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 (މުޙައްމަދު މަސީޙު هللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ހަތަރުހައަ ވަނަ 2017

 ުދވަސް( )ހޯމަ 2017 ެފބުރުވަރީ 13

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ  މަޖިލިސް .رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالم على الة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މެންބަރުން. އިއްޒްަތެތރި  22ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ ހާޒިރުވެވަގުތު ޖަލްސާއުަށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެވަހުދު ،3 އެޖެންޑާ އައިޓަމު

 .2017/1/4އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 . އަންގާ އެންގުން  ރިޔާސަތުން، 4 އެޖެންޑާ އައިޓަމު

ކޮމިޓީ،  ގައި އާއްމު ކޮމިޓީގެ ސަބް 11:15ވުންތައް ބޭއްވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މިއަދު ކޮމިޓަީތކުގެ ބައްދަލު -4.1

 .1ކޮމިޓީ ކޮޓަރީ 



2 

 

 

 މަޖިލީހުަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

  މަޖިލީަހުށް ަތޢާރްަފކުރަންޖެޭހ ބިލު.، 5އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ގާނޫނު  ،ހުުަށހަޅުއްވާފައިވާ އަޙްމަދު ޢާމިރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތެްތރި މެންބަރު ހުވަދޫ ކުޑަސަރުކާރުގެ ފަާރތުން،  -5.1

ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން  )ދިވެހިރާްއޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެ ގާނޫނު( އުަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ 79/31ނަންބަރު 

  .ގެ ގާނޫނު( އުަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު )ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޯޕޓް އިމްޕޯޓު 79/31ގާނޫނު ނަންބަރު އިއްވުން. 

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އިްބތިާދޢީ ބަުހސް.، 6އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ުހުަށހަޅުއްވާފައިވާ، ހެްއކާ  -6.1

ވަނަ އަހަރުގެ  2017ގައި ބޭއްވުނު،  2017ފެބުރުވަރީ  8ލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަަމ ކިޔުން އިއްވާފައި ވަނީ ބެހޭ ބި

ވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހުަށް ހުުަށހަޅުއްވައިދެއްވާނީ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ  3ފުަރތަމަ ދައުރުގެ 

 ބަރުަށް ފުރުަޞތުއަރުވަން. މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް. އިއްޒަތްތެރި މެން

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާަހކަދެއްެކވުން:

. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނޑު ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީަހުށް މި ުހުަށހަޅާ ބިަލކީ ހެއްާކ الم عليكمالس  `. 

ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު އިތުރުަށް ހަރުދަނާޮކުށް ބެހޭ ބިލު. އާދެ! މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ހަމަތައް ވަރުގަދަކުރުމަުްށ ޓަކައި ކޮންމެހެން ވެސް ުކރަންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތެއް. 

ގެން އަޅުގަނޑުމެން އެ ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދުވެފައިވާ ގާނޫނެއްގެ މައްޗުަށް ބިނާވެ 1976މީގެކުރިން ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނަކީ 

ގާނޫނުގެ އަލީގައި ހެއްކާ ބެޭހ މަސައްކްަތތައް ނުވަަތ ެހިކ ނެގުމާއި، ހެކި ވަޒަންކުރުމާއި، ހެިކ ދޭނެ އުސޫލުތައް 

ނޫނާ، މި ދެ ވަނަ އަހަރު އަންހެނުންގެ ހެކިބަހުގެ ގ1972ާކަނޑައެޅިގެން މަސައްކަތްކުެރވެމުންދިޔައީ. ހަމައެއާއެކު 

ހުރިހާ ކަންކަން  ގުޅޭ ހެކި ނެގުމާއި، ހެއްކާ ،ގޮތެއްގައި ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން ހެކި ވަޒަންކުރުމާއި ލަ ުށް ޖުމުގާނޫނުގެ މައްޗަ

ބެޭހ ރަނގަޅު  ބޫުލކުރަން ހެއްކާ . އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ގަދަނީ މި މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ
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މިއަދު ދައުލަތުގެ ފަާރތުން ޮކުށް ނިންމަވައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހަުްށ  ނޫނެއް ވުޖޫދުވާންޖެހޭކަން. އެ މަސައްކަތްގާ

އްމު ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާ  ފޮނުއްވިކަމީ އަޅުގަނޑު މިއަދު ނުހަނު އުފާކުރާ ކަމެއް. މިކަމުން ވެސް އެނގިގެން މި 

މިއަދު ދައުލަތުން  ކުރުމުަށް ޓަކައިނާގަޅުކުރުމުަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދައިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ރަނ

ގެންދަވާތީ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްވަމުންގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަތް. އެ މަސައްކަތް ކުކުރައްވަމުން

ން. މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް ރައީސް ޔާމީނުަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަ

ހެކި ުހުަށހެޅުމާއި،  ،ބިލުގެ ތަޢާަރަފުށް ބަލައިލާއިރު މިއީ މަދަނީ މައްސަލަތަކާއި ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގެ ހެކިބަސް ނެގުމާއި

ވާންޖެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމާއި، ކަމެއް ސާބިތުކުރުަމުށް ހެކި ބޭނުންވާ މާއި، ހެކި ވަޒަންކުރުމަުށް ތަބާހެކި ބަލައިގަތު

ބޭނުމަކީ  ނޫނުގެބެހޭ ގާނޫނު. މި ގާ ނޫނުަށް ކިޔަނީ ހެއްކާވުޖޫދުކުރެވޭ ގާނޫނެއް. މި ގާ އެޅުމުަށް ޓަކަިއ ނިސްބަތް ކަނޑަ

ވަނަ މާއްދާއިން  42ކުރެވުމުގެ ޙައްޤަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަންނަނިވި މަޤްޞަދުތައް ހާިސލުކުރުން. އިންސާފުން ޝަރީޢަތް

ނދު، އެ ޙައްޤު އެގޮތުގައި ކުަށަވަރުކުޮށްިދނުމުަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ އެއް ހި ކުަށަވަރުޮކުްށފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤެއް ކަމަުށްވާ

ނޫނަކުން ބަޔާންކުޮށްދިނުން. ހެކި ބަސް ނެގުމާއި، ހެކި ތަފުޞީުލޮކުށް އަދި ސާފުޮކުށް ގާއުސޫލުކަމުގައިވާ ހެކީގެ އުސޫލު 

އި ޖިނާޢީ ޅުން. އަދި މަދަނީ މައްސަލަތަކާހެކި ވަޒަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެ ުށަެހޅުމާއި، ެހކި ބަލައިގަތުމާއި،ހު 

ވަޒަންކުރުމުގައި ކޯޓުގައި މައްސަލަތަކުގައި ކަމެއް ސާބިތުކުރުަމުށް ބޭނުންވާ ހެކީގެ ނިސްބަތް ކަނޑައެޅުން. ހެކި 

ންކަން ނުލައި ސާބިުތވެގެންވާ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ކޯޓުން ބަލައިގަންނަ ކަ ެހކި ުހުަށެހޅުމަކާ ،ވާންޖެހޭ އުޫސލުތަކާއިތަބާ

ބަޔާންކުރުން. ހެކީގެ ޮގތުގައި ހުުށަެހޅޭނެ އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންވާ ކަންކަން ބަޔާންކުރުން. އަދި މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އެޅުމުގައި ހެކި ބަލައިގަތުމާއި، ހެކި ސް ކަމެއް ތަޙުޤީޤުޮކުށް ފިޔަވަޅުއިތުރުން ވެ ތެރޭގައި ޝަރީަޢތުގެ މަރުޙަލާގެ

މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި  ގުުޅންހުރި މުއައްސަސާތަކުން ކޮންމެ ކަމުަށް ބެލެވޭ އެކަންކަމާއޮތް  ވަޒަންކުރުމުގެ ދައުރެއް

ގޮތެއްގައި މި  ނޫނުގެ ތެރޭން ލާޒިމުކޮުްށފައިވާ މިންވަރު ވަރުަށް ހަރުދަނާޅޭ އުސޫލުތަކާއި، ނިސްބަތާއި، މި ގާގުކަމާ 

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ، ހޭ. އެހެންނަމަވެސްނޫނުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ކަމުަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންޖެގާ

ކަމުގެ ތަޢުލީމު ލިބިވަޑައިގެންތިއްބެވި  ،ގުޅޭ ފަންނީ މާހިރުންނާއި ކީ، ިމފަދަ މަސައްކަތްތައް ކަމާބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީަޤތަ ގަ

 ވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިއާ  ހަމައުަށް މިއަދު ގެނެވިފައި މި ނޑި ގާނައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނާގިނަ ބައެއްގެ ސިކު ވަރުަށް

ޝަުރޢީ ނިޒާމު ، ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭކަމާއިދޭތެރޭގައި ފުންޮކުށް ވިްސނަން އެބަޖެހޭ. ޝަރުޢީ 

އުލެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން ފަހިކުރަންޖެހޭ މާޙައުލަކީ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭކަމާއި، އެކަމާ ގުޅިފައިވާ ވުަށައިގެންވާ މާޙަ

އެބަ ވަކާލާތުކުރަމު. އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ އަބަދުވެސް  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް

ބަދަލުކުަރންޖެހޭ، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ަކންކަން. އެހެންވުމާއެކު، ތި ުހރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ،ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ

ދޭތެރޭ  ުށްފަުހ، އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލާ ކުރެއްވުމަބޭުފޅުން ދިރާސާ އަރިހުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ، މި ބިލު އިތުރުަށް ތި

ޞަދުތައް ާހސިލުކުރުމަުށް ަޓކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތަަކުށް އަޅުގަނޑުމެން އި އަޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވި މަޤްފުންޮކުށް ވިސްނަ
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ޓަކައި އެ  ކިޔުން. އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް މި ބިލު ފުރިހަމަކުރުަމުށްވެސް ބިނާކުރަނިވި ފާޑު އެންމެން 

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ބޭފުޅަަކުށް ދެވެން އޮތް ރަނގަޅު ޚިޔާލުތައް ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެއް. 

ޖެހޭކަން. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާފު ލިބެންޖެހޭކަން. ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަަތކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަމަޖެހުން އޮންނަންގަ

އެކު  އިންޞާފުވެރިކަމާ ،އެކު ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތަކީ ހަަމހަމަކަމާ ނާްސަފުށްއިންސާފު ލިބެންޖެހެނީ، އި 

ވަރުަށް މުހިއްމު  ވާ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭންވާތީ. މި ގާނޫނު އަޅުގަނޑުމެން ތަބާ ލިބިދެވޭ ޙައްޤަކުަށް

ންކަން ފުން ބޭރުން އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރާ ކައިންސާ ާވތީ. ދަންނަވަންތޯ! ކަމެއް ދެވިފައިވާ ހަމަަތކަކުަށްއަހައްމިއްޔަތު

 ،އަނދައި އަޅިއުަށް ހަދައި ،މުޖުތަަމޢު ފިއްސައި ،ކުޮށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ފަސާދައިގެ ޖަދަލުތައްހާސިލުކުރުަމުށް

ތުން ކުރަންޖެޭހ ކަމެއް މުޖުތަމަޢު ބައިބައިކުރުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި މަޤާމުގައި ތިބި ބައެއްގެ ހައިސިއްޔަ

ރެ ބޮޑުަށް އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ މަސައްަކތެއް ކުރާިއރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހެނީ . އެއުަށްވުކަމުގައި އަޅުގަނޑު ނުދެކެން

، ނޫނުތައް ފުިރހަމަޮކުށްކާއި ހަމަަތކުގެ ތެރޭން މިަފދަ ގާވެ، މި ދެންނެވި އުސޫލުތައުސޫލުތަކާއި ހަަމތަަކުށް ތަބާ އިސްލާމީ

ގުޅޭ މުއައްސަސާތައް ހަުރދަނާކުރުމުަށް ަޓކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކްަތތައް. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކަންކަން ބަދަލުކުރެވޭެނ ކަމާ 

ގެނެވޭނެ މީހުން. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުަށް ަޓކައި ރައްޔިތުން ން. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އިޞްލާޙުމީހު

ގެންނައިރު ލީގައި މި މަޖިލީހަުށް ހޮވާފައި ތިބި މީހުން. އެހެންވީމާ، މި ބަދަލުތައް އަޅުގަނޑުމެން މީހުންގެ އުއްމީދުގެ އަ އެ

ވެގެން،  ވެގެން، ދައުލަތުގެ ރައީސަކުަށް ެވގެން، ވަކި މީހަަކުށް ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަީކ، ވަކި ލީޑަރަކުަށްއަޅުގަނޑުމެން ގަ

ފު ނުލިބި އަޅުގަނޑުމެންނުަށް އިންސާ ވެގެން ގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކުަށްވެގެން، ނުވަތަ ރައްޔިތުން ނުވަތަ ވަޒީރަކުަށް

އެކު ކޮންމެ ރަްއޔިތަަކުށް ވެސް ލިބިދޭންޖެހޭ  ރެ ބޮޑުަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންވީ ހަމަހަމަކަމާއޮންނަންނުޖެހޭކަން. އެއުަށްވު

ރީޙަކުޮށް ބަޔާންކުޮށްފައި އެބަހުރި ހެކި މި ގާނޫނުގައި ވަރުަށް ޞަ، ޙައްޤުތަކެއް ވާކަން. ހެކީގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު

ާވންޖެހޭ އުސޫލުތައް، އަދި އަޅުގަނޑުމެން ހެކިތައް ނެގޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ން ތަބާވަޒަންކުރުމުގައި ކޯޓު

 ވަނީ  މިންވަރު. ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔޭގައި ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން ލާމެހިފައިވާ ދުނިޔޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނުަށް މި

ވަނީ ކުރިއެރުންތަކެއް ހާސިުލޮކުށްފަ. އެ  ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯިދފަ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު މި

ކުރިއެރުންތަކާއެކު އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މުޖުތަމަަޢުށް އަިއސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި، ކުރިއެރުން ލިބިފައިވާ ދާއިރާތަކުން 

ވާ އުސޫލުތައް ވެސް މި ަފން. އެހެންވީމާ، ހެކިތަކުގެ ބާވްަތތަކާއި، ެހިކތައް ބިނާވެގެންހި އެ ކުރިއެރުންތަކުގެ ބޭނުން

ވަރުަށް ފުރިހަމަޮކުްށ ބަޔާންކުރެވިފައި އެބަވޭ. އަޅުގަނޑު މި ބިލުގެ މަސައްކަތްަތއް ދިރާސާކުރަމުންދިޔައިރު  ގާނޫނުގައި 

ުށްލާނަން. އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ މަސައްކަތެއް މުޖުތަމަޢުގެ އްސާކޮ ޭބފުޅުންނާ ހި އަޅުގަނޑު ހިަތުށްއަރާ އެއް ވާަހކައެއް ތި

 އިހެދުމަުްށޓަަކއި ދޫކުޮށްލަންޖެހޭނީ ވަރުަށް ރަނގަޅުަށް ދިރާސާކުރެވިގެން. ޚާއްޞަކުޮށް ދީނުގެ އަސްލުތަކާނޫނަަކުށް ގާ ތެރެއުަށް

ލާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަރުޙަ ވެ ކޮމިޓީވާތީ ދާ ކަމަކުަށްގެންކުެރވިގިނަ ކަންތައްތައް މިއުަށް ރިޢާޔަތް  ހަމަަތކާ ގުޅޭ ވަރުަށް

ގާނޫނުަށް ގެންނަޖެހޭ  ުފރިހަމަކަމެއް ވާނަމަ އަޅުގަނޑު  އިތުަރުްށ މި ،ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާ އިތުަރުްށ މަޝްވަރާކުރެވި
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ދު. މީއުއް ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުވިގެން ކުރެއިޞްާލޙުކުރެވިގެން ރަނގަޅު މިފަދަ ކަންކަން ،ކުރިންވެސް ާފހަގަކުރި ފަދަިއން

ވެސް މުޖްތަމަޢުގެ ކުރިެއރުމުަށްޓަކައި  ވެސް އިންސާފުަށް ލޯބިކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން

ކުރަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިއަދު މި ބިލު ހުުަށހަޅަުމން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ލޯބި މުޖްތަމަޢުގެ ހަމަެޖހުމުަށްަޓކައި

ުށް ފައިާދހުރި މަސައްަކތްަތކުގައި މިއީ ޖްތަމަޢަރި މުޖްމަތަމަޢެއްގައި ހިނގުާށޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ މުއެކުވެ ،އޮތް ވާހަކައަކީ 

އްގައި މިފަދަ މަސައްކަތްޮކުށް ނިންމާލަމާ. މެން އެންމެން އެއް ރޫހެއުމީ މަސައްކަްތތަކެއް ކަަމުްށ ދެކިގެން އަޅުގަނޑު ޤަ

ވާހަަކ  ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި ބޭކުަށް ފައިދާ ލިތަ ވަކި ުކލަޔަނުވަ ކުަށް ކުަށް ނުވަތަ ަވިކ މުޖްތަމަޢަމިއީ ވަކި ބަޔަ

 ލްމީ ފަާރްތތަަކުށާއިހާ ޢިމި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ހުރި އޮތީ، ފަހަރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން  ދަންނަވާލަމުން އަދިވެސް އެއް 

ރަުްށ މިޓީން އަޅުގަނޑުަށް ޔަޤީން އިތުގެ ޚާއްޞަކުޮށް މި ބިލު ދިރާސާކުރުމަުްށޓަކައި މި ފޮނުވޭ ކޮއަދި އަޅުގަނޑުމެން

މަސައްކަތްތަްއ  ނަމަ އިތުރުަށް ދިރާސާކުރެއްވުމުަށްފަހު އެ ކަމުަށް ވަނީ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަްތތަކެއް ހުރިފުރިހަމަ 

 . ވަރުަށް ބޮޑުަށް ޝުކުރިއްޔާ. ކަންފުރިހަަމކުރައްވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އިރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމުަށް  3ޖުމުލަ  ވަނީ ރު. މި ބިލުަށް ކަނޑައެޅިފައިޝުކުރިއްޔާ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ސިކުްނތު.  36 މިެނޓު 14 ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއުަށް  48 މިނެޓު  43ސިކުްނތު. އެމްޑީ.ޕީއުަށް  6މިެނޓު  40ގަޑި  1

އިއްޒަތްތެރި ވަކި ޕާޓީއަަކުްށ ނިސްބަތްނުވާ . މިނެޓު 3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުްށ  31 މިެނޓު 12އުަށް .އޭއެމް.ޑީ 

އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ފުރުަޞތު މި ޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު. ފުރުމިނެޓު 5މެންބަރުންނަުށް 

 މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފުަށް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވާަހކަދެއްކެވުން:

ުފ ނުލިބޭ މެ ބާރުަށް އިވޭ އަޑަކީ ޢަދުލުންޞާއްޔާ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! އަބަދުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންޝުކުރި

ންޞާފުގެ ފު މަރުޙަލާ ހަރުދަނާކުރަްނޖެހޭ ވާހަކަ. ޢަދުލުއިލުއިންޞާވާހަކަ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ބާރުަށް އިވޭ އަޑަކީ ޢަދު

ކަމެއް  މުހަރުދަނާކުރުމުަށްަޓކައި ވަރަުށް މުހިއްފު . އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢަދުލުއިންޞާވާހަކަ ކުރަންޖެހޭނިޒާމު ހަރުދަނާ

ކަމުަށްަޓކައި  ފަދަ ގާނޫނެއް އޮުތމަކީ. އެހެންކަމުން މި މައްަސލަ ހުުށަެހޅުއްވި ޒަމާނުަށް ެފތޭ މި ،ހެއްކާ ބެޭހ ހަރުދަނާ

ހެއްކާ ބެހޭ ޒަމާނުގައި  މި ރައީސް. ވަން. އިއްޒަތްތެރިުހުށަެހޅުއްވި މެންބަރުަށް އަޅުގަނޑު ނިހާޔަތުަށް ުޝކުރު ދަންނަ

ވެސް ދިމާވާ  އަދި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި، ގާނޫނެއް ނެތި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުަށް ވެސް

ދަނާކަމެއް ބެހޭ ރަނގަޅު ގާނޫނެއް ނެތި އަޅުގަނޑުމެން މި އެދޭ ފަދަ ހަރު ގޮންޖެހުންތަކާއި ދަތިތައް އެބަހުރި. ހެއްކާ

ކޮމިޓީގެ  ވެސް ވަރުަށް ފުންޮކުށް ވިސްނައި ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަުށް ނާންނާނެ. މިއީ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން
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ުށް ތަމަޢަފުންޮކުށް ވިސްނާވަޑައިގެން ރާއްޖޭގެ މުޖް ،ވެސް މި ބިލުގައި ހުރި ކިންތަްއތައް ރަނގަޅުަށް ދިރާސާކޮުށް  އި މަރުޙަލާގަ

 މު ހޭ ބަދަލުަތކެއް ގެނައުމަކީ މުހިއްން މި ބިލުަށް ގެންނަންޖެތަބާވާ ގޮތެއްގެ މަތީ މި ޒަމާނުގެ އުސޫލުތަަކުށްެފތޭގޮަތުށް އަދި 

އޮތް  އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ރި ރައީސް.ދެކެން. އިއްޒަތްތެ އަޅުގަނޑުކަމުަށް ކަމެއް 

ނުަށް ެފތޭނެ ގާނޫނެއް ނޫން. ރާއްޖޭގައި ގާނޫނުަށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙުަތކުގެ ތެރޭގައި ގެ ޒަމާނަކީ އިންޓަނެޓުހެއްކާ ެބހޭ ގާނޫ

ން ހޯޭދ ހެިކތަްއ ތެރެއިން މި ޒަމާނުގެ ސައިންޓިފިކް ފޮރެންިސކް އުސޫލުތަކުޅުގަނޑުަށް ފާހަގަުކރެވޭ. އޭގެކަމެއް އަ 3

. މި ގާނޫނުން އަޅުގަނޑުަށް މުގައި ދެކެންކަ ކަމެއްމު ތުމަކީ މުހިއްގޮަތުށް އޮ  ުހުަށެހޅޭ ،ގޮތުަށް ަތުށް ސާިބތުކުރެވޭޝަރީޢަ 

ކުރުމުްަށަޓކައި އެޅޭ ވަރުަށް ރަނގަޅު ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަރުދަނާއެއީ މި  ،އެ އިޞްލާޙުތައް ފެނޭ. އެހެންކަމުން

ނުވަތަ ކިތާބީ ، ޑޮކިއުމެންޓްރީ އެވިޑެންސް ،އެހެންމެލުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ހަމަކަމުގައި އަޅުގަނޑު ގަބޫ ފިޔަވަޅެއް

 އިއްޒަތްެތރި ރައީސް.. ކަމެއް މު މުހިއްވެސް  ން އެކަން އޮތުމަކީއުސޫލުތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގެ މަތީހެކި ުހުަށެހޅޭނެ 

ނުރައްކާތެރި ބިރުވެރި ކުުްށތައް މީހުން ުކރަމުންދާއިރު ކޮންމެ ޝަރުޢީ  ،ުްށ ެފުތރޭއިރުތައް މުޖްތަަމޢަ ބޮޑެތި ުކުށް

ދިނުމަުށް އިންކާރުކުރުން. ފަސްޖެހުން. އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ެހކިޭދނެ މީހުން ބިރުން ހެކި ރިމަތިވާވެސް ކު ޒާމެއްގައިނި

. އެކު ޝަރީަޢަތުްށ ުހުށަނޭޅުން އެއްޗެއް ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ މީހަކަުްށ އެނގިހުރި ބިރުގަތުން. އަދި އެ

ހެކިދޭ މީހުންނުަށް ކަމެއް.  މުމުހިއްއި ހެކި ަރއްކާތެރިކުރުމަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިކަންކަމުން އަރައިގަތުމުަށްމުަށްޓަކަ

ކަމެއް ކަމުގައި  މުކީ މުހިއްިހމާޔަްތކުރެވޭނެ ގޮތަަކުްށ ކަންތަްއތައް އިންތިޒާމުކުރުމަ ،އިމުކުޮށްއް ޤާއުލެރައްކާތެރި މާޙަ

 ،ަފހަރު ގިނަ ހާލަތަްތަތކުގައި ބާރުގަދަ ގިނަ ވަރަުށް  ަނސީބަކުން؛ ރާއްޖޭގެ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެގޮތަކަުށް މި

ވިފައި އޮތްކަމީ ހަމަ ިހތާމަޔާ ހުޅު ތަކެއްވެގަތުމުަށް ފުރުަޞތު ވެ ބަރީޢަސަލާމަތް ކޮުްށފަިއ އެކަމުން ވަރުގަދަ މީހުން ކުުށެއް

ނުަށް ވާނެ ފުރުޞަތު ހެއްކާ ހެކި ދީގެން ކުުށްވެިރންުކުށްނުކުރާ މީހުްނނުަށް ދޮގު، އެހެންމެހަމަކަމެއް.  އެކު ފާހަގަކުރަްނޖެހޭ

 ،ވަޅުތަކެއްބެހޭ ގާނޫނަކުން އަޅުގަނޑުމެން ަފހިޮކުށްގެނެއް ނުވާނެ. އެކަންކަން ރައްކާތެރިކުރުަމުށްޓަަކއި ޚާއްޞަ ފިޔަ

އަޅުގަނޑުމެން  ރި ރައީސް.ކަމުަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އިއްޒަތްތެ ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެ

ނާ އުސޫލުަތކެއް އެކިއެކި ުކުށްކުރާ މީހުން ުކުށް ސާިބުތވާނެ ހަރުދަ ،ެބހޭ ގާނޫނެއްގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކުަށް ވާންވާނީ ހެއްކާ

ދީގެން ނުވަަތ  ެހކިންަނުށް ދޮގުނުުކރާ މީހުކުުށުން ބަީރޢަނުވެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތީން ކަނޑައެޅިފައި އޮުތން. ހަމައެހެންމެ ުކުށް

ކަމުގެ  ނުވަތަ ހެދޭނެ ފުރުަޞުތ ގާނޫނުން ބަންދުކުރުން. މި ދެ ،ިރންނުަށް ހެދޭނެ ޮގތްވިއަސް ކުުށްވެއެހެންގޮަތކުން

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ  .އަދު ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނު އެކުލަވާލަންވާނީމައްޗުަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން އަޅުގަނޑު މި 

މުންދާ މިންވަރާއި، އަދި މުޅި ދުނިޔޭގެ ކުުށުގެ ވުެށްޓުަށް ރާއްޖޭގައި ހުރި ގާނޫނުތަކަކީ މި ޒަމާނުގައި މުޖުތަމަޢު ކުރިއަރަ 

އަންނަ ބަދަލާ ފައިހަމަކުރެވިަފއިވާ ގާނޫނެކޭ ދެންނެވޭކުަށް ނެތް. އެހެންކަމުން، މި ގާނޫނު މިގޮތަުށް ބަދަލުވެގެންދާއިރު މި 

އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ދެއްވި ހުރިހާ ނުުކާތަތކުގެ މައްޗުަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ މުހިްއމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭތީ 

 ފުރުަޞަތުށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒްަތތެރި ރައީސް. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 ޖަޢުފަރު ދާއޫދުަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ 

އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަމުން މި ދާ ހެއްކާ ބެހޭ 

އް ކަމުގައި ބިލަކީ މި ފަހަަކުށްއައިސް މަޖިލަީހުށް ުހުަށހެޅޭ މުހިއްމު ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަ ވަރުަށް މުހިއްމު ބިލެ

އަޅުގަނޑުަށް ފާހަަގކުރެވޭ. މެިހން މިދެންނެވީ ދެންމެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވި ފަދައިން، 

ކޯޓުަތކުގައި ފަނޑިޔާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅިވަޑައިގެން ވަކީލުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކާއި، 

އިމުކުރާ އެހެނިހެން މުއައްސަސާަތކުގެ ުމވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތްތަާކއި، މުޅި އާއްމު ރައްޔިތުން ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާ

ވެސް ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުަށް އެއްބާރުލުންދޭންޖެހޭ ގަޮތުށް ޤާނޫނުއަސާސީ ފަރުމާކުެރވިފައި ވަނީ. އެގޮތުން ބަލާއިރު 

ހޭ ބިލެއް މި ޒަމާނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ބައްޓަންވެގެން އައުމަކީ އަޅުގަނޑުަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ހެއްކާ ބެ

ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަުްށ ލިބިގެންދާނެ ވަރުަށް ރަނގަޅު ފުރުަޞތެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އާދެ، މި 

މުހިއްމު ބިލެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކަމަުްށ ބިލުަށް ވިސްނައިލާއިރު ވަރުަށް ދިގު، ވަރުަށް މުހިއްމު ބޮޑު ބިލެއް. ހެއްކާ ބެހޭ 

ވެދާނެ ކޯޓުތަކުގައި އަބަދުވެސް ނިމެމުންދާ ޝަރީޢަްތތަކާއި މައްސަލަތަކާ މެދު ވަރުަށް ގިނަ އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް 

ނޑިޔާރުން ލިބެމުންދޭ. އޭގެތެރޭގައި ބައެއް ކަހަލަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުަގއި ވަކީލުންގެ ފަރާތުން ހުުަށަހޅާ ހެކިބަސް ފަ

ގަބޫލުނުކުރާ ވާަހކައިގެ ުތހުމަތުތަކާއި، ހެކިަބހާ މެދު ރަނގަޅުަށް ިރޢާޔަްތނުކުރާ ވާަހކަަތާކއި، މި ހުރިހާ ާވހަަކަތކެއްގެ 

ުތހުމަުތތައް ޝަުރޢީ ދާއިާރތައް އަބަދުވެސް ނިސްބަްތުކރެވެމުންދޭ. އެހެންކަމުން، މިފަަދ ބިލެއްގައި މި ހުރިހާ 

ވިގެން މި ވާހަކަތައް ބަޔާންކުރެވިގެން ފަނޑިޔާރުންނާއި ހުރިހާ ފަާރްތަތކުން ވެސް ަޢމަލުކުރަންޖެހޭނެ މަފްހޫމުަތކެއް އެކުލެ

ގޮތް ލިޔެވިގެން އައުމަކީ މި ހުރިާހ ވާހަަކަތކެއް ހުއްޓުަމުށް އެޅޭނެ ވަރުަށް ބޮޑު ބާރެއް ަކމުަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. 

ގޮތެއްގެ މަތީން ދިރާސާކުރެވި، ވުޖޫދުކުރެވިގެން އައުމަކީ ވަރަުށް މުހިއްމު، އެހެްނކަމުަށްވުމާއެކު މި ބިލު އެކުަށީގެންވާ 

ވަރުަށް ރަނގަޅު ފުރުަޞތެއް ަކމުގައި ވާނެ ކަމުަށް ދެކެން. އާދެ! މިައުށް ވިސްނައިލާއިރު އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

ރަނގަަޅުށް ދިރާސާުކރައްވައި ލިޔުއްވާފައި އޮތް ވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިން ޢިލްީމ، ގާނޫނީ ޢިލްމުގެ ޭބފުޅުންކޮެޅއް ވަރުަށް 

ބިލެއް ކަަމުށް އަޅުގަނޑުަށް ފާހަަގކުރެވޭ. ހެއްކާ ބެޭހ ގޮތުްނ ޝަރީަޢްތތަކުގައި ބޭނުންކުެރވޭނެ ހުރިހާ ދާއިާރތަަކަކުށް 

ކުތާއެއް ވަރު ރިޢާޔަްތކުރެވިފައިވާ ކަމުަށް ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުަށް ފާހަަގކުރެވޭ ދެ ނު

ވަނަ މާއްދާ. ގާނޫނު  4ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އެއް ނުކުތާއެއްގައި އަޅުގަނޑުަށް މި ފާަހގަކުރެވެނީ، މި ގާނޫނުގެ 
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ހިނގާނެ ދާއިރާގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތްއިރު އޭގެ )ނ( ގައި އެބަ ބަޔާންކުރޭ، މި ގާނޫނުގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަން 

ނޫނުގެ ފަހުްނ ވިޔަސް ޢަމަލުކުރާނެ ގާނޫނުތަކެއްގައި ހެކީގެ ކަްނަތއްތައް ބަޔާންކުރުމުގައި ވަކި ަފުށާފައި ނުަވތަ މި ގާ

ޚާއްޞަ އުސޫލެއް ބަޔާންކުޮށްަފއިވާ ނަމަ، މި ގާނޫނުގައި ހެކީގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އާއްމު 

ރެވިގެންދާނީ މީގެ ކުރީގެ ގާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ަފހުގެ ގާނޫނެއްގައި އުސޫލުަށް ރިޢާަޔތްކުރުމުގެ ބަަދލުގައި އެކަން ބަޔާންކު

އޮންނަ ގޮތެއް ކަމުަށޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ބުނި ވާހަކައިން އިސްތިސްނާކުރާ ކަމަުށް މީަގއި އެބަ ބުނޭ، މި ގާނޫނުގެ 

)ހެްއކާ ބެހޭ ގާނޫުނ(  76/24ގާނޫނަކީ، ގާނޫނު ނަންބަރު  2ގާނޫނެއް. އާދެ، އެ  2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  145

ގާނޫނު  2ވަނަ މާއްދާގައި މި  145)އަންހެނުންގެ ހެކިބަހުގެ ގާނޫނު(. އެހެންނަމަވެސް،  72/14އަދި ގާނޫނު ނަންބަރު 

އިނގޭތޯ.  ބެހޭ ބިލު ގާނޫނަަކުށްވެ ަތސްދީގުކުރާ ދުވަހުން ެފުށިގެްނ ބާތިލުވާނެ ކަމަުށް  ބަޔާންކޮުށްފައި އޮންނަނީ، ހެއްކާ

ވުޖޫދުގައި ، ންނާނެ އެއްޗެއް ނޫން. އެހެންވީމާލުވާނެ ގާނޫނަކީ ވުޖޫދުގައި އޮޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބާތިއަ، މާހެންވީއެ

ނެތް އެއްޗަކުަށް ރިޢާޔަތްޮކުްށަފއި ގާނޫނެއްގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ބުނުމަކީ ގާނޫނީ ހަމައެއްހެނެއް އަޅުގަނޑަކުަށް 

 ،އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުަށް އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ މީތީގައި. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަުށް ފާހަގަކުރެވެނީ، ވީމާނުކުރެވޭ. އެހެން ގަބޫލެއް

ފްސީީލ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި މީގައި ބުނާ ތަ 4 ،)ރ( ގައި ވެސް މި ބުނަނީ )ރ( ގައި އޮންނަ ވާހަކައެއް. ހަމަ

 އެކު  މި ގާނޫނުގައިވާ އުސޫލުތައް ނެގެހެއްޓުމާ ،މަނަ ވާއިތުގެ ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިޖުރާޢަްތތަކެއް ޖިނާީޢ އިޖުރާއަ

ކީ އެ ގާނޫނުަށް ޢަމަލުޮކުށް . އަޅުގަނޑުަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ނެގެހެއްޓުމަޢަމަލުކުރަންވާނީ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުަށޭ

 މަުށް ގަބޫލުކުރެވެނީ. ސަބަބަކީ މީގައި މި ބުނެވެނީ ހިފެހެއްޓުުމގެ ވާހަކަ ކަ، ކުުރން. އެހެންވީމާ އެއްގޮތުަށް ކަްނތައް އެއާ

)ނ( ގައި ވެސް ވާހަކަ ނިންމާލަމުން ބުނަނީ ހިެފހެއްޓޭނެ ވާހަކަ. ހިެފހެއްޓުމަކީ އެއްޗެއް މަޙްދޫދުކުރުން، ޤައިދުކުރުން 

އަޅުގަނޑުަށް ހުރި ފާހަގަޮކުށްެލވޭ. ދެން އިތުރުަށް ގަނޑުަށް މާނަކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ބައެއް ކަންކަން އެބަކަމުަށް އަޅު

ފައި އޮންނައިރުގައި ނުލައި ކޯޓުން ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ ކަްނތަްއތަކެއް ަބޔާންކުޮށްހެއްކެއް ހުުަށހެޅުމަކާ ، ފާހަަގޮކުށްލެވެނީ

އައިސް މަނިކުފާނުގެ ނައިބުގެ ވާހަކައާއި، ދެން އާއި އެގެ ވާހަކަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުރޭ މަޤާމުތަކެއްއޭގައި އެބަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ  ،އާއި މިކަހަލަ ވާހަކަަތކެއް ހުރިއިރުޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވާހަކަމަ ވަޒީރުންގެ 

. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ މީހަކު ވާހަަކއެއް ނެތް މި ވާހަކައިގައި ވެސް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުުކރާ ބައެއް. މި މީހުންގެ

އް ގޮތުން ކަމެ ބެހޭ ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކާނުކުރެވޭ ރައް  ނޑަކުަށް ގަބޫލެއްހެއްކެއް ުހުށަަހޅަންޖެހޭ ކަމަަކުްށ އަޅުގަ

ވަރަކުަށް ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަަމުށް. ދެން  މިއީ އަޅުގަނޑުަށް ހީވަނީ ކޮްނމެވެސް، ސާބިތުޮކުށްޭދަކުށް. އެހެންވީމާ

ނުވެވޭނެ ދާގައި ވެސް ހެކިބަސް ދިނުމުަށް ޢުޒުރުވެރިމާއް  ވަނަ 43މިކަހަލަ ބައެއް ކުދިކުދި ނުކުާތތަކެއް އެބަ ފާހަގަޮކުށްލެވޭ. 

