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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.  27އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުން އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާންވަހުެގ އެޖެންޑާ ދު ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/1/5އޖ/ރު އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަސތުން އަންގާ އެްނގުން. ިރޔާ ،4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގަިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ަސްބ  9:30މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

 . 1ަގއި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި  2:00. މެންދުރުފަހު 2ރި ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަ

ކޮމިޓީތަކަށް އަިއ ބަދަލުތައް. ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިަގންނަވާ ހިތަދޫ މެދު ދާއިާރެގ  -4.2

ޓީއަށް ހިންނަވަުރ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް މުޙައްމަދުދީދީގެ ބަދަލުަގިއ އެ ކޮމި
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އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން ެއދިވަަޑއިގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ 

މަޖިލީހުގައި  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ާވ ގޮތުެގ މަތީން 107ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިުބމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

މާރިޗު  9ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގައި ވާ ގޮުތެގ  107ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 2015

ން. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވާ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް އިުޢލާންކުރަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް މުޙައްމަދުދީދީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ިސޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. ެއ ލިޔުން  ޢަލީ ޢާޡިމް ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން އެިދވަަޑިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ންގާފަ. ަގއި އަ 2015ާމރިޗު  9ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަްށ  107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އިޢުލާންކުރަން. ޤައުމީ ސަލާަމތުގެ ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަަޑއިަގންނަވާ ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

އި އެ ޮކމިޓީއަށް މަނަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢުމަރު ޙުަސއިން ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އިސްމާޢީލްގެ ބަދަުލގަ

 107އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޭއގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިެމންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަށް ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ވާ ޮގތުގެ މަތީން މަޖިލީ

ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުެގ  2015މާިރޗު  9އެކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްައކުން 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއ ވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން ެއޮގތަށް އިޢުލާންކުރަން. 107

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.. 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަމީލު ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު  -5.1

ނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާ ، 2013/14ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާގައި.  2015ގައި ބޭްއވުނު،  2015މާރިޗު  3ކިޔުން އިްއވާފައި ވަީނ، 

މާނު. ޢިއްޒަތްތެރި މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލު ޢުޘް

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 
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 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލު ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑުމެން ިމ ހުށަހަޅާ ބިލަީކ މި ރާއްޖޭަގއި ތިިބ އެަތއް  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ޙަޤީޤަތުަގއި މިއަުދ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޒުވާނުންަނށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާުރެގ  ޒުވާނުންނަކަށް ވަރަށް އުފާވެރި  ޚަބަރުތަކެއް ގެނެސްދޭ ބިލެްއ. އަުޅގަ

ތެރޭގައި ރާއްޭޖގެ އެަތއް ޒުާވނުންނެއް ޖަލުތަކަށް އަޅާލައި، އެ ޒުވާނުންގެ މުސްތަޤުބަްލ އުޖާލާކުރުމަށް ޓަކައި މި 

ހިއްމު ބިލެއް. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި ބިުލގެ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައިދޭ މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ަވރަށް މު

ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ އަމަންއަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ބެެލހެއްޓި، ޖަލުތަކުގެ ތެޭރގަިއ 

ތެރިކަްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްކާތެިރކަން ލިބިގެންދާނެ. އާއްުމ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ރަްއކާ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ކުށްެވރިންނަށް ވެސް އެ ކުށްވެރިްނގެ ޙައްޤު މަޤާމު ހޯދައިދީ، ކުށްވެރިންނަށް ޓަކައި ދޭންޖެހޭ 

އަދަބުދިނުމުގެ އުސޫލުތަެކއް ވެސް ޤާއިމުކުެރވިގެންދާނެ. ޖަލުތަކުގެ ތެރޭގަިއ، ޚާއްަޞކޮށް މި ބިލުގެ ތެރެއިން 

ނުޑ ޚާއްަޞ ގޮެތްއގަިއ ، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ެއއް ކަމަކީ  ޖަލުގެ ގިންތިތަކަްށ އަންނަ ބަދަލުތައް. ޭއގެތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނަޑއެޅިަފއިވާ ކަމާއި ތަޙްޤީޤު ނިމި، ޝަރީޢަތުގެ  ފާހަގަކޮށްލަން، ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި ވަކި ގިންިތެއއް ކަ

ނޑައެޅިަފއިާވ ކަމާިއ ޝަރުޤީ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުުރމުގެ މަރުޙަލާގެ ތެޭރގަިއ ަވިކ  މަރުޙަލާގެ ތެރޭަގއި ވަކި ގިްނތިއެއް ކަ

ނޑަެއޅިފަިއވާކަްނ އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަްނ އެބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލުގެ ސަބަބުން  ގިންތިެއއް ކަ

އެއް ކަމަކީ، އަދި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި އަަމންއަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަްނ ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އަލަށް އަންނަ

ޚާއްޞަކޮށް ުޒވާނުންނަށް ޓަކައި ުޒވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަކެއް ޖަލުގެ ތެެރއިން 

މަގުފަހިވެގެންދާކަން. މިސާަލަކށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންާޏ ޖަލުގައި ތިބޭ ުޒވާނުންނަްށ ތަފާތު ޓްރެއިނިންތަކުގައި 

ނޑުެމންނަށް ލިބިގެން އެބަ ދޭ. ހަމައެއާެއކު ރިހެބިލިޓޭޝަން  ބައިވެިރވުމުގެ ފުރުޞަތު މި ބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ޤައިދީންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމާއި ޒުާވނުންނަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު 

ށަހަޅައިދޭ މުހިއްމު ކަންތައްތަަކކީ ކަންތައްތަކަށް ަމގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެްނެގ މި ސަރުކާރުން މި ހު

ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަންަތއްތަކެްއގެ ގޮުތގަިއ ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ބިުލގެ މުހިއްމު 

ނޑުެމންގެ މި ބިލުގެ ތެރޭގައި ރާްއޖޭގެ ޒުވާނުންނަށް މި ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދޭއިުރގައި   އަނެއް ޕޮއިންަޓކީ އަުޅގަ

ނޑަައޅާ ޚާއްޞަ، ޖަލުގެ އެިކއެކި ކޮމިޝަންތަުކެގ  ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިަކން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ޖަލަށް ކަ

ތެރޭގައި ަނގާ ޑިސިޝަންތަަކީކ ވެސް ޙަޤީޤަުތގަިއ ވަރަްށ މުހިއްމު ޑިސިޝަންތަެކއްެގ ގޮުތގަިއ ފާހަގަކުެރވިގެންދޭ. ިމ 

މައްޗަށް ެއކުލެިވގެްނވާ ބިލެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު  ބިލަކީ ވަރަށް ގިނަ މާއްދާތަކެއްގެ

ފާހަގަކޮށްލެިވގެންދާ ެއއް ކަަމކީ، މި ބިުލގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި އެތައް ަމއިންބަފައިންނެްއ 

ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުގެ ެތރޭގައި އެތައް ުޒވާނުންނެްއ ވަނީ މިއަދު ވަނީ ވަރަށް ހިްތދަތި ހާލަތެއްގެ ތެރޭގައި. އެީއ އެމް.

ވަނީ ނުޙައްޤު ގޮތުަގއި، ތަާފތު އެކިއެކި ކަންަތއްތަކަށް ައރައިގަތުމަށް މި މީހުން ކުރި މަޖުބޫރެއްގެ ތެރެއިން ގޮސް 
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ނޑުމެންގެ ތެރެއިން އެތަްއ ޒުވާނުންނެއް ތަފާތު ތަންތަނުގައި ހުޅުޖަ ިއ، ރޯކޮށްަލއި، ޖަލުގެ ޝިކާރަައކަށް ވެފަ. ައޅުގަ

އަޅިއަްށ ހަދާލައި ުޒވާނުންެގ މުސްތަޤުބަލް ބަނަކޮށްލުމަށް ޓަކަިއ މީހުން ހިންގި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތަކުެގ ތެރެއިްނ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުޒވާނުން މިތިބީ ޖަލުގައި. މި ޒުވާނުން މުޖުތަމަޢަށް ނެރެ، މި ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ފުރުޞަތު 

ޓަކައި މި ސަރުކާރުން ގިނަ ކަންތަްއތަކެއް ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް 

ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ސަރުާކރުން ބޭނުންވަނީކީ ޖަލުަގއި ިތބި ުޒވާނުން ހަމައެކަނި މުޖުަތމަޢަށް ނެރުމެއް ނޫން. ެއ 

އް ތަނަވަްސކޮށްދިނުން. ތަފާތު ކަންތައްތައް ފަހިކޮށްދީ، މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ވަޒީފާތަުކގެ ވެސް ފުރުޞަުތތަ

ވިޔަފާީރގެ ފުރުޞަތުތައް ަތނަވަސްކޮށްދީ، މި ާރއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަުކެގ ތެރޭގައި ޒުވާނުންނަށް 

ޑާެގ ދަށުން ބައިވެިރެވވޭނެ އުސޫލުަތކެއް ާޤއިމުކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ މަސަްއކަތްކުރުން. ރަީއސް ޔާމީްނގެ ސިޔާސީ އެޖެން

ނޑުމެްނނާ؛ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ހަރަކާތްތަކާ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޒުވާނުން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނާ ގުިޅެގން މި ދަނީ، އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައީްސ، ަސރުކާރުގެ ހަރަކާތްތަކާ ގުިޅގެްނ މި ދަނީ ސަބަބެއް ނެތިއެްއ ނޫން. އެއީ ުޒވާނުންނަށް 

ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ގޮތްތަެކއް، ޒުވާނުން ބޭނުންވާ އެކި ދިަމދިމާއިން ކުރިއަށް ދިއުުމގެ  ހުރި ފުރުޞަތުތައް ގިނަވީމަ.

ނުޑ ދަންނަވާނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް މިއީ ވަރަްށ މުހިއްމު ބިލެކޭ.  ފުރުޞަތު ތަނަވަްސވެގެންދިަޔއިމަ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ޒުވާނުންނަށް އިތުރު މި ބިލުގެ ސަބަބުން މުޅި ރާއްޖެއަށް އިތުރު ކުރިއެރުާމއި މަން ފާ ލިބިގެންދާނެ. އަޅުގަ

ފުރުޞަތު ތަނަވަސްެވގެންދާނެ. ކުށުގެ މާޙައުލުން ުޒވާނުން ރައްކާތެރިކޮްށ، ުޒވާނުން، ުޒވާނުންނަށް ޙައްޤު މަޤާމާއި 

ތަނަވަސްެވގެންދާނެ. އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކުަގއި ބައިވެިރވުމުގެ ފުރުޞަތު، ާޢއިލީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ުފރުޞަތު 

 .والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިަފއި ވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ަގޑިއިުރެގ ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއގޮތުްނ  3މި ބިލަށް ޖުމުލަ ކަ

މިނެޓު  24ސިކުންތު. ުޖމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  7ނެޓު މި 47ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ  4މިެނޓު  28ަގޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާ  5ިސކުންތު. ަޢދާލަތު ޕާޓީއަށް  14މިނެޓު  10ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަްށ  35

ނޑު މިހާރު ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު މި ހުޅުވައިލަނީ 5ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ބަހުްސެގ  ިމނެޓު. އަުޅގަ

ވަގުތަށް. އެިދވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންދާނެ ވާަހކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަުޅގަ

 ޢާރިފަށް.  

 

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ
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ނޑު ވަރަށް އުފާުކރަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުްނ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

މޮކްރެޓިްކ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ޑި

ނޑުމެން މި  ނޑުމެން ވަރަށް ފަޚުރުވެރިވާ ޒަމާނެއް އަުޅގަ ކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ޕާޓީން ކުރަމުން ގެންދާތީވެ. އަުޅގަ

ދެކެމުންދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖަލުތަާކއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ދެންމެ 

ނުޑގެ އަޚް، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިްނ  އެ ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން ެވސް އަުޅގަ

ދިވެހި ޒުވާނުންާނއި ދިވެހީންެގ ތެރޭގައި ތިބި އެތައް ބަަޔކަްށ ހިތްހަމަޖެހުމެއް، ފަސޭހަ ކަމެއް، ލުިއކަމެއް ގެނެސްދޭން 

ލައިލަންވީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިނިަވންކަން، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮްތ އެބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން ދެން ބަ

ނޑުމެން މި ބޭނުންކުރަނީ އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުގައިޯތ.  ވަސީލަތްތަްއ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ މުއްސަނދިކަން އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ެއކުވެިރކަމެްއ،  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ެއުކވެރިކަން އާާލކުރެވިަފއި ވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ. އަުޅގަ

ބަދަހިކަމެއް ނެތް ތާކަށް، ޖަނަވާރީ އުސޫލުތަެކއް އޮތް ާތކަށް ޑިމޮކްރަސީ ކިާހވަރަކަްށ ދޫކޮށްލެވިދާނެތޯ ނޫނިއްޔާ 

ޑިމޮކްރަސީެގ މާނަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އޮިޅގެން މި އުެޅނީ ކިހާވަރަކަށްޯތ ައޅުަގނުޑމެން ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ. 

ނުޑގެ އަޚުންނާއި އުޚްތުން އެ ބޭފުޅުންގެ ޝުޫޢރުތައް ފާޅުކުރުމުގެ އެްއވެްސ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ތިްއބެވި އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ ޑިމޮކްރެޓިްކ  މައްސަލަެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޕާޓީއެއްތޯ އެ ބޭފުޅުންނަކީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫ ނުއަސާސީ ހިފައިގެން އަުޅަގނޑު މިހިރީ. އަޅުގަ

ގަންދީ ހުވާކޮށްގެން ޤާނޫނުއަސާސީާއއި މި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް. އެ ބޭފުޅުންގެ هللا މިތިބީ މާތް

ނަ އަހަުރ ވަ 2008ދަޢުވާއަީކ ވެްސ ެއއީ. އެހެންނަމަވެސް ކަން ހުރީ އެހެންތޯ ބަލައިލަމާ ހިންގަާވ. ައޅުަގނޑުމެން 

އަހަރުދުވަހު މިތާގަިއ  3ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކު މި ޤައުމަށް އިންތިޚާބުކުރީމު. އެ މަނިކުފާނު މި ތަނަށް ވަޑައިެގން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވަން  84ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްެވވި. އެއީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ޮޕޒިޝަނެއް ެވްސ މިތާގައި އޮތް. އަޅުަގނުޑމެންނެއް އެ މަނިކުފާނަކަށް ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމެއް. ޭއރުގައި އޮ

ނުޑމެން މި ތަނަށް އަންނަން ބޭނުން ނެތިއްޔާ، ނޫނިއްޔާ އެ  ދުއްޕާނެއް، ނޮހޮރުއްޕާނެްއ، ގޯނާެއއް ނުކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ތަނަށް ނޑުމެން ހިތްގައިމު ނޫން ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ ނޑުމެން  މަނިކުފާނަށް އަޅުގަ ނައީ. އަޅުގަ

އުނދަގުލެއް ނުކުރަން. ދެން ބަލައިލަން ބޭނުންވަނީ މި ބޭފުޅުން، އެ ވިދާުޅވާ ޑިމޮކްރެިޓްކ ބޭފުޅުންނަށް ކިހިނެއްތޯ ވީ. 

ވަނަ ައހަރު އަޅުަގނޑުމެން އޮޮޕޒިަޝންގައި ތިިބއިރު އަެނއްާކވެސް  2011ވަނަ އަހަރާއި  2010ވަނަ އަހަރާއި  2009

ވަނަ ނަންބަރު، އެއީ ރަްއޔިތުންެގ  2ވަނަ މާއްދާގެ  70ަގކޮށްލަން ބޭނުން، މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަޅުަގނޑު ފާހަ

ވަނަ ނަންބަރުަގއި މި އޮންނަނީ ދައުލަތުެގ އަހަރީ  4ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ  70މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ؛ މާފުުކރައްވާ! 

ނޑުމެ ން، މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލާޒިމް ކަމެއް. ޢިއްޒަތްެތިރ ބަޖެޓާއި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަކީ އަުޅގަ

ރައީސް. ެއކަމަކު މި ބޭފުޅުން، އެ ވިދާޅުވާ ޑިމޮކްރެޓިކް ޭބފުޅުން ކަން ކުރެްއވީ ކިހިނެްއތޯ؟ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، 
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އުލަތުގެ ބަޖެޓު، މި ވަނަ ައހަރު ދަ 2011ވަނަ އަހަރު،  2010ވަނަ އަހަރު،  2009އަޅުަގނޑުމެން ކަން ކުރި ގޮތް. 

ނޑުމެްނ  ސަރުކާރުން، އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާުޅވާ ޑިޮމކްރެޓިކް ސަރުކާރުން ގެނައި ކޮންމެ ބަޖެޓަކަށް އަުޅގަ

އޮޕޮޒިޝަްނގައި ތިެބގެން ވޯުޓދިނީމު. އެއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ މައްޗަށް ޤާނޫނުއަާސސީ ާލޒިމްކުރާ ކަމަކަށް ވާީތވެ. 

އްާކވެސް އެ ވިދާުޅާވ ޑިމޮކްރެޓިކް ބޭފުޅުން ކަން ކުރެއްވި ގޮތް. އިސްެވ އެހެންނަމަވެސް ދެން އޮތީ އަނެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ތަނަށް ވަޑައިގެން ދެއްވަންޖެހޭ ރިޔާސީ ބަޔާން  84ދަންނަވާލައިފިން 

ވަނަ އަހަރު އެ  2015ހަާރއި ވަނަ އަ 2013ވަަނ އަހަރާއި  2012އިްއވުމުަގއި އެ ބޭފުޅުން ކަްނ ކުރެްއވި ގޮތް. 

ބޭފުޅުންނެއް، އެ ވިދާޅުވާ ޑިމޮކްރެޓިކް ބޭފުޅުންނެއް ާޖގަެއއް ނުދޭ؛ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަކަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް 

ހިތްގައިމު ނޫން ބޭފުޅަކު ހުްނނެވީތީވެ ާޖގަެއއް ނުދޭ ެއ ަބޔާން މި ތަނަށް އިްއވާކަެށއް. އެއީ އެ ބޭފުޅުްނގެ މަްއޗަށް، 

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަމއްަޗށް ލާޒިމް ކަމެއް. ދެން އޮީތ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ބޭފުޅުން މި ދަޢުވާކުރައްވަީނ ރައީ

ތިމަންނަމެންނަކީ ވަރަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ބަެއކޭ. ތިމަންނަމެންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި މަސައްކަްތކުރާ ބައެޭކ. 

ނޑެއްހާ ހިާސބު ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ދިއްކޮށްނުލެވުނު ބަެއއް މި ވިދާޅުެވ، ދައުލަތުގެ އަހަރީ ބަޖެޓަށް ވޯޓު ގަ

ދަންނަވަނީ. މީގައި އޮތީކީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައކު ބޭނުންކުރަން ފައިސާ ދޫކުރާ ވާަހކަެއއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެިރ 

ްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ރައީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ލާިޒމްކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަ

ޓަކައި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެީއ ފާސްކުރަންޖެހޭ އެްއޗެއް. މި ބޭފުޅުްނެގ 

ެގ މައްޗަށް ލާޒިމް ެއއްެޗއް. މި ބޭފުޅުންނަކަށް ހަނދުމަފުޅެއް އެްއވެސް ފަހަރަކު ނުހުރޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން މި ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓު ފާސްކޮށްދޭ ލާޒިްމ  70ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކަމަކަށް. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް އައިސް މި ބޭފުޅުން ަހރުއަޑުން އެހެން ތަންތަނަށް އެްއވެަވޑަިއގެން ވިދާުޅވަނީ 

މުއޭ. ބުނާއިރުގައި މި ބޭފުޅުންގެ ނެޭތ ޤާބިލުކަން ރައްޔިތުންނަށް ތިމަންނަމެންނަކީ ރައްޔިތުންގެ މީހުންނީ

ޚިދުމަތްކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދިްއކޮށްލުމުެގ ޤާބިލުކަން ނެތް ބޭފުޅުން. ދެން ކޮން ރައްޔިތުންނެޭކ 

ހުިރހާ ކަމެއް ކުރުމުގެ ފައިސާ ކިޔާކަށްތޯ؟ މި ބަޖެޓުގަިއ، ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި އޮންނަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ 

ނޑައަަޅއިދެީނ މި ތަނުން. ދައުލަތުން ގެންނަ ބަޖެޓު މި ތަނަށް ގެނައިަމ  ހިމަނާފަ. އެ ފައިސާ ުނވަތަ އެ ުއސޫލެއް ކަ

އަޅުަގނޑުމެން، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާއި އިޤްތިޞާދީ ކޮިމޓީ ގުޅިގެން ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި ބާއްވާ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން 

ނަޑއަޅާަފއި މި މަޖިލީހަށް ގެނެސް، މިތާ ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ފާސްކުރަްއވާ ޤާނޫނެއް ދިވެިހ  އުސޫލުތަެކއް ކަ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ. ެއއަށް ަޢމަލުކުރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްެގ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން 

ސް ޢަމަލުކުަރން ލާޒިމްވޭ. ެއކަމަކު މި ޭބފުޅުންނަށް، މި ބޭފުޅުން މި ފާސްކުރާ ބަޖެޓާ އެްއގޮތަށް ސަރުކާރުން ވެ

ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަމެން މިއީ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ހެޔޮއެދޭ ބަޔަކީމުއޭ. އޭަގއި އޮންނަނީ ދިވެހިންެގ 

މަތްަތއް، ިދވެހި ދައުލަުތގަިއ މިހިރަ ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ވާހަކަ. އަުޅަގނޑުމެން އާސަންާދއާިއ އެްނސްޕާއިން މި ދޫކުރާ ޚިދު
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ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލްތަކަކާއި ހުރިހާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަކުން، ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކަކުން ހިލޭ ޚިދުމަތް މި ދެނީ މި 

ތަްއ ބަޖެޓުގައި ޖަހައި ފާސްކޮށްގެްނ. މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން. ދެން ބަދަރުތަކާއި ނަރުދަމާއާއި ބޯފެނާއި އެ ނިޒާމު

ޤާއިމުކުރުމުގެ ވާަހކަ ވެސް މި އޮންނަނީ ބަޖެޓުގައި. އެަކމަކު މީގެން އެްއވެސް ބޭފުޅަކު، އެ ވިާދޅުވާ ޑިޮމކްރެޓިްކ 

ބޭފުޅުންނެއް މި ބަޖެޓަކަށް ވޯޓެއް ނުދެއްވާ. ެއއީ ީކއްެވެގން؟ މި ބޭފުޅުންނަށް ހިތްގަިއމު ނޫން މީހަކު ވެރިޔަކަށް 

ނޑުމެ  ން މި ދަންނަވަނީ މި ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީގެ ނަމުަގއި ެއކަންޏޭ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެފައި މި އޮތީ. ހުރީމަ. އެހެންވެ އަުޅގަ

ޢަމަލަކު އެްއވެސް ޑިމޮކްރެިޓކް އުސޫެލއް ނެތޭ. ޑިްމކޮަރސީގެ ކަންފުެޅއް ވެސް ެނތޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން ތިބީމޭ އޮޮޕިޒޝަންގައި. ތި ބޭފުޅުންނަށް، ދިވެހި ރައްޔިތު ންނަށް ފެނިަވަޑއިގަންަނވާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  އޮޕޮޒިޝަްނގައި ތިބި ހުރިހާ މީހުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ކޮންމެ އަހަރަކުމެ އޮންނާނީ ވޯޓުދީފަ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހިތްގައިމުނުވާ ކޮންމެ ަފހަރަކު އެ ވާހަކަ  އޮންނާނީ ހިތްގައިމުނުވާ ވާހަކަތައް ހުްނނާނީ ދައްކާފަ. އަުޅގަ

ބުނެފަ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބޭރުން ކުރި ކޮންމެ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނީ ދައްކާފަ. މި ބޭފުޅުން މިހާރު 

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފޭ ކިޔާަފއި ދެްއކި ވާހަކަ ހުްއޓިއްޖެ. އެއީ ޤާނޫުނއަސާީސއާ ޚިލާުފނޫންވީމަ. ރައީްސ ނަޝީދު 

ނުޑގެ ވާހަކަެއއް ޫނން. ވާހަކަައކީ މިއީ ދެލިން ނުކުމެ ވިދާުޅވަނީ މިހާރު މި ދައްކަނީކީ  ޤާނޫުނއަސާީސެގ ދެލިގަ

ތަ އޭގެ އެންމެ އަކުރަކާ ވެސް ޚިލާުފވެފަެއއް ނެތް. މިހާރު މި ދައްކަނީ ރޫހުގެ ވާހަކަ. ާކކުލިޔެފައި އޮތް އެްއޗެއް. 

ީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގަިއ މަނިކުފާނު ރާއްޖޭގެ ރަ ،ކުރަނީ. އަޅުަގނުޑގެ ރޫހަކަށް ވެދާނެ ޑިފައިންރޫހު  މީގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަސްޢަދު ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ބެހެއްޓުން. އަޅުަގނުޑގެ ރޫހަކަށް ވެދާނެ

 މީގެ ރޫހު ޑިފައިންކުާރނީ އެ މީހަކު އަމިއްލައަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭނީ،، މަޤާމުގައި ބެހެއްޓުން. އެ ޫރހަކީ

މި ވުޖޫދު ކުރެވުނުއިުރ ، ން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ މީގައި ލިޔެފައި އޮންނަ އެްއަޗކަށް. ރޫހަކަށް ނޫން. މީގެ ރޫހުދައުލަތު

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  ީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްާތްޛ މައުމޫންއޭރުގައި ހުންނެވި ރަ ،ނަމަ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުން ކީރޫހަ

އެކު ވެރިކަން  ނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑަިއގެންނެިވޔަސް ފަސޭހަކަމާލުން. އެ މަވެރިކަމުން ނަގައި ެއއްަލއި 

މިީއ މި ބޭފުޅުންގެ ޑިމޮކްރަސީައކީ. )މެންބަރުން މީަގއި ލިޔެަފއި އެބައޮތް.  އްނުދިނުމަށް ޓަކައި ހުރިާހ ދުއްޕާނެކުރިޔަ

ނުޑގެ މަްއސަލަެއއް ނެތް. ޤާއަުޑގަދަކުރެްއވުން(  ވަނަ  28ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ދާ،ވަނަ ާމއް 27ނޫުނއަސާީސގެ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ؛ ދެންމެ މި ބުނިހެން އެ މީހަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރުމަީކ  32ީސގެ މާއްދާ، ޤާނޫނުއަސާ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކާއި ޕްރޯލްގެ ބިލަކީ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް  މި ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާއެއް.

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުްނ ރަށް މުހިއްމު ބިލެްއ. ހުރިހާ ލޮބުވެތި ޢިްއޒަތްތެރި ޒުވާުނންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. މި ވަ

ބޭފުޅުންނަށް  ފާްސކޮށްދެއްވާށޭ. ތި މި ަދންނަވަނީ ވެަވޑަިއގެންެނވި ެއންމެ އަވަހަކަށް އެ ބިލުއެކު  އަޅުަގނޑު އާދޭހާ

. ތިކަން ތި ގޮތުަގއި، ފުރިަހމަ ގޮތުަގއި، ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ބުނެދީފައި ެއވާ ޙުދޫދުގެ ވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން 

އަުޅަގނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން ިމ ބޭފުޅުންނަށް އެ މިނިވަންަކން ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ  ތެރެއިން ބޭނުންކުރާށޭ.
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 އެ ބޭނުންކުރަީނ އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮުތގައިޯތ އިޚްތިޔާރާިއ ބާރު ެއ ބޭފުުޅންނަށް ލިބިފައި އޮތީމަ. އެެހންނަމަވެސް 

 ކޮށްލުމަކީ އެުސވާލު އަމިއްލަ ނަފްސާ ވެސް ،ބޭފުޅުްނގެ އަިމއްލަ ޒަމީރާ ެވސް ޮކށްލުމަކީ އެ ،ސުވާލުކޮށްލުމަކީ 

. މިނިވަންކަންމަތީ އަބަދަށްޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ދިވެހި ޤައުުމ  ބޭފުޅުންގެ އަތްމަތީަގއި އޮތް ކަމެއް.

 .والحمد هلل رب  العالمين .ކަންމަތީ އަބަދަށްއިސްލާމް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު.   ދާއިާރގެ ފޭދޫއަރުވަީނ  ައޅުގަ

 .އަށްދީއިބްރާހީމްދީ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ރަށް ވަމިއީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ ބިލަކީ 

ނޑު ވިސްނަންޖެހޭއިުރ އަޅު . މި ބިލަށް އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާމު ބިލެކޭމުހިއް މު ނުކުތާތަކެްއ ަވރަށް މުހިއް ގަ

ކުރުމަށް ޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ހިމާޔަތްތެރޭަގއި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްއޭގެއެބަހުރި.  

ނޑު ދަންނަވާނީ ޖަލުތަކާއި ޕްރޯލްގެ ޤާނޫގައި ހުރި މިހާރު  ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން  ކުރާ މަސައްކަތްަތއް ހިމެނޭ. އަޅުގަ

މި ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭ ބިލު، މި މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ދާއިުރ، އަުޅަގނޑުމެންގެ މި މަސައްކަްތ ަގނޑުމެން އަޅު

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ނޑުމެްނގެ  ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަ ކުރިއަށް ދާއިރު، އާދެ، ައުޅގަ ހުރި. އެއީ އަުޅގަ

އެ ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންާވ ތަުކަގިއ މަސައްކަްތކުރަމުން އެބަ ދޭ. ޖަލުތެރެއިން ވަރަްށ ގިނަ އަދަދެްއގެ ޒުވާނުން ވެސް 

ފުއްދަން. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ދެޭކ ތެރެއިން ގެ ޖެހޭ މި ބިލު ވެސް ައޅުަގނުޑމެން އެބަ ކަންތައްތައް

ނޑުމެންނަށް ޑިމޮކްރަސީގެ ތެެރއިން  ވާނުންނަށް ރާއްޖޭގެ ޒު ކިޔާ ޕާީޓއަުކން  އޭފެންނަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ މިައުޅގަ

ދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަ ވުޖޫދަށް ގެނެވޭ ޤާނޫނުތަކަށް ހުރަްސއަޅައިރާއްޖޭގެ ަރްއޔިތުންނަށް ޓަކައި  ހުރަސްއަޅަިއ،

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާ ގިނަ ތެމީގެ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ހުރަސްއަޅަމުންދާ މަންޒަރު. އިޤްތިޞާދަށާއި ރެއިން ައޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނަ ބޭފުޅުން ރާއްޖެއަށް ގެންަނ  ބޭފުޅުން މި ވިދާުޅވާ ޑިމޮކްރަީސގެ ތެެރއިން އެމި  ން.ކަންތައްތައް އަުޅގަ

އަމާންކަމުގެ ވާަހކަ ދެއްކި. ންގެ ވާހަަކ ދައްކަނީ މަގުމަތީަގއި އަމަންއިޞްލާޙުތައް ގެންނަން ރާއްޖޭގައި ތިބި ކުްށވެރި

މަސައްކަުތގެ ތެެރއިން  ޖިލީހުގައި ކުެރވުނުަވނަ އަހަރު މަ 2014 ،އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެްނ މިދިޔަ އަހަރު

ނޑުމެން ކުރި ކަމަށް ޙަމި  ،ގަާޔއި ާރއްޖޭގެ ތަންތަނުަގއި ހިނގާީތވެ ޖިނާޢީ ކުށްތައް މާލޭ އްެލއް ހޯދުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ
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ަރއްކާތެިރ ެއއީ ނު ،2010/17. ެއއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ފޮނުވި ބިލެއްމި މަޖިލީހަށް މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ސަުރާކރުން 

ގާ މާރާމާރީ ހުއްުޓވުމަށް ިހންމި ކޮށްގެން މާލެާއއި ާރއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ މަގުަތކުަގއި ރާއި ތޫނު ެއްއޗެހި ބޭނުންހަތިޔާ

ނޑުމެން ެއ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި ތައް އެ ިއޞްލާޙު ،ޓަކައި ކުެރވުނު މަސައްކަުތެގ ތެރެއިން އަޅުގަ

އެއަށް ހުރަސްއަަޅއި، އެ ބިލު ބޭފުޅުން މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން  ށް ވޯޓަށް އެިހއިރު މިއެ ބިލަ ގެނައުމަށް ޓަަކއި

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަ، ކޮށް ބޮއިކޮޓު ޓަކައި މިއަދު މި  ން. މިއީތޯ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްއެ ބިލަށް ވޯުޓނުދިންކަން އަޅުގަ

އަދި ހަމަެއާއއެކު އަުޅަގނޑުމެން ކުރި މަަސއްކަުތގެ  ؟ފަރާތުން ކަންތައް ކުަރްއވާ ގޮތްބުނާ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ޑިމޮކްރަސީޭއ 

ނަޑއި  3ބޭފުޅުންގެ އިޤްތިޞާދު މި  ތެރޭގައި ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ  ރާއްޭޖގެ ދައުލަތުގެ ، ލާފައިއަހަުރގެ ތެރޭަގއި ފު

މި  މީހުންގެ ޖީބަށްމި ޭބފުޅުންގެ ޕާޓީގެ އިސް ސަުފަގއި ތިބި  ،ގައި ހުރި ލާރިތައް ނަަހމަ ގޮތުަގއި ބޭނުންކޮށްބަޖެޓު

ނޑުމެްނގެ މި ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ދައުލަތާ ހަވާލުިވއިރު ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ރާއްޖޭެގ  ލާރި އަޅާލައި، އަުޅގަ

އަށް ށް ބޭނުންވާ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅުުކރުމަށް ޓަކައި، ރާއްޖެއަމާލިއްާޔގައި ނެތުުމގެ ސަބަބުން ރާއްޖެދައުލަތުގެ 

އެސް.އީ.ެޒޑްެގ ތެރެއިން  ،އިންެވސްޓަުރންގެ އިތުބާުރ ހޯދުމަށް ޓަަކއި ،ްނ ގެަނއުމަށް ޓަަކއިބޭރުން އިންވެސްޓަރު

ނޑުމެން އަޅުގަ  ނޑުމެން މަސަްއކަތްަތކެއް ކުރުމަށް ަޓކަިއ، ާޤނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެަނއުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ފާހަ ނޑުމެން އެސް.އީ.ޒެުޑގެ މަސައްކަތްކުރިން. އެ ކުެރވުނު މަސައްކަްތކުެގ ތެރޭަގއި ައޅުގަ ަގކޮށްލާނަން، ައޅުގަ

ނަމުގައި ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ވައްަދއި، އެ ބިލު ވުޖޫދަށް ެގނައުމަށް ޓަކައި ކުެރވުނު މަސައްކަުތގައި ފެށުނީއްސުރެ ިމ 

މި  ބޭފުޅުން ހުރަސްއަޅަިއ ދުއްާޕންކުރަމުން ދިޔަ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަނީ ެފނިފަ. އެ ބިލަށް ވެސް

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  ކޮށްލީ. އެހެްނވީމާ، މިބޭފުޅުން ބޮިއޮކޓު ވެްސ މި ވޯެޓއް ނުެދއްވާ. އެބޭފުޅުންނެއް  ެވސް އަުޅގަ

ނަކީ ވިދާުޅވަނީ ތިމަންނާމެންބޭފުޅުްނ މި  ކުރަްއވާފައި ބާވަތުގެ ކަންތައްަތއް  ބޭނުންވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި

ބޭފުޅުންނަށް ިޑމޮކްރެޓިކް ނިޒާުމގެ ތެރެއިން  ކޭ. އަދި މިކުރަން މަސަްއކަތްކުރާ ަބއެ ޭޖގައިރާއް ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަެމއް

ލަ ޕްރީމް ކޯޓު ކަހަ ޚާއްަޞކޮށް ސު، ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް ބަންދުކޮށް ،ކުރަން ފުރުޞަތު ލިބުނުއިރުވެރިކަން

ނޑިފަތި ަފނޑިޔާރުންނަށް ޖެއްސުްނކޮށް ކޯޓުތަުކގައި ަތޅުއަުޅަވއި، ނޑޭރިެގއަށް ީލ. މީތޯ ޑިމޮކްރަީސއަކީ؟ މި  ަތޅުދަ ބަ

ބޭފުޅުންނަށް ލިބުނު ފުރުޞަތުގެ ތެރެއިން މި ބޭފުޅުން މިކަން ކުރެއްވީމަ، މި ބޭފުޅުން ނޫންތޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑިޔާރުން ގެންގޮްސ ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަްއ މުގުަރއިލާފައި ބާުރެގ  ކުރުމުގެޤާއިމު އިްނޞާފުދިވެހިރާއްޭޖގެ އަދުލު ފަ

ނޑުމެން މިތެރެއިން މިލިޓަރީ ވައްަދއި، ބޮޒްނިޔާ  ކުީރގެ ެޗޗްނިާޔ  ،ދެކޭ ރަޝީޔާ ކަހަލަ ޤަުއމުތަކުގައި  އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ސަުރކާުރގައި ަކހަލަ  ހިންގާކަހަލަ ޤައުމުތަުކގަިއ   ވާތިން ބާރު ވަިކވެފައި  ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންަގއި، އަުޅގަ

ނނިޒާމެއް ގެއަށް ފޮނުވާލަން، ފުލުހުން ވެސް ތިއްބާ އަދި ކޯޓުތަުކގެ އަމުރެއް ނެތި ނަގަިއގެން  ިޑޔާުރންގެ ތެރެއިން ފަ

މި ބޭފުޅުން މި  . ިމއަދުމި ބޭފުޅުްނގެ ވެިރކަމުގައި ން ވީނުވީ ތަެނއް ނޭނގި ެގްއލުވައިލީދުަވސް ވަންދެ  21 ގެންގޮސް 

ޤާނޫނުތަކާއި ހެދިފައިވާ ގަާވއިދުތަުކގެ ތެރެއިްނ  ،ތެރެއިންޤާނޫނީ އިމުގެ  މި މައްސަލަަތއް ބަލަން ފެށީމާވިދާޅުވަނީ 
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މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް  ،ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީ  މައްސަލަ ބަލަން ފެށީމަ މިމި ކޯޓުން 

ކޯުޓގައި އޮތް  ނެތް އެއްވެސް ކަހަލަ މެންޑޭޓެއްރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް މީގެތެރެއަށް ވަދެ މި މައްސަަލތައް ދޫކޮށްލާށޭ. 

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ އެ މައްސަ ،މައްސަލަެއއްގެ ތެެރއަށް ވަދެ  ރާއްޭޖގެ ލަ ދޫކޮށްލަން ުބނުމުގެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ހައެްއަކ މީހުން ރައްޔިތުން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްޮކޅެއް މި ބޭފުޅުންނަށް  ތި ؛ފެންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން، ނގިލިން ގުނާލެވޭނެފެންނަނީ އި މި މެންބަރުންގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް ރައްޔިތުންެގ  50ގެ ދެތިން މީހުން އަޅުގަ

މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުން ކޮންމެ ދުވަަހކު މި ޢަމަލުތައް މި ހިންގަނީ.  ،ކޮންމެ ދުވަހަކު މަޖިލީހެއް ހިސޯރުކޮށް

ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުތަުކގައި ވޯޓުދެްއާވއިރު މި 

ފާހަގަކޮށްލާނަން، މިދިޔަ ދައުރުގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވެސް ޭއގެ ކުރީަގއި މިގޮތަށް ކަންތައް 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދި ޔަ. ކުިރއަށް އޮްތ ކުރެްއވި ގިނަ ބޭފުޅުން ތި ޭބފުޅުން، ރައްޔިތުން ެފއިލްކޮށްިލ މަންޒަރު އަުޅގަ

ތާގައި މިކަމާ ދޭތެޭރގައި ިވސްނާވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. ެއހެންވީމާ، މި ވާހަކަ ވެސް 

ދައްަކވާއިރު މި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސަގިއ ބޭފުޅުން ވާހަކަ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ތިއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ. 

ނަޑއެިޅގެން އޮންނާނެ ިއސް އެްއވެްސ މީހަކު  ،ލާމްދީނުގެ އަސާަސކާ ިޚލާފުނުވާ ގޮތަށް ެއއްވެްސ ވެރިޔަކު ކަ

ނޑަެއޅިގެން ބޭުފޅުންގެ ވެރިކަުމގަިއ  ނުވާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މިކޮށްގެންޢަމަލު ވެހިރާއްޖޭަގއި އެްއ ދި ކަ

ޖޭެގ ވަލިއްޔުްލއަމްރުކަމުަގއި މި ޖިންސުން މީހުން ކައިވެނިުކރުމަށް ގޮވައިލާ ޮގވާލުންތަްއ ގޮވާލަިއ، އަދި ރާއް

ބޭފުޅުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ހުންނަވަިއގެން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރި ހުރިހާ ދަތުރެއްގަިއ މި ނޫން ދީނެއް މި ތަނަށް 

ބޭނުންވާ ކަމާއި، ާރއްޖޭަގިއ ހަމައެކަނި އިސްލާމް ދީން އޮންނާތީވެ އެ ބޭފުޅާ ަކންބޮޑުވެ، އެކަމަށް ފާޑުިކޔަިއ 

ނޑުމެންގެ ދީނާއިމި އުޅޭ ބޭރު ޤައުމުތަކުަގއި  ،ލާތުކޮށް ވަކާ އަޅުަގނޑުމެންނާ ދޭތެރޭ ހަސަދަވެރިވާ ފަރާތްތަކުެގ  އަުޅގަ

އެ ފަރާތްަތކުެގ ނުފޫޒު ، ދީލާފަށް އެ ފަރާތްތަކަށް ހިްތވަރު ޚި ދީނާ  ރުހުން ހޯދުމަށް ޓަކައި ެއ ފަރާތްތަކަށް ގޮސް

 ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ކަތް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ފޯރުވަން ކުރި މަސައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ޤާޫނނުއަސާސީާއ ޚިލާފަށް މި ބޭފުޅުން ޮގވައިލާ ޮގވާލުންތަކަށް ގޮސް ޔަހޫދީންނަށް އިޖާބަދޭ  ރާއްޭޖގެ ،ލާފައި މުގުރައި

މީ ޤައުމުތަކުަގއި މަންޒަރު. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިައދަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމުަގިއ އިސްލާ

ގެ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އެްއވެސް ދައުލަތަކުން ރަސްމީ ސިފައެްއގައި މި ބޭފުޅުން ކުާރ هللاވެރިކަންކުރާ ޒަމާނަކަށް ވާީތ، 

ސަރުކާުރން މިތާގައި ޑިމޮކްަރސީއަްށ ކަންތައްތަކަށް ހިތްވަރުނުދޭ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެއީ 

އާެއކޭ ނުބުނާނެ. އަިދ މިހާތަނަށް ނުވެސް ބުނޭ.  ބޭފުޅުން މި ބޭފުޅުންނަކަށް އެ  ،ފުރުޞަތު ދީފައިވާތީވެ 

ނޑުމެންގެ އިިދކޮޅު ޕާޓީތަުކެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ިނޒާމުތަާކ ވަރަށް ބީރަށްޓެހި އަުޅގަ

ނޑު ޚާއްޞަކޮށް  މި ބޭފުޅުން  ،ން، މާރިޔާމެންރޮޒައިނާމެ ،ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަންމެންބަރުން، އަޅުގަ

މީތޯ އަންހެން ބޭފުޅުން ކަންތައް ކުރަްއވާ ގޮތް. މި ހުރީ މި ބޭފުޅާ. ފޮޓޯ ނަންގަާވ.  އަޅުަގނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި މި 
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މިފަދަ އަންހެން ބޭކަނބަލުން ތިއްބަވަންވާނެތޯ؟ މިީއ  ތި ބޭފުޅުން ފޮޓޯ ނަންގަވާ. ގޮތް. ފޮޓޯ ނަންގަވާ. ްނވީއުޅުްއވާ

ނޑު ރައްޔިތުންނަްށ އަޑުިއއްވާ ަގީޑގައި މި ބޭފުޅުންނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން އޮަގނޑުމެން އަޅު ތް ވާޖިބެއްތޯ އަުޅގަ

ކުަރއްވަނީ ިދވެހި މަސައްކަތްމި  އާ ެއކު ައޅުަގނޑުމެންކުރަން. އަޅުަގނޑުމެްނ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާސުވާލު

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާއި ތަޢުލީމު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި.  އާއި ދަމާރަްނޓާއި ބޯފެނާއި ނަރުރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކަ

ނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތަށް އޭގެތެެރއިން ެއއް ބޮުޅ ިއްއޔެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ.  މި ބޭފުޅުން އަުޅގަ

ބަހެއް ެވސް ންމެ ބޭފުޅުން އެރެވި، މި ކުބަހުސްބިލަށް  ގެ ހުރަސްއަޅަައޅާ ތިއްަބވަނިކޮްށ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ 

މަޖިލީހުގެ ފްލޯއިން  އިރާދަުކރެއްިވއްޔާއެ ބިލު އެ އޮތީ އަުޅަގނޑުެމން ކޮށްަފއި ނުބުނެ އެ ބިލާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް

ނޑުމެން މި މަސަްއކަތުަގއި ދެމިތިބޭނަން. ތިޔަ  އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާަފއި ކޮިމޓީ މަރުޙަލާއަށް. އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެްއގޮތަކަްށވެސް ބަަލއިގަންނަ ކުރަްއވާ މަަސްއކަތަކީ  ބޭފުޅުން ތި ވާހަކަ  މަސައްކަެތއް ނޫން އެީއ އަުޅގަ

 . ޝުކުރިްއޔާ.ދަންނަވަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ   ންބަރު މެޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުނގޫފާރުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް ދާއޫދަ ޖަޢުފަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ބިލަކީ ވަރަށް  ،އާެދ! ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން .الم عليكمالس  `. 

ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޖަލުތަާކއި ޕެރޯލްގެ  2013/14ބަރު ޤާނޫުނ ނަން ،މުހިއްމު ބިލެއް. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން 

މި ބިލަކީ. މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ހުށަހަޅުްއވާފައި ބިެލއް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަްށ ޓަކައި 

އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ުކރެއްވި. ރަ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ަގއި 2013ބަރު ޑިސެން 23، ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލު 

ދަތިަތްއ  ކުރުމުގައިތަންފީޛު ސް އެ ބިލުަގއި ޤާނޫނީ އަދި އުސޫލީ މައްސަލަަތކާއި ތަޞްދީޤުކުރެއްވި ކަމުަގއި ިވޔަ

ހުރި ކަމުގަިއ ވީނަމަވެސް އެކަންކަން ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް  ދިމާވާނެކަން؛

ޤާނޫުނގައި ހުިރ  މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަނީ ަކމުގައި މިފަިއާވ ކަމަކަށް ވާތީ ސަުރކާރުން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ނިންމަވާ

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަްށ ޓަކައި އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނައުން ކަމަށް މި ބިލު 

ދިވެހިާރއްޖޭަގއި  ،އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ . އާދެ! މި ބިލަކީމެންބަރު ވަނީ ފާހަގަކުރަްއވާފަހުށަހަޅުއްވަމުން، ހުށަހެޅި 

ބަހާފައިކަން ވަރަށް ީރއްޗަްށ  ކަށްމުންދާއިރު އެ ޖަލުތައް ހުންނަނީ ކޮން ކެޓަގަރީތަކަ ހިންގަ ޖަލުތައް

 ަބއިތިއްބަންޖެހޭނެކަސްޓޯިޑއަލް ޖަލެއްގައި ޤީޤަށް ަބންދުކުރެވޭ މީހާ އޭގެތެޭރގައި ތަޙް. އެބަ ޮއތް ތަފްޞީލުކޮށްދެއްވާަފއި
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ޝަރީޢަތް ފެށި ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން ކޯޓުއަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުކުރާ މީހަކު ރިމާންޑު ޤީޤު ނިމި، ކަމާއި ތަޙް

އްުމ އާ ބައިިތއްބަންޖެހޭނީ. އަދި ޝަރުޢީ ޙުކުމެްއ ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހުން ބައިތިއްބަންޖެހޭނީ  ޖަލެއްގަިއކަން

ައޅުަގނޑަށް އެންމެ ، މި ބިލުގެ ފަސޭހަތަކަށް ބަލާއިރުއާެދ، . ންކޮށްދީފައިވޭ ބަޔާ ޖަލެއްގަިއކަން ވަރަށް ތަފްީޞލުކޮށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި މި ބުނަނީ ކަސްޓޯޑިއަލް  6ފާހަގަކޮށްލެވެނީ މި ބިލަށް އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ 

ނޑަ ގޮތެްއގެ މަތީން މޯލްޑިވްސް އަޅާަފއިާވ ޖަލުތައް ހިންގައި ބަލަހައްޓާީނ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަުކަގއި ކަ

ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންނޭ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާެއއްަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް 

 ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެ ކަސްޓޯިޑއަލް ޖަލުތައް ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުމުަގއި ޢަމަލުކުާރނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ލަފަޔާ

ވަނަ ާމއްދާާއއި  16ފުލުހުންގެ ާޤނޫނުގެ  ،ފާހަގަކޮށްފައިވޭ. މި ބިލުގައި މިގޮތަށް ާބޔަންޮކށްފައި އޮތުމުންމަތިން ކަމަށް 

މީގައި ކޮންމެވެްސ ކަހަލަ ، ކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފަިއވާތީވެ ކަެމއް ޖެހޭ ަގއި ހޯމް މިނިސްޓަރު ކުރަްއވަންވަނަ ާމއްދާ 17

ނޑު ަދންނަވާނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއަށް މި ބިލު ގެންގޮސް ްނވޭ.ފުށުއެރުމެއް ހުރުން އެކަށީގެ ކޮމިޓީން ، އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ލެްއވުން ވަަރށް މުހިއްމުވާނެ ކަމަށް. އާެދ! ދެން މި ބިލުގައި ހުރި ކަމަށް ބައްލަަވއިކަން ަގއި މިދިރާސާކުރެްއވުމު

ގޮތާއި ޤައިދީްނގެ  އިދީންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާނެއެހެން ކަންކަމަށް އަޅުަގނުޑ ބަލައިލާނަން. ބަލައިލާއިރުަގއި ޤަ

ނަޑއަޅާ  ކުރާ ގޮތާިއ  ވަންކަން ހިފެހެއްުޓމަށް ކަންތައްގޮތްތަކާއި އިންސާނީ ޙައްުޤތަކާއި މިނި ސަލާމަތީ ކަންތައް ކަ

ކުރާނެ ގޮތާިއ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް ހަދައި ހިންގާނެ ގޮތާއި އެއްެވއުުޅމުގެ ކަންތައް

ކަންކަމުަގިއ  އެ ،ކަންކަމުަގއި ބައިވެިރވެ ގޮތާއި ސަގާފީ ކުރިއަްށ ގެންދާ މަސައްކަތްކުރުުމގެ ކަންަތއް އެ މީހުން

އަިދ ( ރު އަުޑގަދަކުެރއްވުން)މެންބަ އެނޫންވެސް ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ...ގޮތާއި އަދި  ގެންދާ  ހަރަކާތްތައް ކުިރއަށް

ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ދޭ ޖަވާބަކާ މެދު އިތުުރން ންކޮށްދީފައި އެބަވޭ. ީމގެމިނޫންވެސް ކަންކަން ބަޔާ

ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނަމަ، ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތާއި ޖަލުތަކުގަިއ ޝަކުވާ އަުޑއަހައި ގޮެތއް ިނންމަންޖެހޭނެ ގޮތާއި  ޖަލަށް 

މަލާތްކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ވެސް ވަރަށް ތަފްޞީލްކޮްށ މުޢާގޮތާިއ  ކުރެވޭނެމީހުންނާ މުއާސަލާތު ކުރާ މީހުން އެޒިޔާރަތް

ނޑު ކުރިްނވެސް ދަްނނަވާލި ފަދައިން،  ނޑަކަށް ވަރަށް ޮބޑު އިޞްލާޙެއްބަޔާންކުރެވިަފއިވޭ. މި ޤާނޫނަީކ އަުޅގަ . ގާްތގަ

މާއްާދ  155. ގޮުތަގއި ފާހަގަކުރަން ގެ ހުށަހަޅާފައިާވ ޤާނޫނެއްވަރަަކށް ޕަސެންޓު އިޞްލާުޙ  90 ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނަށް

ބަންދުަގއި ތިބޭ މީހުން ރީހެބިލިޓޭޓުކުރެވޭނެ  އިުތރަށް ވެސްާވިއދެއް. މި ަގވާއިުދގައި ީމގެފުރިހަމަ ގައެކުެލވިގެްނވާ 

މިހެން ގޮތާއި އެްއޗެހި ޖަލަށް ގެންދެވޭނެ ގޮާތއި ނެރެވޭނެ ގޮާތއި އެްއޗެހި އެއްތަނުން އަެނއް ަތނަށް އުފުލޭނެ ގޮތާއި 

ނަޑއަޅާަފއިވާ ކަމަްށ  ގޮސް ޖަލެްއގައި އޮޕަރޭޝަްނ ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގައި ަވރަށް ބޮޑަށް ބަލަންޖެހޭ ގޮތްތައް ކަ

ހުރިހާ އިޞްލާޙުކުރެޭވ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިގެްނދާ މި . ާއދެ! އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން

 ،ންދިއުުމގަިއ އަުޅަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ކުިރއަްށ ގެ ބިލުތަކާއި ހުށަހަޅާ ބިލުތަުކގެ ކަންަތއްތައް 

 ޮއތް ސިޔާސީ ޕާޓީެއއް ކަމަށް ަވގުތު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންިދއުމުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި
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ހެދިފައިާވ  ންކަމާ ގުޭޅގޮތު، އުނދަޫގކޮށްމިތާ ޕާލިމެންޓް ކުރިއަށް ުނގެންދިއުމަށް ހިތްވަރުދީ،  ކުރާ އެމް.ޑީ.ޕީންދަޢުވާ

ާގވައިދުަތކާ ޚިާލފަށް، ވަރަށް މަދު އަދަދެްއެގ ހައެއްކަ ބޭފުޅުން ހުްއޓުަވިއ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ޤާނޫނުތަކާއި 

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން މިކުާރ މަސަްއކަތަށް ބުރޫއަުރވަިއ، ކުިރޔަުނދޭ މިކުރާ މަސައްކަތް. ައުޅގަ

ހިންގުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަހަކަށް އެތައް ހާސް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރުފިޔާގެ މުސާރަދީ ކަންތަްއ ކުރާއިރު ވެސް ެއކަންކަުމެގ ބަދަލުގައި ވަރަށް ގިނަ ައދަދެއްގެ ބަޔަކު ސަޕޯުޓކުރާ 

ނުޑމެން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެމް.ޕީން އަިއްސ މި ތަނުގައި މަސައްކަތް މި ކު ރަނީ އެއީތޯ  އަުޅގަ

ފާސްކޮށްދޭންޖެހޭ، ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ެއއްަޗކީ؟ ިއއްޔެ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންދިޔަ އިސްލާމް 

އްދުމަށް ޓަކައި ދީން ކުރިއަރުވަން މަސައްކަްތކުރުމަށް ޓަކައި، ދިވެހިރާއްޭޖގައި އިސްލާމިކު ޔުިނވަރިސޓީއެއް އުފެ 

ޔާމީންގެ އިސްނެންެގވުމުގެ މަތިން، އެ މަނިކުފާނު ކުރެްއވި މަސަްއކަތްތަކުްނ هللا މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ަރއީސް ޢަބްދު

ގެންނެވި ބިލު، ވަރަށް މުހިްއމު ޤާނޫނެއް ފާސްކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅަިއ، ހަމަ މިއަދު މި ފެންނަ 

ށް ެއ ބިލު ކުރިއަށް ގެންދިޔަނުދިނުމަށް ޓަކައި ހުރަސްތައް އަޅަމުންދިޔަ މަންޒަރު. މިއިން މި ގޮތަށް، ެއއްވެސް ގޮަތކަ

އަީކ ާރއްޖެ ސަރުކާރުން ކުރާ ަމސައްކަތްތަުކަގއި، އެނގޭ އެްއޗަކީ އިސްލާމް ދީން ކުރިއެރުވުމަށް މަަސއްކަްތކުރުމަށް

 ހުން ދީނަށް ތަބާވުން ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި މީ ޤައުމަކަށްވާ ހިނދު ެވސް އެ ސައްތައިން ަސއްތަ މުސްިލމު

ނުޑމެން އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަުތ ( ޚާއްަޞކޮށް... )މެންބަރުން އަުޑގަދަކުރެްއވުން، ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް އަުޅގަ

ބޭނުންވާ  ކުރަންމީހުން ހަމަ ކޮންމެހެން  ރާއްޖޭގައި ުކރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތައް ހުރަސްއެޅުމަކީ މިދިނުމަށް ޓަކައި 

މަނިކުފާނުގެ  އެ ،ައޅުަގނޑުެމންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ރައީްސ ނަޝީދު އުޅެނީ ކީްއވެގެންތޯ؟ މިމިހެން . ކަންކަމެއް

ޖަމުޢިއްޔާަތކަކާ އެތައް  ،ޒަޢާމަތުގައި ާރއްޖެ ހިންގުމަްށ ލިބުނު ފުރުޞަތުގެ ތެރޭަގިއ އޭރުެގ ލާދީނީ އެތައް ަބަޔކު

ަސއްތައިން ަސއްތަ މުސްލިމު ދައުލަތް ނައްތާލަން، ނޫނީ މުސްލިމުންގެ ދީނީ ޢަޤީދާއަށް  ގުިޅގެން ރާއްޖޭަގއި އޮތް

ރާއްޭޖގެ ސައްަތއިން ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ފިތުނަފަސާދަ އުފައްދައި،  ވާހަކަތަެކްއ ދައްކައި، ބުރޫއަރާ ގޮތަށް

ތްަތކުގެ ދަށުން އެ މަނިކުފާނު އަދިވެސް އެ އެ މަސައްކަމަސައްކަތް.  މުސްލިމުކަން ނައްާތލުމަށް ކުރެވުނުސައްތަ 

ކޮށް ޚާއްޞަ ން،ީނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފެންނަ މަންޒަރުކުރިއަށް ގެންަދވަނީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާ

، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ބާުރގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުހެދުމުގެ ބާރަކީ މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ބާރެއް. 3 ރާއްޖޭގެ

ސަރުކާރު ެވސް، ހުރިހާ ެއންމެން ހަމަހަމަވެ، ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކެއް ނިންމެުވން. މި ތަނުގައި ޤާނޫނުތައް 

އެމް.ޑީ.ީޕެގ  އެމް.ޑީ.ީޕ އައިްސ ރައީސް ނަޝީުދ އަންަގވަިއގެންހަދަން މަސައްކަތްކުރަމުން ދާތީވެ، ހަމައެކަނި 

އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ހަދަނީ.  ދެކޮޅު މި ކަންތައް ކުރުމަށް މި މެންބަރުން، ވަރަށް މަދު މެންބަރުން ނަމަވެސް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވަން. މި މަންޒަރުތައް ެއކި ގޮތްގޮތަށް ހަދައިގެން، މޮޑިފަިއކޮށްގެްނ 

މެ މަސައްކަތްކުރާނެކަން. ނުކު އެމް.ޑީ.ީޕއަްށ ތާއީދުކުރާ މީޑިޔާތަކުންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނސް އޮޅުވާލަން 
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ނޑުމެން ސަރުކާރާ އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ރާއްޖޭގެ ައމަންއަމާންކަން ބެލެހެއްޓުން. މި ގުޅިގެން  އަުޅގަ

އަސާސީ  ޤާނޫނުތައް ހެދުން. އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާއިސްތިޤްލާލް ދެމެހެއްޓުން. 

ސަުރކާރު ރަނގަޅަްށ  ރާއްޖޭގެރާއްޖެ މުއްސަނދިވެދާނެތީ، ރާއްޖެއަށް އަމާންކަން އަުތވެދާނެތީ، ނުން. ޚިދުމަތްތައް ދި

ުއޅޭ ބަެއްއ ދެކޮޅުހަދައިގެން  މެދުވެރިވެދާނެތީ އެކަމާ ގޮތްތައް  ަރއްޔިތުންނަށް ހެޔޮހިންގައިފާނެތީ، ރާއްޖޭގެ 

ނައިލާއިރު އެ މީހުންގެ ލީަޑރުން ފެށިގެން، ރައްޔިތުްނގެ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ވިސް އުޅޭ މީުހންނަކީ.  މި އެމް.ޑީ.ޕީަގއި

( މެންބަރުން އަޑުގަަދކުރެްއވުން)މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ފެށިގެން އަދި ވަކިން ކީއްތޯ! ެއ މީހުންނަށް ތާއީދުކުރާ... 

ނަޑއެިޅގެން ރަްއޔިތުންނާ ކެއް ޖަރީމާތަހުރިހާ  ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހުރަސްއަޅައި، ކަ

، އެހެންވީމާ ހިންގަން ރާވަިއ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާ ބޭފުޅުންކަްނ އަޅުަގނޑު މިއަދު ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުން.

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އިލްތިމާސްކުރަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހަިއ ގައި ެވސް ޚާބުތަކުަގއި މީހުން ހޮއްވެވުމު އިންތި އަުޅގަ

ށް ވިސްަނއިަވޑަިއގަތުމަށް. ރައްޔިތުްނެގ ރޫހާއި ރައްޔިތުންގެ... )ެމންބަރުން އަޑުގަދަކުެރއްވުން( ރައްޔިތުން މިކަމަ

ބޮޑަްށ  ކުރާ ކަންތައްތައް ރައްޔިުތން ބަލައިނުގަންނަކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ން މިއެހެންނަމަވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ

ށް އަޣުލަބިއްޔަަތކުން ޕީ.ޕީ.އެމަ ޑި ވަރަށް ފުރިހަމަނގޮ 2ންދިަޔ ގެ ށްދިޔައީ. އެ ިއންތިޚާބުގައި ކުިރއަ އެނިގގެން މި

 އިން މައްސަލަ ލަންދޫގެ މިހާ ރައްޔިތުން ެވސް، މި ހުރި، އެހެންވީމާ. ވަީނ ކާމިޔާބުކޮށްފަ ންސަުރކާރު ޕާޓީ، ވަނީ

ނުޑމެންގެ ސަރުކާރުތައް ހިްނގުމުގައި  ނޑުމެން ރައްޔިުތންނަނަމޫނާ ނަގައިގެން އަުޅގަ ށް ޚިދުމަތްކޮށްދޭންޖެހޭ އަުޅގަ

ްއކަން ރަނގަޅަްށ އެމް.ޑީ.ީޕއަކީ ކޮން ބައެ، އިގެން ވަ ލައްބޮޑަށް ބަ  ވަރަށްހޮއްެވވުމުަގއި މީހުން  މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ

ނޑު ދަންނަވައިލާނަން ށް ގެންދެވުން އެދެން. ައދި އެއްނެވަޑަިއގެން ކަންތައްަތއް ުކރިއަދެ ނިންމާލުމުގެ  ވާހަކަ އަުޅގަ

 އިހުތިޖާޖު ފެށުނުއިރު ދެްއކީ ކޮްނ ވާަހކަެއއްތޯ؟ ޤާނޫނުއަސާީސއާ  ކުރާ ބޭފުުޅން މިހާރު މި . އާދެ! ެއއީ ތިކުރިން

ވާ ވާހަކަ ެދއްކީ. ޤާނޫނުައސާސީާއ ޚިލާފަށް އެހެން ބައެްއ ޤާނޫނުތަކަްށ ބަދަލުގެނައި ވާހަކަ ދެްއކި ޚިލާފުސަރުކާރުން 

ނަޑއެޅިގެން މި ބައެއް. ރާއްޭޖގެ ، ޚިލާފުވެ  ދަްއކަނީ ކޮން ާވހަކައެއްތޯ؟ ާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާސީއާ އެކަމަކު މިހާރު ކަ

އެން.ޖީ.އޯައުކން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް  ވެިރަކމުގައި ހުރި ދުވަްސވަރު ިތމާގެ އަމިއްލަ ،ޚިލާފުވެ ޤާނޫނުތަކާ

ކުރާ މިހާރު ނުމަށް ޓަކައި ކުށްތަކަށް ޙައްޤު އަދަބު ދި  އެކުރެްއވި ކުށްތަކަށް، ުކ ސަކުެރއްވި ަރއީމަސައްކަތް

ަރއީސް ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމަީކ ، މަނިކުފާނު ދާިއރާގެ ތެރެއިްނ ބަލަމުންދާތީވެ އެ ޝަރުޢީ  ،ކަންތައްތަެކއް

 ނޫނުއަސާސީ. އެއީތޯ ޤާނޫނުއަސާސީ އިްޞލާޙުކުރުމަކީ؟ ޤާބޭނުންވާ ކަންތައް ކަމުަގއިމިހާރު ކުރަން ން އެމް.ޑީ.ޕީ

ނުއަސާީސގައި ހުރި މައްސަަލތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކަމާ ބެހޭ މީހުންނާ ވާހަކަދައްކާނީ. އިޞްލާޙުކުރާ ނަމަ، ޤާނޫ

ނުޑ ބޭނުމަކީ، އެ  އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ އެހެން ކަމެއް. އެ ބޭފުުޅންގެ މަިއގަ

ނޫން އެހެން އެއްވެސް ކަމެއް އެ ބޭފުޅުންހެ ބޭފުޅުންގެ ހަމައެކަނި މައްސަލައަކީ ރައީސް ނަޝީދު ޖަލުގަިއ އިނުން. އެ

އިތުބާރުުކރަން އެކަީށގެންވާ ަބއެއްޯތ  ޙަޤީޤަތުަގއި، )މެންބަރުން އަުޑގަދަކުރެްއވުން( އެހެންވީމާ ނެތް. މި ޤައުމު...
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ން ރައްޔިތުްނ އެމް.ޑީ.ޕީައކީ؟ އިތުބާރުގެ އެްނމެ ކަންފުޅެއް ވެސް އެބަ ހުރިތޯ، އެ މީހުން މިފަދަ މަޤާމުތަކަށް ގެނެސްގެ

ބޭނުންވާ ކަންތައް ކުެރވިދާނެތޯ؟ މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިކަމުގައި މިހާރަށް ވުެރ 

ރަްއޔިތުން  މެންަބރުން، ރާއްޭޖގެކުާރ މީހުން، ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް ާތއީދުކުރާ ބޮޑަށް ޚާއްަޞކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ސަޕޯޓު

ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤްބަލް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަިއ ބައްޓަންކުރަން އަޅުަގނުޑ ން ވިސްނާވަަޑއިގެމިކަމަށް 

  .والس الم عليكم މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ދަްނނަވާލަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާަހަކކޮޅު ނިންމައިލާނަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެްއވުމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ހުޅުހެންވޭުރ ހައްޓަަވއިޖަލްސާގެ ރިާޔސަތު ބަލަ ގެ މިއަދުގެހިސާބުން މަޖިލީހު މި

ޝުކުރިްއޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް ދަޢުވަތުައރުވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދާއި

ންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. އެީކ މެބަރުން. މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ މެން

މި މަޖިލީހުގަިއ  ދެއްވުމަށް ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ކިބައިްނ ދަންނަަވން. އާދެ! މިގެ ރިޔާސަތަށް ެއއްބާުރލުންމަޖިލީހު

ށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއި މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ުމވަްއޒަފުންނަ ކުާރ އެްއޗެހީެގ ސަބަބުން މިބައެްއ ައޑުގަދަ  ބޭނުންކުރާ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުަތއް  ދާއިރާެގ ލަންދޫ އަރުވަނީ މި ކުަރމުންދާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުގަ

 ށް. ޤާދިރަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަ

 

 ޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލް

ޝުކުރިްއާޔ  .وعلى اله وصحبه أجمعين .والّصال ة والّسالم على أشرف المرسلين .رب  العا لمينألحمد هلل `. 

