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 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 މްޒިއަޙްމަދު ނާއަލްފާޟިލް ރައީސް ނައިބު މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

   ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

 ،ެމންބަރުން  49އިންޓަވަލަށްފަހު  ، މެންބަރުން  53އިންޓަވަލްކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

  މެންބަރުން 68  ހުފުރަތަމަ ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަ

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމްމެދުހެންވޭރު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދައިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  މައްޗަންޮގޅި 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ންމަދު ނަޝީދު ޙަނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މު 



 III 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

  ވަޙީދު ންކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައި 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 ރާޝީމް ޢަލީފްއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު ނަހިން 

 އިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު ނައިފަރު ދާ 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ  ެގުގރައިދޫ ދާއިރާ  

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 



 IV 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް ރުދިއްަގ 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 މަދު ޢާމިރުޙްކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުރާފޮނަދޫ ދާއި 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 މް ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަ 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 



 V 

 ލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު ފުވައްމު 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 ދަތުރުފުޅެއްގައި    މަޖިލީހުގެ 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ވަޑައިގެންއުޅުއްވާ މެންބަރު: 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 

 - : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

  

 ންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާމިލަ : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދު 

 ޢަބްދުލްރަޙީމް هللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ އިފޭދޫ ދާ

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އާދިލް 

  

 

  

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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ންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްާތޒް، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެ ،އިންޓަވަލްފަހު* 

ިތނަދޫ ދާއިރާގެ  هللا، ޔާމީން، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުهللا ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ މުޙަންމަދު، މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މުޙަންމަދު ރަޝީދު   މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް، އަދި  މެންބަރު  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.  ހިަތދޫ މެދު ދާއިރާގެ  ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު   އިންޓަވަލަށްފަހު،  ޖަލްސާގައި 

ދު، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ  މީޙަهللا ދުދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބް

ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ކިނބިދޫ ދާއިރާ ރިޒާ، މާމިގިލި  ގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު،  މެންބަރު އިބްރާހީމް 

މު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލިގިލި  އިބްރާހީމް،  ރަޝީދު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގައްދޫ  އިސްދޫ  ރިޔާޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާންދޫ  ރާމިޒް،  ޙަންމަދު 

 ޖަލްސާއިން ވަކިވަޑައިގެންނެވި.  މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް، އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މެންހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،   ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މެންބަރު  ކުޅުދުއްފުިށ  ދާއިރާގެ  ވަޙީދު، ކެނދިކުޅުދޫ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން  މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކޮމަންޑޫ  ބަރު 

هللا ރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުއަޙްމަދު ޢީސާ، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު، އިނގުރައިދޫ ދާއި 

ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ފެލިދޫ   މީދު، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރުޙަ

ރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ބަދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، މީދޫ ދާއިރާގެ މެން

ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް، ވިލިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް، ދާން

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.   މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުރިޔާޒް، ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް، އަ
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ވަނަާޖަލްސ ާ.2ާވަނަާދައުރުެގާާތިންވަނަާއަހަރުެގ2010ާާާާނަންބަރުާ:އުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާާއަންގ ރ2010ާަާއޮކްޓޯބަރ5ާާާތ ރީޚްާ:
ާ

ާާާާ

ާ.ދުޢ ާ -1

 

ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރި

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާومنާوصحبهާآلهާوعلى ާهللاާرسول ާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 
ާމަޖިލިސްާފެށުނީާ.ާ.وااله

ާ

 ާ.ހ ޒިރީާާޖަލްސ ގެާ -2

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ.22ާމިވަުގތުާޖަލްސ އަށްާހ ޒިރުެވަވޑަިއެގންާތިއްބެވީާ

ާ

 ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުންާ. -3

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ.3/2ާާ/2010/މިއަދުެގާއެޖެންޑ ާނަންބަރަކީާއޖއ ދެ،ާާ-3.1

ށ2010/61ާާާްނ2010/59ާާާްޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުން.ާޔައުމިްއޔ ާނަންބަރ3.2ާާުއެޖެންޑ ެގާައއިޓަމްާނަންބަރުާާ-3.2

ާާ އެއީ ޔައުމިއްޔ .ާ ޖަލްސ ެގ(ާ 2010ާާާާ)ތިންާ ދައުރުެގ ދެވަނަާ އަހަރުެގާ އިނ31ާާާާްވަނަާ ޔައުމިްއޔ ާ ޖަލްސ ެގާ ވަނަާ

ާާ ޝ އިޢ33ާާާާުފެށިެގން ވެބްސައިޓުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ޔައުމިްއޔ ތައްާ މިާ ހަމައަށް.ާ އ އިާ ޔައުމިްއޔ ާ ޖަލްސ ެގާ ވަނަާ

ިމާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ަގވ އިދުަގިއވ ާ ނުވ ތީާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ އިޞްލ ޙެްއާ މެންބަރަކުާ އެއްެވސްާ ކުރުމަށްފަހުާ

ާމިްއޔ ތަކެއްާކަމަށްާނިންމައިފިންާ.ޔައުމިްއޔ ތަކަކީާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތުންާޤަބޫލުކުރ ާޔައު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ. -4

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއެޖެން ނަންބަރު ރިޔ 4ޑ ާ މިއަދުާ ާ.ާާ މިއަދު އެންުގން.ާ އަންގ ާ ބޭްއވުމަށ9:30ާާާާްސަތުންާ ކޮމިޓީެއއްާ ތިންާ ަގއިާ

ސަރުކ ރުެގާމަސްޢޫލިއްޔަތުާއަދ ކުރ ާމިންވަރުާބަލ ާކޮމިޓީާހަމަޖެހިފައިވޭ.ާއެއީާމުޅިާމަޖިލީހުެގާކުޑަާކޮމިޓީާއ އި،ާާ

ަގއިާދެާކޮމިޓީެއއްާބޭްއވުމަށްާހަމަޖެހިފައިވޭ.ާއެއީާއިޖްތިމ ޢީާކޮމިޓީެގާސަބްާކޮމިޓ11:15ާާާީއ ިއ،ާޢ ންމުާކޮމިޓީ.ާާ

ާލިއްޔަތުާކޮމިޓީާ.ޖަހ އިރުާމ 3:00ާަގއިާމިނިވަންާމުއަްއސަސ ތަކުެގާކޮމިޓީ.2:30ާާާއ އިާޤައުމީާސަލ މަތުެގާކޮމިޓީ.ާ

ާ

ާ.ާސުވ ލުާ.5

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއައިޓަމްާމިއަދަކުާނެތްާ.ސުވ ލުގ5ާާެޑ ާނަންބަރުާއެޖެން

ާ

 މަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ..6ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނަންބަރުާާއެޖެންޑ  ރައީސ6ާާްާ ޖުމްޙޫރިއްޔ ެގާމަޖިލީހުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަންކަން.ާ ހުށަހަޅ ާ މޭޒުންާ ެގާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާދިވެހިާދަުއލަތުެގާނަމުަގއިާވެރިކަންާހިންގ ާފަރ ތުންާބަިއވެރިވ 93ާާާޤ ނޫނޫއަސ ސީެގ

ންާފ ސްވުމަށްފަހުާެއާބައިނަލްއަޤްވ މީާުމއ ހަދ ތަކަށްާއަމަލުކުރަންވ ނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ާއެާމަޖިލީހު

މަޖިލީހުންާނިންމ ާޮގތެއްެގާަމތިންކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީާރޯމްާސްޓެޓިއުޓްާއޮފްާދަާިއންޓަނޭޝަނަލްާކްރިމިނަލާްާ

ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔ ާ ުގޅޭޮގތުންާ މައްސަލައ އިާ މިާ މައްސަލަ.ާ ކުރުމުެގާ ސޮއިާ ފަރ ތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކޯޓުަގއިާ

ާޖިލީހަށްާއިްއވަވ ލަދެއްވުންާއެދެން.ާފޮނުވ ފައިވ ާސިޓީާމަ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ަގއިާދިވެހިާދަުއލަތުެގާނަމުަގިއ،ާވެރިކަންާ(ާހ)ވަނަާމ އްދ ެގ93ާާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ
ރައްޔިތު ޢަމަލުކުރ ންވ ނީާ މުޢ ހަދ ތަކަށްާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ ބައިވެރިވ ާ ފަރ ތުންާ ހުށަހަޅައިާހިންގ ާ މަޖިލީހަށްާ ންެގާ

ޓިއުޓްާއޮފްާރޯމްާސްޓެ"ންކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ،ާާއެމަޖިލީހުންާފ ސްކުރުމަށްފަހު،ާއެމަޖިލީހުންާނިންމ ާޮގތުެގމަތި
ކޯޓް ކްރިމިނަލްާ އިންޓަރނޭޝަނަލްާ ާާާާ"ދިާ ސޮއިކުރެްއވުމުެގ ފަރ ތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރައްޔިތުންެގާާާާމައްސަލަަގއިާ
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ނިންމަވައިދެއްވުމަށްާާ މައްސަލަާ މިާ މަތިންާ ޮގތެްއެގާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ަމޖިލީހަށްާ ހުށަހަޅުއްވައިާ މަޖިލީހަށްާ
 ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުވ ފައިވ ާސިޓީފުޅުާމަޖިލީހަށްާއިްއވެވުންާ.

ާ

ާ

ާާކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

މިާ ަވުގތުާއެރުވުމަށް.ާވީމ ،ާ ކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާަގސްތުކުރަނީާއެްއަގޑިއިރުެގާ ބަހުސްާ މިާމައްސަލަިއަގއިާ އ ދެ،ާ

އެދިވަޑައިެގންނެވުމަށްާ ފުރުޞަތަށްާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެދިލައްވ ާ ކުރުމަށްާ ބަހުސްާ ބެހޭޮގތުންާ މައްސަލައ އިާ

ާރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޒުާރަޝީދު.ާދަންނަވަން.ާވިލިފުށިާދ އި

ާ

ާވިލިފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޒުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާއ ދެ،ާރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔ ާމިައދުާމިާމަޖިލީހުެގާޮގތެއްާ

ބެ މައްސަލައ އިާ ފޮނުއްިވާ މިާ ރައްޔިތުންެގާާނިންމުމަށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ހޭޮގތުންާ

މަޖިލީހުންާކުރަމުންާމިެގންދ ާމަސައްކަތްތަކ އިާެގންދ ާމަސްއޫލިއްޔަތުތަކުެގާތެރެއިންާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުއަސ ސީާާ

ާާ ައޅުަގނޑުމެންާނިންމ އިރުާާއިންާައޅުަގނޑުމެންެގާމަްއޗަށްާލ ޒިމުކޮށްފައިާއޮތްކަެމއް.ާއ ދެ،ާމިކަމަކީާމިކަންާިމއަދު

މުއ ހަދ ތަކުަގިއާާ ބޮޑެތިާ މިފަދަާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ އަޅުަގނޑުެމންާ މިއަދުާ އެބަާ ވިސްނަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ރަްއޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނޫންނަމަާ ޤައުމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މުއ ހަދ ތަކުންާ މިފަދަާ ބައިވެރިވ އިރުަގއިާ

ާާ ޙައްޤުތަކ އި ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔ ާާލިބިެގންވ ާ މިކަންާ އަދިާ ކަންތައްތަކެއްކަން.ާ ކޮންކަހަލަާ ހިމ ޔަތްކުރެވޭނީާ މީެގންާ

އުފެދޭާާ އުފެދޭ.ާ ިމއަދުާސުވ ލުާ އެބަާ އަޅުަގނޑަށްާ ެވސްާ މަޤްސަދެއްގައިތޯާ ކޮންކަހަލަާ މިއޮތީާ ފޮނުވ ފައިާ މިތަނަންާ

ކަހަލަާމައްސަލައެއްާައއުމ އިާުގޅިެގންާއިތުރަށްާާސުވ ލަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަދިާމިަވުގތަކީާމީާމިާމަޖިލީހަށްާމި

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ވިސްނަންެވސްޖެހޭކަމެއް.ާ ފުންކޮށްާ ދޭތެރޭަގއިާ މިއ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ވެސްާާޝަރްޢީާނިޒ މަށްާބޮޑެތިާބަދަލުތަކަކ އިާބޮޑެތިާޮގންޖެހުންތަކެއްާިމއަދުވަނީާކުރިމަތިވެފަ.ާއެޮގތުންާދ ދިާފަހުން

ބަޔަކުާާ އަތްބ ނައިެގންާ އެތަނަށްާ އަތްަގދަކޮށްާ ތެރެއަށްާ ނިޒ މުެގާ ޝަރްޢީާ ދިޔައީާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ބޭނުންވ ާޮގތަކަށްާއެތަނުންާކަންތައްތަކެއްާފުރޮޅ ލަންާމަސައްކަތްކުރިާތަން.ާެއކަންާއެޮގތަށްާކުރެވޭނެާމަުގާނުފެނިާ

އެނުގ ނުކުރެވޭނެކަންާ ެއކަންާ ބޭނުންވ ާއެޮގތަށްާ ބަޔަކުާ އެކަހަލަާ ހަދައިެގންާ ހެދީ.ާ ކޯޓުާ އަށްާ އަމިއްލަާ ދެންާ ނީމަާ

ބޮޑެތިާާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ މިއަީއާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ އެހެންވީމ ،ާ ެގންދިޔައީ.ާ ކުރަމުންާ ޙުކުމްާ ބަޔަކަށްާ

މައްސަލަާކޯޓުތަކުަގއިާއަދިާމިފަދަާކަންތައްތަކުަގއިާއެފަދަާތަންތަނަށްާމީހުންާހ ޒިރުާކުރުމ  އިާއެފަދަާތަންތަނުންާ

ބައިވެރިވުމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މުއ ހަދ އެްއަގއިާ ެއފަދަާ ދަށުންާ މުއ ހަދ އެްއެގާ ބައިނަލްއަޤްވ ީމާ ބެލުމަށްޓަކައިާ
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މީާސިޔ ސީާޮގތުންާކޮންބަޔަކަށްާާ؟ާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާމިާކުރިމަތިލީ.ާއެހެންވީމަ،ާމީެގާނަތިއްޖ ާއަކީާކޮބައިތޯ

މ ލަށްާކ ކުާތަނަކަށްާހ ޒިރުކުރަންާކުރ ާކަމެްއތޯާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާސުވ ލުާއުފެދޭާއެބަ.ާއެއީާީމާާކ ކުާއ އިާދި

މުނ ސަބަތުވެެގންާާ މިކަންާ އ ދެ،ާ އުފެދޭ.ާ ސުވ ލުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ވަުގތުތޯާ މުނ ސަބަތުާ އެންމެާ މީެގާ

އަޅުަގނޑުމެން ދ ދިފަހުންާ އެީއާ އެބަހުރި.ާ ސަބަބުތަކެއްާ ނިކުެމެގންާހިނގައިދ ނެ.ާ ބަޔަކުާ ފެނިެގންދިޔައީާ ނަށްާ

ބަޔ ންތަކެްއާާ ެވސްާއިްއވ ާ ބަޔ ންތަކެއްާ ިއއްވުމަށްޓަކައިާ ޙުކުމްާ ބަޔަކުެގާމައްޗަށްާ ަވކިާ އަދިާ ހެދިތަން.ާ ކޯޓުތަކެއްާ

ައޅުަގނޑުމެންާާ މީކީާ އެހެންނަމަެވސްާ ދިޔައީ.ާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރިތަންާ ވެސްާ މިކަންތައްާ ލިޔެާ

ޙުކުމެްއާާރައްޔިތު އަށްާ އަމިއްލަާ މަްއޗަށްާ ބައެއްެގާ ދިމ ނުވ ާ ފިކުރ ިއާ އެބައެްއެގާ ނިކުމެާ ވަކިބަޔަކުާ ތެރެއިންާ ންެގާ

މުއ ހަދ ތަކ ިއާާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ މިކަހަލަާ އެހެންވެެގންާ ހުރީ.ާ ކަންތައްތައްާ މުޖްތަމ ޢުެގާ ނޫންާ ޮގތަކަށެއްާ އިްއވޭާ

ތަ ދުނިޔޭެގާ ކޯޓުތައްާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ ކަންތައްތަކެއްާާމިކަހަލަާ މިފަދަާ އެހެންވީަމ،ާ އޮތީ.ާ އުފެދިފައިާ ންތަނުަގިއާ

ނިންމ ލ އިރުަގއިާއެންމެާފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭކަމަކީާމިފަދަާމުއ ހަދ ތްތަކުަގިއާބައިވެރިވުުމެގާކުރީަގިއާާ

އެ އޮންނަންާ ޤ ނޫނުަގއިާ އެާ ފ ސްކުރަން.ާ ޤ ނޫނެއްާ އެބަޖެހޭާ މަޖިލީހުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާރައްޔިތުންެގާ ބަޖެހޭާ

ދިެވހިާާ ވީނަމަވެސްާ ބަިއވެރިވިކަމުަގއިާ މުއ ހަދ ތްތަކުަގއިާ މިާ މުއ ހަދ ތަކެއްކަން.ާ ކޮންކަހަލަާ ބައިވެރިެވވޭނީާ

މިފަދަާ ަމއްސަލަެއއްާ އެާ އަދިާ މައްސަލަތަކެއްކަމުަގއިާ ކަހަލަާ މިވެނިާ މިވެނިާ ދަުއވ ކުރެވޭނީާ މައްޗަށްާ ރައްޔިތެްއެގާ

ކުރީަގއިާދިވެހިާރ އްޖޭަގއިާއޮންނަާކޯޓަކުންާމިފަދަާމައްސަލަތައްާބެލުމަށްފަހުަގއިާނޫންޮގތަކަށްާާާާކޯޓަކަށްާދިއުމުެގ

އެފަދަާކޯޓަކ އިާހަމައަށްާނުދެވޭނެކަމ އި.ާއެހެންވީމަ،ާމިހެންާތަފ ތުާވަރަށްާިގނަާކަންތަކެއްާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމަ،ާާ

ތަފުސީ ވަރަށްާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނޫނާްާމިކަންތައްތައްާ ޖެހޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަޔ ންކުރަންާ ލުކޮށްާ

ކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާމިއަދުާމިާމަޖިލީހަށްާކުރިމަތިވެފައިާއޮތްާމައްސަލަާއަކީާކުޑަާމައްސަލައެއްނޫން.ާކޮބައިތޯާމިއަދުާ

ހިތު ބޭފުޅުންެގާ ބައެއްާ ެވސްާ ދޭތެރެަގއިާ ކަމ އިާ ނިންމުމެއްެގާޞައްޙަާ އެއްވެސްާ ނިންމ ާ ސުވ ލުާާމަޖިލީހުންާ ަގއިާ

މީާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުެގާއަބުރުވަނީާސަރުކ ރުންާނަގ ލ ފަ.ާއެހެންވީމަ،ާ އުފެދޭާމިންވަރަށްާމިއަދުާމިާ

ވިސްނަންޖެހޭކަމެއް.ާމިާމަޖިލީހުންާނިންމ ާއެއްވެސްާޤ ނޫނަކަށްާހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތަނީކީާނޫން.ާބޮލެއްލަނބަނީކީާ

ވަޑައިަގންާ މިތަނަކަންާ ކުރަްއވަނީ.ާނޫން.ާ ކަންތައްާ އެރިޮގތަކަށްާ ހިތަށްާ އެބޭފުޅުންާ އެބޭފުޅުން.ާ ނޫންާ ނަވަނީކީާ

ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްތަކެއްާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވަންާ މިއަދުވެސްާ ައޅުަގނޑުާ ރިޔ ސަތައްާ އެހެންވީމަ،ާ

ޮގސްެގނެްއނުވ ނެއޭ.ާއަޅުަގނޑެއްާިމާާެގންދ ނެާއުޞޫލުތަކެއްާރ ވ ފައިާނޫނީާއެންމެާޖަލްސ އެއްާވެސްާކުރިއަށްާެގންާ

މަޖިލީހުންާމިހ ރުާއޮތްާއެއްެވސްާދ އިމީާކޮމިޓީެއއްެގާމަސައްކަތެއްާނުކުރ ނަންާސަރުކ ރުންާމިހ ރުާމިާމަޖިލީހ އާިާ

އެއްވެސްާ ނިންމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ނުނިމެނީހެނެއް.ާ ޮގތެއްާ ދޭތެރޭަގއިާ ޮގތ އިާ އަމަލުކުރަމުންދ ާ ދޭތެރެަގއިާ

އެބޭފުޅުންާޤ ނޫނަކަށް މިތަނަކަންާ ދަުއވަތަކަށްާ ެއއްވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނުލަނބ .ާ ބޮލެއްާ ސަރުކ ރަކުންާ ާ
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ވަޑައެއްނުަގންނަވ .ާޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާކަނޑައެޅިެގންާއެބައޮތްާމިާމަޖިލީހަށްާޖަވ ބުދ ރީާވ ންޖެހޭނެއޭާސަރުކ ރުން.ާާ

ާއެކަމެއްާއެބޭފުޅުންނެއްާނުކުރައްވ .ާއެކަން..ާާ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ޢިްއޒަތްތެރި ސްޓެޓިއުޓްސްެގޝުކުރިއްޔ ާ ރޯމުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ނަމެއްަގިއާާާާާ ކޮންމެާ އުފެއްދިޔަސްާ ނަމުަގއިާ

އިންޓަނޭޝަނަ މީާ އޮތަސްާ ޖިނ ޢީއުފައްދ ފައިާ އ ދެ،ާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ ދުނިޔޭަގއިާާލްާ ކޯޓުާ ޤައުމުތަކުަގިއާާާ

ޤައުމުތަކަށްާ ހުރިާ ކަިއރީަގއިާ ދެންވެސްާ ނުވަތަާ ޤައުމުަގއިާ އޮންނަާ ޖެހިެގންާ ކުރުަމށްފަހުާ ވެރިކަންާ އަނިޔ ވެރިކޮށްާ

ރަިއަގނެާލ އިންސ ނީާއަމަލުތަްއާހިންގ ާމީހުންނަށްާއަނިޔ ކުރުމަށްފަހުަގއިާސިޔ ސީާޕ ޓީތަްއާހަދ ާނުވަތަާާވެސްާއަ

އެހެންވެސްާޮގތަކުންާޤައުމުތަކުެގާހިމ ޔަތްާހޯދ ާއޭެގާފުރަަގހަށްާވަދެތިބެާއަނިޔ ވެރިންާދަމ ާނެރެެގންާެގންޮގސްާާ

ކުރުމަށް ޤ އިމުާ އިންސ ފުާ ދޭތެރޭަގއިާ ހިޓިލަރުފަދަ،ާާާާއެމީހުންނ އިާ ކޯޓު.ާ އުފައްދ ފަިއވ ާ ޮގތުންާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ

ޕޮލްޕޮޓްާފަދަާބޮޑެތިާއަނިޔ ެވރިންާމިކަންކަންކޮށްާދުނިޔޭެގާޤައުމުތަކުަގއިާތިބިާއެތައްާބަޔަކުާމަރ ާއަނިޔ ކޮށްާއަދިާާ

ސްާމިފަދަާކޯޓުތަކަށްާލ ،ާާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާބުނ ނަމަާމަޢުމޫންފަދަާއަނިޔ ވެރިާމީހުންާއަތުލަިއަގނެެގންާެގންޮގ

އިލްޔ ސްާއިބްރ ހީމްާފަދަާމީހުންާދައުލަތުެގާމުދަލ އިާފައިސ ާކ ލ ،ާޙަސަންާސަޢީދުމެންާފަދަާބަންޑ ރަާނައިބުންާާ

ހަދ ފައިވ ާާ އެޅުމަށްޓަކައިާ ފިޔަވަޅުާ ދޭތެރޭަގއިާ ފަރ ތްތަކ އިާ މަސައްކަތްކޮށްފައިވ ާ ެއފަދަާ އުޅެާ ފޮރުވަންާ އެކަންކަންާ

މި މިފަދަާކޯޓެއްކަންާ ކަމެއް.ާ ލަސްވެފަިއވ ާ މިހ ރުާ ބައިވެރިވުމަކީާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކޯޓަކ ާ މިފަދަާ އ ދެ،ާ ޔަޤީން.ާ އީާ

ކޯޓުތަކުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާބައިވެރިެވެގންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިފަދަާކޯޓުތަކުންާލިބިދޭންޖެހޭާޙައްޤުާހޯދައިދޭންޖެހޭ.ާާ

ާއަހަރުާވެރިކަމެއްާކުރަމުންދިޔައިރުަގއި..ާ.30ާފަިއވ ާމީހެްއ.ާދިުގާއަޅުަގނޑަކީާމިާއަނިޔ ވެރިކަމުެގާޝިކ ރައަކަށްވެ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއ ދެ،ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަެއއް.ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަ

ާާ ވަނ128ާާާާަޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަެއއްާމިނެީގާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ކަމ އި،ާާމ އްދ ެގާދަށުންާދިވެހިރ އްޖޭެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކުރައްވ ފައިވ ާފަރ ތަކަށްާދޭާޢިނ ޔަތ އި،ާރައްކ ތެރި

ޤަދަރ އި،ާޝަރަފަށްާޤ ނޫނެްއާމިއަށްާމިާމަޖިލީހުންާއުފަްއދައިާނިމިާތަޞްދީޤުކުރެވިާޢަމަލުކުރެވެމުންާދަނިކޮށްާިމާާ
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މަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާމިޤައުމުެގާކުރީެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަލްއުސްތ ޛުާމަޢުމޫންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެގާ

ާޔ ވެރިއެއްާމީހުންާމަރ ފައިާހުރިާމީހެއްކަމަށްާވ ހަކަދައްކަމުންދ ތީާެއއ އި..ާ.ނަންފުޅުާަގނެާއެއީާއަނި

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލައެއްާނޫން.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

 ންާ:ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވު

ާއިޙުތިޖ ޖްކުރަންާއަޅުަގނޑުާިއނޭގތޯ.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވ ހަކަފުޅުާާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ ނޫން.ާ މައްސަލަެއއްާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ

ާކުރިއަށްާެގންދަވ .ާާ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

އޮތީ ވެސްާ ކަރަޑިޗްާ ރަޑަވ ންާ ޤ ނޫނެއް.ާ ޮއތްާ ެވސްާ ބޮސްނިޔ ަގއިާ މިލޮސޮވިޗްާާއ ދެ،ާ އަދިާ ސަލ މަތްކޮށްދީފައި.ާ ާ

ވެރިކަންާާ އޮތް.ާ ރައްކ ކޮށްފައިާ އޭތިާ ހަދައިާ ޤ ނޫނެއްާ އަށްާ އަމިއްލަާ އެމީހުންާ ސަލ މަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ ވެސްާ

ނޫންާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ.ާާ ބަެއއްާ ތިބޭާ ބޯލަނބައިެގންާ އެފަދަާޤ ނޫނަކަށްާ ޙިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައި.ާ މީހުންާ ކޮށްފައިވ ާ

ކަންާއެޮގތަށްާކުރުމަށްފަހުަގއިާބައެއްާކޯޓުތަކުަގއިާތިބިާޤ ޟީންނ އިާއަދިާސިޔ ސީާޕ ޓީތައްާމެދުވެރިކޮށްާއެމީހުންާއެ

މަޢުމޫންާ ތެރޭަގއިާ އަނިޔ ެވރިންެގާ ބޮޑެތިާ އެންމެާ ހިންިގާ މިރ އްޖޭަގއިާ ތިއްބަސްާ ަވދެާ ނިވ ފަތްަގނޑަކަށްާ އަމިއްލަާ

ހީމްާއ އި،ާއިސްތަފ ާއިބްރ ހީމްާމަނިކުފަދަާމީހުންާނުވ ނެކަމެްއާެއއީާހަަމާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާއ އި،ާއިލްޔ ސްާއިބްރ 

ކަނޑައެޅިެގންާނުވެާނުދ ނެާކަމެއް.ާއެމީސްމީހުންާމިާކޯޓުތަކަށްާހ ޒިރުކޮށްފިއްޔ ާަވުގތުންާބައިނަލްއަޤްވ މީާދުނިޔޭެގާާ

ޅުަގނޑުާއެވ ހަކަާމިާދަންނަވަނީ.ާމިއަކީާާޖަލުތަކަށްާއެމީހުންާެގންދ ނެކަންާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާޔަޤީން.ާއެހެންވީމަ،ާއަ

ބެހޭާ މެންބަރުންނ އިާ ތިްއބެވިާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ނޫން.ާ މައްސަލައެއްާ ބެހޭާ ޑީ.އ ރު.ޕީއަކ އިާ ވެސްާ ފަހަރެއްަގއިާ
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އެހެންެވެގންާާ މައްސަލަ.ާ އިޙުސ ސްތަކެްއެގާ ހިނގ ފަިއވ ާ ލޭަގއިާ ސީދ ާ ައޅުަގނޑުެގާ މިއީާ ނޫން.ާ މައްސަލަެއއްާ

މި ޮގތުަގިއާާއަޅުަގނޑުާ ނައިބުންެގާ ބަންޑ ރަާ ފޮރުވުމަށްޓަކައިާ މިކަންކަންާ ކަނޑައެޅިެގންާ ދަންނަވަނީ.ާ މިާ ވ ހަކަާ

ާާ ތިއްބަަވއިެގން ސަޢީދުމެންާ ދެއަތ12،13ާާާާްޙަސަންާ ެގންޮގސްާ މީހުންާ ޮގވ ލިާ މިނިވަންކަމަށްާ މިރ އްޖޭަގއިާ ަގއިާ

މިފަދަާކަންތައްތައްާކުރުމަށްފަހުަގއިާސިޔ ސީާޕ ޓީާާާފުރަަގހަށްާލ ާބިޑިއަޅ ،ާބޮލަށްާޯގނިާފައްތައި،ާމޫނަށްާކުޅުޖަހ 

ހަދައިެގން،ާއަނަގާބ ރަށްާހެލޭާމީހުންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާވައްދައިެގންާވިހި،ާތިރީސްާމިލިޔަނުންާތެޔޮދީެގނާްާ

އެާ މިއަދުާ މިތިބީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ެއއްޗެއްާ ފޮހެވިެގންދ ނެާ އެކަންާ އެީއާ ާާެގންުގޅުނުކަމުަގއިިވޔަސްާ

އިޙުސ ސްތަކ އިާެއކީަގއި.ާއެހެންވީމަ،ާދިވެހިާސަރުކ ރަށްާެވސްާއަދިާމިާމަޖިލީހަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުާޮގވ ލަންާިމާ

މުޢ ޙަދ ަގއިާބަިއވެރިވެާމިކަުމންާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާިމނިވަންކަންާހޯދައިދޭށެވެ.ާމިރ އްޖޭަގއިާޤ ނޫނެްއެގާދަށުންާ

އުފައްދަ ފަހުންާ ބަދަލުވިާ ސަރުކ ރުާ ބެލުމަށްޓަކަިއާާމިާ ޮގތްާ ކޮށްފަިއވ ާ ކަންކަންާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ އިފިާ

ނުވި.ާާ ެއއްޗަކަށްާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އެާ ނުވި.ާ އެްއޗަކަށްާ ހުރިާ ަވއިާ ކޮމިޝަނަކީާ އެާ ކޮމިޝަނެއް.ާ އުފެއްދިފަިއވ ާ

ސަރުކ ރަ މިއަދުެގާ ރޮއެފި.ާ ުއފައްދައިެގންާ ކޯޓުާ އަިމއްލަާ ހިނގައިފި.ާ ތަންތަނަށްާ އެކިާ ވަނީާރައްޔިތުންާ ވެސްާ ށްާ

ބަެއްއާާ ުގޅުންހުރިާ މިކަމ ާ ވެސްާ ތެރޭަގއިާ ސަރުކ ރުެގާ މިއަދުެގާ ވެދ ނެާ ފަހަރުަގއިާ ނުކުޅެދިފައި.ާ އަތްލަންާ މީަގއިާ

ެއކަމެއްާނުހުއްޓެވުނު.ާއެހެންީވމަ،ާމިއަދުެގާސަރުކ ރުާާ ފަރ ތްތައްާތިބީާކަމަށް.ާއެހެންވީމަ،ާއެކަމެްއާނުކުރެވުނު.ާ

ައނިޔ ކުރުމަށްފަހުަގއިާނިމިެގންާޮގސްފިކަމަށްާވަނީވިްއޔ ާމިއަދުެގާސަރުކ ރުަގއިާެވސްާާާާވެސްާމިާރައްޔިތުންތަކަކަށް

އ  އޮންނަންޖެހޭނެ.ާ ޮގތެއްާ ެގންދެވޭނެާ އެތަންތަނަށްާ އަނިޔ ވެރިންާ ލ އިންސ ނާީާތިބިާ އިންސ ނުންނަށްާ މިއީާ ދެ،ާ

ެގާރައްޔިތުންނަށ ިއާއަދިާޖެހިެގންާއޮންނާަާއަނިޔ ތައްާކުރުމަށްފަހުަގއިާފިލ ާތިބޭާމީހުންނ އިާދޭތެރޭަގއިާޤައުމުތަކު

ކުރިައށްާާ ކަންކަމުަގއިާ ބޭނުންވ ާ އަޑުއުފުލަންާ އެފަރ ތްތަކުންާ ފަރ ތްތަކަށްާ ލިބިފައިވ ާ އަނިޔ ާ ނުވަތަާ ޤައުމުތަކ އިާ

ާާ އެބަޮއވޭ މީަގިއާ އ ދެ،ާ އެބައިނޭގ.ާ ކޯޓެއްކަންާ ބެހޭާ ޖުޑީޝަލ1.6ާާާާްެގންދިއުމ އިާ އިންާ ައއި.ސީ.ސީާ ަގއިާ

ކުށްތައްާޖުޑިސްޓިކް ސީރިޔަސްާ ކަންބޮޑުވ ާ އިންާ ޖަމްޢިއްޔ ާ ބައިނަލްއަޤްވ ީމާ ހަމަޖެހިފައިވަނީާ ހިންުގމަށްާ ސްާ

ޖަރީމ ތަްއ،ާާ ހަނުގރ މައިެގާ ކަންތައްތަްއ،ާ ޚިލ ފުާ އިންސ ނިްއޔަތ އިާ ޤަތުލްޢ މު،ާ ހިެމނެނީާ ތެރޭަގއިާ ީމެގާ ކަމަށެވެ.ާ

ާާ ވެސް ފަހަރެްއަގއިާ ިމކަމަކީާ ކުށްތައް.ާ ބެހޭާ ެއވ ހަކަާާޢުދުވ ނ އިާ މީހުންާ ތިބިާ ލިބިފައިާ އަނިޔ ާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ދެއްކުމުންާއެމީހުންެގާދިފ ޢުަގއިާމީހަކުާތެދުެވާވ ހަކަދައްކަންާއޮތްާކަމެްއާނޫން.ާމިއީާސިޔ ސީާވ ހަކަާއެއްާނޫންާާ

މެާއިސްާމީހެްއެގާާއަޅުަގނޑުާމިާދައްކަނީާއަކީ.ާމިރ އްޖޭަގއިާިމއަދުާޢ އްމުެވފައިވ ާޤަތުލްޢ މުާޢ އްމުކުރުުމެގާއެން

ޮގތުަގއިާހުރީާއިސްތަފ ާއިބްރ ހީމްާމަނިކުކަންާއަޅުަގނޑުާޔަޤީންކަމ އިއެކީަގއިާދަންނަވ ފ ނަން.ާއިލްޔ ސްާއިބްރ ހީްމާ

އެއީާޭއެގާއެންމެާމުހިއްމުާއެކަކުކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ފ ނަން.ާއެއްާޢ އިލ އަކުންާމިކަންާކުރަމުންާެގންދިޔައީ.ާާ

ދަލ އިާފައިސ ާނަހަމަޮގތުަގއިާބޭނުންކޮށްެގންާމ ލޭަގއިާހުރިާހުރިހ ާބިންތަކ ިއާރ އްޖޭެގާއަތޮޅުތަކުަގިއާާދައުލަތުެގާމު

އެމީހުންާ ތިއްބަސްާ ައޅަިއެގންާ ތ ކިހަލެްއާ ކޮންމެާ ިމއަދުާ މީހުންާ ތިބިާ ހުސްކޮށްެގންާ ކައިާ އެއްޗެއްާ ހުރިހ ާ ހުރިާ
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އިޙުސާ  މިާ ހ ޒިކުރަންޖެހޭނެ.ާ ކުރިމަްއޗަށްާ ދިފ ޢުަގިއާޝަރީޢަތުެގާ އެމީހުންެގާ ވ ހަކަދެްއކުމުންާ ސްތަކ އެކީަގއިާ

ޤަބޫލެްއާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުރެވޭނެ.ާ އިޙުސ ސެއްާ މިކަމެއްާ ޅަކުދިންނަކަށްާ ކިރުބޯާ ތެދުވ ާ ފުންމައިެގންާ މިތަނަށްާ

އެހެން ނޫން.ާ ވ ހަކަެއްއާ ުގޅުންހުރިާ ޕ ޓީއަކ އިާ ސިޔ ސީާ ިމއީާ ވ ހަކަެއއް.ާ ދައްކ ާ އެމީހުންާ މިާނުކުރ ނަންާ ވީމަ،ާ

ދަންނަވަނީާމިފަދަާބައިނަލްއަޤްވ މީާމުޢ ޙަދ އެއްަގއިާބައިވެރިެވެގންާމިރ އްޖޭަގއިާތިބިާއަނިޔ ކޮށްފައިާތިބިާމީހުންނަށާްާ

އ ދެ،ާ ނިންމަންޖެހޭ.ާ ެއކަންކަންާ ނުކުރެވޭނެޮގތަށްާ އަނިޔ އެްއާ އެފަދަާ މިރ އްޖޭަގއިާ ވެސްާ ކޮޅުންާ ދުވަހެއްެގާ

ޅ ާސުންނ ފަތިކޮށް،ާމައިންބަފައިންނ އިާއަޅުަގނޑުމެންެގާދަރިންނ އިާވަކިކުރުމަށްފަހުާއަޅުަގނޑުމެންެގާޢ އިލ ތައްާތަާ

ވ ހަކަދެްއކިާާ ސިޔ ސީޮގތުންާ މިރ އްޖޭަގއި.ާ ނޫންާ އަޅުަގނޑެްއާ ހަމައެކަނިާ ބޭތިއްބީާ އަނދިރީަގއިާ ޖަލުތަކުެގާ

.ާއިންސ ފެއްާގ އިމުކުރެވޭނެާެއްއެވސްާާއެންމެންވިްއޔ ާތަޅ ާސުންނ ފަތިކޮށްލީ.ާމިއަދުާކޮންާވ ހަކައެއްތޯާމިާދައްކަނީ

ނުކުރެވޭާ އެމީހުންނަކަށްާ ނުކުޅެދިފައި.ާ އެތިބީާ ޤ ޟީންާ ތިބިާ މިޤައުމުަގއިާ ނެތިފައި.ާ މިއޮތީާ މިޤައުމުަގއިާ ޮގތެއްާ

މިކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެީމހުންާބުނިއްޔ ާބުނިާބިލެއްާހަދައިދީފިން.ާފުލުސްާއޮފީސްާހިންަގންާތިބިާމީހުންނަށާްާ

ާއެކަމަށްާނުކުޅެދިފައި.ާއެާއަނިޔ ވެރިކަންާޢ އްމުވުުމެގާއަސްލަކަށްވީާއެމީހުންނަށްާއުފ ވެރިކަމަކަށްވަނީާމީހަކުާއެތިބީ

ފަޅ ާވަްއޓ ލީމަާޮގސްާކައިރީަގއިާތިބެެގންާފޮޓ ާނަަގނަގ ފަިއާއަންނަން.ާކޮބައިތޯާޭއެގާޙަޤީޤަތަކީ.ާވޭތުވެދިޔަާދިުގާާ

ާާ މީހުންާލައިެގން،ާއެމީހުންެގާބޮލަށްާޯގނިާފައްތައިެގން،ާބުރަކަށީަގއިާލަޓިބުރިންާޒަމ ންތަކެްއެގާތެރޭަގއިާޖަލުތަކަށް

ވެެގންދ ނެތޯ.ާާ އެްއޗަކަށްާ ރަނަގޅުާ އެއީާ ތިބީމަާ ބަދަލުކޮށްލައިެގންާ ޔުނީފޯމްާ މިއަދުާ މީހުންާ ތިބިާ ތަޅަންާ

އަނިޔ ވެރި މިޤައުމުަގއިާ ކީްއެވެގންތޯާ އެކަން.ާ ޤަބޫލުކުރެވޭނެތޯާ މިއުޅެނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުހުއްޓިެގންާ ކަންާ

މީހުންނަށާްާ ސަރުކ ރުަގއިާ މިދިޔަާ ނުކުޅެދިއްޖިއްޔ ާ މިކަންާ ކޯޓުތަކަށްާ ހުރިާ މިއަދުާ މިރ އްޖޭަގއިާ އެހެންވީމަ،ާ

ކަރުަގިއާާ ެގންޮގސްެގންާ ވެލިާ ތެރެއިންާ ކޮށީެގާ ބަކަރިާ ވެރިކަމުަގއިާ ނ ޞިރުެގާ އިބްރ ހީމްާ މީހުންނ އި،ާ އަނިޔ ކުރިާ

އަޅުވަާ ބޯފަތިާ އިންސ ފުާާމިޔަރުާ ދޭތެރޭަގއިާ މީހުންނ އިާ ތިބިާ މަރ ފައިާ ތެރެއިންާ ރަްއޔިތުންެގާ މިރ އްޖޭެގާ ިއެގންާ

އިޙުސ ސްތަކ ިއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބޭނުމަކީ.ާ ތިބުމުެގާ ހަދައިެގންާ ޤައުމެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮބައިތޯާ ނުހޯދަންޏ ާ

ވ ހަކަދަްއކ  އިދިކޮޅަށްާ ެއކަމ އިާ ވ ހަކަދެއްކީމަާ މިތަނުަގއިާ މިޤައުމުަގިއާާއެކީަގއިާ މީހުންތޯާ ކިތަްއާ އިރުަގއިާ

މަރ ފައިވަނީ.ާއ ދެ،ާޖަލުތަކުަގއިާކިތަންމެާބަޔަކުާވެއްޖެާމަރ ފައި.ާއަޅުަގނޑުާމިާދައްކަނީާއެވ ހަކަ.ާމިރ އްޖޭަގިއާާ

ަގިއާާމިއަދުާއޮތްާމަސްތުވ ތަކެތިާޢ އްމުވެފައިާއޮތީާމިާދެންނެވިާއަނިޔ ވެރިކަމުެގާތެރެއިންާލަިއެގންާޮގސް.ާމިރ އްޖޭ

އެކަށީެގންވ ާާ މިކަންކަމަށްާ އެކަމަކު،ާ ނޫން.ާ ސަރުކ ރަކުންނެއްާ މިއަދުެގާ އޮތީާ ޢ އްމުވެފައިާ ކޮރަޕްޝަންާ މިއޮތްާ

ނޭއްގ ނީކަމުެގާާ އަނިޔ ވެރިކަމުެގާ އެާ ފުރޮޅިެގންދ ނެ.ާ އެޮގތަށްާ ހަމަާ ވެސްާ ސަރުކ ރުާ މިާ ނޭޅިއްޖިްއޔ ާ ފިޔަވަޅެއްާ

ބޭނުން އެހެންވީމަ،ާ ވަދެެގންދ ނެ.ާ ރ އްޖޭެގާާތެރެއަށްާ މިއޮތީާ ވެފައިާ ޮގތުަގިއާ ޙަޤީޤަތެއްާ އޭެގާ ކުރަން.ާ މިކަންާ ވަނީާ

ދަރިެއއްެގާާ އެމީހެްއެގާ ވަބ ަގއިާ މަސްތުވ ތަކެތީެގާ ޢ އިލ އެއްާ ެއއްވެސްާ ނޫޅޭނެާ މިރ އްޖޭަގއިާ ދެކުނަށްާ އުތުރުންާ

ހެންާކަމަކަށްާވެެގންާއަިއސްާާހިތ މައިަގއިާއެކަމ ާދުވަންނުޖެހޭ.ާއެކަމަކު،ާމިއަދުާމުޅިާމަންޒަރުާބަދަލުވެ،ާމުޅިާއެ
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އަޅުަގނޑުމެންާވެރިކަމ އިާހަވ ލުވެާމިާސަރުކ ރުންާވެރިކަންާކުރަންާފެށުމުންާއެކަށީެގންވ ާޮގތެްއަގއިާއެފަރ ތްތަކަށްާާ

މިއަދުެގާސަރުކ ރުންާއަދަބުާދޭންާނުފެށިކަމުެގާނަތީޖ ާމިައދުާމިާފެންނަނީ.ާއެހެންނޫންނަމަކ ާނުތިބޭނެާތަންތަނަށްާ

އްޕ ފައިާވ ހަކަދައްކ ކަށް.ާމިާމ ލޭެގާބިމުންާބިންކޮޅެއްާމިާސަރުކ ރުންާވިއްކަފ ނެތީާދުވ އިރުަގއިާއިލިޔ ސްާއަރ ާފު

އިބްރ ޙިމްެގާދަރިންާިގނަެވެގންތޯާއެއޮތީާހެސްކިޔ ފައިާބިންދީފައިާމިާމ ލެއިން.ާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާއެކަމ އިާދަޢުވ ާާ

އަނދިރިާބިއްލޫރިާޖެހިާކ ރުަގއިާމ ލޭެގާތެރޭަގިއާއެޮގތްާމިޮގތަށްާދުްއވ ާާާާނުކުރެވޭނީތޯ.ާއެާބިންތައްާވެރިވެެގންާހުރެ

މަޢުމޫނުާ އަނިޔ ކުރީާ ބ އްަވިއެގންާ ފުރަަގހުަގއިާ ުގދަނުަގއިާ ބަޑިާ ިގރިފުށީާ ޖަލަށްލ ާ ެގންޮގސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކޮށްެގންާެއކަމ ާހަޅޭއްލަވ ާާޢަބްދުލްގައްޔޫމަށްާނޭނިގތޯ.ާެއހެންވެއްޖިްއޔ ާމިއަދުާރައީސްާނަޝީދުާބިލްާތަޞްދީޤްާނު

އިރުަގއިާއެީއާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއިާހުރިާއެމް.ޑީ.ޕީާޕ ލިމެންޓްރީާުގރޫޕުެގާލީޑަރުެގާކަމެއްތޯާެއއީ.ާއަޅުަގނޑުާާ

މިތިބީ.ާާ މިތަނުަގއިާ ހުރެެގންާ އިހުސ ސްތައްާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަދަްއކަން.ާ އަޅުވަންާ ބޮލުަގއިާ އެކަންާ

ނގައިންާބުނަންާނޭނިގެގންނެއްނޫންާިމތަނުަގއިާމިތިބީައކީެއއް.ާޤަތުލުާޢ އްމަކަށްާމުޅިާޤައުުމާއަޅުަގނޑުމެންނ ާއަ

ޤައުމުަގިއާާ މިާ ޢަބްދުލްަގްއޔޫމްާ މަޢުމޫނުާ ުއސޫލުތަކެއްާ ޖައްބ ރުވެރިާ އަނިޔ ވެރިާ ިމއޮތީާ ޮގސްފައިާ ބަދަލުވެެގންާ

ތިބޭާމީހުންާކޮންމެފަދަާއަނިޔ ެއއްާމީހަކަށްާކުރިޔަސްާާާާެގންުގޅެފައިާއޮތީމ .ާެއކަމަށްާފިޔަވަޅުާނޭޅީމ .ާއޭނަާގ ތުަގއިާ

ޙިތ ނީާ ހަދައިެގންާ މަރުކަޒުާ ޙިތ ނީާ މ ލޭަގއިާ އަޑުެއހިންާ ކަންފަތުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޢ ފުކުރަނީ.ާ އެމީހަކަށްާ

މަ ވިދ ޅުިވއޭ،ާ އިބްރ ޙީމްާ އިލިޔ ސްާ ދިޔައިމ ާ ުއޅެފަިއާ ިމޮގތަށްާ ެއޮގތްާ ބޮެއެގންާ ރ ާ ތެރޭަގއިާ ޢުމޫނުާމަރުކަޒުެގާ

އޭަގިއާާ ކ ރުތޯާ ައޅުަގނޑުެގާ ެއކަމުަގއިާ އެހެންވީަމ،ާ ޢަފޫކުރިއޭ.ާ ކަމަށްާ އެއްފަހަރެއްާ ދެންާ ކަލޭމެންނަށްާ ވިދ ޅުިވއޭާ

ެއއޮތީ.ާާ އަިއސްފައިާ ހަމައަށްާ ޑްރައިވަރ އިާ ައޅުަގނޑުެގާ އައިކަެމއްތޯާ ފުރޮޅިެގންާ ހިސ ބަކުންާ ކިހ ާ ކުށްވެރިވަނީ.ާ

އެނ ރަނަގޅަށްާ ބަލައިލީމ ާ ާާމިކަންާ ބަޖެޓުން ދައުލަތުެގާ ފޮރުވުމަށްޓަކައިާ ިމކަންކަންާ 25ާާިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ

ާާ ެއއްޗެހިތަްއ30ާާާާމިލިއަނުން އެާ އަމިއްލަާ މިއަދުާ މީހުންާ ތިބިާ ދީފައިާ އެްއޗެހިާ ތެލ އިާ އެސް.ޓީ.އޯެގާ މިލިއަނުންާ

ދައްކަންތޯ މިތަނުަގއިާ ވ ހަކައެއްާ ކޮންާ ތެދުވެާ ފުންމައިެގންާ ފުންމަާ ފެށީމ ާ އެކަންާާއަތުލަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާ.

އޭަގިއާާ ސޮިއކޮށްެގންާ މުޢ ހަދ އެއްަގއިާ މުހިއްމުާ ިމފަދަާ އޮތީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ މިއުޅެނީ.ާ ނޭނިގެގންތޯާ

މިއަދުެގާާ ވަނީިވއްޔ ާ އެހެންނޫންކަމަށްާ ލަސްެވއްޖެއޭ.ާ އެކަންކުރަންާ ލަސްެވއްޖެއޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބައިވެރިވ ންާ

މިކަން ވެސްާ ތިބާީާސަރުކ ރުާ މީހުންާ އަނިޔ ލިބޭާ ބައްލަވ ާ ވެސްާ މިއަދުާ ނުވ ނެ.ާ ިގނައިރެއްާ ދ ކަށެއްާ ފަށައިެގންާ ާ

އަނިޔ ަގއޭ.ާގ ޟީންނަށްާނޭނެގނީތޯާމިއަދުާތަންތަނަށްާެގންދެވޭއިރުަގއިާމަސްތުވ ތަކެއްޗ ިއާމީހުންނަށްާއަނިޔ ކޮށްާ

މެންނަށްާއޮންނ ނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާނިކުމެާގ ޟީެއއްތޯާައޅުަގނޑުهللاާމ ރ މ ރީާކޮށްެގންާެގންދ އިރުާކޮންާޢަބްދު

އޮތީ.ާާ އަނިޔ ކޮށްފައިާ ބަޔަކަށްތޯާ ކިހ ާ ޤައުމުަގއެއް.ާ ިމާ މިކަމެއްާ ނުދޭތޯާ ހިސ ބަކަށްާ ހަދ ާ ކޯޓުާ އަށްާ އަމިއްލަާ

މިޮގތަށްާާ މިކަންާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ތިބީ.ާ އަނިޔ ކޮށްފަިއާ ތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކިހ ބަޔަކަށްތޯާ

ކުރަން.ާމީގެއިންާމިއަދުާވެސްާބައިވެރިވެވޭާޮގތަށްާއޮތްނަަމާއެންމެާފުރަތަމަާމަޢުމޫނުާޢަބްދުލްގައްޔޫމުާޮގަވިއެގން،ާާ
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އެހެންވީަމ،ާާ އަޅުަގނޑު.ާ ދ ނީާ ހޯދަންާ ބަދަލުާ ޮގވަިއެގންާ އިބްރ ޙިމްާ އިސްތަފ ާ ޮގަވއިެގން،ާ އިބްރ ޙިމްާ އިލިޔ ސްާ

މަޖިލީހުެގ ފުހެލުމަށްޓަކައި،ާއަޅުަގނޑުާއެދެންާޢިއްޒަތްތެރިާ މިާޤައުމުންާ މިާއަނިޔ ވެރިންާ ހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާ ާ

ޝުކުރިއްޔ ާާ ބައިވެރިވ ން.ާ މުޢ ހަދ ަގއިާ މިާ ބަިއެވރިވެެގންާ ކަމެއްަގއިާ މިފަދަާ ފުހެލުމަށްޓަކައިާ އަނިޔ ވެރިކަންާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

 

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމައުސޫމްهللاާކެލ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

މުޢ ހަދ ތަކުަގިއާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިންާ ދިވެހިރ އްޖެާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އެްއާާ މުޢ ހަދ ާ ކޮންމެާ އެހެންނަމަވެސްާ ކަެމއް.ާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ ކަމެއް.ާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ދިޔުމަކީާ ބައިވެރިވަމުންާ

ށްާނުވެދ ނެ.ާައޅުަގނޑުާހިތުންާމިއީާމިހ ރުާރޯމްާސްޓެޓިއުޓްަގއިާމިާާކޮންމެާބައިވެރިވުމަކީާރަނަގޅުާބައިވެރިވުމަކަ

އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ބަިއވެރިވ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މުޢ ހަދ ަގއިާ މިާ ކޯޓުެގާ ކްރިމިނަލްާ

ާާ ބައިވެރިަވންޏ  މުޢ ހަދ ަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަށުންާ މުޢ ހަދ ެގާ މިާ ކަމަކީާ ޤ ނޫނާީާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާ ރ އްޖޭެގާ

އޮނިަގނޑުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާހިމަނަންޖެހޭާމިާމުޢ ހަދ ާލ ޒިމުކުރ ާކަންތައްތަކެއް.ާއެހެންީވމަ،ާމިފަދަާބޮޑުކަމެްއެގާާ

މާިާ ހިމަނަންޖެހޭއިރުާ ކަންތައްތައްާ މުޢ ހަދ ެގާ މިާ އޮނިަގނޑުަގއިާ ޤ ނޫނީާ ވަންނައިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެރެއަށްާ

ސ ފުާބަހެއްާބުނުމުެގާކުރިންާކޮމިޓީއަކަށްާެގންޮގސްާމިާމުޢ ހަދ ާދިރ ސ ާކޮށްލަންޖެހޭ.ާާާާމުޢ ހަދ އަށްާއަޅުަގނޑުމެން

މާިާ ކޮމިޓީންާ އެާ ހުށަހަޅ ާ އަށްާ ކޮމިޓީާ ބެހޭާ ސަލ މަތ އިާ ޤައުމީާ މައްސަލަާ މިާ ހުށަހަޅަންާ ައޅުަގނޑުާ އެޮގތުންާ

ޮގތެއްާނިންމުމަށް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނ މުޢ ހަދ ާއިންާކަވަރުކުރ ،ާާމައްސަލަާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުާމަޖިލީހުންާ މިާ ޑުމެންާ

އެބައޮތްާާ ޮގތުަގއިާ ކަމެއްާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ވިސްނ ލ އިރުާ ދޭތެރޭަގއިާ ކަންތައްތަކ އިާ ހިމެނިފައިވ ާ މުޢ ހަދ ަގއިާ

ސަރުކ ރެްއާ ކޮންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަރަިއަގތުމުަގއިާ ޙައްޤުތަކަށްާ އިންސ ނީާ އަރަިއަގތުން.ާ ޙައްޤުތަކަށްާ އިންސ ނީާ

ާާ ބެލެންޖެހޭނީާއޮތަސް ރ އްޖޭަގއިާ ކުރަންޏ ާ ކަންތައްާ ޯގސްކޮށްާ ޮގތުންާ ބެހޭާ އެކަމ އިާ ސަރުކ ރަކުންާ އެާ ވެސްާ

އެމް.ޑީ.ޕީާ ސަރުކ ރުންާ މިާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ ބެލެންޖެހޭނެ.ާ ވެސްާ ހިސ ބެއްަގއިާ އެހެންާ ނުބެލެންޏ ާ ރ އްޖޭަގއި.ާ

ްއާކޮށްދިނުމުެގާސިޔ ސަތެއް.ާމިީއާވެސްާހަަމާސަރުކ ރުންާމިާެގންުގޅޭާނަހަމަާސިޔ ސަތުާވަކިާބަޔަކަށްާކަންތައްތަ

މުޢ ހަދ ތަކުަގިއާާ މިފަދަާ އެހެންވީމަ،ާ ކަންތައްތައް.ާ ބެލިދ ނެާ ކަމަށްާ ކްރައިމެއްާ ކޯޓުތަކުަގިއާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ

ިއާާއަޅުަގނޑުމެންާބައިވެރިވެާއަންނަންާއޮތްާޖީލުތަކުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާސަރުކ ރުންާމިާކުރ ކަންތައްތަކުަގ

ހަދަން ޮގތެްއާ އެއްކިބ ވެފަިއވ ާާ…ޒިންމ ދ ރުކުރުވޭނެާ ބަދަލުހިފުމުންާ ޒ ތީާ ވ ންޖެހޭނޭާ ެއާ އެހެންނަމަވެސްާ ާ.

ެއވ ންޖެހޭނެާއިންޓަނޭޝަނަލްާކްރަިއމިނަ ރޭަގިއާހިމެނިެގންދ ާހަމަހަމައ އިާލްާޕްރެކްޓިސްެގާތެކަންތައްތައްާކަމަށް.ާ

ކަން ހިމެނިެގންދ ާ ތެރެއިންާ ބައިވެރިވުމަށްާއުސޫލުތަކެއްެގާ މުޢ ހަދ އެްއަގއިާ މިފަދަާ އެހެންވީމަ،ާ ކަމަށް.ާ ތައްތައްާ

ދަންނަވަން.ާ އެބަާ ކަމަށްާ ވިސްނަންޖެހޭާ ފުންކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މެދުާ މިކަމ އިާ މަސައްކަތްކުރަްއވ ތީާ ސަރުކ ރުންާ
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ބައިނަލް ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިއޮންނަނީާ މ އްދ އެްއަގއިާ އެްއާ އޮތްާ މީަގއިާ މީހަކުާާޚ އްޞަކޮށްާ ކޯޓަކުންާ އަޤްވ މީާ

ވަކިާޤައުމެްއަގއިާޙުކުމެއްާކުރަން،ާވަކިާޤައުމެްއަގއިާޙުކުްމާތަންފީޛުކުރަންާކަނޑައަޅައިފިއްޔ ާއެާޤައުމެްއަގއިާއެާ

މީހެއްެގާޙުކުމްާތަންފީޛުާކުރެވެންޖެހޭނޭ.ާއ ދެ،ާކިހިނެއްތޯާރ އްޖޭަގއިާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާއިއްޔެާމިާމަޖިލީހުަގިއާާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާޢިއްޒަ ިމއަދުާ އަދިާ ވެސްާ ބަލައިލިޔަސްާ އަލީަގިއާ ވ ހަކަފުޅުެގާ ދެްއކެވިާ މެންބަރުންާ ތްތެރިާ

ތަފ ތުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރ އްޖޭެގާ ވެސްާ ބަލައިލިޔަސްާ ޚަބަރުތަކަށްާ ފެންނަާ ސުރުޙީތަކުންާ ފަލަާ ނޫސްތަކުެގާ

ތަ އެބޭފުޅުންެގާ ވިޔަސްާ ބޭފުޅުންާ ހައްޔަރުކުރެވޭާ ރަނަގޅަށްާާކުށްކުށުަގއިާ މުއައްސަސ ތަކުންާ އެާ މަރުޙަލ ާ ންފީޛީާ

ނުެގންދެިވެގންާއެާުއޅެނީ.ާެއހެންއުޅޭއިރުާއަދިާއިތުރުާކޯޓަކުންާޙުކުމެއްާކުރީމަާެއކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާރ އްޖޭަގިއާާ

ބޮ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވަނީވިްއޔ ާ ެގންދ ކަމުަގިއާ ކުރިއަށްާ ކަންތައްތައްާ ތަންފީޛުކުރުމުެގާ ޑަށްާާއެކަންތައްާ

ތައްޔ ރުވ ންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާއެދެނީާކުރިންާެވސްާއަޅުަގނޑުާހުށަހެޅިާފަދަިއންާމިާމައްސަލަާޤައުމީާ

ާސަލ މަތ ބެހޭާކޮމިޓީާއަށްާެގންޮގސްާމިކަމ ބެހޭާޮގތުންާކަމެްއާނިންމަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޒ ބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާހަމް

ރޯްމާސްޓެ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އޮފްާދި`ާ ކްރިމިނަލްާާާޓިއުޓްާ އިންޓަރނޭޝަނަލްާ

ކޯޓުަގއިާދިވެހިރ އްޖެާބައިވެރިވުމަށްާރ އްޖެާއަށްާސަރުކ ރުންާނިންމަވ ފައިވ ތީާައޅުަގނޑުާއެކަމަށްާމަރުޙަބ ާކިޔަން.ާާ

މިއަ ރައީސް،ާ މެންބަރުންާޢިއްޒަތްތެރިާ އަޚްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަކީާ ހިތ މަާ ދުާ

ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޑީ.އ ރު.ޕީެގާބޭފުޅުންނަށްާމިއަދަކީާވަރަށްާވެސްާހިތ މަވެރިާދުވަހަކަށްާވ ނެ.ާސަބަބަކަށްވަނީާާ

ޔައީާރ އްޖޭެގާކުރީެގާވެރިކަންކުރަްއވ ފަިއވ ާާއެބޭފުޅުންާއެންމެާފުރަތަމައިނުންާވެސްާމަސައްކަތްކުރަްއވަުމންާެގންދި

މަޢުމޫނާުާ އަލްއުސްތ ޛުާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރީަގއިާ ޮގތުންާ ދިނުމުެގާ ހިމ ޔަތްާ ޤ ނޫނީާ ބޭފުޅުންނަށްާ

އެތައްާާ ރައްޔިތުންެގާ ދިެވހިާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ އަިއާ ޢަމަލުކުރަމުންާ ކުރީަގިއާ ރ އްޖޭަގއިާ ޢަބްދުލްގައްޔޫމްާ

ކުރިއިރުާާބައެ އެކަންކަންާ މުުގރ ލަިއާ ޙައްޤުތައްާ ދީފައިވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ނިުގޅަިއަގނެާ ޙައްޤުތަްއާ ްއެގާ

ޮގތުަގިއާާ ޤަބޫލުކުރިާ ބަޔަކުާ ިގނަާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ އަދިާ ބޭރުަގއިާ ޤ ނޫނުންާ މަތަީގއިާ ޤ ނޫނުންާ އެމަނިކުފ ނަކީާ

މިާމަޖިލީސްާބޭނުންކޮށްެގންާޤ ނޫނެއްެގާޮގތުަގއިާޤ ނޫނެްއާާާާރެކޭާބިލުެގާޮގތުަގއިާބިލެއްާތައްޔ ރުކޮށްާމިާޤ ނޫނުން،

ހަދަންާމަސައްކަތްކުރެއްވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާޕ ޓީ.ާއ ދެ،ާދެާވަނަާނުކުތ ާއަކީާއިްއޔެާާ

އީާކުރީަގއިާރ އްޖޭެގާާކޯޓުތައްާހެދިެގންާދިޔައިރުާކޯޓުތަކުެގާބިލުަގއިާވެސްާއޮތްާކޯޓުތަކަށްާލިބިެގންވ ާބ ރެއް،ާއެ

ޮގތުަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީ،ާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާދަންނަާއަލްއުސްތ ޛުާމަޢުމޫނުާޢަބްދުލްގައްޔޫމްާނަހަމަާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާޝަރުޢީާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ އަލީަގއިާ ބ ރުތަކެްއެގާ ހޯއްދަވ ފައިވ ާ ބޭރުަގއިާ ޤ ނޫނުައސ ސީންާ ކުރީެގާ

ޮގތުަގއިާއެާބ ރުތައްާބޭނުންކޮށްާއެތައްާބަެއްއެގާޙައްޤުތައްާނިުގޅަިއަގނެާއަނިޔ ތައްާީވާާނިޒ މުކަމަށްާބުނެާނަ ހަމަާ
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ބޭފުޅަކަށްާޤ ނޫނުންާހިމ ޔަތްދިނުމަށްާމަސައްކަތްާކުރަމުންާެގންދިޔައީ.ާއ ދެ،ާިމއަދުާައޅުަގނޑުާހިތުންާއެކަންކަމަށްާ

ކަންބޮޑުާ ވަރަށްާ ެމންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރޯްމާތ އީދުކުރެްއވިާ ޖެހެނީާ މިާ ދަންނަވަންާ އެހެންާ ވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ ވެާ

ާާ،  އިންޓަރނޭޝަނަލްާާޓިއުޓްާއޮފްާދިސްޓެ ަގއިާވަރަށްާސ ފުކޮށްާބަޔ ންކޮށްފަިއ7ާާާާއ ދެ،ާމިާމުޢ ހަދ ަގިއާއ ޓިކަލް

ާާ އ ޓިކަލް ފ ހަަގކޮށްލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ޚ ްއޞަކޮށްާ އ ދެ،ާ 7ާާާާއެބަޮއވޭ.ާ ނަަމ1ާާާެގ ބުނ ޮގތުންާ ެއބަބުނޭ،ާ ަގއިާ

އެ އޮތޭ.ާ މީަގއިާ ކަމަށްާ ބެލެވޭނެާ ޢަމަލުތައްާ ހުރިާ ކޮށްފައިާ ޚިލ ފަށްާ ޙައްޤުތަކ އިާ މީެގާއިންސ ނީާ ހެންނަމަވެސްާ

ބުނެފަިއާާ މީަގއިާ އެބައޮތް.ާ ނުކުތ އެއްާ މުހިއްމުާ ވަޑަިއަގންނަަވންޖެހޭާ ވިސްނ ާ މެންބަރުންާ އެާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ

އޮންނަާޮގތުންާވެއްޖިްއޔ މުންާމިާސްޓެޓިއުޓުެގާދަށުންާމިާސްޓެޓިއުޓްާއުފެދޭފަހުންާކުރެިވފައިާހުރިާކަންތައްތަކަށްާާ

ކަމަށް ދެވޭނެާ ާއުޤޫބ ތްާ ހިތްހަމަޖެހުމެއާްާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހިތަށްާ އެބޭފުޅުންެގާ އެހެންވީަމ،ާ އޮންނަނީ.ާ

ލިބިވަޑަިއެގންދ ނެ.ާއެއީާސަބަބަކީާޤ ނޫނުެގާބޭނުންކޮށްެގންާމިާދެންނެވިާޙައްޤުތައްާނިުގޅައިަގނެފައިާތިބިާމީހުންެގާ

ާކުރައްވަިއެގންާމަސައްކަތްާކުރ ާކަީމާާޙައްޤުތައްާލިބިނުދިނުމަށްާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާޤ ނޫނީާބ ރުާބޭނުން

ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމެއް.ާ ހިތ މަކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ

މެދާުާ މީހަކ ާ ކޮންމެާ އަރަިއަގންނަާ ޙައްޤުތަކަށްާ ިއންސ ނީާ ބައެކޭ.ާ ލޯބިކުރ ާ ޙަްއޤުތަކަށްާ އިންސ ނީާ ރައްޔިތުންނަކީާ

މ އިާރުޅިވެރިކަމ އެކުާބަލ ާބައެްއާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާއެހެންކަުމންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާާހިތްހަމަނުޖެހު

މިފަދަާމުހިއްމުާފިޔަވަޅެއްާދިވެހިާސަރުކ ރުންާޚ އްޞަކޮށްާއިންޓަރނޭޝަނަލްާކްރިމިނަލްާކޯޓެްއަގއިާދިވެހިރ އްޖޭެގާާ

މިދެ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ނުވަތަާ ހިންގ ާ ޚ އްޞަކޮށްާާޤަތުލްޢ އްމުާ ޙައްޤުތަކަށްާ އަސ ސީާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ ންނެވިާ

އަދިާ ވެރިންނަށ އިާ އަރަިއަގންނަާ ކަންތައްތަކަށްާ ބެލޭވޭާ ޙައްޤުތަކަށްކަުމަގއިާ ައސ ސީާ ދުނިޔޭެގާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ

ޢަދްލުވެރިކަމ  ހަމައެއ ެއކުާ އަދިާ ބަދަލުާ ޙައްޤުާ އެންމެނަށްާ މިާ ސިފައިންނަށ އިާ އަދިާ ެއާާފުލުހުންނަށ އިާ އެކުާ

އިންާ ދިވެހިރ އްޖެާ ކުޑަކުޑަާ މިާ ބައިވެރިވެ،ާ އިންާ ދިވެހިރ ްއޖެާ ކުޑަކުޑަާ މިާ ނިޒ މެއްަގއިާ ބެލޭނޭާ މައްސަލަތައްާ

ޚ އްޞަކޮށްާިއސްލ މީާމުޖްތަމަޢަށ އިާމުޅިާދުނިޔެއަށްާދިވެހިރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންނަކީާއިންސ ނީާޙައްޤުތަކަށްާލޯބިކުރ ާ

ބައިނަލްއަޤްވ މީ މުޅިާ ހިޔުމަންާާބައެއްކަންާ މިއަދުާ އަކީާ ރ އްޖެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަލައިެގންފަ.ާ ވަނީާ މުޖްތަމަޢުާ ާ

ރައިޓްސްާކޮމިޝަނުެގާނޫނީާދުނިޔޭެގާހިޔުމަންާރައިޓްސްާކޮމިޝަންާނުވަތަާދުނިޔޭެގާިއންސ ނީާޙައްޤުތަކ އިާބެހޭާ

ން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާާއެންމެާމަތީާމަޖިލީހުެގާރ އްޖެާއަކީާމެންބަރެއް.ާއަޅުަގނޑުާއެކަމ ާފަޚްރުވެރިވަ

ރަްއޔިތުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަދިާ މަސައްކަތްާ ކުރައްވަމުންާ މިއަދުާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ ދަންނަވ ނީާ

ރޯްމާާ މިއަދުާ ޮގތުންާ އަތްުގޅ ލުމުެގާ ބަިއވެރިވެާ މަސައްކަތަށްާ ކުރަމުންދ ާ ކުރުމަށްާ ދިފ ޢުާ ޙައްޤުތަްއާ އިންސ ނީާ

އޮ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާފްސްޓެޓިއުޓްާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ ބައިވެރިވުމަށްާ ކޯޓުަގއިާ ކްރިމިނަލްާ އިންޓަރނޭޝަނަލްާ ާ

ހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުެގާތ ީއދުާއެބަާއޮތޭ.ާައޅުަގނޑުާހަމައެއ އެކުާދަންނަވ ނީާޤ ނޫނީާބ ރުާބޭނުންކޮށްެގންާނަހަމަާ

ކަންތައްތައްާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާއެކަންތައްތައްާޤ ނޫނީާާާާޮގތުަގއިާކުރީެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކުރައްވ ފައިާހުރި
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އަޅުްއވ ާާ ބ ރުާ ހޯދ ނުދިނުމަށްާ މީހުންނަށްާ އެބައިާ ޙަްއޤުތައްާ އޮތްާ އެކަމަށްާ ނިުގޅަިއަގންނަންާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ބ ރުާ

މެ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިޔަާ ދަންނަވަންާ އަދަބުވެރިކަމ ެއކުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާ ފުންކޮށާްާޢިއްޒަތްތެރިާ ންބަރުންާ

ރައްޔިތުންެގާާ އެާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ނަހަމަޮގތުަގއިާ ބ ރުތައްާ ޤ ނޫނީާ ދީފައިވ ާ ރަްއޔިތުންާ ވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވ .ާ

ތިާާ ހުރަސްއެޅުްއވުމަށް،ާ ހުރަސްއަޅުްއވ ާ ތިާ ެގނައުމަށްާ ަމއްޗަށްާ އިންސ ފުެގާ ފަރ ތަކަށްާ ނިުގޅަިއެގންާ ޙައްޤުތައްާ

ލިބިާަގނެާއެކަންކަމުންާދުރުހެލިވެާތިބުމަށްާއަޅުަގނޑުާއެދޭާާކުރަްއވ ާކަންތައްތަކަކީާއަ މިްއލަާނަފްޞަށްާމަލ މ ތްާ

ިމާރޯމްާސްޓެޓިއުޓްާއޮފްާއިންޓަރނޭޝަނަލްާކްރިމިނަލްާ ހިނދުާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާމިާދެންނެވިާކަންކަމަށްާ

ޢިއްޒަތް އަޑުންާ ހަރުާ ބަިއވެރިވުމަށްާ ދިެވހިރ އްޖެާ މުޢ ހަދ ަގއިާ މިާ އަދިާާކޯޓުެގާ ޮގވ ލަމުންާ މެންބަރުންނަށްާ ތެރިާ

ާސަރުކ ރުންާމިކުރަްއވ ާމަސަްއކަތްތަކަށްާތ އީދުކުރ ާޙ ލުާައޅުަގނޑުާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާ

ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އަޅުަގ މީާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތެއްާޝުކުރިއްޔ ާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ ނޑުާ

ޙަޤީޤަތުަގިއާާ ޮގތުަގއި.ާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދަްއކ ލ އިރުާ ރިސެސްެގާ ނޫނީާ ވ ހަކަާ ޗުއްޓީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެބަ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިމ ކުރ އިރުާ އިނިގލިާ ދިމ ލަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ ކިޔ ފައިާ މިާ ޗުއްޓީއޭާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ

މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މީ.ާ ނޫންކަންާ ޗުއްޓީެއއްާ ލިބޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ

ޑިމޮކްރަސީާާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ޮގތުންާ ސިޔ ސީާ އެބަާ ޖެހޭާ ކުރަންާ ބޭނުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހުސްވަުގތުތަކުަގއިާ

.ާއެޮގތުންާމިސ ލަކަށްާއެމް.ޑީ.ޕީެގާދ ދިާފަހަކުންާމާިާފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައިާކުރަންޖެހޭާއެހެންާކަންތައްތައްާކުރުމަށް

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިތުރުންާ އޭެގާ ދުވަސްކޮޅު.ާ މިާ ހަމަާ މިދިޔައީާ ކުރިއަށްާ ވެސްާ އިންތިޚ ބުާ

ޑިމޮކްރަސީ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ޖެހޭ.ާ ދ ންާ އެބަާ ދ އިރ ތަކަށްާ މެންބަރުންާ އަތޮޅުތަކުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާދ އިރ ތަކަށްާ

ހުސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ ވ ނީާ ފުރިހަމަާ ބޮޅުާ އޮންނަާ ެއާ ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައިާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ޮގތުަގއިާ ޗުއްޓީެއްއެގާ އެާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ތީވެ،ާ ލިބިެގންކަމަށްާ ެވސްާ ވަުގތުާ

ލަން.ާއެހެންާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވ ލަނީާމިާދިުގާޑޮކިއުމަންޓްާބޭނުންނުކުރ ާވ ހަކަާމިާފުރުޞަތުަގއިާހަމަާދަންނަވ 

މިއެތިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ލިބުނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ މުޢ ހަދ ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ދީފައިާފޮނުވ ލުމަކީާކިޔ ނުލ ާކުއްލިއަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާރައޔިތުންނ ާވެސްާުގޅުންހުރިާކަމެްއަގއިާމިތަނުންާރުހުން

ވިސްނ ލަންޖެހޭނެ.ާ ދޭތެރޭާ އެއ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ވ ނެާ ކޮށްެގންާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުމެންާކިޔަންާޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަުގތުާނެތީ.ާކުއްލިއަކަށްާިމފަދަާބޮޑުާޑޮކިއުމަންޓެްއާާ

އަދަށްާފ ސްކުރަންާނުވަތަާޮގތެއްާނިންމުމަކީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާެއއްޮގތަކަށްާފޮނުވ ލ ފައިާމިއަދުންާމި

ބޭނުންޭވާާ އެބަާ ދަންނަވ ލަންާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ކުރަންވ ނެާ ވެސްާ
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މުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަށްާބަހެއާްާއަދިވެސްާމިއަށްާވަުގތުާދޭންާޖެހޭނެއޭާއަޅުަގނޑުމެންާމިާކިޔ ފައިާނޫނިއްޔ 

އެބައޮތްާ ކުރަްއވ ފައިާ އެޓޭޗްާ ެއއްކޮށްާ ސިޓީފުޅ އިާ މިާ ާ އަދިާ ނޫނޭ.ާ ފަސޭހަކަމެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބުނުމަކީާ

މިާ ވ ހަކައެއްާ ވެސްާސިޔ ސީާ އަނެއްކ ާ ދެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ އެްއޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ލަފ ފުޅު.ާ އެޓަރނީެގާ

ޖެހެނީ މަޖިލީހުނާްާބުނަންާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ލަފ ފުޅަކީާ ެގންދަވ ާ ދެއްވަމުންާ އެޓަރނީާ ާ.

