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 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /17 

 

 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާވަނަ  17ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް   އަންާގރަ ވީ  2009ޖުލައި  7 ތާރީޚް: 

   1430 ރަޖަބު 14 

 

 ަގއި  9:02ހެނދުނު   ފެށި ގަޑި: ޖަލްސާ 

 

 ށް  11:02ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 

  ށް  13:01ން  12:03 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ށް 16:00ން  15:28 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި   18:15 ހަވީރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 މިނެޓް  11އި ަގޑިއިރާ  7 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

   ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ތު: ރިޔާސަ 

 ޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް އަލްފާ ނައިބު  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ 

 
 70، އިންޓަވަލް ފަހުން 70އިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 68ށްފަހު ، ދެަވނަ ހުސްވަުގތުކޮޅ72ަފަހު ހުސްވަުގތުކޮޅަށް

 
 އާޒިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ހެންވޭރުދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ޝީދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަ 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 އަޙްމަދު ރަޝީދު ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު  

  هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 
  ައ މުޙަންމަދު،  ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަިތވެރި  ޖަލްސާގައި  އިންޓަވަލަށްފަހު،  މުޙަންމަދު  ސިޔާމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މީދޫ  ދި 

ފަ އަލްހާން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  އަދި  ނާޒިމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު  އިންޓަވަލަށްފަހު،  ޖަލްސާއިން  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.  ހުމީ 

 ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
 

  ުދެވަނަ  ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.  ،  ހުސްވަގުތުކޮޅަްށ ފަހ

އީވާ ޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ގަލޮޅު  އިމްިތޔާޒް ފަހުމީ އަ هللا، ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ދާއިރާގެ މާފަންނު  ދެކުނު  ދި ކުޅުދުއްފުިށ 

     ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަަަޝީދު 
 

 



 III 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާއި 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 މުޙަންމަދު ޙުސައިންކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު   

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ލީ މުޙަންމަދު ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަ 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު  

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު ތުޅާދޫ

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 



 IV 

 ައޙްމަދު މޫސާ ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

  ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާބި

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު 

 ސާ ޒަމީރު ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫ

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް ޢަބޫބަކުރު 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މުޙަންމަދު ރާމިޒް

  ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒްދާންދޫ



 V 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް 

  މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 ރު އާދަމްގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހި 

 ެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 ހާން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލް

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 
 - : މެންބަރު    ހުންނެވި ޗުއްޓީގައި 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ން ބަރު މެން   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

  

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  ވަޑައިންއުޅުއްވާ މެންބަރުން: 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 



 VI 

 - : ން އިނުގަންނަވާ މެންބަރު ވަޑަ

 
އޮފް   ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  ޢަބްދުލްމަޖީދު  މިނިސްޓަރ  ޑޮކްޓަރ  އެފެާއޒް  އިސްލާމިކް 

 ޢަބްދުލްބާރީ 

 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 10 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 



  

 ވަނަ ޖަލްސާ. 77ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  77  ޔަމިއްޔާ ނަންބަރު:

 ދުަވސް. އަްނގާރަ 9009ޖުލައި  07   ތާރީޚް:
 

    

 ޖަލްސާ ފެއްޓުން. .7

 

 هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحين، الحود الرحون هللا بسن ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:
 ލިސް ފެށުނީ.މަޖި .وااله وهن وصحبه آله وعلى
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ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ފުރަތަމަ މިއޮތީ އެންމެމަޖިލީސް ފެށުނީ. މިއަދުގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރޒް  ،هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު މިނިސްޓަރ އޮފް ިއސްލާމިކް އެފެއަ

ޅުަގނޑު މިހާރު އަ .ުސާވލު ރައްވާކު އާޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލް ބާރީ

ފޮނަޫދ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ 

 އަށް. هللاޢަބްދު

 

ނޑު  ފޮނަދޫ ާދއިާރގެ މެްނބަރު   މިނިސްޓަރ އޮފް `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ޢަބްދުލް ބާރީއާއި ދެތިން  އިސްލާމިކް އެފެައރޒް ޮޑްކޓަރ ޢަބްދުލްމަޖީދު  هللاޢަބްުދއްަރޙީމް ަޢބްދު

ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން. އެސުވާލުތަކަށް ދިއުމުެގކުރިން އެަކމާ ގުޅުންހުރި ބައެއް   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ދިވެިހރާއްޖެއަށް އެތެެރކުރެޭވ ވާހަކަތައް ދަންަނވާލާނަން. 

މްްސ ނަގަމުްނ ގެންދާ ކަސްޓައޫރުމަހާއި، ބަނގުރަލުގެ ާބަވތްތަކުން ސަރުކާރަށް 

ޑިއުޓީން ކޮންމެ އަހަރަުކވެްސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަޖެޓަށް ިގނަ އަދަދެއްގެ ަފއިާސ 

ވަނަ އަހަރު، އޫރުމަހާއި  8002ފާއިތުވެދިޔަ  ންމިގޮތު. ލިބެމުންދެއެވެ

ބަނގުރަލުގެ ާބވަތްތަކުގެ ކަްސޓަމްސް ޑިއުީޓއިން ސަރުކާރަްށ އާމްދަނީގެ ގޮުތގަިއ 

ވްސް ކަސްޓަމްސް ލިބިފައިވާކަމަށް މޯްލޑި ރުފިޔާ މިލިއަން  961ކަށް ގާތްަގނޑަ

ދާދިފަހުން އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓާބެހޭ . ދައްކާއެބަ ހިސާބުތަކުން ތު ސަރވިްސގެ ތަފާ

، އޫރުމަހާއި އިރު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނަުއމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި 



  

ނޑާލުމަށް  ނަގަމުން ގެންދާ ނުވަތަ މިހާރު ބަނގުރަލުގެ ބާވަތްތަކުން ިޑއުޓީ ކަ

ބަދަލެއްގެަނއުމަށް ހިމަނާފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަން.  ވެސްޑިއުީޓއަށް އެއް 

ލިޭބ ރުކާރަށް ަނގަމުން ގެންދާ ިޑއުޓީއަށް އޫރުމަހާއި ބަނގުރަުލގެ ާބވަްތތަކުން ސަ

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެިނއު ރުކާރުން ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ ފައިސާައކީ ސަ

މިއެަކއުންޓަްށ ޖަމާކުރެވޭ ފައިާސ  ށް ޖަމާކުެރވެމުންދާ ފައިސާެއވެ.އަކަޓްއުންއެކަ 

ބޭނުންކޮށްގެން، ސަރުކާުރެގ ވުޒާރާތަާކއި އޮފީސްތަްއ ހިންގުމާއި، ޤައުމަްށ 

އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ އެިކއެކި މަސަްއކަތްތައް ހިްނގުމާއި، ސަރުކާުރގެ 

ޖެއްސުްނފަދަ މުހިންމު ބޮޑެތި މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަާއިއ އުޖޫރަތައް ހަމަ

އޫރުމަހާއި ބަނގުރަުލގެ ބާވަްތތަކަކީ ިއސްލާމްދީނުގަިއ ދޭ. މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުން

ނަޑއެިޅގެން ޙަރާމް ކުރައްވާަފއިވާ  ވެފަިއ، މިތަކެތީގެ ިވޔަފާރިން އެްއޗަކަށް ކަ

ދާ ސަރުކާރަށް ލިބެމުންދާ ނަފާ، އެިކއެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރުމުން ގެން

ގެންދިއުމާއި ގުިޅގެން، ިއސްލާމިކް އެފެައރޒް މިިނސްޓްރީން މިދަންނަވާ 

އަޅުަގނޑު މިދަންނަާވ  ކަންތައްތަކާމެދު ދެކޭގޮތް ިވދާޅުވެ ދެްއވުން އެިދގެން

ނޑު މިދަންނަވާލަނީ  ސުވާލުތައް މިދަންނަވާލަނީ. ފުރަތަމަ ސުވާލެއްގޮތުން ައުޅގަ

ކަސްޓަމްސް ޑިއުީޓެގ ގޮުތގައި ސަރުކާރަށް  އޫރުމަހާއި ބަނގުރަުލގެ ާބވަްތތަކުގެ

ދެވަަނ  ؟ތުަގއި ސަރުކާރަށް ލިބޭ ފައިސާައކަށް ވާނެތޯލިބޭ ފައިސާއަކީ ހަލާލު ގޮ

ސުވާލެްއގޮތުން ދަންނަވާލާނީ، އޫރުމަހާއި ބަނގުރަުލގެ ބާވަތްތަުކގެ ކަސްޓަްމ 

މިސްކިތްތަްއ  ޑިއުީޓގެ ގޮުތގައި ސަުރކާރަށް ލިބޭ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭަގއި

ކުރުމަކީ ކޮންކަހަަލ އް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެޅުމާިއ، މިސްކިތްތަ 

ވަނަ ސުާވލެއްގޮތުން ދަންނަވާލާނީ މިފަހަކަށް ައއިސް މާލެާއިއ  3ކަމަކަށްވާނެތޯ؟ 

ރާއްޖޭގެ ބަެއއް ރަށްރަށުަގއި ގިނަ އަދަދަކަށް ބަނގުރާ ބޭުނންކުރަމުން ގެންދާކަން، 

ނދު މިތަކެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނާިއ ތްތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާ ހިރާކަމާބެހޭ ފަ

ވަނަ ސުވާެލްއގޮތުން  4ހަމައަށް ވާޞިލުވުުމގައި އިޙުާމލުވާ ފަރާތަކީ ކޮަބއިތޯެއވެ؟ 

ދަންނަވާލާނީ ބަނގުރަލަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަކަށް ހަމައެކަނި ރިޒޯޓް ުނވަަތ 

އެތެެރކުރެޭވ  އްދަ ދެިވގެން ރާއްޖެއަށްއްކުމަށް ހުޓުއަރިސްޓު ހޮޓާތަުކގައި ވި 

އެްއޗަކަށް ވީހިނދު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަުށގެ ަމގުތަާކއި ހަމައަށް ގިަނ 

އަދަދަކަށް ބަނގުރާ ލިބެމުންދަނީ އެތަކެތިން ނަގަމުންގެންާދ ކަސްޓަމްސް ިޑއުީޓ 



  

ންނަވާލާީނ ވަނަ ސުވާެލއްގޮތުން ދަ 5 ؟ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވަމުތޯ ކުޑަެވގެން

ރާއްޖޭަގއި ިއސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރެްއވުމުަގއި އެންމެ ިއސް މަނިކުފާނަކީ 

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވ ައދި މަނިކުފާނާއި މަނިކުފާނު  އެއްފަރާތްކަމަށް ވީހިނދު

ށްކަމަްށ ސަރުކާރާިއ ގުޅިަވޑަިއގަތީ އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުމަ އަދާލަތު ޕާޓީން

އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ނިކުާފނަށާއި ސަރުކާރުގެ މަބަޔާންކޮށްފަިއވާއިރު 

ސަރުކާރުން ދެއްވާ މުސާރަ އާއި އުޖޫަރއަކީ މަތީަގއި ދެންނެވުނު އެކައުންޓުްނ 

ދެވޭ  ަފއިސާައކަށްވެަފއި، ެއފައިސާައކީ ޙަލާލު ގޮތުަގއި ލިބޭ ފައިސާެއއްކަމަްށ 

ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނު ؟ޤާބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯ  ންވި ސުވާލުތަަކކީ. މިީއ އަުޅގަ

ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަދި ަދންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރުްނ 

ބޭކާރުކޮށްލައްާވގޮތަްށ  ވަރަށް ހުނަރުވެރިކަމާެއކު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެްއވާ ަވގުތު 

ނޑުެގ  މަނިކުފާނު އެކަން ނުކުރަްއާވނެކަމަށް އަޅުަގނޑު އުންމީދުކުރަން. އަުޅގަ

ލުތަކަށް ވަރަށް ސާދާ ސާފުކުރު ޖަވާބުތަެކއް ދެްއަވއިގެން އިތުރު ުސވާުލ ސުވާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރާނެ ފުރުޞަތު މަނިކުފާނު ހޯއްދަވާ ދެްއވާނެކަމަްށ 

 އަޅުަގނޑު އުންމީދުކުރަން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

ނޑު ޢިއްަޒތެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:   ރި ވަޒީރަށް ފުރުޞަތު އަުރވަން.ޝުކުރިއްޔާ އަުޅގަ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް.  ޝުކުރިއްޔާ`  މިނިސްަޓރ އޮފް ިއސްލާމިކް 

ނޑު ދަންނަވާނީ، ގެ އާދެ، ދެންމެ ހުށަހެޅުއްިވ ސުވާލު  އެފެައރޒް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުްލމަީޖދު   ޖަވާުބގައި ައޅުގަ

އަޅުަގނުޑގެ މަޢުލޫމާތު ކުށްަކމުގައި ުނވަނީނަމަ މިއީ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުަގިއ  އްެކވުން:ޢަބްދުލް ާބރީ ވާހަަކދެ

ކަމުން، މިކަމާ މިފަދަ މައްސަލައަކާމެދު ސުވާލުކުެރވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު. އެހެން

 މީގެ ޒަމާންތަކެއްއަޅުަގނޑު އުާފާވވާހަކަެވްސ މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން. 

ގެ އަހަރުތަުކަގއި ރާއްޭޖގައި ޓުއަރިޒަމް ތަޢާރަފުވުާމ  70އާދެ، ޖެހެންދެން ކުރިއާ

ހަމައަށް މިރާއްޖެއަށް އުރޫަމހާއި ބަނގުރާ އެތެެރކުރުްނ އޮތީ ޤާނޫނީގޮތުން 

ނޑޭރި  މަނާކަމެއްގެ ގޮތުަގއި. އެހެން އެކަން އޮްއވާ އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަ ބަ

މަނިކުފާނު ވެރިކަުމގަިއ އެ .އޭަނއަްށ ރަޙްމަތް ލަްއވާށިهللا ކިލެގެފާނު މާތް

އޫުރމަސް ރާއްޖެއަށް އެތެރެުކރުން ހުއްދަކުރެއްވި.  ގޮތުން ރަލާއިޤާނޫނީ

އެދުވަްސކޮޅަކީ ާރއްޖޭެގ ުކރީގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްާތޛު މައުމޫން 



  

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރާއްޖެއިން ބޭރުން އާދެ، އަލް އަޒްހަރީ ޔުނިވަރސިޓީން ކިަޔވާ 

ަވޑަިއގަތް ދުަވްސވަރު. އެހެންކަމުން، ރާއްޭޖގެ ގިނަބަޔަކު ާރއްޖެއަށް  ވިދާޅުެވގެން

ސުވާުލ ކަންބޮޑުެވގެން އެމަނިކުފާނަށް ްނ މިކަމާމެދު ރަލާއި އޫރުމަސް އެތެރެކުރު

ވިއްކާ މީހެކޭ، އުފުލާ މީހެކޭ ޙުކުމްގައި އެްއވަރުކަމަްށ ދެންނެވުމުން ރާ ބޯ މީހެކޭ، 

ާވ ކުރައްއްޗަށް އޭރުގެ ސަުރކާރުން ޙުކުމްމަ ވިދާޅުެވގެން އެމަނިކުފާނުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެންމެހާ މެންބަރުންވެސް އަރުވާިލކަން މަނިކުފާނަށް މި 

ލު ަޙވާހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ރާއްޭޖެގ ވެރިކަމާއި 

ހެން މަގެއް ދޭތެރޭގައި ވިސްނާަވޑަިއގެން ިމކަމަށް އެވެަވޑަިއގަތުމަށްފަހު މިކަމާ

ކުރެްއވިކަްނ  އްެލއް އޮތްތޯ ހޯއްެދވުމަށް މަސަްއކަތްތަކެއްޙައޮތްތޯ ބައްަލވާ މިކަމަށް 

އިތުެވދިޔަ އަހަރުތަުކގަިއ ފެނިފަެއއްނުވޭ. ނަތީޖާައކަްށވީ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ފާ 

ުދ ބޯފެން ގެންގުޅޭހެން މިއަ  ރިތަުކަގއި ތީގަާޔއި ައއިސްއަލަމާމިރާއްޖޭގައި ޭގގެ މޭޒުމަ

މިވަނީ ރާ ގެންގުޅެން ފަށާފައިކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކޮްށލަންޖެހޭ. އާދެ، އަދުގެ 

ސަރުކާރުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ މިންނެތް މަސައްކަތުން މީހންދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގަިއ 

ވަކިން ާޚއްޞަގޮެތއްަގއި މާޭލގައި ިމގޮތަށް ގެްނގުޅޭ ރާ ިމފަހަކަށް އައިސް ގިނަ 

ާވކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާަހގަކޮށްލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަދަދަކަށް ހޯދާފައި

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގިއ މިތަކެތި ރާއްޖޭގަިއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، އަުޅގަ

މިހާވަރަށް ޢާންމުވެފައިވަނީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުަގއި މިަފދަ ޢަމަލުތައް ހިންގާ 

އިހުމާލުވެފައިާވތީވެ ކަމަށް ވަރަށް ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅި މިކަމާމެދު 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގަިއ  އަސަރާެއކުަގއި ދަންނަވަންޖެހޭ. އެހެނީ އަޅުގަ

މިދަރަޖައަށް މިކަންތައް ދިަޔއީ މިކަން ހުއްުޓވަން ެއަކށީގެންވާ މަަސއްކަެތއް 

ކުރެވިފަިއވާުނވާތީ ކަމަށް ދަންނަވަން. އެހެންކަމުން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ކުރަްއވާފަިއވާ ސުވާލު އާދެ، މިތަކެތި ދިވެހިރައްޔިތުންނާ ަހމައަށް ވާސިުލވުމުަގއި 

ނޑަށް  އިހުމާލުވެފަިއވާ ފަރާތަކީ ކޮބައިތޯ، މިުސވާލުެގ ޖަާވބުގައި އަުޅގަ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިކަމުަގއި އިހުމާލުވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ   30ދަންނަވަންޖެހެނީ އަޅުގަ

ރުކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިްއޒަތްތެރި އަހަރު ވެރިކަންކުރި ސަުރކާ

މެންބަރުން. މިފަހަކަށްއައިްސ މާލެއާއި އެހެނިހެން ރަށްރަށުގައި ރަލާިއ 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ެއއީ  މަސްތުވާތަކެތި  އަތުލަިއގެްނފައިވާކަން އަުޅގަ



  

އެތަކެތި ގެްނގުޅޭ އަދަުދ މިހާރު އިތުރުވެފައިވާަކމަކަށް އަޅުަގނުޑ 

ބޫލުކުރާތީއެއްނޫން. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުަގނަޑށް ޤަބޫލުކުރެޭވގޮތުަގިއ ޤަ

މިކަމުން ދައްކުވައިދެނީ މިަކމުގައި އަުދގެ ސަރުކާރުން ސީރިއަސްކަާމއި މިކަން 

ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން ހަރުދަނާގޮތެްއގައި މަސަްއކަތްކުރަުމން ގެންދާކަން. އާދެ، 

ެވފައިވަނީ، އޫރުމަހާއި ބަނގުރަލުގެ ާބވަތްތަކުްނ ދެވަނަ ސުވާުލަގއި ވިާދޅު

ކަސްޓަމްސް ިޑއުޓީ ގޮތުަގިއ ސަރުކާރަށް ލިބޭ ފައިާސައކީ ޙަލާލުގޮުތގައި ލިބޭ 

ނޑު  ފައިސާައކަށްވާނެތޯ. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މިސުވާުލގެ ޖަވާބުަގއި އަުޅގަ

ރައްވާަފއިާވ ދަންނަވާނީ، ރަލާއި އޫރުމަހަކީ އިސްމާލީ ޝަރީޢަތުަގިއ ޙަރާމްކު

ކަށް ތަކެތިކަން މިކަން ނުދަންނަ ދިވެއްަސކު ހުންނާނޭކަމަށްވެސް ައޅުަގނޑަ 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن ވަޙީކުަރއްވާަފއިޭވ، هللا ބޫލެއްނުކުރެވޭ. ކީރިތި ޤްރުޢާނުގައި މާތްޤަ

ِل الشَّْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه آَمُنوْا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلْزاَلُم ِرْجٌس مِّْن َعمَ 

( ِإنََّما ُيِريُد الشَّْيَطاُن َأن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء ِفي 09َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحوَن)

نَتُهوَن) اَلِة َفَهْل َأنُتم مُّ  .(09اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن ِذْكِر الّمِو َوَعِن الصَّ
ވަނަ ޢާޔަތް. މިޢާޔަުތަގއި، މި ދެ ޢާޔަުތގަިއ  97އަިދ  90ދާ ސޫރަތުެގ އަލްމައި

އޭ، އީމާންވި މީސްތަކުންނޭ. ހަމަކަށަވަރުން ލަރާއި "އެކުެލވިގެްނވާ މާނައީ 

ޖުވާާއއި އަުޅކަންކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ބުދުތަކާއި ަނސީބުބަލަން ގެންގުޭޅ 

ނޑު ގެ ެތރެއިން ާވ މުޑުދާުރ ފަދަ ތަެކްއޗަކީ ޝައިޠާނާެގ ޢަމަލުތަކުދުނިގަ

ކަންތައްތަކޭ. ފަހެ ތިޔަ ބައިމީހުން އެތަކެއްާޗއި ދުރުހެލިވާށޭ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުން 

ދިންނަވާ ނަސީބު ލިބިގަތުމަށްޓަކައޭ.  ހަމަކަަށވަރުން ަޝއިޠާނާ އެދެނީ ރަލާިއ 

ަފއްާދ ޖުވާގެ ސަބަބުން ތިޔަބައިމީހުންގެ މެދުގައި ޢަދާވާތްތެރިކަާމއި ރުޅިވެރިކަން އު

ހަނދުމަކުރުމުންނާއި ނަމާދުކުރުމުން ތިޔަބައިމީހުން ދުރުހެލިކުރުމަށޭ. ފަހެ هللا 

ހަމައެހެންމެ،  .މިކަންތައްތަކުން ތިޔަަބއިމީހުން ދުރުހެލިވާން ނުވޭހެްއޔޭ"

ُحرَِّمْت َعَمْيُكُم  ވަޙީކުަރއްވާަފއިޭވ،هللا ވަަނ ޢާޔަތުަގއި  3އަލްމައިދާެގ ސޫރަތުެގ 

މާނައީ، "މޮޅަތަެކއްާޗއި އޮހޮރިގެންދާ ލެޔާިއ  .(3) ُم َوَلْحُم اْلِخْنِزيرِ اْلدَّ اْلَمْيَتُة وَ 

އޫރުމަސް ތިޔަބައިމީހުންގެ މަްއޗަށް ޙަރާމްވެގެންޭވ". އެހެންަކމުން، މި ދެ ޢާޔަތުން 

އެނޭގގޮތުަގއި ރަލާއި އޫުރމަހަކީ އިސްލާމި ޝަރީޢަތުގައި ަކނަޑއެިޅގެްނ 

ޢަލައިހި ވަޞައްސަލަަމގެ هللا ރަސޫލާ ޞައްލައް ގެ هللاޙަރާމްވެގެްނވާ ތަކެތި. މާތް



  

އަންހުެގ އަރިހުގެ އަރިހުްނ هللاޙަދީސްފުޅެއްަގއި އައިސްަފއިޭވ، ޖާބިރު ރަޟިޔަ 

ނޑު  ވާރިދުެވގެން ައއިސްަފއިާވ ޙަދީސެއް. ވަގުތު ކުރުކުރުުމގެ ގޮތުން އަުޅގަ

އްިވ ޙަދީސްގެ މާނަ ދަންނަވާލާނަން. އެކަޭލގެފާނު ވިދާުޅވަީނ މައްކާ ފަތަޙަކުރެ 

ޢަލަހިވަަޞއްލަމް هللا ަޞއްލައް هللا އަހަރު މައްާކަގއި ހުންނަަވިއގެން ރަސޫލު 

ޙަދީސްކުރަްއވަނިކޮށް ތިމަން އަުޑއެހީމޭ. "ރަލާއި ޮމޅަ ތަކެްއޗާއި އޫރާިއ 

އާއި އެކަާލގެ ރަސޫލާ هللا އަޅުކަންކުރަން ގެންުގޅޭ ބުދު ވިްއކުން ހަމަކަށަވަރުން 

ގެ ރަސޫާލއޭ، هللاފާނަށް ސުވާލު ދެންނެވު. އޭ ޙަރާމްކުރެއްިވެއވޭ. އެހިނދު އެކަލޭގެ

މޮޅަ ތަކެތީގެ ސަރުބީ، ސަުރބީގެ ބޭނުންހިފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއޭ. އެހެނީ 

ދޯނިފަހަރުގައި ތެޔޮލުމަށާއި ހަމުން ހަދާފައިވާ ތަކެތި އޮފްެއރުއެވުމަށް މިތަކެތީެގ 

ކެތީގެ ސަރުބީ ސަރުބީ ބޭނުންކުރެވޭތީެވއޭ. އަދި ބައްތި ދިއްލުމަށްވެްސ މިތަ

هللا ބޭނުންކުރެވޭތީއޭ. ޙަދީސްކުެރއްވި ނޫނެކޭ. ދެން ޙަދީސް ކުރައްވަނީ މާތް

އެބައިމީހުންެގ މައްޗަށް ސަރުބީ هللا ޔަހޫދީންނަށް ލަޢުނަތް ލެއްިވއޭ. 

ޙަރާމްކުރެއްވުމުން އެަތކެތި ވިރުަވިއގެން ތެލަށް ހަދައިެގން ތެޔޮ ވިއްކާ އޭެގ 

އެހެންކަމުން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަމުގަިއ  ފައިސާ އެމީހުން ބޭނުންކުރިއޭ".

ނޑަކީ ޙަރާމް ެއްއޗެއް ިވއްަކއިގެްނ ލިބޭ  ނޑަެއޅިފައިާވ މިންގަ އިސްލާމްދީނުގަިއ ކަ

هللا އަަގކީެވސް ޙަރާމް ެއއްެޗއްކަން. އެހެނީ މާތް ރަސޫލާ ޞައްލައް 

 މި  .شياًء حّرم ثمنه إذا حرم إن اهلل  ޢަލައިހިވަޞައްލަމަ ޙަދީސްކުަރއްވަނީ 

ސުބާޙަނަހޫ ވަތަޢާލާ އެްއޗެއް ޙަރާމްކުަރއްަވއިިފ "هللا ޙަދީސްފުޅުގެ މާނައީ، 

ކަމުގަިއވާނަމަ އޭެގ ައުގެވސް ޙަރާމްކުރެްއވިޭއ". ކަން މިހެން އޮތުމާއެުކ 

އިސްވެިދޔަ ދަލީލުތަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން އެނގިގެންާދ ޙަޤީޤަތަކީ ރަލާއި 

އިސާއަކީ ހުއްދަ އެްއޗަކަށް ނުވާނެކަން. އޫރުމަހުން ޑިއުޓީގެ ގޮުތގަިއ ނެގޭ ފަ

އެހެންކަމުން، މިސްކިތްަތއް އެޅުމާއި މިްސކިތްތައް މަރާާމތުކުރުމާއި މިބާވަުތގެ 

ކަންތައްތައް މިފައިާސއިން ުކރުން ހުއްދައެއް ނުވާނެ. ނަަމވެސް މިފަދަ ފައިސާ 

ަގއި ނަމާދުކުރާ ބޭނުންކޮށްގެން އެޅިަފއިވާ ިމސްކިތްތަކެއް ވާނަމަ އެ މިްސކިތްތަކެއް 

މީހުންނަކަށް އެއިން ެއއްެވސް އަޒާެބއް ނުހުންނާނޭކަންވެސް މިފުރުޞަތުަގިއ 

ފާހަގަކޮށްލަން. އަިދ އެމީހުންގެ ނަމާދަކަށް އެއިްނ ެއްއވެސް އުނިކަމެްއވެްސ 

ނަޑކީ އެހެން  ނުހުންނާނެ. އެހެނީ އިސްމާލާމްދީނުގައި ަކނަޑއެޅިފަިއާވ މިންގަ



  

ދެވަނަ މީހަކު ކުށްވެރިނުާވކަން. އަދި، ނަމާދު ޞައްޙަވުމުގެ މީހަކު ކުރާކަމަކުން 

ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭަގިއ މިކަން ހިމެނިފައި ނުވާކަން. މިސާލަކަށް 

ދަންނަވާކަމުަގއިވާނަމަ މީހަކު ވަގަށްެނގި ހެދުމެއް ލަިއގެން ހުރެ ނަމާދުކުރިޔަސް 

އިތުރު ކަެމއް. އެމީހާގެ ނަމާދު ޞައްަޙވާނެ. އެމީހާ އެކުިރ ަވއްކަމަީކ އެއީ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ޓޫރިޒަމް ހިންގުމަށް ރަލާއި އޫރުމަކީ 

ކޮންމެހެން ރާއްޖެއަށް އެތެެރުކރަންޖެހޭ އެއްެޗއްކަމުަގއި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމުަގިއ ވަނީނަމަ އަދި 

މިހާރު ހެދިފައިާވ ޤާނޫނާއި އެްއގޮތަށް ގެްނދަވަން މި ޢިްއޒަތްތެރި  އެކަމާބެހޭގޮތުން

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނިންމަވަނީކަމުަގއި ވަނީނަމަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުަގނޑު އެދޭ އެދުމަކީ އެަފިއސާ ދަޢުލަތުގެ ޢާންމު 

ންޓެްއަގއި ބަހައްޓަިއގެން އެއިްނ ރެވެނިުއއަށް ނުވަންނާނޭހެން ވަކި އެަކއު

ދަޢުލަތުގެ އިޖުތިމާޢީ ބައެއް ކަންތައްތަުކގައި ހޭދަކުާރގޮތަްށ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު 

ގެނެސްދެްއވުން. ެއއީ މިސާލަަކށް މަގުހެދުން، ބަނދަރު ހެދުން، ނަރުދަމާއެޅުންފަދަ 

ށް ޤާނޫނުަގއި ކަންކަން. މިފަދަ ކަންކަމަށް އެކަނި ހޭދަކުާރގޮތަށް. ލާޒިމުުކރާ ގޮތަ

ނަޑއެޅިފަިއ އޮތުން. މިހެްނ މިދެންނެވީ ޙަރާމްގޮތުަގއި ިލބިފައި ހުންނަ ފައިސާ  ކަ

ދޫކޮށްލުމާއި ނައްތާލުމަށް ނުވަތަ ދޫކޮށްނުލާ އެއިން ބޭނުންހިފުމާ ބެހޭގޮތުން 

ޢިމްލުވެރިން ވިދާޅުވެފަިއވަީނ އެފަދަ ފައިސާ ދޫކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި އިޖުތިމާޢީ 

އި އެފަދަ ފަިއސާ ހޭދަކުރެވިދާނެކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކަންކަމުގަ 

މިސުވާލުތަުކގެ ތެރެއިން ައނެއް ސުވާުލގައި ައއިސްަފއިވަީނ، ބަނގުރަލަީކ 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުނަމަށް ހަމައެކަނި ރިސޯޓް ނުވަތަ ޓުއަރިސްޓް ހޮޓާތަކަށް 

ރަށްރަުށގެ މަގުމަްއާޗއިހަމައަށް ވިްއކާ ެއއްޗެިހކަމަށްވެފައި ިދވެހިންނާއި ރާއްޭޖގެ 

މިތަކެތި ވާސިލުވެފަިއވަނީ ަކސްޓަމް ޑިއުޓީ ކުަޑވެގެްނކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތޯ. މީގެ 

ނޑަށް ޤަބޫލެއް  ޖަވާބުަގއި ދަންނަވަނީ، އެތަެކތިން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަވުމަކުްނ އަޅުގަ

ޭއގެ ބަދަލުގަިއ  ނުކުރެވޭ ެއއީ އެަތކެތި ޢާންމުވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަެބއްކަުމގައި.

އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ މިއީ ފާއިުތވެދިޔަ ސަރުކާރުން މިކަމާމެދު 

އިހުމާލުވެފަިއވާލެއް ޮބޑުކަުމން މިތަކެތިމިވަނީ މިއަުދ ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއަްށ ޢާންމުވެ ފެތުރިގެންޮގސްފަިއވާަކން. މިހެން މިދެންނެވީ 



  

ާޓތައް ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ހިސާެބއްަގއި މިހާރު މިވަީނ ރިސޯޓްތަކާިއ ޓޫރިސްޓް ހޮ

ހުޅުވިފައި. ތިލަފުށިފަދަ ބަނދަރުތައް ވަނީ ހިފެހެއްޓުމެްއނެތި މުދާ ބޭލޭގޮތަށް. 

ސަފާރީތަކާއި ޔޮޓްތަކުން ިގނަ ޢަދަދަކަށް ރާ އެތެރެކުރާކަން އަދި އެތެރެކޮށް 

ތައް މިދަނީ ކުރެވެމުން. މާލެއާއި އެހެން ރަށްރަށަށް ސަޕްލައިކުރާކަުމގެ ތުހުމަތު

ބޭރު މީހުންނަށް ދޫކުރެވިފައިާވ ލައިސަންސްގެ ދަށުން އެމީހުން ވިއްކާ ރާ ބޮޑު 

އަުގގައި އެމީހުން ދިވެހިންނަށް ވިއްކާކަުމގެ ވާހަަކވެްސ ޢާންމުންގެ ތެރޭގައި 

ދެކެވޭ. މިހުރިހާ ކަެމއްެގ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދިަޔއީ ިމއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގޭޭގ 

އިްސއަލަމާތީތަކުަގއްާޔއި ޭމޒުމަތީގައި ރާ ޢާންމުވެފަިއވާކަން. އެހެންކަމުން، އަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިކަމަްށ  މިކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނޭކަމަށް އަޅުގަ

މަގުފަހުކުރި ފަރާތްތަކެއްކަން. އަނެއް ސުވާަލކީ، ސަރުާކރުގެ މުވަްއޒިފުންނަށް 

ރަައކީ ެއއީ ރަލާއި އޫރުމަސް ެއިއން ނެގޭ ޑިުއޓީ ހިމެނޭ ލިބެމުންދާ ފައިސާ، މުސާ

، ަދ މުސާރައެއްތޯ. އާދެއެަކއުންޓަކުން ހިމެނޭ ފައިސާކަމުގައި ވާތީވެ ެއއީ ހުއް

މިސުވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވަންޖެހެނީ އެބައިމީހުންނަށް ލިބޭ މުސާރައަކީ ޙުއްަދ 

އެހެނީ އެމީހުންނަށް އެލިބެނީ ގޮތުަގއި އެަބއިމީހުންނަށް ލިބޭ މުސާރަކަމުގައި. 

އެމީހުން އަދާކުރި ަވޒީފާއަްށ ލިބޭ އުޖޫރަ. މިކަުމގެ ެހކިތަްއވެސް އިސްލާމީ 

ނޑުމެންނަށް އެނޭގގޮތުަގއި ރަސޫލުއް  هللا ޝަރީޢަތުގައި ައއިސްފަިއވޭ. އަޅުގަ

އަލައިހި ވަަޞއްލަމްއަށް، ޣައިރު މުސްލިމުން ދެއްވާ ހަދިޔާ هللا ސައްލައް 

ފުޅުކުރައްވާހައްދަާވ. ހަމައެހެންމެ، ޔަޙޫދީންނަކީ ރިބާެގ އެކަޭލގެފާނު ޤަބޫލު

މުޢާމަލާތްކުރާ ބައެއްކަން ެއނގޭހިނދުވެސް، އެމީހުން ެއކަލޭގެފާނަށް އަުރްއވާ 

ފަރިކޮޅު ޤަބޫލުފުޅުކުރައްާވ އެއިން ފަރިއްކުުޅވާ ހައްދަވާކަުމގައި ތާރީޚުްނ 

އި ައއިސްފަިއޭވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ. އަދިވެސް އެހެން ޙަދީޘެއްގަ 

އައިޝަުތގެފާނުގެ އަެޅްއގެގޮުތގައި ހުރި ބަރީރާއޭ ކިޔުނު އަންހެނަކު، އޭނާއަްށ 

هللا ޞަދަޤާތެއްގެ ގޮތުަގއި ދެުވނު ބަކަރި މަސްތަކެއް، ެއއްދުވަހަކު ރަސޫަލއް

އަލަހި ވަަޞއްަލމް ގެއަށް ވަަޑއިގެްނއިުރގައި އުނދުނަށް އުދާފައިހުރީ هللا ސައްލައް 

އްކަން. ދެން އެކަލޭގެފާނަށް ފަރިއްކޮޅު އެރުވުުނއިުރގަިއ މި ބަކަރިމަސް ކަ

ބަކަރިމަސްތަކެއް ެއއަކު ެނތް. އެހެންވެ، އެކަޭލގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވި، 

ތިމަންކަލޭގެފާނު ވެދެވަަޑއިެގންއިރުަގއި އުދާފަިއވާ ބަކަރިމަސް ކެކެމުންދާތަން 



  

ދެންނެވުނު އެއީ ބަރީރާއަށް  ދެކެވަަޑިއގަތީމޭ. ކޮބައިހޭ ެއއެްއޗެހި. ޖަވާބުަގއި

ޞަދަޤާތެއްގެ ގޮުތަގއި ލިބުނު އެއްޗެޭކ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެފަދައިްނ 

ައލަހި ވަޞައްލަމަށް ޞަދަާޤތެއްގެ ގޮުތގައި ެދވޭ هللا ސައްަލއްهللا ރަސޫލުއް

އެްއޗެއް ުޙއްދަެއއް ނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަޭލގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްީވ ެއީއ 

ޞަދަޤާތެއްގެ ޮގތުގައި ލިބުނުކަމުަގއިވީނަަމެވސް، ތިމަންނާމެންނަށް ބަރީރާއަށް 

އެއީ ހަދިާޔއެކޭ. ތިމަްނނާމެންނަށް ޙުއްދަވާނޭ. އެހެންވީމާ، މީހަކަށް 

ހަރާމްގެގޮތުަގއި ލިބުނު ެއއްަޗކަސް އެހެން މީހަކަށް އެއިްނ އުޖޫރައެްއެގގޮތުަގިއ 

. މިއީހަމަ ޙުއްދަ ގޮތުަގިއ ދިނަސް އެއަކުން އެްއވެސް މައްސަލަެއއް ނޯންނާނެ

ސަރުކާރުގެ ުމވަްއޒަފުންނަށްެވސް އަދި ޓޫރިސްްޓ ރިސޯްޓތަކުަގއި ަވޒީފާއަާދކުރާ 

މީހުންނަށް ލިބޭ އުޖޫރައާއި ުމސާރައަީކވެސް ހަމަ ުޙއްދަގޮުތގަިއ އެމީހުންނަށް ލިބޭ 

މުސާރަކަން ދަންނަވަންޖެހޭ. މިކަމުގައި ސަޢުދިއަރަިބާޔގެ ކުީރގެ މަޝްޙޫރު 

ލްމްވެރިއެްއކަމުަގއިވާ ަފޟީލަތުއްޝައިޚު އިބުނުްލ އުސައިމީލްވެްސ ޢި

ވިދާޅުވެަފއިވަނީ ހަމަ މިހެން. އާދެ، ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ 

كّل އަލަހި ވަޞައްލަމްގެ ޙަދީޘްފުޅެއްަގއި އައިސްަފއިވޭ. هللا މާތް ރަސޫލާ ސައްލައް

ޔަބައިމީހުންގެ ކޮންމެ މީހަކީވެްސ "ތިكْم راعى وكّل كم مسعوُل عن رعّيته 

ޒިންމާދާރު މީހެކޭ. ކޮންމެ މީހަކާއިވެސް އެމީހެްއެގ ޒިންމާއާއި ބެހޭގޮތުްނ 

ޤިޔާމަތްދުވަހުން ސުވާލުކުެރވޭނެ". އެހެންކަމުން، މިިޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

 މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުަގނޑު އެދެނީ ކޮންމެ ބޭފުޅަުކެވސް އެބޭފުޅެްއގެ ޒިންމާ 

ނޑު މި ހުށަހެޅި  ނޑު މި އިރުޝާދު، ައޅުގަ ނަންގަަވއިގެން ދެންމެައކު ައޅުގަ

ކަންތައްތަުކގެ އަީލަގއި މިައދު އަޅުަގނޑުމެން މި ބަުޙސްކުރަމުންދާ ޓެކްސްެގ 

ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނުއމުގައި މިކަމަށް ވިސްާނވަަޑއިގަތުން. ުޝކުރިްއޔާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ޢިއްޒަތްތެިރ  ކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު. އަުޅގަ

މެންބަރުންނަށް ސުވާލުކުރެއްވުމަށް. ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މުޙަންމަދު ރިޔާޟް. 

 



  

 ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު. `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިްއާޔ  ދާންދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު 

 އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ ޢިްއަޒތްތެރި ވަޒީރު ވިާދޅުެވއްޖެ، އިބްރާޙީމް ނާސިރުގެ  މުޙަްނމަދު ރިޔާޟް 

އަހަރު  30ވެރިކަމުަގއި މިރާއްޭޖގައި ާރ ޙުއްދަކުރެވުނު ވާހަކަ. އަދި ެވއިތުވެދިަޔ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކަމާ ވާހަކަފުޅުެދއްކީމަ އެމަނިކުފާނަށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެ މައުމޫންވެރިކަންކުިރ 

އަހަުރގައި ރަުލެގ ވިޔަފާރި އިންތިޚާއަްށ  30ޙުކުމެއް ކުެރވުނު ވާހަކަ. ވެިއތުވެދިޔަ 

ނޑުގެ ސުވާަލކީ އަދި ހަމަ މަނިކުފާނު  މިރާއްޖޭގައި ފުާޅެވގެންދިޔަ ާވހަކަ. އަުޅގަ

ިވގެންވާނެކަެމއް ވިދާޅުެވއްޖެ، އެފަދަ ފައިާސއިން މިސްކިތް ބިނާކުރުމަީކ ކުރެ

ނޫންކަން. އިޞްލާޙުކުެރވުުނ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ދީީނ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުން 

މިއޮންނަނީ ކުރީަގއި ހަމައެަކނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ކުރަްއވާ ބޭފުޅަކަްށ 

ނޑުގެ ުސވާލަކީ މަނިކުފާނު މިހާރު އެވުޒާރާއަާކއި ހަވާލުެވގެްނ  އެކަނި. އަުޅގަ

ރޒް. މިސްކިތްަތއް އަުޅއްވަން މަނިކުފާނު ތި ތިހުންނަވަނީ އިސްލާމި ކް އެފެއަ

ޚިޔާލުކުރަްއވަނީ ކޮްނގޮތަކަްށ ފައިސާ ހޯދައިގެންތޯ. މިފަދަ ފައިސާއިން 

މިސްކިތްތައް އަުޅއްވަން ޚިާޔލުނުކުރައްވަންތޯ. މަނިކުފާނު ވިދާޅުެވއްޖެ އެކަްނ 

ން މިސްކިތްަތްއ ނުކުރައްވާ ވާހަކަ. ދެން ކޮންގޮތަކަށްތޯ ފައިސާ ހޯއްދަަވއިގެ

އަޅުްއވާނީ. ދެވަނަ ުސވާެލއްެގގޮުތގައި ައޅުަގނޑު ާސފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ 

އަހަރު ނުވަތަ އޫރުމަސް ިވއްަކއިގެްނ  30ބަނގުރާ ވިްއކަިއގެން ެވއިުތވެދިޔަ 

ލިބުނު ފައިސާއިން އެްއެވސް މިސްކިތެްއ އެޅިަފިއވާކަން މަނިކުފާނުެގ 

. ތިންވަނަ ސުވާެލއްެގގޮުތގަިއ ބައެއް ޢިްއޒަތްތެިރ މިނިސްޓްރީއަށް އެނގިަފއިވޭތޯ

ވަޒީރުން ސުވާާލއި ނުގުޭޅ ޖަވާބުވެސްދެްއވާތީ އަުޅަގނޑު ސުވާުލކޮށްލަން 

ބޭނުންވަނީ އާދެ، ގިނަ އަަދދެއްގެ ބުދު ގެނެްސގެން ފައިސާތަެކއް މިރާއްޖޭެގ 

ކުފާނު ސަރުކާރަށް ހޯދާފައި އެބަުހރި ކުރީގެ ސަުރކާރުން. ެއހެންވީމާ، މަނި

މިނިސްޓްރީއާއި ަހވާލުެވގެން އެކަމާުގޅޭގޮތުން އެްއވެސް ިފޔަވަެޅއް މިހާހިސާބަށް 

 އަޅާފަިއވޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ. މަިނކުފާނު ޖަވާބުދެއްވާެނކަމަށް ހީކުރަން. 

 

ނުޑ  މިނިސްަޓރ އޮފް ިއސްލާމިކް  ނޑުގެ ވާހަކަިއަގއި އަުޅގަ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ، އަުޅގަ

 ދަންނަވާލިން މިސްކިތްތައް އެޅުންފަދަ ކަންކަމުގައި ރަލާިއ އޫރުމަހުގެ ޑިއުޓީން  އެފެައރޒް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުްލމަީޖދު 



  

ނެގޭ ފައިސާ ބޭނުންކުރުން ޙުއްދަ ނުވާނެކަމުގައި. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ  ޢަބްދުލް ާބރީ ވާހަަކދެއްެކވުން:

މުގަިއވާނަމަ މިސްކިތްތައް ައޅާނީ ކޮން ސުވާލުަގއި ވިާދޅުވެަފއިވަނީ ދެން އެހެންކަ

ވަނަ އަހަުރ  9008ފައިސާައކުންތޯ. ޙަޤީޤަތުގަިއ ރަލާއި އޫރުމަހުގެ ޑިުއޓީން 

ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ބަޔާނުަގއި ފާހަގަކުރަްއވާފަިއޭވ 

އިން ވަރަށް ކުަޑ މިލިއަން ރުިފޔާކަމަށް. އެއީ ަދއުލަތުގެ މުިޅ ބަޖެޓްެގ ތެރެ 760

ނޑުަތއް މިއޮންނަނީ  މިންވަރެއް. ދެން ޢާންމުގޮތެއްަގއި އިސްލާމްދީންގެ މިންގަ

ޙުކުމް މިއޮންނަނީ އޭގެ ޤާބިިލއްޔަތަށް ދާގޮތަށް. ޖުމްލަކޮށް ބަލާއިރުަގއި ބަޖެޓްެގ 

ތެރެއިން ވަރަށް ކުޑަ ނިސްބަތެއް. އެައކުން އެްއވެސްމީހަކަށް އެނގޭކަށް ނެްތ 

މީގެތެޭރގައި އޫރުމަހުން ނުވަތަ ރަލުން ނެގުނު ޑިއުީޓއަކީ ކޮަބއިކަން.  ކޮބައިކަން

އެހެން އެކަން އޮތުާމއެީކގަިއ އަދިހަމައެހެންމެ، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތުން 

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެަބއި ވަކިކުެރވިފައި އަިއސްފައި ެނތުމުން އަޅުގަ

ދަކުރާނީ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގަިއ މިކަމަްށ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިކަމަށް ހޭ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ފައިާސއެްއވާަކމުގަިއވާނަމަ އެަފއިސާައކުން. އޭގެތެޭރގަިއ ހުންނާނެ  ކަ

ޙުއްދަގޮުތގައި ލިބިފަިއވާ ފަިއސާ. ގިނަވާނީ އެގޮތަށް ލިިބފައިވާ ފައިާސ. ދެން 

ފައިސާއަކީ ޙުއްަދ  މިދެންނެވިގޮތަށް ޖުމްލަކޮށް ބަލައިލާއިުރގައި ޭއގެތެރެއިން ިގނަ

ގޮތުަގއި ލިބފަިއވާ ފައިާސ. ދެން އަނެއް ުސވާލުަގއި ވިދާުޅވެފަިއވަީނ 

ވެއިުތވެދިޔަތާނގައި ެއގޮތަްށ ލިބިފައިވާ ފައިސާއިން ެއޅިފައިވާ މިސްކިތްަތކެްއ 

ވާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. އެެވސް ހަމަ ކުރީ ސުވާލާއި ގުޅުންހުރި ސުވާެލއް. 

ަސރުކާރުން ހޭދަކޮށްގެން އަޅާފައިވާ މިސްކިތްތަުކަގއި  ވެއިުތވެދިޔަތާނގަިއވެސް

އޭގެ ކޮންެމވެސް ޕަސަންެޓއް ހިމެނިފައިވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ޖުމްލަކޮށް 

ބަލާއިރުަގއި އެއީ ވަރަށް ުކަޑ ނިސްބަތެއް. އަދި އެކަމަކުން ނަމާދުކުރާ ބަޔަކަށް 

ދު ޞައްޙަވާނެ. އަނެްއ އޭގެ އެްއވެްސކަހަލަ އުނިކަމެްއ ނުފޯރާނެ. އެމީހުންގެ ނަމާ

ސުވާލުަގއި ވިދާުޅވެފަިއވަނީ ބުދު ގެނެސްގެން ިވއްކާ ވާހަކަ. އާދެ، 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވޭ ައޅުކަންކުރުމަށް 

ބޭނުންކުރެވޭ ބުދުެގ ވާހަކަ. ާރއްޖެއަށް ގިނަ އަދަެދއްެގ ސުެވނިއާ އެބަ އެތެރެކުރޭ. 

ތެޭރގައި ބުުދގެ ސިފަިއގައި ހަދާފަިއވާ ތަކެްއާޗިއ އަދި މަސްމަހާމެހީގެ އޭގެ

ސިފައިަގއި ހަދާފައިވާ ތަކެްއޗާިއ، މިބާވަތުގެ ކިތައްމެ އެްއޗެއް ހިމެނިގެންވޭ. 



  

އަޅުކަންކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ުބދު ޢަރަބި ބަހުން އަސްނާމް ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ. 

ފިަޔވަިއ އެހެން هللا ވާ އެްއޗަކަްށވީނަމަވެްސ އެއީ ކޮންމެ ސިފައެްއަގއި ެހދިފައި

ފަރާތަކަށް އަޅުކަންކުރުމަށް ހެދިފައިވާ އެްއޗެއް. ދެން މިތަކެތި އެތެރެކުރާ 

ފަރާތްތަކުން މި ބޭނުންކުރަމުންގެންދަނީ ނުވަތަ ބުނަމުންގެންދަނީ އެއީ ސުވެނިާއެގ 

ހުންނަ އެއްޗެއް  ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރެވޭ ތަެކްއޗޭ. އެައކީ އަުޅކަން ކުރެޭވޮގތަށް

ނޫނޭ. ދެން ދުނިޔޭގެ ބައެްއ ޤައުމުތަކުގައި ޚާއްަޞގޮެތްއގައި އަުޅކަން ކުރުމަށް 

ބޭނުންކުރާ ބުދުގެ ސިފައިގަިއ ހެދިފައިވާ އެއްެޗއްކަުމގަިއާވނަމަ ކަސްޓަމްސްއިން 

އެތަކެތި ހިފަހައްޓާނެ. އެތަކެތި އެތެރެވިަޔކަނުދޭނެ. ދެން ހުންނަ ޢާންމު 

އެއީ ުސވެނިާއގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރެވޭ ަތކެތި. ދެން އެތަކެތީގެ އެްއޗެއްަސކީ 

ޙުކުމް އަޅުކަން ކުެރވޭ ބުދުގެ ތެރެއަށް ނުވަންނާނެކަމަްށ ގިނަ ޢިލްމުވެރިން 

 ވިދާޅުވެަފއިޭވ. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

ނުޑ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އެންމެ ފޮނަދޫ ާދއިާރގެ މެްނބަރު   ފުރަތަމަ މިނިސްޓަރަށް އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރުދަންނަވަން މިތަނަށް ވަަޑިއގެން އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލި  هللا ޢަބްުދއްަރޙީމް ަޢބްުދއް

ދެތިން ސުވާލަށް ބަޔާނެއްގެ ސިފައިަގއި ދީނީ ތަޤްރީރެއްގެ ގޮތުަގއި ޖަވާބުދެްއވީތީ.  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ންނަާވލަން ބޭނުންވާ ސުވާަލކީ މިައދު މިޤައުމުގަިއ ހިނާގ ހަމައެއާެއކީަގއި ދެން ދަ

ހުރިހާ ފާޙިޝް ޢަމަލެއްގެ ޒިންމާ ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ބޮލުގައި އަުޅވާފަިއ 

މަނިކުފާނުގެ ދެން ޒިންމާއަީކ ކޮބައިތޯ. މަނިކުފާނު އިްސލާމް ޝިޢާރު އިްއވަާވ 

މަނިކުފާނު ކުރެއްީވ  އެންމެ އިސްވެިރއަކަށް ެވވަަޑއިގެން މިކަންކަން ހުއްޓުވަން 

ކީއްތޯ. އަދި މަޙުޝަރުގެ މައިދާންގަިއވެސް މި ޒިންމާ އެހެން ފަރާތެއްގައި 

 އަޅުްއވާފައި މަނިކުފާނު ސަލާަމތްވެަވޑަިއގެންފާނަންތޯ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ތުަގިއ އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުަގނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވޭގޮ މިނިސްަޓރ އޮފް ިއސްލާމިކް 

 މިއަދުގެ ސުވާާލއި ުގޅުންހުރި ވާހަކަެއއްެވސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނުޑ  އެފެައރޒް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުްލމަީޖދު 

ނޑުމެްނ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެްނ   ޢަބްދުލް ާބރީ ވާހަަކދެއްެކވުން: ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިގެންދަނީ އަޅުަގނޑުމެންނާއި ަހވާލުކުެރވިފަިއވާ މަސައް ކަތްަތއް ައުޅގަ

ކުރަމުންނޭ. އޭގެ ނަތީޖާ އޭގެ ހެޔޮ ބަދަލު ދިވެހި ރައްޔިތުން ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާނެ. 

އެކަމަށް ޖަޖްކުރަްއވާނީ ިދެވހި ރައްޔިތުން. އާދެ، ިދެވހިންގެ މެދުގަިއ ދީނީ 



  

މިނިސްޓްރީެގ  ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު އެިކއެކި މަަސްއކަތްތައް

ފަރާތުން ކުރަމުންގެންދޭ. ޓީީވ، ރޭޑިޔޯ މެުދވެރިކޮށް ފޮނުާވ ޕްރޮގްރާމްތައް. އަދި 

ހުކުރު ހުޠުބާ. އަދި ހުކުރުދުވަހު ނެރެވޭ ނޫސް. އެނޫން ގޮތްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ 

އެިކއެކި މިސްކިތްތަުކަގއި ދެވޭ ދަރުސްތައް ރެކޯްޑކޮށްެގން ޓީވީ މެދުވެރިކޮްށ 

ދިވެހިންގެ ެމދުގައި ޚިލާފުވެަފއިވާ ަމއްަސލަތަކުގައި ެއއްގަަލކަށް ފޮނުވުން. އަދި 

އެރުވުމަށްޓަަކއި މިފަދަ ދިރާސާއެއް ެއކުލަވާލުމަށްޓަަކިއ ފިޤުޙު އެކަޑަމީއެްއ 

އެކުަލވާލެިވގެން ޭއގެ މަަސއްކަތްތައް ކުރެވެމުންދޭ. ިމފަދަ ކިތައްމެ ކަމެއް 

ނޑު ަވކި ބައެްއގެ ބޮލުަގިއ ކުރެވެމުން އެބަދޭ. ެއއްެވސްޙާލެއްަގއި އަޅު  ގަ

ނޑު ބަރީަޢވާކަމަކަްށ  ނޑުމެްނގެ ޒިންމާއިން އަުޅގަ ކަންތައްތަެކއް އަުޅވާފައި އަުޅގަ

ނޑު ކުރާ  ނުޑވެްސ އަުޅގަ ދެންނެވީއަީކއެއް ނޫން. އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ އަުޅގަ

ްސ ކަމެއްގެ ޒިންމާ އުފުލާނަން. އަދި ޤިޔާމަތްދުވަހަކުން އެްއެވސް މީހަކަށް އެއްވެ

މީހެއްގެ ބޮލުަގއި އަުޅވާފަާކ އެމީހެއްގެ އެމީހަކު ކޮްށފައިވާ ކަމަާކިއގެން 

 ސަލާމަތްވެޭވކަށް ނޯންނާނެ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނޑު މިނިސްޓަރު އަރިހުން ދަންނަވާލަން  މާވަށު ދާިއރާގެ މެންަބރު   ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 ނުންވަނީ މިނިސްޓަރު ޖަވާބުދެއްވުުމގައި ވިާދޅުިވ، ތަކުާރރުކޮށް ވިދާޅުވި ގޭޭގގެ ބޭ ޢަބްދުލްޢަީޒޒު ޖަމާލް ޢަޫބބަކުރު 

ކާ މޭޒުމަތީގަާއއި ައއިސްައލަމާރިތަކުގައި ރާ ޢާންމުކޮށް ގެންގުޅޭ ވާަހކަ.  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ މިހާ ޢާންމުކޮށް މިކަން ގެންގުޅޭކަމެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަކަްށ 

ެއއް ނެތޭ. މަނިކުާފނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާއިުރ ހޯމް މިނިސްޓަރު އެނގިފަ

މެދުވެރިކުރަްއވަިއގެންނަމަވެްސ ކީްއވެގެންޯތއޭ މިެއއްޗެހި އަތުލާފަިއ 

ނައްތާނުލައްވަނީ. އަދި ެދވަަނ ސުވާަލކީ ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ރާއްޖޭަގއި ާރ މިހާ 

ުމވެސް ާފހަގަެވގެންމިދިޔައީ ިމ ގިނަ އަދަދަކަްށ ގެްނގުޅޭކަން ނޫސްތަކުން ހަމަގައި

ވެއިުތވެދިޔަ ޖެނުއަރީން ފެިށގެންކަން މަނިކުފާނަށްވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. 

އެހެންވީމާ، ކޮންމެކަމެްއގައި ިއލްޒާމް ކުރީ ސަރުކާުރަގއި ެއުޅވުން ެއއީ މަނިކުފާނު 

ގޮތަްށ މި ޙަދީޘްގައި އެވާ كّل كْم راعى وكّل كم مسعوُل عن رعّيته ތިވިދާޅުވި 

   ކަންތައް ކުެރއްވުންޯތއޭ. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

ނޑު އެްއވެސް ާޙލެއްަގއި ނުދަންނަވަން  މިނިސްަޓރ އޮފް ިއސްލާމިކް   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ



  

ނޑު ދެންނެީވ މޭޒުމަތީގަިއ ގެން  އެފެައރޒް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުްލމަީޖދު   ގުޭޅ ގޭެގ މޭޒުމަތީަގއި ރާ ޢާންުމވެފައި. އަުޅގަ

ފެންހެން ޢާންމުވެފައިވާވަރަްށ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މިހާރު ޢާންމުވަމުންދާ   ޢަބްދުލް ާބރީ ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނުޑ ޖެހީ. އޭގެމާނައަކީ ގިނަ ައދަދަކަށް މިހާރު މާލޭގެ  ވާހަކަ. މިސާލެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ޚަބަރުފަތުރާ މަގުމަތީގަިއއާއި ޕިކަޕްަތކުން ރާ ގެންގުޅޭކަން އަުޅގަ

ވަޞީލަތްތަކުން ިއވެމުންއެބަދޭ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ ފާހަގަކުރައްަވއިފި 

 މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެންނޭ މިހާ ގިނަ އަދަދަކަށް މިތަކެތި...

 

 ޙްމަދު މޫސާ. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ކުރެންޫދ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ބުކުތާ(

 

ނޑުމެން މިހުރިހާ މަޖިލިސް  ކުރެންދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު  ނަޑއެިޅގެން ވަޒީރު އެ ަހްއދަވަނީ ދޮގުފުެޅއް. އަުޅގަ  ކަ

މެންބަރުން އަޑުއަހާނެ އެމަިނކުފާނު ޭގގޭ މޭޒުމަތީަގޔާއި ތަށިތަކުގަިއ ގެްނގުޭޅ  އަްޙމަދު ޫމސާ ާވހަކަެދއްކެވުްނ:

 ކަ ވިދާުޅވި. އިތުރުފުޅެއް އެހައްދަވަނީ. ވާހަ

 

 

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްާޔ. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން. ައޅުގަ

 ވަޒީރު ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށްގެްނދަވަން ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

ނުޑ ދަ މިނިސްަޓރ އޮފް ިއސްލާމިކް   ންނަވާީނ އެހެންވީމާ، ޖެނުއަރީ މަުހން ފެށިގެން މިއަދާ އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ފުލުހުން  އެފެައރޒް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުްލމަީޖދު   ހަމައަށް ގިނަ ޢަދަދަކަށް މިފަދަ ބާވަތްތައް ގެންގުޅޭތަން ައޅުގަ

ދުެގ ސަރުކާރުްނ ގެންގުޅޭީތވެ އަތުލާފަިއވާތީެވ މިކަމުން ދައްުކވާދެީނ އަ  ޢަބްދުލް ާބރީ ވާހަަކދެއްެކވުން:

މިކަމާމެދުގައި ޚާްއޞަ ސަމާލުކަމެއް ބަހައްަޓއިގެްނ މިކަން ހުއްޓުވަްނ 

މަސައްކަތްކުރަމުން ގެްނދާކަން. މީގެ ކުރީ އަހަރުތަކުގަިއވެްސ 

ނޑުމެންނަކަށް  ފާއިތުވެދިޔަތާނގަިއވެސް މިެއއްޗެހި މިގޮތަށް ނުގެންުގޅެެއޭކ އަޅުގަ

ވޭ މިގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރެއަްށ ދެންނެވޭކަށް ނެތް. ހަމަ އެކަީށގެން

ސަޕްލައިކޮްށގެން މިތަކެތި ެގންގުޅެފަިއވާކަން. އެހެންނަމަެވސް، އަދުގެ ަސކާރުން 



  

އެކަމަށް ޚާއްޞަ ސަާމލުކަމެއް ދެއްަވިއގެން މިކަން ހުއްޓުވަން 

މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަްނ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުގެ ުސވާލުންވެްސ 

 ހާމަވެގެންޭދ. ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ވަރަްށ  އަޅުަގނުޑ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުާތއެްއ މިނެގީ ޢިްއޒަތްތެރި ވަީޒރު މީގެކުރިން އޭދަފުށި ދާިއރާގެ ެމންަބރު 

ތަކުރާރުކޮށް ވިދާުޅވަމުންގެންަދވަނީ ތުނބުޅި ނުކޮށޭނެކަމަށް. މިހާރު އެމަނިކުފާނު  އަްޙމަދު ސަީލމް ވާހަަކދެއްެކވުން:

 ތުނބުޅިކޮޅު ކުރުކުރަމުން....

 

 

ނަވާ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑަިއގަންނަާވ. އިށީނދެވަަޑިއގަން ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން. މިދެެކވެމުންދިޔަ މަޢުޟޫޢުެގ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ  ނޑުމެން މިހާރު ސުވާލަްށ ކަ  30ސުވާލެއް ނޫން ެއއީކީ. އަުޅގަ

މިނެޓް މިހަމަވީ. އަޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ޝުކުުރދަންނަވަން. ނިޒާމާބެހޭ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނިޒާރު.  ނުކުތާއެއް މަަޑވެލި ދާއިާރގެ

 މަޢާފުކުރައްވާ މުޙަންމަދު ނާޒިމު. 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 އާދެ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ މަނިކުފާނު ތިދެއްވަނީ ީޓވީ ބަލަމުންދާ މީހުންނަށް ޝޯވް  މަޑަވެލި ދާިއރާގެ ެމންަބރު 

ނޑުމެންވެސް ހަމަ ތައްޔާރަށް ތިބި ވާަހަކ ކުޅެންކަމަށް  މު ވާހަކަެދއްކެުވން:މުޙަްނމަދު ާނޒި ވަނީނަމަ، ައޅުގަ

 މަނިކުފާނުގެ ހަނދުމަފުޅަށް ހަމަ އަރިސްކޮށްލީ. 

 

 



  

އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ިނޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއކަމަކަށް ޤަބޫލެްއނުކުރަން. ރިޔާސަތުްނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތާއެއް ނެންގެވީމަ އެ ނިޒާމީ ފުރުޞަތުދެމުން މިގެންދަނީ ނިޒާމާބެހޭ ނުކު

ނުކުތާއަކަށް ަވގުތު އަރުވަމުްނ މިގެންދަނީ. ައޅުަގނޑު މިާހރު ކުރިން ދެންނެވިހެން 

މި އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނިމުނީ. މިއައިޓަމްގެ ދަށުން ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް އެރުވުެމްއ 

ނޑުމެްނގެ އެޖެން ާޑ ނޯންނާނެ. މިހާރު އެ އައިަޓމް ނިމިގެން އެދިޔައީ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އެޖެންޑާ  އައިޓަމް އެހިސާބުން ނިމުނީ. އަޅުަގނުޑ މިހާރު މިދަނީ އަުޅގަ

ްށ  9ނިންމާފައި ެއޖެންޑާ އައިޓަމް  7އެޖެންާޑ އައިޓަމް އަކަށް.  9އައިޓަމް 

ދިއުމާދޭތެރޭގައި ިނޒާމާބެހޭގޮތުން ެއއްވެސް އިތުުރކަމެއް ހިނގިކަމަކަްށ 

ނޑުމެްނ އަޅުަގނަޑކަށް ހަމަަގއިމުވެްސ ފާހަ ގަެއއްނުކުެރވޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްނޭޅޭގޮތަށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވެސް 

 މަސައްކަތްޕުޅު ކުަރްއވަމުން ެގންދެވުމަށް އަޅުަގނޑު އެދެން. 

 

 މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ބިލު. .3

 

ދުްއފުށީ ދެކުނު ދާއިރާެގ ށް. ކުޅު 9އެެޖންޑާ ައއިޓަމް  އަޅުަގނޑު މިހާރު މިދަނީ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުަޑކުދިންނަށް 

ގޯނާކުރާމީހުންނާ މެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުަތކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބިލުގެ  ޖިންސީ

ޢިއްޒަތްތެިރ  ދެވަނަ ކިއުުމގެ ބަހުސްެގ މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނޭފަދައިން ައޅުަގނޑުމެން މިހާރުވަނީ 

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއި.  30މިއެޖެންޑާ ައއިޓަމްގެ ދަށުްނ 

އެއީ ދެދުވަެހއްގެމަތިން. އަޅުަގނޑުމެން އަުތގައިިމާވ ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން 

 94ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ލިސްޓްގައި އަިދވެސް  އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެބަޭވ. މަސައްކަތު ކޮމިޓީގެ ލަފާެދއްވާަފއިާވގޮުތގެމަތިން 

މިނިޓް  3މިނިޓް، އަދި ެދވަނަ ފުުރޞަތުގަިއ  5ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި 

ނޑުމެން މަސައްކަްތ އަރުވަމުން މިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، މިއުސޫލުގެ މަތިން އަުޅގަ

ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް، އަުޅަގނޑު އުންމީދުކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

މަސައްކަތްޕުޅު އަވަްސކުރުމަްށ ތިދެއްވާ އެއްބާރުެލއްވުާމއެުކ މިއަދު މިމަސައްކަތް 



  

ނިންމާ ކޮމިޓީއަކާ ޙަވާލުކުރުްނ މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއްކަމުގަިއވާތީ މިބިލުެގ 

ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ފުދޭވަރަކަށް ވާހަކަަތއް ދެެކވެމުންމިދަނީ.  މައްޗަށް

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު  އަޅުަގނުޑވެސް ޤަބޫުލކުރަން އެކަން. އަުޅގަ

މިއަރުވަނީ، މާމިގިލީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް. 

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުެގކުރިން އަުޅގަ

ގަިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ  9:30މެންބަރުންނަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން. 

ޖަލްސާއެއް ފެށޭނެ. އެހެންީވމާ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ޖަްލސާއަށް ަވޑަިއގަންނަާވ 

ަގިއ  9:30ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނުކުމެވަަޑއިގަތުން އެދެން. އަދި ަހމައެއާެއކު 

ނަމްބަރު ކޮމެޓީ ރޫމްގައި ފެށޭނެ.  9ޝަން ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެްއވެސް ޕެޓި

އެހެންވީމާ، އެފުރުޞަުތެވސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވަން. 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ،  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޝުކުިރްއޔާ. އަުޅގަ

މިގިލީ ދާއިރާެގ ލިސްޓްގެ ފުރަތަމަ ވާހަަކފުޅުދައްަކވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މާ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް.

 

  ޖިންސީ` ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ، ކުޑަކުދިންނަށް  ާޤސިމް ދާިއާރގެ މެްނބަރު  މާިމގިލީ

ލީހަށް ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމެެގ ބިލެއް މިމަޖި ވާހަކަެދއްެކވުން: އިްބރާހީމް

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީ، ކުޅުދުއްުފށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙަންމަދު 

ނަޝީދަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ، ހަމައެއާެއކީަގިއ 

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަންއޮތީ، މިބިލު ޤާނޫނަކަށް ެވގެންދާއިރު އަުޅގަ

ވަރަށްގިަނ ކަންތައްތައް އެބަހުއްޓޭ. އާދެ، ެއކަންތައްަތކަީކ  ވިސްނާލަންޖެހޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިންގުަމށްޓަކައި މިހާރު އިޞްލާޙުކުެރވިފައިމިާވ 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވގޮުތގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެިތ ރައްޔިތުންގެތެެރއިްނ 

ޑެތި ހުއްޓުންތަކެްއ ވަރަށްގިނަ ބަޔަކަށް ލިބިގެްނދާ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ވަަރށްބޮ

ނުވަތަ އަސާސީ ޙައްޤުަތކަށް ޢަމަލުނުކުރެވިދާގޮތަށް ަވރަށްގިނަ މާއްދާތަކެްއ 

ނޑަށް ފާަހގަކުެރވިފަިއވާތީ، އެކަން ައޅުަގނުޑ  މިޤާނޫނުގައި ހުރިކަން އަުޅގަ

ވަނަ  96ބަލާލަން ބޭނުންވަނީ. އާދެ، މިސާލަކަށް ދަންނަވާކަމަށްވާަނމަ މިބިލުގެ 

ަވނަ މާއްދާއާއިހަމައަށް ވަރަްށބޮޑެތި ކަންތައްަތކެްއ  37ށިގެން މާއްދާއިން ފެ



  

އެބަހުރި އަސާސީ ަޙްއޤުތަކުގެތެރެއިން ހިފެހެއްޭޓނެ މިންވަރުތަކެްއ 

ނަޑއަުޅއްވާަފއި. ެއވިސްނުްނފުޅުގައި ހުށަހަުޅއްިވ، ބިލު ުހށަހެޅުއްވި މެންބަުރގެ  ކަ

ދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ ވިސްނުންފުޅުަގއި އެހެީރ ވަރަށް ރަނގަޅަްށކަމަށްވެ

އަޅުަގނޑުމެން އަދި އިތުަރށް ދިރާސާކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ވަރަށްގިނަ އަިދ 

ނޑު މާދިގުކޮށް ވާހަަކ  މިނޫންވެސް ކަންތައްތަެކއް ެއބަހުރި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދައްކާކަެށއްނޫން. ައޅުަގނަޑށް އެނޭގ ވަރަްށގިނަ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނުޑ މިބިލު ކޮމިޓީއަކަށް އެބަތިއްެބވި ވާހަކަ ަދއްަކވަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ގެންދިއުމަށް މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައިވާތީ އެއަށް ާތީއދުކުރަމުން އެކޮމިޓީެގ 

ވަގުުތަގއި އެކޮމިީޓގެ އެ ކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުން ައޅުަގނޑު ވާހަކަަދއްކާލާެނ 

އިރު، އެާތނގައި ތަފްޞީލުކޮށްދީ ފުރުޞަތެއް ހޯދާ އެކޮމިޓީއަްށ މިމައްސަލަ ގެންދާ

ވާހަކަދަްއކާލުމަށް އަޅުަގނުޑ ބޭނުންވާތީ އަޅުަގނޑު ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނީ، 

މިދެންނެވިހެން މިހުރިހާ މާއްދާތަކަކަށް ބަލާލާ ވިސްނާަލިއ ކަންތައްތައް ކުރަން 

 45ކޮންމެހެން މިތާނގައި ނަހަދާ. އާދެ، އެހެން މިދެންނެވީ މިސާލަކަށް މިބިލުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ާއިއ )ށ( އުނިކުރަން އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ. އެއީ 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާްނެވެގންވޭ ެއްއވެސް ކަމަކަށް ދެފަހަރަށް އެްއވެްސ މީހަކަށް 

އަދަބެއް ނުެދވޭނެކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ީމަގއިާވގޮތުން، މިބިުލގައި 

ރުމަށްފަހުވެސް އަދި އޭނައަށް ވަިކ އެކުަލވާލެވިފަިއާވގޮތުން އޭނާެގ ޙުކުމް ތަންފީޒުކު

ޙުކުމެއްަގއި އިތުރަްށ ހުންނަންޖެހިދާނެކަހަލަގޮތަކަށް، ނުވަތަ މާ 

ސާފުކޮށްނޫންނަމަވެސް މިދެންނެވި ކަން ނެނގޭނެ، ހިތްމަްއޗަށް ގެނެވިދާނެގޮަތކަްށ 

ނަޑއަޅާފަިއވާ ކަންަތއްތަެކއްވެސް އެބަހުރި. އަދި އެނޫނަސް ބަިއވަރު  ކަ

ން އަސާސީ ަޙްއޤުތަކަށް އުނިކަން ލިޭބގޮތަްށ ބައްޓަންކުެރވިފައިހުރި މިދެންނެވިހެ

ނުޑގެ ވިސްނުން މިހިރީ  ވަރަށްގިނަ މާއްދާތަެކއް ހުީރމާ މިދެންނެވިހެން އަޅުގަ

ކޮމިޓީގެ ވަގުުތގައި ކޮމިޓީައށްގޮސް މިއިޞްލާޙުަތއް ހުށަހަޅާލަން އެފުރުޞަތު 

ނޑު ވާަހކަ ނުޑ ކުރުކޮށްލާނީ ދެްއވި ހޯދަން. އާދެ، އެހެންވީމާ، ައޅުގަ ކޮޅު އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނުޑވެސް ަހމަ ކޮމިޓީ މަސައްކަތަށް  ޢަލީާދއިާރގެ މެްނަބރު  ތޮއްޑޫ



  

ނަމަވެސް ހަމަ ކުރު އެްއޗެއް ދަންނަވާލަްނ މިބިލު ފޮނުވާލުމަށްޓަކައި، އެހެން ވާހަަކދެއްެކވުން:ވަީޙދު 

ބޭނުންވޭ. އަުޅަގނޑު ޤަބޫުލކުރާގޮުތގަިއ ޢަބުރުވެރި ބިުކރުވެރި ޢިއްފަތްތެިރ 

ދިރިއުޅުމަކުން ކުޑަުކއްޖާ މަޙުރޫމްކޮށްލާމީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބު މިރާއްޖޭގައި 

ގޯނާކުރާ  ޖިންސީދޭން އެބަ ފައްޓަންޖެހޭ. އެގޮުތން އަޅުަގނޑު މި ކުަޑކުދިންނަށް 

މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫުލތަކަކަށް ޢަމަލުކުރާ ބިލުގައި ހުރި އަދަބު ދިނުމުގެ 

ނޑުތަކަށް ުއސޫލެްއެގގޮތުން ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑ  މިންގަ

ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ާރއްޖޭަގިއ މަސްތުވާތަކެތިެވސް ފެތުރިގެން ޮގއްސަ މިާވ 

ުކޑަކުިދންނާބެހުމަށް މިފަދަ ޝަހުވާނީ ނުވަތަ ވަޙުީޝ މިންވަރަށްބަލާއިރު، 

ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދިވެިހރާއްޖެއަށް އަުޅަގނޑު 

ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި، އަދި ަބެއއް މަދުންނަމަވެސް ބަެއއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ލްޓީ ާޤއިމުކުރަން. ެއއުސޫލު ކުރީދުވަހުަގިއވެސް ފާހަަގކުިރފަދައިން ޑެތް ޕެނަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާގޮުތގަިއ މިހާރުވެސް ަގވާއިދުތަެކްއ  ތަޢާރަފުކުރަން. އަުޅގަ

ހެދިފައިއެބަވޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެަބޖެހޭ އެއޮތޯރިޓީތަްއ 

އެމްޕަވަރކުރަން. ެއއޮތޯރިޓީަތއް ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް އަދި ހަމަ އެއާެއއްކޮށް 

ނޑުމެްނގެ މިއަދުެގ މަސްތުވާތަކެ ްއޗަށް މިހުޅުވިފަިއވާ ދޮރުތައް ބަންދުކުރަން އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރޮގތުގަިއ އެދޮރުތަްއވެްސ  ސަރުކާރުން ަވއުދުވެަފއިވާހިނދު، އަުޅގަ

ބަންދުވާނެ އެންމެބޮޑު އެްއ އަސާސަކަްށވާނީ ދިވެހިރާްއޖޭގައި މިފަދަ ބޮޑެތި 

ގޮތުން އަދި ހެކިެވރިންގެ އެންމެފުރިހަމަ ކުށްތައް ކުރާމީހުން ޤާނޫނުަގއި އޮންނަ

ސާބިތު ހެއްކާިއއެްއކޮށް އެަމރާލަންޖެހޭ މީހުން މަރައިގެން. ދެން އޭގެއިތުރުން 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ދީނީ ޢިލްމްވެރިންވެސް، 

ނުޑ  ރާއްޖޭގެ ދީނީ ފަތުވާދެއްާވިއރުވެސް އެބަޖެހޭ ކަންކަމަށް ވިސްނަން. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ދެންމެވެސް ފުރުޞަތަކަްށ  މިހެން މިފާހަގަކޮށްލަންޖެހުނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުެގ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ  ބޭނުންވެފައިއިނީ. ޙަޤީޤަުތގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަންބޭނުންވޭ ަބއެއްފަހަރު ދީނީ  ފަރާތުން ކިފާޔަތުެގގޮތުަގއި ައޅުގަ

ހަކަތަކުން މިފަދަ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުންނަށް ޢިލްމެވެރިން ދައްކާ ވާ

މަގުފަހިވެފެންދާކަހަލަ ވާހަކަަތއް އެބަދެެކވޭ. މިކަހަލަ ކަންަތއްތައް އެބަޖެހޭ ކޮންމެ 

ފަރާތެއްަގއި ހުރި ދީނީ ޢިލްމްވެރިއެްއވިޔަސް ހުއްޓާލަން. މިހެން 



  

ނުޑގެ އިވުުމގެ ޙިއްސު ގޯސްނޫންނަމަ  މިދަންނަވަންޖެހުނު ސަބަބަކީ، އަޅުގަ

އަޅުަގނޑަށް މިއަދު މިމަޖިލީހުގެ ތަޅަމުގެތެރެއިން ިއވިެގންހިނގައްޖެ ރަލާއި 

އޫރުމަހަކީ ޙަރާމް ެއއްެޗއްކަާމއި، އެހެންނަމަވެސް ރަާލއި އޫރުން ލިބޭ ފައިާދއިން 

މިސްކިތްތައް ެއޅުންކަން ގޯހީ އެހެންނަމަވެސް ނަރުދަމައާިއ، ކަރަންޓާއި، މިކަހަލަ 

ށް ޚަރަދުކުރުން ރަނގަޅުކަމަށް. އެހެްނވީމާ، މިކަހަލަ ވާހަކަތައް އެްއޗެއްސަ

ނޑު ހަިއރާނެއްނުވާނެ ުކޑަކުދިންނާެވސް ބެހެވޭނެ ަވިކ  ދައްކަންޏާ އަުޅގަ

ވަގުތުަތކެއް ޮއވެދާނެކަމަށް ދީނީ ޢިލްމްވެރިއަކު ވިދާުޅވާ ދުވަސް ައއިސްދާނެތީ. 

ލާ ައޅުަގނޑުމެން މި ކޮންމެވެްސ އެހެންވީމާ، މިފަދަ ވާހަކަތަްއ ދެއްކުން ުހއްޓާ

އެްއގޮތަކުން، ސިޔާސީ ބޭނުަމށްޓަކައި ަބއެއްފަހަރު ދީނުަގިއ އޮންނަ ކަންކަްނވެސް 

ވަކި ަބއެއް ކަންކަން ހުއްަދާވގޮތަށް ވާހަކަނުަދއްަކވާ ޤައުީމ މަސްލަޙަތަށާއި ދީނީ 

ދޭވާހަަކ މަސްލަޙަތަށް ވިސްނައިގެން ދީނީ ޢިލްމްވެރިންވެސް ވާހަަކދައްކަވަން އެ

 ދަންނަވާލަން. 

 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، ހޯރަފުީށ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑު ިނާޒމީ ނުކުތާއެްއގޮތަށް އަްޙމަދު ާދއިާރގެ މެްނބަރު  ހޯރަފުށީ   ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވެގެން މި ނިޒާމީ ނުކުތާއަކަށް އެިދ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްެގ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ރަޝީދު

އަރިހުަގއި އެދުނީ، ވާހަަކފުޅުދައްަކވަމުންގެންދަވާ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ 

ވާހަކަފުުޅގައި މިއަުދގެ މަުއޟޫއާއި ުނގުޅޭ އަދި ުކރިން ޖަވާބުދެއްވާފަިއ 

ގެންެނވި މިިނސްޓަރެްއގެ ވާަހަކ މާނައޮޅޭގޮތަށް ވަަޑއި

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުްނގެންދަާވިއރުވެސް މަނިކުފާނަށް ހަމަ އަޅާވެސްނުލާ އިންނަވަނީ. 

ނޑުމެންނަކަށް ދީނެއް ނޭނގޭނެ  ދީނީ މައްސަލައެްއގެ ވާަހކަ ދައްކަވަނީ. އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ....
 

 



  

. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ. ޝުކުރިއްޔާ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް، އާދެ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްަކމަށް ޤަބޫލުނުކުރަން. 

އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ިއށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ުޝކުރިއްޔާ. ނިޒާމާބެޭހ 

ނުޑ ފުރުޞަ ތު މިއަރުވަނީ، ދާންދޫ ނުކުތާއެްއކަމަށް ޤަބޫލުނުކުަރން. އަުޅގަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޟް.

 

 ` ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  ދާިއރާގެ މެންަބރު  ދާންދޫ

 އްޞަ ގޯނާކުާރ މީހުންނާމެދު ޚާ ޖިންސީވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ުކޑަކުދިންނަށް  49 ރިޔާޟް މުޙަްނމަދު 

އުސޫލުތަކަކަްށ ޢަމަލުކުރުމެެގ ބިލަށް، މިބިލަށް އަުޅަގނޑުމެން ޢިްއޒަތްތެރި  :ވާހަކަެދއްެކވުން

މެންބަރުން ބަހުސްކުރަމުން މިދަނީ. އާދެ، އެހެން ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންވެސް 

ވިދާޅުވިފަަދއިން މިބިލަކީ މިހާރުން މިހާރަށް އަވަސްގޮތެްއަގއި ފާސްކޮށް މިބިލުގަިއ 

ނޑުމެން ކުރިއަށްދާންޖެހޭ ކަމެއްގޮުތގައި ައޅުަގނުޑ ހު ރި ކަންތަކާއިގެން އަުޅގަ

ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިބިލުގެ މައިަގނޑު ނުކުާތތަކަށް ބަލާލާއިރުަގއި، 

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ކުިދކުިދ ބަދަލުތަކެއް އިޞްލާޙުތަެކއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް 

ވަކި މާއްދާތަކަށް ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުަގނުޑވެސް ޤަބޫލުކުރަން. 

އަލިއަުޅވާލަްއވާފަިއވާތީ، އިުތރުށް ވަގުުތވެސް ައޅުަގނަޑށް މުހިންމުކަމާއެއްކޮށް 

އެވާހަކަ ަދއްާކކަށްނެތިން. އަިދ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ެއވިދާޅުވިފަަދއިން 

ތުގައި ދެވިަފއިވާ ގިަނ އިޞްލާޙުކުެރވުނު ޤާނޫނުއަސާސީއިން އަސާސީ ޙައްެޤއްެގގޮ 

ކަންތައްތަކުން މަޙްރޫމްވާކަހަަލގޮތަކަށް މިޤާނޫނު ހެދޭގޮތަށް މިއޮތީ. ހަނުހުރުމުގެ 

ގަިޑއިރުތެރޭަގއި އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކޯުޓ ޯއޑަރ  94މިނިވަންކަމާއި، އަދި 

ހޯދުމުގެ ކަންތައްަތއް. އެަކމާދޭތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ މަރުަޙލާގަިއ ވިސްނުންފުުޅ 

ނޑުެވސް ދަންނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ީމެގ ގެންގު ޅޭެނކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވެނީ، މީެގކުރީަގއި  މައްސަލަެއއްކަމަކަށް ދިމާވާ ކަމަކަށް އަުޅގަ

މިފަދަ ކަންތައްތަކެްއ އެންމެ އެކަީށގެންާވގޮތެްއަގއި ފިަޔވަުޅ ނޭޅި އޮްތކަން. އަިދ 

ނުޑވެސް މިޢިއްޒަތްތެިރ މިހާރުން މިހާރަށް ހަރުކަށި އަދަބުދި ނުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު އެންމެބޮޑަްށ  މަޖިލީހުގައި ޮގވާލާކަމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމއަދު ައޅުގަ

ބޭނުންވަނީ، މިމަޖިލީހަކީ މިޖަލްސާއަކީ ސިއްރު ޖަލްާސއެްއގޮތުަގއި ކުިރއަށް 



  

ނަޑށް މިބިލާގުޅޭގޮތުން  ގެންދިއުން. ެއއީ އެކަީށގެންާވގޮތެްއަގއި އަުޅގަ

ޚިޔާލުފާޅުކުރެވޭީނ މިޖަލްސާ ސިއްރު ޖަލްސާެއްއގޮތުަގއި ކުރިއަށް ގެންދެިވގެން. 

މިއަދުގެ މިޖަލްސާައކީ، އާދެ، ަރއްޔިތުންނަށް ަލިއވްކޮށް ފެންނަމުންދާ 

ޖަލްސާއަކަށްވާީތ، ސީދާ މިކަމާގުޭޅގޮތުން ވޭތުވެިދޔަ ތާނގައި ހިނގާފައިހުިރ 

ނޑަކަްށ ކަންތަކާިއގުޭޅގޮތުން މީގަިއ އެންމެ އޮށް ޓަރު ހުރިގޮތަކަށް އަުޅގަ

ވާހަކަދެްއކޭކަށްނެތް. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ހިތާަމއަކީ ވަރަށްބޮޑަށް 

މަޢާފްކުރައްވާތި، ކުރީަގއި މިފަދަބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާ މީހުންނާދޭތެރޭގައި 

ކަންކުރަމުން އައި އުސޫލު. ާއދެ، ކުރީދުވަހު އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުވެސް 

ގޯނާކުރަމުން ގެންދިޔައިަމ  ޖިންސީދާޅުވިފަަދއިން ޓީޗަރުމީހާ ކުޑަުކއްޖާއަށް ވި

އެފަދަ މައްސަލައެއް ވަިކވަކި އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުނީމާ އެމައްސަލަތައް ފައިލްކުެރިވ 

އެފަދަ މީހަކަށް އަނެއްކާވެްސ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެމުން އައީ. ޢިއްޒަތްތެިރ 

 78ންމަތިވެގެންދިޔަ މައްަސއަީކ ޢުމުރުނުފުރޭ ރައީސް، ވަރަށްފަހުން ފެ

ގޯނާކުިރ މީހެްއެގ  ޖިންސީފިރިހެން ކުއްަޖކާ  35ަހކަށް ނުަވތަ  30އަހަރުންދަށުގެ 

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިގެންދިޔަީއ، މީނާގެ މައްސަލަ  ވާހަކަ. އަުޅގަ

ހަކަ. މީގެކުރީަގިއވެސް ދެފަހަރެްއގެމަތިން ފުލުސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅުނު ވާ

އެހެންނަމަވެސް ީކއްެވގެންތޯ އޭނާއާދޭތެރޭ ެއކަށީގެްނާވގޮތެްއގައި ތަޙްޤީޤުނުކުެރިވ 

ވަނީ. ކޮންެމވެސް ބާރެްއ، ޮކންމެވެސް ނުފޫުޒގަދަ ފަރާތެްއގެ އޯޑަރަށް ،މިހިަރ 

ކަންތައްތައް ފައިްލވެފައި ހުންނަނީ. އާދެ، މަޢާފާއެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ، ވޭތުވެިދަޔ 

ސްޓްރީ އޮްފ އެޓޯލްސްކަމާއި ހަވާުލެވހުންނެވި އޮނަރަބަލް ތާނގައި މިނި

ވަޙީދުއްދީންެގ މިނިސްޓަރކަުމގައި މަދު ކަތީބުންނަމަވެސް ިމކަހަލަ ކަންތައްތަކާހުރެ 

އެމަނިކުފާނު އެބަހުރި މަޤާމުން ދުރުކުރައްވާަފއި. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ފުލުްސ 

 ޖިންސީ އްަގއި ެދ ކުއްޖަކަށް އޮފީހަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެްއގައި އެރަށެ 

އަހަރުވެދިަޔއިރުަގއި އާދަމް ޒާހިރުގެ އަތްޕުުޅަގއި  3ގޯނާކޮްށގެން ދެއަހަރު 

މިމައްސަލަ އޮެވގެން ނުެބލިގެން އެންމެފަހުން އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީއަށް 

މިމައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ެއންމެފަހުން ރައީސް އޮފީހަށް އެންގުމަށްފަހު ވަރަްށ 

ނުފޫޒަާކއި ބާެރއް އެމަނިކުފާނުގެ ަމއްޗަށް އަުމރުކޮށްފައި އޮްއާވވެސް ވަރުގަަދ 

އެންމެފަހުން ގޭަގއި ބެހެއްެޓވީ. މަދު ކަތީބުންތަކެއް އެބަތިބި މަޤާމުން ދުރުކޮށްފައި. 



  

އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި ދޭތެރޭަގއިެވސް އަދި ފިޔަވަޅު ނޭޅިފަިއވަނީ. 

ނޑު މިއަުދ ގޮވާލަނީ މިފަދަ  އާދެ، ފުލުހުންގެ އިދާާރއަށް އަުޅގަ

މައްސަލަތަކާއިދޭތެޭރގައި އިްނޞާފު ހޯދައިދިނުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު 

މިމައްސަލަ ފެންމަތިވެ މިއަދު މިވާހަކަަތއް ދެއްކެީނ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ 

މިނިވަންކަމުގެތެރެއިން އިްޞލާޙުކުރެވުނު ޤާނޫނުއަސާީސެގ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން 

ރައްޔިތުންނަށް މިފުރުޞަތު އޮތީތީ. ކުީރގައި މިފަދަ ވާހަކަެއއް ދަްއކައިފިނަަމ 

ގޯނާކުާރ ކުއްާޖއާއި އެުކއްޖާެގ  ޖިންސީބޮޑެތި އަނިޔާަތކެްއ ލިބޭ. އާދެ، 

ޅައުމުރުަގއި ދިމާވާ އެތައް އެތައްކަަމކީ އެުކއްޖާ ބޮޑުވަުމންއަންނައިރު އެުކއްޖާ 

 ންތަކަކުން މަޙްރޫމްވާ ކަންަތއްތައް. ނުކުޅެދި އެުކއްޖާ ވަރަްށގިނަ ކަ

 

 ވަގުތު. ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ަވގުތުެވސް ހަމަވުމާއެުކ، މިފަދަކަމެްއ ދަރިފުޅަކު ކޮށްފިނަމަ  ދާިއރާގެ މެންަބރު  ދާންދޫ

 ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަަތ ނުވަތަ ޢާއިލާގެ މީހަކަށް ޮކށްފިނަމަ އެކުއްޖާގެ މަންމަ  ރިޔާޟް މުޙަްނމަދު 

ޢާއިލާގެ މީހަކު ޖެހިގެން ހުންނަގޭ މީހާ ކައިރީގައި ޮގސް ވައި ައޑަކުން ސިއްުރ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ސިއްރުން ރޯލަ ރޯލާ އެފަަދ ވާހަކަދަްއކާނީ. މިފަދަ މަްއސަލައެއް ސަރުކާުރގެ 

ިރވެ އެފަދަ ވުޒާާރއަކަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެފަދަ ފަރާތަކާއި ދޭތެރޭގަިއ އަނިޔާވެ

ކަންތައްތަްއ، ޖަރީމާ ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ބޮޑެތި ޕްރޮމޯޝަންދީ 

ނޑު ާފހަގަކޮށް އަުޅަގނުޑގެ  ޢިނާޔަތްތައް ދެމުންދާކަން މިއަދު ހިތާމައާއެކު އަުޅގަ

 ފުރުޞަތުވެސް ނިމުމާއެކު އިީށންނާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ގޯނާކުރާ  ޖިންސީއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، ުކޑަކުދިންނަްށ ޝުކުރި ދާިއރާގެ ެމންަބރު  ފުވަްއމުލަކު މެދު

މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމެެގ ބިލެއް މިމަޖިލީހަށް  ވާހަަކދެއްެކވުން: ޝިފާޤް މުީފދު

ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ މިބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު، ކުޅުުދއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ 

މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރުދަންނަވަން.  މެންބަރު

އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާގޮުތަގިއ އެމަނިކުފާނު މިބިލު މިމަޖިލީހަށް މިހުށަހެޅުއްވީ 

ަޤއުމީ ކިހާބޮުޑ އެމަނިކުފާނަށްވެސް މިބިލުެގ މުހިންމުކަމާއި މިމައްސަލައަކީ 



  

އެހެންކަމުން، ިދވެހި އެންމެހާ ދަރިންގެ މައްސަލަެއއްކަން ތަޞަްއވަުރ ކުރެވޭތީ. 

ނޑު ވަރަްށ  މައްޗަށް އެމަނިކުފާނުގެ ހިތްޕުޅުގަިއވޭ ލޯތްބަށްޓަކަިއވެްސ އަޅުގަ

ަރއީސް، ކުަޑކުދިންނަށް  ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ޢިްއޒަތްތެރި އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު

ނ ޖިންސީ ޑުމެންނަށް މަދުން އަޑުިއޭވ ގޯނާކުރުމުެގ ާވހަކައަކީ އަުޅގަ

ންނަމަވެސް، ގިނައިން ިހނގަމުންދާ ކަމެއް. ދިވެހިްނެގ ދޫތައް ބަންދުކުރެވި ހެއެ

ނުޑމެންނަށް މިވާހަކަތަކުގެ  ތަޅުލެވި ގަލަންތައް ހުއްުޓވިަފއި އޮތް ޒަމާނުގައި އަުޅގަ

އަެޑއްނީވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ނިމިގެން މިދިޔަ ޚިޔާލުފާުޅކުރުމުގެ މިނިވަންކަާމއެުކ 

ބާވަތުެގ ވާހަކަތައް ވަރަށް ގިނަިގނައިން އަޑު އެަބިއވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިވެމުންދާ ައުޑތައް ބުނާގޮތުން އަިދ 

މިމަޖިލީހުގައި ވަރަށްގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިްނ 

ނަޑކަށް އަމީރުންނަށްވެ  ިދވެހިންގެ ތެރޭަގއި ދިުރވަްނ މިފަދަ މީހުންނަކީ ގާތްގަ

އަލާކުރަން ބޭނުންެވގެން ާއލާކުރުވަމުންދާ ޘަޤާފަތެއްގެ ގޮތުަގއި ދިވެހިންނަްށ 

ސިފަވެފައި އޮތް ޒަމާން ހިނގައްޖެ. އާދެ، އެގޮތުން މިަފދަ ޖަރީމާތައް ހިންގާ 

މީހުންނަށް މަތީ މަޤާމުތައް ދެވި އަދި ޚާްއޞަގޮަތކުން އެމީހުންނަކީ އެފަދަ 

ނަކީ ކުޑަކުދިންނާއި ގުުޅންހުރި ދާއިރާތަކުގެ ަވޒީފާ ައދާކުރަމުން ގެންދާ އަިދ މީހުން

އެފަދަ ވަޒީފާތައް ދެވޭ އަދި އެފަދަ ވަޒީފާތަކުން މަތީ ޕްރޮމޯޝަންތައް ލިބެމުންދާ 

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖެއިްނ ފެނިގެން ހިނގައްޖެ.  ބައެްއގެގޮުތަގއި އޮތް ޘަޤާފަތެއް އަުޅގަ

ޓީޗަރުްނ، ޤްރުއާން މުދައްރިސުން، އިމާމުން، ކަތީބުން އަދި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،

ކުޑަކުދިންނާ ުގޅޭ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުަގއި ހަމަ މިފަދަ ޖަރީމާތައް ހިންގާފައި 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބެނުންވަނީ މިބިލު  ތިބި މިހާރުވެސް އެބަތިބި. އަޅުގަ

ދާއިރު މިފަދަ ކުށްތައް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަސަްއކަތް ކުރަމުން

ސާބިތުވެ ކުަޑކުދިންނާއި ުގޅުންހުރި މަޤާމުތަކުގައި މިހާރުވެސް ތިބި މީހުން 

ނޑުމެްނ  އެބިރުވެިރކަމުން އަޅުަގނޑުެމން ސަލާމަތްކުރަން އެބަ ޖެހެއޭ. އަުޅގަ

މިބިލު ޤާނޫނަކަށް ހަދާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާނީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކޭ 

ުހރި ޤާނޫނުތަކުން އެމީހެއްގެ ސާބިތުވެފައިހުރި މީހަކު އް މީގެކުރީގައި މިފަދަ ކުށްތަ

ސިވިލް ސަރވިްސގެ ވަޒީފާަތކުގެ ތެެރއިން ުކޑަކުދިންނާިއ ގުޅުންހުރި މިދެންނެވީ 

ޓީޗަރަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ މަޤާމެއްަގއި ހުރިކަމުަގއިވާނަަމ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ 



  

ކުރަން. އަދި ހަމައެއާެއކު، ސިވިްލ ވަގުތުން އެމީހަކު ެއވަޒީާފއިން ބޭރު

ސަރވިްސގެ ވަޒީާފއަކަށް ުނިވޔަސް ުކޑަކުދިންނަށް ިކޔަަވިއދޭ ނުވަތަ ުކޑަކުދިން 

 ކަމަށްވާނަމަ އެމީހަކަށް އެަވޒީފާމިފަދަ މަޤާމެއްަގއިހުރި މީހަކު ގެންގުޅޭ

ނޑު ދެކެންކުރޭެވގޮތަށް ހަމަޖެއްުސމަކީ މުހިއަދާނު . ންމު ކަމެއްކަމުަގިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އިްސކުާރ އެންމެހާ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަޝރުތުތަކުގެ ތެރޭަގިއވެސް އަޅުަގނޑުމެން ަވކި 

ނަޑއަަޅން. އޭގެތެރޭަގއި އެމީ ނަޑއެޅިފަިއާވ ޙަހަކީ ކަންތައްތަެކއް އެބަ ކަ އްދު ކަ

ކުށެއް، ޓެކުްނ، ޚިޔާނާތެްއ މިފަދަކަމެއް އެމީހެއްގެ އުމުރުގެ އެްއވެްސ 

ހިސާބެއްަގއި ހިނގާފަިއވާ މީހެއްކަމަށްވާނަމަ ެއވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤެްއ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަުގެގ  ނުލިބޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ ކުރިމަުގގެ މިޤައުުމގެ ހުންގާނާ ޙަވާުލވާން ތިިބ ރައީސުން ނަށް އަުޅގަ

މީހުންނާމެދު މިފަދަ ޖަރީމާތައް ހިންގަމުންދާ މީހެއްގެ މައްަޗށް ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ 

ވަޒީާފއެއް ހަމަ އެމީެހއްގެ އުމުރު ދުވަހަށް މަނާކުރެވެްނ އެބަޖެހޭ.  ެއީއ 

ށްޓަކައި އަޅުަގނުޑމެން ކުރަންޖެހޭނެކަމެކޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ މުސްތަޤުބަލަ

ވަނަ މާއްދާއަްށ  99ވަނަ މާއްދާއިން  96އާދެ، ހަމައެާއއެކު، މިބިލުެގ 

ހިފެހެއްޓުމާމެުދ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ބައެއް ަޙއްޤުތަްއ ހިފެހެއްޓިފައިވާ 

ގެްނ ރި ބަެއއް މެންބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުަރއްަވއިފި. ޖަޒުބާތީވެ ޢިއްޒަތްތެ

އަޅުަގނޑުމެން ކަމެއް ނިންުމން އެހާ ރަނގަޅު ނޫންކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފި. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީން 

ނޑުމެންެގ  މިލިބދޭ މި މިނިވަންކަމުގެ މި ޙައްޤުތަކުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން އަުޅގަ

ޢަމަލުތައް ހިންގަމުންދާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތުއްތު ދަރިންނަށް މިފަދަ ވަޙްޝީ 

ނުބެލި މިއީ ޤައުމީ ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވެ ައޅުަގނޑުމެންގެ މުސްތަޤްބަލު 

ނޑުމެން ދޫކޮށްލަންވީ ބާވައޭ.  ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަން މަތީގައި އޮންނަން އަުޅގަ

ގަޑުމެންގެ ަޤއުމު ނުވަތަ ޖަޒުބާތީެވގެންެވސް ުނވަތަ އެނޫްނގޮތަކުން ނަމަވެްސ އަޅު 

އަޅުަގނޑުމެން ސަލާމަުތގެ ައއްސޭރިައކަށް ގެންނަންވީ ާބަވއޭ. އަޅުަގނުޑ ހިތުން 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމާމެދު ވިސްނާވަަޑއިގަންަނާވނެ. އާދެ، ައޅުަގނުޑ 



  

އޭެގއިތުރުން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އިތުބާރުކުރެވޭ މަާޤމުތަކުގައި ހުރި މީހަކު  

ންނާމެދު މިފަދަ ވަޙްޝީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ އެ މިބިލުގައި ކުޑަކުދި

އަހަރަށް  95ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާަފއި އެާވ އުޤޫބާތް ޮބުޑކުރަން 

ނުޑ މިހެ ވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ން މިދަންނަބަދަލުކުރަން. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ  އަޅުަގނޑުމެން ތުއްތު ކުްއޖާ ޕްރީ ސްކޫލަށް ފޮނުވާއިރު

މައިބަފައިން، ބެލެނިވެރިން، ބަލަދުވެރިންގެ ެއްއވެސް މީހެއްގެ އެްއވެްސކަހަލަ 

ނޑުމެން މިދޫކޮށްލަީނ ސްކޫލްަގއި ެއކުއްޖާ  އިޚްތިޔާރެއްނެތި އެ ދަރިފުުޅ އަުޅގަ

 ބަލަހައްޓާ މީހާގެ އިޚްތިޔާުރގެ ދަށަށް. އެހެންވީމާ...

