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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ެފށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

  މެންބަރުން.ޢިއްޒަތްތެރި  22އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ން ލާނުކުރު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢު .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ދުަވހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.، 3އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 .2112/3/19ރު އޖ/އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. ، 2 އައިޓަމު އެޖެންޑާ 

ގައި އިޖްތިާމޢީ ކޮމިޓީގެ ސަްބ  9331މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބއްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަަމޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -2.1

ގައި ސަރުކާރުގެ  11311. 1ގައި އިޤްތިޞާީދ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  9331. 3ރި ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަ

ގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވައިލެއްވުމަށް  12311. 2މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ 

 .1މިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ ގައި ބަޖެޓު ކޮ 12311. މެންދުރުފަހު 3ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 



2 

 

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މާޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ލީުހގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަަހޅާ ކަންކަން. މަޖި، 1ޑާ އައިޓަމު އެޖެން

މެންބަރުން  2ތީވެ އެ މެންބަރުންގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާ 2އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  -1.1

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  2އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ، 2112/2ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ޓަކައި، ާޤނޫނު ނަންބަރު 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ންފުޅުތައް ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް، އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަ

ފޮނުއްވުމުގެ މައްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުުޅ މަޖިލީަހށް އިއްވައިދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް 

 ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން އިއްވެވުން: އިދާރީ

ށް، ވެދުން ސަލާމަށްަފހު ދަންނަވަމެވެ. މުޙައްމަދަ މަސީޙްهللا ޢަބްދުލީހުގެ ރައީސް، އަލްފާޟިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖި

މަޤާމަށް މެންބަރުން  2މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެފައި ވާތީ އެ  2އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  2ސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ އިލެކްޝަން، 2112/2ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 2ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ 

އިމާނު، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލަ -1ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅާއި އެ ޭބުފޅުންގެ މަޢުލޫމާތު މި ސިޓީއާ އެކު ފޮުނވީމެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ފާތިަމތު މުނާ،  -3އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަކީލު، ބުލްބުލާގެ، މ. ވޭވަށް.  -2. 7ހުޅުމާލެ، އެންދެރި 

. އަދި އިލެކްޝަންސް 1122އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު  -2ސަނޯރާމާގެ، އދ. މަހިބަދޫ. 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢާއްމުޮކށް އިޢުލާނުުކރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  2ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 

ރަމަޟާން  1އެހެން ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ވެސް މި ސިޓީއާ އެކު ފޮނުވީމެވެ. އިޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. هللا . ޚާދިމްކުމް. ޢަބްދ2112ުޖުލައި  3، 1231

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

  މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތަްއތަކާ ެބހޭ ކޮމިޓީ އަްށ ފޮނުވަން ނިންމަން.
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 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އިބްިތާދޢީ ބަުހސް.  ،6އައިޓަމު  އެޖެންޑާ 

 އަޙްމަދުމަނިކު  އަމީތު މުޙައްމަދުދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ސަރުކާރުގެ ފަާރތުްނ، މަޑުއްވަރީ -6.1

ުހށަަހޅުއްވާފައިވާ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެިރކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު. މި ބިލު ފުރަތަމަ، މި ބިލުގެ 

ވަނަ  9ވަނަ ދައުރުގެ  3ުރގެ ވަނަ އަހަ 2112ގައި ބޭއްވުނު،  2112ނޮވެންބަރު  1ފުަރތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީ 

 އަމީތު  މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަޑުއްވަރީޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ުހަށހަޅުއްވައިދެއްވާނީ 

 . ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ފުރުަޞތުއަރުވަން. އަޙްމަދުމަނިކު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަނިކުއަޙްމަދު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު މަޖިލީހަށް ިމ ހުށަހަޅާލަނީ ސަރުކާރުގެ ފަާރުތން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ުހށަަހޅާ ޖިނާޢީ މައްސަލަަތކުަގއި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު. އާދެ، މި ބިލު ުހށަަހޅާލުމުގެ ކުރިން މި 

ނޑު ވަރަށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާ އެކީ ޝުކުރު  ބިލު ނޑަށް ދެއްވީތީވެ، ސަރުކާރަށް އަޅުގަ ހުަށހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ނޑު  ނޑު ދަންނަވައިލާނަން މި ބިލު ުހށަހަޅާ ސަބަބު. މި ބިލު ސަރުކާރުން ހުށަަހޅާ މައިގަ ދަންނަވަން. ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ުކކުރުމާއި މަސްތުާވތަެކތި ްޓރެފިކުކުރުމާއި ުކޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ހިްނގޭ ސަބަބުތަަކކީ، ީމހުންނާއި ކުޑަކުދިން ޓްރެފި

ކުްށުކށާއި މަނީ ލޯންޑްރިންނާއި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިސާ ހޯދައިިދނުމާއި ޓެރެރިޒަމުގެ ކުްށކުށާިއ އެނޫންވެސް ބޮޑެތި ޖިނާޢީ 

ދާ ޒަމާނެއްގައި ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ބޭރު ކުްށުކށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެްނވަރުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިންގަމުން

ޤައުމުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަަދލުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް އެކަށައެުޅމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި 

ނޑު ކަންކަމަށް މަގުފަހިކުރުމަްށ ޓަކައި ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ހުށަހެ  ޅުމަށް. އަދި ވާތީ، އަންނަނިވި މައިގަ

ނުކުތާއެއް އެބަ ވޭ. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ ބޭރު ޤައުމުަތކުގައި ހިންގާ ޖިނާޢީ  2މީގެތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ 

ޝަރީަޢްތތަަކށް ނުަވތަ ތަޙްީޤޤުތަަކށް ބޭނުންވާ ދިވެިހރާއްޖޭގައިވާ ހެއްކާއި އެނޫންވެސް އެއްޗެހި ހޯދައި އެ ޤައުމުތަކަްށ 

އަދި ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހިންގާ ޝަރީަޢްތތަުކގައި ހެކިދިނުމަށް ަޓކައި ނުވަތަ ތަޙްޤީުޤތަކުގައި  ގެންދިޔުމުގައި 

އެހީތެރިވުަމށް ޓަކައި ދިވެހިާރއްޖޭގައިވާ މީހުން އެ ޤައުމުތަަކށް ަދތުރުކުރުމުގެ އިންިތޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގައި ބޭރު 

ވަނަ ސަބަބަކީ  2ތަކާ ގުޭޅ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން. އާދެ، ޤައުމުތަކުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ހުަށހަޅާ ުހަށހެޅުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޖިނާޢީ ޝަރީަޢްތަތަކށް ނުވަތަ ތަޙްޤީުޤަތކަށް ބޭނުންވާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގައިވާ ހެއްކާއި 

ޝަރީޢަްތތަކުގައި  އެނޫންވެސް އެއްޗެހި ހޯދައި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ގެނައުމުގައި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ
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ހެކިދިނުމަށް ަޓކައި ނުވަތަ ތަޙްޤީުޤތަކުގައި އެހީތެރިވުަމްށ ޓަކައި ބޭރު ޤައުމުތަކުގައިވާ މީހުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް 

ދަތުރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގައި ބޭނުންވާ އެހީެތރިކަން ހޯދުން. އަދި ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތްަށ 

ނޑު ދަންނަވައިލާނަން. މި ބިލުގައި އެބަ ވޭ ފާަހގަކުރެވިފައި އެހީތެރިަކްނ ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކާ އަދި ޓަކައި އަ ޅުގަ

ނޑު ފާހަަގކޮްށލަން  އެހީތެިރކަން ފޯުރޮކށްދެވިދާނެ ހާަލްތތަާކ އަދި މި ނޫންވެސް ބައެއް ކަންކަން. މިގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު މި ފުރުޞަުތގައި ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނާ ިހއްސާކޮްށލާނަން. އާދެ،  ބޭނުންވާ ބައެއް މުހިއްމު ކަންކަން އަޅުގަ

މީހެއްގެ ބަޔާންނެގުމަށް  -1އެހީ ބަދަލުކުރެވޭނެ ދާއިރާތަުކގެ ގޮތުގައި މި ބިލުގައި ފާހަގަޮކްށފައިވާ ދާއިރާތަަކކީ؛ 

ޙްީޤޤެއްގައި އެހީތެރިވުމަށް ޓަކައި ޝަރީޢަތެއްގައި ހެކިބަްސދިނުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ތަ -2ނުވަތަ ހެކިބަސް ހޯދުމުގައި. 

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ މީހަކު، ޭބރު ޤައުމަކަށް ފޮނުވުމުގައި ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް 

 ވަނަ ނުކުތާެއއް ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ ޝަރުޢީ ލިޔުން ހޯދައި ރައްދުކުރުމުގައި. އަދި އެ  3ގެނައުމުގައި. 

ހެިކހޯދުމަްށ ތަންތަން ބަލަިއ ފާްސކުރުމުގައި. މުދަލުން މުޢާމަލާތެއް ކުރުން ހުއްޓުުވމާއި މުދާ ިހެފހެއްޓުމުގައި. 

އެއްޗެއްސާއި ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި. އަދި މީގެއިތުރުން މަޢުލޫާމތާއި ހެީކގެ ގޮތުގައި ހޯދޭ އެއްޗެހި 

އި ބޭންކުގެ ރެކޯޑާއި މާލީ ރެކޯޑާއި ވިޔަފާރީގެ ރެކޯޑުތައް ފަދަ، ކަމާ ގުޅޭ ފޯރުޮކށްދިނުމުގައި. އަދި ހަމައެއާއެކީގަ 

ލިޔެކިޔުމާއި ރެކޯޑުގެ އަސްލުމ ނުވަތަ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ކޮޕީ ހޯދުމުގައި. އަދި ހެކީގެ ގޮތުގައި 

ނޑު ފާހަގަކޮށްަލން މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ބޭނުންކުރުމަށް ުކށްޮކށްގެން ޯހދާ މުދާ ހޯދުމުގައި. ހަމައެއާއެއްކޮށް އަޅު ގަ

ނޑު ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނުންވޭ، އެހީ  ހުރިހާ ޤައުުމތަކަަކށް މި ާޤނޫނު ހިނގާނެ. އާދެ، އޭގެއިތުރުން ވެސް އަޅުގަ

ލަްތތަްއ ފޯރުޮކށްނުދެވޭނެ ހާަލްތތަކެއް ވެސް މި ބިލުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ. މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް މުހިއްމު ހާ

އަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންނާ ހިްއސާކޮށްލާނަން. އެގޮތުން އެ ުހށަހެޅުމަކީ ސިޔާސީ ކުށެއް ކްޮށފައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް 

ދަޢުވާކުރުމަށް ނުަވތަ އެ މީހަަކށް އަދަބުދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހުށަހެޅިަފއިވާ ުހަށހެުޅމެއް ކަމަށް ބެލެވިދާ ފަދަ 

ެހޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ުހށަެހޅުމެއް ކަމަށް ވުން. އަދި އެ ހުަށހެޅުމަީކ މީހަކު އެކަށީގެންވާ ހެކި އެ ުހށަ 

ނިސްބަތްވާ ނަސްަލށް ނުވަތަ ޖިންސަށް ނުވަަތ ދީނަށް ނުަވތަ ޤައުމްަށ ނުވަތަ އެ މީަހކު ގެންގުޅޭ ސިޔާސީ ފިކުރަަކްށ 

ލައި، އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ަދޢުވާކުރުމަށް ނުަވަތ އެ ނުވަތަ އެނޫންނަސް މީހަކު ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ެދކޭގޮަތށް ބަ

މީހަަކށް އަދަބުދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހުަށހެޅިފައިވާ ުހަށހެޅުމެއް ކަމަށް ބެލެވިދާ ފަދަ އެކަށީގެންވާ ހެކި ެއ 

ޫދކޮށްިލ ކަމަީކ  ުހށަެހޅުމަކާ ގުޅޭޮގތުން ލިބިަފއިވާ ހުަށހެޅުމެއް ކަަމށް ވުން. އަދި މީހަކު ކުިރ ކަމަކީ ުނވަތަ ނުކޮށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގައިފި ނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ުކށެއް ކަމުަގއި ބެލެވޭ، އެހެންނަމަވެސް 

ޢާއްމު ޖިނާޢީ ކުށަަކށް ނުވާ ކަމެއް ކަމުގައި ވެފައި، ހުަށހެޅިފައިވާ ހުަށހެޅުމަކީ އެފަދަ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާގެ 

ކުރުމަށް ނުަވތަ އޭނައަށް އަދަބުދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުަށހެިޅފައިވާ ުހަށެހޅުމެއް ކަމަށް ވުން. އަދި މައްޗަށް ދަޢުވާ

މީގެއިތުރުން އެ ހުަށހެޅުމެއްގައި އެދިފައިވާ އެހީ ފޯރުކޮށްިދނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްތިޤްލާލާއި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް 
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ލެވުން. ހަމައެއާއެކީގައި އެ ހުށަެހޅުމުގައި ބަޔާންކުރާ މީހާ އަކީ އޭނާ ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ބެ

ކުރި ުކށާ ގުޅޭޮގތުން ނުަވތަ އެ ކުށުގެ ޢަމަލުން ފުރިހަމަާވ އެހެން ުކަށކާ ގުޅޭޮގތުން އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ 

ނޑައަޅާ ފައިވާ، ނުވަތަ ކުށް ސާބިތުވުމަށްފަުހ އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ުކށުން ބަރީޢަެވފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަުތން ކަ

އެ ކުށަށް އަދަބުލިބިަފއިވާ ނުވަތަ ުކަށށް މާފުލިިބފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ެވފައި، ެއ ުހަށހެޅުމަކީ އޭނާގެ މައްޗްަށ 

 ދަޢުވާކުރުމަށް ނުަވތަ އޭނާ އަށް އަދަބު ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ުހަށހެުޅމެއް ކަމުގައި ވުން. އާދެ،

އެންމެ ފަހު ނުުކތާއެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ އެ ހުަށހެޅުމަީކ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފޯުރޮކށްދެވޭ ބާވަތުގެ 

އެހީއަކާ ގުޅޭ ުހށަހެޅުމެއް ަކމުގައި ނުވުން. އާދެ. ހަމައެއާއެކީގައި އަޅުގަނޑު ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮްށލަން. މި 

ޖެނެރަލަށް ތަުކގައި އެހީތެރިކަން ހޯދުމާއި ުނހޯދުމުގައި ނުވަތަ މި ކަމުގައި ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ބިލުގައި ޖިނާޢީ މައްސަލަ

ނޑު ތި ބޭުފޅުންނާ  އިޚްތިޔާރުތަކެއް ވެސް ދޫޮކްށފައިވޭ ބައެއް ހާލަްތަތކުގައި. އޭގެތެރޭގައި ބައެއް ހާލަްތތައް އަޅުގަ

އި އެދިފައިވާ އެހީ ފޯރުޮކށްީދފި ނަމަ، ޖިނާޢީ މައްސަލައަކާ ހިއްސާކޮްށލާނަން. މީގެތެރޭގައި އެބަ ވޭ، އެ ުހަށހެޅުމުގަ

ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތަަކށް ުނވަތަ ތަޙްޤީަޤަކށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފާނެ ކަަމށް 

ފައިވާ މީހެއްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ބެލެވިއްޖެ ހާލަތަަކށް ވުން. ހަމައެއާއެކީގައި އެ ހުަށެހޅުމުގައި އެދި

ސަލާމަަތށް ނުރައްކަލަަކށް ވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވުން. އަދި ހަމައެއާއެކީގައި އެ ހުަށހެޅުމުގައި އެދިފައިވާ އެހީ 

ފޯރުޮކށްދިނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަސީލަްތތަކަށް އޭގެ ސަަބބުން ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފާެނ ކަމަަކށް ވުން. އާދެ، އެ 

ހީ ފޯރުކޮށްީދފި ނަމަ، އެ މީހަކާ ޭދތެރޭގައި ބޭއިންސާފުން ކަމެއް ހިނގައިފާނެ ކަމަްށ ުހށަެހޅުމުގައި އެދިފައިވާ އެ

ނޑު އެންމެ ފަހު ނުކުތާއެއްގެ ގުޮތގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މި  ބިލުގައިވާ ގޮތުން  ބެލެވުން. އާދެ، އަޅުގަ

ހޭ ހާަލްތތަކުގެ ެތރޭގައި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި އެހީ ފޯުރޮކށްދިނުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެ 

އަޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަން، މަރުގެ ޙުކުމަާކ ގުޅޭ މައްސަލައެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ، ޢަމަުލކުރަންޖޭެހ އުސޫލުތައް ވެސް މި 

ނޑު ފަާހގަކޮށްލަން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ބޭރު ޤައުމަ ކުން ހުށަހަާޅ ބިލުގައި ާފހަގަޮކްށފައި އެބަ ވޭ. މީގެތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މެީހއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުާމ  ުހށަެހޅުމަކީ މަރުގެ ޙުކުމް ކަ

ގުޅޭގޮތުން، ނުވަތަ އެފަދަ ކުެށއް ކުރިކަން ސާބިތުވެފައިވާ މީހަަކށް އަދަބުދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުަށހެިޅފައިވާ ހުަށހެޅުމެްއ 

މަ، އެ ުހަށހެޅުްނ ނިސްބަތްވާ މައްސަލައިގެ ޚާއްޞަ ހާަލްތތަަކށް ިރޢާޔްަތކުރުމަްށަފހު، އެ ެއހީ އަީކ ކަމަށް ވާނަ

ކޮންމެހެން ފޯުރޮކށްދޭންވާނެ އެހީއެއް ކަމަށް ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި މެނުވީ، އެ ހުަށހެޅުމެއް 

ކުރައްވާފައި ވަނީ. އާދެ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަަކށް އެީހ ބަލައިގަނެގެންނުވާނެ ކަމަށް މި ބިލުގައި ފާހަގަ

ފޯރުޮކށްދިނުމުގެ ނަީތޖާ އަކީ މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމެއް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ނަމަ، ެއ 

ގައި އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ އެ ުހށަެހޅުން ނިސްބަތްވާ މައްސަލައިގެ ޚާއްޞަ ހާލަަތށް ރިާޢޔަތްކުރުމަށްަފހުގައި އެކަމު

އެހީ ފޯރުޮކށްދިނުން ކަމުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 
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އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވާ ކަމަްށ މި ބިލުގައި ފާހަގަޮކްށފައި ވަނީ. އާދެ، އެހެންކަމުން، 

ނޑުމެންގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރުމަްށ އަޅުގަނޑު ދަ ންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލަކީ އަޅުގަ

ޓަކައި މިކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ވަރަށް މުހިއްމު އެއް މަސައްކަތަަކށް ވެގެންދަނީ. 

ނޑުމެންގެ ޖިނާޢީ ޢަުދލުގެ ނިޒާ މު ފުރިހަމަކުރުމަށް ަޓކައި ވެސް އަދި މީގެއިތުރުން ވެސް އެހެްނކަމުން، އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ިތބޭ ކުށްވެރިން ބޭރު ޤައުމަކްަށ ފޮނުވަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްގައި 

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ިހނގާ ޖިނީާޢ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ބޮ ޑު މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ހުރި ުކށްވެރިޔަކު ނުަވތަ ައޅުގަ

ކަންކަން، ބޭރު ޤައުމަކާ ގުޅިގެން ހަމަޖައްސަން ޖެހިއްޖެ ާހަލތެއްގައި މިފަދަ މުހިއްމު އުސޫލުތަކެއް ހަމަޖެިހފައި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ބިލަކީ މިއީ މިއަދު  ނޑު ދެކޭތީވެ، އަޅުގަ  އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ަކމަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ އެދުމަކީ ތި ބޭފުުޅން މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުްނ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާލަތަ  ށް ބަލާފައި ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އަޅުގަ

މަޝްވަރާކުރައްވައި ބަހުސްކުރައްވައި ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވައިގެން ވީހާވެސް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މި ބިލު 

 ޝުކުރިއްޔާ. ވުޖޫދަށް ގެނައުން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ދެއްވި ފުރުޞަަތށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑައެޅިފައިވަނީ ޖުމްލަ  ގަޑިއިރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު. އެގޮތުން،  3ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ކަ

 22ސިކުންުތ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  7މިެނޓު  27ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  2މިނެޓު  22ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު.  ވަކި ޕާޓީއަކަށް  1ިސކުންތު. ޢަދާަލތު ޕާޓީ ައށް  12މިެނޓު  11ސިކުްނތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  31ނެޓު މި

ނޑު ބަހުސްގެ ފުރުަޞތު ހުުޅވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަަކްށ  1ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްަޒތްތެިރ މެންބަރަށް  މިެނޓު. އަޅުގަ

އި ބަދަލެއް ދަންނަވައިލާނަން. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގައި ފުރުަޞތުއެރުވުމުގެ ކުރިން ކޮމިޓީއަކަްށ އަ

މާނުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގެމަނަފުީށ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘް

ވުން އެދިވަޑައިގެން ފަރެސްާމތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހަމަޖައްސަވައިދެއް 

ވަނަ މާއްދާގެ  117ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

)ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ަމޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ 

 117ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  2112ނޮވެންބަރު  21ސްއަކުން އެސް.އެމް.އެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ނިކަށް. ހުުޅހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަ

 

 ހުުޅހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގަިއ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލެއް މަޖިލީހަްށ 

އި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، ުހށަެހޅުއްވީތީވެ ުހަށެހޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކީގަ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. ާހސްވާ ކަހަލަ ބައެއް ވާހަކަަތއް މި ބިލު ހުށަހެޅިގެންދިޔައިރުގައި ދެކެވިގެން ހިނގައްޖެ. 

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  17އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން 

ސައްކަތްޮކްށ، އެ ބިލު އަދި ވަނީ ވަނި ކޮޅެއްގައި ނުޖެހި. ވަރަށް ބިލު ނިމުމާ ކައިރިވެފައި އޮއްވާ ދައުރު ނިމުމާ މަ

ނޑު ހަމަ  ގުޅިގެން ބިލު ވަނީ ބޭރުވެފަ. އަދި އެއާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު އެ ބިލު މި ތަނަށް ުހަށެހޅި ކަމަށް އަޅުގަ

އަދި އެއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހިނގައި އެ ބިލު އައި ކަމެއް ވަރަށް ޔަޤީންކަމާ އެކީގައި ދަންނަވަން. 

ވެސް ނޭނގެ. އަޅުގަނޑްަށ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ވެސް މި ބިލު ބައްޓަންކޮށް، ކުރިައށް 

ނޑުމެން މި ތަ ނަށް ބިލުތަްއ ގެންދަމުން އެބަދޭ. ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ވަރުގަދަކުރުމަށް ަޓކައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ  ުހށަަހޅަމުންދާއިރުގައި އެކި ހިސާބުން އެކި ބިލު ހުށަެހޅުމުން، ވަރަށް ބޮޑެތި ނިކަމެިތަކން އަޅުގަ

ލިބޭ. ޙަޤީޤަތުގައި މި ދާއިރާ ވަރުގަދަކުރުމަށް، ޖިނާީޢ ޢަދުުލގެ ނިޒާމު ވަރުގަދަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ިތބި ޚާއްޞަ 

ލުއިންޞާފު ާޤއިމުކުރާ ދާއިރާ އަށް އަމާޒުވެގެންދާ ވަރަށް ގިނަ ކަްނތައްތައް އެބަހުރި. އޭގެތެރޭގައި ގޮތެއްގައި ޢަދު

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީއިން ހުއްދަދީފައިވާ ަތޙްޤީޤުކުރުމުގެ ދާއިރާތަކަށް  މީހުން ިހފައިހައްޔަރުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ސާލަކަށް، ފުލުުހން އަތުލައިގަންނަ ކުށްވެރިން ގޮވައިގެން ކޯޓަށް ވެސް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެގެން އެބަދޭ. މި

ދިއުމުން، ކޯޓުން ވަކިވަކި މަރުޙަލާތައް ކަޑައްތުނުކުރެވޭ ަކމަށް ބުނެ، ޤާނޫނީ ހުްސކަމުގެ ތެރެއަށް ބައެއް ކަންކަން 

ުކރާ ހިސާބަށް ވެސް އެބަދޭ. ދިއުމާ ގުޅިގެން ކުށްވެރިން ދޫކޮށްލައި އެ ކުށްވެރިން ނުކުމެގެންގޮސް އަނެއްކާ ކުށް 

ނޑު ދަންނަވާލަން،  ނޑުމެން މި  17ހަމައެއާއެކީގައި އަޅުގަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ނިމިގެންދިޔައިރުގައ އަޅުގަ

ތަަނށް ުހށަެހޅި، މި މަޖިލީަހްށ ގެނެވިފައިވާނެ އެންޓި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ޤާނޫނު. އެ ޤާނޫނު ތަްނފީޛުކުރުަމށް ަޓކައި 

ރަށް އަވަސްކުރަްނ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓން ބޭނުންވީ. އެކަމަކު ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު ދެންމެގައި މި ޤާނޫނު ވަ

ުހށަެހޅި ބިލާއި މި ދެންނެވި ޤާނޫނާ އެކީގައި ޕެކޭޖެއްގެ ގޮތުގައި ނާތުވެއްޖެއްޔާ ހަމަ ސިޔާސީ ކުށެއްގެ ނަމުގައި 

ަފހައްޓައި އެގޮތްމިގޮތް ހެދުމަކީ ސަރުކާަރށް ަވރަށް ފަޭސހައިން ކުރެވިދާނެ ބަލާފައި މީހުންގެ އެކައުންޓުތަކާ އެއްޗެހި ހި

އަޅުގަނޑަށް ސިފަވެގެންދަނީ ސަރުކާރުން މިކަަހލަ ކަމެއް ކުރުމަށް ރާވަމުން، ނުވަތަ ބޭނުންވެގެން  ކަމެއް.

ނޑު ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކީގައި ޢިއްޒަްތެތރި މެންބަރުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ ކަަމށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ދަންނަވަން. އެންޓި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ޤާނޫނު، މިފަދަ ހުރިހާ ޤާނޫނަކާ ނުލައި ގެނެސް ބާއްވައިލީމާ ބޭންކުަތކުގެ 

ނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ޒާތީ ދިރިއުޅުމާ ބޭެހ  ނޑުމެން ސިޔާސީ މީހުންގެ އެކައުންޓަުތކާއި އަޅުގަ އަތްމައްޗަށް އަޅުގަ

ހޯދައިގަތުމުގެ ބާރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ލިބޭ. މިދެންނެވި އެންޓި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ޤާނޫނު ވެސް މި  މުޢާމަލާްތތައް

ތަަނށް ގެނައިރުގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އަޅުގަނޑުމެން އެދިފައިވާނެ، ރާއްޖޭގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 
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މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބިދޭސީން ގޮސް ބޭންކުގެ ކިއުތަކުގައި  އުޅެމުންދާ ބިދޭސީންނާ އަދި ރާއްޖޭގައި އެކި ގޮތްގޮުތން

ޖެހިގެން ލާރިނަގައިގެން ބޭރަްށ ނުގެންދެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވާށޭ. ރާއްޖޭގައި އޮތް ބްލެކް މާކެޓު ނައްތާލުމުގެ ބާރު 

ޔާ. އެކަމަކު، ޙަޤީޤަތުގައި އެ އެބަ އޮތޭ ރާއްޖެ އަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެކުރެވޭ ފަިއސާ ބެލޭ ކަމަށް ވަނީ ވިއް 

ބޭފުޅުން ވެސް ޭބނުންވާ ގޮތަކީ ރާއްޖެ ވަށައިގެން ނެޓެއް ޖަހައިގެން ރާއްޖެ އަށް އެތެެރވާ ލާރި ބަލަހައްޓައިގެން މި 

ނޑެއްގައި، އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ލިބޭ ގޮތަށް ސަރުކާރަށް ބައި  ތިބެނީ. އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ މިންގަ

ތަށް މި ދެންނެވި ފައިސާ އެތެރެކުރުން ފިޔަވައި، އެހެން ކަމެއް ނުކުރޭ. މިހާތަަނށް އައިއިރު ވެސް އެ ޤާނޫނު އެޅޭގޮ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ެބހޭ  ނޑަކަށް އަހަރާ ގާތްވަނީ. އަޅުގަ ތަްނފީޛުވެގެންދާާތ މިހާރު ގާތްގަ

. މި ބިލާ ބެހޭ ޮގތުން ޢަމަލުކުރަމުންދާނެ އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ކޮމިޓީން ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކެްއ ދީފައި އޮންނާނެ

ނޑައެޅުމަށްފަުހގައި މަޖިލީހަށް އެކަން ހުށަަހޅަން. ހުށަަހޅައިގެން ކުރަން. އަދި އެހެންވީމަ މިހާތަަންށ އައިއިރުގައި  ކަ

ބިލުގައި ވެސް މި މައްސަލަ ދިމާވެއްޖެ. ވެސް މި ދެންނެވި މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ. ހަމަ އެގޮތަށް ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލުގެ 

ނޑުމެން މިގޮތަށް ޖިނާޢީ ަޢދުލުގެ ނިޒާމުގެ ނަމުގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ކިޔަވަން ތިބި  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

މީހުންނާއި ވިޔަފާރި އަށް ގޮސް ތިބި މީހުންނާއި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ މީހަކު ލަފުގައި ހިފައިގެން މި ތަނަށް 

ވޭނެ އުސޫލުތައް ކަޑައަޅާފައި، ޤާނޫނެއް ހަދާފައި؛ ެދން ހަމައެއާއެކީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެން ހުރި އެހެން ގެނެ

ޤާނޫނުތަކުގެ މައްޗަށް ބޭނުންޮކށްގެން ވަކިވަކި ީމުހންނާ ދިމާލަށް، ވަކި ފިކުރު ަތާފތުވާ މީހުންނާ ދިމާލަށް ދިޔުމުެގ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ނޑު މިއަދު ހަމަ ވަރަށް ޔަޤީންކަމާ އެކީގައި މި ފުރުަޞތުދިނުމަކީ އަޅުގަ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ  ދަންނަވަނީ، މިހާރު މި ތަންަށ އިޞްލާޙު ހުަށހެޅުމަކީ ވަަރްށ ބިރުވެރިކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

ނޫނު، އެންޓި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ިހތުގެ ލޯތްބާއި ރުހުމާ އަދި އެކަމުގެ ހުރިހާ ޢިޒުނަޔަކާ އެކީގައި މި ދެންނެވި ޤާ 

ނޑު އެދެން  2ޤާނޫނު  އަހަރުދުވަހަށް ކުިރއަށް ނުގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑު މި ތަނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާނަން. އަޅުގަ

އަޅުގަނޑާ ދޭތެރޭގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ފިުކރު ތަފާތުވިއެއް ކަމަކު މި ކަމުގެ މުހިއްމު ކަމަށް ބައްލަވައި، ޢިއްޒަތްތެރި 

ބަރުން މި ކަމަށް ތާއީުދކޮށްދެއްވަން. އެހެންނޫނިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވަމުން އެބަ ދޭ. ހަމަ މެން

ނޑުމެން  އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ރާއްޖޭގައި ތިބި ކުށްވެރިން ބޭރަށް ގެންދިއުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރުގައި، މި މަސައްކަތްކުރަމުން މިއަދު ގެންދާއިރުގައި، 

ތަްނތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުން ުކށްޮކށްގެން އައިސްތިބި މީހުން ދޫކުރަމުން އެބަ ގެންދާކަން ފާހަގަކުރަން. 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ފިލަ އިގެންއުޅޭ ވަކި ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުންގެ އަޅުގަނޑު ބެލުޖެހުމާ އެކީގައި ދަންނަވާލަން. އަޅުގަ

ތެރޭގައި ޓީބީ ޖެހިފައި ތިބި މީހުންނާއި އެޗް.އައި.ވީ ޖެހިަފއި ތިބި މީހުންނާ، މި ަކހަލަ މީސްމީހުން މެޑިކަލް ރިޕޯޓު 

ޅޭ މީހުން ލިބުމާ އެކީގައި މި ތަނަށް ފިލަމުން އެބަ ދޭ. ރާއްޖޭގައި ކާބޯތަެކތި ވިއްކާ މީހުންނާއި ގޭގައި މީހުން ގެންގު

ނޑު ދަންނަވާލަން. ޚާއްޞަކޮށް ސަރުާކރުން މިކަމަށް ޓަކައި ވަރަށް އަވަސް  މި ކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އަޅުގަ
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ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ގޮވާލަން. ހަމައެކަނި ބިދޭސީން ފިަލއިގެންނެއް ނޫން މައްސަލަ ޖެހިނީކީ. ބިދޭސީންގެ ސަބަބުން 

އެބަ ދޭ. އެހެންނަމަވެސް، ބައެއް މީހުން ޒާތީ ފައިދާ އަށް ޓަކައި އެ ކަަހލަ ީމހުން  ނުރައްކާތެރި ބަިލތައް ާޢއްމުވަމުން

ނޑު އެދެނީ ޖިނާޢީ މައްސަލަަތކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން  ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅޭތީ ވެސް އެކަމާ ހިތާމަކުރަން. އަޅުގަ

ފާސްކުރުން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަށް ހަދަންޖެޭހ  ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރަނގަޅު ގޮތުގައި

 ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ ކުރީގައި މި ބިލު ތަންފީުޛކުރިޔަނުދިނުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަ ނީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. `. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ 

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ުހށަަހޅުއްވައިފައި މި ވަނީ ވަރަށް މުހިއްމު ޤާނޫނެއް. 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން، ޖިާނޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަުކރުމާ ބެހޭ ބިލުގެ ނަމުގައި 

މު ބިލެއް ހުށަހަޅައިދެއްވަމުން ވަރަށް މުހިއްމު ޚާއްޞަ ނުކުތާަތކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި މިވާ މުހިއް

ނޑުމެންނަށް  ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރެއްވި. އަދި އޭގެއިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ފަހުގެ މަުރޙަލާގައި އަޅުގަ

ނޑުގެ މެ ދުގައި މި ވާ ޖަޒީރާ ކުދި ރަށްަތކުގަިއ ރާއްޖެ ޑިމޮކްރަސީގެ ރަނގަޅު ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި އަދި އިންޑިޔާ ކަ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރަށް އިންސާނީ ޙައްޤުަތކާ އަދި އިންސާނުންގެ ކަރާމާތް ިހެފހެއްޓުމަށް މި ކުރެވިގެންދާ މުހިއްމު 

ޖުމްލަ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅައިލެވުނު އުިތރު މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް ކަުމގައި ނޫނީ ނުވާނެ. 

މާއްދާގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާއިރު، ުހށަަހޅުއްވައިދެއްވި ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވިދާޅުވެދެއްވި  16ޤާނޫނުގައި 

ފަދައިން، މީގައި އެބަ ހިމެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްޗަށް މިކަމުގައި މުހިއްމު އިޚްތިޔާރުަތކެއް 

ނޑައަޅުއްވާފަ. މި ނުކު ތާ ބޮޑްަށ ފާހަގަކޮްށދެއްވީތީވެ، އަދި މިއަށްވުރެ ަތފުީސލުޮކްށ ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ކަ

ހަމައަށް މި ާވހަކަ ދާން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންންަށ ބައެއް ފަހަރު އިވޭމެ، ބައެއް ިސޔާސީ ފަރާތްަތކުން އެ މީހަކު 

ްށ، އެ މީހެއްގެ މުދަލަކުން ބައެއް އަތުލެވިދާނެ ކަމަށް، ކޮންމެ ފަދަ ކުށެއް ކުރި ނަމަވެސް ހައްޔަރުކުރެވިދާނެ ކަމަކަ

ނުވަތަ އެ މީހަކު ކުރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން މުޅި ޤައުމާއި މުޅި މުޖުތަމާޢާއި މިހާރުގެ ހާލަތާ އަދި އަންނަން އޮތް 

އަދި އެ ފަދަ ކަމެއް  މުސްތަޤްބަލުގައި ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކަކްަށ އެ ކުށެއް ކުިރ ަފރާތަކުން އެއްބަހެްއ ނުވާނެ. ނުވަތަ

ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ މީހެއްގެ ުފށުން އެއްވެސް އެއްޗެއް އުނިވެއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ކަަމކާ ިހތްހަމައެއްނުޖެހޭނެ. 
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އެއީ ދުނިޔޭގެ ޙަޤީޤަތް. ޒަމާނުއްސުރެ އިންސާނާ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް. ނަމަވެސް، އެހެން އިންސާނުންގެ މިނިވަންކަމާއި 

ނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ މައްޗަށް އަރައިގަނެވިދާ ހިނދު، ދެން ބަޔަކު ޤައުމުތަކުގައި ސަރުކާރުތައް، އެހެން އިންސާ

ޖަމާޢަްތތައް، އަދި މުޅި ދުނިޔެ ހިމެނޭހެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުން ފިޔަވަޅުަތކެއް އަޅާނެ. މި ކަންތައްތަަކްށ 

ނޑައެޅިފަ އި އޮންނަންޖެހޭނެ. ދުނިޔޭގައި ޤާނޫނުތަކެއްގެ މައްޗަށް ވެރިކަން ޤާނޫނުތަކެއް ލިޔެވޭނެ އިޖުރާއަތްތަކެއް ކަ

ހިނގަން ެފށީއްސުރެ މިއަދާ ހަމައަްށ ކޮންމެ މުޖުތަަމޢެއްގައި ވެސް އަހައްމިޔަތުކަން ދެވިފައި ހުރި ކަްނތަްއތައް އެއް 

ގޮތުން ދިވެހި މުހިއްމު މި ވެށީގައި ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް، އެއް ޒަމާނުން އަނެއް ޒަމާނަށް މި ދަނީ ކުރިއަރަމުން. އެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ގެނެވޭ ޖިނާޢީ މައްސަލަަތކުގެ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ހާސިލުވެގެންދާނެ 

ނޑު ދެ ކަމެއް އެބަ އޮތް. އެއް ކަމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޝަރީޢަތަކްަށ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް   މައިގަ

ހޯދަން ބޭނުންވާ ދިވެއްސަކު ދިވެހިރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ކުރި ކަުށކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ިދވެހިރާއްޖޭގައި ކުށެއް ކުރުމާ؛ 

މި ދަންނަވަނީ ޖިނާޢީ ކުްށތަުކގެ ވާހަކަ. އަވައްޓެރި ޤައުމަކަށް ނުވަތަ ދުރު ޤައުމަކަށް ގޮސް، ފިލައި ރައްކާވެ ހުރެ 

ދިރިއުޅުމުގެ ބާކީ ބައި ނިންމާލެވިދާނެ ކަމަށް ހީކުާރހީކުރުަމށް ޤާނޫނީ ނިންމުމެއް ރާއްޖެ އަށް ތިމަންނާ ނައިސް 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ   19ވަނަ ދުވަހު ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކުށެއް ނެތް  1922ނޮވެންބަރު  3ގެނައުން. އަޅުގަ

ހި ސިފަިއންގެ ބައެއްގެ ލޭ އޮހޮރުވުމަށް ދިވެހިން، ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ދިފާޢަްށ ޓަކައި މަސައްކަްތކުރެއްވި ދިވެ

ފަހުގައި ުކށުެގ މުއްދަތު ރަނގަޅަށް ހިނގަހިނގާ އޮއްވާ ބޭފުޅަކު ިމާތ ކައިރި ޤައުމަކަްށ، ނޭނގެ ވީނުވީ ތަނެއް 

ބޭ ނޭނގި ފިލައިފި. އަޅެ، މި ަކހަލަ ކަްނތަްއތައް ޮކށް ނިންާމފައި އެ ަކހަލަ ކަްނތަްއތައް ުކރެވޭއިރު ޤައުމުތަކުގައި ތި

ނޑުމެންނަށް މި ފަދަ  ސަރުކާރުަތކާއި އެ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުާރ މީހުންނާ، މި ކަންތަްއތަަކށް ޙައްުލ އަޅުގަ

ޤާނޫނުތަކުން ލިބިގެން؛ ދެ ޤައުމު ދޭތެރޭގައި ގުޅުން ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅުވެ ނުވަތަ މި ފަދަ ގުޅުމެއްގެ ސަބަބުން 

ނެއް ޤައުމެއްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަާރތުން އެދި ުހށަަހޅަމުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެ ޤައުމެއްގައި، އަ

ގެންދިޔައިމަ އެއަށް ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ލިބިގެން، އެއީ އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތަކު ވެސް ުކށެއް ޮކްށފައި ގޮސް 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އެ ތަނެއްގައި ފިލާއޮވެއްޖެއްޔާ ގެނަސްދެވޭހާ ހަލުވިމިނުގައި ނުވަތަ އަވަސް ގޮަތަކށް ައޅު ގަ

ކުށްވެރިޔާ ލިބޭނެ ގޮތެއް ވެގެން މި ދަނީ. މިއީ އުއްމީދީ ބިލެއް. ވަރަށް އުއްމީދުތަކެއް ގެނެވިގެންދާނެ ބިލެއް. 

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅާ އެއްކޮށް ދަންނަވާލަން އޮތީ މި ކަހަލަ ކަްނތައްަތކާ ގުޅިގެން، މިފަދަ ކަންތަްއތަާކ 

ވަރަށް އަވަހަްށ މި ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންވާނެ. މިއީ ކޮންމެހެން ސިޔާސީ ބަޔަކު ިހފައިހައްޔަރުކުރުމޭ ނުވަަތ ގުޅިގެން 

ސިޔާސީ ބައެއްގެ މުދަލާއި އަޅައިގަތުމޭ. މި ކަހަލަ ވާހަކަަތކެއް ދެކެވޭނެ. ނަމަވެސް، އެ ހަމަ މި ޤާނޫނުގައި ވަރަށް 

އެއީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް މި ލިބިގެންވާ ބާރުތަކުގެ ެތރެއިން އެީހ ސާފުޮކްށ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފަިއ އެބަ އޮތް. 