ނޑުމެން ކުރިަމއްޗަށް ހުށަހެިޅގެން މި  2013/14ދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަ

ޤަތުގައި އަުޅަގނޑުމެން އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ޙަޤީޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ ިއޞްލާޙަކީ  ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެޯރލް

 8މީގެ ކުީރގައި  ،ދެންނެވީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނުޑ މި ާފކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް. އެހެންރުވެރިވެ އުފަޚު

)މެންބަރުން އަޑުގަދަކުެރއްވުްނ(  ...މި ޤައުމު އަނދާ އަޅިއަށް ހަދާލި ބޭފުޅުން ބައެއްގެ ފެބްރުއަރީގައި މުޅި

، ށްކަތަަކކަށް ބެހިގެްނ، ތަފާތު ކެަޓގަރީތަކަ ދަނީ ޖަލުެގ ކަންަތއްތައް ގިންތި ޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާުރ ިމއަދު މިއަ

ނޑުމެން  ވެސް ކުށްވެރިންނަކީެއ ތަކަކަށް ބަހާލެިވގެން ގިންތި ގެ މި މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންހިފޭނެ ބައެއްެގ މިއަުދ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަާސސީއޭ ކި  ގޮތުަގއި ހެދުމަށް ކުެރވޭ ަމސައްކަތް. ޔަިއ، ޤާނޫނުައސާސީ ޙަޤީޤަުތަގއި މިއަުދ އަުޅގަ

ގެ ނަމުގައި ިނކުމެ މަގުމަތީގައި... )މެންަބރުން އަޑުގަދަކުެރްއވުން( މާނަ މިއަދު މި އޮތީ މުޅި ކުރުމުހިމާޔަތް

 ނޫންކަން މިއަދު މި  އްއެދޭނެ ބައެނަކީ ޤައުމަށް ހެވެއް ބޭފުޅުން ގޮތެއްަގއި މި ބޮޑު ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފުަކން

މި ިދވެހިރާއްޭޖެގ  ،ވާހަކަތަަކކީ ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުަގނުޑ ޙަޤީޤަތުަގއި މިައދު މި، އޮތީ ދަްއކާފަ. އެހެންވީމާ
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 އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްެވވަަޑިއގަންނަވާ އެްއވެސް ބޭފުޅަކީ މި  ންނަށް މި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރަށް ނޫނީލޮބުވެތި ރައްޔިތު

ކެރެނީ އެހެްނވެގެން. އަދި އަުޅަގނޑުމެން ިމ މި ޤައުމަށް ހެޔޮއެދޭނެ ބޭފުޅެއް ނޫންކަން ކެރިހުރެގެން ދަންނަވަން 

ނޑުމެންެގ ކުރިމަތީގައި މިތެރޭގައި ޢަޗެމްބަރު ފެހި ވާ  މަލުކުރާެނ ވަރަށް ރީތި އުސޫލާއި ަގވާއިދުތަެކއް އަުޅގަ

 ސާފުކޮށް ަބޔާންކުެރވިފަިއވާކަން. ނަމަވެސް މި ގެ ގަާވއިުދަގއި ވަރަށްހުަގއި އަދި އަުޅަގނޑުމެން މަޖިލީޤާނޫނުއަސާސީ

ޫރހު ހިމާޔަތްކުރުމަށް މިކުރާ ކުރުމުގެ ނަމުގަިއ ނޫނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަސާސީ ހިމާޔަތްބޭފުޅުން ނިކުމެ ޤާނޫނު

ކަށް ވިސްނައިނުލާ، ރަްއޔިތުންެގ ކަންތައްތަުކގައި މުޅި ހަލަބޮލިކުރުމުގައި ެއކަންކަން ކުރަމުންދިޔައިރުަގއި މިއީ ކަމަ

އެްއވެސް ަޙއްޤަކަށް ިމ ބޭފުޅުން ވިސްަނއިނުލަްއވަާވ ހަމައެކަނި މި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހުންނެވި ބޭފުޅަކީ ަރއީްސ 

ނޑު އެކަން ވާނީ؛ އެމް.ޑީ.ީޕ  ނަޝީދު ކަމަށް ހިތްޕުޅަށް އަރާވަަޑއިގެން އުޅުމަކީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް. މިއަދު އަުޅގަ

ނުޑ ވާނީ ދާދި ފަހުން މި ނެގި ށ. އަތޮޅު މިލަންދޫ ބައި މީހުންނަ -ކީ މި ޤައުމުން ފެއިލްވެފަިއވާ ބަެއއްކަން އަުޅގަ

ނޑިން ެވސް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ އޮީތ އެ ބޭފުޅުންގެ ލޯ ކުރިަމއްަޗށް ހަމަ ސީދާ... )މެންބަރުން  2އިލެކްޝަްނގެ  ގޮ

ދައްކާަފ. ވާދަކުެރްއވީ ޖޭ.ޕީާއއި އެމް.ޑީ.ޕީ. ައޅުަގނޑު ވާދަުކީރ  އަުޑގަދަކުރެްއވުން( ޖަހާފައި އެ އޮީތ ރަތްކުލައިން 

މިއަދު ރޫލިން ޕާޓީކަމުގައިވާ ޕީ.ޕީ.އެމުން. އަޅުަގނޑު ެއކަނި، އެ ތަނަށް އަދި ފޯމަރ އެމް.ޕީންނާ އަދި އެހެނިހެން މި 

ން ވީ ނެތް ެއްއވެސް ކަެމއް. ޤައުމުަގއި ތިއްެބވި އަުޑގަދަ، ޖާނުން ފަލަ، މަސްފަލަ ބޭފުޅުން އެތަނަށް ަވޑަިއގެ

ނުޑ ބޭނުންވަނީ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެްއގެ އަހުުލެވރިން ވެސް ައޅުަގނޑު މި  ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު އަުޅގަ

ދެއްކި، މިލަންދޫ މީހުން ގޮަވިއގެން އަޅުަގނޑު މި ދެއްކި ނަމޫނާއަކީ ތި ބޭފުޅުން ވެސް މިއަދު އެކަން 

ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ކަުމގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ަރއްޔިުތން ބަލައިގަތުން. ޙަޤީޤަތުަގިއ  ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ ވަރަށް

މިއަދު ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަންޖެހޭނެ މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިޑމޮކްރެޓިކް ވެއްެޓްއގައި މާ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއީކގަިއ 

މަސައްކަތަކީ ޙަޤީޤަުތގައި އެ ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ނަާފއާިއ  މަސައްކަތްކުރާ ަބޔަކަށް ހެދިެގން، މި އެމް.ޑީ.ޕީން މި ކުރާ

މަންފާއަށް ދިވެހި ޤައުމަށް ފައިދާއަކަށް ެއްއގޮތަކަްށވެްސ ވިސްނާ ބައެއް ނޫން. މި ނޫން ގޮތެއް ނެތް މީގައި. 

ތަނެއް ކަމެއް. އަނެއްާކ  ޙަޤީޤަތުގައި ބައްަލވާ! އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ނޭނގޭ މިއަދު މަޖިލީހުގެ ފްލޯއަކީ ގަާވއިދެއް އޮްނނަ

މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ދާއިރުަގއި އެ ބޭފުޅުންގެ ހުަރސްކޮށްދިއުމަކީ ަގާވއިދުަގއި މަނާ ކަމެއް ކަމެއް. މިއަދު މި 

ތަނަށް އަޑުގަދަކުރާ ސާމާނު ހިފައިގެން މޮޔް ކުޑަކުދިންތަެކއްހެން ކުޅެން ނާށި ހިފައިގެން ވަދެ، މިއީ މިއަދު މި އޮތް 

ޒީބީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީުހން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެްއ ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިފަދަ ޤާނޫނުތައް ހެދިގެންދިއުމަީކ ތަހު

ޙަޤީޤަތުގައި ިމއަދު ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ޒަމާނުަގއި ދިވެިހ ުޒވާނުންނަށް ލިބިފައި މި ވާ ނިކަމެތިކަމުްނ 

ނޑުމެން މިފަދަ ޤާނޫނުތައް މިއަދުގެ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ޤަުއމުގެ  ޒުވާން ޖީލު ސަލާމަތްުކރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ސަރުކާރުން ހަދަމުން، ތަންފީޛުކުރަމުން މި ގެންނަނީ. އެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތަކުން ދުވަހަކު ވެސް މިފަދަ ކަމެއް މި 

ބޭފުޅުން ުކރައްވާ ކުށުން އެ ބޭފުޅުން  މުޖުތަމަޢުން ނުފެންނާނެ. މިއީ ވަރަށް ސާފު ޙަޤީޤަތެއް. މިއަދު މިތާގައި އެ
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ބަރީޢަވެގަންނަން؛ މި ޤައުމު އަނދާ އަޅިއަށް ހަދާފައި އެ ބޭފުޅުން މީގެން ބަރީޢަވެގަންނަން؛ މި ޤައުމުގައި ހުރީކީ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމައެަކނި ރައީސް ނަޝީދެއް ނޫނޭ. މި މަންޖެމެންނަށް އެކަން ނޭނގެނީ ބައްލަވާ! މިއީ އުޭޅ 

ލަކީ. ކީއްތޯ ކުރާނީ؟ މިީއ މިކަން ކުރާ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ވަރަށް އާޭދހާ އެކީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހާ

ނޑުމެން، ރޫލިން ޕާޓީ؛  ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް މި ދަންނަވަނީ މި ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލައްވާށޭ. ދޫކޮށްަލއްވާަފއި ައޅުގަ

ނޑު އެކަން އެ އޮތީ ށ. އަތޮުޅ މިލަންދޫން ދާދި ފަހުން ޕީ.ޕީ.އެމާ އެކީަގއި ައވަހަށް ވަަޑއިގަ ންަނވާށޭ. އަުޅގަ

ސާބިތުކޮށްދީފައްޔޭ. މިއީ އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން ވެސް އެހެނިހެން ރަށްތަކުގެ ވެރިްނ ވެސް މި ކަމުގައި ކުރިއަްށ 

ން މަގުމައްޗަށް ުނކުމެ މި ކުާރ ވަަޑއިގަންަނވަން ރަނަގޅު ަމގުން. އެހެްނވީމާ، ތި ބޭފުުޅން މިއަދު އެމް.ޑީ.ީޕ މީހު

ކަމެއްތޯ ފަހަތުން ދުވަން. ރައީސް ނަޝީދު އެީއޯތ ދެން ކޮންމަސައްކަތަކީ ހުސް ފެއިލަުރން ތިބި ޕާޓީއެއްަގއި 

ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން ވެސް މިތިބީ ހަމަ މި  އެހެނެއްނުވާނެ އެ ،ނޫންބޭފުޅަކީ؟  ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ުހންނެވި

ނޫން އޮންނާނީކީ.  ބޭފުޅުންގެ އެކަނި ުމހުތާދެއް ޖޭގެ މި ދިވެހި ޮލބުވެތި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުން. އެދިވެހިރާއް

ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤު ހޯދަން  އެ ،ޭބފުޅުން މިނިވަންކަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެސް އެަބއޮތް މިނިވަންކަމެއް. އެ

ޙައްޤު މެޖޯރިޓީގެ  މުޅި މުޖުތަމަޢުގެން ތިއްބެވި ކޮމިއުނިީޓގަިއ އެހެ ؛މަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި އެހެްނ ބޭފުޅުންގެ

ނޑުމެންގެ ޙައްޤު؟މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯަގއި  ކޮބައިތޯ؟  ބޭފުޅުންގެ އެ އްޤު އެކަނިތޯ އޮތީ؟ބޭފުޅުންގެ ޙަ  އެ ކޮބައިތޯ އަުޅގަ

. އެހެންވީމާ، އެހެނެއް ވެސް ނުެވވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.، ހިނގަންޖެހޭނީ. ނޫން ެއކަނިތޯ މިތާ ހަމަ އުސޫލާއި

މިތިިބ މަދުމަދު މީސްކޮޅުން ތިބި  ަގއިމިފަދަ ޤާނޫނުތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ިދވެހިރާއްޖޭ ،އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ 

މުޖުތަމަޢުގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޒުވާނުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ފަހި ފުރުޞަތެކޭ. އޭގެން ވެސް ދޭހަކޮށްދެނީ 

މުރާލި ރައީެސއްކަން.  ،ީހވާގި  ،ވަފާތެރި ،ރައީސް ޔާމީނަކީ ިދވެހިންނަށް އޯގާތެރި މިއަދުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ކުރަންޖެޭހ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިީއ ށް ސެލިއުޓުއެހެންވީމާ، ިމއަދު ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިަތކު ަރއީސް ޔާމީނަ

ބޭފުޅުންގެ އަމިއްަލ  ން ކުރިހާވެސް ކަމަކީ އެބޭފުޅު ބޭފުޅުންގެ ޒަމާނުގައި މިފަދަ ކަމެއް ނުފެންނާނެ. އެ ޙަޤީޤަތަކީ. އެ

 އަޅައި  ބޭފުޅުންގެ ބޮޑު ފޮށްޓަށް އެ ،ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ނާޖާއިޒު ފައިދާ އެ ،ބޭފުޅުން އަމިއްލަ މުހުތާދު އެ ،މުހުތާދު

ނުޑަގިއ ބަނދެ، ފޮރުވީ. މުސްކުޅިވެރިން ބުނާހެން ބޮުޑ ފޮށީގެ ، އެހެންވީމާ  .މިއީ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް ދައްކާ ފޮިތގަ

والس الم عليكم ورحمة ލާނީ މި ބިލަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަމުން. އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމައި

  .هللا وبركاته

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ރުން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށްޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށީޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އަުޅަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ައރުވަނީ 

 .ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ޒަތްތެިރ ރައީސް. ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ފެނިގެން މި ދަނީ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިއް 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ  ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

މެ މެންބަރަކަށް ވެސް މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއްަކއި ޚިޔާލު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް، ކޮން

ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ލިިބފައި އެބަ އޮތް. ައޅުަގނޑުެމން މިއަދު ވާހަކަ މި ދައްކަނީ މިރާއްޖޭގެ ވަރަށް މުހިއްމު 

މް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާުރގަިއ، ބިލަކާ ބެހޭ ގޮތުން. އެއީ މިރާއްޖޭގެ އެތައް ުޒވާނުންތަކެއް، އެަތއް ުޒވާނުންތަކެްއ އެ

ޚާއްޞަކޮށް ރައީސް ނަޝީުދގެ ސަރުކާރުން ޖަލުތަކަށް ލައި ހަދާ އަނިޔާކޮށް، އެަތއް ޒުވާނުންަތކެއް އަނބުާރ 

މުޖުތަމަޢަށް ގެނެސް، މުޖުތަމަޢުގައި އެ ުޒވާނުން ކުރިއެރުަމށް ޓަކައި ކުެރވޭ މަސަްއކަެތއްގެ ގޮތުަގއި. އެ މުހިއްމު 

.ީޑ.ޕީން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މި ދަނީ މި ކަންތައްތަކުަގއި އެހީތެރިކަމާިއ މަސައްކަުތގައި އެމް

ނޑުމެންެގ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެުރވުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަްތކުރަމުންދާ  އެއްބާރުލުންނުދީ، މި ަޤއުމުެގ ރައްޔިތުްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކުރާ މަންޒަރު. މިއީ މުޅި ަޤއުމުެގ އިޖުތިމާޢީ ޢަދާލަތު ރައްާކތެރި ކޮށް ކުރިއެުރވުމަށް ޓަަކިއ އަުޅގަ

މަސައްކަުތގައި މި ޤައުމުގެ ޒުވާނުން، މި ޤައުުމގެ އިްޤތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަމާއި މި ޤައުމުގެ އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު 

ނޑުމެން އިމާރާތްކޮްށ ނިންމާފައި ހުރި އެ 30ބަދަލުކޮށް، މި ޤައުުމގަިއ  ަތްއ އަހަރު ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ އަުޅގަ

ސްކޫލްތަކެްއ، ހޮސްޕިޓަލްތަެކއް، އެތައް އެމްބިއުލާންސްަތކެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެިއން ހަލާކުކޮށްގެން ދިަޔއީ. 

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ އެމް.ޑީ.ޕީން މި މަސަްއަކތްކުރަމުންދަނީ މިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ފަނާކޮށްލުމަށޭ. މި 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޤައުމުގެ ޒުވާނުން ގެއްިލ، ޒު  ނޑުކޮށްލުމަށް ޓަަކއި. ައުޅގަ ނުޑފު ވާނުންގެ އިޤްތިޞާދު ފު

ޙަޤީޤަތަކީ މި ޤައުމުގައި އެތަްއ ބަޔަކު ތިބިކަން. މި ޤައުމުެގ އިޤްތިޞާދު ދެމެހެއްޓުމަށް މި ކުރާ މަސައްކަުތގަިއ، މި 

ނޑުމެން ޤައުމުގެ ުޒވާނުންނަށް އިތުުރ ފުރުޞަތުތައް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް އެަބ  މިކުރާ މަސައްކަތުގަިއ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަނީ...ގަޅު އަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން. އެއީ )މެންބަރުން  ނޑުމެން މި ސަރުކާރުން އަޅުގަ

ނުޑމެންނާ  މި  .ބުނުންކީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ ނޫނެކޭ ބުނިކުރުމަގުޅިގެްނ މަސައްކަްތކުރާއަުޑގަދަކުރެްއވުން( އަުޅގަ

މި ޤައުމުގައި ޢަދުލުއިންޞާފު  ދުރަށް ދާށޭ ބުނިބުނުން. މީހުން މި ޤައުމުން  ބުނުން. އެނޫނެކޭ ބުނި ބޭފުޅުންނަށް 

މި އުފެއްދި އެހެން ޕާޓީތައް ގުިޅގެން  ޤައުމުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި ޢަދާލަތު ޕާޓީއާ އަދި ބުނުން. މި ޤާއިމުކުރާނަމޭ ބުނި

ނޑުމެން މި ކުރަނީ މި ޤައުމުގެ ޒުވާނުންނަށް ޓަކައި. ުޒވާނުން ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމުގައި މިކުރާ މަސައްކަތް އަ ުޅގަ
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ނޑު ދަންނަވާފުރިހަމަ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެްއގެ ގޮތުން.  ނީ މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާެރއް ނެތޭ. ައޅުގަ

ނޑުމެންނާވެސް ނެތޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން ގެއަށް ދާންޖެހޭނީ. ޒުވާނުން އަޅު މުޅި އެމް.ޑީ.ޕީ ހަމައަށް މި  ގަ

 އެއީ ުޒވާނުންނަށް މި  ުޒާވނުން އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމަައށް މި އަންނަނީ ކީްއވެގެންޯތ؟ އަންނަނީ ކީްއެވގެންތޯ؟

މިހާރު ލުއި ލޯނުތައް އެބަހުރި. ޒުވާނުންނަށް ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް އެބަހުރި.  ތައް ތަނަވަސްކޮށްިދނީތީ.ފުރުޞަތު

އް މާދަމާ ފުރައިގެން މި ދަނީ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް. ދިވެހި ޒުވާނުން ބޭނުންވަނީ އެތައް ުޒވާނުންނެ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ލާދީނީ  )މެންބަރުން އަުޑަގދަކުރެއްވުން(ކުރިމަގު... އެމް.ޑީ.ޕީ ަސރުކާރުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ބުދުފައްޅިތައް ާޤއިމުކުރާކަށް.  ުނވޭ  ނުމެއްމި ޤައުުމގައި އަޅުަގނޑުމެން ބޭހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ަމސައްކަތްކުިރ. 

)މެންބަރުން ފެއިލްވެފައޭ.  ބޭފުޅުން ތިތިބީ ތި އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑގެ ާވހަކަ ނިންމާލަމުން ދަންނަވައިލާނީ

   .والس الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهއަުޑގަދަކުރެްއވުން( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެ

 ށް.ރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނވެސް ައނެއް މިއަަދކީ އްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ،ޝުކުރި ޑުމެންގެ މި މަޖިލިސްތެރޭގައި ކަމަކާ ކާެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެަކމެއްގެ ނުލާ  ކުރަމުންދާ ދުވަހެއް. ޤާނޫނު ނަންބަރު ެއއްވެސް ބާރެއް ނުޯފރާ ކަމަކާ އިހުތިޖާޖު އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހޭ ޕެރޯލްިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖަުލތަކާ ބެ 2013/14  ކުރަމުންދަނީ ވަރަށް މުހިއްމު ގެ ޤާނޫނުގެ އިޞްލާޙު އަުޅގަ

ތެރެއިން އަުޅަގނުޑމެން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮަތކަށް މި ދެއްގަިއ. އާދެ، މި ިއޞްލާޙުގެ މަޤްޞަ

ނޑަކަންތައްތައް ކުެރވޭނެ މަގުތަްއ ހޯދައި މަސަްއކަތް މަޖިލީހުެގ  ދަނީ ރައްޔިުތންގެމި ފެނިގެންށް ދިނުން. އާދެ، އަުޅގަ

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ،ތިބި ރައްޔިތުންެގ މަންދޫބުންތައް ނިކުމެ އިހަށް ޢައްޔަންކޮށްފަތެރޭގައި ކުރުމަށް ޓަަކއި މަޖިލީ

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ ވާަގނޑު ނައްޓާލަން މަސަްއކަތް ވާހަކަދަްއކަމުންދާ މައިކުގެ ކުރާ މަންޒަރު. އަުޅގަ

މަކަމާ އެކީަގއި ިމ ތަނުގައި ހަރަކާތްތެިރވުމަށް ފުރިހަ ޚިލާފަށް އި އާދަޔާ ގަ ގެ އަންހެން ކަނބަލުންތައް މިތާރާއްޖޭ

ނޑުމެން މިތާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ  ކުރަމުންދާމަސައްކަތް ތަން. މިއީކީ ނޫން އަޅުގަ

 މި  އި ސްފަތަނަށް ގެނެ ކުރުމަށް ޓަކަިއ ައޅުަގނޑުމެްނ މި ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤގަިއ މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރަން. ެއކަން

ނޑުމެން ހޮވާފައި މި މު އިޞްލާޙެއް. މި ބިލުގެ އިޞްލާޙަކީ ވަަރށް މުހިއް ވާ ތިބީ. މިއަދު ކުރިމަތީގައި މި ތިބީ. އަޅުގަ

ހުރި އުނދަގޫތަކާއި ހުރަސްތައް މިއަދު ޖަލުތައް ހިންގުމާއި ޕެރޯލް ދިނުމުގައި ، އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން ޖަލުތަުކގައި 
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ލިބެންޖެހޭ ބާރުތައް  ޕްރިޒަންސްއަށް އަދި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޓަރަށް ލިބެންޖެހޭ ބާރުތަކާނިނައްތާލުމަށް ޓަކައި މި

ނޑު ބޭނުންވަީނ މިއަދު  ޖަލުތަކުގެ ތޭރިތަކުގެ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި މި އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން ލިބިގެންދާނެ. އަޅުގަ

އެ ފުރުޞަތު ދޭން. ދިވެހި ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް  ރެވޭނެތެރޭގަިއވާ ދިވެހި ުޒވާނުންގެ ތެރެއިން މުޖުތަމަޢަށް ބަދަލުކު

 ށް އަނބުރާ ގެނެސް އެ އަދި ދެވެހި ދަރިން މުޖުތަމަޢަ .ކޮށްދިނުންވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސް ޒުވާނުންނަށް

އި މި ަޤއުމަށް އެީކގަ ސް އެމީހުން ޒިންާމދާރުކަމާށް އައިމީހުން މުޖުތަމަޢަ އަުލން އަނބުރާ އެ ؛މީހުންގެ މީހުންނަށް އެ

މު ބިލެއްގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފަދަ މުހިއްޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭން. 

