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 . ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.ްޢިްއޒަތްތެރ32ްިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.3123/3/7/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

3.2-ްް ްއައިޓަމު ްް-3.2އެޖެންޑާ ްނަންބަރު ްފާސްކުރުން.ްޔަުއމިއްޔާ 2112/41ްްޔައުމިްއޔާ 2112/43ްްިއން ޖ3ްްައަށް

ްް ްއަހަުރގ2112ްްެލްސާގެްޔައުިމއްޔާ.ްއެއީ 3ްްވަނަ ްަދއުރުގެ ްފެށިގެނ1ްްްވަނަ ްއިން ްޖަލްސާ ްޖަލްސ3ްްާވަނަ ވަނަ

ްމެންބަރަުކް ްއެއްވެސް ްޝާޢިއުކުރުަމށްފަހު ްވެބްސައިުޓަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްޔައުމިްއޔާތައް ްިމ ްޔައުމިްއޔާތައް. ްހުރި އަށް

ިއވާްގޮުތގެްމަީތންްމިްޔައުމިއްޔާތަަކކީްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުންްޤަބޫލުކުރާްއިޞްލާޙެއްްހުށަހަޅުްއވާފައިްުނވާތީްަގވާއިުދގަ

ްޔައުމިްއޔާތަެކއްްކަމުަގއިްަކނޑައަަޅއިފިން.

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

ްްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ް ްއެޖެންޑާ ްބައްދަުލވ4ުއަިއޓަމު ްކޮމިޓީތަކުގެ ްމިއަދު ްއަންގާއެްނގުން. ްރިޔާަސތުން ްގޮތް.ް. ްހަމަޖެހިފައިވާ ްބޭްއވުމަށް ން

9:31ް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްއިޤްތިޞާދީ 1ްަގއި ްދިރާސާކުރައްާވ9:31ްގަިއ. ްބިލު ްމިނިވަންަކމުގެ ްެއްއވެއުޅުުމގެ ގައި

ް ްކޮޓަރި 9:31ްަގއި.2ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ،ްޮކމިޓީ ްޢާއްމު ްކޮމިޓީގެްސަބ11:11ްްގައި.3ްަގއި ްމާލިއްޔަތު ަގއި
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ްކޮމި ްކޮޓަރި 3ްޓީ،ްކޮމިޓީ 11:15ްަގއި. ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްއިޖުތިމާޢީ 1ްަގއި ްކޮމިޓީގ11:31ްެަގއި. ްއިޖުތިމާޢީ ަގއި

ަގއިްމިނިވަންްމުއައްސަސާަތކުގެްކަންތައްތަާކްބެހޭްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަިރ12:31ްްގައި.1ްސަބްްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިް

ްަގއި.1

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ްވާލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއކަތެއްްނެތް..ްސ5ްުައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނެތް.ްމަޖިލީހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްް.6ޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްމަޖިޅިހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްމ7ަައއިޓަމު .ް ްޤަރާރު. ްބިލާއި ްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ްޢިްއޒަތްތެރ7.1ްްިޖިީލހަށް ްދާއިރާެގ ްދެކުނު ކުޅުދުއްފުީށ

ެގްފުރަތަމަްކިޔުންްއިއްވުމުެގ2112ްންގެްޚިދުމަތުގެްބިލުްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްދިވެހިްފުލުހު

ް.2112ގޮތުންްއެްބިލުގެްސުރުޚީްމަިޖލީހަށްްއިއްވުން.ްިދވެހިްފުލުހުންގެްޚިދުމަތުގެްބިލުް

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ތަޢާރަފުކުރެވިފަިއވާްބިލެްއގެްުކށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.ްމިްައިއޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްްރިން.ްކ8ުޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ްނެތް.ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާްއެފަަދްކުށެއްްއިޞްލާޙުްކުރާކަށްްެނތް.
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ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްްއިބްތިާދޢ9ްީައއިޓަމު ްމ9.1ިބަހުސް. ްޢަބްދުއްރަޙީމުްްގައި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ އޮީތ

ުކއްލިްކަމެްއގައިްهللاްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްަޤރާރެއް.ްފޮނަދޫްދާއިާރގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދުهللاްޢަބްދު

ނޑަށްްއަްނގަ ނުޑްހޮސްޕިޓަލަށްްދުރުވަންޖެހިއްޖެްކަމަށްްމަޖިލިސްްފެށުމުގެްކުރިންްއަޅުގަ ވާަފއިްވާތީްމިްއައިޓަމުްއަުޅގަ

ްފަސްކޮށްލީ.ްމިއަދުްމިްއެޖެންޑާްއަިއޓަމުްނޯންނާނެ.ް

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމު ްމެންބަރ11ްްުއެޖެންޑާ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަސައްކަތް.ްވިލުފުށީ ްހުރި ްދަނީ.ްނުނިމި ްމި ްއަޅުަގނޑު އަށް

ްރިޔާ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ، ްރަޝީދު 2111/7ްޟު ްލާމަރުަކީޒް، ްދާއިރާަތއް ްއިދާރީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ

ްހުިރް ްާބކީ ްަވގުތު ްއޮތީ. ްމި ްގެންދިއުން ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްބިލުގެ ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ްޤާނޫނަށް ްހިންގުމުެގ އުސޫލުން

މިނެޓު.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށްްވަގުތ1ްްުނީްހަމަެވފަ.ްޑީ.އާރު.ޕީްއަށްްމިނެޓު.ްޕީ.ޕީ.އެމްގެްަވގުތުްވ8ްަގޮތަކީްއެމް.ޑީ.ޕީް

ް ްއަށް 5ްްހަމަވެފަ.ްޕީ.އޭ ްއަށް ްޕާޓީ 5ްްމިނެޓު.ްޤައުމީ ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްނިސްބަްތނުވާ ްޕާޓީައކަށް 5ްމިނެޓު.ްަވކި

ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުަޙއްމަދުްްމިނެޓުގެްފުރުޞަތުްައޅުަގނުޑްއަުރވަމުންްގެންދާނަން.ްނިާޒމާްބެހޭްމައްސަލަެއއްްމަނަދޫ

ްތާރިޤު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދެއްެކވުން:ވާހަކަްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްތާރިޤުމަނަދޫްދާއި

ް ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްރައީްސ، 9ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަޮއޭވ9.1ްގެ ްއިބާރާތުގައި ްނިމޭ ްޤަރާރުަގިއ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމި ަގއި

ްގޮް ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްފަރާތުންްއަޅުަގނޑަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެއީ ްއިބާރާތެއް. ްކަހަލަ ްބަލައިނުަގނެވޭނެ ްމަޖިލީހަށް ތުގައި

ްމަނިކުފާނަށްް ްވާތީ، ްގެއްުލންދީފައި ްމުދަލަށް ްދައުލަތުގެ ްފަރާުތން ްޕާޓީގެ ްއެ ްމުޒާހަރާގައި ްބާްއވާފަިއވާ އިސްނަަގިއގެން
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ްާރވައިް ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެނިގަވޑަިއގަންނަަވނީ ްއޮތްކަން.ްކިހިނެއްތޯ ްދީފައި ްދައުލަތަށް ްގެއްލުެމއް ްެއކަހަލަ ގެން

ްޝުކުރިއްާޔ.

ްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެް ްބައްލަވާފައި ްބޭފުޅުން ްބެހޭ ްޤާނޫނާ ްމަޖިލީހުގެ ްވަނީ ްމި ްޤަރާރު ްމި ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއައިޓަމަށް ްމި ްނިންމަވާފަ. ްކަމަށް ްއައިޓަމުްހުށަހެޅިދާނެ ްމި ްއޮންނާނީ. ްދުވަހަކުން ްއެހެން ްމަރުޙަލާ ބަހުސްކުރުމުގެ

ނޑުްކުިރއަށްްމިްގެންދަނީް ގަިއްއޮތްްބަހުސް.11.1ްހުށަހަޅުއްވާްމެންބަރުްހޮސްޕިަޓލުގައިްވަަޑިއގެންްވީމާްމިހާުރްއަުޅގަ

ްމެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމަޑަވެލި ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްނާޒިމަށް.ްއަޅުަގނޑު ްމުޙައްމަދު ންބަރު

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްުހޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

 

ްދެއްެކވުްނ:ވާހަކަހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުް

ްވަިކަވިކްމީހުން ްމުއައްަސސާތަާކއި ްރައީްސ،ްދައުލަުތގެ ްޕާޓީތަކާްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިްސިޔާސީ ްއުފެިދފައި ްރާއްޖޭގައި ނާއި

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްކަމެއްތޯ. ްކޮންކަަހލަ ްއެއީ ްކުރުމަކީ ްެއކަން ްލައިގެން ްޤަރާރު ްފާޑުފާޑުގެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ދެކޮޅަށް

ްިހއެ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްެވގެން. ްބައްޓަންކޮށްލަން ްރަނަގޅަށް ްވާަހކަ ްބަޣާވާތްގެނަިއ ްއުޅެނީ ްމި އްުނޭވްބުނަންވެގެންތޯ

ދެންމެގައިްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްތާރިޤުްއެްނެންެގވިްނިޒާާމްބެހޭްނުކުތާްއަށްްބަލާއިުރގަިއްސިޔާސީްޕާީޓއަކާްދެޮކޅަްށް

މިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްދެކޮޅަށްްބަހުސްކުރެވިދާނެހެނެްއ.ްކޮބައިތޯްަޔގީންކަމަކީްސިާޔސީްޕާޓީންްއެކަންްހިންގާފަިއް

ްއެހެްނވީމާ، ްނުފެނޭްްވާކަން. ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްމީހެއް. ްހުރި ްވަގުތު ްމި ްއިްސވެރިައކަށް ްއެންމެ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ނޑަކީ އަުޅގަ

ހާސްްމީހުންގެްބޮލުގައިްެއވަރުެގްބަދުނާމެއ51ްްްއަޅުަގނުޑްޤާނޫނީްގޮތުންްކޮްނމެްމީހަކުްލަފާދިނަސްްމިްމަޖިލީހުގައިް

ްއަޅުާވއިރު...

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްައއިޓަމުްނިޒާމާް ނޑުްމިްދަނީްއެޖެންޑާ އަްށ.ްމަޑަވެލ11ްްިބެހޭްމައްސަލަްެއއްްޫނން.ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްައޅުގަ

ދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްމުޙައްމަދުްނާޒިމަށްްއަުޅަގނޑުްފުރުޞަތުއަުރވަން.ްނިޒާާމްބެހޭްމައްސަލަްެއއްްބާރަށުް

ްޝިފާޒު.ދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްް

ްްެދއްެކވުްނ:ވާހަކަބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުް

8ްވަަންދުވަޭހްވިދާުޅވެ،ްމިްޤަރާެރއްްމިްޮއތީްހުށަހަޅާފަ.ްފެބްރުއަރ8ްްީޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްފެބްރުއަރީް

ްއެމް. ްއަކުން ްވެްސްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހަމަގައިމު ްދުވަހަކު ްމުޒާހަރާްވަނަ ްޤައުމަކު ްމި ްމަޖިލީހަކުންްނިންމައިގެން ޑީ.ޕީެގްޤައުމީ

ްނޭޅޭނެް ްހުށަހެއް ްމިތަނަކަށް ްލިޔެފައި ްއެކޭ ްމުޒާހަރާ ްހިންގި ްއިސްނަަގިއގެން ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްއެހެންވީމާ، ްނުހިންގާ. އެއް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޤާނޫނީްޓީމުންްމަތިމައްޗަށްްބެއްލެވިްަކމުގައިްވިޔަސް...

 

ް

ްްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ްއެޖެންޑާް ްވަނީ ްމި ްކުރިމަތީ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

.ްވިލުފުށީްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްށަހަޅުއްވާފައިވާްއިދާރީްދާއިރާތައްްލާމަރުކަޒ11ްީއައިޓަމުް

ްއަުޅަގނޑުްމަަޑވެލިްދާއިާރގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްއުސޫލުންްހިން ގުމުގެްޤާނޫނު.ްމިްޤާނޫނުގެްބަހުސްގައި

ްދާންދޫް ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްނާޒިމު. ްމުޙައްމަދު ްގެންދިއުަމށް. ްކުރިއަށް ްވާހަކަކޮޅު ްފުރުޞަތުއަރުވަން ނާޒިމަށް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްްެކުވން:ވާހަކަެދއްްއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުދާންދޫްދާ

ްބޮުލގަިއް ްއެްއގެ ްޕާޓީ ްިސޔާސީ ްވަިކ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއަކީ ްަމއްސަލަ ްނިޒާމީ ްއަުޅަގނޑުެވސް ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްފްލޯްއަށްްަމއްސަލަްެއއްްއިލްޒާމެއްްއެުޅވޭްގޮތަށް،ްޮބެޑތިްމައްސަލަތަކެްއްެއކުލެވޭްޮގތަށްްމިްޢިއް

ހުށަހެޅިފައިްއޮތުން.ްމިއީްސީިރއަސްްމައްސަލަްއެއް.ްމިްމަޖިލީހުގެްޤާނޫނީްކޮމިޓީްތިއްބެވީްހަމަހޭގައިތޯްބައްލަވަންޖެހޭ.ް
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ބޮޑެތިްޖަރީމާތައްްްމާދަމާްމަނިކުފާނުގެްއިސްތަށިފުޅުގަިއ،ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިީލހުގެްރައީްސގެްއިސްތަށިފުުޅަގއިްމިފަދަ

ްހިންގުމުގެްައޑީަގއިްހުންނެވިްކަމަށްްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުމެއްްހުށަހަޅައިގެން...

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަޅުަގނުޑް ްވާހަކަދެްއކުމަށް ްައއިޓަމަށް ްއެޖެންޑާ ްވާ ްމި ްކުރިމަތީަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަ ްއައިަޓމު ްއެޖެންޑާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްމަޑަވެލި ނުޑ ްއަުޅގަ ްބަހުސްކުރުމަށ11ްްްތުއަރުވާނީ. އަށް

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްނިޒާމާްބެޭހްމައްސަލަްއެއްްިދއްދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްްެކވުން:ވާހަކަދެއްްސަމީރުްއަްޙމަދުދާއިރާގެްމެންބަރުްްދިއްދޫ

ްކުިރއަށްް ްމަސައްކަްތ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްުޝުކރިއްޔާ ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްސިސްޓަމުތަްއް ްއަދި ްދެކޭގޮތުަގއި ނޑު ްއެކްެސސްެވވިެވގެން.ްއަުޅގަ ްކޮމްޕިއުޓަރްސިސްޓަމުތަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ގެންދެވޭނީ

ްރަނގަޅަ ްބައްލަވައިެދއްވުމަށްފަހުަގއިްމިހިރީ ްމިކަން ްނުލިބޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމަނިކުފާނު ްެއއް ްއެކްސެސް ްނޫން.ްމިއަށް ކަށް

ްމަސައްކަތްްކުިރއަށްްގެންދަންޖެހޭނެްކަމުގައިްައޅުަގނޑުްދެެކން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްއަމީންާޢއްމުްމެދުވެރިކޮށްްމިްބަލަނީ.ްދިއްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެ ންބަރުްތިޔަްވިދާޅުވިްމައްަސލަްމިހާރުްއަޅުގަ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއަުޅަގނުޑްމަޑަވެލިްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަންްބަހުސްް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ްކުރިއަށްްގެންިދއުމަށް.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްވިލުފުށީ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްްެކވުން:އްްވާހަކަދެރަޝީދުްްރިޔާޟުްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރު
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ްއަށްް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޓަކައި ްގެންދިޔަނުދިއުމަްށ ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްމި ްިމތާނގައި ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްހަމަ ްބޭުފޅުން ްރިޔާސަތުންްްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ްފެނިގެންދާއިރު ްމަންޒަރު ްނެރޭ ްމެންބަރުން ްތިބޭ ްމިތާ ގަދަކަމުން

ނޑާލުމަށްްޓަކަިއް އެކަންްސަމާލުކަމަށްްގެނެއްަސނުވާތީވެްއެްވާހަކަްދެންނެވީ.ްއެއީްހަމަްގަސްތުަގއިްމިްޖަލްސާްމެދުކަ

ް.ދޮރުމަތީްތިބެގެންްއެމް.ޑީ.ޕީްައށްްނިސްބަތްވާްމެންބަރުންްނެރެމުންްއެްދަނީ

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުރިއަށްް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދަނީ ްމި ްމަސައްކަތްކުރަމުން ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ އާދެ،

ްގެންދެވޭތޯ.ްމަަޑވެލިްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްްކެުވން:ވާހަކަދެއްްްރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުާރގެްމެންބަމަޑަވެލިްދާއި

`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްވަރަށްްހިތާމަވެރިްދުވަހެއްްމިއަދަކީ.ްއެއީްމަޖިލީހުގެްވަރަށްްގިނަް

ްބަެއއްެގް ްތެރޭަގއި ްކަުމގެ ްހިމެނިފަިއވާ ްއެޖެންާޑގައި ްމަޖިލީހުގެ ްދަނީ ްއެ ްޝަކުވާކުރަމުން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްެއްއވެްސްބޮ ްއަދި ްވެސް ްޓީމަުކން ްޤާނޫނީ ްގެންދަވާތީ. ްޢަމަލުކުރައްވަުމން ްމަނިކުފާނު ްގޮަތށް ްެއޅޭ ްއިލްޒާެމއް ލުގައި

ްޓީމަކުންްވިޔަްސ،ްއަދިްމަޢުޞޫމުްބަޔަކަށްްވެސްްޝަރީަޢތުގައިްނެތްްކަމެްއގެްވާހަކަްުނދެއްކޭނެ...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަ ްމެންބަރު، ްރިޔާޟުްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްވިލުފުށީ ްވަނީ ްމި ްކުރިމަީތގައި ުޅަގނޑުމެންގެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 7/2111ްރަޝީދު ްއުސޫލުްން، ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިާރތައް ްއިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްހިންގުމުގެްޤާނޫނު.ްއެްބިލަށްްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށްްފުރުޞަުތއަރުވަން.ް

ް

 މަޑަވެލީްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:

ްިމް ްވާހަކަ ނޑު ްއަުޅގަ ްތެެރއިން ްޤާނޫނުގެ ްހިންގުމުގެ ްުއސޫލުން ްލާމަރުަކޒީ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ އާދެ،

ްއެޅުް ްއިލްޒާެމއް ްބޮުލގައި ްބަެއްއގެ ްެއއްެވސް ްތެރެއިްނ ްަރއްޔިތުްނގެ ްާރއްޖޭގެ ްމިްދައްކަނީ. ްމަނިކުފާނަކަށް ްގޮތަކަްށ ޭވ

ްތަނުގައިް ްމި ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްކަންތައްތަެކއްްނުކުެރޭވނެ.ްއަދިްރައްޔިތުްނގެ ްއިނދެގެން ްމަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި

އްްދައްކަވަމުންްގެންަދވާްވާހަކަަތކަށްްޖަވާބުދިނުމުގެްޙައްޤެއްްވެސްްމަނިކުފާނަށްްގަވާއިުދގެްތެރެއިންްއޮންނާނެްއުސޫލެ

ްހުރިހާް ްއަދި ްވިސްނުމަކަށް، ްހުރިހާ ްވެސް ްވާހަކަެދކެވެމުންދަނީ ްތަނުގައި ްމި ްއަދި ްނޯންނާނެ. ްމަޖިލީހުގައި ވެސް
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ްތަކުރާރުކޮށްް ްމަނިކުފާނު ްެވސް ްކަމަށް ްޓަަކއި ްއެކުަލވައިލުމަށް ްމާޙައުލެއް ްމިނިވަން ްގޮތަކަްށ، ްއެކުެލވޭނެ ޕާޓީތަކަށް

ްއެން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބޮލުގަިއްވިދާޅުވަމުންދާތީ، ްޕާޓީ ްއެ ްފަރާތުން ްޕާޓީގެ ްހިމެނޭ ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެިރ ްގިނަ މެ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްެވސް ްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްދާތީ، ްމިތަނުން ްައޅުވަިއގެން ްއިލްޒާމެއް ނަޑއެިޅގެން ްދުވަހުެގ3ްްކަ އަހަރު

ްމި ްފަހަރަކުމެ ްކިތަންމެ ްވެސް ްކުީރގައި ްމީގެ ްހަިއސިއްޔަތުން ްމީހެއްގެ ްކަންތައްތަުކގަިއްްމަސައްކަތްކުރި ބާވަތުގެ

ްއަދިް ްއައިްސ، ްވެރިކަމަށް ްވެސް ްމަނިކުފާނު ްބަޣާވާތަކުން ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްބަލައިނުގަނެފަ. ްއޮތީ މަޖިލީހުން

ްމިއީް ްހިތާމަކުރަން. ްކުރަމުންދާތީ ްމިކަން ްހުންނަވައިގެން ްގޮތުަގއި ްލީޑަރެއްގެ ްއިސް ްެއންމެ ްބަޣާވާތުގެ ހުވާކުރަްއަވއި،

ްކަމަށްްއަޅުަގނޑު ްބޭނުން ްކުރިއަްށްގެންދެވުމަށް ްހަމަމަގުން ްމަޖިލިސް ްކަންތައްތަެކއްްނޫން.ްމި ްބަލަިއގަެނޭވނެ މެންނަށް

ްވެސްް ްއަށް ްވާހަކަ ްބޭފުޅުްންދައްކާ ްއެހެން ްއުސޫލު،ްއަދި ްމަޝްވަާރގެ ްގޮުތަގއި ްރިވެތި ްވެސް ްމަނިކުފާނު ްނަމަ ވަނީ

ްދިވެހިރާއްޖޭް ްާއދެ، ްމިްއިޙުތިރާމުކުރަްއވަންޖެހޭނެ. ްޤާނޫނަށް ްހިންގުމުގެ ްއުސޫުލން ްލާމަރުަކޒީ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ގެ

ްެއްއވެސްް ްމިއީކީ ްމަރާލުން. ްޤާނޫނު ްހިންާގ ްއުސޫލު ްލާމަުރކަޒީ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްޙަީޤޤަތުގައި ްއިޞްލާަޙކީ، ގެނެވިަފއިާވ

ްއުސޫް ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާތައް ްއިދާީރ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނޫން. ްކަެމއް ްކުރެވޭނެ ްޤާނޫނުގަިއްހާލެއްގައި ްހިންގުމުގެ ލުން

ްުނކުރެވޭނޭ.ް ްކަމެއް ްމި ްމަރުކަޒީކޮށްގެން ްދޫކޮށްލަންޖެހޭނޭ. ްބާރުތައް ްދިޔައީ ްބުނަމުން ްައޅުަގނޑުމެްނ ްވެސް އޭރުަގއި

އެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްހިތާމަައކީްމިސްކިތްތަާކްބެހޭްމިނިސްޓްރީްެއއްްެވސްްއަތޮޅުތަުކގެްރަށްތަކުގަިއްއުފެދޭނެްގޮތަްށް

ްޤާ ްނުވަތަްމި ްރަށްރަށުަގއި ްރާއްޖެެތރޭގައި ްވެސް ްއެއް ްމިނިސްޓްރީ ްކުނިކަހާ ްއަންނަނީ. ްމި ްއިޞްލާޙުވެގެން ނޫނު

ްައޅުަގނޑުމެންް ްމިއީކީ ްއަންަނނީ. ްމި ްބައްޓަންވަމުން ްއިޞްލާުޙ ްމި ްގޮތަށް ްުހރެވޭނެ ްރަށްރަށުަގއި އަތޮޅުތަުކގެ

ްލާމަރު ްހިތާމަކުރަނީ ނޑު ްައޅުގަ ްނޫން. ްކަމެއް ްހުރެ،ްޤަބޫލުކުރާނެ ްހެއްެދިވގެން ްަބްއޕައަކަށް ްހިންގުމުގެ ްުއސޫލުން ަކޒީ

އަދިްމިްރާއްޖޭގެްމާްމޮޅުްވާހަކަދައްކަމުންްދިޔަްކޮންމެވެްސްދީނެކޭްކިޔާްބޭފުޅަކު،ްމިްވެރިކަމުގައިްބަޣާވާުތގެްދެވަނަް

ް ްބަޣާވާތްކޮްށގެން ްކިަޔިއގެން ްސަުރކާރެކޭ ްއޭާނގެ ްގެނެސް، ްއިޞްލާޙު ްމި ްހުރެގެން ްޤައުމުްމީހަކަށް ްމުޅި ހުރެގެން

ނޑަށްްފެނުނީްއައްޑުްއަތޮުޅް ހަލާކުކޮށްލަންްމަސައްކަތްކުރާީތ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްމަނިުކފާނުްވެސްްިއއްެޔގައިްއަުޅގަ

ްތިބިް ްއެތާނަގއި ްއޮތްވަރުން ްތާށިވެފަިއ ްޤާނޫނު ްހިންގުމުގެ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްރަްށތަކުގެ ްއަޮތޅުގެ ްައއްޑު ފޭދޫގައި

ސިލްްމީހުންްތިބީްހުއްޓިފަ.ްއަދިްބަޣާވާތުގެްސަރުކާރާއިްއެްތަނުގެްއިޤްތިާޞދީްޕްލޭންތަކާްއަދިްތަރައްޤީްސިޓީްކައުން

ްއަދިް ްހުއްޓިފަ. ްހުރީ ްމީހާ ްއަާޅ ްސިމެންތި ްާގއިމުވެފަ. ްއަނިާޔވެރިކަްނ ްހުރީ، ްކަންަތއްތަކެްއ ްެދކޮޅުނުޖެހޭ ްހުރި އާއި

ރީްހުއްޓިފަ.ްމުޅިްއައްޑުްއަޮތޅުްއޮތީްމުޅިްތަރައްޤީގެްޕްލޭންްހުއްޓިފަިއްމަގުތައްްކޮންނަމުންދާްމީހާްވެސްްބުދެއްހެންްހު

ްހުރިް ްމަުގގަިއ ްހުރި ްތާުރއަޅަން ްެވގެން. ްމަރާލަން ްއުޅެނީ ްމި ްއަިދވެސް ްލަިއގެން ްއިޞްލާުޙތައް ްމިކަހަލަ ްއޮތީ. މި

ނޑުް ްގަ ްހުރީ ްސިމެންތިތައް ްހުރި ްއޭގެތެރޭަގިއ ްއަދި ްހުއްޓިފަ. ްހަމަ ްހުރީ ނުޑަގއި ްބަޣާވާްތކުރީމާ.ްބަރޯގަ ވެފައި،

ްކުެރވޭނެް ްމިީއކީ ްއުޅެނީ. ްމި ްވެގެްނ ްހަލާކުކުރަން ްރާއްޖެ ްިމ ްއަިދވެސް ްލަިއގެން ްއިޞްާލޙުތައް ްމިކަހަލަ އެހެންވީމާ،

ްއަދިް ްއާއި ްމުދިންމީހާ ްއާއި ްމީހާ ްބަލަހައްޓާ ްމިސްކިތްތައް ްނޫން. ްކަމެއް ްތާއީދުކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްނޫން. ކަމެއް
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ްކުރީގަް ްއެތަނުަގއި ްފެށުނީ.ްއެއީ ްމި ްކުރިމަތިލާން ްމިއަދު ްކަންތައްތައް ްބިރުގަްނނަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޒަމާނުްއސުރެ 31ްއި

ްވޯުޓއެިޅް ނުޑއަަޅިއގެން ްބަ ްއަރުަވއި ްަމއްޗަށް ްވޯޓުފޮށި ްއޭނާ ްލަިއގެން ްކަތީަބކު ްމަރުކަުޒކޮްށެގން،ްއަދި ްވަންދެން އަހަރު

ނޑުމެން ނަށްްބަލައިގަެނވޭނެްކަންތައްތަެކއްްޫނން.ްމިކަންްކުރުމަށްްޓަކައިްއުސޫލުްާގއިމުވަމުންްމިްދަނީ.ްމިއީކީްއަުޅގަ

ް ްމި ްއެންމެންނަކީ ްހުރިހާ ްުއޅޭ ްމި ްބަޣާވާތްކޮްށގެން ްވެްސްއެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާނެ.ްެއއީ ްގޮތެއް ްއެހެން ްނޫން 31ްމި

ްބައެް ްޣަރަޤުވެފަިއްތިބި ްތެޭރގައިްޝާމިުލވެ،ްއަދި ްވެރިކަމު ްދުވަހުެގްޚުދުމުޚްތާރު ްނޭނގޭނެްއަހަރު ްމީހުންނަކަށް އް.ްމި

ްހިންގުމަްށް ްއުސޫލު ްާލމަރުކަޒީ ްަކނަޑއެޅިގެން ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ްކުރާކަށް. ްކަމެއް ްެއްއވެސް ްގޮތަކަށް ްއެހެން އެނޫން

ްއުއްމީދުް ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްއަދި ްޓަކައި ްމަރާލުމަށް ްއުސޫލު ްލާމަރުކަޒީ ްއަދި ްޓަކައި ދަތިކުރުމަށް

ނުޑކޮށްލުމަ ނޑުފު ށްްޓަކައިްހުށަހަޅައިގެންްއުޅޭްއިޞްލާޙެްއްމިއީ.ްމިްކަމަކީްއަޅުަގނޑުްއެްއގޮތަކަްށވެސްްތާއީުދކުރާްފު

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްޤާނޫނަކީ ްބަދަލުކުރަން. ްޤާނޫނު ްައއިްއސިއްޔާ ްވެރިކަމަށް ްބަޔަކު ްއެހެން ްމާދަމާ ްނޫން. ކަމެއް

ްވަކި ްވާންޖެހޭނެ.ްއެއީ ްޤާނޫނަކަށް ްހެދޭ ްޓަކައި ްޤާނޫނަކަށްްްރައްޔިތުންނަށް ްހެދޭ ްޓަކައި ްމީހަކަށް ްޓަކަިއ،ްވަކި ބަޔަކަށް

ވެގެންުނވާނެ.ްމިހާރުްމިްއިެވނީްޢަދާލަތުްޕާޓީްހިންގުމަށްްޓަކައިްރަށްރަށުގެްމުދިމުންްބޭނުންކޮށްގެންްމިސްކިތްތަުކގަިއް

ްވެސް، ްރަށުގަިއ ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެނުނޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހިންގަންވެގެން. ްޕާޓީ ްވެްސްްސިޔާސީ ްމާލޭގައި މި

ްނޫންް ްކަެމއް ްކުެރވޭނެ ްމިއީކީ ްދަނިކޮށް. ްބަހަމުން ްނޯޓިސް ްޖަލްސާގެ ްމީހުންގެ ްޕާޓީ ްޢަދާލަތު ްމި މިސްކިތްތަކުަގއި

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްއަދި ްހިމެނިވަޑަިއގެން ްމީަގއި ްވެސް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްރައީސް.ްމިކަން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެކޭ.ްޢަދާލަުތްތިބި ްޕާޓީ ްއުޅެނީ.ްމިއީްސިޔާސީ ްމި ްކުރަން ްމިަކން ްބޯކާލަިއގެން ްމެންބަރުންގެ ންމެހައި

ްއަށްް ްރާއްޖެ ްމި ްބޭުނންކޮށްގެން ްޚުޠުބާ ްބޭނުންކޮށްގެން، ްމުދިމުން ްބޭފުޅުން ްމި ްެއކޭ. ްޕާޓީ ްިސޔާސީ ްއަކީ ޕާޓީ

އްްނޫން.ްސިޔާސީްޕާޓީްހިންގަންޏާްރީއްޗަށްްސިޔާީސްޚަރާބުކޮށްގެންނުވާނެްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.ްމިއީކީްކުެރވޭނެްކަމެ

ްޓަކައިް ްހިންގުމަށް ްޕާޓީ ްޢަދާލަތު ްބޭނުންކޮށްގެން، ްމިސްކިތްތައް ްއުޅެނީ ްމި ްނުކުރެވޭނެ. ްކަމެއް ްމި ްހިންގަންވީ. ޕާޓީ

ނޑުްާތއީދުކުރާްކަެމއްްނޫން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް  ކުރަންްއުޅޭްކަެމއް.ްމިއީްައުޅގަ

ް

 ށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފު

ް ްޤާނޫނު ްހިންގުމުގެ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްާއދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ،7/2111ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ް ްހުށަހެޅުއްވީތީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްމިތަނަށް ްއިޞްލާޙުހުށަހަޅުއްަވން ްޢިްއޒަތްތެރިްޤާނޫނަށް އެ

ްަވގުތަށްް ްމި ްވެސް ްޙަޤީަޤތުގައި ްމީ ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްއާދެ، ްުޝުކރުދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރަށް

ގެންނަންޖެހޭްއިޞްލާޙެކޭ.ްެއީއްމިްބިލު،ްނޫންނަމަްމިްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރުްމިކަންްކޮށްފައިްމިްއޮތީްހަމަް

ްދި ްމި ްަވގުތު ްމި ްވެސް ްފެނިގެން.ްޙަޤީތުގައި ްމެންބަރަށް ްހުށަހެޅި ްމި ްކަމަށް ްބަދަލުގެންނަންޖެހޭތީ ްމި ްއަށް ވެހިރާއްޖެ

ނޑުމެންްގަބޫލުުކރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްބުނަނީްދިވެހިރާއްޖޭގައިްއޮންނާނީް އާދެ،ްއަުޅގަ
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ް ްއޮންނަނީ ްނިޒާމު ްއެ ްނިޒާމެކޭ. ްއޭގެތ3ްެރިޔާސީ ްމައްޗަށޭ. ްރައްޔިތުްނެގްބާރުގެ ްބާރާއި ްހިންގުމުގެ ްވެިރކަން ރެއިން

ްޖުޑިޝަރިއާ،ްިމް ްގޮތަްށްއޮންަނ3ްްމަޖިލީހާއި ްބާުރްނުފޯރުވޭނެ ްނުޫފޒާއި ްަމއްޗަްށްއަނެްއްބާރުގެ ްބާުރގެ ްެއއް ބާރަކީ

ްލާ ްދާއިރާތައް ްިއދާރީ ނޑައެިޅއިުރގަިއ، ްކަ ްދާިއރާތައް ްއިދާރީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި މަރުކަީޒްއެްއޗެއް.

ްއެް ްއެހެންނަމަވެސް، ްދީފަ. ްބާރުތަެކއް ްޤާނޫނުން ްވަނީ ްފަރާތްތަކަްށ ްމިދެންނެވި ްދިަޔއިުރގަިއ، ްހިންގަމުން އުސޫލުން

ބާރުތައްްދީފައިްއޮީތކީްދިވެހިާރއްޖޭަގއިްމިްއޮތްްއިދާރީްާދިއރާތައްްހިންގުމުގެްލާމަރުަކޒީްޤާނޫނުގެްމަފްހޫމު،ްނޫންނަމަް

ްޚިލާފަށް ްއުސޫލުަތކާ ްފުރިހަމަްްއޭެގ ްދިނީ ްފުރުޞަތުދިނީކީ. ްެއ ްނޫން ްކުރާކަށެްއ ްއެަކން ްގޮތަކަްށ ްބޭނުން ްބަޔަކު ަވިކ

ްހިންގުމުގެްބާރުް ްތަންތަން ްއެ ްެއއްގޮތަށް ްގޮތަށްްސަރުކާުރގެްސިޔާސަތުތަކާ ްވާ ްާޤނޫނުގައި ްއެ ްއެުކގައި ޑިމޮކްރަސީައކާ

ްޤާނޫނުގަ ްދާއިރާތަުކގެ ްއިދާރީ ްަކނަޑއެިޅގެން، ްއޮންނާނީ. ްހިްނގަންވާީންދީފައި ްދާއިރާތައް ްއިާދރީ ްއެ ްއެބަޮއވޭ އި

ސަރުކާރުގެްިސޔާސަތުތަކާްއެްއގޮތްވާްގޮުތގެްމަތިންނޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްފަހަކަށްްއައިސްްފެނިެގްން

ނާއިްއަދިްރަށުްދިޔައީްކޮންްކަންތައްަތކެއްތޯ.ްމިދެންނެވިްކަހަލަ،ްމިދެންނެވިްއިދާރީްދާއިރާތައްްސިޓީްަކުއންސިލުތަކުން

ްތަންތަންް ްތިއްބެވި ްބޭފުޅުން ްއެ ްބޭބޭފުޅުން، ްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްާޚއްޞަކޮްށ ކައުންސިލުތަކުން،

ހިންގަމުންްގެންދިަޔއީްދިވެހިާރއްޖޭަގއިްހެދިފައިްހުރިްޤާނޫުނތަކާްޚިލާފަށްްކަންތައްަތއްްކުަރމުންްގެންދިޔައީ.ްއަދިްހަމަް

ްވޭ ްއެހެންމެ ްވަަރކަށ3ްްްތުވެދިޔަ ްއެްއވެސް ްމިސްކިތްތައް ްފެނިގެންދިޔައީ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ްދުވަހުގެ އަހަުރ

ްމަަސއްކަތްކުާރް ްތަންތަނުގައި ްެއ ްނެތީ. ްވަރަކަްށ ްއެްއވެސް ްވެރިކަމުަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްނެތް. ްއެއް މަރާމާތުކޮށްފަ

ންްއެްކަންތައްތައްްކުރަމުންްދިޔައީ.ްއެކަންްއެނިގގެންދިޔަްވަަރްށްމަސައްކަތުމީހުންްނޫންނަމަްއެްތަނަށްްހެޔޮއެދޭްމީހު

ްއެންެމް ްބެހޭ ްަކންތައްތައްތަާކ ްއިސްލާމީ ްއެބައޮތް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހަފުތާގައި ްމިދިޔަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް، ފަހުން

ްމަރާާމތުކުރުމަ ްމިސްކިތްތައް ްެއބައޮތް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިނިސްްޓރީން ްއިސްލާމިކު ްފަންެޑއްްމަތީ، ްޓަކައި ށް

ްފައިާސް ްއެ ްމަރާމާތުކުރުމަށް ްމިސްކިތްތައް ްހޯދުމަށްފަހުގައި ްފަިއސާ ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ްވަަރށް ްފަރާތުން ްއެ ހުޅުވަިއގެން

ނޑުްސަބަބަކީްމިކަންްކުރަންޖެހުނު.ް ޚަރަދުކޮށްފައިްއޮތްކަން.ްމިކަްންމިްގޮތަށްްކުރަންޖެހުނީްކީއްވެގެންތޯ.ްމީގެްމަިއގަ

ްދީނީ ްސީދާްްއާދެ، ްފާހަަގކުރުން، ްކަންތައްތައް ްމި ްމުނާސަބަތުތަކާ ްފާހަގަކުރަންެޖހޭ ްގޮތުން ްޤައުމީ ްއަދި ގޮތުންނާ

ސަރުކާރުންްމިކަންްކުރަންޖެހޭްސަބަބަކީްމިީއްސަރުކާރުްނ،ްދެންމެގައިްމިްބިލާްބެހޭްގޮުތންްވާހަކަދަްއކަމުންްގެންިދޔަް

ްކޮންކަހަ ްމިއީ ްވިދާޅުވީ ްއެ ްމެންބަރަކު ްގޮތް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްޢިއްޒަތްތެރި ްގަބޫލުުކރާ ްބޭފުޅުން ްސަރުކާރެއްކަން.ްއެ ލަ

އޭރުަގއިްހުރިްބޭފުޅަކުްހަމަިއަގއިްނެތްްަވގުތެްއގަްއިސްތިޢުފާދިނުމަށްފަހުގައިްދެންްމިްދައްކަނީްމިއީްބަޣާވާތަކުންްއަިއް

ދަލުވެަފއިްއޮްތްވެރިކަެމއްކަން.ްއެހެންވީމާ،ްވެރިކަމެކޭ.ްމުޅިްދުނިޔެްގަބޫުލކުރޭްމިއަދުްމިީއްޤާނޫނީްހަމަތަކުގެްމަތިންްބަ

ްއެހެންވީމާ،ް ްދަްއކަނީ. ްއެއް ްވާހަކަ ްހުރިހާ ްމި ްގޮތަށް ްދައްކަާވ ްވާހަކަ ްމި ްބޭފުޅުން ްވާހަކަަދއްާކ ްމި ްއަރައި މިއަދު

ްޤާނޫނުގައި ްމިދެންނެވި ްދަނީ ްމި ްހިނގަމުން ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްމިއަދު ްނުކުރެވޭ ްގަބޫލެްއ ވާްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް

ްހަމަް ްއަދި ްއިޞްލާޙެއް. ްގެންނަންޖެހޭ ްވެސް ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ްއެހެންކަމުން ްކަމަކަށް. ްމަތިން ގޮތުގެ
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ނޑުމެނަކަށްްަގބޫލެއްްނުކުރެޭވްމިއަދުްއިދާރީްދާއިރާތައްްހިންގަމުންދާއިުރަގއިްސިޓީްކައުންސިލުތަުކަގިއް އެހެންމެްއަުޅގަ

ްކައުންސިލުަތކުަގއިް ްރަށު ްއަދި ްރަނގަޅަށްް، ްއެންމެ ްއޮތީ ްއެ ްވެްސ ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްކައުންސިލުތަުކަގިއ އަތޮޅު

ްމިކަްން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަންތަނުގައި ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްކަމެއް. ްގެންނަންޖެހޭ ްބަދަލުތަކެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ކަމަށް.

ކީްފުލްޓައިމުްބައެްއްނޫން.ްއެްމީހުންނަކީްވަިކްބަލައިލިްކަމުަގއިްީވްނަމަސްްކައުންސިލުތަުކގަިއްތިބޭްހުރިހާްމީހުންނަ

ްއާދެް ްކޯލްކުރީމަ، ްމީހުންނަކީ ްހުންނަ ްދެން ްގޮުތގަ. ްބަެއއްގެ ްފުލްަޓއިމް ްރައީސަކީ ްަނިއބު ްނުވަތަ ްަރއީސް ގޮތަކަށް

ނިގެންދަނީްޖަލްސާއަކަށްްކިަޔއިލީމަްއެްޭބފުޅުންގެްމަޝްވަރާދިނުމަށްްޓަކައިްތިބޭްބަެއއް.ްއެހެންނަމަެވސްްރާއްޖޭަގއިްފެ

ްނުދޭ.ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް ްފެނިގެެނއް ްމިތަނުން ްއެއް ްނަތީޖާ ްެއއްެވސް ްމިއަދު ނޑުމެންަނށް. ްއަުޅގަ ކޮންކަމެއްތޯ

ނަތީޖާްއެއްްނުކުންނަންްމަސައްކަތެއްްކުރަމުންްދާްތަނެއްްނުފެނޭ.ްމިްފެންނަނީްސަރުކާރާްދެކޮޅުވެިރވާްމަންޒަރު.ްމިް

ްތިމަންނަމެންްގަބޫ ްބުނެ،ްެއގޮތަްށްސަރުކާރު ްއޮތްްސަރުކާރެކޭ ްައއިްއސަ ްގޮަތކަށް ްިމވެނި ްބުނެ،ްސަރުކާރަކީ ލުނުކުރަމޭ

ްގެންނަންޖެހޭް ްބަދަލުތައް ްޤާނޫަނށް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްފެންނަނީ. ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމަންޒަރު ްނެރޭ ބަޔާން

ްޙަޤީ ްގަބޫލުުކރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްެއހެންމެ ނޑުްސަބަބަކީ.ްހަމަ ްކުރަންޖެހުނުްސަބަބަކީްމައިގަ ްމިކަން ްމިއަދު ޤަތަކީ

ް ްރަުށ3ްްވޭތުވެިދޔަ ްކައުންސިލުތަާކއި ްިސޓީ ްއަދި ްމިސްކިތްަތކާ ްގަބުރުސްތާނުތަކާއި ްތެރޭަގއި ްދުވަުހގެ އަހަރު

ްހުރީ ްއިހުމާލުވެަވޑަިއގެންފައި ްއެކަންކަމަށް ްވަނީ ްބޭފުޅުން ްއެ ްވަނީ ްމަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ްހަވާުލކުރެވޭ .ްކައުންސިލުތަކާ

އަޅުަގނޑުމެންްމާލެއަްށްބަލަިއލަމާްހިނގާ.ްމާޒިާޔްކިާޔްފިހާރަްއެްއްހުންނާނެ.ްސްޓަރްސިނަމާްކިޔާްތަެނއްްހުންނާނެް

ނޑުމެންްބަލަމާްހިނގާ.ްއެްސަރަަހއްދުަގިއް ނޑުަގއިްވާރޭވެހިއްެޖއްޔާްއެތާނގެްހާލަތުްއަުޅގަ މަޖީދީްމަގުގަ.ްެއްހިސާބުގަ

ް ްވޭުތވެދިަޔ ްނުވޭ. ްނޯންނާނ3ްްެދުއްޭވވަރެްއ ްމަތި ްމަގެްއގެ ްެއއްެވސް ްމާލޭ ްފަހުން ްއައި ްވެިރަކމަށް ްއެމް.ޑީ.ީޕ އަހަރު

ްެއް ްއެހެްނވީމާ، ްމަސައްކަެތއްތޯ. ްކުރަންޖެހޭ ްބައެއް ްކޮން ްމިީއ ްނޯންނާނެ. ްއެއް ްާސފުކޮށްފަ ްކާނެއް ްއެއް. ސާފުކޮށްފަ

ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްމަސްއޫލިއްޔަުތއަާދނުކުރެވޭ ްއަދިްްބޭފުޅުންގެ ްނަގަން. ްބާރުތައް ްއެ އެބަޖެހޭ

ްމިސްކިތްތައްްމަރާމާތުނުކުރެވޭްކަމަށްްވަންޏާްއެކަންްވެސްްުކރަން...

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމި

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއާދެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި 2111/7ްޝުކުރިއްޔާ ްލާމަރު، ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ކަީޒްދިވެހިާރއްޖޭގެ

ްޖަޒުބާތުަގއިް ްވަގުުތގެ ނޑަެއިޅގެން ްކަ ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްގެންނަން ްޤާނޫނަށް ްހިންގުމުގެ އުސޫލުން

ނޑުމެންނަށްްފެނުނުްމީގެްކުރީަގއިްދިވެހިާރއްޖޭގެްއިދާރީް ނަޑއަޅާފަިއވާްއިޞްލާޙެއްްކަމަށްްދަންނަވަންޖެހެނީ.ްއަުޅގަ ކަ

ްހިންގު ްއުސޫުލން ްލާމަތުކަީޒ ްހުށަހެޅިްދާއިރާތައް ްސަރުކާރުން ްއޮތް ްއޭރުަގިއ ްައއިއިުރގަިއ، ްފާސްޮކށްގެން ްޤާނޫނު މުގެ

ްފަރުމާކުރުމުގައިް ްޤާނޫނު ްމި ްޖަރީމާތަކެއް ްއެތައް ްކަންަތއްތަކެއް ްއެތައް ްއިނދިކޮޅަށް، ނޑައެޅިގެްނ ްކަ ްސީދާ ޤާނޫނާ

ްނިސްބަތްާވްޕާ ްސަުރކާރަށް ްއޭުރގެ ނޑުމެން ްހުރިކަން.ްއޭރުެވްސްއަުޅގަ ްތިހެންްހިންގާފައި ްދިަޔއީ ްކިޔަމުން ޓީެގްމީހުން
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ްފެންނަނީް ްމި ްމިއަދު ްޯފރާނޭ. ްގުަނއަކަށް ްއެތަްއ ްއުނދަގޫތައް ްތީގެ ްނުގެންނާށޭ. ްތިހެން ްއިޞްލާޙުތަްއ ްތި ނަހަދާށޭ،

ްސަރުކާރަްށް ްއޮތް ްއޭރުގައި ްއަށް ްއަމިއްލަ ްތަން،ްތިމަންމެން ްއެއްަބސްެވވޭ ްތަން.ްއަމިއްލަައކަށް ްއެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދިވެހިރާއްޖޭެގްޖެއް ްއާދެ، ްތަން. ްއެއްބަްސވާ ްއަށް ްއަމިއްލަ ްކަމުގަިއ ްކަންތައްތައް ްހުރި ްކޮށްަފއި ްވެގެން ސުންކުރަން

ް ްއުޅޭ، ްމި ްގެންނަން ްދާއިރާތަކަށް ނަޑއެިޅގެނ43ްްްއިދާރީ ްކަ ްއިޞްލާޙަކީ ްއުޅޭ ްމި ްގެންނަން ްއަށް ްމާްއދާ ވަނަ

ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙެކޭ ްއުޅޭ ްގެންނަން ްސިޓީްްޖަޒުބާތުގައި ްއަތޮޅު ްއަްއޑު ްކައުންސިލާއި ްސިޓީ ްމާލޭ ދެންނެވީ،

ްމިް ްނައްތާލުން. ްމިކަން ްމިަތނުން ްކަމަކީ ްއުޅޭ ްމި ްކުރަން ްވާީތވެ ްކަމަށް ްމެޖޯރިޓީ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއޮތީ ކައުންސިުލގައި

ްސަރު ްނެތް. ްކަންތަެކްއ ްއޮތް ްކުރެވެން ްދެން ްބޭފުޅުންނަށް ްމި ްގޮތަކަށް ްނޫްނ ްދުއްވާލައިގެން ްގަދަކަމުންްމެޖޯރިޓީ ކާރު

ްރައްޔިތުްން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނެތް. ްމޮޅެއް ްވީ ްނެތް. ްކަމެއް ްކުރެވުން ްއަތުލަިއގަނެިވއްޖެ. ްނަމަވެސް ްގަދަެވގެން އޮޅުލާ

ް ްދަނީ ްމި ްކުރެވުީނ9ްްބަލަމުން ްކޮންކަމެއްތޯ. ްކޮށްދިނީ ްސަރުކާރުން ްމި ްދާއިރުގައި ްވެގެން ްދުވަސް ްފޮއި މަހާއި

ްއިް ްފާޑުފާުޑގެ ްހެދިގެންްކޮންކަމެއްތޯ. ްބޮޑަށް ްމާ ްކަމަށް ްކުރެޭވ ްކަންތައްތައް ްހުށަހަޅައިގެން ްމަޖިލީހަށް ޞްލާޙުތައް

ް ްމަގުމަީތގަިއ ްނުާވކަން. ްކަމެއް ްެއއްެވސް ްހަމަ ްއެނގޭ ްއެބަ ްރަްއޔިތުންނަށް ްވާންދެްނ9ްްއުޅުނަކަްސ، މަސްދުަވސް

ން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްގެންނަންްއުޅޭްއިޞްލާަޙީކްބެރިކޭޑުޖެހުންްފިޔަވައިްކުެރުވނުްއިތުރުްކަމެއްްމިްސަރުކާރަކަށްްނެތްކަ

ްމިް ްހިތުން ްބޭފުޅުން ްމި ްކައުންސިލުަތކެއް ްސިޓީ ްއުަވއިާލފައި،ްއާ ްކައުްނސިލުތައް ްއޮްތްސިޓީ ްމި ްމިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި

ްކަންކޮޅުަތކުންް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްއެހެންނަމަވެސް ްއުފެދޭނެ. ްަކއުންސިލުތަެކއް ްސިޓީ ްއޮންަނ ްމެޖޯރިޓީ ްބޭފުޅުންގެ

ްވެސްް ްމިއަދު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަޤީޤަތް. ްގަބޫލުުކރަންޖެހޭ ްމިއީ ްނޫން. ްމެންޒަރެއް ްއެ ްދަނީކީ ފެންނަމުން

ް ްތަން. ްުއޅޭ ްލައިގެން ްއިޞްލާޙެއް ްޖަޒުބާތީ ްމިކަހަލަ ްމިދިޔައީ ްފެނިގެން ްއެމް.ޑީ.ޕ8ްްީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދުވަހު ވަނަ

ްހިންގަިއގެ ްާރަވއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޮއވެ، ްވާހަކަ.ްއިސްވެ ްއޮތް ްދީފައި ްދަުއލަތަށް ްެގއްލުންތަެކއް ްއެަތއް ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ން

ް ްފެނުނީ 8ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަންނަ ްކުރީަގއި ްއަދ7ްްިގެ ްއަކާއި ްޕާޓީ ްކިޔާ ްިއްއތިހާދޭ ްއޮތް ފެބުުރއަރީަގއި،ްއޭުރަގއި

ް ްެއއްވި ްކަްނކޮޅުތަކުްންއައިސް ްއެކި ްބަަޔކާ،ްއަދި ްިއއްތިހާދެއްގެ ްބާރުތައްްގުޅިފަިއވާ ްސަލާމަތީ މީހުން،ްދިެވހިރާއްޖޭގެ

ްއެކަްން ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްގަބޫލުކުިރޔަްސ ްގޮތަކަށް ްޮކންމެ ްތަނަކުން ްކޮންމެ ްދުނިޔޭގެ ްސުންނާފަތިކޮށްލިތަން. ތަޅައި

ްއެހެނި ްދަތުރުތަކާ ްއެެހނިހެން ްއަދި ްދަތުރާއި ްވަޢުދުގެ ްފެންނަމުން. ްދަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ހެންްގަބޫލުނުކުރާކަން

ްމިހެންނެއްް ްކަމެއް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްފެންނަނީ. ްމި ްނަޔާކަން ްއެ ްކުލަ. ްއެ ްފެންނަނީ ްމި ްވެސް ްތަންތަނުން އެްއވާ

ްއަނބުާރް ްބިލު ްއާޚިރުަގއި ްލި. ްބިލެއް ްވެސް ްވަކިވާން ްކޮމަްނވެލްތުން ްުއވާލެވިދާނެ. ްަކއުންސިުލތައް ނުކުރެވޭނެ.ްސިޓީ

ްވެ ްބިލު ްމި ްއެދެީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަްނކުރެިވއްޖެ.ްގެންދިޔައީ. ްލައްކަދުވަހު ްތިހެން ްޖަޒުބާތުގައި ްެގންދަން. ްއަނބުރާ ސް

ްރަނގަޅުވާެން ްމާ ްއެނގެން.ްމިއަށްވުރެ ްއޮތީ ްމި ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނެތްކަން ްއެއް ްފައިދާ ްކަންތައްތަކުން ްކުރާ އެހެން

ްސަތޭ ްއެްއެވގެްނ ްޕާޓީތައް ްއިނދިކޮޅު ްސަުރކާރާ ްއޮތް ްއޭުރގައި ްވެސް ްއަހަރު ްރުފިާޔގެްމިދިޔަ ްމިލިއަން ކަ

ްހަމަް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްަޙޤީޤަތަކީ ްއަުތގަ. ްއޮތީ ްސަރުކާރު ްމިއަުދ ްފާސްކުރި. ްދޭން ްއެއް ްސަބްިސޑީ ނޑުވެިރކަމުގެ ދަ



13 

 

ްކީްއކުރަންތޯްއެީހތެރިކަމެއްްވެސްްނުލިބޭކަން.ް ނުޑވެރިކަުމެގްސަބްސިޑީ ްއެްއެވސްްމީހަކަށްްދަ ްކަންކޮެޅއްަގއި އެްއވެސް

ްތި ްއެ ނޑުވެރިން ްބޭނުންވެފަ.ްދަ ްއެހީއަކަށް ްއެަތއް ްކަންތައްތަކަކަށް ްކިތަންމެިކތަންމެ ްއުފައްދާ ނޑުވެރިން ްދަ ބީ

ްވަރަށްްރަނަގޅުްެއއްެޗއް.ްއޭރުަގއިްސަްބިސޑީްދޭންްހިތްވަރުކުިރްމީހުންް ްއަކީ އަޅުަގނޑުމެންްގަބޫލުކުރަންްސަބްސިޑީ

ްބާރުްއެްއކޮށްްމޮޑެލެވުނީާމ،ްކީްއވެތޯ...3ްްމިއަދުްސަރުކާރުްއަތަށްްލިބުނީމާ،ްދައުލަތްްއަތަށްްލިބުނީމާ،

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ.ްފުރުޞަތަށްްއެދިވަަޑއިގެްނ،ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަްންމަޖިލީހަށްްމިްވަގުތުްހާޒިރުވެަވޑަިއގެންްތިއްބެވިްހުރިހާް

ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްނިމުނީ. ްފުރުޞަތުއަރުވައި ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްައއިޓަމު ްހިސާބުނ11.1ްްްޖެންޑާ މި

ްގޮތުންް ްބެހޭ ްބިލާ ްމަތިން ްގޮުތެގ ްވާ ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްފުރުޞަތުއަރުވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިން ނިންމާލުމުގެ

ްއަުޅަގނޑުް ްރަޝީދަށް ްިރާޔޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްވިލުފުށީ ްހުށަހެޅުއްވި ްބިލު ްވިދާޅުވުމަށް، ފަހުބަސް

ްވަން.ްފުރުޞަތުއަރު

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ްލިބުނުް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއަުޅަގނޑަށް ްއިްއވިއްޖެހެން ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދެން ްފަހުބަސް ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނަޑށްްތިްފުރުޞަތުދެއްވީތީްވަރަށްްބޮ ޑަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްފުރުޞަތެއްގަ.ްއެހެންވީާމ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިމުނީ.11.1ްްްްއައިޓަމުްްޝުކުރިއްާޔ.ްއެޖެންޑާ

ްދިވެިހ11.2ްް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްދަނީ. ްމި އަށް

ްފަށާފަ ްދޭން ްސުވާލުއުފެދި،ްރައްޔިތުންނަށް ްމެދު ްގެންެދވެނެކަމާ ްކުރިއަށް ްއާސަންދަ ްއިންޝުއަރެންްސ ްހެލްތު އިވާ

ްކުރިއަްށް ްމަޝްރޫޢުތައް ްމަގުހެދުމުގެ ްބޯހިޔާވަހިކަމާިއ ްފަޅުހެދުމާއި ްއަދި ްނަރުދަމާ ްފެނާިއ ްކަރަންާޓއި ރަށްރަށުގެ

ްކުރާ ްީރތިކުރުމަށް ްމޫނުމަތި ްސަުރކާރުގެ ްެއކު، ްނެތުމާ ްަމގެއް ްގޮތަކީްްގެންދެވޭނެ ްއޮތް ްބާކީ ްވަގުުތ ްހުއްޓާުލން. ހޭދަ

މިނެޓު.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީގެްވަގުތުްވަނ26ްްީމިނެޓު.ްޑީ.އާރު.ޕީްއަށ16ްްްިމނެޓު.ްޕީ.ޕީ.އެމަށ3ްްްަގޑ1ްްިއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްް

ް ްއަށް ްޕީ.އޭ ްކޮނ5ްްހަމަވެފަ. ްނިސްބަތްނުވާ ްާޕޓީއަކަށް ްވަކި ްވަނީ. ްހަމަވެފައި ްަވގުުތ ްޕާޓީގެ ްޤައުމީ މެްިމނެޓު.