ބަދަލުކުރެވޭނެ ދާއިރާ އާއި އެހީ އަށް އެދުމާ ބެހޭ ޢާއްމު މާއްދާތައް މި ހިމެނޭ ނުކުތާަތއް. އަދި އޭގެތެރޭގައި ހަމަ 

އެއް އެދުން. އެހީ ފޯރުޮކށްނުދެވޭނެ ވަރަށް ސާުފޮކށް އެ ފަދަ ަފރާްތތަކާ މެދުގައި ދޫކޮށްލެވޭނެ ބައިބައި. އެއީ އެހީ
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ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކުރާ  ވަނަ މާއްދާގައި، ބޭރު ޤައުމަކުން ހުށަަހޅައި ހުަށހެުޅމަކީ އަންނަނިވި ހާލަތްަތކުގެ  2ހާަލތު ކަ

 ތެރެއިން ހާަލަތަކށް ެފތޭ ުހަށހެޅުމެއް ކަަމށް ޕްރޮސެކިުއޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ހުަށހެޅުމެއް

ނޑައެޅިގެން ބަލައިގަނެގެންނުވާނޭ.  ވަނަ ނުކުތާ. އެ ހުަށހެޅުމަީކ  1ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބަލައިގަނެގެންނުވާނޭ. ކަ

ސިޔާސީ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުުރމަށް ނުވަަތ އެ މީަހކަްށ އަދަބުދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

ލެވިދާ ފަދަ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެ ހުަށހެޅުމަކާ ގުޭޅގޮތުން ލިބިފައިވާ ހުަށހެޅުމެއް ުހށަެހޅިފައިވާ ުހށަހެޅުމެއް ކަމަށް ބެ

ކަމަށް ވުން. އެހެންވީމާ، އެންމެ ުފރަތަމަ ކަމަީކ ވެްސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަވަހަށް ަކންބޮޑުވުން އަންނާނެ ކަހަލަ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އިވޭ ކަންތައް މި އޮތީ މި ޤާނޫނުގައި ހަމަ ލުއިކޮށްދެވިފަ. ެތދެއްމެ.  ޢާއްމުކޮށް އަޅުގަ

އަޑުތަކާއި ފެންނަ މަންޒަރުަތކަށް ބަލާއިރުގައި ސިޔާސީ ވެރިން، ޚާއްޞަކޮށް އިސްިތުޢފާދެއްވި ބައެއް ރައީސުންގެ 

. ވާހަަކތަކާއި ބަްސމަގު ހުންނަ ގޮތުން ބޮޑެތި ބޮެޑތި ީސރިޔަސް މައްސަލަތައް ޤައުމާ މެދު ނުކުމެގެންދާ ކަހަލަ

އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރަްނ ަހމަ މީގެ ސައުވީހަކަށް ގަޑިއިރު ކުރިން އަޅުގަނޑު ކިޔާލި ނޫހެއްގައި ނުވަތަ 

އާޓިކަލެއްގައި އެބަ އޮތް، ރާްއޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސަކު ހަމަ ައވައްޓެރި ޤައުމަކުން ނުވަތަ ބަޔަކު މިހާރު މި ޤައުމާއި މި 

ކީ ބަޣާާވތެއް ކުަރން ތައްޔާރުވެގެން އަންނަ ކަހަލަ ސިގްނަލެއް މި ދިނީ. ޤައުމުގެ ހާލަތު ބަދަލުޮކށްލަން؛ މާނަ އަ

ވަނަ އަހަުރގެ ކުރީކޮޅުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޭރުގެ ސަރުކާރުން ފަހުްނ އެ ރިޕޯޓުތަކުގެ އަލީގައި  22އެހެންވީމާ، 

އި ތިބެގެން ކުރާ މި ޒާތުގެ އެއްބައި ފަރްާތތަކުން ވިދާޅުވޭ، އޭރުގައި ބަޣާވާތްކުރަން ނުވަތަ ދިވެހިން އަޑީގަ 

ކަންތަްއތަކުގެ ާވހަކަ ކޮންމެވެސް ވަރަަކށް އެނގޭތީވެ، މާެލތެރޭގައި އެ ވާހަަކ ދެއްކިއޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ. 

ނަމަވެސް، ސަރުކާރުން އެ ަކންތައްަތަކށް ފިޔަވަޅުއަޅުއްވައި ނުވަތަ ފިޔަވަޅުނާޅުއްވާ ނަމަވެސް އެ ކަންތައް ވެގެންދިޔަ 

ނޑުމެން ގޮ ތުގެ ވާހަކަ ދިވެހި ހުިރާހ ރައްޔިތުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ. ނަމަވެސް، މިއީ ރޯމާދުވާލު އަޅުގަ

އެންމެންނަށް ރެކޯޑުކުރެވި، ރަޖިސްޓަރކުރެވޭ ފެންވަރުގައި މި ވާހަކައެއް އިސްތިުޢފާދެއްވި ރައީސަކު މި ވިދާޅުވަނީ. 

ނޑުމެންގެ މުޅި ޤައުމު ސީރިޔަސް އެހެންވީމާ، މިއީ ސީރިޔަސް މައްސަލަތަކޭ މި ހު ނޑުމެންނާއި އަޅުގަ ންނަނީ. އަޅުގަ

ގެ ކަންތައް  22ނޮވެންބަރު  3ވާންޖެހޭ. އެއީ އެ ކަހަލަ ކަމެއް ހިނގާފައި އެބަ އޮތް. އަނެއްކާ ކަންދިމާކުރި ގޮތުން، 

މިކަން ރާވައި ހިންގުމުގަ. އެކަން  ނިމިގެންދިޔައިރު މި ދެންނެވި އިސްތިޢުފާދެއްވި ރައީސްގެ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުން އުޅުއްވާ

މި އޮތީ ޝަރީޢަަތށް ސާިބތުެވފަ. އެ ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ. ޝަރީަޢަތށް ސާބިުތވެފައި މި އޮތީ، ބަޣާޥާތެއް ގެނައުމަށް. 

ާއ 77އާ އަދި 62އާއި  73ވަނަ އަހަރުން ެފިށގެން  3ވަނަ އަހަާރއި  2ވަނަ އަހަރާއި  11އަނެއްކާ އެކަންޏަކު ނޫން. 

ނޑެއް ހަމަ އެ މަނިުކފާނުގެ މި ދެންނެވި އިސްިތުޢފާދެއްވި ރައީސްގެ ޢާއިލާގެ ހަމައަ ށް ވެސް ހަމަ ބަޣާާވތުެގ ކުޅިގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ލިބޭ. އެއްޗެހީގައި ލިޔެވިފައި  ބޭބޭފުޅުން، ާކފަ އިން ފެށިެގން ހިންގާފައި އޮތްކަމުގެ ޚަބަރު އަޅުގަ

ންޖެހޭ ކަމެއް. މި ކަހަލަ މުހިއްމު ބިލެއް ލާއިރުގައި މި ނުކުތާ އަޅުގަނޑު އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ސީރިޔަސްވާ

ަތާފތުޮކށް، ަތކުރާރުޮކށް މި ަދންނަވާލީ ވެސް މި ވާހަކަ އޮޅުވާލަފާެނތީވެ. އެ އޮޅުވާލުމުގެ ފުރުަޞތު ެނތީ ސަރުކާުރްނ 



12 

 

ހިފައި ނުވަތަ ގެނައުމަށް އިޚްތިޔާރު  މި ބިލު ފޮނުއްވާފައި އޮތްއިރު، މީހެއްގެ ސިޔާސީ ކަމަކަްށ ޓަކައި އެ މީހަކު

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ނުދިނުމަށް މުޠުލަޤަށް މި ޤާނޫނުގައި މި އޮތީ ބަޔާންކޮށްފަ. ނަސީބެއް ދެންމެ ހުޅުހެންވޭރު 

ވެފައި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ނުކުތާގައި އަޅައިނުގަްތަކން. އެއީ އެ މަނިކުފާނު އެއް ަފހަރެއްގައި ވިދާޅު

ނޑީގައި އިނދެގެން ދަންނަވާލިން. ސަޖިދައިގައި  ނޑު ހަމަ މި ގޮ އޮންނާނެ، ތިމަންނާ؛ ދޭހަވާ ކަހަލަ ގޮަތކަށް. އަޅުގަ

އޮއްވަތޯއޭ ގެންދިޔައީ؟ އެހެންނެއް ނޫން. އެއްގޮތަކަށްވެސް އެހެނެއް ނޫން. ކުރެވިދިޔަ ކަންތައްަތކާ ގުޅިގެން އޭރުގައި 

އޮންނަ ގޮތުން އެ ކަންތައްތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކޮށް، ުކށްވެރިވާ ފަރާްތތަްއ  ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު 

ބަންދުކުރަންޖެހެންޏާ އެއީ އަޅުގަނޑު ވިޔަސް، އަނެކަކު ވިޔަސް، އަނެކަކު ވިޔަސް ބަންދުކުރާނެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ ހުިރާހ 

ހާރު. ޢިއްޒަތްތެރި، ހުުޅހެންވޭރު ދާއިރާގެ ތާކު ވެސް އެކަްނ އޮންނަ ގޮތް. އެހެންވީމާ، އެއީ ވަރަށް ހެޔޮލަފާވެއްޖެ މި

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސްކަމަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް 

ވެވަޑައިގަންނަވާނެ ފިޔަވަޅުތައް ހުރަސްކުރަން؛ ކުިރއަށް އެ ވަޑައިގަންނަވަނީ. ހަރުަފތަކުން ާބރަްށ 

ނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން. މި ޢިއްޒަތްތެރި އަރާވަޑަ  ވަނަ މަޖިލީހަްށ  12އިގަންނަވަނީ. ހާދަ ބާރޭ އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

ނޑަށް މި ފެންނަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތިރ މެންބަރު. ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ލިބިގެން ރަންގަނޑެއް ކަމަށް އަޅުގަ

އި އަޅުގަނޑުމެން މި ދެއްކިދިޔަ ދެ ނުކުތާގެ އަލީގައި ވިސްނުންފުޅު މެންބަރުގެ ވެސް ވިސްނުންފުޅު ރަނގަޅުކުރައްވަ

ވަނަ އަހަަރށް ތައްޔާރުކުރެވޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓުގެ މަޤާމު  2112ގެންގުޅުއްވާ ކަމުގައި ވާނަމަ، 

ނޑަށް ހީވަނީ. އެއީ ފިލާވަޅު  ދަސްކުރެވޭ މިންވަރަކުން މޫސާމަނިކަށް ދެއްވުމަކީ ދުރުގައި އޮތް ކަމެއް ނޫންހެން އަޅުގަ

ދޫކޮްށ، ރަނގަޅު ބަޔާ ހަމަ އަށް މީހާ އަންނަ ކަމުގައި ވާނަމަ، ބަލަން ތިބި މީހުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބެއް، އެކަން 

އަވަހަށް ރަނގަުޅކޮށްދިނުން. ނުވަތަ އެ މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އެކަމަށް ސަނާކިޔައި އަތްތިލަބަޑިޖަހައި 

ޤާނޫނުގެ މިދެންނެވި ނުކުތާގެ އިތުަރްށ، އަުޅގަނޑްަށ އެބަ ފެނޭ ހެއްކާ ލިޔެކިޔުމާއި އެހެނިހެން ތަެކިތ ހެދުމަކީ. މި 

ހޯދުމާ ބެޭހ؛ މިކަން ވެސް ިމ އޮތީ ދެ ފަާރަތށް. އެއް ފަާރތަކަްށ ނޫން. ރާއްޖޭގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެދެވޭނެ 

ދެ ގޮްތ ވެސް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައި އެބަ އޮތް. އަދި ޝަރީޢަަތްށ  ގޮތަކާ އަދި ބޭރުގެ ޤައުމުތަުކން އެދެވޭނެ ގޮތަކާ،

ހެކިބަސްދިނުމާއި ތަޙްޤީޤަްށ އެހީތެރިވެދިނުމާއި މީހުން ހާޒިރުކުރާނެ އުސޫލުތައް ވެސް މީގައި ބަޔާންކުރެވިގެން އެބަ 

ޖެއްޔާ ރާއްޖެ އަށް ގެނެވޭ ގޮތް އޮތް. ހަމަ އެއް ގޮތުން ދިވިެހރާއްޖެ އިން ބޭރަށް، އަދި ބޭރުގެ ޤައުމަކުން މީހަކު ވެއް

އަދި ރާއްޖޭގައި ޓްރާންސިޓުކުރެވިގެންދާ މީހުންނާ މެދުގައި ޢަމަލުކުރެވިގެންދާނެ ގޮތް ބަޔާން އެބަ ކުރޭ. އަދި 

ކުްށޮކށްގެން ހޯދާ މުދަލާ ބެޭހ ގޮތުން އަންނަ ނުކުތާ ވެސް އެބަ ވޭ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް މި ޤާނޫނުގައި 

ނޑުމެންގެ އަތުގައި ތެދެއްމެ، ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ އެކަށައެޅި  ފައި މި އޮތީ ވަރަްށ މުހިއްމު ބޭނުންތަަކށް ޓަކައޭ. އަޅުގަ

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސަރުކާރުގެ މަސައްކަްތތަާކ  12ޤާނޫނުގެ ވާހަކަ ދެންމެ ވިދާޅުވެދެއްވި. ނަމަވެސް މި 

ނ ނޑުމެން މި ގެންދަން އަޅުގަ ޑުމެން ދަންނަވާފައިވާނެ މި ހާލަްތތަަކްށ ޙައްލުހޯދާނެ ކުދި، ލުއި އެކުގައި އަޅުގަ
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ނޑު ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ ޚާއްޞަޮކްށ  ނޑުމެން މި ދަނީ ރާވަމުންނޭ. މީގެތެރޭގައި އަޅުގަ ގޮްތތަކެއް ވެސް އަޅުގަ

އެ މަނިކުފާނުގެ ލަފާފުޅާއި ސަރުކާރުގެ އިޖްތިމާޢީ ކެބިެނޓަށް، ރާއްޖޭގެ ނާއިބު ރައީސް އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވިސްނުންފުޅާ އަދި މުޅި ދައުލަތުގެ ކެބިނެޓުގެ އެހީތެިރކަމާ އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު މެދުވެރިކޮށް ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަްށ މި ޤާނޫނީ ލުއިތަކާއި ފަސޭަހކަން ހޯދައިދީ، 

އެހެން ޤައުމުތަކާ އެއްވަރަށް ފައިހަމަެވަފއި ތިބި ބައެއް ކަމަށް ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި މި ކުރެވޭ ދިވެހިންނަކީ ހަމަ 

ނޑުމެން އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ދަންނަވަންޖެހޭ. ތެދެއްމެ، އިއްޔެ އިން  ޑިމޮކްރަސީގެ ބުރަ މަސައްކަަތށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަމުން މި ދަނީ، ބައިނަލްއަ ޤްވާމީ ގޮތުން ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވައި ދުނިޔޭގެ އަންހެން ެފށިގެން އަޅުގަ

ކަނބަލުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް މުޅި ދުނިޔެ އަތުގުޅައިލާނެ އޮރެންޖު ޔޯ ވޯލްޑުގެ ހަްފތާ. އެހެންވީމާ، މި 

ނޑުމެންގެ މުޅި ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރަްނ ފެށްޓިގެންއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގަ  އި މި ޕާލަމެންޓުގައި ވަނީ ހަްފާތ އިއްޔެ އަޅުގަ

ނޑުމެން ގެނެސް  ނޑުމެންގެ ދިވެހި އަންހެނުންނަށް ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނެއް އަޅުގަ ފުަރތަމަ ފަހަަރްށ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ޑިމޮކްރަސީއާ  ފާސްޮކްށފަ. ކޮންފަދަ ބޮޑެިތ އުފާވެރި ކަންތައްތަކެްއތޯ މިހިރަ އަންނަނީ. މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަންހެްނ ފައިހަމަކުރު މުގެ ކަްނތައް ުކެރވެންޖެހޭ ގޮތް. އަދި އެ މަސައްކަްތތައް ޕްރޮމޯޓުުކރެއްވުމުގައި އަޅުގަ

މެންބަރުން އިއްޔެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެ ދެއްކެވި އެއްބާރުލުމާ، ޚާއްޞަކޮށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ 

ނޑުމެންގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެކަން  ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު، އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު އަޅުގަ

ހަނދުމަފުުޅކޮށްދެއްވައި އެ ކޮށްދެއްވި މަސައްކަަތށް ެއ ކަމަނާ އަށް ޝުކުރުދަްނނަވަންޖެހޭ. އެއީ މި ކަހަލަ 

ސަލަތަކާއި ޤާނޫނީ ޤާނޫނުތަކަީކ މިއީ އެއް ހަމައައެއްގައި، އެއް މަގެއްގައި ހިނގަމުންދާ  ކަންތަްއތައް. ޖިނާީޢ މައް

ނޑުމެންގެ  އެހީތެިރކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ވާހަކަ އާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ރައްާކތެރިަކންދިނުމާއި އަޅުގަ

އަންހެންވެރިންގެ ޑޮމެސްޓިކު ވައިލެންސް މި ބައިބައި ހުއްޓުވުމާ، މިކަހަލަ ކަްނތައްަތަކކީ ވަރަށް ފޯރީގައި ދުނިޔޭގެ 

އި ޤަބޫލުކުރެވޭ ވާހަކަތައް. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނުގެ ނުކުތާއެއްގައި އެއްވެސް ހިސާބަކުން އަޅައިގަންނަ ފެންވަރުގަ

ނޑުމެން މި ގެންދެވޭ ކޮމިޓީގައި، މި އެނބުރިދާނެ ކޮމިޓީއަކުން އެ މައްސަލަ  ކަމެއް އޮތް ކަމުގައި ވާނަމަ، އަޅުގަ

އްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތަރަަހ ކަމުގައިވާ އިސްލާމްދީނުގެ ބެއްލެވުން އެދެން. އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ދިވެހިރާ

އަސްލަކާއި އުސޫލަކާ ޚިލާފަްށ، އެ ނުކުތާތައް ވެސް މީގައި އެބަ ހުރިމެ. އެއީ އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި މި ކުރެވޭ 

ނޑުމެން ޤައުމު ކަހަލަ ސައްތަ އިން ސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމަކަށް ނުވެދާނެ ދެން  ޕްރޮސެކިއުޓަރ؛ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މިކަމާ ގުޅުން އޮތް ޤައުމު. އެހެންވީމާ، އެ ޤައުމަކުން އެ އެދެވޭއިރުގައި ވެސް އެފަދަ އެއްވެސް 

ކަމަކަށް ިރޢާޔަްތކުރެވޭނެ މަގެއް އެއްވެސް ހިސާބަކުން ނޯންނާނެ މިންވަރަށް މަޖިލީހުަގއި މި މަސައްކަތުގައި ކޮމިޓީ 

ވުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވަން. އެއީ އޮވެދާނެ. އިންސާނަކަށް ލިޔެވޭ މަރުޙަލާގައި މެންބަރުން އިސްކަންދެއް

އެއްޗެއްގައި ފަހަރުގައި ހަމަ ުކށެއް އޮވެދާނެތީ ރަނގަޅަށް ބަލައި ދިރާސާކުރަންވާނޭ މިފަދަ ކަމެއް ވެއްޖެއްޔާ. 
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ބޮޑަށް ވާހަކަ ބޭބޭުފޅުން  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑު ޔަޤީންކަން ލިބިގެން މި ދިޔައީ މިއާ ބެހޭ ގޮތުން އެންމެ 

ދައްކަވާނީ ތިމަންނާގެ ސިޔާސީ ވިސްނުމާ ހުރެ ބަންދުުކރަންއުޅޭނީއޭ، ގެންދަން އުޅެނީއޭ، މި ވާހަކަ ައށް ވަަރށް 

ރަނގަޅު  ޖަވާބެއް ސަރުކާރުން މީގައި ދެއްވާފައި އޮތަތީވެ، އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަވަން. މަނިކުފާނު 

 ަވބަރަކާުތހޫ. هللا ށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން ވަކިވެލަން. އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުދެއްވި ވަގުތުކޮޅަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތަްށ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ

ެހންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް. ދަޢުވަތުައރުވަން، މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް، ހުޅު

)ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު( `. ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު 

ލު، ބިލުގެ ބަހުސް އަޙްމަދުމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޖިނާޢީ މައްސަލަަތކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން  ބަދަލުކުރުމުގެ ބި

ނޑު އެދެން ބިލުގެ ތަަރހައިގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާއި އުސޫލުތަާކ  އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް މި ެގންދަނީ. އަޅުގަ

އެއްގޮތަށް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިައްށ ގެންދިއުމަށް. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.  މަރަދޫ ދާއިރާގެ 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާަހކަދެއްކެވުން:

ނޑު ދެކޮޅުހަދާ ބިލެއް ނޫން. މި ބިލުގެ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި ބިލަކީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަ

ކުރުމާއި މަސްތުވާަތެކތި ޓްރެިފކުކުރުން ހުއްުޓވުމާއި މަނީ ލޯންޑްރިން އާއި މަޤްޞަދުގެ ތެރޭގައި އިންސާނުން ޓްރެފިކު 

މިކަހަލަ ކަންތަްއތައް އެކުލެވިފައިވޭ. އެހެންނަމަވެސް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް މި ބިލުގައި އެބަ ހުރި. އެއީ މި 

އްޖޭގެ ބައެއް ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ބިލުގެ ބާރު ތެރެއިން ބާރުތައް ނަހަމަ ޮގތުގައި ބޭނުންކުރެވި، ދިވެިހރާ

ނޑު  ނޑަށް އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ޙައްޤުތަަކށް އުނިކަން ލިބޭ ފަދަ ޮގތެއް މެދުވެރިވާނެކަމުގެ ބިރު އަޅުގަ

އެދޭއެދުމަކީ މި މަޖިލީހުްނ ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި ދިރާސާކުރަމުންގެންދަވާއިރު މި ދެންނެވި ނުކުާތތަަކށް 

ވައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތެއްގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން ނާންނަ ގޮތަށް ޤާނޫނުގެ ޙުދޫދުގެ ރިޢާޔަްތކުރައް

ތެރޭގައި އަދި ޤާނޫނުއަސާސީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ަކށަވަރުކޮށްީދފައިވާ ަޙއްޤުތައް ނުގެއްލޭ ގަޮތަކށް، 

ތުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ. ނިގުޅައިގަނެވޭ ގޮތަކަށް މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި އޮ

ދާދި މިދާކަށްދުވަހު ވެސް ރަޝިޔާގެ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުއްޓާ ގެންގޮސްގެން ރަޝިޔާ މީހުން ވަރަށް 

ދުމުގެ ފުރުަޞތު ުފޅާ މައްސަލަޖެއްސި، އެހެން ބާރުގަދަ ޤައުމެއްގެ އެދުމަށް. އެހެންވީމާ، މިހާރު އެކަހަލަ ގޮތްޮގަތށް އެ

ނޑަށް އެނގޭ ބައެއް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި  ދާއިރާއެއްގައި މި ދަނީ މި ޤާނޫނުގެ ޛަރީޢާ އިން ހުޅުވިގެން. އަޅުގަ
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އެކިއެކި ކުްށަތކުގެ ުތހުަމތުގައި ދުނިޔޭގެ ބާރުގަދަ ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ މީހުން ގެންދިޔަގެންދިޔުމަކީ މިއީ މިއަދުގެ 

ނގަމުންދާ ކަމެއް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނެއްގެ ބާރު މިފަދަ ކަންކަމަށް ލިބިދޭއިުރ، އަދި ދުނިޔޭގައި ހި

މި ޤާނޫނަކީ މުހިއްމު މަޤްޞަދުތަކެއް ހާސިލުުކރެވޭ ގޮަތށް ޮއތް ޤާނޫނަަކށް ވިޔަސް، އަދި މިފަދަ ޤާނޫނެއްގެ 

ާހލްަތތަކުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް،  ބޭނުންތެިރކަން ބޮޑު ކަމަށް ިވޔަސް، މި ދެންނެވި ކަހަލަ

އެހެން ޤައުމުތަކުން ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތަކު ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ޖަލަށް ދާ ގޮތަްށ، 

ނޑުމެން ޤާނޫނަށް ގެންނަށްޖެހޭ ސޭފްގާޑުތައް ގެނެ ވިފައި ވާންވާނެ. އެ ނޫން ފުރުަޞތު ނުހުޅުވޭ ގޮަތަކްށ އަޅުގަ

ގޮތަަކށް މިކަން އޮންނަ ނަމަ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގެ އެކިއެކި ސަރުކާރުތަކުްނ، އެކިއެކި ތުހުަމތުގަިއ 

ގެންގޮސް ޖަލަށް ލައި ބަންދުކޮްށހެދުމަކީ ހަމަ ފުުރަޞތު އޮތް ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ފުރުަޞުތތައް އެއްވެސް 

އެއީ ބޭރު ޤައުމަކަްށ ވިޔަސް ނުލިބޭ ގޮތަަކށް، ަޙޤީޤަތުގައި ވެސް ކޮށްގެންއުޅޭ ނުވަތަ ުތހުމަުތކުރެވޭ ުކށަކީ ، ބަޔަކަށް

ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ  ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި ވެސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ވެސް ކަ

ޖެހޭ. ބޭރު ޤައުމުތަކުން ހަމަ ބުނީތީ ިދވެއްސަކު އަނެއް ޤައުމަކަށް ގޮތެއްގެ މަތިން އޮތް ކުށެްއތޯ ަކށަވަރުވާން

ފޮނުވައިލާފޮނުވާލުން އެއީ ފުުރޞަތު އޮވެގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު 

ޖިލީހުގެ ކޮމިޓަީތކުގެ ސްޓޭޖުގައި މި ބިލަށް ތާއީދު މި ކުރަނީ މި ދެންނެވި ސޭފްގާޑުތައް މި ބިލުގައި އެކުލެވުމަށް މަ

ދިރާސާކޮްށ، އިސްކަންދެއްވާ ނަމަ. އެފަދަ ސޭފްގާޑަކާ ނުލައި އަލަން މި ތަޢާރުަފކުރެވޭ ބިލުގެ ޛަީރޢާ އިްނ 

ހުުޅހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން، ބައެއް ކަހަލަ ކަންަތއްތައް ހިނގައިދިޔުމަކީ 

ވާ ކަމެއް. އެފަދަ ފުރުަޞތު ނޯންނާނެ ކަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިޔަސް އެފަދަ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. އެކަށީގެން

ކޮންމެ ޤާނޫނެއް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ޤާނޫނު ނަހަމަ ގޮތުގައި ނުވަތަ ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ސިޔާސީ ބޭނުމަށް 

އެކި ލޯވަޅުތައް ނުވަތަ ލޫޕްހޯލްސްތައް ހުންނަ ނަމަ، ހަމަ މި ބޭނުންނުކުރެވޭ ގޮތަަކށް ފަރުާމކުރެވިފައި ނެތް ނަމަ، އެކި

ދެންނެވި ފަދަ މައްސަލަތައް ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު އަޅުގަނޑު ހިުތގައި ހަމަ އެބައޮތް. އެހެްނކަމުން، މަޖިލީހުން މި 

ނެވި ކަހަލަ ދިވެއްސަކު ބިލު ދިރާސާކުރައްވާއިރު މި ދެންނެވި ނުކުާތތަކުގެ މައްޗަށް ރިާޢޔަތްކުރައްވައި، މި ދެން

ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުވަތަ  ބޭރު ޤައުމުތަކުން ކުރާ ުތހުމަުތތަކުގައި ގެންދެވޭނެ ގޮތަަކށް އޮވެގެންނުވާނެ ކަމުގައި 

ނޑު ދަންނަވަން  މަޖިލީހުގައި އިނގޭތޯ. އެގޮތުގެ މައްޗަށް ވިސްނައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.  ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ރުމެންބަ ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ 
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 ވަާހކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

وعلى آله وصحبه  الم على أشرف األنبياء والمرسلينالة والس  العالمين، والص   الحمد هلل رب   .حيمحمن الر   الر  بسم هللا

އާދެ! މިއަދު ހުަށހެިޅގެން މި ދާ ޤާނޫނީ އެހީތެރިަކން ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭ ބިލަކީ އެއީ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި  .أجمعين

ގެ ޤާނޫނެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވިގެން މި ދިޔައީ. ޢިއްޒަތްތެރި ޚާއްޞަވެގެން އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމު

ރައީސް. މި ބިލާ މެދު ވަރަށް ފުންޮކށް ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. މި ބިލަކީ މީ ކޮން މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަްށ، 

ކުރިން ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް  ކޮންކަމެއް ނުވެގެން ހުަށހެިޅަފއި އޮތް ބިލެއްތޯ ވެސް ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. މިއަށްވުރެ

މުހިއްމު ޤާނޫނުތަކެއް އެބަ ުހރި އިސްލާމީ ޝަރީަޢަތށް ޭބނުންވާ ވަރަށް މުހިއްުމ ޤާނޫނުތަކެއް. މި ޤާނޫނުތަަކކީ ިމ 

މަޖިލީހަށް ުހށަެހޅިފައި ނަމަވެސް މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނުނިމިފައި ހުރި ބައެއް ޤާނޫނުތައް އެބަހުރި ވަަރށް މުހިއްމު. 

ނަމަވެސް އަދި ޖިނާޢީ ކަންަތކާ ގުޅޭ، ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ. އެކަންތަްއތައް ފާސްނުވެ، މި އެހެން

ބިލުގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެން އިސްފަސްވެއްޖެ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، މީގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުނދަގުލެއް 

އް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސަރުކާރުން މި ބިލު ުހަށހަޅަީނ އެއީ ކީއްކުރަންކަން ތަޙައްމަލްކުރަންޖެހުމަކީ އެަކީށގެންވާ ކަމެ 

ވަރަށް ސާުފޮކށް މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮތް. އަދި މި ކަންތައްތަކުގައި ޙައްލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކުެގ 

މާއި ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ކުްށުކށާއި މަނީ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިން ޓްރެފިކުުކރުމާއި މަސްތުވާތަެކތި ޓްރެިފކުކުރު

ލޯންޑްރިން އާއި ޓެރަރިޒަމުގެ ފައިސާ ހޯދުމާއި ޓެރަރިޒަމުގެ ުކްށުކށާއި އެ ނޫންވެސް ބޮޑެތި ޖިނާޢީ ކްުށތަކުގެ ވާހަކަ 

ފައި މި އޮތީ ބޭރު ބަޔާންކުރުމަށްަފހުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެިރކަން ބަދަލުކުރަން މި އޮންނަނީ. މި ބިލުގައި ބޮޑަށް ބުރަވެ

ޤައުމެއްގައި ހިނގަމުން އަންނަ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެފަދަ މީހަކު ުހރި ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، އެ 

މީހަކު ފޮނުވާލެވިދާނެ ފަދަ ގޮްތތަކެއް ަކނޑައަޅައި އަދި ަކނޑައެޅިގެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވޭ 

ސިޔާސީ ކުށެއްގައި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައެއް ކަހަލަ ހާލަްތތަކުގައި އެގޮތަށް އެދިފައިވާ މީހުން  މިސާލަކަށް

ނުފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ނުވަތަ އެކަމަށް އެީހތެރިކަންުނދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި ބިލުގައި ދެއްވާފައި އެބަހުރި. 

ނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އަބަދުވެސް މިހާރު ބޮޑެތިވަމުން އަންނަ، ބޮޑެތި ސިންގާހާ  ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަ

ޤައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މި އޮތް ކުޑަ އާބާދީގެ ތެރޭގައި ބޮޑު ޤައުމެކޭ، އެތައް މިލިއަން މީހުން ދިރިއުޅޭ ޤައުމެއްގެ 

ހިނގާ. މީ އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި ހިނގަމުން އަންނަ ހުރިހާ ޖަރީމާަތކެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ތެރޭގައި އެބަ

ނޑު ކުރިން ދެންނެވި ހުިރހާ  ނުދަންނަ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ދަންނަ ަކމެއް. ދެންމެ އިސްވެ އަޅުގަ

ކަމެއް މީގެތެރޭގައި ހިނގަމުންދޭ. އާދެ! ޢަމަލީ މައިދާނަން ބަލާއިރުގައި  މަސްތުވާތަކެތި ޓްެރފިުކކުރުމާއި މީހުންގެ 

ނޑުމެން މި ކުޑަކުޑަ އާބާދީގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އަތުން ފައިސާ  ތައް ފޭރުމާއި މުދާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ހޯދުމަކީ މިއަދު އަޅުގަ

ބޮޑަށް އަށަގަނެފައިވާ ކަމެއް. މިކަމުގެ ނަތީޖާއަަކށް ވެގެންދަނީ ކުށްުކަށށް އަރައިގަުތން، ވައްކަންކުރުން، މީހުން 
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ތުގެ ަޢމަލުތައް ހިންގައި، ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގުން. އާދެ މެރުން. އަދި އެނޫންވެސް އެ ބާވަތުގެ، އެ ޒާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނުގައި މަިފދަ ޢަމަލީ މައިދާނަން ވިސްނައި އަދި ކަންތައްތަާކ ގުޭޅގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި 

އި ނިންމަވާފަ. ޒަމާނަކީ މީ ކޮންކަަހލަ ޒަމާނެއްކަން އަދި މި ޒަމާން އަންނާނެކަން ވަނީ މާ ކުރީއްސުރެ އަންގަވަ

د رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަސޫލާ،  ليأ تيّن على النّاس زمان ވަނީ  ޙަދީޘްކުރައްވާފައި މިمحم 

ލާލު ގޮތުގައިތޯ ނުވަތަ ޙަރާމް ޮގތުގައިތޯ ކަމެއް ނުބަލައި އަކީ ހަ މާނަ .بما أخذ المال بحالل أم بحرام ءاليبالي المر

މާނެއް މީސްތަކުންނާ ހަމައަްށ އަންނާނެކަން ހަމަ ޔަޤީންަކށަވަރޭ. މި އޮތީ އެ ޒަމާން އައިއްސަ. އެ މުދާ ހޯދާނެ ޒަ

ނޑުމެން މި ވަނީ މިކަމުން ސަލާމަތްނުވެވިގެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޒަމާން އައުމާ ގުޅިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ވިސްނާވަޑައިގެންދެއްވާ. އަދި މި މަޖިލީހުގެ ުހރިހާ ެމންބަރުން ވެސް ވި ސްނާވަޑައިގެންދެއްވާ. އަޅުގަ

ޤައުމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރުން މަސްތުވާތަެކތި ެއތެރެކުރާ މީހާ އެ ދަނީ މަސްތުާވތަެކތި އެތެރެޮކށްީދފައި 

 ފުރައިގެން ރާއްޖެ އިން ބޭރްަށ އެނބުރިލާފައި ހަމަހިމޭންކަާމ އެކީގައި އެ ދަނީ. މީ ކިހިނެއްވާ ކަމެއްތޯ؟ އޭނަ އަށް

އެބަ އެނގޭ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާތަކެްއިތ އެތެރެކޮްށަފއި ތިމަންނަ ޑީޕޯޓުކޮށްލާނީަކން. ޑީޕޯޓުކުރުމަށްަފހު ދެން 

ތިމަންނަ ކޮންމެހެން އަންނާކަށްނުޖެހޭނެކަން. ތިމަންނަ އެއް ފަހަރު މުއްސަނދިވާ ދަރަޖައިގައި ތިމަންނަ އަށް އެކަން 

ން. އެކަން ކުރަނީ މި ަރުށގައި ތިބި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ިތބި ބަޔަކު ކަމުގައި ކުރުމުގެ ފުރުަޞތު އެބަ އޮްތކަ

ނޑުމެންނަށް މި ބިލުގައި އޮތް ފައިދާ އަކީ؟  ވާނަމަ، އެ މީހުންނާ ހަމައަްށ އޭތި ފޯރުޮކށްދޭ އެބަ. ކޮބައިތޯ މީގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ބި ލުގެ ަފއިދާ ހޯދަނީ؟ އެހެންނަމަވެސް މި ބިަލކީ ކޮންާތކު އޮްތ، ކޮން ތަޙްޤީެޤއް ހިންގަންތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  މުހިއްމު ބިލެއް. މީ އޮންނަންޖެހޭ ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވި ޒާތަށް؛ ބައްލަވައިލައްވާ! އަޅުގަ

ޝިޔާގެ މީހަކު ޤައުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގި އެންމެ ބޮޑު، ވިޔަފާރިއެއް ކޮްށފައި ހުރި އެކިއެކި ފިާހރަތަކުްނ، މެލޭ

އައިސް އެކިއެކި ކާޑުތަކެއް ހަދައިގެން ކިތައް މީހުންގެ ކިތައް ިފހާރައިންތޯ، އެކައުންޓުތަކުްނތޯ ލާރި ނަގާފައި؛ 

މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހިނގުމުގެ ކުރިން އޭނަ ޑީޕޯޓުކޮށްލައިފި. މަސްތުާވތަެކިތ އެެތރެކުރި ޕާކިްސތާނު ީމހަކާއި 

އިގެ ތަޙްޤީޤު ހިންގައި ނިމުމުގެ ކުރިން އެ ދެ މީހުން ބޭރުކޮށްލަިއފި. ޑީޕޯޓުކޮށްލައިފި. ލަންކާ މީހަކު، މި މައްސަލަ

މިހެންގޮސް ިކތަންމެ؛ އިހަަކށްދުވަހު ިމހާރު މި އުޅެނީ ބަނގްލަދޭޝް މީހެއް ކަންނޭނގެ، ކޮންމެވެސް ފަާރތަކުްނ 

އެންމެން މި ދަނީ ބޭރަށް. ދެން ކޮބައިތޯ އަނެއްކާވެސް މަސްތުވާތަެކިތ އެތެރެކޮށްގެން މި އުޅެނީ. މި ހުރިހާ 

ނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި  އަޅުގަނޑުމެން އެ ފަރާތްަތުކން އެދެންޖެހޭ އެހީތެރިަކމަކީ؟ އެހެންވީމާ، މިކަން ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މީ ކުށްކު ރުމުގެ މިފަދަ ޒާތުގެ ކަންަތއް އެތެެރކޮްށފައި އެ މީހުން ޑީޕޯޓްވަމުންދާ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުއްޓުވާފައި، އެ މުީހންގެ މައްޗަށް ޝަރީަޢްތ  ހާއްޔެއް ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، މިކަން ފުަރތަމަ އަޅުގަ

ސިންގަޕޫރެކޭ އެއް ފަދައިން އެ މީހުންގެ ޤައުމުގައި މަސްތުވާތަެކތި އެތެެރޮކށްފި ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، އެ މީހާ އެއީ 
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ންޖެހޭ. އެ މީހާގެ މައްޗަށް ތަޙްޤީޤު ނުހިންގޭ މީހެއްގެ މައްޗަށް، ކުށުގެ ޝަީރަޢތް މަރަށް ޙުކުމްކުރާ މީހެއް ކަމްަށ ވާ

 ނުހިންގޭ ކަމަށް ވަންޏާ މީ ކީއްކުރާ ޤާނޫނެއްތޯ؟ އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި  ނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެތިޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ 

 އަށް. ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

` ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްަޒްތތެރި ރައީސް. ޖިނާޢީ މަްއސަލަތަކުގައި ާޤނޫނީ އެހީތެިރކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލެއް މި 

އިދެއްވީތީ މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މަޖިލީހަށް ުހަށހަޅުއްވަ

ޝުކުރުއަދާކުރަން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާވާ ކަމެއް މިއަދު އަޅުގަނޑު ފާހަގަޮކށްލާނަން. އެއީ 

ނޑު އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި ކަހަލަ ގޮ  ނޑީގައި އިންނަވާކަން. އަޅުގަ ތަަކްށ މަނިކުފާނު ތި ގޮ

ގައި ފަހަެރއްގައި މަނިކުފާނު ރައީސަކަށް  2119ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސޭ މި މާނަކުރަނީ ދެ މާނައެއްގައި. އެއް މާނައަކީ 

ނެ ކަމަށް. ވެދާނެތީވެ، އެކަމުގެ އިޝާރާތާ އެކީގައި މި ކުރަނީ. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ އެގޮތަށް އެހެންވާ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަހުން  ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. މި ބިލުގެ މުހިއްމުކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަން ވަނީ އެނގިފަ. މި ރާއްޖޭގައި ހިނގި ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން މި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގައިދިޔަ ކަމަކުން އަޅުގަ

އްޖެ އަށް ދަތިކުރުުމގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި މި ރާއްޖެ ބަދުނާމުކޮށްހެދުމްަށ ރާއްޖޭގެ އަގު ވައްޓާލައި މި ރާ

ނޑުމެން  އަލުގަނޑުމެންގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ފަރާުތން ގިނަގުނަ މަސައްކަްތަތކެއް ކޮށްފައިވާކަން އެއީ އަޅުގަ

ޔަސް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭރު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އޭގައި އެކަން އެ ދިޔައީ ކޮންމެ ގޮތަަކށް ކަމުގައި ވި

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެންނަށް އަދަބުތަކެއް ލިބޭނެ ކަހަލަ ގޮަތަކށް އަޅުގަ ޤައުމަކަށް އެހީވެދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމަަކށް އަޅުގަ

އީ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މި އެއީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ދިވެހީންތަކެއް ވާަހކަދެއްކިކަްނ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ  16ބާބުެގ މައްޗަށް ހިމެނޭ  11ވަރަށް ދިގު ބިލެއް.  މާއްދާ ހިމެނޭ މި ބިލަކީ އަޅުގަ

ނުހަނު މުހިއްމު ކަމެއް މީގައި އެކުލެވިގެންވާ ބިލެއް. އޭގެތެރޭގައި އެހީ ބަދަލުކުރެވޭނެ ދާއިރާ އާއި ހުރިހާ ޤައުމުތަަކްށ 

އި ޝަރުުތތަަކކާ އެކު އެހީ ފޯރުޮކށްދިނުމާއި އެހީ ފޯރުކޮށްނުދެޭވނެ ހާލަްތތަކާއި ެހކި ހޯދުމަްށ މި ޤާނޫނު ހިންގޭނެ ކަމާ

ދިވެހިރާއްޖެ އިން އެދުމާއި މުދާ ހޯދުމާއި ހިެފހެއްޓުމާ، މުަދލުން މުޢާމަލާތްކުރުމާ އަދި ާޚއްޞަ ގޮތެއްގައި ުކށްޮކށްގެން 

ދުމާ، ބޭރު ޤައުމުތަކުން އެދޭއެދުން ވަކި ހާލަތެއްގައި ނޫނިއްޔާ ހޯދާފައިވާ ބޭރުގައި ހުންނަ މުދާތައް ހޯދުމަށް އެ

ނޑަށް ވަރަށް ކަމުދާ، އަދި ވަރަށް ިހތްހަމަޖެހޭ ކަންތައްަތކެއް ކަމުގައި  ހާމަނުކުރެވޭ ގޮަތށް ޮއތްއޮތުްނ އެއީ އަޅުގަ
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ނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން މަޢުޫޞމް ދެ އަންހެނުން، އަޅުގަ

ނޑު މި ފުުރޞަތުގައި ހަނދާނަށް  ދެ އަންހެނަކު އިންޑިޔާ ޖަލުގައި އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ހޭދަކުރިކަން އަޅުގަ

ގެންނަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެ އަންހެނުން ނުހަނު ދަތި ހާލުގައި އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން އިންޑިޔާގެ ޖަލުތަކުގަިއ 

އި އެންމެ ފަހުން ނިމިގެންދިޔައީ އެ އަންހެނުންގެ އެއްވެސް ކުށެއް ނެތް ކަަމށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ތަޅުާވފަ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތަކަށް ބޭރު ޤައުމެއްގައި ނުޙައްޤުން  އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވެސް ފާަހގަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަ

ރަވެ، ހިތާމަުކރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެ ދުވަސްވަރު އޮތް ސަުރކާރުން، މި އަދަބުލިބުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާ ދެ

ރާއްޖޭގައި އޮތް ސަރުކާރުން ނުހަނު ގިނަ މަސައްކަތްަތކެްއ ކުރި. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވުރެ ބިޔަ ބޮޑު 

ހެނުންަތަކށް ގެއްލުންތަކެްއ ޤައުމަކުން ކުރަމުންދިޔަ ޝަރީޢަތަަކށް ކުރެވޭނެ މާ ބޮޑު ކަންތަްއތަކެއް ެނތި އެ އަން

ނޑުމެން  ނޑުމެން މިއަދު ވެސް ހަނދާންކުރަންެޖހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަްތެތރި ރައީސް. އަޅުގަ ވެގެންދިޔަކަން އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުންފުނިތަުކގައި ނޫނީ އެހެންވެސް ތަންތާގައި  ރާއްޖޭގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަުމންދާ ބައެއް ޤާނޫނުތަކުން އަޅުގަ

މަސްއޫލު ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހުންގެ ާޕސްޕޯޓާއި އެހެނިހެން އެއްޗެިހަތއް އޮންނަން މި ޖެހެނީ އެ  ވަރަށް

މީހާގެ އަތުގައި. އެހެންކަމުން، ކުްނފުިނތަކުގައި ިތޖޫރީގައި ހުންަނ ބޮޑެތި ާލރިތައް، ނޫނީ އެކައުންޓުގައި ހުންނަ 

މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން ދެން އެ މީހަކާ ދޭތެރޭގައި ުކރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނެތް. ލާރިތައް ނަގައިގެން ފުރައިގެންދިޔައިމަ 

އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ، ވުޖޫދުވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމު ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ހުންނާނެ. 

ނޑުމެންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބިރުވެރިކަމަކުން ނޑުމެން ސަލާމަތްކޮށްދޭެނ  އެހެްނކަމުން، މިއީ މިހާރުވެސް އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ ވެސް މިހާރު ވަކިން  ބިލެއް ކަަމށް ދަންނަވަން، ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ނޑުމެން ވާނީ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މި  2119އެކަހެރިވެފައި އޮތް ޤައުމެއް ނޫން. އިދާރަކުރެއްވިއްޔާ  ގައި އަޅުގަ

ގައި ވަކާލާތުކުރެވޭ ޤައުމަކަށް. އާދެ، މަނިކުފާނުގެ ދުލުގެ ފަސޭހަކަމާ އަދި މަނިުކާފނުގެ ކެރުންތެރިކަމާ، އެއީ ދުނިޔޭ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ދޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަގު ނުވެއްޓޭނެ ގޮަތށް  އަޅުގަނޑުމެން މި ޤައުމާ ދެޭތރޭގައި ވިސްނާއިރު ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން އެދޭ ކަމެއް. މަނިކުފާނު ިނސްބަތްވާ ޕާޓީގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި  ވާހަކަދެއްކުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ގެއްލުވާ ކަހަލަ ގޮތަ ަކށް ާވހަކަދައްކާކަން އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ އަގުވައްޓާލައި އަޅުގަ

ނޑު އެދެން،  އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަޔާ އެކު ފާަހގަކުރަން. އެހެންކަމުން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ައރިހުން އަޅުގަ

މިކަންތައްތައް އެގޮަތށް ނުވާ ކަހަލަ ގޮަތކަށް ަބއްޓަންކުރެވޭނެ ގޮތެއް ރައީސްގެ ޙިކުމަތްެތރި ފިޔަވަޅުތަކުން އަޅުއްވާނެ 

 ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ދެއްވި ފުރުޞަަތށް ޓަކައި ުޝކުރިއްޔާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  ކަމަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިބްރާހީމްދީދީ އަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ފޭ

ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލެއް 

ރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުހށަަހޅުއްވައިދެއްވީތީވެ، ސަުރކާރުގެ ފަާރތުން ުހށަަހޅުއްވައިދެއްވީތީވެ މަޑުއްވަރީގެ ޢިއްޒަްތތެ

މުޙައްމަދު އަމީތަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ޤާނޫނަކީ 

މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ގެންނަން ޖެހޭ ޤާނޫނެއް. އެގޮތުން މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިގެން، މި ބިލުގެ 

ީޓ މަރުޙަލާގައި ނިމިގެން، މި ބިލު މަޖިލީހުން ބޭރުގައި ޤާނޫނަކަށް ވާހިސާބުން ެފށިގެން މީގެ މަސައްކަތް ކޮމި

ނޑުމެންނަކީ މިއީ މި ސަރަހައްދުގައި ވަރަށް  ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް ފައިދާކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް. ސަބަބަކީ، އަޅުގަ

ނަ ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ އެއް ޤައުމު މިއީ. އެހެންވީމާ، މިތާނގައި ކުޑަކުޑަ ޤައުމަކަށް ވެފައި އާބާދީގެ ގޮތުން އެންމެ ގި 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ދިމާވޭ އެކިއެކި މައްސަލަތައް. މި  ބޭރު މީހުން އެހާ ގިނަ އަދަދަކަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާއިރު، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަ ނޑުމެން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަށް ބަލާއިރު، އަޅުގަ ކަށް މި ބާވަތުެގ މައްސަލަތައް ދިމާވެގެން އަޅުގަ

އެއްބަސްވުމެއް ނޫނިއްޔާ ޤާނޫނެއް ވުޖޫދުގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ވަރަށް ގިނަ. އަޅުގަނޑު ހަމަ 

ފާހަަގޮކށްލާނަން މީގެތެރޭގައި މީހެއްގެ ބަޔާން؛ މީގެ މިސާލަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ތެރޭގައި ވުޖޫދަށް އަންނައިރު، މި ބިލު 

ރު އެބަ އާދޭ ހެކީގެ ގޮތުގައި އަދި މައްސަލަތަކުގައި ބެލެވޭނެ ބައެއް ނުކުތާތައް. މީހެއްގެ ނިމިގެން އަންނައި 

ބަޔާންނެގުމުގައި ނުވަތަ ހެކިބަސް ހޯދުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ، ެހކިބަްސ ޯހދާނެ ގޮތް ެއބަ ހިމެނޭ. ޝަރީަޢތެއްގައި 

ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިކަން ކުރެވިގެންދާނެ ގޮތް މި ހެކިބަސް ދިނުަމށް ޓަކައި ުނވަތަ ތަޙްޤީޤުގައި އެހީތެރިވުމަށް 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން. ޝަރީުޢ  ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އަންނައިރު މީގެތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ. އަދި ހަމައެއާއެކު އަޅުގަ

މުހިއްމު  ލިޔުންތައް ހޯދައި ރައްދުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރާނެ ޮގތް އެކުލެވިގެން އެބަ ވޭ. މިއީ ހަމަ ވަރަށް

ނޑުތަކެއް  ކަންތަްއތަކެއް މީގެތެރޭގައި މި އަންނަނީ. ހެކި ހޯދުަމށް ަތންތަން ބަލައި ާފސްކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި މިންގަ

މީގެތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ. އެކަން ކުރުމުގައި އެއްބަސްވާނެ ގޮތްަތކެއް. މުދަލުން މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވުމާއި މުދާ 

އި އެބަ ހިމެނޭ. އަދި ހަމައެއާއެއްކޮްށ އެއްޗެއްސާއި ތަްނތަން ބަލަިއ ފާްސކުރުން. އެއްޗެއްސާއި ހިެފހެއްޓުން މީގެތެރޭގަ

ތަްނތަން ބަލައި ފާްސކުރުން، މީގެތެރޭގައި ހިމެނިގެންދާކަން ފާހަގަޮކށްލާނަން. މަޢުލޫމާތާއި ެހކީގެ ގޮތުގައި ހޯދޭ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ަވރަށް މުހިއްމު ކަންތައްަތއް.  އެއްޗެހި ހިއްސާކުރާނެ ގްޮތ މީގެތެރޭގައި އެބަ ހުރި. މީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި ބޭރުމީހުން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައި ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ފުރައިގެންދާއިރު، އެ މީހާ ވަޒީފާއަދާކުރި 

އެބަ އުޅޭ. މި ތަނެއްގެ މުދަލާ އަދި ފައިސާ އަށް ޚިޔާނާތްތެިރވެ، ފިލަިއގެންދާ މީހުން ވެސް ވަރަށް ގިނައިން 
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ނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ އެ މީހާގެ ކަންތަްއތައް  ނޑުމެންގެ މިކަހަލަ ޤާނޫނެއް ވުޖޫދުގައި ނެތި، އަޅުގަ ހާަލތްަތކުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ ވަރަށް ކުޑަ ޤައުމެއް.  ނޑުމެންގެ ޤައުމާ ދޭތެރޭގައި. އަޅުގަ ހިއްސާކުރާނީ އެ ޤައުމަކާއި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ބަލިކަިށަކން މާ ބޮޑު. އެހެންނަމަވެސް ރަހުމަްތތެިރކަމުގެ ގޮތުން  އެއްބާރުލުން ބަޔަކު ދޭ ވަރަށް ވުރެ އަޅުގަ

ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ބާރެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުން ގަދަކަމުން ވެސް ފޭރިގަންނާނެ މި މަޢުލޫމާތުތައް. މިހާރުވެސް 

ންވީމާ، މީގެން މިކަހަލަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ސަބަބުން ޤައުމުތަަކށް އަރައި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ޮކށްފައި އެބަ ހުރި. އެހެ

ނޑުމެންނަކަށް ެނތް ނާޖާއިޒުގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ކަމެއް  ހުރިހާ ފައިދާއެއް އޮންނާނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އޮތީ މިކަަހލަ ޤާނޫނުަތކުގެ އިމުގެ ތެރެއިން މިއަދު ދުނިޔެ ޤަބޫލު ކުރާ، ކުރެވޭނެ ބާރެއް. އަޅުގަ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް ެފތިފައި ހުންނަ އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންކަްނ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ވަގުތުން މި ވަގުތަށް ެވސް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް، ދިވެހި  ހާސިލުކުެރވެން އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަ

އްޖޭގެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވަރަށް ުމހިއްމު ޤާނޫނެއް. މީގެން އުނިއިތުރުކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް އަދި ޚާއްޞަކޮށް ރާ

ނޑުމެން ސިޔާސީ  އައިސްފާނެ ކަމަްށ މިސާލަަކްށ ވިސްނިދާނެ ސިޔާސީ ބައެއް ބޭބޭފުޅުންަނށް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

މީގައި އެކުލެވިގެންވާތީވެ އެކަމަްށ ޓަކައި މި ބިލު  މައިދާނުގައި މަސައްކްަތކުރާ މީހުން ިހްތހަމަޖެޭހ ކަހަަލ ުނުކތާތަކެއް

ފަރުމާޮކށްދެއްވި ފަރާްތތަަކްށ އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝުކުރުވެރިވަން. ޚާއްޞަކޮށް ސިޔާސީ މީހުންނަށް މީގެތެރޭގައި 

ނޑު ދަންނަވާނީ ުހރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައި ވެސް  ރައްކާތެރިކަްނ ދީފައި ާވތީ ސިޔާސީ މީހުންނަށް. އެހެންީވމާ، އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް މި ވަގުތުން މި ވަގުތަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް މި ބިލުގެ މަސައްކަްތ ނިންމައި، މި ޤާނޫނަކަްށ 

ނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުން  ހެދުން. މި ބާވަތުގެ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ޑުމެން ޤައުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުން ކުރާ އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރު އިތުރުވެގެންދާނެ ދެކޭ ގޮތް ަތފާތުވާނެ. އަޅުގަނ

ނޑު ހަމަ ގޮވާލަން މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ  ނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަޅުގަ ކަމަށް އަޅުގަ

ދުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުްނ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ވެސް މި ބިލު ފަރުމާކޮށް ޤާނޫނަކަށް ހެ

ވެސް، ހުރިހާ ސިާޔސީ ޕާޓީއެއްގެ ބޭުފޅުން ވެސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިތުރު އުނިއިތުރެއް ބޭނުންފުޅުވެލައްވަންޏާ 

ވިސްނާވަޑައިގެން، އެ ގެންނަން ބޭނުންވާ އުނިއިތުރެއް ގެނެސް މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ވިސްނައި ވީހާވެސް 

 އަވަހަކަށް މި މަސައްަކތް ނިންމައިދެއްވުން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާސަތުން ޔާރި

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު އަރުވަނީ   މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ނާޝިދަ އަޙްމަދު
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނާޝިދު އަޙްމަދު ބަރުމެން ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުުރމުގެ ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު 

އެހީތެރިކަން  ބިލެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. ލާމެހިފައިވާ ދުނިޔެއެއްގައި ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުމާއި 

ފޯރުޮކށްދީގެން މެނުވީ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގައި މިހާރު ދިމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިަމިތލުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން. 

ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިއަދަކު ބޭންކެއް ފަޅައިލާކަށް މާ ގިނަ ަހތިޔާރެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ. އަދި މާ ގިނަ މީހުންނެއް 

ވޭ. އަދި ބޭންކެއް ފަޅައިލާަކށް އޭނަ ކޮްނމެހެން ދިވެހިރާއްޖެ އަންނާކަްށ ވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ. އަދި ވެސް ބޭނުމެއް ނު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ މީހަކު އެހެން ޤައުމެއްގެ ބޭންކެއް ފަޅައިލާކަށް އެ ތަނަކަށް ާދކަށް ވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ. 

އަރަާފ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާ މީހުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ޓެކްނޮަލޖީގެ ގޮތުން ވަރަށް ކުރި

މިއަދު އެފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަްއ ކުރުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޛަރީޢާ އިން މިއަދު މިވަނީ އެތައް ކަމެއް ކުރެވޭ ގޮތަށް ޒަމާން 

އިންސާނުން ޓްރެިފކުކުުރން ފަދަ  ބަދަލުވެފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޓެރެރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކާއި ޓްރަގުގެ ވިޔަފާރި އާއި 

ޖަރީމާތަކަކީ މިއަދު ޢާއްމުވެފައިވާ މައްސަލަތަކެއް. އަދި މީ އެބައިމީހުންގެ ނެޓްވޯކްތަކާއި އެއް ޤައުމަށް ވުރެ ގިނަ 

ްތތަާކ ޤައުމުތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ ަޖރީމާތަކެއް ހިންގަމުން މިއަދު ދާ ކަންަތއްތައް. އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މިފަދަ ފަރާ 

ނޑު ދެކެން. އަދި މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާ  މެދުގައި ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ ނިޒާމެއް އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ަކމުގައި އަޅުގަ

މީހުންނަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ހާއްޔަކަށް ެވސް ވެގެންނުވާނެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރެފައި މިފަދަ ބޮޑެތި ުކްށތަްއތައް 

ަކްށ ިފލައިގެންދިޔުމުގެ ޖާގަ ވެސް އޮވެގެންނުވާނެ. މިގޮތުން މިފަދަ ަކންތައްތައް ހުއްޓުވުމާ، މިފަދަ ކޮްށފައި އެހެން ތާ

ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާ މީުހން ހިފަިއހައްޔަރުކުރުމަށް މިަފދަ ބިލަކީ މުހިއްމު ބިލެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. މި 

ޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބިލަކީ ވަރަށް ވެސް ބޭނުންތެރި ބިލެއް، ޢިއް

ގުޅުންތަަކށް ވެްސ އަސަރުޯފރައިފާނެ ބިލެއް މީ. ޖިނީާޢ މައްސަލަތަކުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން އެހެން ޤައުމުތަކަްށ 

ވަނަ ޤައުމެއްގެ އެހީތެިރކަން ފޯުރޮކށްދޭއިރުގައި އެހެން ޤައުމުތަކުން އެހީ އަށް އެދޭއިރުގައި މި ކަމުގައި ތިން 

މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭތޯއާ އަދި ިކހާ މިންވަރަަކްށތޯ ބަލައިލުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމުގައިވެދާނެ. މިހެން މިދެންނެވީ، ދާދި 

ފަަހކުން ވެސް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަާރތުން އެހެން ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ތިން ވަނަ ފަާރތަކާ ހަވާލުކުރިއިރުގައި 

ޤައުމުގެ ދޭތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބުރުއެރުންަތކެއް އަރައި، ކިލަނބުކަމެއް އުފެދިގެންދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެން ދެ

ނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔަ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ މައްސަލަަތކަށް ވެސް އޮތް ޙައްލަކަްށ މިަފދަ ބިލެއް އޮތުމަީކ  ތަން އަޅުގަ

ދެކެން. ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު 

އެތަކެއް މުޢާހަާދތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ޤައުމަކަށް ވާއިރުގައި، މި ބިލުން ފަހިޮކށްދޭ ކަްނތައްތައް 

ށަވަރުޮކށްީދފައިވާ ޙައްޤުތައް ތަްނފީޛުވެގެންދާއިރުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުންނާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަ 

އެންމެހައި ފަރާތްަކށް ވެސް ރައްކާތެރިކުރެިވފައިވާކަން އަބަދުވެސް ޔަޤީންކޮށްފައި އޮތުމަކީ އަދި ލާޒިމު ކަމެއް ކަމުގައި 
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ނޑު ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލުގައި ފާހަގަވެގެންވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަކީ، މި ޤާނޫނު  ވެސް އަޅުގަ

ފީޛުކުރުުމގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ވަަރށް ވަުރގަދަ ބާރުތަކެއް ީދފައިވާކަން. ޖިނާޢީ މައްސަލަަތކުގައި ތަން 

އެހީފޯރުޮކށްދިނުމުގައި، ފަހުަބސް ބުނުމުގައި ބާރުދެވިފައި ވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލަށް. މިކަމުން ވެސް ދައްކައިދެނީ 

ސަސާއެއްގައި މިފަދަ މަޤާމެއްގައި ހުރުމަްށ ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަާރތަކީ ދައުލަތުގައި މިފަދަ މިނިަވން މުއައް

ނަޒާޙާތްތެިރކަމުގެ ގޮތުންނާއި އެންމެ މަތީ ހަރުފަުތގައި ހިމެނޭ އޭނާގެ ނިންމުންތަކާ މެދުގައި އެހެން ފަރާްތތަކުްނ 

ނޑުމެންނަށް ޝައްކުނުކުރާ ފަދަ ފަރާަތަކްށ ވުން. ޕްރޮސިކުއޓަރ ޖެނަރަލަކީ އެފަދަ މީހެއް ކަމުގަ  އި ވުން އަޅުގަ

ނޑުމެން އަބަދުވެސް މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު  ވަރަށް ޔަޤީން، ވަރަށް މުހިއްމު. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އިނގިލިދިއްކުރުން ނެތް، ހުިރާހ  މުއައްސަސާތަަކށް ހޮވާ ަފރާތްަކކަކީ އަޅުގަ

ތިބޭ ބައެއް ކަމުގައި ވުން މުހިއްމު. މި ބިލުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ ދައުރު ަތޢައްޞަބަކުން އެއްކިބާވެގެން 

ވަރަށް ފުާޅޮކށް އެބަ އޮތް. އަދި މި ބިލުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ގަވާއިދުތަކެއް ވެސް ހެދެން އެބަ އޮތް. ޢިއްޒަތްތެރި 

އަކީ މި ބިލުގައި ހެކިބަސް ނެގުމަށް މި އޮންނަނީ ރައީސް. މި ބިލުގައި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އަނެއް މުހިއްމު ނުކުތާ 

މުސްލިމު މީހުންނަށް ހެކިަބސް ނެގުމުގައި ހަދާނެ ގޮތެއް މި ބިލުގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި -ހުވާޮކށްގެން. އެހެންވީމާ، ނަން 

ނޑު ދެކެން.  ނޑަްށ ކޮންމެވެސް ގަވާއިދެއް، ކޮންމެވެސް އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަްށ އަުޅގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މިއަދުގެ މުޖުތަމަޢުގައި މި ކުރާ ކުށްތަާކ  ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މި ބިލު ވުޖޫދަށް އަންނައިރުގައި އަޅުގަ

ދޭތެރޭގައި ހަރުދަނާ ފިޔަވަުޅަތކެއް އެޅިގެންދާނެ މުހިއްމު ބިލެއް ކަމުގައި ދެކެން. މިފަދަ ބިލަކީ ސިޔާސީ އެއްވެސް 

ނޑު ނުދެކެން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑްަށ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަ ށް ޭބނުންކުރަންޖެހޭނެ ބިލެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

މެންބަުރ ޢިއްޒަތްތެރި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު

 ދެވަނަ ފުރުޞަތު.، ވަޙީދު އިބްރާހީމްމުޙައްމަދު 

 

 ވަާހކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑު ކުރިންވެސް ފާހަގަޮކްށފަިއ  ނޑުމެން މި ބިލުގައި ވާހަކަތައް އަޅުގަ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑު މި ބިލު ދަންނަވައިފިން. އަދި އަޅުގަނޑުމެން ގެ މި ބިލަކީ މީ މުހިއްމު ބިލެއް. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަ

ބަލައިގަންނަން ވެސް އެބަ ޖެހޭ. މި ބިލުގައި ހުރި ކަންތައްަތކާ ދޭތެރޭގައި އެންމެ ފުންކޮްށ ވިސްނައި އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ހެކިބަސް ނެގުމާއި ހެކިބަސް ހޯދުމާއި ދެ! ކޮމިޓީ މަރުޙަލާތަކުގައި ވެސް ފާހަގަކުރަންެޖހޭ ކަްނތަކެއް އެބަ ހުރި. އާ
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ހެކިބަސް ލިބިގަތުމަކީ އެއީ ޝަރީަޢްތތަކުގައި ކޮންމެހެްނ ލާޒިމު ކަމެއް އެއީ. އެ ހެކިބަްސަތކާ ނުލާ، އަމިއްލަ 

ނޑުމެންނަށް ޝަރީޢަތުގައި ކުށްަތކެއް ސާބިތުކޮށްިދނުމަކީ ނުަވަތ  އިޢުތިާރފެއް ނެތް ކަމެއްގައި ހެކިބަާހ ނުލާ އަޅުގަ

ތުވެގެންދިއުމަކީ އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ހެކި ހުރި ތަނަކުން ހޯދައިގެން، ހުރި ޤައުމަކުން ސާބި

ނޑު ފާހަގަކޮށް ިމ ދަންނަވާލީ، ކުރީގައި ވެސް  ހޯދައިގެން ހެކިތައް ގެނައުމަކީ އެއީ މުހިއްމު ކަމެއް. އެވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި ނޑުމެން ޓްރެފިުކކުރުމުގައި  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލިހެން އަޅުގަ ޒަމާނަކީ މީ ކޮންަކހަލަ ޒަމާނެއްކަން. އަޅުގަ

ވެސް އަދި ކޮންމެ ފަދަ ބާވަތުގެ ޢަމަލެއް ހިންގި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އޭގެތެރޭގައި ވިޔަފާރި ނުވަތަ އެ މީހާގެ 

ރެރިސްޓުން ދިވެހިރާއްޖެ އްަށ އަމިއްލަ ފައިދާ އޭގެތެރޭގައި ނެތި، އެއްވެސް ބަޔަކު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރޭ. ޓެ

ހަމަލާދޭން އައިރުގައި ވެސް އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ފައިދާތަކެއް އޭގައި ފޮރުވިފައިވޭ. އަދި ދިވެހިންގެ ބަޔަކު އަޑީގައި 

ތިބެގެން އެ މީހުންނަށް ފަިއދާތަކެއް ދޭން އެއްބަސްވީ. ނަމަވެސް އެ ހުިރހާ އެންމެންގެ ތެރެއިން މިހާރު ިކތައް 

ނޑުމެންގެ ެތރެއިން މިފަދަ ބާވަތުގެ ބޮޑެތި؛  މީހުންބާ ދިވެހިްނ  19ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުގައި ވީ؟ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ހުރިހާ ދިވެހިންގެ  3ނޮވެންބަރު  1922ޝަޙީދުކޮށްާލފައި ދިޔަ،  ވަނަ ދުވަހުގެ ހާދިސާ އަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކަރުނައަޅައިގެންދިޔަ، ކަރުނަަތކެއް ފައިބައިގެންދިޔަ ދުވަހެއް. ނަ މަވެސް އޭގެ އަޑީގައި ވެސް ތިބީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ދިވެހިން. ނަމަވެސް ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވި މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ  ދިވެހިން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގިގެންދިޔަ. ނަމަވެސް މީގެއިތުރުން އަ ނޑު ތޮިޅ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހޯދުންކަން އަޅުގަ ޅުގަ

ދެކޭގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާަތެކތި އެތެރެކުރާ މީުހންނާ އަދި މި ނޫންވެސް ބާވަތްބާވަތުގެ، އެކި ބާވަތްތަކުގެ 

ނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ތެރޭގައި އެބަ  ނުރައްކާތެރި ަހތިޔާރު އެތެރެކުރާ މީހުންނާ، މިފަދަ ބާވަތުގެ ކަންތައްތައް އަޅުގަ

ނޑު ފާަހގަކޮށްލީ، މިފަދަ ޒަމާނެއްގައި، ވިޔަފާރި އަކީ ކޮްނމެފަދަ ޒާތަކުން ވެސް ނަަހމަ ހިނގާ. ކުރިންވެސް އަ ޅުގަ

ނޑު ތަކުރާރުކޮށްލާނަން. މި  ޢަމަލުން، ނަހަމަ ގޮތުގައި ިހނގަމުން އަންނަ ވިޔަފާރިއެކޭ. އަދިވެސް އެއް ފަހަރު އަޅުގަ

ޙަދީްޘކުރައްވާފައި މި رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م ރިިތ ޒަމާނަށް ބަލާއިރުގައި، ޢަމަލީ މައިދާނަށް ބަލާއިރުގައި ކީ

ނޑު ތަކުރާރުކުރަން  .بما أخذ المال بحالل أم بحرام ءليأ تيّن على النّاس زمان اليبالي المرއޮތީ  މި ޙަދީޘް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކޮ ނޑުމެން މި ޤައުމުގެ މި ޒަމާނާ އަޅާބަލާއިރުގައި އަޅުގަ ންމެ މީހަކު ވެސް، ބޭނުންވާ ސަބަބަކީ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި މި ކުރަނީ ަހލާލުތޯ ނުވަތަ ޙަރާމްޯތ ބަލައިލުމެއް ނެތި.  ބައެއް މީހުންގެ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދަކީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ފަދަ ގޮަތކުން ވެސް ފައިސާތައް ލިބެންޏާ އެ ނިމުނީ. އަޅުގަ

މުގައި ވެއްޖެއްޔާ އެކަން ވެސް އެބަ ކުރޭ. މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމުގައި ވަންޏާ ފައިސާދީ މީހުން މަރަން ކަ

އެކަން ވެސް އެބަ ކުރޭ. މީހުން އަބަދުމެ ހަމައިގައި ތިބެންނުޖެހޭނެ ކަމްަށ އަސްލު ބުނާ މީހުން އެފަދަ ކަްނތައް ވެްސ 

އޮތީ. މި ޙަދީޘްގައި މި ބަޔާންކުރި ޒަމާން މި އޮތީ  އެބަ ކުރުވާ. އެހެންވީމާ، މި އޮތީ ޒަމާނެއް. އެ ޒަމާން މި

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެއީ ފައިސާތައް ހޯދުމުގައި ނުބަލައި، ހަމަ އެ މީހާ އަށް ފައިސާތައް  އައިސްފައި ކަމަށް އަޅުގަ
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ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ގޭންގު ގްރޫޕްތައް ގިނަވެގެންދި  ޔައީ ވެސް ހަމަ މި ލިބުނީމާ ނިމުނީ. އެ ހާލަތުގައި މި އޮތީ. އަޅުގަ

ސަބަބާ ހުރެ. މި ފައިސާަތކުގެ މައްސަލައިގައި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަލާލު ގޮތުގައިތޯ ނުވަތަ ޙަާރްމ 

ނޑުމެންގެ މުާދތައް ހޯދާނެ، ހޯާދ ޒަމާނެއް މި އީޮތ އައިސްފައޭ.  ނޑުމެން، އަޅުގަ ގޮތުގައިތޯ ބަލައިލުމެއް ނެތި އަޅުގަ

މާނުގެ ތެޭރގައި މި ބިލުގައި ފާހަގަޮކްށަފއި ހުރި، ކުްށތަކަށް މާނަޮކށްަފއި ހުރި، ކުްށތައް މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި ޒަ

މަނީ ލޯންޑްރިން އާއި ޓެރެރިޒަމާއި ފައިސާ ހޯދައިދިނުމާއި ޓެރެރިޒަމުގެ ކުށްތަކާއި އެނޫންވެސް ބޮޑެތި ޖިނާޢީ 

އަސްލު އުސޫލަށް ބަލައިިފ ކަުމގައި ވަނީ ނަމަ، މި ބިލަކީ  ކަންތަްއތަަކށް މި ޮއތީ ހަވާލާދީފަ. ނަމަވެސް މި ބިލުގެ

ނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި ކުްށަތކެއް ހިންގާފައި، ކުށްަތކެއް ކޮށްފައި ރާއްޖެ  ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. މި ބިލުގައި އަޅުގަ

އެ ޤައުމަކުން  އިން ބޭރަށް ފުރައިގެންދެވޭ ކަމަށް، ނުަވތަ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފިލައިގެން ގޮސްފި ނަމަވެސް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް އެ ކުށްުކރި މީހާ ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމަކީ ވަރަށް ުމހިއްމު ކަމެއް. ހަމަ އެހެންމެ އެ 

ޤައުމަކުން ވެސް، އެ ޤައުމުގެ ކުށްޮކްށފައި ފިލަން އަންނަ ތަނަަކްށ، މީ އެ މީހުން ފިލާަތނަކަށް ވެއްޖެ ކަމުގައި ވަނީ 

ނޑުމެ ންގެ ނުރައްކާތެރިކަން ވެސް ހަމަ އެންމެހާ ބޮޑު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅުވި ފަދައިން ނަމަ، އަޅުގަ

ޙަޤީޤަތުގައި މި ޤައުމަށް އެކިއެކި ކުްށތައް ޮކްށފައި ބޭރުން އައިސް ފިލަން އޮންނަ ޤައުމަކަށް މި ޤައުމުވެ، 

ޓީ.ބީ ބަލަިތކުގެ މީހުންނާއި އެނޫން އަޅުގަނޑުގެ ޤައުމު ތެރޭގައި އެޗް.އައި.ވީ ވައިރަސް ތިބި މީހުންނާއި 

ބާވަތްބާވަތުގެ، އަދި މި ުނރައްކާތެރި ިއތުރަށް ވުރެ ބޮޑަށް މި ޤައުމުގެ ތެރޭގައި އެކިއެކި ޖަރީމާ ހިންގައި 

ދަސްކޮށްދޭނެ ބޭރުގެ ފަާރްތަތއް އެބަ ތިބި ރާއްޖޭގައި. އެހެންވީމާ، މީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ހާަލތެއް. މި ހާލަތު 

ނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ތެރޭގައި ެފށިގެންދި ޔައީ ކޮން ހިސާބަކުންކަން އަޅުގަނޑުމެންންަށ އެބަ އެނގޭ. އަޅުގަ

މަސްތުވާަތކެއްޗާއި އެ ނޫން ބާވަތުގެ ކަންތައްތައް ކުރައްވާފައި ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ޑީޕޯޓުވެގެންދާކަން އެ މީހުންނަށް 

ތަނެއް، ދެވަނަ ޤައުމެއް. މި ޤައުމު ތެރެއަްށ މާ  އެނގުނު ހިސާބުން އެ މީހުންގެ ވިސްނުމުގައި ނެތް ދެވަނަ

ފަޭސހަޮކށް އެއްޗެހިތައް ެއެތރެކޮްށ، އެ މީހުން ުކްށތަކެްއ ކޮްށފައި ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު އޮްތކަން އެ މީހުންނަށް 

އުމުގައި ޤަބޫލުކުރެވުނު ހިނދު، އެ މީހުން މި އޮތީ މިކަން ދިވެހިާރއްޖޭގައި ފަށާފަ. މި އަސްލު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤަ

ހިންގަންޖެހޭ ޝަީރޢަްތަތކެއް. އެފަދަ މީހުން ޑީޕޯޓެއް ނޫން ކުރަންވީ. ރާއްޖޭގެ ޖަލުގައި އެ މީހުންނަކީ ބައިތިއްބަންޖެހޭ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ، ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ވެސް ދިޔައީ ޤައުމްަށ  ބައެއް. ނަމަވެސް އަޅުގަ

ިތ އެތެރެކުރި ބޮޑެިތ ބަޔަކު ާރއްޖެ އިން ބޭރަށް ޑީޕޯޓުކޮްށލި މަންޒަރު ފެނިގެންދިޔައީ. އެތެރެކުރި، މަްސތުާވތަކެ 

 މިކަން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫމި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ނަޢީމަ އަނާރާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް އަނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

އާދެ! މިއަދު  الم على أشرف األنبياء والمرسلين.الة والس  والص  . العالمين الحمد هلل رب   .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ގެ ބިލަށް ުހަށހެިޅފައިވާ ުހށަެހޅިފައި މިވާ އިޞްލާޙަީކ މީ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަުލކުރުމު

ނޑު އެންމެ ފުރަތަަމ ވެސް ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ  އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން ާވހަކަދެއްކުމުގައި އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ވަނީ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހިފައޭ. މިހާރަށް ވުރެ އިތުރަށް 

ނޑު ގޮތެއްގައި ދެ ޕޮއިންޓަކަށް އަލިއަޅުވައިލާފައި އެބަ އޮވޭ. އެއީ ހަރުދަ ނާކުރަންޖެިހފައޭ. އެއީ މި ބިލުގައި މައިގަ

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކްށދިނުމުގައި ހެކިބަސްދިނުމާއި ތަޙްޤީަޤށް ބޭނުންވާ ކަންކަްނ އެއީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި 

ތަޙްޤީޤެއް ނަމަވެސް ހެކިބަސް ހޯދުމުގައި އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް  ނަމަވެސް، ރާއްޖެ އިން އެތެރޭގައި ހިނގާ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނީ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް، އެންމެ ބޮޑަށް ޝަުރީޢ  އެހީތެރިވުމާ ބެހޭ ގޮތުން. އަޅުގަ

މޭ. ނުވަތަ މައްސަލަތައް ހިނގަންވާ ބާރު ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިެވފައިވާ ގޮންޖެހުމަކީ ެހކިބަސް ހޯދުމުގައި ލަސްވަމުންދިއު

ސްޕީޑުގައި ނުހިނގުމޭ. އެގޮތުން ެހކިބަސްދޭ މީހުންގެ ޚިޔާލު ބަދަލުވެ، ހެކިބަްސަތއް ގެއްލި، މައްސަލަތައް 

ސާބިތުނުވުމުގެ މައްސަލަ މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަޮކްށލަން. އަދި ޤައުމަށް ވަރްަށ 

ތެރި، އަމިއްލަ އަށް ވެސް ތިމަންނަ މީ ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިއެކޭ ކިޔައިގެން އުޅޭ މީސްމީހުން ވެސް އެބަ ނުރައްކާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިހާރަށް ުވރެ ހަުރދަނާ  ދޫވެގެންދޭ ހެކިބަސް އޮންނަ ގޮތުގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ނިޒާމެއް ހެކިބަސް ނެގުމުގައި ޤާއިމުވާންޖެހޭ. އަ ނޑުމެންނާއި އަޅުގަ ދި މައްސަލަތައް ހަލުއިވާންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނަބިއްޔުންނާއި ރަސޫލުންގެ ސިޔަރަތުން އެނގިފައި ވަނީ މައްސަލަތައް؛ ބައެއް މައްސަލަތަަކކީ ވަގުތުން ވަުގަތށް 

ގަނޑުމެންނަށް ހިންގައި ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލަތަކެއްަކން. ޚާއްޞަކޮށް ޖިނާޢީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް. އަޅު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް އެބަ ހުރި ބައެއް މައްސަލަތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ތަޙްޤީޤީ މަރުޙަާލ އާއި މަރުޙަލާ އެކުއެކީގައި 

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ކަމުގައިވާ ނަޖީބު،  ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން، އަޅުގަ ހިނގާފައިވާ މައްސަލަތައް. އެގޮތަށް އަޅުގަ

ނަޖީބުގެ މަރުގެ ހާދިސާ ތަޙްޤީޤީ މަރުޙަލާ އާއި ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ އެއްކޮށް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް  އަލްމަރްޙޫމް 

އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ގޮތަކަށް އެެހނިހެން މައްސަލަތައް ވެސް ގެންދިއުމުން އެއީ 

ނޑުމެން ކުޑަކުދިން ކުށްުކރުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަުމގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށް ލަން. މީގެއިތުރުން އަޅުގަ

ވޭ.  މިފަދަ ކަންކަން އެބަ ބައެއް މީހުންގެ މަޤްޞަދަކަށް ބިނާކުރުމާ،ޓެއް ނެރުމާއި މުޖުތަމަޢުގައި ކުްށުކރުމުގެ ވެއް

އް ހޭ ޙަޤީޤަތެއް ޤައުމެ ވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެ ހުރިހާ އެންމެންގެ މަޤްޞަދު ރަނގަޅެއް ނުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން
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ޞަުދތަކެއް އެގޮަތށް ރަނގަޅު މަޤްވެސް. ހަމަ  ޞަދުތަކެއް ހާސިލުކުރަން އުޅޭ ބަެއއްވެއްޖެއްޔާ އުޅޭނެ ނުބައި މަޤް 

الوقاية خيرمن ވެސް އޮވޭ އި ޢަރަބި ބަހުގަ ؛މުއުޅޭނެ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ުމހިއްވެސް  ހާސިލުކުރަން އުޭޅ ބައެއް

ނޫނީ އެކަމަށް ބޭސްކުރުމުގެ ކުރިން އެއަށް  ،އެޅުމުގެ ކުރިންސް ނޫނީ އެކަމަށް ފިޔަވަޅުއީ ބޭއެ .އޭالعالج 

ކަންތަްއތައް ގޯހުން ގޯހަށް  މު ކަމެކޭ. ރައްކާތެރިވެ ިތބިއްޔާ ނުޖެހޭނެ ދެއްތޯ އެއެއީ މާ މުހިއް، ރައްކާތެރިވުން

ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމުަޢ ންނަވާނީ މިހާުރ ދިވެހިނޑު ދައުޅޭކަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަކުރަން ގޮސްގެން އެކަން ރަނގަޅު

ނޑުމެން ވަރަށް ނޑުމެންގެ ކުދިންނާއި ޒުވާނުންނާ މޭ ކުރިންސުރެމުހިއް އައިސްފައިވާ ހާަލތުން އަޅުގަ  މި  ،ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންހަުރދަނާ ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުން ބައްޓަންވާނެ ގޮތްަތކެއް އަޅުގެ މަތީ، ވެސް ހަރުދަނާ ތަުރބިއްޔަތެއް އެންމެން  ގަ

ނޑުމެނަށް މިފަދަ ތަޙްީޤޤުތަކާއި ކުށްކުރުާމ،މު ކަމެކޭ. އޭ ޤާއިމުކުރުން މިއީ ވަރަށް މުހިއް މިފަަދ  ރުން އަޅުގަ

ނޑު ޓަކައި ވަަރށް މުހިއް ކަންތަްއތަކުން މުުޖތަމަުޢ ވީާހވެސް މިފަދަ ުކްށތަްއ މަދުކުރުމަށް މު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

މި  ،ޤީޤާޙަޤީޤަތުގަިއ ހެކި ބަހާއި ތަޙް، ތިބުން. ދެން ހެކިބަސްތައްޔާރުވެ، ރައްކާތެރިވެފާހަަގޮކށްލާނަން ކުރިން 

ާޤނޫނީ ގޮތުން އިންތިޒާމުތައް  ،ދިނުންށް އީެހެތރިކަން ފޯރުޮކށްއިން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކަ މަރުޙަލާ ތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ 

އަށް  ގާ ޝަރީޢަތްަތކާިއ ހެކިަބސް ނެގުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެހަމަޖެހިގެންދިއުން. ހަމަ އެގަޮތށް ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހިނ

ވެސް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަްނ، އަދި ދެ ޤައުމުން އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް އެހީތެރިކަްނ ފޯުރޮކށްދިނުން މިއީ 

ނޑު ފާަހގަކުރަންކަ މު ކަމެއްމުހިއްޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް  ބިލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މި  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  .މަށް އަޅުގަ

 ވަމުން އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ކުރުކޮށްލަން. ވަރަށް  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ންނަކުރާ ވާހަކަ ދަތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ  އަރުވަނީ މައްޗަންގޮޅީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ދީދީ އަށް. އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މައްޗަންގޮޅީ

ދެން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ޖިނާޢީ  ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެކްސްޓްރެޑިޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަކަށް ަފހު

ނޑު  ށް އައިކަމީ ަހމަގައިމުމައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެީހތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ިބލެއް މަޖިލީހަ  ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭގައި ސް މި ޤާނޫނެއް ވިޔަ ކޮންމެ ،ޝުކުރުވެރިވާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް މި ޤާނޫނު އަޅުގަ

ފާސްކުރަންެޖހެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ސަބަބުން 

ކަމަްށ ވަންޏާ. ޤާނޫނުން އެބަ ލިބިދޭންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ  އެއް ވާނެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފައިދާ

ރައްޔިތުންނަްށ ރައްކާތެރިކަާމ އެކީގައި މި ޤާނޫނުގައި މި ބުނާ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރުަޞތު. 
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ނޑުމެންގެ މި ޤާނޫނު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަ ތަން.  ވާބާރުތަކެއް ދެއްވާފައި ން ހުިރހާދޭ ޕީ.ޖީ އަށް އަޅުގަ

ކޯުޓ އަމުރެއް ނެތި މިފަދަ ކަންކަްނ  ،ސްވިޔަ ސް އަދި އެނޫން ބޭފުޅެއްޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވިޔަ، ސްއެހެންވިޔަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ކުރައްވަން އުޅުއްވުމަކީ ހަމަގައިމު  އެއް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޕްރެކްޓިސް ނޫން. އަދި ވެސް އަޅުގަ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މިކަހަލަ  ،ސްއިން ބޭރުގެ ތަންތާނގައި ވިޔަ ވާމީ ރާއްޖެބައިނަލްއަޤްސް ނޫން. ވެ

 ގެ ވާހަކަދައްކައި އަށް ވެސް އޭ  ކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަދި އަނެއް މީހާ ،ސްގައި ވިޔައެހީތެިރކަމެއް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމު

ތޯ. ނުދެންޏާ ވެސް ދެން ކިހިނެްއތޯ ދެވޭނީ. މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ހެކިބަސް ދޭން ބޭނުން  ،ދޭން ބޭނުންތޯރުހުން އޭނަގެ

ނޑުމެންނަށް އެކަން  ފުރުަޞުތތަކެއް އެބަ ހޯދައިދޭންޖެހޭ. އެކަން އޭގެ ޒާތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ސުވާލު ކުރެވިދާނެތޯ ނޑު  .އުފެދޭއަޅުގަ . އަދި ފާހަގަކުރަންމި ބިލުގައި އެކަން ނެތްކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަ ގައިއެކީހަމައެއާ ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން އެ ކުން މިގަޮތށް ނިންމީމަޔާއިއަޅުގަ  އަޅުގަ

ނގޭ ޔޫ.އެން ރެޕެޓުއަރ ކުރާ ކަންތަްއތައް ބޭރުގެ ތަންތަނުން އެބަ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ

ސް ވެ އަދި ޔޫ.އެން އަށް، އަކީ މިނިވަން ބޭފުޅަކަށް ވާއިރު އޭނާ ،އަށް ވަޑައިގެން މި ރާއްޖެ ނައުލް  ގެބްރިއެއްލާ

އިން  ގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުުޅތައް ދުނިޔޭގެ ކޯުޓތަކުން އަދި ުދނިޔެރިޕޯޓުމިނިވަންކޮށް ވަޑައިގެން ހެއްދެވި 

ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ، މާ ދޭތެރޭގައި ބަލައިސް އެ ކަންކަވެ އިމުންޏާ ހަމަގަވަ ކަމަށް ދާން ކަމަކު އެދިގެންއަޅުގަނޑުމެ

ފުރުޞަުތ  އެ  ،ކަމަނާ ފާހަގަކުަރއްވާފައި ވާއިރު އެއް ލިބިނުދޭނެ ކަމަށް އެފެއަރ ޓްރަޔަލް، މީހަަކށް މިނިވަން

ނޑުމެން ކަމަކަށް ބޭނުންެވގެން ބޭރުމީހަކު ބަލައިއަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއް ްށ ކަތަނުގެ ކޯޓަ އަޅުގަނޑުމެން އެ ޖޭގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ  ވަންޏާ އެކަން ނުވާނެކަން އެއީ ހަމަ ޔަޤީނަށް ވެސް އެނގޭ އެދިއްޖެ ކަމަށް ކަމެއް. މިއީ އަޅުގަ

ކޮބައިޭހ  ،ތުގެ ޤާނޫނެއް ވެސް ނެތް. ބޭރު ތަންތަނުަގއި މީހުން ބުނާނެއަކަމަކީ. އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ އިޖުރާ

ގޮތުން  ތާ ބެހޭ އަތުގެ ޤާނޫނެއް މިތާުކ ނެތް. އަދި އިޖުރާއަ ސް އިޖުރާންކަން ުކރާނެ. އެހެންވިޔަކަ ތަކީ ތި އައިޖުރާ

ސް ގެ އެކިއެކި ހިސާބުން ކައުްނސެލް ޖެނެރަލާ ހިސާބުން ވިޔަމަޖިލީހު ،ސްކަންކަމެއް ލިޔަންއުޅުނު ކަމުގައި ވިޔަ

ވެސް ނެްތ ކުރެވޭކަށް. އަދި އި އެކަން އޭގެ ޒާތުގަ، . އެހެންވީމާަވނީ ހުއްޓައިލައްވާފަ ކަންންސްޕީކަރު ވަނީ އެކަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ވެސް ލިބިފައިވަނީ ލަބިއްޔަތުނޫން މިއަދު އަޣް ށްކައަޅުގަނޑުމެންނަ . އަދި އެހެންމެ އަޅުގަ

ދި ކޯއްޗެއްތޯ އަ ؛ކުރާނެއެކަންކަމުގައި ޢަމަލު، ގެންގުޅޭނެ ،ރީނާ ހޯދާނެންސް ކަލެކްޓުކުރާނެ ނުވަތަ ހެއްކާއި ގައެވިޑެ

ނޑުމެން ،ރީނާހެން އެކަން ުކރެވޭނީއި ގަހެއްކާ ނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަކު ނެތް. އަޅުގަ ނަށް އެފަދަ ނިޒާމެއް ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބުނެވިދާނެ. އެހެ އެއްކަލަ ކާޓް ބިފޯ ދަ ހޯސްެހން  ،ސް ންވިޔަކޮންކަމެއްތޯ ކުރީގައި ކުރާނީ. އެހެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ފޮނިމީރުކަން ނުލިބޭއް ފާސްގަނޑުމެން ޤާނޫނެއަޅު  ގޮަތށް، ކުރާއިރު އަޅުގަ

އި ވެސް އެކްސްޓްރެޑިޝަނުގެ ބިލުގަ އި އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރީގަ ؛އްޔާގެ ފަރާްތތަކުން ބޭނުްނވެއްޖެ ނަމަވެސް ބޭރުއެހެން

ނޑުމެން ދެންނެވިން ނޑުމެން ހަމަ  ؛އަމުރެއްގައި އެމެރިކާގެ ކޯޓަކުން ނެރުނު .ވެސް އަޅުގަ ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން އަޅުގަ
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ންޓެއް ނެތް މިއަދާ ހަމައަކްަށ ވެސް ނެރެފައެއް ނެތް. . އިންޓަރނޭޝަނަލް އެރެސްޓް ވޮރަދަންނަވަނީ  ސީދަލަށް މި

ންނާއި ބޭފުޅުްނ ޖޭގެ ފުލުހުނުމަްށ މިރާއްއަްށ ބޭރުޮކށްދި އެހެން އޮތް ހާަލތެއްގައި ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތެއް ވަނީ އެމެރިކާ

ނޑައެޅިގެން މިހެންކަން އެކަން އޮތީ ،. އެހެން އެކަން ކޮްށފައިވަނިކޮށްފަމަގުފަހިޮކށްދީ  މަޖިލީހަށް  މި ،އަނެއްކާ ކަ

ދައްކަވާކަމީ ވެސް ގޮތަށް ވާހަަކފުޅު ނޫން ގިވަޑައިގަންނަވާއިރު މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަްތތެިރ މެންބަރުން އެނރީއްޗަށް އެ

 ގޮަތށް އޮވޭ. ގައި މީހާ ދޫކޮށްލެވޭމީހުން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއް އެ  ،ސްޑުވާ ކަމެއް. އެހެންވިޔަނޑު ކަންބޮއަޅުގަ

އެހެންވިޔަސް ޤާނޫނެއް ، އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް މަންފާއެއް ނުލިބޭނެ ގަޮތށް

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައިކަ ނެންމެހެން ބޭނުމެއް ނެތް. މިއިން ހަމައެކަނި ވާހެދުމުގެ ކޮ ނޑުމެންގެ  މަކީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތަކަށް މިއިންތަކަށް ކަްނތަްއތައް ފަހިޮކށް އިން އެހެން ބޭރު ޤައުމު ރާއްޖެ  މި  ،ދިނުން. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޖުޑިޝަރީ އިޞްލާޙުނުކޮށް ނުވަތަ އަޅުގަންނަވާ ބިލުތައް ފާސްނުކޮްށ ނުވަތަ އަދަ ޔޫ.އެން ނޑުމެން ޅުގަ

، އަދި ޝަރުޢީ ނިޒާމުގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅެއޭ ވިދާޅުވާއިރު ޅުން ވިދާޅުވާ ބަސްތައް އަޑުނާހައިމެން ބޭފުރެޕެޓުއަރ

ނޑުމެންގެ ކޯޓުގެ އެންމެ މަީތ ކޯޓުގައި ނަޒާޙާ ނޑިޔާރުން އަޅުގަ ތިބިކަްނ  ކުރަން އެބަޙުކުމްތްތެިރކަން ގެއްލިފައިވާ ފަ

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތަކަށް ލިބޭނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ. ޝުކުރިއްޔާ  މިއިން މި  ކަަމށް ިފޔަވަޅުނާޅައިކަންއެ ،ޤަބޫލުނުކޮށް

 ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަަތށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު މި ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ތުއަރުވަނީ ފުވައްމުލަުކ އު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ށް. ޢަލީ ޝާހަ 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

 ލަ ބިލަށް ޖުމު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުަގއި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ

ނޑުމެންގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރި ބައެއްމަވެސް މީގެރަން. އެހެންނަދުކުާތއީ ވެސް ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު ކަހަލަ  ތެރޭގައި އަޅު

ނޑުމެންންަށ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން އިތުރަށް ވާހަކަދައްކައިގެން އަޅުގަ އްލު ނޑުމެންނަށް ޙަކަންކަމަކީ އަޅުގަ

ދަ ޤާނޫނުތައް ފަރާތުން މިފަރުގެ ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން. އަދި ސަރުކާ ހޯދިނާނެ ކަހަލަ ކަންކަންކަން އަޅުގަނޑު މި

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނޑުމެންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދެއްވައި އަޅުގަ ނޑު އިތުަރށް ފުރިހަމައަޅުގަ ަޓކައި  ކުރުމަށްނީ އޮނިގަ

ކުރައްވާ މަސައްަކަތށް ހަމަ ަފށްަފށުްނ ޝުކުރު  އިސްނަންގަވައިގެން މި މުޔާމީން ަޢބްދުލްޤައްޔޫ هللا ރައީސް ޢަބްދު

ނޑު ދަންނަވަން. ތުގެ ޤާނޫނު ވެސް އަޖުރާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޖިނާޢީ އި ހެއްކާ  ،ވެސް ޤަބޫލުކުރަން މިއާއެކު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަށް އައުމާޖެހޭ ފުިރހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އެކު  ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ޤާނޫނެއް އަޅުގަ



30 

 

ނޑަށް ހީވަނީ ދެން މުޅި ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާލެވިފައިވާ ހުރިާހ މައްސަލަ މި ަތކަްށ އެޑްރެސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަ

ނޑު ހިތުން ވަރަށް މުހިއްލުމަޤާނޫނަށް ބަލައި  ،ގިވަޑައިގަންނަވާނެނެވސް. އެ އަށް މު ަކމެއް. އަދި މި ދާއިރާކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުގެ ތެރެއި ،ތިމާޢީ ހާލަތު ޮއތް ޮގތުންރު އިޖްދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާ ތައް ނުވަތަ ލޫޕްހޯލްސް ން ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހިްނގާފައިވާ ނުވަތަ ހިނގަ ނޑުތައް ހޯދައިގެން އަޅުގަ  މުންދާ ބައެއް ކަހަލަ ކަންކަންބާގަ

ޓަކައި މި ބިލު ުހށަެހޅިގެން މި ޤާނޫނަކަށް  ދިނުމަށްކަންކަމަށް ޙަޤީޤީ ޙައްލު ހޯދައި އެ ،ޓަކައި ހުއްޓުވުމަށް

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ތިއްަބވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ހަމަ  މި ،ކުރަނީ. ކުރެވޭއިރު ްތ މިހެދުމަށްަޓކައި މަސައްކަ

ިބނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތައް އެބަ އަންނަންޖެހޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މިއާ ގުޅޭގޮތުްނ  ތައް،ޕްރޮޑަކްޓިވް ޚިޔާލު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު  މަށް ވަންޏާކަކުމުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާ އްކާއިރު ޝަރުޢީ ިނޒާމު އިޞްލާޙުވާހަކަދަ

ވެސް ޝަރުޢީ ނިޒާމުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ދެކެވިދާނެ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަގުތު ހަމަވަންދެން

ހުރިކަން  ވެސް އެބަ އިކޮންމެ މުއައްސަސާއެއްގަ ރަން، ވެސް އެބަ ޤަބޫލުކު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން

 ނެްއތޯ މި ަޓކައި ގޮވާލުމަށްަފހު ދެން ކިހި ކުރުމަށްއެކަންކަން އިޞްލާޙުން. އެހެންނަމަވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަންކައިޞްލާޙު

އަމިއްލަ ގޭތެރޭން ނުވަތަ ތިމާމެންނާ އެއްކޮށް ަކއިރި އަވައްޓެރި ނުވަތަ ރަހުމަްތތެރިންގެ ތެރޭން ބަަޔުކ ؟ ވަނީ

ކައި މަސައްކަްތކުރިޔަސް ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ތިމާމެންގެ ތެރޭން އެކަމަށް އިސްނަގައި އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަ

މިފެންނަނީ ތިމާ ައށް އޭގެ ުކރީމްކޮޅު ކައިނުލެވޭ ކަަމށް ަވންޏާ، ތިމާ ައށް އޭގެ ފޮނިމީރުކަން ނުލިބޭ ކަަމށް ވަންޏާމު 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދެން މި ފެންނަނީ ދެއްކި ވާހަކަ އަނބުރާ އަލުން އެހެން ގޮތަަކްށ ބައްޓަންވެގެންދާ ތަން. މީ ނޫންތޯ

މިއަދު މިފެންނަ ސިޔާސީ މަްނޒަރަކީ. އެހެންވީމާ، ދިވެހި ުހރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް އެބަ ޖެހޭ ވިސްނަން. ހަމަމިއާއެކު 

ނޑު ހިތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ފަާރްތތަކަކަްށ، ޚާއްޞަޮކށް  ނޑު ބަލައިލާއިރު އަޅުގަ މި ބިލަށް އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި އައި ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމާ އެކު ދެކެވޭ  2111ކުރީއްސުރެ،  އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި

ވާހަކައެއް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފައިސާތަކާ އެއްޗެހި ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގައި ހުރި ވާހަކަ އާއި 

އި ހުންނަންޖެހޭ ފައިސާކަން އެ ފައިސާތަކަކީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚަޒާނާގެ ތެރޭގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ދެކެވިފައި  މިކަހަލަ ވަރަށް ބޮޑެތި ުތުހމަުތތަކެއް، މިަކހަލަ ވަަރށް ބޮޑެތި ވާހަަކަތކެއް އަޅުގަ

އުފެއްދި  އެބަހުރި. އެހެންވުމުން، މިފަަދ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑަށް ފެނުނު ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް ވެސް

ތަން. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ހެިކތަކާއި މިފަދަ މި ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް އޭރުވެސް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް 

ފަާރްތތަކުން ވާހަކަދެއްކެވި، ތިމަންނަމެން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ނުކުރެއޭ. މިއަދު މިފަދަ ބިލެއް 

ހެޅުއްީވތީ ޮކންމެވެސް އެހެން ވާހަކަތަކެްއ އެހެން ގޮތަަކށް ދެއްކެވީމަ ުހށަެހޅިގެންދިޔައިމަ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ުހށަ 

ނޑު ދަންނަވާނީ އަޑުއަހަން އެހާ ފަސޭހައެއް ނުވާނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ދެން އަޑުއަހާ މީހުންނަށް އަޅުގަ

ސިޔާސީ؛ މި ބިލުގައި ވަރްަށ  އެބަޖެހޭ ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ެދކޮޅުޖައްސަން. ދެން އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ހަމަ
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ސަރީޙަކޮްށ އެބަ ބުނޭ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ަޓކައި އެއްވެސް ހާަލތެއްގައި ހެއްކެއް ނުވަތަ ގަރީނާއެއް ނުވަތަ މީހަުކ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ  ބަންދުކޮށް، އެަކހަލަ ކަްނތަްއތަކެއް ނުކުރެވޭނެ ކަަމށް. އެެހންކަމާއެކު ވެސް އަޅުގަ

ވި ހާލަތްތަކުގައި އެއީ ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގެ ތެޭރން ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މުދަލަށް ޚިޔާނާްތތެރިވެފައި ތިޭބ މިދެންނެ

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް އެބަ ދައްކަން ބޭރު ޤައުމުަތކުގައި ފިލަންއުޅޭ ާވހަކަ.   ުކްށތައް  ބޮެޑތި ނުވަތަމީހުން، އަޅުގަ

 މީހެއް  ގެންގުޅޭ ޕާސްޕޯޓު ޤައުމެއްގެ  ބޭރު ގެންނަނީ މި ޑްރަގު ވިގެންރޭ ދިވެހިާރއްޖެ އަށް މިސާލަަކށް  ކޮްށފައި،

ދައުލަތެއްގެ މީހެއް. އޭނަ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އައިއްސަ މިތާ ތިބޭ ބަޔަކާ އެ އެއްޗެހި ހަވާލުކޮށްާލފައި ދެްނ  ބޭރު ނުވަތަ

މި ނެޓުވޯކުގައި އެންމެ މުގުލުގައި ހުރި  މި ދަނީ. ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤުްނ މި އެނގެނީ އޭނަކަން މިކަން ކުރީ. އޭނަ އަކީ

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަށް އެހާހިސާބުން އެކަން އެނގުނީމަ ދެން ކޮންކަމެއްތޯ އަޅުގަ މީހާކަން. އެއަށްަފހު ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިފަދަ ކޮންމެ ކަމަކީ  ކުރާނީ މިފަދަ ޤާނޫނެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ނެތި؟ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މުޖުތުމަޢުގެ ރައްކާތެިރކަަމށް ޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމެއްގެ ނިސްބަތުން، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ދިމާވެފައި ހުރި މިފަދަ  ނޑުމެން އެންމެން އެއްބާރުލުންދޭން. އަދި އަޅުގަ ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މަސައްކަތްކުރަން. ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ކަންތަްއތަކުން ިޢބުރަތް ހާސިުލކޮށްގެން  އަޅުގަ

ދެއްވި ފުރުޞަަތށް ަޓކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަްނނަވަން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކަންކަން 

ތެރިކަމާ އެކު އެ ވާހަކަ ދައްކާށޭ، ދެ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި ވާހަަކދައްކަވާ ބޭފުޅުން ޙަޤީޤީ ތެދު ނިޔަތުގައި އިޚްލާޞް

 ދުވަހު ދެ ގޮތަށް ާވހަކަނުދައްާކ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 ފަހުމީ އަށް.  މެންބަރު އިމްތިޔާޒު

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާަހކަެދއްކެވުން:

. މިއަދު މި ހުށަހެިޅގެން ބަހުސްކުރެވޭ ބިލު، މި ބާވަތުގެ ބިލު الم عليكمالس  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! 

ނޑު ވެސް އެ ދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދަންނަވާލަން. ނަމަވެސް މި ބިލު މަޖިލީހަށް ުހށަެހޅިގެން ފާސްެވގެންދިއުން އަޅުގަ

މިހާ ބޮޑު މަސައްކަތަަކށް ާވީތވެ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިރާާސުކރެވިގެން ޓެކްނިކަލް ފެންވަރެއްގައި، ފަންނީ ފެންވަރެއްގައި 

ނޑުމެން ގެ މި ސަރަހައްދުގެ ނިންމެންޖެހޭނެ ބިލެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭ ކަމުގައި ދަންނަވަން. މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  ނޑު ހިތަށްއަާރ، އަޅުގަ ސާކު ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން މިހާރު އެބަ ކުރިއަށްދޭ. އަޅުގަ

އެދޭ ކަމެއް. މިސާލަކަށް ޔޫރަޕްގެ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ކަހަލަ، ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ 
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އްލިދާ ހިނދުގައި އެ މައްސަލަތައް ހުށަެހޅޭ ޯކޓެއް ވަނީ އުފައްދާފަ. ހަމަ އެގޮަތށް ސާކުގެ ޤައުމުތަކުެގ ޙައްޤުތައް ގެ

މެދުގައި ވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތަަކށް އަރައިގަނެ، ޤައުމުގެ ތެރޭން އެކަން ބެލޭނެ ގޮތް ނުވާ ހާލަތްަތކުގައި އެ 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް އެދޭ ކަމެއް ގޮތުގައި މިއަދު މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ގޮތަަކށް ސާކުން ވެސް ކޯޓެއް އު ފެއްދުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ  ސާކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ދާތީވެ ިހަތށްއަރާ ވާަހކަ ހަމަ ާފަހގަކޮށްލީ. އަޅުގަ

އްޔިތުންނަށް ނުހަނު އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގައި މީގެ ކުރީގައި އިންސާނީ ކަރާމާތްތަަކށް އަރައިގަނެ، ރާއްޖޭގެ ރަ

ބޮޑެތި އަނިޔާދީ، ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ނޭނގޭ ގޮތުގައި މަރައި، މި ހުިރާހ ކަމެއް ހިނގައިގޮއްސަ ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް 

މި ކަންތައްތައް ކޮްށފައި ިތބޭ މީހުން އަދިވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތުގައި އެބަ ތިއްބަވާ 

ފެންވަރުގައި ވެސް މި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ވަނީ އެކި ަފހަުރ މަތިން ގޮވައިލާފަ. އަދި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި. އދ.ގެ

މިފަދަ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތަުކގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޓަކައި ޚާއްޞަ ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދުމަށް ވެސް އދ.ގެ 

ވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަށް. އަޅުގަނޑު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލުން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ގޮވައިލާފައި ދި

ިހތާމަކުރަން މި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން، ިމހާރު މި އޮތް ސަުރކާރުން މި ކަްނތައްތައް ކުރެވުަމްށ 

ފަސްޖެހިވަޑައިގެންފައިވާތީވެ. އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭނީ އަބަދުވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުަމށް ަޓކައި. 

ނޑުމެންގެ މި ކަންކަމާ ބެހޭ، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ  އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިާތމައާ އެކު ާފހަގަކުރަްނ، އަޅުގަ

ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދައްކާއިރުގައި ސަރުކާަރށް ނިސްަބތްވަޑައިގަންނަވާ ވަރަްށ ގިނަ ބޭބޭފުޅުްނ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަީކ ީމ 

ނޑު ހަމަ ވަރްަށ ވަރަށް އާދައިގެ، ކުޑަކުޑަ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫން ގޮ ތުގައި ސިަފޮކށް ާވހަކަދައްކަވާފަ. އަޅުގަ

ހައިރާންވި، ކުރީ ދުވަހެއްގައި ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިދެންނެވި ކޮމިޓީގައި ވާހަަކފުޅުދެއްކެވި ސަރުކާަރށް 

ނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭގެ  ޖުޑިޝަރީއާ މެދުގަޔާއި މި  ނިސްބަތްވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން އެގޮތަްށ ވާހަކަދެއްކީމަ. އަޅުގަ

ރާއްޖޭގެ ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމާ މެދުގައި އިތުބާރުކުރާ އެއްވެސް ފަާރތެއް ނެތް. ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި 

އަޅުގަނޑުމެން މި ޤާނޫނު ހަދައިގެން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަްނ ބަދަލުކުރުމުގައި ޝާމިލުވާނެ އެހެން ޤައުމުތަކުން ވެސް 

ޖޭގައި ޖުޑިޝަރީ އަށް އެއްވެސް އިތުބާރެއް ނެތް. އަދި ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް މުޅި އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއް

ސިސްޓަމަށް އެއްވެސް އިތުބާރެއް ނެތް. މި ކަންތައްތައް މި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހާމަވެފަ. ދުނިޔެ އިން ނެރޭ ކޮންމެ، 

ވާ ކޮންމެ ރިޕޯެޓއްގައި މިކަން ފާހަގަޮކްށފައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންމެ ފަރާަތކުން ވިޔަސް، ފަންނީ ފަާރްތތަކުން ނެރުއް

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ގާތުން މިކަން ދެކެނީ ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، މި ކަންކަމަށް  ވަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނުެފނޭ. ނިކަން ބައްލަވާ! ކުރީ ދުވަހެއްގަ އި ޖިނާޢީ ޙަޤީޤީ ގޮތެއްގައި އެޑްރެސްކުރެވޭ ތަނެއް އަޅުގަ

ކޯޓުގެ އަހަރީދުވަހެއްގައި ޓީވީން ލައިވްކޮށް ދައްކަމުންދިޔައިރުގައި މިހާރު ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި އިސް ޤާޟީއެއްގެ 

ގޮތުގައި އިންނަވާ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެއްޖެ ކަން އަސްލު އޮތް ގޮތް. ދައުލަތުން އޭރުގައި؛ އެ ބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުން 

އުލަތުގެ ވަކީލު ވަޑައިގެންނޭ ކޯޓުގައި އިންނަވައޭ ޙުކުމް ލިޔުއްވަނީ. ވަރަށް ޞަރީޙަޮކށް އެ ބޭފުާޅ ދަޢުވާކުރައްވާފައި ދަ
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ވިދާޅުވި. ކުރީގައި މި ރާއްޖެ އޮތް ގޮތް ސިފަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ވިދާޅުވީ. ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވަޑައިގެން ކޯޓުގައި 

ރާތުން ވަޑައިގެން. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީއަކަށް އިންނަވާ އިންނަވައޭ ޙުކުމް ލިޔުއްވަނީ. ދަޢުވާ އުފުއްލަވާ ފަ

ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ، އެންމެންނަށް ފެންނަ ގޮތުގައި. އެހެން ވިދާޅުވެފައި ދެން މި ވިދާޅުވަނީ، އެހެންނަމަވެސް މިހާރު 

ނޑިޔާ ނޑިޔާރުގެ މިނިވަނޭ. ސުވާލަކީ، އޭރުގައި މި ދެންނެވި ގޮތަށް ުޙކުމް ލިޔުއްވި ފަ ރުން މިހާރުވެސް އެ ފަ

ތިއްބަވަނީއޭ. އޭގެ ތެރެއިން ބޭފުޅެއް ނަޢީމަކީ ވެސް. މި ދެންނެވި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ. އެހެންވީމާ، އިންސާނީ 

ބުއްދިން ކިހިނެއްތޯ ޤަބޫލުކުރާނީ އެއްކަލަ ޙުކުމް ލިޔުއްވި ބޭބޭފުޅުން އެގޮަތށް ލިޔުއްވާފައި ޙުކުމް އިއްވަވަން ތިއްބެިވ 

ނޑިޔާރު ނޑުމެން މި އުޅެނީ. މިއަށް ފަ ން މިއަދު ވެސް އެގޮތުގައި އެ ތިއްބެވީ. މި ދެކޮޅުޖައްސަން ނޭނގިގެން އަޅުގަ

ނޑިޔާރުގެ އަށް ފާޑުކިޔާ ކަމަްށ  ނޑުމެންނަށް ކިޔައިދީބަލާށޭ. މި ވާހަކަ ދެއްކީމާ ފަ ދެކޮޅުޖައްސާނެ ގޮތެއް އަޅުގަ

ސް ހުރަހެއް ނެިތ، ހާމަޮކށް ފެންަނ ގޮތުގައި، ސީދާ ދިމާލަށް ވިދާޅުވަނީ. މިހާރުވެސް އެ އިންނަވަނީ. ހަމަ އެއްވެ

ހާމަޮކށް ފެންނަ ގޮަތްށ އެއްވެސް ޒާތެއްގެ ހުރަހެއް ނެތި ޭބފުަޅކު އެ އިންނަވަނީ އެންމެ މީަތ ކޯޓުގައި. މި 

ން ވެސް މި ކަންކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ފާޑުކިޔަނީ. ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުނުވާނެ. ބޮޑުވެގެންވާ ދީނީ ޢިލްމުވެރި

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ...  ކަމުގައި ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުނުވާނެ. މި ވާހަކަ ދައްކަން ހަމައެކަނި އޮތީ އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙުސައިނަށް.  މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްެކވުން: ވިލިނގިލީ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުަގއި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް 

ަށހެޅުއްވި ޢިއްަޒްތތެރި މެންބަރު، މަޑުއްވަރީ ުހށަަހޅުއްވައިދެއްވި ކަމަށް ޓަަކއި ސަރުކާރަްށ އަދި މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހު 

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތަށް ޝުުކރު ދަންނަވަން. އާދެ، ޖިނީާޢ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫީނ 

ނޑު ފުރިހަމަ ގޮުތގައި ތާއީދުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މި ބިލަކީ  ދިވެހިރާއްޖެ އެހީތެިރކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލަށް އަޅުގަ

 1ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ އަށް، ޒަާމނީ އިސްލާމިކު ޑިމޮކްރަސީ އަށް މަގުަފހިވެގެންދާ ހިނދު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފާއިތުވީ 

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޑިމޮކްރަސީ އަށް ޕްެރކްޓިސްކުރުަމްށ ޓަކައި ލިބުނު ފުރުަޞތުގައި މިފަދަ ުމހިއްމު ބިލުތައް 

އަހަރު ވަނީ ބޭކާރު ގޮތުގައި ހޭދަކުރެވިފަ. އަޅުގަނޑުމެން  1ޖިލީހުްނ ފާސްނުވުމުގެ ސަބަބުން މަޖިލީހަށް ުހށަނޭޅި މަ

ނޑުމެން މި ދަނީ ދިވެހިރާއްޖެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި  މި ދަނީ ޤާނޫނީ ފްރޭމްވޯކް ރަނގަޅުކުރަމުން. އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖެ ފައްކާކުރަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި އެހެނިހެން ޤައުމުތަކާ އެއްހަމަޔަކަށް މިފަދަ ޤާނޫނުތަކުްނ 
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ސަރުކާރަކީ ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފާއި އިންސާނީ ޙައްޤުަތކަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ޮގތުގައި ކަމޭިހތާ ސަުރކާރެއް ކަމަްށ 

ނޑުމެން މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާ ފަ ާރްތތަކާއި ބޮޑެތި އަޅުގަނޑު ފާަހގަކުރަން. އެގުޮތން އަޅުގަ

ކުްށތައް ހިންގާ ފަާރްތތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި އެފަދަ ފަރާްތަތކުގައި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގައި، ތަޙްޤީުޤ 

ހިންގުމުގެ ދޮރު މި ދިވެހިރާއްޖެ އިން މިއަދު ސަރުކާރުން މި ހުޅުވާލަނީ އެއްވެސް ޖެހިލުމެއް ނެތި. އެހެންވީމާ، 

ވަރަށް ސާފު މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަްތވާ ބޭބޭފުޅުންގެ މިފަދަ ކްުށަތކެއް ނުހުންނާނެކަމާ މެދު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް މި އޮތީ ފެންނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް. 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ފުާޅ  އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން، މީގެތެރޭގައި

ނޑުމެން ވެސް ކަންބޮޑުވޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ަފހަކަްށއައިސް މި ރާއްޖޭގައި  ދާއިރާއެއްގައި އެބަ އާދޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ދިވެހި ތާރީޚުގައި ނެތް ފަ 2112ނިގުޅެމުންދާ ތަން ފެންާނތީ.  ަދ ވަނަ އަހަަރށްަފހު އަުޅގަ

ނޑިޔާރުން  ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަތުމުގައި ދާއިރާ އިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ތަން. ފަ

ރަހީނުކުރުމާއި ސިޔާސީ ލީޑަރުން އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި ސިޔާސީ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުން ފަދަ ބޮޑެތި ކަންތައްަތކެއް 

އެތަކެއްއެތަކެއް ރައްޔިތުންގެ ކައިވެނި ސެޓްފިކެުޓަތކާއި އެތަކެއް ރައްޔިތުންގެ  ހިނގައިގެންދިޔަ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޙައްޤުތަަކށް ޙުކުމްކުރެވިފަިއ ހުރި ޙުކުމްތައް އެންމެ ގަޑިއިރެއްގެ ތެރޭގައި މުޅިން ރާއްޖެ އިން އަންދާލެވި، 

ތެރެއިން. މި ޤައުމުގައި ބޮޑުހުޅުޖެހުމުގެ އެތަކެއްއެތަކެއް ރެކޯުޑތަކެއް ނައްތާލެވިގެންދިޔައީ ސިޔާސީ ހަރަާކތެއްގެ 

ހާދިސާގެ ތެރެއިން. ސިޔާސީ ގޮތުން ތިމަންނާމެންނަކީ އެންމެ ބޮޑަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ގޮވާލައި 

 މީހުން މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަނެ، މަގުމަތި އަމާން ވެށިތައް

ނުރައްކާތެރި ހާލަަތަކށް ބަދަުލކުރަމުންދާއިރު ސިޔާސީ ޙައްޤުތަޭކ ކިޔާފައި މި ގޮވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން 

ކަންބޮޑުވޭ ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކުގެ ޮތފި އަޅައިގެން ރައްޔިތުންަނށް އޮޅުވާލުމަށް ޓަކަިއ މި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި 

އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގަިއ  އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

ޤާނޫނީ އެހީތެިރކަން ބަދަލުކުުރމުގެ ބިލު ވީހާވެސް އަވަހަަކްށ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލަްށ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް 

އޮްތ ތާނގައި ަތޙްޤީޤީ ނިޒާމަށް ލިބިގެންދާނެ  ގެނައުމަށްފަހު ަމޖިލީހުން ފާްސވެގެންދިއުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ އިން ކުރިއަށް

ނޑު ާފހަގަކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ ހާލަތްަށ ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ފެންވަރުގައި އެއް  މަސްތުވާަތެކތި ޓްރެިފކުކުރުާމއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގުމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމު މެދުވެރިވެ، މިފަދަ ދޮުރތައް ބަންދުކުރެވިގެން މެނުވީ މި ޤައުމަށް އަމާންކަމެއް ލިބޭކަށް ނެތް. 

ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި ބިލުން އެބަ ކަށަވަރުކޮށްދޭ ސިާޔސީ ކުްށތަކާއި ސިޔާސީ ގޮތުން އަންނަ ކަންކަމާ، އަދި ދީނާ 

އްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަްތކުރުމަށް ޓަކައި މިފަދަ ކަންކަމުގައި ބޭރު ޤައުމުތަކުން ުހަށހެޭޅ އަދި އެ ބައެ

ނޑުމެން މި ބިލުން އެބަ ކަށަވަރުކޮށްދޭ. އެ ޤައުމަކަށް ނުވަަތ މި ޤައުމަށް އެ ކަންކަްނ  ުހށަެހޅުންތައް ވެސް އަޅުގަ
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ތް ދީފަ. ސީދާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ުހަށހެޅޭ ުހަށހެޅުަމކީ ރިޖެކްޓުކުރުމުގެ ބާރު މި ބިލުން ސަރުކާރަށް އެބަ އޮ

އެއީ ވަކި ސިޔާސީ ގޮތުން އަންނަ ހުަށހެޅުމެއް ކަަމށް ނުަވަތ ސިޔާސީ ކުށެއްގެ ސަބަބުްނ އަންނަ ުހަށހެޅުމެއް ކަމަށް 

ނޑުމެންނަށް އެބައޮތް އެ ކަ ވާނަމަ، ބޭރު ޤައުމަކުން އެފަދަ ތަޙްޤީޤަކަށް އެދުނަސް ންކަން، އެ އެހީތެރިކަްނ އަޅުގަ

ފޯރުނުޮކށް މި ޤައުމުގައި އެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު. އެހެންވީމާ، މި ބިލަކީ ވަރަށް ުފރިަހމަ ބިލެއް. 

ނޑު ގޮވާލަނީ، ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި ބިލު ޙަޤީޤަތަކަށް ަހދައި ޤާނޫނަކަށް ބަދަލުވުމުގެ  އަދިވެސް އެއް ފަހަރު އަޅުގަ

ރުޙަލާ އަށް ހުިރހާ ޢިއްޒަްތެތރި މެންބަރުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން މި ބިލަށް ދީ، ސަުރކާރުން މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަ

ނޑު ޝުކުރު  ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވައިލުމުގައި މި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަަތްށ ފްަށަފށުްނ އަޅުގަ

 ވަބަރަކާުތހޫ. هللا ކުމް ވަރަޙްމަތުދަންނަވަމުން ނިންމާލަން. ވައްސަލާމްޢަލައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު. 

 

 ފަހުމީ ވާަހކަެދއްކެވުން: ރު އިމްތިޔާޒު ރު ދާއިރާގެ މެންބަމާފަންނު އުތު

ނޑުގެ  ނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތު ވެސް މި އެދުނީ ހަމަ އަޅުގަ އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަ

ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުންނާތީވެ އެ ކަންކަން ފާހަގަޮކށްލުމުގެ ގޮތުން. ސަރުކާރުގެ މި ކަންކަން ކުރެއްވުމުގައި ހިތްނިޔަތް 

ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްެވސް ސާފުުނވާތީވެ. ވަރަށް ދެފުްށެކހެރި ގޮތަކަށް، އަދި އޮތް  ގޮްތ އަޅުގަ

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި މި ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީގެ އިތުބާރު އެއްކޮށް؛ ޖުޑިޝަރީއޭ މި ދެންނެވީ މުޅި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ  އްލޭ ގޮތަްށ ޢަމަލުކުރަމުންދާތީވެ.ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމުގެ އިތުބާރު ގެ

ބަޣާވާތެއް މި ރާއްޖޭގައި ކުރިކަން. ރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުން ފުަރތަމަފަަހރު ވޯޓުދީގެން އިންތިޚާބުކުރެއްވި ޑިމޮކްރެޓިކު 

ރިމަތީގައި. ސިފައިން އަދި ފުލުހުން ވެރިކަމެއް ވައްޓާލިކަން. އަދި އެކަން ހިނގައިދިޔައީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ކު

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ގައިގައި ތަޅާމެރި މަންޒަރު ވަނީ ފެނިފަ. މިއިން ފަރާތަކާ މެދުގައި މި ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިން 

ނޭޅެނީ ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައިނުވާތީވެ. ކޯނީގެ ރިޕޯޓުގައި ވެސް މިކަން ފާަހގަޮކށްފައިވޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަށް ފިޔަވަޅު

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން  މި ދެންނެވި ކަހަލަ ސިސްޓަމެއް މި ރާއްޖޭގައި މިހާރުވެސް އޮތީމަ. އަދި ހަމައެއާއެކުގައި އަޅުގަ

މި ދަނީ މިއިން ކަމަކާ ގުޅިގެން އަދި އުފުލޭ ކުޑަކުޑަ ދަޢުވާއެއް ވިޔަސް، އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ނަމުގައި 

ދަޢުވާ އަކީ ވެސް ސީދާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި ވެރިކަމެއް ބަޣާވާަތކުން  އުފުލޭ؛ އަސްލު އުފުލަންޖެހޭ 

ނޑުތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒަށް އަރައިގަނެ، އެ ތަން  ވައްޓާލިކަމުގެ ދަޢުވާތައް އިނގޭތޯ. ހަރުގަ
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މިކަހަލަ ދަޢުވާތައް އުފުލުނީމާ ވެސް ކޯޓުގެ ހުރިާހ ހިސޯރުކުރުަމށް ވާހަކަދައްާކަފއި ވަނީ. ވީޑިޔޯކުރެވިފައި ވަނީ. 