މިކަންތައްތަކަކީާާ އެހެންވީމ ާ ލަފ ފުޅުތަކެކޭ.ާ ެގންދަވ ާ ދެއްވަމުންާ ފަހަރުާ ބައެއްާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނުތަކ ާވެސްާ ނިންމ ާ

ސިޓީއަކ އި އެޓަރނީެގާ ކުއްލިއަކަށްާ ހަމަާ މުޅިންާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފޮނުވ ލެއްވުމުންާ މިތަނަށްާ ެއއްކޮށްާ ާ

ރައްޔިތުންެގާާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަންތައްތަްއކަންާ ނިންމ ނުލެވޭނެާ

ނުވަތަާ ފ ސްކުރަންާ ައޅުަގނޑުެމންާ ފޮނުވައިންާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ކަންތައްތައްާ މިފަދަާ މަޖިލީހުންާ ޚ އްޞަާ

ންެގާރުހުންާދޭންާމިއޮންނަނީާވަރަށްާޚ އްޞަާބޭނުމެއްަގއި.ާމީާެއކަންތައްތަކުެގާތެރެއިންާވަރަށްާކުޑަާާއަޅުަގނޑުމެ

ކަމެއްާޙަޤީޤަތަށްާބަލ އިރު.ާެއހެންނަމަވެސްާމިއ އިާުގޅުންާހުރިާމ ާބޮޑެތިާރައްޔިތުންނ ިއާުގޅުންހުރިާމ ާމުހިއްމުާ

ބޭްއވުމަށްފަ މަްއސަލަތައްާ އެާ އޮތްވ ާ ހުޅުހެންވޭރުާމައްސަލަތައްާ ދެންމެާ ުގޅޭާ ފަރުދުންނ ާ ވަކިަވކިާ މިކަހަލަާ ހުާ

ދ އިރ ެގާމެންބަރުާވ ހަކަދައްކަވަމުންާއެާވިދ ޅުވިހެންާަވކިާބަޔަކަށްާޓ ެގޓްާކުރަްއަވއިެގންާމިކަންތައްތައްާކުރުުމެގާާ

ޞަތުާނެތިާމިކަންތައްތައްާނިޔަތުަގއިާހަމަާކުއްލިައކަށްާއެްއޗެއްާފޮނުވ ލައިެގންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބަލ ލުމުެގާފުރުާ

ކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާކޮށްެގންވ ނެާކަމެްއނޫނޭ.ާއެހެންވީމ ާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީާއެއްޮގތަކަށްާ

ވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާއެޓަރނީާދެއްވ ާލަފ ފުޅ އިާެއއްކޮށްާމިފަދަާކަންތައްތަކެއްާނިންމ ލެވެންާނެތްާވ ހަކަ.ާ

ނޫނުއަސ ސީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލ ޒިމްކުރ ާކަމެއްާނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއ ދެ،ާމީާޤ 

އަޅުަގނޑުާާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ވެސްާ ހުރިކަންާ ނުކޮށްާ ކަންތައްތައްާ ިގނަާ ަވރަށްާ ލ ޒިމްކުރ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ނިންމ  ކަންތައްތައްެވސްކޮށްާ އެފަދަާ އެހެންވީމ ާ ކަންތައްތަްއާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ.ާ ކޮޅަކަށްާ ވަކިާ ތަރުތީބަކުންާ ވަކިާ ާ

ނުކޮށްާާ ނުވަތަާ ހުއްޓ ލުމަކީާ ކުރުންާ ކަންތައްތައްާ ފައިދ ވ ޮގތަށްާ ބަޔަކަށްާ އެާ ބަޔަކުާ އަނެއްާ ލ ޒިމްކޮށްާ ކުރަންާ

ައޅުަގނޑުާާ ވުމ ެއކުާ ނޫން.ާ ކަމެްއާ ކޮށްެގންވ ނެާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ަމުގފަހިކުރުމަކީާ ބޭއްވުމަށްާ

ދަންނަވ ނީާމިާމައްސަލަާނުވަތަާމިާމުއ ހަދ ަގއިާސޮިއކުރުމުެގާކުރިންާއަދިާައޅުަގނޑުމެންާކޮމިޓީއަށްާފޮނުވ ލުުމެގާާ

އަޅުަގނޑުާާ ވުމ ިއއެކުާ ވަުގތުދޭންޖެހޭ.ާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރިންވެސްާ

ާާ ދިނުމަށްފަހު މުއްދަތެއްާ އިތުރުާ މިާ ޢިްއޒަތްތެރިާހުށަހަޅ ލަންާ ޝުކުރިއްޔ ާ ކުރުމަށް.ާ ބަހުސްާ ފްލޯަގއިާ މިާ އަދިާ

ާރައީސްާ.

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:
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ަވރަޙްމަތު އައްސަލ މްޢަލައިކުމްާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ.`ާ ރޯމްهللا ދިާ ވަބަރަކ ތް.ާ އޮފްާ ސެޓެޓިއުޓްާ

ކްރި އަށްާއިންޓަރނޭޝަނަލްާ މަޖިލިސްާ މިާ ަމއްސަލަާ ސޮއިކުރުމުެގާ ފަރ ތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކޯޓުަގއިާ މިނަލްާ

ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ދަނޑިވަޅުަގއިާ މިާ ފޮނުްއވ ފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާާ ކުރަްއވަންާބޭނުންފުޅުާކަމެއްކަމަށްވ ނަަމާާހޯދުމަކީާވަކިކަންކަެމއްާކުރަންޖެހޭާކަމެއްބ ވައޭ.ާއެހެންވީމަ،ާސަރުކ ރުން

އެހެންވީމަ،ާާ ެގންދަވަނީ.ާ ކުރައްވަމުންނޭާ ކަންތައްާ އެޮގތަށްާ ކުރެްއވޭނޭ.ާ ނުހޯއްދެވިޔަސްާ ރުހުންާ މަޖިލިސްެގާ

ާާ ވަނ129ާާާާަމިމައްސަލަާއަކީާއަޅުަގނޑަށްާއެހ ާމުހިއްމުާމައްސަލަެއްއާކަމަކަށްާނުވޭ.ާސަބަބަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ށުންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްެގާރުހުންާހޯދައިެގންާނޫނިއްޔ ާކެބިނެޓްެގާމަޤ މުތަކުަގއިާބޭފުޅުންާނުތިއްބެޭވާާމ އްދ ެގާދަ

އެްއވެސްާާ ެގންދަވަނީާ ކުރަްއވަމުންާ އަމުރުތައްާ ެއކިއެކިާ ވިދ ޅުވެާ ވަޒީރުންނޭާ އަމިއްލަފުޅަށްާ އެބޭފުޅުންާ އިރުަގއިާ

އަޅުަގ އެހެންވީމަ،ާ ނެތި.ާ ޙައިސިއްޔަތެއްާ ތިއްބަވަިއެގންާާޤ ނޫނީާ ލިބިވަޑައިެގންާ ޢިލްމުާ ޤ ނޫނީާ ދަންނަވ ލ ނީާ ނޑުާ

މިސ ލޭ.ާ ަގހެއްެގާ ނ ޅ ާ މޭވ ާ މިސ ލަކީާ ބޭފުޅުންެގާ ދެއްވ ާ ލަފ ާ ނުބައިާ މ ނަކުރައްވަިއެގންާ ނުބައިކޮށްާ ޤ ނޫނުާ

އެހެންވީ ވެސް.ާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އެބަތިއްބެވިާ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ ެއކަހަލަާ ެއވެސްާާއެހެންވީމަ،ާ މަ،ާ

އަޅުަގނޑުމެންާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާކަމެއް.ާއެހެންވީމަ،ާއަމ ނ ތްތެރިާކަމަކީާހަމަެއކަނިާެއްއފަޅިންާވ އެްއޗެްއާނޫން.ާ

ބޮޑުާ ވަރަށްާ ެއއީާ ވެސްާ ކުރެްއވުމަކީާ ޮގތުަގއިާ ނަހަމަާ ބޭނުންާ ޢިލްމުެގާ އެާ ކުރަްއަވއިެގންާ ޙ ސިލުާ ޢިލްމެއްާ އެާ

ާާ އަޅުަގނޑު މައްޗަށްާާޚިޔ ނ ތެއްކަުމަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މައްސަލައެއްާ މުހިއްމުާ ދެންާ ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވުމ ެއކުަގއިާކުއްލިައކަށްާއަތްނަގ ާނުވަތަާބަޓަނަށްާފިތައިެގންާޯވޓެއްާދިނުމަކީާާ

ޢިއްޒަތްތެ ދ އިރ ެގާ މެދުހެންވޭރުާ ދެންމެާ ނުވ ނެ.ާ ފަސޭހަކަމަކަށްާ ވިދ ޅުވިފަދައިންާއެހ ާ އ ޒިމްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ރިާ

ވަރަށްާދިުގާލިޔުމެްއާސިޓީފުޅ އެކުާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމަްއޗަށްާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާހިނދުާއެާލިޔުންތައްާބަލައިލ ނެާާ

ޮގތުންާފުންކޮށްާވ ހަކަދެްއކޭކަށްާެވސްާނޯންނ  ނެ.ާފުރުޞަތުާނެތިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޙަޤީޤަތުަގއިާމިކަމ އިާބެހޭާ

ވެސްާާ އެމެރިކ ެއއްާ ތެރޭަގއިާ ޤައުމުތަކުެގާ ބަިއެވރިވެފަިއވ ާ މުއ ހަދ ަގއިާ މިާ ބަލ ލިިއރުަގިއާ މަތިމަތިންާ އަޅުަގނޑުާ

މުއ ހަދ ަގިއާާ މިާ ޤައުމުތަކެއްާ މިހުރިހ ާ އެހެންވީމަ،ާ ނުހިމެނޭ.ާ ވެސްާ ޤައުމުތަކެއްާ ިގނަާ އިސްލ މީާ އަދިާ ނުހިމެނޭ.ާ

އަޅުަގނޑުެގާހިތުަގއިާުއފެދުނުާސުވ ލެއް.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާާާނުހިމެނިާމިއޮތީާކީއްވެެގންބ ަވއޭާމީ

މައުސޫމްާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމަކީާައޅުަގނޑުާވަރަށްާާهللاާބޭނުންވަނީާކެލ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ތ އީދުކުރަ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ެއާ ހުށަހެޅުްއވުމެކޭ.ާ ިމާާތ އީދުކުރ ާ ފޮނުވަިއެގންާ މިާ ކޮމިޓީައކަށްާ ެއއީާ މޭ.ާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ކަމެއް.ާ ކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިންމުމަކީާ ޮގތެއްާ ޮގތުންާ މިކަމ އިބެހޭާ މުރ ޖ ކޮށްާ

އެްއވެސްާވިސްނ ލުމެއްާނެތިާއ ނާބަސްާދިނުމަކީާއެއީާމަޖިލީހުެގާޒިންމ ދ ރުާކަމ އެކުާމަސްއޫލިއްޔަތުާއަދ ކުރީާ

ކަށެއްާެވސްާނުވ ނެ.ާދެންާއަނެއްކޮޅުންާބަލ އިރުަގއިާައޅުަގނޑުމެންެގާމަޖިލީހުންާރުހުންދިނަސްާނުދިނަސްާއެއީާކަމަ

ސަރުކ ރަށްާއެކަުމެގާސަބަބުންާއެްއވެސްާކަހަލަާދަްއޗެއްާކުރިމަތިވ ނެާކަމެއްެވސްާނޫންކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ
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ާާ މަންޒަރުތަކުންާވަރަށްާސ ފުކޮށް ހ ލެްއަގިއާާފެންނަމުންދާ  މިކަންާއެއްވެސްާ އެބައިނޭގ.ާއެހެންވީމަ،ާސަރުކ ރަކަށްާ

ކުރިޔަށްާާ އެާ އެކަންާ އެހެންވީމަ،ާ ނުދިނަސްާ ރުހުންާ ލަސްވިޔަސްާ ލިބުންާ ރުހުންާ މަޖިލީހުންާ ނުވ ނެ.ާ ބޮޑުކަމަކަށްާ

އިާދެކޮޅަށްާޤަރ ރެްއާާެގންދެވޭނެ.ާއެއީާިގމްޓޯާޖަލުންާއެމީހުންާެގނައުމުެގާކަންތަކުަގއިާެވސްާމަޖިލިސްާއިންާއެކަމ 

ެއވިދ ޅުވަނީާާ ސަރުކ ރުންާ ވިދ ޅުވ އިރުަގިއވެސްާ ކަމަށްާ ނުކުރެވޭނެާ ނެތިާ ހުއްދަާ މަޖިލީހުެގާ އަދިާ ފ ސްކުރަްއވ ާ

ބުނެާ ަގދަބަސްާ އެހެންާ އެހެންވީމަ،ާ ދޫނުކުރައްވ ނަމޭ.ާ ހިލ ާ ހަމަާ ވިސްނުންފުޅުާ އެާ ސަރުކ ރުެގާ

މިސިޓީފު ކޮންމެހެންާ އިނާްާކަންތައްކުރައްވ އިރުަގއިާ މަޖިލިސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަކީާ މައްސަލަާ މިއޮތްާ ޅުަގއިާ

ހައްލުކުރިޔަސްާނުކުރިޔަސްާސަރުކ ރަށްާކަންބޮޑުވ ނެާކަެމއްާނޫން.ާއެހެންވީމަ،ާމިމަްއސަލަާއަވަސްކުރުމުެގާވެސްާާ

ާާ ބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އޮތްކަމަކަށްާ ބޭނުމެއްާ ރ އްޖޭަގިއާއެްއވެސްާ

ކުރީަގއިާކުށްތަްއކޮށްފައިހުރިާބައިވަރުާމީހުންާތިބިކަމަށްވަންޏ ާއަދިާމިއަދުާވެސްާކުށްތަްއކުރަމުންާދ ާކަމަށްވަންޏ ާ

މީެގކުރިންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޑުިއިވެގންދިޔަީއާާ އޮންނަންވ ނޭ.ާ ޤ ބިލުކަންާސަރުކ ރަކަށްާ ބެލުުމެގާ އެމައްސަލަތައްާ

ރީާނުހުއްޓުިވެގންާމިުއޅެނީާމަޖިލިސްާއަށްާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާނުރައްކ ތެރިާހަތިޔ ރ އިާތޫނުާާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމ ރ މ 

އިރުއިރުކޮޅ ާާ ލަސްވ ތީއޭ.ާ ބިލުާ މަނ ކުރުުމެގާ ކުށްާ ޭގންުގާ ލަސްވ ތީއޭ.ާ ބިލުާ މަނ ކުރުމުެގާ ެގންުގޅުންާ އެްއޗެހިާ

ާާމީޑިޔ ަގއިާެއވ ހަކަާދެކެވެމުންދަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާތެޅިފޮޅިަގނެ ބިލުާއޮތ2ާާާާީެގންާއެތައްާމަސައްކަތެްއކޮށްެގންާއެ

ާާ އެ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ހަދ ފައި.ާ ޤ ނޫނަކަށްާ ހިނގ ލެްއ2ާާާާނިންމ ފައިާ އެކަންތައްާ ވުމަށްފަހުާ ޤ ނޫނަކަށްާ ބިލުާ

ދެންާއިރުކޮޅަކުންާއަޅުާ ަގނޑަށްާާމ ިގނަެވއްޖެ.ާޚަބަރުތައްާމ ބޮޑަށްާރ އްޖޭަގއިާފެތުރިއްޖެ.ާއެހެންވީމަ،ާދެންާމިހ ރުާ

ާާ ދައްކ ނީ ނުނިމިެގންނ138ާާާޭހީވަނީާ ބިލުާ ޕެރޯލްެގާ ޖަލުތަކ އިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެކުލެވިެގންވ ާ މައްޗަށްާ މ އްދ ެގާ

ބިލުާ ެއާ އެހެންނަމަވެސްާ މީޑިޔ ަގއި.ާ ައވަހަށްާ ވަރަށްާ ކަންނޭނެގާ އަޑުއިވޭނެާ ދައްކ ާ އެވ ހަކަާ މިވަނީ.ާ މިކަންތައްާ

ާާ ކޮންމެވެސް ދައްކ ނީާ ދެންާ ބަހަނ ާނިންމީމަާ ހ ސްާ ވެއްޖިއްޔ ާ ނުކުރަންާ ކަމެއްާ ެއހެންވީމަ،ާ ވ ހަކައެއް.ާ އެހެންާ

އިންސ ފުވެރިކަމ އެކުާާ އަދުލުވެރިކަމ އިާ އެހެންވީމަ،ާ ނޯންނ ނެ.ާ ބަހަނ އެއްާ އެްއެވސްާ ކަމެއްކުރަންވެއްޖިްއޔ ާ

ނޫނަށްާބޯލަނބ ާހެޔޮވެރިކަމެްއާާވެރިކަންކުރަްއވ ާކަމަށްވަންޏ ާހުރިހ ކަމެއްާހައްލުެވެގންދ ނެ.ާބޭނުންވަނީާަގވ އިދ ާޤ 

ކުރުން.ާޤ ނޫނ އިާަގވ އިދުެގާބޭރުންާކަންތައްކުރަްއވ ާކަމަށްވ ނަމަާކިތަންމެާމުއ ހަދ ަގއިާސޮއިކުރެއްވިާކަމަށްވިޔަސްާާ

ބޭނުންވަނީާ ނޯންނ ނެ.ާ ފައިދ ެއއްާ އެްއވެސްާ ކުރ ނެާ ެއއަކުންާ ކަމަށްވިޔަސްާ ފ ސްކުރެއްވިާ ޤ ނޫނެއްާ ކިތަންމެާ

ކޮމިޓީއަކަށްާާޢަދުލުވެރިކަ މައްސަލަާ މިާ ބިލުާ މިާ ދަންނަވ ލަމުންާ އަޅުަގނޑުާ މިވ ހަކަާ ެއހެންވީމަ،ާ އިންސ ފު.ާ މ އިާ

މައުސޫމްާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާތ އީދުާކުރަްއވ ާާهللاާފޮނުއްވުމަށްާކެލ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

އަދ ކު ފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާ ދެއްވިާ ދަންނަވަމުންާ ވައްސަލ މްޢަލައިކުްމާާވ ހަކަާ ވަކިވެލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހ ލުަގއިާ ރ ާ

ާވަބަރަކ ތް.ާާهللاާވަރަޙްމަތު

ާ
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ާހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިާޑޮކިއުމެންޓްާކުއްލިއަކަށްާައއިާޑޮކިއުމެންޓެއްާހެނެއްާއަޅުަގނޑަށްާާ

ާާ މަޖިލީހަށް. ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ނުކުރެޭވާ ލަފައެއްާ ވެސްާ އެްއޮގތަކަށްާ 22.08.2010ާާާާހަމަާ ވ ނ2ާާާާްަގއި މަސްާ

ޑީ އޮންނަތ .ާ އިދ ރ ަގއިާ މަޖިލިސްާ ރަްއޔިތުންެގާ އަށްާާކައިރިވަނީާ ކޯލިޝަންާ ެއއް.ާ ރަީއސްާ ނިސްބަތްވ ާ .އ ރު.ޕީާ

ނިސްބަތްވ ާނައިބުާރައީސްާެއއް.ާޑީ.އ ރު.ޕީެގާއަމީންޢ އްމެްއ.ާމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާ

ޑޮކިއުމެންޓެ އައިާ މަޖިލީހަށްާ ކުއްލިައކަށްާ އޮފީހުންާ ޖެނެރަލްެގާ އެޓ ރނީާ ފ ހަަގނުކުރައްވ ާ މިކަންާ ކަމަށްާއ ޒިމްާ އްާ

ފ ހަަގކުރެްއވީތީާއަޅުަގނޑުާެއކަމ ާހިތ މަކުރަން.ާހަމައެހެންމެާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިބ ވަތުެގާމުއ ހަދ ތަކުަގއިާސޮިއާާ

މިޮގތަށާްާ ހިތ މަކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ ކުރެވިެގނެއްާ ޓ ރެގންޓްާ ފަރުދަކަށްާ ަވކިާ ބަޔަކަށްާ ވަކިާ މިކުރެވެނީާ

ޓ  ބަޔަކަށްާ ވަކިާ އަޅުަގނޑުާާމުހ ތަބުކޮށްާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްވ ތީ.ާ ވ ހަކަާ ދެކެވޭާ ކުރެިވެގންާ ރެގޓްާ

ހައިރ ންވެާއަންތަރީސްެއއްާނުވޭ.ާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލިސްާފެށުނީއްސުރެާމިހ ތަނަށްާވަްއކަމޭާބުނެފިއްޔ ާހީކަރުވ .ާާ

މީހުންާމަރައިފިއްޔޭާބުނެފިއްޔ ާއުފަލުންާާމ ރ މ ރީާއޭާބުނެފިއްޔ ާތުރުތުރުާއަޅ .ާކަޓަރޭާބުނެފިއްޔ ާދަތްފިލ ާޖެހޭ.ާާ

ހެވޭ.ާރޭޕްކޮށްފިޔޭާބުނެފިއްޔ ާމިހެންޮގސްާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާކޮންާކަމަކ އިބެހޭާޤ ނޫނެއްތޯާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާާ

އަދިާ ހެދުމަށްޓަކައިާ ޤ ނޫނެއްާ ކަމަކ ބެހޭާ މިހުރިހ ާ މަނ ކުރުމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމެއްާ މިހުރިހ ާ ާާފ ސްކުރ ނީ.ާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މިވަނީާ ހުށަހެޅިފައިާ މިއަދުާ މަޖިލީހަށްާ ދަށުނ93ާާާްމިޢިއްޒަތްތެރިާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ޓ ރެގޓްކޮށްާާ ބަޔަކަށްާ ވަކިާ މިާ ހުށަހެޅީމަވެސްާ މިވ ހަކަާ މީ.ާ މަސްއޫލިއްޔަތެއްާ ކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ސިޔ  ވ ދަވެރިާ މިާ ހިއެއްނުވޭާ ެއްއޮގތަކަށްެވސްާ ކުށްކުރ ާާއަޅުަގނޑަކަށްާ މިބ ވަތުެގާ ބޭފުޅުންނަކީާ ޕ ޓީެގާ ސީާ

ހައިރ ންވ ންޖެހާޭާ ހަމަާ މީާ ަގނެާ ބިރުާ އަޅ ާ ތުރުތުރުާ ނަގ ާ ހީބިހިާ ބިލަކަށްާ ކޮންމެާ މިވ ބަތުެގާ ބައެއްހެންނެއް.ާ

ބިރުންާ މިހ ާ ކުރަްއވަނީތޯާ ކަންތައްތަްއާ މިބ ވަތުެގާ ބޭނުންާ ސުވ ލުކޮށްލަންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ މީ.ާ މައްސަލަެއއްާ

ބޭފުޅަކަށްާާމިއުޅު ަވކިާ ވަކިިއރެއްަގއިާ މިއީކީާ އަދިާ ަވޑައިނުަގންނަވ ށޭާ ހައިރ ންވެާ ެއއްޮގތަކަށްެވސްާ ްއވަނީ.ާ

ޓ ރެގޓްކޮށްެގންާހަދ ާއެްއޗެްއާނޫނޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުާވެސްާހަމަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްެގާއިދ ރ ާިއންާާ

ނުވީތީާޒިންމ ދ ރުކޮށްާރަްއޔިތުންެގާަމޖިލިސްެގާއިދ ރ ާނުހިނގ ާމިާޑޮކިއުމެންޓްާދެންމެަގއިާައޅުަގނޑުމެންާއަތަށްާފޮ

ނަންާ އެފަރ ތެއްެގާ ސީދ ާ ދަންޏ ާ ނުކުރެވިެގންާ އެކަމެއްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ

ހަ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ހީވަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ނޫންހެންާ މައްސަލައެއްާ ޖެހޭނެާ ބިރުަގންނަންާ އެއީާ މިާބުނެލުންާ މަާ

ޑޮކިއުމެންޓްާބަލ ލަންާވަރަށްާބޮޑަށްާބޭނުން.ާއެހެންނަމަވެސްާޑޮކިއުމެންޓ އިާބެހޭޮގތުންާިމާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާާ

އެްއވެސްާމެންބަރަކަށްާޢިްއޒަތްތެރިާއެްއވެސްާމެންބަރަކަށްާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަންާހަމަާވަރަށްާއުނދަޫގވ ނެ.ާދ ދިާާ

އުމެންޓްާއަޅުަގނޑުމެންާއަތަށްާއަރަިއެގންާމިދިޔައީ.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުެމންާާދެންމެއަކުަގއިާމިއޮތްބޮޑުާޑޮކިާ

ސަބަބަކީާ ވ ން.ާ ޤައުމަކަށްާ ޢަމަލުކުރެވޭާ މުއ ހަދ ތަކަށްާ ސޮިއކޮށްާ މުއ ހަދ ތަކުަގއިާ މިފަދަާ މިއަދުާ އެބަޖެހޭާ
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ރިކަމެްއެގާތެރޭަގއިާހުރިހ ާބ ރެްއާޤަބީލ ާއަހަރެއްާމިދިޔައީާޙުދުމުޙުތ ރުާވ30ާާެޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާމ ޒީވެދިޔަާދިުގާ

ސްޓައިލަށްާހުރިާވެރިެއއްެގާަވށައިެގންާޮއޅ ލަިއެގންާަގއިަގިއާލ ާސ ލެއްހެންާއޮވެެގން.ާެއހެންވީމަ،ާމިއަދުާމިވަނީާ

ޡަބީޢަތުެގ އިންސ ނީާ ބަދަލުެވެގންދ އިރުަގއިާ ބަދަލުެވފައި.ާ ވެރިކަމަކަށްާ ހެޔޮާ ބަދަލުވެާ ޮގތަކަށްާ އެހެންާ 2ާާާާޤައުމުާ

އަހަރެންހ ާދުވަސްާއެއްކަމެއްެގާމަތީަގއިާދެމިހުރެއްޖިްއޔ ާއެމީހަކުެގާޡަބީޢަތުަގިއ2ާާާއަހަރެންހ ާދުވަސްާހަމަާއެންމެާާ

މިދައްކަނީާާ ައޅުަގނޑުމެންާ އަށަަގންނ ނެ.ާ ޙައްޤ30ާާާާުއެކަންާ މީހުންެގާ އަނިޔ ކުރުުމަގޔ އިާ މަރ ާ އަހަރުާ

ކަންތައްތަކުަގއި އެކިއެކިާ ހުރިހ ކަެމްއާދަމައިަގތުމުަގޔ އިާ މިބ ވަތުެގާ ބަޔަކަށްާ ތިބިާ މަރުޙަލ ތަކުަގއިާ ކަނޑައްތުކުރިާ ާ

ވަރަށްާ ަގންނ ނެ.ާ ވެސްާ އ ާ ނެތޭނެ.ާ ވެސްާ ވ ިގާ ފަިއކޮޅުާ އަޅ ނެ.ާ ވެސްާ ތުރުތުރުާ ަގންނ ނެ.ާ ވެސްާ ބިރުާ ފެނިާ

ސުާތޯޙިރުކޮށްާހެޔޮމަަގށްާާވަރަށްބޮޑުާކަަމކަށްާމިކަންތަްއތައްާެވެގންދ ނެާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެހެންނަމަވެސްާނަފް

އެޅުމަށްާރުޖޫޢަާވުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާކޮންމެާމީހަކުާމިއަދުާކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާމ ޒީވެާދިުގާޒަމ ންތަކެްއަގއިާނުބަިއާާ

ާާ.لسالم عليكماو .الحمد هلل رب العالمينوކަމެއްެގާމަތީަގއިާދެމިހުރީތީާމިއަދުާހުންނ ކަށްާނުޖެހޭނެ.ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ބްރ ހިމްާމުއްޠަފަރެސްމަތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢި

ާ ޝުކުރިްއޔ ާާއައްސަލ މް.  عليكمالسالم  ާ.هللاާرسول  علىާوالسالم ާوالصالة   هللا  الحمد`. ޢަލައިކުމް.ާ

ާާ އިންޓަރނޭޝަނަލްާކްރިމިނަލްާކޯޓުާމިާމުއ ހަދ ަގިއާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިާމުއ ހަދ ާރޯމްާސްޓެޓިއުޓްާއޮފްާދި

ޤައުމެއްެގާާ އިސްލ މީާ އެބަހުރިާ ކަންތައްތަކެއްާ ކޮންމެހެންާ ވިސްނަންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބައިވެރިވ އިރުާ

ިއާާނަންބަރުަގއިާއެވ ހަކަާޢިްއޒަތްތެރިާއެހެންާމެންބަރަކުާފ ހަަގކުރެްއވި.ާމިާމުއ ހަދ ަގ7ާާޙައިސިްއޔަތުން.ާމުއ ހަދ ެގާާ

ހަމަާއެާއ ރޓިކަލްަގއިާއެބަާބުނޭާތަފ ތުާކުރުމުެގާވ ހަކަ.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގިއާތަފ ތުާކުރުންާކަމަށް،ާާ

ތަފ ތުކުރުންާކަމަށްާއެބަދެކޭާއެހެންާދީންތަކުެގާމީހުންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާތެރޭަގިއާާ ބައިނަލްއަޤުވ މީާފަރ ތްތަކުންާ

ތެ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާނޫޅެވުންވެސް.ާ މީާ ެވސް.ާ ނުކުރެވުންާ ކައިވެނިާ ޖިންސުންާ ެއއްާ ރޭަގއިާ

ާާ އޮަގސްޓްާަގއިާމަޖިލިސްެގާއިދ ރ 22ާާާާވިސްނ ލަންޖެހޭާކަމެއް.ާމިާމުއ ހަދ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާލިބުނީާމި

ާއެންމެާޒިންމ ދ ރުކޮށްާއަށްާލިބިފައިާއޮވެފައިާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބުނީތީާއެއީާމަޖިލިސްެގާއިދ ރ އިންާެވސް

އެކަންާނުކުރެްއވީާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިފަދަާމުޢ ޙަދ އެއްަގއިާއިސްލ މީާޤައުމަކަށްެވާާ

މުޢ ޙަދ އެއްަގިއާާ މިފަދަާ ޖެހިެގންާ ދަޅައިަގއިާ އެދައްކ ާ ބުނަމުންާ ޤައުމެކޭާ އިސްލ މީާ ނަމޫނ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތިބެާ

ބަ ޔަޤީންާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމެއް.ާ ހިތ މަކުރަންޖެހިދ ނެާ މުސްތަޤުބަލުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިވެރިވުމަކީާ

ލޯބިކުރ ާ ދީންތަކަށްާ އެހެންާ ލޯބިނުކުރ ާ ދީނަށްާ ތިބިާ ފޮރުވިފަިއާ ތިބިާސިއްރުންާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ
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ފ ޅު ހަމަާ އެކީަގއިާ ބަިއެވރިވުމ އިާ މުޢ ޙަދ ަގއިާ މިާ މަސައްކަތްާާމީހުންާ ހޯދަންާ ޙައްޤުތައްާ އެމީހުންެގާ ނުކުމެާ ަގއިާ

ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ ޖިންސުފަށ ނެކަން.ާ ެއއްާ ތިބިާ މާިާާ ހަމަާ މީހުންާ ބޭނުންވ ާ ކައިވެނިކުރަންާ ންާ

ާާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފަށ ނެކަން.ާ މަސައްކަތްތައްާ ކައިވެނީެގާ އެމީހުންެގާ އެކީަގއިާ ތަޞްދީޤުކުރުމ އިާ ޔަޤީންާމުޢ ޙަދ ާ

އެކަމަށްާ ނޫނީާ ބިރުަގންނަާ ސަބަބުންާ ޢިލްމުވެރިންެގާ ވ ހަކަދައްކަމުންދ ާ ދީނީާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ

ިމާާ ބޭނުންކޮށްފައިާ ކޯޓުެގާ މިާ އެމީހުންާ އެބަތިބި.ާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މީހުންާ ވ ހަކަދައްކ ާ ފުރައްސ ރަކޮށްާ

ާ މަސައްކަތްާ ދެކޮޅަށްާ ކަމެއް.ާާޢިލްމުވެރިންނ އިާ ހިތ މަކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ފަށ ނެކަން.ާ

މިކަމ އިމެދުާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިނުމަށްފަހުާ ވަުގތުާ ދިރ ސ ކުރުމަށްާ އިތުރަށްާ މުޢ ޙަދ ާ މިާ އެހެންކަމ އިެއކީަގއިާ

އަޅުަގނޑު ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތް.ާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މީެގާާބަހުސްކުރުމަކީާ މެންާ

ވެރިންާާ އިސްާ ސަރުކ ރުެގާ ބޭންކުތަކުަގއިާ ބަިއނަލްއަޤްވ މީާ އެނޫންާ ބޭންކ އިާ ސްވިސްާ ައޑުއަހަމުންދިޔަީއާ ކުރިންާ

ފައިސ ާޖަމ ކުރ ާވ ހަކަ.ާމިައދުާއަޅުަގނޑުމެންާއަޑުއަހަމުންާމިދަނީާދުނިޔޭެގާެއއްވެސްާޤައުމަކަށްާއަދިާއެްއވެސްާާ

ތަބ ނު ޤ ނޫނަކަށްާ އެހެންކަމަށްވ އިރުަގިއާބައިނަލްއަޤްވ މީާ ވ ހަކަ.ާ ޖަމ ކުރ ާ ފައިސ ާ ބޭންކުތަކަށްާ ިއޒްރ އީލްެގާ ވ ާ

ޮގތެްއާާ ބެލޭނެާ ހިންަގވ ާކަންތައްތައްާ ބޭފުޅުންާ ތިބޭާ އެާސަރުކ ރުަގއިާ ެއއްެވސްާސަރުކ ރަކުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މަ،ާޤ ނޫނަކުންާއަދިާމުޢ ޙަދ އަކުންާފެނިެގންނެއްާނުދ ނެ.ާއެއަށްުވރެާމ ާސްމ ޓްވ ނެާއެކަންާކުރ ާމީހުން.ާއެހެންވީ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ މުޢ ޙަދ ތަކުންާ މިފަދަާ ިގނަފަހަރަށްާ ނޯންނ ނެ.ާ ފައިދ ެއއްާ މ ބޮޑުާ ކުރ ނެާ

ޤައުމަށްާލިބިެގންދ ނީާެގއްލުން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންދޭާހަމަޔަޤީނުންާވެސްާފޮރިންާމިނިސްޓަރުާދ ދިފަހުނާްާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްފައިާއޮތްާފ ސްކުރުމަކ އިާދެކޮޅަށްާތިމަންނަާއުއްމީދުކުރަމޭާގުއަންޓަނ މޯބޭާާާާވިދ ޅުވި

ހިތްވަނީާާ ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ ތ އީދުކުރ ނެކަމަށް.ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ެގންނަންާ މީހުންާ ެގންނަާ ޖަލުންާ

އެބަާެގންނަމޭ.ާެގނެސްފައޭާމިތަނަށްާހުށަހަޅ ނީ.ާއެއިރުންާދެންާާާއެމަނިކުފ ނުާއެާވިދ ޅުވަނީާތިމަންނަމެންާމީހުން

އެހެންކަމ ިއއެކީާާ ބަލ އިރު.ާ ޢަމަލުކުރަމުންދ ޮގތަށްާ މިައދުާ ެއއީާ ވެފައެވެ.ާ އެކަންާ އޮންނ ނީާ ފ ސްނުކުރިޔަސްާ

ބަހުސް މިކަމ އިމެދުާ އަލުންާ ދިނުމަށްފަހުާ ވަުގތުާ މިކަމަށްާ ރިޔ ސަތުންާ އުއްމީދުކުރަނީާ ަވުގތުާާއަޅުަގނޑުާ ކުރ ނެާ

ާބަހުސްކުރުމަށްާޖަލްސ ާއެއްާބ އްވ ާމިކަމ އިމެދުާޮގތެއްާނިންމުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެން

ކުރިމައްޗަ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ މިދިޔަީއާާއ ދެ،ާ ހުށަހެޅިެގންާ ކުއްލިައކަށްާ ހަމަާ ށްާ

އިންޓަރނޭޝަނަލްާކްރިމިނަލްާކޯޑް،ާައއި.ސީ.ސީެގާމަޢުލޫމ ތުާކަރުދ ހެއްާޮގތުަގއިާމިކަމުަގއިާބައިވެރިވުމަށްާއެދިާ

ޭވާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުްއވ ފައިާއޮތްާސިޓީފުޅު.ާއަޅުަގނޑުާެވސްާހަމަާމިާވ ހަކަާފަްއޓަމުންާދަންނަވ ލ ާހިތް

ވަރަށްާާ ޤ ނޫނުާ މ ލިއްޔަތުެގާ ފޮނުވިާ އަރިހަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ފ ސްކޮށްފައިާ މަޖިލީހުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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ފަހުެގާާ އެއަށްވުރެާ މިއީާ އުޅޭނަމެވެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކަންތައްތަކަށްާ އެއިރުންާ ތަޞްދީޤުކޮށްދެްއވ ށޭ.ާ އަވަހަށްާ

ފެނިެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާާކަމެއްކަުމަގއޭާ ބަެއއްާ ވ ހަކަދެްއކެވިާ ތަޅުމުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ މިާ މިދަނީ.ާ

ފަރ ތެްއެގާާ އިދިކޮޅުާ ސަރުކ ރ އިާ ވެސްާ އެްއޮގތަކަށްާ ހަމަާ ބަލ އިރުާ ހުރިޮގތަށްާ ވިސްނުންާ ރޫޙ އިާ މެންބަރުންެގާ

ައޅު ޮގތުަގއިާ އިލްތިޒ މްތައްާ ކުރަންާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ކުރަންޖެހޭާހައިސިއްޔަތުންާ ަގނޑުމެންާ

ނުދިނުމަކަށެްއާ ޙުއްދަާ ިމައށްާ އޮވެާ ޮގތުަގއިާ ކަމެއްެގާ ދޭންޖެހޭާ ރުހުންާ ނުވަތަާ އޮތްކަމެްއާ ޮގތުަގއިާ ކަމެއްެގާ

ނަމަވެސް،ާާ ނުވ ނެ.ާ ވިސްނ ފަެއއްާ މެންބަރުންނެއްާ ޕ ޓީެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ

ރަ ދައްކަނީާ މިާ ވ ހަކަތަކެއް.ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ރަނަގޅުާ މިދަނީާ ދައްކަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙުއްޖަތްތަކެއް.ާ ނަގޅުާ

ސަރުކ ރުންާޤ ނޫނަކަށްާަގވ ިއދަކަށްާބޯލަނބަނީކީާނޫން.ާހިތުހުރިާޮގތަކަށްާޢަމަލުކުރަނީ.ާކޮށްފައިާބައިނަލްއަޤްވ މީާާ

ވ ާކަމެއްަގއިާޙުއްދަާހޯދަންާމިާފޮނުވ ލަނީ.ާފެންވަރުެގާމުޢ ޙަދ ތައްާއަޅުަގނޑުމެންނ އިާހަމައަށްާސޮއިކޮށްފައިާބޭނުން

ނޫން.ާާ ބައެއްާ ތިބިާ ރުހުންދީެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވަޒީރުންނަކީާ ތިބޭާ މިޤައުމުަގއިާ މިހ ރުާ ހެޔޮ،ާ ކަމެއްާ އެހެންާ

މުންާއެބޭފުޅުންެގާރުހުންާހޯއްދަވަންާފުރަތަމަާފޮނުވަންވީނޫންތޯާމިތަނަށްާމިާފޮނުވުމުެގާކުރީަގއި.ާދެންާވ ހަކަދައްކަވަ

ާެގންދިޔަ...ާފޮނުވ ފައިާމިތަނަކަށްާހ ޒިރެއްާނުެވއޭ.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނަސޭޙަތްތެރިވަން.ާ ޢަމަލުކުރެްއުވމަށްާ އެްއޮގތަށްާ ަގވ ިއދ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ ފުވައްމުލަކުާ

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާ.

ާ

ާބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެން

އ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިޤައުމުަގއިާޖަރީމ ާހިންިގކަމަށްާބުނެާދައްކަމުންާމިދ ާވ ހަކަ،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާިމާ

ރުާީމަގިއާހިންގ ލ ނަންާމިާވ ހަކަާައށްާާއިންޓަރނޭޝަނަލްާކްރިމިނަލްާކޯޓުާއުފެދިެގންދިޔަާހިސ ބަށްާކުޑަކޮށްާނަޒަ

ާާ 17ާާާާދަމުން. އަޅުަގނޑ1998ާާާާުޖުލަިއ ވެެގންދިޔައީ.ާ މިކަންާ ކޮންފަރެންސަކަށްފަހުަގއިާ ބޭްއވުނުާ ރޯްމަގިއާ ަގއިާ

އެންމެާ ޤައުމުތައްާ ވޯޓުނުދިންާ ބެހޭޮގތުންާ މިކަމ އިާ އުފެއްދުމަށްާ މިކަންާ އެބަޖެހޭާ ނޯޓުކޮށްލަންާ މިހިނދުާ

ާާ ހިމެނޭ.ާާފުރަތަމައިނުން. ޔަމަންާ އަދިާ އެމެރިކ ާ އަދިާ ޤަތަރުާ ޗައިނ ،ާ ލީބިޔ ،ާ ިއޒްރޭލް،ާ އިރ ުގ،ާ ތެރޭަގިއާ އޭެގާ

ތެރޭަގއިާ މީެގާ ފ ހަަގކޮށްލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ީމަގއިާ އެމެރިކ ާ އޮފްާ ސްޓޭޓްާ ޔުނައިޓެޑްާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ

އެްގރީމަ ކުރެވިފަިއވ ާ ދެމެދުަގއިާ އ އިާ އެމެރިކ ާ އ އި،ާ ބަދަލުކުރުމ އިާާދިވެހިރ އްޖެާ ކުށްވެރިންާ އެބައޮވޭާ ންޓްތަކެއްާ

ާާ 08ާާާާބެހޭޮގތުން ކުށްވެރިއަކ2003ާާާާުއޭޕްރީލް އެމެރިކ ެގާ ހުރިާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ބަޔ ންކުރ ޮގތުންާ މ އްދ ާ މިާ ަގއި.ާ

އެބައޮތް ެއވ ހަކަާ ކޯޓުަގއި.ާ އެމެރިކ ެގާ ތަޅުއެޅޭާ އެބަާ ރ އްޖެާ ނެތް.ާ ފޮނުވޭކަށްާ ބޭނުންވިޔަސްާ ކޯޓަށްާ މިާ ާާއަދިާ
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ރައްޔިތުންެގާާ ކަންތައްތަކެްއަގއިާ ހ ވިޔ ާ ބޮޑުާ ކަމެއްަގއިާ އޮތްާ މިހެންާ ކަރުދ ސްތަކުަގއި.ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ތަނަކުންާ ކުށްވެރިައކުާ ކޮންމެވެސްާ ދަްއކަންޖެހޭ.ާ އަުގާ މިއަށްާ ރައްޔިތުންާ އަދިާ ެއޅޭާ އިލްތިޒ މްތަކެއްާ ކޮނޑުަގއިާ

ފޮނު ފްލައިޓެއްާ ޗ ޓަރުކޮށްފައިާ ޙ ލަތަކަށާްާފޮނުވ ލުމަށްާ ދޭންޖެހޭާ ފައިސ ާ އެާ ޒިންމ ަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ވަންާ

ހީވަނީާާ އަޅުަގނޑަށްާ ކޮށްފިްއޔ ުމންާ އެކަންާ ޮގތުަގއިާ ކަެމއްެގާ ކުރެވޭާ ޙުއްދަދީެގންާ މަޖިލީހުންާ މިާ ޮގސްެގންާ

ފޮނުވ ލަންޖެހިދ ނެާާާރައްޔިތުންާއަޅުަގނޑުމެންާދެކެހެންާރުޅިއަންނ ނީާފަހުެގާތ ރީޚެއްަގއި.ާސޯމ ލިޔ ާމީހުންާވެސް

ދިވެހިރ އްޖެާއަށްާއަންނަާމީހުންތައްާއަޅުަގނޑުމެންާކުއްލިައކަށްާމިާރޯމްާސްޓެޓިއުޓަށް.ާމިހިސ ބުަގއިާމިކަންތަްއާާ

ނޫންާ ކަމެއްާ ކުޑަކުޑަާ ދޫކޮށްލ ވަރުެގާ ޙުއްދަދީފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަސޭހަކޮށްާ އެހ ާ މިީއކީެއއްާ އެހެންވީމަ،ާ އޮތީ.ާ

ޑުކަމެއް.ާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާވެސްާިއނެގންޖެހޭާކަމެއް.ާއަދިާދ ދިދެންމެއަކުާވ ހަކައެދެއްކެިވާާމިއީކީ.ާމިކަމަކީާބޮ

މ ބޮޑުާާ މިއަށްވުރެާ ވިދ ޅުވެދެއްވީާ އެާ މުއްޠަލިބްާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ

ާާ މި ވ ހަކަ.ާ ސޮިއކުރުމ ތަސްވީރެްއެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުއްޖަމުޢ ހަދ ަގއިާ މިކަމުެގާ ދެންާ ުގޅިެގންާ އ ދެާާތްއިާ ތަކެއްާ

ނުދިނޭާބުނެާމިހ ރުެގާސަރުކ ރުާޮގަވއިެގންާާތިމަންނަށްާއެއްާޖިންސުންާކައިވެނިާކުރުމަށްާމިާސަރުކ ރަކުންާހުއްދަާާ

މިޤައުމު ތިބެދ ނެާ މީހުންާ ނިކުންނ ނެާ ދ ންާ ާާކޯޓަށްާ ހަމަ. ވަަގއިާ މިއީާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ އޮތްާ ޝައްކެއްާ ރަށްާމިއީާ

މުސްލިމްާޤައުމުތަކ އިމެދުާމިޮގތަށްާމިާވިސްނުމަށްާރަނަގޅަށްާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާމެދުަގިއާާބިރުހުރިާކަންތައްތަކެއްާާ

އ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާާދ ނެާނަތީޖ ތައްާމީަގިއާހުރެދ ނެތީ.މިކަންާވިސްނައިފިާކަުމަގިއވ ނަމަާނިކުމެ

ެއްއެގ2010ާާޖުލައ1ާާާިވަުގތުާހަަމވީތޯ.ާއ ދެ،ާާާާެގލުކޮށްފައިވ ާމި....ާއަޅުަގނޑުެއްއެގާފަހުންާޢަމ2010ާަޖުލައ1ާާާި

ނޫނީ ާާާާ،ފަހުންާ ކޮށްފަިއވ  ާާފަހުންާ ޢަމަލުތަކަކަށޭކުއޭެގ ކޮށްފަިއވ ާ މައްސަލަތަކެްއާާާާރިންާ ކޯޓުެގާ ައއި.ސީ.ސީާ މިާ

އަޑުަގދަާާރިާމެންބަރުާަވރަށްާބ ރުލ ފައިާތެނުއެއްާބެލޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާތަޅުމުަގއިާހުޅުހެންވޭރުާދ ިއރ ެގާޢިްއޒަތް

ާާކޮށްފަ ައނިޔ ތަކެްއެގ ލިބުނުާ އޭނައަށްާ ކަމަށްާއިާ އަނިޔ ތަކެއްާ ލިބުނުާ މަނިކުފ ނަށްާ އެާ ދައްކ .ާ އެބަާ ވ ހަކަާ

ރިޝްވަތުާދިނުމުެގާމައްސަލަތަކެްއާާާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންތަކަކަށްރައްޔިތުންެގާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބެނީާާ

80ާާާާ ކޯޓުގެާިއެގ ޝަރުޢީާ ޢަދަބުާ ޤ ނޫނީާ ދެްއވަންޖެހޭާ ސަރުކ ރުންާ އެާ އޭރުާ މައްސަލަ.ާ ކުރެްއވިާ ާާކުރީކޮޅުަގިއާ

ާާ ދެްއވ ފަިއވ ާކަމަށް ތެރެއިންާ ާާޙުކުމްެގާ ެއާާާާޭގަގއިާާާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާއިނެގނީ. އިޢުތިކ ފުަގއިާ ނުވަތަާމިސްކިތުެގާ

އިން ޖަމަނިކުފ ނުާ އޭނަާ ެގންޮގސްފައިާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ މައުމޫނުާ އިނޭގކަށްާނަވަނިކޮށްާ ކަމަށްާ ލީާ ޮގޅިއަކަށްާ ލުެގާ

ނުލ ހިކުނެތް.ާާ މަޢުލޫމ ތުާާާއެހެންވީމ ،ާ ޮގތްޮގތަށްއޮޅޭާާރައްޔިތުންނަށްާާސ ފުކޮށްހުރިާ ފަދަާ ެއީއާާާާާ ދިނުންާ

އަނިޔ  ކުރިްއޔ ާ އަނިޔ ާ ބުާާކުރެވުނީއޭާާމައްސަލަެއއް.ާ ކުރީއޭާ ހުއްޖަތެްއާާާާނެއަނިޔ ާ އޭެގާ ދައްކަމުންދ އިރުާ ވ ހަކަާ

ާާ ާާނުދެއްކި ާާއަދިާޤ ނޫނީާއިމުންާބޭރުަގއިާއެވ ހަކަ ާާާާތަކުރ ރުކޮށްާމިހަމަ ހަމަާމިާމަޖިލީހުަގއިާދައްކަމުންދ އިރުާވެސް

އިމްތިޔ ޒު ާާމަޖިލީހަކީާ ތަނަކަށްވ ތީ އޮތްާ ލިބިފައިާ ާާތަކެއްާ ާާއެ ދަނީ. ދައްކަމުންާ ވ ހަކައެއްާ ބޭނުންހ ާ ހަމަޔ ިއާބަޔަކުާ

ާާ އޮންނަންޖެހޭނެ ާާއިންޞ ފުާ ެވސް. ކަމެއްަގއިާ އަޅުަގނޑުކޮންމެާ މިއަށްާ ވ ހަކަާާހަމަާާއ ދެ،ާ އޮތްާ ައކީާާާާދައްކަންާ
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ާާ އަޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާބަލ ާދިރ ސ ކޮށްފައިާނޫންޮގތަކަށްާމިާކޯޓުަގއިާޚ ްއޞަޮގތަކަށްާބަިއވެރިވ ކަށް

އަ ޤަުއމ އިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަސ ޅުނުޖެހޭ.ާ މުހިއްމުާ އެންެމާ ބިނ ވެަގނޑުމެންެގާ މައްޗަށްާ އޭެގާ ެގންވަނީާސްތައްާ

ާާ ައސްލުތަކ އި އުސޫލުތަކ އި،ާ ާާެއއްާއިސްލ މީާ ކަންތައްތަކުަގއި. ހުންނަާ މިާމިފަދަޮގތަށްާ ެއކަމަކުާ ކަންތައްތަކުަގއިާ ާ

ާާ މި އެކަަމކު،ާ ޖަރީމ ތައް.ާ ބޮޑެތިވެެގންވ ާ ހިމެނޭނީާ މީަގިއާ ބަޔ ންކުރޭާ ހަމަތަކުަގއިާމ އްދ ތައްާ ތަރުޖަމ ކުރުމުެގާ

ާާާާމިތަނުަގއިާވ ހަކަާދައްކަމުންާެގންދެވިާސަރުކ ރު ެގންދަވަނީާރ އްޖޭަގިއާާފަޅީެގާެމންބަރުންާވިދ ޅުވަމުންާދެއްވަމުން

ާާރަ ބޭފުޅުންނ އި، ކުރެްއވިާ ދަުއލަތަށްއީސްކަންާ އެބޭފުޅުންާ ބޭފުޅުންނ އިާ ކުރެއްވިާ ާކޮށްދެއްވ ފައިހުރިާާާވަޒީރުކަންާ

ކަޚިދުމަތް ޮގސްެގންާ ކޯޓަށްާ މިދެންނެވިާ އަދ ކުރަންޖެހޭނީާ އަުގާ ކަމުަގިއވ ނަމަާތަކުެގާ އެހެންވެއްޖެާ މަށް.ާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކަންޖެހޭާ މިވ ހަކަާ ސަބަބަކީއަޅުަގނޑުމެންާ ދައްކަންޖެހޭާ ނިސްބަތުންާާާާާ.މިވ ހަކަާ ޤައުމެއްެގާ

ާމައްސަލަތައްާބެލުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާއެްއވެސްޮގތަކަށްާާޤައުމެްއެގާރަްއޔިތުންނ އިމެދުާކޮށްފައިވ ާބޮޑެތިާޖަރީމ ތަކުގެާ

ާާ ާާދެކޮޅުާހަދ  އެފަދަާާާާއިންސ ނަކުކަެމއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑަކަށްާހިެއއްނުވޭާބުއްދިާސަލ މަތުންހުރިާދުނިޔޭެގާެއްއވެސް

ހިންގ ފައިާ މަްއޗަށްާ އިންސ ނިއްޔަތުެގާ ދެކޮޅުހަދ ނެހެންާ ާާކަމަކ ާ ޕޮލިޓިޝަވ  މައްސަލަ.ާ ފަދަާާާޖަރީމ ތަކުެގާ ނުންާ

ހިސ ބަށްާެގނެސްާދެއްވިާމިޤަުއމުެގާބ ނީާއަލްއުސްތ ޛުާާހިާޤައުމުާމިހ މީހުންެގާވ ހަކަާމިާތަޅުމަުގއިާމިާދިވެސްމީ

އެންެމާާާާއްކޭނެާެއޮގތަކަށެއްާއެވ ހަކަެއއް.ާައޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.މައުމޫނުާޢަބްދުލްޤައްޔޫމ ާމެދުަގއިާނުދެާ

އެ މިތަނުަގއިާ މައުމޫނުާާކުޑަމިނުންާ ވެސްާ އަކީާ ެގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ތިއްބެިވާ އެާ ވަޑަިއެގންާ ބޭފުޅުންާ

އުފައްދަވ ފައިސަރުކ ރު ާާާާަގއިާ ބައިވަރުއޮތް ހުރިާ މިކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ ދިންާާާާ،ތަނެއް.ާ އެހީާ ކޮންމެާސަރުކ ރަކުންާ

މައުމޫ އަލްއުސްތ ޛުާ ާާނަމަވެސްާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެގ މިހުންނަނީ.ާާާާސަރުކ ރުަގއިނުާ ތަންތަންާ ހުރިާ އުފައްދ ފައިާ

އެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަާތަންތ ާތިބެެގންާލަދުަގންނަންޖެހޭނެާއެވ ހަކަާދައްކަން.ާޮގތެއްާފޮތެއްާނެތީމަާއެކަހަލަާވ ހަކަާާ

މިއުޅެނީާކުރީެގާާާާިގނަާމީހުންާދައްކަމުންާދަނީ.ާއ ދެ،ާބަޔަކުާހީކޮށްފ ނެާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމައްސަލައަކަށްާވެެގން

ެގންދެވިދ ނެތީ.ާާ ކޯޓަށްާ މިާ މީސްމީހުންާ ެގންދަންވީ.ާާސަރުކ ރުެގާ ވެއްޖިއްޔ ާ މީހެްއާ ކޮށްފައިހުރިާ ކުށެއްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާމައްސަލައެްއާނެތްާއެާކޮންމެާކޯޓަކަށްާެގންދިޔަާނަމަވެސް.ާއެކަމަކު،ާއަޅުަގނޑުމެންާދައްކަމުންދ ާ

ހަްއދުފަހަ މިސްރ ބަކީާ ތެވ ހަކަިއެގާ ރައްޔިތުންެގާ އުސޫލުންާ ދ ާ މީސްނަޅ ފައިާ ބައެއްާ ތިބިާ މީހުންާރޭަގއިާ

މީސްރުޅިއެރު ބައެއްާ ނުވަތަާ ދިނުމަވުމަށްޓަކައިާ މެސެޖްތައްާ ނުބ ާ ތަފ ތުާ ވ ހަކަތަްއާާމީހުންނަށްާ މިފަދަާ ށްޓަކައިާ

ނުދައްކ ށޭނަނަަގ ާާަގއިެގންާ ނޫނޭ. ެއއްާ ޒިންމ ާާއެާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ މިކަންާާމިާ ދ ރުކަމ އެކުާ

ކަމަކަށް މިފަދަާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބީދަާާކުރަންޖެހޭޮގތަކީ.ާ މިދެންނެވީާ ކުރެވޭނީާ އަޅުަގނޑުާާތ އީދުާ އިންާ

މިކަންތައްތައްާާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ނަމަވެސްާ އަށްާ ކޮމިޓީާ ސަލ މަތ ބެހޭާ ޤައުމީާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

ދިރ ސ ކު ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ޯވޓުާާފޮނުއްވަިއެގންާ އެއްޗަކަށްާ މިފަދަާ ނޫނީާ އަލީަގއިާ ނަތީޖ ެގާ ނިކުންނަާ ރުމަށްފަހުާ
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މަޢުސޫމްާހުށަހެޅުއްިވޮގތަށްާތ އީދުކުރ ާާهللاާޢަބްދުައދިާޑރ.ާާދޭކަށްާއަޅުަގނޑުާތަްއޔ ރެއްާނޫން.ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލ 

ާވަރަށްާބޮޑަށް.ވ ހަކަާެވސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާާ

ާ

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގ

ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާާޝުކުރިއްޔ ާ ކޯޓުަގިއާއ ދެ، ކްރިމިނަލްާ އިންޓަރނޭޝަނަލްާ ދިާ އޮފްާ ސްޓެޓިުއޓްާ ރޯމްާ

ާބެހޭޮގތުންާފޮރިންގާމިނިސްޓްރީެގާފަރ ތުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާދަންނަވ ފަިއވ ތީާދިވެހިރ އްޖެާބަިއވެރިވުމ 

ާާ ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ހޯދުމަށްޓަކައި ރުހުންާ ާާމަޖިލީހުެގާ ދަންނަވ ނީާމި އަޅުަގނޑުާ ފޮނުވ ފައިވ ކަީމާ މަޖިލީހަށްާ

އެ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ މުކަމަށް އެފަދަާ އ ދެ،ާ ކަމެކޭ.ާ ކިޔ ާ އަޅުަގނޑުހަޢ މަރުޙަބ ާ ބަިއވެރިވުަމކީާދ ތަކުަގއިާ މެންާ

ކުޑަާާއަޅުަގނޑު ކިތަންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާާާާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ ނަމަވެސް ީވާ ކަުމަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންާާޤައުެމއްާ

ެއހެންނަމަވެސް،ާމިާމަޖިލީހުަގިއާމިާބިލ އިާބެހޭޮގތުންާ ކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާވެސްާޤަބޫލުކުރަން.ާ

ކަށްާާވަކިާމީހަކަށްާނުވަތަާވަކިާބަޔަާާ.ރަންާފެށިއިރުަގިއވެސްާރޫހުާއުފެދިެގންާދިޔައީާމުޅިންާތަފ ތުޮގތަކަށްބަހުސްކު

މުޢ ހަދ  މިފަދަާ ބަިއވެރިއަމ ޒުކޮށްެގންާ ެގންދ ކަމަށްތަކުަގިއާ ިވސްނަމުންާ ެއީއާާވުމަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ާ.

ާާ އަޅުަގނޑުމެން ކަމެކޭ.ާ ހިތ މަހުރިާ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ކުރަންޖެހޭނީ ކަންތައްތައްާ އެފަދަާާމިފަދަާ ދިމ ވުމުންާ ކަމެއްާ

ހޯދުމުެގާބަދަލުަގއިާކަމެއްާދިމ ވެދ ނެާކަމަށްާވިސްނ ފައިާއެކަންާކަމުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާކަންތައްތަކަށްާޙައްލު

ާާހަދ ންާމިދެންނެވިާކަމަކީާމިފަދަާމުޢ މަންފ ާހޯދުމަށްޓަކައި.ާއެހެ ޅުަގނޑުމެންެގާމަޖިލީހުެގާއަާތަކުަގއިާބައިވެރިވުމަށް

އަޅުަގނ ދިނުމަކީާ ކަމެއްާރުހުންާ ލ ޒިމްާ މައްޗަށްާ މިޑުެމންެގާ ބަާާކަމަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރުނާްާމަޖިލީހުެގާ އެއްާ

ާާާާފ ހަަގކުރަްއވައިފި. ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ޢިބ ރ ތްާ މިާ ދަންނަވ ނީާ ޢިބ ރ ތުނ93ާާާްާައޅުަގނޑުާ މ އްދ ަގިއވ ާ ވަނަާ

މަްއޗަ ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ނޫނޭ ކަމެއްާ ލ ޒިމްާ ާާކަށްާ ނޫނީ.ާމިއީ ދިރ ސ ކޮށްފައިާ މިކަންކަންާ ވިސްނ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ކަމަކީާ މިދެންނެވީާ 93ާާާާއެހެންާ މ އްދ ަގއި ދިވެމިވަނަާ ވެރިކަންާާބުނަނީާ ނަމުަގއިާ ދަުއލަތުެގާ ހިާ

ާާ ާާހިންގ  ާވ ނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ާއެާހަދ ތަކަށްާޢަމަލުކުރަންބައިވެރިވ ާބައިނަލްއަޤްވ މީާމުޢ ފަރ ތުން

ިމާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ މަތީންނެވެ.ާ ޮގތެއްެގާ ނިންމ ާ މަޖިލީހުންާ ފ ސްކުރުމަށްފަހުާ މަޖިލީހުންާ

މޭޒުމަތިންާ މިއަދުާ ހަމައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ އިާ ޑޮކިޔުަމންޓެއްާ ބޮޑުާ މިފަދަާ ނިންމުމަށްޓަކައިާ ޮގތެއްާ މަޖިލީހުންާ

ެވސްާލިބު އަޅުަގނޑުާ ނޫނޭ.ާ ކަމެއްާ ކުރެވޭނެާ މިކަންާ ޮގތުަގިއާ ޒިންމ ދ ރުާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަކީާ

ތ ރީޚަކީާާ މަތީަގިއވ ާ މީެގާ ޑޮކިޔުމަންޓެއް.22.08.2010ާާާާޤަބޫލުކުރަންާ ލިބިފައިވ ާ މަޖިލީހަށްާ މިާ އެްއަގިއާ

ާާާާއެހެންނަމަވެސް، މި ފ ހަަގކުރައްވ ާ އެބަާ އެންމެންާ ާާއަޅުަގނޑުެމންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާޑޮކިޔުމަންޓަކީ މިއަދުާ

ާާާާމޭޒުމަތިން އެހެންވީމ ،ާމިކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެންމެާޒިންމ ދ ރުާއިނޭގތޯ.ާާހަމައެކަނިާފެނުނުާއެްއޗެއްާކަމަށް

ށްާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނުކުރެވޭނޭާމިކަންާއަޅުަގނޑުެމންާދިރ ސ ކޮށްެގންާނޫނިއްޔ .ާމިކަމަކީާވަރަށްާފުންކޮ
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ދ އިރ  ޝަރުޢީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކަމަކީާ ކަމެއް.ާ ވިސްނަންޖެހޭނެާ ކުރަންޖެހޭނެާާާއ އިާާއަޅުަގނޑުމެންާ މަޝްވަރ ާ

ޤަބޫ ައޅުަގނޑުާ ކަމެއް.ާ ކުރަންޖެހޭނެާ މަޝްަވރ ާ ފަނޑިޔ ރުންނ އިާ އަޅުަގނޑުެމންާ މިކަމަކީާ ލުކުރ ޮގތުަގިއާާކަމެއް.ާ

ކޯޓުތަކުގައި ބައިވެރިާާމިފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަލަންޖެހޭާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިންާ ވުމުެގާ

އެ އޮތީާ މިތ ާ ކަންތައްތައްާ ކުރަންޖެހޭާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ވަރުަގދަާ ނިޒ މްާ ކުރެވިފައިތޯޝަރުޢީާ ފުރިހަމަކޮށްާ ާންމެާ

ާާ ޤ ނޫނުައސ ސީަގިއ 3ާާާާއިނޭގތޯ.ާ އަޅުަގނޑުމެން ނިޒ މަކަށްާ ަވކިވެފަިއވ ާ އަދިެވސްާާާާފަރިތަކުރަމުންދ އިރުބ ރުާ

ާާ އެކަންމިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮގތުަގިއާނުކުރެިވެގންާާކަންާާއުޅެނީާ ާާާާ.ފުރިހަމަާ ކޯޓުތަކ އިމެދު އަޅުަގނޑުމެންާާމިތަނުެގާ

ާާ ކަންތައްތަްއ އުފެދޭާ މިޖެހެނީ.ާޝައްކުާ ވިސްނަންާ ެވސްާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންކަމަށްާ މިފަދަާ ހުރީތީވެާ

ާާ އަޅުަގނޑު މިއެހެންވީމ ،ާ ާާާާދަންނަވ ނީާ އެންމެ އަޅުަގނޑުމެންެގާިވސްނުންާ ދޫކޮށްލ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފުރަތަމަާ

ާާ މައްސަލަތައް ހުރިާ ާާތެރޭަގއިާ މައްސަލަތައް ބެލޭާ ކޯޓުތަކުަގއިާ މިކަންކަމުެގާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރުމަށްފަހުާ ފުރިހަމަާ

ާާރަނަގޅަ ާާށްާދިރ ސ ކޮށްާހަދ ފައިާނޫނިއްޔ މު ާާކުއްލިއަކަށްާަވކިާމީހަކަށް ކަިއާާާބަޔަކަށްާއަނިޔ ާދިނުމަށްޓަވަކިނުވަތަ

އިންޞ  ބަޔަކަށްާ ަވކިާ ހޯދަނުވަތަާ މުޢ ހަދ ފުާ މިބ ވަތުެގާ ދިނުމަށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑުާާާ ބައިވެރިވުމަކީާ ތަކުަގއިާ

ާާ ކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްކަމަށްާާާައވަސްާއަރައިެގންާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާހަމަާެއއްޮގތަކަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާއަދިާއެހ 

ާާ ޢަމަލުތައްާއަޅުަގނޑު ެއކިެއކިާ ފ ހަަގކުރަްއވައިފިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ މިދެންނެވީާ އެހެންާ ނުދެކެން.ާ

ާާ ދަންނަވަނީ ހިތ މަޔ އެކުާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ލިސްޓް.ާ މީހުންެގާ ާާހިންގ ފައިވ ާ މުހިއެ ވަރަށްާ މީހުންާލިސްޓުންާ އްމުާ

3ާންނެވީާދިރ ސ ކުރުމުަގއިާހުރިާމައްސަލަތައްާއިނޭގތޯ.ާާއަދިވެސްާފުންކޮށްާވިސްނ ފައިާމިދެާާއުނިވެފަިއވ ާކަމަށް.

ާާ ނަން ާާމީހެއްެގާ ރ އްޖޭަގިއާާާާނެއްކިޔ ލުމަކުންއެކަނި ހެންނެއްާ ފުރިހަމަވީާ ލިސްޓްާ މުޅިާ ހިެއއްނުވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

ާބޮޑެތިާޖަރީމ ތައްާހިންގ ފައިވ .ާލިސްޓެއްާފުރިހަމަާވ ނީާއެ.....

