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6201/18/12ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 09:03 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:41: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  22ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/21އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުން ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ަގއި އިޖްިތމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  9:30 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

ަގއި 2:00. 1 ކޮމިޓީ ކޮޓަރި، ކޮމިޓީމާލިްއޔަތު އި ގަ  11:15 .3ތަަރއްޤީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ަގއި ޤައުމީ  9:30. 2

 . 3ގައި ަޤއުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ ކޮމިޓީ ޮކޓަރި  2:00 .1ކޮމިޓީ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ
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 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.5

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 .މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

މަތީން ބޭރު  ަވނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ބަޔާންޮކުށްފައިވާ ގޮުތގެ 115ނޫނުއަސާީސގެ ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭ -5.1

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑަައޅާ ރޭޝަނަުްށ އުމުތަކަުށް ރާއްެޖއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަުށް ަޓކަިއ، ސްވިސް ކޮންފެޑަޤަ

ވާފަިއވާ މައްސަލަ ކުރެއްވުމަުްށ ފޮނުއްމީދު ޢައްޔަންހާލާ ޙަ .ރމީނާޒް، ޑ ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަުށް، ހ.ނޮން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ގޮެތއް ނިންމެވުމަުށް އެ މައްސަލައާ ުގޅޭ ާދއިމީ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވުމުގެ މަްއސަލަ. ދިރާސާކުރަްއވައި

 ނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަުށް އިއްަވއިދެްއވުމަުށް އަމީްނޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.ފޮ

 

 ވުން:އިދާރީ މޭޒުން އިްއވެ 

ވެދުން ަސލާމަުށް ފަހު ދަންނަވަމެވެ. ، ުށްމުޙައްމަދަ މަީސޙްهللا ޢަބްދުއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ އަލްފާޟިލް  ރަ

މަތީން ބޭރު  ވަަނ މާއްދާގެ )ދ( ަގއި ބަޔާްނކޮުްށފައިވާ ގޮުތގެ 115 ނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑަައޅާ އުމުތަކަުށް ރާއްެޖއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަުށް ަޓކަިއ، ސްވިސް ކޮންފެޑަރޭޝަނަުްށ ޤަ

އޭނާ ހަމަޖެއްސެވުމާ މެދު  . ހާލާ ޙަމީދު ޢައްޔަންކުރުމަުށް ގަސްތުކުާރތީރމީނާޒް، ޑ ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަުށް، ހ.ނޮން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދަވައިެދްއވައި އެ މަޖިލީހުން ނިންމެވި ގޮތް އަންގަަވއިދެްއވުން އެދެމެވެ. މި 

ސިޓީއާ ެއކު ހާލާ ޙަމީދުގެ ވަނަވަާރއި ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން އަްނގައިދޭ ާކޑުގެ ޮކޕީ ފޮނުއްވީމެވެ. އިޙްތިރާމް 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللا . ޚާދިމްކުމް. ޢަބްދު 2016އެްޕރީލު  3. 1437ޖުމާދަލްއާޚިރާ  25ވުން އެދެމެވެ. ގަބޫލުކުރެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީައުށް ފޮނުވަން ނިންމަން. 

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 6

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
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 2008/1ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު  މުޙައްމަދު ލަޠީފްއްޢަބްދު މެންބަރުއިއްޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ ދިއްދޫ -6.1

 2016ރިޗު މާ 30ސިފައިންގެ ގާނޫނު( އަުށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު. މި ިބލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވާަފއި ވަނީ )

ވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ  19ވަނަ ައހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2016ގައި ބޭްއވުނު، 

 . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މުޙައްމަދު ލަޠީފްއްޢަބްދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ލަޠީފްޢަބްދުއް މެންބަރުދިއްދޫ ދާއިރާގެ 

ސިފައިންގެ ގާނޫނު( އަުށް މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުން ) 2008/1ގާނޫނު ނަންބަރު ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

މީހަުކ  ޝަރަފުވެރިކަމާ ެއކު ސިފަިއންގެ ަވޒީފާއިން ވަިކވާ މީހުންނަުށް ދެވޭ ޚާއްޞަ އިނާަޔތްތަކާއި އިމްތިޔާޒު އެ