 ،ކުރުމުގެ ވާހަކަ އޮތްއިރުުހރިއިރު މަސްތުާވތަެކތި ޓްެރިފކުގޮްތތަކެއް ބަޔާންކުރިއިރުގައި ބައެއް ކަހަލަ ކުުްށތައް 

 ބޭނުންކުރުމަކީ ވެސް... ވާތަެކތިގޮތުގައި މަސްތު މަސްތުވާަތެކތި ބޭނުންކުރާ ވާަހކައެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުަށް ގަބޫލުކުރެވޭ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަޙްމަދު ޢާމިރުަށް.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ރާގެ ހެއްކާ ބެހޭ ބިލެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއި އްޔާ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ،ޝުކުރި ،އާދެ

ދަންނަވަން.  އެކު ޝުކުރު ތެިރަކމާމަނިުކފާަނުށް ވަރަުްށ އިޚްލާޞް ކަަމުށްޓަކައި އެ ުހުށަެހޅި އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޝާހް

ގެންނަން ބޭނުންވާ ހަރުދަނާކަން  މުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުަށްތު އާދެ! ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ނެ

ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި އަދި ތަޙްޤީޤީ ދާއިރާގައި  ގޮންޖެހުންތަެކއްގެ ވާހަކަ މި ގެނައުމުަށް ހުރި

މިފަދަ  މުންދަނިޮކުށް މިއަދު ސަރުކާރުންަކތަކެއް ދައްކަމީހުންގެ ދޫތަކުން އެންމެ ގިނައިން ދެކެވޭ އެއް ވާހަކަ. އެފަދަ ވާހަ

މީންގެ ސަރުކާރަުށް ވަރަުށް ޔާهللا ހަމަ ޢަބްދު ،ކަަމުށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަދުގެ ސަރުކާރަުށް  ބިލެއް ުހުށަެހޅި

ހާ ބޮއްސުންލައިގެން ދުލުގެ ނިޒާމު މިޤަތުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަ. ޙަޤީދަންނަވަމޭ  އެކު ޝުކުރު  ތެިރކަމާއިޚްލާޞް

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ  17ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަށް،  އޮތް ސަބަބެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑުަށް ހަމަގައިމުގޮސްފައި 

ނޫނުއަސާސީގެ ޙައްޤުތަކުގެ ބާބުގެ ވޭ ކަމަކީ ހެކިބަސް ނެގުމުގައި ޤާމަޖިލީހުަށް ަވތްއިރުގައި އެންމެ ބޮޑުަށް ާފހަގަކުރެ

މާޔަތް ހޯއްދަމުންދާ އެތައް ބައެއް ވާކަން އިވާ ބަޔާންކުރުމެއްގެ ތެރެއިން ހިމާއްދާގައި ބަޔާންކުޮށްފަވަނަ  52ތެރޭގައި 

، ވަނަ މާއްދާގައި މި ބަޔާންކުރަނީ 52 ގެނޫނުއަސާސީއެންމެން ވެސް ދަންނަ ޙަޤީޤަތް. ޤާމިއީ އަޅުގަނޑުމެން 

އެހެން އިުޢިތރާފުަތކަީކ  ލީހުގައިވާ އިޢުތިރާފު ިފޔަވައި ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރެ ޝަީރަޢތުގެ މަޖި ުތހުމަުތކުރެވޭ މީހާ

ޚިލާަފުށް ހެިކ ހޯދުމަކީ އެއްވެސް  ުށްގެން ަބޔާން ހޯދުމާއި، ގާނޫނާހެއްކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނޭ. މީހަަކުްށ މަޖުބޫރުކޮ

ވެސް ނުވާނެ ކަމުަށް.  އަދި އެފަދަ ހެއްކެއް ޝަރަީޢަތުށް ގަބޫލުޮކުްށގެން ޮކުށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަުްށ، ފަާރތަކުން

އަސްލު  އްދާގެ ސަބަބުން ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، ހެކިބަސް ނެގުމުގައިތަޙްޤީޤުކުރާ ފަާރްތތަކުގެ މާ ބޮޑު ބޭނުމެއް މި މާ

އުމަކުަށް ވީތީވެ، ސައްތަ މުސްލިމު ޤަ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ސައްތައިން ،އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ

ސައްތަ މުސްލިމުންނުަށް ވީތީވެ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހެކި ބަހަކީ ކިހާވަރެއްގެ ބިރު  ން އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ސައްތައި

، މެން ހެކިބަސް ދޭން ބިރުގަންނަންނުޖެހޭކަން. އެހެންވީމާހުރި އެއްޗެއްކަން، ބިރުގަންނަންވީ ކޮން ގޮތަަކުްށކަން، އަޅުަގނޑު

މު އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި . އެންމެ މުހިއްއޮތްކަން އެބަގެންވާއެކަންކަން މި ގާނޫނުން ވަރުަށް ފުރިހަމައުަށް ރައްކާތެރިވެ

މި ގާނޫނުގެ ސަބަބުން ވެސް ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި މިހާރު  އަޅުގަނޑު ފާހަގަޮކުށްލަން، ހަަމގައިމު 

ލިބިގެންދާނެ އުސޫލުތަކެއް މި  މާޔަތްއުސޫލުތަކެއް ނުވަތަ އޭނައުަށް ހި މާޔަތް ހޯދުމުގެހުންނާަކުށްނުޖެހޭނެ. އޭނައަުށް ހި

ޙަޤީޤަތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ނެތަސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ، ޮކުށް ަބޔާންވެގެންވޭ. އެހެންވީމާގާނޫނުގައި ވަރުަށް ސާފު
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އެއްގޮަތުށް ެހކިބަްސ ދިނުމަކީ އެ ފެންނަ މީހާގެ މައްޗުަށް ޝަރީަޢތުން ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް. އަދި އިސްލާމީ  ޙަޤީޤަތާ

ލާނަން. ކުޑަކުޑަ ތަޖުރިބާއެއް ދަންނަވައި މަތީން ވެސް ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެ ތަކާލުއުސޫ

 ދޭތެރޭ ދަތުރުކުރި އި މާލެއާއަޅުގަނޑު ހެކިބަހެއް ދީގެން އަޅުގަނޑުަށް ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުމެއްގެ ވާހަކަ. ވިލިނގިއްޔާ 

ގަނޑު ހުރި ފުރާ މީހުން އޮތީ. ޖެހިގެން އައި ދޯނީގެ މީހުން އައި ގަޮތުށް އައިސް އަޅުނިދޯ ދޯންޏެއްގައި އަޅުގަނޑު ހުއްޓާ

 ދިޔައީ. ކަޮތުޅތަކާ . ހުރިހާ އެންމެން ފައިބައިގެންވަކި ވަރަކުަށެއް ނޫން ކީތަޅައި ރޯނާގަންނުވާލީ ދޯނީގެ ކައްޕި ގައިގައި

ސްދިނުމުގެ ނަތީޖާއަކަުްށ ޮގަތުށް ެހކިބަަތުށް، ޙަޤީަޤތް ޮއތް ނު ގޮއެކަނި މަޑުކުރީ. އަޅުގަނޑުަށް ފެނުއެކު އަޅުގަނޑު އެކަނިމައި

ވެގެންދިޔައީ އަޅުގަނޑު ހެކިަބސްދިން މީހާގެ މައްޗުަށް ޙުކުެމއް. އަޅުގަނޑު ފަހުން ވިސްނީ އަޅުގަނޑު އެ މީހަކާ ޚިލާަފުށް 

ކުޮށް އެހެނެއް ނޫން. އޭނަގެ ގެ މިންވަރުފުޅާ އެއް هللاއެ ދިން މީހާ އަޅުގަނޑު ދެކެ ވަރުަށް ރުޅިއަންނާނޭ. އެކަމަކު 

އިޙްތިރާމު އަޅުގަނޑުަށް ލިބިގެންދިޔަލެއް މާ ބޮޑު. އަޅުގަނޑު އޭނައާ އެއްކުޮށް ހެކިބަްސ ދިން މީހާއުަށް ވުރެ ބޮޑުަށް 

އަޅުގަނޑު އޭނަޔާ ޚިލާފަުްށ ހެކިބަސް ދިން މީހާގެ ފަާރތުން އަޅުގަނޑުަށް ލިބިގެންދިޔަ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުަށް 

މާ ބޮޑު. މިހާރުވެސް ލޯމަތިން ފެންނަން ހުރި ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި އުޅޭ  އިޙްތިރާމުކުރިވަރު

ވާހަކައަކީ އިސްލާމީ ޝަރީަޢުތގައި ތެދުބަހުން އެ މީހަަކުށް ފެންނަ އެއްޗެއް ހެކިބަސްދިނުމުގައި ބިރުގަންނާކުަށް ވެްސ 

ނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިކަންކަން ހަމަަމގުަށް އެޅުވުމުަށްޓަކައި މިއަދު  ނުޖެހޭ. ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ހުންނާކަުްށ ވެސް 

هللا ޖިނާޢީ ޢަދުުލގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަދުގެ ސަރުކާރުން، ހަމަގައިމު ވެސް ޢަބްދު

އި މަސައްކަތްކުރާއިރު މިއީ ވަރުަށް ޔާމީން ހުވާކުރެއްވި ދުވަހު ވިދާޅުވި ފަދައިން އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމުަށްޓަކަ

މުހިއްމު ބިލެއް. ވަރުަށް މުހިްއމު ބިލެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމު ވެސް މި ބިލު ާފަހގަކުރަން. މި ބިލު ގާނޫނަކުަށް 

 52ސީގެ ވެގެންދިއުމުަށްަފހު ދެން މީގެ ފަހުން ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަާރްތތަުކން އެފަދަ ގޮތްގޮަތުށް، މި ދެންނެވި ޤާނޫނުއަސާ

ވަނަ މާއްދާގެ ސަބަބުން ތިމަންމެންނުަށް ތަޙުޤީޤުކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު ނެތް ކަަމުށް ވިދާޅުވާވިދާޅުވުން ނިމުމަކުަށް އަންނާނެ 

ކަމުަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ތެދެއްމެ، މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީގައި މި އޮތް ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ފުލުހުްނކަމުގައި 

ރިހާ އިދާރާއަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަަކީކ ޙަޤީޤަތުގައި ބޭކާރު މަސައްކަްތަތކެއް. މަސައްކަތްޮކުށްގެން ވިޔަސް، ތަޙުޤީޤީ ހު

ވެސް ތަޙުޤީުޤ މަރުޙަލާގައި ހެކިބަސް ނަގައި އޭނަ އިޢުިތރާފުވުމަުްށަފހު ޝަީރަޢތަުްށ ގޮސް އޭނަ އެހެން ގޮތަަކުްށ 

ވަނަ މާއްދާއިން؛ އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ިމ  52ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުަޞތު މި ދެންނެވި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރެވޭނެ ދުވަހަަކުށް އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމު ވެސް އުއްމީދުކުރަން. ކުރީގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދިއިރުގައި 

ޢަމަލުކުރާ ތަކުގައި އަދި އުމު. ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤަ ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން  ަނުށްމަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ޭބފުޅުން

ނޫނުއަސާސީގެ އެންމެ ރަނގަޅު ހަމަތަކެއް ނޫނޭ ޤާމަލުކުރާކަން ސް އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެއްގައި ޢަކަމުގައި ވީނަމަވެއުސޫލު

އަޅުގަނޑުމެންނުަށް އިންސާފު ލިބޭނޭ ގޮްތަތކަަކުްށ  ،ކުރެވިއޮތީ. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ އިޞްލާޙު މި އިވަނަ މާއްދާގަ 52
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ކަމުގައި ދެކޭތީ ހަމަ ނިހާޔަަތުްށ  ދާނެ ކަމެއްބިލަކުން ލިބިގެންދިއުމަކީ މިފަދަ ދު ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާވެގެންމިއަ

 އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވާ ވަާހކަ ދަންނަވަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މެންބަރު އިއްޒަތްެތރި  ާދއިރާގެ ހުުޅހެންވޭރު ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ

 ުށް.މޫސާމަނިކަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މޫސާމަނިކު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުުޅހެންވޭރު

 މިނިވަންކަމާ ، ވަިކ އެންގުމެއް ނެތި ،ެނތި ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސިޔާސީ އެއްވެސް ަކަހލަ ފިއްތުމެއް

ދައްކާލަން ލިބޭ ދުވަސް އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ފިކުރު އަހަރު ފަހުން ވާަހކަ 13 އެކީގައި މި މަޖިލީހަުށް ަވްތތާ

 ނޫނުއަސާސީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗުަށްގަނޑުމެން މި މަސައްކްަތކުރަމުންދަނީ ޤާބޭނުންކުޮށްލައިގެން. އަޅު

ވެސް މި މަޖިލީހުން ނަހަާދ ހުރި  ހިސާބުަށް އައިއިރު ކުރެވި މިލާޒިމުކުޮށްފައިވާ މަސައްަކތެއް. ޤާނޫނުއަސާސީ ަތސްދީގު

ހަމަ ދެ ވައްތަރުގެ ސިޔާސީ ފިކުރުގެ މީހުން ވެސް މި  ،ޖެހި ވަރުގައިސިޔާސީ އޮއި، ނަމަވެސް ންބިލުތަކެއް މީ. އެހެ

އަދި ސިޔާސީ  ވެރިންނާއި ފަނޑިޔާރުންނާ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަަކުށް  ޅުން ބޭނުންވާ ވަގުތެއް ޖެހުނީމާގެންދަނީ އެ ބޭފު

ޓީތަކުގެ މީހުންަނުށް ވެސް އެކަކު އަނެކަކުަށް ވެސް ިހަތުްށ އައިހާ އެއްޗެއް ގޮވަމުން. އެއްވެސް މީހަކު ވިސްނާކުަށް ޕާ

ވެސް ހަމަ ވަަރުްށ  އަޅުގަނޑު ،. އެހެންނަމަވެސްނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ބޭނުމެއް ނެތް މިކަން ރަނގަޅުކުޮށްދޭަކުށްއަޅުގަ

މި ބިލު ފަރުމާކުޮށް ފޮނުީވތީ. ސަރުކާރުން އެކަނި ކުރަންޖެހޭ  ދަންނަވަން ރުސަރުކާރުަށް ުޝކު އިއެކީގަ އިޚުލާޞްތެިރކަމާ

ަނުށް ބިލު ުހުަށހަޅައިގެން ކަންކަން ކުރުން ކަމެއް މި ތަ އޮތް އި މި މަޖިލީހުަށް ލާޒިމުޮކުށްފަ ޤާނޫނުއަސާސީގައި، ކަމެއް ނޫން

މެކޭ ބުނުމަކީ ވެސް އެއީ ކުުށެއް ނޫން. މި ކަ އެއީ. އެކަން ނުކުޮށް ތިބުމަީކ އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ކުރެވިަފއިވާ ގޯސް 

ން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނުަށް އޮވެގެ  އަތުގެ ގާނޫނަކާއިޖުރާ އަދި ޖިނާޢީ ،ބެހޭ ބިަލކާއި ކާރާއްޖޭގައި ހެއް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ވެރިން މި ދެކެނީ ފަނޑިޔާރުން އެ  ،އިމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސްލުއިންޞާފެއް ޤާދުޢަ

ފުގެ ދާއިރާ އެންމެ އްސި ކަމުގައި ވާނަމަ ޢަދުލުއިންޞާގޮަތުްށ ޙުުކމްތައް ބަދަލުކުރަމުން ނުގެންގޮ ޅުން ބޭނުންވާބޭފު

ުށް މި ެފުށިގެން އައި ސިޔާސީ އަޅުގަނޑުމެންނަ  ،ކަމުަށް. އެހެންނަމަވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ރަނގަޅުނުވެ ހިނގައިދާނެ

ހުިރތޯ. އަޅުގަނޑުގެ ުށް އެބަކަމެއް ބަރާބަރަ އްގެ ތެރޭގައި ހުންނުަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާޢެގެ ތެރޭގައި އިސްލާމީ މުޖުތަމަވަރު އޮއި

ލާ ބިއްލޫރި އިންނަ މީހާ މޭޒުމަތީގައި އަނބުރައިއެބަހުރި ފުލުްސ އޮފީހުގައި  އިމާޒީއުަށް ޖެހިލާއިރުގައި ހެކިބަސް ނަގާފަ

ކޯޓަުްށ ގެންދިޔައިމަ އެގޮތަުްށ މުަށް ނިމުނީއޭ. ދެން ފުލުސްކަ މިހާރު ކަޭލ މިކަން ކުރި ،ބަރެއް އެނބުރި ހުއްޓުނީމަ އާނ

ސް މި އަންނަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާއި ަފހު މިއަދު އަނެއްކާވެދިއުމުަށްޒަމާން މާޒީވެ  އެބަހުރި. އެ އިކޮުށްފަޙުކުމް ކޯޓުން
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 ކުުްށކުރާ މީހަކަުށް  ޖިނާޢީކުަށް ވެގެން އެބަދޭ. މީހަކު ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން މީހަކު ވަގައެންމެ އަޑުގަދަ ނޫހުން ނިންމާ 

 ،އެބައޮތް އިއަޅުގަނޑުމެންނުަށް އަންގަވާފަهللا މާތް އިނުގަ . ކީރިތި އަދި ުޤރުއާވެގެން އެބަދޭ. އެއީ މިއަދުގެ ސިޔާސީ ފިކުރު

އެންމެ ފަހުގެ  އި ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުަށް. ަރސޫލުން ފޮނުއްވައި އަދި ޤުރުއާން ބާވައިލައްވައި،ދުނިޔޭގެ ބިމުގަ

އި އެކީގަ  އާވަނީ އެކަން ކުރުމަުށް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ޑިމޮކްރަސީ އިއްޔަތްޮކުްށފައްޔާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ވަސިބިނަ

އުސޫލުން ، މިނިމަސް ކައި އެކަކު އަނެކަކަކަުށް ވަަގުށް ގޮވައި، ވަރުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މި ފުެށުނު އާ އޮއި 

ބާއޭ. މިއަދު ވެސް ގޮތަަކުށް ކުރެވިދާނެ އަރަނީ އަޅުގަނޑުމެންނުަށް މިކަން ރަނގަޅުނޑު ިހތުަށްކެނޑިގެންދާއިރުގައި އަޅުގަ

ނގޭ. އެއީ އެއް ސިޔާސީ ފިުކރުގެ މީހުން އަނެއް ސިޔާސީ . އަޅުގަނޑުަށް އެ ދާނެ މި ވާހަކަތައްތަނުގައި އަޑުއިވިގެން މި

. އަޅުގަނޑު ވާ އެހެން ބުނާކުަށނެތީމު. ހެކިބަސް ހިނގާނެފިކުރުގެ މީހުންަނުށް ވަގުަށް ޮގވުމުގެ ބައި ވަރުަށް ރަނގަޅުްަށ 

ގޮސް އެންމެ އި ނޫޅެވިގެންއެކީގަ އަނބިދަރިންނާ، ކުރާ މަސައްކަތާއިކާންބޯން، ނުންގޮސް އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއިނެގިނެގީ

 އި ހަކަ ރަނގަޅު ގޮތެއްގަމިއަދުގެ ހާަލތަކީ. އަޅުގަނޑު އެކަމަކު މި ވާ މިއީމިހިރީ.  އިފަހުން ޕާޓީއަކުން ެވސް ބޭރުކޮުްށފަ

ގެ ދައްކަން ތެދުވެ ދައްކައިފިއްޔާ ވާނީ ގޯސް އެއްޗަކުަށް. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުޮށްދޭންވީ މި ރާއްޖޭ 

ކަންކަން ކަނޑައެޅުން. އެކަމަކު މި ރާއްޖޭގައި މިއަދު ވެސް ފަނޑިޔާރުންނުަށް  އިބެހޭ ގާނޫނުގަ  ރައްޔިތުންނުަށްޓަކައި ހެއްކާ

އަންގާފައިވާ هللا މިސާލަކަުްށ ޒިނޭގެ މައްސަލައިގައި ހެކިބަްސ ސާިބތުކުުރމުގައި މާތް  .ހޭ އެބަހުރިވެސް އެނގެންޖެ

 ،އެއްޗެއްގެ މައްސަލައިގައިބިތުވާ ގޮތް. އެކަމަކު މަްސުތވާއުސޫލުތަކާއި އަދި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުން ކަްނކަްނ ސާ

ވަޒީރަކުަށް ހުންނަ މީހަަކުްށ  އި އްސަލައިގައި އެއިރެއްގަ ކަމެއްގެ މަ މިސާލަކުަށް ރަލުގެ މައްސަލައިގައި ނުވަތަ އެހެން

މިހާުރ  ހޫނ،އޭނަ އަމިއްލައުަށް ނުކުމެ އަންގަފާނެ  ،މިގޮތުަށޭ. ބުނީމަ ުކމް ކަނޑައަޅަންވީފެނިދާނެ ތިމަންނަ މިހާުރ ޙު

އުސޫލެއް ނޫން.  ބަހައްޓަންވީއޭ. އެކަމަުކ އެއީ އަދިއި ގޮތުން ޙުކުމް އަންނާނީ މިގޮތުަށޭ. ދަންޖައްސާފަ ބެހޭ ރަލާ

ހުިރހާ ބާވަތެއްގެ ުކުްށކުރާ  ،ކުރާ މީހުންނާއިވައްކަން ،ކުރާ މީހުްނނާއިމަސްތުާވތަެކތި ބޭނުން، ބޯ މީހުންނާއިއި ރާދުނިޔޭގަ

އި މަރުވުމުްަށފަހުގަ. އެކަކު ވެސް އެއަކުން ބަރީޢަވެގެނެއް ނުވޭ. އެންމެ ފަހުގެ މަރުޙަލާއަކީ، މީހުން ވެސް އެބައުޅޭ

 ގުަށް ގޮވައި،އަޅުގަނޑުމެން އަނގަފުރާ މީހުންނުަށް ވަ .ރަަތުށް މީހާ ހާޒިރުކުރެވޭ ދުވަސްގެ ޙަޟް هللا ރައްވައިޤިޔާމަތްކު

މިލިއަނުން ލާރި  22 ،މިލިއަނުން 21 ކަމަުްށ ގޮވައި، ޒިނޭގެ ދަރިން ތިބި އި ޒިނޭގެ ބަދުނާމު އަޅުވައި،މީހުންގެ ބޮލުގަ

 އި ފެނޭ މާލޭ މަގުމަީތގައެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނުަށްބަލައިލީމަ އެބަ އެނގޭ،  މީހުންގެ ހާލު އަމިއްލައުަށް ކެއި ވާހަަކ ދައްކާ

 އި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެން އަޅައި އައްޑޫގަ އި ތިބި ީމހުންމިގޮތް ހަާދފައްކައި، އެގޮތްރިސޯޓު ވި މުދާ އިފްލާސްޮކުށް، 

 .ރު މީ ހުރި މަންޒަ އިފެނިފަ .ންކުޮށްގެންއާއި މުދާ ބޭނުުރ ގެ ގަނެފައި ދައުލަތުގެ ފައިސާހަތަ އިލަންކާގަ އި ނިމޭއިރުގަ 

ތަކުގައި މައްސަލަ  ނޫންތޯއޭ ޖިނާޢީޅުގަނޑުމެން މަސައްަކްތކުރަންވީއޭގެ ބަދަލުގައި އަ ކަަމކު.ވަކި ސަރުކާރެއް ނެްތ މި 

ްތތަަކުށް ފަރާ އެހެން ފުުލހުންާނއި އަދި ޖިނާޢީ ކަންކަން ތަޙުޤީޤުކުާރ  ައދި މާފުކުރައްވާތި!، ފުލުހުންނާއި، ސިފައިންނާ

ދެވެން އޮތް ލުޔެއް ދިނުމުަށްޓަކައި. އަޅުގަނޑު ދެކެން ބޭނުންވާ މަންޒަރަކީ، މިނިވަނެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވީމަ މި ވާހަކަ 
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އުަށް ސީދާ ފޯަކްސކުޮށްގެން ރައްޔިތުން ކަންކަން ނުންވާ މަންޒަރަކީ، މި މައްސަލަމި ދައްކާލަނީ. އަޅުގަނޑު ދެކެން ބޭ

 ވަގުަށް ނުގޮވައި،ން. އެަކމުަށްޓަކައި ނޫޅު އިންގެ ރޫހާނީ ލީޑަރުންގެ މަސައްކަތުގެ ވާަހކައިގަ ރަނގަޅުކުޮށްގެން ތިމާމެ

ަޢމަލުކުރެވޭ އެއްޗަކުަށް ވުން.  މިއުަށްޓަކައި ގޮތަކުަށް ވެގެން ރައްޔިތުންނުަށް ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި މި ބިލުން ރަނގަޅު

. ގާނޫނެއް ނުދޭ  އިނާ ދީފަތަ ، މުސާރަޔާއި ،ުށް ގޮނޑިޔާއިމަގުގައި. ފަނޑިޔާރުންނަނޑިޔާރުން ތިބޭނީ ހަމައޭރުަށް ފަ

ނުވާނެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަރާބަރުަށް މުސާރަ ނަގާފައި އެހެންވީމާ، ކޯޗަކަުްށޯތ ވާނީ؟ އެކަން އެގޮތުަށް ހިނގައިގެން

އި. އެއީ ންގަވާ އެންމެ ކުރީގަނަމުސާރަދެވަޑައިގަންނަވަންޖެހެނީ އެހެން ބަޔަކު ކޯރަމް ހަމަކުރީމަ. އެކަމަކު، ުށް ވެތަނަ މި

އްޔާ މަޖިލީހުގެ ބައެއް ޕާޓީތަކުގެ ިފކުރު ހުންނަ ގޮތް މިއީ. ހެކިބަސް ހޯދަން ބަޔަުކ އަތުވެއްޖެ ރަނގަޅު ގޮްތތޯ؟

. ސިޔާސީ ފިކުރެއް އަދި ވަނީ ައހަރު މި 4އަހަރު،  3ވެގެންދާނީ. ދޮޅު އަހަރު، ތޯއްޗެއް މީގެ ނުބައިމުވައްޒަފުން 

އިމު ގަ ތަނުަށް ާހޒިރުވެލައިގެން މިކަން ކުޮށްލުމަކީ ނަގާ މުސާރައިން  މި ގަޑިއުަށްކަމަކު މި މަޖިލިސް ފެުށޭ ނުބައިވިއެއް

 ކަމެއް ކަންނޭނގެ ރައްޔިތުންނުަށް މި މައްސަަކތް... ރައްޔިތުން އަތުން ދޭ އެއްޗަކުން ޙައްޤުވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އްޒަތްތެިރ އި މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަރު މި އަރުވަނީ އްޒަތްތެރި މެންަބރުޝުކުރިއްޔާ އި 

 ުށް.ޢާޡިމަ  ޢަލީ

 

 ޢާޡިމް ވާަހކަދެއްކެވުން: ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ވާހަކަ ބުނާނެ. ކުރާ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ލާރިކަންޏާ ލާރިކާ ވާހަކަ ބުނާނެ. ވައްކަންކުރަންޏާ ވައްކަން

ދާނެ. އްމުކުޮށް މުޖުތަމަޢުގައި ވެސް ދައްކަމުންން ތިބި ވާހަކަ މިތާ ދައްކާނެ. އާ ނަހަލާލު ދަރީން ތިބިއްޔާ ނަހަލާލު ދަރީ

ދާ ވަގުތުގައި ވަތަ ަބހުސްކުރަމުންބެހޭ ގާނޫނުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާއިރު ނު އްޒަތްެތރި ރައީސް، ހެއްކާ އި

އެ ވާހަކައެއް ދައްކަންޖެހޭ މިއަދު  ޖެހޭ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން އެބައަޅުގަނޑުމެން އެބަ އަލިއަޅުވާލަން އަޅުގަނޑުަށް ހީވަނީ

 މަރުޙަލާގައި ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގެއަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޙުޤީޤު .މެދު މި ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުގޭގެ ާހލަތު އޮތް މިންވަރާ

، ދުލުވެރި އްޖޭގައި ޢަރާ އެ ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ. މި .ކުރުކުރަންޖެހޭފި ދު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނާލައިމެ ގޮތާ

އުޅެނީ  ފުވެރި ޙުކުެމއް ނުކުރެވިގެން މިއިންސާ، ުދލުވެރިއުޅެނީ، ޢަ ފުވެރި ޝަރީަޢތެއް ުނކުރެވިގެން މިއިންސާ

ގާނޫނެއް ނެތިގެނެއް ނޫން.  ން.މިންތަކެއް ނެތިގެނެއް ނޫ ،ހަަމތަކެއް ،ފަހަރެއްގައި ވެސް މި ޤައުމުގައި އުސޫލުތަކެއް

އަޅުގަނޑުމެންނުަށް  ކީގެ ގާނޫނެއް ނެތިގެނެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ނޫނުއަސާސީއެއް ނެތިގެނެއް ނޫން. ހެޤާ

ފުވެރި ޝަރީޢަތެއް އިއްޒަތްެތރި ރައީސް އިންސާ، އަޅުގަނޑުަށް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އުޅޭ މައްސަލައަކީ ދިމާވެގެން މި

ނީ އުޅެ ޢަދުލުވެރި ޙުުކމެއް ނުކުރެވިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މި ،ފުވެރިއިންސާ، އުޅެނީ ނުކުރެވިގެން މި
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 ނުަށް ިމހާރު ތިބި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަނޑިޔާރުން ހަަމތަކާ ދީނުގެ އުސޫލުތަކާއިއަޅުގަނޑުމެންގެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް 

ވެރިޔަކުަށް  ،ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އަދި އެއާއެކު .ޙަޤީޤަތުގައި އެކަން ގަބޫލުނުކުރެވޭތީވެ

ދީނުގެ އުސޫލުތަަކުށް އެއްގޮތަަކުށްވެސް ވަގު ރައީސް ޔާމީން ޙަޤީޤަތުގައި އިސްލާމް  ންނެވި ރައީސް ޔާމީން،ހު

މިއަދުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ  ދީން ދެކެ ޖެހިލުމެއް ،އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންވާނެ އިޙްތިރާމުނުކުރާތީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން ދީނީ ވާހަކަ ިކތަންމެ ވަރަކުަށް ވެސް ދެއްކިދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން 

ދީނުގައި އޮތް ގޮތުަށް ކަންކަްނ ކުރުމުގެ ވާހަކަ ކިތަްނމެ ވަރަކުަށް ވެސް ދެއްކިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެ ކަމެއް 

 ،އަމިއްލަ ކުރިއެރުމުަށް ،އުަށް ވިސްނުމާއެކުންޖެހޭނެ އަމިއްލަ މާއްދީ ފައިދާދަނީ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަ ން މިނިމިގެ

ފިކުރު މި  ،ފަނޑިޔާރުންގެ ވިސްނުން ،ޖީބުަށް ބަރުވާނެ ގޮތުަށް ކަްނަކން ކުޮށް ނިންމާލުމުަށް އަބަދުވެސް ފަނޑިޔާރުގޭގެ

މިގޮތުަށް.  .ފަާރްތތަކުގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު މި ހުންނަނީ ހަމަ މި ބައްޓަމުަށް ހުންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޙުޤީޤުކުރާ

، ފުވެރި ޝަރީަޢްތތަކެއް ނުކުރެވިންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިންސާއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ގަބޫލުކުރަ

. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭގެ އުޅެނީ މިފަދަ މައްސަލަތަކައިގެންކަން ފުވެރި ޙުކުމެއް ނުކުރެވިގެން މިއިންސާ

 7ހްަފތާއަކު  ،ގަޑިއިރު 24ދަނީ މެދު ކެނޑުމެއްނެތި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަންހެނުން އެ

އިސްލާމް  ކޮބައިތޯ .ދައުލަތުގެ މުދަލުން ވައްކަންކުރަމުން. ވައްކަންކުރަމުން ،ގަޑިއިރު ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން 24 ،ދުވަހު

؟ ފުވެރި ުޙކުމެއް ކުރެވޭނީކިހިނެްއތޯ އިންސާޖުތަމަޢެއްގައި އެހިސާބުން ނެތް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ މު ދީނުގެ ވާހަކަ؟

ގަބޫލުކުރާ ހެއްކަކަުްށ ވާނީ އެ ހެއްކަކީ ަކމުގައި ވީނަމަވެސް ކިތަންމެ ހެއްކެއް ުހުަށހެޅި ޢަދުލުވެރި ޙުކުމެއް ކުރެވޭނީ؟

މި ރާއްޖޭގައި ޝަރީޢަްތތަަކުްށ  .އްޒަތްތެރި ރައީސްކުރަންޖެހޭ. އިފިކުރު ޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނައިމިންވަރަަކުްށތޯ އަކިހާ

މިންގަނޑަކީ ވެސް ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާނުގެ ޖީބުަށް ވަންނަ ފައިސާގެ މިންވަރު. އުޫސލަކީ ވެސް،  ުހުށަެހޅޭ ހެއްކަކީ ވެސް،

ނެތި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  ނޑުމެއްމިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. މި ޙަޤީޤަތް އަޅުގަނޑުމެން މެދުކެ

ކޮންމެ  ،ކަުމގައި ވީނަމަވެސްރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާނެ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ހެއްކެއް ހުުަށހެޅި 

ނުގެ . ފަނޑިޔާރުމަނިކުފާުށްއެ ކަމެއް ނިމިގެންދާނީ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ގޮތަ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ރީނާއެއް ދެއްކި ޤަ

ނުދައްކަންވީ ސަބަެބއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ޑުމެން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވާހަކަ. މި އަޅުގަނންޖީބުަށް ވަންނަ ފައިސާގެ އަދަދު

މެދު އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވޭ.  ގޮތާ ދެއްކީމަ އަޅުގަނޑު ދެން ޝަރީޢަަތުށް ގެންދާ ަފހަރަކު ކަންވެގެންދާނެ މި ވާހަކަ

ވެސް، އަޅުގަނޑުމެން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން ތިބި ބައެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެހެންނަމަ

އަޅުގަނޑުމެން އެބަ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ އެބަ ދައްކަންޖެހޭ. 

އެބަ  ،އެއްގޮަތުށް ކުރަމުންދާ ނަމަ އުސޫލުތަކާއިސްލާމް ދީނުގެ ތްތަްއ ގަބޫލުކުރަންޖެޭހ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝަރީޢަ

ޝަރީަޢްތކުރުމުގެ  ،ެދ ުފުްށ ފެންނާެނ ގޮަތުށް ،އޮންނަންޖެހޭ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނުަށް ފެންނާނެ ގޮަތުށް

ރޭގައި މިއަދު ޝަރީޢަްތކުރަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެ، އް ވަކިވެފަ. އެނގެން. އެހެންނަމަވެސްމިންގަނޑުތަކާއި އިންތަ
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ދަނީ ފިލާ ތިބެ. ފޮރުވިގެން ތިބި. ހެކިދޭ މީހާ ެހކިދެނީ ފިލާ އިނދެގެން. ކީއްވެގެންތޯ އެކަން ކުރަން  ން ވެސް މި މުޅި

ބޭނުންވާ ގޮތުަށް ކަންކަން ކުރުމުގެ  ގޮތަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ފަނޑިޔާރުމަނިކުފާނު މަޖުބޫރުވާ އެކަން ކުރަން؟ ދިމާވަނީ

ކުރަމުންދާ  އަދި ފަނޑިޔާރުަށް އޭނާގެ ވަޒީފާގެ ބިރު އޮންނަލެއް ބޮޑުކަމުން. އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާމީ ޝަރީަޢތް ،ނުންވިސް

ދެ  ،ގޮތުަށް ހާމަަކން ބޮޑު ،ގޮތުަށް ރައްޔިތުންނުަށް ފެންނާނެ ،ނަމަ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނުަށް

ރެވެންޖޭހެނެ. އެެހންނަމަވެސް، ިހތާމަޔަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ުފުށް ފެންނަ ގޮަތުށް އެބަ ޝަީރަޢތްކު

އަންނަނީ ހުކުުރ ދުވަހެއްގައި. ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގައި. ދަންވަރުގެ  ޙުކުމްކުރާ ިހސާބުަށް މި ،ޝަރީަޢތްޮކުށް 

ްތކުރުމުގެ ޙަޤީޤަތުގައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ވަގުތުގައި. ފަިތހުގެ ވަގުތުގައި. މީހުން ނިދާފައި ތިއްބާ. މިގޮަތުށް ޝަރީޢަ 

ދޭ ގޮތާ ދިމާ  ދިނީމަ އުަށް އޮޅުވާލުން. ހެކިން ހެކިބަސްރާ ޝަރީަޢތް އޮޅުވާލުން. މީޑިޔާ ރައްޔިތުންނުަށް އެ ކު ،ބޭނުމަކީ

 އިދިކޮޅުަށް ކަންކަން ނިންމުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި ދާއިރާގެ ޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުރައިދޫއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޝުކުރިއްޔާ އި 

 ފަލާޙުަށް. އިބްރާހީމް

 

 ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުރައިދޫ

ޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަ މިއަދަކީ މި މަޖިލީހުަށް ހުުަށހެިޅފައިވާ ބިލުތަކުގެ ެތރެއިން ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ،

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަށް މިއަދު ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން ުހުަށަހޅާފަިއ  ހުުަށެހިޅގެންދާ ދުވަހެކޭ. އާދެ، މު ބިލެއްވަރުަށް މުހިއް

ރައްޔިތުން  ބެޭހ ބިލަކީ، ިދވެހި ރައްޔިތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮުޅަތކުގައި އެންމެ ބާރުލާފައި ވާ ހެއްކާ މި

އުަށް އެންމެ ބޮޑު ބާރެއްލާފައި އަޑުހަރުކުޮށް ގޮވާ ވާހަކަ ފުގެ ވާހަަކ. މިޞާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިން އްކާ އެއް ވާހަކައެއީ ދަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީއުަށް ވަކާލާތު ގޮތުގައި  ގެސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ،ބަޔަކުަށް ވާނީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއް

މި  ދިނުމާ،. އެމް.ޑީ.ޕީ އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ފެނިގެންދިޔައީ ކޯޓުތަކާިއ އަދި ހެކިބަސްޕީކަމުގައި އަބަދުވެސް ކުރާ އެމް.ޑީ.