މަރުޙަލާއެއްގައި ހުރިހާ އަޑުއެހުންަތކެއް ނިމި ޙުކުމާ ހަމައަށް ދިޔައިމާ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް މައްސަލަ އެބަ 

ނޫނުގައި ގެންނަވާ އަނބުރާ. ހަމައެއާއެކުގައި ވަޒީރެއްގެ އަނބިކަބަލުން ވިޔަފާރިކުރެއްވުމަކީ މަނާ ކަމެއްކަން ޤާ

ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާއިރު، އެ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް އެންޓި ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮްށފައި -ކަ

ކޯޓަށް ުހަށހެޅުނީމަ ހިނގަްނ ަފށާއިފި ކަމަށް ވަނިއްޔާ، އެ ފުރުޞަތު ވެސް އޮތިއްޔާ. ހިނގަން ަފށައި، ޢާއްމު 

މަކު ހިނގަން ފަށަިއީފ ވިއްޔާ ވެސް އެ މައްސަލައެއް އަނބުރާ އެބަ ގެންނަވާ ގޮތެއްގައި ނުވެސް ހިނގާނެ. އެކަ

ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް. ގެންނަވާއިރުގައި އަދި ރައްޔިތަކަށް ާސފުކޮށްނުދެއްވާ މިއީ ކިހިނެއް ވެގެން ކަމެއް މި 

ވެގެންވާ ކަމެއް ރައްޔިތުންންަށ ގެންނަވަނީ ވެސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމު

ހާމަޮކށްދެއްވުން. ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދަޢުވާ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އުފުލާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އަދި ވަކިން 

 ޚާއްޞަކޮށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ މަޑުއްވަރީން ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު، ވާަހަކފުޅުދައްކަވަމުން ިތ ގެންދަވަނީ ސަރުކާރުގެ ފަާރތު 

ހުށަަހޅުއްވާފައިވާ ޖިނާޢީ މައްސަލަަތުކގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަްނ  އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު  މެންބަރު

 ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު. އަޅުގަނޑު ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ އެކީގައި އެދެން، ބިލުގެ ތަރަހައިގެ ެތރޭގައި ވަޑައިގަތުމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ނޑު ހަމަ ޖިނާޢީ ަމްއސަލަތަކުގެ ވާަހަކ މި ދައްކަނީ. އަދި މި މައްސަލަތައް މި  އާދެ، ޢިއްޒަްތތެރި ަރއީސް، އަޅުގަ

ން ނުހިނގާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، ދެންނެވިހެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރެއްގައި ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ތެރެއިން އެކަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ޤައުމުގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޯޓުތަަކށް ެވސް ުހަށެހޅިގެން ބެލެންޖެހޭނެ ކަންތަްއތަކެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ސް ތެރެއިން ނުހިންގޭ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، ޤާނޫނެއް ހަދައިގެން؛ މި ދެންނެވިހެން ސާކުގެ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ނަމަވެ

ކޯޓެއް ހަދައިގެން ވެސް މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް އެބަ ހިނގަންޖެހޭ. މިދެންނެވިހެން މައްސަލަ ހުށަހަޅައި ޙުކުމާ 

ހަމައަށް ގޮްސފައިވަނިކޮށް ްޕރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް މައްސަލަ އެބަ ގެންނަވާ. ދެން އެބަޖެހޭ ނޫންތޯ ޤާނޫނެއް 

ސްގެން ނަމަވެސް ދަޢުާވ އުފުލޭނެ ގޮތެއް ވާން އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަްށ ހަދައިގެން ވެސް، އަވައްޓެރި ޤައުމުތަަކށް ގޮ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވުން މި ފާޅުކުރަނީ. އަދި ހަމައެއާއެކު ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޓަކައި. އެކަމަކު މިކަން ނުކުރެވޭތީ އަޅުގަ

ގައި އެބަ ލިޔެފައިވޭ. އާތަރ ބްރަދާސް ފެންވަރުގައި ބޮޑެތި މުޖުރިމުންގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ޤާނޫނުގައި، މި ބިލު

ޤައުމަުތކުން ބޭރުކްޮށފައިވާ ބައެއް. ބޮޑެތި ވަގު ވިޔަފާރިކުރުމާއި އެއީ ކޮންބައެއްތޯ އަރުމޭނިއާގެ މަޝްހޫރު؟ ދުނިޔޭގެ 
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. އެ މަނީ ލޯންޑްރިން އާއި ޑްރަގާއި މީހުން މެރުމާ، މި ބާވަތުގެ ކުްށތައް ކުރުމުގައި ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރު ދެބޭން

ނޑުޖައްސާފައި ތިއްބެވީ ޮކންބައެއްތޯ؟ މި ރާއްޖޭގައި ކޮން ވަޒީރުންނެއްތޯ؟ ކޮން  ނޑާއި ކޮ މީހުންނާ އެކުގައި ކޮ

ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނެއްތޯ؟ ކޮން މެސެޖެއްތޯ މި ދެނީ؟ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކޮން 

ނޑުމެންނަށް އެބަ މެސެޖެއްތޯ މި ދެނީ؟ ހަމަެއއާއެކުގައި  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޤާނޫނާ ޚިލާަފށް ވަިކކުރިަކން އަޅުގަ

އެނގޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ވަތްކެއް ވެސް ނުވޭ. ޤާނޫނުއަސާސީ މުގުރަމުން މި ދަނީ. އެއިން ބޭފުޅަކާ މެދުގައި ރިޕޯޓެއް، 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ގެއްލިދާން. މި އޮޑިޓު ރިޕޯޓެއް ނިކުމެއްޖެއްޔާ އަނެއް ދުވަހު އަންނަ ކުޑަުކޑަ އިޞްލާޙަކުން އެވީ 

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ މި ރާއްޖޭގެ ތެރެއިން  ހިސާބުގައި މި ރާއްޖޭގައި މި އޮތީ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެެހންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހެއޭ އެނޫން ނިޒާމެއް އުފައްދައިގެންވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް   މިކަހަލަ ޙައްލުތައް ނުލިބެންޏާ އަޅުގަ

މި ކަންތަްއތަަކށް ޙައްލެއް ލިބޭނެ ގޮތް ވާން. އެކަންތައްތައް ނުވެގެން މި ދަނީ. ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ވެސް އިއްޔެ އެ 

ނިގުޅައިގަތީ. ބިލެއް މި ތަނަްށ މި ހުށެަހޅީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަނެ، މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް 

ނޑު ކަންބޮޑުވާތީވެ މި ވާހަކަ މި ، ލިބެންޖެހޭ އިންޞާފު ނުލިބި މި ރާއްޖެ މި ދެންނެވި ދަރަޖަ އަށް ދާތީވެ، އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޯޓުތަކަްށ ގޮސްގެން ވެސް މިކަން ވާނެ ގޮތެއް  ހިއްސާކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ. އަޅުގަ

 ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. އިތުރަށް އެ ކަްނތައްތައް ބެޭލނެ ގޮތެއް ވޭތޯ ބަލަން މަސައްކަތް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ އެކީގައި ުހރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެްސ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ދިއުމަށް އަދި ބިލުގެ ތަރަހައިގެ ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެއްވެމުންދާ ބިލަކާ ގުޅިގެން ބަހުސް ކުރިއަށް ގެން

ނޑުމެންނަށް މިގޮތަށް ލާޒިމުކުރޭ މަޖިލީހުގެ ބަހުސްތައް ކުރިއަށް  ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމްަށ، ގަވާއިދު އަޅުގަ

ނޑު މި ބަލަނީ ވީހާވެސް ވަރަކުން އެ ގަވާއިދު ޢިއްޒަތްތެިރ  ގެންދަވާއިރުގައި ގަވާއިދުން ކަންކަން ކުރުމަށް. އަޅުގަ

ނޑު ހީުކރަން ހުރިާހ މެންބަރުން ވެސް މި އުސޫލުން ކަންކަން މެން ބަރުންނަށް ހަނދުމަުފޅުޮކށްއެރުވުމަށް. އަޅުގަ

ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް. މި މަޖިލީހަކީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ އަދި ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަްށ 

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ކުރިއްަށ ގެންދާ މަޖި  ލީހަކަށް ވުްނ، ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ބޭނުންވޭ. އަޅުގަ

ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ މީހުން ބަލަމުންދާ ތަނަކަށް ވާއިރުގައި މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކައި ހުރިހާ 

ނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނީ  އުސޫލުަތކެއްގެ ތެރެއިން ކަމްަށ ބިލުތަކާއި ހުިރހާ ކަމަކާ ގުޅިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ުހސްވަގުތުކޮުޅ ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ގަވާއިދުގައި ވެސް ލިޔެފައި އޮވޭ. ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

ކައިރިވެފައި މި އޮތީ. އަޅުގަނޑު އިތުރު މެންބަރަކަށް ުފރުޞަތު އަރުވައިފި ނަމަ، އެ މެންބަރަކު ވާހަކަުފޅައިގެން 

އަށް ދިޔުމަށް ަދތިވާނެ. އަދި ވާހަކަުފޅު ހަމަ ެފުށމާ އެކުގައި މެދުކަނޑާލަންޖެހޭނެ. ބާކީ އެންމެ މިނެޓެއް އޮތީ. ކުރި
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ނޑުމެން ފަށާއިރުގައި ވާހަކަފުޅުަދއްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައި ތިއްބެވި ހުރިހާ  11311އަޅުގަނޑު އެދެން  ަގއި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މެންބަރުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވުމަށް.  ހަމަ މި ހިނދު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އިއްޔެ އަކީ ވެސް އަޅުގަ

ހުށަެހޅުމަަކށް ވޯޓަށް އެހިގެންދިޔަ. އެއީ ތިޔަ ޢިއްޒަތްެތިރ  2މައްސަލައެއްގައި  2ރެކޯޑު ދުވަހެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ނޑު ހަނދާންކުރަން. ބައެއް ފަހަރު މެންބަރުން މެންބަރުން ކޮމިޓީތަކުގައި ކުަރމުން ގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަްތކަން އަޅުގަ

މި ތަނަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ނުތިއްބަވަނީ، ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ކޮމިޓީތައް ބާރަށް ހިންގެވުމުގައި މަސައްކަތް 

ތައް ވެސް ކުރައްވާތީކަން ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރަން. އެއާއެކީގައި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް 

ކުރިއަށް އެބަ ދޭ. ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީގައި ޝުުކުރ 

ނޑައިލާނަން.  ދަންނަވަމުން ހުސްވަގުުތކޮޅަށް މެދުކަ
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 (ސާމަނިކުމޫރައީސް ނާއިބު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި  ނޑާލުމަށްފަހު ޖަްލސާ އައިގެން ކުރިއަށް ދާނަން. އަޅުގަ ` ހުސްވަގުުތކޮަޅށް މެދުކަ

 އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދުގެންދަނީ ސަރުކާރުގެ ފަާރުތން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ުހށަހަ  ޅުއްވާފައިވާ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެީހތެރިަކން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލަށް. އަޅުގަ

 ވަނަ ފުރުޞަތު.  3، އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވަާހކަދެއްކެވުން: ރާހީމްއިބް ވަޙީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑު ހޯަދމުން މި ދަނީ އެއްވެސް ހާެލއްގައި މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން  ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، ފުރުޞަުތގެ ފުރުަޞތު އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު މާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކުމުގެ؛ އެކަނިމައިއެކަނި ވާަހކަދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއްގައެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަފުުޅެދއްކެވުމުގައި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ަބއެއް ވާހަކަތައް މީގެތެރޭގައި މި ކަމުގައި 

ދެކެވިފައި ވުމާއި ޙަޤީޤަތްތަްއ ރައްޔިތުންނަށް އެނގުމަކީ އެއީ މި މަޖިލީހުން ކޮންމެެހން ވެސް އެނގެން ބޭނުންވާ 

ނޑު ފާހަގަކޮށް ނޑު ކުރިން ހީކުރީ އެމް.ޑީ.ޕީ  ކަމެއް ކަމުގައި ވާތީވެ އަޅުގަ ދަންނަވާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަ

އަކީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އެންމެން އެކުއެކީގައި ހުރިހާ އިންޞާފާ ދެކޮަޅށް މަސައްކަްތކުރަމުންގެންދާ ބައެއް ކަމަށް. 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު އެނގިގެން މި ދަނީ،ނަމަވެސް،  އިރާދަފުޅާއި މިންވަރުފުޅުްނ ތަޢާާލ . هللا أنشا هللا އަޅުގަ

އެމް.ޑީ.ޕީގައި ވެސް އެބަ ތިއްބެވިކަން އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރައްވާ އިންސަާފށް 
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ލޯބިކުރައްވައި އަދި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯުރކޮށްދޭންެޖޭހ އަސާސަކީ ކޮބައިކަން ަޤބޫލުކުރައްވާ ބޭފުުޅން. އޭގެ 

ޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު. މިހެން މިސާލަކީ ޢިއް

ފާހަަގޮކށް، ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ހުންނަވައިގެން އިޞްލާޙަށް މަސައްކަްތކުރައްވާ 

ނޑަށް ޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންނަށް މިއަދު  ލާމަސީލު ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ ރައީސް ފާހަގަވެގެން މި ދަނީ. އަޅުގަ

ފެނިގެން މި ދަނީ އިއްޔެގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވުނު ވާހަކަަތކާ މުޅިން ތަާފުތ ވަާހކަަތކެއް. ފެނިގެން މި ދަނީ 

ރައީސް. ތަޅާފޮޅުމާ އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިއްޔެ ފެނުނު މަންޒަރަުތކާ މުޅިން ަތފާތު މަންޒަރަުތކެއް. ޢިއްޒަްތެތރި 

ބަޣާވާތާއި އާތަރ ބްރަދާސްެގ ވާހަކަ ދެންމެ ކޮންމެވެސް ބޭުފޅަކު ވިދާޅުވެއްޖެ. ކޮންމެވެސް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު 

ނޑުމެން ބަހުސްކުަރމުން މި ދާ ބިލަކީ ކޮބައިކަމާއި މި ބިލުން  ވިދާޅުވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފު. އިންސާނީ އަޅުގަނޑުމެން ލި ބިގަންނަން ބޭނުންވާ ފޮނިމީރު ކަމަީކ ކޮބައިކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ޙައްޤުތަކޭ ވިދާޅުވެ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަދައްަކމުން ގެންދަވާއިރުގައި އިސްލާމްދީން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދީފައިނުވާ އެއްވެސް ޙައްޤެ އް ގެނެސްދިން ފަާރތެއް އަޅުގަ

. އިސްލާމްދީން ދައްކަވާލަބައްލަވާ. ކެރިހުރެގެން ވިދާޅުވެބައްލަވާ. ނޫނީ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ތާކުން ނިކުމެ ބައްލަވާ 

ނޑުމެންނަށް މަތިޮކށްީދފައި އޮތް ަތނެ އް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެނެސްދީފައިނުވާ އެއްވެސް އިންސާނީ ޙައްޤެއް އަޅުގަ

އެހެނެއް ނޫން. އިސްލާމްދީން ޙަރާމްކުރައްވާފައި އޮތް ޙައްޤެއްގެ ގޮތުގައި ޙައްޤެއް ކަމަށް ބުނެ މާނަކުރާ ކުރުމަކީ 

އަޅުގަނޑުމެން އޭތި ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. މިސާލަކަށް ޙައްޤެއް ގޮތުގައި ކަަމްށ ބުނެ ދެ ފިރިހެަނކު؛ އެއް 

ނޑުމެންނަށް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ. މިއީ ޙައްޤެއް ކަމަށް ބުނެ ޖިއްސުންގެ ދެ މީހަކު ކައިވެ ނިކުރުމުގެ ވާަހކަ އަޅުގަ

ނޑު އަސާސްތަކާ ޚިލާަފށް ވާަހކަ މި ދެއްކެނީ. މި ފަދަ  ނޑުމެންގެ މައިގަ ވަކާލާތުކުރާ ކަމުގައި ވަންޏާ އަޅުގަ

ަތނެއްގައި ހުއްޓަސް އެ އެއްޗެއް ބަދަލެއް ކަންތަްއތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން މި ޤާނޫނުގެ ދަށަކުންނެއް މީހަކު 

ނުކުރެވޭނެ. އެ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަްނ ދެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމީ ޝަރީަޢްތ 

 ބާއްވައިލައްވާފައި ވަނީ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ސުލްޙަމަސަލަސް ޤާއިމުކުރަންކަން އެއީ އެންމެންނަށް އެނގޭ އެއްޗެއް.

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. މި މަޞްލަޙަތެއް ޖާމިނުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައިކަްނ  މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެިރޮކށްދިނުމަށްކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ  ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. މި ކަމުގެ ސަބަބުން ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިވާކަށް ވެސް އަޅުގަ ވެސް އަޅުގަ

ކުރުމަށް ަޓކައި އަސްުލ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ފަދަ ބިލެއް ވެސް އެނގޭ. މި ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި 

ބޭނުންވެގެން މި އުޅެނީ. ޙަޤީޤަތަީކ ކޮބައިތޯ؟ ބަޣާާވތެއް ަކމަށް ބުނެ އަޑުއުފުލުމަކުން މުޅި ރާއްޖޭގައި ހުޅުޖެހީ ކޮްނ 

ނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ ބޭރުގެ ވާހަކަ ބާއްވައި މި ބިލުން އަ ނޑުމެންނަށް ލިބެން އޮތް ފޮނިމީރުކަން. ބައެއްތޯ؟ އަޅުގަ ޅުގަ

މިހާރު ބަސްކުރަމުން މި ާދ ފޮނިމީރުކަން، މި ބިލުްނ އަޅުގަނޑުމެން ލިބިގަންނަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ ކޮބައޯިތ 

ނޑުމެންގެ ދައުލަތުގެ ފައިސާތައް އެކިއެިކ  ބަލަމާހިނގާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި އަޅުގަ
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ސްޓްރީތަކާ ހަވާލު؛ ރަީއސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ޚިޔާނާތްެތރިވެގެންދިޔަ ހިނދުގައި އެ ފައިސާތަކަކީ މިނި

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤެއް ނޫންތޯ. އެއީ ޝަރީޢަްތކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނޫންތޯ އެއީ؟ ކޮބައިޯތ މި ޝަރީަޢތް؟ ބައެއް ވާހަަކ 

އް ނޭޅިއޭ ކިޔާފައި ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދަވާއިރުގައި ދައްކާފައި މި ޝަރީޢަތް ހިންގާނެ ފަރާތެއް، ފިޔަވަޅެ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ިލބިފައި މި އޮްތ، މި ބިލުން ވެސް ލިބިދީފައި އޮތް އިްޚިތޔާރަކީ އެއީ ވަރަށް ވަރުގަދަ 

ކަމުގައި  އިޚްތިޔާރެއް ކަމަށް ވާއިރުގައި މި ފަދަ ޒާތުގެ ކުްށތަެކއް ކޮށްފައި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ހުންނެވި

ނޑުމެން މިތަނުން ަތޢާރުފުކޮށްގެން ކުރިައްށ  ވީނަމަވެސް، އެ މީހަކު މި ަތނަށް ގެނައުމުގެ ޖާގަ ހޯދުމުގެ ބިލެއް އަޅުގަ

މި ގެންދަނީ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ވެއްޖެއްޔާ މި ހުރިހާ ކުްށަތކެއް ކުރައްވާފައި މުޖުތަމަޢުތެެރއަށް ދޫވެފައި ހުރި 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ުތހުމަުތކުރެވޭ ވަރަ އަހަރުދުވަހު  3ށް ބޮޑު މުޖުރިމެއްގެ ގޮތުގައި ތުހުަމުތކުރެވޭ މީހަކު އަޅުގަ

ރައީސްކަން ކުރައްވާފައި އިސްތިޢުފާދެއްވި ރައީސަކު އެބަ ުހންނެވި. މި މައްސަލައިގައި ޝަރީަޢަތށް، ކީއްވެގެންތޯ އެ 

އްލުނު ޙައްޤުތައް؟ އެ ޙައްޤުތައް ކޮންތާކުްނތޯ ހޯދައިދެނީ؟ ބޭފުޅުން ސުވާލުނުކުރައްވަނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ ކޮބައިތޯ ގެ

ނޑުމެންގެ ޢަދްލުއިންޞާފަކީ އެއީ އެންމެ ވަރުގަދަ ޖުޑީޝަރީގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ  ކޮބައިތޯ ސަުރކާރު ފަާރތުން؛ އަޅުގަ

ކަތްޮކްށފައި އޮތް. އެއީ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް މަފްހޫްމ ކަމަށް ވާއިރުގައި، މި ޖުޑިޝަރީ ފަނާޮކށްލުަމށް ޓަކައި މަސައް

ނޑު  ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އަޅުގަ ނުވާ ކަމެއް ކަމަށް ދެއްކުަމްށ މަސައްކަްތކުރުމަކީ ޖާގަ އޮންނާނެ ކަމަކަްށ އަޅުގަ

ނޑު އިތުަރށް ބޭނުންވޭ އަދި އިތުރު  މިނެޓުގެ  1މިނެޓު. އެ  1ވާހަކަ ނުވެސް ނިމޭ. އަޅުގަނޑު ވާހަކަ އަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ބިލާ މެދުގައި ތެރޭގައި އަޅުގަ ނޑު އިތުރަށް ވާަހކަ ދައްކާނަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަ

ވާހަކަދައްކަމުންގެންދާއިރުގައި މި ބިލަކީ، މި ބިލަކީ ކިާހ މުހިއްމު ބިލެއް ކަމާއި ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ބިލެއްކަން 

ފުރުޞަތު ކީއްކުަރންތޯ؟ ފަސް ވަނަ ުފރުޞަތު އަޅުގަނޑު ފާަހގަކުރުމަށް ޓަަކއި ިތން ވަނަ ުފރުޞަތު، ަހތަރު ވަނަ 

ނޑު މިހިރީ ޤަބޫލުޮކށްގެން ވާަހކަދައްކަން.  ނޑަށް ދެއްވަން ހުިރ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އަޅުގަ ވެސް ރިޔާސަތުން އަޅުގަ

ނޑު ވާހަކަ ފުރިހަމަކޮްށލާ ނޑު އިތުރަށް އަޅުގަ ނެ އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތުގައި ދެން އަންނަ ފުރުޞަތުަގއި އަޅުގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުަޞަތށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑައެޅިފައި އޮންނަ ވަގުތުގެ ތެރޭަގއި އެ ޕާޓީަތކުގެ ފަރާތުްނ  ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަްތތެރި ެމންބަރު. ޕާޓީތަކަށް ކަ

އެއީ ރިޔާސަތުން ެއކަމަށް ހުރަސްއަޅާ ކަމެއް ނޫން ވާހަަކފުޅުދައްކަވާ ބޭުފޅުން ަތކުރާރުޮކށް ވާަހަކފުޅުދެއްކެވިޔަސް 

ކަމުގައި ދަންނަވަން. ޕާޓީއަކަްށ ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭަގއި އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމަވާފައި އޮންނަ 

ރާދަކުރެއްވިއްޔާ އުސޫލަކާ އެއްގޮތަށް ވާހަަކފުޅުދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ޭބފުޅުން ިރޔާސަތުން އި

ނޑުމެންގެ ތި ބޭފުޅުްނގެ ބަހުސާ ދޭތެރެ ައްށ  ފުރުަޞތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން. އެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ބާއްވާތި! އަޅުގަ
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ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ  ރިޔާސަތުން ނުވަންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ބާއްވާތި! އަޅުގަ

 ރިޔާޟަށް.هللا ދުޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ަޢބް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ދަންނަވާނީ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ  `. ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަ

ސައްކަްތތަކެއް ކުރައްވައި މި އެހީތެިރކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް ކަމުގައި. އަދި ވަރަށް ބޮޑު މަ 

ބިލު މަޖިލީހަށް ުހަށހަޅުއްވާފަިއވާތީ، މަސައްކަތުގައި މަސްޢޫުލވެލެއްވި ހުރިހާ ފަާރްތަތަކށް ވެސް ވަރަށް އިްޙތިރާމާ އެުކ 

ނޑު ވެސް މި ބިލަށް ދެތިން ނުކުާތއެއް ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަ ކަްށ ޝުކުރުއަދާކުރަމުން، އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގައި އެހީ ފޯރުޮކށްެދވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، މި ބިލުގެ 

ނޑު ދެކެމޭ، އެއީ ލޯ އެނޯްފސްމެންޓް، ޚާއްޞަކޮށް ލޯ  ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި އިތުރުުކރަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަޅުގަ

ސް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން އެބައި މީގެތެރޭގައި ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އެންފޯސްމެންޓް ދާއިރާތަކުގައި އިންޓެލިޖެން

އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ބިލު މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވާއިރު 

ޤައުމެއްގައި ހުރި ދިވެއްސަުކ  މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަވާނެ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. ހަމައެއާއެކު، ބޭރުގެ

ގެންނަން ކަމުގައި ވިޔަސް، އަދި ބޭރު މީހަކު ރާއްޖޭގައި ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލައަކަްށ ގެންނަން ކަމުގައި ވިޔަސް 

ނޑު ޤަބޫލެއް   އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަމުރަކަށް ގެނެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނުކުރަން. އެހެން މި ދެންނެވީ، ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމުަތކެއްގައި އެއްވެސް މީހަކު، އެއް ޤައުމު އަނެއް ޤައުމަށް، 

ޚާއްޞަކޮށް ޖިާނޢީ މައްސަލައެއްގައި ގެންދާ ކަމަށް ވަންޏާ ޖުޑިޝަލް ވޮރަންޓަކީ އެއީ އެ ޤައުމުތަކުން ވެސް އެދޭ 

ކުރާ ގޮތުގައި މި ބިލުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެކަންކަން އެހެްނ ގޮތެއް. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު

ހިމަންނަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެކެނީ. އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްަށ ހުށަަހޅައިގެން، 

ހިވާނެ ގޮތަށް އޮތުން އެހެންނަމަވެސް، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް ޖުޑިޝަލް ވޮރަންޓެއްގެ ތެރެއިން މިކަމަށް މަގުފަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ބިލުގެ  ނޑު ދެކޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ! ހަމައެއާއެކު އަޅުގަ މުހިއްމު ކަމުގައި އަޅުގަ

ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ؛ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޤްޞަދަކަށް ވާންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑުމެންނަށް އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދެވުން. ހަމައެއާއެކު، އަމަންއަމާންކަމާއި ސު ލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމުކުރުމަށް އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން މުޅި ދުނިޔޭގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރުގައި އެހެން ޤައުމެއްގައި ތިބި 

ޤްލާަލށް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ނުރައްކަލެއް ކޮްށފާނެ ފަދަ ޢަމަލުަތކެއް ބަޔަކު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްތި

އެހެން ޤައުމެއްގައި އެ ބަޔަކު ހިންގާ ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ބަޔަކު ވެސް ހޯދައިގެން، އެކަންކަމުގައި އެ މައްސަލަތައް 

ނޑު  ދެކެން. އެހެނީ އެ ފަދަ ކަންތައްތައް ތަޙްޤީޤުކުރުުމގެ ބާރު މި ބިލު ތެރެއިން ލިބިގެންދާންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަޅުގަ
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ކުރެވޭނީ ޤާނޫނު ތަންީފޛްކުރާ ދާއިރާތަަކށް، ޚާއްޞަކޮށް ފުުލހުންނަށް ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެން. ފުލުހުންނަށް ޤާނޫނީ ބާރު 

ކަމާ  އެބަ ލިބެންޖެހޭ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ އެހެން ޤައުމުގައި އެ މީހުންގެ މަސައްކަތްކުރެވި، އަދި އެހެން ޤައުމުތަކުގެ

ނޑުމެން ޤައުމުގެ  ބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީުޛކުރާ އަދި އިންޓެލިޖެންސް ދާއިރާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްޮކށްގެން، އަޅުގަ

ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ހިެފހެްއޓުމަށް ބޭނުންވާ ނުވަތަ ޤައުމަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ތަޙްީޤޤުކުރުމުގެ 

ނޑު މި ދެންނެވީ ޖޮއިންޓު އޮޕަރޭޝަންސް މިފަދަ ކަންކަން ހިންގުމުގައި އަދި ބާރު ލިބެންގެންވާންޖެހޭނެކަން . އަޅުގަ

އެފަދަ މައްސަލަތަާކ ގުޅޭ ހެިކ ހޯދުަމށް ފުލުހުންަނށް، ދިވެހި ފުލުހުންަންށ އެ ފުރުަޞުތތައް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމުގައި 

އި ބަޔާންކޮްށފައި އެބަ އޮތް، މީގައި ވަނަ މާއްދާގަ 13އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި ހަމައެއާއެއްކްޮށ މި ބިލުގެ 

އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގައި ތަންފީުޛުކރަންޖެހޭ ކަމެއް ވެއްޖެއްޔާ އެ ކަމަކަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިނގާނީ 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އަލުން  އަޅުގަނޑުމެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކަމުގައި. އަޅުގަނޑު ދެކެނީ އެވެސް އަޅުގަ

ކަމެއްގެ ގޮތުގައި. އެހެން މި ދެންނެވީ އެހެން ޤައުމަކުން ބޭނުންވާ ކަމެއްގައި، އެހެން ޤައުމަކުން  ވިސްނާލަންޖެހޭ

ނޑުމެން ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެ ކަްނކަން  ނޑުމެން ރާއްޖޭގައި އަޅުގަ ހިންގަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެްއގައި އަޅުގަ

ނ ނޑު މިހެން މި ދެންނެވީ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ކުރުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމުގައި އަޅުގަ ޑު ނުދެކެން. އަޅުގަ

ހިންގާ؛ ބައެއް ޤައުމުތަކަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކުގައި ރާއްޖޭގައި އެ މީހުން ހަރަކާްތތެިރވާއިރުގައި އެ ޚަރަދުތަކަކީ 

ތްކަމުގައި ވާނަމަ، މީގެން ދިވެހި ދައުލަތުން، ދިވެހިާރއްޖެ އިން އޭގައި ހަވާލުވާންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮ

އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑު ޚަރަދުތަެކއް މި ޤައުމުގެ ބަޖެޓުން އަދި މި ޤައުމަށް ަފއިދާނުކުރާނެ ކަންތައްތަކުގައި 

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި މަޝްވަރާކްޮށ،  ޚަރަދުކުރަންޖެހިދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީވެ އެއީ ވެސް އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތު މި ވާހަކަދައްކަމުން ދަންނަވާލަން ބޭނުން، ބަލައިލަންޖެހޭނެ ކަންތަ ްއތަެކއް. އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުގައި ސުލްޙަމަސަލަސްކަމާއި އަމަންއަމާންކަމާއި ޖިނާޢީ ކަންތައްަތްއ ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ހުރި 

ތައް ނެހެިދފަ. އަޅުގަނޑުމެން އެކަންކަމަށް މި ބައެއް މުހިއްމު ޤާނޫނުތައް ައދިވެސް އެބަ ހުއްޓޭ. ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދު

ނޑުމެން މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދެއް  ވަގުތު ވެސް ހަމަ ސަމާލުކަްނ ދެމާތޯއޭ. އަޅުގަ

ހަ  ނެހެދިގެން އެތައް ބައިވަރު މަސްތުވާަތކެތި އަދިވެސް ނައްތާލުވި އެބަ ހުއްޓޭ. މިއީ ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަަދންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ފުުރޞަތުގައި ގޮވާލަން އިނގޭތޯ. 

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ަހމަ ގޮވާލަން ބޭނުން، މަސްަތކުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދުަށން ހައްދަވަންޖެހޭ ގަވާއިދު 

މަސްތުވާތަކެތި ނައްާތލުމުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ގެންދަން. އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ހައްދަވައި މިހާރު ނައްތައިނުލެވި ހުރި 

އިތުބާރު ހޯދައިދުނުމަށް، ފުުލުހންގެ މައްޗަށް ވެސް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި  މި މަސައްކަތް އެބަ 

ނޑުމެން މިއަދު  އެކަމަށް އެބަ އިލްތިާމސްކުރަން. އެހެންވީމާ، އެކަން ކުރަންޖެހޭ. މި ގަވާއިދު އެބަ އަންނަންޖެހޭ. އަޅުގަ

އަވަހަށް ވުން އެއީ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެން. އާދެ! ޤައުމުގެ ސުލްޙަމަސަލަސްކަމާއި އަމަންއަމާންކަން 
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އްސަލަ ހިެފހެއްޓޭނީ ޤާނޫނު އެންމެންގެ މައްޗަށް ހަމަހަމަކަމާ އެކު ތަންފީޛުކުރެވިގެން. އެއްވެސް މީހެއްގެ މަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖޭެހ  ބަލަންޖެހިލުންނުވެ ތަޙްޤީޤުކުރެވިގެން. ޤާނޫނަށް ވުރެ މުހިއްމު އެއްޗެއް ނެތްކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެކަން ޤަބޫލުޮކށްގެން އެ މަސައްަކތްޮކށްގެން މެނުވީ  ނޑުމެންނަށް އެނގިގެން، އަޅުގަ އެއްޗެއް ނެތްކަން އަޅުގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތު...މި ޤައުމުގައި ސުލްޙަމަސަލަ  ސްކަމާއި އަމަންއަމާންކަމެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

  އިބްރާހީމްދީދީ އަށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު.

 

 އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރު ފޭދޫ ދާއިރާގެ 

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯުރކޮށްދިނުމުގެ ބިލުގެ ދެވަނަ 

ނޑަށް ދެއްވީތީވެ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ވެސް މި ބިލުގައި  މިހިރަ  ފުރުަޞތު އަޅުގަ

ކަންތަްއތަކާ ބެހޭ ޮގތުން ވާަހކަދައްކާއިރު، އެކިއެކި ޚިޔާލުތައް އަންނާތީވެ، އެކިއެކި ޝުޢޫުރތައް ފާުޅކުރަމުންދާތީވެ 

ނޑުގެ ޝުޢޫުރތަކާއި ޚިޔާލުތައް ހިއްސާޮކށްލަން އިތުރަްށ ބޭނުންވާތީވެ. ރާއްޖޭގައި މި  އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހަމަ އަޅުގަ

ތައް، ހަމަ މި ބާވަތުގެ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތައް ވެސް އުފެދިފައިވާއިރު މިއިން ކޮންމެ ޤާނޫނަށް ހެދިފައިވާ ަތާފތު ޤާނޫނު 

ވުޖޫދަށް އަންނަންވާއިރަށް ކޮންމެވެސް އެއް ބަޔަކު ބިރުން ތެޅިގަންނާނެ. އަބަދުވެސް ޤާނޫނަށް ބިރުންއުޅޭ ތަން 

ނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ޖިންނި ޝައިޠާނުން ފަންޑިތަ އަ ށް ބިރުގަންނަ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކުށްުކރާ މީހުން ގިނައީތޯ؟  ތެރޭގައި މިތިބީ ހުސް ުކށްެވރިންތޯ؟ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަ

ބައެއް ކަހަަލ  ހައްދުަފހަނަޅައިދިޔައީތޯ؟ މުޅި ޤައުމު މި އޮތީ ކުށްވެރިވެަފއިތޯ؟ ޤާނޫނުތައް މި ހެދެނީ ބައެއް ފަހަރު

ޤާނޫނުތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަަމޢުން އެކަންކަަމށް އެދިގެން ހަދާ ޤާނޫނުތައް ވެސް އެބަ ހުރި. ބައިނަލްއަޤްވާމީ  

ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ގުޅުން ބަދަހިވެފައި އޮންނައިރު،  ހިއްސާކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާްތތައް ހިއްސާކުރުމަށް ޓަކައި 

ނޑުމެންގެ ދިވެހި ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫ ުނތައް ވެސް އެބަ ހުރި. މިހާރު މިއަދު މި ހެދިގެންދާ ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލައިލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް،  ރައްޔިތަކަށް މީގެން ކޮން އަސަރެއްތޯ ކުރާނީ އަޅުގަ

ނޑުމެ ނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުގަ ނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ މީގައި، އަޅުގަ ންގެ ޤައުމަށް މީގެން އޮތް ފައިދާ. އަޅުގަ

ތެރޭގައި މަދު ބަޔަކު ބޭރު ޤައުމެއްގައި ތިބެ ކުރާ ކުެށއްގެ ސަބަބުން އެ މީހަަކްށ ލިބިދާނެ ދެރަޔަކަށް ވުރެ. 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިހާރު  ހެދިފައި ހުިރ އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް މި ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

ޤާނޫނުތައް ތަންީފޛުކުރައްވަމުންދާއިރު ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަަކށް ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަލިއަޅުވާލަން. 
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އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ކުދިކުދި ކުށްތައް ކޮށްގެން ވަަރށް އަވަސްއަވަހަށް ކުދިން ހައްޔަރުކުރެވި، އަދަބުދެވިގެން، 

ރެވިގެންދާ މަންޒަރު. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ކީއްވެގެންތޯ ޙުކުމްތައް ތަްނީފޛުކު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން 

ޅުންޖެހި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ެފންނަ ގޮތަްށ ރުފިޔާއަކަށް ޚިޔާާނތްތެރިވެގެްނ މީސްމީހުންގެ ފޮޯޓ އެކޮޅުކޮ 

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނޫގެ ތެރޭގައި ހަމަ  ޓީވީތަކުން ފެންނަން ހުރި ީމހުންނާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅުނޭޅިގެންއުޅެނީ؟ އަޅުގަ

ރި އަދި މިއަށް މިހެން ހެދިފައި، މި ޤާނޫނާ ގުޅިގެން ހަމަ ދެން އަންނަން ހުރި ޤާނޫުނތަކުގެ ތެރެއިްނ ހެދިފައި ހު

ސަޕޯޓުދޭން ކުރިއަށް ހެިދފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ބައެއް ކަހަލަ ކަްނކަމުގައި 

ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިުތން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު އޮތް މީހުން، އުމުރުން ދުވަސްވެފައި ހުރި މީަހކު ޟަރޫރީ 

ލޯޝަން ފުޅިއެއްގެ މައްސަލައެއްގައި އެ މީހާ ހައްޔަރުކޮްށ ގެންގޮސްގެން އެ ީމހާ އަދަބުދީފި.  ބޭނުމަކު ކަންނޭނގެ.

ނޑުމެން އެ މީހާ އަށް، އެ ލޯޝަން ފުޅި އަށް އަގުދީފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަހަލަ މަންޒަރެއް ދިމާވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަ

 61އަށް އަދަބުދެވޭ ތަން އެބަ ެފނޭ އެ މީހާގެ އުމުރުން  ފޮނުވައިލާނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ މީހާ ގެންގޮސް އެ މީހާ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހަމަ ަހިށގަނޑުގެ ވަރުގަދަ ޒުވާނުން  އަހަރު ވެފައި ހުންނަ މީަހަކށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

ތިބި މީހުން ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ފަިއސާ އާއި މުދަލަށް ޚިޔާނާޔްތެރިވެފައި ތިބޭ، ބޮޑެތި ޖަރީމާ ހިންގާފައި 

އެއްވެސް ކަމެއް ނުވޭ. މަގުމަތީގައި ފިލައިގެންއުޅޭ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މިއީ މައްސަލައެއް 

ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނު އަޅުގަނޑުމެން ވުޖޫދަށް؛ މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެގެން ފަރުމާވެގެން ވުޖޫދުވެގެންދާއިރު 

ނޑަށް ހީވަނީ  ނޑުމެން ކަހަލަ އާދައިގެ ނިކަމެތި ވެސް އަޅުގަ ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ަހމަ ދާންޖެހޭނީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑާއި ޢިއްޒަތްެތރި  ރައްޔިތުންހެން ބޭރު ޤައުމަތަަކށް ދަމާހަާލފައި ެހކިބަަހށާ އަދި އެ މީހާގެ މުދާ ފާސްކުރުަމްށ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ސަލާމަތްވެރެކިގެން  ނާއިބު ރައީސާ އަދި ޤައުމުގައި ކުރީގައި ވެރިކަންކޮްށަފއި ތިބި މީހުންނާ އަޅުގަ

ނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް ހޮރަކަށް ވަދެ ފިލާފައި ތިބޭނީ. މިހެން ވެގެންނުވާނެ. ޤާނޫނު ހެދޭއިރު، އަޅުގަ

؛ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޤާނޫނުތައް ތަންފީުޛވާ ގޮތަށް ޤާނޫނު ހަދަްނޖެހޭނީ. މިހާރު މި ރާއްޖެ

ނޑުމެންގެ މިހާރު މި ރާއްޖޭގައި ހެދިފައި މިހިރަ ޤާނޫނުތައް ހެދިފައި  އަޅުގަނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ނޑުމެން ލޮލަށް ނުފެންނަވަރު ކުޑަކުޑަ ލޯވަޅެއް ގަސްތުގައި  ހުންނައިރު، ކޮންމެ ޤާނޫނެއްގައި ވެސް އެބަ ހުރޭ އަޅުގަ

ދެމިގެން، ފިލައިގެން ރައްކާވެގެން މި ބުނާ ބޮޑެތި މުޖުރިމުންނަްށ ދެވޭނެ ގޮތް  ހަދާފަ. ސީދާ ގަްސތުގައި. އެ ލޯވަޅުން

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ. ރައްޔިތުން؛ އާދައިގެ  އެބަ ދައްކާ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު. އެހެންވީމާ، އެ ހޯލްތައް ަބއްދާލަން އަޅުގަ

ކަހަލަ ބޮޑެތި މީުހން ރޯމާދުވާލު ރާއްޖޭގައި  ނިކަމެތި ރައްޔިތު މީހާ އަނދަގޮނޑިޖަހާފައި ޖަލަށް ލެވޭއިރު، މި ބުނާ 

ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާއިރު އެއިން މީހެއްގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ޝަރީޢަތެއް ނުކުރެވޭ. ތަޙްޤީޤެއް ވެސް 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ހަމަ ދޫކޮށްލެވިފަ. މިހެން މިކަން ވެގެންވާނެ ކަމަކްަށ  ހިންގައިނުލެވި ތިބޭ ތަން އަޅުގަ
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ގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި، ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުން މި މަންޒަރު ބަލަން މި ތިބީ. އަޅު

ނޑުމެންނާ ސުވާލު  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެ ބޭފުުޅންގެ މަންދޫބުން. މި ތަނަށް އައިސް ވަކާލާތުކުރަން މި ިތބީ. އަޅުގަ

ހިމާޔަތުގައި ހަދާ ޤާނޫނުތައް؟ ތިމަންނަމެންގެ ރައްކާތެރިކަމުގައި ހަދާ  އެބަ ކުރެވޭ. ކޮބައިހޭ ކަލޭމެން ތިމަންނަމެންގެ

ޤާނޫނުތައް؟ ތިމަންނަމެން އަތުން ޓެކްސްނަގައިގެން މުސާރަ ހޯދައިގެން ކަލޭމެން ތި ތަްނތަަނށް ވަދެތިބެ 

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ތިމަންނަމެންގެ ދިފާޢުގައި ކުރާ ކަމަކީ ކޮބައިހެއްޔޭ؟ މި ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އަންނައިރު ވެސް  އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއިން ރެކިގެން، އެހެން ބަޔަކަށް  މީގެން ހަމަ އަނެއްކާވެސެ ދިމާވާނީ އެއްކަލަ މައްސަލަހެން. އަޅުގަ

އަދަބުލިބޭ ގޮަތށް. މިހެން ވެގެންނުވާނެ. ރާއްޖޭގައި މި ދިމާވަނީ މި މައްސަލަ. ޖިނާޢީ ކޯޓަށް ދިޔަޔަސް ހަމަ މިގޮތަްށ 

ންގެ ތަޙްޤީޤަަކށް ދިޔަޔަސް އާދައިގެ ނިކަމެތި ކުއްޖާ ދަމާގެންގޮސް ތަޙްޤީޤުކޮްށފައި ހައްޔަރުކުރާ ތަްނ ދިމާވަނީ. ފުލުހު

ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވެގެން އުޅޭ، ޤައުމަށް ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތެރިވާ ބޮޑިެތ މުޖުރިމުންގެ މައްސަލަތައް 

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އަންނާތީ ވެސް ތަޙްޤީޤެއް ވެސް ނުކުރެވޭ. ނުވެސް ބެލެވޭ. އެހެންވީ  މާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ވަާހކަ ދައްކާ މީހުންނަށް މީގެތެރޭން ލުއިތަކެއް ލިބިގެން އެންމެ ފަހުން މި ނިމިގެންދަނީ.  ބިރުން އަޅުގަ

 ޢާއްމު ރައްޔިތު މީހާ އަށް މީގެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަަކފުޅުދައްކަވާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަްތތެިރ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެ

މެންބަރުން ހަދަމުންގެންދާ ޤާނޫނުަތކުގައި ވަކި ސިއްރު ބައެއް، ނުވަތަ ވަކި ލޫޕްހޯލެއް ބާއްވާފައިވާ އޮންނަ ކަމަށް 

ނޑުމެން މި ތަނުން މަޖިލީހުން ވާހަކަދެއްކުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމުގައި އަ ނޑު ނުދެކެން. އަޅުގަ ޅުގަ

ޤާނޫނުހަދަނީ ޢިއްޒަްތތެރި ުހރިހާ މެންބަރު އޭގެ މައްޗަށް ވިސްނައި ވާހަކަދެއްކުމަްށަފހު ކޮމިީޓތަަކށް ގެންގޮސްގެން. 