ާ

ާދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:މެންބަރުާއަޙްމަކުޅުދޫާދ އިރ ެގާކެނދި

މިތަނުަގއިާދެކެވޭާވ ހަކަާާޝު ކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްާކުރަންާބޭނުންާނުވ ާކަެމއްާ

ސީދ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގިއާ ައޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދެއްކުން.ާ ވ ހަކަާ ުގޅުަވިއެގންާ އެއ ާ

ައޅުަގއޮޅުން މުޢ ހަދ ގައިއަރ ޮގތަށްާ ިމއޮތްާ ކުރިމަތީަގއިާ ޚިލ ފުވ ާާނޑުމެންާ އުސޫލުތަކ ިއާ ާާާާމިހިރަާ ވ ހަކަާާފަދަ

މަސައްކަތްާާ އަޅުަގނޑުާ ޚ އްޞަކޮށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުެގާ ދޭންާ ސ ފުކޮށްލަާ އެކަންާ ދެކެވުނީމަާ

ރުންާފ ހަަގކުރަްއވައިފިާިމާާައކަށްާމިތަނުަގއިާބަެއއްާމެންބަކުރަންޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެއްާވ ހަކަ

އުޅުާާމުޢ ހަދ ަގއިާސޮއިކުރީމަ ދީންތަކަށްާ ާާއެހެންާ ފުރުޞަތު ނުދީފިާާާހުޅުވިެގންމުެގާ ފުރުޞަތުާ އެާ ހިނަގއިދ ނެއޭ.ާ

ާާށްާެވސްާވެދ ނެއޭ.ާދެވަނަާވ ހައީާކުށަކަކަމަށްވަންޏ ާއެ ާާކަައކަށްާއެއްާޖިންސުން ވެސްާދުނިޔޭެގާާކައިވެނިކުރުމަކީ

ކަމެކޭާ ކުރ ާ ޤައުމުަގއިާ މިޤައުމުާާ.ބައެއްާ ފުރުޞަތުާ ކުށްވެރިާއެާ ދަށުންާ ުމޢ ހަދ ެގާ މިާ ވެސްާ ނުދެވިއްޖިްއޔ ާ ަގިއާ
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ޢ ޒިމްވެދ ނެއޭ ޢަލީާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ ފުރަތަމަާ ބަެއްއާާާާފ ހަަގކުރެއްވިާާ.ާ ދެްއކެވިާ

ޙަޤީޤަތުަގއިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާާާދ އަކ ާބެހޭޮގތުންާވ ހަކަދައްކަންހަން.ާމިފަދަާމުޢ ަގނޑުާތ އީދުކުރަވ ހަކަފުޅަށްާއަޅުާ

ާާ ސިޓީފުޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ނުލިބުނު.ާ ަވުގތެއްާ ފޮނުވިާާާމިތައްޔ ރުވ ކަށްާ ސިޓީފުޅުާ

ނަމަވެސް،ާކޮންެމވެސްާސަބަބެއްާދިމ ވެެގންާާއެބަިއނޭގ.ާއެހެންމީގެއިންާާދުވަސްކޮޅެއްާވެފައިާއޮތްާކަންާާާާފަހުންާކުޑަ

ފެށެންޖެހޭނީ.ާދެނާްާ ބަހުސްާ ދިނުމަށްފަހުާ އެހެންވީމ ،ާމިކިޔ ލ ނެާވަުގތުާ މެންބަރުންނ އިާހިސ ބަށްާމިއައީާމިއަދު.ާ

ނަމަެވސްާާ ކޮންމެޮގތެއްާ ކޮމިޓީއަކަށްާާމިާާއެހެންާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ފެށިފައި.ާ މިއޮތީާ ވެސްާާބަހުސްާ

ާާއަޅުަގނޑުމެން މިއީ ެގންޮގސްާ އެބައޮތޭ.ާ ފުރުޞަތުާ ެގންދިއުމުެގާ ާާނަށްާ ބޭނުނާްާއަޅުަގނމިޤައުމަށް ެގންނަންާ ޑުމެންާ

ހަދ ާބަލައިލީމަާވަރަށްާރަނަގޅަށްާފެންނަންާއެބައޮތްާާބޭރުާވެސްާކޮށްލެވިދ ނެ.ާމުޢ ާާހަދ އެއްާކަމަށްވަންޏާ ނޫންާމުޢ 

ާާ ކޯޓަކީާއިންޓަދުނިޔޭެގާމިކަހަލަާދެާކޯޓެއްާއުފެދިފައި ެއީއާާރއޮންނަކަން.ާއެއްާ ނޭޝަނަލްާކޯޓްާއޮފްާޖަސްޓިސް.ާ

ާާ ފުރުޞަތު ދަޢުވ ކުރުމުެގާ ޖަރީމ ތަކުަގިއާ މިކަހަލަާ ހިންޭގާ ދެމެދުަގިއާ ޤައުމުެގާ ކޯޓުަގިއާދޭދޭާ އެާ ކޯޓެއް.ާ އޮންނަާ

ފަރުދުންނަށްވަކިާ ާާވަކިާ އެހ  ފުރުޞަތުާ ދަޢުވ ކުރުމުެގާ ލިބިފަާ ނޯންނަފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއިާ ިމާާިއާ މީގެއިންާ ކަމަށްާ

ހަދ ެގާމިވ ހަކަާދައްކަމުންދ ާމުޢ ހަދ ެގާތަރުޖަމ އަކުންާއެބަާއިނެގންާޮއވޭ.ާމިާކޯޓަކީާިމާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާާމުޢ 

ާާ ާާދަށުން ާާއުފެދިފައި ކޯޓަކީ ަވކިއޮންނަާ ފަރުއެއީާ ވަކިަވކިާ ޙައްޤުާ ދަޢުވ ކުރުމުެގާ މައްޗަށްާ ފަރުދުންެގާ ދުންނަށާްާަވކިާ

ޤައުމު ާާމެންބަރުާ ކޯޓެއް. ލިބިދޭާ ފަރުދުންނަށްާ ާާދުތަކުެގާ ޤައުމެްއަގއި ެއއްެވސްާ ހެދިފައިާނިޔޭެގާ ޤައުމެްއަގއިާ އެާ

ާާާާައޅުަގނޑުާމިދަންނަވ ާވ ހަކަާާޤައުމެްއެގާވެރިކަމަށް،ާާޤ ނޫނުތައްާހަދ ފައިާހުންނަނީކީއެއް ފުރިހަމަާާާޑިމޮކްރަސީާައކީ

ާާނެއްާިއާހުންނަނީއަކީާަވކިާވަކިާފަރުދެއްެގާބ ރުެގާދަށަކުންޑިމޮކްރަސީާއޮންނަާޤައުމުތަކުެގާޤ ނޫނުތައްާހަދ ާހެދިފަ

ާާ ހަދ  ޤ ނޫނުާ އެއީާ ޤައުުމެގާާނޫން.ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑެއްާ ދަށުންާ ބ ރުެގާ މަޖިލީހެއްެގާ

އެހެންާދީންތަކަށްާާހެދިފައިާހުންނަާޤ ނޫނުތަކުެގާދަށުންާއެއްޖިންސުންާކަިއވެނިކުރުމުެގާޙައްޤުާނުލިބިެގންާނޫނިއްޔ ާާ

އުފުލޭނެކަމަކަށް.ާާ ދައުވ ާ މަްއޗަށްާ ސަރުކ ރުެގާ ދަށުންާ ކޯޓުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުލިބިެގންާ ޙައްޤުާ އުޅޭނެާ

ހުންނަންޖެހޭާ ޤ ނޫނުތަކުަގއިާ ޤައުމުތަކުެގާ މެންބަރުާ އެބައޮތްާ މުޢ ހަދ ަގއިާ މިާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ އެހެންވީމަ،ާ

ބައިވެރިާ މުޢ ހަދ ަގއިާ މިާ ކަމަކަށްާާޝަރުތުތައްާ ވަނަާ ދެާ ހިނުްގން.ާ ޢ އްމުާ ޤަތުލުާ މިއޮންނަނީާ އެްއކަމަކަށްާ ވ ،ާ

ޖަރިމ ތަްއ.ާާ ހަނުގރ މައިެގާ ހިއުމޭނިޓީ.ާ އެގެއިންސްޓްާ ކްރައިމްސްާ ކުށްތައްާ ޚިލ ފުާ އިންސ ނިއްޔަތ ިއާ މިއޮންނަނީާ

އަޅުަގނ ދެންާ އެބައޮތް.ާ އެނެގންާ މީަގިއާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ކުށްތައް.ާ ބެހޭާ ޝައްކުާާއުނދުވ ނ ިއާ ޑުމެންާ

ބަހުނާްާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެއްޗެއްތޯާ ހުރިާ މުޢ ހަދ ަގިއާ މިާ ބަލަންވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އުފެދޭކަމަށްވަންޏ ާ

ތަރުޖަމ ކޮށްދީފައިާމިއޮތީ.ާއެހެންވީމަ،ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާއަކީާމިޮގތަށްާރައްޔިތުންނަށްާއޮޅޭާޮގތަށްާއެކަހަލަާާ

ާާ އެހ  ކަންބޮޑުެވެގންާާވ ހަކަދެްއކުމަކީާ ވަރަށްާ މެންބަރުންާ މިތަނުަގއިާ ކަމަކަށްާ ވަނަާ ދެާ ނޫނޭ.ާ ރަނަގޅުކަމެއްާ

ދަންނަވަންާާ އަޅުަގނޑުާ އުފުލިދ ނެތޯ.ާ ދަޢުވ އެއްާ މައްޗަށްާ އިސްވެރިންެގާ ބަެއއްާ މިދިޔަާސަރުކ ރުަގއިާ އުޅުނުކަމެއްާ
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ކަންބޮޑުވ  އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ އެްއޮގތަކަށްާ އެީއކީާ ައކީާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުމެންާމިއުޅޭާ ނޫނޭ.ާ ކަމެްއާ ންޖެހޭާ

މީހަކަށްާާ ވަކިާ ސަބަބުންާ ހަސަދަވެރިކަމެްއެގާ ޒ ތީާ އޮތްާ ދޭތެރޭަގއިާ މީހަކ އިާ ވަކިާ ވެސްާ ެއްއޮގތަކަށްާ މިއުޅެނީކީާ

މުޢ ހަދ ާާ އެބަބުނޭާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ މުޢ ހަދ ާ މިާ ނޫނޭ.ާ ސޮއިކުރ ކަށްާ މުޢ ހަދ ަގއިާ ދޭންެވެގންާ އަނިޔ ެއއްާ

ހި ވަކިަވކިާާތަޞްދީޤުކުރ ާ ކުށްތަކަށްާ ތެރެއިންާ ކުށްތަކުެގާ މިދެންނެވިާ ހިނގ ާ ޤައުމެްއަގއިާ އެާ ފެށެިގންާ ސ ބުންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ލިބެނީ.ާ ެއާ ބަިއވެރިވީމަާ ކޯޓުަގއިާ ދަށުންާ މުޢ ހަދ ެގާ މިާ ޙައްޤުާ ދައުވ ކުރުމުެގާ ފަރުދުންނަށްާ

ކ ރުެގާވިޔަސްާައދިާމ ދަމ ާއަންނަންާއޮތާްާމަސައްކަތްާމިއަދުާމިކުރަނީާމިއަދުާމިއޮތްާސަރުކ ރުާއެމް.ޑީ.ޕީާސަރު

ސަރުކ ރަކުންާިވޔަސްާމިއަދުންާފެށިެގންާކުރިއަށްާއޮތްާތަނުަގއިާމިފަދަާއަނިޔ އެއްާމިާމުޢ ހަދ ަގއިާހިމެނޭާފަދާަާ

މަސައްކަތަކީ.ާ މިކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ނުދިނުން.ާ ލިބުނަާ ރައްޔިތަކަށްާ އެްއވެސްާ ދިވެހިާ އަނިޔ ެއއްާ

ދޭކަށްާާއަޅުަގނޑުމެ ދިމ ކޮށްެގންާއެބަޔަކަށްާއަނިޔ ތަކެއްާ ބަޔަކ ާ މިއީާޒ ތީޮގތުންާ ެއްއޮގތަކަށްާެވސްާ ންާމިއުޅެނީކީާ

ެއއްެވސްާާ މިއިންާ މިހިރަާ މުޢ ހަދ ަގއިާ މިާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ މަސައްކަތަކީާ މިކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ

ކަށަވަރުކު ނުދިނުންާ ލިބުނަާ އަނިޔ ެއއްާ ދަށުންާ މިއުޅޭާޖަރީމ އެއްެގާ ކުރަންާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެއީާ ރުން.ާ

މަސައްކަތަކީާއިނޭގތޯ.ާއެހެންވީމަ،ާދަންނަވަންާމިުއޅޭާވ ހަކަާއަކީާއދ.ެގާއިންސ ނީާޙައްޤުތަކ ާބެހޭާކޮމިޝަންާާ

އެތަްއާ ބެހޭާ ޙައްޤުތަކ ާ އިންސ ނީާ އިންސ ނިއްޔަތ އި،ާ އ ދެވުނީ.ާ މިާ އިހަށްދުވަހުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގނޑިއަކަށްާ

ހަދ އެއްާމިާޤައުމުާއެބައޮތްާތަޞްދީޤުކޮށްފައި.ާއަންހެނުންނ އިާދެކޮޅަށްާވެވޭާއަނިޔ ތަކ އިާބެހޭާމުޢ ހަދ ތަކ އާިާމުޢ 

މިނިވަންާާ ހިމ ޔަތްކުރ ާ ޙައްޤުތަްއާ އިންސ ނީާ ވެސްާ ޤައުމުަގއިާ މިާ މުޢ ހަދ ތަކެއް.ާ އެތައްާ ޮގސްާ މިހެންާ

އޮތް.ާއެހެންވެއްޖެާކަމަށްާވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންާހަމައެކަނިާމުއައްސަސ އެއްާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާއުފައްދ ފައިާއެބަ

މިާމުޢ ހަދ ާނޫނީާމިާކޯޓުަގިއާބައިވެރިވ ންާޖެހުނީމ ާއެވަރަށްާކަންބޮޑުވެާސުވ ލުާއުފެދޭންވީާެއއްެވސްާސަބަބެްއާާ

ާސ ފުކޮށްާބަލ ާާނެތް.ާރަނަގޅުާވ ހަކަެއއް.ާައޅުަގނޑުމެންާކަެމއްާކުރ އިރުާމިތަނުަގއިާވަރަށްާރަނަގޅަށްާއެކަމެއް

ވިދ ޅުިވާާ އެާ އ ޒިމްާ ޢަލީާ ތ އީދުކުރަންާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމަންޖެހޭނީ.ާ މަޖިލީހުންާ މިާ ފިލުވ ފައިާ އޮޅުންާ

މެންބަރުންނަށްާ ހުށަހެޅޭއިރުަގއިާ މަޖިލީހަށްާ މިާ މުޢ ހަދ ތައްާ މިކަހަލަާ ވެސްާ މުސްތަޤުބަލުަގިއާ ވ ހަކަފުޅަށް.ާ

ހޯދޭނެާ މަޢުލޫމ ތުާ ނުދީާއެކަށީެގންވ ާ ވަުގތުާ ކުރ ނެާ އެކަންތައްތަްއާ ކިޔ ާ އެާ މުޠ ލިޔ ކޮށްާ މުޢ ހަދ ާ އެާ ވަުގތ އިާ ާ

މަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުމަކީާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާކަމެއްާނޫން.ާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާެއކަމުެގާޒިންމ ާއުފުލަންޖެހޭނީކީެއްއާާ

ތ ރީޚުތަކަށް ފެންނަންހުރިާ މީގެއިންާ ބަލައިލުމުންާ ބަލައިލިާ ކަަމކަށްާއަޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރުާ އަދިާ އެއީާ ބަލ އިރުަގއިާ ާ

ނޫން.ާ ވެސްާ އަޅުވަނީކީެއއްާ އެކަންާ ބޮލުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ އެްއޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނެތް.ާ ދެންނެވޭކަށްާ ވިޔަސްާ

ފެށިފައޭާ ފެށެންޖެހޭނީ.ާ ބަހުސެއްާ މިކަހަލަާ ދީފައޭާ ަވުގތުާ އެކަށީެގންވ ާ އަކީާ ވ ހަކަާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ

ކޮމިޓީއަކަށްާާމިއޮ ުގޅުންހުރިާ މިކަމ ާ ެގންޮގސްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މީތިާ ހިނގ ށޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ އެހެންވީމަ،ާ ތީ.ާ

ެގންޮގސްާބަލަންޖެހޭާބެލުންތަކެއްާބަލ ،ާމިީއއޭާައޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާކަމެއްތޯާނުަވތަާނޫންތޯާޔަޤީންކުރަން.ާ
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އަނެއްބަޔަކ އި އެއްބަޔަކުާ ޒ ތީޮގތުންާ ބަދަލުކުރުމުެގާމިތަނުަގއިާ ހަމަލ ތައްާ ބަހުެގާ ޮގތުންާ ސިޔ ސީާ ދިމ ކޮށްާ ާ

ާބަދަލުގައި.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

 

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ

ދިވެހިރ އްޖެާާ މުޢ ހަދ ތަކުަގއިާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ައއްސަލ މްޢަލައިކުްމ.ާޝުކުރިްއޔ ާ ާ`

ކަހަލަާސައްތައިންާސައްތަާިއސްލ މީާޤައުމަކުންާބަިއވެރިވުަމކީާވަރަށްާމުހިއްމުކަެމއް.ާޙަޤީޤަތުަގއިާއިސްލ މުންނަކީާާ

ތަޢ ރަފުވުމަށްޓަ އަނެއްބަޔަކަށްާ އަޅުަގނޑުާާއެއްބަޔަކުާ ކަމަށްވ ތީާ މީހުންާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭާ އިސްނަަގިއެގންާ ކައިާ

ކަމުަގިއާާ ކުރިއެރުެމއްާ ވަރަށްބޮޑުާ ބަިއވެރިވުަމކީާ މުޢ ހަދ ތަކުަގއިާ މިކަހަލަާ އެހެންނަމަވެސްާ މިދަންނަވ ލީ.ާ މިހެންާ

ނީާގިއުަގނޑުެގާބޭރުންާމީހުންެގާމީހުންނަށްާދައްކަިއެގންާއިސްލ މީާއުސޫލުތައްާމުުގރ ލައިާޝަރުޢީާއުސޫލުތަކ ާޤ ނޫ

އަޅުަގނޑުާާ ވަނީނަމަާ ކަމުަގއިާ މިކަންކުރެވޭާ ބޭނުމުަގއިާ ހޯދުމުެގާ ޖ ަގާ ވ ހަކަދެއްކުުމެގާ ޮގތަށްާ ހުތުރުވ ާ އަބުރަށްާ

އިސްލ މީާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އަުމދުންާ އަދިާ ނޫނޭ.ާ ކަމެއްާ ކުރެިވެގންވ ނެާ އެއީާ ދަންނަވ ނީާ

ާދިމ ނުވ ކަމެްއ.ާމިސ ލަކަށްާދިވެހިރ އްޖެާކަހަލަާސައްތައިންާސައްތަާިއސްލ މީާޤައުމެްއަގއިާދީނީާާޝަޙުސިއްޔަތ އި

މިނިވަންކަމުެގާނަމުަގއިާމިތަނުަގިއާފައްޅިާއެޅުުމެގާހުއްދަލިބޭާކަހަލަާޮގތަކަށްާމިއިންާޖ ަގާހުޅުވޭކަމުަގއިާވަނީނަމަާ

މުޢ ހަދ  ވ ނެާ ސޮިއކުރެިވެގންާ މިއީާ މުޢ ހަދ އަކީާ ސ ފުކޮށްާާމިާ ކުރީެގާ މިސ ލަކަށްާ ހަމައެހެންާ ނޫން.ާ އެއްާ

ކުރީެގާ މިސ ލަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިން.ާ ތިބިާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވަނީނަަމާ ދަންނަވަލ ކަމުަގިއާ

ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފައިވ ާއަލްއުސްތ ޛްާަމއުމޫންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާއަކީާޚިޔ ނ ތްތެރިއެކޭ،ާއެމަނިކުފ ނުެގާާ

ކޯޓަކަށްާއަ ކީްއވެެގންތޯ.ާސަބަބަކީ،ާޝަރުޢީާ މަނ ކަމެއް.ާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ މިއީާ ވ ހަކަދެއްކުމަކީާ ހުތުރުވ ޮގތަށްާ ބުރަށްާ

މީހެއްެގާކުށެއްާކުރިކަންާސ ބިތުނުވ ކަމުަގއިާވަނީނަމަާއެކަމަކީާެއއީާެއޮގތަށްާއެވ ހަކަދެއްކުމަކީާއެީއާމަނ ކަމެްއ.ާާ

ބެލިކަމުގައި އުސޫލުތަކަށްާ ނިކަންާާާއިސްލ މީާ ބޭރުކަމެްއ.ާ ވެސްާ ިގޔުަގނޑުންާ ޤ ނޫނީާ ދުނިޔޭެގާ އަދިާ ވިޔަސްާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ކުށެްއ51ާާާބައްލަވ ،ާ އެމީހަކުާ މިއޮންނަނީ،ާ މީަގއިާ )އ(.ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ކު އެމީހަކީާ ސ ބިތުނުކުރެޭވނަމަާ ޝަރީޢަތުަގއިާ ނެތިާ ޝަްއކެއްާ މިންވަރެްއެގާ އެކަށީެގންވ ާ ނެތާްާކޮށްފިކަންާ ށެއްާ

މީހެއްކަމުަގިއާބެލުމުެގާޙައްޤުާލިބިެގންެވާެއވެ.ާއޭެގާމ ނަާއަކީާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންވ ނޭާއެޮގތަށް.ާއެހެންވީަމ،ާ

އަޅުަގނޑުާމިދަންނަވ ލަނީާއިސްލ މީާފިޤްހ އިާޤ ނޫނީާިގޔުަގނޑުެގާތެރެއ އިާއަދިާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

އިރުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފަިއވ ާއަލްއުސްތ ޛްާަމއުމޫންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާާވަނަާމ އްދ ެގާ)އ(ާއަށްާބަލ 51ާާ

އ އިާމެދުާައޅުަގނޑުމެންާދެކެންާޖެހޭނީާކިހިނެތް.ާއެމަނިކުފ ނަކީާއެއީާޤ ނޫނީޮގތުންާެއއްވެސްާކުށެއްާކޮށްފަިއވ ާާ

ިމކަހަލަާެއއްވެސްާކުށެއްާސ ބިތުވިާކަމަކަށްާާާާބޭފުޅެއްާނޫންކަމުަގއި.ާކީްއެވެގންތޯ.ާޝަރުޢީާެއއްވެސްާމަޙްކަމ އަކަށް

އެނޫންާ އަދިާ ވެސްާ އެމަނިކުފ ނުާ އެހެންވީމަ،ާ ސިފައެްއަގއި.ާ ރަސްމީާ ނެތްާ އެނޭގކަށެއްާ އަދިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ
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ނޭހުމަށްާ ައޑުާ ވ ހަކަާ ބޭފުޅުންެގާ ވ ހަކަދަްއކ ާ ތުހުމަތުަގއިާ އެާ ކޮށްެގންާ ކުށެއްާ މިކަހަލަާ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ އެހެންާ

ޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާއެހެންވީމަ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާހުރިހ ާރައްޔިތުންނަށްާވެސްާއަދިާދުނިޔޭެގާހުރިހ ާއެންމެންނަށްާާއަ

ވެސްާައޅުަގނޑުާމިާޮގވ ލަނީާމިކަހަލަާކޮންމެާމީހެއްކަމުަގއިާިވޔަސް،ާމިހ ރުެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަލްފ ޟިލްާ

މަޙްކަމ އަކުންާއެބޭފުޅ ެގާމައްސަލަެއއްާސ ބިތުނުވ ހ ާހިނދުާއެވ ހަކަާާމުޙައްމަދުާނަޝީދޭާކިޔަިއެގންާވެސްާޝަރުޢީާާ

ބަލ އިރާުާ ބީދައިންާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ މަނ ކަމެއް.ާ ކަނޑައެޅިެގންާ ދެއްކުމަކީާ ހުތުރުވ ޮގތަށްާ އަބުރަށްާ އޭނަެގާ

މައް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެގާ މައުމޫންާ އަލްއުސްތ ޛްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރީެގާ ކުށްާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޚިޔ ނ ތުެގާ ޗަށްާ

ިމީއާާ ވ ހަކަދެްއކުމަކީާ ބޭފުޅެްއކަމުަގިއާ އަނިޔ ވެރިވެފަިއވ ާ މީހުންނަށްާ ބޭރުންާ އިމުެގާ ޤ ނޫނީާ އަދިާ އޮތްކަމަށްާ

މަނ ކަމެއް.ާއެވ ހަކަާޤަބޫކޮށްެގނެއްނުވ ނެ.ާމީަގއިާައޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީާއެޮގތަށްާވ ހަކަދައްކ ާބޭފުޅުންެގާާ

ީއކަންާޯގސްާވ ހަކަާއަކީ.ާއެބޭފުޅުންެގާައުގެވއްޓެންޖެހެނީ.ާއެއިންާއެބަާއެނޭގާޝަރުޢީާއުސޫލުތަކ ިއާާވ ހަކަާައކީާއެ

ެއނިގަވޑައިނުަގންނަވ ކަން.ާާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ރަނަގޅަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ދިވެހިރ އްޖެާ ހަމަތަކ އިާ ދިމިޤްރ ތީާ

ރަްއޔިތުންެގ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުާާާާއެހެންވީމަ،ާ ވެސްާ ބޭފުޅުންނަށްާ މަޖިލީހުެގާ

ވ ހަކަދެއްކުންާާ ިއމުެގތެރޭަގއިާ ޤ ނޫނީާ އ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އ އިާ ޝަރީޢ ާ ޤ ނޫނ އިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

ައކީާާ މ ނަާ ނުތިބީމަާއޭެގާ ބަޔަކުާ ބަލ ާ ވ ންޖެހޭނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާސުލޫކުާ މިނޫންތޯާއަޅުަގނޑުމެންެގާސުލޫކަކަށްާ

ކަ ވ ހަކަައކީާމިކަހަލަާ ކޮންމެާ މިދައްކ ާ އަޅުަގނޑުާ ނުބެލެވޭނޭތޯ.ާ ހިސ ބުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ންތައްތަކ މެދުަގިއާ

ބަލ ާާ ސުލޫކުާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނެތްކަންނޭނެގާ ދިވެހިރ އްޖެައކުާ ވ ހަކަ.ާ ކުރެވޭނެާ ހިސ ބުާ

މިދައް އެހެންނަމަވެސް،ާ ުމއައްސަސ އެއް.ާ ނުވަތަާ މެދުަގިއާާކޮމިޓީއެްއާ ެއއ ިއާ އެީއާ އަކީާ ވ ހަކަާ ކޮންމެާ ކ ާ

ބޭނުންވަނާީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހާ  ދަންނަވަން.ާ ކަމުަގއިާ ވ ހަކަާ ހިސ ބުކުރެވޭނެާ

މީސްތަކުންެގާއަބުރަށްާއަޅުަގނޑުމެންާނުވ ނޭ.ާޝަރުޢީާކޯޓަކުންާއެކަންާސ ބިތުނުވ ހ ާހިނދުާކޮންމެާމީހަކީާވެސްާާ

ބަރީޢަެވެގންވ ާމީހެއް.ާައލްއަސްލަކީާެއއީާކޮންމެާމީހަކީާވެސްާެއއީާޒިންމ ތަކުންާބަރީޢަވެެގންވ ާމީހެއްކަމުަގިއާާއެއީާާ

ާ.وبركاتهާهللاާعليكم ورحمتާاسالم ދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މިހ ރު މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާާޝުކުރިއްޔ ާ ހަމަވެފައި.ާ ވަނީާ ަވުގތުާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ

ާމިނެޓްއިރުެގާފުރުޞަތެއް.3ާާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދަށްާ

ާ

 ާއްކެވުންާ:ވ ހަކަދެާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާ
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ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާވެސްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަާއަކީާރޯމްާއިންސްޓިޓިއުޓްާާ

އޭަގިއާާ ވަނީނަމަާ އެްއޗެްއކަމުަގިއާ ފައިދ ވ ާ ޤައުމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަބަބުންާ އޭެގާ ކޯޓަކީާ ކްރިމިނަލްާ އޮފްާ

ާ ނޫނޭ.ާ އޮތްކަމެއްާ މައްސަލައެްއާ ކުރީެގާާބައިވެރިވުމަކީާ މިއީކީާ ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ

ނުދެކެންާާ ހަމަަގިއވެސްާ އަޅުަގނޑެްއާ ސަބަބަކީާ ެވސް.ާ ކަމަކަށްާ މައްސަލަެއއްާ ުގޅުންހުރިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ން،ާކޯޓުތަކުންާބައުންސްާޗެކްތަކަކ އެކުާއެކިާމައްސަލަތަކުަގއިާކުރީެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާދަމ ތަނެއް.ާއެހެނެއްނޫ

ފެންނަމުންދޭ.ާާ ވެސްާ މިހ ރުާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބަވ ާ މަޤ މުތަކުަގއިާ ިއސްާ ސަރުކ ރުެގާ މެންބަރުންނ އިާ މިތަނުަގއިާ

އެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑަށްާހީަވނީާބޮޑަށްާއެބޭބޭފުޅުންނ ާުގޅުންހުރިާމައްސަލައެއްހެންާމިއީ.ާދެންާމީަގއިާއަޅުަގނޑުާާ

ހަށްާމިާކޯޓުަގިއާބައިވެރިވ ހިތްވެފައިާތިބިކަމުަގއިާިވޔަސްާމިާމައްސަލަާާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާކިތަންމެާއަވަ

ސަލ މަތުެގާ ޤައުމީާ މަޖިލީހުެގާ ބުނ ޮގތުންާ ަގވ އިދުާ މަޖިލީހެުގާ މިޖެހެނީާ ފޮނުވަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިރ ސ ކުރަންާ

އެ ނ ންނަނީސްާ ފުލުހުންނ ާސިފައިންނ އިާ އަށްާ ކޮމިޓީާ ޤައުމީާސަލ މަތެުގާ އަށް.ާ ިމާާކޮމިޓީާ މައްސަލައެއްާ އްވެސްާ

ތަޅުމަށްާނ ންނ ނެާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާކެރިެގންާދަންނަވަން.ާެއކަންާކުރެވޭނީާއެާކޮިމޓީެގާމުޤައްރިރ އިާނ އިބުާާ

މުޤައްރިރުާވަކިކޮށްެގންާމިތ ނަގއިާއަޣުލަބިއްޔަތުންާއެާހަދ ޮގތަކަށްާހަދަިއެގން.ާޭއެގާކުރިއަކުންނެއްާފުލުހުންނ އިާާ

އެްއެވސްާާާާސިފައިންެގ މީެގާ ހިނދަކުާ ނުފޮނުވ ހ ާ ބޮޑުތަޅުއަޅުވަިއެގންާ އެތ ނެގާ ސަރުކ ރުންާ ެއއްބ ރުލުންާ

މައްސަލަެއއްާމިާފްލޯރއަށްާައޔަކަާހަމަަގއިމުވެސްާައޅުަގނޑުމެންާމިކަންާއަޔަކަާނުދޭނަން.ާސަބަބަކީ،ާިމއީާވަންޭވާާ

ކުެގމަތީންާހިނަގމުންދ ންޖެހޭނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާާރޯޑެއްާނޫން.ާހުރިހ ާކަމެްއެވސްާޭއެގާއުސޫލެއްެގާމަތީން،ާހަމަތަ

ދައުލަތުެގާާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބައިވެރިވ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޯޓެްއަގިއާ މިފަދަާ ބޭނުންޭވާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ

ތެރޭަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ވެސްާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ ދަންނަވ ލަންޖެހޭާ އެބަާ ހަމަާ އަރިހުަގއިާ ނ އިބުާ ާބަންޑ ރަާ

ޙައްޤ އިާއިންޞ ފުންާބަރީޢަެވެގންާނުވަތަާކުށްތަްއކޮށްފައިާތިބިާމީހުންެގާލިސްޓެްއާފޮނުަވންއެބަޖެހޭާއެާތިބިކަުމަގިއާާ

ބޮޑުތަޅުާާ ކޯޓުަގއިާ ސްޕްރީމްާ ކަމެއްާ ހުރިހ ާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިހ ރުެގާ އެޮގތަށްާ ހަމަާ ވަނީނަމަ.ާ

މިތަ ފަށައިެގންޮގސްާ ހިސ ބުންާ ލިސްޓެްއާާއެޅުވުނުާ އޭެގާ ފެށިެގންާ ހިސ ބުންާ ނުކުރ ާ ގެޒެޓްާ ޤ ނޫނުތައްާ ހަދާ  ނުންާ

ކަމެއްެގާ ހުރިހ ާ ހުރިާ ކޮށްފައިާ މިސަރުކ ރުަގއިާ ކުރީާސަރުކ ރުަގއ އިާ ޒަކީާ ހުސައިންާ އިބްރ ހީމްާ ހަދަންޖެހޭ.ާ އެބަާ

ާާ ޢަލީ މިާދޯނިާސަރވިސްެގާމަޝްހޫރުާ ހަދައިދޭންޖެހޭ.ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންާ ާާލިސްޓެއްާއެބަާ މިލިޔަނ50ާާާްމޫސ ،

ެއކިެއކިާާ ސަރުކ ރުންާ އުޅޭާ ނ ރައިެގންާ ކޯޓުތަކުންާ ޗެކްތަކ އެކުާ ބައުންސްާ ދަރައިެގންާ ދިވެހިރަްއޔިތުންނަށްާ ރުފިޔ ާ

އެއ ެއއްކޮށްާާ ހަމަާ ހަދައިދޭންޖެހޭ.ާ އެބަާ ވެސްާ ލިސްޓެއްާ މީސްމީހުންެގާ ދޭާ އެްއޗިހިާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކ އިާ

ިއސްތިޢު މަޖިލީހުެގާ ޕެޓްރޯލްތަކ ިއާާވަޒީރުންެގާ ކ ރުތަކ އިާ ދައުލަތުެގާ ދިވެހިާ ޙިޔ ނ ތުންާ ކޮރަޕްޝަނ އިާ ފ ދީފައިާ

އަންދަމުންާކޮރަޕްޝަންެގާމަްއޗަށްާއަރަިއެގންފަިއވ ާއެާއިސްތިޢުފ ދެއްވިާކަނޑުއަޑިއަށްާދިޔަާަވޒީރުންެގާމަޖިލިސްާ

ދަންނަ އަޅުަގނޑުާ އެއ ެއއްކޮށްާ ހަމަާ ފޮނުވ ލަންޖެހޭ.ާ އެބަާ ކޯޓަށްާ މިާ ކުލަެއއްަގިއާާވެސްާ ވަކިާ މަޖިލީހަށްާ ވ ލ ނީާ
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ފޮނުވ ލަންވީ.ާާ އެންމެންވެސްާ މިހުރިހ ާ ފޮނުވ ލަންޖެހޭ.ާ އެބަާ ކޯޓަށްާ މިާ ވެސްާ މީހުންާ ބަދަލުކުރިާ ކުލަާ ހޮވިފައިާ

ފޮނުވ ލ ފައިާކުށެއްާހުރިާމީހަކަށްާއަދަބުާލިބެންވީ.ާއެކަމ ާއަޅުަގނޑުމެންާެވސްާތ އީދުކުރ ނަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާުއއްމީދުކުރަމޭާމިފަދަާކޯޓުތަކުަގއިާބަިއވެރިވ އިރުާމިާކޯޓުތަކުެގާާއަޅުަގ

ޢަބްދު ހިތްހަމަނުޖެހުނީމަާ ދޭތެރޭާ ކޯޓ ާ ޖިނ ޢީާ ފެނިެގންދިޔައީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތަބ ވ ނެކަމަށް.ާ هللاާޙުކުމްތަކަށްާ

އަޅު ކުރިތަން.ާ މުޒ ހަރ ާ ކިޔަިއެގންާ އޭާ ކޯޓުަގިއާާޤ ޟީާ މިާ ކިޔަިއެގންާ އޭާ ޤ ޟީާ އެޑްަވޑްާ ހީވަނީާ ަގނޑަށްާ

އ ިއާ ފަހުމީާ މުޖުތ ޒުާ އިނޭގތޯ.ާ ނުކުންނ ނެހެންާ މެންބަރުންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ހަމަާ މުޒ ހަރ ކުރަންާ މިތ ާ ބައިވެރިވީމަާ

ކުރ ނެހެން.ާާދެކޮޅަށްާނުކުތްޮގތަށްާއެލިޒަބަތުާޤ ޟީާއ އިާދެކޮޅަށްާވެސްާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިރ އްޖޭަގއިާމުޒ ހަރ 

އެހެންވީމަ،ާމިއީާހަމައެކަނިާހަމައ އިާއުސޫލަކުންާކަމެއްާަވކިާއެއްޗެއްާެއޗީވްކުރަންާއުޅޭާކަމެއްާނޫން.ާކުރިމަތީަގއިާާ

ާާ އަނެްއކ ެވސް ފަރިވ ހެންާ މޫސުމަށްާ މޫސުމްާ ބޯޅަކިންކިރިމ ާ އޮތީމަާ އ އި،30ާާާާއިންތިޚ ބެއްާ މައުމޫންާ ައހަރ އި،ާ

ވ ހަކަތަކެ މިފަދަާ ކަމެްއާާޚިޔ ނ ތ އިާ އުޅޭާ ކޮށްެގންާ ހިތްހަމަޖައްސަންާ ެއކްޓިވިސްޓުންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ދައްކައިެގންާ ްއާ

މިއީ.ާމީެގާސަބަބުންާެއއްެވސްާފައިދ ެއއްާައޅުަގނޑަކަށްާހިއެއްނުވޭާކުރ ނެހެނެއް.ާސަބަބަކީާރަނަގޅަށްާޚިޔ ނ ތުެގާ

ކުރަމުން ދުވ ލުާ ރޯމ ާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ ބަލ ލަންޏ ާ މިތ ާާކަންތައްތައްާ މ ރަނަގޅު.ާ ބަލ ލަންާ ޚިޔ ނ ތްތައްާ ދ ާ

އެަމއްސަލަތަްއާާ ކީއްެވެގންތޯާ މިއުޅެނީ.ާ ހޯދައިދޭންށޭާ އިންޞ ފުާ ހަމައ އިާ ވިދ ޅުވޭާ އެބަާ ވެސްާ ބޭފުޅަކުާ ކޮންމެާ

ކޮރަޕްޝަންާކޮމިޝަނަށްާމިާމައްސަލަތައްާމިާސަރުކ ރުެގާމެންބަރުނާްާ-ހުށަނ ޅައިެގންާމިއުޅެނީ.ާކީްއެވެގންތޯާއެންޓި

ނ ޅައިެގންާމިއުޅެނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިއީާއެްއވެސްާހަމަެއއްާހުއްޖަތެއްާހުރިާވ ހަކަތަކެއްާނޫން.ާޙަޤީޤަތުަގއިާމިާހުށަ

އަޑިއަޑިންާާ ެގންނަންާ ކުށްވެރިންާ އަށްާ މިރ އްޖެާ ރަނަގޅުާ ފޮނުވ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފޮނުވ ލަންޏ ާ ކޯޓުތަކަށްާ

ފޮނުވ ލަ ވެސްާ ޑީލްތަކެއްާ ހުރިހ ާ ހުރިާ އިންޞ ފުންާާނިންމ ފައިާ ހަމައ ިއާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެހެންވީމަ،ާ ރަނަގޅު.ާ ންާ

މިހ ތަނަށްާ ައޅުވަންދ އިރުާ ިއސްތަށިފުޅުަގއިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ކުރީެގާ ކަެމއްަގއިާ ކޮންމެާ ވ ހަކަނުދައްކަވ ާ

ހެންާެއްއވެސްާކަމެްއާާދިޔައިރުާނެތޭާކުރީެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޗަރުކޭހެއްާކުޅެންާފުލުންާއޮފީހަށްާދެމުންާނޫންާއެ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ މަސައްކަތްކުރ ނީ.ާ މިތ ާ ދިފ ޢުނުކޮށްާ އެބޭފުޅ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކިހިނެތްތޯާ ދެންާ ކުރެވިފަެއއް.ާ

ކުރައްވ ފައިާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ މިރ އްޖޭެގާ ސަބަބަކީ،ާ ދިފ ޢުކުރަން.ާ ލ ޒިމްވޭާ ވެސްާ ފަރުދީޮގތުންާ މައްޗަށްާ

ނެތްކަ ކުށެއްާ ވ ހަކަެއްއާއެބޭފުޅ ާ ކޮންާ ދެންާ ސ ބިތުނުކުރެވެންޏ ާ ލިބުނުއިރުާ ބ ރުާ އ ރ އިާ ތިބޭފުޅުންނަށްާ ންާ

ާާ ދަމ ތަން.2ާާާާދައްކ ކަށްތޯ. މޫސ މެންާ ޢަލީާ ފެނެއޭާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެނެއްނޫން،ާ މިަވނީ.ާ އަހަރުާ

ދަމ  މެންބަރުންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ޗެކްތަކުަގއިާ ބައުންސްާ ފެނޭާ އެބަާ ެއބަާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތަން.ާ

ދެމުންދ ތަން.ާާ ިމސަރުކ ރުންާ ފޭރިެގންާ ެއއްޗިހިާ ބިންތަކ ާ ތިއްބ ާ ރޮއެރޮއެާ ރަްއޔިތުންާ ރަށްރަށުެގާ ފެނެއޭާ

ާއަޅުަގނޑުމެން......ާ.

ާ

ahmed.naseer
Placed Image



31 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޙުސްެގާަވުގތުާނިމުނީ.ާމިއަދުާވޯޓަށްާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ހިސ ބުންާއެޖެންޑ ަގއިާމިައއިޓަމްެގާބަ

އަޅުަގނޑުާާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ އޮންނ ނެ.ާ އެހުންާ ވޯޓަށްާ ހުށަހެޅުމަށްާ ލިބިފައިވ ާ ތ އީދުާ ހުށަހެޅިާ ވަުގތުަގިއާ އެހުމުެގާ

ާމިދަނީާއެޖެންޑ އިެގންާކުރިއަށްާ.

ާ

ތަޢ ރަފުކުރެވިފައިވ ާާ.ާކުރިނ8ާްާޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރުާއަދާިާމަޖިލީހަށްާތަާ.7ާާ

 ބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުންާ.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާަގއިާމިއަދުާެއއްެވސްާައިއޓަމެއްާނެތް.ާއ ދެ،ާޖަލްސ ެގާކޯރަމްާެގއްލިއްޖެ.7ާ،8ާއެޮގތަށްާއެޖެންޑ ާނަންބަރުާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 އިބްތިދ ޢީާބަހުސްާ..9ާާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ަގޑިއިރު.ާމިހ ރުާމ1ާާާިާބަޙުސްެގާާާާއިބްތިދ ޢީާާ-9އަށްާމިދަނީާއެޖެންޑ ާނަންބަރުާާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާކުރިާާ-9.1

ާާ ދޫންޏ އިާޖަނަވ ރުާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާއެތެރެކުރުމުެގާބިލު.ާމިާބިލުާފުރަތަމަާކިޔުންާއިްއވ ފައިާވަނީާާާާ-9.1ފަށަނީ

13ާާާާ ާާަގއިާދ2010ާާާެޖުލައި ވަނަާޖަލްސ ަގއި.ާމިާބިލުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވ ނީާބ ރަށ17ާާާުަވނަާދައުރުެގ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒު.ާޕޯޑިޔަަމށްާވަޑައިެގންާބިލުާހުށަހަޅުްއަވއިދެްއވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒު

`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާދޫންޏ އިާޖަނަވ ރުާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާއެތެރެކުރުމުެގާބިލެއްާމިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާއަޅުަގނޑުާމިާތަޢ ރަފްކުރަނީާެއްއެވސްާޙ ލެްއަގިއާމިއީާތިބޭފުޅުންނަށްާއަދިާައޅުަގނޑުމެންާ

ވެއްޓަށް މިާ ދިރިއުޅޭާ ނޫން.ާާާމިާ ހީކޮށްެގންނެއްާ ކަމަކަށްާ ބަލައިނުަގންނ ނެާ ތިބޭފުޅުންާ އެއްޗެއްކަމަށްާ މުހިއްމުާ

އަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަނީާތިާހުރިހ ާބޭފުޅުންާވެސްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާމިއ އިާދޭތެރޭާފުންކޮށްާވިސްނ ާާ
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އަޅުަގނޑު ބިލުންާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިންމަވ ނެކަން.ާ ބޭނުންވަނީާޮގތްތަކެއްާ ހ ސިލުކުރަންާ މެންާ

އެތަްއާާ ސޫއްޕ އިާ ދޫނިސޫފ ާ ވައްތަރެއްެގާ އެތައްާ ދިރިއުޅެުމންދ ާ މިއަދުާ މ ޙައުލުަގިއާ މިާ ދިރިއުޅޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޖަނަވ ރެްއެގާާ ނޫނީާ ދޫންޏަކުންާ އެތެރެކުރެޭވާ އަލަށްާ އަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ ތެރެއަށްާ ޖަނަވ ރުތަކެއްެގާ ވައްތަރެއްެގާ

ފ ނެާނޭދެވޭާއަސަރުތަކުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާވެށިާސަލ މަތްކުރުމަށ އިާއަދިާއިތުރަށްާއެފަދަާއެއްޗަކުންާާބ ވަތަކުންާކޮށް

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ސަމ ލުވުމަށްޓަކަިއ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދޭތެރޭާ ބައްޔަކ ާ އުފެދިދ ނެާ މުޖުތަމަޢުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އަޅުަގނޑުެމން ޮގތެްއަގއިާ މަިއަގނޑުާ ބިލުަގއިާ މިާ އަށްާާ،  ރައީސް،ާ ދިވެހިރ އްޖެާ ވ ނީާ އަލިއަޅުވ ލ ފައިާ ައޅުަގނޑުާ

ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާާ ނޫނިއްޔ މުންާ ތަޢ ރަފްވެދ ނެާ އަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ ޖަނަވ ރުންާ ދޫންޏ އިާ މިޒ ތުެގާ އެތެރެކުރެވޭާ

މަށްޓަކައި.ާާފެތުރިދ ނެާބަލިތަކުންާސަލ މަތްވުމަށްޓަކައިާމިފަދަާެއއްޗެހިާކަރަންޓީނުާކުރެވޭނެާވަސީލަތެއްާޤ އިމްކުރު

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިވަނީާ ބޭނުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިޒ ެމއްާ ކަރަންޓީނުކުރުމުެގާ މިފަދަާ އެއ އެކުާ ހަމަާ އަދިާ

ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ މިއަހަރަކީާ އެބަޖެހޭ.ާ ހިމ ޔަތްކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަސްލުާ ތަކެތީެގާ ދިރޭާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ާ ހިމ ޔަތްކުރުމަށްާ ނަސްލުާ ނަސްލުާދިރޭތަކެތީެގާ ދިރޭތަކެތީެގާ އަހަރެއްަގިއާ މިފަދަާ އަހަރެއް.ާ ބ ރުއަޅ ާ

ހިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައިާވެސްާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާއެތެރެކުރެވޭާދިރޭތަކެތިާކަރަންޓީނުާކުރުމަކީާމުހިއްމުާކަމެއްކަމުަގިއާާ

އަލިއަ ކަންތައްތަކަށްާ ިމދެންނެވިާ ޮގތެްއަގއިާ މައިަގނޑުާ ބިލުަގއިާ މިާ ދެކެން.ާ ވީނަމަވެސްާާއަޅުަގނޑުާ ޅުވ ލެވިފައިާ

މިހ ރުާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާދޫންޏ އިާދޫނިާބިހ އިާޖަނަވ ރުެގާއެކިއެކިާވައްތަރުތައްާއެތެރެކުރަމުންދޭާއެތެރެކުރަމުންދ ާ

ހީފުޅުކުރެއްވީާާ ެއބޭބޭފުޅުންާ ވ ހަކަދެްއކީމު.ާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ފަރ ތްތަކަކ އިާ ިގނަާ ވަރަށްާ އޭެގތެރެއިންާ ފަރ ތްތައް.ާ

މިފަ ރައީސް،ާާމިއީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތުަގއި.ާ މަސައްކަތެއްެގާ އުޅޭާ ކޮށްެގންާ މަނ ކުރުމަށްާ އެތެރެކުރުންާ ތަކެތިާ ދަާ

އެްއޮގތަކަށްާެވސްާއެީއކީެއއްނޫންާމީެގާމަޤްޞަދަކީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާދިރިނޫޅޭ،ާމިހ ރުާމާިާ

އަދިާ ވެސްާ ދޫނިސޫފ ސޫފިާ ޒ ތްޒ ތުެގާ ދިރިނޫޅޭާ އުޅެން.ާާާާވެށީަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ެވސްާ ދިރޭތަކެތިާ އެހެނިހެންާ

އުޅޭތަންާދެކެން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެފަދަާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާތައްޔ ރުވ އިރުާޭއެގާސަބަބުންާކޮށްފ ނެާނޭދެވާޭާ

އަޅުަގނޑުމެންާސަލ މަތްވު ައސަރުތަކުންާ ނޭދެވޭާ ެއާ އެބަޖެހޭ.ާ ައޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންާ މަށްޓަކަިއާާއަސަރުތަކަކަށްާ

ާާ ޤ ނޫނެއްެގާތެރެއިންާމިކަންތައްާކުރަންާިމާބޭނުންވަނީ.ާމިހ ރުާމިރ އްޖެާއަށްާއެތެރެކުރެވޭާހަރުފަާއަޅުަގނޑުމެން

ވެސްާެއކިާޒ ތްޒ ތުެގ.ާައޅުަގނޑުާދުށީމު.ާމިއީާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާއެތެރެކުރ ާބޭބޭފުޅުންނ ާވ ހަކަދައްކ ލިއިރުާަވކިާ

ދިވެހިރާ  ވަންދެންާ އެްއޗެްއެގާާއުމުރެއްާ އެާ ނޫޅެނޭވޭާ ބޮޑެތިވަންދެންާ މިވަނީ.ާ އުޅެވޭކަމަށްާ ެއްއޗެހިާ ްއޖޭަގއިާ

ވ ންބޭނުންވ ޮގތަކީ.ާާ އެީއކީެއއްނޫންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދ ނެ.ާ އެހިސ ބުންާ ނޫންވީމަާ މ ހައުލެއްާ އެކަށީެގންވ ާ

އޮންނަން އެތިާ އެާ އެތެރެކުރެުވނަސްާ އެްއޗެއްާ ބ ަވތެއްެގާ ކޮންމެާ ިމާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ މ ހައުލުަގއިާ މިާ ޖެހޭނީާ

އެކަށީެގންވ ޮގތަށްާކަރަންޓީނުާކުރެވިފައިާހުރިާެއއްޗަކަށްވުން.ާއެބޭނުމުަގއި.ާަމއިަގނޑުޮގތެއްަގއިާކުޑަކުޑަާާމ ހައުލަށްާާ

ދަްއކަަވންާާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުންާ ވަރަށްިގނަާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެއއްަގއިާ ފުޅ ާ ވަރަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ ބިލެއް.ާ
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ޅުވ ާބިލެއްާމިއީ.ާައޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަންާޢިއްޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސް،ާޚ އްޞަކޮށްާއިދިކޮޅުާާބޭނުންފު

ޕ ޓީެގާމެންބަރުންާމިއަށްާސަމ ލުކަންާދޭނެ.ާއަޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަންާދޭނެކަމަށްާވެސް.ާއެބޭބޭފުޅުންނަށްާކުޑަކުޑަާާ

ދެކޭނެ. ކުޑަކޮށްާ ތަންކޮޅެްއާ ފެނުނީމަާ ބޭނުންވ ާާާބިލުތައްާ ޙ ސިލުކުރަންާ މީެގއިންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެހެންނަމަވެސްާ

މަޤުޞަދުާނިދަންާޭގަގއިާޮއެވފައިާވިސްނ ލ އިރުާއެާބޭބޭފުޅުންނަށްާމ ރަނަގޅަށްާވެސްާަވޒަންކުރެވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާާ

އަށްާތައްޔ ރުެވެގންާާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާރޭަގއިާެއާބޭބޭފުޅުންާވެސްާވަރަށްާފުންކޮށްާމިއ އިާމެދުަގއިާވިސްނ ފައިާމި

އަިއކަންާވެސް.ާއަޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަންާހަމަާއަދަބުާއިޙުތިރ މ އިާއެކުާދަންނަވަން،ާތިބޭފުޅުންާހަމަގައިމުާެވސްާާ

ދައްކަންޖެހޭާ މީަގއިާ ނުފެނޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ސިޔ ސީޮގތުންާ ނޫން.ާ ބިލެއްާ ވ ހަކަދަްއކަންޖެހޭާ ސިޔ ސީޮގތުންާ މިއީާ

އެ ވ ހަކަެއއް.ާ ޒ ތެްއެގާާއެްއވެސްާ އެތައްާ ޮގތުަގއިާ ޕެޓްސްެގާ ެގންުގޅޭާ ޭގަގއިާ މިހ ރުާ މުޖުތަމަޢުަގއިާ މިާ ހެންީވމ ،ާ

އެްއޗެހިާއެތެރެކުރަމުންދ ާމިާދަނޑިވަޅުަގިއާއެާއެްއޗެއްސަކީާރ އްޖެއަށްާއެތެރެކުރެވޭއިރުާރައްކ ތެރިކަމ އިާެއކުަގިއާާ

ރުންާނިންމައިދެއްވުމަކީ،ާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާވެެގންދ އިރުާއެތެރެކުރެވޭާއެްއޗެހިކަމުަގއިާހަމަާތިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ދެްއިވާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދޭކަމެއް.ާ ބޮޑަށްާ ނިހ ޔަތަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމައިދެްއވުމަކީާ އޭެގތެރެއިންާ

 ފުރުޞަތަށްާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެން ޢިއްޒަތްތެރިާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާޝުކުރިއްޔ ާ ހުޅުވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުާ އެދުމުެގާ ފުރުޞަތަށްާ ބަރު.ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.

ާ

 ތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާ ފުރަތަމައިނުން ެއންމެާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހެޔޮާާޝުކުރިއްޔ ާ ދުވަހުެގާ ޓީޗަރުންާ ވެސްާ

އެދުންތައްާދިވެހިރ އްޖޭެގާއެންމެހ ާޓީޗަރުންނަށ އި،ާމުދައްރިސުންނަށ އި،ާއެާދ އިރ ެގާމަސައްކަތްާކުރައްވ ާއެންމެހ ާ

ބޭފުޅުންނަށްާއަރިސްކުރަން.ާައދިާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާމިާދޫނިާސޫފ ސޫފީެގާބިލުތަކުންާއެްއކިބ ވެާައޅުަގނޑުމެންާެއާާ

ޔަޤީންކަންާބޭފުޅުން ކުރ ނެކަމުެގާ ކެނޑިނޭޅިާ މަސައްކަތްާ ހޯދައިދިނުމުެގާ ޢިނ ޔަތްތައްާ އ އިާ މުސ ރަާ ނުލިބިވ ާ ނަށްާ

ވެސްާދެން.ާއ ދެ،ާމިއަދުާމިާހުށަހެޅުނުާބިލ އިާދޭތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާބިލަކީާވަރަށްާއެހެންކަހަލަާ

ޅިފަިއވ ާބިލެކޭ.ާެއއީާދިވެހިާޤައުމުާމިއަދުާމިއޮތްާޙ ލަތުންނ ިއާާމަޤްޞަދެއްަގިއާވަރަށްާއެހެންކަހަލަާޮގތަކަށްާހުށަހެ

ރައްޔިތުންާދިރިއުޅޭާޙ ލަތަށްާބަލ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދޫނިާސޫފ ސޫފީެގާވ ހަކަާދެްއކޭނެާއަންނ ނީާވަރަށްާމަދުާ

ފެނިެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ނީ،ާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ ޢ އްމުކޮށްާ އެޮގތުންާ ޮގއްސަވެއްޖެާާޙ ލަތެއް.ާ ާ

ނޫސްތަކުންާާ ދުނިޔޭެގާ ވ ހަކަާ ހިތްޕަވ ާ ެއއްޗެހިާ ފ ޑުފ ޑުެގާ ވެސްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ތިބޭާ ވެރިކަމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ
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ާާ ހިތްޕެވީމަ ެއްއޗެހިާ އެކަހަލަާ މަސްތުވުން.3ާާާާވެސް.ާ އަނެއްކަަމކީާ ބީތ ވުން.ާ ެއއްކަމަކީާ ވ ނެ.ާ ވެސްާ ކަމެއްާ

ދަާކޮންމެާޙ ލަތެއްަގއިާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނެިގންދ ނީާމީހ ެގާސިކުނޑިާއަނެއްކަަމކީާދެބަންދިހ ރަވުން.ާމިފަ

ވަށަިއެގންާދޫނިާއެނބުރޭތަން.ާއެކަންާއެނޭގނެާއަޅުަގނޑުމެންެގާފުށްކިބަިއަގިއާޖެހީމަވެސްާވަށަިއެގންާއެނބުރޭނީާާ

ންނަށްާމިާޤައުމުެގާޙ ލަތުާރަނަގޅަށްާާދޫނި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާހީވ ޮގތުަގއިާމިއީާއެފަދަޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެ

ވަޒަންނުކުރެވިާހުށަހެޅިފަިއވ ާބިލެއް.ާެއއީާސަބަބަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހެނދުނުާއިރުައރ އިރުާމިާިއވެނީާމިތަނުެގާާ

މިތ ާ އެކަމަކުާ ވ ހަކަ.ާ ުއޅޭާ ނުހިނިގެގންާ މިވެނިކަމެއްާ ޤައުމުެގާ ވ ހަކަ.ާ ހުރިާ އެއްޗެހިާ ބިލުތަކ އިާ މުހިއްމުާ

ކިހިނެއްތޯާާޕޯޑިއަމަ ދެންާ ބިލުތައް.ާ ސޫފ ސޫފީެގާ ދޫނިާ ހުށަހަޅަނީާ މިާ މެންބަރުންާ ނިސްބަތްވ ާ ސަރުކ ރުާ ށްޮގސްާ

އ ދެ،ާާ ވިސްނ ނީ.ާ ނުިވސްނ ާ ނަޒަރަކުންާ ސިޔ ސީާ ނަޒަރަކުންާ ރަނަގޅުާ ދޭތެރޭަގއިާ މިކަމ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންދިޔަާައޅުަގނޑުމެންެގާާާާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންބޭނުންވޭާމިފަދަާކަންތައްތައްާމިހެންވ އިރު

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއިންޑިއ ަގއިާސޫލ ޝިރ ޒްާހިތްޕެވިކަމުެގާވ ހަކައެއްާފެންމަތިވެެގންދިޔަާކަންތައް.ާާ

އަދިާކަންީވޮގތްާާާާމިއަދ އިާހަމައަށްާދިޔައިރުާެވސްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނެތްާއެާމައްސަލަާބަލައިާތަޙުޤީޤުކުރެވިފައި.

ހަމްާ ވިދ ޅުވެފައިޭވ،ާ އެމަނިކުފ ނުާ ދަތުރުފުޅުަގއިާ ެއާ ލިބިފައިވ ޮގތުަގއިާ މަޢުލޫމ ތުާ ައޅުަގނޑަށްާ އެނިގފަެއއް.ާ

އަމީރޯކޭާޕ ނީާޤަރީބޯކޭާޚޫންާއިނޭގތޯ.ާހަމްާއަމީރޯކޭާޕ ނީާޤަރީބޯކޭާޚޫން.ާތިމަންނ މެންާވެރިކަމުަގއިާތިބިާމީހުންެގާ

ރަްއޔި ނިކަމެތިާ ހަމްާފެނަކީާ ކަމަކީ.ާ ފެންނަމުންދ ާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނޫންތޯާ ިމއީާ ލެއޭ.ާ ތުންެގާ

އަމީރޯކޭާޕ ނީާޤަރީބޯކީާޚޫން.ާއެހެންވީމ ،ާމިފަދަޮގތަކަށްާމިާކަންކަންާދެނެަގންނ ތީ،ާިމާޤައުމުެގާޙ ލަތުާމިޮގތަށްާާ

މެންބަރުންާާާތައްާސަރުކ ރަށްާވަޒަންކުރެވޭތީާމިތަނަށްާވަޑަިއެގންާދޫނިާސޫފ ސޫތްޕ އިާބެހޭާބިލު ނިސްބަތްވ ާ

ހުށަހަޅުއްވަނީ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާެއކަމ އިާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރަމޭ.ާދިވެހިރ އްޖެާއަޅުަގނޑުމެންާެގނެއްސަާމިވ ާާ

ދުާމިާޑިމޮކްރަސީެގާބަދަލ އި،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިޖުތިމ ޢީާއަދ ލަތ ިއ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިޖްތިމ ޢީާފޭރ ންާހަލ ކުވެާިމއަ

އަބަދުާ އަބަދ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުށަހެޅިއްޔ ާ މިތާ  ޮގތްތައްާ ހޯދޭނެާ ޙައްލުާ މައްސަލަތަކަށްާ ހުރިާ ޤައުމުަގއިާ

ވ ހަކަާ އެްއޗެހީެގާ ފ ޑުފ ޑުެގާ އެކިއެކިާ އެނބުރޭާ މިާ ސޫފ ސޫތްޕ އިާ ދޫނިާ އެހެންނަމަވެސްާ ތިބޭނަމޭ.ާ ތ އީދުކޮށްދީދީާ

ހީ އަޅުަގނޑަށްާ ދައްކަންވ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެންާ މުސްތަޤުބަލަށްާ ޤައުމުެގާ މިާ ރައްޔިތުންނ އިާ ވަނީާ

އަޅަންޖެހޭާބިންގ ތައްާއަޅ ާނިންމ ފައޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެޮގތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިީއާއެންމެާރަނަގޅުާވަުގތެްއާާ

މެން ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ އެހެންނަމަވެސްާ ހުށަހަޅުއްވ ކަށް.ާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ބުރަާނޫނޭާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ ބަރުާ

ާމަސައްކަތްޕުޅަށްާައޅުަގނޑުާޝުކުރުާއަދ ކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ

 މައްޗަންޮގޅީާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙުމަދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:
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ންެގާމިާކުޑަާޖަޒީރ ާެއއްހެންާއޮތްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމު،ާއަޅުަގނޑުމެ

މިާާ މިއޮތްާ މިތަނުަގއިާ ައިއސްާ މިތަނަށްާ ލިބިެގންާ ވަނަތައްާ އެކިާ ޮގތްޮގތަށްާ އެކިާ ޓޫރިސްޓުންާ ދުނިޔޭެގާ އަދިާ

ޔުނީކްނެސްާބަލ ލުމަށްާއަންނަތަނުަގއިާއެތަނުަގއިާއެހުންނަާދޫންޏ އިާޖަނަވ ރ އިާއަދިާެއނޫންވެސްާޭއެގާނެޗުރަލްާާ

ާޒ ތުަގއިާޙިމ ޔަތްކޮށްދިނު...ާާހެބިޓެޓް،ާއޭެގ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(ާާާާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއ ދެ،ާކޯރަމްާހަމަވެމެއްޖެ.ާމަްއޗަންޮގޅީާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާ.

ާ

 އަޙުމަދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މައްޗަންޮގޅީާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމ ރިޔ ާ

ދިވެހިާާ ކޮންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައްކ ތެރިކުރުމަކީާ ތިމ ވެށިާ ނ ޒުކުާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ޖަނަވ ރު،ާ ދޫންޏ އިާ އ ދެ،ާ

ދެކެން.ާާ އަޅުަގނޑުާ ޒިންމ ެއއްކަމަށްާ ވަރަށްބޮޑުާ އުފެދިފައިވ ާ ކޮނޑުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެވސްާ ރައްޔިތަކަށްާ

ޤަުއުމާާއަޅުަގނޑުމެންެގ މިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދަރިންނަށްާ ދަރީންނ އިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޖީލުތަކަށް،ާ ޮއތްާ އަންނަންާ ާ

މަސްޢޫލިްއޔަތެްއ.ާާ އޮތްާ އެޅިފަިއާ ބޮލުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޙަވ ލުކުރުމަކީާ އެމީހުންނ އިާ ެގންޮގސްާ މިއޮތްޮގތުަގއިާ

މެންެގާސިޔ ސީާމ ޙައުލުާރަނަގޅުކުރުމަށްާެއކަންޏެްއާާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާހަމައެކަނިާވިސްނަންޖެހޭނީާއަޅުަގނޑުާ

ނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންާސިޔ ސީާވ ދަވެރިކަމުެގާތެރޭަގއިާއުޅޭއިރުާެވސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމު،ާައޅުަގނޑުމެންެގާާ

ެގންޮގސްާާ އެޒ ތުަގއިާ ޖީލުތަކަށްާ އޮތްާ އަންނަންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޙިމ ޔަތްކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތިމ ވެށިާ

އްކ ތެރިކަމ އިާއެކީަގއިާމިައދުާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ާކުރިއަށްާއޮތްތަނުަގއިާމަސަްއކަތްކުރުމަކީާބޭނުންތެރިކަމެއް.ާރަ

ރ އްޖެއަށްާާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދެއްކިތަންާ މީޑިއ ތަކުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދުށީމުާ ކުރީާ ތަންކޮޅެއްާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ

ރުކުމަޑިތަކެއް ެއާ އެތެރެކޮށްާ ެއާާރުއްތަކެްއާ ޭއެގާ އިތުރުވެާ ރުކުމަޑިާ ހިސ ބުަގނޑުަގއިާ އެކިާ އެންމެފަހުންާ އަޅައިާ ާ

ެގއްލުންާވެެގންޮގސްާައޅުަގނޑުމެންާޤައުމުަގއިާއަޅުަގނޑުެމންާއެންމެބޮޑަށްާއަޅުަގނޑުމެންާދެކޭާރުއްތަކެއްާެވސްާާ

ސްާުއނދަޫގެވެގންާއަދިާޢ އްުމާހަލ ކުވެެގންާދިޔަތަންާއެކިާޮގތްޮގތުންާމީޑިއ އިންާދައްކ ތަން.ާހުވަނީެގާއުނދަޫގާވެ

މިާނެޗުރަލްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދިޔަ.ާއެހެންވީމ ،ާ ކަންކަންާ ރައްޔިތުންނަށްާއުޅެންާއުނދަޫގެވެގންދ ހިސ ބަށްާވެސްާ

ައޅުަގނޑުމެންާާ ކަންކަންާ ކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންުގޅުމަށްާ ބެލެންސްާ އެާ އޮންނަންޖެހޭާ ހެބިޓެޓްަގއިާ

އެތަްއާޤައުމެއްަގއިާއެބަހުރިާބޭރުންާއެތައްާތަކެއްޗެއްާއެކިާވައްތަރުެގާެއއްޗެހިާެގނައުުމެގާާާާކުރަންޖެހޭނެ.ާދުނިޔޭެގ

ެއކިާ ނުވަތަާ ޖީލުތަކެއްާ ބަިއވަރުާ އެތައްާ އޭެގާ ލިބިާ ެގއްލުންާ ަވއްތަރުެގާ އެކިާ ތިމ ވެށްޓަށްާ އެތ ނެގާ ސަބަބުންާ
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ާހަލ ކުވެާެގއްލިެގންާޮގއްސަ.ާއެއީާހަމަގައިމުާވެސްާާވައްތަރުެގާކުދިކުދިާސޫފިކަހަލަާއެއްޗެހިާއެތ ާދިރިއުޅޭާއެްއޗެހި

އަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންވ ނެކަެމއްާނޫންާައޅުަގނޑުމެންާރ ްއޖެއަށްާވ ކަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖޭަގއިާހުންނަާެއކިާ

ކުރެިވެގންާވައްތަރުެގާދިރޭތަކެތިާއޭެގާޒ ތުަގއިާއެާުއޅެވިާއެާދޫނިާެވސްާއަދިާއެހެންނޫންާކަންތައްާވެސްާޙިމ ޔަތް

އަދިާ ކުރަންޖެހޭނެ.ާ މަސަްއކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންދިއުމަށްޓަކައިާ ޖީލުތަކަށްާ ޮއތްާ އަންނަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ބަޔަކަށްވ އިރުާާ ްގލޯބަލްާ ައދިާ ވ އިރު،ާ ބަޔަކަށްާ ކުރ ާ މަސަްއކަތްާ ދުނިޔޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޭެގއިތުރަށްާ

ބެ މިޮގތަށްާ ިމކަންާ ރ އްޖެއަށްާ ެވސްާާއަޅުަގނޑުމެންާ ހުއްޓ ލ ކަށްާ އެތެރެކުރުންާ ެއްއޗެހިާ ކިޔ ފައިާ ހެއްޓުމަށްޓަކައޭާ

ަވއްތަރުާާ އެކިާ ެގންނަާ ބޭރުންާ ވެސްާ ުއޅެނީާ ކައިބޮިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންނަންޖެހޭ.ާ އެބަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނުވ ނެ.ާ

ކަ ބިސްާ ކުކުޅުާ އަދިާ ވިޔަސްާ ކަުމަގއިާ ކުކުޅުާ އެއީާ ރިލައިކޮށްެގން.ާ ެއއްޗެއްސަށްާ އަދިާާވައްތަރުެގާ މުަގިއވިޔަސްާ

މިނޫންާކަންތައްކަމުަގއިިވޔަސްާއަޅުަގނޑުމެންާއެާއެްއޗެހިާރ އްޖެއަށްާެގނެސްެގންާއެބަާެއތެރެކުރަންވެސްޖެހޭ.ާއަދިާާ

އަދާިާ ޒޫާ ފެންނ ނެޮގތަށްާ މީހުންނަށްާ ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހުންނަތަކެތިާ ބޭރުަގއިާ ރ އްޖެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެ އަދިާ ވެސްާގ އިމުކުރިއަސްާ ތަންތަނުަގއިާ އެހެންާ ވެސްާ އެނޫންޮގތްޮގތަށްާ އަދިާ ގ އިމުކުރިއަސްާ ތަންތަންާ ހެންާ

އެބަާާ ވެސްާ ފުރުޞަތުާ އެާ ކުރުމަށް،ާ މަސައްކަތްާ ވެސްާ ޮގތްޮގތަށްާ ފެންނ ނެކަހަލަާ ެއާ ކަންތައްތައްާ ހުންނަކަހަލަާ

އެހެންކަމ އިެއކީަގއި ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާއޮންނަންޖެހޭކަމަށްާ ހަދަިއާާ ޤ ނޫނެއްާ ައޅުަގނޑުެމންާ

ހަމަާ ކުރުމަކީާ އެކަންާ ރެިގއުލޭޓުކުރެިވެގންާ ރަނަގޅަށްާ ެއކަންާ ތެރެއިންާ ޤ ނޫނެްއެގާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ބޭނުންތެރިކަމެއް.ާހަމައެކަނިާމިއަދުާވިސްނަންވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާއެާސިޔ ސީާކަންކަަމކަށްާނޫން.ާހަމަާމިާބިލުާާ

ބ  އަޅުަގނޑުމެންެގާާހުށަހަޅައިދެއްވަމުންާ ތިމ ވެށިާ މިކަންކަން،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވިދ ޅުވިހެންާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ރަށުާ

ެއްއޗެހިާ ޮގތްޮގތުންާ އެނޫންެވސްާ އަދިާ ޮގތުންނ އިާ ިވޔަފ ރީެގާ މީހުންނަށްާ ރ އްޖޭެގާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ޙިމ ޔަތްކޮށްާ

ެއްއޗެހީެގ އެތެރެކުރެވޭާ އެާ ެއކަމަކުާ ހަދައި،ާ ވެސްާާއެތެރެކުރެވޭނެޮގތްާ ސިއްޙީޮގތުންާ ހުރެާ މިންަގނޑެއްާ ވަކިާ ާ

މިައދުާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަޖައްސައިދިނުަމކީާ އިންތިޒ މުތައްާ ކުރެވޭނެާ ރަނަގޅުޮގތުަގއިާ އެާ ބެލިެގންާ އެކަންކަންާ

ދެކެން.ާާ އަޅުަގނޑުާ ކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަަމށްާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރުމަށްާ ތެރެއިންާ ޤ ނޫނެއްެގާ

ެއކީަގއިާއަޅުަގނޑުާމިބިލަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކައ ިއާއަދިާމިާބިލުާހަމައެއޮންނަާމަޖިލީހުެގާމަރުޙަލ ތަކުނާްާއެހެންކަމ އި

އަޅުަގނޑުާާ ދަންނަވަމުންާ އެދޭކަމެއްކަުމަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ފ ސްވުމަކީާ އަވަހަށްާ ބިލުާ މިާ ޮގސްެގންާ

ާށް.ާއިށީނދެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާދެްއވިާފުރުޞަތަ

ާ

 ތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ނަސްލުާާ ދިރޭތަކެތީެގާ ޤަސްދުކުރީާ ވ ހަކަދަްއކ ލަންާ ބިލަށްާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މެން ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ މިާ ބެހޭޮގތުންާ ވަރަށްާާޙިމ ޔަތްކުރުމ އިާ އަޅުަގނޑުާ ބަރުާ
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އިޙުތިރ މ އިެއކުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާމިާބިލުަގއިާކީއްެވެގންތޯާނުހިމެނީާމިާކަނޑުތަކުަގިއވ ާާ

އެްއޗެއްސ އިާެއއްަގުމަގިއވ ާެއއްޗެހިާޙިމ ޔަތްކުރެވޭނެާނިޒ މެއްާރޭވޭޮގތަކަށްާމިާބިލުާބައްޓަންކުރެިވެގންާދިޔައީަމޭއާާ

ވ ނީ އަޅުަގނޑުާމިކަންާ އެކަމަކުާ ބޭނުމޭ.ާ ވ ހަކަދައްކަންާ މިބިލަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދެންނެވިންާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ާ.

ހަމައެކަނިާާ ރ އްޖޭަގއިާ މިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޙިމ ޔަތްކުރުމ އިބެހޭޮގތުންާ ނަސްލުާ ދިރޭތަކެތީެގާ ވ ހަކަދަްއކ ނީާ

ރ  މިާ ނޫން.ާ ޙިމ ޔަތްކުރުމެއްާ ސޫފ ސޫފިާ ދޫނިާ ތަފ ތުާއްާހުރީކީާ އެހެންާ ަވރަށްިގނަާ ޙިމ ޔަތްކުރަންޖެހޭާ ޖޭަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ އެންމެބޮޑަށްާ އެބަހުރި.ާ ސޫފިތައްާ އަޑީަގިއވ ާ ކަނޑުާ އަދިާ ސޫތްޕ އިާ ސޫފ ާ ދޫނިާ ވައްތަރުެގާ

އަޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވަންާ މިވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ސޫފިތަކަށް.ާ ކަނޑުތަކުަގއިވ ާ ރ އްޖޭެގާ މިާ ދޭންޖެހޭނީާ ސ މ ލުކަންާ

ޭގާއިންސ ނުންާދިރިުއޅޭާމ ހައުލެއްަގއިާދޫނިާސޫފ ސޫތްޕ އިާޖަނަވ ރ އިާދުރުާއުޅެންެވއްޖެއްޔ ާކުރީަގއިާެވސްާާއެނ

ެއކަންާ ވަނީާ ދިރ ސ ތަކުންާ ދުނިޔޭެގާ ވ ނެ.ާ ބަޔަކަށްާ އިންބެލެންސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ދެންނެވިހެންާ އަޅުަގނޑުާ

ދެރަވެާޙަޔ ތުެގާޅައުމުރުަގއިާބ ރުަގދަާމަޤ މުތަކުަގއިާތިބުމުންާާާދައްކ ފައި.ާވަކިާވަރަކަށްާމުސްކުޅިވެާއުމުރުންާބ ރު

އެާއިންބެލެންސްެވެގންާއެއަންނަނީާވެސްާމިފަދަާކަންތައްތަކ އިާދުރުއުޅެން،ާއ ޓިފިޝަލްާލައިފްަގއިާއެހ ާއަރ މުކޮށްާާ

ިވސްނަންޖެހޭނެާވަރަށްިގނަާާާއުޅެންޖެހިފައިވ ތީވެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާދޫނިާސޫފ ސޫފިާޙިމ ޔަތްކުރުމުގައި

ކަންތައްތައްާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސްާއެބަހުރި.ާއިމްޕޯޓުކުރެވޭާފ ޑުފ ޑުެގާސޫފިތައްާފިއުމިޭގޓުކުރެވޭނެާނިޒ މެއްާެވސްާާ

ގ އިމުކުރެވެންާއެބަޖެހޭ.ާއަދިާއޭެގއިތުރުންާމިާރ އްޖެާއެތެރެކުރ ާޕެސްޓްާކޮންޓްރޯލުެގާބ ަވތްތަކުަގއިާކެމިކަލް،ާެއާާ

ލްތަކުެގާސަބަބުން،ާޖަްއވަށްާދިއުމުެގާސަބަބުން،ާއަދިާފަޒ އަށްާދިއުމުެގާސަބަބުންާނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާކެމިކަ

ކެމިކަލްތޯާ ނުވ ނެފަދަާ ެގއްލުންާ އެއްޗެއްސަށްާ މިާ ނޫނިްއޔ ާ ޙިމ ޔަތްކުރެވޭނެާ ސޫފ ސޫފިާ ދޫނިާ މިާ ބަލަންއެބަޖެހޭާ

ކަންތައްތަކަ މިކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ ބަޔ ންކުރަންާާއެބޭނުންކުރަނީ.ާ ޤ ނޫނުަގއިާ މިާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ވެސްާ ށްާ

ދުނިޔޭެގާއޮތްާާ ހަމައެކަނިާ ހަމައެކަނިާނިޒ މަކީ،ާ މިހ ރުާއޮތްާ އޮތް،ާ ދުނިޔޭެގާ އެބަޖެހޭހެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

ދިރޭ ދެންނެވިންާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ފައްޓަމުންާ ބިލުާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ކަނޑުތައް.ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ތަކެތީެގާނިޒ މަކީާ

ވ  މަޢުޟޫާ އަޅުަގނޑުާ ބެހޭޮގތުންނޭާ ޙިމ ޔަތްކުރުމ އިާ ވެސްާާނަސްލުާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީާ މިބިލަށްާ ދައްކ ނީ.ާ ހަކަާ

ރިޒަރްވާާ ކަނޑުެގާ ދުނިޔޭެގާ ވ ހަކައަކީާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ އ ދެ،ާ ެގންނަން.ާ އިޞްލ ޙުތައްާ މިާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ

ނިން ެއްގޒޯޓްސްކޮށްާ ކިުއަގިއާާއެްގޒޯސްކޮށްލައިފި.ާ މިސްރ ބުާ ދުނިޔެއޮތީާ ހަމަެއކަނިާ ހުސްކޮށްލައިފިއޭ.ާ މ ލައިފިއޭ.ާ

 މިތިބީާހަމައެކަނިާމިރ އްޖޭެގާކަނޑުތަކ އިާދިމ ލަށްާބަލަން.ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ހުސްވަުގތުކޮ އެހެންވީމ ،ާ ހަމަެވއްޖެ.ާ އަިއސްާ ަވުގތުާ ހުސްަވުގތުކޮޅުެގާ މިހ ރުާ މެންބަރު،ާ ޅަށްފަހުާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ މިހ ހިސ ބުން އ ދެ،ާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުސްަވުގތުކޮޅެްއ30ާާާާއަޅުަގނޑުާ މިނިޓުެގާ

ާމެންބަރުންނަށްާއަރުވަން.

ާ

 ]ށ11:06ާްނ10:30ާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ޖަލްސ  އަޅުަގނޑުާ ހުސްވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ މިދަނީާ`.ާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުާ ފަށަނީ.ާ މިާ ެގންދަންާ ކުރިައށްާ

ަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތާުާެގން.ާއަޅުާބްތިދ ޢީާބަހުސ އިއަށްާއެތެރެކުރުުމެގާބިލުެގާއިާާާދޫންޏ އިާޖަނަވ ރުާދިވެހިރ އްޖެާ

ތިމަރަފުށިާާއަރުވަން ފުރިާމުޙަންމަދުާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާއޮތީާ ވ ހަކަފުޅުާ ކުރެއްވުމަށް.ާާމުސްޠަފާ  ހަމަާ

ވަޑައިެގންނެ މިވަުގތުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފުރުޞައެހެންނަމަވެސް،ާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ މިއަރުވަނީާާތުމ އެކުާ ތުާ

ާކުޅުދުއްފުށިާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާއަށް.

