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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
26/2011 

 

 

 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު  ދެވަނަ ދައުރު: 

   ޖަލްސާ ވަނަ 1 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުވަސް ބުރާސްފަތި  ، 2011 ޖޫން 2 : ތާރީޚު 

 1432 އާޚިރުޖުމާދަލް 30 

 އި ަގ 9:00ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި   11:04ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 ަގއި  3213:1ން  :3012 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި  14:04 ފަހުމެންދުރު ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް 28ަގޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 ފަސްކުރެއްވީ  ޖަލްސާ ، ބެއްލެވުމަށްފަހު މިނެޓަށް 5، ޖަލްސާއަށްަވޑައިެގންފައިުނާވތީ  މެްނބަރުން ކޯރަމްހަމަާވަވރަށް ޖަލްސާެގ - 1



 II 

 ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް  ރިޔާސަތު: 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   10ވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ ގަ 

 - ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 
ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުން    56އިންޓަވަލް  އިންޓަވަލް   45މެންބަރުން، 

 މެންބަރުން.  37ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު   ،މެންބަރުން

 
 މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު   

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

  ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެކުނު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 



 III 

 މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު   

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ލީ ރިޒާޢަ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ރިޤް ޠާންމަދު މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު   

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 އްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީމަޑު 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

  ައޙްމަދު މުޙަންމަދު ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް   

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

  



 IV 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް  

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު  

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

  ސިޔާމް މުޙަންމަދު މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު  

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު މާވަ 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް   

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް ގައްދޫ  

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 



 V 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ފްންބަރު ޙަސަން ލަޠީހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެ 

 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު މެންބަރު: ސަލާމުގައި ހުންނެވި  

 ޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މައްޗަން

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 ދު ޤަސަމް ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަ

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 
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 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا  ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނުގ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް 

  

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުން.38ްިތއްބެވީްްވަަޑއިގެންމިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެް

 

 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ އިޢުލާންކުރުމާއި އެޖެންޑާ ދުވަހުގެް.4

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްނަންބަރަކީ ްއެޖެންޑާ ް.3122/3/2ް/އޖމިއަދުގެ ްައއިޓަމު ްދަށުނ4.3ްްްއެޖެންޑާ ްއައިޓަމުގެ ްފާސްުކރުން.ްމި ޔައުިމއްޔާ

ްްނެތް.ްމިއަދަކުްމަސައްކަެތއް

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..5ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެްމިއަހަރުގެްދެވަނަްދައުރަްށްަސތުންްއަންގާްއެްނގުން.ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުންނަށްްމަޖިލީހުރިޔާ.5ްއެޖެންޑާްައއިޓަމްް

ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާ ްމިއަހަރަްށް ވަރަށް ްދައުރަށް ްދެވަނަ ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަންނަވަން. ްމަރުޙަބާ އެކު

ް ްފަށަނީ ްމަސައްކަތް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ 28ްްކުރިމަތިލާއިރު ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްފުރިހަމަކޮށް،2ްްަވނަ 3ްއަހަރު

ްކުރި ްއަހަރާ ްހަލުވިމިނެްއަގއިްވަނަ ްއެކަީށގެންވާ ްމަސައްކަތްަތއް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއުއްމީދުކުރަން މަތިލަމުން.ްއަޅުަގނޑު
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ް ްުކރިމަތިލާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެްސްއަދި ްއަހަރު ްމިއޮތް ްހިނގަމުންދާނ2ްެކުރިއަށް ްވެސް ްދައުރުގައި ކަމަށް.ްްވަނަ

ނޑުްއަދިްއެންމެްބޭފުޅުންގެްއެއްާބރުލެއްވުމާއިްއެހީތެރިކަ ންްލިބެމުންދާނެްކަމަށްްވެސްްއަޅުަގނޑުްޔަޤީންކުރަން.ްއަުޅގަ

ްމިް ްްމިހާރު ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ް)ވަގ5.2ްުދަނީ ްއަްށ. ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްކުރިނ5.2ްްްުތކޮަޅކަށްފަހު( ްދިއުމުގެ އަށް

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަތީން ްގޮތުގެ ްވާ ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްމަް:2/3ރައްޔިތުންގެ ްގޮތުގެ ްވާ ްރައްޔިތުްނެގްގައި ތީން

ްއާދަމާއިް ްޒާހިރު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްަގއްދޫ ްތިއްެބވި ްވަކިްޕާޓީއަކަށްްނިސްބަތްނުވެ ްމިހާތަނަށް މަޖިލީހުގައި

ްމަޖިލީހުގެް ްއަންަގަވއި ްވާކަން ްގުިޅވަަޑއިގެންަފއި ްެއމް.ޑީ.ޕީއާ ްރަޝާދު ްނާޒިމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

ްގަާވއިދު 1/29ްްެގ ްމި ްިމހާރު ްވާތީ، ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްިލޔުންތައް ްވާ ްަބޔާންކޮށްފައި ްގައި ް)ރ( މެންބަރުންނަކ2ްްީގެ

ް ްގްޫރޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ 2ްްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ނޑ1/29ްްުމެންބަރުންކަމުގައި ްއަޅުގަ ްދަށުން ެގް)ބ(ްގެ

ްމީގެ ްޤައުމީޕާޓީަގއި ްހަމައެާއއެކު ްޙަސަންްްއިޢުލާނުކުރަން. ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަރަދޫ ްހުންނެވި ކުރިން

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއަންަގަވއި ްވާކަން ްގުިޅވަަޑއިެގންފައި ްއެމް.ޑީ.ީޕއާ ްވަިކވެަވޑަިއގެން ްޕާޓީން ެގ1/29ްްއާދިލް،ްއެ

ްވާތީ،ްމިހާުރްމަރަދޫްދާއިރާެގްޢި ްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްޙަސަންްޢާދިލަކީް)ބ(ގަިއްބަޔާންކުާރްލިޔުންތަްއްހުށަހަޅުއްވާަފއި

ް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްެވސް ްކަމުަގއި ްމެންބަރެއް ްގްޫރޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްދަށުނ1/29ްްްއެމް.ޑީ.ޕީ ްގެ ް)ބ( ގެ

ްއިޢުލާ ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ްއަދި ްއަލ2ްްީނުކުރަން. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްތޮއްޑޫ ްތިއްެބވި ްގޮުތަގއި މެންބަރުންގެ

ްވަޙީދާއި ްޢަބްދު، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްވަކިެވވަަޑއިގެްންهللا ްޕާޓީން ްއެ ޢަބްދުލްރަޙީމު

ް ްގަާވއިދުގެ ްއަްނގަަވއި،ްމަޖިލީހުގެ ްވާކަން ްްުގޅިަވޑަިއގެންަފއި ްލިޔުންަތއ1/29ްްްއެމް.ޑީ.ޕީއާ ްބަޔާންކުރާ ް)ބ(ގައި ގެ

ް ްއެ ްމިހާރު ްވާީތ، ްމެންބަރުނ2ްްހުށަހަޅުއްވާފައި ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވެސ2ްްްނަކީ ްކަމުގައި މެންބަރުން

ް ްމަޖިލީހުެގ1/29ްްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެ ްގުޅިގެން ްއައުމާ ްމިްގޮތަށް ްބަދަލުތައް ްއިޢުލާނުކުރަން.ްމި ްދަށުން ް)ބ(ްގެ ގެ

ްޖު ްދަންނަވާލާނަން. ްއަޅުަގނޑު ްގޮތް ްވާ ްހިމެނިފައި ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްދަފްތަރުގައި 11ްމްހޫރީޕާޓީ ްޤައުމީޕާޓީ .11ް.

ް ްއެލަޔަންސް 17ްޕީޕަލްސް ްނިސްބަތްނުވާ ްއަކަށް ްޕާޓީ ްވަކި .19ް ްޕާޓީ ްދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ްމޯލްޑިވިއަްނ25ް. .

ް ްޕާޓީ 34ްޑިމޮކްރެޓިކް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްާއިއ2/29ްް. ް)ޕީ.އޭ( ްއެލަޔަންސް ްޕީޕަލްސް ްމަތީން ްގޮތުގެ ްވާ ަގިއ

ްޕާޓީ ްބެހޭްްދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ްެއކަމާ ްއެއްބަްސވެ، ްމަަސއްކަތްކުރުމަްށ ްގޮތުގައި ްކޯލިޝަެނއްެގ ްއަކީ )ޑީ.އާރު.ޕީ(

ް ްވާ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވ2ްްާލިޔުންތައް ްކޯލިަޝންގައި ްޕީ.އޭ ްއާއި ްޑީ.އާރު.ޕީ ްވާތީ ްކަމަށް ޕާޓީ

ް ްއަދަދަކީ 32ްމެންބަރުންގެ ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންކަމުން ްމިހާރުްވ32ްަ. ްމަތީން ްގޮުތގެ ްވާ ްމާއްދާަގިއ ނަ

ްދާއިާރެގް ްހުޅުހެންވޭރު ްލީޑަރު ްގްރޫްޕގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްާޕޓީގެ ްޑިމޮކްރެިޓކް ްމޯލްޑިިވއަން ްލީޑަރަކީ ްމެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގެ

ނޑުްއިުޢލާނުކުރަން.ްއަދިްހަމައެއާއެކުްމިހާރުްމަޖިލީހުގެްމަ އިނޯރިޓީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްކަމަށްްއަޅުގަ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްކެންދޫ ްލީޑަރު ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ް)ޑީ.އާރު.ޕީ(ގެ ްާޕޓީ ްދިވެހިރަްއޔިތުންގެ ލީޑަރަކީ

ނުޑްއިޢުލާނުުކރަން.ްއަދިްމިްފުރުޞަތުަގއިްމަޖިލީހުގެްމެޖޯރިޓީްލީޑަރު،ް އަޙްމަދުްތަސްމީންްޢަލީްކަމުަގއިްވެސްްއަުޅގަ
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ްދާއިރާ ްދަންނަވަން.ްހުޅުހެންވޭރު ްމަރްޙަބާ ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްމަނިކަށް ްމޫސާ ްއަލްފާޟިލް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ގެ

ްލީޑަރުންނާިއް ްގްރޫޕްތަުކގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްގެންދިޔުމުަގއި ްކުިރއަްށ ްއެކު ްހަލުވިކަމާ ްމަސައްކަތްަތއް ްމަޖިލީހުގެ އަދި

ްނިސްބަްތެވވަ ްޕާޓީއަކަށް ްަވކި ްމެންބަރުންނާއި ްރިޔާސަތަށްްޕާޓީތަކުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަުރން ްތިއްެބވި ަޑއިނުގެން

ްއެންމެހަިއް ްވެސް ްތަނުގައި ްއޮްތ ްކުިރއަށް ްޝުުކރުދަންނަވައި، ްތަކުރާރުކޮށް ްއެއްބާުރލެއްވުމަށް ްގެންދަވާ ދެއްވަމުން

ްޔަޤީންކުރާ ްކަމަށް ްލިބެމުންދާނެ ްއަުޅަގނޑަށް ްއެއްބާރުލެއްވުން ްފުރިހަމަ ްމެންބަރުންގެ ްިމްްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސް ވާހަކަ

ްފުރުޞަތުގައިްދަންނަވާލަން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް

ްމިް-5.2 ްމިހާރު ްްއަޅުަގނޑު ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ 5.2ްްދަނީ ްވަނ239ްްަްަގވާއިުދގެްމަޖިލީހުގެްތުންގެރަްއޔިއަށް.

ްސުންަގޑިްނިންމަވާނެްކޮމިީޓތަކުންްއެްމައްސަލަަތއްްޮފނުވޭްކޮމިޓީތަކަށްްމަޖިލީހުގެްމަތިންްގޮުތގެްވާްމާއްދާގައިް

ނަޑއަުޅއްަވއި ްވަނ239ްަްަގވާއިުދގެްމަޖިީލހުގެްސުްނގަޑިތައްްއެްކޮމިޓީތަާކއިްވާްއަންަގވާފައިްއަުޅަގނޑަށްްްކަ

ްދިރާސާކުރެއްވުމަށްްބިލުްބެހޭްއިންޝުއަރެންސާްފަރުވާގެްސިއްޚީްްޤައުމީް.އިޢުލާނުކުރަންްމަތިންްގޮުތގެްވާްމާއްދާގައި

ް.3122ްްޖޫނ41ްް:ްސުންގަޑިް.ބިލުްބެހޭްއިންުޝއަރެންސާްފަރުވާގެްިޞްއޙީްމީ.ްޤައުކޮމިޓީްހޮއްެވވި

ް

ް.ްސުވާލު.5

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމިއަދަކުްމަސައްކަތެއްްނެތް.ްްުސވާލު.6ްައއިޓަމްްއެޖެންޑާް

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.6

ް

ްްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ްވަނަްނަންބަރުގައ2ްިވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގ39ްްެތުންގެްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެްރަްއޔ7ް.7.2ްިއެޖެންޑާްއައިޓަމްްް-7.2

.ްއަުޅަގނޑުްއަމީންޢާއްމުގެްއަރިހުންްމަތިން،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްފޮނުއްވާފަިއވާްލިުޔންްމަޖިލީހަށްްއިއްވުންްވާްގޮުތގެ

ްއެދެންްއެްލިޔުންްމަޖިލީހަށްްއިްއވާލަދެްއވުމަށް.ް

ް

ްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަށް

ް

file://data-server/majlis-shared/TABLE%20OFFICE/Agenda/Majlis/2011/Riyasathu/2nd%20dhauru/ރައްޔިތުންގެ%20މަޖިލީހުގެ%20ގަވާއިދުގެ%2028%20ވަނަ%20މާއްދާގެ%20(ހ)%20ގެ%201%20ވަނަ%20ނަންބަރުގައިވާ%20ގޮތުގެމަތިން،%20ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ%20ފޮނުއްވާފައިވާ%20ލިޔުން%20މަޖިލީހަށް%20އިއްވުނ
file://data-server/majlis-shared/TABLE%20OFFICE/Agenda/Majlis/2011/Riyasathu/2nd%20dhauru/ރައްޔިތުންގެ%20މަޖިލީހުގެ%20ގަވާއިދުގެ%2028%20ވަނަ%20މާއްދާގެ%20(ހ)%20ގެ%201%20ވަނަ%20ނަންބަރުގައިވާ%20ގޮތުގެމަތިން،%20ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ%20ފޮނުއްވާފައިވާ%20ލިޔުން%20މަޖިލީހަށް%20އިއްވުނ
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ް

ްއިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެްهللاްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވަމެވެ. ްސަލާމަށްފަހު ްވެދުން ޝާހިދަށް.

ްދިވެހިް ްހެދުމަށްޓަކައި ްއިޤުތިޞާދަކަށް ްފުދުންތެރި ްބިނާވެގެްނވާ ްމައްޗަށް ްއަސާސްތަެކްއގެ ްދެމެހެއްޓެނެވި އިޤުތިޞާދަކީ

ްސިޔާސަތުަތއްް ްމާލީ ްއަދި ްއިޤުތިޞާީދ ްމުއްދަުތގެ ްިދގު ްމުއްދަތާއ،ިި ްމެދު ްވާ ނޑަައޅާފައި ްކަ ސަރުކާރުން

ްހުށަހަޅަންޖެހޭް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްެއކަމާ ްެއކަށައަަޅއި، ްޕްޮރގްރާމް ނޑުެގ ްއޮނިގަ ްޤާނޫނީ ްއެކުަލވާލަންޖެހޭ ހިންގުމަށްޓަކައި

ްދަ ްމި ްސަރުކާރުން ްމަސަްއކަތް ްހުށަހެޅުމުގެ ްބިލުތައް ްކުރަމުންނެވެ. ްމިނީ ްއެކަށައަޅާަފއި ްޕްރޮގްރާމް ވަނީްްމި

ްމިއަދު ްބަދަލުވެފައިްްދިވެހިރާއްޖެ ްޤައުމަކަްށ ްއާމްދަނީގެ ްބިނާކުރުމަށްޓަކައިްްމެދު ްއިޤްތިޞާެދްއ ްތަހުޒީުބ މުިޅްް،ވާތީ

ްިނޒާް،މާލީ ްއިޤްތިޞާދީ ްއަދި ްގެންނަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްގެނައުމަށްޓަކަްމަށް ްްބަދަލުތައް ްމި އިޞްލާޙުތަުކގެްއެވެ.

ްޮގތެއްަގއި ްދެމެހެއްޓެނިވި ްްސަބަބުން ްހޯދުމަށާއި، ްއާމްަދނީ ްއިންދައުލަަތއް ްޓެކްްސގެ ނިޒާެމްއްޞާިާފުވެރި

ވެގެންްޞަތުތައްްއިތުރުކުރުމަށްްމަގުފަހިފުރުްގެކުރުަމށާއި،ްަވޒީފާގާއިމުކުރުމަާށއި،ްިވޔަފާރިއާްަރއްޓެހިްމާޙައުލެއްްާގއިމު

ްއިްްދާނެ ްއިޤްތިޞާދީ ްމިއެވެ. ްއެކުަލވާލާފައި ްޕްރޮގްރާމް ްއިޤްތިޞާދީްްޞްލާޙުގެ ްއަންނަިނވި ްމާީލްް،ވަނީ އަދި

ް ްމައްޗަެށވެ. ްއުނިކުެރވިް-2ޙަޤީޤަތްތަކުގެ ްދިވެހިރާއްޖެ ްލިސްޓުްނ ްޤައުމުތަުކގެ ްތަރައްީޤެވފައިވާ ްކުޑަކޮށް ،ްއެންމެ

ްޤައުމުް ްއަންނަ ްހިމެނިގެންވާްތަރައްޤީވަމުން ްސަުފަގއި ްއާމްދަް،ތަކުގެ ްަދއުލަތުެގްމެދު ްދިވެހި ްވުމުން ްަޤއުމަކަްށ ނީގެ

.ްާރއްޭޖގެްއާމްދަނީގެްވަސީލަތްތަަކކީްނަންޖެހޭްބަދަލުތަކެއްްއެބަހުްއޓެވެއިޤްތިޞާދީްއަދިްމާލީްނިޒާަމށްްކޮންމެހެންްގެން

ްމަ ްިދވެހީންގެ ްއެތެރެއިން ްވަސީލަތްތަކަދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހޯދަންޖެހޭ ްއާަސއްކަތުން ްއެ ްއެވެ. ްހަދަންޖެހެ މްދަީނެގްކަށް

ްވާންޖެހެ ްއަކަށް ްއާމްދަނީ ްމިންވަރުގެ ްފޫނުބެއްދޭ ްޚަރަުދ ްދައުލަތުގެ ްރައްޔިތުްނެގްްމިންވަރަކީ ްރާއްޭޖގެ ްއެއީ އެވެ.

ްއިތުރުކުރުމަށެވެ.ްރާއްޖޭގެްދެމެހެއްޓެިނވިްތަަރއްޤީްއަށް ށިގެްންވަނަްއަހަރުންްފ3116ްެް-3ެއވެ.ްްަޓކަްތަނަވަސްކަން

ްހިންގަމުން ްއަހަރީްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްބައްދަލުްގެންގޮސްފަިއވާ ްއާމްދަނީއާ ްލިބޭ ްކުރަންޖެހޭްބަޖެޓްތަކަކީ ްޚަރަދުތަކެއް ނޫން

ްގޮސްފައި ްހިންގަމުން ްްގޮތަށް ްބަޖެޓްތަކެކެވެ. ްޑެފިސިޓް ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްފޫބެއްދުމަށްޓަކަިއްް-4ވާ ްޑެފިސިޓް ދައުލަތުެގ

ް ްބޭންކުަތކަށް ްގެންދިޔުބި ޓްރެޜަރީވިޔަފާރި ްިވއްކަމުން ްފައިާސްދޫކުެރވޭްލު ްއަށް ްވިަޔފާރި ްއަިމއްލަ ްބޭންކުތަކުން ުމން

ްމަދުވެ ްވިޔަާފރިްމިންވަރު ްިވޔަފާރިއާްެއވެ. ްއެ ްމަަސއްކަތްްއާއި ްލޯުންގުިޅފައިވާ ްދިޔުމަށް ްއިތުރުވެ ްކުރިައރާ ތައް

ކިތަންމެްރަްއޔިތުންނެއްެގްހުންނަީންްުގޅިފައިރާްއޖޭގެްިވޔަފާރިތަކާްގުޅިަފއިާވްމަސައްކަތްތަާކްް-5ެއވެ.ްްދަތިވެްލިބުމަށް

ްއެްވަޒީާފއާ ްއާމްދާނީއާްެއވެ. ްނިކަމެތިވެްމީހުންގެ ްހާލަތު ްޢާއްމު ްރައްޔިތުންގެ ްހީނަރުވުމުން ްިވޔަފާރި ްއަމިއްލަ ްެއވެ.

ފާރިްބޭންކުތަކަްށްސަުރާކރުންްވިޔާް،ފޫބެއްދުމެެވ.ްއާމްދަނީްއިތުރުކޮށްޚަރަދުްސަރުކާރުގެްއަމާޒަީކްސަރުކާރުްް-6އެވެ.ް

ްބޭންކުނުކުރުސާބަރޯ ްހިންގުމެވެ.ްމެވެ. ްސަރުކާރުން ްސިޔާސަތުތަެކއް ްދޫކުރެވޭނެ ްފަިއސާ ްއަށް ްވިޔަފާރި ްއަމިއްލަ ތަކުްނ

ްއިތުރުވެް-7 ްރިޒާވް ްދައުލަތުގެ ްކުޑަވުމުން ްދަރަނި ްމެދުވެިރކޮްދައުލަތުގެ ްރިާޒވް ްއެ ްއަގަްށްއެވެ. ްފައިސާގެ ްބޭރު ށް
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ްާއމްދަނީްއިތުރުވެްިވގެންދެގެނައުމުގެްފުރުޞަތުްަސރުކާރަށްްހުޅުބަދަލު ަދއުލަތުެގްް،ެއވެ.ްެޓކްސްްނިޒާމުންްދައުލަުތގެ

ްއިތުުރވެ ްއުފެއްދުންތެރިކަން ްޤައުމުގެ ްކުޑަވުމުން ްައުގްް،ދަރަނި ްރުފިާޔގެ ްދިވެހި ްުކަޑކުރެވި ްތާށިކަން ްފައިސާގެ ބޭރު

ްދާނެ ްތިރިކުެރވޭނެްމަތިވެގެން ްއަުގ ްތަކެީތގެ ްްއެެވ. ްް-8ެއވެ. ްބިނާެވގެްނާވްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްމަްއޗަށް ްޭއގެ އިޤްތިޞާުދ

ްއިތުރުކޮށްް ްއިޤްތިޞާް،ތަނބުތައް ްވަރުގަދަްިދެވހި ްފުޅާކޮށް ްތަބުަތްއ ްައއުްދުގެ ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ކުރުމަށްޓަކައި

ްމަސަްއކަތްތަ ްައއު ްވިޔަފާރިތަކަާށއި ްރާއްޖެ ްއެްޖެހިފައިވާލަންހުޅުކަށް ްކަްނކަމަށްްްވުމާއި ްއެ ްުހޅުވާލެޭވއިރު ގޮތުން

ްރާް،ފަހިކޮށްދީމަގު ްގޮތަކަށް ްލިބޭނެ ްހިްތަވރު ްއިތުބާރާއި ްމަަސއްކަތްތަކަށް ްިވޔަފާރިތަކަށާއި ްއެ ްައދި އްޭޖެގްހިތްވަރުދީ

ްބަދަލު ްވަނީ ްޤާނޫނުތަކަށް ްގުޭޅ ްވިޔަފާރިާއ ްްެގންނަންޖެހިފައިޤްތިޞާދާއި ްއާމްދަނީެގްް-9އެވެ. ްދައުލަތުގެ ދިެވހި

ްއަދުލު ްަބޔަކަށް ްވީހާވެްސްގިަނ ްއިންމަންފާތައް ްިދވެްފުވެރިކަމާޞާވެރިކަާމއި ްގޮތަކަށް ްބެިހގެންދާނެ ްދައުލަުތެގްއެކު ހި

ްބަދަލުކުރަން ްަވނީ ްިސޔާސަތުތަްއ ނޑު ްްޖެހިފަމައިގަ ްސަލާމަތްވެްް-:އެވެ. ްމަޑުޖެހުމުން ްައއިސްފަިއވާ ް،އިޤްތިޞާދަށް

ް،ކޮށްދީށްްތެދުެވވި،ްހިންދަމާލެވޭވަރުްކޮޅަްވިޔަފާރިތަކަށާއިްމެދުްފަންތީގެްވިޔަފާރިތަކަށްކުދިްް،އިޤްތިޞާދުްހަލުވިކޮށްދީ

ްރަ ްބޭނުންވާ ްިވޔަފާރިތަކަށް ްހޯދައިއެ ްފަސޭހަތައް ްޖެހިފައްކާތެރިކަާމއި ްވަނީ ްްދޭން ްކުެރވޭްް-21އެެވ. ރާއްޖޭަގއި

ްނިސްބަތްް ްދައުުރވާ ްފައިސާ ްެއ ްރާއްޭޖގައި ްމިންވަރާއި ްހިފެހެއްޭޓ ްރާއްޭޖގައި ްފައިސާ ްބޭރު ްލިބޭ މަސައްކަތުން

ްޖެހިފައިތުރު ްވަނީ ްއިޤްދިްކުރަން ްޕްރޮގްރާމުއެވެ. ްއިޞްލާުޙުކރުމުގެ ްއަމާޒުަތއްްޞާދު ނޑު ްމަިއގަ ްހިމެނިގެންވާ ަގއި

ްރާވާފައި ްގުޅޭްްހާސިލުކުރުމަށް ްދާއިރާތަކާ ްއަންނަނިވި ްއިޞްލާޙުގޮްވަީނ ްޤާނޫނުތަކަށް ްހުރި ނުވަަތްް،ގެނެްސގެންތުން

ް ްނެތް ްތަޢާޤާނޫނުތައް ްޤާނޫނުތައް ްއެ ްތަރައްޤީހާލަތުގައި ްވިޔަފާރި ްރުފުކޮށްގެންނެވެ. ްވެއްޓެްއްކުރުަމށް ްފަދަ މަގުފަހިވާ

ްހުށަހަގާއިމު ްބިލުތަްއ ްފާހަގަކުެރވޭ ްކަމަށް ްބޭނުްނާވ ްކުރުމަށްަޓކައި ްނިންމާފަ ްސަރުކާުރން ްވަނީ ްމިގޮތުންްޅަން އެވެ.

ްނި ްރަޖިސްޓްރީހުށަހަޅަން ްިވަޔފާރި ްވާ ްއަމިންމާފައި ްމަސަްއކަތަކީ ްބިުލގެ ްޚިދުމަތެްއްކުރުމުގެ ްކަހަލަ ްަވކި އްަލްފަރުދަކު

ެއްް،ނަމަްއެއްްުނވަތަްގަެނވިްއކުމުގެްމަސައްކަތެއްްކުރާްނުވަތަްަވކިްބާވަެތއްގެްިވޔަފާރިް،ނަމަްވިޔަފާރިްުއސޫލުންްދޭ

ްިވޔަ ްރަޖިސްޓްރީްމަސައްކަތެްއ ްގޮުތގައި ްތަޢާރުފުކޮށްްފާރިެއއްެގ ްއުސޫލެއް ްވިޔަފާީރގެްް،ކުރުމުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި

މުޢާމަލާތްތައްްހިންގާްފަރާތްތަކާއިްލުއިްދެވޭނެްވިޔަފާރިަތްއްދެނެގަތުމެވެ.ްއަދިްއެކްސްޯޕޓްްއިމްޕޯޓްގެްޤާނޫނުގެްދަށުންް

ަބއެްއް،ްގެނެސްކަށްްބަދަލުމިންވަުރތަބަެއއްްާބވަުތގެްމުދަލުގެްޑިއުީޓގެްވާްްޑިއުޓީްަނގަންޖެހޭްމިންވަރުްަކނޑަައޅާފައި

ްނަގަން ްޑިއުޓީ ްްޖެހޭނުތަކެތިން ްހެދުމަށާއި، ްޑިއުީޓްްބައެއްގޮތަށް ްތަކެީތގެ ްބައެއް ްކުޑަކުރުމަާށިއ، ްިޑއުޓީ ތަކެތީގެ

ްއިޞްލާޙުްކުރުބޮޑު ްޤާނޫނަށް ްެއ ްނިންމާފަމަށްޓަކަިއ ްވަނީ ްުހށަހެޅުމަށް ްބިލު ްއަިދްއެްްގެނައުމުެގ ނޑާލެޭވ ްކަ ްޑިއުީޓ ވެ.

ނުމަށްްބޭނުންކުރެވޭްއްޙީްފަރުވާްޯފރުކޮށްްދިންސޫރާއި،ްޞިބަވާތްތަކާިއ،ްފޮތްްފަްކުެރވޭްތަކެތީގެްތެޭރގައިްާކބޯތަކެތީްކުޑަ

ްހިމެނެތަކެއްާޗއި،ްޕެޓްރޯާލއި،ްމެރިްންޑީސަލާއި،ް ްތަކެތި ްބޭނުންކުރެވޭ ްދިރިއުޅުަމށް ްްާޢއްމު ވެސްްއެވެ.ްީމގެއިތުރުން

ްވި ްފަންތީގެ ްމެދު ްއަދި، ްއުސޫުލތައްކުދި ްޤާނޫނީ ްކުރިއެުރވުމުގެ ްއަލާކޮށް ްބިނާކޮށް ްޤާނޫނެއްްްހިމެނޭްޔަފާރިތައް ވަކި

ްވާޒީފާްތަޢާރުފު ްގޮަތށް ްދަތިވާ ްހިންގުމަށް ްިވޔަާފރިތައް ްއެފަދަ ްކުރުމާއި ްއެކަށޭނަްއާ ްއުސޫލުތަކަށް ްހުރި ްޤާނޫނުަގއި ބެހޭ
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ްުނވަތަްއިސްިތސްނާ ްދިނުމާއިްލުޔެއް ްހޯދައި ްހިް،ެއއް ްހަލުވިކޮށް ްިވޔާފާރިތައް ްކްރެޑިްޓްގެރެއެ ްބޭނުންވާ ންީޓްްނގުމަށް

ްހޯދައިދީްސްކީމަށް ްހައިސިއްަޔތު ްގާއިމުް،ޤާނޫނީ ްހަމަތައް ްޤާޫނނީ ްގުޅޭ ްނިންމަވާފަކަމާ ްވަނީ ްއަިދްްކުރުމަށް ެއވެ.

ްދިވެހިރާއް ްއިްނވެސްޓްމަންޓަށް ްފޮރިން ްހިތްވަރުދީޖޭަގއި ްޮބޑަކަށް ްވީާހވެސް ްދޮުރް، ްއިންވެސްުޓކުރުމުގެ ރާއްޭޖގަިއ

ް ްހުޅުވާލަިދނުމަށްޓަކައި ްފުާޅކޮށް ްޢަވީހާވެސް ްފޮރިންްމަލުކުރަމުންދާމިހާރު ްކުރެޭވ ވެސްޓްމަންާޓްއިންްދިވެހިރާއްޖޭގައި

ްޤާނޫނުްއުވާލައި، ްރާއްޖޭގައިްސީދާްބެހޭ ްކުރާްއިންވެސްޓްމަންޓާްބިދޭީސން ްބެހޭްްގޮތުަގއި ްކުންފުންޏާ ްއުސޫލުތައް ގުޅޭ

ް ްލައިބިލިީޓ ްލިމިޓެޑް ްރާއްޖޭގައި ްފުރުޞަތުދިނުމާއި ްހިންގުމަށް ްތެރެއިން ްހިންގުމަށްްޕާޓްނަޤާނޫނުގެ ރޝިޕް

ްޕާޓްމަގުފަހި ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްއިޞްލާޙުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްއަިދްދިވެް،ގެނައުމާއިްނަރޝިޕާ ްމާލީ ހިރާއްޭޖގެ

ް ްއިޞްލާޙުތަކާ ްގެންަނ ްނިޒާމަށް ްަވޒީފާއިޤްތިޞާދީ ްފުރުޞަތުތަާކއި ްިވޔަފާރީގެ ްމިްއެކު ްއިތުރުކޮްށ ްފުރުޞަތުތައް ެގ

އަދިްވަނީްނިންމާފަްއެވެ.ްްކުރުމަށްފޮރިންްކަރަންސީްއެކްްސޗޭންޖުްޤާނޫނެއްްމެދުވެރިކޮށްްތަޢާރަފުްއްދެންނެވިްއުސޫލުތަ

ިއމުކުރުމަށްްވެސްްވަނީްނިންާމފަްއިލްްކޯެޓއްްގާްޞަްމާކެންޓަގުޭޅްމައްސަލަތައްްބެލުމަށްްޚާއްްްވިޔަފާީރގެްމުޢާމަލާތްތަކާ

ްއި ްމީގެ ްވިއެވެ. ްމެދުގަާޔއި ްިވޔަފާރިތަކުގެ ްބޭރުގައިްްވެިރންގެޔަފާރިްތުރަށް ްޝަރީޢަތުން ްމައްސަލަތައް ްދިމާވާ މެދުގައި

ކީުމގެްުއސޫލުންްނިންމުމަށްްބޭނުންވާްޒަމާނީްޤާނޫނީްއޮނިަގނެޑއްްށްޓަަކއިްއެފަދަްމައްސަލަތައްްތަޙްކުރުމަބަލައިްހައްލު

ތަކުގެްބިުލތައްްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްއެކަށަެއޅުމަށްްވެްސްވަނީްނިްނމާފަްއެވެ.ްމިްޕްޮރގްރާމުަގއިްހިމެނިގެންވާްޤާނޫނު

ނޑުްވަނީްމަްހުށަހެޅުމަށްޓަކައިްއެްމަޖިލީހަށްްފޮނުވުމަށްްހަމަޖެހިފައި އަންނަނިވިްގޮތުގެްްފިަޔވައްަސކަްށްބަހާލައ4ްިއިގަ

ަތއް.ްގުޅޭްޤާނޫނުތަކުގެްބިލުްއާްދެމެދުގައިްޓެްކސްްނެގުމ3122ާޖޫނ26ްްްއިނ3122ްްްޖޫނ2ްްްމަތިންނެވެ.ްމިްގޮތުންް

ގުޭޅްޤާނޫނުތަކުެގްްުގޅޭްޤާނޫނުތަުކގެްބިލުަތކާއި،ްބިމާްއާްދެމެުދގައިްވިޔަާފރިއ3122ާޫޖނ41ްްްއިނ3122ްްްްޖޫނ26ްް

ްރަހުނާ ްޤާނޫުނތަްބިލުތަކާއި ްކަްނކަމާގުޅޭ ްމާލީ ްބިލުތަާކއި، ްްކުގެ ްއަދި ްބިލުތައް. ްޤާނޫނުތަުކގެ 3122ްްޖުލައ2ްިގުޅޭ

ް 26ްްއިން 3122ްްޖުލަިއ ްިވޔަފާރިއާްކުދިްދެމެދުގައިއާ ްމެދުފަންތީގެ ްމައްސަަލްްއަދި ްބިލުތަާކއި، ްޤާނޫނުތަކުގެ ގުޭޅ

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުންެގ ްކަންަތއްަތއް ްހުށަހަޅާ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްވީމާ، ްބިލުތަެކވެ. ްޤާނޫނުތަުކގެ ްގުޭޅ ހައްލުކުރުމާ

ް ްގަާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރުންނަށް ްމ39ްާޢިއްޒަތްތެރި ްނަންބަރުގައިވަނަ ްއެްއވަނަ ް)ހ(ގެ ވާްްއްދާގެ

ްއިޙްްގޮތުގެް ްދެްނނެވީމެވެ. ްއެދި ްއިްއވަަވއިދެްއވުން ްމަނިކުފާނު ްމަތިން ްއެދެެމވެ. ްޤާބޫުލކުރެްއވުން ް:3ތިރާމު

ް 2543ްޖުމާދުލްއާޚިރާ ،2ްް ްރައީް.ޚާދިމުކުމ3122ްްޖޫން ްނަޝީދު. ްަރއީސުލްޖުމްހޫމުޙަްއމަދު ރިއްާޔްސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.

ްސިޓީފުޅާްފައިފޮނުއްވާ ްމި ްިއރާދަްވާ ްލިޔުންތައް ްއިތުރު ްޢިއްޒަތްތެިރްގުޅޭ ްތިޔަ ްަވުގތެއްަގއި ްމިއަުދގެ ކުރެއްިވއްޔާ

ްމެންބަރުންނަށްްމަޖިލީހުގެްއިދާރާްއިންްރައްދުކޮށްދޭނެ.ްޝުުކރިއްޔާ.

ްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްދިަޔއީްޝުކުރިއްާޔ. ްއެ ްއިިވގެން ްްދެންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްމާއްާދެގ39ްްަގވާއިުދގެ ވަނަ

ް)ހ( ްރައީސުލްޖުމްހޫްނަންބަރުގައ2ްިގެ ްމަތިން ްޮގތުގެ ްއިއްަވވައިެދއްވުމަްށްވާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ރިއްޔާ

ްފޮނުއްވާފައި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެކުްްވާްއެދިަވޑަިއގެން ްސިޓީފުޅާ ްއެ ްއަދި ންްލިޔެކިޔުްހިމެނިގެންވާްސިޓީފުެޅއް.

ްޢިއްޒަތްތެިރްއިރާދަ ްވެބްސައިޓުން ްފޮނުވާނަން.ްއަދި ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރިހަށް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއަދު ކުރެްއިވއްޔާ

ްނިމުނީ.7ްްނެ.ްއެޖެންޑާްއަިއޓަމުްވެގެންދާެވސްްއެކަންްަތރުތީބުްގޮތަށްްނެމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާ

ް

ްންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު..ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރަފްކުރ8ަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

8.2-ްް ްއައިޓަމު ްއ8ްައެޖެންޑާ ްމިދަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްް-8.2ށް ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްޢަބްދުއްރަހީމްްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްهللاްޢަބްދު ްއިންޓެ، ްގޮތުޕޮލިސް ްއިްއވުމުގެ ްިކޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްކޮމިަޝންގެ ްބިލުެގްގްރިީޓ ްއެ ން

ްބިލު.ްްކޮމިޝަންގެްްގްރިޓީޓެއިންްސުރުޚީްމަޖިލީހަށްްއިއްވުން.ްޮޕލިސް

8.3-ްް ްދާއިރ8.3ްާްއައިޓަމުއެޖެންޑާ ްވިލުފުށި ްރިޔާޟް. ްމެންބަރު ްހުށަްގެ ްޞިއްޙީްރަޝީދު ްހަޅުްއާވފައިވާ،ްދައުލަތުން

ްޞިއްޙީ ްފޯރުކޮށްދިނުމާއި ްބިްޚިދުމަތް ްަކނޑަެއޅުމުގެ ްިސޔާސަތު ްިއްއވުން.ޚިދުމަތުގެ ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްދައުލަތުންްުލގެ

ނަޑއެޅުމުގެްސިާޔސަތުްޚިދުމަތުގެްޞިއްޙީްފޯރުކޮށްދިނުމާއިްޚިދުމަތްްޞިއްޙީ ްނިމުނީ.ްއެޖެންޑާްއައިޓަމ8.3ްްުބިލު.ްްކަ

ްއެްހިސާބުންްނިމުނީ.8ްް

ް

ްކުރުން.ފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުްކުރެވިް.ްކުރިންްތަޢާރަފ9ްު

ް

ްްދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ްއެޖެން ްައއިޓަމު ްތަޢާރަފ9ުޑާ ްއިޞްލާޙުކުރެވި.ްކުރިން ްކުށެއް ްބިލެްއގެ ްވެްސްފަިއވާ ްމިއަދު ްކުރެްއވިްއޔާ ކުރުން.ްއިރާދަ

ްްކަމެއްްނެތް.ްއެފަދަ

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސް.:

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްތެިރްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްްގަލޮޅ2ްްު.:ސް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުް.:އެޖެންޑާްއައިޓަމުްް-2.:

ް ްަނންބަރު ްކުށ3121/29ްްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،ްޤާނޫނު ްމަނާކުރުމާގޭްނގު ްޤާނޫނަްތައް ް.ގެނައުމުެގްބިލުްށްއިޞްލާޙުްބެހޭ

ްއަޅުަގނޑުްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްބިލުްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުދާއިްގަލޮޅުްދެކުނު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްތިހުރިހާ ްދައުަރކަށް ްައއު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުރިއްޔާ ްއަްއސަލާމްޢަލައިުކމް. `

ްމެޖޯރިޓީް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއެހެންމެ ްއަިދ ްދަްނނަވަން. ްމަރުޙަބާ ްފުރަތަމަ ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް

ްއެ ްވެަވޑަިއގެްނކަމަށްޓަކައި ްމަނިކު ްމޫސާ ްީރކޯ ްރައީސް ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ މަނިކުފާނަށްްްލީޑަރުކަމަށް

ްބޭނުންވަނީްްޝުކުރުދަންނަވަިއ، ްދަންނަވާލަން ްެވސް ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން. ްވެސް މަރުޙަބާ

ްފައިދާވާނެ ްޤައުމަށް ްދީނާ ްމަސައްކަތްކުރާްރައްޔިތުންނާއި ްކަމެއްަގއި ްހަމަްްކޮންމެ ްފަރާތުން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ނަމަ

ްލިބެންޖެހޭްއެއްބާރުލުންްލިބޭނެ.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާންްޙުސައިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްވާހަކަފު ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަްތތެރި ްރައީސް. ްބަދަލުވިކަންްޢިއްޒަތްތެރި ްލީޑަރު ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްދެންމެ ޅުދައްކަމުން

ްކުރެއްވީތޯ.މަ.ްއެކަންްރިޔާަސތުންްއިޢުލާނުއިޢުލާނުކުރީ

ް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްްއެއްްްނިޒާމާ ްނޫން. ްނޫން. ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި

ްޖަލްސާ ނުޑްްމިއަދު ްއަުޅގަ ްނިމިފަ. ްވަީނ ްއައިޓަމުަތއް ްއެޖެންޑާ ްައއިޓަމުތައް ްއެ ްމަޖިލީހުގެ ްވަަޑއިެގންނެވިއިރު އަށް

ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް

ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފްްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޝުކުރިއްޔާް .ް ްނަންބަރު 3121/29ްޤާނޫނު ްމަނާކުރުމާ، ްކުށްތަްއ ްޤާނޫނަްގޭްނގު ްހުށަހަޅާފައިްށްބެހޭ ވާްްއަޅުަގނޑު

ް ްދަންނަވާލާނަން. ްް-2އިޞްލާޙުތައް ްއަންނަނިވިްް:2ޤާނޫނުގެ ްާމއްދާ ްއިްޞލާޙުކުރުން.ްްވަނަ ްމާއްދާްް:2ގޮތަށް ވަނަ
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ްހިފެހެއްިޓގެންވުން ްަޙއްޤު ްަބއެއް ްލިބިދޭ ްއިން ްބަންދުކުެރވޭްޤާނޫނުއަސާސީ ްކުށެްއެގްތުހުމަތުގައި ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ .ްމި

ްމާއްދާތަކުަގއިް ްއަންނަނިވި ްތެރެއިްނ ްޙައްޤުތަކުގެ ްލިބިދޭ ްއިން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަށް ްމީހާ ްހައްޔަރުކުެރވޭ ނުވަތަ

ވަނ31ްްަޤާނޫނުގެްް-3ވާްޙައްޤުަތއްްއެްމާއްދާތަުކގައިްަބޔާންކޮށްަފއިވާްމިންވަރަށްްހިފެހެއްިޓގެްނވުން.ްްބަޔާންކޮށްފައި

ްާއއި،ް ްއާިއ،32ްްމާއްދާ ްއާިއ،33ްްމާއްދާ ްމާއްދާ 34ްްވަނަ ްއަދި ްމާއްދާ ްއިތުރުކޮްށްދެންހުރ35ްްިވަނަ ވަަންމާއްދާ

ް ްތަރުތީބުކުރުން. 31ްްމާއްދާތައް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހިފެހެއްޓިގެްނވުން. ްޙައްޤު ްހަނުހުރުމުގެ ްާމއްދާ. ވަަނ59ްްވަނަ

ްތިމާ ްދަށުން ްހަނުހުރުމުގެްްމާއްދާގެް)ނ(ގެ ްަމުއލޫމާތެއްްނުދީ ްއެްއވެސް ްފިޔަވަިއްއިތުރު ްއަންަގއިދިނުން ްކާކުކަން އަކީ

ްލިބިފައި ްދަްޙައްޤު ްޤާނޫނުގެ ްމި ްބަންދުވީނަމަވެސް ްތުހުމަތުގައި ްކުށުގެ ްެއއްެވްސްށުން ްޙައްޤު ްެއ ްއަށް ްމީހާ ކުރެޭވ

ް ްއެވެ. ްލިބިގެެނއްނުވެ ްމ32ްަމިންވަރަކަށް ްތަހުޤީޤު ްމާއްދާ. ްޙަްއުޤްވަނަ ްމިނިވަންވުމުެގ ްބަންދުން ރުޙަލާގައި

ބަްސްގެްހެކިްފޮރުވުމަށްްނުވަތަްހެކިމީހާްހިމެނޭްމައްސަލައިްކުރެވިފައިވާްމީހަކުްއެއްޓިގެންވުން.ްކުެށއްގެްުތހުމަތުހިފެހެ

ްކޮށްފާނެ ްމަަސއްކަެތްއ ްފޯރުވުުމގައި ްނުފޫޒެއް ްމީހަކަށް ްހުރި ްާހޒިރުްދޭން ްކޯޓަށް ްުނވަތަ ްވެދާނެނުކަމަށްޓަކައި

ްފިލާފާނެ ްނުވަތަ ްނުރައްކަލެްއްްކަމަށްޓަކައި ްސަލާމަތަށް ްމުޖްތަމަޢުގެ ްނަމަ ްދޫކޮށްލައިފި ްބަންދުން ްނުވަތަ ކަމަށްޓަކައި

ްބަންދުަގިއްްކުރިމަތިވެދާނެ ްމީހަކު ްކުރިން ްޙުކުުމގެ ްޝަރީޢަތުން ްޙުކުމުެގ، ްޝަރީޢަތުން ްމެނުވީ ކަމަށްޓަަކއި

ްޤާނޫނު ްކަމަށް ްބަހައްޓަިއގެންްނުވާނެ ްކޮށްފައިް:5އަސާސީގެ ްބަޔާން ްާމއްދާަގއި ްދަށުންްްވަނަ ްޤާނޫނުގެ ްމި ވީަނމަވެސް

ްވެދާނެްކަމަށްލާމަތަށްްނުރައްކަލެއްްކުރިމަތިނަމަްމުޖްތަމަޢުގެްސަްކުށެްއގައިްތުހުމަތުކުރެވޭްމީހާްބަންދުންްދޫކޮށްލައިފި

ކަމަށްްބަލާްްކޮށްފާނެޒެއްްފޯުރވުމަށްްަމސައްކަތްފޫބަލައިްއަދިްެހކިްފޮރުވުމަށްްނުވަތަްހެކިބަސްްދޭންްހުރިްީމހަކަށްްނު

ނޑިޔާރަށްް ްފަ ްައމުރުކުރުމަށް ްބެހެއްޓުމަށް ްބަންދުގައި ްނިމެންދެން ްމަރުޙަލާ ްަޝރީޢަތުގެ ްއާއި ްމަރުޙަލާ ތަޙުޤީޤު

ްެއވެ ްހިފެހެއްޓިގެްނވެ ްބޭނުމަކަށްޓަކައި ްާޤނޫނުގެ ްމި ްމިންވަރަށް ްއެ ްޙައްޤު ްއެ ްމަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ވަަނ33ްް.

ް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްހިފެހެއްޓުމުގައި ްރިޢާޔަތްކުރުން.27ްްމާއްދާ.ްޙައްޤުތައް ްއަށް ްމާއްދާ ް)ހ(.33ްްަވނަ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްޤާނޫނުގެ 31ްްމި ްއާިއ ްމާއްާދ ްހިފެހެއްޓިގެނ32ްްވަނަ ްަޙްއޤުތައް ްައސާސީ ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްމާއްާދގަިއ ވަނީްްވަނަ

ް ްމާއްދާގ27ްެޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދަށުންނެވެ)ންވަނަ ް)ށ((ގެ ްމިްނވަރަްށްް-. ްއެ ްޙައްޤުަތއް ްއެ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ މި

ްްހިފެހެއްޓިގެން ްޤާނޫނުައސާސީގެ ް)ށ(ގައ27ްްިވަނީ ްާމއްދާެގ ނޑަެއޅުމުަގިއްްވަނަ ްކަ ްކޯޓުން ްމަތިންތޯ ްގޮުތގެ ވާ

ނުގެްދަށުންްއެްއަސާީސްނުކުތާްއަށްްވެސްްމިްޤާނ7ްޫވަނަްާމއްދާގެް)ނ(ަގއިްބަޔާްނކޮށްފަިއވ27ްްާޤާނޫނުއަސާސީެގް

ކަމަށްްކޯޓުންްބަލަންވާނެްއެވެ.ްްްވާްޙައްޤުތައްްއެްމިންވަރަށްްހިފެހެއްޓުމުގައިްަރއްޔިތުންގެްމަިޖލީހުންްރިޢާޔަތްކޮށްފައި

ކުރަމުންްގެންދާްއެއްެވސްްޤާނޫނުގެްދަށުންްޙުކުމްްތަންފީޛުވަނަްމާއްދާ.ްބައެއްްއެެހންްޙައްޤުތައްްހިފެހެއްޓުން.ްމ34ްްި

ްޙުކުމުގެމީ ްލުއިކޮށްދެވޭނީ ްއަދަބު ްވިަޔސް ްގޮތަކުން ްއެހެން ްނުވަތަ ްދަށުން ްޕެރޯލްގެ ްބަިއްްހަކަށް ްދެ ތިންބައިކުޅަ

ާވްްވަނަްމާއްދާގައިްަބޔާންކޮށްފައ32ްިވަނަްާމއްދާްާއއ31ްްިވަނަްމާއްދާ.ްމިްޤާނޫނުގ35ްްެކުރުމަށްފަހުްއެވެ.ްތަންފީޛު

ނުވާެންނިގުަޅއިގެެނގެންކުރުމުގެްނިަޔތުގައިްއެްއވެސްްމީހެްއގެްކިަބއިންްލުއްެޤއްްސިާޔސީްމަޤުޞަދެއްްހާސިއެްއވެސްްޙަ
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ް ްޤާނޫނަށް ްތަޞްދީޤުޢައެވެ.ްމި ްފާސްވެ ްޤާނޫނު ްމި ްފަށާނީ ްާޝއިޢުމަލުކުރަން ްގެޒެޓުގައި ްސަރުކާރު ްދުވަހުްންކޮށް ކުރާ

ނޑުްމިްހުށަހެޅުމުގައިްެވސްްބަޔާންކޮށްަފއިްއޮތްހެންްމީގަ ނޑުްއެއްްބޭނުން،ްފެށިގެންނެވެ.ްއަުޅގަ އިްހަމަްއެްނމެްމައިގަ

ްފަރާތްތަްއްފަސޭހަަކމާ ްކުށްތަުކގަިއްބައިވެިރވާ ްގޭްނގު ްމުޖްތަމަޢަްސަބަބަކީ ްތަކުރާރުްއެކު ްކުށްކުރުން ްނުކުމެ ކުރަމުންްށް

ތިބޭްބަަޔކަށްްއުލަކަށްްބަދަލުކޮްށްޒުވާނުންނަީކްމިފަދަްކުށްކުުރންްސަލާމަތްވެްގެންދާތީވެްމުޖްތަމަޢަކީްއަމަްނއަމާންްމާޙަ

ނޑުމެންްަޤއުމުަގއިްމިއަދުް ނުޑްހުށަހެޅިްބިލެއްްމިއީ.ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްފަދައިންްއަުޅގަ ހެދުމުގެްނިޔަތުގައިްއަުޅގަ

ްގޭ ްއާއި ްމެރުމާ،މާރާމާރީ ްމީހުން ްކުށްތަާކއި ްމެދުަގިއްްމިްްންގު ްޮގއްސަ.ްރައްޔިތުްނގެ ްއިތުރުެވގެން ްއަށް ްއިންތިހާ ވަނީ

ްކަންބޮޑުވުން ްއޮތް.ްއެހެންވީމާވަރަްމި ްބޮޑަްށްއެބަ ްއެބަް،ްށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްަމޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްމިއަދު ަރްއޔިތުން

ްގުުޅން ްަރއްޔިތުންނާ ްަކންތައްތައް ްމިކަހަލަ ްވީހާއެދިަވޑަިއގަންނަާވ ްމައްސަލަތަްއ ްފަދަ ްމި ްަހއްލެްއްވެްހުރި ްއަވަހަށް ސް

ންްމޯލްޑިވްސްްޕޮލިސްްސާރވިސްްއާއިްއަިދެވސްްގުޅުންހުރިްއެހެނިހެންްގުޅިގެްހޯއްދަވައިެދއްވުމަށް.ްައޅުަގނުޑްމިކަމާ

ްގޮ ްސާފުކުރިންމުއައްސަސާަތކަށް ްމަޢުލޫމާތު ްމިަކމުގެ ްުޒވާނުންނާްސް ްބަެއއް ްަބއިވެިރވާ ްކަންކަމުގައި ްމިކަހަލަ ްއަދި .

ްއެ ްޤަބޫުލކުރެވެނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްހެދިން. ްކޮްށ ްެވސް ްމަްޝވަރާ ްވާހަަކތަކުްވެސް ްުޒވާނުންްމީހުންގެ ްކުށްކުރުމަށް ން

ްމި ްފަސޭހައިން ްއިންްްއެންމެ ްފަސޭހަ ްވަރަށް ްމަގު ްސަލާމަތްެވވޭނެ ްއެކަމުން ްެވސް ްކުށެއްކޮށްފައި ްއެމީހުން ދެވެނީ

ްއަޅުް ްމިގޮތަށް ްއެވެ. ްއޮންނާތީ ްގޮތްތަެކއް ްރެކެވޭނެ ްއެކަމުން ްއެވެ. ްދާތީ ްހުރިްތަނަވަސްެވގެން ްމިހެން ނޑުމެންނަށް ގަ

ނޑުެގްވިސްނުމުަގއިްމިކަުމގަިއްމިހާރުްއުޅެމުންދާްުޒވާނުންްވެްސްްވާްދުކޮށްލެވިއްޖެްކަމަށްހޯލްތައްްބަންލޫޕް ނަމަްއަުޅގަ

ްޒު ްވަންނަމުންދާނެ ްއަލަށް ްމިކަމަށް ްދިޔުނޫންނަމަ ްދުރަށް ްމިކަމުން ްވެސް ްފުރުޞަވާނުން ްބޮޑަށްްމުގެ ްވަރަށް ތު

ް ްވޭތުވެހުޅުވިގެންދާނެ ްމި ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްދާދ3ްިދިޔަ ްވެސް ްދުވަހު ްހޯމްްްއަހަރު ްމިތަނަށް ފަހުން

ް ްާރއްޖޭެގ ްވިާދޅުވި ްވަަޑިއގެން ްވ32ްާމިނިސްޓަރު ްޮގއްސަ ްމަުރވެގެްނ ްޒުވާނުންތަެކއް ްގިނަ ކަމަށް.ްްވުރެްނ

ވެްސްްކަމަށްްދެިކގެންްއަޅުަގނޑުމެންްމިހާރުްެއކުްައޅުަގނޑުމެންްއެންމެންގެްެވސްްޒިްނމާްއެއްްއޮތްއެހެންކަމަށްވުމާް

ްމަސަްއކަތްްމި ްވެސް ްޤާނޫނެއްތަނުގައި ްސަންސެޓް ްއެބަދަން ްއެއާކުރަމުން ްހަމަ ްެވސް. ްމަސައްކަތް ގުޅުންހުރިްްގެ

ނ ްއަުޅގަ ްކުރިން ްތަންކޮެޅއް ްމިހިރީ ްއެހެންވީމާކަންތައްތަެކއް ްމިހުރީ. ްލެިވފައި ްޑަްށ ްގޮތުަގިއް، ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ އަުޅގަ

އިރަށްްވެސްްމިްޤާނޫނުތަކަށްްމިްއިޞްލާޙުތައްްގެެނވިފައިްހުރުމަކީްައޅުަގނުޑްސަންސެޓްްޤާނޫނުގެްމުއްދަތުްހަމަވާންވާ

ްމުހިއްމުްޤަބޫލުކުރާ ްވަރަށް ްހަމަ ްއަދަބުތަކެއްީދްގޮތުަގއި ްބޮޑެތި ްުޒވާނުްނތަކަކަށް ްއުޅެނީ ްމި ްހާލެއްގައި ކަމެއް.ްއެްއވެސް

ް ްނިުގޅަިއގަްނނާކަށެއް ްޙައްޤުތަެކއް ްުހރި ްލިބިފައި ްގައިމުނޫންޒުވާނުންތަަކކަށް ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްިވސްނުމަކީް. ވެްސ

ްވަޔަލެމިދެން ްގޭންގު ްާޚއްޞަކޮްށ ްވަކިން ްމާރާމާރީއާ ްކުށްކުރުމާއި ްއިތުުރވެގެްންނެވިހެން ްއަށް ްއިންތިހާ ްިމއަދު ންސް

ނޫންނަމަްދާްްދިނުން.ްއެކަުމަގްއުޅޭްޒުވާނުންނަށާއިްވަންނަންްވިސްނަމުންކަންްހުއްޓުވުމަްށްމަގެއްްކޮށައިގޮއްަސވާތީްއެް

ިތމަންނަގެްމިވެނިްޙައްޤުތަެކްއްްމެއްަގއިްބަިއވެިރވެއްޖިްއޔާކަްްއެކަމަށްްވަެދވެމުންދާްުޒވާނުންނަށްްވެސްްތިމަންނަްމިއިން

ްމިހާް ްއަށް ްތިމަންނަ ް ްކަާމއި ްނިގުޅަިއގަނެވޭ ްއެްްއެބަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްލިބޭކަން ްއެބަ ްއަދަބުތަކެއް ްމިވެނި ބޮޑު
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ްއޮ ްއެނގިފައި ްމިކަމުންްފަރާތްތަކަށް ްމުޖްތަމަޢު ްމި ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫުލކުާރ ނޑު ްއަުޅގަ ުތމަކީ

ްދާނެ ްެވެގން ްފިޔަވަޅަކަށް ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްހަމަ ްވަކިންްްސަލާމަތްކުރުމަށް ްއަދި ްޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްފުލުހު ްތަޙުޤީޤުްޚާއްޞަކޮށް ްމައްސަލަތައް ްމިފަދަ ްހަްކުރަމުންން ްވެސް ްޙަޤީޤަތުަގިއްދާއިރުަގއި ްސަބަބުން ނުހުރުމުގެ

ްމަން ްފެންނަމުންދާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަރާލާފައި ްމީހަކު ްނޫންނަމަ ްވަޅިހަރާފައި، ްގަޔަށް ްމީހުން ްޮގްސްޒަރަކީ ވެސް

ްއެ ްސަބަބުން ްއޭގެ ްއޮތީމަ ްޙަްއޤު ްހަނުހުރުމުގެ ްއެ ްަނގަމުންދާކަން.ްްމިއަދު ްަފއިދާތަކެއް ްނާޖާއިޒް ފަރާތްތަކުން

ްްރައްޔިތުންގެ ްވަރަށް ްޙަޤީަޤތުގައި ްހަނުހުންނަނީއޭ.ްމެދުަގއި ްގޮސް ްވެސް ްމަރާފައި ްމީހުން ްމިއީ. ްއެްއ ޝަކުވާ

ްޔަޤީން ްމި ްކުާރްއެހެންވީމާ، ްމި ްހަމައެކަނި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދޭންޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނުޑމެން ްވެސް ްަރއްޔިތުންނަށް ކަން

ްމި ްލިބިަފއި ްޙައްޤުތަކެއް ްޫނންނަމަ ްފައިދާތަެކއް ްނޫންކަން.ްރަމަސައްކަުތގެ ްމީހުންނަށް ްކުށްކުރާ ްޭއގެްހުރީ އްޔިތުންނަށް

ދާްކަމުގެްޔަޤީންކަންްްުކރަމުންގޮތަްށްއަޅުަގނޑުމެންްމަސަްއކަތްްވެސްްވާންެޖހޭނެްކަމަށާއިްއަދިްއެްފައިދާްމާްބޮޑަށް

ްފާ ްކުރިްންހަމަ ްވާހަކަކޮުޅްނިންމާލުމުގެ ްހަމަ ްދޭން.ްއަޅުަގނުޑގެ ްެޖހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭނުންްވެސް ހަގަކޮށްލަން

ްމީހުންނަށްް ްގޯނާކުރާ ްޖިންސީ ްުކޑަކުދިންނަށް ްއިޞްާލޙުތަކަކީ ްމިއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ނޑު ްއަޅުގަ ްޤާނޫނަށް މި

ްނިގުަޅއިގެންފައި ްހަމަ ްޙައްޤުތައް ްއެ ްޤާނޫނުަގިއ ނަޑއަޅާފަިއވާ ްކަ ްމަޖިލީހުން ްމި ްމިންވަރަްށްްއަޅުަގނޑުމެން ވާ

ްހުށަހެޅުން ްމި ްހުރީ ްމި ްމީްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްމިއީ ްަޤބޫލުކުރަނީ ނޑު ްެވގެންްހުށަހަޅާފަ.ްއަޅުގަ ްފައިދާތަކެއް ގެްސަބަބުން

ްއެހެނިހެންްްދާނެ ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްއިތުރަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައްކާތެިރކަން ްސަލާމަތާއި ްމުޖްތަމަޢުގެ ކަމަށް.

މިްބިލަށްްތިްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންެގްކަމަށް.ްއެހެންވީމަ،ްްމުއައްސަސާަތކަށްްދެވޭްއެއްާބރުލުމަކަށްްވެސްްވާނެ

ްކަމަށްްއުއްމީދުކުރަން.ްަވރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ްްފަރާތުންްވެސްްއެއްބާރުލުންްިލބޭނެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަްއޔިތުްނެގްްގައ3122ްިލްްއެޕްރ22ްްީވަނީްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމިްބިލުގެްފުރަތަމަްކިޔުންްއިއްވާަފއި

ންޑާްައއިޓަމުްހުޅުވާލަން.ްިމްސަށްްމިްއެޖެވަނަްޖަލްާސގަ.ްއަޅުަގނޑުްބަހ27ްުތަމަްދައުރުގެްމަޖިލީހުގެްމިއަހަރުގެްފުރަ

ނަޑއެޅިފައިބަހު ދަންނަވާލަނީ.ްްވާްގޮތްްައޅުަގނޑުްމިހާރުްމިްގަިޑއިުރގެްަވުގތުްބެހިގެނ4ްްަގޑިއިރު.4ްްވަނީްްސަށްްކަ

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ ްވަގުތު ްބަހުގ4ްަހު( ނަޑއެޅިފައިިޑއިރުގެ ްކަ ްމިހާރު ްްަސކަށް ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްވަނީ. 2ްްއަށް 26ްަގޑި

ް.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީމިނެޓ6ްުައށްްްަޤއުމީްޕާޓީމިނެޓު.27ްްމިނެޓުއިުރ،ްޕީ.ޭއްައށ6ްްްގަޑ2ްްިުރ.ޕީްއަށްްމިނެޓުއިރު.ްޑީ.އާ

ް ްނިސްބަތްނުމިނެޓ6ްުއަށް ްޕާޓީައކަށް ްަވކި ްމެންބަ. ްކޮންމެ ްވާ ްފުރަތަަމްމިނެޓ6ްުރަކަށް ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑު އިރު.