މާއްދާގެ  147އްޒަތްތެރި ރައީސް، . އި ހުރިހާ ކަމެއް މަގުމަތިން ކުރާ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި. އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް

 އިރާއެއް،ރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދާދިވެހި ސަރުކާ ،ދަންނަވާނީބެހޭ ބިލަކީ އަޅުގަނޑު  މައްޗުަށް އެކުލެވިފައިވާ މި ހެއްކާ

ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ  އެންމެ މި ޒަމާނުގެ ގޮތަުްށ މި ދާއިރާތައް ބަދަލުކުރުމުަށް ،އިރާއެއް ތަރައްޤީކޮުށް ހުރިހާ ދާ

އްޒަތްތެރި އި ވެސް އަދުގެ  ޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމައަދު އެބަ އަންގައިދޭ. މި ކަމުަށްކަން އަޅުގަނޑުމެންނުަށް މިމުހިއްމު

 ،ލާނީދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވައި އެކު ޝުކުރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ދިވެހި ސަރުކާަރުށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާ

މި ތަންތަން  އި އެފް.އޭ.އެމްއާއެނގި ސާފުވެފައިވާ ކަންތަްއތަޭކ، އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނުަށް ވެސް 
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މި  ޚިޔާނާތާ،ކަން. މި ހުރިހާ ވައްކަމާއި، ކުރިއެއް ރައީސުން މުއްޖަހާފައި އެ ތަްނތަނުން ފަިއސާ ބޭނުންހިންގި ބަ

އެހެްނ މު ިބލުތަުކގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖޭގެ ކުުށެއް ނެތް ރައީސުންނާއި ޅޭ ިމފަދަ މުހިއްކަންކަން ވެފައި މި ތަަނުށް ުހުަށހެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު  ރި ކަެމއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ހިތާމަހު މަކީވުބަދުނާމު އެޅުބޭފުޅުންގެ ބޮލުގައި ވަގު

ދިވެހި   ،ނޫންނަމަ އެ ތަްނތަަނުށް މި ގެނެވޭ ބަދަުލތަކަީކ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ،މިއަދު ބައްޓަންކުރެވެމުން މި ދަނީ

ހަމައެއާއެކު، އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި  ސަރުކާރުން ވަރުަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ގެންނަމުންދާ ބަދަލުތަކެކޭ. އަދި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މި ބިލަުްށ ވަކާލާތުކުރާ ހުރިހާ ޭބފުޅުްނ ވެސް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ  ،ފާހަަގޮކުށްލަން

ވަރުަށް ބިލުަށް  ވާަހކަފުޅުދައްކަވާފައިވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ މިކުރިން  މީގެ ގައި މި ބިލުަށް ތާއީދުކުރައްވާނެ. ގޮތު

އަޅުގަނޑު ހަމަ އިލްތިމާސްޮކުށްލަން ބޭނުން، މި ބިލުަށް ވާހަަކފުޅުދެއްކެވުމުގެ  . އެހެންނަމަވެސް،ބޮޑުަށް ތާއީދުކުރައްވާފަ

ބަދަލުގައި މިތާނގައި ވާހަކަފުުޅދައްކަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި އަދުގެ ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްޮކުށް އެ ކިޔާ ހަޑިުހުތުރ 

ަކކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރައްޔިތުންނުަށް ބަލައިގަންނަން ވަރުަށް އުނދަގޫ ކަންތައްތަަކުށް ވާނޭ. މި ބިލުަށް މާ ވާހަަކތަ

ދިގު ވާހަކަތަކެއް ނުދައްކައި، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލުަށް ބައެއް ބަދަލުތައް، އިޞްލާޙުތައް 

އެއްގޮތުަށް ކޭ ދާއޫދެ ޖަޢުފަރުގަނޑުގެ އަތޮޅުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގެންނަންޖެހޭކަން އަޅުގަނޑު ވެސް، އަޅު

ފާހަަގކުރަމުން، އަޅުގަނޑު މާ ދިގު ވާހަކައެއް މިއަދު ނުދައްކާ އަޅުގަނޑުަށް ދެއްވި ފުރުޞަަތުށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން 

 އަޅުގަނޑު ވެސް ވަކިވެލާނަން. ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް.

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

 މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ތޮއްޑޫޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ުށް.ޙަސަނަ އިބްރާހީމް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ތޮއްޑޫ

މިދާ ހެއްކާ ެބހޭ ގާނޫަނުށް އަޅުގަނޑު ވެސް ފުިރހަމައުްަށ  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ހުުށަެހޅިގެން

ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. މިކަހަލަ ކޮންމެ ބިލަީކ، ގާޫނނަކީ ވަރުަށް ުމހިއްމު އެއްޗެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. 

ކުގައި ވެސް ކަމާ ެބހޭ އެހެންނަމަވެސް، ިހތާމަޔާ އެކު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ، ެހިކ ލިބިފައި ހުރި ބައެއް މައްސަލަތަ

ފަާރްތތަކުން ޢަަމލުކުރަމުންނުދާކަން. އަޅުގަނޑުމެން ކިތަންމެ ބޮޑު ގާނޫނެއް ފާސްކުރިޔަްސ، ކިތަންމެ ދިގު ބަހުސެއް 

ކުރިޔަސް، ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަާރތްތައް ޒިންމާދާރުކަމާ އެކު ޢަމަލުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ލާޒިމުކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން. 

ބަލާއިރު، ޕޮލިހުން ނެރޭ ރިޕޯޓުތަކާއި އެވިޑެންސްތަކުަށް ބަާލފައި ބައެއް ކަންކަމުގައި ކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް އެގޮތުން 

މުއައްސަސާއަކުން، އެއްވެސް ަފރާތަކުން އެއްވެސް ބަހެއް ނުބުނެ ހިމޭނުން ތިބުމަކީ މިފަދަ ގާނޫނެއް ވުޖޫދުަށް ގެނައުމުގެ 

އި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް ގޮތުގައި، ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ބޭނުންތެިރކަން ކެނޑިގެންދާ ކަމެއް ކަމުގަ 
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ކުޅޭކުޅޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެއްވެސް ތާކުންާތކުުނޖެހޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނުަށް 

ކިދޭން ބިރުގަންނާކުްަށނުޖެހޭނެ. ޤަދުލުއިންޞާފު ދައްކަމުން މި ގެންދަނީ ޚުދު އަޅުގަނޑުމެން. ވަރުަށް ބޮޑު ެތދުފުޅެއް. ހެ

ޤާއިމުކުރަން ބިރުގަންނާކުަށްނުޖެހޭނެ. ޙައްޤުބަސް ބުނަން ބިރުގަންނާަކުށްނުޖެހޭނެ. އެކަމަކު އެންމެ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއްގައި 

މެ ީރތި އިބާރާތަކުްނ މި ތިބީ އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. އެކަން ވަރަުށް ސާުފޮކުށް ދުލުން ކިތަން

އަޅުގަނޑުމެން ފުަށުވިޮކުށް ެގންދިޔަޔަސް ވަރުަށް ސާފުޮކުްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންަނުށް އެނގޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ޕާޓީތަކާއި އަޅުގަނޑުމެން ާތއީދުކުރާ ގޮްތތަކާއި އަޅުގަނޑުމެން މި ޤާނޫނުއަސާސީ ބޭނުން ގޮތަަކުށް މޮޑިފައިޮކުްށ، 

ކަމީ މިއަދު ދެބަސްވެވެން ނެތް ޙަޤީަޤތެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަން މިހެން ވާ ކަމުަށް ބައްޓަންކުރަމުންދާ

ގަބޫލުކުރައްވަން މަނިކުފާނަުށް ވެސް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، އަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ ހަުފތާގައި 

ބިލެއް. ވައްކަންކުރުމާއި، ރާބުއިމާއި، ޒިނޭކުރުމާއި،  ފާސްޮކުށްިލ ގާނޫނުން އެނގުނީ ކޯއްޗެއްތޯ؟ އިންތިޚާުބތަާކ ބެހޭ

ޖުވާކުޅުމާއި، މަގުފޭރުމާ، މި ހުރިާހ ކަމަަކުށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު ކުުށެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނުަށް މި ފާސްކުރެވުނީ 

ތުން ވޯޓުލައިގެން، އަހަުރ ފުރިގެންދާ މީހާައުށް އަޅުގަނޑުމެން އަ 65އަހަުރ ފުރިގެންދިއުން.  65މީހެއްގެ އުމުރުން 

އްޖޭގެ އެއްވެސް؛ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުަށް ކުރިމަތިލެވޭ އެއްވެސް އިންތިޚާބެއްގައި ބައިވެރިނުވެވޭ ގޮތުަށް ފާްސކުރީ. ރާ

އެއާ ޖެހިގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ފާސްޮކުށްލީ ލުއިދިނުމުގެ ގޮތުން މި ބާވަތުގެ ބޮޑެތި ކުުށްަތއް؛ ނަންގަނެވެދިޔަ، މި ބުނި 

ަކުށް އަރައިގަނެފައި ތިބި މީހުންނުަށް ވެސް ފުރުޞަުތ ހުޅުވާލަނީ. ކޮބައިތޯ އިންސާފު؟ ކޮބައިތޯ ޤާނޫނުއަސާސީ ކުުްށތަ 

ހިމާޔަތްކުރުން؟ ކޮބައިޯތ އަޅުގަނޑުމެން މި ދެކެން ބޭނުންވާ ދުވަސް؟ އެހެންވީމާ، ވާހަކައަުކން، ދައްކާލާ ވާަހކައަކުން، 

ުށް ެނތް. މިކަން ޙައްލުކުރެވެން އޮތީ، މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބުނާ ބަހަކުން މިކަމެއް ޙައްލުކުރެވޭކަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި، އެންމެހައި ފަާރްތތައް ގުޅިގެން، މި މަޖިލީހުން ޒިންމާ ނަގައިގެން. އެހެންވީމާ، ބިރުގަންނަންވީ 

ގަނޑުމެން. އޭރުން ޤައުމު އިޞްލާޙުވީ. މީގައި އިތުރު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. ގާނޫނު ފާސްކުރަން ޖެހިލުންވާންވީ އަޅު

އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ، ފަނޑިޔާރުންނެއް، މިނިވަން މުއައްސަސާަތކެއް، މިނިސްޓަރުންނެއް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެއް، 

ޅުގަނޑުމެން މި ތަނުން އެއްވެސް ފަްނތިއެއް ކިޔާަކުށް ބޭނުމެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމުަށް ގެއްލުންވާ ކޮންމެ ބިލެއް އަ

ބޮއިކޮޓުކުރަންޖެހޭނެ. ބޭރުކުރަންޖެހޭނެ. އެކަންކަން ނުކުޮށް ތިބެ އަޅުގަނޑުމެން ބިރުގަންނަންވީއޭ، ކެތްތެރިވާންވީއޭ 

ކިޔަކަސް އެކަމެއް ޙައްލެއް ނުވާނެ. ވަރުަށް ސާފުޮކުށް އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ. މިއީ ޙަޤީޤަތް. މި ޙަޤީޤަތުަށް ރުޫޖޢަވެ، 

ން މިކަން ގެންދިޔައިމަ މިކަން އޮންނާނީ ރަނގަޅުަށް. އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ަކންބޮޑުވާކުަށް ވެސް ނުޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެ

އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ވެސް ބިރުގަންނާކުަށް ވެސް ނުޖެޭހނެ. ޢަދުލުއިންޞާފުން ދާނީ. ދިވެހި ދައުލަތް ވެސް ހިމާޔަތްވެގެންދާނީ. 

. ދެން މި ފެނުނީ އަޅުގަނޑުަށް، އެއްވެސް ހާލެއްގައި މިއީ ސިޔާސީ ވާހަކައެއް ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެސް ހިމާޔަތްވެގެންދާނީ

ނޫން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރުަށް ރަނގަޅުަށް މީޑިއާ ބަލަމުން މި ގެންދަނީ. އަންހެން ކަނބަލަަކުށް ފަރުދާޮކުށްގެން ސްކޫަލކަުްށ 

 އާއިން. ވަރުަށް ބޮޑަުްށ ޝުކުރިއްޔާ.ނުވަދެވޭ. ޖުވާކުޅޭ މީހުން ދެއްކިއިރު މި އޮތީ މޫނު ފަރުދާކޮުްށފައި މީޑި
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 އުަށް.ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު  މެންބަރު

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން: ހުމީފަ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހެއްކާއި ޑޮލަރުބޮނޑިއަކާ މި ދޭތި ބަހައްޓައިފި ކަަމުށް 

ވަނީ ނަމަ، ޑޮލަރުބޮނޑިއަކީ ހެކިަކމުގައި ނުފެންނަ ދުވަހެއް އައިމަ މެނުވީ ހެކީގެ މައްޗުަށް ބިނާކުޮށް ޙަޤީަޤތުގަިއ 

ކިއުޓުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނާންނާނެ. ރެވޭނެ ގޮތެއް ވެސް، އަދި ޕްރޮސެވެސް ނުކުރެވޭނެ. އަދި ތަޙުޤީޤުކު ޝަރީަޢތެއް

އަޅުގަނޑުމެން މިކަން މި ދެކެނީ މި ރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާއި އަދި މަދަނީ ނިޒާމު މަސައްކަތްކުރާ ގޮތުްނ 

ބަސްވާ ޙަޤީޤަތެއް، މި ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އިންސާުފ ވެސް. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ގިނަ ރައްޔިތުން އެއް

ރައްޔިތުންނުަށް ނުލިބޭކަން. އެ ބިނާވެގެންވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޑޮލަރުބޮނޑީގެ މައްޗައްކަން. އެއީ ހަމަ އެންމެން 

ތުން ފަންނީ ލަފާދޭން އެދިވަޑައިގަތީމާ، ވެސް ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް. ރާއްޖޭގެ މި ނިޒާމު އިޞްލާޙުކުރުމުަށް ޓަކައި ކޮމަންވެލް

މިކަމުަށް ފާޑުކީމާ ކޮމަންވެލްުތން ވަކިވެވަޑައިގަތީ. ހަމައެއާއެކުގައި އ.ދއިން މި ރާއްޖެއުަށް ފަންނީ އެހީތެިރކަން 

 ފޯރުޮކުށްދިނުމުަށް ދިރާާސތައް ހަދައި މި ތަނުަށް ފަންނީ ބޭބޭފުޅުން ވަޑައިގެން މިކަން ކުރީމަ އ.ދއުަށް ހެސްކިޔާފައި

ބަވާފައި ރުޅިއައިސް ސިޓީއެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފޮނުއްވެވީ. ތި ޭބފުޅުންަނުްށ ރަނގަޅުަށް ފެންނަން އެހެރީ މިހާރު ެވްސ 

އެ ޙަޤީޤަްތތައް ފެންނަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން، މަދަނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން 

ުށް އަޅުގަނޑުމެން ފާޑުކިޔާއިރު، ވަރުަށް ރަނގަަޅުށް މަސައްކަތްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ވެސް ކޯޓުަތކުގެ ފަނޑިޔާރުންނަ 

ފަނޑިޔާރުން އެބަ ތިބިކަން ފުރަތަމަ ކަމަަކުށް އަޅުގަނޑު ފާަހގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތަުްށ 

ނޑިޔާރުންތަކެއް. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ ފަނޑިޔާރުންގެ ވެސް ހުރަސްއަޅާ ފަނޑިޔާރުްނ އެބަ ތިއްބަވާ. މާ ބޮޑެތި ބިޔަ ފަ

ފަނޑިޔާރުންގެ ހިތުތެރޭގަިއ  އެ  ،. އެހެންނަމަވެސްކަން ވެސް ވަނީ ނިގުޅައިގަނެފަމުސްތަޤިއްލު ،މިނިވަންކަން

އެބަ ކުރަން.  ޅުންަނުށް އަޅުގަނޑުމެން އިޙްތިރާމުބޭފު ޓަކައި އެއިންސާފުވެރިކުޮށް ޝަީރަޢތެއް ކުރުމުގެ ހިތް އޮންނަ ކަމަުށް

އިނގިރޭސި ކަމަކީ،  ުނފެްނނަ އެއް ،ގެ ތެރެއިން ޙަޤީޤަތުގައި ނުފެންނަ ކަމަކީއްޖޭގެ މި ނިޒާމުރާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

، ކުރުމުގައިހެިކ، ޝަީރޢަތް ، ހަމަޖެހޭ އިންސާނެއްގެ އާއްމު ވިސްނުން  "ސަން ކަމުަށް ވާނަމަ "ރީޒަނަބަލް ޕާ ބަހުން ދަންނަވާ

ވެސް ނެތް ަކމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުަށް ރާއްޖޭގައި ހަމަ އެއްގޮތަަކުށް ނުކުރާކަން. އެއީ މި ބޭނުން ވަޒަންކުރުމުގައި 

ތަކުގައި އަދި ފަނޑިޔާރުގެ، ޒީބުތަކުގައި އީ ދުނިޔޭގެ ަތހުމި ،ފާހަަގކުރެވެނީ. ހަމަޖެހޭ އިންސާނެއްގެ އާއްމު ވިސްނުން

ގާނޫނަީކ އެއީ.  ،ކީއެންމެ ބޮޑުަށް އެޕްލައިކުރާ ހަމަޔަންމުމުގައި ހުރިާހ މިފަދަ މައްސަަލތައް ނިންމާ ފަރާްތަތކުން ނި

ތްހާ ހިނދަކު އަޅުގަނޑަުްށ ގޭގައި ނެނުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަނޑިޔާރުހަމަޖެހޭ އިންސާނެއްގެ އާއްމު ވިސްނުން. މި ވިސް

ހެނެއް އެކަން އެގޮތަުށް ކުރައްވާނެވެސް. އަދި  ހެންންނަވާނެބޭފުޅުންނަުްށ އެނގިވަޑައިގަ  ކުރަން އެހިއެއްނުވޭ ހެކި ވަޒަން
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 ،ނގޭ ކަމަކީއަޅުގަނޑުމެންނުަށް އެ، މު. އެހެންނަމަވެސްަފދަ ހެކީގެ ބިލެއް ވަރުަށް ުމިހއްމި ނުަށްވެސް. އަޅުގަނޑުމެން

 އިންސާފުވެރި ޝަރީަޢތެއް ކުުރމުގެ މިންގަނޑުތައް އެއީ މިހާރު ފަނޑިޔާރުން ހިތުދަސްވާނެ ެއއްޗެއް. އެއީ މުޅި ދުނިޔޭގައި 

ކުރާ ވަކީލުންނާއި، ގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްނިޒާމު މިހާރު ިހތުދަސް އެއްޗެއް. ފަނޑިޔާރުންނާއި އަދި އެ

މިދެންނެވިހެން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަަތކީ ކޮބައިކަން. މި  ވެސް ހިތުދަސްވާނެ އެއްޗެއް، ންނާއި، ފުލުހުން ޕްރޮސެކިއުޓަރު

ބޫލުނުވެ ބޫލުނުކުޮށް، ިހތުގެ އަޑިން ގަބޫލުނުކޮުްށ، އެޕްލައިކުރަން ގަގަނޑުމެން ގައަސާސް، މި ޕްރިންސިޕަލްަތއް އަޅު

ގެ ނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ. މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިޒާމު ނަމަވެސް މިއިން ކުރާ އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ބިލެއް ގެނައި

، ބުނާ މައިގަނޑު އަސާސް ތުގައި މި މިދެންނެވިހެން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަ ، ފެންނަނީ މިހެން. އެހެންވީމާ ތެރެއިން މި

ޖެހެނީ. މިކަން ދަސްވީމާ އޮޓަމެޓިކް  ކަން ފުަރތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދަސްކުރަން މިއުސޫލުތައް، އެ 

 އިންސާފުވެރި ޝަރަީޢތެއްގެ ނުކުރެވޭނެ. ުށް. އެނޫން ގޮތަަކުށް އެ އެޕްލައިނިމޭނީ ރަނގަޅަޮގސް ވެސް ކަްނތައްތައް  ގޮތަކުން

ވެސް  ނަމަ އެ ބަލައި ަވނީ ގޮަތުށް ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗުަށް ހެކި އައިއްސި ކަމުަށް އެއްގޮތް ނޫން މިންގަނޑުތަކާ

މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެގެން ދަސްކުރަންވީ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ، ނުގަނެވޭނެ. އެހެންވީމާ

 ވެސް ން އެއްގޮތަަކުށްތަ އެއްގޮތަކުަށް ނިންމޭ މައްސަލަ 2ބާވަެތއްގެ  ގެ ތެރެއިން އެއް މުޒާނި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ މި

މައްސަލަ  2ބާވަތެއްގެ  އެއް ބޭފުޅުން ހޯްއދަވާ! ފީނާ ަފާތފައި ހޯއްދަވާ! ނުގަންނަވާނެ. ތިއިއްޒަތްެތރި ރައީސް ފެނިވަޑައި 

ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުަށް  އެއް. ސަބަބަކީ، ނެ ތަނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކުަށް ނުފެންނާ ގޮތަަކުށް ނިމޭ އެއް

 އެ މިންގަނޑުަށް ފައްތައިގެން އުޅޭ  ނޑިއަކީ އެއީ ހެީކގެ ގޮތުގައި ބަލާބެލުން.ބޮހަމަ މިދެންނެވިހެން ޑޮލަރު، ފާހަަގކުރެވެނީ

 ކަަމުށް  މެ ގާތުން ަފުށާނެތް. އެން ވަގުތެއް ވެސް ،ނަމަ ވަނީ ފައްޓާ ކަމަުށް  ޅުގަނޑު ކުޑަކުޑަ އެއް މިސާލަކުންތަން. އަ

ވަހެއްގައި ދޮރުމަތީގައި ހެނދުނުދަޅައިގައި ޒިރުވުމުަށް އައި ދުގަނޑު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހާ މިސާލަކުަށް އަޅު ،ނަމަ ވަނީ

ފުޓޭޖް އެހެރީ.  ދިނުމުަށް. ވީޑިޔޯަބހައްޓާފައި އަޅުގަނޑުަށް ހަމަލާދަންަވރުގައި މިހިރީ މީހަކު  ،ކުޮށްރާވައި އިންތިޒާމު

ބަލާފައި  ހެއްކަންމީނައޭ ހަމަލާދިނީ ވީޑިޔޯ ފުޓޭޖުން. މި ބުނަން  ޅުގަނޑު ދިރިދުނިޔޭގައި އެބަހުރި. އަޅުގަނޑު އެބަ އަ

ޑީގެ ނބޮ ގޮތުަށް. ޑޮލަރު މިކަން ހިނގަނީ މި ، ޤެއް އޮތީކީއެއް ނޫން. އެހެންވީމާހިންގުނު ތަޙުޤީ ،ތެއްމިއަދު ކުރެވުނު ޝަރީޢަ

މީހުންަނުށް ދައްކާ، ފަނޑިޔާރުންނުަށް  އެ ،އެކުގައި ނުފޫޒުގަދަ ސިޔާސީ މީހުންހަމައެއާ ޗުަށް މިކަން ހިނގަނީ. އަދި މައް

ކުރާ ފަރާްތަތކުގެ މައްޗުަށް ވެސް އްޗުަށް މިކަން ހިނގަނީ. ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާްތތަާކއި، ޕްރޮސެކިއުޓުދައްކާ ބިރެއްގެ މަ 

ކުަރން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން މިކަން ބަދަލުަކުށް ނޫން. ދަނީ. އިންސާފުވެރި ގޮތަބިރެއްގެ މައްޗުަށް މިކަން ހިނގައި ދައްކާ

 ނުބެލޭނެ ދުވަހެއް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ހޯދަންޖެހޭ.ގޮތުގައި ހެކީގެ އެއީ ޑިއަކީ ނބޮއެބަޖެހޭ. މިދެންނެވިހެން ޑޮލަރު 

 

 ރިޔާސަތުން  ވާހަކަދެއްކެވުން:
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އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުުީށ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ  ތު މިޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދުަށް. 

 

 ކުޅުދުއްުފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވެއްޖެ. ޖިނާޢީ  ހަރުއަުެށއްކަ އަ ،ކުރުމުަށް ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ަހތެއްކަ މު ހަރުދަނާދުލުގެ ނިޒާދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖިނާޢީ އަ 

ނެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަަމުށް ގާނޫ 3ބިލެއް،  3ކުރުމުަށް ވާަހކަދައްކާ ކޮންމެ ަފހަެރއްގައި ވެސް ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ

ންނަ ކަމުަށް އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ގާނޫނެއްގެ މައްޗުަށް ބިނާވެފައި އޮ 3އެ  ދުލުގެ ނިޒާމުމުޅި ޖިާނޢީ ޢަ ، ކެވިދެވާހަކަ

އަތުގެ ބިލު ދެން ޖިނާޢީ އިޖުރާ ލު ތަްނކޮޅެއް ކުރިން ފާސްެވގެންހިނގައްޖެ. ޕީނަލް ކޯޑު؛ފުަށައިފި. އެއް ބި ބޫލުކުރެވެންގަ

ކުރަމުންދަނީ. ޢަމަލު .ވެފަ ވަނީ ގާނޫނީ ފޮތްބައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނި ގާނޫނުަށް ބިލު ވެސް މިހާރު 2ހިނގައްޖެ. އެ ފާސްވެގެން

އަދި  ،ވާނަމަ ކުރާ ކަަމުށްގާނޫނު އެކުގައި މަސައްކަތް 3މި ެބހޭ ބިލު. ހެއްކާ ؛ ވަނަ ތަބު 3ނަނީ އޭގެ އަން  މިއަދު މި

ގާނޫނު އޭގެ  3ުކރެވިގެން މި ރެއްވި ކަންކަމުަށް ވެްސ ރިޢާޔަތްމި މަޖިލީހުގެ ބައެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާަހގަކު

ުށް އަންނާނީ ހަމައެކަނި ހެޔޮ ބަދަލެއް ނޫން. ދުލުގެ ނިޒާމަޖިނާޢީ ޢަ، ވާނަމަ ުކރާ ކަމަުށްގައި މަސައްކަތް ރަނގަޅު ގޮތު

 41ބެހޭ ބިލު މީގެ  ޤިލާބީ ބަދަލެއް. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ހެއްކާރަނގަޅު ބަދަލެއް ނޫން. އަންނާނީ ރަނގަޅު އިން

އެއް ސަުފހާއާއި  1ގޮތުގައި އޮތީ އެންމެ ދޮޅު ސަފުހާެގ، ބެހޭ ގާނޫނެއްގެ ވަނަ އަަހރު ހެއްކާ  1976ކުރިން އަހަރު 

ައުށް ބަދަލުވެގެން އަންނައިރު ސަުފހާ 79ަސފުހާައުށް ބަދަލުވެގެން،  80އަހަރު ަފުހން  40އޭގެ  ގެ ގާނޫނެއް.ޕެރެގެރާފު

އަންނަނީ ހަމަ ހުސް ވާހަަކތަކެއް ދެއްކިގެނެއް ނޫން. މީގައި ތަާފތު އާ އުސޫލުތަކާއި، ރާއްޖެއުަށް މުޅިން އާ  މި

ކަން ރި ޝަރުޢީ އުސޫލުަތަކުށް ހަރުދަނާހު ގުޅޭގޮތުން ސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ެހއްކާއު ދީނުގެ ކަންތަްއތަކާއި، އިސްލާމް

ގޮއްސަ ރޭގައި އެބަހުރި. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިއަދު މި ހެއްކާ ެބހޭ ބިލު ުހުަށހެޅިގެންތެ ހުިރހާ ކަމެއް ީމގެ ގެނައުމާއި، މި

މަހައްޓައިދޭ. އަދި ދުނިޔޭގެ އުސޫލުތައް ވެސް ދަ ޟާާރަތުށް ވެސް ފިޓުވާ ގޮަތުށް. އިސްލާމީ ޝަރީަޢތުގެޙަ 2އޮތީ  މި

ޙަޟާަރަތުށް ވެްސ  2ޒީބު ބައެއް މުޖުތަމަުޢތަުކގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް ެވސް މިއިން އެބަ ހިަފހައްޓައިދޭ. މި ަތހު

ޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. މަސައްކަތެއް ކަމުަށް އަ ލިބިދޭ ގޮތުަށް ރާއްޖެއުަށް މުޅިން އާ ނިޒާމެއް ގެނެސްދިނުމަުށް ކުރެވިފައިވާޖާގަ

ތުގެ ބިލު ވެސް ތަާފތު އެކިއެކި އަޤޫބާތާއި، ޖިނާޢީ އިޖުރާ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މިދެންނެވި ގާނޫނުލްޢު 

ހެދި ނަމަވެސް  ުހރިހާ ކަަމކާ މި ،ހުރަްސތަކާއި، ަތާފތު އެކިއެިކ ގޮންޖެހުންތަކާއި، ތަާފުތ އެކިއެކި ަލސްވުންތަކާއި

ނުވަތަ ، ނުވެބިލުގައި ވެސް މާއްދާތަކެއް އުނިބެހޭ  ކުރަން ަފުށާ ިހސާބުގައި. ހެްއކާމަލުޢަ، ފާސްވެ ،ނުކުމެ ވަނީ މިހާރު

 ވެސް މާއްދާތަކެއް އުނިނުވެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުަށް ހިނގަން ަފުށައިފި ކަަމުށް  އިންގާނޫނަކުަށް ވީމަ އެ

ނުަށް ފެނިގެންދާނޭ. ހެކި ހެއްކަުްށ ނެވި ރަނގަޅު ނަތީޖާ އަޅުގަނޑުމެންވާނަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑު މިދެން

ުކރެވެނީ ކިހިނެއްކަން، ހެކީގެ ހިނެއްކަން، ެހކީގެ ބާވަތުަށް ބަލައި ހެކި ދަރަޖަނުވަނީ ކި ވަނީ ކިހިނެއްކަން، ހެކި ހެްއަކުށް
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ގެ ގޮތުގައި އެއްޗެއްކަން، ހެކީގަނެވޭނީ ކޮންއްކަން، ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިނުެހކި ބެހިގެންދަނީ ކިހިނެ އިގުޅުމުަށް ބަލަ

ކަންކަްނ ، އެހެްނމެކުޮށްދީފަިއ އެބަހުރި. އަދި ހަމައެއްޗެއްކަން މި ބިލުން ވަރުަށް ާސފުޮކުްށ ބަޔާންބަލައިގަނެވޭނީ ކޮން

. ވަރުަށް ވާ މިންގަނޑެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޚިޔާލު ތަާފތުކުރުަމުށް ބޭނުންވާ މިންގަނޑަކީ ވެސް ވަރުަށް ސާބިތު

ޖިނާޢީ މިންގަނޑުތަކަކީ ކޮބައިކަން، މަދަނީ  ބާރާތުން މަދަނީ މިންގަނޑުތަކާއިވަރުަށް އާދައިގެ އި ،ަތފްސީލުޮކުށް 

 ަބަކުށް ކަމެއް ސާބިތުވީމަކަމާއި،ކަމެއް ސާބިތުވެއްޖެ ކަމުަށް ބެލެނީ ކިާހހިސާ ،މިންގަނޑުތަކުގެ ރުކުންތަކަކީ ކޮބައިކަން

ގަނޑުން ކަމެއް ސާބިތުވަނީ އުސޫލުތަކަކީ ކޮބައިކަން، ޖިނާޢީ މިން  ންތަަކކީ ކޮބަިއކަމާއިކުގެ ރުކުޖިނާޢީ މިންގަނޑުތަ

. އަދި އިވުނު އަޑުގެ އުސޫލަކީ މުޅީން އާ ސާފުޮކުށް ބަޔާންޮކުްށދީފައި އެބަހުރިކަން ކިާހހިސާބަަކުށް ކަމެއް ސާބިުތވީމަ

 ތިމާލުވުމުގެ އުސޫލާއި މިއޮތްގެން ދޮރު ހުޅުވައިދިނީ. އިހުއުސޫލެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއުަށް ބަލައިގަނެވޭ. އެއީ އެއުަށް 

ނާދިރުވުމުގެ އުސޫލަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަުްށ އާ އުސޫލުތަކެއް. އެވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއުަށް 

އެކު ތަކާ ވި ތަާފތު އެކިއެިކ ބަދަލުބިލުގެ ތެރެއިން. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިދެންނެ  ދަނީ މި ބަލައިގަނެވިގެން މި

މަސް  3. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައަކީ ދުވަސްމަސް 3އޮތީ  މަުލކުރަން ފުަށަން މި ނޑުމެންނުަށް މިވަރުގެ ބިލަކަުްށ ޢައަޅުގަ

މިއަދު  ،ވުރެ މަސް ަހމަވީމަ އެކަން ކުރުމުަށް 3 ،ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކުަށް މިކަމެއް ނުވާނޭ ކިޔާފައި ދޫކުޮށްލުން

ބޫލުކުރާ ގަ ވެސްޅުގަނޑުމެން އެކުަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދޭންޖެހޭ ކަމުަށް. އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކުަށްއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާފައި އަ

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އާ އަޅުގަނޑުމެން އަމަލުކުރަމުންދާ ސިސްޓަމުަށް ފިޓުވާ ގޮަތުށް ގާނޫނުތައް އައުން.  ،ކަމެއް ނޫން

ންޖެޭހނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ ފޯރުންތެރިކަން ވަސީަލްތތަކުގެ ކުރަމަ އެއުަށް އަޅުގަނޑުމެން ހިޖުރަބަދަލު އައި ނިޒާމީ

 ލައި، އަޅުގަނޑުމެން އެ ވަސީލަތްތައް ހޯދަން އެކުަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ،ވާނަމަ ގޮތުންނާއި މީހުންގެ ގޮތުން ނެތް ކަަމުށް

ރުވައިގެން ވެސް އެ ހިސާބަުްށ މީހުން ފަިރތަޮކުށް، އަހުލުވެރިކުރުވައި ތާޒާކު، މީހުން ތަމްރީނުޮކުްށ، މީހުން ބިނާކޮުށް 

އަޅުގަނޑުމެން ދާންވާނެ. އެަކމުަށް އެކަމުަށް އެކުަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ލާފައި މި އޮތިއްޔޭ ގާނޫނު އޮންނާނެ ގޮތަކީ، މިއޭ 

އަހަރު ފަހުްނ ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތަީކ، މިއުަށް އަޅުގަނޑުމެން މައިގްރޭޓުކުރާނީ މިހެންނޭ، ހިޖުރަކުރާނީ މިހެންނޭ. މި  3

ލާއެކު އަޅުގަނޑުމެން ނުކުީތމަ މާ ރަނގަޅުވާނެ. އެހެންވީމާ،އާ ކޮންމެ ޤާނޫނުނެއް އަންނައިރު، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ތާވަ

އައިއިރު ވެސް، ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު އައިއިރު ވެސް، އަދި މިއަދު ހެއްކާ ބެހޭ ބިލު އައިއިރު ވެސް މި ދައްކަނީ 

 މެންނަކުަށް ިހަފހުަށްަޓއެއް ނުލެވޭނޭ. މިވަރުގެ ބޮޑު ނިޒާމީ ބަދަލެއް އަޅުގަނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ރިޔާޟުަށް. هللا ޢަބްދު
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 :ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވުންهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ހެއްކާ ބެހޭ ބިލެއް މަޖިލީހުަށް 

ުހުށަަހޅުއްވާފައިވާތީ އެ ކަމަުށްަޓކައި ސަރުާކރުން ވެސް އަދި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނުަށް ވެސް، ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރަުްށ 

ންނަވާ ކަމުަށް. ހެއްކާ ެބހޭ ގާނޫނަކީ، ފުިރހަމަ ގާނޫނަކީ އެއީ ކޮންމެހެން ވެސް މިއަދު އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކު ޝުކުުރދަ

ވަނަ މާއްދާގައި ޞަރީޙަކުޮށް  42މި ޤައުމުަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް. އެއީ އަޅުގަނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާއްދާއިން ބަޔާންކުޮށްފައިވާ  42ޙައްޤަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ބަޔާންކޮުށްފައި އެބައޮވޭ، ޢަދުލުވެރިކަމާ އެކު ޝަރަީޢތްކުރުމުގެ 

ކަމެއް ކަމުގައި ވާތީ. އާދެ، މިހާރު އޮތް ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނު އޮތްއިރުގައި ވެސް، ހަމަ މި ބިލު، ުހުަށހެިޅފައިވާ ބިލުގައި 

ންކުަރއްވަމުންގެންދާކަން އަޅުގަނޑު ހުރި މުހިއްމު މައިގަނޑު ގިނަ ކަންތަްއތަކެއް ފަނޑިޔާރުން އިޚްތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނު 

މި ފުރުަޞތުގައި ާފހަގަކުރަްނ. ބައެއް ހަމަ މައްސަލަތައް؛ ފަނޑިޔާރުންނުަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމުަށް ވަންޏާ އެ 

ން މައްސަލަތަކުގައި ފިންގަރޕްރިންޓް ވެސް އަދި ޑީ.އެން.އޭ އެނަލިސިސް ވެސް އެއީ އެއްޗެހީގެ ގޮތުގައި ބަލާފައި އެކަންކަ

އެ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީަޢްތ ނިންމާފައިވާކަން ވެސް މި ފުރުަޞތުގައި ާފހަގަކުރަން. ހަމައެއާއެކު ފަނޑިޔާރުންނުަށް 

ކަން އެއީ ފެނިވަޑައިގެންނެވި ހިނދެއްގައި މިއިން އެއްވެސް ކަމަކުަށް ިރޔާޢަތްނުޮކުްށ ވެސް ފަނޑިޔާރުން ޙުކުމްކުރަމުންދާ

ޑިޔާރުން ގޮތުގައި ފަނ ބޫލުކުރާޙަޤީޤަތެއް. މި ބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު ގަ ންޖެހޭބޫލުކުރައަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ގަ

 ،ބޫލުކުރަން. އެހެންކަމުންއް ބޭނުންކުރުން ހަިނުކރެވިގެންދާނެކަމުގައި އަޅުގަނޑު ގަތިޔާރީ ބާރުތަމިހާރު އެ ބޭނުންކުރާ އިޚް

މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ރާ ތާއީދުކުމި ބިލު މަޖިލީހުަށް ބަލައިގަތުމުަށް އަޅުގަނޑު ވެސް 

 ޢަދުލުވެރިކަމާ  ،މި އޮތީ އިބިލު ހުުަށހެޅުމުގެ އެންމެ މައިގަނޑު އެއް މަޤްޞަދެއް ކަމުަށް ުހުށަަހޅެއްވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮުްށފަ

ގޭނީ ގާނޫނެއް އައިސްގެންތޯ؟ ހިން އެކު ޝަރީޢަތް ޢަދުުލވެރިކަމާ ،ހިންގުން. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ތައްއެކު ޝަރީޢަތް 

ންގެ ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅު އިރީމް ކޯޓުގަސުޕް، ގޭގެއް ހަމައެކަނި ފުިރަހމަވެގެންތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަނޑިޔާރުނޫނުތަގާ

ބިލު ބޭފުޅުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ވަންޏާ އެ ބޭފުޅުންނަކީ އެންމެ ޤާ ކަުމގައިަތޢުލީމީ ސަނަދުަށް ބަލައިފި

މިއަދު ވެސް މި ބޭބޭފުޅުން  ،ބިލު ބޭފުޅުން. އެހެންނަމަވެސްވަންޏާ ހަމަ އެންމެ ޤާ ރަލްގެ ތަޢުލީމަުށް ބަލައިލާ ކަމުަށްޖެނެ

އެއީ މި ޤައުމުގެ  ކަންއެކު ޝަރީަޢްތތައް ނުކުރެވޭ ދުލުވެރިކަމާބަވައިގެން ވެސް މި ޤައުމުގައި ޢަމި މަޤާމުތަކުގައި ތިއް

ފަނޑިޔާރުންނުަށް ސިޔާސީ ނުފޫުޒތައް ފޯރުވައިގެން  ،މެއް. އަދި ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންވާބޫލުކުރާ ކަގިނަ ރައްޔިތުން ގަ

އަދު މި ޤައުމުގެ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ކަމީ އެއީ މިންފުޅުވާ ޙުކުމްތައް ކުރަމުންދާސިޔާސީ ވެރިން ބޭނު

ޝަރީޢަތް ވަނަ މާއްދާގައި އެ ބުނާ  42އަސާސީގެ ޤާނޫނު ބޫލުކުރާ ކަންތައްތައް. މިއީ ހުއްޓެންޖެހޭ ކަމެއް.ވެސް ގަ

 އެ ޙައްޤު އެއީ ކޮންމެ ރައްޔިތަަކުށް ވެސް ލިބޭ ކަމެއް  ަހމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތް ހިންގޭނެ.ހިންގޭނެ. އެންމެންނުަށް ހަމަ

ނުކުރަން  ބޫލެއްނޑު ދެކެން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ގަކަމުގައި ވާތީ އެކަންކަން ކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަޅުގަ

ްތތައް ހިންޭގނެ ކަމަަކުށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކު ޝަރީޢަ  ކޮރަޕްޓް ފަނޑިޔާރުން ތިބެގެނެއް ޢަދުލުވެރިކަމާ އިމި ޤައުމުގަ
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މަތެއް ކުެރވޭ ޒާތުގެ މައްސަތައް ބެލޭނެ އިންތިޒާމެއް އިނގޭތޯ. އެކަން ޖެހޭ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗުަށް ތުހުބޫލުކުރަންއެބަ ގަ

ންނުަށް ފަނޑިޔާރެއްގެ ޖިނާޢީ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުުކރަން އުޅެގެން އެ މީހު ،ނާޢީ މައްސަލައެއްޖި ؛ކުރަން

 ގައި މއަދު މި ޤައުމު ވިދާޅުވެބައްލަވާ!؟ ކޮބައިތޯ ކާމިޔާބުކުރެވުނު މައްސަލައެއްކާމިޔާބުވި މައްސަލައެއް، 

މުަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ފުަރތަމަ ކަމުަށް ވެސް ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީަޢްތަތއް ހިންގަން ބޭނުންވާ ކަ

ހޭ މި މަޖިލީހުން. ގޮތް އެބަ ހަދައިދޭންޖެ ނެނޫނުނުގެ ކުރިމައްޗުަށް ގެނެވޭސާފުވާން. ކޮރަޕްޓް ފަނޑިޔާރުން ގާފަނޑިޔާރުގެ 

ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ،ބޫލުކުރަންޖެހޭގަ ޖެހޭ. އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ނޫނީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ބާރުތައް އެބަ ލިބެންފުލުހުންަނުށް ގާ

އެ މީހަކު ކުޮށްފައިާވ  ؛ނޫނާގާއްޔަންކުރާއިރުގައި އެ މީހަކީ މި މަޖިލީހުން ރުހުންދީގެން ޢަ، އްޔަންކުރާރަލަކުަށް ޢަޖެނެ

ދަނީ ންއަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެނިގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮުްށަފއިވާ ހުވަޔާ އެއްގޮތުަށް ޢަމަލުުކރާނެ މީހެއްތޯ. މިއަދު

ވެސް  އިއަދި މި ކަންކަމާ ބެހޭ ހުިރހާ މަޢުޫލމާތުަތކެްއ ހުރިއިރުގަ ،ޑީ.އެން.އޭ ފެނިގެން، ޑީ.އެން.އޭގެ މެޗް ފެނިގެން

މިއީ  މުންދާކަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ހަމަ ސިޔާސީ ބޭނުމުަށް އެކިެއކި މީހުން ފްރޭމްކުރެވިގެން ޝަރީަޢްތތައް ހިންގަވަ

. މިއީ މިއަދު މި ޤައުމުގެ ކޮންމެ މީހަކު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް. މި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް 

 ،އް ނުބެލިބަޖެހޭ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތައިއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް. އަޅުގަނޑުމެން އެ

ނޫނުތައް ުނފޫޒުތަްއ ހުއްޓުވޭނެ ގަޮތަކުށް ގާފޯރުކުރާ ފަނޑިޔާރުންނުަށް ޝަރީަޢތުްނ ސިޔާސީ ފަާރްތތަކުން ިމ 

އެކު ޝަރީަޢްތތައް ހިންގޭނެ  ޢަދުލުވެރިކަމާ ރެވެން އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ މި ޤައުމުގައިތަންފީޒުކު  ،ބައްޓަންކުރެވިގެން

 ނުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބޫލެއްކުަށް ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަނޑު ގަކަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިނތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުަށް. 