 

 ގުތު....ވަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑުމެްނެގ ތުއްތު ދަރީންނަށް އެަދރިން ބެލެހެއްޓުމަށް  ފުވަްއމުލަކު މެދު ދާިއރާގެ   އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ވަގުީތގޮތުން ނަމަވެސް ޙަވާުލކުރެވޭ މީހަކީ އެުކއްޖާ ގެންގުޅެ ބަލަހައްޓާ މީހަކީ  މެންަބރު ޝިފާޤް މުފީދު 

ގެ މެންބަރެއް ނޫނަކަްސ ައދި އެހެން މީހަކަސް ޢާއިލާގެ މެންބަރަކަސް ާޢއިލާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ފެނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި  އެމީހަކާމެދު ހަމަ މި އުޤޫބާތް އޮންނަންޖެހޭކަމަށް އަޅުގަ

ނުޑ މިރޮނގުން މިބިލާމެދު ރައީސް، އަދިެވސް  އިތުރު ާވހަކަތަކެއް އަުޅގަ

ނޑަށް ދައްކާލަން ހުރުމާއެކު އަުޅަގނޑު އެދެން ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް އަުޅގަ

 ޝުކުިރއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް.  .ދެއްވުން

 

 ގޯނާކުރާ  ޖިންސީޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، ުކޑަކުދިންނަްށ  ފުވަްއމުލަކު އުތުރު ދާިއރާގެ 

 މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ ބިލެއް ހުށަހެޅުްއވީީތ  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ރަީފޤް 

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް ޝުކުރު  ހަކަެދއްެކވުން:ޙަސަން ވާ

ނޑުމެްނގެ ހިތުގެ ވިންދު. ކުޑަކުދިންަނީކ  ދަންނަވަން. އާދެ، ކުަޑކުދިންނަކީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންމެ ޤަުއމެއްަގއިވެްސ އެންމެ ައގުބޮުޑ ރައުސުލްމާލު. އާެދ، 

ދިން ބޮޑެތިވަމުން ައންނައިރު އެކުދިންނަށް ދެވެންޖެހޭ ޙިމާޔަތާއި ކުޑަކު

ރައްކާތެރިކަން ދެިވގެން ބޮޑުުކރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން އެންެމންގެވެސް ޒިންމާއެއް. 

އަިއސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތުއްތު ކުދިންނަށް ނޫނީ ޅަ ހަކަށްއެހެންނަމަވެސް، މިފަ



  

ކުރުމުގެ މަްއސަލަތަކަށް ޙައްެލްއ ގޯނާ ޖިންސީކުދިންނަށް މިދިމާވަމުންދާ 

ހޯދުމަށްޓަކައި މިފަދަ ބިލެއް ޤާނޫނަކަށް ހެދިގެން ދިޔުމީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް. 

 އާދެ، ވަރަްށގިނަ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން މި މަޢުޟޫޢުގައި ވަރަށް ފުޅާކޮށް

ނުޑވެސް ޮކންމެހެން ދަންނަވާ ލަން ވާހަކަދަްއކަވާަފއިވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ބޭނުންވާ ދެތިން ޕޮއިންޓެއް އޮތުމާއެުކގަިއ ކުުރގޮތަކަށް ަދންނަވާލާނަން. އާދެ، 

ން  ިދމާވާ މައްސަލަތަުކގެ ގޯނާކުރުމުގެ ސަބަބު ޖިންސީކުޑަކުދިންނަށް މި 

ގައި އެކުދިންގެ ޖިސްމާީނޮގތުންނާއި ނަފްސާނީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާމެުދވެސް ތެރޭ

ގޯާނކޮށްގެން ކުޑަކުދިންނަށް  ޖިންސީކަަދްއކަަވއިފި. އާެދ، ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުްނ ވާހަ

މިލިބޭ އަނިޔާގައި ބަެއއްފަހަރަށް އެކުދިންގެ ފުރާނައަށް ެގއްލުންވާފަދަ ކަންތަްއ 

ކުރުމުން އެކުދިންނަށް ދެވޭ ައދަބު މި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ަވރަށްވުރެން ބޮޑުކުރުމަީކ 

ުދކުރާކަމެއް. އެގޮތުން ކުރީުދވަހު މު އަޅުަގނުޑވެސް ވަރަށްބޮޑަްށ އެއަށް ތާއީ

އުނގޫފާރު ާދއިރާެގ ދެއްެކވި ވާހާކަފުުޅގައި ރ.މަޢުޟޫޢުގައި ޮޑކްޓަރ އަފްާރޝީމް 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮްކޓަރ އަފްރާޝީމް އެހުށަހެޅުއްިވގޮތަށް ުކއްޖެްއެގ 

ރުގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވާފަދަ ަކމެއް ސެކްޝުއަލް އެިބއުސްުކރާ މީހުންނަށް މަ

ނޑުެވސް ވަރަށްބޮޑަށް ެއއަށް ތާއީދުކުރާކަެމއް. އަިދ   އަދަބު ދިނުމަކީ އަޅުގަ

އޭެގއިތުރުން މިފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރާ މީހުންގެ ލިސްޓެއް ހައްދަވާ އެރެކޯޑް ޢާންމު 

ކުރެްއވުމަކީެވސް އެހާ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން. އާދެ، 

ހެން ވަރަށްގިނަ ބޭފުުޅން މި މަޢުޟޫޢުގައި ކޮންމެއަކަސް ކުރިން ދެންނެވި

ނުޑެގ  ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާފައި ތިއްެބވުމާ އެއްކޮށް ައޅުަގނޑު މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ވާހަކަ ކުރުކޮށްލަމުން މިބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުްއވަިއގެްނ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގަިއ 

އިޞްލާޙު ގެނައުމަީކ  އިތުރަށް މިއަްށވުރެން ފުޅާކޮްށ މިއަށް ވިސްނާަފއި މިބިލަށް

 އަޅުަގނުޑވެސް އެދޭގޮތްކަުމގަިއ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ވަަރށްބޮޑަށް.

 

 އާދެ. މިބިލުގެ މުހިންމުކަމާ ބިލު  .ތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތް ފޮނަދޫ ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

ނޑުެވސް އެދޭލެއް ބޮޑު  هللاޢަބްުދރަހީމް ަޢބްދު  ކަމުންނާއެީކގަިއ ޤާނޫނަކަށްވެގެން ދިއުމަްށ އަޅުގަ



  

އަޅުަގނޑަްށ ދެްއވި ފުރުަޞތު ޤަސްދެއްނުކުރަން ބޭނުްނ ހިފާކަށެއް. ަވގުތު    ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ފުރުަޞތު ދޫކޮށްލާ ވާހަކަ  ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުންނާެއކީަގއި އަުޅގަ

 ޝުކުރިްއޔާ.  .ދަންނަވަން

 

 ގޯނާކުރާ ޖިންސީރި ަރއީސް. އާދެ، ުކޑަކުދިންނަްށ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެ މަުޢސޫމް هللا ކެލާ ދާއިާރގެ ޢަްބދު

އުސޫުލތަކުން ޢަމަލުކުރުގެ ބިލާބެހޭޮގތުން ދެތިން އެްއޗެްއ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ޤަސްދުކުރަން. އެގޮތުން ފުރަތަމަކަމަކަށް މިބިލުގައި  ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

އުސޫލުތަކުން ކަންތައް ކުާރގޮތަށް މި  އަޅުަގނޑު މިބިލާ މުޚާތަބުކޮްށ މި ޚާއްޞަ

ނޑަްށ ހީވަނީ މި ނަމުގައި "ޚާްއޞަ" ޢާންމުގޮތެއްަގިއ  ދައްކާ ވާހަަކިއގަ އަުޅގަ

މާނަ މިކުރެވެނީ ފަހި ކަންތައްތަކެްއ ނުވަތަ މޮޅު ގޮްތތަކަކަށްވާތީ ާޚއްަޞެގ 

ބިލަށް ލަ މޭރުމަކުން މިމިކަހަބަދަލުގައި ތަފާތު ގޮަތކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބިލު، 

ނޑު ހުށަހަޅާލަން  މުޚާޠަބުކުރުން ރަނގަޅުވާނެ. ދެން ދެވަނަކަމަކަށް އަޅުގަ

ބޭނުންވަނީ މިފަދަ ބިލެއްގައި އަޅުަގނޑުމެން ހިމަނަން އެބަޖެހޭ ރާއްޖެވެްސ 

ދުނިޔޭގެ ވެއްޓަށް ހުުޅިވގެންދާއިރު ކުްށވެރިން ބަދަލުކުރުމުެގ އެއްބަްސވުންތަކުްނ 

ން ކުޑަކުދިްނގެ ކުަށކަށް އަރަިއގެންފިނަމަ އެފަދަ ރާއްޖޭަގއި ުއޅޭ ބޭރު މީހު

ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ެއއްބަސްވުންަތކުން އެވެރިން އިސްތިސްނާކުެރވިފަިއވާ 

ގޮތަށް، އެހެންނޫނީ މަދުވެގެން ވަކި މުއްދަތެއް ާރއްޖޭަގއި ހޭދަކޮށްފައި 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބަދަލުކުރުމުގެ އުސޫލެއް އޮންަނ ގޮތަށް. ދެން ހަމައެއާއެކު ައޅު ގަ

ނޑަެއޅުން އެއީ މިފަދަ މައްސަލައެއްެގ  ބޭނުންވަނީ މިފަދަ ބިލެއްގައި އަދަބުތައް ކަ

ނުޑމެން އެބަޖެހޭ މިކަހަލަ ކަންތަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ  ޙައްލުގެ ެއއްބަޭއ. އަުޅގަ

ވެށިތައް ބަންދުކުރަން. ެއޮގތުން މިހާރު މައިންބަފައިން ކައިރީ ދަރިންނަށް 

ވޭ ގޮތަށް މަގުފަހިުކރުމުގެ ގޮތުން ސަުރކާރު ހިންގާ ގަޑިަތްއވެސް ގިނައުޅެ 

ބަދަލުގެނެސް ސްކޫލްތަްއވެްސ އެއް ސެޝަނަށް އިތުރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަްތ 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ މުިހންމުކަމެއްކަމުަގއި ދަންނަވަުމން މިބިލުވެސް ހަމަ 

ަގއި ބަޙުްސޮކށް ގޮތެްއ ނިންމުމަށް ކޮމިޓީއަކަށް ފޮުނވާ މިބިލާމެދު ފުޅާދާއިރާެއއް

ނޑުގެ ާވހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން.  އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާވާހަކަ ަދންނަވަމުން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 



  

 

 ވަނަ  49`. އަްއސަލާމްޢަލައިުކމް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދުގެ  ތިނަދޫ ާދއިާރގެ މެްނަބރު 

ދާގެ ދަށުން ކުޑަކުދިންނަްށ ޖީންސީގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލަކުްނ މާއް މުޙަްނމަދު ޤަަސމް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ޢަމަލުކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު 

ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ބިލުގެ ރޫޙަށް އަުޅަގނޑުެވސް ތާއީދުކުރަން. 

ނޑުގެ ދާއިރާ، އާދެ، ތިނަދޫ ދާއިާރގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި  އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

އަޚުންނާއި އުޚުތުންގެ ނަމުަގއި މިބިލު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. 

އަޅުަގނޑު މިބިލަށް ނަޒަުރ ހިންގާލުމުން އަޅުަގނޑަްށ ފާހަގަކުރެވުނީ މިފަަދ 

ގޯނާކުރުމަށް މީހަކު ޖިްނސީކުށެއްކުރުމަށް ޤަސްދުކޮްށެގން ކުޑަުކއްޖަކަށް 

ކޮށްފާނެ ގިނަ ދޮރުތަކެއް ބަންދުވާނޭގޮތަށް ވަރަށް ފުޅާދާއިރާެއއްަގއި މިބިލަްށ ދިމާ

އަލިއަުޅވާެލވިފަިއވާކަން ފާހަަގކުރެވުނު. އަދި އެހެންކަމުން ެއބައިތައް ފުރިހަމަކަމަށް 

އަޅުަގނޑަްށ ފާހަގަކުެރވުނު. އެހެންނަމަވެސް، މިބިލަީކ ާޚއްޞަ އުސޫލުތަކަކަްށ 

ތުގައި ުހށަހެޅިފައިވާ ބިލަކަށްވާތީ ިމބިލުގައި މިހާރުވެސް ޢަމަލުކުރުމުގެ ނިޔަ

ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިާވ ބައެއް ަޙއްޤުތައް ހިފެހެއްިޓފައިވާތަން ައޅުަގނޑަްށ 

ފާހަގަކުރެވުނު. މިގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤާއި 

ަތޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާަގއި ސައުީވސްަގޑިއިރަށްފަހު ބަްނދުން ދޫވުމުގެ ޙައްާޤއި 

ބަންދުން ނިމެންދެން އޮތް ޙައްޤު ހިފެހެއްޓުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅިފައިވޭ. 

މިޙައްޤުތަކާެއކު ޤާނޫނުއަާސސީން ލިބިދޭ ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤުވެސް ހިފަހައްޓަްނ 

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. އަިދ ކުށުގެ އަދަބުަތއް އަުޅަގނޑުމެން މާތްވެގެންާދ 

ނޑަްށ ފެންނަ ވާހަކަ އިސްލާމް ދީނުގައި އަްނގަވާަފިއވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަުޅގަ

ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑަށް ާފހަގަކުރެޭވގޮުތގައި ާރއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަެކއް 

އެދޭގޮތަީކވެސް މިީއ. އެހެން ދަންނަވާލަން މިޖެހެނީ ވަރަށް ފަހުން ޓީވީއެމްއިްނ 

ށް ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ކޮމެންޓްެވްސ ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެްއގަިއ ވަރަ

އެބޭފުޅުން ކުރަްއވާފަިއވަނީ މިގޮތަށްކަން. އަޅުަގނުޑމެންނަކީ ރައްޔިތުންެގ 

ނޑުމެްނގެ ނިންމުންތައް ނިންމަންޖެހޭނީ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވީތީ އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވެނީ. އެހެންކަމުން،  ރައްޔިތުންެގ ވިންާދއި އެްއގޮަތށްކަމަށް އަުޅގަ

މި ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވާިއރު އެކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން އިސްާލމިކް ޝަރީޢަތުން މަތީ 



  

ތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރައްވަިއގެްނ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލާިއ މަޝްވަރާއެކު މިބިލު 

ނޑު އުންމީދުކުރާ ކަމެއް. ދެން މިބިލުގެ   74ބައްޓަންކުރެިވގެން ދިއުމަކީ ައޅުގަ

ނޑު ބަލާލާއިރު ވަނަ މާ ވަނަ ާމއްދާަގއި މިއިންނަނީ މީހަކު  74އްދާއަށް އަުޅގަ

އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތަާކއި އެްއގޮތްާވގޮުތގެމަތީން ކުޑަުކްއޖަކާއި ކަިއވެނިކޮްށގެން 

 ޖިންސީއުޅޭކަމަށް ވާނަމަ އެަކއިވެީނގެ ުގޅުމުގެ ތެރޭަގއި މިޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ވީނަމަެވސް އެއީ މިޤާނޫނުެގ ކުރިކަުމގައި އަމަލެއް ބެލިދާނެ ގެ ކުށްކަުމގައިޢަމަލެއް

ބޭނުމަށްޓަކައި ކުށެްއކަމުަގިއ ނުބެލެވޭނެ. މިމާއްދާގަިއ މިވާ ކުަޑކުއްޖާ، ިމ 

ނޑަށް ފެނޭކަމަށް  ޢިބާރާތްކޮޅު ކޮންމެވެސް އެެހން ގޮތެއްަގއި ގެަނއުމަށް ައޅުގަ

ރެވޭނެ ގޮތެއް ހެދުމަކީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. މިބިލު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޢަމަލުކު

އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ އެދުމެއް. މިބިލުގައި މިމަޖިލީހުގެ 

ތަޅުމަށް ހުށަހެޅި ފަހުން ތިނަދޫގައި މިފަދަ ޙާދިާސއެްއ، ހިތާމަވެރި ޙާދިސާެއއް 

ނޑު ފާހަގަކުރަން.  ހިނގާ، އެކަީށގެންވާ ތަޙްީޤޤު ހިނގަމުންނުދާކަން އަޅުގަ

އަކީ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުން އެކަށީގެްނާވ ހެކި ލިބެން ނެތުން. މައްސަލަ

އަޅުަގނުޑގެ އުންމީދަކީ މިބިލު ކޮމިޓީއަކަްށ ފޮނުވަިއގެން ިމއަށްވުރެ ފުރިހަމައަްށ 

މިބިލު މިއަދުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތަށް 

 ން ދިުއން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުުކރިއްޔާ. މިބިލު ބައްޓަންކުރެިވގެ

 

 `. ޝުކުިރއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ިމހިސާބަށްއައިރު މިބިލާ  ފަރެްސމާތޮޑާ ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

 ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ގިަނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް ވާހަކަދައްަކަވއިފި.  އިްބރާހީމް މުއްޠަލިބް 

ނުޑ ހުށަހަޅާލާނަން. މި އެ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑގެ ޚިޔާުލވެްސ އަުޅގަ ހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މީެގކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަަކއިަގިއ 

ނިޔާވެދިޔަ ުކޑަުކއްޖާގެ މަްއސަލައިަގއި ޤިޞާސް ހިފުމުެގ ވާހަކަ ދެކެވިަފއިވޭ. 

ޖެހޭ ކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި މައިންބަފައިން ކުާރ އެހެންނަމަވެސް، ފާހަގަކޮށްަލން

ނުޑ  ކުށަކަށް ޤިޞާސް ނުހިފެވޭނެ ވާހަކަ. އެހެންކަމުން، އެތަންކޮޅު އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން، އަނެއް މައްސަލައަކީ އެަމއްސަލާަގއި ދެން ތިބި މީހުންނަކީ 

. އެޙާލަތުގައި ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤުން ދައްާކ ގޮތުން މަސްތުެވގެން ތިިބ މީހުން

ޤިޞާސް ނުހިފޭނެ. އެހެންވުމުން، މިބިލު އިޞްާލޙުކުރަްއވާ ކޮމިޓީން 



  

މިކަންތައްތަކާމެދު ދީނީގޮތުން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތް ބައްލަވާ ެއކަމަށް 

ރިޢާޔަތްކުރަްއވާ ބިލު އިޞްލާޙުކޮށްދެއްވުން އެދެން. ހަމަެއހެންމެ، ބިލުގައި ހުރި 

ނޑައެޅިަފއި ހުރުމާއެކު އެމާއްދާތަކަށް ޙުކުމް  ހުރިހާ މާއްދާތަކެއްެގވެސް ޙުުކމް ކަ

ނަޑއަުޅއްާވއިރު އިސްމާލާމްދީނުގައި ަކނަޑއެޅިފަިއވާ އަދަބު އެފަރާތްތަކަްށ  ކަ

ދެވޭނެ ގޮތަކަށް ބިލު ބަްއޓަންކޮށްދެއްވުމަްށވެސް ދަންނަވަން. ސަބަބަކީ ޤާޟީއަްށ 

ތިވެރި އިޚްތިޔާރުތަެކްއ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި ުޙކުމްކުރުމުަގއި ވަރަށް މަ

ދެއްވާފައި އޮތުމާެއކީަގއި އެމައްސަލަިއގެ ހުޟޫރަތްތެރިކަަމށް ވިސްނާ ޤާޟީއަްށ 

ފެނިވަޑަިއގެންނެވި ހިނދެްއަގއި މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ފުރުޞަތު އޮތުން. އެީއ 

ށް އެކުުށގެ ބާވަތުންނާއި ކުުށގެ ނުބައިކަމުންނާއި ކުށުން މުޖްތަމަޢަށް ލިބޭ ގެއްލުމަ

ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، މިހާރު މިޤާނޫނު ބައްޓަންުކރެވިފައި އޮތް ގޮތުން ބައްލަވާ. 

ބައެއް ޙާލަތްތަކުަގއި މަންމަ ނޫނީ ބައްޕަ ނޫނީ އާއިލާގެ މީހަކަށް ކުއްޖާ 

ތާޚިރުކުރެވޭނެ  ފުރުޞަތުވެސް ނެތް ޙާލަތަކަށް ޤާނޫނު ބައްޓަންކުރެވިފަިއ 

ޙާލަތްތަުކގައި ޤަސްެތއްނެތި މަންމަ ނޫނީ  އޮތްކަންެވސް ފާހަގަކުރަން. ބައެއް

ބައްޕަކުރާ ކަމެއް އެހެން މީހަކަށް ފެނިގެން އެއީ ދެން އޭނަގެ މައްޗަށް ޝަކުާވކޮްށ 

އޭނައަށް އަދަބުލިބިގެން ިހނގައިދާނެ. އެޙާލަުތގައި ެއޢާއިލާގައި ދެން ތިބި 

ޖަލަށްލާ  ކުދިންނަކީ ނިކަމެތި ކުދިންނަށްވެ ނޫނީ އެކުދިންގެ މައިންބަފައިން

ނުޑ  އަރުވާލާ އެފަދަ ޙާލަތުަގއި އެކުދިންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންެވސް އެއީ އަުޅގަ

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަްށ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން އަނިާޔ 

ލިބޭ ކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ވާހަަކދައްކާއިރު ދެން ތިބި ކުދިންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމުން 

ކުރުމުެގ ވާހަކަވެސް ދަްއކަންޖެހޭނެ. ޝައްކެއްނެްތ އެކުދިންގެ ސަލާމަތް

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ހަމަތަކާިއ އުސޫލުތަކަށް ތަބާާވ 

މީހަކަށްވާނަމަ މިކަންތައްތަްއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެައކު ޯނންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެން 

ބާރީ ވިދާޅުވި ފަދައިްނ ކޮންމެ މީހަކީ މިއަދު ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލް

އަޅުަގނޑުމެން މަސްޢޫލިއްަޔތު އުފުލާ މީހަކަށްވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ގޭތެެރ 

އޮންނާނީ އިސްލާމީ ރިވެތި ތަރުބިއްޔަތުގެ ތެރޭަގއި. އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަްޚ 

ހުންނަވާނީ އިސްލާމީ ރިެވތި ތަރުބިއްޔަތުގެ ތެޭރގައި. އެހެންކަމަށްވާނަމަ 

މިމައްސަލަތަކަށް ދާކަށް ނުޖެހޭނެ. އާދެ، ކޮންމެއަަކސް ބިލުެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 



  

ރޫޚާއި ބިލު ހުށަހެޅުްއވި ަމޤްޞަދަށް ބަލާއިރު މިަވގުަތށް މިޤައުމަށް ވަރަށް 

ނޑުެވސް ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ، މިބލު ކޮމިޓީއަކަްށ  މުހިންމު ބިލެއްކަމަށް އަޅުގަ

ސްާލމްދީނުގެ ހަމަތަކާއި ފޮނުއްވަިއގެން ކޮމިީޓގެ މަރުޙަލާގައި މިބިލަށް އި

އުސޫލުތައް ަފއްތަިއގެން މިިބލު އަވަހަށް އިޞްލާޙުކޮށްެދްއވާ ވަރަށް ައވަހަށް 

ނޑު ޢިއްޒަތްތެިރ  މިކަން ނިންމެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުމަށްވެސް ައޅުގަ

ރައީސަށް ދަންނަވަން. ައދި ހަމައެއާއެކު، މަޖިލީހުގައި މުސްތަޤްބަލުަގއި 

ޭވއިރު ދީނީ މައްސަލަތައް ވާހަކަދެެކވޭއިރު ެއކަންތައްތައް ޢިްއޒަތްތެރި ބަޙުސްކުރެ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަމެްއކަމަށް  ރައީސް ސަމާލުކުރުމަށް ގެްނނެވުމަކީ އަުޅގަ

ދަންނަވަން. މިގޮތުން މިދަންނަވާލީ ިއއްޔެ މިތަނުަގއި ކުރެވުނު ބަޙުްސގަިއ 

ލާމްދީނުގެ ދެަވނަ ރުކުނަކީ ޒަކާތޭ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާޅުވި އިސް

އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނުޑ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފަހުން ދަންނަވާލީމަ 

 8ވިދާޅުީވ ޮޑކްޓަރ ޔޫސުފުލްޤަރުޟާވީ ލިުޔްއވާފަިއވާ ޒަކާުތލް ފިޤުޙް، މިފޮތުގެ 

ވަނަ ޞަފްޙާގައި ިލޔުްއާވފައި އެބައޮތޭ އިސްލާމްދީނުގެ ދެވަނަ ރުކުނަީކ 

ނޑު އެޮފތް އެހެން ޢިލްމުވެރިޔަކު ލައްވާ ބެލިއިުރގައި ޭއެގ ޒަ ކާތްކަމަށް. އަުޅގަ

ރަނގަޅުގޮަތކީ އިސްލާމްދީނުެގ ދެވަނަ އަޅުކަމަީކ ަޒކާތޭ. މިއަދު އެ ިޢއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރުވެސް ވިދާުޅވީ ެއީއއޭ ރަނގަޅު ގޮތަކީ. ެދވަނަ އަޅުކަމަކީ ޒަކާތޭ. 

ކުގައި މުޅި ރާއްޭޖގެ ޓީވީން ބަލާ ޤައުމުެގ އެހެންވީމަ، މިކަހަލަ މައްސަލަތަ

ކުޑަކުދިންނާއި ޮބޑެތި މީހުން ބަލަމުންދާއިރުގައި މިފަދަ މައްސަލަތަކެްއ 

ނޑުމެްނެގ ބަޙުސްތައް ކުިރއަށް  މުސްތަޤްބަލުގައި ނުނިކުންާނނެ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަ ން. ގެންދެވުމަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ދެންމެ ތިދެއްކެވި ވާަހކަފުޅުަގއި ރިޔާސަތަށް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނިސްބަތްކުރަްއވާ ވަިކކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ކުުރމަށް އިޝާރާތްކޮށް 

ނުޑ ޝުކުރުދަންނަވަން. މަޢާފާއެކީ ދަންނަވަންޖެހެނީ ވާހަލަފުޅުދެއްެކވީތީ އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު  ތިވިދާޅުވި ފޮތް އަދި ައޅުަގނޑަށް ބަލާލެވިފައި ނެތް ވާހަަކ. އަުޅގަ



  

ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މައްަޗންގޯޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މުޙަންމަދު ރަޝީދަށް.

 

 ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޖިންސީާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކުަޑކުދިންނަށް ޝުކުރިއް ޗަްނޯގޅު ދެކުނު ާދިއރާގެ އްމަ

 ޚާއްޞަ އުސޫލުަތކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ރަީޝދު 

ނޑު ވަރަްށ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް އަ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޅުގަ

ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އެހެނަސް، ހިތާމަޔަކީ މީގެކުރީަގިއވެސް އެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

މަނިކުފާނު މިތަނުގައި ޤާނޫުނހަދާ މަޖިލީހުގައިވެސް އިންެނވިއިރު މިހާ މުހިންމު 

ނޑަށް ފެންނަ  ބިލެއް ފަސްކުރުމުން ައޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން. އޭަގިއ އަުޅގަ

ނޑު އެދޭ އިޞްލާޙެއް ހުށަ ނޑު މިފުރުޞަތު މިއެދުނީ. އަޅުގަ ހަޅާލުމަށްޓަކަިއ އަޅުގަ

ޢަމަލެއް ބަލަން މަޖުބޫރުވުން. މި މަޖުބޫރު  ޖިންސީވަނަ މާއްާދގަިއ  6އިޞްލާޙަކީ 

ޢަމަލެއް ހިންގަމުންގެންދާތަން ބަލަން  ޖިންސީބައިަގއި އެބަ ހިމެނޭ، މީހަކު 

ޢަމަލެއް ހިންގަމުންގެންދާ  ޖިންސީތަ ކުޑަުކއްޖަކަށް މަޖުބޫރުކުރުަވިއފި ނަމަ ނުވަ

މަންޒަރެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ފިލްމެއް ކުޑަކުއްޖަކަްށ ދައްކައިފިނަމަ ނުވަތަ 

އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާއަޑު ިއއްަވއިފިނަމަ އެކުރަނީ ކުށެޭކ. އެތަން އެހެން އޮތުމުން 

ނޑުމެންެގ އަޅުަގނޑަށް ކުަޑކޮށް ބިރުވެރިކަމެްއވެސް އެަބއާދޭ. އެއީ އަ ުޅގަ

މުޖްތަމަޢު މިއޮތީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އެންމެން އެއްފަސްަގނޑަކަްށ 

ޖަމާކުރުވާ ކުޑަުކޑަ ގޮިޅގޮީޅަގއި ކޮތަރުކޮށި ހަދައިގެން ވިހަމުންދާތަން. އެހެންވީމަ، 

އަޑު ފަހަރެްއގައި އިވުން ެއކަށީގެްނވާތީ، އެާމއްދާ ކުަޑޮކށް އިޞްލާޙުކޮށްލުމަށް 

ނުޑ އެދޭޙާލު  ނޑައެޅުުމގައި އަުޅގަ ނޑު މިފުރުަޞތު މިހޯދީ. ދެން އަދަބު ކަ އަުޅގަ

އެހެން ބޭފުޅުންނެކޭވެސް ެއްއފަދައިން ދީނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން މިކަހަލަ ކުޑަކުޑަ 

ނޑު އެދެން. މަރަށް މަރު،  ނޑަެއޅުން އަުޅގަ ކުދިންގެ ކަންތައްަތކުަގއި އަަދބު ކަ

ތައްތަުކގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އެކަހަލަ އުސޫލަކުން. ދެްނ ގިނަ ކަން

ނޑަްށ މިޖެހުނީ ވަރަށް ފަހު ވަގުތެްއގަިއކަމަށްވާީތވެ ަވގުތު  ވާހަކަދަްއކަވާަފއި އަުޅގަ

ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ައޅުަގނޑު މިފުރުޞަތު ބާކީ އޮްތ ވަގުުތކޮޅު ދެްއވާނަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 



  

 ޒަތްތެރި ރައީސް. ާއދެ، ކުޑަކުދިންނަށް `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއް ގަްއދޫ ާދއިާރގެ މެްނބަރު ާޒހިރު 

ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދުގައި ޚާއްޞަ އުސޫލުަތކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބިލު މި ޖިންސީ  އާަދމް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ ުކޅުދުއްފުށީ ދެުކނު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމެއކު ޝުކުރުދަންނަވަން.  މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިމަްއސަލައަކީ މިއަދުން މިއަދަށް އަޅުގަ

ހިނގަމުން އަންނަ މައްސަލައެއް ނޫން. އަދި ކަމެއްވެސް ނޫން. މިކަމަކީ ވަރަށް 

ނަ ކަމެއް. ޒަމާނުއްސުރެން ފެށިގެްނ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނަގމުން އަން

ނޑަްށ ދެންނެވޭނީ މިހާރު މިކަން މިއޮތީ ހައްދުފަހަނައަާޅ  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑު ބަލާލަން މިޖެހެނީ،  ގޮސްފައޭ. އެހެންކަމަށްާވއިރުަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ އަުޅގަ

ދަންނަވަން ޖެހެނީ، މިބިލުގައި މިހުރި އަބަދުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި މިއެއް ނޫނޭ 

ޖެހޭ އަދަބުތަކަކީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ، ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ މީގައި އޮންނަން

ނަޑއެޅި ބަޔާްނވެގެން އެބަޮއވޭ، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ހެދޭ ކޮންމެ ޤާނޫނަކީ އިސްލާމީ  ކަ

ޝަރީޢަތާއި އިސްލާމްދީނާިއ އެްއގޮތަށް ހެދެންޖެހޭނެ އެްއޗެްއކަމަށް. ޤާނޫނު 

ދީން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް. އަންނަނީ ފަހުން، ކުރިން ިމއަންނަނީ އިސްލާމްދީމް

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިފަދަ ކޮންެމ ކަމަކީ ދީނީ މިފަދަ  އެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި އަުޅގަ

ކޮންމެ ކަމަކީ، ހަމަ އިސްލާމްދީނުގައި އެކަމަށް ަކނޑަެއޅިފައި އޮންނަ އަދަުބ 

ނޑުމެންނަށް އިސްލާމްދީނާއި ެއއްގޮތަށް ޤާނޫނެއް  ނަޑއެޅުން ބިލުން. މިއީ ައޅުގަ  ކަ

ހެދެންޏާ ހެދެންވާނެ ގޮތަކީ. އެހެންކަމަށްާވއިރުަގއި ީމަގއި މިހިރަ އަދަބުތަާކ 

 30އަހަރަށް  75އަހަަރށް  95ދޭތެރޭގައި އަުޅަގނޑު ކަންޮބޑުވަން. ސަބަބަކީ 

އަހަރަށް އަދި ެއއަްށވުެރ ކުރު މުއްދަތަކަްށވެސް ދިގު މުއްދަތަކަްށވެސް 

ޔަކީ އެޙުކުްމކުރެވޭ މީހާ ޙުކުމް ޙުކުމްކުރެވިދާނެ. އެހެންނަަމވެސް، ހިތާމަ

ނަޑއްތުނުކުރަނީހެްއ  ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގަިއ މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ކަ

އެމީހާއަށް ކޮންމެވެސް ކަހަަލ މަޢާފެއް ލިބިގެން މިންޖުވެގެން ނުކުންނަކަން. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިީއ މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިކަްނ ނުހުއްޓުިވގެން އުޭޅ 

ބަކީ. މިކަން އެކަންެޏްއނޫން. މަސްތުވާތަކެތީގެ ަމއްސަލަެވސް މިގޮތަށް ސަބަ

މިދަނީ. އަދި އެހެން ކަްނތައްތަްއވެސް މިގޮތަށް. ަވްއކަންވެސް ިމގޮތަށް. 

ނޑުެގ  މާރާމާރީވެސް މިގޮތަށް. އަުޅަގނޑަކީ މަޢާފްދޭ މީހާކަމަށް ވަނީވިްއޔާ އަުޅގަ



  

ޖެކަމަށް ވަީނިވްއޔާ އެުކއްޖާ ހުންނާނީ ކޮއްކޮ އެފަދަ މައްސަލަެއއްަގއި ބަންދުވެއް

ލަންޑަނުގައި ުނވަތަ ސިންގަޕޫރުަގއި ނުވަތަ ަސއުތުެއފްރިކާގެ ކޮންމެެވްސ 

ތަނެއްަގއި ހުންނާނީ. ނިކަމެތި މީހުން ބަންދުކުރަނީ. ދެރަ ނިކަމެތިންނަށް އަދަބު 

ނުޑގެ  ނޑުގެ ޮކއްޮކ، އަޅުަގނުޑގެ ބޭބެގެ ދަރިފުޅު، އަޅުގަ ކޮއްޮކެގ ލިބެނީ. އަޅުގަ

ދަރިފުޅު ހުންނާނީ މިއިން ކޮންމެވެސްތަނެްއގަިއ، ނުވަަތ ލަންޑަނުގައި ނުވަަތ 

އެމެރިކާަގއިކަމަްށވެސް ވެދާނެ. އެކަހަލަ ުދވަހެއް އައީަމ އެނގޭނީ އެުކއްާޖ 

ހުންނާނެތަން. އެހެންވީމަ، މިކަންތައްތައް ނުހުއްުޓިވގެްނ މިދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު މެން ވެދާނެކަމެއްކަމަކަށް ވިސްަނންޖެހޭކަމެއްނޫން. މިއީ ރައީސް، މިިއކީ އަުޅގަ

ވެފައިހުރި ކަންތައްަތއް. ވެަފއިހުރި ގޮތް. އެހެންވީމަ، މިފަދަ ކޮންމެކަމަކަށް 

އަޅުަގނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުން ނިންމުމެއް ނިންމަންވީ މިފަދަ ކޮންމެ 

މުންދާ މީހަކަށް މަޢާފްކުރުމުގެ ބާރު ކަމަކަށް، މިފަދަ ކޮންމެ ޙުކުމަކަށް ތަންފީޒުކުރަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތްޕުޅުން އަތުލަންވީ. އެހެންނޫނީ މިކަންތައްތަކެްއ 

ރަށްބޮުޑ މެއްނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ވަނުހުއްޓުވޭނެ. މިިއކީ ކުަޑކަ 

ނޑުމެންނަީކ  ނޑުމެން މިކިަޔނީ އަުޅގަ މައްސަލަެއއް. ައޅުަގނޑުމެްނނަކީ އަުޅގަ

ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމުންނޭ. ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ޤައުމެއްގަިއ 

ނޑުމެްނ  މިފަދަ ޢަމަލުތައް ގިނަެވގެން ދިއުމަކީ މިއީ ވަރަށް ބިރުހުރިކަމެއް. އަުޅގަ

މިއަދު މިއިން ކޮންމެ ކަެމއްަގއި އުފާ ހާސިުލކުރަމުން ދިަޔކަމުގަިއވިަޔސް މާދަމާ 

މީގެ ސަބަބުން ކަންކުރާ މީހާ  ސްނާލަން އެބަޖެހޭ.ަގނޑުމެން ވި ދޭތެރޭގައި އަޅު

ެގއްލުންެވގެން އަންނާނީ. ޭއގެ  ން ނުވަތަ ކަންކުާރ ބަޔަކަްށ ެއަކންޏެއްނޫން އޭގެ

ގެއްލުމާ ކުރިމަތިލާންވެއްޖެ ަކމަށްވަންޏާ މުޅި ޤައުުމގެ އެްނމެންވެސް ެއ ހިތާމައިަގ 

ުޓވުމަށްޓަަކިއ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ. އެހެންވީމާ، ިމކަންތައް ހުއް

ރީޢަތުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވެންުހރި އެންމެކަމެއް. އެްއކަމަކީ އިސްލާމީ ޝަ

ނަޑއެޅިފައިހުރި ޤު ނޑައެޅިަފއިހުރި އަދަބު މިޤާނޫނުން ކަ ރުޢާނުަގއި މިކަމަށް ކަ

ނަޑއެޅުން. އަނެްއކަމަކީ، ިމއިން އެްއވެސްކަމަކަށް މިބާވަުތގެ އެްއވެސް ކުށަކަްށ  ކަ

ކަން  9ދިނުމުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަތްޕުޅުން އަތުލުން. މި މަޢާފު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވެްނ އޮތީ. އެހެން އެއްވެސްކަެމއް ނެތް ކުރެވޭކަށެއް.  

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ުއންމީދުކުރަން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެިވ 



  

ނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމަށް މިގޮތަށް  ތާއީދުކޮށް މިބިލު އަޅުގަ

ސް މިއިޞްލާޙަށް ިއސްލާމްދީނާއި އެްއގޮތަްށ ބަލައިގަނެ މިއަށް ިއޞްލާޙު ގެނެ

 ޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްމިއިޞްލާޙު ގެނެސް މިބިލު އަވަހަށް މިޢިއް

 ތަންފީޒުކުރުމަށް ފޮނުވަން. އާެދ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް....

 

 ވަގުތު... ން: ރިޔާސަތުްނވާހަަކދެއްެކވު
 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ގަްއދޫ ާދއިާރގެ މެްނބަރު 
 ޒާހިރު ާއދަމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ` ކުޅުުދއްފުށީ ދެުކނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާުޛ  މަޑަވެލި ދާިއރާގެ ެމންަބރު 

މިބިލު މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީތީ އެމަނިކުފާނަށް ނުހަނު  މުޙަންމަދު ނަޝީދު  ވާހަކަެދއްކެުވން: މުޙަްނމަދު ާނޒިމް

އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީަގއި ުޝކުރު ދަންނަވަން. މިބިލަކީ މިޤައުމު މިވަގުުތ 

ނުޑ  ބޭނުންވެފައިވާ މުހިންމު ދަނޑިަވޅެްއަގއި ހުށަހެޅުނު ބިލެއްކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލާ ބައެއް ނުކުތާަތއްެވސް  ޤަބޫލުކުރަނީ. ހަމައެއާެއކީަގިއ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ހަނުހުރުމުގެ  48އެބަހުރި މިބިލުގައި. ޤާނޫުނއަސާީސގައި 

މިނިވަންކަން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެްނވާީތވެ އެ މިިނވަންކަމުގެ ތެޭރަގއި މި 

ގޯނާކުރާ މިހުންގެ ތުޚުމަތުގައި ހުންނަ މީހަކަށް  ޖިންސީކުޑަކުދިންނަށް 

ނޑު އެފުރުޞަތު ލިބިގެ ން ދިއުަމކީ މިކަމަށް ހުރަސްއެޅޭެނ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި މައްސަލަތަްއ  50ޤަބޫލުކުރަން. ވުމާއެުކގައި ާޤނޫނުއަސާސީގެ 

ލަ ރިޢާޔަތްކޮްށ މިބިލުގައި މިކަހަ އަވަްސކުރުމަށް މިއޮންނަ ބާބުގައި މިކަމަށް

ނޑަށް ކުށްތަކުަގއި ބެދޭ މީހުން ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުން އެއްކި ާބ ކުރުމަށް އަޅުގަ

ފެންނަ ކަމުގަިއވެސް ދަންނަަވން. ހަމައެއާެއކީަގއި މިޤާނޫނަށް ނަން ދިނުމަށްޓަކައި 

ވަިކގޮތަކަށް މިބިލު ހުށަހެޅި ފަރާތުންވެސް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ. އަޅުަގނެޑއް ތާއީެދްއ 

 ނުކުރަން. ފަހަރެއްަގއިވެްސ ވަިކގޮތަކަްށ، ަވކި މީހަކަށް ނިސްބަތްާވގޮތަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި ެއއީ އެހެން މީހުންނަށް  މިޤާނޫނަށް ނަން ދިނުމަކީ އަޅުގަ

ފަހަރުގައި މިޒާތުގެ މަްއސަލަތައް ހިނގާފައި ކުީރގައިހުރި މީހުންނަށްވެސް އެކަމަްށ 

ފުރުޞަތު ގެއްިލގެން ދާނެަކމަކަށްވާތީ ަވކި މީހަކަށް ިނސްބަތްވާގޮަތކަށް އަދި 



  

ޤައުމަކުން އެކަން ކުިރޔަސް އަޅުަގނޑުމެން  ދުނިޔޭގެ ކިތަންމެ ބޮޑެތި 

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ައޅުަގނޑުމެންެގ  ބަލައިގަންނަންޖެހޭނީ އަުޅގަ

 އިސްލާމްދީނުގެ ހުދޫދު ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓޭ ކަންަތއްތަްއ. އެއީ އެމެރިކާަގއި 

ްސ ވިލާތުަގއި ެއކަން އޮްތކަމުގަިއ ވަނީނަމަވެ ނަމަވިޔަސް އެއީ އަދި އިނގިރޭސި 

ނޑުމެން ބަލައިގަންނަން ޖެހޭނީ  އަޅުަގނޑުމެން ެއއަށް ބަލާކަށްނުޖެހޭނެ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމްދީނާއި އަިދ އަޅުަގނޑުމެންެގ  

މަީކ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، މިކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޘަޤާފަތަށް ފެތޭގޮތަށް ހުންނަ

ވާހަކަވެސް ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑު ބަލަިއގަންނަ ކަމެްއނޫން 

ކުރުމުގެ ގޯނާ މި ތަފާތު  ޖިންސީކޮންމެ ޤައުމެއްަގއިވެސް މި ކުޑަކުދިންނަށް 

ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުަގއި މިއީ މުޅި ދުނިޔެ މިކަމަށް ބިރުގަންނަމުންދާ ނުހަނު 

ގޮތުަގއި ދުނިޭޔެގ ކަންބޮޑުވަމުންދާ ކަެމއް. އެޮގތުން ތަފާތު ހިސާބުތަކުން ދައްކާ 

އަންހެން ުކއްޖަކީ  6ކޮންމެ ޤައުމެްއގަިއވެސް ދިާރސާތަކުން އެބަ ދަްއކާ ކޮންެމ 

ގޯާނގެ ޝިކާރަަޔކަށްވެަފއި ހުރި ކުއްޖަކަށް އެަބވޭ.  ޖިންސީމީގެތެރެއިން 

ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ތެެރއިން އެ ުކއްޖަކީެވސް  5ހަމައެއާެއކީަގއި ކޮންމެ 

ތަޙަްއމަލް ކުރަންޖެހިފައި ހުރި ކުދިންކަމަށް ތަފާތު  މިބާވަތުގެ އަނިޔާަތއް

ނޑުމެން މިކަމަށް ސަމާލުވާން އެބަޖެހޭ  ހިސާބުތަކުން މިދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަން ހުއްޓުވާލުމަށްޓަކަިއ  މުޅި ދުނިޔެ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް މިއީ. އަޅުގަ

 ޖިންސީއި ޖެހިގެްނ ހުރެ މިކަހަލަ އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ މަްސތުވާތަކެީތގެ ވަބާގަ 

ގޯނާެއއްަގއި ުކއްޖަކަށް ތުުޚމަތުކުރެވި ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި އެކަން ސާބިުތ 

ވެއްޖެނަމަ އެމީހަާކއަށް މަރުެގ އަދަބު ދިނުމަކީ ައޅުަގނޑު ނުހަނު ޤަބޫލުކުރާކަމެއް. 

ބޫލުކުރަން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ިތއްބެވި ގިނަ މެންބަރުންވެްސ އަޅުަގނުޑ ޤަ

އަޅުަގނޑު މިހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވާެނކަމަށް. މިގޮތަށް މިކަންތައްތައް 

ކުރަންޖެހޭނެ އެއީކީ ކިތަންމެ ބޮޑު ޔާ ައޅުަގނޑުެމން ފަހުން ހިތާމަނުކުރެވިއްީޖއް

ނޑުމެންގެ  .އަދަބެއް ދިނަސް  އަދަބަކީ ީމހާގެ ޙައްެލއްނޫން އަދަބު ދިުނމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އަތުން ގެއްިލގެންދާ ބަޖެޓުންނާއި އަ ދި އެހެން ޮގތްގޮތުންވެސް އަުޅގަ

ނޑު ިމބަލަނީ. އަދަބަކީ އެކަމުގެ ަޙއްލެއްނޫން. މިބާވަތުެގ  ޚަރަދެއްކަމަށް އަުޅގަ

ކުށްތައް ނައްތާެލވޭނީ މިދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި އަޅުަގނޑުމެންެގ މި އަދުލުއިންޞާފުެގ 



  

ޑުމެންނަށް ގެންދަންޖެހޭ މި އިޞްލާޙުތައް ތެރެއިންނާއި އަދި ޤާނޫނުތަުކން އަުޅގަނ

ގެނެިވގެން ެއއީ ދުނިޭޔަގއި މިބާވަތުގެ ކުށްކުރާ މީހުން، ަމސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުާރ 

ނޑުމެްނގެ އަވަށްޓެރި ޤަ  އުމުތަުކގަިއވެްސ މިއޮތީ މަރުގެ ޢަދަބު މީހުންނަށް އަޅުގަ

މުސްތަޤުބަލްގަިއވެްސ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަންފީޒުުނކުރެވެންޏާ މިބާވަުތގެ ކުށްތައް 

ނޑު  ނުޑ ހަމަ ޔަޤީންކުރާކަމެއް. ހަމައެާއއެީކގައި އަުޅގަ ގިނަެވގެންދާނެކަމީ އަުޅގަ

ޤަބޫލުއެބަކުރަން މިޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގައި ިތއްބެިވ ގިނަ ބޭފުޅުްނވެްސ 

ނޑު އިލްތިމާޞްކުރަން  ޤަބޫލުކުރައްވާނެ އަދި ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސަށްވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ އިސްލާމީ އަޤީދާ  ތަޢުލީމީ މަންޙަޖު ތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަނީ މިޤައުމުަގއި ޢަރަބިއްާޔ  ވަރުގަަދކުރަން. އެކަން ައޅުގަ

ސްކޫލެްއގެ ގޮތުަގއި ނުވަތަ ިއސްލާމް ތަޢުލީމް ދޭ ދެ ސްކޫލެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ސަތުްލ އިސްލާމިްއޔާ އަިދ އެބަކުެރވޭ. އޭގެތެޭރގައި މަޢުހަދުއް ދިރާ ފާހަގަ

ޢަރަބިއްޔާ. މި ދެ ސްކޫލުގައި ިކޔަވާަފއި ތިބި ކުދިންގެ ތެރެއިން ތަފާސް 

ނޑުގެ މަުޢލޫމާތު ދޮގުނޫންކަމަށް ވަނީނަމަ މީގެތެރެއިން ސްކޫލް  ހިސާބުތައް އަުޅގަ

 99ނިންމާފައި ތިބި ގިނަ ކުދިން މިކަހަލަ ކުށްތައް އަރަިއގަތުމުގެ ރެކޯޑް ނެތް. 

ުކްއޖަކުވެސް ނެތޭ ދެންނެވުމަީކ ދޮގަކަށް ނުވާނެ.  7ގެ ތެރެއިން ކުދިން

ނޑުމެްނނަށް އެބަޖެހޭ މި ކުށްތައް އަަރއިގަތުްނ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި އަުޅަގނުޑމެންގެ އިސްލާމްދީންގެ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަކުރަްނ 

ލީމްގެ މަންޙަޖު އެބަޖެހޭކަން. މިޤާނޫނުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުންނަމަވެްސ ތަޢު

ތެރޭގައި މިކަންތައްަތއް ހިމެނިގެން އާދެ، އިސްލާމީ ތަޢުލީމް ވަރުގަދަވުމާ، 

އިސްލާމްދީންގައި މިކަންަތއްަތއް އޮންނަގޮތް ރަނގަޅަށް ޮއުޅންފިލާފައި ނެތުމީވެސް 

ޙަޤީޤަތުގައި ިމކަހަލަ ބޮޑެިތ ކުށްތަކަށް އަަރއިގަތުމަށް ކުދިންނަށް ހުޅުިވގެންދާ 

ނޑަށް ާފހަގަކުރެވެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ކޮންމެގޮތަކަްށ ދޮރެއްކަ މަށް އަުޅގަ

އަދި  އަިދ ހިޔުމަންރައިޓް މިކަން ދިޔަކަމުގަިއވިަޔސް ޯކޓުތަކުގެ ޤާޟީންނަށާއި

ނޑު ހުށަހެޅި  އިސްލާމީ ތަޢުލީމާއި އަޤީދާ ަވރުގަދަކުރުމަށްޓަަކއި މިހުށަހެޅި، އަުޅގަ

ޓުތަުކގެ ޤާޟީން މިކަހަލަ ކުށްތަކަށް އަރަިއގަންނަ ކަންތައްތަުކގެ ތެެރއިން އަިދ ކޯ

މީހުން ވަކިން ބޮޑަށް އަވަސްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށްވެސް އަޅުަގނުޑ 

ގޮވާލަން. ހަމަމިއާެއކީަގއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުގައިެވސް މިކަހަލަ 



  

ންމަވާދެއްވުމަީކ ކުށްތައް އަންނަ ފަރާތްތައް ލަސްނުކުރައްވާ މިކަންތަްއތައް ނި

އަޅުަގނޑު ހަމަ ނުހަނު އާދޭހާއެީކގައި އަދި މިބިުލ ތެރޭގަިއވެސް މިކަްނ 

 ހިމެނުއްވުމަކީ އަުޅަގނޑު ހަމަ އެދޭ ކަމެކޭ. 

 

 ވަގުތު.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:
 

 ންމު ބިލަކަށްވާހިނދު،އަޅުަގނޑު ެދއްވި ަވގުތުެވްސ ހަމަވުމާއެީކގައި މިބިލަކީ މުހި  މަޑަވެލި ދާިއރާގެ ެމންަބރު 

މިބިލު ވީހާވެސް އަވަހަކަްށ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްާވ، މިކަން  ވާހަކަެދއްކެުވން: މުޙަްނމަދު ާނޒިމް

ނޑުމެންގެ މިޤައުމަްށ މިދިމާވެފައިވާ ނުހަނު  ޤާނޫނެއްގެ ސިފަިއގައި ޖެހިެގން އަޅުގަ

ނުޑ ޮގވާލާ ގޮވުމެޭކ. ވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް  ބޮޑު ވަާބއިން ސަލާމަތްވުމަީކ އަުޅގަ

 ވަބަރަކާތޫ. هللا ވަރަޙްމަތުއް 

 

 ގޯނާކުރާ  ޖިންސީ`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ުކޑަކުދިންަނށް  ގުަރއިދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު 

ނޑު  އިްބރާީޙމް ރިޟާ ވާހަކަެދއްެކވުން: ވެްސ މީހުންނާއިމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މިބިލަށް އަޅުގަ

ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން. ހަމައެއާއެުކ، މިބިލު ހުށަހެޅުއްވި ުކޅުދުއްފުިށ 

ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް 

ނޑަްށ  އަޅުަގނުޑވެސް ޝުކުުރއަާދކުރަން. މިބިލަށް ބަލައިލާއިރު އަުޅގަ

ށް ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޭއގެތެރެއިްނ ޖުމްލަގޮތެއްަގއި ވަރަށް ރަނަގޅުކަމަ

ނަޑށް އިޞްލާޙުކޮށްލަން ބޭނުންާވ ބައެއް ކަންަތއްތަްއ  ބައެއް ކަންަތއްތައް އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލާނަން. މިގޮުތން މިބިލުގެ  ވަނަ  7ހުރުމާއެކު އެކަންަތއްތައް އަުޅގަ

ކުޑަުކއްޖާގެ އުމުރުްނ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި މިމާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

އަހަރު ފުރިހަމަވާނަމަ، އޭނާގެ އަދަބަކީ ުކޑަކުދިން ބަންދުކުރުމަށް އެކަށޭނަ  73

އަހަރަްށވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ބަންދުކުރުން. މިގޮތަށް އޮތުމުެގ  5ތަނެއްަގއި 

ނޑަެއުޅން. އެހެންނޫނިއްޔާ   5ބަދަލުގައި ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ވަކި މިންވަެރއް ކަ

މަސްދުވަަހށްވެސް ޤާޟީއަށް އެަބ  7އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން ބުނީމާ އޭގެމާނަައކީ 

 5އަހަރާއި  9އިޚްތިޔާރު ލިބިވަަޑިއގެންވޭ. ެއހެންވީމާ، އޭގެބަދަލުަގއި މިސާލަކަށް 

ނޑެްއ  5އަހަރާިއ  4އަހަރު ނުވަތަ  އަހަރު. ެއކަހަލަ ކޮންމެެވސްކަހަލަ މިންގަ

ނަޑއެޅިފައި އޮތުން އަުޅގަ ، 99، 98، 97ނޑަށް ފެނޭ. މީގެއިތުރުން މިބިލުގެ ކަ



  

ނަޑކަށެއް ނުފެނޭ.  މިމާއްދާތަކަށް އަޅުަގނޑަްށ، މިމާއްދާތައް އޮތުން އަުޅގަ

ވަނަ  76ސަބަބަކީ މިމާއްދާތަކުން މި ބަލައިލާއިރު މިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގެންދަނީ. މާއްދާއިން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކެްއ ނިގުޅަިއގަންނަ ކަހަލަ ގޮަތކަށް މި ފެނި

ނޑުމެން މިޤާނޫނު  އެއީ އެހެންނޫނިްއޔާ މިާވޮގތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީން، ައޅުގަ

ފާސްކޮށް ނިމޭތަނުން ޤާނޫނުއަސާސީާއ ފުށުއަރާކަހަަލ ގޮތެްއ ެވއްޖިްއޔާމު 

އެމާއްދާތައް އަލުން ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ކޯޓަކުން އެމާއްދާތައް 

މާއްދާގެ )ށ( ގެ  76ޤާނޫނުއަސާސީގެ ، ބާޠިލުކުރާހިސާބަށް އެބަދޭ. އެހެންވީމާ

 76ދަށުން އެ ހަވާލާދެއްވާފައިިމަވނީ. އެ )ށ( އަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުެނފައިވަނީ ިއސްލާމްދީންގައި ައސްލުތައް ރައްކާތެިރކޮށް 

ވަަތ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިބާބުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ަޙއްުޤ، ޙައްެޤއް ނު

މިނިވަންކަމެއް މިޤާނޫނުއަާސސީގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތީން ރައްޔިތުންެގ 

މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ހިފެހެއްޓުމަކަށް މިމާއްދާެގ )ހ( ހުރަހެއްނާޅައޭ. 

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ އިސްލާމްދީންގެ އަސްލުތަުކގެ ތެރެއިން 

ަޙްއޤެއް މިހިފެހެއްޓޭނީ. އެހެންީވމާ، ވަރަށް ސާުފކޮށް ކަމެއްވާނަމަ އެގޮތުން އެ

ވަނަ ބާބުގައި އެ ައސާސީ ޙައްުޤތަކާއި މިނިވަންކަމުެގ  9މިޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބާބުގައި މިގޮތަށް އިޚްތިޔާރުަތކެއް ދީފައިވޭ ަވކީލަކު ޢައްަޔންކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ 

ރުމުގެ ޙައްޤު ހިނދެއްގައި ވަކީަލކު ޢައްޔަންކުެރވޭނެކަމާިއ، ހަނުހު

ވަނަ ބާބުަގއި ވަރަށް  9ލިބިގެންވާނެކަާމއި، މިބައިަތއް އެބައޮތް ޤާނޫނުައސާސީަގއި 

ސާފުކޮށްދީފައި. އެހެްނވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިިބދީފައިވާ ަޙއްޤުތަކެްއ 

ނޑުމެން ޤާނޫނެއް ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑަށް ނުފެންަނ  ނިގުޅަިއގަންނަގޮަތކަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި  37ވާލަން. ދެން އޭގެއިތުރުން މިބިލުގެ ވާހަކަ ދަންނަ

ނަޑކަށް ނުފެނޭ. އެއީ އަުޅަގނޑު  )ށ( މިމާއްދާވެސް އޮންާނކަށް އަުޅގަ

އޭގެބަދަުލގައި ބޭނުންވަނީ މިމާއްދާ އޮންނަން ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާ ނިމި ޝަރީޢަތާއި 

ބަހައްޓަންޖެހޭނެކަމަށް  ހަމައަށް ދެވެންދެން އެ ތުުޙމަތުކުރެވޭ މީހާ ބަންދުގައި

ނޑަށް  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. ެއގޮތަށް އެާމއްދާ އިޞްލާުޙކޮށްލަން އަުޅގަ

ފެންނަނީ. އެ ފަހަރެއްގަިއވެްސ ކޯޓަށް ގޮްސގެން ކޯޓުން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާގޮަތކަށް 

ނޑަަކށް ނުފެނޭ. ސަބަބަކީ  އޭނައަށް ފުރުޞަތުދީ ެއކަހަލަގޮތަކަށް އޮތުން އަުޅގަ



  

ނޑަްށ ކުށުގެ  ާބވަތުން ނުވަތަ މި ތުޙުމަތުކުރެވޭ ކުުށގެ ބާވަތުން އަުޅގަ

އެކަހަލަގޮަތކަށް އޮންނަން ުނފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަގޮތެްއގަިއ ައޅުަގނޑަްށ 

ނޑު މި  މިބިލާމެދު ވަރަށް ރަނގަުޅކަމަށް ދެންނެވޭނީ. މިކަްނކަން އަުޅގަ

ަގއި ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވާނެކަމަށް ފާހަގަކޮށްލި ކަންތައްތަކާމެދު ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާ

 އަޅުަގނޑު ދެކެން. ުޝކުރިްއާޔ ޢިއްޒަތްތެރި  ރައީސް. 

 

 `. މިޤައުމަށް ދިމާެވފައިވާ، މުޖުތަމަޢަށް ދިމާވެފައިވާ ބަލިމަޑުކަެމއް  ބިލަތްދޫ ާދއިާރގެ ެމންަބރު 

ށަހެޅިފައިވާއިރު، ެއހުށަހެޅުންތައް މިވަނީ ޙައްލުކުރުމަށް މިއަދު މިމަޖިލީހަށް ހު އަްޙމަދު ޙަމްޒާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިވާ ވަރަށް ބޮުޑ ގޮންޖެހުންތަކެއްކަމަށް. 

ނޑުމެން  ޢިއްޒަތްތެރި  ރައީސް، މިހުށަހެޅުމުގައި މިވަނީ ޤާނޫނުއަާސސީން އަޅުގަ

ތުމަކީ މި ރައްޔިތުންނަށް ދީފައިވާ ނުަހނު މުހިންމު އަސާސީ ޙައްޤުަތއް ނިގުަޅއިގަ

ބަލިމަޑުކަން ޙައްލުކުރުމަށް އޮތް ޙައްލެއްކަުމގައި އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ހުށަހަޅުއްވާފައި. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު 

ނޑުމެން ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ.  މިހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އަުޅގަ

ާޔސީ ބޭނުންތަކަށް ޝަރުޢީ ނިޒާމު ދުނިޔޭގެ ގިަނ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސި

ޤައުމުތަކުަގއި ބަެއއް ވެރިން ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމީ އެީއ ތާރީޚުން ދައްކާ ހެކިތަެކއް. 

ނޑު  ނޑު އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެްއކަމަކީ އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ރިން މިބިލު މިފުރުޞަތުގައި ައޅުަގނުޑެގ ވާހަކަިއގެ ކުިރއަށްދިއުުމގެ ކު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހުނު އެއްސަބަބަކީ ކުަޑކުއްޖަަކްށ 

ގޮތުން ގޯނާތަކެްއ ކޮށް، ެއކުއްޖާ ިމދުނިޔެ ދޫކޮށްފަިއވާތީެވ ޖިންސީ ނަހަމަގޮތުގައި 

ނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގައި މިއޮްތ ބޮޑު  އެކަމުެގ މައްޗަށް ބިާނކޮްށ އަުޅގަ

ނުޑ ހިތާމަކުރަން ބަކިމަޑުކަން ރަނގަޅު ކުރުމަްށޓަކައި ެލވިފަިއވަނީ. އަުޅގަ

މިބިލުގައި މަސްތުވެހުރެ ެއފަދަ ކުށެއްކުރާ އެްއވެްސ ކުއްޖަކާމެދު އެފަދަ 

ކުށްވެރިަޔކަށް ދޭނެ ޢަދަބެއް ނެތީމަ. ޢިއްޒަތްތެރި  ރަީއްސ، މި ދިވެހިރާއްޖެ، މި 

އަަރއިފަިއވަނީ  އަމާންއޮމާން ރާއްޖޭަގއި ިގނަ ކަންކަން ގިނަ ކުށްަތކަށް

މަސްތުވާތަކެްއާޗއި ގުިޅގެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހި ސަރުކާރުން 

މަސެތުވާތަކެތި ނައްތާލުމަްށ ދޮރުތައް ބަންދުކުރުމަށް ކުރަްއވާ މަސަްއކަތަށް 



  

ނޑު ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުާމ ތާޢީދު ސަރުކާރަށް  އަޅުަގނޑު ތަރުޙީބުދެން. އަުޅގަ

ުތގައި ދަންަނވަން. ދަންނަވާަލން މި ބޭނުންވަނީ އޮންނާނެ ވާހަކަ މިފުރުޞަ

މަސްތުވެހުރެ ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކުރާ މީހުންނަށް މިބިލުގައި ކޮންމެެވސްކަހަލަ 

ނަޑއެޅިފަިއ  ނޑުމެން ަކނޑަައޅަން އެބަޖެހޭ. އެކަްނ މިހާރު ކަ އުޤޫބާތެއް އަުޅގަ

ނޑު ހިތާމަކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޚާއްޞަ ކޮށް ފާހަގަކޮްށ ނެތީމަ އަޅުގަ

ވަަނ  48ވަނަ މާއްާދގަިއ ބުނެފައިވޭ  99އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 

މާއްދާގަިއ ބުނެފައި އޮންނަޮގތަށް ހަނުހުރުމުގެ ޙުއްދަެއްއ މިޤާނޫނުއަސާސީން، 

އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީ ބައްަލވާލެްއވީމަވެސް އެނގޭނެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހުރިހާ 

ނޑުމެްނގެ އަާސސީ  ބާބުގެ ތެރެއިން އެންމެ ިދގު އެންމެ ތަފްޞީލީ ބާބަކީ އަުޅގަ

މާްއދާ އޮންނާނެ މިދެންނެވި ައސާސީ ޙައްޤު. ޭއެގ  53ޙައްޤުތަުކގެ ބާބު. 

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިަގންނަން މިއޮތީ ހުށަހެޅިފައި. އާދެ، މީހަކު ތަޙްޤީޤަށް 

އަށް އަނިޔާކުރުން ފިަޔަވއި ހާޒިރުކުރެިވ، އޭނާ ހަނުހުރުމަށް ނިންމައިފިއްޔާމު އޭނާ 

އެހެންކަމެއް ނޯންނާނެ. ތަޙްޤީޤަށް އޭނަ އަތުން ބަޔާެނއް ހޯދުމަށް އޭނައަްށ 

ނޑުމެން  ނުޑމެން މިހާރު މި ތަރައްޤީ ޒަމާނުގައި އަުޅގަ އަނިޔާކުރަންޖެހޭނީ. އަުޅގަ

މިދެންނެވި ފޮރިންސިކް ެއިވޑެންސް، ފިންގަރ ޕްރިންްޓ، އޭނާގެ ޑީ.އެން.އޭ، 

ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަޅުަގނޑުެމން މިކަންކަން ކުރަނީ. މިފަދަ 

ވީއިުރ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިބަިއ ކޮމިޓީއަކުން ވަރަްށ 

ފުންކޮށް ވިސްނަވާ، މުޅި ދުނިޔޭަގއިެވސް މިކަންކަން މިހާރު އޮތްގޮތް ޚާއްޞަކޮްށ 

ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާެލވޭހިނދު، ނަހަމަގޮތުގައި ޝަރުޢީ ިނޒާމު ބޭނުން

އެކަންކަން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އޮންނަ އެްއޗެއް ޤާނޫނުައސާސީއަކީ. ޚާްއޞަކޮްށ 

ޤާނޫނުއަސާސީެގ އަސާީސ ޙައްޤުތަކަކީ. މިކަންކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް 

 48 ވަނަ މާއްދާ ޙާއްަޞކޮށް 98ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ނޑުމެން  ބާރު ވަކިކޮށްފަިއ  3މާއްދާގައި ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފު. އާދެ، އަޅުގަ

މިއޮންނަނީ ކަމަކު. ޝަރުޢީ ނިޒާމުން މީހަކު ތުޙުމަތެއްކުރެވި ކޯޓަކަްށ 

ހާޒިރުކުރެިވއްޖެނަމަ ޝަރުޢީ ނިޒާމުން އެކަން ނިންމަންޖެހޭ އޭނާ ބަންދުގައި 

ރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު މި ބަހައްޓަންޖެހޭތޯ ނުޖެހޭތޯ. ޢިއްޒަތްތެ

ދޫކޮށްލަނީ ތުޙުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ބާރު. މިބިލުގައި 



  

މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮތުން ކޯޓަކަށް އެބާރެއް ނެތް. އޭނާ ގެންގޮްސ 

މިވަީނ  ޙައްޔަކުރަްނވީ. ތުޙުމަތުކުރާ ފަރާތުން ބުނަންވީ ތުޙުމަތުކުރެވިފައޭ މިހާރު

ގޯނާ ހިންގިކަމަށް. އެހެން އެ  ޖިންސީކުޑަުކއްޖަާކއި ނަހަމަގޮތުގަިއ 

ތުޙުމަތުކުރުމުން އެމީހާގެ މިނިވަންކަން ނިގުަޅއިގަެނވުނީ. މިހާރު މިބިލު އެކަމަށް 

ނޑު ދަންނަވާނީ  ފުރުޞަތުދޭ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައުޅގަ

ނ ޑުގެ ހިތުގައި ދިވެހިާރއްޖޭެގ އަޅުަގނުޑގެ ހަމްދަރުދީ އަދި އަުޅގަ

ނޑުގެ ހިތުގައި ވަރަށް ބޮޑަްށ  ޖިންސީކުޑަކުދިންނާއިމެދު ކުެރވޭ  ގޯނާތަކަށް އަުޅގަ

އެކަން ރަނގަުޅކުރުމުގެ ޝުޫޢރު އެބައޮތޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިކަން އަޅުަގނޑުމެން 

 ކުރެވެންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދުސްތޫރުގައި ބުނެފަިއާވ އަސާސީ ޙައްޤުތައް

ނޑުެމން މި ދެކަމަށްވެސް އަލިއަުޅވާލަންޖެހޭ. އެްއކަމަީކ  ނުގެއްޭލގޮތަކަށޭ. އަުޅގަ

ވަނަ ކަމަކަްށ އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަޮކޅު  3ދުސްތޫރުގައި މި ބުނެަފއިާވ ަކންތައްތައް. 

ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

އެަކކަށް ދެފަހަރަކު ޢަދަބު ދެވޭކަށްނޯވޭ.  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ެއއް ުކށަކަށް

ނޑުމެން ފުންކޮށް ވިްސނާލަންޖެހޭކަމެއް. އަދި  އެހެންވީމާ، މިއީެވސް އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ޭބނުންވޭ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ްށ ރާއްޖޭަގއި ކުށެއް ނުކުރާ ކުށެއްގެ ކުެށއް އެކުދިންގެ މަްއޗަށް ނުކުރެވޭ ވަރަ

ގިނަ ކުދިންނަށް ސަރުކާރުްނ އަޅާލުން ބޭނުންވެފައި ެއބަތިބި. އެކުދިންނަކަށް 

އަޅާލުމެއްނުލިބޭ. މިބިލުގަިއާވގޮތުން އެކުއްެޖއްގެ މަްއޗަްށ ކުށެއް ކުރެވިއްޖެ 

ކުއްޖަކަށް ެވއްޖިްއޔާމު ސަރުކާރުން ބަލަހައްޓަންވެސް އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން ފު ންކޮށް ިވސްނާ، މިބިުލ ކޮމިޓީައކަށް ދާއިުރ މިކަންކަމަށް އަުޅގަ

އެކަންކަން ނިންމުމަކީ އަޅުަގނޑު އެދޭ ކަމަކަށްވާތީ މިވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން 

 އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 

ނުޑމެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: މިނެޓްގެ  30ން ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަ

ހުސްވަގުުތކޮޅަކަްށ މިހާރު ތަންދޭހިސާބަށް މިއޮތީ މިއަދުެގ މަސައްކަތް ޮގއްސަ. 

ނޑު ފުުރޞަތުއަރުވާނީ ހިތަދޫ އުތުުރ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  އެއަށްފަހު އަުޅގަ

މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމަށް. ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 



  

 3ފު. ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ. މި އަޙްމަދު މަޙްލޫ

 30ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފައި ެއބައޮތް. ޝުކުިރއްޔާ. 

ނޑާލާނަން.  ނޑުމެންގެ މަސަްއކަތް މެދުކަ  މިނެޓްގެ ހުސްަވގުތުކޮަޅކަށް ައޅުގަ

 

 ]ށް 77:00ން  70:30އިންޓަވަލް [

 

` ައޅުަގނޑުމެން ކުަރމުންމިގެންދާ މަސައްކަތް އަުލން ފަށަން. ކުޅުދުއްފުީށ  ތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ، 

ޯގނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަަކކަށް  ޖިންސީކުދިންނަށް ކުޑަ

ނޑުމެން މިކުިރއަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބިލު ގެ ެދވަނަިކއުމުގެ ބަހުްސގެ މަރުޙަލާ ައުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑާލިއިުރ  30ގެންދަނީ. އަުޅގަ މިނިްޓގެ ހުސްަވގުތުޮކޅަށް މެދުކަ

މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެންފައި އޮތްކަމަްށ  5ދަންނަވާލިން ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑާ ަބއްދަލުކުރަްއާވ މެންބަރު 4ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް. އެޢިއްޒަތްތެރި  ން އަޅުގަ

މިބިލުގެ މަސަްއކަތް ޢަމަލީ މަސައްކަތް ައވަސްުކރުމުގެ ބޭނުންފުޅުަގިއ 

އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޭބނުންފުޅުވި ަވގުތު ދޫކޮށްެލއްިވކަމަށް ވިދާުޅވީ. އެީއ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަިމއްލަ މެންބަރުންގެ ބިލަށް ފުރުޞަތު މިލިބެނީ، ދެދުވަހު، 

ޖަލްސާއަށްފަހު އެއް ޖަލްސާ މިލިބެނީ. އެހެންވީމާ، މިބިލު ކޮމިޓީއަކަްށ ދެ

ގެންގޮްސގެން މީގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެިވގެން ނޫނިއްޔަކާ ރަްއޔިތުންނާ 

ނޑުމެންނަކަްށ ގެނެހެއްނުެދވޭނެ. އެހެންވީމާ، ެއ  ހަމައަކަށް މިމަސައްކަްތ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިދެއްވާ  މިމަސައްކަތް ައވަސްކުރުމަްށ ހުރިހާ

ނުޑ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުަދންނަވަމުން ފުރަތަމަ  އެއްބާރުެލއްވުމަށް އަުޅގަ

ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދެވި ނިމުނީ. 

ނޑު މިހާރު ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއިވާ ހުރިހާ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މެންަބރަކު އެދިަވޑަިއގެންފަިއ  4ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް، މިހާރު އެބައޮތް ޢިއް

ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް. ދެވަަނ ފުރުޞަތު ބޭނުންފުޅުކުރައްވަން ބޭނުންފުުޅވާ 

ގެ ކުރިން ސެކެރެޓޭިރއެަޓށް އަންގަވާލަެދއްވުން  77:75ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 3ުރވަން ަޤސްދުކޮށްފައި އޮތީ އެދެން. ދެވަނަ ފުރުޞަތުަގއި ފުރުޞަތު އަ



  

މިނެޓްއިރު. އެހެންވީމާ، ދެަވނަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއަގންނަވާއިުރވެސް ކުރިން 

މިދެންނެވި ނުކުތާ ހަނދުމަފުޅުގައި ބަހައްަޓަވއިގެން ކުރިއަށް ގެންެދވުމަށް 

އަޅުަގނޑު އެދެން. ެއއީ މިބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުާވ ކޮމިޓީަގއި ޢަމަލީ 

ތަެކއް ކުރެިވގެްނނޫނީ ރައްޔިތުންނާ ހަމަައކަށް މިއިޞްލާޙުަތއް މަސައްކަތް

ނުޑ  ނޑުމެންނަކަށް ގެންގޮހެްއ ނުދެވޭނެ. އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް، މިބިލު އަޅުގަ

މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަށް. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައއްސަލާމްޢަލައިކުމް. އާދެ، މިހުށަހެޅިގެން  އިާރގެ މެްނބަރު ދާ  މާފަންނު އުުތރު

ނޑަށް އެންމެފުރަތަމަދުވަހު ލިބުނު  ވާހަަކދެއްެކވުްނ: އިމްތިާޔޒް ފަހުމީ ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ބިލާބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ބޭނުންވާ ވަރަށް  ފުރުޞަތުގަިއވެސް ވާނީ ިމބިލުގައި ހިމެނުމަށް ައޅުަގނޑު

މުހިންމު ކުށްތަކެއްގެ ވާހަަކ ދަންނަވާފައި. ދެން އެކަންތައް ތަކުރާރުކުރާކަްށ 

ނޑު އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންޭވ  ނެތީމު. ދެން އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލިން މިބިލުގައި  ޢަމަލު  ޖިންސީއެދުވަހުެވސް އަުޅގަ

ޢަމަލެއްކަމަށް  ޖިންސީޢަމަލަކީ، ކޮންމެ  ސީޖިންމާނަކުރައްވާަފއިާވއިރުަގއި 

ޢަމަލެކޭ. އެހެންނަމަވެސް ެއއީ ކުެށއްކަްނ  ޖިންސީބެލެވިދާނެ ކޮންމެ ޢަމަލަކީ 

ނަޑއަޅާފަިއވާ މާއްދާެއއްެނތީމަ އެކަން އަޅުަގނޑު އަިދވެސް ކަންބޮުޑވާވާަހކަ  ކަ

ގުޅުުމގެ  ންސީޖިފާހަގަކޮށްލާފައި ދަންނަވަން. ދެން އަދި ހަމަ އެހެންމެ ބިލުގައި 

ނުޑ  ސަބަބުން މީހަކަށް ބައްޔެއް ވާރުތަކޮށްފިނަމަ ެއީއ ވަރަށް އަުޅގަ

ކަންބޮޑުާވކަމެއް. އެީއ ވަަރށްބޮޑު ެގއްލުމެއް އެލިބިެގންދަނީ. އެހެންވީމާ، 

ނަޑއެޅިފަިއވާތަން ފެންނަންނެތީ. އަދި އެއީ  އެއަްށވެސް ބޮޑު އަދަެބްއ ކަ

ގޮތުން ޖިންސީ. އަދި ހަމައެހެންމެ ކުށެއްކަްނވެސް ަކނަޑއެޅިަފއި ނެތް

ގޮތުން ޢަމަލެއް ޖިންސީފުރައްސާރަކުރުން، އެއީ ސެްކޝުއަލް ހެރަސްމެންޓް، ެއއީ 

ނަޑއަޅާަފއެއްނެތް.  ނިޔަތް ނެތިވެސް ކުރާ އެކަހަަލ ޢަމަލުތަކަކީވެްސ ކުށެްއކަމަްށ ކަ

ރުމަީކ އަދި ހަމައެހެންމެ އަނިާޔެވރިގޮތެްއގަިއ ބިރު ދަްއކަިއގެން ކަްނކަންކު

ނޑު އެންމެބޮަޑށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަކީ،  ނޑަައޅާފައެއްެނތް. އަދި އަޅުގަ ކުށެއްކަމަށް ކަ

މިބިލުގައި އެހެން ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންވެސް ފާހަގަުކރައްަވއިފި. ހަނުހުރުމުގެ 



  

ނުޑ  ނޑަެއޅިފައިވާީތވެ، އަުޅގަ ޙައްޤު ނިގުަޅިއގަނެވޭފަދަގޮަތކަށް ބިލުގަިއ ކަ

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤަކީ ވަރަށްޮބޑު އަާސސީ ޙައްޤެއް. ބޭުރެގ  ޤަބޫލުރާގޮތުަގއި

ރަނގަޅަށް ޑިޮމކްރަސީ ހިނގާ ަޤއުމުތަކުަގިއވެސް ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ޝަރުޢީ 

ނިޒާމުތައްވެސް އޮންނަ ޤަުއމުތަކުގަިއވެސް ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤު ވަރަށްބޮޑެިތ 

ްއވެސް ހިނާގ ޓެރަރިޒަމްގެ ަމއްސަލަތަާކއި، މާސް މާޑަރ ކަހަލަ ކުށްތަ

ނޑުމެން ނުދެކޭީތެވ  ޤައުމުތަކުަގިއވެސް އެ ޙައްުޤ ނިގުަޅއިގަނެފަިއވާތަން އަުޅގަ

ނޑު ދެކެން.  މިޙައްޤު ލިބިދީފައިއޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމުގަިއ އަޅުގަ

މިޙައްޤު މިޤާނޫނުއަސާސީގައި ދެވިފައި މިޙައްޤު ނިގުަޅއިގަެނވޭނެގޮަތކަށް މާއްދާއެްއ 

އަޅުަގނުޑ ކަންބޮުޑވާކަމެްއކަމަށް ދެކެން. އަދި ހަމައެހެންމެ ޕެރޯލްގެ  އޮތުމަކީ

ޢަމަލެއްގެ ކުށުަގއި ބެދިފައިާވ މީހަކު ބިލުގަިއވާގޮުތގެމަތިްނ  ޖިންސީދަށުން 

ދޫކުރެވޭނެކަހަލަޮގކަށް ނެތީމަ އެވެސް ައޅުަގނޑު ކަންބޮޑުާވކަމެއްކަުމގަިއ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން ގޯނާކޮްށ  ޖިންސީކުޑަކުދިންަނށް  އަޅުަގނުޑ ދެކެން. އަުޅގަ

އަނިޔާކުރާ މީހުންނަކީ އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބެއް ލިބެންޖެހޭނެ މީހުންކަން. 

ވަރަށްބޮޑެތި ހަރުކަށި އަދަުބތަކެއްދީގެން މުޖުތަމަޢު އެީމސްމީހުންގެ ކިބައިން 

 ސަލާމަތްކުރަންޖެހޭނެކަން. އެހެންނަމަވެސް ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫވާނެގޮތެއް ނެތީމަ

އަޅުަގނޑު ކަންބޮޑުވާ ވާހަކަ އެްއގޮތަކުން މިދަންނަވާ ސަަބބަކީ، އަުޅަގނޑުމެންެގ 

ޝަރުޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަކީ ެއހާ އަދި ހަރުދަނާ ނިޒާމަކަށްނުވާތީވެ އަދި މީހުން 

ނޑަށް ބޮޑަށް  އެހާބޮޑަށް އިތުބާރުކުާރ ނިޒާމަކަށްނުވާކަމަްށ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮުތގައި މިފަދަ، ޕެރޯްލގެ އަުޑއިިވގެންދަނީވެސް. އެހެންަކމުން އަޅު ގަ

ނޑުމެންނަށް  ދަށުން މީހާ ދޫވާނެގޮތް ވާްނާވނީ، ޝަރުޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާަމށް އަުޅގަ

ފުރިހަމައަށް އިތުބާރުކުރެވޭެނ ދުވަހެއް އައިމަާއއި، އަިދ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ 

ނިޑޔާރުން އެޭބފުޅުންގެ ޙުކުމްތަްއ ެއކުރަްއާވ ޙުކުމް ނެރުްއވާލެްއ  ޙުކުމްކުރާ ފަ

މޮޅުކަމުންނާއި ޤާބިލުކަމުންނާއި ކުޅަދާނަކަމުންނާއި، ޭއެގ މޮޅުކަމުން ފަޚުރު 

ނުޑ ަޤބޫލުކުރަނީ މިފަދަބޮޑު  ލިބިގަންނަ ދުވަހެއް އައިުދަވހަކުންކަމަށް އަުޅގަ

އަދަބެއް ލިބެންވާނީ ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫ ނުވާނެގޮތެއް އޮްނނަންވާނީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ދަންނަވާލީ. ޝުކުިރއްޔާ. މިވާހަކަތައް   ޖުމްލަގޮތެްއަގއި ައޅުގަ

 

ނޑު ެދަވނަ ފުރުޞަތަކަށް އެިދ  ާދއިާރގެ މެްނބަރު  ހިތަދޫ އުުތރު  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ



  

 އެްއ ދަންނަވާލީ އަދިެވސް މިބިލާުގޅޭގޮތުން އަޅުަގނޑު ފާަހގަޮކށްލަންބޭނުންވާ ބަ އަސްަލމް މުޙަްނމަދު 

ނުކުތާތައް ހުރުމާއެކު. ައޅުަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލާނީ، ކުަޑކުދިންެގ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމަކުރުމޭ މީގެ ޖުމްލަ 

ސިވްކޮށް ޙައްލަކީ. އާެދ، ަޗއިލްޑް ޕްޮރޓެކްޝަން އެކްެޓއް މިހާރަށްުވރެ ކޮމްޕްރިހެން

ނޑުމެންނަށް  އޮތުމޭ. ހަމައެކަނި މިބިލުގައި މިހިމެނޭ ބައިތަކެއް އައުުމން އަޅުގަ

ގޯނާތަކުން  ޖިންސީމިކަމަށް ޖުމްލަ ޙައްލެއްނުގެނެވޭ. ކުޑަކުދިންނަށްކުެރޭވ 

އެމީހުން އެކަށީގެްނވާގޮެތއްަގއި ރައްކާތެރިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުގެނެވޭ. 

ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ މަރުޙަލާަގިއ ލުއިކަެމއް ލިބިގެްނ  ހަމައެކަނި މިބިލުން

ދިޔަކަމުަގއިިވޔަސް ހެކިަތްއ ހޯދުމުގައި ލުއިކަެމއް ލިބިގެންދިޔަކަުމގަިއވިޔަްސ 

ޖުމްލަ ޙައްލެއް އާދެޭވގޮަތކަށްނޫނޭ އަދި މިބިލު ބައްޓަންކުެރވިފައިމިވަނީ. 

އި މިހާރު ކުޑަކުދިންގެ އެހެންކަމުން އެކަށީގެްނވާ ފުރިހަމަ ދިރާސާތަކެއްގެ އަލީގަ 

ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ޤާނޫނު ފުރިހަމަކުރުމޭ އަދި ކުޑަކުދިްނެގ ޙައްޤުތަާކގުޅޭގޮތުްނ 

މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކަށް މިހާރަށްވުރެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަެތއް، މިހާރަށްވުރެ 

ފުރިހަމަ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަެތއް ލިބިދީ އެމީހުންެގ މަސަްއކަތްތައް މިހާރަށްވުެރ 

ހަރުދަނާކުރެވޭނެގޮތެކޭ ައޅުަގނޑުމެން ހަދަން މިޖެހެނީ. މިބިލުގެ ވަކި މާއްދާތަކަށް 

ވަނަ މާއްދާއިން ހެކީެގ  49އިތުރަށްވެސް ހަމަ ބަލާލަން ބޭނުންވޭ. އެގޮތުން 

ނޑު ދަންނަވާލަންބޭނުންވަީނ، ހެކީގެ ނިސްބަތް  ނިސްބަތް ދަށްކުރެވޭއިރު އަުޅގަ

ދަށްކުރެވެމުން ކުީރަގއި ެހކީގެ ނިސްބަްތ އޮންނަ މިހާރު އަލުން ކުަޑކުރެވެމުްނ 

ނޑުން ސާބިތުުނވެފަިއ ހުރި މައްސަލަތަކަށް އަުލން ކޯޓަށް ދިއުމުެގ  މިންގަ

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވެްނވާނެއޭ. އެފަދަ މާއްދާެއއް އޮތުމަކީ މުހިންމުކަމެކޭ. އެހެން 

ިއ ހެކީެގ ނިސްބަތް ދަންނަވާލަންމިޖެހެނީ މީގެ ކުީރގަިއވެސް ަބެއއް ޝަރީޢަތްތަުކގަ

އޭރު އޮންނަގޮތުން ސާބިުތނުވެފަިއވާ މައްސަލަތަކަށް އަލުން އެ ފުރުޞަުތ 

ވަަނ  53ދިނުމުގެގޮތުން. ހަމައެހެންމެ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަންބޭނުންވޭ ބިލުގެ 

ވަނަ މާއްދާެގ  53މާއްދާގައިިމވާގޮތުން ގެއްލުމުެގ ބަދަލު މަދަނީ ދައުވާކުރުމުަގއި 

ގޮތުން މިގޮތުން ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ހޯދަން ދަުއވާކުާރއިރު، މިމައްސަަލ )ރ( ަގއިމިވާ 

ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހެއްކަީކ، ކުްށކުރި މީހާގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުްނ 

ސާބިތުވެފަިއވާ ޙުކުމާިއ، އާދެ، ޖިނާޢީ ޙުކުމަށް ބަލައި. ޖިނާޢީ ކޯޓެއްަގއި ެއކުށް 



  

ަގއި މަދަނީ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ދައުވާކުރުުމގެ ސާބިތުނުވިކަމުަގިއވިޔަސް މަަދނީ ކޯޓެއް

ނޑުގެ މަޢުލޫމާތުަގއި ހަމަ ބައެއް މަްއސަލަތަްއ  ހައްޤުލިބިދޭންވާނެއޭ. ދެން ައޅުގަ

ހުރޭ ޖިނާޢީ ކޯޓުގެ ޖިނާޢީ ކުށެއްގޮުތގައި ސާބިތުުނވާ، ިމސާލަކަށް ބައެއް މަރުެގ 

ސިމް ކިޔާ މީހަކު މައްސަލަތައް. އަޅުަގނުޑގެ ަހނދާނަށް އަންނަނީ، އޯޖޭ ސިމް

އަންހެނަކު މަރާލައިގެން އެމެިރކާަގއި ހިންގި ޝަރީޢަތް. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އޭނަ 

އެއަންހެންމީހާ މަރާލިކަމަށް ސާބިތުނުވިކަމުަގިއވިޔަސް އޭެގފަހުގައި މަދަނީ ކޯޓުަގިއ 

ނޑަށް އަންނަނީ. އާދެ ، އެ ެގއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދައިދެުވނުކަމުގެ ހަނދާންތައް އަުޅގަ

މިފަދަ މައްސަލަތަކުގަިއވެްސ މަދަނީ ކޯޓެއްގައި ގެއްުލމުގެ ބަދަލަށް މަދަނީ 

ދައުވާކުރުުމގެ ޙައްޤު ލިބިދޭންޖެހޭނެކަމުގައި އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. 

ނޑުމެން  ޖުމްލަގޮތެއްަގއި ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަންބޭނުންވަނީ، މިބިލު އަޅުގަ

ޅުަގނޑު މިބިލު ބަލައިަގންނަން ވޯޓެއް ދެމޭ. ބަލައިގަންނަން ތައްޔާރަށޭ މިިތބީ. އަ

އެހެންނަމަވެސް މިބިލަކީ ިމއީ އެހެނިހެން ބިލުތަްއ، ާއދެ، ސަރުކާރުްނވެސް 

ނޑުގެ އުންމީދަކީ ކުަޑކުދިންެގ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު  ވީހާވެސް އަވަަހކަށް އަުޅގަ

ޤާނޫނު  އިޞްލާޙުކުެރވިގެން އަންނަތަން ދުށުން. އަދިހަމައެހެންމެ ހެއްކާބެހޭ

ނޑުމެންގެ ޕީނަލް ކޯޑަށް  ފުރިހަމަވެގެން އަންނަތަން ދުށުން. އަދިހަމައެހެންމެ އަޅުގަ

 އިޞްލާޙު ގެެނވިގެން އަންނަތަން ފެނިގެންދިއުން. މީގެ... 

 

 ވަގުތު. ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 

 ލުކުރެޭވގޮތުން މިބިލުގައި ހިމެނިގެންމިދާ ވަރަށްގިނަ މާއްދާތަަކކީ އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫ ާދއިާރގެ މެްނބަރު  ހިތަދޫ އުުތރު

 ވަރަށްގިނަ މާއްދާތަަކކީ އަޅުަގނޑަށް ޤާބޫލުކުެރވޭޮގތުން ޕީނަލްކޯޑުގަިއ  އަސްަލމް މުޙަްނމަދު 

ހިމެނެންޖެހޭނެ މާއްދާތަކެއްަކމުގަިއވެސް ދަންނަވާލަން ޭބނުންވޭ. ޝުކުރިްއޔާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ރުޞަތަށް.ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ފު 

  

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ދެވަަނ ފުރުޞަތަކަށް އެދި  ދާިއރާގެ ެމންަބރު ފުވަްއމުލަކު މެދު 

ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ  ޖިންސީމިދަންނަވާލީ، ކުޑަކުދިންނަްށ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ޝިފާޤް މުީފދު

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ  އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ ބިލާބެހޭގޮތުން އަޅުގަ



  

ބައެއް އިތުރު ކަންތައްަތއް ހުރީމަ. އާެދ، ެއގޮތުން ައޅުަގނުޑ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ިމބުނެފައިވާ ކުްށވެރިންެގ  59ދަންނަވާލަންބޭނުންވަނީ، ބިލުގެ 

ދަފްތަރު. އަޅުަގނޑަށް ވަަރށްބޮޑަށް ތާއީދުކުެރވޭ އަދި މިފަދަ ކުށްކުރާމީހުން 

ނުޑ  މުޖުތަމަޢަށް އެއީ ކޮންބައެއްަކން ހާމަކުރުން. އެއީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް އަުޅގަ

ހިތުން މިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާނެ. އަދިހަމައެހެންމެ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޅަ ދަރީްނނާމެދު މިފަދަ ލާއިންސާނީ ވަޙުޝީ ޢަމަލުތަްއ 

މާލުވުމަށް އެޅޭ ވަރަށްބޮުޑ ހިންގާމީހުންނަށް ފާރަވެރިވެތިބެ އެމީހުންނާމެދު ސަ

ނޑު ދަންނަވާލަންބޭނުންވަނީ،   59ހިތްވަރަކަށް ެވގެންދާނެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ނޑުެމން އިތުރު ބަޔަކު  ވަނަ މާއްދާގައި މިބުާނ ދަފްތަރަށް އަޅުގަ

އިތުރުކުރަންއެބަޖެހެއޭ. އާދެ، މިބިލު ޤާނޫނަކަށްވެގެްނ އެޤާނޫނުގެ ދަށުްނ 

ފަދަ ދަފްތަރެއްަގއި ޝާއިޢުކުެރވޭިހނދު، މީގެ ކުރީަގއި ޙުކުމްކުރެވޭމީހުން މި

އެްއވެސް ޤާނޫނަކުން މިފަދަ ކުށެއް އެމީހެްއގެ މަްއޗަްށ ސާބިތުވެ އެމީހެްއގެ 

މައްޗަށް އެުޙކުމް ތަންފީޒުުކރެވިފައި ހުރި މީހެއްކަުމގަިއވަނީނަމަ މިދަފްތަރަށް 

ހެން މިދަންނަވާލީ މިފަދަ އަންނަންއެބަޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅަގނޑު މި

ކުށްކުރާމީހުންނަކީ ތަފާތު އެަތއް ފަހަރެްއގެމަތިން މިފަދަ ޖަރީމާތައް ހިންގަމުންދާ 

ބަޔަކަށްވީހިނދު، ީމގެކުީރގަިއެވސް އަދި މިހާރުވެސް މިފަދަ ކަންކަން ހިންގަމުންދާ 

ބަޔަކަށްވީހިނދު މިފަދަ މީސްމީހުން އަތުލައިގަތުމަީކވެސް ނުހަނު ދަތި 

ދަގޫކަމަކަްށވެފަިއވަނިކޮްށ އަތުލެވިފަިއވާމީހުން މިފަދަ އިތުރު ޖަރީމާތަކުން އުނ

ދުރުކުރުމަށް އެޅޭ ހިތްވަރަކަްށ ފިޔަވަޅަކަށް ެވގެންދާނެތީވެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ުކޑަކުދިންނާމެދު މިފަދަ އަނިޔާވެިރ  ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

ހުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެވެްސ ޢަމަލުތައް ހިންގާ މީ

ނޑުމެންނަށް ދެވެން އޮތް އެންމެބޮޑު އަަދބެއް ދިނުން. އެގޮތުްނ  ރޫޙު މިހިރީ އަޅުގަ

ނޑަެއޅިފަިއވާ އެންމެބޮޑު އަދަބަކީ ކޮބަިއތޯ. އިސްލާމްދީނުގަިއ  ދީނުގައި ކަ

ގެގޮތުްނ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިކަމާގުޅޭގޮތުން އޮތް ޙުކުަމކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމު

މިރާއްޖޭގައި ތިބި ދީނީ ޢިލްމްވެރިން، ދީނީ ދަންނަބޭކަލުންގެ ރަޢުޔު ހޯދައިގެްނ 

ނޑައެޅުަމކީ  އެބޭފުޅުންގެ މަްޝވަރާާއއެުކ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަަދބުތައް ކަ

 މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި އަުޅަގނޑަށްެވސް ޤަބޫލުކުެރވޭ. ައދިހަމައެއާއެުކ މާީޒގައި 



  

މިފަދަ އަނިޔާތައް ލިބިފައިވާ މީހުންގެ، ކުދިންގެ ޢަމަލުތައް މިހާރުހުރީ 

ކިހިނަކުންތޯ. އެކުދިން އެއަިނޔާަގއި ބޮޑެތިެވގެން މިއަދާހަމައަށް އަިއއިރު އެފަަދ 

ކުށްތައް ތަކުރާރުކުރޭޯތއާއި އަދި މިފަދަ ގޮތަކުން އައިސް އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ތުގެތެރޭަގއި މިކަންކަްނ އޮތީ ކިހިނަކުންތޯ ތާރީޚްގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ސަޤާފަ

ނޑުމެންެގ  ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަަލިއ ދިރާސާކޮށް އެކަްނކަމާގުިޅގެން އަުޅގަ

މުޖުތަމަޢުއަށް ނުރައްކަލެއް ހުރިކަމަށްވަނީނަމަ އެނުރައްކާތަކުްނ 

ސަލާމަތްވެވޭެނގޮތަކަްށވެސް މިބިލުގައި ބަޔާްނކުރުން ެއީއ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް 

ަގނޑަށް ފެންނާތީ މިވާހަަކ ދަންނަވާލަންވެގެން ފުރުަޞތަކަށް އެދުނީ. ދެްއިވ އަޅު

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ` އައްސަލާމްޢަލަިއުކމް. މިބިލަކީ މިވަގުތާއި ޙާލަތަށް ބަލާއިރު  ޫމސާ ދާިއރާގެ މެންަބރު  ކިނބިދޫ

ރަށް މުހިންމު ބިލެއް. އަދި މިބިލު އަޅުަގނޑަްށވެސް ޤަބޫލުކުެރޭވގޮތުަގއި ވަ ވާހަކަެދއްެކވުން: ޒަމީރު

މިވަގުތު ައޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ގެނެސްދެްއވިކަމަށްޓަަކއި ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ގޯނާކުރާ  ޖިންސީޝުކުރުދަންނަވަން. ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި ކުަޑކުދިންނަށް 

މީހުންނަށް ޚާއްޞަ އުސޫެލއްގެދަށުން ޢަމަލުކުރުމަކީ ަވރަށް މުހިންމުކަމެއް. 