ފާުޅކުރެއްވި ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަދާ ޤާނޫނަުތއް ތަނީްފޛުކުރާ ފަރާތްަތުކްނ ތަނީްފޛުކުރާ ގޮތާ މެދުގަިއ ޚިޔާލު

ވިޔަސް މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ހަދާ ޤާނޫނުތައް ނިމިގެންދަނީ ރައްޔުިތންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބަހުސްކުރައްވާފަ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ހުރިާހ މެންބަރުން ކުރަމުންގެންދާ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހުރިހާ މެންަބރުން ވެސް ކުރައްވަންޖެހޭނެ މަސައްކަަތށް އިޙް ތިރާމުޮކށް ާވހަކަދެއްކުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   އަމީތު އަޙްމަދު  މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަޑުއްވަރީކަމެއް. އަޅުގަ

 މަނިކަށް.މުޙައްމަދު. މާފުކުރައްވާތި! މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަޑުއްވަރި
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ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! މިއަދު މަޖިލީހަށް ުހށަެހޅިފައިވާ ޖިނާޢީ މައްސަަލތަކުގައި ޤާނޫނީ އެީހތެރިކަން 

ބިލެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްަލން. ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި  ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް މުހިއްމު

މިއީ ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުުރމަށް ޓަަކއި މަސައްކަތްކުރަުމންދާ ދުވަސްވަރެއްގައި އަދި ޖިނާޢީ 

ނޑައެޅުމަށް ޓަކައި ޚާއްޞަ މައްސަލަތުގެ ތެރޭން ބޭރު ޤައުމުތަކާ އެީހތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކެއް ކަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އާދެ! މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ބަހުސްގެ ތެރޭގައި  ގޮތެއްގައި ހުަށހެޅިގެންދިޔަ ބިލެއްގެ ގޮތެއްގައި އަޅުގަ

ބައެއް ފަާރްތތަކުން ާފހަގަކުެރއްވި، މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންދާއިރުގައި ބައެއް ސިޔާސީ ފަާރްތތަކަްށ މީގެ 

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ޙަޤީޤަުތގައި މި ބިލުގެ އެބަ ހުރި ނުރަ އްކާތެރިކަން އޮންނާނެކަމުގެ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

ވަނަ ނުކުތާގައި މި  2ވަނަ މާއްދާގެ  2އެހީތެިރކަން ބަދަލުނުކުރެވޭނެ ހާަލތްތައް ބަޔާންކޮްށފަ. އެގޮތުން މި ބިލުގެ 

ލަށް ނުަވތަ ޖިންސަށް ނުވަތަ ދީަނށް ނުވަަތ ޤައުމަށް ނުވަތަ އެ މީހެްއ ފާހަަގކުރަނީ، މީަހކު ނިސްބަތްވާ ނަސް

ގެންގުޅޭ ސިޔާސީ ފިކުރަަކްށ ނުވަތަ އެ ނޫނަސް މީހަކު ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެކޭ ގޮތަށް ބަލައި އެ މީހެއްގެ 

އިވާ ުހަށހެޅުމެއް ކަމަްށ ބެލެވިދާނެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ނުަވަތ އެ މީހަަކށް އަދަބުދިނުމުގެ މަޤްޞަދެއްގައި ހުށަެހޅިފަ

ފަދަ އެަކށީގެންވާ ެހކި އެ ުހަށހެޅުމަކާ ގުޅޭޮގތުން ލިިބފައިވާ ުހށަެހޅުމެއް ކަމަްށ ވުން. މިފަދަ ހާަލތެއްގައި ޖިނާޢީ 

. މައްސަލަތުގައި އެހީތެރިކަން ބަދަލުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ާސފުކޮްށ މި ބިލުގައި ފާހަަގކުރައްވާފައި އެބަ ވޭ 

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ މަޞްލަަޙތާ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް  ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޙަޤީޤަތުގައި މީ އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ާފހަގަކޮްށލަން، ޖިނާޢީ މައްސަލަތަުކގައި ދޭދޭ  ގުޅުންހުރި ބިލެއް. އަދި އަޅުގަ

ބަދަލުކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮްށފައިވާއިރުގައި މި ބިލުގައި ފާހަގަކޮްށފައި އެބަ  ޤައުމުތަކުގެ ދެމެދުގައި އެހީެތރިކަން

އޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްތިޤްލާލާއި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ުނރައްކާވާ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއްގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ނޑު ފާަހގަކޮށްލަން، އެހީތެިރކަން ފޯުރޮކށްނުދެވޭނެ ކަމަށް. ހަމައެއާއެކީގައި، މި ޤާނޫނު ގައި ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް  އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ބިލަކާ ބެހޭ ގޮުތން ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރުގައި އަޅުގަ

ނަ އަޅުގަނޑުމެން މި ހިނގާ މައްސަލަތކުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ހާލަތަުކގައި އެބަ ހިމެނޭ ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހުން

ނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި  ނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި ހިނގައިފާނެ ޝަރީޢަތެއް ނުވަތަ އަޅުގަ ކުށްވެރިއަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ގެންނަންޖެހޭ  ހުރި މީހަކާ ގުޅޭގޮތުން ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހިނގައިފާނެ ޝަރީަޢތެއް. ނުވަތަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ަޢމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކެްއ މީހަކު ބޭރު ޤައުމެއްގައި ދިރިއުޅެމު ންާދތީވެ، އެ މީަހކު ގެނައުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި އެބަހުރި. އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ، ކުށްވެރިޔަކު ބޭރު ޤައުމެއްގައި 

ތުން ވެސް މި އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭން ވެސް އެ ޤައުމެއްގެ އުޅެމުންދާ ނަމަ، އެ މީހެއްގެ މުދާ ހިެފހެއްޓުމާ ނުވަތަ މިގޮ

ނޑުމެން އެ މީަހކު ޒިންމާދާރުކުރުމަށް ޓަކަިއ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މި ބިލުގައި  ކޯޓަކުން އަމުރެއް ނެރެގެން އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ހަމަ އެއާއެކީގައި، އަޅު ނޑައެޅިަފއިވާ ކަމަށް އަޅުގަ ގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ވަރަށް ފުިރހަމަ އަށް ކަ
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ރިޔާޟް ވެސް هللا ބޭނުންވޭ، މި ބިލަށް ވާަހަކދައްކަވަމުން، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތައް ތަނީްފޛުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް  ފާހަަގކުރެއްވި އެއް ނުކުތާ. މި ބިލުގައި ކަ

 13ކުރުަމށް ަޓކައި އެކަށައެޅުނު އުސޫލުތަަކށް ބަލާއިރުގައި މި ބިލުގައި ބުނެފައި އެބަ އޮތް އިނގޭތޯ. މި ޚަރަދުތައް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއްގައި ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމަކާއި 

ަތކަްށ ބަޔާންކޮްށފައި ނުވާާހހިނދަކު ބޭރު ޤައުމަކުން ުހަށހަޅާ ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދުވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެހެން ގޮ

ުހށަެހޅުމެއްގައިވާ ކަންކަން ަތންފީޛުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އުުފލަންޖެހޭ ޢާއްމު ޚަރަދުތައް އުފުލާނީ ދިވެހިރާއްޖެ އިން 

ނޑު މި ދެންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ފާހަގަކު ރެްއވި ފަދައިން، ބޭރު ޤައުމަކާ ކަމަށް. ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު، އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެްއ،  ގުޅޭ މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި ނުވަތަ އެކަމަކަށް މަގުފަިހކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމުން ނުވަތަ ދިވެހި ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރާ ގޮަތށް ާލޒިމުކުރެވިފައި އޮތުމަކީ  އެފަދަ މަސައްކަަތަކށް އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖޭެހ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ނުކުތާ އަށް ކޮމިޓީަގއި މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން 

މަޝްވަރާކުރެވިގެންދާއިރުގައި މެންބަރުން ރިޢާޔަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. ހަމައެއާއެކު، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮތް. މި  13 އަޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަން މި މާއްދާ އަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ،

ނޑައެޅޭ  ކުރެވޭ ޚަރަދަކީ އާދަޔާ ޚިލާފު ބޮޑު ޚަރަދެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަ

ކަމުގައި ވީނަމަވެސް  އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޚަރަދުކުރުމުގެ ފުރުަޞުތ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މެިހން އޮތް

ނޑުމެންގެ  ބޭރު ޤައުމެއްގައި މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި ނުވަތަ އެ ޤައުމުގައި އެދޭ ކަމެއް ފުރިހަމަކުރުމުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދެ ވަނަ  ރާއްޖޭން ނުވަތަ ދިވެހި ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރާ ގޮަތްށ ލާޒިމުކޮށްފައި އޮތްޮއތުމަީކ އަޅުގަ

ނޑު ވިސްނުމަކަށް ދާންޖެހޭ ނެ ަކމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ދެކެން. އާދެ! ދެން، ހަމައެއާއެކު، އަޅުގަ

ނޑުމެން ދޭދޭ ޤައުމުތަކާ އެކީގައި  ފާހަަގޮކށްލަން މި ބިލުގައި ވަަރށް ފުިރހަމައަށް ބަޔާންޮކްށަފއި އެބަ އޮތް. އަޅުގަ

ްނފިޑެންޝަލް މުޢާމަލުާތތަަކަކށް ވެދާނެ. މިފަދަ މިކުރެވޭ މުޢާމަލާތަކީ ޙަޤީަޤުތގައި ބައެއް ހާލަްތތަކުގައި ވަރަށް ކޮ

ހާަލތެއްގައި ހާމަކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް މިފަދަ މުޢާމަލާތެއް ހާމަޮކްށފި ކަަމށް ވާނަމަ، ދޭންޖެހޭ 

އާއި  ުރފިޔާ 1111އަދަބުތަކެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާަތކެއް ވެސް އެބަ ހުރި. މިގޮތުން ވަކި ފަރުދެއް ކަަމށް ވާނަމަ، 

ރުފިާޔ  11111ުރފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭ. އަދި އެއީ، ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ކަމްަށ ވާނަމަ،  11111

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭ. އަދި ހަމައެއާއެކީގައި، މި ޤާނޫނު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާ  21111އާއި 

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އެބަ ލިބިގެންދޭ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިފަަދ  6އެކީގައި ތަންފީުޛކުރުމުގެ ކުިރން 

 ދީޤުކުުރމަށްަފހުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއި ރައީސް ަތޞްމުހިއްމު ޤާނޫނެއް އަދި މިފަދަ ބޮޑު ބިލެއް މަޖިލީހުން ފާްސކޮްށފަ

ދުވަހުގެ މަސް 6ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި  އެބަ ޓަކައި ފުރުަޞްތތަކެްއ ލިބިދޭން  އަށް ވެސް މި ބިލު ތައްޔާރުވުމަށް

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މިފަދަ މުހިއްމު ބިލަކާ ގުޅޭ  މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް. އެހެންކަމުން، އަޅުގަ
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ނޑުމެންނާ މަޝްވަރާކޮށްފަ  ކުރެވޭ ބަހުސްގެ ތެރޭން ވަރަްށ އުފެއްދުންތެރި  އަދި އަޅުގަނޑުމެން މި އި ގޮތުން އަޅުގަ

ޖެހޭ. އާދެ! މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން މި ބިލާ ބެހޭ ޮގތުން ވަރަށް ފުންޮކށް ވިސްނަާވެނ  އެބަ ންވިސްނުންތަކެއް ނުކުންނަ

ނޑު އުއްމީދުކުަރން. އަދި މެންބަރުން  ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ؛ ގުޅޭ ގޮތުން މި ފަާހގަކުރެއްވި ނުކުތާަތކާ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެވީހާ ނުކުާތަތކަށް ިރޢާޔަްތކުރައްވައި ންގެ މަޖިލީހުން ވެސް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މި ބިލު، އަޅުގަ

އިން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެޭހ ނަފާ އާއި މަންފާވެރިކަން ޛަރީޢާ ދިއުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ ފާސްޮކށްގެން ަތޞްދީޤުވެގެން

ނޑު އެދުމަކީ  ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުގަ ވީހާވެސް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މި ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޖިނާޢީ ޢަ ބިލު ޤާ ދުލުގެ ނިޒާމު ވީހާވެސް އަވަސް ނޫނަކަށް ވެގެން އަދި ރައީސް ތަޞްދީޤުކުރައްވައި އަޅުގަ

 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަެވގެންދިއުން. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މި  ޢިއްޒަތްތެރި ޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ، ކު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަ

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ

މައްސަލަތަކުގައި  ވާ ޖިނާޢީ ސް. އާދެ! ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީަހށް މިއަދު ހުށަެހޅިފައި މިޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވަރަްށ މުހިއްމު ބިލެއް ކަމުގައި  ޤާނޫނީ އެހީތެިރކަން ބަދަލުުކރުމުގެ ބިލަކީ އަޅުގަ

. އެ މުޢާހަދާތަުކގެ ދަށުން އެއް ޤައުމުން ކުރެވިފަގައި މިހާރު ވަނީ ސޮއިދެކެން. އަޅުގަނޑުމެން އެކިއެކި މުޢާހަދާތަކު

ނީ އަދި ހެއްކާއި ޤާނޫީނ އެހީތެރިަކން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫ ދަ އެީހތެރިކަން ފޯުރޮކށްދިނުމާއަނެއް ޤައުމަށް މިފަ

ނޑައަޅަންޖެހޭނެ  ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އަދި މި މަޖިލީހުން އެ މަސައްކަތް ކުރައިންތަކެއް ކަ ންޖެހޭނެ ކަން އަޅުގަ

ކަމަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އަދި މި މަސައްކަތަކީ ވެސް ަހމަ އޭގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ މަސައްކަތެއް 

ނޑުމެންގެ  ނޑު ކަމުގައި ވެސް ދެކެން. އާދެ! މިފަދަ ބިލެއް ވުޖޫދުކުރެވިގެންދާއިރުގައި ވެސް އަޅުގަ މައިގަ

ހުންނަ މީހާ އެ ކުށުން ސަލާމަްތކުރުމުގެ  އިރިކަން ފޯރުޮކށްެދނީ ކުްށޮކށްފަނުވާނެ ޤާނޫނީ އެހީތެމަޤްޞަދަކަށް ވެގެން

ވެސް އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އެގޮތަށް އެހެން ބައްޓަންކުރެވިގެންދާނެ ކަމަކަށް. ނިޔަތުގައި ކަމަށް. އެއްގޮތަކަށް 

ޙައްޤަުތކާއި މިނިވަންކަމުގެ ބާބެއް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލު އެބަ ކުރެވޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަސާސީ 

ނޑައެޅި ނޑުމެން އެބަ  ،ކަ އެ ބާބުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަަތކެއް ބަޔާންކޮށްފަވޭ. ބައެއް ޤާނޫނުތަކުން އަޅުގަ

ޑު ކަން. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނއި ހުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫންހުރުމުގެ ޙައްޤަކީ ކޮންމެ ކަމެއް ކޮްށފަބޫލުކުރެވޭ ހަނު ޤަ

ޖެހޭ. ދިވެހި  ވެސް އެކަން ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތާ ކުިރމަތިލާން އެބަ
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އަކީ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކު އެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ މެދު  މި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ ،ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

އްޒަްތތެރި ރައީސް ވެސް ސާސީ ހަދަމުންދިޔަ ވަގުތުގައި ހަމަ ޢިފަޚްވެރިވާންޖެހޭނެ ޤާނޫނުއަސާސީއެއް. މި ޤާނޫނުއަ

ަކށް ވިސްނައިގެން ގެން ވެދާނެ ގޮތައްގެ ފޮޓޯ ކުރިމަތީގައި ބައިންދައިގެން އޭރުގައި ވިސްނުމަކީ ވަކި ބޭފުޅެހުންނަވައި

ނޑު ދަންނަކަންތައްކުރަމުންދިޔަ ނޑަ. އޭގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަ އިމުވެސް، ށް ހަމަގަވާނަން މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ ސައްތަ ކޮންމެ ފަދަ  ،ވީހިނދު ބަޔަކަށްސައްތަ މުސްލިމު  އިން އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އަމަތީގައި ހަނުޝަރީޢަުތެގ ކުރި އިޮކށްފަ ކުށެއް ދި ހުރެވިދާެނ ކަމުގައި އަޅުގަ

ކަންތައްތައް އަތުރާލެިވފައި އޮްތ ގޮތުން އެއީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން އެކިއެކި މުާޢހަދާގައި  ހަލަހަމައެއާއެކު، ބައެއް ކަ

ނޑެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އަޅުގަނޑުމެން ސޮއިކޮށްފަާވީތ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އަޅުގަ

ލާއިރުގައި، އިބާރާތުން އިބާރާަތށް ދަންނަވައި ފައިވާ ބަޔާންކުރުމަކީވަނަ މާއްދާގައި މި ބަޔާންކޮށް 12ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ސް ފުރުޞަތެއްގައި އިމުވެސް މި ޤައުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަވައުޅޭ ޙަޤީޤަތް ހަމަގަ އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަން މި

ޖިލީހުގައިވާ އިޢުތިާރުފ ަމތުކުރެވޭ މީހާ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރެ ޝަރީޢަތު މަލިބިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަކަށް. ތުހު

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  އި. މީހަަކށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ބަޔާން ހޯދުމާަކކީ ހެކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނޭ ފިޔަވައި އެހެން އިޢުތިރާުފތަ 

ަތްށ ހެކި ހޯދުމަކީ ވެސް އެއްވެސް ފަރާަތކުން ޮކށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. އެގޮތަށް ހޯދާ ބަޔާންތަކާއި ެހކިތައް ޝަީރޢަ

ނޑުމެން ތަޙްއުޅޭ  . ދިމާވެގެން މިބޫލުކޮށްގެން ވެސް ނުވާނޭޤަ ޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައި ހަމަ ހުރިހާ މައްސަލަ އަކީ އަޅުގަ

އެކު  ުނޖެހޭ ވަރަށް ސާބިުތކަމާނޑުމެންނަށް ެހީކގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ހޯދަންޤީޤުކުރާ ވަުގތުގައި އަޅުގަތަޙް، ހެިކތަަކކުން

ހުރުމުގެ ޙައްޤު ޖިލީހަށް ުހށަެހޅުމަްށފަހު ހަނު އެއްކޮށް ަޝރީަޢތުގެ މަ އެ ހެކިަތކަކާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ލިބޭ. 

ކުރިޔަސް އެއްކަލަ ޝަރަީޢތުގެ މަޖިލީހުގައި އޭނަ އިޢުިތރާފުނުވުމުގެ ފުރުޞަތު ިމ ކޮންމެ ކަމެއް އަނެަކތި ؟ ކީއްކުރަންތޯ

ނ ވަންޏާ  އްޖެ ކަމަށްއި އޮވެ ޤާނޫނުއަސާސީން ހުޅުވާލަދީފަ ޑުމެންނަކަށް އެަކންކަމެއް ހާސިލެއް ނުވާނެ. އަޅުގަ

ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަަރކު ވިދާޅުވި،  ދެންމެ؛ އިމުވެސް މި ލޫޕްހޯލްތައްދިވެހިރާއްޖޭގައި މިއަދު ހަމަގަ، އެހެންވީމާ

 މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ާފސްކުރާ ޤާނޫުނތަކަީކ ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަމާއި  .އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުަރން

ނޑުމެން  ަކށް ވާންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސްއެކު ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާނެ ޤާނޫނުތަކަ  އޮމާންކަމާ މިއަދު އަޅުގަ

އަށް ގޮސް އެންމެ ފުރަތަމަ  ޓަކައި އޭނަ ދޭ ބޭފުޅުން ހަމަ އެ ލިބޭ ފައިާސކޮޅަށްޖެހޭ ޤާނޫނީ ލަފާ ޤަބޫލުކުރަން އެބަ

ނޑުމެންނަކީ ސައްތަދޭނީ އެ ލޫޕްހޯލް. އައިވެސް ވިސްނަ ވީތީވެ ޤާނޫނީ ލަފާ  ބަޔަކަށް އިން ސައްތަ މުސްލިމު ޅުގަ

އަށް މީހަކު ހުރެގެން ނޫނިއްޔާ ހޯދޭނެ ގޮތްަތކެއް އޮވެގެނެއް ނުވާނެ. ސިއްރުން  ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އޭނަ

އި ަކނޑައެޅިގެން އެނގޭ ހާލުގައި ކުށްވެރިޔާ ކައިރިއަށް ގޮސް ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯާދފައި މިހެން އެހެން ހަާދށޭ ކިޔާފަ

ޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެއީ، އެނގޭ ހާލުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ގޯސް ކަމެކޭ.  އެކަމުން އޭނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް 

 އިވަނަ މާއްދާގައި މިގޮތަށް ބަޔާންޮކށްފަ 12ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ގެންއެކަން ކުރެވި
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ނޑު މި އި ވެސް ކޮންމެ މީހަަކށް ވެސް؛އިމުހިނދަކު ހަމަގަ ހާއޮތް ކުރެވޭ ގޮތަްށ ބާރާތުން މި ވާހަކަ މިހާ ޕްރޮމޯޓުއަޅުގަ

ނޑު މި ވަނީ. އެހެންކަމުން، މިގޮތަްށ ދަންނަ  ދައްކަން ވެސް ހަމަ ބިރުގަނެ، ދެރަވާ މާއްދާއެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަ

ޓަކައި މިފަދަ ޤާނޫނެއް  ނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށްދިނުމަށްވަންޏާ ޤާނޫބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއްޖެ ކަމަށް 

ދެއްކީމަ، ވަނަ މާއްދާ  12ގޮަތށް ގޮސް އެއްކަލަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އެކުލަވައިލާއިރުގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ދާ

ކަމެއް ކުރުމުގެ  އިމުކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ އެއްވެސްތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން އަމާން ވެއްޓެއް ޢާ ށް މިއަޅުގަނޑުމެންނަ

ނޑިޔާރުންނާ އަދި އެކިއެކި ސަުރޢީ ފުރުަޞތު ެނތް ކަން މިއަދު ޝަރީަޢތުގެ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އަދި ފަ

ބޭފުޅުން ވަަރށް ރަނގަަޅށް ސުވާލުކުރުމުން ވަރަށް ރަނގަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ.  ދާއިރާގެ ހުރިހާ ޭބފުޅުންނާ ތި 

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަ ވަނަ މާއްދާގެ  12ދާއިރުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދު މިފަދަ ޤާނޫނުތަެކއް ހެދިގެންއެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ވަންޏާމު އޭގެ ތަްފސީލު އެހެން  ވަނީ ކަަމށްބުނުން ނައްާތލުން ކަމަށް ޞަދަކީ މޭޒު ހެިކދޭ ކަމަށް ބުނާޙަޤީޤީ މަޤް

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަންތައްަތކެއް އެބަ އަންނަންޖެހޭ. އެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާމު އޭގެ ވާހަަކތަކެއް ތެރެއިން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެ ހާސިލެއް ނޑު ން ވެސް އެކިއެކި މުޢާނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ  މެންނަށް ަހދާތައް ވެސް އަދި އަޅުގަ

ޚިލާފަަކށް.  ވަނަ މާއްދާގެ ރޫހާ 11 ވާ ންނާނެ މީގައި މިފައިވާ އެއްވެސް މުޢާހަދާއެއް ނޯއިމުވެސް ސޮއިކޮށްހަމަގަ

ންނާނެ. އެހެންވީމާ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން މުޢާހަދާގައި އެއް އަޅުގަނޑުމެން ސޮއިކޮށްފައެއް ނޯ އެއްވެސް މުޢާހަދާ

ވެގެންވާ މާތް މުވާ ކަންތައްތަކެއް ނުހުންނާނެމެންނަށް ކުރަން ޮކންމެހެން ލާޒި އަޅުގަނޑު ފައިއޮތީއޭ ކިޔާ އިސޮއިކޮްށފަ

ގެ ތެރޭގައި ނޫން ގޮތަަކށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ ޤާނޫނެއް ވެސް އިސްލާމްދީނުގެ ތަރަހައި

އް ކަހަލަ ޙައްޤުތައް ހަނިކުރުމްަށ، ބައެ  ދެންނެވި މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި ންދާއިރުގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައިހެދިގެ

ވަނަ މާއްދާގައި މި  12ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،އަކީ ވަނަ މާއްދާ 12ކުރުމުގެ މަސައްަކތް ކުަރމުންދާއިރުގައި މި ހަނި

 ށް އެކަމުގެ ގެއްލުން ލިބެމުންދަނީ ކަމަށް ވަންޏާމު މި މުގެ ސަބަބުން ދިވެހި މުޖުތަމަޢަމިކަ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިބާރާތަކީ

ނޑު ދެކެމޭއްލު ލިބެންޖެހޭނެ ކަނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރެވިގެން ޙަޤާ  . ޝުކުރިއްޔާ.މެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ވަރަށް ސަރީޙަކޮްށ ލިޔެފަިއ އޮވޭ 11ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ގަވާއިދުގެ 

އެ މެންބަރަކާ ދޭތެރޭގައި ހުރަސްނުުކރެވޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑު މުންދާއިރުގައި ރިޔާސަތާއި ކު ވާހަކަދައްކަމެންބަރަ

މިކަމަށް ސަމާލުވެވަޑައިގަތުމަށް. އެއީ، އެ މެންބަރަކަށް  އެކު މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން، ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ

 ،ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން .ދައްކަާވތީވެށް ާވހަކަތާ މުޚާޠަބުކޮއިޙްތިރާމުކުރުމުގެ ގޮތުން އަދި މެންބަރަކު ރިޔާސަ

ގައި ލެއްވުމަށް ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑަށް މިަކން މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ބައްލަވައި  11ގަވާއިދުގެ 

ނީ. ދަންނަވަ މި ވާހަކަ ޓަކައި ެވސް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް މެންބަރުން އަހުލުވެރިކުރުމަށްތަކުރާރުވަމުންދާތީވެ ހައްތަހާ 
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ނޑު ރަކު މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ހިތްބުރަނުކުރަްއވައި އަވަހަށް ގަވާއިދު ބައްލަވައިއެއްވެސް މެންބަ ލެއްވުމަށް އަޅުގަ

ނޑު މިހާުރ ފުރުަޞުތ މި ށް. އިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު ރުމެންބަ ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫއަރުވަނީ  ދަންނަވަން. އަޅުގަ

 ނަ ފުރުަޞތު.ވަ ަހތަރު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމް ވަޙީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ލުސްދޫތު

ނޑު ދަންނަވާނީ ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ދަންނަވަމުންގެންދިޔަހެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވަަރށް މުހިއްމު ބިލެ ހުަށހެޅިގެން މިމިއަދު  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  ންަނމަވެސްއް. އެހެދާ ިބލަކީ އަޅުގަ

ޖެހޭ. ޖެހޭ  ވަރަށް ބޮޑަށް މި ބިލުގައި ހަމަ އަކުރުން އަކުރުން، މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން އަސްލު ދިރާސާކުރަން އެބަ

ނޑު ދެކޭކަމަށް ފެންނަ ބައެއް ނުކުތާތައް އެބަހުރި. ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއް ގޮތުގައި މު ބިލެއް. އާދެ! އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެްއޗެއް ކަމަށްޞާދުލުއިންޢަ ކުށްަތކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ވާއިރުގައި ޖިނާޢީ  ފަކީ އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭ ހޯދުންތަކެްއ ހޯދުމަށް ޤީޤަށްތަޙް  ަޓކައި ޓަކައި ހޯދަންޖެޭހ މީހުން ހޯދުަމށް ޓަކައި އަޅުގަ

 ސިވިލް މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ގޮތުން. މިއީ، އެއްވެސް ހާލެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވައިލާފައިވާ ބިލެއް ބިލަކީ މީ 

 ނުވަތަ މަދަނީ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ުހަށހެޅިފަިއ އޮތް ނުަވަތ ޯހދަންޖެހޭ މީހުން ޯހދުަމށް އެއްއަންނަ މައްސަލަ

ބޭުރ  ،ފާހަަގކުރެވިގެންދިޔައީޓަކައި ހުށަހެިޅފައި އޮތް ބިލެއް ނޫން. މި ބިލުގައި ދެންމެގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި ބަޔާންކުރަނީ ބޭރު ޤައުމަކުން ހުށަަހޅާ  2ހަުށހެިޅފައިވާ ޤާނޫނުގެ  ؛ޤައުމަކުން

ނޑު މި ނޑު މި ދައްކަނީ ރާއްޖެ  ުހށަެހޅުމަކީ، އަޅުގަ އިން ބޭރުގެ ވާހަކަ.  ދަންނަވަނީ ރާއްޖޭގެ ވާހަކައެއް ނޫން. އަޅުގަ

ޓަކައި އެއްވެސް ކަމެއް  ޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށްއެއްވެސް ޤައުމަކުން ސިޔާސީ މަޤް އިން ބޭރުގެ ރާއްޖެއެހެންވީމާ، 

ކުްށތަކުގެ ވާހަކަ. އާދެ!  ދައްކާ. މީގައި މި އޮންނަނީ ޖިނާޢީ ކުރުމަކަށް ފުރުަޞތެއް އޮތް ކަަމކަށް މި ބިލަކުން ނު

މެ،  ހިާރއްޖޭގައި މިފަދައިން ހުށަހެިޅެގންދާ ކޮންމެ ބިލެއްގައިއިމުކުރުމަށް ދިވެޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި އިންޞާފު ޤާއަ

އިސްލާމީ؛ ޓަކައި އިސްލާމީ  އިމުކުރުމަށްއަމަންއަމާންކަން ޤާއަށް ދިވެހިރާއްޖެ  ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަން ެއބަ

ނޑައަޅައި މާންކަމަކީ އެއީ، އިސްލާމީ ން އަމަންއައި އޮންނަ ގޮތުގެ މަތީ ބަޔާންކޮށްފަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވެްސ ކަ

ޓަަކއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހެދޭ މިފަަދ  އިމުކުރުމަށްވާއިރުގައި އަމަންއަމާން ޤާ ކަމަށް  ޝަރީަޢތް ބާވައިލެއްވުމުގެ މަޤްޞަދު

ނޑުމެންނަށް މިކަން ލިބިގެންދާން އެބަ   ،ބެލުން ކަމަށް ވާހިނދު ޖެހޭ. ތަޙުޤީޤަކީ ޯހދައި ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރޭން އަޅުގަ

އިން ބޭރުގައި ފިލާފައި ތިބި މީހުންނަށް އަސްލު އެއްވެސް ހާލެއްގައި  ޤީޤުކުރުުމގެ ބާރުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ ތަޙު

ނޑުމެން އެ ފަރާތްތަކާ އެއްބަސްވުންތަކެއް  ،އެކީ ގުޅުން ބަދަިހކޮށްގެން ފުރުަޞތު އޮންނަ ގޮތަކަށް ނޫން. އަޅުގަ

ތުގެ މަތިން އިސްލާމީ ޝާރީޢަތުން ބޭރުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވެގެންދާއިރުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ވާގޮ

ނޑުމެން ކަންކަން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނަން. އިސްލާމީ ޝަރީަޢތުގައި ވާ ކުރާނީ. އާދެ!  ގޮތުގެ މަތިްނ އަޅުގަ
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 2112 ގައިގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ތެރޭއަޅު ،އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ޅުގަނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށްއަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ޢަދުލުއިންޞާވީ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށި 11ބަރު ނޮވެން ފުގެ ދާއިރާ ދިޔައީ ގެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހިފައިހައްޔަރުކުރަމުންގެންދިޔަ. މީހުން  ބަލިކަށިވަމުން. ިހފައިަހއްޔަރުކުރަމުންދިޔަ. އަޅުގަ

ބޭފުޅުން ވެސް ހިފައިހައްޔަރުކުރަމުން ގޮސް އެކި ބާވަތުގެ ކުށްތައް ކޮްށ  އަޅުގަނޑުމެންގެ އަދި އެނޫން 

ނިންމާލިއިރުގައި އިސްތިޢުފާެދއްވާފައި ވަޑައިގަތީ މުޅި ޤައުމުގައި ހުޅުޖައްސަވާފަ. މި ޤައުމަށް ލިބިގެންދިޔައީ 

ތަކާ މެދުގައި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް. މިފަދަ ފަރާްތތައް ހޯަދއި މިފަދަ ފަރާތް 

ދަތިަތކާއި އުނދަގޫތަކެއް އެބަ ކުރިމަތިވޭ. ިހފައިހައްޔަުރކުރަންޖެހޭ ފަާރްތތައް ބައެއް ަފހަރު ޯކޓަްށ މައްސަލަ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. މިކަހަލަ ކަންތަުކން  ުހށަެހޅިގެން ޗިޓު އައިމަ، އެމްބަސީތަކަށް ވަދެ ފިލާ ަތން އަޅުގަ

ގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކުމެ ސަލާމަތްވާން އެބަ ޖެހޭ. ސިޔާސީ ފަރާތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކޮންމެ މީހަކުމެ، ކުށުްނ އަޅު

ބަރީޢަވެ، ރެކުަމށް އޮތުމުގެ ބަަހކީ ހަމައެކަނި އޭނަ އަކީ ސިޔާސީ ފަރާތެއް ކަަމށް ބުނެވިއްޖެ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، މި 

ލަތުގެ ބަޖެޓު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަަކށް ާވަހކަ އަކީ ބިލުގެ ބޭނުން ކުޑަވެގެން އެބަ ދޭ. ދައު

ބޭނުންކޮށްލުަމށްަފހުގައި ވެރިަކން ދޫކޮށްލަްއވާފައި ބަޔަކު މީހުން ވަޑައިގެންނެވިއިރުގައި މި ކަްނތަކަީކ މީ ރައްޔިތުންގެ 

ހޯދާފައި ވަނީ. މިކަން ވެސް އެބަޖެހޭ؛ އާދެ!  ޙައްޤުތަކެއް ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް. ކުްށތަކުގެ ތެރޭން މި ަފއިސާތައް

ނޑު ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާ  11އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ވާހަކަ ަދންނަވަމުން އަޅުގަ

ފުޒު ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްަފއި އެބަ އޮވޭ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ވާހަކަ. އާދެ! ޢަދުލަީކ ކޮބައިތޯ؟ ޢަދުލު މި ލަ

ނޑު ދަންނަވާނީ  ތަާޢލާގެ އިސްމުފުޅުތަކު ތެރޭްނ هللا ނެގިފައި ވަނީ ކޮން ފަރާތަަކްށ ނިސްބަތްވާ ނަމެއްތޯ މީ؟ އަޅުގަ

އިސްމުފުޅެކޭ އަލްޢަދުލު މީ. އެހެންވީމާ، ޢަދުލުގެ ވާހަަކ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ! ޢަދުލުއިންޞާފަކީ 

ނޑުމެން ޯހދަން ބޭނުންވާ ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަން. އާދެ! އިސްލާމީ  ކޮބައިކަން، ޢަދުލުއިންޞާފުެގ ތެރޭން އަޅުގަ

ޝަރީަޢތް ބާވައިލައްވަނީ މިސްތަކުން މެދުގައި ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމުކުރަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. 

ކުރާރުޮކށް ވިދާޅުވެފައިވާ ޢަދުލު އިންޞާފަކީ ވެރިކަުމގެ އަސާސް ވެސް މެ. އެއީ އިބްނު ޚަލްދޫނު އަބަދުމެ ތަ

ވާހަަކފުޅެއް އެއީ. އާދެ! އޭނަ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އިންސާނާ އާރާސްތުކުރެވޭނީ ަޢދުލުއިންޞާފުން. ތަހުޒީބާއި 

ރަށްވެިހކަން އާރާސްތުކުރެވޭީނ ޢަދުލުއިންޞާފުން. ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ޢާއްމުވާނީ ޢަދުލުއިންޞާފުން. ނަފުސުތަްއ 

ންޞާފުން. ބިމަށް އަމާންކަން ލިބި، ވެށި ަފހިވާނީ ޢަދުުލއިންޞާފުން. އެހެންވީމާ، ފޮުޅފަރިވާނީ ޢަދުލުއި

ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ތެރޭ ިހމެނޭ އެއް ރުކުނެއް މީ ތަޙްޤީުޤކުރުމުގެ ބައި. ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބައި ތެޭރްނ 

ނ ޑުމެން މި ދައްކަމުންދަނީ. އާދެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަތުނުވާެނ ހިސާބުގައި ތިބި ަފރާތްތަުކ ބިލެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަ

ނޑު މި  ޤަޟާޢީ ނިޒާމުގައި އިސްލާމްދީން އިސްކަންދީފައި ވަނީ ނިޒާމުތަކުގެ ތެރޭން އެއް ނިޒާމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަ

ދަންނަވަނީ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އިންޞާފު ތެރޭން ކުށުން ބަީރަޢވެގެން ހުންނަން ހަމައެކަނި 
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ސިޔާސީ ނަމެއްގައި ސިއްކަޖެހިގެން ުހންނަ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، ކުދިކުދި މީހުންގެ  ބޭނުންވާ ފަރާތަކީ

ހަމައެކަނި ޖަލަށް ލުމަކުންނެްއ ނުވަތަ އެ މީހުންަނށް އަދި ޙުކުމްކުރެވުމަކުން މި ކަމެއް ސަލާމަތެއް ރައްާކތެރިކަމެއް 

ނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ  ނާދޭ. ސިޔާސީ ފަރާތަކެއް ަކމުގައި ވީނަމަވެސް ޤާނޫނަކުން  އެއީ ކުށެއް ކަމަށް ކަ

ކޮންމެ ކުށަީކ އެއީ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ނަމެއް ކިޔުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ހަމަ ކުށެއް. ކިތައް ުކށް ކުރައްވާފަިއޯތ 

ޮކށް މުިޅ ރާއްޖެ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ސިއްކަޖައްސަވައިގެން ޕާސްޕޯޓު ވެސް ލިބިގަނެ، ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އެތައް ދަތުރު

ބަދުނާމުކުރަމުންގެންދަވާއިރުގައި އެ ފަރާތް އެ ހުންނަނީ ހަމަ ދޫކުރެވިފަ. މުޖުރިމެއްގެ ގޮތުގައި ތުހުމަުތކުރެވިފައި ހުރި 

ބޮޑު މުޖުރިމެއް. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ އެ ހުންނަނީ ދޫކުރެވިފަ. އަޅުގަނޑު މި ދައްކަީނ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަ. 

ންކަން ކުރެވިގެންދާއިރުގައި އިންސާފާއި ހަމައިގެ މަތިން ކަންކަން ކުރެވިގެންދާކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، އެހެންވީމާ، ކަ

ުތހުމަުތކުރެވިފައި ހުންނަ އެފަދަ މުޖުރިމަކު ދޫވެފައި ހުރުމަކީ، އެ ކުށް ކުރުމަށް މަގުފަހިޮކށްީދފައި ހުރި މީަހކު 

އެއްވެސް ކަހަލަ ުކށެއް ނެތް މަުޢޞޫމު ކުދިން ލައްވާ ކުށްަތެކއް ؛ ދޫކުރެވިފައި ހުރުމަކީ، މީހުްނ ލައްވާ އެތައްއެތައް

ނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ޝުކުރިއްޔާ.   ކުރުވާފައި ދުރުގައި ފިލާހުރުމަކީ އެއީ ކުރެވިގެންވާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރު  ޞަތު މި އަރުވަނީ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް.

 

 އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު އު ސޫލްަށ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ވެސް ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި މި ބިލުގައި މި އޮތް މައިގަ

ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މީގައި އެބަހުރި ވިސްނާލަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތަްއތައް. ގިނަ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން 

ފާހަަގކުރައްވައިފި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މީގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަކާ ގުޅޭޮގތުން އަކުރުން އަކުރަށް ބަލައިލަންޖޭެހ 

ޅު ވާހަކައެއް. އަޅުގަނޑު އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެއް ކަމަކަށް ފާަހގަވެގެންދިޔައީ ސަރުކާރު ކަމަށް. އެއީ ހަމަ ރަނގަ

ނިސްބަތްވާ، މި ބިުލ ުހަށހެުޅއްވި ޕާޓީގެ މެންބަރަކު، މިއިން ހެދޭ ކޮންމެ ޤާނޫނެއްގައި ކުޑަ ލޯވަޅެއް، ބޭނުން ގޮތެއް 

އެހެން ހިނގަމުންދާ ތަން. އެ ހުންނަ ކުޑަ ލޯވަޅުގެ  ހަދާލަން އޮންނަ ވާހަކަ ބުނާީތ. ޢަމަލުން ވެސް ފެންނަނީ ކަން

ނޑަށް ކަންބޮޑުވޭ މި  ބޭނުންކޮށްލައިގެން ލޯވަޅުގެ ތެރޭން ވަދެގެން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ މަންޒަރު. އަޅުގަ

ރޮސިކިއުޓަރ ބިލުގައި އެއް ފަރާތަަކށް ިގނަ ކަންތަކެއް ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާތީ. ދަންނަވަން މި އުޅެނީ، ޕް

ޖެނެރަލްގެ އަތްޕުޅުގައި ހުިރާހ ކަމެއް؛ ގިނަ ބާރުަތކެއް ނިންމުމުގެ ބާރު އޮތުން އެއީ އެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮތެއް ނޫނޭ. 