ޝަރަފުވެރިކަމާ އެކު ސިަފއިންގެ ަވޒީފާއިން ަވކިވާ ފަހުން ވެސް ރަްއޔިތުން އިންތިޚާބުުކރާ ސިޔާސީ މަޤާމު އަދާކުރި 

ނަމަވެސް އެ ޚާއްޞަ އިނާާޔތްތަކާއި އިމްތިާޔޒުތައް ލިބެމުން އެބަދޭ. އެހެންކަމުން، ޝަރަފުވެރިކަމާ އެކު ސިފައިްނެގ 

ީމހަކަުށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުުކރާ ސިޔާސީ މަޤާމެްއ އަާދުކރަން ފެުށުމުން، އެ މީހަކު  ވަޒީާފއިން ަވކިވެަފއި ހުރި

ދައުލަތުގެ އެ މަޤާމު އަދާކުރާތީ ލިބޭ ފައިސާާއއި، އަދި އެ މީހަކު ޝަރަފުވެރިކަމާ އެކު ިސފައިންގެ ވަޒީާފއިން ަވކިާވީތ 

ދަނީ ޑަބަލްކޮުށް. ވީމާ، މިދެންނެވި  އެ ލިބެމުން  ޓުންޖެމީހަކު ދައުލަތުގެ ބަ ދަނީ. ވީމާ، އެ ލިބޭ ފައިސާ ލިބެމުން އެ

ކުރާ ސިޔާސީ މަޤާމެްއ ރި މީހަކު ރައްޔިތުން އިްނތިޚާބުއެކު ސިފައިންގެ ވަޒީާފއިން ަވކިވެަފއި ހު ފައިސާ ޝަރަފުވެރިކަމާ

ެކނޑިފައި އޮތުމަކީ ކޮންމެހެން އަދާކުރާ މުއްދަތުަގއި މި ގާނޫނުގެ ދަުށުން ލިބިދޭ ޚާއްޞަ އިނާޔަތްތަކާއި އިމްތިާޔޒުތައް މެދު

ުށް އިޞްލާޙެއް ހުުށަހަޅަން. ސިފައިްނގެ ގާނޫނު( އަ) 2008/1ނަންބަރު  ގާނޫނު، ބޭނުން ކަމަކަުށް ވާތީ މި ގާނޫނު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިޑއިރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުްށ  3ލަ ނީ ޖުމުވަ  މި ބިލަުށް ކަނަޑއެޅިފައި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ިސކުންތު.  51މިނެޓު  16ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީައުށް  21މިނެޓު  46އަުށް ސިކުްނތު. އެމް.ޑީ.ޕީ  1މިނެޓު  39ގަޑި  1

ނުވާ އިްއޒަތްތެރި މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަުްށ ނިސްބަތް 3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުްށ  32މިނެޓު  10އަުށް އެމް.ޑީ.އޭ 

 ގެމަނަފުުށީސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުުޅާވލަން. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ  14މިނެޓު  4މެންބަރުންނަުށް 

 ުށް.ޢުޘްމާނަ  ޖަމީލް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ
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ފަހު ނިކުންނަ ދުވަހު  ައހަރު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް އަދާކުރުމަުށް 25އަހަުރ،  30ރައީސް. އްޒަތްތެރި ޝުކުރިްއޔާ އި އާދެ! 

ކުރުމެއް ނެތި، ޔުނީފޯމުަގއި ނެއް ުދވަހު ޔުނީފޯމް ނަގާ ެއއްލައިލާަފއި ޔުނީފޯމުަގއި ހުރި ކުލަަތކަުށް އިޙުތިރާމް ނޫން އަ

ކުރުމެއް ސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަުށް އިޙުތިރާމްރައީ އިންތިޚާުބކޮުށްފައި ހުރި ްއޔިތުންކުރުމެްއ ނެތި، ރަތިރާމްހުރި ބެޖަުށް އިޙު

ނެތި، ސިފައިންގެ މަސަްއަކތް އަދާކުރަމުން އަންނަ ިޒންމާދާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރަމުން އަންނަ އެންމެހައި 

މީހުންނާ ސީދާ ދިމާކުރަން  އެ މަގުމަްއޗަުށް ނިކުމެ ކުރުެމއް ނެތިއޮފިސަރުންނާއި އެންމެހައި ސިފައިންނަުށް އިޙުތިރާމް

އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގަިއ  ފެުށީމާ ހަމަ ކަނޑާލަންވީ. ހަމަ އެކަްއެޗއް ވެސް ދޭނެ ކަމެްއ ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ްކސްއިން ދަްއކާ ފަިއސާތަެކއް. ފައިސާ މި ދެނީ މި ދިވެިހ ރައްޔިތުން އަދާކުރާ، ދިވެހި ރައްޔިތުން ދަްއކަމުންދާ ޓެ

ދީން  އުމުގެ ާމތްވެގެްނވާ އިސްލާމްމި ޤަ ، އުުމގެ ިއސްތިޤްލާލާއިމި ޤަ، އުުމގެ ިމނިވަންކަމާއިނޑުމެން މި ޤައަޅުގަ

މޭ ދިއްކޮުށްލާފައި ޝަހީދުވާްނ  ،ަވޒަނުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނުޑމެން ކުރިމައްޗަުށް ނިކުމެ ހިމާޔަތްކުރުމަުށް ޓަކައި

ރާ މީހުންނަކީ އަުޅގަނޑުމެްނ ކުބަުހން ވާހަކަދަްއކަިއ މުޢާމަލާތް ހަނޑިހުތުރު، ފައިންނާ ދިމާއަުށް އެްއޗެހިކިަޔއިތިބި ސި

ރާއްޖޭގައި ވެިރކަން މި  އިނާޔަތްތަެކއް ދޭންޖެހޭ ބައެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަުށް ސާފު. އަުޅގަނޑުމެން މި

އުމަުށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ހެއްޓުމާ އެުކ ޤަިއ ސުްލޙަވެރިކަން ދެމެއުމުެގ އަމާންކަމާޤަ އުމުެގ އިޤްތިޞާާދއި ކުރަނީ ޤަ

ކުރަމުން އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މިްސރާބަުށް މަސައްކަތްޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި. މި ރާއްޖޭެގ ރަ 

ދާތީ ވާ ބޭފުޅުން މިފަދަ ގޮތަކަުށް ޢަމަލުކުރަމުންކުަރއް ޔަތްތަްއ ނަަގއިގެން މަަސއްކަތްއަންނައިރުަގއި، ޚާއްަޞކޮުށް ިމ އިނާ

ވީ. ެއއީ ހިތާމައެއް. ެއއްވެްސ ހާލެއްަގއި ކަނޑާނެ ކަެމއް ނެތް. އިތުރު ެވސް ކުރަްނވީ. އަދި އިތުރަުށް ެވސް ދޭން މިއީ

އުީމ ެއކު ޤަ ައހަރު ޚިދުމަތްކުރުމަުށްފަހުގައި ޝަރަފުވެރިކަމާ ވިހި، ފަންސަވީސްފަހު  އަާދކުރުމަުށް ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް

އެކު އުޅެމުން އަންނަ ކޮންމެ  ޝަރަުފވެރިކަމާ، ުކގައި އެ ިސއްރުތަްއ ހިފަހައްޓައިންަތއްތަސަލާމަތަުށް ނުރައްކާާވ ކަ

އިންގެ ޚިދުމަތުަގއި އިތުރަުށް ވެްސ އިނާޔަތްތައް ދޭންވީ. އަިދ ސިފަ ކަުށް އިތުރު އިނާޔަތްަތއް ދޭންވީ.ބޭފުޅަ

އިލާތަކަުށް ވެސް މީހުންގެ ޢާ ދޭންވީ. އަދި އެ  ވެސް ރު ެވސް ދޭންވީ. ފްލެޓުކުރަމުންދާ މީހުންނަުށް ގޯތިގެދޮމަސައްކަތް

ުޅަގނޑުމެން ކުރަން މި ޖެހެނީ ފޯރުކޮުށްދޭންވީ. ޭބސްފަރުވާ ވެސް ކޮުށްދޭންވީ. މި ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް އަ އެހީތެރިކަން

ކައި. މި އުމު ދިފާޢުކުރުމަުށް ޓަމި ޤަ ކަންތައްތައް ކުރާ މަޤްޞަދަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މި .ރައްޔިތުންގެ ފަިއސާއިން