 ން އެްނމެ ބާރަށް ހަޅޭއްލަވަމުންދާޒުވާނުންެގ ޕާލިމެންޓޭ ކިޔައިގެ ޒުާވނުންނަށް ޓަކައި މަޝްވަރާކުެރވެމުންދާއިރު

 ،ދާއިުރގައި މި ފެނިގެންދަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ހަޑިކެއް ދައްކަމުން.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން މިފަދަ ވާހަކަތައެމް

ނޑުމެންނަށް މި  ނޑުމެންނަށް ިމ ފެނިގެންދާ ޢަމަލުތަކުގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ  ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިެގ ޢަމަލުތަކެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބަހުސްފެ ވާހަކަ ދެްއކޭެނ  ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ްއވެސްކުރަމުންދާއިރުގަިއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެންނަނީ އަޅުގަ

 މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންެގ؛، ކަމެއް މިގޮތަށް މި ދިާމވަނީ ހުރިހާ ނުދޭ. މިމި ތަުނގެ ތެރެއިްނ ފެނިގެންގޮތެއް 

ކެއް ހަވާލުކުރަްނޖެހޭ އެތައް މަސްއްކަތްތަ  ނުންގެ ަޙއްުޤގައި  ޒުވާނުންނާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާައކީ ުޒވާ

ނޑުމެްނގެ ވާތީ  ކުރަމުންދާ ރައީސަކަށް ްއ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަ ސަރުކާރުން މިއެ ބޭފުޅުންނަކަށް މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން ސަރުކާރުން މި  ހަޖަމެއް ނުކުރެވޭ. މިއަދު އެ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަްއ  ބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ ައޅުގަ

ނޑު ނޑުމެން މެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން އެ ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. ހުއްޓުވަން. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ އަޅުގަ އަޅުގަ

ކޮންމެ ފަދަ ޤުރުބާނީއެއް ވެގެން ވިަޔސް، މިއަދު ވެްސ އަޅުަގނޑަށް މި ފެންނަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާެގ 

ނުޑ...  އެހެްނވީމާ، މިފަދަ  ން()މެންބަރުން އަޑުގަދަކުެރއްވުމެންބަރުގެ ފަރާތުން އަނިޔާެއއް ލިބިފަ. މިކަން އަޅުގަ

ނޑަށް މިއަދު ކުރަމުންދަނީ އެތަނުގައި މަސައްކަތް  ހާލެއްގައި އަޅުަގނޑުމެން މި ވެްސ  ބޭފުޅުންގެ އަނިޔާތަކުަގއި. އަުޅގަ

ވަންާޏ އަނިޔާކުރާނެ ކަމަށް. މިީއ  އަރައިފި ކަމަށް  އި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާއަށް ނާރަން.ވަނީ އިންޒާރުދީފަ

ނޑުމެން ބިރެއްއަޅުަގނޑުމެން  ނުގަނޭ. ައޅުަގނުޑމެން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން.  ގެ ހާލަތު. އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅގަ

ފުޅުން މިކުާރ ބޭ ތި، ދޭތެރޭގައި  އަުޅަގނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންނާ ވަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ބިުރގަންނަ ެއންމެ ފަރާތެއް

ނޑުމެން ދާނީ ހަމަ ކުރިއަށް. އަޅުަގނުޑމެން ހުއްޓުމެއް ނާންނާނެ. އި އެްއވެސް ކަމަކާ ރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަުޅގަ

ހަވާލުކުިރ  ޅުަގނޑުމެންނާރަްއޔިތުން އަ ތިއަުޅަގނޑުމެންގެ މަސަްއކަތްތައް ާދނީ ކުރިއަށް.  .ޤައުމަިއގެން ކުރިއަށް

ސް ވެސް ދާނީ އެދެވޭ ގޮތެްއގައި ަރްއޔިތުންނާ ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްދޭނަން. މަޖިލިހަމަ އެންމެ އަޅުަގނޑުމެން ޒިންމާ 

ނޑުގެ ވާހަަކ ށް. ކިތަންމެ ބާރަށް ހަޅޭއްލެިވޔަކުރިއަ ސް މަޖިލީސް ދާނީ ކުރިއަށް. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި . والس الم عليكمކުރުކޮށްލާނަން. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  އަުޅގަ

 . ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު... ށްއިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑުމެ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ` އާދެ، މިއަދު  މި ދައްކާ ާވހަކައަކީ... ން` އާދެ، މިއަދު ައޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް މިމި ވާހަކަދަްއަކމުންދާ މައުޟޫޢަ އަޅުަގނޑުމެން ދައްކާ  ކީ ނުވަތަ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ފައިދާހުރިރަްއޔިތުްނނަށް ވަރަށް މިއަދު ވާހަކަައކީ  ބިލަކާ ދޭތެރޭަގއި  އެައދި އޭެގއިތުރުން އަުޅގަ

މި  ،ކޮށްދޭންޖެހޭ މަސައްކަތެއް. މި ބިލު މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ހުށަހެޅިގެން ކޮންމެހެންރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި 

ނޑުމެންނަށް ަރއްޔިތުންނަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މިއަދު ކުރިއަށް މުޖުތަމަޢުގެ ލާބައަށް އަިދ  ،ާދއިރު މީގެްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބިލުގެ ތެރެއިން ހޯދާނަން. މިއަދު هللا ކައި ކުރެވޭ ަކންތައްތައް މަސްލަޙަތަށް ޓަ އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ އަުޅގަ

ކުރައްވަމުން ގެންދަާވ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މިއަދު هللا މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ިއ ކުަރއްވަންޖެހޭ ަމސައްކަތްތަެކއް. އެހެންވީމާ، ތަންފީޛުކުރުމަްށ ޓަކަ ޤާނޫނުތަކުެގ ތެރެއިންމަސައްކަތްޕުޅަީކ 

 ދަ ކޮންމެ ޤާނޫަނކީ މުޖުތަމަޢަށް ލިބިގެންދާނީ ހަވާުލކުރެވޭ މިފަ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުާކރަށް، ނުވަތަ ަދއުލަތާ

ބުން މިގޮތަށް އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބިލުތަކުގެ ސަބަ .ށް ކުރަމުންދާނީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނީ. މުޖުތަމަޢަފައިދާ

މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ޖަލަށް ނުވަތަ  ކުށްތައް ކުރަމުންދާ ކުރިމަތީގައި ތިެބގެން ހަޅޭއްަލވަމުން އަންނަ މީހުންނާއި

ކަންކަން ކުރުމަށް އޮންނަ  ،ނަމަ ވަނީ ބަންދުުކރެވޭ ކަމުަގއި އެ މީހަކު އެުކަގއިގެ ތެރެއިން ވިޔަސް ޕެރޯލް

ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގެން. މި ބިލު ފާސްވެގެން  ޅުަގނޑުމެންނަށް ބަޔާންުކރެވި،އައޮތީ  އުސޫލުތަާކއި ހަމަތައް މި

ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތްތަކަށް  ،ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް މި އެކީގައި  ން ެއއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއަޅުަގނޑުމެ

ނޑު ދަންަނވާނީ ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ަގއި އެބައޮތޭ. އެެހންނަމަވެސް، ެއ ކުށްތައް ބޮޑު ކުިރއެރުމެއް މީ ވެސް އަުޅގަ

ކުރާ މީހުންނަށް މި ބިލު މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ފާްސވެެގން ހިނގައްޖެ ކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ، މިފަދައިން މަޖިލިްސ 

 ތެރޭގައި ހަޭޅއްލަވާ މީހުންނަށް އަސްލު މި ބިލު ފާސްިވޔަނުދިނުމަށް ޓަކައި މަސަްއަކތްތަކެއް ކުެރއްވި ކަމުަގއި

ވީނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެން ެއއަކަށް ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. އަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތުތައް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާނީ 

ނޑުމެންނަކީ ޤާނޫނީ އިން ފަހަނައަޅައި ޙައްދުފަހަނައަަޅިއދާ ބައެއް ނޫން. ައޅުަގނުޑ  ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން. އަުޅގަ

ޔިތުން ހޮވާަފއި ތިބި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިފަދަ މިއަދު އެންމެ ދެރަވާ މަްއސަލައަކީ ަރއް

މަޖިލިސްތަކުގައި ވާހަކަަދއްަކމުން ގެންދާއިރު، ހުށަހެިޅެގންދާ ޤާނޫނުތައް ހުށަހެޅިެގންދާ ހިނދު، މިފަދައިން 

މި މަޖިލީހުން މިއަދު  ހުރަސްތަކެއް ެއޅި، މި ތަނުަގއި ެވއްޓެއް ާޤއިމުކުެރވިފައި ނެތި، މި ވެށި ޤާއިމުކޮށްދިުނމަކީ
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ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާހިނދު، މި މަޖިލީހުެގ ތެރެއިން މިތަނުަގއި ވެއްެޓއް ޤާއިުމކުރެިވގެންނުދާކަީމ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ސަމާލުވާންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން ޤައިދީްނނާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮންމެފަދަ 

ނޑުމެންެގ ބިލެއް ތަްއޔާރު ކުރި ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ަޤއިދީންނަށް ެވސް އަދި އެ ނޫން ބޭފުޅުްނނަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިުބ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ނަމޫނާ މަޖިލީހަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ތަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. ގަާވއިދެއް ލިޔެަފއި އޮތަަކސް ރައީސަކީ މި ތަނުގެ ަގާވއިދުތައް ވެސް ތަންފީޛުކުެރވޭނެ ފަރާތް

ނޑު ދަންަނވާނީ އޭގެ ަސބަބުން އެއްެވސް ހާލެއްަގިއ  އެ ަގވާއިދު ތަންފީޛުނުކުެރޭވ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، އަުޅގަ

ެދއްވުަމކީ އެކަމަކަށް އަނިާޔއެއް ނުލިޭބނޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތަްއތަކުގެ ތެެރއިން މިފަދަ ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައި

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި މިފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިގެންދާ ހިނދު މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސެގ 

އަރިހުން އަޅުަގނޑު އެދެނީ، އަޅުަގނޑުމެންގެ މަޖިލީހާ ގުޅުމެއް ނެތް ކަންތައްތަަކަކށް މި މަޖިލިސް ތެރެއިން 

ނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުމެއް ދީގެން، ކަންކަން ކުރުމަށް ޖާގައެްއ ގޮވާަލއި، މިކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަދި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯއްަދވަިއ  ހޯދައިދިނުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ނޑު ކޮންމެހެން ދޭންޖެހޭނެ ފުރުޞަތުތަކެކޭ. އެ ފުރުޞަތުތައް ައޅުގަ ނަށް ނުދެވޭ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، އަުޅގަ

ނޑަްށ، ައސްލު ޞިއްޙީ ގޮތުން ެގއްލުން ލިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކަްނ  ދަންނަވާނީ މިގޮތަށް ހަޅޭއްަލަވއި ކަންފަތްބު

ނޑުމެްނގެ ހިްއސުތަކާިއ  ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ ނޑުމެން ޖާގަދީގެްނވާނެ ކަެމއް ޫނން. އަުޅގަ ކުރުމަކީ ެއއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިވުުމގެ ހިއްސުތަކަށް އަނިާޔާއއި ގެްއލުން ލިބޭ ފަދަ ގޮތަކަށް މިފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރަމުން 

ގެންދާއިުރގައި ީކއްެވގެންތޯޭއ ރައީސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ހުއްޓުވަން؛ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަްނ 

. އެހެންވީމާ، މިކަން ހުއްޓުިވގެންނުދާ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، ހުއްޓުިވގެންނުގެންދަނީ. މިކަން ހުއްޓުވެން އެބަ ޖެހޭ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް މުޖުތަމަޢަށް ކުރުމަކީ ވަރަށް ކައިރި ކަމެކޭ. މިގޮތަށް 

ނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތެއް ނުލިބިދާ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، މިކަމުގެ ސަބަބުން ލިބި ގެންދާނެ ގެއްލުން ނުވެ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ މިކަން ހިންގަންޖެހޭ، ގަވާއިދުަތއް ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ 

ފަރާތްތަކުން މި ކަމުގައި އަސްލުގައި ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބައްލަަވިއލައްވާ! އަުޅަގނޑުމެން މި 

ނޑުަގއި ކަންފަތަށް ެގއްުލން ލިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް، ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންދާ ނޑުމެންގެ ކަންފަްތބު އިުރަގއި އަުޅގަ

އަުޑއިވޭ ިނޒާމަށް ެގއްލުން ލިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް މި ުކރަމުންދާ އަނިޔާތަކަކީ މިއީ ހަމަ ޖިސްމާނީ ގޮތުން ދެވޭ 

ނޑުެމންގެ ހިއް ަސކަށް ލިބޭނެ ކޮންމެ ގެއްލުމަީކ ެއއީ ކޮންމެ އަނިޔާެއއް. ަގއިަގއި އަދި ައތްނުލިއެއް ކަމަކު އަުޅގަ

ގޮތަކުން ދެވޭ ެގއްލުމެއް ަކމުގައި ިވޔަސް އެ ެގއްލުމަީކ އެއީ މަޖިލީހުން އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަޅުައޅަންޖެހޭނެ 

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މި ހުށަހެޅިގެން މި ދާ ބި ނޑު ދަންނަވާލަން މިއަދު އަޅުގަ ލަކީ މިއީ ކަމެއް. އާދެ، އަުޅގަ

މުހިއްމު ބިލެއް ކަމަށް ވާހިނދު، މިފަދަ ބިލުތައް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، އަުޅަގނޑުމެން ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ 
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ހަވާލުކުރެވޭ ހިނދު، އެަބއިމީހުން އެކަން ތަންފީޛުނުކުރެިވެގން ރައްޔިތުންގެ މަޖލީހުގެ ޮކމިޓީތަކަށް ހުށަހެޅިގެން، އޭތި 

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސް މިފަދަ ހާލަތެއްގަިއ ގަދަކަމުން ެއ މީ ހުން ލަްއަވއި ތަންފީޛުކުރަްނއުޅުމަީކ ައޅުގަ

އޮްއވަިއ މިކަން އަުޅަގނޑުެމން ގަާވއިދު ތަންފީޛުނުާވ ހާލަތެއްަގއި ތިބެ ެއކަން ތަންފީޛުކުރަން މަސަްއކަތްކުރުމަީކ 

ނޑުމެން ނޑުމެންނަށް ވެްސ  އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނެ ގޮަތކީ، އަުޅގަ

ނަމޫނާއެއް ދެއްކި، ައޅުަގނުޑމެން ވެސް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ބައެއް ގޮުތގައި ތިބެެގން ކަންކަން ކުރުމުގެ ޖާގަ 

ަގއި ހޯދުން. އެހެންނޫންކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، އަުޅަގނޑު ަދންނަވާނީ މި ކަމުގަިއ ޙަްއލެއް ނުހޯދި، މި ކަމު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ތަނުގަިއ ވާހަކަދަްއކާނެ ެވއްޓެއް ނުިލބި، މި ތަނުގައި ވެއްެޓއް ޤާިއމުނުކުރެވޭ ކަމުަގއި ވަންޏާ 

ނުޑ  ނެޑއް ޤަޫބލެއް ނުކުރަން. އަުޅގަ ބަކަރި ޮކއްޓެއްހެން މި ތަްނ ދޫކޮށްލުމަކީ ކުެރިވގެންވާެނ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ރޭގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަުރންގެ ގޮުތަގއި އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކެްއގެ ގޮުތަގއި މި ތަނުަގިއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިތާ ތެ

ވާހަކަދަްއކަމުން އަޑުއުފުލަމުްނ ގެންދާ ފަރާތްތަކަކީ އަޚްލާޤީ ގޮތުން އެހާ ދަށް ފަންތިއަކަށް ވެއްިޓގެންދާނެ ބައެްއ 

ނަމަވެސް، މި މަޖިލީހަށް ވަދެވުނީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަމަކަށެއް ައޅުަގނޑު ކުިރއަުކން ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެން

އެނިގއްޖެ، މި މީހުން އަސްލު މަޖިލީހަށް މި އަންނަނީ އެއްެވސް ހާލެއްަގއި ޤާނޫނު ހަދަން ނޫން ކަމާއި 

ެގ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި އެްއވެސް މަސަްއކަތެއް ކުރުުމގެ ނިޔަތެއް މި މީހުންގެ ނެތްކަން. އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު

ނޑުެމންނަށް މިއަދު އެނގިއްޖެ. އެހެންވުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް  ކުރިމަތީގައި ަރއްޔިތުންނަކީ ނެތް ބައެއްކަން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވގެން މި ދަނީ، އެ މީހުންގެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ުޒވާން ކުދިން މަގުމަްއޗަށް ނެރެ، އެ ކުދިން 

ލުތަކުގެ ގޮޅިތައް ަދއްަކއި އެ ކުދިން ޖަލުތަކުގެ ތެރެއަށް ހޭނުވުމަކީ ެއއީ މި ވިއްިސވިހާލިކޮށްަލއި، އެ ކުިދންނަށް ޖަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. މިފަދަ ކަންތައްަތްއ  މީހުން މިއަދު ފައްޓާފަިއވާ ކަންތައްތަުކގެ ތެެރއިން ކަމެްއ ކަމުަގއި އަުޅގަ

ރި ަބއެއް ކަމަށް ހެއްދެވުމަށް ޓަަކއި މިއަުދެގ އިޞްލާޙުކޮށް، ުޒވާނުން މުޖުތަމަޢު ތެރެއަށް ނެރެ، ުޒވާނުންނަކީ ބާރުވެ

ނޑުމެންނަށް  ރައީސް، ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަކީ އަުޅގަ

ޖާގަ އެއިން މިފަދަ ޤާނޫނުތަކުން ޢިބްރަތްތަކެއް ލިބި، އެކަން ތަންފީޛުކުރުން ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކުރުމަށް 

ހުޅުވިގެންދާ ކަމަކަށް ވާތީެވ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު މި އުޅެނީ އެ ކަންތައް ވިޔަުނދިނުމަށް ޓަކައި. މި ތަނުގައި 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން މަސަްއކަތްކުރަމުން މި ގެންދަނީ ިމ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޖަްނގަލީެގ ޤާނޫނުތަކެއް އުފެއްދުމަށް. 

ނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ހިލާ ނޑުމެން މިތާ ތެރޭގަިއ އުފެދުަނކަނުދޭނަން. އަުޅގަ ަޖންގަލީގެ ޤާނޫނުތަެކއް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ނޑުމެންގެ ކާބަަފއިން ޖިހާދުކޮށްގެން އަުޅގަ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކޮންމެފަދަ ހާލަތެއްގައި ނަމަެވސް ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ނުރައްކާތެރި ނޑުމެން މި ޤައުމު  ޤައުމު ސަލާމަތްކުރި ފަދައިން އަޅުގަ މީހުންގެ ކިބައިްނ އަޅުގަ

ނޑުމެން މަސަްއކަތުެގ  ސަލާމަތްކުރުމުގެ ޖާގަ ހޯދާނަން. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން މި ޖާގަ ހޯދައިގެްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުަރމުން ގެންދާނީ. އާދެ، މިއަުދ އެ ބޭފުޅުންނަށް ިދކޮުޅ އި، ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން އަުޅގަ
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ކުރުމުަގއި އަދި އިސްލާީމ ައކީ ޤާނޫނު ތަންފީޛުރިއްޔާފަރާތްތަކަށް ވެސް އެބަ ެއނގޭ މިއަދުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫ

 ަކން. އެ މަނިކުފާނު ސީދާވަަޑއިގަންަނވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫންކުރުމުގަިއ ފަސްޖެހިރީޢަތުގަިއވާ ޙުކުމްތަްއ ަތންފީޛުޝަ

ކުރުމުެގ ބިރު މި ޤާނޫުނ ތަންފީޛު، ވާތީވެ ެއގޮތަށް ވާހަަކފުޅުދައްަކވާފައި ވައި ބުކުރައް ޠަމުޚާގޮތެްއގަިއ ރަްއޔިތުންނާ 

އިދާއި މަޖިލީހުެގ ގެ ގަވާ ސަކަރާތެއް މި ޖަހަނީ. މަޖިލީހު ކަމަށް ޓަކައި މި މީހުން މިއަދު މި  މީހުންނަށް އޮވެދާނެ

ގޮތަށް މި ކުރައްވާ މި ބޭފުޅުން ، ަރިއގަނެއިމްިތާޔޒުތަކަށް އަ އިޚްތިޔާރުތަާކއި ށް ލިބިފައިވާޤާނޫނުތަކާއި މަޖިލީހަ

ނޑު ަވރަށް ހައިރާންވާގެންދާއިރު އަޅައި ކަންކަން ކުރަމުން ކަމެއް.  ކަމެއް. އަުޅަގނޑު ވަރަށް ދެރަވާ ނުލާކަމީ އަުޅގަ

ނޑުއަޅުަގނޑުމެން  ގެ ހުއެބައަރާ. މިއަދު މަޖިލީ ހިތަށް މިފަދަ ކަމެއް ތަންފީޛުކުރަން ދާނީ ކޮންތާކަށްބާއޭ އަުޅގަ

 ށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާުރގެ ތެެރއިން ކަންކަން ކުރެްއވުމަށް ދެއްވުމަށް ަޓކައި މި މަޖިލީހަކޮށްފީޛު ތަންމިކަން ރައީސް 

ނޑު ޮގވާލަން. މި ތަނުގެ ތެރޭއަވަސް ފުރުޞަެތއްަގއި މިަކން ތަންފީޛު ގައި ޖަންގަީލގެ ޤާނޫނު، ކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަ

ކުރުމަށް ޖާގަ ހުޅުވާލުމަކީ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ ތަކެއް ތަންފީޛުޖަންގަލީގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައިޤާނޫނު

ނޑު ދަންނަވާނީ ރައީސް ނަޝީދު؛ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް. ަވރަށް ބިރުވެރި ކަމެއް. އާދެ! ައޅު  އޭނަ ކުރަްއވާފައި  ގަ

ނޑަެއޅުމަށް ޓަަކއި  ޝަރީޢަްތތައް ހިނގަިއގެން އޭަނއަށް ެއކަމުގެ ނުވަތަ ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ޤާނޫނީ ައދަބުތަކެއް ކަ

ނޑައެޅުމަށް ޓަކައި ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކުރައްވާ ކަ ންަތއްކަީކ އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަ

ަވކި  މުގެ ތެެރއިންބާރު އުފެދިފަިއވާ ަވިކވެފަިއވާ ވަިކވު 3ިރޔާސީ ނިޒާމެްއގެ ތެެރއިން އެއީ ިދވެހިރާއްޭޖގައި އޮތް 

 ކަންަތއްަތކުން، ޖުޑިޝަރީން ކުަރއްވަުމން ގެންދަވާ ކަންތައްަތކުގެ  . އެން ގެންދަާވ ކަންތައްތަެކއްބާރަކުން ކުރަްއވަމު

ނޑުމެން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކަށް ވެްސ ުނވަދެވޭނެ. އަދި ޭއގެ ތެރެއަށް ެއއްެވސް މުައއްަސސާއަކަށް އިތުރުން އަުޅގަ

ހަވާލުކޮށް،  ތަކާބެހޭ ފަރާތް ލީހުން ޤާނޫނުތައް ފާސްކޮށް، އެ ކަމާ ައޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިނުވަދެވޭނެ. 

ނޑުމެންނަކީ ޤާނޫނުތަކުގައި ވާ  ގޮުތގެ މަތީން ޢަމަލުކުރުމަށް ޓަކައި ޖާގަ ހޯދައިދިނުން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުެމން މިކަން ތަންފީޛުވެ ށް ވާއިރުަގއި ފުރަތަމަހަދާ މަޖިލިސް ކަމަރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް، ޤާނޫނު ކުރުމުެގ ސް އަުޅގަ

ނުޑމެން މި ޓްެރއިނިން ވަނީ  މަގާއި ިމކަމުގެ ދޮުރ ހުޅުވާަލއިދީ، ިމއީ ނަމޫނާ މަޖިލީހަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތިބީ މިއަދު ތަކެއް ނަަމވެސް ައޅުްޕރޮގްރާމު މުގެނުވަތަ އަހުލިވެިރކުރުތަކެއް ނަަމވެސް ޕްރޮގްރާމު ގަ

ޕްރޮގްރާމެްއ ކަމުަގއި ވީނަަމވެސް ބަަޔކަްށ އުނގަންނައިދޭންޖެހިފަ. އެެހންވީމާ، މިކަން ކުރުން މަތީ  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

ކަމުގައި ެއއްބާރުލުން ދެއްަވއިގެން މި  ދެމިތިބުމުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި

ނޑުމެން މިކަން ކުރެްއވުމަކީ ައޅުަގނޑުމެްނ ޖަން ގަލީގެ ގޮތްތައް މި މަޖިލިސް ތެރެއިން ނެތިކޮށްލުމަކީ ނުވަތަ އަުޅގަ

ޔާމީން هللا ރިއްޔާގެ ހައިިސއްޔަތުން ޢަބްދުރައީސުލްޖުމްހޫ ކަމެއް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ 

މި މީހުން އެަބ ކަންޮބޑުވޭ. މި މީހުން ބޭނުންވީާމ  ،ނުާބނާތީވެ ްށ އަތްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ެއއްވެްސ ވަަރކަށް ޖުޑިޝަރީއަ

ނީ ރައީސް ނަޝީދު ދޫޮކށްލަން. އެހެންނަމަވެސް، ެއީއ އެ މަނިކުފާނަށް ކުރެްއވޭެނ ގަްނނަވަޔާމީން ޖެހިވަަޑއިهللا ޢަބްދު



25 

 

ނަޑއެޅިގެްނ؛ކަމެއް ނޫންކަން  ނަޑއެިޅގެން އެބަ ކަތެރެއިްނ ހިނގާފައި އޮތް ކަެމއް ޖުޑީޝަރީ  ވެސް ކަ ން ވެސް ކަ

ނޑުމެން  ބާރުއެނގޭ. އެހެންވީާމ، ރައީްސ ޔާމީނަށް އިތު އަންނައިރުގައި ރައީސް ޔާމީން މިކަމުގެ ކުރަމުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޔަޤީން ވާހިނދު،  ނުހިތައި ޗާޓުން އެމް.ޑީ.ޕީައކީ ޤާނޫނުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްތެރެއަށް ނުވަންނަކަން އަުޅގަ

މަަސއްކަތްކުރަމުންދާ ބަޔަކަށް ވާީތވެ، އެ މީހުން ބޭނުންވަނީ ޖުޑީޝަރީގެ ތެެރއަްށ ގަދަކަމުން ރައީސް ޔާމީން  ބޭރުގައި

ލައްވާ އަތްބާނުަވއިގެން މުުޖތަމަޢު ހަލަބޮލިކޮށްލުވައިގެން ކަންތައްތަެކއް ކޮްށގެން އެ މީހުން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު 

ކުރުމުަގިއ ޤާޫނނުތައް ތަންފީޛުައކީ ހިާރއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެހާސިލުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަުދގެ ދި

ވާ ިނޒާމުެގ ެއްއ ބާރުން އަނެްއ ބާރަށް ބާރު ާބރު ވަިކވެފައި  3ގެ ތެެރއިން އަދި ިރާޔސީ ނިޒާމެއް  ،ނެތި ފަސްޖެހުމެއް

ިރކަމުަގއި ވަރަކަްށ އުނދަގޫތަެކއް ކު މެއްލެިވޔަސް، ކިތަންވަރަކަށް ހަޅޭ  މެކިތަންފޯރުވާނެ ބޭފުޅަކަށް ނުވާީތވެ، މިއަދު 

ނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި އެވަރަަކށް މަޖިލިސް ހިސޯ މެވީނަމަވެްސ، ކިތަން ކަމަކަށް  ރުކުރި ކަމުގައި ވީނަަމވެސް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ރައީސް ނަޝީދު  އިޖާބައެއް ދެްއވޭނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ރައީސް ޔާމީނަކަެށއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޔާމީނަަކްށ  އަމުެރއްެގ ދަށުން. ރައީސް ޔާމީނެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ރަީއސްކޯޓުވަނީ ޖުިޑޝަރީން  ޔަރުކޮށްފަިއ އެހައް

ވަަރކަށް ޮގާވލި ކަމުގަިއ ވީނަމަެވސް ދޫޮކށްލަން ގޮވާލި ކަމުަގއި ވީަނމަވެސް ރައީްސ ޔާމީނަކަްށ  މެއަދި ކިތަން

ވެްސ، ނުކުރެވޭނެ. އެކަން އެ މީހުންނަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ. އެހެންނަމަ އެްއވެސް ހާލެްއގައި ރައީސް ނަޝީދެއް ދުލެއް

ގަދަކޮށް ބާރުދެރަ ނިަކމެތިމީހާގެ މައްޗަށް  ،ކޮްށ، ބާރުގަދަމީހާޤާނޫނު ތަންފީޛު ކޮށް، ޖަންގަލީގެމުޖުތަމަޢުތެރެ ހަލަބޮލި

އީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ެއ ކޮްށ، ނުފޫޒު ހިންަގއިެގން ކަންކަން ކުރުމަށް އުސޫުލ ފަހިކުރުމަކީ އެއަނިޔާ

ޖާގަ ނެތްކަން އެނޭގއިރުަގއި އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ޖާަގ ހޯދައިގެން ބިުރވެރިކަމެްއ ދަްއަކއިގެން މިކަްނ ކުރުމަކީ ެއއީ 

ގެ ޤާނޫުނ ދިވެހިރާއްޖޭ ލަތެއްަގއި ެވސް މިހާކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫނޭ. އާދެ! ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަޅުަގނޑު ކޮންމެފަދަ 

ނުޑ ދަންނަާވލަން ބޭނުންވޭ ކަްނކަން ުކރެވޭއިުރ؛ ކުރެިވގެންތަންފީޛު އެަބ ކޮންމެ ަކމެއްަގއި ނަމަވެްސ ކޮންެމ  އަުޅގަ

ޖެހޭ.  އެބަ ގޮތެްއގައި ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް ޖާގައެއް ހޯދުމަށް މަސަްއކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދޭން

ގޮތަކަށެއް ނުކުރެވޭނެ.  ަކމުގައި ޖާަގއެއް ނުހޯދައިދީ އަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް މިކަން މި މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑުމެންނަށް ޖާގަ ދެން ާލ ހުޅުަވއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނުޑމެންގެ ކަންފަތަށް ެގއްލުން ިލބޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ،ނަމަ ކަމުގައި ވަނީ މެން ވެސް ނުކުތީމާ ދެން އޭގައި ދެން ރައްޔިތުން ދެން ފަހަރަކުން އެކަން ކުރުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. އާދެ! މިއަދަކީ މިއީ ަރއްޔިތުްނ  ދެކޭ ގޮތަކީ ކޮބަިއކަން ވަަރށް ސާފުކޮށް އަުޅގަ

ނ ނޑުމެންނަށް އިތުބާރުކޮށްފައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހޮވުނީ. އަޅުގަ ޑުމެްނ އިޚްތިޔާރުކޮށްަފއިވާ ރަްއޔިތުން އަޅުގަ

އޭގެ ނާޖާިއޒު ފައިދާ ނަގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ތިމަންނަމެންނަށް އިމްތިޔާޒު ލިބިފައިވާ ތަނެއް ކަމަށް ބުނެ، 

މި ތަނުގެ އެްއޗެހި ހަލާކުކޮށް، ގަޔަށްބޮލަްށ އަތްލައި، މާރާމާރީ ހިންގައި، މިފަދަ ޖާގަތައް ހޯދުމަކީ  ،ތަންތަނުގެ

ނޑުމެން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން، ކަމާ ވާނެ ކަމެއް ނޫން. އާދެ!ކުރެިވގެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް  އަޅުގަ
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ާލ ިމއަދުން މިއަދަށް އަުޅަގނޑު ޮގވައިދެްއވުމަކީ ތައް ހުށަހަަޅއި، ިމކަން ހުއްޓުަވއިއަޅުަގނޑުމެން މިކަުމގެ ަޝުކވާ

ނޑު ދަްނނަވާނީ ތައްތަކޭ. އެހެްނވީމާ، ެފންނަން ހުރި ކަންތައްތަކުގެ އެހެރީ ފެންނަން ހުރި ކަން ކަމެއް. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިކަަހލަ ޖާގައެއް ޮއވެގެން ކުެރވޭެނ ކަމެއް ނޫން.  ނޑު މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިުރގައި އަުޅގަ އަުޅގަ

ންނަން، މިހިރީ ފެންނަން، މިހިރީ ފަލާޙް މި ތަނުން ފެ ތަނުން މާރިޔާ މި ދަންނަވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސޭ، މިހިރީ

ޢާޡިމް މި ތަނުން ފެންނަން، އެހެންނަމަވެސް މި ތަނުގެ ެތރޭގައި މިފަދަ ޖާގަަތއް ހުޅުަވއިދީ، އެ މީހުންނަށް ަވކިން 

. މިއީތޯއޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުލިބޭ ކޮން އިޚްތިޔާރެއް މަޖިލީހުގެ ތެެރއިން ލިބިގެންތޯއޭ މިފަދަ ޢަމަލުތައް މި ހިންގަނީ

ޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުން ޢައްޔަންކުރި ގޮތަކީ؟ ނުވަތަ އިންތިޚާބުކުރި ގޮތަކީ؟ އެހެންވީާމ، މިފަދަ ރައްޔިތުންގެ މަ

ހާލަތެއްގައި މި ތަނުގައި ވާަހކަދެއްކުުމގެ ވެއްެޓއް ޤާއިމުުނކުރެވި، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޖާގަ ހޯދައިނުދެވި، މި ތަނުގެ 

ނޑުމެންނަށް ޞިއްޙީ ގޮތުން ތެރޭގައި މިފަދަ ފުރުޞަތުތަކަށް ޖާގަ ހޯދައި ދެވޭނެ ޤާނޫނީ ހަމަތަކެއް ހުއްޓާ އަޅުގަ

ކަންފަތަށް ގެއްލުން ލިޭބ ގޮަތށް، ބޮލަށް ެގއްލުން ލިބޭ ގޮަތށް، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާީނ ގޮތުން ގެއްލުން ލިބޭ ގޮތަށް 

ނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލެއް ނޫން. މިއީ ޑޮމޮކްރަސީގެ އުސޫލެްއ  މިފަދަ ޢަމަލުތައް ބައްޓަންެވެގންދިއުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ނޫން. ޢަމަލުކުރަްނ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަތަކާިއ ޭއގެ މަްއޗަށް  ެގ އުސޫާލއިޑިޮމކްރަސީ މިއެއް ނޫން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ ޖަންގަލީގެ އޮތް ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ޑިމޮްކރަސީ ގެންނަ ބައެއް ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ  ގޮތަކީ. އަުޅގަ އަުޅގަ

އުޅޭ ވާހަަކއަީކ  އުސޫެލއް ޤާއިެމއް ނުކުރެވޭނެ. އަޅުަގނޑު ދަްނނަވާލަން މި ގެގައި ުދވަހަކު ވެސް ޑިމޮކްރަސީތެރޭ

މެ ވަރަކަށް ވާހަަކދެއްކި ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް ރަސީގެ ބައްޕަ ކަމަށް ބުނެ، އޭނަ ކިތަންރައީސް ނަޝީދަކީ އެއީ ޑިޮމކް 

ށް ފެންނަން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ އޮތީ ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ރައްޔިތުންނަ އަދު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޑިމޮކްަރސީގެ ހާލަތު މިމި

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ. ނޑުމެން ބޭނުންވަީނ މިއަދު  ޑިމޮކްރަސީެގ ހާލަތެއް ނޫްނ އަުޅގަ މި ހުށަހެޅިފަިއވާ  އަުޅގަ

ހެން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމެއް ކޮންމެ އާަދިއގެ ނިކަމެތިމީހާއަށް ގެންފަދައިން މި ުއއްަމތަށް ކުރިމަތިކުރެވި ބިލުގަިއވާ 

މި ޤާނޫނުތަްއ ، ނެތި ރެްއ ބެލުމެއްއް ނެތި، ޢިއްޒަެތއް ޤަދަރެއް، ނުވަތަ މުއްސަންޖެއް ަފގީުކޑައެ  މީގައި ބޮެޑއް ނޫން.

 މްތަކަށް އަރަިއ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ޖެހޭ. މިއަދު ޯޕޑިއަ އެބަ ކުރުމުގަިއ ހަމަހަމަވާންތަންފީޛު

ިޚލާފުވި ޤާނޫނަކީ ކޮބަިއކަްނ  ކަމުން ގެންދާއިުރގަިއ މި ސަރުކާރުން ނުވަތަ ރަީއސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުންވާހަކަދައް 

ންދަނީ އެންމެ ފުރިހަމަ އިސްލާމްދީންގެ ކަންތައްތަްއ ގެ ،ގެންދަނީ މި އެނގޭކަށް ނެތް. ވީާމ، ދީންގެ ކަންތައްަތއް

ނޑުމެން ިއސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީެއއް މިކަން މި މީހުންނަށް އެބަ އެނމިނިވަންކަމާ އެީކގައި   ގޭ. އިްއޔެަގއި އަުޅގަ

ދެކޮޅުހަދަމުން ގެންދިޔަ މަންޒަރު ރައްޔިތުްނ  ސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓއެއް ހެދުމާއި ތަނުގައި ޤާއިމުކުރަން ުއޅެެގން،

އިސްލާމްދީން ތަނުގައި  މި މަށް ޓަކައި މި މީހުންނަކީ މިއީވަރަށް ކައިރިން ބަލަމުން ގެންދިޔަ. އާދެ! މި ޤައު

އުޅޭނެ ބައެއް ނޫންކަމާއި މި މީހުންނަކީ އިސްލާމްދީނަށް އުޅޭ ކީ އިސްލާމްދީނަށް ރައްކާތެރިދީ ހިމާޔަތްކޮށް، މި މީހުންނަ

ންނަކީ ނުވަަތ އިސްލާމީ ޢިލްމުވެރިންނަކީ މިއީ ޓެރަރިސްޓުން ކަމުަގއި ފުރައްސާރަކޮށް، މިތާ ތިބި ޝައިޚު މީހުންނަށް
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މާ، އެ މީހުންނަށް އެ ބޭުރގައި ެއ މީހުންގެ އަުގވައްޓާލަން މަަސއްކަތްކޮށްަފއި ތިބި ބައެއް. ެއހެންވީ ރާއްޖެއިން ،ހަދައި

ނޑުމެން  ނޑައަޅައި މިަފދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ކަމުގައި ވަނީފުރުޞަތު ދޭން އަޅުގަ  ،ނަމަ މަޖިލީހުން ކަ

ކޮށް ކަންތައްތަެކއް ިނންމައިގެން ދިއުމަކީ ވަރަްށ އް ފާސްއަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނެ

އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވާނޭ. ަރއްޔިތުންނަށް އަުޑއިވެންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ އަުޑިއވުންތަކެްއ އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ެއ 

ދު ހާސިލުކުރުމަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފަިއާވ މަޤްޞަ ،ައޅުަގނޑުމެންއަުޑއިވުންތަާކ ެއްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތީން 

ހަމައަށް ވާސިލުކޮށްދިނުމުެގ  ނޫނުތައް ހަދައި، ފުރިހަމަކޮށް ރައްޔިތުންނާޤާ ،ޓަކައި މި މަޖިލީހުގައި ވާހަަކދައްކައި 

ނުޑ މިއަދު ޮގވައިލާ ކަމެއް. ެއގޮތަށް ޮގަވިއލަން އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވި  ގެންދިއުަމކީ ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ނައިބު ރައީސަާށއި ިމ މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމަށް އަޅުަގނޑު ޮގވައިލާ ވާހަކަ ރައީސަށާއި  އަދި އަުޅގަ

މަތީން މިހެން މަޖިލިސް ކުރިއަްށ ގެންިދއުމުެގ  ޮކށްދެއްވާށޭ. ޤާނޫުނއަސާީސގަިއވާ ގޮތުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޛު ދަންނަވަން.

ަރއީސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލުމުގެ  ،ކަމުގައި ވީނަމަވެސް  ގޮަވިއލި ޕްރިންސިޕަލް ނުހުޅުވައިދެްއާވށޭ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް

ހާލެއްަގއި ރައީސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލާކަށެްއ  ރައީސް ޔާީމނަށް އެއްެވސް، ެނތް. އެހެންވީމާބާރެއް ރައީސް ޔާމީނަކަށް 

ނޑު ދަންނަވާނީ ިތ އުޭޅ ގޮތް ދޫކޮށްަލއްވަްނ ޮގވާށޭ. ތި ގޮތް ދޫކޮށްަލްއވަްނ  އުޅޭ ޖާގަެއއް ހުޅުިވގެންނުދާނެ. ައޅުގަ

ނުޑ މުޖުތަމަޢު ތި އުޅޭ ގޮތަކީ ވަރަްށ ހަޑިހުތުރު ގޮތެއް. ތިއީ  .ގޮވަނީ ބަލައިގަންނާނެ ގޮތެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ގޮަވއިލާނީ ތި އުޅޭ ގޮތް، ތި އުޅޭ ގޮތް، ތި އުޅޭ ގޮްތ، ެއމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ތި އުޅޭ ގޮތް، އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ތި އުޅޭ 

ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ތިޔަ ދާރު ގޮތް ދޫކޮށްލުމަށް އަޅުަގނޑު ގޮަވއިލާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ހަޑިމުޑު

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތުމަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ވެސް މަޖިލީހަށް ގަވާއިަދށް ހުރިހާ މެންބަރުންޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު . އާދެ! އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މި ގެންދަނީ ންމުދަންނަވަ

 .ރިޔާޟް ރަޝީދަށް

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ވި

 ގެ ާޤނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމަށްއޮތީ ޖަލުތަކާިއ ޕެރޯލް ! މިއަދު މި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ބިލު. މި ބިލާ މެދު ވާހަކަދައްާކއިރުަގއި ައޅުަގނޑުެމން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

ކައި، ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ޓަ އި ޕެރޯލްގެ ިނޒާމު ިއތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްގެ ަޖލުތަކާދިވެހިރާއްޖޭ  ،ޙަޤީޤަތަކީ

 ،އްލުކުރުމަށް ޓަކައިއްމު މަސައްކަތެއް. އަދި މިކަން ޙަފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަމުން މި ގެންދާ މަސައްކަތަކީ މުހި
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ޤާޫނނަށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ  ؛އްލުކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުްނ މި އަޅުްއވާ ފިޔަަވޅުމިހާރު ހުރި މައްސަލަތައް ޙަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ! ހަމަ އެހެންމެ މިއަދު ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގެ މުހި އްމު އިޞްލާޙުތަކެއް ކަަމށް އަޅުގަ

މި ކުރާ ކަންތައްތަަކކީ މިހާރު އެ ތަންތަނުގައި  ،ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކަކީ ގެންނައިރުަގއި މި ދަށުން  އިޞްލާޙުތަކެއް

ގޮާތއި އަދި މިނޫންވެސް އަާސސީ ިޚދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ނެކުެރވޭވާފަސޭހަކަމާ އެކު ބޭސްފަރުތިބި މީހުންނަށް 

ނޑުމެން އެންމެން މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް މިހާރަށް ވެސް  ވުރެ ބޮޑަށް މި ޤާނޫނުން ލިބިގެންދާނެކަމާ ދޭތެރޭގައި ައޅުގަ

ތަކާއި މިިނވަންކަމުގެ އަސާސީ ޙައްޤު ،އުއްމީދުކުރަން. އާދެ! މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

ނޑުމެން ޤަބޫުލކުރާ ކަެމއް.  އެޤާނޫނުން އެ މީހުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފަިއވާކަން.  މީުހންނަށް ލިބޭނެކަން އެީއ އަުޅގަ

ވަ ޖުިޑޝަރީ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތާ އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައިއާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުީޢ ނިޒާމު 

ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން މި އިންތިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް  ގޮތުގެ މަތީން ކަންަތއްތައް ކުރުމަށް ބާރުއަޅަިއ،

ހުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ މި މަޖިލީ ެއކަންތައްަތއް ކުރުމަށް ޓަކައި މަޝްވަރާދީ،، ޓަކައި ސަުރކާރަށް ލަފާދީ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންކޮށްދޭންޖެހޭނެ  ނެތި ސްޖެހުމެއްފަ . އާދެ! މިއަދު ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ޖެހޭކަމަށް އަޅުގަ

ނޑިޔާރުންނާއަޅުަގނޑުމެން  ، ުކގެ މީހުންނަށް މިއަދު ލިބިގެންދާއްަސސާތަދަުއލަތުގެ މުއަ އަދި ބަލައިާލއިރުަގއި ފަ

ނޑުމެން މިއަދު ރައް އިޤާނޫނުން ފޯރުކޮށްދެމުން މި ގެންދާ   ޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރަމުން ނާޔަތްތަކަީކ ެއީއ އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަގެންދާ ވަރަށް މުހިއްމު މަަސއްކަތެްއ ކަމަށް އަޅު  ކުރަން. އަިދ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުްނ ގަ

 ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަކީ މުހިއްމު މުންދާނޫންެވސް އެިކ ދިމަދިމާލުން ރައްިޔތުންނަށް ލިބެއަދި އެ ކޯޓުތަކާ މިއަދު 

ނޑުމެން ބަހުސްުކރަމުންދާ ޖަ މެއްކަ ނޑު ދެކެން. އާދެ! ެއގޮތުން ިމއަދު އަުޅގަ ލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ކަުމގައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑިަވޅެްއގަިއ ކަންކަން އިޞްލާުޙކުރަމުން ސަުރކާަރށް މި ،ހުރި މައްސަލަަތއް  ފާހަަގކޮށްޤާނޫނުގައި  ދާ ދަ

މަށް ޓަކައި އަސާސީ ޙައްޤުތަކާިއ މިނިވަންކަުމެގ ކަށަވަރުޮކށްދިނުޙައްޤުތައް އިތުރަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިފަިއވާ 

ނުޑ ދެކެން. އެހެްނވީމާ، ކަުމގަ ބާބުގައި ހުރި ކަންަތއްތައް އިތުރަށް ތަފްސީލުކުރުމަކީ ުމހިއްމު ކަމެއް ިއ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ހާ ހަވާލުޮކށްފައިވާ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާ ކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީމިކަން ކުރާއިުރގައި އަުޅގަ

ނޑުެމން ވިސްނަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ، ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ... )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ މިކަން ކުރާއިރުަގއި އަުޅގަ

މަތީން މިކަން ކުރުމަކީ ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން އެންމެންގެ މަްއޗަށް  ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުތަކާމިއަދު 

ގައި މި މަސައްކަްތ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާއިރު މި ހެދުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މްކޮށްފަިއވާ ކަމެއް. އާދެ! ޤާނޫނުލާޒި

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ހުަރސްއަޅާކަން ެއއީ ައޅުަގނޑުެމން ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް. 