ް ްމެންބަރަކަށް ްމެންބަރ5ްްުޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްގެންދާނަން. ްއަުރވަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތެއް މިނެޓުގެ

ްއަޙްމަދުްޝަރީފަށްްއަޅުަގނުޑްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް
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ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްފުތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީ

ްފުރުޞަތުްލަސްކޮށްެދއްާވްއިނގޭތޯ.ްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅަގނޑުގެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެކުނުް ްމާފަންނު ްގެންދަނީ ްމި ްކުރިއަށް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަޙީދު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

ްިދވެހި ްޤަރާރު. ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްފަށާފައިާވްްދާއިރާގެ ްދޭން ަރއްޔިތުންނަށް

ހެލްތުްއިންޝުއަރެންސްްއާސަންދަްކުރިއަށްްގެންދެވޭނެކަމާްމެދުްސުވާލުއުފެދި،ްރަށްރަށުެގްކަރަންޓާއިްފެނާއިްނަރުދަމާް

ްސަރުކާރުގެް ްއެކު، ްނެތުމާ ްމަެގްއ ްގެންދެވޭނެ ްކުރިއަށް ްމަޝްރޫޢުތައް ްމަގުހެދުމުގެ ްބޯހިޔާވަހިަކމާއި ްފަޅުހެދުމާއި އަދި

ްެގއްލިއްޖެ.ް ްކޯރަމު ްެގންދަނީ. ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަހުސް ްޤަރާރުެގ ްމި ްހުއްޓާލުން. ްހޭދަ ްކުރާ ްރީތިކުރުމަށް މޫނުމަތި

ްވަޙީދަށްް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްތޮއްޑޫ ްއަޅުަގނޑު ްހަމަވެއްޖެ. ްކޯރަުމ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުް

ްޓަކައިް ްކަމަށް ްހަމަކޮށްދިން ްކޯރަމް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމަސައްކަތުން ްވަރަށް ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި `.ްޝުކުރިްއޔާ

ްުމއްޠަލިބު،ް ްުޝކުރުއަދާކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްގްޫރޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ އެމް.ޑީ.ޕީ

ްޠަލިބުްނުނުކުމޭ.ްމުއްޠަލިބު.ްދެންްކިހިނެއްްރައީސްްމިކަންްކުރާނީ.މުއްޠަލިބު،ްމުއް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޯރަމްްހަމަ.ްކުރިއަށްގެންދަވާ!

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއާދެ ްމުއްޠަލިބު ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާފަށްއެދެން، ްވަރަށް ްައޅުަގނޑު ްވާހަކަދަްއކަންްް.އާދެ، ްރައީސް، ޢިއްޒަތްެތރި

ްއެހެންވީމާ،ް ްއުނދަގޫކަެމއް. ްވަރަށް ްމިއީ ްތެދުވަން ްއަަޅިއގެން ްކޯރަމް ްލައިފްޖެކެޓެއްހެން ްއަުޅަގނޑުމެން ތެދުވާއިރު

ްހާޒިރުކޮ ްމިތަނަށް ްބޭބޭފުޅުން ްމި ްވަޑައިުނގަންނަވާ. ްވެސް ްމިއަދު ްލީޑަރު ްމައިނޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްއެދެން ށް،ްއަޅުަގނޑު

މީހުންްބައިތިއްބާފައިްމިކަންްކުރެއްވުންްއިނގޭތޯ.21ްްރިޔާސީްއިންތިޚާބުގެްކެމްޕޭންުކރެއްިވޔަސްްމަޖިލީހުގެްތަޅުމުގައިް

ްައޅުަގނުޑް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްޤަރާރާ ްމިއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްދެންނެވީ. ްމި ްގޮތަށް ްހިމެނޭ ްހަމަ ްެވސް އަޅުަގނޑުމެން
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މަޖިލީހުގެްހުރިހާްމެންބަރުންްވެސްްހިތުތެރޭަގިއްކަންބޮުޑވާްކަަމކީްެއްއވެްސްްދަންނަވާލަންްއޮތީްމިްޤަރާރާްދޭތެރޭގައި

ްވަދެފައިވާް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިުތންގެ ްމިއަދު ްއޮތީ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަެމއްްނޫނޭ.ްމިކަންްއިޞްލާޙުކުެރވެން ޝައްެކއްއޮތް

އްުރކޮށް،ްހުރިހާްމެންބަރުންްވެސްްޤައުމާިއްޑރ.މުޙައްމަދުްވަޙީދުްޙަސަްންމަނިކުގެްއިތުބާރުްނެތްކަުމެގްމައްސަލަްސި

ރައްޔިތުންގެްފައިދާްއަށްްޓަަކއިްޑރ.ވަޙީުދގެްއިތުބާރުްނެތްކަމަށްްފާސްކޮށް،ްމަޖިލީހުގެްރައީސާްމިްރާއްޖޭގެްވެރިކަންް

2ްް ްވެްއޓެން ްގޮތަށް ްސީދާ ްމިހާރު ްމިރާއްޖެ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްގޮތަކަށް ްނޫން ްއެ ްހަވާލުކޮްށެގން. މިދާްމަސްދުވަހަށް

ްވަޙީުދް ްގޯްސވެގެން ްވަޙީދު ްހާލެްއގަިއ ްއެްއވެސް ްމިއީ ްނެްތ. ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަނބުރާެލވޭކަްށ އަނދަވަޅުން

ްއޮތްް ްރައީސް،ްކަން ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްެއއް ްވާހަކަ ްަދއްކާ ްއަިއސްގެން ްއެއް ްރުޅި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެކެ ްއޭނަ ޕާސަނަލީ

ްވާހަކަ ްމި ްއެއްކޮަޅށް ްމައުޟޫޢާ ްމިއީ. ްދިވެހިރާއްއްޭޖެގްގޮތް ްބުނަނީ ްމި ްޤަރާރުގައި ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ދައްކަނީ

އިޤްތިޞާދުްއަނދަަވޅަކަށްްވެްއޓި،ްއާސަންދަްއާއިްަފޅުފަޅާިއްނެރުނެރާއިްގިިރގިރިްާއއި،ްހާހަލާއިްރައްޔިތުންްބޭނުންާވް

ް ްދައްކަން ްގޮތް ްކުެރވޭނެ ްކަންކަން ްމި ްވާހަކަ. ްނުކުރެޭވ ްކަްނކަން ްކިހިނެއްތޯްތަރައްޤީގެ ްބޮޑަށް ްމިއަށްވުރެ ދެން

ްއަހަރަށްް ްމިއަންނަ ްއަދި ްހެދިޔަސް ްޤާނޫނެއް ްކޮންމެ ްމިތަނުން ްެއހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަދައްކާނީ. މައުޟޫޢަށް

ްނެތްް ްއަޣްލަބިއްޔަެތއް ްރައްޔިުތންގެ ްވިޔަްސ، ްދިންކަމުގައި ްފާސްކޮށްފައި ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްރާއްޖޭގެްސަރުކާރަކަ ްމި ްޕާޓީއަކަށް ްނެތް ްފުރުޞަތު ްތަމްސީލުކުރުމުގެ ްމެންބަރަކު ްއެްއވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްުނވަތަ ށް،

ވެރިކަންކުރަންްހަވާުލކޮށްގެންްތިބިއްޔާމުންްވާނެްހަތަރެތިްަވމުންްމިްދަނީްކޮންމެްދުވަހަކުްވެސްްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ަގޑިއިރުްޚިުދމަތްދޭްކެފޭތަކާ،ްހޮޓާކެފޭތައ24ްްްުކއްލިައކަށްްމިްއިވެނީްްއަޅުަގނޑުްއިްއޔެްވަރަށްްހަިއރާންވި.ްއިްއޔެަގއި

ްެއއީް ްދޫކޮށްލާފައި، ްމީހާ ްވަުގތުން ްެއއްކަލަ ްއެްއޗެހި ްކޯުޓައމުރު ްބައެއްފަހަރު ްމިހާރު ްބަންދުކުރަން. ްވަގުތުން ހަމަ

ްމިް ްގޮތަށް ްމި ްމިހާރު ްގޮތަށް ްނެރޭ ްދޫކޮށްލަން ްވެސް ނަޑށް ްކަ ްއިަނސް ނޑުމަީތގައި ްނެރެނީ.ްްކަ ްއެްއޗެހި އެއްޗެހި

ްމިް ްކުށްތަކާ، ްއެހެނިހެން ްޖިނާޢީ ްއަދި ްމާރާމާރީތަކާ ްހިނގާ ްމި ްމިހާރު ްރާއްޖޭގައި ްޤަބޫލުުކރަން ްވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ްކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމަޖިލީހުންް ްކުރަންޖެހޭ ްމަސައްކަތްތަކެއް ްއެންމެން ްހުރިހާ ްގުިޅގެން ްއިޞްލާޙުކުރަން ކަންކަން

ްމަސަ ްކުއްިލއަކަްށްކުރާ ްދައްކަންެވގެން ްމަޖިލީހުން ްވަޒީރުންގެ ްކުރާކަން ްކަމެއް ްމަތިން ްމާ ްަތންކޮޅެއް ްވުރެ އްކަތްތަކަށް

ް ްމޯހިރުަގިއ24ްްރާއްޖޭގެ ްއޭގެ ްދެކޭގޮުތގައި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެންގުމަކީ ްއެންގި ްބަންދުކުރަން ްތަންތަން ްޚިދުމަތްދޭ ގަިޑއިރު

ްބަޔާންކޮށްަފއިްނެތްކަ ްއިންސާފުންްލިބޭްނަތީޖާތަކެއް ްޭއގެ ްވަރަށް ްިވޔާނުދާ،ްއަދި ްވަނީްނަމަ،ްކޮށްފައިާވްވަރަށް މުަގއި

ްމުސާރަދީގެން،ް ްމީހުންނަށް ްެއއްކޮްށ ްިޑއުީޓއާ ނޑު ްރޭގަ ްއެބައުޭޅ ްވިޔަފާރިވެރިން ްއެއީ ްނިންމުމެއް. އެްއކިބާވެަފއިވާ

ްމާދަ ްއޯަވރނައިޓަކުން ްުކއްލިައކަށް ްތަރުީތބުކޮށްގެން. ްެއގޮތަށް ްހުއްދަތައްްވިޔަފާރިތަްއ ްހުރިހާ ްފެށިގެން ްއިން މާ

ްކުރިޔަސް.ް ްމަޖިލީހުން ްަވީޒރުންގެ ްޢަމަލެއް، ްކުޑަ ްޒިންާމދާރުކަން ްދެކޭގޮުތަގއި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ ްބުނީމާ ބަންދުކުރާށޭ

ްެއް ްވެސް ްއެންމެން ްހުރިހާ ްަޤއުމުެގ ްވާހަކަަދއްކަިއގެން. ްއެންމެން ްހުރިހާ ްތިބި ްަޤުއމުގައި ްއިޞްލާުޙކުރެވޭނީ ޤައުމު

ްކަންަތއްތަްއްނި ްތެރޭަގއި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްވިސްނައިދީގެން. ްއެންމެންނަށް ްނިންމުންތައް ންމޭ
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ްނަތީޖާް ްދައްކަންެވގެން. ްބޮުޑކަން ްކަންކުރާލެއް ްބަޔަކު ްައނެއް ްބަޔަކަށްވުރެ ްއެއް ްފެންނަނީ ްމި ްވެސް ގޯްސވެގެންދާއިރު

ްއެއްކި ްއިންސާފުން ްަކހަލަ، ްނޭނގޭ ްޯކއްެޗއްކަން ްިވޔަފާރިވެރިންނަށްޯތްއަކީ ްކިތައް ްނިންމާތީ. ްނިންމުންތައް ާބވެފައިވާ

ްއެކު،ް ްހަރުދަނާކަމާ ްެއބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމާ، ްދިަޔއީ. ްއެ ްގެްއލުންވެގެން ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑު ްައޅުގަ ްގެންދަވަން. ްކުރިއަށް ްވެިރކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގޮތަކަށް ްނިންމޭނެ ްއެކު ްއެކަްންްޒިންމާދާރުކަމާ ދެކޭގޮުތގައި

ްވިަޔސް،ް ްކަމުގައި ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްހަވާލުކޮށްގެން.ްއެއީ ްަސރުކާރު ްސަރުކާރަކަށް ްިއންތިޚާބުކުރާ ްރަްއޔިތުން ްމިއަދު ކުރެވޭނީ

ްމިކަްން ްނޫނިްއޔާ ްސަރުކާުރްހަާވލުކޮށްގެން ްކޮންމެވެްސްެއއްބަޔަާކްމި ްކަުމގަިއްވިޔަސް.ްއެތަނުން ްޕީ.ީޕއެމް ްެއއީ އަދި

ްނެތް ްއެހެނެްއކަމަކުްްވާކަށް ްއުޅޭނެ. ްވާަދުކރަން ްބުރުގައި ްފުރަތަމަ ްެވސް ްޑީ.އާރު.ޕީ ްދެން ްަރއީސް. ޢިްއޒަތްތެރި

ނުޑްމިއަދުް ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްްދެންްހަަމްނުވާނެްއިނގޭތޯ.ްވަރަށްްހިާތމައާްެއކުްމިްދަންނަވަނީ.ްއެެހންވީމާ،ްއަުޅގަ

ް ްމިޤައުުމ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ްޮގވާލަން ްވަޅުަގނޑުްންވެސް ްމިދާ ްވެއްޓެމުން ްސީދާސީދާ ްހަމަ މިހާރު

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްހަރުދަނާކޮށް، ްއިތުރަށް ްގާތައް ްތަަރއްޤީގެ ްއެނޫްނވެސް ްއަދި ްާއއި ްއާސަންދަ ސަލާމަތްކޮށް

ް ްއަުޅަގނޑުެމން ްޓަކައި ްކުރިއަަރއިދިއުމަށް 7ްއުފެއްދުންތެރިކަމުަގއި ްވެްސ، ްވާހަކަ 8ްގެ ްވެްސ، ްވާހަކަ ްވާަހކ6ްަގެ ގެ

ްވެ ްމީގެ ްލީޑަރުން ްސިޔާސީ ނޑުމެންގެ ްހަދައި،ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްމާޒީ ްއަކީ ްނުދައްކަން.ްމާޒީ ްއޮންނ6ްްަސް ްފަހުން މަސް

ްހިންަގވާޭށް ްވާހަކަދަްއކަިއގެން ްތެރޭގައި ްމަޖިލިސް ްނޫޅެ،ްމި ްނައިސް ްމަޖިލީހަށް ްކެމްޕޭންކުރަން ްއިންތިޚާބަކަށް ރިޔާސީ

ްސްއެންމެންްުގޅިެގންްހިނގާށޭްކުރާްކަެމއްްކުަރން.ްއެްނޫންްގޮަތކަށްްނެްތްއަދިްެއއީްވަޙީދުްބަހައްޓަންްަކމުގައިްވިޔަ

ްފުލުހުންނަށް،ް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޮގވާލަްނ ްވެސް ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަލާމަތެއް ްއަށް ްރާއްޖެ މި

ްއަަވސްކުަރއްް ްއެކަން ްލަްސވެއްޖެ. ްމިހާރުވެސް ްހޯދުމުގައި ްގާތިލުން ްމިހިރަްޑރ.އަފްރާޝީމުގެ ްޤައުުމގައި ްމި ވާށޭ.

ނޑުމެންްައވަްސވެގަންނާޭށ.ް ްއަދިްހައްެލްއ24ްްމައްސަލަތައްްހައްުލކުރުމަށްްައޅުގަ ގަިޑއިރުްތަންތަންްބަންދުކުރިޔަކަސް

މަސްދުވަހުްރާއްޭޖގެްވެރިކަންކުަރްއވަިއ،ްމިްރާއްޖ2ްްެނާންނާނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑުްއެދެނީްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސްް

ކަށްްއަުޅވައިދިނުން.ްއެަވރުްދެންްއަޅުަގނޑަށްްމަނިކުާފނުގެްޕާޓީއާްއެްއކޮޅަށްްބުނެެވންްއޮތީ.ްހަމަްރައީސްްހަމަްހަމައަ

ްޤައުމަކު.ްޝުކުިރއްާޔް ްމި ްމިހާރު ްއެްއޗެްއްނެތް ްއާިއްޕީ.ޕީ.ެއމްްނޫން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޕާޓީަތކަށް.ްހަމަ ްއެހެން ތާއީދުްނެތީ

 ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުއުތުރުްދާއިްފުވައްމުލަކު

ްޚިދުމަތްތަކަށްް ްތަރައްޤީގެ ްއެހެނިހެން ްމަގުހެދުމާއި ްޚިދުމަތާއި ްާއސަންދަިއގެ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްފުރަތަމަ ްއެބަޖެހޭ ްވިސްާނލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިދާޅުާވިއރު، ްވާހަކަ ްއޭރުްްހުރަސްއެޅޭ ްޚިދުމަތް އާސަންދައިގެ

ް ްޖަނަވަރީ ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންދިޔައީ ްއުޅެނީްކީއްެވގެންތޯ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ ްމި ްގޮތަށްްނުދެވިެގން ނަޑއެުޅއްވި އިްނ1ްްކަ

ފެށިގެންްއާސަންދަިއގެްޚިދުމަތްދެއްވަންްނިންމެވިއިުރަގއިްދަުއލަތުގެްހޮސްޕިޓަލްތަކުންނާއިްެއހެނިހެންްޞިއްޙީްޚިދުމަތްް
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ް%ްދޭ ްގޮތެއްަގއި ްޢާއްމު ްތަން ްބޮޑު ްވަރަށް ްއަގު ްޚިދުމަތުގެ ްދެވޭ ް%51ްތަންތަނުން ްައގުތަަކްށ211ްއާއި ްދޭތެރޭގެ އާ

ްއޭރުް ްފެނިގެންދިޔައީ ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްއެކަމަކު، ްތަން. ްފެށި ްދޭން ްޚިދުމަތް ްއެ ްބޮޑުޮކށްފައި ްއަގުަތއް ބަދަލުގެނެސް

މީޑިާޔަގޔާއިްއަިދްއެހެނިގެންްގޮތްގޮތުންްވަރަްށްބޮޑަށްްޕްރޮމޯޓުކުރަްއވަމުންްސަރުކާރުްހިންަގވަމުންްގެންެދވިްޕާޓީްއިންް

ް ްތަން، ްެއ1ްްގެންދެވި ްތަޢާރަފުކޮށް، ްސްކީމެއް ްއިންޝުއަރެންސް ްހެލްތު ްޚިދުމަތް، ްއާސަންދަިއގެ ްރުފިޔާގެ ލަްއކަ

ްއެކަންްވިސްނަް ްަރއްޔިުތންނަށް ްފެއްެޓިވްކަމަށް.ްއާދެ،ްއޭރު ްބޭފުޅުންނަށްްޚިދުމަތްތައްްދެއްވަން ްގިނަ ްގޮތުން ވައިެދްއވި

ް ްެއއީ ްއޮތީ ްބޭނުންވާއިރ1ްްުހީވެވަަޑިއގެންފައި ްޚިދުމަތަށް ްމީހުންނަށްްހަމަްޞިއްޙީ ްއެ ްއެއީ ްޚިދުމަތަކީ ްރުފިޔާގެ ލައްކަ

ްއެހެންނަމަވެސް ްޮގތުގަ. ްޚިދުމަތެއްގެ ްލިބިގެންދާނެ ްްމިެދންނެވި، ްއަގުްގޮތަށް ްތަންތަުނގެ ްސަރުކާރުގެ ްދޭ ްޚިދުމަތް

ނޑައެުޅްއވިއިުރގައިްމިްްއެްޚިދުމަތްްދޭް،އަށްްބޮޑުކުރަްއވާފައިްއިންތިހާ އަގުތައްްަކނޑަެއޅުްއވިއިުރަގއި،ްދޭްއުޫސލުްކަ

ނޑައަުޅއްވާފަ.ް އޮންނަނީްދިހަްހާސްްރުފިޔާގެ،ްއައުޓްޕޭޝަންޓުްޚިދުމަތްތައްްދިނުމުގައިްދިހަްހާސްްރުފިޔާގެްލިމިޓެއްްކަ

ކުްެއއްތަނުންްއަެނއްްތަނަށްްގެންދިއުމަށްްޓަަކއިްމިްެދވޭްުކރަންޖެހޭްޚަރަދުްވެސްްެއއީްއަދިްއިމަރޖެންސީކޮށްްބަލިމީހަް

ްއެަކންް ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްއާެދ، ނަޑއަުޅްއވާފަ. ްކަ ްލިމިޓެްއ ްރުފިޔާެގ ްހާސް ްތިީރްސ ްގިަނވެގެން އެންމެ

ްދިގު ްގޮތެއްަގއި ްޢާއްމު ްދިަޔއީ. ްވެގެން ްކިހނެއްތޯ ްފެއްޓެވީަމ ނަޑއަުޅއްވާަފއި ްފަރުވާކުރަންޖެހޭްްކަ މުއްދަތަކަށް

ްލިބެމުންް ްފަރުވާ ްބަލިތަކަށް ްކަހަަލ ްބަލިަތއް ްކިޑުނީގެ ްނޫނީ ްބަލިތައް ްހިތުގެ ްަކހަލަ،ްނޫނީ ްަޑއިބެޓިކްސް މިސާލަކަށް،

ްޙަޤީޤަތުގަ.ް ްމިދިޔަީއ ްެވގެން ްބުަރއަކަށް ްބޮޑު ްމާ ްޮބޑަށް، ްމާ ްކުރިއަްށވުރެ ްެއީއ ްފަރާތްތަކަށް އަންނަ

ްހެލްތުްއެނިގވަަޑއިގަންނަް ްމިދެންނެވި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުުކރެވޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްމިހާރުވެސް ވާނެ

ްޚަރަދުކުރަންޖެހޭް ްބޮޑު ްގޮެތއްަގއި ްދާއިމީ ްެއއީ. ްއަކީ ްމައްަސލަ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްސްކީުމގަިއ އިންޝުއަރެންސް

ްޚަރަ ްުކރަންޖެހޭ ްފަރާތްތަކުން ްއާދަިއގެ ްޢާްއމު ްފަހަރަށް ްގިނަ ްއަހަރެްއްބަލިތަކަށް ްކޮންމެ ްއާެދ، ްނުކުރެިވގެން ދުތައް

ްއިންްފެިށގެންްމިދެންނެވިްގޮތަށްްއާަސންދަ...1ްްމިއަހަރުްޖަނަވަރީް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ްއަޅުގަ ްހަމަވެއްޖެ. ްކޯރަމް ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްއަނެްއކާެވސް. ްގެއްލިއްޖެ ކޯރަމް

ްންްވާަހކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންެދވުމަށް.ފުރުޞަތުއަރުވަ

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ްމުއްދަތަކަްށް ްިދގު ްގޮތެްއގައި ްދާއިމީ ްއުޅުނީ ްދަންނަވަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ް ްބަލިތަކަށް ނޑަކަްށްފަރުވާކުރަންޖެހޭ ްގާްތގަ ްގޮތަްށ، ްމިދެންނެވި ްއިންތިހާއަށް ްައުގތައް ްޚިދުމަތްތަކުގެ ދެވޭ

%ް 111ްްއެވްރެޖުކޮށް ްފަރާތްތަކުްންގާތްަގނޑަކަށް ްހޯއްދަވާ ްޚިުދމަތްތައް ްބޮުޑކޮށްލީމަ،ްއެ ްއަގު ްުވރެ މަހެއްހ2ްްާއަށް
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ްއައުޓްޕޭޝަން ްއޮްނނަ ްމި ްއާސަންދަިއގެ ްއުެޅނިކޮށް ްޚިދުމަތްނުލިބިގެން ްލިމިޓުްދުވަހު ްރުފިޔާގެ ްހާސް ްދިހަ ްެދވޭ ޓަށް

ް ްއޮންނަ ްބާކީ ްޚަރަދުތައ11ްްްހުސްވެގެންެދއޭ. ްކުރަްއވަންޖެހޭ ްފަރާތްތަުކން ްއެފަދަ ްތެރޭގައި ްމަސްދުވަުހެގ ވަަރކަށް

ްބޭނުންވާ ްއެހީތެރިކަމަށް ްބޮަޑށް ްގޮތެްއގައި ްދާއިމީ ްޙަޤީަޤތުގައި ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްޮގްއސަ ްބޮޑުެވގެން ްއަށް ްއިންތިހާ

ްައޅުަގނޑަށްް ްއޮތީ. ްކުރިމަތިވެފައި ްދަތިތަކެކޭ ްމީހުންނަށް ްއެ ްބޮުޑވެ، ްއަގު ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްލިބެމުންދިޔަ ފަރާތްތަކަށް

ްހައްލުކުަރއްވަްން ްަކންތައްތައް ްއެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްސަުރކާރުން ްއޮތް ްމިހާރު ްއައިސް ްބަދަުލވެގެްނ ްސަރުކާރު އެނގޭ

ދެ!ްެއކަމާްބެހޭްދިރާސާްެއއްްކުަރއްވާަފއި،ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްދާދިްފަހުންްމަސައްކަތްކުަރއްވަމުންްގެންަދވާކަން.ްއާ

ްައގުތައްް ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްދެވޭ ްމުއައްސަސާަތކުން ްޞިއްޙީ ްސަރުކާުރގެ ްވަނީ ްވިދާޅުވެފައި ްވެސް ްމިނިސްޓަރު ހެލްތު

ްއަވަހަ ްވަރަށް ްދަށްކުރަްއވާނެަކން ްވާހަކަ. ްމަސައްކަްތކުަރއްާވ ްހެލްުތްދަށްކުރައްވަްނ ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްއާދެ، ށް.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވެސް ްއޮތަސް ްތަޢާރުފުކޮށްފައި ްނަމުގައި ްއާސަންދަިއެގ ްއަޅުަގނޑުމެން ްސްކީމެއް އިންޝުއަރެންސް

ދަންނަވަންްމިްއުޅެނީްއާއްމުްފަރާތްތަކަށްްއެކަމަށްްއެންމެްބޮޑަށްްބޭނުންވާްފަރާތްތަކަށްްއެއިންްއެްޚިދުމަތްްހޯދުމުގައިް

ްސަރުކާުރްްމިހާރު ްއަކީ ްމައްސަލަ ްއަނެްއ ްދެން ްއާދެ، ްއޮތީ. ްޮގްއސަ ްއިތުރުެވގެން ްގުނައަކަށް ްއެތައް ްހޭދަ ކުރަންޖެހޭ

ްޚިދުމަތްދެމުންް ްމަދަނައިގެ ްއޭރުެގ ްެއއް ްވާހަކަ ްދަންނަވަމުންދިޔަ ްއޭރުވެސް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވެސް ބަދަލުވެގެންދިަޔއިރު

ްބޭސްފިހާރަތަކަށް ްރަށްރަށުގެ ްއޮްތްްގެންދިޔައިުރަގއި ްނުދެއްކި ްެއއް ްރުފިޔާ ްމިލިޔަްނ ްއެތައް ްދެވެންޖެހޭ ޚާއްޞަކޮްށ

ްދައްކަވާފަ.ް ްފަރާތްތަކަށް ްއެްއްއެ ްރުފިޔާ ްމިލިޔަން ްވަީންއެތައް ްގުިޅގެން ްބަދަލުވުމާ އޮތުމުގެްސަބަބުން،ްމިްސަރުކާރު

ްދައްަކވަމު ްއަުގ ްވެސް ްޚިދުމަތްަތކަށް ްދެވޭ ްދަށުން ްއާސަންަދއިގެ ްފަހުން ްޭއގެ ްއޭރުްއާދެ، ްޙަޤީޤަތަކީ ްގެންދަވާ. ްނ

ްވެްސް ްވަޑަިއގެންނެިވއިރު ްބޭފުުޅން ްވަޑަިއގެންނެވި ްމިނިސްޓްރީން ްހެލްތު ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްތިމަންނާމެންް ްއިތުުރފުޅުހައްދަވަިއ، ްަކނަޑއެިޅގެން ްވަޑައިގެން ްމިތަނަށް ްމިނިސްޓަރު ްސްޓޭޓް ްމިނިސްޓްރީގެ ހެލްތު

ްވާހަަކްްގަާވއިދުން ްދެންނެވި ްައޅުަގނޑުމެްންއޭރުވެސް ްއެނގޭ. ްައޅުަގނޑަށް ްވިދާޅުިވޔަސް ްގެންދަާވްކަމަށް ދެްއވަމުން

ް ްހުއްޭޓ ްއެބަ ްބޭްސފިހާރަތަކަށް ްަބއެްއ ްނުދައްަކވާ 11ްްއެްއ ްެއއ12ްްީމަސް، ްއާދެ، ްފައިސާ. ްހުރި މަސްވަންދެްނ

ްަޙޤީ ްއެީއ ްދަްއކަންޖެހުން ްަފއިާސތައް ްއެ ްގޮތަށް ްތެެރއިންްމިދެންނެވި ްބަޖެުޓގެ ްިމއަހަރުގެ ްސަރުކާރަށް ްިމ ޤަތުގައި

ނޑުމެންަނށްްއެނގިގެންްދިޔަ،ްދައުލަުތެގްފަރާތުންްއެކިްފަރާތްތަކަށްް ކުރަންޖެހުނުްއެންމެްބޮޑުްއެއްްހޭދަ.ްއާދެ،ްއަޅުގަ

ނޑުމެްންދައްކަންޖެހޭްބިލުތައްްމިހާރުްދެްބިލިޔަނަށްްވުރެްގިނައިންްބިލުތައްްހުރިކަން.ްއާެދ،ްެއްޙަޤީ ޤަތްްވެސްްއަުޅގަ

ްކުރީެގް ްސަބަބަކީ ްއުޅޭ ްމި ްދަތިވެގެްނ ްމިހާރު ްލިބުމުގައި ްޚިދުމަތްތައް ްމިކަހަލަ ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.

ްފޫބައްދަންޖެހުމުގެް ްޚަރަދުތައް ްހުރި ްކޮށްފައި ްގޮތްގޮތަށް ްއެިކ ްއާއި ްގޮތުގަ ްނެތް ްބޭނުން ްއަށް ްއިންތިހާ ސަރުކާރުން

ް ްކަންަތއްްސަބަބުން. ްމި ްދަތި، ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްއެހެންވީމާ، ްސަބަބުން. ްދައްކަންޖެހުމުގެ ްބިލުަތްއ ްއެ އާދެ،

ްމިއަށްް ްވަަރކަށް ްކޮންމެވެސް ްތެރެއިން ްބަޖެޓުގެ ްއަހަރުގެ ްިމއަންނަ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ހައްލުެވގެންދާނީ

ނޑުްދަންނަވަން މިްއުޅެނީްއަޅުަގނޑުމެންގެްތަަރއްޤީްައށްްކުރަންޖެހޭްމަގުްހެދުމާއިްްލުޔެއްްލިބިގެންދާނެ.ްއާދެ،ްައޅުގަ
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ްދަތިތައްް ްމި ްއުޅެނީ، ްމި ްހޭދަނުކުރެވިގެން ްކުރަންޖެހޭ ްފަރާުތން ްދައުލަތުގެ ްވެސް ްޚިދުމަތްތަކަށް ްއެހެނިހެން އަދި

ްގޮ ްެއކި ްއާއި ްނެތްގޮތުގަ ްބޭނުން ްސަުރކާރުން ްކުރީގެ ްސަބަބަކީ ނޑު ްމަިއގަ ްއުޅޭ ްހުރިްދިމާވެގެން ްކޮށްަފއި ތްގޮތަށް

ްދަތިތަކެޭކް ްއުޅޭ ްދިމާވެގެން ްދައުލަތަށް ްސަބަބުން ްހުރުމުގެ ްނުދަްއކާ ްބިލުތައް ްއެ ްައނެއްކާ ްހުރީ. ްކޮށްފައި ޚަރަދުތައް

ްއޮްތކަމުަގއިް ްުހށަހަޅުއްވާަފއި ްިމގޮތަށް ްމައްސަލަ ްމި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުެރވޭ ނޑަށް ްައޅުގަ ްކޮންމެައކަސް ްއާދެ، މިއީ.

ްމިހާ ްހަދައިގެްންވިޔަްސ ްޕޭމަންޓު ްކޯ ްެސކްޓަރަގިއ ްޕްރަިއވެޓް ްމިސާަލކަށް ްސަބަބުން، ްބަދަލުގެ ްމިގެންނެވި ރު

ްޭއެގް ްހިނަގއްޖެ. ްލިބިގެން ްލުއިަތކެްއ ްބަަޔކަށް ްގިނަ ްަވރަށް ްއޭެގްސަބަބުން ްވެސް ްހެއްދެުވމުން ްގޮތަކަްށ ޚިދުމަތްދެވޭ

ްޚިދު ްމި ްތަންތަނުން ްގިަނ ްސެކްޓަރގަިއ ްޕްރަިއވެްޓ ނޑުމެންެގްކުރީަގއި ްއަުޅގަ ްމަޖުބޫރުވޭ ްއެބަ ްހޯދަންޖެހޭއިރު މަތް

ްދަތިތަކެއްް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްހޯދުމުގަިއ ްޚިދުމަތްތައް ްސްޕެޝަލައިޒް ްޚާއްަޞކޮށް ްޚިދުމަތްތައް، ްމިދެންނެވި ސަރުކާރުގެ

ތަނަށްްދިއުމުންްމިްއެބަހުރި.ްއެހެންވީމާ،ްއެްޚިދުމަތްތައްްހޯދަންްޕްރައިވެޓްްސެކްޓަރގެްމިދެންނެވިްޚިދުމަތްްލިބޭްތަން

އެބަްޚަރަދުކުރަންޖެހޭްޢާްއމުްގޮތެްއގައިްއޭ.ޑީ.ކޭްނޫންްއެހެންްތަންތަނުގަ.ްއެކަމަުކ،111ްްވާްގޮަތކީްއަމިއްލަްއަށްް%

ްޚިދުމަތްް ްގުޅިގެން،ްއެ ްބަދަލާ ްގެންނެވި ްއެ ްމިހާރު ްޮގތަކަށް ްދައްކާ ްޕޭމަންޓު ްކޯ ްޚަރަދުރަންޖެހުނީމަ ްއެ ްއެގޮތަށް އޭރު

ް ްމި ްމިހާރުްހޯއްދަވާ ްހޮސްޕިޓަލްތަކަކުން ްކްލިނިކަތަކަާކިއ ްޕްރައިވެޓް ްހުރިހާ ްހޯއްދެވި ްޚިދުމަތް ްއާސަންދައިގެ ދެންނެވީ

ނޑަްށްޤަބޫލުކުރެޭވްގޮުތގައިްއިހަށްވުެރްބޮޑަްށް ޚިދުމަތްހޯދާްފަރާތްތަކަށްްލުއިތަކެއްްލިިބގެންދޭ.ްއާދެ!ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ

ްކުރިންްއަޅުަގނޑުްދެންނެވިްގޮަތްށްްމިހާރުްޢާއްމުކޮށްްގިނަްބަޔަކަށްްއޭގެ ލުއިްލިބިގެންްހިނަގއްޖެ.ްއަދިްޚާއްޞަކޮށް

ްއަނެްއކާް ްސަރުކާރުން ްައުގތަކަށް ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްދެވޭ ްމަރުކަުޒން ްޞިއްޙީ ްއެހެނިހެން ްހޮސްޕިޓަލްތަާކއި ސަރުކާރުގެ

ްލިބިގެން ްރައްޔިތުންނަށް ްޢާއްމުކޮށް ްސަބަބުން ްއޭގެ ްގެނެސްެދްއވީމަ ްދެއްިވްލުއިކަމެއް ްއާދެ، ްބޮޑު. ްވަރަށް ްލުއި ދާނެ

ްފުރުޞަތަށްްވަރަށްްޝުކުރިްއާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްިމް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެއްވީތީވެ. ްފުރުޞަތެއް ްހިސާބަކުން ްކޮންމެެވސް ްައޅުަގނޑަށް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުން،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއަުދްހު ށަހެޅިފައިވާްޤަރާރަށްްއެްއެޗއްްދަންނަވާލުމުގެްކުރިންްއަުޅގަ

ްހަމަް ްމެދުވެރިވީ، ްދިމާވާން ްކަންތައްަތްއ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްދާ ްހޫނުވެގެން ްތަންކޮޅެއް ްމިތާގަިއ ްކުރިން ްވަގުތުގެ މި

ްޤާނޫ ްއަދި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްނޫނީްޔަޤީނުންވެސް ްބަލައިނުގަެނވޭނެ ްވިަޔސް ްކަމުަގއި ްލިބުނު ްޮގތަކަށް ްކޮންމެ ްލަފާ ނީ

ްގޮތަކަްށް ްކޮންމެ ްރައީްސ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިަޔއިމަ. ްހުށަހެޅިގެން ްއެއް ްމައްސަލަ ްހުށަނޭޅޭނެ މަޖިލީހުގައި

ްލިޔުންތަ ްބަލައިގަެނވޭ ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްުހއްޓަސް ްވިސްނުުމގައި ްކަުމގެްއަދި ްތެެރއިން، ްއިމުގެ ްޤާޫނނީ ަކކީ

ްޝަރުީޢް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްއެބަޖެހޭ. ްވާން ްކަމުަގއި ްކަންތައްތައް ްވާ ްޙަޤީޤަެތއް ްެއަކމުގައި ްއަދި ްއެްއގޮތަށް އަސްލާ

ްނިންމާް ްކަންކަން ްޕާޓީތަުކެގްތެރެއިން ްޢާއްމުކޮށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަދި ްވެއްޖެްއޔާ ްތެެރއިްންނޫނީ ްނިޒާެމއްގެ އެްއވެސް
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ްއެހެންްއު ްއަދި ްކުރިޔަސް ްީމހަކު ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްޕާޓީ ްައދި ްކަެމއް، ްނުކުރާ ްިނންމައިގެން ްެވސް ްތެެރއިން ސޫލުގެ

ްައޅުަގނޑުް ްއޮތްކަމުަގއި ްއެއް ްާޖގަ ްެއއްވެސް ްބަލައިގަެނވޭނެ ްކަމަށް ްހަރަކާތްތައް ްރަްސމީ ްެއއީ ްކުރިޔަސް މީހަކު

ްމަސައްކަތްތަ ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނެގްނުދެކެން.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްފިކުރު ްކުެރވޭިއރުގައިްސިޔާސީ އް

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގިއް ހުރިކަމުގައިްވިޔަްސ،ްހަމަޔާިއްއުސޫލުގެްތެެރއިންްކަންްކުެރވޭނެްގޮަތކަށްްގެންދިއުަމކީްައޅުގަ

ްޢިްއޒަ ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްކަމެއް.ްިޢްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމާފަންނު ްކުރަންޖެހޭނެ ްއިބްރާހީމުްރަޝީދުްއެއީ ްމެންބަރު ތްތެރި

ްއަށްް ްއިންތިހާ ްދޭތެރޭ ްެއކަމާ ްަރއްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ްެވސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްޤަރާަރީކ ްމިވާ ހުށަހަޅުއްވާފައި

ނޑުމެންނަށްްދިވެހިްއެތައްްރައްޔިުތންނަކާްކޮންމެްދުވަހަކުްބައްދަލުވެ،ްމުޢާމަލާތްކުރެވޭ.ް އަިދްކަންބޮޑުވާްކަެމއް.ްއަުޅގަ

ްގެންަދވާ.ް ްހިއްސާކުރަްއވަމުން ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްގޮތް ްހުރި ްވިސްނުން ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްޝުޢޫރުތަާކިއ ްބޭފުޅުންގެ އެ

ްެދއްިކް ްބަޔަކު ްކޮންމެ ްއަދި ްެއއް، ްވާހަކަ ްކޮންމެ ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުެރވޭ އަޅުަގނޑަށް

ްރައްޔި ްދިެވހި ްމިއަދު ްވިޔަސް ްހިތްހަމަނުޖެހުމެއްގެްކަމުގައި ްނުތަވަްސަކމަކާއި ްހާސްކަމަކާއި ްބޮޑު ްވަރަށް ްތިބީ ތުން

ްގޮުތގަިއް ްނިޒާމެްއގެ ްބޭސްފަރުވާކޮށްދިނުމުގެ ްހިލޭ ްރައްޔިުތންނަށް ްދިވެހި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޙަޤީޤަތް. ްމިއީ ތެރޭގައި.

ްމީހާގެް ްރަްއޔިތު ްބޭސްފަރުވާކުރުމުެގްނިޒާމަީކްއެ ްތަޢާރުފުކުރީ.ްހިލޭ ްކުރެޭވްްއާސަންދަ ްއެްއްޚަރަދުނުކޮށް ްާލރި އަތުން

ްެއއްެޗްއް ްނުަލއި ްއަގަކާ ްޫނނީ ްނުލައި، ްޚަރަަދކާ ްއެއީ ްލިބުމަކީ ްކަމެއް ްހިލޭ ްނަމެއް. ްނޫނީ ްއެްއޗެްއ، ްކިޔާ ކަމަކަށް

ްބޭސްފަރުވާް ްހިލޭ ްޤައުމެްއގަ. ްމި ްނެތް ްިނޒާމެއް ްއެ ްމިއަދު ްޤަބޫުލކުރަނީ. ްައޅުަގނޑު ްކަމުަގއި ްެއްއޗެއް ްކިޔާ ްލިބުމަށް

ްފަިއާސް ްއަތުަގއި ްރައީްސ،ްރައްޔިތުމީހާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުަރން. ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނޑު ްކަމަަކށް ްއޮތް ްނިޒާމެއް ކުރެވޭނެ

ްރާއްޖެް ްވެސް ްއިން ްރާއްޖެ ްވެސް، ްގޮސްގެން ްތަނަކަށް ްކޮންމެ ްއަދި ްވެްސ، ްގޮއްސަ ްހޮސްޕިޓަލަކަށް ްކޮންމެ ހުރިއްޔާ

ްފަ ްފަުރާވލިބިގަނެވޭނެ، ްިވޔަސް ްބޭރުން ްދެކޮުޅ،ްއިން ްވެްސ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްެއކަމަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ރުވާހޯދޭނެ.

ްބަލިތަުކަގިއް ްއެހެންނަމަވެސް، ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިދެންނެވީ

ްބޭސްފަރު ްމިދެންނެވި ްފަރާތުން ްަދއުލަތުގެ ްރައްޔިތުންނަކަށް ްިދވެހި ްއެަތއް ްނިޒާުމްވޭންއަޅަމުންދާ ާވގެ

ްއޭުރެގް ްކުރީ ްއެކަން ްހަމައެކަނި ްދިޔައީ ްލިބިގެން ްޝިފާ ްނޫނީ ްލިބުނީ ްހިތްހަމަޖެހުން ްއެކަމުްނ ތަނަވަސްކޮށްދިނީމާ،

ްއިދިކޮޅަްށް ްއޭރުަގއި ްވެްއޖެއްޔާ ްނޫން.ްނޫނީ ްމީހުންނަކަށް ްނިސްބަްތވާ ްއަށް ްސަރުންކާރުްންވީމާ،ްއެމް.ޑީ.ޕީ އެމް.ޑީ.ޕީ

ްޕީ.ޕީ ްއާިއ ްޑީ.އާރު.ޕީ ްމީހުންްއޮތީ ްފަރާތްތަުކގެ ްއެ ްީވމާ، ްކަމުަގއި ްފަރާތްތަކެއް ްިސާޔސީ ްވެސް ްއެހެން ްއަދި .ެއމާ

ްުއސޫލަކުންް ްއެއް ްގޮތެްއގައި ްހަމަހަމަ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްހުރިހާ ްދިޔައީ ްމި ްއެކަން ްނުވޭ. ްމަހުރޫމެއް އެކަމަކުން

ްެއތައް ްޚިދުމަތްކުރަމުންދިޔަ ްފައިސާްނަގަްންްލިބެމުން.ްހަމައެއާއެކު،ްދައުަލތުގައި ްއިން ްއަދިްާއސަންދަ ްމިއަދު ބަޔަކަށް

ފެށީމާްލިބުނުްގެއްލުމަށްްވުރެ،ްނޫނީްއަދިްމިްހިތާމަވެރިކަންްއޮއްވާްދެންްމިްދިމާވަނީްއެއަށްވުރެްމާްނުރައްކާތެރި،ްމާް

ްަރއްިޔތުންނެއް ްބަިއވަރު ްއެތަްއ ްއުފައްާދފައި، ްކުންފުންޏެއް ްކިާޔ ްފެނަަކ ްކަންތައްަތކެއް. ްބޮޑެތި ްަބިއވަރުް، އެތައް

ނިކަމެތިްކުޑަކުދިންނަށްްނިކަމެތިކޮށް،ްމަގުމަތިކުރަމުންްދަނީ.ްއެތައްބަިއވަރުްޢާއިލާތަެކއްްމަގުމަްއޗަށްްނެރެ،ްއުކާލަނީ.ް
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ްިމް ްވެްސ ްދާއިާރގައި ްތަމްސީލުކުރާ ްއެްއ ްދާއިރާ ްއެ ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްކުށްވެިރކުރަން. ްހަރުއަޑުްނ ްމިކަން އަޅުަގނުޑ

ް ްއެބަ ްކަމެއްގެްކަންތައް ްޤައުމީ ްހިންގާ ްމި ްކުންފުންޏަކުން ްކިޔާ ްފެނަކަ ްރައީސް،ްމިއަުދ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮށްފި. ހިނގާ.

ްފެށިގެްން ްއުތުރުން ްރާއްޖޭގެ ްކުްށވެރިކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިބާރާތުން ްހަރުކަށި ްޖަރީމާ ްބޮުޑ ްހިންގާ ްމި ސިފައިަގއި

އިްވަޒީާފގައިްުއޅެމުންްގޮސްްއެަތއްްއަހަރެއްްވީްމީހުންތައްްދެކުނަށްްއެއްެވސްްއިންޒާެރއްްދިނުމަށްްނެތި،ްރީތިްގޮތުގަ

ްއެްއވެްސް ްޤައުމުގައި ްމި ްެއއީ ްދިއުމަކީ ްބިކަކުރަމުންދާ ްނިކަމެތިކޮށް، ްޅަދަރިން ްއެަބއިމީހުންގެ ްމަގުމަތިކޮްށ، ނޑާ ކަ

ްއެ ްބަލާފައި،ްނޫނީ ްގޮެތއް ްހުރި ްސިޔާީސްފިުކރުގައި ްމީހުން ްއެ ްޫނން. ްކަމެއް ްތަންދޭ ްިސޔާީސްްޤާނޫނަކުން މީހުންގެ

ްކަމަކަށްް ްއޮތް ްެއއް ްޖާގަ ްެއްއވެްސ ްކަންކުރުުމގެ ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްހީވެގެން ްކަމަށް ްފިކުެރއް ްަވކިކަހަލަ ފިކުރަކީ

ނޑުމެންްދެންްދެއްކީްއިސްލާމްދީނޭްިކޔަިއގެންްދެްއކިްވާަހކަ.ްމިއަދުް އަޅުަގނޑުްނުދެން.ްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްފަރިއްސަ ްޅެން ްއެްކީހާ ްހަރުއަޑުން ްބުނެ، ްލޯބިކުރަމޭ ްއިސްލާމްދީނަށް ްފެނިއްޖެ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދިޔަތަން ެވގެން

ްހަޖޫޖަހައި،ްކާޓޫނުކުރަހަިއް ްފުރައްސާރަކޮށް،ްރަސޫލާައށް ްައށް ނޑުމެންގެްރަސޫލާ ްމީހުންްއަޅުގަ ްައއި ްދައްކަމުން ވާހަކަ

ްޤަބޫލު ްެއކަން ްތިބެ ްގޮތުގައި ްއިސްލާމުންެގ ްކުންފުނިތަކަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެފަދަ ްއަޅުަގނުޑމެން ްމިތިބީ. ކޮށްގެން

ް ްދީފީމު. ްފައިސާ ްަބިއވަުރ ްއެތައް ްهللاދައުލަތުން ްހަޖޫޖަހައި، ްކަލާމްފުޅަށް ްގެ ްއިހާނެތިކޮށް،ްهللا ކަލާމްފުޅަށް

%ް ްމީހުންނަށް ްހެދި ްކާޓޫނުކުރަހާ ްމަލާމާތްކޮށް ްފުރައްސާރަކޮށް، ްއަށް ްރަސޫލާ މުސްލިުމ111ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްރީތިކުރުމުެގްޤައު ްމޫނުމަތި ްަދުއލަތުގެ ްކަެމއް. ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދިނުމަކީ ްރުފިޔާ ްމިލިޔަްނ ްެއއް މަކުން

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްހެޔޮވާވަރު ްތިބެން ްއަޅައިނުލާ ްމެދު ްއެކަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުކުރެވޭނެ.ްމިއީ ްޚަރަދުތައް ްމިފަދަ ނަމުގައި

ްރާއްޖޭަގިއްދީނޭ ްމި ްއެްއޗެްއްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިކަމާ ްމިއަދު ްދަންނަބޭކަލުންނެއް ްދީނީ ްވާހަކަެދއްިކްއެތައް ކިޔަިއގެން

ްދައުލަތުންް ްމިއީ ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްއިސްލާމަކަށް ްޮކންމެ ްކުށްވެިރކުރަން. ްހަރުއަޑުން ްއެކަން ނޑު ްއަޅުގަ ނުބުނާތީ

ް ްފުރައްސާކޮށް، ްނޫނީهللا ްޚަރަދުކުރަމުންދާތީވެ، ްމީހުންނަށް ްމަލާމާތްކުރި ްހަދާްްއަށް ްހަޖޫޖަހައި ްޤުރުއާނަށް ކީރިތި

ްމީހުންނަށްްޚަރަދުކުރަމުންްދާތީްއެކަންްހުއްުޓވުން.