ްްްށް.ްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްހުޅުންހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢި

ް

ްހުޅުންހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކުވން:
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އުްދައުަރކަށްްހުރިހާްމެންބަރުންނަށްްމަރުޙަބާްވެސްްއަްރިްރައީސް.ްމަޖިލީހުގެްއަެނއްކާް`ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަްތތެ

ްބެހޭ ްމާރާމާރީއާ ްކުށްތަާކއި ްގޭންގު ްހަމަ ްވެސް ްދިޔައިރު ްނިމިގެން ްދައުރު ްމިދިޔަ ގޮތުންްްދަންނަވަން.ްއަޅުަގނޑުމެންގެ

ތްތައްްގުޅިގެންްބެހޭްފަރާްއެކަންްހުއްުޓވުމަށްޓަކައިްބިެލއްްމަޖިލީހާއިްމިނިވަންްމުއައްސަސާތަކާއިްއަދިްދައުލަތުގެްކަމާ

ްގަދަވެފަިއް ްވަރަށް ްފޯރި ްބިލުގެ ްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅައި،ްއެ ްމަޖިލީސްްނިމިގެންްމި ްއަުޅަގނުޑމެންނަށް ްަވގުތެްއަގއި އޮތް

ދީގެންްވާހަކަަތކެއްްަދއްކަުމންްގެންދިޔަްބިލަކަށްްވެގެންްްދިޔައީ.ްއަދިްއެްޤާނޫނަށްްަސންސެޓްްޤާނޫނުގެްނަމުންްނަން

ނޑުްއުސޫލުތަުކގެްމަްއޗަށްްބަލާއިރުަގއިްދެންމެގަިއްްހޭދިޔަ.ްމިްބިލާްބެ ނޑުމެންްހަމަްވާހަކަދެއްިކްމައިގަ ގޮތުންްއަޅުގަ

ްދާއިރާް ްއުތުރު ްމެންބަރު،ްމާފުގަލޮޅު ްޢިއްަޒތްތެރި ްިޢއްޒަތްގެ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްއަޙްމަދުްކުރައްވާތި.ްގަލޮޅު ްމެންބަރު ތެރި

ްމަިއަގނޑުްމަޚުލޫފު ްބިލުގައި ްހުށަހެޅުއްވި ްއެކުަލވާލާފައިްއެ ްިގނަްގޮތެްއގައި ްވަރަށް ްމިދެންނެިވްްވާ ކަންތައްތަކެއް

ވާނެ.ްނަމަވެސް،ްމިްދެްބިލަކީްމުޅިންްތަފާތުްދެް ޚާއްޞަްިފޔަަވުޅްއެޅުމާްބެހޭްބިލުަގއިްއެކުަލާވލެވިފައިްްކުށްކުރުމުން

ްދެ ްބިލަށް ްއޮތް ްގޮތުން ްބެހޭ ްމަނާކުރުމާ ްކުށްތައް ްވާީތވެ،ްގޭންގު ްކަމަށް ްހުށަހެޅުއްިވްބިލެއް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ންމެ

ްބިލާއި،ްދެ ްމި ްފަހަރުގައި ްކުރަނީ ްމި ްތާއީދު ްބިލަށް ްދަންނަވަން.ްއެ ްވާހަކަ ްތާއީުދކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްމީގެްއިޞްލާޙަށް ން

ްހަތިޔާރު ްތޫނު ްއަޅުކުރީަގއި ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާގެންުގުޅމާ ްފާސްކޮށްފައިވާ ނޑުެމން ްގަ ނޑުމެންނަ، ްއަޅުގަ ްބިލު ްދެ ށްްމި

ްވާ ްކަމަށް ްގެންެދވިްއޖެ ްގޮުތގައި ްސިޔާސީްްރަނގަޅު ްއަދި ްދާ ްމި ްދެެކެވމުން ްވާހަކަ ްތެރޭގައި ްރައްޔިތުންގެ ނަމަ

ްހުށަހަޅާފައި ްހުށަހެޅުންތަކެްއ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްއިން ްޔޫ.އެން ްާޚއްަޞކޮށް ްއަދި ްސަންެސޓްްްފަރާތްތަކާއި ވާ

ްނުގެްނގޮ ްުކރިއަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެދވިދާނެޤާނޫނު ްކުރިއަށް ްގޮތެްއގަިއ ްރަނގަޅު ްވެސް ްބިުލ ްމި ކަމަށްްްސް

ނޑުްވެސްްހިމެނޭްކޮމިޓީއަކަށްްއަޅުަގނޑަށްްފެންނާތީްއެ މިްބިލުްކުރިންްވެސްްްވާހަކަްމިދެންނެވީ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުގަ

ްހަމަމަސައްކަތް ްވަނީ.ްައދި ްއުއްްއެްކުެރވިފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްދެން ްމަސަްއކަްތްގޮތުގަްްމީދުކުރާގޮތުން ްބިލުގެ ްމި އި

ްދިމާލަށް ްކޮމިޓީއާ ްއެ ްމުައއްސަސާ.ްިމްްކަމަށްްދާނީ ްއެއް ްދައުލަތުގެ ނޑުމެންނަކީ ްރަީއސް،ްއަުޅގަ ވާތީވެ.ްޢިއްޒަތްތެރި

.ްރަްއޔިުތންްއެބަްބޭނުންވޭްހިމާޔަތާއިްެރވިފަިއާވްދައުލަތެއްގެްގޮުތގަބާރުްވަކިކ4ްުދައުލަތްްމިއަދުްހިނގަމުންްމިްދަނީް

ްމަނާކޮށްރައްކާ ްކުށްަތއް ްގޭްނގު ްބޭނުްނވާއިުރަގިއްް،ތެރިކަން. ްަރއްކާތެރިކަން ްކިބައިްންހިމާޔަތާއި ްމީހުންގެ ްއެފަދަ އަދި

ްސަރުކާރުންް ްއޮންނަން. ްހޯދިފައި ްރައްކާތެިރކަން ްހިމާޔަތާއި ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ްރައްޔިތުން ްވެްސ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްރައްޔިތުން ްސަރުކާުރން ްއެދޭ، ްދިވެހިރާއްޖޭެގްކަންކަމަށް ްބީދައިން، ްއެދޭ ްކަންކަމަށް ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ނަށް

ްޤާނޫނީް ްބޭނުންވޭ. ްއެބަ ްފޯރުކޮށްޭދން ްކަންތައްތަެކއް ްރަްއޔިތުްނނަށް ްެވސް ްއިްނ ްާދއިރާ ްޤާއިމުކުރާ ޢަދުލުއިންޞާފު

ްެއކަަމކަ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްދާއިރުގައި ްބަލަމުން ްބިނާވެ ްމަްއޗަށް ްހަމަތަކުގެ ްވާހަަކްއުސޫލުތަާކއި ްފާޑުކިަޔިއގެން ށް

ްއެއް.ް ްވާހަކަ ްއެްއވެސް ްނުބުނެވޭނެ ްނެތް ްތެރޭަގއި ްއުސޫުލތަކުގެ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއެއް ްދާއިރާ ްއެްއވެސް ނުދެއްކޭނެ

އުސޫލުތަުކެގްްއިސްލާމީްއުސޫލުަތކާިއްޚިލާފުނުވާްގޮތުގެްމަތިންްމިިނވަންްޑިމޮކްރަޓިކްްމުޖުތަމަޢެްއގައިްވާހަކަްދެެކވޭނެ

ނޑިޔާރުްނެގްފާޅުކުރުންްިމަވނީްފުޅާކުރެވިފަ.ްއެހެންްމިދެންނެވީްމިއިންްކޮންމެްކަމެްއްޮގސްްޖެޚިޔާލު،ްމައްޗަށް ހެނީްފަ
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ްބަލާއިރުގަިއްއަތްމަތީގަ ްހާލަތަށް ްހުރި ްމިއަުދ ްބިލުތައް ްއެހެންނަމަވެސް، ްވެއްޓެނީ. ްމި ްގޮސް ްތެރެއަށް ްކޯޓު .

ްކަންކަންއަޅުަގނޑު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްްކުެރވިފައިމެްނގެ ްމި ްމިއަދުގެ ްގޮތުން ްފުޅާކަާމްހުރި ްއޮތްލެއް ޤާނޫނުއަސާސީ

އަހަެރްއހާްދުވަހުގެްތެރޭަގއިްމިްމަޖިލީހުންްނިންމަންޖެހޭްބައެއްްބިލުތައްްނެތުމުންްކަމަށްްބުނ3ްްެުތވެދިޔަްއެީކގައިްވޭ

ްކުށްވެރި ްދޫކުާރްވާހަކަާޔއި،ްކުށްވެރިންނާ ްމަގުަމއްޗަށް ްން ްރަނގަޅު ްކަންތައްތައް ްއަީކްޭދތެރޭ ްވާހަކަ ްުނކުރެވޭ ޮގތުގައި

އެއީްމީިޑއާަގއިްހަމައެކަނިްދައްކާްވާަހކަްއެއްްނޫން.ްރަްއިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްޤައުމީްސަލާމަތާްބެހޭްކޮމިޓީްއަށްްހައިް

ްވަޑަިއގެ ނޑިޔާުރން ްފަ ްކޯޓުގެ ްޖިނާޢީ ްއަިދ ނޑިޔާރުންނާއި ްފަ ްރެޯކޑިންކޯޓުގެ ްވާހަަކތަކުގެ ްދެްއކި އެބަހުރި.ްްން

ބޭފުޅުންނަށްްފައިދާއެއްވުމަްށޓަކައިްރަްއޔިތުންނަށްްކޮށްދެެވންްއޮތްްއެންމެްބޮޑުްކަމެއްްްމާ،ްމިކަމާްގުިޅގެންްއެްއެހެންވީ

ްއެ ްކަމަށް. ްކުެށއް ްެވއްޖެ ްިމއަދު ްވެސް ްބުނުމަކީ ްކޮށްދޭން ްކަމަށްްްމަޖިލީހުން ްތިބެންޖެހޭނެ ްވިސްނާ ްެއކަމާ ބޭފުޅުްނ

ްކަމަ ްކުށެއް ްިމއަދު ްވެއްޖެ ްވެސް ްސުޕްރީމްްްށް.ްކުށެްއްކަމަްށްވީބުނުމަކީ ްގުިޅގެން ްބުނުމާ ްެއއް ްވާހަކަ ްއެފަދަ ކަަމކީ

ްއެންމެ ްފަްކޯޓު ްއޮތް ްބުނަން ްބަސް ްދަޢުވާފަހުގެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްހުރިރާތް ްހާލު ްޤައުމުގެ ްމިީއ ގޮތަކީ.ްްކުރަނީ.

ް ްޤައުުމގެ ްމި ްއެެހންނަމަވެސް، ްނެތިން. ްދާކަށް ްއަށް ްވާހަަކ ްއެ ްދެން ނޑުމެންނަްށްއެހެންވީމާ، ްއަުޅގަ ްކުށްތައް މި

ނޑިޔާރުންްވަަޑިއގެންް މަނާކުރެވޭނީްމިްމަޖިލީހުގެްޓޫ.ފޯރ.ވަންްކޮމިޓީްއާއިްއަދިްޤައުމީްސަލާމަތާްބެހޭްކޮމިޓީްއަށްްފަ

ްހާމަކުރު ްނެރެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްތެރޭަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްވާހަކަތަްއ ްހުރި ްމިކަމަށްްދައްކަވާަފއި ްކުރީަގއި މުގެ

ްނެތްްއެްގެން،ފިޔަވަުޅއަަޅއި ްރައްކާތެިރކަން ްސަލާމަތާއި ްކާްބޭފުުޅންނަށް ނޑިޔާރަކަށް ްފަ ރަާކއި،ްމާލެްކަމަށާއި،ްކޮންމެ

ކަމާއި،ްމިފަދަްާވހަކަތައްްދައްކާަފއިްހުރުމުންްްއެއްްނުލިުބމުގެްސަބަބުންްސެކިއުރިޓީްުނބެލެހެއްޓޭނެއިންްދިރިއުޅޭނެްގެް

ްމެ ްމަޖިލީހުގެ ްޕާޓީައކަށް ްހިމެނޭ ްލިބިއްޖެއަޅުަގނޑު ްމިކަންކަމާޖޯރިޓީ ްއެްްއްޔާ ްކުރުމަށްޓަކައި ްމިކަންކަން ްިވސްނަިއގެން

ްއިންޒާރޭ ްމިކަންކަމާްބޭފުޅުންނަށް ްވަޑަިއގެން ްދެނީ ްްމި ްވަނީ ްެއވެްސ ްބުނުމުން، ްއެހެްނވީމާ،ްވާަހކަދައްކާށޭ ކުށަކަށް.

ް ްސަލާމަމިއަދު ްރައްޔިތުން ްައޅުަގނޑުމެްނ ްމަނާކުރުމަށްޓަކައި ްކުށްތައް ްހިމާޔަތްތްކުރުމަގޭންގު ކުރުމަށްޓަަކއިްށްޓަކައި

ްވާހަކަ.ްވަ ްމި ްހަމަ ްދަންނަވާލަން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިޢްޒަްތތެރި ނޑު ްަބލައިލަން.ްއަުޅގަ ްކޮްނކަމެއްތޯ ްއޮތީ ރަށްްކުރެވެން

ްއަބަދުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިވިސްނާތި. ްއެްއ ްވާަހކަ ްދަންނަާވ ްވެސް ްތެޭރގަިއ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމަޖިލީއީ. ހުެގްރަްއޔިތުންގެ

ްއަރަިއގަތުމުެގްހަ ްއަށް ްމުއައްސަސާ ްމި ްބާރަކުން ްއެހެން ްދައުލަުތގެ ްހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ްޤަދަުރ ްކަރާމަތާއި އިބަތާއި

ނޑުމެންނަކަށްްފުރުޞަތެއް ްއަޅުގަ ްއެނުދެވޭނެ ްކުރަނީ ްމި ްކަންކަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަތަުކެގްް. ްދައްކާ ފަރާތްތަކުން

ްފަް ްބަލަިއގެން.ްޤައުމު ްމަޖިލީހުން،ްމައްޗަށް ްމި ްއެއް ްައކީ ްއޮތީ ްޮގްއސަ ްހަލާުކެވގެން ްމަޖިލީހުނ28ްްްސާދަވެގެން ވަނަ

ް ްގޮތް. ްއޮތް ްހިނގާފައި ްކަްނކަން ްޤައުމުގެ ްމި ްފަަށއިެގން ްމާކުރިއްސުރެ ްއެީއ ްނޫން. ްނަހަދައިގެންނެއް 3114ްޤާނޫނު

ންްއޭުރގެްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްރައްޔިތުްނެގްގުޅިގެްހާދިސާއާވަނަްއަހަރުްމާލޭަގއިްޖަލުަގއި،ްމާފުށީްޖަލުގައިްބަޑިޖެހިް

ް ްއޭރުަގއި ްއިްއާވފައިވޭ ްބަޔާންކޮށް 2611ްްމަޖިލީހަށް ްއެ ްތިިބކަމަށާިއ، ްޖަލުގައި ުޒވާނުންެގ2611ްްުޒވާނުން

%ް ްހަމ1ްަ:ތެރޭގައި ްއަދި ްކަމަށް. ްމީހުން ްތިބި ްޖެހިފައި ްވަބާަގއި ްމަސްތުވާތަކެތީގެ ްކުރީގަިއްްމީހުންނަކީ އެހެންމެ
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ްނޮވެ 4ްމްބަރު ްމަޖިލީްހާދިސާއާްގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްބަލައިުގޅިގެން ްތަފާސްހިސާބުތަކަށް ްަބޔާނެްއގަިއ ްއިްއވި ލުމުްންހަށް

މީހުންްކަމަށް.ްމަްސތުވާތަކެީތގެްެއްއވެސްްމީހަކ51ްްުއެނގެނީްޖަުލގޭަގއިްކުށްވެރިްނގެްގޮތުަގއިްބަންދުކުެރވިފަިއްތިބީް

ްހަލާކުވަމު ްމުޖުތަމަޢު ްމި ްކަމަށް. ްުޒވާނުންނަކީްނެތް ްދެކެނީ ްމީހުން ްގިަނ ްިމއަދު ްެއއީ. ްގޮތަީކ ްއޮްތ ްއައިްސ ން

ނުޑވެްހަލާުކވެގެންްާދންްތިބިްބައެއްްކަމަށް.ްމިްަމޖިލީހުންްއެ ނޑުފު މީހުންްސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައިްޤާނޫނެއްްހެދީމާްްފު

ނޑާލާ ްފު ްޒުވާނުން ްހަދައިގެން ްޤާނޫނު ްސަންސެޓް ްމަޖިލީހުން ްްރައްޔިތުންގެ ްއެބައުޅޭ.ްކަމަށް ްވެސް ްމީހުން ދެކޭ

ް ްބަޑިޖެހި ްޖަުލގަިއ ްމާފުށީ ްދޫްްހާދިސާއާއެހެންނަމަވެސް، ްނެރެ ްމަގުަމއްޗަށް ްަރއީސްްގުިޅގެން ްއޭުރގެ ްކަމަށް ޮކށްލި

ޒުވާނުން.ްެއއ711ްްީމޫންްވިދާޅުވެފައިްވަނީްިތމަންނަްޕެރޯލެއްްވެސްްއެއްެވސްްއެއްެޗއްްނެތިްތިމަންނަްދޫކޮށްލީމޭްމައު

ްމަޤް ްމިސިޔާސީ ްދައްކަން ްމިއަދު ްނޫން ްެއއް ްވާހަކަ ްއެ ްވެދާނެ. ްފަހަރެއްގައި ްކަމަށް ްމިއަދުްްޞަދަކަށްޓަަކއި އުޅެނީ.

ްމީހަކުް ްކުށެްއގައި ްިކހިނެއްތޯއޭ ްވިދާުޅވަނީ ްމަޖިލީހަށްްވަޑަިއގަންނަވާ ްމި ނޑިޔާރުން ްފެންނަނީްފަ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކުށްހަ ްތަކުރާުރކޮށް ްތިއްޔަރުކުރާނީ. ްހަމަްކުރެވިަފއި ްެއއީ ްތެެދއް. ްއެއީ ްޖެހެނީ. ްމި ްގެންނަން ްމަގުމަތިން ްމީހުންނޭ ބި

ް ްތެދެއް.ްއެއީ ްބޮޑު 3114ްްވަރަށް ްދޫކޮށްލެވިަފިއވާ ްއަހަރު ްކޮށްފައ711ްިވަނަ ްކުށްތައް ްމީހުންްްމީހުންނާއި،ްބޮޑެތި ވާ

ްހަމަްޤާޟީންްވެސްްއެް ްތިބިކަްންއެއީ ްދޫކޮށްފައި ްހަމަްްމަގުތަކަށް ްއުސޫލުން ްތެދެއް.ްނަމަވެސް،ްވިދާޅުވާ ްބޮޑު ވަރަށް

ްއޭގެތެެރއިންްބައެއްްމީހުންްރަނގަުޅެވފައިްތިއްބާްެވސްްއެ ނޑުމެން ހުންްހިފާްމީްދުވެ،ްއެްމީހުންްފަހާްމިއަދުްއަުޅގަ

ްއަނެއްކާް ްއެްހައްޔަރުކޮށް، ްމަސްގުދަނެއްަގއި ްމުޖުތަމަޢުްްވެްސ ްހިފަހައްޓަންވީތޯ ްހައްޔަރުކޮށްގެްނ މީހުން

ްމެންބަރުގެްހަލާކުކުރުމަށްޓަކަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްބިލުގައި ްމަނާކުރެވޭ ްކުށްަތއް ްގޭންގު ްއެހެްނީވމާ، އި.

ްމަނާކުރުމުގެް ްކުށްަތއް ްގޭންގު ނަޑއަޅަން. ްކަ ްއުސޫލުތަެކއް ްއުޅެވޭނެ ްމީހުންނަށް ްމި ްސަލާމަތުން ްމި ްވެސް ކިބައިން

ް ްދިނުމުގެހައްދެއްނަމުގައި ްފަރާތަކަށް ްަވކި ްބާރުތަކެއް ްވެސްްްނެތި ްމީހަކު ްކޮންމެ ްގޮާވލާފައި ްމަގުމަތިން ސަބަބުން

ނޑިޔާރުންގެްވިސްނުމާްފިކުރުގެްމަްއޗަށްްބަލާއިރުަގއިްްގެންގޮސްްހަްއޔަރުކުރާްއުސޫަލށްްގޮއްސިްކަމަށްްވަނީ ވިްއާޔްފަ

ް ްބާރު ްޤާނޫނަކުން ްމިފަދަ ްދެން ްނުބުނާނަން ްޙުކުމްްއަޅުަގނެޑއް ނިޑޔާރަކު ްފަ ްހަލިބިއްޖެއްޔާ ްމަގުމަތީގައިްކޮށްފާނެ މަ

ނޑުމެންްބިލުތަކާިއްއަިދް ހިނގާފައިްދާްމީހަކަށްްވެސް.ްމިސާލަކަށްްމިްދަންނަވަނީ.ްއެކަންްނުކުެރވޭނެްގޮތަކަށްްައޅުގަ

ްއާދެ،ް ްކަމެއް. ްއެދޭ ްވަރަށް ްވިސްނުމަކީ ްމަޖިލީހުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ްބަްއޓަންކުރެވޭނެ ްކަްނކަން އަޅުަގނޑުމެން

ްއި ްވަރަށް ނޑުްއަޅުަގނޑު ްއަުޅގަ ްބިލަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމަނާކުރުމަށް ްކުށްތައް ްޭގންގު ްދަންނަވަން ްއެކީަގއި ޚުލާޞްެތރިކަމާ

ްރަނގަ ްބިލު ްމި ްއަިދްމިކަމުގައި ްއާއި ްވާހަކަ ްގެނެތާއީދުކުރާނެ ްފަރުމާކޮށްގެން ްފަހުްުޅްގޮތަކަށް ްއެންމެ ްބިލުގެ ްމި ސް

ްބި ްނާޅުވާނެ ްބޮލުގައި ްބަެއްއގެ ްވަކި ްމިއީ ްބިލުތައްްމަރުޙަލާގައި ްމި ްހަމައެކަނި ްނޫން ްސަރުކާރަކުން ްވާން. ްކަމަށް ލެއް

ްބާރުލާފަ ްއަޑަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްމީިޑޔާގެންނަނީ. ްގިނަ ްވަރަށް ްދަްނނަވަން ްވާހަކަތަެކއް.ްއި ްދަްއކައިފި ަގއި

ސީދާްރަްއޔިތުންެގްްސަންސެޓްްޤާނޫނަކީްސަުރކާުރންްހެދިްޤާނޫނެކޭ.ްެއއީްސަުރކާރުންްހެދިްޤާނޫނެއްްނޫން.ްއެީއްހަމަ



15 

 

ްމެންބަރަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑްހަމަ ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުރަމުން ްެވސް ްޤާނޫނެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަން ްއޮތް ްހަދާފައި މަޖިލީހުން

ްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންަނވަމުންްއިށީނދެލާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްގެމަނަފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމްްއަޙްމަދު

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި 3121/29ްޝުކުރިއްާޔ ްމަ، ްކުށްަތްއ ްޤާނޫނަށްްގޭންުގ ްބެހޭ ނާކުރުމާ

ހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުއްވުމަށް،ްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚުލޫފުްގެަނއުމަށްޓަކައިްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްއިޞްލާޙު

ްއިޞްލާ ނޑުމެންްހުށަހެޅުއްވި ްއަުޅގަ ްމީގެތެރެއިން ްނަމަވެްސ، ްދަންނަވަން. ްވާހަަކ ްާތއީދުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ޙަށް

ް ްބޭނުން.ްއޭގެތެރޭަގިއްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްފާހަަގކޮށްލަން ްވެސް ްހުރިކަން ްނުކުތާތަކެއް ްމުހިއްމު ވަނ58ްްަވިސްނާލަންޖެހޭ

ގޮތުންްވެއްޖެއްޔާްމިކަމަކީްްވަނަްމާއްދާްބުނ59ްާްމާއްދާގެްވާހަކަްއެަބއޮތްްލިޔުްއވާފައިްމިހާރުްވެސް.ްޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްވިސްނާލަންޖެހޭް ްފުންކޮށް ްވަަރށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްނަގާއިރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިނިވަންކަން ްހަނުހުރުމުގެ ޙަޤީޤަތުގައި

ްވިސްނަންޖެހޭ ްމި ްނަގާއިރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިނިވަންކަން ްހަނުހުރުމުގެ ްމި ްހަނުހުރުމަކީްކަމެއް. އެީއްްކަމަކީ

ްކުރެވެީންއެންމެް ްއެ ްިނގުަޅއިަގންނައިރު ްަޙއްޤު ްއެ ްަޙއްޤެއް. ްލިބިފައިާވ ްރައްޔިތަކަްށ ްިދެވހި ްކޮންމެ ޤާނޫނުއަސާސީން

ް ްފާހަގަކުރަން. ްއަޅުަގނުޑ ްކަމުަގއި ްސުވާލެްއ ްމުހިއްމު ްކޮށްލަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްމިއީ 58ްރަނގަޅުކަމެއްޯތ

ްާކކުކަ ްއަކީ ްތިމާ ްމާއްދާގައި ްހަނުހުރުމަކީްވަނަ ްނުދީ ްަމޢުލޫމާތެއް ްއެއްވެސް ްއެހެން ްފިޔަވަިއްއިތުރު ްއަންަގއިދިނުން ން

ްއެްއެ ްޙައްެޤއްކަން ްލިބިގެންވާ ްއެްމީހަކަށް ްފުރުޞަތު ްލިބިގަތުމުގެ ްޙައްޤު ްއެ ްއަންަގއި، ްދޭންވާނޭްމީހަކަށް ްމީހަކަށް

ްލިޔުްއވާފަ ްއިްޞލާޙުޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްވަނީ. ްއިޞްލާޙުކުރެިވގެިއ ްމި ްނޫނީ ްހަމަްްގެނެވޭނެން ކަމަކަށް

ްިލޔުްއާވފައިގައިމުް ްގޮތަކަށް ްޤާނޫނުައާސސީގަިއްަވކި ްޤަޫބލެއްނުކުރެވޭ.ްެއއީ ނެޑއް ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުައސާސީްްވެސް ާވއިރު

ނޑުްގަބޫެލއްނުކުރަންްޤާނޫނުގައިްއެހެންްލިޔެ ްވޭނެއިޞްލާޙުެވގެންްނޫނީ،ްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާުޙވެގެންްނޫީންއަޅުގަ

ނޑުްޤަބޫލުކުރަންްމި ނޑުމެންގެްމުޖުތަމަޢުގެްހާލަތަށްޓަކައިްމުޖުތަމަޢުްމިހާރުްްކަމަކަށް.ްނަމަވެސް،ްއަުޅގަ ކަމަކީްއަޅުގަ

ްމި ްހާލަތަށްޓަކައި ްކޮންމެހެންއޮތް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނޑުމެްންކަމަކީ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ވެސް

ްބަދަލުކުރުމަށްޓަ ްްކައިޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާީސ ްމިްނުވަތަ ްގެނައުުމގައި އިްޞލާޙުތަކެއް

ްގަބޫލުކުރާ ްކަމެއް.ްއަުޅަގނޑު ްސުވާުލްއުފައްދަންޖެހޭ ްވެސް ްމި ނޑިަވޅުތޯ ްދަ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ނޑިަވޅަކީ ްއޮީތްްދަ ހިތް

ްބަދަ ްމިގޮތަށް ްކުއްލިއަކަށް ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައކީ ްނޫންޤާނޫނުއަސާސީ ްއުސޫލެއް ްހަމަޖެހޭ ްމިއީ ްލުކުރުމަކީ

ްނަމަވެސް ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްލީޑަރުންނާ، ްޕާޓީތަކުގެ ްއެންމެްްހުރިހާ ްމިކަންތައް މަޝްވަރާކުރެިވގެން

ްއޮތީް ްޤަބޫލުކުރާހިތް ނޑު ްައޅުގަ ްހަމަޖެއްސުމަކީ ްގޮތެއް ްނައްތާލެޭވނެ ްޤައުމުން ްމި ްމިކަން ްޮގސް ްުއސޫލަކުން ރަނގަޅު

ްކަމުގަްވަ ްމުހިއްމުކަމެއް ްހަމަރަށް ްވިދާުޅވާނެްް. ްގިނައިން ްވަރަށް ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަްނ އެއާއެކު

ްމި ްކުރަްއަވއޭ ްއެބަ ްމަަސއްަކތް ްވަރަށް ްވަޔަްކަންަތއްްސަރުކާރުން ްގޭްނގު ްކުށްަތއްްހުއްުޓވުމަށްޓަކައި ްއަދި ލެންާސއި
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ްހުއްޓުވުމަ ްމިކަންތައް ްބޭބޭފުޅުން ްމަސައްކަތްތަކެްއްކުރާ ްޙަޤީޤަތަކީ ްކުރަްއަވއޭ. ްއެބަ ްމަަސއްކަތްތަެކއް ްވަރަށް ށްަޓކައި

ްދާކަށްްކުރެވޭ ްހާލަތަށް ްމި ްމިއަދު ްއެބަޖެހޭ.ްނަމަ ްޤަބޫލުކުރަން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްޙަޤީޤަތްތައް ްމި ނުޖެހޭނެ.

ްއަ ްކަންތައްތަެކްއ ްބޮލުގައި ނިޑޔާރުންެގ ްފަ ްވެސް ްމީހެއް ްކޮންމެ ނޑުމެްންއަޅުަގނޑުމެން ްއަުޅގަ ޅުާވއިރު

ނޑިޔާުރންްމިހާތަނަށްްޙުކުމްްޤަބޫލުކުރަންއެބަޖެހޭ ކުރިްމީހުންްމަގުމަތީގަިއްުއޅެނީ.ްމުޅިްއުމުރަށްްޙުކުމްކޮށްފަިއްތިބިްފަ

ް ްއުޅެނީ. ްމަގުމަތީގައި 41ްްއަހަރަށް،36ްްމީހުން ްޙުކުމްކުރި ްވެސް ްމުއްދަތަށް ްކުރު ްއެއަްށވުރެ 3ްއަހަރަށް،ްއަދިވެސް

ްްއަހަރަށް 2ްްވެްސ، ްއަދި ްވެްސ، ްަމގުމަތ7ްީއަހަރަްށ ްވެސް ްމީހާ ްކުރާ ްދުވަހަށް ްެއީއްމަްސ ްުއޅެނީ. ްމި ަގއި

ނޑިޔާރު ކަމެއްްނޫން.ްދިވެހިްްކުރާްކަެމއްތޯްއެްސުވާލުްއެބަްއުފައްދަންޖެހޭ.ްމިއީްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްމިއަދުްއޮޅޭފަ

ްހިނގާފައި ްއަހަްްރައްޔިތުން ްއުޅޭ ްރަށުގައި ްއޭނާގެ ްމަގުމަތީގައިްއްްދާއިުރ ްމީހެއް ްކިޔާ ްއަލިމަނިކު ްމީހެއް، ްކިޔާ މަދުބެ

ްައީކްޙުކުމްހިނގާ ްދޭ.ްއޭނަ ްއެބަ ްމީހެއްކަންފައި ްހުރި ްް،ކޮށްފައި ްއަްށްއެ ްއެނގޭ.ްއޭނަ ްއެބަ ްއަށް ްރަްއޔިތުމީހާ ދިވެހި

ނޫނެއްްނެތިގެންނެއްްނޫން.ްއުޅެނީ.ްޙަޤީޤަތަކީްޤާްނުުކރެވިގެންްނޫންކަންްއޭނަްމަގުމަތީގައިްމިއެބަްއެނގޭްކޯޓުންްޙުކުމް

ްހަނދާންް ްައޅުަގނޑު ްވިާދޅުވި، ްވަޑަިއގެންފައި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްސަލާމަތާ ްޤައުމީ ްއަޅުަގނޑުެމން ްވިދާޅުވި ޕޮލިހުން

ްމި ްބޭނުންކުރުމާއި، ްހަތިޔާރު ްތޫނު ްައދި ްކުށްަތކާއި ްގޭންގު ްބިލުްްއެބަހުރި ްދެ ްމި ްިތމަންނަމެންނަށް ކަންތައްތަުކގައި

ްހުއްފާސްކޮށްދީފި ްއެކަން ްޤައުމުން ްމި ްރެކޯޑިންއްޔާ ްވެސް ްމިހާރު ްފަރާތްތަކަށްްްޓާލެވޭނޭ. ްބޭނުންފުޅުވާ އޮންނާނެ.

އަޅުަގނޑަށްްީހވަނީްތީގެްތެެރއިންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްމިހާރުްވެސްްލިބޭނެ.ްޔަުއމިއްޔާތައްްަބއްލަވާ.ްފުލުހުންް

ްޤާ ްދެ ްއެ ްތިމަންނަމެންނަށް ްއޮންނާނެ ްފޮހެލާނަމޭ.ްވިދާޅުވެަފއި ްއެކަންަތއްތަްއ ްަޤއުމުން ްމި ްފާސްކުރެެވއްޖެްއޔާ ނޫނު

ްޙަޤީޤަތަކީ.ްއެންމެ ްނަތީޖާއަކަށްްކޮބައިތޯ ްއާޚިރު ްޤާނޫުންްފަހުން ްތަޞްދީޤުކުރެވި،ްއެ ްވެސް ްޤާނޫނު ްއެ ްދިޔައީ ވެގެން

ްެއކަ ްވެސް ްހިނދު ްޢަމަލުކުރެވެންޖެހުނު ްމަްއޗަށް ްއެ ްތެރޭގައި ްަރއްޔިތުންގެ ްފާްސވެ، ްނުހުއްުޓވުނު.ްވެސް ންތައްތަެކއް

ްތި ްހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކަިއްްޙަޤީޤަތުގައި ްބޭބޭފުޅުން ްސިޔާސީ ްޤާނޫނެއް. ްސިާޔސީ ްވެސް ްޤާނޫނަކީ ްަސންސެޓް ވިދާުޅވާ

ްއެހެންް ްއެދެން ްމާފަށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއޮތީ. ްޤަބޫލުކުރާހިތް ްއަޅުަގނޑު ްޤާނޫނަކީ ްަސންސެޓް ްޤާނޫނެއް ްއުޅޭ ހަދައިގެން

ްހި ްޤަބޫލުކުރާބޭފުޅުންގެ ނޑު ްައޅުގަ ްއަރައިަވޑައިުނގަންނަވާތި. ްއެއްޗެްއ ްއެއީްްތްޕުޅަށް ްޤާނޫނަކީ ްސަންސެޓް ްއޮތީ ހިތް

ްނެތިގެންނެއްް ްޤާނޫނުތަކެއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޤައުމަށް ްޤާނޫނެކޭ.ްމި ްއުޅޭ ްހަދައިގެން ްހައްޔަރުުކރަން ްބޭބޭފުޅުން ސިޔާސީ

ްޤަބޫް ްޤައުމު ްމި ްުއޅެނީ. ްހައްޔަރުނުކުރެވިގެން ްބަޔަކުްނޫން ްމަދު ްގުނާލެވޭ ްއިނިގލިން ްޙަޤީޤަތްތަކަކީ ލުކުރަންއެބަޖެހޭ

ްސަތޭކަްމީހުންނެއްްނޫންްމިްްކަމަށްްފުލުހުންްވެސްްއެްވިދާުޅވަނީ.ްސަޭތކަްއިން،ްދުއިަސއްތަްއިން،ްތިންްްމިކަންްކުރާ

އްޓިގެންްއުޅެނީްީކްއވެތޯްމިީއްކަންކަންްމިްކުރަނީކީ.ްއިނިގލިންްގުނާލެވޭްމަދުްބަޔަކުްިމކަންްކުރާއިުރގަިއްމިކަންްނުހު

ްިވއްކާް ްޑޮލަރު ްކޮންމެ ްބެހެއްިޓއިރު، ްފުލުހުން ްފަހަތުގައި ްޑޮލަެރްއެގ ްކޮންމެ ްކީްއވެތޯ ްެވއްޖެްއާޔ ްއެހެން ސުވާލަކީ.

ްމި ްީކްއވެތޯޭއ ްބެހެއްޓިއިރު، ްފުލުހަކު ްދިވެހި ްތެރެއިން ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްފަހަތުގައި ްނުހުއްޓުވިގެްންްމީހެއްގެ ކަންތައް

ްފާރަނުލެިވގެންއުޅެ ްފަހަތުގައި ްމީހެްއެގ ްކޮންމެ ްތިބޭއިރު ްީމހުން ްތިރީހަކަށް ްތިބޭއިރު، ްީމހުން ްވިއްަސކަށް ްފަނަރަ ްނީ.
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ްވަޅިްއުޅެނީ ްމީހުންތޯ ްކިަތއް ްއެަބްކީްއވެތޯ. ްސުވާލު ްމި ްއަނިޔާކުރަނީ. ްގޮސް ްމީހުންނަށް ްމީހުންތޯ ްކިތައް ހަރަނީ.

ްއެ ްބަޔަކު ްމަދު ްމީހުންނަީކްްއެްވިދާުޅވަނީްއުފައްދަންޖެހޭ. ްގިނަ ްޭއގެ ްދޫކޮށްެލވިފައޭ. ްމަގުމައްޗަށް ްަވނީ މީހުން

ނިޑޔާރުންމައްޗަށްްއަިއސްްޙުކުމްްތަންފީޛުމަތިމައްޗަށްްމަތި ެގްނުކުރެވިެގންްއުޅޭްބައެއް.ްއެހެްނވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެންްފަ

ްޙުކުމްް ނޑިޔާރުން ްފަ ްނުކުެރވިބޮލުގައި ްކަންތައް ްޤައުމުގައި ްމި ްނޫން ްއެނުކުރެިވގެން ނިޑޔާރުން ްފަ ްއުޅެނީކީ. ްގެން

ްއިޚުލާޞްތެރިކަެމއްް ްސަުރކާރުަގއި ްމިއަދުގެ ްގެންދަަވނީ.ްޙަޤީޤަތަކީ ްއަދާކުަރއްވަމުން ްވާޖިުބތައް ްކުރައްވަންޖެހޭ ބޭފުޅުން

ްޙަޤީޤަތްތައްް ްމި ްއުޅެނީ. ްމި ްހާލުަގއިޖެހިގެން ްރައްޔިތުން ްނެތީމަ ްިއޚުލާޞްތެރިކަމެއް ްސަރުކާރުގެ ްމިއަދު ނެތީ.

ްއަުޑއިިވގެންއަޅުގަް ްއިްއޔެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނެތިގެންތޯ ްޤާނޫނެއް ްޤަބޫލުކުރަންއެަބޖެހޭ. ްގަމަރުިގިރްްނޑުމެން ދިޔައީ

ޕާްުއއްުޗ،ްއަުޅަގނޑުމެންްދަންނަްފު،ްޗަމްފީޢަގަމަރުގިރިްކިޔާްރަށެއްަގއިްެއއްކަލަްަމއްސަލަިއގައިްޗަމްޕާްް،ކިޔާްރަށެއްް

ްނަމަ ްް،ނަމުން ްއަށް ްއެމިލިއ211ްައުއްޗު ްހިއްކަިއގެން ްެއތަން ްއަށް ްރުފިޔާ ްއެްން ްގޮތަކަށް ްުކއްލި ްއެްްއޮތީ އޮތީ

ްއަްނގާފަފަ ްދެއްކުމަށްޓަަކއި ްވެްސްއިސާ ްއެއީ ްނެތިގެންތޯ. ްޤާނޫނެްއ ްނެތިގެންތޯ. ްާޤނޫނެއް ްއެއީ ްއެހެންވީމާ، .

ްނެރެފަ ްޮގތަކަށް ްކުއްލި ްިއއްޔެ ްސަރުކާރާސަރުކާރުން ްދިޓީވީން ްއަކީ ްއޭނަ ްަޚބަްއި ްނުެދކޮޅު ްސަރުކާރާްރުތަކެއް ްވަަތ

ްބޭނުންވާ ްސަރުކާރުން ްނުިކޔަިއގެން ްޚަބަރުތަކެއް ްދޭތެރޭްްގޮތަށްްއެްއކޮޅު ްއުްއުޗއާ ްނުކޮށްގެން ކަންތައް

ްފިޔަވަޅުް ްއ211ްެއެޅުމަށްޓަަކއި ްއިން ްރުފިޔާ ްޖުރުމަނާކޮށްފަްމިލިއަން ްޙަޤީޤަތަކީ.ްއަޙްމައޮތީ ްމޫސާ،ްޗަމްާޕް.ްމިއީއޭ ދު

ްމޫސާއާ ްވެސްްދޭތެްއަޙްމަދު ްއެންމެން ްނަމުން. ްދަންނަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިދެންނެވީ ްއުއްުޗޭއ ްދަންނަވަނީ. ްމި ްާވހަކަ ރޭގެ

ް ްނުކުރައްަވއިގެންތޯ ްކޮންކަމެއް ްމޫސާ ްއަޙްމަދު ްޗަމްޕާ ްނަމުން. ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ211ްްދަންނަ ްރުފިޔާ މިލިއަްނ

ްގަ ްދިޔަީއ ްމި ްޖުރުމަނާފެނިގެން ްކުއްިލއަކަށް ްއެހެންވީމާމަުރިގރި ްގޮތަްށް،ްކުރީ. ްބޭނުންާވ ްޙަޤީޤަތަީކްސަރުކާރުން މިއީ

ްހައްދަވާ ްމި ްނުދަންޏާ ްކަމެއް ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ްސަރުކާރުން ްނުދަންޏާ، ްޖުރުމަނާްކަމެއް ްކުއްލިައކަށް ކުރަނީ.ްގޮތަކީ

ްއަެނއްކާްްއެހެންވީމާ، ްދަންނަވާނީ، ްދަންނަވަައޅުަގނޑު ްއެދި ްމާފަށް ްބޮަޑށް ްވަރަށް ްބަދަލުވެއްޖެއްޔާ ްނަން ން،ްވެސް

ްއެދެން.ް ްމާފަށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްތިއްބަވާތީ. ްމޫސާ ްމުޙައްމަދު ްމޫސާ، ްއަޙްމަދު ްެއއީ ްއިނގޭތޯ. ްމޫސާ ްމުޙައްމަދު ޗަމްޕާ

ްމި ްަޙޤީޤަތުގައި ްނޫން ްނެިތގެންނެއް ްގަާވއިދެއް ްޤާނޫެނއް ްއަތު ްައޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤަތަީކ ކަންތައްަތްއްްއެހެންވީމާ،

ްސަރުކާރުގަް ްއުޅެނީ. ްމި ްއިޚުލާޞްތެރި،ނުހުއްޓިގެން ްނޫންތޯްްއި ްމިސާލެއް ްކުރެވޭކަށް ްކަމެއް ްބޭނުންވާ ސަރުކާރުން

ް ްމ211ްިކުއްލިައކަށް ްނިންމަވާލައްވާފަިއ ްސިޓީން ްެއ ްއަނެއްކާ ްއަދި ްރުފިޔާ ްއަދިވެސްްްމިލިއަްނ އޮންނަނީ

ްޖުރުމަނާކުރަންމަސައްކަތް ްއިތުރަށް ްއަދިވެްސ ްބަލާފަިއ ްމިކަންތައް ްެގންދަވަނީ. ްމި ްއެހެންވީމާ،ްޖެހިދާނޭކުރަމުންނޭ .

ްކުރަްއވާ.ްއެހެްނވީމާ،ް ްބަރާބަރަށްްމަސައްކަތްތައް ްކުރުމަށްަޓކައިްަސރުކާރުން ްކަންތައް ްބޭނުންވާ ޙަޤީޤަތަކީްސަރުކާރުން

ނޑުްޤަބޫލުކުރަންްގަޮލޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްިޢއްޒަތް ްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚުލޫފުއަޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރާހިތްްއޮީތްއަުޅގަ

އަޅުަގނުޑް،ްހުށަހެޅުއްވީ.ްއެހެންނަމަވެސްޞްތެރިްނިޔަތެްއގައިްމިްއިޞްލާޙުއިޚުލާް.އެކުްއިޚުލާޞްތެިރކަމާ،ްހެޅުއްވީހުށަ

ްމަޚުލޫފު ްމިކަދަންނަވާނީ ްައދިވެސް ްއެދެމޭ. ްމާފަށް ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްފާސްކުރިޔަްއޭ، ްޤާނޫނެއް ްކިަތއްމެ ްިމްހަލަ ކަސް
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ްހި ްއަތުނުޖެހޭހާ ްމީހުން ްސިޔާސީ ްނުދޭނޭނދަސަރުކާރުން ްވިަޔަކ ްއަލިކަމެއް ްޤާނޫނަކަށް ްއެ ްޙަޤީޤަތުަގއިްކު ްއެއީ .

ްކުރާ ްއެކަން ްތަންތާނަގިއްވެސް ްއެހެން ްމުޖުތަމަޢުްްދުނިޔޭގެ ްނުވަތަ ްއިންާސނުންތަކެއް ްވިސްނުން ްިވސްނާ ްއެ ގޮތަީކ

ްހަމަް ްއަދި ްާއއި ްމާރާމާރީ ްއުފައްަދއި ްކަންބޮުޑވުން ްނުލިްތެރޭގަިއ ްފައިާސ ްެއއްކަަލ ްއެެއއާެއކު ްނިކަމެތިްްބުމުން މީހާ

ްކަްނތައްތަކާހާލަތަކަ ްމި ްވެއްޓުމާއި ްފުރުްށް ްދޭތެރޭްވިސްނަން ްއަބަދުުގޅިގެންްސަުރކާރާ ވެްސްޞަތެއްްނުލިބޭނެ.ްއެމީހާ

ްއެކަމާް ްަތޅަިއގަންނާނެތީ ްގަިއގައި ްދަރިފުޅު ްވަިޅްހަރާފާނެތޯ.ްތިމަންނަ ްނުކުމެއްޖެއްޔާ ްމަގުމައްަޗށް ްތިމަންނަ ްވިސްނާނީ

ްދެންމެދުގަ ްވިސްނާނެ. ނޑުފުރާނަމުއްތިްއި ްބަ ްތިމަންނަ ްއިންޓަވަލްްކުރެވޭިވސްނާނެ ްސްކޫލް ްމާދަމާ ގެންދެވޭނެތޯ.ްނެތޯ.

ްދައްކަ ްސްކޫލަށް ްޤުރުއާދަރިފުޅަށް ްދެއްކޭނެތޯ. ްފައިސާ ްމިކަމާްނޖެހޭ ްދެއްކޭނެތޯ. ްަފިއސާ ްގޮއްސަ ްކުލާހަށް މެދުްްން

ްފު ްވިސްނާކަށް ްދޭތެރޭ ްސަުރކާާރ ްއޭރުން ްސިޔާސީްވިސްނާނީ. ްނުލިބޭނެ. ްިމއީްްުރޞަތެއް ްފިއްތާލަނީ. ްމި ގޮތުން

ރީގޭްމުޙައްމަދުްނަޝީދުގެްރުކާރަށްްއިޚުލާޞްތެރިކަން،ްެކނެޙަޤީޤަތަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑުްދަންނަވާނީްމިއަދުގެްސަ

ްނުކުެރވޭނޭއިޚުލާޞްތެރިކަ ްމިަކމެއް ްނެތި ްކުެރވޭނެމެްއ ްމިކަން ްޤާނޫނަކުްނ .ްް ްިވސްނުމަކީ ްކުކަމަްށ ންހީއެކޭ.ްތިއީ

ް.ްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް،ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާްެދއްވިްފުރުޞަތަްށ.އެކަމެއްްނުކުެރވޭނޭ

ް

ްރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:އިވިލުފުށިްދާ

ްޢިްއޒަތް ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްމެންއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ްއަޙްމަދުްތެރި ބަރު

ްޢިއްަޒތްތެ،ްމަޚުލޫފު ްއެ ްހުށަހެޅުއްވީީތވެ ްއިޞްލާޙެއް ްޤާނޫނަށް ްމަނާކުރުމުގެ ްކުށްތައް ނުޑްގޭންގު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ރި

ްއިުޚލާޞްތެރިކަމާޝުކުރު ްކިތަންމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއ ްއާެދ، ްކަމުަގއިްްދަންނަވަން. ްހުށަހެޅި ްކުރަން ްމިކަްނ އެްއކޮށް

ްތަން ްމިކަން ްމިކަންވީނަމަވެސް ްފަރާތްތަކުން ްއިޚުލާޞްތެރިކަމާްފީޛުުކރާ ްނޫންްކުރަނީ ނޑުމެންނަްށްްެއކު ްއަުޅގަ ކަމަށް

ް ްޮބޑު ްއެންމެ ްއެނގޭކަުމގެ ްމިކަން ްއެނގޭ. ްއެބަ ނަޑއެިޅގެން ނޑަެއޅިގެންްހެކަ ްކަ ްއިޞްލާޙުަގއި ްހުށަހެޅުްއވި ްމި އްކަކީ

ގެްބޭނުމެއްްހިފަިއގެންްއްދާެގްބޭނުމެއްްނޫނީްމިްޤާނޫނުވަރަށްްސާފުކޮްށްއެަބއޮތްްބުެނފައިްސިާޔސީްމަގްސަަދކަށްްިމްމާ

ނޑުމެްންސިޔާސީްމަގުސަދެްއގައިްމިަކންްކޮށްގެންްނުވާނޭްބުނީމަްް.ްކިހިނެއްތޯްމިނުވާނޭ ނަޑއެިޅގެންްއަުޅގަ ގޮތަށްްކަ

ްމާނަކު ްމިކަން ްއެހެންވީމާދެން ްގޮތަކަށްތޯ. ްކޮން ްރަނީ ްރައްޔިތުންނަ، ްޤާނޫނުައސާސީން ނޑުމެން ްދީފައިއަުޅގަ ހުިރްްށް

ްޤާނޫނުއަސާސީވޭީންޑިމޮކްރެޓިްކްމުޖުތަމަޢުގަޙައްޤުތަކެްއްއޭިތްހަނިކުރެ ްމިނިވަްނކަމުެގް.ްައދި ެގްައސާީސްޙައްޤުތަާކއި

އެހުރިްމާއްދާތަުކގެްމައްޗަށްްރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުަގިއްއެކަންްކުރެވޭނީ.ްައޅުަގނުޑމެންްމިކަންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްބާބުގައިް

ްހު ްވެްސްދުނިޔޭގެ ްއިސްލާމްދީނުގަިއ ްނޫން. ްކަެމއް ްކުރާ ްއަލަށް ްިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ްމިއީކީ ްެވސް ރިހާތަނެއްަގއި

ތިމާްއަކީްކުށްވެރިްެއްއް،ްތިމާްއަކީްތިމާގެްއަމިއްލަްނަފުސުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެބަްޮއވޭްހަނުހުރުމުގެްޙައްޤު.ްއެއީ

ް ްދިފާޢުގައި ްއަމިއްލަ ްނޫނީ ްފުރުބަސްނޫންކަމަށް ްއެެހންވީމާބުނުމުގެ ްއެބަ. ްލިބިގެންވޭ ްޞަތު ނޑުމެންް، ްއަުޅގަ މިއީ

ނޑުވާލުމަށްޓަަކިއް ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީެގްބާރު ްއޮތް ްހަދާފައި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްތިބެ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްހަމަ ްއަށް އަމިއްލަ
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ްޚުދުމުޚްްނޫންނަމަ ްހިނގަމުންދާ ްމި ްގޮތުންްމިއަދު ްސިޔާސީ ްތެރެއިން ްވެރިކަމުގެ ްސަރުްތާރު ްމި ކާރަށްްނޫންނަމަ

ްކަމަްށްތާއީދު ްކަެމއް ްކުރާ ްބަިއވެިރވެގެން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްމި ްދިނުމަށްޓަކައި ްއެްއ ްއަނިާޔ ްބަަޔކަށް ނުކުރާ

ނޑުމެންނަށްްއެބައޮތް.ްއެ ެދއްކުމުގެްފުރުޞަތުްއެބައޮތް.ްގޮތަށްްވާހަކަްމާނަކުރުމުގެްޖާގަްމިއަދުްމިްއިޞްލާޙުންްއަުޅގަ

ްއެހެންވީމާ ްދަންނަ، ނޑު ްކަންހިނގާފައިއަުޅގަ ްއައިިއރުގައި ްމިހާތަނަށް ްހިނގާ ްބަލަމާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ހުރިްްވާނީ

ްހިން ްމާރާމާރީ ްހިންގަިއގެން. ްމާރާމާރީ ްގެންިދޔައީ ްރަީއސް ްނައިބު ްމަިޖލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއުޅޭތީެވްމަގަށް. ގަން

ދުވަހެްއަގއިްއޮތީްނަހުރިްއޭނަގެްކާުރްއެްބުނާްނުވެސްްދެްކުރީ.ްއެްިސޔާސީވީްނޫންތޯ.ްއެކަމަކުްއޭނަްގެންގޮސްްަހއްޔަރުް

ްޕާކްކޮށްފަ ްއޭތަނެއްަގއި ްޗުއްޓީގަ. ްހުރީ ްޑްރަިއވަރު ް.ްނަގެ ްޑްރައިވަރު ްއެ ްކޮންމެވެސްްެއހެންނަމަވެސް ްއިނދެ ދުއްވަން

ްތަނަ ްހުރި ްއަތިރިމަތީގައި ްކޮންމ3ްެކުން ްނަގައިގެން ްހަމަމީހަކު ްމީހަކަށް ްވެސް ްކަންތައްތަކެއް ްށްކަމަރޭވިްލާދިނުމަށް

ްދަޢު ްމައްޗަްށ ްއޭނަެގ ްމިބަލާފައި ްމާރާމާރީގެ. ްދަޢުްވާކުރީ ްމިކުރާެންއެހެން ްނެިތގެްނނޭ ްއެއް ްއެހެްނވީމާ،ްްވާ އުޅެނީ.

ްހާސިލުް ްމަުގސަދެއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްސިޔާސީ ްދެންމެ ްކޮންކަެމއްތޯ. ްނުކުރާނީ ްސަުރކާރުން ްިމއަދުެގ ކުރުމަށްޓަކައި

ްއެ ްޑީ.އާރު.ްއިިވގެން ްއެކަްންދިޔައީ ްކަމެއް. ްކުރި ްސަރުކާރުން ްމި ްއިްއޔެަގއި ްެއވިދާޅުވި ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ީޕގެ

ް ްގޮތަީކ. ްހިނގި ްއެކަން ްދަްއކަނީ.3ްް::2ކޮބައިތޯ ްއެ ްވާހަކަ ްރަށެއްގެ ްއޮތް ްދީފައި ްސަރުކާރުން ްކުރީެގ ްއަހަރު ވަނަ

ްވާހަކަ.ްއެ ްކޮްފަޅެއްގެ ްއައީ ްޤާނޫނެއް ްއަހަރ1ު::2އިރަކުތޯ.ްންްބުނާ ްގެ ްތާރީޚެަތކުގެ ްފަހުގެ ްެއއަށްވުރެ ްްއގައިްތެރޭަގއި

ްއެީއ.ްއެހެންީވމާ ްޤާނޫނެއް ްކޮށްފައި،ްއައި ްފިޔަވަޅުްކުރިން ްފަހުން ްަކމަކަށް ްޤާނޫނުއަސާސީގަްއޮތް ްމި ްކަމަށް ިއްނޭޅޭނެ

ްއަދަބު ްމީހަކަށް ްއެހެންވީމާ،ްވަކި ްއެބައޮތް. ްހަދަނީ.ބުނެފައި ްބޭފުޅުން ްމި ްވެސް ްޤާނޫނު ްޤާނޫނެއްްްދިނުމަށްޓަކައި އަދި

ްޭއގެްގަާވއިދެއް ްއޮެވއްޖެްއޔާ ްލިބިފައި ްބާރު ްމިހެދެމުގެ ްެވސް ްގަާވއިދެއް ްދުވަްސްްތެރެިއން ްމީހަކުގެ ްވަކި ހަދަނީ

ް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްމެނުވ382ްްީދުއްވާލުމަށްޓަަކއި. ްލިބިގެން ްބާރެއް ްޤާނޫނަކުން ްބުނެފައި ްއޮންނާނެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ުނވާނޭ.ްއެްހެދޭްގަާވއިދުްވެސްްހަދަންޖެހޭނީްޤާނޫނަކުންްބާރުްލިބިގެންނޭ.ްކަށްްކޮށްގެންއްްެއއްެވސްްޮގތައެްއވެސްްކަމެް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަުދްސަމީރުްމި ނޑުމެންްހުށަހަޅާފައިްމިްއިންނެވިްިދއްދޫްދާއިާރގެ ްކަމަށްްހެކިވާނެ.ްއަުޅގަ

ްމި ްމީަގއި ްއިޞްލާޙުތަކެކޭ ނޑުްހުރި ްައޅުގަ ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ްމިކަހަލަްްއޮތީ. ްހުރި ްހިންގާފައި ްސަރުކާރުްނ ކުީރގެ

ދާތީއޭްައޅުަގނޑުމެންްިމްްެވެގންއިދުްހަދައިގެންްމީހުންްޖުރުމަނާކުރުމަށްްމިކަންތައްތައްްާޢއްމުކަންތައްތަްއްހުރީމަްަގވާ

ފިލުވަންްކަމެްއްވީްމީހެއްެގްމަްއޗަށްްހަސަދައޮތީ.ްޤާނޫނަކުންްބާރުްލިބިގެންްމެނުްޤާނޫނުއަސާސީްމިގޮތަށްްލިޔެަފއިްމި

ްމިކޮށްގެން ްފެނިެގން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްިމައދު ްެއކަމަކު ްގޮްނުވާނެ. ްސިޔާީސ ްދަތިްދަނީ ްސަރުކާރަށް ްމި ުތން

މީހުންްބޮޑެތިްއަދަދުތަކުންްޖުރުމަނާްވެސްްކުރަނީ.ްއަދިްްކުރާްމީހުންގެްވިޔަފާިރތައްްވެސްްފުޑާލަނީ.ްއަދިްއެއުނދަގޫ

ނޑަ ްވަިކްއަދަދެްއްކަ ްޮއެވއްޖެޤާނޫނުގައި ްއަދިްކަމަށްްއަޅާަފއި ްބުނަނީ ްޖުރުމަނާަވންޏާ ްއިތުަރށް ްޖެހިދާނޭ.ްވެސް ކުރަން

ްފަތުރަމުންދާ ްމިައދު ްއިން ްދިީޓވީ ްްއެހެންވީމަ، ްމުސްތަޤިއްުލކަމާ ްއިން ްދިޓީީވ ްމިްއަޑު ްޚަބަރުތަކަްށ ްގެނެސްދޭ ެއުކ

ްމި ްނުކުރެވިެގން ްކެތް ްބޭފުޅުންނަށް ްނިސްބަްތވާ ްއަށް ްއެހެންވީމާއުޅެްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނީ. ްދުްއވާލަން.ް، ްުދވަސް އޭނަގެ
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ް 211ްްދަންނަވަންތޯ، ްކީްއކުރަންތޯ، ްދައްކާކ311ްަމިލިއަްނ ްބޮޑުކަަމކަށްމިލިައން ްމިއަދު ްއޭަނއަަކށް ްވެްސ ނުވާނެ.ްްށ

ްބައެް ްގޮތަކުން ްޒާތީ ްހަމަ ްބަަޔކު ްތިބި ްެވސް ްސަރުކާރުަގއި ްކުީރގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްމީގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްއޭނަ. ްއްދައްކާނެ

ްއެބަހުރިްމީހުންނާ ްފިލުވާލުމަށްޓަަކިއ ްއެްއ ްަހސަދަ ްޒާތީ ްކޮށްފަްމެދުގައި ްކަންތަްއތައް ްބިޔާދޫްމިކަހަލަ ްވިލިވަުރ .

ްމި ްދަންނަވަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްކިހިނެްއތޯވީ. ްމައްސަލަ ްރަށުގެ ްރީިތ ްކިހިނެއްތޯވީ. ްއެްއވެްސްްމައްސަލަ ްމީގެ އުޅެނީ

ްސަރު ްއޭރުގެ ްގޮްސެގން ްޯކޓަށް ްއަކީ ްކާމައްސަލަ ްއެހެންީވމާކާަރކަށް ްނޫން. ްކަެމއް ްިމޔާބުވި ްއެްއވެސްްްމި، މައްސަލަ

ްަދއްކާކަށް ްލާރި ްމި ްަމއްސަަލްކާމިޔާބެއްުނވާނެ. ްއެްއވެސް ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެންަވޔަރަންމެންޓާ ްނެތް ްމިހާތަނަށް ނުޖެހޭނެ.