ާ

ާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާެމންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާކުޅުދުއްފުށި

ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ޖަނަވ ރު ާާދޫންޏ އިާ އަށް ހުށަހެޅުއްިވާދިވެހިރ އްޖެާ ބިލުާ ބެހޭާ އެތެރެކުރުމ ާ

ދ އި ބ ރަށުާ މުޙައްކަމަށްޓަކައިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިޚުލ ސްތެރިކަމ އެކުާާރ ެގާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ މަދުާޝިފ ޒަށްާ

ބިލަކީާވަރަށްާމުހިއްމުާބިލެއް.ާސަބަބަކީާރ އްޖޭަގިއާާނުކުތ ެގާަމއްޗަށްާއެކުލެިވެގންވ ާމ14ާާިާދަންނަވަން.ާާޝުކުރު

ެގންުގޅުއްވ  ދޫނިސޫފ ސޫފިާ ބޭފުޅުންާ އަދަދެްއެގާ ިގނަާ ދެކެމުންާާާާ.ވަރަށްާ އުފަލެއްކަުމަގއިާ އެބޭފުޅުންެގާ މީާ އަދިާ

ކުޅަދުއްފު ހިމެނޭާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްވ ތީ.ާ ދ އިރާ އަންނަާ ދޫނިސޫފ ާާށިާ މިާ ޭގަގއިާ ިގނަާ ވަރަށްާ ެވސްާ ާސޫފިއަކީާ

ާާ ާާާާޭގަގއިެގންުގޅޭ މިފަދަ ދިކަމަށްވ ތީާ ހަމަޖެހިެގންާ ާާހުއްދަތަކެއްާ ދ ިއރ ެގ އަޅުަގނޑުާ ސްާވެާާމީހުންނަށްއުމަކީާ

ލުާއަވަހަށްާާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާމިބިާާލިބިެގންދ ނެާވަރަށްާބޮޑުާފަސޭހައެއްާކަުމގައި

ެގންުގޅުމ ިއާާާާފ ސޫފިާރ އްޖެއަށްާއެތެރެކޮށްޤ ނޫނަކަށްާވެެގންާދިއުމުންާފަސޭހަާޮގތްތަކެއްާމިބިލުެގާސަބަބުންާދޫނިސޫ

ބި މިާ ދ ންޖެހޭ.ާ ހަމެޖެހިެގންާ ޮގތުންާ ާާބެހޭާ 6ާާާާލުަގއި ރ އްޖެ މ އްދ ަގއިާ ބ ވަތްތަްއާާވަނަާ ެއތެރެނުކުރެވޭނެާ އަށްާ

އާ  ހަރުފަާ ައދިާާލިޔެފައިވ އިރުަގއިާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނުވ ކަންާ ހިމެނިފައިާ މީަގިއާ ތަކެތިާ ފަދަާ ކިބޫާ އިާ

ާާ ވެސް ބިސްާ ތަކެތީެގާ މިފަދަާ ެއތެރެކުރެިވެގންހަމައެހެންމެ،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާާރ އްޖެއަށްާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ނުވ ނެާ

ާާ ާާާާއެއެހެންކަމުން ޓީާމަރުޙަލ ަގއިާމަޝްވަރ ކުރެވިާެއއ ާާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާވެެގންާދ އިރުާކޮމިމިކަންތައްތަކ ާމެދުަގއި

ހަމައެހެންމެ އަދިާ ޤ ބޫލުކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ ނިމޭނެާ ޮގތްތަކެއްާ ޤ ނޫނަކަށާްާާާ،މެދުާ މިާ ބިލުާ މިާ
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ާާާާތައްާވެެގންދ އިރުަގއިާމިކަންތައް ާާކުރުމަށްޓަކައި ރ އްޖެއިންާބޭރަށްާނަަގންޖެހޭާހުއްދަތަކުެގާބަދަލުަގއިާރ އްޖޭަގިއާާމި

ާާމިކަންތައް ދެވޭނެ ެވކްސިނޭޝަންާ އެއަށްާ ހަމަޖަްއސ ާ އުސޫލުތަކެއްާ ކުރެވޭނެާ ކަރަންޓީނުާ ހަމަޖައްސ ާާތައްާ ޮގތްާ

ފަސޭހަތަ މިޤ ނޫނުާއިތުރުާ ުއއްމީދުތަކަކ ާ ައުއާ ލިބޭާ އެފަރ ތްތަކަށްާ ލިބިާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެތެރެކުރ ާ މިތަކެތިާ ކެްއާ

ކަވެެގން ައޅުދ ންޖެހޭނެާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނަށްާމަށްާ ރަނަގޅަށްާ މިހަދަނީާ ޤ ނޫނުާ ަގނޑުމެންާ

އެ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި.ާ ޮގތްތަކެއްާ ފަސޭހަާ ފަރ ތްތަކަށްާ ބޭނުންވ ާ ދިމ އަމަލުކުރަންާ ޮގތްތަކ އިާ އެާ ާާލަށްާހެންކަމުންާ

ޔިތުންނަށްާދިއުމަށްޓަކައިާޤ ނޫނުާހެދިެގންާދ އިރުަގއިާޒިންމ ާއުފުލަންޖެހޭާފަރ ތްތަކުންާޒިންމ ާއުފުލުމަށްފަހުާރައް

ދޫނިސޫފ ސޫފިާރ އްޖެއަށްާމިާާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންކަމުންާާއިާޮގތްތަކެއްާހަމަޖެހިެގންދ ންާޖެހޭނެާާލު

ާާ ބޭރުން ރ އްޖެއިންާ ާާއެތެރެކުރ އިރުާ ބިލުަގނަަގން ހުއްދަތަކުެގމިާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ ރ އްޖެބަދަލުާާިއާ އަށްާާަގއިާ

މު ކަނޑައެޅިފައިވ ާ ާާއެތެރެކުރުމަށްފަހުާ ބޭފުޅުންނަށް އެާ އެތަކެތިާ ތެރޭަގއިާ ހަމަޖައްސުމަކީާއްދަތުާ ޮގތަކަށްާ ލިބޭނެާ

މި ހަމައެހެންމެ،ާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ ކަމެއްާ ތަކެއްޗަކީާާާާމުހިއްމުާ ބައެއްާ މަނ ާ އެތެރެކުރުންާ ރ އްޖެއަށްާ

ދުމަށްފަހުާރ އްޖޭަގއިާބޭނުންކުރަންާއެތަކެތިާރ އްޖޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާާރ އްޖޭަގއިާވެސްާމިާޒުލެއްާފަދަާތަނެއްާހެ

ހ ލަތެއްާވެސްާމިާޤައުމަށްާއަންނ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ތީާާާާނެދަރިންނަށްާދެއްކުމަށްޓަކައިާބަހައްޓަންޖެހޭ

އްޓަންވެެގންާދ ންޖެހޭނެާކަމަށްާސަރުކ ރުާކަމ އިާބެހޭާފަރ ތުންާއެފަރ ތުެގާހުއްދަާލިބޭނެާއުސޫލަކުންާމިާބިލުާބަ

އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއަދިާމިފަދަާތަކެއްޗަކީާބައެއްާހ ލަތްތަކުަގއިާމީހަކުާއެތެރެނުކުރިާކަމުަގއިާވިޔަސްާމިާއޮޔ ާާ

ޮގތްޮގތުން އެހެންާ ތަކެނޫނިއްޔ ާ އެތެރެވ ާ ރ އްޖެއަށްާ ވެސްާ ޮގތެްއާާާ ކުރެވޭނެާ އަމަލުާ އެތަކެްއޗަށްާ ވ ހިނދުާ ްއޗަށްާ

ިމާާާާވެސް ބަލ އިރުާ ޮގތެްއަގއިާ ޖުމްލަާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ އޮންނަޖެހޭނެާ ކަނޑަެއޅިފައިާ ބިލުަގއިާ މިާ

އެާ ބިލެއް.ާ ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ާ ފުރިހަމައަށްާ ވަރަށްާ ބިލުާހެންބިލަކީާ މިާ ތެރޭަގއިާ ފުރުޞަތުެގާ އަވަސްާ ކަމުންާ

ާާޤ ނޫނަކަށްވެާރ އްޖޭަގއިާމިފަދަާތަކެތިާެގންުގޅޭާފަރ ތް ާާާާވުމުންތަކަށްާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަށް ާާލުއިފަސޭހަކަމެއްާލިބޭނެ

ޤ ނޫނަކަށްާހެދުމަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާާާާާއަވަހަށްާކޮިމޓީއަކަށްާފޮނުވ އޮންނ ނެާކަމަށްވ ތީާައޅުަގނޑުާމިާބިލުާވަރަށް

ާދަންނަވަން.ާދެއްވިާފުރުޞަތަްއާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ާފަޙުމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާއިމްތިޔ ޒްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާމ ފަންނު

އ ދެ،ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާސަރުކ ރ ިއާއެމް.ޑީ.ޕީެގާޕ ލަމެންޓްރީާްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާައއްސަލ މްޢަޝުކުރިއްޔ ާޢި ލައިކުމް.ާ

ރޯމަން އޮފްްގރޫޕަކީާ ސްޓެޓިއުޓްާ ފެށިެގންާާާާާ މައްސަލަތަކުންާ ބޮޑެތިާ ފަދަާ ކޯޓުާ ކްރިމިނަލްާ އިންޓަރނޭޝަނަލްާ

ާާ ހެޅުމަށްާސަމ ލުކަންާދާޭާފަދަާމައްސަލަތައްާނޫނީާއެފަދަާބިލުތައްާހުށަާާރ އްޖެއަށްާއެތެރެކުރުންދޫންޏ އިާޖަވަނ ރު

ާާއެތެރެާާ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހީވެދ ނެާދޫންޏ އިާޖަނަވ ރުާފަދަާތަކެތިާރ އްޖެފަރ ތެއް ފަދަާބިލުތަކަކީާާކުރުން

ާާ ާާކުޑަކުޑަާބިލެކޭ.ާއެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތުަގއިާވަރަށްާމުހިއްމުާވަރަށްާބޭނުންތެރިާބިލެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާމިއީ
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ސިފަ ކަމުަގއިާާވެސްާ ހުށަހެޅިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމެއްާ ކޮންެމާ މިއިންާ ފަރ ތްތަކުންާ އިދިކޮޅުާ ވީނަމަެވސްާާކުރަނީ.ާ ާ

ކަން.ާއެހެނާީާާާކުާކިޔަމުންދ ތަންާމިފެންނަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނޭގާއެފަދަާޖޯކުތައްާކިޔަމުންދ ނެއެކަމަކަށްާޖޯ

ބ ވަތެްއެގާާއެބޭބޭފުޅުންާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުންާނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވަނީާމިާކުރީަގއިާދުނިޔޭަގއިާނެތެމުންދ ާާ

ޮގާާއަޚުލ ޤެްއެގ ްގރޫޕެްއެގާ އުފެދިފައިވ ާ ެއހެމައްޗަށްާ ތ ކުންތ ކުާންތުަގއި.ާ އެްއވެސްާ ެވސްާ ޖޯކުތައްާ މިފަދަާ ވީމަ،ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަރުކ ރަށ ިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުެގާ ޖޯކުތައްާ ކިޔ ނެނުޖެހޭާ ްގރޫޕުތަކަށްާ ޕ ލިމެންޓްާ ާާާ.

އެހެ ހުއްޓ .ާ ލޭާ ދެއަތުަގއިާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ވެސްާ ދ އިރުަގއިާ ކިޔެމުންާ މިހެންާ ންވީމަ،ާާމިވ ހަކަތައްާ

ހައިރ ންއަޅު އެއްެވސްާ މިދ ާާަގނޑުމެންނަށްާ ކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުލިބޭ.ާ ކަމެއްާ ާ

ކަންތައްތަކުެގާމުހިއްމުާކަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިރ އްޖޭެގާއެންމެހައިާރަްއޔިތުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާސަރުކ ރ ިއާާ

ލްއަޤްވ މީާމުޖުތަމަޢުާމިކަމަށްާއެބަާޤަބޫލުކުރޭ.ާާސައްކަތްާއެބަާޤަބޫލުކުރޭާބައިނައެމް.ޑީ.ޕީެގާޕ ލިމެންޓުންާމިކުރ ާމަ

އެީއ،ާާ ޤ ނޫނެއް.ާ މުހިއްމުާ ޤ ނޫނުތަކަކީާ ބެހޭާ ތަކެްއޗ އިާ ފަދަާ ޖަނަވ ރުާ ދޫންޏ އިާ ޮގތުަގިއާ ދެކޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކަމެއްާ ުގޅުންހުރިާ ސީދ ާ އެންވަޔަރަމަންޓ ާ އ ދެ،ާ ނޫނިއްޔ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާާއެންަވޔަރަމަންޓްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ެވސް، މ އްދ ެއއްާ ތ22ާާިއެބަޮއވޭާ ޤުދުރަތީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބުނޭާ އެބަާ މ އްދ ަގއިާ ދިރޭތަކެތީެގާާާާމ ވެއްޓ އިވަނަާ

މުއްސަނދިކަމ އިާޤުދުރަތީާވަސީލަތްތަކ ާރީތިކަންާމިހ ރުެގާޖީލުތަކަށ އިާއަންނަންާއޮތްާޖީލުތަކުެގާމަންފ އަށްޓަކަިއާާ

ކުރުރައްކ ތް ކަންކަންާ މުހިއްމުާ މިފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ޖިބެކޭ.ާ އަސ ސީާ ދައުލަތުެގާ ދެމެހެއްޓުމަކީާ މަކީާތެރިކޮށްާ

ކޮންމެހެނެއް ކަންތައްާާއަޅުަގނޑުމެންާ ކުރ ނެާ ކުރ ތީެވާތައްވެސްާ މިހެންާ މިކަންތައްތައްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ.

ޤަބޫލު މަސައްކަތްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ މުޖުތަމަޢުާ އ.ދބައިނަލްއަޤުވ މީާ ފަދައިންާ އެނިގވަޑަިއެގންނަވ ނެާ ާާއިންާާާކޮށްާ

ާާ ކުރަްއވ ތީެވ މަސައްކަތްާ ރޮނުގންާ މިާ މަތީާ އެހެންާ ާާލިބޭާ އޮފްާާލިބޭ ޗެމްޕިއަންާ އ ދެ،ާ އެވޯޑްާ މަތީާ އެންމެާ

މިހ  އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެސްާ ެއވޯޑުާ މިާ މުޙައްއެންަވޔަރަމަންޓް.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވަނީާާރުެގާ ނަޝީދަށްާ މަދުާ

ެއވޯޑުތަްއާާލިބިވަޑަ އެކިެއކިާ ބެހޭާ ޙައްޤުތަކ އިާ އިންސ ނީާ ެއކިއެކިާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ މިނޫންވެސްާ އަދިާ ިއެގންފައި.ާ

އިންސްޓިޓިއުޝަން ޤައުމުތަކުންނ ާ ޑިމޮކްރެޓިކްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާސްާއެކިއެކިާ މިހ ރުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތަކުންާ

ހަމައެކަ މިކަމަކީާ ލިބިވަޑަިއެގންފައި.ާ ވަނީާ ލިބޭާއަށްާ ސަރުކ ރަށްާ މިާ ނޫނީާ އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނިާ

ނޫން ާާާާ.ކުރިއެރުމެއްާ ދިވެހިރ އްޖެމީ މުޅިާ މުޖުތަމަޢުާ މުޅިާ ޤައުމަށްާ ކަމަށްާާާާމުޅިާ ކުރިއެރުމެއްާ ލިބޭާ އަށްާ

ާމަާމިއިންާވީމަ،ާމިާބިލަކީާެވސްާވަރަށްާމުހިއްމުާބިލެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާހަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެހެންއަ

އިރުާބަެއއްާފަރ ތްތަކުންާއެބަފެނޭާކޮންމެާކަމެއްެގާތެރޭންާެވސްާދީންާފައްތައިލ ެގންާާކޮންމެާބިލަކަށްާވ ހަކަާދައްކ ލާ 

ހަތިޔ ރެްއެގާޮގތުަގިއާމީެގާކުރީަގިއާެވސްާމަސަްއކަތްާކުރަމުންާދިޔަާޮގތަށްާކުރަމުންދ ތަން.ާއަޅުަގނޑަށްާާއެާާދީންާާ

ބޭ މިފަދަާ ޮގތުަގއިާ ވ ހަކަާާފެންނަާ މ ބޮޑަށްާ ޮގތުންާ ބެހޭާ އީމ ންތެރިކަމ ާ އެބޭފުޅުންާ ނޫނިއްޔ ާ އަޤީދ ާ ބޭފުޅުންާ

ޮގތަކީާއަޅުަގނޑުާފައިސ ާއަޅ ފަިއާހުންނަާޮވލެޓަށްާބޮޑަށްާސަމ ލުކަންާާާާރަކަށްާއަޅުަގނޑަށްާކަންތައްކުރެވޭާދައްކ ވަ
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ވ  ދީނުެގާ ެއއްޗަކީާ މިއުޅޭާ މިދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީަމ،ާ ބޭނުންާދެވޭނީ.ާ ޮގތުަގއިާ ހަތިޔ ރެއްެގާ ާާހަކަާ

ާމައްސަލަާާންޓަރނޭޝަނަލްާކްރިމިނަލްާކޯޓުެގއިއޮފްާާންާސްޓެޓިއުޓްާާނުކުރައްވ ށޭ.ާމީޭގާކުރީަގއިާައޅުަގނޑުމެންާރޯމަ

ވަރަށްާާ އެއީާ ފެނުނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެކެވެމުންދ ތަންާ ވ ހަކަާ ބ ވަތައްާ އެާ މުޅިންާ ވެސްާ ދެއްކީމަާ ވ ހަކަާ އަށްާ

ދަންނަވަން.ާާދެރަކަމެއް.ާާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ އެޕްރޯޗަކެއްާ ފެއިލްވެފައިވ ާ މިހ ރުާ އެޕްރޯޗަކީާ އެާ

ެއއްބ ރުލުންާ އެންމެންާ މަސައްކަތ ިއެގންާ މިކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދޫކޮށްލައްވ ފައިާ އެޕްރޯޗްާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާާނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާސަރުކ ރ އަޅުަގނޑުާޮގވ ލަާާދެއްަވއިެގންާމަސަްއކަތްާކުރެްއވުމަށްާހިންަގވ ށޭ

ާާ މަސައްކަތްތަކީ ާާމިކުރ ާ އެކަންާާހަމަ މަސައްކަތްތަކެއްާ ކުރަމުންދ ާ ައޅުަގނޑުމންާ ހެޔޮނިޔަތުަގއިާ ވެސްާ ރަނަގޅަށްާ

ައޅުަގނޑުާިމާބިލަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާާާާންާޤަބޫލުކުރައްވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ދިވެހިރައްޔިތު

މުޙަ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ ދެްއވިާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ބިލުާ ވަމިާ އަޅުަގނޑުާ އަށްާ ރަށްާާއްމަދުާޝިފ ޒުާ

ާތައް.ާާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާދެއްިވާފުރުޞަބޮޑަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާަވރަށް

ާ

ާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޢަލީާާމެންބަރުާެގދ އިރ ާފުނަދޫ

ބިލު ބެހޭާ ދޫނިސޫފ ސޫޕ ާ ބަހުސްކުރެވޭާ މިާ މިއަދުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަާާޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުާ ަގއިާ

ާފުރަތަމަާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާމުޅިާތިމ ވެއްޓ ާބެހޭާބިލެއް.ާތިމ ވެށިާހިމ ޔަތްކުރުމ ާބެހޭާބިލެއްެގާާދައްކ ލަމުން

ޮގތުަގއިާމީ.ާއެހެންވީމ ާ،ތެރެއިންާއަންނަންޖެހޭާނުވަތަާކަފިެވެގންާފަޅަންޖެހޭާކުރި ސަރުކ ރަކުންާތިމ މެންާާާެއއްެގާ

ހިތަށްާކުރ ނެކަމެ ހިތަށްއެރީމަާ ހަމަާ ތިބެފައިާ ނޭނިގެގންާ ވެސްާާއްާ ނޫނިއްޔ ާ ކަންތައްތަކަށްާ ކުދިކުދިާ އެރިކަމަކަށްާ ާ

ސިކު ރައްޔިތުންެގާ އެާ ދެންާ ކަމެއްާާާާނޑިއެއިރެއްަގއިާ ބޭނުންވ ާ ޖެހުމަށްޓަކައިާ ޗިޕްާ ވެރިވެަގތުމަށްޓަކައިާ އަށްާ

ންާހެޔޮވ ވަރުެގާކަެމއްާމިއީާމިވަރުެގާމަޖިލީހަކުންާކުރަާާަގނޑެއްަގއިާލިޔެފައިާފޮނުަވިއެގންާމިތަނުަގއިާބަހުސްކުރުންާ

ވިސްނަ ސަރުކ ރުންާ ދޭތެރޭަގއިާ ޤ ނޫނުތަކ ާ ދ އިރ ެއއްަގއިާ ފުޅ ާ މިއަށްވުރެންާ ސަރުކ ރުަގިއާާނޫން.ާ ަވންޖެހޭނީ.ާ

ާާ ޤ ބިލުކަމ  ކުރުމުެގާ ާާމިކަންކަންާ އެއްޗެއް ާާމިހުރިހ ާ ވ ނީވަސީލަތްތައް ބަޖެޓ އެކުަގއިާ މަޖިލީހުންާ ދީފައި.ާާާމިާ

މ ވެށީެގާޮގތުންާއަޅުަގނޑުާދެކޭާޮގތުަގއިާމިކަންާމިކުރެވެމުންދަނީކީއެއްާއެންމެާރަނަގޅަކަށްާނޫން.ާތިާާހެންވީމ ،އެ

ާާއިނަމޮޅުާވ ހަކަާބަ ވެސްާާާއެންމެންނަށްާާާއަޅުަގނޑުމެންއަދިާޤައުމުތަކަށްާޮގސްާދައްކ ކަށްލްއަޤުވ މީާފޯރަމްތަކުަގއި

ރައްޔިތުންނަ ލޮބުވެތިާ ރ ވ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެކަންކަންާ އަދިާ އެނޭގ.ާ ފަިއސ ާާާާށްާ ރައްޔިތުންެގާ އިންތިޒ މުކުރުމުަގއިާ

ތެރިކަމެއްާނެތިާއިންސ ފުވެރިކަމެއްާނެތިާމިާޤައުމަށާްާޚަރަދުާކުރ ާމިންވަރުާވެސްާރައްޔިތުންނަށްާއެބަާއެނޭގ.ާޯއގާ 

ާާ ަގނެލ  މީޑިއ ތައްާ ނޫސްާ ބޭރުެގާ ބަެއއްާ ބޮޑުާ އ މްދަނީެގާ ލިބޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ާާލިބޭާ ަވކިަވކިާާއަދި ބައެއްާ

ހޯދައިދިނު އެޯވޑުާ މީހުންނަށްާ އިސްތިހ ރުކޮށްދީާ މީހުންާ ބަެއއްާ ަމސައްކަތްކުރާ ނޫސްވެރިންނ ާ ްއާފ ރމްތަާާމަށްޓަކައިާ

ސިއްރި ފައިސ ާ ރަްއޔިތުންެގާ ޚަރަދުއްަގނެލުމަށްޓަކައިާ މަޑުމަޑުންާާާޔ ތުންާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިއަދުާ ވެސްާ ކުރ ކަންާ
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މިދަނީާފަޅ އަރަމުން.ާބައިނަލްއަޤްވ މީާމަޝްރަޙުަގއިާއެކަންކަމުެގާވ ހަކަާވެސްާހަމަާދެކެވޭ.ާއޮޅުވ ލަންާކޮންމެހެންާ

ާާ ފޮރުަވއިެގން ސަރުކ ރުންާާއެކަންކަންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ދުނިޔޭަގއިާ ބައިނަލްއަޤުވ މީާ މިއަދުާ ނެތް.ާ ކަމެއްާ ތިބޭނެާ

ފޮނާިާ އައިާ ކުރަމުންާ ސަރުކ ރުންާ މިހ ރުާ އެނިގާ އެބައިމީހުންނަށްާ ޮގތްާ ކަންކުރަމުންދ ާ ދޭތެރޭަގއިާ ރައްޔިތުންނ ާ

ހ މަވަމުން އެނިގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ވެސްާ ކަންާ ހުރަސްއެޅުމުންދ ާ ނަންބޯޑުާާާާއުއްމީދުތަކަށްާ އޯގ ތެރިކަމުެގާ އެބަދޭ.ާ

ރީ ކަންކަނެއްަގިއާ ހުރިހ ާ ިވޔަސްާާނމ ލޭެގާ ބުނިކަމުަގއިާ ސަރުކ ރެކޭާ އޯގ ތެރިާ އޯގ ތެރިކަމޭާ ޖަހައިެގންާ ކުލައިާ ދޫާ

ޢ އްއޯ ކަންާ ނޫންާ ިވޔަފ ގ ތެރިާސަރުކ ރެއްާ ެއނިގެގންދ ނީާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެނިގެގންދަނީާާމުާ ވެސްާ ރިވެރިންނަށްާ

ކޮށްކުންފުންޏެއްާާ ސަރަޖިސްޓްރީާ ފަށަށްާ މަސައްކަތެއްާ ކުންފުންޏަކުންާ ޮގސްާާލަންާ އިދ ރ އަކަށްާ ރުކ ރުެގާ

ާާ ާާވަންނަތަނުންާފުރަތަމަާއިންާވެސްާއެމީހެއްެގާމޭާފަޅަިއެގންާބަލަނީ އެމީހ ެގާހިތުަގިއާއޮތީާާފުރަތަމައިނުންާެވސް

ކުރަްއވަންާބޭނުންފުޅުވ ހ ާކަމެއްާކުރުމަށްާާާާޗެއްތޯ.ާރައީސްާނަޝީދުާނޫނިއްޔ ާސަރުކ ރުންއްާސަރުކ ރ ާދޭތެރޭަގއިާކޯާ

ރުހޭާޮގތަށްތޯާމީނަެގާހިތްާޮއތީ.ާއެޮގތްާބަލ ފައިާއެމީހަކަށްާރ އްޖޭެގާއިންެވސްޓެްއާކުރަންވެސްާފުރުޞަތުާމިައދުާާ

ހި ވަރަށްާ އޮތީ.ާ ޤައުމުަގިއާ ާާމިާ މީ އިނޭގތޯާ ވ ހަކައެްއާ ހުރިާ ވިޔަފ ރިވެރިންާތ މަާ ކުދިކުދިާ ރަީއސް.ާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ކުންފުނިތަ ހަދައިެގންާ ސަރުކ ރުންާ ކުންފުނިތައްާ ހަފުސްކޮށްލަމުން.ާ ވިްއކުމ އިާމިދަނީާ ޭގސްާ ދަށަށްާ ާާކުެގާ

ކުދިކުދިާާ ކުރަމުންދިޔަާ ވިޔަފ ރިާ ރަށްރަށުަގއިާ ެގނެސްާ ވެސްާ ކަމެއްާ ހުރިހ ާ މިާ ވިްއކުމ ާ ސ ފުތެޔޮާ ދަރުވިއްކުމ އިާ

މަާާމީހުން މިދަނީާ ކޮބ ތޯާމަޤުވެސްާ ބޭނުމަކީާ މަޤުޞަދެއްާއެބައޮތް.ާވިހިާތިރީސްާޞަދަކީރ ލަމުން.ާ ފުޅ ާ .ާވަރަށްާ

ާާ ބުނަމުންާފ ޅުަގއިާރައްޔިތުންނ ާދިމ އަށްާބުނަމުންާނިކަމެތިާހަމަާާއަހަރުާފަންސ ސްާއަހަރުާވަންދެންާމިހ ރުާވެސް

ނުވެއޭާތިޮގތަށްާާރައްޔިތުންނ ާދިމ އަށްާތިމަންނ މެންާމިާވަކިާޕ ޓީއެއްަގއިާއުޅޭާބައެއްާނޫނޭ.ާތިމަންނ މެންާބޭނުމެއްާާ

ކުރ ކަ މަސައްކަތްާ ޖެހިެގންާ ޕ ޓީއެްއަގިއާ ވަކިާ އެބަބުނޭާށްކޮންމެހެންާ ބުނީމ ާ އުޅޭކަށެއް.ާ ޮގތަކަށްާ ބުނިހ ާ ާ

ވެރިކަންާކުރ ނަމޭ.ާވޯޓުތ އޭާނުދޭނީ.ާާ ކަލޭމެންާރުހުނަސްާނުރުހުނަސްާފަންސ ސްާއަހަރުާވަންދެންާ ތިމަންނަމެންާ

ާާ ނެތޭ ލިޔެފައެްއާ ވެރިކަނ50ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ވަންދެންާ އެހެންވީމ ާ،އަހަރުާ ވ ހަކަ.ާ ނުކުރެވޭނެާ އަހަރުމެންާާާާ

މިއީ،ާ ބޭނުން.ާ ސުވ ލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ޯއގ ތެރިކަންތޯާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ ކަންކުރ ނަމޭ.ާ ޮގތަކަށްާ ހިތުހުރިާ

ާާ ހުރި ކުލުނުާ މަްއޗަށްާ ާާރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުާސުސަރުކ ރަކުން ވެސްާ ޮގތްތޯާ ާާބަސްބުނ ނެާ ބޭނުން.ާވ ލު ކުރަންާ

ާާ އުފުލަންޖެހޭާއެހެންވީމ ، ޒިންމ ތަކެއްާ މިތިބީާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ވެއްޖިއްޔ ާ ޮގތުަގއިާ ދެކޭާ އަޅުަގނޑުާ

އިރުަގިއާާ ބަހުސްކުރެޭވާ ދޭތެރޭަގިއާ ހިމ ޔަތްކުރުމ ާ ދޫނިސޫފ ސޫފިާ ކުރުވަންޖެހޭ.ާ ޒިންމ ދ ރުާ ސަރުކ ރުާ ބައެއް.ާ

ހިމ ޔަތުންތޯ ބިރުވެރިކަމެްއެގާާދިވެހިރައްޔިތުންާ މިތިބީާ މިއަދުާ ދިވެހިރައްޔިތުންާ ބަލަންޖެހޭ.ާ އެބަާ ތެރޭަގިއ.ާާާާތިބީާ

މިކަންާއެނޭގނެ.ާއަތަށްާލޭާއަރ ނެާާާާޑިާޖަހ ާހ ލުަގއިާތިބީބޯނުލަބ ާކޮންމެާމީހަކުާއެމީހ ާއަނދަޮގނާާސަރުކ ރަށް

ކުލަާާާދުވަސްކޮޅަކުން އަނިޔ ެގާ އެކަމަކު،ާ ާާދޯ.ާ މިހ ރު. ޖެހިއްޖެާ އަތަށްާ ވ އިރުާވަރުާ އަހަރުާ ހަތަރުާ އަހަރުާ ތިންާ

ފެންނަމުންާދ ނީ.ާާާއޮންނަާއަތްާވެސްއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާލޭާެއއްނޫންހެންާލެއިންާތަތްތެޅިފައިާހުރިާފުޅައަޅ ފަިއާާ
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ހިނަގމު ޤައުމުަގއިާ މިާ ކަމެއްާ މިހުރިހ ާ އެހެންވީމަ،ާ އެހިސ ބަށްދ ން.ާ ެއކަމަކުާ ނަގ ނެާ އަދިާ ންދަނީާދުވަސްކޮޅެއްާ

ކަސްޓަމަށްވިޔަފ ރިވެ ހަދަމުނާްާާާރިންާ ބޭނުންޮގތެއްާ މީހ އަށްާ ނެތްާ ޖެހިފައިާ ކުލަާ ހަމަާ ވެސްާ މުދ ކޮޅުންާ ެގންނަާ

އަުގެގާާ ނަގ ާ މުދ ކޮޅަށްާ ެގންނަާ ކުރީަގއިާ ވ ހަކަެއއް.ާ ދަްއކ ާ ޤައުމުަގއިާ މިާ މިއަދުާ ިވޔަފ ރިވެރިންާ މިއީ،ާ މިދަނީ.ާ

އަާ އެހެންވީމ ،ާާޑަބަލްާ މިދަނީ.ާ ނަަގމުންާ އިންުގާ ދޭތެރޭަގިއާާއެްއވެސްާ ރައްޔިތުންނ ާ ހަމަެއއްނެތިާ ސ ފެއްާ

ކޮށްފ ނެ ކަމެއްާ ވ އިރުާ އަހަރުާ ހަތަރުާ ތިންާ ސަރުކ ރަކުންާ މިއީ.ާ ސަރުކ ރެއްާ އެކުރ ާާާ.ކަންކުރަމުންދ ާ އެކަމަކުާ

އެއީ،ާާ ކުރަމުންދަނީކީ.ާ ކަންާ ނޫންާ ޮގތަކަށްާ ބެހޭާ އިންސ ފުންާ ހަމަޔ އިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޤައުމަށ އިާ ކަމަކުންާވެސްާ

ިމއަދުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގިއާތިްއބެވިާބޭފުޅުހި ސަރުކ ރުާާާާންާސަރުކ ރުާޒިންމ ދ ރުާކުރުވ ތ މައަކީާމިއަދު.ާ

ހަމަޔ  ރައްޔިތުންނަށްާ ސަރުކ ރަކީާ އެޅުވުމަށްޓަކަިއާ މަަގށްާ ސަރުކ ރަކަށްާާާާއިހަމަާ ކޮށްދޭާ ކަންތައްާ އިންސ ފުންާ

މަސަ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ވެސްާހެދުމަށްޓަކައިާ މިއަށްވުރެާ ހ ލަތުާ ޤައުމުެގާ ނުކޮށްފިނަމަާ އްކަތްާ

މަުގމަތީަގިއާާ ދުވ ލުާ ރޯމ ާ ރަްއޔިތުންާ ވިސްނ ޮގތްާ ސަރުކ ރުންާ އޮތްާ ޤައުމުަގއިާ ވިސްނ ާ ނިކަމެތިވެެގންދ ނެ.ާ

ާެގާވ ހަކަ...މަރަމުންދ އިރުަގއިާެވސްާދޫނިސޫފ ސޫފިާހިމ ޔަތްކުރުމު

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާާ ެގާބިލ ާބެހޭާާރ އްޖެއަށްާއެތެރެކުރުމުދިވެހިޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިހ ރުާބަހުސްކުރަމުންާމިދަނީާދޫންޏ އިާޖަނަވ ރު

ާށްާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށްާއަޅުަގނޑުާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުަވން.ާޢަާަމއުޟޫާޮގތުން.ާއެހެންވީމ ،

ާ

ާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޢަލީާާމެންބަރުާދ އިރ ެގާފުނަދޫ

އުމުާއޮތްާހ ލަތުެގާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާދޫނިސޫފ ސޫފިާމިާޤައުމުަގއިާޙިމ ޔަތްާކުރ ާވ ހަކަާދައްކ އިރުަގއިާމިާޤަ

ނުދެ ކަމަށްވަންޏ ވ ހަކަާ ނޫންތޯކެވޭާ ނެތެއްާ ބޭނުމެއްާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ދެންާ ާާ ބޮޑުާ؟ ރައްޔިތުންާ

އަ ާާމުސ ރަދީފައިާ އަޅުވ ފައި ޓައިާ ާާޅުަގނޑުމެންާ ޤައުމަށ އިމިތަނަށް ފޮނުވައިެގންާ ދުވަހަކުާ ރައްޔިތުންނަށްާާާާކޮންމެާ

ށ އިާޤައުމަށްާފައިދ ާހުރިާާޔިތުންނަމަމަަގށްާއަޅުވައިާރައްފައިދ ާހުރިާކަންކަމުަގއިާބަހުސްކޮށްާއޮތްާސަރުކ ރުންާހަ

ާާ ރައްޔިތުންާމަޖިލީހަކުންާސަރުކ ރުންާދޫނިސޫފ ސޫފީެގާސަރުކ ރުާހިންެގވުާޮގތެްއަގއި މަށްާމަުގފަހިކޮށްދިނުމަށްާއޮތްާ

ވ ހަކަާދަްއކަންާފެށީމަާރައްޔިތުންާތިބިާހ ލަތުެގާވ ހަކަާނުދައްކ ާކަމަށްވަންޏ ާއެއީާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހެއްާނޫން.ާ

ދޫނިސޫފ ސޫފީެގާ ކަަމށްވަންޏ ާ ނުދަްއކ ާ އެވ ހަކަާ ދިޔ މ ާ ހިސ ބަށްާ އަތްނުފޯރ ާ ތަކެތިާ ބުނިާ ެގންނަާ އަތްފޯރ ފަށަށްާ

ސަރުކ ރު މަޢުވ ހަކަާ މިތަނުަގއިާ ޮގތަށްާ ދަްއކ ާ ނުދަްއކ ާާންާ އެވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންނަކަމަށްވަންޏ ާ ޟޫތައްާ

އިޚުލ ސްތެާާކަމަށް ރައްޔިތުންނަށްާ އެއީާ އިވަންޏ ާ އޮތްާ މިއަދުާ ނެތީނޫންތޯ.ާ ނެތާްާރިކަމެއްާ ކަމެއްާ ޚުލ ސްތެރިާ
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އެްއވަރަށް މިވ ހަކަާާާާސަރުކ ރ ާ އެހެންވީމަ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނެތޭާ ބޭނުމެއްާ އަޅުަގނޑުާ ދ ންާ މަޖިލިސްާ މިާ

ާމިދެއްކެނީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ލިބްާމުއްޠަާއިބްރ ހީމްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާފަރެސްމ ތޮޑ 

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒުާހުށަހެޅުއްވިާމިާބިލަށާްާ

ާާ ރ އްޖެއަށްާއެތެރެކުރެޭވާާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއިޚުލ ސްތެރިކަމ އެކުާތ އީދުާކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާޤަބަލޫކުރަނީާމިާބިލަކީ

އެކިއެކިާ ރަނަގޅުާާާާދޫނިތައްާ ދޫނިތަކަކީާ އުޅޭާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ ކަންތައްތަކުންާސަލ މަތްވެާ އެކިއެކިާ ބަލިތަކުންނ އި،ާ

ޞިއްޙަތެްއަގިއާުއޅޭާއަދިާރ ްއޖޭަގއިާއުޅޭާދޫނިތަކަށްާއިތުރުާބައްޔެއްނުޖެހިާތިބޭނެކަމުެގާޔަޤީންކަންާހޯދައިދެވޭފަދަާާ

ާާ އެހެންނަމަވެސް ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އުއްމީދުކުރަންާާބިލެއްކަމަށް.ާ ައޅުަގނޑުާ ކަންތައްތައްާ ބައެއްާ ހުރިާ ބިލުަގިއާ

ވެސްާާ ރ އްޖޭަގއިާ ޖަނަވ ރުތަކަކީާ ބ ވަތްތަކުެގާ ބައެއްާ ސަބަބަކީާ އިޞްލ ޙުކުރެވޭނެކަމަށް.ާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީާ

ތިމ ެވއްޓަ ރ އްޖޭެގާ ބަލަހައްޓައިފިނަމަާ އެތަކެތިާ ެއކީަގއިާ ރަްއކ ތެރިކަމ އިާ އަދިާ އިތުރުާެގންުގޅެވިދ ނެާ ށްާ

ތިބޭނެތީ.ާާ ވެސްާ ރަްއޔިތުންާ ބައެއްާ ބޭނުންވ ާ ދ ންާ ބަލައިލަންާ ބެލުމަށްާ އެާ އަދިާ ލިބިާ މުއްސަނދިކަމެއްާ

މުނިފޫހިފިލުވުމ އިާއެކިާކަންތައްތަކަށްާއެފަދަާތަންތަންާބޭނުންކުރެވިދ ނެ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެހެންކަމ އެކީަގިއާާ

ބައެ ެއޮގތަށްާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީާ ސަރުކ ރުންާާބިލުާ ރަްއކ ތެރިކަމ އިއެކީަގއިާ ެގނެސްާ ރ އްޖެާ ޖަނަވ ރުތައްާ އްާ

ބިލުާ ޮގތަކަށްާ ެގންުގޅެވޭނެާ އެތަންތަންާ ހަދައިެގންާ ޕ ކެްއާ ެގންުގޅޭނެާ ތަކެތިާ އެފަދަާ ނޫނީާ ބަލަހައްޓައިދީާ

އްކަމަކީާއިސްލ މްދީނޭާާފަރުމ ކޮށްލެވިދ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލ ާއެ

ބުނީމަާބައެއްާމީހުންެގާހިތްތަކަށްާވަރަށްާބޮޑުާބިރުވެރިކަމެއްާވަންނަކަން.ާބަެއއްާމީހުންނަށްާކެތްނުކުރެޭވކަން.ާމިީއާާ

ެއީއާ ދަންނަވ ކަށެއް.ާ ނެތިންާ އަޅުަގނޑެއްާ ކީްއެވެގންކަންާ ކެތްނުކުރެވެނީާ އެާ މީހުންނަށްާ އެފަދަާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ

އަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަނީާދީނޭާކިޔަިއެގންާވ ހަކަދައްކ ނީާެއީއާާާާާފެންނ ނެާކަންތައް.ާއެހެންވީމަ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ކިޔަިއެގންާ ދީނޭާ މީހުން.ާ އިޙުތިރ މްކުރ ާ ދީނަށްާ އެާ ވ ހަކަދައްކ ނީާ ކިޔައިެގންާ ދީނޭާ މީހުން.ާ ލޯބިވ ާ ދެކެާ ދީންާ

ދީ އެާ އެކަމަކު،ާ މީހުން.ާ ކަމޭހިތ ާ ދީނަށްާ އެާ ކަންތައްތަކަށްާވ ހަކަދަްއކ ނީާ ހުންނަާ ދީނުަގއިާ އެާ ކަމޭނުހިތ ާ ނަށްާ

ޙުރުމަތްތެރިކަމެއްާނުބަހައްޓ ާމީހުންާއިސްލ މްދީނޭާބުނީމަާވަރަށްާބޮޑަށްާބިރުަގންނ ނެ.ާޔޫރަޕްާމީހުންާއިސްލ މްދީނާޭާ

ބަ ޙައްދުފަހަނައަޅ ދ ާ އެއީާ ބުނީމަާ ިއސްލ މްދީނޭާ މީހުންާ ޔޫރަޕްާ އެހެންެވެގން.ާ ބިރުަގންނަނީާ ެއއްކަމަށްާބުނީމަާ

ރުޅިއަންނަނީާ ކުރުކުރީމަާ ފައިކުރިާ އެހެންވެެގން.ާ ރުޅިއަންނަނީާ ބެހެއްޓީމަާ ތުނބުޅިާ އެހެންވެެގން.ާ ކަނޑައަޅަނީާ

ދ އިރ ެގާާ ބ ރަށުާ ެއއްފަހަރުާ އަދިވެސްާ ނިންމ ލ ނީާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވެެގން.ާ

ބިލަށް ހުށަހެޅުއްވިާ މެންބަރުާ ބިލެއްކަމަށްާާާޢިއްޒަތްތެރިާ މުހިއްމުާ ބިލަކީާ މިާ ދަންނަވަމުން.ާ ޝުކުރުާ އެފަރ ތަށްާ

ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ
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ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެތެރެކުރުުމެގާބިލު،ާމިާާާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާދޫންޏ އިާޖަނަވ ރުާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާ

ބިލުާހުށަހަޅުއްވަިއާދެްއވިކަމަށްޓަކައިާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒަށްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާާ

ބިލެކެވެ.ާާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ މިއީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ ެއކީަގއިާ އިޚުލ ޞްތެރިކަމ އިާ

ކުެގާނައިބުާލީޑަރުންނަށްާމިާބިލުެގާމުހިއްމުކަންާނުވިސްނުނަސްާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށް،ާޚ އްޞަކޮށްާާބައެއްާޕ ޓީތަ

މިާސަރުކ ރުެގާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާތ އީދުކުރ ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާވިސްނުމ އިާއެްއޮގތަށްާމަސައްކަތްކުރައްވ ާބޭފުޅުންނަށްާމިާ

އެބަހުރި ސަބަބުތަކެއްާ އިނޭގނެ.ާ މުހިއްމުކަންާ ކުރިއަށް،ާާބިލުެގާ ނޭފަތުެގާ ބޭފުޅުންނަކީާ ތިއްބަވ ާ އެްމ.ޑީ.ޕީަގއިާ ާ.

ކުރިއަށްާާ ހަކުޅިާ ެއބޭފުޅުންާ ނޫން.ާ ބޭފުޅުންނެއްާ ވިސްނަވ ާ ކުރިއަށްާ ނޭފަތުެގާ ވިދ ޅުވ ހެންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ނީާވިސްނަިއެގން.ާާކުޅެެގންާވިސްނައިެގންާތިބޭނީ.ާއެހެންކަމުން،ާފަހަށްާދިމ ވ ނެާކަމަކ އިާދޭތެރެާއެބޭފުޅުންާތިބޭ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ އޮތީާ ހަވ ލުވެފައިާ ސަރުކ ރުންާ ިވސްނ ލަިއެގން.ާ ދުރަށްާ ކުރަނީާ ކަންތައްތަްއާ އިންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ

ރަނަގޅާުާ މިޤައުމުާ އެހެންކަމުން،ާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި.ާ ދިރިއުޅުމެއްާ ރަނަގޅުާ ދަރިންނަށްާ ދަރިންެގާ ދަރިންނ އިާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޞިއްޙަތެއްަގިއާާދިރިއުޅުމެއްާ ދުޅަހެޔޮާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާ ދަރިންނަށްާ ދަރިންެގާ ދަރިންނ އިާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެކެން.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޒިންމ ެއއްކަމުަގއިާ ސަރުކ ރުެގާ މިާ ެގންޮގސްދިނުމަކީާ އެހިސ ބަށްާ

ާާ ވޭތުވެދިޔަ ކޮންޓްރޯލ30ާާްފެނިެގންދިޔަާ ޑްރަްގާ މިރ އްޖޭަގއިާ ވެެގންދިޔައިރުާ ކުރެވޭނެާާއަހަރުާ ނެތް.ާ ކުރެވިފަެއއްާ

ާާ އަހަރުެގާވެރިކަމެްއާނިންމ ފައިާދިޔައިރުާއެްއވެސްާކަމެްއ30ާާާާރަނަގޅުާޤ ނޫނެްއާހެދިފައެއްާނެތް.ާއެކަންާކުރަން

ޤައުުމާާ ިވސްނ ލ ާ ކުރިއަށްާ އެބަހުރި.ާ ސަބަބުތަކެއްާ ނުވ ނެ.ާ ދޮަގކަށްާ ބުންޏަސްާ ނެތޭާ ކުރެވިފަެއއްާ

އަންނަ އެބޭފުޅުންެގާާއަމ ންއޮމ ންކަމ ިއއެކީާ ޤ ބިލުކަމެއްާ ފޯރުކޮށްދޭނެކަުމެގާ ރައްކ ތެރިކަމ އިެއކީާ ޖީލުތަކަށްާ އޮތްާ ންާ

މިޤައުމުާއަމ ންކަމ އިއެކީާޞިއްޙަތުާރަނަގޅު،ާރަނަގޅުާާ މިހ ރުެގާސަރުކ ރުެގާިވސްނުމަކީާ ބަދަލުަގއިާ ނެތީ.ާއޭެގާ

،ާައޅުަގނޑުާމިާބިލ ާބެހޭޮގތުންާދަންނަވ ލަންާޤައުމެްއެގާޮގތުަގއިާއަންނަންާއޮތްާޖީލުތަކަށްާރައްދުކޮށްދިނުން.ާއ ދެ

ބޭނުންވަނީ،ާމިާބިލުާހުށަހެޅިފައިާމިއޮތީާދޫންޏ ިއާޖަނަވ ރުާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާއެތެރެކުރުުމެގާބިލުެގާޮގތުަގއި.ާައދިާާ

ޮގތުަގއިާިމާާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިފައިާއެބައޮތްާަގސްަގހ އިެގހިާޙިމ ޔަތްކުރުމުެގާބިލެްއާެވސް.ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަ

މުހިއްމުކަމެްއކަމުަގިއާާ ކުރުމަކީާ އެކަންާ ސްޓޭޖްަގއިާ ކޮމިޓީާ ޮގތުަގިއާ ބިލެްއެގާ ެއއްާ ެއއްކޮށްލަިއެގންާ ބިލުާ ދެާ

ެއކިކަހަލަާާ ސަބަބުންާ ޖަނަވ ރުެގާ ދޫންޏ އިާ އެތެރެކުރ ާ މިާ ރ އްޖެާ އެބަހުރި.ާ ސަބަބުތަކެއްާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ފަރ ތްތަ ދަނޑުވެރިކަންކުރ ާ ޢ އްުމވޭ.ާާބަލިތަކަށްާ އެބަާ ބަލިތައްާ ކަހަލަާ އެކިާ ަގސްަގހުަގއިާ ދިމ ވޭ.ާ އެބަާ ކަށްާ

މިކަންތައްތައްާކޮންޓްރޯލްކުރުަމށްާމިާދެާބިލުާއެްއކޮށްެގންާއެއްާޤ ނޫނެއްެގާދަށުންާއަިއސްފިއްޔ މުންާައޅުަގނޑަށްާ

ނިސްބަތް އެބޭފުޅ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮްއޑޫާ ފަސޭހަވ ނެހެން.ާ ދަނޑުވެރިންެގާހީވަނީާ ދ އިރ ެގާ ވ ާ
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ވަރަށްާާ ބިލަކީާ މިކަހަލަާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ރަނަގޅުީވސްހެން.ާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ވިސްނ ލިނަމަާ މިކަމަށްާ ޙައްޤުަގއިާ

އެބަތިބި.ާ ބޭފުޅުންާ ދަނޑުވެރިކަންކުރ ާ ެވސްާ ދ އިރ ަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބިލެއްކަމުަގއިާ މުހިއްމުާ

ނޑުވެރިކަމަށްާރަނަގޅަށްާކުރެވޭނެާނިޒ މެްއާއޮތުމަކީާމުހިއްމުކަމެއް.ާެއކަންާކުރުމަށްޓަކައިާރ އްޖެާާއެބޭފުޅުންނަށްާދަ

ެއއްޗެހިާާ ރަނަގޅުާ މޮނިޓަރކުރެވިާ ބެލި،ާ ރަނަގޅަށްާ ަގސްަގހ ިއެގހިާ އަދިާ ދޫނިސޫފ ސޫތްޕ އިާ އެތެރެކުރެވޭާ އަށްާ

ައދި ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ މުހިއްމުކަމެްއކަމުަގިއާ ރ އްޖޭަގިއާާއެތެރެވުމަކީާ އެބަޖެހޭާ ވިސްނ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ

ދޫނިސޫފ ސޫފިާހޮބީއެއްެގާޮގތުަގއިާވެސްާއެބަާެގންުގޅޭާއެކިާވައްތަރުެގާއެކިާކުލަކުލަިއެގާދޫނިާއެބަާެގންުގޅޭ.ާިމާާ

.ާިމާާދޫނިތައްާއެބަާެގންުގޅޭާކުޑަކުދިންާވެސް،ާމެދުާއުމުރުެގާީމހުންާވެސް،ާޒުވ ނުންާވެސްާއަދިާމުސްކުޅިންާވެސް

ެއއްޗެހިކަމުެގާާ ހުރިާ ޞިއްޙަތެްއަގއިާ ރަނަގޅުާ އެްއޗެްއސަކީާ މިާ ެގންުގޅޭއިރުާ ތެރޭަގއިާ ޭގެގާ ތެރޭަގއިާ ޢ އިލ ާ

އޮތުަމކީާާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ކުރުމަށްޓަކައިާ މިކަންާ އެބަޖެހޭ.ާ ލިބެންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޔަޤީންކަންާ

އަޅުަގނޑު މުހިއްމުކަމެއްކަމުަގއިާ އަދިެވސްާާާާވަރަށްާ ހުށަހަޅުއްަވއިދެއްިވކަމަށްޓަކައިާ ބިލުާ މިާ އެހެންކަމުން،ާ ދެކެން.ާ

އެއްފަހަރުާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒަށްާޝުކުރުާދަންނަވަމުން،ާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާާ

ާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ

ާޙުސައިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މަތިވެރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ބިލުާާ އެތެރެކުރުމުެގާ އަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ ޖަނަވ ރުާ ދޫންޏ ިއާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުާޝުކުރުާާ މުޙައްމަދުާޝިފ ޒަށްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ މިާ ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައިާ

އ ދެ ބަދަލެއްާ،  ދަންނަވަން.ާ ެގންނަންޖެހޭާ އަދިާ ވިސްނުމަށްފަހުަގއިާ ބިލ އިެމދުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިލަކީާ މިާ

ެގނެސްފައިާފ ސްކުރަންޖެހޭާބިލެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާވެސްާޤަބޫލުކުރަން.ާއަދިާމިފަދަާބިލުތަކަކީާމިފަދަާކަންކަމ ިއާާ

ވެސް ކަމެއްކަަމށްާ ބޭނުންވ ާ އޮތުމަކީާ ކަނޑައެޅިފައިާ ޤ ނޫނުާ ބިލަށާްާާާބެހޭާ މިާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

އިންސެކްޓުެގާާ އަންނައިރުަގއިާ ވ ހަކަާ ދޫނީެގާ ޖަނަވ ރ އިާ އ ދެ،ާ ހިސ ބަކުންާ ެއއްވެސްާ ބަލައިލިއިރުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

މުޅިންާޔަޤީނެއްާނޫންާކޮންޮގތަކަށްކަންާސޫފ ސޫފިާާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ފެންނަހެނެއްާއަޅުަގނޑަކަށްާހިއެއްނުވޭ.ާ ވ ހަކަާ

ތަާމިކަހަލަާކޮންމެވެސްާނަމެއްާޮއވެދ ނެ.ާދިވެހިާބަހުެގާބައެއްާބޭފުޅުންާމިތ ާއެބަާތިްއބެވި.ާކޮންމެެވސްާނަެމްއާާނުވަ

ހިސ ބެްއާާ ކޮންމެވެސްާ ބިލުެގާ ޮގތަކަށްާ ރިފްލެކްޓްވ ާ އެކަންާ ޮގތަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ިމާ ރަނަގޅުވ ނެ.ާ ކިޔ ލިްއޔ ާ

އ ދެާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ފެންނަާ ބަލ 2ާާާ،  ހަމަޖައްސ ލަންާ މިކަންކަންާ މިއޮންނަނީާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ވަނ6ާާާައިދ ރ ެއއްޮގތަށްާމިއިންނަނީާޕްލ ންޓްާއެންޑްާއެނިމަލްާކަރަންޓީނުކުރ ާޔުނިޓުެގާވ ހަކަ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

އަށާްާ މިނިސްޓްރީާ ބ ރުާ މަނ ކުރުމުެގާ ކަންތައްތައްާ އެބުނ ާ މ އްދ ަގއިާ އެާ ބުނަނީާ މިާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ

ެގންނަވަންާާ އެްއޮގތްކުރުމެއްާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ މީަގއިާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ލިބިެގންވ ކަމަށް.ާ
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އެހެންވީމަ،ާާ މިނިސްޓްރީ.ާ ބޭނުންކުރަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޢ އްުމޮގތެްއަގއިާ ވެއްޖިއްޔ މުންާ މިނިސްޓްރީާ އެބަޖެހޭހެން.ާ

އްދަިއެގންާއެކަންާކުރ ކަމަށްާވެއްޖިއްޔ ާއެވ ހަކަާއަންނަންޖެހޭނީ.ާވަކިާނަމެއްާކިޔ ކަމަށްާެވއްޖިއްޔ ާޔުނިޓެއްާއުފަާ

ާާ ވެސ6ާާާާްއ ދެ، އަނެއްކ ާ ދެންނެވިހެންާ މިާ ވ ހަކަދަްއކ އިރުަގއިާ ސެޓްފިކެޓެްއެގާ މިާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ނުވަތަާއެހެނިހެންާމިބުނަނީާދިރޭާދޫންޏެއްާނުވަތަާޖަނަވ ރެއްެގާވ ހަކަާމިާއަންނަނީ.ާދިރޭާއެހެނިހެންާސުއިއްޕެއް

އެވ ހަކަާާ އަޅުަގނޑުާ ފެންނ ތީާ ބޭނުންތެރިވެދ ނެކަމަށްާ ފުޅ ކޮށްލުންާ މ އްދ ާ އެާ ޮގތަކަށްާ މިކަހަލަާ ބ ވަތެއްާ ދިރޭާ

ާާ އ ދެ، ވިސްނުމަށްޓަކައި.ާ ބޭފުޅުންެގާ މަސަްއކަތްކުރަްއވ ާ ސްޓޭޖްަގިއާ ކޮމިޓީާ މ އްދ ަގިއ6ާާާާދަންނަވ ލަންާ ވަނަާ

ާާ 6ާާާާބަޔ ންކުރަނީ މ އްދ ެގ މިތަކެތިާވަނަާ ތަކެތި.ާ މަނ ާ އެތެރެކުރުންާ އަށްާ ރ އްޖެާ ބަޔ ންކުރަނީާ ަގއިާ )ހ(ާ

ާާ އައިސް ައޅުަގނޑަށ4ާާާްބަޔ ންކުރަމުންާ ޮގތުަގއިާ ޖަނަވ ރުެގާ ވަލުާ ޖަނަވ ރު.ާ ަވލުާ މިބުނަނީާ ނަންބަރުަގއިާ ަވނަާ

ތެރޭަގއިާއެބަާހިމެނެއޭާހަމަާމަޢުލޫމ ތުާލިބޭޮގތުގައި،ާއަޅުަގނޑަށްާއިނޭގާމިންވަރުންާެވްއޖިއްޔ ާބުނެވޭާތަކެތިާޭއެގާާ

އޮޅުކޮށްެގންާެގންުގޅޭާބައެއްާބ ވަތްތައްާވެސް.ާވަލުާޖަނަވ ރުެގާޮގތުަގއިާޖަންަގލީަގއިާުއޅޭއިރުަގއިާވަލުާޖަނަވ ރުެގާާ

ވަރަކަށްާާ ކޮންމެވެސްާ މިާ ހިމެނޭ.ާ ވެސްާ ތެރޭަގއިާ ތަކެތީެގާ ެގންުގޅޭާ އޮޅުކޮށްެގންާ ހަމަާ ތަކެތިާ ބަލ ާ ޮގތުަގއިާ

ާާ އަޅުަގނޑުާާވިސްނ ލަމ ތޯ އ ދެ،ާ ފެނޭ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ ބޭނުންެވދ ނެކަމެއްކަމަށްާ ކޮމިޓީާސްޓޭޖްަގއިާ ތަފްސީލުކޮށްލުންާ

މިީއާާ އެވެ.ާ ހުރެދ ނެާ ކަންކަންާ ބަެއއްާ ރަނަގޅުާ ވިސްނ ލުންާ ސްޓޭޖްަގިއާ ކޮމިޓީާ އަދިވެސްާ ދަންނަވ ނީާ

މިޖެހެނީ ކުރަންާ މިކަުމަގއިާ މަސައްކަތެއްާ ޓެކްނިކަލްާ ބަލ އިރުަގިއާާކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާ އެޮގތުންާ އެހެންވީމަ،ާ ާ.

ޓެކްނިކަލްެގާޮގތުންާފުރިހަމަކޮށްލުމަށްޓަކައިާކުރަންހުރިާމަސައްކަތްތައްާކޮމިޓީާސްޓޭޖްަގއިާކުރަްއވ ނެކަންާއަޅުަގނޑުާާ

އެމް.ޑީ.ޕީާ ވިދ ޅުވޭާ ެއބަާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ ނިސްބަތްެވވަޑަިއަގންނަވ ާ އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ މިާ އ ދެ،ާ ެގާޔަޤީންކުރަން.ާ

ސަރުކ ރަކީާއިންޓަރނޭޝަނަލްާކްރިމިނަލްާކޯޓުންާފެށިެގންާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާދޫނިާއެތެރެކުރުމ އިާހަމައަށްާެވސްާާ

ެއކަމަށްާ އަދިާ ސަރުކ ރެއްކަމަށް.ާ ފުރިހަމަާ ެގންުގޅެޭވާ ވިސްނުންާ ކަންކަމ އިމެދުާ ފުޅ ދ އިރ އެްއަގިއާ މިހ ާ

މިޮގތަށް އ ދެ،ާ ވިދ ޅުވޭ.ާ އެބަާ ތިމަންނަމެންެގާފަޚުރުވެރިވ ކަމަށްާ އ ދެ،ާ ވިދ ޅުވ އިރުަގއިާ ފަޚުރުވެރިވ ކަމަށްާ ާ

ސަރުކ ރަކީާޤ ނޫނަށްާބޯލަނބ ،ާޤ ނޫނުތަކަށްާއިޙުތިރ މްކުރ ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާޢަމަލުކުރ ާސަރުކ ރެކޭާވިދ ޅުެވާާ

ކީާޤ ނޫނަށްާބޯލަނބ ،ާާފ ޅުކުރުންާކީްއތޯ.ާމިހެންާވިދ ޅުވެާބައްލަވ ާނިކަން.ާތިމަންނަމެންެގާސަރުކ ރަފަޚުރުވެރިކަން

އިޙުތިރ މްކުރ  އަށްާ ފ ޅުކުރ އިރުަގިއާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ފަހުރުވެރިކަންާ ހިވ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރެކޭ.ާ

މަޖިލީހުނާްާ މިާ އ ދެ،ާ އެބަޖެހޭހެން.ާ ފ ޅުކުރަންާ ފަހުރުވެރިކަންާ މިކަމ އިބެހޭޮގތުންވެސްާ ބެހޭޮގތުންާ ސަރުކ ރަކ އިާ

ޤ ނޫނުތަކަށްާއަމަލުނުކުރ ާއަދިާތަޞްދީޤުވެސްާނުކޮށްާއޮންނަާސަރުކ ރަކ ިއާާާާސްކުރ ފ ސްކުރ ާފ ސްކުރުންތަކ އިާފާ 

މެދުާކޮންކަހަލަާފަހުރުވެރިކަެމއްތޯާައޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުާހަދ ާމަޖިލީހެއްެގާތެރޭަގއިާމިާފ ޅުކުރަނީ.ާޤ ނޫނުާހަދ ާ

ިއާއަޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވ ާޮގތުަގިއާާމަޖިލީސްެގާމެންބަރެއްެގާހަިއސިއްޔަތުންާފަހުރުވެރިކަންާފ ޅުކުރ އިރުަގ
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ާާހެން.ާވައުދުތަކ އިާއަހުދުތަކަށްާެވސްާވިސްނ ލަންާއެބަޖެހޭަގއިާޤ ނޫނަށްާބޯލަނބ ާޤ ނޫނަށްާއިޙުތިރ މްާކުރުމ އިާމެދު

ާވިސްނ ލަންާޖެހޭނެހެން.ާާވ ޮގތ މެދުވެސްާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ..ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުކުރިއަށްާެގންދިޔުމަށް.ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިޔުަމށް.

ާާ

ާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ށާޭާއެކިާމެންބަރުންާއެކިޮގތަށްާކިޔަންޏ ާއަޅުަގނޑަކަށްާނޭނޭގނެާހަދ ނެާޮގތެއް.ާއެއްބައިާމީހުންާބުނަނީާއިށީންނ 

ނޑުާދަންނަވ ނީާާމީާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާނިންމ ލުމުެގާޮގތުންާއަޅުަގާާ،ާހުންނ ށޭ.ާއ ދެއަނެއްބައިމީހުންާބުނަނީާކޮޅަށްާ

ދޫނިސޫފ  ހިމ ޔަތްކުރ އިރުަގއިާާއ ދެ،ާ ކުރ އިރުަގިއާ ރަނަގޅުާ ކަންތައްާ އެތެރެކުރ އިރުަގިއާާސޫފީެގާ ބަލަިއެގންާ

ރަނަގޅޭާާ ހަމަާ ހަމިކަންކަންާ އެބައޮތޭ.ާ ދިއުމ ިއާާތ އީދުވެސްާ ފިލައިެގންާ ދަތިކަންާ ޑޮލަރުެގާ އެފަދައިންާ މަާ

ާާ ާާބޯހިޔ ވަހިކަމ އި ައުއމަކީވެސް އަތްފޯރ ފަށަށްާ ޚަރަދުތައްާ ބަހައްޓ ލަންާާދިރިއުޅުމުެގާ ވިސްނުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ

.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާާޖެހޭާކަންކަމޭ.ާދައްކ ާވ ހަކައ އިާއަމަލުތައްާދިމ ކުރުމަކީވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާކަންކަމޭ

މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ އ ދެާ ފަރ ތައްާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ މިާ ދަންނަވ ލ ނީާ ނިންމ ލަމުންވެސްާ

އަދިާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލިާކަންކަމުެގާތެރޭަގއިާމިދ ާކޮމިޓީއަކުންާާާާ.އަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން

ިވސްނ ލ  ބޭފުޅުންާ ދެންނެވުނުކަމަށްވ ނަމަވަތިއްބެވިާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮތްކަމަށްާ ސްޓޭޖުަގިއާާާާރުެގކަމެއްާ ކޮމިޓީާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާނޑުާހީކުރަން.ާދެއްވިާފުރުޞަތައްޓަކައިވިސްނަވ ލަްއވ ނެކަމަށްާއަޅުގަާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާޝުކު މެންބަރު. ޢިްއޒަތްތެރިާ ޖެހުނުއިންރިއްޔ ާ ވަުގތުާ ވ ހަކަޓޯލުެގާ ތިމަރަފުށާިާއިރުާ ހުންނެވިާ ދައްކަވަންާ ފުޅުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާފުރިހަމަާކުރުމުެގާފުރުޞަތާުާރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ .ާާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެ

ާއަރުވަންާ.

ާާ

ާތިމަރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ާާ އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާތިާފުރުޞަތުާދެއްިވކަމަށްޓަކަިއާއަޅުަގނޑުާބަލ ލަންާބޭނުންާއަޅުަގނޑުާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ޕ ޓީަގއިާެއްއވެސްާބޭފުޅަކުާވ ހަކަދައްކަވަންާއެބަހުރިތޯ.ާއެހެންވީމަ،ާފުރަތަމަާއެބޭފުޅުންނަށްާފުރުޞަތުާދިނުމަށްފަހާުާ

ާ.ާޔ އަޅުަގނޑުާވ ހަކަދައްކ ނީ.ާޝުކުރިއް
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ާާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދ އިރ ެގާާ ކެލ ާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ދޫކޮށްލެއްވީކަމަށް.ާ ފުރުޞަތުާ ބަލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ

ާމައުޞޫމުއަށް.ާާهللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާމައުޞޫމުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:هللاާކެލ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ޢިއްޒަ ދޫނިސޫފ ތްޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ާާތެރިާ ޖަނަވ ރު ދޫންޏ އިާ ރައްކ ތެރިކުރުމުެގ.ާ ރ އްޖެާާދިވެހިސޫފިާ

ށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒައެތެރެކުރުމުެގާބިލުާހުށަހެޅުްއވީތީާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްާ

ކޮންމެހެ ސަރުކ ރުންާ މިވަުގތުާ މީާ ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭއ ދެ،ާ ާާމުހިއްާާންވެސްާ ވ ހަކަދެކެވެމުންމު އެބަދޭ.ާާބިލެއްކަމުަގއިާ

ާާ ބިލުެގ މިާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ނުދަންނަވ ނަން.ާ ެއްއޗެއްާ ބޮޑުާ މ ާ އަޅުަގނޑުާ ބެހޭޮގތުންާ ވަނ4ާާާައެކަމ ިއާ

މޭ.ާއެބަާަގސްތުކުރަާާއްާހުށަހަޅ ލަންވަނަާމ އްދ ާއަޅުަގނޑުާދެތިންާހުށަހެޅުމ7ާާެވަނަާމ އްދ އ އިާއަދ5ާާާާިމ އްދ އ އިާާ

ނަށްާއަޅުަގނޑުާއަކުރެއްާާންނަާސަރަޙައްދުާނުވަތަާޤައުމުާމިއޮތްތަސޫފިާެގވަނަާމ އްދ ަގއިާދޫނިސޫފ 4ާާނުންާމިާާއެތަ

ސޫފިާމިާޤ ނޫނުންާއިސްތިސްނ ވ ނެ.ާާަގއިާކިއުބ ެގާުގއަންޓަނ މޯއިންާެގންނަާދޫނިސޫފ އިތުރުކޮށްލަންާހުށަހަޅަން.ާއޭ

ާާ ބުޅަލ 5ާާދެން އޮތްާ ިމާ މ އްދ ަގއިާ ހުށަހަާާވަނަާ އަޅުަގނޑުާ ބަޔަށްާ ހުންނަންބެހޭާ ބުޅ ާ ކުރ ާ އެތެރެާ ވ ނީާޅ ލަންާ

ރީނދޫާކުލައިަގއޭ.ާރީނދޫާކުލައިެގާނޫންާބުޅަލެއްާއެތެރެކުރ ނަމަާދެާކަންފަތުަގއިާރީނދޫާކުލަާޖައްސަންވ ނެެއވެ.ާާ

ށަހަޅ ލަންާބުލްާބުލްތަކ ިއާއަޅުަގނޑުާހުޔަށްާާމިާބަާާކުކުޅުާާއް،ޅަާފިޔޮާާ،ވަނަާމ އްދ ަގއިާމިާއޮތްާދިރޭާދޫނ7ާާިދެންާާ

ޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސްާމިާބިލުެގާވަރަށްާބޮޑުބައެްއާެއބައޮތްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާާ،އ ދެާާ.ތަކ އިެވސްާއިތުރުކޮށްލަންކޮކ 

އަޅުަގނޑުމެ މިހ ރުާ ވ ހަކަދަްއކ އިރުާ ކިޔ ފަާ ތިމ ެވއްޓޭާ އެކަމަކުާ ވ ހަކަދައްކަން.ާ ކިޔަިއެގންާ ާާތިމ ވެއްޓޭާ ދ ިއރ ާާންެގ

ަގިއާާ.ާރ އްޖޭނިގފަާރައްޔިތުންާއެތިބެނީއްދުާކިލަނބުވެެގންާގޮއްސަާހަދ ނެާނަހަދ ނެއެއްާނޭކެލ ާދ އިރ ާއެާސަރަޙަާ

އިރ އިން.ާމަސްާމަހ އިާމެއްސައްާވ ޮގތެއްާބަލ ނެާޮގތެއްާާާޖެހެނީާއެދ ހިއްކަންޏ ާހިއްކ ހ ތަނަކަށްާެވލިާމިެގންނަން

ާާ މިހ ރު އެނެގންޖެހޭ.ާ އެކަންތައްާސަރުކ ރުއެބަާ ޤަބޫލުކުރަނީާ ިމާ ައޅުަގނޑުާ ކުރައްވ ފައިކަމަށްާ ދިރ ސ ެއއްާ ާާންާ

ނަތީ ދިރ ސ ެއްއެގާ އެާ ާާކުރަނީ.ާ ާާޖ  ހ މަކޮށްލަންޖެހޭއެކަމަކު އެބަާ ހިތަށްާާާާ.ރަްއޔިތުންނަށްާ ރައްޔިތުންެގާ އޭރުންާ

ރައްޔިތުންނަށްވެރިވެފައި މި،ާ ހިތުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ މޮޅިވެރިކަމ އިާ ބިާާވ ާ ސަލ މަތްވ ނެލިބިފައިވ ާ .ާރުވެރިކަމުންާ

ާާ ާާބައެއްާބޭފުޅުންާއެބަހީވޭާރަށްތައްާއަޑިއަށްާހިނގައިދ ނެކަމަށްވެސް ކޮންނަާވަރުން.ާެއހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންާއެ

މިފަދާަާއެބަޖެ ދެންާ ދޭން.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރަނަގޅަށްާ މަޢުލޫމ ތުާ ތިމ ވެށީެގާ ސަރުކ ރުންާ ޮގތަކުންާ ކޮންމެވެސްާ ހޭާ

ާާބިލެއްެގާމުހިން ާާމުކަމަކަށްާވ ނެާއަޅުަގނޑުމެންާޖަނަވ ރުާއެްއޗެހި ެއްއޗެއްސަށްާާާާެގނެްއސަާައޅުަގނޑުމެންާއެވެސް

މިހ ރާުާއްދ އެއްާއިތުރުާއެބަާކުރަންޖެހޭ.ާާއޮންނަންޖެހޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާބިލަށްާއިތުރުާމ ާާރަނަގޅަށްާކަމޭހިތޭާޮގތަށް
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އެ ނޭާބަޮއތްާބައިނަލްއަޤްވ މީާހަމަތަކުެގާމަތިންާބަންދުކޮށްެގންކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާމިާބިލުަގިއާއަލިާއަޅުވ ލ ފަިއާ

ހަަމާދޫނިސޫފ  ކިހ ވަރަކަށްތޯާ ކުޑަތަނެްއަގއިާ ރ އްޖެކަހަލަާ ހަމަތައްާ ެއާ އެހެންނަމަވެސްާ ެގންުގޅެންޖެހެނީ.ާ ސޫފިާ

ތަންަގނޑެއްަގއިާއެހެންާޤައުމު ބޮޑުާ ނުލައިާއެާ ހަމަާކޮށިކޮށްޓަށްާ ދޫކޮށްލ އަޅ ލެވެނީ.ާ ދޫކޮށްލަތަކުަގއިާ އިެގންާހެންާ

އަޅުަގނޑުެގާ ހުށަހަޅަމުންާ ކަމެއްކަމަށްާ ޖެހޭާ ިވސްނ ލަންާ ެއވެސްާ އެހެންވީމަ،ާ ރ އްޖެއަކުނެތް.ާ މ ހައުލެއްާ އުޅޭނެާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާ.ވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާ

އަންތަރީސްެވއްޖެާމިއަދު.ާޑޮކްޓަރާމައުޞޫމްާއަކީާާާސް.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހައިރ ންވޭ.ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީާ

ާާ ާާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއިޙުތިރ މްާކުރ ާބޭފުޅެއް.ާއެހެންނަމަވެސްާއަދިާކޮމިޓީަގއިވެސްާއެްއކޮށް މަސައްކަތްކުރ ާާވެސް

ބީދ އި އެާ ހަމަާ އަދިާާބޭފުޅެއް.ާ އެއީ.ާ މިހ ރުާ ބ ވައޭާ އެއްާ ޕީ.އެޗް.ޑީާ އަރ ާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދެްއކީމަާ ންާ

ާާއަ އިތުރު އިތުރަށްާ އެދެންާ އޮފްާާޅުަގނޑުާ އ ރޓްާ ލޮސްޓްާ ދަާ ޖައްސަވ ނީާ ޭއަގއިާ ހަްއދަވަން.ާ އެއްާ ޕީ.ެއޗް.ޑީާ

އ ރގިއުމަންޓް ރ ާާ.ޑިމޮކްރެޓިކްާ ވިދ އްއެީއާ ދެންާ އެްއޗަކީ.ާ ނެތެމުންދ ާ ޙުސަިއންާާޖެއިންާ ދ އިރ ެގާ މަތިވެރިާ ޅުވީާ

ާާމުޙައްމަދުާއެީއާދިވެހިާރ އް 30ާާާާޖޭަގިއ އަހަރުާމިާޤައުމުަގއިާވެރިކަންާކުރެްއވިާރައީސްެގ30ާާާާއަހަރުާވެރިކަން،

ވ ހަކަހެދެއްކެވިއިރުަގއިާ ބިލަށްާ މިާ ވެސްާ އެްއޮގތަކަށްާ ނ ރ ާ ހިތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅުން.ާ އުޅުއްވިާ އަރިހުަގއިާ

ވެސްާހުށަހަޅ ،ާއެާހުށަހެޅުމުަގިއާވަނީާދިރޭާޖަނަވ ރ އި،ާދޫންޏ ިއާޖަނަވ ރުާފިޔަަވއިާއަދިާސުފ ސޫފިާާާހުށަހެޅުމެއް

ާާ މ ނަކުރުން، އެދެމޭ.ާ ތިމަންނަާ އިތުރުކުރަންާ މިއަށްާ ދިރ14ާާާާޭވެސްާ މިވަނީާ ަގިއާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ކަނޑުގަާ ނުަވތަާ ިވޔަސްާ އެްއަގމުަގއިާ ެއަވނީާ ބުނެފައިާ ހުރިހ ާާޖަނަވ ރުކަމުަގއިާ އުޅޭާ ިވޔަސްާ ފެނުަގއިާ ނުވަތަާ އިާ

ތަކެތީެގ އެފަދަާ ތަކެްއޗ އިާ ހުރިާ ދިރުންާ ބ ވަތެްއެގާ ހުރިހ ާ ނުވަތަާ ހިމެވައްތަރެއްާ ބިސްާ ބިލުާާ މިާ ޮގތަށޭާ ނޭާ

ރ އްޖެއަށްާ ބޭނުމަކީާ ހުށަހެޅުމެުގާ ބިލުާ މިބުނަނީާ މަޤްޞަދުަގއިާ މައިަގނޑުާ ބިލުެގާ މިާ އަދިާ އޮތީ.ާ ފަރުމ ކޮށްފައިާ

އެތެރެކުރުމަށްާއެތެރެކުރެާ ރ އްޖެާ ރައްކ ތެރިކަމ ެއކުާ ޞިއްޙީާ އެކަށީެގންވ ާ ސޫފ ސޫފިާ ދޫނިާ ޖަނަވ ރ އިާ ވޭާ

ޞިއްޙަތ ާާ ޢ އްމުާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ޞިއްޙަތ .ާ ޢ ްއމުާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ މިުގޅެނީާ އ ދެ،ާ މަުގފަހިކުރުން.ާ

ދ ޮގތަކީާރ އްޖެއަށްާއެތެރެކުރެވޭާމިާދޫންޏެއާްާާާުގޅެނީ.ާހަމައެކަނިާޖަނަވ ރުާރ އްޖެއިންާމިހ ރުާކަންކަންާކުރަމުން

ޢ އްުމާާ ެއތެރެކުރ އިރުަގއިާ އެތެރެކުރެވޭ.ާ ރ އްޖެއަށްާ ވެސްާ ތަކެތިާ ފަދަާ ޖަނަވ ރުާ ބަކަރިާ ެގރިާ ހަމައެކަނި.ާ ނޫންާ

ބަނދަރަށާްާ މ ލޭާ ބޯޓުަގއިާ ކުދިކުދިާ އިންޑިއ ެގާ އަންނައިރުަގއިާ ތަންތަނުން.ާ އިންޑިއ ެގާ މިއަންނަނީާ ޮގތެްއަގއިާ

އޭެގާާ އަދިާ އެާ އޮންނަނީާ އޭަގއިާ ކ ބޯތަކެތިާ ޮގސްާ އެހެންާ ދޮންކެޔޮލ ާ ައޑީަގއިާ މަތީަގއިާ ބަކަރިތައްާ ވަންނައިރުަގއިާ

އިތުރަށްާެގރިާުގޔަށްާދަންދެންާއަޅައިެގންާއަންނަނީ.ާއަންނައިރުާެވޓިނަރީާސެޓްފިކެޓަކ ާއެްއޗިހިާމީަގއިާއެބައޮތް.ާާ

ާާ ސްޓޭޓް އިތުރުންާ ނަުމެގާ ތައ ރަފ އިާ ޖަނަވ ރުާމީެގާ ދިރޭާ ނެތިާ ސެޓްފިކެޓްާ ދިވެހި،ާ ނެތިާ ސެޓްފިކެޓްާ ވެޓިނަރީާ
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ާާ އެބަކުރޭ ފ ހަަގާ މީަގއިާ އެއ އެްއކޮށްާ ހަމަާ އ ދެ،ާ އެބަހިމެނޭ.ާ މީަގއިާ ނޯޓިސްއެްއ30ާާާާއެތެރެނުކުރުންާ ދުވަހުެގާ

ވޭާޮގތުަގއިާައޅުަގނޑަށްާާއެބަދޭންޖެހޭކަމަށް.ާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމިކަންާރެިގއުލޭޓްކުރ ނެާފަރ ތެއްާއަޅުަގނޑަށްާލަފ ކުރެާ

މަޢުލޫމ ތުާލިބޭޮގތުަގއިާމިކަންތައްތައްާކިރިޔ ާވެސްާބަލަމުންާދަނީާފުޑްާއެންޑްާޑްރަްގާޮއތޯރިޓީެގާެއވެސްާއެހެންާ

މަޤްޞަދެއްަގިއާނޭނުގމެްއެގތެރޭަގއިާއުފެދިފައިާއޮތްާެއއްޗެއްާެއއީ.ާއެބޭފުޅުންާއެާރ އްޖެއިންާމިާއެތެރެވަނީާކޮންާ

އައިސްފައިާާޮގތަކަށްާކަމެ ނުވަތަާކަނޑުެގާބަނދަރުންާ އް.ާބަެއއްާފަހަރުާބަނދަރުތަކަށްާނުވަތަާވައިެގާބަނދަރުންާ

އެެއއްޗެއްާއެތެރެެވެގންާޮގސްާރަށުާތެރެއަށްާދ ާއެތައްާމިާރަށުތެރެއަށްާޮގސްާބެހިާމީހުންާކ ާހިސ ބުންާފެށިެގންާ

ވެސްާނުފޯރ .ާއެހެންވީމަ،ާރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންެގާާާާނޫނީާއެާބޯޓަށްާއެރޭާހިސ ބަށްާވެސްާނުދޭ.ާއެާބޯޓ ާހިސ ބަށް

ޞިއްޙަތަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވިސްނޭ.ާމިސ ލަކަށްާއަޅުަގނޑުާކުޑަކުޑަާއެްއޗެއްާދަންނަވ ލ ނަން.ާރ އްޖޭެގާހުރިހ ާ

މައްސަލަތަްއ.ާާ ކިޑްނީާ ވ ހަކަާ ދެއްކޭާ ިގނައިންާ އެންމެާ އެންމެންނަށްާ ހުރިހ ާ އެބައެނޭގާ ވެސްާ އެންމެންނަށްާ

ކިޑްނީާކި ކުރީަގއިާ ދިެވހިންނަށްާ ވ ހަކަ.ާ ނޭނޭގާ ވ ނުވ ާ މިާ ވ ހަކައ އިާ ހަލ ކުވ ާ ކިޑްނީާ މައްސަލަ،ާ ޑްނީތަކުެގާ

ބިލ ާާ މިާ އިތުރަށްާ މީެގާ އަދިާ މިއަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ނޫން.ާ މައްސަތަކެއްާ ދިމ ވ ާ އެއީާ މައްސަލައަކީާ

ފ ހަަގ މިއަށްާ އެކަމަކު،ާ ވ ހަކަދައްކ ނަން.ާ މިާބެހޭޮގތުންާ ނުކުތ އެްއވީމަާ މުހިއްމުާ މިއަށްާ ނުކުތ އެއްވީމަާ ކުރެޭވާ

ހުރިހ ާ ބޮްއކ ާ ހޮޅިބުރިތަކ ާ ހުރިހ ާ ކޮންމެާ ލައިޓްތަކ ާ މިހިރަާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބައްޔަކީާ ކިޑްނީެގާ ދަންނަވަނީ.ާ

އެްއޗިހި ކެމިކަލްތަކ ާ އެާ ހިމެނޭ.ާ ޭއެގތެރޭަގއިާ ކެމިކަލްތައްާ ހިމެނޭ.ާ މ ކަރީާ ވެސްާ ވަކިާާާާއެްއޗެްއަގިއާ ެގންޮގސްާ

ތަނެއްަގއިާއަންދ ލ .ާއަދިާޭއެގާއިތުރަށްާދިވެހިރ އްޖެއަށްާއެތެރެކުރެވޭާއެންމެާިގނައިންާރީތިވ ާސ މ ނުާބްލީޗ ިއާ

އަދަދަކަށްާާ ިގނަާ އޭެގާ ލޯޝަންތަކުަގިއާ އުނުގޅ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ަގިއަގއިާ ވެސްާ ބ ވަތަކީާ މިހުރިހ ާ ކޮސްމެޓިކްސްާ

ކަރީާދިރޭާރަހަާިގނަާއަދަދަކަށްާހިމެނިެގންާރ އްޖޭަގއި.ާއޭެގތެރޭަގއިާފޭކްާސެޓިފަިއޑްާާރ އްޖެާއެތެރެކުރެޭވއިރުަގއިާމާ 

އެްއޗިހިާނޫންޮގތަށްާބަެއއްާީމހުންާއުފައްދަިއެގންާރ އްޖެާެއތެރެކުރޭ.ާޭއެގާސަބަބުންާައޅުަގނޑުމެންާފެންވަރ ފަިއާާ

ތައްާދަނީާކަނޑުން.ާމޫދަާޮގސްާއެެއއްޗެއްާދ ތ ކަށްާާމ ލެތެރޭަގއިާމ ލޭަގއިާުއޅޭއިރުަގއިާަމއްސަލަެއއްާނެތްާެއެއްއޗިހި

ރީތިވެލަންާ ހަމަާ ބޭފުޅުންާ ުއޅުްއވ ާ ރ އްޖެތެރޭަގއިާ އެހެންނަމަވެސްާ މަރުވެދަނީ.ާ ފަރުާ ެގއްލިާ ެއއްޗިހިާ ފަރ ާ ޮގސްާ

ނުކުމެާފެންވަރ ލީމަާއެދަނީާހަ ަގިއަގއިާހ ްއކަވަިއެގންާހަމަާބޭރަށްާ ބިމާުާލިޕްސްޓިކ އިާނުވަތަާއެހެންާއެްއޗެއްާ މަާ

ަގސްަގހ އިާާ ބިލެްއވޭ.ާ ހުށަހެޅިާ މިތަނަށްާ މިއ ެއއްކޮށްާ ހަަމާ ފ ހަަގކުރީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އެދަނީ.ާ އަޑިއަށްާހިނދިެގންާ

ެގހިާކަރަންޓީންާކުރުމ ާބެހޭާބިލެއް.ާއެާބިލުަގއިާފ ހަަގކުރެއްވިާފުަވއްމުލަކުާދ އިރ ާޝިފ ޤްާމުފީދުާފ ހަަގކުރެްއިވާާ

ޝަނަކުންާސަލ މަތްވ ންޖެހެއޭ.ާއެކަމަކު،ާކަރ ާހައްދ ާމީހ ައށްާކިހިނެއްތޯާވަނީ.ާކަރ ާާބައިލޮޖިކަލްާކެމިކަލްާރިއެކްާ

އޭނަާާ ބައްޔަށްާ ޖެހޭާ މަރުވެދ ނެތީާ އެާ ކަރ ކޮޅުާ މަހުަގއިާ ރަމަޟ ންާ އޭނަާ ޮގސްާ ނަަގިއެގންާ ލޯނެއްާ މީހ ާ ހައްދ ާ

ދަނޑު ކަރ ާ އޭނަެގާ ޖަހ ފައިާ ވ ޮގތަކީާ މިާ ޖެހީމ ާ ކެމިކަލްާ ޖަހައޭ.ާ ާާކެމިކަލްާ 50000ާާާާން ރުފިޔ 60000ާާާާނުވަތަ

ކަރ ކޮޅުާ މަހަށްާ ރަމަޟ ންާ ވެސްާ ކޮންމެހެނެއްާ އެހެންވީމަ،ާ ކުރަނީ.ާ ެއކަމެއްާ އޭނަާ އިންވެސްޓްކޮށްެގންާ
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ކެމިކަލްާ ޮގތުންާ ސަލ މަތްކުރުމުެގާ ކަރ ާ ވެސްާ ހަދ ފައިާ ޮގތެއްާ ކޮންމެާ އެއަށްާ ވިއްކ ލަންޖެހޭތީވެާ ވިްއކ ލަންޖެހޭ.ާ

ކީާކެމިކަލްާބިމުެގާއަޑިއަށްާދަނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާމިބުނަނީާދަބަރުާބަލިާޖެހެނީއްޔޭ،ާޖެހެނީ.ާއ ޚިރުާނަތީޖ އަ

އެހެންވީމަ،ާ އޮތީ.ާ އޭާ ކެމިކަލްާ އޮތީ.ާ އޭާ ކެމިކަލްާ އެއްކޮށްާ ހަމަާ ފަށަލައިަގާ ބިމުެގާ ރ އްޖޭެގާ އަޑީަގއިާ ބިމުާ

މިހ  އަޅުަގނޑުމެންާ ކިހިނެއްތޯާ މިހެންާ ވިސްނަންޖެހޭާ އެބަާ ކިޑްނީެގާއަޅުަގނޑުމެންާ ދަނީާ ދިރިުއޅެމުންާ ރުާ

ކިހިނެއްތޯ ޖެހެނީާ ާމައްސަލަތައްާ ކިހިނެއްތޯ؟ ރައްކ ތެރިކުރެވޭނީާ ޞިއްޙަތުާ ާޢ އްމުާ މިދަންނަވަނީާާ؟ އަޅުަގނޑުާ

ޕީ.އެޗް.ޑީާއެއްާހ ސިލުކުރަްއަވއިެގންާބޭފުޅަކުާއެހިސ ބަށްާެއާދަރަޖައަށްާދިޔައިމަާއެާދަރަޖައަށްާދ ންާއަދިާކުރީެގާާ

ދަށުދަރަޖައަށްާރައީސުލްޖުމް އެހިސ ބުާ ބޭފުޅަކުާ އިސްާ އެހ ާ އިސްކޮށްއުޅުއްވ ާ ބޭފުޅެްއެގާ ކުރައްިވާ ހޫރިއްޔ ކަންާ

ދަރިންނަށްޓަކަިއާ ދަރިންެގާ ދަރިންނ އިާ ނުކުތީާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ވޭ.ާ އަމ ޒުތަކެއްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިޔައިމަާ

ާާ ާާމަސައްކަތްކުރަންާނުކުތީ.ާދިެވހިރ އްޖެ،ާައޅުަގނޑުމެނެއް 7ާާނޫންާސޮއިކުރީކީާމިލީނިއަމްާޑިވަލޮޕްމަންޓްާޯގލްގައި.