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުްނ:ްބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުދަފުށީްދާއިރާގެްމެންއޭ

ްބެހޭް ްޤަރާާރ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު .`

ްދެންްްގޮތުން ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްމީގައި ްދަންނަވާލަްންބޭނުން.ްދެން ްއެްއޗެއް ްކޮންމެވެސް ްެވސް އަޅުަގނޑު

ްއެކަހަލަް ްވެސް ްބިލަކީ ްމި ްހަމަ ްދަންނަވައިލާނަން. ްވެސް ްައޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްޖަޒުބާތުގެ ްބޭނުންކުރާ ްގޮތެްއގައި ޢާއްމު

ްބިލެއް ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްޖެހިގެން ްރައީްސ.ްްޖަޒުބާތެއްަގއި ްއިނގޭތޯ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑުެވސް ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްއަސްލަްށް ްއާސަންދަިއގެ ްައށް. ްއާސަންދަ ްދާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރަތަމަ ްއެބަޖެހޭ، ްވިސްނާލަން އަޅުަގނޑުމެން

ްޚިދުމަތްލިބެމު ްއާސަންދަިއގެ ްރަނގަޅަށް ްކުރިއަްށވުރެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްރަްއޔިތުންނަށް ްއިނގޭތޯ.ްބަލައިލާއިުރގައި ްދަނީ ން
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ްހުރިހާް ްތިހިރަ ްރާްއޖެތެރޭގައި ްޚާއްޞަކޮށް ްހޮސްޕިަޓލްތަކުން، ްސަރުކާރުގެ ްމިހާރުވެސް ްމިދެންނެވީ އެހެން

ހޮސްޕިޓަލްތަކުންްހިލޭްރައްޔިުތންނަށްްބޭސްފަރުވާކޮށްދެވޭނެ.ްހަމަްއެހެންމެ،ްމާލޭގެްޞިއްީޙްމަރުކަޒާއިްއިންދިރާގާނދީް

ްހަމަ ްހޮސްޕިޓަލުން ްކުރެވެމުންދާނެ.ްްމެމޯރިއަލް ްޚަރަދަކާނުލާ ްއެއްވެސް ްހިލޭ ްޚިދުމަތް ްބޭސްފަރުވާެގ ގަވާއިދުން

އަޅުަގނޑުމެންްއެްއޗެއްްަނގަޭއްމިްބުނާްވާހަކަައކީްެއއީްަސރުކާރުންްއެްއެޗއްްނަގަީނކީްނޫން.ްއެްތަންތަނުގެްއަގުަތްއް

ްކްލިނިކު ްއަމިއްލަ ްދައްކާ ްމީހުން ްއެ ްސަަބބުން ްދިއުމުގެ ްއަށް ްކްލިިނކުތަކަްށްއިންތިހާ ްއަމިއްލަ ްނަގަނީ. ްލާރި ތަކުން

ްެއް ްގޮއްސަ، ްދާންވީ. ްމުއްސަނދިން ްދާންވީ. ްމުއްސަނދިން ްއެހެންނޫން، ްކޮންމެހެންނުޖެހޭ. ްދާކަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެްނވީމާ،ް ްއުސޫލު. ްހިނގަުމންދާ ްމިކަން ްެވސް ްތަނެްއަގއި ްހުރިހާ ްދުނިޔޭގެ ްިމީއ ްދައްކަންވީ. ތަންތަނަށް

ްިނޒާމަށްްއަޅުަގނޑުމެ ްބޭސްފަރުާވގެ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްނެތް. ްެއއް ްމަްއސަލަ ްއެްއވެްސ ްނިޒާުމގެ ްބޭސްފަުރާވގެ ންނަށް

ްވަދެގެްން ްތެެރއަށް ްނިޒާމެއްގެ ްކުެރވޭނެ ްިމކަން ްގޮތެްއގައި ްދާއިމީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްދިޔައީ ްމި މިހާރު

ް ްއަުޅަގނޑުމެން ްިވސްނައިަބްއލަވާ! ްނިކަން ްތިންްމިދިޔައީ. ްހެތިދާ ްއާސަންދަ ްތެރޭަގއި، ްދުވަހުގެ ްމަސް ްތިން ފުރަތަމަ

ްތިބިް ްރާއްޖެތެރޭަގއި ްދައްކައިފި. ްޑޮކްޓަރަށް ްމީހުން ްގިނަ ްވުެރ ްރަްއޔިތުންނަށް ްތިބި ްރާއްޭޖގައި ްތެރޭަގއި މަސްދުވަހުގެ

ް ްމިއީ ްބައްލަވާ! ްނިކަން ްއައިނުއަޅައިފި. ްއެންމެން ްމަތީގެ ްއަހަުރން ްތިރީސް ްކާކުތޯްގާތްަގނޑަކަށް ްމިވީ. ކިހިނެއްތޯ

ްައއިނެްއް ްއިން ްއާސަންދަ ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްއެބަހުރިތޯ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްައއިނުަތއް. ްކޮަބއިތޯ އައިުނއެޅީ،

ްއެްއވެްސްމީހަުކް ްވެްސްއަުޅަގނޑަކަްށްހިއެއްުނވޭ ްއަޅުަގނުޑމެންްމިތިބިްކުރިމައްޗަްށްބަލައިލާއިރު ހެއްދި.ްނެތް.ްދެން

ްއައިނުްްއާސަންދަ ްހާސް ްފަންސާސް ްލަްއަކ ްއެއް ްކޮންމެ، ްރާއްޖޭގެ ްއެކަމަކު، ްހުރިހެނެއް. ްހަްއދާފައި ްައއިނެއް އިން

ްކޮމީޓީންްލަފާދީގެންް ނޑުމެންްމާލިއްޔަތު ްއަުޅގަ ހައްދައިފިއޭ.ްިމްކޮރަޕްޝަުނެގްތެރެއިން،ްިމްވަބާްަނއްތާުލމަށްްޓަކައި

އަދުްއާސަންދަްއޮންނާނީްމިހާހިސާބަށްްއައިއިރުަގއިްާއސަންދަްނުހިންޭގްމިގޮތަށްްބަދަލުކުރީްއިނގޭތޯ.ްއެހެންނޫންނަމަްމި

ްހުްސެވގެންް ްފައިސާ ްވެސް ްއިތުރަށް ްއަދި ްހުސްވެގެން. ްފައިާސ ްހުރި ނަޑއެޅިފައި ްކަ ްބަޖެޓުަގިއ ްދައުލަތުގެ ހިސާބަށް

އްްނެތި،ްހިތަށްއެރިްގޮތަަކްށްމިކަންްނުހިންގޭްހިސާބަށްްގޮއްސަ.ްމިއީްެއްއވެސްްިވސްނުމެއް،ްފިކުރެއްްނެތި،ްިޚޔާލާތެ

ްއަނެއްާކް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއިހަށްދުވަހު ްގޮތް. ްިހނގަމުންދާ ްކަންތައްތައް ްކުރަމުންދާތީ ްކަންަތއްތައް އަޅުަގނޑުމެން

ްކުުކޅުބިހަކާިއް ްޮދންކެޔޮަވކަާކއި ްކުއްޖަކަށް ްދާ ްސްކޫލަށް ްހެނދުނު ްކޮންމެދުވަހަކު ްއެއް. ްވާހަކަ ްއެހެން އަުޑއިިވއްޖެ

ްރައީސް.ްކިރުސަ ްެއްއްނޫނޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ ްކަހަލަ ްދައްކާ ްވެސް ްޖޯޖަކަށް ްމީހުން ްވާހަކަ.ްމިހިރީ ްދޭ ްތައްަޓކާ އި

ދެންްމާދަމާްއަނެކަކުްބުނަންީވްކޮންމެްމީހަކަށްްވެސްްތިމަންނަމެންްދޭނަމޭްކިއްލި.ްކޮންމެދުވަހަކުްހެނދުނުްތެދުވެގެންް

ކިއްިލކޮތަޅެއްްކޮްނމެްމީހަކަށްްދޭނަމޭ.ްމިހިރީްއަކީްދިވެހިރާއްޖޭގެްވެރިކަމަްށްްހެނދުނުްސައިބޮއިގެންްދުފާލުމަށްްޓަކައި

ްއިނގޭޯތް ްގެންދާނީ ްަދއްކަމުން ްވާހަކަ ްހަރުދަނާ ްތަންކޮޅެއް ްމިީއކީ. ްނޫނޭ ްެއއް ްވާހަކަ ްކަހަަލ ްދަްއކާ ްމީހަކު އަންނަ

ްވާހަކަދަްއކާއި ްމިކަހަލަ ނޑުމެން ްަރއީސް.ްއެހެންީވމާ،ްއަުޅގަ ްިކޔަިއގެންްޢިއްޒަތްތެރި ްއާސަންދަޭއ،ްއަނެއްްސަންަދއޭ ރު

ްޤާއިމުކުރީ.ް ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނިޒާމުތަކެއް ްކުރެވޭނެ ްއެކަން ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. ްައޅުަގނުޑމެން ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި



23 

 

ްދަ ްވެސް ްވާހަކަ ްވާހަކަތަކެއްގެ ްމަލާމާތްކުރުމުގެ ްދީނަށް ްއާއި ްރާސޫލާ ްކީރިތި ްބުނެފި،ްދެންމެ އްަކއިފި.ްދެން،ްއަނެއްކާ

ްމީހުންް ްބުނި ްނުބައޭ ްބުނުވަން.ްތި ްދީނެކޭ ްރަނގަޅު ްއިސްލާމްދީނަކީ ްއުޅެނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްލައްވާ ްމީހުން ްއެ ހަމަ

ްއަށްް ްދުނިޔެ ްއަށް ްރަސޫލާ ްކީރިތި ްމަލާމާތްކުރި، ްއަށް ްރަސޫލާ ްކީރިތި ްލައްވާ، ްމީހުން ްމަލާމާތްކުރި ްތި ލައްާވ،

ކުރި.ްމާލާމާތްކުރިްމީހުންްއާޚިރުގައިްެވސްްއިސްލާމްެވ،ްއެްމީހުންްކިރިތިްރަސޫލާްވަަޑއިގަތުމާްެއކީަގއިްވެސްްމަލާމާތް

ްމީހެއްް ްނުަބއި ްހަޔާތްކުޑަ ްކިތަްނމެ ްނުބައި ްއޭުރ ްމަްޤޞަދަކީ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްތިބީ. ްތަބާެވގެން އަށް

ްއޮތް ްމައްޗަށް ްމީހުންގެ ްތިބި ްދެން ްގެނައުމަކީ ްމަގަށް ްހަމަ ްވިަޔސް ްމިއަުދްްކަމުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވާޖިބެއް.

ްމަގަށްް ްމި ްއެނބުރި ްމީހުން ްެއ ްކުރިޔަސް ްކަމެއް ްއެހެން ްހެދިޔަސް ްފިލްމު ްއަށް ްަރސޫލާ ްކީރިތި މަސައްކަތްކުރަނީ

ްމަލާމާތްކުރުމުގެް ްއަށް ްރަސޫލާ ްކީރިތި ްހުންނާނީ ްނަޝީދޭ ްކެނެރީގޭ ްއަީޑގައި ްކަމެއްގެ ްކޮންމެ ްމީގެ ރުޖޫޢަކުރެވޭތޯ.

ްޢިްއޒަ ްއަްށްއަީޑގަ. ްރަސޫލާ ްކީރިތި ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ތްތެރި

ްމަލާމާތްކުރިްބޭރު،ްއެމެރިކާގެްބައެްއގެްްވާހަކަަދއްާކއިރުަގއިްމިްޤައުމުގައިްާކކުތޯްމަލާމާތްކުރީ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްهللا.އިރާގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދުނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްިއހަވަންދޫްދާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިްމަޖިލީހުގައިްޖަވާބުދާރީނުވެވޭނޭްމީހެއްގެްމަްއޗަށްްތުހުމަތުކުރެވި،ްވާހަކަެދއްކުަމީކް

ްހުއްދަކުރާްކަަމކަށްްނުވާތީްރިޔާސަުތގެްސަމާލުކަމަށްްއަޅުަގނޑުްގެނައީ.ްުޝކުރިްއޔާ.ްގަާވއިދު

ް

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްހިތްތެވުމަށްް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުުމގައި ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

ްއޭދަުފށީ ްދަންަނވަން. ްގެންދިއުމަށްްްއަޅުަގނޑު ްކުރިއަށް ްވާހަކަފުޅު ްސަލީމު ްއަޙްމަދު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުްނ:ްއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުއޭދަފުށީްދާ
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ްމަރުޙަބާކިޔަން ްހަމަ ްއެކަމަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއް. ްުނކުތާ ްނިޒާމީ ްރަނގަޅު ްވަަރށް ްެއއީ ްރަނގަުޅ. ްއެހެންްވަރަށް .

ނޑުމެންްމިިއންްއެްއވެސްްމީހެްއގެްނަމެްއް މިދެންނެވީްއެއިންްބޭފުަޅކުްެއއްވެްސްމީހެއްެގްނަންްނުގަްނނަްނަމަ،ްއަުޅގަ

ނޑުމެންގެް ްއަޅުގަ ްހަމަ ްތަފާތުކޮށް ްސަބަބަކީ ްކިޔަންޖެހޭ ްނަންތަްއ ްމި ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ނުގަންނާނަން

ް ްނަންތައް ްވެސް ްދިމާއަށް ނޑުމެންނަކަށްްމީހުންނާ ްއަޅުގަ ްޖެހެނީ.ްއެހެންނޫންނަމަ ްމި ްނަންތަްއްބުނަން ްއެ ޮގވަމުންދާތީ

ްދެންް ްސަބަބަކީ. ްބުނަންޖެހޭ ްނަންތަްއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެީއ ްބުނާކަށްނުޖެހޭނެ. ްނަން ްމީހެްއގެ އެްއވެސް

ްޢަމަލުތައް. ްބޮޑެތި ްޮކރަޕްޝަނުގެ ްއިހަށްދުވަހުްވެސް ްިއވެުމންދަނީ ްމި ތިްޑިޒާްސޓަރްމެނޭޖްމަންޓުްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްރިޕޯޓުް ްއަދަދު.ްއޮޑިޓު ްއިނގޭތޯ.ްކޮބައިތޯ ްވަރޭ ްހުރި ްފެންނަން ްއަދި ްމިލިޔަން.ްމިއީ ްސައުީވސް ްއޮތީ ްއެ ސެންޓަރުން

ްތަންތަނަށްް ްހުރި ްދެން ްޚިޔާނާތްތެިރވެެގން. ްއިނގޭތޯ ްއެބައުޭޅ ްމިލިޔަން ްގިނަ ްފަންސާހަށްވުރެ ްގޮތުން ބުނާ

ްހެލްތު ްވާހަކަދައްާކއިުރްްބަލައިލާއިުރގައި ްއާސަންދަިއގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދެން ްކިހިނެއްތޯ. ްއޮތީ ްހާލަތު މިިނސްޓްރީގެ

ްޤައުމުް ްފަސާދައިން ްކޮަރޕްޝަނާއި ްއޮތީ ްނިޔަތުަގއި ްކުރުމުގެ ްކަމެއް ްކޮންމެ ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ.ްމިއިން އަޅުަގނޑުމެން

ދަިއގައިްޖެހިގެންްހަލާުކެވގެން،ްެއްމައްސަލަްބަލަންްވެގެްނ،ްހަލާކުކޮށްލުމޭ.ްއެކަމަުކ،ްމިދިަޔްތިންްއަހަރު،ްހައެްއކަްދި

ބޮޑުްސިންާގްކޮމިޝަނެްއްހަދައިގެންްއެްމީހުންެގްޚަރަދަށްްދިޔަްޭއގެްއެްއްމިލިޔަންްދިަދްހަދާވަރަށްވުެރްގިނަްރުިފޔާް

ް ްމީހުންނަށް ްމި ްތެރެއިން ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްއަހަރުގަ ްތިރީސް ްމިދިޔަ ްމިއީ ްރައީސް. ްފޮނުވާށޭްޢިއްޒަތްތެރި ޝަރީޢަތަށް

ްސައުންޑުް ްިސްސޓަމު،ްމިސްކިތަށް ްސައުންޑު ްާއއި ްމައްސަލަ ްދިދަކޮޅުގެ ްމި ްމައްސަަލްހަމައެކަނި ްްދެްއކުނު ކިޔާފައި

ސިސްޓަމެއްްހޯދައިދިނީތީްއެްމިސްކިތުަގއިްބަންގިްޮގވައިފާެނތީްއެކަންްހުއްޓުވުމަށްްޓަަކިއްއެްމައްސަލަްވެސްްފޮނުވިް

ް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދެންްްކަމަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮސް ްމިހެން ްދެން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ. މަޢުލޫމާތުލިބިފައި

ނޑުމެންނަށްްދެންމެްައޑުތަކެްއްިއިވގެންްހިނަގއްޖެ.ްފެނަކަްކުންފުނިންްއެްހެދިް ފެނަކަްކުންފުންޏާްބެހޭްގޮތުްންއަުޅގަ

ްމީހު ްކޮބައިތޯ.ްއެ ްމީހުން ްިތބި ްކޮަބއިތޯ.ްކުރީަގއި ްވެއްދީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްއެްއޗަކީ ްމީހުން ްތަންތަނަށް ްމި ްއެއްލައިލާަފއޭ ން

ްއެނބުރިް ނޑައިލާފަ. ްކަ ްމުަވއްޒަފުްނތައް ްތިބި ްތަނުގައި ްެއ ްވެއްދީ ްތަނަކަށް ްކޮންމެ ްމި ްއެންމެން ްތާއީދުކުރާ އަށް

ރައީސް،ްައޅުަގނޑުްިމްްއެބަޖެހޭްއެްމީހުންްރުޖޫޢަކުަރން.ްހަމަްކުރަންޖެހޭނެްއެކަން.ްކީްއވެތޯްުނކުރަންވީ.ްޢިއްޒަްތތެރި

ްއޮްތްަވގުތުކޮޅަްށްވާހަކަަދއްކަްން ްމި ްވެސް ްޕާޓީަގއި ނޑުމެން ްވާހަކަދައްާކކަށްްނެތިން.ްއަުޅގަ ްއިތުރަށް ްދެން ރޮނގުަގއި

ްބޭނުންވާްވަރަށްްގިނަްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުންްތިބުމާްއެކީްއަޅުަގނޑަށްްެދއްވިްފުރުޞަަތށްްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްނާޒިމަށް.ް ްމުޙައްމަދު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމަަޑވެލި ްއޮތީ ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްފެްނ ްައޅުަގނޑު ޝުކުރިއްާޔ.

ްކޮމިޓީތަކަށްް ްދަންނަަވން.ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުަގއި ްއެންގުމެްއގެ ްއަންގާ ްރިޔާސަތުން ނޑު ްައޅުގަ ްކުރިން ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ

ްކޮ ްޢާއްމު ްބަދަލުަތއް. ްއިބްރާހީމުްއައި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާެގ ްހިންނަވަރު ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މިޓީގަިއ
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ްމަނިކުް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއެ ްބަދަލުަގއި، ްޞާލިޙުގެ މުޙައްމަދު

ވާފައިްވާތީްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދެގްހަމަޖެއްސުމަށްްއެމް.ޑީ.ޕީގެްޕާލިމެންޓްރީްގްރޫޕުގެްފަރާތުންްސިޓީްފޮނުއް

ްމެންބަރ29-2ްު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމަޑަވެލި ްިއޢުލާންކުރަން. ްެއގޮތަށް ްއެކަން ްމަތީން ްގޮތުެގ ްވާ ް)ނ(ގައި ގެ

ނުޑްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްމުޙަންމަދުްނާޒިމަށްްއަޅުގަ

ް

ްކެުވން:ވާހަކަދެއްްްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު

ް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްރާއްޭޖގެ....ް

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްުހޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްިތް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއިންދާ ްތަނުަގއި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްެޖހޭނެ. ްަމއްސަލަ ްހާޒިރުނުެވއްޖެއްޔާ ްއެބަދޭ. ްހިނގަމުން ކޮމިޓީ

ްމިް ްުސވާލު ްނަަގންވީ.ްރިޔާސަތާ ްކޮންކޮެޅއްތޯ ްއެބަޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްދާން ހަމަޖެއްސެވީ.ްއެހެންވީާމ،ްެއްތަނަށް

ްކުއްލިއަް ްަބއްލަވާަފއިނޫންތޯ ްއެކަން ްެއްއްކުރަނީ. ްކޮމިޓީ ްނެތިއްޔާ ްކޯަރމް ްކޮމިޓީގެ ްއިޢުލާންުކރައްވަންޖެހޭނީ. ކަށް

ނުހިނގާނެ،ްމަސައްކަެތއްްނުުކރެވޭނެ.ްމިއީްއެމް.ޑީ.ޕީްެއކަނިމައިއެކަނިްމިތާްކުރަންްއޮތްްކަމެއްތޯްމިއީ.ްަރއްޔިތުްނެގް

ްމަޖިލީހުގައިްމޮޅުްވާހަކަްދަްއާކްމީހުންްފިލަނީްމިްތަނުން.

ް

ްދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

މަޖިލީހުގެްކޯރަމްްހިފަހައްޓައިދެއްވުމަކީްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްކަމެއް.ްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުންްތަކުރާރުކޮށްްދަންވަމުންް

ްއަރިހުްން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްެތރި ްައޅުަގނުޑ ްހަމަކޮށްދެްއވުމަށް. ްހަމަޖަްއސަވައިެދްއވުމަށް، ްކޯރަމް ްގެންދަނީ މި

ްކޮމިޓީތަ ްއޭދަފުށީްއެދެން ްެއއް ްމައްސަލަ ްެބހޭ ްހަމަޖައްސަަވއިދެްއވަން.ްނިޒާމާ ްކޯރަމް ްމަތީން ްދަތިުނވާެންގޮތެްއގެ ކަށް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(
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ް

ްވާހަކަދެއްކެވުްނ:އިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުްއޭދަފުށީްދާ

ްޗެމްބަ ްއެީއ ްނޫންތޯ. ްގުުޅވާލަންީވ ްެގއްލޭނެހެނެްއްސައިމާލަމާ ްކޯރަމް ްދެން ްހަމަޖެއްސީމަ ްގޮތަށް ްބަެއއްެގ ރުެގ

ްއަޅުަގނަޑކަށްްހިއެއްުނވޭ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރަށްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްމަޑަވެލީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަމަެވްއޖެ. ްކޯރަމް ްނޫން. ްއެްއ ްަމއްސަަލ ްބެހޭ ްނިޒާމާ އާދެ،

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިް

ްއިބްރާހީމުް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްމާަފންނު ްއާެދ، ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`

ްވޭ.ް ްއެބަ ްބޭނުން ްފާހަގަކޮްށލަން ްވާހަކައެއް ްދެތިން ނުޑ ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްޤަރާރާ ްމި ްހުށަހެޅިފައިވާ އާދެ،ްރަޝީދު

ނޑުމެންް ދިވެހިްރައްޔިތުންގެްތެެރއިންްވަރަށްްކަންބޮުޑވާްމައްސަލަްެއއްްމިއަދުްޤަރާރެއްގެްސިަފިއަގއިްހުށަހެޅި،ްއަުޅގަ

ްމީހާެގް ްމުއްސަނދި ްަވންދެން، ްޒަމާންތަކެްއ ްތެރެއިން ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްޮއތީ. ްމި ްލިބިފައި ބަހުސްކުރަން

ްަރއްޔިތު ްރާއްޖޭގެ ްޢާއިލާތައްްފަހަތުގައި ްމަދު ްފުުދންތެރިކަން ްއަދި ްބައެއް، ްބޮޑު ްތެރެިއން ްއާބާީދގެ ްތެރެއިން، ްނގެ

ްކަމެްއް ްއެހެން ްފިޔަވައި ްސަލާންޖެހުން ްފަހަތުގަ. ްމީހުންގެ ްވިްއސަކަްށ ްހުރި ްަތނަވަސްކަން ްއޮތީ ްގޮތުަގއި ސަގާފަތެއް

ް ްތާރީޚުަގއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ 2118ްްނެތް. ްނޮވެމްބަރު ްއަހަުރގެ ްނިކަމެިތްްގ11ެވަނަ ްރާއްޖޭގެ ްހިނގި، ްމި ފަހުން

ްއަދިް ްނިގުަޅއިގަެނ، ްއެކަން ްގެނެްސ ްތެރެއިން ްބަޣާވާތެއް ްއުފާވެރިކަްނ ްއަދި ްހިތްހަމަޖެހުމާއި ްލިބުނު ރައްޔިތުންނަށް

ްނިކަމެތިް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއާސަންދަ ްތިމަންނާމެން ްބުނަނީ ްމި ްތިބެ ްއަރާ ްމީހުން ްސަވާުރވި ްވެިރކަމަށް ބަޣާވާތުގެ

ްމަސަްއކަުތެގްރައްޔި ްކުރި ްޓަކައި ްހުއްޓުވުމަށް ްސަލާންޖެހުން ްައށް ްބޭސްފަުރވާ ްޚިދުމަތްކުރަން،ްނުވަތަ ތުންެގްތެރެއިން

ް ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްރައީސް.6ްްތެރެއިން ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްހިތާމަހުރި ްނެރެމޭ. ްއެބަ ްފައިދާ ްމިހާރު ްރުފިޔާ ލައްކަ

ްއެްއގޮ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއް. ްވާހަކަ ްޑީ.އާރު.ީޕގެްހިތާމަހުރި ްއުފާކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާނެ ތަކަްށވެސް

ްމިް ްއެހެންނަމަވެސް ްތާއީދުނުކުަރއްވަމޭ. ްއެކަމަށް ްމަނިުކފާނެއް ްތިމަން ްވިދާޅުވި ްގާުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ލީޑަރު

ދެއްަވއިގެންޭންމިކަންްކޮށްަފިއްްމަޖިލިސްްތެރެއިންްދެންމެގަިއްއަުޑިއވިގެންދިަޔއީްމާިލއްޔަުތްކޮމިޓީެގްލަފަްެއއްްވެސްް

ނޑުްހަމަްޔަޤީނުންްވެސްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްދާއިރާްއަްށް މިްއޮތީ.ްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރާްކަމެއްްނޫންްއެީއކީ.ްއަުޅގަ

ްތިބީް ްމީހުން ްރަށްރަށުގެ ްތެރޭގަ.ްއެ ްހަފްތާ ްލިބުނު،ްމިދިޔަ ްއިރާދަކުރެްއވީތީ ްފުރުޞަތެއް ްިޒޔާރަތްކުރުމުގެ އަޅުަގނޑަށް

ްއާސަންަދް ްކާކަށްތޯ ްެތރެއިން ްަރއްޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިކަމާ. ްކަންބޮޑުވެަފއި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި
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ްޢިްއޒަތްތެރިް ްތިބި ްތެރޭގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްިމ ްސުވާލުކޮށްލަބައްަލވާ! ްއުފާވަނީ. ްހުއްޓާލީމާ ޚިދުމަތް

ްޢިއްޒަތްތެ ްތިބި، ްގޮތުަގއި ްހަަމްމެންބަރުންގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތް ްމިދެކޭ ްދޭތެރޭަގއި ްރައްޔިތުންނާ ްމެންބަރުން ރި

ްމިއަދުްބަލަންްއެބަޖެހޭ.ްތެދެއްމެ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުްނގެްތެރެއިންްމިކަންްރަނގަުޅް ހިތާމަކުރަން.ްއަޅުަގނޑުމެން

ްވަޢުދެއް ްރައީަސކު ްއެްއެވސް ްކުރީަގއި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްހިންގުަމކީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްގޮތުަގއި ްނެތް. ްެއއް ވެފަ

ްައއީް ްމިއަދު ްކިޔަމުންދިޔަ. ްޯޖކުތައް ްހަޖޫތަކާއި ްގިނަ ްވަރަްށ ްތެެރއިން ްަރްއޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެނުނު

ްފުލެޓުދޮންބެެގް ްާވހަކަތަކެއްތޯ؟ ްކޮން ްއަީއ ްކުރީަގއި ްމީގެ ްސިފަިއގަ. ްހަޖުލެއްެގ ްވާހަަކ ްކިރުަތއްެޓއްެގ ދޮންކެޔޮަވކަާކއި

ްގޮތެްއގައިްއަދިްަހމަްއެހެންމެްމިކަހަލަްކިތަންމެްނަމުގަ .ްއަދިްދަތުރުފަތުރުގެްނިޒާމަކީްއެއީްރޮދިފަށަކުންްުގޅައިލެވޭނެ

ްފެށީމައޭް ްލިބެން ްރައްިޔތުންނަށް ްފޮނިމީރުކަން ްއެކަމުގެ ްފެނި، ްޙަޤީޤަތް ްއޭގެ ްއެހެންނަމަެވސް ްކިުޔއްވި. ޖޯކެއް

ްރައްް ްކުީރ ްބަޣާވާެތއް ްަރއީސް ްލިބި،ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައްޔިތުންނަށް ްިޚދުމަތް ްމި ްޓަަކއި. ްައނިޔާކުރުމަށް ޔިތުންނަށް

ްއަދިް ްއިތުރުވެ، ްފުދުންތެރިކަން ްބަޔަކު ްގިނަ ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންެގ ްރާއްޖޭގެ ްލިބި ްރައްޔިތުންނަްށ ބޯހިޔާވަހިކަން

ްވީއްލި ްވިއްަސކަށްްމަހުޖަނުންްފަހަތުންްރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުން ްއިންސާީން،ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްމިުއޅޭ އަިދްއެބައިމީހުންނަކީ

ްބަޔަކަށްް ްދިރިއުެޅވޭނެ ްކުރިމަތީގައި ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްއެކީަގިއ ްޤަދަރާ ްޢިއްޒަތާއި ްމީހުންގެ ްއެ ްއަދި ކަރާމަތާ،

ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުންްހަދައިޭދންްގަސްތުކުރީމައޭްބަޣާވާެތއްްއަންނަންޖެހުނީ.ްމިއަދުްމިްއޮތީްހިތާމަވެރިކަންްއައިއްަސ.

ްއަިދް ްމަޝްރޫޢުތަްއ، ްގިނަ ްތެެރއިން ްަރއްޔިތުްނގެ ްރާއްޖޭގެ ްހިމެނޭ ްއެަބ ްޤަރާރުގަިއ ްމި ްއަިދ ްނެތް. ްކަމެްއ ކުރާނެ

ްބަޖެުޓަގިއް ނުޑްދާއިާރގައި ްހިތާމަކުރަން.ްއަުޅގަ ްވާހަކަ.ްއަޅުަގނޑު ްހުއްޓިފަިއްހުރި ްހިނާގްމަޝްރޫޢުތައް ރަށްރަށުގައި

ނޑުްމިްދައްކަނީ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފައިްއޮތްްޖަހާފައިްއޮތްްމަސައްކަތެްއގެްވާހަކަްއަ ުޅގަ

ްކޮންޓްރެކްުޓް ްމަޝްރޫޢެއް ްރުފިޔާެގ ްމިިލއަން ްއެތައް ްޕޮއިްނޓު ްހަތަރެއް ްތިރީސް ްދަްއަކނީ. ްމި ްވާހަކަ ބަޖެޓެއްގެ

ްހުއްޓުަވއިލާ ްއޮތީ ްއޮްއާވ ްމަގުމަތީގައި ްމަސައްކަްތުކރުމުގެ ްއަދި ްޯކޒުޭވގެްހަވާލުކޮށް ނޑެއްޫދގެ ްހޯ ްމަަޑވެލި ފައޭ

ހައުސިންްޔުނިުޓގ1511ްްެމަސައްކަތް.ްއަދިްއެްތަނުަގއިްބޯހިޔާވަހިކަމުގެްމަްއސަލަ.ްއަިދްމުޅިްދެކުނުގައިްއަޅަންްއޮތްް

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްފެނުނު ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްދައްކަނީ. ްމި ްވާހަކަެއއްތޯ ްކޮން ްހުއްުޓވަިއލާފައޭ. ްއޮތީ ްއެ މައްސަލަ

ްކުރި ްރަސޫލު ްކީިރތި ްކިޔާ ްރުޑަފިންއޭ ްއިޢުތިރާފުވީ،ްތި ްނޫންތޯ ްޖޯކުޖަހައި،ްއަިދްްوسلن عليهްهللاްصلىމަތީގައި އަށް

ްނައިބޭ.ް ްބަންޑާރަ ްަދއުލަތުގެ ްއިޢުތިރާފުވީ ްވާހަކަ ްދެއްވާ ްފައިސާ ްމީހުންނަށް ްހަޖޫކީ ްކަލާމްފުޅަށް އެކަލާނގެ

ްރީތި ްމޫނުމަތި ްަސރުކާރުގެ ްމި ްއަދި ްޑޮލަެރއްްހަމައެއާެއކީަގއި ްމިލިއަން ްއެތަްއ ްެވްސ ްފަހުން ްއެންމެ ްޓަކަިއ ކުރުމަްށ

ްމިް ްެއއްތޯ ްވާހަކަ ްކޮން ްނަިއބޭ. ްބަންޑާރަ ްކަމަނާ، ްިއންނަ ްބަޣާވާުތގެ ްިތޔަ ްއިޢުތިރާފުެވވަަޑއިގަތީ ްކަމަށް ޚަރަދުކުރި

ްސަރު ްކުރީ ްހުރި، ްތިނަދޫގައި ްކުރީ. ްކޮންކަމެއްތޯ ނުޑްއވައިަލއްވާަފއި ްކަ ްއާސަންދަ ްއެމް.ޑީ.ޕީްދައްކަނީ. ކާރުގަިއ،

 ފްލެޓު...18ްސަރުކާރުަގއިްައޅާފައިްހުރިްފެންހޮޅިތަކެއްްވޭލުދޫކޮށްލަންްޮގއްސަް

ް
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 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަގުތުްހަމަވީ.ްވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

 އިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ވިލިމާފަންނުްދާ

ް ްމަޖިލީހަށް ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޖޫނ25ްްްޝުކުރިއްޔާ

ްހާސިލުކުރަްއވ2112ަ ްޤަރާރުން ްމި ްޤަރާރެއް. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްެމންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންފުޅުވިްަގއި ން

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ.ް ްބަަލިއލީމަ ްމާީޒގައި ްވޭތުވެދިޔަ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމުއްދަތު ްއަދި ްަވގުތާ މަސައްކަތްތަުކގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްވެސް ްމެންބަރު ްތާއީދުކުރެްއވި ްޤަރާރަށް ްމި ްއަދި ްވެސް، ްމެންބަރު ްހުށަހެޅުްއވި ްގޮތުން ކަންދިމާކުރި

ް ްމިއަދަކު ްލޯތްާބިއްތަޅަމަކު ްއޮތް ްމަްއޗަށް ްަރއްޔިުތންގެ ްކަުމގައި ްމި ްއަދި ްއަހައްިމއްޔަތުކަާމ ްދޭންވާ ްމިަކމަށް ނެތް.

ްެއިކް ްފާއިުތވެދިޔަ ްގުުޅވަިއގެން ްމިކަމާ ްމެންބަރުންތައް ްޢިއްޒަްތތެރި ްހިނަގއްޖެ. ްާހމަވެގެން ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ކުލުނު

ްވިދާޅު ްހަޖޫ ްަކންތައްތަކަށް ްއެކި ްއަދި ނޑުްސަރުކާރުތަކާއި ްއަުޅގަ ްދައްަކވާތީ ްވާހަކަތަކެއް ްނެތް ްގުޅުން ްކަމާ ްމި ވެ،

ްއިންް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނޫން ްެއ ްއަިދވެސް ްއާއި ްއާސަންދަ ްއޮތީ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ހިތާމަކުރަން.

ްދި ްރައްޔިތުންނަށް ްމަްއޗަށް، ްސަރުކާރުގެ ްޚާއްަޞކޮްށ ްމައްޗަްށ، ްދައުލަތްތަުކގެ ނުމަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްފާޅުކުެރއްިވް ްއެކަމާ ްގޯްސވަުމންދާތީ ްކަންަތއްތައް ްނުވަތަ ްމަޙުރޫމުވަމުންދާތީ ްޚިދުމަތްތަކަކުން މަޖުބޫރުކުރުވާފައިާވ

ޚިޔާލެްއގެްގޮތުަގއިްމިކަންްކުރިއަށްްގެންދަވާްކަމަށްްވަންޏާްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވެނީްމުސްތަޤުބަލުގައިްެވސްްމިކަންް

ްރަނގަޅުް ްރަނގަޅަށޭ. ްުއއްމީދުގަިއްދާނީ ްއެ ްރައްޔިތުން ްއާޚިރުަގއި ްނެރެވޭނޭ. ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތްތައް ާވނެ

ްޭއެގް ްކުރުމަށް. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމަސަްއކަތް ްަރނގަޅުކުރުުމގެ ްކަންަތއްތައް ްމިފަދަ ްފޮނުއްވީ ްމިތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްކަން ްނެތް ްގުުޅން ްމިކަމާ ްގެންދަވަިއގެން ްކުރިއަްށ ްވާހަކަތަކެއް ްއިތުރަްށްބޭރުން ްރައްޔިތުންނަށް ްާވހަކަ ތައްތަކެްއގެ

ްމެންބަރަކުްކޮށްގެްނވާނެްކަެމްއްނޫން.ްމިދަންނަވާްޤަރާރުގެް އޮޅުވާލަްންދެއްކުމަީކްައޅުަގނޑުމެންގެްތެރެއިްންެއއްެވސް

ްކަމަށްްވިދާުޅވެ،ްއަ ްޚަރަދުތައްްބޮުޑވެގެންދާނެ ދިްޮބޑުވުުމެގްވަކިްހިސާަބކުންްައޅުަގނޑުެމންނަށްްއެބަްފެނޭްދައުލަުތގެ

ްސަބަބުންްމިްކަންތައްްނުކުރެޭވްކަމަށްްވިދާޅުވެްަދއުލަތުގެްޫމނުމަތިްރީތިކުރުމަށްްޓަކައިްބޭރުގެ...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް
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 ދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރު

ްހުޅުހެންވޭުރް ްބަދަލުަގއި ްޞާިލޙުގެ ްމުޙައްމަދު ްއިބްރާހީމު ްއިޢުލާނުކުީރ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްދެންމެ ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްކޯރަމަ ްތަނުގައި ްމި ްއެހެންެވގެން ްދާން. ްައށް ްކޮމިޓީ ނުޑްޢާއްމު ްގޮތުަގިއްއަުޅގަ ްމެންބަރެްއގެ ްވެްސްހަމަްދާއިރާގެ ށް

ްވިދާޅުވީް ްއިން ްކޮމިޓީ ްދިޔައިމަ ްދިޔައީ. ްއަށް ްކޮމިޓީ ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްއޮއްވާ ްމައްސަލަ ްކޯރަމުގެ ދަންނަވަމުން

ތިމަންނަމެންނަށްްއެނގިފަްއެްއްނެތޭ.ްމީްކިހިނެއްްއިދާރީްަކންތައްްހިނގާްކަމެއްތޯ؟ްަމްއޗަށްްއަރާފޭބުމަކީްުކޑަކަެމއްް

ްމިދިަޔއީ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބުޭނ،ްްނޫން. ްއެބަ ްއިން ްކޮމިޓީ ްދިަޔއިަމ، ްއެޓެންުޑވާންެވގެން. ްމައްސަލަތަކަްށ ްހުރި ކޮމިޓީގަިއ

ްމެންބަރެއްކަންް ްކަމެއް. ްމީހެއް ްބެހޭ ްމިތަނާ ްތިއީ ްނެތޭ ްެއްއ ްއެނގިފަ ްމިތަނަކަށް ްވިާދޅުވޭ ްއެބަ ްމުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ

އީސްްމީ.ްމިތަނުގެްއިދާރީްކަންތައްްހަމަޖައްސާފައިްވެސްްމިހާރުްނޭނގެ.ްދެންްމިވަރުްތަންކޮޅެއްްބޮުޑވަރެއްްނޫންތޯްރަ

ކަންކަންްއެނގޭްގޮތަށްްއިޢުލާނުކުރީމަްނިމުނީްނޫންތޯ.ްމަޖިލިސްްމެންބަރުންްމިތާނގައިްތަޅުވަންްމަަސއްކަތްނުކުަރއްަވް

ްބައްލަވާ!ް
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހު ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްގެންދިަޔއީ.ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ ްއަޅުަގނޑު ްއެކަން ްމަތިން ްގޮުތގެ ްގަވާއިުދގަިއވާ ގެ

ްދަންނަވަން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްައޅުްއަވއިދެްއުވމަށް ްފިޔަވަޅުތައް ްއަޅުއްވަންޖެހޭ ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެަކމާ ްއަމީންޢާއްމު އެހެންވީމާ،

ްރުޞަތުއަރުވަން.ްވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކަށްްފު

ް

 ވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:

ް ްހިމަނުއްވާފައި ނޑުަގއި ްމަިއގަ ްޤަރާރުގެ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި 2112ްްޝުކުރިއްޔާ ްސަރުކާުރ7ްެފބްރުއަރީ ަގއި

ްބޮޑަ ްވަރަށް ްއިޤްތިޞާދު ްދިވެހިާރްއޖެ ްގުޅިގެން ްއޮތްްބަދަލުވުމާ ްފަށާފައި ްދޭން ްރައްޔިުތންނަށް ްދިވެހި ްދަށަށްގޮސް ށް

ްލައިގެްން ްކޮންކަަމކާ ްއެނގޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއިން ްނުކުތާ ްމި ް"ާއސަންދަ" ްއިންޝުއަރެންސް ހެލްތު

ދެއްެކވިްްއަދިްކޮންމެްގޮތަކަށްްކޮންމެްކަމެއްގެްވާަހކަ،ްކޮންމެްގޮތަކަށ7ްްކޮންކަމެއްތޯްެވގެންްމިްއުޅެނީ.ްފެބްރުއަރީް

ނަމަވެސްްމިްދިވެހިްރައްޔިުތންނަށްްޓަކައިްވާންޖެހޭްވަރަްށްމުހިއްމުްމަސައްކަތްތަކަާކއި،ްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްޓަަކިއް

ްލޭނާރުކަމުގަިއާވް ްއިޤްތިޞާދީ ްވަުރގަދަ ްއެންމެ ްޤައުމުގެ ްައޅުަގނޑުެމން ްލިބިގެން. ްފައިސާ ްލިބޭނީ ްޚިދުމަތްތައް ދޭންވާ

ްމަސައްކަތަ ްކެރޭްޓޫރިޒަމުގެ ްދަންނަވަން ްމިއަދު ްއެކު ްހެކިތަކާ ްފެންނަންހުރި ްގޮތެްއގައި ްބޮޑު ްެއޅިެގންދިޔަ،ްފާޅުކަން ށް

ްބޭުރގަިއް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޕާޓީަތކުން ްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރުން ްގެންދަވާ ްއެ ްދައްކަވަމުން ްވާހަކަ ްމި ހަމަ

ްކީް ްވަނީ. ްމި ްބޮއިޮކޓުކޮށްފައޭ ްޓޫިރޒަމް ްދައްކަީނ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްެއއްތޯ ްވާހަކަ ްކޮން ްއައީ. ްރަޑަރފިން ްއވެެގންތޯ
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ްގޮތެްއަގިއް ްޚާްއޞަ ްއަދި ްކުންފުންޏެއް. ްބޭްސގެ ްެއމެރިކާގެ ްއަީކ ްާރޑަފިން ްމަސަްއކަތްތަކުަގއި ްމި ްހަމަ ބަޙުރައިނުގެ

ކުރަމުންދިޔަްމަސައްކަތަީކްމިޒާތުގެްޕީ.އާރުްފާމެއް،ްފާމަކީ.ްއަދިްޗައިނާަގއިްއަނެއްްއޮީފސްްއިންނަނީ.ްމިްދެްއޮފީހުންް

ްޚިދުމަތްތައްް ްބަޔާންކުާރ ްޤަރާުރަގއި ްމި ްޚިދުމަތްތައް، ްމި ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްފަރާތުްނ ްސަރުކާުރގެ ދިވެހި

ްބޭުރް ްތަަޞއްވުުރ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްދިަޔއީ ްާވހަކަދައްކަމުން ްރަޑަފިންާއ ްނިޔަތުަގއި ްމަތިވެިރ ހޯއްދަވައިެދއްވުުމގެ

ްކިލަ ްފެންނަންްޤައުމުތަކުަގއި ްމިހާރުވެސް ްއިންޓަރނެޓު. ްބައްަލވާ ްމަސައްކަތަށް. ްކުރަމުންދިޔަ ްބަޔަކު ނބުކުރުމަށް

ް ްތާރީޚަކީ ްއެަބއޮތް. ްއާޓިކަލް ްއެއް ްކުރިމަތީގައި ްހަމަ ްމިހާރުެވސް ްއަޅުަގނޑު 27ްްއޮންނާނެ ްހޯމްސ2112ްްއޭޕްރީލް .

ނޑުމެންނަށްްފެންނަންް އެބައޮތް.ްމިްޙަޤީޤަތުގެްމައްޗަށްްރަޑަފިންގެްފަރާތުްންރިޕޯޓުގެްނަމުގައިްމިްއޮތްްާއޓިކަލްްއަުޅގަ

ްކީރިތިް ްއާއި ްވާހަކަ ްދައްކާ ްެއ ްގުުޅަވއިގެން ްކަމަކާ ްެއހެން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަެއްއ ްމިތާނގެ ވާހަކަދަްއކާފަ.

ނީްކޮްނގޮތަކަްށްތަކުގެްަމއްސަލަާއްމިްގުޅުވަޑެންމާކުގެްއާޓިސްަޓކުްކުރެހިްކާޓޫނުއަށްްްوسلن عليهްهللاްصلىރަސޫލުް

ްވަރަށްް ްައޅުަގނޑުމެން ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުފެނުނު. ްހޯދަހޯދާ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑަށް ކަމެއް

ްވަރަށްް ްނުވަތަ ްމެްނބަރުންކޮޅެއް ްލޯބިވާ ްވަރަށް ްަރްއޔިތުންދެކެ ްމައްޗަށް ްޙަޤީޤަތްތަކުގެ ްިމ ްއެއީ ްއެބަޖެހޭ. ސަމާލުވާން

ްމެން ްތަޞަްއވުރުަތއްްލޯބިވެަވޑަިއގަންނަާވ ްއާ ްަރއްިޔތުންނަށް ްިފކުރުަގއި ްވިސްނުމާއި ްޕާޓިެގ ްެއ ްއަިދ ބަރުންކޮޅެއް،

ްމިކަްން ްގޮތަށް ްމި ްބޭފުޅުންކޮެޅއް ްގެންދަވާ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަަވމުން ްވިސްނުމާއި ްގެނެސްދިނުމުގެ ތާއަބަދު

ްދެއްް ްމީގެ ްހިސާބަކީ.ްއޭގެ ްނެތް ްއިންޞާފު ްީމގައި ްހިސާބަކީ.ްކުރަްއވަިއގެންނުވާނެ.ްެއއީ ްއުޅޭ ކުންތެރިކަމުެގްމައްސަލަ

އެްބައިބައިްރަނގަޅުކުަރއްވާ.ްއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެންްވެްސްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްހުރިހާްކަމެއްްރަނގަޅަކަށްްނޫންކަްން

ްއަށްް ްފައިސާ ްރަނގަޅުނުވަނީ. ްީކއްެވގެންތޯ ްކޮންކަމަކާތޯ، ްރަނގަޅެއް، ްދިމާލަކުން ްހުރިހާ ްމިދަނީކީ. ްޤައުމުގައި ްމި

%ް ްއަކީ ްާރއްޖެ ްނުނިކުމޭ. ްެއއްެޗއްސެއް ްބިމަކުން ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހިލެައކު ްގަނެވޭނީ. އިމްޕޯޓަށ99.99ްްްއެްއޗެހި

ްވެްސް ްބޭސްމަލަންކޮޅެއް ްކުޑަމިނުން ްއެންމެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްޤައުމަކުންނާއި ްބޭރު ްަޤއުމެއް. ްއޮތް ބަރޯސާވެފައި

ްތާނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުގެެނވޭނެ. ްނޫނީ ނޑުމެންްގަނެގެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްެއކަމަށް ްެއއީ. ްނޫން ްެއއްެޗއް ްއުފައްދާ ަގއި

ްދޮރޯިށް ްބޮޑު ްއެންމެ ްމައިަގނޑު، ްއެންމެ ްއޮތް ްވަންނަން ްއަށް ްރާއްޖެ ްފައިސާ ްބޭރު ްމި ްފައިސާ. ްބޭރު ބޭނުންވޭ

ްވިސްާނވަަޑއިގަންނަް ްމިއަދު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ްކަމަކުނުދާނެ. ްހަލާކުކޮށްލީާމ ނޑުްއަޅުަގނޑުމެން ްއަުޅގަ ވަންވީ

ްއެބަޖެހޭ.ް ްސީރިއަްސވާން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަުކގައި ްމިކަހަލަ ްފޯިރއަށްވުރެ ްޕާޓީތަކުގެ ްމި ްއޮތީ ޤަބޫލުކުރާހިތް

ްމައްސަލަ،ް ްގާތަކުގެ ްމާލޭެގްމަގުމަތީ ްނުކުމެގެން ްމައްސަލަތައް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެނގޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވާ ްހެދުމުގެ ްމަޝްރޫޢުތަކުގެްމަގުތައް ްމަގުހެދުމުގެ ްބޯހިޔާވަިހކަމާިއ ްހުށަހަޅުއްވާ. ްއެަބ ްޤަރާރުގައި ްމި ްހަމަ ްެވސް ހަކަ

ވާހަކަތަްއްއެބަްގެންދަާވ.ްމިަކންތައްތަކަށްްުއއްމީދުކޮްށގެންްތިއްބެވިްއެތަެކއްހާސްްޒުވާނުްންމިްޤައުމުަގއިްއެބައުޭޅ.ްމިް

ްމީހުންނަށް ްއެ ްުއއްމީދުކުަރނީ ްޒުވާނުްނ ްުދވަހެްއްްޤައުމުގެ ްވަެދވޭނެ ްގެތަކަްށ ްމީހުންެގ ްއެ ްެއއްކޮްށ ްޕޭމަންޓަކާ ކުަޑ
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3ްްއަންނަން.ް ްވަެދވޭނ4ްްެަލއްކަ ްފްލެޓަކަށް ްޭއގެ ްދައްކާަފއި ްފައިސާ ްައޕްފްރޮންޓަށް ްޭއަގއި ްދައްކާަފއި ލަްއަކްރުފިޔާ

 އެްއވެސްްުޒވާެނއް...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފަިއވާްވަގުތުްމިްހިސާބުންްހަމަވީ.11ްް.ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްޝުކުރިއްާޔ.ްަވގުތުްހަމަވެއްޖެ ްއަށްްކަ

ް

ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަންްް.11

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމިްދަނީ.ްއެޖެންޑާްއައިޓަމ11ްްުޑާްއައިޓަމުްމިއަދުްއެޖެން .ްކޮމިޓީތަުކންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްދިވެހ11ްިއަށްްއަުޅގަ

ްނިމި،ްރައް ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީ ްބިުލގެ ްގެނައުމުެގ ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫަނށް ްހިމާޔަތްކުރުމުގެ ްެއއްބަިއވަްނތަކަން ްދީނީ ޔިތުންެގ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިާޒމާ ްގެންެދވުން. ްކުރިއަށް ްރިޢާޔަތްކުރެއްވުން މަޖިލީހުން

ްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދެއްެކވުން:ވާހަކަްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްމައްސަަލް ްއޮްތ ްހައްުލވާންޖެހިފައި ްމިހާރު ްިމއީ ްވެއްެޖއްޔާ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަ ްއައިސް ްމިތަނަށް ްހެނދުނު ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްއައިްއސަ،ްނޫނީ ްހެނދުނު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެދިގެންްއެއް. ތަކަށް

ް ްނުވެފަ. ްގޮތް ްލިބޭ ްފުރުޞަތު ްމި ްއޮންނަނީ ްމި ްވެސް ްތިބެތިބެ ްިއންތިޒާރުަގއި ްވަންދެން ްދުވަެހއް ،12:31ްއެތައް

ްމަޖިލީހުނ11:31ްް ްމި ްމިއީ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއޮތީމާ ްނިޒާމެއް ްފުރުޞަތުލިބޭ ްއަށް ްމީހާ ްފިތާލާ ްައއިސް ގައި

ލުގައިްވެސްްފުރުޞަތަކަށްްއެދިގެންްކިތަންމެްދުވަހެއްްވެއްޖެްއިންތިޒާރުކުރާާތްވިސްނަންޖެހޭްކަމެއްހެން.ްމިހާރުްމިްބިް

ްއެް ްތަރުތީބުން ްގޮތަށް ްއެދޭ ްތަރުތީބުން ްގޮތަށް، ްއެދޭ ްތަރުތީބު ްފުރުޞަތަށް ްއެހެންވީމާ، ްލިބޭތޯ. ްލިބޭތޯ، ފުރުޞަތެއް

ްގާ ްއެބަޖެހޭހެން ްމިހާރު ްހީވަނީ ނޑަށް ްއުސޫެލްއްއަުޅގަ ްލިބޭނެ ްމަްއސަލަްފުރުޞަތުތައް ްޮބޑު ްވަރަށް އިމުކުެރވެން.ްމިއީ

ނޑަށްްޤަޫބލުްކުރެވޭތީވެްމިްވާހަކަ. ްއެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ް

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިލަންދޫްްފުރުޞަތަށް ްއޮންނަނީ. ްލިސްޓެއް ްއޮންނަ ްތައްޔާރުކުަރްއވާފައި ްއަމީންޢާއްމު ްތަރުތީބުން އެދިވަޑަިއގަންނަާވ

ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއޮތްްލިސްުޓގައިްދާއިރާގެ ްއެިދަވޑަިއގެންފައި ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ްއެމް.ޑީ.ީޕން ްއޮތީ މެންބަުރްޢަލީްރިޟާ

ް ްނަމަ ްބަލާ ްތަރުތީބުން ްއަްށ.ްއެހެންވީމާ،7ްްމިއަދުގެ 1ްްވަނަ ްއެޖެންާޑްއައިޓަމު ްއޮތީ ްމި 11ްްަގޑިއިރު 1ްއަށް.ްއެ

ނޑުްމިްހިސާބުންްމިކަންްމިްނިންމީ. ދިވެިހް،94/6ް.ްޤާނޫނުްނަންބަރ11ްުއެޖެންޑާްައއިޓަމުްްގަިޑއިރުްހަމަވީމާްއަުޅގަ

ްނިމި،ް ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީ ްިބލުގެ ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްހިމާޔަތްކުރުމުގެ ްެއއްބަިއަވންތަކަން ްދީނީ ރައްޔިތުންގެ

ްޢި ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްއެއް ްބެޭހްމައްސަލަ ްގެންދިއުން.ްނިޒާމާ ްކުރިއަށް ްރިޢާޔަތްކުރުން ްމެންބަރުްމަޖިލީހުން ްއޒަތްތެރި

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްމިލަންދޫ ްކޯރަްމހަމަވެއްޖެ. ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްެގއްލިްއޖެ. ްކޯރަމް ްރިޟާ. ޢަލީ

ްރިޟާްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްނަންގަވަންްބޭނުންފުޅިއްޔާ.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވުން:ދެއްކެްވާހަކަްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްއޮޅިފައިހެން.ް ްއޮތީ ްމި ްީހވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްގޮތް ްފަހުމްވީ ްަރއީސަށް ްކަންތައް ްުއޅުނު ްފާަހގަކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ްައއިސްް ްވެސް ްބޭފުޅުން ްއަމިްއލަ ްުނވަތަ ްޕާޓީތަކުން ްއަިމއްލަ ްނުވަަތ ްޕާޓީތަކުން ްއެހެން ްދަންނަވަންއުޅުީނ އަޅުަގނުޑ

ް 11:31ްފުރުޞަތަށް، ްއަިއއ12ްް، ްލިބެއޭްޖަހާއިރު ްއެބަ ްފުރުޞަތު ްބޭފުުޅންނަށް ްއެ ްއެދިލީމަ ްފުުރޞަތަށް ސަ

ނޑަށްް އަޅުަގނޑުމެންްތިންހަތަރުްދުވަސްްކުރިންްއެދިގެންްތިބޭްމީހުންނަށްްވުރެްވެސްްކުރީގަ.ްެއހެންވީމާ،ްމިއީްއަޅުގަ

ްހީވަނީްހައްލުކުރަންޖެހިފައިްޮއތްްމައްސަލަްއެއްހެނޭ.ްެއކަންްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވީ.

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކަމަްށް ްަމޝްވަރާކުަރއްަވއި،ްތި ްކޮމިޓީގައި ްޢާއްމު ްާވހަކަފުޅު ްވިދާޅުވި ްތިޔަ ްމެންބަރު އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްޢިްއޒަތްެތރި

ް ްއަިއަޓމު ްއެޖެންޑާ ްމަސައްކަތްކުރާނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެނެވޭތޯ ްހައްލެއް ްކަހަލަ ްނަންބަުރ11.1ްްކޮންމެވެސް ޤާނޫނު

ްކޮމިީޓްް،94/6 ްބިލުެގ ްއިްޞލާޙުގެނައުމުެގ ްޤާނޫނަށް ްހިމާޔަތްކުރުމުެގ ްއެއްަބއިވަންަތކަން ްދީނީ ްަރއްޔިތުްނގެ ދިވެހި

ް ްއަށް ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްއޮތީ ްބާކީ ްވަގުތު ްގެްނދިއުން. ްކުރިއަށް ްރިޢާޔަތްކުރުން ްމަޖިލީހުން ްނިމި، މިނެޓު.11ްްމަރުޙަލާ

ް 6ްްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްމިނެޓު.ްޖ7ްުމިނެޓު.ްޑީ.ާއރު.ޕީ ްޕާޓީ 5ްްމްހޫރީ ްއަށް 3ްްމިނެޓު.ްޕީ.އޭ ްއަށް ްޕާޓީ 3ްމިނެޓު.ްޤައުމީ

މިނެޓުްލިބިވަޑަިއގަންނަވާެނ3ްްމިނެޓު.ްވަކިްޕާީޓއަކަށްްނިްސބަތްނުވާްއަދިްމިހާތަނަށްްެއްއްމެންބަރަކުްވާހަކަދެްއކެީވ.ް
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ްފުވައް ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރަކަށް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގްކޮންމެ ްއުތުރު މުލަކު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަނަށް.

ް

ްދެއްެކވުން:ވާހަކަޙަސަންްްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ްޤާނޫނަށް ްހިމާޔަްތކުރުމުގެ ްއެއްަބއިވަންތަކަން ްީދނީ ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝަހީދު،ްްޝުކުރިއްާޔ

ްމަރުޙަލާގަިއް ްއެންމެފަހު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުްނިމިގެްންއައިްސ،ްމިހާރު ްހުށަހެޅުއްވާަފއިވާ ޑޮކްޓަރްއަފްރާޝީމު

ްމެދުަގއިް ްުކޑަކުދިންގެ ްާރއްޖޭގެ ްފާހަގަކޮށްލެވެނީ ްމީގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބޮޑަށް ްެއންމެ ްދާއިރުގައި ބަހުސްކުރަމުން

ްލޯބިޖައް ްތަޢުލިމުެގްއިސްލާމްދީނަށް ްދީނީ ްބާރުައޅަނިިވްއުސޫލަކުން ްޚިލާފުވުންތަްއްއެްއކިބާވެތިބުމަށް ްމަޒުހަބީ ސާ،ްއަދި

ްތަންފީޛުކުރުމުަގިއް ްއާދެ، ްއެކުަލަވއިލުމުގަިއ ްިސޔާސަތުތައް ްުގޅޭ ްެއކަމާ ްބައްަޓންކުރުމަކީ ްފަރުމާކޮށް، މަންހަޖު

ޢުލީމުްމުއައްސަާސގެްމަްއޗަްށްލާޒިމުކުރާްކަެމއްެގްގޮުތގަިއްބެލެހެއްޓުމަށްްސަރުކާރުންްަކނޑަައޅާފަިއވާްވުޒާާރއަށާއިްތަް

ްރަނގަުޅް ްގިނަ ްވަރަށް ްމިދެްނނެވީ ްބިލުގައި ްމި ްމުހިއްމު، ްގިނަ ްވަރަށް ްއިޞްލާޙުަގއި ްމި ްނޫނަސް ްމި ްއާދެ، އޮތުން.