ނޑުެމންނަށް ފާހަގަކުރެިވއްޖެ  ނޑުމެންގެ މި ޑިސްކަޝަްނގަިއ އަުޅގަ އެގޮތުން އަުޅގަ

ހުރިހޭ ބޭފުޅުންވެސް އެބަ ތާީއދުކުރައްާވކަން. ެއކަމަކު އަުޅަގނޑު މީގެ ކަންބޮުޑވާ 

އޮތް. އަޅުަގނުޑ، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މުހިންމު ޕޮއިންޓެއް އެބަ

މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީވެސް ފާހަގަކުެރއްވިފަދައިްނ ބައެއްގެ ޙައްޤުަތްއ 

ނޑުމެން އެަބ  އަޅުަގނޑުމެން ނިގުަޅިއގަންނަމުގެ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރަގއި މީގެ އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ޙާލަތު ހުރިގޮ  99، 98، 97ތަށް. މިބިލުގެ ބަލަންޖެހޭ މިވަގުތު އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހަދަިއެގން ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިބިުލ ނިވާފަތްގަ

ނުވަތަ ޒާީތ ބޭނުމެއްަގއި ަބަޔކު ބަންދުކުރުން، ނޫނީ މީހަުކ ބަންދުކުރުމަކީވެްސ 

ހަމަ ބަޔަކު ކޮށްފާނެކަމެއް. އެހެންވީމާ، ެއއީ އަުޅަގނުޑ މިހެން މިދަންނަވާލީ، 

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޮކމިޓީއެްއގައި ޗައިްލޑް  ޅުަގނޑު ހިމެނޭ މިއަ

ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓްގެ ޭބފުޅުންނާ އަޅުަގނޑު ދަްއާކލި ވާހަކަިއގަިއވެްސ 



  

ފާހަގަކުރެވުނު، ަމއްސަލަ ެއބަހުރި ހަމަ ހުށަހެޅިފައި ހަމަ ޒާތީގޮތުން ހަމަ 

ވީމާ، ީމގެ ސްޓެިޓސްޓިކްްސއަށް ޢާއިލާތެރޭގަިއ ހިމެނޭ މައްަސލައެްއގެެވސް. އެހެން 

ބަލާއިރު އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގުކރެވޭ މި ހަމަ އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ބަލަންޖެހޭނެ 

ޕޮއިންޓެއްކަމަށް. އަދި ޭއގެިއތުރުން ކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ މިޒަމާނުގެ ތަރައްީޤ 

ނުޑވެސް ހަމަ ވަރަށް   ޤަބޫލުކުރާ އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބުދިނުމަކީ އަުޅގަ

ބޭނުންވާކަމެއް އިނގޭތޯ. އެާވހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ހަމައެއާެއކުަގއި ބިލެްއ 

ނޑުމެން ެއއަްށ ޢަމަލުކުރަންފަށާއިރު  ފާސްވެގެްނ އަދި ޤާނޫނަކަްށވެގެްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  އެޢަމަލުކުރެވޭތޯ ބަލަންއެބަޖެހޭ. މިސާލަކަށް މިފަހަކަށް އަިއސް އަުޅގަ

ެއއްކަމަީކ، ފުލުހުންވެްސ ވިދާުޅވަނީ ޖަލުެގ ފާހަގަކުރެވޭ މުހިންމު 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަްއސަލަ އެބަހުއްޓޭ. ކުްށކުާރ މީހުން ރިޕީޓްކޮށް 

ކުށްކުރާމީހުން މަގުމައްޗަްށ ނުކުމެ އުޅޭީތއޭ. މިހާރުވެސް އެމީހުން 

. ބަންދުކުރެވިއްޖެނަމަ ރާއްޭޖގެ ކުށްކުރުމުގެ ސްެޓޓިސްޓިކްްސ ދަށަށް ގެންދެވިދާނެއޭ

ނޑުމެްނ  ނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިފަދަ ކުށްކުރާ މީހުންނާދޭތެރޭ އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޤާނޫނު ތަންފީޒްކޮށް އަދި ެއޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަމަ ޙައްޤު އަދަބުދެވޭނެގޮތްަތކެއް 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ  ރާވަން. އަދި ެއއާެއކުަގއި މީގެއިތުރުން އަުޅގަ

ުތގެ ޙާލަތު، އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމާއި އަދި މިގޮތުން ހުރި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިވަގު

ނޑުމެންގެ މިފަދަ ކުށްތަކަށް މީހުން  ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، އަޅުގަ

އަރައިުނގަންނާނެގޮތަކަށް ަބއްޓަންކުރަންއެބަޖެހޭ. މިާސލަކަށް ދަންނަވަންޏާ 

 4ޑަކަށް އަޅުަގނޑު މިހާރު ތަމްސީލު މިކުރާ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މިހާރު ގާތްގަ

ދުވަސް މިވަީނ ރަށުގެ ކަރަންޓާއި ޖަނަރޭޓަރަށް ޖެހިފައި ހުރި  5ދުވަސް 

ނޑު އަނދިރީގަިއ ކުަޑކުދިންނާިއ  މައްސަލަެއއްަގއި ރަުށގަިއ ަކރަންޓް ނެތި ރޭގަ

ނޑުމެން އެބަ ފާހަގަކުރަންއެބަޖެހޭ  ރަށުގެ ރައްޔިތުން އުޅޭތަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ސް މިފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް މީހުން އަރައިގަންނަްނ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަީކވެ

މަގުފަހިވާނެ ކަންތައްަތކަްށވާތީ މިަވގުތު އަިދ ސީދާ މަޢުޟޫއާ 

ނޑު ހަމަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކަށް ގޮވާލަްނ  ނުގުޅުނުކަމަށްިވޔަސް އަުޅގަ

އެރަުށ  މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ކިނބިދޫގެ ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ަޙއްލުކޮށްދެްއވާ



  

ނުޑގެ އަނދިރިން ސަލާމަތްކޮށްދެްއވާ އަލި ލިބޭނެގޮތް  ރައްޔިތުންނަށް ރޭގަ

 ހަމަޖައްސައިދެްއވުން.  

 

 ވަގުތު. ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 

  ހަމައެއާެއކު... ޫމސާ ދާިއރާގެ މެންަބރު  ކިނބިދޫ

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޒަމީރު

 

 ެވއްޖެ އިނގޭތޯ.ވަގުތު ހަމަ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ދަންނަވާލި ޕޮއިންޓަށް ހަމަ  ޫމސާ ދާިއރާގެ މެންަބރު  ކިނބިދޫ

ނުޑމެން މިބިލު ފާސްކޮށް  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޒަމީރު އެންފަޒަިއޒްކޮށްލަން އަިދވެްސ ބޭނުންވޭ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ޤާނޫނަކަށް ހަދާއިރުަގއި، މީުހންނަށް މި ނިގުޅަިއގަންނަ ަޙއްޤުތައް އަުޅގަ

ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނާފައިނޫިނއްޔާ މިބިލު ދާ ކޮމިޓީއެއްގެ މެންބަރުން މިކަމާ 

ނޑު ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް  ވަރަށްބޮޑަށް  ވިސްނާވަަޑިއަގތުމަށް އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ަގއި ދާޚިލީ ކަންކަމުެގ ކޮމިީޓެގ  77:75ންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޖަލްސާއެއް ފެށިގެން އެބަ ހިނގަމުންދޭ. އެހެންވީމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިައރުވަނީ ދިއްދޫ ާދއިާރގެ  ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލީ. ައުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަމީރަށް.

 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުަގނޑު ދާޚިލީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަށްވެަފިއ  އަްޙމަދު  ދިްއދޫ ާދއިާރގެ މެްނބަރު

ކޮމިޓީއަށް ދިއުުމގެ ކުރިން ުފރުޞަތު ދެއްވީތީ ވަރަށް ޮބަޑށް އުފާވެްސކޮށްފިން.  ސަީމރު ވާހަަކދެއްެކވުން: 

ލު ހުށަހެޅުއްވި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ މިޤާނޫނަކަށްވެގެންާދިއރު މިބި

ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިބލުގައި ބަެއއް އަދި ކަންތަްއތައް ހިމެނިފައިނުވާތީ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ  ކޮމިޓީން ކޮންމެހެންވެސް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް އަުޅގަ

 70ބައެއް ކަންތައްަތއް އެބަހުރިަކމަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އޭގެތެޭރގައި ބިުލގެ 



  

މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންަތއްތަުކގެ އިތުރަށް، )ހ( ވަނަ 

ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ިއތުރަށް އެއީ ކުަޑކުއްޖަުކ އިތުބާރުކުރަންޖެހޭ 

ަޢމަލެއް ހިންގުަވއިފިނަމަ  ޖިންސީމަޤާމެއްގައިހުރި މީހަކު އެުކޑަކުއްޖާ ަލއްވާ 

އަދަބު ަކނޑަެއޅިފައި އެަބއޮތް.  އެކުރަނީ ކުށެކޭ ބުނެފައި އޭގެ )ށ( ަގއި

އަޅުަގނޑު އިތުރުކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ އިތުބާރުކުެރވޭ މަޤާމެއްަގއި ހުރި މީހެއްެގ 

ގޯނާެއއް ކޮށްިފކަމަށްވާނަމަ އެީއވެސް ޖިންސީރުހުމުގައި އެހެން މީހަކު ކުޑަކުއްޖަކާ 

ނަޑއެޅެްނވާނެއޭ. އެހެންވީމަ، އެަބއި ކޮމިޓީްނ  ކުށެކޭ. ެއއަްށވެސް އަދަބެްއ ކަ

އިތުރުކޮށްލަްއވާނެކަމަށް ައޅުަގނޑު އުންމީދުކުރަން. ހަމަެއއާެއކުަގއި ައޅުަގނުޑ 

ވަނަ ާމއްދާއަށް )ނ( އެްއ  76އަދި ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ ބިލުގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގއި އަުޅަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ  76އިތުރުކުރަން. ެއއީ 

ޢަމަލެއް  ޖިންސީއެކު ުނވަތަ ކުަޑކުއްޖާަލްއވާ އާއިާލގެ މެންބަރަކު ކުަޑކުއްާޖއާއި 

ކުރާކަން ޢައިލާގެ މީހަކަށް ެއނގިހުރެ ނާންގަަވއިފިނަމަ އެުކރެވެނީ ކުށެކޭ. ެއކުށުެގ 

އަދަބަކީ ފަސްއަހަރުދުވަހަށް ޖަލަށްލުމޭ. އެހެންވީމަ، މިފަދަ އަދަބެއް އެއަްށ 

ނޑުެމންގެ ތެރޭގައި ެއެވއަރކުރަ ނަޑއަޅާ މީހުން އަޅުގަ ން އެބަ ބޭނުންވޭ އެފަދަ ކަ

ކުށްތައް ކުރަމުންދާއިރު އެނގިތިބެ ނައަްނގާތިބުމަކީ ެއީއވެސް ކުެށއް ގޮތުަގއި 

ނޑު ެދކެން. ހަމައެއާއެުކަގއި  މިކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިބިލުގެ އެްއވެސް ހިސާބެއްަގއި ޚާއްޞަ 

ގޯނާއެއް  ޖިންސީބޭނުންވާ ކުަޑކުއްަޖކާއި ބެހެފިކަމަށްވާނަމަ ނުަވތަ  އެހީއަށް

ކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ އެކަމަކަށް އެްއވެސް ކަހަލަ ރިޢާޔަތްކުެރވިފައި ބިލުގެ ތެޭރަގިއ 

ނަޑކަްށ ފާހަގަެއއް ނުކުެރވޭ. އެހެްނކަމުން، ެއއީ ވަރަށް  އޮތް ކަމަކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑ ދެކެން. އެފަދަ ކުިދންނަކީ އަދި ާޚއްޞަ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގަިއ ައުޅގަ

ޢިނާޔަތްތަކެްއގެ ތެރެއިްނ އަދި ޚާްއޞަ ރަްއކާތެރިކަމެްއގެ ގޮތުަގިއ 

ޤާނޫނުއަސާސީންވެސް އެރަްއާކތެރިކަން ދީފައިވާ ަބއެްއގެ ޮގތުގައި ވާހިނދު މިފަދަ 

ކަމަށް ބިލަކުން އެފަދަ ރައްކާތެިރަކން އަދި ެއއަށްވުރެ މުހިންމުކޮށް ދޭންޖެހޭނެ

އަޅުަގނޑު ެދކޭތީ މިބިލަށް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުްނާވ ކުޑަކުދިންނާއި އަދި 

އަޅުަގނޑު މިދެންނެވި ާޚްއޞަ އެހީގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭނެކަމަށް އަޅުަގނުޑ 

އުންމީދުކުރަނީ ކަންފަތަށް އަޑުނިިއވޭ ކުދިންނާއި އަިދ ލޮލަށް ފެނުމުން 



  

ހަމަ ޖުމްލަގޮތެްއގައި އެުކއްޖަކަށް  މަޙުރޫމްވެފައިވާ ކުދިންނާއި އަދިވެސް ދެން

ޖިސްމާނީގޮތުންވެސް އަދި ެއނޫން ގޮތަކުންވެސް ދުނިޔެއަްށ އުފަންވުމަށްފަހުވެސް 

ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުްނެވސް ނުކުޅެދޭ ނުވަތަ ޚާްއޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 

ން އަދި ގޯނާކުރުމުިޖންސީކުއްޖެްއގެ ގޮތުަގއި ބަދަލުެވްއޖެކަމަށްވަންޏާ އެުކއްޖަކަށް 

ޢާންމުކޮށް ރަނގަޅު ޙާލަތުގަިއ ތިބޭ ކުދިންނާއި ތަފާތުކޮށް އެކުދިންނަށް ޚާއްަޞ 

ރައްކާތެރިކަެމއް މިބިލުަގއި ލިބިދޭންޖެހޭނެކަމާއި އަދި ެއފަދަ ކުއްޖަކާ ބެހި 

ގޯނާކޮށްފި ފަރާތްތަކަްށ ދެވޭ އަދަބު ޤާނޫުނގަިއ ބޮުޑކުރަން ފެންނަ ވާހަކަ ޖިންސީ

ން. ެއހެންވީމަ، މިވާހަކަތައް ޙިްއޞާކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވަ

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަށް ދަންނަވާލީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނުޑ ކުރިން ދަްނނަވާލި ދަންނަވާލުމަށް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

ނަ ފުރުަޞތު މިހާތަނަށް ވާހަކަފުޅުނުދައްކަވާ ތިން ޢިއްޒަތްތެިރ ވީއިރު ދެވަ 77:75

މެންބަރަކު ނަންނޯޓް ކުރައްވާފައި އެބައޮތް. އެހެންވީމަ، އެ ތިން ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު އަޅުަގނޑު ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ުކޅުދުއްފުީށ 

މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް ފުރުޞަތު  ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު

އަރުވާނަން. ފަހު ބަހެއް ވިދާޅުވަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ. 

ނުޑ ދާން ޤަސްދުކޮށްފައި އޮތީ. މިހާރު ފުރުޞަތަށް  އެއަށްފަހު ވޯޓަކަށް އަުޅގަ

އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ތިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ، ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ 

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ދާންދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢިއް

އަޙްމަދު ރިޔާޟް އަދި ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. 

އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަޙްމަދު ޙަމްޒާއަށް.

 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  އިާރގެ ެމންަބރު ބިލަތްދޫ ދާ   ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިފަހު ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ

ބޭނުންވާ ދެކަމެއް އެަބއޮތް. ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމުގަިއ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެްއ   އްެކވުން:އަްޙމަދު ޙަމްޒާ ވާހަކަދެ 

މެދު ނަހަމަގޮތުގައި ގެންނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން، ުކޑަކުދިްނނާ



  

ގޯނާ ކުރުމާއި މި ދެ ތަފާތު ޖިންސީޢަމަލުކުރުމަށް އަދި ކުޑަކުދިންނާމެދު 

ގެންނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. ުކޑަކުދިްނނާމެދު ނަހަމަގޮތުގައި 

މައިންބަފައިންނަށާއި އެމީހުްނ ބަލަހައްޓާ މީހުންނަށް ކަންކަން ކުެރވިދާނެ. 

ގޯނާކުރުމަކީ ެއއީ ތަފާތު ކުށެއްކަމުަގިއ ޖިންސީއެހެންނަމަވެސް، 

ބެލެވެންޖެހޭނެކަމުގައި އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެނީ ދުނިޔޭަގިއވެސް މިކަންކަުމގަިއ، 

މިޢަމަލުކުރާއިރުގައި މިކަން ަބލާއިރުަގއި މިތަފާތު ގެނެވިަފިއވޭ. އިނގިރޭސިބަހުން 

އި ެއއީ މުޅިން ދަންނަވާނަމަ ޗައިލްޑް އެިބުއސްއާއި ސެކްުޝއަލް އޮފެްނސަސްއާ 

ނޑު ދެކެން.  ތަފާތު ދެކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިތަފާތު ގެންނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

އެހެންކަމުން، އެކަން ފާހަގަކޮށް ދަންނަވާލީ. ދެވަނަ ނުކުތާއަކަށް އަުޅަގނުޑ 

ވަނަ މާއްދާ އަުޅަގނޑުމެންވާނީ ުއވާލާށޭ.  30ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިބިލުގެ 

ވަނަ މާއްާދއިން މިހާރު އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  30އެހެނީ، 

ވަނަ މާއްދާއިން ސުޕްރީްމ  76ހުށަހެޅުމުގައި ބުނެފަިއވަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  76ކޯޓައް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކެްއ ނިގުޅައިގަތުމަށް. އާދެ، 

ިއވާ ޙައްެޤއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެްއ ގައި ބުނެފަިއވަނީ، މިބާުބގަިއ ބަޔާންކޮށްފަ

އެްއވެސް މިންވަރަށް ހިފަހައްޓަންވާނީ މިމާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގަިއާވ 

ނަޑއަޅާނީ ޯކޓުން އެކަާމގުޅޭ ހުރިހާ ކަްނތައްތަކެްއ ފުރިހަމައަށް  ގޮތުގެމަތީން ކަ

ން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެޭއ. މީގެތެޭރގައި އަންނަނިވި ކަންތައްަތއް ހިމެނޭއޭ. އެހެ

ކިޔާފައި ވަރަށް ގިނަ ކަންަތްއތަކެއް އެބަހުރި. ެއއީމ ދީމުޤްރާތީ މުޖްތަމަޢެއްގައި 

ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމެއްތޯއާިއ، ކޮންމެހެން ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ ކަމެއްތޯ، ެއކަން 

ނުހިފަހައްޓާ ނުވާނެތޯ، ިމފަދަ ކަންކަން ކޯޓުްނ ބައްލަވަން ޖެހޭކަމަށް 

ވަަނ  30ގެ )ނ( ން ބުނެފައި އޮތް ބުނުން މި ވަނަ މާއްދާ 76ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާއްދާގައި ބުނެފަިއވަނީ. ެއކަން މިވަނީ މިޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން ބަލާ ނިންމާފައިާވ 

ނޑު ހިތުން މިއީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ  ކަމެއް. އަުޅގަ

އްޭޖގަިއ އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑު ެދކެނީ ދިވެހިރާގޮންޖަހާލެވޭ ގޮންޖެހުމެއް. 

އަޅުަގނޑުމެން ޝަރުޢީ ނިޒާމުަގއި ހިތްހަމަނުޖެހޭ ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތަްއ 

ނޑުމެން މިދެކެީނ އަދަށްވުރެން މާދަމާ  އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ގެންދާނެ އެތަކެްއ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުވާެނކަމަށް. ވިއިރު މިޤާނޫނުވެސް ދެމި



  

ނޑުމެންނަށް މި ރައްޔިތުން އިރު ައޅުަގނޑު ދަންދުވަހަކަށް. ވީ  ނަވާނީ އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް އިތުބާރު އުފައްދަން 

އެބަޖެހޭ. އެކަމަށް މަަސއްަކތްކުރަން ޖެހޭ. އެ އިތުާބރު ދޭންޖެހޭ. އެކަން 

ނޑު ަދންނަވާނީ ޢިއްޒަތްތެދާނީ. ވީދެވިގެންނޭ ެއކަން ކުިރއަށް ިރ އިރު އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވަމޭ މުތުލަގަށް  މަީކ ވަަނ މާއްދާ އުވާލު 30ރައީސް، އަުޅގަ

 ރި ރަީއސް.އަޅުަގނޑަށް ފެންނަކަމެއް. ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ

 

 ރި ރައީްސ. އާެދ، މިއަދުގެ ބަހުްސގަިއ އްާޔ ޢިްއޒަތްތެ` ޝުކުރި  ދާންދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު 

ނޑުގެ ފުރުޞަުތ ނުކުތާެއއް ފާ 9އަޅުަގނޑު  މުޙަްނމަދު ރިޔާޟް   ހަގަނުކުރެވި ދަނިކޮށް ައޅުގަ

ދެަވނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ނިމުމާއެކު އަޅުަގނޑު ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެން މިޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ހަދާ އެމައްޗަށް ޢަމަލުކުރަްނ 

ގޮްސ  ހެން މުޢައްސަސާައކަށްތު މީހާ އެދޫކޮށްލާއިރުަގއި އަެނއްކޮޅުްނ ރައްޔި

ކަންކަން ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަުތގައި ައޅުަގނޑުމެން އެަކން ކުރަންވާނީ އެންމެ 

އެކަީށގެންާވގޮތަށް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ސިވިލް ސަރިވސްގެ ޤާނޫނުން މިހާރު 

ސިވިލް ސަރވެންޓުންނަށް ިސވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުްނނަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

ީތވެ މިއަުދ ނުއަސާީސގައި އޮތަނިވަންކަން ކޮންމެ ދިވެިހ ރައްޔިަތކަށް ޤާނޫމި

އެޙައްޤު ލިިބގެން އެިދޔައީ. ާއދެ، އަސާީސ ޙައްޤުަތއް މިޤާނޫނުއަސާސީން މިބިލުން 

ހަނިކޮށްދޭ ދިނުން އެއީ ެދންމެ އެޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ވިދާުޅވި ފަދައިްނ 

ރި ަރީއސް، ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަީކ . ޢިއްޒަތްތެސްނާލަންޖެހޭކަމެއްއަޅުަގނޑުމެން ވި

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތަރަހަިއގެ ތެރެއިން އެންމެބޮޑު އަސާސީ އެއްަޙއްޤެްއގެ ގޮުތގަިއ 

އޮވުމޭ. ިމއަދު ކަންކަން އަވަްސކުރުމަށް ައޅުަގނޑުެމންނަށް ކުރެވޭނެކަމަީކ 

ީއ އަޅުަގނޑުމެންނަސް ކަްނކަން އަވްސކުރުމަށް ައޑުހަރުޮކށް ގޮވާލުން. އެ

މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކަމުގަިއވިނަމަވެސް އަދި މީޑިާޔަކމުގަިއވިނަމަވެސް އަދި 

ނޫސްތަކުަގއި ލިެޔގެން ކަމުަގއިވިނަަމވެސް. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު ހިތާމަަޔކީ 

މީގެ އެތަެކއް އަހަރުކުރިން ަރއްޔިތުން ކުރި ބުރަ މަސަްއކަތް މިއަދު ފަހަތަށް ދާތީ. 

ޒާމުގެ ދޯދިޔާ ވާހަކަ ރަްއޔިތުން އެކި ގޮތްގޮތުން ދަްއކާއިރަްށ  އާދެ، ޝަރުޢީ ނި

އެިކއެކި މުޢައްސަސާަތކަށް ޯކޓުތަކުން އަމުރުކޮށް އެފަދަ ފަރާތްތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް 



  

ކުން ލިޭބ ޝަރީޢަތައް ފޮނުވަން އަމުރުުކރަމުން ދަނީ. އާދެ، ފުލުހުންގެ އިދާރާތަ

ށްަފއިވާ މީްސމީހުންނާއި ޝަރީޢަތައް ބޮޑެތި ކުށްތައް ކޮ މަޢުލޫމާތުގައި ޖިނާޢީ

އަހަރު ދުަވސްވާއިުރަގއި އެމީހެްއެގ  7މަސްދުވަސް  8ފޮނުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

ނިޑޔާރުންކޮެޅއް  ލާަގއިމައްޗަށް ޙުކުެމއް ނުކުެރވޭ. އާދެ، ކޮމިޓީ މަރުޙަ ފަ

މާތައް ގެންނަަވއިގެންނަމަެވސް އެބަޖެހޭ ސުވާލުކޮށްލަން ކީއްެވގެްނތޯ މިބޮޑެތި ޖަރީ

ހިންގާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަުޅނޭޅި ދަނީ. އެންމެ ކުޑަމިނުން ޝަރީޢަތައް ފޮނުިވ 

މަްސވެގެންާދއިރުަގއި މިފަދަ ޖަރިމާތައް ހިންގާ ފަރާތަކާ  8އަހަރު، ދޮޅު އަހަރު 

ދޭތެރޭގައި ޙުކުމް ނުކުރެވި ދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި 

ނޑިޔާރުން ގެން އެބަޖެހޭ މިކަމުގެ ދިރާސާެއއްުކރަން. ކިހިނެއްެވގެންޯތ ގެންަނވައި  ފަ

މިކަންކަން މިގޮތަށް ދަނީ. އެންމެ ކުޑަމިނުން އެބަޖެހޭ ބަލަން އިދާރީގޮތުން 

މައްސަލަތަކެއް ހުރީތޯ ނުވަތަ އެނޫން އެހެން މައްސަލަތަކެއް ހުރީތޯ ނުވަތަ 

މިއަދު އެބަޖެހޭ ބަލަން.  މުސާރައިގެ ަމއްސަލަތަެކއް ޮއތީތޯ. މިހުރިހާ ކަންކަމެއް

ބެއްލެވުމަށްފަހު އެބަޖެހޭ މިައދު އަޅުަގނޑުމެން މިބިލު ެއކުލަވާލުމުަގއި ކޮމިީޓ 

ނޑުމެން  ނުޑ ވަރަށް ކަްނބޮޑުވޭ އަުޅގަ މަރުޙަލާގައި އެވާހަަކ ދައްަކން. އަުޅގަ

ރީ ފުލުހުންގެ ރިޕޯޓްތަކުން ނުވަތަ އެބޭފުޅުންގެ ތަފްސީލުތަކުން ބޮޑެތި ބޮޑެތި މާރާމާ

ހިންގާ ފަރާތްތައް، މަސްތުވާަތކެތި ިވއްާކ ފަރާތްތައް، މީހުން މަރާފަދަ މީސްމީހުން 

ަމސްެވގެން ދާއިރުަގއި އާެދ، ޙުކުމް ނުކުރެވި ދާތީ.  70މަސް  8މަގުތީަގއި 

މިފަދަ ވާހަކަތައް މީިޑޔާަގއި ނުވަތަ ނޫސްތަުކގައި ަދއްކާ ރައްޔިތު މީހާގެ ަމއްޗަްށ 

ީމހަކަށް އާދެ، ޝަރީޢަތްކުރުމަށް ކޯޓުތަކުްނ ކޯޓު އަމުެރއްނެރި އެ

ޢަމަލުކުރަމުންދާއިރު މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީން މިއަދު ލިބިގެންވާ އަސާީސ 

 ޙައްޤެއްކަމަށް ހުރަސްެއޅެމުންދާ...
 

ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ާމވަށު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ބަކުރު.އަބޫ

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނެގީ ައޅުަގނުޑ މި މުޢައްސަސާގަިއ  މާވަށު ދާިއރާގެ މެންަބރު   އާދެ، އަުޅގަ



  

ނޑި ޙުއަޅުަގނޑުމެްނގެ މިނިސްވަން އެއްާދއިރާކަމުަގިއވާ ޝަރުޢީ ނިޒާމްގެ  ޢަބްދުލްޢަީޒޒް ޖަމާލު ައޫބބަކުރު   ރުމަތްކެ

ރައްޔިތުންެގ ހިތްތަކުަގއި ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް އިތުބާުރ ެގއްލޭ ފަދަގޮތަކަްށ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ...ކުަރްއަވމުން ގެންދަވާތީ ޤަސްދުގައި މީހުންގެ ސަުރކާުރގެ ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން

 

 

ަޑއިގަންަނވާ. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަަމށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. އާދެ، އިށީނެދވަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަުފޅު ވަރަްށ ކުަޑ ަވގުުތކޮޅެްއ މިހާރު އޮތީ ނިންމާލަ ޢި

 ދެއްވުްނއެދެން. 
 

ނޑު މިޢިއްޒަތްތެ އާދެ، ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ވާހަކަދައްާކއިރުަގއި ދާންދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު   ިރ މިއަދު އަުޅގަ

 ންކަން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ މަޖިލީހުގައި މިދައްކަނީ ދޮގު ވާހަކަެއއް ނޫ މުޙަްނމަދު ރިޔާޟް 

ހުންނާނެ ފުލުހުންގެ ރިޕޯޓް. އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެިވ  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

އް ބައްލަވާެލްއވީމަ އިނޭގނެ މިޤައުމުގެ ޙާލަތު ރިޕޯޓްތަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ

ެއވާހަކަ ދަްއކަނީ މިކަންކަން އަލުްނ  މިވާހަކަ ދެއްކީމާ އެކަންކަމަްށ ރައްދު ދެްއވާ

 މިމުޖުތަމަޢުގައި ތަކުރާރުވުމަށް ތަކުރާރުކޮށްދިނުމަށް...

 

 ވަގުތު ހަމަެވއްޖެ.   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  .ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދާންދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު 
 މުޙަްނމަދު ރިޔާޟް 

 އްެކވުން:ވާހަކަދެ 

  

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ކުޅުުދއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރެގ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު މިވަގުތު ހުްނނެވީ ދާޚިލީ ކޮމިީޓެގ 

އިތުރަށް މިބިލާ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަން. ެއހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު  ބެހޭގޮތުން އެްއޗެއް ވިދާޅުާވން ބޭނުންފުޅުނުވާކަމަށް އަޅުގަ

ދެއްވާފައި އޮތީ. އަދި ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގެްނ 

މަޖިލީހަށް މިވަގުތު ހާޒިރުެވަވޑަިއގެން ތިއްެބވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 



  

ނޑު އެދެން ވާހަކަފު ޅު ދައްަކވާ ނިމުނީ. ެއހެންވީމާ، އަމީންޢާންމު އަރިހުން އަޅުގަ

ބިލު ބަލައިގަތުމާއި ބެޭހގޮތުން ވޯޓު ނެގުމަށްަޓކައި ަގވާއިުދގައި ބުނާ ގޮތުގެމަތީްނ 

 )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޝުކުރިްއޔާ. .ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައި ދެްއވުމަށް

ނޑުމެން ވޯޓަށް ދަންނަވާލުމުެގ ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު އަޅުގަ

ނުޑ ން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކްޮކށްލަދެއްވުމަށް މެންބަރު ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން. އަުޅގަ

މިހާރު ވޯޓަށް މިދަންނަވާލަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ންނަށް ޖީންސީގޯނާކުާރ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ކުަޑކުދި މުޙަންމަދު ނަޝީދު

މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫުލތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބިުލ މަޖިލީހުން ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމާމެދު ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް 

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މުޙަންމަދު ނަޝީދު.މެންބަރު ށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ ކުޅުދުއްފު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 63 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 69 ވޯޓު ދެްއވީ:

 00      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 00     ވަިކގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

. 39ށް ބޭނުންވާ އަދަދު . ފާސްވުމ69ަވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

. އެހެންކަމުން، ޙާޟިރުވެަވޑަިއގެން ވޯުޓގަިއ ބައިވެިރވަަޑިއގެންނެިވ 63ޖުމްލަ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނަން 

ފާސްވެއްޖެ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮުތގެމަތީން މިބިލު ދެން ފުނޮވަންީވ 

ނުޑ ހުުޅވާލަން. ހިތަދޫ އުތުރު  ކޮމިޓީއެއް  މަޖިލީހުން ނިންމަވައިެދއްވުމަށް އަުޅގަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް. 



  

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް މިއެދުނީ  ހިތަދޫ އުުތރު ާދއިާރގެ މެްނބަރު   އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނުޑ ހުށަހަޅަނީ މިބިލު  މިބިލު މުޙަްނމަދު އަސްަލމް   ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވަން. އާދެ، އެގޮތުން އަުޅގަ

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ގުޭޅ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން އިޖުތިމާޢީ  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

 ކަންކަމުގެ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވުަމށް. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނުޑ ޝުކުރިއްާޔ.  ކެންދޫ ާދއިާރގެ ޢިއްަޒތްތެރި   ބިލު އިޖުމާޢީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. މެންަބރު ައޙްަމދު ތަޞްީމން ޢަލީ
 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރިްއޔާ ިއތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތްކަމަށް މިފެނުނީ. އެހެންވީމާ،   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޢިއްޒަތްތެރި އެްއވެސް މެންބަރަކު 

އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވަންޏާ ިއތުރު ވޯޓަކާނުލާ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެކު ިމބިލު އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން މަޖިލީހުން 

ނޑުމެން މި އެޖެންޑާ ައއިޓަްމ ނިންމީކަމުގައި ބަލަން. އެހެންވީމަ، އެ ގޮތުްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ްށ މިދަނީ  3މިހިސާބުން މިނިމުނީ. ދެން އަުޅގަ

ން ފެށިގެން ށް ދިއުމުގެކުރިން ދަންނަވާލަން، ކުރި 3އަދުގެ. އެޖެންޑާ ައއިޓަމް މި

ިދވެްސ ހިނގަމުންދިޔަ  ދާޚިލީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން އަ 77:75ހިނގަމުންދިޔަ، 

ގަިއ ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ  77:30ކުރިއަށް ދާނެ. އަދި ހަަމއެާއއެުކ، 

ބަންގްލަދޭޝްއަށް ސަފީެރއް ަކނޑަެއޅުމަށްޓަކަިއ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާފަިއާވ 

ފަށަން  77:30ނަންފުޅު ދިރާސާކުރަްއާވ ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުެމއްެވސް 

ކުިރއަށް ދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިދަނީ ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެބައްދަުލވުންވެސް 

ށް. ވިލިމާފަންނު.... ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަދި  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 މަޑުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. 

 

 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ބިލު. .4

 



  

ނު ދާއިރާގެ ފަންށް. ވިލިމާ 3އަޅުަގނޑު މިހާރު މިދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ޮކށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންެޖހޭ ރައްކާތެރިކަާމއި 

ޢިނާޔްތަކާބެހޭ ބިލުގެ ދެވަނަ ކިޔުމުގެ ބަޙުސްގެ މަރުޙަާލ ކުރިއަށް ގެންދިއުން. 

ނޑައެޅިަފއިވަނީ ފަްސގަިޑއިރު. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި މިބިލަށް ބަޙުސްކުރު މަށް ކަ

ފަސް މިނެޓް. އަދި ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ތިން މިނެޓް. އަޅުަގނޑު މިބލު 

ހުށަހަޅުއްވާ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން 

ގެ ކުރިން ކޮމިީޓއަށް ޙުސައިން މަނިކަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ވާހަކަފުޅު ފެއްެޓވުމު 

ވަަޑއިގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޝުކުިރްއޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ާވހަކަ ކުރިއަްށގެންދެވުން 

 އެދެން. 

 

 ސް، ައޅުަގނުޑ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. `. އާދެ، ޢިްއޒަްތތެރި ރައީ ވިލިމާފަްނނު ދާިއާރގެ މެްނބަރު 

 މިހުށަހަޅާލާ ބިލަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއާވ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ  އަްޙމަދު ނިާހން ޙުަސއިން 

ރައްކާތެރިކަާމއި ޢިނާޔަތުގެ ިބލު، މިނަމުގައި ހިމެނޭ ބިލެއް. އާދެ، މިބިލަކީ ދިވެިހ  މަނިކު ވާހަަކދެއްެކވުން: 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް  798ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާީސގެ 

ނޑު ދަންނަވާލާނަން، ހަމަ  ނުޑ ހުށަހަޅާ ބިލެއް. އަުޅގަ އެޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަ

ޔައުމިްއޔާގެ ރިޯކޑަށްޓަަކިއ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައިވެސް. 

މާއި ޢިނާޔަތް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަ

ވަނަ ާމއްދާ ބަޔާންކުރަީނ  798މިނަމުގައި ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަާޤމުގައި ހުރި މީހަކު ކުށްވެރިުނވެ ޤާނޫނީ 

ހަމަތަކުގެމަތީން އެމަޤާމުން ވަކިެވއްޖެނަމަ ދަޢުލަތުގެ އެންމެމަތީ ވެރިކަންކޮށްފަިއާވ 

އެކަށީގެްނވާފަދަ ރައްކާތެރިކަާމއި މާލީ  މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ޢިއްޒަތާިއ ޤަދަރާއި

ޢިނާޔަތާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް އެމީހަކަށް ޙައްުޤާވނެއޭ. މިގޮތުން ދެޭވ 

ރައްކާތެރިކަާމއި ޢިނާޔަތްތަްއ ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކުރަންވާެނއޭ. އާެދ، މިމުހިންމު 

ނޑު ތައްޔާރުކޮށްަފއިމިވާ ބިލަށް ހަމަ ތަ ޢާރަފެއް ގޮތުގަިއ މާއްދާގެ މަްއޗަށް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާލަން ބޭނުން، މިބލުގެ މުހިންމުކަން 



  

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮތުަގިއ މި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާެގ މާދަމާގެ ކުރިއެރުމާއި 

ރައްކާތެރިކަމަށްޓަަކިއވެސް ވަަރށް މުހިންމޭ. އެއީ އަޅުަގނޑުެމންގެ ޤައުމުަގއި އެާހ 

ނުޑ ޤައުުމ މިވަނީ ހަމަ ތަފާތު  އަލެއް ނޫން މިފަދަ ކަންަތއްތަކަށް. އަުޅގަ

މަރުޙަލާތަކެއްަގއި ދަތުރުތަެކްއކޮށް ސިޔާީސގޮތުން ވަރަށް ބޮޑެތި ކުިރއެރުންތަކެްއ 

ޑިމޮކްރަީސއަކަްށ ރާއްޖެ މިވަނީ ަމގުފަހިވެަފއި. ރާއްެޖ މިވަނީ އާ  ހޯދާ ޒަމާނީ

އި އަާސސީ ޙައްޤުތަެކްއގެ މައްޗަށް މުޅި ދިވެިހ އާ ޙަްއޤުތަކާ ދުވަސްތަކަށް އަިލވިލި

ނަށް މިވަނީ އާ އްަގއި އަުޅަގނުޑމެންރައްޔިތުން އުންމީދުކުާރ ޙާލަތެ

ގެ ހިާޔވަހިކަން ލިބިފައި. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިވަނީ އާ ވައްތަެރއްެގ ޤާނޫނުއަސާސީ

އަމާުޒ ނޑު ކުރަން ފެއްޓިފައި. މިބިލު އަުޅގަކަކަށް ެވރިކަންވެރިކަމުެގ އުސޫލުތަ 

ނޑު ދަންނަވައިިފ  .ނޫންމިކުރަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނަމަވެސް މިހެން އަޅުގަ

ކަމުގަިއވާނަމަ ބައެއް ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންވެސް އަދި މިބިލާމެދު ބަހުސްކުރައްވާ 

ވުްނ މަށް ދަތިކަމަކަށްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްވެސް ފަހަރުގައި މިކަ އެހެން 

ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރައްވާަފއިވާ ފަރާތެްއގޮތުަގިއ  އެކަީށގެންވޭ. ެއއީ

މިވަގުތު ދުނިޭޔަގއި ހުންނެީވ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަން ކުރިްނ 

. އެހެންވުމުން، ކުރަްއވާފަިއވާ އަލްއުސްާތުޛ މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޫޔމު

ނޑު ދަންނަވަން. އަދި އިޝާރާތްތަެކއް ައއުމަކީ ނެްތކަމެއް ނޫންކަމުަގއި ައޅުގަ 

މާއްދާގެ މަްއަޗށް މާނަކުރުމާއެކު ލިޔެފައިާވއިރު ޖުމްލަގޮތެްއގަިއ  77މިބިލު 

ވާމީ މިންަގނުޑަގއި ދުނިޔޭގެ އެހެން ނަޑއަޅާފައި ިމވަނީ ބައިނަލްއަޤްކަ

ޤައުމުތަކުަގއި ރިޔާސީ ިނާޒމު އޮންނަ ޤައުމުތަކާއި ައދި އޭޝިޔާ އޭޝިާޔގެ 

މީގެތެރޭގައި ތަކަށް ބަލާ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު. ލަތް ޤައުމުތަކުގެ ަބއެއް ޙާ

ޚާއްޞަގޮެތްއގައި ފޯމަރ ޕްރެޒިޑެންޓް ފެޑަރަލް ޕެންޝަން އެންޑް ރިޓަޔަރމަންޓް 

އެކްްޓ މިގެންުގޅޭ ފޯމަރ ޕްރެޒިޑެންޓްސް  ބެނެފިޓްސް އެމެރިާކގައި 

ބަލާލެވިފައިވާނެ. އަދި އޭެގއިތުރުން މިބިލަށް އަޅުަގނޑު ވަރަްށ 

ޞްތެރިކަމާެއކު ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެނީ އެބޭފުޅަކަށް އިޚްލާ

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ރަނގަުޅ ޚިޔާލުފުޅުތަކެްއ ހުށާހަޅުްއވާ ބިލު ކަާމގުޅުންހުރި 

ކޮމިޓީއަކަށް ނުވަތަ ކޮމިީޓއެްއ އުފައްދަަވއިގެން ނަމަވެސް ގެންގޮސް ޢިްއޒަތްތެިރ 

ނުންފުޅުވެަވޑަިއގަންނަާވ އަިދ ންބަރުންމަށް ބޭންނާއި އަދި ކޮމިޓީެގ މެމެންބަރު



  

ވަގުާތއި ޙާލަތު ނިޔާކުާރ އެންމެ ރަނގަޅުގޮަތކަްށ ޢަމަލުކުރައްވާ މިކަން 

ނޑުމެްނގެ ސިާޔސީ ޚިޔާުލ ނިންމަވައިދެްއވުން. މިކަމުެގ ތެރެއަށް ައޅުގަ 

ގާލުުމގެ ެއ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަުކގެ ތެެރއިން ަވގުތު ނަވުންތައް ަވއްދަިއގެން ތަފާތު

ވަގުތު ދުްއވާނުލުމަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެކު ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑު ދަންނަވަން މިޖެހުނީ  މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން. އެއީ މިހެން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މާޒީަގިއ ކަންތައްތައް ވެފަިއވާގޮތަށް ބަލާއިުރ 

ފާރާތްތަާކއި އަދި ޭއގެކުީރގައި ަރއީސްކަްނ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރއްވާަފއިވާ

ކުރަްއވާފަިއވާ ފަރާތްތަާކއި، މިޤައުމުގެ ތާރީޚު ލިެޔވި ެއނގި ދެކެދެނެ ތިިބ 

ނޑުމެން ތިބޭއިރުަގއި މާީޒގައި ަކންތައް ެވގެންދިަޔގޮތް  ޙާލުގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދުެވސް ތާރީޚީ ފޮތްތަކުން ފެންނަން ހުރުމާއެކު، 

ޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރއްވާަފއިާވ ފަރާތަކީ އެ އަ

މަރުޙަލާގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހުގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ދެމިހުރެ 

ނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ކުެރވިދާނެފަދަ  އަޅުަގނޑުމެންނާެއކުަގއި ައުޅގަ

ނޑު އެދޭގޮތް. ދުނިޭޔެގ ތަހުޒީބުވެފައި ހުރި ގޮތެްއގައި ތިބުން އެއީ އަ  ޅުގަ

ޑިމޮކްރަސީތަުކގައި ހަމަ ަޔޤީނުންވެސް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދަނީ ތަހުޒީބަކީ 

އިންސާނާ އޭާނގެ ދިިރއުޅުމުެގ ަވއްޓަފާޅީެގ ތެރެއަށް ގެްނނަން އެންމެ ރަނގަުޅ 

ްއގެގޮުތގަިއ އެްއ ޖުމްލަ. ސިވިަލއިޒޭަޝން ނުވަތަ ތަހުޒީުބވެފަިއ ިތބެވުނު ބައެ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ދެން މިބިލުގެ މިދެންނެވި އުސޫލުގެ  ތިބުން. މިކަން އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާަލން ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި  މަރުޙަލާއަށް ވަކާލާތުކުރުުމގެ ކުރިން އަުޅގަ

މެންބަރުން މިކަމަށް ޔަޤީންކަން ދެްއވާނެކަމަށް. އެ ޤާނޫނުއަސާސީން އެަބ 

މާއްދާގައި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ މުސާަރއާިއ  ވަނަ 778ބަޔާންކުރޭ 

އިނާޔަތްތަުކގެ ވާހަކަ. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަމު. ހަމަ މިބިލުގެ ފަހުން ހަމަ އާ 

މެންބަރަކު ބިލެއް ހުށަހަޅުްއާވފައި އެަބއޮތް މިހާރުގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ 

ެޕންޝަން މުސާރަ ފަދަ  މަޤާމު އަދާކުރަްއވާ ފަރާތްތަަކށް މިފަދަ ޢިނާޔަތްތަކާއި

ނޑު ދަންނަވާނީ ބައި ޑިފޯލްޓް އުސޫލެއްގޮތުްނ  ތަކެތި ދެއްވުމަށް. އަުޅގަ

މިހާރުވެސް އެއަށް ޤާނޫނެްއ އޮތަސް ނެތަސް ދާނީ ކުރިއަށޭ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން މި މަރުޙަލާގައި މިފަދަކަމެއްގައި އެންމެ  އުސޫލެްއގޮތުން މިވަގުތު އަުޅގަ



  

ނޑު ދެކޭތީވެސް މިބިުލ އިސްކަންދޭންވީ އެއް  ކަމަކީ މިީއކަމަށް. މި ދާއިރާގައި އަުޅގަ

އަދި ހަމަ މިއާއި ވިދިގެން ައޅުަގނުޑ އިސްކޮށްލުމަށް ައވަސްެވގަީތއޭ. 

ީސއަކަްށ ވަރަށް ވަުރގަދަ ޑިމޮކްރަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ދިވެހިރާއްޖެ މިވަނީ ހަމަ

ޅުަގނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި ބަެއްއ ދުނިެޔ ޤަބޫލުކުރަމުންދޭ. އަ އަލިވިލިފަިއކަން  މުޅި

ޚިޔާލު ތަފާތު މީހުންނަށް ޤަބޫލުނުކުރެވުނަސް އަދި ޖުމްލަގޮތުގައި އެމާނަ 

ވަނީ މިނުވިނަަމސް ހަމަ ޤައުމު ަގނޑުމެންގެ ވާހަކަތައް ަބއްޓަން ދޭހަވާގޮތަށް އަޅު 

 98ފަހިކޮށްފައި. ބޮޑު ފުރުޞަތުތަކަްށ މަގުވަރަށްވަރަށްބޮޑު އޮުޅވާލުންތަކާިއ 

އިލެކްޝަންގަިއ ގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭއްވުނު މަލްިޓ ޕާޓީ 9008ކްޓޯބަރ އޮ

ދަނީ ހަމަ ރަމުންމަޤާމު މިވަގުތު އަދާކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާކަުމގެ

ޔަޤީނުންވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލެއްިވ 

އެމަނިކުފާުނ އްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ޖޭގެ ޢިކެންޑިޑޭަޓކީ މިއަދު ދިވެހިރާއް 

އޮކްޓޯބަުރގެ ހެނދުނުގެ ވަގުެތްއގައި އޭރުގެ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގަިއ  99

ބޭފުޅުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ީމޑިާޔެގ  9ޑެންޓް އިލެކްޓާ އަދި ޭއރުގެ ޕްރެިޒޑެންޓާ ޕްރެޒި

ަމއްޗަށް ނިކުެމވަަޑއިގެން ވިދާުޅވަނީ ކުރިމައްޗަށް އަދި އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ކުރި

ހަމަ ކުރުކުރު ޖުމްލައެއް އަޅުަގނޑު މިތަުނގައި ހަަމ ތާރީޚަށްޓަކައި އަދި 

ނޑުމެންގެ ާއ ލްކޮށްލާ ހިތް އެބައޮތް. އޭަޓކަިއވެސް ނަކަ ޔައުމިްއޔާއަށް ގަިއ އަޅުގަ

ހާ ދިގު މިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅެވފައިވޭ "މި ދުނިޔެއަކު ގިަނެއއްނުވާެނއޭ 

ކުރުމަްށފަހު ޑިމޮކްރަސީގެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާގައި ރައްޔިތުްނގެ މުއްދަތެއްަގއި ވެިރކަން

މާންކަމާއެކު ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުެގ އޮ ނބާނިންމުން ނިންމީމާ އެއަށް ތަބާވެ ބޯލަ

ގަނެ އެކަުމގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެއްެޓިވވަރެއް" ިމާވހަކަ ވިދާޅުވެަފއިވަނީ ނިޔަތް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެަވގުތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަށް ހުންނެވި  ކުރީގެ

މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އިޝާރާތްކުަރއްވާ އޭުރ ޕްރެޒިޑެންޓް އިެލކްޓް 

. ދުަވހުގެ ހެނދުނު ވަގުތުއޮކްޓޯބަރު  99އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނަޝީދު 

ވަހުގެ ައދަދުން. އަދި ހަމަ މި އަޅުަގނޑު ޯކޓޭޝަން މިނެގީ ހަވީރު ނޫހުގެ އެދު

ރައީްސ މައުމޫނަށް ރާއްޖޭގެ މޭރުމުން ހަމަ އެދުވަހު ހަމަ އެތަނުގައި ވިދާުޅވި 

ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް  ގޮތް ރުަގއި އެންމެ ރަނގަޅަްށ ޙިމާޔަތާއި ދިިރއުެޅވޭނެ ފެންވަ

މެންބަރުންގެ ކިބައިން ތިމަން މަނިކުފާނު މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންގެ 



  

ޑަިއގަންނަވަމޭ. އޭގެތެޭރގައި ަދއުލަތުގެ ޕެންޝަން އެދިވަ 

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނވެސް ހިމެނޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް 

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން އޮތީ "ވީހާވެްސ ައވަހަކަށް އެކަްނ ނިންމަވައިދެްއވުމަށް". 

ްސކަމެްއ އެއްވެނުހަމަ އަދިވެސް ނަޝީދު ވިދާުޅިވ ރައީސް މައުމޫނަށް 

ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ކުރެވެްނއޮތް ހުރިހާކަމެއް ކުރާނެކަމުެގ މެދުވެރިނުވާގޮތަށް 

ނޑުމެްނނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ.  ޔަޤީންކަންވެސް މިލިޔުމުަގއި މި ދުވަހުގައި އަުޅގަ

ަވނަ މަޖިލީސް ނުވަތަ  76ހަމަ މިއާ ވިދިގެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނީ 

ޖިލީހުންވެސް ހަމަ މިބިލަށް މި އުސޫލަށް ބަހުސްކުރެިވ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި މަ

ކަންތައްތަެކއް ހިނގާފަިއވޭ. އަދި އެބިލު ވަކި ހިސާބަކުން ހުއްޓިގެންދިަޔއީ. 

ނޑުމެްނގެ މި   77ނަމަވެސް އަލުން އެބިުލގެ ެއހެން ވަރޝަނެއް މިއޮތީ އަުޅގަ

ދަށް ދަންނަވާލަންވީ ވަނަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހާ ޙަވާލުކުެރވިފައި މިހިނދުން މިހިނ

ނޑު ނަކަލްކޮށްލާ ހިތްވަީނ މިތަނުން ވަކިވެލުމުގެ  9 ވަނަ ޖުމްލައެްއކަމުގައި ައޅުގަ

ނޑަށް އިނގޭ ހަމަ  ކުރީަގއި މާބޮޑު ޑީޓޭލްތަކެްއ މިއަކަށް ދިނުމެއްނޫން. އަޅުގަ

ބިލުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މެންބަރުންނަށް ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންަނާވ 

ޢުލޫމާތުތަކެއްކަމުގަިއވާނަަމ ނުވަތަ އެއަްށވުރެން ތަންކޮޅެއް އުިނއިތުރު މަ

ނޑު ކުރިްނ  ކަންތައްތަެކއް ހުރިކަމުގަިއވާަނމަ ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކުަގއި އަުޅގަ

އިޝާރާތް މިކުރި ބީާދއިން ވަިކވަިކ ފަރުދެްއގެ ުނވަތަ ވަކި ދިމާލަކަްށ 

ނުޑ އިޝާރާތްކުެރއްވުެމއްނެތި މިކަން އިޚް ލާޞްތެރިކަމާއެކު ެގންދެވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑަްށ  ވަރަށް އެދޭކަމެކޭ. އަދި އެޮގތުގެ އެއްބާރުލުން ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް އުންމީދުކުރަން. ައދި މިމަސައްކަތުަގިއ  ދެއްވާނެކަްނ އަުޅގަ

ނުޑވެސް ވާނަމެވެ. ވަިކވެ ލުމުެގ އަޅުަގނޑަށް ެވވުނު ހުރިހާ ެއހީތެރިކަމެއް އަުޅގަ

ކުރިން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާަލން އޮތް އެްއޗަކީ އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް 

ަގއި ނެރެފަިއާވ ސްޓޭޓްމަންޓެއްކަމަށް  9008ނޮވެމްބަރ  7ބާންކީ މޯން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީޑިާޔއިްނ ރިކޯްޑގައި އެބައޮްތ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަރއީސްކަުމގެ 

ޔަތުން ރަީއސް މައުޫމނަށް ދިވެހި ޤައުމަްށ މަޤާމު ފުރުއްވި ބޭފުެޅއްެގ ހައިސިއް 

ކޮށްދެވިދާނެ ޚިދުމަތްތަކެއް ުހންނާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ދެކެވަަޑިއގަންނަާވކަމަށް. 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ މި ޤައުމަށް ަހމަ މިޤައުމުގެ ކޮންެމ  ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަ



  

ންވާނެކަމަށް. ދިވެހި ދަރިއެްއގެ ޚިދުމަތް މިޤައުމުން ބަލައިގަންނަން ބޭނު

އަޅުަގނޑުމެން ސިާޔސީ ވާދަވެިރކަމާއި ނުފޫޒުތަާކިއ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކުގެ 

ޘަޤާފަތަކަށް ތަބާވަމުންދާކަމުގަިއވާނަމަ ައޅުަގނޑުމެންެގ ކުރީެގ ތާރީޚުްނ 

ނޑުމެންެގ މިއަދުގެ ތާރީޚުގަިއ  ފެނިގެންދިޔަ ހިތި މަންޒަރުތަކަކީ އަުޅގަ

ނުޑ އަޅުަގނޑުމެން ލިޔަން ބޭނުންވާ ނެ މަންޒަރުތަކެްއ ނޫން. އަުޅގަ

އިޝާރާތްކުރަން އިޚްލާޞްެތރިކަމާއެުކގައި ިދވެހިރާއްެޖައށް ޖުމްހޫރިއްޔާއެްއ 

ގެނަސްދެްއވި ޢިއްޒަތްތެިރ ބާނީ ސުމުއްވުލް އަމީރު މުޙަންމަދު އަމީން 

ދޮށިމެނާކިލެނގެފާނު. އަދި އޭގެފަހުން ދިވެހި ޤައުމަށް ސިޔާސީ މިނިވަންކަން 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންެމ ވަރުގަދަ އެންމެ ހަރުދަނާ އެއް ލީޑަރު އިބްރާޙީމް  ހޯއްދެވި

ނޑޭރިކިލެނގެފާނަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނާޞިރަށް. ނާޞިރު ރަންނަބަ

ކަންދިމާކުރިގޮތުން އެ ރަީއސްެގވެސް ބަލާލަން ލިބުނީ ފުރާނަނެތް ހަށިކޮޅު. 

ނޑުމެންގެ ދިވެހި ރަްއޔިތުްނގެ ތެރެއިން ހަމަ  އަޅުަގނޑު އެދެމު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީންކުެރޭވ ގިނަ އަދަދެއްގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން 

ނޑުމެންެގ ޤައުމުެގ  އިއްތިފާޤުެވަވޑަިއގަންނަވާނެކަަމށް އަުޅގަ

ރައިސުލްޖުމަހޫރިއްޔާކަން ކުަރއްވާަފއި ަވޑަިއގަންނަވާ ފަރާްތތަކަކީ އަުޅަގނޑުމެންެގ 

ނޑުމެންގެ ާޢންމު މަރުޙަ ލާގައި ސަލާމަާތއި ރަްއކާތެރިކަމާެއކު ތެރޭގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ތިބެވެންޖެހޭނެ ބައެކަމަށް. އެބަެއއްގެ ވެރިކަުމެގ 

މުއްދަތަކީ ކުޑަނަމަވެސް ދިުގނަމަވެސް ކުށްވެރިނުވެ މިފަދަ މުހިންމު ޚިދުމަތެއް 

ނޑުމެންނަށް އެފަދަ ފަރާތެއްގެ ސިކު ނޑީަގިއ ކޮށްދެއްވާަފއި ވަަޑއިގަތީމާ ައޅުގަ

ހުރި ބައެއް މަޢުލޫމާތުތަކާއި އެފަރާތެއް ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަޮގތާއި ޤައުމަށް ދިމާވި 

މުހިންމު ވަގުތުތަކުަގއި ޙާލަތްތަކުގައި އެފަރާތްތަކުްނ ނަންގަވާފަިއވަނީ 

ކޮންކޮންކަހަލަ ޑިސިޝަންަތކެއްތޯ ައޅުަގނޑުމެން ހޯދައި އަޅާިކޔާލާނެ 

ނޑަށް މުޢައްސަސާއަކަށް އެބޭފުޅުްނވެ ފައި ތިބޭނެކަމީ ޔަޤީންުކރާކަމެއް. އަުޅގަ

ޔަޤީން މިބަހަކަށް ޢިއްޒަތްތެިރ އެްއވެސް މެންބަރަކު އިނދިކޮޅެއް ނަހައްަދވާނެ. 

ނަޑކީ މަޢުލޫމާތެއް  ނޑުެމން އަތުަގއި މިއަދު އޮތް މިްނގަ އެފަދަ ފަރާތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑޭނީ. އެކަމަުކ ެއ  ހޯދުމަށްވެސް. ދެންއޮތް ުސވާަލކީ ކެޮޔޅުންގެ އަތުންނޭ ބުޅި ކެ

ނޑޭީތވެ ކެޔޮަޅކު މަހަށް ނުނުކުމެ ހުންނަން ވެއްިޖއްޔާމު ޤައުމުެގ  ބުޅި ކެ



  

ރައްޔިތުން ތިބޭނީ މަސް ުނކައި. މިފަދަ މަޤާމަކަށް، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ 

މަޤާމަކީ އާދައިގެ އާދަިއގެ މަޤާމެއް ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް އެތަކެއް ޚިދުމަތްތަކެްއ 

މުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ިއސްތަށިފުޅުގައި އަުޅއްަވިއގެްނ ޤާނޫނުއަސާސީން ބާރު ދިނު

 ލިބިވަޑަިއގެން ޤައުެމއް ހިންުގމަށް ހަވާލުވެަވޑަިއގަތުމަށް ނުކުންނެވުމުގެ 

 

 ވަގުތު.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ެގގޮތުން ައޅުަގނޑުެމން މިފަދަ ކަންތައްތައް ޝަރަފުދެއްވުމުެގގޮތުން ހިތްަވރުދެއްވުމު ވިލިމާފަްނނު ދާިއާރގެ މެްނބަރު 

ނުޑ  އަްޙމަދު ނިާހން ޙުަސއިން   ޖެހޭނީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ެތރޭގަިއ ހަމަޖައްސާ ބަހައްަޓންކަމަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާތީވެ، ެދްއވި ފުުރޞަތުގަިއ މިބިލު ހުށަހަޅާލަން. އަދި މިބިލުަގއި  މަނިކު ވާހަަކދެއްެކވުން: 

ެދއްިވ ވާހަކަ އަުޑެއއްސެވީީތވެ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާއި

ނޑު އިލްތިމާޞް  އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުުރދަންނަވަމުން، އަދިވެސް ައޅުގަ

هللا ހަނދާންކޮށް އަރުވަމުން ވަިކވެލަން. ަވއްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތުއް 

 ވަބަރަކާތޫ. 

 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިބިލާއި ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވުމަށް. 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަރޝީދު.

 

ނޑު ހޯރަފުށި ާދއިާރގެ މެްނބަރު   ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

މެންބަރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް ރައްކާތެރިކަމާިއ  އަްޙމަދު ަރޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ޢިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމާ ބެހޭ ބިލެއް ހުށަހަޅުއްވާެދއްިވކަމަށްޓަަކިއ ޝުކުރުދަންނަވަން. 

 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މަަޑވެިލ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 



  

 އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް  މަޑަވެލި ދާިއރާގެ ެމންަބރު 

އަީކ ރަނގަޅުގޮެތއް ނޫންހެން. ޔައުމިްއޔާއަށްަޓކަިއ އިޝާރާތްކުެރއްވީ ދާއިރާ  މުޙަްނމަދު ާނޒިމް ވާހަކަެދއްކެުވން:

 ރަނގަޅުކޮށްލަދެްއވުން ައޅުަގނޑު އެދެން.

  

 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. މިއަދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކޮންމެވެސްކަހަލަ  ކޮންމެވެްސވަރަކަށް ދާއިރާތަުކގެ ނަން ކިޔުމުގައި ިރޔާަސތަށް

ނޑު. އަިދ ޚާއްޞަކޮށް ބާރަށާއި  އޮޅުންތަެކއް އެބަ އަރާކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން އަޅުގަ

ހޯރަފުއްޓާ ދެ ދާއިާރގައި ހަަމ ތަކުރާރުކޮށް މިހިރަ ދަނީ އޮޅެމުން. އެހެްނވީމާ، 

ނޑު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަިރހަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށްއެދެމުން، އަުޅގަ

ރުޞަތު މިއަރުވަނީ ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މިހާރު ފު

 ރަޝީދަށް. 

 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު މިބިލުެގ ރޫޚަށް ތާއީދުކުރަން.  ހޯރަފުށި ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

ޚަށް ތާއީދުކުރާ ސަބަބަކީ މިރާއްޖެއަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު މިބިލުގެ ރޫ ަރޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަްޙމަދު

މިހާރު މިވަނީ އެކަކު އަނެްއކަކަށް އިޚްތިރާމްކުރުާމ، ޤަދަރުކުރުމާ، ލޯބިކުރުްނ 

ކުޑަވެަފއި. ހަމައެހެންމެ، މިބިލަށް އަޅުަގނޑު ބިުލގައި ހިެމނިފައިވާ މާއްދާތަކަްށ 

ބޮޑު އެއްކަެމއްކަމަްށ ވިސްނާ ފިކުރުކުރާއިރު މިބިލުެގ ރޫޚަށް ތާއީދުކުރަންޖެހޭ އެންމެ

އަޅުަގނޑު ެދކެނީ މިރާއްޖޭަގއި މާީޒގައި ަބޔަކު ކަްނކުިރގޮތުގެ ވާހަކަ ިމއަދު 

ދައްކާ އަދި އެގޮތަްށ ޢަމަލުކުރުމުން ވެގެންދާނީ މާޒީ އެނބުރި 

އިޢާދަކުރުންކަމަށްވާތީ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް ިމއަދުގެ ސަރުކާރު އަދި މިއަުދެގ 

ނޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރި އްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު އެކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތަށް އަުޅގަ

ވަަނ އަހަރުގެ ކުރިން މި  7978ތަޢުރީފުކޮށް ހިތްވަރުދެން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މިދުނިޭޔެގ ޤައުމުތަކުގައި ދިިރއުޭޅ އެހެން ރައްޔިތުންގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނ  ކުރިމަތީގައި ނަމޫނާ ޤައުމެއް. ހަމައެހެންމެ، މި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަން ކިޔޭ ޮކންމެހިނދެއްގައި އަޚުލާޤޭ ބުްނޏަސް ނަމޫނާއަކަށް މި 

ދިވެހިރާއްޖެ އޮތީ ފާހަަގކުރެވިފައި. ހަމައެހެންމެ، އެކަކު އަެނއްަކކަށް 



  

ކަށް  7އިޚްތިރާމްކުރުން މިހެން ބުނިކަމުގަިއވިޔަސް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ނަން ނަންބަރު 

ންނާނެ. ހަމައެހެންމެ، ޤަދަރުކުރުން، ލޯބިކުރުން، ިމހެން ކިޔާނޭކަމެއްނެްތ އަ

ރަނގަޅު އެންމެހާ ގިނަ ިސފަތައް މިލުކުވާ ޤައުމަކަށް މިޤައުމު އޮތީ ވެފައި. 

ވަނަ  7978އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް ހިާތމަޔާއެކު ައޅުަގނޑު ފާހަގަޮކށްލަން، 

ިއގެންނެިވ ބޭފުޅަުކ އިްސެވވަަޑއިގަންަނވާ އަހަރު މިޤައުމުގެ ވެރިކަމަށް އިސްެވަވޑަ

މިޤައުމުން މިކަންތައްތައް ފޮހިވިގެންދާކަހަލަ ގޮަތކަށް ޢަމަލުކުރެވިގެންދިަޔކަްނ 

އަޅުަގނޑު ހިތާމަާޔއެްއކޮށް ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑު ީމގެ 

ނޑުމެން މިއަދު މާ ޒީަގއި ަބޔަުކ ތަފްޞީލަށްދާކަށް ބޭނުމެއްނޫން. ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ކަންކުރިގޮުތގެ ނުބައިކަަމެގ ވާހަކަ ދައްކާ، ަރނގަޅު ކަންތައްތަެކއް 

ހަނދާންނައްތާލާ ނުބައި ކަންތައްތަކެއް ޢާންމުކުރުމަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް މާީޒ 

އެނބުރި އިޢާދަކޮށް ބަޔަކަށް ނުބައި ޢަމަލާއި ނުބައި ކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިކުރަން 

ނޫންކަމަށް ނުވާނެތީ. މިހެންކަމުން، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  ދަސްކޮށްދިނުން

އަޅުަގނޑު މިބިުލގެ ރޫޚަށް ތާއީދުކޮށް، މިބިލު ކޮމިީޓއަކަްށ ގެންގޮސް މިަޤއުމުެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމު ނޫނަްސ ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން 

ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ލޯތްބާިއ  މަޤާމުތައް ފުރުވާ ބޭފުޅުންނާއި ދޭތެރޭ މިޤައުމުގެ

އިޚްތިރާމާ ޤަދަރުކުރުން އިތުރުވާޭނގޮތަކަށް ޢަމަލުކުެރވެންއޮތްހާ ގޮަތކަށް 

ޢަމަލުކުރުމަށް ތާއީދުކޮށް އަދި މިބިލު ކޮމިޓީން ބައްލަވާ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު 

 މިބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިންމު އިޞްލާޙުތައް ގެނަސް، ބިލު ބަލައިގަތުމަށްވެސް

އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، މިބިލު 

ހުށަހެޅުއްވި ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު ނިންމާލަމުން ފާހަގަކުރެއްިވގޮތަށް އަލްމަޙުރޫމް 

އިބްރާޙީމް ނާޞިރުގެ ގާްތތިމާގެ ބޭފުޅުންނާއި އަިދ ޚުދު އެމަނިކުފާނަށް 

ދު މިޤައުމުަގއި ިޚދުމަތްކުރެއްވި ެއއްވެްސ ޖެހިގެންދިޔަ ޙާލު ައޅުަގނުޑމެން މިއަ

ރައްޔިތަކަށް ޖެހޭކަށް ބޭނުމެއްނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިއްތިފާޤުން މިއަދު 

މިޤައުމުގެ ރައީްސކަން ކުރަްއވާ މިަވގުތު ދުރުެވވަަޑއިގެން ހުންނެވީ އަލްއުސްާތްޛ 

ތުޙުމަތުގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. އެމަނިކުފާނަށްވެސް ވަަރށް ގިނަ  މައުމޫން

އިނގިލިތަެކއް ދިމާކުރެވެުމންއެބަދޭ. ހަމައެހެންމެ، މިޤައުމުގެ ޝަރުޢީ 

މަރުޙަލާގައާއި އަދި އެމަނިކުފާނާއި ދޭތެރޭަގއި ޝަރީޢަތެއް ކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުާވ 



  

ބޭފުޅަކު ހުންނެވިއްޔާ ޝަުރޢީ ދާއިރާތެރޭން އެކަންކޮށް، މި ދިއްކުރެވެމުންާދ 

ގެ ޙަީޤޤަތަކީ ކޮަބއިކަން އެނިގގެންިދއުމަކީ މުހިންމުކަމެއް. ތުޙުމަތުގެ އިނގިލިތަކު 

ހަމައެހެންމެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިބިލުން މިހާރު ބައްޓަންކުރެވިފައި މިާވގޮތުން 

އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ވަަރށް ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއް ހިނގާކަމަށް. މިހެން ދިމާވާން 

ބޭފުޅަކަށް ކަންަތްއތަކެއް ހާޞިލުކުރުމުެގ  މިޖެހުނު ސަބަބަކީ ވަކި ފަރުދަކަށް ވަކި

ނޑަށް ދަންނަވަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ  މަޤްޞަދުގައި ހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލެއްކަމަށް އަުޅގަ

ލަްއކަެއއްހާ ރުފިޔާ  4ރައީސް، މިބިލު މިހާރު އޮްތގޮތުން ެއވްރެޖް ދުވާލަކަްށ 

ނބިދަރިންގެ ޚަރަދާއި، ޚަރަދުވޭ. ހަމައެހެންމެ، އަހަުރ ދުވަހަކަށް ބަލައިިފއްޔާ އަ

މިލިއަްނ  6ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުުމގެ ޚަރަދާިއ، މިހެންހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު 

ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީ އަދަދަކަްށ އެބަ ޚަރަދުވޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ރަީއސްކަްނ 

 މުވަްއޒަފުންނާއި އަދި 90ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅަކަށް އޮީފހަކާއި އަދި އެބޭފުަޅކަށް 

އިތުރު އެހެނިހެން އެލަވަްނސްތަކާއި އަދި އަނބިދަރިންނަށް ލިބޭ ޢިނާޔަތުގެ 

މިލިއަން ރުފިޔާއަށް  300، 900ފައިސާާއއި މިހުރިހާ ޚަރަދަކަށް ބަލާއިރުގައި 

އަރަިއގެންދިއުމަކީ އެކަީށެގންވާކަމެްއކަމަކަށްވާީތ، މާީލ ޙާލަތު މިހާބޮޑަށް 

އި ދޭތެރޭގައި ގެންދަާވ ކޮމިޓީއެްއަގއި ތިއްަބވާ ދަށްވެފައިާވ ދުވަްސވަެރއްަގއި މިބިލާ

ބޭފުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވިސްނާަވޑަިއގަުތމަކީ އަޅުަގނޑު އެޭދ 

ވަރަށް ބޮޑު އެދުެމއް. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވުނުހެން 

މީހުންނަށް  ރަނގަޅުކަމެއް އެަކކަށް ަރނގަޅުކަމެއް ތަޢާރަފުކުރުުމަގއި އަދި

އިޚްތިރާމްކުރުމާ ކަމޭހިތުން ޢާންމުކުރުމުގައި މިޤައުުމެގ އަދި މިޢިއްޒަތްތެިރ 

މަޖިލީހުގެ އެންމެ މެންބަރުން ސަމާލުވުމަކީ ައޅުަގނޑު އެދޭ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ރައީސް. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަން ކުަރްއވާފަިއވާ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި  ނޮިޅވަަރމް ދާިއާރގެ މެްނބަރު 

 ބޭފުޅަކަށް ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމާ ބެހޭ ބިލެއް ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  މުޙަްނމަދު ަނޝީދު 

އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީ ެއަކމަށްޓަކައި އަުޅަގނޑު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑވެސް ޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ  ވަރަށް އުފާކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ަޤއުމަށް  މަތިވެރި މަޤާމު އަދާކުަރއްާވ ބޭފުޅަކު، އެމަނިކުފާނު ައުޅގަ



  

ނޑުމެން ައދާކޮށްދޭންޖެހޭނެ. އެއީ  ކޮށްދެއްވި ައގުބޮޑު ޚިދުމަތުގެ ައގު އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ދެކެނީ. އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައްޗަށް ޮއތް ވާޖިބެއްކަމަށް

ނޑުމެްނގެ ުކށްވެރިނުެވ، އެމަޤާމު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމަށް އަޅުގަ

ނުޑ  އަދާކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުަޅކަްށ ޢިނާޔަތްތަކެއް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަން. އެ ޢިނާޔަްތތަކަކީ ޤާނޫނުަގއި ަކނަޑއެޅިގެން އެ ެދވޭ 

ކަށްެވސް ވާންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނެގ ޢިނާޔަތްތަކަ

ރާއްޖޭަގއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމު އަާދކުަރއްވާަފއިާވ ބޭފުޅުންގެ 

ނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ ހަމައެކަނި އެންމެ ބޭފުޅެއް. ެއީއ  ތެރެއިން އަުޅގަ

ނަށް ލިބިވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. އެމަނިކުފާ މައުމޫންއަލްއުސްާތޛް 

ބައެއް މާލީ ޢިނާޔަތްތަާކިއ ރައްކާތެރިކަމާ ިމކަންކަްނ ލިބިވަަޑއިނުގަތުުމގެ 

ވާހަކަތަެކއް އަޅުަގނޑުމެންަނށް އެކި ގޮްތގޮތުން މީިޑޔާގެ ފަރާތުްނވެސް 

ނުޑ …އިވެމުންއެބަދޭ ނުޑވެސް ވަރަށް ކަންބޮުޑވާކަމެއް. އަުޅގަ . ިމއީ އަުޅގަ

ތުަގއި އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅާ އަދި އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުްއވޭެނ ޤަބޫލުކުރާގޮ

ނޑުމެންނަށް ދެވެންޖެހޭނެ. އަދި ހަށިފާރަވެރިންނާއި  ރައްކާތެރި ތަނެއް އަުޅގަ

އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައްވެްސ އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނެކަމަށް 

ނޑަށް މަ ޢުލޫމާތު ލިބިފަިއވާގޮތުްނ މިަވގުތުވެްސ އަޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ައޅުގަ

އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުްއވަމުން ގެންދަވަނީެވސް އެމަނިުކފާނުގެ އަމިއްލަފުުޅ 

ގެެއއްަގެއއް ނޫން. އެހެންބޭފުޅެއްެގ ތިމާގެފުުޅ ބޭފުޅެްއގެ ގެކޮުޅަގއި ެއއުުޅްއވަނީ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި ދި ވެހިާރއްޖޭެގ އެބޭފުޅެްއގެ ދީލަތިފުޅުކަމުން. އަޅުގަ

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ެއ  ަމއުމޫންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމު އަލްއުސްތާޛް 

ނޑުމެންެގ  އަދާކުރެްއވިހާ ގިނަުދވަހު ައދާކުރެއްވޭނެ ފުރުޞަެތއް މިއަދު އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސސީން އެހެން އެްއވެސް ބޭފުަޅކަްށ ލިބިފައެއް ނެތް. 

ގެ ޤައުމަށް އެާހގިނަދުަވސްތަކެއް ވަންދެން އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ޤައުމުެގ އެސެޓެްއގެ ގޮތުަގިއ  ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފަިއވާ ބޭފުެޅއް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަދި މިބިލުގައިާވ  އަޅުަގނޑުމެން ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ނުޑވެްސ  ވަރަށް ާތއީދުކުާރ ގިނަ ކަންތައްަތކަކީ އެކަްނތައްތަކާއިމެދު އަުޅގަ

ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި  73ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެްސ، މިބިލުގައި އެބައޮްތ 



  

މިގޮތުން ދެވޭ މާލީ ޢިނާޔަްތތަކަކީ ކޮންމެ ތިންމަހަކުން އެއްފަހަރު ރަްއޔިތުންގެ 

ނޑުމެްނގެ  މަޖިލީހުން މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްެގގޮތުަގއި ބަޔާންކޮްށފައި. އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހުންނަގޮތުންާނއި އަދި މިކަންކަމަށް މި 

ބަލާއިރު ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ތިންމަހުން އެއްފަހަރު މިކަންތައްތައް މުރާޖަޢާކުރުމަީކ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަތިކަަމކަށްވާނެހެން. އަދި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ 

 90ހުގައި ޙަަރކާތްތެރިެވވަަޑއިގަތުމަށްޓަަކއި ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅެްއގެ އޮފީ

މުވަްއޒަފުން އަރުވަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާަފއިވާތީ ައޅުަގނޑަްށ 

ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިއަދަދަކީ ތަްނކޮޅު ބޮޑު އަދަެދއްކަމަށް. ެއހެންނަމަވެސް، ވެދާނެ 

އެއީ ސަޕޯޓިްނގ ސްާޓފްއާއި ެއުކގަިއކަމަށްވެސް. އެހެންނަމަވެސް، 

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރއްވާަފއިާވ ބޭފުޅަކަށް މިހާ ިގނަ އަދަދެްއގެ ސްޓާފުން ރަ

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. އަިދ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންާވނެކަމަކަށް އަުޅގަ

ހަމަމިއާއެކު، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރަްއވާފަިއވާ ޭބފުޅަކު ރަށުން ބޭރަށް 

ނޑުމެން ކުރަްއވާ ދަތުރުފުޅުތަުކގަ ިއެވސް އެބޭފުޅެްއގެ ަރއްކާތެިރކަން އަުޅގަ

ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ. މިއަދުގެ ޒަމާނީ ޓެރަރިޒަމްއާ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ނޑަްށ  މަޤާމު އަދާކުރެއްވުުމގަިއ ނިންމަންޖެހޭ ނިންމެވުންތަކަކީ އަުޅގަ

މަގައިމުވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި އެ މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތުން ދެ ޙަޞްމުން ހަ

އުފާވާނެ ކަންތައްަތކެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ދިމާނުވެ ނުދާނެ ކަހަލަ ބައެއްކަހަލަ 

ކަންތައްތަާކއި ކުރިމަތިލަްއވަްނ ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު ިގނިކަންޏާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށްވަަޑއިގަންަނވާކަްށ 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެ ން ދޫކޮށްލަިއގެްނ ނުވާނެ. އެޙާލަތްތައް ައުޅގަ

އޮެވގެންވާެނކަމަކަށް އަުޅަގނޑެްއ ޤަބޫލެއްނުކުރަން. ދެންހަމަ އެހެން، 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާ ބޭފުަޅކަށް ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ މާލީ 

ިރއުޅުްއވުމެްއަގިއ އުޅުްއވޭނެ ފުރުޞަތު ޢިނާޔަތްތައް ެއއީ އެބޭފުަޅކު އަބުރުވެރި ދި

ނުޑމެންގެ ރާއްޖެ ތަފާތު  އަޅުަގނޑުމެން ތަނަވަްސކޮްށދޭންޖެހޭނެ. އަދި އަޅުގަ

އެކިކަްނކަމުަގއި ތަމްސީލުކުރެއްވުުމގަިއވެސް ނުރަސްމީ ހައިޞިްއޔަތުން ބޭރުގެ 

ިއ ޔުނިވާރސިޓީަތކަށް ވަަޑއިގެްނ ފަންނީ އަދި ޢަމަލީ ޢިލްމީ ކަންތައްތަކުގަ 

ބައިވެިރެވވަޑަިއގަތުމަށްޓަަކިއ އަޅުަގނޑުމެން ޢިނާޔަތްަތއް އަުރވަންޖެހޭނެކަމަށް 



  

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުެރވޭ. އަދި މީެގއިތުރުން ައޅުަގނުޑމެންގެ ރާއްޭޖގެ ތަފާތު 

ނޑުމެްނގެ  އެިކއެކި މުނާޞަބަތުތަކުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ެއ ޙަފްލާތަކަށް ލިބޭ ޑެކަރޭޝަންެއްއގެގޮުތގައި އަ  ދި އަޅުގަ

ފުރިހަމަކަމެއްގެގޮުތގަިއ ެއ ައދާކުރައްވާަފއިާވ މަޤާމު އަދާުކރައްވާަފއިާވ ބޭފުޅުްނ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ފަހަކަށްއައިްސ  ތިއްބަވަން ޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނެކަމަށްވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ިއޖުތިމާޢީ އަގުތައް ދަށްެވ،  ައޅުގަ

ތިބި ސީނިއަރ ސިޓިޒަނުންގެ އިޚްތިރާމްކުރުްނ ކުަޑވަމުންދާ މިފަދަ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ އަޅުަގނުޑ  ނޑިަވޅެްއގައި މިފަދަ ބިލެްއ އަިއކަމީ އަުޅގަ ދަ

ނޑުމެން މި  ވަރަށް އުފާކުރާކަމެކޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ޢިނާޔަތްތަކާިއ އަޅުގަ

ނޑަްށ ވަރަށް ރަނގަުޅ ޢިނާޔަތްތައް އެބޭފު ޅަކަްށ އަރުާވއިރުަގއި އަުޅގަ

އެބޭފުޅަީކވެސް ހަމަ ސިޔާސީ އެންމެހާ ކަންތައްތަކުން އިސްތިޢުފާދެއްވާފަިއ 

ޤައުމުގެ ކަންތައްަތކުަގއި، ިދމާވާ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކުަގއި މަޝްވަރާދެްއވުމާ އަދި 

ކި ޕްރޮޖެކްޓްތަްއ ޤައުމުން ހަވާލުކުރާ ދައުލަތުން ހަވާލުކުރާ ތަފާތު އެކިއެ

ހިންގެވުން. މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސް ެފނިގެންދިޔަ އެމެރިކާެގ 

ރައީސްކަން ކުރިން ކުރެްއވި ކްލިންޓަން އަދި ޖޯޖް ޑަބްލިުޔ ބުޝް ސީނިއަރ ޖޯޖް 

އެޗް ބުޝް، ައޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެއަށް ވަަޑއިގެންެނވި ސުނާމީއާއި ގުިޅގެްނ 

ެގ ޙާލަތު ބައްލަވާލަްއާވ މިފަދަ ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭ

ކުރެްއވުމަށްޓަކައި. އެހެްނވީމާ، ބޮޑެތި ކަންކަން އަުޅަގނޑުމެންގެ ަޤއުމަށް 

ނޑުމެްނގެ ޤައުަމށް އެހީތެރިކަންދެއްާވ،  ނޑިަވުޅގައި އަުޅގަ ކުރިމަތިވާ މިފަދަ ދަ

ސްެވވަަޑއިގެްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމު އާާރސްތުކުރުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަުތަގއި ހު

ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށްވުންެވސް އެއީ މި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގަިއ 

ނޑު ޤަބޫލުުކރަނީ. އެހެންވީމާ،  ޝަރުތުކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށް އަޅުގަ

ނިންމާލަމުންވެސް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލާނީ ރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ 

އިޚްތިރާމް އަދާކުރުމަށްޓަކަިއ  އަދާކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅުްނނަށް ފުރިހަމަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވެންއޮތް ހުރިހާކަމެއް އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އެމް.ޑީ.ީޕ 

ނުޑމެންގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުންވެްސ އަދާކުރާނޭ. އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނަޝީދު އެވިދާުޅވެފަިއވާ ފަދައިްނ 



  

ޑުމެން ޢަމަލުކުރާނަމޭ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސުންނަތެއްކަމަށް އަޅުަގނ

 އަޅުަގނޑުމެން ހަދާނަމޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ނޑުމެްނގެ މަަސއްކަތް ޭރވިފަިއވާގޮތުްނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

މައަށް. އަުޅަގނޑުމެން މިހިސާބުން އާއި ހަ 79:00މިހާރު މިއާދެވުނީ 

އާއި ހަމައަށް. އަޅުަގނޑު މިފަހަރު  7:00ހުސްވަގުުތކޮޅެއް ަނގަން މިޖެހެނީ 

މަޖިލިސްގެ ަވގުތުކޮޅު ހުްސަވގުތުކޮޅު ެނގުމުގެ ކުރިން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

 ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ބޭނުންވާކަމެއް އެަބއޮތް. ެއއީ ރިޔާސަތުަގއި އިންނަ 

މީހަކަށް ކުޑަކޮށް ދަތިވާކަެމއްެގ ވާހަކަ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ބުނެފައި އޮންނަީނ 

ރިޔާސަތުަގއި އިންނަ މީަހކު ތެދުެވގެންދިޔާމަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑު  ތެދުވެަވޑަިއގަތުން. ދެން އެކަުމގައި މާ ފަސޭހަގޮަތކަށްނުވޭ ުކއްލިއަކަށް އަުޅގަ

ލުވިކޮށް ދާން މިޖެހެނީ. އެެހންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެިރ މިތާ އިނދެފައި ވަރަށް ހަ

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް މިތަނުން،  މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުަގނޑު އެދެން އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި އޮންނަގޮތަށް ނުކުމެލުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވަން. އެހެންނޫނީ 

ނޑަށް ހީވަީނ ވާގޮަތކީ ބަެއއްފަހަރު މިހާ ހަލުވިކޮށް ނުކުންނަ ހަަދއިގެ ްނ އަުޅގަ

ކޮންމެވެސްކަހަލަ ބޮޑިެއްއެވސް ލިބިދާނެހެން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

މަޢާފުކުރައްވާތި މިކަހަަލގޮތަަކށް މިވާހަކަ ދަންނަވާލީތީ. އަޅުަގނޑުމެން ދެން 

 ަގއި. ޝުކުރިއްާޔ.  7:00ބައްދަލުކޮށްލާނީ 
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ނޑުމެންެގ މަސައްކަތްފަށަިއގެން ުކރިއަށް ` ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން  މިގެންދަނީ، . އަުޅގަ

ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއާވ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ 

ކާބެހޭ ބިލުގެ ދެވަނަ ކިއުމުެގ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ރައްކާތެރިކަާމއި ޢިނާޔަތްތަ

ކުރިއަށް ގެންދިއުން. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ، ހިތަދޫ އުތުރު 

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް.



  

 

 ެވސް ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު  ާދއިާރގެ މެްނބަރު  ހިތަދޫ އުުތރު

 ތާއީދުކުރާ ބިލެއްކަުމގަިއ މިބިލަކީ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އާދެ،  އަސްަލމް މުޙަްނމަދު 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރެވިފަިއާވގޮތުންެވްސ  798ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަާޤމުގައި ހުރި މީހަކު ކުށްވެރިުނވެ ޤާނޫ

ހަމަތަކުގެމަތިން އެމަޤާމުން ވަިކވެއްޖެނަމަ ދައުލަތުން ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތްތަކެްއ 

އެމީހަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ. އެހެންކަމުން ޤާނޫނުއަާސސީގަިއވެްސ ޤާނޫނަކުން 

މިކަންކުރުމަށް ބަޔާންކުރާތީެވ މިފަދަ ޤާނޫނެއް އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް. 

ްނވޭ މިފަދަ ޤާނޫނެއްގެ މުހިންމުކަން އަޅުަގނޑަްށ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަންބޭނު

ވަނަ އަހަރު  9006ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގިއ  76ތަޞައްވަރު ކުރެވި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމު އަދާކުރަމުންދާ މީހަކަށްވެސް ޢިނާޔަތްތަްއ 

ނޑައަޅަންޖެޭހނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަ ތްތަްއ ޤާނޫނަކުން ކަ

ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނުނެއް އަުޅަގނޑު އޭުރ އެމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިން. އެހެންނަމަވެސް 

އެަވގުތު މަޖިލީހުގެ ަބއެްއ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަތީ ެއއީ ޒާތީގޮތުްނ 

ހުށަހެޅުނު ޤާނޫނެއްކަމަށް. އާދެ، އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ލިބިދެވޭ ބައެްއ 

ކޮށްލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުެރވުނުކަމެްއގޮުތގައި. އެހެންނަމަވެްސ ޢިނާޔަތްތައް އުނި

ނޑު ހުށަހެޅި ބިލުގަިއވާ މާއްދާތަްއ  އަޅުަގނޑު އޭރުެވސް ދެންނެވިން އަުޅގަ

ނުޑ އެދޭވާަހކަ. ހަމައެހެންމެ އޭރު ބަެއއް ބޭފުޅުްނ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަުޅގަ

ށްފައިވާ މީހަކަށްވެސް ޤާނޫނުން ވިދާޅުވި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެ މަޤާމު އަދާކޮ

ދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ވާަހކަ ބިލުގައި ނެތްކަމުަގއި. އަޅުަގނޑު އޭުރވެްސ 

ދެންނެވިން އެބައިެވސް ހިމަނުއްވާށޭ. އެހެންނަމަވެސް އެަކންތައް ނިމިގެންދިޔައީ. 

ވަަނ  76ދެން އެވާހަކަ ތަކުރާުރކުާރކަށެއްނޫން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި 

ނޑު ހަނދާންވާގޮތުްނ ރައް ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފެނިގެންދިޔަ އޭުރގެ އަުޅގަ

މ.އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނީސާ އަޙްމަދުވެސް މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވި. 

ހުށަހެޅުއްވުމުން ބަހުސްގެ ަވގުތުަގއި ދެކެވުނު ގިނަ ާވހަކަތަކަށް ބަލާލާއިރު، 

ވާ މީހަކާއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައި

އަދާކުރަމުންދާ މީހަކާގުޭޅގޮުތން ދެވޭނެ ޢިނާޔަތްތަކާިއ މުސާރަތައްވެސް މިފަދަ 

ޤާނުނެއްގައި އޮތުން މުހިންމުކަމަށް ބެލިގެން އެފަދަ ޤާނޫނެއް އެުކގައި އައުމަްށ 



  

ހަމައެހެންމެ  ހުށހެޅިގެން ކޮމިޓީެއއްަގިއ މަސައްކަތްތަެކއްކުެރވުނު. އަދި

އަޅުަގނޑުމެން އެޖެންޑާއަްށ ަބލާލާއިރު، މިހާރު ހުޅުހެންވޭުރ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރު މޫސާ މަނިކުވެސް އެބަވޭ މިމަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅުްއވާފައި. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިުބގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން 

ބެހޭ ބިލު. އަދި ިމބިލު އަޅުަގނޑު ބަލާާލއިރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޢިނާޔަތްތަކާ

މަޤާމާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނާއިބުކަުމގެ މަޤާމު ައދާކޮށްފައިވާ މީހަކަށް 

ލިބިދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތަކާއިުގޅޭގޮތުންެވސް މިބިލުަގއިެވްސ އަލިައޅުވާެލވިފަިއވޭ. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް، ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަންބޭނުންވަނީ

އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނެއް ހަދަންޖެހޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް 

ދޭންޖެހޭނެ ޢިނާޔަތްތަކުެގ ޤާނޫނެއްވެސް ހަދަންޖެހޭ. ހަމައެހެންމެ 

ޤާުމ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމާިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނާއިބުކަމުގެ މަ

އަދާކުރަމުންދާ މީހުންނަށް ޢިނާޔަތްތަކާއި މުސާރަތަްއ ދެވޭނޭ ޤާނޫނުވެސް 

ހަދަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން އެއްކޮށްލަިއގެން ެއކުަގއި ެއއް ބިލެއްަގއި ެއްއ 

ޤާނޫނެއްގައި ިމވާހަކަ ލިެޔުވން އެއީ އަުޅަގނޑަށް ވަަރށް ތާއީދުކުރެޭވގޮތެކޭ. 

މް އެުކަގއި ކުރިއަށް ގެންދިއުަމކީ އެހެންކަމުން މި ދެ އެޖެންޑާ އައިޓަ

ނޑު ދެކެމޭ. ަވކިން ގެންދާކަުމަގއިިވޔަސް ދެން އޮންނަ  މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި އަުޅގަ

ބިލެއް ނިމިގެންވެސް އެުކގައި އެއް ޤާނޫެނއްަގއި މިވާހަކަަތއް 

ނޑު ދެކެމޭ. އިތުރަްށ  ބަޔާންކުރެވިަފއިއޮތުމަކީ ެއއީ މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ  3މިބިލާގުޅޭގޮތުން ައޅުަގނޑު ަދންނަވާލަންބޭނުންވަނީ، މިބިލުެގ 

ނޑަށް ތަންކޮެޅްއ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ދެޭވ ޕެންޝަނުގެ އަދަދުަތއް ައޅުގަ

ބޮޑުކޮށޭ މިފެންނަނީ. އެއީ ެއއް ދައުރު ހަަމކޮށްފައިވާ މީހަކަްށ 

މީހަކަށް ުމސާރައިެގގޮުތގަިއ ލިބޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަޤާމުގައި ހުންނަ 

އިންސައްަތ  90އިންަސއްތަ އަިދ ދެދައުރު ހަމަކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް  60އަދަދުގެ 

ނޑު  ލިބިދެވޭގޮތަށް މިބިލުގައި އޮތުުމން އެއީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑު އަދަެދއްކަމުަގއި އަުޅގަ

 ދެކެނީ. އެހެން ދަންނަވާލަންޖެހެނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގެ

 90މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުންދާ ވަގުުތގައި ދެވޭ މުސާރަ އަިދ ޢިނާޔަތްތަކުގެ %

އިންަސއްތައާހަމައަށް ދިއުމަކީ ެއީއ މަޤާމު އަދާނުކޮށް  90އާ ހަމައަށް، 



  

އަރާމުކުރަްއވަން ޭގގައި މަުޑކުރަްއވަިއގެން ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ތަންކޮޅެއް ބޮުޑ 

ނޑު ދެ އިންސައްަތއަށް، އެްއ  50ކޭތީވެ. އެހެންކަމުން އަދަދެއްކަުމގައި އަުޅގަ

އިްނސައްތައަްށ، އަދި ދެދައުރު އަދާކޮށްފަިއވާ މީހަކަްށ  33ދައުރުކަމަށްވަނީނަމަ 

ނޑު ދެކޭތީވެ އެވާހަަކ  50 އިންސައްތަ އެއީ އެކަީށެގންވާ އަދަދެްއކަމުަގއި އަުޅގަ

ރުކޮށްދޭ ވާހަކަ މިބިލުގެ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. ހަމައެހެންމެ ދިރިއުޅޭނޭތަނެއް ފޯ

ވަނަ މާއްދާަގއި އޮންނައިުރ، ދިރިއުޅޭނޭތަނެއް ވަކި މުްއދަތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  4

ނޑަްށ ތާއިދުކުރެޭވގޮތަކީ.  ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހޯދައިދިނުން އެއީ އަުޅގަ

 5ދައުރު،  7ައހަރުގެ  5ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަޤާމު އަދާކޮށް ނިމުމަށްފަހުގައި 

އަަހރުގެ މުއްދަތަށް ދިރިއުޭޅނޭތަނެއް. އޭގެފަހުްނ  70ހަރު ނުވަތަ އަ

ދާއިމީގޮތެްއަގއި ދިރިއުޅޭނޭަތނެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ވަކި މުއްދަަތކަށް 

ނުޑ  ދިރިއުޅޭނޭތަނެއް ހޯދައިދިނުމަކީ ެއއީ އެންމެ ރަނަގޅުޮގތްކަމުގައި އަުޅގަ

ހާރު ޤާނޫނުއަސާސީ ބައްޓަންކުރެވިަފއި ދެކެނީ. އެހެން ދަންނަވާލަންޖެހެނީ، މި

މިވާގޮތުން ގިަނެވގެން ދެދައުރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމު 

އަދާކުރެވެީނވެސް. އަޅުަގނުޑމެންނަށް މީގެއިން ވިއްސަަކށް ނުވަތަ ތިރީހަކަށް 

 އަހަރުފަހުން ދެތިން ބޭފުޅުންވެސް ހަމަ...

 

 ވަގުތު. ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 

ނޑު  ާދއިާރގެ މެްނބަރު  ހިތަދޫ އުުތރު  މިގޮތުަގއި ތިއްަބވާތަން ފެނިގެން ހިނގައިދާނެ. އިތުރަށް އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަންބޭނުންވަނީ، މިބިލުގެ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ަޚރަދެއް އެބައާދޭ. ދެން  އަސްަލމް މުޙަްނމަދު 

އްޔަތެްއ އަދާކުރަމުްނދާ ވަގުެތްއގައި ުޗއްޓީ ޗުއްީޓއަކަށް ިމވަނީ މަޤާމެްއެގ މަސްޢޫލި ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަގައި ުޗއްީޓއަށް ދާންމިޖެހެނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމު އަދާކޮށް، 

އެމަޤާމުގައި ނެތި އެމަާޤމު އަދާކޮށްފައިވާ މީހަަކށް ދެން ޗުއްޓީ 

ނޑުމެން ހަމަ ވިސްނާލުމަކީ  އަންނާނެގޮތަކާދޭތެޭރގަިއވެްސ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. ކީކޭތޯ ަވގުތު ހަމަވީތޯ.  މުހިންމުކަމެ  އްކަމުގައޭ އަުޅގަ

 

 ވަގުތު ހަމަެވއްޖެ އިނގޭތޯ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން 



  

 

ނޑު ދެވަނަ ފުުރޞަތެއްަގއި ދެން އެހެނިހެން ވާހަކަ ދައްކާލާނަން. ާދއިާރގެ މެްނބަރު  ހިތަދޫ އުުތރު   އާދެ، އަުޅގަ

  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މް އަސްލަ މުޙަްނމަދު 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ާއދެ، މިބިލު މިގޮތަށް  ާދއިާރގެ މެްނބަރު  މާފަންނު އުުތރު

ސަުރތަކެއް ޙަޤީޤަތުަގއިެވސް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު ައޅުަގނޑު ހިތުގައި ވަރަށް ފުން އަ ވާހަަކދެއްެކވުްނ:އިމްތިާޔޒް ފަހުމީ 

ކުރޭ. ެއއީ މީގެކުީރގައި ިދެވހިރާއްޖެ ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ ަކންތައްތަކުގެ ސަބަބުްނ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީެގކުީރަގއި ރަީއސްކަންކުެރއްިވ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް 

 ދިމާވެފައިވަނީ ވަރަށް ހިތި ަތޖުރިބާތަކެކޭ ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ. ބަެއއް ބޭފުޅުން 

މަރާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވޭ. އަނެއްބަިއ ބޭފުޅުން ޤައުމުން ފައްސާލާފައިޭވ. ެއީއ 

އަޅުަގނޑުމެން ދެކެން ބޭނުންވާ ކަންކަމެއްނޫން މިދިވެހިރާއްޖޭަގއި. ދެން 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަރއީސްކަންުކރެއްވި އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނާޞިރު، މިހާރުެގ 

ށް އިްސވެަވޑަިއގަތުމަށްފަހުގައި މިޤައުުމގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަީއްސކަމަ

ފަސްދާނުލެވުމަށްޓަކައި ގެެނވުނުކަމީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް އުާފކުރާކަމެއް. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެަކމަށްޓަކައި ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރުވެސް ދަންނަވަން. 

ކުަރްއާވ މިކަންކަމުން އެނގި ސާބިުތވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިހާރު ރައީސްކަން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަްނމަދު ނަޝީދަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ހެޮޔ 

ވެރިކަމަކަށް ލޯބިކުަރްއވާ ބޭފުޅެކޭ. އެކަްނކަން ދިވެހިރާްއޖޭގައި އަށަގަުނވަންޭށ 

ބޭނުންފުޅުވަނީ. އަދި މިހާރު އެމަނިކުފާނު އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚް 

ދިވެހިން ތަޖުރިބާކުރި އެކަންތައްަތއް މުޅިން ބަދަލުކުރައްވާަފއި. ކުީރަގިއ 

ބަދަލުކުރައްވާ މީެގކުރީަގިއ ވެރިކަންކުެރއްވި އަލްއުސްތާޛު މައުމޫްނ 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މިހާރު މިދިވެހިރާއްޖޭގައި ސަލާމަތްތެރިކަމާއެްއކޮށް އެބަހުންނެވި. 