ރުމަުށް ޓަކައި. މި ދިދައަުށް އިޙްތިރާމެްއ ދީން ދިފާޢުކުރުމަުށް ޓަކައި. މި ދިދަ ދިފާޢުކު އުމުގެ މާތްެވގެންވާ އިސްލާމްޤަ

އަހަރު ޚިދުމަތްކޮުށްލާފައި  ވިހި، ފަންސަީވސްފުރަތަމަ ކަމަކީ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި  ނެތި؛

ދަންނަވަނީ މުޒާހަރާތަކަުށް  އުމު ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިގެ އަްޚލާޤަުށް ވެއްޓުނީމާ މިއީ މުޅި ޤަ މިވަރު ނިކުންނަ މީހުން

ހުތުރު ބަހުން މި ވާހަކަދައްކަނީ އެްއކަލަ މޭޖަރ ޖެނަރަލްކަން ޕްރަިއވެޓް މީހާއާ ދިމާލަުށް ހަޑިނިކުމެ އެންމެ އާދައިގެ 

މިދެންނެިވ ދެއްވާަފއި ތިްއބެވި ބޭފުޅުން. މި ބޭފުޅުން މުޒާރާތަކަުށް ނިކުމެ ކަން ކޮުށްކޮުށްފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން. ޖެނެރަލް

 ބޭފުޅުން ލަދުގަނަްނ އެބަޖެހޭ. ކޮބައިތޯ ބޭނުމަކީ؟ މާ ފުރަތަމަ އެކުދިންނާ ދިމާއަުށް ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުޢާމަލާތްކޮުށްހެދީ 
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އެ ކުލަތަުކގެ  އި ބޭްއވުމުގެ ބޭުނމަކީ ކޮބައިތޯ؟އަރުވާފަ  ހަތަރު ބަރިއަުށް ކުލަ ބަރިތަކެއްުށް ނުފެންނަ ވަރުގެ ބޮޑެތި ތިންލޮލަ

 ،މި ހުރިހާ ކުލަތަކެއް ެއއްކޮުށްލަިއގެން ،ހަނުގރާމަތަކުގެ ކުލަާއއި ،އުމީ ކުލައާއި ޤަ ، އަޚްލާޤީ ކުލައާއި ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ؟

އިާނޔަތާއި އެ ފައިސާ ހޯދަިއގެން  ލާފައި އެގައި އެއްަލއިގެން ތިބެ އެ ޔުނީފޯމް ނަބުފުރާ ހުރިހާ ކުލަތަކެއް ައރުވައި ޖީ

ލަދު އަުޅގަނޑުމެްނ  އީބަހުން މުޢާމަލާތްކުރުމަކީ މި ޑިހުތުރުމާއަުށް، ސިަފއިންނަ ދިމާއަުށް ހަސިފައިންގެ އޮފިސަރުންނާ ދި

ލެްއަގިއ ދޭ ިއނާޔަތްތަކެއް ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެއްވެސް ހާ ގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނުޑމެން މިދެންނެވި ގޮތުގައި

އް ކުރާ ަބއެއް. ތްތަކެ މު ަމސައްކަގެންނުވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސިަފއިންނަކީ ވަރަުށް މުހިއްއަޅުގަނޑުމެން ދީ

އަުޅގަނޑުމެންެގ ، އަުޅގަނޑުމެްނ އަނބިދަރީން ކައިރީަގއި ބަިއތިއްބާފައި ،އަޅުގަނޑުމެން ޭގގައި ނިދާފަިއ ބައިތިއްބާފައި 

ކޮުށްދިނުމުަށް އަުޅަގނޑުމެން ދިފާޢު މި ޤައުމު ދިފާޢުކޮުށްދީ، މި ޤައުމުގެ ކަނޑާއި ެއްއގަމުަގއި، ތްކޮުށްދީމާޔަމުދާތައް ހި

ކުރަމުންދާ މީހުންނަކީ ސިފައިން. ސިަފއިން މުންދާ މީހުންނަކީ، ރޭގަނުޑ ހޭލާތިބެެގން މަސައްކަތްކުރަޓަކައި މަަސއްކަތް 

ންގެ އެތެރެއިން އަންނަ ތަފާތު ކަުމގައި ވީނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެ ތްއުމުަގއި ނެނގުރާމަތަކެއް އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤަތަފާތު ހަ