ައޅުަގނޑުމެންާ ސޮއިކޮށްފައިވަނީ.ާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ ސޮއިކުރީކީެއއް.ާ ނޫންާ އަޅުަގނޑުމެނެއްާ ލަނޑުދަނީަގއިާ

ހުރި.ާއެތަްއާާތަންފީޛުާއެބަކުރަންޖެހޭ.ާއެާތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާއެތައްާކަންތައްތަކެްއާއެބަ

ޤ ނޫނުތަކެއްާއެބަާހަދަންޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާޑިޮމކްރެޓިކްާސޮސައިޓީއެްއެގާތެރޭަގިއާައޅުަގނޑުމެނަށްާދިރިއުޅެވޭނީާާ

ސިސްޓަމެްއ.ާާ ެގނަިއާ ތެރެިއންާ އަހަރުެގާ ސަތޭކަާ އެތައްާ ޒަމ ނެއްާ އެތައްާ މީހުންާ ބަޔަކުާ މިއީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ކިހިނެއ5ާާްއަޅުަގނޑުމެން އެންެމާާއަހަރުންާ ލީޑަރުންާ ދުނިޔޭެގާ އެނޭގ،ާ އެކަންާ ހަމަާ ނުެގނެޭވނެ.ާ ެގންނ ނީ.ާ ތޯާ

ފަހުންާދިޔަާބަރަކްާއޮބ މ ާވެސްާއެާވިދ ޅުވަނީާމިލީނިއަމްާޑިވަލޮޕްމަންޓް،ާއ ާސ ސްކަފުެގާލަނޑުދަނޑިތަކަކަށްާާ

ޙަތްާކިހިނެއްތޯާހޮސްޕިޓަލެްއާާއަޅުަގނޑުމެނަކަށްާނުދެވޭނެއޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާއެބަާވިސްނަންޖެހޭާޢ އްމުާޞިއް

އަޅަިއެގންާނަރުހުންާިގނަކުރ ނީތޯާޑޮކްޓަރުންާިގނަކުރ ނީތޯާނުވަތަާބަްއޔ ާދުރަށްދ ނީތޯ،ާބަލިންާރައްކ ތެރިވ ނީތޯ.ާ

އެހެންވެާމިާވިސްނުމެއްާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާެގންނަންޖެހޭ.ާހަމަާބައެއް،ާހަމަާއައިސްާއެްއާބަޔަކުާއަނެއްާބަޔަކަށްާާ

އެބަހުރިާާފުރައްސ  ބިލުަގއިާ މިާ ވ ހަކަދަްއކަންޖެހޭނެ.ާ ބިލުތަކަށްާ ސީރިއެސްކޮށްާ ނުވ ނެ.ާ ވ ހަކަދެއްކިޔަސްާ ރަކޮށްާ

އެތައްާނުކުތ އެއްާއަޅުަގނޑަށްާމުހިއްމުާޢ އްމުާޞިއްޙަތ ާުގޅޭާއެތައްާނުކުތ އެއްާއެބަހުރި.ާބަކަރި،ާބަކަރިާމީަގިއާާ

ެގރިބަކަ ދިެވހިރ އްޖެއަށްާ ވަނީާ ފ ހަަގކޮށްފައިާ ާާމިާ އެތެރެކުރުމުެގ ެއއްޗެްއ30ާާާާރިާ ރ އްޖެއަށްާ ކުރިންާ ދުަވސްާ

ކަރަންޓީންކުރަންޖެހޭނެއޭ.ާ ޤައުމަށްާ އެާ އެއެއްޗެއްާ ދަށުންާ ބެލުމުެގާ އޮފިޝަލުންެގާ ވެޓިނަރީާ ޤައުމަކުންާ އެތެރެކުރ ާ

ބަ ފަހުަގއިާ ފ ސްކުރުމަށްާ ބިލުާ މިާ އެތެރެކުރެވޭނީާ ބަކަރިާ ދެންާ ދިވެހިރ ްއޖެއަށްާ އަކީާ މ ނަާ ކަރިާމީެގާ

ާާ ބަހައްޓަންޖެހޭނެ އިންޑިއ ަގއިާ ކަރަންޓީންކޮށްފައިާ ައއުމުެގ30ާާާާއެތެރެކުރ ކަމަށްވަންޏ ާ ރ އްޖެާ ކުރިންާ ދުވަސްާ

ކުރީަގއި.ާއަދިާޭއެގާއިތުރަށްާދުނިޭގެގާޖަނަވ ރ ާބެހޭާޖަމުޢިއްޔ ާއޭ.ައއި.އީެގާމީަގއިާއެބަާފ ހަަގކުރޭާެއާމުޢ ހަދ ެގާ

މި ސްޓޭންޑެޑްތަކަށްާ ހުންނަާ އެހެންވީމަ،ާާާއޭަގއިާ ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް.ާ ބޯޓުތައްާ ެގންނަާ މިާ ބޯޓުތަކުަގއިާ

އިންޑިއ ެގާާ ކައްޕަލްތައްާ މިާ ބޯޑުާ އެތެރެކުރ ާ ރ އްޖެާ މިހ ރުާ ބަލަންޖެހޭާ އެބަާ އަޅުަގނޑުެމންާ އިޤްތިޞ ދީޮގތުންާ
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ާެއންޑްާޑްރަްގާއޮތޯރިޓީައކީާާކުދިކުދިާކައްޕަލްތަްއާމިާއެތެރެކުރަކީ.ާއެެއއްޗިހިާއެބަޖެހޭާސްޓޭންޑެޑަށްާެގންނަން.ާފުޑް

ބޮޑުާ ރ އްޖޭަގއިާ ދުނިޔޭަގއިާ ެއއީާ ވެސްާ މިހ ރުާ ެވސްާ އޮތޯރިޓީާ ޑްރަްގާ އެންޑްާ ފުޑްާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

ތަކުރ ރުކޮށްާ ހަމަާ ޔޫރަޕުންާ ެއއްޗެއް.ާ ބޭރުކުރ ާ ޤައުމުތަކަށްާ ހުރިހ ާ ޔޫރަޕްެގާ ެއއްޗެއް.ާ ބޭރުކުރ ާ ކަންނެއްޔަކީާ

ެގާސ ފުތ ހިރުކަމ ާދޭތެރޭާއެމީހުންާކަންބޮޑުެވއޭ.ާއެމީހުންާއަރ ާފަތުރުވެރިންާއަރ ާމޫނުމަތީަގިއާއެބަބުނޭާދިވެހިރ އްޖޭ

އެއޮންނަނީާމ ރުކޭޓޭ.ާމ ރުކޭޓަކީާހަމަާކަނޑައެޅިެގންާއެނޭގާބައިލޮޖިކަލްާއެތައްާރިއެކްޝަނެއްާއަންނަާެއއްޗިހިކަން.ާާ

ތަޅު މ ރުކޭޓްާ އެްއޗިްއސެއްާނޫންާ ހެނުވ ވަރުާ ކ ންާ އުޅޭާާއެއީާ މީހުންާހިނގ ާބިނގ ވެާ ންަގނޑުަގއިާއެހުންނަނީކީ.ާ

ތަނެއްަގއިާއަނެއްކ ާތެލ ާބަިއލޮޖިކަލްާކެމިކަލްާރިެއކްޝަނެކޭާމިބުނަނީާތެޔޮާކެމިކަލްާީމހ ާހިނގ ފައިާވަދެާޗަކަހ ާާ

ާރިއެކްޝަނެްއ.ާާއެްއޗިހިާއެތަނަށްާވަދެާޗަކަސްަގނޑުާމަތީާމަސްާބޭްއވީމަާެއއީާބައިލޮޖިކަލް،ާކެިމކަލްާބަިއލޮޖިކަލް

މިާ އެބެޖެހޭާ ވެސްާ ިމހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ އިތުރަށްާ އޭެގާ އަދިާ މައްސަލަޖެހެއޭ.ާ ކައިފިްއޔ ާ ދެންާ އެހިސ ބުންާ

މިާ ވިސްނ ާ އެބަާ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ ުއޅޭާ ދ އިރ ަގއިާ ޞިއްޙީާ ރ އްޖޭެގާ އަދިާ ޑޮކްޓަރުންާ ހިތަށްއަރ ާ އަޅުަގނޑުާ

މިހ ރުާޑޮކްޓަރުންާއެތެރެކުރ ނީތޯާނުވަތަާބަލިންާދުރަށްާޮގސްެގންާޢ އްުމާާާާހޭލުންތެރިާއެބަކުރަންޖެހެއޭާކީއްެވެގންތޯ

ސަލ މަތްކުރ ނެތޯ ާރައްޔިތުންާ ދިވެހިރ އްޖެާ؟ ޖަނަވ ރުާ ދޫންޏ އިާ ެގންނަންޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަާ އިޝޫާ މިާ

ފެސިލިޓީސް ކަރަންޓީންާ ފެސިލިޓީސްއެްއ.ާ ކަރަންޓީންާ މަޤްޞަދަކީާ މީެގާ ބިލުާ ރ އްޖޭަގިއާާާާއެތެރެކުރުމުެގާ އެއްާ

އޮފްާ އ ރޓްާ ލޯސްޓްާ ދަާ ޑރ.މަޢުސޫމަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ެއއްފަހަރުާ އަދިވެސްާ އެހެންވީމަ،ާ ޤ އިމުކުރުން.ާ

ބޭއަދަބާީާ ނ ތަހުޒީބުންާ ކަނޑައެޅިެގންާ ހަމަާ އެއީާ އެްއޗެްއ.ާ ެގއްލިދ ާ އެއީާ އ ރިގއުމެންޓްާ ޑިމޮކްރެޓިކްާ

ޮގތްކު ވ ހަކަދަްއކ ާ ދެނާްާބަސްތަކެްއެގތެރޭަގއިާ ވެސްާ އޭނަާ ހުރެއްޖެކަމަށްަވންޏ ާ ޕީ.އެޗް.ޑީެއއްާ ބައެްއެގތެރޭަގއިާ ޑަާ

އެނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ދ ންޖެހޭނީ.ާ ބަދަލުެވެގންާ ެއއަށްާ ެވއްޖިއްޔ ާ އޭެގތެރޭަގިއާ ހަމަާ ދ ންޖެހޭނީާ

އެކްޓިވިސްޓުންނަ ހަމަާ ލޫސްވީާ ެއާ ލޫސްވީމަާ އެާ ކެންޕޭންަގއިާ އެާ ވެސްާ ފަހަރުާ ބުނ ނީާމިދިޔަާ އަޅުަގނޑުާ ށްާ

ނުކުރެއާޭާ މަޢުސޫމަކަށްާ އެކަމަކު،ާ ބޭފުޅެކޭ.ާ ހުންނެވިާ ކިޔަވަިއެގންާ މަޢުސޫމަކީާ އެބަޖެހެއޭާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ

ެއއެއްނޫންާާ މަޢުސޫމް،ާ ެއއެއްނޫންާ ހަޔ ތްކުޑަވ ން.ާ ޖެހެއޭާ ެވސްާ މަޢުސޫމްާ އެހެންވީމަ،ާ ކުރ ކަށް.ާ މިކަންތައްތައްާ

ާބަލުާނޯންނ ނެާއެހެނެއް.ާޝުކުރިްއޔ ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާާދިވެހިރ އްޖޭެގާމުސްތަޤް

ާ

ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ޢިއްޒަތްތެރިާާ މެންބަރު،ާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މ ފަންނުާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ޮގތްޮގތްާާ ބޭނުންހިފޭނެާ މިއަށްވުރެންާ ބ އޭ.ާ ތަނުަގއިާ ރަނަގޅުާ ހަމަާ މިއިންނަވަނީާ ރަޝީދުާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ

ރަށްާކަންތައްތައްާދެނެވަޑައިަގންނަވ ާވަރަށްާފުންނ ބުާއުސްާާރައީސްާނަޝީދުާއެބަާހޯއްދަަވންޖެހޭ.ާމިާބޭފުޅ އަކީާވަ

ކަންތައްތަކުެގާބޭފުޅެކޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާބޭފުޅ ާއަށްާއެބަޖެހޭާހަމަާކޮންމެޮގތެއްާވިޔަސްާޕްރޮފެޝަނަލްާފެންވަރުެގާ
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ޝީދުާބޭނުންކުރައްވަންާާބޭފުޅެއްާމިއީ.ާއެހެންވީމަ،ާެއބަޖެހޭާމިާބޭފުޅ ާމިއަށްވުރެންާބޭނުންތެރިޮގތުަގއިާރަީއސްާނަ

ދޫނިންާ އެބައޮތްާ ޮގތުަގއިާ މަޤްޞަދެއްެގާ ބިލުެގާ މިާ ބަލިތައް.ާ ޖެހިދ ނެާ ދޫނިންާ އ ދެ،ާ ޔަޤީން.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ވ ހަކަ.ާ ޙިމ ޔަތްކުރުމުެގާ ކަންތައްތައްާ މިާ ބެހޭޮގތުންާ ބަލިތަކ ާ ބަލިތަކުެގ،ާ ޖެހިދ ނެާ އިންސ ނުންނަށްާ

ކީއްވެބ  ފެސިލިޓީސްާހިތަށްމިއަރަނީާ ބޭސިކްާ ޚިދުމަތްތަކުެގާ ޞިއްޙީާ ފެސިލިޓީސްާ ބޭސިކްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އޭާ

މިތަނުންާދެވެންާނެތްއިރުަގިއާމިއ ާދިމ ލަށްާއަދިާފުރަތަމައިނުންާދ ންވީާކޮންާސަބަބަކ ާހުރެބ އޭ.ާކީއްކުރަންބ އޭ.ާާ

.ާބަލިމީހަކުާވެްއޖިއްޔ ާއިންޖެކަޝަނެްއާއަޅުަގނޑުމެންާރަށެއްަގއިާއިންޖެކްޝަނެއްާޖެހެންާނެތޭާއިނޭގތޯާމީހަކަށް

ޖަހަންާވެސްާމިހ ރުާމ ލެާމިއަންނަންޖެހެނީ.ާމ ލޭަގއިާނެތޭާއިންޖެކްޝަންާޖެހޭނެާޮގތެއް.ާނަރުހެއްާނެތޭާޑޮކްޓަރެްއާ

މާިާ ލައިެގންާ ބިލެއްާ ނުޖެހޭާ ތ ކުންތ ކުާ މިތަނަށް.ާ ލައިެގންާ މިއުޅެނީާ ބިލެއްތޯާ ކޮންާ ލ ންޖެހެނީާ މިާ މިއަދުާ ނެތޭ.ާ

ިމީއާާވ  ހެޔޮއެދެނީ.ާ އެާ ބޭފުޅެްއތޯާ ކޮންާ ހެޔޮއެދޭތޯ.ާ ެއބަާ ވ ހަކަދައްކަނީ.ާ ހެޔޮއެދޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހަކަދަްއކަނީާ

ވިސްނ ލަންޖެހޭާކަންތައްތައް.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާލަދުަގންނަންޖެހޭނެާކޮންމެާދުވަހަކުާކޮންމެާބޭފުޅެއްާތެދުވެފައިާ

ާާ ވ ހ4ާާަމިބުނަނީ ޚަރަދުވ ާ ރުފިޔ ާ ާާލައްކަާ އެ ނިމޭއިރުަގއި.ާ ބ ްއވ ާ ޖަލްސ ެއއްާ މިތ ާ މިއަދ4ާާާާުކަާ ރުފިޔ ާ ލަްއކަާ

ކިހިނެއްތޯާހަދަނީ.ާމިއަދުާކޮބައިތޯާެއާވ ހަކަ.ާމިއަށްވުރެންާމުހިއްމުާކަމެއްާނެތީތޯާރައްޔިތުންނަށް.ާރައްޔިތުންނަށްާ

ާާ އެހެންނަމަވެސް، ެއބަހުރި.ާ ކަންތައްތައްާ ރަނަގޅުާ މ ާ ބޭނުންތެރިާ މ ާ އެހެންާމިއަށްވުރެންާ ވ ހަކަދެއްކުނީމ ާ މޮޅުާ

މީހަކ ާދިމ ކޮށްލެވުނީމ ާނިމުނީކީާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންާަގބޫލުކުރަންޖެހޭާއެބަާރައްޔިތުންނަށްާރަނަގޅުާކަންތައްތަްއާާ

ކޮށްދޭނެާވ ހަކަާވިދ ޅުވެފައިާއެބަހުރޭ.ާކޮބައިތޯާސިވިލްާސަރވިސްާމީހުންެގާމުސ ރަ.ާދޫނިާސޫފ ސޫފީެގާބިލެއްތޯާ

ލަ ކަރަންޓްާާމިތަނަށްާ ބުނިާ ދޭންާ އެހެންމީހުންނަށްާ ކޮބައިތޯާ އަޅުަގނޑުމެން.ާ ޙިމ ޔަތްކުރަންީވާ އެކަންތަްއތޯާ އިެގންާ

އަނެްއާާ ދުވަހުންާ އެްއާ މިދަނީާ ކުލިާ ފެނުެގާ ކޮބައިތޯ.ާ ސަބްސިޑީޒްާ ދެމުންދިޔަާ ަވކިންާ މީހުންނަށްާ ސަބްސިޑީޒްާ

ާާ މިއަދުާރައްޔިތުންނޭާކިޔަިއެގންާވ ހަކަމިދައްކ އިރުަގިއާާދުވަހަށްާމަތިވަމުން،ާކޮބައިތޯާއެކަމ ާދޭތެރޭާވިސްނ ލިންތޯ.

ޖެހިދ ނާެާ މީހަކަށްާ ދޫނިންާ އެތެރެކުރ ާ ރ އްޖެާ ޙިމ ޔަތްނުކުރެިވެގން.ާ ދޫނިާ ިމއުޅެނީާ ކަންބޮޑުވެެގންާ ސަރުކ ރަށްާ

؟ާލަންވީނޫންތޯބައްޔަކ ާދޭތެރޭ.ާއަޅުަގނޑުެމނަށްާޖެހިފައިާމިހ ރުާޖެހިެގންާރަށުތެރޭަގއިާމިއުޅޭާބަލިތަްއާއިހަށްާފޮހެ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ަގބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ރަނަގޅުވ ނެކަމަށްާ މ ާ ވިސްނުންާ ކަންތައްތަކ ާ އެހެންާ އެއަށްފަހުާ

ޤ ނޫނެއްާނަގ ފައިާޤ ނޫނީާވަކީލަކުާއަދިާޤ ނޫނެްއެގާތަންކޮޅުާވިދ ޅުވުމަކުންާމުޅިންާހަމަެއއްާނުޖެހޭނެ.ާޤ ނޫނުަގިއާާ

ވ ހަކަ.ާާ ވަރަށްިގނަާ އޮޭވ.ާާހުރޭާ ވެސްާ ވ ހަކަާ އެންަވޔަމަންޓްެގާ ޮއވޭ.ާ ވެސްާ ވ ހަކަާ ޙިމ ޔަތްކުރ ާ ދޫނިާ

އެހެންނަމަވެސް،ާމުޅިާއެތިާމުޅިާޤ ނޫނުާމުޅިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއެބަާބަލައިލަންޖެހޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއޮތީާކީކޭތޯާާ

އެްއޮގތަށްތޯ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ކަންތައްތަްއކުރަްއވަނީާ ނަޝީދުާ ރައީސްާ ައޅުަގނޑުމެންާބަލައިލަންޖެހޭ.ާ ވެސްާ ާ

ދައްކަވަމުންާ ބޭފުޅުންާ އެކިެއކިާ މިތ ާ ވ ހަކަތައްާ ތަފ ތުާ ޙިމ ޔަތްކުރުމުެގާ ނަޝީދުާ ރައީސްާ މިއަދުާ ބަލައިލަންޖެހޭ.ާ

ދ އިރުާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭނެ.ާޤ ނޫނަކަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީައކަށްާތަބ ވ ާބޭފުޅެްއާނޫން.ާއެބޭފުޅ ެގާމޮޅުާވ ހަކަދަްއކަމުންާ
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މިދަނީ ޚިލ ފުވ ާާހިނަގމުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ،ާ ލިބުންާ އިނ މެއްާ އެންވަޔަރަމަންޓްާ ާ.

ފުހެލަންާ އެކައްޗަކަށްާ އެކީާ މުޅިންާ އެބަ.ާ ޖެހޭާ ނިންމ ލަންާ ދީާ ދޭންޖެހޭ.ާ އެބަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ އިނ މެއްާ

އެހެންނޫންނަ ދ ޮގތުން.ާ ކަންތައްތައްާ މިާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ސަލ މަތެއްާޖެހޭހެންާ ޤައުމުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަާ

ނުކުރެވޭނެ.ާ ވެސްާ ޙިމ ޔަތެއްާ ޤައުމުާ މިާ ދަރިންނަށްޓަކައިާ ދަރިންެގާ ދަރިންނ އިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނުކުރެވޭނެ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެާޖީލުތަކަށްާމިާޤައުމުާސަލ މަތުންާބ އްަވއިެގނެއްާދެވޭނެާޮގތެއްާެވސްާނެތް.ާމުޅިާރަށުަގިއާ

ާެއއްކަލަާހިނދުކޮޅުާއައިސްފައިާތިބޭާމީހުން.ާއެބައިާމިދަނީާިގނަވަމުންާެއއްާދުވަހުންާއަނެއްާދުވަހަށް.ާާއޮންނ ނީ

މިތަނަށްާ ކޮށްާ ކަންތައްތައްާ ޙިމ ޔަތްކުރުުމެގާ އެްއޗިހިާ ދެންހުރިާ ބަކައްޓ ާ ދޫންޏ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމަ،ާ

ައޅުަގނޑެއްާަގބޫލެއްާނުކުރަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުާއެތެރެކުރ ާއެްއޗިހިާބެލުމުެގާމ ނައެއްާއޮތްކަމަކަށްާާ

ހަމަާޔަޤީނުންާވެސްާިމާބިލަށްާތ އީދުނުކުރ ާނުވަތަާއަޅުަގނޑުާމިާބިލުާބަލަިއަގންނަންާބޭނުންނުވ ާވަރަށްާިގނަާާ

ާާ މ  މިއަށްވުރެންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ސަބަބަކީާ އެއްާ މީެގާ އެބަހުރި.ާ މުހިއްމާުާސަބަބުތައްާ

ލ ންޖެހެއޭ.ާާ އެބަާ ޕ ޓީންާ ހިންގ ާ ސަރުކ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނުތައްާ ރަނަގޅުާ މ ާ އެދެވޭާ މ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ނުކުރަންެވެގންާ ބަޙުސްާ މިތ ާ ބަދަލުަގއިާ ދުއްވ ލުުމެގާ ަވުގތުާ އެހެންވީމަ،ާ ެގންދަންޖެހެނީ.ާ ކުރިއަށްާ ލައިެގންާ

އެހެންނަމަ އިނީ.ާ މަޑުމަޑުންާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުާ މިސްރ ބުންާ އެދިޔަާ ދިޔަޮގތުންާ ކަންތައްތައްާ ވެސް،ާ

އަޅުަގނޑުާާ ަމޤްޞަދުަގއިާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ ނީށީންނ ނަމޭ.ާ ދަންނަވ ނުލ ާ އެްއޗެއްާ ވެސްާ ކޮންމެާ ހަމަާ ހިތަށްއެރީާ

ށްާނެތިއްޔ ާާޙަޤީޤަތުަގއިާފުރުޞަތަކަށްާެއދުނީ.ާމިާބިލުަގއިާއެހ ާތަފުސީލުކޮށް،ާރަީއސްާވިދ ޅުވ ނެާމިާތަފުސީލުކޮ

އެހެންާާ އަނެްއކ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނެތިާ ޔަޤީންކަމެއްާ ކުރަްއވ ނެކަުމެގާ އެހެންވީމަ،ާ އުނދަގޫވޭ.ާ ތަސްދީޤުކުރަްއވަންާ

ނެތްާ ބޭނުމެްއާ ދުްއވ ލުމުެގާ ފޮނުވަިއެގންާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ދުަވސްތަކެްއާ އެތަްއާ ފޮނުަވއިެގންާ ކޮށްފަިއާ މަސައްކަތެްއާ

ވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާަގބޫލެއްނުކުރަންާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާމިާބިލުާބަލައިެގންފަިއާއަނެްއކ ާާމިކަހަލަާބިލަކ ާދޭތެރޭ.ާއެހެން

ކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވަިއެގންާކޮިމޓީާސްޓޭޖްަގއި.ާއެހެންާމިދަންނަވ ލ ާއަނެއްާސަބަބަކީާއަޅުަގނޑުމެންާކޮމިޓީާސްޓޭޖް،ާާ

އެބަދައްކަން.ާަގސްަގހ ެގހީެގާމިާބިލެއްެގާވ ހަކަ.ާާކޮމިޓީާސްޓޭޖަށްާޮގސްފައިާިއންާބިލެއްެގާވ ހަކަާވަރަށްާިގނައިންާާ

މިާކޮމިޓީަގއިާއޮތީާހަމައެކަނިާމިާބިލުާއެާއޮތްޮގތަށްާއެާބިލުާއެބައޮތްާޕ ކްކޮށްލ ފައި.ާއެާނިމޭނެާއިރެއްާެވސްާާ

ބޭނުންނު އެބޭފުޅުންާ މިވަނީ.ާ ހުށަހަޅ ފައިާ މިާ މެންބަރަކުާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ އެކަމަކު،ާ ބޭނުންނުވަނީ.ާ މިާ ވީމަާނޭނޭގ.ާ

ދ ނެާ ހިސ ބަށްާ އޮފީހ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ނޭނޭގ.ާ ެވސްާ ދުވަހެްއާ އަންނ ނެާ މިތަނަށްާ އެބައޮތް.ާ ބ އްވ ލ ފަިއާ

ތ ކުންތ ކުާާ ބިލުާ އަނެއްާ އަނެއްކ ާ އޮތްއިރުާ މިޙ ލަތުަގއިާ ކަންތައްތަްއާ ނޭނޭގ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ ދުވަހެއްާ

ަވއްދަިއެގންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއުނދަޫގކުރުމުެގާމަޤްޞަދުަގިއާާނުޖެހޭާކޮމިޓީތަކުެގާމަސައްކަތްތައްާއިތު ރުކުރުމަށްާ

ކުރިޔަނުދިނުމުެގާ މިތަނުންާ ކަންތައްތައްާ ފައިދ ހުރިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކަންތައްތައްާ މުހިްއމުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ނުދިނުމު ވިޔަާ އޮންނ ނެ.ާ ފަހަތުަގިއާ މީެގާ އެޖެންޑ ެއއްާ ކޮންެމވެސްާ ކުރަމުންދ ާމަޤްޞަދުގައި،ާ ބަދަލުަގއިާ ެގާ
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ދަންނަވ ނީާާ ައޅުަގނޑުާ ބޭރުކޮށްލ ފައިާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ ބިލުާ މިާ ައވަހަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ކަންތައްތަކެއް.ާ

މިއޮންނަޮގތަށްާ މިހ ރުާ ހުށަހަޅަންޖެހެއޭ.ާ އެބަާ ވެސްާ ސަރުކ ރުންާ މިތަނަށްާ ބިލުތަކެއްާ ފައިދ ހުރިާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ފައިދ ވ ޮގތަށް އިޚްލ ސްތެރިކަެމްއާާއެމީހަކަށްާ ެއްއވެސްާ ކޮށްދޭޮގތަށްާ ކަންތައްތައްާ މީހަކަށްާ ބޭނުންާ ެއމީހަކުާ ާ

ބޮޑަށްާާ ވަރަށްާ ނެތޭ.ާ ބޭނުެމއްާ ދުްއވ ލުމުެގާ ވަުގތުާ ކުރަންާ ބ އްވ ޮގތަށްާ ކަންތައްތައްާ މިާސަރުކ ރުެގާ ނެތްޮގތުަގއިާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާ.ނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްތައްާ.10ާާ

ާ

ާްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ނިމުނީ.ާ މިާ ަގޑިއިރުާ ެއއްާ ބ ހުސްެގާ އިބްތިދ ޢީާ ބިލުެގާ މިާ މިހ ހިސ ބުންާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މިހ  ާާއަޅުަގނޑުާ ނަންބަރު އެޖެންޑ ާ މިދަނީާ މިއޮތީާާާާކަށް.10ާާރުާ މިއަދުާ މަސައްކަތަްއ.ާ ހުރިާ ނުނިމިާ އެއީާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާޖަލުތަކ ާޕެރޯލޮލްެގާބިލުެގާއިބްތިދ ޢީާބަޙުސްާކުރިއަށްާެގންދިއުން.ާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާ

ާއަރުވ ނީާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދަށް.ާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟު

ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާޝުކުރިއްޔ ާދެއްިވާފުރުޞަތަށް.ާއ ދެ،ާޖަލުތަކ ާބެހޭާއ ދެ،ާޕެރޯލުެގާބިލެްއާމިާމަޖިލީހަށާްާ

އަޅުަގނޑުާާ ފޮނުއްވީތީާސަރުކ ރަށްާ ބިލުާ އެާ އަދިާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެާ ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައިާ

މިއަދުާޝުކުރުދަންނަވަ ވ ހަކަާ ޖަލުތަކެްއެގާ ނުވަތަާ ބިލެއްާ ބެހޭާ ޖަލުތަކ ާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ން.ާ

ޮގތާްާ ހުރިާ ހ ލަތުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޮގތްާ ހުރިާ ކަންތައްތައްާ މިއަދުާ މުޖުތަމަޢަުގއިާ މިާ ދައްކ އިރުަގއިާ

ބަ އެތައްާ ތިބިާ ޙުކުމްކޮށްފައިާ ޖަލަށްާ މިއަދުާ އެނޭގ.ާ އެބަާ އެތަްއާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަުގމަތީަގއ އިާ ބަޔަކުާ ިއވަރުާ

މިތަނުަގއިާުއޅެމުންާއެދަނީ.ާއެބައިމީހުންެގާފަރ ތުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންނަށް،ާލޮބުވެތިާާ

މިކަންާާ ކުރުމަށްޓަކައިާ މިޮގތަށްާ މިކަންާ އަދިާ ނެތް.ާ ރައްކ ތެރިކަެމއްާ ހިމ ޔަތ އިާ މިއަދުާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ށްޓަކައިާމިއަދުާއެކަށީެގންވ ާފިޔަަވޅެއްާސަރުކ ރަކުންާއަޅުްއވ ފައެްއާނެތް.ާއ ދެ،ާޖަލުތަކުެގާޖ ަގނެތުުމެގާާހުއްޓުވުމަ

ސަބަބުންާއެތައްާބައިވަރުާބަޔަކުާމިއަދުާވަނީާމަުގމައްޗަށްާދޫކޮށްލަންާޖެހިފައި.ާމީެގާސަބަބުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އ ދެ،ާިއއްޔެަގިއާއަޅުަގނޑުާބަހުސްކުރީާހަމަާމިޮގތަށްާމީހަކުެގާފުރ ނަާާާާކުރިމަތިވެެގންދ ާަމއްސަލަތައްާމަދެއްާނޫން.

ދުއްވ ލ ފަިއވ ާަމއްސަލަައކ ިއާބެހޭާޮގތުން.ާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރުންާއިއްޔެާެވސްާފ ހަަގކުރިާޮގތުަގއިާހެނދުނ އިާާ

ކަ ެއކިާ ރ އްޖޭެގާ މަުގތަކުަގއ އިާ މ ލޭާ މިދަނީާ މިއަދުާ މަރުހިފަމުންާ މީހެއްެގާ އެހެންވީމަ،ާާހަވީރުާ ންކޮޅުތަކުަގއި.ާ
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މަުގތަްއާާ ިމއަދުާ ވެސްާ މީހުންާ ތިބިާ ޙުކުމްކޮށްފައިާ އުމުރަށްާ ބަލ އިރުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ކޮބައިތޯާ ޙައްލަކީާ މިކަމުެގާ

މިއަދުާ އެހެންވީމަ،ާ އެބަ.ާ ފެނިެގންދޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އުޅެމުންދ ތަންާ މިނިވަންކަމ އެކުާ ހަމަާ މަތީަގއިާ

ނަންާނަމުަގއިާޕްރޮޖެކްޓުތައްާހިންަގމުންދ އިރުާއެއަށްވުރެއްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމ ާމުހިއްމުާާާއަޅުަގނޑުމެންާތަފ ތު

ސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކަިއާ މުޖުތަމަޢުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައިާ ޅަދަރިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނޫންތޯާ

އްާއަޅުަގނޑުމެންާތަނަަވސްކުރުން.ާއެކަމަކުާމީެގާާރަނަގޅުާޖަލެއްާހެދިާއެތަނަށްާމިދެންނެވިާމީހުންާލެވޭނެާމުަގތަކެާ

އެހެންާ ނޫންނަމަާ ތިމ ވެށިާ އ ދެ،ާ މަންޒަރުތަކެއް.ާ ެއހެންާ މުޅިންާ މިދަނީާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަދަލުަގއިާ

ާާ އިންވެސްޓުތައް ނަމުަގއިާ އިންވެސްޓުތައްާ ބޮޑެތިާ ދިމަދިމ ލަށްާ ެއކިާ ރަްއކ ތެރިކުރުމަށްޓަކައިާ ކޮށްެގންާާކަންތައްތައްާ

މީހުން.ާ އުޅޭާ ހަވ ލުެވާ ކަންކަމ ިއާ އެތަންތަނުަގއިާ ވެރިން.ާ ތިބޭާ އެތަންތ ނަގިއާ މިނަަގނީާ މަންފ ާ ނަފ އ ިއާ އޭެގާ

ާާ ދިނީ މިދޭތެރެއިންާ މިނިސްޓްރީައކަށްާ ސަރުކ ރުެގާ މިާ އެއްާ ވިޔަފ ރިވެރިާ ނުނަގ ނީ.ާ ފައިދ ާ 100ާާކޮންކަމަކުންތޯާ

ާބަކަރި..ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކުރިއަށްާާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ އ ދެ،ާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ެގއްލިއްޖެ.ާ ކޯރަމްާ އ ދެ،ާ

ާެގންދެވުމަށް.ާާ

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހިމ ޔަތްކުރުމުެގ ތިމ ވެށިާ ބެހޭާ މިކަންކަމ ާ ތިމ ވެއްޓ ިއާ ައޅުަގނޑުމެންާާާއަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްާ ބުރަާ

ެއއްޗެހިާރައްކ ތެރިކުރ ާވ ހަކަާައޅުަގނޑުމެންާދައްކ އިރުަގއިާމިދޭތެރޭާ ކުރަމުންދ އިރުަގއިާއަދިާދޫންޏ އިާޖަނަވ ރުާ

ފަހަކަށްާއައިސްާމީެގާދެތިންާމަސްދުވަސްާކުރިންާރ އްޖޭެގާބޮޑުާވިޔަފ ރިވެރިއަކުާމިާހަދިޔ ކުރަނީާއެންަވޔަރަމަންޓުާ

ާާމިނި އަށް 100ާާާާސްޓްރީާ މި ރައްޔިތުންނަށ100ާާާްބަކަރި.ާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ޮގތްާ ވެެގންދިޔަާ އަށްާ ބަކަރިާ

ާާ ޮގތަކީާކޮބައިތ100ާާޯމިހ ރުާއެނޭގނެ.ާއެ ިވއްކ ލަިއެގންާއެފައިސ ާއަށްާވީާ ިވއްކ ލީާނީލަމުަގއި.ާ ިމީއާ؟ާބަކަރިާ

މި އެހެންވީަމ،ާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމަކީ.ާ ހުރިާ މިދައްކަނީާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަެއއްތޯާ ކޮންކަހަލަާ އަދުާ

އޭރުަގިއާާ ވިޔަސްާ ކަމުަގއިާ ބޭނުންިވާ ކުރަންާ ކަންތައްތައްާ މަޤުޞަދެްއަގއިާ ރަނަގޅުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިތ ނަގއި.ާ

އިފިކަމަށްާއޮންނަާސަރުކ ރަކުންާކުރަންާބޭނުންާކަމެއްާވިޔަސްާކަރަޕްޓުާމީހުންާތަންތަނުެގާވެރިންނަށްާތަންތަނަށްާލަ

މިައދުާާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ޔަޤީންކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ މަންޒަރުތައް.ާ މިާ ފެނިެގންދ ނީާ ވަންޏ ާ

އެންެމާާ އިންާ ފައިސ ާ ސަރުކ ރުެގާ މިާ ދައުލަތުެގާ މިާ ނަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ ހުންނެވިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކަށްާ

އެ އެހެންނަމަވެސްާ ނުޖެހޭނެ.ާ ކިތަްއާާލ ރިއެއްާވެސްާ މަްއޗަށްާ ދުވ ލެއްެގާ އަޢުވ ނުންާ ތިބިާ ަވށައިެގންާ މަނިކުފ ނުެގާ
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މިލިއަންާރުފިޔ ތޯާނުޙައްޤުާޮގތުަގއިާދަމ ާނަަގނީ.ާމިއީާޙަޤީޤަތް.ާމިާޙަޤީޤަތ އިާއިދިކޮޅަށްާކީްއވެތޯާމިއަދުާމިތ ާާ

ހެންވީަމ،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާތިބިާއެމް.ޑީ.ޕީާމެންބަރުންާނިޒ މީާމައްސަލަާއެްއާފ ހަަގނުކޮށްާތިާތިއްބަވަނީ.ާއެ

ދަޅަާ ބަޔަކަށްާ ނަމަކަށްާ ކުރަންޖެހޭނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ މަސައްކަތްކުރ ާ އެކުާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ާ

ދެއްކުމަށްޓަކައިާދުނިޔޭަގިއާޮއތްާއެންމެާބޮޑުާބޯޓުާެގނެސްެގންާފަޅުާހިއްކުމެއްނޫން.ާފަޅުާވެސްާހިއްކަންާޖެހޭނީާ

ތަށް.ާކޮބައިތޯާފަޅުާހިއްކ ފައިާއޮތީާކިހިނެއްތޯ.ާވެލިތަކެއްާތަނަކަށްާއަޅ ލ ާހިމ ޔަތްކުރެވޭނެާޮގތް.ާާހިމ ޔަތްކުރެވޭާޮގ

އެޅިވަރަށްވުރެއްާފައިބަިއެގންާދިޔަާއަދަދުާމިއަދުާިގނަވެއްޖެ.ާމިއީތޯާއަޅުަގނޑުމެންާމިާހިންގ ާބޮޑެތިާޕްރޮޖެކްޓަކީ.ާ

ންެގާއަޅުަގނޑުެގާއަޚްާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމިކަހަލަާކަންތައްތަްއާމިާކުރަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެ

މަޝްރޫެއްއާާ ހިއްކުމުެގާ ބިންާ ވެސްާ ރަށުަގއިާ އެާ ސަރުކ ރުންާ މިާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިާ ހިތްޕުޅުާ ސަމީރުެގާ

ތަމް އަދިާ ވ ތީވެ.ާ ކަމަށްާ ރަށްާ ވަޑަިއަގންނަވ ާ ނިސްބަތްވެާ އެމަނިކުފ ނުާ ސީލުކުރަްއވަނީާާފައްޓަަވއިދެްއވައިފި.ާ

ތުޅ ދޫާ ދިޔައީާ ފެނިެގންާ ފަހުންާ ވަރަށްާ ކޮބައިތޯ.ާ ހ ލަތަކީާ އެތަނުެގާ މިއަދުާ ެއކަމަކުާ ވ ތީެވ.ާ ކަމަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ

ބިންާ ކޮބައިތޯާ ބިންާހިއްކުން.ާ ތުޅ ދޫާ މެންބަރުާސޮއިކުރެްއވީާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާސޮއިކުރެްއވީާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ބޮޑު ވަރަށްވުރެއްާ އެހެންވީމަ،ާާހިއްކިާ ހިނގައްޖެ.ާ ިގރަިއެގންާ މިހ ރުާ އަދަދެއްާ ބޮޑުާ ހިްއކިވަރަށްވުރެްއާ އަދަދެއް،ާ

ހިއްކިާބަެއއްާނޯންނ ނެތ ާމިހ ރު.ާއެހެންވީމަ،ާމިކަހަލަާކަންތައްތަކެްއ،ާމިދަންނަވަނީާއެންވަޔަރަމަންޓ އިާުގޅުންހުރިާާ

ައޅުަގ ވ ހަކަާ ުގޅުންހުރިާ އެންަވޔަރަމަންޓ އިާ ވ ތީވެާ އެހެންވީމަބިލަކަށްާ މިދައްކަނީ.ާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ،  ނޑުާ

އެންަވޔަރަމަންޓުާހިމ ޔަތްކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިކަންތައްތައްާކުރެވޭނީާައޅުަގނޑުމެންނަށްާސަސްޓޭއިންާކުރެވޭނެާާ

އަޑީގަާ މީެގާ ކޮށްެގނޭ.ާ ކަމެއްާ ކޮންމެާ ކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަކަށްާ ދެމެހެއްޓޭނެާ ހިމ ޔަތްާ މިކަންާ އިާޮގތަކަށްާ

ފަރުދ ެގާފުރަަގހުަގިއާކަންތައްތަކެއްާއޮެވެގންާކުރ ާކޮންމެާކަމަކުންާފެންނ ނީާމިދެންނެވިާ،  ނުފެންނަާފަށުަގއިާއ ދެ

ކަހަލަާނަތީޖ ތަކެއް.ާއެހެންވީމަ،ާމިާބިލުެގާމ އްދ ތަކަށްާބަލ ލ އިރުަގއިާައޅުަގނޑަށްާއެބަފެނޭާވަކިާކަހަލަާެއއްޗެހިާާ

ާެއއްޗެހިާވަކިާޤ ނޫނެްއެގާދަށުންާނޫންާޮގތަކަށް..ާ.ކުއްތ ާކަހަލަާބަެއއްާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިއީާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖަލުތަކ ާޕެރޯލުެގާބިލުެގާބަހުސްާމިއީ.ާ

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ރަީއސް، ތެރޭަގިއާާޢިއްޒަތްތެރިާ މައުޟޫޢުެގާ އޮންނަާ ދީފައިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރިންާދެކެވޭާވ ހަކަާއަށްާެވސްާޮގސްާއެާމައުޟޫޢުެގާތެރޭަގއިާއުޅެވޭނެ.ާއެހެންވީމަ،ާމިހ ރުާ

ޖެންޑ ަގއިާއޮންނަާޮގތުންާކުރިންދެްއކިާާއަޅުަގނޑުާމިާބޭނުންކުރަމުންާމިދަނީާމިާފަހުެގާޮގތް.ާއެހެންވީމަ،ާފަހުެގާއެ
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އޮންނަނީ.ާ ގަވ އިދުާ ހެދިާ ފަހުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިމހ ރުާ ޮގތަށްާ ވ ހަކަދެއްކޭާ ފަހުންާ ޮގތުންާ ބެހޭާ މައުޟޫޢުއަކ އިާ

އަޅުަގނޑުެމންާާ ކުރ އިރުަގއިާ މިޮގތަށްާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިދެންނެވީާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ

ޖެހޭާވަރަށްާިގނަާކަންތައްތަކެއްާއެބަހުއްޓޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާމ ލޭެގާމަުގތައްާހިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކަިއާާވިސްނަން

ާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާބުރަާމަސައްކަތްތަކެއް..ާ.

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާ.އ ދެ،ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މައްސަލަާ ދެންނެވިާ މިާ ބަޖެޓުަގިއާ މިއޮތްާ ކުރިއަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ފަ ބަޖެޓުަގއިާ ވަރަށްާ ެއޅޭާ ޖަލެއްާ ޙައްޤުަގއިާާޙައްލުކުރުމަށްޓަކައިާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހިމެނުމަކީާ ިއސ ާ

ިމާާ އެކަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބަލަިއެގންާ ކުރ ނެކަމަށްާ ެއކަންާ ސަރުކ ރުންާ މިާ ކުރަންޖެހޭކަމެކޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޙ ލަތުގަާ މިާ އޮންނ ނީާ އަދިވެސްާ އެކަންާ ވެއްޖިއްޔ ާ ދޫކޮށްލައިފިކަމަށްާ އަތްމަްއޗަށްާ ހަމަާއިސަރުކ ރުެގާ ާ.ާ

އަޚުންނ  އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާާެގއްލިެގންދ ނީާ ޙިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކަިއާއި މިކަންާ އެހެންވީމ ާ ފުރ ނަތައް.ާ އުޚުތުންެގާ

ވިދ ޅުވަމުންދަނީ.ާާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޖެހިފަިއޮއތްކަމަށްާ މަސައްކަތްތަކެއްކުރަންާ އިތުރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ނުފޯރު ބ ރުާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަންތައްތަްއާާއެހެންނަމަވެސްާ ނުކުރެވޭވަރުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަންތަްއތައް،ާ ވޭާ

ބޭރާުާާާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންާއުޅުނީމަވެސްާެއކަމެއްނުވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާޤ ނޫނުތައްާމިާމަޖިލީހުންާހަދ ާ

ކަންތައްތައް ާާާާކުރ އިރުަގއިާ ސުވ ލު އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެވސްާ ޮގތ އިދޭތެރޭަގއިާ ކިހިނެއްތޯާާެވެގންދ ާ އުފެދޭ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިތަނުންާފ ސްކުރ ާޤ ނޫނަށްާވަނީ.ާމިއަދުާސަރުކ ރުންާހިތްހަމަނުޖެހޭާޤ ނޫނެއްކަމަށްާވެއްޖިްއޔ ާެއާާ

ފެނިެގންދަނީ.ާ ފޮނުވ ލަންތަންާ މަޖިލީހަށްާ އަނބުރ ާ އަލުންާ މިދަނީ.ާ ފެނިެގންާ ތަޞްދީޤުނުކުރ ތަންާ ޤ ނޫނެއްާ

ާާ މ އްދ 91ާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އަނބުރ ާވަނަާ ބިލެއްާ ތަޞްދީޤުނުކުރ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ބުނަނީ.ާ ކީކޭތޯާ ާ

ފޮނުވ ލައިފިކަމަށްާެވއްޖިްއޔ ާމަޖިލީހުެގާއަޣްލަބިއްޔަތުންާެއާބިލެއްާފ ސްކޮށްފިކަމަށްާވަންޏ ާއެާބިލެއްާޤ ނޫނަކަށްާާ

ކަން ހުރިާ ލިޔެފައިާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ޖެހޭނެއޭ.ާ ކުރަންާ ތަޞްދީޤުާ ޤ ނޫނުާ ކޮބ ާާވިްއޔޭ.ާ ހުންނަނީ.ާ މިާ ތަްއތައްާ

މައްސަލަެއއްތެރޭާާ ނިޒ މީާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުާ ިއއްޔެަގިއވެސްާ އެހެންވީމ ާ ދަނީ.ާ މިާ ވެެގންާ މިއަދުާ ކިހިނެއްތޯާ
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ނޫނިއްޔ ާ ނިންމުމަށްފަހުާ ފުރަތަމަާ އުސޫލެއްާ ެގންދ ނެާ މަސައްކަތްާ މަޖިލީހުެގާ ދެންނެވީާ ރައީސަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާވެސްާދެންނެވިން.ާ.ާއަށްާނުެގންދ ށޭ.ާއަޅުަގނޑުާހެނދުނުމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ތައްާކުރި

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދު

`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖަލުތަކ އިާޕެރޯލްެގާބިލެއްާދައުލަތުެގާފަރ ތުންާ

ލުތަކ އިާއަދިާޕެރޯލްެގާާ.ާއ ދެ،ާޖައިޙ ލަތުާވަރަށްާދަށަށްާޮގސްފައިވ ާދަނޑިވަޅެްއަގާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވަނީާޖަލުެގތަކުެގ

ސްާެއާޤ ނޫނަކަށްާޢަމަލުނުކޮށްާޤ ނޫނީާތަރަޙައްދުންާބޭރުަގއިާކަންކަންާާކަތަކ އިާބެހޭާޮގތުންާޤ ނޫނެއްާހެދުނަކަން

ކަމަކަށް އޮތްާ ބޭނުމެްއާ އެްއވެސްާ ހެދުމުެގާ ޤ ނޫނެއްާ ެވއްޖެނަމަާ މިހ ރަކަށްާާާކުރަންާ އަދިާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

ހުންނަކަން މަޑުޖައްސ ލ ފައިާ ތަޞްދީޤުނުކޮށްާ ޤ ނޫނުތައްާ ބައެއްާ ޤ ނޫނާުާާާއައިސްާ މިާ ފ ހަަގކޮށްލެވޭ.ާ ވެސްާ

ކަޑައްތުކޮށްެގންާާ ސަރަޙައްދެއްާ އެތައްާ މަސަްއކަތެއްކޮށްެގންާ އެތައްއެތައްާ ހަދ އިރުަގއިާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ

ތްޮގތުންާމަސައްކަތްކޮށްެގންާވަރަށްާއުނދަުގލުންާމިާޤ ނޫނެއްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާމިާފ ސްކުރެވެނީ.ާއެކިއެކިާޮގ

ފ ސްކުރެޭވއިރުަގއިާއެާޤ ނޫނަކަށްާޢަމަލުކުރެވެމަކުންނުދޭ.ާއެހެންވީމ ާފުރަތަމަާޤ ނޫނެއްާހެދޭއިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާ

ރައީސުލްޖުމްހޫ ޤ ނޫނަކީާ މިާ ޖެހޭާ އެބަާ އެންމެާބަލަންާ ނޫންތޯ.ާ ނުވަތަާ ޤ ނޫނެްއތޯާ ކުރައްވ ނެާ ތަޞްދީޤުާ ރިއްޔ ާ

މަޖިލީހުންާސިޓީއެއް އޮފީހުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާ ކުރީަގއިާ ހެދުމުެގާ ޤ ނޫނުާ ޤ ނޫނާުާާާފުރަތަމަާ މިާ ފޮނުވައިެގންާ

އަޅުަގނޑަފ ސްވެއް ޖެހޭހެންާ އެބަާ ސުވ ލުކުރަންާ ކުރައްވ ނެތޯާ ތަޞްދީޤުާ ވިްއޔ ާ ވަނީާ ހީވަނީ.ާާޖެކަުމަގއިާ ށްާ

ފަހުންާާ ވަރަށްާ އ ދެ،ާ މިދަނީ.ާ ވެެގންާ މަސައްކަތަކަށްާ ބޭކ ރުާ މަސައްކަތްާ މިކުރެޭވާ ވިްއޔ ާ ވަނީާ އެހެންނޫންކަމަށްާ

ފަރ ތުނާްާ ކަމ އިބެހޭާ ފ ސްކުރީާ މަޖިލީހުންާ މިާ ގަވ ިއދެއްާ ޢަމަލުކުރ ނެާ މެދުާ ކުށްވެރިންނ ާ ދަށުންާ ޕެރޯލްެގާ

ާާ ަގވ އިދު އެާ އެކަމަކުާ ަގވ އިދަށްާާހުށަހަޅައިެގން.ާ އެާ ދޫކޮށްލީާ މީހުންތަކެއްާ ދުވަހެއްނުެވ،ާ ިގނަާ މ ާ ފ ސްކުރިތ ާ

ަގވ އިދ ާާ ަގވ އިދުާއޮތްާތަނުަގިއާބ އްވ ފައިާއެާ ަގވ އިދެއްާހަދ ފައިާއެާ އެްއވެސްާކަހަލަާބެލުމެއްނެތި.ާއެހެންވީމ ާ

ަގވ އިދެއް ެވއްޖެނަމަާ ކުރަންާ ކަންތައްތަްއާ ޮގތްޮގތަށްާ ޤ ނޫނެއްާާޚިލ ފްާ އަދިާ ނެތް.ާާާވެސްާ ހަދ ނެކަމެއްާ ެވސްާ

ާާ ާާސަރުކ ރުންާއެާވަުގތަކުާެއކަމެއްާކުރަންާފެންނަާޮގތަށް ކުރަމުންާެގންދިޔައީމ ާނިމުނީ.ާދެންާސަރުކ ރުެގާެއކަން

މިއުޅޭާވ ހަކަ ެގންދ ނެ.ާއެހެންވީމ ާދަންނަވަންާ ކުރަމުންާ ެއކަންާ ިވއްޔ ާ ވަނީާ ކަުމަގއިާ ބ ރުާއޮތްާ ައކީާާާާދަށުަގއިާ

އަޅުަގނޑުެމންާހެދޭާއިރުަގއިާއަޅުަގނޑުެމންާމަޖިލީހ އިާއަދިާމިާޤ ނޫނުާތަޞްދީޤުކުރ ާފަރ ތ އިާާާމިފަދަާޤ ނޫނުތައް

ދެމެދުަގއިާމިާއޮންނަންޖެހޭާުގޅުންާވަރަށްާމުހިއްމުާވ ންާޖެހޭނެ.ާއަދިާއައުާޤ ނޫނުތައްާތަޞްދީޤުާކުރެވޭާކަހަލަާ

ާާނޑުމެންާަމޖިލިސްާއެތަްއާދުވަހެއްާކެއްކޮށްެގންާއަޅުަގޮގތަކަށްާއެކަންާނުކުރެޭވކަމުަގއިާވަނީާވިްއޔ ާބޮޑުާޚަރަދުތަ

ވަންދެންާމެންބަރުންާމަސައްކަތްކޮށްެގންާފ ސްކުރ ާޤ ނޫނުތައްާެއއްވެސްާެއއްޗަކަށްާނުވެާއެާދަނީ.ާއ ދެ،ާޖަލުތަކ ިއާާ

އީާކުޑަކުދިންނަށްާބެހޭާޤ ނޫނެއްާހެދޭއިރުަގއިާިމހ ރުާމިާޤ ނޫނުަގއިާވަރަށްާުމހިއްމުާބައެްއާހިމަނ ފައިާއެބަާއޮތް.ާއެ
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ވަކިާޖަލެއްާނުވަތަާަވކިާސަރަޙައްދެއްާކަނޑައެޅިފައިާއޮންނަާޮގތަކަށްާމިާޤ ނޫނުާބައްޓަންާކުރެވިފައިާއެބަާއޮތް.ާާ

ދުވަސްތަކުަގިއާާ މިދިޔަާ ތިބެނީާ މިާ މީެގކުރީަގއިާ ފެނޭ.ާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ

އަދިާބޮޑެތިާކުށްކުރ ާމީހުންނ އިާކުދިކުދިާކުށްކުށުަގއިާހިމެނޭާމީހުންާވެސްާހަމަާާާއިނ ބޮޑެތިާމީހުންާާއިކުޑަކުދިންނ 

ާާ ޤ ނޫނުން މިާ އެކަަމކުާ ދަނީ.ާ ތިބެމުންާ މިާ ޮގތަކަށްާ އެްއކަހަލަާ ތެރޭަގއިާ ޖަލެއްެގާ ާާއެއްާ ބަިއާާމި ކުޑަކުދިންެގާ

ވަރަށް އޮތުމަކީާ ކުޑަކުދިވަކިކޮށްލ ފައިާ ރަނަގޅުކަެމއް.ާ މީހުންާ ބޮޑެތިާ ބައެްއެގާާންނ އިާ ކުށްކުރ ާ ެއއްތަނެއްަގއިާ ނ ާ

ކުށްތަކުެގާތެރެއަށްާހޭނިާއެާކުދިންާާއެާތެރޭަގއިާތިބެއްޖެކަމުަގއިވަނީާވިްއޔ ާއެާކުޑަކުދިންާއެންމެާބޮޑެތިާމީހުންކުރ ާ

ހި ޮގތުަގއިާ މުޖްރިމުންެގާ ބޮޑެތިާ އެންމެާ މީހުންނަކީާ އެާ އަންނައިރުަގއިާ ނިކުމެެގންާ ވަނީ.ާޖަލުންާ މިާ މެނިފައިާ

މީހުންނަކީާކޮންމެާޮގތެއްަގިއވެސްާވަކިާކުރެވިފައިާތިބެންާޖެހޭނެާބައެއް.ާމިާޤ ނޫނުންާފ ހަަގކޮށްލެވޭާންވީމ ާއެއެހެ

ތަފ ތުާާ މީހުންާ ކުށްކުރ ާ ކުދިާ މީހުންނ އިާ ކުށްކުރ ާ ބޮޑެތިާ އަދިެވސްާ ޮގތުަގއިާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަކީާ އަނެއްާ

ެގންުގޅެވޭކަ ޮގތަކަށްާ ތަފ ތުާ ނެތް.ާ މިސ ލަކަށްާކުރުމެއްާ މައްސަލަެއއް.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ވެސްާ އެއީާ ނެތް.ާ ށްާ

އެކަހެރިާާ ވަކިންާ ީމހުންނ ާ ކުށްކުރ ާ ބ ވަތެއްެގާ ހުރިހ ާ ހަމަާ ޖެހޭނީާ ތިބެންާ މީހުންާ ބޭނުންކުރ ާ މަސްތުވ ތަކެތިާ

ބޮޑެއިާޮގތެްއަގ މީހުންނ އިާ މަރ ާ މީހުންާ ދެންާ ކުށްކުރ .ާ ބޮޑެތިާ މިކަހަލަާ މީހުންނ އިާ ަވއްކަންކުރ ާ މީސްމީހުންާާާތިާ

ސަރަޙައްދެްއަގ ވަކިާ ޖެހޭނީާ އަނެއްާއިތިބެންާ ޖެހޭނީާ ތިބެންާ މީހުންާ ކުށްކުރ ާ އ ދަިއެގާ އެހެނިހެންާ ދެންާ ާ.

.ާމިާހުރިހ ާބައިތައްާއެކުލަވ ލ ާއެްއޮގތަށްާެގންުގޅޭކަމަށްާވަނީާިވއްޔ ާޖަލަށްާމީހަކުާލެވޭާއިރުަގިއާާއިސަރަޙައްދެްއަގ

މުއްދަތުާކަޑައްތުކޮށްާނިމިެގންާސަލ މަތްެވވިެގންާއަންނަާއިރުަގއިާއޭނ ާހުންނ ނީާާާއެާޖަލުަގއިާއޭނ ާކަޑައްތުކުރެވޭ

ހުރިހ ާވައްތަރެްއެގާކުށުެގާތެރޭަގއިާއެންމެާބޮޑެތިާމުޖުރިމުންެގާތެރޭަގއިާހިމެނޭާމީހަކަށްވެފަ.ާއެހެންވީމ ާޖަލުެގާާ

ށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއ ދެ،ާކޮންމެއަކަސްާިމާާޤ ނޫނެއްާހަދ އިރުަގއިާމިާބަިއތައްާމީެގާތެރޭަގއިާހިމަނަންޖެހޭނެކަމަ

މީހުންނ އިާ ބޮޑެތިާ ކުޑަކުދިންނ އިާ ބައްލަވ ާ މައްޗަށްާ ކަންކަމުެގާ ދެންނެވިާ މިާ ވެެގންދ އިރުަގއިާ ޤ ނޫނަކަށްާ ބިލުާ

މިނުާވަކިންާތަނެއްަގއިާއަދިާބޮޑެތިާކުށްކުރ ާމީހުންނ އިާކުދިާކުށްކުރ ާމީހުން ާާކުށްކުރ ާމީހުންނ އިާއެާާާނ އިާމެދުާ

ވަކިތަނެްއަގ ެގންުގޅުުމެގާާއިމީސްމީހުންާ ޮގތަކަށްާ މިހަލަާ ވަކިތަނެްއަގއިާ މީހުންާ ބޭނުންކުރ ާ މަސްތުވ ތަކެތިާ ާ.