ް ްރާއްޖޭގެ ްފެންނަމުންދިޔަ ްައއިސް ްފަހަކަށް ްމި ނޑުމެންނަށް ްރަށްރަުށގަިއްއިޞްލާޙުތަކެްއްއެބަހުރި.ްއާެދ،ްއަުޅގަ ަބއެއް

ްމީހުންް ްަބއެއް ްބޭރުގައި، ްމިސްކިތްތަކުން ްހުންނަ ްއަުޅކަްނކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޢާއްުމކޮށް ްމިދެންނެވީ ވަިކވަކިން،

ްއާދެ،ްއޭގެއިތުރުންް ްތަން. ްނަމާދުކުރާ ްހަދައިގެން ްޖަމާޢަތް ްތަންތަނުގައި ްނޫން ްމިސްކިތް ްރަށްރަށުގައި ްދިރިއުޅޭ މީހުން

ް ްހުންނަްހުކުރުކުރުމަށް ނޑައަުޅްއވާފައި ްކަ ްއަިދ ްގަޑިތަކުަގއި، ްނޫން ްގަޑި ްއޮންނަ ނަޑއަުޅއްވާަފއި ްކަ މިނިސްޓްރީން

ްކުރާކަންް ްހުކުރުނަމާދު ްމިދެންނެވީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް، ްވެްސ ްތަން ްނަމާދުކުރާ ްމިސްކިތްތަކުަގއި ްނޫން މިސްކިތްތައް

ް ްހަމަެއހެންމެ ްއާދެ، ްފެނިގެންދިޔަ. ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްޚިލާފަށް،ްވެސް ްއުސޫލުަތކާ ނަޑއަޅާ ްކަ ސަރުކާރުން

ްއޭެގއިތުރުންް ްފެނިގެންދޭ.ްއާދެ،ްއަދި ނޑުމެންނަށް ްވެްސްއަުޅގަ ްތަޤުރީރުކުރާކަން ްތަޤުރީރުކުާރ،ްދީނީ މިސްކިތްތަކުަގއި

ްދެއްވުުމގަް ްދަރުސްތައް ްދީނީ ްބޭފުޅުންނަށް ްފޮނުއްވާ ނަޑއަުޅއްަވިއެގން ްކަ ްމިިނސްޓްރީން ްބެހޭ ްކަމާ އިްދައުލަތުގެ

ްކައުންސިލުތަކުންް ްރަށްރަށުގެ ްބައެއް ްކައުންސިލުތަކުެގ، ްޚާއްޞަކޮށް ްމިދެންނެވީ ްފަރާތްތަކުން ްބަެއއް ހުރަސްތަކެއް،

ްބޮޑަށްް ްއެންމެ ްމައްސަލަ ްމިދެންނެވި ްއާދެ، ްފެނިގެންދިޔަ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްގެންދެވިަތން ހުރަސްއަޅުްއވަމުން

ްރަ ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްރަށް ްއެއް ްއެއީްދިމާވި ްހުރުމުން ްމިހެން ްކަންކަން ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްއާދެ ްފުވައްމުލަކަީކ. ށަކީ.

މުސްިލމުްޤައުމަކަށްްވާއިުރގައިްމުްސލިމުންްދިރިއުޅޭްޤައުމެއްގަިއ111ްްއަޅުަގނޑުްދެޭކގޮތުަގއިްައޅުަގނޑުމެންނަކީް%

ްހިނގާތީ ްމިގޮތަށް ްެވގެންދާންޖެހޭްގޮތެއްްނޫން.ްމިފަދަްކަންތައްތައް ްމުޖުތަމަޢުންްމިްކަންތައްްްއެކަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއާދެ،ްމިް ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްމިކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްއިޞްާލޙެއްގެ ްމުހިއްމު ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްޓަަކއި ހުއްޓުވުމަށް

ކެއްްގެންނަަވއި،ްބިލުގައިްނިމިފަިއްހުރިްބަެއްއްކަންތަކަށްްބަާލއިރުްއެަބއޮތްްމިހާރުްއޮތްްފިޤުހުްއެަކޑަމީްައށްްބަދަލުތަ

ްރަނަގުޅް ްވަރަށް ްއެކަމަކީ ްއާދެ، ްތަން. ްދެިވގެންދާ ްބާރުތަކެއް ްޤާނޫނީ ްބޮޑަށް ްވެސް ްމިހާރަށްވުރެ ްއަށް ްއެަކޑަމީ އެ
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ނޑަށްްފެނިގެންދިޔައީްބަެއއްްއެހެންްއިސްލާމީްޤައުމުތަކުގައިްއޮންަން ނޑުްމިްބިލުްބަލައިލިއިުރގައިްއަުޅގަ ކަމެއް.ްއަުޅގަ

ްތަފާ ްކުަޑކޮށް ްޤައުމުތަގޮތާ ްގިނަ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްއާދެ، ްފަދަްތުކޮށް. ްއެކަޑަމީ ްފިޤުހު ްއޮްނނަ ްމި ކުަގއި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްއުފެދިފަ. ްެއްއ ްކޮމިޓީ ްއޮންނަނީ ްމި ްމަރުަކޒުަގއި ްއެ ްހުރެފަިއ، ްމަރުަކޒެއް ްވަކި މަސައްކަތްކުރާނެ

ްބައެއް ްބެހޭ ްކަމާ ްފާހަގަކުރެިވގެން ްއަޅުަގނޑަްށ ްމިކަން ްައޅުަގނޑުްްމިހެން ްވާހަކަަދއްކާފަިއ ްވެްސ އިލްމުވެރިންނާ

ްބަޖެޓަށްް ްއުފެއްދުމަީކ ްަމރުކަޒެްއ ްވަކި ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްވެސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްއޮތީ. ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްލާޙު ހުށަހެޅި

ްއެކަް ްއެ ްވިސްުނމަކަށްވީ، ްަމއިަގނޑު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްކަމެއް. ްބާރުބޮުޑވެގެންދާނެ ްެއްއިތުރަށް ޑަމީން

ކުރަްއވާްމަސައްކަތްްމިހާރަށްުވރެްވެސްްބޮޑަށްްހަރުދަނާކުރެިވ،ްއެއަްށވުރެްބޮޑަށްްފުޅާކުެރިވ،ްއެއަްށވުރެްބޮޑަށްްއެއިްން

ފައިދާކުރެވޭނެްިވސްނުމެއްަގއިްއަޅުަގނޑުްޙަޤީޤަތުަގއިްމިދެންނެވިްއިޞްލާޙުްމިްބިލަށްްހުށަހަޅާފައިްއޮތީ.ްއާދެ،ްބަެއއްް

ްކޮން ްޤަބޫލުކުެރވޭްމީހުންނަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްވެގެންދިަޔ. ްކަމަކަްށ ްކަންބޮޑުވި ްމިކަން ްވަރަަކށް މެވެސް

ގޮތުަގއިްޢިއްޒަތްތެރިްަބއެއްްމެންބަރުންގެްމިދެންނެވިްމައްސަލައިަގއިްކަންބޮުޑވުންްއޮތީްކުރިންްއަޅުަގނޑުްމިދެންނެވިް

ންދާތީ.ްނޫީންއުނދަގޫކަަމކަށްްެވގެންްދާީތވެ.ްއާެދ،ްައޅުަގނުޑގެްއެއްްގޮތަށްްޭއގެްސަބަބުންްބަޖެޓަްށްއިތުރަށްްބަރުެވގެ

ްކޮމިޓީަގިއް ްމި ްއޮންނައިރު ްއެއް ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްމިކަމާ ްނޫނީ ްެއކަޑަީމގައި ްފިޤުހު ނަޑއެޅިގެން ްކަ ވިސްނުމަކަށްީވ،ްޭއަގއި

މިދެންނެވިްކޮމިީޓަގއިްހިމެނޭްގޮތަްށްތިއްބަވާްބޭފުޅުންަނކީްވެސްްިޢލްމީްގޮތުންްެވސްްއެންމެްފުންނާބުއުސްްބޭބޭފުޅުންް

ްކަމުަގިއް ްބާރެއް ްލިބިގެންދާ ްޤާނޫނަށް ްެއ ްއިތުރަްށ ްެއއީ ްދިއުމަީކ ްބަދަލުެވގެން ްއެކަްނ ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްއޮތުން. އެކަން

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމިދެންނެވީ ްނެތް ްިވސްނުމެއް ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްމެ. ްވެސް ްޤަބޫލުކުެރވޭތީ އަޅުަގނޑަށް

ްވަގުތުްހުށަހަޅާ ްމި ްކޮންމެހެން ްވަންޏާ ްކަމަކަށް ްކަންބޮޑުވާ ްއެހައި ްއެީއ ްބޭފުޅުންނަށް ްގިނަ ްއެއީ ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ފައި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްގިނަ ްނެތް ްއެްއ ްމައްސަލަ ްއެްއވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްެގންދާކަށެއް. ްކުިރއަށް ްެއގޮތަށް އެކަން

ްގޮތަކަށް،ްމިދެންނެވި ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްވޯޓުދެއްާވްްމެންބަރުންނަށް ްމެންބަރުން ްއެ ްދާއިރުގައި ްހުށަހެޅިގެން ިއޞްލާޙު

ްައޅުަގނޑަށްް ްކޮންމެއަކަްސ ްއާދެ، ްނެތް. ްެއއް ްމައްސަލަ ްެއއްެވސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްިދޔައިމަ ްނިިމގެން ްއެކަން ގޮތަކަށް

ްމި ްއިޞްލާޙަކީ ްއޮްތ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްޑރ.އަފްރާޝީމު ްޝަހީދު ްމިދެންނެވި ްގޮތުަގއި ބިލަްށްްޤަބޫލުކުރެވޭ

ްސަްބް ްޚާއްަޞކޮށް ްކޮމިޓީން، ްބެހޭ ްމިކަމާ ްއާެދ، ްިއޞްލާޙެއް. ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްިއޞްލާޙަކީ ްއޮތް ްމި ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްމަސަްއކަތްކުެރއްިވް ްއެ ްބަލަިއަގނެ، ްއެކު ްއިްޚލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްމަސަްއަކތް ްކުރެްއވި ކޮމިޓީން

ްއިޚްާލޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްނިންމާލަން.ްޝުކުރިްއޔާ،ްްބޭބޭފުޅުންނަށް ްވާަހކަޮކޅު ނޑުެގ ްއަުޅގަ އެުކްޝުކުރުދަްނނަވަމުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް
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ް ްޤާނޫނަށް ްެއއްބައިވަންތަކަުމގެ ްދީނީ ްއުފާކުރަން ްަވރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ. ިމްއާދެ،

ްޤައުެމއް.ް ްކުަޑކުޑަ ްވަރަށް ްއަކީ ްދިވެހިާރއްޖެ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަސައްކަތަށް. ްކުރަްއވާފަިއވާ ކޮމިޓީން

ްހިފާް ްމަރު ްމަރަށް ްދައްކަނީ. ްމި ްވާހަކަ ްތަންފީޛުކުރުމުގެ ްސިޔާސަތުތައް ްދީނީ ްހަރުކަށި ްޤައުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްގޮުތގެ ްއެއްގޮްތވާ ްޝަރީޢާާއ ްއިސްލާމީ ްހެދިްްވާހަކަ. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްރާއްޖޭގައި ްދެން ނަޑއި، ްއަތްކަ މަތީން

ްދާއިާރް ްއަދުލުއިންޞާފުގެ ްދިވެހިރާއްޖެ ްދިޔައީ ްވާހަކަދަްއކަމުން ްއަބަދުެވސް ްއަުޅަގނޑު ްވެސް ދުވަސްވަުރަގއި

ކުޑަްޤައުމަކަށްްްތަރައްޤީެވ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެްަބެއއްްކަންކަންްހަމަޖެހިގެންްދިއުމުގެްކުރިންްމިްކަންކަމަކީްރާއްޖެްކަހަލަ

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްމިްދަނީްއިސްލާމިކުްމިނިސްޓްރީް ފެތޭްކަމެއްްނޫންްކަމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިހާރުްއަޅުގަ

ްމިނިސްޓްރީަތއް،ް ްއިސްލާމިކު ްހަމަ ްވެސް ްމިނިސްޓްރީތަކަކީ ްއެހެން ްނޫން ްމިނިސްޓްރީ ްއިސްލާމިުކ ްއެ ްއުފެދި، އެއް

ްކަމަށް ްޤައުެމއް ްހިންާގްްއިސްލާމީ ްމިނިސްޓްރީ ްެއ ްބަހައްާޓފައި ްދީ ްމެންޭޑޓެްއ ްވަކި ްމިނިސްޓްރީައކަށް ްވަިކ ާވތީ.

ްދީނީް ްާވއިރުަގއި ްޕާޓީއަކަށް ްސިޔާސީ ްސީދާ ްއަކީ ްޕާޓީ ްޢަދާލަތު ްވާއިރުަގއި، ްކަމަށް ްޕާޓީ ްޢަދާލަތު މީހުންނަކީ

ްނި ްކަންކަން ްމައްޗަށް ްގޮތެއްެގ ްޖެހިގެންނުދާނެ ްުކލަ ްިސޔާސީ ްއަޅުަގނޑުމެންްކަންތައްތަުކގައި ްދިއުމަކީ މިގެން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކަމެއް. ްއިލްތިމާސްކުރާ ްމިއަދު ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމެންބަރުންނަށާއި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްރައީސް،ްމިހެންްއިލްތިމާްސުކރަންްމިްޖެހެނީްކޮންމެްކަމެއްްވެސްްޭއގެްނަތީޖާއާްދޭތެޭރަގއިްދީނީްެއއްބަިއވަންތަކަުމގެ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްމި ްއަދި ްވެސް ްދާއިުރަގއި ްވާހަކަދެެކިވގެން ްމަރުޙަލާަގިއ ްކޮމިޓީ ްއެއަށް ްދާއިުރަގއި ްއުފެދިގެްނ ޤާނޫނެއް

ނޑުމެންްވިސްނަންޖެހޭނެްވަރަށްްގިނަްކަންަތއްތަކަށް.ް މަޖިލީހުންްއެފަދަްޤާނޫނެއްްފާސްެވގެންްދާއިރުަގއިްެވސްްައޅުގަ

ްނު ްަރއްޔިތުންނަީކ ްަކނަޑއެިޅ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަދި ްލޯބިކުރާ، ްދީނަށް ހަނު

ްއިސްލާމިކުް ްކަމަށް. ްއިސްާލމްދީން ްދީނަކީ ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްމުސްލިމުން ނޑުމެންނީ ްއަުޅގަ ބަޔާންެވގެންވޭ

ްހިނގަމުންދާކަ ްޓަަކއި ްމަގުޞަދަކަށް ްސިޔާސީ ްމިނިސްޓްރީ ްއެ ްއުފައްަދއި، ްއެއް ނޑުމެންނަްށްމިނިސްޓްރީ ްއަޅުގަ މީ

ްސިޔާސީް ްތިބޭނީ ްެކބިނެޓުގައި ްވަޒީެރއް. ްކެބިނެޓު ްމިނިސްަޓރަކީ ްިއސްލާމިކު ްއެނގެނީ ްއެކަން ކަށަވަރުކަެމއް.

ްބަެއްއެގް ްވަކި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޓަކައި ްސަބަބުތަކަށް ްމި ްއެހެންވީާމ، ްއޮންނަނީ. ްެއނގިފައި ްއަޅުަގނޑަށް ބޭފުޅުންކަން

ްހަރުކަިށްފުކު ްއަނެްއްފިކުރު،ްވަކި ްނޫން ްމާދަމާ ްހިނގަމުްނދާކަން. ްކަންތައްަތއް ްކުރިއެުރވުމުގެ ްަޤއުމުަގއި ްމި ުރތަކެއް

ްޤައުުމަގިއް ްޓަކައި ްހާސިލުކުރުމަށް ްކަެމއް ްވަކި ްހިނގައި، ްމުޒާހިރާތައް ްބޮޑެތި ްދުވަހު ްއަނެްއ ްއޭގެ ްނޫނިއްޔާ ދުވަހު،

ްމި ްތިބުމަކީ ްހިނގަމުންދާން ްކަްނކަން ްްހަމަނުޖެހުމާއި،ްޤައުމުގެ ްމިތިބަ ްމަޖިލީހުގެ ްއެކަމ77ްްާރައްޔިތުންގެ މެންބަރުން

ްބޭނުމެއްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުއޭޅކަށް ްދިއްލަިއގެން ްޤައުމުަގިއްފުޅިބައްތި ްައޅުަގނޑުމެން ްކަމެއް. ްވިސްނަންޖެހޭ ދޭތެރޭގައި

ް ްމިނިވަންކަން ްދީނީ ްރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވާނެ. ްމިނިވަންކަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައްޔިތުންނެއް. ްރާއްޖޭގެްނުވާނެ ްއޮތް. އެބަ

ްދިވެިހް ްސިޔާސަތުތަކަކީ ްހަރުކަށި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއުޅެނީ. ްމި ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްގޮތަްށ ްއޮތް އިސްލާމްދީނުގައި

ްނުކުރާނެ.ް ްޤަބޫެލއް ްވެްސްއެކަން ްއެަކކު ނޑުމެން ްވެްސްއަުޅގަ ްހަމަކަށަވަރުން ްނޫން. ްކަެމްއ ްާތއީދުކުރާނެ ރައްޔިތުން
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ްރާއްޖޭގަް ްެއްއްއަޅުަގނޑުމެން ްއެނގިފަ ްއަޅުަގނޑަށް ްކަެމއް ްއުޅޭ ްމީހަކު ްއެއްވެސް ްތަޢާރުފުކުރާކަށް ްދީނެން ްއިުތރު އި

ްއެް ްހުންނަންޖެހެނީ. ްމިހާރު ްެއްއ ްމިނިސްޓްރީ ްއިސްލާމިކު ްޤައުުމގަިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްީކްއވެގެންޯތ ްއެހެންވީމާ، ނެތް.

ްޑރ.ވަޙީދުް ްރައީްސ ްބޭނުން. ްކޮށްލަން ްސަރުކާާރ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިސްލާީމްްސުވާލު ްއޮންނަހެން ްވެސް ްކުރީަގިއ ހަމަ

ކަންތައްތަކާްބެހޭްމަތީްމަޖިލީހެއްްމިްޤައުުމގައިްއޮންނަްގޮަތށްްހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ.ްއެއީްއެްއވެސްްިސޔާސީްކުަލވަެރއްް

ްއިސްލާމިކުް ްމިސްކިތްތަކާއި ްއޭެގއިތުރުން ްއަދި ްވާނީ. ްއޮންނަން ްއެކަން ްގޮތަށް ްއޮންނަންޖެހޭ ްގޮތަށް، ްނުވަންނަ

ްމިނިސްޓްރީް ްއުޅޭ ްމީހުން ްއެއްގެ ްޕާޓީ ްސިޔާސީ ްކަހަލަ ްޕާޓީ ްޢަދާލަތު ްއަކީ ްެއްމިނިސްޓްރީ ްހަވާލުވާއިރު މިނިސްޓްރީއާ

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްގާތްކަމެްއ، ްވަަރށް ްދިއުަމކީ ްބަދަލުވެގެން ްައއްޑާތަަކށް ްސިޔާީސ ްެވސް ްމިސްކިތްަތއް ްވާއިުރަގއި އަކަށް

ްޤައުމަށް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްމިއީ ްއަބަދުވެްސްްރައީސް. ްއަޅުަގނޑު ްވެދާނެަކން. ްގޮތެއް ްނިކަމެތި ްދެަރ، ވަރަށް

ވާހަކަދަްއކަމުންްދިޔައީްދީނީްކަންތަކާއިްިސޔާސީްކަންތަކާްމިކުސްނުކޮށްްދާނެްނިޒާމެއްްމިްޤައުމުގަިއްއޮންނަންޖެހޭނެް

ްމިއަް ްއެހެންވީާމ، ްއޮންނަނީ. ްމި ްއެހެެނއްނޫން ްޤައުމުަގއި ްައޅުަގނޑުމެްނ ްމިއަދު ްކަްނކަންްކަމަށް. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދު

ްކުރަންޖެހޭނީ.ް ްކަންކަން ްައޅުަގނޑުެމން ްވިސްނާފަިއ ްދުރަށް ްވަރަްށ ްނިންމާއިރުގަިއ ްމަޖިލީހުން ްމި މިތަނުން،

ްއެބަޖެހޭ.ް ްިވސްނަން ްވެސް ްދުވަސްތަކަށް ްއޮތް ްއަންނަން ްނޫން. ްމިއަދަކަށް ްިވސްނަންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްސިާޔސީވެ ްޤައުމު ްމިހާރު.ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްެވއްޖެ ްސިޔާސީ ްބޮަޑށް ްވަރަށް ްމީހުން ްއުޅޭ ްހަދަިއގެން ްެއއް ްޕާޓީ ދީނީ

ސިޔާސީެވގެންްސިޔާސީްކަންަކމުގައިްއެްބޭފުޅުންްމިްއުުޅްއވަނީ.ްއުޅުްއވާފަިއްަވކިްވައްަތރަކަށްްެއްބޭފުޅުންްބޭނުންާވް

ްނެރެމުންދާ ްސިޔާސަތު ްހަރުކަށި ްވަރަށް ްވަންޏާ ްކަމަްށ ްވެއްޖެ ްކުރަން ްދަނީ.ްްކަމެއް ްފެނިގެން ްއަޅުަގނޑަށް ތަން

ްކަންތައްަތއްް ްޤައުމު ްހާލަތެއްަގއި ްދެރަވަރު ްމިފަދަ ްޤައުަމށް ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްމިައދު ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްކަންކަްން ްފަހަރު ްގިނަ ްޤައުުމަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދައްކަނީ ްމި ްދެން ްޮއންނައިރެއްަގއި ްނުހިނގާ އެްއވެްސވަރަކަށް

ކީްއެއީްޝަުރޢިްނިޒާމުގެްތެރެއިންްނިމެންޖެހޭްކަންތައްތައް.ްއެކަންކަުމގަިއްޤާބިލުްބޭފުޅުންްއެބަްތިބި.ްނިމެންވާނެްގޮތަ

ނޑުމެންްޭބނުންވާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްޤާނޫުނއަސާސީްހެދިއިުރގައިްވެސްް އެްޤާބިލުކަމާއިްތަޖުރިބާްާއއިްމިްކަންކަންްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުއަ ްއެ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްކަްނކަން ްސާފުކޮށް،ްކަާޅިއްބައެއް ްވަރަށް ްއެހެރީ ްބަޔާންކޮށްފައި ްަކނޑަެއޅި ސާސީަގއި

ްހުދުން.ްމިްރާއްޖެހާްްބޮޑަށްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްައކުރުންްައކުރަށްްކަންކަންްލިޔެފައިްއޮތް...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްޢަލީްރިޟާ.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަންދޫް
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ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ ްބޭނުންވަނީ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްއާ ްދަންަނވާލަން. ްކަުމގައި ްވާހަކަފުެޅއް ްތާއީދުކުރާ ްނުހަނު ްވެްސ ްައޅުަގނޑު ްވާހަކަުފޅަކީ ްދެއްެކވި ްއެ ެދ،ްމެންބަރު

ް ްއޮތީ ްިމ ްކުރިމަީތގައި ްޤާނޫނަށްް،94/6ްއަޅުަގނޑުމެން ްހިމާޔަތްކުރުމުގެ ްެއއްބަިއވަންތަކަްނ ްދީނީ ްރަްއިޔތުންގެ ިދވެހި

ްކަމެއް.ް ްއޮތް ްުކރަންޖެހިފައި ްވެސް ްކޮންމެހެން ްމިއީ ްާތއީދުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްބިލު. އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

ްޙަޤީޤަތު ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ްކެފޭ،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނުވަތަ ްެވސް ްމަގުމަތީގައި ްފަހަރު ްބައެއް ްމިހާރު ގައި

ްރައްޓެހިންގެް ްނުވަތަ ްވެސް ްތެރެއިން ްރަހުމަތްތެރިންގެ ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްވެސް ްމަޑުކޮށްާލއިރުަގއި ރެސްޓޯރެންޓެއްަގއި

ނޑުމެންނާްދިމާލަށްްވެސްްތެރެއިންްވެސްްބައެއްްބޭފުޅުްންއައިސްްހަމަްވަރަށްްކުދިކުދިްޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކުަގއިްއަުޅގަ

ްހަމަް ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވައިލާނަން ްވެސް.ްމިސާލަކަށް ްބޭފުޅުންނާްދިމާލަށް ްއެހެން ްތަން.ްއަދި އިނގިލިދިްއކުރެވެމުންދާ

ްކާފަރެޭކްވެްސ.ްކަްން ްތިއީ ްބުނޭ ްއެބަ ްައއިސް ްފަހަރު ްަބެއއް ްހުރީމަްވެސް ްބާލާފައި ްމިހެން ްތުނބުޅި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނުޑމެންނަށްްފެނިގެންްއެބަްދޭްދާލަމަތީްއިމާމުންގެްގޮތުގައިްިއމާމުންތަކެއްްމަޝްހޫރުވެގެންްހުރީްއެްހިސާބު ގަ.ްއަޅުގަ

ްރަސޫލާެގް ްޚިޔާލުތަފާތުވެ، ްކަންތައްތަކުަގިއ ްކުދިކުދި ްވަރަށް ްއާދެ، ްފަތުރަމުންދާތަން. ްތަންތާގައި ްއެކި ްފަތުވާތައް ދީނީ

ކަންތައްތަކާްދޭތެރޭގައިްހުރިްކުދިކުދި،ްވަަރށްްކުދިކުދިްކަންތައްތަކުަގިއްްސުންނަތާއިްބައެއްްހަދީޘްތަކާްއަދިްއެހެނިހެން

ްފޯރަިއ،ްެއްކުދިންެގްހިތްތަކުަގިއް ްޚިޔާލުތަފާތުވުންަތއް ްވެްސްއެ ްހިސާބަށް ްައޅުަގނޑުމެންެގްޅަދަރިންނާ ޚިޔާލުތަފާތުވާ

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރާްވެސްްމިއަދުްދަނީްއެކިްގޮްތޮގތަށްްދީނީްގޮތުންްޚިޔާލުތަފާތުވުންތައްްބިންް ވަޅުނެގެމުން.ްާއދެ،ްއަުޅގަ

ްަވކިް ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްއަންނާނެ. ްަހއްލުތަކެްއ ްއެކަންކަމަށް ްސަބަބުން ްިއޞްލާޙުތަކުެގ ްގެެނވޭ ްމި ްވެއްެޖއްޔާ ގޮތުަގއި

ްއެތަ ްނުވަަތ ްސެޓްފިކެޓާ ްފެންވަުރގެ ްޤަބޫލުކުރާ ްމިނިސްޓްީރައކުން ްވަކި ްނުވަތަ ްސެޓްފިކެޓުަތކެްއ ނުްންފެންވަރެްއގެ

ްދިވެހިރާއްޭޖގެް ްރަނގަޅަށްހެން. ްހުންނާނީ ްއެ ްހީވަނީ ްއަޅުަގނަޑށް ްއިރުޝަދުދިނީމަ ްއެކަންކަމަްށ ްބޭފުޅުން ހުއްދަދޭ

ްބާރުއަޅާނެް ްތިބުމަށް ްއެްއކިބާވެ ްޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް ްމަޒުހަބީ ްލޯބިޖައްސައި ްއިސްާލމްދީނަށް ްމެދުގައި ކުޑަކުދިްނގެ

ްއޮ ްެއބަ ްބިުލގައި ްމި ްއުސޫލުތަެކއް ްގުޭރޑް ްހަމައެާއއެީކގަިއ ްއަިދ ްފަރުމާކޮށްފަ. 1ްްތް ްފެިށގެން އަށ12ްްްއިން

ްދޭް ްއެބަ ްބިލުން ްމި ްޮގތުގައި ްެއއްގެ ްމާއްދާ ްކިޔަަވއިދޭ ްއިސްލާްމ ްގޮުތގަިއ، ްއެއްގެ ްމާްއދާ ްކިަޔވައިދޭ އިސްލާމްދީން،

ްކަންަތއްތައް.ްމިް ްބޮޑަްށްތާއީުދކުރާ ްވަރަށް ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑުމެްންފާސްވެގެން.ްމިއީ ްއަުޅގަ ްަކންތައްތަކަށް ކަހަލަ

ްމިނިސްޓްރީގައިް ްިއސްލާމިކު ްެވއްޖެްއޔާ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުެރވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހަމައެއާއެީކަގއި ތަރުހީބުދޭނަން.

ްނަާގކިޔަްން ްއިްސކޮށް ްމިނިސްްޓރީގައި ްއެ ްުނވަތަ ްވެސް ްމިނިސްޓަރަކަށް ްސްޓޭޓް ްއަިދ ްވެސް މިނިސްޓަރަކަށް

ް ްވަކި ްއެާތަގިއްތިބެންޖެހޭނީ ްބަޔަކު ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާޓީައކަށް ްއެއްވެސް ްހަމަ ްނޫން. ްބައެއް ްނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަކަށް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްކާށިދޫ ްމެންބަރު، ްިޢއްޒަްތތެރި ްވާހަކަދެްއކެވި ްުކރިން ނޑުގެ ްއަޅުގަ ތިބެންޖެހޭނީ.

ްމިނިސްهللاްޢަބްދު ްވަކި ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްޕާޓީއަކަްށްޖާބިރު ްޕާޓީއަކަށް،ްސިާޔސީ ްަވކި ްނުވަތަ ޓްރީއަކަށް

ްޭއގެތެރޭަގިއް ްވެސް ްސިާޔސަތުތައް ްޕާޓީގެ ްއެ ްއޮތުމަކީ ްހިސޯރުކުރެވިފައި ްއެހެން ްއެއް ްމިނިސްޓްރީ ްގޮތަށް ނިސްބަތްވާ
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ްއި ްމި ްނުވަތަ ްބިލަކީ ްމި ްހަމަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަްނ ްކުރުކޮށް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަންތައްތައް. ޞްލާޙަކީްވިްއކިދާނެ

ްކުދިކުދިް ްމިހިރި ްރާއްޖޭަގއި ްފާސްވެގެްނގޮސް ްއަވަހަށް ްއިޞްލާޙު ްމި ްބިލެކޭ. ްތާއީދުކުރާ ްފުރިހަމައަށް ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްފައިކުިރް ްުނވަތަ ްަމއްސަލަތަކާ ްތުނބުޅީގެ ްނުވަތަ ްަމއްަސލަތަކާ ްސުތުރާގެ ްކުދިކުދި ްއުޭޅ ްމި ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކާއި

ް ްހުރި ްމިހެން ްނޫނީ ްެއއްްބުރިކުރުމާ، ްެއއްމަެގއްަގއި، ްގޮްސ ްނެިތގެްނ ްޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް ްކަންތައްތަުކގަިއ ކުދިކުދި

ްޮގްސް ްކިެޔވިގެްނ ްވެސް ްއިސްލާމްދީން ްދަށުން ްސިާޔސަތެއްަގއި ްއެްއ ްދިވެހިންނަށް ްހުރިހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ސީދަލަކަށް

ްސާިބތުކުރެިވގެން ްފައިތިލަތަްއ ްުނވަތަ ްޤާއިުމކުެރވި، ްއުސޫލެްއަގއި ްފެންނާނެްއެއް ްސަބަބުން ްބިލުގެ ްިމ ްދުވަހެއް ދާނެ

ްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްއުއްމީދުކުަރން.ްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްޝުުކރުދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުްނ:އޭދަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުް

ްއެއްް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްފަހަރަށް ްދެވަނަ ްބިލަށް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްބައެއްްއާދެ، ްދަންނަވާލަންޖެހުނީ ޗެްއ

ްޮއޭޅް ްގޮތަށް ްކަހަލަ ްދީނެއް ްހަރުކަށި ްއިސްލާމްދީނަކީ ްރަްއޔިތުންނަށް ްބަެއއް ްވާަހކަފުޅުަގއި ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްނޫން.ްއިސްލާމްދީންް ްދީނެއް ްހަރުކަށި ްސާފުކޮށްލަދިނުމަށް.ްއިސްލާމްދީނަކީ ްއެކަން ްހުންނާތީ ްވާހަކަފުޅު ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ

ް ްމީހުންްهللا ްދީނުގަިއ ްނެތް. ްއެްއ ްމައްސަލަ ްދީނުެގ ްއެހެންވީމާ، ްދަށުން. ްސިޔާސަތެްއގެ ްމެދުމިނުގެ ާބވައިެލއްީވ

ޢަމަލުކުރާްގޮތުގައިްމައްސަލަްހުރީ.ްއެހެންވީމާ،ްދެންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްބައެއްްބޭފުޅުންނަށްްހީވާްކަހަލަްމަރަށްްމަރުް

ްއެހެނެއް ްެއއްެޗކޭ. ްހަރުކަށި ްމިއީ ްހަމަްްހިފުން ްހިފުމަކީ ްމަރު ްމަރަށް ްޮއޅުމެއް. ްބޮުޑ ްވަރަށް ްމުޅިން ްހަމަ ްެއއީ ނޫން.

ް ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއެކަންްهللا ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްފަރުޟުކުެރއްިވ ްއުއްމަތަށް ްއިސްލާމީ ްވަތަޢާލާ ސުބްާޙނަހޫ

ނޑުމެންގެްރަނގަޅު،ްްއަޅުަގނޑުމެންްކުރަންޖެހޭނެ.ްއެއީްެހއްދެިވްފަރާތް.ްއެްފަާރތްްފިޔަވާްެއއްވެްސްފަރާތަކަށްް އަުޅގަ

ްހިފުން،ް ްމަރު ްމަރަށް ްައޅުަގނުޑމެން ްއެހެންވީމާ، ްދުނިޔެއަކު. ްނެތް ްއިންސާނަކު ްމީހަކު، ްެއއްެވސް ްއެނގޭނެ ނުބައި

ް ްމިހިރަ ނޑުން ްއަްތކެ ްއެްއޗެްއްهللاވަްއކަންކުރީމަ ްބާރުވެިރކުރެވޭނެ ްޭއަގއި ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްއެހެން ްޙުކުމްފުޅުތަަކކީ ގެ

ްއެހެން ނޑުމެްންނޫން. ްއަުޅގަ ްއެއް. ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެއީ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބައިވެިރކޮށްފި ްއެއްެޗއް ްއެހެން ވީމާ،

ްކަމެްއ.ް ްތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ނޑަެއޅިގެްނ ްކަ ްހަމަ ްމިއީ ްޙުކުމްތަްއ ްހުިރ ްއިސްލާމްދީނުގައި ވިސްނަންޖެހޭނީ

ްޑރ.އަފް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިހަށްދުވަހު ްއެނގޭނެ ނޑުމެްނގެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތް. ްއަނިޔާވެރި ްމަރާލި ރާޝީމު

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްއަސަރާއި ްކުރާ ްއެއިން ްއެނގޭނީ ނޑުމެްނނަށް ްއަޅުގަ ްމަރާލީމަ ްީމހަކު ްައޅުަގނޑުމެންގެ ދަރިއަކު،

ްނާންނަނީސް،ް ްޙުކުމެއް ްހުރިއްޔާ، ްއަތުޖެހެން ްމީހާ ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮްތ. ްވަމުންދާ ކަންތައްތައް

ްހުންނާނީ.ްޝަރީޢަ ްކަންަތއް ްހިސާބުގައި ްއެހާ ްއިނގޭތޯ. ްމަރަިއލާނޭ ްމީހާ ްއެ ްގޮސް ްއަޅުަގނޑަށް ތްނުކުރަނީސް

ްވާހަަކް ްއެ ްދިފާޢުކޮށްފައި ްމީހާ ްއެ ްމަރާލީމަ ްމީހަކު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއްގައި ްހުންނަ ްކަންތައްތައް އެހެންވީމާ،ްމިހެން

ްޮއވެ ްމީހަކަްށ ްއެްއވެސް ްފުރުޞަެތއް ްއެްއވެސް ްއިސްލާީމްދެއްކޭނެ ްހިނގާީނ ްަޤއުމުަތކުަގއި ްއިސްލާމީ ެގންނުވާނެ.
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ްނުނިންމުމުގެް ްސިޔާސަތުތައް ްއިސްލާމްދީނުގެ ްމި ްނުހިނގާނެ. ްސިޔާސަެތއް ްއެްއވެސް ްއެހެން ްއެނޫން ސިޔާސަތު.

ްސަބަބުންްއަޅުަގނޑުމެންގެްެތރޭގައިްމަޞްލަޙަތުްޯގސްެވ،ްަކންތައްތައްްޯގސްވަމުން...

ް

 ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ްމެންބަރު.ްއެއީް ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ްއޮތީ ްވާހަކަފުޅުަދއްަކވަްންއެދިަވޑަިއގެންފައި ްދަށުން ްައއިޓަުމގެ ްމި ްހަމަެވއްޖެ. ވަގުތު

ފޭދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއަލްހާނުްފަހުމީ.ްއެކަމަކުްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށްްއޮތްްަވގުތުްމިހާރުްވަނީްހަމަވެފަ.ް

ްއަޅުް ްއެހެންކަމުން، ްގަވާއިުދގެ ްމަިޖލީހު ނޑު 75ްްގަ ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ްމާއްދާގ3ްްެވަނަ ްއެ ްދަށުން ްނަންބަރުގެ ވަނަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްމަތީން ްގޮތުެގ ްހިމާޔަތްކުރުމުެގ94/6ްް)ށ(ގަިއވާ ްެއއްބަިއވަންތަކަން ްދީނީ ްރައްޔިތުްނގެ ދިވެިހ

ް ްބިލުގެ ްއިޞްލާޙުގެނައުުމެގ ްހ3ްިޤާނޫނަށް ްމި ްއިްއވަން. ްިކޔުން ްވަނަ ްހުްސވަގުުތކޮޅެްއ31ްްސާބުން މިނެޓުގެ

ނޑުްއަުރވަން.ް ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއަޅުގަ

ް

ް]އަށ11:19ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާްގޮތަްށްގެްގަާވއިުދގައިްމަޖިލީހުް،`.ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހްޖަލްސާްފަށަންްބެލިއިރުްޖަލްސާގެްކޯރަމްްހަމަނުވާތީ

ްޖަލްސާގެޢަމަލު ްވެސް ްއެެހންވީމާްކުރުމުން ްހަމަނުވެ. ްކޯރަމްވަނީ ްމި، ނޑު ްވަޑަިއގެންްްއަުޅގަ ްއަށް ްޖަލްސާ ވަުގތު

ގެްޢިްއޒަތްތެިރްަވއިކަރަދޫްދާއިރާްް؛ލާނަން.ްޕީ.ޕީ.އެމްގެްފަރާތުންއިމެންބަރުންގެްނަންތައްްދަންނަވަްްތިއްބެވިްިޢއްޒަތްތެރި

ް ްޢަލީ ްދާއިރާެގްޢިއްޒަ.ްއޭރިފުޢާމެންބަރު ްސަލީމުދަފުށީ ްއަޙްމަދު ްމެންަބރު ް،ްތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރިްއިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ

ް ްޢަބްދުޙަމެންބަރު ްޖަލްސާެގްޙަهللاްމްދޫން ްއާދެ، ްޝަރީފު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ މީދު،

ނޑުްަގސް،ްމްްމިހާރުްހަމަވެއްޖެ.ްއެހެންވީމާކޯރަ ްނީްޖަލްސާްކުރިޔަށްްގެންދަން.ްކުރަްތުއަުޅގަ

11.2-ްް ްކުރިޔަށް ްޖަލްސާ ނޑު ްއަޅުގަ ްްއެޖެންޑ11.2ްާގެންދާނީ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއެއީ 2010/8ްނަންބަރު

ްހުންނަ ްަރއްކާެތރިްނުކުޅެދުންތެރިކަން ްޙައްޤުތައް ްޤާނޫނަށްްްކުރުމާއިމީހުންގެ ްފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ްއެހީތެރިކަްނ މާލީ

ްކޮއިޞްލާޙު ްބިލު ްނިމިގެަނއުމުގެ ްމަރުޙަލާ ްރިޢާޔަތްް،މިޓީ ްއެއްވެްސްމަޖިލީހުން ްރިޕޯޓަށް ްމި ްހުށަހެޅުން. ކުރުމަށް

ް،ޖުތިމާޢީްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރުއިްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅައިދެއްވާނީްްމެންބަރަކުްއިޞްލާޙެްއްހުށަހަޅުއްވާަފއިްުނވޭ.ްމިްރިޕޯޓުް

ްމަސީޙުްމުޙައްމަދު.هللاްފުވައްމުލަކުްދެކުނުްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްމަސީޙުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްފުވައްމުލަކުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަބްދު
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ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްމީހުންގެް،2010/8`. ްހުންނަ ްނުކުެޅދުންތެރިކަން

ްރަްއކާތެރިކުރުމާއި ްފޯރުކޮށްްޙައްޤުތައް ްއެހީތެރިކަން ްވަރަށްދިމާލީ ްއިޞްލާހަކީ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްޤާނޫނަށް ް،ކުޑަްނުމުގެ

ޖޫނ20ްްްދެއްެކވުަމށްފަހުްމަޖިލީހުންްުފޅުބެހޭްގޮތުްންމަޖިލީހުގައިްވާހަކަްއިޞްލާެޙއް.ްއާެދ،ްމިްިއޞްލާޙާްވަރަށްްކުރުް

ްެއގޮތ2012ު ްފޮުނއްވަން. ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބިުލ ްމި ްނިންމެވީ ްގުަގއި ްޮފނުއްވުމާ ްބިލު ްއަށް ްކޮމިޓީ ްކަމާން ބެހޭްްިޅގެން

ްހޯއްދެވި ްކޮމިީޓން ްމަޝްވަރާ ްފުރިހަމަކުރުމުގަް،ފަރާތްތަކުގެ ްމަސަްއަކތް ްމިބިލުގެ ްހެލްތާ. ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ އިްގޮތުން

ްފޯރްހެލްތުްރްސޮަސއިޓީކެއަ ްއަދިްސޮސައިޓީ ްރައިޓްސްްްާއއި ްހިޔުމަން ްއެންޑް ްޖެންޑަރްފެމެލީ ްއަދި ްއެިޑުޔކޭޝަން

ބޭފުޅުންގެްްމަތިންްއެްހޯއްދެވުމަށްްސިޓީްފޮނުވުނު.ްއާދެ،ްއެގޮުތގެބިލާްބެހޭްގޮތުންްޚިޔާލުމިނިސްޓްރީްއަށްްވެސްްމިް

ްދެްއވާ ްވަީނ ްވެްސ ްޚިޔާލުފުޅުޚިޔާލު ްެއ ްމިގޮތުން ްމެންފަ. ްމަޖިލީހުގައި ްއަދި ްއަލީަގއި ްފާޅުކުރެްއިވްތަުކގެ ބަރުން

ނޑުްއުއްމީދުކުރަީންވަރަށްްފަސޭހަކަމާވަނީްތަކުގެްއަީލަގއިްބިލުެގްމަސައްކަތްްނިންމާފައިްމިްޚިޔާލުފުޅު އެކުްމިްް.ްއަޅުގަ

ްދެންނެވިް ްވެސް ްކުރިން ްއެހެނީ ްކަމަށް. ްފާސްވެގެންދާނެ ްކުރުްބިލު ްވަރަށް ްއިޞްލާެޙްއްް،ފަދައިން ްޓެކްނިކަލް ވަރަށް

ްހުށަހެޅިފައި ްމަސައްްވަްބިލަށް ްބިލުގެ ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްފުރިނީ. ްގެންގޮްސ ްކުިރޔަށް ކުރުމުގަިއްހަމަކަތް

ްފާހަގަކޮށްް ްއެއްާބރުލެއްވުން ްފުރިހަމަ ްދެއްވި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮމިޓީެގްޝުުކރުް،ކޮމިޓީގެ ްއަދި ދަންނަވަން.

ްފާހަގަކޮށްރިއެރެޓޭސެކް ްެވސް ްއެހީތެރިކަން ްފޯރުކޮށްދެއްވި ްިމކަމުަގއި ްމިް،ޓުން ްއާެދ، ބުންްހިސާްޝުކުރުދަންަނވަން.

ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްކުރީ.ްވަަރށްމަސައްކަތްްހަވާލުްމިްްލޯއާއަޅުަގނޑުްމަޖިލީހުގެްފް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމ1ްްިކުރުމުގެްކޮމިޓީްރިޕޯޓަށްްބަހުސްްމިހާރުްމިޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް ގަޑިއިުރގެްފުރުޞަތުްއަޅުގަ

ްމެ ްފުރުޞަތުްްންބަރުންނަށްހުޅުވާލަނީ.ްއެިދވަަޑއިގަންަނާވްޢިއްޒަތްތެރި އަރުވަމުްންގެންދާނަން.ްފުރަތަމަްކެލާްއަޅުަގނޑު

ް.ޢުޞޫމުމަهللاްތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުދާއިރާގެްޢިްއޒަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢުޞޫމުމަهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ްކަ ްފޮނުވި ްނިންމާފައި ްބިލު ްމި ްކޮމިޓީން ްއިޖުތިާމޢީ ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ޓަަކިއްްމަށްއާދެ،

ްޝުކުރުއަޅުަގނ ްނިހާަޔތަށް ްވަރަށް ްދެންމެގަޑުމެން ްބިލަކީ ްމި ްޢިއްޒަތްތެރިްްރިޕޯޓުްއިދަންނަވަން. ހުށަހަޅުއްވަމުން

ްވިދާޅުވި ްމަސީޙު ްބަދަލެއްްމެންބަރު ްއިދާރީ ްުކޑަކުޑަ ްޓެކްނިކަލީ ްއެހެންވީމާްފަދައިން ްބިލެއް. ްގެންނަންޖެހޭ އިތުުރް،

ްގޮތަށްްފާސްކުރަންްއެދޭްާވހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްްއޮތްްބަހުސަކާްނުލައިްމިްރިޕޯޓު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމެން ްިޢއްޒަްތތެރި ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ްފުރުޞަތަށް ްއާދެ، ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިންނެވިޯތްޝުކުރިއްާޔ ބަރަކު

ް.ރިފުޢާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްޢަލީްދާއިރާްލަންްބޭނުންވޭ.ްވަިއކަރަދޫއިއަޅުަގނޑުްބަލަް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްރިފުޢާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވަިއކަރަ

ްހުންނަް،2010/8އާދެ،ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް ްޙައްޤުތައްްްުނކުޅެދުންތެރިކަން މީހުންގެ

ްފޯރުރައްކާތެރި ްއެީހތެރިކަން ްމާލީ ްއިޞްލާޙުކޮކުރުާމއި ްާޤނޫނަށް ްފޮުނވަގެށްދިނުމުގެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބިލު ްިއ،ނައުުމގެ

ްއަޅުގަް ްމަސަްއަކތަށް ްކުރެްއވި ްތަކޮމިޓީން ްވެސް ްއެޢުްނޑު ްއެހެނީ ްަރއްދުކުަރން. ްބަސްތައް ގެްބޭފުޅުންްރީފުގެ

ގެްއަީލގައިްމިްއިޞްލާޙުްބޭފުޅުންގެްަރޢުޔުްކުރައްަވއިގެންްއެގުޅޭްަތފާތުްބޭބޭފުޅުންނާްމަޝްވަރާްކަމާް،މަސައްކަތްޕުޅު

ްމި ްއެެހންވީމާްގެންނަވާފަިއ ްވަނީ. ްއޮތް، ްހުށަހެޅިފައި ްއިޞްލާޙު ްކޮމިޓީެގްްމި ްޢިޖުތިމާޢީ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ގޮތަްށ

ްއެްމުޤައްރިރު ްް،ވިދާޅުވީްްވެސް ްއެ ްވެސް ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްާދއިރާެގ ްކެލާ ްީމަގިއ2ްްއަދި ްވެސް ބޭފުޅުންނަކީ

ނޑަްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެނިވަޑަިއގަންނަާވްކަމަށްްުކރަނީ.ްކެލާްދާއިާރގެްމެންބަުރްހިލަފާްށްްމިބޭފުޅުްންކަމަށްްއަުޅގަ

ްއެހެންވީމާްްކުރެވެނީ.ލަފާ ްވަރަށްްއެް، ްިވދާޅުވެއްޖެ ްވާހަކަފުުޅަގއި ްބިލަށްްްބޭފުޅުންގެ ްމި ްބަދަލެކޭ ްެޓކްނިކަލް ުކޑަކުޑަ

ްވެއެްއެކަމާ،ްގެންނެވީ.ްއެހެންވީމާް ނޑު ްއަުޅގަ ްތާއީދުކު ްމިއަށް ްމިްފާސްކޮށްދެއްވުްންް،ކުރާތީވެްސް ްައަވހަކަށް ވީހާވެސް

ނޑުްވެސްްހަމަްމިްފްލޯގައިްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްވެސްްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްޔާ. ްއެދިްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާ ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމެންބަރަޝުކުރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްެތރި ްމިހާރު ފުރުޞަަތކަށްްް.ނުވޭްއެއްވަަޑއިގެްނފައެދިްކުދެ،

ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްުނވާތީ ްރިޕޯޓުހިސާބުްއެދިަވޑަިއގެންފައި ްކޮމިޓީ ްމައްސަލައިގެ ްމި ްމިއަުދްްގެްން ްނިންމާލަނީ. ްމި ަވގުތު

ްމިް ްއަޅުަގނޑު ްއޮންނާނެ.ްއާދެ،ްމިހާރު ްއެހުން ްވޯޓަށް ްެފނޭތޯ ްބަލައިގަތުމަށް ްއިޞްލާޙު ްމި ްަވގުތުަގއި ްއެހުމުގެ ްވޯޓަށް

ް ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ 11.3ްްދަނީ ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ212ްްއަށް. ްއަށް ްާމއްދާ ވަނަ

ްޢާއްމު ްދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ްރިޕޯޓުްއިޞްލާޙު ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްްކޮމިޓީން ްރިޕޯޓަށް ްމި އިޞްލާޙ1ްްުހުށަހެޅުއްވުން.

ވަނ3ްްަގެްމިްނިމުނުްރިޕޯޓުްއިދިޔުމުގެްކުރިންްއަޅުަގނޑުްކުރީގަްށްްއައިޓަމަްހުށަހެޅިފައިވޭ.ްއެްއިޞްލާޙު،ްއާދެ،ްމި

ވަނަްނަންބަރުގެްދަށުނ3ްްްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ގ25ްްެލާނަން.ްއެއީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަގވާިއދުގެްއިކިޔުންްއިްއވަް

ް)ށ(ްއެ ްގޮތުގެްމާއްާދގެ ްްގަިއވާ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުންނަނުކުޅެދުންތ2010/8ްެމަތިން ްޙައްޤުތައްްްރިކަްނ މީހުންގެ

ްނަްކިޔުންްއިްއވަން.ްވ3ްަކުރުމުގެްބިުލގެްރުކޮށްދިނުމުގެްޤާނޫނުްއިޞްލާޙުމާލީްއެހީތެރިކަންްފޯްރައްކާތެރިކުރުާމއި
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11.3-ްް ްމ11.3ިއާދެ، ްއިޞްލާޙުްްަގއި ްމި ްއާދެ، ް)ވަގުތުޮކޅަަކށްފަހު( ްހުށަހެޅިފައިވޭ. ްއިޞްލާޙު ްއެއް ްރިޕޯޓަށް ވާ

ްވަްއްވާފައިްހުށަހަޅު ްއަޙްމަދު ްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްކުޑަުހަވދޫ ްމެންބަރަޢާނީ ްއަޅުަގނުޑްމިރު.ްޢިއްޒަްތތެރި ށް

ްއަރުވަން.ްހެޅުމުގެްފުރުޞަތުމިްއިޞްލާޙުްހުށަ

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްޢިްއޒަތްތެ ްރައްޔިތުޝުކުރިއްޔާ ްރަީއސް. ްމަޖިލީރި ްްހުގެންގެ ްހުށަހަޅ212ްްާގަާވއިދުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ް...ވަނީްއިޞްލާޙަކީްސަރުކާރުްނިސްަބތްވާްޕާޓީްކަމަށްްބުނެފައިްއެ

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްހުށަހެޅުއްވުަމށް.ްްއަރުވަނީްކޮމިޓީގެްރިޕޯޓުްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމި

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޑަހުވަކު

ްރައީް ްިޢއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީޝުކުރިއްޔާ ްރައްޔިތުްނގެ ްއާދެ، ްްހުގެސް. ްހުށަހެޅިފައިވ212ްްާގަާވއިދުގެ ްއަށް ްމާއްދާ ވަަނ

ްޢާއްމު ްދިރާސާކުެރްއވުމަށް ްރިޕޯޓުްއިޞްލާޙު ްގޮުތގެ ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްރިޕޯަޓކީ ްމި ްދުވަހ2012ްްުްޖޫނ22ްް. ވަނަ

ްގަވާް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއިޞްލާޙ212ްުިއދުގެ ްމާއްދާ ްމަޖިލީހުގެްވަނަ ްރައްޔިތުންގެ ްއެދިވަަޑިއގެން ކުރެްއވުމަށް

ވާފަިއވާްއިޞްލާުޙްވަަންމާއްދާެގް)ށ(ގެްދަށުންްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްޢާއްމުްކޮމިޓީްއަށްްހުށަހަޅުއ215ްްގަާވއިދުެގް

ްއިޞްާލޙާްިއ،ދިރާސާކުރަްއވަ ްްއެ ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްރިޕޯޓެވެ. ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން 212ްމެދު

ްއެ ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއަށް ްމާއްދާ ްމާނަކުރުމަށްްްވަނަ ްޕާޓީ ްނިސްބަތްވާ ްސަރުކާރު ްފަހަތަށް ާމއްދާގެ

ްމި ްއިޞްލާޙެެކވެ. ްހުށަހަޅުއްާވފައިްހުށަހެޅިފައިވާ ްވިލުވަްއިޞްލާޙު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދާއިފުނީ ރާގެްށީ

ގޮތުންްކޮމިޓީގެްމަސްއޫލިއްޔަތު.ްަރއްޔިތުްނގެްްގުޅޭްރަޝީދެވެ.ްަގވާއިދުްއިޞްާލޙުކުރުމާްޟުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާ

ްހުށަހަޅޭ ްގަާވއިދަށް ްދިރާސާކުރުްމަޖިލީހުގެ ްަގވާްގުޅޭްމާއިޞްލާޙުތައް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްގޮތުން ވަަނ44ްްއިުދގެ

ްެއއްެވްސްް،ހަވާުލވެފަިއވާްމަސްއޫިލއްޔަތުތަަކކީް)ށ(ގެްދަށުންްމިްޮކމިޓީއާްމާއްދާގެ ަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްަގވާއިދަށް

ްކަަމށް ްގެންނަންޖެހޭ ްިދރާސާް،ވާނަމަްއިޞްލާޙެއް ްއިޞްލާޙު ްއެްއެ ްއަދި ްްކުރެްއވުން. ްމާއްާދގ44ްްެަގާވއިދުގެ ވަނަ

ްކޮމި ްމި ްދަށުން ްނިންމުމުންް،ކީމަްސއޫލިއްަޔތަްހަވާލުވެފަިއވާްީޓއާް)އ(ގެ ްދިރާސާކޮށް ްިއޞްލާޙެއް އެްް،ކޮމިޓީން

ްރިޕޯޓުްގޮތުންްގުޅޭްއިޞްލާޙާ ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްމަޖިލީހުގެްްކޮމިީޓން ްރައްޔިތުންގެ ްހުށަހެޅުން. ްމަޖިލީހަށް ތައްޔާރުކޮށް

ސާކުރެްއވުމަށްްޢާއްމުްކޮިމޓީގަިއްހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވްވަނަްމާއްދާްއަށްްހުށަހެޅިފައިާވްއިޞްލާޙުްދިރ212ްާގަާވއިދުެގް

ްދާއިާރގެް،މެންބަރުންނަކީ ްހުޅަނގު ްޢަބްދުްމާފަންނު ްމެންބަރު ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللا ްދާއިާރެގްް.މުޤައްރިރު، ކުޑަުހވަދޫ
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ްއަޅުަގނޑު ްް،މެންބަރު ްމުޤައްރިރުް.މިރުޢާއަޙްމަުދ ްހެް.ނައިބު ްމެދު ްޢަލީ ްެމންބަރު ްދާއިާރގެ ްމުޒިޢާންވޭރު ބާރަށުް،

ްދާ ްކެންދޫ ްޝިފާޒު، ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްތަސްމީނުދާއިރާގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރ ްހިންނަވަްއިާރގެ ްދާއިާރެގްޢަލީ، ރު

ްްމުބްރާހީއިްމެންބަރު ްނާޒިމުްލިޙު،ޞާމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމެންބަރުްްތުޅާދޫ ްދާއިރާގެ ްމެދު ރަޝާދު،ްހިތަދޫ

ޙްސިންްޙަމީދު.ްމުރިފު،ްނިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަބްދުލްޢާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްްމުޙައްމަދުްރަޝީދު،ްވައިކަރަދޫް

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްޚުލާސާ. ްރިޔާމައްސަލަިއގެ ްމެންބަރު ްާދއިރާގެ ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްްޟުވިލުފުށީ ަރޝީދު

ް ްއިްޞލާޙުގަްވަނަްމާއްދ212ްްާގަާވއިދުގެ ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްބުނެފަިއްްއިއަށް ްކަމަށް ްޕާޓީ ވަނީްސަރުކާރުްނިްސބަތްވާ

ްރައްޔިތުްނގެްއެ ްނުވަތަ ްއަށެވެ. ްޕާޓީ ްނިސްބަތްވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްސަރުކާރާްވަނީ ްހިމެނޭ އެުކްްމަޖިލީހުގައި

ްރައްޔިތުންގެ ްތެރެއިން ްޕާޓީތަުކގެ ްތަމްސީލުްއިއްތިހާދުވެަފއިވާ ްސަރުކާރު ްއެްުކރުމަށްމަޖިީލހުގައި ރާތުންްފަްޓަކައި

ނަޑއަޅާްޕާޓީތަކަެށވެ.ްމަްއސަލައިގެްދިރާސާ.ްރަްއޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް ްއަކީްމަޖިލީހުގެްްވަނަްމާއްދ212ްާކަ

ްއަކުރުތަުކގެްމާނަކުރުންތައްްހިމެނޭްމާއްދާއެކެވެ.ްމިްއިޞްާލޙުްވެސްްދިރާސާކުރަްއވާފައިްްގަާވއިދުގެްަބއެއްްލަފުޒުތަާކއި

ްގަ ްމަޖިލީހުގެ ްމިވަނީ ްހޮއްެވވި ްދިރާސާކުރެއްވުމަށް ްއިޞްލާޙުތައް ްހުރިހާ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްސަބްްްވާއިދަށް ކޮމިޓީގެ

ްހުށަހެޅު ްއިޞްލާޙު ްމި ްދިރާސާުކރެއްވުމަށްފަހު ްއިޞްލާޙު ްމި ްކޮމިީޓގައި ްސަބް ްެއއްެވްސްކޮމިޓީއަކުންެނވެ. ްގޮތަށް އްވި

ްހިމެްބަދަލަކާ ްަގވާއިުދަގއި ްމަިޖލީހުގެ ްެއގޮތަށް ްކޮމިޓީނުލައި ްކުޑަ ްވެްނުމަށް ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްކޮމިީޓގެްްއަްށ ެއވެ.