މެންގެ ދިަދއާ ކުޭޅ ތިބި. އަޅުގަނޑުެވގެންވާ ދީނާ ކުޅޭ މީހުން އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތްޢުދުވާނީ ހަމަލާތައް އެބަ

ދަގޫ ދުއްތުރާތަެކްއ އުަށްވުރެ އުނތިބި. މިން އެބަފަތާ ކުޅޭ މީހުއަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކާދަާއއި ސަގާތިބި. މީހުން އެބަ

އަންނަ ހަމަލާތަކުގެ . އެތެރެއިން ެއއް ނޫންމަލާތަކެއްގެ ވާހަކައޮންނާނެތޯ ޤައުމަުށް ކުރިމަތިވާ. މިދެންނެވީ ބޭރުން އަންނަ ހަ 

 ްނވާ؛ނޫނުއަސާީސގަިއ އަުޅަގނޑުމެންނަކީ މާތްވެގެަގއި ތިބެގެްނ ައޅުގަނޑުމެްނެގ ޤާއުމުެގ ތެރޭވާހަކަ. މި ޤަ 

 ދީނޭ ކަނަޑެއޅިގެން ބަޔާންކޮުށްަފއި އޮންަނިއރުގައި ވެސް މި ބުނަނީ މި  ޅުގަނޑުމެންގެ ދީނަކީ މާްތެވގެންވާ އިސްލާމްއަ

ޖެހެއޭ. މި ނޫން އެހެން އެްއޗެއް ހޯދަން އެބަ ޖެހެއޭ. ޤުރުއާން ނޫން އެހެން ގޮތެއް ން އެހެން އެއްެޗއް ހޯދަން އެބަ ނޫ

އެހެން ގޮތްތަކެއް ހޯދަން އެބަ ޖެހެއޭ. އެހެންވީމާ، މި މިސްރާބާ ދިމާއަުށް، މި  ހޯދަން އެބަ ޖެހެއޭ. ސުންނަން ނޫން

ކުރާ ގޮުތަގިއ ފަހަތުގައި ތިބެގެން މަސަްއކަތްކުރަމުންދާދިޔުމަކީ ވެސް ައޅުގަނޑު ގަބޫލު ލެވެލަުށް ވެއްިޓގެންދިޔަ ަބއެްއގެ

ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި  ،ކަމަކީ ގައި އަެނއްއަޅުގަނޑުމެން އެްއވެސް އިނާޔަތްތަކެއް ދޭންޖެހޭ ކަމެއް ޫނން. މީ

ގައި ޫނނީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުާރ މެއްތުން އިންތިޚާބުކޮުށްދޭ ސިޔާސީ މަޤާޮއންނަނީ ރައްޔި ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮުށްފައި މި

 1ހާހުން،  90، ހާހުން 80އަނެއްކާެވސް އިތުރު އިނާޔަތްތަކެއް  ،މެއްގައި ހުންނަ ބޭފުޅެއްެގ ވާހަކަ. ތެދެންމެމަޤާ

ދިމާއަުށް ހިތުހުރި އެއްޗެއް ޮގވަިއ، ޤައުމުގެ ސަލާމަތާިއ  މި ރައްޔިތުންނާ ،ލައްަކއިން ފަިއސާ ނަގާފައި 2ލައްކައިްނ، 

ލޫމާތު ހިއްސާކޮުށް، އެންމެ ކުޑަމިނުން ސިފައިންގޭަގިއ ބަޑިގުދަނުގައި ހުރި ބަޑީގެ ޤައުމު ނުރައްކާވާ ކަހަލަ މަޢު

މުކޮުްށގެން ވާަހަކދައްކާއިރު މިފަދަ ބަަޔކުަށް މި ހުރިހާ މައުލޫާމތުތަކެއް ާއއް، ގެ އަދަުދތަކާއިަވޒަނު ،އަދަދުތަކާއި 

ނުޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ދަންަނވާނީ އަުޅގަނޑުމެން މި ބިލާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ދޭކަުށް އަޅުގަނޑުމެން އިނާޔަތްތަެކއް

ތެރި ރައީސް، ޖެހޭ އިއްޒަތްން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަރަބަހުސްކުގައި އިތުރަުށް އަުޅގަނޑުމެން މަރުޙަލާތަކު