ގެްކުޅަދުްނވަންތަކަން.ްމީހުންގެްهللاްޖެހިފަްއެއްްނެތް.ްއެއީަކންޖެހުނުްފައިސާްއެއްްދަްއަކންއެއްްކުރިްޙުކުމެްއގައިްަދއް

ްއެ ްވީނަމަވެސް ްކަމުގައި ްކުރި ްރާވަިއގެން ްކަންތައްތަކެއް ްކިތަންމެ ްއަިދްބަޔަކު ްދުއްވާލުމަށްޓަަކއި ްއެްްދުވަސް ްކަންތައް

ްމިް،އެހެންވީމާްގޮތަށް. ްކުށްތަާކިއ ްގޭންގު ްބަލާއިރު ްމަގަށް ްހިނގާ ްކަން ްމިއަދު ނުޑމެން ްކުރުމުްއަުޅގަ ެގްކަންތައްތައް

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްދައްާކއިރު ްައޅުަގނޑުމެން ްމާޙަވާހަކަ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެބަޖެހޭ ްބަލަން.ްން ްގޮތް ްއޮތް ްމިއަދު އުލު

ނޑުމެންްމިކަންްކުރަނީ.ް  ކިހިނެއްތޯްއަުޅގަ

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ގޭންކުްކުށްަތއްްމަނާކުރުމާްބެހޭްޤާނޫނަށްްގަލޮޅ3121/29ްްުނަންބަރުްްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްޤާނޫނުޝުކުރިއްޔާްޢިއްް

ްިޢއްޒަތް ްދާއިރާގެ ްމަޚްލޫފުދެކުނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްހުށަހަޅުްއވާފައިްތެރި ްއެްްއިޞްލާޙުތަކެއް ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާތީވެ

ްކުށްތައްް ްގޭންގު ްބެހޭ، ްކުްށތަކާ ްގޭންގު ްމި ްއާދެ، ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްޤާނޫނަކީްްމަނިކުފާނަށް ްބެހޭ މަނާކުރުމާ

ްމިމަ ްދިރާސާއަޅުަގނޑުމެން ްފުންކޮށް ްވަރަށް ްނިންމާފައިޖިލީހުން ްމަސައްކަތެްއކޮށް ްބުރަ ްވަރަށް ާވްްކުުރމަށްފަހު

ްޤާނޫ ްއެ ްހަމަ ްއަިދ ްފާހަގަކޮށްލަން. ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްެވސް ްމަަސއްކަތްޤާނޫނެއްކަން ްމަޖިލީހުގައި ްިމ ކުރަމުންްނެއް

ްޤާ ްމި ްނޫނިއްޔާދިޔައިރުަގއި ްނިމިގެން ްތަޙުޤީޤުްބައެއްްނޫނު ްނުކުރެވޭނެކަަމށް ްކަންތައްތައް ްފަރާތްތަކުންްކަހަަލ ކުރާ

ްމަްބުނަމުން ްމަޝްވަރާގެ ްބޭފުޅުންގެ ްއެިކއެކި ްއަޑުއެހިން.ްއެއަށްފަހު ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްދުވަސްތައް ތިްންދިޔަ

ްސުވާލުް ްބޭފުޅުންނާ ްޤާނޫނުގައެިކއެކި ްމި ްކުރުމަށްފަހު ްފިލުވައިްއި ްދަތިތަކެއް ްޤާނޫނަށްްހުރި ްމި ދިނުމަށްޓަކައި

ްމިއަދު ްހުށަހެިޅގެން ްމަސައްކަތްްއިޞްލާޙުތަކެއް ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްއެެހންވީމާްކުެރވެމުންމި ްދަނީ. ްކުރެވޭް، ްމި މިއަދު

ްއުސޫލުންމަސައްކަ ްބިނާކުަރނިވި ްވެސް ްތަކީ ްމެންބަރުން ްޢިްއަޒތްތެރި ްހުރިހާ ްގޮުތގައި ްކަެމްއގެ ވެސްްކުެރވޭ

ްކުރާ ްިމކަން ްމީެގްތެރޭގަިއްނުގެްނގުޅުްއވާ ްސިޔާީސްވިސްނުެމއް ްކަހަލަ ްެއްއވެސް ނުޑްދެކިވަަޑިއގެން ްއަުޅގަ ްކަމަށް ނެ

ނޑުްވެސްްމިްބިލާްބެހޭްހަމަްގައިމުވެސްްުއއްމީދު ކުރަން.ްއާދެ،ްހުށަހެޅިފައިްހުރިްއިޞްލާޙުތަކަށްްބަލައިލާއިރުްއަުޅގަ

ް ްދެތިން ްފ5ްާގޮތުން ްެއްއ ްިވސްނާފައިނުކުތާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިްްހަގަކޮށްލަން ްބޭނުން ްފުރުޞަތުގެ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ވާީތވެ

ްއިސްލާމްދީނުެގް ްޙައްޤު ްހަނުހުރުމުގެ ްއޮތީ ްހިތް ްފާހަގަކޮށްލާ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްޤާނޫނުގައި ހިފަނީ.
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ްގަ ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަކަށް ްހަނުހުރެވޭނެ ްކޮްށގެން ްކަމެއް ްޚިލާފަށް ްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްއާދެ،ްިމްއަސްލަކާ އިމުްެވސް

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްރިޢާޔަތްކޮށް ްމާއްދާތަކަްށ ްގިނަ ްވަރަށް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްމ27ްްިޤާނޫނުގައި ްދަށުން މާއްާދގެ

ްބަޔާންކުރުންތަކަްށް ްަބާޔންކޮށްފައިާވ ްކަމަށް ްހަނިކުރެވިދާނެ ްކަންކަްނ ްތެެރއިންާވ ްބާބުގެ ްޙައްޤުތަުކެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ްއެްޔަތްކުރަްއވާފައިރިޢާ ްފާހަގަކޮށްލަން. ނޑު ްައޅުގަ ްހިތްވޭްްވާކަން ްފާހަކޮށްލާ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަ ްމަތިން ގޮތުގެ

ް ްމ27ްްިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ްރަްއކާތެިރކޮށް ްއަސްލުތައް ްއިސްލާމްދީނުގެ ް)ށ(ގައި ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްމި ްނުވަތަ ްޙަްއޤެއް ްބަޔާންކޮށްަފއިވާ ްގޮތުގެބާބުގައި ްބަޔާްނކޮށްފައިވާ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި މަތިންްްނިވަންކަމެއް

ްމިހެންް ްއާދެ، ްއެވެ. ްނާޅަ ްހުރަހެއް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްމި ްހިފެހެއްޓުމަކަށް ްޤާނޫނަކުން ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްއޮތް ްއިއްތިފާޤުމިކަން ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްގައިުމވެސް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްްއިުރގައި ްކަމެްއ ްހަނިކުެރވިދާނެްވާ ޙައްޤުތައް

ކޯޓުގެްބަހެއްްނެތިްމިްޤާނޫނުއަސާސީގެްޙައްޤުަތކުގެްބާުބެގްްމްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްްސުޕްރީްކަމަށްްއަޅުަގނޑު

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްހަނިުކރެވިދާނެ ްޙައްޤު ްހަނުހުރުމުގެ ްމިދެންނެވި ްކުރިން ްއަޅުަގނޑު ްޙައްުޤ ްހަނުހުރުމުގެ ތެރެއިންވާ

ނޑުމެންްހަނިކޮށްާލއިރުަގއިްޤަބޫލުކު ްއަުޅގަ ްއެއް ްމިްޙައްޤުތަކުެގްބާބުގެްތެެރިއންވާްކޮންމެްމާއްދާ ރަމޭ.ްއެހެންނަމަވެސް

ްހު ްނުކުތާތަކެއް ްވިސްނަންޖެހޭ ްގައިމުްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްމިދެންނެވިްރި ްއެހެން ްޤަބޫލުކުރަން. ވެސް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާގ373ްަކަމަކީ ްއަވަނަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްގެަނއުންްއި ްއިޞްލާޙެއް ށް

ްރިާޢޔަތް ްކުރިން ްރައްޔިތުންގެްތަސްދީޤުކުރުމުގެ ްހޯދަންޖެހޭ. ްމަްޝަވރާ ްރައްޔިތުންގެ ްެއބަހުރި ްކަންކަމެއް ކުރަންޖެހޭ

ންވެގެްނވޭ.ްއެީއްޙައްޤުތަުކެގްޤާނޫނުއަސާީސަގއިްބަޔާްްފެންނަްނުފެންނަްވޯޓަކުންްުކރަންޖެހޭްކަންތައްތަކެްއގެްވާަހކަްމި

ރަްއޔިތުންެގްފެންނަްނުފެންނަްވޯޓަކަްށްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްަތޞްދީޤުކުރަންވާނީްްވާްއެްއވެސްްކަމެއްްބާބުގެްތެރެއިން

ްބަޔާްނވެަފއި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ްކަމަށް ްއެހެންވީމާްދިއުމަށްފަހުގައި ްވޭ. ނޑުމެންް، ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުތައް މިފަަދ

ްދަންހަދާއިރު ްހަމަ ނޑު ްހަނިކުރާއިރުަގިއްއަޅުގަ ްކަންކަން ްތެރެިއންވާ ްބާބުގެ ްޙައްޤުތަުކގެ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމި ނަވާްގައި

ނޑުމެންްހަމަްކުރަންޖެހޭނެްކަމެކޭ.ްއެހެންނޫނިއްާޔްްމްހިތްއޮތީްހަމަްކުރިްއަށްްސުްޕރީ ކޯޓުގެްލަފަްއެްއްހޯދުމަކީްއަުޅގަ

ްމިއީ ްމަސައްކަތް ްކުރާ ްމި ްފެނިގެންްްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެންނަކަށް ްައޅުގަ ްގޮތުަގއި ްމަސައްކަތެްއގެ ްއެދެޭވ އެންމެ

ދިމާވާްބޮޑެތިްކަންކަމުަގއިްރިްމެންބަރުންްވެސްްޤައުަމށްްކުރަމުންދާްހުރިހާްޢިއްޒަްތތެދާނެ.ްމިްމަޖިލީހުގައިްތަމްސީލުނު

ްމި ްކަންބޮޑުވޭ. ްމާްހަމަ ްއަިދ ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްްމަޖިލީހުގަިއ ްޤާނޫނީ ްއެކަބޮޑު ްަބއެއްްންކަްނ ްުނިވްްނގޭ ކަުމގައި

ްޤާނޫނީ ްހަމަ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއެބަތިބި.ްއެހެންވީމާ،ްއެްނަމަވެސް ްބޭފުޅުންްވެސް ްފުންނާބުްއުސް ްބޭބޭފުޅުންނާްގޮތުން

ްމިްމި ްހަދަމުން ްޤާނޫނުތައް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަދާއިރު ްޤާނޫނުތައް ްކަމާްްމަޖިލީހުގައި ްގައިމުވެްސ ްހަމަ ްގެންދަނީ

ްފަހަރަށްްގުޅުން ްގިނަ ްަކންތައްތަކެއް ްހިނގާ ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިީޓގެ ްމަޝްވަރާކޮށްގެން. ްފަރާތެއްގެ ްހުރިހާ ހުރި

މެދުްފާޑުކިޔަމުންްވެސްްްމަޖިލީހާްޢާއްމުންނެއްްނުބައްލަވާ.ްމަޖިލީހުގެްތަޅުމުަގއިްފެންނަްކަންަތއްތަކަށްްރިޢާޔަތްކޮްށްމި

ްހި ްދަންނަާވ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްކުރަުމންދަނީ. ްކަންތަްއ ްމިމަޖިލީހުގައި ްއޮީތ ްެވސްްްތް ްޤާނޫނުތައް ދަނީ
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ްއެކަންކަމާ ްބޭބޭފުޅުންގެްހަދަމުންދަނީ ްތިބި ްލިބިގެން ްޢިލްމު ްެއކަންކަމަށް ްދާއިރާއެއްަގއި ްފުޅާ ްއެންމެ ްގުުޅންހުރި

ްމަތިންނޭ.ްއެހެންވީމާ ްކުިރއަްށް،ްމަޝްވަރާގެ ްވެސް ްބިުލގެްމަސަްއކަތް ްމި ްގޮތަކަށް ްކަމާއެފަދަ ނުޑްްދާނެ ްއަުޅގަ މެދު

ްހަމައެއާ ްއަދި ްޝަްއކެތްުނކުރަން. ްގައިމުވެސް ްމަގުސަދެއްްހަމަ ްސިާޔސީ ްބިލުގައި ްމި ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްައޅުގަ ެއކު

ސިލުކުރުމުގެްނިޔަުތގަިއ،ްިމްނިޔަތްްއަުޅަގނޑުމެންްކޮންެމްގޮތަކުންތޯްޤާނޫުނގައިްއަުޅަގނޑަކަށްްއެހާްސާފުސާފުކޮށްްހާ

ްލިޔެފަ ްޤަބޫނިޔަތް ނޑަކަށް ްައޅުގަ ްނެތިއްޔަކާ ްއޮންނާނެްއި ްގޮެތއް ްއެްއވެސް ްސާބިތުކުރެވޭނެ ްނިޔަތް ްއެ ްނުކުރެޭވ ލެއް

ްއެހެްނވެއްޖެް ްއެްކަމަކަށް. ްކަންކުރީމަކަން ްިކހިނެތް ްކޮންގޮތަކަްށ ްނިޔަތަކީ ްެއ ްއެބަޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން އީ،ްއްޔާ

ްެއހެންވީމާ ްބެލެވެނީ. ްނިޔަތްކަމުަގއި ްވެސް، ްއިޞްލާޙުްްޮކމިޓީްއެކަން ނޑުްމަރުޙަލާގައި ްއަުޅގަ ްކަމަށް ކޮށްލާނެ

ްފާހަގަކޮށްލަން.ްޝުކުރިްއޔާްދެއްވިްފުރުސަތަށްޓަަކއި.

ް

ްބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަެދއްެކވުްނ:

ްޢިއްޒަ ްއެންމެހައިޝުކުރިއްާޔ ްމަރުޙަބާ ްަރއީސް. ްއަޅުގަްތްތެރި ްފަހަރަށް ްފުރަތަމަ ްއާދެ، ްވެްސްމެންބަރުން. ނޑު

ްމަޖި ްރައްޔިތުންެގ ްމަޤާމު ްލީޑަރުގެ ްމެޖޯރިޓީ ްމަނިކަށްްލީހުގެ ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްޕާީޓގެ ައޅުަގނޑުމެންގެ

މަނިކުފާނަށްްމަރުޙަބާްދަންނަވަން.ްއާދެ،ްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްގަލޮޅުްދެކުނުްްލިބިލެއްވީތީްއެ

ްިޢއްޒަތްތެ ްދާއިރާގެ ްމަޚްލޫފުރި ްއަޙްމަދު ްހުްމެންަބރު ްމަނާއެ ްކުށްަތްއ ްގޭންުގ ްެއްށަހެޅުއްވި ްޤާނޫނަށް ކުރުމުގެ

ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްތާއީދުްހުށަހެޅުއްވި ްއަށް ްފުރިހަމަ ްބޭނުންވެއޭ.ްއަޅުަގނޑު ްފާހަގަކޮށްލަން ްތަންކޮޅެއް ްއެންމެ ްހާލު ކުރާ

ވަނަްމާއްދާްމިްޤާނޫނުގ35ްްެވިްއިޞްލާޙުތަުކގެްތެރޭގައިްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެްހުށަހެޅުއް

ކުރުމުެގްހާސިލުވާްއެްއވެސްްޙައްެޤއްްސިޔާީސްމަގުސަދެއްްްަވނަްމާއްދާގައިްބަޔާންކޮށްފައ32ްިވަނަްމާއްދާްއަދ31ްްި

ްމީހެްއގެް ްއެްއވެސް ްއިޞްލާޙުްްނިޔަތުގައި ްޤާނޫނެއް ްުނގަެނވޭނޭ. ްނިގުަޅއެއް ްކިބައިން ްމިފަދަ އިބާރާތަކުންްކުރާއިރު

ްބޭނުން ްފާހަގަކޮށްލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޮތީމާ ްކޮންގެނެއްސަ ްއެނގިލަްއވާނީ ްނިޔަތް ްއެ ްކިހާވޭ ވަަރކަށްްްބޭފުޅަކަށް

ނޑަކަށްްކޮން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްނޫން. ްކަެމއް ްހާމަކުެރވޭނޭ ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްެއއީ ަވގުތަކުތޯޭއ.

ްމިް ްމީގައިްނުފެނޭ ްކުރަމުންކަބާއްވާްްމާއްދާ ްޙުކުމްތައް ްކޯޓުތަކުން ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމީެގްްށެއް. ދާއިރުގައި

ްއަންނަނީ ްިއވިގެން ްއެހެންނަމަވެސްެގްް،ކުރީަގއި ްއަންނަނީ ްއިިވގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު އެހެންނަމަވެސް

ްރޫހަބަދަ ްޤާނޫނުގެ ްމީއޭ. ްރޫހަކީ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްރޫހު. ްމީއޭ.ލުގައި ްރޫހެްކީ ްއެނގެނީްއެ ްރޫހު ްއެ ްނޭނގެ. އް

ކުަރްއވާްވަކީަލށް.ްމިފަދަްގޮތަކަށްްކަންތައްަތއްްމިހާރުްފެންނަމުންްއަންނަްރަްއވާްބޭފުޅާްއަށް.ްޫނނިއްޔާްވަކާލާތުކުޙުކުމް

ްއަ ްއަދި ްދުވަސްވަެރްއގައި ްނިޔަތުަގއި، ްހާސިލުކުރުމުގެ ްމަގުސަދެއް ްސިޔާސީ ނޑުމެންނަށްްމުދުން ްއަޅުގަ ްނިޔަތް ެއ

ްއިޞްލާޙުްއޮޅޭނެ. ްޤާނޫނެއް ްމިފަދަ ްއެހެންވީާމ، ްނޭނގޭނެ. ްިނޔަތެއް ނޑަކަށްްދާްކުރަމުންްއެ ްއަުޅގަ އިރުަގއި

ްމިޤަބޫލެއް ްދާންްނުކުރެވޭ ްހިމެނިގެން ްމީގައި ްކަމަކަށެމާއްދާ ްމާއްދާތައްޖެހޭނެ ްހުރިހާ ްދެންހުރި ްހަމަްްއް. އަުޅަގނޑު
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ްހަނދާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެެހންނަމަވެސް ްޤަބޫލުކުރަން. ްމަޖިނިހާޔަތަށް ްޚާއްޞަ ްއަންނަނީ ްޤާނޫނުއަސާސީްނަށް ލީހުގައި

ްމަސައްކަތަކުްންްކުރަމުންއިޞްލާޙު ްމިންނެތް ްބޭބޭފުޅުްނގެ ްއެތައް ްތިއްބެވި ްމަޖިލިސްަގިއ ްއެ ްދުަވސްވަުރގައި ދިޔަ

ްމި ްމިއަދު ްދަށުަގއި ްހިާޔަވހިކަމުގެ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއެ ްއެއް. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިނިވަން ްލިބުނު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްގެެނވޭް ްޤާނޫނަކަށް ްނުވަތަ ްޤާނޫނަކު ްހަދާ ްމި ްތިއްަބވަިއގެން ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްްއިޞްލާޙަކުން ްވިސްނަންޖެހޭ ްޤާނޫުނއަސާީސގެނޑުމެްނ ްއާދެ، ްކަެމއްތޯޭއ. ްކިާހވަރެްއގެ 3ްްުކރެވެނީ

ްމިނިވަްނކަ ްޙައްޤުަތކާއި ްއަާސސީ ްބާބު. ްބާބުގަްވަނަ ްއެ ްބާބު. ްބެހޭ ްިނގުޅައިްމާ ްަޙއްޤުަތކެއް ްއެތައް ްވާަހކަްއި ގަެނވޭ

ްއެހެންނަ ްކަމެއް. ްވިސްނަންޖެހޭ ްފުންކޮށް ްައޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްދެންްދައްކާއިުރަގއި ްނޫނިްއޔާ ްިމކަންކޮށްގެން މަވެސް

ްރަނގަޅު ްމިއޮތްކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިކަން ްޤަބޫލުކުރެވެންާޏ ްކަމަށް ްނެތް ްޢިއްޒަތްތެރިްްކުެރވޭކަްށ ްކުރަން. ޖެހެނީ

ްއޮްތް ްލިބިފައި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްދާއިރާެއއްަގއި ްފުޅާ ްޙައްޤުތަްއ ްބޭނުންވޭ ްފާަހގަޮކށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ރައީސް،

ްިމް ްގޮތް. ްބޭނުންކުރަންވީ ްޙައްޤުތައް ްމި ްކަމަކީ ްމިއުޅޭ ްނޭނގިެގން ްމުޖުތަމަޢުގައި ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ދުވަސްވަެރްއގައި

މިްޙައްޤުތައްްގެްނގުެޅންވީްދަރަޖަތައް.ްއެްނޭނިގެގންްއަޅުަގނޑުމެންެގްތެރޭަގއިްް.ދޫދުތައްހުނުންކުރަްނވީްޙައްޤުތައްްބޭ

ނޑުމެ އެޅިަފިއްންނަށްްފެނިގެންްދިޔައީްއެންމެހައިްދިވެހިންގެްއަަގއިަގއިްޓޭޕްދިމާވާްމައްސަލަތަކެއްްމިްދިމާވަނީ.ްއަުޅގަ

ްނައްޓާ ްޓޭޕްަގނޑު ްދުވަްސވަރެއް.ްއެ ްއަކުރުތަަކކުއޮތް ްލިެޔވުނު ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމިދެންނެވި ން.ްނައްޓާލެވުުންެލވެނީ

ްދުަވސްވަރާ ްއެްއޗެހިތަްއްއެއްްްއެ ްހުރި ްމުިޅްސިނކުީޑަގިއްޖަމާވެފައި ްބޭރުވާންްދިމާކޮްށްއަުޅަގނޑުމެންގެ ފެށި.ްފަހަރާ

ްއެ ްމިހުރިހާ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި ްމިނިވަންކަމުގެ ްފާޅުކުރުމުގެ ްފަރުދީްޚިޔާލު ްފެށި. ްބޭރުކުރެވެން އްޗެއް

މިނިވަންކަމުގެްބޭނުމަކީްޭއގެްޙައްޤަކީްައޅުަގނެޑއްްޤަބޫލެްއްނުކުރަންްމުޖުތަމަޢުގެްޙައްޤަށްްއަރައިްގަތުންްކަަމކަށެއް.ް

ްޙަ ްއަނެކާގެ ްބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްއޭގެ ްމިނިވަންކަން ްއިޙުތިރާމުފަރުދީ ްކޮށްގެން.އްޤަށް

ްަޙއްުޤް ްމީހާގެ ްގެއްލުްނވި ްސަބަބުން ްކުށުެގ ްއެ ްކަމަކުން ްކުރާ ްޙައްޤަށްަޓކައި ްމީހާގެ ްކުށްކުާރ ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމި ްރަނަގުޅްްއުނިެވގެން ްމިއަށް ްކަންތައްތައް. ްހާމަވަމުންދާ ްފެނި ްމިއަދު ްމުޖުތަމަޢުގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިއީ ދަނީ.

ނޑުހަ ްއަުޅގަ ްގެަނއުމަށްޓަކައި ްއެބަދަްއކަމު.ްއްލެއް ްވާހަކަތަެކއް ްލައްަކ ްތިބެގެން ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި މެން

ްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެްއކީމު. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްވާހަަކ ްޤާނޫނެއްގެ އިރުޮއއްސޭ

ްދާއިރުގައި ްހިފަހައްޓަމުން ްައޅުަގނޑުމެްނ ްވެސް ްސުކުްނތަކަށް ްޙައްޤުަތއް ްބޭނުންވެްް،އަސާސީ ހިފަހައްޓަން

ްކޮށްގެންތޯ.ްއެްވަކާލާތު ްަމސައްކަތްތަެކއް ްކިހިނެއް ްކޮންބަެއއް ްއޮތީ ްލިބިފައި ނޑުމެންނަށް ްަޙއްުޤްއަުޅގަ ްއެ ކުާރއިުރގައި

ނޑުމެންްމިަކންތައްްމިްކުރަންްމި ުއޅެނީްއެހެންްގޮެތއްްހަމަްނެތީމަތޯ.ްްދުވަސްްހަނދާނުންްނައްތާލާފައިްމިއަދުްއަުޅގަ

ނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރަންްޤާނޫނުްްތްތެރިްބައެއްްމެންބަރުންްފާހަގަކުރައްަވއިފިްޤާނޫނުްނެތިގެންނޭްމިޢިއްޒަ އުޅެނީ.ްއަޅުގަ

ްމި ްނޫން ްްނެތިގެންނެއް ްޖުމްލަ ްހައުޅެނީކީ. ްޖުމްލަ ްނޫން. ްނެތުމެއް ްޤާނޫނު ްތަންފީޛުކުރާނެްއްލަކީ ްޤާނޫނު ހައްލަކީ

ްޤާބިލު ްއަޅުަގނޑުމެންބަޔެްއގެ ްފުދޭތޯ. ްފެންނަމުންްްކަން ްވެސް ްތެރެއިން ްޕޮލިސް ްގިނަްމިއަދު ްހަމަ ފަހަރަށްްްދަނީ
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ްހެކި ްމިއީްމައްސަލަތަކުަގއި ްތަން. ްބީެވގެންދާ ްމައްސަަލތައް ްނެތީތީވެ ްުހށަހެޅިފައި ްހެކި ްވަރަށް ްއެކަީށގެންވާ ނުހޯދޭ.

ނޑުމެންްކުރަންވީްކަމަކީްތަޙުޤީޤުްމަރު ޙަލާްއަށްްބޭނުންވާނެްޤާނޫނުތައްްއަޅުަގނޑުމެންްހިތާމަކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްއަޅުގަ

ކުރަްނވީ.ްޢިއްޒަތްތެިރްފެޝަނަލްްކުރައްވަންްމަސައްކަތްހަދާއިރުގައިްއެްބާރުްލިބިދޭނެްއެހެންްގޮތްގޮތުންްއެބޭފުޅުންްޕްރޮ

ރާތައްްފީޛުކުރާްއެންމެހައިްާދއިކުރަންީވ.ްއަޅުަގނޑުމެންްޤާނޫނުްތަންވަކީލުންްއަޅުަގނޑުމެންްޤާބިލުްރައީސް،ްަދއުލަތުގެ

ްމަސައްކަތް ްޤާބިލުކުރަން ްމި ްމަސައްކަތްތަެކއް. ްކުރެވިދާނެ ްއެއްކޮށް ްތިންބާރު ްމިއީ ްމަޖިލީހުގަިއްކުރަންވީ. ރައްޔިތުންގެ

ްކުރެވޭ ނޑުމެންނަށްްުކރެވޭނެްކަމެއްްނޫން.ްޤާނޫނަުކންްކަންތައްތައް ނަަމްްތިއްބަވާްމެންބަރުންްހަދާްޤާނޫނަކުންްއަުޅގަ

ްކުރެ ްކަންތައްތައް ްއޮތީީތްމިއަދު ްހިނގާަފއި ްަކންތައްތަކެއް ްމާކުރީަގއި ްަދއްކާކަށްްނުޖެހޭ ްމިއަދު ނޑުމެން ވުީނސް.ްއަުޅގަ

އެއް.ްެއގޮތްްކަމުނުދިަޔއިމާްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިނިވަްންްއެއް.ްމާކުީރގައިްަބޔަކުްމަރާފައިްތިބީތީްއެްވާހަކަްްއެްވާހަކަ

ްހުދޫދުްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްލިބިގެްނ ްމިއެއް ްމަސައްކަތްކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ފެށީ.ްްގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްއޮންނަ ްދެން ްކަމަކުން ްކޮންމެ ްކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑިަވޅު ްދަ ްމި ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްދައްކަވާނީ ްމެނ28ްްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ބަރުންްވަނަ

ްރައީސަްށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްނިންމާލަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްވާަހކަ. ްިކޔާފައި ްކަމެކޭ ކުރެްއވި

ނޑުް އެްޖުމްލަްގޮތެއްގައިްއަުޅަގނޑަްށްމިްއިޞްލާޙުތަކަށްްތާއީދުކުރެވޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެްހުށަހެޅުއްވީތީްއަުޅގަ

ވަނަްމާއްާދ35ްްއެާއއެކުްމިްއިޞްލާޙުަތކުގެްެތރޭގައިްމިްްދަންނަވަން.ްހަމަފަހަރުްޝުކުރުްށްްއަދިވެސްްެއއްމެންބަރަ

ް ްދެއްިވ ްމަނިކުފާނު ްަދންނަވަން. ްެވސް ްވާަހކަ ްބޭނުންވާ ްހަަމ ްައޅުަގނޑު ްބޮޑަްށްއުނިކުރަން ްވަރަށް ފުރުޞަތަށް

 ލައިކުމް..ްަވއްސަލާްމޢަދަންނަވަންޝުކުރު

ް

ްޙުސައިންމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްނިހާންްއަޙްމަދުްރުމެންބަްދާއިރާގެްވިލިމާފަންނު

ްިޢއްޒަްތތެ ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ، ްރައީސް. ްރި ްދާއިރާގެ ްެދުކނު ްމަޚްލޫފުްްޢިްއޒަތްތެރިގަލޮޅު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު

ވުމުަގއިްެއްގެންނެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެްގޭްނގުްުކށްތައްްމަނާކުރުމ3121/29ްުވާ،ްޤާނޫނުްނަންބަރުްމިްްހުށަހަޅުއްވާފައި

ްހުށަހަޅަ ްއެއިމަނިކުފާނު ްދެންމެ ްްދެއްވަމުްނ ްޖުމްލަ ްދެއްީވ ްމާއްދާް:2ވިދާޅުވެ ްއިޞްލާޙަކާއަްވަނަ އަިދްްއިށް

ް 31ްއޭެގއިތުރުން ،32ް ،33ް ،34ް ްއިތުރުކުރަްއވާފަިއ35ްް، ްއިުތރުކުރުން. ްމާއްދާތަެކއް ްގޮތުަގއި ްމާއްދާތަުކގެ ވަނަ

ކަމެއްްއަުޅަގނޑަށްްވެސްްފާހަަގކުރެޭވ.ްޭއގެްތެޭރގައިްހަމަްިޢއްޒަތްތެިރްްމުްދެއްވިދާުޅވާްމުހިްއަށްްގެންދަވަންްމިކުރި

ްއެްބައެއްްމެންބަރުން ްދައްކަވަމުން ދެްއަވމުންްގެންދަވާްއަސާީސްޙައްުޤތަކާއިްމިނިވަްނކަމުގެްބާބުްންވިދާުޅވެްވާހަކަފުޅު

ްޚާއްޞަް ްމި ްޢަމަލުކުރަން ްމިޤާނޫނަށް ްބޭނުމަށްޓަކައި ްމިޤާނޫނުގެ ްނަމަވެސް ްނުާވްމިންވަރަށް ްއުނި ްހިސާބެއް ްއެްއވެސް

ްރުޖޫޢަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހާލަތުން ްހިސާބަްށްސަލާމަތްވުމަށްޓަކަިއްޤައުމު ްމިއޮތް ްކަމެްއްގޮތުަގއި ްކުރަންޖެހޭ ުކރުމަށްޓަކައި

ްއި ނޑު ްއަޅުގަ ްވާންޖެހޭީންްއެކުްޚްލާޞްތެިރކަމާހަމަ ްވިސްނުމަކަށް ްަމއިަގނުޑ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއާދެ، ާތއީދުކުރަން.

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mahluf_Gang%20Islaah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mahluf_Gang%20Islaah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mahluf_Gang%20Islaah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mahluf_Gang%20Islaah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mahluf_Gang%20Islaah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mahluf_Gang%20Islaah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mahluf_Gang%20Islaah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mahluf_Gang%20Islaah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mahluf_Gang%20Islaah%20bill.pdf
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ް ްސިޔާސީ ްމި ްޤަމަސަްއކަތްްވެސް ްބޭރުގައި ްމަސްލަހަތުތަކުން ްބޮޑެތި ްވަަރށް ްގެްއުުމގެ ްދުވަްސވަެރއްްތަކެއް ްދިޔަ އްލިފައި

ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަޖިލީހުން ްމި ްޚާއްަޞކޮށް ްތަރުޖަމާްމިއީ. ްމާނަކުެރވޭ ްޭއގައި ްަބެއއްްެވްސ ްދެެކވޭ ްގޮތަށް ކުރެވޭ

ތުގެްޤާނޫނުްނެތިގެންްމިަކންްނުވާްވާހަަކްދައްަކވާނެ.ްޢާއިޖުރާްޢީފަހަރުްޖިނާްެއއްއިންްގޯްސވަނީ.ްްވާހަކަތަުކގެްނާތީޖާ

ްްއަނެއް ްއެއް ްކަމަށް ްނުކުރެވުނު ްމިކަން ްނެތިގެން ްޤާނޫނެއް ްކުށްަތކުގެ ްގޭްނގު ްބަަޔކަށްްބަޔަކު ްއަނެއް ބަޔަކު

ްމިްއިޝާރާތް ްފެންނަން ްމިހާރު ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްހާލަތު ްނަމަވެްސ، ްމަނާކުރުުމެގްް،އޮތީްކުރާނެ. ްކުށްތައް ގޭންގު

ް ްނިމި ްފާސްވެ ްދުްައދިޤާނޫނުތައް ްއެތައް ްފެށިތާ ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްޢަމަލުކުރަން ްވެސް ްޭއގެފަުހން ްެވއްޖެ. ވަހެްއ

މާލޭގައިްޚާއްަޞްރާްއޖެ،ްކުރިންްއަދިްްއިޔާްމަީތގަމަގުދިޔައީްހަމަްމިްޒާތުގެްބޮޑެތިްބިުރވެރިްކަންަތއްތައްްްފެނިގެންްމި

ްހަމަގޮ ްއަތޮޅުަތކާ ްމިހާރު ްފޯރާފަިއްމިތެްއގައި ްމިކަން ްވެސް ްދާްއަށް ްމީޑިޔާގައިްްދިއޮތީ.ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަހުން

ްއެނިގގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ްގާތްަގނޑަކަށްްްމަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޒުވާނުްންްއެާކވީހަކަށްނުވަތަްްިވއްަސކަށްދިޔަ

ްދެއަހަރާއި ްފާއިތުވެދިޔަ ްމަރާލެވިފައިްމި ްތެޭރގައި ްެވސްްވާްްަބއިގެ ްފަރާތްތަކަށް ްދުވަސްވީ ްއުމުރުން ްމީގެތެރޭަގއި ކަން.

ްބޮ ްއަޚްބޮޑެތި ްހަމަ ނުޑގެ ްފާހަގަކުރަްންއަުޅގަ ްއަނިާޔްލިބިފަިއްއެބަހުރި.ްމިގޮތުްންއަުޅަގނޑު ްދާއިާރގެްް،ޑެތި ހޯރަފުށީ

ްފެނުމާް ްއޮްއވާ ްމަރުވެފައި ްގޮތަކަްށ ްނުރައްކާތެރި ްވަރަށް ްބޭފުޅަުކ ްދާއިރާގެ ްރަޝީދުގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުލުހު ްފެނުނު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއިސްވެރިޔާގުިޅގެން ްއެންމެ ްދޮްންގެ ްމި ްޖަހާފައި ްމެކުހަށް ްހަމަ ްޓީމް ްމުޅި ގުްާއއި

ްބީދަ ްމެކުހަށްޖަހާ ްވަޢުދުތައް ްތަން ްވަަޑއިގެންެނވި ްމެކުހަށްަޖހާ ްރާސްލާފައި ްރައީްސ6ްްއިން ްގިޔަުރގަިއ ވަނަ

ނޑުމެންނަށްްއެކަމުްްއަންަގވަިއގެން.ްއެ ފެނިފައިްނެތްްކަމަށްްްވެސްްއަށްގެްވެްސްހައްލެއްްއަދިްއަދާްހަމަގޮތުންްއަުޅގަ

ްއެ ްމި ްމިް.ނގެނީއަދި ްއިުތރުން ްމިްްީމގެ ްތަނަކުން ްދުވާލަުކ ްރަށަުކން، ްދުވާަލކު ްދިމާލަކުން، ްދުވާލަުކ ްހަމަ ްދަނީ

ްއިތުރުވަމުން ްމިކަންތައްތައް ްެއހެންވީމާ، ްޕާޓީް. ްހިންގާ ްވެރިކަން ްރައްޔިތުންނާްކަންތައްތަކަކީ ްއަދި އިދިޮކުޅްްާއއި

ް ްއޮތް ްމަސައްކަތްމެޖޯރިޓީ ްއެކުެވގެން ްވެސް ްކަމެއްޕާޓީ ްޚާްކުރަންޖެޭހ ްދަންނަވަންޖެހޭ. ްއަޅުަގނަޑށް އްޞަްކަމުގައި

ްމަޚްލޫފު ްތެރެއިންްފާހަގަކުރަްއވާފައިްްގޮތެްއގަިއްމީަގއި ްުނކުތާތަުކގެ ްގޮތަކުންްްވާ ްއެނޫްނވެސް ްނުވަތަ ްދަށުން ޕެރޯްލގެ

ްލުއިކޮށް ްދެަބއިޢަދަބު ްުޙކުމުެގްތިންބައިކުޅަ ްހާލަތަށްވުރެްދެވޭނީ ްމިއޮންނަ ްވަުރގަދަްމިހާރު ްެއއީްތަންކޮެޅއް ކުރުމަށްފަހު

ދިޔަްޤާނޫނަާކްުގޅިގެްންްވެސްްމިހާރުްުކޑަދޮރެއްްުހޅުިވގެންްުއޅޭ.ްައޅުަގނޑުމެްނގެްމިްމަޖިލީހުންްހަމަްފާސްވެގެންްމި

ްމުައއްސަ ްަހާވލުކުރެވުނުހާ ްއަދި ްދަށުން ްބާރުގެ ްިލބިދޭ ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްަދށުން އެބަްާސގެ

ނޑުމެންނަށްްދާދިނޭނިގްމަގުމައްޗަށްްދޫކޮށްލާފަްއެެއއްްމިއެއްް،ތިއްބެވިް ދިޔަްމިފަދަްބޮޑެތިްްފަހުންްފެނިގެންް.ްއަުޅގަ

ްސުރުޚީްާޚއްޞަކޮށްް،ކުށްތައް ްހުސްއެކަނި ްކުށޭ ްދޫކޮށްލުމަކުގޭްނުގ ްައޅާފައި ްކަންނޭނގެ. ްނޫން ްނިމުނީކީ ގޭންުގްން

އަންނަނީްމަސްތުވާތަކެއްާޗއިްރަލާްގުޅިފައިްހުރިްްތަކާްގުިޅގެންްކުރެވޭްއެްނމެްބޮޑެތިްނުބައިްކުށްތައްްކުރަމުންްމިކުށް

ްކަންތަ ްމިފަދަ ްތެރެއިން. ްއްތަކަންތައްތަުކގެ ްއިްއވާފައި ްޙުކުމް 21ްްކުން ްޙުކުމ23ްްއަހަރު ްތިބޭްްދުަވހަށް އިއްވާފައި

ްއަނެއް ްހެޔޮފުދުިުްމީހުން ްވަރަށް ްއޯގާތެރިކަމާްޅުކަމާވަހު ްވަރަށް ްއެބަތިބިްއެކުަގއި ްދޫކޮްށލައްވާފައި ެއއިްންް.ެއކުަގއި

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mahluf_Gang%20Islaah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mahluf_Gang%20Islaah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mahluf_Gang%20Islaah%20bill.pdf
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ނޑާްިކޔާލުމެއްްމިައކުްއޮތީކީްނޫން.ްއެހެްނވީމާ،ްއި،ްދާނެްގޯެހއްްބަލަދެވިް،އެއްްްފަރާތަކުންްނިކުމެދާނެްނަތީޖާ އަޅާްކަ

ާޚއްޞަްގޮތެްއަގއިްިމނިވަންކަންްއޮތުމުގެްަޙއްޤަްށްްއަދިކުރަންޖެހޭްކަންަތއްތަކެްއ.ްންްހުރިްކަންތައްަތކަކީްަރނގަޅުއެހެ

ްއަ ްބީދައިން ްތެރެޔަޤީންކުރަންޖެހޭ ނޑުމެްނގެ ްްއިންުޅގަ ްމިތަނުގައި ްހަމަ ްދައްކަވަދެންމެ ްދާއިްމުންވާހަކަފުޅު ާރެގްބާރަށު

ްމުޙަ ްމެންބަރު ްއައްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެންގެ ްދެްއވަިއފި ްވިދާޅުވެ ްޝިފާޒް ްޓޭޕްނމަދު ްއެހެންްއެގަމަތީަގއި ްވާހަކަ. ޅުމުގެ

ްބަލަމުން ްވެްސ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ްމެންބަރުން ްއިޞްލާޙުްްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނުއަސާސީ ކުރެވެުމންްދިޔައިން

ްދުނިޭޔެގް ްބާބަކީ ްމިނިވަންކަމުގެ ްޙައްޤުތަާކއި ްޮގތް.ްއަސާސީ ްދިޔަ ްމަސައްކަތްތައް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްމި ދިޔައިރުަގއި

ްމިންވަރަބައިނަ ްއަޕްޑޭޓްްލްއަޤްވާމީ ްޗެޕްޓަރެއްްްވެފައިށް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްއެބައޮތް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ނޭގްއެްކަން

ްއެހެންް ްމިޤަދުނިޔޭގެ ްޙައްޤުަތކާއި ްއަސާސީ ްއަޅާްއުމުތަުކގެ ްހިމެނޭްއަސާީސްޙައްޤުތަކާއި ނާޑްް،ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަ

ް ްހަމަ ްމިހާރު ްދިނުމަށްފަހު ްރައްޔިތުންނަށް ްކަމެްއ ްމިހުރިހާ ްމިނިލުޚިޔާކިޔާލީމަ. ްތެެރއިންްފާޅުކުރުމުގެ ވަްނކަމުގެ

ްޑިމޮކްރަީސެގްމަޢުލޫމާތު ްތެރެއިން، ްމިިނވަންކަމުެގ ްނޫސްވެރިކަމުގެ ްތެރެއިން، ްމިނިވަންކަމުގެ ްލިބިގަތުމުެގ ދިނުމާއި

ްޖަރީމާތައްް ްހިންގާ ްސަރުކާރުން ްމި ްީޓވީން ްދި ްތެެރއިން، ްމިނިވަންކަުމގެ ްބާބުގެ ްވަަނ ްހަތަރު ްވަުރގަދަ އެންމެ

މިލިޔަްނ211ްްޖެހެނީްްޕާްއަޙްމަދުްމޫސާްއަށްްމިމްޖެހެނީ.ްޗަްގެެނސްދިނީމަްކޮންތާނކުތޯްމިްއިޕޯޓްތަކުގެްސިފަިއގަރި

ަބޑިެއއްްޖައްސާލާަފިއްބުނާނީްމަރައޭްމިްލަނީްދިްބޮލުގައިްދައްކަން.ްމާދަމާްކަންނޭނގެްހެނދުނުްރުފިޔާްއަނެއްްުދވަހުް

ްޑިމޮކްރަސީގެްްރަީއސް،ްޤާޫނނެއްްހެދުމަކުންްހުންނަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްކަންތައްްމިްޓީވީްނިްއވާލާށޭ.ްމިއީްވަރަށްްދެރަވަރު

ދޮާގއި،ްމަކަރުްއިންތިހާްްއި،ިރްޚިދުމަތެއްްނުދެވޭނެ.ްއޮޅުވާލަރައްޔިތުންނަކަށްްއިޚްލާޞްތެް،ނަމުގައިްތާކިހާްއެޅުމަކުން

ްގެނެސްް ްކުިރއަށް ްަޖހަންޏާމުްމަަކރުވެރިކަމާް،އަށް ްމެކުހަށް ްލިބޭނެްންއެކު ްެއކިެއކިްްރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންތަްއ

ްހާ ްނޫން. ްދިމާލެއް ްއެންމެ ްލިބެމުން. ްދާނީ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްް،ޅާއަކޮޅުތަކުން ްިދމާލަކުން ހުރިހާ

ްދާނީ...ްފެނިގެން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރަޝީދު.ްްމަދުއްމުޙަްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުޢިްދާއިާރގެްދެކުނުްއެއްްަމއްޗަްނގޮޅިްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަދުއްމުޙަްމެންބަރުްދާއިާރގެްދެކުނުްމައްޗަންޮގޅި

ް ްއުޅުނަސް ްއޮޅުވާލަްނ ްރައްޔިތުންނަށް ްވަރަަކށް ްކިތަންމެ ްޝުކުރިއްާޔ. ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްމި ނޑު ނަގަންޖެހުނީްއަުޅގަ

ނުބެހޭްގޮތަށްްއެްއކަލަްމީހަކުްްޟޫޢާއުޑިޯއްމަންްދިނީމަްނުވަތަްރޭދިނީމަްނުަވތަްއެހެންްކަމެއްްކުރަްރިސޯޓެއްްހަދަން



27 

 

ނޑުމެމަނާމީހަކުްޖުރުބަންދުކުރިްވާހަކަްނުވަތަް ންްޟޫޢިއުތަނަށްްމިްއައީ.ްމަްންްމިކުރިްވާހަކަްދައްކާކަށްްނޫންްއަޅުގަ

ްރަްއޔިުތންނަށްްއޮޅުވާލުމަށްޓަަކއި...ްބޭރުންްމިްދައްކަނީްހަމަްމުޅިންްދޮގުްވާހަކަތަެކއް

ް

ް

ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ްމެންބަރު ްދައްަކވަމުް،ޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރަކު ްިޢއްޒަތްެތރި ްއެްއވެސް ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ްމެންބަރު ންްޢިްއަޒތްތެރި

ްރައްދު ްވާހަކަައކަށް ްނިޒާމާގެންދަވާ ްމައްަސލަްެދއްވުމަށް ްބޭނުްންނުކުރެފުރުްގައިއެއްްްބެހޭ ްވިލިމާފަންނުއްޞަތު ްވޭނެ.

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްްޙުސައިންްނިހާންްއަޙްމަދުްޢިްއޒަތަތެރިްމެންބަރުްދާއިރާގެ ްމަނިކަށްްއަުޅގަ

ް

ްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޙުސައިންްނިހާންްއަޙްމަދުްމެންބަރުްދާއިރާގެްވިލިމާފަންނު

ްއަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްޙައްޤުތަާކއިްއާދެ، ްއަސާސީ ްބާބަށްްްޅުަގނޑުެމންގެ މިނިވަންކަމުގެ

ވިސްނުންފުޅުްގެންގުޅުްއވާަފިއްްރުކުެރވެނީްމުޅިްބިލުގައިްހުރިްއިޞްލާޙުތަކުގެްމައިަގނޑުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބައިޝާރާތް

މެުދްްދިޔަްކުަޑކުދިންނާްފަހުންްމިްމަޖިލީހުންްނިމިގެންްބަިއްހަނިްނުވާނެހެން.ްއަދިްާޚއްޞަްގޮތެްއގަިއްދާދިްއޮތީްމި

ެދއްވި.ްެއްފެހެއްޓުންތަކަށްްެވސްްރިޢާޔަތްުކރައްވާަފއިްވިދާުޅވެޖިންސީްގޯނާކުރުމާްބެހޭްޤާނޫނުގައިްހުރިްަބއެއްްކަހަލަްހި

ނޑުމެންްހަމަްބިލުގެްތެރޭަގއިްދެއްކޭނެ.ްދެެކވެންްވެސްް ވާހަކަްދެކެވެމުންދާއިރުްމިއާްހަމަްއެއްފަދަްވާހަކަތަކެއްްއަުޅގަ

ްދަންނަވާލަން ްވާހަކަ ްއެ ްސަބަބުގައި ްއެ ްމިޤާނޫނުއަސާސީްމިްޖެހޭނެ. ްއެއީ ްޖެހުނީ. ްއެބަދޭ އެކުްްދުލުވެރިކަމާޢަަގިއ

ްކަމަކަށްްއާްްކުރުމުގެްވާހަކައެކުްޝަރީޢަތްްކަމާހަމަހަމަ ްދެ ްެއކަކަށް ްކަމަށްްދަބުއައި ްކުެށއް ްޤާނޫނުގައި ނުދިނުމަށްްއަދި

ނަޑއެޅިފައިްުނވާްކަމަކަށްް ވެސްްއެބަްްަގއިވަނަްމާއްދާގެް)ހ(67ްނުދިނުމުގެްވާހަކަްބުްދައަހަދާްޤާނޫނަކުންްްފަހުންކަ

ް ްއެހެންވީމާ، ްއަޅާހިމެނޭ. ްކަންތައްތަކަށް ްހުރި ނޑުމެންނަށްމިހެން ްއަޅުގަ ްމިދެންްލިބެމުންމަޢުލޫމާތުްބަލާިއރު ނެވިްދަނީ

ްޗަ ްމޫސާ، ްއެމްއަޙްމަދު ްމޫސާ ްއަޙްމަދު ްހިއްކާފައިްޕާ ްދިމާލެއް ްއެންވަޔަރަްވިދާޅުވާ ްަވނީ. ްކަމަށް ްބެހޭްންއޮތް މަންޓާ

ްމާ ްއައުުމގެ ްކަމުގައިްޤާނޫނެއް ްއޮުޅވާލެވޭ ްކަންތައްތައް ްހުންނަ ްއެހެން ްއެހެންވީމާ، ްހަދާްްވާްކުރިން. ްޤާނޫނު ނަމަ

ް ްަކންތައްތަކުން ްމިކަހަލަ ްރައްޔިަތކު ްކޮންމެ ްިދވެހި ްއެއީ ްޒިންމާއޭ ްމައިަގނޑު ްމެންބަރުންގެ ކުރުްންސަލާމަތްމަޖިލީހުގެ

ްވާހަކަ ްއެ ްއެއީ. ްވާޖިބުވާްދެްއކުން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށްްެއީއ ނެޑްއގެ ްމަިއގަ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ކަމަކޭ.

ް ްމިޤާނޫނުައސާސީަގއި ްގެންދަން ްދަންަނވަމުން ްއަބަުދވެސް ްާބޔަންެވގެންާވ81ްްއަޅުަގނުޑ ްަގއި ް)ހ( ްާމއްދާެގ ވަނަ

ްބޭފުކަނުކުތާތަ ްަބއެއް ްމާނަކީ ނޑަކަްށްކުޅުން ްތަްއގަ ްރަބަރު ްެއއްަޗކަށް ްކޮންމެ ްވިދާޅުވިހާ ްސަރުާކރުން ްގޮުތގައި ރައްވާ

ްންދިވެހިްރައްޔިތުްލޮބުވެތިްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްވާންޖެހެނީޢިއްޒަތްތެރިްވެގެންްތިބުން.ްއެްެއއްްނޫން.ް

ްވަކާލާތުކޮށްލަން ްފަިއދާޙައްޤުަގއި ްރަްއޔިތުންެގ ްދިވެހި ްްކެޭރ ްބަަޔކަށް.ްްލާބަޔަށްޓަަކއިއާިއ ަމސައްކަތްކުރަންޖެހޭ
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ްސަރުކާރެ ްްއްކޮންމެހެން ްދެންމުމަކަށް ްދިގު ްސަރުކާުރ ްނުވަތަ ްކުރުމަކަށްްއަހަރ611ްަދެމެހެއްޓުމަކަށް ްވެރިކަން ށް

ްމިްކުރުމަކަށްވަކާލާތު ްމޭރުމުންްދައްްނޫން ްރައީސް،ްމި ްއޮންނަނީ.ްއާދެ،ްޢިްއަޒތްތެރި ްބަްްކަންޏާަކންތައް އިވަުރްލައްކަ

ްމި ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެހެން ްޕާޓީެގ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްހުންނާނެ ްވާހަކަދެްއކެވުމަްށްްވާހަކަ ބިލަށް

ްއިޝާރާތްކޮށްފަިއވާތީ ްާއ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްކުުރޮކށްލުެއުކ ްަވގުތު ްގޮތުން ްމުގެ ްާތއީދުކުރަމޭ.ްހަމަ ްއިޞްލާޙުތަކަށް މި

ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްަބއެއް ްދެންމެްނަމަވެސް، ްވާހަކަ ްަހއްޔަރުކުރުުމގެ ްމަޤްޞަދެްއގެ ްސިޔާސީ ްބޭނުންފުޅުވޭ ން

މެދުަގިއްްއާއްްބޭޭބފުޅުންގެްއެްާމއްދާއެއީްަބއެް.ޖެހެނީްއެހެންވެްމިްއަޅުަގނޑުްމިްެދއްކުނުްވާހަަކތަކާްވެސްްގުުޅވާލަން

ްކޮ ްފަޅާއަާރނެންްނިޔަތަކީ ްހަދަންޖެހެނީ.ް،ގޮތަކަށް ްިނޔަތުަގއި ްއެ ްްއެއްބައިްޑީ.އެން.އޭތޯ ްޑީ.އެން.ޭއްވިދާޅުވެީމހުން ފާނެ

ްއޮންނާނޭ ްނިޔަުތގަްވެސް ްއެއް ްކޮންމެވެސް ްޮއންނާނެ ްޑރ.. ްއުސޫަލކުން. ްެއއް ްވިދާުޅވަީންއަްަހމައަކުން ފްރާޟީމް

ްމިްޑީ.އެން.އޭއާ ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްެވސް ނޑު ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްކަމަށް. ްބެލިދާނެ ްެއކަން ްގޮތަކަށް ްގާތްކުރާ ްވަރަށް

ް ްމ22ްިޤާނޫނު ްމާއްާދގައި ްްމިް،ވާްވަނަ ްމާއްދ20ްާޤާނޫނުގެ ްްަވނަ ްބަޔާނ21ްްއަދި ްމާއްދާަގއި ާވްްކޮށްަފއިވަނަ

ްކިބައިން ްމީހެްއެގ ްެއްއވެސް ްނިޔަތުގަިއ ްހާސިލުކުރުމުެގ ްމަޤްޞަދެއް ްސިާޔސީ ްަޙއްޤެްއ އެކަންްްްއ،އެިނގުޅަްްއެްއވެސް

ްކުެރވުނު ްކިހިެނއްތޯ ްސުވާލުެގްޖަވާުބގަްކުރެވޭނީ ްަކނަޑއެިޅގެންްއި ްސިާޔީސްމަގުސަދުަގއި ްސަރުކާރު ްމި ްސީދާ ވެސް

ްާޢއްމު ްއިޢުލާނުްރޭވިގެން ްއަންގާފަިއ ްީޓވީތަކުން ްހައްަޔރުކުރޭ. ްމީހުން ްސިޔާީސ ްނިޔަުތގަިއްކުރުމަށްފަހުގައި ެއކިެއކި

ްތުހު ްމަޖިލީހުގައެިކއެކި ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމި ްއެބަހުރި. ްކުެރވިަފއި ްމަތުގައި ްހިމެނޭ ްހައްޔަރުމެންބ3ްައި ްމަންޒަރުްރަކު ކުރި

ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގައިްްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބީދައިން. ްމި ްމިހެން ްހަމަ ދިޔަ

ްއެ ްހަްއޔަރުހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްގުިޅގެން ްުކށަކާ ްއެހެން ްމެންބަރަކު ްގޮތުންްހެން ްބެހޭ ްއެކަމާ ކުީރމާ

ެއއްވެސްްމެންބަރަކުްްންގެްތެރެއިންްއެްމެންބަރުްފިޔަަވއިމެންބަރ88ްުޢިއްަޒތްތެރިްމަޖިލީހުގެްނުޖެހޭތީވެްވާހަކަދަްއކަން

ްބަ ްނަމަވެސް ްމަޑުންތިބީމު. ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުަދއްަކވާ. ްއެއް ްމެންބަރުންނާއެވާހަކަ ްިޢއްޒަްތތެރި މެދުގައިްްއެއް

ްވާނެްްގޮތަށްްމިްސަރުކާރުންްކޮށްފައިްްޢަމަލުތައްްމިމެދުަގއިްމިްްޅުްީލޑަރުންނާޚާއްޞަކޮށްްސިޔާސީްޕާޓީަތުކގެްއިދިކޮ

ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްފަދައިން ްފެންނަ ްއިުރ ްމެންދުރު ްދުވާުލގެ ްފަޅާކަމީ ްެފނި ްކަެމއް. ްޔަޤީންވާ ްކަމެއް.ްނަށް ްއޮތް އަރާފަިއ

އަދަބެްއްދޭންްްމިލިއަންގ211ްެޖެހެނީ.ްދި.ޓީވީްހިންަގވާްއަޙްމަދުްމޫސާްއަށްްިމއަދުްހެންވީމާ،ްމިްވާހަކަްދަންަނވަންއެ

ްވަޢުދުތައްްރަްއޔިް،ނިންމީްދި.ޓީވީންްމިްސަރުކާރުގެްެއކިްކަހަލަްަވގުްވަޢުުދތައްްއެ ުތންނާްހަމައަށްްގެނެސްދޭތީްދޮގު

ނޑަިއގެންްގޮސްް ވާީތެވްްގެން.ްނުތިބެވިގެން،ްނުކުިރގެން.ްއަުޑައހަންްނުކެރިގެން.ްއަޑުއަހަންްނުކުރޭްސަރުކާރަކަށްފިތްކަ

ްރައީ ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަްއސަލަ ްއެ ްއެްސް. ްކިޔަންޖެހޭ ނުޑމެން ްޖައްސަންޖެހޭ.ްއަުޅގަ ވާހަކަ.ްްތާނގައި

ްމި ްމާދަމާ ްނޭނގޭެނ ްޚާއްޞަްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްމެންބަރުންނަށް ްއެހެން ްއިދިކޮޅު ްސަރުކާރާ ްތިއްބެވި ތަނުގައި

އިްވިޔަފާރިްއޭނާްއަތުންްަވނީްނިގުޅަިއގަނެވޭްހިސާބަްށްގޮތެްއގައިްވިލުފުށީްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްކުރަމުންްއަ

ނޑު ްއަުޅގަ ްކިތަންގޮއްަސ. ްކިތަންމެ، ްކިތަންމެ، ްވަކާލާތުކުރީމާ ްމަސައްކަުތގައި ްމި ްއެްމެން ްއަދި ްއެބަހުރި ްގޮތަކުން ްމެ
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ްރަ ްއިދިކޮޅަށް ްސަރުކާރާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްތިއްެބވި ްމެންޑޭޓުދެއްވާމަސައްކަުތގައި ްޕާޓީތަކާްފަްއޔިތުން ްެއއާެއކު .ް

ްދީ ްޔަޤީންކަން ްކަމުގެ ްބަދަލުނުކުރާނެ ްޕާޓީ ްތިމަންނާ ްއިޤުރާރުވެ،ްސޮިއކޮށް ްހޯދަިއގެްންް،އެކު ްވޯޓު ްއަތުން ަރއްޔިުތން

ް ްރައްޔިތުންގެ ްރައީްސ،ްމި ްވިްއާކލެވި.ްޢިްއޒަތްތެރި ްޓްރާންސްފަރްމާކެޓުގައި ްމެންބަރުން މެދުްްމަޖިލީހާވަަޑއިގެންެނވި

ްިދއްްްތުހުމަތުގެ ްއެބަ ްއިނގިލި ްޤާނޫނީ ްމި ްމައްަސލައިގަ. ްިވކޭ ްޕާޓީަތކަށް ްަމއްސަަލއިގަ. ްރިްޝވަތުގެ މުހިއްމުްކުރެވޭ

ްއަތްޕުޅުގަިއްމަޖިލީހުގެްރަީއސްެގްހިމުއައްސަާސް ްއޮތީްމަނިކުފާުނގެ ްއެންމެްމަތީްކަންަތއްތައް މާޔަތްކޮށްްދެެމހެއްޓުމުގެ

ްއެންމެ ްމަޖިލީހުންްވެސް ްތުހުމަތުްހައިސިއްޔަތުން.ްމިއީ ްބަލައި،ކުޑަމިނުންްމި ްބެހޭްްތައްްމިއީްކިހާްހިސާބަކަށްތޯ ކަމާ

ނޑުްޤަބޫލުްޖެހޭނެނަމަވެސްްމަނިކުފާނުްއަންގަވަންްފަރާތްތަކަށްްސިޓީއަކުން ުކރަން.ްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްކަމަށްްއަޅުގަ

ްވިިކގެން ްައގުަގއި ްމަްބޮޑު ްާވހަކަދައްާކއިރުަގއި ްދާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްެދކޭނިކުފާނު ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްމެދު ގޮތްްމަޖިލީހާ

ްމަސަްއކަތްކުަރއްވަންްބަދަލުކުރުމަށްޓަ ްވެސް ްމަނިކުފާނު ްގޮވާލަންްޖެހޭކައި ްއެަބ ނޑު ްއަޅުގަ ްިމްްމިް،ކަމަށް ތަުނގައި

ް.ްދެްއވިްފުރުޞަތަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ފުރުޞަތުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެްއކެވިްވާަހކަފުޅުތައްްމަޖިލީހުގެްލީހުގެްރައީސްްކުރުމަށްްއިޝާރާތްކުރަްއވަިއ،ްތެރިްމެންބަރު.ްމަޖިޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތް

ްގޮުތގެްގަާވއިދުަގއި ްމެންބަރުންގެްްވާ ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްގެންދާނެ ްކުރަމުން ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ މަތީން

ްޢިއްޒަތް ްގޮތުން ްބެހޭ ްސުލޫކާ ްމެންބަރުއަޚުލާޤާއި ްފާސްކުރަްއވަންތެރި ްފާން ްއަދި ްގަާވއިދުތައް ސްކުަރއްވާަފިއްޖެހޭ

ްިޢއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްކުޅުދުއްފުށީ ްއަރުވަން. ްހަނދުމަފުޅުކޮށް ްއަޅުަގނޑު ްމެންަބރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ނުވާކަން

ނޑުްފުރުޞަތުްައރުވަން. ްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްއަށްްއަުޅގަ

 

ްާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއި

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި 2111/18ްޝުކުރިއްޔާ ްބެހޭްކުށްަތއްްގޭްނގު، ްގަލޮޅުްްށްޤާނޫނަްހުއްުޓވުމާ

ނޑުްތާއީދުްމިވާްހުށަހަޅުއްވާފައިްމަޚްލޫފުްއަްޙމަދުްރުމެންބަްދާއިރާގެްދެކުނު ކުރާްިއޞްލާޙުތަކެްއްއިޞްލާޙުތަަކކީްއަުޅގަ

ް ްފާސްވިތާ ްބިލު ްމި ްސަބަބަކީ ްއަެނއްކ11ްްާނޫން. ްދުވަްސްނުވަނީހެއް ްމިމަސް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްބިލަށް ްމި ާވްްވެސް

ނޑުް މެއްްކަމަްށްއްލެއްްައއިސްދާނެްކަހަހެންްކަމެއްްއެހެންްއިޞްލާޙަކީްީމގެްސަބަބުންްމިކަމަށްްއިތުރަށްްއ2ްެމައިގަ

ްޤަބޫލު ްއެަކްންއަޅުަގނޑަށް ްކޮމިޓީެއއްަގއި ްބައިެވރިވާ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ްބިލު ްމި ނުކުރެވޭތީ.

ރީ.ްއެހެްނވީމާ،ްހުރުމުގެްޙައްޤުްމިްބިލުންްއުނިކުހަނުހިނގަމުންްދިޔައީ.ްތިަޔްވިދާުޅވާްމެންބަރުގެްނިޞްބަްތވާްާޕޓީންް

ނޑުްޤަބޫލުކަމެްއްނުްދޫދެއްގެްތެރޭަގއިްދީގެނެއްްއެހުބިލުންްްހަނުހުރުމުގެްޙައްޤުްއެކަނިްމިް ކުާރްކުރެވޭެނ.ްއެއީްއަުޅގަ

ވެސްްހަމަްޤާޟީންނަށްްރުެއާއއެކުްަތޙުޤީޤުްމަރުޙަލާގައިްަހއްޔަރުޮކށްފައިްބެހެއްޓުމުެގްޙައްަޤކީްިމހާްކަމެއްްނޫން.ްހަމަ

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mahluf_Gang%20Islaah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mahluf_Gang%20Islaah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mahluf_Gang%20Islaah%20bill.pdf
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ހުށަހެޅުއްވީްޮކންފަދަްމަގުސަދެއްގައިްކަމެއްްއަޅުަގނަޑކަށްްދަންނަވާކަށްްެޤއް.ްއެހެންކަމުންްމިްއިޞްލާޙުޙައްލިބިގެންވާް

ްބަލަިއގަނެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބިލު ްމި ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްކުށްްނޭނގޭ. ްފެށުމުން ްމަަސއްކަތް ކުރުންްމީގެ

އުޅޭްޤާނޫނުްފާސްކުރުމަށްޓަކައިްްޓަަކއިްައޅުަގނޑުމެންްފާސްކުރަންްމިހުއްޓުވުމަށްޓަަކއިްޚާއްޞަްފިަޔވަޅުތަެކއްްއެޅުމަށް

ްދަންނަވާނީ.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުަތެކކޭ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްފިނިކުރުމަށްޓަަކއި ްއެކަން ްެއޅިގެންދާނެ. ހުރަސްތަކެއް

ްވަރަކަށްވެަފއިް ްކޮންމެވެސް ްއަމާން ްރަށުތެރެ ްމިއަދު ްޖެހޭނެ ްޤަބޫލުކުރަން ްއަމާންކަމަކީްްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ވީނަމަވެސް

ްހަމަ ްއަމާންކަެމއް. ްއައިސްފަިއވާ ްސަބަބުްނ ްމަސައްކަތުގެ ްބުރަ ްގެންދާ ްކުރަމުން ްކުށްކުރުންްްފުލުހުން އެއާއެކު

ްބާރު ްދިޔަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފާސްކޮށްފާނެތީ ްޤާޫނނު ްއެޅުމުގެ ްފިޔަވަޅުތަެކއް ްޚާއްޞަ މިންްްހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި

ްބަ ްމިއަދުްހުއްޓުވާލުމަށްޓަަކއި ްހަރަކާތްތައް ްަކހަލަ ްަބއެއް ްއެބޭފުޅުންގެ ްފަރާތްަތކުން ްހިންގާ ްގޭންގު ްަކހަލަ ެއއް

ްއަޅުަގނޑުމެންްކުްށކުުރންްހުއްޓުވުމަށްޓަަކއިްޚާްއަޞްފިޔަވަޅުަތއްްެއޅުމުގެްޤާނޫނުް ހުއްޓާލާފައިްވަނީ.ްއެހެންނަމަވެސް

ްއަޅުް ްގެނައުމުްނ ްވުޖޫދަށް ްައވަހަކަށް ްވީހާ ްޤާނޫނު ްމިސަންސެޓް ނޑުމެންނަށް ްްގަ އްުލެވގެންދާނެ.ްހަަކންތައްތައް

ްޤަބޫލުއަ ްވެްސ ްމިއަދު ްރަނގަޅުްޅުަގނޑުމެން ްވަރަށް ްހަމަ ްމަޖިލީހުގެ ްފަހަތުަގއި ްގޭންގުތަުކގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ކުރަންޖެހޭ

ްހިމެނިގެން ްވެސް ްނުްބޭފުޅުން ްމަހުޖަނުންގެ ްމަހުޖަނުންގެ،ްމުއްސަނދި ްމުްއސަނދި ްެއއާެއއްކޮށް ްމިްާވކަން.ްއަދި ފޫޒު

ްފޯރާފައި ްޤަބޫލުްވާްމަޖިލީހަށް ްޙަޤީކަމީ ްދުށިކުރަންޖެހޭ ްރޭަގއި ނޑު ްސްޓޭޝަނެއްްޤަތެއް.ްއަޅުގަ ްީޓވީ ްވިދާޅުވާ ްތިޔަ ން

ްމި ްގޭންުގ ްބަހުސްްްހިންގާ ްެއކަމަށްޓަކައި ްމިްމަޖިލީހުގައި ްއިނގޭތޯ. ްތަން ްދިޔަ ްނިކުމެެގން ްބޭފުޅުން ްއެދާ ކުަރމުން

ްއެ ްޖުރުމަނާ ްމީހަކު ްމިޤައުމުަގއި ްުޖރުމަނާކޮށްގެން ްބޭފުޅެއްތޯ ްއެންމެ ްމިހާތަނަަކށް. ްނުކުރޭތޯ އުޅެނީ.ްްްއ

ްޯކޓަށް.ްަވޑަިއގެްވަަޑއިގަންަނވަންވީް ްބަރީޢަވާންވީނޫނޫންތޯ ްިއން ްޖުރުމަނާ ްއެްން ްޖެހޭތޯ ްަމޖިލީހުގައި ބޭފުޅާެގްްންތޯ.ްމި

ްދަ ްނުޖެހޭނެ ްހާލެއްގައި ްއެްއވެސް ްއިނގޭތޯ. ްނުޖެހޭ ްދައްކަން. ްމިތާ ް ްޙުކުމްްވާހަކަ ްކޯުޓގައި ްޤައުމުގައި ްމި އްކާކަށް.