ނޑުމެންނަށް އަަބދުވެސް  އެއީ ޓެރަރިޒަާމ ބެހޭ ކަންކަމަށް ތާއީދުކޮށް، ހުޅުޖެހުމަށް ގޮވާލައި އަދި  ފެންނަނީއަުޅގަ

)މެންބަރުން އަޑުގަދަކުެރއްވުން( އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަށް ހެޔޮ އިޞްލާޙި ބަދަލުތަކެއް ރަްއޔިތުންނަށް ފެނުމަކީ ވަރަށް 

ން މިހާރަށް ވެސްފޮނުވާލަންޖެހޭ މީހުން މިތާ އެބަ އާދެ، ޖަލުަތކާއި ޕްރޯްލގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން މިހާރު .މުހިއްމު ކަމެއް
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 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ... .އާދެ، މި މީހުންނަކީ މިއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުތަާކިއ ޝަރީޢަތްތައް ނުހިނގާ މީހުން .ތިބި

ތިބެ މި ގޮވަމުން  )މެންބަރުން އަޑުގަދަކުރެްއވުްނ( އެހެންވީމާ، މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުވާކުރައްަވއިގެން

ވަނަ މާއްާދގައި ޢަދުލުއިްނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ދަށުން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގަިއ  141ގެންދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑުމެން ވަރަށް  .ހުރި މައްސަލަތައް، ވަކި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާނުުކރުމަށް ގޮވައިލާ އަޑު  މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު މި ާރއްޖޭަގއި ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކުެގ އަުޅގަ  .ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަެމއް

ކުރިމަތީގައި އެންމެންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެއްކަން ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އަދި މި ޙަޤީޤަތްތަްއ 

ކުރައްވަންޖެހޭނެ ކަމެްއ ކަމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އާދެ، ވަކި މީހަކު ދިފާޢުކުރުމަށް ޓަކައި، ވަކި މީހަކު އެއީ ޤާނޫނު ނުހިނގާ މީހެއް ކަމަށް ވެއްޖެއްާޔ 

ނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަ ނޑުގެ އުސޫލު. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ ންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި އޮްނނާނީ ކަ

ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީަގއި އެންެމން ވާންވާނީ ހަމަހަމަ ބައެްއެގ ގޮތުަގއި. އެހެންވީމާ، ނަީޝދު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި 

އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަްތވާ މީހުން މިއަދު ކުރަމުން މި ގެންދާ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހަރުކަށި އިބާރާތުން 

ނޑުވާލަިއ، މަގުމަީތގައި ރަން. ާއދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކެގ ބާރުއަޅުަގނޑު ކުްށވެރިކު އަިމއްލައަށް ކޯޓު ހެދި  ކަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން. އާދެ، ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ހެދިފައި ހުރި ުއސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ރައީްސ  މީހުން މިތިބީ އަޅުގަ

ނޑުމެންކުރިކަން ެއއީ އަމަސަްއކަތް އަހަރުގެ ވެރިަކމުގައި 3ނަޝީދުގެ  ނަށް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. ޤާނޫނާއި ުޅގަ

ުކރިކަން އެއީ އަޅުަގނޑުމެންަނށް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް.  ކަންތައްތަެކއް ޚިލާފަށް އެަތއް ބަިއވަރު ޤާނޫނުއަސާސީއާ

 މި ވާހަކަ ނުަދއްކާ މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންމި ކަްނަކމާ ބެހޭ ގޮތުން ކަންަތއްތަްއ މިހެން އޮތްއިރުަގއި  މި، އެހެންވީމާ

ެއހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީން  .ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ދެން މި މީހުން ކުރި ކަންތައްތައް ހަނދާންނެތިގެން ހިނގައިދާނެ

ނެ ކަމަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ބަޔަކަށް، މީހަކަށް ކަމެއް ކަށަވަރުކޮށްދީަފއި އޮެވއްޖެ ނަމަ، އެ މީހަކަށް އެކަމެއް

ވަިކ  .މި މީހުން ގޮވަމުން މި ގެންދަނީ ވަކި މީހެްއގެ މަްއޗަށް ޝަރީޢަތް ނުހިންގުމަށް .ރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކު

ޮގވަމުން ގެންދާ  އަށް ނިސްަބތްވާ މީހުންމިއީ ާޤނޫނުހަދަން ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އެމް.ޑީ.ޕީ .މީހަކު ދޫކޮށްލުމަށް

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން. އަދި އެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން މަގުމަވާހަކަައކީ ޖެހޭ އްޗަށް ނުކުމެ ދައްކާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޝރުޢީ ނިޒާމު އޮތް ގޮތް އެއީ މި މީހުންނަށް ކަމުނުދާ ކަމަށް އަބަދު ވާހަކަދައްކަމުންދާ  ޙަޤީޤަތަކީ

އް ނުދާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ކަންތައްތަ އެ ީމހުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ބައެއްކަން މީ. ެއއީ ކީްއެވެގންތޯ؟ އޭގެ ސަބަބަކީ،

ކޯޓުތައް ކަމުނުދަނީ. )މެންބަރުން އަޑުގަަދކުރެްއވުން( އަިދ މި މީހުންނަކީ އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްަކއި 

މަުގމަތީގަޔާއި ތަންތަނުަގއި ވާހަަކދައްކަިއ، ދިވެހިރާއްޭޖގައި މި  ދެކޮޅަށް ރަސޫލާގެ ޙަދީޘްތަކާއި ޤުރުާއނުގެ އަސްލުތަކާ

ނޫން ދީންތަކަށް ހިތްވަރުދީ، އަދި އެ ދީްނތަކަށް ޖާގަދޭންޖެހޭ ކަމަށް  ދީން މާތްވެގެްނވާ ިއސްލާމް ތްއޮ

ނޑުެމން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  .މުންދާ ބައެއްވަކާލާތުކުރަ  100%ކަމެއް، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ
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ޤާނޫނުތައް ހުންނަންޖެހޭނީ  ންނަ ގަވާއިދުތަކާއި ދިފައި ހުހެ މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ޤައުމެއްކަން. މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބުނޭއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސސީގައާދެ، . މިދެންނެވި އުސޫލުގެ މަތިން މިކަން ކުރެވެންޖެހޭނީ

ފައި ހުރި ައދި މި ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެން ދިެވހިރާއްޖޭގައި ހެދި .ސަރަހައްދަކީ ކޮބަިއކަން

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ .ގަާވއިދުތަކަށް ތަބާވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަށް ނިސްބަތްާވ އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ގަވާއިަދކަށް ބެލުމެއް ނެތް، އެ މީހުންގެ ، ނެތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށް ބެލުމެއް އެ މީހުންނަކީ އެއީ؛ މީހުން

އެހެްނވީމާ، މި  .ީޕއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މީހުންގެ ހުރި އުސޫލަކީ.ޑީ.ުލ. އެއީ އެމްހަމަޔަކީ ޖަނަވާރުންގެ އުސޫ

މީ  .ދެކޮޅަށް ކަދައްކަްނ މި މީހުންނާޖެހޭ ވާހަ  އެބަ ،ދެކޮޅަށް މިއަދު ބަަޔުކ ތެދުވަންޖެހޭ އެބަ. މިއަދު ތެދުވެ އުސޫލާ

ޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް އައިސް މިތިބީ އަ ކަމެއް. ކަންބޮޑުވާންޖެހެނީ  އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންެޖހޭ

އެ މީހުންނަށް ވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ަގާވއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަީތން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަތއް ދި

ވެްސ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހެޔޮ ނިޔަތުގަިއ. އެހެންނަމަ ކޮށްީދ، އެ މީހުންނަށް އިތުރަށް މި ކަންކަން ކަށަވަރު

އެ މީހުންެގ  ،ެއއްގެ ގޮތުަގއިދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހަރުގެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ނޑުމެން ވަރަްށ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ޖަގަހައެްއގެ ގޮތުަގއި މި މީހުން ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމެއް. މި  ތަން. މީ އަޅުގަ

ޖެހޭ މި ބޭފުޅުން  ޖެހޭ. ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އެބަ ައޅަން ެއބަަޔވަޅުފި ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު ގައިމެދު މީހުންނާ

 ހުރި ޤާނޫނުތަކާ  މިތަނަށް އައިސް ހެދިފައިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނޭ ބުނެ،  ޖެހޭ. ހައްޔަރުކުރަން އެބަ

 ހަިއސިްއޔަތުން ތީ ވެރިޔާގެ ދައުލަުތގެ އެންމެ މަ ޙަޤީޤަތުގައިމިއީ ޚިލާފަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަަކކީ 

ތްކޮށްދިނުމަކީ އެއީ މިއަުދެގ މި މުއައްސަސާ ހިމާޔަ އަންަގވަިއގެން ނަމަވެސް ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މިކަން ނުހުއްޓައިފި ނަމަ،  ކުރާ މީހުން މިފަދަ ކަންތައްތައް ލަތުގެ މައްޗަށް އޮތް ަވރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް.ދައު

ން މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީ .ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ޤާނޫނުތަުކގެ ބާރެްއ ނޯންނާނެ .ނޯންނާނެ އްޖޭަގއި ޢަދުލުއިންާޞފެއްދިވެހިރާ

ލާދީނީ ، ލާދީނީ ފިކުރު އެ މީހުން ބޭނުންވަނީ އެ މީހުންގެ .އޮންނާކަށް ޤާނޫނު ނުވޭ މިއަދު ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ބޭނުމެއް

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ެއހެނެއްގޮތްތައް  ކަންތައްތަްއ  ނޫނޭ އެ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ޤާިއމުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 ވާންޖެހޭނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންަތއްތައް ކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީންނޭ. . ދިވެހިރާއްޖެވާންޖެހޭނީ

ހަޔާތްކުޑަ މީހާއަށް ، ބާރުގަދަ މީހާ ،ތައްތައް ކުރަންޖެހޭނީ. އަޑުގަދަ މީހާކަން ނޭގޮތުގެ މަތިން ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ

މިނިވަންކަމަކީ ކޮބައިކަްނ  .މަގުފަހިވާ ގޮތަކަށް ނޫނޭ، އޭނައށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކެްއ ނޫނޭ ހިމާޔަތްކޮށްދޭންޖެހޭނީ 

މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަކީ  ބުނާއިރުަގއި، މިނިވަންކަމަކީ ކޮބައިކަން ައޅުަގނޑުމެން ބުނާއިރުަގއި، އެހެން

ނުޑމެން ކަށަވަރުކޮށްފައި ހުރި ަކންކަން އާދެ، އެހެންނަމަވެްސ މިފަދަ މީހުންގެ ޢަމަލުތައް  .ޤާނޫނުތަކުން މިއަދު އަޅުގަ

 މަލުތައް ހިންގާފައި ޢަކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި އާދެ، މި މީހުންނަކީ  .ހުއްޓުވާނެ ފަރާތެއް ނަމަވެްސ އޮންނަންޖެހޭ އެބަ

ފަިއސާތަކެއް އަމިއްަލ އެތައް ބައިވަރު  އި ލިބެންހުރި އާމްދަނީތަކުންވެރިކަމުގައި ދިވެހިާރއްޖޭގަ  ނަޝީދުގެ ތިބި މީހުން.
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ނުޑ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުން.  އާދެ،ލާފައި ތިބި މީހުން.  ޖީބަށް އަްށ ދިވެހިރާއްޖެމާިރޔާައކީ، އެގޮުތން އަުޅގަ

އަމިއްލަ ވިޔަފާއިރއެްއެގ ، އަމިއްލަ ޖީބަށް ލައިގެންއެ ހިފައިގެން އައި ބަެއއް. އިންވެސްުޓކުރަން އައި ެއއަރލައިނެއް 

ނޑުމެން ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭ މިއީ ބައެއް. ގޮތުަގއި ހިންގަމުން ގެންދާ  ތިންގެ ޙައްޤުތަކަްށ ޙަޤީޤަތަކީ. ދެން ނިކަމެއަުޅގަ

ސަތޭކައަށް ވުރެ ގިނަ  4 ކަމެއް. މީ އަޅުަގނޑުމެްނ މިއަދު ވިސްނާލަންޖެހޭ މި ކަންތައްތައް ކުރާއިުރގައި، އަރަިއގަނެ

ނޑުމެންމި  މި މީހުންގެ މީހުންނަށް ބަހައިލާފަ. ރަށް ވަނީ މި މީހުންގެ ވެރިަކމުގައި ދައްކަން ފެށީމަ  ވާހަކަތައް ައޅުގަ

 ހެްނވީމާ،އެ ކޮްށފައި ހުރި ކަމެއް ނުކުރާ ކަމަކަށެއް ނުވާނެ. ހިތަށް ކެތްނުވެގެން މިތާ ދެއްކި ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް

ަރއީްސ ، ޕީެއއް.ޑީ.ދެނެއް މި ޤައުމުގެ ވެރިކަމަަކށް އެމް އަޅުަގނޑު ިމއަދު ވެސް ުބނަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ

 .އޮތަކަނުދޭނަންސް އަޔަ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަަޔކަވެސް ނުދޭނަްނ.هللا  .ކަށަވަރު ކަމެއްމިއީ  .ނަޝީދެއް ނާންނާނޭ

 މި ަކށަވަރުކަންމަތީ ދެމިތިބޭނަން އަބަދުވެސް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ. އަޅުަގނޑުމެން ވައްަޓއި ވެސް ާލނަން. އެރިޔަސް

ނޑުމެްނގެ ލޭ ހިނގާާހ ހިނދަކުއަޅު ވެހިރާއްޖޭަގއި ދި ރާއްޭޖގަިއ ހުރި  އް ހިނގާހާ ހިނދަކު،ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަ، ގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް އުސޫލުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން   މި ކަންތައްތައް ކުރުަމށް ޓަކައި އަުޅގަ

، ގޮތަކަށް  ވަކި ހަކަަތއް ޤަބޫލުުނކުރެިވގެންމި ވާ އާެދ! މި ވާހަަކ މިހެން ދައްާކިއރުގައި  އަޅުަގނޑުމެން ކުރާނަން.

މި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް  މަސައްކަތްކުރި ކަުމގައި ވީނަމަެވސް ތިމާމެން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޤާނޫނުތައް ބައްޓަންކުރަން

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުަރން އެބަ ޖެހޭ.އުސޫަލކާއި ަވކި ހަމަތަކެްއގެ މަތިންހެދޭނީ ވަކި  މީހަުކ ކި ވަ ކަން އަުޅގަ

މީހުން ދޫކޮށްލުމަކީ އެއީ ޤާނޫނު ހަދައި، އުސޫލު ހަދައި، އުސޫލުން ބޭރުން ހިމާޔަތްކުރަން، ވަކި މީހަކު ދޫކޮށްލަން 

ިމއަދު ، އް ނުކުެރވޭނެ. އެހެންވީމާމެންނަކަށެ ން. މިކަމެއް އަޅުަގނޑުކަމެއް ނޫ ކުެރވޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ބުނޭ އަދި  ވަނަ މާްއދާގައި ވެސް އެބަ 144ޤާޫނނުއަސާސީގެ އަދި ގައި އެބަ ބުނވަނަ މާއްދާ 141 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ބާުރގެ  3ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރިާޔސީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިްނ، ، ނިޒާމަކީބުނޭ ޝަރުޢީ  ވަނަ މާއްދާަގއި ވެްސ އެބަ 141

ނޑުމެން ދޭންޖެހޭ އިމި ބާ، އެހެންވީމާ ެއއް ބާރު ކަމަށް.ތެރެއިން  ދަރާއި އެ ލޯިބ ޤަޙްތިރާމާއި އެ ރަށް ައޅުގަ

މައްޗަށް  ލަތުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެއުއި ހައްޔަރުކުރުމަކީ ދަ. އެކަމަށް ހުރަސްއަޅާ މީހުން ހިފައަޅުަގނޑުމެން ދޭންޖެހޭ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ. އެކަން ކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތަކަކީވަރަށް  އޮތް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ،ބޮޑު ޒިންާމއެއް. އެކަން އަުޅގަ

ކޮށްގެން. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި  ކަންތައްތައް މި ދެންނެވި އްވޭނީބޭ ލުކަންމަތީ ދިވެހިރާއްޖެމުސްތަޤިއް

 ފުޞާންއިޢަދުލުއި އްގަނެތަ .ނުޖެހޭހެދިގެންތޯ އަުޅަގނޑުމެން ސުވާލުކުާރކަށް އް އޮންނަންޖެހެނީ ކޮން ސަބަބަކާޤާނޫނެ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ހަމަޖެހުމެއް އި ްއގަތަނެނެތިއްޔާ އެ  ނިކަްނ  ދަނީ އެ މަންޒަރު. ނޯންނާނެ. މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނު އެ ބޭފުޅުން މި ތިއްބަވަނީ ބައްލަވާ ކަންަތއްތައް ެވގެންާދ ގޮތް. ކުރަމުންގެންދާ  ހެދުމަށްއަިއސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެްއވެސް މީހަކު ޤަބޫުލކުރާނެ ކަމެއް ނޫން.އީ މި ށް ހުރަްސއަޅަްނ.ކަތަތްމަސައްކަ )މެންބަރުން  އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ވަރަށް ލަދެްއ  ތި ބޭފުޅުްނ ޑިމޮކްރަސީތޯ ތި ަދއްކަނީ؟ ؟ކޮބައިތޯ ޑިމޮކްރަސީައކީއަުޑގަދަކުރެްއވުން( 
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 ކުރާ މަންޒަރު މަލުތައްޢަ އާ ބީރަްއޓެހިކްރަސީފެނިގެން މި ދަނީ. ޑިމޮ ކަންތައްތައް ުކރާ މަންޒަރު ހަޔާތެއް ނެތް

ހަރުކަށި ފިަޔވަޅު ެއޅުމަކީ ދޭތެރޭގައި  ދަ ކަންަތއްތައް ކުރާ މީހުންނާމިފަ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންަދނީ. އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ އެބަ.ކަން މި ކަމެއް. މުއްމުހި އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ން ކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ އެކަ އަުޅގަ

މިހާރުވެސް ، މަގުމަތީ މީހުން އެއްކޮްށގެން، މަގުމަތީގައި ކޯުޓ ހަދައިގެން .ޖެހޭ އިމުކުރަން އެބަޤާޞާފު އިންޢަދުލު

ނޑުމެންންވެ ތީ ވަކި ބަޔަކު ބޭނުމަގުމަ މަގުމަތީ އެގޮތުން ސާބިތުކޮށްދޭން.  އެބަ ޖެހޭ ގެން އެކަން ނުކުރެވޭެނކަން އަޅުގަ

މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި މިއަދުން މިއަދަްށ ިހމެނޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ެއކަްނކަމުގައި ަބިއވެރިވި ކޯޓު ހެދި މީހުންގެ ތެރޭގައި 

މުއްދަތަަކށް އެ މީހުން ޖަލުތަކުަގިއ ދިގު  ޔަރުކުަރންޖެހޭ އެބަ.މީހުން ހައްއެ  ވެސް ފިަޔވަުޅއަޅަން ޖެހޭ ެއބަ.

ކިތަންމެ ވަރަކަްށ އަދި  ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ކެރޭެނ.ޒުވާނުްނގެ ކުރަން ކަން މި ބައިތިއްބަން އެބަ ޖެހޭ.

ދަޢުވާ  ފުލިފަިއވާއުމައްޗަށް އޭނަގެ . އިޖަލުގަ ހަމަ  ކުރިަޔސް ނަޝީދު ހުންނާނީއެއް މުާޒހަރާ ކިތަންމެ ،ހަޅޭއްލެިވޔަސް

 ގައި އިހުތިޖާޖުކޮށްގެނެއް އެ ަދޢުވާ އަނބުރާ ުނގެންނާނެ.ކުމެގެން، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުމަގުމައްޗަށް ނު 

ވަރުގަދަ ވެރިެއްއ  މާ ން. އެއަްށވުރެލަ ވެރިެއއް ނޫގޮތަކަށް ހެދޭނެ ކަހަ މިއަދު ހުރީީކ ބޭނުންހާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ދައްކައިގެން އެ މަނިކުފާނު ލައްވާ ކަންތައްތަެކްއ އެީއ ބިރު)މެންބަރުން އަޑުގަދަކުެރްއވުން( ..އަޅުަގނޑުމެްނގެ.

ނޑުމެން ދެކުނިން ބިރުދައްކައިެގން ކަންތައްތައް ކުރެޭވ މީހުން. އެކަމަކު މިއަދުެގ  ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަ

ބިރުދަްއކަިއގެން  ނުކުމެ، ފަންސާހަކަށް މީުހން ނުކުމެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ މިެހން އެމް.ޑީ.ޕީ ަހއެްއކަ މީހުން

 އެހެންވީމާ، އެ މަނިކުފާނު ކަންތައްތަކެއް ނުކުރަްއވާނެ.އެގޮަތކަްށ ކަންތައްތަެކއް ހާސިލުކުރެވޭެނ ވެރިއެއް ނޫން. 

ކަންތައްތައް ކަަށވަރުކޮށްދޭނެކަުމެގ  އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން ޤާނޫނުތަކާދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހެދިފައި ހުރި އުސޫލުތަކާއި 

ރައީސް  މެޖޯރިޓީ ދިެވހިރާއްޖޭގެމިއަދު  ހެންެވގެންއެ މިއަދު ރައްޔިތުްނގެ އެަބޮއތް.އެ އުސޫުލ، އެ ޔަޤީންކަްނ 

ނޑުމެންނަށްނޫންކަން  25އޭ މި މީހުން ބުނާިއރުގައި %25% އާދެ،ތާއީދުކުރަނީ.  ޔާމީނަށް އިހަށްދުވަހު  އަުޅގަ

 ެއ އޮތީ ބޮޑު ނަތީޖާައކުން ވެސް  ބުޚާތިދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އިން އެނިގގެން ހިނގައްޖެ. އެްނމެ ފަހުން

ޖޭގެ މެޖޯރިޓީ އޮީތ ދިވެހިރާއް އެޭކ. 10%ޭއ، 25% ށްނެތް ބުނެވޭކަ މިހާރަކު، އެހެންވީމާ ކާމިޔާބުކޮށްފަ.