ެވގެން އަންނައިރު އިތުރަުށް ސިަފއިްނނަުށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ބެލުން. މި ގާނޫނު އިޞްލާޙު
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އިާލއާިއ ންެގ ޢާސިފައި އިތުރުކުެރވޭނެ ގޮތްތަކެއް އޮތްތޯ ވެސް ބެލުން. ސިފައިންނަުށް ގޯިތގެދޮރާިއ ފްލެޓު

ނުގެ ޖެހޭ. މި ގާނޫވެސް ައޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަ މައިންބަފައިންނަުށް ބޭސްކުރެޭވނެ ގޮތްތަކެއް، މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް

އަުޅގަނޑުމެން  ،ކުރާ ގޮތުގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރޭގައި ހަމައެކަނި އުނިކުުރމުގެ އިތުރަުށްތެރެއިން އަޅުގަނޑު ގަބޫލު

އުމީ ޚިދުމަތެއް މި ގޮތުން ވެސް ވާހަކަަދއްކަން އެބ ޖެހޭ. ވަރަުށް މުހިއްމު ޤަ ޗެހި އިތުރުކުރުމުގެ ކަންަތކާ ބެހޭއެއް 

ުއއްމީދުކުރަނީ މި ބިލު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފައިނަލްެވގެން އަންނައިުރގަިއ  ބޭފުޅުން އަދާކުރަްއވަނީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑު

އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ސިފައިންނަުށާއި އަިދ  އި،ކުތާތަކުެގ މައްޗަުްށ ައލިއަޅުވާލަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިދެންނެވި ނު

 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އިރިްއޔާ ޝުކު. ގޮތްތަެކއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަުށް ފުލުހުންނަުށާއި މުޅި ޤައުމާއި އަދި ބަޖެޓަުށް ލުއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުއިޝުކުރިއްޔާ 

 ޢާޡިމަުށް. ޢަލީ

 

 ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ވަކި ބަޔަކަުްށ ދަނީ  ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަބަދުވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ފެނިގެން މިއިކުރިއްޔާ ޝު

 ތަނަުށް ހުުށަހެޅެމުންދާ  ކަނޑާލުމަުށް ވަކި ގާނޫނުަތކެއް މި ކުިރެއރުމާ، ރަްއކާތެރިކަމާއި ، ާނަޔތާއިއިޒުކޮުށް ވަކި ަބއެްއގެ އަމާ

ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލު އެބަ ކުަރންޖެހޭ ސިފައިންގެ ގާނޫނަުށް  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިގެ ދުަވހެއް. ތަން. މިއަދަކީ ވެސް އޭ 

މާ. ުށްަލމާ ސީދާ މި ވާހަކަ ބުނަބަދަލަކީ ވަކި ބަޔަަކުށް އަމާޒުކޮުްށގެން އަންނަ ބަދަލެއް. ހިނގާ މި ވާހަކަ ތިލަކޮ އަންނަ މި

ެވގެން. ތެއް ލިބޭީތވެ އެކަން ކަނޑާލަންާނޔައިލިޭބތީވެ ނުވަތަ  އިތުރަުށް އުޅެނީ ކާނަލް ނާޒިމަުށް އެ ލިބޭ އުޖޫރައެއް މި

 އަުށްއެ ކަނޑާލަންެވގެން. މި އުޅެނީ ޖެނެރަލް ޑީޑީ އެ ފައިސާ ލިބޭތީވެ އަުށްސީ.ޕީކުރީގެ  ،ރިޔާޟްهللا އުޅެނީ ޢަބްދު މި

 ްއޒަތްތެރިއި ަނވާ ެއއްކޮުށް ަހމަ ދައުލަތުން މުސާރަ އެބަ ލިިބވަަޑއިގަންން. އެކަަމކު ެއއާންވެގެއިސާ ލިބޭތީ އެ ކަނޑާލައެ ފަ

ަނވާ. މި މަޖިލީހުގައި ިއންނަވާ މުޙައްމަދު ޙުސައިނަުށް ގަންނާޔަުތގެ ލާރި ލިބިވަަޑއިއި ގެހަމަ ޕެންަޝނު. ރައީސަުށް ވެސް

 ކޮބައިތޯ؟ ެއ ކަންަތއްތައް ،މުޙައްމަަދުށް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ. ކޮބައިތޯ  ޢަލީމި މަޖިލީހުގަިއ އިންަނވާ ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ. 