އްޔާ މުޙަންމަދު އަޅުަގނޑު ޤަބުލުކުާރގޮުތގައި އެީއވެސް މިހާރުގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރި

ނަޝީދު މިގޮތަށް ކަންތައްަތއް ކުރެްއވުމަށްޓަަކއި އެމަިނކުފާނު ބޭނުންފުޅުވާތީ، 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުރީގެ ރަީއސްކަންކުރެްއވި ބޭފުޅުންނަށް އިހާނާތްތެރިގޮތްތަކެްއ 

ވެދިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އެފަދަ މާޙައުލެއް ޤައުމުަގއި ުއފައްދަވާފަިއވާތީ. ދެްނ 

ނޑު ދަންނަވާލަންބޭނުންވާ ބައެއް ކުދިކުދި ކަންތައްތަްއ މިބިލާބެ ހޭގޮތުން އަޅުގަ



  

އެބަހުރި. ބިލު ކޮމިޓީއަކަްށ ފޮނުވުމަށްފަހުގައި އިތުުރ ދިރާސާކުރަންޖެހޭކަމަށް 

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މިަވގުތަްށ ފާހަގަކޮށްލާ ބައެްއ 

އްޒަތްތެރިްނގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސް ކަންކަމުގެތެޭރގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢި

ޢިއްޒަތްތެރިާޔގެ މަޤާމު ކުރީގެ ރައީސްކަން ކުެރއްވި ޭބފުޅަކަށް ދޭންޖެހޭނެކަން 

މިބިލުގައި ފާހަގަކޮށްފަިއވާއިުރގައި ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ، ދިވެހި ދައުލަތުެގ 

މެ އިސް އެންމެ އިސް ޢިއްޒަތްތެރިާޔެގ މަޤާމު އެއީ ދެވޭނެ މަޤާމެއްނޫނޭ. އެން

ރިކަން ކުަރއްާވ ފަރާތަށޭ. އެއިެރއްަގއި ޢިއްޒަތްތެރިާޔގެ މަޤާމު ދެވޭީނ މިހާރު ވެ

ވެރިކަމުަގއި ހުންނެވި ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށް އެމަޤާމު ދޭން، އެ 

ވަނަ  798ޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވސް އެޮގތަށް ބަޔާންކުރާތީ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އުލަތުެގ އެންމެ މަތީ ވެރިކަންކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ މާއްދާގައި އެބަބުނޭ ދަ

ޢިއްޒަތެކޭ ެއއީ. އެހެްނވީމާ، އެީއ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ަތޢާރުޟުވާކަމެްއކަމުަގއި 

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން. އަިދ މިބިލުގައި އެބަބުނޭ ކުީރަގއި ވެރިކަންކޮށްފަިއާވ 

އްބެވިނަަމ އިސްކަންދޭންޖެހޭނީ ބޭފުޅުންގެތެރެއިން ގިނަ ބޭފުުޅންތަކެއް ދުނިޔޭގެ ތި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެީއވެްސ  އެންމެކުރިން ވެރިކަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށޭ. އަުޅގަ

އެކަންތައް ކުެރވެންޖެހޭނެގޮެތއްނޫނޭ. ކޮންމެ ރައީސެއް، ކިތަންމެ ބައިވަރު 

ރައީސުން ތިއްބެވިނަމަެވސް ހަމަ ހަމަހަމަގޮތެއްަގއި އެބޭފުޅުންނަްށ 

ންޖެހޭނީ ހަމަ އެއްވަރަކަށް. ދެން މިޤާނޫނުގެ ދެވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ޢިއްޒަތްދެވެ

ގައި އަނެއްކާ އެބަބުނޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުން ވަކިވެފަިއާވ 

މީހުންގެތެރެއިން އެކަކަްށވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިތިބެނަމަ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިްސ 

ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މަޤާމު ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރިންެގގޮުތގައި ހަމަޖެއްސުމުަގއި ރައީ

އަދާކޮށްފަިއވާ މީހާއަށް ިއސްކަންދޭ އުސޫލުން ދައުަލތުގެ އެންމެ ިއްސ 

ޢިއްޒަތްތެރިާޔގެ ޝަރަފު ހަމަޖައްސަންވާނެޭއ. އެހެންނަމަެވސް އެޤާނޫނު އެމާއްާދގެ 

 ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވގޮތުގެ  7)ހ( ގަިއ އެބުނަނީ، މިޤާނޫނުގެ 

މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުން ވަކިވެފަިއާވ މީހަކީ ދައުލަތުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރިންގެތެެރއިން އެްނމެ އިސް ޢިއްޒަތްތެރިޔާކަުމގެ ޝަރަފާއި ލަޤަބު 

ނަޑއެޅިފަިއވާ މީހާއެވެ. މިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިުރގައި މިދެމާއްާދެގ  ކަ

ނޑު ޤަބޫލުކު ރަން. މީގެ ދޭހަވަނީ، އިނގިރޭސި ބަހުން ތަޢާރުޟުވާކަންެވސް އަުޅގަ



  

ބުނެވޭ ޢިބާރާތެއްގެ އޮންަނޮގތުންނަމަ އޯލް އެނިމަލްސްއާ އީކްއަްލ، ބަޓް ސަމް 

އެނިމަލްސްއާ މޯ ީއކްއަްލ ދެން ދި އަދަރސް. އެހެން ބުނާކަހަލަގޮތެްއ 

ވޭ އަޅުަގނޑަށް މާނަކުެރވިގެން އެދަނީ. ދެން އަދިހަމައެހެންމެ ފާހަގަކޮށްލަންބޭނުން

ވަނަ މާއްާދގައި ބުނޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުން ވަކިވެފަިއާވ  7މިބިލުގެ 

މީހަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިންނާިއ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން އެންމެހާ ސިއްޙީ 

ޚިދުމަތްތައް އެމަޤާމުގެ ހުްނނަ މީހަކަށް އެކަީށގެންވާ ެފންވަރަކަށް ލިބޭނެގޮްތ 

ސައިދޭންޖެހޭނެއޭ. އާދެ، ިދވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުންވެްސ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުަގއި ހަމަޖައް 

ބޭސްފަރުވާެގ ޚިދުމަތް ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭނެކަމަށް ވިާދުޅވެފަިއވާއިުރަގއި ދިވެހި 

ދައުލަތުގެ އެހެން ރައްޔިތުންަނށް މިގޮތް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތަށް ޤާނޫނެއް ނެތީމާ މިއީ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެ ވަަނ  8ން ހަމަ އެހެންމެ މިބިލުގެ ދެ އިންޞާފެއް އަުޅގަ

މާއްދާގަިއ އެބަބުނޭ ަރއީްސަކން ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުަޅކަްށ އޮފީހެްއގެ ޢިމާރާތެއް 

ުމވަްއޒަފުން ދެއްވަންޖެހޭނެކަމަށް. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން ެއީއ  90ދެއްވުުމގައި 

ނޑަށް  ލަފާކުރެވެީނ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެކޭ. ެއއަްށވުރެ މާރަނގަުޅވާނެކަމަށް ައޅުގަ

ނޑައެޅުން. އޭރުން އެބަޖެޓަށްވުރެ  ވަކި އަދަދެްއގެ ބަޖެޓެއް ޤާނޫނުގައި ކަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  އިތުރުނުާވގޮތުގެމަތިން އެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ައޅުގަ

ދެން އަދި ޗުއްޓީއާބެހޭ މާއްާދއެއް އެަބޮއވޭ. އޮންނައިުރަގއި އޮންނަނީ، އެއިެރްއގެ، 

އީސުންގެތެެރއިްނ ބޭނުންފުޅުވެލަްއވާ ކޮްނމެތަނަކަށް ޗުއްީޓއެްއ ކުރީގެ ރަ 

ނަޑށް ވަރަށް ފުާޅގޮތަކަްށ  ހޭދަކުރުވުމުގެ ޚަރަުދ ދެްއވަންޖެހޭނެކަމަށް. އެއީ އަުޅގަ

މީތި މާނަކުރެވެނީ. ކޮންމެ ަތނަކަށްވެސް، ދުނިޔޭެގ ކޮންމެ ތަނަކަށްވެސް ނޫނިްއޔާ 

ނުަގއި ހަމަ އެބަދޭ ބައެއް މުއްސަނދި ސްޕޭސް ޖައްވަްށވެސް ުޗއްީޓގެ މިޒަމާ

ނުޑ ހަމަ ހިތުގަިއ  މަހުޖަނުން. އެހެންވީމާ، އެފަަދ ޙާލަތެއް އަތުެވއްޖެނަމަ އަުޅގަ

ސުވާލުއުފެދޭ މިކަހަލަ ރިްކއެސްޓެއް އަުތވެއްޖެނަމަ ދެން ވާނެގޮތަކާމެުދގައި. 

ކީ އެހެންވީމާ، މިކަންތައްަތްއ ތަންކޮޅެއް ތަފްޞީލުޮގތަކަށް ބަޔާންކުރުމަ

ނޑު ދެކެނީ. ދެން ހަމައެހެންމެ މި ބިލުގެ...  މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި އަުޅގަ

 

 ވަގުތު. ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 



  

 ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަބުނޭ...  70 ާދއިާރގެ މެްނބަރު  މާފަންނު އުުތރު
 ވާހަަކދެއްެކވުްނ:އިމްތިާޔޒް ފަހުމީ 

 

 މަެވއްޖެ އިނގޭތޯ. ވަގުތު ހަ ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 

 އަނބިކަނބަލުންގެތެރެއިން ދުނިޔޭގެ، އަނބިކަނބަލުންަނށްވެސް ޕެންޝަންގެ ާދއިާރގެ މެްނބަރު  މާފަންނު އުުތރު

ނުޑ  ވާހަަކދެއްެކވުްނ:އިމްތިާޔޒް ފަހުމީ  ދެބައިކުޅަ ެއއްބަޔާ އެްއަވރުގެ އެަލވަންސެއް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް. އަޅުގަ

ހޫރިއްޔާ ައވަހާަރވުމުން އަނބިކަނބަލަކު ދުނިޔޭެގ ޤަބޫލުކުރަނީ ރައީސުލްޖުމް

ހުރެއްޖެނަމަ އެފަދަ ބޭފުޅަކަށް އެފަދަ ޢިނާޔަތެއް ދެވިދާނެަކމަށް. އެކަމަކު ދުނިޔޭގެ 

ހުންނަވާހާހިނދަކު ދެވުމަކީ ެއންމެ ރަނގަޅުކަމެއްނޫންކަމަްށ ދެކެން. ދެން ދެްއިވ 

 އްާޔ.ފުރުޞަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުުކރުދަންނަވަން. ޝުކުރި

 

ނޑު އެދެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

ގެ ކުރިން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ވާހަކަދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުާވ  7:30އަރިހުން 

ން. މިހާުރ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ސެކްރެޓޭރިއޭްޓގައި ނޯުޓކޮށްލަދެއްވު

ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެްނފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ަނންފުޅުތައް ބޯޑުން 

ގެ  7:30ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށް އަމީްނޢާންމު އެކަން ކޮށްލަދެއްވާނެ. އެހެންވީމާ، 

ކުރިން މިއެޖެންޑާ ައއިޓަްމެގ ދަށުން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަންނަާވ 

ނުޑ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ރުންވެސް ނަންފުޅު ނޯޓުކޮށްަލދެއްވުން އަުޅގަ

ގަިއ އިޤްތިޞާދީ  7:75އެދެން. އަދި ހަމައެއާއެކު ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން 

ގައި ފެށޭނެވާހަަކ  7ކަންކަމުގެ ކޮމިޓިގެ ބައްދަުލވުން ކޮމީޓީ ނަންބަރު 

ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ، ބާރަށު ދާއިރާގެ 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް.ޢި

 

 ` ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ  ާދިއރާގެ ެމންަބރު ުމޙަންަމދު ބާރަށު 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ހުށަހެޅުއްވި މިބިލަށް،  ވާހަަކދެއްެކވުން:ޝިފާޒް 

ޙަށް ތާއީދުކުރަމުން ދެތިން އިޞްލާޙެއް ފާހަގަޮކށްލުމަށް މިފުރުޞަތުގެ މިބިލުގެ ރޫ

ނޑު  ބޭނުން ހިފާލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ުފރަތަމަ އަޅުގަ



  

ވަނަ ނަންބަރުގައި ކުޑަ އިމްލާ  7ފާހަގަކޮށްލަންބޭނުންވަނީ، ބިުލގެ ފުރަތަމަ، 

ނޑު ޤަބުލުކުރަީނ  މިސްޓޭކެްއވެސް އެބަާވކަން. ެއއީ ތަޢާރުފާއި ނަން. ދެން ައޅުގަ

ވަަނ  9އަރިމަތީ ސުރުޚީ މިދެންނެވި ރަނގަޅުކޮށްލާނެކަމަށް. އޭެގއިުތރުން މިބިލުގެ 

މާއްދާގައި ައޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ، ކުރީގެ ރަީއސްަކން ކޮށްފައިވާ މީހާގެ 

ނޑަށް  ނަމުގެ ކުރިއަށް ަރއީސް، މި ލަފްޒް ގެންނަންޖެހޭނެކަމަށް އޮތްއޮތުން. އަުޅގަ

ހީވަނީ މިއީ ވަރަށްބޮޑެިތ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެދާެނކަމެކޭ. އެއީ ރަސްމީ 

ސިފައެްއގައި އޮފީހަށް އޮޕަޭރޓްކުރާއިރު ނެރޭ ިލއުންތަކުަގއިވެްސ މިޢިބާރާތުން 

ލިޔެވި މުޢާމަލާތްތައް ހިނގާކަމަށްވަންޏާމު، އަދި ރާއްޖޭަގއި އޮޅުމަކަްށ 

އި ހަމަ ރަީއސްއޭ ދަންނަަވއިފިްއޔާ ނުވިކަމުަގިއވީނަމަވެސް ާރއްެޖއިން ބޭރުގަ 

އެވާނީ ހަމަ ރައީސްކަމަށް އެބޭފުޅުންނަށް. އެހެންވީމާ، މީގެ ކޮންމެވެސްކަހަލަ 

ނޑާލަން ނޫިނއްާޔ  ނޑު ހިތަށް އަރާ އެލަފްުޒ ކަ މައްސަލަތަކެއް ދިާމވާނެތީ ައޅުގަ

އްދާަގިއ ވަނަ މާ 3އޭެގކުރިއަށް 'ކުރީގެ ރައީްސ' އިތުރުކޮށްލުން. ދެން ހަމަ ބިލުގެ 

ނޑަށް ހީވަނީ  ޕެންޝަނާބެހޭ ކަންތައްތައް. މިއީ މި ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު، އަޅުގަ

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނެއް އެބައޮތް. އެޤާނޫނާއި ތަޢާރުޟުނުވާ 

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުެރޭވ  ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެކަންތަްއ ގެނައުން. އެއީ އަުޅގަ

ައދާކުރާއިރު އަދާކުރި ަވޒީަފއަށްދޭ ޕެންޝަނަކާއި ޕެންޝަނަކީ އެއީ ަވޒީފާ

އޭެގއިތުރުން އަިދ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރީތީ ޭދ ޕެންޝަނަކާއި. ިމ 

ނޑު ހަމަ ޕެންޝަން ވާނީ ދިވެހި ކޮންމެ  ދެއެްއޗެއް އެބައާދޭ. އެހެންވީަމ، އަުޅގަ

މިކަންތައްތަްއ ރައްޔިތަކަްށވެސް ހަމަހަމަ އެއްަޗކަށޭ. އެހެންވީމަ، އެުއސޫލުން 

އިޞްލާޙުކޮށްލަން އަުޅަގނުޑ ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. ދެން ދަޢުލަތަށް 

ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް އެބަ އަރުވަންޖެހޭ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ރައީސްކަންކޮށްފަިއާވ 

މީހަކަށްވާތީ. މިއީ ހަމަ ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ޤައުމީ ސަލާމަތާއިބެހޭ 

އްތަުކގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ވާޖިބަކަށް ވަނީ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ަޤއުމު، ކަންތަ

ދީން ސަލާމަތްކުރުން. އެންމެ މަތީ ޚިދުމަތްދެވޭނީ ކުރީެގ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންކޮށްަފއި ހުރި މީހަކަށް، މިދަންނަވާ ވާހަަކއަީކ، އަރުާވ 

ނޑަްށ ފެ ންނަނީ ހަމަ އުނިކޮށްލާފައި ހަމަ އެންމެމަތީ ޚިދުމަތޭ އެއޮތް ޮއތުން އަުޅގަ

އެކަީށގެންވާ މަތީ ފެންވަުރގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ހަމަޖަްއސައިދިނުން، މިގޮތަށް. 



  

ނޑަށް ހަމަ އިްޙސާްސވަނީ އެންމެ މަތީ  އެންމެ މަތީއޭ ބުނީމާ ައޅުގަ

ޚިދުމަތަކަށްވާނީ ހަމަ މީގެކުރީގެ ރައީސްކަްނކޮށްފަިއވާ މީހެކޭ. އެހެންވެއްޖިްއޔާ 

ޤައުމާއި އެހެން ކަންތައްަތއް އެްއކައިރިކޮށްަފއި ނަމަވެސް ެއންމެ މަތީ ޚިދުމަތަކަށް 

ނޑަްށ  މިކަންތައްތައް ެވއްޖިއްޔާމު މީގައި މައްސަލަތަެކއް ދިމާވެދާނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ފާހަަގކޮށްލެުވނު އެއްކަަމކީ ކުީރގަިއ  ޤަބޫލުކުރެވޭތީ. ދެން މީގެްނ އަުޅގަ

ވާ މީހަކަްށާވތީ ޤައުމަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެވިދާނެކަމަށް ބަލާފައި ރައީސްކަންކޮށްަފއި

ނޑަށް ހީވަނީ  އޮފީހަކާއި މުވަްއޒިފުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެކަމަށް އޮތް އޮތުން. އަޅުގަ

އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުޮކށްލަންޖެހޭނެ ކަމެއްހެން. ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރާނެ 

އުޅެ ނިމޭ ކޮންެމ މީހަކުވެސް. ދެން ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ ވަޒީާފެއއްަގއި 

 90ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުާރ މީހަކީ ޚާއްޞަ މީހެއް. އެހެންނަމަވެސް، މި 

މުވަްއޒިފުންގެ މުސާރަާއއި މިހުރި އެއްިޗއްސަީކ  90މުވަްއޒަފުންނާއި އެ 

އަޅުަގނޑުމެން ތަންޮކޅެއް ބޮޑަށް ވިސްނާަފއި ގޮތެްއ ނިންމުން ރަނގަުޅ 

އް. ނުދޭނެ ވާހަކައެއްނޫން، ހަމަޖައްސައި ނުދެްއވާނެ ވާހަަކއެއް ނޫން. ކަންތައްތަކެ 

ހަމަޖައްސަވައި ދެްއވަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް މިކަމަްށ 

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ދެން މިބިލަށް  އަދި އިތުރަށް ވިސްނުން ރަނގަޅުކަމަށް އަުޅގަ

އްކަމަީކ، ކުީރގަިއ ރައީސްކަންކޮށްަފއިާވ އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ޭބނުންވާ އެ 

ނޑުމެން މިކިޔަނީ. އެބޭފުޅާގެ ައނބިކަނބަލުންނަށްވެސް  މީހަކަށް އަޅުގަ

ނުޑ ހިތަށްއަރަނީ  ޕެންޝަނުގެ ވާަހކަެއއް ެއބައޮތް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

މިރައްކާތެރިކަމާއި މި ޕެންޝަނާއި މިވާހަކަތައް ދަްއކާއިރު ައޅުަގނޑުމެްނ 

ހޭނެއޭ ރައީސްކަންކޮށްފައި އަދި ދުރަށްދާ ޭބކަލެްއގެ އަނބިމީހާެގ ބަލާލަންޖެ

ނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް ލިބިދީފައިވަނީ ކޮންކަހަލަ ޚިދުމަތެއްތޯވެސް.  ފަރާތުން އަޅުގަ

އެއީ ޚިދުމަތަކަށް ބަލާފައި އެބޭކަނބަލަކަްށވެސް މިދެންނެވި ބޭކަނބަލަކަްށވެްސ 

ނޑުމެްނ ހަމަ ޢިނާޔަތެ އް ދޭން. އެހެންނޫނިއްޔާމުން ހަމަ ރަނގަޅުވާނެ އަުޅގަ

ރައީސްކަމުން، އަޅުަގނޑު ިމދައްކަނީކީ ވަކި މީހެްއގެ ާވހަކައެއް ނޫން. ހަމަ 

މިއަދުވެސް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މަޤާމުގައި ބޭފުޅަުކ އެބަ ހުންނެވި. 

ނޑު  ފަސްއަހަރުގެ ަދއުރު ނިމެން ހަމަ އެންމެ އަހަރަކަށް ވެފަިއ ވަނިކޮށް އަުޅގަ

ވެސް ބުނާ ވާހަކަެއއް، އަނބިންތައްެވސް ހަމަ އިތުުރވެދާނެ. މިބޭނުމުގައި، އަބަދު



  

މި ޢިނާތްތަކާ އެއްޗެހި ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި އެކަން ޮކށްފާނެތާ. އެހެންވީމަ، 

އަޅުަގނޑުމެން ބިލެއް ޤާނޫެނއް ހަދާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ  ކަމެއް 

ންޖެހޭ އެއްެޗއް ނޫން މިއިކީ. ކުރިއަްށ މިއީ. މިއީ މީހަކަށް ބަރޯސާވެގެން ހަދަ

ނޑުމެން މި ިއޞްލާޙުކުރެވުނު ޤާނޫނުއަާސސީގެ ދަށުން ވެިރކަމުެގ  މިއޮތީ އަުޅގަ

ސިސްޓަމްގެ ވަރަށް ޮބޑަށް ބަދަލުވެފައި. މިފަދަ މާހައުލެއްގަިއ 

މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރ ކޮންމެ ފަސްއަހަރަކުން ފަސްއަހަރަކުްނ 

ބޫލުކުަރންޖެހެނީ ވެރިކަން ބަދަލުވާެނކަމަށް. އެސިސްޓަްމގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަ

އެހެން އޮތީތީވެ. އަދި ދެދައުުރ ފުރިހަމަ ނުކުރައްވާނެެއކޭނޫން މިދެންނެވީ އެްއވެްސ 

ނޑު މިބިަލށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް  ބޭފުޅަކު. މިހުރިހާ ކަމަކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަުޅގަ

ނޑު އެްނމެ އުފާ ކުރަނީ ނިހާން މިބިލު، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާން މިބިލު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވީތީ. މިއީ ވަރަށް މުނާސަްބ 

ނޑުމެްނެގ  ނޑުގެ ތާރީޚަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު އަުޅގަ ވަގުެތއް. ޚާއްަޞކޮށް އަުޅގަ

ހަކު މިރާއްޖޭގައި ލޮލަކށް ފެނިފައެއް ނެތް މި ރާއްޖޭގައި ވެރިކަްނކުިރ މީ

ނޑުެމންގެ ތާރީޚް ވަރަށް ކުަޑާވނެ. އެހެންނަމަވެސް،  ދިރިއުޅެނިކޮށެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތް ކަމެއް ނޫން ެއއީ.  ތާރީޚްގެ ފަތްފޮތްތަކުންވެސް ައޅުގަ

އެހެންވީމަ، މިއަުދވެސް މިރާއްޖޭަގއި ދިގު މުއްދަތެްއގައި ވެރިކަންކޮށްަފިއ 

އިބާަވޑަިއގެްނ ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ދިރިއުޅުްއވާ. އެބޭފުަޅކަށް ވެރިކަމުން ފަ

ނޑު  ރައްކާތެރިކަާމއި ޢިނާޔަތްތަާކިއ ޤަދަރާއި ޢިްއޒަތާއި ދޭންެޖހޭނެ. މިއީ އަުޅގަ

 ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ަކމެއް. އެހެންނަމަވެސް، .....

 

 ވަގުތު....  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް ބޭނުންވާ ވާހަކަ  ެމންަބރު ުމޙަންަމދު ާދިއރާގެ ބާރަށު   ވަގުތު.. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

  ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ވާހަަކދެއްެކވުން:ޝިފާޒް 

 

 ވަނަ މާްއދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތީން  798`. ޝުކުރިްއޔާ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ފަރެްސމާތޮޑާ ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

 ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔކަން ކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުްނނަށް ޢިނާޔަތްތައް  މުއްޠަލިބް  އިްބރާހީމް



  

ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ނިހާން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ޙުސައިން މަނިކު މިބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ އަުޅަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާކޮށް 

ޝުކުރުދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، ބިުލގަިއ އިޞްލާުޙކޮށްލަންޖެހޭ މާއްދާތަކެްއ 

ނުޑވެްސ ފާހަގަކުރަން. އެގޮތުން ތިްނަވނަ މާއްދާގެ )ށ(.  ހުރިކަން އަުޅގަ

ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( ކުރިން އޮްތ ގޮތް  3އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އެ ާމއްދާެގ، 

ގޮތަްށ އެާމއްދާ އިޞްލާުޙކުރަން. އިޞްލާޙުކޮށް ެދވަނަ ޕެްނޝަނެއް ނުލިބޭ

ވަނަ މާއްާދަގއި މިއޮންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  6ހަމައެހެންމެ ހަވަނަ މާއްދާ، 

މަޤާމުން ވަކިވެފަިއވާ މީހަަކށް އެމަޤާމުގައި ހުންނަ މީހެއްގެ ެއކަށީގެްނވާ 

ތުެގ ފެންވަރަށް ދިވެހިރާއްޭޖގައި ކުރާ ދަތުރު ފަތުރުގެ އެންމެހާ ކަމެއް ދަޢުލަ

ޚަރަދުގައި ހަމަޖައްަސވައިޭދންވާނެއޭ. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިމާއްދާ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ މިންވަރަކަްށ  އިޞްލާޙުކުރަން. ެއކަމަށް ދަޢުލަތުގައި ބަޖެޓްަގއި ކަ

ވަނަ ާމއްދާ  7ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއޭ. ހަަމއެހެންމެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް، 

ހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުން ވަކިވެަފއިވާ މީހަކަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ، ރަީއސުލްޖުމް

ދިވެހިރާއްޖެއިންނާއި ދިވެހިާރއްޖެއިން ބޭރުން އެންމެހާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް 

ލިބިދޭނެފަދަ ހެލްތް އިންޝުއަރެންސެއް ހަމަޖައްސަވައިދޭްނވާނެއޭ. ހަމަ އެހެންމެ 

ކޮށްލަން މުަވްއޒިފުން އިންތަން އަޅުަގނޑަްށ އަދަދު މަދު 90ވަނަ މާއްާދގެ  8

ުމވަްއޒަފުންނަށް. އެމާއްާދގެ )ށ( މިއޮފީަހށް ބަޖެޓްދޫކުރަންވާނީ  70ފެނޭ 

މަޝްވަރާގެ މަތިން  ގެމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީމިކަމަށްޓަކައި 

މި އޮފީހުގެ ބަޖެޓް އެކުަލވާާލ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާެއކު ކޮންެމ އަހަރަކު ރަްއޔިތުންގެ 

ނޑަށް ފެންނަނީ އިޞްލާޙުކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަ ންވާނެއެވެ. މިމާއްދާ އަޅުގަ

 ންމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީމިކަމަށްޓަކައި މި އޮފީހުގެ ަބޖެޓް 

ހަމައެްނމެ، )ނ( ަގއި ިމއޮތް  ހިމަނަންވާނެެއވެ.ހުށަހަޅުއްވާ ަދއުލަތުގެ ބަޖެްޓަގއި 

މްދަނީއާއި، ަޚރަދާއި، މިލްކިއްޔާާތއި، މިމައްދާގެ )ހ( ދަށުން އުފައްދާ އޮފީހުގެ އާ

މާލީ ޒިންމާތަކާއި ހިސާބު ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ މަޝްވަާރެއކު އޮިޑޓަރ ޖެނަރަލް 

ހަދާ ގަވާއިުދަގއިވާ ގޮުތގެމަތީން ލިޔެ ބަލަހައްޓާ އޮޑިްޓުކރުމަށްފަހު އެކުލަވާލެޭވ 

ށާއި ަރއްޔިތުްނގެ މާލީ ބަޔާން އެއޮފީހުގެ އަހަީރ ރިޕޯޓާއެކު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަ

ނޑަށް ފެންނަީނ މިމައްދާއަށް )ރ(  މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަުޅގަ



  

އިތުރުކުރަން. ެއއީ މި އޮފީހުގެ އަހަރީ ހިސާބުތައް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު 

އޮޑިޓްކޮށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ާޢންމުކޮށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ވަނަ މާއްދާެގ  3ޔާގެ މަޤާމުން ވަކިވެަފއިވާ މީހަކަށް މިޤާނޫނުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ނޑަެއޅިފައިާވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަމުެގ ޕެންޝަންެގ  ދަށުން ދިނުމަށް ކަ

ދެބައިކުޅަ ެއއްބައި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުްނނަށް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް 

ނޑަށް ފެންނަނީ، ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އޮތުން އަ 70 ުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދުނިޭޔަގއި ނެތް ހިނދެްއގަިއ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުހވަފަތް 

އަނބިކަނބަލުންނަށް ދޭންޖެހޭނޭ އެގޮތަށް އެމާއްދާ ިއޞްލާޙުކޮށްލަން. ވަރަށްގިަނ 

މާއްދާތަކަށް އެހެން ބޭފުޅުންވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހަުޅއްަވއިފި އަެނއްކޮޅުްނ 

ވަނަ މާއްދާ މިޤާނޫނުގެ  76ވެސް ވަރަށް ކުަޑ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ވަގުތު 

ެގ ޤާނޫނުއަސާސީްނ  9008ވަނަ މާއްާދަގއި އެހެން އޮތްކަމުަގއި ވީނަމަވެސް  75

އިްނ ފެށިގެން  9008ސްްޓ ޯއގަ 7ން ފެށި ތާރީޚުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަ

ނޑަށް މިޤާނޫނުން ލިބިދޭ އެންމެހާ ޢިނާޔަތްތައް ލިބި ދޭ ންާވނެއެވެ. އަުޅގަ

ފެންނަނީ، އެމާއްދާ އިޞްލާޙުކޮށް އެމާއްދާ އުވާލަން. ެއީއ އޭގެކުީރގެ މައްދާަގއި 

އެބަޮއވޭ މިޤާނޫނު ތަޞްދީޤްކޮށް ދިވެހި ސަުރކާރުަގިއ ގެަޒޓްކުރާ ުދވަހުން 

ަވނަ މާއްދާގެ އެބައޮްތ  79ވަނަ މާއްދާަގއި  73ފެށިގެންނެވެ. ހަމައެހެންމެ، 

ހަމަތަކުެގ  މްހޫރިއްޔާެގ މަޤާމުގައި ހުރި  މީހަކު ކުށްވެިރނުވެ ޤާނޫނީރައީސުލްޖު

ހައިސިއްޔަތުްނ ކޮށްފައިވާ ކަމަކާމެުދ  މަޤާމުގެ އެމަޤާމުގައި ހުރިއިރު މަތިން އޭނާ 

ނޑަެއޅިފަިއވާ  ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިާވ ކަމަކާމެދު މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ކަ

ޗަށް ެއްއވެސް ކޯެޓްއގަިއ ނުވަތަ ޝަރީޢަތުެގ ގޮތުގެމަތީން މެނުވީ އޭނާގެ މައް

އެހެން މަޖިލީހެއްގަިއވިަޔްސ ދަޢުވާެއއް ނުކުެރވޭނެ. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ 

ނަޑއެޅިަފއިނަމަ ޤާނޫުނގައި ކުށެމިމާއްދާ އިޞްލާޙުކުރަން. ެއްއކަމަކީ   ްއކަަމށް ކަ

ޙުކުރަްނ ަލންވާނެެއވެ. ހަމައެހެންމެ، )ށ( އިޞްލާތަޙްޤީޤުކޮށް ބައެކަމެްއ 

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ކުރެވޭ ތަޙްޤީޤުގައި ކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެހިސާބުން 

ސަރުކާރުން ދެްއވާ ިޢނާޔަތްތައް އުިނކޮށްލަންާވނެއެވެ. އެހިސާބުން 

ނޑަްށވެސް ަބއެއް ިއްޞލާޙުތައް ހުށަހެޅިއްޖެ.  ހުއްޓާލަންޖެހެނީ. އާދެ، އަުޅގަ



  

ނުޑ ަވގު ތު ކުުރކޮށްލުމުގެ ގޮތުްނ ނިންމާލާނަން ދެއްވި އެހެންކަމާއެީކގަިއ، އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ ވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނުޑވެސް ހަމަ އެހެން މެންބަރުންނެކޭ  ކެނދިކުުޅދޫ ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

ނުޑވެްސ ވަރަ އަްޙމަދު ިރޟާ ވާހަަކދެއްެކވުން: ށް ތާއީދުކުރާ ބިެލއް މިއީ. ައޅުަގނުޑ އެއްފަދައިން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި މިޤައުުމގެ ކަޅު މާޒީ ރީތިކުރުމަށްޓަަކިއެވސް އަުޅގަ

ތެރޭގައި މިފަދަ ޤާނޫނެއް ޮއންނަން އެބަޖެހޭ. މިކަން ކޮށްފައި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ 

ޅުންނަށް އެކަށީގެންާވ މަތީން ވެރިކަން ދޫކޮށްލާ ވެރިކަމުން ފައިބާވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފު

ރައްކާތެރިކަާމއި ޢިނާޔަތްތަެކއް ލިބިދީފައި ޝަރަފުވެިރކަމާއެކު މިޤައުުމގަިއ 

ނޑުމެން ތަނަވަސްކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ.  ރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި ުއޅެޭވނެ މަގު އަޅުގަ

ނޑަށް މިބިުލ  ނުޑ ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކަައކީ އަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ން މާބޮޑަށްވެސް ޚަރަދުބޮޑު އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެ ތަނަވަްސކަމާިއ ބަލައިލުމު

ނުބައްދަލު ޚަރަދުތަކެއް ކުަރން މިބިލުގައި ހިމަނާފައި ހުރިކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ 

ފާހަގަކުރެވޭ ވާަހކަ. އަދި އޭެގއިތުރުންވެސް ައޅުަގނޑު ހަމަ އަޅަިއގަންނަ ބައެްއ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(.  9ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނީ މާއްދާތައް އެބަހުރި. ފުރަތަމަ އަޅުގަ 

އެންމެފުރަތަމަ ވެރިކަމުން ފައިބާަވޑަިއގަންނަވާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ނޫީނ 

ނޑު  ރައީސްކަން ކުރެްއވި ބޭފުަޅކަށް އެންމެ ޢިްއޒަތްތެިރ ޝަރަފު އަުޅގަ

ކޮންމެ ބޭފުޅަކީ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި މިޤައުމުގެ ވެރިކަންކޮށްަފއި ފައިބާަވޑަިއަގންނަވާ 

މަ ބޭފުޅަކަށް ވާންޖެހޭ. ެއގޮތުން އެބޭފުޅުންގެ މެުދގަިއ ހަމަހަ އަޅުަގނޑުމެންނާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާކަެމއްނޫން. ލިބޭ ރައްކާތެރިކަމާިއ  ތަފާތުކުރުމެއް އޮތުމަކީ އެއީ ައޅުގަ

މާލީ ޢިނާޔަތްތަކާއި، ޝަރަފާއި ޢިއްޒަތާއި މިހުރިހާކަމެއް މިބޭބޭފުޅުންގެ މެދުގައި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  ވަަނ  3ވަނަކަމަކަށް  9ހަމަހަމަ ވާންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

މާއްދާގެ )ށ( ގެ )ހ( ޕެންޝަންގެ ވާހަކަ ޮއތް މާއްދާ. އަޅުަގނުޑ 

ނޑު  ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ޕެންޝަްނ އޮންނަންޖެހޭނީ އެންމެ ޕެންޝަނެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޤައުމުެގ ކުރިން ފަށައިގަންނަމުން ދެންނެވިގޮތަށް މިބިލަކީ، އަ ުޅގަ

ތަނަވަސްކަމާއި އެކަީށގެންވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ަޚރަދުތަކެއްގެ މަްއޗަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާތީ.  ބިނާވެފައި އޮތް ބިލަކާ ޢިނާަޔތްތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް ައޅުގަ



  

ނުޑ  4 ވަނަ މާއްދާ ދިިރއުޭޅ ޭގގެ ވާހަކަ ާބޔަންކުާރ މާއްދާ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިޤައުމު ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާގޮ ތުަގއި ދިިރއުޅޭެނ ެގއެްއ އަުޅގަ

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނީ މާލޭގައި ގެދޮރު ނެތް ބޭފުޅެއްނަމަ. މާލޭގައި ގެދޮރުހުރި 

ނޑުމެން އަެނއްކާ ބޮޑު ޚަރަދުކޮށް  ހާސް ރުފިޔާ  40ާހސް،  30ބޭފުޅަކަށް އަުޅގަ

ނޫނީ ގެެއއްެގ ޚަރަދު  ޚަރަދުކޮށް އެޕާޓްމަންޓް ަޚރަދު ދޭންޖެހޭނެކަމަކަށް

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ.  ވަނަ މާއްާދ  6ދޭންޖެހޭނެކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން  ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ވާހަަކ އޮތް މާއްދާ. ދަތުރުފަތުރުުކރުމަކީ އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ ރާއްޖޭެގ ތެރޭގަިއވެސް ވަރަށް ޚަރަދު ބޮޑުކަމެއް. އެބޭފުޅަުކ 

ވެަވޑަިއގެންފާނެ އަހަރުދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ާރްއޖޭހެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ބޭނުންފުޅު 

ވަަޑއިގަންަނވަން. ކޮންމެ އަަހރަކު ހުރިހާ ރަށަކަށް ވަޑަިއަގންނަވަން. ކިހިނެއްތޯ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޚަރަުދތަކަށް ކެތްކުެރވޭނީ. ެއވަރުގެ ޚަރަދުތަެކްއ 

ނުޑމެންގެ އެބަހުރިތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭެނ ޤާބިލުކަން އަޅު ގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަނެ ނުވާނެ ވެރިކަްނކޮށްފައި ފައިާބވަަޑއިގެން ހުންނަވާީނ 

 4، 3ވަަރކަށް އަހަރުފަހުން  75ވަރަކަށް  70އެންމެ ބޭފުޅެއްކަމަކަށް. ީމެގ 

ނޑުމެންނަށް މި ޚަރަދުތައް ކުރެވޭނެތޯ.  ވަނަ  7ބޭފުޅުންވެސް ތިއްބަވާފާނެ. ައޅުގަ

ޚިދުމަތުެގ ވާހަކަ އޮތް މާއްދާ ެކއްސާލާ ކޮންމެފަހަރަުކ  ސިއްޙީ މާއްދާ

ހުންވެރިެވގެން އަންނަ ކޮންމެފަހަރަކު އެބޭފުޅުން ބޭނުންވެދާނެ ފްރާންސަށް 

ނޑު ހަމަ ކުރިްނ  ނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ ެއކަންކުރާނީ. ައޅުގަ ބޭހަށްދާން. އަޅުގަ

ންމެ ބޭފުޅެއްކަމަށް ނުވާނެ އެ އް ދެންނެވިހެން އަޅުަގނޑުމެްނ ބަލައިގެނެ

ޚިދުމަތްތަްއ  ސިއްޙީހުންނާނީކީ. އަޅުަގނޑުމެން މީގައި ަބޔާން އެަބކުރަންޖެހޭ 

ނޑުމެން އެބޭފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ވަކި ަޤއުމުތަކެއް ިމ  އެފުރުޞަތު އަުޅގަ

ފަރުވާގޮތުން ވަރަށް  ސިއްޙީ ސަރަޙައްދުަގއި ދިވެހިރާއްެޖއާއި ަކއިރީަގއި 

ނެޑއް ޤަޫބލެއްނުކުރަން މިސާލަްށ  ކުރިއަރާފަިއ ހުރި ޤައުމުތަްއ އެބަހުރި. އަޅުހަ

ފަރުވާއެއް ފްރާންސަށް ގޮސްގެން ލިބިދާނެކަމަކަށް.  ސިއްޙީސިންގަޕޫރު ނުލިބުނު 

 90ވަނަ ާމއްދާ މުވަްއޒަފުްނގެ ވާަހކަ އޮފީހަކާ މުަވްއަޒފުން ދޭންވާނޭ.  8

ކަމެއްވެްސ މީަގއި މުވަްއޒަފުން އެީއ ކޮްނ ފެންވަރެްއގެ މުަވއްޒަުފން

 90ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް. އެބޭުފޅާ ބޭނުންވެދާނެ ޕީ.އެޗް.ޑީަހދާފައި ތިއްބެވި 



  

 90މުވަްއޒަފުންސް ކައިީރަގ މަސައްކަތްކުރަން. އެހެންނޫނަސް، 

މުވަްއޒަފުންނަކީވެސް ައޅުަގނޑަށް މާގިނަ މާބޮޑު އަދަދެއް. އަޅުަގނޑު ކުރިން 

ނޑަށް ދެންނެވިހެން އެންމެ މީހަކަށް  ނޑަށް ބޮޑަްށ ބަލާލީމަ އަޅުގަ މިބިލު އަޅުގަ

ފާހަގަކުރެވެނީ މިއީ އެންމެ ބޭފުޅަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ހަދާފައި އޮތް ބިލެއްކަމަށް. 

ނޑުމެން ނޑުމެން ޤާނޫނެްއ މިތާ ހަދައިގެއަޅުގަ  ްއ ނުވާނެ އެންމެ ބޭުފޅަކަށް. އަުޅގަ

ިރކަން ކޮށްފައި ފައިބާ ކޮންމެ ބަލަންޖެހޭނީ އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ ދެން މިޤައުމުގައި ވެ

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގައި ހުންނާނެކަމަށް.  ބޭފުޅަކު ޝަރަފާއި ޢިްއޒަާތއެކު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މިޤައުުމގެ ވެިރކަމުން ފައިބާ މީހަކު 

ފަހާގަނެ ރާއްޖެތެރެއަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގެ ދިނރުާބކޮޅުަގއި ބާްއވަިއގަެނއް 

ނުޑ  9ނުމަރާނަން.  ވަނަ މާއްދާ ޗުއްޓީ ހަމަ އަނެއްާކވެސް މިއޮންނަނީ. އަޅުގަ

މީގައި ބަޔާްނކޮށްފައި ެނތް ކޮން ޤައުމަކަށްތޯ ޗުއްީޓއަށް ފޮނުވާނީކީ 

، 4މަސްުދވަހުގެ ޗުްއޓީެއއް އެމެިރކާ ަކހަލަ ޤައުމެއްަގއި  7ވަަޑއިގަންަނވާނީކީ. 

ނޑުމެްނނަށް ދެވިދާނެ 5 ތޯ. ނުވާނެ އެކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މީހުންނަށް އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ވެިރކަން  79އެ މާލީ ޤަބިލުކަމެއް އަދި މިޤައުމަކު ނެތް. 

ގޭނެ ށް ދަޢުވާ ޝަރީޢަތައް ނުހިންވަަޑއިގަންަނާވ ބޭފުޅަކާ ދެކޮޅަކޮށްފައި ފައިބާ 

 .ވާހަކަ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އުފައްދަވާ ކޮމިަޝނަކުން ނޫންގޮތަކަށް

ނޑުމެން މީގެ އިތުރު މާއްދާެއއް  މިމާއްދާގައި މިހެން ބަޔާންކުާރ ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ލިޔަންޖެހޭނެ. ވެރިކަމުން ފައިބާަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުަޅުކ އެބޭފުޅާ ވެރިކަމުެގ 

ދުވަސްވަރު އެްއވެްސކަމެއް ޯގސްކޮށް ކުރަްއވާފައި އޮތްތޯ ބަލަން ތަޙްޤީޤުކުރަން 

 ކަމަށް. އެހެންނޫނިއްޔާ....ޖެހޭނެ ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަން
 

 ވަގުތު.... ރޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: 

 

 އާދެ، މި ނިންމާލަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންޫނންކަމަށްވަންޏާ ނިކަމެތި  ކެނދިކުުޅދޫ ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

ފަރާތުން ލިބިފައި އޮތް އަނިޔާެއއް  ރައްޔިތަކަށް ވެިރކަމުަގއި ހުންނެވި ބޭފުޅެއްގެ އަްޙމަދު ިރޟާ ވާހަަކދެއްެކވުން:

ކިހިނެއްތޯ ޭއގެ ަޙއްޤު ހޯދާނީ. ސީދާ އެބޭފުޅަކަށް ޝަރީޢަތަކަށް ނުދެޭވ 

ކަމަށްވަންޏާ ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުން އޮންނަންޖެހޭނެ ކޮމިޝަނެއް އުަފއްދާފައި 

ޅާެގ އެްއވެސް ަރއްޔިަތކަށް ނިކަެމތި ރައްޔިަތކަށް ވެރިކަމުަގއި ހުންނެވިއިރު އެބޭފު



  

ފަރާތުން އެއްވެސް ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފަިއވޭޯތ ބަލަން. ނިންމާލަމުން 

ންނަށް ދެއްވާ އެންމެފަހު ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ވެރިންެގ އަނބި

ޢިނާޔަތްތަކުގެ ވާހަަކ މީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮުތގަިއ 

ށް ޢިނާޔަތެއް ދެްއވަންޖެހޭނީ ވެރިކަމުެގ ދައުރުަގއި އެބޭފުެޅއްެގ ވެރިންގެ އަނބިންނަ

އަނބިކަނބަލުން އިޖުތިމާޢީ އެްއވެސް ޚިދުމަތެއް ކުރަްއާވފައިވާނަމަ. ޤައުމަށް 

އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތެއް ނުކުރައްވާ ބޭފުަޅކުގެ އަނބިަކނބަލުން އެ ޢިނާޔަތް 

ނެޑއް ޤަބޫލެއްނުކުރަ ން. ހަމަ އޭެގއިތުރުން އަންބެތްެގ ދޭންޖެހޭނެކަމަކަށް އަޅުގަ

ގޮތުަގއި ހުންނެވިހާދުވަހު ދެވަނަ ކައިވެންޏެްއވެސް ކުރަްއވަފާނެ. 

އެހެންވެއްިޖއްޔާުމވެސް ައޅުަގނޑުމެން ވީޯތއޭ އެބޭފުަޅކަށް އެޢިނާޔަތްތައް ހަަމ 

 އުމުރުދުވަހަށް ދޭން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއވާ  ސުފް ފެލިދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު ޔޫ

މީހަކަށް ކޮށް ޢިއްޒަަތކާއި ޝަރަފުވެރިކަމާެއކު އެމަޤާމުްނ ފައިނބާފައިވާ މީހަކަްށ   ނަޢީމް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނަޔަތާއި އެހެނިހެން ކަްނކަން ދޭންޖެހޭނެކަމަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނެފައިާވ ހިނދު އެކަމަށް ޤާނޫނެއް ހަދަންޖެހޭނެކަމަށް 

ބުނެފައިވީހިނދު މިޚުދޫދުގެ ތެރެއިން މިމަޖިލީހަށް ބިލު 

ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވިކަމަށްޓަަކިއ ވިލިމާފަންނު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ތެރޭގައި ދެން އަޅުަގނޑު ނިހާންއަށް ވަރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ، މިބިލާ ދޭ

ދަންނަވާލަން އޮތީ ވަރަށް ކުރުކުރު ވާހަކޮެޅއް. ެއއީ ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑު ދަންނަވާލަން ދެން ޖެހޭ  މިބިލާމެދު ވާހަކަދައްކަވާލާަފިއ ހުރީތީވެ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މިބިލުގަިއ އެކުެލޭވ ކަންކަން ކޮމިޓީން  ވާހަކަައކީ އަުޅގަ

މުން ގެންދާ ވަގުތުަތކުަގއި އަުޅަގނޑުމެްނ މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަ

ނޑުމެންގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  މިވަގުތު ކަންަތއްތަކަށް އިޤްިތޞާދީގޮތުން އަުޅގަ

ދިމާވެފައިވާ އެިކއެކި ކަންަތްއތަކަށް ވިސްާނވަަޑއިގެން މިބިުލ ބައްޓަންކޮށްދެްއވުމަކީ 

ރާތުން ވަރަށް އަދަުބވެިރކަމާއެކު އެދޭ ކަމެކޭ. އަޅުަގނޑު ތި އެންމެ ބޭފުޅުންގެ ފަ

އާދެ، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިމަޖިލީހަށް މިބިލު ވަރަށް އަވަހަްށ 

ނޑު  ފާސްކޮށްދެއްވަންޖެހޭނެކަމުަގިއ ވިދާޅުވެފައި އޮްތކަމުަގިއ ވިޔަސް އަުޅގަ



  

ށް ވިސްނާ ކަްނކަން ދަންނަވާނީ މިބިލާ ދޭތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންާވވަރަ 

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭވަރަށް ކަންކަންކޮށްަފއި ނޫނީ މިބިލު ފާސްނުކުރުމަށް 

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަމޭ. ެއހެންނަމަވެސް، މިބިލު ކޮމިީޓއަކަްށގެންގޮްސ މިބިލާ 

ނޑު އެޭދ ކަމެކޭ. އާދެ، ބަެއއް  ދޭތެރޭގައި ރަނގަޅު ގޮތެއް ިނންމުމަކީވެސް އަުޅގަ

ޅުން ވާހަކަދަްއކަމުން ިވދާޅުވެއްޖެ، މިފަދަ ޢިނާޔަތްތަކަކާިއ ކަންތައްަތްއ ބޭފު

އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްދިނީ މިބޭފުޅުން ސިޔާސީ ގޮުތން ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އަޅުަގނޑުމެން އެދޭކަެމއް ނޫނޭ. އަޅުގަ

ރޫހާިއ އެްއގޮްތވާގޮުތގެމަތީން  ތަޢާރްފަވެފައި މިވާ ވަުރަގދަ ޑިމޮކްރަސީގެ 

ނޑުމެންނަށް މިވަގުތު ކަންތައްަތްއ  އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގެންނޭ މިތިބީ އަޅުގަ

ކޮށްދެވެން އޮތީ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ލިބޭ ޚިދުމަތެކޭ ސިޔާސީ ގޮތުން މީހުން 

ނޑުމެން  ހަރަކާތްތެރިވާ ހަރަކާތްތެރިުވމަކީ. އެީއވެސް ރަްއޔިތުްނނަށް އަޅުގަ

ތުންނަށް ލިބޭ ވަރަްށ ގިނަގުނަ ފައިދާތަެކކޭ. ސިޔާސީގޮތުން މީހަކު ރައްޔި

ނޑުމެްނ  އެކަހެރިވެަފއިހުރުން ެއއީ ހަމަގައިމުްނވެސް އަޅުަގނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށާއި މުޖަތަމަޢަށް އޭެގއިން ެއކަށީގެްނވާ ފަިއދާތަކެއް ލިބޭނެ ގޮެތްއ 

ނުޑ ދަންނަ ވާނީ، ދެންވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ މިބިލު ނޫން. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިރޫުޙގަިއ ބަލައިގަެނ މިބިލާ ދޭތެރޭގައި ކޮމިޓީަގިއ 

ނޑުމެްނގެ ޙާލަތާއި ިމއަދުެގ ކަންތައް ހުރި ގޮާތިއ  ވިސްނަންާވވަރަށް ވިސްނާ އަުޅގަ

ނުޑ ދޭތެރޭ ވިސްނާ މިބިލާ ދޭތެރޭގައި ރަނގަޅު ގޮތެއް ނިންާމލަދެއްވުމަކީ އަުޅގަ

 އެދުމެކޭ. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއވާ  އިހަަވންދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު 

މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތާއިބެހޭ ބިލެްއ މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި   ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا އަްޙމަދު ޢަްބދު

ންދާ މަރުޙަލާގައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނުޑެގ ބަޙުސްކުރަމު

ނޑު  ޚިޔާލު އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ވާހަކަފުާޅއި ކުަޑޮކށް ތަފާތޭ. އަޅުގަ

މިބިލު ހުށަހެޅުއްވި ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި 

ނިކަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިބިލު މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަ

އަނބުރާ ގެންދެވުމަށްފަހު ހުުޅހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މޫސާމަނިކު 



  

ހުށަހެޅުއްވާފަިއވާ ބިލާއި ދެިބލު އެއްކޮށްލުމަށްފަހުަގއި ރަީއސާއި ނައިބު ރަީއސް 

މާލީ އިނާޔަތާއި  އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަްނ ކޮށްފައިާވ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ

ރައްކާތެރިކަާމއި އަދި މުސާަރއާއިބެހޭ ބިލެްއގެ ގޮތުަގއި ުހށަހަޅުއްވާ އެކަންަތއް 

އެހެން ކޮށްލަދެްއވުން ެއއީ ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ފެނެއޭ. ެއއީ ރަނގަޅު ކަެމއްގޮުތގަިއ 

ނޑު  އަޅުަގނުޑ ދެކެމޭ. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، މިބިލަށް ބަލާލާއިުރ މިބިލިގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ކަންބޮޑުވާ ވަރަށް ގިނަ ަކންތަތައް އެބަހުރި. އަުޅގަ

ރައީސްކަންކޮށްަފއިވާ މީހަކު ޝަރަފްވެރިކަމާ އަނބުރާ ިޢްއޒަތާ ެއއްކޮށް އުޅުމަީކ 

ނުޑ  ނުޑ ެއކަމަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުުކރާ ކަމެއް. އަުޅގަ އެއީ ހަމަ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ދެކޮޅެއް ނޫން. އެހެންނަމަ ވެސް، ހަމަ އޭގެ ފަހަތުން އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑ ެއ ތާއީދުކުރަީނ ދިވެހި ދަޢުލަތަށް ވާހަަކއަީކ ނުއުފުލޭވަރު ބުަރއެއް 

ނުޖެހި ޝަރަފާއި ޢިއްޒަތާެއްއކޮށް އުެޅވޭނެ ގޮެތއް ހަމަޖެހިގެން ދިއުންކަމަށް. ހަމަ 

ޣްލަބިްއޔަތު ބޭނުންކޮށް މިހާރު އެާއއެކު މިބިލު މިހާރު މިއޮތް ގޮތުން މަޖިލީހުގެ އަ

ނިމިގެންދާގޮތަށް ބަލާއިރު ާފސްވެއްޖެނަމަ ިދވެހި ރަްއިޔތުން މާދަމާ އެކަމާ 

ނޑު ިރކޯޑަށްަޓކަިއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ.  ހިތާމަކުރަންޖެހިދާނެ ވާހަކަވެސް އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިބިލުގެ ފުރަތަމަ މާއްދާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކު ކުށްވެރިނުވެ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން މަޤާމުން 

ވަިކވެއްޖެނަމަ ޢިނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭގޮތަށް އޮތުމަށް، ކުށްވެރިުނވެ 

ނޑަށް ފެންނާތީ އެވާހަކަވެްސ  ނޑަައޅާނެ ގޮެތއް އޮންނަން އަުޅގަ ވަިކވިކަން ކަ

ލުގެ ދެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދަޢުލަތުެގ ދަންނަވާލަން. ހަމައެއާެއކު، މިބި

ޢިއްޒަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ެއންމެ ޢިއްޒަތްތެރިޔާކަމުގެ ޝަރަފާއި މަޤާމު އޮންނަ 

ނޑަށް  އޮތުން ޢިއްޒަތްތެރިންގެ ޝަރަފާއި މަޤާމު މިހެން އޮތުމަށް އަޅުގަ

ށ( ަގިއ ތާއީދުކުރެވޭ ވަހަަކވެސް ދަންނަވާލަން. ހަމައެއާެއކު، ދެަވނަ މާއްދާގެ )

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާުމން ވަކިވެަފއިވާ މީހުންގެ ތެެރއިން އެަކކަށްވުރެ ގިނަ 

މީހުން ދިރިތިބުމަށް ދަޢުލަތުގެ އެންމެ އިސް ޢިްއޒަތް ދެޭވޮގތަށް ހަމަޖައްސަންވާނީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަޤާމު އަދާކޮށްފަިއވާ މީހުންނަށް ިއސްކަންދޭ އުސޫލުންނޭ. 

ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންކޮށް ޤައުުމގަިއ  އަޅުަގނޑު

އެކަކަްށވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބިނަމަ އެންމެނަށްވެސް ހަމަހަކަމާއެްއކޮށް އެޝަރަުފ 



  

ލިބެންވާނެ، ަވކި މީހަކަށް އިސްކަންެދވޭ އުސޫެލއް ޮއެވގެން ނުވާނެ. ކޮންެމ 

. ހަމައެާއއެުކ، ިމބިލުގެ ދެވަނަ ާމއްދާެގ ބޭފުޅަކުވެްސ ކުރެްއވީ ަޤއުމުެގ ރައީސްކަމޭ

)ނ( ގައި  ރައީސްކަންކުަރއްވާަފއިވާ ބޭފުޅަކަށް މުޚާޠަބުކުރެވޭ ކޮންމެފަހަރަުކ 

ރައީސް މިނަން ކުރިއަްށ ބޭނުންކުރެއްވީމާ އޮޅުންައރާނެ، ދެންމެ އެހެން 

ނަވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އަރާނެތީ. އަޅުަގނޑު ދަން

ނޑަށް ފެނެޭއ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ކުރީގެ ރަީއސް އޮތުން ރަނަގޅުކަމަށް އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ މީހަކަށް ލިބޭ ޕެންޝަނާބެހޭގޮތުން އެއްެޗއް 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެއްަދުއރު ވިޔަސް ދެދައުުރ  ދަންނަވާއިރު އަުޅގަ

ރުފިޔާގެ އުޖޫަރތެއް ނޫނީ ޢިނާޔަތެއް  50000ންނަނީ ވިޔަސް ައޅުަގނޑަށް ފެ

ނަޑއެޅިފައި އޮތުމޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ތިންަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ްށ  މަހަކަށް ކަ

ރުފިޔާެގ  50000ބަލާލާއިރު މިދެންނެވި ތިންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ެއވާ 

ނޑަށް ާތއީދުކު ރެޭވ ކަމެްއ ނޫން އިތުރަށް އިތުރު ޕެންޝަެނއް ދިނުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

ނޑު މިވާހަަކ މިދަންނަވަނީ ވަކި  ވާހަކަެވސް ދަންނަވާލަން. އަޅުގަ

ބޭފުޅަކަށްވީތީެއއްނޫން. ކުިރައށް އޮތްތާނގައި އަދި ދިެވހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނެްއ 

ނުޑ ދަންނަވާފަދައިން ަޤއުމުގެ މަސްލަޙަތާިއ  ހެދެންވާނީ އަބަދުވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެއްގޮަތކަށްެވްސ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަޙަތު އިސްކޮ ްށގެން. އަުޅގަ

ވިސްނަިއގެން ނުވާނެ މިއަުދ އެންމެ ބޭފުޅަކު ހުންނަވާފައި މާދަމާ ދެ ބޭފުޅުން 

ނުތިއްބަވާނެކަމަކަމަށް. މާދަމާ ދެބޭފުޅުން ތިއްބަވާފާނެ. އަނެްއދުވަހު ތިން ބޭފުޅުން 

ރެޭވއިރުަގއި މިބުރަ ތިއްބަވާނެ. އެހެންވީަމ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިކަންތައްތައް ކު

އުފުލަންޖެހޭނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްކަމާމެުދ ވިސްނާ ރަނގަަޅށް 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަންތަްއތައް އެންމެ ރަނަގޅު 

ނޑު ނުދެކެން. ޢިއްޒަތްތެިރ  ގޮތަކަށް މިކަންަތއްތަްއ ގެްނދެވޭނެކަމަކަށް އަުޅގަ

ާޔގެ މަޤާމުން ވަިކވެފަިއވާ މިހަކު އެފެންވަުރގެ މީހަކު ރައީސް، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް

ދިރުއުޅުމަށް އެކަށީގެްނވާ ފެންވަރުގެ ތަނެއް ނުވަތަ އެފަދަ ގެެއއް ނުވަތަ ތަނެްއ 

ކުއްޔަށް ހިފޭ ފެންވަރުެގ މާލީ ޢިނާޔަތެއް ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި 

ނޑު ކަންޮބޑުވޭ. އެފަދަ ކިަތއް އިމާ ރާތެްއ ރާއްޖޭަގއި އެބަހުރިތޯ އޮތުންވެސް އަުޅގަ

ނުޑ  ނޫނީ ހަދާނެ ބިން މިމާލޭގައި އެބަހުރިތޯ މިއީ އުފެދޭ ސުވާލެއް. އަުޅގަ



  

ދަންނަވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއވާ ބޭފުޅަކަށް އެބޭފުޅެްއގެ ައއިލާާއއި 

 50000އެްއކޮށް ނޫނީ އެބޭފުޅަކު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ބޭފުޅުންނާއެކު އުޅުްއވުމަށް 

ރުފިޔާ ެއއީ ހަމަ އެންމެ ަރނގަޅު އަދަދެކޭ. އެއަދަުދގެ ތެރޭގައި އެޕާޓްމަންޓްެގ 

ކުލި ހަމަޖައްސާލައިގެން ދިރިއުޅުްއވުމަކީ ެއއީ ހަމަ އަނބުރުބެރިކަމާއި 

ޝަރަފާއެއްކޮށް ނުުއޅުްއޭވވަުރގެ އަދަދެއް ނޫނޭ. އެއަދަުދން އެންމެ ރަނގަޅަށް 

ނޑަްށ ޤަބޫ ލުކުރެްއވޭތީ އެވާހަަކވެސް ދަންނަވާލަން. އުޅުްއވޭނެކަމަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި މިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ  5ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިބިލުގެ 

މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާ މީހަކަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ދެވޭ އެންމެ 

ށް ފެނޭ. މަތީ ފެންވަރަށް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްދޭ މާއްދާ އުވާަލން އަޅުަގނޑަ

އެކަީށގެންވާ ޙިމާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަން ނޫނީ ސަލާމަތްކަން ބެލެހެއްޓޭނެ 

އެކަީށގެންވާ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެކަމަށް ޮއތުން އެއީ އެންެމ 

ރަނގަޅުގޮްތކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، 

ހަކަށް އެމަޤާމުަގއި ހުންނަ މީހަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޤާމުން ވަިކވާ މީ

އެކަީށގެންވާ ފެންވަރަށް ދިވެިހރާއްޖޭަގއިކުރާ ދަތުރުފަތުރުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތަްއ 

ނޑު އިންކާރުކުރަން. ައޅުަގނުޑ  ދޭންޖެހޭނެކަމަށް އޮންނައޮތުން އެމާއްދާއަްށ އަުޅގަ

ފަދައިްނ  ދަންނަވާނީ އެހެން ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންވެސް ފާހަގަކުރެްއވި

ސަރުކާރުން ބޭނުންވެއްޖެިހނދެއްަގއި ސަރުކާުރގެ ބޭނުންފުޅަށް ކުރައްާވ 

ދަތުރުފުޅުތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޚަރަދު އެފޯރުކޮށްދޭންވާނެކަމަށް. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ 

ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅަކު އަމިްއލަ ޙައިސިއްޔަތުން އެބޭފުޅާ ައމިއްލަ ޙައިސިއްޔަތުްނ 

ރުފުޅުތަކަްށ އިތުރު ފައިާސިއ ޢިނާޔަތާއި އެްއޗެހި ކުރަްއވާ ދަތު

 8ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ ެއއީ ކުެރވޭވަުރގެ ކަމަކަށް ުނވާނެ. ހަަމއެާއއެުކ، މިބިލުެގ 

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުން ވަކިވެަފިއވާ މީހަކު މުޖްތަމަޢަށް 

އި ެއކަމަށް ބޭނުންވާ އެކަށީގެްނވާ ފައިދާހުރި މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކަ

މުަވއްޒިފުްނ އޮތް އޮތުމުގެ ވާހަަކއަށް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ  90އިމާރާތަކާއި 

މިފަދަ މަސައްކަތަކީ ސަުރާކރުގެ ބޭނުންފުޅަށް ސަރުކާުރން އެދިގެން ކުރަްއާވ 

ސާރަާއއި މަސައްކަތެްއކަމަށްވާނަމަ ެއކަަމށް ބޭނުންވާ މުވަްއޒަފުންނާއި އެމީހުންގެ މު



  

އުޖޫރައާިއ ެއކަން ކުެރވޭނެ އޮފީސް އިމާރާެތއް ނޫނީ ޖަގާިއގެ އިންިތޒާުމ 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެކަމަށް ޮއންނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް...

 

 ވަގުތު...  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

   

ނޑަްށ  އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކުރުކޮްށލާނަން ނޫނީ ދެވަނަ އިހަަވންދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު   ފުރުޞަތެއް އަުޅގަ

ނޑު ވާހަކަ ނިންމާލާނަން. ޝުކުރިއްާޔ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا އަްޙމަދު ޢަްބދު  ދެއްވާނެކަމަށް ހީކުރަމުން އަުޅގަ

 

 `. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  ދުވާަފރު ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

 ރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ މެންބަ މުޙަްނމަދު ުޒެބއިރު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްަފއިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާެތރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަާކ  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ނަމަވެސް، ައޅުަގނުޑ  ބެހޭ ބިލަށް އަޅުގަ

އޮތް. އަބަުދވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ކަންބޮޑުވާ ަމއްސަލަެއއް ެއބަ

ކޮޅެއްނެތި އަބަދުވެްސ ދާކޮުޅ މިފެންނަނީ. އެހެންކަމަށްވާިއރު އެކަމާ ދޭތެޭރގަިއ 

ނޑު ޤަޫބލުކުރަން. އަބަދުވެްސ  ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭކަން އަޅުގަ

ީނ ނަމޫނާއެއް ގޮުތގަިއ އެމެިރކާގެ ވާހަކަ، އިނގިރޭސިިވލާތުގެ ވާހަކަ ނޫ

ކޮންމެވެސް އެހެން ޤައުމެްއެގ ވާހަކަ މިދެްއކެނީ. އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްަތްއ 

ބައްޓަންކުރަންވާނީ މި ދިވެހިާރއްޖޭގެ މާޙައުާލއި ެވއްާޓއި ުގޅޭގޮތުން މުޅި ޤައުުމެގ 

ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށް ަބއްަލވަިއގެން. ައޅުަގނޑު މިއަދު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ 

ދަށު ދަރަޖައެއްަގއި. މިފަދަ ޤާނޫނެއް ނިމިގެންދާއިުރ  ޙާލަތު މިއޮތީ ވަރަށް

ނޑު  މިދުވަސްވަރަށް ބިނާކޮށް ިނންމެވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އަުޅގަ

ފަހަރެއްގަިއވެސް ނުދަންނަވަްނ އަބަދު މިޙާލަތުގައޭ އޮންާނނީކީ. އެހެންނަމަވެސް، 

ކެއް ވަކި މީހަކަށް ނޫނީ ޤައުމުގެ ޙާލަތު ދަށަށްދާ ވަގުތު މިފަދަ ބޮޑެތި ޚަރަދުތަ

ވަކި ބަަޔކަށް ކުރަންެވއްޖެަކމުގަިއވަންޏާ އެކަމިގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު ކުރާނީ 

ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް. ވީމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުްނނާ ދޭތެރޭގައި ވިސްާނ 

ފިކުރުކުރެްއވުމަށްފަހު މިފަދަ ކަންތައްތައް ނިންމެވުމަްށ މުޅި މަޖިލިސްއަށް 

ޮގވާލަން. އާދެ، މިއީ ވަިކ މީހަކަށްޓަކަިއ ކުެރވޭ ކަމަކަމަށް ވެގެެނއް އަޅުަގނޑު 



  

ނުވާނެ. މިވީ ދުރު މުސްތަޤްބަލަށް ޤައުމުގެ ފައިދާ ކުރެވޭ ކަމެއްކަމަްށ 

އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރަގއި  90އަހަރު ނޫނީ  75ބައްލަވަްނވާނެ. ކުިރއަށްއޮްތ 

ވާަފިއވާ އެކަކަްށވުރެ ގިނަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރއް

ބޭފުޅުން ނޫނީ ދޭކަށްވުރެ ިގނަ ބޭފުޅުން ފެނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަެމއް. ކޮންމެ 

ބޭފުޅަކަށް އެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާއެއް މަހަކު ޚަރަދުކުަރންވެއްޖެކަމަށް ވާނަމަ. 

ނޑުމެން ހަނދާންކުރަންވާނެ. ވީމާ،  މިޚަރަދު ވަރަށް ބޮޑުވެގެން ދާނެކަން އަޅުގަ

ޤައުމީ މަސްލަޙަތުގެ އިސްކުަރއްަވއިގެން ޤައުމަށްަޓކައި ކޮްށދެވޭ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި 

ނޑު ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ކިބައިން އެދެން.  މިކަންތައް ބައްޓަންކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަ

ސުލްޙަމަސަލަސްކަމާއެކީ މިަކންތައް ވީހާވެސް ައވަހަކަްށ ނިންމަވާލަދެއްވުމަކީ 

ބޮުޑ ކުރިއެރުެމއް އަިދ ހުރިހާ އެންމެނަށް އޮްތ  މިކަމަށް އޮތް ވަރަށް

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ދެްއވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ  ހިތްހަމަޖެހުމެއްކަމަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 `. ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބެއިރު  މަޑަވެލި ދާިއރާގެ ެމންަބރު 

އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކއިގެ ގިަނ ބައެްއ ފުރިހަމަކުރައްަވއިފި. އެމަނިކުފާނު ދެއްިކ  ެދއްކެުވން:މުޙަްނމަދު ާނޒިމް ވާހަކަ

ނޑުމެން އަބަުދވެްސ  ނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަ ވާހަކައަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއުޅެނީ ހެޔޮވެރިަކމެއްކުރަންކަން. ެއއީ  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނީ އަޅުގަ

ެހޔޮވެިރކަމެއް ކުރަން. ހެޮޔވެރިކަުމެގ ނިޔަތަކީ ކުީރގަިއ މިސަރުކާރު ވަޢުދުވީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ޮކށްފައި ތިބި މީހުންނަށް ރަނގަޅަށް ކަމޭހިތުން. 

ނޑުމެންގެ މިސަރުކާރުގެ ޅަފަތުަގިއ  ނޑިވަުޅަގއި އަުޅގަ އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން މިދަ

ގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ އަޅުަގނޑުމެން ވަޢުުދވިން މުޅި ރާއްޖެއަށް މިރާއްޖޭ

ކުރިން ކޮށްފައި ހުރި މީހަކަށް، އެމީާހގެ ޢިއްޒަާތިއ ޤަދަރު މިޤައުމުގަިއ 

އޮންނަންޖެހޭނެއޭ. ހިތާމަޔަކީ ކުރީގެ ސަރުކާުރގެ ޅަފަތުގައި ކަން ެއގޮތަްށ 

ނުޑ މިއަދު މިޕޯޑިއަމްގައި ހުރެގެން މި ޢިއްޒަތްތެރި  ވެގެންނުދިަޔއީމަ. އަުޅގަ

އި މިކަމަށް ހިތާމަފާޅުކުރާ ވާހަކަ މުސްތަޤްަބލަށްޓަކައި މިޤައުުމގެ މަޖިލީހުގަ

ނުޑމެން ބޭނުން މިވަނީ  ރިކޯޑަށްޓަަކއި މިފުރުޞަތުަގއި ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ރާއްޖޭަގއި ކުރިއަށްއޮތްތަުނގަިއ އާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ާއ 



  

އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ މި އާ  ގޮތްތަކަކަށް ވެރިކަން ަބްއޓަންވެގެންިދއުން.

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ާވގޮތުން ފަސްއަހަރުން ކޮންމެ ޓަރމެއް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ. 

އެއީ ފަހަރުގައި ކަްނާވގޮތުން މިވަގުތު ސިޔާސީ މަޝްރަޙު މިހުންނަ ގޮތުން ބައެއް 

އޭ. ބޭފުޅުން މިހާރުވެސް ވަކާލާތުކުރައްވަމުން ދަނީ މާދަމާވެސް ވެރިކަން ެވއްޓިދާނެ

އެހެންވެއްިޖއްޔާ ތިންމަހުންެވސް ހަތަރުމަހުންވެސް އާ ރައީސުން ތިބުމަކީ 

އެކަީށގެންވާ ކަމެއް ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުން އެގޮތަްށ ޤަބޫލުކޮށްފިއްޔާ. 

ނުޑމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ މިވަރުގެ ޤާނޫނެއް ިމ  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެ ންނަށް މިކުރެވެނީ ކޮންކަެމއްތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ހެދިގެންދާއިރު އަުޅގަ

ނޑު ހިތާމަކުރަން.  މިއީ ޒިންމާދާރު ކުަޑގޮތެްއަގިއ މިބިލު މިތަނަށް ހުށަހެޅީތީ އަޅުގަ

މިބިލުގައި ހިމެނެންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތައް ީމގައި މިހިރީ ަރނގަޅަކަށްނޫންކަްނވެސް 

ދާގެ )ށ( ގަިއ ަވނަ މާއް 77އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ހަމައެާއއެީކގައި މިބިލުގެ 

އެބަޭވ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ކޮށްފަިއވާ މީހެއްގެ އަންބަކު. އެހެްނވީމާ، 

އަޅުަގނޑު މާނަކުރަނީ ެއއް އަނބިންކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އިސްލާމްދީނުަގިއ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް މުސްލިމުންނަށް ވީތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢަދަދުތަކެއް 

ނަޑއެޅިފަ އި އެބަހުރި. އެހެންވީމަ، ެއގޮތަށް އޮތުމުން ެއކަން އިސްމާލްދީނުގަިއ ކަ

އުސޫލުތަކުްނވެސް ނެްއޓިގެންދާކަން އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން. 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އެންމެފަހުން މި ބޭއްވުނު ރިާޔީސ އިންތިޚާބުަގއިެވސް 

ަބއްލަަވިއގެން  ވާދަކުރެްއވި ބޭފުޅުްނގެ ތެެރއިން ހަތަރު ބޭފުޅުންނާ ަކއިވެނި

ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ތިބިކަްނވެސް ައޅުަގނޑު މިފުުރޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން. 

އެހެންވެއްިޖއްޔާ މިޤާނޫނު މިގޮތަށް ފާސްެވއްޖިްއޔާ ެއ ހަތަރު ބޭފުޅުންެގ 

ނޑިވަޅެްއަގއި  އަނބިންގެ ޢިނާޔަތާއި މިކަްނތައްތަްއވެސް ދާނެކަމީ މިކަހަލަ ދަ

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. މިކަހަލަ ޤާނޫނެއް ހެދިގެ ންދާއިރުަގއި އަުޅގަ

މިއަދު ނުވިސްނާ އެންމެ މީހެއްެގ މައްޗަްށ ބަރޯާސވެގެން ތިބެ ކަމެއް ކުރުމުްނ 

ނޑުމެން ދަންމަޅީގައި ޖެހޭނެ. އެހެންވީމަ، މިކަހަލަ ޤާނޫނުތައް  މާދަމާ އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑގެ ދަރީންެގ  ހެދިގެންދާއިރުަގއި ދިވެހިރާްއޖޭގެ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި

ދަރީންނަށްޓަކައި މިކަންތައްތަަކށް ވިސްނަންޖެހޭނެ. މިއިކީ ުބއްދި ސަލާމަތުން ތިބޭ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން މިބިލުގެ ރޫޙަށް  ބަޔަކު ކުރަން ހެޔޮވާވަރު ކަެމއް ނޫން. އަޅުގަ



  

އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މިހިރަ ކަހަލަ ކަންތައްތަަކކީ 

ޑުމެންނަށް ކެތްކުެރޭވނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނ

ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައްތަުކެގ ވާހަަކވެސް އެަބއޮތް. ދަުތރުފަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމު 

ރާއްޖޭަގއި މިަވގުތު އުފެދިފަިއ އޮތް ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރު ބޭނުންވަީނ 

އުމު އެިކއެީކގައި ގުުޅވާުލން. އެކަހަލަ ގޮތަކަްށ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން މުޅި ޤަ

ނޑަނޭޅި ބިލުގަިއ  ނެތި ޙާލަތެއްގައި މިވަގުތު ަދތުރުފަތުރު ކުރާނެ ވަކި ގޮތެއް ކަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ  އޮތިްއޔާ މިކަމަށްޓަަކއި ދާނެ ޚަރަދަކީވެސް އަުޅގަ

ހަަރކު ވަިކވަރަކަށް ނުވަަތ ކަމެއް. މިބިލުގައި އެކަން ފުރިހަމަކުރެވިފައި ނެތުމަކީ އަ

ނަޑއެޅިަފއި ުހރިނަމަ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ުއފަލާއެކީަގއި އެބިލުގެ  ވަިކގޮތަކަށް ކަ

ރާއްެޖއިން  އެމާއްދާތަކަށް ތާއީދުކުރާނެ ާވހަކަވެސް ދަންނަވަން. ހަމަ އެާއއެީކގައި

ބޭރުގައި މިތަނުަގއި ވަަރށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން މިކަން 

ނަޑއެިޅގެްނ ފާހަގަކުރަ ްއވައިފި. ރާއްޖެއިްނ ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަުކގަިއވެސް ކަ

ވަރަކަްށ  75ވަިކގޮތެްއ ަވކި އުސޫލެްއ ޮއންނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫނިްއޔާ މީެގ 

އަހަރު ދުވަހު ތެރޭގަިއ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއ 

ނޑުމެންނަށް ކަން ތިބެވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަްތތެރި ބޭފުޅުންނަށް އަ ޅުގަ

ކުރަންވާނެގޮެތއް ނޭނިގ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުޅަދާނަނުވާނެގޮަތކަްށ 

އަޅުަގނޑުމެން ބިލެްއ ފާސްޮކށްފިއްޔާ މިޤައުމަށް ވެގެންާދނެގޮތަކާއިމެުދގަިއވެްސ 

މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ތިބި މެންބަރުން ވިސްނާވަޑައިގަންަނވަންޖެހޭނެކަމަށް 

ަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިބިލުގައި އަޅުަގނުޑ އަޅު

ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތަކެްއ ގެންނަން އެބަޖެހޭ. 

މިބިލަކީ ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެސް ިމއެދެނީ 

ިއ ތިބޭ މީހުންނަކީ ޢިއްޒަާތއި ޤަދަާރ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ކޮށްފަ

އެީކގައި މިޤައުުމގައި ުއޅެވެްނޖެހޭނެ ބައެކޭ. އެބޭފުޅުން އަދި ވަޒީރުކަން ކޮށްފަިއ 

ތިބޭ ބޭފުޅުންނަކީވެސް ޢިއްޒަތާއި ޤަދަރާ އެީކގައި ިތބެވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ 

ނަގަމުން، ފަހަތުން  ބައެކޭ. މިޤައުުމގައި އެބޭފުޅުން މާދަމާ ވަކިެވވަޑަިއގަތީމާ ޫދނި

ދުވަމުން، ހަޅޭލަވަމުން ދުވާަކހަލަ އުސޫލަކަށް ޤާނޫނުތައް ހެދިފައިވެސް ޮއެވގެްނ 

ނުވާނެ. އަދި ެއކަން ާޤނޫނަކުން މަނާވެސްކުރަންޖެހޭނޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ 



  

އަޅުަގނޑުމެން މި ގެންނަންުއޅޭ އަނެއް ދިވެހިާރއްޖެއަކަށް  މިޤައުމު ނުގެންދެވޭނޭ. 

މާތް މީހުންނާއި ނުވަތަ ރާއްޭޖގަިއ ވެިރކަންކޮްށފައި ތިބި މީހުންނާއި،  ގެންދެވޭނީ

ވަޒީރުންނާިއ އަދި ަދއުލަތުެގ އެހެން ޚިދުމަތްތަކުަގއި ގިނަދުވަހުގަިއ އެބޭފުޅުްނެގ 

އަގުހުރި ަވގުތުތައް ނިންމަާވލައްވާފަިއ އެމީހުން މުސްކުިޅވެގެން ޭގގަިއ ތިޭބ 

ށް ހަޅޭފަޅޭލަވަމުން އަިދ އެނޫންގޮަތކުންވެްސ ދުވަހުގަިއ އެމީހުންނާއި ިދމާލަ

ހަޑިހުތުރު ބަހުން އެްއޗެހި ގޮވުމަީކ ައޅުަގނޑުމެން ޤަޫބލުކުރާނެކަމެއް ނޫނޭ. 

މިބިލު އިޞްލާޙުކޮށް އަދި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މީގެ ފަހަތަށް އައިސް އޮްތ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނާއިބު ނުވަަތ 

ދަށުން މަސައްކަތްކުރަން ހުންނަ ބޭފުޅަކަށްވެސް ލިބެންޖެހޭނެ ޢިނާޔަތާއި އެކީަގއި 

މިބިލު ފަރުމާކުރުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަކަމެކޭ. ެދވަނަ ފުރުޞަތުގައި ާބކީހުިރ 

 ވާހަކަިއގެން ކުިރއަށްދާނަން. ވަގުތު ހަަމވެއްޖެކަމަްށވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،

 އިޝާރާތްކުަރއްވާީތވެ ވާަހކަކޮުޅ ނިންމާލާނަން. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

 

 `. އައްސަލާމްޢަލަިއުކމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މީގެކުީރގަިއ  ކޮމަންޑޫ ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

ޢިނާޔަތެްއ މިޤައުމުގައި ވެިރކަންކުރެްއވި ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް އެްއވެސް  ޙުަސއިން ަވީޙދު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން. އަދި ހަމައެއާއެކު މިއީ ކޮންމެހެން  ލިބިފައިނުވާތީ އަުޅގަ

ކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރުމާއެކު މިބިލަށް ވަރަށް ތާއީދުކުރަން. 

އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ ިބލެއް ނިންމަންވަންޖެހޭނީ ެއ ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ދެން މިބިލާއި ބެހޭގޮތުން  ހަމަހަމަވާނެ ކަހަލަ ގޮތަށްކަމަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލުތައް ގާްތަގނޑަކަށް ވަރަށް ެއއްގޮްތާވގޮެތއްގެމަތީން ކެނދިކުޅުދޫ 

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ އެފާހަގަކުރެްއވީ. އެހެންވީމާ، ބިލުެގ 

ނޑު  މާބޮޑަށް ވާހަކަދައްާކކަށެްއ ނެތިން. ދެންހަމަ މާއްދާތަކަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓއެްއަގިއ ކޮމިޓީއަކަށް ގޮސް ކޮމިޓީަގއި މަސަްއކަތްކުރާއިުރ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންއެބަެޖހޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި މިަވގުތު ކުީރގަިއ 

އަހަރުތަެކއް ފަހުން ރައީސްކަން ކުެރއްވި އެންމެ ބޭފުޅަކު ހުންނެވިނަމަވެސް މީގެ 

ނޫނީ ދުވަސްކޮެޅއް ފަހުން މިފަދަ އެތައް ބޭފުޅުންނެއް ތިްއބަވާފާނެ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާުދ  އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ކުޑަކުޑަ ޤައުމެްއަގއި އަުޅގަ



  

ނޑަެއޅުމަކީ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މާލީ ޙާލަތު ތަންދޭ މިންވަރެއްގެ ޢިނާަޔތްތަކެއް ކަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަްނ ކޮންމެހެން  ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް. އަދި ހަމައެާއއެުކ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މިއަުދގެ އެޖެންާޑަގއި ދެންއޮތް އައިޓަމް އާދެ، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ 

މެންބަރު މޫސާ މަނިކުގެ ބިލަކީވެސް މިާއއި ވަރަށް ެއއްގޮްތ ބިލަކަށްވާތީ، މި ދެ 

ައޅުަގނޑުމެންަނށް ވަގުުތވެސް ވަރަށް  ބިލު އެއްކޮށް މަަސއްކަތް ުކރެވިއްިޖއްޔާ

ސަލާމަތްކުރެވޭނެ. އަދި ހަމަ ގާތްަގނޑަކަށް ދެ ބިުލގައި ިމއޮތީ ެއއްކަމަކަްށވާތީ 

އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް އެަކން ހުށަހަޅަން. އެއީ ވާނެކަެމއްކަމަށްވާނަމަ ދެ ބިުލ 

ނޑު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ނޮޅިވަރަމް  އެްއކޮށްލެްއވުން. ދެން އަދި ހަމަ އަޅުގަ

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވިހެން ކުރީަގިއ 

ރައީސްކަން ކުރެްއވި ބޭފުަޅކީ ސިޔާީސ ކަންތައްަތކުްނ އެްއކިބާެވ ހުންނަވާ 

ބޭފުޅަކަށްެވއްޖެނަމަ ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތާއި ޤައުމުެގ 

ނޑަްށ ފެނޭ. އެުކވެރިކަމަށް ވަރަށް ހެޮޔ ބަ ދަލުތަކެއް އަންނާނެކަމަށް އަުޅގަ

 އެހެންވެ، އެވާހަަކވެސް ދަންަނވާލީ. ޝުކުިރއްޔާ ވަރަށް ބޮަޑށް.

 

 `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއާވ  ދާންދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު 

 ޢިނާޔަތާ ބެހޭ ބިލު. އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީެގ  މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި މުޙަްނމަދު ރިޔާޟް 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މިޤާނޫނަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ފާސްކުރަންޖެހޭ  798 ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޤާނޫނެއްކަމަށް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ، ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ހަކަށް ޢިނާޔަާތ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއވާ މީ

ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަކީ އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށްވާތީ މިޢިއްޒަތްތެިރ 

މަޖިލީހަށް އެކަން އަވަސްކުުރމަށްވަނީ ގޮވާލާަފއި. އަދި ަހމައެހެންމެ، މ.އަތޮޅުެގ 

ށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަީނާސ އެބިލު ހުށަހަޅުްއވާ، ކޮމިީޓގެ މަރުޙަލާަގއި ވަރަ

ނޑު ހަނދާންެއބަހުރި  ނޑެްއގައި އަުޅގަ ޖަހަންދެން  9ބުރަ މަސައްކަތެްއކޮށް، ޭރގަ

އެބިލު މަސައްކަތްކޮށް ނިްނމާލެއްވީ. އެހެންނަމަވެްސ، އެބިލުގައި ިސޔާސީ 

ކަމެއްަގއި ރައީްސކަން ކޮށްފަިއވާ ބޭފުޅަކު ބައިވެރިުނެވވޭގޮަތށް ލިޔެފައި އޮތަތީވެ، 

އާދެ، ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަެތއް ކުރުމަށްފަހު އެބިލު އަނބުރާ ގެންދެވީ. 

މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެބިލު ފާސްކުރަން މަސައްކަތްކުެރްއވީ. 



  

ވަނަ މާއްާދގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  70ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިބިުލގެ 

ދިނުމަށް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  3މަޤާމުން ވަކިވެފަިއވާ މީހަކަށް މިޤާނޫނުގެ 

ނަޑއަޅާފަިއވާ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ޕެންޝަން  ބައި. އަދި އެހެްނ  9/7ކަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް ވިދާޅުވިފަަދއިން މި ޕެންޝަން ޑަބަލްެވގެންދާގޮަތކަްށ 

ވަނަ  79އޮތުން އެއީ ައޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރާކަމެއް ނޫން. އަދި ހަމައެހެންމެ، 

ރިއްާޔެގ މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކު ކުށްވެރިުނވެ ޤާނޫނީ މާއްދާ ރައީސުލްޖުމްހޫ

ހަމަތަކުގެމަތީން  އެ މަޤާމުން ވަކިެވއްޖެނަމަ، އޭނާ އެމަޤާމުގައި ހުރިއިރު މަޤާމުގެ 

ހައިޞިއްޔަތުން ކޮށްަފއިވާ ކަމަކާމެދު ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަަމކާމެދު 

ނަޑެއޅިފައިާވ، ޢިްއޒަތްތެ ރި ރައީްސ، ދަންނަވަންމިއުޅެީނ މިމާއްދާދެ )ށ( ގައި ކަ

ކުރީަގއި އިޞްލާޙުކުެރވުނު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތީ ޝަރީަޢތުގެ އެންމެ ފަހު ބަސް 

ބުނާ މީހަކީ އޭރު ރައީސްކަްނ ކުރެްއވި ބޭފުޅެކޭ. އެހެންވީާމ، ރާއްޖޭގެ ެއއްވެްސ 

ނޑުމެން އެ ފުރުޞަތު  ރައްޔިތަކަށް އެފަދަ ފުރުަޞތެއް ނެތި މިއަދު އަޅުގަ

ނަކުން ބަންދުކޮށްފިއްޔާ ދެން ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަތަެކއް ދިމާވާނެ. ޤާނޫ

 8އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަކަށް ިމބިލުގެ މިމާއްދާއަކަށް ތާޢީދެްއނުކުރެވޭނެ. އާދެ، 

ވަނަ މާއްދާަގއި މިއޮތީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއ ދާ ބޭފުޅަކަށް އާދެ، 

މަޤާމުން ވަކިވެފަިއާވ މީހަކު މުޖުތަމަޢުއަށް އޮފީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެ 

ފައިދާކުރުވަިނވިފަދަ މަސަްއަކތް ކުރުމަށްޓަކަިއ ެއކަމަށް ބޭނުންވާ ެއކަށީގެްނވާފަދަ 

ނަޑކަށް ތާޢީދެއް ުނކުރެވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި  90ޢިމާރާތަކާއި  މުަވއްޒަފުްނ އަުޅގަ

ޤާމުން ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާކަން ކުެރއްވި ޭބފުޅަކު އެމަ

ވަިކވެަވޑަިއގެންނެިވއިުރގައި ޮއފީހެއް އުފެއްދެިވ. އަދި އެ ޮއފީހާއި އެުކއެީކގައިހެން 

މަޤާމުތަކެއްވެސް ެދއްިވ. އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީްނ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ ބޭފުޅަކަށް ޢިނާޔަާތއި ރައްކާތެރިކަން ދޭންވާީނ 

އި، މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ޮބޑު ޤާނޫނަކުންކަމަށް އޮތްއިުރގަ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ -ޚަރަދުތަކެއް ސަުރކާރުެގ ބަޖެޓުން ކުރަްއވާތީ އެންޓި 

ބޭފުޅުން ގެންނަާވ އަދި މާލިްއޔަތުގެ ޤާނޫާނއި ޚިލާފަށް ެއ ޚަރަދުތައް ސަރުކާރުްނ 

ންގަޕޫރު ޚަރަދުތައް މަޖިލީހުގެ ކުރަްއވާތީ އެކަން ހުއްުޓވުމަށް ދެންނެވި. އޭރު ސި

ކޮމިޓީއަށް ގެންެނވިއިރު މިލިައނަކާ ގާތަށް ޚަރަދުކޮށްފައިއޮތީ. އެކަން މިޢިއްޒަތްތެިރ 



  

ކޮރަޕްޝަން -މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ކަންބޮުޑވެަވޑަިއގެން ޭއރު އެންޓި 

 ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނަށް ެއންގެވި ޤާނޫާނއި ޚިލާފަށް އެ ޚަރަދު ނުކުރުމަށް 

ސަރުކާރަށް އަްނގާށޭ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީުހން ބޭފުޅުން ގެންނަވާ 

މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޮކމިޓީއަކުން އެްނގެވި އެކަން ނުކުރައްވާށޭ ޤާނޫާނއި 

ޚިލާފަށް. އަދި ސެކިއުރިީޓގެ ގޮތުަގިއވެސް އޭުރގައި ބޭފުުޅންތަކެއް ދެްއވާފަިއއޮތީ. 

އޮތަތީެވ، ސަރުކާރުން ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް އެކަން ކުރާތީެވ،  އާދެ، ެއކަން ެއގޮތަށް

މިނިވަން މުޢައްސަސާތަކުްނ އެކަން ބަލަމުންގެންދާީތ އެކަން ހުއްޓާލަން 

މަޖުބޫރުކުރީ. އާދެ، ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް، ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ވެިރކަންކުާރ 

ނޑު ފަރާތަކުން ވެރިކަމުން ފައިަބިއވަަޑއިގަންަނވާ ފަރާތަކަށް  އެަކން ކުރަން އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަން. އެ ޢިނާޔަތްަތްއ ދޭން. އެހެންނަމަވެްސ، ސިޔާސީގޮތުްނ ބަލިެވ، 

ރައްޔިތުން ެއއްލާލާ ނުވަަތ މަޤާމުން ދުރުކުރާ ބޭފުޅަކަށް އަެނއްާކވެްސ 

ސެކިއުރިީޓއާ ނުވަަތ ޢިނާޔަތްތަކާއި ުނވަތަ އަދި އެނޫންވެސް އެހެން 

ާޔސީ ކަންކަމުގައި ބަިއވެިރވަންޏާ ޤައުމުގައި ބޮޑެިތ ވަޞީލަތްތަާކއި އެީކގައި ސި

ކަންތައްތަެކއް ދިމާެވގެން ހިނގާދާނެ. އަދި ދުނިޭޔގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި މިކަްނ 

ކުރަމުންދާގޮތާއި ިމކަން ވަުމން އަންނަގޮތް ެބއްެލވީމާ ިތ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް 

ސޫލުން ކަންކަން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިަކން ހިނގަމުންދާގޮތާއި އު

ކުރަމުންދާގޮތް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ހަމަހަމަ އުޫސލަކުން މިކަން ކުރަން 

އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. އެްނމެ އިސް ޢިއްޒަތްތެރިޔާެއއްެގ ގޮތުގައި ަވކިމީހަކަްށ 

ނަޑއެޅިގެން އަންނަނަމަ މީގައި ދެވަަނއަށް  ވަކި ގޮތްތަެކއް ކަ

ފުޅަކަށް ނުވަތަ ފުރަތަމަ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންކުާރ ބޭ

ކުރާ ބޭފުޅަކަށް އަގުޮބޑު ާކރާއި ސެިކއުރިޓީ ެދއްވާަފިއ ނުވަތަ ދެވަަނއަށް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރއްވާ ބޭފުޅަކަށް ރެލީ ބަިއސްކަލެއް ދެްއވާފަިއ، 

އަތްާގޑިޔަެލއް ތިންވަނައަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރއްވާ ބޭުފޅަކަށް 

ނަޑކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.  ދެއްވާފަިއ، މިކަހަލަ އުސޫލުން މިކަން ކުރާކަށް އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިބިުލގެ ގިނަ މާއްދާތަކަށް ބައެްއ ޢިއްޒަތްތެރި ގިނަ 

މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާަފއިހުރީ. ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އަދި ކޮމިޓީ މަރުަޙލާގައި މިމާއްދާަތކަށް އަޅުގަ 



  

ނޑު ޔަޤީންކުރަނީ. އަދި މިބިލު ބަލައިގަންނަން  ބަދަލުގެންނާނެކަމަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. މި ެއހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދެއްެކވި ވާހަކަފުުޅގެ 

ަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. މި އަލީަގއި އިޞްލާޙުތަެކއް އަންނާނެކަމަށް އަޅު

އިޞްލާޙުތަކާއި އެީކގައި މިބިަލށް އަޅުަގނޑަށް ވޯޓުެދްއވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މި 

ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތައް ނަިއސް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި މިބިލަށް 

ފާސްކުރަން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއަށް ފަހު ވޯޓުދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަވެސް ައޅުަގނޑު 

ނަވަން. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އަދި ދެވަނަ ުފރުޞަތަކަށްވެްސ އެޭދ ދަން

 ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

ނުޑވެސް ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ  ކުޑަހުަވދޫ ދާިއާރގެ މެްނބަރު   ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

ނިހާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  އަްޙމަދު އާިމރު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ކޮށްފައިވާ ބޭފުެޅްއގެ ޭދންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ބިލަށް 

އަޅުަގނުޑވެސް ހަމަ ކޮްނމެވެސްވަެރއްެގ ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން. ބައެްއ 

މިކަންކަްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުަރއްވަމުން އެބަގެންަދވާ ކުރީަގއި 

ކުރެްއވިފައި ނެްތ ވާހަަކ އިނގޭޯތ. ައޅުަގނޑުމެްނ މިއުޅެނީީކ ކުީރގަިއ 

ކުރެވިފައިހުރި ކަންތައްތަެކްއގެ ވާހަކަތަެކއް ދަްއކާކަެށއް ނޫން. ކުީރގަިއ 

ކުރެވިފައިހުރި ގޯސް ކަންަތއްތަކެއް ރަނަގޅުކުރުމުގެ ޫރޚުގައި އަުޅަގނޑުމެން 

ނުޑވެސް ދަންަނވާނީ މިއުޅެނީ މިތަނަށް އައިސް. ެއހެ ންވީމާ، މިބިލު އަސްލު ައުޅގަ

ނޑުެވސް ދަންނަވާނީ މިބިލަކީ ވަރަްށ  މީގައި އަސްލު ރޫޚަށް ބަލާލާިއރުގައި އަުޅގަ

ނޑުެމން ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭނެކަމެކޭ. ދެން   30މުހިންމު ބިލެކޭ. އަޅުގަ

ހަކު ހުރެދާނެކަމަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ވެރިކަެމއް މިޤައުމުަގއި ކުރެވޭނެ އިތުރު މީ

ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޤަބޫލެއްނުކުރައްވާ. އެހެންވެްއޖެކަމަށްވާނަމަ އެކަްނ 

ނޑުމެން ދިވެހި  އެ ކުރެްއވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކީ ހަމަ އަޅުގަ

ރައްޔިތަކަްށވެހުރެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އެ އިޚްތިރާމްކުަރްއވަންޖެހޭނެ ފަރާތެކޭ. 

ހަރެއްގަިއވެސް ވަކިބޭފުެޅްއެގ ނަން ނުވަތަ ވަކިފަރާތަކަްށ މިކަމުގެ ޙިމާޔަާތއި ފަ

ރައްކާތެރިކަާމއި ހޯދައިދިނުމަށް ބާރުއަޅާ އަޅުަގނޑު ެއއްެޗްއ ދަންނަވަނީކީ ނޫން. 

ދެން މިބިލުގައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާލާއިރު އަޅުަގނޑަްށވެސް އެބަހުރި މީގަިއ 



  

ހޭ ކަންތައްތައް. ަޤއުމު މިޮއތީ ވަރަށް ބޮޑަްށ ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެ

ނޑުމެން މިހާރުން  ނޑެްއގެ ތެރޭަގއި. އެކަހަލަ ވަގުތެްއަގއި ައޅުގަ އަދަވަުޅގަ

މިހާރަށް މިގޮތަށް ވިސްނާނީތޯ. ނޫނިއްޔާމު ކުރިއަށްއޮތް މުސްތަޤުބަލަށް 

އިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިކަުމގައި ަކންތައް ކުރާނެގޮަތކާއިމެދު ިވސްނާނީތޯ ބަލާ

ނޑަށްވެްސ  ނޑަެއޅުމުަގއި މީގައި އެަބހުރި އަޅުގަ ކަންކަމުގެ ޢިނާޔަތާ ޕެންޝަން ކަ

ނޑުމެން  ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަެކއް. ިމވަގުތުން މިަވގުތަށް ވިސްނާަލންޖެހޭ. އަޅުގަ

ކޮމިޓީއަކަށް ގޮްސގެން ވަރަްށ ފުން ދިރާސާތަކެއް ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެްއ 

ނުޑވެސް ޤަބޫލުކުރަން އިނގޭތޯ. އެގޮތުގެމަތީން އެންެމ މީގައި ހުރިކަމަ ށް އަުޅގަ

ނޑަށް ކުޑަުކަޑ  3ފުރަތަމަވެސް އަޅުަގނޑު މި  ވަނަ މާއްދާގައި މީގަިއ އަޅުގަ

އޮޅުމެްއވެސް އެަބއިން އަރާ. ގިނަެވގެން ެއއް ދައުރު. ގިނަެވގެންތޯ ނޫނީ 

ެވެގން އެއްދައުރު އިނީމަ މަދުވެގެންތޯ. ެއއީ ކިހިނެއް އައިްސއިން ކަމެއްތޯ. ގިނަ

އަޅުަގނޑަްށ އަދި ތަންޮކެޅއް އުނަދގޫޭވ ބަލަިއގަންަނން. އެްއ ދައުރު 

އަދާކޮށްފަިއވާ ބޭފުޅަކަްށ ލިބެންވާ ޢިނާޔަތްތަްއވެސް ތަންކޮޅެއް ޮބޑުކަމަްށ 

އަޅުަގނޑަށް ީމގައި ފާަހގަުކރެވޭ. އަދި ހަމަ ދެ ދަުއރުގެ ޢިނާޔަތްތަްއވެްސ 

ނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ބޮޑުކަމަ ށް އަުޅަގނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ އިނގޭތޯ. މިއީ އަޅުގަ

ތަންކޮޅެއް ފުންކޮށް ވިްސނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. ދެންހަމަ އެފަދައިން 

ވަނަ މާއްދާެގ  77އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކޮށްލެވޭ ައނެއް ނުކުތާއަކީ އަނބި، އާެދ، 

ލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އިނގޭތޯ )ހ( ަގޔާއި )ށ( ގައި އެބަ ބަޔާްނެވގެންޭވ ރައީސު

މަޤާމުން ވަކިވެފަިއވާ މީހަކު ދުނިޔޭަގއި ދިރިހުރިހާހިނދަކު، ހަމަ އެ މާއްދާގެ )ށ( 

ގައި އެބައާދޭ މަޤާމުން ަވިކވެފަިއވާ މީހާގެ އަނބިމީހާ ދުނިޔޭގައި ދިރިހުރިހާ 

ނޑަށް ައރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ހިނދަކު، މިކަމުގަިއވެސް ކުަޑކުޑަ އޮޅުެމއް އަުޅގަ

ހަމަ ހުވަފަތް އަނބިީމހާވެސް އެ ަބޔާންެވގެން ނުަވނީކަމަށް ވަނީނަމަ އޭނަ  އޭަގއި

ދުނިޔޭގަިއ ހުރިހާހިނދަކު ެއކަން ެއގޮތަށްތޯޭއ އޮންނާީނވެސް. ދެން، އުފެދޭ 

ސުވާލެއް. ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ މިބިލަކީ މީގެ އަސްލު ޒާތުގައި ައޅުަގނޑު ހަމަ 

އެކަމަކު ީމގަިއ ހުރި ޢިނާޔަތްތަކާއި  ވަރަށްބޮޑަްށވެސް ޤަބޫލުކުާރ ބިލެކޭ.

ނޑަށްެވސް ހަމަ ވަރަްށ ފުން ވިސްނުމަކުން  ބައެއްކަހަލަ ކަންތައްތަަކކީ ައޅުގަ

ވިސްނާލަިއގެން ނޫނިއްޔާ މިއާއިބެހޭގޮތުން މުޅި ބިލަކީ ރަނގަޅު އެްއޗެޭކ 



  

، ދަންނަވަން ހަމަ އުނދަގޫ ބިެލއްެގ ވާހަަކ ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން

ޚިދުމަތުގެ ގޮތުަގއި ބަެއްއ އެހެން ބޭފުޅުންތައްވެްސ އެބަ ފާހަގަކުރަްއާވ 

ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތާއި ޙިމާޔަތުގެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. 

މީގައި އެހެނިހެން މަޤާމުތަކުގަިއވެސް ަބއެއް ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންވެސް އެބަ 

ނޑުމެން ހަމަ  ފާހަގަކުރަްއވާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީވެސް ައޅުގަ

ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ޚިދުމަތްކޮށްދޭ ފަރާތެއްކަމަށް. އެހެްނވީމާ، މި ހަމައެކަިނ 

މިބިލު އެއްކޮށް ފުރިހަމަވެެގންދޭތޯއޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އެކަނި އޮތުމުން. 