ނޑުގެ އޮތީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ޤަބޫުލކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އެއް އަތުން  އެ ބޭފުޅާއާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އަޅުގަ
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ނޑިވަޅެއްގައި އެ މަޤާމަކާ އަނެއް އަތަށް އި ތުބާުރުކރަން ވެސް އުނދަގޫވެފައި އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބެނީ. ތިބޭ ދަ

ހަވާލުވެ ހުންނަ ބޭފުޅާގެ ފިުކރު ބަދަލުވާނީ ކޮންއިރަކު، ކޮންހިނދަކު ކަމެއް، ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ކަމުގައި ވިޔަސް 

މި ހާަލތު މި އޮންނަނީ. އެހެން އޮންނައިރު، ޯކޓުގެ  އަދި މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތުްނ ކަމުގައި ވިޔަސް ނޭނގޭ ގޮތަށް

ތެރޭން، އެއީ ހަމަގައިމު ވެސް އެންމެ ފަރުދެއް ނޫން. އެއީ މުއައްސަސާއެއް. ކޯޓުގެ ތެރޭން ނިންމެންޖެހޭ 

ނޑަށް ފާހަގަކުރެ ވޭ. މިއީ ކަންތަްއތަކެއްގެ ބާރު އެ ފަރާަތށް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ޫދކޮށްލެވިފައި އޮތްކަން އަޅުގަ

ނޑު ާފަހގަކުރަން، ރާއްޖޭން ބޭރުގެ  ނޑު ދެކެން. ހަމައެއާއެކު އަޅުގަ އިޞްލާޙުކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ފަާރްތތަަކށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގެ ތެރޭން ރާއްޖޭގެ މީހުންނަށް ލިބޭ ފުރުަޞތުތަަކށް ވުރެ، އިތުރު ފުޅާ 

ންވީމާ، ރާއްޖޭގެ ފަރުދުންނަށް ވެސް އެ ބާުރތައް މި ޤާނޫނުގެ ތެރެއަްށ ފުރުަޞުތތަކެއް ލިބިގެންދާ ަކމަށް. އެހެ

ނޑު އެދޭ ކަމެއް. ދެން މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް އެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ކުރިން  ވަދެގެންއައުމަކީ އަޅުގަ

އްސަލަ އަކީ. އެކަން ފާހަަގކުރެއްވި ގޮތަްށ، އެ ލޯވަޅުގެ ތެރޭން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވެމުންދާތީ މީގެ މަ

ނޑު ގޮތެއްގައި ފެންނަނީ. އެގޮތުން  ހުއްޓުވެން އެބަ ޖެހޭ. އެކަން މިހާރު ޢަމަލީ ޮގތުން ތަންީފުޛވަމުންދާ ތަން މައިގަ

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ިކތަންމެ ކަންތަްއތަކެއް މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭން ނިމިގެންދާއިރު ވެސް އަދި ލަފާދެއްވަން 

ވަކި ޮގަތކަށް ަލފާދެއްވީމަ ވެސް އެޖެންޑާކުރެވިގެން ނިމިގެންދާ މަންޒަރު ފެންނަނީ. ބައެއް  ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން

މަޤާމުތަކުން މީހުން ދުރުކުރުމާ އަދި ނުވިތާކަށް މިހާރު މި ތަނަށް ުހަށހެިޅފައި އޮތީ ވެސް ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއާ 

ނޑު ދެކެނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ނޑިޔާ 7ޚިލާަފށް ކަަމށް އަޅުގަ ރުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމުގެ މައްސަލަ ވެސް. ފަ

އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްތައް އެޖެންޑާކުރެވި އަދި އެ ހުަށހެޅުއްވި މެންބަރުގެ ޕާޓީގެ ރުހުމާ ނުލާ ވެސް 

ނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަޅުގަނޑަށް މިއަދު މި ތަނުން ެފންނަމުންދަނީ މުޅިން އެހެން   އެޖެންޑާކުރެވިގެންދާކަމީ އަޅުގަ

މަންޒަރެއް. މި ބިލަށް ތަކުާރރުކޮށް އެއް ބޭުފޅަކު ވެސް ވާހަކަދައްކަމުންދާ ތަން. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަްށ 

ނޑޫ، ހަކުރު، ުފށުގެ އަދި  ނޑަށް ފެނުނީ ހަ ފައިދާހުރި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވާ ނަމަ، އިއްޔެ ވެސް އަޅުގަ

ން އެއްވެސް ސަރުކާުރ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ ޭބފުަޅކު ޝައުޤުވެރިކަން ނެތް ތަން. ތެލުގެ ބިލާ ެބހޭ ޮގތުން ވާަހަކދައްކަވަ 

އަވަސްއަރުވައިލާފައި ނިންމައިލާފައި އެ ބޭުފޅުން ވަޑައިގަތީ. އެކަމަކު މި ބިަލށް ެހޔޮވަރުވަރަކަށް މިއަދު އެބަ 

ނޑު ދަންނަވަން މި އުޅެނީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަ  ންތަްއތަކުގެ؛ ގެއްލުންވާ ކަމެއް ވާހަކަދައްކަވާ. އަޅުގަ

އޮވެއްޖެއްޔާ އެކަމެއް ސިއްރުސިއްރުން އަވަހަްށ ނިންމާލުމުގެ ވިސްނުން މަޖިލީހުގެ ތެރޭން ވެސް، އަދި މަޖިލީހުގެ 

ރިޔާސަތުން ވެސް އެބަ ގެންގުޅުއްވައޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ވަގުތު ިވސްނަންޖެހޭ ަކމެއް. އެހެން އެ ކަންތައްތައް 

އް ނުދާނެ. ދެން ހަމަ ގިނަ މެންބަރުން މިތާނގައި ފާހަގަކުރައްވަމުން އެބަ ގެންދަވާ ރައީސް ނަޝީދު، ރައީސް ވެގެނެ

ނަޝީދު؛ އެއީ އެއްގޮތަކަށްެވސް ތަަރހައިގެ ތެރޭން ބޭރުްނ، އެތެރެއިން ބޭރުން ދާ ަކމެއްގެ ގޮތުގައި ރިޔާސަތުން 

ަސކު ރިޔާސަތުގެ އިންނަވާއިރަކު. އެކަމަކު ކިރިޔާ ވެސް އެހެން ފާހަގައެއް ނުކުރައްވާ އެއްވެސް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީ
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ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އިންސާފާއި ހަމައެއް  ކަމެއްގެ ވާހަކަ ދައްކައިލާއިރަށް އެއީ ތަރަހަ އިން ބޭރުވަނީ. އެއީ ވެސް އަޅުގަ

ރު މޫސާމަނިކާ ދިމާލަށް ނޫން. އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހުޅުހެންވޭުރ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަ

ނޑަށް އަހަން މިތާ އިންނަން އުނދަގޫ. ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ  މަލާމާތްުކރާ ތަން އަޅުގަ

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަ މީހާ އަށް ތާއީދުނުކޮށް، މޫސާމަނިކަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ މި ތާނގައި ދައްކަވަމުންދަނީ 

ނޑު ލަދުގަންނަ ކަމެއް. އެއީ މަލާމާތް އެ ކުރަނީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ނޭދެން މަލާމާތްކުރާ އެއީ އަޅުގަ 

ނޑު ދަންނަވަން މި އުޅެނީ، މި  އަޑުއައްސަވާކަށް. އަދި ރިޔާސަތުން ވެސް ޖާގަދެއްވާކަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ކުލެވޭ އަދި އިތުރު ކަންަތއްތަކެއް ފުިރހަމަކުރަން ހުރި ުހށަެހޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަީކ، ރަނގަޅު ކަންތައްަތކެއް މީގައި އެ

އިޞްލާޙެކޭ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި މިއާ ދޭތެރޭ އިތުރަށް ވިސްނަވައި ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތަްއތައް 

ކަށް މީިތ މީގެތެރޭން ރަނގަޅުޮކށް، ެއ ދެންނެވި ލޯވަޅުގެ ތެރޭން އެއްވެސް ނުރަނގަޅު ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ގޮތަ

 އިޞްލާޙުވެގެން އައިސް ފާސްވެގެންދިއުމޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު އެއްޗެއް  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ރިޔާސަތަށް އަމާޒުކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ ބެޭހ ގޮތުން އަޅުގަ

ޔިތުންގެ މަޖިލީަހށް މައްސަލަތައް ުހަށހެޅުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދަންނަވައިލާނަން. ރައް 

ޤާނޫނުންނާ އަދި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުން ލިބިދޭ ފުރުޞަތެއް. އެއީ، އެ ފުރުޞަތު މައްސަލަ ުހށަހެޅުމާއި ނެގުން 

ން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިހާތަަންށ އޮންނާނެ. ރިޔާސަތުން ވަކި ގޮތަަކށް އެކަން ގެންދާަކށް ނުނިންމަ

ނިންމަމުންގެންދާ ނިންމުންތަަކކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނިންމަވާ ނިންމުންތައް. އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ 

ލީހުގެ ޚިލާފުވާ މިންވަރުތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. މަޖި

ގަވާއިދާ އަދި މަޖިލީހުގެ އުސޫލުތަކާއި ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަށް ހުރި ހުިރހާ ަކމެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހްަށ 

ރިޔާސަތުން އަބަދުވެސް ގެންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި އެކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ ުހރިހާ ބެލުންަތކެއް ބަލާފަިއ 

ބަރުންަތކެއް ދެކޭގޮތަަކށް އެކަން ގެންދިއުމަކީ ރިޔާސަތަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް އޮންނާނީ. ވަކި މެންބަރަކު ނުވަތަ މެން

ތަނުގައި އަޅުގަނޑު އިނދެގެން މަީހކު  އިންނަނީ މި  އަޅުގަނޑު މި މަޤާމުގައި މި .އެއާއެކީގައި ދަންނަވާލަން ނޫން. ހަމަ

ޚިޔާލު އެބޭފުޅަުކ  ބޭފުޅެއްގެ ތަކަށް ނޫން. އެ ތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭ ގޮވާހަކައަަކށް ަޖވާބުދާރީވެ، ބަހުސް ދައްކާ ކޮންމެ

 މަޖިލީހުގައި ހުަށހެިޅފައިވާ ބިލަކާ ބެހޭ ،ވެސް ހަމަ ދަންނަވަމުން ގެންދާނަން ކުރާނެ. އަޅުގަނޑު މީގެ ފަހުންފާޅު

ނޑު މިހާރު އަޅުގޮތުން ވާހަަކފުޅު ނޑުދައްކަވާއިރުގައި އެ ބިލުގެ ތަރަހައިގެ ެތރެއަށް ވަޑައިގަތުމަށް. އަޅުގަ މެން ގަ

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު  ،ގެންދަނީ ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން ސްކުރަމުން މިބަހު

ޅާކޮށް ޮއްތ ުހށަަހޅުއްވާފައިވާ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެިރކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު. މި ބިލަކީ ވަރަށް ފު 
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ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ބިލަަކށް  ދިއުމާއި ގެނައުމާއިޤައުމުތަކުން ބޭރަށް މީހުން  ބިލެއް. އެކި ރާއްޖޭގެ

ވާހަކަފުޅުދައްަކވާއިރުގައި ގަވާއިދުގެ ތެރެއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަން.  ރައްވައިވާއިރުގައި މެންބަރުން ޚިޔާލުފާުޅކު

ވަނަ  3ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމްދީދީ އަށް.  އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަުތ މި

 ފުރުަޞތު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދޫފޭ

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ން. ތިޔަ ޕާޓީން އަލަށް މެންބަރަކު ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވައިަހށް އިށީނދެ ތި ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު!ކުރައްވާމާފު

ނޑު އެ  ،ފުރުަޞތަަކށް އެދިވަޑައިގެންފައި އޮތީމަ ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުރުަޞތު އަރުވާނަން އަޅުގަ . އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު ށްޙްމަދު ޝިޔާމަނައިފަރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަ މާފުކުރައްވާތި!  އަރުވަން. އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ނައިފަރު

ނޑު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެގައި ތި ދެއްވީ ވަރަށް އަގުހުރި ނަސޭަހތްކޮޅެއް. އަޅުގަ

ސަލަތަކުގައި ވާ ބިލަކީ ޖިނާޢީ މައް އެ ނަސޭހަތުގައި ހިފައިގެން ކުރިއަށް ދާނަން. މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުަށެހޅިފައި މި

ޓަކައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ  އެހީތެިރކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު. މި ބިލު މަޖިލީހުގެ ތަޅުަމށް ުހަށހެޅުއްވި ކަމަށް 

ނޑުމެން މި ބިލަށް ވާަހކަދައްކާއިރު  ނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! އަޅުގަ ޢިއްޒަތްެތރި މުޙައްމަދު އަމީތަށް އަޅުގަ

ނޑު ވާހަކަ. އިންސާނީ ކަރާމާްތތެރި ދައްކަވަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން މި ކަމުގެ ވާަހކަ. އަޅުގަ

މި  ކަހަލަ ބިލުތަކުން މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި ،އުފާކުރަން މިފަދަ ރަނގަޅު ބިލެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް 

ޓަކައި ކުރައްާވ  ކުރުމަށް އި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްދެނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އިންސާނީ ކަރާމާްތތެރިަކމާއަންގައި 

ޓަކައި އަދި  މަސައްކަްތތައް. އާދެ! އަޅުގަނޑު ހިާތމަކުރަން އިނގޭތޯ، މަނިކުފާުނގެ ޙައްޤެއް ހޯދުމަށް

 ނުކުރެވިގެން އެ ޙައްޤުކަށް އެކަްނތައްތައް ތަޙައްމަލްކުރެއްީވތީ ބަޔަކަންތައް ހާމަ ކުރައްވައިގެން އެގަސްތު

ގެންދަވަނީ ކުރައްވަމުން. މިއީ  ކަންތައްތައް އެ ވެސް ގޯޅިކަންމަތީގައި އެ ޓަކައި މިއަދު ނިގުޅައިގަތުމަށް

ނޑު ވަކިން ހިތާމަކުރަން. އެއީ މަނިކުފާނަށް ެވސް އަދި ކޮންމެ ބޭފު އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރާ ޅަކަްށ ކަމެއް. އަޅުގަ

އިރުގައި ބިލަށް ބަލައިލާގެ ރައީސްކަމަށް ކުރުމަތިލުމުގެ ޙައްޤަކީ. އާދެ! މި އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭ ވެސް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް،

ނޑުމެން ބޭރު ދުނިޔެ ނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު އަށް މި ބިލަކީ ވަރަށް ވެސް ަތފްީސލީ ބިލެއް. އަޅުގަ   ...އަޅުގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ބެހޭ ޤާނޫނަަކށް ނުާވތީވެ، މި ުހަށހެިޅފައިވާ ބިލުގެ  ހޮުވމާ ކަަމކީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މި

 ތެރޭގައި ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ނައިފަރު

ނޑުމެން އިޤްތިޞާދު މު ދަންނަވަން މިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ ޢި  ޅި ދުނިޔެ އުޅެނީ މިއަދު އަޅުގަ

ން މު ބިލުތަކަކީ ކޮންމެހެްނވެސް އަންނަން ޖެހޭނެ ބިލުތަކެއް. މިއަދުގެ ސަރުކާރުއަށް ުފޅާކުރާއިރުގައި މިފަދަ މުހިއް

 ކުރައްވަނީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން. ފުރަތަމަ އެކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް މި ކަންކަން ކުރައްވަން މި ގަސްތު

ނޑުމެންނަށް މިގެންނަވަނީ. އާދެ! ކުޑަ ދު  ންދަނީ މިގަޮތށް ސަރުކާރުގެ އިޤްތިޞާދު ފެނިގެ ވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ

މި  މަޖިލީުހގެ ތަޅުަމށް ގެންނަވައި،ކުރެވިފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބިލުތަކެއް މި ބައްޓަން

ނޑުމެންނަށް މިތަްނ އަ ދާފާސްކުރަމުން މަޖިލީހުން އެކަންތައްތައް އެ ބިލުތައް ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ  ޅުގަ

ވެސް އެ ބިލަކަށް ވަރަށް  ދިޔަ ބިލަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުންމަޖިލީހަްށ ުހށަެހޅިގެންވެސް މި  ފުަރތަމަ

ނޑުމެން އިޤްތިއްވި ބިލެއް. އެސް.އީ.ޒެޑްގެ ބިލު ކުރެތާއީދު ޞާުދ . ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ބިލަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުން ތަރައްޤީޓެއް. މި ސަރުކާރުން އަޅުކައި ހުޅުިވގެންދިޔަ މައި ދޮރާއްޓަ ކުރުމަށްރަނގަޅު  ކުރުމަށް ގަ

ނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅު  ދެއްވި ވަރަށް ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޓަކަިއ އަޅުއްވައި ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ބިލު ނޑު ދަންނަވާނީ އެހާމެ ގުޅުންހުރި ބިލެއް.  ދިޔައީ. އަދި މި ބިލަކީނަށް ފެނިގެންވެސް އަޅުގަ ވެސް އަޅުގަ

ގިނަ ކަްނތައްތަކެއް ހިމެނިގެްނ  ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި އެީހެތރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު. އާދެ! މި ބިލުގައި ވަރަށް

ފުަރތަމަ މި ބިލު ސަރުކާުރން މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުަމށް  ލަންޖެހޭމެން އެބަ ބަލައިތެރޭގައި އަޅުގަޑުވޭ. އޭގެ އެބަ

ރުމާއި ކު މީހުންނާއި ކުޑަކުދިން ޓްރެފިކުލާއިރުގައި ދުަތކަްށ ބަލައިޞަނުވަތަ މި ބިުލގެ މައިގަނޑު މަޤް، ުހށަެހޅުއްވި

ޓެރަރިޒަމަށް ފައިާސ  އާއި ކުރުމާިއ ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ކުްށކުާށއި މަނީ ލޯންޑްރިން މަސްތުވާަތެކތި ޓްރެިފކު

ވާމީ ފެންވަރުގައި ފުޅާ ބައިނަލްއަޤް، ދިނުމާއި ޓެރަރިޒަމުގެ ކުްށުކށާއި އެނޫންވެސް ބޮޑެތި ޖިނާޢީ ުކށްުކށް ހޯދައި

ދާއިރާއެއްގައި ހިނގަމުންދާ ޒަމާނެއްގައި ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ބރު ޤައުމުަތކާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ޤާނޫނީ 

ނޑުމެންނަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެތަކެއް ލުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަން.، އާދެ! އަޅުގައެހީތިރކަން ބަދަ

ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް  ކުރެވިގެން މިގައި ސޮއިތަކުވި، އެގްރީމެންޓުކުރެނޑުމެން ސޮއިއަޅުގަޓްރީޓީސްަތކުގައި 

އޮތީ.  ދޭނެ ޤާނޫނުތައް މަދުވެފައި މި ށް ބާރުމި ޓްރީޓީސްަތކަ ތަކަށް ނުވަތަގައި މި އެގްރީމެންޓުއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭ

ނޑު ހަމަ ފާަހގަކޮށްލާނަން  ސަންސް. މިއޮްފ ކޮންޓެކްޓް ޕާ ކްވެްލތު ނެޓްވޯކޮމަން ،އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  .އެގޮތުން އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަކީ. އާދެ! މި ދެންނެވިހެން އިންަޓރނޭޝަނަލް ކޮމިއުނި ބަރު ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެސް މެން އަށް  ޓީޤައުމެއް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި  މު ބިލުަތެކއް ކާއިރުގައި މިކަހަލަ މުހިއްތިޞާދު ވިއްނޑުމެން މިއަދު މި ޤައުމުގެ އިޤްއަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެމިަކހަލަ މުހިއް، ހެދިފައި ނޑުމެންމު ޤާނޫނޫތަކެއް އަޅުގަ ގެ ޤައުމަށް ރޭގައި ހެދިފައި އޮތުމަީކ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަން ބޭއިންވެސްޓްމެންޓު ރުން މިއަންނަ އިންވެސްޓަރަުނށް ވެސް ިލބޭނެ ފަޭސަހއެއް. އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ކުރުމަށްއެއްހަމަ ވާ ޤައުމުތަކާވުރެ ކުރިއަރާަފއި މިދެންނެވިހެން ބޭރުގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ބިލުތައް ހުޅުވިގެންދާ މަގުތަކެއްގެ ގޮތުގައި  ނޑު  ނަނީ. އާދެ! އަދިވެސް އެއްެފންއަޅުގަ ފަހަރު އަޅުގަ

އަމަީތށް  ޓަކައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ކަމަށް ދެއްވި ޖިލީހަށް މި ބިލު ހުަށހަުޅއްވައިމި މަ

ނޑުގެ ބިލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހަކ ދަންނަވަމު ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު މި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ން އަޅުގަ

 ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ދެއްވި ފުރުަޞަތށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ރު މޫސާ އަށް.ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ަޢބްދުލަްޣފޫ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުޅުދުއްުފށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްަޣފޫރު މޫސާ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުުރމުގެ ބިލު މިއީ ހަމަ ވަރަށް 

ނޑުމެން އެތައް ބައިވަރު މުޢާހަ ނޑުމެން ދުނިޔޭގެ ރަނގަޅު ބިލެއް. އަޅުގަ ދާަތކެއްގައި ސޮއިކޮށްގެން ތިބޭއިރު، އަޅުގަ

ނޑައެޅިފައި އޮތުމަކީ ހަމަ ވަރަށް  އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހިނގާ ކްަނތައްތަކާ ޭދތެރޭގައި ޢަމަލުުކރެވޭނެ އުސޫލުތަކެއް ކަ

. އަދި މި ބިލުގައި ހުރި ބައެއް މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ބިލަކީ ހަމަ ވީހާ އަވަހަކަްށ ފާސްކުރަންޖެހޭނެ ބިލެއް

އުނި ކަންތައްތަްއ ރަނގަޅުކުރުމަށްަފހު މި ބިލުގެ ފައިދާ އެންމެންނަށް ވެސް ކުރާނެ އުސޫަލކުން މި ކަންކަން ކުރުަމކީ 

ނޑުމެންނަށް ވަރަްށ ގިނައިން އަޑުއިވޭ މުޖުރިމުންގެ ވާހަކަ ިމތާ  އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކުރަންޖެހިަފއިވާ ކަމެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު އެބަ  ދެކެވޭ އަޑު. މުޖުރިމަކީ ކޮބައިތޯ، ނޫނިއް މުޖުރިމު ނޫން މީުހންނަކީ ކޮބައިތޯ ނިންމަން އަޅުގަ

ޖެހޭ. ވެރިކަން ހަވާލުކުރީ ރައްޔިތުން އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު މިކަން ކޮށްޭދށޭ ކިާޔފަ. ހަވާލުކުރީމާ ވެރިއަކަށް ހުންނަ 

މުގައި އަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަކީ. ޝަރުޢީޮގތުން ކުރަންޖެހޭ ކަްނތައްަތކާ އަދި މީހާގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް މި ޤައު

އެހެން ގޮތްގޮތުްނ ކުރަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް ޮކށް، މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާން ވެއްޓެއްގައި ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތް 

ޕާޓީގައި ތިބެ މި ތަނުަގއި ފާޑުފާޑަށް ާވހަކަދެއްކުމަީކ ހަދައިދިނުމަކީ ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް. އެކަން ނުވެ ސަރުކާރު ިހންގާ 

ނޑަކީ ވެސް މި  އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަިޑ ކަމެއް، އެއީ ޢިއްޒަްތތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ، އަޅުގަ
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ހުރި މީހެއް،  ޤައުމުގައި މި ވެރިކަން ހިނގާ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހަމަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކަންތަްއތައް ފެނިފައި

ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކޮންބައެއްގެ މަސައްކަތުންތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މިނިވަންކަން މި އައީ، މިއީ މިއަދު 

އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ. އެ ދުވަހު ވެސް ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމަކަށް ފައިވިއްދާފައި ތިބި މީހުން މިއަދު 

އެ ކިޔަނީ އެކަން ކުރި މީހުންނާ ދިމާލަށް އެ ވާހަކަދައްކަނީ. އެކަމަކު އެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ވެސް މިތަނަށް ވަދެ މިއަދު 

 ބާރު ވެސް ލިބުނީ ހަމަ ރައީސް ނަޝީދާއި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމުގައި މި މަސައްކަތް؛ ޫނނީ އެމް.ޑީ.ޕީ... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ބަރު...ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު، ޢިއްޒަްތތެރި މެން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުޅުދުއްުފށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްަޣފޫރު މޫސާ

 މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ، ޢިއްޒަްތެތރި ރައީސް، ބިލަށް މި ވާހަަކދައްކަނީ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވޭ ރައީސް ނަޝީދުގެ ނަންފުޅު ވެސް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު، މި ތަނުގައި ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ވަރަށް ކަންބޮޑު

ގަންނާތީވެ. އަދި ބިލުގެ ބޭރުން ހިނގާ ކަމެއް ކަމަށް ވަނީ އަންގާފަ. އަޅުގަނޑު އެދެން، ކުރިން ރައީސްކަން 

ކުރައްވާފައިވާ މީހުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ބިލެއް އޮތިއްޔާ ނޫނިއްޔާ އެ ނަންތައް ވިދާޅުވެ ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމަށް. 

 ބިލުގެ ތަަރހައިގެ ތެރެއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަްނނަވަން. ުހށަެހޅިފައިވާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުޅުދުއްުފށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްަޣފޫރު މޫސާ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިކަންަކމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަން. މި  ނޑު މި ވަާހކަދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ހަމަ ބިލުން އަޅުގަ

ބަރު ސްޓޭމްޕެއްގެ ގޮތުގައި އޮއްވާ އެމް.ޑީ.ޕީން މަސައްކަތްޮކށްގެން ިމ މަޖިލިސް ސަލާމަތްޮކށްދިނީ. މަޖިލިސް ރަ

ނޑުމެން މި ބުނަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުްނނަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި ޙައްޤުތައް ިހމާޔަތްކުރުމުގައި  އަދިވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނަމޭ. އަޅުގަ ނޑުމެން އެ މަސައްކަތްކުރާނީ. އެ ނޫން އެހެން ބަޔަކު ނެތް އެ އެމް.ޑީ.ޕީން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތް ޮކށްދޭަކށް މި ޤައުމުގައި. އެ މަންޒަރެއް ނޫން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިކަންކަން ކްޮށދޭނަމޭ. އަދުލުއިންޞާފުގެ ބާރުތަކުްނ؛ އަޅު ނޑުމެންނަްށ އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނަނީ އަޅުގަ ގަ

ފެނުނު އިންިތޚާބުގެ ތެރޭގައި ކޯޓެއް ހަދައިގެން ރައީސް ނަޝީދު ކޯަޓށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކުިރ ތަން. އިންތިޚާބު 

ނިމުނީމަ ކީއްވެގެންތޯ އެކަން ނުކުރީ؟ މިހާރު ގެންދަވަންވީނޫންތޯ ކޯަޓށް. އެހެންވީމާ، އިންސާފުން އެއްކިބާވެގެން 
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ނޑުމެންނާ އިދިކޮޅު ޚިޔާލުގެ ބޭފުޅުން އެ ކަންކަމެއް ނުކުރެވޭ  ނޑުމެން މި ބުނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ ނޭ އަޅުގަ

ވިދާޅުވަނީ، އެއީ ގޯހެކޭ. ގޯސްވިއްޔާ މިހާރު ހަމަ ގެންދަވަންވީ ނޫންތޯ. އިންތިޚާބަކަށް ކުރިަމތިލައި ރިޔާސީ 

ނޑިޑޭޓަކަށް ވީމައެއް ނޫން ކޯޓުގެ މަރުޙަލާ ފައްޓައިގެން ކޯޓުގެ މަސައްކަތްކުރަންވީ. މި އޮތް ދަނީ ދެ އަހަރު، ތިން  ކެ

 އަހަރު ވެގެން ދަނީ. ކީއްވެގެންތޯ ކޯަޓށް ނުގެންދެވެންވީ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ.  ނޑިޑޭޓުންނާ ބެހޭ ޤާނޫނަކަށް ނޫން އަޅުގަ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ރިޔާސީ ކެ

ނޑު މިއިނީ އަޅުގަނޑުމެ ން މި ތަނުން، ރިޔާސަތުން އެކަމަށް ުނހުއްޓުވާތީ މެންބަރުން ފާޑުކިޔަމުްނގެންދާތީ އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ އެކީގައި އެދެން،  ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ގަވާއިދުން މިކަން ގެންދިއުމަށް. އަޅުގަ

ޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ހުށަަހޅުއްވާފައިވާ ޖިނާޢީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މު 

 މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީެތރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިައށް ގެންދިއުމަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުޅުދުއްުފށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްަޣފޫރު މޫސާ

ނޑުމެން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް،  ޖިނާޢީ ުކްށތަކުގައި އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު މި ބުނާ ވާހަކަ އަކީ އެމް.ޑީ.ޕީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ މި ޤައުމުގައި އަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރާށޭ. 

ން އަދި ރައީސް ނަޝީދެއް ވެސް މި ޤައުމުގައި އެމް.ޑީ.ޕީއަކުން މި ޤައުމުގައި ޖަރީމާއެއް ނުހިންގާނެ. އެމް.ޑީ.ޕީ 

ޖަރީމާއެއް ނުހިންގާނެ. އެކަން ކުރާ މީހުްނ އެ ގޮވަނީ އެކަން ކުރަނީ ރައީސް ނަީޝދޭ. އެއީ ނޫން ޙަޤީޤަތަކީ. 

އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޙަޤީޤަތާއި ދިމާލަށް ރުޖޫޢަާވން. ދިވެހި ރައްޔިތުން އަނގައިގާ މަލަންއަޅާފައި ދެން 

އްބޭނެ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޙައްޤުތައް ނުދީ ދެނެއް ނުބޭތިއްބޭނެ. ރަށްރަށުގައި ބަނދަރާއި، ނަރުދަމާ ނުބޭތި

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެކަންކަން މި  31އާއި ފެން ނެތުމުގެ ވާހަކަ މިއަދަކު ނޫން ދައްކަންވީ. މިދިޔަ ދިގު 

ވެސް، އެކަންކަން ނުކޮށް މިއޮްތހާ ދުވަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު ލާރި ވަކި ޤައުމުގައި ހުންނަންޖެހޭނީ ވެފަ. އެހެންނަމަ

ނޑުމެން މިއަދު މި ހާލުގައި ތިބެންޖެހުނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދަކު ކުރަންޖެހޭ  ބަޔަކު ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

މީހުން ދިރިއުޅެމުން އައިއިރުގައި  އަހަރު 211ކަންތަްއތަކެއް ނޫން. އެ ކަންކަމަކީ މި ޤައުމުގައި މި ޤައުމު ެފށިގެން 

ވެސް ނުވެ ހުރި ކަންތަްއތައް. އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ެދއްކީމާ މިއަދު ޑޮކްރަސީއާ ދިމާލަށް ޤައުމު މިސްރާބުޖަހާަފއި 

ނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ ރައްޔިތުން އަނގައިގައި ޓޭޕްއަޅާފައި އަނެއްކާވެސް  މި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

ތުން ގެ އަށް ވައްދާ މަންޒަރު. އެ ކަމެއް ދެން މި ޤައުމުގައި ނުކުރެވޭނެ، ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި ޤައުމަށް، ރައްޔި

ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭންެޖހޭ އެންމެހައި ކަންތައް ކޮށްދީގެން މި ޤައުމުގައި އުޅެންޖެހޭނީ. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ. 
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ކަްނކަން ކުރުަމށް ަޓކައި. އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ ޖަރީމާ ހިންގާނެ ބައެއް ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ އެ

އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ ޤާނޫނާ ޚިލަާފށް ކަންަތއްަތކެއް ކުރާނެ ބައެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ރައީސް ނަޝީދަށް، ހަމަ ެއ 

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި މަނިކުފާނު ކުރައްވާ މަސައްަކަތށް ަޓކައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެ މަނިކުފާނަކީ ދިވެހި 

 އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރައްވަން ހުންނަވާނެ ބޭފުޅެއް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު އަދިވެސް ހަމަ ދަންނަވަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. މަޖިލީހުގައި  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަ

ެހޅިފައިވާ މައްސަލަ އަްށ ބަހުްސ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަތައް ުހށަ

އަންނަނީ ވެސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިސްބަތްވާ ޕާޓީަތކުގެ ފަާރތުން. އެހެންވީމާ، އެއްވެސް މެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ 

ނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި ، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަޑައިގަންނަވާ ނަމަ އަޅުގަނޑު އެކަން ހަނދާންކޮށްދެމުންދާނަން. އަޅުގަ

 އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިަރށް. 

 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު

ތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި މަޖިލީހަށް ހަުށހެޅިފައި މި ވާ ޖިނާޢީ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ

މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު ުހށަަހޅުއްވައިދެއްވީތީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

މެން މިއަދު މި ބަހުްސކުރަމުންދާ ބިލަކީ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތަށް ަފށްަފށުން ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު

ޖިނާޢީ ތަޙްޤީުޤަތކާ ގުޅޭ ޮގުތންނާއި ޖިނާޢީ ޝަރަީޢްތތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބޭރު ޤައުމުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ޤާނޫނީ 

ނޑު ދެކޭގޮތުގަ އި މިއީ އެހީތެިރކަން ބަދަލުކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި  އަޅުގަނޑުމެން މި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ޤާނޫނެއް. އަދި މި ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މައްޗަށް ލާޒިމްވާނެ ދުވަހަކަށް  މަޖިލީހުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނިމި، ތަޞްދީޤުކުެރވިގެން އަޅުގަ

ތް ދިވެހިރާއްޖެއެއްކަން ވެސް ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އިންތިޒާރުކުރަމުންދާ މުޖުތަމަޢެއް އޮ

އަޅުގަނޑުމެން ހަދާ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުތަކަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ގައިމަތީ އަޅާ ރަޖައަކަށް ވެގެންވާނެ ކަމަކަށް 

އިމުކުރުމްަށ ފަިހވެގެންދާނެ ޤާނޫނަކަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އަދި މިފަދަ ޤާނޫނުތަކަކީ ެހކި ހޯދުމާއި ޢަދުލު ޤާ

ވާންޖެހޭ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި ބިލަކީ ޖިނާޢީ ޢަދުލު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބިލަކަށް ވާއިރު، ކޮމިޓީ 

ނޑުގެ  ވަރަށް މަރުޙަލާގައި އިތުރަށް ކަމުގެ މާހިރުންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ހޯއްދަވައިގެން މި ބިލު ނިންމެވުމަކީ އަޅުގަ

ބޮޑު އެދުމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހެދޭ ޤާނޫނުަތަކކީ ރައްޔިތުންނަށް ހިމާޔަތާިއ ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭ 
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ނޑުގެ ވާހަކަކޮުޅ  ޤާނޫނުތަކަަކށް ބައްަޓންވެގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެދުން. އާދެ! އަޅުގަ

އި އަދި އިތުރަށް ހޯއްދަވަންޖެހޭ ޚިޔާލާއި ފިކުާރއި މަޝްވަރާ އާއި ފަންނީ ނިންމައިލާނީ މި ބިލުގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަ

މާހިރުންގެ ލަފާ ހޯއްދަވައިގެން މި ބިލު ނިމިގެންދާނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި. ދެއްވި ފުުރޞަތަށް ަޓކައި ވަރަްށ ބޮޑަްށ 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަ

 އަށް.هللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑު ނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ނުދެކެން އަޅުގަ ކޮއްޅަށް ހުއްޓާ އަޅުގަ

ނޑު  ނޑްަށ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ުޝކުރުއަދާކުރަމުން އަޅުގަ ފުރުަޞތުއެރުވިދާނެ ކަމަކަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ބިލަކީ މުހިއްމު ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލު ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި 

ނޑު ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލުން ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތައް  ަތކެއް ހުރި ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި  ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވުރެ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ މީހުންނަށް ފައިދާކުރާނެ ކަަމށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުިރހާ އެންމެން ވެސް މި ވާހަކަދެކެވޭ  ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި އައި ޑިމޮކްރަސީގެ ތެރެއިން  ނޑުމެންނަށް ލިބިގެން މި ދިޔައީ އަޅުގަ ފުރުަޞުތތަކެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެކޭ ގޮތެއް ބުނުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބުނީމަ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އަޅުގަ

ރި ރައީސް. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް އަރާ ހަމަ އަެނކާއާ ދިމާއަށް އެއްޗެހިގޮވާ ހަދާއިރުގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޢިއްޒަތްތެ 

ހަމަ ދެުފށް ވެސް އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭހެން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު ރައީސުލްޖުމޫްހރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހުރިހާ 

ނޑުޖަހައި ބޭނު ން ގޮތަކަްށ ަތޞްދީޤުކުރަމުންދިޔަ ތަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކަންތަްއތަކެއް ނިންމައި ތައްގަ

ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސަްށ މާ ރަނގަޅަށް ެއކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީަސކީ މިކަން ވަރަށް ރަނގަަޅްށ 

ވެސް ހަމަ އެ ބޭފުޅުންގެ  ތަޖުރިބާޮކްށފައިވާ ބޭފުޅެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސަކީ ދޮޅު ލިޓަރު ލޭ

ނޑު  އަތްދޮށުން މަގުމައްޗަށް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ގަޔަށް އެޅިގެންދިޔަ ބޭފުޅެއް. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުތަަކްށ  ނޑުމެން މި ދެކެން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙު، އަޅުގަ ދެކޭގޮތުގައި ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސަކީ އަޅުގަ

ންމެ ބޭނުންވާ ބޭފުޅެއް. އާދެ! އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި މި ބިލަށް އިޞްލާޙުތައް އެ
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އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެވި، މި ބިލަށް ބޭނުންވާ ރަނގަޅު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްެތިރ 

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ  މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޭދޫރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް، ތިން ވަަނ ފުރުަޞތު.  އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގެ ޤާނޫނީ އެހީތެރި

ފުރިހަމަ ައށް އަނެއްކާވެސް ަހމަ ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. މި ބިލުގައި މިހިރަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަމުންދާއިރު 

 އަޅުގަނޑު ކުރީގައި ވެސް ހަމަ ދެންނެވި ފަދައިން، މި ބާވަތުގެ ބިލުތައް ކޮިމީޓތަކަށް ގޮސްގެން ޙައްލުވެ 

ނިމިގެންދާއިރު މީގެތެރޭގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ވީހާވެްސ؛ ިއންސާނުން ކުރާ ކަންތައްަތކުގައި މައްސަލަތައް ހުންނާތީ. 

ނޑު ވާހަކަދެއްކިއިރުގައި ވެސް ޤާނޫނުތަކުގައި ހުންނަ ލޯވަޅެއްގެ  ކުރީގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ކުރީގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ވާހަކަ. ޙަޤީޤަތަކީ އެއީ އިލާހީ  ޤާނޫނެއް ނޫން މީ. އިލާހީ ޤާނޫނު މީ އެއީ އެންމެ ފުރިހަމަ ޤާނޫނު. އަޅުގަ

އިންސާނުން އަތުން ހަދާ ޤާނޫނުތަކުގައި ރެނދުއަޅާނެ. އިލާހީ ޤާނޫނަކީ ވަަރށް ވަރުގަދަ ޤާނޫނެއް. އޭގައި ރެނދެއް 

ނޑުމެން ނާޅާނެ. އެ އޮންނާނީ ދުނިޔެ ނިމިގެންދަންދެން ވެސް ހަމަ އޭގެ ޒާތުގައި  ވަ ރުގަދަ އަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އިންސާނުންގެ އަތުން މި ހަާދ ޤާނޫނުތަކުގައި ރެނދުއަޅާނެ، ބައެއް ފަހަރު ރެނދުއަޅުވައި ވެސް ލާނެ. އެހެންވީމާ، އެ 

ރެނދުތަަކށް ފަރުވާއެއް ހޯދަން ޤާނޫނުތައް އެނބުރި މި ތަނަށް އެބަ އާދޭ. އިޞްލާޙު އެއަށް މި ކިޔަނީ. އެއީ 

ނޑުމެން ގެ މަރާމާތުކުރަނީ. ޤާނޫ ނުތަކުގައި ރެނދުއެޅީމަ އިޞްލާޙު މި ކިޔަނީ. ގޭގޭގައި ރެނދުއެޅީމަ އަޅުގަ

ނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަ އަކީ. ޤާނޫނުތަކުގައި  ނޑުމެން އިޞްލާޙު މި ކުރަނީ. އެއީ އަޅުގަ އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުތައް އަޅުގަ

ނޫނުތަކުގައި ރެނދު އެބަ އަޅުވައިލާ. އެއީ މުޖުރިމުން ލޯވަޅު އެބަ އެޅެއޭ. ގަސްތުގައި ބައެއް ފަހަުރ ޤާ

ސަލާމަތްވާންވެގެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ މި ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުވެގެންދާއިރު، މި ޤާނޫނުތައް 

ިރކަން ލިބޭ ހެދިގެންދާއިރު މިކަންކަމަށް ރިޢާޔަްތކޮށް ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ހިާމޔަތާއި ރައްކާތެ

ގޮަތށް މި ޤާނޫނުތައް ބައްޓަންކުރާށޭ. މިހާރު މި ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އަންނަށް މި ބިލު ހުަށހެޅިގެންދާއިރުގައި ވެސް 

ނޑަކްަށ ނުެފނޭ ސިޔާސީ ީމހުންންަށ ވަިކ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން  16ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ ާމއްދާ ބެލީމަ އަޅުގަ

ން، ހިމާޔަތް، ރައްާކތެރިކަން މި ލިބެނީ ޤާނޫނުއަސާސީން މި ލިބޭ ހިމާޔަތުގެ ތެރެއިން. ލިބިގެންދާ ތަނެއް. މިނިވަންކަ

ވަނަ މާއްދާ؛ ސިޔާސީ ީމހުންގެ ވާހަކައެއް ނެތް. އެކަމަކު މި ބިލުގައި ސިޔާސީ މީހުންގެ ވާހަކަ އެބަ އޮތް.  16މިއީ 
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ގެ ވާހަކައެއް ނެތް. ސިޔާސީ މީހުންގެ ވާހަަކ މި ބިލުން ވެސް ސިޔާސީ މުީހން ހިމާޔަތްވަނީ. ސިވިލް ސަރވިސް މީހުން

އާއި ސިވިލް ސަރވިސް މީހުންގެ ވާހަކަ އާއި އިދާރީ މީހުންގެ ވާހަކަ އާއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވާހަކައާ. ދެން 

ނޑު މިއަދު ގޮވާލަން، މި މަޖިލީހަށް ރައް ޔިތުންގެ ކާކު މިއަށް ެފތެނީ؟ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަ

މަޖިލީހަށް ުހަށހެޅޭ އެއްވެސް ބިލެއްގައި ރާއްޖޭގެ ވަކި ރައްޔިތަކު، ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ އިން ފެށިގެންގޮސް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަނޑުވެރިޔާއާ ހަމަައށް ޤާނޫނުން ހިމާޔަްތލިބެންޖެހޭނެ. ވަކި މީހަަކށް ެރކިގެން ދެވޭ ގޮތަކަށް މީގައި 

ނޑު މި ދައްކާ ވާހަކަ. ޤާނޫނުތަކުގައި ރެނދު އަޅުވައިލާ ވާހަކަ. މި އޮތީ މީގައި ވެސް އޮވެގެންނުވާނެ. އެއީ އަޅުގަ

 ރެނދެއް އަޅާފަ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު  ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މިހާރު ތި ވަޑައިގަންނަވަނީ ހުަށހެޅިފައިވާ ބިލުގެ ތަރަަހ އިން ބޭރަށް. އަޅުގަ

 ބިލުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ކުރިއަްށ ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަން.  ހަނދާންޮކށްދެމުންދާނަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ބިލުން ސަލާމަތްވެގެން ވަކި  މުޅިން ފިލީ ބިލުތެރެ އަށް ވަދެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑު ބަލައިފިން ވަރަށް  16ހެދޭއިރު، ޤާނޫނުއަސާސީ  ބަޔަކު ނުދާ ގޮތަށް ޤާނޫނެއް ވަނަ މާއްދާގައި ނެތް، ައޅުގަ

ރަނގަޅަށް. މީގައި ވަކި މީަހުކ އިސްތިސްނާނުވެ، ހުިރހާ ަރއްޔިތުންނަށް ހިމާޔަތާއި ރައްާކތެރިކަން ލިބޭ. މިނިވަންކަން 

ލަން މިއަށް އިޞްލާޙުގެނެވިގެންދާއިރު ކޮމިޓީ ލިބޭ. އެހެންވީމާ، މީގަ މިހާރު އެޅިފައި އޮތް ރެނދު، އަޅުގަނޑު ގޮވާ

ނޑަކީ ވެސް މިހާރު އެއްގަޮތކުން ބަލާއިރު ސިޔާސީ މީހެކޭ  މަރުހަލާގައި ވަކި މީހަކު އިސްތިސްނާނުވާ ގޮަތށް އަޅުގަ

ނޑު ބިރެއް ނެތް. ދެން ކޮން ބައެއްތޯ ބިރުން މި އުޅެންޖެހެނީ މީގެތެރެއަށް ވަންނަން؟ އެއްވެ ސް ބުނެވިދާނެ. އަޅުގަ

ނޑު ގޮވައިލާގޮވާލުމަކީ މިއަދު.  މީހަކު ވެގެންނުވާނެ. ހުރިާހ ދިވެހި ރައްޔިތުން މީގެ ތެރެއަށް ެފތެންޖެހޭނެ. މީ އަޅުގަ