 

 ިހތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޤަކީ ލިބުމުގެ ޙައް ރައްޔިތުންނުަށް އެކު ޝަރީޢަތެއް . ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 ގެގޮތުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނުަށް ަކުށަވަރުވާ ޙައްޤެއް ގެއަސާސީ ބޮޑު ޙައްޤެއް ވަނަ ބާބުގެ 2ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އް ލިބުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކުަށް އަސާސީގައި ލިޔެފައިވާ ޙައްޤެއް. އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެގޮތުގައި ޤާނޫނު

ލިބިދެވޭ ބޮޑު އުއްމީދެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ފެނިގެން މި ދަނީ މާޔޫސްކަމާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނުަށް 

އި އެ ޝަކުވާ ޝަރީަޢތެއް، އިންާސފުވެރި ަޢދުލެއް މި ރާއްޖޭގައި ނުލިބޭ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔުިތންގެ ތެރޭގަ

ލިބެމުންދާ ތަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް ތެރެއިން ވެސް އަޑުއިވިގެން މި ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނުަށް މި 
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މިކަން ކުަށަވަރުނުވާކަން. ކޮަބއިޯތ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލައަކީ؟ މިކަން ކުަށަވަރުނުވެ އަޅުގަނޑުމެންނުަށް މި ޙައްޤު 

ވަހަކީ، ކީއްވެ އަޅުގަނޑުމެންނުަށް މިކަން ނުލިބިދާ ދުވަހެއް ކަމުަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. ނުލިބިދާ ކޮންމެ ދު

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަންނެތީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަން ނެތިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނުަށް މިއެއް ނުލިބޭނެ. 

ވެފައިވާއިރު ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ބާރު ވަކިން އޮވެމެ، އެ ބާރު ޖަވާބުދާރީކުރުމުގެ ބާރެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި 3ދައުލަތުގެ ބާރު، 

އުސޫލުތަކެއް ގާނޫނު ތެރެިއން އަޅުގަނޑުމެންނުަށް އެބަ ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު އެކަން 

ކުއްޖަކު  5ނުކުރޭ. އުކުޅަހުން އިަހަކުށްރޭ  ހޯދައިދިނުމަުށް އެ ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތެއް

އެތައް ސަޭތކަ ބައެއްގެ ތެރޭގައި ކުރި ސަމާސާއަކުަށް މާލެ ގެނުވުނު. ސިޔާސީ ބާރެއްގައި އެ ކުދިން މާލެ ގެނައުމުަށް 

ޅުމުގެ ދުވަސް ޖަހާފައި ޖަލުގައި އެ ތިބީ ބަންދުކުރެިވފަ. ހެކި ުހުށަހެ  15ފަހު ޯކަޓުށް ގެންގޮސްގެން ކޮންމެ ކުއްޖަކުަށް 

ގާނޫނު؛ ހެކީގެ ގާނޫނެއް އޮތަސް ސިޔާސީ މީހުން ބޭނުން ގޮތަަކުށް ެހކި ުހުށަހަަޅއިގެން ރައްޔިތުންނުަށް 

ދުވަސް ޖަހައި މިއަދު ޖަލުގައި އެ ކުދިން ތިބިތިބުމަީކ  15ކުދިންނުަށް  5އަނިޔާކުރެވިދާނެކަމުގެ ހެކި އުކުޅަހުގެ އެ 

ހުން ބޭނުންހާ ގޮތަަކުށް ރައްޔިތުންނާ ކުޅެވިދާނެކަމުގެ ހެއްކެއް. ސަމާސާއެއް މިދެންނެވިހެން ގާނޫނެއް އޮތްަސ، ސިޔާސީ މީ

ކުޮށްލިޔަސް މި ދަރަޖައުަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންތައްތަްއ، ޢަމަލުތައް ހުރުމުން އަޅުގަނޑުމެންނުަށް މި އިންސާފު 

އެކަން ރަނގަޅުކުރުމުަށް ަޓކައި ކުަށަވަރުވެނުދާނެ. މީގައި ވިސްނާލަންޖެހެނީ، ފަނޑިޔާރުގޭގައި މައްސަލަ ހުރުމުން 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމުގެ ބާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލުީހގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރެވެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، 

މިދެންނެވި ނާޖާއިޒު ބާރު ފަނޑިޔާރުގޭގައި އޮވެމެ، އެ ނާޖާއިޒު ބޭނުން އެ މީހުން ކުރަމުންދާއިރު އެކަމުގެ ނާޖާއިޒު 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ މީހުން ނަގަމުންދާކަމީ ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. މި ރާއްޖޭގައި ކުރެވިފައި ހުރި  ފައިދާ

ޙުކުމްތަަކުށް އަޅުގަނޑުމެން ރިޢާޔަްތކުޮށްލައްވާ! ރައީސް ނަޝީދުގެ ޙުކުމް، ކާނަލް ނާޒިމްގެ ުޙކުމް، އެމް.ޕީ ނާޒިމްގެ 

ހާރު ޖަލުގައި ޝަރީަޢތެއް ނެތި އެތައް ދުވަހެއް ހޭދަކުރަމުންދާ ސިޔާސީ ޙުކުމް، އެމްޕީ މަޚްލޫފްގެ ޙުކުމް، އަދި މި

ފަާރްތތަަކުށް ބަލާއިރު މިދެންނެވި ކަންކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ރިޢާޔަްތކުރެވި، ވާަހކަދެކެވިދާނެ. މި ބޭބޭފުޅުންނުަށް އިންސާުފ 

ބި، އެތައް ބައެއް އެ ބައެއްގެ ފަހަތުގައި ތިިބ ނުލިބި، ޝަރީޢަތެއް ނުލިބި، މިއީ މި ރާއްޖޭގައި އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި ލި

ބާރުގަދަ ފަރާްތތަކުގެ ވާހަަކ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، މި ފަރާްތތަަކުށް އިންސާފު ނުލިބެނީހެން 

ވާހަކަ މި އަޅުގަނޑުމެން ނިކަމެތި ރައްޔިތުންަނުށް ކޮން އިންސާފެްއތޯ ލިބޭނީ؟ މި ދަރަޖައުަށް ދިޔައިމަ އަޅުގަނޑުމެން މި 

މޭރުމުން ދައްކަން އެބަޖެހޭ. ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރަން އެބަޖެހޭ. މާ ރީތިޮކުށް ގާނޫނުތައް ހަދައިގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ތަނަުްށ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ،ގެނެސްގެން ލިޔެވި، މި ހުުަށެހޅި، މި ތަންފީޒުކުރެވުނަކަސް އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ޙައްޤު ކުަށަވަރުކުޮށް

ނުދެވޭނެ. މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނުަށް އެ ލިބި ޤު ލިބިދޭން މަސައްކަްތކުރާ މީހުްނ އެކަްނ ނުކުރަންޏާރައްޔިތުންނަުްށ ޙައް

 !ނިކަން އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަމާ އެބަޖެހޭ. ފަނޑިޔާރުގޭގައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗުަށް އަޅުގަނޑުމެން ޔަޤީންކުރަން

ސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމީ ނޫން  ނޫން؛ އަޅުގަނޑުމެން މިއީ ސައްތައިން ދުނިޔޭގައި މި 
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ނޑުމެންގެ ކަން ގެއްލިފައިވާ ަފނޑިޔާރުން އަޅުގަޙާތްތެރި ދުަށު ދަރަޖައިގެ ނަޒާޤައުމުތަކުގައި ވެސް ނުތިބޭ ދަރަޖައިގެ 

ޓަކައި މަސައްކަްތކުރަން ިދނުމުަށްމެންނުަށް އިންސާފު ލިބިތިބި. އަދި އެންމެ މަތީ ކޯުޓތަކުގައި އަޅުގަނޑުފަނޑިޔާރުގޭގައި އެބަ

 ،ވިދާޅުވެމި މަޖިލީހުގައި ބަސް އެ ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި. އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ ދިާފޢުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ލަތުަށް މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެކެވިފައި އެބަހުރި. ހާއަޅުގަނޑުމެންނުަށް އެ ބޭފުޅުްނނާ ދިމާލުަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެވޭ 

އުލަތުގެ ޢަދްލެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކުަށް ރައްޔިތުންނަކަުްށ ހޯދައެއް ނުދެވޭނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަ ،އެހެންވީމާ، އިންސާފެއް

 . އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ވާހަކަދެކެވިދާނެ އަޅުގަނޑުމެންނުަށް އިންސާފުވެރިކަންނެތިއެއްމިދެންނެވި  ހުރިހާ މުއައްސަސާަތކުގައި

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަން ނެތިއްޔާ، އްޔިތުންަނުށް ބަސް އިއްވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސްމެ ީރތި މޭރުމުން ރަކިތަން

ސް އެ ގާނޫނު ތެރެއިން ރައްޔިތުންނުަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ކަގާނޫނެއް ހެދިޔަ ،ސްކަނުދޭނެ. ގާނޫނެއް ހެދިޔަުށަަވރުއެކަން ކަ

ެދނީހެން އަޅުގަނޑުމެންނަކުަށް އެކަމެއް ނުދެވޭނެ. މިދެންނެވި ޙައްޤުތައް ކަުށަވަރުޮކުށްދޭންޖެޭހ ފަާރްތތަކުން ެއކަން ކުޮށްނު

 ގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޝަރީަޢތުގައި އަޅު ،އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހާ ކަންތައްަތަކުށް ބަލާއިރު ،ކަންތަްއތައް

ކަްނތައްތައް މިހެްނ ކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މި އްޔިތުންނުަށް އިހުާސސްކަން އޮތް ދަރަޖަ އަޅުގަނޑުމެން ރައިންސާފުވެރި

ކަން ެނތިއެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޚްލާޞްތެރި ހެދިޔަސް މިއަކުން ފައިދާއެއް ނުކުރާނެއޮއްވާ އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު 

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ރުވަނީ ވިލުފުުށީއަ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ރިޔާޟް ރަޝީދުަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުުށީ

ބެހޭ ގާނޫނެއް މިފަދަ މިއަދު ސަރުކާރުން، ދައުލަތުން ފޮނުއްވުމާ  ޔާ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ހެއްކާޝުކުރިއް. عليكم السالم

ދޭ ހާމަކުރަމުން. އަދި މިއާއެކުގައި މި މަޖިލީހުން ފާސްޮކުށްފައި އެބަތެރި މެންބަރުން މިކަމުގައި ދެކޭގޮތް ގުޅިގެން އިއްޒަތް

ހުރި ބައެއް ގާނޫނުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ގާނޫނުތަކާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަންޖެހޭ މިންވަރުަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުވިސްނައި 

އެބަ. އަދި ހަމައެހެންމެ،  އި ހުިރ މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ފެނޭގާނޫނުތައް ފާްސކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިެވފަ

ކަމެއް  މުނެ. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަުށް މުހިއްމި ގާނޫނު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިތަުނން މާދަމާ ވެސް ފާސްކުރެވިދާ

ކުރަން އި ކަންކަން ތަންފީޒުނޑިޔާރުންނާ ފަ ތިބިމި ބާަތުށް ބެލިކަމުގައި ވީނަމަވެސް،ޤާޫނނުލްޢުޤޫ ؛މިފަދަ ބޮޑެތި ގާނޫުނތައް

ކަމެއް.  މުމީުހން މިކަންކަމުަށް އަހުލުވެރިކުުރވުމަކީ ވަރުަށް މުހިއް މި ،ތަޙްޤީޤުކުަރން ތިބޭ މީހުންނާއި ،ތިބޭ މީހުންނާއި

ވީމާ، އެ އެބަ. އެހެން ނޫންނަމަ އޭގެ މަޤްޞަދު ވަރުަށް ސާފުޮކުށް އެނގެންޖެހޭ ،އޭގެ މާނަ ،ގާނޫނެއްގައި އެ ބުނާ ބަސް
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ކަމެއް. ކުޅުދުއްފުުށީ ދެކުުނ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މުމީހުން ހޭލުްނތެރިކުރުވުމަީކ ވެސް ވަރުަށް ުމހިއް

އޮވެއްޖެއްޔާ ދުވަސް ތެރޭގައި ކަމުަށް ކަނޑައަޅާފައި މަސް 3ލުކުރަން އޮންނަ މުއްދަތު ފާހަަގކުރެއްވިހެން ގާނޫނަކުަށް ޢަމަ

ހަވާލުވެފައި ތިޭބ ހިންގުމާ ނަމަ މިަކންކަން ނޫން، ކުރަންޖެހޭ ފަާރްތތައްމިކަން ތަްނފީޒު މަސްދުވަސް ތެރޭގައި 3އެ 

ކަމުގައި އެހެންނަމަވެސް، ިކތަންމެ ދިގު މުއްދަތެއް ދިންކަމެއް.  މުމިކަން އެނގުމަކީ ވަރުަށް ުމހިއް، ފަާރްތތަަކުށް

ނުވެސް އެނގޭނެ.  ގަމާރު މީހުންނަކަުށް ަކންކަމެއް ،ކަުށް ކަްނކަން ނޭނގޭ މީހުްނނަ ،ވީނަމަވެސް، ބީތާވެފައި ތިބޭ ަބޔަކުަށް

ވުޖޫދަުށް އައިތާ މިހާރު ދުވަސްަތކެއް ވެއްޖެ.  މި ފެހި ޤާޫނނުއަސާސީ؛ އޮތީ އެހެން. ޤާނޫނުއަސާސީގެވެސް  އެކަން

ގެ ސާސީމި ޤާނޫނުއަ ވަނަ މާއްދާ ބައްލަވާ! 40. މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެއް ވަނަ އަހަރު ގެނައި ޤާނޫނުއަސާސީ 2007

ބުނޭ މީހުންގެ މުދާ ދައުލަތުަށް ނެގޭ ގޮތް. ނެގޭނެ ގޮތް. އެއްވެސް މީހެއްގެ މުދަލެއް އެ މީހާ ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ 40

ކުރާ ުކުށަާކ ގުޅިގެން ދައުލަަތކަުްށ ނުނެގޭނެ. ސަރުކާރަކުަށް ވެސް ނުނެގޭނެ. އަދި އެފަދަ މުދާ ނަގަންޏާ ނަގަން ވެސް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނަނީ އެހެން. ހަމަ އެ  40ލުވެރި ބަދަލެއް ދީފަ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޝަރްޢީ ކޯޓަކުން ޢަދު ޖެހެނީ 

 .ގެންނުވާނޭ މީހަކު ކުރި ުކުށެއްގެ ބަދަލުގައި އެ މީހެއްގެ މުދާ ދައުލަތުން ހިފައި ،ބުނަނީ މާއްދާގެ )ރ( ގައި މި

އްގެ ކާރެއް، އެ ކާރު ދުއްވަން އިން ޑުރައިވަރު ބުރާސްަފތި ދުވަހު އަޅުގަނޑު ދަންނަ މީހެ ދިޔަ. މިހިަފހައްޓައިގެންނުވާނޭ 

މީހާގެ ލައިސަންސް ނެތީމަ ކާރު އޮތީ ފުުލހުން ިހަފހައްޓާފަ. މިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ނުކުރެވޭނެ  ދުއްވި ،ލައިސަންސް ނެތީމަ

ކަންތައްތައް ވެސް  ގާނޫނުން މަނާކުޮށްފައި ހުންނަ ،އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނެއް ހެދިޔަސް ވެސް، ތައް. އެހެންވީމާކަންތައް މި

ނަމަ ކަންކަން ކުރަން ތިބޭ ީމހުން އޭގެ ނާޖާއިޒު ގޮތުަށް ކަްނތައްތައް ކުރީމަ އިދިކޮޅު ފަާރްތތަކުން ނޫން، ފުލުހުން 

ނޫނިއްޔާ އެކަން ތަޖުރިބާކުރެވުނު މީހުންގެ އެ ނުތަނަސްކަްނ ފާހަގަކުރާނެ. މިއީ ވަރަުށް ދެރަކަމެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، 

ނުބައި ގޮތުގައި ބޭނުންކޮުްށފި ކަަމުށް ވެއްޖެއްޔާ  ،ފައި ދިނީމަ އޭގެ ނާޖާއިޒު ގޮތުގައިމިއަދު ގާނޫނެއް ހަދާ ގަނޑުމެންއަޅު

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ގާނޫނު ހަދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަރުަށް ފުންޮކުްށ ، ރުަށް ދެރަކަމެއް އެއީ. އެހެންވީމާއެއީ ވަ

ރުމުގައި ވަރުަށް ަތުފސީލުކުޮށް މި މާއްދާތަކުގައި ުހންނަ އެއްޗެހި އަޅުގަނޑުމެން ކުޑްރާފްޓުއެބަ. ގާނޫނުތައް  ވިސްނަންޖެހޭ

ވަނަ  16ވަރުަށް ނުރައްކާތެރި ގާނޫނެއް.  އަދު ކުޑަކުދިންނުަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ގާނޫނަކީއެބަ. މި  ކިޔަންޖެހޭ

 ކަމެއް ނޫނޭ. އެކަމަކު ކޮބައިތޯ؟ ހެޔޮވާވަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ހެދި ދުވަހު ވެސް އަޅުގަނޑު ބުނިން، ތިއީ ކުރަން

އެމް.ޑީ.ޕީއުަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން އެކަްނ ކުރީ. އަޅުގަނޑު ކަނޑައެޅިގެން އެކަމާ  ދުވަހު އެކަން ކުރީ ކޮންބައެއްތޯ؟ އެ

ރުމުގައި ބައިވެރިވި އުޅެނީ އެކަން ކު ދެކޮޅުހެދިން. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ދެކޮޅުހެދި ކަންތަްއަތއް އައިސްޖެހިގެން މި

 ވިއިރުގައި، ހަނދުމަފުުޅހުންނާނެ.މީހުންނުަށް. އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ކުރީގައި ޖޭ.އެސް.ސީގައި މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ހުންނެ

ހުންނާނެ. އަޅުގަނޑު ންބަރު ހަނދުމަުފޅުއެ އިއްޒަތްެތރި މެ އެ ކަމަނާ ހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ. ،ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދިއިރުގައި

. ގޮއްސި ކަމުަށް ވެއްޖެއްޔާ އޭގެން ގޮސްގެނެއް ނުވާނޭ  ސީއުަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު.އެސް .ވިން ޖޭ ދެންނެ

. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަުްށ ޖޭ.އެސް.ސީއުަށް ދެވިގެނެއް އަޅުގަނޑު މިތާ ދެއްކި ވާހަކައެއީ. ނުބައެއް އުފެދޭނޭ 
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. މިތާނގައި ހުންނާނެ. އި ޔައުމިއްޔާ އޮންނާނެ. ހުުށަެހޅުްނތައް ހުންނާނެ މިާތނގަ. އަޅުގަނޑު ދެއްކި ވާހަކަ އެއީ. ވާނޭ ނު

މިތާ އިންނަ މީހަކު ޝަރްޢީ ކޯޓަަކުށް ގޮއްސިއްޔާ  ތޯ އޭގެ ނަތީޖާއަކީ؟އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ވާހަކަ. ކޮބައި

ދުވަހު އަޅުގަނޑު އެ ވާހަކަ ދެއްކީ.  . އެހެންވެގެން އެއި ފަނޑިޔާރުން ކަންބޮޑުވާނެ. ޖެހިލުންވާނެ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގަ

 ދައްކަނީ. އެހެންވީމަ... ދޭތެރޭ ިހނގި ކަންތައްަތކެއްގެ ވާހަކަ މިއާ  2005އިން ެފުށިގެން  2004ދައްކަނީ  އެއީ މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ބެހޭ މައްސަލައެއްގައި  ބަރަކު ނަންގަވައިފި. ނިޒާމާބެހޭ މައްސަލައެއް އިއްޒަތްެތރި މެން އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު، ނިޒާމާ

 ައުރވަން.ތުއުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއުަށް ފުރުޞަ  މައްޗަންގޮޅީ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ މައްޗަންގޮޅީ

 ވެްސ އިނދެފައެއް ނުވާނެ. ސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކުަށް އަޅުގަނޑު މިހާހިސާަބުށް ދުވަހަކުޖުޑިޝަލް ސަރވިސަ

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އާދެ، ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫން. ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫން ގޮތަުށް ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނެންގެވުމަކީ ނިޒާމީ 

ޟް ރަޝީދުަށް ާވހަަކފުޅު ުފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާމައްސަލައެއް. އަޅުގަނޑު މިހާރު ވިލު

 އަރުވަން.ކުރިއުަށްގެންދެވުމުަށް ފުރުަޞތު 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުުށީ

ޅުއްވާފައި ތިބި ކުރިމަތިީލމަ އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދެއްކީމޭ. މިތާނގައި އެ ވަގުތު އިންނެވީ ޖޭ.އެސް.ސީއުަށް ކަނޑައަ

 ކަން އެނގޭނެ. އޭރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި އި އޭރު ތިބީ ކޮން ބޭފުޅުންނެއްބޭފުޅުންގެ ތެރޭގަ

ނެންގެވި އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވެސް ކޯޓަުްށ  ރުގައި ދެންމެ ނިޒާމީ ނުކުތާދިޔައިޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަމުން

ހީން ޙަމީދު ވެސް ކޯޓުަށް ވަޑައިގަންނަވާ. އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވަޑައިގަންނަވާ. ޝާ

، ނުަށް ކަްނކަން ނިންމަން އުނދަގޫވާނޭ. އެހެންވީމާ ކުރީމަ އެ މީހުންރިމަތީގައި ވަކާލާތުކޯޓުަށް ގޮސް ފަނޑިޔާރުން ކު

ސީއުަށް އެ ބޭފުޅުންަނުށް ދެވޭނެ .އެސް.ޚާއްޞަކުޮށް ޖޭ ،ވޭ އުސޫލެއްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނުަށް މި ކޯަޓުށް ދެ
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ފަިއ ތާއީދުކޮުށް  ންނާނެ. މިއުަށްއިޞްލާޙު ހުުށަހަާޅފައި އޮ  . މިއީ އަޅުގަނޑު ދެއްކި ވާހަކަ. މިއުސޫލެއް އޮވެގެނެއް ނުވާނޭ 

، ޑުމެން ދެއްކި ވާހަކަ. އެހެންވީމާޅުގަނންނާނެ އޭރުގައި ކަނދޮޅުދޫގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް އެއީ ޢަލީ ވަޙީދު. މިއީ އައޮ

އަޅުގަނޑުމެން އޭރުގައި ތިބި މީހުންނުަށް ވެސް  ،މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ އަނބުރާލައިގެން މިއަދު މި ދައްކަނީ

އެ ކުރުމުގެ ގާނޫނު މިއަދު ވީމާ، ކުޑަކުދިންނުަށް ޖިންސީ ޯގނާބާރު ލިބުނީ ހިުތހުރިޮގތަަކުްށ ކަންތައް ކުރީ. އެހެން

އި ނޫނީ ކުރިން ހަދާފައި ހުރި ގާނޫުނތައް ގޯސްވެގެން ވާހަކަދައްކާއިރު އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމުގައި ކޮުށްފަ ،ގޯސްވެގެން

ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް އެ ބައެއްގެ އިރުގައި އެ ބަޔަކު ބަލަންޖެހޭ މިންވަރުަށް ކަްނކަން ، ހުރި ކަްނތަްއތައް. އެހެންވީމާ

އެހެން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދިމާވީމަ އޭގައި ހުރި ، އްސަލަތައް އެބަހުރި. އެހެންވީމާންނަ މަނުބަލާ ކުރީމަ އޭގެން ނުކު

، ންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާގެނައުމަކީ ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރައްލުކުރުމަކީ އެއުަށް ބަދަލުމައްސަލަތައް ޙަ

 މު ގާނޫނެކޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ގާނޫނު...ވަރުަށް ުމހިއްގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނަކީ އަޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ކުާށިދޫ ާދއި ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ލް ނަސީމުަށް.ފައިޞަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ލް ނަސީމްކުާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިޞަ

އް. މު ގާނޫނެމުހިއްބޫލުކުރަނީ ފައިވާ ގާނޫނަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް ގަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިހާރު މި ުހުަށހެޅި 

 އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކަން ފެންނާނީ އެ ގާނޫނަުްށ ޢަމަލުކުރެވިއްޖެ ކަމުަށް ަވންޏާ. އެހެންނަމަވެސް، އެ މުހިއްމު

ގޮތަކުަށް  އްސަލައަކީ ބިރުނުގަތުން. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބިރުގަންނަ ބަޔަކުަށް ވާން. އެނޫން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަ

ުްށ އެކިއެކި ުތހުަމުތތައް އެކި އިންސާފު ހޯދައިދޭން ތިބި ފަާރތްަތކަ  އަޅުގަނޑުމެންނުަށް އިންސާފު ހޯދައެއް ނުދެވޭނެ.

އެ ފަާރތްަތަކުށް ގޮވާލަން ގޮތަކުަށް  އަޅުގަނޑު ކުރު، އެހެންވީމާ ސަލަތަކެއް ހުރެގެން.ދަނީ މައް ގޮތްގޮތުން ކުރެވިގެން މި

. ސަބަބެއް ޖެހެއޭ ބޫލުުކރަން އެބަނޫން ދުވަހެއް އަންނާނެ ކަމުަށް ގަ. މިރުގަންނަ ބަޔަކުަށް ވާން އެބަ ޖެހެއޭބިބޭނުންވަނީ، 

އަހަރެއްހާ ދުވަސްތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި  ދެ ،ނެތިގެނެއް ނޫން އެކި ޒާތްޒާތުގެ ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ. ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި

މުޅި ދުނިޔެ ަޝރީޢަްތތަކުގައި މައްސަލަތައް ހުރިކަީމ މުޅި ޤައުމާއި  ން ހިންިގފައި ުހރި ކަންަތއްތަކުގައި،އެކި ގޮތްގޮތު

އުމާއެކު ބޫލުކުރާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ގާނޫނު އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުޮށް ިނންމައި ވުޖޫދުަށް އަވެސް ގަ

. ސިޔާސީ ވަކި ނުފޫޒެއްގެ ދުަށުގައި ތިބެގެން އާއެއްކުޮށް ޢަމަލުކުރަްނ އެބަ ޖެހެއޭ މި ،ވަނީއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ކަމުަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނުަށް އިންސާފު ހޯދައެއް ބޭނުންވެގަންނަ އަވަހުަށް މުއްސަނދިވެގަންނަން އަޅުގަނޑުމެން  މާ

މިހާވަރުަށް އެ ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެ. އަޅުގަނޑު ވާހަކަޮކޅު ކުރުޮކުށްލަމުން އަޅުގަނޑު  ،އް ނެތް ނަމަނުދެވޭނެ. މައްސަލަތަކެ



29 

 

ގޮތުަށް ކަްނތައްތައް ނުޮކުށްފި ކަަމުށް ވަންޏާ ދެން އަޅުގަނޑުމެން  ގާނޫނު ފާސްވެގެން މިދެންނެވި ،ވަނީދަންނަވާލަން ބޭނުން

މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި  ،ނިކަން ވިސްނަވުާށޭ ހިނގާފައި ހުރި ކަންތަްއތައް .ގިނަވާނޭ  ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަްނތައްތައް މާ

ގަޑިއިރު  24އަކީ ކުޑަކުޑަ ތަނެއް. ގުރާގަނޑެއް ގެއްލިއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ވެސް މާލެ، ނިންމަވާފައި ހުރި ޝަީރަޢްތަތކުން

ފިއޭ ކިޔައިގެން ވެސް ން ކުރިމަތީގައި ފިލައިނަކު އެންމެފިރިހެ ތެރޭގައި އެ ހޯދައިގެން އެބަ ގެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ބޮޑު

ންސާފު ހޯދައިދޭން ތިބި އަޅުގަނޑު އި، ހިންގާ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާލަތު ހުރި ވަރަކީ. އެހެންވީމާ ޝަރީަޢތް އެބަ

ދުވަހަކުން  ބޫލުކުރުާށޭ. އެދުވަހެއް އަންނާނެކަން ގަ އެހެން ،ކަންތައްތަކާ ވިސްނައި ވަނީ މިފަާރްތތަަކުށް ގޮވާލަން ބޭނުން

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާ ވިސްނަންވީ. ، ކުރިމަތިލާން. އެހެންވީމާ ރެކިގަނެވޭކަން ނޯންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ

އަޅުގަނޑުމެންނުަށް  ވަންޏާ އަވަހުަށް އެއްޗެހިތައް ބޭނުންވެގެން މުއްސަނދިވާން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނައިފި ކަމަުށް  މާ

 ނގަޅެއް ނުވާނެ. ޝުކުރިއްޔާ.ކުރެވޭ ކަންަތއްތައް ރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއް  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މުަށް.މުޙައްމަދު ނާޡި 

 

  ން:ވާހަކަދެއްކެވު މްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡި ވައިކަރަދޫ 

އެއްޗަކީ  އަޅުގަނޑުމެންނުަށް އެނގޭ .ދިޔައީ  ބެހޭ ބިލެއް މިއަދު ހުުަށހެޅިގެން މި ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހެއްކާ

މީކީ. އިންސާފުވެރި ފަނޑިޔާރުން. ހުރިހާ ގާނޫނެއް ނޫން މުހިއް، ހުރިހާ ޭބފުޅުން ވެސް އިއްތިފާޤު. ބިލެއް ނޫން

ދާ ހުރިހާ ކަމެއް ބޮއްސުންލައިގެން އި ރާއްޖޭގައި ބޮއްސުންލައިގެންގޮތުގަ ބޫލުކުރާގަ ނޑިޔާރުންނެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ފަ

ދަނީ އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ނުކުރެވިގެން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުަށް ވެްސ  މި

އްލަމައެއް ނެތް. އިންސާފުވެރިކުޮށް ކަމެއް ކުރަްނ ހަމައެ .ދިޔައީ ތޭަރތޭރައިން ގޮސް ތޭރަ އަަހރުަށް ުހކުމްކުރެވިގެން މި

ނޯންނާނެއޭ ބުނެފި ކަމުަށް ވަންޏާ އެ  އޮންނަނީ ދިގުލައިގޮއްސަ. ނުފުރޮޅައިލާ އެންމެ ގައުބުރިއެއް ވެއްޖެ ކަމުަށް ވަންޏާ 

ނަޝީދު ގޭބަންދުަށް ތަކުގެ މިސާލު. ބަލަމާ ރައީސް ތަޙްޤީޤުުކރާ ޓީމު ޝަރީަޢތެއް އެ ހުއްޓުނީ. އެއީ މިއަދުގެ ސަރުކާރާ

ހަމަ އީ ދާއިރުގައި ވާނުވާއެއް ނޭނގެ. އެދިއަދުަށް ވެސް ތަޙްޤީުޤކުރަމުންދޫކުޮށްލި ަކމަުްށ ކަެރކްޝަނުން ދިން ލިޔުން އަ

ނުވެއްޖެ ކަމުަށް ވަންޏާ ނަމަވެސް، ކަމެއް ކުރަން ބޭނުންބޫލުކުރަނީ. އެހެންމެއް ކަމުަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ގަފުރިހަމަ ލިޔު

ކާނަލް  ،ކުރިމަގެއް ނުފެނޭ. ބަލަމާ ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ވިދާޅުވި ފަދައިން އެކަމަކުަށް 

މްގެ ގެއިން ފެނުނު ހަތިާޔރު. ތަޙްޤީޤު ޓީމުން އެބަ ފާހަަގކުރޭ ފިންގަރޕްރިންޓް މުޅިން އެހެން ބޭފުޅެއްގެ ނަން އެބަ. ނާޡި

އް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިހެން ކިޔަމުންގޮސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިއްޒަތްތެރި އެހެންނަމަވެސް، އެކަމަކުަށް ުކރިމަގެ
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 އް ހުަރސްކުޮށް ދިޔައީމަ. އަޅުގަނޑުމެން ލޯމައްޗުަށް ފެނޭ ޑެވަނީ ބެރިކޭ ހައްޔަރުކުޮށްފައި މި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް

އި ގޮސް ޑަރު ނިހާން ބެރިކޭޑް މަތިން ފުންމާލާފަސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީއެބަ މި މަޖިލީހުގެ 

 ފުލުހުންަނުށް ހަމަލާދިން މަންޒަރު. އެ ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑުަށް ހީވަނީ އައިކެއަރ ސެންޓަރެއް ކަންނޭނގެ ހަދަންވީ 

ން ުށް މިއި ަޓކައި. އެއީ ނުފެންނާތީވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަނުަށް، ޤާޟީން ޑޮކްަޓރުަށް ދެއްކުމުަށްޟީންޤާ

ފަހުން  އަޅުގަނޑުމެން މި އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޖެހެނީ މިކަހަލަ ކަންކަން ފެްނނަމުންދާތީ.  ކިޔަން މިކޮންމެ ކަމަަކުށް ފާޑު

 .ވަނީ. ާތުކންާތކުނުޖެހޭ ކަމެއްގައި  ބަންދުގައި މިއަދު އެ ދުވަސް ޖަހައި  15ލެ ގެނެސް ބުޭފޅަކު މާ 5އުކުޅަހުން 

ދުވަސް ޖަހައި ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާއިރުގައި  15ސް ނައަކުަށް ނިސްބަތްޮކުށް ާމލެ ގެނެހާމަ .އެއްކުޮށްލި ވެލިފުންޏެއްގައި 

 50ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުންގެ ޢާއިލާއުަށް ގުޅައި  ގެުށް ކަމުަށް ބުނެ، ޕީ.ޕީ.އެމްޓެރަރިޒަމާ ދިމާއަކުރަމުންދަނީ ތަޙްޤީޤު

ުށް އެ ޢާއިލާއާ ޒިޔާރަތްކޮ ދޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެ މީހުންނުަށް ންއްސި ކަމުަށް ވަންޏާ އެކަން ހުއްޓޭނެ ކަަމުށް ބުނަމުސޮއި ގެނެ

ބޫލެއް ކަމަކުަށް ގަކުރީމު. އެ މީހުން ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ މިއީ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނުަށް އިންސާފެއް ބައްދަލު

. މިނިސްޓަރުންނުަށް ވެސް. ސޮއިކުރުމުގެ ަކންތައް ،އެއް ކަންތައް އެންމެ ބާރުަށް ހިނގާނުކުރެވޭ. ދެން މިހާރުވެސް 

 ގޮތުން ދާ ދާަކްނނޭނގެ މިކަން  ހިސާބުަށް ދާނެ އަޅުގަނޑުަށް ހީވަނީ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް ވެސް ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ

ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޖެހިދާނެ ކަންނޭނގެ ރައީސްގެ އަރިހުގައި ވެސް ހުންނަން. އެއީ ވަންޏާ. އެހެން ކަމުަށް

ނެ ބޫލުކުރެވޭދަނީ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ގަ ލަުތ މިގެ ވެރިޔާ ވީމަ. އެހެންވީމާ، މިހިސާަބުށް ޤައުމުގެ ހާޑުމެންއަޅުގަނ

އަޅުގަނޑުމެން، އަޅުގަނޑުަށް ކުރެވުނު ތަޖުރިބާއެއް އަޅުގަނޑުަށް ކޯޓަަކުށް ޮގްސ  ކަމެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކަން

ނުމުަށް ަފހު އެ ޝަރީަޢތް ނުހިނގާ އެތައް ދުވަހަކުަށް ަފހު، ފަހުން ޝަީރޢަްތ ޖެހުނު ހެކިބަސްދޭން. ފުރަތަމަ ހެކިބަސް ދި

މޭލެއްހާ ދުރުގައި އޮްތ  100ހިންގަން ެފުށިއިރުގައި އަޅުގަނޑު ހުރީ ޝަރީަޢތް ހިންގަން ެފުށި ކޯޓާ ާގތްގަނޑަކުަށް 

ން. ނައިއްސި ކަމަުްށ ވަންޏާ އަމުރުަށް ރުަށެއްގައި. އަޅުގަނޑުަށް މި އަންގަނީ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ވަކި ދުވަހަަކުށް އަންނަ

ނުކިޔަމަންތެރިވިކަމުގެ ޙުކުމް އަންނާނެ ކަމުަށް. އެހެންވީމާ،މި ހިސާުބން މި ޤައުމުގެ ކަންކަން މި ދަނީ. ކޮންމެއަކަސް 

ކަމެއް މި ބިލަކުން ވެސް މިކަމެއް ފުރިހަމައެއް ނުއެއްވޭ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި. އަޅުގަނޑު ބަލައިލިއިރުހައި މި

ފުރިހަމައެއް ނުއެއް ވޭ. އެއީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެކަން ވެގެންވާނެ ގޮތެއް ނޫން. ތަޙުޤީޤުަށް ބަޔާން ދޭންވާ 

މީހާ އަންނަންޖެހޭނީ އަމިއްލައުަށް ކޮންމެ ތާކު ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް. އެހެންވެއްޖެއްޔާ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް 

ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ރާއްޖެ ޓީވީ ރޯކުޮށްލި މައްސަލަ ކަމަކުަށް އަޅުގަނޑުަށް ގަ

ޚާއްޞަކުޮށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަޮކުށްލަންޖެހޭ. ފުޅިއެއް؛ ހުސް ުފޅިއެއް ފުލުހުންގެ ތެރެއުަށް އެއްލައިލައިގެން ޅަދަރިމަޔަކު، 

މިއަދު ވެސް އެ އޮތީ ޖަލުގައި. ކުޑަގޮޅީގައި. ތި ޭބފުޅުންެގ  ވަރުަށް ކުޑަ ދަރިއެއްގެ މަންމަޔަކު، ނާޞިރާ ކިޔާ ޭބފުޅަކު 

ިހަތުށް ވެސް އެ ދަރިފުޅުގެ އަސަރު އެނގިއްޖެ ކަމުަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުަށް ހަމަ ޔަޤީން ހިތްަދތިކަން އަންނާނެ. 