މިބިލުގަިއ އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކޮށްލެވޭ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާނއިބު ރައީސްެވސް 

ނޑު ހަމަ ކުަޑކޮށް ހައިރާންވާންޖެހޭކަމެއް.  ހިމެނިފައިނުވާތީވެ، ެއއީވެްސ އަުޅގަ

މިބިލު ފުރިހަމަ ބިލެއްކަމުގައި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ނާއިބު ަރއީސްެވސް ހިމަނާލުން 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮެތކޭ. އަދި ަހމައެފަދައިން އެހެނިހެން  އެއީ ހަމަަގއިމުވެްސ އަުޅގަ

ށްވެސް ކޮންމެވެްސވަރެްއގެ ޢިނާޔަތެއް ލިބޭެނޮގތަށް ނުވަތަ ޙިމާޔަތާ މަޤާމުތަކަ

ރައްކާތެރިކަްނވެސް ލިބޭނެގޮަތށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު މަަސއްކަތްކޮށްަފއިވާ އިްސ 

މަޤާމުތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އެކަްނަކން އޮތުމަކީ އަޅުަގނޑު 

ކަމަށްަޓކަިއވެސް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ހަމަ އެދޭ ކަމެކޭ. އެހެންީވމާ، އެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިްސނާލާ، ކޮންމެވެްސވަރެްއގެ ިވސްނުމެއްގެ ތެރެއިްނ 

އަޅުަގނޑުމެން މިކަންކަން ޮކށްލުމަކީ ހަމަ އެދޭ ކަމެއްެގ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  

ރުޞަތު އަޅުަގނުޑވެސް ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިފު

 މިހާހިސާބުން ކުރުކޮށްލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ވަަބރަކާތޫ. ޝުކުރިއްާޔ هللا `. އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތުއް އިްސދޫ ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ަރޝީދު އިްބރާީޙމް  އަްޙމަދު

އަދާކުރަްނ. އެއީ އެމަނިކުފާނު ނިހާންއަށް އަޅުަގނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށްވެްސ އަިދ ފަހުން ވަަޑއިގަންަނާވ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށްެވްސ އަދި ކުރިންވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން 

ިހ ޤައުމުގެ ކޮންމެ އެފަދަ ބަޠަލަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ކުރަްއވާފަިއވާ ކޮންމެ، ިދވެ

ސިޔާސީ އަދި ރަްއކާތެރިަކމާއި ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާިއ، އަބުރުވެިރކަމާއެުކ 



  

ދިރިއުޅެވޭނެ ހުރިހާ ގޮތްތަެކއް ހަދައިދިނުމަކީ އެީއ ަވިކ ސަރުކާރަކުން ވަިކ 

ނުޑ މަޢުލޫ މާތު ހޯދާލިގޮތުން ޤައުމެްއގައި ވަިކ އިެރްއގައި ކުރާކަމެއްނޫން. އަުޅގަ

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަެކއްަގއިވެްސ ެއކަން ގެންދޭ. އެހެންވީމާ، މިކަން ިމގޮތަްށ 

ގެންދިއުމަށްޓަަކއި އަުޅަގނޑުެމންނަށް ވަރަށްގިނަ ބޭބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި 

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްަކވައިފި. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ 

ގައި ާމގިނައިރު ުނވަަތ ަވގުތު ހަމަކުރަން ވާަހކަދައްާކކަށެއްނޫން ައޅުަގނުޑ ޙަޤީޤަތު

މިތެދުވީ. މިއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަމެކޭ. މިއީ ވަކި ެވރިއަކަށް ނުވަތަ ަވކި 

ދުވަސްވަެރްއގައި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރއްވާަފިއ ހުރި ބޭފުޅަކަށް 

ވާ މަަސއްކަެތްއގެގޮުތގަިއ ދެކެވަަޑއިނުގަންަނވާށޭ. އިމްތިޔާޒްަތކެއް ހޯދައިދޭން ުކރައް

އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ހުރިާހ ވެރިންނަށްވެސް އަދި ހުރިހާ އިރެއްަގިއވެސް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރއްވާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އަިދ ދެން އޭގެދަށުންވެސް 

ވާ އިުރގަިއވެްސ މަތީ މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް މަޤާމުތައް އަދާކުރައް

އަދި އޭގެފަހުންެވސް އިޙްިތރާމް ކުރާ ބަޔަކަށް ވާްނޖެހޭނެއޭ. އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑު އެދެނީ މިބިލު ވީހާވެްސ ައވަހަކަށް ފާސްވެގެްނ، މިހާރުެގ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ޮގވާލަްއވާފަިއ، ވިދާޅުވެަފއިވަނީ. އެހެންވީމާ، މިބިލު 

ވެ ލަސްވުން އެީއީކއެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ މައްސަލައެއްކަުމގަިއ ފާސްނު

އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އެމަނިުކފާނު ވިދާޅުވެފަިއވަނީ، ކުީރެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އަލްއުސްާތޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް މިހުރިހާ ޢިނާޔަތްތަކެއް 

ނޑު މެންބަރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން ހޯއްދަވައިެދއްވާެނކަމަށް. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު  ނޑު އިލްތިާމސްކުރަން، އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން ވީހާވެްސ ައަވހަކަށް ކޮމިޓީއަކަްށ ފޮނުވަިއގެންނަމަވެސް މިކަްނ 

ފާސްކުރަްއވާފައި މީެގކުރިެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރަްއވާފައި ހުންނެިވ 

ފުޅަކަށްވެސް މިޙައްޤުަތއް ިލބިގަތުމުަގއި ައވަސްކޮށްެދއްވާޭށ. ވަރަށް ލަސްެވއްޖެޭއ ބޭ

ނުޑ  މިކަންތައްތައް. އެހެްނވީމާ، ެއހެން ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލާފައި އަުޅގަ

ކުރުކޮށްލާފައި އިށީންނާނަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން. 

 އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

 



  

ނޑުވެސް އެންމެފުރަތަމަ  ާދއިާރގެ މެްނބަރު  ފޮނަދޫ  ` ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިހާން  هللاޢަބްުދއްަރޙީމް ަޢބްދު

ނަވަން. އެީއ ޙުސައިން މަނިކަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީަގއި ުޝކުރުދަން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަވނަ މާއްދާއިން ައޅުަގނުޑމެންނަށް ލާޒިމްކުރާ  798ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ހޯއްދަވައިދެްއވާ،  މަސައްކަތެްއކުރުމަށް އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ޮކށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންެޖހޭ ރައްކާތެރިކަާމއި 

މަށް ގެނެސްދެއްވީތީ. އާދެ، ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ބިލެއް މިމަޖިލީހުގެ ތަޅު

މިބިލާދޭތެރޭގައި ައޅުަގނުޑެވސް ދަންނަވަންއޮީތ، ކޮްނމެ ކަމަކަށް ބިލެްއ 

ހުށަހެޅުނުނަމަވެސް އެބިލެްއގެ ިއޞްލާޙުތަކެްއ ހުރުމަކީ ެއކަށީގެްނވާކަމެކޭ. 

ނޑު ނެތިން.  އެހެންވީމާ، އެފަދަ އިޞްލާުޙތަކެއް ނެތެކޭ ދަންނަވާކަށެްއ އަޅުގަ

ނުޑގެ އަޚް އިސްޫދ އެހެންނަމަވެ ސް ައޅުަގނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަުޅގަ

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުވެސް ެއވިދާޅުވިފަދައިން މިއީ ވަިކ 

ބޭފުޅަކަށް އަމާުޒކޮށްގެން ކުރެވޭ މަަސއްކަތެްއކަމުަގިއ އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ 

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  ދެކެވަަޑއިނުގަންަނވާށޭ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނީ ާވޖިބު އަދާކުރުމުެގގޮތުން ުކރާ މަސައްކަެތއްކަމަްށ 

ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާށޭ. ޤަބޫލުުފޅުކުރަްއވަިއގެން ވީާހވެްސ އަވަހަކަށް މިބިލު 

ހޭކަމަށް ކޮމިޓީއަކަށް ފޮުނވަިއގެން ކޮިމޓީ މަރުޙަލާ ނިންމާ ކޮމިޓީއަަކށް ގެންދަންޖެ

އެކޮމިޓީެގ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ އިޞްލާަޙާކއެކު ެދވަނަ ފަހަރަށް 

ތަޅުމަށް ގެންނަވަިއގެން މިިބލުގެ މަސައްކަތް ވިހާ ައވަަހކަށް ނިންމަވާ މިއަށް 

ނޑުމެން އެންމެން މަސައްކަތްކުރަމާ ހިންގަވާށޭ.  ޤާނޫނީ ސިފައެއް ގެނެވޭތޯ ައޅުގަ

ަބއެއް ބޭފުޅުން މިބިލާދޭތެރޭގައި ވާހަކަދައްަކވަމުން ވިދާުޅިވ  އާދެ، އެހެންނަމަވެސް

ނޑުގެ ިވސްނުން ދަތުރުކުރާގޮތްވެްސ  ބައެއްކަހަލަ ވާހަކަަތކާއިދޭެތރޭ އަޅުގަ

ދަންނަވާލާނަމޭ ހިތަށް ައރަނީ. އާދެ، ަބއެްއ ޭބފުޅުން ވަރަށްބޮޑަށް 

ތަކާއި ކަންތައްަތއް ކަންބޮޑުެވވަަޑިއއެބަގަންނަާވ މިބިލުގައި ދޭން ހުރި ޢިނާޔަތް

މާބޮޑަށް ބޮޑުކަމަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާތީ. ފަހަރެްއަގިއ އެީއ ހަމަ ވުްނ 

ނޑުވެްސ ދެކޮުޅ ހަދާކަށެއް ނެތީމު.  އެކަީށގެންާވކަމެއް. އެކަމަާކ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ



  

ކަށް ދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތަކާއި، ޙިމާޔަތާއި މާލީ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅަ

ވާހަކަ ކަންބޮުޑެވގެން ދައްަކާވއިރު، ނުވަތަ މިއަުދގެ ދިވެިހ ޤައުމުގެ މާލީ ޙާލަތު 

ނިޔާކުރާގޮތުން ނުވަތަ އިޤްިތޞާދީ ޙާލަތު އޮތްގޮތުން މިކަމަށް ފުރުޞަތު ނުލިބޭ 

ނޑުމެްނގެ ވާހަކަ ދަްއކަވަމުްނގެންދަާވއިުރ، ެއކަހަ ލަ އެތައް ކަންތައްަތކެއް އަުޅގަ

ތެރޭގައި ހިނގަމުންދާކަމާއިޭދތެރޭގައި ވިސްނާލުން އެީއވެސް ހަމަ އެންމެ 

ރަނގަޅުކަމެކޭ. އެހެންނަމަެވސް މިފުރުޞަތަކީ އެކަންކަުމގެ ތަފްޞީލަށް ގޮސް 

މާގިނަ ވާހަކަަތކެއް ެދއްުކމަށްވުރެ ކުރުކޮށްލާަފއި މިބިލުގެ މަސައްކަްތ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އަވަ ްސކޮށްލަން މަސަްއކަތްކުުރން ރަނގަޅު ަވގުތެްއކަމަށް ައޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް މި ބިލުަގއި ހުރި ބައެއްކަހަލަ ކަންަތއްތަަކށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިުރ 

އަޅުަގނުޑވެސް ހިތަށްއަރަީނ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅަުކ 

ބުނާގޮތުގެމަތިން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުން ކުށްވެރިުނވެ ޤާނޫނުަގިއ 

ވަިކވެަވޑަިއގަތީމަ އެދޭންޖެހޭ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިަކން އަދި ޤާނޫނެއް 

ފާސްވުމުގެކުރިން ނަަމވެސް ކޮންމެވެސް ސިފަެއްއގައި ެއބަޖެހެއޭ އެބޭފުޅަކަށް 

މަކަށް ދެއްވަން. އެހެންމިދެންނެވީ، އަޅުަގނޑުމެން މިއުޅެނީ މިައދު ހެޔޮ ވެރިކަ

ނޑުމެްނެގ ވެރިކަން ކުރައްވާަފއި  މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަން. އަުޅގަ

ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާދޭތެރޭ މީގެކުރިން ކަންަތއްތައް ިހނގާފައި ހުރީީކއެްއ 

ނޑުމެްނ  ނޑުމެން ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށެްއނޫން. އަޅުގަ އެްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެްނ އަލުން މިޤައުމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަމު އެީއ އަ

ނޑުމެން ދިުރވާ އާާލކުރަންޖެހޭ  ގެންނަންބޭނުންވާކަމެްއކަމަކަށް. އަުޅގަ

ސަޤާފަތެއްކަމަކަށް. ދިވެހިރާްއޖޭގެ ވެރިކަންކުަރްއވާފަިއވާ ބޭފުޅަކު ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

ނަޑށް ހަމަގައިމުވެސް އެނިގފައެއްނެތް. ވަރަްށ  ދިރިއުޅުްއވިކަެމއް އަުޅގަ

ނާތްތެރި ގޮތްތަެކއް ަބއެްއ ބޭފުޅުންނާދޭތެރޭ ހައްދަވާފަިއ ހުރިކަމަށް މަޢުލޫމާތު އިހާ

ނޑު ފައްތާ އަނެއްަބއި ބޭފުުޅން އަވަހާރަކޮށްލަްއާވ،  ލިބެނީ. ބައެއް ބޭފުޅުން ކަ

އަނެއްބަިއ ބޭފުޅުން ޤައުމުްނ ވަަޑިއގެން ައވަހާރަވަންދެްނ ޤައުމުން ބޭރުަގއި 

ނޑުމެންނަްށ ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެންމެފަހުން ނަ ، އުޅުްއވާ ސީބަކުން އަުޅގަ

ފުރަތަމަ ރައީސްގެ ހަިށކޮޅު މިޤައުމުގެ ފަސްދާނުލަްއވަން ލިބުނުކަން އެީއވެްސ 

ނޑު ދެކޭގޮުތަގިއ  އަޅުަގނުޑވެސް ހަމަ އުފާކުރާކަމެއް. ައޅުގަ



  

ނުެވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ަމޤާމު ފުރުއްވާފަިއ އެބޭފުަޅކު އެކަމުން ކުްށވެރި

ވަިކވެަވޑަިއގެން އެޤައުެމއްަގއި ދިރިއުުޅްއވުމަކީ އެޤަުއމެއްގެ ތާރީޚަށްޓަަކިއ 

އެޤައުމެްއގެ ަރއްޔިތުންެގ ހިތްހަމަޖެހުމަށްޓަކައިވެްސ ހަމަ ކޮންމެހެން 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އާދެ، ދެން މިދެންނެވިހެން  ބޭނުންވާކަމެކޭ އަުޅގަ

ގައި ހުރި ބައެއް ކަންތައްތައް ބޮުޑކަމަށް އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު ތަންދޭގޮތުން މީ

ނޑު  ވާހަކަދަްއކާއިުރ، ައޅުަގނުޑެގ ހަމަ ހިތުގައި އުފެދޭ ުސާވލެއް ނުވަަތ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން  ހިތަށްއަރާ އެއްެޗއް ދަންނަވާާލނަން. އަޅުގަ

ގެންޯތއޭ މިޤައުމުެގ ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅަކަށް ދޭްނޖެހޭ މާލީ ޢިނާޔަތްތައް ބޮޑުވެ

އިޤްތިޞާދަށް ބާރުބޮުޑވަނީ. މިއަދު ތަފާތު އެތައް ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަކަްށ 

އަދަދެއްނެތި ލަްއަވވަމުންމިެގންދަވާ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަުރންނާއި ނާއިބުންނާިއ، 

ކައުންސެލަރުންނާިއ، މިބޭބޭފުޅުންނަށް މިދެއްވަންޖެހޭ ޢިނާޔަތާއި މުސާރަާއއި، 

ނޑުމެްނގެ އިޤްތިޞާދަކަްށ ބާރު ބޮޑެއްުނވޭބާޭއ މިކަންކަމުގެ ސަބަ ބުން އަުޅގަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ. ހަމަ މިހެން މިދަންނަވާލީ އަޅުގަ

މިވާހަކަދައްކަމުންދާ ބިލުެގ މުހިންމުކަމާއި ގުޅުވައިގެން. ައޅުަގނުޑ 

އްވުމަށް ފަހަރެއްގަިއވެސް އެ ސިޔާީސޮގތުން އެލައްވަންޖެހޭ މަޤާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ލެ

އަޅުަގނޑު ނޭދޭތީކީެއއްނޫން. އެހެންނަމަވެސް ދެކޮޅުޖެހޭގޮތަަކށް މިކަންކަމުގެ ވާހަަކ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާލާފަިއ  ދެއްކުން ރަނގަުޅވާނެކަމަްށ އަޅުގަ

ވީހާވެްސ ައވަހަކަށް މިބިލު ޮކމިޓީއަކަށް ގެންދަަވއިގެން ކޮިމޓީ މަރުޙަލާ ނިންމަވާ 

ނެސް މިއަށް ޤާނޫނީ ސިފައެއް ލިބޭނެގޮތެއް ެއދޭވާހަކަ ދަންނަވަމުން ތަޅުމަށް ގެ

ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް އެކަމުގެ އެއްބާރުލެްއވުން ދެއްވާށޭ ދަންނަވަމުްނ 

 އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލާނަން. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

ނުޑ ފުރުޞަތަކަްށ ` ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ ޢިއްޒަތް ދާިއރާގެ މެންަބރު  ކުރެންދޫ  ތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

އެދި މިދަންނަވާލީ، ބަހުސްކުރެވެމުންމިދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމު  ާވހަކަެދއްކެވުްނ: އަްޙމަދު ޫމސާ

ފުރުއްަވވާ އެމަޤާމުން ޤާނޫނުއަސާސީއާިއ ޤާނޫނުގައިާވގޮތުގެމަތިްނ 

ތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތައް ވަިކވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނނަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާ

ނަޑއެޅުމުގެ ބިލާމެދު ައޅުަގނޑުގެ ުބއްދިއަށް ފެންނަވާަހކަެއއް ދަންނަވާލުމުެގ  ކަ



  

ނުޑ  ނިޔަތުގަިއ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަކަމަކަށް އަުޅގަ

ރާެގ ދަންނަވާލާނީ، މިބިލު މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ވިލިމާފަންނު ދާއި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު ނިހާނަށް ޝުކުރުދަންނަަވން. މިބިލުގެ ރޫޙަށް 

އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން، ނަަމވެސް މިބިލު ބައްޓަންކުެރވިފައިވާ ޒާތަށާއި ބީދައަްށ 

ނުޑ  އަޅުަގނަޑކަށް މުޅިައކުން ތާއީދެއްނުކުެރވޭ. ސަބަބުތައް ބައިވަރު. އަުޅގަ

ދަ ާޤނޫނެއް މިމަޖިލީހުން ފާސްވެގެންދާއިރު އެޤާނޫނެއް ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި މިފަ

ނޑުމެްނގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތަށާިއ އިޖްތިމާޢީ ވެއްޓަްށ  އޮންނަންވާނީ، އަުޅގަ

ފެތޭގޮތަކަށް. ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ަވކި ބަަޔކަށް ހެދޭ ޤާނޫނެއްެގގޮތުަގއެއްނޫން. 

ޮއންނަންވާނެ ޤާނޫނަކަށް  އަދި އެޤާނޫނަކީ މިއަުދވެސް އަދި މާދަމާވެސް ކަމުދާން

އޮތުން. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ، މިޤާނޫނަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިލޮބުވެިތ ޤައުމު 

މިނިވަންކަމާއެކު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނެއްކަމަށް 

އަޅުަގނުޑގެ ހިުތގެ ައިޑން ޤަބޫލުކުރަން. މިހެން މިދަންނަވަންޖެހުނީ، 

މިއަދުގެ ަދރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޅެ ހިނގާ މަގަށް ބޮޑެތި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ބަދަލުތަކެއް ގެންނަމުން ައންނާތީ. ތާރީޚްގެތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަްނ 

ކުރަްއވާ ވެރިން ޢާއިލާާއއެުކ ޤައުމު ދޫކުަރއްަވވާ ބޭރަްށ ވަަޑިއގަންނަވާ ޤަދީީމ 

ީއސް، މިބިުލ މުހިންމުވާ އަނެްއ ތާރީޚް ބަދަލުކުރަންޖެހޭތީވެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

ސަބަބަކީ، ތާރީޚުގެތެެރއަށް ުރޖޫޢަވާއިރު، ފެނި ދޭހަވަނީ މިޤައުމުގެ މިނިވަންކަާމއި 

އިސްތިޤްލާލު ގެއްލި ގޮސްަފއިވާ ކޮންމެފަހަރަކު މިގޮތަްށ ވެރިކަން ކުރަްއަވވާ 

ގެ ވަިކވެަވޑަިއގެން ޢާއިލާާއއެުކ ޤައުމުން ބޭރަށް ހިޖުރަކުރެްއވި ބޭފުޅުން

އަތްޕުޅުތައް ިދގުކުަރްއވާފަިއާވކަން. މިއަދު މިޤާނޫނުގެ ޙިާމޔަތް ލިބިދެނީ ިއއްެޔގެ 

ވެރިކަން ކުެރްއވި ވެިރޔާއަްށ. މާދަމާ މިޤައުމުގެ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަމާިއ 

ޢިނާޔަތްތައް ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނީ އަދުގެ ރައީސަށް. ިމއީ ދުނިޔޭގެ ނިއުޅި 

ނޑުމެން ެއއްވެްސ މެންބަރަކު  ފުރޮޅެމުންދާގޮތް. މިއަކީ  އަުޅގަ

ނުޑ ނުދެކެން.  ޒާތީެވވަަޑއިގަންަނވަން ޖެހިވަަޑއިގަންަނވަން އޮްތކަމެއްކަމަކަްށ އަުޅގަ

މިހެން މިދަންނަވަނީ، އެއްެވސް އިންސާނަކީ އަދި އޭަނެގ ޢަމަލުތަކަކީ އެހެން 

ދުވެްސ ރުހޭ ހުރިހާ އިންސާނުންގެ ލޯތްބާިއ ރުހުން ލިބޭނެކަމަކަށް ނުާވނެތީ. އަބަ

ބަޔަކާއި ނުރުހޭ ބަޔަާކއި ތިބޭނެ. މިއީ އިންސާނީ ފިޠުރަތުގައި އޮތް އަދި 



  

އާދަކާދަިއގެ ނިކަން ވަުރގަަދ ދައްކަމުންގެންދާ ޙަޤީޤަތެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

މިއަދު ބައެއް ބޭފުޅުން މިބިލަށް ފާޑުވިދާުޅވަމުން މިބިލު މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލުމުގެ 

އް ގެންުގޅުްއވަީނ ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާަގއި ވާންއޮތީ ކިހިެނއްކަން ވިސްނުންފުޅެ

އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާތީކަމަށްެވދާނެ. އެދުވަހުން އެބޭފުޅުން މިފަދަ ބިލަކަށް 

މުހުތާދު ޖެހިވަޑައިގެން ިނާޒމީ ނުކުތާތައް ޖަލްސާއިން ބޭރުކުރަްއވާނޭ ބާަވއޭ 

ނޑު ދަންނަވަން މިބިލަކީ ވަރަށް އަޅުަގނުޑގެ ހިތަށް އަރާ. ތަކުރާރުކޮށް އަޅު  ގަ

މުހިންމު ބިލެއް. މިބިލު މުހިންމުވާ ސަބަބު ބަިއވަރު. ުކރިންވެސް އަޅުަގނުޑ 

ވަނަ ޙަސަން  9ބައެއް ސަބަބު ހާމަކޮށްފިން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިސާަލކަށް 

ހިޖުރަކުރެއްވުމާިއ ޢަލިރަްސގެފާނު ޝަހީދުެވވަަޑއިގަތުާމއި، އަދި އެއަށްފަހު 

ޗްީގޒުންގެ އަނދިރި ވެރިކަްނ، އެއަށްފަހު ލަންކާދީބާ މަލިުކ ގެއްިލގެންދިަޔގޮތާއި، ޕޯ

ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ މިންނެތް ޖިހާދު، ކަލާފާނު ޝަހީދުވެވަަޑއިގަތުާމއި ހޮޅިންގެ 

ވަނަ ޙަސަންގެ ބޮންޑުީވގެ ހުރަީވ ވެރިކަމާއި ޙަސަން  9އަނިާޔވެރިކަމާއި 

އެއަށްފަހު ވެލާނާކަން ނުލިބުނާއި، ކިޗޯރީްނ  ޢިއްޒަތްދީނުގެ މިންނެތް ޖިހާދު.

ނުޑ ެއއަޮތޅަކަށް އުފަން ފާިދއްޕޮޅު މާފިލާފުށީގައި ށާމިާޔ ފާށަނަ  ގެނައުމާިއ، އަުޅގަ

ހިންގި ޖަރީމާތައް މިހުންނަނީ އެއްގޮަތކަށްވެސް ކުިދކުދި ހިނދުހިނދުކޮޅުތަކުގަިއ 

ން. މިފަދަ ޤާނޫނެއް އޭުރ ވެނިމިފައި ހުންނަ އާދަިއގެ ކުދިކުދި ކަންތައްަތކެއްނޫ

ތަންފީޒުވަމުން ހިނގަމުން ދިޔަނަމަ ތާރީޚު އަދު ފެންނާންއޮތީހީ ހާދަހާ ދުލަށް ލުއި 

ކަންފަތަށް ފިނި އެއްޗެްއގޮތުަގއޭ ހިތަށްއަރާ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެންމެކަެމއްެގ 

ސަބަބުން އެތަްއ ސަތޭަކ އަހަރަކަށް ދެިމގެންދިަޔ ކަންތައްތަަކކީ އެންމެ 

ނޑު މިދެްނނެވި ޙަޤީޤަތް، މިޙަޤީޤަތް ަޤއުމީ ރޫޙުަގއި ހިތްއެޭދ ޖު މްލައަކުން އަުޅގަ

މަންޒިލަށް ގެންދެވޭނީ މިފަދަ މުހިންމު ބިލެއް ޤާނޫނަކަށްވެ ތަންފީޒުެވގެންކަމަްށ 

ނުޑ އަދި ދަންނަވާލަްނ  އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

އަހަރު ރައީސްކަން ކުރަްއވާފަިއ  5ގެންދާންވާނީ ނިންމާލަމުން މިޤާނޫނު ނިމި 

ހުންނަ ބޭފުޅަކަށް މިޢިނާޔަތްތައް ލިބޭގޮތަކަށްނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެަބއޮތް 

އަހަރުގެ ދެދައުރު އަދާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް. އެހެންވީމާ، ދެދައުރު  5ދެފަހަރު، 

ށް އަޅުަގނުޑ އަދާކުރަްއވާ ބޭފުޅަކަށް މިޢިނާޔަތްތައް އޮންނަންޖެހޭނެކަމަ

ނޑު ދަންނަވާނީ، ބާރުތަްއ ހުރީ ވަކިވެ އެއްބާރު  ޤަބޫލުކުރަނީ. ނިންމާލަމުން އަޅުގަ



  

އަނެއް ބާރަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭގޮަތކަށް އެތުރިފައިކަން ަހނދާންކުރަމުން މިބިލު 

މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ބަލައިގަނެ ކޮމިީޓއަކަށް ފޮނުާވ އުނިއިތުރުކުެރއްވުމަްށ 

ނޑުެގ ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ތާއީދު ކުރަމުން އަުޅގަ

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް.

 

 ` އައްސަލާމްޢަލަިއުކމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ،  ދާިއރާގެ މެންަބރު  މާވަށު

 ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ  ޢަބްދުލްޢަީޒޒް ޖަމާލް ޢަޫބބަކުރު 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއާވ މީހަކަށްދޭންޖެހޭ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރައްކާތެރިކަާމއި ޢިނާޔަތްތަކާެބހޭ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަާލަގއި ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ 

މިފުރުޞަތުގެ ޭބނުންކޮށްލަން. އާދެ،  ވާހަކަކޮެޅއް ޙިއްާސކޮށްލުމަށްޓަކައި

ަވނަ މާއްދާގަިއވާގޮތުން  798ދެވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔޭގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މިބިލަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލަސްކުރެވެން އޮތް ިބލެއްނޫން. ޙަޤީޤަތުގަިއ 

މިބިލުގައި، މިދެންނެީވ ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، 

އްޔާގެ މަާޤމުގައި ހުރި މީހަކު ކުށްވެރިުނވެ ޤާނޫނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރި

ހަމަތަކުގެމަތިން އެމަޤާމުން ވަކިެވއްޖެނަމަ ދައުލަތުގެ އެންެމމަތީ ވެރިކަންކޮށްފަިއވާ 

މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ޢިއްޒަތާއި، ޤަދަރާއި އެކަީށގެްނވާފަދަ ރައްކާތެރިކަާމއި މާލީ 

ކަށް ޙައްޤުވާނެއޭ. މިގޮތުން ދެޭވ ޢިނާޔަތްތަކާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް އެމީހަ

ރައްކާތެރިކަާމއި ޢިނާޔަތްތަްއ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރަންާވނެއޭ. އެހެންވީމާ، މި 

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ޤާނޫނެއް ނަހަދާ ލަސްވާ ކޮންމެ ލަސްވުމަީކ އަުޅގަ

ވީމާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެކަމަށް ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭކަމެއް. އެހެން

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސްޢޫލިއްަޔތެއް ޤާނޫނުއަސާސީ ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކަިއ، ޤާނޫނީ 

ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ މިބިލު އަވަހަށް ޤާނޫނަކަށް ހެދުން. އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނުޑ މިފުރުޞަތުގަިއ މިއަދު ަވގުތު އިތުރުކޮްށގެން ނަމަވެސް މިބިލުެގ 

ްށ ގެންދަން އަޅުަގނޑު ުހށަހަޅަން. އަޅުަގނޑު ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަ

އުންމީދުކުރަން މިހުށަހެޅުމަށް ކޮންމެވެސް ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރަކު 

ތާއީދުކުރަްއވާނެކަމަްށވެސް. ާއދެ، މިބިލަށް ވާހަކަފުޅުަދއްަކަވމުން ބާރަށު ދާއިރާގެ 

ނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ކުށެްއ އަުޅަގނުޑ ރަނގަޅުކޮށްލާ



  

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ތަޢާުރފާއި ނަން، މިހެން އޮތީ ކުށަކުންނޭ. ރަނގަޅުގޮތަީކ 

އެހެންގޮތެކޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ، ދިވެިހބަހުގައި އޮންަނގޮތުން 

މި ރަނގަޅަށޭ ެއއޮތީ. ދިވެިހ ބަހުގެ ރަދީފްގައި އޮންނާީނ ތަޢާރުފް. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ން ތިބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކަިއ ދަންނަވާލަން. ދެ އެކަން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި އަޅުަގނޑުމެން މިދަންނަވަީނ  ތަޅުމުގައި ިމއަދު އަުޅގަ

ރި މެންބަރުން މިއަދުގެ މާލީ ޙާލަތު ޤައުމުގައި ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެ

ރައްވަން ހުށަހެޅުްއވި އޮތް ކަންކަމުގެ ަމއްޗަށް ރިާޢޔަތްކުރަްއވާ މިބިލު ބައްޓަންކު 

ކަމާމެދު އަޅުަގނޑު ަޙއިރާްނވަން. ސަބަބަީކ، ޤާނޫނަކީ މިއަދަށްޓަކައި ުނވަތަ 

މާދަމާއަށްޓަކައި ހަދާ ވަުގތީ އެްއޗެްއ ނޫން. ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަރއީސްކަްނ 

ކުރަްއވާފަިއވާ ޢިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް އަރުވަންޖެހޭ ޢިއްަޒތާއި، ޢިނާޔަާތއި، މާީލ 

ނޑުަގއި ޢިނާޔަ ނަޑއަޅަނީ ިމއަދުަގިއ މި ފަސްގަ ތްތައް ައޅުަގނޑުމެްނ މިކަ

ނަޑއަަޅނީ، މުސްތަޤުބަލުގައި  ހުންނެވި އެފަދަ ބޭފުޅަކަށްނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މިކަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް ަވޑަިއގަންނަވާނެ އެފަދަ ބޭފުުޅން ހިމެނޭގޮތަށް. އާދެ، 

ނޑުމެންގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ވަރަށްބޮުޑ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން އަޅުގަ

ޙައްޤެއް މިަޤއުމުަގއި ޢަދުލުެވރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްކުަރއްވާަފިއވާ ރަީއސުން މިޤައުމުެގ 

މުޖުތަމަޢުގައި އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްކުރެއްވުުމގައި ދެމި ތިއްބެވުން. ެއީއ 

ނޑުމެްނގެ ނަސީ ބުދެރަކަމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ ޙައްޤެއް. އަުޅގަ

މަޒީވެދިޔަ ުދވަސްތަކު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީާއއި އަދި ދިވެހިރާއްޭޖެގ 

ޤާނޫނުތަކުން އެފަދަ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން ދެވިފަިއ ނެތުމުގެ ސަބަބުން 

ނޑުމެންނަްށ އެފަދަ މަންޒަރެއް ފެނިފައެއް ނެތް. އަދި އެފަދަ  ނަމަވެސް އަުޅގަ

ްއ އެފަދަ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ލިބިަފއެްއވެސް ނެތް. އާދެ، އުފާވެރި ޚިދުމަތްތަ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން ޤައުމުގައި ިދގު މުްއދަތަކަށް ރައީސްކަން 

ކުރަްއވާފަިއވާ ރަީއސުންނަކީ، މަޤާމުން ދޫކުރައްވާފަިއ ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަކީ ވަރަްށ 

ނުލިބޭނެ ގަންނާކަށް ކިތަންމެ ގިނަ  އަގުޮބޑު ރައުސުލްމާލޭ. އަޅަގނޑުމެންނަކަށް

ފައިސާތަކެއް ޚަރަދުކޮްށެގންވެސް އެފަދަ އަގުޮބޑު ރައުސުލްމާލެއް. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިހްާސްސކުރަންވެސް ނޭނގޭނެ. އެބޭުފޅުންގެ ތަޖުރިބާތަާކއި 

މެހެން ބޭނުންވާ އަގުބޮޑު އެބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ ިވސްުނންފުޅާ އެއީ މިޤައުމަށް ކޮން



  

ނޑުމެން މަސައްަކތް ކުރަންޖެހޭނެ. އެއީ ތަރިކަ އެްއ. އެކަން ދަމަހައްަޓން އަޅުގަ

ކޮންމެހެން މިއަދު އެމަޤާމުގަިއ އެފަދަގޮތެްއގައި ހުންނެވި ޭބފުޅަކަށްވާތީ ެއއްނޫން. 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ އދ. ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް މިއަދު ހުންނެވި ބަންކީ މޫނަސް 

މިހާރު ކުރިން ރައީސްކަން ކުރަްއވާފައި ހުންނެިވ  ވިދާޅުވަީނ ދިވެހިރާއްޭޖގައި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ ވަަރށް އަގުބޮޑު ަރއުސުލްމާލެޭކ އަދި އެމަނިކުފާނަކީ 

ދިވެހި ޤައުމަށް ވަރަށްގިަނ ގޮްތގޮތުން ޚިދުމަތް ކުެރއްވިދާނެ ބޭފުެޅއްކަމަްށ 

ދަންނަވާނީ މިއީ ހަމަ  އެމަނިކުފާނު ޤަބޫލުފުޅުކުރައްަވއެވެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު

ނޑުމެްނގެ ޤައުމަްށ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މާދަމާވެްސ އަދި އޭގެފަހުންެވސް އަުޅގަ

ލިބެމުން ލިބެމުން އަންނާނެ ތަރިކަތަކެއް އަގުހުރި ރަުއްސމާލުތަކެއް. އެހެންވީމާ، 

މި އަގުބޮޑު ރައުސްމާލަށް ޙިމާޔަތްތެރިކޮށް ރައްކާތެރިކުުރމަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ނޑުމެންނަށް އިޖުތިމާޢީގޮތުން އޮތް މަ އްޗަށް އޮތް ވާޖިެބއް. ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ވާޖިބެްއވެސް ނޫން ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީ ވާޖިބުކުރާ ކަމެއް. 

އާދެ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ަކނޑަެއޅިގެން އެބަޮއވޭ 

ނޑު ެމން އަރުވަންޖެހޭނީ ދައުލަތުގެ އެންމެމަތީ ވެރިކަން މިފަދަ ބޭފުޅަކަށް އަޅުގަ

ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތާއި، ޤަދަރާއި ެއކަށީގެްނވާފަދަ ރައްކާތެރިކަމާިއ 

މާލީ ޢިނާޔަތާ. މިހެން އޮއްާވ އަޅުަގނޑުމެން ބައެއް ބޭުފޅުން އެބަ ހުށަހަޅުއްވާ 

ނަށް އަުރަވން. މިއީ ވަރަށް ހެއްާވ ހާސް ރުފިާޔގެ އާަދއިގެ ފްލެޓެއް އެބޭފުޅުން 50

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަފުޅެއް އިނގޭތޯ. ައުޅގަ

މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑއިަގންނަވާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ޢިނާޔަތްތަކުންވެްސ 

ންމެންނަށް މިއުޅެނީ ދެކޮޅު ނުޖެހިގެން. މިއަދު ރާއްޖޭގެ ގެދޮުރގެ ައުގ ހުރިގޮތް އެ

ހާްސ  50އެންމެންނަށްވެސް އިްޚސާސްުކރަން ދައްެޗއް ނުވާނެ. އެެހންވިމާ، 

ރުފިޔާ މުޅި ދިރިއުޅުމަށް ދެއްވަން އެމެންބަަރކު ހުށަހަޅުއްާވއިރު 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ ރާއްޭޖގެ ފްލެޓްތަކުގެ ައގު. ނޫނިްއޔާ ދިރިއުޅުމުގެ ައގު. 

ންކޮށްފަިއ މިއޮްތ އެފަދަ ބޭފުޅަކަްށ ކިހިނެއްތޯ މިޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ބަޔާ

އެކަީށގެންވާފަދަ ޤަދަރާއި ަރއްކާތެރިކަން ކިހިެނއްތޯ ހޯދަދެވޭނީ. އެހެންވީމާ، 

މިގޮތަށް މިހާ ކުޑަ އަެގއް ހުށަހެޅުމުގެ މާނައަކީ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ އެީއ 



  

ވީމާ، ންހެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާީސއާއި ޚިލާފަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމެކޭ. އެ

 ޤާނޫނުއަސާސީން އެބަ ލާޒިމްުކރޭ....

 

 އާދެ، ަވގުތު... ެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ
 

 އާދެ، ައޅުަގނޑު ނިންމާަލމުން ދަންނަވަނީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  މާވަށު ދާިއރާގެ މެންަބރު 

 މު ބިލު ޤާނޫނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ލާޒިމްކުރާ މި މުހިންމު ޤާނޫނު، މި މުހިން ޢަބްދުލްޢަީޒޒް ޖަމާލް ޢަޫބބަކުރު 

ނޑުމެން  ވާހަކަެދއްެކވުން: މިއަދު ަވގުތު އިތުުރކޮށްގެްނެވސް މިކަން ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިންމަވާ އަުޅގަ

ވާހަކަ ދަންނަވަން ޝުކުރިއްާޔ  މިކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
 

 ` ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ާއދެ މިއަދު ހުށަހެފައި  ވިލުފުށީ ދާިއާރގެ މެްނބަރު 

ޭބފުޅަކަށް ދޭނެ  ކޮށްފަިއވާ ބިލަކީ މިރާއްޖޭަގއި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަން މިއޮތް  ރިޔާޟް ރަީޝދު ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ނުމުގެ ބޭފުެޅްއެގ މާލީ އަދި އެހެނިހެން ޢިނާަޔތްތައް ފޯރުކޮށްދިއެ ޢިނާޔަތާއި އަިދ 

ބިލެއް. އެހެންކަމުން، މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސީސން މިޤައުމުގެ ވެރިކަން 

ނޑު ދަންނަވާނީ.  ނޑަައޅާފައި އޮތް ޙައްެޤކޭ ައޅުގަ ކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ދޭން ކަ

މި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެްއކިއިުރގަިއ އޭރުގެ ހަނދާންތައް 

ނޑު ދަންނަވަމުން އައިން އަޅުަގނޑު އެބަާއވޭ.  އޭރު އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައި ހުންނަ މީހަކަށް ދޭ ޢިނާޔަތް ބޮޑުކުރަންވާެނއޭ 

އޭނަ ވެރިކަމުން ފޭބީމަ ވެރިކަން ކުރާ އިރަށްވުރެން. މިއީ އަވަހަށް އޭނަ 

ނޑުމެންގެ ަޤއުމު  ބޭލުމަށްޓަކައި ައޅުަގނޑު ެދއްކި ވާހަަކއެއް. މިހާރު ައޅުގަ

މިވާގޮތަކީ ވެރިކަުމގައި ހުްނނައިރު އޭނައަށް ލިބޭ ޢިނާޔަތްތައް ބޮުޑވެގެްނ 

އެްއގޮތަކަްށވެސް އޭނަ ދާަކށް ނޫޅޭ އެތާކުން. މުއްދަތު ހަމަވުމުންވެސް 

ކޮންމެވެސްކަހަލަ މަކަެރއް ހަަދއިގެްނވެސް އެތާ ހުރެވޭނެ ކަހަލަގޮތެްއވޭތޯ މިބަލަނީ. 

މަ އޭނައަށް އޮންނަ ޢިނާޔަތްތައް ބޮުޑވުމަީކ އެހެންވީމާ، ވެރިކަމުން އޭަނ ފޭބީ

މުހުތާރު ވެރިކަމެއް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ޚުދުއަވަހަށް އޭނަ އެތަނުން ދާނެ 

ކުޑަެވގެން ދާނީ. ރައްޔިތުްނގެ ވެރިކަން އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތީ 

އް އެީއ އޮންނާނެގޮތެއް ެއއީ. އެހެްނީވމާ، އޭރުވެސް ައޅުަގނޑު ދެއްކި ވާހަަކއެ 



  

އޭރުގެ ޤާނޫނުައސާސީަގިއ ލިޔަންވެސް އަޅުަގނޑު މަސައްކަްތކުރިން. 

 އެހެންނަމަވެސް، އޭރު ެއކަން ވާގޮެތއްނުޭވ. ހަމަ ހުށަހަޅާއިރަށް )ނ( ގޯްސވާނެ.

އޭަގއި ހުންނަ އަކުރެއް ގޯްސވެގެން. އެހެްނގޮސް އެކަހަލަ ހުށަހެޅުންތަކެއް އޭަގިއ 

ން ހުށަހެޅޭ ގޮތެއްނުވި. ެއހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަޅުަގނޑު ބޭނުންިވގޮތަށް ެއކަ

ޤާނޫނެއްގެ ސިފަިއަގ މިކަން އައިމަ އެއިރެްއަގއި ހުންނަވާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ިމކަމުން ލިބޭނެ އިމްތިާޔޒުތަްއ ލިބޭނެ ޙައްޤުތަްއ 

ނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ ކިހާވަރެއް ެގ ލިބޭނެގޮތެއް ަކނަޑއަޅަން އެަބޖެހޭ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުެމން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހެނީ. އެކަން ވާންޖެހެނީ  ޢިނާޔަތެއްކަން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މާލީ ޙާލަތާއި އަޅުަގނޑުމެންގެ މިދެންނެިވ ކަންކަމުގެ މަްއޗަްށ 

ނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވޭވާުރގެ ކަެމއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ރިޢާޔަތްކޮށްގެން އަުޅގަ

ނޑު  މިދަންނަަވނީ އެހެން ކިޔާަފއި  ކޮށްދެވޭނީ. އެހެންމަވެސް، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިޮއތްގޮތަކަށެއް ނޫނޭ އެކަންަތއް ކުރަންޖެހޭނީކީެއއް. 

ނޑުމެންގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަީކ އޭުރެގ  އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ އަުޅގަ

 ދިގު މުއްދަތެްއގައި ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައި ހުންނަ ބޭފުޅަކީ އަދި

ޤައުމެްއގައި ވެރިކަންކޮށްަފިއ ހުންނަ މީހަކީ އެއީ އޭަނއަށް އިޚްތިޔާރުަތކަާކ، 

އޭަނއަްށ އޭނައަށް އިމްތިޔާޒުަތކަކާ އޭނައަށް ސަލާމަތާިއ ރަްއކާތެރިކަން 

އަޅުަގނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ. އެއީ ޤައުމެްއގެ ވަރަްށމަދު ބައެއްގެ ވާހަަކ 

ހެންވީމާ، މިބިލުން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން މިއުެޅނީ. އެ

ކޮށްފައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ދޭންޖެހޭ ވަރަށްގިނަ ޢިނާޔަތްތަކެްއގެ ވާހަކަ އެަބއޮތް. 

އެހެންވީމާ، މިއީ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅަގނޑުމެން ބަހުސަކުން 

ޔުރިޓީާއއި ނިންމާލެވޭވަރުގެ ކަމެއްނޫނޭ. މީގައިހުރި މާލީ އެހީތެރިަކމާއެކު ސެކި 

ނޑުމެން ވަރަށްބޮޑަށް ބަލާފައި އަުޅަގނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭ  މިކަންތައްތަކަކީ އަުޅގަ

ކަމަކަށްވާީތވެ ކޮމިޓީައކަށް މިމައްސަލަށް ފޮނުވައިގެން އަޅުަގނޑުމެން މިކަން 

ނޑުމެން  ތެރިކަމާެއކު މިކަން ކުރަން. މިއީ ވިސްނުއެބަޖެހޭ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަޅުގަ

ގޮތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭކަމަކަށް މިކަން ވެގެންދާނީ. މިނެޓްގެ  9

މުސްތަޤްބަލުގައި ރާއްޖޭަގިއ ތިބޭނީ ވެރިކަންކޮށްފައި އެންމެ ރައީސެއްނޫން. 

ނޑުމެން މިހާރު މިއޮތީ  ދައުުރ  9އަހަރުގެ  5ކުރީަގއި އޮންނަގޮަތކަށް ނޫން. އަޅުގަ



  

ހަރެއްގަިއ އެއް ދައުުރގަިއވެްސ އެންމެގިނަ ދުވަހު ހުރެޭވގޮަތށް. އެހެންވިމާ ފަ

ނުހުރެވޭތަންވެސް އަިއސްދާނެ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަްށވަންޏާ ޭއނައަށްވެްސ އޮންނާީނ 

ނޑަައޅަންޖެހޭ މިބިލުގައި. އެހެންވީމާ،  ނޑުމެން ކަ ކޮންކަހަލަ ޙައްޤުތަކެއްތޯ ައުޅގަ

ޒަތްތެިރ އްޢި ދެންމެގައި މިމައްސަލަށް ިނމެންދެން ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށްޓަކައި 

މެންބަރަކު ހުށަހެޅުއްވުމެްއ ހުށަހަޅުއްވައިފި. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނުޑ 

ހުށަހަޅަން ބޭނުންވަނީ އެގޮތަކަށް ނޫން މިމައްސަލައިގަ ބަހުސް މިއަދު ނިމެންދެން 

ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިޔުާމއި އަދި މިމަްއސަލަށް ެގންދާނެ ކޮމިޓީއަށްވެްސ 

ނޑު ހުށަހަ މެން ައމިއްލަ މެންބަރުންނަށް ޅަން. އެއީ ައޅުަގނޑުނިންމުމަށް އަޅުގަ

ގިނަ ަމްއސަލަތަކެއް އެބަހުރި ލިބެނީ ހަފްތާއަކު އެްއދުވަސް ވަރަށްމި

ޖެންޑާކުެރވިފައި. އެހެންވީާމ، މައްސަލަތައް ައވަސްކުުރމަށްޓަކައި ޢިްއޒަތްތެރި އެ

ސް، ރައީސް ކުަރްއވާ މަސަްއަކތްވެސް އަޅުަގނޑަށް އިނގޭ. އެހެންނަމަވެ

ދުވަހު  3ދުަވސް ދޫކޮށްލާފަިއ ހަފްތާއަކު  9އަޅުަގނޑުމެން ހަފްތާައކު 

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާީތވެ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތް ތަންކޮޅެއް އަވަްސކުރެވޭެނގޮެތއް ހަދަން. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ހުށަހަޅަން. މިކަން މިގޮތަށް ގެންގޮްސގެން އަޅުަގނޑު މިދެންނެވިގޮތަށް ައޅުގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން. އަދި މިބިލު  މިކަން އަވަހަށް ނިންމަން އަޅުގަ

ތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތްހުށަހެޅުއްވި ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ 

މިބިުލގަިއ އަދި ނިހާން އެހުށަހެޅުްއިވ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެޭރގަިއ އާދެ، 

ފާހަގަކުރަްއވާފައިހުރި ޕޮއިންްޓތަކުގެ ތެޭރގައި އުނިއިތުރު ެގންނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

ނޑު ޤަބޫލުުކރަން. އެގޮތުން މިބިލު ދާ ކޮމިޓީއަކުން މިދެންނެވި  ހުރިކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ތްކަންތައްތަކާ ދޭތެޭރ ރިޢާޔަ ޮކށް މިކަން ކުަރއްވާނެކަމަްށ ައޅުގަ

ނޑުމެން މިއުޅެނީ އަ ޅުަގނޑު އުންމީދުކުރަްނ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިޤައުމުގެ މިފަދަ މުހިންމު މަޤާމެއް އަޅުގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިހުރި ބޭފުޅަކަށް ދޭނެ ޢިނާޔަތްތަކާއި އެދޭނެ 

މުގެ ވާހަަކ މިދައްކަނީ. މިކަން ސެކިޔުރިީޓއާިއ، ސަލާމަތާއި، ރައްކާތެރިކަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ. މިީއ  އޮންނަންޖެހޭނީ ވަރަށް ފުރިހަމަގޮތުގަޭއ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ނަމަކަށް ކުރާކަމަކަށްވެސް ވެެގންނުވާނެއޭ. އެހެންވީާމ، 



  

އަޅުަގނޑުމެން ޖުމްލަގޮތެްއަގިއ މިތާ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ދެއްކެވި ވާހަކަަތކުގެ 

ޔަތްކޮްށގެން މިކަން މިގޮތަށް މިބިލު ދާ ކޮމިޓީއަކުން މިކަން މައްޗަށް ރިޢާ

ކުރާނެކަމުގެ އުންމީދުަގއި އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ނިްނމާލާނީ. އަޅުަގނޑަްށ 

މިފުރުޞަތު ދެއްވީީތވެ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސަށް ވަރަށްބޮޑަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ނޑު ރި ރައީސް މިވާހަކަ ދި ކެތްތެރިކަމާއެކު ޢިްއޒަތްތެ އަ އަުޑއެްއސެވީތީެވސް އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ުޝކުުރ ދަންނަވާލަން. 
 

ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު.

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޟް ަރޝީދާއި، ާމވަށު ދާއިރާ  ާރގެ މެްނބަރު ގެމަނަުފށި ދާއި 

މެންދެން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް ޢަބޫބަކުރު އެވިދާުޅިވގޮތަށް މިބިލު މިއަދު ގޮތަކަށް ނި ާވހަކަެދއްކެުވން: އިލްހާމް ައޙްަމދު

ަދންނަވަން. އެހެންވީމާ،  ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ

 ނިޒާމީ ނުކުތާގެ ދަށުން ދެންހަމަ ދަންނަވާލީ.

 

 

ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން. ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަކ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދާ ވާހަ 3މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުަގއި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް 

އިޝާރާތްކޮށްލެްއވީމަ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ހަމަ 

ވަރަށް ދަންނަވާލަން. އާދިއްތަދުވަާހިއ ބުރާސްފަތި ދުވަސް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް 

މިހާރު ގެންދަވަނީ މަސައްކަތްކުަރއްވަމުން. ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރަކީވެސް  ބުރަކޮށް

ަޑިއަގންނަވާ ބޭފުޅަކަްށވާތީ ެއކަން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެކޮމިޓީތަކަށް ާހޒިރުެވވަ

ދުވަހު ބާއްވާަފިއ  3މަސައްކަތްތައް ބަހާލަިއގެން މިގެންދަނީ. މަޖިލީހުގެ މިޖަލްސާ 

ދުވަހުވެްސ މަޖިލީހުގެ ޮކމިޓީތަކުގެ މަަސއްކަްތ  9އަދި އާިދއްތަ ބުރާސްފަތި 

މަސައްކަތްތަެކއް މިކުރަނީ. ށް ޮބޑެތި ެއއީ ކޮިމޓީތަކުަގއި ވަރަ ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާ ނިމުމަށްފަހު ކޮމިޓީތަކަށް  ޙަޤީޤަތުގައި މިތަނުަގއި ައުޅގަ



  

ގެންގޮސް ކޮމިޓީތަކުން ކުާރ މަސައްކަތްތަެކއްެގ މައްޗަށް ބިލުތައް ނިމެމުންދާނީ. 

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި ިމާވ  މިހާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި އެބައޮތް ިމއަދުގެ އަުޅގަ

ބިލު ނިމެންދެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. މާވަށު ދާއިރާގެ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް 

ޖަމާލް ޢަބޫބަކުރު ހުށަހަޅުއްވާ، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޟް 

 ރަޝީދު ތާއީދުކުަރއްވާަފއި ިމވަނީ. އެހެްނވީމާ، ަގވާއިުދގަިއ ބުނާގޮތުން ެއކަމަށް

އިޢުތިރާޟްކުރަްއވާ މެންބަރަުކ އިންނެވިްއޔާ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު.

 

 ތިރާޟްކުަރނީކީ ނޫން ވިލުފުށީ އިޢުއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ަރއީސް. އަޅުަގނޑު  ނޮިޅވަަރމް ދާިއާރގެ މެްނބަރު 

 ެއކޭ ނޫން މި މާވަށު ދާއިރާގެ ތާއީދުކުރެްއވީންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި މެ ދާއިރާގެ މުޙަްނމަދު ަނޝީދު 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅިއްިވ ހުށަހެޅުމަށް. އާ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުއްީވ    ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 އިޢުތިރާޟްކުރަން.  ބިލަތްދޫ ާދއިާރގެ ެމންަބރު 
 އަްޙމަދު ޙަމްޒާ ވާހާކަެދއްެކވުން:

 

އިޢުތިރާޟްކުރަްއވާ މެންބަރަުކ އެބަ އިންެނވި. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ   އްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ 

ނުޑ އަީމންޢާންމު އަރިހުން އެދެން މިކަމާބެހޭގޮތުން ޖަހަންޖެހޭ  ވޯޓަކަށްދާން. އަުޅގަ

 މިނެޓްގެ ރަނގަބީލު ޖަްއަސވައިެދއްވުމަށް.  5

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

އަޅުަގނޑު ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު   އްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ 

 އަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑުމެން މިއަށް މިމަސައްކަތް  ވިލުފުށީ ދާިއާރގެ މެްނބަރު  ނޑު ދެންނެވީ އަޅުގަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ



  

ނޑު ހުށަހަޅާގޮތަކީ، ހަމަެއކަނި އެއަށް ތާއީދުކުރުެމްއ އަވަ ރިޔާޟް ރަީޝދު ވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްސކުރުމަށްޓަަކއި އަުޅގަ

ނޫނޭ. މިމައްސަލަށް ނިމެންދެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ައދި ފޮނުވާނެ ކޮމިޓީއެއް 

ނޑު ހުށަހެޅުމެއް އެއީ. ައޅުަގނޑު އެ ނަޑއެޅުމާ ހަމައަށް އެގޮަތށް އަޅުގަ  ކަ

ނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅިގޮ ނޑު ތާއީދުުކރީކީ ނޫން. އަޅުގަ ތަށް އަުޅގަ

 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅީ. 

 

 

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ  .ޝުކުރިއްޔާ ިނޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެނެންގެވީ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް. އެެހންވީމާ، ހުށަހެޅުމަކަށް

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  ތާއީދު ލިބިފައެއް ނެތްކަމަށް ބަލަން މިޖެހެނީ. އަޅުގަ

 ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދަށް.މިއަރުވަނީ ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ިޢއް

 

ނުޑ ހިތަށްއަރަނީ އަުޅަގނުޑ  ވެލިދޫ ާދއިާރގެ ެމންަބރު ޢަލީ   ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ެދއްެކވި ފަަދއިން މާވަށު ާދއިރާެގ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތިތަމަކަމަށް ފުރަ  ެދއްެކވުން:މުޙަްނމަދު ވާހަކަ

 ެއކަން އެހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަމުން.  ޢިއްޒަތްތެރި ޢަބްދުލްޢަޒީޒް

 އެހެންނޫނީ..ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަްށވަންޏާ އަޅުަގނޑު އިށީނދެލާނީ. 

 

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާވަށު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ   ކެފުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއް

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް ޢަބޫބަކުރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުަމށް ވެލިދޫ ދާއިރާެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު ވަނީ ތާއީދުކުރައްވާަފއި. އެހެންވިާމ، 

ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ތްތެރި އިޢުތިރާޟްކުރަްއވާަނމަ. ޢިްއޒަ އެކަމާބެހޭގޮތުން އެްއވެސް

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުމެން މިތާނގައި ހެނދުނުއްސުރެން ކޮމިޓީތަކުަގއި  ބިލަތްދޫ ާދއިާރގެ ެމންަބރު 

ވަންދެން ވަގުުތ  9:30. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މަސައްކަތް އެަބކުރަން އަްޙމަދު ޙަމްޒާ ވާހާކަެދއްެކވުން:

ނަޑއެިޅގެން ބުނޭ އެހެންވީމާ،  އިތުރުކުީރވެސް ަގވާއިދާ ޚިާލފަށް. ގަވާއިުދގައި ކަ

މިތަނުގައި ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮްށ މިހާރުވެސް މިއަދު 



  

ންވީމާ، މިހާރު މައްސަލަށް އަދި ދޮުޅގަިޑއިުރ މަސައްކަތްކުިރޔަސް ނުނިމޭނެ. އެހެ

ބްރޭކް ދެއްވަްނވީ. ދެްއވާފަިއ އަނެއްކާ ައޅުަގނޑުމެން ފަށަންވީ މިރެއަށްވެްސ 

މިކަން ދާނެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެން ިތއްބެވި އެަތއް ބަިއވަރު 

މެންބަރުންނެއް އެބަ ތިއްބެިވ. މިހެން މިކަން އޮއްވާ މިކަން އަޅުަގނޑުމެން 

ިޑއެއްާހއިރުެތރޭ މިކަން ނިމެން އޮންާޏ މައްސަލަެއއް ނެތް. ނިންމަން ބައިގަ

 9ގަިޑއެއްާހއިރު ތެރޭ މިމައްސަލަށް ނިމެން އޮންނަމަ މައްސަލަެއއް ނެތް. 

ަގޑިއިރު ައދި މިކަމަށް ދާނެ. ދެން ކީއްވެޯތއޭ މިގޮތަށް  3ގަިޑއިރު، 

ރިން ވޯޓުނަާގ ހުށަހަޅުއްވަނީ. ދެން ގަާވއިުދ ބުނާގޮތުންނަމަ އެ ގަޑިޖެހުމުގެ ކު

ވެަފއި  9330ނިމެންވެސް ވާނެ. މިހާރު ރަނގަބީލު ޖައްަސވަންވެސް ޖެހޭެނ މިހާރު 

 އެއިނީ ޝުކުިރއްޔާ. 

 

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިކަމާ އިޢުތިރާޟް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހިނގައްޖެ. އެކަމުން، ޢިްއޒަތްތެރި ކުރަްއވާކަން ައޅުަގނޑުމެންަނށް އެނިގގެން 

އަށް ލަސްކޮށްގެްނ  9330މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ވިދާޅުިވގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ގަޑި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  ގެންދަނީ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށޭ ވިދާޅުވަނީ ޮއޅުމަކުންކަމަށް ައޅުގަ

ންގެ ިއއްތިފާޤުން އެއީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު

ފާސްވެފަިއވާ ފާސްވުެމއް. އަޅުަގނޑު މިހާރު އަމީންާޢންމު އަރިހުން އެދެން 

ޝުކުރިއްާޔ. ވޯޓަށް  )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއުވމަށް.

ނޑު ދަންނަވަން.  ދަންނަވާލުމުގެކުރިން ކާުޑކޮުޅތައް ޗެކްކޮށްލަެދއްވުމަށް ައޅުގަ

މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ވޯޓަށް ިމދަންނަވަނީ މާވަށު ދާއިރާގެއަޅުަގނޑު މިހާރު 

ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ހުށަހަޅުއްވާ ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ގަިއާވ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ  3ޢަލީ މުޙަންމަދު ތާއީދުކުރެއްިވ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ން ޙުސެއިން މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާ

ރައިސުލްޖުމްހޫރިކަންކޮށްފައިާވ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެޭހ 

ބިލު ވަކިގޮތަކަށް ނިމެންދެން މިޖަލްސާކުރިއަށް ގެންދަވަން ޢިއްޒަތްތެރި 

 މެނަބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.

 



  

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު.މެންބަރު  މާވަށު ދާއިރާގެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 68 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 37 ވޯޓު ދެްއވީ:

 93      ނުދެްއވާ:ވޯޓު 

 03     ވަިކގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

. 37. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 60ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަގއިވާ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ  3. އެހެންކަމުން، ެއޖެންޑާ އައިޓަމް 68ޖުމްލަ 

ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ  މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންކޮށްަފއިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާިއ 

ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ބިލު ވަކިގޮަތކަށް ނިމެންދެން މި ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން 

ރި މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފި. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑު ވޯުޓގެކުރިންެވސް ދަްނނަވާލީ ހަމަ ެއއްެޗއް  ދިްއދޫ ާދއިާރގެ މެްނބަރު އަްޙމަދު 

ސާފުކޮށްލަންވެގެން. މަސަްއކަތް ކޮމިޓީގައި މިމައްސަާލގައި ަކނަޑއަޅާފަިއާވ   ސަީމރު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ފާނު އެގޮތުގެމަތީން ކުރިއަްށ ގެންގޮސްދެްއވާނަންތޯ ފަސްގަިޑއިރު މަނިކު

 ދަންނަވާލަންވެގެން. 

 

ނޑަށް މަޖުބޫރުވާެނ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްޔާ ެއގޮތަށް މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކަވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިބިކަމަށްވަންޏާ. އަޅުަގނޑު މިހާރު 

ތު މިއަރުވަނީ ވާހަަކފުޅު ކުރިއަްށ ގެންދިއުމަށްަޓކައި ވެލިދޫ ދާއިާރެގ ފުރުޞަ



  

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދަށް. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މާފަންނު ހުޅަނގު 

 ޢަބްދުއްރަޙީމް.هللا ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަޖިލިސް ހިނގަމުންދާތާ ދޮޅުގަިޑއިރު ީވއިުރ ޝު މާފަންނު ހުަޅނގު ދާިއރާގެ 

  މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ހުސްަވގުތުކޮޅު ނުދެްއވާ މިކަން ކުިރއަށް ގެންދަވަނީ.... ޢަްބދުްއރަހީމް هللا މެންަބރު ޢަްބދު

  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 

. ނިޒާާމބެހޭ ނުކުތާއެއް ނޫން. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންގޮސްެދވުްނ އެދެން. 

 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ައޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިަމއްޗަށް  ވެލިދޫ ާދއިާރގެ ެމންަބރު ޢަލީ

ހުށަހެޅިފައިމިވާ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ   :މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން

ވަނަ މާއްާދގެ  798ރައްކާތެރިކަާމއި ޢިނާޔަތުގެ ބިލު، މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ނޑުމެން ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް. އެހެންކަމުން، މި ބިލު މަޖިލީހަށް  ދަށުން އަޅުގަ

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ނިހާނަށް ވަރަށް  ފޮނުވިކަމަށްޓަކަިއ ވިލިމާފަންނު

ނުޑ ޙަޤީޤަތުގައި މާގިަނ  ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި ހަމައެހެންމެ އަޅުގަ

ވާހަކަތަެކއް ނުދައްކާނަން. އެހެންނަމަވެސް، މީަގިއ މިބިލުގައި މިވަީނ 

އް ވަަނ މާއްދާގައި އެބަޔާންކުރާ ގޮތަށް އެކަންތައްތަ  798ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކަވަރކުރުމަށްަޓކައި އެމާއްާދަގއި ބުނެފައިވާ ކަންތައްަތއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްޓަކަިއ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތާއި އަދި އެހެނިހެން 

ރައްކާތެރިކަާމއި މިކަންތައްތަާކއި ބެހޭގޮތުން އެކުލަވާެލވިަފއި ބިލެއްކަމުަގިއވާތީ 

ގައި އެބަހުރި މިކަމާބެހޭ މިދެންނެވި ޤާނޫނުއަސާސީެގ މާއްދާ ކަވަރުކުެރވޭ މިބިލު

ނުޑ މާގިނަ އިތުރު  ކަހަކަ ހުރިހާ މަޢުލުމާތެއް އެބަހުރި. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ނޑުމެން  ވާހަކަތަެކއް ދައްކާކަށް ޙަޤީޤަތުގައި ޤަސްދެއްނުކުަރން. އަޅުގަ

ށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެންމެންވެސް މިތަނުަގއި ާވހަކަދެއްކި ވަރަ



  

ނޑުމެން އެންމެނަށްވެސް އޮންނަން  ވިދާޅުެވއްޖެ މިބިލަކީ މިަވގުަތށް ހަމަ އަޅުގަ

ފެންނަ ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނެއްކަމަށް. އެހެންކަމުން، މިބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ 

  ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުަވއިގެްނ، ކޮމިޓީގައި މިބިލުގެ ކަންަތްއ ނިމިގެން އައިސް

ޤާނޫނަކަށްވެގެން ދިއުަމީކ އެއީ ހުރިހާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންވެސް 

ނޑުމެން  ނުޑވެސް ދަްނނަވާނީ އަުޅގަ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތްކަމަށް. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ާރއްޭޖގައި މިހާތަނާހަމައަށް  އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރާ ފަަދއިން އަުޅގަ

އްތަކަކީ މިހެން މިދެންނެވީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިފައިހުރި ކަންތަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ކަންތައްަތކަީކ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާ ފަސޭހަ ތަޖުރިބާތަކެއް ނޫނޭ މާހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ. 

ނޑުމެްނވެސް ބަދަލުތަްއ ައންނަމުންދާތީއާއި އަދި   އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަުޅގަ

ހަމައެހެންމެ ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު ހިންގާ ދަޢުލަތް ހިންގުމުަގއި އެންމެ ގިަނ 

މަޢުލޫމާތުތަކާއި އެންމެ ގިަނ ސިއްރުތަާކއި އަދި ެއކަމުެގ ތަޖުރިބާ ފުރިހަމައަށް 

ލިބިފައިވާ މީހަކު ރާއްޭޖގަިއ އެކަން ކޮށްަފއި ދިއުމަށްަފހުގަިއވެސް ރާއްޭޖގަިއ 

ބެހެއްޓުމަކީ ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން އެންމެނަށްވެސް  ސަލާމަތުން ރައްކާތެރިކަމާެއކު 

ހަމަ ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ އަޅުަގނުޑވެސް މިބިލު 

ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުަވިއގެން ކޮމިޓީން މިކޮޅަށް އައިމަ، މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް 

ފުރުޞަތު ދެއްވިކަމަށްަޓކަިއ  އައިމަ މި ޤާނޫނަށް ވެގެންާދގޮތަކަށް ދަންނަވަމުން

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ކޮށްފައިވާ މީހަކަްށ  ދިްއދޫ ާދއިާރގެ މެްނބަރު އަްޙމަދު 

އްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާއިބެހޭ ބިލު މި ޢި   ސަީމރު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ހުށަހެޅި ކުރިއަށްދާ މި ވަގުުތަގއި އަުޅގަ

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިހާރު ވެރިކަންކުރަމުންދާ  778ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދޭްނޖެހޭ ޢިނާޔަތާއި ކަންތައްތަްއ ހަމަޖައްސާފައި ނެތި 

ުމސާރައާއި ޢިނާޔަތްަތއް ދެްއަވމުންދާތީ އެކަންކަންވަނީ  މިހާރުވެސް އެމަޤާމުގައި

އަދި މިމަޖިލީހުން ވަކިގޮެތއް ނުނިމިފައިވާތީ އެކަމަްށ ައވަސް މަެގްއ 

ނޑަށް ފެންނާތީ އެވާހަކަ އަުޅަގނޑު ޙިއްާޞކުރަމުން  ހޯދަންޖެހޭކަމަށްވެސް އަޅުގަ



  

އިޞްލާޙު ގެންނަން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިބިލުގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަެކްއ 

ނޑު ތާއީދުކުރަޭމ  ފެންނަކަމަށް ދަންނަވަމުން މިބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ގެންދިއުމަށް ައޅުގަ

އަދި މިމަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މިބިލުގައި ހުރި ބަެއއް 

މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޚިޔާލެއް މިފުރުޞަތުގަިއ 

ވަނަ މާއްދާަގިއ ކުށްވެރިނުވެ މަޤާމުން  798. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަންނަވާލާނަން

ވަިކވާ މީހެްއގެ ވާހަކަ ނުވަަތ މިބިލުގައި ކުށްވެރިުނވެ މަާޤމުން ވަިކވާ މީހެއްެގ 

ވާހަކަ އޮތްއިރު ކުށްވެރިުނވެ އެމަޤާމުން ވަިކވުންކަމަށް ބަާލނީ ކިހިނެއްކަން މިބިލު 

ކޮށްދީފައެއް ުނވޭ. އަިދ ހަމަ އެފަދަ ޙާލަތެއް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން މިބިލުަގއި ހާމަ

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ކިހިނެއްޯތ އެކަން ކުރާީނވެސް މިބިލުަގިއ ފާހަގަކޮށްފައި ުނވޭ. 

ނަޑއެިޅގެން އެަބޮއވޭ  798އަދި ހަމައެާއއެުކ ޤާނޫނުއަާސސީގެ  ވަނަ މާއްާދަގއި ކަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ  798 ވަރަށް ޞަރީޙަ އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަާޤމުގައި ހުރި މީހަކު ކުށްވެރިުނވެ ޤާނޫނީ 

ހަމަތަކުގެމަތިން އެމަޤާމުން ވަިކވެއްޖެނަމަ ދަޢުލަތުގެ އެންމެމަތީ ވެރިކަން 

ކޮށްފައިާވ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ޢިއްޒަތާިއ ޤަދަރާއި އެކަީށގެންވާފަދަ ރައްކާތެިރކަމާިއ 

ނާޔަތްތައް ޙަްއޤުވާނެއޭ. ަރއްކާތެރިކަުމގެ ޢިނާޔަތްތައް ޤާނޫނުން އެހެނިހެން ޢި

ނަޑއެޅުން. އެޤާނޫނަްށ އަޅުަގނޑުމެން މިދަނީ. ހަމަ މިއާއެކުަގއި  ކަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާްނކުރޭ އެބަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރާ 

އްސަަލއެއް ކޮންެމ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެފަރާތެްއގެ މައްސަލަެއއް އޮތްކަމަށްވާނަމަ އެމަ

ރައްޔިތަކަްށވެސް ހުށަހެޅިދާނެކަމަށާއި އެހެންނަމަވެްސ، އެ ވެިރކަންކުރަމުންދާ 

ޙާލަތުގައި ވެރިކަުމގަިއ ހުރި ދުވަސްތަުކަގއި އޭަނގެ މައްޗަށް އެދަޢުވާެއްއ 

ލަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތީ ހަމައެކަނި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް. އެހެންވީމަ، ިމ 

މަޖިލީހަށް ލިބިފައިާވ ފުރުޞަތެއް ގޮުތގަިއ ެއަކން އޮތްއިުރ މިބިލުގަިއ  ޢިއްޒަތްތެރި

އެފަދަ ދަޢުވާެއއް ނުކުރާނެ ގޮތަކަށް މިބިލު ަބއްޓަންކުެރެވންވާތީވެ ެއވާހަކަތަްއ 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކޮމިޓީގައި އިޞްާލޙުކުރަން ފެނެއޭ. ހަމަ 

ނޑު ހަމަ މިއާއެުކަގއި ދެވަނަ މާއްދާެގ )ށ(  ގައި ލިޔުްއވާފަިއވާ ބައި އަުޅގަ

ވަގުުތގެ ކުރުކަާމއެުކގައި އެ ނުދަންނަވާ ހަމައެކަނި އިޞްލާޙުގެ ވާހަކަ 

ދަންނަވާލާނަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުން ކުށްވެިރނުވެ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ 



  

ތުގެ މަތީން އެމަޤާމުން ވަކިވުަމށްފަހު ދިރިހުރިހާހިނދަކު އެމީހަކަށް ދަޢުލަ

އެންމެމަތީ ވެރިކަން ކުރި ޢިްއޒަތްތެރިެއއްގެ ގޮތުަގއި ހަމަޖައްސަންވާެނއޭ. ެއގޮތަށް 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުްނަވނީ މިގުތު މިރާއްޭޖގަިއ  އެބައި ހިމަނަންޖެހޭ. ެއއީ ައޅުގަ

ވެރިކަންކޮށްަފއިވާ ހަމަެއކަނި ބޭފުޅެއް ގޮުތގައި އެންމެ ބޭފުޅެއް ހުންނެވިކަމަށްވަނީ. 

މަވެސް، ޤާނޫނީގޮތުްނ އަޅުަގނޑަށް ެއއާމެދު ސުާވލުވެސް އުފެދޭ. ެއއީ އެހެންނަ

އަހަރު ވެރިކަްނކުރެްއވުމަށްފަހުގައި އެންމެފަހު ރިޔާސީ އިންތިޚާބަްށ  30

ވަަޑއިގަތުުމގެ ކުީރގެ ާއ ޤާނޫނުއަސާސީެއްއގެ ދަށުންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ނީ ބަޔާންކުރައްވާަފއި. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެރިކަން ނުކުރައްވާކަމަްށވެސް ވަ 

އެހެންކަމުން، މިހާރު ވެރިަކންކުރައްވާަފއިވާ މީެހއްގެ ިޢނާޔަތެއް އެފަރާތަކަްށ 

ދެވޭއިރު ެއއީވެްސ ވިސްާނލަންޖެހޭ ޤާނޫނީ މުހިންމު ޕޮއިންޓެްއ ކަުމގައި 

އަޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި  ރައީްސ، ހަމަމިއާެއކުަގއި މިބިލުގެ ބަެއްއ 

ނުވަތަ މިހާރުގެ  60ކަށް ބަލާއިރު މި ތިންވަނަ މާއްދާގައި %މާއްދާތަ

 90ނުވަތަ % 60ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބވަަޑއިގަންަނވާ މުސާރަިއގެ %

ނޑަށް  ދެދައުރު އަދާކޮށްފިއްޔާ ިލބިވަަޑއިގަންަނވާނެކަމަށް މިޮއންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑު ަވކި އަދަދެއް ދަންނަ ވާކަށް ނެތީމޭ. ފެންނަނީ އެއަދަދާމެދު، އަޅުގަ

އެއަދަދާމެދުަގއި ވިސްާނވަަޑިއގެން ކޮމިޓީން އެާއއިމެދު ގޮތްތަކެއް ނިންމެވުމަށް. 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ ގޮތުގައި މިހާރުެގ  އަދި ހަމައެއާެއކުަގއި ައޅުގަ

މުސާރަ  50ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ިލބިވަަޑއިގަންަނވާ މުސާރަފުުޅގެ %

ނޑުެވސް ދެކެން. ލިބިވަޑަިއގަތުމަކީ އެންމެ ރަނ ގަޅުކަމެްއކަމަށް ައޅުގަ

ހަމަމިއާއެކުަގއި އެާމއްދާގެ ަދށުން އަދި މިބިލުގެ ޕެންޝަނުގެ ވާހަކަ އަންަނއިރު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަާޤމު އަދާކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅަކަށް އެމަޤާމުެގ 

ންަނވާކަމަްށ އަދާކުރެްއިވއިރު ލިބިވަަޑއިގެްނނެވި މުސާރައިގެ ޕެންޝަން ލިބިވަޑަިއގަ

ނޑަްށ  އެބަ ބަޔާންކުރެޭވ. ހަމައެއާެއކުަގއި އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަކީ އަުޅގަ

އެްއވެސް ަމއްސަލަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެމަޤާމު އަދާކުެރއްިވ 

ދުވަސްވަުރަގއި އެމަނިކުފާނަށް އެހެން ގޮތަކުން ލިބިވަަޑިއގަންނަވާ ޕެންޝަނެްއ 

ަޙއްުޤކޮށް ލިބިވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ އެްއޗެއް ކަަމކަށް އެއީ އެްއގޮތަކަްށވެސް 

އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން. އެއީ ިދވެހި އެހެން ރަްއޔިތުްނނެކޭވެސް އެއްފަަދއިން 



  

މިޤައުމުގައި އެންމެމަތީ ވެިރކަންކުރާ މީހަކަށްވެސް ލިބިވަަޑއިގަންަނވަންޖެހެނީ 

ޑު މުސާރަެއއް ލިބިަވޑަިއގަންަނާވ ޕެންޝަނުގެ ގޮުތަގއި އެމަނިުކފާނަށް އެންމެ ބޮ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  މަޤާމަކުން ލިބިވަޑަިއގަންނަަވންޖެހޭ ޕެންޝަނެއްކަމުގައި ައޅުގަ

 މައުމޫންހަމަ މިއާއެކުަގއި މިހާރުގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްާތޛު 

ދިަޔއިރު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، އެމަނިކުފާުނގެ މަޤާމުގެ ަދއުރު އަާދުކރައްވަމުން 

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްކަމުގެ މަޤާމުގެ ޕެންޝަނެއް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާކަމަށާިއ 

އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަޤާމުގެ ޕެންޝަން ލިބިވަަޑއިގަންަނވާކަުމެގ 

ނުޑވެްސ ދުށީމު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ތެރެއިން  ލިޔުންތަކެއް އަުޅގަ

ަމވެސް. އެހެންވީމަ، ިމކަމަކީ މިހެން އޮތްކަމަށްވާއިުރ ނޫސްތަކުގެ ޒަރިްއޔާއިން ނަ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން އޮީތ މިބިލު ނިމިގެންދާއިރު ޤާނޫނަކަށް ވެގެންާދއިރު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިިބވަަޑިއގަންނަވާ ޕެންޝަން 

އި އެންމެ ބޮުޑ ވާންޖެހޭނީ އެމަނިކުފާނު ައދާކުރެއްިވ އެންމެމަތީ މަާޤމުގަ

މުސާރައަކުން ލިބިވަަޑއިގަްނނަވާ ޕެންޝަނެއް ގޮތުަގިއ ހަމަޖެހި އެކަންކަން 

ކުރެްއވުމޭ. ހަމައެއާުކަގއި ބިލުގެ އެހެން މާއްދާެއއްަގއި ފާހަގަކޮށްފައި އެަބޮއވޭ، 

އެންމެމަތީ ވެރިކަންކޮށްަފއިާވ ފަރާތެއްކަމަށްވާތީ އެަމނިކުފާނަށް ގެދޮރުެގ 

ނޑު ދެެކނީ ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު ހުރި  އިންތިޒާމްތަެކއް ހަމަޖެއްސެންޖެހޭނެކަމަށް. އަޅުގަ

ގޮތުން ބިމުގެ ޙާލަތާއި ކަންތައްތައް އަދި ޚާއްަޞގޮތެްއަގއި ކެޕިޓަލް މާލޭަގިއ 

ބިމުގެ ޙާލަތު ހުރި ގޮތަްށ ބަލާއިރު ގެދޮރު ަވކި ެގެއްއގެ ގޮތުަގއި އެކަންކަން 

ނޑު އެދެނީ ަފއިސާެގ ގޮތުްނ ކޮންމެވެސް ޢިނާޔަެތއް  ކުރެވުމަށްވުެރ ބޮޑަށް އަުޅގަ

ނޑުެވސް ޤަބޫލުކުރަން  އެކަމުަގއި ހަމަޖެހިގެން އޮންނަންވާނެކަމަށް. ދެން އަޅުގަ

އަނބުރުވެރި ދިރިުއޅުމެއް ުއޅެވޭނެ ގޮަތކަށް ެއކަންކަން ހަމަޖެހެން ވާނެކަމަށް. 

ރާތެއް ވެރިކަމުން އެހެންނަމަވެސް، މިބިލުަގއި ބަޔާންކުރަްއވާފަާކއެއް ނެތް އެަފދަ ފަ

ވަަޑއިގަތުމަށްފަހުަގއި ޤާޫނނީގޮތުން އެކަމުން ވަިކވެަވޑަިއގަތުމަށްފަހުގަިއ 

އަޅުަގނެޑއް ހަމަ ެއްއގޮތަކަްށވެސް ެނއެދެން، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިނިންމާލަނީ 

އިނގޭތޯ. ައޅުަގނެޑއް ހަމަ އެްއގޮތަކަްށވެސް ނެއެދެން ެއފަދަ ބޭފުޅަކު ސިޔާސީ 

ހަރަކާތްތެިރވަމުންދާކަމަށްވަންޏާ މީގަިއ މިބުނާ ޢިނާޔަތްތައް  ކަންކަމުަގއި

މިގޮތުގެމަތީން ލިބިގެްނވާނެަކމަކަށެއް. އެޢިނާޔަތްަތކަށް ުއނިއިތުރު އަންނަންވާެނ 



  

ނުޑ  ގޮތްތަެކއް މިބިލުަގއި ބަޔާންުކރެވެންވާނެ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަާލަގއި. ެއގޮތަށް އަުޅގަ

ހުށަހަޅަމުން ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް  އެ ިއޞްލާޙުވެްސ ގެަނުއމަށް ބިލު

ޝުކުރުދަނަވަން. ުޝކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަިދ ދެވަނަ ފުރުޞަތެްއ 

 ދެއްވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން. 

 

 `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އާދެ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ  މަނަދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު 

ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަާމއި ޢިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ ބިލު މިމަޖިލީހަށް  ކެުވން:މުޙަްނމަދު ާޠރިޤް ވާހަކަެދއް

ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ނިހާން ހުށަހެޅުއްިވކަމަށްޓަކައި ވަރަށް 

ނޑު ޚާއްޞަގޮެތްއގަިއ  ބޮޑަށް މަރުޙަބާއާއި ޝުކުުރދަންނަވަން. އާދެ، އަުޅގަ

ން މިހާރުގެ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރެްއވި އިލްތިމާސަާކިއ ފާހަގަކޮށްލަ

ނޑުމެން، އާެދ، އެސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ ޕާީޓގެ މެންބަރުންނަށްވުރެ  ގުިޅގެން އަުޅގަ

ޑީ.އާރު.ީޕއަށް ނިސްބަތްެވަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރަކު އެމަނިކުފާނުގެ ވަޢުދު 

ލެއް ހުށަހެޅުއްިވކަމަށްޓަކައި އެމަގުްނވެްސ ފުއްދައިދިނުމުގައި މިމަޖިލީހަށް ބި

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުަގނުޑ އެމަނިކުފާނަްށ ޝުކުރުދަންނަވަން. ައޅުގަ

އެމަނިކުފާނުގެ ވިސްނުންފުުޅ މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީާއއި ިދމާލަށް ބަދަލުވެ ހެޔޮ 

 ވިސްނުމާެއއްކޮށް މިކަންތައްަތކުަގއި މިސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުެމއް 

ނުޑ އެމަނިކުފާނު ދެއްވުމުގެ ފިކުުރ މިހާރު އެބަ ގެންގުޅުްއާވކަމަށް. އާދެ، އަޅުގަ 

ލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރއްވާަފއިވާ ބޭފުޅަކަށް ވަރަށް ޮބުޑ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ަރއީސު

ރައްކާތެރިކަާމއި ވަރަށް ާޚއްޞަ ޢިނާޔަތެްއ މިމަޖިލީހުން އަރުވަންޖެހޭނެ. 

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެރިކަ ންުކރައްވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަީކެވސް އަުޅގަ

އެބޭފުޅަކަށްޓަަކއި ފަޚުރުވެިރާވ ބޭފުޅެއް. އާދެ، ޢިނާޔަާތއި ރައްކާތެރިކަުމގެ ވާހަަކ 

ނޑުމެން ރާއްޭޖގެ  ދައްކާއިުރ ައޅުަގނޑުމެން ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ައޅުގަ

ައޅުަގނޑުމެްނ ކޮންމެ ރައްޔިތަީކވެސް އެންމެ އާދަިއގެ މީހާއަީކވެސް 

އެމީހަކަށްޓަކަިއ އެމީހެްއެގ މަސައްކަތަށް ވަޒަންކުާރ މީހަކަށް ވާންޖެހޭނެ. 

އެހެންވީމާ، ޚާއްަޞގޮތެްއަގިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަކީ ވަރަށް އިސް 

މަޤާމެއް. ވަރަށް ޒިންމާދާރު ވަރަށް މުހިންމު މަޤާމެއް. އާދެ، ރައްޔިތުންެގ 

ރަ މަަސއްކަތްޕުޅުތަެކއް ކުަރްއވާފަިއާވ ބޭފުޅުން. އަޅުަގނުޑ ޙައްޤުަގއި ވަރަށް ބު



  

ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ޢިނާޔަތާިއ ރައްކާތެރިކަމާއި މިކަްނތައްތައް އެބޭފުަޅކަްށ 

އަރުާވއިރު އެބޭފުޅެްއގެ މަަސއްކަތްޕުޅު އާދެ، ދެ ދައުރު ވެރިކަން ކުރަްއވާފަިއާވ 

އިވާ ޭބފުޅަކާއި ތަފާތުތަކެްއ ބޭފުޅަކާއި ެއއް ދައުރު ވެރިކަން ކުރަްއވާފަ 

ނޑު ޤަޫބލުކުރާގޮުތގައި އެއް ަދއުރު ެވރިކަމުގެ ެއއް ދައުުރ  ހުންނަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ފުރިހަމަކުރައްވާފަިއވާ ބޭފުޅަުކ ސިޔާސީ ކަންތައްތަުކގައި ުއޅުއްވެްނވާނެ. ސަބަބަީކ 

ރިކަން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ފުރުޞަތު އެބައޮތް ދެ ދައުރު ވެރިކަމަްށ ކުރިމަތިލާ ވެ

ކުރުމުގެ. އެހެންނަމަވެސް، ެދ ދައުރު ވެރިކަމުގެ ދެ ދައުރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 

ބޭފުޅަކަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި ސިޔާސީ ޙަރަާކތްތަކުަގއި ބައިވެިރެވ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ  އުޅެވޭނެ ޖާގަ މިޤާނޫނުން ދީގެންނެއް ނުވާނެ. އާދެ، ައޅުގަ

ނޑުމެން ކަހަލަ ރާއްޖެތެރޭގެ އެފަދަ ބޭފުޅުންނަކީ އަޅު ަގނޑުމެން އާދެ، އަުޅގަ

މީހުންނާއި ހިސާބަށް ވަަޑއިގެން ރަށްރަުށގައި ހުްނނަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި 

ގުިޅވަަޑއިގެން އެ ޖަމްޢިއްާޔތަކާއި ގުިޅވަަޑިއގެން އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތަކުގަިއ 

ހަލަ ކަންތައްތަކުަގިއ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްާވ، ރައްޔިތުްނގެ ެއކަ

މަގުދައްކާެދއްވާ އެކަހަލަ ކަްނތައްތަކަށް ފަހިކޮށްދެއްވުުމގަިއ މަގު ދައްކަވާެދއްާވ 

ޤައުމުގެ ބަފަެއއްގެ ގޮުތގަިއ ހުންނަވާނެ ބޭފުޅެއްކަމަށް. ސިޔާސީ ނުފޫޒުތަާކިއ 

ޢީ ސިޔާސީ ފިކުރުން ެއއްކިާބެވަވޑަިއގެން ޤައުމުެގ މަޞްލަޙަތާއި ޤައުުމގެ އިޖުތިމާ

ހަމަޖެހުމާ ރައްޔިތުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި މިހުރިހާ ކަމަކާމެދު ވިސްނާަވޑަިއގެްނ 

އާދަިއގެ އިޖުތިމާޢީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ގުިޅވަަޑއިގެން ަމސައްކަތްޕުޅު ކުަރްއވާ 

ނޑު ބޭނުން. ވެއިތުވެިދޔަތަނުގެ  ބޭފުޅެއްެގގޮތުަގއި ދެކެން ހަމަގައިުމވެސް އަުޅގަ

މުހިންމުކަމެއްކަމަކަށް ނުދެކެން. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް،  ވާހަކަ ދެްއކުން ެއއީ މާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިފަިއވަނީ ވެއިުތވެދިޔަތަނުަގއި ރައީސްކަން ކުރެްއިވ 

ބޭފުޅުންނާއި ދޭތެރޭގައި ކަްނކަން މިރާއްޖޭގައި ހިނގާަފިއވާގޮތް އެއީ ވަރަށް 

 ސާފުކޮށް ފެންނަން....

 

ނޑާލަދެްއވާތި. ކޯރަމްގެ މައްސަލަެއއް ޖެހިއްޖެ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ވާހަކަފުޅު ުކޑައިުރކޮޅަކަްށ މެދުކަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަްށގެންގޮސްެދއްވުން އެެދން. 

 



  

ނުޑ  މަނަދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު   އާދެ، ައޅުަގނޑު ވާހަކަ މާ ދިގުކުރާކަށް ޤަސްދެއްުނކުރަން. އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަނީ މިބިލަކީ ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއްކަމަށް. އަދި މިބިލު  ރިޤް ވާހަކަެދއްކެުވން:މުޙަްނމަދު ޠާ 

ޤާނޫނަކަށްވެގެންާދއިރު މިދެންނެވި ކަންަތއްތަކަށް ވިްސނާ ފިކުރުކުރެިވ ެއ 

ނުޑ ދެެކނީ. އާދެ، ައޅުަގނުޑ  ބަދަލުތައް މިބިލަށް ގެނެވިފަިއވާންވާނެކަމަށް އަުޅގަ

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ކުރަްއވާފަިއާވ  ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި

ބޭފުޅުންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާ ބޭފުޅަކަށްވާނެ. އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނުޑގެ ވިސްނުމަީކ ާރއްޖޭގެ ަރއީްސކަން ކުަރއްާވ ބޭފުޅުން އިޖުތިމާޢީ 

ާޚއްޞަކޮށް ާރއްޖެތެރޭެގ  މަސައްކަތްތަުކގަިއ ކްލަބު ޖަްމޢިއްޔާތަާކއި ގުިޅވަަޑއިގެން

ނިކަމެތިންގެ ޙާލު ބައްަލވާ އެމީހުންގެ ކަންތައްަތއް ރަނގަޅުކޮށްދިނުމުގެ ަމގަށް 

މަސައްކަތްޕުޅު ކުރަްއވާ ބޭފުޅުންގެގޮުތގައި މިކަމުން ފެނިގެންދާނެކަމަށް. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ކޮށްފައިވާ މީހަކަްށ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއް މިލަންދޫ ާދިއރާގެ ެމންަބރު ޢަލީ 

ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ބިލު. މިބިލަކީ ަވރަށް މުހިންމު ބިލެއް.   ރިޟާ ވާހަަކދެއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު މިބިލާއި ބެހޭގޮުތން މާގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދަްއކާކަށްނެތިން. އެކަމަކު 

ވަނަ މާއްދާއަްށ  9ކުގެމަތީން ދަޢުލަތުގެ ޢިއްޒަތްތެރިޔާ މިބިލު ޤާނޫނީ ހަމަތަ

ބަލައިލާއިުރގައި ދައުލަުތގެ ެއންމެއިސް ޢިއްޒަތްތެރިާޔ. މިީއ މިމާއްދާގެ )ށ( އަްށ 

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަގޮތުަގިއ ވެއްޖިއްޔާ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތީން ކޮންމެ 

ކޮންމެ ބޭފުޅަކީެވސް ހަމަ ކޮންމެ ވެރިޔަުކވެސް ވެރިކަްނކޮށްފަިއ ވަަޑއިގަންަނވާ 

ވެރިޔަީކވެސް ފުރަތަމަ ވެރިެއޭކ ދެވަނަ ވެިރއެޭކވެސް އެްއގޮަތށް ހަމަހަމަވާންޖެހޭނެ 

ނޑު ދެކެން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެ ޕެންޝަނަށް،  ވެރިެއއްކަމަށް އަުޅގަ

އިާވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމުގައި ގިނަެވގެން ެއއް ދައުރު ހަމަކޮށްފަ

މީހަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަ މީހަަކށް މުސާރައިެގގޮުތގަިއ 

ށް ިތރިކޮށްދެއްވާ ދެ ދައުުރ  50އޮތް ތަން % 60ލިބެންޖެހޭ ޕެންޝަން %

ށް ތިރިކުރަން ފެންނަަކމަށް ފެނޭ. ދެންހަމަ  75ހަމަކޮށްފައިވާ ބޭފުޅަކަށް %

އަށްވެސް ކޮމިޓީެގ މަރުޙަލާގައި ވިސްާނވަަޑިއގެން ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު. މިމާްއދާ

ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް ގެްނނަވާނެކަމަށް. ަވކި މިންަވރެއް ަކނަޑއެޅިފަިއ 



  

އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީވެ އެވާހަަކެވސް ދަންނަވާލީ. ދެން 

ީޓ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަާލއިރުަގއިެވސް ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގަިއވެސް ކޮމި

މަރުޙަލާގައި ހަމަ މިކަމުަގިއެވސް ތަފްޞީލެއް ހަމަ އޮތުަމކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް 

ފެނޭ. ޚާއްޞަކޮށް އޮފީހުގެ މުވަްއޒަފުންގެ އެަލވަންސް. މިމާއްދާަގއި އެކަީށގެންާވ 

އޮފީހަކާއި ުމވަްއޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރަ ވަިކ އަދަދެްއގެ މިންވަެރއް 

ނަޑއެޅިފަިއ އޮތުމަކީ އަ  ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭގޮުތަގއި ކޮންމެހެންވެްސ ކަ ޅުގަ

މުވައްޒަފުން އެބައޮތް. ައދި ކުރީގަިއވެސް މިތާ  90މުހިންމުކަމެއް. މީގައި 

ވާހަކަދެްއކެވި ަބއެއް ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުިވގޮތުަގއި ހަމަ ކޮންމެ 

ީޑވެސް އަިދ ފެންވަރެްއގެ މުވައްޒަަފކުވެްސ ގެންނަން ޖެހިދާނެ. އަދި ޕީ.އެޗް.

އެއަްށވުރެ މަތީ ބޭފުޅަކުވެސް. މުސާަރވެސް ނޭނގޭނެ ހުންނާނެ 

ނުހުންނާނެގޮތެއްވެސް. އެހެންވީމާ، ެއކަމަށްވެސް ވަކި ިމންވަރެއް ަކނަޑއެޅިފަިއ 

އޮތުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް މުހިންމުކަމެއް. ދެން ޤާނޫނުގައި މި ބިލުގެ ޗުއްީޓ 

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޤާމުން ަވކިވެަފިއ ވަނަ މާއްދާ. ރަ  9ހޭދަކުރުމުގެ ޚަރަދު 

މަސް ދުވަހުގެ ުޗއްޓީއަށް ެއމީހަކު އެދޭ ތަނެއްަގއި  7ހުރި މީހަކު ކޮންމެ އަހަރަކު 

ހޭދަކުރުމަށްޓަކައި އެކަމާުގޅޭ އެންމެހާ ޚަރަދުތައް ދަޢުލަތުން ހަމަޖައްސާދޭންޖެހޭނޭ 

މިހާރު ހަމަ  އޮންނަ އޮތުން. އާދެ، ަޒމާނީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިާވގޮތުަގއި ހަމަ ހަނދަށްވެސް ދަތުރުކުެރވޭ 

ބައެއް ބޭފުޅުން. ކުީރަގއި މިތާނގައި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ 

ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ހަމަ ސްޕޭސްއަށްވެސް ވަަޑިއގަންނަާވގޮތަށް ެއއިން 

ނެ ހަމަ. އެކި ަރއީސުންެގ ިވސްނުންވެސް ހުންނާނީ ބޭފުޅެއްގެ ިޚޔާލުހުރެދާ

އެިކގޮތަށްކަމަށް ފެނޭ. އެހެންީވމާ، އެކަމަށްޓަަކިއވެސް ހަމަ ކޮންމެވެސް ަކނަޑއެޭޅ 

އުސޫލެްއގެމަތީން މިންވަެރއް ަކނޑަެއޅިފަިއއޮތުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ފެނޭ. ދެްނ 

ހަމަ ސުާވލު އުފެދެނީ މަޤާމުން  ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލައިާލިއރުގައި އަޅުަގނޑަށް 70

ވަިކވެަވޑަިއގަތުމަށްފަހު އަނބިކަނބަލަކު ހޯއްަދވައިިފއްާޔ ކިހިނެއްބާޭއ ެއ 

އަނބިކަނބަލަކާިއ ދޭތެރޭަގިއ ޢަމަލުކުރައްވާނީ. އެމާއްާދެވސް ހަމަ މީގެތެރޭަގއި 

އޮތުމަކީ މުހިންމުކަމަށް ފެންނާތީ އެވާހަކަެވސް ދަންނަވާލީ. ދެން މާގިނަ 

ކަތަެކއް ދައްާކކަށް ނެތިން. މިބިލާއި ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވަރަްށ ވާހަ



  

ނޑު އެދެނީ ހަމަ ވީހާ އަވަހަކަށް  ގިނަ އިޞްލާޙުތަްއވެސް ހުށަހަޅުއްަވއިފި. އަުޅގަ

ކޮމިޓީއަކަށް ގެްނގޮްސގެްނ މި މައްސަލަ ނިންމާދެއްވުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ 

 ށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ުފރުޞަތަ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައއްެދ ބުއްކަޅެ ދިއުޅި، ބުއްިދެއއްނުވި ދިއުިޅ، ދިން  ފުވަްއމުލަކު މެދު ދާިއރާގެ ެމންަބރު 

ނޑު ހިތުން ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ޝިފާޤު މުީފދު ވާހަަކދެއްެކވުން: ބަދަލުކޮށްލުވީތީ ވެލާނާ އުނުދޅި. އަުޅގަ

ނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުަގނޑު މި މި ތާރީޚުތައް ހަނދުމަފުޅު ހުން

އިޝާރާތްކުރަނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ މިއަދު ނެތެމުންމިދާ ދުވަސްތައް ިދވެހިރާއްެޖ 

މިއަދު ދެކެމުންމިދާ ތަރައްޤީގެ ޙަޤީޤީ ބާނީ. އަުޅަގނޑުމެންގެ މިޤައުުމގެ 

ްމ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކުރީގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީ

ނުޑމެން ދިވެހިން ކަންކަން ުކރިގޮތް ދޫކޮށްލާ ެއ  ނާޞިރުއާއި މެދު އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްަފއިވާ މީހަކީ ޤައުމުގެ ޝަރަފުވެިރ   ޘަޤާފަތުން ބޭރުވެ

އަބުރުވެރި ިޢއްޒަތްތެިރ މީހެއްކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް އެފަދަ ބޭފުޅަކަށް ޙިމާޔަތާިއ 

ނޑުމެން ދިވެހިން ޤަބޫލުކޮށް އެވާހަަކ  ޢިނާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން ދޭންޖެހޭކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިމަޖިލީހުގެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުއަާސސީގައި ލިޔެ އެ ރޫޚުަގއި އަުޅގަ

މެންބަރުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށްޓަކައި މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނާއި އަދި 

ްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެުކ ޚާއްޞަކޮށް މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ވަރަ

ނޑުމެްނގެ މިއަުދ  އަޅުަގނުޑ ޝުކުރުދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އަުޅގަ

ދިވެހި ޤައުމުގެ ހުންގާނުަގއި ހުންނެވި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  

މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އެމަނިކުފާނު މަޤާމާއި ހަވާލުެވވަޑަިއެގންނެވުމުގެ ކުރިްނވެްސ 

ވަމުންގެންދެިވ ދަޢުވާައކީ ދިވެހި ާރއްޖޭަގއި ެވރިކަންކުރާ މީހަކަްށ ކުރައް 

ޢިއްޒަތްތެރިކަމާެއކު ޝަަރފުވެރިކަމާެއކު އަބުރުވެިރަކމާއެކު މިޤައުމުަގއި 

ނޑުން މިޤައުުމގަިއ  ދިރިއުޅެވެންޖެހޭނެއޭ. ައޅުަގނޑުމެން މިޤައުމުގެ ފަްސގަ

ނުޑަގއި ދިރިުއޅޭތަްނ މިވަރުގެ ޚިދުމަތެއް ކޮށްދީފައިވާ ބޭފުޅުން މިޤަ އުމުގެ ފަްސގަ

ދެކެން އެބަޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ިމއަދު މިއޮތީ އެދުވަސް ައއިއްސަ. 