ް ްހުށަހެޅުމާނިންމުން. ްކޮމިޓީގެ ްރިޕޯޓުްއިކުޑަ ްކޮމިޓީގެ ްބައަދި ްވެސް ްރިޢާޔަތްގައި ްޮގތަށް ކުރެއްވުމަށްފަުހްޔާންކޮށްފަިއވާ

ްމިް ްފާސްކުރެއްުވމަށް ްއިޞްލާޙު ްއެ ްގޮތަށް ްހުށަހަޅުއްވި ްހުށަހެޅިްކޮމިޓީން ްއަށް ްކޮމިޓީެގްލިބުތާއީދުް،ކޮމިޓީ މުން

ްއަޣް ްއޮތްމެންބަރުންގެ ްއިޞްލާޙު ްމި ްްލަބިްއޔަތުން ްިއޞްޙާގޮތަށް ްއެ ްނިންމުމަށްްފާސްކުރެްއވުމަށްފަހު ްގޮެތއް ްމެދު

ްމަޖިލީހުން ްްޓަކައި 1ްްހުށަހެޅުމަށް ްމ2012ިއޮކްޓޫބަރު ްބޭއްވުނު ްްަގއި ްބައްދަލ14ްުކޮމިޓީެގ ވުމަށްްވަނަ

ްމެޒިރުވެްހާ ްއަޣްވަަޑއިގެންެނވި ްވެންބަރުންގެ ްިނންމާފައި ްްލަބިއްޔަތުން ްރިޕޯޓާއެވެ. ްމިްމި މައްސަލަްްއެކު

ްިހމެނިފައި ްލިޔުމެއް ްގޮުތގެ ްވަަޑއިގެންެނވި ްމެންބަރުން ްބައްދަލުވުމަށް ްބޭއްވުނު ްޢިއްޒަތްތެިރްްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ވާނެ.

ްޢިޒުނަފުޅާް.ރައީސް ްޢާްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއެކު ްރިޕޯޓުއްމު ްމި ްފަރާތުން ހުގައިްމަޖިލީްކޮމިޓީގެ

ްމިރިޯޕޓު ްގޮުތގެއެޖެންޑާކޮށްދެްއވުމަށާއި ްމިްގަިއވާ ްދެންނެވުމަްށްްމަތިން ްިނންމައިދެއްވުމަށް ްގޮތެއް ްމަޖިލީހުން މައްސަލަ

ް ްގަާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޢ44ްިރައްޔިތުންގެ ްހުށަހަޅަމެވެ.ްޝުުކރިއްޔާ ްދަށުން ް)އ(ގެ ްމާއްާދގެ ްރައީސްްްއޒަތްތެވަނަ ރި

ް.ށްތަޞަދެއްވިްފުރު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމި ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވާފައ1ްްިްށްރިޕޯޓަްޝުކުރިއްޔާ ްއިޞްލާޙު ްެއ ްހުށަހެޅިފަިއވޭ. ްއިޞްލާޙެއް

އިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްްށްބަރަމިރު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންޢާވަނީްވެސްްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްއަރުވަން.ްފުރުޞަތު

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްިޢއްޒަތްތެ ްމަޖިލީޝުކުރިއްޔާ ްރައްޔިތުްނގެ ްރަީއސް. ްްހުގެރި ްމާއްދ212ްްާގަާވއިދުގެ ްކޮމިީޓްްވަނަ ްހުށަހެޅިފައިވާ އަށް

ްއިޞްލާޙަޓަރިޕޯ ްހުށަހަޅާ ްޕާޓީކީްސަރުކާށް ްނިސްބަތްވާ ްއެްރު ްބުނެފައި ްނިސްބަތްވާްްކަމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ

ްްޕާޓީ ްނުވަތަ ްާޕޓީއަށެެވ. ްސިާޔސީ ްހިމެނޭ ްސަރުކާރުްމަޖިީލހުގައި ްމަޖިލީހުގަިއ ްރަްއޔިތުްނގެ ްތެެރއިން ތަކުގެ

ްއަޅުަގނޑުްތަމްސީލުކުރުމަށް ްޕާޓީތަކަށެވެ. ނަޑއަޅާ ްކަ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްސަބަބަކީްްމިްޓަކައި ްހުށަހެޅި އިޞްލާޙު

ނޑުް،އިއްތިހާދު ށްްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްކޮށްފައިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަމުަގއިްހުންނަވާްބޭފުޅަކަމީގެްންއުނިްއަުޅގަ

ްައޅުަގނޑުްވީހާ ްހުޅުވައިދިުނމުގެްމަގުސަދުަގއި ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ ްބިލުތައް ްބޭނުންވާ ްވެސްްފަސޭހަކޮށްްސަުރާކރުން

ްހުށަހަޅާފައިވާްއިޞްލާެޙއްްކަުމގައިްދަންނަވަން.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތް ްތާއީދުޝުކުރިއްާޔ ްެމންބަރު. ްތެރި ްިޢއްަޒތްތެރި ްފުރުޞަތުކުރަްއވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކެާލްމެންބަރަކަށް އަުރވަން.

ް.ޢުޞޫމުމަهللاްތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުދާއިރާގެްޢިްއޒަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢުޞޫމުމަهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްކުޑަހުވަދޫ ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީގެ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ މިރުްޢާއާދެ،

ްކުރަން.ްވާްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުހުށަހަޅުއްވާފައިް

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ްމި ްމިހާރު ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހެޅިްޝުކުރިއްޔާ ްއިޞްލާޙު ްމި ނުޑްލިބިފަތާއީދުް،ވަނީ ްއަޅުގަ ްދެން .

ްމި ްބަހުސްހުޅުވާްމިހާރު ްމެލަނީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެިދވަަޑއިގަންަނވާ ްފުރުޞަތު. ނުޑްކުރުމުގެ ްއަޅުގަ ންބަރުންނަށް

ނޑުްމިއަރުވާނަން.ްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްއަޅުފުރުޞަތު ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްއަރުވަނީްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްްގަ

ްޖާބިރު.هللاްއަށް.ްކާށިދޫްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުްهللاްޢަބްދު

ް
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ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްައޅުަގނުޑމެން ްދެންމެ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެޝުކުރިއްާޔ ްއިވިގެން ްއަޚްްްނަށް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓަށް ްދިޔަ

ްހުށަ ްއެ ްމުހިމެންބަރު ްވަރަށް ްއިޞްލާޙަކީ ްއްހެޅުއްވި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްއިޞްލާޙެއް. ްއެތާއީދުމު އިޞްލާޙަށް.ްްކުރަން

ބަދަލުވެަފިއްްށިންނަނީްމިހާރުްރިޔާސީްނިޒާމެއް.ްބަރުލަމާނީްެވއްޓަކަށްްއެްވެއޮްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްދިވެހިާރއްޖޭގެްމި

ްް،އޮންނަ ްވެރިކަމަށްްރިޔާސީ ްތެރެއިން ްނިޒާމުގެ ްއޮންނަ ްލިޔެފައި ްހުދުން ްަކާޅއި ްއަދި ްކިޔާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ިނޒާމަކަށް

ްއޭނާްމި ްބޭފުޅަކު ްޕާޓީއަކާްހުންނަ ްއެތައް ްއެްޖެހެނީ ްގޮުތގެްފިކުރާްޕާޓީތަކުގެްވިސްނުާމއިްގުިޅގެން މަތިންްްއެއްގޮްތވާ

ްރަީއސުލްޖުމް ްރައްޔިތުންެގްްހޫރިއްޔާްރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ްއެހެންަކމުން ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދާކުރަނީ. ްމަޤާމު އެ

ްގޮެތްއް ްކުރެވޭނެ ްއަށް ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ްކަމެއް ްވިަޔސް،ްއެ ްކުރަން ްވިޔަްސ،ްކަމެއް ްހުށަހަޅަން ްބިލެއް މަޖިލީހަށް

ްމަޖިލީ ްރައްޔިތުްނގެ ްއަށް ްވެރިޔާ ްމަތީ ްއެންމެ ްދައުލަތުގެ ްތަރައްޤީއަާށިއްނޯވޭ. ްޤައުމުގެ ްޓަކިނުޖެހެންޏާ ްދޮރުގައި ހުގެ

ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެް ްައބަދުވެސް ނޑުމެން ްއަގަ ްހުންނާނެ. ްގޮންޖެހުންތަްއ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްކުިރއެރުވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ

ްދި ްއެއްކޮށް ްލުއިފަސޭަހަކމާ ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްޤައުމު ްބޭފުޅަކު ްހުންނަ ްައކަށް ވެހިާރއްޖޭެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއެޖެންާޑް ްއިޤުތިޞާދީ ްމަނިކުާފނުގެ ްހުށަހަޅައި،ްއެ ްހުށަހެުޅންތައް ްހުށަހެޅުމާ،ްއަދި ްޤާނޫނުތައް ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށް

ްެއް ްޓަކައި ްހެދުމަށް ްޤާނޫނުތައް ްހަދަންޖެހޭ ްޓަކަިއ ްގެްނދިއުމަށް ްކުިރއަށް ްއެޖެންާޑ ްތަރައްޤީގެ ްއެހެނިހެން ްއަދި އާއި

ނޑުމެްންފުރުޞަތުްއޮންނަން ވާނެްކަމަށް.ްމިްއިޞްލާުޙގެްސަބަބުންްިމއަދުްެއްފުރުޞަތުްނެތްްފުުރޞަތުކަމަށްވާްއަުޅގަ

ްމިް ްނަމަވެސް ްނެތް ްއެްގރިމަންޓެއް ްއެގޮތަށް ްވަނީ. ްމި ްމިހާރު ްާގއިމުކުރެވިަފއި ްސަރުކާރު ްގުިޅގެން ްެއއް ްޕާޓީ އެތައް

ްބު ްކަމަށް ްގުޅިަފއި ްމިތިބީ ްއެްއ ްޕާީޓ ްއެަތއް ްވަންޏާްމަޖިލީހުގައި ްކަމަށް ްއެހެންވެއްޖެ ްދަނީ. ްމި ނަމުން

ްޕާޓީްނުވަތަްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްސަރުކާުރގެްފަރާތުންްުހށަހަޅަންޖެހޭްޤާނޫނުތަކާއިްއަދިް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްހިމެނޭ

ހާރުްމިްއޮންނަްއިޞްލާޙުތައްްގެންނަންޖެހޭްޤާނޫނުތަކަށްްގެންނަންޖެހޭްއިޞްލާޙުތައްްމިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެނޭޅޭްގޮތަށްްމި

ްދާއިރާެގް ްފަހަތަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑަްށްދެންމެްކުޑަހުވަދޫ ްދާނީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްކަމަށްްވަންޏާ ްވަނީ އުސޫލުންްކަން

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރުްއެްހުށަހެޅުއްވިްއިްޞލާޙަށްްތާއީދުކުރެވެނީ.ްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް،ްމިހާްދުވަްސް

ްިދޔައިރުް ްމަޤާމާްވެގެން ްމަނިކުފާނު ްއެ ްމަނިކު، ްޙަސަްނ ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްޑޮކްޓަރ ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަގއި

ްބޭނުންފުޅުވާް ްމަނިކުފާނު ްެއ ްދިަޔއިުރގައި ްވެގެން ްަމސް ްނުަވވަރަކަށް ްއަށެއްަކ، ްފަހުން ހަވާލުެވވަަޑއިގެންެނވި

ްމަންފާލިބެނި ްމަގުން ްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއަދި ްބޭނުންތެރި ްހުށަހަޅަންޖެހޭްސަރުކާރަށް ްޤާނޫނުތަކަށް ްއަދި ްޤާނޫނުތަކާ ވި

ްއޮތްކަްން ްނުހިނގާ ްހިންގުުމެގްތެރެއިން ްސަރުކާރުން ްކަންަތއްތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްސަބަބުން ްއޮތުމުގެ ްހުށަނޭޅި އިޞްލާޙު

ނޑުމެންްރައްޔިތުްނގެްމަިޖލީހުގައިްތިބިް ްއަބަދުވެްސްައޅުގަ ްއަކީ ކޯލީޝަނުަގއިްއަޅުަގނޑުމެންްފާހަަގކުރަން.ްމިްވާހަކަ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްހަިއސިއްޔަަތކުން ްެއއްވެސް ްެއއް. ްވާހަކަ ްއޮތް ްދައްކަންޖެހިފައި ްއަބަދުވެސް ްމެންބަރުންނަށް ހިމެނޭ

ްއޮންނަް ްނިޒާމަށް ްބަރުލަމާނީ ްހިނގަނީ ްމި ްރާއްޭޖގައި ްޙަޤީޤަުތަގއި ްއަސްލު ްފަރާތަކަށް، ްހުންނަ ްހިންގަން ސަރުކާރު
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ްޤާ ްއެހެންނަމަވެްސ ްތެޭރގަިއްވެރިކަމެއް. ްިނޒާމުގެ ްއެ ްވާީތވެ، ްކަމަށް ްނިޒާެމއް ްރިޔާސީ ްއޮންނަނީ ނޫނުއަސާސީަގއި

އަޅުަގނޑުމެންްބަރުލަމާނީްނިާޒމުގެްސިފަތަްއްއޮންނަްގޮތަށްްރާއްޖެްހިނގަމުންްމިްދަނީ.ްރާއްޖޭަގއިްފުރަތަމަްފަހަރަށްް

ް ްގާއިމުކުެރވުީނ ްވެިރކަން ްކޯލީޝ2118ްަވެސް ްވެސް ްފަހަރު ްއެ ްއަހަރު. ްނުހޮވިގެން،ްވަނަ ްރައުޑުން ްފުރަތަމަ ނަކުން

ދެވަނަްރައުންޑުންްހޮވުނުްކެެނރީގޭްމުޙައްމަދުްނަޝީދު،ްއޭނާގެްވެިރކަންްވެސްްާގއިމުެވގެްނދިޔައީ.ްހަމައެާއއެްއކޮށްްެއް

ްމަނި ްަވަޑއިގެންެނވިްޑޮްކޓަރްމުޙައްމަދުްވަޙީދުްޙަސަން ްވެރިކަމަށް ްދެން ްގުިޅގެން ކު.ްެއްމަނިކުފާނުްއިސްތިއުފާދިނުމާ

ްމެންބަރަުކް ްއެްއވެސް ްޕާޓީގެ ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްެވސް ްހަވާލުވެވަަޑއިގެން ްވެރިކަމާ މަނިކުފާނު

ް ްކޯލިޝަނުަގއި ްވެސް ްނެތްއިރުަގއި ްތަމްީސލުކުރަން ްމަޖިލިސް ނޑަށ41ްްްރައްޔިތުންގެ ްތިބީމާ،ްއަޅުގަ ްމެްނބަރުން އަށް

ނޑުމެންްްޤަބޫލުކުރެވޭްގޮުތގައިްވެއްެޖްއޔާްމިއީ އެްއވެސްްކަހަލަްމަްއސަލަްއެއްްއޮތްްކަމެއްްނޫން.ްއެްފުރުޞަތުްއަޅުގަ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްގޮާވލަން، ނޑު ްއަުޅގަ ްފާސްކުރުމުަގއި ްގޮތަށް ްމި ްއިޞްލާޙު ްމި ްއަދި ްދޭންވާނެ. ސަރުކާރަށް

ްކޮށްދޭ ްމީހަކަށް ްވަކި ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާސްވުމުެގްްއެންމެހައި ްއިޞްލާޙު ްމި ްނޫން. ކަމެއް

ްއެް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ، ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްހުންނެވި ްފަޑީަގއި ްމަތީ ްއެންމެ ްހިންގަން ްިދވެހިރާްއޖެ ްވާނީ ނަތީޖާއަކަށް

ްމިހާރުް ްއަދި ްޤާނޫނުތަކާ ްތައްޔާރުކުެރވޭ ްމަތީން ްގޮުތގެ ްއެްއގޮްތވާ ްިވސްނުމާ ްސަރުކާރުގެ ްއަދި ްވިސްނުމާ ްމަނިކުފާނުގެ

ހެދިފައިވާްޤާނޫނުތަކަށްްސަރުާކރުްހިންގުމަށްްދަތިވެފައިވާްަކންތައްތައްްބަޔާންކޮްށ،ްއަދިްެއްއިޞްލާޙުތައްްހުށަހެޅުމަށްް

ްރިޕޯުޓް ްއެކު ްއިޞްލާޙާ ްމި ްއުއްމީދުކުރަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންަނާވލީ. ްވާހަކަ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްލިބިގެންދާނެތީވެ ފުރުޞަތު

ްފަ ްމަގުން ްމި ްކަންކަން ްމި ްއެއްްފާސްވެ، ްއޮތް ްދަތިވެފައި ްމިހާރު ްވަޙީދަށް ްރައީސް ްހިންގުމުަގއި ްދިވެހިރާއްޖެ ހިވެ،

ްހަް ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަމއްަސލަ ްމި ްކަމަށްވާ ްރާއްޖޭގެް،އްލުކޮށްދީމައްސަލަ ަރއްޔިތުންނަށްްްައދި

ްގާއިުމވެގެންދިއު ްސަރުކާުރން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެްއ ްމާދަމާ ްފެހި ްހުރިްއަދަށްވުރެ ްތެޭރގަިއ ްސަރުކާރުގެ ްއަިދ ން.

ްަބއްޓަންކޮށް،ް ްވެސް ްއިުޤތިޞާދު ްަމއްޗަށް ްގޮތުގެ ްަފއިދާލިބޭނެ ްަރއްޔިތުންނަށް ްހައްުލުކރައްވާ ްވެސް މައްސަލަތައް

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރޭަގއިްހުރިްތަފާތުތައްްނައްތާލައި...

ް

ްްން:ދެއްެކވުްވާހަކަމިރުްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާކުޑަހުވަ

ނޑުްފުރުޞަތުދޫކޮށްލިްވާހަކަްދަންނަަވން. ްއާދެ،ްމިްމައްސަލަްައވަސްކުުރމަށްްޓަކައިްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެދިވަަޑއިގަންަނވަްން ްމެންބަރުްފުރުޞަތަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިތުރު ްބޭނުން ްމެންބަރު.ްއަޅުަގނޑު ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްބެއްލެ ްއަޅުަގނޑުްބޭނުންފުޅުވޭތޯ ްއެއްކޮށް ްނެތުމާ ްމެންބަރަކު ްއިތުރު ްއެދިވަަޑިއގަންނަވާ ްފުރުޞަތަށް ްއާދެ، ވުމަށް.
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ްއެހުންް ްވޯޓަށް ްމައްސަލައިގެ ްމި ްނިންމާލުމަށް. ްހިސާބުން ްމިހާ ްވަގުތު ްބަހުސްކުރުމުގެ ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީ ގަސްތުކުރަނީ

ް.ްމިއަދުްވޯޓަށްްއެހުމުގެްަވގުތުަގއިްއޮންނާނެްވާހަކަްދަންނަވަންް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްދަނީ ްިމ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްނަންބަރުއާދެ، ްއެހެނ13ްްްްޑާ ްއިތުރު ްމަސައްކަތްަތއް. ްއެހެން ްއިތުރު އަށް.

ގެްދަށުަގއިްމިްވ11ްާމަސައްކަތްތަުކގެްދަށުންްމިއަދުްއަޅުަގނޑުްކުިރއަށްްގެންދަްންގަސްތުކުރަނީްއެޖެންޑާްނަްނބަރުް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްފުރަތަމަ ްމިގޮތުން ްމަސައްކަތްތައް. ްުނނިމިހުރި ްތެރެއިން މަސައްކަތްތަުކގެ

ްއިންޝުއަރެންްސް ްހެލްތު ްދޭންފަށާފައިާވ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމު މެންބަރު

ްގެ ްކުރިއަށް ްފަޅުހެދުމާއިް''އާސަންދަ'' ްއަދި ްނަރުދަމާ ްފެނާިއ ްކަރަންޓާއި ްރަށްރަށުގެ ްސުވާލުއުފެދި، ްމެދު ންދެޭވނެކަމާ

ބޯހިޔާވަހިކަމާއިްަމގުހެދުމުގެްަމޝްރޫޢުތައްްކުިރއަށްްގެންެދޭވނެްމަގެއްްނެތުމާްއެކު،ްސަުރކާރުގެްމޫނުމަތިްރީތިކުރުމަށްް

ްގެން ްކުިރއަށް ްބަހުސް ްޤަރާުރގެ ްހުއްޓާލުމުގެ ްހޭދަ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަންްކުރާ ްޤަރާރަށް ްމި ްބޭނުްނވޭ ނޑު ްއަުޅގަ ިދުއން.

ްމެންބަރުންގެް ްއެދިވަޑަިއގެންފަިއވާ ްފުރުޞަތަށް ްމިހާތަނަށް ްބެލުމަށް. ްއިންނެވިތޯ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ބޭނުންފުޅުވާ

ްނެ ްމާލަމަކު ްވަަޑއިގެން ްބޭފުޅަކު ްެއްއވެސް ްއޭގެތެރެއިން ްބަލައިާލިއރު ްއަޅުަގނޑު ްފުރުޞަތަކަށްްލިސްޓު ްއިތުރު ތް.

ްއާދެ،ް ްޤަރާރުގެ، ްމި ްހިސާބުން ްމިހާ ްގަސްތުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނެތް ްބޭފުޅަކު އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.

ް

ްްދެއްެކުވން:ވާހަކަމިރުްޢާމަދުްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކުް

ްށްލީ.ދޫކޮ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެދިވަަޑިއގަންނަާވް ްުފރުޞަތަށް ްވަގުތު ްމި ްފުރުޞަތުދޫކޮށްލެއްވީ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްުކޑަހުވަދޫ އާދެ،

ނޑުްފަހުބަސްްބުނުމުގެްފުރުޞަތުއަރުވަންްބޭުނންވޭ.ްމިްޤަރާރުްހުށަހެޅު ްއިވްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްނެތުމާްއެކުްއަުޅގަ

ްއެމް.ޑީ.ޕީެގް ްފުރުޞަތު ްބުުނމުގެ ްފަހުބަސް ްނެތީމާ ްމާލަމުގައި ްވަަޑއިގެްނ ްަވގުތު ްމި ްވެްސ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވެްސް ްފުރުޞަތަށް ްބުނުމުގެ ްފަހުބަސް ްްއާދެ، ްބޭނުންވޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ްބަލައިލުމަށް ްބޭނުންފުޅުތޯ ްމެންބަރަކު އެްއވެސް
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ްއެދި ްމެންބަރަކު ްއެްއވެސް ްމަރުޙަލާްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްބަހުސްގެ ްޤަރާރުގެ ްމި ްހިސާބުން ްމިހާ ނޑު ވަަޑއިުނގަންނަވާތީ،ްައޅުގަ

ްމިްނިންމާލަނީ.ްމިްޤާރާރުްބަލައިގަތުމަށްްފެނޭތޯްވޯޓަށްްއެުހންްމިއަދުްވޯޓަށްްއެހުމުގެްވަުގތުގައިްއޮންނާނެ.ް

ނޑުްމިހާރުްމިް-11.3 ނުްާދއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަށް.ްކުޅުދުއްފުށީްދެކ11.3ްުނަންބަރުްްދަނީްއެޖެންޑާްއަޅުގަ

ްބޭނުންވޭް ނޑު ްއަޅުގަ ްގެންިދުއމަށް. ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްބިުލގެ ްކުށުގެ ްޖިންސީ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްނަޝީދު މުޙައްމަދު

ްދާއިރާެގް ްދެކުނު ްކުޅުދުއްފުށީ ްބަލައިލުމަށް. ްއިންނެވިތޯ ްމެންބަރަުކ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާ ފުރުޞަތަށް

ްގެންދިއުން.ްޢިއްޒަ ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްބިލުގެ ްކުށުގެ ްޖިންސީ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ، ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ތްތެރި

ނޑުް އާދެ،ްޖަލްސާގެްކޯރަމްްމިހާރުްގެއްިލއްޖެ.ްް)ަވގުތުކޮަޅކަށްަފހު(ްއާދެ،ްޖަލްސާގެްކޯރަމްްިމހާރުްހަމަވެއްޖެ.ްއަުޅގަ

ް ްދަނީ 11.3ްްމި ްދެކުނު ްުކޅުދުއްފުށީ ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވްއަށް. ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްދާއިާރެގް ްނައިފަރު ްމިްއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްގެންދިއުމަށް.ްއަުޅަގނޑު ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްބިލުގެ ްކުށުގެ ޖިންސީ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙައްމަދަށް.ް

ް

 ދުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަ

`.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްޖިންސީްކުށުގެްބިލެއްްމިްމަޖިލީހަށްްކުޅުދުއްފުށީްދެކުނުްދާއިރާގެް

ްބެޭހް ްކުށްތަކާ ްޖިންސީ ްއާެދ، ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްަވރަށް ްހުށަހެޅުއްވީތީ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ހާތަނަށްްހެދިފައިްނެތި،ްމިފަދަްކުށްތަކަށްްއަދަބުދެމުންްގެނެއްސަްމިްވަނީްކުރީގެްޖަސްޓިސްްމިނިސްޓްރީްޤާނޫނެއްްމި

އިންްހައްދަވާފަިއވާްޝަރީޢަްތކުރުމާްބެހޭްގަވާއިުދގެްމާއްާދތަކެްއގެްދަށުން.ްއަދިްފުރަތަމަްފަހަރަށްްޖިންސީްކުށާްބެހޭް

ް ްއައީ. ްމި ްހަމައަށް ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްމީހުންނަށްްޤާނޫނެއް ްކުރާ ްކުށްތައް ްމިފަދަ ްތެރޭގައި ްތާރީޚުގެ ްދިގު ްދިޔަ މި

ްމިހާތަނަކަށްް ްއަދި ްޤާނޫނެއް ްހެދިފަިއވާ ްދަށުން. ްަގވާިއދުތަކެއްގެ ްފަދައިން ްދެންނެވި ްެވސް ްކުރިން ްވަނީ އަދަބުދެވިފައި

ތަެކއްްބަޔާންކުެރވިފަ.ްމިްބިުލެގްނުވޭ.ްއާދެ!ްމިްބިލުަގއިްއެަބހުރިްޖިންސީްކުށްތަކާްބެހޭްަވރަށްްތަފާތުްގިނަްކަންަތއް

ނަޑއެޅުްން ްކަ ްއަދަބު ްކުށުގެ ނޑައެޅުމާިއ ްކަ ްކުށް ްޖިންސީ ްގޮތުން، ްގުޅޭ ްކުށާ ްޖިންސީ ްތެރޭގަިއ ްމަޤުޞަދުގެ އަސްލު

އެބަޮއވޭ.ްއަދިްޖިންސީްކުށުގެްޢަމަލާްގުޅިގެންްޤާނޫނުްޤަބޫލުކުރާްއިފްތިރާޟުތައްްަބޔާންުކރުމާއިްޖިންސީްކުށުގެްޢަމަާލް

ްބިލުަގއިްގުޅިް ްމި ްަކންތައްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްފަދަ، ްެއކަށަެއުޅން ނޑުތައް ްމިންގަ ްމަނާކުރުމުގެ ްރުހުން ގެން

ްފަދައިން،ްމިް ްދެންނެވި ްކުރިންްެވސް ްހަދާއިރުގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުތައް ްއެަބއޮވޭ.ްއާެދ،ްމިފަދަ ބަޔާންކުރެވިަފއި

ްމި ްނަމަވެސް ްވީ ްކަމުގައި ްދިޔަ ްހެދިގެން ްމިްްޤާނޫނުތައް ްިވއްޔާ ްވަނީ ްކަމުގައި ްޢަމަލުނުކުރެޭވ ްއެްއގޮތަށް ޤާނޫނުތަކާ

ްހިތަށްައާރް ނޑު ްއަުޅގަ ްބަލައިލާއިރުގައި ްޤާނޫނަށް ްމި ްނުކުރާނެ.ްއަޅުަގނޑު ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްއެއް ްފައިދާ ޤާނޫނުގެ

ްމި ްގިަނއިން ްވަރަށް ްުހއްޓޭ ްއެބަ ްބިުލަގއި ްކުށުގެ ްޖިންސީ ްމި ްހުއްޓޭ، ްއެަބ ްޤާނޫނުގައި ްމަޖިލީހުގައިްމި ްމި ހާރު

ްއެބަހުރި.ް ްހިމެނިފައި ްިބލުގަިއ ްމި ްކުށްަތކެްއ ްގިނަ ްވަރަށް ްހިމެނޭ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ްބަލަމުންގެންާދ އަޅުަގނޑުމެން
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ްމިް ްހިތަްށއަރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްެއކުަގއި ްއޮތުމާ ްޮގއްސަ ްހަމައަށް ްނިމުމަކާ ްގާތްަގނަޑކަށް ްވެސް ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު މިހާރު

ް ްނޫންބާއޭްބިލުގަިއވާ ްގެންދިަޔއިމަ ްއެއްކޮށް ްދޭތި ްމި ްހިމަނައިގެން، ްތެރޭގައި ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްކަންކަްނ އެިކއެކި

ްޖިނާޢީް ްބެހޭ، ްކުށްކުށާ ްއެއީ ްޤާނޫނެއް، ްބޮޑު ްފަދަ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ްސަބަބަކީ ްމިދަންނަވަންޖެހޭ ްއެހެން ރަނގަޅުވާނީ.

ވެސްްހަމަްޖިނާޢީްބޮޑެތިްކުށްތައްްހިމެނޭްޤާނޫނެއްްކަމަށްްވާތީްމިްްކުށްތަކާްބެހޭްބޮޑުްޤާނޫނުްއެކުލެވިގެންދާއިުރ،ްމި

ްފަސޭހަވާނެހެން.ް ްހީވަީންތަންކޮޅެއް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވާނަމަ ްގެްނގޮއްިސކަމުަގއި ްކުރިއަށް ްގުުޅވާލަިއެގން ްދޭތި ްއެއާ ބިލާއި

ް ްމަދު ނޑަެއޅުމުގެ، ްކަ ްއަދަބު ްދަށުްނ ްޤާނޫެނއްގެ ްއެތައް ްވެްސ ްޤާޟީންނަށް ްދަށުްންއަނެއްާކ ޤާނޫނުތަކެއްގެ

ްކަމަްށް ްފަސޭަހވާނެ ްތަންކޮޅެއް ްވެސް ްކުރުން ްކަންކަން ްިވއްާޔ ްވަނީ ްކަމުގައި ްޮއެވއްޖެ ްގޮތަށް ނޑައަޅާ އަދަބުކަ

ްގޮތުންްމިްބިުލެގް ނުޑްެވސްްކަންބޮުޑވާްަބއެްއްކަންތަްއތައް.ްމި ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑަްށްލަފާކުރެވޭ.ްމިްިބލުގަިއްއެބަހުރި

ްބަލައި ްމާއްދާތަކަށް ްޤާނޫނުގެ ްމި ްކުށެއް،ްެއއީ ްބަޔާްނވެގެްނވާ ްޤާނޫނުގައި ްމި ްމ3ްްިލާއިުރަގއި ްމާއްދާެގް)ހ(ަގއި ވަނަ

ްއިސްލާމީް ްވެފަިއ، ްަކމުގައި ްކުށެްއ ްޝަރީޢަތުގައި ްިއްސލާމީ ްއެީއ ްކުެށއް ްބަާޔންވެގެްނވާ ްޤާނޫނުގަިއ ްމި އޮންނަނީ

ނަޑއަޅާފަ ްކަ ްޤާނޫނުގަިއ ްމި ްުރުކންތައް ްކުުށގެ ްއެ ްމިްޝަރީޢަތުގައި ްވާނަމަ ްކަުމގަިއ ްއެްއގޮތް ްުރކުންތަކާ ްކުުށގެ ިއވާ

ްއަދަބުދިނުމުގެް ްަކނޑަައޅާފަިއވާ ްކުށަށް ްއެ ްއިސްލާީމްޝަރީޢަތުގައި ްއަދަބުދޭނީ ނޑަައޅާފައިވާ ްކަ ްކުށަށް ްއެ ޤާނޫނުގައި

ް ްހީވެދާނެްކަންނޭނގެ ްމީހުންނަށް ްބައެއް ްގޮތުން ްއޮންނަ ްމާއްދާ ްމި ްފަހަރަށް ްބައެއް ޤާނޫނުއަސާސީެގްއިތުރުންނޭ.ްދެން

ްެއއ61ްްް ްމިީއ ްގޮތުަގއި ްޤަޫބލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެެހންނަމަވެސް ްތަޢާރުޟުެވއޭ. ްމާއްދާ ްިމ ް)ހ(އާ ްމާއްާދގެ ވަނަ

61ްކުށަކަށްްދެްއަދަބުްދެވޭްކަހަަލްގޮތަކަށްްބިނާކުރެވިަފއިްއޮްތްމާއްދާްއެއްްކަމަކަށްްނުފެނޭ.ްއެއީްޤާނޫނުއަސާީސގެް

ންނަނީްއެއްްކުށަކަށްްދެްދަޢުާވްެއއްްކުެރވިގެންުނވާނޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްމީަގއިްމިްއޮންނަީންވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ަގއިްއޮ

ްއަިދް ްއެކުގައި ްޖޫރިމާނާކުރުމާ ްމިސާލަކަށް ްއެބަޮއވޭ، ްޤާނޫނުގައި ްމިހާރުވެސް ްޮގތަކަށް. ްދޭ ްކުށަކަށް ްއެއް އަދަބު

ްއެގޮ ްހަމަ ްހިމަނާފަ. ްވެސް ްަބންދުކުރުން ްޭގގައި ްުނވަތަ ްއެބަޭދްއަރުވާލުން ްވެސް ްއަދަބުދެމުންދާއިރުގައި ްމިހާރު ތަށް

ް ްއެކުަގއި ްހައްދުޖެހުމާ ްވެސ1ްްްމިސާލަކަށް ްއެހެންވީމާ،ްއެއީ ްޮއވޭ. ްއަދަބުތަުކގައި ްޒިނޭގެ ްއަުރާވލުން ްދުވަހަށް އަހަރު

ްޤާނޫ ްއެހެންނަމަވެްސްމިހާރުގެ ްކަންނޭނގެ. ްހީވެދާނެ ްފަހަރަށް ްބައެއް ްދެވެނީއޭ ްއަދަބު ްދެ ްކުަށކަށް ްވެްސްއެއް ނުގައި

ްމީހުންނަށްް ްޒިޭނކުރާ ްެއބަދެއޭ.ްެއއީ ްއަދަބު ްޮއވެޭއްެއގޮތަށް 111ްްއެބަ ްއަދި ްއެުކގައި ްހައްދުޖެހުމާ އަހަުރ1ްްފަހަރުން

ނޑުމެންނަށްްއެބަްއެނގޭްއެއީްެއއްްކުށަކަށްްދެް ދުވަހަށްްއަރުވާލުމުގެްއަދަބުްެވސްްއެބައޮވޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެިއންްއަޅުގަ

ްނޫން ްދެވެނީ ްއަދަބު ްކުރީމާ، ްކުެށއް ްއެއް ްއެީއ ްގޮތަކަށްހެނ2ްްްކަން. ްކަހަލަ ްދެވޭ ްމީހަކަށް ްއެ ްއަދަބެއް ަވއްތަރެްއގެ

ްއެކަމަކު،ް ްބާއްވަން. ްގޮތަށް ްމި ްމާއްދާ ްމި ްތާއީދުކުރަން ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނަނީ. ްމި ހީވަނީ

ްސަބަބުް ްއޮތުުމގެ ްގޮތަށް ްމި ްމާއްާދ ްމި ްފަރާތްތަކަށް ްުސވާލުްބައެއް ްމީސްމީހުން ްބައެއް ްއަިދ ްވެ، ްގޮތް ްއޮޅުންއަރާ ން

ް ްމި ްކުރޭ. 1ްްވެސް ްދެވެނީ 2ްްކުށަކަށް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްނޫންހެއްޔޭ. ްއެބ61ްްައަދަބެއް ް)ހ(އާ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމާއްދާ ްެއ ްޤާނޫނުއަސާސީައކާ ްނުކުެރވޭ ްގަބޫެލއް ްއަުޅަގނޑަކަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްގޮތް. ްމި ްނޫންހެއްޭޔ ްތަޢާރުޟުވޭ
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ް ްބިލުގެ ްމި ްދެން ްގޮތްތަުކެގ11ްްތަޢާރުޟުވާހެނެއް. ްއަންނަނިިވ ްވަނީ ްެއ ްބުނެފައި ްކަމަށް ްޢާއިލާ ްއެީއ ްމާއްދާ ވަނަ

ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެް ްޮއވޭ ްއެބަ ްބައި ްބެހޭ ްޢާއިލާ ްމި ްއޮންނައިުރގަިއ، ްކިޔާފައި ްމީހުންނަށޭ ްގުޅުންހުރި ްގޮތަކާ ތެރެއިން

ވަނަްމާއްދާަގއިްމިްބައ411ްްިވަނަްބާބުގަިއ،411ްްމުންގެންދާްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެްމިހާރުްމިްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީގަިއްބަލަ

ނަޑއެޅިފައިްއެބަޮއވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްޤާނޫނާއިްއެްޤާނޫނާްވެސްްކޮންމެވެްސް އެބަޮއވޭ.ްއަދިްމިްކަމަށްްއަދަބުްވެސްްކަ

ކުްށްެވސްްއެަބޮއވޭްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައިްމިހާރުްްގޮތަކަށްްގުޅޭްގޮތްތަެކއްްއެބަހުރޭ.ްދެންްހަމަްއެފަދައިންްރޭުޕކުރުމުގެ

މިްބަލަމުންދާްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެްކުށުގެްތެޭރގައިްހިމަނާފަިއްއެބައޮވޭްރޭޕުކުރުުމގެްކުށްްެވސް.ްއެއީްމިހާރުްބަލަމުންދާް

ް ްއެބައޮވޭ.131ްްޤާނުނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްބަޔާކޮށްފައި ްވަރަްށްފުރިހަމައަށް ްބައިތައް ްމި ްގޮްސްވަަންބާބުގައި ްގޮތުން ްމި ދެން

ްތެރޭގައިް ްމާއްދާތަުކގެ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްބަލަމުންގެންދާ ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްެއބަހުރި ްކަންތައްަތކެއް ްގިނަ ވަރަށް

ްނިންމަންޖެހޭހެންް ްގޮތަކަްށ ްކޮންމެެވސް ްއެބަ ްވެސް ްަކންކަން ްއެ ްއެުކގަިއ ްހުރުމާ ްއެހެން ްކަންަތއްތައް. ްބައެއް ހިމެނޭ

ވަނީ.ްދެންްމިްޤާނޫނުްކޮމިޓީއަކަށްްގޮސްގެްންކޮމިޓީގައިްބަލަމުންދާްކަމުގައިްވާްނަމަ،ްމިްދޭތިްއެކަތިްއަޅުަގނޑަށްްހީ

ނަޑއެޅިފަިއް ްކަ ްއަދަބުތައް ްބޮަޑށް ްވުރެ ްވަރަށް ްެއކަށީގެްނވާ ްދިނުމުގައި ްއަދަބުތައް ްދެން ްބަލަންޖެހޭނެ. އަނެކަްއޗަށް

ނޑަށްްފާހަަގކުރެވޭ.ްދެންްއަޅު ނޑަށްްހީަވނީްބިލުްޑްރާފްޓުކުރެއްވިްބޭފުޅަކުްބޮޑަށްްބައްލަވާފައިްމިްހުންނަކަންްއަޅުގަ ގަ

ނޑަެއޅުންްނޫންްަކންނޭނގެ.ްެއކަންްހުއްުޓވުންް ނަޑއަަޅއިގެންްހަަމއެކަނިްައދަބުތައްްކަ އޮތީްމިފަދަްބޮޑެތިްއަދަބުތަްއްކަ

ް ްއޮތީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްކަންކަން ްބޭފުޅަުކްބައްލަވާަފއި ްއެ ްބޮޑަށް ްގޮްސްކަންނޭނގެ ްޖަޒުބާުތެވގެން ްޓަކައި ހުއްުޓވުމަށް

ް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ 25ްްދާއިރުަގއި ްލުމަްށ15ްްއަހަރަށް، ްޖަލަށް ްމަްއސަލަތަކުަގއި ްެއކިެއކި އަހަރަށް،

ްތިބެދާނެ.ްބަލަންޖެހޭްއަނބިންްވެސްް ްދަރިންތަކެއް ްވާނެ.ްަބލަންޖެހޭ ްއެއް ްާޢއިލާ ްމީހާެގްވެސް ްއެ ްޙުކުމްކުރެޭވއިރުަގއި

ތިބޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްމީސްީމހުންގެްޙައްޤުތަެކއްްވެސްްއެުކލެވިގެންްވާކަންްިވސްނަންޖެހޭްއަޅުަގނޑުމެންްޤާނޫނުތައްް

ނޑައެޅިަފއިް ްކަ ްހުދޫދެއް ނެޑއް، ްމިންގަ ްކަހަލަ ްޮކންމެވެސް ްވެސް ްއަދަބުދިނުމުގައި ްއެހެންވީމާ، ހަދަމުންދާއިރުގަ.

ްހަް ްހިމެނޭ ްއޮންނަންޖެހޭނެ.ްމީގެތެރޭގައި ނަޑކަށް ްގާތްގަ ްއެބަހުރޭ ްވެސް ްކުށްކުަށށް ްއާދައިގެ އަހަރު،7ްްއަހަރު،11ްްމަ

15ްް ްވުރ25ްްެއަހަރު، ްވަރަށް ްއެކަށީގެްނވާ ްއަދަބުަތްއ ްއެހެންވީމާ، ނަޑއެޅިފަ. ްކަ ްއަދަބު ްގޮތަކަށް ްމިކަހަލަ އަހަުރ،

ް ްިބލުގެ ްމި ްެއގޮތަށް ްހަމަ ްފާހަަގކުރެވޭ. ްއަޅުަގނޑަްށ ްއ21ްަބޮޑުކަން ްމާއްދާ ްވަަނ ްބަލައިލާއިުރގަިއ ވަނ21ްްަްށ

ްކުރީގެް ްމީގެ ްއޮންނައިރު ްއޮންނަނީ. ްމި ްމީގައި ްހިންގުމުގެ ްޢަމަލު ްޖިންސީ ްއެކީ ްމަޙްރަމަކާ ްއޮންނަނީ ްމި މާއްދާގައި

ްރުހުންކަމަްށް ްމާއްދާތަކުގެ ްމި ްއެަބއޮވޭ ްމާއްދާތަކެްއގަިއ ްހުރި ްހެދިފައި ްކުރިން ްމާއްދާަތކުގެ ްމި މާއްދާތަކެްއގަިއ،

ް ްނުބެލެވޭ، ްހުރެެގން 21ްްހާލަތްތަކެއް ްމާއްދާގަިއ، ްހާލަތްތަކެއ24ްްްވަނަ ްބެހޭ ްރުހުމާ ްވެްސ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްއެބަޮއވޭ.ް ްބަޔާންކޮށްފައި ްމާއްދާތަކެއް ްދޭ ްރުހުން ްމާއްާދތަކުަގއި ްކުީރގެ ްޭއގެ ްއެކަމަުކ، ްނުވޭ. ްެއއް ބަޔާންކުރަްއވާފަ

ްކަެމއް ްފާހަގަކުރެވޭ ނޑަށް ްައޅުގަ ްވެސް ްެއއީ ްއެހެންވީމާ، ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްމިހާރ24ްްު. ްއަކީ ްމާއްދާ ަވނަ

ވަނަްބާުބގައިްބަޔާންކުރެވިަފއިވާްކުށްތަެކއްްއެީއ،ްެއއްްޖިންސުންްޖިންސ411ްްީޢަމަލުކުރެވެމުންދާ،ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެް
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ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ްމިހާުރްމި ްއޮވޭ ްއެބަ ްކުށް.ްއޭަގިއްއަދަބުތައް ްހިންގުމުގެ ތެރޭގަ.ްމިހާރުްްޢަމަލު

ްހިމެނޭް ްތެރޭގައި ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ްތެރޭގައި ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްގެންދާ ްބަލަމުން އަޅުަގނޑުމެން

ް ްބިލުގެ ްމި ްދެން ްފާހަގަކުރެވޭ. ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްވާކަން ްމީގެެތރޭގައި ްކުށްތަެކއް ްގިނަ ްމ27ްްިވަރަށް ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްކުށް ްޒިނޭގެ ްކުށުެގްއޮންނަނީ ްަބޔާންެވގެންވާ ް)ހ(ގައި ްމާއްދާގެ ްމި ްބުނަނީ ްމި ް)ށ(ަގއި ްމާއްދާގެ ްމި ްކުށް ްޒިނޭެގ .

ް ްެއްކުށްކުިރްމީހާ ްއެކު،111ްްއަދަބަކީ ްހައްދުޖެހުމާ 1ްްއެތިފަހަރުން ްގޭަގިއ3ްްއަހަރާއި ްމުއްދަތަކަށް ްދެމެދުގެ އަހަރާ

ނަޑށްްމީގެްކުޑަުކޑަްބަދަލެއްްގެްނނަ ނޑަށްްފެންނަްބަންދުކުރުން.ްދެންްއަޅުގަ ންްއެބަްފެނޭ.ްމިްމާއްދާްބާއްވަންްއަުޅގަ

ް ްމީހާ ްކުށްކުރި ްއެ 111ްްގޮތަކީ ްނަމަ ްއަންހެނަކު ްއެކު، ްހައްދުޖެހުމާ 1ްްއެތިފަހަރުން ްދެމެދުެގ3ްްައހަރާއި އަހަރާ

ްއިޞް ްމާއްދާ ްއެ ްއެގޮތަށް ްޖަލަށްލުން. ްމުްއދަތަށް ްއެ ްނަމަ ްފިރިހެނަކު ްބަންދުކުުރން. ްޭގަގއި ލާޙުކޮށްލަްންމުއްދަތަކަށް

އަޅުަގނޑަށްްފެނޭ.ްދެންްމިހެންްގޮސްްމީގައިްވަރަށްްގިނަްމާއްދާތަކެއްްއެބަހުރިްއަޅުަގނޑުްވެސްްމައްސަލަތައްްުއޭޅް

ްދެންް ްނުދެްއކޭނެ. ްވާހަކަތަކެއް ްހުރިހާ ްެއކަހަލަ ްބައްދަލުވުމެއްަގއި ްމިފަދަ ްއެހެްނނަމަވެސް ްފާހަގަކުރެވިފަ. ކަމަށް

ްމި ްގޮްސގެން ްދޭތިްކޮމިޓީއަކަްށ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ްއަދި ްބިާލ ްމި ްކޮމިީޓއަކުން ްނުވަތަ ްއިުރގަިއ ްއިޞްލާޙުކުެރވޭ ކަްނ

ްެވސްް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެއް ްލަަފ ްފެންނަ ްވެސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދާއިުރގަިއ ްކުރެވެމުން ްކަންކަްނ ްއެ އެކުަލވާލަިއގެން

ް ްފަރާތްތަކުން ްއެިކއެިކ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްއެފަަދްދެންނެވިދާނެ. ްއަދަބުތަކާއި ްދެވޭ ްކުށްކުށަށް ކުރާ

ްއިޞްލާޙުކުރަންް ްހަދައި ްޤާނޫނުތައް ްގޮތަށް ްފެތޭ ްޒަމާނަށް ްހާލަތާއި ްމިއަދުގެ ްޓަކަިއ ްހުއްުޓވުމަށް ކުށްތައް

ްމަްއޗަށްް ްއެކަުމގެ ްވެސް ްބިލަީކ ްމި ްބަލާއިރުަގއި ްެއގޮތަްށ ްމުހިއްމޭ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބިލުްރިޔާޢަތްކުރަްއވާފަ ްމި ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްއަދި ްފާހަގަކުެރވޭ. ްއަުޅަގނޑަށް ްކަމުަގއި ްބިެލއް ްހައްަދވާަފއިވާ އި

ްހުށަހެޅުއްވިްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްޝުކުރުދަންނަވަމުން،ްއަޅުަގނޑުްމިއަުދގެްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްެކުވން:ވާހަކަދެއްރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުްތިމަރަފުށީްދާއި

ްާދއިރާެގް ްދެކުނު ްހުށަހެުޅއްިވ،ްކުޅުދުއްފުށީ ްބިލު ްކުށުގެ ްއާެދ،ްޖިންސީ ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި `.ްޝުކުިރއްޔާ

ނޑުްވަރަށްްއިޚްލާސްތެރިކަމާްއެީކގައިްޝުކުރުދަންނަވަން.ްމިްބިލަށްް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދަށްްއަޅުގަ

ްައޅު ްބިަލކީ ްމި ްފުރިހަމަްބަލައިލާއިުރގައި ްވަރަށް ްއަދި ްތަފުސީލީ ްވަރަްށ ްކުށުެގ ްޖިންސީ ްގޮުތގަިއ ްގަބޫލުކުރާ ނޑު ގަ

ްކުދިުކިދް ްބައެއް ްބަދަލުކޮށްލަންޖެހޭ ްއަދި ްއިްޞލާޙުކޮށްލަންޖެހޭ ްެވސް ްބިލެއްގަިއ ްޮކންމެ ްއެހެންނަމަވެްސ، ބިލެއް.