ހާލު އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް، މި ނުލަފާ ިހތުގެ ވެރިން ހަމައެއް އިންސާެފއް ނެތި ޖަލަން ލަމުންދާ ނިކެަމތިންގެ
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އެބަޖެހޭ ބަލަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ދަނޑިވަޅުގައި ފާހަގަޮކުްށލާނަން ޝައިޚް ޢިމްރާނަުށް ކުރި ޙުކުމް ވެސް. ޢިމްރާނުަށް 

ޙުކުމްކޮުްށފައި މި ވަނީ ިހަތުށް އަންނާނެ އެއްޗަކުަށް ބަލައި. ހަމަ މިގޮތަުްށ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ޮގތުން މި ވަގުުތ 

ބި ހުރިހާ ބޭފުޅުންަނުށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް ހަމަ މިހެން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރީގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަލުގައި ތި

ނާޒިމްކަމުގައި ވިޔަސް. އެހެންވީމާ މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ ފާޑުކިޔަން ހުރި ކަންކަން. ކިޔޭނެ. ކިޔެނީ ކަން ކޮުށްފައި އޮތީމަ. 

ނޑިޔާރުން ތިބެގެން. ގާނޫނަކުން ކަމަކުަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ގާނޫނު އިންސާފު ލިބޭނީ އިންސާފުވެރި ފަ

ފުރިހަަމ؛ އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ހެދިދާނެ ިކތަންމެ ފުިރހަމަޮކުްށ ވެސް ގާނޫނު. އެހެންނަމަވެސް، ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަާރްތތަކާއި 

މެއް ރަނގަޅަކުަށް ނުދާެނ. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒްަތތެރި ޙުކުމް އިއްވަން ތިބި ފަނޑިޔާރުން އިންސާފުވެރިކަން ނޫން ގޮަތކަުށް ކަ

 ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތުަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

މެންބަރު އިއްޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުުށީ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު ިމ އަރުވަނީ 

 ުށް.ޖަމީލް ޢުޘްމާނަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ގެދާއިރާ ގެމަނަފުުށީ

ބިލަކާ ބެޭހ  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ބަހުސްކުރާ މައުޟޫޢަކީ ހެއްކާ ބެހޭ

ން ޙަޤީޤަތުގައި ފުޅުގިނަ ބޭ ،ދައްކާއިރުވާހަކަ މި ދައްކަނީ. މިއަދު މި ދެކެވޭ ވާހަަކތަކުގެ ަމއްޗުަށް ބުރަވެ ވާހަކަ ގޮތުން

 .ޚާއްޞަކުޮށް ަފނޑިޔާރުންނުަށް އަމާޒުކުޮށްގެން ،ލާގެ ތެރޭގައިއި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ.ޝަރުޢީ މަރުޙަމުޅިން ދުރުގަ މައުޟޫޢާ

މި ކަންތަްއތަކުެގ ޒިންމާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ފަނޑިޔާރުން ކުރާ މަސައްކަްތތަކާއި ބެހި ،ފަނޑިޔާރުންނުަށް ފާޑުކިޔައި

ނޫނުތައް ހެދުމުގައި ބަޔަކީ އަޅުގަނޑުމެންނޭ. އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންނަުށް ޭބނުންވާ ގާނަގަންޖެހޭ 

ޚާއްޞަޮކުްށ ، އޮތް ބިލަކީ މިމު ޒިންމާ އުފުލިފައި އޮތް މަޖިިލސް. އަޅުގަނޑުމެންނުަށް މިއަދު ހުުަށހެިޅފައި އެންމެ މުހިއް

ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް  ެހއްކާ، ހުރި މައްސަލަތަކާއި ރުޙަލާތަކުގެ ތެރޭަގއިއަޅުގަނޑުމެންގެ އެކިއެކި ޝަރުޢީ މަ

ތައް މީ. މި މު މަސައްކަތްކަްނތައްަތއް ތަރައްޤީކުރުަމުށްޓަކައި ޙަީޤޤަތުގައި ކުރެވޭ އެންމެ މުހިއް މި ،އިޞްލާޙުކުޮށް

ވެސް  މި އޮންނަނީ މުޅިން އިވެފަ ކުަށްއަމާޒަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިރުމަސައްކަތުގައި މަސައްކަތްކުަރމުން އަންނަ 

 ދައްކާއިރު ޚާއްޞަގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ ބެހޭ ދެއްކުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލާ ނުގުޅޭ ވާހަކަތައް މައުޟޫޢާ

ންެގ ފުލުހު ،ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއި މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑުމެން، ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުޮށްލަން ބޭނުންވޭ

އި މަސައްކަްތކުރާ ބޭފުޅުންގެ ލަފަޔާ އެހީތެިރކަން ވެސް ވަރުަށް ބޮޑުަށް ބޭނުންވާނެ ބިލެއް. އަދި ޝަރުޢީ ނިޒާމުގައި 

އެކުލެވިގެން ޚިޔާލު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނުަށް މީގައި  އިރުޝާދު ވެސް ބޭނުންވާ ބިލެއް. އަދި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ
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 މި އިއަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާއިރުގަ އިތެރޭގަ ގެލާގޮތުގައި ކޮމިޓީ ަމރުޙަ ލެއް. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާއަންނާނެ ބި

 ،ޖެހުމަކީއަޅުގަނޑުމެންނުަށް ލިބޭ ިހްތހަމަމި ބިލުގައި  .ކަންތަްއތަަކުށް ިރޢާޔަތްކުރެވިެގންދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެބައޮވޭ. މިސާލަކުަށް  އިނުގައި ބަޔާންކުްޮށފަގާނޫ ހެކިބަސް ދިނުމުަގއި ޢުޒުރުވެރިނުނެވޭ ހާލަްތތައް ވެސް މި ޚާއްޞަކުޮށް

މަސްތުވާަތކެތި ، ކުރުމާއިއި، ކުޑަކުދިންނުަށް ޖިންސީ ގޯނާވަންޏާ މީހަކު މެރުމުގެ ކުުށާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ ކުުށާ ކަމުަށް ދަންނަވާ

ނުވެވޭނެ ވެރިޒުރުުށް ޢުޅުގަނޑުމެންނުަށް ކޮންމެހެން ހެކިބަްސ ދިނުމައަޓްރެފިުކކުރުމާއި، ރޭޕުކުރުމުގެ ކުުްށތައް މިއީ 

ެޖހުމެއް. ހަމައެކަނި ންކުޮށްފައި އެބަވޭ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ލިބޭ ިހތްހަމަހާަލތްތައް ކަމުގައި މި ގާނޫނުގައި ބަޔާ

 ތިން ދިޔަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ފެނިގެންކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ބަލާއިރު ވީ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި  ގެއެމް.ޑީ.ޕީ 

ޒަމުގެ ކުުށްަތކުގައި އި އެބައޮތް. ޓެރަޒިމީހަކު މެރިފަސާދަ ގޮތުގައި  ކޯޑުަތކުން ދައްކާގެ ތެރޭގައި މީހުން މެރުމުގެ ރެއަހަރު

ބައޮތް. މަސްތުވާަތެކތި އެއް އެކޭސް  35ކުރުމުގެ އި އެބަވޭ. ކުޑަކުދީންނުަށް ޖިންސީ ގޯނާަދޢުވާ އުފުާލފަ ނުަށްމީހުން 95

ކޭސްއެއް އެބައޮތް. އެކަމަކު މި އަދިވެސް ހުރީ  15ކުރުމުގެ އް އެބައޮތް. ރޭޕުކޭސްއެ 42ކުރުމުގެ ވެސް ޓްރެފިކު 

ކުރަން ުށްަޓކައި، ކޯޓުގެ ޤާޟީްނތައް ެރޔާއި ދުވާލު މަސައްކަތްކުރުމައޭ. މި މަސައްކަތް އިއްޒަތްެތރި ރައީސް ފައިލްގަ

ތަކެއް ުކރަނީއޭ. މި ހުރިހާ ޭކސް ސައްކަތް ވީ. ރޭގަނޑު އޮފީސް ހުޅުވައިގެން މަ ެފުށީމަ މިކަން ވެސް މައްސަލައަކުަށް މި

ނިންމަންޖެހޭ ވަރުަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ނުނިމި. އަޅުގަނޑުމެން މި ހަދާ ގާނޫނުގައި  އިލާގަމިހިރީ ހަމަ ޝަރުޢީ މަރުޙަ

ސީ ސިޔާ ،އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ، ވަނީ. އެހެންވީމާ މި  ތައްކަން ންނާތީ މިިއ ނޯއެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްޮކުށްފަ 

އާއި ނުކުާރުށޭ. ޕާޓީއުަށް މީހުން ވަންނަ ވާހަކަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު ަފސާދަމި ބަސް ބޭނުންކުޮށްގެން މިއަދު އަ

ޔިތުން ހާސް ރައް އެގާރަދިޔައީ އިއްޔެ ވެސް އެއް ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ފެނިގެން

ތެރޭގައި ގިނަ ޒުވާނުން ސީދާ އަމިއްލައުަށް އިސްނަގައިގެން ދިޔައީ. އޭގެ މިގުޅިގެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީއާ

އި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ސަރަހައްދުަށް އައިސް ބުނަމުންދިޔައީ ތިމަންނަމެންގެ އަޅުގަނޑުމެންނާ

ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓެއް ނެރޭކުަށް ވެސް  ނުންމިއި ތިބޭކުަށް ބޭނުމެއް ނޫނޭ. އެންމެ ކުޑަ ހަލާުކޮކުށްލި ޕާީޓއެއްގަ  މުސްތަޤްބަލް

އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން މިއަދު ، އްތޯ އޮންނާނީ؟ އެހެންވީމާދެން ކޮން ސިޔާސީ ކަްނތައްަތކެ އެ މީހުން އެއްބަހެއް ނުވެއޭ.

 ކުޮށްގެން" މި ލަފުޒު ބޭނުންސިޔާސީ"މި ލަފުޒު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަދީފުން އުވާލަން.  "ސިޔާސީ" ،ބޭނުންވަނީ

މުަށް. ނުކުރުނޑުމެންގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަލާކުއަޅުގަ .ނުކުރުމުަށްން ޒުވާނުން ފަސާދަނުކުރުމުަށް. ޤައުމު ފަސާދައަޅުގަނޑުމެ

މަސައްކަތަކީ މި ރާއްޖެ ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަްތތައް.  ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ކުރައްވާއަޅުގަނޑުމެން

ދެވޭ މަސައްަކްތތައް މި ކުރެވެނީ. ރާއްޖޭގެ  މުތަކާ އެއް ފަްނތިައުށްދެވެނީ ތަރައްޤީވެފައި ހުރި ޤައު އަޅުގަނޑުމެންނުަށް މި

ޞިއްޙީ  ،އެއީ ޝަރުޢީ ނިޒާމުަށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް ؛ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް  ދިމާއަކުަށް ކޮންމެ ،ކޮންމެ ސަރަހައްދަކުން

 އި ޑުމެންނަުށް ފެންނަނީ ދުނިޔޭގަ އަދި ތަޢުލީމީ ނިޒާމުަށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނ ،ނިޒާމުަށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް

ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ  ތަން. ުށް ދަތުުރކުރަމުންދާއެ މިްސރާބާ ދިމާއަ، އެއް ފަންތިައުށް އި ހުރި ޤައުމުތަކާ ތަރައްޤީވެފަ
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ން ހަޖަމުނުކުރެވިގެ ސް. މި ކަންތައްތައް ބަޔަކުަށްހަމަކުރާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީއަޅުގަނޑުމެން ސިންގަޕޫރާ އަރައި  ތެރޭގައި

އެ ބުނަނީ މި ރާއްޖޭގައި ރައީސް ޔާމީން ނޫން އެހެން ވެރިޔަކު ބޭނުމެއް  މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން، އުޅެނީ. އެހެންވީމާ މި

 އިނެރޭނެ މީހަކު ެނިތފަ ؛ވަނީ ނުވެއޭ ވަރުަށް ސާފުޮކުށް. އެހެންވީމާ، އަމިއްލަ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓެއް ވެސް ނެރުމުަށް މިއަދު

މި ، އް ނޫން ޕާޓީ އޮތީކީ. އެހެންވީމާކުންނަންޏާ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓެއް ނެރޭނެ ހާަލތެއްގައެއޮތީ. ވަކި މީހަކު ނުނި މި

، އިއްޒްަތެތރި ރައީސް. އެހެންވީމާ ، މި ލަފުޒު ބޭނުންކުޮށްގެން ނުދެއްކިއްޔާ ރަނގަޅުވާނީ "ސިޔާސީ"ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން 

 އި އަމާޒު ހިފާފަ ގަނޑުމެން ކުރިއުަށްގެންދާނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުއަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަަތުށް އިރާ

އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ  ،ހުިރ ހުރިހާ ގާނޫނުތަކެއް ވެސް އިހެދިފަ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ރާއްޖޭގައި އޮތީ  މި

ލު އަޅުގަނޑުމެން މުސްތަޤުބަ އި އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅޭ ތަޢުލީމީ އަދި ޒުވާން ވެއްޓެއްގަ  ،ގާނޫނުތަކެއް ވެސް އިޞްލާޙުކުޮށް

ވެސް ިމ  އެކު އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ރައްޔިތަަކުށް ޅުގަނޑުމެން މި ޝަރަުފވެރިކަމާއަ ،އެކު ޒުވާނުންނުަށް ފޯރުކޮުްށދިނުމާ

އޮތީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ  މި އި . އެ ޒިންމާ އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައެޅިފައި އުޅެވޭނެ ފުރުޞަުތތައް ހޯދައިދިނުމުަށްއުމުގަޤަ

މި ، އޮތީ. އެހެންވީމާ މި އި ގޮތުގައެއްގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާ އި ހަދާ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮލުގަނުގާނޫ

" މި ލަފުޒު ސިޔާސީ ުށްގެން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަްތކުާރުށޭ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި "މިއުަށް ޯފކަސްކޮ  ،މަސައްކަތް

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  .ުށޭޅޭބޭނުންކުޮށްގެން މުޅި ޤައުމު ަފސާދަކުރަންނޫ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.އަނާރާ ނަޢީމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް އަނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ދަންނަވާލަން.  ޝުކުރުވެސް  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަދި އަޅުގަނޑު މި ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރުަށް. `

ބެހޭ ބިލަީކ މިހާރު ގާނޫނު އޮތް މިންވަރު  . އެއީ ހެއްކާކަމުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަޮކުށްަލން މު ބިލެއްއްވަރުަށް މުހި މިއީ

ހޭ ގާނޫނެއް ރާއްޖޭގައި ބެ ނީ. ވަރުަށް ތަުފސީލުޮކުށް ހެްއކާއަޅުގަނޑުަށް ގަބޫލުކުރެވެ ކަމުގައި  އެއީ މާ ކުޑަ މިންވަރެއް

ކަންތައްތަކުެގ  ،ދަނީ ރާއްޖޭގެ ނިޒާމު ކަމުަށް ގަބޫލުކުަރން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ދައްކަމުން މި ޖެހޭއޮންނަން

ވެސް ކަންތައްތައް ޖެހޭ ފަދައިން އަބަދުކުރަންހެއޭ. އަބަދުވެސް ހަމަ އިޞްލާޙުޖެ ރަނގަޅުކުރަން އެބަ ތައްނިޒާމު

 .ޖެހޭ ގާނޫނެއް ގެ ގޮތުގައި އޮންނަންވަރަުށް ރަނގަޅު ގާނޫނެއް ގޮަތުށް ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނަކީ ވެސް މިއީ ޖެހޭރަނގަޅުކުރަން

ފިއްޔާ ކި ނުދީކި ދިނުން ވާޖިބުވާ ހާލަްތތަކެއް ވެސް އެބަ އާދޭ. ހެއެއީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަަތުްށ ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް ހެ

މު ކެއް އެބައާދޭ. އެހެންވީމާ ހެކިދިނުމަކީ މިއީ ވަރުަށް މުހިއްވަރުަށް ގިނަ ބައެއްގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލޭ ހާލަްތތަ 
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ކުރަން މި ބިލު އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އުއްމީދު ބޭނުންތެިރކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދީން ވެސް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމެއް މީ.

ކަމުަށް ކޮމިޓީން. އެއީ ދީނީ  އި މަޝްވަރާ ވެސް ހޯއްދަވާނެއި ުހރިާހ ބޭުފޅުންގެ ލަފަޔާރުގަގާނޫނަކުަށް ވެގެންދާއި

ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންގެ  ،ކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ޭބފުޅުންގެ ވެސް ހޯއްދަވައި،އި މަޝްވަރާ ވެސް ޢިލްމުވެރިންގެ ލަފަޔާ

އިވާ ބަހެއް ވިދާޅުވެފަ އްޔާ ތައިމި ހަމަ އިބުނު ާފހަަގޮކުށްލާނީކަމުަށް އުއްމީދުކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑު  ލަފާ ވެސް ހޯއްދަވާނެ

هللا ، މި ބަހުގެ މާނައަކީ ،إن هللا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة وال يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة އޮންނާނެ،

މެއް އުއެއީ ކާފިރު ޤަ، ކެއް ނަމައުމުތަީކ ޤަދުލުވެރި ޤައުމުތަކަސުބްޙާނަހޫ ވަަތޢާލާ ޤައުމުތައް ބިނާކުރައްވައޭ އެ ޤަ

، ނަމަ ދުލުވެރިކަން ނެތިއްޖެކަމުގައި ވިޔަސް. ހަމަ އެ ޤައުމުތައް ބިނާވުމުަށް ހުރަސްއެޅިގެންދެއޭ އެ ޤައުމުތަކުގައި ޢަ 

 ،ހުިރހާ މުއައްސަސާަތކުން ވެސް ،ވެސް މެންމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެން އުއެއީ މުސްލިން ޤަ

ކަމާއި އިންސާފު އޮންނާނެ ގޮތަަކުްށ އި ވެސް ހަމަހަމަހުރިހާ އިދާާރތަކުން ވެސް ވަރުަށް ބޮޑުަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މެދުގަ

ދާނީ އަޅުގަނޑު،މެން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެ ކަމެއް. އެ ކަންތައްތައް ވެގެން މުކަން ނިންމުން އެއީ ވަރުަށް މުހިއްކަން

އުމުގެ ެތދުވެރިއަކުަށް ވެގެން ޤަ، ވެގެން. އެ މީހަކު އިޚުލާޞްތެރި އެ މީހަކު އިޚުލާޞްތެރި، ގެ ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގައިމީހެއް

އެއީ  ،ދާނީ. އެހެންވީމާއި ޢަދުލުވެރިކަން ވެސް ޤާއިމުވެގެންއުމުގަ . އަދި ޤަހުރިހާ ކަްނތައްަތކެއް ވެސް ަރނގަޅުވެގެންދާނީ 

ތަންފީޒުކުރަން  ދާނީއި ދިނަސް މި ކަންކަން ތަންފީޒުވެގެންއް ހަދާފައަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ގާނޫނުތަ .މު ކަމެއް މުހިއް ވަރުަށް

ތިބޭ ފަާރްތަތކުން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު އެންމެންނުަށް ހަމަަހމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ޢަމަލުތައް ކުޮށްގެން. ވަރަުށް 

 ބޮޑުަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަަތުށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އިއްޒަްތތެރި  16ރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާތަނުްަށ އަޅުގަނޑުމެން ބަޙުސް މަރުޙަލާ ކުރިއަުްށގެންދިޔައިރު ޝުކު

 ިމނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އަރުވަން.  30މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާަފއި ވަނީ. މި ހިސާބުން 

 

 ] އަުށް  11:00އިްނ  10:29ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މޫސާމަނިކު(ރައީސް ނައިބު އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ  )ރިޔާސަތުގައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

`. މަޖިލީހުގެ މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތައިގެން ކުރިއުަށްދިއުމުަށް ަފުށައިގަންނާނަން. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ މި ދަނީ 

 އުަށް.  7އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
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 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 7

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތު

 ކޮމިޓީަތކުން ުހުަށހަޅާ ކަްނކަން. 

މަތީން ބޭރު  ަވނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ބަޔާންކޮުްށފައިވާ ގޮތުގެ 115ނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ -7.1

އްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ރަބި އިމާރާތުަށް ދިވެހިރާކަނޑައެޅުމުަށްޓަކައި އެކުވެރި ޤަ އުމުތަަކުށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުންޤަ

މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކުަށް  ޙުސައިން ނިޔާޒު ޢައްޔަންކުރުމާ ޑރ.ނިޔާސާ،  ސަފީރުކަމުަށް ހ.

 ނިންމެވި  ސަލާމަތު ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްވައިއުމީ ޔާ ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ، ޤައެދިވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ލީހަުްށ އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ޮފނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިގައި އި  2017ފެބުރުވަރީ  9ރިޕޯޓު  މިގޮތުގެ ރިޕޯޓު. 

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ.  ،އުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުުހުށަަހޅުއްވައިދެއްވާނީ ޤަ

 އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާގުރައި

ގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( 115އަސާސީގެ ނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ `. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ރަބި އިމާރާތަުްށ ވެރި ޢަކަނޑައެޅުމުަށްަޓަކއި އެކު އުމުތަަކުށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުންމަތީން ބޭރު ޤަ ބަޔާންކޮުށްފައިވާ ގޮތުގެ

މެދު ރައްޔިތުންގެ  ޙުސައިން ނިޔާޒު ޢައްޔަންކުރުމާ ޑރ.ނިޔާސާ،  ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަަމުށް ހ.

އުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީައުށް ރިއްޔާ ުހުަށހަާޅފައިވާ މައްސަލަ ޤަމަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކުަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫ

ޙުސައިން  ކޮމިޓީގެ އިއްޒްަތެތރި މެންބަރުން ވަރުަށް ފުާޅ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމުަށްަފހުގައި ޑރ.ގުޅިގެން  މާލިބު

ކޮމިޓީގެ މި ، ތިފާޤުން ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފަ. އެހެންވީމާނިޔާޒަކީ މި މަޤާމަުށް އެކުަށީގެންވާ ބޭފުޅެއް ކަމުަށް ކޮމިޓީގެ އިއް

 ން. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ލަލީހުަށް ުހުަށހަޅާރިޕޯޓު ފާސްކުރުަމުށްޓަކައި އަުޅގަނޑު މަޖި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މުަޤއްރިރުންނުަށާއި އަދި ކޮމިޓީތަުކގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމަުްށ 

ދަންނަވަން.  އެކީގައި ޝުކުރު މެންބަރުންަނުށް ވަަރުށް އިޚްލާސްތެިރކަމާމަސައްކަތްކުރައްވަމުންގެންދާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި 

މަތީން ބޭރު  ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ބަޔާންކޮުްށފައިވާ ގޮތުގެ 115ނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ

ވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ރަބި އިމާރާތުަށް ދިކަނޑައެޅުމުަށްޓަކައި އެކުވެރި ޢަ އުމުތަަކުށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުންޤަ

މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކުަށް  ޙުސައިން ނިޔާޒު ޢައްޔަންކުރުމާ ޑރ. ރުކަމުަށް ހ. ނިޔާސާ،ސަފީ
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 ނިންމެވި  ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައިއުމީ ޤަ، އެދިވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުުށަހަާޅފައިވާ މައްސަލަ

މިނެޓު. މިހާތަަނުށް؛  30ވާ ގޮތް ދަްނނަވައިލާނަން. ޖުމުލަ ވަގުތު ސްކުރުަމުްށ ވަގުތު ކަނޑައެޅިފައިބަހު  ގޮތުގެ ރިޕޯަޓުށް

މިނެޓު.  5ނަން. ޕީ.ޕީ.އެމުަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ދަންނަވައިލާމިނެޓު. ޕާޓީތަަކުށް  30ލަ ވަގުތު މާފުކުރައްވާ! ޖުމު

މިނެޓު. ވަކި  5މިނެޓު. އަދާލަތު ޕާޓީއުަށް  5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.އޭއުަށް  5މިނެޓު. ޖުމޫްހރީ ޕާޓީއުަށް  5އެމް.ޑީ.ޕީއުަށް 

މިނެޓު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަަތުށް އެދިވަޑައިގަތުމުަށް  5ޕާޓީއަކުަށް ނިސްަބތްނުވާ އިއްޒްަތތެރި މެންބަރުންނުަށް 

ކުަށް . ކުޑަ ވަގުތުޮކޅެއް މި ނަގަނީ ރިޕޯޓުތަދަންނަވަން. )ވަގުތުކޮަޅކަުްށަފުހ( އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުްށ ދަންނަވާލަން 

 މިނެުޓގެ ފުރުޞަތު ދޭނެ ފަރާތްަތއް  5މުކޮުށް ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ ވިޕުންގެ ފަާރތުން ކަނޑައަޅާ ބަހުސްކުރުަމުށް އާއް

ތެރި މެންބަރުން . އަދި ވިޕުންގެ ފަރާތުން ެއއްވެސް އިޝާރާތެއް ނެތީމަ ުކޑަކުޮށް އިއްޒަތް ކުރިން ވެސް އޮންނަނީ އަންގާފަ

އަރުވަނީ  ވަގުތުކޮޅެއް ދެއްވުން އެދެން. މި ބަލައިލަނީ އެކަމުަށް. )ވަގުތުޮކޅަަކުްށފަުހ( އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞުތ މި

 އުަށް. އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ފޭދޫ ދާ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭރު ޤައުުމތަކަުށް  115ރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޝުކު

 ޙުސައިން  ނިޔާސާ، ޑރ. . ހ.ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމުަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވެވި ނަންފުޅެއް މި ނަންފުޅަކީ

މަތުގެ ކޮމިޓީއަުްށ ުހުަށހެޅިގެންދިޔަ ވަގުތު މި ނަންފުޅާ މެދު އަޅުގަނޑުމެން ނިޔާޒްގެ ނަން އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމީ ސަލާ

ވަރުަށް ާސފުޮކުށް ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ބައްލަވައި ދިރާސާތައް ޮކުްށ، ބަުހްސތައް ކުޮށް އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ފެނުނީ، ިމހާރުވެސް 

ބޭފުޅާއަުށް ކޮމިޓީން ރުހުން ދިނުމުަށް. އެހެންވީމާ، މި ދާއިރާގައި ރަނގަޅުަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭުފޅެއް ކަމުަށް ވާތީވެ އެ 

އެ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން އެ މަސައްކަުތގައި ބައިވެރި އެންމެހައި ބޭފުޅުންނުަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން، އެމް.ޑީ.ޕީ، 

ޤުން މި ބޭފުޅާއަުށް ރުހުން ޕީ.ޕީ.އެމުަށް. އަދި އެހެން ޕާޓީތަކުަށް ނިސްަބތްވާ ބޭފުޅުން ވެސް ވޯޓުދެއްވައިގެން ހަމަ އިއިްތފާ

ދިނުމުަށް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ޮކުށްދެއްވި ުހރިހާ ބޭފުޅުންަނުށް ޝުކުުރ 

ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް މި ކުރަނީ އެކަމުަށް 

ރަނގަޅު ގޮތްތޯ ބަލައި ދިރާސާތައް ކުރުމަުްށަފހު. އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ، މި ނަންފުުޅ މަޖިލީހުްނ  އެންމެ

 މިއަދު ފާސްކުރައްވާނެ ކަމުަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އުއްމީދުކުރަން. ވަރުަށް ބޮޑުަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އިތުރު އެހެން އެއްވެސް ޕާޓީއަކުން ފުރުޞަަތުށް އެދިވަޑައިގެންފައެއް ނެތް. އަދި ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

އަމިއްލަ މެންބަރަކު ވެސް ުފރުޞަަތުށް އެދިވަޑައިގެންފައެއް ނެތް. މިހާިހސާބުން ަބުހސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި 
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ޑައިގަންނަވާ ގޮތަކުަށް ވޯޓުދިނުމަުށް ޓަކައި މައްސަލައިގައި މިއަދުގެ ވޯޓުގެ ގަޑީގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ފެނިވަ

 އުަށް.  6ވޯޓުަށް ދެންނެވުން އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު އަނެއްކާވެސް އެނބުރި މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ޝާހް ޢަލީ މެންބަރުއިއްޒްަތެތރި  ދާއިރާގެ އުތުރު ފުަވއްމުލަކު ގެ ަދުުށން ސަރުކާރުގެ ފަާރތުނ6.1ްއިބްތިދާޢީ ަބހުސް. 

 މައްޗަންގޮޅީ ުހުށަަހޅުއްވާފައިވާ، ހެއްކާ ބެހޭ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއުަށްގެންދަން. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ 

 އުަށް.އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ  މެންބަރުއިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ އުތުރު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މައްޗަންގޮޅީ

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ މި ފަަހަކުށްއައިސް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ އަސްލަކުަށް ވެސް 

ންގޮސް އީވާން ނަސީމް މަރުވެ، ޖަލުގެ ވެގެންދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ ޢަުދލުގެ ނިޒާމުގައި އަނިޔާވެރިކަން އިތުރުވެގެ

އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑުވެ، އެކަންަކން ހިނގާ ގޮތާ ޭދތެރޭގައި ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާތީ އައި އިޞްލާޙުތަކެއް ކަަމުށް އަޅުގަނޑުަށް 

ގައި މީހުންނުަށް ހަމަގައިމު ވެސް ގަބޫލުކުރެވޭ. އަޅުގަނޑުމެންނުަށް އޭރު ފެނިެގންދިޔައީ އިޢުތިރާފު ހޯދުަމުށްަޓކައި ޖަލުތެރޭ

އެތައް ބައިވަރު އަނިޔާއެއް ކުރަމުންދިޔަ ތަން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ އިޢުތިާރފު ލިބެންދެން މީހުން ޖަލުގައި 

ބާއްވާފައި އެތައް ޒަމާނެއް ވެގެންދާއިރު ވެސް މީހުން ަހނދާންނައްތައިލާފައި އެހެން ޖަލުގައި ބޭތިއްބި ތަން. 