އެހެންކަމުން، މިބިލަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުިރހާ މެންބަރުން ވަކި 

މެންބަރަކުމެ އިސްތިސްނާުވމެއްނެތި ތާއީދުކުރަްއވާކަްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 



  

ހުގައި ދެކެވޭ ވާހަަކތަކުން އެބައިނގޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޢިނާޔަތަާކއި މިމަޖިލީ

ނޑުމެްނ  ނަޑައޅާއިރު އަުޅގަ ޙިމާޔަތަކާއި ަރއްކާތެިރކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން ދޭން ކަ

ނޑުމެންެގ ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ ބޭފުޅުންނަްށ  ބޭނުންވޭ އަުޅގަ

ޔަތެއް ދޭން. އެހެންނަމަވެސް، ެއއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވެްނއޮްތ އެންމެމަތީ ޢިނާ

ނޑުމެން ދިވެހި  އަޅުަގނޑުމެން ނުފޯރާފޮތިން ފޫގަޅައިގެން ައުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ހުއްޓުވާލާވަުރގެ 

ނުކަތާވަުރގެ ޢިނާޔަތަކަށްެވެގން ހިނގައްޖެނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިވެހި 

ނުޑ ވަރަށް  ރައްޔިތުންނަށް އެ ެވވެނީ ަޤއްދާރު. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އަުޅގަ

ދެރަވަން، ހިތާމަކުރަން ައޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެ ަރއީްސަކން ކުރެްއވި ބޭފުޅަކަްށ 

ޙިމާޔަތާއި ޢިނާޔަތާ ރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ގެންދިަޔކަމަށްޓަަކއި. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާްނކޮްށފައިއޮތްހިނދު މިކަން ލަްސވެ

ވީހާވެސް އަަވސްކުރަންވީ. އެހެންނަމަވެސް، މިތާނަގިއ ޢިއްޒަތްތެރި ބައެްއ 

ނަޑއަާޅ،  މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއިވ ފަދައިން މިކަމުގައި ޙުދޫދުތަކެއް ކަ

ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު ދޭންޖެހޭނެކަމަށް މިބިލުގައި ބަާޔންކޮށްފައިއޮތް ހިނދު 

ނޑުމެން އެއީ އަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނީ ކޮން ޙުދޫދެްއގެ ތެޭރގައިތޯ އަުޅގަ

ނަޑއަޅަން އެބަޖެހޭ. ހަމަެއއާެއކު، ޗުްއޓީ ހޭދަކުރުމުެގ ކަންކަންވެްސ ހަމަ އެ  ކަ

ނޑުމެން ދޭ ޕެންޝަންއަށްވެްސ  އުސޫލުގެމަތީން ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ

ސް، ޤާނޫނުއަާސސީ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންެއބަޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީ 

ބުނާގޮތުން ވެއްިޖއްޔާމު ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރަީއސަކަށް ހުންނަާވ ބޭފުޅަކު، އެބޭފުޅަުކ 

އިސްތިޢުފާދެއްވަން ބޭނުންފުުޅވެއްޖެ ހިނދެްއގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް 

ސިޓީފުޅަކުން ދެންނެވުމުން އެ އިސްތިޢުފާދެވުނީ. ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތީން 

ކު މަޤާމުން ވަކިވީ. މިހާރު ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާދަމާ އެބޭފުޅަ

ނޑުމެން ެއ  މަނިކުފާނަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްީވޔަސް ެއކަން އެ ނިމުނީ. އަުޅގަ

ރައީސްއަްށވެސް ޙިމާޔަތާ ޢިނާޔަތާ ގެދޮރާ ޕެންޝަނާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ދޭންވީ. 

ނޑުމެންނަ އަހަރު ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ  70ށް މިހެން މިކަން ދާކަމަށްވަނީނަމަ އަުޅގަ

ަރއީސުން ބަލަހައްޓަން ޖެހުމަކީވެސް ހަމަ އެކަީށގެްނވާކަމެއް. އެހެންވީާމ،  70

އަޅުަގނޑު އެދެނީ އަުޅަގނޑުގެ ޮގވާލުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން މި ރޫޚުގައި 



  

ނޑުމެން އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަތާވަުރގެ ޚަރަދުތަކެއް ބޮލުގައި ައޅަިއެގން އަޅުގަ

ތްތެރި މަޤާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު، އެމަޤާމުން ަވިކވެަވޑަިއގަތީމަ ދޭންޖެހޭ ޢިއްޒަ

ހުރިހާ ޝަރަފަކާ ޢިނާޔަތެއް އަޅުަގނޑުމެން ދޭންވީއޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޤައުމުެގ 

އެންމެ އިސް މަސްޢޫިލއްޔަތު އަދާކުރަމުންގެންދާ ފަރާތުެގ ެއފަރާތަށް ދެވޭ ޙިމާޔަާތ 

ނޑު މިދަންނަވަނީީކ ޢިނާޔަތާ މެދުވެސް އަޅުގަ  ނުޑމެން ވިސްނާލަންއެބަޖެހޭ. އަޅުގަ

ކޮންމެހެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުންަނވާ ބޭފުޅަކާިއ، 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރއްާވ ބޭފުޅަކާ ޮބޑު ފަރަޤްތަެކއް ބަހައްާޓ ވާހަަކެއއް 

ގެ ަޤއުމާިއގެން ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މުހިންމީ އަޅުަގނޑުމެން

ކުރިއަށްދިއުްނކަމަށްވާއިުރ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަށްަޓކައި ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެްނގެ  އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްަޔތުތަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަގޮަތަކށް އަުޅގަ

އިޤްތިޞާދަށް ނުކަތާވަުރެގ ކަންތައްތަެކއް ކުރިމަތިެވގެން ހިނގާދާނެގޮތަކަްށ 

ަބއްޓަންޮކށް ޤާނޫނަކަށް ބަދަލުކޮށްގެްނ ނުވާނެ. އެހެންކަމުން،  އަޅުަގނޑުމެން ބިލު

ނުޑމެން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ގިނަ މެންބަރުން  އަޅުަގނޑު އެދެނީ އަުޅގަ

ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދާއި، ުޗއްޓީާއ، 

ނޑުމެންނަށް  ޕެންޝަނާ، މިހެންގޮސް މިހުރިހާ ކަންކަމަށް ބައްލަވައިެގން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަން. ފަހަރެްއަގއިވެްސ ައޅުަގނޑުމެން  ކަތާވަުރގެ ކަންަތއްތަެކއް އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ނުކަތާވަރުެގ،  އެމަނިކުފާނު ދެކެ ވާ ލޯތްެބއްގެ ޮބޑުކަމުން އަުޅގަ

ތާވަުރގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ުނކަާތވަރުެގ، ިދވެހި ރަްއޔިތުންެގ ބަޖެޓަށް ނުކަ

ނޑަެއޅުމަކީ ެއއްވެސް ޙާެލްއގައި މިމަޖިލީހުން  ޚަރަދުތަކެއް ކަ

ކޮށްގެްނވާނެކަމެއްކަމަށް ައޅުަގނޑު ނުދެކެން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާ މީހަކަްށ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ކޮށްފައި ވައިަކރަދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު 

ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާިއ ޢިނާޔަތްތަކާއި ބެހޭ ބިލު ހުށަހަޅުއްވާދެްއވީތީ  ޢަލީ އާރިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙްމަދު ނިޙާން 

ުޑ ޙުސައިން މަނިކަށް އަޅުަގނޑުވެސް ފަށްފަށުން ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުަގނ

ނޑުމެްނ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއީކީ ަވކި ބޭފުޅަކަށް ނިސްަބތްކޮށް އަުޅގަ



  

ނޫނިއްޔާ މިހާރުގެ ރައީްސ ނޫނިއްޔާ ކުރީގެ ަރީއސްއަށް ނިސްބަތްކޮށް 

އަޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް ގެންނަ ބިލަކަށް ވެގެން ނުވާނޭ. މިއީ މީގެފަހުން ނޫނީ  

ގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުެރްއވި މިހާރު ދުނިޔޭގައި ިތއްެބިވ ދިވެހިރާއްޖޭ 

ބޭބޭފުޅުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ، ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތަކެްއ 

ވަަނ  798ހޯދައިދިނުމަށް ކުރެވޭ މަސަްއކަތަކަށޭ ވާންޖެހޭނީ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާއްދާ ބުނާގޮތުން ވެއްިޖއްާޔ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަމޤާމުގައި ހުރި މީހަކު 

ކުށްވެރިުނވެ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތީން އެމަޤާމުން ވަިކވެއްޖެނަމަ ދައުލަތުގެ 

އެންމެމަތީ ވެރިކަންކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ޢިއްޒަތާއި ޤަދަރާއި 

އެކަީށގެންވާފަދަ ރައްކާތެިރކަާމ މާލީ ޢިނާޔަތްތައް، މާލީ ޢިނާޔަތާ އެހެނިހެން 

މިގޮތުން ދެވޭ ރައްާކތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަްއ ޢިނާޔަތްތައް އެމީހަކަށް ޙައްޤުވާނެއޭ. 

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރަްނވާނެޭއ. އެހެން ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ އޮތީތީވެ ޤާނޫނެްއ 

ހަދަން މިތަނަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލެްއ މިބިލަކީ. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑުެމންގެ ހިތުގައި ތަޞަްއވުުރކުރަްއވަިއގެން މިކަން  ވަކި ބޭފުޅެއް އަުޅގަ

ކުރާކަށެއް ނޫން ިމއުޅެނީކީ. އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންވެސް ވާަހކަފުޅުެވސް 

އެހެން ބައްޓަން ނުކުރެއްވުމަށް އަޅުަގނޑު އިލްިތމާޞްކުރަން. މިއަދު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ަމޤާމުގައި ހުންނެވީ ނަޝީދު. އިްއޔެ ެއ މަޤާމުގައި 

ނޑުމައުމޫންހުންނެވީ  މެން މާދަމާ ހުންނަވާނެ ބޭފުޅެްއ . ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް ނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި 

ބައްޓަންކުރަންޖެހެނީ ޤާނޫނެއް، މީގެފަހުން ޢަމަލުކުރާނެ ޤާނޫނެއް ހަދަން މިއުޅެނީ. 

ނޑުމެންގެ ިހތުގައި ަބއިންދާިއގެން  އެއީ ވަކި މީހެއް ފޮޯޓަގނޑެއް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަންއޮތީ މިހާރު ކުރަންޖެހޭނެކަމެ އް ނޫން. ދެން އަޅުގަ

ގޮތުން ވަރަށްގިނަ ޭބފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދަްއކަަވއިފި. މިއަށް އިޞްލާޙުެވސް މިކަމާބެހޭ

ނުޑވެސް ދަންވާލަން ބޭނުންވަނީ، ބައެއް ބޭފުޅުންެގ  އެބަ ހުށަހަޅުއްވާ. އަުޅގަ

)ނ(. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާުޅވެފައި އެަބހުރި ދެވަނަ މާއްދާގެ

މަޤާމުން ވަކިވެފަިއވާ މީހަކަްށ ރަސްމީގޮތުން މުޚާޠަބުކުރާިއރު، އެމީހެްއގެ ނަމުެގ 

ކުރިއަށް ަރއީސް މިލަޤަބު ޮއވެގެންުނވާނެއޭ އެބަ ވިދާޅުވޭ. ބައެއް ބޭފުޅުން އެަބ 

 ވިދާޅުޭވ ކުީރގެ ރަީއސްޭއ، އެއޭ އޮންނަންވާނީ. އެެހންނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ



  

ކުރިއަރާފައި ހުރި ޤައުމުތަުކގަިއވެސް ރައީސް ވިދާޅުެވ، ކުރީގެ ރައީސުނަނަށް 

ނޑުމެން އެންމެންނަށްވެްސ އެނޭގކަމެއް. އެީއކީ  މުޚާޠަބުކުރައްާވކަމީ މިއީ އަުޅގަ

މައްސަލަެއއްވެސްނޫން. ެއއިެރއްގެ ރައީަސކަށް ހުންނަވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. 

ކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއކޭ ކިޔާކަށްނޫންކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑުމެން ކުރީގެ ަރއީސަ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބިލުގައި މިފާހަގަކުަރއްާވ. 'ރަީއސް' އެހެން އޮތުމަކުްނ 

އަޅުަގނަޑކަށް ޭއގެ ަމއްސަަލއެއް ނުފެނޭ. ދެން ަބއެްއ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވެޖެއް 

ހުރިމަކީ މައްސަލައެކޭ. ސިޔާސީކަެމއްަގއި ރައީްސކަްނ ކުރައްވާަފިއވާ ބޭފުޅަކު 

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ެއއީީކ އެއްެވސް މައްސަލަެއއްނޫން. ސިޔާސީ ކަންކަމުަގއި 

ނުޑ  ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގިއވެސް، އަނެްއކާވެސް އަުޅގަ

ދަންނަވާލަންބޭނުންވަނީ، ކުރީގެ ރައީސުންނާއި ބޮުޑވަޒީުރން އުޅުއްަވއޭ ެއއީީކ 

ަގނުޑމެންނަށް ވަރަށް ގާތުގައި މިއޮތް އިންިޑއާއިްނވެްސ މައްސަލަެއއްނޫނޭ. އަޅު

އެކަން ފާހަގަކުރެްއވޭނެ. ެއއީކީ ެއއްވެސް މައްސަަލއެްއކަމަކަށް އަޅުަގނެޑްއ 

ވަނަ މާއްދާަގއި މިވަނީ، ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް.  5ނުދެކެން. ދެން މިބިލުގެ 

ވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާުމން ވަކިވެަފއިވާ މީހަކަށް ދި 

ޚިދުމަތްތަކުންދެވޭ އެންމެ ަމތީ ފެންވަރަށް ސަލާމަތީ ަކންތައްތައް ހަމަޖައްަސއި 

ބަލަހައްޓައިދޭންވާެނއޭ. އެހެްނ އޮތުމަކީެވސް މައްސަަލއެްއނޫން. ބައެއް ބޭފުޅުްނ 

 އެކަމާެވސް އެބަ އިންކާުރކުރަްއވާ. އެހެން މައްސަލަެއއްނޫނޭ އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ދިމާވޭ. ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް  ސަބަބަކީ، ބަެއއް ޙާލަތްތައް ައޅުގަ

އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އެދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް ކުދިވެ ބޮޑުވެ ަވިކވެ 

އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުހުންަނ ފަހަރުވެސް އެބައާދޭ. އެއީ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ 

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުެރްއވި ވެގެްނވާނެގޮެތއްނޫން. ޤާނޫނުއަސާީސއިން ރަ

ބޭފުޅަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް ހަމަ ފުރިހަމައަށް ލިބިދޭންޖެހޭނެކަން 

ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި 

ވަނަ މާއްާދގަިއ އެެހން އޮތުމަކީ އެްއވެްސ  5މެންބަރުންނަށްވެސް. އެހެންވީމާ، މި 

ނޑުމެން، ދެން ޢިނާޔަތްތައް ދޭއިުރގައި ޢިނާޔަތްަތއް ވަިކ މައް ސަލަެއއްނޫން. އަުޅގަ

އަދަދެއް ަކނަޑއަޅާފަިއ މީގައި ވިދާުޅވެފަެއއްނެތް. ަޕރސެންޓޭޖެއް އޮތީ. 

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން އިޤްތިޞާުދ މައްޗަްށގޮސް ތިިރވާހިނދުގައި އަުޅގަ



  

ަރއީސަކަާށއި، ދެންވެސް ދައުލަތުެގ  އެއިެރއްަގއި ހުންނަވާ ރަީއަސކަށާއި ނާއިބު

އިސް މަޤާމުތައް، އެހެންވެސް މަޤާމުތަކުގައި ިތއްބަވާ ބޭފުުޅންނަށް ޕަރސެންޓޭޖެއް 

ނޫނިއްޔާ އެއިެރްއގެ ޙާލަތު އޮތްގޮތަކުން މަތިކޮށް ތިރިކޮށް ހެދިދާނެ. އެހެންވީމާ، 

ން. މީގައި ަވކި އަދަދެއް ަކނޑަައޅާފައި ނެތީމާ އެއީީކ މައްސަލައެއްނޫ

މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭކަމަށްވެއްެޖއްޔާ ޭއެގ  7ޕަރސެންޓޭޖެއް މީގައި މިއޮތީ. މާދަމާ 

ހާސް ރުފިޔާ ލިބޭކަމަށްވެއްެޖއްޔާ ޭއގެ  75ޕަރސެންޓޭޖެއް. އޭގެ އަެންއދުވަހު 

ޕަރސެންޓޭޖެކޭ މިއޮތީ. ެއހެންވީމާ، އިޤްތިޞާދީގޮތުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

ނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ. ދެން  ދަތިވާނެ އެްއވެސް އެްއޗެއް މީގައި އޮތްހެެނއް އަުޅގަ

ނުޑ   70ޖުމްލަގޮތެއްަގއި އަޅުަގނޑު ިމއަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީގައި އެބަބުނޭ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުން 

ނޑަށް ވަިކވެފަިއވާ މީހެއްގެ އަނބިީމހާއަށް ދޭ އެލަވަންސް. އެހެ ްނ އޮތީމާ އަޅުގަ

ހީވަނީ އެތަނަށް އެބަ ައންނަންޖެހޭހެން އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއޭ. 

ޤާނޫނުއަސާސީ މިހާރު އެބަ ހުއްދަކުރޭ އަންހެނުންނަށްވެސް ވެިރކަންކުރަން. 

އެހެންވީމާ، އެތަން އޮންނަްނޖެހޭނީ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ. ދެން އޮތް 

 މާއްދާގަިއވެސް...

 

 ވަގުތުހަމަެވއްޖެ އިނގޭތޯ. ވާހަކަެދއްެކވުން: ތުންރިޔާސަ

 

ނުޑވެސް ދެަވނަ ފުރުޞަތަކަށް  ާދއިާރގެ މެްނބަރު އިްސދޫ   އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

  އެދޭވާހަކަ ދަންނަވަން. ުޝކުިރއްޔާ.  އަްޙމަދު ަރޝީދު އިްބރާހީމް

  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ` ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާެދ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ  ޔޫސުފް ާދިއރާގެ ެމންަބރު  ގަމު

ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަާމއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ބިލެއް މިމަޖިލީހަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު

އަޙްމަދު  ގެނެސްދެްއވިކަމަށްޓަަކއި ވިިލމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑު ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކު  ނިހާން ޙުސައިން މަނިަކށް އަުޅގަ

ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ، ިމ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ވަރަށްގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި 

ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވިފަދައިން ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ، އާދެ، 



  

އަދި ސަރުކާރުގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔަކީ އަިދ ދައުލަތުގެ އެންމެމަތީ ވެރިަޔކީ 

ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެިރޔަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާހިނދު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަމޤާމުން ވަކިވުމުން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ޮކށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންެޖހޭ ރައްކާތެރިކަާމއި 

ވަނަ މާްއދާގައި ޢިނާޔަތްަތކެްއ  798ތްތަކާބެހޭގޮތުން ޤާނޫނުއަސާީސގެ ޢިނާޔަ

ދޭންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު ެއކަމާގުޭޅ ޤާނޫނެއް ކޮންމެހެން 

އޮންނަންޖެހޭނޭކަމަށް ޤާނޫނުއަސާީސއިން ލާޒިމްކުރާތީ މިމަޖިލީހަށް ޤާނޫނު 

ފާތު ޚިޔާލުތައް ހެދުމަށްޓަކައި މިބިލު ހުށަހަޅައިގެން މިބިލުަގިއ ތަ

ހުށަހެޅެމުންދާހިނދު، އަޅުަގނޑަށްެވސް ފާހަގަކުެރޭވ ދެތިން ނުކުތާއެްއ 

ފާހަގަކޮށްލަން. މީގެ ވަރަްށގިަނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާަހގަކުަރއްަވއިފި މިބިލުގެ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުން ވަިކވެފަިއވާ މީހަކަްށ  4

އި އެފެންވަރުެގ މީހަކު ދިރިއުޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ ެގެއްއ ދިރިއުޅުމަށްޓަކަ

ނުވަތަ ތަނެއް ުނވަތަ އެފަދަ ގެެއއް ުނވަތަ ތަނެއް ކުްއޔަްށ ހިފޭ މިންވަރުގެ މާލީ 

ޢިނާޔަތެއް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެމީހަކަށް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއޭ. އާެދ، މާލޭގެ 

ތުން ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ެއހެން މެންބަރުންވެސް ބިމާއި، ބިމުގެ ކަންަތއް ހުރިގޮ

ނޑުމެންނަށް،  ފާހަގަކުރެްއވިފަދައިނުން އެެފންވަރުގެ ެގއެއް އެފަރާތަކަްށ އަުޅގަ

އެފެންވަުރގެ ެގެއއް ނޭރުވުަމކީ ެއކަށީގެްނވާކަމެްއ. އެހެްނނަމަވެސް އެފެްނވަރުެގ 

ތަކަށް ދެވިދާނެކަމަށް ގެެއއް ހަމަޖެއްސޭވަުރގެ ޢިާނޔަތެއް ނުވަތަ ަފއިސާ އެފަރާ 

އަޅުަގނޑަްށ ފެނޭ. ެއހެންވީމާ، މިމާއްދާ ިމއޮތްގޮތުން މިކަަމކީ 

ނަޑކަށް ޤަބޫލެއްުނކުރެވޭ. ދެން ހަމަ އެހެންމެ  ނުކުރެވިދާނެކަމެްއކަމަކަށް އަުޅގަ

 90ވަނަ މާއްދާަގއި މިއިންނަ  8ވަރަށްގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވި މި 

މުަވއްޒަފުންނަށްވުރެ ގިނަެވގެން ނުވާެނޭއ  90ވާހަކަ. ިމ  މުވަްއޒަފުންނެއްގެ

ުމވަްއޒަފުން ދިނުމެއްވެްސ  90މިމާއްދާގައި މިބުނަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން 

ނޑުމެން މިބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ  މިބިލަކުން ލާޒިމެއްނުކުރޭ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަުތެގތެރޭގައި ިމއަދަދު އަދި ނުވަތަ މިކޮމިޓީ މިބިލު ިއޞްލާޙުކުރުމުގެ މަަސއް

އެހެން އަދަދަކަށް ބަދަލުކުރުަމކީވެްސ ކުެރވިދާނެކަމެއް. އަިދ މިބިލުގައި ިމގޮތަށް 

މުަވއްޒަފުން ހަމަޖައްަސއިދޭންޖެހިދާނެކަމަކަށް  90އޮތްނަމަވެސް ކޮންމެހެން 



  

އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ. ދެން މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ ގިނަ 

ބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު ހުރިގޮތަށް ބަލާއިރު، މިބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ގެންގޮސް ކޮމިީޓ މެން

މަރުޙަލާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށް ވީ ެއންމެ އަވަހަކަށް މިބިލު 

ފާސްކުރުމަކީ ވަރަްށިގނަ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށްވެސް 

ނޑަްށވެސް ފާ ހަގަކުރެވުނީ. އެހެންކަމުްނ ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމެއްކަމަްށ އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑވެްސ އެދެނީ، މިބިލު ީވއެންމެ ައވަހަކަށް މިބިލު ކޮމިޓީއަކަްށ ގެްނގޮްސ 

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމާ މިބިލު ވީހާ އަވަހަކަށް ޤާނޫނަކަށް ހަދައި މި ޤާނޫނު 

ހިންގާންފެށުން. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު ލިބިަފިއވާ ފުރުޞަތަށްޓަަކއި 

 ވެުރވަން. ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ޝުކުރު

 

 ވަަނ  798ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ޤާނޫނުައސާސީގެ  ދާިއާރގެ މެްނބަރު  ގަލޮޅު ދެުކނު

މާއްދާގަިއާވގޮތުގެ މަތިން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމުގައި ހުރި މީހަުކ  ވާހަަކދެއްެކވުްނ: އަްޙމަދު ަމޚްލޫފް

ރިުނވެ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އެމަޤާމުން ވަކިވެއްެޖނަމަ ދައުލަތުގެ އެންމެ ކުށްވެ

މަތީ ވެރިކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ޢިއްޒަތާއި ޤަދަރާއި، ެއކަށީގެްނވާފަދަ 

ރައްކާތެރިކަާމއި، މާލީ ިޢނާޔަތާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް އެމީހަކަށް 

އްދާއަށް ރިޢާޔަްތކުރަްއވާ، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޙައްޤުވާނޭކަމަށް ބުނެަފއިާވ މާ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު މިބިލު 

ނޑު އެމަނިކުފާނަށް ުޝކުރުދަންނަވަން. ހަމަ  ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާފަިއވާތީ ައޅުގަ

ރި މެންބަރު އެހެންމެ މީގެކުރިން ވާހަކަފުުޅދައްކަވަމުން ދިއްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެ

އަޙްމަދު ސަމީރުގެ ވާހަކަުފޅުގައި ވިދާުޅވިގޮތުްނ، ާއދެ، މިހާރު ކުރީގެ 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް މިކަންކަން ޙައްޤު  ތާޛު މައުމޫންރައިސުލްޖުމަހޫރިއްޔާ އަްލއުސް 

ނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަަދއްަކވާފަިއވާތީ އަުޅަގނޑު ަހމަ ހިތާމަކުރަން. އަދި 

ވަނީ މީގައި ވަރަށް ސާފު ޢިބާރާތުން އެބައޮތްކަން ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މިކަްނކަން 

ނޑުމެން ިމވާހަކަ ދަްއކާިއރު މިއަދު މިކަންތަްއ  ޙައްޤުވާނެކަމަށް. އާދެ، އަުޅގަ

ދުލްޤައްޔޫމަށް ޙައްޤުވަނީ ކުީރގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްާތޛް މަޢުމޫން ޢަބް

ވުމާއެކު މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުްނ އަޅުަގނޑު ކުރަން ބޭނުންަވނީ އެމަނިކުފާނަށް ހަމަ 



  

އަހަރު މިޤައުމަށް،  30ޝުކުރުދަންނަވާލަން. އެމަނިުކފާނަކީ ވެއިުތވެދިޔަ ރަން 

އަހަރު މިޤައުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި  30އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ރަން 

ވާަފއިާވ ބޭފުޅެއް. ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ބަލާލިކަމުގައިިވޔަްސ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއް

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ބެލިޔަސް، ސިއްޙަތުކަމަށް ބެލިަޔސް، ޓޫރިޒަމްިވޔަސް، 

ނޑުމެންގެ ޤަުއމަށް މިއަދުވަނީ ވަރަްށ  މަސްވެރިކަމުގެ ާދއިރާކަމަށް ބެލިޔަސް އަުޅގަ

ރިކަމުްނ އަލިކަމުގެ ތެެރއަްށ ބޮޑެތި ތަރައްޤީތަެކއް ގެނަސްދެއްވާަފއި. އަނދި

ނޑު ފާހަަގކުރަން. ހަމައެހެންމެ،  އަޅުަގނޑުމެން ގެނަސްދެްއވާަފއިާވކަމަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ޮބޑެތި ނުރަްއކާތެރި ޙާދިޘާތަކުަގިއ 

ނޑުމެްނގެ ޤައުުމ  3މިސާލަކަށް، ނޮވެމްބަރު  ގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއިން އަުޅގަ

ތްކޮށްދެއްވި. ހަމައެހެންމެ، ސުނާމީ ކާރިޘާ ފަދަ ބޮޑެތި ކަންތައްަތކުްނ ސަލާމަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމު ވަނީ އަލުން އެކަންކަމުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާަފއި. އާދެ، 

އަހަރު ފަހަތަށް  70ސުނާމީ ކާރިޘާއަީކވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ ތަރައްީޤ 

ލުން ެއކަންކަްނވެްސވަނީ ގެނަސްެދއްވާަފއި. ޖެހިގެންދިޔަކަމެއް. އެކަުމެވސް އަ

ނޑުތަކުން  އަޅުަގނޑުމެން ދުނިެޔއަްށ ދިމާވި ބޮޑެތި އިޤްިތޞާދީ ވަުޅގަ

ނޑުމެން މިއުޅެނީ އިޤްތިޞާީދ  އެމަނިކުފާނުވަނީ ސަލާމަތްކުަރއްވާަފއި. މިއަދު އަުޅގަ

ނަޑކުން މިއަހަރުވެސް އަރައިުނގަނެިވގެން. އެހެންކަަމށްވުމާއެކު  ނުޑ ވަުޅގަ އަުޅގަ

މިއަދުގެ ސަުރކާރަށް ޮގވާަލން މިއަދުވެސް ަރއީސް ަމޢުމޫން، އާދެ، ކުީރގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްުއސްތާޛް މަޢުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެހީތެރިކަމާއެީކ 

މިކަންކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތްކުރަން. ހަމަ މިފުރުޞަތުގައި ައޅުަގނުޑ 

ލަން އެމަނިކުފާނުގެ ބޮުލަގިއ ވަރަށް ޮބޑެތި ދޮުގ ހިތާމަޔާއެކު ފާހަަގކޮށް

އިލުޒާމްތަެކއް ކުރިންވެސް ައދި މިހާރުވެސް އަޅަމުން ގެންދަވާކަން. ޭއގެ ޙެްއކެްއ 

މިލިއަން  80ދާދިފަހުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭަގއި ދެކެވުނު ވާހަކަެއއް 

ވެފައި. އެމަނިކުފާނު ޑޮލަރެްއގެ ވާހަކަ. މިއަދު ޯކޓުން އެކަންކަން ެއއޮތީ ސާިބތު

އެކަންކަުމގައި ަބއިވެރިުނވާކަަމށް. އެކަހަލަ ޚިޔާނާުތގެ ެއއްވެސް ަމއްސަލަެއްއ 

ނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުން ދުނިޔޭގެ  ނެތްކަމަށް. އާދެ، ހަމަ މިފުރުޞަތުގަިއ އަުޅގަ

ބޮޑެތި ޖަމާޢަތްތަކުގެ ވެރިން، ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ވެރިން، ޤައުމުތަކުގެ ލީޑަރުން، 

ދެ، ބަންކީމޫންމެން ފަދަ ކަމެލެއިޝް ޝަރުމާމެން ފަދަ ބޭފުޅުންވެސް، އާ



  

އެމަނިކުފާނު ކޮށްދެްއވާފަިއާވ މަސައްކަުތގެ ައގު އަުޅަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުން 

މިއަދުވެސް ވަޒަންކުރަންޖެހޭެނކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު އަދިެވސް މިއަދު މިޤައުމަށް 

ނޑުމެން ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިދާނެކަ މަށް. އެހެންކަމަށްވުާމއެކު، އަުޅގަ

އެކަންެވސް ޤަބޫލުކުރާތީ ިމގޮތަށް މަޤާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްަފއިާވ 

ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނ އެ ޢިއްޒަތާއި ޤަދަުރ ދީގެން އެބޭފުޅުންގެ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ަވރަށް މުހިންމުކަމެއް.  ބޭނުންހިފުމަކީ އަޅުގަ

ންކަމަށްވުމާެއކު، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިބިލަކީ ވަރަށް މުހިންމު އެހެ

ނުޑެގ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް.  ބިލެކޭ. ވީހާވެސް އަވަހަށް މިކަން ނިންމުމަކީ އަޅުގަ

ވަަނ ދުވަހު މިހާރުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  9008ޮއގަސްޓް  98ހަމައެހެންމެ، 

ކުީރގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްާތޛް ، އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނަޝީދު

މަޢުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި ބައްދަލުކޮށް ދެްއކެިވ ވާހަކަފުުޅގަިއވެސް ހަމަ 

އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ ވަރަްށ ބޮޑަށް ތަޢުރީފުކުރައްވާަފއި. އަދި މި ޢިނާޔަތުގެ 

ވިދާުޅވެފަިއވޭ.  ކަންތައްތަްއ ހަމަޖައްސާދޭނެަކމަށް ވަރަށް ފާޅުކަންބޮުޑގޮެތއްަގއި

ދެން ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ެއކަންކަން ފެށިގެންވެސްދިޔަ. އެކަމަކު ހިތާމަޔާއެުކ 

އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވަނީ މިއަދާ ހަމައަށް ައއިުރ ޭއގެތެރެއިން ވަރަށް 

ބައިވަރު ކަންތައްތަްއ ވަނީ ގެއްިލގެން ޮގއްަސއޭ. ުއިވެގން ގޮއްަސއޭ. ފެށިއިުރ 

ށް ރަނގަޅަށް ސެިކުއރިޓީ ކަންތައްތަްއވެސް ހުރި. އަޅުަގނޑު ހިތާމަާޔއެުކ ހަމަ ވަރަ

ފާހަގަކޮށްލަން މިހާރު އެންމެ މީހަކަށް ސެކިއުިރޓީގެ ކަންަތއްވެްސ 

 ކިރިޔާ މާލެތެރޭގައި ކަމެްއާވއިރަށް ބަދަލުވެގެްނގޮއްސި. ހަމަެއހެންމެ 

ހިތާމާއެކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަުދެވސް ފެންނަނީ އަލިވާެގ ދޮށަށް 

ދަންނަވާލަންޖެހެނީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގަންނަަވއޭ. 

ނޑު ހަމަ  ހަމައޭގެތެރޭަގއި ަބއެއް ސްޭޓޓް މިނިސްޓަރުންވެސް ހިމެނޭކަން އަުޅގަ

ނުޑ ސަރުކާރަްށ ގޮވާލަން މިކަހަަލ  ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކޮށްލަން. އަުޅގަ

މަށް. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގިއވެސް އެމަނިކުފާނަށް މިކަންތައްތަކަށް ހިތްވަރު ނުިދނު

ވަރަށްބޮޑު ތާއީެދއް މިޤައުުމގައި އޮތްކަން ހާމަެވގެންދިަޔ އެހެންކަމަށްވުމާއެުކ، 

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިގޮތަށް ސެކިޔުރިޓީ ަކނޑާެލވިގެންދާ ޙާލަތެްއގަިއ 

ެގއްލިގެން ދިއުމަީކވެްސ ކަމެއްދިމާެވއްޖެނަމަ އަޅުަގނުޑމެންގެ ޤައުމުގެ މަސްލަޙަތު 



  

ނުޑ ބަލާލާއިރު  ވަަނ  5ހަމަ އެކަށީގެްނވާކަމެކޭ. އާެދ، ދެން މިބިލަށް އަުޅގަ

މާއްދާގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ މަޤާމުން ވަިކވެފަިއވާ މީހަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން ދެވޭ އެންމެމަތީ ފެންވަރަށް ސަލާމަތީ ކަންކަން 

ވާ ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައި އޮްނއިރު މިކަން އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮްށ ހަމަޖައްސަ

ނޑަށް ހީވަނީ ރަނަގޅުކަމަކަށް ވާނެހެން.  ލިޔެވޭެނގޮތަށް އޮތުމަކީ ައޅުގަ

ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ަގއި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުަގއި  79ހަމައެހެންމެ، 

ން އެމަޤާމުން ވަކިވެއްޖެނަަމ ހުރި މީހަކު ކުށްވެރިނުވެ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީ

އި ހުރިއިރު މަޤާމުގެ ހައިސިްއޔަތުން ކޮށްފަިއވާ ކަމަކާމެދު ނުވަަތ މަޤާމުގަ އޭނާގެ 

ނުކޮށް ދޫކޮށްލައްވާފަިއވާ ކަަމކާމެދު ތަޙްޤީޤެއް ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންެގ 

ންކަމަށް މަޖިލީހުން އެކަމަށްޓަކައި ުއފައްދާ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަނު

ބާޔާންކޮށްފަިއވާތީ އަުޅަގނުޑ ހަމަ އެކަމަށް ތާއީދުކުަރން. އެހެންވީމާ، ިމ 

ފާހަގަކޮށްލި ބަެއއް އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ވާހަަކފުޅުގަިއ ފާހަގަކުެރްއިވ 

 ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް...

 

 ވަގުތު ހަމަެވއްޖެ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން 
 

 ާއދެ، މި ނިންމާލަނީ އިނގޭތޯ. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ދަޢުާވކުުުރުމުގެ ފުރުޞަތު ގެ މެންަބރު ގަލޮޅު ދެކުނު ާދއިރާ 

އެހެން ކަމަށްވެއްީޖއްޔާ ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ފަހަރުގައި  .އޮންނަންވާނެކަމަށް އަްޙމަދު ަމޚުލޫފް ވާހަަކދެއްެކވުްނ:

ުޓަގިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބަދުގަިއ ހަމަ ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ކޯ

އުޅެންޖެހުމަކީވެސް ވެދާެނކަމެކޭ. އެހެްނވީމާ، ިމކަންތައް ައޅުަގނޑު 

ފާހަގަކޮށްލާފައި ހަމަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރެވެން އޮްތކަމެއްވާނަމަ ާނއިބު 

ރައީސަށްެވސް މިކަހަލަ ޙިމާޔަތްތަކެއް ލިބޭނެގޮތަކަށް މިބިލުގައި މިބިލުގަިއ 

ނޑުގެ ވަ ރަށް ޮބޑު އެދުމެްއ. ާއދެ، ދެްއވި ފުރުޞަތަްށ ހަމަޖެހިގެން ދިއުމަކީ އަުޅގަ

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ވަނަ މާއްާދއިން  798ޤާނޫނުައސާސީެގ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ގަލޮޅު އުުތރު ާދއިާރގެ މެްނަބރު 

ނޑުެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ލާޒިްމކުރޭ މިފަދަ ޤާނޫނެއް ހަދަ ވާހަަކދެއްެކވުން:هللا ޢީވާ ޢަބްދު  ން. ވީމާ، އަުޅގަ

ހަމަ މިބިލަށް ތާއީދުކޮށް ވިލިމާފާންނުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން 



  

. އެހެްނވީމަވެްސ، ކުުރ ދަންނަވަންޙުސައިން މަނިކަށް އަޅުަގނޑުެވސް ޝު

އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އެމަނިކުފާނު އެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މިބިލު 

ޅުއްވަމުން ކޮންމެވެސްަވރަކަށް ތެދާއި ޙަޤީޤަތް ކޮންމެވެްސވަރަކަށް ވާންކޮްށ ހުށަހަ

ލެވިއްޖެ. އެްއވެސް ޙާލަެތއްަގއި ައޅުަގނޑު ނުދެަނހުރިން އެމެރިކާފަދަ 

ޤައުމުތަކުަގއި ކުީރގައި ވެރިކަން ކުަރއްވާަފއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކަްށ 

ފާނު ެއވިާދޅުިވގޮތެއް ކަމަށްވެްސ ެދއްވަމުން ަދނީކީއެްއ އެމަނިކު ރިީޓއެއްސެކިޔު

އަދި މިބިލުގައި މިބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން އެްނމެމަތީ ފެންވަރުގައި 

ކަމަކަށްވެްސ ައޅުަގނޑު ނުަދނަހުރިން. އަޅުަގނުޑވެސް ިމބިލަށް މިވާހަކަދައްކަީނ 

ކޮންމެވެްސވަރަކަށް ދިރާާސކޮށްފައި. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިބިލުެގ 

ނޑު  9ވަނަ މާއްދާ،  8މީ ގޮެތްއގައި ައޅުަގނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުމައިގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ މިއީ ޤައުމުގެ  77 ވަނަ މާއްދާ، ވަނަ މާްއދާ. އަޅުގަ

އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތާއި، ަޤއުމުެގ މާލީ ޙާލަތަށް ކޮންމެވެސްަވރަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށޭ މި 

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަ 9 ން ޖެހޭނީ. މިއަދު ސަރުކާރުން ސިވިލް މާއްދާއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  90ސަރވިްސގެ % މުވަްއޒަފުން ވަކިކުރަްނވެސް މިޖެހުނީ އަޅުގަ

އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތާއިހުރެ. ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާަލތާ ހުރެ. ސިޔާީސ 

އުނިކުރަންެވްސ  90މަޤާމުތަކުގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ މުސާރައިން އުޖޫރައިން %

މަ މިދެންނެވި އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތާއި ހުރެ. ވުމާއެކު، ކުީރގެ ވެިރކަްނ މިއުޅެނީ ހަ

ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުެޅއްެގ އަިދ ޚާއްޞަކޮްށ ޭއގެކުީރގެ ެވރިކަން ކުަރއްވާަފއިާވ 

މިފަދަ ޢިނާޔާތްތަކާިއ މާލީ އެހީ  ،ބޭފުޅެއްެގ އަނބިކަނބަލުންނަްށ ދަންދެން މިފަދަ

ޑުމެން ކޮންމެެވސްވަރަކަށް ަޤއުމުެގ އަޅުަގނޑުމެން ދޭންއުޭޅއިުރ އަޅުަގނ

އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތަށް ހަމަ ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ރިޢާޔަތްކޮށްލަންޖެހޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު މަިއަގނޑުގޮެތްއގައި ވާހަކަަދއްކަްނ ބޭނުމީ މިޤާނޫނުގެ  ރައީސް، އަުޅގަ

އި ވަނަ މާއްާދގަިއ މިބުނާ ެއންމެމަތީ ފެންވަރެއްގަ  4މިހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުެގ 

ސިކިޔުރިޓީ ދޭން. އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ހުރިގޮތުގަިއ އެންމެ ސެކިޔުރިީޓ 

ނޑަށް ހީވަނީ އެހެން ޤައުމުތަުކަގިއ  ހަޝްފާރަވެރިޔަކުން ފުދޭނެހެން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން. އެމެރީކާގައި ކުީރގެ ވެރިަކންކުރައްވާަފއި ތިއްބެިވ 

ރެކުރަނީ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓްތަކަށް ދިރާސާކޮށް ކިޔުރިޓީ އެތެފުޅުންނަށް ސެބޭ



  

އިތުރު ބިރުވެިރކަމެއްެގ ެތރެއަށް ކުީރގައި ވެރިކަްނ ކުރަްއވާފަިއވާ މީހަކު 

ވެއްޓޭހެން ހީވަންޏާ ސެކިުޔރިޓީ އިތުރުކުރަނީ. އެްއވެްސ ޙާލެއްގައި ޤައުުމގެ 

ނޑަްށ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ފެންވަރަކަށް.. އަުޅގަ

ނޑުގެ ައވަށްެޓރި އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  ކޮންމެވެްސވަރަކަށް އެބަ އުނދަގޫވޭ އަުޅގަ

ކޮންމެވެްސވަރަކަށް.. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އަޅުަގނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން 

ބޭނުންވަނީ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓްތަކަށް ދިރާސާކޮށް ސެކިުޔރިޓީ އިތުރުކުރަްއވާނީ 

ނޑު ހަމަ  9ްއވާފަިއ ތިބި ބޭފުޅުންނަށް. ކުރީަގއި ވެރިކަން ކުރަ ވަނަކަމަކަށް އަޅުގަ

ވަނަކަމަކަށް ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުމީ  9ވާހަކަ ކުުރކޮށްލަމުން 

ވަނަ މާއްދާ. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުން  79ހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮތް ބިުލެގ 

ަގއި ަކނޑަެއޅިގެން މިބިލުަގއި ވަިކވެފަިއވާ މީހައަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަމު

ކުށެއް ކުރިކަމުަގިއވިޔަްސ  އޮތް އެފަދަ މީހަކަށް ޖިނާޢީއެބަ ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ

އެފަދަ މީހަކަށް އެފަދަ ބޭފުޅަކަށް ދަޢުވާކުެރވޭނީ ތަޙްޤީޤުކުރެވޭނީ ހަމައެކަިނ 

ިމނިވަން މުސްތަޤިއްލު  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އެކަމަށްޓަަކއި އުފައްދާ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ތާކޮމިޝަން ރި އީދުކުރެވޭކަްށ ނެތޭ. ޢިއްޒަތްތެއަކުންނޭ. އަުޅގަ

ރުގައި ރަްއޔިތުންެގ އްދާ އޮންނަކަމުަގއިވަންޏާ ަފހަރައީސް، މިހެން މިމާ

މަޖިލީހުގައި އަޤްލަބިްއޔަތު އޮތްކަމުަގއިވަންޏާ ކުީރެގ ވެރިކަންކުރި މީހަުކ 

ްށ، ފަާޒއަށް، ޖައްވަްށ ބަޑިޖަހާ މިސާލަކަށް ވެިރކަން ކުެރްއވިއިުރ ހަވައަ

މިސާލަކަށް ޖަލުގައި ތިބި ކުދިންވެސް މަރަންވީ. ަޤއުމުގެ ަޚޒާނާާއއި ތިޖޫރީ ޅިޔަްނ 

ކުށެއް  ންވީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ޖިނާޢީކޮއްޮކގެ ޖީބަށްވެސް ލާ ދޭ

ނޑުމެންނަށް ތަޙްޤީޤުކުރެވެންޖެހޭ.  ވަނަކަމަކަށް  9ކޮށްފިކަމުަގއިވަންޏާ އަުޅގަ

ަވނަ މާއްދާއާިއ ގުުޅވާ  79މަ މި ހަމަ ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުމީ ހަ ޅުަގނޑުއަ

ގެ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަޔާއި  7945އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ 

ވެރިަކމަށްފަހު އެ އަނިޔާވެިރ  ޔާވެރިގުިޅގެން ޖަރުމަނު ވިލާތުަގިއ އެހިނގި އަނި 

ވާލުެވގެން ތިބި މީހުންނަށް ތަޙްޤީޤުކޮށް ވެރިކަން އޭރު ޖަރުމަނުގައި ވެރިކަމާއި ޙަ 

ނޑު ނުދެނަހުރީމޭ އެއްވެްސ  ޝަރުޢީ މަރުޙާލައަށް ގެނަުއމުގެ ފަހަކުން އަުޅގަ

ކުށުން މިގޮތަކަށް ޙިމާޔަތްކުރާކަމެއް.  ކުރާ ީމހުން ޖިނާޢީޙާލަތެއްަގއި ވެިރކަން

 ަގއި  9008އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ހުރިގޮތުަގއި ެވއްޖިއްޔާމު ޭއޕްރީލް 



  

ރުވާންޑާއިން އެބޭފުޅުްނގެ ާޤނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުިރއިުރގައި މިފަދަ މާއްދާއެއް 

 ކުށެއް ކުިރކަމުަގއިިވޔަސް ވެިރކަމުަގއި ުހންނަ މީހަކު ޖިނާޢީއެކުަލވާލި. 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު  އޭނާއަކަށް ތަޙްޤީޤެއް ނުުކރެވޭނެކަމުގެ މާއްާދއެއް. ައޅުގަ

ންާޑއިން އެކަނި ޤާނޫުނައސާސީަގއި ެއކުލަވާލާަފއި ހުރިގޮތުަގއި ކަމަށްވަންޏާ ުރވާ

ދެން މިފަދަ ނޑުމެން ެއއްވެްސ ޙާލަތެްއގައި ެނއެވަނީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަ

ލިސްޓެއް ރުވާްނޑާފަދުގެ ލިސްޓެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ ހިމެނިގެންދާކަށް. 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ވަިއކަރަދޫ ދާ އިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ނިންމާލަމުން އަޅުގަ

މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވި ެއްއވެސް ޙާލަތެއްަގއި މިބިލުގަިއ 

ކުޑަކޮްށވެސް ވިސްނާެލވިފަެއއްނެތޭ. ފަހަރުަގއި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަްށ 

ނުޑމެން ޤާނޫނުއަސާސީ މަކަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ އަންހެނަކު އައިސްދާނެކަ

ޅިގެްނ ބަޔާންުކރޭ އަންހެނުންނަށްވެސް މިަޤއުމުަގއި ހަމަ ވެިރކަން އެބަ ަކނަޑއެ

ށް. އެހެންވީމާ، އެޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއމާއްދާ ފާހަގަކޮށްލެވީީތ މަކުރެވިދާނެކަ

މިބިލުގަިއ  ންނަވަމުން އަދިވެްސ އެއްފަހަރުއަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރު ދަ

ނޑު އުނި ކަންތައް   79މުން ޚާއްޞަކޮށް ަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަތަކެއް ައޅުހުރި މައިގަ

ވަނަ މާއްދާ ފާހަގަކޮށްލަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލާނަން. ވަރަށްބޮޑަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ.
 

 ` އައްސަލާމްޢަލައިކުްމ. ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން  އުނގޫފާރު ާދއިާރގެ ެމންަބރު 

ޙުސައިން މަނިކު ހުށަހަޅުއްާވފައި މިވާ ބިލުަގއި ައޅުަގނޑުވެސް ދަންނަވާލަްނ  ން:ވާހަކަެދއްެކވު އަފްރާީޝމް ޢަލީ

ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ، ޤާނޫީނގޮތުން ބަލާއިރު އެތަނެްއެގ އެންމެއިސް ނުވަތަ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާަފިއވާ މީހަކު އެމަޤާމު ދޫކުރައްވާފަިއ 

އެމަނިުކފާނުގެ މައްޗަށް ސާބިތުނުވެ ހުންނެވި ކަމަށްވަންޏާ  އެްއވެސްކަހަލަ ކުެށއް

އެމަނިކުފާނަށް އަރުވަންޖެޭހ އެ ޢިއްޒަާތއި، ަޤދަރާއި، ޢިނާޔަތާިއ 

ސަލާމަތްތެރިކަމަކީ އެއީ ާޤނޫނީގޮތުން އެބޭފުޅަކަށް ައރުވަންޖެހޭ އެއްެޗއް. 

ބޭފުޅުން  ޝަރުޢީގޮތުން ބަލާއިރު ިމފަދަ މަޤާމުތައް ފުރުއްވާަފއި ތިއްަބވާ

އެބޭފުޅުންގެ މަްއޗަށް އެްއވެސް ކުެށއް ސާބިތުނުވާކަމުަގިއވަނީނަމަ 

އެްއވެްސވަރެްއގެ އިހާނެތިކަެމއް އެބޭފުޅުންނަށް ނުދިނުމަކީ އެއީ އިސްލާމީ 

ނޑަެއޅިފަިއވާަކމެއް. މިސާލަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ވަޒީފާ،  ޝަރީޢާގައި ކަ



  

ގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގެ ަވޒީފާ. އަދި ޤާޟީކަމުގެ ަވޒީފާ، ރައްިޔތުން

މީގެއިތުރުންެވސް މި ޒަމާނަށް ބަލާއިރު މުސްތަޤިއްލު މުޢައްސަސާތަކަށް ރައްޔިތުން 

މަޖިލީހުން އިންތިޚާބުކުރައްވާ ކުރެވިފަިއވާ ބޭފުޅުން މީގެތެޭރގައި ހިމެނޭ. މިހާރުން 

އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މިހާރަށް ދަންނަވާލާކަމަށްވަންޏާ ކުރީގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ރަ

އަލްއުސްާތޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ަދއުރު ހަމަކުރަްއވާފައި މިހާރުެގ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ވެިރކަން ޙަވާލުކުެރވޭ ހަމައިން. އެ ހަމައިން ފެށިގެްނ 

މިހާރު ކުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިޢިނާޔަތްތަކާިއ، މިޤަދަރާިއ 

އްޒަތަތާއި، މިސަލާމަތްތެރިކަން ދެވެންޖެހޭއޭ. ޤާނޫނު ފާސްވުމާއި ނުވުން ެއީއ މިޢި

މުޅިން އެހެން މައްސަލައެއް. ޤާނޫނު ފާސްވަންދެންވެސް މިޢިނާޔަތްތަްއ 

ޞަގޮެތއްަގއި މިހާރުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޚާއްއެބޭފުޅާއަށް އެުރވެންޖެހޭނެ. 

ވިދާޅުވެފަިއވާ ވިދާުޅވުން އެއަްށ  އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނަޝީދު މިގޮތަށް

ނުޑ  އިޚްތިރާމް ކުރެްއވުމުެގގޮތުންެވސް މިކަންކަން މިހެން ކުރެެވންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން ޚާއްަޞގޮތެްއަގއި މިއުޭޅ ވާހަަކއަީކ ދަުއރު ބަދަލުވެގެން އަިއ 

ބޮޑު ދުވަސްކޮުޅ ދެވިަފއިާވ ޢިނާަޔތާއި، ޤަދަާރއި ސަލާމަތްތެިރކަމަށްވެސް ވަރަށް

ނޑަށް މިހާރު އެނގިފަިއާވގޮތުން ހަމަ ސަލާމަތީ  ހީނަރުކަމެއް ައއިސްފަިއވޭ. ައޅުގަ

ކަންތައްތަްއވެސް ހަމައެްނމެ ބޭފުޅަކު ފިޔަވަިއ އެމަނިކުފާނަކަށް 

ސަލާމަތީގޮތުންވެސް އެްއވެްސކަހަލަ ޢިނާޔަތްތެރިކަމެއް ޯނވޭ. އެހެްނވީމާ، މިީއ 

ގޮތުން ކުެރވޭ ކަެމއްކަމުަގއި ައޅުަގނުޑ  އަޅުަގނޑު ހިތުން އިހާނެތިުކރުމުގެ

ޤަބޫލުކުރަން. ހަމަގައިުމވެސް، އިހާނެތިކޮށް އެހެން ހެދިގެެނއްނުވާނެ. އެހެންވީމާ، 

ނުޑ  ނޑަްށ ނެތީމަ އަޅުގަ މިއަށް ދިގުކޮށް ވާހަކަެދއްުކމުގެ ބޭނުން އަޅުގަ

ނުޑ ިވސްނަިއގެންހުރިގޮތުަގއި ބިލު ހު ށަހެޅުމާއެުކ ޤަބޫލުކުރިގޮތުަގއި ުނވަތަ ައުޅގަ

ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މިއަށް ތާއީދުކުަރއްާވ މިފޮނުަވން އެންމެ ެއކަށީގެްނވާ 

ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްަވއިގެން މި ދިރާސާކޮށްގެން ޭއގެފަހުގައި މެންބަރުން ބަހުސްކުރާ 

ނޑު އުންމީދުކުރީ. އެެހންވީމާ، މިހާރުވެްސ  ކަހަލަގޮތަކަށް ވާނެކަމަށް ައޅުގަ

މި އުންމީދަކީ މިއީ ކަމުަގއި ދަންނަވަމުން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް  އަޅުަގނުޑގެ

މީތި ވީހާައވަހަކަށް ކޮމިީޓައކަށް ފޮނުްއވަިއގެން މީތި ގެނެސްގެްނ ވާހަކަފުުޅ 



  

ދައްކަަވިއގެން ވީހާ ރަނަގޅުގޮތަކަށް މީތި ފާސްކުރެްއވުމަށް ދަންނަވަމުން 

 ޝުކުިރއްޔާ.  .އަޅުަގނޑު ވަިކވެލަން

 

ނުޑވެްސ ުފރުޞަތަކަށް މިއެދުނީ  ާދއިާރގެ މެްނބަރު  ކެންދޫ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

  ރައްކާތެރިކަާމއި ދޭންެޖހޭ މީހަކަށް ޮކށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން އަްޙމަދު ަތސްމީން ޢަލީ  

ނުޑެގވެސް ވިސްުނން ދަ ވާހަކަެދއްެކވުން  ންނަވަލަންވެގެން. ޢިނާޔަތުގެ ބިލާ ބެހޭގޮތުްނ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުަގިއ  އެންމެ ފުރަތަމަކަމަކަށް ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި ިޑމޮކްރަޓިކް އުސޫލުތައް އިުތރަށް ޙަރުދަނާކުރުމަށް 

މިކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަުތގެތެރޭަގއި ހިމެނޭ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކޭ 

ެގ މަޤާމު ޤާނޫނާއި އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމު 

ފުރިހަމަކުރައްވާ އެ ވަިކެވވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަށް ޤަދަރުވެރިކަމާއެީކަގއި 

ދިރިއުޅެވޭޭނގޮތެއް ައޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނީގޮތުން ހަމަޖައްސާފައި އޮތުމަކީ. 

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއވެސް މިވަ ނީ ެއ އެހެންވިމާ، އަދި އެކަން ައޅުގަ

ބޭނުމަށްޓަކައި ވަިކގޮތަކަށް ބައްޓަންކުރެވިަފއި. އެހެްނވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ 

ނޑުމެން ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމު  ނަޑއަޅާފަިއ މިާވ ގޮުތގެަމތީން އަުޅގަ ކަ

އަދާކުރަްއވާފައި ކުްށވެރިނުެވ ވަކިެވވަަޑިއގަންނަވާ ޭބފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ 

ކަން އެބަ ޤާނޫނެްއގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިގެން ދާންޖެހޭ. ޢިނާޔަތްތާއި ރަްއކާތެރި

މިގޮތުން މިބިލުގައި އެގޮތުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނިފައިާވކަމަށް 

އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އޭެގތެރޭގަިއ ޤަދަރުވެރިކަާމއެކީ ިދރިއުޅެވޭެނ ގޮތްަތކެްއ، 

ވާ ފައިސާ ޫނނީ އެ ތަނެއް ކުްއޔަްށ ންދިރިއުޅުްއވޭނެ ތަނެއް ނޫނީ އެކަމަށް ބޭނު

ހަމަޖެހޭނޭގޮތެއް މިބިލުގެ ތެރޭގައި ަކނަޑއެޅިފަިއ  ހިފަން ބޭނުންވާ ފައިސާ

އެބައޮތް. އެީއ ައޅުަގނޑު ހިުތން ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް. ަހމައެންމެ، ެއކަށީގެްނވާ 

ވެްސ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ލިބޭނެޮގތެއްވެސް ހަމަޖެހިފައި އޮްނނަންޖެހޭ. އެކަން

މިބިލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފަިއވޭ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަމުގެ މި މުހިންމު 

ށް އެބޭފުޅުންގެ ންަނވާ ބޭފުޅުންނަކީ ުމޖުތަމަޢަމަޤާމު އާދާކުރަްއވާފައި ވަިކެވވަަޑއިގަ

ފަރާތްޕުޅުން ވަރަށްބޮޑެތި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެިވދާނެ ބޭފުޅުންކަމަށްވާތީ 

 ހުރި ބައެއްކަހަލަ މަސަްއކަތްތައް ކުރުމަށްޓަަކއި މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާ



  

ކޮންމެވެްސވަރަކަށް މުަވއްޒަުފންނާއި އޮފީހެްއގެ ޚިދުމަތް ހަމަޖެހިގެން ދިއުމަކީވެްސ 

ނޑު ހިތުން ަޤުއމަށް ފައިދާހުރި ކަމަކަށްވާނެ. އެބޭފުޅުންެގ ބޭނުން  އެީއ އަުޅގަ

އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިގެންފައި އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ަޤުއމަށް ހިފޭނީ އެކަހަލަ 

ކަމަށްވާތީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގަިއ މިފަދަ ބިލުތައް 

ަގއި ފަރުމާކުރައްވާފަިއާވގޮތަށްެވްސ ރިޢާޔަތްކޮށް ެއކަހަލަ މަފްޙޫމެއްވެސް މިބިލު

ނޑު ހިތުްނ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް.  ހިމެނިފައި މިހާރު މިވަނީ. އެއީ އަުޅގަ

ލުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންަތއްތަުކގެ ތެެރއިން އެންމެ މުހިންމު ހަމައެހެންމެ، މިބި

ނުޑ ދެކެނީ ކުީރގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރިްނ  އެްއކަމެއްކަުމގަިއ އަުޅގަ

ކުރަްއވާފަިއވާ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ދޭންވާ އެކަށީގެންވާ ސަލާމަތާއި 

ކާތެރިކަމުގެ ަބއި ވަރަްށ ރައްކާތެރިކަން. ސަލަމަތީ ިޚދުމަތްތަކުން ދޭންޖެހޭ ރައް

ރަނގަޅަށް މިބިލުގައި ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ 

ކުރުމަކީ އެަވޒީފާގެ ގޮތުްނ ބައެއްކަހަލަ ނުރައްކާތަާކިއ އެބޭފުޅަކު ވަޒީފާއިްނ 

ވަިކވެަވޑަިއގަންނަާވ ފަހުންެވސް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަހަލަ މަޤާމެއް. އެހެންވީާމ، 

ފަދަ މުހިންމު މަޤާމެއް އަދާކުރަްއވާފައި ވަަޑއިގަންަނވާ ޭބފުޅަކަށް ސަލާމަތީގޮތުން އެ

ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ވަަރށް ރަނގަޅަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނީ. ެއކަން 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވސް ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް. އެހެްނވީމާ، 

ނޑު ހިތުން  މިބިލުގައި ވަރަށް ރަނަގޅަށް މިބިލުގެ ތެރެއިން އެކަން އެކަން އަުޅގަ

ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބައްޓަްނެވގެން ދާންޖެހޭނެ. މިކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން 

އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާިއރު މިގޮތުން ދޭންޖެހޭ ރައްާކތެރިކަމާއި ސަލާމަތާިއ 

އް ހަމަޖެއްސުމުގައި ޢިނާޔަތްތަޖައްސަންޖެހޭ ދޭންޖެހޭ އިޚްތިރާމާއި ހަމަ

އަޅުަގނޑުމެން އެކަންކަްނ އެކަީށގެްނވާގޮތަށް ެޖއްުސމަށް އެޅޭ ހުރަހަކަްށ 

ތު ގެނައުމަކީ ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާކަމެއްނޫން. ޑުމެްނގެ މާލީ ޙާލައަޅުަގނ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ މީހަކަްށ ދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް ދޭންވީަމކާ 

ައޅުަގނުޑމެން ޚަރަދުގެ ވާހަކަ ދަްއަކންޖެހޭނީކީ. ދައުލަތުގެ އެކަންޏެއް ނޫން 

ހުރިހާ ކަމެއްަގއިވެްސ އަުޅަގނޑުމެން ޤައުމުެގ ފުދުންތެރިކަމާއި، ަޤއުމުގެ މާީލ 

ނޑުމެްނ  ޙާލަތާއި، ފައިާސގެ ތަނަަވސްކަމާއި މިކަންކަމަށް ބަލަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ދިނުމުގަިއ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގ  މިކަހަލަ ބިލެއްަގއި ަބއެއްކަހަަލ ޚިދުމަތްތައް



  

މަޤާމަށް ހަޖައްސާފައި ހުންނަ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ސަލާމަތީ ރައްކާތެރިކަން 

ނޑުމެންެގ  ހޯދަދިނުމުގައި އެދޭންޖެހޭ ސަލާމަތީ ރައްކާތެރިކަން ކުޑަކުާރނީއަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބައިވަރު ަކންތައް ތައް ދައުލަތުެގ މާލީ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތް ކޮށެއްނޫން. އަޅުގަ

ފަރާތުން ކުރަމުން ގެންދަނީ ހުރިހާކަމެއްގައިެވސް އަޅުަގނޑުމެން އެަބ 

ވިސްނަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ޮކށްފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާިއ 

ބިލުަގއި މިބައްޓަްނ ކުރެވިފަިއވާ ގޮތުެގ ސަލާމަތުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި މި

ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާލީގޮތުން ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެ ދައުލަުތެގ 

މާލީ ސިޔާސަތައް ބޮޑެިތ ބުރޫތަކެއް އަރާ ވަުރެގ ކަންތައްތަެކއް މީަގިއ 

ވެްސ ހުރިކަމަކަށެއް. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގނޑުމެން މިކަހަލަ ހުރިހާ ކަމެއްަގއި

ޢަމަލުކުރާގޮތަށް މިބިލަކީވެސް މިބިލާ ބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ގޮްސެގން އެބިލަށް މަޖިލީހުގެ ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަުކގެ އަީލގައި ކޮމިީޓއަކަށް ގެން 

އި އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތީން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ގެނެްސގެން ވީާހ ރޫޙާ

ނޑު އެވާހަަކ އަވަހަކަށް މަޖި ލީހުން މިމަސަްއކަތް ނިންމަންޖެހޭ ބިލެއްކަމުގައި އަުޅގަ

ނުޑ ފުރުޞަތު ނިންމާލާނަން.   ރި ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެދަންނަވަމުން އަުޅގަ

 ރައީސް.

 

ނޑު ޤަސްދުކުރަނީ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  30ރި މެްނބަރު. އާދެ، މިހާރު އަުޅގަ

ގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް ެމންބަރުންނަށް އަރުވަން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާ މިނެޓް

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވާނީ  ޖަހާއިރު. ެއންމެ 4300ފަށާނީ  ފުރަތަމަ އަޅުގަ

މައްޗަންޯގޅި ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދަށް. އޭގެފަހުަގއި ފޭޫދ 

ަގއި ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ. އޭގެފަހު

މިނެޓް ހުސްަވގުުތކޮޅެއް މެންބަރުންނަށް  30މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް. މިހާހިސާބުން 

 އަރުވަން.
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ނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޗަންޯގޅި ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަނީ. ައޅުގަ

 ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދަށް.

 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  ޗަްނޯގޅި ދެކުނު ާދިއރާގެ އްމަ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަދި ހަމައެހެންމެ، އަޅުގަ

 މަށް ހުށަހެޅުއްވި އާދެ، ޝުކުރުއަދާކުރަންޖެހޭ މިވަގުުތ މިމުހިންމު ބިލު ތަޅު މެންަބރު ުމޙަންަމދު ރަީޝދު 

އަޅުަގނުޑގެ އަޚް ވިލިމާފަންނު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު ނިހާން ޙުސައިން   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ވަަރށް ޝުކުރުދަންނަވަން.  މަނިކު މިހާ މުހިންމު ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވީތީ އަުޅގަ

ވާތީ ނޫން އެބޭފުޅާ މިބިލު މުހިންމުވަނީ ހުސްއެކަނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަަމށް

ވިދާޅުވި ގޮތުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެން ކުރައްވާނެ ބޭފުޅުންނާވެސް އެުކގަިއ. 

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް އޮތީ ބަރަާކތްތެރި ރަމްޟާމްމަސް  އަދި ހަމައެހެންމެ އަޅުގަ

 ކަމަށް ވެފައި މިކަހަލަ ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވުމަކީ މިަވގުތު އެްނމެ ޙާލަތު ބޮޑުވެފައިވާ

އެއް ފަރާތްކަމަށްވާ އަޅުަގނުޑމެންނަށް ވިންދާއި ޝުޢޫރު އެނގިލަްއވާނޭ ފަދައިން 

އެބޭފުޅާއަށް އެނގިަލއްަވއިފި މިހާރު ވިންދު އެނގިަލއްވާަފިއވާ ެއއް ފަރާތްކަމަށް 

ނޑުމެްނގެ ކުީރގެ  ނޑު ައޑުއަހަން. އަުޅގަ އެނގިަލއްވާަފއި މިއޮތީ. ައޅުގަ

ވަރަށް އާލާްސކަންފުޅާ ުއޅުއްާވކަން. އެހެންވީމަ،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އަންަބކު

ނޑަށް ފެނޭ  މިބިލު ވީހާވެސް އަވަހަކަްށ މިރޭ ހޭލާ ތިބެގެން ނަމަވެސް އަުޅގަ

މިފާސްކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީއަކަށް ގެންގޮްސގެން ނަމަވެްސ މިރެއިން މިރެއަށް 

އަޅުަގނޑު ނިންމާލާފައި ތަޞްދީޤުކުރެޭވނެ ގޮތެއް އަޅުަގނޑުމެން ހަދާލާފައި 

ވަރަޢށް ބޮޑަށް އެދެން. އަދި ކޮންމެވެސް ިޢއްޒަތްެތރި ބޭފުޅަކު މިއަށް 

ނުޑ އަދި ބަލާލަން  ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ދެން، އަުޅގަ ތާއީދުކުރަްއވާނެކަމަށް އަުޅގަ

މިހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުގެ ދަވަނަ މާއްދާއަށް. ދެވަނަ މާއްދާަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު 

ނޑައްތުކުރަމުން މިދަނީ ގްލޯބަލް ވޯރމިން، އޭތިެވސްވ ނަގައިފި. ތިމާވެށީެގ  މި ކަ

ނޑުމެން ިމއޮތީ މުޅި  ބައްޕައަކަްށވެްސ ެވއްޖެ އަިދ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަުމގަިއ ައުޅގަ

ދުނިޔެ ސިއްސުވާލާ ހިސާބަށް ގޮސްފައި. އެހެނަސް މުޅި ދުނިޔެ އެދެމުން އެދަނީ 

ނޑަްށ ހީވަނީ މިއީ ރިޯކޑަްށ ނަސްލީ އިމްތިޔާޒް ަނއްތާލުމަށް. އެހެންވީމަ،  އަުޅގަ

ނޑުެމން. މީތީގައި މިއޮތީ މިގޮތަށް މި )ށ( ގައި  ފެންނަކަމެއްހެން އަޅުގަ

ބުނާގޮތުން ވަކި ވަަރކަށް ވަިކ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދީގެްނ ކަންތައް ކުރާ ގޮތަށް 



  

. މި )ށ( ގައި މި ބުނެފައިވަނީ. އެއީ ނަސްލީ އިމްތިާޔޒެްއކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ

އެހެންވީމަ، މީތި އިޞްލާުޙކޮށްދެއްިވއްޔާ ރަނގަޅު ީމތި އިޞްލާޙުކުރަްއާވ 

ނޑަށް ފާހަގަކޮށްެލވޭ ހަތަރުވަނަ މާއްދާ.  މަރުޙަލާގައި. ދެން އަދި އެަބއޮތް އަުޅގަ

ނޑަށް ފެޭނ ދިރިއުޅުމެއް ނެތް   ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ނެތް ފަރާތްތަކަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ެއނގޭ  މިަވގުތު އެބޭފުޅާވެްސ އުޅުްއވަނީ އެބޭފުޅާެގ ފަރާތްތަކަށް. އަުޅގަ

އާއިާލގެ ގެެއްއގަިއވެސް ޫނން. އެބޭފުޅާެގ އަިމއްލަ ގެެއއްަގިއވެސް ނޫން. 

އެހެންވީމަ، ކުީރގައި ަރީއސްކަންކުރެްއވި ފަރާތަށް ރަނގަޅު ފެންވަރެްއެގ 

ގެެއއްެވސް އޮންނަންޖެހޭނެ. ދެން ތިންވަނަ މާއްދާ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ 

. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމުަގިއ 60ޙުކޮށްލަން. ެއއީ އިންނަނީ %އިޞްލާ

ގިނަެވގެން އެއްަދއުރު ހަމަކޮްށފައިވާ މީހަކަްށ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަޤާމުގަިއ 

ހުންނަ މީހަކަށް މުސާރައިެގ ގޮތުަގއި އެަވގުތަކު އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އެަވގުތު 

ށް  60މިއޮތީ. ދެން ރަނަގުޅ ވާހަަކއެއް % ކަްނނޭނގޭ 60އޮންނަ އަދަދެްއގެ %

ނުޑ  ނޑު އެދެނީ. އެީއ ކިތަންމެ އަޅުގަ ވުރެ ތަންކޮޅެއް ދަށްކޮށްލުން އަޅުގަ

ނުޑވެްސ ހަމަ ބޭނުންވާ ގިނަ ެއއްެޗއް ދޭން ކޮންެމ  ބޭނުންވިޔަސް އަުޅގަ

ބޭފުޅަކަށްވެސް. ެއއީ ފަަހރެއްަގއި މާދަމާވެްސ އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެެރއިން 

ވެސް އަުތވެދާނެ ަކންނޭނގޭ މިކަންތައްތަާކިއގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އަޅުަގނޑު 

 30މަޤާމު އަދާކޮށްފައި ފަްސއަހަރު ކޮށްފައި ޕެންޝަން ހޯދުމަށް. އެހެންވީމަ، %

ނޑު އެދެނީ އިނގޭތޯ. ދެން ަރއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމު  އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑު އެދެނީ %ދެދައުރަށް ހަމަކޮށްފައިވާ މީަހކަށް އަ . އިންސާނެްއގެ ހިތެްއ 50ުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަނީ.  ނޑު އެދޭ ތަންކޮެޅއް ައޅުގަ ނުފުރޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަން ިތ ކޮމިޓީ ތެރޭަގއިެވސް ހަމަ މިގޮތްގޮތަށް ަބއްލަާވ 

ންތައް. ތިބޭފުޅުންވެސް މިކަމަށް ރިާޢޔަތްކޮށް އިޞްލާޙުކުަރއްވާެނަކމަށް. ހެލްތް ކަ

މިއީ އަނެްއކާ އަނެއް ކަންތައް. ކުީރގައި ނާސިުރގެ ދަުއރުގަިއވެސް ައޅުަގނުޑ 

އަުޑއެހިން ވެރިއަކަށް ހުންނަ މީހާއަށް ވަކި ވައްތަެރްއގެ ބޭހެއް ރައްޔިތު މީހާއަށް 

ވަކި ަވއްތަރެްއގެ ބޭހެއް. ާނސިރުގެ ދައުުރގައި ެއކަންތައް ހިނގިކަމަށްވޭ. އަެނއްކާ 

ުވޒާރާ ހިންުގވުމަށް އެަވގުތު ަޙވާލުކޮްށެގން ހުންނެވި ބޭފުޅާ އެކަންތައް އެ

ނޑު ައޑުއެހި ވާހަަކއެއް ިމއީ  ކައިީރގައި އެހި މިހާރު އެބައޮތްތޯ ބޭސް. އަުޅގަ



  

އިނގޭތޯ. ދެން ކުށަކަށް ުނާވނަ ތިބޭފުޅުން ތާރީޚް ބައްލަވާލެއްވުމުން ފަހަރެއްަގިއ 

ދޭ ވައްތަރެްއގެ ބޭހެއް ނެތްކަމަށް.  އެނގިަލއްވަފާނެ. ޭއަގއި ރަްއޔިތު މީހާއަށް

އެކަމަުކ، ވެރިމީހާއަްށ ބޭނުންާވ ވައްތަުރގެ ބޭްސ. އެހެްނވީމަ، މި ބޭސްފަރުވާެވސް 

އަޅުަގނަޑކަށް ހީއެއްނުވޭ ެހލްތް އިންޝުއަރެންސް މިތަނުގައި ތަޢާރަފްވަމުން 

ަވކި ގޮތަކަްށ ދާއިރުަގއި މިދަންނަވާ ގޮތަށް ވަކި ވައްތަެރއްގެ ބޭެހއް އެޭބފުޅާއަށް 

އޮތުން އެ ލާޒިމުކުރާ ގޮތަަކށް. އެކަމަކު، ބޭސްފަރުވާ ދޭންޖެހޭނެ. އެއީ ކޮންމެ 

އިންސާނަުކވެސް ހަމަ ބަލިވާނެ، މަރުވާނެ. ެއހެންވީމަ، މަރުވީމަ 

ވަުޅވެސްލާންޖެހޭނެ. މިހުރިހާ ކަމެއް މިހެން އޮންނައިރު އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް 

އަޅުަގނޑަށް އިނޭގތޯ. އެހެން ބޭފުޅުން  އަޅަިއގަންނަ ތަންކޮޅެއް ެއބައޮތް

ނޑުގެ ކަންފަތަށްވެްސ  ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ އަޅައިުނގަތީ ކަންނޭނގޭ. ައޅުގަ

އަޑުީނވި ހިނގައިދާނެ. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުން ވަިކވެފަިއވާ މީހަކަށް 

ޅާއާިއ ވަނަ މާއްދާަގއި އެބުނަނީ އެބޭފު 79ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަންވާއިރުަގއި 

ދޭތެރޭގައި ެއއްެވސް ތަޙްޤީޤެއް ކުރެވޭކަށް ނެތް ޝަރީޢަތެއް ކުރެވޭކަށް ނެތް. އެީއ 

ނޑަށް ފެންނަ ގޮތުަގއި ރަީއސަކަށް ހުންނަ ވަގުުތ  ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ނޫން. އަުޅގަ

ރައީސްކަންކުަރްއވާ ވަގުތު ޮކންމެކަމެއް ކުރެއްިވކަމުަގއި ިވޔަސް އެަވގުތު ފިޔަވަުޅ 

ބޭފުޅާގެ ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން. އެހެންނަމަވެްސ، އެބޭފުޅާގެ އަތްފަިއ ނޭޅިދާނެ އެ

ބިނދުނީމަ ކޮންމެވެސް ގޮތެްއ ހަދަންޖެހޭނެ. އެބޭފުޅާ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން 

އެދެވެންޖެހޭ އަދަބުތަކެއް ޭދންޖެހޭނެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުކަމެއް ކުރަްއަވއިފިކަމަށް 

ބުދޭންޖެހޭނެ. ޤާނޫނާއި ޚިލާފުނުވާ ވަނީނަމަ އަޅުަގނޑަށް ިވަޔސް ހަމަ އަދަ

ނޑު ބޭނުމެއް ނުވޭ. ދެން އޮތީ  ވަނަ މާއްދާ.  73ބޭފުޅަކަށް އަދަބު ދޭކަށް އަުޅގަ

ނަޑއަާޅ ޢިނާޔަތްތައް ުކޑަނުކުރުން. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ  މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ

ޅަކަްށ ޙާލަތަށް ބަލާއިރު ެއަވގުތަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޤާމުަގއި ހުންނަ ބޭފު

ދޭންޖެހޭ މުސާރައަށް އަންނަ ބަދަލަކަށް ކޮންމެވެސް ެއްކސްޗޭންޖެއް އަންނާނެ. 

ސީ.އެން.އެްނއިން ދަްއކާނެ، ތިބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ތެލުެގ 

ވިޔަފާިރވެސް އަންަނއިރުަގއި މަނީ އެކްސްޗޭންެޖއް އަންނާެނ. އޭތި އަންނަ ގޮތަށް 

ްށ ދުއްވާލިއްޔާ ރަނަގޅުވާނެެހން. ރަނގަޅު އެއްެޗއް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިގޮތަ

ނޑުެވސް ހަމަ ބޭނުންވަނީ ވީހާވެސް  އައިސްިފއްޔާ ރަނަގޅު އިނގޭތޯ. އަުޅގަ



  

ނޑަށްެވްސ  އަވަހަކަށް މި ކޮމިޓީައކަށް ހުށަހަޅާ މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

ވިސްނިދާނެ. ކުޑަުކޑަ ެއއްެޗއް ދެންނެވޭ ގޮތަށް. އަދި ފަހަރެްއގައި ަފހުންވެސް 

މިހާރު މިހާގިނައިރު ކުީރެގ ވިސްނުން ހުރީތީެވސް ަފހަރެއްަގއި ހަނދާނުން 

ނޑު އަދިވެސް ބޭނުން  ނުޑ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ ކައްސާަލއިފިހެން ހީވަނީ އަޅުގަ

އިތުރު ަވގުތު އޮތިްއޔާ މި ަރނގަޅަށް އިޞްލާޙުކޮށްލަްއަވިއގެން ރަނަގޅު އޮށްޓަުރ 

ނޑު ނުދަންނަވަން ެއްއގޮތަކަްށވެސް ނިހާން  ހުރި އެއްެޗއް ގޮތުަގއި، ައޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅަގނޑުގެ އަޚް އަޙްމަދު ނިޙާން ހުށަހެޅުއްވި އެީތަގއި 

ނޑު  އޮށްޓަރު ނެތެކޭ ނޫން. އެކަމަކު، މީގައި ުކޑަުކޑަ ތަންކޮުޅ އެބައޮތް އަުޅގަ

 އިޞްލާޙުކޮށްލަންޖެހޭ. 

 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ.ޢި ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: 

 

ނޑު އަދި ަދންނަވަން އޮތް ުކޑަުކޑަ ެއއްެޗއް ދަންނަވަން ެއކަިތ  ޗަްނޯގޅި ދެކުނު ާދިއރާގެ އްމަ  އެހެންތޯ. އަުޅގަ

ނުޑވެސް ަގޑިއަްށ  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ރަީޝދު  ނޑު ހުއްޓާލާނަން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ  ދަންނަވާލާފައި އަުޅގަ

ބަލާލަން ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމަ، އިތުރު ަވގުތު ދެްއވަްއޗޭ. އަޅުަގނޑުމެން މިއީ   އްެކވުން:ވާހަކަދެ 

ނޑުމެން މި ކެމްޕެއިންކުރަމުން ައއިިއުރ  ހަމަ ހަތްތާވެސް ހިތަށްއަރަނީ އަުޅގަ

ނުޑ  އަޅުަގނޑުމެން ސަރަަޙއްދުެގ ވިންދާއި ހުރިހާ އެްއޗެްއ އެނގިހުރެ އަުޅގަ

އެކަންަތއްތައް ހިތަށްއަރާީތވެ ހަތްތާވެސް. އެކަމާބެހޭގޮތުްނ މިވާހަކަދައްކަންޖެހޭތީ 

ކޮންމެވެސް ުކއްޖަކު ރަނގަުޅ އެއްެޗއް ބުނެފައި ބިލަށް ހުށަހަޅާލާ ވީ އެންމެ 

ނުޑ  އަވަހަކަށް ނިންމާލަން. ޝުކުިރއްޔާ އަދިވެސް ެއއްަވގުތު ދެްއވާނެކަމަށް އަުޅގަ

 ކުރުކޮށްލާނަން. 

 

 `. ޝުކުިރއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ވިލިމާފަންމު ދާއިރާގެ  ާހން ފޭދޫ ދާިއާރގެ މެްނބަރު އަލް

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުށަހަޅުއްވާފައިިމާވ   ފަހުމީ ވާހަަކދެއްެކވުން:

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަާމއި ޢިނާޔަތާ 

ނުޑ ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ބިލެއް. އަދި މިބިލަކީ މިބިލު ބެހޭ ބިލު މިބިލަކީ އޅު ގަ

ހުށަހެޅުމުގެ މަޤްޞަދު މިބިލުގެ ފަހުފޮޅުވަުތގެ ނިހާން އޮތީ ވަރަށް ސާުފ 



  

އިބާރާތުން ބަޔާންކުރަްއވާފައި. މިބިލަކީ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ 

ޙައްޤުތަކެއް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ުކރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ

ނަޑއެޅިފަިއވާތީ އެޙައްޤު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުްނ އެކަން ޤާނޫނީގޮތުްނ  ކަ

ކުރާނެ ގޮތެއް ަކނަޑއެޅުމަްށޓަކައި ހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލެއް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ 

ނޑުމެންގެ  މިބިލުގެ މަޤްޞަދު މިހާ ސާފުކޮށް ލިޔެ ފެންނަން އޮްއާވ އަދި އަުޅގަ

ސިޔާސީ ގޮތުން ދީމުޤްރާތީގޮތުން ފުދުންތެރި ޤާބިލު ދިވެހިރާއްޖެ 

ނުޑ ވަރަށް ހިތާމަކުރަން  ޤައުމަކަށްވުމަށްޓަަކއި މަސަްއކަތްކުރަމުންދާއިރު އަުޅގަ

މިއަދު ވެިރކަންކުރާ ޕާީޓއަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ މެންބަރުންގެ ވާަހކަފުޅުެގ 

އެްއެވސް ޙާލެއްަގއި މިބިލަކީ ރާނގު އެބަހައްަޓވާ ގޮތުން. ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ 

ވިލިމާފަނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

ހުށަހެޅުއްވި ބިލެއްކަމަށް ިވަޔސް މިބިލުގެ ހިމެނޭ ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކީ އަދި 

 މިބިލުގައިވާ އުނިކަމާއި ފުރިަހމަކަމަކީ އެްއވެސް ޙާލެްއަގިއ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ

ޕާޓީން ވަކި ގޮތަކަށް ިނންމައިގެން ވަކި މީހަކަްށ ވަކި ކަންތައްަތކެްއ 

ޙާސިލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ނުަވތަ ކުރީގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގ 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫަމށް ވަކި ަޙއްޤުތަކެްއ  މައުމޫންމަޤާމު ފުރުއްވި ކިނބިގަސްޮދށުގޭ 

ޅިެގން އުޅޭ ބިލެއް ނޫނޭ. ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ބިލުގެ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ހުށަހެ

މިމަޤްޞަދު ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގެން ިތއްބަަވއިގެން މިކަމަްށ 

ނޑުމެން މިތަނުަގއި  ރިޢާޔަތްކުރަްއވަިއގެން މިކަަމށް އިޚްތިރާމްކޮށްގެންނޭ ައުޅގަ

ފުޅު ދެއްެކވި ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ. އެހެން ދަންނަވަން މިޖެހުނީ ދެންމެގަ ވާހަކަ

ނުޑ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ާވހަކައިގެ ާރގުހުރި ގޮތުން. އާދެ، އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިަކމަކީ މިއީ ތަޙްޒީުބވަމުންދާ ސިޔާސީ ވެއްެޓްއގައި 

ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ކުރިއަރަމުން އަންނަ މުޖްތަމަޢެއްގައި ކޮންމެހެން 

ްއވެސް ޙާލެއްަގއި މިކަމަކީ މިއީ ވަކި މީހަކަށް ވަކި ގޮަތކަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އެ

ކަންތައްތައް ކުރަން އުޭޅ ކަމެއް ނޫނޭ. އެހެްނވީމަ، ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ުކރައްާވ މީހަކީ ކޮންމެ ޭބފުޅެއްކަމަށް ވިޔަްސ 

ނުޑމެން  ބަލައިގަންނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާުމ ފުރުއްވުމަށްފަހު އަޅުގަ

އެބަޖެހޭ އެކޮށްދެވި ޚިދުަމތްކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތްތަާކިއ އެ ޢިއްޒަތްތެރިކަން 



  

ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓަން ެއބަޖެހޭ. މިއީ އަނެްއކާ ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިްނ 

ނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން އައިސްގެން ުއޅޭ ވާހަކަެއއް ނޫން. އަޅުގަ

ރަސްރަސްކަުލންގެ ރަސްކަމުގެ ޒަމާުނގަިއވެސް މިގޮތްަތއް ، ކާބަފައިން

ޤަބޫލުކުރަމުން އައި. ޝާިއރަކު ވިދާޅުވަނީ ީކކޭތޯ. ދާދި އަވަހަށް ނެތި 

ފަނާވިޔަކަސް ައެގއް ނެތް ޖިސްމުތައް ތާއަބަދު ދެމިހުންނަ ހެޔޮ ޒިކުރާއަކަށް 

ޅުަގނޑުމެްނ ނިމުމެއްނެތޭ. މުޙަންމަދު ޢަމީންގެ ހިސާބުން ފެށިގެންވެސް އަ

ނޑުމެން އަދިވެސް ދޭންެޖހޭ އިޚްތިރާމާއި ޤަދަރު  ޒިކުރާތައް އާލާކުރަމުން ައުޅގަ

ދެމުން. އިބްރާހީމް ނާސިރުގެ ވެިރކަމުގެ ކަންތައްތަްއ ނިމިގެންދިޔައީމަެވްސ 

ނޑުމެން ދޭންޖެހޭ، ދޭނަމު. އެހެންވީމަ، ަރއީްސ  ދޭންޖެހޭ ޢިއްޒަތާއި ޤަދަރު ައޅުގަ

ރުގެ ވެރިަކން ނިމިގެންދިޔައިރު ެވގެންދިޔަ ހެޔޮ ކަންަތއްތަާކިއ އަހަ 30މައުމޫންގެ 

އަދި އެމަނިކުފާނު މިޤައުމަށް ކޮށްދެއްިވ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަުގެވސް ހަމަ ވަޒަންކުރަްނ 

އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ އަގު ވަޒަންކުރުުމގަިއ އަޅުަގނޑު ެއއްެވްސ 

ޒަތްތެރި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ޙާލެއްަގއި މިދަންނަވަނީކީ ިމއަދުގެ ިޢއް

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި މިޤާނޫނުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް  މައުޫމންނަޝީދު )އަންނި( އާއި 

ލިބިދިނުމުގައި ތަފާތުކުރާ ވާަހކަެއއް ނޫން. އެހެންވީމަ، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ 

ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޙައްޤެއް ިމވަގުތު ލިބޭނެ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ ކުީރެގ ރައީސު

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްކަމަށް ވީތީ ތިބޭފުޅުން މިދަންނަވާ ވާހަކައަީކ  މައުމޫންއަލްއުސްާތޛް 

ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްެވވަަޑިއގަންނަވާ މިމަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑުމެްނ  މިމައްސަލައަކީ ޒާތީ މަްއސަލައެއް ގޮތުަގއި ނުނަންގަވާށޭ. އަުޅގަ

ީސގޮތުން ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ވެގެންނޫނީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ މިއަށްވުރެ ސިޔާ

މިޤައުމުގެ ކަންތައް ހެޔޮމަުގން ހިންގޭކަށް ނޯންނާނެއޭ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނ 

މިކަންތައްތަކީ ޒާތީ ކަންަތއްތަކެއް ގޮުތގައި ބަލަިއަގނެ އަޅުަގނޑުމެންެގ 

އްކަތްުކރާކަމަށް ވާނަމަ އޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ނުބައި ގޮަތކަްށ ވިސްނުން ދޭން މަސަ

ނޑުމެން ދެކެންޖެހޭނެ ކަމަކީ ޔަޤީންަކމެއް. ދަންނަވަންމިއުޭޅ  ހިތި ނަތީޖާ އަޅުގަ

ވާހަކަައކީ ޒާތީ ތަޢައްުސބުން އެއްކިބާެވވަަޑިއގަންނަވާށޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ަރއްކާތެރިޮކށްދީފައިވާ ޙައްޤުަތއް އެފަާރތްތަކަށް އެޙައްޤުަތއް 

ލިބެންޖެހޭ އުސޫލަކުން ވީ އެންމެ ހަލުވި ބާރުމިނެއްގައި ހޯދައިދިނުމަކީ މިމަޖިލީހުގެ 



  

ނޑު މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ  ބޮލުގައި އެޅިފަިއ އޮތް ޒިްނމާއެކޭ. މިއަދު އަުޅގަ

މިއަދު އެހުންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ  މައުމޫންރައީސް 

އިިސއްޔަތުން ިލބިވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ އެމަނިކުފާނަށް ކުރީގެ ަރީއސެއްގެ ހަ 

ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް ޤާނޫނީ އިމެއްގެ ތެރެއިން ލިބިވަަޑއިގެންަފއެއް ނޫނޭ. 

ވަކިވުމަށްފަހު މުޙަންމަދު  މައުމޫންމިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ ރަީއްސކަމުން ރައީސް 

ހު ދެން ނަޝީދު )އަންނި( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީްސކަމާ ޙަވާލުަވޑަިއގަތުމަށްފަ

ވިދާޅުިވ ވާހަަކއާިއ ކަންތައް ހިނގަން ފެށިގޮތާއި ިޢއްޒަތް ދެވުނުވަރާ ޢިްއޒަތަްށ 

ނޑުމެން ެދކެމުން  އަންނަ ކުަޑކަމާއި މިހުރިހާ ކަންތައްތަކަީކވެްސ މިއީ އަުޅގަ

އަންނަ ޙަޤީޤަތްތަކެއް. ފުރަަތމަދުވަހު ތިބި ސެކިއުރިޓީްނެވސް. ފަހަތު ކާރުކޮުޅގެ 

ކާ ފުލުހުންނާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެްފގެ ކާެރއްވެސް އޮތް. މިހާރަކު ފަހަތުގައި އަނެއް 

ނޑުމެން  ނެތް. މިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ މިހެން މިކަންތައް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ދޭކަށް ބޭނުމެއް ނެތޭ. މާދަމާވެސް ތިޔަ ވިދާުޅވާހެން ރައީސް ނަޝީުދ 

މެދުވެސް ކަންތައް ެވގެންދާނީ އިސްތިޢުފާދެއްަވއިފި ކަމަްށވާަނމަ ހަމަ އެމަނިކުފާނާ

މިއަދުވެސް ިމވެގެންދާ ގޮަތށް ނުވަތަ މިއަްށވުެރވެްސ ހިތިކޮށް ެވގެންދާނީ. 

ނޑުމެްނ  އެހެންވީމަ، މިކަންތައްތަްއ ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ މިޤައުމަކީ ސިޔާސީގޮތުންނާއި ދީމުޤްރާތީޮގތުން ހަރުދަނާ އަދި 

ގެ ރާއްޭޖގެ މިއޮތް ދުސްތޫރީ ނިޒާމަށް ިއޙްތިރާމްކުރަން ދަންނަ އަޅުަގނޑުމެން 

 ރައްޔިތަކު ދިިރއުޅޭ 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ވަގުތު ހަމަެވއްޖެ.   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 އްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި އެފަދަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް އޮންނަ ތަނަކަށް ހަދަން. ޝުކުރި ފޭދޫ ދާިއާރގެ މެްނބަރު އަްލޙާން 

ނުޑގެ ވާހަަކކޮޅު މިނިންމާލަނީ. އެހެންވީަމ، މިދަންނަވާ ޕާީޓގެ   ފަޙުމީ ާވހަކަެދއްކެުވން: ރައީސް. އަުޅގަ

ސިޔާސަތުެގ ތެރެއިން ލާަފިއ ޤާނޫނުއަސާސީން އަޅުަގނުޑމެންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ 

ނޑުެމން ވާހަކަ ދައްަކއިގެން އެްއވެސް ޙައްޤަކަށް އުނިކަްނ އަންނަ ގޮތަށް އަޅުގަ

ނުވާނެ. އެހެންވީަމ، ައޅުަގނޑު އެދެނީ މިބިލުގެ ކަންތައްަތއް ވީާހވެސް އަވަަހކަށް 

ހޭލާތިބެގެން ނަމަވެސް ހަމަ ނިންމައިގެން މިޙައްޤު ލިބެންވާ ފަރާތަށް މި ޙައްޤު 



  

ލިބިދިނުން. އެއީ އެްއވެސް ޙާލެއްަގއި ވަކި މީހަކަށް ަވކި ކަމެއްކޮށްދިނުމުެގ 

ޅުަގނޑުމެން ަމސައްކަތްކުރާީތކީނޫން. އެހެްނނަމަވެސް، މިރާއްޭޖގެ ރޫޙެއްަގއި އަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިބިދޭ ޙަްއޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާެލްއ 

 ބޮޑުކަމުން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.

 

 މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ކުރިމަްއޗަށް ، ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ ގަްއދޫ ާދއިާރގެ މެްނބަރު ާޒހިރު 

އައިސްަފއި މިއޮތީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިާވ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ  އާަދމް ވާހަަކދެއްެކވުން: 

ނޑުމެންގެ ކުރިމަްއޗަްށ  ރައްކާތެރިކަާމއި ޢިނާޔަތާއިބެހޭ ބިލު. އާދެ، މިބިލު އަޅުގަ

ށުން މިފަދަ ޤާނޫނެއް ވަނަ މާއްާދގެ ދަ 798މިއައީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ނޑުމެން މިތާ މި ތިއްބެވި ހުރިހާ  އޮންނަންޖެހޭތީ. އެހެންކަމަށްވީއިރު އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިަކމަށް އިސްނަންަގވަިއގެން ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިުކ މިބިލު ހުށަހެޅުއްވީތީ 

ނިކުފާނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެުކ ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑ އެމަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކޮންމެއަކަސް ދިވެހިރާއްޭޖގައި ރައީސްކަންކުަރްއވާފަިއ 

ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިއަދު މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހުންނެވީ އެންމެ ބޭފުޅެއް. 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. އެމަނިކުފާނަީކ  މައުމޫންއެއީ މއ.ކިނބިގަސްދޮުށގޭ ައލްއުސްތާޛް 

ނުޑެގ  އަޅުަގނޑާ ވަރަށް ގާތްުގޅުމެްއ ބެހެއްޓެވި އަދި މިހާރުވެސް ބަހައްޓަވާ އަުޅގަ

ނޑު މިބިލާމެދު ދެކެންޖެހެނީކީ  ވަރަށް ޚާއްޞަ ރަޙްމަތްތެިރ ބޭފުޅެއް. އަުޅގަ

ނޑާ ދޭތެރޭގައި އޮތް ގާތް ގުޅުމެްއ ނުވަތަ ރަޙްމަ ތްތެރި އެމަނިކުފާނާއި އަުޅގަ

ގޮތަކުން ނޫން. ައޅުަގނޑު ިމބިލާ ދޭތެރޭގައި ދެކެންޖެހޭނީ ޤައުމީ ނިސްބަތަކުން. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިބިލު ޑްރާފްޓްކުރެްއވި މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް 

މިބިލު އައުމުގެ އެންމެބޮޑު ސަބަބަކީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުރެމުން މިއަންނަ 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ކުރިން ވެިރކަން  މައުމޫންެދ، ޭއގެކުިރން އާ ޑިމޮކްރަސީ.

ކުރެްއވި އިބްރާޙީމް ނާޞިރު ވެރިކަމުން ވަިކެވވަަޑއިގެްނނެވި ފަހުން އެބޭފުާޅެގ 

ނޑުމެން ކުރި ކަންތައްތައް މިއަދު އިއްޔެހެްނ  އަބުރާ ޢިއްޒަތާއި ޤަދަރަށް ައޅުގަ

. އެހެަނސް، ެއއީ ޑިމޮކްރަސީ ކުރި ކަމެއްހެން މިހާރުެވްސ ހަނދާން އެބަހުރި

ޒަމާނަކަށް ނުވާތީ އެކަން ވެގެންދިަޔއީ. މިއަދު މިއޮތީ ޑިމޮކްރަސީ ޒަމާން. 



  

ޑިމޮކްރާތީ ުއސޫލު. އެހެްނީވމާ، ޑިމޮކްރާތީ އުސޫުލގެ ަދށުން މިކަން ކުރަން 

ނޑުެވސް ހަަމ  ނޑުމެން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިބިލު އަުޅގަ އެބަޖެހޭ އަުޅގަ

މިފަދަ ބިލެއް އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް. މިފަދަ ޤާނޫނެއް  ޤަބޫލުކުރަން

ނޑުމެން ބަުޙސްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް.  އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް. މިފަދަ ބިލަކާމެދު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މިބިލަށް ވިސްނާލިއިރުަގއި މިބިލުގައި މިހިރަ ހުރިހާކަމަކީވެސް 

ިވ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެފަދަ މަޤާމެއް އަދާކުރަްއވާފައި ހުންނެ

ނޑު މިބިލާމެދު އޮީތ  އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެހެނަސް، އަުޅގަ

ހަމަ އެންމެ މައްސަލައެއް. މިބިލު ޑްރާފްޓްކުރެވިފަިއ އޮތްއިުރގައި ާދއިާރ 

ތަންކޮޅެއް ފުޅާވެފައި އޮތްކަްނ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް 

ހަޅަނީ މިބިލު މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަްށ ގެންގޮްސ ކޮމިޓީން ހުށަ

މިބިލުގެ ދާއިރާ ެއކަށީގެްނވާޮގތަކަށް ބައްޓަންކުަރއްާވ، މިބިލު އަވަހަށް މަޖިލީހުެގ 

ފްލޯރއަށް ގެނަސް މިބިލު ފާސްކުރަން. އެހެން މިދެންނެވީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާ ވަރަްށ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވަރަްށ 

ނޑު ކޮންމެހެން މާގިނަ  ގިނަ ތަފާތު މާއްދާތަކާއި ބެހޭގޮތުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގިއ  4މާއްދާތަކަކަށް އަލިއަުޅވާލާކަްށ ނެތިން. ޚާއްޞަކޮށް މިބިުލގެ 

މީހަކު ދިރިއުޅުމަށްޓަކަިއ  މިބުނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަޤާމުން ވަކިވެަފއިވާ

އެފެންވަުރގެ މީހަކު ދިރިއުޅުމަށް އެކަށީގެްނވާ ފެންވަުރގެ ގެެއއް ނުވަތަ ތަނެްއ 

ނުވަތަ އެފަދަ ގެެއއް ނުވަަތ އެފަދަ ތަނެއް ުކއްޔަްށ ހިފޭ މިންވަރުގެ މާީލ 

ޢިނާޔަތެއް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެމީހަކަށް ހަމަޖައްސާދެެވންޖެހޭނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް، މީގެ ކުރިން ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ރައީސްކަން ކުރަްއވާފައި ަވޑަިއގެންނެިވ 

އަހަރު ދުވަހު ވެރިކަން ކުރަްއވާފަިއ  30އަހަރު ދުަވހު  90ބޭފުޅުން 

އިރާަދކުރަްއވައިިފއްާޔ މުސްތަޤުބަލްގައި އެ هللا ވަަޑއިގެންެނވިކަމަކު ދެން ާމތް 

އަހަރު. އެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި،  70މަމް އަަހރު. މެކްސި 5ވެރިކަމެއް ުނކުރެވޭނެ. 

އެއިން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެގޮތަށް ވަިކެވގެންދާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

އަޅުަގނޑުމެން މުސްތަޤުބަްލަގއި ކިަތއް ގެޮކޅު ައޅުަގނުޑމެން ނުވަތަ ކިަތއް 

ނޑުެމންނަށް ނުވެވޭނެކަމެ  ނޑުމެން ދޭންޖެހޭތޯ. މިއީ އަުޅގަ ނުޑވަުރކޮޅު އަުޅގަ އް. ގަ

އަޅުަގނޑު ހިތުން ރާއްޭޖަގއި ވެިރކަން ކުރަްއވާފައި ވަަޑއިގަންަނވާ ކޮންމެ 



  

ބޭފުޅެއްެގވެސް އަމިއްަލ ދިރިއުޅުްއވުމުެގ ވަޒަން ހުންނާެނ. އެހެންވީމާ، ދެޭވ 

ސަރުކާރުން ދެވޭ ޢިނާޔަތްަތކާއި އެުކގައި އެބޭފުެޅއްގެ ވަޒަްނގައި އެބޭފުޅުްނ 

ނޑު ދެކޭީތވެ، މި  ހުންނެވުން އެއީ މާ މަޞްލަަޙތު ރަނގަޅުވާެނގޮތެްއކަމަށް ައޅުގަ

ނޑަްށ ފެންނަ  4 ވަނަ މާއްދާ ހަމަ މިއޮްތޮގތަށް ހަމަ އެއްކޮްށ އުިނކޮށްލަން އަުޅގަ

ވަަނ  5ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެން މިއޮތީ ބިލުގެ 

ނުޑވެސް ޤަބޫުލކުރަން  6މާއްދާއާިއ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވަނަ މާއްދާ. އާދެ، އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާުމން ވަކިވެަފއިވާ މީހަކަށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ 

ޚިދުމަތްތަކުން ދެވޭ އެންމެމަތީ ފެންވަރަކަށް ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާ 

ބަހައްޓާ ދޭންވާނެއޭ މިބިލުަގއި މިއިންނަނީ. ެއއެއްނޫން އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮަތކީ. 