ްމިް ްމިތާ ްވާހަކަތޯ ްމޫސާގެ ްމުޙައްމަދު ްކޮން ްއެބަ. ްކުރޭ ްވެސް ްޖުރުމަނާ ްބޭފުޅުން ްޤައުމުގައި ްމި ްއެބަ. ްކުރޭ ްވެސް

ވާްަވކިްބަޔަކަށްްގޮސްްހުްސވެފައިްބޭފުޅުންްްދައްކަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްވާަހކަދައްަކވާްބޭފުޅުން،ްިވކިފަިއާވްމިންވަރާއިްއެ

ްއެމި ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމީގެން ްއެންވަރު ްލިބިގެންވޭްްނގޭ. ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްހަމަ ްވެސް ްއަށް ބޭފުޅާ

ްއެ ްއެްޙައްޤުތަކެއް. ްބަރީޢަވެ، ްއިން ްޖުރުމަނާ ްކުރެއްިވ ްހަމަ ްވަޑަިއގެން ްކޯަޓށް ްޖުރުމަނާްްބޭފުޅާ ްއަށް ބޭފުޅާ

ްދައްކަން ްއެދޭ ްވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމަ ްަވޑަިއގަންނަވަްނީވނޫއެދުމެނުޖެހުމަކީ ްއިނގޭތޯ. ްއެހެންވީމާ،ްޭކ ްކޯޓަށް. ންތޯ

ްބަ ްވަކި ްދައްކާ، ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވާހަކަތަްއ ްޚިލާފު ްމަސައްކަތްޙަޤީޤަތާއި ްތިބެ ްވިިކގެން ްެއީއްޔަކަށް ކުރުމަކީ

ްމެންބަރުންްޕާޓީ...ްއަޅުަގނޑުމެންްތެރޭަގއިްފެންނަމުންދާްޙަޤީޤަތްްމިއަދު.ްބައެއްްމެންބަރުންްވިކެނީއޭ،ްބަެއއްް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޯރަމްްހަމަވެއްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދެވުން.ް

 

 ކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްވެރިކަން ްހެޔޮ ްވިސްނުނީމާ ްއިނގޭޯތ.ްްހެޔޮގޮތް ްކަންތައްަތއް ްހިނގާނެ ްދުނިޔޭގައި ްހަމަ ްައއުމަކީ ްޕާޓީައކަށް ކުރާ

ްއެ ްބޭނުންވާްއެހެންނޫނަސް ްއެބަޔަުކ ްޙައްޤުތަެކއް ްފިކުރީ ްއެްްަބއެްއގެ ްއިޚްިތޔާރު ްބަދަލުކުުރމުގެ ބަޔަކަްށްްގޮތަްށ

ްއިނގޭތޯ ްގޮތް ްއޮންަނންޖެހޭނެ ްޑިމޮކްރަސީެއްއގައި ްމިނިަވން ްއެއީ ްެއއީްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްޑިމޮކްރަީސަގއިްް. މިނިވަން

ްވިސްނުްންޚިޔާލު ްހެޔޮގޮތުަގއި ްއަޑުއަހައިެގން ްމީހުން ްހުންނަ ްޤާބިލުކަްނ ްއަުޑއެހުމުގެ ްމިނިވަްނކަމާއި، ފާޅުކުރުމުގެ

ް ްމީހަކު ްވަކި ްއުުޅމަކީ. ްރަނގަޅަށް ްއެހިމާޔަތްބަހައްޓަިއގެން ްގޮސް ްހަތަުރދަމު ްރޭަގނޑު ތިެބްްގޭަގއިްުކރުމަށްޓަކައި

ނޑުމެންްކޮންމެ ްއަުޅގަ ްދެއްކުމަކީ ްމަޖިލީހުގަިއ ްމި ްވާހަކަ ްޭއނަގެ ްއައިއްސަ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްހިފާ ްެއއްެޗއްަގއި ވެސް

ނޑުެމންްމިއަދުްނުޖެހޭްމިތަނުގައިްްވާްމުއްސަނދިްމަހުޖަނުންގެްއަތްދަށުވެފައި ކަުމގެްއަިލގަދަްހެއްކެއްްއިނގޭޯތ.ްއަުޅގަ

ްއެ ްއަޅުްްޖުރުމަނާކުރީމާ ްދައްކާކަށް. ްހޯމަވާހަކަ ްމިއަންނަ ްއުއްމީުދކުރަން ނޑު ްއަނެއްކާްްގަ ްމަޖިލީހަށް ްމި ދުވަހުން

ްއެ ްވެސް ްއެްޤަރާރެއް ްލާނެްކަމުަގިއ ްކޯޓަށް.ްްބޭފުޅުން ްަވަޑއިގަންަނވަންވީނޫންތޯ ްިމއީ. ްކޮންކޮންކަމެއްތޯ ކަމަށް.

ްއެ ްއެހެންވީމާ،ްްވަަޑއިގެން ްނޫންތޯ. ްބަރީޢަވާންވީ ްއިން ްޖުރުމަނާ ްުކރެއްވި ްއަށް ްމިބޭފުޅާ ނޑު ްއެްދަންނަްައޅުގަ ވަނީ

ްއިނގިލި ްފަރާތަކަށް ްވަކި ްތިބި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނެތޭ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްޙައްެޤއް ްވެސްްހާދިްއކުރުމުގެ ލު

ްމި ްހަމަްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްެއހެންކަމުން ްނެތޭ. ްއަޅުަގނޑުމެްންއިޚްލާޞްތެރިކަމެއް އުޅެީންނޭނގިގެންނޭ.

ްދެންނެވިހެ ްވެސް ްބެހޭްކުރިން ްހުއްޓުުވމާ ްކުށްތައް ްގޭންގު ްމި ްމިްްން ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ގޮތުން

ްސަބަބުންް ްއިޞްލާޙުތަކުގެ ްމި ްސަބަބަކީ ްނޫން. ްއިޞްާލޙުތަކެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙުަތކަކީ ހުށަހަޅުއްވާ

ފުރިހަމަގޮތެއްގައިްްއެހެންމެްމިއަށްވުރެްމާްސަންސެޓްްޤާނޫނުްވުޖޫދަށްްގެނައުމުގައިްހުރަސްތަެކއްްއެިޅެގންްދާނެ.ްހަމަ

ްހުރިހާްދާްމާރާމާރީްއާއިްމިްމިްނަމަްޤައުމުގައިްހިނގަމުންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްސަންސެްޓްޤާނޫނުްވުޖޫދަށްްގެނެިވއްޖެ

ް ްލާޒިމުކޮށްފައި ްމީަހކަށް ްވަކި ްހިފަހައްޓަން ްަޙއްޤު ްހަނުހުރުމުގެ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްހުއްިޓގެންދާނެ. އޮތްއިރުްކަމެއް

ްބަޔަުކް ްއެތަްއ ްޙައްެޤއް. ްލިބިގެްނވާ ްހަމަ ްެއއީ ްޙައްުޤ ްދިރިހުރުމުގެ ްވެސް ްމީހަކަށް ްކޮްނމެ ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްހިފަހައްޓަފާނެތީ،ް ްަޙއްޤު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްދާއިރުަގއި ްތަކުލީފުކުރަުމން ްވޭުނގަިއ ްއާިއ ްއަނިާޔ ްަބއެްއގެ ްއެަތއް މަރުވެ

ްހި ްޙައްޤު ްބޭފުޅުންގެ ްމިސިޔާސީ ްބުނެ ްދެކޮޅުފަހައްޓަފާނެއޭ ްނުކުރުމަށް ްސިޔާސީްކަން ްހަމަ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ހެދުމަކީ

ްއިނގޭތޯ.ް ްއެބަތިބި ްއިނގޭތޯ. ްހެްއކެްއ ްއަލިގަދަ ްވަރަށް ްދަްއުކވައިޭދ ްވާކަން ްފަހަތުގައި ްގޭްނގުތަުކގެ ްމި ފަރާތްތައް

ް ްއިްނސާފުގެ ްދުވަހަކުން ްއެކޮންމެވެސް ްހާޒިރުކުރެްކުރިމަްއޗަށް ްައޅުަގނޑުމެންްމީހުން ްއެކަން ްިއނގޭތޯ. ްކުރާނެ ވޭނެ.

ްތިެބވޭނީ.ް ްފިލާ ްތިބެގެން ްފަހަތުަގއި ްގޭްނގުތަުކގެ ްަޤއުމުަގއި ްމި ްދުވަހަކުތޯ ްކިހާ ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.
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ްހާޒިުރވާ ްކުރިމައްޗަށް ްޤާނޫނުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ ްއަންނާނެ ްނިމުމެއް ްވެސް ްކަމެއްގައި ންޖެހޭނެ.ްކޮންމެ

ްމިް ްއަންނަމުން ްެވސް ްހަޔާތުގައި ްޤައުމުގެ ްމި ްހަމަ ްދުވަސް ްއެއް ްބުނާ ްދުވަހޭ ްއެއް ްމިނިވަނަކަށް ްހާސްދުވަހޭ ްވަަގކަށް

ނެްއަބަދަކުްކުރަންޖެހޭްއެންމެހައިްނުލަފާްކަންތައްކޮށްްދަނީްއިނގޭތޯ.ްބިރުވެިތވާްނވީްހެއްދެވިްފަރާތަށް.ްޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭ

ދަނީ.ްއެތަންްް.ްކޮންމެްކަމަކަށްްވެސްްނިމުންްގެންނަންޖެހޭނެ.ްއެްނިމުންްއަންނާނެ.ްއަންނަމުންްމިނުހުރެވޭނެކަންފިލާ

ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއޮްހަފެންނާނެ ްޤައުމުގައި ްއިންޞާފު ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ. ްބައެްއގެްޔާތުަގއި ްވަކި ންނަންޖެހޭނެ.

ްޤައުމުަގިއްމަޞްލަޙަ ްނޫން ްހެޔޮ،ްކުރެވެންޖެހޭނީކީ.ްަޤއުހިމާޔަތްތެއް ްެވސް ްޙައްޤުަތއް ްއެންެމންގެ ްދިރިއުޅެމުންދާ މުަގއި

ްއިނދެފަިއްއެހެން ްޖަލުަގއި ްއުމުުރްދުވަހަށް ްއޭނާ ްވީމާ ްއެްއވެސްްްނިކަމެތިމީހާ ްމިްްމީހުންނަށް ްކަމެްއްނުކުެރވި ކަހަލަ

ްބޭނު ްަބލަން ްރަްއޔިތަކު ްެއއްެވސް ްޤަުއމުގެ ްމި ްމަންޒަަރކީ ްތަންފީުޛވެގެންދާ ްޤާނޫނުތައް ްމަންޒަރެްއްޤައުމުގެ ންވާނެ

ް ްނިަކމެތިކަމާނޫން. ްއެްމުއްސަނދިކަމާއި ްހަމަްދޭތެރޭގައި ްވެސް ްބެހެއްޓުމަކީ ްނިޢުމަްތްްމީހާ ްއެ ްފަރާތުން ހެއްދެވި

ްބޭފުޅުންްް،ދެއްވާް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިއަދު ްޖުރުމަނާކުރީމަ ްބޭފުޅަކު ްަވިކ ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ްގެންދަވަނީ ްނިޢުމަތް އެ

ނޑުްހަތަރުދަމުްއެ ބޭފުޅުންގެްޞައްޙަކަމާްމެދުްްވާހަކަްދެްއކުމަކީްއެްްތަނުގައިްއެްމިްނިކުމެްއައިސް،ްޭގަގިއްތިބެްރޭގަ

ްުސވާލު ްހިތުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްގައިމުވެްސ ްމައްްހަމަ ްދުށިއުފެދޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއް. ްތިަސލަ ްއިނގޭތޯ ވިދާުޅވާްްން

ނޑަކަށްްނޭނެގްއިންްނިކުމެގެްންއައިތަންްއިނގޭޯތ.ްއެހެންވީާމ،ްމިބޭފުޅުންްއެްގެ އީްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތެއް.ްއަުޅގަ

ްކަްނތަ ްހިނގައިިދޔަ ްޖުުރމަނާގޭތެރޭަގއި ްއެހެންވީމާ، ްސަރުކާއްތަކެްއ. ްކުރާނެ. ްވެސް ްޖުރުމަނާ ްމީހާ ެރއްްކުރަންޖެހޭ

ްސަރުކާރުން ްމި ްމީހެއްގެހިންގުމުގަިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްކުާރނެ. ްކަމެއް ްހުރިހާ ަޙއްޤަކަްށްްުކރަންޖެހޭ

ްެވގެން ްކަންތަްއ ްތެރެއިން ްހުދޫދުގެ ްޤާނޫނީ ްއޮްނނަންޖެހޭ ްުނގަންނާނަން. ްެއއްްްއަރަެއއް ްމަްއސަލަ ްއިތުރު ާދނީ.

ްއެދޭ ްވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަރީޢަވާންވީ.ްއެއީހަމަ ްކުށުން ްވަަޑިއގެން ްކޯޓަށް ްބޭފުޅާްވެސް ްއެ ްހަމަ ގޮތް.ްްއޮެވއްޖެްއޔާ

 ދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް

ް

 ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙުމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

އާދެ،ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްގޮތުންްް`.ްޝުކުިރއްާޔްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްގޭްނގުްކުްށްހުއްޓުވުމާްބެހޭ

ނުޑްތާއީުދކުރާްވާހަކަްދަމަޚްލޫފުް ންނަވަން.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްޤާނޫނުއަސާީސެގްމިްހުށަހެޅުއްވިްއިްޞލާޙަށްްއަުޅގަ

ްލިބިދީފައ58ްި ްމާއްާދގައި ްްވަނަ ްމި ްޙައްޤުތަކެއް ްޤާވާ ްމަޤުޞަދުތަކެްއްއުނޫނުން ްސިޔާސީ ްމިއީ ްއަދި ނިކުރެވޭ

ްޤާނޫނެއްހާ ްހިތަށްއަރާްސިލުކުރެިވގެންދާނެ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްވިދާޅުވޭ. ްއެބަ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ްބައެއް ްކަމަށް

ްޤާ ްރައީްސ،ްމި ްއިޞްލާޙުޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެންެގްނޫނު ްއަުޅގަ ްއުވެނީާބއޭ. ްމަޖިލިސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ގެނައުމަށްފަހު

ްވާޖިބެއް ްޤާނޫނީ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްްމި ްހަމަ ްޤައުމަށް ްމި ްެދކެން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ކަމަށް

ްދިމާވާހާ ްމި ްްލަތާއި ްބޭނުންވާ ްއެގޮތަކަށް ްބައްޓަންކޮށް ްޤާނޫނުތައް ްގެންދިޔުްގޮތަށް ްފާސްކުރަމުން މަކީްޤާނޫނުތަްއ
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ްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްދެކެން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިހެންްއަޅުަގނޑުްދަންނަވަންްމިްއަޅުަގނޑުމެންްކުރަންޖެހޭނޭްކަމެއް

ްމަރުޙަލާގަ ްތަުޙޤީޤީ ްަމގުސަދެްއަގއި ްޤާނޫނުްފާސްވެގެްންސިޔާސީ ްމި ްކަޖެހުނީ ްކުރެްއވިޔައި ްބޭފުޅުން ހަމަްްސްްންކުެރވޭ

ްއެްޤާނޫނުއަސާސީަގޔާ ްއެބަހުރި ްޤާނޫނުތަކުގައި ްހުިރ ްހެދިފައި ްދެން ްަޤުއމުގައި ްމި ްކުށުންްްއި ްއެ ބޭބޭފުޅުންނަށް

ްހުރިް ްކުރެވެން ްހޯދުމަށްޓަކައި ްއިންޞާފު ްޙައްޤަށް ްއެ ްލިބިއްޖެްއާޔ ްެއއް ްއަނިޔާ ްނުޙައްުޤ ްއަދި ބަރީޢަވުމާއި،

ނޑުމެންްހަމަްމަސައްކަތްތަކެް މާޔަތްކުރުމާިއ،ްހިއެހެންމެްވިސްނަންއެބަޖެހޭްޙައްޤުތަކެއްްްއް.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްއަުޅގަ

ބޮޑެތިްްޙައްޤުތަކެއްްހިފެހެއްޓުމުގެްވާަހކަްދެކެވެމުންދާއިރުްައޅުަގނުޑމެންނަށްްމިްދެކެވެނީްކުށްކުާރްމީހުންްމަރާްވަރަށް

ްބައެް ްިހންގާ ްޤައުމުަގއި ްމި ްޖަރީމާތަކެއް ްޙައްޤުަތކެއް ްމިހިއްެގްވާހަކަ.ްމިމީހުންގެ ްދެންްމާޔަތް ްޤައުމުަގއި ތިބިްްކުރަނީ

ްބޭތިއްބު ްސަލާމަތުން ްއަދި ްސަލާމަތުން ްއޮމާންކަމާރައްޔިތުން ްއަމާން ްޤައުމުަގިއްްމަށްޓަކައި. ްމި އެކީަގއި

ނޑަށްްފަހަތުންްވާހަކަފުޅުދައްަކވާ ތީްކުަޑޮކށްްވާހަކަްކުރިއަށްްގެންދަންްދިރިއުޅުމަށްޓަކައި.ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްވާހަކަްދަންނަވާލަންްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްްއުނދަޫގވާތީްއެ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްދަތިފުޅުނުވާނެްގޮތެއްގެްމަތިންްފަހަތުަގއިްތިއްެބިވްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންެގް

ްބެހެއްޓެވުމަށްްހަނދުމަފުޅުކޮށްްއަރުވަން.ްޢަމަލުތައްް

ް

 މަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ހިނގަިއގެންްްނުވަތަްިވއްަސކަށްްމަރުްމިްޤައުމުގައ32ްިޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއެހެންމެްވޭތުވެދިޔަްދެްއަހަރުތެރޭަގިއް

ްތިބިްޒަޢީމްްޑީ.އާރު.ޕީގެްބޭުފޅުންްމިހެންްވިދާ.....ްމަށްްތާއީުދކޮށްކޮށްްައހަރުގެްވެރިކ41ްަމާީޒގެްދިޔައީތީްމިކަމާ،ް

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަްށފަހު(ްްްްްްްްްް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަން.ްައޅުަގނޑުްއެދެންްށްްގެންގޮސްދެްއވުމަށްްފުރުޞަތުކޯރަމްްހަމަވެއްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަ

ްއެޖެންާޑގައިްޢިއްޒަތް ްމިައދުގެ ްމެންބަރުން ްޮއންނާނެްތެރި ްކޯރަމް ްނިމެންދެން ްކަންަތއްތައް ްމިްްވާ ްމަތިން ގޮތެްއގެ

ްފުރުޞަތުްމަސައްކަތްތައްް ްގެްނދިއުމަށް ްމެޖޯރިކުިރއަށް ްލީޑަރާދެއްވުމަށް. ްަމއިނޯރިޓީ ްލީޑަރާއި ްޕާޓީތަުކެގްްޓީ އަދި

ްއަޅުް ްއަރިހުން ްވަރަްށްއިޚްލާޞްތެލީޑަރުންގެ ނޑު ްގަ ްކުިރއަށްްިރކަމާ ްމަސަްއކަތް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެދެން. ްމިކަމަށް އެކު

ނޑުްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް ްގެންދިއުމަށްްހޯރަފުށީްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއަުޅގަ



34 

 

ް

 ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙުމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްޝުކުރިއްޔާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޗުއްީޓއަކަށްފަހު ްަވރަށްދިގު ރައީްސ،

ްދިޔައީ.ް ްމި ްފެށިގެން ްބަސްކޮޅަކުްންމިއަދު ްނަޞޭޙަތުގެ ްޢިބްރަތްތެރި ްވަރަށް ްއަދި ްއައު ްވަރަްށ ްމަސައްކަތް މަޖިލީހުން

ްހިސާބަށްްދާންްލަތުްމިހާޖިލީހުގެްއެްއކޮށްްދަންނަވަންޖެހެނީްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަތްތެރިްރައީްސ،ްވަރަށްްހިތާމައާްޢިއްޒަ

ްއިްންްމި ްީޓވީ ްއިއްެޔގައި ްއަޅާނުލަނީ. ްވެސް ްމަޖިލީހަކަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމި ްސަރުކާރަކުން ްއެްއެވސް ްވޭތުވެދިޔަ ޖެހުނީ

4ްއިންްދައުލަތުގެްްދިޔަްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލިސްްމިއީްޤާނޫނުއަސާސީްދެއްކިްރިޕޯޓުަގއިްއަޅުަގނޑުެމންނަށްްފެނިގެން

ްމަޖިލީހުގެްބާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބާރޭ. ްރައްޔިތުންގެ ްބާރޭ. ްވަރުަގދަ ްއެންމެ ްދަންނަވާނީ ްައޅުަގނޑު ްއެއްބާރު. ރުންކުރެ

ްތަނެ ްތިބޭނެ ްނެތް. ްތަނެއް ްމަސަްއަކތްކޮށްލާނެ ްމުވަްއޒަފުން ްވޭތުވެއިދާރީ ްމި ްއެހެންނަމަެވސް ްނެތް. ތަނުަގއިްްިދޔައް

ްމިް ްސަރުކާރަކުން ްމަްކުރިްހުރިހާ ްމީހެއްްްޖިލީހާކަމަކީ ްވެސް ްޤާނޫނެއް ްއެހެންީވމާ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ދިމާކުރުން

ްހެރިކަމުަގއި ްވަޅި ްހިނގިްގަޔަށް ްކުށެއް ްގޭންގު ްއެންމެްްކަމުަގއިްިވޔަސް، ްރަްއޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްމި ވިޔަސް

ްޢިއްޒަތް ްދޮށުގަޝަކުާވކުރަނީ ްމަޖިލިސް ްމި ްރައީސް ްއެހެންތެރި ްހިތާމަ. ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވީމާ، ްފާހަގަކޮށްލަންްއާ އެކު

ް ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާޢިއްޒަތްތެރި ްދާން ްމިހެން ްސަރުކާރުތަކުންްލަތު ްމަޖިލީހާްޖެހެނީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ދޭތެރޭްްވެސް

ްޢިއްަޒތްތެރިް،އަޅާނުލާތީވެް ްމި ްްއަދި ްމިކަމާ ްވެސް ްވެރިން ްމަޖިލީހުގެްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަދި ްވިސްނާ ދޭތެރޭ

ްކަރާމާތް ްވާޖިބެއްްއަބުރާއި ްމަސްއޫލިއްޔަެތއް، ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމިްކަމަށްްހިފެހެއްޓުމަކީ ތަނުގަިއްްވާތީވެ

ްއިންތިޒާމުތަްއްްހަމަހިމޭންކަމާ ްގޮތަކަށް ްމަސަްއކަތްކުެރޭވނެ ްމުަވއްޒަފުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި އެއްކޮށް

ްއުއްމީދުކުރަން.ްޢިްއޒަތްތެރިްހަމަޖެހޭނެް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަހަރުްްކަމަށް ްދެ ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ރައީސް،ްހަމައެހެންމެ

ްހިނގައިދިޔަ ްމަރު ްބަެއއްގެ ްއެތައް ްކުރެިވގެން ްކުްށތަކެއް ްއެތައް ްތެރޭަގއި ްމަޖިލީހުގެްްދުވަހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ކަމަށް

ްއަ ްވަރަށް ްތެރޭަގއި ްމުއްދަތެއްގެ ްމިއީ ްޤަބޫލުކުރަން ްވެސް ްައޅުަގނޑު ްދިޔައިމަ ްލޮލުންްބުނެވިގެން ްހަމަ ޅުަގނޑުމެން

ްެދް ްޒުވާނަކީ ްއެްއވެސް ްމިއިން ްެއކަމަކު ްހިނގައްޖެ. ްިހނގާ ްޤައުމުަގއި ްމި ްމަންޒަރުތަކެއް ްއެތައް ްބޭނުންނުވާ ދެކެން

ް 7ްްއަހަރާއި ްއުމުރަކީ ްޒުާވނެއްގެ ްއެްއވެސް ްހިންގި ްކުށް ްމި ްނޫން. ްުކއްޖެއް ްއުމުރުންވީ ްދުވަުހގެ އަހަރ3ްްުމަސް

ްޢިއްޒަ ނޑުމެނ41ްްްއަހަުރ،32ްްއަހަރު،29ްްއަަހރު،28ްްއަހަރު،27ްްތްތެރިްރައީސް.ްދުވަހެއްްނޫން އަހަރު.ްއަުޅގަ

ްކަންކުރި ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުީރަގއި ްމިއީ ްމިހެންކަމުންްްދަންނަވަނީ ްފެންނަނީއޭ. ްިމ ްމިއަދު ްނަތީޖާ ްެއ ގޮަތކުން

ްޤައު ްމި ްމިހިނދަށް ްމިހިނދުން ްލިބިގަނެގެން ްޢިބްރަތް ްމާޒީން ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުތައް ްބޭނުންވާ މަށް

ްއެ ްރައްކާތެރިހަދަންޖެހެއޭ. ްޤައުމު ްމި ްމާދަމާ ްއީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހެންްުކރުމަށްޓަކައި. ނޑު އަުޅގަ

ްިސވިލްްދަނަންނަވަން ްޤައުމުގެ ްފެންނަނީ. ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްނަތީޖާ ްކަމެްއގެ ްކުރި ްިއއްެޔގަިއ ްސަބަބަކީ ޖެހޭ

ްމުަވއްޒަ ްޤާނޫނެްއްސަރވިސް ނޑުމެން ްރަީއސް.ްއަުޅގަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްގިނަ ްމިއަދު ްއަދަދު ްމީހުންގެ ފުންނަށްވުެރްކުށްކުރާ
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ސަދެއްަގއިްތިމަންނަްއަށްްއަނިޔާީދފާނޭ.ްދެންމެގައިްމިްޤާނޫނަށްްޖެހެނީްސިޔާސީްމަގުްފާސްކުރަންވެއްެޖއްޔާްބުނަންްމި

ްބުްއޗުއެްވާހަކަ ްއުއްުޗއެްއގެ ްކޮންމެވެްސ ްހުރިްދަްއކަވަމުން ްޤައުމުގައި ްމި ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަްށ ްއެބަދެކެވޭ. ްާވހަކަ ްއގެ

ްމިްވަރަށް ްވާހަކަހެން ްކުށްވެިރއެްއގެ ްގޭްނގު ްއުއްުޗއަކަްސްްބޮޑު ްދަންނަވަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ދެކެެވނީ.

މަްގައިމުވެސްްެއއްވެްސްކުށްކޮށްިފއްޔާ.ްީމގެތެރޭަގއިްބެިޗގެންނެްއްހަްޤާނޫނުްފާްސވީމާްއަދަބުްލިބޭނޭްބުއްުޗއަކަސްްމި

ްނުދެވޭނޭބޭފުޅަކަ ްމިށް ްނަން ްފާހަަގކުރެްއވީީތްް.ްއެހެންީވމާ،ްެއްބޭފުޅެްއގެ ްވަރަށް ްޒެްޑްޑީ.އާރު.ޕީެގްޭބފުޅުން ތަނުގައި

ވާހަކަްެއަބްްގަމަުރގިރިއަާކއި،ްބުްއޗުައކާްެވސް.ްކޮންމެވެސްވިދާޅުވާްބޭފުެޅއްްއެްއގޮަތކަށްްއަޅުަގނެޑއްްނުދަންނަވަންްއެ

ްއުްއޗުންްދެ ްބުްއޗުންނާއި ްއެާބަވތުގެ ްޤާނޫނަކީ ްމި ްބޭުނންވޭ ްދަންނަވަން ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ކެވޭ.

ްމި ްވަގުތަށް، ްމުހިއްމު ްމި ްޢިއްޒަތްތެރިްްސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ްޤާނޫނެކޭ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްޤައުމަށް ްމި ވަގުތަްށޓަކައި

ނޑުްމިހެންްދަންނަވަންްމި ސަބަބަކީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިްޤައުމުަގއިްމިހާރުްހިނގަމުންދާްޖެހުނުްްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްކުެރވެމުންް ްކަންތައްތަކެއް ްހުރިހާ ްރައްޔިތުންނަށްްއުނދަޫގވާ ްޢާއްމު ްކުށްތަާކއި ްގޭންގު ްައދި ްއާއި ްމާރާމާރީ ކުށްކުރުމާއި

ްޢިއްޒަްމި ްވެސް ްރަްއިޔތުން ްޤައުމުގެ ްމި ްދިޔައީ ްކަންތައްތަކާ ްރަީއސް،ްމި ްަރއީސްއިހުތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ،ްމާލުވާތީ.

ް ްމިކަމާ ްކޮންރައްޔިެތއްޯތ ްހިންގަންްކޮންރަށެއްގެ ްކުށް ްރަށެއްގެ ްއުެޅނީ. ްމީހެއްްްކަންބޮޑުވެގެން ްފަސް ްހަތަރު ތިބެނީ

ްދެ ްކުއްޖަުކ ްއެއް ްޕޮލިހުންގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަރަނީ. ްވަޅި ްތިބެނީ. ްރަށެއްެގްްކުށްކުރަން ްއެ ކުއްޖަކު

ްއެބެހެއްޓުމަށްޓަ ްދަންނަވާނީްްކައި ނޑު ްއަުޅގަ ްފެނިގެްނދޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަަސއްކަްތ ްކުރާ ްރައްޔިތުްނ ރަެށްއެގ

ްނެތް ްޕޮލިހަކު ްފަހަތުަގއި ްމީހެއްގެ ްކުށްކުރާ ްކޮންމެ ްޤައުމުގެްްކަމުގައިްޕޮލިހުން ްމި ްވެސްްްިވޔަސް ްރައްޔިތުންގެ ހުރިހާ

ްކުށްތަކުްމިް،ވާޖިެބކޭް،ލިއްޔަެތކޭމަސްއޫ ްޤާނޫނެއްްބާވަތުގެ ްކިތައްމެ ްޤައުމުަގއި ްމި ްސަލާމަތްކުރުމަކީ. ްޤައުމު ްމި ން

ްްކަމުަގއިްދިޔަްހެދިގެން ްޤައުމުގެ ްރަްއޔިތުން ްޤައުމުގެ ްމި ްހާިވަޔސް ްނެތް ްބަދަލުކުރަން ްޢިްއޒަތްތެިރްހާލަތު ލަތެއްގައި

ްކަންް ްހަަމވާތީ ްދަްނނަވަން.ްަވގުތު ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްުފރުޞަތު ްއަދި ނޑު ްއިޝާރާްތކޮށްލެްއވީތީ.ްރައީސް،ްއަުޅގަ ނޭނގެ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްޔާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންކުރާނީ.41ްްހިސާބުން ްުހސްަވގުތުކޮެޅއް މިނިޓުގެ

ްށްްކޯރަމްްހަމަކޮށްދެއްާވނެްއ22.11ްަ.ްގ11ަ;22ގޮތުގެްމަތިންްްވާްއަޅުަގނޑުމެންްއަލުންްމަސަްއކަތްްފަށާނީްތާވަލުގައި

ތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްމިނިޓުގެްހުސްވަގުުތކޮޅަކަށްްައޅުަގނޑުްޢިއްޒ41ްަހިސާބުންްްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްޔަޤީންކުރަްނ.ްމި

ްއެއަށްފަްފުރުޞަތު ްއަރުވާނަން. ްއަޅުަގނޑު ްފަށާއިރު ްފުރަތަމަ ްދެންެމްހު ްއަރުވާނީ ްުފރުޞަތު ްދެްއކެވުމަށް ވާހަކަ

ްދަ ްއެވާހަކަފުޅު ްކުރިއަްށްްއްަކވަމުން ްވާހަކަފުޅު ްރަޝީދަށް ްއަޙުމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ ެގންދެވި

ްހިސާބުންްހުސްވަުގތުކޮޅެއް.ްްޢަލައިކުމް.ްމިްގެންދެވުމަށް.ްަވއްސަލާމް
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ް

 ]އަށ11ްްް;22އިނ41ްްް;21ހުސްވަގުުތކޮޅުް[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެކުނުްް`. ްގަލޮޅު ްވަނީ ްމި ްކުރިމަތީަގއި ްފަށާއިރު ްމަސައްކަތް ްއަލުން ހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަހު

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ 29/3121ްދާއިރާގެ ްކުށްތަްއް، ގޭްނގު

ްދަ ްވާހަކަފުޅު ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހެޅިފައިވާ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޢިއްޒަތްތެިރްމަނާކުރުމާ ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށި ްގެންެދވި އްކަވަމުން

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދަށްްވާހަކަފުޅުްކުރިށްްގެންދިޔުމަށްްއަޅުަގނޑުްމިްހިސާބުންްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާްްޝުކުރިއްޔާ ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްާޤނޫނަށް ްމަނާކުރުމުގެ ްކުށްތައް ްޭގންގު ރައީސް،

ްހިސާބުންް ނޑާލި ްމެދުކަ ްވާަހކަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަަދްއކަމުންދާއިރު ް ްދަންނަވަން ްއަުޅަގނޑު ްގޮތުން ްބެހޭ އިޞްލާޙާ

މެހައިްރައްޔިތުންގެްޤައުމު.ްއަޅުަގނޑުްފެށޭތޯްމަސައްކަތްުކރާނަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިްޤައުމަކީްމިްޤައުމުގެްއެން

ްސޫތްޕާއިް ްދޫނީ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައްޔިތުން. ްއެންމެހައި ްކުދިބޮޑު ްނިސްބަތްވާ ްޤައުމަށް މި

ްމިް ްުނވާނެ ްބޭފުޅަކު ްއެއްވެސް ްމާނަކޮށްގެން ްޤައުމު ްމި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤައުމު. ްވެސް ްމަޚުލޫޤުންގެ އެހެނިހެން

ްވާހަކަދެ ްކަމަކަށް.ްބިލަށް ްޤައުމު ްބޭފުޅުންގެ ްހިންގާ ްޖަރީމާތައް ްބާވަތުގެ ްމި ްކުށްކުރުމާއި ްމިއީ ްދާިއރު ކެވެމުން

ްބާވަތުގެް ްމި ްާބވައޭ ްކޮންރައްޔިތަކު ްޤައުމުގެ ްމި ްބޭނުން، ްފާހަގަކޮށްލަން ްވާހަކަދައްާކއިރު ްބިލަށް ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްސަލާމަ ްމިޤައުމު ްކަްނތައްތަކުން ްާބވަުތގެ ްމި ްާބވަތުެގްކުށްތަކާއި ްމި ްއުޅެނީ. ްމި ްކަންބޮުޑވެގެްނ ްތކުރުމަށްޓަކައި

ްކުރަމުންދާއިރުް ްއަނިޔާތައް ްބޮޑެތި ްމީހުންނަށް ްމަރާ ްމީހުން ްރޯމާދުވާލު ްހިނގަމުންދާއިރު ްކުށްތައް ްބޮޑެތި ޖަރީމާތައް،

ްނަމަ ްބޭނުންނުވާ ްރައްޔިތުން ްޤައުމުގެ ްމި ްފާހަގަކޮށްލަން. ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްކަންތައްތަކެްއްްޢިއްޒަތްތެރި މި

ްނުކުމެް ްކުއްޖަކު ްތިންހަތަރު ްުއޭޅ ްރަށެްއަގއި ްދަންނަވަނީ، ްިމ ްސާފުކޮށް ނޑު ްއަުޅގަ ްަރިއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނުހިނގާނެ

ްއުޅެނީ.ް ްމި ްނުެވގެން ްޤައުމުގައި ްމި ްމީހަކު ްހެކިބަސްދޭނެ ްމާރާމާރީހިންގާއިރު ްވަޅިހަރާ ްގަޔަށް ްމީހެއްގެ ރޯމާދުވާލު

ްރައީްސ، ްއަނެކަކަްށްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެކަކު ްއޮތީ ްމި ްވަގުުތ ްމި ްވިސްނަންޖެހޭ، ްއަޅުަގނޑުެމން ްަވގުތު ްމި ޤައުުމގައި

ްހަމަް ްވަގުތު ްރައީސް،ްމި ްވެފަ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް ްކުްށކުަރންޖެހޭ ްކަމެްއްނުކުރީތީ،ްއަނެކަކު ްއެަކކު އިނގިލިދިްއކޮށް

ގޮވާލަން،ްމިހާރުންްމިހާރަށްްމިްބާވަތުގެްހުރިހާްކުްށކުރުްންމިްޤައުމުގެްއެންމެހައިްލޮބުެވތިްރައްޔިތުންނަށްްއަޅުަގނޑުް

ްކެިރގެންްނުކުތުަމށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިް ްއެކު ްޢަޒުމާ ްހިތްވަރާއި ްހުއްުޓވުމަށް ްފަރާްތތައް ްކުށްކުރާ ްއަދި ހުއްޓާއި

ްަހމަ ްީދގެން. ްއެއްބާރުލުން ްރަްއޔިުތން ްއެންމެހައި ްޤައުމުގެ ްހުއްޓޭނީ ްކުށްތަްއ ނޑުްްބާވަތުގެ ްއަުޅގަ އެހެންމެ،
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ްމިތާް ްވާހަަކ ްއުްއޗުެއްއގެ ްކޮންމެވެްސ ްބޭފުޅުން ްިޑއާރުޕީގެ ްޒެޑް ްބަހުސްކުރަމުންދާއިރު ްޤާނޫނަށް ްމި ފާހަގަކުރަން،

ނޑަށްްއިންޓަވަލްްަވގުތުްމަޢުލޫމާތުްލިބުނުްގޮތުންްބުރުްގްރޫޕަށްްނިސްބަތްވާްވަރަށްްބޮޑުް ދެކެވެމުންްދިޔަ.ްމިތާްއަޅުގަ

ނޑުްދަންވަްނ،ްގުންާޑއެްއގެް ނޑަށްްމަޢުލޫމާތުްލިބެނީ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެްނކަމުން،ްއަުޅގަ ވާހަކަްކަމަށްްައޅުގަ

ްއޮތީް ްކުރިއަށް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްލިބިގެންނޭ. ްދާނީ ްލިބެންާވްއަދަބެއް ްބުްއުޗއަކަސް ްއުއްުޗއަކަސް ްފާސްވުމުން ްޤާނޫނު މި

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސް، ްކާމިޔާބުްރަމަޟާން ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްވިސްނަންޖެހޭ ްނ

ްއޮމާންކަާމް ްއަމާންކަމާއި ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްކުެރވިެގން، ްދައުރުގައި ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ މަސައްކަތްތަެކއް

ްއެހެ ްހަމަ ްދެްނ ްއުއްމީދުކުރަން. ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަށް ްއުޅެވޭެނ ްރަްއިޔތުންނަށް ްޤައުުމގަިއ ްމި ނޑުްއެްއކޮށް ްއަުޅގަ ންމެ

ްޤައުމުެގް ްމި ްކުންފުނިން ްދައުލަުތެގ ްބޭފުޅުން ްބައެްއ ްދިޔައިުރ ްބަހުސްކުރަމުން ްޤާނޫނަށް ްމި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭނެ،

ރައްޔިތުންގެްފައިސާްއިންްބޮޑެތިްލޯނުްނަގައި،ްއެްލޯނުތައްްނުދެއްކުމުންްއެްމައްސަލަްޝަރީޢަތަށްްހުށަހެޅުން،ްމިއީް

ސީްގޮތުންްއަދަބެއްްލިިބގެންދާނެްކަމެއްްކަމަށްްހީެވގެންްްދަނީ.ްމިްޤައުމުގެްރައްޔިތުންްމިްމިްޤާނޫނުގެްދަށުންްސިޔާ

ްވާހަކަް ްމި ްބޭފުޅުން ްފައިސާްނެންގެވި ްވަޒަންކުރެވޭްނަމަ،ްމި ްހާލަތުްރަނގަޅަށް ްހާލާއިްރައްޔިތުންގެ ްދަތި ްތިބި ވަގުތު

ިޔތުން،ްޤައުމުގެްފައިސާ.ްރަްއޔިތުންގެްފައިސާްއިންްބޮޑެތިްދައްކާކަށްނުޖެހޭނެްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްމިްޤައުމުގެްރައް

ްވާހަކަް ްކަމުގެ ްކަމެއް ްހިތާމަކުރާ ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަަދްއކާކަމީ ްބާވަތުގެ ްމި ްނުދިނުމަށްޓަކައި ްނަގައި،ްލޯނު ލޯނު

ްއަުޅގަ ްމަސަްއކަްތކުރާ، ްނަގާލުމަށް ްމަޞްލަޙަތު ްމިބާވަތުެގ ްހުރި ްަޤއުމުެގ ްއަދި ްސާފުކޮްށްދަންނަވަން. ނުޑ

ްފަދަް ްަވއިލެންސް ްޤައުމު ްާއއި ްމާރާމާރީ ްކުށްތަާކއި ްޭގންގު ްމިާބވަތުެގ ްޤައުމުގެ ްަކހަލަ، ްޓީީވ ްދި ދަންނަވާލާނަން،

ްފަތުރަމުންްމީޑިޔާތައްްމެދުވެރިކޮށްްމިްބާވަތުގެްވާހަކަަތއްްދެއްކެމުންދާކަމީްހަމަްހިތާމަޔާް ވައްޓާލާނެްގޮތަށްްޚަބަރުތައް

ްކަ ްފާހަަގކުރާ ްާއއިްއެކު ްމާރާމާރީ ްހިނގާ ްމި ްޤައުުމަގއި ްރައީްސ،ްމި ނުޑްދަންނަވަން.ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމަްށްއަުޅގަ ެމއް

ްމިކަންް ްދީގެން ްެއއްބާރުލުން ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްޤައުމުގެ ްއެބަޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްބޭނުމިއްޔާ ްރަނގަުޅކުރަން ކުށްތައް

ްޤާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްސަބަބަކީ ްމިްކުރަން. ްޢަމަލުތައް ްނުބައި ްމި ްބަދަލުކޮށްފީމު. ނޫނުއަސާސީ

ްގެނެސްފީމު.ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިމުމަކަށް ްވެރިކަން ްޚުދުުމޚުތާރު ްވީ ްއަހަރު ްތިރީސް ްއައި ްއަަށގަންނަމުން ޤައުމުަގއި

ންްސަލާމަތްެވ،ްއަޅުަގނޑުމެންްކުރަްނވީްކަަމީކްމާޒީންްސަލާމަތްވާންވީ.ްމިަކންްކުރިްބޮޑުްމީހާގެްކިބައިންްއަޅުަގނޑުމެ

ްއެްއް ްގޮތަކީ ްވާ ްމި ްެވސް ްމިއަދު ްދާންވީ. ްއަުޅަގނޑުމެން ްޤައުމަިއގެން ްޖަްއސާލާފައި ްދުރަށް ްތަންކޮެޅއް އޭނާ

ފެކްޝަންގެްބޭފުޅުންްއަނެއްްފެކްޝަންްހައްދަވަިއގެންްސިޔާސީްފަރާތްތަކުންްވެސްްމިްކުރާހާްކަމަކީްޤަބީލާގެްލީޑަރުް

ްމަަސްއކަތްކު ްމި ްރަްއޔިތުންގެްސަލާމަތްކުރެވޭތޯ ްނެތް. ްބޭފުޅަކު ް ްވިސްނާ ްދޭތެރޭގައި ްަރއްޔިުތންނާ ްޤައުުމގެ ރަނީ.

ްމެޖޯރިޓީް ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދަނީ ްފެނިގެން ްމި ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެހެން. ްއޮތީ ްކުރީގަިއ ްމީގެ ްވެސް މަޖިލިސް

ް ްފަހަރުން ްދެ ްއިންނަނީ ްމި ްކޯރަމް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްވެސް ްއެހެންވީމާ،ްލިބުނީމާ ްހަމަނުވެ. ްފަހަރު އެއް

ްމަސައްކަތްް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްަޒތްތެރި ްމި ްއޮވެގެންނޭ ްޕާޓީއަްށްކޯރަމް ްނެތް،ްމިއަދަުކްދެންނެވޭކަށް،ްވަކި އަޅުަގނަޑކަށް
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ްބަލައިލާއިުރް ްވެސް ްމިހާރު ްބަަލއިލާއިުރ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއް. ްދަނީކީ ްބަރާބަރަށް ްނުގެއްލި ްކޯރަމް ްހިނގަނީ، ބަރާބަރަށް

ްފެށުނުްއަ ްމަޖިލީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްައޅުަގނޑަކަށް ްވެސް ްލީޑަރެއް ްމައިނޯރިޓީ ްވެސް ްމެޖޯރިޓީ ްއެްއވެސް ޅުަގނަޑކަށް

ފަހުންްފެނުނުހެނެއްްހިޔެއްްުނވޭ.ްދެން،ްެއކަމަކު،ްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސްްއަރިހުންްައޅުަގނޑުްއެދެންްމިްބޭބޭފުޅުންނަށްް

ްމަޖިލީ ްޢިއްޒަތްެތރި ްމި ްޢިްއޒަތްތެރިްނަސޭހަތްދީގެން ްއިންިތޒާމުކޮށްދެްއވުން ްގޮަތކަށް ްދާނެ ްުކރިއަށް ްމަސައްކަތް ހުގެ

ްޤައުުމެގް ްމި ްމަސައްކަތަީކ ްވެސް ްކުރާހާ ްމި ްމިހާތަނަށް ްީޓވީން ްދި ްދަންނަވަން، ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ރައީސް.

ްމި ްމާރާމާރީއާ ްޤައުމުަގއި ްެޖއްސުމާއި ްދޭތެރެ ްަރއްޔިތުން ްދޭދޭ ްއުފެދި، ްއާާލކުރެވޭެންްފަސާދަތައް ްކަންތަްއ ާބވަތުެގ

ްިއވެީން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމަށް ްބޭފުޅެއް ްހިމެނޭ ްގެަނއުމުގައި ްގެންނަނީ.ްމި ްަބއްޓަންޮކށްގެން ްޚަބަރުތައް ގޮތަކަށް

ްޤާނޫނެްއް ްޚާއްޞަކޮށް ްއަށް ްގުްނޑާ ްއުއްޗު ްއެބަޖެހޭ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްގުންާޑ. އުްއޗު

ްޢިއްޒަތްތެރިްހަ ްއެބަޖަހޭ ްސަލާމަތްކުރަން ްޤައުމު ްކުށްތަކުން ްބާވަތުެގ ްމި ްޤައުމުގައި ްމި ްނަމަވެސް، ްހަދައިގެން ދަން.

ްރައީސް.ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްނުކުތާްއެއްްަވއިަކރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްްރިފްްވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާންބަރުްޢަލީްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެ

ްވާހަކަފުުޅް ްއެ ްދެންމެ ްއެހެންީވމާ، ްއޮޭވ. ްއުސޫލުތަކެއް ްވާހަކަދެއްކުމަްށ ްމިތާގައި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއެް ްޚިލާފަށްހެން ްއުސޫލާ ްވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ ް ްތާނގައި ްމި ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދެއްކެވި

ްކަދަްއކަނީ.ްވާހަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރަކަށްް ްއެ ްަތނުގައި ްމި ްމެންބަރު،ްެއއްެވސް ްބަލައިގަންނަން.ްިޢއްޒަތްެތރި ްކަަމށް ްބެހޭްމައްސަލަެއއް އެް،ްނިޒާމާ

ްދިފާ ްއަށް ްއަމިއްލަ ްވިދާޅުވުުމގައިމީހަކަށް ްެއއްެޗއް ްރައްދުކުރަްއވައި ްމީހަކަށް ްނެތް ްފުރުޞަތު ނޑުމެްންްޢުވުމުގެ އަުޅގަ

ްއެހެންވީމާ،ް ްގެންުގޅެން. ްއުސޫލުަތެކއް ްވަކި ްވާހަކަދެއްކުުމގައި ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެކަމާ ްވާނީ ްެއއްބަސްވެަފއި ްވެސް ކުރިން

ްކުރިައށްް ްއެްއގޮތަށް ްއުސޫލުތަކާ ްއެ ްވެސް ްއަރިހުން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްއެދެން އަޅުަގނޑު

ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްްވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް.ްއަޅުަގނޑުް
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ް

ްްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއަިދް ްޤަބޫލުކުރާ ްބަސް ްރަީއސްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާނެ ްަގއިމުެވސް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްކަަމށް.ްްރިްރައީްސގެްލަފަާޔިއްއިރުޝާދުގެްމަތީންްމިްޢިއްޒަތްތެ ްމެންބަރެއް ްމަސައްކަތްކުރާ ްމަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި

ްރިޔާސަތުަގިއް ްރަީއސް ްއެއީ ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްފަޚުރުވެރިވާ ްނަފްސަށް ްއަމިއްލަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ މިކަމަށްޓަކައި

ނޑަށްްިމްފުރުޞަތުްލިބިގެންްދާ ތީ.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްހަމަްއެެހންމެްއަޅުަގނަޑކަށްްނޭނގެްއިންނަަވއިގެންްއަުޅގަ

ްައޅުަގނޑަށްް ްކަމެއް. ްއެްއޗެްއ ްކޮންމެެވސް ްއެހެން ްނޫނީ ްކަމެްއ، ްއިންސާނެްއ ްެއއީ ްނަަމކީ ްދަންނަވާ ްމި އަޅުަގނުޑ

ވާންއުޅެްވިދާޅުނުެވިވްއެނގެނީްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްޒެޑްްޑީއާރުީޕގެްބޭފުޅުންްކޮންމެވެސްްބޭފުޅެއްގެްނަންްވިދާޅު

ތިންހަތަރުްގޮތަކަށްްކިޔަމުންްކިޔަމުންްގޮސްްއެންމެްފަހުންްފައިނަލްވީްއުއްޗު.ްދެންްއޭެގތެރެއަށްްމިްއަންނަނީްގޭންގުް

ްއަށްް ްޕާޓީ ްއަދި ްބޭފުޅުންނާއި ް ްހުށަހެޅި ްމި ްވާހަކަދެވޭއިުރގައި ްބިލަށް ްމި ްދެން ް ްއިޞްލާޙު. ްމަނާކުރާ ކުށްތައް

ްބޭފުޅު ްމިްނިސްބަތްވާ ްހައްތަހާވެސް ްހީވަނީ ްމި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްގެންނާތީ ްނަން ްބޭފުޅެްއގެ ްއެ ްތެރެއިން ްޤާނޫނުގެ ްމި ން

ްޤައުމަށްްއުފަންވިްބޮޑުްގުންާޑއެކޭ.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސްްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްެކވުން:މަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްކުޅުދުއްފުށީްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތް

ްޢި ްހަޝުކުރިއްާޔ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްބިުލްްއޒަތްތެރި ްމި ްެއއް. ްވާހަަކ ްޓެކްިނކަލް ްބޭނުންވަނީ ްަދންނަވާލަން މައެކަނި

ްފަރާތްތަކުގެް ްތުހުމަތުކުރެވޭ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމަނާކުރުމުގެ ްކުށް ްގޭންގު ްއޮތީ، ްމި ްބިނާެވފައި ްއަސާަސކަށް ނޑު މައިގަ

ްަކމު ްޙައްެޤއް ްއަސާސީ ްބިނާވެފައިްކިބައިން ްބިލު ްމުޅި ްމަްއޗަށް. ްއަސާސްގެ ްހަނިކުރުމުގެ ްޙައްޤު ްހަނުހުރުމުގެ ްވާ ގައި

ްމަހުެގް ްެމއި ްނިމި، ްދައުރު ްމިދިަޔ ްބިލެއް ްުގޅުންހުރި ްއެްއޮގތް، ްދާދި ްހަމަ ްބިލާ ްމި ްކަމަށް. ްއެ ްހަމައެކަނި މިއޮތީ

ްކުށް ްވާހަަކދެކެވުނު، ްޖަލްސާގައި ްޚާއްޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްބޭްއވުނު ްފިަޔވަޅުތަެކްއްްތެރޭގައި ްޚާއްޞަ މަދުކުރުމަށްޓަކައި

ްބަޔާންކޮށްފަިއް ްކަމަށް ްކަމެއް ްވަންނާނެ ްދަށަށް ްޤާނޫނުގެ ްެއ ްއެީއ، ްކުށްތައް ްގޭްނގު ްޤާނޫނުަގއި ްއެ ްޤާނޫނު. އެޅުމުގެ

ގެްކިބައިންްއޮވޭ.ްއަދިްއެްޤާނޫުނގައިްަބާޔންކޮށްފައިްއެހެންްކުށްކުށާްެއކުއެީކަގއި،ްއެްކުށްކުށަށްްތުުހމަތުކުރެވޭްމީހުން

ްެއް ްވޭ. ްބަޔާންކޮށްދީފައި ްއުސޫލުތަެކއް ްހަނިކުެރވޭ ްހާލަތްތަކެްއގައި ްޙައްޤު ްާވްހަނުހުރުމުގެ ްކަމުަގއި ްަޙއްޤެއް އަސާސީ

ްބަލައިގަނެ،ް ްމަޖިލީހުން ްބިލަކީ ްއެ ްނޫން. ްބިލެއް ްބާޠިލުކޮށްފައިވާ ްނޫން. ްބިލެއް ްބޭރުކޮށްފައިވާ ްމަޖިލީހުން ބިލަކީ

ްމަގުމަތީ ްއެހެންްފާސްކުރުމުގެ ްބިލު ްއެ ްބިލެއް. ްއޮްތ ްފޮނުއްވާފައި ްއަނބުރާ ްއެުކ ްއިޞްލާޙުތަކަކާ ްުހށަހެޅުނު ަގއި

ްުނކުތާެއއްެގް ްއެއް ްބިލުގެ ްއެ ްހަމަ ްހޭދަކުރަނީ ްމި ްކަމުގައި ްމި ްމިހާރު ްދޮޅުގަިޑއިރު ްައޅުަގނޑުެމން ްމިއަދު އޮްއވަިއ،

ްވަރަށް ްދެްއކުމަށް.ްުއސޫލަކީ ްވާހަކަ ްބިލެްއގެ ްަވކި ްއޮތް ްފަދަ،ްނުަރއްކާތެިރްްމައްޗަށް ްކުށް ްއުސޫެލއް.ްޭގންގު މުހިއްމު

ކުށްތައްްކުރާްމީހުންނަށްްއަދަބުްދިނުމުގައިްޖިނާޢީްއިޖުރާތުގެްނިޒާމުގެްތެެރއިން،ްޖިނާޢީްޢަދްލުގެްނިޒާމުގެްތެރެއިންް
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ްބަންދުގައި ްީމހުން ްއެ ްއުސޫލުތަެކއް، ްހައްޔަރުކުެރވޭނެ ްމީހުން ްއެ ްނައްތާލައި، ްހުރަސްތައް ބޭތިއްބޭނެްްދިމާވާ

ްރަނގަޅުކަެމއްް ްއެއީ ްރަނގަޅުކަެމއް.ްއެކަން ްކުރުމަކީ ްކަންކަން ްކުރަންޖެހޭ ްމަުދކުރުމަށްޓަކައި ްއެކުށް ްއަދި އުސޫލުތަެކއް

ްކުްށް ްބިލެއް،ްމިދެންނެވި ްތައްޔާރުުކރި ްމަޖިލީހުން ްޤަބޫލުކޮށްގެން ްބަލަިއގަނެ ްކަމަށް ްަކމެއް ްފިޔަވަުޅއަޅަންޖެހޭ ކަިަމަށް

ްއެެރއަްށްމަދުކުރުމަށްޓަ ްއެެރއިން ްބަލާފައި ްއަދަދަށް ްއިޞްލާޙުތަެކްއގެ ްހުށަހެޅި ްބިލަކީ. ްއެޅުުނ ްިފޔަވަުޅ ްާޚއްޞަ ކައި

ްހަމަް ްފެށުނީމަ ްމިދައުރު ްބާއްވަވާަފއި ްދިރާސާކުރަން ްއިްޞލާޙު ްގެންދަވާފައި ްއަށް ްކޮިމޓީ ްނުކުރެްއވޭނެތީވެ އެކަން

ްވާ ްދެްއކި ްދައުުރްނިމުނުއިރުގައި ްދިޔަ ްމި ްތަންފުކެއްެގްއަނެއްާކވެސް ްހިމެނޭ ްބިލުގައި ްދައްކަނީ.ްއެކަމަުކ،ްއެ ަހަކްމި

މައްޗަށްްއެކުަލވާލެވިަފއިްއޮތްްބިލެއްގެްމައްޗަށް.ްމިއަްށވުރެްމާްއިޖުމާލީްގޮތެއްގައިްމާްވަށާޖެހިފައިްވާްގޮތެއްަގއި،ްާމް

ބިލުގައިްއޮންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްއްްޝާމިލުގޮތެްއގައިްމިްޙައްޤާްގުޅިފައިްހުރިްކަންތައްތަކުގެްާވހަކަތައްްމިްދެންނެވި

ްމިީއް ްިދޔުމަކީ ްގޮތަށް ްމި ްަވގުތުތައް ްކުެރވި،ްމި ްމިތާ ްބަހުްސތައް ްބިލުތަްއްހުށަހެޅިގެން،ްތަފާތު ްތަފާތު މައުޟޫޢަކަށް

ްކޮންކަހަލަްކަމެއްތޯްހަމައެކަނިްދަންނަވާލަންްއަޅުަގނޑުްމިްފުރުޞަތުގައިްބޭނުންީވ.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމާފަންނުްދެކު

ްުކއްތަްއް ްދަްނނަވާލާނަން.ްގޭްނގު ްެއއް ްުނކުތާ ްފާހަގަކުރެވޭ ްބިލަށް ްމި ްރައީސް.ްއަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތްތެރި

ްެއއް ްފާހަގަުކރެވެނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްވިްސނާލީމަ ްއަށް ްސުރުޚީ ނޑު ްއަޅުގަ ްޤާނޫނު. ްބެހޭ ްއިެރއްަގިއްމަނާކުރުމާ ެވސް

ްއެްއް ްހުއްދަކޮށްފަ ްއަަރއިގަތުމަށް ްކޮށްަތކަށް ްގޭންގު ްނޫން. ްކަެމއް ްވާ ްހުއްދަކޮށްފައި ްެއއީ ްކުށްަތއް ްގޭްނގު ރާއްޖޭަގއި

ނޑަށްްފާހަގަކުރެވެނީ،ްއާެދ،ް ނުވޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްސުރުީޚގައިްމިްވަނީްގޭންގުްކުށްަތއްްމަނާކުރުމާްބެހޭްބިލު.ްއަޅުގަ

ނ ްގާްތގަ ްމީގެ ްއެކުލަވާަލއ21ްިޑަކަްށ ްމިތަނުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރީަގއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްްއަދިްމަސް

ްއަާސީސް ްއިޞްލާޙުތަެކއް ްއިތުރަްށ ްއަދި ްގެނައުމަށްޓަަކއި ްބަދަލުތަކެއް ްެއއަށް ްއަނެއްކާ ްޤާނޫނު، ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވާ

ރުްއެްފާހަގަކުެރްއވިްފަދަިއންްސަންސެޓްްޤާނޫނާްބެހޭ،ްޙައްޤުގެްބާުބގަިއްހިމެނޭ،ްކުުޅދުއްފުށީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަ

ްދެކުނުް ްގަލޮޅު ްހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ްޙައްޤުތައް ްއަސާސީ ްފަދައިން، ްފާހަގަކުރި ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްބިލުގައި އެ

ްއެކަމަކުް ްޝުކުުރއަދާުކރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްިބލަށް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ނުޑް، އަުޅގަ

ްެއީއް ްއެއީ. ްސުވާލެއް ްއުފެދޭ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއޮންނާނެބާއޭ، ްބިލު ްމި ްދާއިރު ްއަށް ްަމރުޙަލާ ްވޯޓުގެ ްސުވާލަކީ، އުފެދޭ

ްއެހެްން ްފާހަގަކުރެވުނު ްއަޅުަގނޑަށް ްތެރޭގައި ްބަހުސްގެ ްައދި ްދިޔައީ. ްނިމިގެން ްގޮތަކަށް ްއެކަހަލަ ްހަމަ ްވެސް ކުރީަގއި

ްޢިއްް ްދަންނަވާލާނަން ްބަހުސްކުރަމުންްއެްއޗެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަނާކުރުމަށްޓަކައި ްުކށްތައް ްގޭންގު ްރައީސް. ޒަތްތެރި

ްވާހަކަ.ް ްގަމަުރގިރީގެ ްާވހަކަ، ްޖުރުމަނާކުރި ްވާަހކަ. ްރަށެްއގެ ްކޮންެމވެސް ްފާހަަގކުރެވެނީ ްމި ްބޮޑަށް ދާއިރުަގއި

ނުޑްފާހަގަކުރާްގޮތުަގއިްއެއަްށވުރެްުމހިއްމުްވާ ހަކަތަެކއްްއެބަހުރި.ްގޭންގުްަބޔަކަށްްވަނީްބަަޔކުްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްބަޔަުކް ްކުދިންކޮޅެއް، ްތިބޭ ްކަންމަތީަގިއ ްނެތް. ްގޭންގެއް ްރާއްޖޭަގިއ ްގޮތުަގއި ްޤަބުލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހެދީމަ. ގޭަގކަށް
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އްްހިންގުމުގެްތެރޭަގއިްމީހުންނަށްްއަޅައިނުލެވި،ްއެެހންްދޫވެފައިްތިބޭްކުދިންކޮޅެއްްހިންގާްހަރަކާތްތަކެއް،ްމިްހަރާކަތްތަ

ްއަށްް ްރާއްޖެ ްމަސްތުވާތަކެތި ްފާހަގަކުެރވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޭއގެތެޭރަގއި ްހިނގާ. ްއެބަ ްަކމެއް ްއެތައް ްބާރުއަޅާ ހިންގުމަށް

ްގުޅިގެްން ްއުސޫަލކާ ނޑައެިޅ ްކަ ްކޯޓަކުން ްާރއްޖޭގެ ްިދޔަ، ްފާހަގަެވގެން ްއަޅުަގނޑަްށ ްިއއްެޔ ްމީހުން. އެތެރެކުރާ

ްކޯޓުންްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަ ްމީހެއް ްއެތެރެކުރި ްައށް ްރާއްޖެ ްކިލޯ ްއެއް ްދަޢުވާ،ްމަސްުތާވތަކެތީގެ ްއެ ްއަެނއްާކވެސް ލް

ްމީހާް ްެއ ްނުދީ ްވަގުުތ ްތަޙުޤީޤުުކރަން ްފުލުހުން ްހުަރސްއަަޅއި، ްމަރުޙަލާއަށް ްތަޙްޤީޤުގެ ްގުިޅގެން، ްއެންގުމާ ދޫކޮށްލަން

ް ްއެބަހުރި ްމައްސަލަތައް ްއެހެނިހެން ްމައްސަލަ. ްތިބިްދޫކޮށްލި ްހިފަހައްޓާފައި ްދުވަސް ްމަސް ްދެ ްދުވަސް، ްމަސް ހަމަ

ްމީސްމީހުން.ް ްއުަފއްދާ ްމުޖްތަމަޢުގައި ްކުދިން ްމި ްެއއީ ްއަކީ ްމީހާ ްއެތެެރކުރާ ްމަސްތުވާތަކެތި މީހުން.ްއެކަމަކު،ްއެްއކިލޯ

ްތެ ްމީގެ ްމާއްދާ ްމި ްއެބަޖެހޭ، ްމީހުން ްއެ ްއަދަބު. ްދޭންޖެހޭ ްއެބަ ްމީސްމީހުންނަށް ްއެ ްހިމަނަންޖެހޭ،ްއެހެންވީމާ، ރެއަށް

ްބޮޑު،ްއެންމެް ްއެންމެ ްހަމަ ްޙައްޤު ްއޮތް ްދީފައި ްއޮތް،ްޤާނޫނުއަސާސީން ްދީފައި ްމީުހންނަށް ްއެތެރެކުރާ މަސްތުވާތަކެތި

ްގޮްސް ްފުޅާެވގެން ްޙައްުޤން،ްޙައްޤު ްރައީސް،ްލިބޭ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބުނީމާ ްދިނުމޭ ްހަނިކުރުން.ްޙައްޤެއް ްދަރަޖައަކަށް މަތީ

ްމުޖުތަމަޢަ ްއެަތއްްމުޅި ްވިްއކައިިފއްޔާ ްއޭނަ ްމަސްތުވާތަކެތި ްއެއްކިލޯ ްވިސްނަްނޖެހޭ ްއެބަ ްއަރައިގަންނައިރު ްޙައްޤަށް ށް

ްއަދިް ްނެތިދޭ. ްހަލާކުވެ ްކުދިންނެއް ްސަތޭކަ ްއެތައް ްމަސްތުވާަތެކތިން ްއެއްކިލޯ ްރުފިޔާ. ްމިލިޔަނެްއގެ ްއެތައް ހާސް،

ް ނޑި ްކަ ްވަޅިހަރަނީ ްުކރަނީ، ްކުށްަތއް ްގޭްނގު ްތިބޭްއެކުދިން ްމަސްތުެވގެން ްޤަތުލުކުރަނީ، ްމީހުން ްނުކުމެ ިހފައިގެން

ްހިސާބަކީް ްއަންނަ ްކޮބައިކަން. ްހިސާބަކީ ްއަންނަ ްއުފެދިގެން ްމި ްވިސްނަންޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ހާލަތުގަ.

ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހިެޔއްނުޭވ ްައޅުަގނޑަކަށް ްބުއްދީަގއި ްހަމަ ްީމހާ. ްއެތެރެކުރާ ްމަސްތުވާތަކެތި ްކުދިްން، މާލޭަގއި

ނޑިްހިފައިގެން،ްވަޅިްހިފަިއގެްން ވިހާފައިްެވސްްުއކަނީ.ްދަޅުދަަޅށްްއަޅާފައިްވެސްްއުކަނީ.ްއެހެނިހެންްކަންތައްތައް،ްކަ

ްއިންސާނަކުް ްހަމަބުއްދީގައި ްއިންސާނެްއެގ ްކަމަކީ ްހުރިހާ ްިމ ްހިޔެއްުނވޭ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްހަދަނީ. ްމަރާ ްމީހުން ވެސް

ްކަން ްކަހަލަ ްފާހަގަކުރަން،ްކުރާނެ ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމީހުންނަށް، ްމަްސތުވާތަކެީތގެ ްހަމަ ް ްމީަގއި ްކަމަކަށް. ަތއްތަކެްއ

ްދަރަޖައަކަށް ްމަތީ ްހަމަ ްީދގެްމީގައި ްއަދަބު ްމަުރގެ ްވެސް، ްގޮަތށް ްދޭ ްޤައުމުތަކުަގއި ްެއކަންތަްއްބޭރު ްނަމަވެސް ން

ްތަޢުލީމީް ްރާއްޖޭގެ ްއެބަޖެހޭ ްެވސް ްސްކޫލްތަކުން ްޚާއްޞަކޮށް ްނުހުއްޓޭނެ.ްއަދި ްރާއްޖޭަގއި ހުއްޓުވަން.ްއެހެންނޫނީ،ްމި

ްހަމައެކަނިް ްއަދި ްކިޔަވައިދޭންޖެހޭ. ްކުދިންނަށް،ްއެބަ ްކިަޔަވއިދޭންޖެހޭ ްކަރިކިއުލަމް،ްސުލޫކު ްހިމެނޭ ްތެރޭގައި ނިޒާމުގެ

ްފާހަގަކުރެޭވ،ްކުދިންނަ ްއަޅުަގނޑަށް ްރައީސް.ްރާއްޖޭގައި ްމިހާރު،ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއައ6ްްި:ށް ްދެން ްފެށިގެން ހިސާބުން

ްކުދިންް ްގިނަ ްކުދިން ްދޭތެރޭ ްއަހަުރގެ ްސޯޅަ ްއަދި ްދޭެތރޭ ްއެ ްއަހަރު، ްނަވާރަ ްއަށާަރ، ްތެރޭގައި ޖެނެރޭޝަން

ނޑަށްްވިސްނޭްގޮުތަގއި،ްްސކޫލްތަކުންްނިމިގެްންއަރަިއގަންނަނީްކަންކަންމަތީގަ.ްމިްއަރަިއގަންނަންޖެހޭްސަބަ ބަކީްއަުޅގަ

ް ްެއއީ ްގޮުތގަިއ،ްކުީރގައި ްނެތް ްހައްދެއް ްވިސްނަމާ.6ް:އައިސްަފއި ްކަމަށް ްޖެެނރޭޝަން ްޕްލޭސްޓޭޝަން ްހިސާބުގައި ގެ

ްނެތް ްހައްދެއް ްހަމަ ްއިންޓަރނެޓް ްލިބޭ ްއެބަ ްކުދިންނަށް ްއެ ްކުދިން،ްމިހާރު ްޖެނެރޭޝަން މިންވަރަށް.ްްޕްލޭސްޓޭޝަން

ްވަޅިންނާއިް ްޚިލާފަށް ްއާދަޔާ ްހަމަ ްހިމެނޭ ްއެބަ ްޭގމްތަކުގައި ްއެ ްކުޅެން. ްގޭމެއް ްޭބނުން ްބަލަން، ްއެއްޗެއް ބޭނުން
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ްމަކަރުހަދާފައިް ްޕޮލިހުންނަށް ްޓްރެފިކް ްމަކަރުހަދައި، ްފުލުހުންނަށް ްނުވިތާކަށް ްއަދި ްމަރާ ްމީހުން ްތަާޅ، ނޑިންނާއި ކަ

ްގޮ ްލިބޭނެ ްޕޮއިންޓު ްވެސް.ްދިޔައިމަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްބައްޓަންކުރެވިފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއެބަޖެހޭ ްގޭމުތައް ްއެބަހުރި ތަށް

ްގޭމުތައްް ްމިފަދަ ްއެބަޖެހޭ ްދަށުން ްވަނީ.ްޭއގެ ްފާސްކޮށްފައި ްޤާނޫނެއް ްބެހޭ ްމުދަލާ ްފިކުރީ ްފަހުން އަޅުަގނޑުމެން،ްދާދި

ންްވެްސްއެބަޖެހޭްއެްމީުހންގެްޒިންމާްނަގަން.ްީމގަިއްވިްއކަިއ،ްސާރިކއުލޭޓްްކުރާްހިސާބާއިްއަދިްާޚއްޞަކޮށްްިދރާގު

ްހައްދެއްނެތި،ް ްކުދިންނަށް ްއެބަޖެހޭ ްވެސް ްތަންތަނުން ްދޭ ްޚިދުމަތް ްދަންނަވަނީ،ްމުވާސަލާތީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ދިރާގުންނޭ

ްއަށް ްބެލެނިވެރިޔާ ްައއިސް، ްއުނގެނިގެން ްކުއްޖާ ްސްކޫލަކުން ްހަމައެކަނި ްހަދަން. ްގޮތް ްނުވަެދވޭނެ ނޭނިގ،ްްއެއަށް

ނޑިންނާިއް ްކަ ްކުދިން ްއެ ްަހމަ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުެޅނީ ްކުދިން ްދުނިޔެެއއްަގއި ްއެހެްނ ްމާޙައުލެްއގަިއ އެހެން

ްމަސްތުވާތަކެތި.ް ްލިބެނީ ްމި ްހިސާބުން ްނުކުންނަ ްަކންމައްޗަށް ްތަމްރީނުވެ،ްގޭ ްއެއްެޗއް ްހުރިހާ ްއެ ްއަނިޔާކޮށް ވަޅިންނާ

ްތެރޭ ްމާރާމާީރްއެހެންވީމާ،ްމަސްތުވާަތކެތި ްބަޔަކާ ްއަެނއް ްބަޔަކު ްެއއް ްޮގސް ްގޮތްގޮތަށް ްއެހެނިހެން ްއަދި ްޖެހިގެން ގައި

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްގޭންަގކީްެއއީްރާއްޖޭަގިއް ނޑުމެންްހިތުން،ްއަުޅގަ ހިންގާްމިްއަނިޔާތަކެއްްމިްހިންގަނީ.ްއަުޅގަ

ްއަ ްގްޫރޕެއް ްމާފިޔާ ްމިސާލަކަށް ްމަޝްހޫދި ްއޮްތ ްޖަޕާނުަގއި ްއާިއްޖަކޫާޒ، ްސީޑީަތކުަގއި ްއެ ްހަމަ ްގޭްނގުތަްއ ްބޮޑެތި ރު

ްގޭންގުަތކަށްް ްއަޅާ ްބާރު ްެއއަށް ްއެއްިޗއްެސއް. ްއެހުރިހާ ްތަކުރާރުކޮށް ްއެހަމަ ްހަމަ ްެއބަހުރި ްގޭމްތަުކގައި ްކުޅޭ އެކުދިން

ްމިވަނީ.ްއަޅު ްމިހެން ްޖެހުނީމާ ްމަސްތުވާަތކެްއޗާއި ްއެްއޗެހި.ްއެހެންވީމާ،ްެއއާއި ްބާރުއަޅާ ްކިތަންމެްވަންނަން ނޑުމެން ގަ

ްސިޔާީސް ްމިކަންތައް ްވާހަކަަދއްކާ ްދި.ޓީވީެއްއގެ ްނުވަތަ ްވާހަކަަދއްކާ ްގަމަރުގިރީގެ ްތިބެގެން ްމިތާ ވަރަކަށް

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްމުޖުމަތަޢުގެ ްމިީއ ްވިސްނަން ްފުންކޮށް ްވަރަށް ްހީވަނީ ްއެބަޖެހޭހެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވާހަކަދެްއކިއަސް

ް ްއެއް. ްމީހުނ4ްްމައްސަލަ ްެއއްކަމެްއްލަްއކަ ްކަމެއް ްއެތައް ްކަމެއް، ްއެތައް ްނުފެންނަންޖެހޭ ްތެރޭަގއި ްއާބާދީއެްއގެ ގެ

ްއުކުން.ް ްކުދިން ްހުސް ްދުވަެހއްަގއި ްއުކާ ްކުދިން ްވަޅި. ްުހސް ްހަފުތާގައި ްއެ ްވަޅި. ްދުވަހެްއގައި ްހަރާ ްވަޅި ފެންނައިރު

މެއްްއެބަްހިނގާ.ްެއހެންވީމާ،ްވިސްނަންެވއްޖެހެންްމައިންބަފައިންނާއިްދަރިންނާިއްއެބަްގުޅުންްހިންގާްުދވަހެްއގައިްއެކަ

ނޑުމެންްމިތިބީް އަޅުަގނޑަށްްީހވަނީްތަންކޮެޅްއްބޮޑަށްްޤާނޫނުްހަދާްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްހައިސިްއޔަތުންްއަދިްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެ ްއެބަޖެހޭ ްތިބީމައާއެކު ްވަދެ ްމިތަނަށް ްބުނެ ްދެނެގެންނޭ ްިވންދު ްއިހުސާާސއި ްތަންކޮެޅއްްރައްޔިތުންގެ ން

ނޑުްދެކޭގޮުތގައިްމިހާރުްެވްސް ބޮޑަށްްމިްޤައުމަށްްމިްޖެހިފައިްމިއޮތްްމައްސަލަތައްްޙައްލުްކުރުމަށްްބާރުއަޅަން.ްއަުޅގަ

ޖަލާއިްޕެރޯލާްބެހޭްބިލުްފާސްކޮށްފިއްޔާްސަރުކާރަށްްފަސޭަހވެގެންދާނެްރިހެބިލިޓޭޓްްކުރުްނ.ްމުޖުތަމަޢުްއަށްްއަހުލުވެިރް

ެވގެންދާނެ.ްއަިދްހަމަްތަޢުލީމީްދާއިރާްއަށްްެއްއަންނަްބަދަލުތަކުންްވެސްްމިހާރުްރާއްޖޭގެްއިޤުތިޞާދީްކުރުންްފަސޭހަ

ްެއކުދިންް ްތެރެއިން ްަތމްރީނެއްގެ ްއެ ްއެހެްނވީމާ، ްއެބަކުރެވޭ. ްވެސް ްތަމްރީނު ްކުދިން ްގޮތަްށ ްބޭނުންވާ ްއަށް ދާއިރާ

ފޮުނވަިއގެންްނޫނީްުނވާނެްައޅުަގނޑުމެން.ްއެަބްިވސްނަންޖެހޭްްއެހިސާބަށްްަވޒީފާެގްފުރުޞަުތތައްްހޯދަދީްއެތަންތަނަށް

ްއެ ްިވސްަނން ްއެބަޖެހޭ ްވެސް ްބެލެނިެވރިން ްއަދި ްވެސް ްބާޒާުރގަިއްްޓީޗަރުން ްުނވަތަ ްއިޤުިތޞާދުގައި ްރާއްޭޖގެ ކުދިން

ްއެތައް ްނުވަަތ ްމިލިއަނެއް ްކުރާއިރުަގއި ްބޮޑު ްބަލާ ްކުއްޖަކަށް ްވިއްާކނީ. ްކުދިން ްއެ ްއެްއްްކިހިނެއްތޯ ްރުފިޔާ ލައްކަ
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މިހުންނަނީްޚަރަދުވެފަ.ްއެކުއްޖާްއަށްްވަޒީފާްެއއްްނުލިބިެގންްއެބަްހުންނަންޖެހޭްކިޔަވާްނިމިގެންްވެސްްފަސްްއަހަރު،ް

ްމިސާލަކަްށް ްދާއިރާއަކުން ްލިބޭނެ ްަވޒީފާ ްއެބަޖެހޭ ްއުފައްާދްކުއްޖާ ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްހުންނަންޖެހޭ. ްއެބަ ްއަހަރު ހައެއްކަ

ް ްުއފައްދާސިންގަޕޯރ. ްގެނެސް ްއެއްޗެހި ްޤައުމުތަކުން ްހުރިހާ ްހުރި ްކައިީރގައި ްސިންގަޕޯރގައި ކުރަނީ.ްރީއެކްސްޕޯޓުް،

ްޮއޑިޓަރުންނާްބޮޑަ ްއެަކއުންޓެންޓުންނާއި ްއޮތީ ްއުފައްދާަފއި ްކިތާބުތަކެްއްށް ްހިސާބު ްހުރިހާ ްތިބީ ްރާއްޭޖގައި ްއެކަމަުކ .

ގޮތަށްްްކިހާްނިސްބަތެއްތޯްއޮތީްބަލާފައިްއެިތބަްކުދިންްއެބަޖެހޭްއެްލަންކާްމީހުންގެލަންކާްމީހުން.ްއެހެންވީމާ،ްްބަލަނީ

ްމިް ްޖެހޭނީ ްހަމަ ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންނޫނީ ްވައްދަން. ްއޭގެތެެރއަްށ ތަމްރީނުކޮށްގެން

ްތިބެން.ްތިމާވެއްޓަށްްނު ްވާހަކަދަްއކަދަްއކާ ްގަަމރުގިރީގެ ްުނވަތަ ްގޮތްްވަތަވާހަކަދަްއކަދައްކާ ްގެއްލުންޭދްއެެހނިހެން ގޮތަށް

ބޮުޑްްމީހުންނަށްްއަދަބުްވެސްްދޭންޖެހޭ.ްޖުރުމަނާްވެސްްކުރިން.ްކުރީްސަރުކާރުންްެވސްްކުރީ.ްއެހެންވީމާ،ްެއއީކީްމާ

ްހިޔެމައްސަލައަކަ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްަނގަިއގެްނ ްެއއީްށް ްވާހަކަދެއްކުން ްމިތާ ްއޮުޅވާލަިއގެްނ ްމައުޟޫޢު އްުނޭވ

ްދެންރިކަބުއްދިވެ ްއެހެންީވމާ، ްވިސްަނިއގެންްެމއްހެން. ްޮބޑަށް ްތަންކޮޅެއް ްބިލަށް ްމި ްއެދުމަކީ ްައޅުަގނުޑެގ ވެސް

 ވާހަކަދެްއކުންްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްދެްއވިްފުރުޞަތަށްްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްއިދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްރިޟާގުރަ

ް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`ް ްއާދެ، ްނަންބަރު 3121/29ްްޤާނޫނު ްކުށްތައް މަނާކުރުމުެގްގޭންގު

ްްށްޤާނޫނަ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްމަޚްލޫފުޢިއްޒަތްތެރި ްއަޙްމަދު ްބައެްއްްހުށަހެޅުއްވިްްމެންބަރު ްހުރި އިޞްލާޙުަގއި

ްތާީއދުތައްތަކަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަކަށް ްއަދި ްތާއީދުކުރަން. ްަކންތައްތަކަށް ްމިެނއްބައި ްއާެދ، ްދަންނަވާލަން. ްވާަހކަ ްނުކުރާ

ްތާއީދު ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުން 2ްްކުރަްންބޭނުންނުވާ ްެއއީ ްއެކުެލިވގެންވޭ. ްއެބަ ްމީގައި ްެއއް ްާއއ21ްްިމާއްދާ ްމާއްދާ ވަނަ

ނުޑްހިތަށ21ްް ާބވައޭ.ްްވަނަްާމއްދާްމިްހިމަނަނީްކީއްެވގެނ21ްްވަނަްމާްއދާްއާިއ21ްްއަރަނީްމިްވަަންމާއްދާ.ްއަުޅގަ

ް ްމި ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީގެ ްހުށަހެޅިގެން ްފުރަތަމަ ްމިތަނުގަިއްއެންމެ ްބިލު ްމި ްބުނ21ްްާމީގެކުރިން ްމި ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްކޮ ްސަބް ނޑަކީ ްހިމެނުނު.ްައޅުގަ ްތެރޭަގއި ްޮކމިޓީގެ ްމަަސއްކަތްްމިީޓގައިްކަންތައްތަްއްކޮމިީޓގެްސަބް ކުިރްމީހެއް.ްވެސް

ްއެް ނޑު ްއަުޅގަ ްސަބަބުތަކެއްްއެހެންނަމަވެސް ްއިންކާރުކުރީ ްއިންކާރުކުރިްނ. ްވެސް ްމިްދުވަހު ްއާދެ، ްނޫން. ްއެއް ެނތި

ްމި ްތަޙުޤީޤަށްްްމާއްދާގައި ްމީހާ ްކުރާ ްކުށްތައް ްބާވަތުގެ ްމި ްނިގުަޅިއގަންނަނީ. ްމި ްޙައްޤު ްހަނުހުރުމުގެ ބުނަނީ

ްއޭނަ ްމިްގެންދިއުމުން ްވާަހކަ ްނިުގޅައިގަންނަ ްއަށް ްއޭނަ ްޙައްޤު ްހިތަށްއަރަނީްްހަނުހުރުމުގެ ްއަޅުަގނޑު ބުނަނީ.

ް ްތަޙުޤީޤުަގއި ނޑުމެންްކޮބައިާބވައޭ ްއަުޅގަ ްވާަހކަ ްމިްމާއްދާގެ ްބޭނުމަކީ.ްހަމައެކަނި ްޙައްޤުްނިގުޅަިއގަތުުމގެ ހަނުހުރުމުގެ

ނޑުމެންްމިްމާއްދާގެްވާހަކަދަްއކާްމި ވަނަްާމއްދ52ްްާއިުރްއަޅުަގނޑުމެންްނުބަލަންްޤާޫނނުއަސާސީެގްދައްކަނީ.ްއަުޅގަ

ްްމި ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްއެއްެޗއް. ްމ52ްިބުނާ ްމާއްާދަގއި ްސަލާމަތުންްވަނަ ްބުއްދި ްމީހާ ްތުހުމަތުކުރެވޭ ހުރެްބުނަނީ

ްމަޖިލީހުގައި ްއިޢުތިްޝަރީޢަތުގެ ްއިޢުތިރާފުވާ ްއެހެން ްފިޔަވައި ްނުބެރާފު ްކަމުގަެއއް ްހެއްކެއް ްއެެވ.ްތަކަކީ ލެވޭނެ

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mahluf_Gang%20Islaah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mahluf_Gang%20Islaah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mahluf_Gang%20Islaah%20bill.pdf
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ްކަމުގައިް ްދިން ްތަޙުޤީޤަށް ްފުލުހުންގެ ްބަޔާނެއް ްބޮޑު ްއޭނަ ްނުގުަޅއިގަނެފައި ްޙައްޤު ްހަނުހުރުމުގެ ްެއއަށް އެހެންވީމާ،

ްއެ ްއިންކާރުކުރަމޭ. ްބަޔާނަށް ްތި ްތިމަންނަ ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްކުރި ްތިމަންނަ ްއައިސް ްމަޖިލީހަށް ްޝަރީޢަތުގެ ްވިޔަސް

ް ްަބޔާން ްއެ ްފެށިގެން ްޤާނޫނުއަސާީސެގްހިސާބުން ްނަފީވީ. ްސާފުކޮށް.52ްްއެ ްވަރަށް ްހަމަ ްބުނޭ ްއެބަ ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްމަް ްޝަރީޢަތުގެ ްފަދައިން ްމިދެންނެވި ްދެންމެ ްއަޅުަގނޑު ްފިޔަަވިއ، ްއެއްެޗއް ްބުނާ ްޤަބޫލެއްްްއިތުރުޖިލީހުގައި އެއްެޗއް

ެވސްްއަުޅަގނޑަށްްހަމަްެއއްގޮަތކަށްްސަބަބެއްްް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްަހނުހުރުމުގެްޙައްޤުްނިުގޅަިއގަްނނަންްމިއުޅޭނުކުރެވޭނޭ

ްވާ ްނުގުަޅއިގަތީމާ ްޙައްުޤ ްހަނުހުރުމުގެ ްމިްނުވިސްނޭ. ްދޭން ްބަޔާނެއް ްޭއނަ ްކުރާްގޮތަކީ ްއޭނައާ ުސވާލުތަކަްށްްޖެހެނީ

ްމިޖަވާބު ްޖަވާބުތަްދޭން ްއެދިން ްސުވާުލތަކަށް، ްއެ ްބަޔާނަށް، ްއެ ްއައިްއސަ ްޝަރީޢަތަށް ްއެހެންނަމަވެސް ކަށްްޖެހެނީ.

ްއެްވާްކަުމގައިްއިންކާރުކޮށްފި ްނުކުރަްންްނަމަ ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްދިަޔއީ. ްނަފީވެގެން ްއެ ހިސާބުން

ްބާްއވާކަެށއް.ްހަމަ ްމި ްކަމަކަށް ްއެއް ްމާއްދާ ްމުހިއްމު ްއެހާ ްކޮންމެހެން ްވެސްްމިއީ ްއަލުްންްފަހަރެއްގައި ްމި އެއާެއކުަގއި

ްމި ްރުޖޫޢަވެގެން ްމިްއެނބުރި ްއޯގަސ2118ްްްދަނީ ްޢަމަލ7ްުްޓ ްކުރިން ްދުވަހު ްއަިއްވަނަ ްކުރަމުން ކުރަން

ޤާނޫނުއަސާސީތަުކގައިްހުރިްަކންތައްތަކުގެްަމއްޗަށްްބިާނވެެގން.ްއާދެ،ްއޭުރަގއިްައޅުަގނުޑމެންނަށްްއަޑުިއވިގެންްމިދަީން

ްމަޖި ްތުހުމަތުޝަރީޢަތުގެ ްހާޒިރުވެފައި ްދިންލީހަށް ްތިމަންނަ ްބުނަނީ ްމި ްމީހާ ްބަޔާނަީކްްކުރެވޭ ްތި ްނޫނޭ. ބަޔާނެއް

ްއިނގިލީަގއި ްތިމަންނަގެ ްފުލުހުން ްފަސް ްހަތަރު ްއަނިޔާކޮށްގެން، ްތަޅާ ްމަޖުބޫރުކޮށްގެން ްއަށް ހިފަހައްޓާފައިްްތިމަންނަ

ްވަނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްއޭުރގައިްވާްޖަހާފައިްދޫކޮށްފައިްއިންްބަޔާނެކޭ.ްގަދަކަމުްނނޭްސޮއިކުުރވާފައިްތިފިންގަރޕްރިންޓު

ްމިގޮތަ ްްކީ 2118ްދަންނަވާ ްޢަމަލުކުަރނ7ްް، ްނެގޭްއޯަގސްޓުަގއި ްގޮތަށް ްމިދަންނަވާ ްުކރިން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ފެށުނު

ބަޔާންތަކަކީްޝަރީޢަުތގެްމަޖިލީހުގައިްއެީއްރުޖޫޢަވެވެންްޮއންނަްބަޔާންތަކެއްްނޫން.ްއެްބަޔާންތަކުގެްަމއްޗަްށްބިނާކޮްށް

ދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްޙަޤީޤަތުގައިްމިްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްމިްްވުންްބިނާެވެގންކުށްްސާބިތުވުން،ްނުްމީހާގެްމައްޗަށްްއެްއެ

ްއެ ްމަޖިލީހުގައި ްޝަރީޢަތުގެ ްއަދި ްޙަްއޤުތަކާއި ްހަނުހުރުމުގެ ްްމީހާްމާއްދާތައް ްފިޔަވަިއ، ްއިޢުތިރާފު އިތުުރްވާ

ްޤަބޫލުއިޢުތިރާ ްގޮތުަގއި ްހެއްެކއްގެ ްބަޔާންފެއް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްިމ ްގޮތަށް ްމިދަންނަވާްމިްނުކުރެވޭ ހެންްކުރަނީ

ް ްތަޙުޤީޤުގައި ްމިފުލުހުންގެ ްކަންތައްތަކުަގއި ްހުރި ްްދިމާެވފައި ްެއއީ ްވާހަކަަތއް ްބޭނުމުގަދެކެވޭ ްގެނައުމުގެ .ްނިމުމަކަށް

އެހެންނޫނިއްޔާްޝަރީޢަތުެގްމަޖިލީހަށްްއައިއްސަްމިްބުނަނީްތަޅާ،ްއަިނޔާކޮްށގެންްމަޖުބޫރުކޮށްގެންްތިމަންނަގެްއަުތަގިއް

ްފިންގަރޕްރިންޓުހިފަހައްޓައިގެ ްޮސއިކުުރވާ، ްއެހެންނަމަވެސްްން ްބަޔާނެކޭ. ްޮއތް ްޤާނޫނުައސާސީތަްއްްނަގާފައި އޭރުަގއި

ްއެއޮތް ްމަޖިލީހުގައި ްޝަރީޢަތުގެ ްނެތް ްޙުކުމްްނޫންްގޮތުން ްމަްއޗަށް ްއެގޮެތއް.ްއޭނަގެ .ްއެހެްނވީމާ،ްދިަޔއީްކުެރިވގެން

ްއަޅުަގނުޑްޤަބޫލު ްގޮތުަގިއްމި 21ްްކުރާ ްނޫން.ްިމްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްެއއް ްމާއްދާ ްއަީކްބޭނުން ްމާއްދާ ވަނ52ްްަވަނަ

ްހަމަ ްހިނދަކު. ްއޮތްހާ ްމިހެން ްްމާއްދާ ްމ21ްިއެއާއެުކގައި ްމާއްދާަގއި ްދަނީްްވަނަ ްވެގެން ްބޭނުމަކަށް ްމީގެ ބުނަނީ

ތުްޝަރީޢަތުންްށްޓަކައިްއެްމުއްދަކުޭރތޯްނުވަތަްނޫންތޯްބެލުމަމީހެއްގެްމައްޗަށްްޙުކުމެއްްއެްތަޙުޤީޤުްނިމި،ްޝަރީޢަތުންް

ނޑުްދަންނަާވނީްމިްޤާނޫނުގައިްމިްާމއްދާްްގޮތެއްްނިންމުމާ ހަމައަށްްއަްނނަންދެކަށްްއޭނަްބަންދުަގއިްެބހެއްޓުން.ްއަުޅގަ
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ްވީނަމަެވސް ްކަމުަގއި ްމިހާރުްނުލިޔުނު ްެގންދެވޭ ްއެބަ ްޢަމަލުކުރަމުން ްކޯޓުތަުކން ްވެްސ ްއެބަތިއްޭބްމިހާރު ވެސް

ްމީހުންޝަރީޢަތު ްތިބި ްއެބަ ްބަންދުކޮށްފައި ްނިމެންދެކަށް ްގޮތަކަށް ްވަކި ްއެހެންވީމާް،ން ްވެސް. ްމިހާރު ،ްއެބަތިބި

ނުޑްޤަބޫލު ްއަުޅގަ ްގެނެކީްއވެގެންހޭ ްހަމައަށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްެއއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްރަނގަޅު ްގޮުތގަިއްމިހާ ވިަފިއްކުރާ

ްގައިމު ްކަމަށް.ްހަމަ ްއައޮތް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފެށުމާތަޞްދީޤުްށްވެްސްމި ްޓީވީތަކުްންްކުރަން ްދުށިން އެކުގަިއްއަޅުަގނޑު

ްއޭރު ްބޭފުޅުން ްމަސައްކަތްްބައެއް ްމަޖިލީހުގައި ްމިްޚާްއޞަ ްގެންދިޔަ ްވިދާޅުވަމުން ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްވަރަށް ކުރި

ްހޯދައިދީ ްރަްއޔިުތންނަށް ްބައެއް ްމިނިވަންކަން ްޙައްޤުަތކާއި ްއަސާސީ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަކީ ްއެްްފައިޤާނޫނުއަސާސީ ވާ

ނޑުްހިތަށްްމިްމާޔަތްކޮށްދީަފއިހިޙައްޤުތައްް ްައޅުގަ އަރަީންްާވްޤާނުނުއަސާސީެއކޭ.ްއެހެންީވމާ،ްމިހާރުްކީްއވެގެންާބވައޭ

2ްމިްޤާނޫނުއަސާސީގައިްހުރިްއެފަދަްޙައްޤުތަކާއިްމިނިވަންކަންްމިްނިގުޅައިގަންނަންްމިްބޭނުންްވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިް

ފުރަތަމަްމިދަންނަވާްޤާނޫނުްނޑުްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭްއެއާއެކުްައޅުގަްްނުކުރަން.ްހަމަނޑުްތާއީދުްމާއްދާއަކަށްްައޅުގަް

ްއަޅުް ްސިފަިއގަިއ ްމަަސއްކަތްްބިލެއްގެ ްކޮމިޓީަގއި ނޑުމެން ްއަްށްގަ ްކޮމިޓީ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްފުލުހުން ްއަިއއިރު ކުރަމުން

ްއެ ްފާްހާޒިރުކުރެވުނު. ްޤާނޫނު ްމި ްވިދާޅުވަނީ ްސްކޮށްދެއްވާބޭފުޅުން 2ްްށޭ. ްތެރޭގައި ްކުށްތައްްމަސްދުވަުހެގ ގޭްނގު

ްނިް ްމަސައްކަތްްތިމަންނަމެން ްދުވާލު ްރެޔާއި ްހަމަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފައިބައިގެްންންމާނަމޭ. ްހުކުރުން ްހުކުުރދުވަހު ކުރިން.

ްމަސަްއކަ ްމިތާ ްމަސައްކަތްްއައިްސ ްމިގޮތަށް ްހަމަ ްއެތްކޮށް ްހަމަ ްބޭނުމަީކ ްއޮންނާނީ. ްކަންތައްތަްއްްކޮށްީދފައި ވިދާުޅވާ

.ްޮގތަށްްމަސައްކަތްކޮށްފައިްތިބީްހުއްޓުވުން.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެންްވެސްްއެކަންކަންްުހއްޓުވުމަށްްބޭނުންވާީތވެްއެ

ްނަތީޖާްއަކީްކޮބައިތޯ؟ްނަތީޖާްއަކީްމިއަދުްވެސްްނެތް...

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްތާރިޤުމަނަދޫްދާއި

ްރައީސް.ް`.ް ްޢިްއަޒތްތެރި ްޤާްކުށްަތއްްގޭްނގ3121/29ްުޤާނޫނުްނަންބަރުްޝުކުރިއްޔާ ްބެހޭ ްނޫނަށްްމަނާކުރުމާ

ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްްއިޞްލާޙު ްހުށަހެޅުއްވި ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާމެންބަާވތީ ްވަރަށް ްޝުކުރުއެްރަށް ްއާެދ،ްުކ ދަންނަވަން.

އްްއޭގެްަބއެއްްއުނިކުރާްވާހަކަ.ްއަސާސީްަޙއްޤެްސީަގިއވާްޙައްޤުތަުކެގްތެރެއިންއަޅުަގނޑުމެންްމިްދައްކަނީްާޤނޫނުއަސާ

ނޑުމެް ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްވާހަކަމިއީ ްފަސޭަހ ްއެހާ ްދައްކަން ްަހވާލާްންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫން. ްމިއެއް ްދެވިފައި

ްކޮން ްމިްވަނީ ްއެބަޖެހޭ ްބަލައިލާިއރު ްްކަމަކަށްތޯ ްދައްކަން. ްވާހަކަ ްދެއްކެނީ. ްމި ްވާހަކަ ްކުށްތަުކެގ ްގޭްނގު އެްއެއީ

ްގޮތުްންލިބެމުްކުށްތަކުގެްނަތީޖާ ްލިބެމުންދާރައްޔިތުންް،ންދާެއއް ްއާއި،ްްނަށް ްވޭނާއިްއަނިޔާ ްލިބެމުންދާ ަރްއޔިތުންނަށް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރިޢާޔަތްކޮށް ްމިކަންަތއްތަކަްށ ްމިއީ ްމ59ްިކެކުޅުން ްމާއްދާަގއި ނާްބުްވަނަ

ްކޮންމެވެސްް ްވެސް ްޙައްޤަށް ްބަދަލުތަކެއްހަނުހުރުމުގެ ްގެންނަންޖެހޭްވަރެްއގެ ްއެއީ ްޤަބޫކަން ްވެސް ނޑު ލުުކާރްައޅުގަ

ްވާަހކަް ްމޮުޅ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްރަނގަްޙަޤީޤަތެއް. ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްަދއްކަމުންދާއިރުްއާިއ ްވާހަކަ ޅު

ްނުކުތާއަޅު ްބޭނުންވާ ްފާހަަގކޮށްލަން ްއެއީްަގނޑު ްއެބައޮްތ. ްޑްްއެއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްައކީ ްނުކުތާ ުކިރްރާފްޓުއެ

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mahluf_Gang%20Islaah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mahluf_Gang%20Islaah%20bill.pdf
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ންްމިދާްގޮުތގަިއްމިހާރުްޢަމަލުކުރަމުްއަޅުަގނޑުްޤަބޫުލކުރާް.ެއއްްޔަްވާހަކަދިްވެސްްައޅުަގނޑުްދައްކަމުންްމަރުޙަލާގައި

އެްސަރުކާުރގެްބާރުތައްްެއއް.ްްސަރުކާރުްބަދަލުކުރުމަށްޓަކަިއްހަދާފައިވާްޤާނޫނުއަސާސީޤާނޫނުއަސާސީްއަކީްއޭރުްއޮްތް

ނުޑވާލަިއ، ްްކަ ްއަތްމަްއޗަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްބާރުތަކެއް ްހުރި ްސަރުކާުރގައި ްއުފައްދާަފއިއެ ާވްްނެުގމަށްޓަކައި

ްވާހަކަްްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިއުޅޭ ްދަންނަވަން ްައޅުަގނޑު ްމިްެއއް. ްލިޔެފައި ްިމހާރު ްޤާނޫނުއަާސސީަގއި ްހުރިހާްްއަކީ ވާ

ްޤާނޫނުއަސާސީްވާހަކަތަަކކީ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްވަރަްށވުރެވެސް ްލިޔަންވާ ްލިޔެވިފައިްމާްެއއްަގއި ްތަފްސީލުކޮށް ވާްްބޮޑަށް

ް ްނަތީޖާބައިތަކެްއ ްއެކަމުެގ ްާޤނޫނުއަސާސީެއކޭ. ްދިމާޭވްްެއކުލެިވގެންާވ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތުން އެއް

ް ްވެސް. ްނަތީޖާހުރަސްތަކެއް ްއެަބްްގެއެއްްެއކަމުެގ ްވެސް ްހުރަސްތަކެއް ްގިަނ ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ގޮތުން

ްާޤނޫނަށްްކުރިމަތިވޭ. ްކުށްތަްއްމަނާކުރުމުގެ ްޭގންގު ްފުރައިޞްލާޙުްައޅުަގނޑުމެން ްވާަހަކްދައްކާއިުރްއެންމެ ތަމަްގެންނަ

ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބައެއްްވެސް ްތެެރއިން ްޙައްޤުަތކުގެ ްއަސާސީ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްދެއްކެނީ ނޑުމެންްްވާހަކަ އަުޅގަ

ްޙައްޤުންްހިފަހައްޓާ ްހަނުހުރުމުގެ ްޙައްޤު ްއެ ްއަށް ްމީހާ ްކުރާ ްކުެށއް ްތެރެއިން ްކުްށތަކުގެ ްގޭންގު ކުރާްމަހްރޫމުްވާހަކަ.

ނޑުމެންނަްށްއޭރު ނޑުެމންނަށްްފާހަގަކުރެވޭްކަމެއްނގޭްކަމެއް،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެްވެސްްވާހަކަ.ްމިއީްއަުޅގަ .ްއަުޅގަ

ްދޫކޮށްއަސާ ްޙައްޤު ްހަނުހުރުމުގެ ްތެެރއިން ްޙައްޤުަތކުގެ ްކޮންމެެވސްްސީ ްމީގެތެރޭަގއި ްހިފަހައްޓަންޖެހޭްްލާއިރު ވަރަކަށް

ނޑުމެންްހުންނާނެޙައްޤުތަކެއްްވެސްް ނޑުމެންނަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްެއްއޗެއް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއޭރުްއަުޅގަ ަކން.ްއެއީްއަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީްހަދަމުންްދިޔަިއރުްމައިަގނޑުްބޮުޑްމަންޒަރަަކށްްވެގެްންދިޔަީއްއޭރުްއޮތްްސަރުކާރުްބަދަލުކުރުން.ްމިީއް

ްމީހުން ްބައެއް ްތެރެއިން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްކަމުަގއިޙަޤީޤަތަކީ. ްއުނދަޫގވި ްތަންކޮޅެއް ްޤަބޫލުކުރަން ްއަދި ިވޔަސް.ްްނަށް

ްދަންަނވާ ްމުޖުތަމަޢައެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދިމާވެފައިނީ ްމިވަގުތު ްްށް ްމި ްވަބާވާ ގޭންގުްް،އިންްބޮޑު

ްވަބާް ްކޮންމެވެްކުށްތަކުެގ ްމިކަމަށް ްމިއީ ްސަލާަމތްވުމަށްޓަކަިއ ްހަނިކަމެްްސްއިން ްގެނެސްވަރެްއގެ ްެއްއް ްވެސް ގެން

ްއަ ްމުސްަތޤުބަލަށްޓަކައި ްރައްޔިތުްނގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްހުއްުޓވުމަކީ ނޑުމެންެގްދަރިންނަށްޓަކައި،ްކުށްތައް ންގެްދަރިުޅގަ

ް ްކުަރންޖެހިފައިވާ ްމިއަދު ްދަރިންނަށްޓަކައި ްމިއަދު ްއެހެްނވީމާ، ްކަމެކޭ. ްވާންޖެހޭ ްއެއްްޤުއަުޅަގނޑުމެްނ ރުބާނީ

ް ްއަމިއަދުެވގެން ނޑުމެން ްުޅގަ ްތާއީދުކުރަން.ްދެންްކުރެވޭނީ.ްއުޖާލާމާދަމާ ްމިކަމަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވިސްނާއިރު ްރޮނގުން އެ

ްވަރުގަަދް ްވަރަށް ްމޮޅު ްވަރަށް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤަތަކީ ްއަެންއ ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ްޤާނޫނުތަ ްއެ ްހެދިދާނެ. ްޤާނޫނުތަކެއް ްގޮުތގައި ްއޭގެ ްކަމަށްނުކުފީޛުތަންއް ްދަންނަވާނީްްރެވޭ ނޑު ްއަޅުގަ ވަްނޏާ

ްމި ްަލަވޔާއިްއަޅުަގނޑުމެން ްދިމަް،ފަރިއްސާްް،ކިޔާ ްޤާނޫްަރއިވަާރ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނުވާނެ. ނުތަްއްއެްއ

ްމޮޅު ްޤާނޫނުތައް ްތަހަދާއިރު ްއެބަޖެހޭ ްވަރުގަަދެވގެންކުރާއިރު ްވެސް ްބާރު ްމީހުންފީޛީ ްލެވޭ ްޖަލަށް ްޖަދާން. ލަށްްން

މީހުންގެްއަރުވާލުުމގެްްކުެރވިގެންްދާންްއެބަޖެހޭ.ްއަރުވާލެވޭްމީުހންްއެމީހުްނގެްޙުކުމްްތަންފީޛުްއެް،ހުންކުރެވޭްމީޙުކުމް

ް ްބަންދަށް ްދާން.ްގޭ ްފުރިހަމަވެގެން ްއެބަޖެހޭ ްބެލޭނެްްބަދަލުކުރެވޭނިޔާ ްކުރެވެން.ްއެކަން ްއެބަޖެހޭ ްވެސް ްއެކަން މީހުން

ްގޮުތގަް ްރަނަގޅު ްސަރުކާރުގެނިޒާމެއް ްފަހިްއި ްއެބަޖެޭހ ްކަމަށްތެެރއިން ްޫނން ްއެހެން ްދާން. ްޤާނޫނުތައްްްވެގެން ވަންޏާ
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ްމާ ްޤަބޫލުކުރާްހެދުމުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތް. ްބޭނުމެއް ްކުްބޮޑު ްވެގެންގޮތުަގއި ްމިނިވަްނ ްްދާންްށްވެިރޔަކު ވެސްްވާނީ

ދާންވާނީްވެސްްޤާނޫނީްހުދޫދުގެްްލުއިކަމެއްްލިބިގެންްއަދިްކުށަށްްލިބިގެންދާންްވާނީްވެސްކުށްވެިރއެްއގެްކުށަށްްމަޢާފުް

ްް.ތެރެއިން ްލައި ްއަތްމައްޗަްށ ްމީހެްއގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްތެރެއިން. ްދަހިވެިތކަމުަގިއްހަމައިެގ ްފޮތްޗެްއގެ ްފަިއސާ ެދވޭ

ްލުއި ްެދވިކުށްވެރިންނަށް ްކަމަށްަމޢާފު، ްްދެވޭ ްރަނގަވަންޏާ ްމާ ްކަންަތއްތަކެއް ްމިކުރާ ނޑުމެން ޅަކަށްްައޅުގަ

ްނަތީޖާދިމާވެގެނެއް ްރަނގަޅު ްީމގެ ްފެނިގެެނއްްްނުދާނެ. ްއަްެއއް ްއެހެންވީމާ، ްމިނުދާނެ. ްމަސައްކަާތްްޅުަގނޑުމެން ކުރާ

ްފުރިހަމަް ްއެންމެ ްބޭނުން ްޤާނޫނުތަކުގެ ްހަދާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭނުންވޭ ްޮގވާލަން ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެްއވަރަށް

ްއެންމެް ނޑުމެންެގްތަންފީޛީްބާރުްވަރުގަދަކޮްށްްފައިދާބޮޑުްގޮތުަގއިްމީގެ ްދިނުމަށްޓަކައިްއަުޅގަ ްގެނެސް ރައްޔިތުންނަށް

ް ްުލއިކޮްށދިނުމާއިއަކުށްވެރިންނަށް ްް،ދަބު ްކުށަށް ްްކަންތައްތަކުަގއިްމިްއަދަުބްދިނުމާކުށް ްހަރުދަނާ ްއުސޫލުތަެކއްވެސް

ްޤަބޫލުކުހަމަޖައްސައި ްއަޅުަގނުޑ ްދެްއވުން. ްެގންގޮސް ްކުރިއަށް ްޭއގެްްރާގެން ްމަނާކުރުމާއި ްކުށްތައް ްގޭްނުގ ގޮުތގައި

ދަބުތަކުގެްވާހަކަްަދއްާކއިރުްގޭންގުްކުށްތަކަށްްމިްކުދިންްވާސިލުެވގެންްދަނީްީކއްެވގެްނތޯްވެސްްބަލަންްއެބަޖެހޭ.ްެއްއަ

ްއެ ްރަނގަޅުްކުށްތަކަށް ްކުދިން ްހަމަޖައްސަންކުހުށަހެިޅގެންދާ ްވެސް ްނިާޒމެއް ްކުްެރވޭނެ ްއެ ްދިމާލަށްްއެަބްޖެހޭ. ށްތަކާ

ްތެރެއި ްސްކޫލު ްމަގަކަށް ްނުދާނެ ްކުދިްންނާ،ކުޑަކުދިން ްއެބަޖެހޭ ްމާޙަޅައުމުުރގައި ްއެކަހަލަ ްބައްަޓންކުރަން. އުލެއްްން

ްއަޅު ްއުފެއްިދެގން ްކުށްތަކާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޭގންގު ނޑުމެންނަށް ްްމިްގަ ްހުއްުޓިވގެން ދާނީ.ްކަންތައްތައް

ނޑުމެންނަކަްށްްއެހެންނޫނިއްޔާމީްވަރުގަދަްބިންގަލެއްްެއޅިގެންދާން.ްބަޖެހޭްއިސްލާއެްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްދަރިންގައި އަުޅގަ

ްމި ްުއއްމީދުކުްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންވާ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމުސްތަޤުބަލެްއްކުރާ ރާ

ްމަރުޙަލާލިބިގެންނެއް ްސްކޫްލގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކުްނުދާނެ. ްރަނގަޅު ްފެށިގެން ްމިއިން ކަންތައްަތްއްްރެިވގެން

ްމިރަނގަޅު ްމީގެކުިރން ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްދާނެ ްްެވގެން ްފާހަގަމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރަކު ކުރެއްިވްޢިއްޒަތްތެރި

3ްއުމުރުންްްނޫން.ްބަިއގެްުކދިންނެއްްއަހަރ3ްާށްްމިްކުށްތަކަށްްހުށަހެޅިގެންްދާްކުދިންނަކީްފަދައިން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަ

ްކުދިންނެއްްރުވެފައިއަހަ ްްވާ ްއ25،26ްެނޫން. ްއެބަ ްއެހެންވީމާ، ްކުދިން. ްމިްއަހަރުގެ ްވިސްނުމެްއގައި ްސިޔާސީ ްނޭގ

ް ްނެތްކަން. ްާހސިލުކުރެވެން ްމިކަން ްައއިވާހަކަދަްއކަިއގެން ްސަރުކާރު ްކުށްުކރަންްމި ްނޫންކަންްްފަހުން ްކުދިން ފެށި

ްއުޅެނީ ްމި ްޝާމިލުެވގެން ްމައްސަލައެހެންވީމާ،ްސިްް.މިކަމުގައި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަދަލުގައި ްދެއްކުުމގެ ްވާހަކަ ްޔާސީ

ްމި ްހައްލުކުރުމަށްޓަަކއި ްމައްސަަލ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިވސްނަިއގެްނ ްރަނަގޅަށް ްރަނގަޅުްއަށް ަމގުންްްކަްނތައްތައް

ްައޅުަގނޑުގެންދިޔު ްމަސައްކަތްމަށް ްއެންމެން ްހުރިހާ ްދަންނަވާނީ.ްމެން ނޑު ްއަުޅގަ ްހިނގާށޭ ްިމްކުަރމާ އާެދ،ްައޅުަގނޑު

ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްް.ތަކަށްޓަަކއިްތާީއދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވަންވާްއިޞްލާޙަށްްމިެދންނެވިްސަބަބުހުށަހެޅިފައި

ް

ްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަފްރާޝިމްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކުވން:
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ްޤާނޫނުްއައްސަލާމްޢަލައިކުްމ.`ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްޔާ ްކުށްތަްއ29/3121ްްނަންބަރު ގޭްނގު

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަލްފާޟިލްްއަޙްމަދުްގެނައުމަށްޓަަކއިްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިރާގެްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުްމަނާކުރުމާ

ް ްއިޞްލާޙަކީހުްމަޚްލޫފު ްމިާވ ްދިވެހިރާއްޖޭގެްށަހަޅުއްވާފައި ްމުހިއްްމިހާރު ްވަރަށް ްބަލާއިރު ްއިޞްލާޙެހާލަތަށް ްއްމު

ނޑަށް ކަމެއް.ްމުއަށްްމުހިއްްވެސްްަޤބޫލުކުރެވޭ.ްކުށްްހުއްުޓވުމާއިްގޭންގުްކުށްތައްްމަނާކުރުމަީކްއިންތިހާްކަމުގަިއްއަުޅގަ

ްމީހަކު ްކޮންމެ ްސަާލމަތާްޙަޤީޤަތުގައި ްއޭނަގެ ްބޭނުންވާނެ ްއަނބިެވސް ްއޭނަެގ ްރައްކާތެރިކަން. ްއޭަނެގްއި ދަރިންނާއި

ްގެޮދރަކީ ްގޯތި ްއޭނަގެ ްހުރުމަތްތެްމުދަލާއި ްއެހެންވީމާެއއީ ްތަންތަން. ްރިެވެގންވާ ހިމާޔަްތކޮށްްްކަންއެކަން،

ްހުރޭ.ްސަލާމަތް ްލަްއވާފަިއ ްިނޔާފަތްަގނޑުތަެކއް ްވަރުގަދަ ްވަރަށް ްބޮެޑތި ްވަރަށް ްދީނުގައި ްިއސްލާމް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ްެއއް ްތެެރއިން ްތަޙުޤީޤުްއޭގެ ްޙައްޤު.ްހަމަެއކަނި ްހަނުހުރުމުގެ ްއެކަްނޏެއްްކަމެްއްެއއީ ނޫންްއިނގޭތޯ.ްވަރަށްްްމަރުޙަލާ

ްޚާއްޞަކަމެއްގަް ްމަޖިލީހުގައިްއިމަދު ްމީހާގެްައސްލުގޮތަކަށްްނޫނިްއޔާްޝަރީޢަތުގެ ްލިބޭ ްދަުއވާ ްހަނުހުރުން.ްްވެސް ވާނީ

ްމީހެއްގެްްގޮތަކީްކޮންމެްކުރާްމީހާގެްމަސްޢޫލިއްޔަތެއްްއެއީްކަންކަންްޝަރީއަަތށްްސާބިތުކޮށްދިނުން.ްއެއީްއަސްލުދަޢުވާ

ްއަސްލު ްއޭނަްވެސް ްބަރީޢަްގޮތަކީ ްކުށުން ްއެއީ ްްއަސްލުްެވގެންައކީ ްއެހާ ްހަމަ ްމީހެއް. ްްވާ ްރީތިކޮްށްގޮތުގައި އެހާ

ްމައްޗަށްްވެގެންބަރީޢަ ްޭއނަގެ ްމީހަކު ްމަރުޙަްވަނީްކަމުަގއިްކުރާްެއއްްވާދަޢުްހުއްޓާ ްޯކޓު ްޝަރީޢަނަމަ ތުެގްލާގައި

ްދަޢުްމަޖިލީހުގައި ްޖެހޭނީ ްެއކަންްސާބިތުކޮްށދޭން.ްދަޢުްރާވާކުވެސް ްއެމީހާ ްހަމަ ްމީހާ ްލިބޭ ްއިނަްސްަކއްޗެްވާ ްނުބުނެ އް

ްޤާޟީކަން ްޠައަދި ްސުލޫކަބީޢަކުރުުމގެ ްއާއި ްަވއްޓަފާޅި ްޭއގެ ްާޤޟީންނަށްތާއި ްބަެއއް ްބަލާއިރު ްޤާޟީް،ށް ްންބައެއް

ްމީހާދަޢުވާ ްއެކަށީްކުރާ ްނުދެއްިކްއޖެއަށް ްހެކި ްވަރަށް ްއްޔާެގންވާ ްލިދަޢު، ްުސވާެލއްްވާ ްެއއްވެސް ްކައިރީަގއި ްމީހާ ބޭ

ްފާްނުކޮށް ްހަދީޘް،ްއެހެްނވީމާްނެ.ވެސް ްރަސޫލާ ްواليمين على من أ نكر ا لدعا ى منالبينة عل ކުރަްއވަނީކީރިތި

ްދަޢުް ްޖެހޭނީޙަޤީޤަތުގައި ްމީހާައށޭ ްދައްކަން.ް.ބަޔާންކޮށްދޭންްވާކުރާ ްއޮތްއިރުްްހެކި ްމިހެން ްމިކަންކަން ްއެހެންނަމަވެްސ

މުްމަޞްލަޙަތަށްޓަކައިްމިްހުށަހަޅުއްވަނީްޤައުމުެގްޢާއްްސްްމިހާރުގެްހާލަތަށްްބަލާފަްމިްބިލުްމިްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރުވެ

ނޑުްކަމަށް ްއަޅުގަ ްްވަންޏާ ްޤައުމުގެ ްޤަބޫލުކުރަން ްދީނުގައިއްޢާެވސް ްގޮތުން ްޝަރުޢީ ްމަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ވެސްްްމު

ނޑުްހަމަްމިސާލެއްްމުްމަޞްލަޙަތަށްޓަކައިްމަނާެވސްްއާއްްއްކަންތައްތަްހުންނަްބައެއްްކަހަލަްހުއްދަ ކުރެވިާދނެ.ްއަޅުގަ

ްބުރުގާދަންނަވަ ްމޫނު ްދަންނަވާލާނަން. ްވާޖިބުްންޏާ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްީދނުގައި ްުހއްދަކަމެއް. ްދީނުގައި ްެއީއ އެޅުަމކީ

ްެއއީްއެއްްމައްސަލަ ްފިރިހެައކީްނޫން ްފަހަރު ްބަެއއް ްއެހެންނަމަވެސް ްވެސް. ްްނުން ްއަޅަިއގެން ްބުރުގާ ގޮސްްމޫނު

ްތަންތަނަ ްނުވަަތ ްބޮންގޮއްވާ ްބަދުތަންތަން ްކަހަލަ ްއެހެނިހެން ްވަދެ ްށް ްކަމަށްޢައަޚުލާޤީ ްހިންގާ ވަންޏާްްމަލުތައް

ްމަނާ ްމިްއެކަންކަން ްއެްއީކުރެވިދާނެ. ްޮގތުން ްޝަރުޢީ ްެއކަމަކު ްހުއްަދކަމެއް. ްދީނުގައި ްހުންނަްްއިސްލާމް ތަނެއްގައި

ްމަނާހޫރައީސުލްޖުމް ްެއކަންކަން ްއަންހެނުންނާރިއްޔާައކަށް ްނަސްރާނީ ްެއއީ ްމިސާލެއް ްމީގެ ްމުސްލިމުްކުރެވިދާނެ. އި

ްކައިވެނި ްއެހެންނަމަވެްކުރުމަކީފިރިހެނުން ްހުއްަދކަމެއް. ްއުމަރުބުުނލްޚައްޠާވެސް ްމަދީނާގަިއ ްސް ްބޭކަލަުކްބު ޞަޙާބީ

ތިބަްމުސްލިމުްްަމދީނާގައިްމިވިދާުޅވިްކުުރްއވި.ްކުެރއްވި.ްވަރިނަޑއެިޅގެންްމަނާކުރީމަްކަނަޞްރާނީްއަންހެނަކާްކަިއވެނިް
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ްކައިވެނި ްތިޔަހެން ްކަލޭ ްހުސްވެދާނޭ. ްމީހުން ްކައިވެނިކުރާެނ ްއަންހެނުންނާ ްކޮންކުރީަމ ްއަންހެނަކާްރީތި ްމެ

ްއަންހެނުންނާކަިއވެނިކުރަންެވގެ ްނަޞްރާނީ ްހުރިހާ ްމުސްލިމުން ްހުރިހާ ްްން ްފަށައިފިއްޔާ ންގެްއަހަރުމެކަިއވެނިކުރަްނ

ހޭ.ްކުރާނީްކޮންބައެއްއިްކައިވެނިްގޭަގއިްބައިތިއްބަންްމާްއައުާލެވެގންވާްމުސްލިމުްއަންހެނުންނާްދަރިންްބަލަންްއަހަރުމެންް

ްމިސާލެއް ްދަންނަވާލީ ްމި ްކުރެވިދާނެްހަމަ.ްއަޅުަގނޑު ްމިކަންކަން ްއުސޫލުން ްއެ ްް.ހަމަ ްވަރަށްްހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤަކީ

ްޙައްޤެް ްއެއަސާސީ ްޤައުއް. ްހެދިދާނެ ްޤާނޫނު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހަނިކުރުމަްށ ްޙައްޤު ްއެ ްޢާއްމުްހެންނަމަވެސް މުގެ

ް ްމަޞްލަޙަތަށްޓަކައި. ްޙައްޤުއެކަމަކު ްއަސާސީ ްބޮޑު ްމިއޮތް ްޙައްޤު ްހަނުހުރުމުގެ ްޙައްްއި،ނަފީކޮށްފަްސުވާލަކީ ުޤްއެ

ް ްޤައުމުގެ ްވަރަށް ްގެއްލޭތޯއްޢާްހަނިކުރާ ްމަޞްލަޙަތު ްކުށްކުއޭްމު .ް ްވަރަްށ ްއެހާ ްހިނަގއްޖެތޯ.ްއްޢާރުން މުވެގެން

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮމިޓީތަކުަގއި ްގެބަެއއް ްފުލުހުން ްކޮމިޓީތަުކަގއި ްބައެއް ްމަޖިލީހުގެ ނެސްގެންްރައްޔިތުްނގެ

ްއެދަްއކާވާހަކަ ްމީހުންްްއިރު ްފެންވަރުގެ ްމަތީ ްއެންމެ ްއޮޅޭ. ްމަންޒަރު ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްއެްއޗަކުން ްވިދާޅުވާ ްބޭފުޅުން

ްއަުޅަގނޑުމެންނަވަޑަް ްވިދާުޅވަނީ ްމިއިގެން ްތެޭރގައި ްމީހުންގެ ްކުށްކުރާ ްމި ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ްްށް ްމިހެންްތިބީ ހަމަ

"ް ްތިބީވިދާޅުވަނީ ްމީހުންނޭ ްވާހަކަް"ހަެއއްކަ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްމިްް. ްހަނުހުރުމުގެ ްހަނިކުރުމަށްވުރެްއަކީ ްޙައްޤު ްއަސާސީ

ްދިފާޢީ ްފުލުހުންްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަކަްބާރު ްއެމް.އެން.ޑީ.އެފުށް ްއަދި ްވިޔަސްވިޔަސް ްކަމަށް މީހުންެގްްއެްން

ްއިތުރުކޮްށގެންްޤާ މީހުންްހަމަްނުހިފެހެއްޓޭނެްބާވައޭ.ްމިްއަސާސީްަޙއްުޤްހަނިކުރީމަްދިވެހިްރާއްޖޭެގ7ްްބިލިއްޔަތުކަން

ްމުއަްއސަސާ ްފުލުހުންގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްއަސަރުކުާރނެ. ްމީގެ ްދީއަްއެންމެންނަށް ްމިހާރު ްޓްރޭނިންށް ްހުރި އާއިްްފައި

ްބާރަށްްބަލާއިރުްތަކުތަަނށްްޤާނޫނުްއެްއާއެތަނަށްްކުރާްހޭދަ ްޤާބިލިއްޔަތުކަންްއެންްލިބިދީފައިވާ ކުރުންްއިތުރުްމީހުންގެ

ްދިމާވާް ްަކމެއް ްހަމަ ްމުހިއްމު. ްމާ ްހަނިކޮށްފަމިއަދު ްޙައްުޤތަށް ްއަސާީސ ްބޮޑެތި ްހުންނަ ްޤައުުމގަިއ އަްތްްދެްްއި،އިރަށް

ްއުރާލަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްޮގތަކަށް ްކަހަލަ ްތިބޭ ްއެިއގެން ްވާހަކަދަްއކާ ްވެސް ްްފުލުހުްނ ްބެހެއްޓުނީމަްޢަޮގތަށް މަލުތައް

ރަށްްބޮަޑށްްއެކަމުަގއިްއުނދަޫގވޭ.ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްނޫންތޯްފުލުހުންނަށްްނުލާހިކުްބޮޑެތިްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްވަ

ްދީ ްސަލާމަްއިފަބާރުތައް ްއަދި ްހުންނަނީ. ްދިވެހިްބެހޭްްތާމި ްކަންތައްަތްއްކަންތައްތަާކއި ްއެތެޭރގެ ރާއްޭޖގެ

ް ްއެމް.އެން.ޑީ.އެފަބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ްހޭދައެއްފުލުހުންނާއި ްބޮޑު ްޚިލާފު ްއާދަާޔ ްނުވަތަްްށް ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ވެސް

ްދައުލަ ްއެދިވެހި ްގެންދަނީ. ްކުރަްއވަމުން ްމަސްްއެް،މީހުންްތުން ްމީހުންގެ ްއޭގެ ްފުރިހަމައޫލިްއޔަތު ގޮތުގަިއްއެންމެ

ްޮބޑެތި ްހިމާޔަތްކޮށްްްއަދާކުރުވުމަށްަޓކައި. ްޙައްޤުތައް ްއެައސާސީ ްއެކަަމކު ްމަސައްކަތަށްަޓކަިއްްދިނުމަށްޓަކައި. ޭބފުޅުންގެ

ވެްސްްގޮްތވުންްެއއީްއަޅުަގނޑުްޙަޤީޤަުތގައިްވަރަށްްބޮޑުތަްންހަނިކޮށްލެވޭއަޅުަގނޑުމެްނގެްބޮޑެތިްއަާސސީްޙައްޤުތައްް

ްނިމިގެންްްބޮޑުވާކަން ްދައުރު ްނިމިދިޔަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަނާކުރުމަށްޓަކައި ްކުށްތައް ްމިހަދަނީ ްާޤނޫނެއް ްޚާއްޞަ ކަެމއް.

ްއެ ްގެންނަންދިޔައިރު ްިއޞްލާޙުތައް ްަބއެްއ ްގޯތިްްކޮމިޓީްއަށް ްފޮނުވާެލވުނުއިުރ ްބޮަޑްށްއަށް ްވަރަށް ްެއއީ ގެދޮރު

ްދަންވަހުރުމަތްތެރިވެގެ ނޑު ްތަންތަން.ްރޭގަ ްގެުރްންވާ ްމީހެއްގެ ްކޮންމެ ްބުނެ ްުނވެސް ްކައިރީ ްމީހަކު ްހަަމްްނުވަތަ އަށް

ް ްކިޔާފަްްކޮންމެޓަސްލާފައި، ްެއއްެޗކޭ ްދޭނީ.ްްއިވެސް ްއެއްޗެހި ްމި ްިކހިނެއްތޯ ްޤާނޫނުން. ްއެ ްއެބަދެވޭ ްހުްއދަ ވަނުމުގެ
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ްމަްއޗަށްްްގޭތެރެ ްކަކުލުން ްހެދުން ްމީާހގެ ްހަމައެކަނި ްައއުރަ. ްޮބޑެތި ްވަރަށް ްެއއީ ްނޫނޭްްައކީ ްެއކަންޏެއް ނެގީމަ

ްގޭގެ ްވަނީކީ. ްލަދުވެތިްއައުަރއަކަށް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްައއުރަ ްއެއީ ްއެހެންވީމާްކަންތައްތައްްައކީ ްހުންނާނެ. ،ްގޭތެރޭގައި

ްހިތަށް ްހަމަ ްބަޔަކު ްހަމަ ްގޭތެރެއެހެން ްގޮއްސަ ްއެހެންްްއެރީމަ ްތެރެއަށް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއުސޫލު ްވަންނަ އަށް

ްކަމަ ްސިޔާްށްދޫކޮށްލެވިއްޖެ ްއެީއ ްމާވަންާޏ ްހަލަބޮލި ްިމަކހަލަ ްގޮތުން ްވަރަށްްޙަީސ ްނުރަްއކާކޮށް ްވަރަށް އުލެއްަގއި

ްދިމާވެދާނެ ްކަންަތއް ްކަހަލަ ްފާހަގަކޮްކަންބޮޑުވާ ްބިލުގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަީކ،ްށްކަމެއް. ްނުކުތާ ްއަނެއް ްބޭނުން ލަން

ް ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްބިލަކީ ްހުށަހެޅުއްވި ްޤަބޫލުމި ނޑު ްމިއަުޅގަ ްމުހިއްކުރަން ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްބިލެއް.ްއީ މު

ް ްއޮނ35ްްއެހެންނަމަވެސް ްމި ްާމއްދާަގއި ްމަގުްވަނަ ްސިޔާސީ ްބޭނުމަކަށް ްިސޔާީސ ްނަ ްހާސިލުކުރުމަށްޓަކަިއ ްއެަސދެއް

ްކުރެވޭ ްމުހިއްްނިޔަތުގައި ްވަރަށް ްެއއީ ްވެގެންުނވާނެ. ްޤަބޫލުކުރަންޖެކަމަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަފުޅެއް. ހޭނެްމު

ްހިތުގަ ްފޮރުމީހުންގެ ްއެނގޭީންއެއި ްކަންތައްތައް ްހުންނަ ްއެކަންޏޭްވާފައި ްފަރާތަށްމީހަކަށް ްހެއްދެވި ްއެނގޭނީ ް..ްދެން

ްއެމީހެއްެގްހިތުގެްައޑީަގއިްފޮުރވާފައިްހުންނަްކަންތައްތައްއެހެންނަމަވެސްްެއކަންކަންްޝަރީޢަ ްއަންަގއިޭދްވެްތުގައި ސް

ްޤަ ްހުރޭ. ްހަރީނާަތކެހެކިތަކެއް ްއަމުރު ްޯކޓު ްބަންުދކުރުމުގެ ްމީހަކު ްބޭނުންވާ ްއެފަހަރަކު ްބައްަލވާ ްމިސާލަކަށް ަމްއް.