ނޑައިގެން އަތުގައި  ނޑުގެ ދާއިރާގެ ގުރައެއް ނެގި ކުއްޖަކު ޖަލުގައި. މީހަކު އަތްކަ އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލަ އަކީ އަޅުގަ

ނޑި ނެގި މީހާ ގޭގައި  . ޔަޤީންތާ ޤާނޫނުގައި ރެނދެއް އެބަ ހުރިކަން. މި ރެނދު ބައްދަން އެބަ ޖެހޭ. ހުރި ތަ

އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް މީހަކު ބޭނުމެއް ނުވާނެ ގޭގައި ރެނދުއަޅާފައި ގޭގެ އެތެރޭގައި ހުންނާކަށް. ގެ ބޮލަށް 

ހުިރހާ ރައްޔިތުންނަށް ހިމާޔަތް ލިޭބ  ވެއްޓިދާނެތީ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނީ ހިމާޔަތްލިބެން ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނުހެދޭއިރު

ނޑަށް ވެސް، ހުރާިހ  ގޮަތށް ޤާނޫނު ހެދެންޖެހޭނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް ވެސް، އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނަްށ ވެސް ރައްކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަތް ލިބޭނީ އެ ހެދޭ ޤާނޫނު ފަރުމާކުރެވިގެންދާއިރު އެންމެހައި ދިވެހި 

ނޑު އުއްމީދުކުރާ ގޮތުގައި ރައްޔިތު ންނަށް އޭގެން ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް ޤާނޫުނަތއް ބައްޓަންވެގެންދިޔައިމަ. އަޅުގަ
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އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ މި ަދއްކަންޖެހެނީ މަނިކުފާނަކީ ވެސް ކުރިއަށް ޮއްތ ތާނގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން 

ނިުކފާަންށ އެނގެން އެބަ ޖެހޭ. ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަން ލިބުަމކީ ކުރައްވާނެ ބޭފުޅަަކށް ާވތީވެ، މި ކަންކަން މަ

 ކޮންކަހަލަ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ވަރަށް ގިނައިން މިހާރު ދަންނަވަމުން މި ގެންދަވަނީ ތި ވާަހކަ ނުދެއްކެވުމަށް މި  ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ރިޔާސަތުން ދަންނަވާ ދެންނެވުމެއް މީ. މި ތަނުގައި ރިޔާސީ ތަނުގައި. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ނޑިޑޭޓުންނާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ހުށަހެޅިގެނެއް ނޫން މި އުޅެނީ. މިކަމާ ގުޅިގެން ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ކެ

އްޓުވަން ދަންނަވާނަން. މައްސަލަ ނަންގަވަމުންގެންދަވާތީ އެ ވާހަކަ ތި ޭބފުޅުންަނށް ހަނދާންކޮށްދޭނަން. އަދި ހު

ނޑު މަޖިލީހުގައި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް  އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ދަންނަވަމުންގެންދާނަން. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުން ނަން އިއްވަންޖެހިއްޖެއްޔާ އެ ބޭފުޅަަކށް ނަން ވެްސ 

 އަޅުގަނޑު އިއްވާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ނޑުމެން ރައްޔިތުން  އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ މިހާރު މި ޤާނޫނުތައް ޢާއްމުކޮށް އަންނައިރު ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުގަ

ން މި ޤާނޫނުތަކުން ރެކިގެން މި ދަންނަވަނީ ޢާއްމުކޮށް ވެރިންނޭ މިއިން ފިލަނީ. ވެރިކަންކޮށްފައި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅު

ފިލާ ވާަހކަ. އެއީ މަނިކުފާނު ވެސް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަންޏާ މިއަށް ެފތެން އެބަ ޖެހޭ މަނިުކފާނު ވެސް، 

ނޑު ވެސް ފެތެްނ އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިހެން މި ދެންނެވީ.  ނޑު، ޚުދު އަޅުގަ އަޅުގަނޑު ވެސް. އަޅުގަ

 ޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ވަނަ ފުރުޞަތު.  1ށް އިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 

 ވަާހކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަަތކެއް ދެންނެވިއްޖެ. އަދި ދެންނެވުމުގެ 

ނޑުމެން މި ބިލު ފަރުމާކުރުމުގައި ނުވަތަ ފަުރމާކުރެވިގެން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި ބިލު  ތެރޭގައި އަޅުގަ
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ނޑުމެން މި އޮތީ މި ބިލުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަންކަން ބަހުސެއްގެ ސިފައި ގައި އައިއިރުގައި އަޅުގަ

ހާސިލުކޮްށ ރައްޔިތުންނާ ހަަމއަށް ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުުކރުމުގެ ޖާގަ ހޯދައިދިނުމަށް ހުޅުވިފައިވާ ފުރުަޞތެއް މި 

ނޑު ވެސް ދަންނަވައިލާނީ ޙަޤީޤަ  ތުގައި އިންސާނާ؛ އިންސާނުން އުފައްދާ ޤާނޫނުގައި ފުރުަޞތަކީ. އާދެ! އަޅުގަ

އަބަދުވެސް އުނިކަން ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަަތކީ އެއީ ހުރިހާ ޒަމާނަކަށް މެ ދެމިގެންވާ އެއަށް 

ަކްށ ކަންތަްއތަކަީކ ވަކި ޮގތަބަދަލެއް ނާންނަ އިސްލާމީ ޝަރީަޢތް ކަަމށް ާވތީވެ، ިއސްލާމީ ޝަރީަޢތުގައި ހުރި 

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެންނަށް ޖާގަދޭ އަޅުގަ ނޑައެޅިފައި ހުރި ކަންތައަްތއް. އެހެންނަމަވެސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް އަޅުގަ ކަ

ނޑުމެން މަޞްލަޙަތުން ނެއްޓި،  ނޑުމެން އިންސާނުންގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ކަންތައްަތކުން އަޅުގަ ތެރެއިން، އަޅުގަ

ނޑުމެން އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތުން އަޅުގަނޑުމެން ޢަދުލުއިންޞުާފން އެއްކިބާ ވާ ޒާތުގެ ކަންތައްަތކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

ނޑުގެ ފަހު  ނޑު ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވައިލާނީ އަޅުގަ ކަންކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވާފައި އޮވޭ. އާދެ! އަޅުގަ

ނ ނޑު ދަންނަވައިލާނީ މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ ޑު ބޭނުންވަނީ ޢަދުލުވެރިކަމަީކ ފުރުަޞތެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ޖާގަ ހޯދައިގެން މިފަދަ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް  ކޮބައިކަމާއި ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

ނޑު   ުހށަެހޅިގެން މި ދިޔައީ ކީއްވެގެންކަމާއި، ޖުޑިޝަރީ އަކީ ކޮންކަމެއްގެ ބޭނުމުގައި ކުރާ ކަމެއްކަން. އާދެ! އަޅުގަ

ދަންނަވާނީ ޢަދުލުވެރި ޖުޑިޝަރީ އަކީ އޭގެ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަދި އޭގެ ތަރުބަވީ އަދި ތަންޒީމީ ޑައިމެންޝަންގައި 

ވެސް ޤައުމު ނުރައްކާތެިރ ޢާާފަތކުންނާއި ކާިރސާތަުކން ހިމާޔަތްޮކށްދޭ ބާރުގަދަ އައްޑަނައެއް. އެއީ ޤައުމު 

ތައެއް. އެއީ އިޖްތިމާޢީ ހަޔާތުގެ މައިނާރަކީ ޢަދުލުއިންޞާފު. ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވަރުގަދަ ހަކަ

މިނިވަންކަމާއި އިންސާނީ ކަރާމާތް ލިބިގަންނަ އެއްޗަކީ ޢަދުލުއިންޞާފު. ޢަދުލުވެރި ޖުޑިޝަރީއެއް ންެތ ނަމަ، ތަނުެގ 

ނޑުމެންނަށް ވަނީ  އޮންނާނީ ގަޑުބަޑުވެފަ. ފެތުިރފައި އޮންނާނީ ނާމާންކަން. ޙައްޤުތައް އޮންނާނީ ގެއްލިފަ. އަޅުގަ

އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން މި ބައި ފެނިގެންގޮއްސަ. އިންސާފު  3ވޭތުވެދިޔަ 

ނެތިއްޔާ ވާނެ ގޮތް. އުއްމަތަށް ބަލާއިރު، ޖުޑިޝަރީ އަކީ ޤައުމުގެ ސިޔާދަތާއި މިނިވަންކަމުގެ ރަމްޒުތަކުގެ ތެރެއިން 

ނޑުމެން އެންމެނަށް އެބަ އެނގޭ. ރައްޔިތުން އިޞްލާޙުކުރެވޭނީ ރަޢުޔު ފާުޅކޮްށގެން ކަމަށް ވާތީވެ، ރަމްޒެއްކަން އަޅުގަ 

އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުެގ ތެރެއިން މި ކުރާ ކަމަކީ މަޝްވަރާގެ އުސޫލުން ރަޢުޔު ފާޅުކުރުން. މީސްތަކުން 

ވާތްތެރިވާ މީހާ ައށް އަޢުާވނުންނޭ އެއްވެސް ހާލެއްގައި މިލްކުކުރެވޭނީ ޢަދުލުއިންޞާުފގެ ތެރެއިން. ވެރިކަމުގައި ޢަދާ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ވެރިއެއްގެ ގުޮތގައި ހުންނަ މީހާ އޭނަ އަކީ ޢަދުލުވެރިއެއް ކަމުގައި ވާނަމަ  ބޭނުމެއް ނުވާނެ. އަޅުގަ

ވީނަމަވެސް އަދި އެކަން  މާ ބޮޑު ސަޕޯޓެއް، އެކަމަށް މީހުންަތކެއް ކޮންމެހެން އިދިޮކޅަށް ިހާފނެ ބަޔަކު ނެތް ކަުމގައި

ހަލާކުޮކށްލާނެ ބަޔަކު ނެތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއީ އަސްލުގައި މުހިއްމު އެއްޗެއް ނޫން ވާހަކަ. އާދެ! ޢަދާލާތްތެރިާވ 

ނޑު ދަންނަވަން މި އުޅެނީ ޙައްޤަށް ލެނބިފައިވާ މީހާގެ  މީހާގެ އަޢުވާނުންނެއް ބޭނުންނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ މަޚްލޫޤުން. މި މޭރުމުން ފަާރތައް ޚަ ލްޤުތަކުން ލެބިގެންދާނެކަމީ އެއީ ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ
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ނޑުމެންގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ވެސް  އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކަމުންގެންދާއިރުގައި މިކަހަލަ ހަރުަބްސތަކެއް ހުރޭ. އަޅުގަ

ތައް ނިގުޅައިގަންނާނެ ކަމެއް. އެއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތެއް. ލިޔުއްވާފަ. އާދެ! އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނިުޢމަތް 

ހައްދުަފހަނައަޅައިދިޔުމަކީ މުސީބާްތތައް ބޯމަތިުކރުވާނެ ކަމެއް. އެންމެ އަވަހަށް ބިމަށް ވައްޓާލައި ބަލިކޮށްލާނީ އަނިޔާ 

ބޭ މީހާގެ ދުޢާކަން ލިބޭ މީހާގެ ސަބަބުން. އެންމެ ތޫނު ތީރަކީ ކޮބަިއތޯ ބަލާއިރު، ެއންމެ ތޫނު ތީރަކީ ައނިޔާ ލި

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންހިނގައްޖެ  ކަށަވަރު. ޢަދާވާތްތެިރކަން ދިގުލައިފި މީހާގެ ވެރިކަން ފިލައިގެން ހިނގައިދާނެ. އަޅުގަ

 1ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭ ޢަދާވާްތތެރިވެގެން ޢަދާވާްތތެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ވެރިކަންކުރައްވަން އުޅެންހަދައިގެން ބަރާބަރު 

އަހަުރދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިސްިތޢުފާެދއްވާފައި ވަޑައިގެންނެވީ ހަމަ  3ވަހަށް އިްނިތޚާބުކޮްށަފއި ހުރި ވެރިއަކު، އަހަރުދު

އަމިއްލަ އަށް އޮބިނޯވެގެންކަން. އެންމެ ނުބައި މީހާ އަކީ އަނިޔާވެރިން ބަލަހައްޓައިދީ، އަނިޔާ ލިބޭ މީހާ އަށް 

ނޑު...އިހާނެތިޮކށް ިހތާ މީހާ. ޝުުކރިއްޔާ ޢިއްޒަ  ތްތެރި ރައީސް. ވަގުތުހަމަވީމަ ދެން އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު. هللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެ

ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި ަފހަރު އަޅުގަނޑު އިށީދެއިންދާ ފުރުޞަުތދެއްވީތީވެ ވަރްަށ ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. 

 ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ތުލުްސދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް އެ ވިދާޅުވި ބައެއް ތެދުފުޅު.

ނޑަށް  އެހެންނަމަވެސް އޭގެތެރޭގައި އެބަހުރި ތެދު ނޫން ވާހަކަ ވެސް. މި ތަނުގެ ތެރޭގައި ވަާހކަދައްކާއިރުގައި އަޅުގަ

ނޑު އެއްގޮތަކަށްވެްސ ނުދަންނަވަން ދޮގުހެއްދެވި  ވެސް އެނގޭ ބައެއް ފަހަރު ތެދު ނުހައްދަވައިފާނެކަން. އަޅުގަ

އިންސާފާ ެބހޭ ގޮުތން ވާހަކަދައްކާއިރުގައި އިނާްސފު ލިބިފައި އެބަ އޮތްތޯ؟ ވާހަކައެއް. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަކީ 

ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ އިންސާފުގެ 

ގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ޤާނޫނުހަދާ ދަތުރުގެ ވާހަކަ. އިންސާފުގެ ދަތުރޭ ކިޔައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާއިރު

މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބިލުަތުކގައި އިންސާފު އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ލިބިފައިވޭތޯއޭ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް ތި ތާ 

އިންނަވާފައި ވިދާޅުވެދެއްވާ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ދޮޅު ލިޓަރު ލޭ ޢިއްޒަްތތެިރ ރައީސްގެ ގައިން ބިންމައްޗަށް 

ނޑު ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެޅިގެންދި ޔައިރުގައި ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އިންާސފު ޯހއްދަވަން ނުކުންނެވިންތޯ؟ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ އެއްޗަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ގައިން ފޭބި ދޮޅު ލީޓަރު ލެ އަށް ވުރެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް މާ 

ނޑު އުއްމީދުކުރަން މި ޤާނޫނު ކޮމިޓީގެ މުހިއްމު ކަންތައް މިހާރު ެފނިގެންދާކަން. ޢިއް ޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ
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ތެރެއިން ރަނގަޅު އިޞްލާޙުަތކަކާ އެކީގައި ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ކޮންމެވެސް 

ނޑު ކުރިން ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަރެއްގެ ފައިދާއެއް ކުރާނެ. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލަކީ އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާހަކަޮކުޅ  ޖުމްލަކޮށް ރައްޔިތުންނަށްވުރެން ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ފައިދާކުރާނެ ބިލެއް ކަމަށް ދަންނަވާލަމުން، އަޅުގަ

 ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތެތރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު، މި ބިލަށް ަފހުަބސް ވިދާޅުވުމަށް. 

 

 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ުނ ! އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ެފށުމުގެ ކުރިން ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވުމުގައި މަނިކުފާޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ

އެކީގައި ކުރުދަންނަވަން. އަދި ހަމައެއާ އެކީގައި ޝު ކަމާތެރިޞްއަށް ވަރަށް އިޚުލާ ަމލީޢަތިޔަ ގެންގުޅުއްވާ ޙިކުމަތު

ކަމީ ދަ ރިވެތި ނަމޫނާއެއް ފެނިގެންދާފަ ތިޔަ ކުރައްވަފާނެ ބޭފުޅެއްގެ ކިބައިންއަްށފަހު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން 2112

ނޑުމެން މި ބިލާ ގައި ދަންނަވަން. އާދެ! މިއަޅުގަނޑު ވަރަށް އުާފކުާރ ކަމެއް ކަމު މަޖިލީހުގެ  ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަ

ރި ތެރި ޝުޢޫުރތައް ާފޅުކުރައްވައިފި. އަދި ވަރަށް އުފެއްދުންތެޞްލާްތތެރި މެންަބރުން ވަރަށް އިޚްތިއްބެވި ޢިއްޒަ

ނޑު  ހުރިހާ ޭބުފޅުންނަށް ވެސް ވާހަަކފުުޅތައް ދައްކަވައިފި. އެކަމަށް ޓަކައި އެ އެކީ  ކަމާތެރި ޞްލާވަރަށް އިޚްއަޅުގަ

ނޑަށް  ހަަގކުރެއްވި ބައެއް ނުކުާތތަކާޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! އެހެންނަމަވެސް ބައެއް މެންބަރުން ފާ ގުޅޭޮގތުން އަޅުގަ

ބިލުގެ  ،ހިމެނޭ ބައެއް ބޭފުޅުން ާފހަގަކުރެއްވި ެތރޭގައި އެބަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން. އޭގެ އަ ފާހަގަވި ބައެއް ކަންކަން

ކަމުގެ ވާހަކަ. ޚިލާފު ބާރުތަކެއް ލިބިދޭ ށް އާދަޔާރޭގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަހިމެނިފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެ

ނޑުމެން  ބާވަތުގެ ކަންކަން ކުރުމުގެ  ގެ ޖުޑިޝަރީގެ ތެރޭގައި މި އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަަތކީ އަޅުގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ދައުރު އަދާކުރަންޖެހޭ ފަާރތަކީ ޕްރޮެސކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަން. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން އެ 

ށް ޓަރ ޖެނެރަލަވިދާޅުވިހާ ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް މުްސތަޤިއްލު ގޮތުގައި ވަކިން ސީދާ ޕްރޮސެކިއު ފާހަަގކުރެއްވި ގޮތަށް އެ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ އެ ބޭފުޅުންނަްށ އަދި ބިލުގައި ހުރި ހުރިހާ ބޭ ލިބިދީފައި ނެތްކަން އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަފާނަންއް ލެވެނުމާއްދާތަކެއް ވިދާޅު މުދާ ހޯދުމާއި  .ވެނީ ކަމަށް ވެސް. މިސާލެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަ

ގައި ހިނގާ ހިމެނޭ ރާއްޖޭ ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ 11ބެހޭ ބާބުގެ  ކުރުން ހުއްޓުވުމާލާތްހިެފހެއްޓުމުގައި މުދަލުން މުޢާމަ

ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ ކަމަށް ބެލުމުގައި  ،ޤީޤަކަްށ ބޭނުންވާ އެއްޗެއްގުޅޭ ަޝރީަޢތަަކށް ނުވަތަ ތަޙް ޖިނާޢީ ބޮޑު ުކށަކާ

ބެހޭ  ނުމަށް އެދި އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާއްސައިދިއަންނަނިވި ކަންކަން ހަމަޖަ ،ނަމަ އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިިބފައިވާ
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ހިމެނޭ އެ އެއްޗެއް ހޯދުމަްށ  ތެރޭގައި އެބަށް އެދެވިދާނެ ކަމަށް. އޭގެޖެނެރަލަ ކިބައިން ޕްރޮެސކިއުޓަރފަާރްތތަކުގެ 

އަޅުގަނޑު  އެކީއެދުން ވެސް އިނގޭތޯ. ހަމައެއާ ވޭންޓެއް ނެރެދިނުމަށް އެދެޓު އަމުރެއް ނުވަތަ ޖުޑީޝަލް ވޮރަޓަކައި ކޯ

ނޑުމެންގެ މީގެފާހަަގޮކށްލަން  ނޑުމެންގެ ބޭރުގެ ޤައުމަކުން އަދި ކަމެއް ހުށަެހޅުމްަށ ޓަކައި އަޅުގަ ތެރޭގައި އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަކަށް  ހިސާބުން ނަމަވެސް އަދި އެހާށް ދެންނެވި ކަމުގައި ވީ އްޖޭގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަރާ

ނޑުމެން އޭގެ ރެއް ތަްނފީޛު އަދި އެ އަމު ނބައިބޯލަ ނޑުމެން ކުރުމަށް ަޓކައި ޭއގެ ފަހުން އަޅުގަ ަފހަތުން އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަކުރަންޖެހޭ ބަިއތައް ެވސް އެބަ ހިމެނޭ. މިސާފުރިހަމަ  ވަަނ  37ބިލުގެ  ލާނަން މިއިލެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  37އެދުން. މި ބާބުގެ ދަށުން ން އެދޭ ގުޅޭގޮތު  ށްޮކްށގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލާމާއްދާގައި ރާއްޖޭގައި ކު

ށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މާއްދާގެ ދަ މާއްދާގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭރު ޤައުމުގެ އަމުރުތައް މި ކުރަނީ މިބަޔާން ގައި މި

ޙަޤީޤަތުގައި އަދި ، ކުރަންވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުަމށް ޓަކައި ދިެވހިޛުތަްނފީ

ށް ހުިރހާ ބާރުތަކެއް އެއްވެސް ހިެފެހއްޓުމެއް ނެތި ދީފައި އޮތީކީ ބިލުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަ އަޅުގަނޑުމެން މި 

ގިނަ  ކުރަންޖެހޭ ވަރަށްގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަ ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުނޫން ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ކޮށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި އެއްޗެއް ހޯދުމަށް ޞައަދި ޚާއް ހުރި.ކަންތަްއތަކެއް އެބަ

މަލާތެއް ކުރުަމށް ޓަކައި އެދޭ ހާލަްތަތކުގައި ޢާަމްށ ނުވަތަ ވަކި ބާވަތެއްގެ މުނުވަތަ ވަކި މީހެއްގެ މުދަލެއް ހިެފހެއްޓު

ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލަށް ، ޖެހޭ. އެހެންވީމާ ނެރެދިނުމަށް ވެސް އެދެން އެބަ އެ ޤައުމުތަކުގައި ހުންނަ ކޯުޓތަކުން އަމުރު

ނޑުމެންގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި އެހީތެރިކަން ތުހުމަތު ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ބަލާލާއިރުގައި އަޅުގަ

އެކަށައެޅިގެންދަނީ ވަރަްށ  ަމށް ޙަޤީަޤތުގައި މިކުރުދެމެދުގައި މުޢާމަލާތް އުމުތަކާނުަވތަ ދޭޭދ ޤަ، ފޯރުޮކށްދިނުމަށް 

ނޑުމެން އުފާކުރާ ކަަމކީ މިފަދަ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުްނ މިއްމުހި ނޑެއް. އަޅުގަ ގެންގުޅުއްވާ  މު ޤާނޫނީ އޮނިގަ

 ވިސްނުން. ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ކޮންމެ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ނުވަތަ

ނޑެއް އެކަށައެޅުން. މިއަދުގެ ކަންކަން ކުރަން  ެފށުމުގެ ކުިރން މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް އެކަމަށް ަޓކައި ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަކަށް ނުދެވޭނެ. . ދޭދޭ ޤައުމުތަކާއި މުޢާމަލާތްވެފައިވާ ދުނިޔެއެއް ވަނައަކީ ބަ ދުނިޔެ ނުޮކށް އަޅުގަ

ނޑު ގެ ތެރެއަށް ފެއްުތން. ހަމައެއާމުޢާމަލާތް ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް މިސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ މިކުރެވޭ އެކީ އަޅުގަ

ތެރޭގައި މީގެ، ފާހަަގޮކށްލަން މި ބިލުގައި ާފހަގަޮކްށފައިވާ އެހެން ބައެއް ނުކުާތަތކަްށ ބަލާއިރު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހިނގާ މައްސަލައެއްގައި ހެކިބަސް ހޯދުމަްށ ޓަކައި މީހުން ގެންދަންޖެހޭ  އެބަ ހިމެނޭ މިސާލަކަށް

ނޑުމެން ޓްރާންސްފަރކުރަންޖެހިދާނެ.  ،ހާަލތްަތކުގައި ބައެއް ހާލަްތަތކުގައި ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ުކށްވެރިން ވެސް އަޅުގަ

ހޭ ހާަލްތތައް ވެސް ރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓުގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި އެ އެފަދަ ހާަލތެއްގައި ޓްރާންސިޓުކުރަންޖެ

ައށް ބަޔާންކޮްށފައި  ވަރަށް ފުރިހަމަ ،ޓްރާންސިޓުކުރެވޭ މީހާ ގެންގުޅެންޖެހޭނެ ގޮްތތައް މި ބިލުގައި ވަރަށް ސާފުޮކށް 

ނޑު ދަންނަވައެބަހުރި. އެ ވަަރށް  ،މުކޮށްއްބިލަކީ މިއީ ވަރަށް މުހި ހިތްވަނީ ަޙޤީޤަތުގައި މި ލާއިހެންވީމާ، އަޅުގަ
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އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ބައެއް  އިވާ ބިލެއްކަން. އެހެންނަމަވެސްއެކަށައަޅުއްވާފަފުންޮކށް ވިސްނަވާފައި ސަުރކާރުން 

 ޤާނޫނުތަކެއް ހީއިލާ ޤާނޫނުތަކަީކ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ހަދާ، ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮަތށް

ނޫން. މި ޤާނޫނުތަކުގައި ފަހަރެއްގައި އުނިސިފަތަކެއް ުހރުން އެކަށީގެންވޭ. އެހެންވީމާ، މިހެން ާފހަަގކުރެވިފައިވާ 

ނޑުމެން ބަލައިގަނެ ނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވާހަކަދައްކައިގެން އަދި ކަމާ ،ކަންކަން އަޅުގަ ގުޅޭ ބޭފުޅުްނ  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިކޮމިޓީ އަށް ހާޒި ކަންަކން އިތުރަްށ ޙައްލުކުރުމުގެ ފުރުަޞތު އޮންނާނެ. ދެން  ރުޮކށްގެން އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ނުކުާތއެއް މި ބިލުގައި ޚަރަދުގެ  ،ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލި ފަދައިން

ްށ މެއް ފުރިހަމަކުރުމަކަ ބޭރު ޤައުމަކުން އެދޭ ބަޔާންކުރަނީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި 13ބައި އިނގޭތޯ. މީގެ 

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސަްއކަތް   އަށް ނުވަތަ ދިވެހި ދައުލަަތށް ޚަރަދުކުރުން ލާޒިމުވާ  ކުރުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން މި މާއް ގޮަތށް މި މާއްދާ ބައްޓަންވެފައި މި ދާގެ ފަހަތުން އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް އެއާއެކީގައި އަޅުގަ

 އެ ޚަރަދެއް އެ ޤައުމަކާ، ވާނަމަ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކަމުގައި ދޭ މިގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަކީ ވަރަށް އެބަ

އަޅުގަނޑު  ންނާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސްއުސޫލެއްގެ ދަށުން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮ ވެވޭ ވާހަކަދައްކައިގެން އެއްބަސް

ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްދިނުަމށް ޓަކައި ނުވަތަ އެކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްދިނުމުގެ  ނުންވާޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެހެންބަޔަކު ބޭ

ނޑު  ނޑުމެން ދައުލުަތން ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ޮއތުމަކީ މިއީ އެންމެރަނގަޅު އުސޫލު ކަމުގައި އަޅުގަ ގޮތުން އަޅުގަ

ދޭތެރޭގައި މި ކޮމިޓީގައި ވަރަށް ފުންކޮްށ  ކަންތައްަތކާ ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން މި  ޤަބޫލެއް

ނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް. ވިސްނަވާނެ ކަމަށް. އަދި މަޝްވަރާކުރައްވާފައި ހަމަޖެހޭ ަޙއްލެއް ނުވަތަ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް ގެ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި މި ބިލުގައި ހިމެނިފައި އެދެން ހަމަ ހުރި މަރުގެ  ބައެއާއެކީގައި އަޅުގަ

 އި ދޭދޭ ޤައުމުތަކާ ސަލަތަކުގައި ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއަޅުގަނޑުމެންގެ މިފަދަ މައް ،ގުޅޭ މައްސަލަތަުކގައި ޙުކުމްތަކާ

ނޑައެޅިފަމުޢާމަލާތް ކުރަން ނޑު ބަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި 9. މިގޮތުން ެޖހޭނެ އުސޫލުތައް ކަ ޔާންކުރާ ގޮތް އަޅުގަ

ނޑައެޅިފައިވާ ކުެށއް ލާނަން. އިދަންނަވަ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަކުން ހުަށހަޅާ ުހށަެހޅުމަކީ މަރުގެ ޙުކުމް ކަ

 ގުޅޭގޮތުން ނުވަަތ އެފަދަ ުކށެއް ކުރިކަން  މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަުޢވާކުރުމާކުރި ކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުިލަފއިވާ 

އެ ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވާ  ،ވާނަމަ ިޅފަިއވާ ހުަށހެޅުމެއް ކަމަށްގުޅޭގޮތުން ހުަށހެ ދިނުމާސާބިތުެވފައިވާ މީހަކަށް އަދަބު

ންވާނެ އެހީއެއް ކަމަށް މައްސަލައިގައި ޚާއްޞަ ހާލްަތތަަކށް ިރޢާޔަްތުކރުމަށްަފހު އެ އެހީއަކީ ކޮންމެހެން ފޯުރކޮށްދޭ

ނުވާނެ ކަމަށް. އަދި އެ ހުށަހެުޅމެއް ބަލައިގަނެގެން ޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި މެނުވީ އުޕްރޮސެކި

ނޑުމެން މިގޮތަށް މި ،އޮތް އެއާއެކީގައި މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާންކޮްށފައި އެބަހަމަ ކުރާ މުޢާމަލާތްަތކުެގ  އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ފޯރުކޮްށދޭ އެހީ  ތެރޭގައި ނުވަތަ ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި މި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްަތކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

ނުވަތަ އެފަދަ ޙުކުމެއް  ،ވާަނމަ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމެއް އައިސްފާނެ ފަދަ އެހީއެއް ކަމަށް އަކީ މިއީ މީހެއްގެ

އެ އެހީއެއް ދިނުމާއި ނުދިނުމުގެ ؛ އެ ފުރުޞަތު ،ވާނަމަ ތަްނފީޛުކުރުަމށް އެީހތެރިވެދޭނެ ފަދަ އެހީއެއް ކަމަށް
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ރޭގައި ހުރި ކަންކަމަށް ގެ ތެޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު އަކީ ރާއް ޓަރ ޖެނެރަލަށް އެބަ ލިބިގެންވޭ. މާނައުއިޚްތިޔާރު ޕްރޮސެކި

ނޑުަތކަށް ަބލަބަލަ  ނޑުމެންނަށް  އިޙުދޫދުތަކަށް ބަލައި، އި، މިންގަ އެއީ އިންޞާފުން އެއްިކބާވެގެން އަޅުގަ

ޓަރ ޖެނެރަލަށް އުދީ ހިެފހެއްޓުމުގެ ބާރު ޕްރޮސެކިއެ އެހީ ފޯރުކޮށްނު ،ވާނަމަ ފޯރުޮކށްދޭންޖެހޭ އެހީއެއް ަކމަށް

ނޑު ދަންނަވައެހެންވީމާ، ޖުމްލަ  ލިބިގެންވޭ. ނޑުމެންގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ލާއި ގޮތެއްގައި އަޅުގަ ހިތްއޮތީ އަޅުގަ

ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި  ގިނަ މަސައްަކްތުކރަން އެބަ ފުރިހަަމކުރުމަްށ ޓަކައި އަދިވެސް ވަރަށް

. ނުވަތަ މި ބިލު ެއއް މިއަދު ފުރިހަމަވެގެން މިދަނީހިމެނޭ ކޮންޕޯނަންޓުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ބަ

ގުޅޭ  ތް އަދި ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާއެކީގައި ފުރިހަމަވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މި މަސައްކަ ދިޔުމާތަޞްދީޤުވެގެން

ނުޖެހޭ ސަބަބެއް ންނެތުމަކީ މި ބިލު އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ފާސްކުރަލުތައް މި މަޖިލީހަްށ އައިސްފައިއެހެން ބި

ނޑު ނުދެކެން. އެހެން ނޑު ހަމަ ދަންނަވަގޮތުގައި އަޅުގަ ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ލާއިވީމާ، އަޅުގަ ހިތްއޮތީ އަޅުގަ

 ޚިޔާލުފުޅުަތކާިވ ބިނާކުރަނިވި ފާޅުކުރެއް ެއއްގޮތަށް އަދި ތި ރެއްވި އިޚްލާޞްތެރި ުޝޢޫރުަތކާމެންބަރުން ތި ާފޅުކު

ނ ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ ޑުމެން ކުރިއަށްއެއްގޮތަށް އަޅުގަ  ކޮމިޓީގައި މި، އަށް މި ބިލު މިއަދު ގެންގޮސް ގޮސް އަޅުގަ

ނޑުގެ  ،ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގެ އަލީގައި ވީހާވެސް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މި ބިލު ވުޖޫދަށް އައުން މިއީ އަޅުގަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަން މި ބިލު ތަޞް ވަރަށް ނޑުމެންގެ ޖިނާޢީ  ދިޔުމާދީޤުވެގެންބޮޑު އެދުމެއް. އަދި އަޅުގަ އެކީގައި އަޅުގަ

ދެއްވި  ނެ ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްކަމެއް ލިބިގެންދާ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން އިތުރު ފުިރހަމަ

 ފުރުަޞަތށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަޑުއްވަރީސަރުކާރުގެ ފަާރތުން  -6.1، 6 މެްނބަރު. އެޖެންޑާ އައިޓަމުޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި 

ހުށަަހޅުއްވާފައިވާ ޖިނާޢީ މައްސަލަަތުކގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަްނ  އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު  މެންބަރު

 އެޖެންޑާ އައިޓަމު ހުން އޮންނާނެ ބިލަށް ވޯޓަށް އެހިސާބުން ނިމުނީ. މި  ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސްެގ މަރުޙަލާ މި

ގައި ވޯޓަށް އެހުމުގެ ވަގުތުގައި. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަްތތައް 1331ގެ ަދށުން. މިއަދު 7.2

ސް ކުރިއަްށ ދަންނަވަން. ބިލުތަކުގެ ބަހުބާރުލުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޓަކައި ދެއްވާ އެއް

އަށް  ވަނަ މާއްދާ  29ގަވާއިދުގެ  ،މާ ބެހޭ ގޮތުން މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ރިޔާސަތަްށ ފާހަގަކުރެވިގެންދިޔައުގެންދި

ވަނަ މާއްދާ ތަންފީުޛކުރެވެން  29އަދި ރިޔާސަތުން ގަވާއިދުގެ  .މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިޙްތިރާމުކުރައްވާ ކަމަށް

ށް. ދޭން ތިއްބެވި ކަމަސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެއްބާރުލުން އި ތަންފީޛުކުރުަމށް ހުިރހާ އޮތް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގަ

ވަނަ މާއްދާ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި މެންބަރަކު ދައްކަމުންދާ  29ނަން ގަވާއިދުގެ އިލާގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ އެ

 -1ޓާލުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެންގިދާނޭ. ުހރެ ހުއް ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބަކާވާހަކައެއް އަންނަނިވި 
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މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް  -2ވުން.  ޚިލާފުވާ ގޮަތްށ ދައްކާ ވާހަަކއަކަށް އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލަކާ

ހިމެނިގެންވާ  އެޖެންޑާގައި -3ވުން.  ތަޢާރުޟުވާ ޮގތަށް ދައްކާ ވާހަކަައކަށް ގައި ބަޔާންކުރާ ކަމަކާގަވާއިދުކަމަށް މި 

ވުން. އެހެންވީމާ، މިއީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު ރިޔާސަތަށް  ގުޅުމެއް ނެތް ގޮތަށް ދައްކާ ވާހަކައަކަށް ކަމަކާ

ބަލުގައި މަޖިލީހުގެ . އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މުސްތަޤްވެސް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް. ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީން ދެއްވި ވަރަށް

ނޑު ބަ  ކަމަށް ސަމާލުވާނަން. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމާ ލަހައްޓަމުން ގެންދާއިރުގައި މިރިޔާސަތު އަޅުގަ

 ްތތަވާ ބޭފުޅުންނާ ުނހި ންނަވަން. އަދި ހުރުމަތްެތރިކޮށްިހްތތެވުމަށް ދަގެ ގަވާއިދަށް ހުރުމަްތތެރިޮކށް ގުޅިގެން މަޖިލީހު

ރިޔާސަތުގައި  ޅުގަނޑު ޭދތެރޭަގއި އަ ބޭފުޅަކާ ކުން ރިޔާސަތުން އެދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ހުިރހާ ރިވެތި އުސޫލުތަ 

 ގިނަ މަސައްކަްތތަކެއް ހިނގަމުން އެބަ  އިނދެގެން ޢަމަލުކުރާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. އާދެ، މަޖިލީހުގައި ވަރަށް

އަމާޒުކުރެވިގެންދާ  އަށް އަދި މާދަމާގެ މަސައްކަްތަތކާއި މިއަންނަ ހަްފތާ ހުރި ބިލުތަކާ ދޭ. މިއަދަށް ނިންމަން 

ނޑާލަން އެބަ  މަސައްކަްތތައް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ކުރިއަށް ގެންދަވާތީވެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް މި  ވަގުަތށް މެދުކަ

ނޑުމެންގެ ބަޖެޓު ތަންދެމުން އަޅުގަނޑު  ވަގަުތށްއެ އެކީގައި  އާގެ މަސައްކަތް ުކރިއަށް ގެންދާތީޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑަ   ގައި. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. 1:31ން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނީ ލާނަން. ދެއިމެދުކަ

 

 ]އަށް  13:33އިްނ  12:11ހުސްވަގުުތކޮޅު: [ 
 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން ވޯޓުގެ މަސައްކަތް 3އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. މިއަދުގެ  ކުރުމަށް. ވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

ދެއްވުން އެދެން. )ވަގުތުކޮަޅްށފަުހ( ޢިއްަޒތްތެިރ ބައެއް އިއި ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވަނެގުމަށް ޓަކަވޯޓު

ދެއްވުން އެދެން. ށްލަކޮދައްކާ. ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކު ކަމަށް އެބަ ނުކުރެވި ހުރިށް ކާޑުކޮުޅތައް ައދި އިންސަރޓުމެންބަރުންނަ

ވަނަ ބަރީގެ ބައެއް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ވެސް... )ވަގުތުކޮަޅށްަފހު(  2ފަަހތުން  އަޅުގަނޑު ކަނާތްފަރާތުްނ އެންމެ

ލާ އިބިލެއް ބަލައިގަތުމަށް ދަންނަވަ 2ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލަން އެބައޮތް. އެއީ  2އާދެ، މިހާރު މިއަދުގެ ވޯޓު ވަގުތުގައި 

ފަހަރު  ވެސް އެއްވޯޓު. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ިޢއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އަދި 2

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ހޯަރުފށީ، ދެއްވުމަށް ދަންނަވާލަން. ސަރުކާރުގެ ފަާރތުންލަޮކށްކާޑުކޮޅުތައް ޗެކު
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ޕޯޓު ޤާނޫނަށް ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމް، 79/31ުހަށަހޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު

ޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވައިޞްލާޙު

 ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އިސްމާޢީލް  މުޙައްމަދުދާއިރާގެ މެންބަރު  ހޯރަުފށީ  ުހށަެހޅުއްވި މެންބަރު:

 

 21    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 69    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

   62     ދަދު:ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަ

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

. ހާޒިރުވެވަޑައިގެން 21މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 11. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 69ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި  . ވަކި ގޮތަަކށް 17މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .62. ޖުމްލަ؛ 31. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 62ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިސްމާޢީލް  މުޙައްމަދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު  ން، ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ހޯަރުފށީސަރުކާރުގެ ފަާރތު

ގެނައުމުގެ ބިލު ޕޯޓް އިމްޕޯޓު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސް، 79/31ފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ުހށަަހޅުއްވާ

ނޑައަޅަން.  ސް ކޮމިޓީފާްސވެއްޖެ. މި ބިލު މުޅި މަޖިލިމަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް   އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުގައި ކަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް ަމޑުއްވަރީ ، ދެވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ބިލު މަޖިލީހުން  އަޙްމަދުމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޖިނާޢީ މައްސަލަަތކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެދު ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ  ބަލައިގަތުމާ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކުމަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް  ުހށަެހޅުއްވި މެންބަރު:

 

 21    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެން

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19 ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

   61     ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

. ހާޒިރުވެވަޑައިގެން 21މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 61. ފެންނަ ކަަމށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 71ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުގައި 19ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން

އެހެްނކަމުން،  .61. ޖުމްލަ؛ 31. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 61ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހުަށހަޅުއްވާފައިވާ  ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު މަޑުއްވަރީ ،ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން
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ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާޫނނީ އެހީތެިރކަން ބަދަލުކުރުުމގެ ބިލު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ 

އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ާފސްވެއްޖެ. މި ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުގައި 

ނޑައަޅަން.  ކަ

 

 އަށް( 12312އިން  13323)މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ކުރިައށް ގެންދެވުން: 

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހިސާބުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް އެނބުރި ރުޖޫޢަވަން. ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަްށ މި

. ބަޖެޓު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަްތ ވަރަށް ުއފެއްދުންތެރިކަމާ ެއކު ކުރިައށް އެބަ ދޭ

އުޅޭކަން ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުނަްނށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ.  ގައިފަހުގެ މަރުޙަލާ ިމހާރު އެންމެ ގެ މަސައްކަތުގެކޮމިޓީ

ގެންދާކަމުގެ ށް ގޮތަަކށް ކަްނަތއްތައް ކުރިއަ  ވަރަށް ގިނަ އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލުތަކެއް އައިސްގެން ވަރަށް ރަނގަޅު

ނޑަށް ލިބެމުން އަންނަނީ ންނަްށ ވަރަށް ޖެޓް ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުޓަކައި ބަ އެކަމަށް .މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

ކޮށްދެއްވާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގު އަޅުގަނޑު  ޓަކައި ތިޔަ ދަންނަވަން. ރައްޔިތުންނަށް އެކު ޝުކުރު  ލާޞްތެިރކަމާއިޚް 

އަދި  ގޮތުންނާ މިއަދު އެހެން ބައެއް ކޮމިީޓަތކުގެ މަސައްކަތް ެވސް ރަސްމީ ވެސް ދަްނނަވަން. ފާހަަގކުރާ ވާހަކަ

ނޑު ފާހަގަކޮްށ، ިޢއްޒްަތތެރި ހުިރހާ މެންބަރުންނަށް  ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވެސް ކުރިއަށް  ގެންދިޔަކަން އަޅުގަ

 2112 ބަރުންޑިސެ 1ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ އެކު ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ  ލާޞްތެރިކަމާ ވެސް ވަރަށް އިޚް

 ގައި. 9311 ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވާ ހޯމަ

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل الحمدو
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