ފެނިގެންދިޔައީ ހާމަކުރެވިފައިވާ ޝަރީަޢތް ނޫން ގޮތުަށް ޝަީރަޢްތތައް ބޭއްވި، ޙުކުމްތައް ރައްޔިތުންނަުްށ  އަޅުގަނޑުމެންނުަށް

ކުރެވެމުންދިޔަ ތަން. މިހެން ކަންކަން ހިނގަން ެފުށީމާ އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމުަށް ޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އިޢުތިާރފު 

ަގޑިއިރު ތެރޭގައި ކޯޓުަށް ހާޒިރުކުޮށްގެން އެ މީހަކާ ދޭތެރޭގައި  24ަކުށް ވެސް ބަލައިގަންނާނެ ގޮތާއި އެންމެ ދިގު މުއްދަތަ

ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެ ކަމުަށް ބުނެ، އަދި ކޯޓުްަށ ހާޒިރުކުރަންޖެހޭނެ ކަމުަށް ބުނެ، އަދި ހުޅުވިފައި އޮންނަ 

 ނޫނުއަސާސީގައި ންކަން ނިމެންވާނެ ކަމުަށް ޤާއި ކަކަން ހިނގަންވާނީ، އަދި އެކުަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަޝަރީަޢތެއްގައި

ޖެހޭ ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނެއްގެ ވާހަކަ ޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލައިލަން ދަނީ އެގޮތަުްށތޯ އަލިޔެވުނީ. މިއަދު ކަންކަން ހިނގައި

ސޯޝަލް މީޑިއާ  އެންމެ އާދައިގެ ކުޑަކުދިން ކަމުަށްވާ  ،ަދނީ އަޅގަނޑުމެން ދައްކާއިރު. އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ފެނިގެން މި

ކަމުގައި ވިޔަސް، އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ވެރިޔާ ޝައިޚް ޢިމްރާން، އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމުަށްވާ ސުމްބާ ގޮންގް ކަމުަށް ވިޔަސް

 ތަން. އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ފެނިގެން މި ޝަރީަޢތް ނިމެންދެން ޖަލުގައި ބާއްވުާށޭ ބުނެ، ބަންދުގެ މުއްދަތު އެގޮަތުށް ޖެހޭ

 ،ދަނީ ތަން. އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ފެނިގެން މި ގެ ވާަހކަ ެވސް މި މަޖިލީހުގައި އެނޫން ގަޮތުށް ދައްކަވާއިުޢތިރާފު ،ދަނީ

 ސިއްރުވެގެންވާ ހެކިބަްސތައް ދޭތަން. އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ފެނިގެން މި ވެސް،  ހާމަކުރެވިގެންވާ ޝަރީޢަެތކޭ ބުނާއިރު
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ފުލުހުންނާ ޖެހުނީމަ ހެކިބަސް ދޭންޖެހުނީމަ  ،މަ ބަޔެކޭ ބުނާއިރުދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ ހަމަހަ ގާނޫނުއަސާސީގައި ، ދަނީ

ނޫނުއަސާސީގައި ރައްޔިތުން ގަނޑުމެންނުަށް މި ފެނިގެންދަނީ ޤާ ތަން. އަޅު ދޭގެން ހެކިބަސްމޫނު ފޮރުވައިގެން، ފިލާ ތިބެ

 ންމެ ކުޑަވެގެން ހެކިބަސްދީ،އެ ،ގޮސްނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހިނގަމުންގޮަތުށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ޖި ގޮތުަށް ނޫން ވިސްނި

ތަން. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ވާހަކަދައްކަނީ  ނޫނުއަސާސީން ވިސްނާފައި އޮތް ގޮަތުށް ޫނން ގޮތުަށް ދޭޙުކުމްތައް ވެސް ޤާ

ން ތުގެ ގާނޫނު ވެސް އަޅުގަނޑުމެ ގެ ވާހަކަ. އެކަަމކު އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ފެިނގެންދިޔައީ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނު

ކުރުން ަފްސކޮުްށފައި އޮތްކަްނ. އަދި މި ގާނޫނު ވެސް ދެން ވެސް ތަްނފީޒުދާންއަދުަށް މިތަނުން ާފސްކުރީމަ އަދި

 ބުނެފަ. އެކަމަކު ކަމުަށް އެ ޮއތީ އެހެން ތަްނފީޒުކުރާނޭ މަސް ފަުހން 3ކުރާތާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފާސްޮކުށް، ަތްސދީގު

 ގާނޫނު ވެސް އަނެއްކާވެސް ތަންފީޒީގޮތުން މި  ކަންތަްއތައް ހިނގަމުންދާ ންކަމެއް ނެތް މިހާރުޤީއަޅުގަނޑަކުަށް ޔަ

ކަންކަްނ ވެސް  މަރުޙަލާއުަށް ޖެހޭއިރު އެއުަށްވުރެ ފަސްވެގެންނުދާނެ ކަމަކުަށް. އަޅުގަނޑު ހަމަ މިދެންނެވި އުސޫލުން މިއަދު

ވަނަ  119މީގައި  ،ލާއިރުއްދާއުަށް ބަލައިވަނަ މާ 119ނޫނުގެ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނުަށް މިފެންނަނީ. މި ގާ ހިނގަމުންދާ

 )ުށ( ގައި ވަނަ މާއްދާގެ 119އޮތް ޖިނާޢީ ުކުެށއް ސާބިތުކުރުަމުށް ބޭނުންކުާރނެ މިންގަނޑު ކަމުަށް ބުނެ، މާއްދާގައި އެބަ 

ވަނީ  ނޫނުއަސާސީގައި އޮތް ވާަހކަ. އެއީ ޖިނާޢީ މިންގަނޑުން ކުުށް ސާިބތުޮކުށްދިނުމުަށް ކަމަުްށ ބުނެފައި އެބުނަނީ ޤާމި 

ނެތި ޝަރީޢަަތުްށ  ފައިވާ މިންވަރުގެ ޝައްކެއްކުރިކަން ހުުަށހެޅި  ޖިނާޢީ ކުުށެއްގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާ އެ ކުުށް

 ؛ދިާފޢުވެވެން އޮތްަކން، ދިާފޢުވެވެން ނެްތކަން ،ސާބިތުވުން ކަަމުށް. ހަމަ އެއާ ޖެހިގެން އަންނަ )ނ( ގައި ބުނަނީ

ދާންޖެހޭ ގަޮތުށް އެކަން ކުރާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ންގަނޑުަށް އަޅުގަނޑުމެން މަދަނީ މި ބުނާ އޮފް ޕްރޮބެބިލިޓީއޭބެލެންސް 

މިހާރު މި ނޫނެކޭ.  ،އެކީގައި އެބައާދޭ ގައި ބުނެފައި އޮތް އެތި ބުނުމާނޫނުއަސާސީޤާ، އުޅޭ ވާހަކައަކީ  ދަންނަވަން މި 

ވެސް ފެންނަނީ  ނާ ގޮތުަށް. އަޅުގަނޑުަށް ހަމަގައިމުބު އެ ،އެނޫން ގޮތުަށް ،އޭ. )ނ( ގައި ބުނަނީމިންގަނޑު ތަާފތުޮކުށްލީ

ގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ( 120ހެންމެ އެލުކުރެވޭ ގޮަތުށް. އަނެއްކާ ހަމަ ޮއތްކަން ނުވަތަ ެންތކަން ޝަރީަޢަތުށް ގަބޫ ދިފާޢެއް

ދޭ މިންގަނޑު ކައި ސާބިތުކުރެވުނީ ކަަމުށް ުބނުމުަށްޓަ އެ ނުުކާތއެއް ސަލަތަކާއި ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކާ ވެސް މަދަނީ މައް

 . އެެހންވީމާ، މުޅި އެތި އާޚިރުގައިއެއްޗެހިތައް ތިިރޮކުށްލާފަ އޮތީ ހަމަ މަދަނީ މިންގަނޑާއި ޖިނާޢީ މިންގަނޑުގެ  ވެސް އެ

އި ޢީ ކަންކަމުގައި ސާބިތުކުަރން ބޭނުންވާ މިންގަނޑުތަކާޖިނާ ،ބޭނުންވި ރައްކާތެރިކަން ނިމިގެންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން 

 5މީގެއިތުރަުްށ ވެސް އަޅުގަނޑުަށް އެނގޭ އަޅުގަނޑުގެ ލިބިގެންނުދާކަން އަޅުގަނޑުަށް ހަމަ ާފހަގަކުރެޭވ.  ކަން ރައްކާތެރި

އިތުރުަށް ވެސް ވަރުަށް ބައިވަރު މިގޮތަުްށ މީގެ، ދާނީ ވަރުަށް އަވަހުަށްަކން. އަޅުގަނޑުމެންނުަށް އެބަ ފެނިގެންދޭ މިނެޓު

ސިއްރު ހެިކ ދިނުމުގައި ވެސް ކަންކަން  އިތުރުަށްަތކެއް ދައްކާ ަތން. އޭގެހަކަބޮއްސުންލައްވައިގެން އެތައް ބައިވަރު ވާ

ގޮތުގެ ވާހަކައެއް މީގައި ލިޔެވިފައެއް ނެތް. ޤާޟީންނުަށް އެތައް ބައިވަރު ބާރުތަކެއް ލިބިފައި އެބަ އޮވޭ.  ގެންދާނެ

ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނެއް  ،ކުރީމޭ ބުނަންވެގެންޓަކައި އަދި ގާނޫނެއް ފާސްގެންދިއުމުަށް އޮންނަ ގޮތަުށް ކަންކަން މިހާރުވެސް މި
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ންނަ ކަންަތއްތައް މީގައި ފެނިގެންދަނީ. ފައި ހުަޓކައި ހުުަށހަޅާ ރީމޭ ބުނަން ވެގެން ފާސްކުރުމުަށްވެސް ތިމަންނަމެން ފާސްކު

 ވެސް ފާސްކޮުްށފިއޭ. ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނެއް  ،އަރާނެޔުނީމަ ގިނަ ފަހަރުަށް އެންމެ އާއްމު މީހާ ިހަތުށްމިހާ ބޮޑެތި ގާނޫނުތައް ލި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި ާދއިރާގެ ކެންދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ުށް.ޙުސައިނަ ޢަލީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ލެއްވި ހިސާބުން އަޅުގަނޑު އްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ނިންމަވައިތެރި ރައީސް. ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އި ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތް

 މި ގާނޫނުގައި  ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުނޫނުއަސާސީކަމުަށް ޤާ  ކުރިއުަށް ޖެހިލާނަން. ޖިނާޢީ ކުުށެއް ސާބިތުވާހަމަ 

އްވާ ވާހަކައެްއ. އެއީ ޖިނާޢީ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަާރތުން ުހުަށހަޅާ ނަނީ ވަރުަށް ހެބަޔާންކުރުމުަށްަފހު ދެން މި އޮން

ނގޭ މީގައި ުށް އެބަ އެދިފާޢު ބަލައިގަތުމުގައި މި ބަލަނީ އަނެއްކާވެސް މަދަނީ މިންގަނޑުަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަ

ދަންތުރައެއް  ހަމަ ބޮޑުސިންގާ ،އްކައިގެންއުޅެނީ ހަމަ ރީތިކުޮށް ާގނޫނެއް ފަރުމާކުރި ކަމުަށް ރައްޔިތުންނުަށް ދަ މި

ވަނަ  144ނޫނުގެ މި ގާ ،އުމުތަކުަށް ަހމަ ނަލަދައްކަންކަން. މިކަން އިތުރަުްށ ސާިބތުވާ އަނެއް ކަމަކީޖަހައިގެން ބޭރު ޤަ

ޓަކައި ންގުމުަށްހި މި ގާނޫނު ،ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައްމި ގާނޫނު ދުަށުން ދުަށު ކޯުޓތަކުގައި ، ލީމަ އެބަ ފެނޭ މާއްދާއުަށް ބަލައި

ތަޤިއްލު ކޮންމެ ކޯޓަކީ މުސް، ދަންނަ ގޮތަކީއަޅުގަނޑުމެން ހަދަންޖެހޭ ހުިރހާ ގަވާއިދުތަކެއް ހަދާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުންނޭ. 

ދުަށު ކޯުޓތަކުން ހަދަންޖެޭހ  ،ތަނެއް ކަމުަށް. އަދި ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކީ މިނިވަން ފަނޑިޔާރެއް ކަމުަށް. އެހެންނަމަވެސް

ހަމަ އެ މާއްދާގައި އެބަ ބުނޭ މި ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގައި  ،އިދެއް ހެދުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުަށް ދީފައިހުރިހާ ގަވާ

. އަޅުގަނޑު ހަމަ އަޖައިބުވެ އަންތަރީސްވޭ. އެޓަރނީ ރނީ ޖެނަރަލްގެ ލަފާ ހޯދަންވާނޭކިއުޓަރ ޖެނަރަލާއި އެޓާޕްރޮސެ

ވިއްޔާ މެއް. އެހެންލަކީ އެވެސް ހަމަ ޚަޞްކިއުޓަރ ޖެނަރައް. ޕްރޮސެޞްމެމެއް ދެލޯފުޅާ. އެއީ ޚަޚަޞްޖެނަރަލަކީ އެއީ 

ފުރަތަމަ ކަމަކީ މި  ؛. އެހެންވީމާ، މި ގަވާއިދުނޫންތޯ މި ގަވާއިދު ހަދާއިރު ކުރާ މީހާ ކައިރީގައި ވެސް އަހަންޖެހޭނެކުުށް 

. އަދި ސުޕްރީމް ދެވޭނޭ  ކޯޓަަކުށް ނުވެސް ގަވާއިދުތައް، ދުަށު ކޯުޓަތކުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުުމގެ ބާރު ސުޕްރީމް

ގޮތުަށް އޮތުަމކީ އެއީ  މެއްގެ ގާތުގައި އަހައިގެން މި ގަވާއިދުތައް ހަދާޚިލާަފުށް ދިން ކަމުަށް ވިޔަސް ޚަޞް ކޯޓުަށް ގާނޫނާ

 4ނޫނުގެ ފެންނަނީ މި ގާ ލީމަ އަޅުގަނޑުމެންނުަށް މިރު ކަމެއް. އިއްޒްަތތެރި ރައީސް. މި ގާނޫނުަށް ބަލައިވަރުަށް ެދރަވަ

ނގޭ މިއީ މި ހުރިހާ މާއްދާތަަކުްށ ބަލައިލީމަ އެބަ އެ، )ޅ( އާއި ،)ބ( އާއި ،)ރ( އާއި ،ގެ )ނ( އާއ2ިވަނަ މާއްދާގެ 

މި ގާނޫނުގެ ކުރިން  ،މި ގާނޫނުގައި މި ވަނީ ،އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ދަްނތުރައެއްކަން.

 ،މި ގާނޫނުގެ ފަހުން ހެއްކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަމަ އެއްވެސް ގާނޫނެއް އަޔަސްއަދި  ،ގާނޫނެއް ހަދާފައި އޮތަސް



40 

 

ެބހޭ ޮގތުން ކޮންމެ ާގނޫނެއްގައި ކޮންމެ ގޮތަކުަށް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ އެހެްނ ގާނޫނުތަަކުށޭ. މި ގާނޫނު ބާއްވާފައި ހެއްކާ

ދެން އަދި  ޮކބައިތޯ ބޭނުމެއް؟؟ ތޯ މިއީއޮތަސް އެ ގާނޫނުތަަކުށޭ ޢަަމލުކުރަންޖެހޭނީ. ދެން ކީއްކުރަން ހަދާ ގާނޫނެއް

ކޯޓަުްށ މި  ޕްރީމް. އެހެންވީމާ، ސުހުރިހާ އެއްޗެހި އިދިވެހިރާއްޖޭގައި އެބަ މާނަކުރޭ ގަވާއިދުތަކާ އިގާނޫނުގެ މާނައިގަ 

ތަކުން ސާލެވޭ ގޮތަުށް ނުވަތަ މި ގާނޫނުގެ ދުަށުން ގަވާއިދުތައް ހަދަންޖެހޭ އެހެނިހެން މުއައްސަގާނޫނުގެ ބާރު ކަނޑުވައި

ީރތި ، އެހެންވީމާ، މޮޅެިތ ވާހަަކަތކެއް ގާނޫނެއްތޯ؟ދެން ކީއްކުރަްނ ަހދާ  ،ލެވޭ ގޮތަުށް މި ގާނޫނުގެ ބާރު ކަނޑުވައި 

 .ރަނގަޅު  ނޫނަކީ ރަނގަޅު ގާނޫނަކުަށް ނުވޭ.ލާފައި މި ގާނޫނު ތެރެއުަށް ލުމަކުން އަދި މި ގާވާހަަކތަކެއް އަތުރައި

 އަުށް އަންނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ ކުޑަ ެބހޭ ގާނޫނެއް ރާއްޖެ ހެއްކާ ،އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން

ަފހު ދެން  ނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަުށް ބަޔާންކުރުމުަށްޤާ މިންވަރުން ޖިނާޢީ ކުުށެއް ސާބިތުވާ މިންވަރު

ޑު. ހަމައެއާއެކުގައި، މި ގާނޫނުގައި އަޅުގަނޑުަށް ވެސް ޖިނާޢީ ކުުްށަތކުގެ މައްޗުަށް މި ކަނޑައަޅަނީ މަދަނީ މިންގަނއަނެއްކާ

މުގެ ފަާރަތުށް ބަދަލުކުރުރުމުގެ ޒިންމާ ވެސް އެކި ފަރާތް ން އޮފް ޕްރޫފް ނުވަތަ ސާބުިތކުބާޑަ ، ފާހަގަވާ އަނެއް ކަމަކީ

 ބެހޭ ގާނޫނެއް  ހެއްކާޮގސްފަިއވުމަކީ އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ގަވާއިދުހަދާ ފަާރްތތަަކުށް ލިބިގެން

މިގޮތުަށް އޮވެގެން ފާސްކުރެވިގެންވާނެ ގާނޫނެއް  ގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިއީއެހެންނަމަވެސް، އަޅު .އަންނަންޖެހޭ

މި ބިލުަށް ވަރުަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވިގެން ނޫން ގޮތަކުަށް އަޅުގަނޑުަށް  ،ނޫން. މި ގާނޫނުަށް

އެއް ކަމެއް ފާހަަގކުޮށްލަން. މި ގާނޫނުން އެބަ ހަމަ ކަމުގައި ދަންނަވަން. އަދި އަޅުގަނޑު އީދުކުރެވެން ނެތް ތާ މި ބިލުަށް

 ...ކުުށްވެރިވާ ޒާތުގެ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ އެ މީހަކު  ،ލާޒިމްކުރޭ މީހާ އިންކްރިމިނޭޓިންގ އެވިޑެންސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އްޒަތްެތރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ ބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު ިމ އަރުވަނީ ފޭދޫއްޒަތްތެިރ މެންޝުކުރިއްޔާ އި 

 އިބްރާހީމްދީދީއުަށް.

 

 އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ފަާރތުން މަޖިލީަހުށް ޓަކައި މި ބިލު ސަރުކާރުގެ ހޭ ގާނޫނެއް ވުޖޫދުަށް ގެނައުމަުށްބެ އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހެއްކާޝުކުރިއްޔާ އި 

ޝުކުރު ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ.  ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއުަށް ވަރުަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކުުހުށަެހޅުއްވީތީ އަޅުގަނޑު 

އަދި މި ބިލުގެ މަޤްޞަދަކީ ކޮބައިކަން ވެސް އެންމެހާ ރައްޔިތުންނުަށް އެނގެން އެބަޖެހޭ. މި ބިލުގެ މަޤްޞަދަކީ، 

ންގޭ މަދަނީ މައްސަލަަތކާއި ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު އުސޫލުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހި

، ކަނޑައެޅުން. އެއީ މީގެ މަޤްޞަދަކީ. ދެން މި ބިލު ުހުަށހެޅިގެންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ

އަހަުރ ވެއްޖެ. އޭރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  40ފަހުން މިހާރު  ފާސްކުރީ. އޭގެބެހޭ ގާނޫނެއް  ހެއްކާ ގައި އަޅުގަނޑުމެން 1976
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އެބަޖެހޭ. ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދިޔައީ ކޮންގޮތަކަުްށތޯ ވެސް ބަލަން  ،ކަހަލަ ުކުްށތަކެްއތޯ ކުރަނީޮކން، ކުުްށަތކުގެ އަދަދަކީ ކޮބައިތޯ

ބަޖެހޭ. މިހާރު މީހުން މެރުމުގެ ބަދަލުތަކާ ހެކި ހޯދުމުަށް ކުރެޭވ މަސައްކަްތތައް ބަލަން އެ މިހާރު ދުނިޔެއަުށް މި އައި 

ގޮަތުްށ އެބަ ކުރޭ. އަދި މީހާ މަރުވުމުަށް ަފަހުށް އެ މީާހ މަރުވި ގޮތް ހޯދެނީ ވެްސ ްއތައް ވެސް ވަރަުްށ ަތާފތު ޮގތްކަންތަ

. އަދި ވަރުަށް ަތފާތު ގޮތްޮގަތުށް. އެގްޮތތައް އެބަ ހޯދާ އެކި ޮގތްޮގަތުށް. މަރުވި ގަޑި ވެސް މިހާރު އެބަ ހޯދޭ މަރުވި ފަުހން

ކޮންކަހަލަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުޮށްެގން ކޮންގޮތަކަުްށތޯ ީމހާ މަރާލީ ވެސް ބެލެވޭ. އަދި  ،ކޮންކަހަލަ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮުްށގެން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަެކީތގެ މިންގަނޑު ހުރީ ހަމަ ސުމެއްގައޭ ވެސް ދެންނެވިދާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ 

ކޯޓު ނެތޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ކޯޓެއް އޭރު ގާތްގަނޑަކުަށް  ވިއްސަކުަށްގާތްގަނޑަކުަށް  ތެރޭގައި ކޯޓުތައް

އި ކޯޓެއް ކޮންމެ ރުަށެއްގަ ަރުށް އޮންނައިރު 180ހާރު މި، ހުންނަނީ. ދެން މާލޭގައި ހުންނަ ކޯޓެއް. އެހެންނަމަވެސް  މި

. ގާނޫނީ ވަކީލުން އެތައް ބައިވަރު އިތުރުވެގެން އެބަދޭ. ގެން އެބަދޭ. ފަނޑިޔާރުން އެތައް ސަތޭކައެއް އިތުރުވެއެބަހުރި

ގެ ތެރޭގައި ދެތިން ކަމުގެ މައްސަލަ އޭރު ރާއްޖޭގެ ރެކޯޑަކީ އަހަރެއްއެހެންވީމާ، މައްސަލަތައް ގިނަވީ އޭގެ މާނައަކީ. ވައް

ކަންތައްތަްއ އުފަންވީ ކިހިނެއްތޯ ބަލަން  . ދެން މިމައްސަލައެއް. މިހާރު އެހެންތޯ؟ ހާހުން އަރައިގެންިހނގައްޖެ  ަހތަރު

މަދު ރީގެ މުޙައްތެރޭގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ކެނެވެރިކަމުގެ  ،އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑަުށް ފެނުނީ މިދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި

ުށް މައްސަލަތަްއ ވެގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ޖަޕާނު މަހެއް ވިހާހެން މަގުމައްޗަނަޝީދު ވެރިކަމުަށް އަންނަން 

ޑަޒަނުން ދަރިން ވިހާހެން މަގުމައްޗުަށް މައްސަލަތައް އިތުރުވެގެންދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ންދިޔައީ. ޖަޕާނުމަހެއް ޑަޒަން ވިހައިގެ

ބެހޭ ގާނޫނު ވުޖޫދުަށް އަންނަން އެބަޖެހޭ. ހަމައެއާއެކު، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން  ހޯދަން އެބަޖެހޭ. ހެއްކާ އިންހެިކތައް ގިނަ

 20ޔާ. މިހާރު ިމލިޔަން ރުފިވިއްސަކުަށް އޭރު ރާއްޖޭގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ ވެސް ގާތްގަނޑަކުަށް  ،ބޭނުން އެބަވޭ

ބިލިޔަން އެބައަރާ. އޭގެ މާނައަކީ ކޮރަްޕޝަން ވެސް ހުންާނނެ މިހާރު. ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ  26މަތި.  ބިލިޔަނުަށް ވުރެ

ވެސް މީހެއްގެ މިާހތަަނުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޮޑުންގެ އެއް ،ން އެބަޖެހޭ. އޭރަކުޙަޤީޤަތަކީ އެއީ. މި ކަންކަމަުްށ ޙައްލު ހޯދަ

މަރުވާ  . އަޅުގަނޑުމެން މިތާނގައި ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ދައްކަން ޖަލުތަކުގައިމައްސަލަ ނުބެލޭ. ނުބެލޭ 

 .ދައްަކއިގެންހޭ ފަޚުރުވެރިވާންޖެހެނީ އެ ވާހަކަ !މިސާލަކުަށް. ުކުށްވެރިންގެ ވާހަކަ. ބަލަ ކުުށްވެރިންގެ ވާހަކަ 

. ކުރެއްވި މީހުން މަރާލާފައި އެބަ ތިއްބޭޖޭގެ ރިޔާސީ ނިޒާމުގައި ވެރިކަންއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން މީގެކުރީގެ ރާއް

ޚް އޭގެފަހުން ރާއްޖޭގައި ބޮޑުސިންގާ ޝައިޚެއް، ޝައި އެ ވާހަަކ ދައްކާއިރު؟ ކޮބައިތޯ މުޙައްމަދު އަމީން ކިހިނެއްވީ؟

ކަންވީ ނޫންތޯ. އެ ވާހަކަ ދައް ތަނާ. ުށް ވަޑައިގެންނެވިރާމެއްގައި ހުރެަފއި ގެއަދީނީ ޕްރޮގްއަފްރާޝީމް މަރާލީ ކިިހނެއްތޯ؟ 

 ؛ހަދާ ވާަހކަ. އަޖައިބެއް ކަހަލަ ކަމެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، މިހިރީ މިހިރަ ަކންތަްއތައްއެ މަނިކުފާނުަށްަޓކައި ގާނޫނު

މު ވަގުތުަތކުގައި މި ގާނޫނުތަްއ ވުޖޫދުަށް ނުގެނެސް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ިކތައް ނީ މިަކހަލަ މުހިއްޑުމެން ފަޚުރުވައަޅުގަނ

އަތުގެ ކީއްވެގެން ޖިނާޢީ އިޖުރާ  ބެހޭ ގާނޫނެއް ނެތީ؟ ކީއްވެގެން ހެއްކާ ދައުރު ނިމިގެން ހިނގައްޖެއްތޯ؟ ކިތައް ،ތާރީޚުގައި

ފު ޤާއިމުކުރުމުގެ މިއަދު މި މަސައްކަްތ، ަޢދުލުއިންޞާ ދުަށް ނާންނަްނވީ؟ގާނޫނު ނެތީ؟ ކީއްވެގެން ގާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ވުޖޫ
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އެއްޗެހި ވުޖޫދަުށް އަންނާތީ ފާޑުކިޔަނީ.  ބާރު ްސޕީޑުގައި ދަތުރުކުރުމުަށްަޓކައި ބޭނުންވާ ގާނޫނުތަކާ، ނިޒާމު ހަރުދަނާކުޮށް

މިއީ  .ޓަކައިުށްކުރާ ީމހުން ސަލާަމތްކުރުަމުށްކު  ލުން އަބަދުވެސް މަސައްަކތްކުރަނީއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ގާނޫނީ ވަކީ

ނުވާނެ އެއްޗެހި. މިއީ މި ބެހޭ ގާނޫނެއް ވެސް އޮވެގެންނުވާނެ. ވުޖޫދުގައި އޮވެގެން ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާ، ހެއްކާ 

މުޙައްމަދެއް،  އަލިފުތެއް، ،ބޮޑެއް ނެތްމައްސަލައަކީ. މިހާރު ކުޑައެއް ކަންބޮޑުވެގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ. މިއީ ކަންބޮޑުވާ

އެ މަންޒަރު  އިޖެޭހނެ. މީގެކުރީގަދާން ކުުށެއް ޮކުްށފިއްޔާ ޖަލުަށް ،ވައްކަމެއް ކުޮށްފިއްޔާ ؛ތަކުރެއް ެނތް. ނަޝީދެއް

ނަމެއްގެ ވާހަކަ ިމާތ ތެރޭގައި ކިޔާނީ. ކޮބައިތޯ  3. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ނުފެންނަނީ

ތް، މާރާމާރީ ން، ޚިޔާނާތެރެއިން ހާހުން މީހުން ޖަލުގައި އެބައުޅޭ. އެއީ ވައްކަން، ޓެކުން، ފޭރު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ

ގައި ން ބާރު ސްޕީޑު މަސްތުވާަތެކތި، ީމހުން މެރުން. ހުރިހާ ުކުށެއް އެބަކުރޭ މި ރާއްޖޭގައި. އެ ކަންކަމުަށް ގާނޫނު

އަދަދު ވެސް ގިނަވޭ. ވަކީލުންނުަށް އޮބިނޯވޭ  ލަތަްއ ނިންމާވީމާ، އެ މައްސަދަތުރުކުރަން ބޭނުން މިހާރު ެއބަވޭ. އެހެން

ުްށ ތިބެންވީ ނޫންތޯ. ނުކޮގިނައިން ޖަލުަށް ވެސް ލާންޖެހޭނެ ގިނަ ުކުްށކުރަންޏާ. އެހެންވެއްޖިއްޔާ ކުުށްކޯޓުަތަކުށް ދާން. 

 ބެހޭ . ކީއްވެގެންހޭ ހެއްކާމު ނުކުާތތަަކކީ ިމއީރު ވިސްނަންޖެހޭ މައިގަނޑު މުހިއްއްޔާ، މި ވާަހކަދާއްކާއިއެހެންވެއްޖެ

ގާނޫނު އިޞްލާޙުނުކުޮށް ޮއތީ ކީއްވެގެން؟  އަަހރު ވަންދެން މި 40 ގާނޫނު ނާންނަންވީ؟ މީގެ ކުރީގައި ކީއްވެގެންހޭ؟

ކަންކުރަނީ. ވަރުަށް ކޮލިޓީގައި ކުރާހެން ވައްއިނގިރޭސި ފިލްމުތަކުން ވައްކަންކުރުމުގެ ނިޒާމު މިހާރު ބަދަލުވެއްޖެ. ވައްކަން

. ގޭގައި ނުހުންނާނެ ދޮރުތައް ހުޅުވާލައިގެން ނިދާފަްނތަނުަށް ވަދެ ތިޖޫރީތައް ަފޅަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ކުޑައިރު ތިބީ ތަ

ދަނީ. މީހުން މަރަނީ  ލާަފއި އެަމތިން ގޮސް ފަޅައި ކަހަލަ އިމާރާްތތަކުގެއެހެންތޯ؟ ކޮން ޮފުށްޓެއް. މިހާރު  އެއް،ތިޖޫރީ

ލާ. ޕޯސްޓްމޯޓަމް ގޮަތުށް ީމހުން މަރައި ލާމަރައި ގިނަ ދުވަހުން މީހުން  ،. ޒަހަރެއް ދީގެންވެސް އެގަޮތުށް. ވެކްސިނެއް ދީގެން

ހަދައިގެން ހޯދޭ މަރާލި ގޮްތ ވެސް. ވަގުތު ވެސް. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނުތައް ވުޖޫދުަށް އަންނަން އެބަޖެހޭ. ހެިކތައް 

 ކުާރކަުށް ނޫން މި ންނުަށް އަނިޔާނުކުރެވޭނެ. މިއީ މީހު ޒަމާނީ ފެންވަރުަށް ބަދަލުވާން އެބަޖެހޭ. އެހެން ނޫނީ މިކަމެއް

 ،މަގުމަތި ނާމާންޮކުށް  ،. މީހުންގެ ހިމާޔަތުގައި ރައްކާތެރިކަމުގަިއ ގާނޫނު ވުޖޫދުަށް ގެންނަނީ. މިކަން ނުކޮުްށ ތިބެ އުޅެނީ

ނީ ގާނޫނު އަންނަނީއޭ. ކުރީގައި ދެންނެވިހެން ޖަޕާނުމަސް ވިހާހެން ުކުްށތައް މަގުމައްޗުަށް ވިއްސާފައި މިހާރު މި ބުނަ

މީހާ ކުުްށކުރީމައެއް ހަމައެކަނި ނިކަމެތި ލާނީ ތިމަންނަމެން އަތުގައި ިހފަނީއޭ. މީހުން ޖަަލުށް ލަނީއޭ. ލާނެ. މި ސަރުކާރުން

ކުރެވޭނެ. ކަން ހުރި ަސރުކާރެއް. ތަންފީޒުބިލުވެސް ަޖލުަށްލުމުގެ ޤާ ކުުށްކުރީމަ ވެސް، ވެރިން ނޫން، ބޮޑުން ކުުށްކުރީމަ

 ...ގޮތުަށް ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނު ވުޖޫދުަށް އައިމި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްުފުީށ އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ައުށް. މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްަޣފޫރު ބަރުމެން ދާއިރާގެ އުތުރު ކުޅުދުއްުފުށީ

ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނުަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހެއްކާ ބެހޭ ބިލު މިއަދު މަޖިލީހުަށް ުހުަށހެޅިގެން މި

އް ދާވާނެ އެއްވެސް ކަމެ ސުވާލުތަކެއް އުފެދިފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައި. ސުވާލަކީ، މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނުަށް ަފއި

އިރާ އުމުގެ ޝަރުޢީ ދާރު ދުނިޔެއުަށް މި ސަރުކާރުން މި ޤަވެސް ކަނޑައެޅިގެން ބޭ ުނކުރާނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ ކުރާނެތޯ؟

ވާެނ ރައްޔިތަކުަށް  ރެއް ދެއްކުމުަށްަޓކައި ުހުށަެހޅިަފއިވާ ބިލެއް. މި ބިލަކުންނެއް ދިވެހިރަނގަޅުކުރާކަމުގެ ތަޞައްވު

ފެންނާަކުްށ އަޅުގަނޑުމެންނަކަުްށ ނެތް. ކަނޑައެޅިގެން ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަަކުފޅުގައި  ލާބައެއް ،އެއްއެއްވެސް މަންފާ

ގޮތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތް ބަޔަކުަށް  ގޮތް. އެއީ މިކަން އޮތް ވިދާޅުވެއްޖެ މި ބިލުގައި އޮތް

 ކުރުމުަށް މަގުފަހިކުރުަމުށްއްކަންކަން. އަނެއްކާވެސް ވައިޚްލާޞްތެރި މަސައްަކތެއް ނުކުރެވޭނެ. ވަގުންނުަށް ކުރެވޭނީ ވައް

ޓަކައި މި މަޖިލީހުަށް ުހުަށހެިޅަފއިވާ ބިލެއް މި ބިލަކީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލަކީ މިއުަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ވެސް އަންނާނެ 

ގައި ރައްޔިތުންނަުްށ އުމު ވެސް ކުރާނެ ބިލެއް. މި ޤައޮތް ގޮތުަށް ާފސް  ބިލެއް ނޫން. މި ބިލަކީ މި މަޖުލީހުން މި

އުމުގައި ޤަ  ދަނީ. މި ހާލަތުަށް ވެއްޓިގެން މި އުމު މިއިންސާފު. އިންސާފު ނުލިބިގެން ޤަ މިހާތަަނުށް ނުލިބި އޮތް އެއްޗަކީ

އި އެ ބުނާ އަސާސީގަ ހިންގަމުންދާ ތަންތަން. ޤާނޫނު އަސާސީގެ ބޭރުންޤާނޫނު  އުމުގެޤަ ބައެއް ފަނޑިޔާރުގެތަކަކީ މި

ވެސް  ބުނާ ކަންތައްތައް ބައެއް ފަނޑިޔާރުގެތަކުގައި ނުވޭ. އަޅުގަނޑު އަސާސީގައި އެާޤނޫނު، ނުޮކުށްިރހަމަޝަރުުތތައް ފު

އުމުގައި އެބަތިބި. ޤަ ވަަރުށް އިޚްލާޞްތެރިޮކުށް މަަސއްކަތްކުރަްއވާ ގިނަ ފަނޑިޔާރުންތަކެއް މި ،ގަބޫލުކުރަން

ޅުން ގޯސްކަމުގެ ނާޖައިޒު ބޭފު ރުންތަކެއް ވެސް އެބަތިބި. އެހަމަ އެއާއެއްވަރުަށް ހަމަ ގޯސް ފަނޑިޔާ ،އެހެންނަމަވެސް

ނީ އިންސާފުގެ ވާހަކަ. ދައްކަ މިމެން ދަނީ އަނިޔާ. އަޅުގަނޑު ކުރައްވައިގެން ރައްޔިތުންނުަށް ދެމުން އެފައިދާ ބޭނުން

ފެއް ނުލިބޭ. އެއީ ރައްޔިތުން ވާހަކަ ދައްކާނެ އަބަދުވެސް ރައްޔިތުން. ރައްޔިތުން ދައްކަނީ އިންސާ  ނުލިބެންޏާ އެ އިންސާފު

އުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މިއަދަކު ނެތް. ޤަ މީދެއް ވެސް މިލިބޭނެކަމުގެ އުއްގަބޫލުކުރާ އުސޫލު މިއަދު. އަދި އިންސާފު 

އެއީ ސުވާލު  ހެކި ސާބިތުޮކުށްދޭން ހެއްކާ ބެހޭ ިބލެއް ހުުަށހެޅީމާ، ދޭންއިއެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރުން އިންސާފު ހޯދަ

ކުރީމާ ދެން އެކަމުން ކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުްނ ފްރޭމްސަރު ،އުމުގައި އިންސާނުން ދައުލަތުގެމެއް. މި ޤަ ކަ އުފެދޭ

ޮކުްށފައި އިނގޭތޯ. އިންސާފެއް ފްރޭމުނަލް ނާޒިމް އެހެރީ ކާ އުޅެނީ. ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް މިގަނެވިގެން އަރައިނު

ޅި ދުނިޔެ ގަބޫލުކުރޭ. މައްޗުަށް ކުރި ޙުކުމަކީ ގޯސް ޙުކުމެއްކަން މުމްރާނުގެ ކަމެއްގައި. ޢިނެތޭ އިނގޭތޯ އެއްވެސް 

ލޫފުަށް ހައިކޯޓުގައި ޓައިގެން އެންމެ ކުޑަވެގެން މަޚް ތަނުގައި ބަހައް ލޫފުަށް އެހެރީ ސިޔާސީ ބޭނުމުގައި ހައްޔަރުކުޮށް އެމަޚް

ނުލިބިފައި އެހެރީ. ރައީސް ނަޝީދު އެހެރީ ވެސް އި ވެސް އެއް ޙުކުމް ތަންފީޒުވެގެންދިޔައިރުގަ އިސްތިޢުާނފުގެ މަރުޙަލާ

އި ފެންނަން ލޯމަތީގަ ގެ . މިއީ އަޅުގަނޑުމެންއި އުސޫލުަތކާ ޚިލާަފުށް ުޙކުމެއް އިއްވާފަކަނޑައެޅިގެން ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގަ

ނެތޭ.  އުމުގައިން މިދަންނަވަނީ އިންސާފެއް މި ޤައިއްޒަތްެތިރ ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެ ހުރި ކަްނތަްއތަކޭ
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 ނޭ ކުރާނެ ަބޔަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންއެންމެ އެކަމުަށް ތާއީދުހަމަ  ،އެކަމާ ފަޚްރުވެރިވާނެ ،ނަމަ  އިންސާފުން ކަްނތައް ކުރާ

ބޭފުޅުން  އެ އޮތީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ނުދީ ޑިޔާރުންނުަށް މި މަޖިލީހުން ކުޮށްފަނ !އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ވިދާޅުވެ ބައްލަވާ

ޤައުމުގައި އިންސާފު . އެހެންވީމާ، މި ަކމެއް މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ހުންނާނީ ޮކުށްދީފަ ރިހާބޭނުންވެގެން އައި ހު

ނުޖެޭހ  ބަބެއް ނޯންނާނެ. ފަނޑިޔާރުގެތައް ޖެހޭެނ އެއްވެސް ސަޖެހެންބޭފުޅުން ަފަހަތުށް  ދިނުމަުށްޓަކައި އެމުކުޮށްއިޤާ

އޮތީ މުޅި  މި ސަރުކާރު މި ،ުށް. އެހެންނަމަވެސްން ނުނެއްޓެވިގެން އުޅޭކަމުއްޕަތުަށް ވެއްިޓގެން އެއި ސަރުކާރުގެ 

ލާނެ ވަގުތެއް ލިބެމުންނެއް ނުދޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ނޭވާބޭފުޅުންނުަށް ހަމަ . އެފަހިސޯރުޮކުށް  ފަނޑިޔާރުގެތައް 

އްގައި ދައްކަނީ ތިން ބާރު ވަކިކުރެވިފައިވާ ނިޒާމެ  އަޅުގަނޑުމެން މި .ދައްކަނީ އިންސާފު ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި

ޤައުމު  ތާރު އަނިޔާވެރި ވެރިކަމަކާ ދިމާލުަށް މިދުމުޚްއުމުން ފެންނާަކުށް ެނތް. ޚުޤަ ކުރާ ވާހަކަ. އެކަމެއް މިވެރިކަން