ްޤާޟީ ްެއ ްކުްށވެރިވުން. ްޤާޟީއަކު ްއެ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްބަްނުނެރެދޭ ްކޯޓަށް ްއެހެން ްޤާޟީެއއްެގްއަކު ްއެ ދަލުކުރުން.

ްޤާޟީ ްނެގުން.ކިބައިން ްމަޤާމު ްޤާނޫްކަުމގެ ްަގާވއިެއއްނާ ްޤާނޫނާއި ްހަމަްދުތަކާގޮތަޭށ. ްއަމުރު ްކޯޓު ްެއއްގޮތަށް

ްނުނެރެހިތަށް ްގޮތަކަށް ްޭއނައެރިހާ ްފެށިގެން ްތަނަކުން ްކޮންމެ ްަމއްސަލަްދޭ ްސުލޫކީ ްކަުމަގިއްްއަކީ ްމީހެއް ްއޮންނަ ެއއް

ްވަކިްްއެް،ްއސަލަތައްްތަންތަަނށްްހުށަހެޅިކުއްލިްމަ ް.ންތާްއޔާްހަމަްޔަޤީއެހެންަކމަށްވެއްޖެްއީުކރަންްހުށަހެޅުންްމިމީހަކު

ްއެވެއްޖެްއެހެން ްވަްއްޔާ ްޤަރީނާ ްޢިއްޒަތްތެރިހުންނަނީ ްމަޖިލީހުގެ ްބޮޑެތި.ްމި ްނުލައި،ްްރަށް ްކަމަކާ ްހަމަ ްމެންބަރުން ދެ

ްބަންދު ްގެންގޮސް ްކުށެއްް.ކުރީްތަނަކަން ްއެްއެވސް ްބުނީ ްަހއިސިްއޔަތެއްްއިރުކޮަޅކުން ްެއއްވެސް ްޤާނޫނީ ނެތް.ްްނެތް

ްނީްޤަރީނާ..ހުންނަްއްޔާްމިހެންކަމަށްވެއްޖެްއެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމްްރަޝީދު.އިބްރާހީނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްާމފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކަދެއްކެވުން:މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަ

ްހުރަސް ްބާރަށް ްހިންގުމުގެ ްމިސާލަކަށްްއެޅޭވެރިކަން ްފަހުން ްދާދި ްބެހޭސުޕްރީްގޮތަށް ްކޯޓާ ްއެއްެޗްއްްމް ްވެސް ގޮތުން

ްއޮތީ ްިއއްެޔގަްވިދާޅުވީމަ ްއިންނަަވިއގެން ްކޮމިޝަްނަގއި ްސާރވިސް ްޖުީޑޝަލް ްއެހެންނަމަވެސް ިއްމައްސަަލއަަކށްވެފަ.
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ޒިންމާް.ްކީއްވެްނުދޭްޤުކުރާނެްފުރުޞަތެއްމީހާްއެްދޫކޮށްލީ.ްފުލުހުންނަށްްތަޙުޤީްކިލޯްމަސްތުވާތަކެތީްޑްރަުގގ2ްްެސްްވެ

ްފޮނުވާފައިްހުރިްމީހެއްްމިއީ..ްްމަޖިލީހުންޖުޑީޝަލްްސާރވިސްްކޮމިޝަނަްށްނޫންތޯ.ްްޖެހޭއުފުއްލަވަން

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިށީނ ްމެންބަރު ްމެންބަރަޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްދެވަަޑއިގަންަނވާ. ްވާހަކަ ްގެންދާ ްދައްަކވަމުން ްކު ދެްއވުމަްށްަރއްދުއަށް

ނޑުްްފުރުޞަތުްބޭނުމެއްްނުކުރެއްވޭެނ.ްއުނގޫފާރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްއަށްްމައްސަލަބެހޭްނިޒާމާް މެންބަރަށްްއަޅުގަ

ްއަރުވަން.ްފުރުޞަތު

ް

ް:މްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކުވންފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަފްރާޝީއުނގޫ

ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޙަޤީޤަތުގައިްއެހެންވީމަ، ްކަންކަން ްމިކަހަލަ ްބޭނުންވަނީ ްވަރަށްްްދަންނަވާލަްނ ވެސް

ިވްލާޞްެތރިވާން.ްވަރަށްްބިނާކުރަނިްބާރުންްއެބަޖެހޭްވަރަށްްބޮޑަށްްއިޚުްބޮޑަށްްބަލަންޖެހޭ.ްދައުލަތުގަިއްމިްއޮންނަްތިން

ްވާހަަކއެްއގެ ްފަހު ްއަޅުަގނުޑގެ ްދެން ްއެބަ. ްާވންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާހަކަްްގޮތުަގިއްދަންނަވާލަންްމީހުންނަށް ބޭނުން

ްއެއީ. ްހަދައިގެްއަކީ ްޤާނޫނުތައް ްބޮޑެތި ްކެތްވަރަށް ްއެކަށީގެންުނވާ ްމީހުންނަށް ްވަރަށްން ްޤާނޫނުަތއްްްުނާވ ވެސް

ްހުރު ްހަނު ްފިއްަތއިްހަދާލެވިދާނެ. ްއެްއކޮށް ްހަމަ ްޙައްޤު ްއެހެންނަމަްމުގެ ްެލވިދާނެ. ްހައްެލއްވެސް ްއެކަން ނުވާނެ.ްވެސް

ްވެސްްހަރުދަނާްމީހުންނަށްްވާން.ްމިހާރުންްފެށިގެންްލެއްްގެންނަންޏާްޖެހޭނެްމީހުންނަކީޖެހޭނީްދާއިމީްހައްލުކުރަންއްހަ

ްމަސައްކަތް ްބާރަކުން ްހުރިހާ ްމިދައުލަތުގެ ްރާއްޭޖގަިއ ްްކުރަްނވީ ްކުަޑކުދިން ްއެންމެ ްވަރަްށްތިބަ ްފެށިގެން އިން

ްބޮޑެތިކުރަނިބިނާ ްމީހުން ްމި ްގޮެތއްަގއި ްއެކުވި ތެދުވެރިކަމަީކްްމީހުންނަށްްދަސްކޮށްދިނުން.ްރުވަން.ްއިސްލާީމްފަލްސަފާ

ްމުހިއް ްވަރަށް ް ްއަބަދުމުމިއީ ްބޮލަްކަމެއްަކން ްތޮރުފާފަވެސް ްމިހެން ްްވަންނަްއިށް ނޑިގޮތަށް. ްސިކު އަށްްްމީހުންގެ

ދިނުން.ްއަދިްރާއްޖޭެގްކަށަަވރުކޮށްށްްެއއްޗެހިްމީހުންނަްއެވަރަށްްްވަންނަްގޮތަށްްއެހާްއި،ޖަހާފަޗިޕުވެސްްމިހެންްއަބަދު

ރަސްމީްފެންވަރެްއގަިއްވެްސްހެޔޮްގޮތުަގއިްހިފުން.ްރާއްޖޭަގއިްސަުރާކރުންްްހުރިހާްޢިލްމުވެރިންގެްބޭނުންްސަރުކާރުން

ްވަރަށްްވަުރގަދަްމުޖްތަމަޢެއްްބިނާކުރުމަށްޓަކައިްއިްނޓަނޭޝަނަލްްނުވަތަްރާބިނާކުރަނި ްއުފެދުމަށްޓަކައި އްޖޭެގްވިްބަޔަކު

ްހުްއެކަޑަމީޤުވެސްްއަދިްފިްށްްނެތޭ.ްއެެހންވީމާ،ްއިސްލާމިކްްއެެފއާޒަްެއއްްފެންވަރުަގއިްރަސްމީްމަސައްަކތެއްްކުރެވިފަ

ްވަްއަށް ްމިއޮތް ްާރއްޖޭެގ ްއަދި ްބާރަށްެވސް ްތިން ްހުރިހާްްުރގަދަ ްތިޔަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާަލން ނުޑ ްއަުޅގަ ވެސް

ްއިޚުާލޞްތެްންޅުބޭފު ްވަރަށް ްމަސައްކަތްްރިވެސް ްއަނބިމީހާްކޮށް ްއަމިއްލަ ްދަރިފުާޅިއްތިމާގެ ްއަމިއްލަ ްކުރަްއާވށޭ.ްތިމާގެ

އަރާއިރުްއެހެންްޙައްޤުްހަނިކުރަންްތިމާްހިތަށްްދާްވަގުތުަގއިްުކއްލިއަކަށްްހަނުހުރުމުގެްއާއިްތިމާގެްމުދާތައްްގެއްިލެގން

ހަނުހުރުމުގެްޙައްޤުްހަމަްއެް،ް.ްއެހެންވީމާދޭންްބޭނުންވާނެވެސްްހަމަްމިްޙައްޤުތައްްރައްކާތެރިކޮށްްްހުރިހާްއެންމެންނަށް

ްގޮުތގައިްާބްއވާފަ ނޑުްއިޙައްޤުގެ ކައިްދިވެހިާރއްޖޭަގއިްުވމަށްޓަމެންްއެންމެންްއިޞްާލޙުވަމާތޯ.ްއެންމެންްއިޞްލާޙުްައޅުގަ
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ްބާރުތަކަށްކުރެވެން ްހުރިހާ ްކުރުމަށް ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްއަޅުަގނޑުްހުރި ްޮގވާލަމުން ްނިންމާލަންވެސް ްވާހަކަ ް.ގެ

ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ް

ް

ްފާްވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޞްޠަތިމަރަފުށިް

ގޭންގުްކުުށގެްގޭްނގުްކުށްތައްްމަނާކުރުމުގެްބިލުެގްް،އްޒަްތތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް`ްޝުކުރިްއޔާްޢި

ނޑުމެންްބަހުައށްްއަޅުްްނަމުގައިްބިލެްއްހުށަހަޅާްއެ ންސްްުކރަމުންދާްހިނދުގަ ްޑުްހަމަްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީއަޅުގަ

ްމެންބަރުން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްހިތްވަނީ ްހަނދުމަފުޅުކޮށްދޭ ްމިދާްނަށް ްދަްއކަމުން ްރާގަކަށް ްއެއް ްއެކު ްހަމަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްްވާހަކަ ްބިލުގެ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްދައުރުަގއި ްކުރީ ްމީގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅިްއަކީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބިލު ްއެ ވާހަކަ.

ބެހޭްބިލު.ްއެްބިލުްމަޖިލީހަށްްްއްޞަްފިޔަވަޅުަތކެއްްއެޅުމާޚާްއެްބިލަކީްޙަޤީޤަތުގައިްކުްށކުރުންްހުއްޓުވުމަށްްމަގުސަދަކީ

ނޑުްސްޕޮންސަރްހުށަހެޅީ ްމާްކުިރްބިލެއްއަޅުަގނޑު.ްއަުޅގަ ްއެނބުރި ްކުެރިވގެބޮްިބލަކީ.ްނަމަވެސް ްޒަމާނީ ްާމްޑަށް ން

ްޕޮލިޝްް ްއޭތި ްއެތީގެްބޮޑަށް ްމުޅި ްގޮްސގެން ްދިޔައީ. ްކޮންސެޕްް،ކުރެިވގެްނ ްމުޅި ްބިލުެގ ްމުޅި ްަނގާލީްޓު ނަގާލީ.

ނަޑއެިޅގެން ްމަޖިލީހުގަިއްއެްކަ ްުކރަްމި ްއެކަން ްކުރެްއވިކޮމިޓީެއްއގައި ްަގްސތުގައި ްބޭފުޅުން ްތިއްބެވި އީ.ްއެްްކަެމއްްން

ްހަމައަށް ްވޯޓާ ްފަހަށް ްއެންމެ ްމުދިޔައިްކޮށްފަ ްގަްމާ ްބިލު ްވޯޓާލާފަޑުބަުޑކޮށްނޅި ްބެކްއަްހަމަްއި ްދިޔައީމަ ކުރީ.ްޓުައއުށް

ްަޙއް ްތިމަންނަމެންވިދާޅުވީ ްހަނިކުރީއޭ. ްރައީސްްޤުތަެކއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުޅެނީ. ްމި ްހައްޔަރުކުރާށޭ ައޅުަގނޑުމެންނަްށް،

ްޤާނޫނެއްޚުދުމުޚްއަހަރުގ41ްްެްނގޭއެ ްހަމައެއްްލަމައެއްްނުބަލައި،ްގަާވއިދެއްްދުްތާރުްއަނިޔާވެރިްވެިރކަމެއްކޮށް ނިޔޭގެ

ްއެްކުރިވެރިކަން ްއުނދަޫގވާނެ ްވަރަށް ްހަޖަމުަބޔަކަށް ްބަލައިގަނެ ްބިލުތައް ްތިމަންނަމެންްފަދަ ްވިސްނުނީ ްފަހުން ކުރަން.

ބިލުްއަނބުރާްްޅިްކަމަށް.ްވިސްނުނީމަްމުްސަބަބުންްތިމަންނަމެންްމަޅީގައިްޖެހިދާނެްއިްހުރިްބޮޑެތިްކަންތައްތަކުގެކޮށްފަ

ްބާރު ްރައީސްގެންދިއުމަށް ްބާރުް،ެއޅީ.ްިޢއްޒަްތތެރި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކުރާްްއަޅާަފއިެއްބިލުަގއި ްވަްއކަންތައް ވަީންބޮޑެތި

ްމީހުންނާއިް،މީހުންނާއި ްީމހުންނާއިްޑްރަގުް،މަގުފޭރޭ ްމީހުންނާއިް،ގަނެިވއްކާ ްަގނެވިއްކާ ބޮޑެތިްް،މަސްތުވާތަކެތި

ްމީހުްކުށްތައް ްމީހުންކަހަްިމދެންނެވިްނާ،ންކުރާ ްބޭނުމުގައިްލަ ްހަނިކުރުމުގެ ްޙަްއޤު ްހަނުހުރުމުގެ ްމީހުންނަށް މަރާ

ްއެް ްބިލަކީ. ްބިެލއް ްހުށަހެޅި ްދިނީްޙަޤީޤަތުގައި ްޖާގަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްްބިލުން ްފުރުޞަުތްއެފަދަ ްއޮތް ްކުރުމަށް ކަންތައް

ބިލުްފެއިްލކޮށްލުމުެގް،ްަނމަވެސްްކަންްނިިމގެންްދިޔަްގޮތަކީގޮތްްހަނިކުރުމަށް.ްްތޯްބަލާްއެހަނިކުރެވޭނޭްގޮަތކީްކޮބައި

ްމަސްހުނި ްޭއގެތެެރއަށް ްމަބަދަލުގައި ްއެްއޗެހިތަކެއް. ްއެތައް ްފެއިލްކުރީ ްއެތި ްުމޅި ދިަޔއީ.ްެވގެންސްހުނިކޮށްގެން

ްރައީސް ްޢިްއަް،ޢިއްޒަތްތެރި ްދީނީ ްއަހައިފިން ްއަޑު ްދެންމެ ްޤައުމުްލްމުވެރިޅުަގނޑު ްމި ްއެއް ްފުންނާބުވަަގއި އުްސްރަށް

ވުމަށްޓަކަިއްހުއްދަކުެރއޭ.ްންްހުއްދަކުރަނީްކުށުންްބަިރއްޔަްލްމުވެރިޔަކުްވިދާޅުެވްއޖެްއިސްލާމްްދީނުގަިއްހަނުހުރުދީނީްޢި

ވެސްްނޫން.ްއެކަަމުކްްހުރިްމީހެއްލްމުްކިޔަވާފަިއްާވްވަރަށްްދީނީްޢިްވިދާުޅވެފައިްމަނިކުފާނުްކިަޔވާްކީްއެްއަޅުަގނޑުްމީް

ްމިއަޅުަގނޑު ްޢިްމެންނަށް ްރާއްޭޖގައި ްފޮތްތަކުންނާއި ްުހރި ްހަދާފައި ްބަސްތަކުންނާލްމުވެރިން ްބޭކަލުންގެ މީގެްންްދަންނަ
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ްްވާްއެނގިފައި ްމަރުޙަްއިްސލާމްގޮުތަގއި ްއެްއވެސް ްވެިރކަމުަގއިދީނުގައި ްޚަލީފާެއްއގެ ްއެްއވެސް ްނެތްްްލާއެްއގައި ވެސް

ްއެްއޗެއްހަނު ްދީފައިވާ ްއެީއ ްޙައްޤު ްއަުޅަގނޑަކަށްްހުރުމުގެ ްގޮތަކުން ްއެްއވެސް ްބުނާ ނޭގކަށެްއްއެްނެތްްކަމަށް

ްޔަޤީނު ްހަމަ ްނެތް. ްޤުރުއާފެންނާކަށެއް ްއާދެ، ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްން ްމާނަ ްކަމުަގިއްުނގެ ްނޭނގޭ ްނަގަިއގެން ޢަރަބިން

ް ްމިވިޔަސް ްތަރުޖަމާްިމއަދު ްއޮންނަ ްމާނަޮކށްފައި ްިދވެއްސަށް ްއެބައޮތް ްބެލުމުންްވެސްްއެއްްރާއްޖޭަގިއ ްތަރުޖަމާ ްއެ .ް

ް ްމާތް ްބަހެއް ްެއްއވެސް ްމާނަކުރެވޭ ްކަމަށް ްދީފައިވާ ްޙައްޤު ްހަނުހުރުމުގެ ްވެސްްهللاްވެސް ްފެންނާކަށް ްކަލާމްފުޅަކުން ގެ

ނުޑްރައްޔިތުންނަށްްމަުގްްބޭފުޅުންްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްދީނީ ޮއޅުާވލުމުގެްބޭނުމުގަިއްމިފަދަްވާަހކަތައްްފެތުރުމަކީްއަުޅގަ

ްތިމާމެންނަށްްްދަންނަވާނީ ްއޮޅުންިފލުވައިެދއްވާނީ ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ްރައްޔިތުންނަށް ްނޫނޭ. ްރަނގަުޅަކމެއް މިއީކީ

ްމަޤުޞަދެްއް ްސިޔާީސ ްހަމަެއކަނި ްރަނގަުޅގޮތުަގ. ްޮގތުގައި ްހެޮޔ ްބޭނުްނކޮށްގެން. ްގޮުތގައި ްެހޔޮ ްޢިލްމުގެ ލިބިފައިވާ

ްވާހަކަތައް، ްމެންބަރު،ްއުނގޫފާރުްްބޭނުމެއްްހާސިލުކުރުމަށްޓަކަިއްމިފަދަ ްިޢއްޒަްތތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްނުދިނުމަށް ފަތުވާަތއް

ްިމް ްކުށް ްގޭންގު ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ްއަފްރާޝީމަށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްހެދުމަ ްޤާނޫނެއް ްނަމުން ްމި ްގޭންުގ ްކުށް. ްގޭްނގު ްފުރަތަމަ، ްެވސް ްހެދުމަކީ ްބިލެްއ ްައޅުަގނުޑްނަމުގައި ްެވސް ކީ

ްރާއްޖޭގަިއް ްމި ްއެއްެޗއް. ްފުޅާ ްވަރަށް ްމާނައަކީ ްގޭންުގގެ ްގޭންގެއް. ްނެތް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްނޫން. ްހަމައެއް ގަބޫލުކުރާ

ް"ގޭްނގު"ްމިްނަން،ްބަސްްދަންނަނީްެވސް.ްމިްނަމުގަިއ،ްމިްނަްން ްކުރިްމީހަކީްހަމައެަކނިްމިްރާއްޖެްއަށް ވެރިކަން

ްރާއް ްމި ްހިްނީގްބޭނުންކޮށްގެން ްމިކަން ްތެޭރގަިއްއިނދެގެން ްހޮހަަޅއެްއގެ ްގޭގެ ްގޭންުގްހަދައިެގން ްގޮތަށް ްނޭނގޭ ޖޭަގއި

ްރާއްޖޭގަިއް ްމި ްހަމަ ްވެސް ްޝަޢުޤުވެރިކުރުވީ ްމިކަމަށް ްކުދިން ްކިޔަވައިީދ، ްމިކަން ްއާލާކޮްށ، ްރާއްޖޭގައި ްމި ވެސް

ްޤާ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްދިމާލަށް ްމަޖިލީހާ ްކޮށްަފިއ ްމީހާ. ްކުރި ްމިނިވަންްވެރިކަން ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްއުެފދި، ްވެރިކަމެއް ނޫނީ

ްހުރި،ް ްވެރިކަންކޮށްފައި ްމި ްއުފެދުނީމާ، ްެއއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްައއު ްހިންގުމަށްޓަކައި ްސަރުާކރު ްގޮތުަގއި މުސްތަޤިއްލު

ްހޯ ްރަްއކާތެރިކަން ްހިމާޔަތާއި ްއިނާޔަތާއި ްނަމުގައި ްސަރުކާރުގެ ްމީހާ ްހުރި ްވެރިކަންކޮށްފައި ްނަމުގަިއްޚުދުމުޚްތާރު ދުމުގެ

ްފަސާދަކޮށް،ް ްމުޅިން ްަރްއޔިތުން ްއިނދެގެން ްގޭަގއި ްޚަރަދުކޮްށގެން ްއެްއ ްރުފިޔާ ްިމލިއަން ްއެތައް ްސަރުކާރުން މަހަކު

ްކުރުމަްށް ްކުށްަތއް ްިމްނަމުގައި ްގޭްނގު ްމި ްރާއްޖޭަގއި ްބޭނުމުަގއި،ްމި ްމި ްމަޤުޞަދުގައި ްމި ްހަލާކުކުރުމަށްޓަަކއި ޤައުމު

ްތަޢާރުފު ްގެނެްސްމީހުންނަށް ްމާކެޓަށް ްމި ްކަންކަން ްއެ ްއަދި ްމީހަކީ، ްދިން ްފުރުޞަތު ްކުރުމުގެ ްކަންކަން ްމި ކޮށްދީ،

ްމިް ްހަމަ ްެވސް ްކަންކަންކުރީ ްމި ްކޮށް ްކުށްތައް ްހަުރކުރުމުގެ ްބޯޑު ްފަތުރައި، ްަވއިރަސް ްމި ްކަންމަްއޗަށް ގޯިޅގޯޅި

ްރައްާކތެރިކަ ްހިމާޔަތްތަކާއި ްއިނާޔަތްތަކާއި ްމިދެންނެވި ްގޭަގިއްޤައުމުަގއި ްޖަހައިގެން ްޖީބަށް ްއެއްޗެހި ްހުރިހާ ްމި މާ

ްިއންނެވިްމައުމޫންްޢަބްދުލްޤައްޫޔމް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްޤާނޫނުގެް އިންނެވި،ްމިްަޤއުމުަގއިްޚުުދމުޚްތާރުްވެރިކަންްކޮށްފައި

ްީހވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކުށް، ްގޭންގު ްއެބަޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްއޭނަ. ްވެސް ްކުށްވެރިވަނީ ްފުރަތަމަ ްމިްްދަށުން ގޭންގު

ްގެންނަްނވީް ްކުރިްންތަޙުޤީޤުކުރަން ްދޭންވީ،ްއެންމެ ްއަދަބު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރިން ްެއންމެ ްހަދަިއްޤާނޫނުަގއި ނަމުގައި



54 

 

ވެސްްއޭނަހެން.ްދުނިޔޭގެްއެްއވެސްްތަނެއްަގއިްދެންމެްމިްއިންނެވިްމަނިކުފާނުްވިދާޅުވިހެންްދުނިޔޭގެްކޮންތަނެއްަގއިޯތް

ްއިްފަްސއަޅާލާފައިްތަޙުޤީޤީްއިދާރާްއަށްްގޮއްަސ،ްތިމަންނަ...މީހަކުްމަރާްވައްޓާލާފަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްިވލިމާފަންނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްނުްޙުސައިންްމަނިކުވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާ

ްދެްން ްމަނިކުފާނޭ، ްއިންނެވި ްެއ ްދެން ްމަނިކުފާނޭ، ްިއންނެވި ްމި ްދަްއކަވަމުން ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްމަޖިލީހުންް ްމި ްއަނެއްކާ ްރޯނުބައިކޮށް. ްގެންދަވަނީ ްވިދާޅުވަުމން ްވެސް ްނަން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް

ްޤާނޫުނގަިއްފާސް ްއެ ްފާސްކުެރވުނުއިުރގަިއ ްއިންނަަވިއގެން ްެވސް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްހަމަ ްޤާނޫނެއްަގއި ްއޮްތ ކޮށްފައި

ްވެގެން.ް ްދަންނަވަން ްއިޞްލާޙުޮކށްލަން ްއެކަން ްއެހެންވެ، ްވިާދޅުވޭ. ްރޯނުބައިކޮށް ްެވސް ްއަދަދުަތއް ބަޔާންކޮށްފައި

ް.އަނެއްހެންްހަމަްކުރިއަށްްގެްނދެވުންްރަނގަުޅވާނެ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވިދާޅުެވް ްމަނިކުފާނޭ ްވާހަަކފުޅުގައި ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަލާނަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްކުރިއަށްް ްވާހަކަފުޅު ްގޮތަށް ްގެންަނާވ ްނަންފުޅު ްެމންބަރެއްގެ ްއެ ްވަންޏާ، ްކަމަށް ްމެންބަަރކަށް ްވަކި ރައްދުކުރެްއވީ

ނޑުްތިަމރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ގެ ްންދެވުމަށް،ްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޠަފާދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޞްތިމަރަފުށިް

ްވާހަކަް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮަތށް. ްއެ ްައޑުިއވޭނީ ްައބަދުވެސް ްމީހަކަށް ްނެތް ްވިސްނުން ްހަމަ ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްއުނޫގފާރު ްދިޔައީ ްވާހަކަދަްއކަމުން ްކިަޔިއގެން ްޢިލްމުވެރިެއކޭ ްޤައުމުގެ ްމި ްދަނީ ްމި ދައްކަމުން

ނޑަށްްހީވަނީްބުނެވިއްޖެެހން.ްއެހެންވީމާ،ްހަމަްހިއްސުް މެންބަރުްއަފްރާޝީމްްކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްދެްފަހަރަކަށްްއަޅުގަ

ްމީހަކު ްނުދުވާ ްމީހަކު،ްވަސް ްގޮތަށްް،ްނެތް ްއެ ްއަޑު ްއެ ްމީހަކަށް ްވާ ްގެއްލިފައި ްމީހަކު،ްބުއްދީެގްތަޞައްރަފު ނޭނގޭ

ްރައީސް.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމައްަސލައެއް ްއަމިއްލަ ްއޭނަގެ ްއެއީ ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރާނެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއއީ އިވުނަަކސް
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ނޑުްދަންނަވާނީްމިްރާއްޖޭ ނޑުްހަމަްމިްމޭރުމުންްއަޅުގަ ގައިްގޭންުގ،ްމިްނަމުގައިްގޭންުގްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްިމް ްގޭންގުަތއް ްގޮުތގައި ްއަުޑއަހާ ްައޅުަގނޑު ްނެތް. ްރާްއޖެއަކު ްމި ްަބޔަކު ްކިޔާ ްގޭންގު ްނޫނިއްާޔ ްޤާނޫނެްއ ްކިޔާ ކުށް

ްއޮންނަނީްދުނިޔޭގެްބޮޑެތިްމެަގރްސިޓީތަކުަގއި.ްމެގަރްސިީޓތަކުަގއި...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަ ްބެހޭ ްއަޙްމަދުްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްެދކުނު ްގަލޮޅު ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްެއއް. ލަ

ްމަޚްލޫފު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:

މުންްގެންަދވާްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިހާރުްހަމަްވާހަކަފުޅުްދައްކަވަ

ްވިދާުޅވަނީ.ް ްވާހަކަ ްގޮތަށް ްއޮޭޅ ްރައްޔިތުންނަށް ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްަގއި ްވާހަކަފުޅު ްމުޞްޠަފާގެ ްމުޙައްމަދު މެންބަރު

ްކުީރެގް ްހާެލއްަގއި ްެއއްވެސް ްސަރުކާރުން. ްމި ްވެސް ްފޮނުވީ ްމިތަނަށް ްބިލު ްމި ްިކޔާފައި ްގޭްނގު ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްރުކާރުންްދީގެންްއުޅޭްނަެމއްްނޫންްއިނގޭތޯ.ސަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވާ.ްިނޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްދައްކަވަމުްން

ފުރުޞަތުްގަވާއިދުގެްމަތިންްއެރުވޭކަށްްނޯންނާނެ.ްްގެންދަވާްވާހަކަފުަޅކަށްްރައްުދދެއްވުމަށްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއަށް

ްއަޅުަގނޑުްތިމަރަފުށީްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދެވުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޠަފާދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޞްތިމަރަފުށިް

ްދެން ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްައޅުަގނޑުމެންެގްޝުކުރިއްާޔ ްެވސް ްިއްއޔެ ްމެންބަރަީކ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެންެގިވ ްނިޒާމީ މެ

ްެއް ނޑު ްއެއީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްބޭފުެޅއް ްހުންނެވި ްެދްއވާފައި ްޚިޠާެބއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްމުޚާތަބުޮކށް ްަޤއުމާ ކުރިމަތީގައި

ްމި ްއަުޅަގނޑު ްމަޤްޞަދަކީ ްބޭނުންވާ ްެނތިން.ްމި ްދޭކަށް ްރައްދު ްކޮށްަފއިްްމަނިކުފާނަށް ްވެިރކަން ްއަނިާޔވެރި ަޤއުމުަގއި

ހުރިްޚުދުމުޚްތާރުްވެރިކަންކޮްށފައިްހުރިްވެރިާޔގެްވާހަކަްހަްއތަހާވެސްްދަްއކާފާނެތީ،ްމަުއޟޫޢަށްްއުނދަޫގކުރުމަށްޓަކަިއް
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ނޑަށްްއެނގޭްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްެއކަމަކުްމިކަހަލަްައނިޔާވެރިންގެްވާ ހަކަްއަކީްިމްނަގާްނިޒާމީެއއްކަންްވެސްްައޅުގަ

ްދެމިއޮތްހާް ްަޤއުމު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނޫން ްެއއް ްވާަހކަ ްކަހަލަ ްުހއްޓާލެވޭނެ ްނޫނިއްޔާ ްހަނދާންނެތިގެން ޤައުމު

ްވޭނާިއ،ް ްއާއި ްއަިނޔާ ްކޮްށފައިވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްޤައުމުގެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،ްމި ްމައުމޫން ްކިނިބގަސްދޮށުގޭ ދުވަހެއްަގއި

ގުަޅއިެގންފައިވާްގޮތާިއ،ްމިްކަންކަމަީކްމިްޤައުމުގެްތާރީޚުްދުނިޔެްއުމުރަށްްދެކޭނެްކަންތައްަތްއ.ްމީހުންގެްޙައްޤުތައްްނިް

އަޅުަގނުޑްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާްދުނިޔޭގަިއްހުރެއްޖެްއޔާްއަުޅަގނޑުްގަސްތުކުރަްންމިްއަނިާޔވެރިާޔއާްބެހޭްވާހަކަތަާކްބެހޭް

ްނެރެ ްވެސް ްފޮތެއް ްފެންވަުރަގިއ ްދުނިޭޔގެ ްފޮޓޯތަކާްގޮތުން ްބެހޭ ްކަމާ ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްޭއެގތެރޭގަިއ ން.

ްމާް ްހިޔެއްނުވޭ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްކުރާނަން. ްވެސް ްއެކަން ްއިރާދަކުރެއްވިްއޔާ ްގެންދަނީ. ްމި ްއެްއކުރަމުން ްވެސް އެްއޗެހި

ްވާހަކަަދްއކަ ްވެސް ްމިހާރު ްމީުހންނާ ްޓެކްނިކަލް ްބެހޭ ްއެކަމާ ްެއއީކީ. ްމައްސަލަެއއްހެން ްެއއީްބޮޑު ްގެންދަނީ. ްމި މުން

ްބޮޑެތިް ްގޮތުން ްބެހޭ ްަފރާތްތަކާ ްމެދުގައި،ްބޮޑެތި ްަފރާތްތަކާ ްކުރި ްވެރިކަން ްގޮތަްށްއަނިޔާވެރި ްމި ްދުނިޔޭގައި އެބަހުރި

ްއެމްބާރުކކޮށްފައިް ްމަރުވީމާ ްހަމައެކަިނ ްނެރެފަ. ްްޕރިންޓުކޮށް ްއެބަހުރި ްެއއްޗެހި ްފޮތްތަކާ ްނޫނީ ްެއއްޗެހި، ފޮޓޯތަކާ

ނޑުްތަންޮކޅެްއްކުރިންްވެސްްދެންނެވިންްހަމަްރަނގަޅުވާނޭ،ްމިްގޭްނުގްއެބަހުރި.ް ްއެބަހުރި.ްއަުޅގަ ބަހައްޓާފައިްވެސް

ްރަނގަޅުވާނޭް ްހަމަ ްަދންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްރަނގަޅުވާނޭ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ްމައުމޫން ްހިންގާ ްޢަމަލު ްމި ހިންގާ،

ްބަހައްޓާށޭް ްދާރުލްއާސާރެްއގައި ްރަނަގޅު ްއޭަންއެމްބާރކުކޮށްފައި ްބަދަލުގައި ްވުމުގެ ްލަޔަބިލިޓީއަކަްށ ްޤައުމަށް .

ްމިް ްމިދަންނަވަނީ ްއެހެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަދަލުކޮށްލައިފިއްޔާ ްއެސެަޓކަށް ްޤައުމަށް ރަނގަޅުވާނީ

ް ްތިބި ްވެރިަކންކޮށްފައި ްމިފަދަ ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްޤައުމެއް. ްއަންނަ ްޓޫރިްސޓުން ްފުދޭވަރަކަށް އަނިޔާވެިރްޤައުމަކީ

ްމިތަނުންް ްއެތައް ްދުނިޔޭގެ ްބަަލން ްޓޫރިސްޓުން ްގިނަ ްވަރަށް ްލައިފިއްޔާ ްކޮޓަކަށް ްބިތްލޫރި ްހަދައިފައި ވެރިން،ްމިގޮތަށް

ނޑާފައިްވިޔަފާރި... ނޑުްހަމަްިޓކެޓްްކަ ްއަންނާނެ.ްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާްމަުއޟޫޢަށްްވާހަކަފުޅުްދެއްެކވުމަްށްހަނދުމަފުޅުކޮށްްއަރުވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްއަުޅަގނޑުމެންްކުރިމަތީަގއި

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޠަފާދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޞްތިމަރަފުށިް

ނޑު... ްވަރަށްްބޮޑަށްްޖެހިފައިްއަުޅަގނޑުްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްައޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަގލޮޅުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްެތރިްްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް

ް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފު

ްާރއްޖޭ ްކޮންމެވެްސްވަރަކަށް، ްވާހަކަދަްއކާއިރު ްތެރޭަގިއ ްމަޖިލިސް ްވެސް ްޙަޤީޤަުތގައި ްރައީްސ، ްހަމަްޢިއްޒަތްތެރި ަގއި

ްތަނުންް ްމި ްޤާނޫނެއް ްވަކި ްހަމަ ްެވސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެއްތޯ. ްބޭފުޅެއް ްހުރި ްކުރަްއާވފައި ްރައީްސކަން ކުރީަގއި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްވާތީ ްޭބފުޅަކަށް ްލިބިފައިވާ ްަރއްކާތެރިކަެމއް ްއިނާޔަތްތަަކކާއި ްއިހުތިރާމަކާއި ްވަކި ފާސްކޮށްފައި

ްވާ ްއެ ނޑުަގއި ްމިންގަ ްއެ ްަރއީސްްނަޝީދުްވެސްްނިާޔާވްގަބޫލެއްނުކުރަން ްކަމަކަށް.ްއެހެންކަމަށްވާނަމަ ްދެްއކިދާނެ ހަކަ

ްދުވަހަކުންްހަމަްއެހެންްދާރުލްއާސާރުަގއިްބަހައްޓާނެ...

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެްއވާ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ބަރުްނިޒާމާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދަންނަވާފަ. ްާވނީ ްވާހަކަ ްއޮތް ްދަންނަވަން ްރިޔާސަތުްނ ްގޮތުން ްބެހޭ ްވާހަަކފުޅާ ްގެންދަވާ ދައްކަވަމުން

ްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިައށްްގެންގޮސްެދއްވުމަށްްފުރުަޞތުއަރުވަން.

ް

ްޠަފާްވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޞްތިމަރަފުށިް

ތަޢާރުފުކުރިްމީހަކާއި،ްްމިްނަންއަޅުަގނޑުމެންްދައްކަންޖެހޭްމިްރާއްޖޭގައިްގޭްނގުްކުށްތައްްަތޢާރުފުކޮށް،ްގޭންގުްކުށް،ް

ްއަންގަން.ް ްއެބަެޖހޭްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގެނެސްދިްންފަރާތް ްގޮތް ްހިންގާނެ ްުކށް ްގޭންގު ްމި ްއަށް ްރާއްޖެ މި

ނޑުްހަމަްތަކުރާރުކޮށްްމިްދަންނަވަނީްމިްރާއްޖޭަގއިްއެންެމްއެއީްކާކު ކަން.ްކިހިނެއްކަންްެއކަންްވީ.ްއެްގޮތުންްއަުޅގަ

ްމައުމޫންް ްމީހަކީ ްނުދޭންވީ ްޙައްޤު ްހަނުހުރުމުގެ ްގެންގޮސް ްކުރިން ްއެންމެ ްމީހަކީ ްހައްޔަރުކުރަންވީ ކުރިން

ްޙަް ްހަނުހުރުމުގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްކުށްަތކާިއ،ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމޭ. ްހުރިހާ ްކޮށްފައިވާ ްތިމާ ްދިނުމަކުންނެއް އްޤު

ްވަގުތެްއގަިއް ްހިތަށްއެރިހާ ްޫނން. ްކަންތައްަތކެއް ްބަރީޢަވެވޭނެ ްޖަރީމާތަކަކީ ްހިންގާފައިވާ ްތިމާ ްޚިލާފަށް އިންސާނިއްޔަތާ

ހިތަށްއެރިހާްވަގުެތްއގައިްމާްތްގެްކަލާމްފުޅުަގއިްާވްއާޔަތްތަެކއްްވެސްްބަދަލެއްނުުކރެވޭނެްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްهللاމާތްް

ްެއްهللا ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަދަލެއްުނކުރެވޭެނ ްވެސް ްގޮތަކަށް ްފެންނަހާ ްތިމާއަށް ްޙަީދޘްތައް ްއެިކއެކި ްަރސޫލާގެ ގެ

ް ްމީެގ ްވެްސ2511ްްކަންކަމަކީ ްމިއަދު ްދަލީލު ްެހއްާކއި ްހުރި ްފެނިފައި ްއެނިގ، ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުރިން އަަހރު

ްއަން ްއަެނއްާކެވސްްފެންނަމުން ްއުޅެފިއްޔާ ްތިމާމެން ްބަދަލުކުރަން ްއެ ްއެހެންވީާމ، ްެއއީ. ްމުޢުޖިޒާތެއް ނަ

ްއޮުޅވާލުމަށްޓަަކިއް ްަކންތައްތައް ްނަމުގައި ްދީނުގެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއެނގޭ ނޑަށް ްގޯސް.ްއަުޅގަ ްހެދޭނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ްސްދީނީްޢިލްމުވެރިެއއްްަނމުގައިްމިްތާނގަިއްބޭފުޅެްއްމިްމައުމޫންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްއަީޑގަިއްއިންަނވަިއގެންްމިހާރުްވެ

ްަރއީސް.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނޯޅޭނެ ްެއކަމެއް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްއުުޅްއވާކަން. ބައިންދައިގެްނ

ްއިބިލީސްްަކިއރިންްކިޔަަވިއގެންނޭްކިަޔިއގެންްމިޞްރުގެްޖާމިޢުލްއަޒުހަރުްންކިަޔވަިއގެން ނަެއއްްކަަމކުްްއަޅުަގނޑުމެން

ްބައިް ްދެވަނަ ްއެްއވަނަބަިއ، ްދީނިއްޔާތު ްކިޔެވިން، ްއަޅުަގނޑުމެން ްފޮތްތަކުގައި ްހެދި ްރާއްޖޭގައި ްމި ްެވސް އަޅުަގނޑު

ްދުރޫސުލްއަޚުާލޤު ްބައި. ްާވް…ތިންވަނަ ްގޮތް ްއެއް ްފަތުވާއާ ްދޭ ްމި ްމަނިކުފާނު ްމި ްވެސް ްފޮތެްއގައި ްޭއގެން ްއެކަމަކު .

ްއަުޅގަް ްވެސް ްބަހެއް ްދިަޔއިން،ްއެންމެ ްމަކުތަބަކަށް ްކުަޑއިުރގައި ްވެސް ްނުފެނުނު.ްއަޅުަގނޑު ްފޮތަކުން ްެއއިން ނޑަކަށް

ްހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި،ް ްމަޞްލަޙަތު ްމީހެއްގެ ްއެންމެ ްހަމައެަކނި ްއެހެްނވީމާ، ްިކޔެވީމު. ްދިޔައިން. މަދަރުސާއަކަށް

ްހެދުމަށް ްމީހާ ްއެ ްޗެމްޕިއަނަކަށް ްބޮުޑ ްކުރިމަތީަގއި ްމިތާްރައްޔިތުންގެ ްހަދައިގެން ްެފްކޝަންތަކަށް ްމިތާނގައި ޓަކައި

ްއިތުަރކަށްް ްރައްޔިތުންނަކަށް ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްުނދެވޭނެ ްވެސް ްފަތުާވއެއް ްއެ ްހަދަިއގެން ްފެކްޝަންތަކަށް އެތެރޭ

ްމި ްޙުކުމްތައް ްކުރާ ްޝަރީޢަތުން ްހެދި ްމީހަކަށް ްމޮޅު ްމާ ްއަކީ ްތިމާ ްނޯންނާނެ. ްއޮުޅވާލުމެއް ރާއްޖެޭގްްއޮޅުވާެލވޭނެ

ސުޕްރީމްްކޯޓުންނާއި،ްރާއްޖޭެގްކޯޓުތަކުންްޙުކުމްކުރާްޙުކުމުތައްްތިމާްއަށްްކުރިންްލިބިފައިާވްކަމަށްްބުނެްސްޓޭޖުތަކަށްް

ްއެީއް ްޙުކުމްތައް ްކުރާ ްކޯޓުަތކުަގއި ްޝަރްޢީ ްއަރުަވއިގެން ްސްޓާރުން ްގޭންގު ްތިބި ްރާއްޖޭަގިއ ްމި އަރުަވއިގެން

ްެއއް ްއެނގިފަިއވާ ްރަީއސް.ްތިމަންނައަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްުނދާނެ ްސިއްަސއިގެެނއް ްއަުޅަގނުޑމެންނެއް ްބުނުމަކުން ެޗކޭ

ްޚަރަދުކޮށްގެންް ްޖީބުން ްމީހުންގެ ްއެހެން ްނުކޮްށ، ްމަސައްކަތެއް ްއަތުންފައިން ްހާލެއްގައި ްެއްއވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ް ްއެ ްއިނދެގެން ްޭގަގއި ްކިޔަިއގެން ްރައްާކތެރިކަމޭ ްއިނާޔަާތއި ްހިންގަްންހިމާޔަތާއި ްގޭްނގު ްބޭނުންކޮށްގެން ފަިއސާ

ްައޅުަގނުޑް ްއެހެްނވީމާ، ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްުނވެްސްކުރާނަން. ްެއކަމެއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްނޫން. ްެވސް ްބަެއއް ބޭނުންވާ

ްއަނބުާރް ްފެންނަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބިލު ްމި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމަޚުލޫފު ްބިލު،ްއަޙްމަދު ްމި ދަންނަވާނީ

ްޤާނޫނެއް.ްއަދިްގެ ްކިޔާ ނޑުމެންްއެބައޮތްްސަންސެޓް ްކޮމިޓީގަިއްއަޅުގަ ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްމިހާރުްމި ންދަން.ްގެންޮގއްސަ

ްހީވަީން ްވިޔަްސ،ްައޅުަގނޑަށް ްކަުމގައި ްކީ ްކަުމގަިއ،ްމޫންސެޓް ްކީ ްމޮޅުްނަމެއް ްކަމުަގއި،ްކިތަންމެ ްކީ ކޮންމެްނަމެއް

ްކަންކަ ްބިލުގަިއވާ ްމި ްއެަބއޮތްހެން ނޑުމެްންއޭަގއި ްއަުޅގަ ްއަވަހަކަށް ްވީހާވެްސ ްބަޔާންކޮށްފަ. ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ން

ްތިބެންވީ.ް ްބިރުގަންނަން ްބަަޔކު ްބިރުގަންނަ ްފާސްކުރަންވީ. ްގެނެސް ްއިން ްކޮމިޓީ ްގެނެްސ ްއެ ްކަމަކީ ކުރަންވީ

ްބޭނުންވެއްެޖއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމެޖޯރިޓީ. ްއެބައޮތް ްމިއަދު ްއެމް.ީޑ.ޕީަގއި ްބިލުްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްވަގުަތކު ްބޭނުން ޔާ

ްބިުލް ްއެ ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ްނިންމާލަމުން ްައޅުަގނޑު ްއެަބއޮތް. ްޕާީޓަގއި ްމި ނޑުމެން ްައުޅގަ ްމެޖޯރިޓީ ފާސްކޮށްލުމުގެ

ްބަޔަކުް ނޑިޖަހާ ްއަނދަގޮ ްލާނޭ. ްކުޑަގޮިޅއަށް ްބަޔަކު ްލާ ްކުަޑގޮިޅައށް ްހައްޔަުރވާނެ. ްބަޔަކު ްހައްޔަުރވާ ްފާސްވާނޭ. ވެސް

ނޑި ްހިންގާނަމޭ.ްޝުކުރިއްޔާްއަނދަގޮ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްއަމުރު ްޤާނޫނީ ްރާއްޖޭގެ ްބިރުނުގަންނާށޭ.ްމި ްއެކަަމށް ްލާނޭ. އަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް
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 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުް

ްوبعد هللاްرسولްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالحود`.ް ްމިްް.عليكنްسالمال. ްމިހާރު ްރައީްސ. ިޢްއޒަތްތެރި

ބަހުސްކުރެވެމުންްދާްބިުލގައިްމިއޮތްްކަންތައްަތކާްބެހޭްގޮުތންްވާހަކަދަްއކަމުންްމިްމަޖިލިސްގަިއްދެންމެްވާހަކަެދއްެކިވް

ްއޭެގް ްއޮންނަނީ. ްއެކަން ްނޫން ްގޮތަކަށެއް ްވިދާޅުވި ްމުޞްޠަފާ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ

ްކަންކަްން ްދީނުގަިއްއެ ްޮގތަށް ްވިދާުޅވި ްޢަލީ ްޑޮކްޓަރްއަފްރާޝީމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއުނގޫފާރު ކުރިން

އޮންނަނީ.ްހެއްކަކީްދަުޢވާކުރާްމީހާްދައްކަންޖެހޭްއެއްެޗއް.ްުހވަަޔކީްދަޢުވާްލިބޭްމީހާްކުަރންޖެހޭްއެއްެޗއް.ްއެހެްނވީމާ،ް

ްސަރުކާ ްސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ްލިބޭްހެކި ްދަޢުވާ ްކަމެއް. ްކުަރންޖެހޭ ްސަރުކާރުން ްވެސް ްމައްސަލަތަކުަގއި ްދަޢުވާކުރާ ރުން

ްގޮތަކަްށް ްޮއޅުވާެލވޭ ްމީހެއް.ްއެހެންވީާމ،ްެއކަން ްގޮތެްއްހޯދަންޖެހޭ ްދިފާޢުެވވޭނެ ްއޭނަ ްނަމަެވސް ްހަނުހުރެގެން މީހާއަކީ

ްފާހަަގކޮށްލީ.ްޢިއްޒަ ނުޑްެއކަން ްވާހަކަދެްއކެވީީތްއަުޅގަ ްހަދަިއގެްންމުޞްޠަފާ ްޤާނޫނެއް ނޑުމެން ްަރއީސް،ްއަުޅގަ ތްތެރި

ްޤާނޫެނއްެގް ްއެ ްެވއްޖެއްާޔ ްކަމަްށ ްނެތް ްބަަޔކު ްތަންީފޛުކުރާނެ ްއެކަން ްހެދިޔަސް ްޤާޫނނެއް ްލިެޔގެން ްމޮޅަށް ކިތައްމެ

ްޤާނޫނުތައްް ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްދަނީ ްމި ްފެންނަމުން ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނުހިފޭނެ. ބޭނުމެއް

ްކުެރވެނީްރައީ ްއެ ްއެކަން ްތަން. ްވިދާުޅވާ ްަޢމަލުނުކުރައްވާނަމޭ ްެއއަށް ްއަދި ްތަޞްީދޤުކުރަްއވަިއ، ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްފާސްކުރެޭވް ްނެތް. ްޢަމަލުކުރުމެއް ްޙުކުމަކަށް ްކުރާ ްޯކޓަކުން ްޝަރްޢީ ްނޭނގެ. ނޑަކަށެއް ްއަުޅގަ ްކަެމއް ކޮންގޮތަކަށް

ްގައިްއެްކަންތަްއތައްްއޮންނަްގޮތް...ޤާނޫނަކަށްްޢަމަލުކުރުމެއްްނެތް.ްއިސްލާމްދީނު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްހިތަދޫްމެދުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްހިތަދޫްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު

ް ްަބިއްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްއަދި ްނުދެވޭނެ. ްަރއްދެްއ ްވާހަކައަކަށް ްދެއްެކވި ްމެންބަރަކު ްއެްއެވސް ރަީއސް،

ނަޑއެިޅގެންްދޮގުްވާަހކަތަކެއްްސަރުކާރާްބެހޭްގޮތުން. ްޝޭޚުްދައްކަމުންްއެްގެންދަީންކަ

ްް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްފަރެ ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްމުއްޠަލިބުގެްނިޒާމާ ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ސްމާޮތޑާ

ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެްނގޮސްެދއްވުމަށްްފުރުޞަތުްއަުރވަން.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުް

ނޑުްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިއީްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުްނނަށް އެނގޭްކަންތައްތައްްއެީއ،ްދޮގެކޭްބުނުމަކީްއަޅުގަ

ްެއއަށްް ްތަޞްދީޤުކުރައްަވއި ްޤާނޫުނ ްއެ ްއޮވެ، ްޤާނޫނެއް ްއެމް.ބީ.ސީެގ ްނުވާނެ. ްޙަީޤޤަތަކަށް ްއެއީ ްގޮުތގައި ގަބޫލުކުރާ

ގެންްދިަޔއިމާްވެްސްދުވަސްވ31ްްެޢަމަލުނުކުރައްވަިއ،ްދަށުްކޯުޓންްޙުކުމްކޮށްްނިމުނީމާ،ްއެްުޙކުމަށްްޢަމަލުނުކުރައްަވއިް

ނޑައެިޅގެންްދޮގެޭކ.ްއެްދޮަގކަްށްނުވާނެ.ްއެްދޮގަކީްޮދގަކަށްްވާނެްއެްއވެސްްގޮތެއްްނެތް.ް އަދިވެސްްވިދާުޅވަނީްމިއީްކަ

ްވިދާޅުވިް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްެއއް ްއިސްތިޢުނާފުކޮށްފަ ްއެ ްމަރުޙަލާއެްއގައި ްއެއްވެސް ޝަރްޢީ

ިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރަށްްމިހާރުްއެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްހަމަްއެހެންމެ،ްްއެްއޗެއްްއެ

ްމިް ްއަދި ްހިެފހެއްޓުމަކުންނެއް ްަޙއްޤުތައް ްބައެއްގެ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުން ްމި ްބޭނުްނވަނީ ްދަންނަވަން އަޅުަގނޑު

ްގި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލިސްގެ ްމި ްނުކުރެވޭނެ. ްމަޖިލީހަށްްކަމެއް ްމި ްފުލުހުން ްއެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ ްމެންބަރުންނަށް ނަ

ްހައްޔަރުކޮށްފަިއްނޫހުަގިއް ްތެރެިއން ްކުްށވެރިްނގެ ްުނރައްކާތެރި ްތިބި ްަޤއުމުަގއި ްމި ްދެްއވިިއރުގައި ްމަޢުލޫމާތު ވަަޑއިގެން

ބިކަންްއެބަްއެނގޭ.ްކޮަބއިތޯ.ްއެްމީހުންްމީހުންގެްއިތުރަށްްއަދިްހައްޔަުރުކރަންޖެހޭްބައެއްްތިް:ނަންޖަހާްފޮޓޯތައްްޖެހިް

ްީކއްވެތޯ.ް ްހާމައެއްނުކުރޭ. ްކޮންބައެްއަކން ްމީހުންނަކީ ްއެ ްނުޖެޭހ. ްފޮޓޯތަކެއް ްމީހުންގެ ްއެ ްނެތް. ްެއއް ހައްޔަރުކުެރވިފަ

ްޤާ ްއަމާޒުކޮްށގެން ްބަަޔަކށް ްވަކި ްދިނުމަށްޓަކައި، ްއަދަުބ ްބަޔަކަށް ްަވކި ްހަދައިގެން ްޤާނޫނެއް ްމި ނޫނެއްްއެހެންވީމާ،

ހަދާކަށްނުވާނެ.ްެއކަންްކުރުމަީކްހެޔޮވެްސވާނެކަެމއްްނޫން.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްކޮންމެައަކސްްމިްމުޖުތަމަޢުގައިްހުރިް

ނޑުްެވސްްއެދޭްކަމެއް.ްއެކަންްނަްއތާލާނެްގޮތެއްްއެއީްކޮންމެހެންް ފަސާދަތަކާއިްކަންތައްަތއްްނެތިގެންްދިޔުމަކީްއަުޅގަ

ްހޯދަންޖެހި ްމިއަުދ ްއިސްލާމީްވެސް ްހުކުރުދުވަހުަގއި ްމިދިަޔ ްއެހެންމެ، ްހަމަ ްގަބޫލުުކރަން. ްކަެމއްކަންެވސް ްއޮތް ފައި

ްހުއްުޓވެންް ްކަންތަްއ ްެއ ްދީުނގަިއ ްވިދާުޅވެދެްއިވ، ްމިނިސްޓަރު ްއިސްލާމިްކ ްރާއްޖޭެގ ްޚުޠުބާަގިއ ްެދއްިވ މަރުކަޒުަގއި

ްޤާނޫނެ ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްމި ްއެހެންކަމަށްެވއްޖެއްާޔ ްޙުކުމްތަުކގެްއެބައޮތޭ. ްހުރި ްދީނުގައި ްހިންަގވާށޭ ްފާސްކުރަމާ އް

ްނެތިގެންް ްފަސާދަތައް ްހުރި ްމުޖުތަމަޢުގަިއ ްމި ްއެކީަގއި ްފަސޭހަކަމާ ްއޭރުން ްހަްއލުކުރަން. ްމިމައްސަލަތައް ތެރެއިން

ނޑުމެންްއެްުދވަހުަގިއްއެްޚުތުާބގަިއްވިދާުޅވިްފަދަިއންްއަޅުް ނޑުމެންްދީުނގަިއްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާްހިނގައިދާޭނ.ްއަުޅގަ ގަ

ްނައްތާލަންް ްފަސާދަތައް ްހުރި ްމުޖުތަމަޢުގައި ްމި ްތަޢާރަފުކޮށްގެން ްކަންތައްތަކެއް ްއާ ްދޫކޮށްލައި، ްކަންތައްތައް ހުރި

ްކަންތައްް ްއެ ްއޮތީ ްއެ ްފަާރތުން ްއުފެއްދެވި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެއީ ްފަސާދަވެގެންދާނީ. ްއިތުރަްށ މަސައްކަތްކޮށްިފއްޔާ

ްދައްް ްގޮތް ްކަންތައްތަކެްއްގެންދަވާނެ ްމި ނުޑމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްނޫނީ ްގޮތަށް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްއަންަގވާފަ. ަކވާފަ.
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ްބައްޓަންކުރެިވގެްން ްގޮތަކަށް ްއެފަދަ ްޤާނޫނުތައް ްފާސްކުރެވޭ ްމިމަޖިލީހުން ްއުްއމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ނުކުރެވޭނެ.

 هللا.ްކަވާނެ.ްވައްސަލާމްްޢަލައިކުމްްވަރަޙުމަތުައޅުަގނޑުމެްނނަށްްދައްهللاްފާސްވާނެްދުވަހެއްްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާްމާތް

ް

ްނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ް ްރައީސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްޤާނޫނަށ3121/29ްްް`.ްޝުކުރިއްޔާ ްބެހޭ ްމަނާކުރުމާ ްކުށްަތއް ގޭްނގު

ް ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްއިޞްލާުޙެގްގަލޮޅު ްއެ ްވާތީ، ްހުށަހަޅުއްާވފައި ްއިޞްލާޙެއް ްމަޚްލޫފު އަޙްމަދު

ހުރިހާްކަންކަމަށްްތާއީދުނުކުިރްކަމުަގއިްީވްނަމަވެސްްއެްިއޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވީތީްއެްމަނިކުފާނަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ް

އެއްްފަހަރަށްްމާޔޫސްވެގެންްކަމުގަިއްއާދެ،ްމިފަދަްޤާނޫނުތައްްހަދަންްމިްމަޖުބޫރުވަނީްދެކެވޭްވާހަކަތަކުގެްސަބަބުންްބަ

ްއެބަޭވ.ް ްހެދިފައި ްޤާނޫނުތައް ްތަފާތު ްގޮތުން ްބެހޭ ްހުއްޓުވުމާ ްކުށްތައް ްމަޖިލީހުން ްމި ްއެީއ ްނެތް. ްދެންނެވޭކަށް ނޫނީ

ްދޯދި ްޤާނޫނުތައް ްވާހަކަ. ްުއޅޭ ްނުހުއްޓުވިގެން ްުކށްކުރުން ްހެދީކީ ްޤާނޫނުތައް ްއަކީ ްވާަހކަ ްިއވޭ ްއަބަުދވެސް ޔާްއެކަމަކު

ްކުށްކުރުންް ްނޫނޭ. ްއެްއ ްއެއީ ްޙަޤީޤަތަީކ ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްއެކަމަުކ ްވާހަކަ. ްހަްއޔަރުުނކުރެވޭ ްކުށްވެރިން ކަމުން

ްކުރެވޭް ްތަޙުޤީޤުތައް ްފުރިހަމަ ްއަލީަގއި ްޤާނޫނުތަކުގެ ްއެ ްއެބަހުރި. ްހެދިފައި ްާޤނޫނުތަކެއް ްގިނަގުނަ ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި

ްއޮންނަނީ،ްހުށަހެޅިފައިްްކަމުގަިއްާވްނަމަ،ްކުށްވެރިންް ްމި ްޤާނޫުނަގއި ްދަިތކަމަކަްށްނުވާނެ.ްއާދެ،ްމި އަތުލަިއގަތުމަކީ

ްއޮންނަީން ްިއޞްލާހުގަިއްމި 31ްްވާ ްއަީކ59ްްވަަންމާއްދާ،ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްތިމާ ްދަށުން ވަަންމާއްދާަގިއް)ނ(ްގެ

ނުހުރުމުގެްޙައްޤުްލިބިދީފައިްވީްނަމަވެސް،ްމިްކާކުކަންްއަްނަގއިދިނުންްފިޔަަވއިްއިތުރުްެއްއވެސްްމަޢުލޫމާތެއްްނުދީްހަ

ްއެވެ.ް ްލިބިގެންނުވެ ްމިންވަރަކަށް ްއެްއވެސް ްޙައްޤު ްއެ ްައށް ްމީހާ ްބަންދުކުރެވޭ ްތުހުމަތުގައި ްކުށެއްގެ ްދަށުން ޤާނޫނުގެ

ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްއުޅެނީ ްމި ްއަދި ްއުފެދި، ްޤާޫނނުއަސާސީ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްދޭތެރޭަގިއ ްމާއްދާއާ ްމި އެްްއާދެ،

ްއިތުުރވެގެން.ްއެހާްއަވަސްްުމއްދަތެްއގެްތެރޭަގއ3ްްިޤާނޫނުއަސާސީްއަށްްޢަމަލުކުާރތާް ްކުޑަްުދަވސްކޮޅެއް އަހަރަށްވުރެ

ްއަލުންް ްގޮތަކަށް ްމަޙުރޫމްކުރެވޭ ްބައެއް ްޙައްޤުތަކުން ްއަސާީސ ްލިބިދީފައިވާ ްރައްޔިތުްނނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން

ނ ްއަުޅގަ ްހެުދމަކީ ްޤާނޫނެއް ްއުޭޅްއަޅުަގނޑުމެން ްވެގެން ްޙަޤީޤަތުގައި ްޫނން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ޑަށް

ްޤާނޫނުއަާސީސް ްމި ްއެްއ. ްޤާނޫނުއަސާީސ ްެއކުލަވާެލވިފަިއވާ ްާދއިރާެއއްަގއި ްފުޅާ ްވަރަށް ްއަކީ ްޤާނޫުނއަސާސީ ގޮތަކީ

ްއޭރުަގިއްއޮތްްސަރުކާރަްށްއު ްދަންނަވާްނަމަ ްތެުދތެދަށް ްވަނީ ްފަހުންްއެކުަލވާލެވިފަިއްމި ްުނވަތަ ްގޮތުން ނަދގޫުކރުމުގެ

ނަމަވެސްްއެްސަުރކާރުްއަުތެވއްޖެްކަމުަގއިްވާްނަމަ،ްއެްަސރުކާރުގެްވެރިައކަށްްރަނަގޅުްގޮތުަގއިްނުހުރެވޭނެްގޮތަކަށްް

ްއޮތްް ްހެދިފައި ްާޤނޫނުއަސާސީ ްވަނީ. ްހިމަނާފައި ްާމއްދާތައް ްބަެއއް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްިމ ްބޭނުުމގައި ބައްޓަންކުރުމުގެ

ްއަުޅަގނޑުމެންްއި ްޙައްޤުތައް ްއެ ްއެކަަމކު ްގޮއްސަ. ްއަށް ްއިންިތހާ ްގޮސް، ްވެގެން ްފުޅާ ްޙައްޤުތަްއ ްއޮތީ ްމި ރުަގއި

ްއެހާް ްއުޅެނީ ްމި ްމިހާރު ްެއަކމަކު ްެވގެން. ްޤުރުބާންތަކެއް ްޖިހާދުތަކަކާިއ ްގިނަގުނަ ްަވރަށް ްހޯދައިދިނީ ރައްޔިތުންނަށް

ްމަޙުރޫމްކު ްބައެއް ްޙައްޤުތަކުން ްއެ ްެއްއަވަހަށް ްބަލާއިރުގައި ްގޮތަށް ްއޮތް ްހަދާފައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއޭރު ރަން.



62 

 

ްތެދުތެދަށްް ްނުވޭ. ްގެންެދވިފަެއއް ްކުރިއަށް ްމަރުޙަލާ ްތަޙުޤީުޤ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްެއއްވަަރކަްށ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ް ްދެވިފައެއް ްކުރިއަްށ ްެއއްވަަރކަށް ްޤާނޫނުއަާސސީއާ ްއެ ްފަރާތްތަކަށް ްތަޙުޤީޤުކުރާ ްއެފަދަްދަންނަވާނަމަ، ުނވެއޭ.