ޮގތްތަކެްއާާ މެނޭޖްކުރެވޭނެާ ޖަލުާ އުފެދިެގންދ އިރުަގއިާ ޤ ނޫނެއްާ ބެހޭާ ޖަލ ާ އަދިާ ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެ.ާ އިންތިޒ މްާ

ޖަލުެގ ދޭތެރެދޭތެރެއިންާ ޖެހޭނެ.ާ އެއްޗެތިާާހަމަޖައްސަންާ ޖަލަށްާ މީހުންާ ތިބޭާ ޖަލުަގއިާ އެބަދޭ.ާ ޯގސްވަމުންާ ޙ ލަތުާ ާ

ލުެގާާއެތެރެކޮށް،ާހަތިޔ ރުާއެތެރެކޮށްާއަދިާފޯނ ިއާމިާނޫންވެސްާބޭނުންހ ާއެއްޗެއްާއެތެރެކޮށްާއެބައުޅޭ.ާެއކަމަކުާޖަ

ޮގތުން ބުނ ާ އެާާވެއްޖިއްޔ ާާަގވ އިދުާ އެއްާއެާ މަނ ާ ވެސްާ އެތެރެކުރުންާ ެއއީާ މަނ ާާްއޗިްއސަކީާ އެާ ެއކަމަކުާ ޗެހި.ާ

ާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނޭނޭގ.ާާއެްއޗެހިާއެތެރެާކުރެވޭާޮގތްތަކެއްާެއއްޮގތަކަށް

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އ ދެ،ާކޯރަމްާހަމަވެފަިއވުމ އިާއެްއކޮށްާޖަލްސ ާކުރިއަށްާެގންދަންާމިފަށަނީާނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުަމށް.ާ

ާ

ާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ޕެރޯލްގާެާ މިާ ނޫން.ާ ބިލެއްާ ބެހޭާ ޖަލުތަކ އިާ ހަމައެކަނިާ ބިލަކީާ މިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އ ދެ،ާ

ކަންތައްތައްާބަލަހައްޓ ނެާޮގތްވެސްާމިާބިލުަގއިާވަރަށްާފުރިހަމައަށްާއެކުލަވ ލ ފައިާއެބައޮތް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާ

ޤ ނޫނެއްެގާދަށުންާމިާބައްޓަންކޮށްާމިާނިމިެގންދ އިރުަގއިާދެންާެއާާާާމިާއުޅޭާވ ހަކަައކީާމިާޕެރޯލްެގާކަންތައްވެސްާ

ހަދ ާ ަގވ އިދެއްާ ޕެރޯލްެގާ ފަހަކުންާ ވަރަށްާ ނުވ ނެ.ާ ދޫކުރެވިެގންާ މީހުންާ ދަށުންާ ޕެރޯލްެގާ ޚިލ ފުޮގތަކަށްާ ޤ ނޫނ އިާ

ާާ ދުވަހެއްނުވެ މ ިގނަާ ނިންމުނުތަނ ާ ހަދ ާ ަގވ އިދެއްާ ޕެރޯލްެގާ ދެންނެވިހެންާ ިގނ100ާާާާަކުރީންވެސްާ ވުރެންާ އަށްާ

އަދަދެްއެގާމީހުންާދޫކޮށްލ ފައިވޭ.ާއެކަަމކުާމިާދޫކޮށްލ ފައިަވނީއަކީާޕެރޯލްެގާަގވ އިދ އިާެއއްވެސްާޮގތަކަށްާެއްއޮގތްވ ާާ

އަިއާ ތެރެއަށްާ މ ލެާ މުޅިާ ސަބަބުންާ ެއކަމުެގާ ދޫކޮށްލ ފައިވަނީ.ާ އެމީހުންާ ޮގތަށްާ ފުށުއަރ ާ މުޅިންާ ޮގތަކަށްނޫން.ާ

އަ ނުރަްއކ ތެރިާނ މ ންކަންާ އިނޭގނެ.ާ ރަނަގޅަށްާ މީހަކަށްވެސްާ ކޮންެމާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހިތުންާ ޅުަގނޑުާ

އެތައްބަޔަކު،ާނުރައްކ ތެރިާކުށްކޮށްފައިާތިބިާއެތައްބަޔަކުާަމުގމައްޗަށްާނުވަތަާެގއަށްާދޫކޮށްލުމުެގާސަބަބުންާމ ލެތެރެާ

ަގިއާކަޓަރުއެޅުމ ިއާތަޅަިއަގތުމ އިާމ ރ މ ރީާހިންުގމ ިއާާނ މ ންވެެގންދިޔަާއެދުަވސްވަރުާވަރަށްާބޮޑަށް.ާމީހުންެގާަގއިާ

މިބ ވަތުެގާއެތައްާކުށްތަކެއްާއިތުރުެވެގންދިޔަ.ާއެހެންާއެދިމ ވ ާސަބަބަކީާބޮޑެތިާކުށްކޮށްފައިތިބޭާމީހުންާއެްއވެސްާާ

ަގވ އިދުތަކެއްާާ އެހެންވީމަ،ާ ެގންދ ތީ.ާ ދޫކުރަމުންާ ފޮތެއްނެތިާ ޮގތެއްާ ެއްއވެސްާ ޤ ނޫނުތަކެްއާާއުޞޫލެއްނެތިާ

ހެދެމުންދ އިރުަގއިާއެާަގވ އިދުތަކ އިާޤ ނޫނުތަކަށްާތަބ ވ ންާއެނޭގާބަޔަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާވ ންޖެހޭނެ.ާސަރުކ ރުންާ

ކަންތައްތަްއާާ އެްއޮގތަށްާ ޤ ނޫނުތަކ ިއާ މިާ ބަލަން.ާ ކުރެވޭތޯާ ކަންތައްތަްއާ އެްއޮގތަށްާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ ހެދޭާ މިާ ޖެހޭނެާ

ބޭލެމުން.ާާނުކުރެވޭކަުމަގިއވަނީިވއް ދ ނީާ ފޭރ ންާ އިޖުތިމ ޢީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދުވަހަށްާ އަނެއްާ ދުވަހުންާ ެއްއާ ޔ ާ

އެހެންވީމަ،ާމިާބިލަކީާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާބިލެއް.ާމިފަދަާބިލެއްާއޮތުމަކީާމުހިއްމުާކަމެއް.ާެއކަމަކުާމިާބިލަށްާ

ފ  ބިލުާ އެްއޗަކީާ އޮތްާ މިދަންނަވަންާ ކުރިކަމުަގިއވީނަމަވެސްާ އެްއޮގތަށްާތ އީދުާ ބިލ އިާ މިާ ސްވެެގންދ އިރުަގިއާ

ާސަރުކ ރުންާވެސްާކަންތައްތަްއާކުރެވޭތޯާބަލަންޖެހޭނެއޭާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާމަޑެވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ahmed.naseer
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ާާ މި ބިލެއްާ ޕެރޯލްެގާ ޖަލުތަކ އިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާ`ާ

ާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިާމިއަދ އިާައދިާއިއްޔެަގވެސްާމިާބިލަށްާފުޅ ާދ އިރ ެއއްަގއިާބަހުސްކުރެެވމުންާމިދަނީ.ާާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުންާާއ ދެ،ާމިހ ރުާކޯރަމްާހަމަވުމ އިާެއއްކޮށްާަމޑެވެލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފު

ާއެދެން.ާ

ާ

ާމަޑެވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ކޯރަމުެގާާ މަޖިލީހުެގާ މިއަދުެގާ ހިތ މަވެރިޮގތަކަށްާ ވަރަށްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ`

ކުރީަގއިވެސް ފަށައިަގތުމުެގާ ވ ހަކަާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ދ ތީާ އެޅިާާާާކަންތައްތައްާ ހަމައަކަށްާ ކަންތައްތައްާ ކޯރަުމެގާ

އެހެންާ އަދިާ ސަރުކ ރަށ އިާ ބަލައިަގނެާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ކަމުަގއިާ ވެސްާ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ުމއައްސަސ ެގާއަުގވެސްާހިފެހެއްޓެންޖެހޭނެ.ާމިާމުއައްސަސ ެގާާ މުއައްސަސ ތަކަށްާއިނިގލިާދިއްކުރަމުންދ އިރުާމިާ

ާާ ޤ ނޫނުތައްާހެދުމ އިާއަދިާޤ ނޫނީާޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންނ ާހަވ ލުވެފަިއވ ާމަސްއޫލިއްޔަތުތައްާއަދ ކުރުން.ާާވ ޖިބަކީ

ކުޑަޮގތެއްަގިއާާ ޒިންމ ދ ރުކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެކެވެނީާ މިވ ހަކަާ ފަހަރުާ ިގނަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެ ޮގތަށް.ާ ކުރުވ ާ ޒިންމ ާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކަިއާާއެހެންމީހުންެގާ މިާ ޙައްޤުތަކެއްާ ވ ޖިބަކ އިާ ެވސްާ ންެގާ

ކޮށްދޭންޖެހޭާކަންތައްތަކެއްާޮއތްާކަމުަގއިާދެކިެގންާއަޅުަގނޑުމެންާމަސްއޫލިއްޔަތުާއަދ ކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާ

އަދުާވަރަށްާފުޅ ދ އިރ އެްއަގއިާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއ ދެ،ާމިާބިލުަގއިާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖަލުތަކ އިާޕެރޯލްެގާބިލުާިއއްޔެއ ިއާމި

ިއއްޔެއ ިއާާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިދަނީާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރަމުންާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މާިާ މިދަނީާ ބައްޓަންކުރަމުންާ ވ ހަކަާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިގނަާ ވ ހަކަދެްއކެވިާ ބިލުަގިއާ މިާ ހަމައިންާ މިއަދ އިާ

އަ އެބަހުރި.ާާބިލުެގާ ހެދިފައިާ ަގވ އިދުާ މަޖިލީހުަގއިާވެސްާ މިާ ކަންބޮޑުޭވ.ާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ މަޢުޟޫޢުައކަށްާ ސްލުާ

ވ ހަކަދަްއކަންޖެހޭނެާއުސޫލުތަކެއްާކަނޑަެއޅިފައިާއެބަހުރި.ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންާކަންާކުރަންޖެހޭާޮގތްތަކެއްާވެސްާާ

ރިާރަީއސްާއިްއޔެަގއިާެވސްާތިާޮގނޑީަގއިާއިންނަަވިއެގންާމިާކަނޑައެޅިފައިާއެބަހުރި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޢިްއޒަތްތެ

މަޢުޟޫޢުއިންާބޭރުަގއިާއަދިާމިާޖަލުތަކ އިާޕެރޯލްެގާމިާބިލެުގާމުޅިންާއިދިކޮޅަށްާވ ހަކަދެކެވެމުންދިޔައިރުަގއިާވެސްާާ

ކުޅެ ޗަރުކޭސްތައްާ ސިޔ ސީާ މިތަނުަގއިާ ޮގސްާ ދަްއކަމުންާ ހިތުހުރިޮގތަކަށްާ ވ ހަކައެއްާ އަދިާާބޭނުންހ ާ ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާއެކިާފ ޑުފ ޑުެގާބަސްތައްާރައްދުެވެގންދިޔައިރުާވެސްާއެކަމ ާެއްއވެސްާކަހަލަާފިޔަވަޅެްއާާ
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ނ ޅުއްވ ާއިންނެވީތީާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރަން.ާއަދިާމިއަދުެވސްާމިހިސ ބަށްާދިޔައިރުަގއިާވެސްާކަންާހިނަގމުންދަނީާ

އެހެ ދެންނެވިާއުސޫލުން.ާ މާިާހަމަާމިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިލެއް.ާ މުހިއްމުާ އަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ ބިލަކީާ މިާ ންނަމަވެސް،ާ

ެއީއާާ ވ ހަކަދެއްކުަމކީާ އަދ ނުކުރެވޭާ މަސްއޫލިްއޔަތުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ޮގސްާ ވ ހަކަދަްއކަމުންާ ތެރޭަގއިާ ބިލުެގާ

ހަވ ލުވެފަ އަޅުަގނޑުެމންނ އިާ ނޫން.ާ މައްސަލައެއްާ ބެހޭާ ހެދުން.ާާއަޅުަގނޑުމެންނ އިާ ޤ ނޫނުތައްާ އޮތްކަމަކީާ އިާ

ކުރަމުންދ ނެ.ާާ އެކަމެއްާ ފަރ ތަކުންާ ކުރަންޖެހޭާ އެކަމެއްާ ޮގތުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިވ ާ ތަޞްދީޤުކުރުމަކީާ ޤ ނޫނުތައްާ

ވ ހަކަެއްއާާ ދ ާ ޙުކުމްނުކޮށްެގންާ މީހުންެގާ ތިބިާ ހިންގ ފައިާ ޖަރީމ ތައްާ ބޮޑެތިާ ހުރިާ ކޯޓުތަކުަގިއާ ހަމައެހެންމެާ އަދިާ

ާާ ބޮޑެތިާާވެސް ތިއްބެވިާ އެބަާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުޖެހޭނެ.ާ ދައްކ ކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެރޭަގއިާ ބިލުެގާ މިާ

އަދަދުތަކުންާފައިސ ާނަންަގަވއިެގންާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާއެބަާތިއްބެވި.ާއެބޭފުޅުންެގާވ ހަކައެއްާެވސްާނުދައްކ .ާިމީއާާ

މިލިޔަނެއްހ ާރުފިޔ ާއަށްާޙުކުމްކޮށްފައިާއެބަހުރި.ާބޭންކްާއޮފ110ާާާްދައުލަތުެގާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާފައިސ ާއެވެ.ާާ

އެމައްސަލަތަްއާާ ކޯޓުތަކުަގއިާ ޙުކުމްކޮށްފައިާ ޚިޔ ނ ތްތެރިވެފައިާ ފައިސ އަކަށްާ ިގނަުގނަާ އެތައްާ ތިބިާ މޯލްޑިވްސްާ

ތަޞްދީޤުާނުކޮށްެގންާާާާއެބަހުރި.ާހަމައެހެންމެާމީެގާތެރޭަގިއާމިާވ ހަކަތައްާނުދައްކ ާމިއަދުާމިާދަްއކަނީާޤ ނޫނެއްާ

މިާ ނެތި.ާ ބެލުމެއްާ ވެސްާ އެްއޗެއްާ އޮތްާ ލިޔެފައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިާ ތަޞްދީޤުކުރަންާ ޤ ނޫނުާ ވ ހަކަ.ާ އުޅޭާ

ާާ މަޖިލީހުެގ މިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނުލިޔުނީާ ކީއްެވެގންތޯާ ފ ސްީވ39ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އެާ ފ ސްވީމ ާ ވޯޓުންާ

ޖެހިވަޑަާ ތަޞްދީޤުކުރ ކަށްާ މިކަމަކ ާާއެވެ.ާ މިއަދުާ ލިޔުްއވިނަމަާ ތިބޭފުޅުންާ އެހެންާ ެއވެ.ާ ނުަގންނަވ ނެާ އެއްާ

ޝަކުވ ކުރ ކަށްާނުޖެހުނީސް.ާއޭަގއިާތިބޭފުޅުންާއަމިއްލައަށްާލިޔުނުާއެއްޗެއްެގާއަތަށްާޮގވަިއެގންާމިއަދުާތިއުޅެނީ.ާާ

ާއެއީާއެއިރުގައިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމަޤ މުަގއިާހުންނެވީ.ާާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިހ ރުާބަހުސްކުރަމުންދަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖަލުތަކ އިާޕެރޯލްެގާބިލަށް.ާާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވެސްާމަޢުޟޫޢުއަށްާވ ހަކަފުޅުާދެްއކެުވމަށްާއަޅުަގނޑުާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެން

އެކަންާއެނިގހުރެާައޅުަގނޑުާވ ހަކަދަްއކަމުންާމިދަނީ.ާއެއީާމިއަދުެގާމިާމަޖިލީހުަގއިާކަންކުރަންޖެހޭާޮގތަކީާކުރީަގިއާާ

އްާނެތިާކަންާހިނަގމުންދ ާއުސޫލު.ާއެއީާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާޮއތްޮގތަކީ.ާއެާަގވ އިދަކަށްާމަނިކުފ ނުާބެއްލެވުމެ

ެއީއާާ ކުރީަގއިާކަންާހިނގ ފައިާއޮތްޮގތަކީާ މަޖިލީހުަގއިާ ެގންދިޔައިމ ާދެންާކަންާހިނގ ނެޮގތަކީާ ކުރިއަށްާކަންތައްާ

އުޅެނީާ ހުށަހެޅިެގންާ މިާ މިއަދުާ ޔަޤީންާ އަޅުަގނޑަށްާ ދައްކަނީ.ާ މިާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ބަލަިއެގންާ އުސޫލުކަމަށްާ

ކ އިާޕެރޯލްެގާބިލުކަން.ާއަޅުަގނޑަށްާއެކަންާއެނިގހުރެާކަންާހިނގ ާއުސޫލަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިއީާހަމަާޖަލުތަ
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ދިދަެއްއާާ އެތައްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދައްކަނީާ މިާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ބަލައިެގންާ ަގވ އިދަކަށްާ ެއއީާ ބަލައިާ

ބެ މަނިކުފ ނ އިާ އެބަހުރި.ާ މައްސަލަތަކެއްާ މިނިސްޓްރީެގާ އެޓޯލްސްާ ވެސްާ އެތަްއާާނަންަގަވއިެގންާ ވެސްާ ހޭޮގތުންާ

ޤ ނޫނެްއާާ ކޮންމެވެސްާ ވެސްާ ހައްތަހ ާ ބެލުމެއްނެތިާ ވ ހަކަތަކެްއާ އެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެބަހުރި.ާ މައްސަލަތަކެއްާ

މިކަންާކުރަންާއުޅުމުެގާާ ދައްކައިެގންާ މިތަނުަގއިާ ފ ސްނުވ ާވ ހަކަ،ާކޮންމެވެސްާޤ ނޫނެއްާތަޞްދީޤުނުކުރ ާވ ހަކަާ

އެހެންވީމ ،ާވ ހަކަާދެްއކެންޏ ާއަޅުަގނޑަށްާެވސްާވ ހަކަދެއްކޭނެ.ާތިޔަބޭފުޅުންާމިތަނުަގިއާއެްއވެސްާމ ނަެއއްާނެތް.ާާ

މިއަދުާތިއްބަަވިއެގންާތ ޖުާބޮލުަގއިާއަޅުވަިއެގންާއަދިާއެްއބައިމީހުންާބޯާބ ލައިެގންާއަތޮޅުވެރިކަންާކޮށްފައިާައިއސްާާ

އަާ ވ ހަކަދަްއކަމުންދ އިރުާ ޒ ތްޒ ތަށްާ ތިބެެގންާ މިޤައުމުަގިއާާމިތަނުަގއިާ ނޫނެވެ.ާ ނިދ ފައެްއާ ތިބީާ ޅުަގނޑުމެންާ

ކިހިނެްއެވެގންތޯާ މިއުޅެނީ.ާ ކިޔަންތޯާ ކީކޭާ ރަްއޔިތުންނެއް.ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނެތޭާ އޮޅިފަެއއްާ މީހުންާ ޚިޔ ނ ތްތެރިވިާ

މިއަދު ބައެކޭާ ތިބިާ ޮގސްފައިާ ހިސ ބަށްާ އަތްބުރިކުރ ާ ކޮށްކޮށްާ ވަްއކަންާ ބަެއއްތޯ.ާ ކޮންާ މިއީާ މަޖިލިސްާމިއުޅެނީ.ާ ާ

ބަެއްއާާ ތިބިާ ކޮށްފައިާ ވެރިކަެމއްާ ޚުދުމުޚުތ ރުާ މިއީާ ތިމަންނ މެންނަކީާ މިދަނީާ ހަޅޭފަޅޭއްލަވަމުންާ ތިބެެގންާ ތެރޭަގއިާ

ިމާާ ިމވ ހަކަާ ފ ހަަގކުރެވިެގންާ އަޅުަގނޑަށްާ ދުވަސްކަމަށްާ ދަްއކ ލަންޖެހޭާ ރަނަގޅަށްާ ިމވ ހަކަާ މިއަދަކީާ ނޫނެވެ.ާ

އަ މިއަދުާ އިްއޔެއ އިާ ވިސްނައިެގންާާދައްކަނީ.ާ ވަރަށްާ ކަނުލ ާ ވ ހަކަތަކަށްާ ދެއްކިާ ތިބޭފުޅުންާ އިނީާ ޅުަގނޑުާ

އެހެންނަމަެވސް، ނޫންކަން.ާާާއަޑުއަހަިއެގން.ާ ރަނަގޅަކަށްާ މިދަނީާ ހިނަގމުންާ ކަންާ އެނގިއްޖެާ ައޅުަގނޑަށްާ

ތެރޭގައި ވެރިކަމުެގާ ޚުދުމުޚުތ ރުާ ތިޔަާ މީހެކޭާ ލީާ ޖަލަށްާ އަޅުަގނޑަކީާ ރައީސް،ާ ކަމަކުންާާޢިއްޒަތްތެރިާ ެއއްވެސްާ ާ

އަޅުަގނޑުާާ ވެސްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އެާ ކީކޭތޯ.ާ ަވންދެންާ ދުވަހެއްާ އެތައްާ ޮގސްާ ައޅުަގނޑުާ ނުލައި.ާ ޙައްޤަކ އިާ

ިމާާ ބަލައިެގންނޭާމިއިނީ.ާމިއޮތީޭއާނޫާޤ ނޫނުއަސ ސީާއެހެންާކުލައަކަށްާބަދަލުކޮށްފައި.ާމިައދުާއަޅުަގނޑުާމިއިނީާ

.ާމީަގއިާެވސްާނެތޭާމީހަކުާކުށަކ އިާޙައްޤުންާކަމަކ އިާނުލައިާޖަލަށްާލެވޭކަށްާާޤ ނޫނުއަސ ސީާބަލ ފައިާރަނަގޅަށް

ާާ ޮއްއވ ާފުލުހުންާފޮނުވަިއެގންާޚުދުމުޚުތ ރ9ާާާުނެތެވެ.ާއަޅުަގނޑުެގާތުއްތުާދަރިއަކު ޭގތެރޭަގއިާނިދ ފައިާ މަހުަގިއާ

ފުނޑ ލ ފައިާަވދެާއަޅުަގނޑުާއަންހެނުންާވެރިޔ ާކުރީެގާމަޢުމޫންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެގާޯއޑަރަށްާޮގސްާައޅުަގނޑުެގާެގާާ

ޙަޔ ތްކުޑަާާ ލަދުާ އެވަރުެގާ ތިބީ.ާ ބަލ ފައޭާ ޮއރިޔ ންާވެސްާ އަންހެނުންެގާ ވައްޓ ލ ފައިާވަދެާ ދޮރުާ ހުްއޓ ާ ފ ޚ ނ ަގއިާ

ާާބައެކެވެ.ާކޮންާވ ހަކައެއްތޯާިމާދައްކަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިތިބީާވ ހަކަދައްކަންާނޭނިގެގނެއްާނޫނެވެ.ާބޫޓ ާއެކީަގއިާ

ކީކޭތޯާާ ވަނީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިާ ކަނޑ .ާ ޙުރުމަތްާ ޭގެގާ ވަދެާ އެތަނަށްާ އޮްއވ ާ ނިދ ފަިއާ ދަރިފުޅުާ އަޅުަގނޑުެގާ

ވަދެާާ ކޯއްޗެކޭތޯާ ވެސް.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ނޫާ މިާ އެބައޮތޭާ ޙުރުމަތްތެރިކަންާ ޯގތިެގދޮރުެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަންާ މަތިންާ އަންަގިއެގންނެވެ.ާ މަތިންާ ައޅުަގނޑުެގާާވިދ ޅުީވ.ާ އެދުނިން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއައީ.ާ ަގިއެގންނޭާ

ެއކީަގއިތޯ އިޒުނައަކ ާ ކޮންބައެްއެގާ ވަނީާ ތެރެއަށްާ މިޭގާ ޮގީވ،ާ ާއަންހެނުންާ ލިބެެގންތޯ؟ އެއްާ ހުއްދަާ ؟ާކ ކުެގާ

ދުާމިދައްކ ާވިދ ޅުވަނީާފުލުހުން،ާމަތިންާއޯޑަރުާައއިސްެގންނޭ.ާކޮބައިތޯާއެއީާތިާމަތީަގއިާތިބިާބޭފުޅުންނަކީ.ާމިއަ

ދެންާ ޤައުމުާ އައިސްފައޭ.ާ މިނިވަންކަންާ ޤައުމަށްާ އޮތީާ މިާ ތ ޖުއަޅައިެގންނޭ.ާ ތިބީާ މިާ ތިމަންނ މެންާ އަކީާ ވ ހަކަާ
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މަޢުޞޫމްާ އެތައްާ ތެރޭަގއިާ ޮގޅިާ އިންާ އަޅުަގނޑުާ ޖަލަށްލ ފަިއާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތަކަށޭ.ާ މިވެނިާ އޮންނަންޖެހޭނީާ

ާާ އ ދެ، 2007ާާާާކުދިންނެއް،ާ އަހަރުަގއި ާާަވނަާ ތެރޭަގއި ކަންތައްތަކެއްެގާ ހިނިގާ ޤައުމުަގއިާ ބަޔަކ900ާާާާުމިާ އެތައްާ

ޖަލަލަށްާލ ާމިާޚުދުމުޚުތ ރުާޕ ޓީާމިއަދުާވ ހަކަދައްކަމުންާދ ާރިޔ ޟުާރަޝީދަށްާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާ

ާާ ޮއެވެގންނެއްާނޫނޭ.ާވަނީާޙަސަންާސައީދޭާބަންޑ ރަާނައިބަކަށްާހުންނެވީ.ާއަޅުަގނޑުާޖަލަށްާލީާއެއްެވސްާކުށެއް

ާާ ދުވަސްާވަންދެންާއެްއވެސްާކަމަކުންާޙައްޤަކ ާނުލ ާއަޅުަގނޑ90ާާާުމިއަދުާވެސްާމިހިރީާއެއްވެސްާކުށެއްާނެތް.

ޭގަގއިާއަޅުަގނޑުާއަމިއްލަާަމސައްކަތުަގިއާފިހ ރައިގ ާއިންދ ާބިޑިާައޅުަވިއެގންާެގންޮގސްާކުޑަާޮގޅިއަށްާލ ާއަދިާާ

ޮގ ކުޑަާ ތިނަދޫަގާ ޖަރީމ ާނުވިތ ކަށްާ ހިންިގ،ާ އަނިޔ ެވރިކަންާ މިާ ޖަހ ާ ސްޕްރޭާ ޕެޕަރާ މޫނަށްާ ބ އްަވިއެގންާ ޅީަގއިާ

ފަރުމ ކުރީމ ާ ޤ ނޫނެއްާ މިތަނަށްާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާ ކުރުންާ މިކަންާ މިއަދުާ އެހެންނަމަވެސްާ ިމއީ.ާ ބަޔެކޭާ ހިންިގާ

އަ ހިތަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ލަދުހަޔ ތްކުޑަކަންާ ތަޞްދީޤުނުކުރިއޭ.ާ އަނިޔ ކުރީ.ާާމިދައްކަނީާ ކޮންބައެއްތޯާ ރައޭ.ާ

ތިނަދޫަގއިާސްކޫލެްއެގާޓެސްޓުާފެށެމުންާދަނިކޮށްާއެއްވެސްާކަމަކުންާޙައްޤަކ ާނުލ ާމިާހީވަނީާއީރ ނަށްާއަރަިއެގންާ

ޖަމ ޢަތްާ ފަތަޙަާ އައިސްާ ޖަމ ޢަތަކުންާ ބޮޑުާ އަރ ،ާ ައށްާ ތިނަދޫާ އުސޫލުންާ ައރައިެގންާ އިރ ޤަށްާ ނުވަތަާ އުސޫލުންާ

ާމުޅިާރަށްާބަނުގރޫޓުާކޮށްލުވ ލ ފައިާފުލުހުންާއެތައްާޮގތަކުންާއަނިޔ ތައްާދީފައިާތިނަދޫާއަށްާއެތަްއާޮގތަށްާއަިއސް

ޖަރީމ ާއެއްާހިންގ ފައިާތިބިާބައެއް.ާއަދިާމިާސަރުކ ރުންާވެސްާއަދިާވޭތުވެދިޔަާސަރުކ ރުންާވެސްާއަދިާނ ޞިރުެގާ

ރަށެާ އޮތްާ ދީފަިއާ ެއއްާ ައނިޔ ާ އެތައްާ ެވސްާ ެވސްާާސަރުކ ރުންާ ސަރުކ ރުންާ ވޭތުެވދިޔަާ ހަމަާ ައކީ.ާ ތިނަދޫާ އްާ

ޮއތްާާ ޮގތަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާވ ހަކަާދައްކަންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުާޖަލުަގއިާ ކަންތައްކުރީާހަމަާއެާ

ޒްކުރަންާާއިރުަގއިާމިާނިޒ މުެގާތެރެއިންާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާކަންތައްތަކެއްާމިާބިލުަގއިާއެބަހުރި.ާއެއީާކެޓަަގރީާ

އެބަޖެހޭާކުށްވެރިންާޖަލަށްާލ އިރުަގއި.ާއަޅުަގނޑުާއޮތްާތަނެއްަގއިާޑްރަުގާޔޫސްކުރަމުންާދިޔައީ.ާމަޢުޞޫމްާއެތަްއާާ

ތިރީަގިއާާ އެާ ބޭފުޅުންާ ެއާ އުޅުނޭ.ާ އަސަރުކުރުވަންާ ެއާ ވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަްއލަވ ،ާ ަގދަކަމުން.ާ ކުދިންތަކެއްާ

ކޮންމެ ބޭނުންކޮށްެގންާ ކަނޑ ާާމަސްތުވ ތަކެތިާ ލައިޓަރުާ ލައިެގންާ ެއްއޗެއްާ ފޮއިލްކޮޅަކަށްާ އެލްމެނިއަްމާ ވެސްާ

ވެެގން.ާާ އެންމެންެެާ ދެނީާ އޭނ އަށްާ ބުރުވ ލަނީ.ާ ތަޅ ާ ނުކޮށްފިްއޔ ާ އުޅުނޭ.ާ ކުރުވަންާ އެކަންާ ވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ

ބަ އެތައްާ ވެސްާ ބިރުންާ ެއހެންވީމ ،ާ ތަޅައިަގންނަނީ.ާ ކުރަނީ.ާ އަނިޔ ތަކެްއާ ިގނަުގނަާ އަނދަަވޅަށްާއެތައްާ މިާ ޔަކުާ

ވެއްޓިާއަދިާރަނަގޅަށްާތިބިާކުދިންާނުރަނަގޅުާކުދިންެގާޮގތުަގއިާޖަލުންާނުކުމެެގންާއެބަާދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަާ

ބިލެއްާފަރުމ ކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާމިއީާސިޔ ސީާވ ހަކަތައްާދައްކ ާކުރީެގާސަރުކ ރުެގާކަންތައްތަކ ިއާމިާސަރުކ ރުންާާ

ދަްއކ ާާހިންިގާކަންތައްތަކ  ވ ހަކަތަްއާ އެާ ތެރޭަގއިާ ބިލުެގާ މިާ ވަުގތެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާ ިއާއަޅ ކިޔަންާއޮތްާ

ޚުދުމުޚުތ ރުާވެރިކަމެއްެގާތެރޭަގއިާއެާސަގ ފަތުެގާތެރޭަގއިާތަތްތެޅިފައިާތިބިާބަޔަކު،ާއަދިާރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންެގާލޭާ

ފެށީ ވ ހަކަދައްކަންާ މިއަދުާ ނުކުމެާ ބަޔަކުާ ތިބިާ ނުތިބޭނެ.ާާބޮއެފައިާ މަޑުންނެއްާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މ ،ާ

އަޅުަގނޑުމެންާއެާވ ހަކަާދަްއކަމުންދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުެގާރަށުެގާއަޚެއްާވެސް،ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާމިހ ރުާ

ahmed.naseer
Placed Image



67 

 

ާާ ިމާއެބަާއިންނެވި.ާއެާއަނިޔ ތަްއާކުރިާއިރުަގއިާއެާޕ ޓީަގއިާހުރެެގންާތިނަދޫާއަށްާޮގސްެގންާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

މިާތަނުަގއިާހ މަކުރ ކަށްާ އަނިޔ ާދިނީާއެާބޭފުޅ ާވެސްާއެާުގރޫޕުަގއިާހިމެނިެގންނޭ.ާއަޅުަގނޑުާކޮންމެހެންާނަންާ

އައިއިރުަގއިާ ހަމައަށްާ މިައދ ާ އައިސްާ ކުރަމުންާ ކަންތައްތައްާ ޮގތަކަށްާ އަނިޔ ވެރިާ މިފަދަާ އެހެންނަމަވެސްާ ނެތިން.ާ

މ ާިމއަދުާމިާމަްއސަލައ ާނުުގޅޭާވ ހަކަތަްއާދައްކަންާފެށީމ ާައޅުަގނޑުާާމިކަންާރަނަގޅުާޮގތެްއަގއިާެއކަންާދިޔައި

ސަފުހ ާހިމެނޭ.61ާާާާވެސްާހަމަާދައްކަންާަގސްތުކުރީ.ާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްެެތެރިާރަީއސް،ާމިާބިލަކީާމުހިއްމުާބިލެއް.ާާ

ާާ ދިވ138ާާެއ ދެ، ފ ސްވުމުންާ މަޖިލީހުންާ މިާ ބިލުާ މިާ ބިލެއް.ާ މުހިއްމުާ ަވރަށްާ ހިމެނޭާ ލޮބުވެތިާާމ އްދ ާ ހިރ އްޖޭެގާ

ތިާާ އަދިާ ލައި،ާ ޖަލަށްާ ައޅުަގނޑުމެންނަކީާ އެއީ،ާ ދ ނެ.ާ ލިބިެގންާ ފިނިކަމެއްާ ހިތަށްާ ނިހ ޔަތަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ޖަލުތައްާ މިާ ސަބަބުންާ ކަމުެގާ މިާ ބައެއް.ާ ތިބިާ ލިބިފައިާ އަނިޔ ތަކެއްާ ިގނަުގނަާ ތެރޭަގއިާ ވެރިކަުމެގާ އަނިޔ ވެރިާ

އެކި އަދިާ ލޮބުވެތިާާާާކެޓަަގރައިޒްވެ،ާ ރ އްޖޭެގާ ދިޔައިމ ާ ލެވިެގންާ ޖަލުތަކަށްާ މިާ ޮގތްޮގތަށްާ އެކިާ ކުށްވެރިންނަށްާ

ދިވެހިރައްޔިތުންނަށްާާ ބިލުންާ މިާ ކޮށްދޭން،ާ ކަށަވަރުާ އަޅުަގނޑުާ ދ ނެ.ާ ލިބިެގންާ ފިނިކަމެއްާ ހިތަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ދޫ މީހުންާ ޖަލުންާ އެހެންމެާ ހަމަާ އަދިާ ލިބިެގންދ ނެކަން.ާ ާާއުޖ ލ ކަމެއްާ އިރުަގއި ވ ހަކަދެއްކިާ ަވނ2007ާާާާަކުރިާ

ާާ 200ާާއަހަރުަގއިާރިޔ ސީާއިންތިޚ ބުަގއިާދައުލަތުެގާއޭރުެގާބަންޑ ރަާނައިބުާޢ ޒިމ ާޝުކޫރުާތިނަދޫާއަށްާޮގސްފައި

ދޫކުރީއޭ،ާ މީހުންާ ތިބިާ ހިންގ ފައިާ ޖަރީމ ާ ތިބިާ ޙުކުމުކޮށްފައިާ މަރަންާ ބޮޑެތިާ ވެއްދީމ ،ާ އަށްާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ފޯމްާ

ާާދޫކޮށްލީ 200ާާާާއޭ. އިންނަަވިއެގން ޭގަގއިާ އަތޮޅުާ ތިނަދޫާ އެކީަގިއާ ކޮޕީއ ާ ައއިޑީކ ޑުާ ެގނެސ200ާާާާްފޯމްާ ފޯމުާ

ިމީއާާ ދޫކޮށްލ ފައި.ާ ީމހުންާ ތިބިާ ޙުކުމްކޮށްފައިާ މަރައިެގންާ މީހުންާ ތިބިާ އެބަާ ތިނަދޫަގއިާ ވައްދ ،ާ އަށްާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ

ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮޅުވަންތޯާ ކޮންބަޔަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާާ،  ޙަޤީޤަތެއް.ާ އޮޅުވަންތޯ.ާ ކ ކަށްާ އުޅެނީ.ާ ތިާ

ނޯޅޭނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާމިާޤައުމުެގާތެރޭަގއިާތިބިާބަެއއް.ާމިާޤައުމަށްާވިހ ާބޮޑުވިާބައެއް.ާކ ކަށްާއޮޅުވަންތޯ.ާާ

ލެވޭނެ.ާމިއީާކުރިާއެކަންކުރިާމީހުންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާވެސްާމިހ ރުާއެބަާތިބި.ާމިާކަމެއްާއޮޅުަވއެއްާނު

ޮގތަކީ.ާއެކަމަކުާމިހ ރުާމިާދައްކ ާވ ހަކަާއަކީާކައުންސިލަރުންާފޯމުާވައްދަނީއޭ.ާކޮންމެެވސްާއެހެންާމީހަކުާފޯމުާ

ވައްދަނީއޭ.ާލަދުަގންނަންޖެހޭނެ.ާލަދެއްާހަޔ ތެްއާނެތޭ.ާލަދެްއާހަޔ ތެއްާނެތުނީމ ާމިކަހަލަާވ ހަކަތަްއާމިާދައްކަނީ.ާާ

ނަމަާމިާވ ހަކަާއެއްާނުދަްއކ ނެ.ާައޅުަގނޑުާލަދުންާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިާވ ހަކައ ާެއކީަގިއާާލަދުަގންނަާބަޔަކުާާ

 އަޅުަގނޑުާމަޑުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާމަދުާނިހ ނުާޙުސެއިންމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްވިލި

މަޖިލީހުެގާ ވ ހަކަދަްއކަމުންާދިޔައިރުާ ބިލަށްާއަޅުަގނޑުާ މިާ އިްއޔެަގއިާ ޢިއްޒަތްެެތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ދިޔަާާ ިއހުތިޖ ޖުކުރައްވަމުންާ އޭރުާ ަގޑީަގއި.ާ އެާ ހުއްޓ ލީާ އަޅުަގނޑުާ ދަތިވެެގންާ ވ ހަކަދެއްކުމަށްާ ތަޅުމުަގއިާ

ޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުންާނިންމ ފައިވ ާމ ލިއްޔަތުާޤ ނޫނުާރައީސްާމެންބަރުންާއިހުތިޖ ޖުކުރައްވަމުންާެގންދެވީާއަ
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އަޅުަގނޑުާާ އިހުތިޖ ޖުކުރެއްވީ.ާ މައްސަލަިއެގާ އެާ ެގންުގޅުްއވ ތީާ ފޮރުއްަވއިެގންާ ނުކުރައްވ ާ ތަޞްދީޤުާ ނަޝީދުާ

އަ ެއއީާ ކަންތައްާ އެާ ެވސްާ ިއއްޔެާ އަދިާ ވެސްާ މިއަދުާ ރަނަގޅުކަމެްއ.ާ ެއއީާ ޮގތުަގިއާ ޅުަގނޑުމެންާާޤަބޫލުކުރ ާ

އަދިާ ފެއްޓީމު.ާ ވ ހަކަދައްކަންާ އަޅުަގނޑުާ އިއްޔެާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ބިލ ާ ވ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ކަމެއް.ާ ކުރަންޖެހޭާ

މިއަދުވެސްާހަމަާމިާއިހްތިޖ ޖަުގއިާއަޅުަގނޑުާފައްޓައިެގންާމިާދަނީ.ާއެއީާބައެއްާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވޭާވޭތުވެާދިޔަާާ

މެއްާނޫނޭ.ާއަދިާއޭެގާކުރީެގާސަރުކ ރުެގާވ ހަކަާވެސްާދައްކ ކަށްާބޭނުމެއްާނޫނޭ.ާސަރުކ ރުެގާވ ހަކަާދައްކ ކަށްާބޭނު

މިހ ރުާބިލަށޭާވ ހަކަދައްކަވަނީ.ާއެކަމަކުާވ ހަކަދައްކަވަނީާއެހެންާތަނެއްެގާއެހެންާހިސ ބެއްެގާއެހެންާމައުޟޫޢަކަށް.ާ

ކިތަންމެ ޖެހިއްޖެާ ޤަބޫލުކުރަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ައކީ.ާ ހިތ މަާ ީމެގާ ކިތަންެމާއެއީާ އަދިާ ެވސްާ ބިލެއްާ ރަނަގޅުާ ާ

މަސައްކަތްކުރަންާާ އަނބުރ ލުމަށްާ ޮގތަކަށްާ ަވކިާ ޮގތުންާ ސިޔ ސީާ އޭތިާ ވެސްާ ކަމެއްާ ކުރ ާ ނިޔަތެއްަގއިާ ރަނަގޅުާ

ވެއްޖެާކަމުަގއިާވ ާނަމަާެގްއލުންާލިބޭނީާއ ޚިރުަގއިާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށް.ާއެކަންތައްތައްާކުޑަކޮށްާލުއިކުރުމަށްާާ

ޑުމެންާމިާތިބީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުަގއިާތިބެންޖެހޭނީާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްޓަކައި.ާމިފަދަާމުހިއްމުާއަޅުަގާނ

ބިލުާާ މިާ ނަމުަގއިާ ބިލުެގާ ޕެރޯލުެގާ ޖަލުތަކ އިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހަމަާ އެނޭގމެާ އެބަާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަމަކަށްާ

ކުންނަމުންާދ ާއިޖުތިމ ޢީާމައްސަލަތަކ ިއާއަދިާޚ އްޞަާޮގތެްއަގިއާާއަިއއިރުަގއިާމިއަދުެގާހ ލަތަކީާކޮބައިތޯ.ާއަދިާނި

ކުރަމުންާދ ާ ޮގތުންާރ އްޖޭަގިއާމިާއ ބ ދީއަށްާބަދަލުއަންނަންާފެއްޓިާފަހުންާއެންމެާބޮޑުާައސަރުތަކެއްާ ސިޔ ސީާ

ެވެގންާދ ނެާޖަލަުގއިާތިބޭާކުށްވެރިން.ާއަދިާޖަލުަގއިާތިބޭާކުށްވެރިންނ ާއެކުގަާ އިާޖަލުާބަލަހައްޓަނާްާއެއްބަޔަކަށްާ

ތިއްބަވ ާފަރ ތްތަކަށްާވެސްާީމަގިއާއުފުލަންޖެހޭާތަކުލީފުތަކ އިާމީެގންާނިކުމެެގންާދ ާބަެއއްާސިޔ ސީާމެސެޖުތަކުންާާ

ނޯޓު ަގޑިެއއްަގއިާ މިކަހަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެީއާ މައްސަލަތައްާ ކުރީެގނުކުންނަާ ކަމެއް.ާ ސަރުކ ރެްއާާާާކޮށްލަންޖެހޭާ

ސަރުކ ރެއް ލިާާާމިހ ރުެގާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނެތް.ާ ކަމެއްާ ޖަލުާކިޔ ނެއްާ ޮގތުަގއިާ ބިފައިވ ާ

ާާކޮހަލަބޮލި ޕ ޓީއެްއ އިދިކޮޅުާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ކުށްާށްލުމަށްޓަކައިާ ތިބޭާ ޖަލުަގއިާ އެާ އިރުަގއިާ އޮތްާ ވެރިންނަށްާޮގތުަގއިާ

އެންމެާއިސްކޮށްާތިއްބެިވާާާއްތައްާކުރުުމެގކުރަންާބުނުމ އިާމިާކަންތައްާފޮނުވަިއެގންާތަންތަންާރޯާާއެސް.އެމް.އެސްތަާ

ާާ ހަމަ ތިއްބެވި.ާ އެބަާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ާާބޭފުޅުންާ އަށް ބޮޑަށްާވަޑަިއަގންނަވ ާާނިސްބަތްވެއެމް.ޑީ.ޕީާ ވަރަށްާ ހަމަާ ާ.

ވެސް ހެކިާ ޭއެގާ ިއނޭގތޯ.ާ ކަމެއްާ އޮތްާ ާާާާކުރަްއވ ފައިާ ހުންނ ނެ. ިމާލިބެންާ ަގއިާ ރޭާ އަންނ ނެ.ާ ވެސްާ ހެކިާ

3ާާާާފަރ ތުންާއެމެރިކ ެގާާސަރުކ ރުެގާާ ަގތްާަގނޑެްއާާކަނޑ ލައިެގންާމިާާާާޖަލުތެރޭާކަރަންޓުމީހަކުާޖަލަށްާފޮނުވަިއެގން

ާާ ޮއތްތ ާއޮްއވ .ާމިހ ރުެގާާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންާޖެހިއްޖެ.ާއަދިާމިވެސް ާހ ލަތްާރަނަގޅުާކުރުމަށްޓަކަިއާާބިލުަގއިާ

ާާ މަސަްއކަތްތަކެއް އިޚްލ ޞްތެރިާ ެވއްޖެވެސްާ ހީކުރަްއވަންާ އަޅުަގނޑަށްާ ޤައުމ އިާހެންާ ހަޅޭއްނުލަވ ާ ބ ރަށްާ ާާވަނީާ

ާާަވޒަާާކެާލޯބިވ ާކަމުަގއިާވ ާނަމަ.ާރަށ ިއ،ރައްޔިތުންާދެ ާާއ ދެންާދެކެާލޯބިވ ާކަމުަގއިާވ ާނަމަ. ާާއެާ،ާމިާބިލުަގިއ

ނޑަށްާވެސްާާއިރުަގިއާއަޅުަގާާއަތުރ ފައިާވ ާާށްާސަތޭކަށްާއެތަކެއްާމ އްދ އ ާއެކުަގއިވިދ ޅުިވާފަދައިންާގ ތްަގނޑަކަާ

ެގނެސްދޭާާއެންމެ ޖަލުތަކެްއާާާާހިތްހަމަޖެހުންާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ މިންަގނޑުތަކަށްާ އެކިާ ޮއތީާ ޮގތުަގއިާ ކަމެްއެގާ އެއްާ
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މިތައްޔ ރު ހުށަާާކުރެްއވުމަށްާ ހުށަހެޅުއްވުންބިލަުގއިާ މޯލްޑިްވސްާާހަޅުްއވ ފަިއވ ާ ޮގތެްއަގއިާ ޚ އްޞަާ އަދިާ ާ.

ާާކަރެ ނަމުަގއި ސަރވިސްެގާ ޚިދުމަތެއްަވކިކްޝަނަލްާ ާާާާއްދަަވއި،އުފަާާާ ތެރެއިންއެ އެޅިާާާާޚިދުމަތުެގާ ޔުނީފޯމްާ އެާ

ާާ ަމސައްކަތްތައޮފިސަރުންތަކެްއެގ ތަންފީޛީާ މަސައްކަތްތަކ އިާ އިދ ރީާ ބެލެހެއްޓުމުެގާ ޖަލުާ ކުރ ނޭާޮގތުަގއިާ ކެއްާ

ތަމްރީނު ނޫންާާކުރެވިފައިރަނަގޅުާ އުފެއްދިެގންާ ބަޔަކުާ ާާާާތިބިާ ޖަލުތަކުެގ ާާހ ޮގތަކަށްާ ާާލަތު ނުކުރެވޭނެ.ާާރަނަގޅު

ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހަޅުއެހެންވީމ ،ާާ މަޖިލީހުެގާތަޅުމުަގއިާފ ޅުކުރެވޭާއްވ ާދެއްވ ފައިާވ ާޮގތަށްާއަދިާމި

ދެ ޢ އްޚިޔ ލުތަކ އިާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާާންާ ކަމުގަާމު ާާހަތިޔ ރެއްާ ސަރުކ ރ ިއާާއި ކުރީެގާ ައންނަާ ލިބިެގންާ

ާކ ރ ާޝަމްސުއްދީނުާރަދުންނ ާހަމައިންާޖަލުތަކާ ކުރީެގާސަރުމިހ ރުެގާސަރުކ ރ އިާއަދިާޭއެގކުރީެގާސަރުކ ރ ިއާޭއެގ

ދި މައްސަލަތަްއާ ދިޔަާ ާާހަމައަށްާ މިފަދަ ދެންާ ކޮށް،ާ ރަނަގޅަށްާ ލިބޭާާރ ސ ާ ޔަޤީންކަންާ ކަމުެގާ ޯގސްނުވ ނެާ ކަމެއްާ

މިމިންވަރަ މިންވަރަށްާ ގ ތްކުރެވޭާ އެންމެާ ނުވަތަާ އިންނ ނެާާާބިލުގެާާާށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކުރީމަާ ފަރުމ ާ މަސައްކަތްާ

ާފައިދ ާލިބިފައި.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހުސްވަުގތުކޮޅު މިހ ރުާ މެންބަރުާ ހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހުާާާެގޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ ޖެހިއްޖެ.ާ އައިސްާ ަވުގތުާ

30ާާހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުާާާާއޮތް.ާއ ދެ،ާމިހާ ާާއަރުވ ނަން.ާޕ ޓީއަށްާއޮތްާަވުގތުާއެބައްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުޢި

ާހުސްަވުގތުކޮޅެއްާއަރުވަން.ާާާމިނެޓުެގ

ާ

 ]ށ13:10ާްނ12:30ާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެކުާއަޅުަގނޑުމެންާާ މެންބަރުންާއިށީދެވަޑައިެގންނެވުންާއެދެން.ާމިހ ރުާމިވަނީާކޯރަމްާހަމަވެފައި.ާކޯރަމްާހަމަވުމ 

ކުރިޔަށްާާ އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމައިނުންާ އެންމެާ އ ދެ،ާ ެގންދ ނަން.ާ ކުރިޔަށްާ މިަގޑިާ ދަންފަޅީެގާ މިާ މެންދުރުފަހުެގާ

ެއީއާާާާ.10ެގންދިއުމުެގާކުރީަގއިާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަސައްކަތްކުރަމުންާެގންދަނީާމިއަދުެގާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާ

މެދުކަނޑ ލިއިރުާާ ހަމައަށްާ ހުސްަވުގތުކޮޅ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެރެއިންާ މަސައްކަތުެގާ ެއާ މަސައްކަތް.ާ ހުރިާ ނުނިމިާ

ެގންޮގއްސަ ދިވެހިރ އް ވ ހަކަދަްއކަމުންާ ބެހޭވަނީާ ބިލ ާ ޕެރޯލްެގާ ޖަލުތަކ ިއާ ކުރިޔަށްާާ ޖޭެގާ ވ ހަކަދެއްކުންާ ޮގތުންާ

ޙުސައިންާ ެގންޮގއްސަ ނިހ ނުާ ައޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ފަރ ތުންާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ ވަނީާ

ޙު ނިހ ނުާ އަޙްމަދުާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތެްއާ ފުރަތަމައިނުންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ އޭެގާާމަނިކު.ާ މަނިކަށް.ާ ސައިންާ

މިނިޓު.16ާާާާކުރީަގއިާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަންާޕ ޓީތަކަށްާމިހ ރުާވަުގތުާހަމަޖެހިފައިާވ ާޮގތް.ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްވަނީާާ
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ާާ 5ާާާާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށް މިނިޓު.ާއަދ50ާާާިމިނިޓު.ާަވކިާޕ ޓީައކަށްާނިސްބަތްވެާވަޑައިނުަގންނަވ ާބޭފުޅުންނަށްާއެބަާއޮތް

ާާ އަށް 16ާާާާޕީ.އޭާ އަށް ޕ ޓީާ ޖުމްހޫރީާ ބޭނުންކުރަްއވ ފައި.ާ ވަނީާ މިހ ރުާ ވަުގތުާ ޕ ޓީެގާ ޤަުއމީާ މިނިޓު.5ާާާމިނިޓު.ާ

ދ އިރ ގެާ ވިލިމ ފަންނުާ އަރުވަނީާ މިާ ފުރުޞަތެއްާ މިހ ރުާ ފަދައިންާ ދެންނެވިާ ވެސްާ ކުރިންާ މިހ ރުާ އެހެންކަމުންާ

ާށްާެގންޮގސްދެްއވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސައިންާމަނިކަށް.ާކުރިޔަ

ާ

ާއިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސަވިލިމ ފަންނުާދ 

އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލ ނަން.ާ ކޮށްލެވޭތޯާ ައވަހެއްާ ވީހ ވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އ ދެ،ާ

ތެ ބިލުެގާ މުހިއްމުާ މިާ ެގންދިޔައީާ އަޅުަގނޑުމެންާހުށަހަެަޅަމުންާ ވެސްާ ހ ލަތަށްާ މިަވުގތުެގާ ހަމަާ ހ ލަތުަގއިާ ރޭެގާ

އިޝ ރ ތްކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާޖަލުަގއިާކުށްވެރިންތައްާެއއްާޮގޅިއަކަށްާެއއްާދިމ ލަކަށްާލ ާވަރަށްާހ ލުަގއިާކުށްވެރިންާާ

ާާ ތިއްބެވީ ކުރުމަށްާ ކޮންޓްރޯލްާ ބެލުމަށްާ ކަންތައްާ އެާ މިއަދުާ ޙަޤީޤަތެއްާ އެއީާ ތިބުންާ ޑީ.ޕީ.އ ރު.އެސްެގާހަމަާ

މުވަްއޒިފުންެގާތެރޭަގއިާތިއެެްބެވީާޓެކްނިކަލީާއެާފެންވަރަށްާވަޑަިއެގންާތިއްބެވިާބޭފުޅުންނަށްާވަޒީފ ެގާޔަީގންކަެމްއާާ

ވެސްާާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ހަމަާ ތެރެއަށްާ ކުޅިަގނޑުާ މިާ ޮގތުންާ އަދިާސިޔ ސީާ ވަނީ.ާ އެހެލ ފައިާ މިތަނަށްާ އެތަންާ ނެތް.ާ

ޓީާވެންނެވުމުެގާސަބަބުންާމީެގާއެއްާމިސ ލުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަފ ނަން.ާޑީ.ޕީ.އ ރު.އެސްެގާމިހ ރުާވެރިކަންކުރ ާޕ 

މީހެއް.ާބުޝްރާީާ ހުރިާ ތަނުެގާދޯނިާކައްޕިއަކަށްާ ހުންނަނީާއެާ މިހ ރުާ ތަނުަގއިާ މުވަްއޒިފުންނަށްާއަމުރުކުރަންާއެާ

ޒިފުންާސޮިއކުރުވުުމެގާމަްއސަލަާއެތ ާއިންތިހ ާައށްާާކިޔ ާމީހެއް.ާއޭނަާއެމް.ޑީ.ޕީާފޯމުަގއިާޑީ.ޕީ.އ ރު.އެސްެގާުމވައްާ

ދަންނަވަންާާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިއަށް.ާ އައުުމެގާ ޤ ނޫނުާ ނޫންތޯާ ކޮންޓްރޯލްކުރަންވީާ ކަންތައްާ މިާ ބޮޑުވެފަ.ާ

.އެސްާާއިޚުލ ސްތެރިކަމ ާެއކުާއެޕ ޓީެގާވެރިންާމިާތަނުަގއިާއެބަާތިއްބެވި.ާމިކަންާކޮންޓްރޯލްާކޮށްދެއްވ ށޭާޑީ.ޕީ.އ ރު

ތެރެާހައްލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި.ާއޭރުންާޖަލުެގާުމވަްއޒިފުންނަށްާޖަލުެގާމިހ ރުާތިބިާމީހުންނަށްާވެސްާއަދިާލުއިތަކ ާާ

ހަމާަާ ފެނޭާ އިތުރުކޮށްލުމަށްާ މިޤ ނޫނަށްާ ތެރޭަގއިާ މީެގާ ލިބިެގންދ ނެ.ާ ވެސްާ ކުރިންާ އައުމުެގާ ޤ ނޫނުާ މިާ އެްއޗިހިާ

ވަރަ ކަންތައްެވސްާ ކޮއްތުެގާ ދ ނެ.ާޖަލުެގާ ެވެގންާ ޮގތަކަށްާ ރަނަގޅުާ އެއީާ ބެހެންޓުންާ ޚ އްޞަޮގތެއްަގއިާ ށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުަގއިާލިޔެފައިާދ އިރުަގއިާޖަލަށްާެގނެޭވާބަދަލުތަކުެގާތެރޭަގއިާކެޓެެގރީާޖަލުތައްާމިާހުންނަނީ.ާާ

މެންާޢަމަލުކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާކޮންެމާާޖަލުެގާކޮއްތުތަކ އިާއަދިާސިޔ ސީާޮގތުންާޖަލ ާނުބެހެވޭނެާޮގތްތަކަކަށްާއަޅުަގނޑު

ތިބިާާ ޖަލުަގއިާ ބަޔަކުާ ސިޔ ސީާ ނަމަވެސްާ ތިބިާ ބަޔަކުާ ކޮންމެާ އަދިާ ނަމަވެސްާ ައއިާ ވެރިކަމަށްާ ޕ ޓީއަކުންާ

ކުށްވެރިންނަށްާެއކިާޮގތްޮގތްާހަދަންާވެއްޖިްއޔ ާއެއީާވަރަށްާބޮޑުާއިހުމ ލެއް.ާެއާޤައުމަށްާނިކުމެެގންދ ނެާވަރަށްާާ

އެ ނަތީޖ ާ ބޯޑުަގިއާޯގސްާ ޕެރޯލްާ ހަމަާ ޢ ދިލު،ާ ހަމަާ ބޭފުޅެއްާ ހަމަާ މިނިސްޓްރެީގާ ހޯމްާ މިއަދުެގާ އ ދެ،ާ އެއީ.ާ އްާ

ާާ ބޯޑުެގާހަމަާއެކިާޮގތްޮގތަށްާޖަލުންާކުށްވެރިންާދޫކުރ ާވ ހަކަާީމާާާާކްލެމެންސީއަޅުަގނޑުމެންާމިާަވުގތުާެގންުގޅޭ

ތަކަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާއަވަސްާހައްލުތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޑުއިިވެގންާދ ާވ ހަކަތަކެއް.ާމިާކަންތައްާ
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ތަސްދީޤުވެެގންާާ ދެންާ ނިންމ ދީފައިާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްާ ޤ ނޫނުެގާ ވަުގތަށްާ މިާ ބޭނުންާ

ތި ހ ލުަގއިާ ހަމަާ ތިބިާ އެބަާ ޖަލުަގއިާ މަރުޙަލ ަގއިާ ދޭތެރޭާ މިާ ލުއިވުމުެގ.ާ ދިވެހިންނަށްާ ދ އިރުަގއި،ާ ބިާކުރިޔަށްާ

ބައިވަރުާބަިއވަރުާކުށްވެރިން.ާކުށްވެރިވުމަކީާވެސްާތ ާއަބަދަށްާއޭނަެގާޒަމ ނުަގއިާއޭނަާައކީާކުށްވެރިާެއއްާކަމަށްާ

ބެލިެގންާދިއުމެއްާނޫން.ާރިހެބިލިޓޭޓުކޮށްާރަނަގޅުކޮށްާމުޖުތަމަޢުެގާތެރެއަށްާެގނައުމަކީާެވސްާސަރުކ ރެްއެގާޒިންމ .ާާ

ންމ .ާކޮންމެާބެލެނިވެރިއެްއެގާވެސްާޒިންމ .ާއަދިާކޮންމެާފަރުދެއްެގާވެސްާޒިންމ .ާާއަދިާމުޅިާމުޖުތަމަޢުެގާވެސްާޒި

ޮގތަކުންނެއްާާ ސިޔ ސީާ ހ ލެްއަގއިާ ެއްއވެސްާ ވ ން.ާ ސީރިައސްާ ކަންތައްތަކުަގއިާ މިކަހަލަާ ޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ަމކަށްާއަދިާބަދަލުކޮށްދިނުމަކަށްާއެދާިާއަޅުަގނޑުމެންނެއްާކުށްވެރިންނ ާކުޅެެގންނުވ ނެ.ާެއްއވެސްާވެރިކަމެއްާބަދަލުވު

ނުވ ނެ.ާ ހަދައިެގންާ އެހެންާ ުގޅ ާ ކުށްވެރިންނަށްާ އަތްދިުގކޮށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ތެރެއަކަށްާ ކުށްވެރިންެގާ

ސަރުކ ރުންާާ އޮތްާ ހަވ ލުވެފައިާ ވެރިކަމ ާ މިއަދުެގާ އަލަީގއިާ މަޢުލޫމ ތުެގާ ބައެއްާ ހުރިާ އިނެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އިދި ބުނުމުެގާކުރީަގއިާ ބުނިާ ކަމަށްާ ދޭނެާ އެްއޗިހިާ ކަހަލަާ އެކިާ ުގޅ ާ ކުށްވެރިންނަށްާ ޖަލުެގާ އިރުަގއިާ އޮތްާ ކޮޅަށްާ

ެއްއާާ މުހިއްމުާ އެންމެާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ ނެތީމު.ާ އަޅުަގނޑުާ ދ ކަށްާ ވ ހަކަތަކަށްާ އެާ ބަިއވަރު.ާ ވަރަށްާ ވ ހަކަތަްއާ

ާާ މިޓީތަކުންާޖަލުބަލ ާފ ސްކުރުން.ާމިާކަމަށްާެވސްާާވަނަާމ އްދ .ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާކ13ާާޮމ އްދ އަކަށްާއޮތީ

ހިގައިދ ނެާ މިކަންާ ހަމަާއ އިާއިންޞ ފުންާ މިާ ެއއީާމުސްތަޤުބަލުަގއިާ މީަގއިާކަނޑައަޅ ފައިާއޮތްާކަމީާ ޮގތްތަކެއްާ

ައޅުަގނޑަށްާފެނިެގންާދޭ.ާނަމަވެސްާމީަގއިާހުރިާބައެއްާކަހަލަާ ާާއަދިާސިޔ ސީާނުވެާހިަގއިދ ނެާކަމެއްާކަމުަގއިާ

މިާ މީަގއިާ ވ ތީެވ،ާ ބިލަކަށްާ ބ ރުދޭާ ޤ ނޫނަކުންާ އުފެއްދެވުމަށްާ ޮއފިސަރުންތަކެއްާ އަޅ ާ ޔުނިފޯމްާ މަޤ މުތައްާ

އުފެދިެގންއދ ާމުައއްސަސ ތަކުެގާތެރެއަށްާހުސްއެކަނިާސަރުކ ރުެގާވެރިންާޢަްއޔަންކުރ ާނުވަތަާބަހައްޓަވ ާވެރިައކުާާ

ާާ ޢަމަލުކޮށް ޮގތަކަށްާ ވަކިާ ހުރިާާހުރީމަާސަރުކ ރުންާ ބިރުާ ެގންުގޅުަމކީާ ފިކުރެއްާ ވަކިާސިޔ ސީާ މެދުާ ކުށްވެރިންނ ާ

ކޮންޓެމްޕަާ އެހެންާ މިފަދަާ އަދިާ ވިސްނަންޖެހޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއކަމަށްޓަކައިާ ދުނިޔޭެގާާާާރަރީކަމެއް.ާ ޤ ނޫނުތައްާ

ކު ޤައުމެއްަގއިާ ޖަޒީރ ާ ކުޑަާ ފަދަާ ރ އްޖެާ އަދިާ ޮގތ އިާ ދ ާ ޢަމަލުކުރަމުންާ ތަންތ ަގއިާ ށްވެރިންތަްއާާއެހެންާ

ޓެކްނިކަލްާާ ބޮޑެތިާ ވެސްާ މިއަށްވުރެާ އަދިާ ބެލުމަށްާ ނޫންތޯާ މިއީތޯާ ޮގތްތަކަކީާ ރަނަގޅުާ ހުރިާ ެގންުގޅުުމަގއިާ

މަސައްކަތްތަކެއްާކުރަންޖެހޭާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާބިލުާދިރ ސ ކޮށްާބަލައިލުމުންާފެނިެގންާދިޔަ.ާއަދިާމީެގއިތުރުންާާ

ޮގތެްއަގއިާމިާބިލުަގއިާައންހެނުންނ އިާފިރިހެނުންާވަކިންާބޭތިއްބުންާވެސްާހަަމާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަހުރިާޚ އްޞަ

ާާ ވޭ އަސ ސްތަކ ިއ42ާާާާލ ޒިމުކޮށްފައިާ މައިަގނޑުާ ޢަމަލުކުރަންވީާ އޮފިސަރުންާ މީެގއިތުރުންާ އަދިާ މ އްދ ަގއި.ާ ވަނަާ

އޭ ދ ނެާ ތަންފީޛުކުރުމަށްާ ނަތީޖ ާ ނުކުންނަާ ސަބަބުންާ ޢަމަލުކުރުމުެގާ އިސްތިއުނ ފުކުރެވޭނެާާއޮފިސަރުންާ ރިޔ އަކ އިާ

ޮގތްތަކަކ އިާމިާކަންތައްތައްާކަނޑައެޅިފައިާއެބަާހުރި.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާއެންެމާބޮޑަށްާހަރުދަނ ކުރަންވީާ

ާއެއްާކަމަކީާކުށްވެރިންާބެލެހެއްޓުމުެގާދ އިރ ާހަރުދަނ ކުރުން.ާއެބަޔަށްާމީަގއިާދެއްވ ފައިާވ ާއަހަމިއްޔަތުކަންާމިއަށް

ސިޔ ސީާާ ކޮންމެާ ކޮންމެާ އަދިާ ވެސްާ ސަރުކ ރަކަށްާ ކޮންެމާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެބަޖެހޭ.ާ ފުޅ ކުރެވެންާ ބޮޑަށްާ ވުރެާ
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ރަްއޔިތުންާ ރައްކ ތެރިކަން.ާ ރައްޔިތުންެގާސަލ މަތްކަމ އިާ ދޭންޖެހޭނީާ ބޮޑުާސަމ ލުކަމެއްާ އެންމެާ ެވސްާ ޕ ޓީއަކަސްާ

ރިންނަށްާކުށްެވރިވުމުެގާސަބަބުންާއެާހިސ ބުންާޮގސްާއެާމީހަކ ާމެދުާއަމަންާއަމ ންކަންާމަތީަގއިާބޭތިއްބުން.ާކުށްވެ

ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ.ާޙުކުމްާތަންފީޛުކުރެވޭނެާރަނަގޅުާއިންސ ނީާމަރުޙަލ ެގާތެރޭަގއިާެއކަންާެގންދަންޖެހޭނެ.ާޖަލަށާްާ

ތަ ޙުކުމްާ ނޫން.ާ ބަޔެއްާ ފޮނުވ ާ އަނިޔ ކުރަންާ މީހުންނަށްާ އެާ ކުށްވެރިންނަކީާ ތަނުަގިއާާެގންދެވޭާ އެާ ންފީޛުކުރަންާ

މަޑުންާތިބެންާއެާތަނުަގއިާތިބެވޭނެާޮގތްާރަނަގޅަށްާހ މަކޮށްދީާސ ފުާބޯފެންާހުންނަންޖެހޭނެ.ާމިހ ރުާވެސްާޖަލުެގާ

ިގނަާޮގޅިތަކުަގިއާކަރަންޓ ާެއއްޗިހިާނެތް.ާއަޅުަގނޑަށްާަމޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ާޮގތުަގއި.ާއަދިާބަެއއްާދިމަދިމ ލުންާ

ބަ ޔުނިފޯރމާުާކުށްވެރިންާ ފަރ ތްތަކުެގާ ބަލަހައްޓަންޖެހޭާ ކުށްވެރިންާ ނެތް.ާ ވެސްާ ހިސ ބުާ ހ ާ ޔުނިފޯމެއްާ ދަލުކުރ ނެާ

ާާ އަހަރުެވެގންާމިާދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބިލުެގާުމހިއްމުކަންާއެބަާއޮތް.ާެއކަންާޤަބޫލުކުރައްވަންޖެހޭނެާމ2ާާާީނެތްތ 

ެގންދަންޖެހޭާބިލެއް.ާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވިާއިތުރުާބައިތަކަށްާާާާވަރަށްާމުހިއްމުާބިލެއް.ާހަމަާމީެގާޒ ތުަގިއާކުރިޔަށްާ

ވުރެާއިތުރަށްާއަޅުަގނޑުެގާޕ ޓީެގާއެހެންާބޭބޭފުޅުންާވެސް،ާއަދިާއެހެންބޭބޭފުޅުންާވެސްާވ ހަކަދެްއކުމުެގާފުރުޞަތުާ

ދޫކޮ ޮގތްާ ސިޔ ސީާ މަސައްކަތްާ މިާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ ކުރުކޮށްލ ނަން.ާ ަވުގތުާ ޮގތުންާ މުޅިާާދިނުމުެގާ ށްލ ފައިާ

ާޤައުމަށްޓަކައިާމ ދަމ ެގާތަޞަްއވުރަށްޓަކައިާކުރެވޭާމަސައްކަތެއްާކަމުަގއިާެވެގންާދިޔުން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަރުަވނީާާ މިާ ފުރުޞަތެއްާ ދެއްކުމަށްާ ވ ހަކަާ ބިލަށްާ ިމާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ
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ާޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މައްޗަންގޮާ

ޢިއް ޮގތަކަށްާާޝުކުރިއްޔ ާ އެތައްާ ޒަމ ނުއްސުރެާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ޖަލުތަކ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޒަތްތެރިާ

އަނިޔ ެގާވ ހަކަާދެއްކިާއިނިގލިާދިއްކުރެވެމުންާއައިސްާޖަލުތަކުެގާކަންތައްާޤ ނޫނެްއެގާދަށަށްާެގނެސް،ާޤ ނޫނީާ

ޖަލުތަކަ ެގނެސް،ާ މީހުންނަށްާވެސްާ ތިބޭާ ޖަލުަގއިާ ޢަމަލުކުރ ާރައްޔިތުންެގާާހިމ ޔަތްާކަމެއްާ ދަށުންާ ކީާޤ ނޫނެއްެގާ

މިފަދަާ ވިސްނ ަވޑަިއެގންާ ހަދައިދެއްވުމަށްާ ތަނަކަށްާ ކުރ ނެާ ކަންތައްތައްާ ދަށުންާ ޤ ނޫނެއްެގާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ

މުޙައްމަދު ރުޤިއްޔ ާ ާ ސްޕޮންސަރކުރެްއިވާ އަދިާ ސަރުކ ރަށ އިާ ައޅުަގނޑުާ ކަމަށްޓަކައިާ ހުށަހަޅައިދެއްވިާ ާބިލެއްާ

ހައްޔަރުކުރެޭވާާ ޖަލުަގއިާ އެކުާ ހަމަެއއ ާ އ ދެ،ާ ައޅުަގނޑުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ވެސްާ މެންބަރަށްާ ދ އިރ ެގާ މަހިބަދޫާ

މީހުންނަކީާތަނަކަށްލުމަށްފަހުާދެންާއެާމީހުންާމަތިންާހަދ ންނައްތ ލ ާތަޅުދަނޑީާއެއްލައިލ ،ާއެާމީހުންނަކީާބަޔެްއާ
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ވިސްނ ާދެކިާއުޅުމަކީާއެއީާައޅުަގނޑުެގާހަމަާަގއިމުވެސްާޤަބޫލުކުރެވޭނެާސިޔ ސަތެއްާނޫން.ާއެާމީހުންނަކީާވެސްާާ

ބެހެއްޓުމަށްާސަރުކ ރަކުންާނުވަތަާއަޅުާ މީހުންާއެތ ާ ހުރިހ ާއެންމެނާްާދިވެހިންާކަމަށްާވ އިރުާއަދިާއެާ ަގނޑުމެންާ

މުޖުތަމަޢަށާްާ މީހުންނަށްާއަނބުރ ާ ެއާ ދ އިރުާ ޚަރަދުކުރަމުންާ ހ ާރުފިޔ ާ ހ ހެއްާ ޖީބުންާސަތ ރަާ ދިވެހިރައްޔިތުންެގާ

އ ދެވޭނެާޮގތްާހޯދައިދިނުމަކީާހަމަާގައިމުެވސްާއަދިާރަނަގޅުާމީހުންެގާޮގތުަގއިާމުޖުތަމަޢުެގާތެރޭަގިއާއުޅެވޭނެާޮގތްާާ

އެ ކަަމށްާާާާހޯދައިދީާ ކަމެއްާ ބޭނުންތެރިާ ވަރަށްާ ހަމަގައިުމވެސްާ ހޯދައިދިނުމަކީާ ފުރުޞަތުތަކެއްާ ެއާ މީހުންނަށްާ

އަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާައޅުަގނޑުާދަންނަާޖިނ ޢީާނިޒ މުތަކުަގއިާވެސްާއަބަދުވެސްާމިހ ރަކަށްާއައިސްާހަރުކަށިާ

ދުނި ކަމަށްާ ކަމެއްާ އޮތްާ ފެއިލްވެފައިާ އެއީާ ޕްރޯލުެގާއަދަބުދިނުމަކީާ އައިސްާ ދެކެމުންާ ެއކްސްޕ ޓުންާ ިގނަާ ޔޭެގާ

ނިޒ މުކަމަށްާ ެއއްާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އެންމެާ ެއއީާ ނެރުމަކީާ މީހުންާ ޮގތަކަށްާ ބެލެހެއްޓޭނެާ ތެރެއިންާ ނިޒ މުެގާ

ކުއްލިާާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އިްއޔެާ އަޅުަގނޑުާ ދޭ.ާ ވ ހަކަދެކެވެމުންާ ތަންތ ަގއިާ ދުނިޔޭެގާ ޤަބޫލުކުރެވިެގންާ

އްސަލަާއެއްާހުށަހެޅިެގންާހުސޭނުބޭެގާއެާއަނިޔ ވެރިާމަރުެގާހ ދިސ ަގއިާބޭފުޅުންާވ ހަކަދެއްކިއިރުާވ ހަކަާދަްއކަންާމަ

ވެސްާާ ތަޢުޒިޔ ާ އަށްާ ޢ އިލ ާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ ފުރުޞަތުަގިއާ މިާ އަދިާ އަޅުަގނޑުާ އެދުނީމު.ާ ވެސްާ ފުރުޞަތަށްާ

އަކީާ ވ ހަކަާ ދަންނަވ ނެާ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާާާހިއްސ ކޮށްލަމުންާ ކަންތައްތައްާ އެކަހަލަާ ކެތްތެރިވ ށޭާ

މުޖުތަމަޢުަގއިާހިގ ާކަމަށްާވަންޏ ާއަދަބުވެސްާލިބެންޖެހޭނޭ.ާއެކަމަކުާހަމަާއެކަހަލަާކަމެއްެގާތެރޭަގއިާކުއްލިއަކަށްާާ

ރަނަގޅު އެންމެާ އެއީާ ދިއުމަކީާ ޮގތުަގއިާ ހަރުކަށިާ އެންމެާ ދިމ ލަށްާ އަދަބ ާ ހަރުކަށިާ ނޫންާާާވިސްނަިއެގންާ ޮގތެއްާ

ާާ ދިނީމަ އަދަބުާ މަރުެގާ މިތ ާ އިްއޔެާ ިއވުނު،ާ އަޅުަގނޑަށްާ އެެެކަނ2ާާާްކަމަށް.ާ ދެންާ އިރަށްާ ވާ  މަރ ލަންާ މީހަކުާ

ެއީއާާ އަދަބަކީާ މަރުެގާ އެާ ވެސްާ ތަނަކުންާ ހުރިހ ާ ދުނިޔޭެގާ ިވޔަސްާ އެހެންާ ވެސް.ާ އަޑުާ ވިދ ޅުވ ާ ހަމަޖެހުނީއޭާ

ބުނަމު ކަމަށްާ ނޫންާ އަދަބެއްާ ެއއްާޤަބޫލުކުރެވޭާ ތަންފީޛުކުރ ާ ިގނައިންާ އެންމެާ އަދަބުާ މަރުެގާ ވެސްާ ދ އިރުާ ންާ

ކުށްތަްއާ ޖިނ ޢީާ މަރ ،ާ މީހުންާ އަނެކަކަށްާ އެކަކުާ އެމެރިކ ަގއިާ ެއހެންނަމަވެސްާ އަކީ.ާ އެމެރިކ ާ ޤައުމެއްާ

ޤަބޫލު ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްާ ނޫންާ މަދެއްާ ހ ދިސ ތައްާ މަރުެގާ އެާ ހިނޭގާ އެާ ދޭތެރޭާ ވެސްާާާއިންސ ނުންނ ާ

ކުރަންޖެހޭނެ.ާމީޑިޔ ތަންތަނުންާވެސްާފެންނަމުންާދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމީހަކުާމަރ ލައިެގންާެއާކަމުންާއަދަބުދިނީމަާއާެާ

ދުށުންކަންާ ދޭތެރޭަގއިާ ކަންތައްތަކ ާ ޮގތެްއަގއިާ ކުރުާ ވަރަށްާ އެއީާ ދުށުމަކީާ ކަމަށްާ ނިމުނީާ އެކަންާ ހިސ ބުންާ

ދެކޭާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލުކުރެޭވ.ާ ފުރުޞަތުތައާްާއަޅުަގނޑުާ މީހުންނަށްާ ހޯދޭނެާ ޮގތްޮގތްާ ރަނަގޅުާ ެއއަށްވުރެާ ޮގތުަގއިާ

ޭއެގާާ އެއީާ ުގޅިެގންާއަދިާއެހެންާކަންކަމ ާދޭތެރޭަގއިާހަރުކަށިާއަދަބުާދިނުމަކީާ ެއކަހަލަާކަމަކ ާ ދެވޭނެ.ާއަނެއްކ ާ

އެ ފެނިއްޖެާ ވެސްާ ރ އްޖޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ ވެސްާ އެީއާ ޮގތަކީާ ރަނަގޅުާ އޮތްާާއެންމެާ ފެއިލްވެފައިާ އީާ

ެއާާ ުގޅިެގންާނެރެވުނުާރިޕޯޓުތަކުަގއިާ ަމރުެގާމައްސަލައ ާ ކަމެއްކަން.ާމިސ ލަކަށްާވިސްނ ލަމ ތޯާއީވ ންާނަސީމުެގާ

ބްލޮކްތަކުަގއިާވެސްާާ ފުރިެގންޮގސްާސީާ ޖަލުތައްާ ހަރުކަށިކަމުންާ އަދަބުތަކުެގާ ހުރިާ ަމއްސަލަިއެގާ މަސްތުވ ތަކެތީެގާ

ާއެާސީާބްލޮކުެގާހ ދިސ އ ާވިދިެގންކަންާއީވ ންާނަސީމުެގާމަރުާެވސްާއަިއސްެގންާދިޔައީ.ާާތިބީާކޮންބަޔެއްާކަމ އި
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ެއާާ ނުވ ނެާ ބޭނުމެއްާ ަގއިމުވެސްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކަމެއް.ާ ވިސްނ ލަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ އެއީާ

މަޖި އަދަބުާ ހަރުކަށިާ އަދިާ ވެސް.ާ އޮންނ ކަށްާ ޖަލުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މަސްތުވ ތަކެތީެގާާޮގތްތަކަށްާ އަދިާ ލީހުންާ

ދައުލަތުެގާާ އ އިާ ބުރަާ ެއާ ދިޔަާ އަރަިއެގންާ އެާ ޖަލުތަކަށްާ އޮތުމުންާ އެހެންާ ނަމަެވސްާ ތެރެއިންާ ޤ ނޫނުެގާ

ޖިނ ޢީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަބަބުންާ އޭެގާ ދިޔަކަމ އިާ ނުބެލެހެއްޓިެގންާ ރަނަގޅަށްާ ެއކަންކަންާ މުއައްސަސ ތަކަށްާ

ދިާ ވެެގންާ ނިޒ މަށްާ އެކަުމެގާާޢަދުލުެގާ ޒުވ ނެއްާ ޅަާ ހުރިާ ބެލުމުަގއިާ ދައުލަތުެގާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ އަދިާ ޮގތ އިާ ޔަާ

ސަބަބުންާއަދިާއެތައްާޒުވ ނުންނެއްާމަރުވެެގންާދިޔަކަންާައޅުަގނޑުމެންާހަދ ންާނައްތ ލައިެގންާނުވ ނެ.ާއެހެންކަމ ާ

ބިލުާކޮމިޓީއަކަ ޖަލުތަކުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބޭނުންވޭާ ޕެރޯލުެގާާއެކީަގއިާއަޅުަގނޑުާ ބައްލަވ ،ާއަދިާ ެގންދަަވއިެގންާ ށްާ

ބިލުާވެސްާޤ ނޫނީާނިޒ މެްއެގާތެރެއަށްާެއކަންާހިގ ނެާުއސޫލުތަކެއްާކަނޑަައޅަިއެގންާޤ ނޫނުެގާތެރެއިންާއެކަންވ ނެާާ

މިކަންާާފުރުޞަތުތަކެއްާހޯދައިދިނުން.ާއަޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަންާމިތ ާކޮމިޓީއަކުންާދުނިޔޭެގާއެހެންާތަންތ ަގއިާވެސްާ

އޮންނަާޮގތްާއިތުރަށްާބައްލަަވއިާދިރ ސ ކުރަްއވ ާެއކަންކަންާވީހ ވެސްާރަނަގޅަކަށްާކުރެްއޭވނެާޮގތަކަށްާެގންދަވަން.ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާތެއްާއަރުވަނީާމެދުާހެންވޭޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާދެންާއަޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަ

ާރުާޢަލީާޢ ޒިމަށް.ާވ ހަކަާކުރިޔަށްާެގންދިއުންާއެދެން.ާމެންބަ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމު

ބިލަކީާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ ރުާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާވެސްާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާމިާާ

ވަރަށްާމުހިއްމުާބިލެއް،ާނުވަތަާވަރަށްާމުހިއްމުާޤ ނޫނެއް.ާޚ އްޞަކޮށްާމ ލޭަގއިާމިާއޮތްާހަލަބޮލިކަން،ާމ ލޭަގއިާިމާާ

ވަުގތެްއަގިއާާ ދ ާ ވެެގންާ ިގނަާ އެއްޗެހިާ ތަޅ ފޮޅުމ ާ ތެރޭަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނަގ ލ ،ާ މިހ ރުާ ހަމަޖެހުންާ އޮތްާ

ކުރ ނެާާާާއަޅުަގނޑު ޖަލުެގާކަންތައްތައްާ ބިލެއްާއޮވެެގން،ާ ބެހޭާ ޖަލ ާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ދަންނަވ ނީާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސްާ ބިލެކޭ.ާ މުހިއްމުާ ބިލަކީާ އޮތްާ ފަރުމ ވެފައިާ ައއިސްފައިާ ތަރުތީބުވެެގންާ ޮގތްާ

ބޭނުންވެ ބިލެއްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިމުނީކީާާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ އަދިާ ހެދިޔަސްާ ެވެގންާ ބޭނުންާ ޤ ނޫނެއްާ ެގންާ

ކިހިނެއްތޯާ ރައީސްާ ބިލުާ މިާ ދަންނަވ ލަންޖެހޭ.ާ ހަމަާ ސުވ ލެްއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަރ ތަށްާ ހުށަހެޅިާ ބިލުާ މިާ ނޫން.ާ

ޤ ނޫނެ އެއްެވސްާ މިތަނުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނިއްޔ ާ އެހެންާ ބިލަކީ.ާ މިާ ބިލެއްތޯާ ަގޔ ވ ާ ރައީސްާ ްއާާނިންމަވ ނީ.ާ

ވެސްާހެދުމުެގާބޭނުމެއްާއޮތްާކަމަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާފެނިެގންާދޭާއެާވ ހަކަާ

ތަކުރ ރުކޮށްާދެއްކުުމެގާބޭނުމެއްާނެތްާކަންނޭނެގ.ާމ ލިްއޔަތުާޤ ނޫނުާއޮތްާޮގތަށްާއޮތީ.ާއެއ ާބެހޭާޮގތުންާެވސްާާ

ahmed.naseer
Placed Image



75 

 

ޖިލީހަށްާވެސްާމިހ ރުާވަނީާނުނިންމިފައި.ާޙަޤީޤަތުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާާކަންތައްާކުރ ނެާޮގތެއްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަ

ޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާމިހ ރުާމަޖިލީހުންާކޯޓ ާހިސ ބަށްާޮގސްެގންާނަމަވެސްާމިއަށްާރޫލިންާއެއްާނެރެންޖެހޭނެާކަމަށްާ

މިހ  ކުރިންާ ހެދުމުެގާ ޤ ނޫނެއްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ ހަަމާއަޅުަގނޑުާ އޮޅުންފިލުވ ލަންާ ރުާ

ޖެހޭނެ،ާމިއީާރައީސްާގަޔ ވ ާޤ ނޫނެއްތޯ،ާބިލެއްތޯ.ާއެއަށްފަހުާނޫނީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްާނުކުރަންާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ޮގތުަގިއާާ ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ކަމަކަށް.ާ ދ ންޖެހޭނެާ ކުރިއަށްާ މައްސަލަތަކަިއެގންާ ބޮޑެތިާ ދިުގާ މިފަދަާ

ާރުެގާމިޮއތްާމ ޙައުލުާއަޅުަގނޑުމެންެގ..ާ.އަޅުަގނޑުމެންެގާމިހ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ިމާާ އަޅުަގނޑުާ އެއްާ މައްސަލަާ ނިޒ މީާ މިހ ރުާ ެއދެން.ާ މަޑުކޮށްލަދެއްވުންާ ކުޑައިރުކޮޅަކަށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއަރުވަނީާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ ާއަށް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާހަކަދެްއކެވުންާ:ޠަފ ާވ ދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށީާ

ެވސްާާ މަހުކަމ ތަކުަގއިާ ޤައުމުަގިއާ މިާ ރައީސޭ،ާ ވިދ ޅުވީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޖަމުޢިއްޔ ތަކުަގއިާވެސްާހުރިހ ާތަނެއްަގއިާވެސްާމިާއޮތީާރައީސް.ާެއއީާކޮންާރައީސެއްތޯާވިދ ޅުވެދެްއވިްއޔ ާވަރަށްާާ