މިންގަނޑަކީ  ތިއްބަވާ ދަނީ. އެކަން ކުރުމުަށްަޓކައި މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ފޫގަޅުއްވާަފއި މި ވެގެން މިބައްޓަން

ދަނީ. ހަމަ  ުށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ މިންގަނޑެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން ފަަހަތުށް މިއަޅުގަނޑުމެންނަކަ

މަގުން ވާހަކަދައްކައިގެން  ގެއެކައްޗެއް ކިޔައިގެން އިންސާފު  އެންމެން ދަނީ ފަަހަތުށް. އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް މި ަތހާހައް

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ އަޑެއް ނާހާނެ.  ނޯންނާނޭ. މި ދެމިއެއް ލިބޭނީ. މި ސަރުކާރެއް ކުރިއެރުން ނުަށްއަޅުގަނޑުމެން

ކަމަކުަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކުަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ކިތަންމެ  އުމުގައި އޮންނާނެޤަރައްޔިތުންގެ އަޑުނާހާ ސަރުކާރެއް މި 

އުމަކު ލާނެ ވޯޓެއް މި ޤަމުގައި އުމީހުންަނުށް ބިރުދައްކައިގެން ފޯމް ފުރިކަމުގައި ވިޔަސް އެ ފޯމަކުަށް މި ޤަ ވަރަކުަށް

ކުރާ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭނެ.  ންކަން ދޭންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންނޯންނާނެ. ރައްޔިތުންނަުށް މިނިވަ

ިރ ންޒަރު އިއްޒަތްތެޖަހަމުންދާ މަނދަގޮނޑިލު ތަފާތުވާ ކޮންމެ މީހަކު އަފެންނަނަނީ ސަރުކާރާ ޚިޔާ މި ،އެހެންނަމަވެސް

އުމުގައި ޤައުމެއް. މި ޤައް އޮތް މުޖްތަމަޢެއުމަކީ ކިޔަވައިގެން އޮތް އޮތީ ުފރާފުރިހަމަެވފަ. މި ޤަ އުމު މިރައީސް. މި ޤަ 

އުމު ޤަ  ވެއްޖެ. މި އަނިޔާވެރިކަމުން މި ދެނެއް އަނިޔާވެރިކަމެއް ނުހިންގޭނެ. އަނިޔާވެރިކަން ހިންގަމުންދާތާ ލައްކަ ދުވަސް

ދާނެ. ފުރުަޞތު ލިބިގެންއަދި އަޅުގަނޑުމެންނުަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެ  ،ހޭ. އެހެންނަމަވެސްސަލާމަތްވާން އެބަޖެ

އަލީގައި ރައްޔިތުން ވާވެއްދުމުަށްޓަކައި މި  އެކަްނކަމުގެ، މަޢުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންނުަށް ހާމަޮކުށްދީ ދޮގު ކަނޑައެޅިގެން 

ދާ ބޮޑެތި ނުގަނެ ކުރަމުންކޯފާއުަށް ބިރުهللا ރައީސް.  ތްެތރިގެންދަނީ ޖަރީމާތަކެއް އިއްޒަ ސަރުކާރުން ހިންގަމުން މި

ންަނުށް ބޭފުޅުއެ ކުރަނީ ެއކަމުގެ މަތީގައި  ލައްވާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ އެކަންތައް އެވައްކަންތައް ބައްލަވައި

އިމުވެގެންދާ ދުވަސް މި އިންސާފު ޤާ އެހެނެއް ނުވާނެ އިނގޭތޯ. ބޭއިންސާފުގެ މައްޗުަށް ،ނޫން ދެމިތިބެވިދާނެ ކަމަުށްތޯ؟

ދައްކަނީ އިންސާފުގެ  ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިއިންިތޒާރުކުރަމުން ދުވަހަކުަށް ދިެވހި ރައްޔިތުން އުމުގައި އަންނާނެ. އެޤަ

ދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ޤައުމުން ހަލާކުވެގެން ވާހަކަ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަނިޔާވެރިކަމުގެ މަތީގައި ތިބި ބަޔަކު މި

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަނެ ގޮތުަށް އަރައިގަނެ،  އްޤުތަކުަށް ތިޔަސް. ރައްޔިތުންގެ ޙަ ފެނިގެންދާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީ

ން ކުރި ކަންތައް އެމް.ޑީ.ޕީ، ކާއިރުހަވާލުކުރީކީ. މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީއޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަދައްނޫން ވެރިކަން އެކަން ކުރާަކުށް 
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ކުރަނީ ކޮންހާ  މި ނާނަމޭ ބުނެ ވެރިކަމުަށް އައިއްސަކުރާަނމޭ ބުޮކުށް ވެރިކަންހެޔޮ ،ޔިތުން ކައިރީ ބުނެގޯސްކަމުަށް ރައް

 އުމުގައި ދުވަހަކު ޤަ ކަމެއް މި  ހުރިހާ ،ފޭރުމާއި ،ފަސާދައާއި ،ވެސް ވައްކަމާއި އުމުގައި. ހަމަގައިމު ޤަ ކަންަތކެއްތޯ މި

މި . އެހެންވީމާ، ވަނީ އިތުރުވެފަ ބޮޑުަށް މި މާ  އުަށްވުރެރިކަން އަދި އެ. އަނިޔާވެވެފަވަނީ އިތުރު ވެސް ނެތްވަރުަށް މި

 .. ކަމަކުަށް އަުޅގަނޑަކުަށް. ހުުށަަހޅާ ބިލަކުްނ ރައްޔިތުންނުަށް ލިބޭނެ އިންސާފެއް އޮންނާނެ އުމުގައި މިޤަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ތު މިޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަ

 . ދު އިބްރާހީމުަށްމުޙައްމަދު ވަޙީ

 

 ވަާހކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު އިރާގެދާ ތުލުސްދޫ

އޮީތ  ފެންނަން މި ،ދިޔައީ ބެހޭ ބިލު ފާޅުވެގެން މި ހެއްކާ ،މި ބިލު ރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުަށްއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތް

ގޮތުގައި.  ގެއަނިޔާ ދިނުމުގެ ދަންތުރައެއް ،ކުުށެއް ެނތް މީުހން އިތުރުަށް ްފރޭމްޮކުްށފައި މީހުންނުަށް އަދަބު ؛މިއީ މީހުން

 ނުަށް ގާނޫނެއް ނެތޭ އަޅުގަނޑުމެން  ،ވަނީ މި ިބލެއް މިގޮތަކުަށް ުހުށަހެއް ނޭޭޅނެ. ސަބަބަކުަށް ،އެހެންވީމާ، މިގޮތަަކުށް

. މިކަމާ ނޑުމެންނުަށް ބާވައިލައްވާފަޤީޤަތަކީ އިސްލާމީ ޝަރީަޢތް އޮތީ އަޅުގަޙަ، ހުން ބުނިކަމުގައި ވީނަމަވެސްބަޔަކު މީ

އަސާސީއާ ޚިލާފަުްށ މިއަދު މި ޤާނޫނު، ކަމުގައި ވީނަމަވެސްންމެ ވާހަަކތަކެއް ދެއްކިއިންކާރުކުރާ ފަރާްތަތކުން ކިތަ

ވަނަ މާއްދާގެ  51ސާސީގެ އަ ނޫނު މިއީ. ޤާ ނގޭއެ ކަން ކަނޑައެޅިގެން އެބަކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކުޮށްފައި އޮތް ގާނޫނެއް

، 100ޖެހޭނީ %)އ( ގައި ބަޔާންކުޮށްފައި އެބައޮވޭ، ޖިނާޢީ ުކުްށތަކުގެ މައްޗުަށް ީމހުންގެ މައްޗުަށް ކުުށް ސާބިތުކުރަން

ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން  އް ނޫން. އިއްޒަތްތެރިަކުށެކަމަުށް. ބުރަވެވޭ ގޮތައެއްވެސް ޝައްކެއް ނުވާ މިްނވަރުަށް 

ހައިގެން ޖަ  َوأَْمُرُهْم ُشوَرٰى َبْينَُهمْ  ،ތަޢާލާެގ ޤުރުއާނުގެ އާޔަތެއްهللا އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި  ،ބޭނުންވަނީ

މީހަަކުށް ކުރުމަކީ އެއްވެސް ވާ އާޔަތެއް ބޭކާރުލައްވާފައިޖާގައެއް ނުދީ އެކަލާނގެ ބާވައި ކުރުމުގެ އި މަޝްވަރާެތރޭގަމިތާ

މިކަމުގައި އަނިޔާވެރިވުމުަށް  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އޮންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެކަން

މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައެއް ނޫން. މިއީ ކީރިތި  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ހުންނަނީ ކޯފާގެ މަތީގައި.  އެހީތެރިވާ މީހާ އެ

 ކޮުްށފައި އެކަން ލީހުން މީހުންގެ މައްޗުަށް ލާޒިމްކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘްފުެޅއް. މި މަޖިޙަދީޘް وسل مصل ى هللا عليه ރަސޫލާ 

ުށް ކުރެވެނީ. އެކަމަ ، ކުރެވެނީ ކިހާވަރެއްގެ އެހީތެިރކަމެއްތޯ ލީމާ، އެތަްނފީޒުކުރަންޖެހޭނެ ކަމުަށް ާގނޫނުހަދާފައި ފޮނުވައި

އް މިއީ، ންމެން ދަންނަ ޙަދީޘެއަނިޔާއެއް. އަޅުގަނޑުމެންނުަށް އެ  ވުމަކީ އެއީކުުްށކުރުމުަށް އެީހތެރިވެދޭ މީާހއުަށް އެހީތެރި

 ލާ މިއީ ކީރިީތ ރަސޫ، ނީއުޅެ ދަންނަވާލަން މި ،من أعان على خصومة بغير حّق فهومستظّل فى سخط هللا حتّى يترك

ކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެއް. އަނިޔާވެރިވާ މީހާއުަށް އެހީތެރިވުމުގައި ނުވަތަ އެހީތެރިވުމުގެ ކުުށުގައި ޙަދީޘް صل ى هللا عليه وسل م
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ތަޢާލާގެ ޯކާފމަތީގައި. މިއީ އަޅުގަނޑުގެ هللا މީހާ އެހެރީ  ދެން އެމީހަކު ދޫޮކުްށފުމަުށް ދާން އެކަމެއް އެ ،ނަމަ ީދފިއެހީތެރިވެ

 ތޯގޮތަކީ ކޮބައި ހެޔޮ ،ރާމެއްހަ، ލާލެއްރުން ހަބައެއް މެންބަ ގައިވާހަކައެއް ނޫން. ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ ވާހަކަ. މި މަޖިލީހު

ކޯާފަމތީގައި ނޫންތޯ. ކިާހ ބިރުވެރިކަމެއޯްތ ގެ هللاބޭފުުޅން އެތިބީ  ވަންޏާ އެ ޒާތުގެ ކަންތައް ކުރާކަމުގައި މި ނުބަލައި

 ... ކަންތައް ކުރަންތޯ އަޅުގަނޑުމެން  މިއީ. މިފަދަ ބިރުވެރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަރުވަނީ ގަމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ުށް. އިސްމާޢީލަ ފައްޔާޟް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

މަތީގައި އޮންނަ ގަލަމާއި ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ފެނިފައި އެބަހުރި ފުުލހުންގެ މޭޒު

ގޮއްސި ސަލާމަތީ ނުަށް ފެނިގެންއިން އަޅުގަނޑުމެންދިން ޒަމާން. ހަމަ އެފަދަހުރިހާ އެއްޗެއް ހެކިބަސް މި ބަރާ،

ކުރަން އުޅުނު މަންޒަރުތައް ވެސް. އަޅުގަނޑުމެން މީހުން ފްރޭމު އެ ރާފުޅި އަޅައި ޚިދުމަތްަތކުން މީހުންގެ ކާރުގެ ޑިކީއަުށް

ޔިތުން މިދެންނެވި ކަހަލަ އާއްމު ރައްމިފަދަ ބިލުތައް ޙަޤީޤަތުގައި ޭބނުން އެބަވޭ. އެކަމުން މިފަދަ ބިލުތައް ބޭނުންވަނީ 

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި ދައުލަތުގެ ބާރުން ސަލާމަތްކުރުމުަށްޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނުަށް މިއަދު މި 

ފެންނަނީ މިހާރު މި ުހުަށހެިޅަފއި އޮތް ބިލަކީ އެއާ މުޅިން އިދިކޮޅު؛ އާދައިގެ އާއްމު ރައްޔިތު މީހާ ފްރޭމުކުރަންވެއްޖެއްޔާ 

ތުގެ އެ ވަގުތެއްގައި ތިބި މީހުންގެ ބާރު ފޯރުވައިގެން ރައްޔިތުން އަޅުވެތިކުރުަމުށް އަނެއްކާވެްސ ފްރޭމުޮކުށްގެން ދައުލަ

ހެދިފައި އޮތް ބިލެއް މި ބިލަކީ. ސުޕްރީމް ކޯޓުަށް ގަވާއިދުގެ ހެދުމުގެ ބާރު؛ ސުޕްރީމް ޯކޓަކަުށެއް ގަވާއިދެއް ނެހެދޭނެ 

ވާއިދެއް ހަދަންޏާ ވެސް ހަދަންޖެހޭނީ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭން. ހެއްކާ އިނގޭތޯ. ގަވާއިދު ވެސް ހަދަންޏާމު ހެއްކާ ބެހޭ ގަ

ބެހޭ ގަވާއިދު މި ހަދަނީ ކޯޓަުްށ ގޮއްސަ ހުންނަ އާއްމު ރައްޔިތުމީހާގެ ރައްކާތެރިކަަމުށް ހެދޭ އެއްޗެއް. އެއީކީ ދައުލަތުގެ 

ކުގެ މަސައްކަްތ ފަޭސހަކުރަން ހަދާ އެއްޗެއް ރައްކާތެރިކަަމުށް ހެދޭ އެއްޗެއް ނޫން. އެއީކީ ސަލާމަތީ ޚިދުމްަތތަކާއި ކޯުޓތަ 

ނޫނުތައް ހެދިގެންދާ ތަން. ނަމެއްގައި ކުރިއުަށް އޮތް ގާފެނިގެން މި ދަނީ އެގޮތުަށް މި  ނޫން އިނގޭތޯ. އެކަމަކު މިއަދު 

ގަނޑެއްގެ ނޫނެއް. އެކަމަކު އޭގައި މި އޮތީ ނިވާަފތްގާއުމުގައި އޮންނާނެ ހެއްކާ ބެހޭ ތާނގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤަ

ދުަށުގައި މި މަޖިލިސް ބޭނުންކުޮށްގެން ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާ ބޭނުންކުޮށްގެން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމާ މުޅިން އިދިކޮޅުަށް 

ކަންކަން ކުރަން ީމހުންގެ ލޮލުގައި އަނދުންއަޅުވަން ކުރާ ކަންކަން. އަޅުގަނޑުގެ އިއްޒަތްތެިރ އަޚެއް މިއަދު މިތާ 

ރުމުގެ ގޮތުން ވެސް ކުރިއަރާފައިވާ ވާހަކަ. އެއީ ވަރުަށް ާސފު ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިދާޅުވެއްޖެ ވައްކަންކު

ވައްކަންކުރުން ކުރިއަރާފައި އޮތް ހިސާބަީކ، ދުނިޔޭގެ ދެނެއް ދުވަހަކު ވެސް އެހާިހސާބަަކުްށ ނުދެވޭނެހެން އަޅުގަނޑުަށް 
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ލައްކަ ރުފިޔާ އެބަ ނަގާ އާސަންދައިން އެ ކުދިންނަުްށ  9ޓާަފއި ބަހައްކިޔާފައި އެތަނުން ހިލެއޭ ކިޔައިހީވަނީ. ޚިތާނު ކޭމްޕޭ 

ލީހުގެ މެންބަރުންނުަށް ވައްކަންޮކުށްފައި ކުރުމަކީ ކޮބައިކަން. މި މަޖިމި މަޖިލީަހުްށތާ އެނގޭނީ ވައްކަން ؛މި މަޖިލިސް ނޭނގި.

ނޫނާއި އޭގެ ބެހޭ ގާ އޭގެ ހެއްކާ ،ގަޅުތަކަކުންނެއް ސަރުކާރުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބިހާ ދުވަހަކުއެއް ރަނމި ބިލު

އުޅޭ ވާހަކައަކީ،  އެއްވެސް އެއްޗަކުންނެއް އެއްވެސް އަދަބެއް ނުލިބޭނެކަން އަޅުގަނޑުމެންނުަށް އެނގޭ. ދަންނަވަން މި

 މިއުަށް ،ވިސްނަވައި ސިންސިއަރލީ، ޖެނުއިންލީ މިކަމާމިފަދަ ބިލުތައް އައުން ިކތަްނމެހައި ވެސް މުހިއްމޭ. އެކަމަކު 

ނެއް ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވަން ބޭނުންވާ ތަ

ކަންކަން މިހެްނ  މި މަޖިލިސް ތެރެއަކުންނެއް. މި ދައުލަތަކުންނެއް ވެސް. އެހެންވީމާ، މި އަޅުގަނޑުމެންނަކުަށް ނުފެނެއޭ

އަޅުވަން ކޮންމެހެންނެއް މި ބިލުތައް މިތާ ގެނެސްގެން ދެއްކުމުގެ މާނައެއް ނެތް އޮއްވާ މީހުންގެ ލޮލުގައި އަނދުން

ތަަނުށް  ބެހޭ ބިލެއް މި ގިނަ މެންބަރުން އެ ވިދާޅުވަނީ. ކޮންމެހެން ހެއްކާ ވާހަަކހެން އަޅުގަނޑުަށް ހީވަނީ ވަރުަށް

މިޓީ މަރުޙަލާގައި އެ ބިލަކީ ވެސް ކޮންމެވެސް ކޮ ،ހަދަނީކީ ނޫން. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަންުހުށަެހޅިގެން އެކަމާ އިދިކޮޅު

 ން އެ ގައި ކުުށެއް ނެތް މީހުންަނުށް އެއިވާކުރެވޭ ކަންކަމުވެހި ރައްޔިތުންނުަށް ކޯުޓަތކުގަޔާއި ދައުލަތުން ދަޢުޒާތެއްގައި ދި

ން ރަނގަޅު ވެވެޢަބަރީ ،ާވތަކަކުން ުކުށެއް ނެތް މީހުންަނުށް ސަލާަމތްވެވެންޢުސިންގާ ދައުލަތަުކން ކުރާ ދަމީހުން ބޮޑު

 ބޮޑުަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ގޮްތތަކަަކުށް މި މަޖިލީހުގެ ތެޭރން ބައްޓަންވެގެންދާނެ ބިލެއް ކަމުަށް. ވަރުަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އަރުވަނީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މަނިކުަށް. އްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމުޙަ

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން:ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެން

ލީހުަށް ުހުށަހެޅިގެންދިޔަ ކަމުަށްަޓކައި އަޅުގަނޑު ވެސް ބެހޭ ބިލެއް މަޖި ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ހެއްކާ

ޑުަށް އުފާކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރުަމުްށ ބޮ ޓަކައި ވަރުަށްއެކަމުަށް

ެބހޭ ބިލެއް ވުޖޫދުަށް އައުމަކީ  ޓަކައި ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަްތތައް ހަރުދަނާކުރުަމުށް ޓަކައި ހެއްކާ

ހަގަޮކުްށފައި ލައިލާއިރުގައި މި ބިލުގައި ވަރުަށް މުހިއްމު ނުކުާތތަެކއް ފާމި ބިލުަށް ބަ މު ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.މުހިއް

 ތަކާއި، އަދި ކުޑަކުދިންނުަށް ހެކިބަްސ ދެވޭނެ ހާލަތް މާޔަތްކުރެވޭނެ ގޮްތަތކާއި، އެބަހުރި. ހެކިބަސްދޭ މީހުްނ ހި

ރެވޭނެ ގޮްތތަކާއި، ިމފަދަ ވަރަުށް މުހިއްމު ލަްތތައް ބޭނުންޮކުްށގެން ހެކި ސާބުިތކުއެކީގައި ސައިންޓިފިކް ަތާފތު ވަސީއެއާހަމަ

ކަންކަން މި ބިލުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަަގޮކުށްލަން. ހަމައެއާއެކުގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި 

ން އް ކަންކައެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ބައެ އަޅުގަނޑުމެން މި ކަންކަން ފާހަގަކުރުމާ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް
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ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު  ގެވެސް ފާހަގަޮކުށްލަންޖެޭހ ނުކުތާއެއް. އޭގެ އެއް މިސާލެއްވެސް މި ބިލުގައި ހުރިކަން މިއީ 

ނޫނު ހިނގާ ދާއިރާތަކުގެ ވަނަ މާއްދާގައި ގާ 4ުށް މި ބިލުގެ ލާނަން. މިސާލަކަ ކުރެވޭ އެއް ނުކުތާއެއް ދަންނަވައިފާހަގަ 

ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގައި ބަލާ މައްސަލައެއްގެ ރައް  ،ހިމެނޭ ތެރޭގައި އެބަ

، ވާނަމަ ކަމުަށް ކަންކަން ވަކި އުސޫލެއް، މިކަންކަމުަށް އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައިފި މި ،ހެކިބަސް ނެގުމާއި، އުސޫލުތަާކއި

ހަދާ  ނޫނެއްގެ މައްޗުަށް އަޅުގަނޑުމެންދާ ގާއަޅުގަނޑުމެން ހަނޫނުގެ މައްޗުަށް ހިންގަންޖެހޭނެ ކަަމުށް. އެ އުސޫލެއް މި ގާ

 ،ބޮޑު މައްސަލައަކުަށް. އެހެނެއް ނޫން ކަމުަށް ވާނަމަ އެކަން ވެގެންދާނެ ވަރުަށް ޖެިހއްޖެއުސޫލުތައް ތަްނފީޒުކުރަން

މުގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެން ނޫނުތަަކުށް ޢަމަލުުކރުގައި އުސޫލުތަކެއް ހެިދދާނެ މި ގާއަޅުގަނޑުމެންނުަށް މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭ

، ގޮަތުށް  ކުރެއްވިގައި ބައެއް ފަރާްތަތކުން ާފހަގަކަނޑައަޅަންޖެހޭ ނުވަތަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ބައެއް އުސޫލުތައް. ހަމައެއާއެކީ

ަމުށް ކަ ކޮުށްފިކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްނޫނުގެ ނުލިޔެ ގަވާއިދަކުން ގިނަ ކަންކަން ތަންފީޒުގަވާއިދުގެ ބާރާއި، ގާ

 ބޮަޑުށް ކުޑަވެގެންދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނޫނެއްގެ ބޭނުންތެރިކަން ވަރުަށްނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެ ގާވާނަމަ އަޅުގަ

ބޮޑު  ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މުޖުތަމަޢުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ ވަރުަށް ،ބޮޑުަށް އުފާކުރަން އަޅުގަނޑު ވަރުަށް

ތަ ސިއްރުން ހެކިބަސް ދޭންޖެހޭ ނެތުން. ނުވަފަރާަތުށް އެކުަށީގެންވާ ހިމާޔަްތތެިރކަން ލިބިފައި ދޭމައްސަލައެއް ހެކިބަސް

ތަ އިންިތޒާމުތައް ވެސް ބައެއް ހާލަތްަތކުގައި ހަމަޖެހިގެންނުދިއުން. ަތކުގައި އެކަން ސިއްރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ނުވަހާަލތް

 ދޭ ަފރާތްތަަކުށް މުޖުަތމަޢުގެ ތެރޭަގއި ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ސްނޫނުން އެބަ ލާޒިމުކުރޭ ހެކިބައެހެންނަމަވެސް މި ގާ

ީމެހއްގެ ހެކިބަސް ސިއްރުކުރަންޖެހޭނެ ވާހަަކތައް. އެހެންވީމާ،  ޖެހޭނެ ވާހަަކތަކާއި، އެމީހަަކުށް ހިމާޔަތްޭދން އެ ،ނަމަ

ގޮތެއްގައި މި ބިލަކީ މިއަދު  ލަވެސް ޖުމުންބޮޑުވުންތަކެއް ހުިރކަމުގައި ވީނަމައަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މި ބިލުގައި ކަ

އަޅުގަނޑު ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އެއްބަސްވާ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި  ނަން ޖެހިފައި އޮތް ބިލެއްކަން މިއީވުޖޫދުަށް އަން

މިފަދަ ބިުލތަކުގަިއ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިތުަރުށް މަޝްވަރާކުޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންނުަށް

 ،ބޫލުކުރަންޖެހޭހަމައެއާއެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން ގަ  އިލެވިދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ހުންނަ ކަންބޮޑުވުންތައް ފިލުވަ

މެއް ޙަޤީޤަތުގައި އިމުކުރުމުގައި ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ގޮންޖެހުނޑުމެންގެ ރާއްޖެއުަށް އިންޞާފު ޤާޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

މައްސަލަ ތަޙުޤީުޤޮކުށް ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ ބެހިފައި އޮތް ގޮތް ވެސް. ވަކިވަކި ރުަށްަތކުގައި ަތފާތު  ކްޖިއޮގްރަފި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއުަށް ކުރިަމތިވެފައި ޮއތް ގޮންޖެހުމެއް.  މާއި، މިަކންކަން ޙަޤީޤަތުގައި މިއީބަސް ހޯދުއަދި ހެކި

ލަތުގެ ބޭނުން ވަރުަށް ފުިރހަމައަުްށ ން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީން އޮތްއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެމިފަދަ ގޮތަަކުށް މިކަ ،އެހެްނކަމުން

ގެ ކުރަންޖެހޭނެ. މިސާލަކުަށް ޮފރެންސިކް ތަޙުޤީުޤތައް ކޯުޓަތކުަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ގޮތްަތކާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭ 

 ވޭނެ ގޮތްތަކާއި، ވީޑިއޯ މެދުވެރިކުޮށް، އޯޑިއޯ ހިނގާ މައްސަލަތަކުގެ ހެިކބަސް ދެ ރަުްށތަކުގައި ތިބެގެން މާލޭގައި 

ނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ން ވަރުަށް ަތފުޞީލުޮކުށް ިމފަދަ ގާަތކާއި، މިފަދަ ަކންކަމެދުވެރިކުޮށް ހެކިބަސް ދެވޭނެ ހާަލތް

ގެ ޝަރުޢީ ބޫލުކުރަން އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގަންނަންޖެހޭނެ ކަމުަށް އަޅުގަނޑު އޮ
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ބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ކޯޓުަތކުގައި ވަރުަށް ޮބޑެތި މައްސަލަތައް އެ ،މަރުޙަލާގައި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި

 އެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން  ފުވެރިކަމާއިންސާ، ކަމުަށް ވާނަމަ އިމުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާ

ްނގަން އެބަޖެހޭ. އެ ޝަރީޢަްތތައް އިންޞާފުވެރިކަމާ އެކީގައި ނުހިންގޭ ކަމުަށް ވާނަމަ ރާއްޖޭގައި ޝަރީޢަްތތައް ހި 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ދުވަހަކު ވެސް ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމުވެގެންނުދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ގެ ވަރުަށް ގިނަ ޙައްޤުތައް ޤާނޫނުއަސާސީން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ނުވަތަ އާއްމު ރައްޔިތުން

ގަޑިއިރުަށް ވުރެ އިތުރަުށް ކޯަޓަކުށް ނުގެންގެސް ބަންދުގައި މީހަކު ނުބެހެއްޓޭެނ  24ރައްކާތެރިޮކުްށފައި އެބަހުރި. މިސާލަކަުށް 

ހައިގެން ކަހަލަ، މިަކހަލަ ތަާފތު އަާސސީ ޙައްޤުތައް އެބަހުރި ރައްކާތެރިކުރެިވފަ. އެހެންނަމަވެސް، ކޯޓުތެރެއިން މުއްދަތުޖަ

އެތައް ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން މުއްދަތުޖަހައިގެން މަީހކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓޭނެ ގޮތަުްށ ފުުރޞަތު ަފހިވެފައި އޮތުްނ، މި 

ކަންކަމަކީ މިއަދުގެ މި މުޖުތަުޢގައި، މިއޮތް ފަދަ ޒަމާނުގައި ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. މިފަދަ މައްސަލަތަަކުށް 

ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޙައްލު ގެނެވެންޖެހޭނެ. މީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓެންޖެހޭނީ ނުވަތަ ކޯޓުން ބަންދުގެ  ވެސް އަޅުގަނޑު 

މުއްދަތު އިތުރުުކރަމުންކުރަމުން ގޮސް މީހާގެ އުމުރު ހުސްވަންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓޭ ގަޮތުށް ުފރުަޞތު އޮތް ކަަމުްށ 

ޝަރީަޢްތތަަކުށް ހާޒިރުކުޮށް ޝަރީަޢތްކުރެވިގެން އިންސާފު ވާނަމަ، ކިހިނެއްތޯ އިންސާފު ޤާއިމުކުރާނީ؟ 

ޤާއިމުކުރެވެންޖެހޭނީ. އެ ނޫން ގޮތަަކުށް އިންޞާފު ޤާއިމުކުރަން މަސައްކަތްޮކުްށފި ކަމަުްށ ވާނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ގައި ވެސް ޝަރުޢީ ރާއްޖޭގައި ސުލްޙަމަސަލަސްކަމެއް ޤާއިމެއް ނުކުރެވޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތު

ދާއިރާގައި މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި. އެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުތަކުަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް 

ގެނެސްގެން. އަދި އޭގެއިތުރުން ވެސް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ޙައްލު ގެންނަންޖެހޭ ވަރުަށް ގިނަ 

ކުޮށްގެން. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ބިލުަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރެވޭ ބަހުސްގެ ތެރެއިންނާއި އަދި ކަންކަން ޙައްލު

ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ކުރެވޭ މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން އިތުރު ފުރިހަަމކަމެއް އައިސްގެންދާނެ ކަމުަށް. އަޅުގަނޑު ވެސް 

ކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާއުަށް، އަދި އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަުްށ ގަބޫލުކުރަން، ޙަޤީަޤތުގައި މި ބިލު ވުޖޫދުަށް އައުމަ

ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަުށް ލިިބގެންދާނެ ވަރުަށް ބޮޑު ފުރިހަމަކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެއްވި ފުރުޞަތުަށް ވަަރުށް 

 ބޮޑުަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެން

 ވަނަ ފުރުޞަތު. 2މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއުަށް. 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާަހކަެދއްކެވުން:
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ތުގައި ޙަޤީޤަ ،އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކަމުން ދެންނެވި ފަދައިންޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލުަށް ކުރިން ވެސް 

ނޫނަކީ ހަމަޖެހޭ އިންސާނެއްގެ އާއްމު ވިސްނުމުން ވަޒަންކުރުން. ފަނޑިޔާރުންނާއި ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ އެންމެ ބޮޑު ގާ

 އްގެ ޕާސަނެ އްޔާ ރީޒަނަބަލްނޫނި ،ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބޭބޭފުޅުން. ހަމަޖެހޭ އިންާސނެއްގެ އާއްމު ވިސްނުމުން

ބޭނުމެއް ނެތް. މިއަދު  ،ކަމެއްއެއްވެސް މުހިއްމުނޫނެއްގެ ުށް މި ގާއަޅުގަނޑުމެންނަ ން ނޫނިއްޔާ ވިސްނުން އެ ގެނެސްގެ 

! އިހުަށްދުވަހު ނޫން ނާއިންސާފުވަމުން ދަނީކީއެއް. ނިކަން ބައްލަވާ ނޫނުތަކެއް ެނތިގެނެއްއްޖޭގައި ގާވެސް ދިވެހިރާ

ސަބަބަކާ އޮތް ގެންދަނީ ކޮން ދުވަސް ދަޢުވާއެއް އުފުލުމެއް ނެތި މި  15 އިގޮޅީގަރުކުޮށްގެން ކުޑަމީހަކު ހައްޔަ 5ން އުކުޅަހު

ސަމާސާކުރުމުގެ ގޮތުން މަހާނައެއް ހެދީމަ  ނަގައި،ފޮޓޯ ،ކުޮށްއި ވީޑިއޯކެންޕޭނެއްގެ ތެރޭގައި ލަވަޖަހާފަ ؟ހުރެގެންތޯ

އަސޭލާ ގާތުަށް ގޮސް  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކުަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅާ ސިހުރުެވރިއެއް . ދިވިެހރާއްޖޭގެއި ގޮޅީގަގޮސް ކުޑަގެން

ލުސް އޮީފހަުށް ވަީނ ގޮއްސަ ހުއްޓާ. އެ މައްސަ ފުހަދަންއޯޑިއޯ ހެކި އެހެރީ ސިހުރު  ،އެހެރީ ރަނގަޅަުށް ސާބިތު ހެކި 

 އިންސާފުވެރި ަޝރީޢަތެއް ކުރުމުގެ ހަމަތަކެއް ކަން ގެނައުމަުށް ގާނޫނު ނެތީތޯ؟ިމ ހަމަހަމަ ުހުށަަހޅާފަ. ގާނޫނު ނެތީތޯ؟

ގައި ނެތަސް އެ ހަަމތައް އެއީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮުޅަތކުނޫނު އޮތަސް، ގާވޭ. މި  ނެގިފައިވާ ހަމަތަެކއްބިންވަޅު ވޭ.

ދަސް އެއްޗެއް. ތުމީހުން ހި ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްުކރާއި، ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންނާއި 

. ނެގިފައިވާ ކަންތައްތަެކއް. މިއިން ކަމެއް އެޕްލައިނުކުރީމާ ދެން ވާ ގޮތް މި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނުަށްޅުބިންވަ

ނީ ނަމަ، އެހެން އިންސާފު ނުލިބި މި ދަނީ. ަފނޑިޔާރެއްގެ މައްޗުަށް މައްސަލައެއް ދަޢުލަތުން ުހުަށހަޅައިިފ ކަމުަށް ވަ

ދިޔައިމަ އެ ހިސާބުން މައްސަލަ ނިމޭ. މިއީ ކޮފީަތުށްޓެއް ބަންޑުން، ނަމަ މުން ގޮސް ހުަުށހެިޅއްޖެ ކަމުަށް ވަނީ އުޅެއުޅެމުން

ަތުށި ަބންޑުން ދިޔަ ހިސާބުން ނިމުނީ ! ކޮފީގޭގައި. ނިކަން ބައްލަވާދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ފަނޑިޔާރު ހެކި ވަޒަންުކރާ ގޮތް

ދު ޚު .ނެތްއޮތް ުހތުރުކަން ބޮޑު ފިލްމު ނުބަލާ ދިވެހި ރައްޔިތަކު  އިކު ކުޅެފަމައްސަލަ. ހެކި ވަޒަންކުރާ ގޮްތ. ފަނޑިޔާރަ

 ތަޙްޤީޤު އިގެ. މައްސަލަރައްޔިތުން ގަބޫލުުކރޭބޫލުކުރޭ. މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގަ ބޭފުޅާގެ އަނބިކަނބަލުން ވެސް އެ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުން ވެސް މި  އި؟ތޯ ރާއްޖޭގަނޫނުތައް ނެތީ ގާ މިކަންކަން ބެލުމުގެ ވެސް ނުހިގަނީ. ހެކި ނީެތތޯ؟

ހަމަތަކާިއ  ރީޢަްތަތކުގެއިންސާފުވެރި ޝަ ،ޝަރީަޢްތކުރުމުގެ ހަމަތަާކއި އުސޫލުތަކާއި ކަންތަްއތައް ބެލޭނެ ގޮތް ނެީތތޯ؟

ދެންނެވިހެން ނޫން. މި  އެހެނެއް ނީ؟ެނތީމަތޯ މިހެން މި ވަ އިނެީތތޯ؟ހެިކތައް ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތްަތކެއް ކަނޑައެޅިފަ

އި ގޮތުގަ އްގެބޮނޑި ފެންނަނީ. ހެއްކެލަ ޑޮލަރުއެއްކަ .ހަމަޖެހޭ އިންސާނެއްގެ އާއްމު ވިސްނުމުން ކަންކަން ނުނިންމަނީ

، ތިއްބެވި. އެހެންނަމަވެސް ބޮނޑި އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ރަނގަޅު ފަނޑިޔާރުން އެބަފެންނަނީ އަބަދުވެސް ޑޮލަރު

ނިކަން ބައްލަވާ  ؛ންވަނީ މި ދެންނެވި ކަހަލަ ބޭބޭފުޅުން. ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަންދަންނަވާލަން ބޭނު  އަޅުގަނޑު

 އި ދީން ދިން ކަނދުރުތަކެއްގަސަޢޫ  އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އެންމެ ފަހުން އޭ.ސީ.ސީން މައްސަލައެއް ނިންމެވި އޮތް.

ޞަދަޤާތު ކަދުރު  އި ދީ ކަދުރުގަސަޢޫ ހެންލާރު އޮޅުވައިއެއްކަހަލަ ހިންޏަުށް ހަކު އި،ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަން ނަން ޖަހާފަ

ނުނިންމީމާ  ނެތް ކަމަުށް ނިންމީ. ހަމަޖެހޭ އިންސާނެއްގެ އާއްމު ވިސްނުމުން ކަންކަން އެއްލީމަ މައްސަލަ އި ފޮނުވައިފަޖަހާ
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 ގޮތް. ން ވާނޫނޭ. މިއީ ޑޮލަރުބޮނޑި ފެންނަވަރު ހަމައެއް ނެތީމައެއް، ގަވާއިދެއް ،ނޫނެއްއިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިއީ ގާ 

ނާއިންސާފުކަމުން ބޮޑު  ދުގެ މައްސަލަ.ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީ !ހަމަ އެހެންމެ ނިކަން ބައްލަވާ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް.