ޤާބިލުކަމެއްްއެްބޭފުޅުންގެްނެތޭ.ްއެއީްއެްބޭފުޅުންގެްޯގްސކަމެއްްނޫނޭ.ްއެއީްޤާނޫނުއަާސސީްއެކުލެިވގެންްމިފަދަްބޮޑުް

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްެއކުލެިވެގންވާއިުރގައި ްެއއް ްާޤނޫނުއަސާސީ ްޮބޑު ްވަރުގެ ްޤަބޫލުކުރާ ްދުނިެޔ ްެއއް، ޤާނޫނުއަސާސީ

ރައްޤީކުރެިވގެންްމިކަންްކުރެވުނުްހިސާބަށްްތަތަރައްޤީކުރެވިފަްެއއްްނެތް.ްއެްްއެހާްހިސާބަކަށްްތަޙުޤީޤުކުރާްފަރާތްތައް

ްއެހެންނަމަވެްސް ްނުވީސް. ްއުނދަގުެލްއ ްއެހާ ްވެސް ްކަންތަްއތައް ްތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ނަމަ

ްަވީސލަތް ްލިބިފައިވާ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެއްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްވުރެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިފަދަ ްދާއިާރއެްއގަިއ ްފުޅާ ތަކުގެ

ްވެްސް ްހާލެއްަގއި ްކޮންމެ ްދަންނަާވނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނޭނިގގެން. ްނައްތާލަން ްއުޅެީނ ްމި ްމިހާރު އައިްސގެން

ްައޅުަގނޑަ ްއުނިކުރުމަކީ ްމިްނވަރެްއ ްވެސް ްކުޑަ ްޙައްޤުތަުކން ްދީފައިވާ ްރަްއިޔތުންނަށް ްއިން ކަްށްޤާނޫނުއަސާސީ

ނޑުމެންނަށްްނުލިބިް ޤަބޫލުކުރެވޭނެްކަމެއްްނޫނޭ.ްއާދެ،ްޤާނޫނުއަސާސީްވުޖޫދަށްްއައިްސގެންްޭއގެްފޮނިްމީރުކަންްއަޅުގަ

ްކަމަކަްށް ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްކުރުން ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްެއއީ ްއެޅުމަީކ ްފިޔަވަެޅއް ްފަހަަތށް ްއަެނއްކާ އުޅެނިކޮށް،

ްފަހަ ްނުުކރެވޭ. ްޤަބޫލެްއ ްޙައްޤުްއަޅުަގނަޑކަށް ްހަނުހުރުމުގެ ްމިާސލަކަށް ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެޅިޭއ ްފިަޔވަޅެްއ ތަށް

ްެވސްް ްޤައުމުތަކެއްގައި ްހުރިހާ ްހަމަ ްދުނިޔޭގެ ްވިސްނުމަށްފަހު ްފުންކޮށް ްވަރަށް ްޮއންނަނީ ްދީފައި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްކުާރްޤައުމުތަ ްކަންތައްަތއް ްުއސޫލުން ްބަަލއިގެްނ،ްޑިމޮކްެރސީ ްގޮްތްކަމަށް ްކުރާ ްެއްއެކަން ްބަަލއިގެން ްނަމޫނާތައް ުކގެ

ްގޮތަީކް ްދެންވާނެ ްނަމަ ްވާ ްކަމަްށ ްިނގުަޅއިގެންފި ްއެޙައްޤު ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. ްލިބިދީފައި ްއިން ްޤާނޫނުއަސާސީ ޙައްޤު

ްއަނިޔާކޮށްގެންް ްތަޅާ ްދެން ްިވްއޔާ ްވަނީ ްކަމުގައި ްނުބުނި ްެއއްެޗްއ ްގެންގޮސް، ްމީހުން ްތަޙުޤީޤަްށ ްޒަމާނުގައިހެން ކުރީ

ްއޭ ްތަޙުޤީޤުކުރާްވެސް ްނަމަވެސް ްހަދައިެގން ްދޮގެއް ްލައްވާ ްއޭނަ ްނުވަތަ ްބުނުވަން ްއެއްެޗއް ްއެ ްކަމެްއ، ްއެ ްލައްވާ ނަ

ްނަމަް ްވާ ްކަމުަގއި ްެއހެންވެއްޖެ ްއަންނާނެ. ްތަން ްމަަސއްކަތްކުރާ ްބުނުވުމަށްޓަަކއި ްއެކަން ްގޮތަކަށް ްބޭނުންވާ ފަރާތުން

ްވަ ްކަމުގައި ްވެްއޖެ ްބުނުވަން ްެއގޮތަށް ްއެކަްންއެކަން ްވެސް ްހަްއޔަރުކޮށްގެން ްބާރުދަްއކާ، ްއަނިޔާކޮށް ްތަާޅ، ްިވއްޔާ ނީ

ްއޮތުމަީކް ްގޮތަށް ްމި ްމާއްދާ ްމި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްހަދާނެ. ްފަރާތްތަކުން ްތަޙުޤީޤުކުރާ ްގޮތް ކުރެވޭނެ

ނޑުްެވސްްޤަބޫލުކުރަންްގޭންގުަތކަީކްޙަޤީޤަތުގައިްފަހަތަށްްއެޅޭްފިަޔވަޅެކޭ.ްއެއީްކުރިޔަށްްއެޅޭްިފޔަވަެޅއްްނޫނޭ.ްއަޅުް ގަ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށް ްއެަބހުރިކަން ްއުފެދިފައި ްޤައުމުގައި ްމި ްގޭްނގުތައް ްއެފަދަ ްކަމެއް. ްުހއްޓުވަންޖެހިްއޖެ ްޤައުމުގައި މި

ްމި ްއަދި ްގޭންގެއް ްެއިއން ްވެސް ްދުވަހަކު ްއެކަމަކު ްވަމުންދޭ. ްއެބަ ްކަންތައްތައް ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ހާތަނަށްްޤަބޫލުކުރެވޭ

ވެސްްގޭްނގުްކުށްތައްްހުއްުޓުވމާްބެހޭްޤާނޫނެއްްއޮތްްކަމުަގއިްވީްނަމަވެްސ،ްއަދިްމިހާތަނަކަށްްއެއީްގޭްނެގއްްނުވަތަް

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްވާ ްހައްޔަރުކުެރވިފައި ްިވަޔސް ްމެންބަރަކު ްޭއގެ ްނުވަތަ ްލީޑަރަކު ްގޭންެގއްެގ އެއިން

ްއެހެން ްއާދެ، ްނެތް. ްރަނަގޅުކުރުމަށްފަުހްއެނގިފަެއއް ްކަންތައްތައް ްބައެއް ްގެންގޮްސގެން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބިލަކީ ވީމާ،ްމި

ްެދވިދާނެ.ް ްވޯޓު ްވެސް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްނަމަ ްވާ ްކަމުގައި ްއަތުެވއްޖެ ްގޮތަށް ްރަނގަޅު ްއިޞްލާޙުކުެރވިގެން އަލުން
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ްމާ ްހުރިހާ ްހުރި ްބިލުގަިއ ްިމ ްބަާލއިރު، ްގޮތަށް ްޮއތް ްމި ްމިހާރު ްެއީއްއެހެންނަމަވެސް ްވޯޓުދިނުމަީކ ްމައްޗަްށ އްދާތަުކެގ

ް ްިބލުގެ ްނޫން.ްމި ްކަެމއް ްއ33ްްެކުރެވޭނެ ްަޙއްޤުތައް ްއެ ްދަށުން ްޤާޫނނުގެ ްމި ްއޮންނަނީ ް)ށ(ްގަިއްމި ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްަވނީ ްހިފެހެއްޓިގެން ްކޯޓުނ27ްްްމިންވަރަށް ްމަތިންތޯ ްގޮތުގެ ްާވ ް)ށ(ގައި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ނަޑއެޅުމުަގއި ްްކަ 27ްްޤާނޫނުައާސސީގެ ް)ނ(ްގަިއްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްާމއްދާގެ ްޤާނޫނުެގ7ްްވަނަ ްމި ްވެސް ްއަށް ުނކުތާ

ްކޯޓުންް ްކަމަށް ްވާ ްރިޢާޔަތްކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްހިފެހެއްޓުމުގައި ްެއްމިންވަރަށް ްޙައްޤުތައް ްއަސާސީ ދަށުން

ްވެ ްގޮތުން ްބުނާ ްމާއްދާ ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްއެވެ. ްގެންގޮއްސިްބަލަންވާނެ ްފުލުހުން ްމީހާ ްތުހުމަތުކުރެޭވ ްކޯޓަށް އްޖެއްޔާ

ްއައިްސކަން.ް ްނިމިގެން ްމަރުޙަލާތަކެއް ްހުރިހައި ްއެހެރީ ްމިހާރު ްބަލަންޖެހެނީ ްކޯޓުން ްދެން ްވިްއޔާ ްވަނީ ކަމުގައި

ްމަ ްގޮތެްއގެ ްއެުދނު ްފަރާތުން ްތަޙުޤީޤުކުރާ ްނުވަަތ ްފުލުހުން ްމަތިން، ްގޮތެްއގެ ްއެދުނު ްއެ ްއޭާނގެްއެހެންވީމާ، ތިން

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކުރެވިދާނެ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްމި ްެވސް ްކަންތައްތައް ްމިކަހަލަ ްއިތުރުކޮްށ ްމުއްދަތު ބަންދުގެ

ްމަސަްއކަތުގެް ްކޯޓުތަުކގެ ްނޫނަސް ްއެހެން ްއަދި ްތެރެއަށްްފާހަގަކުރެވޭ. ްމާްއާދްްއިޚްތިޞާްޞގެ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ަވދެވޭ

ނޑަށްްަފހަ ރެއްަގއިްވެސްްޤަބޫލުކުެރޭވނެްކަމެއްްނޫން.ްެއއީްކޯޓަްށްމަޖުބޫރުކޮށްފައިްމިްއޮންނަނީްއެްއްއޮތުމަީކްއަުޅގަ

ްާމއްދާް ްބައްޓަންކުެރވޭ ްޮގތަކަށް ްކަހަލަ ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްވެސް ްބަލަންވާނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމީ ްެއކަންކަން ކޯޓުން

ްފޮނުވަ ްައކަްށ ްކޮމިޓީ ްގޮތަކީ ްއެއް ްބިލު ްމި ްނުވާތީ ްކަމަށް ްކޮމިޓީންްއެއް ްރަނގަޅުކޮގެން ްއަުލން ްކަންކަން އިގެން

ްކަންތައްތަްއްއަލުްން ްނޫން ްރަނަގޅު ްމިގޮތަށް ްބިލު ްިއޞްލާޙުކޮށްގެން ްމިގޮތަށް ްބިލު ްޮގތަކީ ްއަނެއް ްއައުން. މަޖިލީހަށް

ްމިކަން ްގޮތަކަށް ްގޮތުންކުރެ ްދެ ްމި ްެގންދިޔުން. ްއަނބުރާ ްބިލު ްހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ްއަލުން ނިންމެވުްންްރަނގަޅުކޮްށގެން

ްރަނގަޅުވާނެ.ްެދއްވިްފުރުޞަަތށްްޝުކުރުދަންނަވަމުންްވާހަަކކޮޅުްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޤާނޫނ3121/29ްަޝުކުރިއްޔާ ްބެހޭ ްމަނާުކރުމާ ްކުށް ްމިއަދުްގޭންގު ށް

ް ނުޑ ްމަިއގަ ްއިޞްލާޙުަގއި ްދާ ްބަހުސްކުރެިވގެްނ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ3ްްހުށަހެޅިގެން ްެއއީ، ްދެެކވެނީ. ްމި ްވާހަކަ ކަމެްއގެ

ޤާނޫނުއަސާސީްއިންްރައްޔިުތންނަށްްލިބިދީފައިވާްއަސާސީްޙައްޤެއްްަވކިްމިންވަރަކަށްްހިފެހެއްޓުމުގެްވާހަކަްެއއް،ްެއްއް

ްކުށް ްއެ ްއަދި ްޝަރީޢަުތގެްވާހަކަައކަށް. ްބަލާފައި ްމިްނވަރަށް ްހުރި ްނުރައްކާތެރިކަން ްމީހާެގ ްތުހުމަތުކުެރވޭ ްކުށުގެ ކުާރ

ް ނޑު ްމަިއގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވާހަަކ. ްެބހެއްޓުމުގެ ްބަންދުަގއި ްހައްޔަުރގައި ްމީހަކު ްއެ ްނިމެންދެން 24ްމަރުޙަލާ

ްޤާ ްމަނާކުރުުމެގ ްކުށް ްގޭންުގ ްއެކުެލވިގެްނވާ ްމަްއޗަށް ްވުޖޫދަށްްބައެްއގެ ްފަހަރަށް ްފުރަތަމަ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ނޫނެއް

ްއަށްް ްރާއްޖެ ްލަފްޒު ްމި ްގޭންގު ްނިސްބަތްކޮށް، ްމީހުންނަށް ްހިންގާ ްމާރާމާރީ ްގްރޫޕް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި އަިއއިރު

ބޭނުންކުރެވުނުްްތަޢާރަފުކޮށްްމިްކަންކަންްރާއްޖޭގައިްޢާއްމުްވެގެންްމިްދިޔަީއ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްއަުޅަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންްބަލަމާތޯްޤާނޫނުްނަންބަރުް ގޭންގުްކުށްްމަނާކުރުމ3121/29ްްާބަހެއްގެްސަބަބުން.ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް،ްއަުޅގަ
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ް ްއަުޅަގނޑުމެން ްކުރިން ްޤާނޫނުގެ ްތޫުނ3121/28ްްބެހޭ ްހަތިޔާާރއި ްދެއްކުމާިއްނުރައްކާތެރި ްޮކންޤާނޫނެއްތޯ.ްބިރު ެއއީ

ނޑުމެންްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފީމު.ްއަދިްހަމަްއެހެންމެްްހަތިޔާރުްގެންގުޅުމުގެ 3121/22ްޤާނޫނު،ްއަޅުގަ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާސްޮކށްފީމު. ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްޤާނޫނެއް ްޚިލާފުވުމުގެ ނުޑތަކާ ްމިންގަ ްއިޖުތިމާޢީ ޢާއްމު

ނޑުތަް ަވނަްމާއްދާގެްތެރޭގައިްހިމެނ6ްްޭކާްޚިލާފުވުމުގެްޤާނޫނުގެްމިސާލަކަށްްދަންނަވަނީްނަމަްޢާއްމުްއިޖުތިމާޢީްމިންގަ

ްކަންަތއްތައް.ް ްޒާުތގެ ްމި ްމިހެންޮގްސ ްވަނުން ްގޯިތގެދޮރަށް ްމީހުންެގ ްބިރުދެއްކުން، ްއެބަހުރި. ްކުށްތަްއ ބައެއް

ްސިޓީ ްދިނުން، ްނޯޓިްސ ްއިންޒާުރގެ ްހުރީ. ްަކނަޑއެޅިފަިއ ްކޮންކަންތައްތަެކއްތޯ ްގޮތުަގއި ދިނުން،ްްއަދަބުތަކެްއގެ

ްނަންބަރުް ްޤާނޫނު ްވަނީ. ްމި ްކިހިނެއްތޯ ްބަލަމާތޯ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެން ްކަންތައްަތއް. ްޒާތްޒާތުެގ ްމި ނަސޭހަތްދިނުން

ްއ3121/28ްްެ ްހަމަ ްޤާނޫނުަގއި ްގެްނގުޅުމުގެ ްއެއްޗެހި ްހަތިޔާރު،ްތޫނު ްހަތިޔާރާިއ،ްތޫނު ްނުރައްކާތެރި ްދެއްކުާމއި ބިރު

ްކޮ ްއޮތްިއރު ްިލޔެފައި ްމީގަިއްވާހަކަތައް ްީހވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދަބުތަަކކީ. ބައިތޯ

ްަވކިެވގެްން ްެވގެން، ްބައިބައި ްޤާނޫނެއް، ްލިޔެލަންޖެހޭ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއެކުއެީކަގއި ްއުޅެނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކަ ްއެކަމަކާ ްމީހަކު ްނުކުރާ ްކުެށއް ްނެތަސް ްއޮތަސް، ްޙައްޤު ްހަނުހުރުމުގެ ްއެކަާމްދިޔައިމަހެން. ްނުވާނެ. ންބޮޑެއް

ްބަރީޢަވުމަށްޓަކަިއް ްކުށުން ްއެ ްއޭނާ ްދެން ްއުފުލިދާނެތީވެ ްތުހުމަތު ްކުށުގެ ްމަްއޗަށް ްއެމީހެއްގެ ްޖެހެނީ ްމި ކަންބޮޑުވާން

ްއެިކް ްމީހުން ްއެިކ ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްގޮތުން. ްވިސްނާލުުމެގ ްކޮންކަމެއްޯތ ްކުރަންޖެހެނީ ްތިމަންނަ ދެން

ްޢަމަ ްތެެރއިްންކަންތައްތަުކގައި ްޤާނޫނުގެ ްމަނާކުރުމުގެ ްކުށް ްގޭންގު ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުސޫލުން. ްއެކި ލުކުރާނީ

ނޑުް ނޑުްކުރިންްދެންނެވިހެންްމައިގަ ބަޔަކަށްްބެހިފައިްއޮްތއިރުްހަތިޔާރުްއުފެއްދުމާއިްިވއްކުމާިއ24ްްމިސާލަކަށްްއަުޅގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެތަކެތިން ްހިމެނޭ. ްއެބަ ްޤާނޫނުގައި ްމި ްއޭގެްދިނުން ްފެންނަނީ ްމި ްމުޖުތަމަޢުން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމި މެން

ްެއް ްޤާނޫނުަގއި ްގެންގުޅުުމގެ ްއެްއޗެހި ްތޫނު ްހަތިޔާރާއި ްނުރަްއކާތެިރ ްދެއްކުމާއި ްބިރު ްހެދި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކުރިން

ް ނޑު ްމައިގަ ްމާރާމާރީ ްޭގންގު ްއެއާއެކު ްހަމަ ްމަންޒަރު. ްކުރަމުންާދ ްކުށްތައް ްބ24ްެބަޔާންކުރާ ްއޮތްއިރުްބަޔަކަށް ހިފައި

24ްް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއެްއކަލަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިންގަނީ ްމި ްމާރާމާރީ ްގޭްނގު ްެއއީ. ްމ3121/28ްްިަބއި ަގއި

ް ްޤާނޫނުގެ ްއެ ނޑަށ6ްްްބަޔާންކުރާ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްމިކުރަނީ. ްކަންތައްތައް ްބަޔާންކުރާ ްސަފުހާގައި ވަނަ

ް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޭްނގުކުށްްޤ4ްާހީވަނީ ްގޮެތއްަގއި ްޚާއްޞަ ްއެބަޖެހޭހެން. ްމުރާޖަޢާކުރަން ްއަލުން ްއެއްކޮށް ނޫނު

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްޤާނޫނު ްގެްނގުޅުމުގެ ްެއްއޗެހި ްތޫނު ްަހތިޔާރާއި ްނުަރއްކާތެރި ްދެއްކުމާއި ްބިުރ ްޤާނޫނާއި، ހުއްޓުވުމުެގ

ްމު ްއެބަޖެހޭ ްަބލުން ްއަލުން ްރައީސް، ްިޢއްަޒތްތެރި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްމި ްއެްއކުރަން.3ްްރާޖަޢާކޮށް ޤާނޫނު

ްނުވާނެ.ް ްސިފަކޮށްގެން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްގޭންެގއްގެ ްބަޔަކީ ްކޮންމެ ްއުޅޭ ްކަްނމަތީގައި ްގޯިޅގޯޅި އަޅުަގނޑުމެން

ް ްވަނީ ްއެ ްބުނެފައި ްކަުމގައި ްގޭްނގު ްގްރޫަޕކީ ްއެ ްނުވަތަ ްބަަޔކީ ްއެ ްއޮތްއިރު ްައޅުަގނޑުމެން ްމާނަކޮށްދީފައި 4ްގޭންގު

ހަކުްނުވަތަްއެއަްށވުރެްގިަންމީހުންްއެކުވެގެންްއުފައްދާ،ްއެްޖަމާޢަތެއްްނުވަތަްއެްގްރޫެޕއްގެްމަިއަގނޑުްހަރަކާތެްއެގްމީ

ްމިް ްގްރޫެޕއް ްމިކަހަލަ ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްގްރޫޕްތަކަށޭ. ްނުވަތަ ްޖަމާޢަތް، ްހިމެނޭ ްކުށްކުރުން ްޖިނާޢީ ގޮތުަގއި



65 

 

ްއަޅުަގނޑުމެންނަ ްނޫޅޭނެ. ްގޯިޅގޯޅިްރާއްޖެއަުކ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްލޭބަލްކުރެިވގެން. ްމީހުން ްަބަޔކު ްއުޅެނީ ްމި ށް

ކަންމަތިންްކުދިްބަޔަކުްފެނުނީމަްއެްމީހުންނަކީްގޭންގުްކުށްކުރާްމީހުންނޭްކިޔާފައިްއަޅުަގނޑުމެންްލޭބަލްކޮށްލާފައިްއެް

ް ްއޭެގ ްދިމާކުރަނީ. ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްޒުވާނުންނާ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްރައީްސ،ްމީހުންނާ ްޢިއްޒަތްތެިރ ބަދަލުގަިއ

ްކުެށއްް ްމައްޗަށް ްމީހެއްގެ ްކޮބައިތޯ. ްބަޔަކީ ްހިންގާ ްމާރާމާރީ ްހަދައިގެން ްގްރޫޕް ްޖެހެނީ ްމި ްބަލަން އަޅުަގނޑުމެން

ްމީހަކީް ްއެ ްޖެހެނީ. ްމި ްޤަބޫލުކުަރން ްައޅުަގނޑު ްގޮތުަގއި ްމީހެްއގެ ްނުކުރާ ްކުށެއް ްމީހަކީ ްއެ ްހިނދަކު ސާބިތުނުވާހާ

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންްމިްޖެހެނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަކަށްްމަޢުޞޫމްްމީް ހެއްގެްގޮތުަގއިްައޅުގަ

ފުލުހުންނަކަށްްެވސްްމީހެއްގެްމަްއޗަށްްކުެށއްްވެސް،ްއަދިްއެހެންްއެއްްވެްސްމުއައްސަސާްއަކަށްްވެްސ،ްދިވެހިރާއްޖެް

ްމިވެ ްމީހާއަކީ ްމިވެނި ްހިނދަކު ްޤަބޫލެއްްސާބިތުނުވާހާ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުުކރެވޭނެ. ްލޭބަލެއް ްކިޔާފައި ްމީހެކޭ ްކަހަލަ ނި

ް ްރައީްސްލޭބަލް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަނުކުރަން ްއެދެީންއަޅުކުރެވިދާނެ ނޑު ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުގަ ްމިޢިއްޒަތްތެރިްށް. ަގނޑު

ޅުަގނޑުމެންްއަލުންްބަލުންްއަްވަނަްޤާނޫނުްމިދިޔަްއަހަރުގ28ްެވަނަްޤާނޫނާއ29ްްިމިއަދުްގޮވާލަނީްެވސްްްންމަޖިލީހު

ްމިއިޢާމުރާޖަ ްައޅުަގނޑުމެން ްހަދާ ްޤާނޫނަކަށް ްއެްއ ްޤާނޫނު ްދެ ްމި ްމަކޮށް ްމިވާ ްބޭނުން ްހާސިލުކުަރން ުދްސަގްްން

ްވާހަކަް ްހަނިކުރުުމގެ ްއަސާީސްޙައްޤެއް ްކޮށްދީފަިއވާ ްަކށަވަރު ްރައީސް،ްޤާނޫުނއަސާސީން ްޢިއްޒަތްތެރި ހާސިލުކުރަމާތޯ.

ްމި ްްއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްރަީއސް،ްްހިތުދައްކަީނ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތަީތވެ. ްބިރުވެިރކަން ތެރޭގައި

ްހަތި ްތޫނު ްގޮތެއްަގއި ްޚާއްޞަ ްހަތިޔާރުން ްޫތނު ްތެރޭގައި ްްޔާރުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމާރާމާރީތަހިނބޭނުންކޮށްގެން އްްގާ

ްޭލއޮހޮ ްކަތިލާ ްމީހުން ްޢިވުރުއިތުރުވެ ްދިަޔީއތީވެ ްގިނަެވގެން ްވިދިގެްންންތައް ްމިއާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްރައީްސ، ްއޒަތްތެރި

ދިމާލަށްްދޫކޮށްލެވިަފއި.ްެއއްްޤާނޫނަކުންްކުށެްއްެއކިއެކިްދިމަްއެކުަލވާލަންޖެހޭްޤާނޫނުްމިއޮތީްބައިބައިކޮށްްފޮތިފޮތިްކޮށް

ްތެ ްޤާޫނނުގެ ްއަެނއް ްޢަދަބު ްބަޔާންކުރާ ްއެ ްކަމަށް ްލިބެންޖެހޭނެ ްުކރީމާ ްެއްކުށް ްއަދި ްބުނާ ްެއްކުށްްކަމަށް ްހަމަ ރެއިން

ްސާފުކޮްށް ްވަރަށް ްވާހަކަ ްމިދަންނަވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެބަދޭ. ްތަފާތުވެގެން ްޢަދަބާ ްލިބެންޖެހޭ ކުރީމާ

ްޤާނޫނުް ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ްވެސް ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަދި ްމެންބަރުންނާއި ްމަޖިލީހުގެ މިޢިއްޒަތްތެރި

ް ްްާއއ3121/29ްިނަންބަރު ްނަންބަރު ްްްާއއ3121/28ްިޤާނޫނު ްނަންބަރު ްލަްއވައިިފ3121/22ްްޤާނޫނު ްބައްލަވާ ެއއް

ް ްމި ްދެން ްޙުކުމ4ްްްކަމުގަިއވަނީނަމަ. ްކޮންގޮތަކަށްތޯ ްމީހާ ނޑިޔާުރ ްފަ ްމަޖިލީހުގައި ްޝަރީޢަތުގެ ްނުވީމާ ްދިމާ ޤާނޫނު

ނޑިޔާރުްމީހާްކޮްނގޮތަކުންތޯް ްޢުވާްއުފުލާނީ....މީހެްއގެްމަްއޗަށްްދައެކުރާނީ.ްފަ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްފުވައްމުލަކު ނުޑ ްއަޅުގަ ްހަމަވެއްޖެ. ްޝިފާޤްްްދާއިރާގެްމެދުްކޯރަމް ްމެންބަރު ްކުރިއަށްްްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަފުޅު މުފީދަށް

ްޢިއްޒަތްތެރި ްުކރިން ްފެއްޓެވުމުގެ ްވާހަކަފުޅު ްއަރުަވން. ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނުޑްްގެންދެވުމަށް ްސަމާލުކަމަށް މެންބަރުންގެ

ްގަ ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުން ްމަޖިލިދަންނަވާލަން ްގޮުތގެމަތިން ްދޫާވއިދުަގިއވާ ްނިކުމެވަޑަިއގަންނަވަްނވާސް ީންކުރައްާވ

ްތެރެއިންް ްމެދު ްވާހަކަިއގެ ްނުކުރަްއާވތީ ްެއކަން ްއެގޮތަށް ްލިބުމުން. ްހުއްދަ ްއެ ްއެދިވަަޑއިގެން ްއަށް ްހުއްދަ ރިޔާސަތުން

ރިޔާސަތަށްްބައްަލވާްެލއްވުެމްއނެތިްވާހަކަފުޅުްަދއްަކވަމުންްގެންދަވާްމެންބަރަކުްވާހަކަފުުޅްދައްަކވަމުންްގެންަދވަނިކޮށްް

ްގޮތަކަށްް ްއެނޫން ނާޑލަންޖެހެނީ. ްމެދުކަ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިކުެމވަަޑިއގަތީމަ ްދޫކުރައްވާ ްމާލަން ްމި ްގޮތެްއގައި ހަލުވި

ް ްކުރަްއވަިއގެން ްފުވައްމުލަކުއިންތިޒާމް ްއެދެމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރެއްވުމަށް ްމަސައްކަތްޕުޅު ްވެސް ްބޭފުޅުން ްމެދުްހުރިހާ

ްމުފީދަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްްޝިފާޤްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްދާއިރާގެ

ް

ްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޝިފާޤުްމެންބަރުްދާއިާރގެްމެދުްފުވައްމުލަކު

ްއާ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަކަޝުކުރިއްޔާ ްގެންދެވި ްދަންނަވަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްކިހިނަކުންތޯްދެ، ްއެހެންވީމާ، ޭއްައކީ

ްޙުކުމް ްމަނިކުފާނު ނޑިޔާރު ްއަނެްފަ ްނުވަތަ ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ްައޅުަގނޑުމެން ްހިނގާއިރަށް ްކަމެއް ްހަމަ ާކްއްކުރަްއވާނީ.

ްމި ނޑުމެންްޯގސް ްއަޅުގަ ްނުނިމުނީމާ ްގޮތަށްްޝަރީޢަތެއް ނޑިްބޭނުންވާ ްގޯްސްކުރަނީްފަ ްމި ނޑުމެން ްީމހާ.ްއަުޅގަ ޔާރު

ްމިްްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެަބޖެހޭ ްވިސްނާލަން ނޑުމެން ްައުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީހާ. ްތަޙުޤީޤުކުރާ ކުރަނީ

ްބޭ ްފާސްކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްައޅުަގނޑުެމން ްޯކޗެއްތޯ ްޤާނޫނަކަށްލިޔެވެނީ ްބިލަކީ ްކޮންމެ ވެގެްންްރުކުރާ

ްތަބާވާންޖެހޭްދިޔައި ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ްމަްއޗަށް ްޭއގެ ްރައްޔިތުން ްިދެވހި ްމުޅި ްއަދި ްއަުޅަގނޑުމެންނާއި ްމަްއޗަށް ްޭއގެ މަ

ްމި ްމާނަކުރެވިފައި ްމާރާމާރީ ްގޭންުގ ްަރީއސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނުެގްްއެްއޗެއް. ްމަނާކުރުމުގެ ްުކށްތައް ްގޭްނގު ވަނީ

ްމަނާކުރެ ްވެސް ްދިނުން ްއުފެއްދުމާއި ްމިހަތިޔާރު ްއެކަމަކުްްވިފައި ްދަށުން. ްމަނާކުރުމުެގްޤާނޫނުގެ ްކުށްތައް ްގޭންގު ވަނީ

ްހަމަ ްބަލަމާތޯ. ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއަދަބުތައް ްހުރި ނޑައެޅިަފިއ ްކަ ްދަށުން ްާޤނޫނުގެ ްމަނާކުރުމުެގ ްކުށްތައް އެއާއެކުްްމި

ް ްއިޝާރާްތކުރި ްއަޅުަގނޑު ްއެއ3121/28ްްކުރިން ްތޫނު ްހަތިޔާރާއި ްތޫނު ްޤާނޫނުެގްބިރުދެއްކުާމއި ްގެްނގުޅުމުގެ ޗެހި

ްއެ ްކިހިނެއްތޯ ްބަލަމާތޯ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމާއްދާ ްބަޔާންކުރާްްދެވަނަ ްމި ްމީގައި ްހަމަ ްދެން ްއޮތީ. ްލިޔެވިފައި ވާހަކަ

ނޑުތަކާގޮތެްއގައިްޢާްމާްބޮޑަށްްެވސްްލުއިގޮތެްއގައިްްވާހަކަތައްްެއއަށްްވުރެންްމާްލުއި ޚިލާފުްްއްމުްިއޖުތިމާޢީްމިންގަ

ްޢަމަލުތަ ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްތެރެއިން ްޤާނޫނުގެ ްހުއްޓުވުުމގެ ްފެނޭ.6ްްއް ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްތެރެއިން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްގޯތިގެދޮރަްށް ްހިމެނޭ. ްއެބަ ްވެސް ްދިނުން ްގެއްލުން ްހިމެނޭ. ްއެބަ ްވެސް ްއަނިޔާކުރުން ްއެބަތިބި. ްވެސް ބިރުދެއްކުން

ްައވަށްޓެރިން ްގޮސް ްމިހެން ްހިމެނޭ. ްއެބަ ްވެްސ ްދިވަނުން ްއުކުމާނާިއ ްއެއްޗެހި ްހުރިހާްްމާލަށް ްލާހެއްެދވި ްގޮސް ެދން

ްކަންތައްތަކެްއް ްރައީސް ްޢިއްޒަްތތެރި ްހަމައަށް ްއާއި ް)ވ( ްގޮސް ްފެށިގެން ްއިން ް)ހ(،)ށ(،)ނ(،)ރ( ކަމެއް.

ްޤާނޫ ްެއ ްއެކަމަުކ ްެނތީ. ްވާހަަކެއއްތޯ ްކޮން ްެއބަހުރި. ްެވސް ްވާހަަކ ްޖިންސީގޯނާެގ ްއެބަހުރި. ނުެގްބަޔާންކުރެވިަފއި
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ްޢަމަލުކު ްމަނިުކފާނު ނޑިޔާރު ްފަ ްހަތިޔާރުތެރެއިންތޯ ްތޫނު ްބިރުދެއްކުމާއި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނޫން ގެންުގޅުމުެގްރައްވާނީ.

ްނޫިނއްޔާޤާ ްތެރެއިންތޯ. ްތެރެއިންްްނޫނުގެ ްޤާނޫނުެގ ްމަާނކުރުމުގެ ްކުށްަތއް ްމަނިކުފާނުްގޭްނގު ނޑިޔާުރ ްފަ ތޯ

ްރައީސްޢަމަލު ްޢިއްޒަްތތެރި ްމިީއ ްއެހެްނވީމާ،ް،ްކުރައްވާނީ. ްކަެމއް. ްއޮތް ްޮއޅިފަިއ ްެވސް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ިމއަދު

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްޙައްޤެއް ްރައީސް،ްއަާސސީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިޖެހެނީ ްދަންނަވާލަން ްވެސް ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ އަޅުަގނޑަށް

ްވަންޏާްހިފަހައްޓާ ްހިފެހެއްޓުމަށްޓަްކަމަށް ްއެ ްޖެހޭނީ ްހިފަހައްޓަން ނޑުމެން ްއަޅަންޖެހޭްއަޅުގަ ްދެން ނޑުމެން ްައޅުގަ ކައި

ްކަަށވަރުކޮށްދީަފއި ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްމި ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއޅުމަށްފަހުއޭ. ްއަސާީސްްފިޔަވަޅުަތއް ްއެްއވެސް ވާ

ްއެކަމަށްޓަކަިއް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނިގުަޅއިގަެނވޭނީ ްކިބައިގެން ްރަްއޔިތެްއގެ ްއެއްވެސް ްދިެވހި ްމިނިވަންކަެމއް ޙައްޤެއް،

ްެއްހަ ްއެބަހުރި. ްަބޔާންކޮށްދީފައި ްހާލަތްތަކެއް ްމަދުކޮށްލެވޭނެ ްުނވަތަ ްހާލަތްތަކެއް ްނިގުޅައިަގނެވޭނެ ްޤާނޫނު. ދަންޖެހޭ

ްރުޖޫޢަވުމަށްޓަކަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތައްޔާރުކުރަންހާލަތްތަކަށް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްޢިްއޒަތްތެރިްއި ނޑު ްއޮނިގަ ްޤާނޫނީ ޖެހޭ

ްމި ްއަދި ްަތްއޔާރުނުކުރެްރައީސް ްއޮތީ ްޒަމާނުަގއި ްކުރީ ްޤާނޫނުތައް ްހަދަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ފޮޅުއަުތެގ3ްްވި.

ނޑުމެންްމިސަފުހ6ްާމެންްދައްކަމުންްދިޔައިރުްޤާނޫނުތައްްހުރިްވާހަކަްއަޅުަގނޑު ވަނީްހަދާފަ.ްްގެްޤާނޫނުްވެސްްައޅުގަ

ްޤާނޫސަފުހ3121/28ް6ްްާ ްކަމަކުގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުނު. ްައުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ްކަމަކުނުދޭ.ްނުދޭ ްވެސް މެން

ްޢިްއޒަ ްމި ްވުރެއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަށް ްމަޖިލީހުން ްިމކަންކަމާޒިއްމާދާރުކަްތްެތރި ްގޮެތްއގައި ްޮބޑު ދޭތެރޭަގއިްްން

ްލޭބަލްކޮށްފައިް ްމީހުން ްބަޔަކު ްައޅުަގނޑުމެން ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްއެބަެޖހޭ ްވިސްނަން ރިޢާޔަތްކޮށް

ްރައީސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި، ްތަކުރާރުކޮށް ްޖޯލިފައްޗެްއަގިއްްހަމަ ްނުވަތަ ްކަންމަތީަގއި ްޯގޅިެއްއގެ ްގުރޫޕެއް ދަންނަވަނީ

ްތިބީމާ ްގޮތުްް،އޮށޯވެަލއިގެން ްގޭންގެްއގެ ްސިފަކޮށްގެންެއީއ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަަގއި ްގުރޫެޕއްްނުވާނެ. ްއެްއވެސް ދި

ނޑުްމަގުސަދަކީްނުދާނެްއެއުފެދިގެން ކަމަށްްވަނީްނަމަްްކުރުންކަމުގައިްހިމެނޭ.ްއެހެންވެއްޖެޖިނާޢީްކުށްްމީހުންގެްމައިގަ

ްއަީކްމީހުންނަށް ްދިާމވެގެްންމިއުޭޅްމައްސަލަ ނޑުމެންނަށް ްނޯްނނާނެ.ްއަުޅގަ ްގޭންެގއް ބިރުދެއްކުމާއި،ްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްހަތިޔާރު ްކަތިލުތޫނު ްމީހުން ްހިންގުމާއި، ްމާރާމާރީ ްބޭނުންކޮށްގެން ްހަތިޔާރު ްޫތނު ްއެްގެންގުޅުާމއި، ްމައްސަލަ. މުގެ

ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިހަމައްސަލަ ްްއްލުނުކުރެިވގެން ްސަބަބާ ްއެ ްުއޅެނީ. ްތަފާތު ްައޅުަގނުޑމެން ޤާނޫނެްއެގ4ްްހެދި

ްމި ްެވސް ްކަންނޭނެގ.ްދައްކަންްވާހަކަ ްދިމާވީ ްހުސްަވގުުތކޮޅަށް ްހީވަނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ޖެހެނީ.

ްވާހަ ނޑު ްއަުޅގަ ނޑުމެްންއެހެންވީމާ، ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްކުރުކޮށްލަމުން ަކ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 3121/29ްްއެބަޖެހޭ ްއެނޫނ3121/28ްްްއާއި ްގެންނަން. ްޤާނޫނެއް ްއައު ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެްއކޮށްގެން

ް ްމިކަމެއް ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްނަމަ ްވަނީ ްހާސިލެހަކަމަށް ްެދްއިވްްނުކުރެވޭނެ.އްއްލެއް ްޝުކުިރއްޔާ ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްފުރުޞަތަށް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމި ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްާޔ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުރާނީ.41ްްހިސާބުން ްބޭނުން ްހުސްަވގުތުކޮެޅއް މިނެުޓގެ

ްއަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަށާނީ ްމަަސްއކަތް 11ް;2ލުން ްފަށާއިރ11ު;2ގަ. ްމަސަްއކަތް ްގޮތަކަށްްަގއި ްހަމަވާނެ ހުރިހާްްކޯަރމް

ްޢަމަލު ްވެސް ްޢަމަލުްކުރުމަށްފަރާތަކުން ްވެސް ްމެންބަރުން ްމިހުރިހާ ްދަންނަވާލަމުން. ްްކުރެއްވުމަށް 41ްހިސާބުން

ްދެން.ްވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.ނެޓުގެްހުސްަވގުތުކޮަޅކަށްްތަންމި

ް

 ]އަށ11ްްް;24އިނ41ްްް;23ހުސްވަގުުތކޮޅުް[

ް

 ްްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ްކޯރަމްް ްރަނގަބީލުޖެހުމަށްފަހު ްމަތިން ްގޮުތގެ ްާވ ްަގާވއިދުަގއި ްފެށުމަށް ްމަސަްއކަތް ްދަންފަޅީގެ ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްޖަހައި ްރަނގަބީލު ްއަލުން ްހަމަވެފައިްމިނިޓ6ްުހަމަނުވުމުން ްކޯރަމް ްބެލުމަށްފަހު ްަގވާއިުދގެ ްމި ވަަނ48ްްނުވާީތ،

ްމިްމާއްދާގައިް ްމަތިން ްގޮުތގެ ްްާވ ްގެންދެވޭޯތ41ްް;2ޖަލްސާ ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްރަނގަބީލުޖަހައި ްއަލުން ްފެުށމަށް ަގއި

ނޑާލާނަން.ް ްމަސައްކަތްކުރާނެްވާހަކަްދަންނަވަމުން،ްމިްހިސާބުންްއަޅުަގނޑުމެންްމަސައްކަތްްމެދުކަ

ް

ނޑުްއވާލެްއވުްނ:ް[  ]އަށ41ްްް;24އިނ11ްްް;24ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްޮގތުން ްއޮންނަ ްޭރވިފައި ްމަސައްކަތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވޯޓަްށ41ް;2`. ްއޮންނަނީ ްވެސް ްދުވަަހކު ްކޮންމެ ގައި

ް.23ްދެންނެވުމަށްްހުންނަްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްދެންނެވުން.ްެއއީ،ްެއޖެންޑާްއައިޓަމްް

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތް.21

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރަތަމަްދާނަން.ްނުނިމިހުރިްމަސައްކަތް.ްްއަށްްއެންމ21ްެންޑާްއައިޓަމުްއްކަްތްފަށަމުންްއެޖެއަޅުަގނޑުްމިހާރުްމަސަ

ްއެްައއިޓަމުގެްދަށުންްމިއަދަކުްމަސައްކަތެއްްނެތް.ް

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.22
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްން.ްއެްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެްއްނެތް.ްކޮމިީޓތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަް.22އެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން.23

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމު ްވ23ޯއެޖެންޑާ ްމިއަަދކުް. ްވެސް ްދަށުން ްައއިަޓމުގެ ްއެ ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި ްއެހުމަށް ަޓށް

ްތް.ްމަސައްކަތެއްްނެ

ް

ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތްތައް.ް.24

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމންްކުރިއަްށްގެންދާނީްގަލޮޅުް.ްއިތ24ުއެޖެންޑާްއައިޓަމުް ުރްއެހެންްމަސަްއކަތްތައް.ްެއްއައިޓަުމގެްދަށުންްއަުޅގަ

ްނަ ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ގޭްނގ3121/29ްްުންބަރު

ްވާހަކަފުުޅް ްއިތުރަށް ްއަދިވެސް ްބަހުސްގައި ްބިލުގެ ްމި ްިބލު. ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްމަނާކުރުމާ ކުށްތައް

ްވާހަކަފުޅުް ްނިންމާލިއިރު ްމަަސއްކަްތ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެދިވަަޑިއގެންފައިޭވ. ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ދެއްކެވުމަށް

ްވާހަ ްމުފީދު.ްދައްކަވަމުން، ްޝިފާޤު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމެދު ްފުަވއްމުލަުކ ްނިންމަވާލެއްވީ ްދަްއކަާވ ކަ

ްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްތުލުސްދޫްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރޮޒަިއނާްއާދަމަށް.ް

ް

 ތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑަކަށްްމިްޝުކުރި ނޑުްހަމަްފުރަތަމަްކަމަކަށްވެސްްދަންނަވާލަންްޭބނުންވަނީ،ްއަުޅގަ އްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ނޑަށްްމިްިއޞްލާޙަށްްތާއީދުކުރެވެންްނެތީ.ް އިޞްލާޙަށްްތާއީދުކުރެޭވކަށްްނެތޭ.ްވަރަށްްމުހިއްމުްސަބަބުތަކާްހުރެްއަޅުގަ

ްމުހިއްމުކަ ްދަންނަާވނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެބަޖެހެއޭ.ްއެންމެ ްިއޚްލާޞްތެރިވާން ްރަްއޔިތުންނަށް ްސަރުކާރެއްިވއްޔާ މަކީ

ްދިނުމަކީް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބާރުތަކެއް ްމިފަދަ ްސަރުކާރަކަށް ްއެ ްޮއވެގެން ްސަރުކާެރއް ްއިޚްލާޞްތެރިުނވާ ރައްޔިތުންނަށް

ްވެްސްއަޅުް ްމިހާރު ްކަންތައް. ްބޯގޯސް ްއެންމެ ްކުރެވޭނެ ްތިބެެގން ްމިތާ ްސަރުކާުރްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމި ަގނޑުމެންނަށް
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ްބާރުތަެކއްް ްއިތުރު ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. ްމި ްފެނިގެން ްާރއްޖޭަގިއ ްރައްޔިތުންތަކެއް ްގިަނ ްހިތާމަކުރާ ހޮވުނީތީވެ

ްެވސްް ްކުީރގަިއ ްމީގެ ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނޯންނާނެ. ްދެޭވކަށް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްބޭނުންކުރަްނ ނަހަމަގޮތުގައި

ްފެނިގެންް ްއަުޅވާފަިއްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޮލުގައި ްަމޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްނުވީމާ ްަކމެއް ްކޮންމެ ްމަންޒަރަކީ ދާ

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްޤާނޫނުތަކެއްްނުހެދިްހުންނަްވާހަކަްސަރުކާރުންްތަކުރާރުކޮށްްދަްއކާްމަންޒަރު.ްއެހެންނަމަވެްސް

ްއެންމެ ްދެންމެ ްތަނުގައި ްމި ްބޭނުން ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްމެންބަރު،ްްއަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެއްކެވި ްވާހަކަފުޅު ފަހުން

ްކުށްތަްއް ްމިފަދަ ްބަޔާންކޮްށދެއްަވއިފި ްވެސް ްމުފީދު ްޝިފާޤު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމެދު ފުވައްމުލަކު

ްޓެ ްއެބައޮތް. ްޤާނޫނެއް ްބެހޭ ްމަސްތުވާތަކެްއޗާ ްބަލާިއރު ްގޮތުން ްއެ ްޤާނޫނުތައް. ްހެދިފައިހުރި ރަރިޒަމްްހުއްޓުވުމަށް

މަނާކުރުމުގެްޤާނޫނެއްްއެބައޮތް.ްކުޑަކުދިންނަށްްޖިންސީްގޯނާކުރާްމީހުންނާްމެދުްޚާއްޞަްއުސޫލުތަކަކަށްްޢަމަލުކުރުމުގެް

ޤާނޫނެއްްއެބައޮތް.ްބިރުްދެއްުކމާއިްނުރައްކާތެރިްހަތިޔާރާއިްތޫނުްއެއްޗެހިްގެްނގުޅުންްމަނާކުރުމުގެްޤާނޫނެއްްއެބައޮތް.ް

ް ްކުށްތައް ްހުއްޓުވުމުގެްގޭންގު ްޢަމަލުތައް ްޚިާލފަށް ނޑާ ްމިންގަ ްއިޖުތިމާޢީ ްޢާއްުމ ްއެބައޮތް. ްޤާނޫނެއް ްެބހޭ މަނާކުރުމާ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްކަންަކންްނުހުއްޓުިވގެންްމިްއުޅެީން ޤާނޫނެއްްއެބައޮތް.ްމިްހުރިހާްޤާނޫނުތަކެއްްހުރެގެންްވެސް

ހޭ.ްހަމަްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްމިއޮތްްަޙްއޤުތަކެއްްނަގާނުެލިވގެންތޯއޭްކިހިނެއްެވގެންތޯްައޅުަގނޑުމެްންސުވާލުކުރަންްއެބަޖެ

ްޤާނޫނެއްް ްހިނގައްޖެ ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއުޅެނީ. ްމި ްނުހުއްޓުވިގެން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެަތއް ްޢަމަލުކުރާނެކަމުގެ ްގޮތަކަށް ްބޭނުން ްޢަމަލުކުރަން ްސަރުާކރުން ްމި މަންޒަރުތަކެްއ.ްމިސާލަކަްށްްއޮތަސް،ްނެތަސް

ްމަންޒަރެއް.ް ްދުށް ްސަރުކާރުަގއި ްމި ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްެވސް ްމަންޒަރަކީ ްތަޅުއެުޅވި ްކޯޓުގައި ްސުޕްރީމް ދަންނަވަންޏާ

ްއެންޓި ްއެބަދޭ ްފެނިގެން ްމިހާރުވެސް ްމައްސަލަތަކެްއް-އަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކިތަންމެ ްކޮމިޝަނުން ކަރަޕްޝަން

ްޢަމަލުތަ ްއެްކޮރަޕްޝަނުގެ ްސަރުކާރުން ްހަމަ ްވެސް ްއެންގީމަ ްހުއްޓުވާލުމަށް ްވިދާުޅވެ ްކަމަށް ްެއކުލެވޭ ްއޭގައި އް

ްހިތަށްއަރަނީ.ް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތިގެންތޯ ްޤާނޫނެއް ްމިއީ ްތަން. ްގެންދާ ްުކރިއަށް ްގޮތަށް ްއެ ކަންތައްތައް

ްކަމުް ްމެންބަރެއް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްދިޔަ ްފެނިގެން ްިޢއްޒަތްތެރިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދާއިރާގެ ްާމމިގިލީ ްވާ ގައި

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ގައިްަކނަޑއެިޅގެންްއެބަޮއޭވ59ްްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްހައްޔަރުކުެރވުނުއިރުްޤާނޫނުއަާސސީގެް

ްނުވާކަން ްކޮށްފައި ްއެހެން ްެއކަން ްއެކަމަކު ްކަމަށް. ްއަްނގަންޖެހޭނެ ްވަގުތުން ްސަބަބު ްހައްޔަރުކުެރވުނު ްމީހަކު މިީއްްއެ

ްދޫކޮށްލުމަށްް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްގުިޅގެން ްއެކަމާ ްއޮތީ ްއެ ްކޯޓަުކން ްޙަޤީޤަތެއް. ްއޮތް ްދަންނަން ްއެންމެން އަޅުަގނޑުމެން

ްނެިތގެންތޯް ްޤާނޫނެއް ްދިޔައީ ްމި ްކުެރިވގެން ްަކންތައްތައް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނިންމާފަ. ްޝަރީޢަތުން ްހަމަ ވެސް

ްސީދާ ްއެބަޖެހޭ. ްސުވާުލކުރަން ްމިްްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްކަންތައްތަކަށް ްހުންނަ ްބަޔާންކޮށްފައި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްހައްޔަރުކުރަންޖެހޭއިރަްށް ްކުށްވެިރން ްޢަމަލުކުރެވޭ.ްއެހެންިވއްޔާ ްއެބަ ްހިނދެއްަގއި ްބޭނުންނުވާ ްޢަމަލުކުރަން ސަރުކާރުން

ްކަންތަް ްއުޅޭ ްދޫކޮށްލައިގެން ްކުްށވެރިން ްމަގުތަކުަގއި ްކިޔަިއގެްނ ްޤާނޫނެކޭ ްމަޖިލީހުގެްޤާނޫނެކޭ ްރަްއޔިތުންގެ އްަތއް،

ްފެނުނުް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނުޖެހޭ. ްނަގާކަށެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޒިންމާ ްކަމުގެ ްުއޅޭ ްމި ްއަުޅވަިއގެން ބޮލުގައި
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ްެއް ްފޮނުވައިގެން ްފުލުހުން ްައށް ްފުނަދޫ ްއާއި ްތުލުސްދޫ ްެވސް ްވަިނކޮށް ްބަޔާންކުރެވިަފއި ނޑަެއޅިގެން ްކަ ޤާނޫނެއްގަިއ

ނޑުމެންނަށްްފެނުނުްްތަނުގައިްތިބި ަރއްޔިތުންނަށްްބިރުދައްކައިްއެްމީހުންނާްދޭތެރޭގައިްކަންތައްަތއްްކުރިްގޮތް.ްއަުޅގަ

ްމަންޒަރު.ް ްވިއްކާލި ްއެައރޕޯޓު ްޖީ.އެމް.އާރަށް ްވެސް ްޮއއްާވ ްފާސްކުރެވިފައި ްގޮތަކަށް ްވަކި ްޤާނޫނު މާލިއްޔަތު

ް ްގޮތަކަށް ްވަކި ްހިނގައްޖެ ްފެނިގެން ްމަޖިލީހުންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމި ްފާސްކުރެިވގެން ްޤާނޫނެއް ްބެހޭ އެްމ.ބީ.ސީއާ

ނޑުމެންނަށްްއެބަފެނޭްމިހާރުް ގޮއްސަްއޮްއވާްއެމް.އެން.ބީ.ީސްހިސާރުކޮށްގެންްސަރުކާރުންްއުޅޭްމަންޒަރުްވެސް.ްއަުޅގަ

ްއެްއގޮތަށްެވސް ްޙުކުމްތަާކ ްއެ ްވެސް ްއޮްނނައިރު ްނިންމާފައި ްމައްސަލަތައް ްކޯޓުަތކުން ްޝަރުޢީ ސަރުކާރުްންްވެސް

ްވެސްް ްއޮްތއިރު ްކޯޓުން ްބުނެފައި ްދޭން ްމުސާރަތައް ްމުަވއްޒަފުްނގެ ްސަރވިްސގެ ްސިިވލް ްމަންޒަރު. ޢަމަލުނުކުރާ

ްމަހުގެް ްދެ ްމިދިޔަ ްއެބަތިބި ްމުަވއްޒިފުްނ ްސަރިވސް ްިސވިލް ްބައެއް ްވެސް ްމިހާރު ްައދި ްނޫން. ްެދވުނީކީ އަދިވެސް

ްހާލަތު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނުލިބި. ްވެސް ްކިޔާފައިްމުސާރަ ްނެތިގެންނޭ ްާޤނޫނެއް ްކަމެއް ްކޮންމެ ްއޮްއވާ ްކަންތަްއތައް ގައި

ްރިޔާީސް ްއެބަދޭ ްފެނިގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނެތް. ްހައްލުކުރެވޭކަްށ ނުޑމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ވާހަކަދަްއކަިއގެން

ްަރީއސް ްވިދާޅުވެފައި ްކަމަށް ްދޫކޮށްލާނެ ްކުށްވެރިން ްހުރިހާ ްތިިބ ްޖަލުގައި ްއެތައްްްއިންތިޚާބުަގއި ްސަތޭކަ ނަޝީދު

ްމަނިކުފާނުް ްއެ ްހުންނެވީ ްއޭރުަގއި ްފަހަރު ްއެ ްތަން. ްދޫކޮށްލެއްވި ްހަވާލުެވގެން ްވެރިކަމާ ްޤައުމުގެ ްމި ކުށްވެރިންނެއް

ްކަމަށް.ް ްކަމެއް ްކުރެްއވި ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްެއއީ ްވިދާޅުވި ްވެސް ްޖެނެރަލް ްއެޓަރނީ ްހުންނެިވ ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއި

ް ްތަން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދޫކޮށްލި ްކުށްވެރިން ްހޯދުމަށް ްވޯޓު ްއަނެއްާކވެސް ްގުިޅގެްނ ްއިންތިޚާބާ ްމަޖިލީހުގެ ފެނުނު

ްތަން.ް ްދޫކޮށްލާ ްމަގުމައްޗަށް ްކުށްވެރިންތައް ްމިގޮތަށް ްހަމަ ްެވސް ްގުޅިގެން ްއިންތިޚާބާ ްަކއުންސިލު ްލޯކަލް އަނެއްކާ

ްވަންޏާް ްކަމަށް ްކުަރއްވާ ްކަންތައްތައް ްގޮތަށް ްމި ްހެދިކަމުގައިްްއެހެންވީމާ، ްޤާނޫނެއް ްކިަތންމެ ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

ްހޯދަންް ްހައްލެއް ނޑުމެން ްހޯދޭނެްގޮތެއްްނެތޭ.ްއަޅުގަ ްހަްއލެއް ްކަމަކަށް ްއެްއވެސް ްމިއިން ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ވިޔަސް

ްމަސަް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފުރަތަމަ ްަތންފީޛުކުރެވޭތޯ ްވެސް ްޤާނޫނުތައް ްހުރި ްމިހާރު ްކަމަށްވަންޏާ އްކަތްކުރަްންބޭނުން

ްބޭފުޅުްން ްއެ ްއެބަފެނޭ. ްމަންަޒރު ްއުޅޭ ްަމގުމަތީ ްކުށްވެރިންަތކެއް ްއެތައް ްތިބި ްިއއްވާަފިއ ްޙުކުމް އެބަޖެހޭ.

ްމިފަދަް ްއެްއޗަކީ ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނެތިގެންތޯ؟ ްކޮންޤާނޫނެއް ްއުެޅނީ ްމި ހައްޔަރުނުކުެރވިގެން

ްޙަޤީޤަުތގަ ްހަދައިގެން ްނޫންކަން.ްމިކަންކަންްޤާނޫނުތައް ްއެއް ްިނޔަތެްއގަ ްރަނގަޅު ްއެއީ ްކަަހލަ ްއެްއވެސް ްއުޅެނީ ްމި އި

ްމިް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކިޔަިއގެން ްޤާނޫނޭ ްހާސިލުކުރަންަކން.ްސަންސެޓް ްމަޤުޞަދުތަކެއް ްސިޔާސީ ްއުޅެނީ ްމި ކުރަން

ް ްމިއީ ްޤާނޫނަކީ ްއިުރއޮްއޭސ ްމި ްއެބަިއވޭ. ްއަޑު ްވާަހކަދައްކާ ްވަރަށް ްލިބިދޭްތަނުގައި ްރަްއޔިތުންނަށް ޤާނޫނުއަާސސީގެ

ްޤާނޫނެކޭް ްއުޅޭ ްފާސްކުރަން ްެވގެން ްއޮއްސަން ްއިރު ްޗެްޕޓަރަށް ްދެވަނަ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނިގުަޅިއގަންނަން ޙައްޤުތައް

ްހާސިލުވާް ްމަޤުޞަދުތަކެއް ްރަނަގޅު ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ނޑުމެންަނކަށް ްއަޅުގަ ްސަބަބުން ްމީެގ ްދަންނަވާނީ. އަޅުަގނޑު

ްނު ްއަމާތަނެއް ްމިނިވަންކަމާއި ްދިވެހިންގެ ްފެންނާނީ ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތަން.ްފެންނާނެ. ްދާ ްއޮއްިސގެން ްއިރު ންކަމަށް

އެހެންވީމާ،ްމިފަދަްހަމަްމިްޤާނޫނާްހަމަްސިމިލަރްއެއްކަހަލަްމަޤުޞަދުތަކެއްްހާސިލުކުރެޭވްގޮތަށްްމިހާރުްހުށަހެޅިފައިް
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ްއޮތީ ްމި ްހުށަެހޅިފައި ްވެސް ްއިޞްލާޙު ްވަކިްމިއޮތް ްނުފެނޭ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްފާސްކޮށްގެން ްއިޞްލާޙު ްމި ްއެހެންވީމާ، .

ްމީހެކޭްކިޔާފަ.ްއެްގެްނގޮސްް ްވާނެްތަނެއް.ްދެންްހަމަްކޮންމެްމީހަކުްވެސްްގެންދަންވީްމިއީްގޭްނގެްއގެ ރަނގަޅުކަމެއް

ްހަދާނުހަ ްނުހުންނާނެ. ްދެން ްެވސް ްމީހެއް ްއެނގޭނެ ްވާނުވާ ްމީހަކަްށ ްއެ ްދެން ްމީހެއްްބަހައްޓާފައި ްއެނގޭ ްއެއްެޗއް ދާ

ވެސްްނުހުންނާނެ.ްއެްމީހަކަށްްވެސްްނޭނގޭނެްއެްމީހަކުްގެންގޮސްގެންްމިްއުޅެނީްކީްއެވގެންްކަމެއް.ްެއއީްމިްގޮތަށްް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމަޖިލީހުގެ ްލީަޑރުން ްސިޔާސީ ްއަދި ްމިއީ ްއެބަތިބި. ްޢަމަލުކޮށްފައި ްސަރުކާރުން ްމި ްެވސް ްކުރީަގއި މީގެ

ް ްނިކަމެތިްމެންބަރުންނާ ްއުޅޭ ްމި ްޕާޓީަތކުަގއި ްއެކި ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރެއްިވއިރު ްކަންތައް ްމިގޮތަށް ދޭތެރޭ

އެކްިޓވިސްޓުން،ްއެަބއެްއގެްަފރުދީްޙައްޤުތައްްހޯދަންްނިކުެމގެންްުއޅޭްމީހުންނާްދޭތެރޭްައދިްކިހިނެއްތޯްމިްސަރުކާރުްން

ިނޓީގެްވެސްްއެޓެންޝަންްލިބޭަފދަްބޭފުޅުންްގެންގޮްސގެންްކަންތައްްކުަރއްވާނީ.ްިމއީްބޮެޑތިްއިންޓަރނޭޝަނަލްްކޮމިއު

ްކިތައްް ްގޮސް. ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހުރިކަން ްޢަމަލުކޮށްފައި ްނެތި ްބެލުމެއް ްޤާނޫނަކަށް ްމީހުން ްމި ވެސް

ްއެ ްވެސް. ްއެނގޭނީ ްކިހިނެއްތޯ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްކުރާނީ. ްގޮތަށް ްމި ްކަންތައްތައް ްދޭތެރޭތޯ ހެންވީމާ،ްނިކަމެތިންނާ

ްައޅުަގނޑުމެންނަކަށްް ްބާރުތަކެއް ްމިފަދަ ްސަރުކާރަކަށް ްނެްތ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ްކުާރަކށް ްކަންތައްތައް މިކަހަލަ

ްެއއުޭޅް ްމަގުމަތީގައި ްމިހާރު ްތަންފީޛުކޮށްފައި ްޤާނޫނުތައް ްހުރި ްމިހާރު ްފުރަތަމަ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ނުދެވޭނެ.

ް ްހައްޔަުރކޮށްފަިއ، ްކަމެްއްކުށްވެރިންތަްއ ްހުރިހާ ްއެ ްަހއްޔަުރކޮށްފައި، ްކުްށވެރިންތައް ްތިބަ ްެއ ްޙުކުމްކުެރވިފަިއ މިހާރު

ނޑުމެންނަކަށްް ްއަުޅގަ ްޫނނިއްޔާ ްނެތިްއޔާ ްގޮެތއް ްއެްއވެސް ްަވޑަިއގަންނަވާށޭ. ްދައްކަން ްވާހަކަަތްއ ްމި ްދެން ނިންމާފައި

ްނުގަެނވޭނެ.ްޝުކުިރްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ޤާނޫނުއަސާސީްއިންްދެވިަފއިްހުރިްއަސާސީްޙައްޤުތަެކއްްިނގުޅަެއއްް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެމް.ޑީ.ީޕް ްއަރުވާނަން. ްފުރުޞަތު ްސަމީރަށް ްއަޙުމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދިްއދޫ ނޑު ްއަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ.