ާރަނަގޅު.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާ

ާންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތު

އެހެންނަމަވެސްާާ އެކޭ.ާ މައްސަލަާ ނިޒ މީާ ތިއީާ ނެތްާ ދެންނެޭވކަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ މުޅިންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވ ހަކަދަްއކ އިރުަގއިާވީހ ވެސްާވ ހަކަދަްއކ ާޢިއްޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސް،ާވީހ ެވސްާސ ފުކޮށްާތަފްސީލުކޮށްާ

ރ ާކަހަލަާޮގތަކަށްާވ ހަކަކުރިއަށްާެގންދިޔުމަކީާއެއީާވަރަށްާބޭނުންތެރިާކަމެއް.ާއެހެންާކަމުނާްާވިދ ޅުވުަމކީ،ާއޮޅުންނ 

މިހ ރުާއަނެއްކ ެވސްާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާކުރިންާދެންމެާނިޒ މީާމައްސަލަާނެންގެވުމ ާހަމައަށްާވ ހަކަދައްކަމުންާާ

ާލީާޢ ޒިމަށް.ާޢަލީާޢ ޒިމުެގާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށް.ާެގންދިޔަާމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޢ ޒިމުމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާ
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ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޖަލުތަކުަގއިާއެބަާހަމަޖެހުންާބޭނުންވޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޭގ ވެސްާ ތެރޭަގއިާ ނޫން.ާާޖަލުތަކުެގާ މަދެއްާ ފަރ ތްތައްާ ހިންގ ާ ޖަރީމ ތައްާ އިތުރުާ ތަޅ ފޮޅ ާ ހަދައިެގންާ ންުގާ

ޮއތްާާ ލ ފަިއާ ތ ކަށްާ ެއއްާ ކުށްވެރިންާ ިގންތީެގާ ެއކިއެކިާ ތަފ ތުާ ދިމ ވަނީާ މިާ ކަންތައްތައްާ މިފަދަާ އެހެންނަމަވެސްާ

ޢިއް މިާ ޕޮލިސްާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްާ ބަެއްއާާކަމުންާ ވެސްާ މަޖިލީހަށްާ ޒަތްތެރިާ

ފަހަރުާވަޑައިެގންާއެބަާވިދ ޅުވޭާދިވެހިރ އްޖޭެގާއެންމެާބޮޑުާެއއްާމައްސަލަާައކީާމިާކަންތައްތައްާހައްލުނުެވެގންާިމާާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ އެކު،ާ ވުމ ާ ކަމަށް.ާ ނެތްާ ޖަލެއްާ ރަނަގޅުާ ފެންވަރެްއެގާ ރަނަގޅުާ އެކަށީެގންވ ާ މައްސަލައަކީާ އުޅޭާ

ރަންޖެހެނީާޖަލެއްާހެދުމ ާއެއްކޮށްާއަދިާއޭެގއިތުރަށްާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންވ ާއިތުރުާކަންތައްތައްާމީހުންާމާިާޤަބޫލުކު

ޮގތްާބުނެދީ،ާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާއަޅުަގނޑުމެންާ ެގންުގޅޭނެާ ދ އިރ އަށްާއިތުރުާތަމްރީނުދީާމީހުންާއެާތ ނަގއިާ

.ާނޫންާނަމަާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގިއާއަދިާޖަލެއްާއެޅުނަކަސްާާއިތުރުާއެހެންާލެވަލަކަށްާއެބަާޖައްސ ލަންޖެހޭ

ތަކުރ ރުކޮށްާާ ހަމަާ އަދިވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ ނިމުނީކީާ އަދިާ ގ އިމުކުރެވުނަކަސްާ ސިސްޓަެމްއާ ޕޭރޯލުެގާ ނުވަތަާ

ންާއަޅުަގނޑުމެންާހަަމާދަންނަވ ލަންާއަޅުަގނޑުމެންާމިފަދަާމަސައްކަތަކަށްާމިާކޮމިޓީާސްޓޭޖަކަށްާމީތިާދިއުމުެގާކުރި

ހުށަހެޅާިާ ބިލުާ މިާ ކަންނޭނެގ،ާ ދެްއވ ނެާ ވިދ ޅުވެާ ފަހުބަސްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ބޭނުންވޭާ ެވސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ

ބިލާުާ މިާ ހަމަާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ބޭނުންވޭާ އޮޅުންފިލުވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްެެތެރިާ

ނޫންތޯ. ނޫނީާ ކޮިމޓީާާާާތަޞްދީޤުކުރައްވ ނެތޯާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ނުކުރަންާ ޤަބޫލެއްާ އަޅަުގނޑުާ އެހެންނޫންނަމަާ

ކަމަ ކަމެްއާ ކުރަންޖެހޭނެާ ނަގ ލަންާ ވަުގތުާ މަސައްކަތެއްާ އިތުރުާ ެގންޮގސްެގންާ ޝުކުރިއްާސްޓޭޖަށްާ ޔ ާކަށް.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާންާލަޠީފުހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަ

ވަރަޙްމަތު ައއްސަލ މްޢަލައިކުްމާ ާ`ާ ބިލުهللا ޕެރޯލުެގާ ޖަލުތަކ އިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނަމުަގއިާާވަބަރަކ ތުހޫ.ާ ެގާ

މަދަށްާވަރަށްާާޒަތްތެރިާމެންބަރުާރުޤިއްޔ ާމުޙައްވ ާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރުާމަހިބަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްާާހުށަހަޅުއްވ ފައި

މިާާޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާާއެކުާާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ  ވަރަާާޙަޤީޤަތުަގއިާ ދަންނަވ ނީާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ މުހިއްމާުާބިލަކީާ ށްާ

ނިޒ މު ދެާ މިާ ވެސްާ މިހ ރުާ އެއީާ އެބަާާބިލެކޭ.ާ ޢަމަލުކުރެވެމުންާ ާާާާރ އްޖޭަގއިާ ކަންތައްތަްއާާދޭ. ޖަލުެގާ އެއީާ

ެގާތެރެއިން.ާއެހެންާާަގވ އިދުތަކެއްާާދޭ،ާާބެލެހެއްޓެމުންާއެބަާދޭ.ާއަދިާޕެރޯލުެގާނިޒ މަށްާވެސްާޢަމަލުކުރެވެމުންާއެބަ

ސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާާވެާާާއިރުާާކަންާވަރަށްާބޮޑަށްާފ ހަަގކުރެވޭ.ާފ ހަަގކުރެވޭއެކަންާއޮތްއިރުާމިާބިލުެގާުމހިއްމު

ހޭދަކުރަމުންމިހ ރުާާ ޖަލުަގއިާ ކަންތައްތަކުަގއިޤައިދީންދ ާާާާވެސްާ އެާާާެގާ ާހަމަާވެސްާާމީހުންނަށްާާާާވެސްާ

ައދިހިާާރައްކ ތެރިކަމ އި ވެސްާާާާމ ޔަތ އިާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ކުރުމުެގާ ފުރިހަމަާ ޚިދުމަތްތައްާ ދޭންޖެހޭާ މީހުންނަށްާ އެާ

ާާ ވެސް ދިމ ލަކުންާ ާާހުރިހ ާ ކުރުމަށްޓަކައިާާއެާާލ ޒިމޭ.ކުރުން ފުރިހަމަާ ކަންތައްތައްާ ކުރަންޖެހޭާާާތ ނެގާ ވެސްާ
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ާާާާމަސައްކަތްތަްއާެވސްާހަމަ މ އިާއަދިާކަންތައްތަްއާާެގާތަނަވަސްކަިވެގންާދ ންވ ނޭ.ާެއާބަޖެޓުކުރެަވުގތުންާަވުގތަށް

ާވެސްާތަމްރީނުާޖަލުެގާކަންތައްތައްާބަލަހައްޓ ާފަރ ތަކީކޮށް.ާހަމައެހެންމެ،ާާދ ާޮގތެްއެގާމައްޗަށްާބިނ ާާވެެގންފުރިހަމަ

ާާ ާާާާކުރަނީ.ާމިހ ރުާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާެވސްބޭފުޅުންާކަމަށްާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުލިބިފައިވ  ާާކުރައްވ ާއެާހަރުދަނ އިތުރަށް

ާާ ާާލިބެންޖެހޭާޚިދުމަތްތަށްާވެސްާއިތުރަށްާފުރިހަމަާބޭފުޅުންނަށް ާާކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާާކަމެއް

ާާ ާާއެހެންވީމ ، އެ ާާބިލުެގާ ކަންތައްތަްއާާކަންތައްތައް އެާ ވެސްާ ވަންދެންާ ވެސްާ ކުރީަގއިާ ވުުމެގާ ޤ ނޫނަކަށްާ

އެ އަފުރިހަމަވުމަކީާ ބޮޑަށްާއީާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޭގއިާ ޕެނިޓެންޝަރީންާ އޮފްާ ޑިޕ ޓްމަންޓުާ ދަންނަވ ނީާ ޅުަގނޑުާ

ޖެހިަވޑައިަގންނަވ މަސައްކަތް ދެއްވަންކުރައްވަންާ ސަމ ލުކަންާ ކަމެކޭ.ާ އެއ ނެާ ދެންާ ކަމެކޭ.ާ ދެންާާާޖެހޭނެާ ެއކުާ

ހަ ޕޮއިންޓުއަޅުަގނޑުާ ބައެއްާ ހުރިާ ބިލުަގއިާ ބަލައިލ މަާ މައްޗަށްާ ާާތަކުެގާ އެ ބ ބުެގާ ދެަވނަާ އ ދެ،ާ ނަާާވ3ާާާަނަން.ާ

ތައްާާމިާާމ އްދ ގައި ބަންދުކުރުމަށްާ މީހުންާ ތަނަކީާ ވަކިާ ހުންނަންޖެހޭނާެާާާފައިޔ ރުކޮށްއޮންނަނީާ ތަނެއްަގއިާ ވ ާ

ާާ ާާޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅ ާޝަރުތުތައް.ާޤ ނޫނުަގއިާއެާޝަރުތުތައްާކަނޑައަޅަންޖެހޭނެާކަމަށްާއިންސްޕެކްޓަރާާކަމަށް

ޤަބޫ ޝަރުތުތަކަާއަޅުަގނޑުާ ކަނޑައަޅ ާ އިނިސްޕެކްޓަރާ ިމސ ލަކަށްާ ާާކަލުކުރަނީ.ާ ޢަމަލުކުރަން މާިާށްާ ޤ ނޫނުާ މިާ

ާާ އެހެންވެ ކަމަކަށްާާއެބުނަނީ.ާ ކަމެއްާ ރަނަގޅުާ އެއީާ ދޫކޮށްލުންާ ދޫކޮށްލ ާ އެާ ެއާޮގތަށްާ އެކު،ާ ހަމައެއ ާ ނުފެނޭ.ާ ާ

މިާާމ އްދ ެގ ަގއިާ ާާާާ)ބ(ާ މަރުކަޒުތަކެއްއޮންނަނީ ޚ އްޞަކުރެވޭާ ާާާާބަންދުކުރުމަށްޓަކައިާ ކަމަށް. އޭެގާާހުނަންޖެހޭނެާ

ާާ ާާބަދަލުަގއިާމިސ ލަކަށް ާާހަމަ އަދިާާާާ.ވެސްާހުރެދ ނެާާހެދިފައިާާވަކިާޚ ްއޞަާތަންތަންކުޑަކުދިންާބަންދުކުރުމަށްޓަކައި

ާާ ކަމަށްއެޮގތަށް ބޮޑުާ މުހިންމުކަންާ އެާާހެދުެުމުެގާ ފެންނ ތީާ ނެތްާާވ ހަާާއަޅުަގނޑަށްާ ުގޅުންާ ވަކިންާ ޖަލ ާ ހަމަާ ކަާ

ޮގތުަގއި ކުރެވޭތޯތަނެއްެގާ ވެސްާ ެއއީާ ކަެމއް.ާ ބޭނުންތެރިާ ވެސްާ ުވމަކީާ އެތަންާ ދެންާާާާ ކަމެއް.ާ ބަލަންޖެހޭނެާ

ވަުގތުެގާާ ބައިވަކިންާާކޮންމެހެންާާށްޓަކައިާާލަތަހ ކޮންމެހެންާ އެޮގތަށްާާއިމ ރ ތްާ ވަކިންާ ނުވަތަާ ކޮށްލަިއެގންާ

ވަނ4ާާާަިވޔަސްާކުރިއަށްާއޮތްާތ ނަގއިާބަލަންޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާާާާމުގައިބެލެހެއްޓެމުންާދިޔަކަ

އެްއަގިއާާާާމަތިންާޖަލުާކަނޑައަޅ އިރުާކޮންމެާިގންތިާާވ ާޮގތުެގާާމ އްދ ެގާ)ށ(ާމިާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާބަޔ ންކޮށްފައި

ާާހުންާާޑަކުދީންާބަންދުކުރުމަށްާޚ އްޞަކުރެވިފައިވ ާމަރުކަޒެއްކު ޚ އްޞަާނަންވ ނެާކަމަށްާބުނ އިރުާއަންހެންނުންނަށް

އަޅުަގނޑުާމިހެންާދަންނަވ އިރުާކުރެވިފަިއވ ާތަނެްއާވެސްާހުންނަންޖެހޭނެާކަމަށްާފ ހަަގކޮށްލަންާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާާ

ޒ މުކުރެވިފަިއާާންތިވެސްާޤަބޫލުކުރަންާއެހެންާމ ްއދ އެްއަގިއާއަންހެނުންނ އިާއަދިާފިރިހެނުންާވަކިންާހުންނަންޖެހޭާއި

ާާ ކަމަށް މ އްާާބަޔ ންކުރެވިފައިާވ ނެާ ޖަލުެގާވ ާ ބައިތައްާ މިާ ޚ އްޞަކޮށްާ މިއީާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ޮއވޭ.ާ އެއްާ ދ ާ

ފ ހަަގކުރަްއވ  ިގންތިިގންތިތައްާ ވަކިާ ޮގތަށްާ އެާ އިރުާ ވ ާ ާާފަިއާ ޮގތުަގއި ޚ އްޞަާާއެްއެގާ ަވކިންާ އަންހެނުންނ އިާ

ާާ ާާކުރެވިފަިއވ ާތަނެއް ރުތަްއާާޖަލުެގާއަމުނަވަންާބޭނުންާވަނީ.ާހަމައެއ ާއެކު،ާާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންހުންނަންޖެހޭނެ

ވ އިދުތަކެކޭާެވސްާދެންނެވިދ ނެ.ާވަރަށްާާއެީއާމިސ ލަކަށްާގަާާާމިާޮގތަށްާއޮންނައިރުާއެާއަުމރުތަކުެގާމަްއޗަށްާބިނ ކޮށް

ލުތަކެްއާއެއީ.ާއެާޖަދުވަލުތަކުަގއިާާވ ާޖަދުވަާާރުތަކެއްެގާަމއްޗަށްާބިނ ކުރެވިފައިިގނަާަގވ އިދުތަކެއްާވަރަށްާިގނަާއަމު
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ާާވެ މުާބޮޑެތިާާސްާހަމަާތަފްޞީލުކޮށްާމިާޤ ނޫނ ާއެްއކޮށްާމުހިއްވެާާމ ،ާޭއގައިބަެއއްާއެބަާހިމެނޭ.ާއެހެންވ27ާާީސް

އް.ާާދަންނަވ ނީ.ާިމސ ލަކަށްާހަޅުތ ލުކުރުމ ާުގޅިެގންާއަޅ ނެާފިޔަަވޅުތަާާބައިތަކެއްާހިމަނަންޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑު

ާާ ކަނޑައެޅިފައި ވެސްާ ފިޔަވަޅުތައްާ ހަމައެއ އެާ ގައިދީންނ ާާހުނަންޖެހޭނެ.ާ ނުކިޔަމަންތެރިވ ާ ާާާާެއކުާ އަޅ ނެާމެދު

ވެސްާ ފިޔަވަޅުތަކެއްާ އަޅ ނެާ ވެސްާ ދޭތެރޭަގއިާ މީހުންނ ާ ނުކިޔަމަންތެރިވ ާ ޮގތަށްާ އެާ މީހުންނަށްާ އެާ ާާފިޔަވަޅުތައް.ާ

މުހިއްކަ ވަރަށްާ ހުރުންާ ާާމުނޑައެޅިފައިާ މީހުންނ  ފިލ ާ ޖަލުންާ ޢަމަލުކުރެވޭ.ާ ާާާާމެދުާ ެއކަހަލަާއެހެންޮގތް ވިއްޔ ާ ާ

ާާ ވެސްާކަނޑަެއޅިފައިާޮއެވެގންާހަމަާދުވަހުންާދުވަހަށްާދޭތެރެާދޭތެރެއިންާކުއްލިާފިޔަވަޅުތަކެއްާވެސްާޭއެގކުރީަގއި

ވ ހަކަާވެސްާާާާާކަމަށްާފެންނ ތީާއެރަނަގޅުބަދަލުެގނެވޭާޮގތަށްާއޮތުމަށްވުރެާާޮގތަށްާނުވަތަާަގވ އިދަށްާާާާއަމުރުާނެރެވޭ

ާާފ ހަަގކޮ އެކު، ހަމައެއ ާ ދެންާ ާާށްލަން.ާ ދަންނަވ ނީ 6ާާާާއަޅުަގނޑުާ މ އްދ ެގ ާާވަނަާ އިތުރު އަށްާ އަކުރެްއާާ)ށ(ާ

އެއީާޖަލުެގާެވއްޓަކީާރަްއކ ތެރިާރަނަގޅުާެވއްޓަކަށްާހެދުމަށްޓަކައިާދެމެހެއްޓެނިިވާާާާ.އިތުރުކޮށްލަންާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ

މަ ާާޮގތުަގއިާ ވ ހަކަ. ެގންދިއުމުެގާ ާާސަްއކަތްކުރަމުންާ ިއތުރަށް 15ާާާާމީެގާ ާާވަނަ 15ާާާާމ އްދ . މ އްދ ަގއި ާާމިާވަނަާ

)ހ( އިންސްޕެާއޮންނަނީާ ޖަލުެގާާ.ާ ފިޔަަވއި،ާ ކަމެއްާ ކުރ ާ ޖެހިެގންާ ކުރަންާ ކޮންމެހެންާ މަސައްކަތުަގިއާ ކްޓުކުރުމުެގާ

ސ ލަކަށްާމިާޤ ނޫނުާއަދިާނެހެދޭ.ާޤ ނޫނުާމިާބުނަނާީާަގވ އިދ ާޚިލ ފުކަމެއްާކުރުން.ާޖަލުެގާަގވ އިދަކީާކޮބައިތޯ.ާމި

ެވސްާާ އެކަންާ ވެއްޖިއްޔ ާ ކަމަކަށްާ ދޭާ ބ ރުާ ޤ ނޫނުންާ މިާ ަގވ އިދަކުންާ މީަގއިާ އެހެންީވމ ،ާ ވ ހަކަ.ާ ަގވ އިދެްއެގާ

ދީފަިއާާއޮންނަންާވ ނީާކުރީަގއިާއެނިގފައި.ާނެތްާކަމަކަށްާމިާޤ ނޫނުަގއިާބަޔ ންކުރެވިފައިާވ ާޤ ނޫނުންާއެއަށްާބ ރު

ބައްޓަންކުރެިވެގންާދިއުން.ާއެހެންވީމ ،ާާ މިާޤ ނޫނުާ ެގނެވޭނެާކަހަލަާނިޒ މެއްާ ހައްލެއްާ އޮންނަާއޮތުމަށްާރަނަގޅުާ

އެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާމިހ ާހިސ ބުންާނިންމ ލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާާ؟އޮތްތޯވަުގތުާވެސް،ާަވުގތުާއެބަާާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުންާ.ާާ-12

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާޝު ަގޑިއިރުެގާވަުގތ1ާާާާުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ާހިސ ބުންާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތަްއާކަނޑައެޅުނު

މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އެހުން.ާ ވޯޓަށްާ ކަންކަމަށްާ ހުރިާ އެހުމަށްާ ވޯޓަށްާ އޮތީާ ދެންާ އ ދެ،ާ ނިމުނީ.ާ

ޯވޓަށްާއެހުމަށްާއޮތީާއެންމެާ ޗެކްކޮށްލަާދެއްވުންާއެދެން.ާމިއަދުާ އިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާއެދެން.ާއަދިާކ ޑުކޮޅުާ

ދުވަހުެގާމަސަާ އެއީާ ވޯޓަށްާާކަމެއް.ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ތެރެއިންާވޯޓުންާނިންމ ާހިސ ބަށްާޮގސްފަިއވ ...ާ ްއކަތުެގާ

ޮގސްފައިާއޮތީާއެންމެާކަމެއް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާވޯޓުާނެުގމަށްފަހުާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަމުެގާމަސަްއކަތްާެއބަާާ

މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އ ދެ،ާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ މިައދުާާއޮތް.ާ އ ދެ،ާ އެދެން.ާ އިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާ ންާ

ahmed.naseer
Placed Image



79 

 

ޤ ނޫނުއަސާ  ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަހަނީާ ާާވޯޓަށްާ 93ާާާާސީެގ މ އްދ ެގ ާހ)ވަނަާ ދައުލަތުެގާާ( ދިވެހިާ ަގއިާ

ާާ ހިންގ  ވެރިކަންާ ބައިނަލްއަޤުނަމުގައި،ާ ބައިވެރިވ ާ ާާފަރ ތުންާ މުޢ ހަދ ތަކަށް ރައްޔިތުންެގާާވ މީާ ޢަމަލުކުރ ންވ ނީާ

ންާކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފަިއާާމަތިާާމަޖިލީހުންާނިންމ ާޮގތުެގާާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރުމަށްފަހު،ާއެާާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅައިާއެ

ާާވ ތީ،ާރޯމްާސްޓެ އިންޓަރނޭޝަނަލްާކްރިމިނަލްާކޯޓުަގއިާދިވެހިރ އްޖޭެގާފަރ ތުންާސޮއިކުރެްއވުުމެގާާޓިއުޓްާއޮފްާދި

މަޢުޞޫމްާހުށަހަޅުއްަވއި،ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާާهللاާއ ާުގޅޭާޮގތުންާކެލ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުމައްސަލަ

ހުށަހެޅުންާ އެާ އެހުން.ާ ވޯޓަށްާ ހުށަހެޅުމަށްާ ތ ީއދުކުރެއްިވާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާއަޑުާިއްއވ ލުމަށްާއަމީންޢ އްމަށްާދަންނަވަން.

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްވުންާ:

ޢަބްދު ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެންބަރުާهللاާކެލ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ހުށަހަޅުއްވަިއ،ާ މަޢުޞޫމްާ

އިންޓަރނޭޝަނަލްާ އޮފްާ ސްޓެޓިއުޓްާ ރޯމްާ ހުށަހެޅުން.ާ ވ ާ ތ އީދުކުރަްއވ ފައިާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލްާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ

ކޯޓުގައި ޤައުމާީާކްރިމިނަލްާ މަޖިލީހުެގާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ މައްސަލަާ ސޮއިކުރެްއުވމުެގާ ފަރ ތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާ

ާސަލ މަތުެގާކޮމެޓީއަށްާފޮނުްއުވމަށް.ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމަޢުޞޫމް.هللاާކެލ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

65ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

56ާާވޯޓުާދެްއވީާ:
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04ާާާާާާާނުދެްއވ ާ:ވޯޓުާ

03ާާާާާާވަކިާޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 60ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.31ާާ ޖުމްލަ މ60ާި.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއަހ ާނިމުނީ.ާހުށަހެޅުންާފ ސްވެއްޖެ.ާއ ދެ،ާމިހ ާހިސ ބުންާމިއަދުާވޯޓަށްާއަހަންާހުރިާ

ާ

ާ.ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.11

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާމިާދަނީާެއޖެންޑ ާނަ ޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާކޮޕީރައިޓ އިާެއއ ާުގޅޭާާއަށް.ާކޮމ11ާާިންބަރު

މިާ ހުށަހެޅުމަށް.ާ މައްސަލަާ ރިޢ ޔަތްކުރެއްވުުމެގާ މަޖިލީހުންާ ނިމިާ މަރުޙަލ ާ ކޮމެޓީާ ބިލުާ ޙައްޤުތަކުެގާ އެހެނިހެންާ

މެންބަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ މުޤައްރިރުާ ކޮމެޓީެގާ އިޤުތިޞ ދީާ ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ ނީާ ޤ ސިމާްާރިޕޯޓުާ ރުާ

ާއިބްރ ހީމް.ާ

ާ

ާމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:މެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމ މިިގލީާދ އިރ ެގާ

`.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާކޮޕީރަިއޓ އިާއެއ ާުގޅޭާއެހެނިހެންާޙައްޤުތަކުެގާބިލުާއަނބުރ ާއިޤުތިޞ ދީާާ

ކުރަްއވ ފައިާ މަސަްއކަތްާ މިާ ކޮމެޓީންާ އެާ ުގޅިެގންާ ފޮނުވުމ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާކޮމެޓީއަށްާ ހުރިހ ާ ރިޕޯޓުާ ޮގތުެގާ ވ ާ

އަޅުަގނޑުާާ ދިުގކޮށްާ މ ާ އ ދެ،ާ ޔަޤީންކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ އޮންނ ނެާ އަތްޕުޅުމަތީަގިއާ މެންބަރުންެގާ

ކޮމެޓީންާ ފަހަރުާ ެއއްާ ބިލަކީާ މިާ ފަދައިންާ ހުންނ ނޭާ ހަނދުމަާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނެތީމު.ާ ވ ހަކަދަްއކ ކަށެއްާ

ާާ މަޖިލީހަށްާއައިސްާމަޖިލީހުެގާވޯޓަށްާދިޔަާދިޔުމުެގާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދިމ ވިާމައްސަލައަކ ާާނިމިެގންާމި

ހެދިާއަނެއްކ ާއަނބުރ ާމިާކޮމެޓީާއަށްާފޮނުއްވ ފައިާއޮތްާބިލެއް.ާއ ދެ،ާމިާބިލުަގއިާކަންތައްތައްާހިނގ ފައިާއޮތްާާ

4ާޑުާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާއ ދެ،ާމިާބިލުާފުރަތަމަާހުށަހެޅުނީާާޮގތްާކުރުާޮގތަކަށްާނަަމވެސްާދަންނަވ ލުމަކީާއަޅުަގނ

ާާ 2010ާާާާމޭ ދައުރުެގ ފުރަތަމަާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ދުވަހުާ ުގޅިެގނ28ާާާްވަނަާ މިއ ާ އ ދެ،ާ ޖަލްސ ަގ.ާ ވަނަާ

ާާ ގަވ އިދުެގ އެޖެނ78ާާްމަޖިލީހުެގާ ކޮމެޓީެގާ އިޤްތިޞ ދީާ ބިލުާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ޑ ަގިއާާަވނަާ

25ާާހިމެނުމަށްާދިރ ސ ކުރައްވ ާބިލުެގާމަސައްކަތްާފުރިހަމަކުރެްއުވމަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާފޮނުއްވުމ ާުގޅިެގންާާ
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ާާ ހުށަހެޅުއްިވ2010ާާާާއޮަގސްޓު ބިލަށްާ މެންބަރުންާ ހިމަނުއްވ ާ މައްސަލަާ މިާ އެޖެންޑ ަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ދުވަހުާ

ފ ސްކުރަްއވ ފަ ތެރެއިންާ ނުފެންނާަާއިޞްލ ޙުތަކުެގާ މަޖިލީހުންާ ފ ސްކުރެްއުވމަށްާ ބިލުާ އެކުާ އިޞްލ ޙުތަކ ާ ވ ާ އިާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)މ(ާަގއިާވ 85ާާާާކަމަށްާކޮޕީރައިޓ އިާެއއ ާުގޅޭާއެހެނިހެންާޙައްޤުތަކުެގާބިލުާމަޖިލީހުންާގަވ އިދުެގާާ

ދިރާ  ބިލުެގާމަސައްކަތްާ މިާ ފޮނުވުމުންާ އިޤްތިޞ ދީާކޮމެޓީާއަށްާ މަތިންާއަނބުރ ާ ފުރިހަމަކުރިާާޮގތުެގާ ސ ކުރަްއވ ާ

މަސްއޫލިްއޔަތުެގާާ ކޮމެޓީެގާ އެާ ހުށަހެޅޭާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ އަށްާ ކޮމެޓީާ އިޤްތިޞ ދީާ އ ދެ،ާ ރިޕޯޓު.ާ ޮގތުެގާ

މަޖިލީހުަގިއާ ޮގތުންާ ުގޅޭާ ބިލުތަކ ާ އެާ ދިރ ސ ކުރަްއވ ާ ބިލުތައްާ ުގޅޭާ ދ އިރ ތަކ އިާ ހިމެނޭާސަރުކ ރުެގާ ދ އިރ ަގއިާ

މަ ާާރިޕޯޓުކުރުމުެގާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ 103ާާާާސްއޫލިއްޔަތުާ އ އި މ އްދ ާ މ އްދ ެގ104ާާާާވަނަާ ވަނަާ

ދ އިރ ެގާާ ަގލޮޅުއުތުރުާ ބޭފުޅުންނަކީާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ކޮމެޓީަގއިާ އެާ އ ދެ،ާ ކޮމެޓީ.ާ ވ ާ ހަވ ލުކުރެވިފައިާ ދަށުންާ

ޢަބްދު އީވ ާ މެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާާهللا، ދ އިރ ެގ ޙުސައިންާވިލިމ ފަންނުާ ނިހ ނުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މަނިކު،ާމ ފަންނުދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދު،ާކެލ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާޢަބްދު ދ އިރ ެގާާهللا ފުނަދޫާ އަބްދުލްޙަމީދު،ާ އިސްމ ޢީލްާ ެމންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކ ށިދޫާ މަޢުޞޫމް،ާ

ަގމުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްޣަފޫރުާއ ދެ،ާމ މިިގލީާޢި އްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމް،ާ

ދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާިއބްރ ހީމް،ާހިންނަވަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙު،ާ

ރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމް،ާމަރަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާހިތަދޫއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ބިލުެގާދެވަނަާ ޙައްޤުތަކުެގާ އެހެނިހެންާ ުގޅޭާ ކޮޕީރައިޓ ާ ޮގތް.ާ ެގންދެވުނުާ ބިލުެގާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާ ޢ ދިލް.ާމިާ

26ާާާާާާވަނަާދުވަހުާފޮނުވުމ ާުގޅިެގނ2010ާާްޮއަގސްޓ25ާާާާުފަހަރަށްާއިޤުތިޞ ދީާކޮމެޓީާއަށްާާ ވަނ2010ާާާާައޮަގސްޓު

ުގޅޭާޮގތުންާބައްދަލުވުމެއްާބޭްއވުނު.ާއެާބައްދަލުވުމުަގއިާމިާބިލުެގާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދ ނެާ ދުވަހުާމިާބިލާ 

ުގޅޭާާ ކޮޕީރައިޓ ާ ވަނީާ ނިންމަވ ފައިާ ކޮމެޓީންާ މަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހުާ ބިލުެގާ މިާ މަޝްވަރ ކުރެިވާ މެދުާ ޮގތަކ ާ

ެގާބިލުާކުރިންާއިޤުތިޞ ދީާކޮމެޓީންާނިންމ ފައިާވަނީާވަރަށްާފުރިހަމައަށްާކަމުަގ.ާނަމަވެސްާާއެހެނިހެންާޙައްޤުތަކު

ބައެއްާމެންބަރުންާމަޖިލީހުެގާތަޅުމުަގއިާހުށަހެޅުްއވިާބަެއްއާއިޞްލ ޙުތައްާފ ސްވުުމެގާސަބަބުންާއެާއިޞްލ ޙުތަކ ާާ

ހ ސިލުވ  މަޤުޞަދުާ ފުރިހަމަާ ބިލުެގާ ނަމަާ ފ ސްކޮށްފިާ ބިލުާ ނުފެންނ އެކުާ ކަމަށްާ ފ ސްކުރެއްވުމަށްާނެާ ބިލުާ ތީާ

ާާ ނިންމެވީ. ކަމުަގއިާ ނުފެންނަނީާ ވެސްާމަޖިލީހުންާ ކުރިންާ ބިލުާ ޙައްޤުތަކުެގާ އެހެނިހެންާ ުގޅޭާ ެއއ ާ ކޮޕީރައިޓ އިާ

ާާ ޮގތުަގއި ފެންނަާ ކޮމެޓީއަށްާ ވެސްާ މިހ ރުާ ޮގތަކީާ ނިންމަވ ފައިވ ާ 26ާާާާކޮމެޓީންާ އޮތ2010ާާާާްޮއަގސްޓު ަގިއާ

ާާާާއިޤްތިޞ ދީ ބައިވެރިެވވަޑައިެގންނެވި ބައްދަލުވުމުަގއިާ ނިންމެވިކޮމެޓީެގާ އިސްތިފ ޤުންާ ބިލާުާާާ.ބޭފުޅުންެގާ މިާ

ބައްދަލުވުންާބޭއްވުނު.ާމިާބައްދަލުވުމުަގއިާބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެިވ1ާާާާާްއވުމަށްާއިޤުތިޞ ދީާކޮމިޓީާއަށްދިރ ސ ކުރެ

ާާ ަގލޮޅު އ ދެ،ާ އިބްރ ހީމް.ާ ޤ ސިމްާ އަޅުަގނޑު،ާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލަނީ.ާ މިާ ނަންތައްާ ާާބޭފުޅުންެގާ ދ އިރ ެގާާއުތުރު

ިއބްރ ހީމްާރަޝީދު،ާކ ށިދޫާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާهللا،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދު
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ޢިްއޒަތް މެންބަރުާާދ އިރ ެގާ ަގމުތެރިާ ޢަބްދުލްޙަމީދު،ާ ޔޫސުފާްާއިސްމ ޢީލްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާ

އި ކޮމިޓީާ ޮގތަށްާ އޮތްާ ނިންމ ފައިާ ވެސްާ ކުރީަގއިާ ހަމަާ ކޮމިޓީަގއިާ އ ދެ،ާ އޮތްާޢަބްދުލްޢަފޫރު.ާ ނިންމަވ ފައިާ ންާ

ަމޖިލީހުެގާރައީސަށްާއަޅުަގނޑުމެންާފޮނުވީ.ާއެާާކަމުަގއިާނިންމެވުމ ާާޅުާރިޕޯޓެއްރިޕޯޓަކީާރަނަގ ޮގތުންާާާއެކީަގއިާ

މަޖިލީހުެގާރައީސްާއެޖެންޑ ކުރައްވ ާިމއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނ ާހަމައަށްާމިާބިލުާފޮނުވ ފައިާވަނީ.ާބިލުާހުށަހެޅުއްިވާާ

ން.ާމާިާއެކުާޝުކުރުދަންނަވަާާށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ނ.މަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤަށްާވަރަ

މުހިއް ވަރަށްާ މަސައްކަތެއްމަސައްކަތަކީާ މީހުންެގާާާމުާ އަދިާ ކުރިއެރުމ އިާ ޤައުމުެގާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ކަުމަގއިާ

ބެހޭ ހިމ ޔަތްކޮށްދެވިފައިާާކޮޕީރައިޓ ،  ޙައްޤުތަކ ާ ޙައްޤުތައްާ ބިލެއްާާާބެހޭާ ފުރިހަމަާ ދަންނަވަުމންާާާާވ ާ ކަމުަގއިާ

ފ ސްކޮށް ބިލުާ މިާ މެންބަރުންާ އެދިޢިއްޒަތްތެރިާ ނިންމަވައިދެްއވުމަށްާ ާ އަޅުަގނޑުާާާދެއްވ ާ ދަންނަވަމުންާ

ާއިށީނދެލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މެންބަރުންާ ބިލަށްާ މިާ އޮތީާ ދެންާ އ ދެ،ާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިޞްލ ޙުތަްއާާޝުކުރިއްޔ ާ ވ ާ

ާާ ފުރުޞަތު. މ އްދ ގ83ާާާެހުށަހެޅުމުެގާ ާާާާ،ވަނަާ )ހ(83ާާަގވ އިދުެގ މ އްދ ެގާ ާާާާވަނަާ ހުށަހެޅިފައިވ  ދަށުންާ 3ާެގާ

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހާ(3ާާ.ާފުރަތަމަާާއަރުވ ނަންހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއޮތް.ާއިޞްލ ޙުތައްާާާާއިޞްލ ޙެއްާއެބަ

ާާ 5ާާާާެގ އިޞްލ ޙު ދ އިއަށްާ ކުޑަހުވަދޫާ އަޙްހުށަހެޅުއްވުމަށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާރ ެގާ އަޅުަގނޑުާާޢ މަދު މިރަށްާ

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:މިރުާޢ މަދުާޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްކު

ާާބެހޭާއެހެނިހެންާޙައްޤުތަާާއ ދެ،ާކޮޕީރައިޓ އިާެއއ ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް. ާާކުެގ ވަނަާމ އްދ ެގ3ާާާާބިލުެގ

ާާާާ)ހ( 5ާާާާެގ ޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން. 3ާާާާއަންނަނިިވާ ެގ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ޑޮކިއުމެންޓްރީާާފީާާ-5ވަނަާ ފިލްމު،ާ ޗަރާ

ާއަލްާއުފެއްދުންތަކ އިާމަސައްކަތްތައް.ާާހެންާވީޑިއޯާވިޜުޑްރ މ ،ާީވޑީއޯާލަވަާައދިާއެހެނި، ފިލްމު

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާަގލޮ

 ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމަށްާކުޑަހުވަދޫާދ އ31ާާި ޢ މިރަށާްާމަދު

ާއަރުވަން.ާާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތު

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:މިރުާޢ މަދުާޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްކު

ކުރިންާާ ދިއުމުެގާ އިޞްލ ޙަށްާ މިާ އިދެންެމާާއަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލ ނަދެންނެވިާ ކުށެއްާ ކުޑަާ ން.ާޞްލ ޙުެގާ

"ާާ އިނޭގާާމަސަްއކަތްތައް"ހުށަހެޅުންތަކ އި ރަނަގޅުޮގތަކީާ ބިއެީއާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާާތޯ.ާ 31ާލުެގ

( މ އްދ ެގާ އިސްލ ޙުކުރުާާ(ޅވަނަާ ޮގތަށްާ ާާއަންނަނިވިާ ބިލުެގ )ޅާ(31ާާން.ާ މ އްދ ެގާ ާާާާ-ވަނަާ ދަށުނާްާމި ޤ ނޫނުެގާ

ފަރ ތެއްެގާާމ ޔަތްކޮށްދީފައިހި ެއއްެވސްާ ކޮށްފ ނެޙައްޤަާާާވ ާ ޢަމަލެއްާ އަރަިއަގތުމުެގާ ޤަބޫލުކުރެޭވާާާކަށްާ ކަމަށްާ

އަމުރަށްާާާާވެ.ާއަދިާކޯޓުއެާާާކަމެއްާނުކުރުމަށްާއަމުރުކުރުމުެގާބ ރުާކޯޓަށްާލިބިެގންވެާާނަމަ،ާއެާާސަބަބުތަކެއްާހުރި

ާާާާނުކިޔަމަންތެރިާވެއްޖެ ރުފިޔ ާ)ދިހަާހ ސްާރުފިޔ (ާއ ިއ000،10ާާާާ/-ނަމަާމައްސަލަިއެގާކުޑަާބޮޑުމިނަށްާބަލައި

ާެއވެާ.ާކުރުމުެގާބ ރުާކޯޓަށްާލިބިެގންވެއަދަދަކުންާޖޫރިމަނ ކަާރުފިޔ (ާއ ާދެމެދުެގާާލައްާާރުފިޔ ާ)އެއ000،100ާް

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މެންބަރަކަށް ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާތ އީދުކުރަްއވ ާ ދ އިއަޅުަގނޑު ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ ރ ެގާ

ާާ.މެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފު

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުޅުާަގލޮ

31ާާާާ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ އަށްާ )ޅ(ާ މ އްދ ެގާ ާާއަޙްވަނަާ އިޞްލ ޙަށާްާޢ މަދު ހުށަހެޅިާ މިރުާ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަންާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

32ާާާާ އިޞްލ ޙު ައށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ދ އިވަނަާ ކުޑަހުވަދޫާ އަޙްހުށަހެޅުއްވުމަށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަދާުާރ ެގާ

ާއަރުވަން.ާާޢ މިރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާ

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވން:މިރުާޢ މަދުާހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްކުޑަ

32ާާ( މ އްދ ެގާ އިސްލ ޙުކުރުާާ(ހވަނަާ ޮގތަށްާ ާާއަންނަނިވިާ )32ާާން. މ އްދ ެގާ ދަށުނާްާާާ-(ހވަނަާ ޤ ނޫނުެގާ

އިހުމ ލަކުންާާމ ޔަތްކޮށްދީފައިހި ނުވަތަާ ަގސްތުަގއިާ ޙައްޤަކަށްާ އަންނަާާވ ާ އުނިކަމެްއާ ޮގތަކަށްާާާާވިޔަސްާ ފަދަާ
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ާާާާއެ،  ނަމަާާޢަމަލުކޮށްފި ާާާާރުފިޔ ާ)ފަންސ ސ000،50ާާް/-ފަރ ތެްއ ާރުފިޔ ާ)ތިނ000،300ާާް/-ހ ސްާރުފިޔ (ާއ އި

ދެ އ ާ ރުފިޔ (ާ ާާލައްކަާ ާާއަމެދު ޖޫރިމަނ ެގ ޖޫރިމަނ ކުރުމެވެ.ާ ާާއަދަދަކުންާ ކަނޑައަޅ ނީ ވ ާާާާކުރެވިފައިހިމ ޔަތްދަދުާ

ާވ ާނުވަތަާލިބޭނެާެގއްލުމެްއެގާމައްޗަށްާބިނ ކޮށްެގންނެވެާ.ާޙައްޤެްއެގާވެރިފަރ ތަށްާލިބިފައިާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުަގލޮ

އަޅުަގނޑ32ާާާާު އިޞްލ ޙަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ ައށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތައްާނިމުނީ.ާދެންާއ83ާާޮއ ދެ،ާަގވ އިދުެގ ަގވ އިދުެގާާތީ

)ނާ(83ާާ މ އްދ ެގާ ާާވަނަާ ިއޞްލ ޙެއް. ހުށަހެޅިފައިވ ާ ދަށުންާ ނަންބަރެްއ12ާާާާެގާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ދ އި ކުޑަހުވަދޫާ އަޙްއިތުރުކުރުމަށްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާރ ެގާ އިޞްލ ޙުާާޢ މަދު އޮތްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މިރުާ

ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާފުރުޞަތުއަރުަވން.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:މިރުާޢ މަދުާދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްޑަހުވަކު

ވިޔަފ ރީެގާާާ-އިތުރުކުރުން.ާ)ށ(ާނަންބަރެއްާއަށް(ާށ)ާމ އްދ ގެާާވަނ12ާާަޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބިލުެގާާ

ލަަވާއަދިާއެހެނިހެންާާާީވޑީޔޯޑްރ މ ،ާާ،  ރާފިލްމު،ާޑޮކިޔުމަންޓްރީާފިލްމުޮގތުަގއިާބޭނުންކުރުމަށްާއުފަްއދ ފައިވ ާފީޗަ

އަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާމިާހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙުތަކަކީާކުރިންާާހުށަހެޅުންތަކ އިާމަސައްކަތްތައް.ާާއަލްާާއޯޑިޔޯާވިޜު

ދަންނަވ ލަން.ާާ މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ިއޞްލ ޙުތަކެްއކަންާ ފ ސްވެފަިއވ ާ

ާނ ޅަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާނުާއިޞްލ ޙެއްާާއަޅުަގނޑުާހުށައެއްމައްސަލަޖެހު

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދާުާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އި

ާާ.މަޚްލޫފު

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުާަގލޮ
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ާާ މެންބަރ12ާާުބިލުެގ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ާާއަޙްާާާވަނަާ ހުށަހެޅުއްިވާޢ މަދު މިރުާ

ާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މިހ ޝުކުރިއްޔ  އ ދެ،ާ މެންބަރު.ާ ހުށަހަޅ ާާާޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ިއޞްލ ޙުތައްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ބިލަށްާ މިާ ހިސ ބުންާ

މިހ  ާާާާނިމުނީ.ާ ާާހިސ ބުން ބަހ1ާާުއަޅަުގނޑު މިަގޑިއިރުެގާ ފުރުޞަތުާ ރިޢ ޔަތްކުރުުމެގާާއަރުވަނީާާސްެގާ އެީއ،ާ ާ.

ބަހު ާާމަރުޙަލ ެގާ އެދިވަޑައިަގންނަވ  ފުރުޞަތަށްާ ާާސް.ާ ފުރުޞަތުއަރުވަމުންާމެޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުާ ންބަރުންނަށްާ

ެގންދ ނަން.ާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާާ

ާއަރުވަންާ.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާ

ތިޞ ދީާބެހޭާބިލުާއިޤުާާކޮޕީރައިޓްސްާއ އިާއެއ ާުގޅޭާއެހެނިހެންާޙައްޤުތަކ ތެރިާރައީސް.ާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތް

ކޮމިޓީާއިންާދިރ ސ ކުރެއްވިާޮގތުެގާރިޕޯޓަށްާއަޅުަގނޑުާދެތިންާއެއްޗެއްާދަންނަވ ލ ނަން.ާއ ދެ،ާކޮމިޓީަގއިާހިމެނޭާ

އަޅުާ ފ ހަަގކުރެވުނުާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ތީާ މިާމީހަކަށްާ މީތި،ާ ޑްރ ފްޓަށްާާަގނޑުމެންާ ާާާާބިލުެގާ ާއިޞްލ ޙުާއިތުރަށް

ކަމ  ދިޔައިރުާ ދަޢުާާެގންނަމުންާ ދ އިރ ތަކަށްާ އެކިއެކިާ ލަފަޔ ވަތުބެހޭާ މިއަށްާ ޚިޔ ލުތަްއާާދީފައިާ އިތުރުާ އިާ

ބޭނުންވ  ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެހެންކަމަށްުވމ ާާހޯދުމަށްޓަކައި.ާ ނުލިބޭ.ާ ފ ސްެވެގންާާާާަވރަކަށްާ މިާ އެކުާ

ބޮާާޮގސްފި ވަރަށްާ އަދިާ ފައިދ ތަކ އިާ ލިބޭނެާ މީެގތެރެއިންާ އިޤުނަމަާ އެބަހުރިާ ެގއްލުންތަކެއްާ ޮގތުން.ާާޑުާ ތިޞ ދީާ

ާާއޭެގތެރޭާ ފ ހަަގަގިއ ބ ޒ ރުަގއިާާާކުރީާރ އްޖެައޅުަގނޑަށްާ ރ އްޖެާ މިހ ރުާ ާާ،  އިންާ ބ ޒ ރު، ބ ޒ ރުާމުދަލުެގާ ވިޔަފ ރީެގާ

ާާާާށްާފިލްމުާއިންޑަސްޓްރީއަށްާވިސްނ ލިއޭެގތެރޭަގިއާހިމެނޭާިގނަާމުދަލަކީާމިސ ލަކަ ޭއެގތެރެއިންާާކަމުަގއިާވިޔަސް

ޕައިރޭޓެޑު ފިލްމުތަކ ،ފެާާއިންާާާޑީީވޑީާާިގނަާ އެކިއެކިާ މިީއާާާާށިެގންޮގސްާ ބ ވަތްތަކ އިާ ބޭހުެގާ އިތުރަށްާ އަދިވެސްާ

ފޭކު ބޭހުެގާ ޕެކެޓުތަފ ތުާާފައިދ ކުރަނިވި،ާ ދަޅ އިާ އަދިާ ބޭސްތަކ ިއާ ބަންާާެގާ ތަކެތީަގިއާ ހުންނަާފަދަާ ދުކޮށްފައިާ

ާާޅިާބ ޒ ރުާހެންާެއއްޗިހި.ާޭއެގާބ ވަތްތަކ ިއާއަދިާމުާާޮގތުންާެގއްލުންދެނިވިާއެީއާޑުބްލިކޭޓުާާކ ބޯތަކެްއޗ ިއ،ާޞިއްޙީ

ހުރި މިހ ރުާ ރ އްޖޭަގއިާ އަހަރުތަކުަގއިާ ފ އިތުވިާ ާ%ާާގ ތްަގނޑަކަށްާ ބ ޒ ރުެގާ ބ ޒ ރުަގިއ،ާ އަކ70ާާާާީމުދަލުެގާ

،  އެހެންޮގސްާޕޯލޯާޓީޝ ޓު،ާލަކޯސްޓުާާޕިއަރކ ޑުން،.ާާނިޔޭަގއިާއެންމެާބޮޑެތިާބްރޭންޑުމިސ ލަކަށް،ާޕިއަރކ ޑުން.ާދުާ

ތައްާއެބަހުރިާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާހަމަާމ ލޭާބ ޒ ރުންާޖޯޖޯ،ާއަރުމ ނީ،ާޖ ނީާވަރުސ ޗީާމިހެންޮގސްާއެކިއެކިާބްރޭންޑު

ާާ ޭއެގާތިންހަތަރު ާއެްއޗިހިާމ ލެާއިން.ާއަދިާާާލިބެންާހުންނައަުގަގއިާާާުގނައަުގހެޔޮކޮށްާއެހެންނަމަވެސް،ާޔޫރަޕުންާ

ސޮފްޓު ޤަބޫލުކުރ އޭެގއިތުރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ެވސް.ާ ާާާާވެރާ ބަޖެޓު މިފަހަރުާ ސަރުކ ރުންާޮގތުަގއިާ އެކުލަވ ލ އިރުަގއިާ
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ވ ންޖެހޭނެ އަށްާ ސޮފްޓްވެއަރާ އޮރިޖިނަލްާ އެީއާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ާާާާސޮފްޓްވެއަރާ .ާާމަިއކްރޮސޮފްޓުކަމަށް،

އެއަޅުަގާނ ޤަބޫލުކުރަންާ ބަޖެޓުާާޮގތަށްާާޑުާ އެހެންާާކަމަށްާ ވެސް.ާ ދ ނީާ މިއަށާްާާާވ ާާކަމަށްާާނޫންާާހެދިެގންާ ނަމަާ

ނުކުތ ައކީާާާާވެދ ނެ.ާދެންާމީަގއިާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރ ކުރިަމތިާާވެސްާމައްސަލަތަކެއްާާއިރުާެއއީާާާއަނެއްކ ާޢަމަލުކުރ 

ާާބައިނަލްއަޤު ޢަމަލުކުރުން.ާއަޅުަގނޑުމެންާމެނިފެންސްޓޯާވެސްާއަދިާކުރީާސަރުކ ރުންާވެސްާއ ާާވ މީާމުޢ ހަދ ތަކަށް

ާާކެާެގާލަނޑުދަނޑިތަފުސ ސްކަ ާާއެބަާކިޔޭކޭ ޯގލްާއަޅުަގނޑުމެންާހ ސިލްކުރަންާާާާނިއަމްާޑިވެލޮޕްމަންޓުމެލޭ.ާދުނިޔޭެގ

ޤަބޫލުކުރ ާާއުޅޭ،ާާމި އަޅުަގނޑުާ އިޤުޮގާާއޭތެރޭަގއިާ ދުނިޔޭެގާ ލ މެހިެގންާ ބޭރުެގާތިތުަގއިާ މިއީާ ހިންަގންާ ޞ ދެްއާ

ާުއފެއްދުންތައްާފިކުރީާމުދަލ ާާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާއެއީާބޭރުޤައުމުތަކުެގާާޤައުމުތަކުންާބ ރުއަޅ ާބިލެއް

ާާކޮޕީކޮށްެގންާޚ އްޞަކޮށްާސައުތުާާާާއެހެނިހެންާތަކެތި ާާެގާމުދަލުންާއެއްޔ ެގާޤައުމުތަކުަގއިާވެސްާޔޫރަޕުއޭޝިީއސްޓު

ާފަރ ތަކަށްާލިބޭާާާއެާާ،ދ ތީވެާާއޭެގާނަފ ާނަަގމުންާާ،އަރަިއަގނެާާ،ކުާއަނެއްާބަޔަކުާޙައްޤުތަކަށްާއަރަިއަގނެވޭނެތީވެބަޔަ

ޮގތުަގއިާާާާެގއްލުން. ޤަބޫލުކުރ ާ ލަނޑުތަނޑިތަކެްއ.2015ާާާާއަޅުަގނޑުާ އޮތްާ ހ ސިލްކުރަންާ އަހަރުާ ަވނަާ

މި އަޅުަގނޑުެމންާ ކުރީާާއެހެންނަމަވެސް،ާ ތަންކޮޅެއްާ ާާާާގައިއުޅެނީާ ހީވަނީ. އަޅުަގނޑަށްާ މީގެާހެންާ އިތުރަށްާއަދިާ

ބައިނަލްޢަ މިވަނީާ ނުހެދިފައިާ ޮގތެއްާ ޢަމަލުކުރުއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މުޢ ހަދ ތަކަށްާ މ އްދ 27ާާ،  ންޤުވ މީާ .ާާވަނަާ

ކޮޕީރައިޓ  އަދިާ ކޮޕީރައިޓުާ ބައިނަލްައޤުވ މީާ އިންާ އެހެާާދިވެހިރ އްޖެާ ބައިނަލްއަޤުާުގޅޭާ ޙަްއޤުތަކ އިާ ވ މީާނިހެންާ

ބަޔ ންކޮށްފައ ޤ ނޫނުަގއިާ މިާ ހިނގ ނެާާމުޢ ހަދ ތައްާ ބ ރުާ މަްއޗަށްާ ކަންކަުމެގާ ޤ ނޫނުެގާާާާެިވ ާ މިާ އަދިާ އެވެ.ާ

މ އްދ  ބައިނަލްއަޤުާާއެްއވެސްާ މިފަދަާ މުޢ އެއްާ ާާވ މީާ ތަޢ ރުޟު މ އްދ ައކ ާ އެްއވެސްާ ޤ ނޫނުެގާާާވ ހަދ އެއްެގާ ނަމަާ

މ އްދާ  މުޢ ހަދ އެްއެގާ އެާ މަްއޗަށްާ ހިނގ ނެާާެގމ އްދ ެގާ ދޭހަާާބ ރުާ މިާ އަާާއެވެ.ާ ެއއްޗަކީާ ކޮންެމާވ ާ ޅުަގނޑުމެންާ

ކުރިޔަ މުޢ ހަދ އ ާާސްކަމެއްާ ހެދިކަމުގައިާާބައިނަލްއަޤުވ މީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިނގ ނޭ.ާާާާޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނުާ ިވޔަސްާ

ޤ ނޫނަކ ވ ބައިނަލްއަޤު ބައިނަލްއަޤުވ މީާ ހިނގ ނެ.ާ ޤ ނޫނުާ ާާާާމީާ ލިބެންޖެހޭ އެއަޚިލ ފުވެެގންާ ފަރ ތަކަށްާާާާދަބެއްާ

އްޖޭެގާލަކޯސްޓުާނުވަތަާޕޯލޯާޓީޝ ޓާުާނުވަތަާރ ާާޖޯޖޯާއަރުމ ނީ،ާޖ ނީާވަރުސ ޗީމިސ ލަކަށްާާާާ.ލިބޭނެ.ާމ ލީާެގއްލުން

އިންޑަސްޓްރީަގއި މ ލީާާމުޅިާ ފައިދ ެއއްެގާ ނ ޖ އިޒުާ ނަގ ފަިއވ ާ ޭއެގންާ ެއއްޗެއްާ ހުރިހ ާ އެހުރިާ ާތެރޭަގއިާ

ވ ާތައިލޭންޑ އިާޝަުއތުާާާާނަމަާމިހ ރުާރ އްޖެއަށްާއެތެރެކުރެވިފައިާާވ ާާކަމަށްާާ.ާއެހެންދަލުދޭންޖެހޭނެާއެާފަރ ތަށްބަ

ާާ އަކީާފޭކުާމުދ .ާއެާމުދ ތައްާހުސްކުރަންާވެސ70ާާާް.ާ%ކިާުމދ ތަކަކީާފޭކުާމުދ ާިގނައީއޭޝިޔ ެގާއެކިއެއީސްޓު

ާާާާއެްއކޮށްާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވޭާއެހެންާނުކުތ ފުރުޞަތުާއެބަާލިބެންޖެހޭ.ާދެންާމީަގއިާހަމަާމިއ  ވަނ38ާާާާައަކީ

ާާ 6ާމ އްދ .ާމިާޤ ނޫނުާހިންުގމަށްޓަކައިާހަދަންޖެހޭާަގވ އިދުތަްއާމިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ ާތ ރީޚުންާފެށިެގން

ހަދަންވ ނެ ތެރޭަގއިާ ގަވ އިދުާާާމަސްދުވަހުެގާ ހަދަންޖެހޭާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ ޤ ނޫނުާ މިާ އެާެއވެ.ާ ހިންގ ނީާ އަދިާ ާާތައްާ

އެހެންކަމަށްވުމ  މިނިސްޓްރީއަކުންނެވެ.ާ ކަނޑައަޅ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ައދިާާާާކަމަށްާ ލަފަައކީާ ައޅުަގނޑުެގާ ެއކުާ

މި ހިންެގންޖެހޭކަމަާާއިތުރަށްާ އެބަާ ޕްރޮްގރ މުތަކެއްާ ހޭލުންތެރިކުރުމުެގާ މިސ ލަކަށްާށްާ ކޯޗެއްތޯ.ާ މުދަލަކީާ ފިކުރީާ ާ.
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ޅެމެާާލަވަ ލަވައިާެއއް،ާ މ ނައަކީާ އޭެގާ ހެދީމ ،ާ ލަވަެއއްާ ހެދީ.ާ ލަވަެއއްާ ޅޭމ .ާ އ އިާ ލަަވާ އެބަާްއ،ާ ުއޅޭާާާާަގއިާ

ެގާހުރިހ ާއެއްޗެްއާާ.ާލަވަިއަގއިާއެާރ ގ އިާޅެމ ާއެހެންޮގސްާިމޔުޒިކުާއުޅޭާރ ެގއްާާރެްއެގާޅެމެއް.ާލަަވއިެގާއެބަޝ އި

ފަ ބެހޭާއެކިއެކިާ މަްއޗަށް.ާއެހެންވީމާ އެބަާ އެމީާާއެ،  ންފ ނުންެގާ މިސ ލަކަށްާއައްޝައިޚްާމީހަކަށްާާހެއްެގާޙައްޤުާ ާ.ާާ

ާާޢު ާާާާ.ސ ާޅެންާހައްދަވ ފައިާވަނީޢީމަރު އިލ ެއްއެގާާޢ ނައިފަހަރުާދޮހޮއްކޮާލަވަާކިޔުއްީވ.ާމިާބިލުަގއިާއެބަާބުނޭާއެ

ާާއްޤު.ާއެާޅެންާހެއްދެވިާައްއޝައިޚްާޢުޙަ ާާާާސ ާއެާހެއްދެވިާއެާޅެމުެގާޙައްޤުާއެޢީމަރު ވޭ.ާާާއެބަފަރ ތަށްާލިބިެގން

އެ،  އެހެންވީމ  ވެދ ނެާ މުދ ާ ވ ރުތަާ އެބަ.ާ ވ ރުތަވޭާ އެާ މުދ ާ މ އްދ ާާއެާ މ ނަކުރެޭވާ އެބަހުރިާޮގތަށްާ ތަކެއްާ

ޅުންެގާޙައްޤުާލިބިދޭާާބޭފުާާއެްއޗިހިާލިޔުއްވ ފައިާހުރިާބޭފުޅުންނަށްާއަނބުރ ާއެާާާފޮތްތަކ ޅެންވެރިކަމ އިާއަދިާެއކިެއކި

ާާާާން.ާއެހެންކަމ އެބަާމީެގ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުާާާާދޫކޮށްލ ާާާބިލެއްާޢ އްމުާރައްޔިތުންާތެރެއަށްމިފަދަާޓެކްނިކަލްއެކު

ހިންޭގ އެބަާ ޕްރޮްގރ މެއްާ ހޭލުންތެރިކަމުެގާ މީެގާ ީމެގޤަބޫލުކުރަނީާ ހިންގ ފައިާ ޢަމަލުނުކުރޭނެ.ާ ހީވ ާާާންާ ހެންާ

ިމ2013ާާާާާާލ ޙުކޮށްެގންާމަޑުމަޑުންާމިާެގންޮގސްތައްާއަލުންާެގނެސްާމިކޮޅަށްާއިޞްމ އްދ  ވަނަާއަހަރުާތެރެއަށްާ

ހިއެއް ައޅުަގނޑަކަށްާ ނޫނިއްޔ ާ މުދ ތަކ އިާާވައްދައިެގންާ އެތެރެކޮށްފައިވ ާ އަށްާ ރ އްޖެާ މިހ ރުާ ާއެހެންނޫންާާ،ނުވޭާ

ލިބިެގންާާކަމަށް ެގްއލުންތަކެއްާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ވިޔަފ ރިވެރިންނަށްާ ބ ޒ ރުާާާދ ނެ.ާާވަންޏ ާ ވިޔަފ ރިާ ރ އްޖޭާ

އެކިާބ ވަތްާބ ވަތުެގާމުދ ތަްއާާހުރިހ ާދުވަހު.ާާއޮތްާާާާމިލަކަށްާުއއްމީދުކޮށްެގނެއްާނޫން،ާާާމިފަދަާބިބައްޓަންވެފަިއާއޮތީ

އެހެ ބ ޒ ރ އިާ މަުގމަތީާ އެތެރެކުރެވިފައި.ާ ެގނެސްއެބަހުރިާ ބ ޒ ރުތަކަށްާ އެތަްއާާާާނިހެންާ ުގދަންކުރެވިފައި.ާ ޖަމ ކޮށްާ

ސަރުކ ރުންާާާާކަމަށްާވިސްނ ފައިާއަޅުަގނޑުާއެދެނީާާޢ ޔަތްކޮށްާމިމިއަށްާރި،  މުދ ތަކެއްާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ާާބައިވަރު

ކުރެްއވުން.ާޝުކުރިއްޔ ާދެްއިވާާސްދީޤުާވ އިރުާހޭލުންތެރިކުރުމުެގާޕްރޮްގރ މެއްާހިންަގވ ފައިާމިާތަވެސްާތަސްދީޤުކުރައްާ

ާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާމިރުއ މަދުާޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްކު

ުގޅޭާއެހެނިހެންާޙައްޤުތަްއާހިމ ޔަތްކުރުމ ާބެހޭާބިލެްއާާާާއ ދެ،ާކޮޕީރައިޓ ިއާެއއ ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.

އެއްާކޮށްފައިވ ާބިލަކީާމިާބިލޭ.ާާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާމަޖިލީހުގައިާއެންމެާއ ާތަޖުރިބ ާާ،މިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅި

މި އެތައްާ ފޮޅެމުންާާއެއީާ ތެޅެމުންާ މިހ ރުާާދުވ ާާތ ަގިއާ ބިލުާ މިާ ެވސްާާާާބިލަކަށްާ އަނިޔ ާ ވެއްޖެ.ާއެހެންވެާވަރަށްާ

ވ ނެާާލިބިފައި ބިލުާ މިާ ބިލަކަށްާ ކޮޕީރައިޓުާވ ާ އަޅުަގނޑުެމންާ އ ދެ،ާ ހަަމާ.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދަްއކ ިއރުަގިއާ ެގާ

އެ މަސައްކަތަކުންާ ެއާ ައޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ހުރިާއަދިވެސްާ އުފުލަންޖެހިފައިާ ޭވންާ ތަދ އިާ ންމެާ

ިގނަ އެންމެާ މަސައްކަތެްއަގއިާ ެއާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްާާމަސައްކަތަކީާ ދެމިހުރިާ ފަންނީާާާާކަމަށްާާދުވަހުާ ވ ާ

ެއްއާާާާވުރެާބޮޑުާވ ހަކަާާއެކަމަށްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާހުރިާހުރަސްތަކުެގާވ ހަކަައށް،  ވީމ މަސައްކަތެްއެގާވ ހަކަ.ާއެހެންާ

ުގޅުންހުރިާާާހެން.ާކޮޕީރައިޓ އިާެއއ ާބެހޭ،ާއެއ ާާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިކަހަލަާބިލެއްަގއިާއަޅުަގނޑަކަށްާނުދެއްކޭނެ
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ރައްކ ތެރިކުރުމ  ހުށަހެޅުއްވައިާާޙައްޤުތައްާ ހަމަާ މަޖިލީހަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބިލެއްާ ކަމަށްޓަކަިއާާާާދެްއވިާާބެހޭާ

ދ އިރ ެގ މަނަދޫާ ދަންނަވ ނީާ ވަރަށްާާާއަޅުަގނޑުާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ޠ ރިޤަށްާ މުޙައްމަދުާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކަމެކޭ.ާާާާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ  ކުރަންވެއްޖެާ ކޮންމެހެންާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ޝުކުރުދަންނަވަމޭ.ާ އެކުާ

ނުލި ހިމ ޔަތްާ ޙަްއޤަށްާ އެދެވޭާ ކަންތަްއ،ާ ެއދެވޭާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިލުންާ މިާ ބުމަކީާއެހެންނަމަވެސް،ާ

މި އެހެންވެާ ބިލެއް.ާ ޓެކްނިކަލްާ ވަރަށްާ ބިލަކީާ މިާ ކަމެކޭ.ާ އެކަށީެގންވ ާާާާއެކަށީެގންވ ާ ނުވުމަކީާ އެކަންާ ދެންނެވީާ

އެ އެހެންނަމަވެސް،ާ ާާކަމެކޭ.ާ ަގވ އިދު، މިާ ދަންނަވ ލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ބެހޭާައށްާ ޤ ނޫނ ާ ަގވ އިދުެގާާާާމިާ ހަދ ާ ޮގތުންާ

ވޭ.ާއެާމަސައްކަތްތަްއާާތަނުަގިއާާާާށިެގންާކުރަމުންާއައިާމަސައްކަތްތަކެއްާމިތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާޒަމ ނުއްސުރެާފެ

ާާ އަކީާއަޅުަގނޑުމެންާާާާމ ޔަތްކޮށްދޭންޖެހޭ.ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަހިއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކޮންމެވެސްާޮގތަކުންާއެބަ

ލަވަތަ ރ ުގތަކަށްާ ހިންދީާ އެއަށްމިތަނުަގއިާ ހަދ ފައި.ާ ވަނީާ ވެސްާ ައދިާާކޮންމެވެާާކެއްާ ޮގތްތަކެްއާ ސްާ

ާާަގނޑުމެންެގާމިާވުޖޫދުެގާތެރެއަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެކިެއކިާޮގތްޮގތުންާނައިފަރުާދޮހޮއްކޮެގާލަވަތަކެއްާވެސްާައޅު

ޑައިަގންނަވ ނެާވ ކަންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާހަމަާމިާދިވެހިރ އްޖޭެގާހުރިހ ާރައްޔިތުންނަށްާވެސްާއެނިގވަާާނުކުމެފައި

ާާހެން ވަރެމަާެއކަންކަ،  އެހެންވީމ . ކޮންމެވެސްާ ވެސްާ ނޫނިއްޔ ާާށްާ ލިބިެގންާ އެްއޗިްއސަށްާ އެާ ހިމ ޔަތެއްާ ްއެގާ

ާާ ނެއް.ާއެހެންވީމ ،ާާކަަމކުންާއެންމެާފޮނިާމީރުކަންާލިބޭނެހެާާނުވޭާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާހިއެއް

ޤަާާކޮޕީރައިޓ  ައޅުަގނޑުާ ދ ކަމީާ ފ ސްެވެގންާ ިމއަދުާ ޤ ނޫނެއްާ ދ އިރ ަގިއާާާާބޫލުކުރ ބެހޭާ ފަންނީާ މިާ ޮގތުަގިއާ

މިއަދުންާާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަމެއް.ާ އުފ ވ ނެާ ވަރަށްާ ވެސްާ އެންެމންނަށްާ ހުރިހ ާ މަސައްކަތްކުރ ާ

ެގާޤ ނޫނުެގާާއެކުާމިާކޮޕީރައިޓުާާމިއަދަށްާހަމަާޮގވ ލަންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާހުރިހ ާމެންބަރުންެގާއެހީތެރިކަމ 

ިމާ ޤ ނޫނެްއާ ވަކިާ ހިމ ޔަތްކުރެޭވނެާ ޙައްޤުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މަސައްކަތްތަކަށްާ ކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިތުރުންާ

ާމެދުާއަޅުަގނޑުާުއްއމީދުކުރ ާވ ހަކަ.ާހަމަާއެާާކަމ ާާމަޖިލީހުންާއަޅުަގނޑުމެންާމިާދައުރުެގާތެރޭަގއިާފ ސްެވެގންދ ނެ

ޅުަގނޑުމެންާކުރ ާމަސައްކަތްތަކީާާިއެގންާއަދިާސަރުކ ރުންާވެސްާއަކަމުަގއިާހުރިހ ާބޭފުޅުންާެވސްާއެއްބ ރުލައްވަާ

ކުރިއެރުވުމަށްޓަކަިއާާ މަސައްކަތްާ ފަންނީާ ނަންަގވަިއެގންާ އިސްާ ދެނެަވޑަިއަގންނަަވއިާ މަސައްކަތެްއކަންާ

ާާ ދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑުާ ކޮށްދެްއވުމަކީާ މަސަްއކަތްާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާ ޙިމ ޔަތެްއާ ތަކުރ ރުކޮށްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަޅުަގނޑުާހަމަާއެދޭާވ ހަކަެއކޭ.ާމިހ ތަނަށްާއަިއއިރުަގއިާައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާއެްއވެސްާސަރުކ ރަކުންނެއްާފަންނީާާ

ރަނަގޅުޮގތްތަކެްއާާ އެމީހުންނަށްާ އަޑުއަހަިއެގންާ އެމީހުންެގާ ބަލައިާ ތިބިބައެއްކަމަށްާ އެއީާ މީހުންނަކީާ

ކުރެވި މަސަްއކަތްާ ެވސްާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާ ސަރުކ ރަށްާ ައއުާ ހިތ މަކުރ ކަމެކޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ެއީއާ ނެތްކަމީާ ފައިާ

އެތަްއާާ ބަިއވަރުާ އެތައްާ ފަންނީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނަހައްދަވ ށޭ.ާ މިހެންާ ޮގވ ލަނީާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ އަނެއްކ ާ

މަ އެމީހުންެގާ އެބަތިއްބޭ.ާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ބަޔަކުާ ބަިއވަރުާ ެއތައްާ ކުރ ާ ސައްކަތްާާމަސައްކަތްތަކެއްާ

ކުރަްއަވއިެގންާާ ސްޕޮންސަރާ ބޭފުޅުންާ އެކިއެކިާ ސަރުކ ރުންާ މިތަނަށްާ ހަމަާ ޤ ނޫނުތައްާ ޙިމ ޔަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ
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ދިއުމަކީާ ފ ސްވެެގންާ ހުށަހެޅިެގންާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ވެސްާ ބިލެއްާ އެފަދަާ އެއްފަދައިންާ ވެސްާ ބިލުތަކެކޭާ ހުށަހަޅ ާ

ާއްެގާހައިސިްއޔަތުންާވަރަށްާއެދޭކަމެކޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.އަޅުަގނޑުާހަމަގައިމުާވެސްާފަންނީާމީހެ

ާ

 މ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާ ރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ عليكمޝުކުރިއްޔ ާ ބިލެްއާާ.  السالم  ޙައްޤުތަކުެގާ އެހެނިހެންާ އެއ ިއުގޅޭާ ރައިޓ އިާ ކޮޕީާ އ ދެ،ާ

ވުޖޫދަށްާއަންނަކަމީާއަޅުަގނޑުާހަމަގައިމުވެސްާވަރަށްާއުފ ކުރ ކަމެއް.ާއަދިާމިާބިލުާހުށަހަޅުއްަވއިދެްއިވކަމަށްޓަކަިއާާ

ޝުކުރެއް ޚ އްޞަާ ވަރަށްާ ޠ ރިޤަށްާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އަދިާާާާމަނަދޫާ ދަންނަވަން.ާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ވެސްާ ލިބުނުކަމީާ ފުރުޞަތުާ ކޮށްލުމުެގާ މަސަްއކަތެްއާ މިބިލަށްާ އަޅުަގނޑުާ އަރިހުަގއިާ އެމަނިކުފ ނުާ

ޚ އްޞަޮގތެްއަގިއާާ މީހުންާ ފަންނީާ އައުމަކީާ ވުޖޫދަށްާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ދިޔަކަމެއް.ާ ލިބިެގންާ އުފަލެއްާ ވަރަށްބޮޑުާ

ވަ އ ޓިސްޓުންނަށްާ ވަރަށްިގނަާއެމީހުންނަށްާ ފަންނީާ މީާ އަޅުަގނޑުާ ވެެގންދ ނެކަމެްއ.ާ ޚަބަރަކަށްާ އުފ ވެރިާ ރަށްާ

މިއުޒީޝަނުންނ އިާކުރެހުންތެރިންނ އި،ާމިބ ވަތުެގާއ ރޓިސްޓުންނ އިާއެކުަގއިާވަރަށްާގ ތުަގއިާމަސައްކަތްާކުރަންާާ

ހު ޝުޢޫރުތައްާ އެމީސްމީހުންެގާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ތީާ މީހަކަށްާ ލިބުނުާ ވަރަށްބޮޑަށްާާފުރުޞަތުާ ރިޮގތް.ާ

ޙައްޤުތަްއާާ ކަންކަމުެގާ ފަންނީާ ޙައްޤުތަްއ،ާ ެއމީހުންެގާ އައުމަކީާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ބިލެއް.ާ ބޭނުންތެރިވެފައިވ ާ

ޙިމ ޔަތްކޮށްދިނުމުެގާބިލެްއާައއުމަކީާވަރަށްބޮޑަށްާއެދެވިފަިއވ ާކަެމއް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާެއމް.ޑީ.ޕީެގާމެނިފެސްޓޯަގިއާާ

މީސްމީ ފަންނީާ މިބިލަކީާވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ބ ރުއަޅ ފަިއވޭ.ާ ކުރިއެރުވުމަށްާ މަސައްކަތްތައްާ އެާ ކުރިއެރުވުމަށްާ ހުންާ

އ ދެ،ާމިއީާވަރަށްާމުހިއްުމާާ ވެސްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާއަޅުަގނޑުމެންާމިާކުރ ާމިާމަސައްކަތުެގާއެއްާބޮޅު.ާ

އެންމެބޮޑަ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ހަަމާާބިލެއްކަމަށްާ ބޭނުންވަނީާ އަލިައޅުވ ލަންާ މިާ ށްާ

ބިލުަގިއާާ މިާ ވ ހަކަާ މަސައްކަތުެގާ މީސްމީހުންެގާ ފަންނީާ މިބ ވަތުެގާ މިއުޒީޝަނުންނ އި،ާ ކުރެހުންތެރިންނ އި،ާ

މޮޅެތިާާ ވަރަށްާ މިޤައުމުަގއިާ މިހ ރުާ އެބަފެނޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އުފ ކުރ ކަމެްއ.ާ ވަރަށްާ ެއއީާ އަިއއްސަވ ތީާ

އްޞަޮގތެްއަގއިާވަރަށްާމޮޅެތިާފެންވަރުެގާލަވަާެއްއޗެއްާއުފައްދަމުންދ ތަން.ާއަނެްއކ ާއެމީހުންެގާާމިއުޒީޝަނުން،ާޚާ 

ކުރުމަށްާއ ާހިތްވަރެއްާވެސްާމިާބިލުެގާސަބަބުންާލިބިެގންާދ ނެ.ާމިހ ރުާމިޤައުމުެގާއ ޓިސްޓުންާާ މިކަންތައްތައްާ

ސޮސައިޓީތަކަށް ބައިނަލްއަޤުވ މީާ ބޭރަށް،ާ ޤައުމުންާ ވަރަށްިގނަާާާާމިވަނީާ ހިސ ބުަގއި.ާ ވ ާ ެއކްސްޕޯސްާ ވެސްާ

އިތުރުާާ އެހެންވީމ ،ާ އެބައ ދޭ.ާ ލިބެމުންާ އޮފަރސްތައްާ ލޭބަލްތަކުެގާ ބޮޑެތިާ ބޮޑެތިާ ބޭރުެގާ މިހ ރުާ ފަންނ ނުންތައްާ

ފެސްޓިވަލްކަހަލަާ އައުޓުާ ބްރޭކްާ އ ދެ،ާ ލިބިެގންދ ނެ.ާ ެވސްާ އެމީހުންނަށްާ އައުމުންާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ހިތްވަރަކަށްާ

އ ޓިސްޓުންާާފެ އެފަދަާ ސަބަބުންާ މިކަމުެގާ އަދިާ އެބަދޭ.ާ ބ ްއވަމުންާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ވެސްާ ސްޓިވަލްތައްާ

މިކަހަލާަާ ލިބެމުންދޭ.ާ ފުރުޞަތުތައްާ ޕަރފޯމްކުރުމުެގާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ޔޫރަޕްާ ޤައުމުތަކުަގއި،ާ ފަދަާ އިނިގރޭސިވިލ ތްާ

ކުރިއެރުމަށް ފަންނ ނުންެގާ ލިބުމ އިެއކުަގިއާ ވަރަށްމޮޅެތިާާާފުރުޞަތުތައްާ އެދަނީ.ާ ލިބެުމންާ އެާ ބ ރެއްާ ވަރަށްބޮޑުާ
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އ ޓިސްޓުން،ާވަރަށްާތަފ ތުާަވއްތަރުެގާިމއުޒިކުާއަދިާޅެންާެއބަާއުފައްދަމުންދޭ.ާދިންބ ާމިއުޒިކުފަދަާއ ޓިސްޓުންނ ިއާާ

އެމީހުންނަށް މިހ ރުާ ލޭބަލްތަކުންާ ބޮޑެތިާ ދުނިޔޭެގާ ވެސްާ ބޭންޑްސްތައްާ ހެވީމެޓަލްާ ނެަގލްފަދަާ އެބަާނޮތްާ ާ

އ ދަިއެގާާ މަސައްކަތަކީާ ފަންނީާ ލިބިފައިދަނީ.ާ މަޢުލޫމ ތުާ އެބަާ އަޅުަގނޑަށްާ ހުށަހަޅަމުންދ ކަމަށްާ ހުށަހެޅުންތައްާ

މަސައްކަތެއްާނޫންކަމަށްާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާމިއީާުވޖޫދުަގއިާނެތްާއެްއޗެއްާވުޖޫދަށްާެގންނަނީ.ާއެއީާމުޅިންާާ

މިެގންނަ ވުޖޫދަށްާ ޚިޔ ލުތަކެއްާ ކުޑަކުޑަާާއ ާ އެހެންވެާ މިކުރެވެނީ.ާ މަސައްކަތެއްާ ބުރަާ ވަރަށްބޮޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނީ.ާ

އެންމެާހައެއްކަާފޮޅުވަތުެގާޅެމެއްާވެސްާނޫނިއްޔ ާލަަވއެްއާވެސްާމިާރިސޯޓަކުންާނުލިބޭވަރުެގާބޮޑުާއ މްދަނީެއްއާާ

ޅުަގނޑުމެންާމިާޤައުމުަގއިާވެސްާމިފަދަާލިބޭޮގތްާެވސްާއެބަވޭ.ާބައިނަލްއަޤްވ މީާމުޖުތަމަޢުަގިއާމިކަންތައްތަްއވޭ.ާއަ

ހިތްވަރެްއާާ އެހެންވީމ ،ާއެމީހުންެގާމަސަްއކަތަށްާއިތުރުާ މިކަހަލަާކަންތައްތައްާކުރެވިދ ނެ.ާ ފަންނީާސިކުނޑިތަކަށްާ

މުެގާާބ ރެއްާދިނުމުެގާޮގތުންނ އިާމަސައްކަތްާޙިމ ޔަތްކުރުމުެގާޮގތުންާއެމީހުންނަށްާލިބެންޖެހޭާޙައްޤުތައްާޙިމ ޔަތްކުރު

ތަޢ ރަފުވެެގންދ އިރުާާ ބިލެއްާ މިފަދަާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ މިވ ކަމަށްާ މުހިއްމުާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ޮގތުންާ

ކުރަނާްާ އިމްޕްލިމެންޓްާ ިމާ އެހެންނަމަވެސްާ ކަމަކަށްވ ތީވެ.ާ އ ާ މުޅިންާ ދިމ ވެދ ނެާ މައްސަލަތައްާ ކުދިކުދިާ

އަނެްއކ ާާ މަްއސަލަތައްާ ދިމ ވ ާ އެހެންވީމ ،ާފެށުމ އިއެކުަގއިާ ޙައްލުކުރަންޖެހިދ ނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަލުންާ

ވ ހަކަތަކެްއާާ މ ިގނަާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަނީ.ާ ތިބިކަމުަގއިާ ހަމަާ ތައްޔ ރަށްާ ކުރަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ އެކަންތައްތައްާ

އ އި ބެހޭާ ކޮޕީރައިޓ އިާ މިފަދަާ ިމދަންނަވަނީާ އ ދެ،ާ އ އިލ ެގ،ާ މިާ ހަމަާ އަދިާ ނެތިން.ާ އެހެންާާދައްކ ކަށްާ ލ ެގާ

ައއުމަކީާާ ވުޖޫދަށްާ މިާ ޤ ނޫނުތައްާ ވެސް،ާ ލޯތައްާ މިފަދަާ ޕެިއޓެންޓް،ާ އ އިާ ޓްރޭޑްމ ކްސްާ އެްއޗެްއކަމުަގއިވ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާހަމަާމިޮގތަށްާދެކެންާބޭނުންވ ާކަމަކަށްވ ތީެވ،ާމިހ ާހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުާމިބިލަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާދަންނަވަމުންާވ ހަކަާނިންމ ލަން.