ދެޭކގޮތަކީ ޚިދުމަްތތަކުން ދެވޭ އެންމެމަތީ އެަކށީގެންވާ ފެންވަެރްއގެ އަޅުަގނޑު 

ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ދޭން. އާދެ، އެފަދަ މަޤާމެއް އަދާުކރައްވާަފއިވާ ބޭފުެޅްއެގ 

ކުރަްއވާފައި ހުންނާނެ އަނެއްބަަޔކު ރުޅިައންނަ ކަންތައްތަްއވެސް. 

ގޮތުން ދީފާނެ ގެއްލުންތަެކއްވެްސ އެހެންކަމަށްވަނީިވއްޔާ އެބޭފުެޅއްގެ ނަފުސާނީ

ނޑުެމން އެންމެންވެސް ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ،  ހުރެދާނެކަމަށް އަޅުގަ

އެބޭފުޅަކަށް އެބޭފުޅެްއގެ ނަފްސު ރައްކާތެރިކުރެޭވވަަރށް ހަމަޔަޤީނުންވެސް 

. ރައްކާތެރިކުެރޭވވަރަށް މި ޙިމާޔަތް ދޭންޖެހޭނެ. ދެން މިއޮތީ ބޭސްފަރުވާގެ ވާހަކަ

ނޑުމެންނަީކވެސް އިންާސނުން. އެވެްސ ހަމަ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނެކޭ ދެން ތިބި ރައްޔިތުންނެކޭ  އިންސާނުން. ބައްެޔއް ވާންެވްއޖިއްޔާ އަުޅގަ

އެބޭފުޅެކޭ މިައކު ތަފާތެްއ ނެތް. އާދެ، ަވގުތު ހަމަެވއްޖެކަންވެްސ އެނގޭ. 

ރޭގައި މިފަދަ ބިލަކަށް ވާހަކަދައްާކ މިނެޓްއިރު ތެ 5އެހެންނަމަވެސް، ދެން 

ނުޑ ކުޑަކޮްށވެސް އިތުުރ  ނޑަށް ނޭނގޭތީ އަުޅގަ ނިންމާނެގޮތެއްވެސް އަުޅގަ

ފުރުޞަތެއްވެސް ދެްއވާތޯ މަޑުކޮށްލަިއގެން މިހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ 

ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އަޅުަގނޑު އަނެއް ބާކީހުރި ވާހަަކތައް ބައްޓަންކުރާނަން 

ރާދަކުރެްއިވއްޔާ. މަނިުކފާނުގެ އޯޑަރަށް، ިއޝާރާތަށް އަޅުަގނޑު އި

 ވަބަރަކާތޫ. هللا ކިޔަމަންވުމުެގގޮތުން އިށީންނާަނން. ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަަރޙްމަތު

 



  

ނޑު ފުރުޞަތު، ނިޒާމާބެހޭ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ވިލިފުށި ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. ނުކުތާއެއް 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މަސައްކަތު ކޮމިޓީން ިބލަށް ވާހަކަދަްއކަްނ  ވިލިފުށި ދާިއާރގެ މެްނބަރު 

ނަޑއަޅާފަިއއޮތް ވަގުތު މިާހރު ހަމަވެއްޖެ. ދެން އެހެން ކެވުްނ:ރިޔާޟް ރަީޝދު ވާހަަކެދއެ ެވ އަޅުަގނޑުމެްނވެސް ކަ

ވޯޓުދޭން މިހާރު ތައްޔާުރވެެގން އައިސް މިތިބީ ވަރަްށ ބޮޑަށް. އެހެންވީމާ، 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ ސަމާުލކަމަށް އެކަން ައޅުަގނޑު ގެނައީ. 

 

 

ނޑަށް ބަލައިގަެނވޭކަްށ ނެތް. އިދާރީ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން އާދެ، ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްކަމަްށ އަޅުގަ

ނުޑ  55ަގޑިއިރާ  7ވިދާޅުވަނީ އަދި  މިނެޓް އެބަ އޮްތކަމަށް ބާކީ. މިހާރު އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދަށް. 

 

 ވަބަރަކާތޫ. އާދެ، هللا `. ައއްސަލާމްޢަަލއިކުމް ވަރަޙްމަތު ތުޅާދޫ ދާިއރާގެ ެމންަބރު ނާިޒމް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ޮކށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންެޖހޭ ރައްކާތެރިކަާމއި   ވާހަކަެދއްެކވުން:ރަޝާދު 

 ޢިނާޔަތްތަކާއި ބެހޭ ބިލެއް...

 

 އާދެ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާެއއް ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޒާހިރު އާދަމް.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު ނިޒާމީ ނުކުާތއަކަށް މިދަންނަވާލީ މިއަދު  ްއދޫ ާދއިާރގެ މެްނބަރު ާޒހިރު ގަ

މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް މިހިނގަމުން މިދަނީ އިންސާނީ އުސޫލުތަާކއި   އާަދމް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ޓިސްއަށް ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީވެ، މަނިކުާފނުގެ ހަމަ މިކަން މަނިކުފާނުގެ ނޯ

ގެނައުުމގެގޮތުން ައޅުަގނުޑ މިދަންނަވާލީ. އެއީ ނުކައި ނުބޮއި ތިބެ 



  

މަސައްކަތްކުރުމަކީ އިންސާނީ އުސޫލާއި ެއްއގޮތަކަްށވެސް ެއއްގޮްތވާކަމަކަށް ނުވާީތ 

 އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 

ނޑަށް ބަލައިގަެނޭވކަށް ނެތް. މަޖިލިސް އާދެ، ނިޒާމީ ނުކު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ތާއެއްކަަމށް އަޅުގަ

ހިނގަމުން މިގެންދަނީ ތިބޭފުޅުން ފާސްކުރެއްިވގޮތަށް. ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު ކުރިއަށްގެންަދވާ.  

 

 މީހަކަށް ޭދންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާިއ  އާދެ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކން ކޮށްފައިވާ ތުޅާދޫ ދާިއރާގެ ެމންަބރު ނާިޒމް 

ޢިނާޔަތްތަކާއި ބެހޭ ބިލެްއ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގިއވާ   ރަޝާދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގޮތުގެމަތީން ހުށަހަޅުއްވާ ެދްއވީތީ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑުމެްނ އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކަށް ޝުކުރުދަ ންނަވަން. އާދެ، އަުޅގަ

މިފަދަ ބިލަކަށް ބަޙުސްކުރަމުންދާއިރު ވިސްނަންވީ ިއއްެޔ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކަށް ނޫން.  ަމއުމޫންމަޤާމުން ވަކިެވވަަޑިއގެންނެިވ އަލްުއސްތާޛް 

އަދި ހަމައެހެންމެ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ވިސްނުން ބަްއޓަންކުރަންވީ މިހާރު 

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަމޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ރަ

ނަޝީދަކަށްވެސް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ިވސްނުން އެއަްށުވރެ ފުޅާކޮށް އެއަށްވުެރ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ، ިޢއްޒަތްތެިރ  ދުރަށް ދަތުރުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް އަުޅގަ

މެންަބރުންގެ ވާހަކަފުޅުަތއް  ރައީސް، މިޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ބައެއް

ނޑު މިޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި  ވަކިބޭފުޅަކަށް އަމާޒުކުަރްއވާީތ އެކަމާ އަުޅގަ

ނުޑވެސް ހިތާމަކުރާ …ހިމެނޭތީ ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން . އާދެ، އަުޅގަ

އެހެންކަމެއް އެބައޮތް. ާރއްޖެއަށް މިނިވަްނކަން ޯހއްދަަވއިދެްއވި ކުީރގެ 

ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްަމރުޙޫމް އިބްރާޙީމް ނާޞިރުއާއި މެދު ކަންތައް ރައީސުލް

ނޑުމެން މިއަދު ލަދުވެިތވާންޖެހޭކަމެއް. އާދެ، ސްކޫްލ  ކުރެވުުނގޮތުން ެއއީ އަުޅގަ

ކުދިން، ތުއްތު ކުދިން، އެމަނިކުފާނުގެ ފޮޓޯތައް ނުބައި ސިފަސިފާަގިއ 

ކުްތ ނުކުތުމަކީ އެދުވަހު ކުރަހާފައިހުރި ބޯޑުތައް ހިފައިގެން މަގުމަްއޗަށް ނު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޑިމޮކްަރސީ އުސޫލުތައް ދަސްުނވެއޮތުުމގެ ސަބަބުން 



  

ކުރެވިފަިއވާކަެމއްކަމަށް ައޅުަގނޑުެވސް ޤަބޫލުކުރަން. އެެހންނަމަވެސް، އެފަަދ 

ނޑުމެން އެދޭކަމެއް  ކަންތައްތަެކއް އަލުން އިޢާދަުވމަކީ ހަމަ އެއްގޮތަކަށްެވސް ައޅުގަ

އެހެންކަމުން، މިބިލު ވީހާ އަވަހަކަށް މިމަޖިލިސްގަިއ ބަޙުސްކުރެވި ކޮމިީޓ ނޫން. 

ނޑުގެ އެދުން. އާދެ، މިބިލާމެދު  މަރުޙަލާ ނިންމުމަށްފަހު ފާސްވުމަކީ އަުޅގަ

ނުޑ  77އަޅުަގނޑު ނަޒަރު ހިންގާާލއިރު މިބިލުގެ  ވަނަ މާއްދާއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ިމމަސައްކަތްކުރަނީ ަރއީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމުން  ބަލައިލަން. އަުޅގަ

ވަިކވެަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅަކު ޢިއްޒަތްތެިރކަމާ، ޤަދަރުވެރިކަމާ، 

ޝަރަފުވެރިކަމާެއކު، ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ބެހެއްޭޓތޯ. އެފަދަ ބޭފުޅަކު 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ހުންނަވާއިރު ކުށެްއ  މިދެންނެވިގޮތުގެމަތީން އަުޅގަ

ވާނެގޮެތއް މިބިލުގައި ބަޔާންކުެރވިފަިއ އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް  ކުރެިވއްޖެނަމަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މިއޮންނަީނ  77އަޅުަގނޑު ެދކެން. އާދެ، ިމބިލުގެ 

މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުން ަވކިވެަފއިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ 

ެގ މަޤާމުން ވަިކވެފަިއވާ މީހަކު ޢިނާޔަތްތައް ދޭންޖެހޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނުޑ ބަހެއް އިތުރުކޮށްލަން  ދުނިޔޭގައި ދިރިހުރިހާހިނދަކުއޭ. މިޢިބާރާތަށް އަޅުގަ

ޤަސްދުކުރަން. އާދެ، އަޅުަގނޑު އިތުރުކޮށްލަން ޤަސްދުކުަރނީ ވަިކވެފަިއވާ މީހަކު 

ކުށްވެރިުނވެ ދިރިދުނިޔޭަގިއ ހުރިހާހިނދަކު. އެމަނިކުފާނުވެސް ކުެށއް 

ރަްއވައިފިނަމަ ޢަދަބު ިލބެންޖެހޭނެ. އެ އަދަބެްއެގޮގތުން މި ލިބެމުންދާ ކު

އެލަވަންސް ނުވަތަ ޕެންަޝންވެސް ނުލިބި ހިނގާދާނެކަހަލަ ގޮތަކަށް މިބިލު 

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ދެމިހުންނެވުމަށް އެޭޅ  ބައްޓަންކުރުމަކީ ކުށްވެރިުނެވ އަުޅގަ

ދެންނެވި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބާރަކަށްވާނެކަން ކަަށވަރު. އާދެ، ހަމަ މި

އަނބިކަނބަލުންގެ ވާހަކަ ަބޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް. އަނބިކަނބަލުންވެސް ހަމަ 

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރޭވގޮތުގައި މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ 

މަޤާމުން ވަކިވެަފއިވާ މީހެްއގެ އަތްަބކަށް ދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް ދޭންޖެހޭނީ 

ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާުމން ވަކިވެަފއިވާ މީާހގެ ައނބިމީހާ ކުށްވެރިނުވެ ރައީސު

ދުނިޔޭގައި ދިރިހުރިހާހިނދަކު. މިގޮތަށް ބަދަލުކުރަން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ވާހަަކ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  79ވަނަ ާމއްދާ،  79ދަންނަވަން. އާދެ، މިބިުލެގ 

ކުށްވެރިުނވެ ޤާނޫނީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަާޤމުގައި ހުރި މީހަކު



  

ހަމަތަކުގެމަތީން އެމަޤާމުން ަވކިެވއްޖެނަމަ، އޭާނގެ މަޤާމުަގއި ހުރިއިރު މަޤާމުެގ 

ހައިޞިއްޔަތުން ކޮށްަފއިވާ ަކމަކާމެދު ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަކާމެުދ 

ން ތަޙްޤީޤެއްކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެކަމަށް އުފައްދާ މިނިވަ

ނޑަށް  މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަނަކުންަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް. އާދެ، އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި މިފަދަ ކޮމިޝަނެއް ެއކުލަވާަލންވީގޮތް މިޤާނޫނުަގިއ 

ވަނަ  73ވަަނ މާއްދާ.  73ބަޔާންކުރުން ވަރަށް މުހިންމު. ދެން މިބިލުގެ 

ނޑައަޅާަފއިވާ ެއއްވެްސ  މާއްދާގަިއ ބަޔާންވެަފއިމިވަީނ މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ

ޢިނާޔަތެއް ުކޑަެއއްނުކުެރޭވނެއޭ. ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާގޮުތގަިއ މީަގއި 

ކުޑަނުކުެރވޭގޮތަްށ ބަދަލުނުކުރެވޭގޮތަްށ ެއއްެވސް ޤާނޫނެއް އޮންނަނަމަ މިމަޖިލިސް 

ލަތާއި ދެމިއޮތުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ޮކންމެ ޤާނޫނަކީވެސް އެަވގުެތްއގެ އެއިެރއްެގ ޙާ

ގުޭޅގޮތުން އިޞްލާޙުކުެރވެންޖެހޭނެ އެއްެޗއް. ބަދަލު ގެނެވެންޖެހޭނެ އެއްެޗއް. 

އެހެންކަމުން، އެޢިބާރާތް ީމގަިއ އޮތުމުން މި ޢިްއޒަްތތެރި މަޖިލީހުގެ ބާރު 

ނިޑގެންދާކަމަށް ައޅުަގނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އާދެ،  ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  73ކެ

ޢިނާޔަތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުން ވަިކވެފަިއވާ  ގައި މިއޮންނަނީ މިދެންނެވި

ބޭފުޅަކަށް އަުޅަގނޑުމެން މިައރުވާ ޢިނާޔަތްަތއް މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭނެ ވާހަކަ ކޮންެމ 

އަހަރަކުން އެއްފަހަރު. މުރާޖަޢާކުރާކަމަށްވާނަމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ  3

ނޑުމެންެގ އިޤްތިޞާދު ހުރިގޮތާއި  މާލީ ޙާލަތަށް ބަލާފައި އެއިެރއްގެ އަުޅގަ

ވަނަ  76ބޮޑުކުރުމާ ކުަޑކުރުންވެްސ ިބނާވެފައި އޮންނަންޖެހޭނޭ. އާދެ، މިބިލުގެ 

ވަނަ މާއްާދަގިއ  75ވަނަ މާއްދާަގއި މިއޮންނަނީ މިޤާނޫނު  76މާއްދާ. 

ގެ ޤާނޫުނއަާސސީއަށް ޢަމަލުކުރަން  9008އެހެންގޮތެއް އޮްތކަމުަގއިވީނަަމވެސް 

ކުން ފެިށެގން މިޤާނޫނަށް ލިބިދޭ  9008އޯގަްސޓް  7ގެން ފެށި ތާރީޚުން ފެށި

ނޑަށް ހީަވނީ އަޅުަގނޑު ވަގުުތ  އެންމެހާ ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދޭންވާނެކަމަށް. އަުޅގަ

 ހަމަވެއްޖެހެން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއވި ުފރުޞަތަށް. 

 

 އީސް. ޑިމޮކްރަީސގެ މާނަ އަޅުަގނޑު ކުރާގޮަތކީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަ  ގެމަނަުފށި ދާިއާރގެ މެްނބަރު 

ދިމާކުރާތީ. ދިމާކުރާތީގެ އުސޫލުން މިކަންތައްތައް ދާތީ ވަރަށް އުފާކުރާ ވާހަކަ  އިލްާޙމް އަްޙމަދު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑަށް ިމފެންނަނީ އަބަދުވެސް އެްއޗެްއ އަިއއްސިްއޔާ ބިލެްއ 



  

ނޑު މިކިޔަނީ ދިމާކުރާީތ އަިއއްސިްއާޔވެސް ދިމާ ކުރާ މަންޒަރު. އެހެންެވގެން އަުޅގަ

ޑިމޮކްރަސީ. ގާތްަގނޑަކަްށ އެއް ބަެހއް. ކުީރެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ޢަބްުދލްޤައްޔޫމަކީ ާރއްޖޭއަށް ތަަރްއޤީ ގެނަސްދިން ބާނީ.  މައުމޫންއަލްއުސްާތޛް 

ަގިއވިޔަސް ތިބޭފުޅުންނަށް އިސްލާމްދީނާއި، ތަޢުލީމާއި، ޞިއްޙީ ދާއިރާ ބެއްލެިވކަމު

 މައުމޫން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނީ ކުރީެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައލްއުސްތާޛް 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރާއްޖެއަށް ެގނަސްފައިވާ ތަރައްޤީ. އާދެ، ތިބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން 

އެްއވެސް ޝަްއކެއްނެްތގޮތުަގިއ ތިބޭފުޅުންވެސް ޤަބޫލުކުރަްއވާނެ ރާއްޖޭަގއި އޭރު 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރާއްޖެާއއި  މައުމޫންއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްލުއސްތާޛް ރަ

ނޑުމެންނަށް  ހަވާލުިވއިރު ރާއްޭޖގަިއ ޙާަލތު ހުރިގޮތް. އެކަމަކު މިާހރު އަުޅގަ

މިފެންނަނީ ވަރަށް ތަރައްޤީ ޤައުމެްއގެ ގޮުތަގއި. އެހެންވީމާ، އެފަދަ 

މްހޫރިއްޔާއަށް އެފަދަ ޢިނާޔަތްތަކެއް މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްދެްއވާފަިއވާ ރައީސުލްޖު

ލިބުމަކީ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް. އެެހންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާީސ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާ ޢިނާޔަތުެގ 

ހުށަހެޅުއްވީތީ،  ބިލު، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

ނުޑ  އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާއެކު ުޝކުރުދަންނަވަން. ދެން އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިހާރުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުިވ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 މައުމޫންކުީރގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްލއުސްތާޛް ، އަލްއުސްާތޛް

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެްއވާނަމޭ. ދެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

ޙަޤީޤަތެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށްެވސް ފެނިގެންދިޔަ ރައްކާތެރިަކމާއި ހަމަ ޙިމާޔަތްތައް 

ނޑުމެ ންނަށް މި ފެނިގެންމިދިޔައީ މިހާރު ދެއްވަނިކޮށް. ހުއްޓާ ުކއްލިައަކށް އަޅުގަ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުަގއި ކާރުކޮުޅ،  އެންމެ ބޮޑީގާެޑއް ދެއްވާފަިއަވނީ. އަޅުގަ

ދެއްވާފަިއވާ ކާރުކޮުޅގެ އެައރކޯން ހަލާކުެވގެން ދެންނެީވމާ އަމީން ފައިސަްލ 

ރުްނ ވިދާޅުިވކަމަށްވަނީ އެއަރކޯްނ ހައްދަވާނެކަެމއްނެތޭ ެއ ބަހައްޓާށޭ. އޭ

ތަންކޮޅެއް އުނދަޫގވާނެނޫންހޭ. އޭރުން އޭނައަށް ެއއްެޗއް ވިސްނޭނެނޫންހޭ. 

އެހެންވީމާ، މިކަމާ ހިތާމަުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ެދން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ފެނިގެންމިދަނީ މި ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި ދޭން މިޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު 



  

ރު ފެނިގެންމިދަނީ އަލިވާެގ ކައިރިއަށް ެއއްވުެމއް ސަބަބަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާ

އެްއވާއިރު އެތާނަގއި ސްޭޓޓް މިނިސްޓަރުން، ރާއްޖޭެގ މިހާރުގެ ސަރުކާރުެގ 

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ތިއްބަވާ މަންޒަރު. ހަޅޭލަވާ މަންޒަރު. ގާ އުކާ މަންޒަރު. 

ނުޑ ހިތާމަ ކުރާ ވާހަކަ ވައްތަރުޖަްއސާ މަންޒަރު. ެއހެންވީމާ، މިކަމާ އަުޅގަ

ދަންނަވަން. ދެން އަޅުަގނޑުެމންނަށް ބައެއް މެންބަރުން މި ވިދާޅުާވއަުޑ މިއިވެީނ 

ސިޔާސީ މަޞްރަޙުަގއި އުެޅގެން ނުވާނޭ. ސިޔާސީ މަޞްރަޙުގައި ިސޔާީސ 

ކަންތަކުަގއި މަނިކުފާނު އުުޅއްަވއިގެންެނއް ނުވާނޭ. އޭުރންނޭ މި ރައްކާތެރިކަމާ 

. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ފާޚަނާކޮށްެގންވެސް ނުވާނޭ. ޭގގައި ޙިމާޔަތްތެރިކަން ލިބޭނީ

ނިދައިގެންެވސް ނުވާނޭ. މިއީތޯ ޙިމާޔަތާ ރައްކާތެރިކަން ދެއްާވގޮތަކީ. ރާއްޭޖެގ 

ނޑުމެން މިދެނީ އެހާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިހުރި ބޭފުޅަކަށް އަޅުގަ

ފައިވާ ބޭފުޅަކު، އެބޭފުޅަުކ ގިނަދުވަްސވަންދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށް

ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި އެ ކުށެއް ނުކުރާ ކުށެއް ސާބިުތނުވާހިނދަކު

ނާކޮށްގެންެވސް ނުވޭ. ގޭ ިހނގަިއގެންވެސް ުނވޭ. ދަްއކާއިރު ާފޚާޙިމާޔަތެއްގެ ވާހަކަ

ނޑު.....  އޭނަ މިނިވަންކަމަށް އެރުނީ ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ. ހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން ވާ
 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑަށް އެނގިަފއި އަޅުަގނޑު ހަ ކެނދިކުުޅދޫ ާދއިާރގެ މެްނބަރު   މަ ކުޑަ އެްއޗެއް ސާފުކޮށްލަންެވގެން. ައޅުގަ

ތްގޮތުން ވެއްިޖއްޔާ ިމވަގުތު ބަހުްސކުރަމުންމިދާ ބިލަކީ ރާއްޖޭެގ އޮ އަްޙމަދު ޢީސާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން މަޤާމުން ފައިބާވަަޑއިގެްނ 

ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް ޝަރަފާއި، ޢިްއޒަތާިއ، ޢިނާޔަތާ ދޭން ހަމަޖެހިފައި އޮްތ 

ނަޑށް އެނގިފަ   އެއް ނެތް ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ކުީރގެބިލެއްގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

މޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ބެހޭގޮތުން ރިއްޔާ މަޢުވެރިކަންކުރި ަރއީސުލްޖުމްހޫ

ނޑުމެން މިތާ ވާަހކަ ދަްއކަމުންދާކަމެއް.  ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލަާކ ބެހޭޮގތުން އަުޅގަ

ނޑަށް   . ފުކޮށްދެްއވާތޯސާއަޅުަގނޑަށް ކުޑަކޮށް މަުޢޟޫ އޮިޅގެންދާތީ އަުޅގަ

 



  

 

އާދެ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަަމކަށް އަޅުަގނޑު ބަލަެއއް ނުަގންނަން. ހުށަހެޅިފައިވާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބިލުގެ މަޢުޟޫޢަށް ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ވާހަކަދައްަކވާއިރު ސަމާލުކަްނ 

 ދެއްވުމަށް އަުޅަގނޑު އިލްތިާމސްކުރަން. 
 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ އެފަދަކަމެްއ   ގެމަނަުފށި ދާިއާރގެ މެްނބަރު

ފާހަގަކުރެްއވީތީ ވަރަށްބޮޑަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެހެން މަގު ަކއްސާލަންޏާ  ވާހަަކދެއްެކވުން: އިލްާޙމް އަްޙމަދު

ނޑު   އެހެން ވިދާުޅވާންވެސް ޖެހޭެނ. އެކަމުން، ރިާޔސަތުން ނިންމިގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން  ގެންދިޔަީއ ހަމަ މަގުން ހަަމ ސަިއކަލް ދުްއވަމުންކަން. ައޅުގަ

ބޭނުންވާ ވާހަަކއަީކ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް މިހާރު 

އަހަރު  5ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނަޝީދު އެމަނިކުފާނު 

އިތުުރ ދައުރަކަްށ ނުހޮވާނެކަން ދެން ވަނަ  9ވެރިކަން ކުެރްއވުމަށްފަހު 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންެވސް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އަޅުަގނޑަށް އިނޭގ 

ވޯޓުެވސް ނުދެއްވާެނކަން. ެއހެންވމާ، އެބޭފުޅާެވސް ހަމަ މި ރައްކާތެރިކަމާިއ 

 އަހަރުފަހުން. މިވެސް ޝައްެކއް އޮތްކަމެއްނޫން  5ޙިމާޔަތް ބޭނުންވާނެނޫންތޯ މި 

ނޑު  .އެބޭފުޅާ އިތުރަކަށް ނުހޮވާެނ މިޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނެއް އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ެމންބަރުންވެސް އެހެން ނަހަްއދަވާށޭ މި ޙިމާޔަތާިއ 

ރައްކާތެރިކަން ެދއްވުމަށް ިތބޭފުޅުންވެސް މަސަްއކަތް ުކރައްވާށޭ. ތިބޭފުޅުްނ 

ފުޅު ތިބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅެއް ނުވާނެއޭ މަންޒަުރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެވސް ބޭން

ހިންަގވާފަިއ ދާ މަންަޒރު. ކާރެއްނެިތ އުުޅްއާވ  އެކަނި ބަލާކަށް އެބޭފުޅާ ގިނިކަންޏާ

މަންޒަރު، މީހުން އައިްސ ގަޔަށް ބޮލަށް އަރާ ަމންޒަރު ދެން އެއޮންަނ 

ޔަނީ ސަރުކާރަކަށް ސްޓޭޓް މިިނސްޓަރުން ގޮސް އަިލވާގެ ނުވަތަ އޭރު ކި 

ހިކިފިނިމެންމާގޭ ނަމަވެސް ކިޔާ ގެެއްއގެ ނަމުންނަމަ ޢަބްދުއްރަހީމްބޭ މެންގެއަށް 

ނަމަވެސް ެއގެއަްށ ގޮްސ ޖެއްސުންކުރާ މަންޒަރު މިީއ ބަލަން ބޭނުންވާ 

ނޑު ދަންނަވާނީ. ދެން އަޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ ޚަރަދުބޮޑުާވ  މަންޒަރެއްނޫނޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިކަން ދެން ނުކުރެވޭނީ މިވާހަކަ ވާހަކަ ޚަރަދު ބޮޑުވެގެންނޭ އަ  ޅުގަ

ޚަރަދުބޮޑުވާ ވާހަކަ ދަްއކާިއރު ވިސްނަން އެބަޖެހޭ  އެބަ ދައްަކވާ. ވަރަށް ގިނައިން

ނޑުމެން  ދެއްތޯ ސިޔާސީ މަޤާމުތަްއ އިންތިހާއަށް ގިަނެވގެން މިދަނީ. އަޅުގަ



  

ނގިލިން ލަބާފަާކ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންގެ އަދަދު މިހާރު އި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިކޔާކަްށ ނޭނގެ. ަކއުންސިލަރުންެގ އަދަދުވެްސ ކިާޔކަްށ 

ނޭނގެ. ހަމައެއާެއކު ރައީސް އޮފީހުގައި ތިބި މަޤާމު އަދަދެއްވެސް ނޭނެގ. މިއީ 

ނޑު ަދންނަވާލާނީ އިޓަލީއަްށ  ހަމަ ޚަރަދެއް ނޫންތޯ. ދެން ހަމައެއާއެކު އަުޅގަ

ަގއި އެަތްއ މިލިޔަން ޑޮލަރެއް އެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާއެްއެގ ކުރެްއވި ދަތުރުފުޅު

 ވާހަކަ ދަްއކާއިރު...

 

 ރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑު ހަމަ ައޖާއިބުވެ އަންތަރީްސވެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ ފުށީ ާދއިާރގެ މެްނބަރު ހޯރަ

ހަމަ ހިތަށްއެރިހާ އެއްެޗއް މަޢުޟޫޢިން ބޭރުގައި ކިޔަމުންދާއިުރ  .ޙައިރާންެވއްޖެ އަްޙމަދު ަރޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ރައީސް ތި ތާނަގއި ފުިދގެން ތިއިންަނވަނީ ކިހާ ިމންވަރެއް ިޢއްޒަތްތެރި 

ނުޑ އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ ސުވާލުކޮްށލަ އްަވއިގެންތޯ ހަމަދެ އްވަން ބޭނުންވާތީ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. 
 

 

ނޑު ބަލައެއްުނގަންނަން. އަޅުަގނުޑ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  އާދެ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްަކމަކަށް އަޅުގަ

ވާހަކަފުޅު  ކުރިންވެސް ދަންނަވާލިހެން މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުގެ މަޢުޟޫޢަށް

  ކުރިއަށް ގެންެދވުން އެދެން.

 

 މަޢުޟޫޢަށް އިންޞާފުކޮށްލެވޭތޯ އިނގޭތޯ ބަލަނީ. ދެން މިހެން ނިޒާމީ ނުކުތާ  ގެމަނަުފށި ދާިއާރގެ މެްނބަރު 

ވެސް ގަދަވާނެ ނޫންތޯ. އިަޓލީ ދަތުރުފުޅުގެ ވާހަަކ ނެގީމަ މަޢުޟޫޢު ވަކިން ފޯރި  ވާހަަކދެއްެކވުން: އިލްާޙމް އަްޙމަދު

އަޅުަގނުޑ މިދެންނެވީ. ިއޓަލީ ދަތުރުފުޅަށް އެތަްއ މިލިޔަްނ ރުފިޔާ ޚަރަދުކުެރއްިވ 

ވާހަކަ. އެެވސް ހަމަ ަރއްޔިތުންެގ ބަޖެޓެއް ނޫންޯތ ދެއްތޯ. އެވާހަަކ 

ނޑު ދަންނަވާީނ  ދަންނަވާލަންޖެހޭނެ މިހެން ވާހަކަދަްއކަާވއިރު. ދެން ައޅުގަ

ނޑުމެން ާތރީޚީ ފޮތް ފޮތްތަކުން އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެ އް އަުޅގަ

އަހަުރގައި އިމާދުއްދީން ދަރިކަލުންނަށްވެސް އަދި  7909ބަލައިލާ 



  

އިމާދުއްދީނަށްވެސް ޮބޑެތި ަޚރަދުތަކެއް ސަރުކާރުން ކުރެްއވި ހަމަ އިމާދުއްދީން 

 ރަދުން ވެރިކަން ކުެރްއވުމަށްފަހުގައިެވސް. ދެން ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ޢަބްދުލް 

ނޑޭރި ކިލެގެފާނު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ުހންނަވަނިކޮށްވެސް ހަމަ  މަޖީދު ރަންނަބަ

ދުނިޔޭގެ އެހެްނ އޭރުވެސް ޢިނާޔަތްތަެކއް ދެވި. މިއީ އާ ކަމެއްނޫން މިއުޅެނީކީ. 

ނޑުމެން ތާރީޚުްނވެްސ ހެކިދޭ ކަމެއް. ިމއީ  ޤައުމުތަކުަގިއވެސް ކުާރކަމެއް. އަުޅގަ

އްނޫނޭ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާ ކަމެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު އަޑުިއވެނީ އަޅުަގނޑު ކޮންެޓިއނަރ ތަކެއްގެ ވާހަކަ 

ނޫން. ނޫން އިނގޭތޯ މިދަންނަަވނީ ފަހަރެއްގަިއވެސް. ކޮްނޓެއިނަރ ތަެކއް

 އެހެންކަމުަގއިިވޔަސް ވަރަށް ބައިވަރު ަފއިސާތަެކއް ނޫޓްަތކެއް ޗާޕްކުރާ ވާހަކަ

ނޑުމެން ވަރަށް ހިތާމަކުރަންޖެހޭއަޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ. މި ކަމެއް. ވީމާ، ީއ އަޅުގަ

 500އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ތިވަރަްށ ޗާޕްކުރަްއވާއިރު ތިވަރަށް ޮކންޓެއިންނަރތައް 

ރުފިޔާގެ ނޫޓުތައް ޗާޕްކުރަްއަވއިގެން ގެންނަވާއިރު ާރއްޖޭެގ 

ބޭފުޅަކަށް ފަިއސާ ދިނުމަކީ މާބޮޑުކަމަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިހުރި 

 .ޅުްއވާށޭ. އެއީ ާމބޮޑު ކަމަކަށްނުވާނެނުވާނެ. ެއކަމާ ބިރުފުޅުެވެގން ނުއު

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

  

  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ވަރަށްގިނަ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ބަހުސްގައި މެދުހެްނޭވރު ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

ނޑު ހަމަ މަސަްއކަތައް ައވަސްކުރުުމެގ  ޢަލީ ޢާޒިމް ވާހަކަެދއްެކވުން: މިމަޢުޟޫޢަށް ވާހަކަދެއްެކވީމަ އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ އިނގޭތޯ.   ގޮތުން އަުޅގަ

 

 ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މިމަޖިލީހުން ކުރުމަށް  798`. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ތިނަދޫ ާދއިާރގެ މެްނަބރު 

 ލާޒިމްކުރުވާަފއިާވ ކަމެްއކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ކޮށްފަިއވާ މީހަކަްށ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ަސމްމުޙަްނމަދު ޤަ

ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ބިލެއް ހުށަހަޅުއްވައި ދެްއވިކަމަށްަޓކަިއ  

އަޅުަގނޑު ާދއިރާއަށް އުފަން އަޅުަގނުޑގެ އަޚް އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން 

މަނިކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ، އަލަށް މިއޮތް ސަރުކާރުން އެމް.ޑީ.ީޕ 

މޫނު ރައީސް މަޢު މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ުކރީގެ 8އިއްތިހާދުވި ސަރުކާރުން މިީވ 

އިޚްލާޞްތެރި  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް މިހާތަނަށް ކޮށްދެއްވަމުްނގެންދާ



  

ނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ތެިރކަމަށްޓަކައި މިއަުދެގ ސަރުކާރަށް އަޅުގައޯގާ

ވަނަ އަހަރު ސުމުއްވުްލައމީރު އަލް މަރުޙޫމް  7978ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

އިބްރާޙީމް ނާސިރު ވެރިކަން ނިމި އާ ދައުރަކަށް ވެރިކަްނ ފެށިގެންއައިރު އޭުރ 

އަހަރު. އޭރުެގ ހަނދާން މިމަޖިލީހަށް މިބިލު  3އަޅުަގނުޑގެ އުމުރުން ވާިނ 

ނޑު ހިތުގައި އާލާވަމުން އެބަދޭ. އާެދ، މަރުޙޫމް އިބްރާހިމް ހުށަހެޅުމުން އަޅު ގަ

ނާސިރުގެ ސިފަައަކށް ހަދާފައިހުރި ބުދެއް ގާިޑޔަލަކަށް އަުރވަިއގެން  ރު،ނާސި

ނުޑ  ތިނަދޫގެ ބޮޑެތި އެކި މަގުތަކުަގއި ދުއްވާ ގަން ހިންގާފަިއވޭ. އަުޅގަ

ގައި ކުރި ކަެމއްކަމަށް. ނުދަންނަވަން އެކަމަކީ އޭރު ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ބޭނުެމއް 

ާކއެުކ ތަޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޒަމާން މިއޮތީ ބަދަލުވެފައި. ޑިޮމކްރަސީގެ ހަމަ

މިނިވަން އިންތިޚާބަކުން ިމއޮތީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ އިއްތިހާދު އާދެ، ރައީސް ނަޝީުދެގ 

ސަރުކާރެއް އުފެދިފައި. އާެދ، ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމާ ޙަވާލުވެަވޑަިއގެްނ 

ތަމަ ދުވަހު ދެްއިވ ޚިތާބުގަިއ އެމަނިކުފާނު ިވދާޅުވަނީ ކާިމޔާބީަގއި ރަފުއެންމެ

ހިތްތިރިކުރަށޭ ނާކާމިޔާބީގައި ހިތްވަރުކުރާށޭ. ޢިބްރަތުން ފުރިގެންވާ ވާހަކަޮކޅެއް. 

އަޅުަގނޑު ހިއަތަްށއަރަނީ އެދުވަހު ރައީސް ނަޝީުދ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް 

ަކންތައް ެވގެންދިޔަގޮތަްށ  ނަ އަހަރުވަ 7978ވިދާުޅވިނަމަ  އުފާފާޅުކުރުމަށް

ބާޭއ. އާދެ، އެހެންކަމުން، އެިކ ކަންކޮޅުތަކުން ނުފެންނާނެއެމަންޒަރު މުޅި ރާއްޖޭގެ 

ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ގެންުގޅުްއވި ިސޔާސަތަށް އަޅުަގނޑު ފަށްފަށުން 

ތެރި ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް

މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލަށްފަހު އެޖެންޑާ 

ކުރެވިފަިއވަނީ ހުޅުހެންވޭުރ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު 

 ަނއިބުގެ ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއާއި

ނުޑ  ބެހޭ ނާޔަތްތަކާޢި އެހެނިހެން މުސާރައާއި ބިލު. އާދެ، ެއހެންކަމުން އަޅުގަ

ބިލު އެްއކޮށް ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުަވިއގެްނ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގަިއ  9އެދޭ އެދުމަކީ މި 

ށް އައުން. އެއް ބިެލއްގެ ސިަފއިގަ ފުރިހަމަވެގެން މިޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހަ

ނުޑ މިމަޖިލީހުގައި ވަރަށްގިަނ ޢިއްޒަ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ތްތެިރ ބޭފުޅުން އަުޅގަ

ނޑު މިފުރުޞަތު  ފާހަގަކުރި ވަރަްށގިނަ ނުކުތާކަކަށް އަިލއަުޅވާލާފައިވާތީ ައޅުގަ

 މިހާހިސާބުން ދޫކޮށްލަން ޝުކުރިއްޔާ.
 



  

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ  ތޮއްޑޫ ާދއިާރގެ މެްނަބރު 

ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ދެއްެކވި ވާަހކަފުޅުތަކަށް އިޚްތިރާމްކުރާ ޙާލު ޖަހާލަތުގެ   ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢަލީ ވަޙީދު

ނޑުމެން ހޭލާނީ ކޮން ކުންތޯއޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ހޭލަމާ ދުވަހަނިދިން އަޅުގަ

ކަށް ހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަހިނގާށޭ. މިބިލުގައި މިއޮންނަނީ ރައީސުލްޖުމް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮުތގަިއ ދޭން ޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ބިލު. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިޔާސީ ފިކުރު ކޮންމެގޮތަކަށް ތަފާތުިވކަމުގަިއވިަޔސް ބައެްއ 

ބޭފުޅުން ތުޚުމަތު ކޮންމެގޮތަކަށް ކުރެްއިވކަމުަގއިިވޔަްސ މިބިލަކީ ޖައްުވެގ 

ތެރެއަށް ޅިޔަން، ފަހަރިންނަށް ހަދާދޭ  ތެރެއަށް، ފަޒާގެ ތެރެއަްށ، ހަވާގެ

ެގ  3ބިލެއްނޫން. ހަމައެގޮތަށް މިިބލަކީ ފްލެޓްތަކާިއ، ނަރުދަމާާއއި ނޮވެމްބަރު 

ބާޣީންނަށްވެސް ހަދައިދޭ ބިލެއްނޫން. މިއީ ކޮންމެ މީހަކު ވެރިކަން ކޮށްފަިއ 

ކުރާ ރާއްޭޖގެ ފޭބިކަމުގަިއވިޔަްސ އެމީހަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ ހަދިޔާ

ކުރީގެ ރަީއސުންނަށް ހަދިޔާުކރާ ބިލެއް. އެހެންވީމާ، ޒާތީ ތަހުޒޫބު މި ދޫކޮށްލަން 

ނޑު   30މިބިލުގެ ހަމަ ފޮނި މީރުކަން ލިބޭނެ  ަޤބޫލުކުރަން.އެބަ ޖެހޭކަމަށް އަުޅގަ

މޫނު ރިކަން ކުރެްއވި އަލްުއސްތާޛު މަޢުއަހަރު މިރާއްޖޭަގއި ވެ 

ަރށް ތަޖުރިބާކާރު އަދި ވަރަށް ޚިދުމަތްތެރި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްވެސް ވަ

މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް މިޤައުަމށް ކޮށްދެއްވި ބޭފުޅެއް. ހަމައެގޮތަށް މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުންމީދުން ފުރިގެންާވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ޑުމެްނގެ ހަމަ އަލްފާޞިލް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ހަމަ ފަހަރުގައިވާގޮތުން އަޅުަގނ

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ލުޔެއް ގެެނސްދީ ފްލެޓްތަކާއި، ނަރުދަމާއާއި އަތްފޯރާ ފަށަށް 

ހުރިހާ އެއްެޗއް ގެނެސްެދއްވާނެ ަރއީސަށްެވސް ވުަމކީ އެކަީށގެންާވކަމެްއ 

މޫނަށް އަންނިއަށް އްޔާ. އެހެްނވީމާ، މިއީ ވަިކ މަޢުރަނގަޅަށް ކަންތައްަތއް ޮގްސފި

ގޮތުގައި ދެކުމަކީ ބޭކާރުކަމެކޭ. މިތާ މިތިއްބެވި ސިޔާސީ ކޮންެމ މިހެން ހަދާ ބިލެއް

ބޭފުޅަކުވެސް އަދި ރާއްޭޖގެ ވެރިކަްނވެސް ކުރަްއވާފާނެ. ެއހެންވީމާ، ހަމަ ކޮންމެ 

ބޭފުޅަކަށްވެސް ހަމަ ލިބިދާނެ އެއްެޗއްގޮތަށް ވިސްނަިއގެން. ވަކި މީހަކަްށ 

ނުދައްކަވާޭށ. ހަޖޫޖަހަންޏާ ހަމަ  ނިސްބަތްވާގޮތަށް ހަޖޫޖެހުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސް ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ހަޖޫ ޖަހާލެވިދާނެ. ދެން މިބިލުގައި ހުރި 

ނުޑވެސް ހަމަ ޑިމޮކްރަސީ އުސޫލުން ހަމަ މީގައި  ކަންތައްތަކަށް ބަލާލާއިރު އަުޅގަ



  

. އް ފާހަގަކޮށްލާނަންއަޅުަގނުޑވެސް ިރޒަވޭޝަްނސް ހުރި ބައެއް ކަންތަްއތަ

ވަނަ ބަިއގަ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގ  9ވަނަ ނަންބަރުގެ  3 މިސާލަކަށް

ދައުރު ހަމަކޮށްފައިވާ މީހަކަށް މިއޮންނަ ޢިނާޔަތާއި ދޭތެރޭ ހަމަ  9މަޤާމުގައި 

ނޑުެވސް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  ކޮމިޓީން ރަނގަޅަށް ރެވިއުކުެރއްވުމަށް އަުޅގަ

އްތަުކގައި ލަފްްޒގަިއ އި މިއޮންނަ ސަލާމަތީ ކަްނތަރުގަވަނަ ނަންބަ 5ހަމައެއާެއކު 

އެބަޮއވޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔގެ މަޤާމުން ވަިކވެފަިއވާ މީހަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ނޑަށް ހަމަ އެދެން  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން ދެވޭ ހަމަ އެންމެމަތީ ފެންވަރަށް އަޅުގަ

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އައުމަށް.  އެ އެންމެމަތީ ފެންވަރަށް ރަނގަޅަށް ޑިފައިްނވެގެން

ސަބަބަކީ އެންމެމަތީ ފެންވަރަށް ދެވޭ ދިނުން މިހާރު އެބަޖެހޭ އިނގެން. ސަބަބަކީ 

ރޑެްއ  މިއަދު ކުރީގެ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ އަރިހުަގއި ހުރީ އެންމެ ބޮޑީ ގާ

ފަހަރުގައި އެންމެމަތީ ފެންވަރަށް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްދޭއިރު މި ސްޓޭްޓ 

ން ގޭދޮށަށް އެއްވުން މިކަންކަންެވސް ޮއވެދާނެ. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓަރު

އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިހާރު ކަންތައްތައް މިާދގޮތުން މިކަން ރަނގަޅަްށ 

ވަނަ ނަންބަރުަގއި މިއޮންނަ ދަތުރުފަތުރުގެ  6ޑިފައިންެވގެން މީތި އަންނަން. ދެން 

ްނ ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި ކަންތައްތަުކގަިއވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެްނވެސް އެދެ

މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އެ ދޭ އުސޫލެއް އިނޭގގޮތަށް ޭއގައި ހައްެދްއ 

ނަޑއެިޅގެން އަންނަން. އޭެގއިތުރުން ހަމަ  އޮންނަ މިންވަރަށް ެއކަން ކަ

އްޙީ ޚިދުމަތުގެ ތެޭރގަިއވެސް ހަމަ ރަނގަުޅ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ސި

ނޑައެިޅގެން ޭއގައި މެކޭނިޒަމްއެްއގެ ދަ ށުން އެަކން ވާނެގޮތަކަށް އޭގެ ޚުދޫުދ ކަ

އެއޮންނަ އިންޝޫރެންސް ސްކީމެއްެގ ދަށުންިވޔަސް އެކަްނވާނެގޮަތކަށް އޮންނަން. 

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޗުއްޓީަގިއވެސް އެމީހަކު  ހަމައެއާެއކު، އަުޅގަ

އި ިރވިުއުކރެއްިވގެން ހަމަ ވަކި އެދޭތަނެއް ެއއޮންނަ އޮތުމަށް ރަނގަޅަށް ކޮމިީޓގަ

މަ އެންމެންގެ ފައިދާއާއި ލާބަޔާ އަދި ޤައުމުގެ އެ ނުވިސްނާ ހަ މީހަކަށް މިކަމުގައި

އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތަށް ިވސްނާ މިބިލު ފުރިހަމަ ކުރަްއވަިއގެން ކޮންެމ 

 ަކއި އެންމެ އެދެޭވގޮުތގައި ކުރާ ޤައުމަށްޓަޕާޓިއަކުްނވެސް ޚިޔާުލ ދެްއވަިއގެން ެއ 

ކަމެއްެގގޮުތގައި މިކަްނކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ފެނިގެން މިދަނީ ސިޔާސީ 

ނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން އަދި ބޭފުޅުން ސިޔާސަެވގެންދާ މަންޒަރު. އެހެން



  

މޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުވިޔަސް އަދި ކޮންމެ ބޭފުަޅކާ ޗެލަންޖްކުރެްއިވ މަޢު

އެބޭފުަޅކު ަބލިކުރަްއވާށޭ. ައޅުަގނުޑ  ކަމަށްވިޔަްސ ސިޔާސަުނވެ ސިޔާސީގޮތުން 

ޅު ނުބަހައްޓަވާޭށ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ ވިސްުނންފު

މޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުެވސް ވަޅުލާފައި އެތަނަްށ ވަދެވިދާނެކަމަށް. އެ ދިރިހުއްޓާ މަޢު

ށް ައޅަން. މީހުންވެސް އެބަތިބި އެވަޅަކަ 70000ވެލިފުކެްއެގގޮތުަގއި އަޅަންޏާުމ 

ނޑުމެން ެއބަޖެހޭ މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި ޮކންމެ މީހަކަށް މިކަމުގެ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ފައިދާތައް ވަގުީތގޮތުން ލިުބނުކަމުގަިއވިަޔސް ެއގޮތަށް ނުސްވިނާ މިީއ ހަމަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިދޭނެ 

އި ވިސްާނ މިކަން އަވަސްކުރަން. ައދި ބައެއް ޢިއްޒަތްތެިރ އެްއޗެްއގެ ގޮުތގަ 

މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ކޮމިޓީއަކަށް މި ައވަހަްށ ފޮނުވާ މިމަސައްކަތް 

ނޭގޮތަށް މީެގ އަވަްސކޮށް މީަގއި ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންގެވެސް ޚިޔާލުަތއް ހިމެ

 30މެ މީހަކަށްެވސް އެ ވަރިހަމަ މީރުކަން މިރާއްޖޭގަިއ ވެރިކަންކުާރ ކޮން ފޮނި

ޤައްޔޫމަށްވިަޔސް ވެރިކަންުކރި އަލްއުސްތާޛު މަޢުމޫނު ޢަބްދުލް އަހަރު މިރާއްޖޭގައި

އަދި މިއަދު ވެރިކަން ކުަރްއވާ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނަޝީދަށްވިޔަސް. މި 

، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ީމގެއިްނ މި ފައިދާތަްއ ލިބޭނެކަްނ ދެނަތިބެ އެމް.ޑީ.ޕީ 

 .ދަންނަވާލަން އެޭދ ވާހަކަ ޑީ.އާރް.ީޕވެސް މިތާނަގއި ިސޔާސީނުވުމަށް އަުޅަގނޑު

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.
 

 ވަނަ މާއްާދއަށް  798ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނުައސާސީެގ  ހިތަދޫ ެމދު ދާިއާރގެ މެްނބަރު 

 އި ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނައުމަށްޓަކަ  މުޙަްނމަދު ރަީޝދު 

ބިލަްށ ހުށަހެޅުއްިވކަމަށްޓަކަިއ  ޙުސައިން މަނިކު މިހުށަހެޅުއްވި އަޙްމަދު ނިހާން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަދާކުރަން. އަދި ަހމައެއާެއކު އަޅުަގނޑު މަނިކުފާނަށް ޝުކުރުއަޅުަގނޑު އެ

ން ކުރެވިގެން ރާގޮތުން ވަކި މީހަަކށް ފޭރާލުކުދަންނަވާލާނީ މިބިލަކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގ  9އައިސްަފއި އޮްތ ބިލެއްކަަމށް. މިބިލުގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަޤާމުން ވަކިވެަފިއވާ މީހަކަށް ރަސްމީގޮތުްނ 

މުޚާތަބުކުރުމުގައި އެމީހެއްގެ ނަމުގެ ކުރިއަށް "ަރއީސް" މި ލަޤަބުގެ އަންނަ ވާހަަކ 

ނޑު ތާއީދުުކރަން ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޝިފާޒް އެބައޮ ތް. އަުޅގަ

ނުޑ  ވިދާޅުިވގޮތަށް "ކުީރގެ ރަީއސް" ނަމުގެ ކުރިއަށް ައުއމަށް. އެއީ އަުޅގަ



  

ވަނަ  މާއްދާގައި މިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްކަން  8ތާއީދުކުރާކަމެްއ. ދެން ބިލުގެ 

ހަކު މުޖުތަމަޢުއަށް ފައިދާކުރަނިވި ފަދަ ކޮށްފައިވާ މަޤާމުން ވަިކވެަފއިވާ މީ

 90އް ކުރުމަށްަޓކަިއ އެކަމަށް ބޭނުންވާ އެކަީށެގންވާ އިމާރާތަކާއި ތަމަސައްކަތް

މުަވއްޒަފުްނގެ އަދަދު ތަންކޮޅެއް ގިަނކަމަށް  90މުވަްއޒަފުންގެ ވާހަކަ. އެ 

ގެ މެންބަރު އަޅުަގނުޑވެސް ފާހަަގކޮށްލަން. ދެން ހަމައެއާެއކު ުކޑަހުަވދޫ ދާއިރާ

އަޙްމަދު އާމިރު ވިދާުޅިވގޮަތށް ކުރީގެ ސަުރކާރުންވެްސ ނޫނީއްޔާމު ކުީރގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށވެްސ ގޯސްތަކެއް ހެދިފައި ހުރެދާނެ. އެހެންކަމުން، 

ވަނަ މާއްާދގަިއ މިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެގ މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކު  79މިބިލުގެ 

މަތަުކގެ މަތިން އެމަޤާމުން ވަިކވެއްޖެނަމަ އޭނާ ެއ ކުށްވެރިުނވެ ޤާނޫނީ ހަ

މަޤާމުގައި ހުރިއިރު އެ މަޤާމުގެ ހައިސިްއޔަތުން ކޮށްފަިއވާ ކަމަކަށް ނުވަތަ ނުކޮށް 

ދޫކޮށްފައިާވ ކަމަކާމެދު މިމއްދާގެ )ށ( ަކނަޑއެޅިފަިއާވ ގޮުތގަމަތީން މެނުވީ 

ގެ އެހެން އޭނާގެ މައްޗަށް ެއްއެވސް ކޯޓެއްަގއި ނުވަަތ ޝަރީޢަތު

މަޖިލީހެއްގަިއވިޔަސް ދަޢުވާުނުކރެވޭނެކަމަށް. އެހެން ޮއވެއްިޖއްޔާމު މީގެ ސަބަބުން 

ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ބޭނުންާވޮގތަށް ކަންތައްތައް ުނވެ ހިނާގދާނެކަމަށް އަޅުަގނޑު 

ހީކުރަން. އެހެންވީމާ، އެމާްއދާވެސް ބަދަލުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން. ދެން 

ރުމަށް ހަނދަށް ދެވޭގޮތަށް މިއޮތް މާއްދާވެްސ ކު ޗުއްޓީ ހޭދަކު އެއާއެ ހަމަ

 ބަދަލުކޮށްލުން ރަނގަޅުކަމަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން.

 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 އަޅުަގނަޑކަށް މިބިލަކުން ުޗއްޓީ ހޭދަކުރަން ހަނދަށް ދާން އޮތް ވާހަަކއެއް  ރު ވައިަކރަދޫ ދާިއރާގެ މެންބަ 

 ނުފެންނާތީ ހަމަ އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ.   ޢަލީ އާރިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

 

 



  

އާދެ، އަޅުަގނޑު ިނޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއކަމަށް ބަލައެްއ ނުަގންނަން. ހިތަދޫ މެދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންދެުވން އެދެން. ދާއި

 

 . ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ދައްކާ ވާހަކަ އަނެްއ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ހިތަދޫ ެމދު ދާިއާރގެ މެްނބަރު 

 އަދި ހަމައެާއއެކު މެންބަރަކު ހަޖަމްކުރުން މުހިންމުކަމަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުަރން.  މުޙަްނމަދު ރަީޝދު 

އަޅުަގނޑު ވާަހކަ ފަށަމުންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން މިބިލަކީ ވަކި މީހަކަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފޭރާންކުރެވިގެން ައއި ބިލެްއަކމަށް މިއީ ބޮޑަށް ބުެނވޭ ސަަބބަކީ މިއަްށވުރެން މާ 

ތެރި ރައްޔިުތންނަށް މާ ފައިދާހުރި ބިލުތަކެއް މިޢިއްޒަތްބިލުތަކެއް މުހިންމު 

ހަފްތާ ވަންދެން ދެމިގެންދިޔަ ނަމަވެސް މިބިލު  4މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އެ ބިލުތައް 

ވަގުތުން ަވގުތަށް ނިންމުމަށް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުން 

ޚާއްޞަކޮށް ޑީ.އާރް.ޕީ އަްށ ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ބާރު އެޅުްއވިކަން މިީއ 

ނޑު ވަގުުތ އަޅުަގނުޑ ވަރަްށ ފާހަަގކުރާކަ މެއް. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ހުޅުހެންވޭރު އަދި ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން މިިބލު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮުނއްަވިއެގން 

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު މޫސާ މަނިކު ހުށަހަޅުއްާވފައި އޮތް ބިާލއެްއކޮށް 

ލު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުްއވަިއގެްނ ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަެކްއ ގެނެސް މި ބި

ފާސްވެގެންިދއުން އެއީ އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެންނަގޮްތކަމަށް ދަންނަވަމުން 

 އިށީނދެލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރައީސްކަން ކޮށްފަިއާވ  ހިންނަަވރު ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

 ބޭފުޅަކު ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތީން އެމަޤާމުން ވަކިެވއްޖެނަމަ ނުވަތަ   އިްބރާހީމް މުޙަްނމަދު ޞާިލޙް

އިސްތިޢުފާދެއްަވއިފިނަމަ ލިބެންޖެހޭ ޤަދަރާއި ޝަރަފްވެރިކަމާއި ސަލާމަތް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ލިބިދޭންޖެހޭނެކަމާމެދަކު އެއްވެސް ަޝއްެކއްނެތް. އެެހންކަމުން ވިލިމާފަންނު 

ބަރު ހުށަހެޅުއްވި ބިލަށް އަޅުަގނޑު އުސޫެލއްެގ ގޮތުްނ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެން

ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. އާދެ، މިކަމަކީ އަޅުަގނޑުެމން ޢަމަލުކުރަމުންމިދާ 

ނޑުމެންގެ މައްޗަށް ާލޒިމްކުރާ ަކމެއް. ޤާނޫނުއަސާީސެގ  ޤާނޫނުއަސާސީން އަުޅގަ

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ވަނަ މާއްދާަގއި ާވޮގތުގެމަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަ 798

ކޮށްފައިާވ މީހަކު ޤާނޫީނ ހަމަތަކުގެމަތީން އެމަާޤމުން ވަިކވެއްޖެނަމަ 



  

ނޑުމެން  ޝަރަފްވެރިކަމާއި ޤަދަުރވެިރކަމާއެުކގައި އުެޅވޭނެ ގޮްތތައް އަުޅގަ

ނޑަައަޅންޖެހޭ. އެހެންކަމުން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަަކއި  ޤާނޫނެއްގައި އެބަ ކަ

ނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދިވެސް އެ  އްފަހަރު އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރޮގތުގައި ވަިކ މީހަކަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ިބލަކީ އަުޅގަ

އަމާޒުކުެރިވގެން ބައްޓަންކުެރިވގެން ލިޔެވެންޖެހޭނެ ބިލެއްނޫން. މި ބިލު ވާންޖެހޭނީ 

މްހޫރިއްޔާކަން ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅުންނާިއ ރާއްޖޭަގއި މީެގކުރިންވެްސ ަރއީސުލްޖު

އަދި މީގެ ފަހުންވެސް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރަްއވާފަިއވާ ަވކިެވވަަޑިއގަންނަާވ 

ބޭފުޅުންނަށް ޢަމާޒުކުރެވިގެން ތައްޔާރުކުެރވޭ ބިލަކަށް. އެހެންކަމުން ބިލުގައި ހުރި 

ނޑަްށ ބައެއް މާއްދާަތއް، ަބއެއް އިޞްލާޙު ގެންނަން އެބަޖެ ޭހކަމަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރެވޭ. އަދި ބިލުގައި ހުރި ބައެއް ކަންތައްތައް އަުޅަގނޑު އޮޅުންފިލުވާލަްނ 

ބޭނުންވާ ދެތިން ހަތަރުކަމެއް އޮތް ވާަހކަވެސް ަދންނަވާލާނަން. އާދެ، 

އަޅުަގނުޑވެސް ޤަބޫުލކުރަން ކުރިންެވްސ ދެންނެވިފަދައިން 

ފަިއވާ ބޭފުޅަކަްށ ޤަދަރުވެރިކަމާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރަްއވާ

ޝަރަފްވެރިކަމާެއކު އުެޅވެްނޖެހޭނެކަމަށް. އަދި އެކަށީގެންވާ ސަލާމަތާިއ 

ރައްކާތެރިކަްނވެސް ސަުރާކރުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްތައް 

ނުޑ  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ. މިކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެން ކުަރންޖެހޭނީ އަޅުގަ

ރާގޮތުަގއި ދައުލަުތގެ ފޯރުންތެރިކަމާއި ފުދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރެއްެގ ޤަބޫލުކު

މައްޗަށް. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ުހޅުވިފަިއ އޮތް ބަޖެެޓއްެގ ތެޭރގަިއ މިކަން ކުރުމަީކ 

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮްތކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. ބިުލގެ ވަިކވަކި މާއްދާަތކަކަށް 

މަ އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުންވަނީ ދެވަނަ މާއްދާގައި ބަލާއިރު އަޅުަގނޑު ފުރަތަ

ވަނަ މާއްާދގެ  7މިބުނާ ވާހަކަ. ދެވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި މިބުނަނީ، މިޤާނޫނުގެ 

)ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ގޮުތގެމަތީން ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމުން 

ން އެންމެ އިސް ވަިކވެފަިއވާ މީހަކީ ދައުަލތުގެ ޢިއްޒަތްތެރިްނގެ ތެެރއި

ނޑު މި ބިލު  ނޑައެޅިފަިއވާ މީހާއޭ. އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރިާޔކަމުގެ ޝަރަފާިއ ލަޤަބު ކަ

ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރިހުން އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުންވަނީ މީގެ 

ވަނަ  798ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ. މީގެ މާނައަކީ ކޮބައިޯތއޭ. ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ނީ، ަދއުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެިރކަންކޮށްަފއިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ މާއްދާގައި މިބުނަ



  

ޢިއްޒަތާިއ ޤަދަރާއި އެކަީށގެންވާފަދަ ަރއްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭނެކަން. މީގެ 

ބަދަލުގައި މިމާއްާދގައި ިމޮއންނަނީ، ޢިއްޒަތްތެރިންގެ ެތރެއިން އެންމެ އިްސ 

ކަމަށް. އެހެންވީމަ، މިއީ މިމާއްދާ މި ޢިއްޒަތްތެރިާޔގެ މަޤާމު އެމީހަކަށް ދޭންޖެހޭނެ

ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި މިއޮތީ ޮކން ވިސްނުމެްއގައިތޯ އަުޅަގނޑު ޮއޅުންފިލުވާލަން 

ބޭނުން. ތިންވަނަ މާއްދާގައި ޕެންޝަން ލިބޭގޮތް ބަޔާންކުަރއްވާަފއި އެަބއޮތް. ެއއް 

. 90. ދެ ދައުރުކަމަށްވަންޏާ %60ދައުރު ފުރިހަމަކޮށްފިކަމަށްވަންޏާ %

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިއާދޭތެރޭގައި ުކޑަކޮށް އަދި ވިސްނާލަން. ކޮމިޓީ 

ސްޓޭޖްގަިއ މިކަމާ ދޭެތރޭގަިއ ވިސްނުމަށްފަހުަގިއ މިއަށް ބަދަލެއް 

ނުޑ  ނަޑށް ފެނޭ. މިހާރު މިއޮތް އަދަދަކީ އަުޅގަ ގެންނަންޖެހޭކަމަށް އަޅުގަ

ވަނަ  5ތީ ޚިދުމަތްތައް، ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ތަންކޮެޅްއ ބޮޑު އަދަދެއް. ސަލާމަ

ނޑު އެްއވެސް ޝައްެކއްނެތް. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމުން  މާއްދާ. އަުޅގަ

ވަިކވެފަިއވާ މީހަކަށް ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުންދޭ އެކަީށގެންވާ 

ރަނގަޅު ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ގައި ހުންނަ މީހަކު އެމަޤާމުން ވަިކވުމަށްފަހުގަިއ ފަހަރުގައި އެމީހަކަށް މަޤާމު

އެބޭފުޅަކަށް އެިކއެކި ގޮންޖެހުންތައް އަުތވެދާނެ. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާުމ 

ފުރުއްވާނީައކީ އެންމެން ރުހޭގޮތަކަށްނޫން. އެންމެން ޤަބޫލުގޮތަކަށްނޫން. 

ޓަަކއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމުން އެހެންކަމުން އެ ސަބަބުަތކަކަށް

ވަިކވުމަށްފަހުގައި ސަލާމަތާިއ ރައްކާތެރިކަން އެބޭފުޅަކަްށ ލިބިދޭންޖެހޭނެކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާގައި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުން  8އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. 

މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަަކިއ ވަިކވެފަިއވާ މީހަކު މުޖުތަމަޢުއަށް ފައިދާކުުރވަނިިވގޮތަކަށް 

ުމވަްއިޒފުންނާއެކުަގއި އެ އޮފީހެްއގަިއ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް  90އޮފީހެއް ހަދަން 

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ ހުޅުވާލަދޭ. ހަމަ އެއާެއކު އެާމއްދާގެ )ށ( ަގއި އެ 

 އޮފީހުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާުރކުރުުމގެ ފުރުޞަތު މިދެނީ އެ އޮފީަހށް. އެ އޮފީހުގެ ބަޖެޓް

ތައްޔާރުކުރަންޖެހެނީ ފައިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެމަތީން އެ އޮފީހުންކަމަށް 

ނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިހެްނ އޮތުމުެގ ބަދަލުގަިއ  މީގައި މިބުނަނީ. އަުޅގަ

ނަޑއެޅޭ ވަިކވަރެއް އޮފީްސ ހިންގުމަށްޓަކައި ދައުލަުތގެ މާލިއްޔާއިން ދިނުމަށް.  ކަ

ފަތުރުކުރުމާއި ުޗއްޓިހޭދަކުރުމުގެ ަފއިސާެވްސ އޭގެތެޭރގަިއ ައޅުަގނޑު ަދތުރު



  

ނޑަށް ފެނޭ.  އޭގެތެޭރގަިއ ހިމެނޭގޮތަށް އޮުތމަކީ އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮްތކަމުގައި އަުޅގަ

ވަކިން މިމާއްދާަތކުަގއި ދަރުތުފަތުރުކުރުމަށް އެްއެވސް އަދަދެްއ ނެތި 

ޗުއްޓީ އަހަރަުކ  ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނެކަމާއި ޗުްއޓީހޭދަކުރުމަށް ވަކިވަެރއްނެތި އެ

އެއްމަސްުދވަހު ބޭނުން ތަނެއްަގއި ކުރެވޭނެކަމަްށ އޮތުުމގެ ބަދަލުަގއި އޮފީހުެގ 

ނޑަެއޅިފައި އޮތުމަކީ  ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ަވިކ ބަޖެޓެއް އެކަމަށް ކަ

ނަޑށް ފެނޭ.   ރަނގަޅުކަމެްއކަމަށް އަުޅގަ

 

 ވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ މައްޗަށް ތަޙްޤީޤެއް  79އާދެ،  ހިންނަަވރު ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

 ވަނަ  797ހިންގޭނެގޮތް އެބަޮއވޭ. އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ މިކަން ޤާނޫުނައސާސީަގއި  އިްބރާހީމް މުޙަްނމަދު ޞާިލޙް 

މިބުނާ ެއއްަޗާކ މިއާ ތަޢާރުޟްވޭތޯ އަިދ އެއްފަހަރު ބަލާލަން. މާއްދާގައި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ހިތުން ަވގުތު ހަމަވީތޯ. 

 

ނުޑ ފުރުޞަތު މިއަުރވަީނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަުޅގަ

 އަށް. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 

 ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުްނ  798`. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ބިލެތްދޫ ާދއިާރގެ ެމންަބރު 

މިހާރު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލު ހުށަހެޅުއްިވކަމަށްޓަކައި ެއ  އަްޙމަދު ޙަމްޒާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު އާދެ، ވިލިމާފަންނު

ޙުސައިން މަނިކަށް އަޅުަގނުޑ ޝުކުރުދަންނަވަން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، މިއަދު 

ސުވާލަކީ މި ބިލު އޮތުމެއްނޫން. މިއަދު ސުވާލަކީ ދިވެހި މާލިއްާޔއަށް އޮބިއޮންނާނީ 

ނުޑ ހިތުން މިޤައުމުގައި ނިކަމެތިންނާއި ފަ ޤީނުންނާއި ކިހާވަރެއްތޯ. އާެދ، އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ނުހަނު ގިނަ އަދި ނުހަނު ގިނަ އަދަދަކަށް އެބަތިބި. ީވއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުަރއްާވ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުްނ  މާލިއްޔާއިން އަުޅގަ

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޚަރަދުކުރެވޭީނ ކިހާވަރެއްތޯ ެއއީ 

ނޑު މިއަދު ލަްއަކ  5ލައްކަ ރުިފޔާތޯ. މަހަކު  3ކުެރވޭ ުސވާލަކީ. މަހަކު  މައިގަ



  

ރުފިޔާތޯ ކިހާވަެރއްތޯ. އެިކ ނަންނަމުގައި އިނާޔަތްތަްއ ދިނުމުގެ ބަދަލުަގިއ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު އެދެނީ އެ އަދަދު ަކނޑަެއޅިފައި އޮންނަން. 

ތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ވަނަ  ރައްޔި 76އާދެ، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި، 

ދިރާސާކުރެވުނުއިރު ކުީރެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ 

)ެއއްމިލިޔަން  58/737746މަޤާމުން ވަކިވުމަށްފަހުގައި ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް 

ތިންލައްކަ ެއއްހާސް އެްއސަތޭކަ ސާޅީސް ހަރުފިާޔ ފަންސާސްއަށްލާރި( 

ޭވ. ސިންގަޫޕރު ބޭސްފަރުވާއަށް ވަަޑއިގެްނ ހަމައެކަނި އެންމެ ޚަރަދުކުރައްވާަފއި

)ަހއްލައްކަ ތިރީސް އަށްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅިސް  738443389ދަތުރަކަށް 

ތިނެއް ޕޮއިންޓް އަށެއް ޭދއް( ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރަްއވާފައި. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ގެ ފަޤީރު ނިކަމެތިންގެ މިއީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު ހިތުން މިޤައުމު

އެްއވެްސގޮތަކަށް ތަހައްމަލްުކރެވޭނެ އަދަދުތަކެއްނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ނުޑމެންގެ ލޮބުވެތި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމު  އަޅުަގނުޑ ހިތުން އަުޅގަ

ފުރުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ޢިނާޔަތާއި ޤަދަރާއި ލޯތްބާއި ޢިއްޒަްތ 

ނޑުމެންނަށް ދޭންޖެހޭ . އެހެންނަމަވެސް އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާވަަރުކން. އަޅުގަ

ނުޑ ޤަބޫލެއްނުކުރަން ކުރީގެ ެއމެރިކާގައި ަރއީސްކަްނ  ކުރެވޭ ވަރަކުން. އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް ދެވިދާނެކަމަކަށް.  ކުރަްއވާ ބޭފުޅަކަށް ދެއްޭވ ޢިނާޔަތް އަޅުގަ

ނޑަްށ އެހެންވީމަ، މިހާރު މިހުށަހަޅުއްވާފައި އޮ ތް ބިލުން އަޅުގަ

ނޑު  ދޭހަވާގޮުތގަިއވެއްިޖއްޔާ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފުރަތަމަ ކަމަކީ އަޅުގަ

ދަންނަވާނީ އެބޭފުޅަކަށް ެއަކށޭނަ މެޑިކަލް އިމްޝުއަރެްނސްއެއް އޮންނަންޖެހޭ. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  އާދެ، އެބޭފުަޅކަށް ެއކަށޭނަ ޕެންޝަނެއް އޮންނަންޖެހޭ.

ރުފިޔާ ލިބެނީ  9000ރުފިޔާ ސަރުާކރުން ދެއްވާ ނިކަމެތިންނަށް  9000މިހާރު 

ނޑާފައި ބާކީ ބައި. ެއކަމަުކ މި ބިލުގައި މިއޮތީ  ޕެންޝަނުގެ އަދަދުން ކަ

ޕެންޝަން ލިބިވަޑަިއގެން ިއތުރު ޕެންޝަންވެސް ދެވޭެނކަމަށް. ކޮބައިތޯ މީެގ 

ނޑު ހިތުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކުީރގެ އިންސާފަކީ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ަކންކަން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ.  ރައީސްކަންކުަރްއވާފައި ހުރި ބޭފުޅަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  އެހެންނަމަވެސް، މިދެންނެވީ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން މައްސަލަެއއްނެތް  90ބޭނުންވޭ   90ބޭފުޅުން ހިމެނޭގޮތަށް އޮފީހެއް. އަުޅގަ



  

 7ވަިކ ބަޖެޓެްއގެ ތެޭރގައި. ަވކި ބަޖެޓެއް ތެޭރގަިއ އެ އޮފީހަކީ މަހަކު ، ބޭފުޅުން

 3ލައްކަ ރުފިޔާ މަހަކު ހިނގާ އޮފީހެއްތޯ. ދެލައްކަ ރުފިާޔއަްށ ހިނގާ އޮފީހެއްތޯ. 

ނޑަށް  ލައްކަ ރުފިޔާއަށް ހިނގާ ޮއފީހެއްތޯ. ކޮންމެ އުސޫލަކަްށ އޮތަސް އަުޅގަ

ނަޑއެެޅންވާ ނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް އެނގެންވާެނ މައްސަލަެއއްނެތް. ކަ ނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ  ކިހާވަރެްއކަން ކުީރގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބެލެހެއްޓުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮްށ ދަންނަވާލަން ބޭނުން  ރައްޔިތުންގެ މާިލއްާޔއިން ދަނީ. އަދި އަުޅގަ

ބޭ މީހާ ލަްއަކ ރުފިޔާ ލި 5އަޅުަގނޑުމެން މިދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އަތުންވެސް މިހާރު މިއުޅެނީ ޓެކްސް ނަގަން. އެ ެޓކްސް ފައިސާއިންޭނ 

ނޑުމެްނގެ ކުީރގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ  އަޅުަގނޑުމެން މިުއޅެނީ އިނޭގތޯ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެިރ  ޚަރަދުކުރަން. އަޅުގަ

ައޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނެ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް  މެންބަރުން، މި ބިލު ނިމިގެންދާއިރު

ނޑުމެން މި ނިންމަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސްކަްނ  ޖަވާބުދާރީވާން އަުޅގަ

މިލިޔަން ރުފިޔާ އޭނާގެ ކަންަތއްތަކަށް  5ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅަކަށް އަަހރަކު 

ގޮަތކަށް ިމލިޔަން ރުފިޔާއޭ. އެކަން ެއގޮތަށް ނުވާނެ 9ޚަރަދުކުރެވޭ. ނުވަތަ 

ނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވޭކަމެއްނޫން. ދެން  ނަޑއެޅިފައި އޮތުމަކީ މި ބިލުން އަޅުގަ ކަ

ވަނަ  79ވަނަ މާއްާދައށް. އާދެ،  77އަޅުަގނުޑ އަިލއަުޅވާލަން ޭބނުންވަނީ 

ނޑަެއޅިގެން ޤާނޫނުައސާސީގެ  79މާއްދާއަށް.  ވަަނ  49ވަނަ މާއްދާއަކީ ކަ

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކީކޭތޯ ބުނަނީ. ކޮންމެ  ވަނަ 49މާއްދާގެ )ހ( ާއއި ޚިލާފަށް. 

ނަޑއެޅުުމގަިއ ނުވަތަ ޖިނާޢީ ކުެށއްެގ  މީހެއްގެ މަދަނީ ޙައްޤުަތކާިއ ވާޖިބުތައް ކަ

މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލުމުަގއި ޤާނޫނަކުން ޤާއިމްކޮށްަފއިވާ މިނިވަން އަދި 

މުއްދަތެްއގެ  މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެްއގައި ުނވަތަ ޓްރިބިޔުނަލެްއގައި ެއަކށީގެންވާ

ތެރޭގައި ޢާންމުކޮށް ހުުޅވާލެިވގެން ބާްއވާ ައޑުެއހުމެއް އިންސާފުން 

ނޑުމެްނ  ޝަރީޢަތްކުރެވުމުެގ ޙައްުޤ ޮކންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވޭ. އާދެ، އަުޅގަ

މިއަދު މިހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުން މި މަޖިލިސް ކޯޓަކަށް ބަދަލުވެގެންމިދަނީ. އެހެނެްއ 

ައޅުަގނުޑމެން މަސައްކަތްކުރީ މި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން  މިކަންވެގެންުނވާނެ.

ޚާއްޞަ މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތުކރީ ކޮންކަމަކާތޯ. އާދެ، 

އެްއވެސް މީހަީކ ޤާނޫނުގެ މަތީގައި ހުންނަ މީހެއްނޫން. ކޮންމެ މީހަކީވެްސ 



  

ަޙއްުޤ އޭނައަށް ލިބެންވާނެ.  ޤާނޫނުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މީހެއް. އޭާނއަށް ލިބެންވާ

ވެރިކަމުަގއި ހުރެގެންެވސް ނުނިޔަތުގައި ރަްއޔިތަކާ ދޭތެރޭ ޢަމަލެއްކޮށްފިއްާޔ 

އޭނާއަށް ލިބޭނެ. ޤާނޫނުައާސސީ ކީކޭތޯ ބުނަނީ. ޤާނޫުނައސާސީަގއި ބުނަނީ މިހާރު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ުހންނެވި ބޭފުޅާވެސް އޭނަެގ މައްޗަށް ދަޢުވާއެްއ 

ލިއްޖިްއޔާ މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުން އެކަން ފަސްކުރެވިދާނެ. ހުއްޓުޭވކަށްނެތް އުފު

ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނެފައެއް. ދެން ވީއިރު ކުީރގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ 

ކުރަްއވާފައި ހުރި ބޭފުޅަކަށް އެހާބޮޑު ޢިނާޔަތެއް އޮންނަންވީ ސަބަބެްއ 

ނުޑ އަޅުަގނަޑކަށް ނުިވސްނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަ  އީސް، އަދި އަުޅގަ

ވަަނ  76ވަނަ މާއްދާާއިއ ބެހޭގޮތުން.  76ނިންމާލުމުގެކުރިން ދަންނަވާލަން ބޭނުން 

ވަނަ މާއްދާގައި އެހެްނ  75މާއްދާގައި މިބުނަނީ ކީކޭތޯ. މިޤާނޫނުގެ 

ގެ ޤާނޫނުައސާސީއަްށ ޢަމަލުކުރަން ފެށި  9008އޮތްކަމުަގިއވީނަމަވެސް 

އިން ފެށިގެން މިޤާނޫނުން ލިބިދޭ އެންމެހާ  9008 ޯއގަސްޓް 7ތާރީޚްކަމުގަިއވާ 

ޢިނާޔަތެއް ލިބިދޭންވާނޭ. މާނައަކީ މިއަދު ފާސްކުިރއަސް ުކރީގައި މީގެން ނިންމާ 

ނޑުމެން ދޭންވާނޭ.  ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ފުންކޮްށ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުން، އަުޅގަ

ނޑުމެން އަޚުންނާއި އުޚުތުން. އެމީހުން ތިބި ނިކަމެތި  ވިސްނަންޖެހޭނެ އަޅުގަ

ޙާލަތު. ކިޑްނީގެ ބައްޔަްށ، ހިތުގެ ބައްޔަށް، ފިތުގެ ބަްއޔަށް މިފަދަ ބަލިތަކަށް 

ނޑުމެން މިދެނީ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން މި  900ދާންވެގެން  ޑޮލަރު ައޅުގަ

ނޑު މެން ކުީރގެ ަރއީސްކަންކުަރްއވާފައި ުހރި ބޭފުޅަކަށް އަދަުދ ނިންމަނީ އަޅުގަ

ނުޑ ހިތުން އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާީނ  ނޑަެއޅުން. މިއީ އަުޅގަ ނޭނގޭ ބޮޑު އަދަދެއް ކަ

އަޅުަގނޑު އެ ރަްއޔިތެއް ތަމްސީލުކުރާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދަންނަވާނީ 

ނޑުމެްނގެ ކުީރެގ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ވަަރށް ޢަދަބުވެރިކަމާއެުކ އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޢިނާޔަތްދެއްވާށޭ. އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަްނ 

 ތަޙައްމަލްކުރެޭވވަރުގެ ޢިނާޔަްތތަކެއް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއވާ  ހުލުމީދޫ ާދއިާރގެ ެމންަބރު 



  

މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތާބެހޭ ބިލު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  ާވހަކަެދއްކެުވން: ސް ލަބީބްޢިލްޔާ

ނޑު ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި އަޙްމަދު  ފޮނުވައިދެްއވިކަމަށްަޓކައި އަުޅގަ

މީހަކަްށ،  ނިހާނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ކޮށްފައިވާ

ނޑުމެން  މިޤައުމުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ކޮށްފަިއވާ ބޭފުަޅކަށް އަުޅގަ

ޢިނާޔަތްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައްވެސް ދޭންޖެހޭނެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ އެންެމ 

މަތީ ވެރިާއގެ ގޮތުަގއި އިންނަވާފައި ވަިކވެަވޑަިއގެންފަިއާވ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމަ، 

ޝަން. މީގައި ިއންނަގޮތުން އެއްދައުރު ހަމަކޮްށފައިވާ ބޭފުޅަކަށް ލިބޭ އޭނަގެ ޕެން

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ލިބިގެްނވޭ. ޭއގެބަދަލުަގއި ައޅުަގނުޑ  60އަދަދުގެ %

ދު އޮތްގޮތަށް ބަލާފައި އަދި ތާރީޚުގައި ރާއްޖޭެގ ދެކޭގޮުތގައި ރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާ

އީ ބޮޑު އަދަދެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކޭތީ، ެއ އިޤްތިޞާދު އޮތްގޮތަށް ބަލާފަިއ އެ

ނޑަށް ފެނޭ. ޭއގެއިތުރަށް އޭެގ  95ނޫނީ % 90އަދަދު %  9ްށ ކުޑަކުރަން އަުޅގަ

އިންަސއްތަ  90ވަނަ މާއްދާަގިއވަނީ ދެ ދައުރު ހަމަކޮށްފައިވާ ބޭފުަޅަކށް %

ނޑު % ްށ ލިޭބގޮތަ 50ނޫނީ % 40ލިބޭގޮތަށް އޮތުން. ޭއގެބަދަލުގައި އަުޅގަ

ނޑު ދެކެން. ދެން މީގައި ބިލުގެ   5އޮތުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުކަެމްއކަމުގައި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި މިއޮންނަީނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ ބޭފުެޅްއގެ 

ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް. ރާއްޭޖގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ކޮށްފައިވާ ބޭފުޅަކަްށ 

ނުޑ ދެކެން. ސަލާމަތީ ޚިދުމަތް ދިނު މަކީ ކޮންމެހެން ވާޖިބުކަމެއްކަުމގަިއ އަުޅގަ

ސަބަބަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއވާ ބޭފުޅަުކ އެކަން ކުރަްއވާފަިއ 

އޮންނާނީ ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހޭގޮތަކަްށ ނޫން. ކޮންމެވެްސ 

. ެއއީ ކިތައްމެ ބޮޑު ާތއީދެއް ބައެްއގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާފަިއވާނީ

އޮތް ބޭފުޅެއްކަމުަގިއވިޔަސް. އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ ުމޖުތަމަޢުއަކީ ރާއްޖޭގެ 

އުޅުްއވާ ބޭފުޅުންނަކީ އެހާ ބިރުވެރި މާހަޢުލެއްގައި ދިރިއުުޅއްވަމުންދާ ބޭފުޅުންނެއް 

ނުމަކީ ނޫން. އެހެންވީމާ، އެންމެަމތީ ސަލާމަތީ ކަންތައްތަްއ ހަމަޖައްސައިދި

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށާއި ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓަށް ެއކަށޭަނވަރެއްތޯ ބަލާލުންެވސް 

މުހިންމު. އެގޮތުން އަޅުަގނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްަފއިާވ 

ބޭފުޅަކަށް ސަލާމަތްދިނުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުކަމެއް. އެހެްނނަމަވެސް، އެންމެމަތީ 

އަުޅަގނޑުމެން އެކަމާބެހޭ ވުޒާާރއަްށ ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެނަމަ ސަލާމަތެއް ނޫން. އެއީ 



  

ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއާއި މަޝްވަާރކުރަްއވާފައި ކިާހވަރެްއެގ 

ސަލާމަތެއްކަމަށް ބޭނުންވަނީ ބައްލަވާފައި އެ ސަާލމަތްދޭންޖެހޭ މިންވަރު 

ނަޑއެޅުމަކީ އަުޅަގނޑަށް ފެންނަގޮތުަގއި އެންމެ ރަނގަޅުަކމެއް. ދެން  8މީގައި  ކަ

ވަނަ މާއްދާގައި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއވާ 

ބޭފުޅަކަށް އޮފީހަކާިއ މުަވއްަޒފުންގެ އެަލވަންސްެއއް ދިނުން. އޭަގއި މިއޮންނަީނ 

ުމވަްއޒަފުން ދޭންޖެހޭކަމަށް. އޭގެބަދަުލގައި އަުޅަގނޑު ދެކެނީ ާރއްޖޭެގ  90

ޔާކަން ކޮްށފައިވާ ބޭފުޅަކަށް ކޮންމެވެްސކަހަލަ އެކަންތައްަތްއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

 90ކުރަން ކޮންމެވެސްކަހަލަ ބަޖެޓެއް ދިނުމަށް. އެއީ އެބޭފުޅަކު ބޭނުންފުޅުވަނީ 

މުވަްއޒަފުން ކަމުަގއިިވޔަސް އެހެންނޫނީ  30މުވަްއޒަފުން ކަމުގަިއވިޔަްސ 

ުމވަްއޒަފުން ގެްނގުޅެން.  90ަގއި ފަހަރެއްގައި އެބޭފުޅަުކ ބޭނުންފުޅުނުވެދާނެ އޮފީހު

މުަވއްޒަފުން ޭދންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައި  90ޭބފުޅުން،  90އެކަމަކު މިމާއްާދގަިއ 

އިނިއްޔާމު ހަމަ އެބޭފުަޅުކ ބޭނުންފުޅުނުވިޔަސް ައޅުަގނޑުމެން ދޭންޖެހޭނެ. 

ނޑުމެން  އޭގެބަދަުލގައި އެއަްށ ކޮންމެވެސްކަހަލަ ބަޖެޓެއް އަުޅގަ

ނަޑއަަޅއި ފިކަމުަގއިވަންޏާުމ އެބޭފުޅަކު ބޭނުންފުުޅވާވަަރކަށް މުވަްއޒަފުން އެާތ ކަ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މީގެ )ށ( ގަިއ  ނޑައަާޅއިރު އަުޅގަ ގެންގުެޅވިދާނެ. އެބަޖެޓް ކަ

މިއިންނަގޮތުން ބަޖެޓް މިއިންނަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގައި ނުހިމެޭނ 

ނުޑ ދެކޭގޮުތގައި އެބަޖެްޓ އޮފީހެއްގެ ގޮުތގައި. އެކަމަުކ އޭގެ ބަދަުލގަ އި އަުޅގަ

އިންނަންވާނީ ހަމަ ދިވެހި މާލިއްޔާަގއި ަކނަޑއެޅޭ ވަިކ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުަގއި. 

އަޅުަގނޑަށް އެނގިަފއިާވގޮތުަގއި މިހާރުވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހަށް ަވިކ 

ެވގެންދަނީ. ބަޖެޓެއް ހަމަ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިގެން ހަމަ ފާސްކުރަން

ނޑު ދެކޭގޮުތަގއި  އެހެންވީމާ، އެބަޖެްޓ އިންނަގޮތަށް ައޅުގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ ބޭފުޅެްއގެ އޮފީހަކަްށވެސް ަވކި ބަޖެޓް 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  9އިނުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމެއްކަމުަގއި ދެކެން. ދެން މީގެ 

ކޮށްަފއިާވ ބޭފުޅަކު ޗުއްޓީ ޚަރަދު. މީަގިއ  އެބައިނދޭ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ވިްސނާލަންއެބަޖެހޭ. ސަބަބަކީ ޗުއްޓީއަށް ދާން މިހާރު 

ވަރަށް ގިނަ ތަންތަން ދުނިޔޭގައި އެބަހުރި. ވަރަށް ތަފާުތ އަގުތަުކގައި އެބަހުރި. 

ދުކުރާއިރު، އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޭޖގައި ިދރިއުޅޭ މީހަކު ުޗއްޓީއަށް ާދން ޤަސް



  

އެބޭފުޅަކު ުޗއްޓީއަށް ަވޑަިއަގންނަވާއިރު ދުނިޔޭަގއި ހުރި އެންމެ އަގުބޮޑު ތަނަށް 

ނޑުމެން އެބަ  ޗުއްީޓއަށް ދާން ބޭނުންފުޅުވިކަމުގަިއވިޔަސް މީަގއި އިްނގޮުތން އަޅުގަ

 ދޭންޖެހޭ. އަދި މިހާރު ޖައްވަށްވެސް ބަެއއް ބޭފުޅުން ބަެއއް މުއްސަނދިން....

 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ވަގުތު ހަމަެވއްޖެ.  ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

 

 ވަގުތުހަމަވީތޯ. ުކޑަތަންކޮެޅްއ އިނގޭތޯ. ބައެއްބޭފުޅުން ޖައްވަްށވެސް ުޗއްޓީއަްށ  ހުޅުީމދޫ ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

ަޅކު ޖަްއަވށް ދާން ބޭނުންވިޔަސް ދާން އެބަދޭ މުއްސަނދިން. އެހެންވީމާ، އެބޭފު އިލްޔާސް ލަީބބް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑުމެން އެބަ ދޭންޖެހޭ ޖައްވަށް ދާންވެސް ޗުއްޓީ  މިޤާނޫނު އިންގޮތުން އަޅުގަ

ނޑައެޭޅ ަވިކ ބަޖެޓެއްގެ ތެެރއިން  ނޑު ދެކެނީ އެ ކަ ޚަރަދު. އޭގެބަދަުލގައި އަުޅގަ

ތެިރ އެ ުޗއްޓީއަށް ެދވޭގޮތަށް އެަކންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން. ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް

 ރައީސް. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް  މާިމގިލި ދާިއާރގެ މެްނބަރު 

ނޑުމެން  ޤާިސމް ިއބްާރޙީމް ާވހަކަެދއްކެުވން: ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތެރިކަމުގެ ބިލަާކއި ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ދަނީ. ވަރަށް ގިނަ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ވަރަށް ތަފާތު ބަޙުސްކުރަމުން މިގެން

ނޑުމެްނ  ގިނަ ޚިޔާލުަތއް ވަނީ ފާޅުކުަރއްވާަފއި. އަޅުަގނޑަށް ވިސްޭނގޮތުަގއި އަުޅގަ

ޚިޔާލުތައް ލިބުމަކީ ކޮމިީޓ ލެވެލްއަްށ ދާއިުރވެސް ަވރަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް. 

ެމންބަރުން ފާޅުކުރެއްިވ އެހެންވީމާ، އެގޮތުން ވަަރށް ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި 

ޝުޢޫރުތަކަށް އަޅުަގނުޑވެްސ ތާއީދުކުރަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މީގަިއ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޞްާލޙުތަކެއް ގެަނސް ބިލެްއގެގޮުތަގއި ހަމަޖެހި 

ނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީައކަށް ޮގސް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް  އެކުަލވާލަިއގެން ގެނެވޭނީ ައުޅގަ

ކަން ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާީތ، ައޅުަގނޑު ކޮންމެހެން މީގަިއ ނިމުމަށް ފަހުގައި

ނޑު ދަންނަވާނީ  ވަިކވަކި ސްޕެސިފިްކކޮށް ދާންހުރި މާއްދާތަކަށް ނުގޮސް އަޅުގަ

ކޮމިޓީން ނިމި، މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަ އިޞްލާޙެްއ 

ނޑު ހުށަހަޅާަނމޭ . އެހެންނަމަވެސް، އޮތްކަމަށްވާނަމަ އެ އިޞްާލޙަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ ނިސްބަތާ އަދި  އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ އަޅުގަ



  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަންކަްނ ކޮށްދެވިދާނެ މިންވަރުގެ ަމްއޗަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

ނޑުމެންނަށް ކަންތައްތަްއ  އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތުގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް އަުޅގަ

ން ކޮްށފައިވާ ބޭފުޅަކަށް އޭނައަށް ދެޭވ ޢިއްޒަތާ އަދި އޭނާެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަ

ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ޢިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ނިންމުމުގެ ކަންތައްތަްއ 

ކުރިއަްށގެންދެވޭނީ. އެހެްނވީމާ، މިގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނާއިރު ަޤއުމުެގ 

ނޑުމެންނަށް  އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތަށް އަބަުދެވސް ބަލަންޖެހޭނެ. އެ ބެލިެގން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުާރހިތްއޮތީ. އެހެންވީާމ،  ކަންތައްތައް ކުެރވޭނެކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ކުރުކޮށްލާނީ. މިދެންނެވި ކޮމިޓީން  އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ މާ ދިގުނުކޮށް އަުޅގަ

ނުޑ ކޮމެންޓެ ްއ މިމައްސަލަ ނިމިގެން އަެނއްާކ މިމަޖިލީހަށް އެނބުރިއައުމުން އަުޅގަ

އޮތްކަމަށްވާނަމަ، އެ ކޮމެންަޓކަށް އަޅުަގނޑު އިތުރަށް ާވހަކަދައްކާ އިޞްލާެޙއް 

އޮތްކަމަށްވާނަމަ އިޞްލާެޙްއ ހުށަހަޅާނީ. ނުވަތަ ކޮމިޓީ ލެވެލްގައި ވާހަކަ 

ނޑު ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން،  ދެކެވެމުންދާއިރު އެ އިޞްާލޙެއް އަުޅގަ

އި ވަރަށްޮބޑަްށ ޝުކުރުދަންނަވަމުން، އަޅުަގނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށްޓަކަ

 އަޅުަގނޑު އިށީނދެލާނަން. ަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

 

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ވާހަކަަދއްކަްނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެންއޮތީ ދެވަނަ އެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާ ނިމުނީ. 

ާއއި ހިސާބަށް  5:75ފުރުޞަތު. އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ ކުިރއަށްއޮްތ 

ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް ބޭނުންވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް ފުރުޞަތަށް 

އެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް. ފުަރތަމަ ފުރުޞަތުގެ ދޮރު ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން 

ްނނަށް އަޅުަގނޑު ެދވަނަ ުފރުޞަތުގައި ފުރުޞަތު އެދިަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރު

އަރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ، ެދވަނަ ފުރުޞަތުެގ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު 

އަޅުަގނޑު ިމއަރުވަނީ ބާަރށު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

 ޝިފާޒަށް. 

 

ނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގަިއ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  ބާރަށް ާދިއރާގެ ެމންަބރު   އަުޅގަ

 ވާހަކަދަްއކާފައި ބުނީމު އަދި ދެތިން ނުކުތާއެއްގެ ވާަހކަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  މުޙަްނމަދު ޝިާފޒު 



  

ނުޑ  ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަދިވެސް ހަމަ އެއްފަހަރު އަުޅގަ

ކި މީހަކަށް ހަދައިދޭ ބިލެއްކަމަށް ވާހަކަދެްއކުމުގެ ކުރިްނވެްސ މިބިލަކީ ވަ

ނުޑ  އަޅުަގނޑުމެން ނުދެކެމާތޯޭއ. އެހެންނަމަވެސް، މިމޭރުމުން އަޅުގަ

ވާހަކަދަްއކަމުން ދިޔަކަމުަގިއީވނަމަވެސް މިހާރު ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

ވާހަކަިއގެ ާރގު ބަދަލުވެ މިއީ އިހަކަށްދުވަހު އަުޅަގނޑުމެންގެ ޙަޔާުތަގއި 

އިމުވެްސ އަުޅަގނުޑގެ ަޙޔާތުަގއި ފެނުނު ރަީއސް. މިހާރު އަދި ަރއީސްކަމުްނ ހަމަގަ

ވަިކވެަވޑަިއގެން ހުންނެވިކަުމގަިއވީނަމަވެސް އެބޭފުޅާއަްށ ހަދައިދޭ ޤާނޫނެއްެގ 

ގޮތުަގއި ސިފަކުރަމުންދާތަން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެން 

ނުޑމެން ނުވިސްނާ މިއީ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނު ންވަނީ މިގޮތަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިރާއްޖޭގެ ރަީއސްކަން ކޮށްފާނެ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ބަލާ، އެއަްށ 

ވިސްނާފައި ހަދާ ބިލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނުން ެބހެއްޓުން ރަނގަޅުވާނޭ. 

ޔާގެ މަޤާމުން ވަނަ މާއްދާގައި ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއް 70ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީގެ 

ނުޑ  ވަިކވެފަިއވާ މީހެއްގެ އަނިބމީހާއަށް ދޭ އެލަވަންސްެގ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ހިތަށްއަރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއވާ މީހެއްެގ އަނބިމީހާއަށް ހަމަ 

ނޑުމެންނަށް ހަމަގައިމުވެސް އެބޭކަނބަލަކަްށ  އެލަވަންްސއެއް ދޭންޖެހޭބާވައޭ. އަޅުގަ

ފާ، ަޤދަރާ، މިހުރިހާ އެއްޗެްއެވސް އެބަ އެުރވޭ. ޢިއްޒަތާިއ، ޝަރަ

ނޑި  ނޑުގެ ސިކު ނޑުގެ ވިސްނުން. ައޅުގަ އެހެންނަމަވެސް، މިއީ ައޅުގަ

ޤަބޫލެއްނުކުރޭ އަނބިމީހާއަްށީވތީ ކިޔާފަކާ ޮބޑު އެަލވަންސްެއއް އަދި ޕެންޝަެނއްެގ 

މަޤާމުން ގޮތުަގއިނަމަވެްސ ދޭކަށެއް. ބިލުގައި ިމއޮތީ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ދިނުމަށް  3ވަިކވެފަިއވާ މީހަކަށް މިޤާނޫނުގެ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ ޕެންޝަންގެ  ބައިއާއި ެއްއވަރުެގ  9/7ކަ

އެލަވަންްސއެއް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމުން ވަކިވެފަިއވާ މީހެްއެގ 

. މިއީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާކަމެއް ނޫން. އަނބިމީހާއަށް ދައުލަތުން ދޭންވާނެއޭ

އަޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވެީނ މިމާއްދާ މީގެން އުވާލަން. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، 

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ުނކުތާއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ 

ވާހަކަ. ތެދުފުޅެއް، މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާ މީހަކަްށ ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ 

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތީން ވެރިކަމުގެ ދައުރު ފުރިހަމަކޮށް، ފައިބާވަަޑިއގަންނަާވ 



  

ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް އަުޅަގނޑުމެން ރައްކާތެިރކަން ދޭންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، 

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުަރން އެބަޖެހޭ މިޤައުމުގައި އަޅުގަ

ޔަ ވެރިކަންކޮށްަފިއ ވަިކވެގެންިދޔަ ބޭބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމުގެ ުދވަްސވަރު ފެނިގެންމިދި

ކޮށްފައިހުރި ކަންތައްތައް. ިއބްރާޙީމް ނާޞިރުގެ ޒަމާނުގައި ކަންތައްތައް ވީގޮްތ 

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭނޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެބޭފުާޅ  މާރަނގަޅަކަށް އަުޅގަ

ނަމަވެސް އެބޭފުާޅ އުޅެންޖެހުނުގޮތް. ެއ ވެރިކަމުން ަވިކވެަވޑަިއގެން ދެން އެހެން

ނޑުމެން ދިވެހި  އުޅެންޖެހުނު ދަތި ޙާލު. ބިކަ ދިރިއުޅުން. މިއީ އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނަށް އޮޅިަފއިއޮްތަކމެއް ނޫން. ދެން އެއަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. ދެން، ކުީރގެ ަރއީސް. މިހާރު  މައުމޫންމިފެންނަނީ 

 މައުމޫންން ކިާޔގޮތުންިވއްޔާ ކުރީގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެ

 އަހަެރއް ނިމިގެންިދޔައިުރގައި... 30ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. އެބޭފުޅާ ވެިރކަމުގެ 

 

 ވަގުތު... ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑަށް ނޭނގުނީ.  ބާރަށް ާދިއރާގެ ެމންަބރު    30ވެިރކަމުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ނިންމާލަނީ. އަޅުގަ

 އަހަރެއް ނިމިގެންދިަޔއިރުަގިއ އޭރުގެ ޤާނޫުނއަސާީސގަިއ އޮތީ ވެިރކަމުެގ  މުޙަްނމަދު ޝިާފޒު 

ހުރިހާދުވަހަކު އެއްެވސް ކުށެްއގައި ެއްއވެސް ކޯޓަކަްށވެސް އެްއވެސް ޝަރީޢަތެްއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެޙާލުަގއި އޮތްއޮތުްނ  ހިންގޭނެ އެްއވެސް ކޯެޓއް މިދައުލަތުގައި ނުހުންނާނެކަމަށް.

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ނުބަލާ ދޫކޮށްލަންވީތޯއޭ. މިޤާނޫނުައސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން 

ނުޑމެން މިއަށް ގޮެތއް  ފަށާއިރުަގއި މިހުރިހާ އެްއަޗކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަުޅގަ

ނިންމުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމުަގއި ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް އަޅުަގނ

އަޅުަގނުޑ ޝުކުރުދަންނަވަްނޖެހޭ އެއް ސަބަބު. އަުޅަގނޑުެގ ދާއިރާ ވަރަްށ 

ގިނަގިަނއިން ހަނދުމަކޮށްދެއްވާތީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ 

ންޖެހެއޭ. ބާރަށު ދާއިާރގެ ނަން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް އަުޅަގނޑު ުޝކުރުދަންނަވަ

ނޑު އުފާވޭ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.   އިވުނަސް އަުޅގަ

 



  

 3ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ައރުވަމުން މިގެންދަނީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  މިއަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮާޑ މިނެޓްއިރު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާޙީމް މުއްޠަލިބު. ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްވީ. 