ނޑު ގަބޫުލކުރާްޮގތުގައިްމިްބިލުގެްމަޤްޞަދުެގްްކަންތައްތައްްހުރެދާނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްގަބޫލުކުރަން.ްެއޮގތުންްއަޅުގަ

ނުޑް ތެރޭގައިްޖިންސީްކުށްްކުރާްމީހުން،ްނުވަތަްކުރުންްމަދުކުުރން.ްއެްހިމެނުންްވަރަށްްމުހިއްމު.ްއަދިްބިލުގެްމަިއގަ

ނުޑްކަންތައްތަެކއްްއެްމަޤްޞަދުްާހސިލުކުރުމަށްްޓަކައިްަބއެއްްާމއްދާތައްްއިތުރުކުރުންްެވސްްމުހިއްމުްކަމުގަިއް އަުޅގަ

ްވާތީެވް ްބިލަކަށް ްޑެފިނިޝަންތަކެއް،ްތަޢާރުފުތަކެްއްހިމެނިފައިވާ ްތަފާތު ްކުށުގެ ްޖިންސީ ްބިލަކީ ގަބޫލުކުރަން.ްއާދެ،ްމި
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ްއެްއަގިއް ްވާހަކަ ްދައްކާ ްާޢއްމުކޮށް ްނުވަތަ ްބަހުސެއްަގއި ްއާއްުމ ްމިކަހަލަ ްަތޢާރުފުތަކަކީ ްަބއެއް ްމީގެތެރެއިން އަދި

ްއެކަށީގެ ްބަެއްއްތަފުސީލުދިނުން ްގޮުތގައި ްގަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކީަގއި ްހުރުމާ ްލަފުޒުަތއް ްބައެއް ންނުވާ

ޑެފިނިޝަންތަކާްބެހޭްގޮތުންްކޮމިޓީްމަރުޙަލާގައިްވަރަށްްަތފުސީލުކޮށްްވާހަކަަދއްކަންްއެަބޖެހޭ.ްމިސާލަކަށް،ްރޭޕުކުރުމާް

ްމަ ްކޮމިޓީ ްޑެފިނިޝަންތަަކކީ ްކުށުގެ ްިޖންސީ ްަބއެއް ްއެނޫންވެސް ްފައިންޓިއުންކޮށްލަންޖެހޭްއަދި ްއިުތރަށް ރުޙަލާގައި

ްެއއްް ްވަަރށްްބޮޑަށްްފާހަަގކުރެވުނު ތަޢާރުފުތަކެއްްކަުމގަިއްއަުޅަގނޑުްގަބޫލުކުރަން.ްއަދިްހަަމއެާއއެީކގަިއްައޅުަގނޑަށް

ްގަބޫލު ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްމިއީ ްކުށް. ްރޭޕުކުރުމުގެ ްއަނބިމީހާ ްފިރިމީހާ، ްއެީއ ްދަންނަވައިލާނަން. ްގޮުތގަިއްކަމެއް ކުރާ

ްއަދިް ްކަންަތއްތައް. ްަރނގަޅު ްހަމަ ްބަލައިލަން ްވިްސނައިގެން ްވިސްނުމެްއގައި ްފުޅާ ްތަންޮކޅެްއ ްމަރުޙަލާގައި ކޮމިޓީ

ްވެްސް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްނަިއފަރު ްދެންމެއަކު މީގެއިތުރުން

ްށްމީގައިްހިމެނިފައިްމިްވާްކުށްތަކުގެްގިނަްއަދަބުތަަކކީްއަދިްއިތުރަށްްވިސްނުންތެރިކަމާްތާއީދުކުރަން.ްއަދިްއޭެގއިތުރަ

ނޑުމެްން އެީކގައިްެއއީްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާްއަދިްމިްބިލުަގއިްހިމެނިފައިާވްކުށްތަކާްފުށުނާރާްކަހަލަްގޮތަކަށްްނުވަތަްއަުޅގަ

ްކުށް ްޖިނާޢީ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްމިދާ ްމުހިއްމުްއިޞްލާޙުކުރަމުން ްހަމަޖެއްސުން ްފުށުނާރާްގޮތެއްަގއި ްޙުކުމްތަކާ ތަކާްބެހޭ

ނޑުްގަބޫލުކުަރން.ްހަމައެއާއެީކަގއިްެއއްްޖިންސުންްގުޅުންްހިންގުމުގެްކުށުގެްއަދަބެްއގެްގޮތުަގއި،ްެއްއް ކަމުގައިްއަުޅގަ

ނޑަް ްކަ ްޙުކުމެއް ްަވކި ްއިސްލާމްީދނުގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހިންގުމަކީ ްގުޅުން ްވަކިްޖިންސުން ްއަދި ްއޮންނަ، އެޅިފައި

ްއެހެންނަމަވެްސ،ް ްއެބައޮތް. ްބުނެފަިއ ްެވސް ްވާހަަކ ްެއ ްބިުލަގއި ްމި ްވާތީ، ްޙުކުމަކަށް ްއޮންަނ ނަޑއެޅިަފއި ްކަ އަދަބެއް

އަދަބެއްްދިނުމަކީްއެންމެްއެަކށީގެންވާްގޮތްްނޫންްކަމުަގއ2ްްިއަޅުަގނޑުްހަމަްމިކަންްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވަނީ.ްއެއީް

ްއަ ްކަމަކަްށްވާތީ ްއެ ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ްބެލެވެންޖެހޭނީ ްަކމުގައި ްއަދަބެއް ްކުށުގެ ްމި ްޮގތުގައި ްގަބޫލުކުރާ ނޑު ުޅގަ

ްައޅުަގނޑުް ްވާހަކަ ްކަމެއްގެ ްުނވާ ްފާހަގަކޮށްލެވިފައި ްމީަގިއ ްހަމައެާއކީަގއި ްއަދަެބއް. ްއޮތް ނަޑއެޅިފައި ކަ

ްސަމާލުކަ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުގެ ްކުށް.ްމިްދަންނަވައިލާނަން ްހިންގުމުގެ ްޢަމަލު ްޖިންސީ ްެއކު ްޖަނަވާރަކާ ްޓަކައި. މަށް

ްދޭތެރޭަގއިް ްޖަަނވާރާ ްުކށްކުރެވޭ ްއެ ްއަދި ްވެސް، ްއޮްތއިރުަގއި ްަކނަޑއެޅިފަިއ ްއަދަބު ްމީހާެގ ްކުށްކުާރ ްެއ ކުށުަގއި

ްއެކަްންުކރެވޭ ްވިޔަްސްިއްސލާމީްޝަރީޢަތުގައި ްކަމުަގއި ްީމގަިއްނެތް ނޑައެޅިަފއިްމުޢާމަލާތުކުރާނެްގޮތެއް ްކަ ްގޮތެއް ނެ

ނޑުްގަބޫުލކުރާީތް އެބަޮއވޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްމީަގއިްއެްވާހަކަްވެސްްހިމަނައިލާފަިއްއޮތުމަކީްމުހިއްމުްކަމެއްްކަމުގައިްއަުޅގަ

ނޑުްދަންނަވާލިހެންްމިްބިލަކީްވަރަށްްތަފުސީލުކޮށްްގިނަް އެްވާހަކަްވެސްްދަންނަވާލަން.ްއާދެ!ްޖުމުލަްގޮތެއްަގއިްއަުޅގަ

ްލިބޭްޖި ްކުށް ްޖިންސީ ްާޚްއޞަކޮށް ްއަދި ްތަފުސީލުކޮށް ްަވރަށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްއަދަބުަތކާ ްޭއގެ ްއަދި ްކުށްތަކެްއ، ންސީ

ްހެކިންނަްށް ްއަދި ްގޮތުން، ްބެހޭ ްގޮާތ ްކަންތަްއކުރާނެ ްމަރުޙަލާތަުކގަިއ ްޝަރުޢީ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަދަލުހޯދުމާ ފަރާތްތަކަށް

ްހިމެނި ްގޮތުން ްބެހޭ ްގޮތާ ްދޭނެ ްފަހަރުްރައްކާތެރިކަން ްއެއް ްވެސް ްއަދި ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާތީ ްކަމުގައި ްބިލެއް ފައިވާ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްެދކުނު ްކުޅުދުއްފުށީ ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންާމލަމުން، ްވާހަަކކޮޅު އަޅުަގނުޑ

ްމުޙައްމަދުްނަޝީދަށްްވަރަށްްއިޚްލާސްތެރިްޝުކުރެއްްދަންނަަވން.ްޝުކުރިއްޔާ.
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ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމަޑަވެލިްދާއިރާގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެް

ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއެދެން. ްމަުޑކޮްށލަދެއްވުން ްކުޑައިރުޮކޅަކަށް ްރީސްޓާޓްކޮށްލަންޖެހޭތީ ްަވގުުތްްސިސްޓަމު ްމި އާދެ،

ްއާދެ،ްްޖަލްސާގެ ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. ްގެއްިލފަ. ްވަނީ ކޯރަމް

ްމުޙައްމަދުް ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަޑަވެލި ްާއދެ، ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްނާޒިމުްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްެގންދެވުމަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

ްހުށަހެޅިގެން،ް ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމި ްބިލެއް ްކުށުގެ ްއާދެ،ްޖިންސީ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި `.ްޝުކުރިްއޔާ

ްއަުޅގަނޑުް ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްއެކީަގިއްްއާދެ!ްކުޅުދުއްފުށީ އިޚުލާޞްތެރިކަމާ

ް ްބިލުގައި ްިމ ްއާދެ، ްނައިފަުރ38ްްޝުކުރުދަންނަވަން. ްފާހަަގކޮށްފި ްބިލުގައި ްއަދި ްއެބަދޭ. ްހިމެނިގެން ްމާްއދާ ވަރަކަށް

ް ްވެސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމީގަިއ3ްްދާއިރާގެ ްނުކުތާތައް. ްހުރި ްފާހަގަކޮށްަފިއ ް)ހ(ަގއި ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއެ ްކަމުަގއިްކަންބޮޑުވުންތަެކއް ްކުެށއް ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ްެއއީ ްކުށެއް ްބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ްމާއްދާގައި ްިމ ަބވޭ.

ްައޅުަގނޑަކަްށް ްއެީއ ްއަދަުބދިނުމަކީ ްގޮަތކަށް ްއެހެން ްނޫން ްމަތިން ްގޮތުެގ ްަޝރީޢަތުގަިއވާ ްއިސްލާމީ ްއަދި ބަޔާންވެ،

ްކަމަކަށް ްެދވޭެނ ްއަދަބެއް ްނަމަވެސް ްގޮތަކުްނ ްއެހެން ްިއސްލާމީްހިއެއްނުޭވ ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްބިލަީކ ްމި ްދެން .

ްކޮމިީޓް ްނިންމާއިރުގައި ްބިލު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބިލުގައި ްމި ްއަދި ްބިލެއް. ްގުިޅލާމެހިފައިވާ ްގޮތްތަކާ ޝަރީޢަތުގަިއވާ

ކަޑަމީްމަރުޙަލާގައިްވަރަށްްފުޅާްދާިއރާްއެއްަގއިްމިްބިލާްބެހޭްގޮތުންްމަޝްވަރާކުރެވެންޖެހޭނެ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްފިޤްހުްއެ

ްއަދިް ްފުންނާބުއުސް، ްތިބި ްރާއްޖޭގަިއ ްގޮތުން ްފިޤްހުގެ ްއެހެންނޫނަސް ްއަދި ްބޭފުޅުންނާ، ްތިއްަބވާ ްކޯޓުތަކުަގއި އަދި

ނޑުްދެކެން.ްއަިދް ްއަުޅގަ ކިަޔވާވިދާުޅެވގެންްތިއްެބވިްފިޤްހުްޢިލްމުވެރިންނާްމަޝްވަރާކުރުމަކީްމުހިއްމުްކަމެއްްކަުމގައި

ް ްބިލުގެ ްއ13ްިމި ްމާއްދާ ްމަޙްރަމުކަމުގައިްވަނަ ްލިބޭ. ްެވސް ްހިތްހަމަޖެހުމެއް ްވަރެްއގެ ްކޮންެމވެްސ ނޑަށް ްއަުޅގަ ން

ްމީހާ.ް ްހެޔޮނުވާ ްކަިއވެނި ްަވނީ ްމި ްބަޔާްނވެގެން ްކަމަށް ްމަޙުރަެމއް ްިއސްލާމީްޝަރީޢަތުގައި ްކަންަތއްތަުކގައި ބުނެފައިވާ

ް ްއެއަށް ްއިނީމާ ްފަހަތުން ްގޮތަށް ްބަދަލުވާ ްެއްއެހެންނަމަވެސް،ްހާލަތު ްހާލަތްތަކުަގއި ްވަކި ްލިބޭ. ްހިތްހަމަޖެހުމެއް ވެސް

ްއޮންނަނީ.ްމިސާލަކަށްް ްބަްއޓަންވެފަިއްމި ްދިރިއުޅުން ްތެރޭގައި ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްއޮންނަނީ. ްމި ްގޮތަކަށް ބަދަލުވަމުންދާ

ްހާލަތަށް ްއެ ްއެހެންވެއްޖެްއާޔ ްފިރިހެނަކު. ްބައްަލަވއިގަތުން ްކައިވެނި ްމީހަކާ ްއެހެން ްދަންނަވާނަމަ، ްހާލަތުް، އެ

ްިމް ްކަންބޮޑުވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބިލުން ްމި ްއަދި ްުއފާކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްއޮތީތީ ްވެސް ްބިލުގައި ްގޮތަށް ބަދަލުވަމުންދާ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްަނއިފަރު ްކުީރގައި ްދާއިރުގައި، ްނިމެމުން ްމިހާރު ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ްވެސް ބިލުގައި
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ނަޑއެިޅގެންްފާހަގަކުރެްއވިްގޮތަށްްައޅުގަް ނޑުްވެސްްތާއީުދކުރަން.ްވަރަްށްބޮޑަށްްމީގައިްބެލެންްއެބަޖެހޭްމީގެްއަދަބުްކަ

ްއަބަދުވެްސް ްމަސައްކަތްކުރުން.ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްމި ްގޮތަށް ްނުވާ ްފުށުއެރުމެއް ްމީގައި ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ްބިލާއި ްމި ދާއިރު

ްއި ްއިތުުރ ްއަެނއްާކވެސް ްމަސައްކަތް ްމި ްޖެހޭނީ ްބަދަލުތަކެއްްއަޅުަގނޑުމެން ްބޮޑެތި ްބިލަށް ްމި ްލަިއގެން ޞްލާޙުތަކެއް

ގެންނަންޖެހިދާނެކަމުގެްހީވުމެްއްއެބަުއޅޭ.ްއެހެންވީމާ،ްިމްދެްބިލު،ްއަދިްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުްއިޞްލާޙުެވގެންްާދއިރުްހަަމް

ްކުރެ ްބިލުގައި ްމި ްއެހެންނޫނަސް ްއަދި ްފޮނުވައިެގން، ްބިލު ްމި ްކޮމިޓީގައި ްއެ ްފެނޭ ްބޮޑަށް ްހުިރްވަރަށް ވެން

ްބިލުެގް ްމުޅި ްމި ްދިއުން. ްަބއްޓަންެވގެްނ ްގޮެތއް ްުކރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެރެއިން ްމަޖިލިސް މަސައްކަތްތަްއ

ްބަލާއިުރް ްގޮތަށް ްލިުޔއްވާަފއިވާ ްެވސް ްމަގުސަދު ްބިލުގެ ްއަދި ްތާއީދުކުެރވޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ްބަލާއިރު މަފްހޫމުތަކަށް

ްރާ ްޤަބޫލުކުެރވޭ. ްަވކިަވކިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަދި ްކަމަށާ، ްެއބަޖެހޭ ްއަންނަން ްޤާނޫނުތައް ްހާަލތަށް ްއޮތް ްމިހާރު އްޖެ

ްމިް ްހާލަތަކަށް ްޝަރީޢަތްނުކުރެވޭ ްނެތިގެން ްޤާނޫނަކުން ްއަދި ްނެހެދި، ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްޤާނޫނުތައް ކަންތައްތަކަށް

ނޑުމެންްޖެހޭނީްއެްމަސައް ކަްތކޮށްްއަދިްާޤނޫނުގައިްީރއްޗަށްްލިޔެަފިއްޤައުމުަގއިްކަންތައްަތއްްގޮސްެގންނުވާނެ.ްއަުޅގަ

ް ްެވސް ްބިލުތަކުަގއި ްއެހެން ްހުރި ްމިހެން ްވެްސ،ްައދި ްބިލުން ްމި ްަކންބޮޑުވޭ ްައޅުަގނޑު ްއަދި އަހަރުގ18ްްެއޮންނަން.

ްފުންކޮށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްނޫން. ްއުމުރެއް ްަކނަޑއެޅިފަިއވާ ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ްއެއީ ްއުމުރުފުރައަކީ

އަހަރުފުޭރ16ްްވިސްނަންްއެބަޖެހޭްޤާނޫނު،ްމިސާލަކަށްްމިހާރުްޝަރީޢަތްކުރުމާްބެހޭްގަވާއިދެްއގެްތެރެިއންްއެބަްއޮވޭް

ްއޮންނަް ްގަާވއިދެއް ްގޮތަކަްށްއޮންނަ ްަކިއވެނިކުެރވޭ ްާހލުގައި ްއެއްބަްސވާ ްފަރާތުެގްމައިންބަފައިން ްދެ ްވެސް ްއަށް ކުއްޖާ

ްމަޢުލޫމާތުލިބެ ްއަޅުަގނޑަށް ްއަތްމަތީަގއިްކަމަށް ނޑިޔާރުގެ ނޑިޔާރަްށ.ްފަ ްފަ ްދެްއވަނީ ނީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއިްޚތިޔާރެއް

ްވާހަަކް ްއެ ްިލޔުްއވަން ްޤާޫނނުގައި ްބުރަެވވެނީ ްބޮޑަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްނުުކރުމުގެ. ްކުރުމާިއ ްެއކަން އެބަޮއވޭ

ްކުރެވޭ ްެއކަން ްތެރެއިން ްޤާނޫނުގެ ްއަދި ްބަޔާންކޮށް، ްހާލަތު ްއެ ްއޮތީާމްވެސް. ްލިުޔއްވާަފއި ްޤާޫނނުގައި ްނިޒާމެއް ނެ

ްމިް ްކުެރވޭނެ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއކަން ްގޮތަށް ްޝަރީޢަތުގަިއވާ ްިއސްލާމީ ްނުދެވި، ްއިޚްތިޔާެރއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކޮމިޓީގަިއް ްދާ ްބިލު ްމި ްބެހެއްޓުމާ،ްއަދި ްކަމަްށްވިސްނުން ްމި ްމެންބަރުންްވެސް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ވެްސްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްބެހެއްޓުން ްވިްސނުމުގައި ްބޭފުޅުންގެ ްތި ްކަމުގަިއ ްމި ްއެދެން ްހަމަ ްޝަރީޢަތުަގިއ18ްްއަޅުަގނޑު ްއިސްލާމީ އަަހރަކީ

ްިސއްަކް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއީއ ްނުކުރެވޭނެ. ްބައިންޑެްއ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމަށް ްއަހަރެއް ްއޮންނަ ކަިއވެނިކުރުމަށް

ްއުމުރަީކްއެއީް ްއަިދްްއެއްްނުޖެހޭނެްމިވެނި ްޤުރުއާާނއި ްކީރިތި ްއެަކން ނޑައެިޅގެން ްކަ ްަކމަށް.ްއެއީ ްއުމުރު ަކއިވެިނކުރާ

ްޞައްލަ ްފުށުއަާރްهللاްރަސޫލު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަންތައްތައް ްހުންނަ ްސާބިތުވާން ްސުންނަތުން ްވަސައްލަަމގެ ޢަލައިހި

ްއިލް ްއަންނަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުރީމާ ްވައްދައިގެން ްތެރެއަށް ްޤާނޫނު ްވެްސްގޮތަށް ްކަމެއް ްކުރެވޭނެ ްއެީއކީ ޒާމާ،ްއަދި

ނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީްިއސްލާމީްދައުލަތެއް.ްއަދިްޤާޫނނުއަސާސީަގިއވާްގޮުތގެްމަތިްންމިްރާއްޖޭގަިއްހިނގަންޖެހޭނީް

ްބަޔާްނވެފައިް ްގޮަތކަށް ްވަިކ ްޝަރީޢަުތގަިއ ްކަންތައްަތއް، ްހުންަނ ްޝަރީޢަތުގައި ްިއސްލާމީ ްއަިދ ްޝަރީޢަތް. ްއިސްލާމީ

ނޑުމެންްއުމުރުްވަިކްގޮަތކަށްްަކނޑަައޅާްއެްގޮތަކަށްްނެހެދޭނެ.ްމީގެްސަބަބުންްއިޖުތިމާޢީް ހުންނަްކަންތައްތަކަށްްއަުޅގަ
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ްހަަމް ްބައެއް، ްހަމަ ްތިބޭ ްދާއިާރގަިއ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްފޯރާ. ްއެބަ ްައސަރުތަކެއް ްނޭދެވޭ ްގިަނގުނަ ްއެަތއް ގޮތުން

ްހަ ްބޭނުންވޭ. ްފާހަަގކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ްއެްއގ18ްްެމަ ްޤާޟީ ްނުވަތަ ްނުކުެރވިގެން ްކަިއވެނި ްނުފުރިގެން، އަހަރު

އިޚްތިޔާުރގެްތެރޭގައިްމިކަންްނުކުރެިވގެންްގޮސް،ްޭއގެްނޭދެވޭްއަސަރުތައްްފޯރަިއގެންްޮގސް،ްނުރަނގަޅުްއަސަރުތަެކއްް

ްކަންތަ ްބޭނުންނުވާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްތެރެއަށް ްމުޖުތަމަޢު ްފޯރާ. ްއެބަ ްނުކުމެގެންދޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެބަ އްތަކެއް

ނުޑމެންްޤަބޫލުކުރާްކަމެއްްނޫން.ްޤާނޫނުގައިްސީދާްހަމަްލިޔުއްވަންްއެބަޖެހޭްމިކަންްކުރާނެް އެހެންވީމާ،ްެއއީކީްއަުޅގަ

ްއަތްމައްޗަްށް ނޑިޔާރެްއގެ ްފަ ްގޮުތގަިއ ްއިޚްތިޔާެރްއގެ ްނުވޭ ްބޭނުމެއް ނޑު ްއަުޅގަ ނަޑއެިޅގެން. ްކަ ްއުސޫލުތައް ގޮތާއި

ް ްއެދޭކަމެއްްއެކަން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްހަމަ،ްއަދި ްވެސް ްޤާނޫނުތައް ްއެހެން ްޤާނޫނުގަ.ްއަދި ްމި ދޫކޮށްލަްއވާކަށް

އަހަރުަގއިްވިޔަސްްއޭނަްއަށްްަކއިވެިނކުރެވޭނެްގޮތަްށ16ްްމިއީްދެްފަރާތުގެްމައިންބަފަިއންްއެއްބަްސވާްހާލުަގއިްއެއީް

ްއޮން ްލިޔެފައި ްމުޠުލަޤަށް ްމެންބަރަށް،ްއަިދްޤާނޫނުގައިްސީދާ ްިޢއްޒަތްތެރި ްމި ްައޅުަގނޑު ްކަަމކީ ނަން.ްއެހެންވީމާ،ްއެ

މިްބިލުްފަރުމާކުރެއްވިްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރަށްްވެސްްއަޅުަގނޑުްއިލްތިމާސްކުރަން.ްއަދިްމިކަންްމިްގޮތުގައިްއޮތުމަީކް

ްފުށުނާ ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްާލމީ ްއަދި ްރަްއކާތެރިކަމެކޭ. ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޤާނޫނުްއެއީ ްމި ްގޮތަކަށް ރާނެ

ްބިލަށްް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްޖުމްލަކޮށް ްބިލަށް ްމުޅި ްދެކޭތީ، ްކަމުގަިއ ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްއަޅުަގނޑަށް ބައްޓަންެވގެންދިއުމަކީ

ްާދއިމީް ްއަދި ްނަމަވެސް، ްބޭފުުޅން ްޮހވޭ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއަދި ްިއޞްލާޙުތައް ްމި ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ްއަދި ތާއީދުކުރަން.

ް ްއެޭދްކޮމިޓީއަކަށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްރިޢާޔަތްކުރުމަކީ ްކަންތައްތަކަށް ްމި ްނަމަވެސް ްގެންޮގސްގެން ްބިލު މި

ްޝުކުިރއްޔާް ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްނިންމާލަން. ްވާހަކަ ނުޑގެ ްައުޅގަ ްދަންނަވާލަމުން ނޑު ްައޅުގަ ްވާހަކަ ްއެ ްވާީތ ކަމަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢާރިފުްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީވަިއކަރަ

ް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްޖިންސީްކުށުެގްބިލެއް...ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާދެ،ްޖަލްސާގެްކޯރަމްްމިހާރުްލިބިއްޖެ.ްވަިއކަރަދޫްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދެވުމަށް.ް

ްް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވަިއކަރަ
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ނޑިަވޅެްއަގިއް ްަބހުސްކުރެވޭްދަ ްއެކަމަށް ނޑުމެން ްހުށަހެޅި،ްއަުޅގަ ްތަޅުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބިލެއް ްކުުށގެ އާދެ،ްޖިންސީ

ްވުޖޫަދށް ްކުރަން،ްބިެލއް ްކަމެއް ްމިކަހަލަ ްވަގުަތކީ ްމި ްބޭުނންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްމުހިއްމުްްއަޅުަގނޑު ްވަރަށް ގެންނަން

ްރާއްޖޭގަިއް ްހުށަހެޅީ ްބިލު ްމި ްއެަބއޮްތ ްވިދާޅުވެފަިއ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް ްސަބަބު ްހުށަހެޅުްއވި ްބިލު ވަގުެތކޭ.

ހިނގާްޖިންސީްކުށުގެްގިނަްބާވަތްތަުކގެްކުށަށްްއަދަބުދެވެުމންްއަންނަނީްޝަރީޢަތްކުރުމާްބެހޭްގަާވއިދުަގއިްހުރިްމަދުް

ްއެްމާއްދަތަުކގައިްހިމެނިގެްނވާްއަދަބުަތކަީކްކުރާްކުށުެގްސީރިޔަްސކަމާްމާއް ދާތަކެްއގެްދަށުންްކަމުަގިއްވީހިނދު،ްއަދި

ްތެެރއަްށް ްމާއްދާަތކުގެ ްގަާވއިދުގެ ްބެހޭ ްޝަރީޢަތްކުރުމާ ްއަިދ ްވާތީއޭ. ްއަދަބުތަކަކަށް ްލުއި ްނުހަނު އަޅާބަލާއިރު

ްޢަމަ ްކުށުގެ ްޖިންސީ ްބޭރަށް ްމިހާުރްފެތޭވަރަށްވުރެ ްވާތީއޭ. ްގޮސްފައި ްފެތުރިގެން ްފުޅާެވ، ްޒަމާނީވެ، ްބާވަތްތައް ލުގެ

ްކުށާް ްޖިންސީ ްހިނގާ ްާރއްޖޭަގއި ްބަލައި، ްއަށް ްވައްޓަފާޅި ްހާލަތްތަކާިއ ްބާވަތްތަކަާށއި ްގޮތްތަާކއި ްހިނގާ ްކުށް ޖިންސީ

ްއިޞްލާޙު ްގޮތަށް ްފެތޭ ްބޭނުަމށް ްޒަމާނުގެ ްހާލަތާއި ްިމައދުގެ ނޑު ްއޮިނގަ ްޤާނޫނީ ްފެންނާތީްގުޅޭ ްކަމަށް ްމުހިއްމު ކުުރން

ްކުރެވޭް ްމިހާރު ްނަންނަމުގައި ްތަފާތު ްޤާނޫނުގައި ްމި ްވިދާޅުެވފައި ްއެހެން ްއެބައޮތް. ްވިދާޅުެވފައި ްމަނިކުފާނު ްއެ ކަމަށް

ްހުށަހެޅި،ް ްމިތަނަށް ްޓަކައި ްހެދުމަށް ްޤާނޫނެއް ްސިފައިގައި ްބިލެއްެގ ްދީ ްނަމެއް ްއެއަށް ްނުވަަތ ްކޮޑިަފއިކޮށް، ކުށްތައް

ްަހއްލެްއ،ް ްައވަސް ްމިއަށް ްެވސް ްައޅުަގނޑު ްވާީތވެ ްަކމަކަށް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްެއއީ ްމަަސްއކަތް ްމިކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ްބަލާނަން.ް ްދަންނަވާލެވޭތޯ ްެއްއ ްވާހަކަ ްދެ ްކުރުކޮށް ްވީހާވެްސ ްއެދޭތީވެ ްފާސްވުމަށް ްމީތި ްގޮތެްއަގއި އަވަސް

ްދެކެވު ްމި ްމިއަދު ްފަހަރަށް ްގިނަ ްޤާނޫނުގެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތެރޭގައި ްކަްނތައްތަުކގެ ްފާހަގަކުެރވުނު ްވާހަކަތަކުަގއި ނު

މަޤާމުކަމަށްްވިދާޅުވެފައިްމިްއޮންނަ،ްތިންވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ގައިްމިްބުނަނީްމިްޤާނޫނުގައިްބަޔާންވެގެންވާްކުެށއްްއެީއް

ްކުށު ްއެ ްޝަރީޢަތުގައި ްއިްސލާމީ ްވެފައި ް ްކަމުަގއި ްކުެށއް ްޝަރީޢަތުގައި ްޤާނޫނުގައިްއިސްލާމީ ްމި ްރުކުން ގެ

ްއަދަބުދޭީން ނަޑއަޅާފަިއވާ ްކަ ްކުށަށް ްއެ ްޤާނޫނުގައި ްމި ްވާނަމަ، ްކަމުަގއި ްއެްއގޮތް ްރުކުންތަކާ ްކުުށގެ ނަޑއަޅާފަިއވާ ކަ

ްބަެއްއް ްއޮތުމުން ްމިހެން ްވާހަކަ ްއެ ްއިތުރުންނޭ. ްއަދަބުދިނުމުގެ ނޑަައޅާފަިއވާ ްކަ ްކުށަށް ްއެ ްޝަރީޢަތުަގއި އިސްލާމީ

ް ްދެްބޭފުޅުންނަށް ްކުށާވީމަ، ްަކނަޑއެޅޭ ްޤާނޫުނަގއި ްމި ްއަދި ްކުށާއި ްއޮްނނަ ްޝަރީޢަތުަގއި ްއިސްލާމީ ްވިދާޅުެވވެނީ މި

ްއަދަުބ.ް ްމީގެ ްއެއީ ްއެތި ްއަންނަ ްއެ ްެއއްކުރީމަ ްމިއާ ްއެއާއި ްވަނީ. ްއެ ްއަސްލު ްނޫން ްއެހެންނެްއ ްެވއޭ. ްއެބަ ކުށެއް

ްއަދަބެއްް ްދެ ްގޮތުަގއި ްޤަޫބލުކުރެވޭ ްައޅުަގނޑަށް ްދޭިތްްއެހެންވީމާ، ްދެވެނީ. ްމި ްއަދަބެއް ްއެއް ްދެވެނީކީ. ްމި ނޫން

ްގޮތްގޮތަްށް ްތަފާތު ްގޯނާ ްޖިންސީ ްމިހާރު ްީސރިޔަސްކަމާއި ްމިކަުމގެ ްއެހެންވީމާ، ްގެންނަނީ. ްމި އެްއކޮށްލާފައި

ނޑިވަެޅްއގަިއް ްދަ ްގޯނާކުެރވެމުންދާ ްގޮތްގޮތަށް ްތަފާތު ްވެްސ ްޖަނަވާރުންނަށް ްއަދި ްއިންސާނުންނަށް ކުރަމުންދާތީ،

ްއަދިް ްއިންސާނުންނާ، ްކުްށކުށުން ްއެ ްއަވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްމީހުން ްތިބި ްމަޖިލީހުގައި ްހަދާ ްޤާނޫނު އަޅުަގނޑުމެން

ްމިް ްައވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްފެންނާތީ ްކަމަށް ްމަސަްއކަްތކުރަންޖެހޭނެ ްގޮތަށް ްސަލާމަތްކުރެވޭނެ ްވެސް ޖަނަވާރުން

ްފާހަގަކޮށްލެް ނޑަށް ްައޅުގަ ްދެން ްއެބަޖެހޭ. ްފާސްކުރަން ްގޯނާ. ްޖިންސީ ްދަންނަަވިއލާނަން. ްެއއް ްމާއްދާ ްައނެއް ް-8ވުނު

ްދެމަފިރިންް ްގޮތަށް ްނުވާ ްއަށް ްއަނިޔާ ްޖިންސީ ްއަދި ްގޮތަށް ްނުވާ ްރޭޕުކުރުމަށް ްވަނީ ްއެ ްބުނެފައި ްކަމަށް ްގޯނާ ޖިންސީ
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ްޮއވެ ްނިަޔތެއް ްޖިންސީ ްޮއވެގެްނ،ްނުވަތަ ްނިޔަތެއް ްޖިންސީ ްެދމެދުގައި ްމީހެއްގެ ްދެ ްުނވާ ްނޫންނަމަވެްސްކަމުގައި ގެން

ްނުވަތަް ްއާލާތެްއ ްއެްއވެސް ްހާލަތެްއަގިއ ްއެްއވެސް ްމީހަކު ްގުނަވަެނއްަގއި ްޖިންސީ ްއޭާނގެ ްނުލައި ްރުހުމާ މީހެއްގެ

ްމީހެްއެގް ްމެުދވެރިނުކޮްށްއަތްލުމަށޭ.ްނުވަތަ ްެއއްެޗއް ްނުވަތަ ްެއއްވެްސްްއާލާތެއް ްއެފަދަ ްުނވަތަ އެްއޗެްއްމެދުވެރިކޮށް

ް ްގުނަވަނެއް ްނުލައިްޖިންސީ ްރުހުމާ ްއޭނާގެ ްގުނަަވނަކަށް ްޖިންސީ ްމީހެއްގެ ްހާމަކުރުމަށޭ،ްނުވަތަ ްނުލައި ްރުހުމާ އޭާނގެ

ްނުލައިް ްރުހުމާ ްއޭނާގެ ްގުނަވަަނކަށް ްޖިންސީ ްމީހެއްގެ ްޢަމަލެއް ްއިހާނެތި ްއެނޫންވެސް ްނުވަަތ ްކުރުމަށޭ، ްއެއް ހާނިކަ

ްމީ ްއަންނާތީ ްމިހެން ްނުލައި ްރުހުމާ ްނުލައި، ްރުހުމާ ްެވއްޖެއްާޔްކުރުމަށޭ. ްލައިގެން ްރުހުމާ ްހީވެދާނެ ހުންނަށް

ްމިް ްނޫން. ްއެއް ްއެ ްއެހެނަސް ްކުރެވިދާނޭ. ްކަންކަން ްމި ްވެސް ްމީހަކަށް ްދެ ްުގިޅފައިނުވާ ްގުޅުމަކުން ކަިއވެންޏެްއގެ

ންކަްންވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްކިޔާލީމަްއެބަްއެނގޭްއިްސލާމީްޝަރީޢަތުގައިްމަނާކުރެވި،ްޙަރާމްކުރެވިފައިވާްކ3ްަޤާނޫނުގެް

ް ްކިަޔއިލާނަން. ްއަޅުަގނޑު ް)ށ( ްިވދާޅުވޭ. ްއެބަ ްަކނަޑއަޅާފައި ްމީގައި ްކުށްކަުމގައި ްެއއީ ްހަމަ ްމާއްދާެގ3ްްއެއީ ވަނަ

ްވެފައި،ް ްކަުމގައި ްކުށެއް ްއިސްލާމީްޝަރީޢަތުަގއި ްއެއީ ްކުެށއް ްބަޔާންެވގެްނވާ ްޤާނޫނުގައި ްއޮންނަނީ،ްމި ްމި )ށ(ްގައި

ކުށުެގްރުކުންތައްްމިްޤާނޫނުގައިްަކނަޑއަޅާފަިއވާްުކށުގެްރުކުންތަކާްތަފާުތވާނަމަްްއެކަމަކުްއިސްލާމީްޝަރީޢަތުަގއިްއެ

ް ްމި ްވާނަމަ ްކަމަށް ްމަތިން ްގޮތުގެ ްޤާނޫނުގަިއވާ ްމި ްފުރިހަމަވަނީ ްރުކުންަތއް ްކުުށގެ ްއެ ްއަދަބުދޭނީ ްކުށަށް ނޫނުެގްޤާއެ

ނަޑއެިޅގެންާވްކުަށށްްއެކަނިްކަމުގަިއްވާނަމަ،ްްދަށުންނޭ.ްއެްކުށުެގްރުކުންތަްއްފުރިހަމަވަނީްއިސްލާމީްޝަީރޢަތުގައި ކަ

އިސްލާމީްޝަރީޢަތުގަިއވާްގޮުތގެްމަތިންނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއިސްލާމީްޝަރީޢަތުގައިްކުށެއްްކަމުގަިއވާްކޮންމެްކުށަކީްހަމަް

ްާވނަމަ،ްއެވެ ްކަމަށް ްކުރެިވއްޖެ ްކުށެއް ްހާލަތަކަށް ްތަފާތު ްއޭެގއިތުރުން ްވެސް. ްޤާނޫނުގައި ްމި ްޤާނޫނުގެްކުށެއް ްމި ސް

ނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވޭތީްހަމަްއެަކންްވެސްްފާހަގަކޮށްލަން.ްދެންް ތެރެއިންްހިމެނޭްގޮތަށްްފުރިހަމަވެފައިްއޮތްްކަމަށްްއަުޅގަ

ވަނަްމާއްދާަގއިްެއބަްއޮވޭްކުްށކުރާްމީހުންގެްދަފްތަރެއްްއޮންނަންވާނޭ.ްެއއީްަވރަށްްމުހިއްމުްކަމެއް.ްމިހާރ47ްްުމީގައިް

ްއެ ްިމްދުނިޔޭގެ ްއޮތުން. ްދަފްތަރެއް ްމީހުންގެ ްކުާރ ްކުށްތަްއ ްތަފާތު ްކަމެްއ. ްކުރެވެމުންދާ ްހަމަ ްެވސް ތަންމިތާނގަިއ

ޤާނޫނުގައިްބަޔާންކޮށްަފއިވާްުކށުގެްތެރެއިންްތިރީަގއިްބަޔާްނކޮށްފައިވާްކުށެއްްސާބިުތވާްަހމަްކޮންމެްމީހެއްގެްތަފްސީލުް

ްއޮންނަންވާނޭ.ްއެްދަްފތަރުންްއެްމީހުންގެްނަންތަްއްހިމެނޭްދަފްތަރެއްްޖިންސީްުކށްކުރާްމީހުންގެް ދަފްތަރުެގްނަމުގައި

ްއެހެްނވީމާ،ް ްއެބައޮތް. ްވެސް ްހާލަތްތަކެއް ްޝާއިޢުކުރަންޖެހޭނެ ްދަފްތަރު ްއެ ްއެަބއޮތް. ްެވސް ްގޮެތއް އުނިވާނެ

ްވީ ްބިލު ްމި ްއިށީނދެލާނަން، ްއެްއކޮށް ްކުަޑކަމާ ްވަގުުތކޮޅު ްއޮތް ްލިބިފަިއ ްވެސް ްއަވަަހކަށްްއަޅުަގނޑަށް ހާވެސް

ްފާސްކޮށްދެއްވުމަށްްއެދިްހުރިހާްމެންބަރުންގެްއަރިހުގައިްދަްނނަވަމުން.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްޙުސައިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްނިހާނުމަދުްމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްވިލި

ްމަޖިލީ ްހަދާ ްޤާނޫނު ްމި ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ްދިވެހިްއާދެ، ްމަސަްއކަތްތަްއ ހުގެ

ްއާިއް ްޑމޮކްރަސީ ްމިއަދުގެ ްދިވެހިންގެ ްބޭނުންވާނެ،ްއަދި ްމުޖުތަމަޢަށް ްއިސްލާމީ ްފައިދާކުރުވަިނިވ،ްއަދި ރައްޔިތުންނަށް
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ްކުޅުދުއްފުިށް ްރިޢާޔަތްކޮށް، ްމަްއޗަްށ ްަޙއްޤުތަުކގެ ްއަސާސީ ްގިނަ ްވަރަށް ްރައްޔިތުންެގ ްދިެވހި ްުގޅިފަިއވާ ްކުރިމަާގ އަދި

ްޤާނޫނުތަކަކީްދެކު ްގިނަ ްގެންދަވާ ްމި ްހުށަހަޅަމުން ްނަޝީދު ްމުޙަްއމަދު ްއަލްއުސްތާޛު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ނު

ްމުހިއްމުް ްފަދަ ްފެނިފައިނުވާ ްކުީރަގިއ ްމީގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްދުވަހަކު ްހަޔާތުަގއި ްދުސްތޫރީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމިއަ ްދަންނަަވންޖެހޭ. ްކަމުގައި ްމަރުޙަލާގަިއްޤާނޫނުތައް ްބަހުސްގެ ްހަމައަށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅުއްަވއި ްވެސް ދު

ކުރިއަށްްމިދާްޖިންސީްކުށުގެްބިލު،ްހުސްއެކަނިްމިްސުރުޚީންްއެކަނިްވެސްްމިކަމުގެްުހރިްމުހިއްމުކަމާ،ްއަދިްމިކަންް

ްއުނދަ ްގޯނާތަކާިއ ްޖިންސީ ްގޮްތގޮތަށް ްއެކި ްމިހާރު ްމުޖުތަމަޢުގައި ްމިންވަރުތަުކެގްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވެަފއިާވ ޫގތައް

ްކޮންމެ ްއަދި ްވެސް. ްމެންބަރަކު ްކޮންމެ ްހަމަ ްތާއީދުުކރައްވާނެ ްބިލަށް ްމި ްވާނަމަ ްކަމުަގިއ ްވިސްނައިފި ްމައްޗަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްކުޅުދުއްފުށި ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްވެސް. ްރައްޔިތަކު ްލޮބުވެތި ްދިވެހި ޢިއްޒަތްތެރި

ްމު ްމެންބަރު ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްނަޝީދަކީ ްވަރަށ17ްްްޙައްމަދު ްމަޖިލީހުގަިއ ްަރްއޔިތުންގެ ވަނަ

ްމުޖުތަމަޢަށްް ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްފައިދާ ްއޭގެ ްއަދި ްބޭފުޅެއް. ްހުރި ްއުފައްަދވާފައި ްޤާނޫނުތަކެއް ްޒާތުގެ ްމި މުހިއްމު

ްވާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްޤާނޫނާ ްމި ްދެންމެ ްފެންނަމުން. ްމެންބަރު،ްދަނީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްާޕޓީގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ހަަކދެއްކެިވ

ނޑުެމންނަށްްމިްޤާނޫނުގެްފަހިކަންް ވަިއކަރަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްއެްވިދާޅުިވްފަދައިންްއަުޅގަ

ްމުް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ނުޑމެންނަށް، ްއަުޅގަ ްވާނަމަ، ްކަމުގަިއ ްހިނަގއްެޖ ްލިބިގެން ްވަރަށްްރަނގަޅަށް ްތެރޭގައި ޖުތަމަޢުގެ

ނޑުމެންގެްމުސްލިމުންގެްމައްޗަށްްފާރަވެިރވެ،ް ބޮޑުްމުސީބާތަކަށްްއަޅުަގނޑުެމންނަށްްވެފައިވާްއަދިްއެކަމަކާްމެދުްއަޅުގަ

ްކުށުެގް ްޖިންސީ ްގޮތެްއގައި ްާޚއްަޞ ްއެންެގވިގެްނވާ، ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދޫކޮށްލުމަށް ްގޮތްަތއް ްއެ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަުޅަގނުޑްކަންތައްތަ ްގޮެތއްަގއި ްެވގެންދާނެ.ްޚާއްޞަ ްޤައުމުަގއި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްފަސޭހަތަކެއް ްބޮެޑތި ްވަރަށް ްމެދު ކާ

ްވާހަކަދައްާކއިުރގަިއް ްރިޢާަޔތްކޮށް، ްމައްޗަްށ ްަކންތައްތަކުެގ ްގުޅުންހުރި ްޤާނޫނަކާ ްމިފަދަ ްފާހަަގކޮށްލަން ވެސް

ްތެ ްޤައުުމގަިއްފާއިތުވެދިަޔްމާީޒގެ ްހާލަތްތަކުަގިއ،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިފަހުގެ ްމިންވަރު،ްއަދި ްޭރޕުކުރެވިފަިއްހުރި ރޭަގއި

ނުޑމެންގެްގޭބިސީަތކުގެްކޮންމެްމީހެއްގެްއަތަށްްސޯޝަލްްނެްޓޯވކުްލިބިގެންްދިއުމާްގުިޅގެންް ސޯޝަލްްނެޓްވޯކުްއަުޅގަ

ްވާހަ ްކުށްތަކުގެ ްޖިންސީ ްކަހަލަ ްބައެއް ްކުރަމުންދާ ްއަލީގައި ްނަތީޖާތަކުގެ ްއުފެދޭ ްދައްކާލަންްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ކަަތްއ

ްހުރިް ްވިސްނަންޖެހިފައި ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްމިހާރުވެސް ްފަހުން ްދާދި ްހަމަ ްޤައުުމގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަދި އެބަޖެހޭ.

ްބިލަށްް ްމި ްއަސްލު ްދަންނަވާލުމަށް ްމިސާލެއް ްއަޅުަގނޑު ްމައްޗަށް ްމިސާލުގެ ްއެއް ްމީެގ ްއެބަހުރި. ނުރައްކާތަެކއް

ްމިދާްވާހަކަދެއްް ްއަދި ްމެންބަރާ ްުހށަހެޅި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް. ްހޯދީ ްމި ްުފރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ކުމަށް

ްރާއްޖޭެގް ްފާހަގަކުރާނެ. ްަވއްދަިއެގން ްނުކުތާ ްމި ްގޮެތއްަގއި ްޚާއްޞަ ްތެރެއަްށ، ްކުށްތަކުގެ ްމިފަދަ ްވެސް ކޮމިޓީން

ް ްއުމުރުން ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްދިރިއުޅޭ ްއިމިއުންްްހަކަށ25ްްރަށެއްަގއި ްހިޔުމަން ްނުވަތަ ްއެޗް.އަިއ.ީވ ްޒުވާަނކަށް ައހަރުގެ

ްއޭނަެގް ްރައްޔިތުންނަށް ްރަށުގެ ްއެ ްހުރެމެ،ްނުވަތަ ްލިބިފައި ްމަޢުލޫމާތު ްކަމުގެ ްޖެހިފައިވާ ްެއކު،ްެއއިޑްސް ވައިރަްސއާ

ް ްރަށުގެ ްއެ ްއޭނަ ްހުރެމެ، ްއެނގި ްހުރިކަން ްެއގޮތަށް ްއެްއކ18ްޮކަންތައްތައް ްކުއްަޖކާ ްޢަމަލުްއަހަރުވީ ްބަދުއަޚްލާޤީ ށް
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ްއެް ްއެްއކޮށް ްއޭަނއާ ްހުށަހަޅައި، ްފުލުހުންނަށް ްމައްސަލަ ްއެ ްފެނިގެން ްސީދާ ްއަށް ްބައްޕަ ްއޭނަގެ ހިންގަނިކޮށް

ްމާެލް ްްޮގވަިއގެން ްެއްކުއްޖާ ްޫދކޮށްލީމަ ްބަންދުކޮށް،ްއަެނއްކާ ްުމއްދަތަށް ްއަހަރުގެ ްތިން ްޖަލުަގއި ްއޭނަ މައްސަލަިއގައި

ްއަް ްފިލައިގެން ްމިކަހަަލްއަށް ްއެހެންވީމާ، ްދައްކަމުންދާއިރު. ްވާހަކަ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަފްތާގަ. ްމި ްއުޅޭ ްއެަބ އިސް

ކަންތައްތަުކގެްހޭލުންތެރިކަމާިއްޤާނޫނުތަކުންްމިްމީހުންްހިފައިްހައްޔަރުކުެރވޭނެްގޮތްަތއްްއަޅުަގނޑުމެންްއުަފއްދަިއގެންް

ްރަނގަޅު ްކޮށްދެވޭ ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްކޮބައިތޯ ްމޯލްޑިވްްސްްނޫނީ ްއެކު ްހިތާމަޔާ ްވަަރށް ްއިން ްޢާއިލާ މަސައްކަތަކީ.ްއެ

ްެއް ްމިހާރުވެސް ްއަދި ްެގންދިޔަ. ްހުށަހަޅަމުން ްޝަުކވާ ްވެްސްއެ ްއިހަށްރޭ ްނޫން ްރޭ ްބައްދަުލކޮށް ްސަރވިްސއާ ޕޮލިސް

ގެްަމއްޗަްށްމިްނުބަިއްޝަކުާވްދަނީްހުށަހަޅަމުން.ްނަމަވެސްްއެްފިލަިއގެންްދިަޔްުކއްޖާްީވްކޮންތާުކްކަމެްއްއަދިްއޭނަ

ްހިފަިއް ްއޭނަ ްއަދި ްކޮންާތުކްކަމެއް ްވަނީ ްފިލަިއގެން ްޮގވަިއގެން ްއޭނަ ްޒުވާނާ ްމިހިރަ ްތައްޔާުރވެެގން ްހިންގުމަށް ޢަމަލު

ްމިފަދަް ްސަބަބަކީ. ްަހދަންޖެހޭ ްޤާނޫނު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެީއ ްނެތް. ްފުލުހުންނަކަށް ްދިވެިހ ްބާރެްއ ހައްޔަރުކުރުމުެގ

ް ނޑުމެންްޤާނޫނުތަކަށް ްއަުޅގަ ްވޭތޯ ްގޮްތތަކެއް ްރިޕީޓުނުވާނެ ްަކންތައްތައް ްއެކަހަލަ ްއިޞްލާޙުކޮށް، ްަލއި، އެބައިބައި

ްރައްޔިތަކަށްް ްދިވެހި ްކޮންމެ ްދިމާވާ، ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްއެއީ. ްސަބަބަކީ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ

ްމީހަ ްކޮންމެ ްހަމަ ްއެްއގަިއްއަުޅަގނޑުމެން ްހިތާމަ ްފަަދއިންްދިމާވާ ްަބއިވެިރވާންޖެހޭނެ.ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްވެސް ކު

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކީްއެްމީހާްވަކިްނިސްބަތްާވްދާއިރާްއަށް،ްނުވަތަްއެމީހާްކިަޔވަިއގެންްހުރިްޢިލްމަކަށްް

ްޖެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނޫން.ްމުޅި ްބައެއް ްތިބޭ ްހެދުމަށް ްޤާނޫނު ްކޮންމެްހުސްއެކަނި ްގިލަންވެރި ްމިފަދަ ހޭނީ

ްކަމެްއް ްކޮންމެ ްުކރައްވަންޖެހޭ ްބޭްއެވވުމަށް ްއެކަން ްއެްއޮގތަށް ްއުސޫލުތަކާ ްައސްލުތަކާއި ްއިސްލާމްދީނުގެ ކަމެއްަގއި

ްމަޤްޞަދުކަމުގަިއް ްޤާނޫނުގެ ްމި ްފަދައިން ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްކުރަންޖެހޭނެ. ްއަޅުަގނުޑމެން ްނެތި ފަސްޖެހުމެއް

ްއވަމުންްހުށަހަޅުއްާވފައިްމިހިރަްނުކުތާތަުކގެްމަްއޗަށްްައޅުަގނޑުމެންްއެބަޖެހޭްތަފާތުްވިސްނުންތަކާްއެުކަގިއްވިދާޅުވެދެް

ްއިޞްލާުޙކޮށް،ް ްއުސޫލުތަްއ ްޤާނޫނީ ްޢަމަލުކުރެޭވ ްގޮތުން ްުގޭޅ ްކުށާ ްޖިންސީ ްެއއްޮގތްކުރުވަން. ްވާހަކަަދއްާކ ނަމަވެސް

ްވިދާޅުިވއިުރ،ްރާއްޖޭ ްޢަމަލުކުރަމުންްހަރުދަނާކުރުމަކަށް ްގޮތުން ްއެނޫންވެްސްގޮތް ްއަދި ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ްމިހާތަނަށް ަގއި

ްޤާނޫނެްއް ްއޮތް ްފުރިހަަމކުރެވިފައި ްލިެޔވި، ްޚާއްޞަކޮށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތެރެިއން ްއުޤޫބާތްތަުކގެ ދިޔަ

ްބިލު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޔަޤީންކަްނ ްކަމުގެ ްއޮންނާނެ ްކުރިމަތީަގިއ ްޖިންސީްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެބަދޭ. ްލިބިގެން ން

ްއިފްތިރާޝްތައްް ްޤަބޫލުކުރާ ްގުޅިެގން ްޢަމަލާ ްކުށުގެ ްޖިންސީ ނަޑއެޅުން.ްއަދި ްކަ ްކުށަްށްއަދަބު ްއެ ނަޑއެޅުމާއި ްކަ ކުށް

ްެއއްް ްމުހިއްމު ްެއވެސް ްއެކަަށެއޅުން. ނޑުތައް ްމިންގަ ްމަނާކުރުމުގެ ްގުޅުންހުރި ްޢަމަލާ ްކުުށެގ ްޖިންސީ ބަޔާންކުރުން،

ްކަމު ްތަރުޖަމާވުމާއިްނުކުތާ ްބަސްތަްއ ްއާ ްމިންވަރުްނ ްހުރި ްަކންތައްތައް ްޒަމާނުަގއި ްމި ްއެީއ ްދަންނަވަންެޖހޭ. ަގއި

ްހުށަހަޅުއްވާފަ.ް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްވަީނ ްނަޝީދު ްްއުސްތާުޛ ްވެްސ ްޤާނޫނު ްބަާޔންކޮށްދިނުމުގެ ްހަމަތައް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ

ްގެއްލުް ްލިބޭ ްމީހުންނަށް ްވާ ްޝިކާަރއަކަްށ ްކުށުގެ ްވެްސްޖިންސީ ްތަޢާރުފުކުރުމަކީ ްުއސޫލު ްބަދަލުނަގައިދިނުމުގެ މުގެ

ްޢާއްމުކޮށްް ްމަޢުލޫމާތު ްމީހުންގެ ްސާބިތުވާ ްކުށް ްޖިންސީ ްއަިދ ްދަންނަވަންޖެހޭ. ްކަމުގައި ްއެއް ްނުކުތާ ްމުހިއްމު ވަރަށް
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ކުްވާހަކަފުޅުަދއްަކވައިފި.ްއެނގޭނޭްގޮތްްހެދުމުގެްމަގުަފހިކުރުން.ްމިްކަމުގެްމައްޗަށްްދެންމެްވެސްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަ

ްބެހޭް ްރޭޕިސްޓުންނާ ްޤައުުމތަކުަގއި ްއެ ްޤައުމުތަކުަގއި ްގިަނ ްވަރަށް ްދުނިޔޭގަިއ ްގޮެތްއގަިއ ްޚާއްޞަ މިފަދަ،

ްވެްސް ްކަންތައްތަކަކީ ްެއފަދަ ްއެބަހުރި. ްވެސް ްގޮތަށް ްއެނގޭ ްޕަބްލިކުތަކުގައި ްއޮންނާނެ. އިންޑިކެސްަތކެއް

ްއެ ްފާހަަގވެ، ްޤާނޫނީްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތެްއގަިއ ްޚާއްޞަ ްއަިދ ްޖެހޭ. ްދަންނަވަން ްކަުމގަިއ ްކަންަތއްތައް ނގެންޖެހޭ

ް ްެއުކ3ްްމަޤާމުގައި ްއިޙްތިރާމާ ްވަރަށް ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްމައްޗަށް ްުނކުތާގެ ްބަޔާންކުރާ ް)ހ(ގައި ްމާއްދާެގ ވަނަ

ބީދައިންްއަޅުަގނޑުްވެސްްމިްޤާނޫނުގެްްބަލައިގަންނަން.ްއަދިްދެންމެްހަމަްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެްވާހަކަފުޅުދެއްެކވި

މިްވިސްނުމާއިްފިކުރަްށްތާއީުދކުރާްހާލު،ްައޅުަގނުޑގެްވެްސްވާހަކަްކުރުކޮށް،ްއެހެންްމެްނބަރުންނަށްްފުރުޞަތުދެމުންް

ްރައްޔިތުންނަށް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެކުގައި ްވިްސނުންތެރިކަމާ ްވަރަށް ްކޮމިޓީގައި ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްޤާނޫނު ްމި ްއަދި

 ޓަކައިްގެނެސްދެްއވުމަށްްއެދިްދަންނަވަމުންްވަކިވެލަން.ްެދްއވިްފުރުޞަތަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ

ްރަް،އައްސަލާމްޢއަަލއިކުމް، الحمد هلل الصالة والسالم على رسول هللا`.ް .ްޢިއްޒަތްތެިރްއީސްިޢއްަޒތްތެރި

ްދެކުނުްދާއިރާެގްޢިްއޒަތްތެިރް ްކުޅުދުއްފުށީ ްވަުގތުްމިހާްމުހިއްމުްބިލެއްްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ ރައީސް،ްމިްަޤއުމަށްްމި

ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދަށްްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްެއުކ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގެްއލިއްޖެ. ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާްއާދެ، ްހަމަވެއްޖެ. ްމިހާރު ްކޯރަމް ްޖަލްސާ ްއާދެ، އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންދަާވ.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ

ްފާހިޝް ްހިނގަމުންދާ ްމިހާރު ްޤައުމުގައި ްމި ްބިލަކީ ްމުހިއްމުްްމި ްވަރަށް ްޓަކައި ްހުއްޓުުވމަށް ްމުންކަރާތްތައް ކަންތަކާއި

ްހިންގޭް ްމި ްގޮުތގައި ްވިަޔފާރީގެ ްސަބަބުން ްބިލުގެ ްމި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ބިލެއް

ްއަ ްެއަކކު ްއަދި ްމާނަކުރުމާ، ްއެދުންެވރިކަން ްޖިންސީ ްގޮތުަގއި ްނަހަމަ ްމިދެންނެވީ ްެއއްޖިންސުންްކަންތައްތަްއ، ނެަކކާ

ްމާނަކުރަްއވަިއ،ް ްގޮތެއްަގއި ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްކަންތައްތައް ްހިންގުމާ،ްމި ްމަސާޖުޕަލާތައް ްހިންގުމާ،ްމީގެއިތުރަްށ ގުޅުން

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާީތ ްްަބޔާންކުރެވިަފއި ްޤާޫނނުގައި ްމި ްފިޔަވަޅުަތކެއް ްުމހިއްމު ްއެޅޭނެ ްމެދު މިކަންތައްތަކާ

ްެއްއުފާކުރަން ްޤަބޫލުކުރައްަވއި، ްކަމަށް ްކަމެއް ްކުރަންޖެހިފައިވާ ްކޮންމެހެން ްމިއަދު ްމިކަމަކީ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިްކުރެއްވިްމަސަްއކަތަކީްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުންްމުޅިްދިވެހިްޤައުމުްވެސްްބަލަިއގަންނާނެް
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ްފޮރުވިގެ ްސަބަބުން ްމިކަުމގެ ްހުއްޓުވަިއ،ްމަސައްކަތެއް. ްޢަމަލުތައް ްމުޑުދާރު ްހިންގާ ްގެނެސް ްރާއްޖެ ްބިދޭސީން ްތިބެ ން

ްއެހެްން ްހަމައެއާއެީކަގއި، ްފަހިެވގެންދާނެ. ްމަގު ްފިަޔަވޅުއެޅޭނެ ްހަރުކަށި ްދޭތެރޭގައި ްފަރާތްތަކާ ްކުުރވާ އެކަންތައްަތއް

ް ްހިނގަމުންދާ ްަޤުއމުގައި ްފަދައިން ްފާހަގަކުރެްއވި ްމެންބަރުން ްކަންތައްތަެކްއްޢިއްޒަތްތެރި ްއެތައް ވިޔާުނދާ

ްަޤއުމުް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްަރއްޔިތުްނނަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމިއަުދ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމަކީ ްމި ހުއްޓުިވގެންދާނެ.