އަޑަކުން އެއް މުޅި ދުނިޔެ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ސަމާލުކަމުަށް އައިސް ޅި ދުނިޔެއުަށްމައްސަލަ މުއެ 

ރައީސް މުޙައްމަދު  ،ޤައްޔޫމްޢަބްދުލް ނިންމާފައިވާ ޝަރީޢަތެއް ކަަމުށް ނިންމަނީ. ޔާމީންނުބައިކުޮށް ން ރޯއިއްތިފާޤުވެގެ

އުޅޭ ކަމެއްކަން. ހެއްކެއް ުހުށަހެޅުުމގެ ފުރުަޞތު ވެސް ނުދޭ. ޮކުށްގެން ނަޝީދާ ވާދަކުޮށްލަްނ ކެރިވަޑައިނުގަންނަވާތީ

އެންމެ ހެއްކެއް ވެސް. ހެކިވެރިޔަކު ވެސް  .ގެ ފުރުަޞތުުހުަށހެޅުމު  ،ހެއްކެއް ުހުަށހެޅުަމުްށފަހު ބަލައިގަތުން ކީއްކުރަްނތޯ

 އި އެހެންވީމާ، ހަމަޖެހޭ އިންސާނެއްގެ އާއްމު ވިސްނުން އެއްކިބާކުޮށްފަ ގާނޫނެއް ނެތީތޯ؟ހާޒިރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދޭ. 

ވާ ދު މުޅި މައްސަލަ ބިނާކޮުްށފައިބޭފުޅާ އަބަ އެ މްގެ މައްސަލަ ނިކަން ބައްލަވާ!ކަންކަން ކުރީމަ ވަމުންދާ ގޮތް. ކާނަލް ނާޒި

. ސަރުކާރުން ކަމަކީ ފްރޭްމޮކުށްފައޭ. ފުލުސް އޮފީހުން އެ ބުނަނީ ކޯޓުން އަމުރެއް ހޯދައިގެން ކަމުަށް އެ ގެއުަށް ވަނީ ވެސް

ކޮޅުކަން ވެސް ނޭނގެއޭ. ގެ ގެސް، ސަރުކާރުން މި ބުނަނީ ކާނަލް ނާޒިމްޔައަމުރު ހިަފއިގެން ދިޔަ މި ބުނަނީ އެ ކޯޓު

ލަތުގެ ގަބޫލުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައު  ނަމަ ކާކުތޯ މަޖެހޭ އިންސާނެއްގެ އާއްމު ވިސްނުމުން ވިސްނައިފި ކަމުަށް ވަނީހަ

މި  ކަމުަށްާކކުގެ ގެއެއް  އި ރާއްޖޭގެ އިންޓެލިޖެންސުަށް ނޭނގޭނެ ކަމުަށްކޮޅުަށް ވަންނައިރުގަ ރެއްގެ ގެދިފާއީ ވަޒީ

ސިޔާީސ  ،ގެ އާއްމު ވިސްނުމުން ވިސްނައިގެން ކަންކަން ނުނިންމާތީވެވަދެވިގެންދަނީކީ. ހަމަޖެހޭ އިންސާނެއް

. ދެން ހަމަ އަޙްމަދު ގޮްތތައް އަޅުގަނޑުމެންނުަށް މި ފެންނަނީ ބޮނޑި ެފނިގެން ކަންކަން ނިންމާތީ ވާއި ޑޮލަރުކަންތަްއތަކާ

އެންމެން  އި،ފުލުުހންނާ ،މީހުންނާއި ގެއިލާޢާ، އުޅުނު ކަމުަށް. ކެމެރާތަާކއި ވަނީ ކޯަޓުށް ފިލަން އެ އިލޫފް ޖަލަުށް ލާފަމަޚް

 ،ަޓކައިއެކަމުަށް ަތން ފެނުނީމާ މަލާދޭކަނބަުލންނުަށް ފުލުހުން ހައަނބި ،ކަނބަލުން ގާަތުށްއި ތިއްބާ އަނބިކުރިމަތީގަ

ވާ. ހަމަޖެހޭ ޝަރީަޢތުން ފިލަނީ ކަމުަށް ބުނެ ދަޢު ،ޓަކައި އެތާ ަކއިރިން އެއް ފަރާތަަކުށް ޖެހުނީމަ ކޯޓުންސަލާމަތްކުރުަމުށް

އިލާ ަވުށައިގެން ކެމެރާތައް. ޢާ މުޅި އި ވާނަމަ މި ގޮަތުށް ނިންމާނެތޯ؟ކަމުގަގެ ވިސްނުމުން ވިސްނައިފިއާއްމު އިންސާނެއް

 ކޮްނތާަކުްށތޯ  ތަމްސީލުކުރަން ހުރި ބޭފުޅަކު؟ ކޮން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއް. ފިލާނެތޯ ފުލުުހން ،މީހުން

ގޮތް ިނކަން  ބޮނޑި ފެނުނީމަ ކަންތަްއތައް ވާއި ޑޮލަރުއާއްމު އިންސާނެއްގެ ވިސްނުން އެއްކިާބކޮުށްފަ ހަމަޖެހޭ  ފިލަންދާނީ؟

ނޫން. އެހެންވީމާ، ހަމަޖެހޭ އިންސާނުންގެ  ނޫނު ނެތީކީއެއް ނޫން. އެއްގޮތަކުަށްވެްސ ގާނޫނެއް ނެތީމަބައްލަވާ! މިއީ ގާ

 ބޮނޑީގެ މައްޗުަށް ޝަީރަޢތްކުރާ...ރުނޫނިއްޔާ ޑޮލަ ،މީހުން އާއްމު ވިސްނުމުގެ މައްޗުަށް ވެސް ޝަރީޢަތްނުކުރާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އިއް  ތިމަރަފުުށީޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ޠަފާއުަށް.ޞްމުޙައްމަދު މު
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޠަފާޞްޙައްމަދު މުމުދާއިރާގެ މެންބަރު  ތިމަރަުފުށީ

ފު އި ޢަދުލުއިންޞާޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މި ރާއްޖޭގަ 

ނޫނު ކުރިކަުމގައި ވިޔަސް ޝަރީަޢތްކުރަން ހެއްކާ ބެހޭ ގާ ނޫން. ނޫނެއް ނެތިގެނެއްހިންގިގެން މި ދަނީ ހެއްކާ ބެހޭ ގާނު

 ނުކުރާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ކިތަންމެ  އެއެއް މަސައްކަތެއް، ބޭ ފަނޑިޔާރުން ހެއްކަކީ ހެްއކެއް ކަމުަށް ބަލައިނުގަންނަ ނަމަތި

ނޫނުގެ ބޭނުމެއް ނޯންނާނެ. ފުރަތަމަ އިޞްލާޙުވާންވީ މި ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުން. ހެދިކަމުގައި ވިޔަސް ގާނޫނު ގާ ވަރަކުަށް

ވަރުަށް ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ވަރުަށް ގިނަ ޙައްޤުތައް  މި ހެކީގެ މައްސަލައިގައި މި ރާއްޖޭގެއި އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގަ 

ތައް ޚާއްޞަޮކުށް މަދަނީ ޙައްޤު ،ވަރުަށް ބޮޑެތި މިކަހަލަ ޖިނާޢީ ، މަދަނީ ،ސިޔާސީ އި ވަނީ. އޭގެތެރޭގައި ގެއްލިފަ

އެއީ ދަރިންކަން  ގެ،ރި މީހުންގެ ގެދޮރު ކާބަފައިންއެބަހު އި މި ރާއްޖޭގަ  !ބައްލަވާ .ރައްޔިތުންގެ ގެއްލިފައިވޭ ރާއްޖޭގެ

ބުން އެތައް ޢާއިލާތަކެއް އެބަހުރި. އެކަމުގެ ސަބައި ނުޮކުށް މުދާ ބަހައިދީފަަދރި ދަރިކަމުަށް ސާބިތު؛ ސާބިތު

ބައެކޭ، . މިވެނި ބަޔަކޭ، އެއީ އެވެނި މިއީ ތިމަްނގެ ބައްޕަގެ މުދަލޭ  ދަރި ސާބިތުނުކުރޭ ތިބީ. ބައެފުނޑުފުނޑުވެފައި 

 ކިހިނެއްތޯ ވާަހކަދައްކާނީ؟. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ގޮތަުށް ކަްނތައްަތއް ކޮުށްފަ ތިއްބާ އެބަހުރި މި  . ރޮއިރޮއިނި ބައެކޭމިވެ

މީހަކު ިސކުނޑިއުަށް އެއްޗެއް  ދައްކާނީ؟ ތިޔަ ނޯޓިސްދެއްވީ ހުއްޓުވާލަން. ކިހިނެއްތޯ ދެން ވާަހކައެއް ،މިހާރު ތިޔަ އެންގީ 

 ނޫނުނަކީ ވެސް މިއީމި ގާ ގޮތުގައި ޅެނިކުޮށް ތި އަނެކެިތކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަނޑުަށް އެނގޭނައިސްގެން އު

 ،ލިޖެންސް ރިޕޯޓުަށް ޭބސްޮކުށް އެއުަށް މަގުަފިހކުުރމުަށް، އެއަުްށ މަގުަފހިކުރުަމުށް ތައްޔާރުވެގެން އަންނަ އިންޓެ

 އޮންނަ އެއްޗެއް. އިވެފަ ލިޖެންސް ރިޕޯޓަކީ އެއީ އިލާހީ ތެދުފުަޅަކުށްއެއީ އިންޓެފަރުމާކުރެވިގެން އަންނަ ބިލެއް މި ބިލަކީ. 

 އޮންނަ އެއްޗެއް އެއްޗަކީ. ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް އިވެފަ ލިޖެންސް ރިޕޯޓަކީ އެއީ ގުދުރަތުން އަންނަ ތެދު ަބަހކަުށް އިންޓެ

ބޫލު އެބަކުރޭ. އާއްމު . އެ ެހކި ގަކޭލިޖެންސް ރިޕޯޓެގޮތަކީ އެއީ އިންޓެ ހަދަންވީ ވިޔަސް މީހަކު އިންދާލަން ،ކުރަން

ދިފާޢުވަމުަށް  އި އޭގައިމުން ިތބޭއިރުގަޚަޞް 2އި ނުލާނެ. ޝަރީަޢތުގަ އެއްވެސް ވަރަކުަށް ބަލައެއް އިމީހާގެ މަޞްލަޙަތުގަ

. ކި ުހުަށހަޅަނީންޓްރީ ހެކި ހުުަށަހޅަނީ، އޯރަލް ހެއި އެބަހުރި. ޑޮކިއުމެއޭނާ ހުުަށހަޅާ ހެއްަކކީ ހެއްކެއް ކަމުަށް ބަލައިނުގަނެފަ

 ކަމުަށް ބަލައިގަނެ... ނޫން އެއްޗެއްބޫލުކުރެވޭ ގަ ން އެއްވެސް އެއްޗަކީމިއި

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ  މަންޗަންގޮޅީޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ވަނަ ފުރުޞަތު. 2އުަށް. ދީދީދު މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ އަޙްމަދުދީދީމާއުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  މައްޗަންގޮޅީ
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އި އާ ނޫނުގަ މި ބަހުސްކުރަމުންދާ ގާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުޝުކުރިއްޔާ 

ވިދާޅުވޭ މިތާ އެ ބިލުަށް ވާހަކަދައްކަވާ ބޭުފޅުން. އޭގެތެރޭގައި ހަނދާން  ކޮންސެޕްޓްަތކެއް ތަޢާުރުފކުރެވޭ ކަމުަށް އެބަ

ތާޒާކުރުން ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުން ބުނާ ނަމަ، "ރެފްރެޝިންގ ދަ މެމޮރީ" އެކޮންސެޕްޓް ވެސް އެބަ ގެނޭ. މިއަދު 

އެ މީހާ އަމިއްލައުަށް ދިން ބަޔާނެއް  މި ބިލުގައި ލިޔެވިފައި އޮތް ގޮތުން އެއްގޮތަކުަށްވެސް ޤާޟީއެއްގެ ހުއްދައެއް ނެތި

ކަމުގައި ވިޔަސް އެ މީހާ ޝަރީަޢަތުށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ކިޔާލުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ އެ މީހަަކުށް. ދަންނަވަން މި އުޅޭ 

 ވާހަކައަކީ، އެ މީާހ ގޮސް ެހިކބަސް އެ ދެނީކީ އެ މީހާގެ ހަނދާނާ ގުޅިގެނެއް ނޫން. އޭނަ އެ ދުވަހު ދުން އެއްޗެއް،

އޭނަ އެ ދުވަހު ދިން ެހކިަބސް ދިން ގަޮތުށް އޭނަ ހަނާދން އާކުޮށްދިނުމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމުްަށ 

އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެނެއް ނޫން. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަެނއްގައި އެ ކޮންސެޕްޓުތަކާ ޚިލާަފުށް މި ކަންކަން މިހެން 

އްސައިގެންދޭ އެ ނަން ކިޔައި، އެނޫން ގޮަތުށް އެކަން ކުރަންއުޅޭތީ. ހިނގައިދަނީ. ދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ސި

ހަމައެހެންވެ، މި ޮއތީ ކަްނކަމާ މެދު ދެކޭގޮތް ނުަވތަ ހިއަރސޭ، ހިއަރސޭގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ވެސް އެއީ އެންމެ ފަހުްނ 

ފުރަތަމަ ހިއަރސޭޯތ، ދެވަނަ  ކޯޓަަކުށް އެނޫން ގޮެތއް ނެިތގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވިޔަސް، މީގައި އެންމެ

ހިއަރސޭޯތ، އޭގައި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އޮތީ ހަމަޖެއްސުމުަށް ސުޕްރީމް ޯކޓަުށް ޫދކޮުށްލާފަ. އަނެއްކާ އެއާއެކު 

ކަންކަމާ މެދު ދެކޭގޮތް؛ ތިމަްނނަ ދެކޭގޮތޭ ކިޔާފައި ޝައިޚް ޢިމްރާނުަށް މައްސަލަ ސާބިތުކުުރމުަށް އޮޕީނިއަން އެވިޑެންސެއް 

ހަަކުށް ދެވޭނީ އެއާ ބެހޭ ގޮތުން އެކްސްޕާޓެއް ނުވަތަ އެކަަހލަ ކަމަކުަށް ވެގެން. ހަމަ ހުރެފައި ތިމަންނަ ގަބޫލުކުރަމޭ މީ

މާރިޔާ މިތާގައި މަޖިލީހުގައި ދެއްކި ވާހަކައަކުންނޭ އޭނަ އެ ކުުށް ކުރަން ދިމާވީ. އެގޮތަުްށ ބުނާ ކަމެއް ނޫން. އެކަމަކު 

 ނެ، އެނޫން ގޮތުަށް ކަންކުރަމުންދާކަމީ...ވާހަކައެއް އެއްފަރާތުގައި ބު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޕާޓީތަަކުށް ފުރުަޞތު ޮއތް ގޮތް ކުރިން އޮންނާނީ ދަންނަވާފަ. 

ސިކުްނތު. އޭގެތެރޭގައި އިއްޒަތްތެރި  48ނެޓު މި 43ގަޑިއިރުގެ ބަހުސެއްގައި  3އެމް.ޑީ.ޕީއުަށް ވަގުތު ކަނޑައެޅިފައި އޮތީ 

ފުރުަޞުތ އަރުވައި، އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ތި  2މެންބަރު ވާަހކަދައްކަވައި، އިއްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރަކަުްށ 

 ިސކުްނތު. އަޅުގަނޑު 48މިނެޓު  1މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ފަހު މެންބަރަުްށ. އޭރުގައި ބާކީ އޮތީ  2ވާހަަކފުޅުދެއްކެވީ 

ދެން އެ ވާހަކަކޮަޅުށް އުނދަގޫވެދާނެތީ ބާކީ އޮތްވަރު ނުދެންނެވީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ވަރުަށް އެދެން 

ޕާޓީތަކުގެ ފަާރތުން ތިއްބަވާ ވިޕުންނާއި، އަދި ޕާޓީތަކުގެ ާޕލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ވިޕުންގެ ފަާރތުން މި ތާވަލު ކުޑަޮކުްށ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ޝަކުވާ އައިގެން ކުރިއުަށް ވަޑައިނުގެން އެކަން އޮޅުންފިލާފައި  ބަލަހައްޓަވައިދެއްވުން. އޭރުން

އޮންނާނެ ކަމުަށް އަޅުގަނޑު ހީކުރަން. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވަކި މެންބަރަކުަށް ވަކި ގޮތެއް ނަހަދަން. މަޖިލީހުގެ 

ގަޑިއިރުގެ ބަހުސެއްގެ  3ަރމުން މި ގެންދަނީ. އެގޮތުން، ޕާޓީތަކުން އެއްބަސްވެފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި ޢަމަލުކު
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ތެރޭގައި ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ނިސްބަތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރު އޮންނަނީ ކަނޑައެޅިފަ. މިކަން ސާފުވެލައްވާނެ ކަމުަށް 

އްޒްަތތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް، އި 

 މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:އިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު އުތުރު ދާ މައްޗަންގޮޅީ

 އާދެ، އުސޫލުަށް ބަލާއިރު އެ ޕާޓީއުަށް...

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ތާ ޗެލެންޖުކުރައްވާކުަށް ފުރުަޞތެއް ނާރުވަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަ

 ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއުަށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު. 

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ނޑު މި ހަމަ ދެވަނަ ފުރުޞަަތަކުށް ވެސް މި އެދުނީ ބިލުގެ މުހިއްމުކަމާއި، ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. އަޅުގަ

ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން މި ދެކެވޭ ވާހަަކތަަކުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއްޗެއް އަލިއަޅުވާލަން. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ 

ންނުަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުުްށތައް އިތުރުވެގެންދިޔަ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު

 ތަން ފެނުނީ މިއަދު ހެއްޔޭ، ނޫނިއްޔާ މީގެ ކިތައް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އުިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ! އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އުިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ގެ ގަވާއިދުަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހު ،އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ !ިހްތތަވާއިދުަށް ހުރުމަްތތެރިޮކުށް މަޖިލީހުގެ ގަވާ 

 ބެހޭ މައްސަލައެއްގައި ރިޔާސަތާ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ ނިޒާމާ  ؛ރިޔާސަތުން ކަންކުރާ ގޮތެއް !ިހްތތަވާހުރުމަްތތެިރކުޮށް

  !ގެންދަވާުށްއަ ތްތެރި މެންބަރު ވާހަަކފުޅު ކުރިރުވާނަމޭ. ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަސުވާލުކުާރކަުށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތެއް ނާ

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ
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ގެ ތެރެއުަށް ފާޑުކިޔުން ކުރުމުގެ ނިޒާމުފު ޤާއިމުޞާދުލުއިންޢަދިވެހިރާއްޖޭގައި ރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޝުކު

ފު ޞާ ޢަދުލުއިން ،ކުރާ މަސައްކަތް މީހުން މި އެ މް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމުަށް އައިއްސުރެރާއްޖޭގެ އެދިވެހިދިޔައީ މި ން އިތުރުވެގެ

ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނު  ،އް ނަމައެރަން މަސައްކްަތކުރާ ބަކުރަނގަޅު މީހުން މި ނިޒާމު ކުރާ ނިޒާމު ހަލާކުކުޮށްަލން. އެ އިމުޤާ

ތުގެ އަޖިނާޢީ އިޖުރާ ،ނަމަ ކުރާ ކުރަން މަސައްކަތްހުން މިނިޒާމު ރަނގަޅުމީ ވުޖޫދުަށް އަންނަންޖެހޭނީ މިއަދަކު ނޫން. އެ

 ތައް ވެސް މި ގާނޫނު ކުރިން ގެ މާމީނީ މިއަދަކު ނޫން. ޤޫބާތު ވުޖޫދަުްށ އަންނަންޖެހޭޢުނުލްނޫޤާއަދި  އިގާނޫނާ

ހަމަައުށް  ފަހުން މިއަދާ އިެބހޭ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަުށް އަ ގައި ހެއްކާދިވެހިރާއްޖޭ ައަހރު ކުިރން މި 40އަންނަންޖެހޭނެ. މީގެ 

ކިތައް ކޯޓު  ؟ގޮއްސަވޭތޯއްސަލަ ަތކުރާރުވެ އިތުރުވަމުންގެ ތެރޭގައި ކިތައް މަކުރުމުގެ ނިޒާމުއިމުޤާފު ޞާދުލުއިންޢަ

 ޖެހޭނީންއްލު ހޯއްދަޙަމައްސަލައުަށް  އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ މި، އެހެންވީމާ ؟ތުވެއްޖެތޯ އިއްޒަްތެތރި ރައީސްވުޖޫދުަށް އަ

ކުުށްވެރިންގެ  ެޖހެނީ މުޖުރިމުންނާއިކުރަންނޑުމެން އަބަދުވެސް މި ވަާކލާތުއަޅުގަ ،މިއަދަކު ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް

ލަ ރައްޔިތުންގެ ދިާފޢުގައި މުޅި ޖުމު ،ކުރުމުަށް ޓަކައިރައްޔިތުންގެ ހާަލތު ރަނގަޅު ،ދިފާޢުގައި. ޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި

ލިބޭ ދަިތަތކާއި  ުްށތަކުަށް އަރައިގަންނަ މީހުންގެ ފަާރތުން އާއްމު ރައްޔިތުންނުަށްވާހަކަދައްކާ ތަނެއް ނުފެނޭ. ކު

ކުާރ ން މަސައްކަތްކުރަފެނޭ. ދައުލަތުގެ މުދާ ހިމާޔަތް ތަެނއް ނު ކުރާޓަކައި މަސައްަކތްއްލެއް ހޯދުމަުށްޙަުށް އުނދަގޫތަކަ

ގާޫނނެއް ވުޖޫދުަށް ގެންނަތަނުްނ  ،ތަނުން އި ގާނޫނެއް ހަދާަޓކަކުަށް ނުފެނޭ. އެކަންކަން ކުރުމުަށްތަނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަ

ތަން. މީގެ ކުރީގައި ވެސް މިކަހަލަ މަންޒަރުތައް  ުކރާދެކޮޅުަށް ވަކާލާތު  ފެންނަނީ އެއާ އަޅުގަނޑުމެންނުަށް މި

 ނިވަރސިޓީއާ ޔު  ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާމީގައްޖެ އިއްޒްަތތެރި ނހިމަޖިލީހުން ފެނިގެން އަޅުގަނޑުމެންނުަށް މި

މާލީ  ގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެދިޔައީ. އަޅުވެސް ހަމަ މިގޮތުަށް ފާޑުކިޔަމުންކުރިއިރު ުށް ގެންނަން މަސައްކަތްނު ވުޖޫދަބެހޭ ގާނޫ

ކުރަން ގާނޫނުތައް އިޞްލާޙު ،ކުރަމުންއި އެކިއެކި ގާނޫނުތައް އިޞްލާޙުޓަކަ ކުރުމުަށްރަނގަޅު ނިޒާމު

 ؟ވުޖޫދުަށް އައިއްސިތޯ އިއީ. ކިތައް ގާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގަދިޔަ ވާހަކަ ދެކެވެމުން ރު ވެސް މިދިޔައިކުރަމުންމަސައްކަތް

ބެހޭ  ުކރެވޭނީ ވެސް މި ހެއްކާރިާހ އިޞްލާޙުތަަކުށް މަސައްަކތް ގެނެވުނު ހު މި ؟ގެނެވިއްޖެތޯކިތައް ގާނޫނަުްށ އިޞްލާޙު

ބޭނުންވާ ހެކިތައް ވެސް ގެންނައިރު އެ ގާނޫނަކުަށް ޙުތޯ. ކޮންމެ ގާނޫނަކަުށް ިއޞްލާނޫންގެނެވިގެން ގާނޫނުަށް އިޞްލާޙު

އަޅުގަނޑުމެން ވުޖޫދުަށް  އްެބހުމުގެ ގާނޫނެ އަބުރާ ،ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ާފހަގަޮކުށްލާނަންކުރަން އެބަޖެހޭ. އޭގެ އިޞްލާޙު

ރު ކަންކަމުަށް އަޅުގަނޑުމެން އިތު ބެހޭ ގޮތުން. މި ކުރުމާއްޒަތް ހިމާޔަތްއިފަހުން. މީހުންގެ އަބުރާއި  ގެނެއްސިން ދާދި

 ޓެކުމާއި، ފޭރުމާއި، ،ބެހޭ ގާނޫނު އޮންނަންޖެހޭ. ތަާފތު ގޮތްޮގަތުށް ވައްކަމާއި ހެއްކާ، ހެިކތައް ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ

ވާަތކެތި ބޭނުންކުާރ މަސްތު ،ކުރަނީ. އަޅުގަނޑު އަޖައިބުވެ ހައިރާންވަނީބޭނުންއާއި، މަސްތުވާތަެކތި މާރާމާރީޚިޔާނާތާއި، 

ތީވެ. ދައްކާ ދިމާލުަށް. ދައްކާތީވެ ޒިނޭގެ ކަންތައްތަުކގައި އުޅޭ މީހުން އަދި މި ވާހަކަ ،ވައްކަންކުރާ މީހުން ،މީހުން

 ބި މީހުން މިތާނގައި މި ހެއްކާ ތި ފައިވި ަމތުކުރެހުތުނޫނިއްޔާ  ،އެޅިފައިބޮލުގައި  އި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ވައްކަމާޒިނޭއާ

ން މަސައްަކތްކުރާ ބައެއް ކުން އަރައިގަންނަތަ ދެކޮޅުަށް ވާަހކަދައްކާތީވެ. މި ކަންތައް އާހޭ ގާނޫނު ވުޖޫދުަށް އައިމަ މިބެ
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އަދި މިއުަށްވުރެ  ،ންމަސައްކަތްޮކުށްގެވެސް އި ކޮިމޓީ މަރުޙަލާގަ ،ގެނެސްުށްފައި މިއުަށް އިޞްލާޙުއްޔާ މިއުަށް ތާއީދުކޮ ވެއްޖެ

ނައިސް ކިހިނެްއޯތ މިކަން ކުރަްނ އެބަޖެހޭ ނޫންތޯ. ގާނޫނެއް ވުޖޫދުަށް ވަރުގަދަކުޮށްގެން  ،އިތުރަުްށ ރަނގަޅުޮކުށްގެން

ބެހޭ  ހެއްކާ މި ،ގަނޑު މި ދައްކަނީ މި ގާނޫނުއަޅު ؛މިސާލަކުަށް ގާނޫނު، މަނަ ނުކުރާނެ ރާނީ. ވައްކަމެއް ކަންތަްއތައް ކު

ންނަމަވެސް، މި އެހެ ރާނެ.ކަންތަްއތައް ކު  އެ ،. ރަނގަޅުވެސް ހިންގާނޭ މާރާމާރީ ،ވައްކަންކުރާނޭ  ގާނޫނު އަޔަސް

ކަނޑަން  އަތް ގެނޫންތޯ. ވައްކަންކުރާ މީހުންމިއުަށް ޙައްލެއް ހޯދޭނެއެއް  ،މަދުކުޮށްކަންތަްއތައް ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު 

 ދެން . ްނތޯއެބަ ކުރޭނޫކުރާ ީމހުން  . އެކަމަކުއެބައޮތް ސްޖަހަން ވެ ޒިނޭކުރާ މީހުން ޙައްދު  ނުގައި.އާޤުރުވެސް އެބައޮތް 

. . ޙައްދުތައް އޮންނަންޖެހޭ ންނަންޖެހޭއް ކަނޑައެޅިފައި އޮދަބުތައަނޫން.  ؟މަ އެ ޙައްދުތައް ނޯންނަންވީތޯއޭއެހެންވީ

ނަން އެބަޖެހޭ. އަން ހޭ ގާނޫނު ވުޖޫދުަށްބެ ހެއްކާ، ންވީމާހެޖެހޭ. އެ ކަންތައްތައް ކުޮށްގެން ޙައްލު އަންނާނީ. އެހަރުަކުށިވާން

އެއްވެސް ، މާއެހެންވީ. ުށް ޙައްލެއް ނާންނާނޭމިކަމަ ސްކައަޔަ ބެހޭ ގާނޫނު ހެއްކާ ؟ހެއްޔޭ ބެހޭ ގާނޫނެއް  ކީއްކުރާ ހެއްކާ

ރަންޖެހޭނެ. އް ހަދަންޖެހޭނެ. ގާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ. ނޫން، ގާނޫނުތަގާނޫނެއް ނަހަދަންވީތޯއޭ އަޅު 

މީގެ ކުރީގައި ސަރުކާރުތައް ހުރި. ޙަޤީޤަަތކީ މިކަން ކުރަން ެފުށީ. އް ވުޖޫދުަށް ގެންނަންޖެހޭނެ. މި ސަރުކާރުން ތަގާނޫނު

ވެސް މަރުވެގެންދިޔައީ. މި ޤައުމުގެ ރިޔާސީ ނިޒާމުގައި  މީން މިއީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި ނޫންތޯ މުޙައްމަދު އަ

 ؟ކީއްވެގެންތޯ ގާނޫނުތައް ނެހެދީ އަފްާރޝީމް ޝަހީދުވެގެންދިޔައީ. ގެ ކުރިމަތީގައި ނޫންތޯ. މި ޤައުމުވެރިއެއް  މުމުހިއް

މިއީ އަޅުގަނޑުގެ  ؟ޖެހެނީމިއަދުތޯއޭ މިކަން ުކރަން ؟ީކއްވެގެންތޯއޭ ތިބި ވެރިން މި މަސައްކަތް ނުކުރެއްވީ އޭރުގައި

ޅުގަނޑާއި އިއްޒަތްތެރި ތަކަކީ ގާޫނނުތަަކުށް ހުރަސްއަޅާ މަންޒަރު. އަސުވާލަކީ. އަޅުގަނޑުމެންނުަށް މި ފެންނަ މަންޒަރު

 ބެހޭ ބިލާ ދޭެތރޭގައި. މި ހެއްކާ  . މި ގާނޫނާއަޅުއްވަނީ ރަސްތްތެރި މެންބަރު ހުދޭތެރެއެއް ނޫން މިހާރު އިއްޒަ ރައީސާ

ސް ހަމަ ވަރުަށް ވެއަޅުގަނޑު މިހާރު، ނީ. އެހެންވީމާކައި ހުރަސް މި އެޅެޓަނުަމުށްނުދިންނުަށް މި ފޯރުކުޮށް. ރައްޔިތުދޭތެރޭ

އްޔިތުންނުަށް އަޅުގަނޑުމެންނުަށް މި ފެންަނނީ ރާއްޖޭގެ ރަ ،އެއްކުޮށް ދަންނަވަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހިރީ ފާމާ

، ޅަނީ. އެހެންވީމާސްއަބައެއްތޯ މިކަމަުްށ ހުރަކޮން ،ަބއެއްތޯންއެއްކުޮށް ަމސައްކަތްޮކުށްދޭން ތިބީ ކޮ އިޚުލާޞްތެިރކަމާ

ން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަަތުްށ ހުރަސްނާޅުއްވައި ހަމަ ލަމެންބަރުަށް ގޮވާ ޒަތްތެރިޓަކައި އަޅުގަނޑު ހަމަ އިއް އެކަމުަށް

. އްމި ކުރަނީ ހަމަ އެއް މަސައްކަތެ ކަމަނާ ވެސް ހަމަ ކަމަނާގެ މަސައްކަތައިގެން ކުރިއުަށް ވަޑައިގަންނަވުާށޭ. އަޅުގަނޑުމެން 

ޤައުމުަށް  މިއެއްކުޮށް  އިޚުލާްޞެތރިކަމާއެހެންނަމަވެސް، މީގެ ތަާފަތީކ އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ 

ރައްޔިތުން  ކަމުަށް އް ންމާ ކޮންމެ މަސައްކަަތކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެޓަކައި. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ނި ހެޔޮއެދިގެން ޤައުމުަށް

ޔުނިވަރސިޓީއެއް.  ދެއްތޯ އިސްލާމީއެބަގެނޭ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވުޖޫދުަށް  މައްސަލައެއް.އީ ގަނޭ މިހާރު. އެބަލައި އެބަ

ކިޔެވުމަކީ މަޖުބޫރު ން އާޤުރުއުަށް ކީރިތި  7އިން ގްރޭޑް  1ގްރޭޑް  ؟ތޯ ރަނގަޅުވީން މިހާރު ކިތައް ކަންތައްއޭގެ ސަބަބު

ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޢަޤީދާ  ،. މިކަހަލަ މުހިއްމު ކަންތަްއތައްކުޮށްލާފަގައި އޮތީ އެކަން ދޫމާއްދާއެއް. މީގެ ކުރީގެ ސަރުކާރު

ޓަކައި ގާނޫުނތައް އެކަމުަށްދަނީ.  ތައްތައް އިޞްލާޙުވަމުން އެތެރެއިން. އެ ކަން  ގެވަރުގަދަވަމުން އެބަދޭ އެ ޔުނިވަރސިޓީ
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ެތރެއިން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ނޫނުގެ ެބޭހ ގާ ދަނީ. މި ހެއްކާ ތައް ކުރަމުން މިޖޫދުަށް މި އަންނަނީ. އަދި ަކންތައްވު

 މަދުވެގެންދާނެ.  އިތުަރުށް ތުގައި ރާއްޖޭގެ މަގުމަތީގައި ނޫނީ ރާއްޖޭގެ ވުެށީގައި މި ހިނގާ ކުުްށތައްގޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ހްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާ ފުަވއްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތް  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ގައި ގަޑީ ދެންނެވުން މިއަދުގެ ވޯޓު ެބހޭ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ބިލުަށް ވޯޓުަށް ުހުށަަހޅުއްވާފައިވާ ހެއްކާ

ހުގެ ވަގެ ދުަށުން އޮންނާނީ ދ8.1ު. 8މް އެޖެންޑާ އައިޓަދެން އޮތީ މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާގައި  ލަން.ނަވާއޮންނާނެ ވާހަކަ ދަން

ގައި.  1:30ގެންދާނީ ބައި ކުރިއުަށް ަތކުަށް ވޯޓުަށް އެހުން. މިހިސާބުަށް ގޮސްފައިވާ އައިޓަމު ވޯޓުަށް އެހުމާމަސައްކަތުން 

 .ޖަލްސާ މެދުކަނޑައިލާނަން 

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  11:54ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން.8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވޯަޓުށް ެއހުމަުށް ހުރި ކަންކަަމުްށ ، 8އެޖެންޑާ އައިޓަމް ކަަމުށް.  ގެންދަންަމސައްކަތް ކުރިއުަށް މި ދަންފަޅީގެ .الّسالم عليكم

އިއްޒަްތތެިރ )ވަގުތުކޮަޅަކުށްަފހު( މޭޒުގައި ދަންނަވަން.  ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިދެއްވުމުަށް އިދާރީވޯޓުަށް އެހުން. 

ލަން އޮތީ. ފުރަތަަމ . މިއަދު ދެ ވޯޓަކުަށް ދަންނަވާއަރުވަން ުޅކޮުށް ދެއްވުމުަށް ހަނދުމަފުލަމެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުޮކުށް

ކަމުަށް.  ލަންމުގެ މައްސަލަ. ވޯޓުަށް ދަންނަވާދިނުމުގެ މައްސަލަ. އެއުަށްަފހު ބިލެއް ބަލައިގަތުންއޮތީ ސަފީރަަކުށް ރުހު މި

އަރުވަމުން ވޯޓުަށް ރު ހަނދުމަފުޅުޮކުށްއިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ކާޑުކޮުޅތައް ޗެކުކުޮށްލަދެއްވުމަުްށ އަދިވެސް އެއްފަހަ

 ދަންނަވައިލާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ން ބޭރު އި ބަޔާންކޮުްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަ 115ނޫނުއަސާސީގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

އަޅާ އިން ކަނޑަދިވެހިރާއްޖެމާރާތުަށް އި ޢަރަބި ޓަކައި އެކުވެރި އްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމުަށްޤައުމުތަަކުށް ރާ
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މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުްށ  ކުރެއްވުމާސައިން ނިޔާޒް ޢައްޔަންޙު ޑރ.ސާ، ނިޔާ ހ. ،ސަފީރުކަަމުށް 

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކުަށް ޯވޓުފެ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު: މަޖިލީހުގެ

 66    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ފެންނަ ކަމުަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމުަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަަކުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމުަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

   64     ޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯ

 33      ފާސްވުމުަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 64        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

. ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ދަންނަވާ މި

ނުފެންނަ ކަމުަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި  .64ފެންނަ ކަަމުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  .66އަދަދު؛ 

ނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން މުަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކުގޮތަަކުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

މާރާތުަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން އިއެހެްނކަމުން، އެކުވެރި ޢަރަބި  .64ލަ؛ . ޖުމ33ުާފސްވުމުަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛  .64

ވޯޓުގައި އެރުވުމުަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމުަށް މަޝްވަރާ ޙުސައިން ނިޔާޒް ޑރ. ،ސާނިޔާ ހ. ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަަމުށް

 ވަނަ ވޯަޓުށް  2މިއަދުގެ )ވަގުތުކޮޅަަކުްށަފހު(  ވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުްނ ފާސްވެއްޖެ.ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެ

 އަދި ފަހު ވޯޓުަށް ދަންނަވައިލާނަން.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:ރި
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ބެޭހ  ހެއްކާ ،އްވާފައިވާ ުހުަށހަޅު ހްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކުަށް ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުްށ ފެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހް ތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާފުވައްމުލަކު އު  ުހުށަެހޅުއްވި މެންބަރު:

  ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު:

 

 85    ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ 

 66    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ފެންނަ ކަމުަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމުަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05 ވަކި ގޮތަަކުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމުަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

   60     ޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯ

 31      ފާސްވުމުަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

. ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ދަދު؛ އަލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ލަނީ ދެންމެ ނެގުނު މި ދަންނަވާ

. 1ދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނުފެންނަ ކަމުަށް ވޯޓު .59. ފެންނަ ކަމުަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 66އަދަދު؛ 

ވެރިވެވަޑައިގެންނެވި . ވޯޓުގައި ބައ5ިދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮތަަކުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމުަށް ވޯޓު

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުްނ  އެހެންަކމުން، .60ލަ؛ . ޖުމ31ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 60މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބެހޭ ބިލު މަޖިލީހުން  ހެއްކާ  ،ުހުަށަހޅުއްވާފައިވާ ހްޢަީލ ޝާއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ

 ފޮނުވިއްޖެކަމުގައި ދަންނަވަން.ލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަުށް ޖެ. މި ބިބަލައިގަތުަމުށް ާފސްވެއް
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 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރީ ވަރުފެބު 14ހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނުަށް ވަރުަށް ބޮޑުަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީ
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