ާ

 ަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޙްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޢިއްޒަތްތެރިާާ  އ ދެ، ދ އިރ ެގާ މަނަދޫާ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއިވކަމަށްޓަކައިާ ބިލުާ މިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ންމެާއިޤްތިޞ ދީާކޮމިޓީއިންާމިާމަސައްކަތްާާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤަށްާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއަދިާއެހެ

ކޮށްދެއްވ ފަިއވ ކަމަށްޓަކައިާކޮިމޓީެގާމެންބަރުންނަށ އިާމުޤައްރިރަށްާވެސްާވަރަށްބޮޑަށްާާ ދެފަހަރެއްެގާމަތިންާމިހ ރުާ

ެއއ އިގުާ ކޮޕީރައިޓ އިާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ ޖުމްލަޮގތެއްަގއިާ ހަމަާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ ޅޭާާޝުކުރުާ

އެހެނިހެންާޙައްޤުތަކުެގާބިލުާވުޖޫދަށްާއަންނަންާމިހ ާގ ތްެވފައިވ ތީާހަމަަގއިމުެވސްާއަޅުަގނޑުމެންެގތެރޭަގއިާތިބިާާ

ވަރަށްބޮޑުާާ ލިބިެގންދ ނެާ ުއއްމީދެްއާ ވަރަށްބޮޑުާ ހަމަަގިއމުވެސްާ އ ޓިސްޓުންތަކަށްާ ކްރިއޭޓިވްާ އެާ ފަންނ ނުންނަށް،ާ

ނަށްާވެސްާމިާފެނިެގންދިޔަތަނުަގިއާއެމީހުންނަށްާހަމައެކަނިާމިއަދުާނުލިބިާއޮތްާާހިތްވަރަކަށްާވ ނެއޭ.ާއަޅުަގނޑުމެން

ހަދައިދެވެން.ާ ޙަޤީޤަތަކަށްާ މިުއޅެނީާ އިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ މިކަންާ މިއީ.ާ ޙައްޤަކީާ
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ާާ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަމއްޗަންޮގޅީާ ތެރޭަގއިާ އެވިދ ޅުވިހެންާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ފަހުމީާ އިމްތިޔ ޒްާ

ކުރެވޭނެ.ާާ ފުރިހަމަޮގތުަގއިާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބޭނުންާ އެމީހުންެގާ އެބަތިބި.ާ މީހުންާ ކްރިއޭޓިވްާ ވަރަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ރައްކ ތެރިކުރެިވެގންދ ނެކަމަށްާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ޙައްޤުތައްާ އެމީހުންެގާ ސަބަބުންާ މިބިލުެގާ އެހެންވީމ ،ާ

އިނޭގތޯޤަބޫލުކުރަން ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މަޖިލީހުނާްާާާ..ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިލުާ މިާ

ޮގތުންާވެސްާާ ހޭލުންތެރިކުރުމުެގާ ރައްޔިތުންާ މިނިސްޓްރީތަކުންާ ފަރ ތްތަކުން،ާ މިކަމ އިުގޅޭާ ފ ސްކުރިކަމުަގއިިވޔަސްާ

ޕްރޮްގ ހޭލުންތެރިކުރުމުެގާ ނޫންނަމަާ ހިންގ ާ ޕްރޮްގރ މްތައްާ މުހިއްމުކަމެއް.ާތަފ ތުާ ެގންދިއުމަކީާ ކުރިއަށްާ ރ މްތައްާ

ސަބަބަކީާމީެގންާބަެއއްފަހަރުާވަރަށްބޮޑުާެގއްލުންތަކެއްާވެސްާބައެއްާޢ އްމުާރައްޔިތުންނަށްާކުރިމަތިވެެގންާދިއުމަކީާާ

ދަން އަޅުަގނޑުާ މުހިއްމުކަމެްއކަމަށްާ ހޭލުންތެރިކުރުމަކީާ ރަްއޔިތުންާ އެާ ކުރިންާ ޭއެގާ ނަވަން.ާާގ ތްކަމަކަށްވ ތީާ

ހަަމާާ އަޅުަގނޑުާ ެއބަތިބި.ާ ރ އްޖޭަގއިާ އ ޓިސްޓުންާ ކްރިއޭޓިްވާ ވަރަށްިގނަާ ދަންނަާ ހަމަާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންާޒީރޯާޑިްގރީެގާފުލޫާނ ޝިދުމެންފަދަާބޭފުޅުންާވަރަށްާތަފ ތުާމިއުޒިކ އިާލަވަާައޅުަގނޑުމެންެގާާ

ނަ ފޯރުކޮށްދީފަިއވަނީ.ާ ދަތިތަްއާާރައްޔިތުންނަށްާ ދިމ ވެފައިވ ާ ވ ހަކަތަކުަގިއާ ދައްކ ލ ާ ދިމ ވެެގންާ އެހެންާ މަވެސްާ

ފ ހަަގކުރެޭވ.ާ ހަމަާ ހުރިކަންާ ޮގންޖެހުންތަކެއްާ ވަރަށްބޮޑެތިާ އެމީހުންނަށްާ ވެސްާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ ހަމަާ ހ މަކޮށްލަދޭއިރުާ

ންަގރޕޫރުންާތައްޔ ރުކޮށްެގންާެގނެސްާާމިސ ލަކަށްާއެތައްވަރަކުންާއަލްބަމެއްާތަޢ ރަފުކޮށްާއެާސީޑީތައްާއުފައްދ ާސި

ާާ ރިސޯޓުތަކުަގއި އަނެއްބައިާ ިވއްކަމުދ އިރުާ ރިސޯޓުތަކެްއަގއިާ ެއ5ާާާާވަކިާ ފަރ ތްތަކުންާ ބައެއްާ ދީފައިާ ރުފިޔ ާ

ރެކޯޑުކޮށްލައިެގންާިވއްކަމުންާހަމަާއެއްާައެގއްަގއިާދ ކަމީާހަމަާޙަޤީޤަތުަގއިާވެސްާއެކަންާއެކުރ ާފަރ ތްތަކަށްާލިބޭާާ

ބޮޑުާެގއްލުމެއް.ާއަދިާހިތްވަރުާވެސްާެގއްލިެގންދ ނެކަމެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާމިާބިލުެގާސަބަބުނާްާވަރަށް

ވެސްާާ ލިބިެގންދ ނެކަމަށްާ ކުރިއެރުންތަކެއްާ އިތުރުާ ހަމަާ ޤައުމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އުފެދިާ ފަރ ތްތަކެއްާ އިތުރުާ

ރުޞަތުަގއިާޭވތުވެދިޔަާއަހަރުތަކުެގާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރީެގާާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިާފު

ފަރ ތްތައްާ ފަންނީާ މިކަހަލަާ ޤައުމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުާ މަުއމޫންާ އަލްއުސްތ ޛުާ ރައީސްާ

ޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަދިާާާކުރިއެރުވުމަށްާކޮށްދެއްވ ފައިވ ާމަސައްކަތްތަކަށްާހަމަާމައުމޫންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާއަށްާވެސް

ރަޝީދުމެން،ާ މުޙައްމަދުާ އަޚުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރުާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ހަމަާ

ތަފ ތުާ ތެދުވެާ ކޮޅަށްާ ފަރ ތްތައްާ ޖައްސަވ ފައިވ ާ ބޮޑުބެރުާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ ީމެގކުރިންާ ކުބޭމެންނަކީާވެސްާ

އެހެންވީމ ާ، ހިތްވަރަކަށްވ ނެކަމަށްާާާޮގތްޮގތަށް.ާ އިތުރުާ ވަޑައިަގތުމަށްާ ބޭފުޅުންާ ކުބޭމެންާ ކުރިއަށްާ މިކަމ އިެގންާ

ހުރިހ ާ ދެއްވ ފަިއވ ތީާ އެއްބ ރުލުންާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ މިކަމުަގއިާ ހަމަާ ުއއްމީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ނިންމ  ހަމަާ އަދިާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ދަންނަވ ލަންާމެންބަރުންނަށްާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ ލުމުެގާ

އެކަށީެގންވ ކަެމކޭ.ާާ ހުރުމަކީާ މައްސަލަތަކެއްާ އަންނައިރުަގއިާ ވުޖޫދަށްާ ބިލުާ މިާ ފަހަރުަގއިާ ބޭނުންާ

ެގންނަންޖެހާޭާ މިއަށްާ މެދުވެރިކޮށްާ މެންބަރުންާ މިތިްއބެވިާ މަޖިލީހުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންކަމަށްވުމ ިއއެކުާ
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ފޯރުކޮށްދިނުމަކީާއިޞްލ ޙުތަކ އި މަޢުލޫމ ތުާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފަރ ތްތަކުންާ މިއ އިުގޅޭާ ެގނެސްާ އެްއޗެހިާ ާ

ވެސްާ ެގނެސްދިނުމަށްާ ބަދަލުތައްާ ެގންނަންޖެހޭާ މިައށްާ އެޮގތަށްާ އަދިާ އުފަލެއް.ާ ލިބޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ޔަޤީ ކޮށްދޭނެކަމުެގާ ހުރިހ ކަމެއްާ ހުރިާ ކޮށްދެވެންާ ފުރުޞަތަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެއްވިާ އަރުަވން.ާ ވެސްާ ންކަންާ

ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 ތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ވެސްާ އެކަމަކުާ ނޫން.ާ ވ ހަކަދައްކ ޮގތަކަށްާ މ ބޮޑަށްާ މިބިލަށްާ ހުރީާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާާ ޒ ތ އި ހަނދ ންކުރަންވީާމިބިލުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ލަންޖެހެނީ.ާ ެއއްޗެކޭާ ކޮންމެވެސްާ ބ ަވތުންާ ޮގތ އިާ

ބަެއްއާާ އަންނަާ ނަޫމނ ކޮށްެގންާ ބަލައިެގންާ މިސ ލަކަށްާ ޤައުމުތަކުަގއިާ އަންނަާ ކުރިއަރަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ

ރަނަގޅު ކަންކަމަކީާ ކުރ ާ އެހެންމީހުންާ އަބަދުެވސްާ ފޮޓޯކޮޕީާާާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ.ާ ޭއެގާ ބަލައިެގންާ ކަންކަމަށްާ

އެބަހުރާިާ ހަނދ ންާ އަޅުަގނޑުާ ހަނދ ންކުރަންޖެހޭ.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ އަންނަބައެއްކަމަށްާ ކަންކުރަމުންާ ހަދައިެގންާ

ޕ ކިންގާާ އެާ ޕ ކުކޮށްފައިާ ނުބައިތަނެްއަގިއާ މަެގްއަގއިާ ސިންަގރޕޫރުެގާ ނެތީމަާ ސްޓިކަރާ ޕ ކިންގާ މިރ އްޖޭަގއިާ

ދިވެހި ދުވަސްެވސްާާސްޓިކަރާ ހެދިާ އަކަށްާ ސްޓިކަރާ ރަސްމީާ މިތ ނެގާ ކޮޕީކޮށްެގންާ އޭތިާ ެގނެސްެގންާ ރ އްޖެާ

މީހުންާާ ކްރިއޭޓިވްާ އެހ ާ އަދިާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ މ ނައަކީާ ޭއެގާ އެހެންވީމ ،ާ ހަނދ ން.ާ އެބަހުރިާ އަޅުަގނޑުާ

ދު އެބަޖެހޭާ ބަލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނެތީމަާ ނެތޭ.ާ ޤައުމުަގއިާ މިާ އަންނަާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރިއަރަމުންާ ނިޔެޭގާ

ޤައުމުތަކުަގއިާތިބިާމޮޅެތިާމީހުންާކަންތައްާކުރ ޮގތްާބަލަންެއބަޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހެންާހުންނަާދޮރުތައް،ާކުރިއަށްާާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ެގއްލުމެއް.ާ ވަރަށްބޮޑުާ ލިބޭާ އިޤުތިޞ ދަށްާ ޤައުުމެގާ އެއީާ ބަންދުކޮށްލުމަކީާ ދޮރުތައްާ ދ ންހުރިާ

ފުރަތަމަާމިރ އްޖޭަގިއާމިކަންާކުރ ާބަެއްއެގާމަސްލަޙަތަށްޓަކައިާއެމީހުންެގާޙައްޤުތަކެއްާޙިމ ޔަތްކޮށްދިނުން.ާބޭނުމަކީާާ

ސަބަބުންާ މިކަމުެގާ ނޫން.ާ ވ ހަކަެއއްާ ބަންދުކުރ ާ ދޮރުތައްާ ހުރިާ ވަންނަންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މ ނަައކީާ އެކަމަކުާ

ެއއްޗެހިާެވސްާނުކު ވަރަށްބޮޑުާމައްސަލަައކަށްވ ނެ.ާާވަރަށްާނޭދެވޭާނަތީޖ ތަކ އިާ މިއީާއިޤްތިޞ ދަށްާއޮތްާ ންނ ނެ.ާ

މ ދަމ ާމީހަކުާދެންމެާމިތ ާބޭފުޅަކުާވިދ ޅުވިހެންާޓީޝ ރޓެްއަގއިާއޭނަާޖެހީ،ާކޮންމެވެސްާނަމެއްާޖެހީ.ާއައިސްެގންާ

މައްސަލައެްއކަމަ ވަރަށްބޮޑުާ އެީއާ ދ ންވެއްޖެއްޔ ާ މައްސަލަައކަށްެވެގންާ ެއއީާ ބަލަމ ާއިރުކޮޅަކުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ށްާ

ނުބައްދަލުާ އަޅުަގނޑުމެންނ އިާ މިއީާ ތަންތަން،ާ ކަހަލަާ ތައިވ ންާ ތަންތަން،ާ ކަހަލަާ ތައިލެންޑަާ މިސ ލަކަށްާ ހިނގ .ާ

ބަޔަކުާާ އެކުރ ާ ެއކަންކަންާ ވެސްާ އަދަށްދ ންދެންާ އަދިާ ޤައުމުތައް.ާ މ ބޮޑެތިާ ޤައުމުތައް.ާ މ މުއްސަނދިާ ތަންތަން.ާ

އެހެންވީމ ، އެކަކުާާާާއެބަކުރޭ.ާ މިއުޅެނީކީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރ އިރުާ ކަމެއްާ ނޫނިއްޔ ާ ދައްކ އިރުާ ވ ހަކަާ ބިލަކަށްާ އެާ

ެއއްޗެހިާާ ހުރިާ ދަނެފައިާ ނޫން.ާ އޮޅުންފިލުަވއިދޭކަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ެއއްޗެހިތަކެއްާ ތިބިާ ދަނެފައިާ އަނެކަކުާ

ނިގފައިހުރިާއެްއޗެްއާލިބިފައިވ ާމަޢުލޫމ ތެްއާނުބައިޮގތުަގއިާވިސްނައިދޭކަށްާވެސްާނޫންާމިއުޅެނީކީ.ާއަޅުަގނޑަށްާއެ
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ފައިދ ހުރިޮގތަކަށްާާ ޤައުމަށްާ މަންފ ކުރަނިވިޮގތަކަށް.ާ ރަނަގޅުޮގތުަގއި.ާ އޭެގާ ފޯރުކޮށްދޭންވ ނީާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ބައިތައްާ ހުރިާ ސިފަާ މިދެންނެވިާ އެްއވެސްޮގތަކަށްާ ބިލުަގއިާ މިާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ާާކޮށްދޭންވ ނީ.ާ

މީެގތެރޭަގއިާހުރެެގންާނުވ ނެޭއ.ާއިޤްތިޞ ދަށްާއޮތްާވަރަށްބޮޑުާމައްސަލައެކޭ.ާކުރިއަރަމުންދ ާޤައުމަކަށް،ާމިކަހަލާަާ

.ާއެހެންވީމ ،ާދޮރުާބަންދުނުކޮށްލ ާފުރުޞަތާުާމަކަށްާވ ނެއޭާއެހެންވެއްޖެނަމަކުޑަާޤައުމަކަށްާއޮތްާވަރަށްބޮޑުާޮގންޖެހު

ާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.ާކުރެވޭނެޮގތަކަށްާމިާޤ ނޫނުާބައްޓަންކޮށްދެއްވ ށޭާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ.ާަވރަށްދީެގންާމިކަންާ

ާ

 ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

މިހ ތަނަ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަންނަވ ލަންއޮތީާ ބިލ އިުގޅިެގންާ މިާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ށާްާޝުކުރިއްޔ ާ

ވިޔަފ ރި ރ ްއޖޭެގާ ބަލ އިރުަގއިާ ކަންކަމަށްާ މަސައްކަތ ިއާ ހުރިާ ކުރިއެރުމުެގާާާާކުރެވިފައިާ އ އިާ ތަރައްޤީާ އަދިާ އ އިާ

ދުރުަގިއާާ ވަރަށްބޮޑަށްާ މިވީހ ތަނަށްާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ ހަދ ާ މިތަނުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްތަކ އިާ އެކިއެކިާ

މިކަމ އިމެދުާވ ހަކަދަްއކަމުންާއަޅުަގނޑުާފަށައިަގނެެގންާދިޔައިރުަގއިާާާާތަން.ާއެކަންާމިާޤ ނޫނ އިމެދުާނުވައުޅެފަިއވ ކަ

ރ އްޖޭެގާާ ބޮޑަށްާ ވީހ ވެސްާ މަޖިލީހުންާ އޮތީ.ާ އެކަންާ މައްސަލައެްއޮގތުަގިއާ ދިޔަާ ފ ހަަގކުރެިވެގންާ ވަރަށްބޮޑަށްާ

އިޤުތިޞ ދ އި ކައިރިވެެގންާާާވިޔަފ ރިއ އި،ާ ބޮޑަށްާ ީވހ ވެސްާ ތެރެއަށްާ ކަންކަމުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާއަދިާ ދިއުމަކީާ ާ

ކުރިއެރުމަ އ އިާ ފުރުޞަތަރައްޤީާ ވަރަށްބޮޑެތިާ ލިބޭނެާ ބިލުތަކަށްާތުށްާ ިގނަާ ހުށަހެޅޭާ މަޖިލީހަށްާ ެވެގންދ ނެ.ާ ތަކަށްާ

ބޭނުންވ ޮގތަކަށްާ މީހުންާ ފިކުރުެގާ ސިޔ ސީާ ތިބޭާ މިތަނުެގާ ހަމައެކަނިާ ނިމިެގންދަނީާ ބިލުތަކެއްާ ިގނަާ ބަލ އިރުަގއިާ

ޕ ޓީއަކަށްާބޭނުންވ ޮގތަކަށްކަމަށްާެވެގންާދިުއމަކީާއެއީާޯގހެއް.ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާމިާހަމަާމާިާނުވަތަާބޮޑުާދެ

ބިލުތަކުެގާމަސައްކަތްާކުރެިވެގންދ އިރުަގއިާހަމަާކޮންމެާބިލެއްަގއިާވެސްާއެބިލަކ އިާސީދ ޮގތުންާުގޅުންހުރިާޤައުމުެގާ

ކު މަސައްކަތްާ ކަންކަުމަގއިާ އެކިެއކިާ ވީހ ވެސްާާތަރައްޤީެގާ ބަިއވެރިވުންާ ފަރ ތްތަކުެގާ އެާ ޙިއްސ ވެާ ފަރ ތްތަކަށްާ ރ ާ

އެޮގތުންާާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ރަނަގޅުކަމެއްކަުމަގއިާ އެންމެާ ެގންދިއުމަކީާ އެކުލަވަިއެގންާ ބޮޑަށްާ

ފަރ ތްތަކެްއާާ ވަރަށްިގނަާ ބަލ އިރުަގއިާ ަމސައްކަތަށްާ ކުރެވިފައިވ ާ ބިލ އިެގންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކަންކަންާާއަ އެްއޮގތަށްާ އިރުޝ ދ އިާ އ އިާ ލަފަާ ދިންާ އެފަރ ތްތަކުންާ ުގޅިެގންާ މިކަމ އިާ އަދިާ ޑުއެހިފައިވ ކަމ އި،ާ

ދެވަނަާާ ދެންނެވިޮގތަށްާ ކުރީަގިއވެސްާ އަޅުަގނޑުާ މިއީާ އ ދެ،ާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ކުރެވިފަިއވ ކަންާ

މަސައްާާފަހަރަށް ބިލުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފުރުޞަތަކީާވެސްާ ލިބިފައިމިވ ާ ެގންދިއުމަށްޓަކައިާ ކުރިއަށްާ ކަތްާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާމިާކަންކަމ ިއާުގޅުންހުރިާދ އިރ ތަކުެގާއަޑުެއހުންާއޮެވެގންާވެފައިވ ކަމެްއކަމަވ ތީާއަޅުަގނޑުާއެދެނީާާ

ބި މަޢ ފުކުރައްވ ،ާ ބިލު،ާ ފަރުމ ކުރުމަށްފަހުާ ބިލުާ ބައްޓަންކުރެވިފަިއވ ޮގތަށްާ މިާ ފަރުމ މިހ ރުާ ކުރެވިފަިއވ ޮގތަށްާާލުާ

މަށްފަހުާދެންާކުރިއަށްާއޮތްތަނުަގއިާދިމ ެވދ ނެާމައްސަލަތައްާބަލައިެގންާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިއަށްާބިލުާފ ސްކުރެއްވު

ވ ހަކަ ސިޔ ސީާ ކިތަންމެބޮޑަށްާ މިތަނުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމައެއ އިެއކީަގއިާ އަދިާ ާާތައްާެގންދިއުން.ާ

ahmed.naseer
Placed Image



94 

 

ރާ  އަދަދެްއެގާާދެއްކިކަުމަގިއވިޔަސްާ ިގނަާ ބޭނުންވ ާ ތަރައްޤީއަށްާ ކުރިއެރުމަށް،ާ ރ އްޖޭެގާ އިޤްތިޞ ދަށް،ާ އްޖޭެގާ

ފުރުޞަތުާާ ެގންދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ ބިލުތަކުެގާ މިާ ވަުގތެއްަގއިާ ހުށަހެޅެމުންދ ާ މަޖިލީހަށްާ ބިލުތަކެއްާ

އިތުރުކު ފުދުންތެރިކަންާ ތަނަވަސްވެާ އަތްމަތިާ ރައްޔިތުންެގާ ޤ ނޫނުތަްއާާދިނުމަށްފަހުާ ޮގތްތަކަށްާ ރެވޭނެާ

އަ ދެންާ ކޯޅެންބައްޓަންކުރުމަށްފަހުަގއިާ ކޯޅުންާ ސިޔ ސީާ ނުދަންނަވ ނަންާާޅުަގނޑުމެންާ ައޅުަގނޑުާ ެއއީާ ތިބުމަކީާ ާ

ހުރިާ ނެޭގޮގތަށްާ ޓެކްސްތައްާ ތަފ ތުާ އަދިާ ބިލ އިާ ބެހޭާ ބޭންކުތަކ ިއާ ހިނގައިދ ނެއެކޭ.ާ ެވެގންާ ޯގސްކަމަކަށްާ މ ބޮޑުާ

ރ އްޖޭެގާއިމްޕޯޓުާއެކްސްޕޯޓުާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުމ އި،ާމިހެންޮގސްާަވރަށްިގނަާކަންތައްތަކެްއާާބިލ އި،ާދިވެހި

ޓޫއަޅުަގނޑު އެބަހުރި.ާ ކުރިމަތީަގއިާ ފުރުޞަތުތަްއާާމެންާ ލިބެންވީާ ފަރ ތްތަކަށްާ މަސައްކަތްކުރ ާ ދ އިރ ަގިއާ ރިޒަމްާ

ެވެގންާދިޔައިރުަގިއާރ އްޖޭެގާމަސްެވރިކަމ އިާދަނޑުވެރިކަމ ިއާާފުޅ ކުރުމަށްފަހުަގއިާއެާފަރ ތްތަކުެގާކަންކަންާތަރައްޤީާ

ޮގތެއްާނެތް.ާއަދިާމިއަދުާާ ބެހޭޮގތުންާއިޤްތިޞ ދީޮގތެްއަގއިާމަސައްކަތްކުރެވޭނެާފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއިާކަމެއްާކުރެވޭނެާ

ކުރަންީވކަ ޓޫދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ރަމަކީާ ބިޑުކޮށްެގންާ އަށްާ ބަދަލުަގއިާާރިޒަމްާ ދިނުމުެގާ ށްތައްާ

އަމިއްލައަށްާ އެމީހަކުާ ކަނޑައަޅަންވީ.ާ އުސޫލެއްާ ވިްއކ ާ ލަިއސަންސްާ ވެސްާ އެކަމުަގއިާ ނިންމަންވީާ ސަރުކ ރުންާ

ރިޒަމްާލައިސަންސްާިވއްކޭނެާއުސޫލެްއާާޭގނީ.ާއެހެންވީމ ،ާޓޫއެމީހެއްެގާރިސޯޓުާބައްޓަންކުރ ނެޮގތްާއެމީހަކަށްާއެާނ

ންާސަރުކ ރުންާކަންކަންާކުރަންާފަށައިފިނަމަާމިާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްފައިވ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާާކަނޑައަޅައިާއެާއުސޫލު

ދީފައި.ާ ހުއްދަާ ިވޔަފ ރިކުރުމުެގާ އެާ އެޅުމ އިާ ެގސްޓުހައުސްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އޮންނ ނެާ ޤަރ ރެްއަގއިާ ފ ސްކޮށްފައިވ ާ

ހަމައަށް މިއަދ ިއާ އަދިާ ޓޫާާއެހެންނަމަވެސްާ މަސައްކަތްާާާާރިޒަމްއައިއިރުަގއިާ އެާ ޢަމަލީޮގތެއްަގއިާ އިންާ މިނިސްޓްރީާ

ާާ ންާދޭހަވަނީާއެމަސައްކަތްާކުރަންާތިބިާމީހުންނަށްާއެކަމަށްާކުރިއަށްާނިކުންނަންާދ ތަންާނުފެނުނީމަާއޭެގކުރަމުން

ވިޔަފ ރިއާ  ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އުސޫލުންާ މިދެންނެވިާ އެހެންވީމ ،ާ ބަންދުވެފައިވ ކަމަށް.ާ ިއާާފުރުޞަތުާ

އަދިާާ ވެސް،ާ އެކްސްޕޯޓުާ އިމްޕޯޓްާ އަދިާ ވެސްާ ޤ ނޫނުާ ކޮޕީރައިޓްެގާ ެގންދެވޭކަމަށްވ ނަމަާ ކުރިއަށްާ ތަރައްޤީަގއިާ

ިއސްެގންާާބޭންކުތަކ އިާބެހޭާބިލުތައްާެވސް،ާމިފަދަާއިޤްތިޞ ދީާތަރައްޤީާއ އިާފުދުންތެރިކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަ

ނޑުާދަންނަވ ލަންާއޮތްާވ ހަކަައކީާމިއީ.ާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރ ޮގތުަގިއާާލަޮގތެްއަގއިާއަޅުަގދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާޖުމު

ާމިކަންާހަމަާހެޔޮޮގތުަގއިާެގންޮގސްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާނިންމ ލެވޭނެ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

 ހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާާ ޝުކުރިއްޔ  ޢިއްޒަތްތެރިާާ`.ާ މިާ ބިލުާ މިާ ަވުގތެްއަގއިާ މުހިއްމުާ ަވރަށްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުާާ ޠ ރިޤަށްާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަނަދޫާ ހުށަހަޅުއްވައިދެއްިވކަމަށްޓަކައިާ މަޖިލީހަށްާ

ރަ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ެއކުާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އިާ ަވުގތަކީާާވަރަށްާ ހުށަހެޅިފައިމިވ ާ ބިލުާ މިާ އީސް،ާ

ވަރަށްބޮޑެތިާިވޔަފ ރިންާފެށިެގންާވަރަށްާކުދިާވިޔަފ ރިއ އިާހަމައަށްާކޮޕީކުރުންާމިާޤައުމުަގއިާޢ އްމުވެާއަދިާއެާބުރަާާ
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ންާހަމަާމިާމަސައްކަތްާކޮށްެގންާައސްލުާއުފައްދ ާފަރ ތުެގާޙައްޤުތައްާޙިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައިާވަރަށްާުމހިއްމުާބިލެއްކަ

އަދިާާ ވެެގންދިއުމުންާ ޤ ނޫނަކަށްާ ބިލުާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުަގއިާ

މި އަދިާ އެބައޮތް.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ހަނދ ންކުރަންޖެހޭާ ރައްޔިތުންާ ކަންތައްތަްއާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ބިލުަގިއވ ާ

ާމަރުޙަލ ތަކުންާމިާބިލަށްާމިާޤ ނޫނަކަށްާބިލުަގއިވ ޮގތަށްާތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައިާެއާތަންފީޛީޓަކަިއ،ާާކުރުމަށްތަންފީޛު

ވެެގންދިއުމުންާފުރިހަމައަށްާޢަމަލުކުރަންޖެހޭކަމަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާެވެގންޮގސްާެއާާ

ބި ތަންފީޛުމިާ އެކަންާ އޮންނ ނެކަމަކަށްާާާނުކުރެވޭކަމަށްވަންޏ ލުގައިވ ޮގތަށްާ ބޭނުމެއްާ މުހިއްމުާ މ ާ ވެސްާ ބިލުެގާ މިާ

މިހެން އަޅުަގނޑުާ ނުދެކެން.ާ ާާއަޅުަގނޑުާ ބަދަލުވެ ޒަމ ންާ މިދެންނެވީާ ޮއތްާާާ ޮގސްފައިާ ކުރިއަރ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

ންސ ނުންާަގއިާއިވަުގތުާމިހ ރުާމިހ ރަކަށްާއައިސްާދުނިޔޭ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާމިާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.ާ,ޒަމ ނެއް

އެ ައސްލުާ ކޮޕީކުރޭ.ާ އެބަާ މީހެވެސްާ ދ ހެންާ ނަކަލުކުރަމުންާ އިންސ ނުންާ ނަަގިއެގންާ ެއީއ،ާާާާއްާ މިއީ.ާ ޒަމ ނެއްާ

ާާާާ،ބޮޑުެވެގން ާާމިާދަންނަވަހަމައެހެންާއަޅުަގނޑު ހެދިާއޭެގާއަސްލުާާނީާކުޑަެވެގންާޮގސްާޯއޑިއޯާއަލްބަމަށްާދަންދެން

ާާ އްާއުނިކަންާލިބޭާޮގތަށްާބުރަާމަސައްކަތެއްކޮށްާެއތައްާވިސްނުމެއްާިވސްނ ާއުފެއްދިާފަރ ތައްާއޭެގާޙައްޤުތަކެހެދި

ވުރެާބޮޑަށްާއެހެންާާާެގާފައިދ ާެއާއުފެއްދިާފަރ ތަށްހަދ ާލަަވއިާާ، އެތައްާރެއެްއެގާނިދިާނަގ ލ ާހަދ ާޅެމުެގާފައިދ 

އެބަ އެހެންވީމ ފަރ ތަކުންާ ނަގ .ާ މުނ ،  ާ ވަާާސަބުމިާ ޤައުމަށްާ ބިލުާ މިާ ކަމަށްާާަވުގތުަގިއާ އެއްޗެއްާ މުހިއްމުާ ރަށްާ

ާާ ަވރަށް ވެސްާ ސްކޫލުތަކުަގއިާ ހަމައެހެންމެ،ާ ދެކެން.ާ ކުޢ އްއަޅުަގނޑުާ ބުރަާާާާމުންރެވެމުކޮށްާ ވަރަށްާ ކަމެއް.ާ ދ ާ

ނިމުނީމ ާކޮށްެގންާތިއްބ ާޓެސްޓުާޕޭޕަރާުާާާފިލ ވަޅުާދަސްކުރ ާކުދިންާދަސްކޮށްސައްކަތުންާތަޢުލީމުާހ ސިލުކޮށް،ާާމަ

ކަމަށްާާާހީކުރަންާމިާބިލުެގާތެރެއިންާމިާާދެކެން،ާއަޅުަގނޑުާާ.ާހޯދުނުާޮގތަކުންާހޯދައިެގން.ާއަޅުަގނޑުކުރެވޭއެބަާކޮޕީ

ކޮންމެ ާާާާވެސްާ އެއީ، ކަމަށް.ާ ލިބިެގންދ ނެާ ހައްލެްއާ މައިންބަފައިންެގާާވެސްާ ނަަގއިލައިެގންާ ނިދިާ ރޭަގނޑުެގާ

ާާބަސްއަހައިާ ފިލ ަވޅު ދަރިވަރުާ ދަސްކުރ ާ ފިލ ވަޅުާ ތެދުވެރިކަމ ެގންާ ހުއްޓ ާާާާދަސްކޮށްާ ދަރިވަރުާ އެާ އެްއކޮށްާ

ަގޅުާނަތީޖ ެއްއާާކޮންމެވެސްާޮގތަކުންާޓެސްޓްާޕޭޕަރުާއެހެންާޮގތަކުންާހޯދަިއެގންާައއިސްާކޮޕީާކޮށްެގންާައއިސްާރަާނ

ކޮޕީާ ާާހޯދައިެގންާ ހޯދަިއެގން ނަތީޖ ާ ރަނަގޅުާ ނިކުންނަޢަކޮށްެގންާ މައިދ ނަށްާ ާާާާމަލީާ ދަރިވަރު އެާ ާާނަނީާއިންއިރުާ

ާާއަދިާަވޒީފ ެގާފުރުޞަާާ.ފެއިލްވެފައި ާާކުރިާދަރިވަރަށްާވުރެާާާާކޮޕީވުރެާާފިލ ވަޅުާދަސްކުރިާދަރިވަރަށްތަށްާދ އިރުަގއި

ރަނަގޅުވު މަސައްކަތްާނަތީޖ ާ ޙަޤީޤީާ ސަބަބުންާ ާާުމެގާ އިނ މު ޙައްޤުާ އެާ ފަރ ތައްާ ނުލިބިފައި.ާާކުރިާ އޮންނަނީާ

ކަމަށްާވެސްާކޮންމެވެސްާހައްލެއްާާާާންާވެސްާމިރަންާޤ ނޫނުެގާތެރެއިަގނޑުާޤަބޫލުކުބިލުަގއިާައޅުާާާމިާާއެހެންވީމ ،

ާާ ާާވެސްާލިބިެގންދ ނެާކަމަށް.ާހަމައެހެންމެ،ާރިސޯޓުތަކުެގާވިޔަފ ރީަގއިާވެސް ވަރަށްާބޮޑުާައުގާާބިޑުާޑޮކިއުމަންޓުތައް

ެއއް ޑޮކިއުމަންޓުާާދީެގންާ އެާ ޮއއްވ ާ ތަްއޔ ރުކުރައްވ ފައިާ އުފައްދ ާ ނަހަމަާާކޮންެމވެާާފަރ ތަކުންާ ޮގތަކުންާ ސްާ

ާާ ފަރ ތުން އަނެްއާ ހޯދަިއެގންާ ބޭނުންކުރެވޭާ.ޮގތަެަކުންާ އުޖޫރަާާއެބަާ އެްއވެސްާ ައިއސްާ ކޮށްލަިއެގންާ ކޮޕީާ އެާއެާ އްާާާ

ާާ ާާމިއަށްާހޭދަނުކޮށްާމިކަންާކުރީމ ާކުރީަގއި އެބަާއިހުމ ލުވޭ.ާމިހެނާްާމިާބުރަާމަސައްކަތްކުރިާފަރ ތުެގާޙައްޤުތަކަކަށް

ahmed.naseer
Placed Image



96 

 

ާާންކަމުންާއަޅުަގނޑުާދަ ަވރަށްާމުހިއްމުާބިލެކޭާމިއީ.ާާާާހުށަހެޅިފައިާވ ާާަވުގތެްއަގއިާނަވ ލަންާއޮތީާވަރަށްާމުނ ސަބު

ާާާއޮތްާވ ހަކަާދަންނަަވން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާތ އީދުމިާބިލަށްާއަޅުަގނޑުެގާފުރިހަމަާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދެއްކެވުމަށްާާ ވ ހަކަާ ބިލަށްާ މިާ ނެތް.ާާމިހ ރުާާއ ދެ،ާ އެދިވަޑައިެގންފައިާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެއްެވސްާ

މި މެންބަރުާ ހަމައެކަނިާ އޮތްާ ަވޑަިއެގންާާއެދިަވޑަިއެގންފައިާ ެއހެންވީމ ވަުގތުާ ނެތް.ާ މ ލަމުަގއިާ މިާ،  ާ ާއަޅުަގނޑުާ

ާމ ލ ނަން.ާލ ާނިންބިލުެގާރިޢ ޔަތްކުރުމުެގާމަރުޙަާހިސ ބުންާމި

ާ

ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްާ.ާާ-10

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުގަާ ހިސ ބުންާ މިހ ާ މިޮގއ ދެ،ާ މަސައްކަތަށް.ާ ހުރިާ ނުނިމިާ ދަނީާ މިާ ެގންދ ނީާާނޑުާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުާ ތުންާ

ާާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖަލުތަކ އިާޕެރޯލު ބިލަށްާވަނީާާާާކަނޑައެޅިފަިއވ ާވަުގތުާމިެގާބިލުެގާބަހުސް.ާއ ދެ،ާެއމް.ޑީ.ޕީާއަށް

މި ފުރުޞަތުާ އެހެންވީމ ،ާ ައޅުަގނޑުާ ފުވައްމުލަކުާާހަމަވެފައި.ާ ާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާާއުތުރުާއަރުވަނީާ

ާ.ާމިނެޓ3ާުބަކީާއޮތީާާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖަލުތަކ އިާޕެރޯލުެގާބިލު،ޙަސަނަށް.ާާާރަފީޤުާމަދުމުޙައް

ާ

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާރަފީޤުާމަދުމުޙައްާެމންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާފުވައްމުލަކު

ނިޒ މަކަށްާ ހިންގ ާ އުސޫލަކުންާ ހަރުދަނާ  ޖަލުތައްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ޕެރޯލުެގހެދުމަށް ބެހޭާ ޖަލުތަކ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހުާާޓަކައިާ ސަރުކ ރުންާ ދ އިރ ެގާާމަހިބަދޫާާާާށަހެޅުއްވީތީބިލެއްާ

މި ބިލުަގއިާ މިާ އ ދެ،ާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އަށްާ ރުޤިްއޔ ާ މެންބަރުާ ވަރަށްާާާވ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތުންާ

8ާއަހަރުާނޫނ6ާާާާީދިޔަާގ ތްަގނޑަކަށްާާާާވޭދުވެމިތަފްސީލުާވަރަށްާދިުގާބިލެއްާމިއީ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދެކޭާޮގތުަގއިާާ

މީހުންނަކީާާާށްާދެވޭާޚިދުމަތްތައްާފުޅ ކޮށްާއެޤައިދީންނަަގއިާމިާބަންދުކުރެވޭާާއަހަރުާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާޖަލުތަކު

އަންނަމުޖުތަމަޢަ އަނބުރ ާ ާާާާށްާ ބަެއްއ އެކަށީެގންވ ާ ޮގސްފައިާާހެއްދެވުމަށްާާޮގތުގައިއިރުަގއިާ ފެށިެގންާ ާމަސައްކަތްާ

ާާ މަސައްކަތް މިދެންނެވިާ އ ދެ،ާ ާާވަނީ.ާ ޮގސްފައިބޮޑަށް އެނިގވަޑަާާާފެށިެގންާ ޖަލުަގއިާާާިއަގންނަވ ނެވަނީާ ާފަދައިންާ

ހ ދީސ ައކ  ނުރައްކ ތެރިާ މަރުޙަާާހިނިގާ މިދެންނެވިާ އ ދެ،ާ މިުގޅިެގން.ާ އެާާާލ ަގއިާ ުގޅިެގންާާާވަނީާ ާާކަންތައްތަކ ާ

ތިބޭ ބަންދުކުރެވިފައިާ މިާ ތަފ ތުާޤަާާޖަލުަގއިާ ރ އްޖޭަގއިާ އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައިާ ޚިދުމަތްތަކަށްާ ދެވޭާ އިދީންނަށްާ

މި އިތުރުންާ ޭއެގާ ހިންިގފައި.ާ ވެސްާ މަސައްކަތްާޕްރޮްގރ މުތަކެއްާ ދ އިރ ަގިއާ އޮފިސަރުންާާދެންނެވިާ ބައެްއާ ކުރައްވ ާ
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ާާާާރ އްޖެ ވެސް ފޮނުވަިއެގންާ ޤައުމުތަކަށްާ ފަދަާ އޮސްޓްރޭލިޔ ާ ބޭރަށްާ ތަްމރީނުއިންާ އ ދެ،ާާވަނީާ ކުރައްވ ފައި.ާ

އައި މިހ ތަނަށްާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާާއެހެންނަމަވެސް،ާ އަދިވެސްާ ޙަޤީޤަތަކީާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ އިރުާ

މި މިހ ރުާ ރ އްޖޭަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ކުާާއެކަށީެގންވ ާ ގ އިމުާށްވެތިބަާ ވެއްޓެއްާ ރަނަގޅުާ ރެވިފަިއާކުރިންނަށްާ

އެާހުކުމާްާާލިބިާާކުރ ާކުށްތަކަށްާއަދަބުާާމީހުންާއެާާބަންދުކުރެވިފައިާތިބޭއިރުަގއިާއެނެތްކަން.ާމިދެންނެވީާއެާމީހުންާާ

މީހުންނަށްާާާިއރުަގއިާއަނބުރ ާމުޖުތަމަޢުަގިއާއެކަށީެގންވ ާރަނަގޅުާބަެއްއެގާޮގތުަގއިާއެާާކުރެިވެގންާއަންނަތަންފީޛު

މާިާާާއަހަރުެގާބަޖެޓުާާމީހުންެގާއުޅުންާބަދަލުވެެގންާޮގސްފަިއާނުވ ކަން.ާއ ދެ،ާކޮންެމއަކަސްާމިާާއުޅޭވެނެާޮގތަކަށްާއެ

އުލެްއާާންނަށްާއެކަށީެގންވ ާރަނަގޅުާމ ޙައިދީޤަޖެހޭާާންވެސްާޖަލުަގއިާތިބެާާހުންާފ ސްކުރެއްވިާއިރުޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީ

ާާހޯދައި ަގއިާވެސްާަވރަށްާބޮޑުާބައެއްާކަމަށްާކެއްާހެދުމަށްޓަކައިާވެސްާބަޖެޓުމ ރ ތްތައިދިނުމަށްޓަކައިާވަނީާއިތުރު

ޮގސް އުއްމީދުފ ސްކުރެިވެގންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ މިދެކުރަާފައި.ާ ސަބަބުންާ އޭެގާ ކަިއރިާާނީާ ވެސްާ ޖ ަގާ ންނެވިާ

އިތުރުެވެގންާމުސްތަޤު ކަާާބަލުަގއިާ މިމަދ ނެާ އ ދެ،ާ އެބަާާވ ބިލުަގއިާާާށް.ާ ކަންތައްތަކަށްާ ިގނަާ ވަރަށްާ އޮތްާާާާޮގތުންާ

އެ ބަންދުކުރެާާމަުގފަހިކޮށްދެވިފައި.ާ މަރުޙަޮގތުންާ ތިންާ ތަފ ތުާ މީހުންނަކީާ ިގންތިެއްއަގއިާވޭާ ތިންާ ާާލ އެއްަގއިާ

ެގންުގ ވަނީ.ޖަލުތަކުަގއިާ ކަމުަގއިާ ބައެއްާ އެާާާއެާާޅެންޖެހޭާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ކަާާޮގތުންާ މެއްަގިއާާމީހުންނަށްާ

ާާިއާ،ެގންވ ާހެކިތަކެްއާހުރެެގންާބަންދުކުރެވިެގންާދ އިރުަގއިާބަންދުކުރުވެންޖެހޭާމަރުހަލ އަކ ޝައްކުކުރެިވެގންާެއކަށީާ

ާާމީހުންާބަންދުަގއިާބައިތިއްބައިެގާާއަދިާއެ ދިާހުކުމްާއަާާބަލައިާތަޙުޤީޤުކުރުމުެގާމަރުޙަލ އަކ ިއ،ންާމިާމައްސަލަތައް

ާާ ތިބެންޖެހޭ ދ އިރުަގިއާ ވ ާާމަރުޙަލ ތަންފީޛުކުރެވެމުންާ ބިލުަގއިާ މިާ އ ދެ،ާ ހިމެނޭ.ާ އެބަާ ރ އްޖޭަގިއާާާާއެއްާ ޮގތުންާ

ާާ ޮގތުަގއިާއެއަށްވުރެާިގނަާޖަލުތައްާއެބަހުރި.ާާާާޖަލުާއެބަހުރި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ 6ާާމިހ ތަނަށް

ވެސްާާއެ ޖަލުތަކުަގއިާ ބައެއްާ ހުރިާ ރ އްޖެތެރޭަގއިާ ބަންދުކުރެވިެގންޮގތުންާ ކުށްވެރިންާ ބައެއްާ ެއްއާާބަާާާ

ތަޙުޤީޤު ބިލުގައިމައްސަލަތަކުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާ އ ދެ،ާ އެބަދޭ.ާ ބޮޑަށްާާކުރެވެމުންާ ެއއްާާާއެންމެާ ާާފ ހަަގކޮށްލެވޭާ

ާާ ާާކަމަކީ ާާމިސ ލަކަށް އެމި ތިބޭއިރުާ ބަންދުަގއިާ އޭެގތެރޭަގިއާާާާމީހުންާ ޚިދުމަތްތައް.ާ މެޑިކަލްާ ދެވެންޖެހޭާ މީހުންނަށްާ

ާާާާއެާާދެންނެވީމިމެޑިކަލްާއެްގޒިމިނޭޝަންާހެދުމ އި،ާާ ލަތުާބަލަިއާހ ޞިއްޙީާާއެމީހުންެގާާމީހުންާޖަލަށްާވަންނައިރުަގއި

އިންާވެސްާެއކިާާކެއްާބަލަިއާއޭެގތެރެާވަރަށްާިގނަާކަންތަ،  ާޮގތަށްމީހުންެގާމެޑިކަލްާެއގްޒިިމނޭޝަންާހަދަންޖެހޭާާއެ

ަވކިކުރެވިާ މީހުންާ ުއޅޭާ އެާާއެާާ،ބަލިބަލީަގއިާ ދެވޭނެާާާމީހުންނަށްާ ޚިދުމަތްތައްާ ކަހަލަެަާ ބޭނުންވ ާ މީހުންނަށްާ

ޑިކަލްާއޮފިސަރެްއާާއުސޫލުތަކެއްާރޭވި.ާއ ދެ،ާިމދެންނެވިާފަދަާޚިދުމަތްތައްާދިނުމަށްޓަކައިާމިާބިލުަގިއވ ާޮގތުންާމެ

އޮތްާމާިާާާބައްެގާޒިންމ ާވެސްާފުދޭވަރަކަށްާބޮޑަށްާއެޮގތުންާއެާމެޑިކަލްާއޮފިސަރެާާޖެހޭ.ާއ ދެ،ާއެހުންނަވަންާާއެބަ

ހުންނަޖެހޭ.ާާާާޮގތުންާކޮންމެާޖަލެއްަގއިާވެސްާމެޑިކަލްާއޮފިސަރެއްާއެބަާާވަނަާމ އްދ ަގއިާވ 59ާާބިލުަގއި.ާމިާބިލުެގާާ

ައޅުަގ ާާއެހެންނަމަވެސް،ާ ޮގތުަގއި ޤަބޫލުކުރެވޭާ ާާނޑަށްާ ފަހަރަށް ޤ ނޫނުަގިއާާާާމިބަެއއްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޮގތަށްާ

އަހަރ4ާާާާުކުރުމުަގއިާދަތިތަކެްއާހުންނ ނެ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާީމެގާާއެޅިެގންާލިޔުމުންާމިކަންާތަންފީޛުކަނޑަ
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އެ ޖަލުާ މ ފުށީާ ކުރިންާ ދ ާާދުވަސްާ މިދެންނެވިާ ބޮޑަށްާ ފުދޭވަރަކަށްާ އެވަނީާ ތަރައްޤީކުރެވިފައި.ާ ެއާާާާއިރ ާ ޮގތުންާ

ސެން މެޑިކަލްާ ހުންނަާ ާާޖަލުަގއިާ އޮފިސަރުންނ އި މެޑިކަލްާ އެހެޓަރުަގިއާ ސްޓ ފުންނ ިއާާއަދިާ ޕެރަމެޑިކަލްާ ނިހެންާ

މިދެންނެވިާ،  އިާލެބޯޓްރީއަކ  އެހެންކަމުންާ ހުރީ.ާ ފަށައިފައިާ ދެވެންާ ވެސްާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ މިކަހަލަާ ރޫަމކ ާ އެކްސްރޭާ

ާާހަމަ ޤ ނޫނުެގ މިާ މ63ާާިއެކަނިާ މ އްދ ަގއިާ ާާާާވ ާާވަނަާ ބ ރުތައް މިާ ާާޮގތުންާ އޮފިސަރަކަށް.ާާމި މެޑިކަލްާ ދެވެނީާ

ވަނަާމ އްދ ަގިއާބުނ ާޮގތުންާމުހިއްމުާބަެއްއ63ާާާާޞިއްޙީާޚިދުމަތްތަކ ާުގޅޭާބ ރުތައް.ާެއއީ،ާމިދެންނެވިާާާާމިދެންނެވީ

ާާ ފަރުވ ައކަށް ޞިއްޙީާ ނުވަތަާ އެްގޒ މްާ މެޑިކަލްާ ރުހުޤަހ ލަތްތަކުަގއިާ ެއގްޒަމިންކޮށްާާއިދީންެގާ ވެސްާ ނުލ ާ މ ާ

ލިބިެގން އޮފިސަރުންނަށްާ މެޑިކަލްާ ބ ރުާ ތިއްބަވ ނީާާާފަރުވ ދިނުމުެގާ ޓީމެއްަގއިާ މެޑިކަލްާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ދޭ.ާ

މެޑި އެހެނިހެހަމައެކަނިާ ތިއްބަވ ނެާ އެާ ނޫން.ާ އޮފިސަރުންނެއްާ ޕެރަމެޑިކަލްާ އެހެންވީމ ާ،ންާ ވެސް.ާ ާކަލްާސްޓ ފުންާ

ލިބިދޭ ބ ރުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބ ރުާާޤ ނޫނުަގއިާ ފަދަާ މިދެންނެވިާ ނޫންާ އޮފިސަރަކަށްާ ހަމައެކަނިާ ތައާްާއިރުަގއިާ

ާާޮގތުންާމުހިއްމުާެއއްާާާލިބިދޭންޖެހެނީކީާމުޅިާމެޑިކަލްާޓީމަށްާލިބެންޖެހޭނެާއިޚުތިޔ ރު.ާއ ދެ،ާދެންާއޮތީާމިާބިލުެގާވ 

ާ.ާއ ދެ،..ާ.ލުެގާނިޒ މުދަނީާޕެރޯާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވިެގން

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މިހ ާހިސ ބުންާައޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަތުާއަރުަވނީާމިާބިލުާހުށަހެޅުއްިވާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،

ާމަދު.ާޒަތްތެރިާމެންބަރުާރުޤިއްޔ ާމުޙައްމަހިބަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްާ.މެންބަރަށްާފަހުާބަސްާބުނުމުެގާފުރުޞަތު

ާ

ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޔ ާމުޙައްމަހިބަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރުޤިއް

ާާބަހުެގާޮގތުަގއިާމާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާޖަލުތަކ އިާޕެރޯލުެގާބިލު.ާމިާބިލުެގާފަހުރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެ

ދަންނަ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަތަކެއްާ ހުށަހަެަޅަމުންިގނަާ ބިލުާ މިާ ނެތިން.ާ ފަދައިންާާާާވ ކަންާ ދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ

ޮގތުންާކުށްވެރިންާާާާވ ާކަެމްއ.ާމިާާވުމަކީާމިާމުޖުތަމަޢުާވަރަށްާބޭނުންވެފައިާާހަމަގައިމުވެސްާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަށް

ިއންތިޒ މުކޮށް ބެލެހެްއޓުމ އިާާާ، ތަރައްޤީކޮށްާާ،ބެލެހެއްޓުމުެގާކަންތައްތައްާ ޖަލުަގއިާ ބަންދުކުރުމ ިއ،ާ ާާައދިާކުށްވެރިންާ

ާާއަ ޖަލުަގއި މެދުަގއިާ މީހުންނ ާ އެފަދަާ ކަމެއް.ާާޢަދިާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ އޮތުމަކީާ ޤ ނޫނުަގއިާ އުސޫލުތަކެއްާ މަލުކުރ ނެާ

މީެގާސަބަބުންާކުށްވެރިންާބެލެހެއްޓުމުެގާނިޒ މުާހަރުދަނ ވެާކުށްވެރިންާފުށުންާމުޖުތަމަޢުންާހިމ ޔަތްކުރެވިާކުށްކުރ ާާ

އެޅިެގންާދ ނެ.ާާށްާބ ރުށްާެގނައުމަެގާޮގތުަގިއާއަނބުރ ާމުޖުތަމަޢަތެރިާފަރުދުންބޭނުންާާ،މީހުންާކުށްކުރުމުންާދުރުކޮށް

ޢިއްޒަޢިއްޒަ ިގނަާ ބަހުސްކުރެއްވިާ ބިލަށްާ މިާ ރައީސް،ާ ރަނަގޅުާާތްތެރިާ ބިނ ކުރަނެވިާ ވަރަށްާ މެންބަރުންާ ތްތެރިާ

ޚިޔ ލުފުޅުތަކާ  މިާ އ ދެ،ާ ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވޭ.ާ މަރުހަލ ގަާާާޚިޔ ލުތައްާ ކޮމިޓީާ މިއެކުާ އިތުާާއިާ ރަށްާބިލުާ

މެދުާއަޅުަގނޑުާޔަޤީންކުރަން.ާއ ދެ،ާމިފަދަާކަންކަންކަަމކީާމިހ ރުެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާފުރިހަމަކޮށްދެއްވ ނެާކަމ ާާ
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ދެްއވ ާާށްާމިާބިލުާނިންމަވައިއެކުާވިހ ވެސްާައވަހަކަާާއަދިާމިާސަރުކ ރުންާވަރަށްާއިސްކަންާދެްއވ ާކަންކަމަށްުވމ 

ހަކަާާދެއްވ ނެާކަމަށްާުއއްމީދުކުރަމުންާއަޅުަގނޑުާވ އްޔ ާއަރިހަެަށްާތަސްދީޤުކުރެއްވުމަށްާފޮނުއްވައިޖުމްހޫރިރައީސުލް

ާތަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.ކުރުކޮށްލަން.ާދެްއވިާފުރުޞަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ެގާޖަލްސ ެގާވޯޓަށްާާދަމ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ާހިސ ބުންާމިާބިލުެގާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްާނިމުނީ.ާމ 

ާާ އ ދެ،ާދެންާއަޅުަގނޑުާމިާއެހުމުެގާވަުގތުަގިއ ބަލައިަގތުމަށްާފެނޭތޯާބެލުމަށްާވޯޓަށްާއެހުންާއޮންނ ނެ.ާ ާާމިާބިލުާ

ޖަނަވ ރުާދިވެހިރ އްޖެ ތެރެއިންާދޫންޏ އިާ ހުރިާމަސައްކަތުެގާ ބިލުެގާއިބްތިދ ޢީާާާާދަނީާނުނިމިާ އަށްާއެތެރެކުރުމުެގާ

ެގ ކުރިއަށްާ ާާބަހުސްާ މެންބަރަކު އެދިވަޑަިއެގންނަވ ާ ނަމަންދެވުމަށް.ާ އެދެން.ާާާާވ ާ ެއދިވަޑައިަގތުމަށްާ ފުރަޞަތަށްާ

ާމަދުާ.މުޙައްާޢަލީާެމންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާވެލިދޫ

ާ

ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މުޙައްާޢަލީާމެންބަރުާދ އިރ ެގާވެލިދޫ

މިހ  ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`ާާ ކުރިމަތީގައިރު ޖަނަވ ރުާއޮތްާާމިާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ދޫންޏ އިާ ާ

ާާ އެތެރެކުރުުމެގދިވެހިރ އްޖެ އިރުގައިާާއަށްާ ދަންނަވ ލ ާ އެްއޗެއްާ ކަންކަމަށާްާާާބިލަށްާ މިފަދަާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ކަމަކަށް ާާޢަކޮންމެާ އެތެރެކުރ  ތަކެތިާ ިމފަދަާ އެއީާ އޮތުމަކީާ ޤ ނޫނެއްާ ކުރުމުަގއިާާމަލުކުރ ނެާ އެކަންާ ފަރ ތްތަކަށްާ

ާކަމަެަށްާހުރިހ ާއެންމެންާވެސްާޤަބޫލުކުރެވޭާއުސޫލުތަކެއްާއެާއެހެންމެާާާާއަދިާހަމަާާދ ނެ،ާާވަރަށްާބޮޑަށްާފަސޭހަވެެގން

މިާާކަނޑައެޅިެގން ާާާާއޮތީމ ާ ފަރ ތްތަކަށް ކުރ ާ ިމކަންާ އަދިާ ފަރ ތްތަކަށްާ ޝައުޤުވެރިވ ާ މަލުކުރ ނެާޢަކަމަށްާ

ާާތަކެާލައިންަގިއޑް ނޫނީ ކަނޑައަޅައިާއްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އުސޫލުތަކެއްާ ިމާދެޢަމަލުކުރ ނެާ އެހެންކަމުންާ ވެނީ.ާ

ާާާާނޫނީާމިފަދަާެއއްޗެއްާއެތެރެކުރ ާާނަމަާާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމިފަދަާކަމެްއާކުރ  އެާެއއްޗެއްާއެތެރެެވެގންާދ ނީާާނަމަ

ުއސޫލުާާއެާާާއެކަނޑައެޅިފައިާ ެއއްހެދޭާ ޤަބޫާާތަކ ާ ކަމަށްާ ާާއަޅުަގނާާ،ލުކުރެވޭތީާޮގތަށްާ ދަންނަވ ނީާާޑު ވެސްާ ފުރަތަމަާ

ބޮޑަށްާތ އީދުކުރެވެއޭާާއަޅުަގނޑަށް އަޅުަގމިާބިލަށްާވަރަށްާ މަޖިލިސްާ މިާ ނޑުމެންެގާކުރިމަްއޗަށްާާ.ާއ ދެ،ާމިާބިލުާ

ޒަތްތެރިާކަމުންާއެާޢިއްާންއެހެާާާ.މަދުާޝިފ ޒުރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްވަނީާބ ރަށުާދ އިާާފައިާމިހުށަހަޅުއްވ 

ާާ ާާމެންބަރަށް ވެސްާދެންނެވިާފަދައިންާާާޙަޤީޤަތުަގއިާވެސްާޝުކުރުާދަންނަަވންާބޭނުންވޭ.ާބިލަކީާކުރިންއަޅުަގނޑު

ކުރު ކަމަާާކިތަންމެާ މިފަދަާ މަޢުލޫމ ތުނަމަވެސްާ ހުރިހާ  ބޭނުންވ ާ ބިލެއްކަށްާ ކުރުާ އެކުލެވިެގންވ ާ ާއެހެންާާާ.ތަކެއްާ

ލުާބަލައިަގނެާކޮމިޓީައކަށްާމިާބިާ،  މަށްޓަކައިާފުރިހަމަާޤ ނޫނަކަށްާހެދުމަށްޓަކައިކަމުންާއަޅުަގނޑުމެންާމިާފުރިހަމަކުރު

ހަމަެގން އަދިާ މަރުޙަާާޮގސްާ މިާ ބިލުެގާ މިާ ހިމެނިފައިއެހެންމެާ ތެރޭަގއިާ އިތުރަށްާާާާލ ެގާ ކަންތައްތަކުެގާ ވ ާ

ންމ ާންާއަޅުަގނޑުމެންާޮގތެއްާނިއަށްާއައިސްެގާާކޮމިޓީންާމިާމަޖިލީހުެގާފްލޯރާާ،ށްއަާާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުަގއިާކޮމިޓީ
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ދިއުން. ބިލަކަށްާާޤ ނޫނަކަށްވެެގންާ މުހިއްމުާ ބިލުާ އަޅުަގނޑުމެންާާާވެެގންާާއ ދެ،ާ އެބަޖެހޭާ މީަގިއާ ދ އިރުަގއިާ

ާާ ާާވިސްނ ލަންޖެހޭ ނޫނިްއޔ ާޖަނަވ ރުާއެތެރެކުރުަމކީާާާާ،ެއކުލެވިފައިވޭ.ާއ ދެ،ާދޫނިސޫފ ސޫފިބައެއްާކަންތައްތައްާވެސް

ާާާާޙަޤީޤަތުަގއިާވެސްާދިވެހިރ އްޖެާ ެއާާއަށްާއެތަކެތިާއެތެރެކުރުމުެގާކުރީަގއިާވަރަށްާބޮޑަށްާބަލަންޖެހޭާކަމެއް.ާެއއީ،

ބުންާއަޅުަގނޑުމެންާސަބަާާކުރ ާޮގތުަގއިާމިފަދަާއެއްޗެތީގެާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެާވެސްާޤަބޫލު

ރޯގ ާާންސ ނުންނަކަށްއި ބޮޑުާ މީހުންނަކަށްާ ދިރިއުޅޭާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ފެތުރިެގންާާއަޅުަގނޑުެމންާ ވަރުޭވާާާާދ ާާއެއްާ

ދިމަލެއް ާާާާކަންތައްތަކެއްާ ކަންތައްތަކުަގއި ިގނަާ ވަރަށްާ ދުނިޔޭަގިއާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ާާނުވޭ.ާ ިގނަާާނޫނީ ވަރަށްާ

ކަންކޮޅުތަކުާ އެާޤައުމުތަކުަގއިާ ވައްތަރުެގާ އެކިާ ތަފ ތުަގިއާ ސަބަބުންާާކިާ ޖަނަވ ރުެގާ ދޫނިސޫފ ސޫފީެގާާާނޫނީާާބަލިާ

ބަލިމަޑުކަމެއްާފެތުރިެގންާދިޔަާާނޫނީާެއއްާާއެފަދަާކަމެއްާނޫނީާއެފަދަާރޯގ ާބުންާއެބަާޖެހިެގންާދޭ.ާެއހެންވީމ ،ސަބަ

ރ އްޖެ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަޖެހޭާ އަބަދުވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއތެރެކުރެވޭާާނުދިނުމަށްޓަކައިާ ތަކެތިާމިާާއަށްާ ފަދަާ

ބަލަން. ކަމަށްާާއަޅުަގނޑުމެންާ އެތެރެކުރ ާ އެްއޗެއްާ ުމއްދަތެްއާާާާވ ާާމިފަދަާ ދިުގާ ރަނަގޅުާ އެކަށީެގންވ ާ ހަމަާ ނަމަާ

ޑޮކްޓަރު ލިބިެގންވ ާ ތަޢުލީމުާ ހުރިާ މަޢުލޫމ ތުާ ރަނަގޅަށްާ އެކަަމށްާ ކަރަންޓީނުކޮށްާ ދަށުންާދީފައިާ ބެލުމުެގާ ންެގާ

އަށްާއެފަދަާތަކެތިާއިތުރުކުރުމަކީާޙަޤީޤަތުަގއިާެވސްާއެހ ާާާފަހުަގއިާނޫނިއްޔ ާރ އްޖެކުރެިވެގންާބެލުމަށްކަރަންޓީނު

ފ ހަަގކޮށްފައި ބިލުަގއިާވެސްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ާާާާރައްކ ތެރިކަެމއްާ ނުރައްކ ތެރި ވަރަށްާ ަވއްތަރެްއެގ4ާާާާވޭާ

.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާންރެކުރެވޭާދޫނިސޫފ ސޫފިއެހެންެމާމިާއެތެާާއަދިާހަމަާާއިޖަނަވ ރުންނ ާާ،ބަލިާޖެހިެގންދ ނެާކަމަށް

އަދިވެސްާއެހެންާޖަނަވ ރުންނަށްާޖެހޭާބަލިާާާާވިްއޔ ބެލިދ ނެ.ާޤައުމެއްަގއިާބެލިދ ނެާއެާޤައުމެްއެގާދޫނިާރޯގ ާނޫނީ

 ނޫޅޭާހިސ ބެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާފަދަާބަލިތައްާފެތުރުމަށްޓަކައިާވެސްާަވކިާމޫސުމެއް.....

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއ ދެ،ާވެލިދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާ.

ާ

ާވެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ބި މިާ ވެސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ދެންާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާއ ދެ،ާ ިގނަާ ވ ހަކަދެއްކެވިާ ލަށްާ

ބިލަށާްާ މިާ ހަމައެހެންމެާ އަދިާ ބިލެއްކަމުަގއިާ ރަނަގޅުާ ބަލައިަގންނަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ބިލުާ ވަނީާ މެންބަރުންާ

ފަރުމ ކުރެވިފަިއވ ާާ އެކުލެިވެގންވ ޮގތަށްާ މަޢުލޫމ ތުތައްާ ބޭނުންވ ާ ކަންތަކަށްާ މިއުޅޭާ ކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެބައޮތްާާބިލެއްކަމަ ބިލުަގއިާ މިާ އ ދެ،ާ ނެތިން.ާ ދަްއކ ކަށްާ ވ ހަކައެއްާ މ ދިުގާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުން،ާ ށް.ާ
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ެގނައުންާމަނ ާތަކެތި.ާމިާދެންނެވީާއެތެރެކުރުންާމަނ ާދިރިއުޅޭ،ާދިރޭާދޫނިާނުަވތަާާ ބިލުެގާތެރެއަށްާދ އިރުަގއިާ

މިބައިެގ އެބައޮތް.ާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ މިބައިތައްާ ާާޖަނަވ ރުާ އެބައޮތް ތެރޭަގއިާ ހިމަނ ފައި.4ާާާާ އެބައޮތްާ ބ ވަތެއްާ

ބ ވަތެއްާނޫން.ާއެހެންކަމުން،ާައޅުަގނޑ4ާާާާުއަޅުަގނޑުމެންާޙަޤީޤަތުަގއިާެވސްާމިރ އްޖެާއަށްާއެތެރެކުރުންާރަނަގޅުާާ

ަގއިާރ އްޖޭަގިއާާމުޅިންާތަފްސީލަށްާނުދިޔަކަމުަގއިާވީނަމަވެސްާއަދިާހަމައެހެންމެާއޭެގާއިތުރަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭ

ެއީއާާ ބޮޑަށްާވިސްނަންޖެހޭާ ވަރަށްާ އެތެރެކުރ އިރުަގއިާ އަސްލުަގިއާ ބުޅ ާ މިއީ.ާ ބުޅ ާ އެްއޗެްއާ ޢ އްމުާ ވަރަށްާ ވެސްާ

މިހ ރުާވެސްާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާވަރަށްާިގނަާބަޔަކަށްާވަނީާތަފ ތުާއެކިާމައްސަލަތައްާބުޅަލުެގާސަބަބުންާދިމ ވަމުންާ

ލުެގާނަޖިހުންނ އިާއަދިާހަމައެހެންމެާބުޅަލުެގާަގިއޯގޅިވެާއުޅުމުންާވަނީާތަފ ތުާވަރަށާްާޮގސްފައި.ާމިާދެންނެވީާބުޅަ

ިގނަާބަލިތައްާފެތުރިެގންާޮގސްފައި.ާއެހެންކަމުން،ާމިފަދަާއެއްޗެއްާރ އްޖެާއަށްާެގނައުން،ާެގނައުުމެގާކުރީަގއިާހަމަާ

ާާ އޮންނަ ޙުއްދަާ ބެހޭާ އެކަމ ާ ބަލަންޖެހޭާ އެބަާ ރަނަގޅަށްާ އެއްކޮށްާާވަރަށްާ ސެޓްފިކެޓަކ އިާ ޑޮކްޓަރެއްެގާ ކޮލިފައިޑްާ

އެއްެވސްާކަހަލަާބައްޔެްއާާ ނޫނިއްޔ ާއޭެގާސަބަބުންާއެހެންާމީހަކަށްާ ނޫނީވިއްޔ ާއެއީާޞިއްޙަތުާސަލ މަތުންާހުރިާ

ތަކެތިާާނުޖެހޭފަދަާއެއްޗަކަށްާވެެގންދޭ.ާހަމަާއެހެންާހަމަާމިފަދަާތަކެތިާެގނެސްެގންާެގންުގޅެންޖެހޭނީާވެސްާއެފަދަާާ

އޮޅުކޮށްެގންާާ އެކަކުާ ނޫނީާ ޖަނަވ ރަކުންާ ެގންުގޅޭާ އެކަކުާ އަދިާ މީހުންނަށްާ އެހެންާ މ ޙައުލެއްަގއި.ާ ކަހަލަާ ެގންުގޅޭާ

ޮގތަކަށްާާ ނުވ ފަދަާ ެވސްާ އުނދަުގލެއްާ އޭެގާ ީމހަކަށްާ އެހެންާ ބަޔަކަށްާ އެހެންާ ސަބަބުންާ ެއއްޗެއްެގާ ެގންުގޅޭާ

އަޅުަގނ އެހެންވީަމ،ާ ހަދަމުންދ ާާެގންުގޅެވެންޖެހޭނެ.ާ ޤ ނޫނަކަށްާ ވ ހަކަދައްކ އިރުަގިއާ ބިލަކަށްާ މިފަދަާ ޑުމެންާ

މަުގމަތީަގއިާމިފަދަާހުރިހ ކަމަކަށްާވިސްނަންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާކޮމިޓީަގއިާމިާބިލުާމިދ ާކޮމިޓީއަކުންާ

ދަ އަޅުަގނޑުާ ެއއްފަހަރުާ އަދިވެސްާ އެހެންކަމުން،ާ އެވެ.ާ ވިސްނ ނެާ ރަނަގޅަށްާ ކިތަންމެާވަރަށްާ ންނަވ ނީާ

ާާ ޤ ނޫނެއް ހަމަާ މިއީާ ވީނަމަެވސްާ ބިލެއްކަމުަގއިާ ބެހޭާ ޖަނަވ ރ އިާ ދޫންޏ އިާ އަދިާ ަގއިާރ އްޖޭކުރުނަމަވެސްާ

ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ ބިލަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މިާ ކުރިމައްޗަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހަމަާ މިއަދުާ ކަމަކަށްވ ތީާ އޮންނަންޖެހޭާ

އެްއފަ އަދިވެސްާ ދަންނަވަމުން،ާދަންނަވަމުން،ާ ޝުކުރުާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ބިލުާ މިާ ހަރުާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.ާއަޅުަގނޑަށްާދެްއވިާފުރުޞަތުެގާބޭނުންާހިފިން.

ާ

ާނިންމުންާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާއިތުރުާެމންބަރަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ނެާަވުގތުާނެތުމ އިާެއއްކޮށްާާ

ހިސ ބުންާނިންމ ލަން.ާދެންާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ާއެއްާއޮންނ ނީާާ 06ާާއަޅުަގނޑުާަގސްދުކުރަނީާމިައދުެގާޖަލްސ ާމިހާ 

ާަގއި.9:00ާާާވ ާބުދަާދުަވހުެގާހެނދުނ2010ާާާުއޮކްޓޯބަރުާާ
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