ްމިނިޓުއިރު.4ްްއަށްްބާކީްއޮތީް

ް

 މީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަުޙމަދުްސަ

ްޕާލަމެންޓްރީް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްފުރަތަމަވެސް ްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްދަންނަވަމުންްވަރަށްް ްމަރުޙަބާ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްލިިބވަަޑއިގަތީމަ ްލީޑަރުކަން ްމެޖޯރިޓީގެ ްމަނިަކށް ްީލޑަރުްމޫސާ ގްރޫޕުގެ

ް ްޢިއްޒަތްެތިރްޒިންމާދާރުކަމާ ްިއލްތިމާސްކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންދެވުމަށް ްއަާދކުރަްއވަމުން ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްެއ އެުކަގއި

ްދެންް ްނަހައްދަވައި، ްޤާނޫނެއް ްކަންނޭނގެ. ްވާހަކަފުޅެއް ްރަނގަޅު ްނެތް. ްކަމެއް ްހަދާނެ ްޤާނޫނެއް ރައީސް،

ްގޮތްގޮތް ްގެންދެޭވނެ ްކުރިއަށް ްވެސް ްޝަރީޢަތްތައް ްްއެހެންނަމަވެސް ްމާއްދާަގިއ253ްްޤާނޫނުއަސާީސގެ ވަނަ

ްނެތްް ްޤާނޫނުަގއި ްގޮތަށް ްއޮތް ްެއކަން ްޝަރީޢަތުގައި ްކަންކުރުން.ްިއސްލާމީ ްއެްއގޮތަށް ްއޮތީ.ްޤާޫނނާ ްމި ބަޔާންކޮށްފައި
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ހެނޭ.ްކަމަށްްވަންޏާްކުެރވޭނެްގޮތްްއެްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްޤަުއމުގެްެއއްެވސްްކަމެްއްނުކުރެިވގެންްއުެޅއޭްބުނާކަށްނުޖެ

ނޑަކަށްްހިެޔއްނުޭވްމިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސްް އެކަމަކުްއެކަންްައޅުަގނޑުމެްންއެގޮތަށްްދޫކޮށްަލއިގެންްތިބޭްނަމަްއަޅުގަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްދާއިރަށް. ްހިސާބަށް ްއެހާ ްވާނެހެނެއް ްތަނަކަށް ްއޮންނަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ވެސް

ްވިސް ްއެބަެޖހޭ ްއެކުަގއި ްދާއިރާެގްޒިންމާދާރުކަމާ ްއުތުރު ްގަލޮޅު ނަޑށް ްރައީްސ،ްއަުޅގަ ނާވަަޑއިގަންަނވަން.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިް ްކަންޮބޑުވުން ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުގެ ްމައްސަލައިގައި ްމި ްާވ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެ ްގަލޮޅު ްމާފުކުރަްއވާތި. ްދާއިރާެގ، ްދެުކނު ްއެބައޮތް. ްއަޙްމަދުްމައްސަލަިއގައި ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިާރގެ ކުނު

ނޑަްށްހަމަް މަޚްލޫފު.ްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްމައްސަލައާްގުޭޅްގޮތުންްއަުޅަގނޑަށްްފާހަގަކުެރވޭްަބއެްއްނުކުތާތަކުަގއިްއަުޅގަ

ވަނ64ްްައި،ްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްގ58ްްަވަރަށްްކަންބޮުޑވުންްހުރިްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްއޭގެތެޭރގައިްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްބައްދަލުކުރަންޖެހޭް ްހަމައަށް ްމީހުންނާ ްއެ ްވަކީލުން ްާޤނޫނީ ްއަިއސް ްހިސާބުން ްވަީކލުންގެ ްޤާނޫނީ ްބުނާ މާއްދާގައި

ްޤާނޫުނގަިއް ްލިބޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްސަންސެޓް ްއެބަ ްނައްތާލުުމެގްފުރުޞަތު ްހެކި ްނަމަ ްވާ ްކަމަށް ްބައްދަލުކޮށްފި ވަގުުތަގއި

ްތެރޭގައި ްމާއްދާތަކުގެ ްބައިްްހުރި ްމި ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްއަންނަ ްހިމެނިގެން ްމީގެތެރޭަގއި ްއެއް ްމާއްދާ ްއެއް ހަމައެކަނި

ނޑަްށްމުޅިްހުރިހާްކަމަކަްށްމީގެންްހަމަޖެހޭްއުސޫލަކަށްްއެކަންްކުެރިވގެންްދާްކަމަކަށްް ބައްޓަންކުރެވިަފއިްއޮތީމަްއަުޅގަ

ްއަުޅގަ ްއެާއއެުކގައި ްހަމަ ްނުުކރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ްއޮތްްއަޅުަގނަޑކަށް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުެރވޭ ނޑަށް

ްތެރޭގަިއް ްނިޒާމުގެ ްޝަރުޢީ ްބަޔާންކޮށްަފއިވާ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްތެރޭަގއި އިޞްލާޙުގެ

ްަޢދުލުއިންޞާ ްބުނެފައި ްއެބައޮތް ްހަނިކުރަްއަވއި،ްއެއަށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއޮތްްމަގު ްބެލުމަށް ްގާއިމުކުރުުމގަިއްކަންކަން ފު

ްނިންމަންޖެހޭނޭ.ް ްޢަދުލުއިންޞާފުން ްކަމަށް. ްރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ްކަންތައްަތކަށް ްބުނެފައިވާ ްމި ްބިލުގައި ްމި ވެސް

ްކަހަލަް ްނަީފވާ ްއެކަން ްާދއިރު ްކަންތައްތަކެއް ްހިސާބަށް ްއިންޞާާފ ްެއއީ ްކުރެވުނީމަ ްގޮތަްށ ްއެ ްެއކަން އެހެންވީމާ،

ނޑެއްްޤަބޫލެއްްނުކުރަންްއެްގޮތަށްްއެކަންްކުެރވިދާެންްގޮތަކަށްްޤާނޫނުންްއެކަން ބުނެފައިްއެްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުގަ

ނުޑްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިްޤާނޫނުއަސާސީންްލިބިދީފައިް ކަމަކަށް.ްހަމަްއެއާއެުކަގއިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ްކަން ްއެ ްގޮތަކަށް ްނިުގޅައިގަެނވޭ ްޙައްޤުތަެކއް ްއަާސސީ ްއަނގައިންނުބުެންވާ ްެއްއވެްސްގޮތަކުން ްހަމަ ްކުރެވޭއިރު ަކން

ްބަެއއްް ްތިއްަބާވއިރު ްހޯއްަދވަިއގެން ްޙައްޤު ްހަނުހުރުމުގެ ްނުަވތަ ްހިފަހައްޓަިއގެން ްޙައްޤު ްހަނުހުރުމުެގ މައްސަލަތަކުަގއި

ް ްމިސާލަކަށް ްހާލަތްތަކުގައި ްބައެްއ ްބޭފުޅުން ްއެ ްަފރާތްތަކުން ްބައެއް ްހާޒިރުކުރެވޭ ްބުނީމަްފަހަރު ްދޭން ްޓެސްޓު ޫޔރިން

ްހަނުހުރުމުގެް ްވިދާުޅވި ްދެްއެކވިއިރު ްވާހަކަފުޅު ްބޭފުޅުން ްހުންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްބައެއް ްއިޖާބަނުދީ ްއަށްްވެސް ްއެ ވެސް

ްޙައްޤުް ްހަނުހުރުމުގެ ްބޭުނންވަނީ ްދަންނަވަން ްއަޅުަގނޑު ްނެތޭ. ްކަމެއް ްކުެރވޭނެ ްއޮތުމުންެނއް ްހަމައެކަނި ޙައްޤު

ނޑުމެންނަށްްނިގުޅަިއގަތު ްއަުޅގަ ްމަްއަސލަތަކުގަިއ ްބަެއއް ްފަހަރު ްބައެއް ްހޯަދއިގަތީމަ ްޙައްޤު ްއެ ްފަހަރު ްބަެއއް މުން

ްހަމަލާދިނުމާް ްއެްއޗެހިން ްޫތނު ްއާއި ްމާރާމާރީ ްޚާއްޞަކޮށް ްމަްއސަލަތަުކގައި ްއުސޫލީ ްބޮެޑތި ްއެންމެ ްއުޅޭ ދިމާވެގެން

ފަިއވާްފަރާތްތަކަކަށްްނުވަތަްއޭނަްެއކަންކޮށްފައިްއެވަނީްކޮންކަހަލަްމިކަހަލަްކަންތައްތަކަށްްބަާލިއރުްއެްކަްނކަންްކުެރވި
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ްބޭނުންކުރުމުންނެއް.ް ްޙައްޤު ްދެންނެވި ްމި ްނުލިބޭ ްފުުރޞަތެއް ްވެސް ްބަލަން ްހުރެގެންކަން ްކޮންގޮަތކަށް ހާލަތެއްގައި

ްހު ްމި ްޤާނޫނުގަިއ ްސަންސެޓް ްެއާއއެކު ްހަމަ ްހޯްއެހެންވީމާ، ްހައްލުތަެކއް ްކަމަކަށް ްވަިކްދަރިހާ ްފަހުގައި ްދިނުމަށް އި

މުހުލަތެއްގެްތެރޭަގއިްޤައުުމގެްހާލަތާްމެދުގައިްވިސްނުމަށްްަފހުގައިްއެްކަންކަންްރަނގަޅުްވީމަްއަނބުރާްެއކަންްރުޖޫޢަް

ްވާްގޮތަކަށްްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްޤާނޫނުްމިގޮތަށްްބަދަލުގެނައުމަށްްފަހުގައިްމިއީްދާއިމީްޮގތަކަށްްއޮންނާނެްޤާނޫނަކަށްް

ްކަމަްށް ްލިބިދާނެ ްއަދަބު ްމިކަމުގައި ްހިތްހަމަނުޖެހުމާއި ްަކމުގެ ްމިކަން ްއަބަުދވެސް ްޤައުމުަގއި ްމި ްނަމަ ްވާ ްކަމަށް ވެއްޖެ

ްހީވާްފަރާތްތަކެްއގެްމައްސަލަަތއްްއަބަދުެވސްްއޮންނާނެ.ްއަިދްހަމަްއެއާއެުކަގއިްސިޔާސީްޮގތުން...

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޙަމީދުهللاްއިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްމެންބަުރްޙަމްދޫންްޢަބްދު

ްދާއިާރގެް ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްަކމަކީ ްެއއް ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކޮށްލަން ްެވސް ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ.

ްވާހަކަް ްފޯރަމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްގޮތުން ްބެހޭ ްޤާނޫނާ ްިމްވާ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއަޙްމަުދްމަޚްލޫފު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެިކއެކިްދައްކަމު ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެބަެޖހޭ. ްކުރަން ްފިކުރުތަކެއް ްބޮޑެިތ ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގެންދަާވއިރު ން

ްތަންް ްދާ ްޖެހިގެން ްުކލަތަކެއް ްސިާޔސީ ްބޮޑު ްވަރަށް ްތަންފީޛުކުރުމުަގިއ ްާޤނޫނުތައް ްއެ ްހެދިގެން ޤާނޫނުތައް

ްގޮ ްބެހޭ ްޤާނޫނާ ްމި ްއެބަދޭ.ްއަދި ްފެނިގެން ްވެްސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްނުވަތަ ތުން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްފެންނާތީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތަން ްދާ ްކުލަޖެހިގެން ްސިޔާީސ ްމީގެ ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްޤަބޫލުކު ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްުނވާނެ ްނިންމައިގެން ްގޮެތއް ްދޭތެރޭގައި ްބިލާ ްމި ްޫނނީ ްފިކުުރކޮށްފައި ރަން.ްމިކަމުގައި

ްފުލުްސްފުލުްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ްބަލާއިރު ްއަޑުަތކަށް ްބައެއް ްދާ ްއިވެމުން ްފަރާތުން ހުންގެ

ްުނވަަތް 6::27ް އޮފީހަށ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްެއކަމަކު ްވިދާޅުވެަފއިޭވ. ްބޭފުޅުން ްއެ ްކަމަށް ްހުށަހެޅިފައިާވ ްެއއް މައްސަލަ

ްއޮފީހަށް ްޕީ.ޖީ ްއޮފީހުން ްހަމަްްފުލުސް ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްއޭގެތެޭރގައި ްމަދު، ްވަރަށް ްހަމަ ްވަނީ ފޮނުވިފައި

ްކޯޓުްން ްއަދި ްކޯޓުން ްވިދާޅުވޭ ްއެބަ ްއިތުރުން ްމީގެ ްވަނީ. ްމި ްފޮނުވާފައި ްއަދަދެކޭ ްމަދު ްވަރަށް ދަޢުވާކުރެވިަފއި

ްއެންމެް ްވަނީ ްމި ް 86 ޙުކުމްކޮށްފައި ްދެން ް 28111 ނުވަތަ 27111މައްސަލަައކަށޭ. ްމައްސަަލްާއ ްއަދަދަކަށް ގާތް

ްވާއިުރްހަމައެކަނިް ްގޮތަްށް 3121، :311 ހުށަހެޅިފައި ްކުެށއް ްތެެރއިން ްމައްސަލަަތކުގެ ްހުށަހެޅުނު ްއަހަުރްވެސް ވަނަ

 މަްއސަލައޭްޕީ.ޖީްއޮފީހަށްްފޮނުވާފައިްވާްކަމަށްްވަނީ.ްއަދިްޭއެގތެރެއިންްޙުކުމްކޮށްފައިްވަނީް 6111ދަޢުވާކުރެވޭްފަދަް

ްޭއގ961ަ ްމީސްމީހުންނަށްްއޭ ްބަންދުކުރެވޭ ްތަޙުޤީުޤކުރުމަށް ްޮޕއިންޓަކީ، ްެއއް ްމުހިއްމު ްއެންމެ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްވަނީ. ިއ

ްޤާނޫނެއްް ްވާ ްބައްޓަންކުރެވިފައި ްގޮތަށް ްހިފެހެއްޓޭ ްޙައްޤުތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްނުވަތަ ްފިޔަވަޅުތަެކްއ ްބޮޑެތި ވަރަށް

ްތުހުމަތުކުރެ ްެއބަޖެހޭ. ްވިސްނަން ްކޯޗަކަށްތޯ،ްހެދިގެންދާއިރު ްތުހުމަތު ްމި ްބިނާކޮށްފައިޯތ ްކޮންފެންވަރަކަށް ވޭއިރު

ްވަންޏާް ްކަމަށް ްދީފި ްވަންޏާ،ްބަޔާނެއް ްކަމަށް ްބުނެފި ްެއްއޗެއް ްގޮތަކަްށ ްމިވެނި ްއޮިފސަރެއް ްފުލުސް ތުހުމަތުކުރެވެނީ.

ްދަންނަަވން ްއަޅުަގނޑު ްއެބަޖެހޭ. ްިވސްނާލަން ްވެސް ްތުުހމަތެއްތޯ ްފެންވަރުގެ ްސަންސެޓްްްބަންދުކުރެވޭ ްއުޅެނީ މި
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ޤާނޫނުގެްވާހަަކްދެެކވެމުންދާިއރއެއަްށްއިޞްލާޙުަތކެއްްގެްނނަމުންދާްވާހަކަތަކެްއްދަްއކަމުންދާއިރުްެއްޤާނޫނުްެއކަށޭނަް

ްމިހާރުް ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ްމަަސއްކަްތ ްބިލުގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްމިހާރު ްވަންޏާ ްަކމަށް ްބައްޓަްނކުރެިވއްޖެ ގޮތަކަށް

ް ްއެންެމްކޮންމެހެން ްމީގެ ްއެކަަމކު ްފާހަގަކުަރްއވާފައިވޭ. ްއެކަން ްމެންބަރުން ްބަެއއް ްއެއީ ްކުރާަކށްނުޖެހޭނެ. ތަކުރާރުކޮށް

ްކަުމަގިއް ްތަންފީޛުކުެރވުނު ްޤާނޫނެއް ްކޮންމެފަދަ ްއަީކ ްނުކުތާ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްިވސްނަންވީ ްވެްސ ްއެންމެން މުހިއްމު

ްވިޔަ ްކަމުގައި ްތަޞްދީޤުުކރެވުނު ްނުވަތަ ްސިޔާީސްވިޔަސް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްތަންފީޛުކުރުމުގައި ްޤާނޫނެއް ްެއ ސް

ްމިނިވަންް ްގެއްލިގެންދާނޭ. ްހަމަ ްެވސް ްމިނިވަންކަން ްއެިކއެކި ްއޮތް ްޤައުމުގައި ްމި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދާ ކުލަޖެހިގެން

ްދެން ްހިނގައިދާނޭ. ްފެންވަަރށް ްދަށް ްެވސް ްވުރެ ްފެންވަރަްށ ްއޮތް ްމިހާރު ްޙަޤީޤަތުަގއި ްެވސް މިއީްްޑިމޮކްރަސީ

ނޑުމެންގެްއެންެމްފިކުރަކީ،ްއަުޅަގނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުގެްތެރޭގައިްދެކެވުުން އަޅުަގނުޑގެްއެންމެްބޮޑުްފިުކރަކީ.ްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުތަކެއްް ްއެަބވޭ ްފާހަގަކުރައްވާަފއި ްހަމަ ްވެސް ްމެންބަރުން ްމަތިން ްފަހަރު ްއެކި ްއެނގޭ ްއެބަ ްއަހާއިރު ވާހަކަތައް

ޛުކުރުމުަގއިްހަމަްއެކިްފެންވަރަށް،ްއެކިްކަންކަމަށްްއެކިްެފންވަރަށްްރިޢާޔަތްކުރަމުންްމިްއެބަހުއްޓޭ.ްއެްޤާނޫނުްތަންފީ

ްތަންފީޛުކުރަމުންދޭ.ް ްއެބަ ްކަންތައްތައް ްހަރުކަށި ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްހަމަ ްއެބަ ްނެތަސް ްއޮަތސް ްޤާނޫނުތައް ްބައެއް ދަނީ.

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްބަލައިލި ްޢަމަލުތަކަށް ްއޮތަްސްފުލުހުންގެ ްޤާނޫނެއް ްއަދި ްފެނިގެންދޭ. ްއެބަ ް ންނަށް

ނެތަސް،ްޤާނޫނާްެއއްްގޮތްްާވްގޮތަށްްވިޔަްސްނުވަތަްތަފާުތްގޮތަކަށްްިވޔަސްްުނވަތަްތަުރޖަމާކުރެވޭްގޮަތކުންްވިޔަްސް

ްކުރަްއވާ. ްއެބަ ްކަންތަކެއް ްބޭނުންވާ ްކުރައްވަން ްރައްކާްފުލުހުން ްަރއްޔިުތންގެ ްއާއްމު ތެިރކަމަށްޓަކަިއްއެަކމަކު،ްމިކަހަލަ

ްައކީް ްބަހަނާ ްފެނިފަިއްއެއަްށްދެެކވޭ ްތަން ްދާ ްތަންފީުޛނުކުރެިވގެން ްހަމަ ްވެސް ްކަްނތައްތައް ްކަހަލަ ްބައެއް ކުރަންޖެހޭ

ނޑުްޤަބޫލުުކާރް ޤާނޫނެއްްނެތުމޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަށްްއަޅުަގނޑުމެންްކުޅޭއިުރްވަރަށްްބޮޑަށްްވިސްނަންްއެބަޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ްމިހާ ްއެކަށީގެްނާވްގޮތުަގއި ްފުލުހުންނަށް ްވެްސ ްދަށުން ްޤާނޫނުތަކުގެ ްހެދިފައިާވ ްމިހާރު ްއެބަހުރި ްފުރުޞަތުތަެކއް ރު

ްއަދިް ްމަސައްކަތްކުެރއްވޭނެ. ްހުއްުޓވުމަްށ ްކުށްތައް ްބޮޑެތި ްބަެއްއ ްނުވަތަ ްކުރެްއވުމަށް ްމަސައްކަތްތަެކްއ ޢަމަލުތަކެއް

ްވެް ްތެރޭގައި ްޤާނޫނުގެ ްއިޞްލާޙުކުރެވެމުންދާ ްމަސަްއކަތްތަެކްއްމިހާރު ްމީގެ ްވެސް ްއިޞްލާޙުކުރުމުގައި ްޤާނޫނު ސް

ްވެސްް ްއަށް ްމަރުޙަލާ ްއޮތް ްމިހާރު ްޤާނޫނު ްސަންސެޓް ްިވސްނާަވޑަިއގެން،ްމި ްދޭތެރޭގައި ކުރެވޭނޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިކަމާ

ްދަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްއެދެިވގެންވާ ްދެްއވުމަކީ ްވޯޓު ްމިއަށް ްމެންބަރުން ްވާހަކަޮކުޅްވިސްނާަވޑަިއގެން ނަވަމުން

 ނިންމާލަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްްމާމިގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޚްލޫފުްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްބިުލގެްރޫޙަްށް `.ްއާެދ،ްައޅުަގނޑު

ްދަ ނޑު ްއަުޅގަ ްޙައްޤުަތކާިއްބަލައިލާއިރު ްއަސާސީ ްދެވިފަިއވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްބޭނުންވަނީ، ންނަވަން

ްގޮތަކަްށް ްކުރު ްފާްސކުރެވިފަިއވަނީ. ްއެ ްގޮތަށް ްއަރަިއގަނެވޭ ްކަންަތއްތަކަށް ްގިނަ ްވަރަށް ްހުރި ްބާބުގެ މިނިވަންކަމުގެ
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ްޢި ްބޭނުންަވނީ، ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްައުޅގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއަނބުރާްދަންނަވާ ްބިލު ްއެ ްއަރިހުން ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްައޅުަގނޑުމެންނަްށް ްމިިނވަންކަން ްވާ ްލިބިފައި ްރަްއޔިތުނަށް ްދިވެހި ްާޤނޫނުއަސާސީން ްއެއީ ްއާދެ، ނަންގަވާށޭ.

ނޑުމެންްކަންތައްތައްްބަްއޓަންކުރުމުގެްބަދަލުގައިްމިއަުދްއަޅުަގނޑުމެންްވިސްނަންް ީވްނިގުޅިގެންދާްފަދަްގޮތަކަށްްައޅުގަ

ްގޮތަކަްށް ްވެެދވޭނެ ްކަންތައްތަކެއް ްދޭންޖެހޭ ްމީހުންނަށް ްއުސޫުލން ްއިންސާނީ ްއަދި ްތަރައްީޤވުމާއި ްޤައުމު އަޅުަގނޑުމެން

ްދަްސކޮްށް ްކަންތައްތައް ްމީހުންގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެޮގތަށް ްބައްޓަންކޮށް، ްއެްއޗެހި ްޤާނޫނުތަކާ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެން ްމަްއަޗށް. ްކުރުުމގެ ްޤާނޫނެްއގެްޓްރެއިނިންގ ްވެސް ްއަނެއްކާ ްައޅުަގނޑުމެން ްބާރުތަކެއް ްމިފަދަ ނަމަވެސް،

ނޑުމެންްވިސްނާލަްންއެބަޖެހޭ.ްވޭުތވެދިަޔްމާޒީެގް ސިފައިަގއިްދިނުމުންްދެންްަކންތައްތައްްެވގެންދާނެްގޮތާްެމދުްއަުޅގަ

ްވާަހކަ ްއަނިޔާތަުކގެ ްލިބިފައިވާ ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްތަކުރާރުޮކްށްްދުވަސްތަުކގައި އަޅުަގނޑުމެން

ްބާވަތުެގް ްމި ްފުލުހުންނަކީ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއޮތީ ްވިސްނަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްހިނދު ްގެންދާ ހަނދާންކުރަމުން

ްއޮތްް ްދެވެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއުފެއްދުމަށްޓަކައި ްބަަޔކަްށ ްޤާބިލު ްެދނެގަތުމުގައި ްތަޙުޤީޤުކޮށް ކަންތައްތައް

ްކަ ްޤާނޫނީްވަސީލަތްތަާކއި ްއެހެންނަމަވެސް، ްކުރުން. ްއެގޮތަށް ްއެބައިމީހުން ްއަިދ ްއެހީތެރިވެދީ ްއެމީހުންނަށް ންތައްަތއް

ްަކނަޑއަޅަންވީް ްނިޔާ ްހަދައި، ްބޮޑަށް ްމާ ްޤާނޫނުތަކެއް ްގޮަތށް ްޙުކުމްކުެރވޭނެ ްމައްޗަށް ނޑިޔާރުްނެގ ްފަ ހައިސިއްޔަތުން

ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްފަށައިފިްއޔާ ްިކޔައިދޭން ްްގޮތްތައް ްފަހަތަށްހެން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްދާނީ ވަަނ2:43ްްައޅުަގނޑުމެން

ްނެތް.ް ްޤަބޫލުކުރެވޭކަށެއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއއަށް ްއެހެންވީމާ، ްޖެހިލަންވީ. ްފަހަތަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްހަމައަށް އަހަރާ

ނ ްައޅުގަ ްކަންތައްތައް ްމި ްއޮތީ ްޤަބުލުކުރަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހާލަތުން ްމިއޮތް ްއިޞްލާޙުކޮށްްއަޅުަގނޑުމެން ޑުމެން

ްބޭނުންފުޅުާވް ްވައްަދވަން ްިބލު ްމި ްއެދެނީ ްމެންަބރުންގެްއަރިހުން ްިޢއްޒަތްތެރި ރަނގަޅުކުރުމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު

ްއަިދް ްމަްއޗަާށއި ްަކންތައްތަކުގެ ްހުރި ްބާުބގައި ްމިނިވަންކަމުގެ ްޙައްޤުތަާކއި ްއަސާސީ ްދެންނެވިހެން ްމި ްވަންޏާ ކަމަށް

ްއެބިލުންްއަޅުަގނޑުމެންް ްއަލުން ްއަނެްއކާ ްއުިނޮކށް ްކަންތައްތަްއްޭއގެން ްުހރި ްމަްއޗަށް ްގޮތްކިޔުުމގެ ނިޑޔާރުްނނަށް ްފަ ގެ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްއެދެނީ. ްއަރިހުން ްމެންބަރުންގެ ްިޢއްަޒތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްގެްނދިޔުމަށް ްއަނބުރާ ވެއްެދވުމަށް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްހަމައެހެންމެ، ްކުރުމަށް. ްމިކަން ްވެްސްްވަގުތުަނގާނުލާ ްޤާނޫނުގައި ްސަންސެޓް ްއޮތީ، ދަންނަވާލަން

ްސަރުކާރުންް ްބިލަކީ ްއެ ްވެސް ްމިހާރު ްބެލުމުން ްރިޢާޔަތްކޮށް ްމަްއޗަށް ްކަންތައްތަކުގެ ްބުނެފައިާވ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ް ްދާއިރު ްވާހަކަދައްކަމުން ްމައްޗަށް ްބިލުގެ ްއެ ްބިލެއް. ްއޮތް ްއަތްމަތީަގއި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ވެްސްހުށަހަޅުއްވަިއގެން

ްއެކަންް ްވަންޏާ، ްކަމަށް ްގެންދެިވދާނެ ްމަޖިލީހުން ްމި ްނިމި ްކަންތައްތައް ްބިލުގެ ްއެ ްޭއގެތެރެިއން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބިލުެގް ްދެ ްމި ްޕެރެލަލްކޮށް ްޙަޤީޤަތުަގިއ ްއެހެންވީމާ، ްއެަބދޭ. ްހިމެނިގެން ްއޭގެތެޭރގަިއ ްމިބަިއ ްހަމަ ްވެސް ކުރާއިރު

ްގެން ްއެްއގޮަތށް ްއެްއކޮށް ްމިއިްންމަސައްކަތް ްދަންނަވާލީ. ްވާހަކަ ްގޮުތގެ ްއެޭދ ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްނުފެންނާތީ، ދަން

ްކުރަންޖެހޭނެް ްކަންތައް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްވިސްނާލަިއގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިންޕެކްޓަށް ްނެގެޓިވް ްލިބިދާނެ ކޮންމެކަމަކުން

ްދެ ނޑުމެން ްއޮީތ،ްއަުޅގަ ްދަސްކުރަން ނޑުމެން ްއާދެ،ްައޅުގަ ްޤަބޫލުކުރާތީ. ނޑުމެންނަީކްކަމަށް ްއޮތީ،ްއަުޅގަ ނެގަންަނން
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އެއަްށވުރެްރަނގަޅުްމިްބާވަތުގެްކަންތައްތަކަށްްައޅުަގނޑުެމންނަށްްވިސްނައިގެންްކަންތަްއްކުރެވޭނޭ.ްއަދިްއެްބާވަތުެގް

ްފަރާތްތަކަށްް ްއެ ްސަރުކާރުން ްހެދުމަށް ްބަޔަކަށް ްޤާބިލު ްފުލުހުންނަކީ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްހުއްުޓވުމަށް ކަންތައްތައް

ްކަންަތއްތަކެްއްހުރިހާްސިފަެއއްެގްއެ ްހުރިހާ ްބޭނުންވާ ްހިްނގުމަށް ްގޮތުަގއި ްފުރިހަމަ ްދައުރު ްފަރާތްތަުކގެ ހީތެރިވެދީ،ްއެ

ްދެޭވް ްރަްއޔިތުންނަށް ްހިމާަޔތުގަިއ، ްރައްޔިތުްނގެ ްހެދެންވާނީ ްޤާނޫނުތައް ްމެދުެވރިކޮށްދިނުން. ްވަސީލަތްތަކެްއ ހުރިހާ

ްދެމެހެއްޓިގެންާދނެ ްފުރުޞަތުގެްްމިނިވަންކަން ްމި ްދަންނަވާލަން ްވާހަކަ ްއެ ްޤަބޫލުކުރާތީ ްަކމަށް ްމަްއޗަށް އުސޫލުތަކެްއގެ

ްބޭނުންކޮށްލީ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަފްރާޝީމްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްހޯދައިގެ ްފުރުޞަތެއް ްދެވަނަ ްބިލުގައި ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިްޝުކުރިއްޔާ ްވާހަކަދަްއކާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ން

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްކަންތައްތައް ްބައެްއ ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްމަިޖލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ބޭނުންވީ،

ނޑަށްް ޤަބޫލުކުރެވޭްގޮުތަގއިްކޮންމެެވސްްވަރަކަށްްއޮޅިފައިްވާތީ،ްއެްބައިްއަޅުަގނޑަށްްފެންނަްވަރަކުންްނުވަތަްއަުޅގަ

ްގެންދިޔައިންްްއެނގޭ ްވާހަކަެދއްިކއިުރްދަންނަވަމުން ްކުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ްބިލުގައި ްމި ްދަންނަވާލަދިނުން.ްމިހާރު ވަަރކުން

ްބޮޑުް ްވަރަށް ްހޯދަދީފައިވާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމީސްތަކުންނަށް ްވެސް ްޝަރީޢަތުގައި ްިއސްލާމީ ްއެއީ ްޙައްޤަކީ ހަނުހުރުމުގެ

ްއި ްމަރުޙަލާގެ ްޙައްޤެކޭ.ްތަޙުޤީޤުގެ ްލިބޭްއަސާސީ ްދަޢުވާ ްގޮތަކީ ްއަސްލު ްމީގައި ްވެސް ްމަޖިލީހުގައި ްޝަރީޢަތުގެ ތުރުން

ްމިތާް ނޑު ްއަުޅގަ ްސާބިތުޮކށްދޭކަށް. ްއެކަންކަން ްނުޖެހޭނޭ ްއޭނަައކަށް ްއަދި ްމީހެކޭ. ްހަނުހުރެވިދާނެ ްއަކީ މީހާ

ްބުނީް ްޙައްޤޭ ްހަނުހުރުމުގެ ްޮގތަކީ ްމިވާ ްމީހުންނަށް ްބޭނުންވަނީ،ްބަެއއް ްމި ްމިްސާފުކޮށްލަދޭން ްތަޞަްއވުރަށް ްޢާއްމު މާ

ްމިީއް ްހުރުމާ ްމަޤާުމގައި ްމީެހއްގެ ްލިބޭ ްދަޢުވާ ްމަޖިލީހުގައި ްޝަރީޢަތުގެ ްހެކިބަސްދިނުމާއި ްހެކިބަސްދިނުން. އަންނަނީ

އެަކއްެޗއްްނޫން.ްހެކިބަސްްދޭންްމީހަކުްތަނަކަށްްގެންގޮސްިފއްޔާްއެްމީހަކުްހެކިބަސްދޭންެޖހޭނެ.ްއޭނަްއަށްްޤާޟީްއޭނަް

ްއަ ްއެހެންނަމަވެސް،ްހަނުހުރުމަކީ،ްދަޢުވާްކައިރީ ްެހކިބަސްދޭންޖެހޭނެ. ްވަރަކުން ްއެނގޭ ްއަށް ްއޭނަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ހަފި

ލިބޭްމީހާްއަކީްހެކިބަސްްދޭްމީހެއްްނޫން.ްއޭނަްއަކީްއެއީްއޭނަގެްދިފާޢުަގއިްމަސަްއކަތްުކރަންޖެހޭްމީހެއް.ްއެހެންވީމާ،ް

ް ްގޮތަކީ ްައސްލު ްގޮތުން ްޤުދުރަތީ ްއަކީ ްކަންތައްތަކެްއްއޭނަ ްހަމަ ްމައްޗަށް ްމީހެއް.ްއޭަނގެ ްއޮތް ްދިފާޢުވެފައި ްއަކީ އޭނަ

މީހަކުްހުށަހެޅިކަމުގައިްވިޔަްސްވެސްްއެްހުށަހަޅާްމީހާްއަށްްސާބިތުނުކޮށްދެވޭްކަމަށްްވަންޏާްއޭނާގެްކިބައިަގއިްކުށެްއް

ްއަކީ،ްހެކިބަ ްޙުކުމްކުރާނެ.ްދެވަނަްމައްސަލަ ްކަމަށްްޝަރީޢަތުންްވެސް ްގެންދާްމީހާްވެސްްޝަރީޢަތުގެްނެތް ްދޭން ސް

ްއެއް.ް ްހުޅުވާލާފަ ްޖަގާ ްނޯވޭ ްއިސްލާމްދީނަކު ްހެކިބަސްދެވޭކަށް ްގޮތަކަށް ްހިތަށްއެރި ްއޭނާ ްހެކިބަސްދޭއިރު މަޖިލީހުގައި

ްކަމެއްް ްފެނިފައިވާ ްލޮލަށް ްތިާމގެ ްެއއީ ްކަމަކީ ްއެ ްއަށް ްިތމާ ްއުސޫަލކީ ްއޮންނަ ްވެސް ްކަންތައްަތްއ ހެކިބަސްދިނުމުގެ

ްނުވަަތް ްނަމަ ްވަނީ ްކަމުގައި ްކަމެްއ ްއަޑުއިވިަފއިވާ ްަކންފަތަށް ްތިމާގެ ްއެއީ ްކަމަކީ ްއެ ްނުވަތަ ްނަމަ، ްވަނީ ކަމުގައި

ްކަެމއްް ްއެނގޭ ްއެއްވަރަށް ްޔަޤީނާ ްހަމަ ްއަށް ްއޭނަ ްއެއީ ްކަންތައް ްދާ ްއޭނަ ްހެިކބަސްދޭން ްއެ ްގޮތަކުން އެހެންވެސް
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ްދޭންޖެ ްހެކިބަސް ްޭއނަ ްވަނީްނަމަ،ްދެން ްދޭންޖެހޭނެ.ްއެކަމަކު،ްކަމުގައި ްހެިކބަސް ްއަހައިފިއްޔާ ްމީހަކު ހޭނެ.ްހެކިބަހަށް

ްއެހެންް ްހެކިބަސްދޭކަށެްއްނޯވޭ. ްކިަޔިއގެން ްބުންޏޭ ްބުނި ްމީަހކު ްގޮތަކަށް ްހީވާހާ ްއަށް ްޭއނަ ްގޮތަކަށް ްހިތަށްއެރިހާ ހަމަ

ކަމަށް.ްބޮޑެތިްވިޔަފާރީވެރިްނގެްމުދާްްހެކިބަސްްދެވެންްއޮންނަންޏާްދުނިޔޭގައިްކޮންމެްމީހަކީްވެްސްއެއީްކުށްވެރިްެއއް

ްތިމާް ްކަމަށް ްމިލްކެއް ްައމިއްލަ ްމީހެއްގެ ްކޮންމެ ްގޮތަށް ްހިތަށްއަރާހާ ްމީހަކު ްވެސް ްއެހެނިެހން ްނުވަތަ ްފަޤީރު އެއީ

ްވާހަކަަދއްކަފާނެ.ް ްވެސް ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްމަޖިލީހުގައި ްޝަރީޢަތުގެ ްވެސް ްދުއްވާލަން ްލޭ ްމީހެއްގެ ްކޮންމެ ހިތްނޭދޭ

ްއެކަންް ްފެންނަހެން ްއިރު ްހަމަ ްއެމީހަކަށް ްބޭނުން، ްފާަހގަކޮްށލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްޭދއިުރ ްހެކިބަސް އެހެންވީމާ،

ްކޮންމެހެންް ްައކީ ްމާނަ ްޭއގެ ްހެކިބަސްނުދޭން. ްއެކަުމގެ ްއޮންަނނީ ްއިރުޝާދުދެްއވާފަިއ ްރަސޫާލ ްކީރިތި ޔަޤީންނުވަންޏާ

ްއަ ްހިތްވަރުދެނީ ްމީހުންނަށް ްކުރުމަށް ްއަީކްކުށްތައް ްއޭނަ ްގޮތަކީ ްއަސްލު ްއިންސާނުްނގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫން. ކީ

ްދަޢުވާތައްކޮށްް ްގޮތަކަށް ްބޭނުންހާ ްއަނެަކކަށް ްއެކަކު ްނޫން.ްމީސްތަކުން ްމީހެއް ްބަދުނާމުވެފައިވާ ްކަމުަގއި ްެއއް ކުށްވެރި

ްކިތަން ްހުންނަ ްިކބައިަގއި ްއެމީހާގެ ްފޭރިގަނެ ްމުދާ ްއެމީހާގެ ްއަުގަވއްޓާލައި، ްިނގުޅަިއގެންފާެންމީހާގެ ްކަންތައްތަކެއް މެ

ްމިއީ.ް ްއުސޫެލއް ްވަރުގަދަ ްވަރަްށ ްމިއީ، ްޡާބިތެއް ްަވރުގަދަ ްވަރަށް ްއޮންނަ ނަޑއަޅުްއވާފައި ްކަ ްރަސޫލާ ްކީރިތި ކަމަށް

ްތިމަރަފުށީް ްމެުދގައި ނޑާ ްއަުޅގަ ްމުހިއްމުކަމެއް. ްވަރަށް ްއެނގުަމކީ ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިާހ ްއުސޫލު އެހެންވީމާ،ްމި

ްިމްދާ ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްއެީއ ްައޅުަގނޑު ްބަސްފުޅުތަކީ ްވިާދޅުވި ްއެ ްމުޞްޠަފާ ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި އިރާގެ

ްދަންނަވާލުުމެގް ްވާހަކަ ްކަމެއްގެ ްހުރި ްއިހުސާސްފުޅުގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްހަމަ ްއެއީ ދަންނަވަނީ

ްގޮތު ްދީނީ ްެއްއެޗހިތަކެއް. ްވިދާުޅވި ްހަމަ ްއިތުބާރުކުރަްއވާްތެރޭގައި ްވަރަށް ްތަޢުލީމަށް ްއިސްލާމީ ްއަޅުަގނޑު ްެވްސ ން

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްވިދާޅުވުަމކީ ްއެހެން ްވާހަކަަތއް ްކަހަލަ ްަބެއއް ްވާހަކަފުޅުަގއި ްެއއީ.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްމިއަުދގެ ބޭފުޅެއް

ްއެް ްހީކޮްށގެން ްެއއްެޗއް ްއެްއެވސް ްދޭތެރޭގައި ްެއމަނިކުފާނާ ްއެކަމާ ްވެްސ ްނޫން.ްއެްއގޮތަކަށް ްކަމެްއ ްރައްދުދޭނެ ައށް

ނުޑްހުރިހާްވެސްްވާހަކަްއަީކްއެހެން،ްމަޖިލީހުގެްބޭފުޅުންްވެސްްއަިދްއިސްލާމީްތަޢުލީމުގެްއެހެންް އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއެންމެންނަްށް ްހުރިހާ ްއިސްލާމްދީނުގައި ްެއއީ ްޙައްަޤކީ ްހަނުހުރުމުގެ ްއޮޅުަވއިނުލަްއވާށޭ. ްދެބައި ްމި ްވެސް ބޭފުޅުން

ވާްއަސާީސްޙައްޤެކޭ.ްހެކިބަސްްދިނުމާއިްދަޢުާވްލިބޭްމީހާްހަނުހުރުމާ،ްމިއީްމުިޅންްދެްެއއްޗެޭކ.ްޝުކުިރއްާޔްލިބިފައި

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްވަީނ ްއެދިވަަޑއިގެންފައި ްފުރުޞަތަށް ްމިހާރު އަޙްމަދުްޝުކުރިއްާޔ.

ްޖަވާބުދެްއވުމަްށް ްސުވާލުތަކަށް ްކުރެވިފަިއވާ ްއަދި ްވިދާޅުވަން ްފަހުބަސް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްމި ްހިސާބުން ްމި މަޚްލޫފު.

ްފުރުޞަތުް ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޚްލޫފަށް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްމަތީން ްގޮުތގެ ްގަާވއިދުަގއިވާ މަޖިލީހުގެ

ްއަރުވަން.ް
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ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްްާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުދާއިގަލޮޅުްދެކުނުް

ްވާހަކަދެްއކެިވް ްތާއީދުކޮށް ްބިަލށް ްމި ްފުރަތަމައިނުންްވެސް ްއެންމެ ނޑު ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ އާދެ،ްުޝކުރިްއޔާ

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެހެން ްހަމަ ްއެާއއެކު ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްފަށްފަށުން ްފަރާތްތަކަށް ްފާޅުކުރެއްވިްހުރިހާ ން

ްގޮތެއްަގިއް ްޖުމްލަ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަން. ްާވހަކަ ްއިޙްތިރާމުކުރާ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ޚިޔާލުފުޅަށް

ްމައްސަަލއެކޭ.ް ްސީރިއަްސ ްވަރަްށ ްއުޅޭ ްދިމާވެގެން ްޤަުއމަށް ްިމއަދު ްއަކީ ްމައްސަލަ ްިމ ްބޭނުންވަނީ، ދަންނަވާލަން

ްލެވު ްއެއް ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްތިއްބެިވްމިތަނަށް ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއެބަހުރި ްހަނދާން ނުޑ ްއަުޅގަ ްދުވަހު ނު

ްހައްލުކުރުމަށްް ްމިކަން ްއުފުއްެލިވވަރު. ްއަޑު ްދެކޮޅަށް ްމިަކމާ ްފާޅުކުަރއްަވއި، ްކަންބޮޑުވުން ްމެދު ްމިކަމާ މެންބަރުން

ނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީްބޭނުންފުޅުވާްމިންވަރު.ްނަމަެވސް،ްމިކަހަލަްކަމެްއްހުއްުޓަވންްކަމެއްްހު ށަހެޅޭްަވގުތުްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްސަރުކާރުންްިފއްތުމެއްްކުރިމަތިކުުރވަފާނެތީ.ް ފަހަތަށްްޖެހިވަޑައިގަންަނވާްމަންޒަރު.ްސިޔާސީްގޮތުންްއަުޅގަ

ްޖެހިލުންވެަވޑަިއގެންް ްކަމަށް ްކުރަްއވާފާނެ ްސަރުކާރުން ްިމ ްކަން ްގޮތަކަްށ ްބޭނުން ްނެތަްސ ްއޮތަްސ، ްޤާނޫނެއް

ނޑުގެްިވސްނުމުގައިްރަނގަޅުްޮގތެއްްނޫން.ްބައެއްްބޭފުޅުންް އަޅުަގނޑުމެންްހަދަންޖެހޭްޤާނޫނެއްްނަހަދަްހުރުމަކީްއަޅުގަ

ހުއްޖަތެއްގެްގޮތުންްވިދާޅުެވްއޖެ،ްޤާނޫނެއްްހެދިޔަސްްނެހެދިކަމުގައިްވިޔަސްްސަުރކާރުންްއެކަމެއްްކުރަންްބޭނުންފުޅުާވް

ނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރަންްއެކަން.ްއެހެންކަމަށްވުމާއެުކ،ްހަމަްމީގެްކުރިންްގޮތަކަށްްއެކަެމއްްއެބަްކުރައްް ާވްކަމަށް.ްއަޅުގަ

ްޢަބްދު ްގޮތަށް ްކުަރްއވާފަިއާވ ްކަންަތއް ްހަމަްهللاްވެސް ްވެސް ްކުރިން ްމީގެ ްބޭފުޅުން ްފަދަ ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ޔާމީނާއި

ގޮތަށްްމާދަންްވެްސްބޭނުންްކަމަށްްެވއްޖެްކަމަށްްާވްޤާނޫނުއަސާސީްާއއިްޤާނޫނާްިޚލާފަށްްހައްޔަރުކޮށްފަިއްބެހެއްެޓވިް

ްއިޞްލާޙުތައްް ްނޫންނަމަ ްބިލުތައް ްގުޅުންހުރި ްމިކަމާ ްމާނައަީކ ްޭއގެ ްކުރައްވާނެ. ްއެކަންތައް ްއެބޭފުޅުން ނަމަ

ްއިޞްލާޙު ްތިބުމަކީ ްފާސްނުކޮށް ްޤާނޫނުތައް ްތިބުމަކީ ްމަސައްކަތްުނކޮށް ްމިތަނުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނުކޮށްްހުށަހަޅައިގެން

ްމެންބަުރް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދައިރާގެ ްމެދު ްނުވާނެ.ްފުަވއްމުލަކު ްަބއްލަަވއިގެން ްވެސް ްެއްއގޮތަކަށް ްކަެމއް ްހައްލެއް ތިބުމަކީ

ްބޮލުގަިއް ްތިބޭްޒުވާނުންގެ ްމަތީ ްކަންކަން ްގެނެސްގެން ްއަޅުަގނުޑމެން ްމިްބަސް ްމުފީދުްފާހަގަކުރެއްިވ،ްގޭންގު ޝިފާޤު

ްގޭން ްއަޅުވަިއގެން ްބަސް ްނޫންްމި ްކަމެއް ްކުރާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްހާލެއްަގއި ްއެއްެވސް ްވާހަކަ. ްއުޅޭ ްހަދައިގެން ުގތަކަށް

ްއެކަމަކު،ް ްނަހަދަން. ްޭގންގަކަށް ްެއއީ ްގަީޑގައި ްތިބޭ ްކަންމަތީގައި ްތަނެއްގެ ްގްރޫޕެއް ްުޒވާްނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއިކީ.

ްއެބަް ްެވސް ްމިކަން ްތެރޭަގއި ްމުްޖތަމަޢުގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްެއްމިއަދު ްޤަބޫލުކުރަން. ްއެބަޖެހޭ ނޑުެމން ްއަުޅގަ އޮތްކަން

ްގޮތަށްް ްމި ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްއަޅުަގނޑަްށ ްމަސައްކަތުން ްިމކުރެޭވ ްއެހެންވީމާ، ްއެބަެޖހޭ. ްޤަބޫލުކުރަން ޙަޤީޤަތް

ްޢަމަ ްޚިލާފު ްޤާނޫނާ ްގްރޫޕްތައް، ްނޫންނަމަ ްގޭްނގުތަްއ، ްހުރި ްއުފެދިފައި ްތެރޭގައި ްމުޖްތަމަޢުގެ ލުތައްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ހިންގަމުންދާްމުޖްތަމަޢަށްްބަލައިގަންނަންްދަތި،ްވިޔާނުދާްަކންތައްތައްްކުރަމުންްގެންދާްުޒވާނުންްމިކަމުންްސަލާމަތްކޮށްް

ނޑުމެންްތަކުރާރުޮކށްްޕޮލިހުންނާްވާހަކަދެއްކީމަ،ް މިކަންްހައްލުކުރުމަށްްމީގެްސަބަބުންްފުރުޞަތެއްްލިބިގެންދާނެ.ްއަޅުގަ
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ްމު ްއެހެން ްމަޝްވަރާކޮށްްނޫނިއްޔާ ްމީހުންނާ ްބަިއވެިރވާ ްއުޭޅ ްކަމުގަިއ ްމި ްވާހަކަދެްއީކމަ ްބޭފުޅުންނާ އައްަސާސއެްއގެ

ްކުރިޔަްސް ްކަމެއް ްލިބެނީ ްފުރުޞަތު ްދުރުވަން ްމިކަންކަމުން ްތިމަންނަމެންނަށް ްބުނަނީ ްމި ްއެމީހުން ވާހަކަދެްއކީމަ

ްވެ ްމިައދު ްތެެދއް. ްއެއީ ްބޮޑޭ. ްަވރަށް ްފުރުޞަތު ްހަމަްސަލާމަތްވުމުގެ ްގެންދާ ްހަރައިގެން ްަވޅި ްގަޔަށް ްމީހެއްގެ ސް

ްވެސް،ް ްޤައުމުތަކުަގއި ްއެހެން ްއެހެންވީމާ،ްދުނިޭޔގެ ްފަހަރުން. ްއެއް ްނިމުނީ ްއެ ްަހނުހުރީ. ްއިންނާނީ. ްއެތާ މަޑުމަޑުން

ްޙައް ްފަރާތްތަްއްހަނުހުރުމުގެ ްގެންދާ ްކުްށޮކށްގެން ްބޮޑެތި ްމިފަދަ ްެވސް ްޤައުމުަތކުަގއި ްޑިމޮކްރެޓިކް ްބަެއްއްހަމަ ްފަދަ ޤު

ނުޑމެންނަށްްއެްބާރުްއެބައޮތްްިލބިދީފަ.ްއެހެންވީމާ،ްެއއްެވސްް ޙައްޤުތައްްއެބަްނިގުަޅިއގަނެވޭ.ްޤާނޫނުއަސާސީންްއަުޅގަ

ްއެކަންް ްފާްސވީމަ ްމިތި ްޤާނޫނެްއގަިއްިލޔެފައި ްޫނން.ްމިގޮތަށް ްއަދަބުތަކެްއްދޭކަށް ްބަަޔކަްށްބޮޑު ްއުޅެނީ ހާލެއްގަިއްމި

ް ްބަޔަކަށް ްަވިކްކުރާ ްތިމަންނަގެ ްނުހުރެވޭކަން. ްވެސް ްހަނެއް ްގެންގޮސްފިއްޔާ ްތަނަށް ްއެ ްދެން ްތިމަންނަ އެނގޭެނ،

ްސަލާމަތްނުވެވޭނެކަްން ްއެކަމުން ްދުރާލާ ްތިބެ ްއެނގި ްެއކަންކަން ްއެހެންވީމާ، ްނިގުޅަިއގަނޭކަން. ްއެބަ ރައިޓްސްތަެކއް

ްކުރާ ްކުެށއް ްޔަޤީން، ްއަޅުަގނޑަށް ްވެސް ްހަމަގައިމު ްއެބަްްއެނގުނީމަ ްފުރުޞަތު ްއޮންނަ ްދުރުާވން ްއެކަމުން ބަޔަކު

ނޑައެ ްކަ ްދޭ. ްޭއގެްބޮޑުެވގެން ްޔަޤީން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހިސާބުްނ ްޔަޤީންވާ ްމަރާލާނެކަން ްއޭނަ ްމަރައިފިއްޔާ ްމީހަކު ިޅގެްނ

ންނަްމީހަކުްތެރެއިންްހަމަްގިނަްްމީހުންްދުރަށްްޖެހޭނެކަން.ްނޫންނަމަްއެފަދަްކަންކަންްނުކުރާެނކަން.ްއެހެންނޫން،ްތިމަ

އަހަރަށްްތިމަންނަްލާނީްޖަލަށޭ،ްޖަލަށްްލައިފިއްޔާްތިމަންނަމެންނަްއަށްްއޭގެްއަނެއްްދުވަހުްނުކުމެގެްނ36ްްމެރިޔަސްް

ްފުރުޞަތުް ްކުރުުމގެ ްއެކަން ްޤަބޫލުކުެރވެީނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނަމަ ްވާ ްކަމަށް ްޮއވެއްޖެ ްޔަޤީންކަެމއް ްމިހުރިހާ އާދެވޭނޭ.

ވަރެްއްގޮތަށް.ްއެްއވެސްްހާލެއްަގއިްމިްއުޅެނީްބަޔަކަށްްގެއްލުންަތކެއްްދީްބޮޑެތިްއަދަބުތަކެްއްބޮޑުވެްެއކަމަށްްދެވޭްހިތް

ްދާރުލްއާ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމައުމޫން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްނޫން. ްވާހަކަދެއްކީމަްދޭކަށް ްލާ ސާރަށް

ްސްރަނގަޅުވާނޭްލާން.ްއެންމެްގިނަްދުވަްސވީްކުލިްނުދައްާކްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ،ްމިސްޓަރްޗިކޯްވެ

ްހުރިް ްނުދައްާކ ްފައިސާ ްެއހެން ްހަމަ ްބަހަްއޓާލަން. ްއެތާ ްގެްނގޮްސ ްީރއްޗަްށ ްވަރަށް ްހަަމ ްގޮތުަގއި ރެސްޓޯރަންޓުގެ

ްމަޖިލީހުގަ ްަތނުގައި ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްރަނަގޅުވާނޭ. ްވެސް ްއަުޅވާލަން ްފްރޭމްކޮށްލާަފއި ްވެސް ްބިލަށްްޗެކުތަްއ ިއ

ްމައުޟޫޢަްށް ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުން، ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްވެސް ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި

ްވެްސް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަަދއްާކއިރުަގިއ ްތެރޭގަިއ ްމަޖިލިސް ްވާހަކަދެްއކެވުން. ްވެްސ ފޯކަސްކުރަްއަވއިގެން

ްވާހަކަދެއްކޭނެ ްވެސް ްބޭރުން ްރައްޔިތުްނެގްމައުޟޫޢިން ްބުނެވޭނެ ްއެއްެޗއް ްބޭނުންވާ ްބުނަން ްވެސް ނޑުމެންނަށް .ްއަުޅގަ

ްހަމަް ްދަންނަވަީނ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްިވޔަސް، ްކަުމގަިއ ްަތނެއް ްކުރިއަށްދާ ްއޮެވގެން ްެމޖޯރިޓީ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ މަޖިލީހަކީ

ް ްމިތާ ްރީތިކޮށް ްވަރަށް ްވެްސ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދާކަމަްށވަންޏާ ްމަސައްކަތް ްމަސައްކަތްކުރާނަން.ްރީއްޗަށް ތިބެގެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކަންކަމުަގއި ްގެއްލުްނވާނެ ްދޭނަން. ްެއއްބާރުލުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަކންކަމަށް ްފައިާދވާނެ ރައްޔިތުންނަށް

ހުރަހަކަށްްވާނަން.ްެއކަންްހުްއޓުވަންްކުެރވުނުްހުރިހާްމަަސއްކަތެްއްެވސްްކުރާނަން.ްއެެހންވީމާ،ްއެްއވެސްްހާލެްއަގއިް

ްމިްއަ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްތިމަރަފުށީ ްއަޚް، ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްހަމަ ްއެުކ ްއަދަުބވެިރކަމާ ްވަރަްށ ޅުަގނުޑ
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ކަންކަންްމިްގޮތަށްްނުކުެރއްުވމަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްނަސޭހަތްތެރިވަން.ްއަުޅަގނޑުްހަމަްވާހަަކްނިންމާލުމުގެްކުރިންްެވްސް

ްދަންނަވަންްްބޭނުންވަނީ،ްމިއީ ްމިހިރީްމާްބޮޑަށްްނިގުޅައިގަެނވިފަޭއްްއަޅުަގނޑު ްޙައްޤުތައް ްމިހިރަ ގޯސްކަމެކޭ.ްީމގައި

ްކޮމިީޓއަކަްށް ްއޭރުން ްފޮނުވާލަެދއްވާށޭ. ްކޮމިޓީއަކަށް ްއެޓްލީސްްޓްމީތި ްބަލައިުނގަެންބޭރުކޮށްލުމަށްވުރެ ްބިލު ްމި ކިޔާފައި

ްމަޝްވަރާކޮށް ްއެކު ްފަރާތްތަކާ ްއެހެން ްގުޅުންހުރި ްމިކަމާ ްމީގެްންްގެންގޮްސގެން ނޑާ ްކަ ްބައެއް ނަޑންޖެހޭ ްކަ މީގެން

ްެއްއް ްފައިދާ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމީގެން ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫުލކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއިުތރުކޮށްގެން ްބައެްއ އިތުރުކުރަންޖެހޭ

ްމާޙައުލުް ްބިރުވެރި ްމިދާ ްއުޅެުމން ްމިއަދު ްއެމީހުން ްެދވޭނީ. ްޔަޤީންކަމެއް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްމީގެން ނެރެވޭނީ.

ްޢިްއޒަތްތެިރްއަ ްބަެއއް ްޤަބޫުލކުރަން. ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްާވނެ ްފުރުޞަތަކަށް ްބަދަލުކޮށްލުމުގެ ްމާޙައުލަކަްށ މާންއޮމާން

މެންބަރުްއަބަދުްވެސްްފާހަގަުކރައްާވ،ްމިްބިލުގެްެއކަނިްފާސްކުރިައކަސްްއެްަމއްސަލަްހައްލެއްުނވާނޭ.ްއެހެންްދުވަަހުކް

ްވާަހކަދައްާކއި ްމައުޟޫޢަކަށް ނުޑްއެހެން ްއަުޅގަ ްނާންނާނޭ. ްަހއްެލއް ްކުރެްއވިޔަސް ްއެގޮތަށް ްެއކަން ްވިދާުޅވާނެ ރު

ްކަމެއްް ްހުރިހާ ްމި ްރަނގަޅުކުރަންވީއޭ. ްވެސް ްބިލުތަކުން ްއެހެްނ ްހައްލުކުރަންީވއޭ. ްވެސް ްމި ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްއެހެންވީމާ ްހެދެނީ. ްމި ްއެްއޗެއް ްރަނގަޅު ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްގޮސް ްއެްއކޮށްގެން ްދެއްވާށޭ.ް، ްފުރުޞަތު އެަކމަށް

ްވެސް.ް ްޙަޤީޤަތުަގއި ނޑަކަށް ްލަ ްދީފާނެ ްގޮތުން ްސިޔާސީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްނުގެނޭ ްބިރެއް ްވެްސ ްަގއިމު ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްޒިންމާް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްފާސްކޮށްގެްނ ްގޮތަށް ްމި ްެއއްޗެިހ ްމި ްރަނގަޅު ްާމ ްައޅުަގނޑަށް އެއަްށވުރެ

ނޑަ ްއަުޅގަ ްެވްސްއަދާކުރެްއިވއްޖެއްޔާ. ްސަރުކާރުން ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ްރަނގަޅަށް ްަރއްޔިތުންނަށް ްޔަޤީން ށް

ގޯސްކޮށްްކަމެއްްކޮށްފިްއޔާ.ްެއްކުރީްގޯސްކަމެއްކަންްނޫންނަމަްރަނގަޅުކަމެއްކަންްއެބޭފުުޅންްނިންމަވާނީ.ްއެހެންވީމާ،ް

ނޑުމެްނގެްޒިންމާްއަދާކުރުމަށްްފަހަތަށްްްހައްޔަރުކޮށްފާނެްކަމަށްްބިރުން،ްއެހެންްގޮތެއްްހަދާލަފާނެްކަމަށްްބިރުން އަޅުގަ

ްކުރައްވާނެ.ް ްވެސް ްމިއަދު ްގޮަތށް ްކުރެއްވި ްކުރިން ްހަމަ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްބޭނުންފުޅުވާ ޖެހިވަޑައިުނގަންނަވާށޭ.ްކުރަްއވަން

ް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށްވާނަމަ ްއުޅެއްޖެ ްމަސައްކަްތކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިސްނަިއގެން ގޮުތަގިއްއެކަމަށް

ްހުރަްސއެިޅް ްމަސައްކަތްތަކަށް ްކުރަންޖެހޭ ްހައިސިއްޔަތުން ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނެގ އަޅުަގނޑުމެން

ްކަމެއް.ް ްގާތް ްވަރަށް ްދެވުމަީކްހަމަ ްމަސައްކަތްނުކުރެވި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްގާތަށް ްވަރާ ްއުއްމީދުކުރާ ރައްޔިތުން

ްބޭުނންވަ ްދަންނަވާލަން ްތެރެއިންްއަޅުަގނޑު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނުތަކާ ްިޚލާފަށް، ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ނީ،

ްހަމަގައިމުްވެސްްހުންނާނަން.ް ްއަޅުަގނޑު މެންބަރަކުްހައްޔަރުކޮށްްހަދައިފިްކަމަށްްވާްނަމަްއެްމެންބަރެއްގެްފަހަތުގައި

ދޭނަން.ްީމގަިއްހުރިހާްހަޅޭެކއްްވެސްްަލވައިްކޮށްދެވުުންކޮންެމްމަސައްކަެތއްްނަމަެވސްްކުާރނަން.ްލެވުނުްއަޅުަގނޑަށްް

ްފަރާްތްއެީއް ްއެްއވެސް ްފަރާތެްއްމިަކންްސިޔާސީ ްެއްއވެސް ްިސޔާސީ ްައޅުަގނޑު ނަޑއެިޅގެން ްމާއްދާ.ްިމ35ްްކަ ވަނަ

ް 31ްްޤާނޫނުގެ ްއަދި ްާއއި ްމާއްދާ ްަމގުސަދެްއ32ްްވަނަ ްސިޔާސީ ްޙައްޤެއް ްެއްއވެސް ްމާއްދާަގިއްބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ

ްމީހެއްްހާސި ްެއއްވެސް ްނިޔަތުގައި ްނިގުޅައިުނގަެނވޭނޭލުކުރުމުގެ ްކިބައިން ްވާހަަކްްގެ ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްސާފުކޮށް ވަރަށް

ނޑުްހަމަް ލިޔެފައިްމިއޮތީ.ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްބައެއްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްމިްކަންބޮޑުވުންްއޮތީމަ.ްއަޅުގަ
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ްދާ ްމާމިގިލީ ްކުރަން ްއިޚްތިރާމު ްޢިްއޒަވަރަށް ްއިބްރާހީްއިރާގެ ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްއެތްތެިރ ްއަށްްްމް ްވާހަކަ ވިދާޅުވާ

ްމީތި ްއެކަމަކު ްކަންކަން. ްހިތާމަވެރި ްގޮތް. ްއޮތް ްެއކަންވެފައި ްެއއީ ްވަން. ްވެްސ ްއެއްބަސް މިއަުދްްއަޅުަގނޑު

ްނުކުރިޔަ ްމީތި ްފާސްކުރިަޔްސ ްބޭުނންފުޅުއަޅުަގނޑުމެން ްނަޝީދު ްރައީސް ްވެސް ްމިއަދު ނަމަްްވާްމަށްކަްވާްސް

ްއިބްރާހީއަ ްޤާސިމް ްޔަޤީން ްސަރުާކުރްޅުަގނޑަށް ްއެހެންވީމާ، ްހަްއޔަރުކުަރއްާވނެ. ްނިކުންނަވާއިރަށް ްހަމަ ްމިތަނުން މް

ްައޅުގަ ްފެންވަުރގަިއކަން ްއެ ްއެކަމާއޮތީ ްޤަބޫލުކުރަމޭ. ްއެަބ ްއެންމެވެސް ްއެްއޗެިހްްނޑުމެން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ހެދި

ްބަލައިް،ފާސްނުކޮށް ްޤަބޫލުކުރާނޫންނަމަ ނުޑ ްައުޅގަ ްޫދކޮށްލުމަކީ ްޒިންމާްގޮުތގަްނުގަނެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ިއ

ްޢިްއޒަތްތެރިްއަދާ ްބަލައިގަނެފައި ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްޤަބޫލުފުޅުްނުކުރެްއވުން. ްވެސް ނޑެްއގެްމެންބަރުންނަށް ްމިންގަ ކުރެްއވޭ

ްފާ ްމިއެތި ްއެދުތެރޭގައި ްބޮޑަްށްއެދޭ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްެއއްސްކޮށްެދއްުވމަކީ ްޢިއްޒަްމެއް.ްއަިދވެސް ްހަމަ ތްތެރިްފަހަރު

ވިސްނުންްްފުޅަށްްޝުކުރުދަންނަވަމުންްިމއާްޚިލާފަށް،ްިމއާކުެރްއވިްމެންބަރުންްދެްއކެިވްވާހަކަްމެންބަރުންްމިއަށްްތާއީދު

ްވާހަކަފުޅު ްބޭފުޅުންގެްތަފާތުކޮށް ްއިހުތިރާމުްދެއްެކިވ ްއަޅުަގނޑު ްެވސް ްއަށް ްދަންނަވާހަކަ ްވާހަކަ ްވަރަށްްކުާރ ވަން.

ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.

ް

 ނިންމުން.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ.ްމިްބިލުްބަލައިަގތުމަށްްފެނޭތޯްވޯޓަށްްދެންނެވުންްއޮންނާނީްދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއެއްްއޮންނަްދުވަހު.ް

ް ްައއިޓަމު ްްމ24ްިއެޖެންޑާ ްމި ްވެސް ްއެޖެންޑާ ްނިމުނީ.ްމިއަދުގެ ްމި ްއެއްްހިސާބުން ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ނިމުނީ.ްދެން

ްަގއި.11ްް;:ވާްހޯމަްދުވަހުްހެނދުނ3122ްްުޖޫނ7ްްްއޮންނާނީް

ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل والحود
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