ްއެީކގަިއް ްމިނިވަންކަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްކަމެއް. ްމުހިްއމު ްވަރަށް ްވެސް ްރަްއޔިުތންނަށް ްލޮބުވެތި އެންމެހައި

ނޑުމެްނގެްއަޅުަގނޑުމެ ްއަޅުގަ ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްމިއަދު ްނެތް. ްދޫކޮށްލެޭވަކށެއް ްމަގުމައްޗަށް ްދަރިން ްއަންހެން ްނގެ

ްގޮތުަގިއް ްރަނގަޅު ްދަރިން ނޑުމެންގެ ްްއަޅުގަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނެތް.ްމިއަދު ްފޮނުވައިލެވޭކަށް ްބޭރަށް ްގެއިން ދަރިން

ްރައީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް. ްމުސްލިމުްތަރުބިއްޔަތުކުެރވޭކަެށއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުތަކުން ްބައެއް ްމިފަދަ ސް

މައިންބަފައިންނަށްްހުރަސްތަކެއްްކުރިމަތިެވގެންދޭ.ްއެގޮތުންްކުޑަކުދިްނގެްޙައްޤުަތކާްބެހޭްޤާނޫނުގެްއިތުރުން،ްއެްނޫްން

ޓަކައި،ްަޤއުމަށްްޓަަކއިްްވެސްްބަެއއްްޤާނޫނުތަކުންްަބއެއްްހުރަސްަތއްްކުރިމަތިެވގެްނދޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމުޖްތަމަޢަށް

ްދައްޗަށްވުެރް ްލިބޭ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކުން ްެއ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ްކަންތަްއތައް ްއެ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްޤަބޫލުކޮށް،ްއެް މުޖްތަމަޢަށްްއެްކަންތައްތަކުންްލިބޭްގެއްލުންްބޮޑުވަމުންދާތީ،ްއެްކަންތައްަތއްްއެއީ

ްިމްކަންތައްތަކަ ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްައޅުގަ ްބަލައިގަންނަންޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަންތައްތަެކއް ްރަނގަޅު ްެއއީ ީކ

ްކަމަށް.ްއަދިް ްހިތްހަމަޖެހުމެއް ްލިބިގެންދާނެ ްބައްޕައަކަށް ްކޮްނމެ ްމަންމައަކާއި ްކޮންމެ ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްފާސްވުމަކީ ބިލު

ްއަޅުް ްަރްއޔިތަކަށް ްކޮންމެ ްހިތްހަމަޖެހުމެއްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްލިބިގެންދާނެ ްވެްސ ްވީތީ ްމުސްލިމުންނަށް ނޑުމެންނަީކ ގަ

ނޑުމެންގެްއަމްނުް ކަމަށް.ްމިްބިލުްފާސްވެގެންްދިއުމުންްއަޅުަގނޑުމެންގެްަޤުއމުގައިްމިހާރުްއަދަބުނުދެވޭ،ްނޫނީްއަޅުގަ

ްހުރަސްތަ ްއެތައް ްޮއންނަ ްހައްޔަރުކުރުމަށް ްމީހުން ްމީހުންނަށް ްތިބޭ ނޑުމެންގެްބަލަހައްޓަން ްއަުޅގަ ްނެތިގެން، ކެއް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެއހެންކަމާއެކީަގއި ްއިތުރުެވގެންދާނެ. ްތަނެއް ްއެތަްއ ްފުރުޞަތު ްުއޅުމުގެ ްެއކީ ްއަމަްނއަމާންކަމާ ޤައުމުަގއި

ްއުއްމީދުކުރަނީްމިްބިލުްކޮމިީޓްމަރުޙަލާގައިްދީނީްގޮތުންްުކޑަކުަޑްޚިޔާލުތަފާތުވުންްހުރިްނަމަވެސްްެއްކަންތައްަތއްތަކާް

ްކޮމިޓީް ްބިލު ްމި ްވީހާވެްސްައވަހަކަށް ްރަޢުާޔްެއކީަގއި މަޝްވަރާކުރަްއަވއި،ްޢިލްުމވެިރންނާއިްއިސްލާމިުކްމިނިސްްޓރީގެ

ްުއއްމީދުކުރަނީް ްއަޅުަގނޑު ްވުން. ްޤާނޫނަކަށް ްފާސްކޮށް ްމަޖިލީހުން ްއަވަހަށް ްފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ްނިންމައި މަރުޙަލާ

ްައަވސް ްފުރިހަމަވެގެން ްބިލު ްމިްްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް. ްނުކުމެގެންދާނެ ްމުޖްތަމަޢަށް ްމި ްފާސްެވގެްނ މުއްދަތެްއގަިއ

ްދާއިރާގެް ްދެކުނު ްކުޅުދުއްފުށީ ްޓަކައި ްކަމަށް ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ްބިލު ްމި ްފަރުމާކޮށް، ްބިލު ްމި ްވެސް ނިންމާލަމުން

ްން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްވަރަްށްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކީްުޝުކރުދަންނަވަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމިހާުރް ްއަށް ްޕާޓީ ްފަހުމީ.ްޖުމްހޫރީ ްއަލްހާނު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު.ްފޭދޫ ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ނޑުްއެނގިލަންްބޭނުންވޭްްބާކީްއޮތީްދެްމިނެޓު.ްއާދެ،ްޖުމްހޫރީްޕާޓީގެްފަރާތުންްފުރުޞަތުްދޫކޮށްލެއްވީ. އާދެ،ްައޅުގަ

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްއިންނެވިތޯ.ްއާދެ،ްޭއދަފުށީ ްއެބަ ްމެންބަރަކު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެދިވަޑަިއގެންނެވި ްފުރުޞަތަށް މިހާރު

ްދާއިރާ ްދިއްދޫ ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްދޫކޮށްލެއްވީ. ްފުރުޞަތު ްއާދެ، ްފުރުޞަތު. ްދެވަނަ ްސަލީމު ްއަޙްމަދު ެގްމެންބަރު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްކަމަށްް ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްައވަސްކުރުަމކީ ްމަސައްކަތް ްބިލުގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

އްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުއްވިްއަުޅަގނޑުގެްއަްޚ،ްޢިއްޒަތްތެރިްއަޅުަގނޑުްދެކެން.ްއެާއއެުކަގިއްމިފަދަްބިލެއްްމިްޢި

ްަބެއްއް ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކޮށްލަން ްބިލުން ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްޝުކުރުދަންނަވަން. މެންބަރަށް

ްދިރާސާކުރެއް ްބިލު ްމި ްބަލާއިރު ްމާއްދާތަކަށް ްގިނަ ްަވރަށް ްބިލުގެ ްއެބަހުރި. ްބައެއްްނުކުތާތައް ްިވސްނާލަންޖެހޭ ވުމުގައި

ްއެކަްން ްވެސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްޤަބޫުލކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްދެކެން. ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަށް ްހުރި ކަންތައްތައް

ްޝަރީޢަތުގައިް ްއިސްލާމީ ްބޮަޑށް ްވަރަށް ްއެބައޮތް ްފާހަގަކުަރއްވާަފއި ްބިލުގައި ްމި ްއާދެ! ްކަމަށް. ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާނެ

ްޝަ ްބިލުަގއިާވްނުވަތަ ްނުވަަތްމި ްކުށާެއކުަގއި ްވާނަމަ،ްއެ ްކަމަށް ްައއިްއސި ްބިލަށް ްމި ްވާހަކަ ްކުެށއްގެ ްވަކި ރުޢުަގއި

ްއެދެނީްމިްބިލުގެްތެރޭަގއިްއިސްލާމީްޝަީރޢަތުގެްނުވަތަްމިްބިލުަގިއް ނޑު ްާވހަކަ.ްއަުޅގަ އަދަބާްއެުކަގއިްއަދަބުްދެވޭ

އިސްކުރަންްއިސްލާމީްޝަރީޢަތުަގއިްއެްުކށެއްެގްވާހަަކްއޮްތްހާލަތްތަކުެގްވާްކުެށްއގެްވާހަކަްއަންނަްޮކންމެްތަނެއްަގއިް

ނޑުމެންނަކީްދުނިޔަވީްޤާނޫނުތައްްހަާދް ބަޔަށްްއެބައިްއިތުރުކުރުމަށް.ްމިހާރުްއޮތީްއިސްފަސްކުރެވިފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއަް ްވާހަކަތައް ްކަންކަމުގެ ްހިމެނޭ ްޝަރުޢުގައި ްހަދާްމީހުން.ްއެހެންވީމާ،ްއިސްލާމީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްފަހުގައި އުމަށް

ްފާހަަގކޮށްލަންް ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަެއއާެއުކަގއި ްދެކެން.ްއަދި ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްައއުމަކީ ްެއއަށް ްވާހަކަަތއް ޤާނޫނުގެ

ރިްމެންބަރުެގްބޭނުންވޭ.ްހިތަމަޔާްއެކުަގއިްމިްވާހަކަްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ.ްއެއްގޮަތކަށްްވެސްްމިްބިލާއިްޢިއްޒަތްތެ

ްުކޑަކުދިންނަށްް ްފާސްކުރި ްކުރީަގއި ްމާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަްޚ، ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްނޫން. ްެއއް ވާހަކަ

ްބިލުަގއިް ްެއ ްފާހަގަކޮށްފަިއވާނެ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެްސ ްވާހަކަިއަގިއ ްބިުލގެ ްއޮތް ްދެޮކޅަްށ ްގޯނާކުރުމާ ޖިންސީ

ްފުރުޞަތުދީފަިއވާ ްެއއްްއަޅުަގނޑުމެން ްޑޭޓާބޭސް ްއެނގޭެނ ްމަޢުލޫމާތު ްމީހުންގެ ްެއ ްކުްށވެރިން ްއަިނޔާކުރާ ްއެފަދަ ނެ،

ްމެކޭނިޒަމެްއް ްބެލޭނެ ްއެކަން ްވެސް ްައއިއިރު ްމިއަދާހަމައަށް ްހިތާމަޔަކީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްހުންނަންޖެހޭކަން. ހެދިފައި

ސްްކަހަލަްއެްއޗެހިްހޯދަންްދާއިރުގައިްވެްސްހެދިފައިްނެތްކަން.ްއެސް.އެމް.އެސްްެއއްގެްޒަރީޢާްއިންްެވސްްގެސްޓުހައު

ްމަޢުލޫމާތުް ްމީހުންގެ ްކުްށްސާބިތުވާ ް)ޅ(ަގއި ްމާއްދާގެ ްއެހެންވީމާ،ްެދަވނަ ްނެތްކަން. ްހެދިަފއި ްގޮތެއް މަޢުލޫމާތުހޯދޭނެ

ްޢަމަލު ްބިލަށް ްމި ްައދި ްކަމަށާިއ ްކަެމއް ްލާޒިމުކުރާ ްބިލުން ްމި ްޤާއިމުކުރުމަކީ ްއުސޫުލ ްއޮންނަ ކުރަންްޢާއްމުކުރުމަށް
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ްދެކެން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަމެްއ ްމުހިއްމު ްއޮތުމަކީ ްބިލުގައި ްމި ްކަމަށް ްޮއންނަންޖެހޭނެ ްކުެރވިފައި ްއެކަްނ ފަށާއިރު

ްއިްސކޮށް،ް ްއެއީ ްމަޤާމު ްޝަރީޢަތުގެ ްއިސްލާމީ ްދޭއިރު ްމަޤާމު ްޤާނޫނުގެ ްމާއްދާަގއި ްވަނަ ްތިން އަދި،ްހަމަމިއާއެުކަގއި

ނޑުްދެކެން.ްހަމަެއާއއެުކގަިއ،ްްޤާނޫނުގެްމަޤާމުްޭއގެްފަހަތަށް ވަނަްާމއްދާެގ14ްްއައުަމކީްމުހިއްމުްކަެމއްްކަަމށްްއަުޅގަ

ްެއް ްުނވަތަ ްނުރުހުމުގައި ްމީހެްއގެ ްއެ ްނުވަތަ ްފެނޭ،ްޮއޅުވާލަިއގެން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއިތުރުކުރަން ްތެރެއަށް ނަންބަރުތަކުގެ

ސްްބުއްދިފިލާްޒާތުގެްއެްއެވސްްއެއްެޗއްްދީގެންްއޭނާގެްހަމަްމީހަކާްއެކުަގއިްރައްޓެހިްރަހުމަތްތެރިކަމުގެްގޮތުންްނަމަވެ

ބުއްދީަގއިްނެތްްހާލަތެއްަގއިްމިފަދަްޢަމަލެއްްކުރާްނަމަ،ްެއއީްެވސްްޖިންސީްގޯނާްއެއްްކަމާއިްެއއީްވެސްްމިްބިލުެގް

ްއަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްހިމެނުމަކީ ްކަމަށް ްބާވަތެއް ްބަލާނެ ްކަމަށް ްކުށެއް ްބަލާނެ ްދެކެން.ްތެރޭގައި ނޑު ުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްމިްބިުލގައިްވަރަށްްގިނަްބައިަތއްްހިމެނިފައިްއެބަހުރި.ްއަދިްހަމަެއއާެއކުަގއިްއާެދ،ްދެމަފިރިންގެް

ްކުށެްއްގޮތުަގއިްބެލިދާނެްގޮްތގޮތްް ްކަންތައްތައްްއެއީްވެސް ްތެރޭގައިްނުރުހުމުަގއިްހިނގާ ދެމެދުގައިްހިނގާްކަންތަުކގެ

ް ްމިްއެބަހުރި. ްއުސޫލުަތކާިއ ްބެލޭނެ ްމައްސަަލތައް ްެއ ްހާލަތުަގއި ްިހނގާ ްއެކަންކަން ްއަނިާޔވެރިކޮށް ްވަރަށް ްހަމަ އަދި

ްބިލުް ްމި ްހަމައެއާެއކުަގއި ްދެކެން.ްއަދި ްއަޅުަގނޑު ްކަމެްއްކަމަށް ްމުހިއްމު ްއައުަމކީ ްބަިއތައް ްބިލުގެ ްވާހަަކ،ްމި ބިލުގެ

ްވަރަ ްބިލުގައި ް ްމި ްގޮތުން ްއޮތް ނުޑްފަރުމާކޮށްފައި ްއަޅުގަ ްހުރިކަން ްހިމެނިފައި ްފާހަގަކުެރވި، ްކަންތައްތައް ްގިނަ ށް

ްބިލުް ްމި ްއިތުރަށް ްމިއަށްވުރެ ްވަގުުތގައި ްކޮމިޓީގެ ްނުވަތަ ްވަގުތު ްދިރާސާގެ ްބިލުގެ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، ޤަބޫލުކުރަން.

ްދެއް ްމި ްދެކޭީތ، ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްވިސްާނލުމަކީ ްއެއަށް ްފުރުޞަތަށްްދިރާސާކޮށް ވި

ްވަރަްށް ްނަޝީދަށް ްުމޙައްމަދު ްއަލްުއސްތާޛު ްެމންބަރަށް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްއަޅުަގނޑު ޝުކުރުދަންނަވަމުން،

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކުްޝުކުުރދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަ ްއާދެ، ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތަށްްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަްތތެރި ްބޭނުންވޭ ްބަލައިލަން ނޑު ުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްފޭދޫ ްމިނެޓު. ްދެ ްއޮތީ ްބާކީ ްއަށް ްޕާޓީ ްޖުމްހޫޓީ ްއާދެ، ްބޭނުންފުޅުވޭތޯ. އެދިަވޑަިއގަންނަވަން

ްމެންބަރުްއަލްހާނުްފަހުމީ.

ް

ް:މީްވާހަކަދެއްކެވުންރުްއަލްހާނުްފަހުފޭދޫްދާއިރާގެްމެންބަ

ްކޮންމެހެންވެްސް ްއަށް ްދިވެިހރާއްޖެ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްބިލަކީ ްމި ްއާެދ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑައެިޅ،ްމުޖްތަމަޢުްއިޞްލާޙުކުރުމަށްް ނަޑއެިޅގެންްއަދަބުަތކެއްްކަ ޤާނޫނެއްގެްސިަފއިަގއިްއަުޅަގނޑުމެންްކުށްތަެކއްްކަ

ްކަންތައްތަކު ްގިަނ ްވަރަށް ްބޭނުންވާ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްޓަކައި ްެއހެންނަމަވެސް، ްބިލެއް. ްއަލިއަޅުވާެލވިފަިއވާ ްމަްއޗަށް ގެ

ްއައިއިރުް ްހިސާބަށް ްމިހާ ްައދި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޕީަނލްކޯޑެއް ްާރއްޖޭގެ ްގޮތުންނާއި ްުހރި ްމިއަދު ްކަންތައްތައް ޖިނާޢީ
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ހަގަކުރެވިފަިއވާްބައެއްްޖިންސީްކުށްތަކަކަކީްވެސްްފައިނަލްކުެރވިގެންްމިްމަޖިލީހުންްނިންމިފައިނުވާއިރު،ްމިްބިލުގައިްފާ

ްުކށްތައް.ްޚާއްަޞްގޮެތްއަގިއް ްއަންނަ ްއަދަބުެދވެމުން ނޑައެިޅގެން ްކަ ްގޮތުަގއި ްކުުށގެ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްމިހާުރވެސް އެއީ

ްއޮިރޔާން ްކުްށތަކާއި ްޖިންސީ ްއެކިއެކި ްހިމެނޭ ްތެރޭގައި ްޢަމަލުގެ ްަބދުއަޚްލާޤީ ްކުށްތަކާއި ްފަދަ ްހެދުމާިއްޒިނޭކުރުން ާކޑު

އޮރިޔާންާކޑުްގެްނގުޅުންްފަދަްކަންތައްތަާކއިްރޭޕުކުރުމާ،ްމިެހންްގޮސްްމީަގއިްހިމެނިފައިވާްވަރަށްްގިނަްކަންތައްތަަކކީް

ްިމް ްއެހެންނަމަވެސް، ްކަްނކަން. ްއަދަބުދެވެމުންދާ ނޑައެޅި ްކަ ްގޮުތގައި ްކުށުގެ ްޖިނާޢީ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި މިހާރުވެސް

ރިްމެންބަރުްވަރަށްްފުރިހަމަްއަށްްހުރިހާްދާއިރާްއެްއަގއިްޖިންސީްގޮތުްންކުރެވޭްކުށްަތއްްހަމައެކަިންބިލުގައިްޢިްއޒަތްތެ

ްާސޅީހަކަށްް ްތިރީހަކަށް، ްގާތްަގނަޑކަށް ްކުށްވެރިކުެރވިފަިއ، ްވެސް ްބެލުން ްއުޅޭ ްބަލަން ްކުެށްއ ްކުެރވޭ ްގޮތުން ޖިންސީ

ްއެަބްއުފަންކުރޭ.ްއެހެްނވީމާ ްތެރެއިން ްބިލުގެ ްމި ްއަންނަނީް،ްކުށް ްމި ްސިފަިއަގއި ްބިލެްއގެ ްެއއް ްކުށްތަކެއް ްހުރިހާ މި

ްކަމަށްްވާތީްމިްކަަމކީްވަރަްށްބޮޑަށްްދިރާސާކުެރވެންޖެހޭްަކމެއް.ްހަމައެާއއެީކގަިއްމިއަދުް ްގުިޅގެން އެންމެްމައުޟޫޢަކާ

ތުުރވެ،ްހައްދުފަހަނަޅަމުންދާއިރުްއަޅުަގނޑުމެންްރާއްޭޖގައިްޖިާނޢީްކުށްތައްްހަމައެކަނިްޖިންސީްކަންކަމުަގއިްނޫނަސްްއި

ނޑުމެންްމަޖިލީހުންްއަަވްސކުރަންްއެބަޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ް ދިވެހިރާއްޖޭގެްމުޅިްޕީނަލްޯކުޑގެްނިންމުމުގެްމަސަްއކަތްްއަުޅގަ

ް ްމި ްއިްނކޯޕަރޭޓުކުރެިވގެން ްކަންތައްަތއް ްވާ ްމި ްބިލުގައި ްޖިނާޢީ ްތެރެއަށް ްޕީނަލްކޯޑުގެ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ހުރިހާްމިހާރު

ްރާއްޖޭގެްމުޖްތަމަޢުްކުިރއަްށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ނޑަްށްހީވާ އެްއޗެްއްެއކަްއޗަކަށްްހަަދއިެގންްނިންމުމަކީްއަުޅގަ

ްކޮންމެހެންް ްޓަކައި ްރައްކާތެިރކުރުމަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމާޙައުުލން ްކުށުގެ ްބަލިމަޑުކަމާއި ްއިޖުތިމާޢީ ްތަނުގައި އޮތް

ްކަެމއް ްއޮތް ްދެންްކުރަންޖެހިފައި ްތާއީދުކުރަން. ްކަްނކަމަށް ްހުރިހާ ްބިލުގަިއވާ ްމި ްގޮތެްއަގިއ ްޖުމްލަ ްއަޅުަގނޑު .

ްިއސްތިސްނާތަްއް ްކަހަލަ ްަބެއއް ްގޮތުން ްގުޭޅ ްކަންކަމާ ްޖިންސީ ްބާވަުތގެ ްމި ްހިނގާ ްދެމެދުގައި ދެމަފިރިންގެ

ްކަ ްއެ ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްާލމީ ްވާހަކަތަކަށް ްހުރި ްގެންަނވާފަިއ ްގޮތަށްްހިމަނުއްވަިއގެން ްައއިސްފަިއވާ ްނކަން

ްރޭޕުކުރެވޭނެް ްއަނބިމީހާ ްައށް ްފިރިމީހާ ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްއިސްކަންދިނުމަކީ ްކަންކަަމށް ްެއ ރިޢާޔަތްކުރެިވގެން

ހާލަތެއްްއޮތްްކަމަކަށްްޤަބޫެލްއްނުކުރެވޭ.ްއެއީްދެމަފިރިްެއްއގައިްދެމެދުަގއިްއޮންނަންޖެހޭްގުޅުމަކީ،ްެއއީްއޮންނަންޖެހޭް

ްހާލަތެްއްގު ްޮއެވގެންވާނެ ްއެއީ ްހާލަތެއް ްމަނާކުރެވޭނެ ްގުޅުން ްއޮންނަންޖެހޭ ްއެ ްފިރިމީހާއާ ްއާއި ްއަނބިމީހާ ޅުމެއް.

ްކަމަކަށްްނުފެނޭ.ްއެހެނެއްނޫން،ްމީގައިްއެހާްޖެނެރަލްކޮށްްޢާްއމުކޮށްނެއްްނޫންްވާހަކަތައްްެގންނަވާފައިްހުރީކީ...ް

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ،ްމިހާްހިސާބުންްފުރުޞަތަށްްއެދިވަަޑއިގެންަފއިާވްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްޝުކުރިއް

ްކުޅުދުއްފުށީް ްހުށަހެޅުއްވި ްބިލު ްފުރުޞަތު ްބުނުމުގެ ްފަހުބަސް ްބިލަށް ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްނިމުނީ. ފުރުޞަތުއަރުަވއި

ްޙައްމަދުްނަޝީދަށްްއަރުވަން.ދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމު

ް
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ްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްްކުޅުދުއްފުށީ

ނޑުހެއްދުމުގެްްޒަތްތެރިްރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާްޢިއްް ނޑުޤާނޫނެދަ މެންގެްތެރޭަގއިްއޮންނަނީ.ްއޭގެތެރެއިންްބަރަބޯްއްްއަޅުގަ

ްބަރަ ްއެކަމަކު ްހައްދަމުންދަނީ. ްބަަޔކު ްަވކިްވެސް ްމުޅިން ްެއއީ ްގޮސް ްދިޔަިދޔައިނުްނ ްފުޅާވެގެން ްހެއްދުްނ ބޯ

ްހެއްދުމުގެް ްބަރަބޯ ްބޭނުންކޮށްގެން ްޤާނޫނު ނޑުހެއްދުމުގެ ްދަ ްދެން ްވެގެންިދޔައިމަ، ްާދއިރާައކަށް ްވަކި ސިނާޢަތަކަށް،

ްހިސާބަށް ްގެންނަންޖެހޭ ްޤާނޫނެއް ްވަކިްނ ްހެއްދުމަށް ްބަރަބޯ ްޫނޅެ، ްރެިގއުލޭޓުކުރަން ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުްްކަންތައް ދާނެ.

ްހަދަމުންް ްއޮތް.ްއަދި ްއަހަރުވެފައި ްޤާނޫުނލްޢުޤޫބާތެއްްސާޅީހަކަށް ްއެބައޮތް ްޮއޭވ.ްމިހާރުވެސް ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކުށެއްް ްހުރިހާ ްލެއްވިހާ ްާރްއޖޭގެ ްއެއީ ްއެހެންނަމަވެސް ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް. ްޒަމާނީ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް، ްއެބަދޭ ވެސް

އޮންނަންޖެހޭްފޮތެއްްކަމަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްޤަބޫލުކުރެުވމަކީްގޯސްްކަމެއް.ްޭއަގއިްހުންނާނީްޖިނާޢީްޢާއްމުްކުށްތައް.ްއޭަގއިް

ްޢަމަލުކުރަންޖެޭހް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތެްއަގއި ްޚާއްޞަ ްހުރެދާނެ، ްތެރޭަގއި ްކުށްތަކުެގ ްޢާއްމު ްޖިނާޢީ އެހެންނަމަވެސް

ް ްުކޑަކުދިންނަށް ްމިސާލަކަށް ްައޅުަގނޑުމެންްކުށްތަކެއް. ްއުސޫލަކުން ްާޚއްޞަ ްވަކި ްގޯނާކުރުމަކީ ޖިންސީ

ްކުށުގެް ްޖިންސީ ްކުށް، ްއަެށްއކަ ްހައެއްކަ، ްހަމައެކަނި ްއަދި ްވެދާނެ. ްކަމަކަށް ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ،

ްމިސާލަކަށް ްކުށްތައް. ްއަސާސީ ްއެންމެ ްއޭެގ ްއެއީ ްއޮތީ. ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ްމިސާލަކަށް ބަލާއިރުަގިއްްގޮތުަގއި

ްތައްޔާރުކުެރވެމުންދާް ްމިހާރު ްހުރެދާނެ ްރޭޕުކުރުން، ްކުރުން، ްކަންަތއް ްބަެއއް ްަޢމަލުގެ ްބަުދއަޚުލާޤީ ޒިނޭކުރުން،

ްއެކަާމް ްޚާއްޞަކޮްށގެން ްމައުޟޫަޢކަށް ްވަކި ްދާއިރާ ްއޭގެ ްބިލަކީ ްމި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގަ.

ްކު ްހުރިހާ ްހުރި ްގޮތުން ްއޮްތްމަސަްއކަތެއް.ްގުޅޭ ްކޮށްފައި ްތިރިކުރުމަށް ްޮކޑިފައިކޮށް،ްލިއުމަށް ނޑެްއަގއި ްއެްއގަ ްށތަކެއް

ްއޮްތް ްލިޔެފައި ްފޮތެއްަގއި ްއަދި ްކުށް، ްރޭޕުކުރުމުގެ ްކުށް، ްޒިޭނެގ ްމިސާލަކަށް ްކުށްތައް، ްއަސާސީ ްއެންމެ ްއޭގެ އަދި

ްއެހެން ްތަފާުތ ްގިނަ ްވަރަށް ްބިލުގައި ްއަޅުަގނުޑގެ ްވިަޔސް ނޑުމެންެގްްކަމަށް ްއަުޅގަ ްމިސާލަކަށް ްއެބަހުރި. ކުށްަތއް

ްދެްން ްބުނަނީ ްމި ްބަހައްޓާފައި ނުޑގައި ްގޮ ްގެްނގޮސް ްއޮރިޔާްނޮކށްފައި ްއަންހެންކުއްޖަކު ްކަމެއް ްއޮތް ތެރޭގަިއްހިނގާފައި

ްކޮންމެ ްކަހާލަނީ ްލައިގެން ްކާރަށް ްދަނިކޮށް ްހިނގާފައި ްމަގުމަތީ ްދާށޭ.ްއަންހެންކުއްޖަކު ްމިތަނުން ްދިމާލަކަށް.ްކަލޭ ވެސް

ްނިކުެމގެންް ްއިން ްގެ ްމި ްަކލޭ ްދެން ްބުނަނީ ްމި ްބާލާފައި ްެއއްޗެހި ްބައިންދާފައި ްޭގގަިއ ްަކއިީރގައި އަންހެންކުއްޖާ

ްނެޓަށްް ްަނގަިއ ްީވޑިއޯކޮށްަފއި ްހިންގަމުން ްޢަމަލު ްބަދުައޚްލާޤީ ްގަދަކަމުން ްއެްއކޮށް ްއަންހެންކުއްާޖއާ ްެހވޭ. ދިޔަޔަސް

ްދުވަހަ ްކޮންމެ ްލައިގެން ްއަށ11ްްްކު ްފޭރިގަންނަނީ.ްއަންހެންކުއްޖާ ްވެށިން ްމަރާ.ްއަންހެންކުއްޖާ ްއެބަ ްކުއްޖާ ްއެ ފަހަރު

ފާޑުފާޑުގެްމަސްތުާވެއއްޗެހިްދީގެންްއޭނަްބަލިކަށިކުރުމަށްފަހުްވާނުވާްނޭނގިްއޭނަގެްމަްއަޗށްްގަދަެވގަންނަންނީ.ްއޭނަެގް

ހިނގާ.ްކޮޓަީރގެްެއއަރކޯނުަގއިްީޑ.ވީ.އާެރއްްހަރުކޮށްގެންްވެސްްްމައްޗަށްްބާރުގެްބޭނުންކުރަނީ.ްމިްހުރިހާްކަމެއްްއެބަ

ްތަފުޞީލުކޮށެްއް ްއެއްެޗއް ްހުރިހާ ްމި ްނޭނގެ. ްއަންހެންކުއްޖާައކަށް ްއެއް ްާވނުވާ ްކުރަނީ. ްވީޑިއޯ މީހުން

ްޕްރައިމަރީ ްފެންވަުރގެ ްއަާސސީ ްއެންމެ ްހުންނާނީ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ްނުލިޔާެނ. އޮފެންސްަތްއްްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއްގައި

ްތަފުޞީލުް ްބެހޭ ްމިކަމާ ްވީނަަމވެސް ްއޮތްކަމުަގއި ްއެގޮތަށް ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ްމިހިރީ ްބިލުގައި ްމި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ލިޔެދީފަ.
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ޤާނޫނެއްްައއިސް،ްހުރިހާްކަމާްބެހޭްކުށްތައްްއެްާދއިރާާއްުގޅުންހުރިްކުށްތައްްއެްއްަގނަޑކަށްްކޮޑިަފއިކޮށްފަ.ްޕްަލްސް

އިްއޮތްްމަސައްކަތަކީްމިކަމާްުގޅޭްގޮތުންްޖިނާޢީްބައެއްްއެހެންްއުސޫލުތަްއްވެސްްގެނެސްދީފައިްހުރީ.ްއަޅުަގނޑުްކޮށްފަް

މިސާލަކަށްްހެއްާކްބެހޭްމިންަގނޑުތަްއްތަފާތުކޮށްފައިްއެހެރީ.ްއަންހެންމީހާއާްެއއްޮކޅަށްްުނވަތަްކުުށގެްޝިކާރަްއަށްްވާް

ްކުށުް ްހެއްކާިއ ްބޭނުންކުރެޭވނެ ްެއއްކޮޅަްށ ްވެްސްމީހާއާ ްހެކިަތއް ްބޭުނންކުރެވޭނެ ްެދކޮޅަށް ްމީހާއާ ްވާ ްއަށް ްިޝކާރަ ގެ

މީގައިްމިހިރީްބަޔާންކޮށްދީފަ.ްއަދިހަމަްއެގޮތަށްްއޭނަްއަށްްލިބޭްގެއްލުމުގެްބަދަލު،ްމާއްީދްބަދަލު،ްއާމްދަނީގެްބަދަލު،ް

ްޤާ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްއެެހރީ. ްބަޔާންކޮށްދީފަިއ ްޮގތްތައް ްނެގޭނެ ްބަދަލު ްނުހުންނާނެ.ްނަފުސާނީ ނޫނުލްޢުޤޫބާތަކު

ްސިނާޢަތަކަށްް ްޚާއްޞަ ްމުޅިން ްއެއީ ްބަރަބޯހެއްދުން ްެތރެއިން ނޑުހެއްދުމުގެ ްދަ ްމިއުޭޅްއެއްަޗކީ އެހެންވީމާ،ްދަންނަވަން

ވީމަ،ްދެންްބަރަބޯްހެއްދުމަށްްވަކިންްޤާނޫނުްހަދަންޖެހެއޭ.ްެއްމިސާލޭްއަޅުަގނޑުްނަގާީނ،ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެްތެރެއިންް

ްއަޅުަގނުޑްޖިން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްހެދުމަށް. ްޤާނޫނު ްއެއަށް ްމަުއޟޫޢަކަްށ ްވަކި ްވަކިކޮށްފައި ްޢަމަލު ްކުށުގެ ސީ

ްއޮތްް ްމިހާރު ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި ްހަދަމުންދާ ްމިހާރު ްއަކީ. ްނުކުތާ ްއެއް ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްބޭނުންވި ދަންނަވާލަން

ްސަބަ ްބޭނުންވާ ްޤާނޫނު ްމި ްއަޅާބަލާއިރު ްއެބަހުރިްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ްވެސް ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ްމިހާރުގެ ްތެދުފުޅެއް ބު.

ްކުށެްއް ްހުރި ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ްއޮތް ްމިހާރު ްނުހުންނާނެ ްބިލުގައި ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްކުށްތަްއ. ްބައެއް ބަދުއަޚްލާޤީ

ްުހން ްބަދަލުގެނެއްސަ ްރުކުނަށް ްކުށުެގ ްއެހެންޏާ ްގެނެއްސަ. ްގޮަތށް ްއޮތް ްޒާުތގައި ްއޭގެ ްކުށުގެްހަމަ ްއެހެންނޫނީ ނާނީ.

ްކުްށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ނޑަކަށް ްމިންގަ ްއެހެން ްމުޅިން ްިމހިރީ ްމީގައި ްއެހެންވީމާ، ްހުންނާނީ. ްބަދަލުގެނެއްސަ އަދަބަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެގޮުތގައި ްހަމަ ްކުށްކުށް ްބައެއް ްހުރި ްޝަރީޢަތުަގިއ ްއިސްލާމީ ްހަދައިދީފަ. ްގޮތް ހިޖުރަކުރާނެ

ްއެހެ ްޤާނޫނުްޕްރިޒަރވްކޮށްދީަފއި ްމި ްކަމެއް، ްނުކުރާ ްރާއްޭޖގައި ްއަދި ްއަޅައިދިނީ ްމި ްލިންކު ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ރީ.

ނަޑެއޅި،ްަވކިްކުށުގެްރުކުންަތކެްއް ނޑުްމިްލިންކުއަަޅއިދިނީްއިސްލާމީްޝަރީޢަތުގައިްަވކިްކުށެއްްކަ މެދުވެރިކޮށްްއަުޅގަ

ް ްމި ްވާނަމަ ްކަމަށް ްހުރި ްަކނޑަެއޅިފައި ްއަދަބު ނަޑއެޅި،ްއެއަށް ްޤާނޫނުގެްކަ ްމި ްއެއީ ޤާނޫނުްމެދުވެރިކޮށްްއޮޓޮމެޓިކުން

ބައެއްްކަމަށްްާވގޮތަށް.ްއެހެްނނަމަވެސްްހުރެދާނެްއެއްްނަންްކިޔާްކުށުގެްުރކުންްތަފާތުްއެްއޗެހި.ްކޮންމެހެންްޖިންސީް

ްކު ްއެހެން ްހިނގާ ްެއކަމަކު ްނޫން. ްދައްކާކަށް ްމިތާ ްވާހަކަ ްއެ ްދައްކަިއ، ްވާހަކަަތއް ްޢަމަލުގެ ްނަގަމާ.ްކުށެްއގެ ެށއް

ްހުންނަް ްޝަރީޢާގައި ްިއސްލާމީ ްއުންސުރުތައް ްކުށުގެ ްަވއްަކމުގެ ްއުންސުރުތައް، ްކުށުގެ ްއިސްލާމްދީނުަގއި ވަްއކަން.

ްއެްއް ްއެކަމު ްތަފާތުވެދާނެ. ްގޮތާ ްހުންނަ ްއުންސުރުތައް ްކުުށގެ ްަވއްކަމުގެ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ގޮތާއި

ްއިސްލާ ްކިޔަނީ. ްމި ްކުެށއް.ްނަމެއް ްަވއްކަމަކީ ްވެސް ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ްރާއްޖޭ ްކުެށއް. ްވަްއކަމަކީ ްވެސް މްދީނުގައި

ްދާއިރާް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހާލަތެއް ްއެކަހަލަ ްތަފާތު. ްއަދަބުތައް ްތަފާތު، ްރުކުންތައް ްތަފާތު، ްއުންސުރުަތއް އެކަމަކު

ްދިމާވެދާނެ.ްދިާމވެއްޖެްއާޔްދޭއްޗަްށްވެްސްދެވިދާނެ.ްއަް ްވަންޏާްއަށް ްކަމަށް ްޮއެވއްޖެ ްގޮެތއް ްވަކި ްއިސްލާމްދީނުަގއި ދި

ްެދް ްވަންޏާ ްކަމަްށ ްތަފާތުވާ ްުރކުންތަާކ ްކުުށގެ ްޤާނޫނުގެ ްމި ްގޮތާިއ ްއޮންނަ ްއިްސލާމްދީނުގެ ްއިސްކަންދޭށޭ. އެކަމަށް

ްދަށު ްކުށުގެ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްފުރިހަމަވަނީ ްޢަމަލު ްކުށުގެ ްއެ ްއަދި ްގެންދާށޭ. ްވެސް ްދަށުން ްވާނަމަްޤާނޫނުގެ ްކަމަށް ން
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ްޤާނޫނުް ްވާނަމަ،ްމި ްކަމަށް ްކުށަށް ްއޮތް ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްފުރިހަމަވަނީ ްޢަމަލުތައް ްއަދަބުދޭށޭ.ްއެ ްކުށަށް އިސްލާމީ

ްއިސްލާމީް ްދަށުން، ްިއްސލާމްދީނުގެ ްއެހެންޏާ ްނާންނާނެ، ްޢަމަލެްއ ްކުުށގެ ްެއއްވެްސ ްއެހެންވީާމ، އިޚްތިޔާރުކުރާށޭ.

ްއެހެން ްދަށުން ްނާންނާނެ.ްޝަރީޢާގެ ްދެން ްހާލަތެއް ްަކނޑަނޭޅޭެނ ްއަދަބު ްއެއަށް ްދަށުން ްޤާނޫނުެގ ްމި ނޫނިއްޔާ

ްޢަމަލޭް ްބަދުއަޚުލާޤީ ްަހމައެކަނި ްޢަމަލަކީ ްކުުށގެ ްކަހަލަ ްބަެއއް ްތެޭރގަިއްހުރި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްމިހާރު އެހެންނަމަވެސް

ްނިންމާލެވެ ްކިޔާފައި ްޢަމަލޭ ްބަދުއަޚްލާޤީ ްގަދަކަމުްނ ްނުވަތަ ްއެއަށްވުރެްކިޔާފައި ްނޫން. ްކަންތަކެއް ްހުރި ން

ްދެްން ްަތކުރާރުވަމުން. ްެތރޭގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްދަނީ ްކުށްތަްއ ްމި ްނުރައްކާކޮްށ، ްާމ ްއެއަްށވުރެ މާވިޔާނުދާކޮށް،

.ްއިސްލާމީްޝަރީޢަތުގައިްއިންްއަދަބުދިނުމަށްފަހުްބަންދުގެްއަދަބެއްްއަންނަްކަމަށްްވާތީްެއީއްދެްއަދަބެއްްކަމަށްްބެލެވޭ

ްއަދަބުދިނުމަށްފަހުް ްހައްދުގެ ްއަދަބުދިނުން. ްތަޢުޒީރުގެ ްއަަދބާއި ްހައްުދގެ ްކަމެއް ްކުރާ ްޢާއްމުޮކށް ްތެރޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްކުާރް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދިނުމަކީ ްއަދަބެއް ްތަޢުޒީރީ ްއަދަބުދިނުމަށްފަހު ނޑަެއޅިފަިއވާ ްކަ ްޝަރީޢާގަިއ ްއިސްލާމީ ނުވަތަ

ނުޑްހަ ނޑުމެްންކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ މަްއެްކޮންސެޕްޓުްމިހާރުެވސްްގެނެްއސަްމިްއޮތީ.ްތަުޢީޒރީްއަދަބަކީްއަުޅގަ

ްކަމަށްް ްއަދަބު ްއޮތް ްަކނަޑއެޅިފައި ްުނވަތަ ްއަދަބު ްހައްދުގެ ްއަދަބަީކްެއއީ ނޑައަާޅްއަަދބު.ްޝަރީޢާގެ ްކަ ްއަށް އަމިއްލަ

ނޑުމެންްބަލާފައިްއެއްްކުުށގެްޢަމަލަށްްދެްބާވަތުގެްއަދަބުްދެވޭްގޮތްްހަދައިދީ ފައިްއެްއޮތީްެއއީްމިހާރުވެސްްހަމަްއަޅުގަ

ްެއްއޗެްއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްބޮޑުވެދާނެ. ްައދަބުތައް ްބަެއއް ްހުރި ްމީަގއި ްތެދުފުޅެއް ްގޮތް. ްޢަމަލުކުރާ ތެރޭ

ްއަނެް ްތިއްބެިވ ްމިތާ ްމަޝްވަރާކުރުމަށްފަުހ ްަފރާތްތަކާ ްމަޝްވަާރކުރާ ްއަޅުަގނުޑ ްގެނަީއ ްމި ްތައްޔާރުކޮްށގެން 76ްއް

ްގޮތަކަްށް ްދެކެވަަޑއިގަންަނވާ ްދޭތެރޭ ްއަދަބުތަކާ ްބޭފުޅުން ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްޓަކައި. ްމަޝްވަާރހޯދުމަށް ްޚިޔާލާއި ބޭފުޅުންގެ

ްހުށަހަޅައިދީފަ.ް ްޚިޔާލެއް ްއޮތީ ްމި ްހަމައެކަނި ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެއް. ްކުރާނެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްެއއްބަްސވުމަކީ އަޅުަގނޑު

ްހުށަހަޅަ ްލިޔުމުން ްބަލާފަ.ްއެްއޗެއް ްކަމަށް ްފަސޭހަވާނެ ްވިސްާނވަަޑއިގަތުމަށް ްކޮމެންޓުކުރަްއވަިއ، ްއެއަށް ިއދިނީމަ

ް ްވަރަށ12:31ްްްއަޅުަގނުޑ ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްވާހަކަފުޅުދެްއކެިވ ްދޭތެރޭ ްިބލާ ްމި ްހުއްޓާލީ. ްދެން ނުޑ ްއަުޅގަ ވާީތ

 ބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ،ްމިްހިސާބުންްމިްބިލުގެްއިބްތިދާޢީްބަހުސްްނިމުނީ.ްމިްބިލުްބަލައިގަންނަންްޝުކުރިއްޔާްޢިއްް

ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިއަދުެގްވޯޓަްށްއެހުމުެގްަވގުުތގަިއްއޮންނާނެ.ްމިހާްހިސާބުން ްއެހުން ްވޯޓަށް 31ްފެނޭތޯ

ްމިނިޓުގެްހުސްަވގުތުކޮެޅއްްއަުރވަން.ް

ް

ް]އަށ13:11ްްްއިްނ12:31ްްކޮޅު:ްހުސްވަގުތުް[

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމަތީން ްގޮުތގެ ްގަވާިއދުގަިއވާ ްހަމަނުވާތީ ްކޯރަމް ްފެށުމަށް ްޖަލްސާ ްދަންފަޅީގެ ްދަންފަޅީގެ ްމި 3ްމަޖިލީހުގެ

ްހާޒިރުެވވަޑ5ްްަރަނގަބީލުޖަހައިްވެސްް އިގެންްިތއްބެީވ؛ްމިެނޓުްހަމަވެއްޖެ.ްކޯރަމްްހަމައެްއްނުވޭ.ްމިހާރުްޖަލްސާްއަށް

މަޢުޞޫމު،ްهللاްމެދުްހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމު،ްކެލާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ްމުޙައްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ްމުޖްތާޒު، ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

ްދާ ްމުޙައްމަދުްތާރިޤު،ްވެލިދޫ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމުޙައްމަދު،ްދުވާފަރު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި އިާރގެ

ްޢަބްދު ްޙަމްދޫން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިާރގެ ްއިނގުރައިދޫ ްޒުބައިރު، ްިޢއްޒަތްތެިރްهللا ްދާއިރާގެ ްތުޅާދޫ ޙަމީދު،

ްޢިއްޒަތްތެް ްދާއިރާެގ ްނައިފަރު ްރަޝާދު، ްނާޒިމު ްދާއިާރެގްމެންބަރު ްކުރެންދޫ ްމުޙައްމަދު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ރި

ްދާއިރާގެް ްރޮޒައިާންއާދަމް،ްމަތިވެރި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމޫސާ،ްތުލުސްދޫ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަ ްޔޫސުފް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްގަމު ްއަދި ްމުޙައްމަދު. ްޙުސައިން ްމެންބަރު ބްދުލްޣަފޫރު.ްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމެދުަކނޑާލަނީ ްޖަލްސާ 1:25ްއަޅުަގނޑު ްރަނގަބީލުޖަހާނެ. ްމަސައްކަތްކުރާނަްނ1:31ްަގއި ްފެށޭތޯ ްޖަލްސާ ގައި

ްއަޅުަގނޑު.ްަވއްސަލާމްޢަލައިުކމް.

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން: ްއަްށ(13:31ްއިނ13:17ްްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދަނީް ްމި ްދަށުން ްއުސޫލުގެ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްޢާއްމުކޮށް ްފަާށއިުރ ްމަސައްކަތް ްދަންފަޅީގެ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ .`

ްްއެޖެންޑާ 12ްްއައިޓަމު ްއެހުމަށްވޯއަްށ. ްޖަހަންޖެހޭްްޓަށް ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ހުރި

ްއަމީންޢާއް ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ރަނގަބީލުޖެހުމަށް ްއެދެން. ްއަރިހުން ްމެންބަރުންްްމު ްޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދަންނަވަން.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްހުރިހާ ްއަޅުަގނޑު ްޗެކުކޮށްެލްއވުމަށް އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް،ްކާޑުޮކުޅތައް

ްދަންނަވަން.ް)ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު( ްއިށީނދެވަޑަިއގަތުަމށް ްދަންނަވަނީްްމެންބަރުން ްވޯޓަށް ްމި ްފުަރތަމަ ްއެންމެ އަޅުަގނޑު

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ 2111/7ްވިލުފުށީ ްއިދާރީް، ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ްމެދުް ްބަލައިގަތުމާ ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްހިންގުމުގެ ްއުޫސލުން ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާތައް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށް.ް

ް
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

65ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

24ްްވޯޓުްދެްއވީ:

35ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

14ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްަބއިވެިރވި 59ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .31ް ްޖުމްަލ ްވިލުފުށ59ްީ. ްއެހެންކަމުން .

ިދވެހިރާއްޖޭގެްއިާދީރް،2111/7ްންބަރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤާނޫނުްނަ

ްފާހެއްނުިވ.ް ްބަލައިގަތުމަށް ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްިއޞްލާޙުގެނައުމުެގ ްޤާނޫނަށް ްހިންގުމުގެ ްުއސޫުލން ްލާމަރުަކޒީ ދާއިރާތައް

ް ްއޮތީ 11.1ްދެން ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްކަންތައް. ްދިޔަ ްވޯޓަށް ްދަށުން 94/6ްެގ ްދީީން، ްރައްޔިތުްނގެ ދިވެހި

ކަންްހިމާޔަތްކުރުމުގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނަުއމުގެްބިލަށްްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙުތަކަށްްފުރަތަމަްވޯޓަށްްއެއްަބއިވަންތަް

ްއިޞްލާެޙއްްހުށަހެޅިފައިވޭ.ްއެންމެްފުރަތަމަްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙުްއިްއަވވާލަދެްއވުންްއެދެން.9ްދަންނަވާނީ.ް

ް

ް

ްއިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ްދާއި ްޢިްއޒަތްތެރިްފަރެސްމާތޮޑާ ްދާއިާރގެ ްާމވަށު ްހުށަހަޅުއްަވއި، ްމުއްޠަލިބު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ރާގެ

ް ްމެންބަރު ްބިލުގެ ްބުެނވިދިޔަ ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާ ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ް)ނ(2ްްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްތައުލީމު ްއިސްލާމީ ްއިޞްލާޙުުކރުން. ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ްގޮުތެގ2ް. ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ް)ށ(ގައި ްމާއްދާގެ ްމި ް)ނ(. ގެ

ްއިސްލާމީް ްގަބޫލުކުރާ ްއިން ްއޮތޯރިޓީ ްކޮލިފިކޭޝަންސް ްމޯލްޑިްވސް ްކިޔަވައިެދވޭނީ ްއިްސލާމު ްމަދަރުސާތަކުގައި މަތިން

ްއެފަދަްތައުލީމީްމަރުކަޒަކުންްދީނީްތައުލީމުގެްދާއިރާްއިންްމަތީްތައު ްއަކުންްނުވަތަ ލީމުގެްސެޓްފިކެޓެްއްޔުނިވަރސިޓީ
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ްމީހުންނަށެވެ.ް ްހާސިލުކޮށްފައިާވ ްަތއުލީމު ްއިސްލާމީ ްފެްނވަރަށް ްގަބޫލުކުރާ ްސަރުކާރުން ްދިވެިހ ްމީހުންނަށާއި ލިބިފައިވާ

ްއަދިްމިްހުއްދަދެވޭނީްބިދޭސީްއެއްްނަމަ،ްސުންނަތްްޖަމާޢަތުގެްމުސްލިމުންނަށެވެ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްްވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްފެނިވަޑަިއގަންނަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

65ްްއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތި

31ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

17ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްމިްއިޞްލާޙުްފާްސވެއްޖެ.42ް.ްޖުމްލ22ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ42ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުްނގެްއަދަދުް

ްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާަލދެއްވުންްއެދެން.ްދެންްއޮތް

ް

ް

ްއިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްހުށަހަޅުއްވައި،ްިއސްދޫ ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ މާވަށު

ްބުނެވިދި ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ ްއިބްރާހީމު ްރަޝީދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްބިުލގެ ް)ރ(2ްްޔަ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްިއޞްލާޙުުކރުން. ްގޮތަށް ްނޫނ2ްްްއަންނަނިވި ްިއސްލާމްދީން ްމަދަރުސާަތކުަގއި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ް)ރ(. ްމާއްާދގެ ވަނަ
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ްއެހެންް ްނޫން ްއިސްލާމްދީން ްެއވެ.ްއަދި ްމަސަްއކަތްކޮށްގެންުނވާނެ ްލޯބިޖައްސަން ްހިްތތަކުަގއި ްކުދިންގެ ްދީނަކަށް އެހެން

ްދީނެއްްމާއްދާްއެްއެގްގޮތުަގއިްކިަޔަވއިދީގެންުނވާނެްއެވެ.އެްއވެސްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

65ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

53ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

18ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ް.ްމިްއިޞްލާޙުްފާްސވެއްޖ53ެ.ްޖުމްލ27ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ53ްުމެންބަރުްނގެްއަދަދުްްވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވި

ްންްއެދެން.އޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާަލދެއްވުްދެން

ް

ް

ްއިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ްހުށަހަޅުއްވައި،ްިއސް ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްޢިއްޒަތްތެިރްމާވަށު ްދާއިރާގެ ދޫ

ް ްިބލުގެ ްހަވާލާދެވިފަިއވާ ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރައްވާފަިއވާ ްއިބްރާހީމު ްރަޝީދު ްއަޙްމަދު ްމާއްދާަގިއވާ،3ްްމެންބަރު ވަނަ

ް ްޤާނޫނުގެ ްފާޅުކުރުމުގ2ްްެހަވާލާދެވިފަިއވާ ްޝިޢާރު ްދީނީ ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްގޮތަށް ްއަންނަިނވި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ
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ްއާއި ްްއިޚްތިޞާޞް ްކަންތައްތައް. ްމުހިއްމު ްފާޅުކުރުމުގ2ްެތަބާވާންެޖހޭ ްޝިޢާރު ްދީނީ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ް)ހ(. ގެ

ްދިރިއުޅޭް ްމީހުން ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްމިގޮތުން ްމަސްއޫލިއްޔަެތކެެވ. ްމިނިސްޓްރީގެ ްބެލެހެއްޓުމަކީ ްކަންތައްތައް އެންމެހައި

ްނަމާުދގެތައް ްމިސްކިތްތަކާއި ްެއްްރަށްތަކުގަިއްބިނާކޮށްފަިއވާ ްތިބެންވާނީ ްތަންތާެގްމުވަްއޒަފުން ްއެ ުހންނަންވާނީ،ްއަދި

ްމިނިސްޓްރީގެްބެލުމުގެްދަށުގަްއެވެ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްމާވަށުްދާއިރާގެްމެންްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

65ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

23ްްވޯޓުްދެްއވީ:

31ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

19ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

.ްމިްއިޞްލާޙުްފާހެއްނުވި.53ް.ްޖުމްލ27ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ53ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެރިވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާަލދެއްވުންްއެދެން.

ް

ްއިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ްމުޙަް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްއުތުރު ްދާއިާރެގްފުވައްމުލަކު ްއިސްދޫ ްހުށަހަޅުއްަވއި، ްޙަސަން ްރަފީޤު އްމަދު

ވަނަްމާއްދ3ްްާޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމުްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާްިއޞްލާޙު.ްބުނެވިިދޔަްޤާނޫނުގެް



73 

 

ް ްއިޚްިތޞާޞް. ްނެރުުމގެ ްފަތުވާ ްދީނީ ްއިޞްލާުޙކުރުން. ްގޮތަށް 3ްްއަންނަނިވި ް)ހ(. ްމާއްދާގެ ްޤާނޫނަށްްވަަނ މި

ްޤަރާރަކުންް ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްނަމުަގއި ްމަރުކަޒުގެ ްބެހޭ ްފަރުާވއާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެކު ްފެށުމާ ޢަމަލުކުރަން

ްއެވެ.ްއިސްލާމްދީނުގެްޢިލްމުވެރިންގެްމެދުގައިްޚިލާފުއެދި ްއުފައްދަންވާނެ ްއަލަްށްމަރުކަޒެއް ަފއިވާްޮބޑެތިްމައްސަލަތަކާއި

ްމަްއސަލަ ްދީނީ ްއިޚްތިޞާްޞްފަޅުވާ ްނެރުމުެގ ްފަތުވާ ްަބޔާންކޮށް، ްޙުކުމް ްއިސްލާްމދީނުގެ ްދިރާާސކޮށް، ްުގޅިގެން ތަކާ

ްއޮްފް ްމިނިސްޓްރީ ްއެކު ްފެށުމާ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނަށް ްމި ް)ށ( ްމަރުކަޒަށެވެ. ްމި ްަވނީ ްލިބިގެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ރްޒގެްދަށުންްމިހާރުްހިނގަމުންްއަންނަްފިޤުހުްއެ ްއެފެއަ ްެއވެ.ް)ނ(އިސްލާމިކު ްއުވުނީ މިްމާއްދާގެް)ހ(ގަިއްް-ކަޑަމީ

ބަޔާންކޮށްފަިއވާްދިވެހިރާއްޭޖެގްފަތުވާއާްބެހޭްމަރުކަޒުްއެކުެލވިގެްނވާްގޮތާއިްއެްމަރުކަުޒްހިންގާނެްގޮުތގެްަގާވއިދެއްްިމް

ް ްފަށާތާ ްޢަމަލުކުރަން ްެއުކލަވާލ6ްަޤާނޫނަށް ްފަރާތުން ްމަރުަކޒުގެ ްތެޭރގައި ްާޝއިޢުކުރަންވާެން)ހައެްއ(ްމަސްދުވަހުގެ އި

ް)ރ( ްދައުލަތަށާިއްް-އެވެ. ްިދވެހި ްއިރުޝާދުލިބިގަތުމަކީ ްފަރުވާަތކުން ްމަރުަކުޒގެ ްބަޔާްނވެގެްނވާ ް)ހ(ގަިއ ްޤާނޫނުގެ މި

ްކަމެެކވެ.ް)ބ( ްލާޒިުމވެގެްނވާ ްމައްޗަށް ްމުައއްސަސާަތކުގެ ްއެންެމްް-ދައުލަތުގެ ްމަރުަކޒުގެ ްބެހޭ ްފަުތވާއާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްހާސިލްކޮށްގެންްއިސްވެިރޔަކަ ްޢިލްމު ްއިޚްތިޔާރުކޮްށ،ްޢައްޔަންކުރާ،ްޝަރްޢީ،ްިފޤުހީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުންނާނީ ށް

ް ްއިތުރަށް ްއިސްވެރިާޔގެ ްއެންމެ ްއަދި ްޢިލްމުވެރިއެކެވެ. ްދިވެހި ްެއކުލެިވގެންާވ6ްްހުރި ްމައްޗަށް ްމެންބަރުންގެ )ހައެއް(

ްހާސިލްކޮށްގެ ްފިޤުހު ްއިސްލާމް ްފިޤުހު، ްމިްޝަރްޢީ، ްެއވެ. ްއޮންނަްނވާނެ ްއެއް ްކޮމެޓީ ްދާއިމީ ްޢިލްމުވެރިންގެ ްތިބި ން

ް)ޅ( ްެއވެ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢައްޔަންކުރާނީ ްވެސް ްމެންބަރުން ްމަރުކަޒަީކްް-ކޮމެޓީގެ ްބެހޭ ްފަތުވާއާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް.ސިޔާސީްނުފޫޒުންްެއއްކިާބވެެގންވާ،ްމިނިވަން،ްމުސްތަިޤއްުލްތަނަކަށްްވާންވާނެްެއވެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމުްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

65ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:
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14ްްވޯޓުްދެްއވީ:

32ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްމިްއިޞްލާޙުްފާހެއްނުވި.46ް.ްޖުމްލ24ްަދުް.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދ46ަވޯޓުަގއިްބަިއވެރިވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްންްއެދެން.އޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާަލދެއްވުްދެން

ް

ްއިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްުކރެންދޫ ްހުށަހަޅުއްވަިއ، ްމުއްޠަލިބު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ްާތއީ ްމޫސާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްމިއީ ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހެޅިފަިއވ83ްްާދުކުރަްއވާފަިއވާ ްދަށުން ް)ށ(ގެ ްމާއްދާެގ ވަަނ

ް ްޤާޫނނުގެ ްބުެނވިދިޔަ 4ްްއިޞްލާޙެއް. ް)ނ(ގެ ްުހށަހަޅާފައިވާ ްއިތުރުކުރުމަށް ްފަހަތަށް ް)ށ(ގެ ްމާއްާދގެ ވަނ3ްްަވަނަ

ް.އުނިކުރުނ4ްްުއނިކުރުން.3ްްގެް)ނ(.4ްވަނަްނަންބަރުްއުނިކުރުން.4ްްނަންބަރާއިް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްދުްމޫސާްކުރެންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

65ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

18ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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27ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

18ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އިޞްލާޙުްފާހެއްނުވި.ްް.ްމ35ި.ްޖުމްލ18ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ35ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެރިވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްވަގުތުކޮެޅއްް ްބޫޓުކުރަންޖެހޭތީ ްއަލުން ް)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(ްސިސްޓަމު ްއެދެން. ްއިްއަވާވލަދެއްވުން ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ދެން

ްނެގީ.ްމިހާރުްއެްތައްޔާުރވީ.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްއަމީންޢާއްމުްިއއްވާަލދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ްއިްއެވވުން:ްމޭޒުންްއިދާރީ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިާރގެ ްާމވަށު ްހުށަހަޅުއްަވއި، ްމުއްޠަލިބު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ގ2ްްެމެންބަރުްޢަބްދުލްއަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވްއިޞްލާޙު.ްބުނެވިދިޔަްޤާނޫނުގެް

ވިްގޮތަށްްައކުރެއްްއިތުރުކޮށް،ްއެްއަކުަރީކްއެްމާއްާދގެް)ށ(ްކަމަށްްހަމަޖައްސައި،ްއެހެންްއަކުރުތަްއްފަހަތައްްއަންނަނި

ް ްޢައްޔަންކުރުމާ،2ްްތަރުތީބުކުރުން. ްމުދިމުން ްއިމާމުންނާއި ްނަމާދުގެތަކަށް ްމިސްކިތްތަާކއި ް)ށ(، ްމާއްދާގެ ް ވަނަ

ްނީްމިިނސްޓްރީންނެވެ.ްއިމާމުންނާއިްމުދިމުންނާްގުޅޭްކަންތައްތައްްބަލަހައްޓާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަށްްވޯުޓދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރު.ްމާވަށުްދާއިރާގެްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

65ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

21ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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25ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

14ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްމިްއިޞްލާޙުްފާހެއްނުވި.46ް.ްޖުމްލ24ްަށްްބޭނުންވާްއަދަދުް.ްފާސްވުމ46ަވޯޓުަގއިްބަިއވެރިވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާަލދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްހުށަހަޅުއްވަިއ،ްުގރައިދޫ ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ މާވަށު

ްމެންބަ ްޤާނޫނުގެ ްހަވާލާދެވުނު ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްރިޟާ ްއިބްރާހީމު ްފަހަތަށ2ްްްރު ް)ނ(ގެ ވަަންމާއްދާގެ

ންްޤާނޫނެއްގައިްެއހެންްގޮތަކަށްްބަޔާންކޮށްފައިް)ރ(.ްއެހެވަނަްމާއްދާގ2ްްެއަންނަނިވިްގޮތަށްްައކުރެއްްިއތުރުކުރުން.ް

ްބަޔާންކުރާ ް)ހ(ގައި ްމާއްދާގެ ްމި ްހިނގަންްްވީނަމަވެސް ްފެށިގެން ްތާރީޚުން ްޢަމަލުކުރަންފަށާ ްޤާނޫނަށް ްމި ުއސޫލު

ްްެއވެ.ްތަކުގެްމައްޗަށްްވެސްްހިނގާނެފަށައި،ްއެްއުސޫލުްއެހެންްާޤނޫނު

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަށްްވޯުޓދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރު.ްްއްވިްމެންބަރު:ހުށަހެޅު

ްގުރައިދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމުްރިޟާ.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

66ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:
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16ްްވޯޓުްދެްއވީ:

25ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

17ްްްްްްދެްއވާ:ވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނު
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްމިްއިޞްލާޙުްފާހެއްނުވި.41ް.ްޖުމްލ21ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ41ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެރިވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާަލދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްރީއިދާ

ްދާއިރާެގްޢި ްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްފަރެސްމާތޮޑާ ްހުށަހަޅުއްަވއި،ްވިލިމާަފންނު ްމުްއޠަލިބު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްއޒަްތތެރި

ް ްޤާނޫނުގެ ްބުނެވިިދަޔ ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއާވފައިވާ ްމަނިކު ްޙުސައިން ްނިހާނު ްއަޙްމަދު ްމާއްދާގ4ްްެމެންބަރު ވަނަ

އިސްލާމްދީންްނޫންްއެހެނ5ްްްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ގ4ްްެ.ްވަނަްނަންބަރުގެްފަހަތަށްްނަންބަރެއްްއިތުރުކުރުނ4ްްް)ނ(ގެް

ްބެލެވޭް ްކަމަށް ްޝިޢާރު ްދީންތަކުގެ ްއެހެން ްނޫން ްއިސްލާމްދީނު ްހެދުމާއި ްތަންތަން ްއަޅުކަންކުާރނެ ްމީހުން ދީންތަކުގެ

ްތަކެތިްވިްއކުމާއިްގެންގުޅުާމއިްއިޝްތިހާރުކުރުން.ް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާްގޮތަށްްވޯުޓދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް
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66ްްންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެ

53ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްމިްއިޞްލާޙުްފާްސވެއްޖެ.53ް.ްޖުމްލ27ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ53ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުްނގެްއަދަދުް

ްވުންްއެދެން.އޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާަލދެއްދެންް

ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްރީއިދާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްުކރެންދޫ ްހުށަހަޅުއްވަިއ، ްމުއްޠަލިބު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ް ްޤާނޫނުގެ ްބުނެވިދިޔަ ްއިޞްލާޙު. ްތާީއދުކުރައްވާަފއިާވ ްމޫސާ ްއަޙްމަދު 4ްްމެންބަރު ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަަނ4ްްވަނަ

ް ްއިތުުރކުރުން. ްނަންބަރެއް ްފަހަތަށް ްއިތުރުކުރުން.4ްްްނަންބަރުގެ ްނަންބަރެއް ްފަހަތަށް ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަަނ

އިސްލާމްދީންްފިޔަަވއިްއެހެންްދީންތައްްރާއްޖޭަގއިްކުރިއެުރުވމަށް،ްނުވަތަްފެތުރުމަށްްބޭރުެގްފަރާތްތަކުންްއެހީްހޯދުމާިއް

ްން.ްލިބިގަތު

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަށްްވޯުޓދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމަދުްމޫސާ.ކުރެންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:
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ް

66ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

52ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މިްއިޞްލާޙުްފާްސވެއްޖެ.ް.52ް.ްޖުމްލ27ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ52ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުްނގެްއަދަދުް

ްޤާނޫނުް ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯަޓށް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްނިމުނީ. ްދަންނަވައި ްވޯޓަށް ްއިޞްލާޙަކަށް ްހުރިހާ ހުށަހެޅިފައިވާ

ް 94/6ްނަންބަރު ްބިލުް، ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްހިމާޔަތްކުރުމުގެ ްއެއްބަިއވަންތަަކން ްދީނީ ދިވެހިރަްއިޔތުންގެ

ް ްގެންނެވި ްމެންބަރުންނަށްްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްފާސްކުރުމާ ްގޮތަށް ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްއެކު އިޞްލާޙުތަކާ

ްްދެއްވުމަށް.ނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުިއގަންފެނިވަޑަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

66ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

16ްްވޯޓުްދެްއވީ:

45ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްަބއިވެިރވި 61ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .31ް ްޖުމްަލ ްޤާނޫނ61ްު. ްއެހެންކަމުން .

ް ްޤާނޫނަށ6ްް/،94ނަންބަރު ްހިމާޔަތްކުރުމުގެ ްއެއްބަިއވަންތަަކން ްދީނީ ްބިލުްްދިވެހިރަްއިޔތުންގެ އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ
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ްނިންމެވުމާް ްމަޖިލީހުން ްމިގޮތަށް ްނުވި. ްފާހެއް ްގޮތަށް ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްއެކު ްއިޞްލާޙުތަކާ ްގެންނެވި މަޖިލީހުން

ނޑުްވޯޓަކަށްްދަންނަވަންޖެހޭ.ްއެްވޯޓަށްްމިހާރ85ްްުގުިޅގެންްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެް ވަނަްމާއްދާގެް)މ(ގެްދަށުންްއަޅުގަ

ްދަންނަވާނަ ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްނަންބަރ85ްްުން. ްޤާނޫނު ްމަތިން ްގޮުތެގ ްވާ ް)މ(ގައި ްމާއްދާގެ ވަަނ

ދިވެހިަރއްޔިތުްނގެްދީނީްއެއްބަިއވަންތަކަންްހިމާޔަތްކުރުމުގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުެގނައުމުގެްބިލުްއަނބުރާްކޮމިޓީް،94/6ް

ްފެނިވަޑަިއަގންނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަްށްދަންނަވަން.ްްއަށްްފޮނުވުމާްމެދުްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުންނަށް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

66ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

63ްްވޯޓުްދެްއވީ:

12ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުންްރަްއޔިތުންެގ65ް.ްޖުމްލ33ްަ.ްފާްސވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ65ްުަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެްއަދަދުްްވޯޓުަގއި

ް ްގަާވއިދުެގ 85ްްމަޖިލީހުގެ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްމަތީން ްގޮުތގެ ްވާ ް)މ(ގައި ްމާއްދާގެ 94/6ްަވނަ ްަރއްޔިތުންެގް، ދިވެހި

ްޤާނޫނަ ްހިމާޔަތްކުރުމުގެ ްއެއްަބއިވަންަތކަން ްފޮނުވަްންދީނީ ްއަްށ ްކޮމިޓީ ްއަނބުާރ ްބިލު ްއިްޞލާޙުގެނައުމުެގ ށް

ްކަމުަގިއް ްފޮނުވިއްޖެ ްބިލުްއަނބުރާ ްމި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްކަންކަމާ ްއިޖުތިމާޢީ ްފާސްވުާމްގުޅިގެން ފާސްވެއްޖެ.ްމިގޮތަށް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއޮތީ ްމި ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ 2111/8ްނިންމަން. ްހުންނަްނުކުޅެދުންތެ، ރިކަން

މީހުންގެްޙައްޤުތައްްަރއްކާތެިރކުރުމާއިްމާލީްއެހީތެރިކަންްޯފރުކޮށްދިނުމުގެްޤާނޫނަށްްއިްޞލާޙުގެނައުމުެގްބިލު،ްކޮމިޓީްން

ްނިންމެވިްގޮތަށްްފާސްކުރުމަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް



81 

 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

67ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

64ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްަބއިވެިރވި 64ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް ްޖުމ33ް. .ް ްޤާނޫނ64ްުަލ ްއެހެންކަމުން .

ް 2111/8ްނަންބަރު ްއެހީތެރިކަްން، ްމާލީ ްަރއްކާތެިރުކރުމާއި ްަޙއްޤުތައް ްމީހުންގެ ްހުންނަ ނުކުެޅދުންތެރިކަން

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލުްކޮމިީޓންްނިންމެވިްގޮތަށްްފާސްވެްއޖެ.ްދެންްމިްއޮތީްރައްޔިތުންެގް

ްގަާވއި ްމަޖިލީހުގެ ްއިޞްލާެޙއ217ްްްދުެގ ްޭއަގއި ްދެްނނެވުން. ްވޯޓަށް ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހަޅުްއވާަފއިާވ ްއަށް ްމާއްދާ ަވނަ

ްހުށަހެޅިފައިވޭ.ްއެހެންވީާމ،ްއެްއިޞްލާޙުްމަޖިލީހަށްްއިއްވާލަެދއްވުމަށްްއަމީންޢާއްމުްއަރިހުންްއެދެން.

ް

ް

ްެވވުން:އިދާރީްމޭޒުންްއިއްް

ްމެ ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްމެންބަރުްކުޑަހުވަދޫ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކެލާ ްހުށަހަޅުއްވަިއ، ްޢާމިރު ްއަޙްމަދު ންބަރު

ްޢަބްދު ްهللا ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުުކރައްވާަފއިވާ ްވަނީްް-217މަޢުޞޫމު ްއެ ްބުނެފައި ްކަމަށް ްޕާީޓ ްނިސްބަތްާވ ސަރުކާރު

ްޕާ ްސިޔާސީ ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްނުވަތަ ްއަށް ްޕާޓީ ްނިސްބަތްވާ ްރަްއޔިތުންެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްތެރެއިން ޓީތަުކގެ

ނޑަައޅާްޕާޓީްއަށްްނުވަތަްޕާޓީތަކަށެވެ. ްމަޖިލީހުގައިްސަރުކާރުްތަމްީސލުކުރުމަށްްޓަކައިްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމަޢުޞޫމު.هللاްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

67ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

42ްްވޯޓުްދެްއވީ:

24ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްް:ވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުންްރަްއޔިތުންެގ66ް.ްޖުމްލ34ްަ.ްފާްސވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ66ްުވޯޓުަގއިްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ް ްގަވާއިުދގެ ްނ217ްިމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީން ްޢާއްމު ްދިރާސާކުރުމަށްފަހު ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅާފައިވާ ްއަށް ްމާއްދާ ންމެވިްަވނަ

ްމާފަންނުް ްއޮތީ ްމި ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްދެން ްއަޅުަގނޑު ްފާސްވެއްޖެ. ްއިޞްލާޙު ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްރިޕޯޓަށް ގޮތުގެ

ްދޭންފަށާފައިާވް ްރައްޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ދެކުނު

ް''ާއސަން ްއިންޝުއަރެންސް ްފެާނއިްހެލްތު ްކަރަންޓާއި ްަރށްރަށުގެ ްސުވާލުއުފެދި، ްމެދު ްގެންެދވޭެނކަމާ ްކުިރއަށް ދަ''

ްއެކު،ް ްނެތުމާ ްމަގެއް ްގެންެދވޭނެ ްކުރިއަށް ްމަޝްރޫޢުތައް ްމަގުހެދުމުގެ ްބޯހިޔާވަހިކަމާއި ްފަޅުހެދުމާއި ްއަދި ނަރުދަމާ

ްމަޖި ްޤަރާރު ްމި ްހުއްޓާލުން. ްހޭދަ ްކުރާ ްރީތިުކރުމަށް ްމޫނުމަތި ްިޢއްޒަތްތެރިްސަރުކާރުެގ ްމެދު ްބަލައިގަތުމާ ލީހުން

ްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށްްަދންނަވަން.

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

67ްްގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުން
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23ްްވޯޓުްދެްއވީ:

41ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްަބއިވެިރވި 63ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .32ް ްޖުމްލަ ްމާފަންނ63ްު. ްއެހެންކަމުން .

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްދޭންފަށާފައިާވްްދެކުނު ްރައްޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމު މެންބަރު

ްފެާނއިް ްކަރަންޓާއި ްަރށްރަށުގެ ްސުވާލުއުފެދި، ްމެދު ްގެންެދވޭެނކަމާ ްކުިރއަށް ް''ާއސަންދަ'' ްއިންޝުއަރެންސް ހެލްތު

ްމަޝްރޫޢު ްމަގުހެދުމުގެ ްބޯހިޔާވަހިކަމާއި ްފަޅުހެދުމާއި ްއަދި ްއެކު،ްނަރުދަމާ ްނެތުމާ ްމަގެއް ްގެންެދވޭނެ ްކުރިއަށް ތައް

ްދެންް ްފާހެއްނުވި. ްބަލައިގަންނަން ްމަޖިލީހުން ްޤަރާރު ްމި ްހުއްޓާލުން، ްހޭދަ ްކުރާ ްރީތިކުރުމަށް ްމޫނުމަތި ސަރުކާރުގެ

ްނަޝީދުް ްމުޙައްމަދު ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުުނ ްކުޅުުދއްފުށީ ްދަްނނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެިރްހު ްގޮަތކަށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމެދު ްބަލައިގަތުމާ ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްުކށުގެ ްޖިންސީ ށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްމެންބަރުންްވޯޓުދެއްވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކުޅުދުއްފުށީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

67ްްަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަ

61ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ށީް.ްއެހެންކަމުންްކުޅުދުއްފ61ު.ްޖުމްލ31ްަ.ްފާްސވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ61ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުްނގެްއަދަދުް

ްމަޖިލީހުންް ްބިލު ްކުށުެގ ްޖިންސީ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިާރގެ ދެކުނު

ްކަމަށްް ްފޮނުވިއްޖެ ްބިލު ްމި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއިޖްތިމާޢީ ްމަޖިލީހުގެ ްއެކު ްފާސްވުމާ ްމިގޮތަށް ްފާސްެވއްޖެ. ބަލައިގަތުމަށް

ނަްމާއްދާްއަށްްހުަށހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙުްޢާއްމުްޮކމިޓީްއިންްދިރާސާކުރަްއަވއިްވ217ްަނިންމަން.ްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދެގް

ްގަސްުތކުރަނީް ްމިހާރު ްވޯޓަްށްދެންނެވީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑު ްއިޞްލާޙަކަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްގޮތުެގްރިޕޯޓަށް ނިންމެވި

ވަނ217ްްަރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެްއެްރިޕޯޓު،ްއިސްވެދެންނެވިްިއޞްލާޙާްއެކުްރިޕޯޓަށްްވޯޓަށްްދަންނަވަން.ް

މާއްދާްއަށްްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްއިޞްލާޙުްދިރާސާކުރެްއވުމަށްަފހުްޢާއްމުްކޮމިޓީްއިންްނިންމެވިްގޮުތގެްރިޕޯޓަށްްގެންެނވިް

ްވޯޓުދެް ްގޮތަކަށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްފާސްކުރެްއވުމާ ްއެކު އްވުމަްށްއިޞްލާޙާ

ްދަންނަވަން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

67ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

45ްްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުންްރަްއޔިތުންެގ66ް.ްޖުމްލ34ްަފާްސވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދުް.66ްވޯޓުަގއިްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ަވނަްމާއްދާްއަްށްހުށަހަޅާފައިާވްއިޞްލާޙުްދިރާސާކުރުމަށްފަހުްޢާއްމުްކޮމިޓީްއިންްނިންމެވ217ްްިމަޖިލީހުގެްގަާވއިުދގެް

12ްނަންްފާސްެވއްޖެ.ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުްގޮތުގެްރިޕޯޓުްމަޖިލީހުންްގެންނެވިްއިޞްލާޙާްއެކުްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދަށްްގެން

ްމިްނިމުނީ.ް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްއެޖެންާޑ13ްައއިޓަމު ްކުރިއަްށގެންދާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަށުން ްއައިޓަުމގެ ްމި ްމަސައްކަތްތައް. ްއެހެން ްއިތުުރ .

ޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްހުށަހަޅުްއވާަފއިާވ،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަަލްވިލުފުށީްދާއިރާގެްިޢއްް-11.4އައިޓަމު،ް

ްއެއްްޮތއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުންދަ ްރައީްސ ްރައީްސ، ްފާސްކޮށްފައިްޢިއްޒަތްތެރި ްތި ްދެންމެ ްކޮޅަށްތެދުވުމަކީ ްމެންބަރުން ނިކޮްށ

ްމެންބަރުންް ްބައެއް ްމަނިކުފާނު ްއެހެްނވީމާ، ްޚިލާފުކަމެއް. ްަގވާއިާދ ްޤާނޫނާއި ްސީދާ ްަހމަ ްގަާވއިުދގައި އިޞްލާޙުކުރި

ް ްޓަކައި ްއަށް ްޑިމޮކްރަސީ ްމިތާނގެ ްދޫކޮށްލައްާވފައި ްސަމާސާކޮށް ްކުރައްާވިއރު ްކަންތައް އަޑުއުފުލީމަްއެހެން

ްަރއީސްް ްމެންބަރަކަސް ްބޮޑު ްކިތަންެމ ްއެހެްނވީމާ، ްއެްއިކބާވުން. ްއިންޞާފުން ްެއއީ ްިއްއީވމަ، ްނަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވާހަކަދަްއކަނިކޮށްްކޮޅަށްތެުދވުމަކީްއެއީްކުށެއް.ްކުށްވާނީްކުަށކަށްްރައީސް.ް
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކަަމށް ްއެއް ްނުކުތާ ްބެހޭ ްމަނާކަމެްއ.ްްނިޒާމާ ްތެދުވުމަކީ ްކޮޅަށް ްވާހަކަަދއްކަިނކޮށް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ބަލައިގަންނަން.

ް ްއަިއޓަމު ްއެޖެންޑާ ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަަވން. ްިއށީނދެވަޑަިއގަތުމަށް ްބޭފުޅުްނ ްތިއްެބވި ްދަނީ.11.4ްްކޮޅަށް ްމި އަްށ

ްހުށަހަޅުއް ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 9/2119ްވާފަިއވާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮްށފައިވާްމީހަކަްށްދޭންޖެހޭްރަްއކާތެރިކަމާއިްއިނާޔަތްަތކާްބެޭހްޤާނޫނަށްްއިޞްލާުޙގެނައުމުގެް

ް ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޮއތީ، ްމި ްބާކީ ްަވގުތު ްގެްނދިއުން. ްކުރިއަށް ްބަހުސް 56ްްބިލުގެ ްޕީ.ޕީ.އެމަށް 25ްިމނެޓުއިރު.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމިނެ ްހުރިހާ ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްނައިފަރު ްއަްށ، ްޑީ.އާރު.ޕީ ޓުއިރު.

ް ްއަށް ްޑީ.އާުރ.ޕީ ްދަންނަވަން. ްއިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ްވެސް ްވަީނ27ްްމެންބަރުން ްވަގުތު ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ މިނެޓުއިރު.

މިނެޓު.ްވަިކްޕާޓީައކަށްްނިސްބަތްނުާވްމިހާތަނަށްްދެްމެންބަރަކ5ްްުޓީްއަށްްމިނެުޓ.ްޤައުމީްޕ5ްާހަމަވެފަ.ްޕީ.އޭްއަށްް

ް ްމެންބަރަކަށް ްޮކންމެ ްވަނީ. ްއެންމ5ްްެވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއި ނޑު ްއަުޅގަ ްލިބިަވޑަިއގަްނނަވާނެ. ްފުރުޞަތު މިނެޓުިއރުގެ

 ޢަލީްވަޙީދަށް.ްފުރަތަމަްފުރުޞަތުއަރުވަންްމިްއޮތީްތޮއްޑޫްާދއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރު
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ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުްމަުޑކޮށްަލނީ،ްނުކުންނަންްބޭނުންވާްމެންބަރުންނަށްްޖާގަދިނުމުގެްގޮތުން.ް ްރައީސް،ްއަުޅގަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނުކުމެވަަޑއިގަތުމަ ްގޮތަށް ްދަތިނުވާނެ ްމެންބަރަށް ްގޮތަށްްވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ްނުގެއްލޭ ްކޯރަމް ްފުރުޞަތުއަުރަވން. ށް

ނޑުްފުރުޞަތުއަުރވަން. ްނުކުމެވަަޑއިގަންަނވަންވާނީ.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްައޅުގަ

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްރައީސް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްބަލައިގަތީީތް، ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްބޮުޑ ްނަމަވެްސ، ްކުަޑކުޑަ ްެނގި ނޑު އަުޅގަ

ްއެއްެޗްއް ްހުރިހާ ްމި ްެވރިކަމާ ްޤާނޫނުގެ ްދެކޭގޮތުަގއި ްައޅުަގނުޑ ްޝުކުރުއަދާކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ މަނިކުފާނަށް

ްވެސް.ްމިއަދު ްމެންބަރުން ްނަގަންޖެހޭ ްވަރަށްްސީރިއަްސކޮށް ްވެސް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއޮތްްްރައްކާކުާރއިރު ްމި ކުރިމަތީގައި

ްރައްކާތެރިކަމާިއް ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަްށ ްކޮށްަފއިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއޮތީ ްމި ްމީަގއި ްބަލައިލާއިރު އިޞްލާޙަށް

ިމް،2119/19ްމީގައިްމިްއޮންނަނީްޤާނޫނުްނަންބަރުްްނަްއިޞްލާޙުްގެނައުުމގެްިބލު.އިނާޔަތްތަކާްބެހޭްޤާނޫނަށްް...ވަ

ްޤާ 3ްްނޫނުގެ ްޢިނާޔަތް ްމާލީ ްއޮންނަނީ ްމި ްއޭގައި ްއިޞްލާޙުކުުރން. ްގޮތަށް ްައންނަނިވި ްމާއްދާ ްއޭގައ3ްްިވަނަ )ހ(.

ްއެް ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ްކުށްވެރިނުވެ، ްމީހަކު ްހުރި ްމަޤާމުގަިއ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއޮންނަނީ ްމި ލިޔެފައި

ްގޮ ްއިނާޔަތެއްގެ ްމާލީ ްނަމަ ްވަކިވެއްޖެ ްމަޤާމުން ްމަހަކު ްޮކންމެ ްއަދ111،51ްްިތުަގއި ްދޭންވާނޭ. ްދައުލަތުން ރުފިާޔ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްެއްއްދައުރަށްވުެރްގިަންދައުރުްޮކށްފައިވާްމީހަކަށްްމާލީްއިނާަޔތެއްެގްގޮުތގަިއްކޮންމެްމަހަކުް

ްޢިއްޒ111،75ްަ ްމިީއ. ްއިޞްލާޙެއް ްއޮތް ްލާފައި ްމިގޮތަށް ްދޭންވާނޭ، ްދައުލަތުން ްރައީސް،ްރުފިޔާ ތްތެރި

ްމިް ްނޫން ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމަކަށް ްލާތަން. ްއިޞްލާޙު ްމީހުންނަށް ްއަބަދުވެސް ްފެންނަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވަރަްށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްލަނީ. ްއިްޞލާޙު ްމި ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްލަނީ. އިޞްލާޙު

ްރަީއސުލްޖުމްހޫ ްކަމެއް. ްއަްލއުސްތާޛުްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްރަީއސް ްުކރީގެ ްހާލެްއގައި ްެއއްެވސް ްޤާނޫަނކީ ރިއްޔާކަމުގެ

ްއޮތްް ްހަދާފައި ްމީހުންނަށް ްހުިރހާ ްވެރިކަްނކުރާ ްާރއްޖޭގެ ްޤާނޫނެއްްނޫން.ްެއއީ ްހެދި ްެއކަނި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް މައުމޫން

ްއަުޅގަ ްތެރެއަްށ ްތަރަހަިއގެ ްޤާނޫނީ ްރައީެސއްގެ ްކުީރެގ ްއެހެންވީމާ، ްކެްނޑިޑޭުޓްޤާނޫނެއް. ްިރޔާސީ ްޕާޓީގެ ނޑުމެންެގ

ދިއުމުން،ްއެްމަނިކުފާނުްދެެކްހިތްޕުޅާނުވާތީްމުޅިްސިސްަޓމުްޖަގަޑާކޮށްލުމުގެްގޮތުންްިއޞްލާޙުލުމަކީްރަނގަޅުްކަެމއްް

ނޑުމެން ެގްނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެންެގްމިްރާއްޖޭގެްތަަރއްޤީްާއއިްމިްރާްއޖޭގެްމާދަމާްއޮތީްކުީރގެްރަީއސުންނާްއަދިްއަުޅގަ

ްއަޅުގަް ްއެހެންވީާމ، ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްގޮތަކުްނ، ްޢަމަލުކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮަތށް ްހިނަގއިދިަޔ ްކަން ނުޑްކުރިން
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ްއަޅުްދެކޭގޮތުް ްދެން ްަދއްކާތީ.ްގައި ްވާހަކަ ްލާރީގެ ްއަބަދުެވސް ްމަޖިލީހުގައި ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްހައިރާްނވޭ ްވަރަށް ނުޑ ގަ

ްައލްމަރު ްއަްލއަޚް، ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކަމަށް ްވެްސްއެ ްުގޅިގެން ްައވަހާރަކޮށްލުމާ ްޑރ.އަފްރާޝީމު ހަފްތާެވގެްނ2ްްޙޫމު

ްއަވަހާރަކޮށްިލް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްފިަޔވައި ްފަިއސާގެްވާހަކަެދއްކުން ްދޭނެ ްގޮތުން ްިއމްތިޔާޒެްއގެ ްމިތާނަގއި ދިޔައިރުްވެސް

ައޅުަގނޑުްއެކަމާްހިތާމަކުރަން.ްއަޅުަގނޑުމެންްްގާތިލުންްހޯދަންްމިއަދާްހަމައަށްްކުރެވުނުްކަެމއްގެްސުވާލުުނއުފެއްދޭތީ

ްއަިދް ްާއއި ްފުރާނަ ްަރއްޔިތުންގެ ްރާއްޭޖގެ ްހަލާކުކޮށް، ްރާއްޖެ ްމި ްދާންވީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަހަތުން. ްގާތިލުންގެ ދާންވީ

ްބިރުގަ ްދައްކަން ްވާހަަކ ްއެ ްހޯދަން. ްމީހުން ްިތބި ްފޮރުވިފައި ްނުރައްކާކުރަމުންދާ ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ްމި ްމިއަދުްމުދަލާ ނެ

ްެގއްިލގެންދާނެ.ް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްާރއްޖެ ްމި ްނަމަ، ްވަނީ ްކަމުގަިއ ްޖެހިއްޖެ ފަހަތަށް

ްިއމްތިޔާޒުތަާކއިްރައްކާތެިރކަމާ،ްއަދިްއިނާޔަތްދޭންްތާއީދުކޮްށް އަޅުަގނަޑކީްހަމަްޑރ.އަފްރާޝީމުގެްޢާއިލާްއަށްްވެސް

ްއަޅު ްމެންބަރެއް. ްދިން ްެވސް ްކުރިއަްށްވޯޓު ްބޭނުްނވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި ްހިތުން. ްލާ ްލީ ްވޯުޓ ްއެ ްހަމަ ަގނޑު

ްިމް ްމިތާަގއި، ްވެސް ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްނިމިގެންދާއިރު ްބިެލއް ްއިމްތިޔާުޒގެ ްަމޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ އޮތްތާނަގއި

ްމެންބަރަ ްމެންބަރަކަްސ،ްއަިދްއެްގޒިސްޓިން ްކުަރއްވާަފއިވާ ްރައީސްކަން ްމެންބަރުންނަށްްމަޖިލީހުގައި ްކުރީގެ ްއަދި ކަސް

ްހަމަޖެހެން.ް ްއިނާޔަތްތައް ްއިމްތިާޔޒުތަކާއި ްއެ ްގޮަތކަށް ްައގުަވޒަންުކރެވޭ ްމަސަްއކަތުގެ ްކޮށްފަިއވާ ްމެންބަރުން ްެއ ވެސް

ްނޫން. ްެއއް ްވާހަަކ ްހޯދާ ްެއއް ްލޮރީ ްކާރަާކއި ްޑަމްޕަރަކާއި ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްާހލެއްަގއި ްެއއްެވސް ްއަީކ ްމާނަ ްއޭެގ

ްރައީސް.ް ްނޫން،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެކަންޏެއް ްމެންބަރުން ްއަދި ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްއުޅެވޭނެ ްމުޖުތަމަޢުގައި އެހެންނަމަވެސް،ްމި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްދައްކަނީ. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތީމަ ްވާހަކަ ްއިާނޔަތެްއެގ ްމީަގއި ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު އެއީ

!ްމިސާލަކަށް،ްހުރާަގއިްހިނގާދިޔަްހިތާމަވެރިްހާދިސާ.ްއަޅުަގނޑުމެންްދިވެހިންްއެބަޖެހޭްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްބައްލަވާ

ްނިއުސްް ްކީ ްކުރީދުވަހު ްގޮުތން ްއޮތް ްއަުޑިއވިފައި ްއަޅުަގނޑަށް ްހަނދާންނެތޭލެއް. ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަވަހޭ ހާދަ

ްވަ ްއޮތީ. ްގޮތަށް ްއޮތް ްެއ ްހަމަ ްވެސް ްކޭމްޕު ްހުރާގެ ްގޮތުން ްފެނުނު ްއެއް.ްއާޓިކަލަކުން ްހާދިސާ ްހިތާމަވެރި ރަްށ

ްޢާއިލާތަކަށްް ްލިބުނު ްިހތާމަތައް ްދިމާވި ްހާދިސާ ްއެ ްދައުަލތަކުން ްދިވެހި ްއެނިގގެން ނަޑަކށް ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ކޮށްދިންްއެްއވެސްްކަެމއްްނެްތ.ްއަދިްޭއގެއިތުރުންްކޮންމެްމަހަކުްކުށެއްްނެތްްދިވެހިްަރއްިޔތުންތަކެއްްމަރަމުންދިޔައިރުް

މީހުންނަށްްވެސްްކޮށްދިންްކަމެއްްނެތް.ްމިއީްމިއަދުގެްިދވެހިްސަރުކާރުންްވެސްްމިްަކމަށްްޒިންމާވާންޖެހޭނެްކަމެއްްްއެ

ނުޑމެންްމީގެތެރޭގައިްގޮތްތަެކއްް ނޑުމެންްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްހައިސިްއޔަތުންްވެސްްއަުޅގަ އަދިްއަުޅގަ

ްފަހަ ްމަރުގެ ްކަމެއް. ްކަންކަންްނިންމަންޖެހޭ ްމި ްދާންވީ ްައޅުަގނޑުެމން ްދާންވީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން ތަކުން

ނޑުމެންްމިްއެޓެންުޑކުރަނީް އެޮވއިުޑކުރެވޭނެްގޮތަކަށް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްރާއްޭޖގަިއްހުރިްކަންކަމުގެްތެޭރގަިއްއަުޅގަ

ްއެޮވއިުޑކުރުމަ ްމައްސަލަ ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައްަސލައަށް. ްއެ ްއައިމަ، ްއިންތިޚާބެްއެގްމައްސަލަ ްައވަސް ްޓަކައި ށް

ްމައްސަަލް ްއެ ްވާހަކަދަްއކަިއ، ްހަމަނުޖެހުމުގެ ްިސޔާސީ ްޓަަކއި ްއެޮވއިުޑކުރުމަށް ްއަށް ްމައްސަަލ ްއެ ވާހަކަދަްއކަިއ،

ްރުޭހް ްަރއްޔިތުްނގެ ްޓަކައި ްއެޮވއިުޑކުރުމަށް ްމައްސަލަތައް ްއެ ްވާހަކަދަްއކަިއ، ްޑިމޮްކރަސީގެ ްޓަކަިއ އެޮވއިުޑކުރުމަށް
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ްދޭތެރޭްއަޣްލަ ްމިކަމާ ްވެސް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްކަންފަތެއް. ްބީރު ްދެނީ ްމި ްޑރ.ވަޙީދު ްވާހަކަެދއްކީާމްއެއަށް ބިއްޔަުތގެ

ްފަރާތް.ް ްެއއް ްއިްސ ްއެންމެ ްބާުރގެ ްެއއް ްވަިކކުރީމަ ްބާރު ްތިން ްމަނިކުފާނަީކ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ވިސްނަންޖެހޭނެ

ްބާރު ްއިމްތިޔާޒުތަާކއި، ްއޮންނާނެ ްއެންމެންްމަނިކުފާނަށް ްވާހަކަ ްެވއްޓެމުންދާ ްއަނދަވަަޅކަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްއަދި ތަކާ.

އަހަރުްާރއްޖޭގެްވެރިކަމަށްްލެޭވްގޮތަްށ35ްްދައްކަނީއޭ.ްިމކަންްހައްލުކުރާަކށްްނޫޅޭްއެަކކުްވެްސ.ްއަުޅަގނޑުްގޮވާލަންް

ް ްއިޞްލާޙުޮކށް، ްވެސް ްތަން 18ްްއޮތް ްވޯޓުލެވެްނޏާ 18ްްއަހަރުން ްރާއްޖޭގެ ްގޮތަްށްއަހަރުން ްެލވޭ ްވެސް ެވރިކަމަށް

ްރާއްޭޖގެް ްދެޭކގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްނޫން. ްކުރާކަށެއް ްެއކަްނ ްއަޅުަގނޑު ްހާލެއްގައި ްއެްއވެސް ްކުރަން. ކަންތައް

ނޑުމެންެގްތެރޭގައިް މަރ7ްްުމަހުނ7ްްްލީޑަރޝިޕްްމިްދަނީްފެއިލްވަމުން.ްރާއްޖޭގެްލީޑަރޝިޕްްފެއިލްވުންްެއއީްއަުޅގަ

ް ްެއއީ ްމަޖިލިސްްއައިމަ ްަވޒީރުންގެ ްރާއްޖެގެ ްއެއީ ްފެއިލްވުން ްލީޑަރޝިޕް ްރާއްޖޭގެ ްފެއިލްވުން. ްލީޑަރޝިޕް ރާއްޖޭގެ

ް ްިއއްެޔަގއި ްނުވަތަ ްއިހަށްދުވަހު ްނޫްނ ްިއއްޔެ ްެއއީ 24ްްފެއިލްވުން. ްތެރޭަގއި، ްދ24ްްޭަގޑިއިުރގެ ްޚިދުމަތް ގަިޑއިރު

ީއްލީޑަރޝިޕްްފެއިލްވުން.ްއެހެންނެއްނޫންްކުށްތައްްރާއްޖޭގެްގަިޑއިރުގެްތެޭރގައިްބަންދުކުރާށޭްބުނީމާްއ24ްެތަންތަންް

ްޤާނޫނުތައްް ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްމި ްނުކުރެވޭނެ. ްހައްލެއް ްެއގޮތަަކށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހައްލުކުރެވޭނީކީ މުޖުތަމަޢުން

ްލަ ްއިޞްާލޙު ްލާ ްަގާވއިދަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްއެބަޖެހޭ ްމަނިކުފާުނގެްހަދާއިރު އިގެން

ްނޫން.ް ްބަދަލުކުރާކަށެއް ްމިކަން ްގޮތަކަށް ްހިންގޭނެ ްވެރިކަން ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްޑރ.ވަޙީދަށް ްފާސްކުރަންވީ ކޯލިޝަނުން

ްިމް ްޚިލާފަށޭ ްަގވާއިދާ ްވެސް ްެއ ްނުގެންނެވީ. ްތި ްިއޞްލާޙު ްަކނަޑއެޅުމުން ްޕާޓީ ްއިްއވާ ްބަޔާން ްރިޔާީސ ކީްއވެތޯ

ްކައުންސެް ްކޮބައިތޯ ްރާއްޭޖެގްހިނގަނީ. ްމި ްތިއްބަވަނީ. ްތި ްއިސްޖަހަިއގެން ްކީްއވެގެންޯތ ްއަމީންޢާއްމު. ްޖެނެރަލާއި ލް

ްވާނީްއެްއވަރު.ްާޤނޫނުއަސާސީަގއިްތަކުރާރުކޮްށ،ްއަޅުަގނޑުްމިްދަންނަވަނީް ްމާއްދާްއެއް ޤާނޫނާއިްގަާވއިދުަގއިްކޮންމެ

ްހުރިހާް ްޯނންނާނެ. ްއެއް ްމާއްދާ ްދޮން ްކަޅު، ްފަލަ، ްބޮޑު، ްފަލަ، ްމަޖިލީހުގެްްކުރު، ްއެްއވަރު. ްވާނީ ްއެްއ މާއްދާ

ްހަދައިގެންނެއް.ް ްސްލޮޓަކަށް ްޕާކިން ްެއއީ ްޕާކުކޮށްފައި، ްނުތިބެވޭެނ ްބާއްވައިލާފައި ްމާްއދާ ްއެއް ްވެސް ގަާވއިދުަގއި

ްތިބިް ްދެން ްވެސް، ްކޯލިޝަން ްމަނިކުފާނުގެ ްވެސް، ްމަނިކުފާނު ްވެސް ްހާލެއްގައި ްކޮންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ންްވެސްްމިްބަލަނީްވަޙީުދގެްސަރުކާުރްހިފެހެއްޓޭތޯ.ްަވރިހަމަްރައްޔިތުންްކޮންމެްގޮަތކަށްްތިބެންޖެހުނަސް.ްމިއަދުްމީހު

ވެސްްއާސަންަދއާްދެކޮޅަށް،ްއާސަންދަްކުރިއަށްްގެންދަން،ްއޭގެްހެޮޔގޮތުަގއިްގެންދަންްލީްޤަރާރާްދެކޮޅަށްްމިތާނގައިް

ްޢިއްޒަތްތެ ްވޯޓުދެްއވީ. ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ.ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްހިތާމަކޮށް، ްކަންކަމާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ރި

ްޕާލިމެންޓުް ްމި ްއެްއބަސްވުމަކަށް ްިސޔާސީ ްތެރޭަގއި ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްއެުޅވޭނީ ްަހްއލަކަށް ްޤައުމު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްތެރޭގަ ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްދެވޭނީ ްހައްލަަކށް ްޤައުމު ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްގޮްސގެން. ްހިނގައިދިަޔްތެރެއިން ްމި އި

ްކަންދެއްކުމުެގް ްއެއީ ްނޫން ްފިޔަވަެޅއް ްިއޞްލާޙީ ްައޅައިގެން. ްފިޔަވަޅުތަެކއް ްއިޞްލާޙީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަންތައްތަކަށް

ްުޒވާނުން.ްރާއްޭޖގައިް ްނިންމީމަ.ްރާއްޖޭގަިއްއުޅޭ ްބަްނދުކުރަން ްކެފޭތައް ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްމަޖިލީހުން ްަވޒީރުންގެ ގޮތުން

މީހުނ12ްްްފޫޓުްކޮޓަރީަގއ12ްްިފޫޓ12ްްުަގޑިންްނިދަންްވަންނަންޖެހޭްގޭގެްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.6ްްަގޑިނ6ްްްއުޅޭް



89 

 

ްއެބަ.ް 12ްްނިދާ ްއަެނއް ްނިާދފައި 12ްްގަިޑއިރު ްބޭރުގަ.ްއެ ްހުންނަންޖެހެނީ ްމި ްައނެކަކު ްދެނ12ްްްގަިޑއިރު ގަިޑއިރު

ްމީ ްއެ ްކޮންތާކުންތޯ ްދެން ްނިމެންދެން. ްނިދާ ްމީހުން ްއެްއވެްސްނިދަންޖެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަނީ. ްދަންވަރުދަޅައިގައި ހުން

ްއާއިް ްމާލެ ްމި ްޤައުމާއި ްމި ްއެކަމަކު ްނޫން. ްހިތްވަރުދެނީކީ ްއުޅެން ްބޭރަށްނުކުމެ ްމީހުން ްދަްނވަރުދަޅަިއގައި ހާލެއްގައި

ްހައިސިއްޔަތު ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްބަޔާންކޮށްދިނީ ްމި ްގޮތް ްހުރި ްހާލަތު ްރައްޔިތުްނގެ ްމިްމިރާއްޖޭގެ ްދެން ން.

ނޑުްދެެކްހިތްޕުޅާހަމަނުވަންޏާްހިތްޕުޅާހަމަނުވާންވީ.ްކަންްއޮތްްގޮތްްމިއީ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނުޑް ވާހަކަދެްއކީމަްއަުޅގަ

ް ްައވަހާރަކޮށްލިތާ ްހިތާމަކުރަމޭ،ްޑރ.އަފްރާޝީމު ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ްދާއިުރ2ްްދަންނަވާލަން ްވެގެން ހަފްތާ

ްވާހަކަނު ްފަތުރާފައިްގާތިލުންގެ ްތެރޭގައި ްމުޖުތަމަޢު ްމުޅި ްބަލީަގއި ްޝައްުކގެ ްެއކަން ްސިޔާސީކޮްށ، ްެއކަން ދައްަކއި

ްކިތަންމެް ްމީހަަކސް، ްަނސްލެއްގެ ްކޮންމެ ްމީހަކަްސ، ްެއއްގެ ްޕާޓީ ްކޮންމެ ްެއއީ ްދަްނނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ އޮތީމަ.

ްދޫނުކޮ ްބަސްތައް ްބޮޑެތި ްމިކަހަލަ ްމީހަކަސް، ްލިބޭ ްގިނައިން ްމީހުންްއާމްދަނީ ްއެ ްހައްޔަރުކޮްށ، ްހިފައި ްމީހުން ްއެ ށް،

ޝަރީޢަތުގެްކުރިމަްއޗަށްްގެްނދާށޭ،ްއިންސާފުހޯދާށޭ.ްމިްރާއްޖެްހަމަނުޖެހުމުގެްތެރެއަށްްަވއްޓަިއ،ްމިްރާއްޖޭގެްމީހުންެގް

މެއޭ.ްމިްކަންކަންްއަމަންނަގާލަންްމިކަންކަންްކުރާ،ްފަހަތުގައިްތިބިްއެންމެންްހިފައިްހައްޔަރުކޮށްްއަދިްެއވަރަުކންްނުނި

ްހެދޭއިރުް ްޤާނޫނުތައް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހިނގާށޭ. ްކުަރމާ ްކަންަތއްތައް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ްނުވާނެ މާދަނާ

ްބިލް.ް ްއަ ްއޮފް ްުބރަ.ްކޮސްޓު ްވާ ްބައިތުލްމާލަށް ްިލޔަންޖެހޭ ްޤާނޫނެްއގަިއްއެބަ ްގޮތުަގިއްކޮންމެ އަޅުަގނުޑްގަބޫުލކުރާ

މިތާނގައިްސިޔާސީްިވސްނުމެްއގައިްފާްސކޮށްލިއިރުްދަންނަވަންތޯްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް،ްލާމަރުަކޒީްްލާމަރުކަޒީްޤާނޫނު

ްބުރަޮބޑުވޭ.ް ްދައުލަތަށް ްިދވެހި ްސަރުކާރަށް، ްދިވެހި ްއަހަރަކު ްރުފިޔާ ްބިލިއަްނ ްެއއް ްދެކުނުްނ ްއުތުާރއި ޤާނޫނުގެ

ްއަކީ ްވާހަކަ ްދައްކާ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްމިއީ ްރައީސް. ްއިޞްލާޙުވެގެްންޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނުތައް ްކޮމިޓީތަކުން ްމަޖިލީހުގެ .

ްޑިމޮކްރަީސް ްފާސްކުރީމާ. ްބިލު ްެއ ްކިހާވަަރކަށްތޯ ްދަރަނީ ްއިތުރަްށ ްޤައުމު ްމި ްިލޔަންޖެހޭ ްމިހާރު ްއޭަގއި އަންނައިރު

ްއަޅުަގނޑުމެނަ ްކޮސްޓަކީ ްއެ ްއެކަމަކު ްދަންނަން. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތެރެއިްނކަން ްކޮސްޓެްއގެ ްހެދިްއަންނަނީ ްެއއާ ށް

ްއެހެންް ްފަރާތްތަކުން ްބައެއް ްމީުރކަމެއް. ްޑިމޮކްރަސީގެ ްކޮބަިއތޯ ްދެން ްެވއްޖެއްާޔ ްކޮްސޓަކަށް ްވަރުގެ ހިނގައިނުގަެނވޭ

ްދަންނަވަީން ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްގޮތުން. ްފޫހިކޮށްލުމުގެ ްރައްޔިތުން ްދެކެ ްޑިމޮކްރަީސ ްކުރަނީ ކަންތައް

ްމަހަކު ްތެރޭަގއި ްވެްސްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްިދޔައިރު ްފަސާދަވެގެން ްމުޖުތަމަޢު ްމުޅި ްމަރައި، ްމީހަކު އެއްފަހަރު

ްކުރީެގް ްވަޢުދަކީ ްވާ ްަހމައެކަނި ްތަނެްއްނުފެނެއޭ.ްރައްޔިތުންނަށް ްުއޅޭ ްހައްލުކުރަން ްމިކަން ްީލޑަރޝިޕް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްދު ްވަޒީރުގެ ްޖަލަށްލުން.ްދާޚިލީ ްމުއްދަތަކަށް ްދިގު ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްހައްލުކުރާނެްރައީސް ްމުޖުތަމަޢު ްނޫން ލުން،ްއެ

ްނުފެނޭ. ްްވަޢުދެއް ްސިޔާސީ ނޑުމެންގެ ްއޮތްތޯ،ްއަުޅގަ ްއެބަ ްހަަމޖެހުން ްޤައުމު ފިކުރ2ްްުޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްދިވެހި

ްއެބަޖެހޭ.ް ްިވސްނަން ްވެސް ްރައީސް ްމެދު ްޤައުމާ ްމި ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްތަލާފޮޅީމަ. ްހިފައި އަބަދު

ްގޮްސ،ްމަޖި ްނައްޓަިއގެން ްގޮްސ،ްހައްދުން ްސަރުކާުރްނުކަސިޔާރުެވގެން ްއެބަޖެހޭ ނޑިޔާރު ްފަ ްުއއްތަމަ ްރައީސާއި ލީހުގެ

ްފިަޔވަުޅއަޅަން.ް ްދޭތެރޭގައި ްމީހުްނނާ ްއެ ްއަރަިއގަންނައިރު ްއިމްތިޔާޒުތަކަްށ ްބާރުތަާކއި ްމަޖިލީހުގެ ްފާޑުކިޔައި މަޖިލީހަށް
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ނޑިޔާ ްފަ ްގަބޫލުކުަރން ްވެސް ްއެްއަޅުަގނޑު ްގެންނައިރު ްމަޖިލީހަށް ްމި ްވެސް ްމީހުން ްއެހެން ްައދި ްވިަޔސް ރުން

ްދަންނަވަންތޯް ްލިބެންޖެހޭނެ. ްއިމްތިޔާޒުަތްއ ްކުލުނާއި ްލޯތްބާއި ްއިޙްތިރާމާއި ްފުރިހަމަ ްލިބެންޖެހޭ މީހުންނަށް

ް ްބައިްނދާ ްއެބަ ްކޯޓުަގއި ްމެދުގައި ްކުށްވެރިންތަކުގެ ްބޮޑެތި ްދަމާއިރު، ްކޯޓަށް ްވަންދެން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްގަިޑއިރު އެއް

ްއެހެންވީމާ،ް ްބަލަންޖެހޭ. ްއުސޫލު ްހަމަހަމަކަމުގެ ްވެސް ްދައްާކިއރު ްއެއް ްވާހަކަ ްހުރިހާ ްައޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމާ،

ްބެހޭް ްމިްއިޞްލާޙާ ްގުޅޭ ްއިމްތިާޔުޒތަކާ ްއޮތްްއިނާޔަތްތަާކއި ްލާފައި ްމީހުންނަށް ްރަީއސްކަްނކޮށްފައިވާ ްކުީރގެ އަޅުަގނޑު

ްއަުޅގަ ްތަޢައްޞަބުންްގޮތުން ްބޭކާުރކުރުުކެގްގޮތުން،ްޒާތީ ްވަގުތު ްަމޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ނޑު

ްރައީްސް ްވިޔަސް، ްމައުމޫނަށް ްރައީސް ްއެއީ ްއިޞްލާޙުނުލާށޭ. ްމިތަނަށް ްގޮތުން ްގެއްލުންދިނުމުގެ މީސްމީހުންނަށް

މީހުންްނައްތާލަިއ،2ްްދާކަށް.ްޢިްއޒަތްތެރިްަރީއސް،ްއެްމީހުނާްނުލާްނެތޭްމިްޤައުމުްކުިރއަށ2ްްނަޝީދަށްްވިޔަްސްެއް

ް 2ްްއެ ްއެ ނޑާަލއި، ްކަ ްސެިކއުރިީޓ ްދިވެހިާރއްޖޭގ2ްްެމީހުންގެ ްކޮަބއިތޯ ްނައްތާަލިއގެން ްއިމްިތޔާޒުަތއް މީހުްނގެ

ލޯބިްއަދިވެސްްްރައްޔިތުން،ްމިއީްދެންްކޮންމެްމީހަކުްއެްވާހަކަްއަޑުއަހަންްހިތްދަތިވިޔަސްްރާއްޖޭގެްގިނަްރައްޔިތުންގެ

ްވެސްް ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ ްއޮްތ ްކުރިއަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްނަޝީދަށް. ްރައީސް ްމައުމޫނަށާއި ްރައީސް އޮތީ

ް ްއެ ްޚުދު ްހަމަ ްގެންަދވާނީ 2ްްލީޑުކުރަްއވަމުން ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި 2:31ްްބޭފުޅުން. ްއެަބއިން ްއަދި 15ްވާން

ްގިނައި ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންވީމާ،ްސުކުންތު. ްުފރުޞަތުލިބެނީ. ްވާހަކަދަްއކަން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ރުްނ

ްދައްާކް ްމީހުން ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެވސް ްނިންމާލަމުން އަޅުަގނޑު

ްޤައު ްމި ްދަންަނވަނީ ްމި ްއާޭދސްކޮށްފައި ްހިަފއި ްފައިަގއި ްދެ ްހެޔޮނުާވނޭ ްނުބަލައި، ްސުލްޙަމަސަލަްސްވާހަކައަްށ މު

ތަނަކަށްްހަދަންްމަސައްކަތްކުރައްަވއި،ްތިްލީޑަރސްްަޑއިލޮަގކާްއަދިްއެްނޫންްކަމެއްްކުރައްވާށޭ.ްއަބަުދވެސްްމަރުވީަމް

ނޑުމެްނގެްދަރިންނާއިްދަރިންގެްދަރިންްއުޅެންް އެތަނަށްްގޮސްްރޯކަށްްނޫން.ްމިކަންކަންްއެޮވއިޑުކުރަންްއެަބޖެހޭ.ްއަޅުގަ

މިހާރުްމުިޅްޤަުއމުްދެކެްވެްސްމީހުންްފޫހިވާްހިސާބަށްްޤައުމުގެްކަންތައްްޮގއްސި.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއޮތްްޤައުމު.ް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއިްސތިޢުފާދެއްވާ. ްފަރާތްތަކުން ްނުނެގޭ ްއެ ްނުނެގެންޏާ ްޒިންމާ ްނަންގަވާ. ްޒިންމާ ްނަހައްދަވާ. ތިހެން

ްމިތިބީ...

ް

ްނިންމުންް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރިއް ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާވަލްކުރަްއވާފަިއ2:31ްާޔ ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތަށް ްނިމޭ ްމަޖިލިސް ްައޅުަގނޑުެމން ަގއި

ްކޮށްދޭންް ްކަންތައް ްޮގތަކަށް ްވަކި ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަފުޅުދައްަކވާއިރު ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ އޮންނަނީ.

ްމަޖިލީހުގެ ްެއކަމާ ްގެންަދވާތީ ްމަޖިލީހުެގްްއެދިަވޑަިއގަންނަވަމުން ްގޮތަށް ްކުރެވޭނެ ްކަންތަްއ ްއެގޮތަށް ްއުފާވޭ. ރައީސް
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ްދެންް ްއެދެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއަރިހުްނ ްމެންބަރުންެގ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ްއެ ްހަމަޖައްަސަވިއދެއްވުމަށް އިންތިޒާމުތައް

  ގައި.9:11ވާްއަންގާރަުދވަހުްހެނދުނ2112ްްުއޮކްޓޯބަރ16ްްުމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއެއްްއޮންާނނީް
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