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިއަުރވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަޙްމަދު އާމިރަށް. 

 

 އީސް. އަޅުަގނުޑ ވަރަށް އާދޭހާއެުކ އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރަ ކުޑަހުަވދޫ ދާިއާރގެ މެްނބަރު 

ދަންނަވަންއޮތީ މިމަޖިލީހުގެ ަވގުތު ވީާހވެސް ކުުރކޮށްލަްއވާފައި މިބިލުގެ މައްސަަލ   އަްޙމަދު އާިމރު ވާހަަކދެއްެކވުން:

މިހާހިސާބުން ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ނިންމަވާ މިކަން ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވާ މިބިލުެގ 

ނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދޭކަެމކޭ. މަސައްކަތް ނިންމަވާެދއްވުމަ  ކީ އަުޅގަ

ނޑުގޮެތްއގައި މިބިލާިއ ބެހޭގޮތުން ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  މައިގަ

ނުޑެވސް ހަމަ މިކަމަށް  ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ޝުޢޫަރކީ އިނގޭތޯ އަުޅގަ

ތާއީދުކުރާކަމެްއ. އެންމެފުަރތަމަ ލިބުނު ފުރުޞަތުގައިވެްސ ައޅުަގނުޑ 

ނޑުމެން ވަރަށް ފުންކޮށް ިވސްނަންޖެހޭނެ ބިލެކޭ.  ދަންނަވާފައިވާނީ މިބިލަކީ އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް މިހާރު ހީވޭ މިބިލާއިމެދު މިހާރު މިއަދުގެ މިމަޖިލީހުގައި 

ކޮންމެހެން ހަމަ މިގޮތަށް ނިންމުމަށް ވިސްނުން ގެްނގުުޅއްާވކަމަށް. އެހެންވީާމ، 

މިޓީއަކަްށ ފޮނުވަިއގެން ގޮެތްއ މިހެން ނުހައްދަވާ މިކަން އަވަހަށް ކޮ

 ހައްދަވާދެްއވުމަކީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަމެކޭ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކޮމިޓީއަކަށް ބިލު ގެްނދިއުމުގެ ފުރުޞަތުއޮީތ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގައި. ވާހަކަޮކޅު ކުރުކޮށްލަްއވާފައި ހަމަ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅުމަތީ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯަޓކާއި ހަމައަށް ވަަޑިއގެންނެިވހާ އަވަހަކަށް އެކަްނ 

ކުރިއަްށގެންދެވޭނެ. އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަީނ ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. 

 

 ކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް އަޅުަގނޑަްށ ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް ޝު ހޯރަފުށި ާދއިާރގެ މެްނބަރު 



  

ނުޑ  އަްޙމަދު ަރޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން: ދެއްވިކަމަށްަޓކައި. ައޅުަގނުޑ މިފުރުޞަތަށް އެދި ދެންނެވީ ކުރީަގއި އަުޅގަ

މިބިލަށް ވާހަކަދެއްިކއިރުަގއި ފާހަގަނުކުެރވިހުރި ބައެއް ނުކުތާަތްއ 

އި. ހަމައެހެންމެ، ވަގުތު ސަލާމަތްކުުރމަށްޓަކައި ވީހާެވސް ދަންނަވާލުމަށްޓަކަ

ނޑު ބަލާނަން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މިހާރު  ކުރުކޮށް ދަންނަވާލެވޭތޯ އަުޅގަ

ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ނޑަށް ނުދެންނެވިހުރި ވާހަކަތަކުެގ  މިބިލަށް ބަޙުސް ކުރަމުންދާ މިބިލާމެދު އަޅުގަ

ތެރޭގައި މިާރއްޖޭަގއި ކުީރގައި ވެރިކަްނކުރެްއވި ަބއެްއ ބޭފުޅުން ވެރިކަްނ 

ކުރެްއވިގޮާތއި ދޭތެރޭގައި ޤާޫނނީ ހުރަސްތަކެއް ހުރުމުން އެ ޙައްޤުތައް ލިބެންވާ 

ޢާންމު ބައެއް ަރއްޔިތުންނަށް ނުލިބިވާތީ، މިބިލާމެދު ަބޙުސްކުރަްއވާ ގޮތެްއ 

ނުޑ އެދޭ އެދުމެއް ނި ންމަވާއިރުަގއި ކޮމިޓީަގއި ިމކަމާމެދު ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ ައުޅގަ

ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެއީ ެއއިރުަގއި މިރާއްޭޖގެ ުޒވާނުްނގެ އަޚުލާޤީ ފެްނވަރާ، 

މާރާމާރީއާއި، ޑްަރގްގެ ކަންތަކާިއ، ވަްއކަމާިއ، މިބާވަތުގެ ކަންތަްއ 

މުގައި ވެިރކަން ކުރެްއވި ެއއްވެސް ބޭފުެޅއްެގ އިތުރުެވގެންދިޔަ ނިސްބަތާ ައދި މިކަ

އިޚުމާލެއްވާނަމަ މިކަމެއް ަބއްލަވާ ބެލޭނޭގޮަތކަށް މިބިލު ބައްޓަންކުރެވި އަދި 

ނުޑ އެދޭ ވާހަަކެއއްކަމަށް ދަްނނަވަން. ހަމައެހެންމެ،  ލިޔެިވގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ

ފާހަގަކުރެއްިވ  މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ްއވާފައި ުހންނެވި އަލްުއސްތާްޛ ކުރެްއވުމުަގއި މިހާރު މިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރަ

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، އެބޭފުޅާގެ ސަލާމަތާިއ ރައްކާތެރިކަމަށްަޓކަިއ  މައުމޫން

އެކަީށގެންވާ ފިޔަަވޅުތަެކއް ެވރިކަން ބަދަލުވި ދުވަސްވަުރަގއި އެިޅގެންދިޔަކަމުަގއި 

މިަވގުތު އަދި ކުީރގައި ސެިކއުރިޓީ ދެމުންދިޔަ އަދަދަށް ބަދަލު އަިއސް  ވިޔަސް 

އެންމެ ބޭފުޅަކު ހުންނަވާތީ ިމއަދުގެ ސަރުކާރަށާިއ އަދި ަސލާމަތީ ކަންތައްތަާކއި 

ނުޑ ގޮވާލަން އެބޭފުޅާއަށް ަސލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން  ބެހޭ ބާރުތަކަށް އަޅުގަ

ތްތެިރ މަޖިލީހުން ޮގތެއް ނިމެންދެކަށްވެްސ ދެއްވުމަށްޓަަކއި ިމވަގުުތ މި ޢިއްޒަ

ގާމާދޫއަށް ނޫނީ ގިރިފުއްޓަްށެވސް ބަދަލުކޮށްދޭށޭ. ެއއީ އަިލވާގޭދޮށަށް ަބއެްއ ރޭރޭ 

އެއީ އެބޭފުޅާ ހުންނަވާ ގޭޮދށަށް މީހުން އެއްވެ ރަްއޔިުތން އެްއވެ ައޑުގަދަކޮްށ 

ިމކަންތައް  މިކަހަލަ ހާދިސާތައް ހިނަގމުންދާތީ ބިލު ފާސްވަންދެކަށްވެސް

ނޑު އެޭދ އެދުމެކޭ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.  ކޮށްދެއްވުަމކީ އަުޅގަ



  

 

ނޑު ެދވަނަ ފުރުޞަތަށް އެދުނީ އޭރުަގއި  ޅި ދެކުނު ާދިއރާގެ މައްޗަްނގޯ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑަށް މެންަބރު ުމޙަންަމދު ރަީޝދު   ފާހަގަނުކޮށްެލުވނު އަނބިކަނބަލުން  ވާހަކަދަްއކަމުންދިޔައިރު ައޅުގަ

ނަޑކަށް ނުފެނޭ   ވާހަކަެދއްެކވުން: ދެއްވަންޖެހޭ ޢިނާޔަތުެގ ވާހަކަ. އެކަންަތްއ އަުޅގަ

އަނބިކަނބަލުންނަކަށް ދެއްާވކަށެއް. ެއއީ ދެން އެކަންތައްތައް ރަނގަުޅކޮށްލާށާ 

ނޑަށް ހީވަނީ ހުރީ ހުރި ހާ ބޭފުޅުންވެސް އެްއކޮށް. އެހެން ހުރިހާ ކަންތައް އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލާފައި. ދެން ީވހާވެސް ައވަހަކަށް ައޅުަގނޑު އެދެނީ ވަގުުތ 

ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ތިަޔ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އަވަަހށް މިކަމުން ސަލާމަތް 

އަވަހަށް ކޮށްެދއްވާ ވީހާެވސް އަވަހަކަށް ކޮންމެވެްސ ރަނގަޅު ކޮމިޓީައކަްށ 

ޖެހޭ މާއްދާތައް މުރާޖާކޮށް، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ މާއްދާތައް ގެންގޮސް މުރާޖާކުރަން

ނޑުމެންާނ  އިޞްލާޙުކޮށްލާފައި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މިކަންަތއްތައް މިްނޖުކޮށް އަުޅގަ

ހަމައަށް ގެނެސްދިނުން. އަޅުަގނޑު އަދި އުންމީދުކުރަން މިރޭ ކޮންމެ ގަޑިއެްއަގއި 

ކޮމިޓީން ނިންމަވާލައްވާފަިއވެްސ  ނަމަވެސް މީތި ކޮމިޓީއަްށ ހުށަހަޅައިގެން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ުކޑަ ކުެށއް އޮަތސް ނިންމާލެއްވުން. އެީއ ައޅުަގނޑުމެްނ 

މިތަނަށް މިއައީ ވަރަށް މުހިންމު މަޤްޞަދެއްގައި. ކުިރއަށް އޮތީ ރަމްޟާންމަސް. 

އެހެންވީމަ، މިކަހަލަ ބުަރަކމެއް ނިންމާލާފައި ދެން އޮތް ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ޔިތުންނާއި ދޭތެރޭަގއި އިްޙސާސްތަކާއި ވިންދުތައް ދެނެަގނެގެން އެކަންތައްަތްއ ރައް

ނޑު  ކުރެވޭީނވެސް އެންމެ މުހިންމު ކަންތައްތައް ނިންމާލުންކަމަށްވާތީވެ އަުޅގަ

ބޭނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުން އިނގޭތޯ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނާ ދޭތެރޭަގިއ 

ބެލުން. މިކަންތައްތަްއ ވީހާވެސް އަވަހަކަްށ  ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކޮށްލެޭވތޯ

ނިންމާލާފައި. އަނެއްާކވެްސ ހަމަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިންވެސް ހަމަ ބުނެވޭނީ 

އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ައވަހަށް ނިންމާލެވޭގޮތަށް ހަދައިދެއްވާށޭ. 

 ކައި. ހުރިހާ ކުދިން އެއްބަސް ކިޔާަފއި. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުުރޞަތަށްޓަ

 

ނޑު ެދވަނަ ފުރުޞަތެްއވެސް `. އިހަަވންދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު   ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑަްށ ބަެއއް ވާހަަކ  ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا އަްޙމަދު ޢަްބދު ހޯދާލީ މިބިލުގެ މުހިންމުކަމުން ހަމަ މިއާއި ދޭތެޭރގައި އަުޅގަ

އްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑު ަރއްޔިތުްނ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވެފައި ހުރީމަ. ޢި



  

އިންތިޚާބުކުރި މެންބަރެއް ގޮުތން ހުރެ ހަމަ ދަންނަވަންޖެހޭނީ މިބިލު މިއޮތް ގޮތަށް 

މިއުފުލަންޖެހެނީ ކިހާވަރުގެ ބުރައެްއކަން ނޭނގި މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ެއއްެޗއް ބުނަން 

ނުޑ ހަމަ ވަރަށް ދައްޗޭ ހަމަ ވަރަށް ކަންބޮޑުވެއޭ. ޢިްއޒަތް ތެިރ ރައީސް، އަުޅގަ

ކުޑަގޮަތކަށް ބަލާލައިފިން މިބިލުގެ އެިކއެކި މާއްދާތަުކަގއި ހުރި ޚަރަދުތަކަށް. 

ކުޑަގޮަތކަށް ބަލާލާއިުރ އަޅުަގނޑަށް މިބިލުްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ބެލެހެއްޓެމަށްޓަކައި ނޫނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް ޢިނާޔަތެއް 

ނޑަށް ލަފާކުރެވޭ މަދުވެގެން މިލިޔަނެއްާހ  ދޭންޖެހޭ ފައިސާއަށް ބަލާލާއިރު އަޅުގަ

ރުފިޔާގެ ވާހަަކއޭ މަހެއްގެ މައްޗަށް މިދެއްކެނީ. މިއީ މިއަުދ ޤައުމުގެ ޙާލަތު އޮތް 

ގޮތުން އަދި މިއަދު ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އަދި ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން މާދަމާ 

އްގެ ަރއީސުންނަށް ރިޢާަޔތްކުރާއިރު ައޅުަގނުޑ ބަލަންޖެހިދާނެ ގިނަ އަދަދެ 

ދަންނަވާނީ މިއީ މަހެއްގެ މައްޗަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤްިތޞާދަށް ކުޅަދާނަކަމަކަށް 

ނޑުމެން ިވސްނާލަންއެބަޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އުޅެމުންދާ  ނުވާނެއޭ. އަުޅގަ

ހިފައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު، ޙާލާއި ދޭތެރޭގައި. ކެންސަރު  ބައްޔަށް ފަރުާވކުރަންޖެ

ކިޑުނީގެ ބަލިތަުކގެ މީހުންެގ ވާހަކަ، ހިތުގެބަީލގެ މީހުން ފަރުވާނުލިބިފައި ތިބި 

އަދަދުގެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ދައްކާލަންޖެހޭ. މިހުރިހާ ކަމެއް 

ހަނދާންނައްތާލާފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤައުމުގެ ރައީސްކަންކުަރްއވާފަިއ 

ލެްއިވ ބޭފުޅަކަށްޓަކައި މަހަުކ މިލިޔަނެއްހާ ރުފިޔާ ރައީސްކަން ދޫކޮށް

ނުޑ ދަންނަވާނީ ކަންބޮުޑާވންޖެހޭ މައްސަލައެކޭ.  ޚަރަދުކުރަންޖެހުމަކީ އެއީ ައުޅގަ

ނޑު ޤަޫބލުކުރާގޮުތގައި މިކަމަށް  މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުން އަޅުގަ

ކަމާ ދޭތެޭރގައި ވަރަށް ފުންކޮްށ ތާއީދުކޮށްދެްއވާނެ އަދި ކޮމިޓީގެ ސްޓޭޖްަގއި މި

ނޑުމެންނަށް ކުެރވޭެނވަރުެގ ކަމެއްތޯ އިތުރަްށ  ވިސްނާަވޑަިއގެން މިީއ އަުޅގަ

ނުޑ ޔަޤީންކުރަން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، މިބުރަ  ދިރާސާކޮށްދެއްވާެނކަމުަގއި އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑު ަދންނަވާނީ އަުޅގަ އުފުލަން އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ތާއީދު ނަޑއެޅިގެން އަދަދެއް އޮތުމަށޭ. ައޅުގަ ކުރަނީ ހަމަ ސީދާ ކަ

ނުޑމެން މިދެނީ ކުރީެގ  އެނގެންޖެހޭ މިމަޖިލީހުން ހުއްދަދީގެން އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ކިާހވަރެްއގެ އަދަެދއްކަން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނީ 

ނޑުމެ ނޑަެއޅިެގން އެނގިގެން ނޫން ކިހާވަރެްއގެ ޚަރަދެއްކަން ައޅުގަ ންނަށް ކަ



  

ގޮތަކަށް ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ މިކަން ކުރުމަކީ އެއީ ބުއްދިވެިރގޮތެއް ނޫނޭ. 

ނޑުމެން ކުރީަގއި އޮތް ސަޤާފަތް  އަޅުަގނުޑވެްސ ޤަބޫލުކުރަން، ރާއްޖޭަގއި އަުޅގަ

ކު ދަމަހައްޓައިގެން ނުވާނެ. މިޤައުމުގެ ރައީސްކަންކުެރްއވާފައި ހުރި ބޭފުޅަ

މިޤައުމުގެ ޝަރަފްވެރިކަމާެއކު އުޅެވޭނެ އިންިތޒާމުތަެކއް ހަމަޖައްސައިދޭން 

އެބަޖެހޭ. މިއަދުވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިދަނީ މިޤައުމުގައި ރައީްސކަންކުރެްއވި 

ނޑުމެންނަށް އެކަާމ  ބޭފުޅަކު މިޤައުމުގެ އުޅޭ މަންޒަރު ފެންނަމުން. އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާ ވަނަ މާއްދާަގއި މިހާރު  798ނީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ އުފާކުރަން. އަުޅގަ

އެއޮތް ބައި ކުރީގެ ޤާނޫނުައސާސީަގއިވެސް އެއިބާރާތުން ހަމަ އެއަކުރަށް ހަމަ 

ނޑުމެންނަށް  އެލަފްޒުން އެލަފްޒަށް އެަބއޮތޭ ލިޔެވިފައި. އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުގަ

ކޮންމެވެސް ސަބަަބކާހެދި ކުރީަގ އެޤާނޫނުައސާސީގެ ދަށުްނ 

ކަންކުަރްއވާފަިއވާ ޭބފުޅަކަށް ލިބެންޖެހޭ ހިމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަމާިއ ރައީސް

ނޑު ހިތާމަކުރާކަމެއް. އެކަްނ  ޢިނާޔަތްތައް ވަނީ ނިލިބިއޭ. މިއީ އަޅުގަ

ނުޑ ނެއެދެން. ދެން ހަމަ އެއާެއކު އަޅުަގނޑު ވަރަްށ  ތަކުރާރުެވގެންދާކަށް އަުޅގަ

އް ނޭނގޭގޮތަށް އެއްމަސްދުވަސް ބޭނުން ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވޭ ުޗއްޓީހޭދަުކރަން އަދަދެ

ނޑުމެންނަށް އުފުއްލޭވަުރގެ ބުަރއެްއ  ކޮންމެ ތަނަކަށް އޮތުން. ިމއީވެްސ އަުޅގަ

ނޫން. އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ޝަރަފްވެިރކަމާ ޢިއްޒަާތއެކު އުުޅއްވަްނ 

ފަސްދޮޅުހަކަށްހާސް ރުފިޔާ ނޫނީ ފަންސާހަކަށްހާސް ރުފިޔާ އެއީ ހަމަ އެންމެ 

ނޑު ަތކުރާރުކޮށްަލން އެވާހަކަ. ކުީރގެ އެކަށީ  ގެންވާ އަދަދެއް ގޮތަްށ އަުޅގަ

ނުޑ އެވާަހކަ ދަންނަވާލިން. ޮތްއޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު  ފުރުޞަތުގަިއވެސް އަުޅގަ

ޢަލީ ވަޙީދު ފާހަގަކުރައްވާ ިވދާޅުވި، އަޅުަގނޑުމެން ވިްސނުމުގައި ބަހައްޓަިއގެްނ 

ގެ ވާހަަކއެއް އަދި މިއަުދގެ މައުމޫން  ނުވާނެއޭ ކުީރގައި ރައީްސަކންކުރެއްވި

ނުޑ ވަރަްށ  ބޮޑަްށ  ރައީސްކަންކުަރްއވަމުން ގެންަދވާ ނަޝީުދގެ ވާހަކަެއއް. އަުޅގަ

ތާއީދުކުރަން ެއވާަކއަށް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޤާނޫނު 

އަޅުަގނޑުމެން ހަދަންވާީނ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަޙަަތށް އިސްކަންދީގެންނޭ. 

ަގނޑުމެން މިޤައުުމގަިއ ރައީސްކަްނކުރި މީހަކަްށ ނޫނީ އެ ަރއީސްކަްނ އަޅު

 ކޮށްފާނެ މީހަކަށް 

 



  

 ވަގުތު.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑުމެްނ ޤާނޫނު ހަދައިގެން އިހަަވންދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު   ވިސްނުން ބަހައްަޓއިގެން ެއމީހަކަށްޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ދަްއކަންހުރި ތަންކޮޅެއް ގިަނ ވާހަކަ އެބަހުރި.  ވުން:ވާހަކަެދއްކެ هللا އަްޙމަދު ޢަްބދު ނުވާނެ. އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ބިަލތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ނޑައެިޅގެން ޫނން ގޮތަކަށް ބަޖެޓުްނ  ޙަމްޒާވެސް ވިދާުޅވި ފަދައިްނ އަދަދެއް ކަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ނޑަށް އެހާބޮޑަށް ތާއީދުކުެރޭވ  ޚަރަދުކުރުމަކީ އެއީ އަުޅގަ އަޅުގަ

 ކަމެއް ނޫނޭ. ފަސޭހަކަމެއް ނޫނޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ އިނގޭތޯ.

 

ނޑު ހަމަ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން  ރު ާދއިާރގެ މެްނބަރު ހިތަދޫ އުތު   އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 ނުކުތާތައް ހުރުމާއެުކ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ.  އަދިވެސް ަދއްކަލަން ަބއެއް  އަސްަލމް  މުޙަްނމަދު

ނުޑެގ ވާހަިއގެ ކުީރަގއި ގެމަނަފުށީ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ  ވާހަކަެދއްެކވުން: އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ގެ ކާރުކޮުޅގެ މައުމޫންމެންބަރު އިލްޙާމް އަޙްމަދުގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ރައީސް 

ފެންސް މިނިސްޓަރު ޢަމީން ފައިސަލް އެއަރކޮންޑިޝަން ހަލާކުެވގެްނ މިހާރުގެ ޑި

ނޑު ހަަމ ވަރަށް ހިތާމަކުރަން  އެްއޗެއް ވިދާުޅވި ވާހަކަ ފާަހގަކުެރއްވީމަ. އަުޅގަ

ނޑަކަްށ  އެފަދަ އެްއެޗއް ޢަމީން ފައިސަލް ވިދާުޅިވކަމުަގއި ަވނީނަމަ. އަޅުގަ

ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ އެފަދަ ލާއިންސާނީ އާދެ، މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ބިއްލޫިރ 

އަރުަވއިގެްނ ކަޅު ކާރެއް ެއައރކޮންޑިޝަން ހަލާކުވެަފއި ުދއްވާ ކަހަލަ ޙާލަތަކަށް 

ކުރީގެ ަރއީސުލްޖުމްހުރިއްާޔަކމުގައި މަޤާމު އަދާކޮށްފަިއާވ މީހަކަށް އެކަހަލަ 

ނޑަކަްށ މިަކން ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.  ލާއިންސާނީ އަނިާޔެއއް ދެިވެގންނުވާނެ. އަުޅގަ

ެއފަދަ އެއްޗެއް އަމީން ފައިސަލް ވިދާޅުވާނެހެނެއް.  އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ

އެހެންވީމަ، އެނުކުތާ ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ާއދެ، ސިއްޙީ ޚިދުމަތާއި 

ގުޭޅގޮތުން ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވޭ، ހެލްތް އިންޝުއަރެންެސޭކ 

ންޝުއަރެންސް. ސާކް އަޅުަގނޑުމެން  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހެނީ. އެކަށީގެންވާ ހެލްތް އި 

ޤައުމުތަކުން ހަމަ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ިސއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބޭ ފެންވަރުގެ ހެލްްތ 

އިންޝުއަރެންެސއް ފޯރުޮކށްދޭންވާނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމު 

މުވައްޒިފުން މިއީ މާގިނަ އަދަދެއްކަމުަގިއ  90އަދާކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް. ހަމައެހެންމެ 



  

ރުފިާޔގެ މަގުްނ ބެލިކަމުގައި ވިަޔސް  5000ފެންނަނީ އިނޭގތޯ.  އަޅުަގނޑަށް

 90ހަމައެކަނި މުސާރައަށްވެސް މިއީ މަހަކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާ އިނގޭތޯ މި 

މުވަްއޒިފުންނަށް. އެހެންވީމަ، ޕަރސަނަލް ސެކްރެޓަރީއަާކއި އިދާރީ މުަވއްޒިފެްއ 

ނޑު ޤަބޫލު މުަވއްޒިފުންާނއެުކ  90ކުރަން. ހަމައެންމެ އެކަީށގެންވާކަުމގަިއ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހިތަްށއަރާ ހާދަހާ ގިނަ މަސަްއކަތްތަެކކޭ ުކރައްވަން ިމއުޅުްއވަނީ. 

އެހެންވީމަ، އެމަޤާމު އަދާުކރައްވާަފއިވާ ބޭފުޅަކު. އެެހންވީމަ، މިއީ ގިނަ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެވާހަަކވެސް ަދންނަވާލީ. ޭއގެއިތުރަ ްށ އަދަދެއްކަުމގައި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުން ވަކިވެަފއިވާ މީހާާއއި  77

އެމީހާގެ އަނބިމީހާއަށް ޢިނާޔަތްދޭ ވާހަަކ ައއީމަ މިީއ ވަިކ މީހަކަށް ހަމަ 

ބައްޓަންކުރެިވގެންނޭ. ފިރިހެނަކަށޭ މިޤާނޫނު ހެދެނީ ހަމަ ހިތަށްއަރާކަހަލަ. 

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމު  ަވނަ މާއްދާގައި 709ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޝަރުތުތައް އޮންނައިުރ މިހާރު އަންހެނުންނަށްވެސް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގ 

ނުޑމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ  މަޤާމު އަދާކުރެވިދާނެ. ެއހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަ

ނޑު ދެކެނީ. ފިރިންނާއި އަނބިން ހަމަ  ނުކުތާއެްއކަމުަގއި އަުޅގަ

އްޔާކަން ކޮްށފައިވާ މީހެއްަގއި ތިބެދާނެ. އެހެންވީމަ، ކޮމިޓީ ރައީސުލްޖުމްހޫރި

ނުޑ  ސްޓޭޖްގައި މިކަމާ ދޭތެރޭގަިއ ވިސްނާލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުަގއި އަުޅގަ

ދެކެނީ. އޭެގއިތުރަށް ައޅުަގނޑުމެން ބިލަކަށް އަދި އަމިއްަލ މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ 

ން ހޯދަން ބޭނުންވާ ބައެްއ ބިލެއްކަމުަގއި ވިަޔސް ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކު

ނޑު ހަމަ މިފަދަ ބިލެއްގެ ވާހަކަ ދެެކޭވއިރު  މަޢުލޫމާތުތައް ހުރޭ. އެގޮތުްނ އަުޅގަ

ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންޭވ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން، ކުީރގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަާޤމު އަދާކޮށްފަިއވާ އިބްރާހީމް ނާސިރަށް ޕެންޝަންގެ 

ސާެއއް ިމހާރު ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން ދޭން އެބަހުރިތޯއޭ. އަިދ ގޮތުަގއި ކިހާ ަފއި

ނުޑ  އެފައިސާ އޭާނގެ ާއއިލާައިއ ޙަވާލުކޮށްފައިތޯ ވަނީ ނުަވތަ ނޫންތޯ އަޅުގަ

 ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

ނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މިބިލާ ބެހޭގޮތުން އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ. އަޅު  މަޑަވެލި ދާިއރާގެ ެމންަބރު  ގަ

 އް ތަ ކަހަދެވަނަ ފުރުޞަތުގަިއ ބައެއް ވާ މުޙަްނމަދު ާނޒިމް ވާހަކަެދއްކެުވން:



  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުދެްއކި ހުރީމަ. ދެން އަޅުަގނުޑވެްސ ވަރަށް ހިތާމަކުރަން 

އި އިލްޒާމުަތއް މިތަނުގައި ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން ބައެއް މީހުންެގ ބޮލުގަ

ނޑު  އެޅިގެންދާ ކަހަކަ ގޮަތކަްށ ވާހަކަދެެކވޭތީ، އެކާރުޮކުޅގެ ވާަހކަ އަުޅގަ

ސާފުކޮށްލިން. ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު މިތަނުގައި ވަރަށް ރަނގަުޅ 

ނޑުެވްސ ހަމަ ބަލައިގަންނަން  ހިތްހަމަޖެހޭ ވާހަކަފުޅެއް ދަްއކަަވއިފި. ދެން އަުޅގަ

މީހަކަށް ހެދޭ ބިލެއް ނޫންކަމަށް. އަޅުަގނުޑމެން ޤަބޫލެއްނުކުރަން  މިއިކީ ވަކި 

މިބިލަކީ ވަކި މީހަކަށް ހެދޭ ބިލެއްކަމަށް. އެހެން ޤަބޫލެއް ނުވެސްކުރާނަްނ 

އަޅުަގނޑުމެންނެއް. ދެން، ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގެ މީހުން މަދުކުރާ ވާހަކަ 

ނޑިނޭޅި ައޅުގަ  ނުޑމެން ގޮވަމުން މިދަނީ އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކަމުން މިދަނީ. ކެ

ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ގިނައޭ. މިމަޖިލީހުގަިއވެްސ އަދި ިސޔާސީ އެހެން 

މާޙައުލުތަކުަގއިެވސް މިކަހަލަ ވާހަކަތަެކއް އެބަދެެކވޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން 

ުމވަްއޒިފުންގެ  90އެބަޖެހޭ ސިޔާސީ މަޤާމުތައް މަދުކުރަން ބަލާއިރު މިބިލުގެ މި 

ހަކަައކީ ައޅުަގނޑުމެން އެއަށް ވިސްނުން ބެހެއްޓުްނ ބުއްދިވެރިކަެމއްހެން ވާ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ދެން، ިމބިލުގެ މި އެްއގޮތަކަްށވެސް ައދަދެއް ނޭނގޭ ގޮތަށް 

ނަޑއެިޅގެްނ މިއޮންނަނީ. އެކި ބައިބަޔަށް މިހުންނަނީ މީތި.  މިއަދަދުތަކެއް ކަ

އެނގޭކަށް ނެތް. މި ިޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެްއކޮށްލީމާ ޖުމްލަ އަދަދެއްެވއް 

މިލިޔަން ުރފިޔާ މަހެއްގެ މަްއޗަށް  438މުސާރަވެސް ައޅުަގނޑަށް ަލފާކުރެވެނީ 

ރުފިޔާކަން ިމއޮތީ މުާސރަދޭކަން. މިވަރަށްވުެރ  65900އެބަ އެނގޭ ަކނަޑއެިޅގެން 

ލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އިތުރުެވގެންެވސް ދިއުމަކީ ަފހަރުގައި އެކަީށގެންވާކަެމއް. ރައީސު

މިބިލުގައި މިހުންނަ ގޮތުން ހުރިހާ އެއްޗެއް ޖުމްލަޮކށްލާފައި ނިމޭއިރުގަިއ 

ފަހަރުގައި ފަސްމިލިޔަނެއްހާ ރުފިޔާވެސް އަަރއިގެން ހިނގައިދާނެ. އެހެންވީމަ، 

ނޑުމެންނަށް މިބިލަށް އަދި ގޮތެއް ނިންުމމަށް ވޯޓެއް ދޭއިުރަގއި  އެީއކީވެސް އަުޅގަ

ގެ ދާއިރާަގއި ތިބި މީހުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާނެ ގޮތަކަށް މިބިލު އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން ހަމަ މިފުރުޞަތުގައި  ބައްޓަންެވގެންދާނެ ކަމަށް ައޅުގަ

އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން މިބިލު ވަކި މީހަކަށް ަކނޑަނޭޅި ދާ ވާހަަކ 

ނޑުެވސް ހަމަ ޤަބޫލުކު ރަނީ ހަމަ އެގޮތަށްކަން މިމަޖިލީހުގައި މިދެކެވެނީ. ައޅުގަ

މިކަން ވެގެންދާނީ. ެއއީ ުކރީގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކން ކޮށްފައި ހުއްޓަްސ 



  

އަދި ފަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްަފއި ހުއްަޓސް މިބިލުގައި ހިމެނޭ 

ކަންތައްތަކަކީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެ ޢިނާޔަތްތަާކއި އެ ލުއިތައް ލިބިގެންދާނެ. 

ނޑުމެންނަށް މި ވިސްނުން މިހުންނަ ދެން މި ބިލު މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން އަުޅގަ

ގޮތުން މިހާ ުކއްލިގޮތަކަްށ ިމބިލު ހުށަހެޅިގެން މިދަނީ ބިލުގެ މުހިންމުކަމާއި އަދި 

މިކަމުން ލިބެންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތަކެއް ޤާނޫނުައސާީސގައި ާލޒިމުކުރާީތވެ 

ނޑުމެްނ ނިންމަންޖެހޭ އެހެން ހަމައެއާެއކީަގއި ޤާނޫނުައސާީސގަިއ އެބަ ހުރި އަުޅގަ

މާއްދާތަކެްއވެސް. އެހެންވީަމ، އަޅުަގނޑު އުންމީދުކުރަްނ މި ޢިއްޒަތްތެރި 

މަޖިލީހުގެ ރޫޙުހުރިގޮތުން މިކަހަލަ ބިލުތައް ހުށަހެޅިއްެޖއްޔާ ހަމަ މަޖިލިސް 

ެއީކގަިއ މިގޮތަށް ގެންަދވާނެކަމަށް ުހރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް. ހަމަެއއާ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާ އަދި މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް މިވަގުުތ 

ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ނިކަމެތިކަމަކީ ރާއްޖެއަށް މަހެްއ ނުބާނާ. އެހެންވީމަ، 

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަނަން މާދަމާ ނަމަވެސް ބިލެއް ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ 

ދެއްވުމަކީ އެދޭކަމެކޭ. ހުރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެންބަރުންވެސް މިއަށް ތާއީދުކޮށް

ރައްޔިތުންނަށް، މަސްވެރިންަނށް އެމީހުން މިހާރު ޖެހިފައި ތިބި ނިކަމެތި ހާލުން 

ނުޑ އުންމީދުކުރަން މި  ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ބިލެއް ހުށަހަޅަން. ދެން އަޅުގަ

ަވއިގެން މަޖިލިސް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެއަށް ތާއީދުުކރައް

ހަމަ އެކުއެކީ ިދގުދަންމާލުަވއިގެން ގޮސް ހުރިހާ ރާއްޭޖގައި ތިބި ޢިްއޒަތްތެރި 

ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ިޢއްަޒތްތެރި މަސްވެރިންނަށް މި ޢިނާޔަތްތައް ލިބޭެނ 

 ގޮތަކަްށވުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ.

ނޑުމެންނަށް ނުދެއްކި ހުރީމަ. ދެން އަޅުަގނުޑވެސް ވަރަށް ހިތާމަކުރަން މިތަނުގައި  ުާހަކަތައް އަުޅގަ

އި އިލްޒާމުތައް އެިޅގެންދާ ކަހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައެއް މީހުންގެ ބޮލުގަ

ނޑު ސާފުކޮށްލިން. ތޮއްޫޑ  ގޮތަކަށް ވާހަކަެދކެވޭީތ، އެާކރުކޮޅުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު މިތަނުގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ިހތްހަމަޖެހޭ ވާހަކަފުޅެއް 

މީހަކަށް ހެދޭ  ދައްކަަވއިފި. ދެން ައޅުަގނުޑވެސް ހަމަ ބަލައިގަންނަން ިމއިކީ ވަކި

ނުޑމެން ޤަބޫލެއްނުކުރަން މިބިލަކީ ަވކި މީހަކަށް ހެދޭ  ބިލެއް ނޫންކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނެއް. ދެން، ސިޔާސީ  ބިލެއްކަމަށް. އެހެން ޤަބޫލެއް ނުވެސްކުރާނަން އަުޅގަ

ނޑިނޭިޅ  ނޑުމެން ދައްކަމުން މިދަނީ. ކެ މަޤާމުތަކުގެ މީހުން މަދުކުރާ ވާހަކަ އަުޅގަ



  

ނޑުމެން ޮގވަމުން މިދަނީ ސިޔާސީ މަޤާމުތަަކށް މީހުން ގިނައޭ. އަޅުގަ 

މިމަޖިލީހުގައިވެސް އަދި ސިާޔސީ އެހެން މާޙައުލުތަުކގަިއެވސް މިކަހަލަ ވާހަކަތަެކްއ 

ނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ ސިޔާސީ މަޤާމުތައް މަދުކުރަން  އެބަދެކެޭވ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެއަްށ މުވަްއޒިފުންގެ ވާ 90ބަލާއިރު މިބިލުގެ މި  ހަަކއަީކ އަުޅގަ

ނޑަށް ީހަވނީ. ދެން، މިބިލުގެ މި  ވިސްނުން ބެހެއްޓުން ުބއްިދެވރިކަމެއްހެން އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން މިއޮންނަނީ.  އެްއގޮތަކަްށވެސް އަދަދެްއ ނޭނގޭ ގޮތަށް މިއަދަދުތަެކއް ކަ

އެނޭގކަށް ނެތް. މީތި. ެއއްކޮށްލީމާ ޖުމްލަ އަދަެދއްެވއް  އެކި ަބއިބަޔަްށ މިހުންނަނީ

ނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ  މިލިޔަން  438މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މުސާރަވެސް އަުޅގަ

ރުފިާޔކަން މިއޮތީ  65900ރުފިޔާ މަހެއްގެ މައްޗަށް އެަބ އެނގޭ ަކނަޑއެޅިގެން 

މުސާރަދޭކަން. މިވަރަށްވުެރ އިތުރުެވގެންެވސް ިދއުމަކީ ފަހަރުަގއި 

ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިބިލުަގއި މިހުންނަ ގޮތުން ހުރިހާ އެކަީށގެންާވކަމެއް. ރަީއސު

އެްއޗެއް ޖުމްލަކޮށްލާފައި ނިމޭއިރުަގއި ފަހަރުގައި ފަސްމިލިޔަނެއްހާ ރުފިޔާވެްސ 

ނުޑމެންނަށް މިބިލަށް އަދި  އަރަިއގެން ހިނގައިދާނެ. އެެހންވީމަ، ެއއީީކވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ގެ ދާއިާރގައި ތިބި މީހުންނަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ވޯޓެއް ޭދިއރުގައި އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  ޖަވާބުދާރީވާނެ ގޮތަކަށް މިބިލު ބައްޓަންވެގެންދާނެ ކަމަށް ައޅުގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަްނ މިބިލު ވަކި މީހަކަްށ  ދެން ހަމަ މިފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ނުޑެވސް ހަމަ ޤަބޫލުކު ނޑަނޭޅި ދާ ވާހަކަ މިމަޖިލީހުގައި މިދެެކވެނީ. އަުޅގަ ރަނީ ކަ

ހަމަ އެގޮތަށްކަން ިމކަން ެވގެންދާނީ. ެއއީ ކުީރަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ 

ކޮށްފައި ހުއްޓަސް އަދި ފަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައި ހުއްޓަްސ 

މިބިލުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަަކކީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެ ޢިާނޔަތްތަކާއި އެ ލުއިަތއް 

ނޑުމެންނަށް މި ލިބިގެންދާނެ. ދެން މި ބިލު މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން އަުޅގަ

ވިސްނުން މިހުންނަ ގޮތުން މިހާ ކުއްލިގޮަތކަށް މިބިލު ހުށަހެޅިގެން މިދަނީ ބިލުެގ 

މުހިންމުކަމާއި އަދި މިކަމުން ލިބެންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތަކެއް ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ 

ނޑުމެން ލާޒިމުކުރާތީވެ ހަމަެއއާެއކީަގއި ޤާނޫނުއަސާީސގައި އެބަ  ހުރި އަޅުގަ

ނޑު އުންމީދުކުރަން މި  ނިންމަންޖެހޭ އެހެން މާއްދާތަކެއްވެްސ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރޫޙުހުރިގޮތުން މިކަހަލަ ބިލުތައް ހުށަހެޅިއްޖެއްޔާ ހަމަ 

މަޖިލިސް މިގޮތަށް ގެންަދވާނެކަމަށް ހުރިހާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންވެސް. 



  

ނޑުމެންގެ ދާއިރާ އަދި މުޅި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށްވެްސ ހަމައެއާ ެއކީަގއި އަުޅގަ

މިވަގުތު ދިމާވެފަިއވާ އެންމެ ބޮޑު ނިކަމެތިކަމަކީ ރާއްޖެއަށް މަހެއް ނުބާނާ. 

އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑު ހުށަހަާޅލަނަން މާދަމާ ނަމަވެސް ބިލެއް ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ 

ދެއްވުމަކީ އެދޭކަމެކޭ. ހުރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެންބަރުންވެސް މިއަށް ތާއީދުކޮށް

ރައްޔިތުންނަށް، މަސްވެރިންަނށް އެމީހުން މިހާރު ޖެހިފައި ތިބި ނިކަމެތި ހާލުން 

ނުޑ އުންމީދުކުރަން މި  ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ބިލެއް ހުށަހަޅަން. ދެން އަޅުގަ

ަވއިގެން މަޖިލިސް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެއަށް ތާއީދުުކރައް

ހަމަ އެކުއެކީ ިދގުދަންމާލުަވއިގެން ގޮސް ހުރިހާ ރާއްޭޖގައި ތިބި ޢިްއޒަތްތެރި 

ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ިޢއްަޒތްތެރި މަސްވެރިންނަށް މި ޢިނާޔަތްތައް ލިބޭެނ 

 ގޮތަކަްށވުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ.

 

ނޑު ފުރަތަމަވެސް `. އަްއސަލާ ކޮމަންޑޫ ާދއިާރގެ މެްނބަރު   މްޢަލައިުކމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

ނޑު  ޙުަސއިން ަވީޙދު ވާހަަކދެއްެކވުން: އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ރަްއިޔތުންގެ ފަރާތުން މަޢާފަށް އެދެން. އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ަރއްޔިތުްނގެ ޙަްއޤުގައި ަރއްޔިތުްނގެ  ވަރަށް ވަޢުދުތަްއވިން ައުޅގަ

ންދޭނެކަމަށް. ނަމަވެސް، ޖުމްލަގޮެތއްަގއި ަރއްޔިތުންނަްށ ކަންތައްތަކަށް އިްސކަ

ނޑުމެންގެ ކުރީެގ ރައީސްކަންކުަރްއވާފަިއވާ  ފައިދާވާނެ ބިލުތަްއ ބަހައްާޓ އަުޅގަ

ނޑު  ނޑި މަސައްކަްތކުަރން ޖެހުމަކީ އަޅުގަ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ަޙއްުޤގަިއ މެދުނުކެ

ނަމަވެސް، މިމަޖިލީހުގެ ގިަނ ދާއިރާގެ ފަރާތުން މަޢާފަށްއެދޭކަމެއް. އެހެން

މެންބަރުން މިކަމަށް ވޯޓުދެއްީވމަ އަޅުަގނުޑވެސް މިހިރީ މިަކމުގައި ކުރިއަށް ދާން. 

ނޑުވެސް ަހމަ ފާހަގަކޮށްލަން މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލުަގއި  އާދެ، ދެން އަުޅގަ

ންެގ ގެ )ށ( ގައި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާަފއިވާ ބޭފުޅު 9

ތެރެއިން އެކި ބޭފުޅުންނަށް ެއކި މިންވަރަށް އެކި ވަރުވަރަްށ ކަންތައްތައް ކުރުްނ 

ނޑު ދަންނަވަްނ  އެީއކީ ރަނަގޅުގޮެތއްނޫން. ދެން އަދި ހަމައެާއއެުކ ައޅުގަ

ގެ )ނ( ގަިއ، ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުން  9ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ، ހަމަ 

ީމޮގތުން މުޚާޠަބުކުރުމުގައި އެމީހެއްެގ ނަމުގެ ކުރިއަްށ ވަިކވެފަިއވާ މީހަކަށް ރަސް

ނޑަށް ހީވަނީ ިމއީ އޮޅުމަކަށް ވެދާނެހެން.  ރައީސް މިލަގަބު ބޭނުންކުރުްނ. އަުޅގަ

އެހެންވީމަ، ކުީރގެ ރައީަސކަްށ ކުރީގެ ރަީއސް ކިޔުން ެއީއ ރަނގަޅުގޮެތއް. ދެން 



  

ދާކުަރއްވާަފއިވާ ބޭފުޅުްނގެ ހަމަ މިގޮތުން ރައީސްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމު އަ

ތެރެއިން އެއްަދއުރު ވިަޔސް ައދި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތްގޮުތން ދެ ދައުރު ވިޔަސް 

ނުޑ  ހަމަ ޢިނާޔަތްތައް އެްއވަރުވާްނޖެހޭނެކަމަށް ފެނޭ. ދެން، ހަމަ މިގޮތުން އަުޅގަ

ވާ މީހަކު ވަނަ ާމއްދާ. ރައީސުލްޖުމްހުރިއްާޔގެ މަޤާުމން ވަިކވެފައި  4ފާހަގަކޮށްލަން 

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ެގއެއް އެކަީށގެންވާ ފެންވަުރގެ ެގއެއް ދިނުން. މިީއ 

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ކުރިްނ ވާހަކަދެްއކެިވ ބަެއއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ވިދާޅުވެަފއި އެަބއޮތް ެއއީ، މާލޭގައި ގެދޮރު ނެތް ބޭފުެޅއްނަމަ އަދި މާލޭގަިއ 

މަ މާލެއިން ކޮންމެވެސް އެކަީށެގންވާ ފެންވަުރގެ ެގއެްއ ދިރުއުޅުްއވަން ބޭނުންފުޅުނަ

ދިނުން. ދެން، ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ދެވޭ އެންމެ މަތީ ފެންވަރަކަށް މިހެން 

އޮތުމަކީ ވަރަށް ޮއޅުންއަާރނެ ކަމެއްކަމަށް ފެނޭ. އެެހންވީމާ، މިކަމަށްެވސް 

ނޑުމެން ެއކަމާ މިނިސްޓްރީތަކާ ވާހަކަދަްއާކ  ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް އަުޅގަ

ނޑަެއޅުން ފެނޭ.  ކޮންމެވެސް މިންވަެރއް ފާހަަގކޮށްަގއި ކޮންމެެވސް މިންވަެރއް ކަ

ދެން އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެްނ ޤައުމުތަކުަގއިެވސް މިކަން ކުރާ އުސޫުލގެގެމަތީން 

ނޑަެއޅުންެވސް ފާހަގަކުރަން. ދެން،  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ދޭން ވަކި މުއްދަތެއް ކަ

ން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަޖެޓަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ަޚރަދުބޮޑުވެދާނެ ކަމެްއ، ހަމަ މިގޮތު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރއްވާަފއިާވ ބޭފުޅަކު އަހަރު އެއްފަހަރު އެބޭފުަޅކު 

ބޭނުންތަނަކަށް ވަޑަިއގެން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރެްއވުމަށް. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަްށ 
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ނޑަްށވެސް ވަރަށް  އްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ  ބުނާ ބުނުން ބައެއް ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން. މިއީ އަުޅގަ

 މައުމޫން ޤަބޫލުނުކުރާ އެްއޗެއް. ައދި ކުރީގެ ަރއީސް ައލްއުސްތާޛް 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވެއްޖިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން މީގައި ތަންޮކެޅއް އުފާވާންޖެހޭ. އެީއ 

އެމަނިކުފާނަީކ މިހާރު އުމުރުފުޅުން ވަރަްށ  މީގައި އުފާވާންޖެހޭ ސަބަަބކީ

ނޑުމެން މިހާރުގެ  70ގިނަދުވަްސވީ ބޭފުޅެއް. ގާްތަގނޑަކަށް  އިން މަތީގެ. ައޅުގަ

ހަމަނުާވ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމަ،  40ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކީ އަދި 



  

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަުދ ަރއީސް ނަޝީދަށޭ. އެއީ  މީގައި އަސްލު ފައިދާ ޮބޑީ ައޅުގަ

 40ގާތްަގނޑަކަށް ދުިނޔަީވގޮތުްނ ބަލާއިރު އެމަނިކުފާނު އަިދ ގާތްަގނޑަކަށް 

ނޑަށް ބެލެވެނީ. އެއީ، ފަހެ އެކަމަކު  އަހަރު ދުނިޔޭގައި ހުންނަވާނެކަމަށް އަޅުގަ

އިންސާނަކު މަރުވުމާއި ދިރުުވން އެއީ ކޮންމެ ވަގުަތކުެވްސ. އެކަމަކު ދުނިޔަީވ 

އަހަރު މިފަދަ އިނާޔަެތއް ދޭން ބަލާއިރުަގއި  40ރު. އެހެންވީަމ، އުސޫލުން ބަލާއި

ނުޑ  މިއީ ޚަރަދުބޮޑުވާނެކަމަށްކަމަްށ އަޅުަގނުޑވެސް ދެކެން. ެއހެންވީމަ، އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގައި ޤާނޫނުއަސާީސއަްށ ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ނަމަވެސް މި ރައީސްކަން 

ނޑުމެންނަށް މި ލިބޭ އުމުރު ތަންކޮެޅއް އެަބޖެހޭ ދޮށިކުރަން. އޭ ރުން ައޅުގަ

މުސްތަޤްބަލުގައި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ުކޑަެވގެންދާނެކަްނ 

ވަރަކަްށ  70ޝައްެކއްނެތް. މިހެން މިގޮތަށް އޮތްކަމަށްވަންޏާ ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ 

ހަކަށް އަހަރުތެރޭ ތިބޭނެހެން. މިހެން މިކަން،  50ރައީސުން ކުިރއަށް އޮްތ 

އުމުރުގައި ަރއީސްކަން ލިެބންޏާ އަޅުަގނޑަކަށް ިހއެއްުނވޭ މިއިން އެްއވެްސ މި

މީހަކު ނިޔާވާނެހެނެއް ޭއެގ ކުރިއަްށ އޮތް ތަަނކު ިއނގޭތޯ. މިއީ ދުިނޔަީވ 

އުސޫލުން އަޅުަގނޑު ހަމައެަކނި ދަންނަވާލާ އެއްޗެއް. ފަހަރެއްަގއިެވސް އުމުރަކީ، 

ނުޑމެންގެ ދަރިން އެބަ މަރުވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށްވުެރ  އެންމެ ޅައުމުރުަގއި އަުޅގަ

ކުރިންވެސް. އެހެްނވީމަ، ދުނިޔަވީ އުސޫަލކުން ބަލާއިރުގައި މިއީ ޙަޤީޤަތަީކ 

ނުޑ ދަންނަވާނީ ފަހަރެއްަގއިެވސް ރަީއްސ  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

މަޢުމޫނަކަށް މިއަކުން މާބޮޑު ފައިދާއެއް ނެތޭ. ކުރީގެ ރައީސް، ކުީރގެ ރައީްސ 

މަޢުމޫނަކަށް ނެތޭ. މިހާރު ކުރިއަށް އަންނަންތިބި ރައީުސންނަށޭ މީގައި ފައިދާ 

 ބޮޑީ. ހަމައެކަނި މިވާހަކަ ދަްނނަވާލުމަށް އަޅުަގނުޑ، އިށީްނނަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނުޑވެސް ހަމަ ކުިރން ބައެއް ޢިްއޒަތްތެ ނޮިޅވަަރމް ދާިއާރގެ މެްނބަރު   ރި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 މެންބަރުން ފާހަގަކޮށްލައްވާަފއި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާލާއިރުަގއި ދެވަނަ  މުޙަްނމަދު ަނޝީދު 

ނޑަށް ހަމަ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފުރުޞަތެއް މިހޯދީ ހަމަ މިކަމުގައި މުހިންމުކަމަށްޓަކަިއ. އަޅުގަ

ފެންނަނީ މީގައި އިްޞލާޙުކޮށްލަން ހުރި ކަންތައްތަކެްއ ހުރުމާއެުކ 

ަގނޑުމެންނަށް ބަލާލި ބަލާލުމުން އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ ޖިނާޢީ ކުށްތަކުގެ ސަބަބުްނ އަޅު

ނުޑެވސް ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން  އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ތަފާތު ުނކުރެްއވޭނެކަމަށް އަުޅގަ



  

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އުޅުުނ ބަެއއް ނުކުތާަތއް ަބއެްއ  ހަމަ އެހެން އަުޅގަ

ލައްވާފަިއ އެބަހުރި. ެއއީ ާރއްޖޭގެ ޤާނޫުނއަސާީސ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަޮކށް

އެބަ ތަންދޭ އަންހެން ބޭފުޅަކުވެސް ރާއްޭޖގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރްއވަން. 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ދެން އަދި މިއާއެކު  އެހެންވީމަ، ެއކަން އަުޅގަ

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަނެއްތަްނކޮޅަކީ ަރއީ 

ދައުރު އެއްފަހަރު ފުރުްއވި ބޭފުޅެއްކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އަދި ދެ ފަހަރަކު އެ 

މަޤާމު އަދާކުރެއްވި ބޭފުޅެްއކަމުގައި ވީނަމަވެސް މި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގަިއ 

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ. އެހެން މިދަންނަވަނީ  ތަފާތުކުރުންތަކެއް ހުންނަން އަޅުގަ

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމު އެބޭފުޅަކު ކުށެއްނެތި އަދާކުރެއްވީާމ ރައީ

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ފައިާސއިން އެބޭފުޅަކަށް އަުޅގަ

މިއަރުވާ ޢިްއޒަތެއް ުނވަަތ ޢިނާޔަތެއް މި ޢިނާޔަތަކީ. އެހެންވީމަ، ފުރަތަމަ 

ކު ކުށެއްނެތި އެަމޤާމު އަދާކުރަްއވާފަިއވާ ފަހަރުވެސް ތެދުވެރިކަާމ އަމާާނތްތެރިކަމާއެ

ވާކަމަށްވާނަމަ އެބޭފުޅަކަށް ެއ ޢިނާޔަތްތައް އެމޭރުމުން ައދާކުރައްވަންޖެހޭނެކަމަށް 

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. ދެން ހަމަ އެހެން މާލީ ޢިނާޔަތްތަކުގެ އިތުރުްނ، 

ނޑު ވަރަ ށްބޮޑަށް ކަންޮބޑުޭވ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަލާލާއިރުަގއި ހަމަ އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވާ ބޭުފޅަކު އެޕާޓްމަންެޓއް 

ކުއްޔަށްހިފަިއގެން ނުވަތަ ެއހެން ބޭފުޅެއްގެ ގެެއއްަގއި ކުއްޔަށް ިހއްޕަަވިއގެން 

ހުންނަވަންޖެހުން އެއީ އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލުކުެރޭވނެކަމެއްނޫން. އެހެން 

ތިމާގެ ބޭފުޅެއްގެ އަރިުހގައި ހުންެނވުންވެސް އެީއވެސް  މިދެންނެވެނީ އަދި

ޤަބޫލުކުރެއްވޭެނކަމެއްނޫން. އެހެން މިދަންނަވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގ 

މަޤާމުގައި ހުންނެވުމަށްފަހުގަިއ އެމަނިކުފާނުގެ އެ ހިތްޕުުޅހަމަޖެހިވަޑައިގަންަނާވ 

ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަާވ  ބޭފުޅުންވެސް ތިއްަބވާނެ ެއމަނިކުފާނާމެދު އަދި

ބޭފުޅުންވެސް ތިއްަބވާނެ. އެހެންވީމަ، މި ތަފާތު ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން 

އަޅުަގނޑުމެން މެދުމިނުގެ ޮގތެއްަގއި ދިރިއުުޅއްވުން އަބުުރވެރިކަމާެއކު އުުޅއްވޭެނ 

 ގޮތްތަެކއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމު އަދާކުަރއްވާ ނިމުމަށްފަހުގައި 

އެބޭފުޅަކަށް އަުރވަންޖެހޭނެ. ދެން ހަމަ ދެންމެއަކު އޭދަފުށި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ 

ނޑުމެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގ  މެންބަރު އެފާޅުކުރެްއވި ަފދައިން އަުޅގަ



  

އަހަުރވީމާ  35މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ އުމުުރ ވަރަށް ަހގުކޮށް ިމއޮންނަނީވެސް. 

ގެ މަޤާމަށް އެބަ ކުރިމަތިލެއްވޭ. އެހެންވީމަ، އެމަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމު 

އަހަރުަގއިވެްސ ބޭފުޅަކު  40ކުރިމަތިލައްވާަފއި ކުެށއްނެތި ގާތްަގނޑަކަްށ އުމުރުން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ަމޤާމުގެ ދައުރު އަދާކުރަްއާވ ނިމިވަޑަިއގެންފާނެ. 

ގަިއ މައްސަލައަކަްށވެގެްނ އެހެންނަމަވެސް، މި އުމުރެއް ނޫންކަންނޭނގެ މީ

ނޑުމެން މި ޢަމަލުކުރާގޮތަށް  މިއުޅެނީކީ. ފަހަރުގައި މިހާރު އަޅުގަ

ޢަމަލުކުރަންފެށީމަ މިއަދު އެންމެ ބޭފުޅެއް މިހުންނެީވ. އެހެންނަމަވެސް، 

ވަރަކަްށ  5ނުވަތަ  4މުސްތަޤްބަލުގައި ައޅުަގނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި ތިއްަބވާފާނެ 

ޖުމްހޫރިއްޔާކަން އަދާކުރަްއވާފަިއ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. ބޭފުޅުންވެސް ރައީސުލް

ނުޑމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް  ނަޑއެުޅއްވުުމގައި އަުޅގަ އެހެންވީމަ، މި އިނާޔަތްތަްއ ކަ

ބުރައަކަށް ުނވާނެ އެހެންަނމަވެސް، އެބޭފުޅަކަްށވެސް ޝަރަފްވެރިގޮެތއްަގިއ 

ްށ ވާންޖެހޭނެ. ދެން ދިރިއުޅުމުގެ ކަންަތއްތައް ހަމަޖެއްސެވޭނެ ފުރުޞަތަކަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން 

އަދާކޮށްފަިއވާ ބޭކަނބަލެްއގެ ފިރިކަލުންނަށް އެ ދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް ޤާނޫނުަގިއ 

ނަޑއެޅިފަިއާވއިރުަގއި އެބޭުފޅުންނަކަށްވެސް ފަހުން ވަޒީފާަތކަށް ވަަޑިއގެން.....  ކަ

 

 ވަގުތުހަމަެވއްޖެ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ވަޒީފާތަްއ އަދާކުެރްއވުން ެއއީ ވަރަށް ތަދިފުުޅކަމަކަށްާވނެ. އެހެންވީމަ، ިމ  ނޮިޅވަަރމް ދާިއާރގެ މެްނބަރު 

 ިޢނާޔަތްތައް މިދެނީ. ޝުކުރިްއާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ވާހަކަެދއްކެުވން: މުޙަްނމަދު ަނޝީދު

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަްށ މުހިންމު ޕޮއިންޓެއް  ގެ ެމންަބރު ތުލުސްދޫ ާދއިރާ 

ފާހަގަކޮށްލުމުގެގޮތުން މިފުުރޞަތު މިހޯދީ. އެއީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ާވހަކަެދއްކެުވން: ރޮޒެިއނާ ާއދަމް

ވޯޓު ދިނުމާއި ގުޅިގެްނ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެން ނިންމަން 

މިކަމާ މައްސަލަޖައްސާ ިއމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ބިލެްއެގ ވާހަކަ މިތަނުަގިއ 

ދައްކަަވއިފި. އަދި ރޯދަމަސް ކައިިރވާ ވާހަކަ. ައޅުަގނުޑމެން ކައިބޮއެ އުޅެީނ 

ނޑުމެން ަކއިޮބއެ އުޅެން އެހެން  ހަމައެކަނި ރޯދަމަހަކުނޫން. އަުޅގަ



  

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަީނ މަސްމަހުގައިވެްސ. ދެން އަ  ނެއްކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލާޒިމް ކުރެޭއ  798ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާއިން އަުޅގަ

ގައި ަރއީްސ  9008، 77މިޤާނޫނު ހަދާ ނިންމާފައި އޮންނަން. ނޮވެމްބަރު 

މައުމޫން ވެރިކަމުން ފައިބާވަަޑއިގެންެނވިއިުރގައި މިާޤނޫނު އޮންނަންޖެހޭނީ 

މަސް ވެގެން މިދަނީއޭ.  8އަށް މި  77ހެދިފައޭ. މިހާރު އޭގެފަހުން މިމަހު ޖުލައި 

އަދިވެސް މިކަންަތއް އޮީތއޭ، މިޤާނޫނު މިއޮތީ ނުހެދިއޭ. މީގެ އިތުރުން މިހާރު 

ސެކިއުރިީޓއަށް އެބޭފުޅާއަށް ައރުވާފައިހުރި ސެކިއުރިީޓވެސް މިހާރު ނަންގަވައިފިއޭ. 

ރެ ދޭތެރެއިން އަލިާވގޭދޮށަށް މީހުން އެްއވުމާއި މީގެތެޭރަގއި އެހެންވީމަ، މިހާރު ދޭތެ

ނޑުމެން ކަންބޮުޑާވ  އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންވެސް ހިމެނުމާއި ގުޅިގެން އަުޅގަ

ނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ.  ހިސާބަށް މިހާރު ކަންތައްތައް ގޮސްފަިއވާކަން އަުޅގަ

ފުޅު ދައްަކަވިއފި ކުރީގަިއ ރާއްޖޭެގ އަދި މިތާނގައި ވަރަްށގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަ

ވެރިކަންކޮށްަފއި ތިއްބެވި ބޭުފޅުންވެސް މިހާރު ރާއްޖޭގައި ނެތުމާއި މިކަހަލަ އެތައް 

ކަންތައްތަެކއްގެ ވާހަކަ. ައދި ނިޔާވެފައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންހެން މިތިއްބެވީ. 

ނޑުމެންނެއް ބޭނުމެއްނޫން ރައީސް މައުމޫނަކަށް ކު ރީގަިއ އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ރައީސުންނަށްވެސް ކަންތައް ވެގެންދިޔަހެން ވާކަށް. އެހެންވީމަ، މިކަމަކީ މިހާުރ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކަށްވެއްޖެ. އެހެންވީމަ، ޤާނޫނުއަާސސީްނ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލާޒިމްކުާރކަމެއް މިހާތަނަށްވީއިރުަގއި ނުނިމި އޮތީމަ. މި ބިލު 

ނޑުމެންަނށް މިއަދުން މިއަދަށްވެްސ ނިންމަން މުހިންމު މިއީ ހަމަ އަޅުގަ 

ނޑު ދެކޭާވހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ބިލެއްކަމަށް އަުޅގަ

 

ނުޑވެސް މިފުރުޞަތުގައި ުކޑަުކޑަ  ގެމަނަުފށި ދާިއާރގެ މެްނބަރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނޑު  ދެއްެކވުން:ވާހަކަ  އިލްާޙމް އަްޙމަދު އެްއޗެްއ ދަންނަވާލާފައި ކޮމިީޓއަކަށް ފޮުނވުމަށްޓަކަިއ ައވަްސކޮށްލާނަން. އަުޅގަ

ދަންނަވަނީ ޙަމްޒާ، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ވަރަްށ 

ރައްޔިތުންނަށް ޮއޅޭގޮތަްށ ވާހަކަދެްއކީމަ ެއކަމާ ވަރަްށ ހިތާމަކުރާ ވާހަަކ 

ވަން. އެހެންވީމަ، އެަކހަލަ ވާހަކަތައް ދަްއކަާވއިރު ވީހާވެސް ފެްކޓާެއއްކޮްށ ދަންނަ

ނުވަތަ ޙަޤީޤީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުަގނުޑ އެބޭފުޅާއަށް ވަރަްށ 

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއެއް. ހަމަެއއާެއކު ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ 



  

ވި ގޮޅާޯބއޭ، ގަންޖާބޯއޭ. ދެން އެކަހަލަ ބޮލެްއެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ިވދާޅު

ނޑަށް ރަނގަޅުވާަހކަެވސް މިފުރުޞަތުގައި  ވާހަކަ ނުދެއްެކވިްއޔާ ައޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެްނ  ދަންނަވާލަން. ދެން އަޅުގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޭދ ޢިނާޔަތްތަކާއި ލިބެންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީގެ 

ނޑު ދެޭކގޮތް ިއނގޭތޯ މިއީ. ބިލުަގިއ އަ 5ވާހަކަދަްއކާއިރު  ހަުރވެފައިާވ، އަުޅގަ

އަހަރުން ފެއިލްވާ  5މިބައި އިތުރުކޮށްެދއްަވއިިފއްޔާ ރަނގަޅު. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ދެއްވާ ޢިނާޔަތްތައް ތަފާތުކޮްށދެއްވާފިްއޔާ ހިތަށްއެީރ 

 ނަން. ޝުކުރިއްޔާ. ރަނގަޅުވާނޭ. އެހެންވީމަ، އެާވހަކަ ދަންނަވާލާފައި ނިންމާލާ

 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ  މަނަދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު   ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ޮކށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންެޖހޭ ރައްކާތެރިކަާމއި  ވާހަކަެދއްކެުވން: މުޙަްނމަދު ާޠރިޤް

ށަހެޅި، މިއަދު ފާސްކޮށް، މިއަދު މިހާ ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ބިލު މިއަދު ހު

ބުރަމަސައްކަތާެއކު މިކަންކުަރން ބޭނުންވެގެން މިއުޅެނީ ކީއްެވގެންތޯ މިއީ 

އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ޙަޤީޤަުތގަިއ ައޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންެގ 

 އެތައް ަބއިވަރު ކަންތައްތަެކއް، ރަްއޔިތުންނާ ގުޅުންުހރި އެތައް ބަިއވަރު 

ނޑުމެްނގެ މައްޗަްށ  ކަންތައްތަެކއް މިޤާނޫނުއަާސސީގަިއވެސް އެބަހުރި އަުޅގަ

ލާޒިމްކުރާ. އެހެންނަމަވެްސ، މި ބިލު މިގޮތަށްޮގސް ައވަހަށް ނިމޭކަން ެއީއ 

ނޑުމެން އުއްމީދުކުަރނީ ކުރިއަށްއޮތްތާނަގިއ  އަޅުަގނުޑވެސް އުާފކުރާކަމެއް. އަޅުގަ

ލުތައް މިގޮތަށް ހަމަ ރެއާއި ދުވާުލ ރައްޔިތުންނާ ސީދާ ގުޅުްނހުރި ބި

މަސައްކަތްކޮްށގެން ހަމަ ކޮިމޓީއަށްވެްސ އެުދވަހު ފޮނުަވއިގެން އެކަންަތއްތަްއ 

ނޑުމެންގެ ކަންަތއްތަްއ  އެދުވަހުން އެުދވަހުން ނިމިގެންދާނެ މަގަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވާ   ބައްޓަންކުރެވޭޯތ މަސަްއކަތްުކރުން. އާދެ، އަުޅގަ

ނުކުތާއަކީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއވާ ބޭުފޅަކަށް ޢިނާޔަތްތަްއ 

ނަޑއެޅުމުަގއި މި ބިލު ފާސްވެގެން ޤާނޫނަކަށްެވގެްނ ދާއިރު އޭގެ ކުީރގެ  ކަ

ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްަފިއ އޮތުމާއެކު ައޅުަގނޑު ހަނދާނަށް އަންނަނީ މިއީ 

ކޮށްަފއި ހުރި އެންމެ ބޭފުޅަކު މިަވގުުތ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްކަން

ދުނިޔޭގަިއ ހުންނެވިކަުމގަިއިވޔަސް އޭެގ ކުީރގަިއވެސް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ 



  

ކުރަްއވައިިފއޭ. އެބޭފުޅުންގެ އާއިާލވެސް އޮންނާނޭ. އެބަޮއތޭ. އެހެންވީމަ، މީގަިއ 

އޭ މިސާލަކަށް، އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލުން ރަނގަޅުވާެނކަމަށް އަުޅަގނަޑށް ފެނެ

އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ ގެދޮރާިއ މުދަލާއި ހުރިހާ އެއްޗެއް ޭއރު އޮތް ސަރުކާރުން 

ނަންގަވާ އެކަންތައްަތއް ވެގެްނދިޔައިރު އެ ާއއިލާއަށް ލިބެްނޖެހުނު ރައްކާތެރިކަމާިއ 

ނޑުެގ ވިސްނުމަކީ މި ބިލު  އެކަންތައްަތއް ލިބިފަެއއްނެތް. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ވެގެންާދއިރު އެީއވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ޤާނޫނަކަށް

ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅަކަްށވާީތ އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަަޑިއަގންނަވާ ރައްކާތެިރކަމާއި 

ޙިމާޔަތާ އެހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ޭއގެ ރައްުދވާ ޙަޤީޤީ ފަރާތަކަށްވާނީ މުޅި 

އިލާއަށް އެ ގެްއލުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަުލ އާއިާލވެސް ހިމެނޭގޮތުންކަމަށްވާތީ އެ އާ 

ލިބޭނެކަހަލަ މަގަކަށް ކީްއވެެގންބާއޭ މި ބިލުގައި އިޝާރާްތކޮށްލައްވާަފއި ނެތީ. މި 

ނޑަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ މިއިން  ބިލު ފާސްވެގެން ޤާނޫނަކަށްެވގެންދާއިރު އަުޅގަ

ގާފަިއާވ މީގެކުރީަގއި މިދެންނެީވ މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވުުމގެ ކުރިން ހިނ

ކަންތައްތަކަްށވެސް އެޑްރެްސކޮށްފައިވާީތވެ. އާދެ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ 

ކުރަްއވާފައި ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާކަމުން ެއްއވެސް ކުށެއްެނތި ވަކިވާ ބޭފުަޅކަށް 

ރައްކާތެރިކަާމއި ޢިނާޔަްތ ދެންޖެހޭނެކަމީ އަޅުަގނޑުމެން ެއކަުކވެްސ 

މަ، އެފަދަ ބޭފުޅެްއގެ ައނބިކަނބަލުންނަށްވެސް ދެބަސްވާނެކަމެއްނޫން. އެހެްނވީ

ޢިނާޔަތްތަކާއި ކޮންމެވެްސ ކަންތައްތަކެއް އޮތުމަީކ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް 

ނޑު ހިތަްށއަރަނީ  އަޅުަގނޑަްށވެސް ޤަބޫލުކުެރވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ައުޅގަ

ވަުރ ބައެއްފަހަރަށް ވެދާނެއޭ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރްއވާ އެަތއް ބައި 

އަނިބަކނބަލުން ތިއްބަވަފާނެ.  4ބޭފުޅުންތަކެއް އަންަނއިރު ޮކންމެ ބޭފުޅެއްގެ 

ރައީސްކަމުން ވަިކވެަވޑަިއގަްނނަވަން ަކއިރީވީމަ ތަންޮކޅެްއ ނިކަމެތި ާއއިލާެއއްެގ 

ކުއްޖަކާ އިނދެލަފާނެ. ެއ ކޮންމެހެން ކައިވެނިބައްލަަވިއގަންނަވަނީ މިސާލަކަށް  4

ށް އެހީތެިރކަމުގެ އަެތއް ފޯރުކޮށްލަދިނުމުގެގޮތުން ކަމަށްވެސް. ވެދާނެ އެ އާއިާލއަ

އެހެންކަމަށްވަންޏާވެސް އެ އެމަނިކުފާނުގެ ހިތްޕުޅުހެޔޮކަމާެއުކ ނިކަމެތި އާއިާލއަކަްށ 

ނޑު ދަންނަވަން މިުއޅޭ ވާހަކަައކީ  ވަރަކަްށ ކުީރެގ  70އެހީތެރުވުމުެގގޮތުން. އަުޅގަ

އަނބިކަނބަލުންނަށް އެހީތެރިވުން އެީއ  ހަކަށް 40ރައީސުން ތިއްަބވާއިުރ 

 ކިހާވަރެްއގެ ައޅުަގނޑުމެންނަްށ އުފުލޭވަރު ބުރަައކަށްވެދާނެ ބާއޭ....



  

 

 ވަގުތު..... ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑުމެން ިވްސނާލުމަކީ ހަމަ އެންމެ  މަނަދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު   މިކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއިެވސް އަުޅގަ

 ަރނގަޅުކަމެކޭ. ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ވާހަކަެދއްކެުވން: ާޠރިޤް މުޙަްނމަދު

 

ނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދުނީ ހަމަ  މިލަންދޫ ާދިއރާގެ ެމންަބރު   ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

ޙުސްކުރެވެމުން މިދާ ކުޑަުކޑަ އެްއޗެއް ދަންނަާވލަންވެގެން. އަދި މިއަދު ބަ ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢަލީ ރިޒާ

ނުޑ ދަންނަާވނީ ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ބިލެކޭ. މި ބިލާެއއްކޮްށ  ބިލުވެސް އަުޅގަ

އަދިވެސް ހަމަ އިތުރު ބިލުތައް އެޖެންޑާކުެރވިފައި އަިދ މަޖިލީހަށް އަންނާނެ 

ދުވަހެއް ނޭނގިަފއި އެބަުހްއޓޭ. މިސާލަކަށް ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލާނަން ހަމަ 

ހިންގުމުގެ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ބިލަކީވެްސ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ވަރަށް މުހިންމު ބިލެކޭ. އެހެންވީމަ، އެ ބިލުެވސް ައވަހަށް ގެނެސް، ެއީއ 

ނަޑއެިޅގެން ޤާނޫނުއަސާީސގައި  ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ެއ  7ޖުލައި  9009ކަ

ނޑަެއޅިގެން އޮ ތްިހނދު އެއީވެސް ވަރަްށ އިންތިޚާބުވެސް ބާްއވަންޖެހޭނެކަމަށް ކަ

މުހިންމު ބިލެކޭ. އަދި މި މަޖިލީހުން އެޖެންޑާކުރެިވ އެއާބެހޭގޮތުްނވެސް 

މަޝްވަރާކުެރވޭނެ ދުވަެހއް ޭނނގެ. މިކަހަލަ ބިލުތަުކގެ ިމ މަޝްވަރާކުެރޭވގޮތަށް 

ހަމަ މިގޮތަށް ހަމަ ވަގުތު ދިގުކޮްށގެން އަދި ރެާއއި ދުާވލު މަސައްކަތްކޮްށގެން 

މަ ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ މުހިންމު ބިލުތައްވެްސ ނިންމުމުގައި ހަމަ މިފަދަ ހަ

މެންބަރުން އިތުރަށް ސަމާލުވެގެން ިމކަންކަން ނިންމާލަދެއްވުން މެންބަރުންެގ 

އަރިހުންވެސް އެޭދވާހަކަ ދަންނަވާލަން މިފުރުޞަތު ހޯދާލީ. ޝުކުރިއްޔާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

ކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުުޅގަިއ ޝު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ލަމަރުކަޒީ ުއސޫލުތަކާބެހޭ ބިލުގެ ވާަހކަ ވިދާޅުވީމަ، އެީއ ސަރުކާރުްނ 

ނޑުމެން  ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބިލަކަްށވާތީ މާދަމާގެ އެޖެންާޑގައި ެއބައޮތް އަުޅގަ

ބެހޭ ބިލު ނިމުމުން ދެން އަންނަން އޮީތ މިހާރު ބަޙުސްކުރަމުންގެންދާ ޓެކްސްާއއި



  

އެބިލު. އެޖެންޑާަގއި މިހާރުެވސް އޮންނާނީ އެގޮތަށް. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު 

 އަށް.هللاމިއަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

ނޑުެވސް ދެވަނަ `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަ  ފޮނަދޫ ާދއިާރގެ މެްނބަރު   ޅުގަ

 ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ ހަމަ ކުޑަކުޑަ އެންމެ އެއްެޗއް ދަންނަވާލަންވެގެން.  هللاޢަބްުދއްަރޙީމް ަޢބްދު

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވެގެން މިއުޅެނީ ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ  އްެކވުން:ވާހަކަދެ  އާދެ، އަުޅގަ

ބަ ވިދާުޅވޭ މި ބިލަކީ ހަމަ ޚާއްޞަކޮްށ ވިދާޅުޭވ، ަބއެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ

ނަޑއެިޅގެން ކުީރގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްލއުސްތާްޛ   މައުމޫންކަ

ނޑު އެކަަމކު  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އަމާޒުކޮްށެގން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލެކޭ. އަުޅގަ

އެކަމަކާ އެއްބަްސވާކަށް ޤަސްދެއްނުކުރަން. އެހެންަނމަވެސް، އަޅުަގނުޑ 

ނޑުމެން މިބިލަށް މިހާބޮޑު ސަމާލުކަމެއްދީގެްނ ދަންނަވާ ލަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަ

މިއުޅެނީ ހަމަ އެހެންެވގެން. ސަބަބަކީ، ކުރީގެ ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އަްލއުސްތާްޛ 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ދޭތެރޭގައި މިއަުދގެ ސަރުކާުރން ކަންތައްކުރަްއވަން  މައުމޫން

ނޑުމެންނަްށ  ވިދާޅުިވގޮާތއި ޚިލާފަށް ކަްނތައްތައް ކުރަްއވަން ެފއްޓެީވމަ އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަންބޮުޑެވްއޖެ. އެއީ ކަންބޮުޑވާ ދަރަޖައަށް ެއކަން ދިޔަީއ. 

އަހަރު ދުވަހު އަދާކުަރްއވާފަިއ  30ޤައުމެްއގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގ މަޤާމު 

ންަނވާއިުރ ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އެމަޤާމުން ކުށްވެރިުނވެ ވަިކެވވަަޑއިގެން ހު

އެމަނިކުފާނަށް ލިބެންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތަކާއި ޙިމާޔަާތއި ނުލިބޭގޮތަކަށް ކަންަތއް 

ނޑަށް ހީވަނީ އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ވަމުންދާންފެށީމަ އަޅުގަ

މެންބަރުންނާއި އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންވެސް ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއްހެން. 

ނުޑ މިހާބޮޑަށް މިވާހަކަދަްއކާ އެހެންވެގެން އަުޅގަ ނޑު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް އަުޅގަ

އަދި ަވގުތު އިތުރުކުރުމަށް ހުަށހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށް މިކަންތައްތައް މިކުީރ 

 މައުމޫން ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް ކުރީެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައލްއުސްތާޛް 

މާޔަތާއި ރައްާކތެރިކަން ހޯދާދިނުމުގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވީހާ ައވަހަކަށް ޤާނޫނީ ޙި

ނޑުެގ  ބޭނުމުގައި. އެހެންވެ ހަމަ ަކނޑަެއޅިގެން ެއވާހަކަ ދަންަނވާލުމަށް އަުޅގަ

ބޭނުމަކީ. ދެން މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް 

ންެވސް ވިދާޅުެވއްޖެ ކުީރގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރަްއވާފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅު



  

ނޑު ދަންނަވާނީ އެފަަދ  ޝާމިލްވާގޮތަށް މި ބިލު ބަްއޓަންކުރަްއވާ ވާހަަކ. އަުޅގަ

ބޭފުޅަކު ހުރިކަމަށްވަންޏާ މިބިލު ޤާނޫނަކަށްވެގެން ދިޔަީއމަ މީގައި އެބޭފުޅަކު 

ޝާމިލްވާނޭ. އަދި އެފަދަ ބޭފުޅެއްެގ އަނބިކަނބަަލކުވެްސ ހުންނެވިކަމަށްވާނަމަ ިމ 

ނބިކަނބަލުންނަށް ދެންޖެހޭ ޙިމާޔަތްތާއި ޢިނާޔަތް ފާސްވެގެްނ ބިލުގައި މިއޮތް އަ

ހިނގައްޖިްއޔާ އެބޭފުަޅކަށްެވސް އެ ލިިބވަަޑއިގަންަނވާނޭ. އެހެންވީމަ، މިދެވާަހަކ 

 ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތެއް ހޯދީ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.

 

މެްނބަރު. ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް ެއދިވަަޑއިގެން މިަވގުތު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެަވޑަިއގެްނ ތިއްބެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ މިހިސާބުްނ ނިމުނީ. އެންމެފަހު އެއްެޗއް ވިދާުޅވުމުެގގޮތުން  

ެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު.

 

 އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.  ވިލިމާފަްނނު ދާިއާރގެ މެްނބަރު 

 ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަރަށް ބުރަ ުދވަހެްއގަިއ ަވރަށް ބުރަ މަސައްކަތްަތކެްއ ތިޔަ  އަްޙމަދު ނިާހން ޙުަސއިން ަމނިކު 

ނިންމަވާދެއްަވއިފި. ައޅުަގނުޑ ހަމަ ފުރަތަމަވެސް ފަށައިަގންނަމުން މި ބިލުގެ  ެދއްެކވުން:ވާހަކަ

އެންމެފަހު ވާހަކަެއއް ދެްއކުުމގެތެރޭަގއި ތިަޔ އެންމެހާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ކަތުަގިއ ޝުކުރުއަދާކުރަން. ހަމަ ވަރަށް ކެތްތެރިކަމާއެކު ތިބޭފުޅުން މަސައް

ބައިވެިރވަަޑއިގެންެދއްަވއިފީމު. އެކަމަކު ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ އެވާަހކަ ހަމަ 

އެހެން ދަންނަވަމުން އަޅުަގނުޑ ހިތާމަކުރަމޭ ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަގުުތ 

އިތުރުކުރަްއަވއިގެން ކުރިައށް މިގެންދިއުމުަގއި ވަުގތުތައް ބޭކާުރގޮތުަގިއ 

މަށް މަސައްަކތްކުރެްއވީތީ ހިތާމަކުރަން. ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ހަމަ ބޭނުންކޮށްލެއްވު

އެްއވާހަަކއެއް ރިޕީޓްކޮށް ދައްަކވާ އެއް އުސޫަލކުން ހަމަ ރިޕީޓްކުރައްވަމުން 

ގެންދެވި. ބޭފުޅުންނަށް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ވަގުުތ އެބަ ދޭކަންވެސް. 

ރިކަާމއެކު ދަންނަވަން ހަމަ އަޅުަގނުޑވެސް ހަމަ ވަރަށްޮބޑު އެދުމެއް އިޙްލާޞްތެ

މިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންެދވެންހުރި ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު، ައޅުަގނުޑ 

ނުޑގެ ަވގުތުަގިއ ތިބޭފުޅުންނާ  ހަމަގައިމުެގވެސް އަުޅގަ



  

ނޑު ދެއްކިން. ބިލާބެހޭގޮތުން ފަހު  ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާނަމޭ. އެވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު ދަން ނަވާކަމުަގއިވާނަމަ ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަހެއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ނުޑ ހިތަށްއަރާ އެުސވާލުތަކަްށ  ސުވާލުތައް ީމގަިއ ކުރަްއވާަފއި އެބަހުރި. އަުޅގަ

ނޑު ކުޑަުކޑަކޮށް ނަމަވެސް ޖަވާުބދެވޭތޯ އަޅުަގނޑު މަސަ ްއކަްތކުރާނަމޭ. އަޅުގަ

ނިމިގެންދާއިުރގައި ިދވެހި ޔަޤީންކަމާއެކު ދަންަނވަނީ މިބިލު މީގެ ޙަޤީޤީ މަފްޙޫމް 

ޤައުމަށޭ ފައިދާކުރާނީ. މިބިަލކީ ަވކި މީހެްއގެ ނަމުަގިއ ވަިކ މީހަކަށް ަވކި 

ނެޑއް  ކަންތައްތަެކއް ދިނުމަށް ިއޝާރާތްކުރެވިފައި އޮތް ބިެލއްކަމަކަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލެއްނުކުރަމޭ. ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސ މިބިލު އުފެއްދުމަށް 

ނޑުމެންނަށް ލާޒިމްކުރޭ. އަޅުަގނޑު މެންނަށް ތަންދޭ. މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ދެންމެ  ދެންއޮތީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ަބއެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަ

އިޝާރާތްކުރި ފަދައިްނ ަވކިޮގތަކަށް ަވކި ިސޔާސީ ގޯލްތަެކއް ޖެއްެސވުމަށް ޙަޤީީޤ 

ކެއް ރަްއޔިތުންނާއި ހަމައަށް ގެނަސްދެވޭތޯ މަރުޙަލާގެ ވަގުތު ނޫން އެހެން ވާހަކަތަ

މަސައްކަތްކުރީތީ ައޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެ ޚާއްޞަގޮެތްއގަިއ 

އޭގެތެޭރގައި އެކަންަތއް އެބަޮއތް މިބިލުގައި ބަޔާންކުރަްއވާަފއިވާ ަބއެއް މާއްދާތަުކެގ 

ތަރުޖަމާކުރައްާވ  އަދަދުތައް އެބޭފުޅުންނަްށ ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަަކށް

ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ޚިޔާލުތަެކއް ހަމަ ެއގޮތަށް މިތަނުަގިއ އެހެން އަދަދުތަެކްއ 

މިކަމުގެ ޙަޤީޤީ އަސްލާ ނުގުޅޭ އަދަދުތަކެްއގެ ވާަހކަ ވިދާޅުވެެދއްިވކަމީ 

ހިތާމަހުރިކަމެއް. އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެނގޭ ކުރިމަތީަގއި ޮއތީ ރަމަޟާންމަސްކަން. 

ނޑުމެން އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭ ެއ ރަމަޟާންމަހަ ށް ތައްޔާރުވާެނކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންވެސް އެމަަސއްކަުތގައި ތަްއޔާރުވާނެ.  ވަރަށް މުހިންމުކަން އަޅުގަ

އެކަންެވސް ހަނދާންކޮދެްއވަުމން އިރުއިުރކޮޅުން ގެންދެީވ މިބިލާއި ގުުޅަވއިގެން. 

ނޑަށް އެންމެ  މުހިންމު އެްއ ސުވާލެއް އަދާކުިރ ހިތާމަކުރަން. އާދެ، އަުޅގަ

އެއްފަރާތަކީ އާދެ، ހިންނަަވރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާޙީމް 

މުޙަންމަދު ސާލިޙު. އިބްރާޙީމް މުޙަންމަދު ސާލިޙުގެ ސުވާލުަގއި މާއްދާަގއި 

ދައުލަތުގެ ިޢއްޒަތްތެރިންެގ ތެރެއިން އެންމެ ިޢްއޒަތްތެރިކަމުގެ ޝަރަފު 

ނަޑއެިޅގެ ނުޑެގ ވިސްނުން މިބިލުގައި ކަ ންމިވާ ބައި ޭއގެެތރޭގައި ކޮަބއިތޯއޭ އަުޅގަ

ނޑު ަލފާކޮށް ޤަބޫލުކޮށްފައި މިއޮީތ މިއީ ިޑގްނެޓްރީ  މިއޮތްގޮތަކީ. އަުޅގަ



  

އުސޫލުކަމަށް. ތަނެްއގައި އިށީނދެަވޑަިއެގން ތަރުތީބުން 

ދައުލަތުގެ އެންމެ  އެތުރެްއވިކަުމގަިއވާނަމަވެސް އެންމެ ކުރިއަށް އިންަނވާ ބޭފުޅަކީ

ކުރީގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ކުަރއްވާަފއިހުރި ޭބފުޅެއްކަން. އެުއސޫލު 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ޤަބޫލުކުރެްއވި ކޮމަންސެންސުން 

ޤަބޫލުކުރެއްވޭނެ ކަންނޭނގެ މިއީކަން މިާވގޮތަކީ. ދެން އިތުުރ ސުވާލުތަކެްއ، ހަމަ 

ހާ ުސވާލުަތކަށް ޖަވާބުދޭން އަޅުަގނުޑ ބޭނުންވޭ. ައޅުަގނޑު ސުވާލުތަކަށް ހުރި

ހަމަގައިމު ތަްއޔާރު. ކަރުދާްސތައް އެބަހުރި. އެކަމަުކ ަވގުުތ ތަންނުދޭތީވެ އެހެްނ 

ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު، އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ މިއަދު ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް 

ލުތަކެއް ލިޔުމުންެވސް ލަސްވެއްޖެކަން. ތިބޭފުޅުންނަްށ ހަމަ ބޭނުން ކޮންމެ ސުވާ

އަޅުަގނޑު މިހިރީ ޖަވާބުދޭން ތައްޔާރަށް. ދެންހަމަ އިބޫ ުކރެއްވި އަނެްއ، ވަރަށް 

ވަނަ މާއްދާަގއި  8ގިނަ ބޭބޭފުޅުން ކުރެްއވި ހަމަ ކޮމަން ސުވާލެއް މިއީ. ބިުލގެ 

މުަވއްޒަފުންނަްށވުެރ ގިނަ ނުވާނޭ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ރަނގަޅަށް  90މި 

ުމވަްއޒަފުްނ  90ަވޑަިއގެންނެވިނަމަ ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ީމގައި އޮތީކީ ވިދާޅުވެ 

ދޭ ވާހަކަެއއް ނޫން. އެކަްނ އެންމެ ބޭފުޅުން ތަކުރާުރކުރަްއވަމުން ގެންދެިވ 

 90ޚާއްޞަގޮެތްއގައި އެމް.ޑީ.ީޕއަްށ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ މެންބަރުން ހަމަ މި 

 90ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި. މީގައި މިއޮތީ މުވަްއޒަފުންކަމަށް ދޭހަވާގޮަތށް 

ުމވަްއޒަފުންނަށްވެސް ވެދާނޭ.  9މުވަްއޒަފުންނަށްވުރެ ގިނަ ުނވާނޭ. ޭއގެމާނައަކީ 

އަޅުަގނުޑ އިޚުލާޞްތެރިކަާމެއކު މިދަންނަވަނީ މިބިލު މިއޮީތ ޤާނޫނުއަސާީސގެ މި 

ނޑު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ގެނައްސައޭ. ގެންދަވާ ށޭ. މަޖިލީހުން ރޫޚާއެްއގޮތަށް އަުޅގަ

ކޮމިޓީއެްއ ހައްަދވަިއގެން ޮކމިޓީއަށް ގެްނގޮްސ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ 

ނޑު ހަމަަގއިމުވެސް ނޯޓު ފޮތެއްަގއި ނޯޓުކުރަމުން  ތިވިދާޅުވިެދއްވި ެއްއޗެއް އަުޅގަ

ނޑު މިަތނުގައި އިނީމު ތިބޭފުޅުން ތިދެއްވި ހުރިހާ ޚިޔާލުތަްއ  ގެންދިޔައިން. އަުޅގަ

ރަން. އަދި ޔައުިމއްާޔެވސް އޮންނާނެ. މިއިޞްލާޙުތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ނޯޓުކު

މިބިލު މިކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާ ނިމިގެން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އަންނައިރު 

ނޑު ހަމަ އެދޭގޮތް. ައޅުަގނުޑ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހިމެނުމަކީ އަުޅގަ

އެހެން ރޫޚެއް އިތުރު އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ދަންނަަވން އަޅުަގނުޑވެސް އިތުރު 

އެހެން ކަންތައްަތކެއް ިމއަުކ ނެތޭ. ހަމަ ތިބޭފުޅުން ތިދެއްވި ޚިޔާލުަތކާިއއެުކ މި 



  

ކޮމިޓީއެއް ހޮްއަވވަިއގެން ޮކމިޓީއަށް ގެންދަވާ މިބައިަތްއ އުނިކޮށްގެން ގެަނސް 

އަވަހަށް މިކަން ނިންމަވާ ގެންނެވީމަ ނިމުނިއްޔޭ. އަިދ ބައެއް މެންބަރުން 

ނޑުެވސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ވިދާޅުވި ފަަދއިން އަުޅގަ

ނާއިބެްއގެ މަޤާމު އަދާކުރަްއާވ ފަރާތެއްގެ ބަިއވެސް މީގެެތރޭގައި ގުިޅގެންދިއުމަީކ 

ވަރަށް ރަނަގޅުކަމެްއކަމަށް. އާދެ، އެހިސާބުން ބަެއއް ޖަާވބުތައް ދެްއވިއްެޖކަމަށް 

ވެލަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑު އުންމީދުކުރަމުްނ ވަކި

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން ވޯޓަކަށް ދެންނެވުމުގެ ކުރިން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިނެޓްގެ ރަނގަބީލު ޖައްސަވާދެްއވުން އެދެން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  5ޖަހަންޖެހޭ 

ނޑު ވޯަޓށް ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު  ކާޑުކޮޅު ޖަްއސަވާަފއި ހުރިގޮްތ ޗެކްކޮށްލަދެްއވުމަށް ދަންނަަވން. އަޅުގަ

ވޯޓަށް މިދަންނަވާލަނީ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއާވ ، ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި ެބހޭ ބިލު މަޖިލީހުން 

ކުރިއަްށގެންދިއުމާމެދު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާގޮތަށް 

 ވޯޓުދެްއވުމަށް. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 65 ވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްބެ 

 69 ވޯޓު ދެްއވީ:

 07      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 07     ވަިކގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 



  

. 39. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 63ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު . އެހެންކަމުން، ިވލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއ65ްޖުމްލަ 

ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއވާ 

މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި ެބހޭ ބިލު މަޖިލީހުން 

 ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވައިފި. ދެން

މިއޮތީ މި ކޮމިޓީއަކަށް ޮފނުވުމުގެ މައްސަލަ. ިމކަމާބެހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ.  މެންބަރުން އެއްޗެއް ވިދާުޅވުަމށް ޚިޔާލުފާޅުކުރަން އަުޅގަ

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ. 

 

ނުޑ ހުށަހަޅާލަނީ މިބިލު ވަިކ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއް  ދާިއާރގެ މެްނބަރު މަޑުްއަވރި   ޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނުޑ ހުށަހަޅާލާނަން ކޮމިޓީއެްއވެސް.  ވިާސމް ޢަލީ ވާހަކަެދއްކެުވން: ކޮމިޓީއަކުން ދިރާސާކުރުމަށް. މިގޮތުން އަުޅގަ

މިކޮމިޓީގައި ިތއްބަވަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލާ މެންބަރުންނަކީ މަތިވެރި ދާއިާރެގ 

ބަރު ޙުސައިްނ މުޙަންމަދު، ކެންދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 އަޙްމަދު ތަޞްމީން ޢަލީ، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު....

 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ނުކުތާ( )ނިޒާމާބެހޭ

 

ނޑު ހިތަށްެއރީ ފުރަތަމަ ކޮމިޓީގެ  ދިްއދޫ ާދއިާރގެ މެްނބަރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

އަދަދު ކަންނޭނގެ ފުރަތަމަ ފާސްކުރަްއވަންވާނީ. ކޮމިީޓގެ ނަންތަކާއި އެުކގައިދާީތެވ  އަްޙމަދު ަސމީރު ވާހަަކދެއްެކވުން:

 . އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ުޝކުިރއްޔާ

 

 

ނޑަށް ހީވަީނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްާޔ. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުގަ

ކޮމިޓީގެ އަދަދު ަވކި ކޮިމޓީއަކަށް ގެންދިއުމަށް އެއްަބސްވުމަށްފަހު ކޮމިޓީެގ 



  

ވިސާމް ނަންތައް ހުށަހެޅުއްވިދާނެހެން. މަޑުވައްރީ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

 ޢަލީއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން މިބިލު ދިރާސާކުރުމަށް.  7އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަނީ  މަޑުަވްއރި ދާިއާރގެ މެްނބަރު 

 ޝުކުރިއްާޔ.   ވިާސމް ޢަލީ ވާހަކަެދއްކެުވން:

 

 ރު ވިސާްމ ޢަލީ އެހުށަހެޅުްއވި ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަ މަޑުއްވަރީ  ހިންނަަވރު ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

ނޑު ާތއީދުކުރަން.  އިްބރާީޙމް ުމޙަންަމދު ސާިލޙު   ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ
 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ޝުކުރިއްާޔ. ތަފާތު ޚިޔާލެްއގެ ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު އަޅުަގނޑު މިހާރު މި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިޓީައކަށް ގެންދެވުމަށް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މެންބަރުންެގ ކޮ 7ބަލައިގަންނަނީ 

ޤަބޫލުފުޅުކަމަށް. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު. 

މެންބަރުންގެ  7ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްވީ. އެެހންވީމާ، މަޖިލީހުން ބަލައިަގތީ 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަ ނީ މަުޑއްވަީރ ކޮމިޓީއަށް ގެންދިއުމަށް. ައުޅގަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ.  

 

ނުޑ ހުށަހަޅާލާ ނަންތަކަކީ މަތިވެިރ  މަޑުްއަވރި ދާިއާރގެ މެްނބަރު   ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު، ކެންދޫ ދާ ވިާސމް ޢަލީ ވާހަކަެދއްކެުވން:

މެންބަރު އަޙްމަދު ތަޞްމީން ޢަލީ، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ 

ޒަމީރު، ހިތަދޫ އުތުރު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް، 

ވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ ހުޅުހެން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ. 

 

 މަޑުއްވަީރ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ވިސާްމ ޢަލީ އެހުށަހެޅުްއވި  ހިންނަަވރު ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

 ަގނޑު ާތީއދުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ. ނަންފުޅުތަކަށް އަޅު އިްބރާީޙމް ުމޙަންަމދު ސާިލޙު 
 ވާހަކަެދއްެކވުން:



  

  

ޝުކުރިއްާޔ. އިތުރު ހުށަހެޅުެމއް ނެތުމާއެކު މަޖިލީހުން މިބިލު ދެންމެ ހުށަހެޅުނު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަްނ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންގެ ިއއްތިފާޤުން 

ބަލައިގަންނަން. ޝުކުިރއްޔާ. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ  ފާސްކުރެްއވިކަމަށް މަޖިލީހުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާޙީމް މުއްޠަލިބު. 

 

 ކޮމިޓީގަިއ އަމިއްަލ ެއއްެވްސ މެންބަރަކު ނުހިމެނޭތީ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަންެވގެން.  ފަރެްސމާތޮޑާ ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  އިްބރާީޙމް ުމއްޠަލިބު 
 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ޝުކުރިއްާޔ. މަޖިލީހުގައި ެއކަން ނިންމިއިރު އެްއވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވާތީ މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާޤުން އެކަން ނިމުނީކަމަށް މިހާރު މިވަނީ 

އެްއ  3ންާޑ އައިޓަމް ބަލައިގެންފައި. އެހެންވީމާ، އެހިސާބުން އެކަން އެޖެ

މިނިމުނީ. މިއަދުގެ މަޖިލިސް ވަރަށް ދިުގކޮށް މި ގެންދަންޖެހުނީ ޖަލްސާ 

ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން މިކަމުގައި ރިޔާސަތަްށ ދެއްވި އެހީތެރިކަާމ 

އެއްބާރުެލއްވުމަށް ޝުކުުރދަންނަވަމުން، ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް 

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަސައްކަތަށް ތިޔަ ދެްއިވ ދަންނަވާލަންއޮތީ މިއަދު ޢި

ވަރުގަަދ ފޯރީަގއި މަސަްއކަތް ގެންެދވުމަށް ތިއްެބވިކަމަށް ިރޔާސަތަްށ 

ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ރިޔާސަތުން ޤަސްދުކުރަމޭ ކުރިއަށްއޮތްތާނަގއި މަޖިލީހުގެ ވަގުތު 

ންވީމާ، މިގޮތަށް އިތުރުކޮށްގެން މަސަްއކަތްތަްއ ފުރިހަމަކޮށްގެން ގެންދިއުމަށް. އެހެ

އަޅުަގނުޑ ސިޔާީސ ޕާީޓތަކުގެ އިްސ ބޭފުޅުންނާިއ މަޝްވަރާކޮްށގެން 

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަންނަ ހަފްތާގައި އެއްބަްސެވވޭގޮެތއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

ނޑުމެންގެ އެޖެންާޑގަިއ  އަރިހަށް ގެންނާނަން. އެހެން ދަންނަވަން މިޖެހެނީ އަޅުގަ

ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް އެބަހުރި. ސަުރާކރުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއ ވަރަށް މުހިންމު 

ހުރި މައްސަލަތައް އެބަހުރި. އަދި ހަމައެއާެއކު އަިމއްލަ މެންބަރުންވެސް ވަރަްށ 

ނޑުމެން  ގިނަ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅުއްވަމުން ގެންދަވަނީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ގެންދަން. މިހެން ދަންނަވާއިރުވެްސ  އެބަޖެހޭ މިކަން އިތުރަށް ަމސައްކަތްކުރަމުން

ތީގެތެރެއިން ގިނަ މެންބަުރން ޙަޤީޤަތުގަިއ މަޖިލިސް ނިންމަވާފައި ގެއަްށ 



  

ވަަޑއިގަންަނވަނީ މިހާކަންހާއިރު ޢާންމުގޮތެއްަގއިެވސް. ެއީއ ކޮމިޓީތަކުަގއި ަވގުުތ 

އަދު ހޭދަކުރަމުންގެންދަވާތީ. އަިދެވސް އެއްފަހަރު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި

ތިދެއްވި ރިޔާސަތަށް ދެްއވި އެއްބާރުެލއްވުމަށް ތަކުރާރުކޮްށ ޝުކުރުދަންނަވަމުން، 

 މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލާނީ. 

 

 ޖަލްސާ ނިންމުން. .5

 

ވާ ބުދަދުވަހުގެ ހެނދުނު  9009ޖުލައި  8ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:
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