ނުންވާ ހުރިހާ ނުދާނެ. ރަްއޔިތުންނަށް ބޭހަުކ ެވސް މެޖޯރިޓީ ގެއްިލގެންވަދު އިރާަދކުރެްއވިްއޔާهللا އަދި . އި.ޕީ.އެމްގަ ޕީ

ކުރިން  ރަްއޔިތުން މި ސަރުކާރު ދޫކޮށްލާފައި ހެންވީމާ،އެ ން ފޯރުކޮށްދެމުން.ސަރުކާރު މި ދަނީ  އްކެއަސާސީ ޙައްޤުތަ 

ވެރިކަުމެގ  އަހަރުދުވަހު، އަިނޔާވެރި 3 އަނިޔާވެރި ވެރިކަމުގެ ނަޝީދުގެ، އަނިޔާވެިރ ވެރިކަމެއް  ކަހަލަ ކުރިތަޖުރިބާ

 ނގޭ. ދެން މިއަދު ވެރިކަން އެަބ އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެނެއް ިދވެހި ރަްއޔިތުންނެއް ނުދާނެ. ެއކަން  ތެރެއަށް

ކާއި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ކޯުޓތަ ައިއސް މަރިޔަބު ެގއްލުނީމަ،ެގއްލުީނމަ،  ގެއްލުނީމަ، ކަތިވަޅި 

ދެވޭނެ. ހަމަ ދިގު މުއްދަތެއްގަިއ ނު އެ ފުރުޞަތެއް)މެންބަރުން އަޑުގަދަކުރެްއވުން( ...މަްއޗަށް މުއައްސަސާަތކުގެ

 ނޫން އެ  ނޫން ތަނެއް ނެތް.އެ  މުއްދަތެއްަގއި ޖަލުގައި. ޖެހޭނީ ދިގުންއި. ރައީްސ ނަޝީދު ހުންނަތިބެންޖެހޭނީ ޖަލުގަ
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އޭނަޔާ ލޯިބވި  ހިތާިވ މީހުންނާއިއޭނަޔާ  ޖެހޭނީ.ެވސް ޤަޫބލުކުރަން ދެކޮޅަށް ހިތާ ޖެހޭނީއެކަްނ ނެތް.  ގޮތެއް

 ކަމަށް  ހުރަްސއެޅި އަިއސް ތި ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުިރމަތީގައި ކުރި މީހުންނާއި ެއއްދާންއެީކގަ ޔާއޭނަ މީހުންނާއި

ނޑުމެން ސާބިތުކަމާވީނަމަ ނުޑމެން ައޅުަގނޑުމެން  އިއެީކގަ  ވެސް އަުޅގަ ތިބޭނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

ިތ ދި އަ ބޭފުޅުން ވެްސ ހާޒިރުކުެރވޭނެ. ތިޢަދުލުއިންޞާފުގެ ކުިރމައްޗަށް  ވަހަކުންތިބޭފުޅުން ކޮންމެވެސް ދު 

މިތާ އެތެރޭަގިއ ، އްޓުވަިއގެންމިއަދު މި މަޖިލިސް ހު ،އެހެންވީމާ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ޙުކުމް އަންނާނެ.

ނުޑމެން ހިއަ ތި ކަންކަމެްއ ހާސިލެއް ނުވާނެ. މުޒާހަރާކޮށްގެން ހެދުން ަލއިގެްނ ކީއްެވގެންބާއޭ  މާރިޔާމެން އަރާތަށްުޅގަ

ނޑުމެން އި ރޭގަ އޮިރޔާންެވއްޖެ.ިމއްލައަށް އަ މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަނީ.  ނަށް ައޑުިއވިގެންދިަޔއި ޯކއްެޗއްތޯ؟ ވެސް އަުޅގަ

 މީހުންނަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަެކއް ވެސް ނޭނގޭ.މި  ައޅުަގނޑު މި ދަްއާކ ވާހަކަ.މިއީ  .މި ދެ މީހުންގެ ލޯބީގެ ވާހަކަަތއް

ކަމުގައި ިވޔަސް މިއަދު މާރިޔާ އަޚްލާޤީ ގޮތުން ބެލިމިއަދު  ޖެހޭ.ންމަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ލަދުގަންނަމި ހާލަތަށް ދިޔައި

މިއަދު  މިއަދު ހުރެގެނެއް ނުވާނެ. ކުރި މީހަކު މަލެއްޢަމުޑުދާރު ލީހުގައި ތިވަރު ހަޑިދޭން. މި މަޖި ފާއުއިސްތި ޖެހޭ

ހުރި އް ޚްލާޤެ އަ މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި.ާއއްމު  އި.ށް ޓަކަމަޞްލަަޙތަަރއްޔިތުންގެ ދެއްވަން. ފާއުޖެހޭ އިސްތި ކަމަނާ އެބަ

ަގއި ތިމާ ކޮށްފަިއ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭ އެވަރު ހަޑިމުޑުދާރު ކަންތައްތައް ނުހުންނާނެ. މީހަކު ނަމަ މިއަދު ތި މަޤާމުގައި

ނޑުމެ މިއަދުމަ އިސްތިއުފާދޭންޖެހޭ އެބަ. ދިޔައިބޭޒާުރވެެގން ކުރި ކަންތައްތައް ން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ދަސްކުރަން.ރަނގަޅު ގޮުތަގއި ތި ރީ އެކަން ކުރަންޖެހޭކަން.  ދިރިއުޅެން ައޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީސް  ވަގުތަށް މަޖިލީހުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅަށް ތަންދިނުމަށް މި .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑާލަން އެބަ ނޑަ ޖިލީހުގެ ހުްސވަގުުތކޮޅަށް މެދުވަގުތު މަ މި ،ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މެދުކަ ލާނަން. އިކަ

ން ލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އެއްބާރުލުހިތުމަށް ދަންނަވަން. މަޖިޙުރުމަތްތެރިޮކށްދަށް މަޖިލީހުގެ ަގވާއި، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ގެންދަނީ އަބަދުވެސް  ެއއްގޮތަށް ހިންގޭތޯ ިރޔާސަތުްނ މި ސް ގަާވއިދާރަްއިޔތުންގެ މަޖިލި ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.

ން އެީކގައި އެއްބާރުލު ލާޞްތެިރކަމާންނަށް ވަރަށް އިޚްޓަކައި، ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކުރަމުން. ެއކަމަށްމަސައްކަތް

އަބަދުވެސް ަމޖިލީހުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް  އިއެކީގަ  ސާބިތުކަމާ ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަކީ ވަރަށް

ނޑުމެންނާ ހަވާލުކޮށްފައި ގެ ރިޔާސަތުމަޖިލީހު ިއ،ކަންމަތީ ތި ބޭފުޅުން ހޮވަވަރަށް ސާބިތު ޓަކައި ގެންދިއުމަށް  ައޅުގަ

ވަނީ. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަްއ ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގައި ުކރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަންތައްތައް 

މިހާހިސާބުން  !ެދަވޑަިއގަންނަވާތެރި މެންބަރު އިށީނިޢއްޒަތް !ދެަވޑަިއގަންނަވާން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އިށީނކުރާނަ

ނޑަމަޖިލީ   ލާނަން. އިހުގެ ހުސް ވަގުތުކޮޅަށް މެދުކަ
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 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު  މަޖިލީުހގެޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ )ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލުމަށްފަހުގަިއ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނުޑ ހުރިހާ އަ `. ހުސްަވގުތުޮކޅަށް ެމދުކަ ިއގެން ކުިރއަްށ ދާނަން. އަުޅގަ

ށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ އެްއގޮތަ ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ހިންގުމަށް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ިކބައިން އެދެން

މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް  ،ކަންކަން ކުިރއަށް ގެންިދުއމަށް. އެނިގވަަޑއިގަްނވާެނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

މެއް. މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ކަންކަން ކުރުމަކީ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަ އިހިތަޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަުމގައި ދަންަނވަން.  މަޖިލީހުންނުލާ މަޖިލީހުގެ ަކންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަީކ އިގެއްުލވަ

ނަށް މަޖިލީހުގައި ބަުހސްކުރަމުންދާ މައްސަލައަށް ބަލާއިރުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މި މަޖިލީހުގެ މިހާތަ

ނޑުމެން މި ޖެހެ ން. އެހެންވީމާ، ނީ މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކޮށްދޭފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް އަުޅގަ

ންނަވަން. ދަ މަށް ޝުކުރުގައި ެދއްވާ އެއްބާރުލު ދިއުމުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ކަންކަމުަގއި ކުިރއަށް ެގން

އަދި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  އިގެންަދނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުިރއަށް މި

ޮގތުގައި. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގއި މި މަޖިލިސް  ގެމެންބަރުންނާ ރިޔާސަތާ އެކުވެގެން ކުރެވޭ މަސައްކަެތއް 

 ކުިރއަށް އޮތް  ހުރިހާ ކަމެއް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިާދ ެއއްގޮތަްށ ިރޔާސަތުން މީގެ  ހިންގުމަށް ޓަކަިއ ކުރަންޖެހޭ

ރައްޔިތުްނެގ  ،ރިޔާސަތަށް އެނގުނު އެއްޗަކީ  ،ގެންދާނަން. މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ތާނގައި ކުރަމުން

ދިނުމުން ހުރިހާ ކަމެއްަގއި އެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭމުގައި ރިޔާސަތުން އެއްބާރުލުންމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއު

ރި މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަންަކން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްބާރުލުންދެްއވާނެ ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެ

 ފުށީ ގެމަނަސަުރކާރުގެ ފަރާތުން  ،އަރުވަނީ ހުުޅވިފަިއވާ ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަުތ މި

ދިވެހިާރއްޖޭގެ  ،2013/14ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންަބރުިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި   އުތުރު ފުވައްމުލަކުއަރުވަނީ  ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. ައޅުގަ

 ށް.ޝާހަ ޢަލީ މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަްށ  ،2013/14އްޭޖގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު `. އާދެ! ިދވެހިރާ

ނޑުމެން ނޑުމެން މި، ގެ ެއންމެހައިބަލާއިރު އަުޅގަ ނޑުމެން މި ކުާރ  އަުޅގަ ދައްކާ ވާަހކަައކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ، އަުޅގަ

( ކުރާށޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި. ން އަޑުގަދަކުެރއްވުންރު... )މެންބަެއްއވެސް މަސައްކަުތގައި ކުރާށޭ. އެހެންވީމާ، މީގެ
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ނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތަށް ައޅުކުރުމަމާޔަތްހިިދެވހިރާއްޖެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމާއި  ަގނޑުމެން ށް ޓަކައި އަުޅގަ

ދޭން އެބަ ޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިނގަްނ އެބަ ޖެހޭ. ރައްޔިތުންގެ  އެންމެން އެއްބާރުލުން

ށް ޓަކައި. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ހިންގުމަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަ މަޖިލީހުގެ މަންދޫބުން ރައްޔިތުން ފޮނުވާފައި މި

ނޑުމެން މި .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މެދު ދިވެހި ރައްޔިތުން  ދަންނަވާ ވާހަކައަީކ މިފަދަ ކަންކަން ކުރާ ފަރާތްތަކާ އަުޅގަ

މި ހުރިހާ އުނދަގޫތަެކއް އެބަ ބަލާ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ ދިވެހި  ،ދިވެހި ރައްޔިތުން ،ދިވެހި ރައްޔިތުން .ނެބަލާ

ނޑުެމން މި ތިބީ ޤާނޫނުތައް ނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެންނަން. އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރަން. ޤާއިޞްލާޙު ޤައުމަށް ޓަކައި. އަުޅގަ

 ...ރުމަށް ޓަކައި. ައޅުަގނުޑމެންތިބީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހާލަތު ބަދަލުކު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުގެ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އި ަވއިުރތައް ބުރިނުކުރުމަށްޓޭބަލްތަކާ މަޖިލީހުގެ ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ުލގެ ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ނުދިނުމަށް ދަންނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު( ޝުކުރިއްޔާ. މި ބިޗަްށ ެގއްލުންތަކެއް

ިޢއްޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ  ގެަމނަފުށީއަުރވަނީ ބިލު ހުށަހެިޅ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،  އަޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ދިޔަީއ ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އެީއ  ދިޔަ، އަދި ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިިމގެން މި ދެންމެ ހުށަހެޅިގެން މި

ވަނަ ބިލަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކެްއގެ ގޮތުަގއި  2013/14ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ެޕރޯލްގެ ޤާނޫނަށް، 

ހުސްގެ މަރުޙަާލ ދިޔައީ، ބަމި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެން ދިޔައީ. ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ މިއަދުންހުށަހެޅިގެ

ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން  ނިމިގެންދިޔައިރު ވަރަށް ޮއއްޓަރު ހުރި، ވަރަށް ބިާނކުރަނިވި ޚިޔާލުތަެކއް ވަނީ 

ނޑު އުއިދެްއވާފަދައްކަވަ   ތެރޭަގއި ކުރަމުންދާ ގެކުރަނީ މި މުހިއްމު ިބލަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ަމރުޙަލާއްމީދު. އަުޅގަ

މު މަސައްކަތްތަކެްއ ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ވަަރށް މުހިއް، ހިނދު

އޮތް މުހިއްމު ބިލުގެ މަސައްކަްތ  މި ،ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. އެކަަމކު އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ

ދިޔައިުރގައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ އެްއވެސް މެންބަރެްއގެ ަފރާތުން މި ބިލަށް އެްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި ނެތް. ގެންނިމި

ކުރާއިުރ ކޮށްދިނުމަްށ ޓަކަިއ މަސައްކަތް ވަންޏާ ުޒވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ޙަޤީޤަތަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް 

ނޑުމެންނަށް  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ހަމަ އެންމެ މެންބަރެއްގެ ފަރާތުން ވެސް، އެންމެ މެންބަރެއްގެ ފަރާތުްނ ވެސް އަުޅގަ
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ކުރަން  މި ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ލިބޭ.ނު އެްއވެސް ކަހަލަ ޚިޔާލެއް، އެްއވެސް ކަހަލަ ބަދަލެއް

ކީ ސަރުކާރުން ދިެވހި ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެންނަ ؛ނަކީއެމް.ޑީ.ީޕ މެންބަރުންބޭނުންނުވަނީބާއޭ. 

. މި ތި ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފަ ތަނަވަސްކޮށްދޭން. މިފަދަ މުހިއްމު ކަމެއް ނިމިގެންދާއިރު އެްއވެސް ބަޔާނެއް ނެތޭ

ނޑުމެންނަށް ވެސް، އަުޅގަތަެކއް ހަދާކަށް ނެތް. ވަކި ގޮތްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަކި މީހަކަށް  ނޑުމެްނ އަޅުގަ

ވާހަކަދެްއކުމުހެ މި ތަނުގައި ތިބެގެން  ށްދިނުމަށް ޓަކައިރައްޔިުތންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކޮ ގެކުރާ ދާއިރާތަމްސީލު

މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  .މަޖިލީހޭ މިއީ ރަްއޔިތުންގެ ނޫން.  ވަކި ަބއެްއގެ ތަެނއްމިއީ ފުރުޞަތު އެބަ ލިބެންޖެހޭ. 

ނޑުމެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނު ހެދުމާއި މި   ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޒިންމާައކަށް ވީހިނދުންޤާނޫނުތައް ބައްޓަ ނަޑއެޅުމަކީ އަުޅގަ  ،ކުރުމާއި ާޤނޫނުތަކުގެ އިންތަާކއި މިންތަްއ ކަ

ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެްއވެސް ކަހަލަ ންނަށް ކަންތައްތަކެއް މަގުފަހިގެނައުމަށް ޓަކައި  ޒުވާނުޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލު މި

ނޑުމެ އި،ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވަ  އިޞްލާޙެއް ތި ނޑުމެން މިކުާރ  އި،ޖަްއސަން މިކުރާ މަސައްކަތައް އުނދަގޫއަުޅގަ އަުޅގަ

ކުރަން. ރައީްސ އިބާރާުތން ކުށްވެރިސަްއކަތަްއ އަޅުަގނޑު ހަރުކަށި ކަންތައްތަކަށް ފާޑުިކޔުމަށް ޓަކައި ތި ކުރަްއވާ މަ

އަސާީސގައި ަވކި މީހަކަށް ނަޝީދެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދުލެއް ނުކުރެވޭނެ. ރައީސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލެވޭނީ މި ޤާނޫނު 

އޮތީ އެންމެންނަށް  ޤާނޫނުއަާސސީ މި މި ޮކށްފައި އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ ދޫކުރެވިދާނެ.ވަކި ގޮތެއް ހަދަން ބަޔާން 

މި ސީަގއި ނެތޭ. ޤާނޫނުއަސާ ވަކި މީހަކަށް ވަިކ ގޮތެއް ހަދާކަށް މި .އެންމެން ހަމަހަމައޭ .އަށްހަމަހަމަ

ބޭފުޅުން ުހށަހަޅުއްވަންޖެހޭ އިޞްލާަޙކީ  ތި (ން އަުޑަގދަކުރެއްވުންރު)މެންބަ...އިސްލާމް ޤާނޫނުއަސާސިަގއި އެބައޮތް

ރަީއސް ނަޝީދަީކ ރުން އޭ .ނޭނުކުެރވޭްއ އީްސ ނަޝީދުގެ މައްޗަކަށް ޢަމަލެޤާނޫނުގެ އެްއވެސް މާއްދާއެްއ ރަ މި އެއީ.

ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ  އެަކމަކު މި ކަށް އެްއވެސް ކޯޓަކުން ދަޢުވާއެްއ ނުކުރެވޭނެ.ނަީޝދަރަީއސް  މިނިވަނެއް.

އެއް އުސޫލަކުްނ ކުރަންޖެހޭ  އިޤާނޫނުއަސާސީ ކޮންމެ ކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާ މި .އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ  އެހެންވީާމ،ކަމެއް.  ތި ބޭފުޅުން އެބަ  ބިލަށް ވެސްއަުޅގަ

 ...ދީފައިމިތާ ހުންނަ މުދަލަށް ގެއްލުން އްިކޔަނުދީދެވާހަކަތާގައި މި ދެްއވަން. ރުލުންޖެހެއޭ އެއްބާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނު ހުށަހެޅުއްވާފަިއވާ ޖަމީލް ޢުޘްމާޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ގެ ބަހުްސެގ ޙު ގެނައުުމގެ ބިލުއަށް ިއޞްލާށް ނޫނައި ޕެޯރލްގެ ޤާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާ ދިވެހިރާ 2013/14ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މަރުޙަލާގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގަިއ އެދިވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 
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އި ނެތުާމ ވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންނަށް ބެލިއިރުގައި މަޖިލީހުގަ. ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް އެދިއަރުވާފަވާނީ ފުރުޞަތު 

ނޑު   ން ޖަމީލް ޢުޘްމާ  .ނަށްޖަމީލް ޢުޘްމާއަރުވީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި އެންމެ ފަހުގެ ފުރުޞަތު ގުިޅގެން އަުޅގަ

ގެން ހިތައިޙުރުމަތްތެރިކޮށްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިަދށް . ރައްވާފަބަސް ވިދާޅުވެ ނިންމަގޮތުން ވަނީ ފަހުގުޅޭ ބިލާ

އެީކަގިއ  ށް ގެންދިޔުމަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އޚްލާޞްތެރިކަމާއަމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރި 

ށް ގެންދިޔުމަީކ އަކުރި ހިފަހެއްޓުމާއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ކަންަކން ޒާމުިޖލީހުގެ ނިއްޔިތުްނގެ މަދަންނަވަން. ރަ

 ،ވާތީވެ  ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށްކުރިޔަްށ ގެންދަންރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެއްބާރުލުން ދެްއވަިއގެން 

ށް ގެންދިޔުމަށް ޓަކައި ެއއްބާރުލުން ދެއްވުން އެދެން. މަޖިލީހުގައި އަސް ކުރިތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން މަޖިލިޢިއްޒަ

ށް ގެންދިޔުމަށް ޓަަކއި ރިޔާސަތުން ކުރެވެން އޮްތ އަކުރި ކާއި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ގަާވއިދުންހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަ

ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ! ާޤނޫނުއަސާސީ ނެގެެހއްޓުމަށް ޓަކައި އަދި މި މުައއްސަސާ 

ޔާސަތުން ރި އިޓަކައި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހާ ށް ގެންދިޔުމަށްއަކުރިރާއްޖޭގެ ކަންކަން  ،ރައްކާތެިރކޮށް ،މާޔަތްކޮށްހި

ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްަކތެއް ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓުެގ 

ދެން ލާނަން. ޖަލްސާ އިނޑަވަގުތަށް ޖަލްސާ މެދުކަ އެީކގައި މި އިތުރު މަސައްކަެތއް ނެތުމާ .ގަީޑގައި އޮންނާނެ

 . ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާވަރަށް  ގައި. 1:30ށް ގެންދާނީ އަކުރި

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  11:10ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ރައީސް ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ ވޯުޓެގ ަވގުތުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގ1:30ެިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން  .عليكمالس الم 

ދެްއވުމަށް އިދާރީ މޭުޒގައި ޖައްސަަވއި ުމގެ ކުރިން ޖަަހންޖެހޭ ރަނގަބީލުނެގުމަސައްކަތް ފަށަން ކަމަށް. ވޯޓު

މަްށ ކޮށްލުޅުތައް ޗެކުރި މެންބަރުން ކާޑުކޮ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަަމށް. ޢިއްޒަތްތެކަށްފަހު( )ަވގުތުކޮޅަ  ދަންނަވަން.

ރި ނީ އެންމެ ވޯޓެއް. ޢިްއޒަތްތެވަ ގެ ދަށުން ެނގުމަށް ހަމަޖެހިފައ6.1ިއަރުވަން. އާެދ! މިއަދު ހަނދުމަފުޅުކޮށް

ލާނަން. އިައޅުަގނޑު މިހާުރ ވޯޓަށް ދަންނަވައަރުވަމުން އްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްދެލަޮކށްމެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކު 

މާން ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢުޘްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން
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ެގ ބިލު ަމޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ގެނައުމުޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު  ގެދިވެހިރާއްޭޖގެ ަޖލުތަކާއި ޕެރޯލް ، 2013/14

 ދެއްވުން އެދެން. ޓު ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މާން ޢުޘްމެންބަރު ޖަމީލް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 66    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަ

   48     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 85ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މި

ދެއްިވ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ47ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 66ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި  .01 މެންބަރުންގެ އަދަދު؛

އެހެންކަމުން،  .48. ޖުމްލަ؛ 25. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 48ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މާން ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢުޘްމީލް ގެމަަނފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޖަސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، 

ޤާނޫނަްށ އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް  ގެދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް، 2013/14

ނަޑއަޅަން.  ގައިކަމު ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ   ކަ
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