އެ ކަންަތއްތަްއ ؟ އެ ވާހަކަކޮަބއިތޯ . ްސ ޔާމީނަުށް ލިބިވަޑަިއގަންަނވާރައީ. މޫނަުށް ލިިބވަަޑިއގަންނަވާރައީސް މައު

ވާނެ އީ އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކޮުށްގެން އެހެންވީމާ، ވަކި ަބޔަކަުށް އަމާުޒކޮުށްގެން މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ މި ؟ކޮބައިތޯ

ހަމަ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އަުޅގަނުޑމެން ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން ތިބި ބައެއްގެ ހައިިސއްޔަުތން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު 

އެ މީހެއްގެ ސެިކޔުރިީޓ ަލންވީ، ނާޔަތް ކަނޑާއިމީހެއްގެ  އެ ހިތްހަމަނުޖެހުނީމާކުއްލިައކަުށް ނިކުމެފައި މީހަކާ ދޭތެރޭގައި 

. ކީއްެވގެންތޯ އަިއޑެންޓިޓީ ކާުޑ ވީއްޔާ ކަނޑާލަން ރުން ކޮުށްދޭ ކަމެއް ވެއްޖެ އެ މީހަކަުށް ދެން ވެސް ސަރުކާ ވީ.ކަނޑާލަން
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ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ފައިސާ މަދުކުރަން ކުރެވޭެނ  ،މާ ރަނގަޅު ކަންތައް އެބަހުރި މި ބަޖެޓު ރެއެއަުށްވު ؟ތުލަނީނާ

ންގެ ފައިާސއިން ނަާގ ހަމަ ސީދާ ކަނޑައެިޅގެން ބަޖެޓު ރައްޔިތު ،ައޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓުން ،ބަލަމާ. ހިނގާތައްކަންތައް

ކުރެވެމުންާދ މަތުހުއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކީ ތުނޑުމެންގެ ރައަޅުގަ. ވަްއކަންކުރާ މީހުން މި ތިބެނީ ލީމާއި ޓެކްސް ނަގަ

ނިކުމެވަަޑއިގެން ކުރަމުންދާއިރު މަތުހުޮއތް ހުރިހާ އެންމެން ތު މި ،ކުރެވެމުންމަތުހުމަ މިކަން ތަކުރާުރކޮުށް ތުފަރާތެއް. ހަ

 އެ ލާފަިއ ހުރީ. އެކަމަުކ އިދުްއވަ. އެ ވަރަުށް ކަންތައްަތއް ނުކުރަމޭ ވެސްންތިަމންނަ ވަްއކަ ،ބުނަން ތްވަަޑއިުނގަކެރި

މާ  .ތަނުން ނުދޭ ގޮތަުށް ނިންމަންވީ ނޫންތޯ އޮްތ މުސާރަ މި  އަުށްފައިސާ ކަނޑަންވީ ނޫންތޯ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވާނެ. ެވސް މާ ރަނަގޅު ރަނގަޅުވާނެ. މާ ގިނަ ަފިއސާ ނަންގަަވިއގެން ެއ ހުންނަވަނީ. ދެން ތިއްެބވި ފަރާްތތައް

އުޅޭ  ބުނަން މި .ތަކުގައި ތިއްެބވި ފަރާތްތަކާއެހެން މިނިސްޓްރީއަިދވެސް  އި،އި ތިއްެބވި ފަރާތްތަކާކުންފުނިތަކުގަ

ތަންކޮޅެްއ  މީހަކު ވެސް ތިމަންނަމެން ކިރިޔާ. ެވސް ކުރާުށޭ އުޅޭ ގޮތަކީ ަވއްކަން އެންމެން ކަްނކުރަން މި ،ވާހަކަައކީ

އްޒަތްތެިރ އި ބުނަްނ ަވއްކަންކުރާުށޭ.  އިރިކޮުށްލާފަިއ އެ މީހެްއ ަކއިރީގަ ތި ފެލާ އޭރީތިކޮުށް އުޅެންޏާ އެ މީހަކު އެބަޖެހެ

 މިގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ. ގެ ތެރޭގައި އެބަ ނައްާތލަންޖެހޭފަތް އަޅުގަނޑުމެންގާމި ސަ .ރައީސް

ނީ. އަޅުގަނޑުމެން ދަ  ރުޞަތުތަކެއް ދެމުން މިޒާތީުވމަުށް އިތުރު ފުައޅުގަނޑުމެން  އް.ކަމެ މި ކުރެވެނީ ވަރަުށް ނޭދެވޭ ،ނަމަ

ހަމަ ަވކި  ަގާވއިދެއް ހެދި ނަމަވެސް މި ޮއންނަނީ ޓާގެޓެޑް.، އިޞްލާޙެއް ކޮންމެ ، ކޮންމެ ގާނޫެނއް، ކޮންމެ ކަމެއް

. މި ކީ އޭގެތެރެއިން މީހެއް ނޫންނީ. ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކޮންމެ މީހަމީހަކަުށް އަމާޒުކޮުށް އެ މީހެއްގެ ދުވަސް ދުްއވާލަ

މިއަދުގެ ސަރުކާރަުށް  ،އަޅުގަނޑު ކުރިން މި އިޝާރާތްކުރި މެންބަރުންނަކީ ،މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި މެންބަރުންނަކީ

، ވަަރުށް ބަރާބަރު. އެހެންނަމަވެސް  ،ރަނގަޅު އެ ނެ ކަމެއް ނެތް.ފަރާތްތަކުގެ ފަިއސާ ކަނޑާ ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތައް ވީމާ އެ

ދިަޔއީީތ އަުށް އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ންޖެހޭިލޔަގެން އެބަ ސާފުކޮުށް ތަުށް ޖެހިލާއިރަުށް ހަމަ ކަނަޑއެޅިފަރާއެ ފަރާތްތައް ހަމަ އިދިކޮޅު 

 ޝަރަފުވެރިކަމާ  ކޮުށްދީފައިގިނަ ދުވަހު ޚިދުަމތް ޭގގައި ސިަފއިން ްއގައި.ގާނޫނެ ގެެއގޮތަުށް ލިޔަންީވނޫންތޯ މީމީނަ ފައިސާ؛ 

 ޔަަކުށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނޫނީވަކި ބަ  ން.ަވކި ާޕޓީއެްއގައި ތިބެ އޭހެޖެ އެބަ އްނިކުމެަވޑަިއގަންނަވާ ފަރާތްތަ އެްއކޮުށް

އަޅުގަނުޑ  .އްަޒތްތެރި ރައީސްއި ބޫލުކުރަނީ. ވާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގައެހެން ލިޔުނީމަ މާ ރަނގަޅު .ފައިސާ ނުލިބޭނޭ

 ،ގާނޫނުތައް ވަކި މީހަކަުށް އަމާުޒކޮުށް ހެޔޮނުވާނޭ މިފަދަ ،ހަމަ އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ނިންާމލުމުގެ ކުރިން ދަންނަވަން އޮތީ

އި ައޅުގަނޑުމެްނ ރަނގަޅު ގޮުތގަ ލިބޭ ފައިސާ  ުށް. ކަނޑާލަންޏާ ދައުލަތަވާުށޭދައްވަކި ބަޔަކަުށް އަާމޒުކޮުްށގެން އެހެން ނަހަ

ތައްތައް. މަދުކުރެވޭނެ ކަން ،ފިކުރުކޮުށް  އި،ހުްއޓޭ މިއަުްށވުރެ މާ ބޮޑަުށް ވިސްނަ  އެބަ ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަުށް ދެންޏާ 

ނުކުރާުށޭ.  އިންމިފަދަ ގާނޫނުަތއް މި ަރއްޔިތުންެގ ގެ ، ޒުކޮުށްގެން މިފަދަ ކަންަތއްަތއްއެހެންވީމާ، ވަކި ަބޔަކަުށް ައމާ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އިުށް ޝުކުިރއްޔާ ވަރަުށް ބޮޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



8 

 

މެންބަުރ  އިްއޒަތްތެރިތު މި އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞައި ޝުކުރިއްާޔ 

 އަުށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

 އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ުށް މި ގެނެޭވ އިޞްލާޙަުށް ( އަ ސިަފއިންގެ ގާނޫނު) 2008/1އްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު އި ރިއްާޔ ޝުކު

ރައީސް. މިތާަގިއ އްޒަތްތެރި އި ވާތީމީގެތެރޭަގއި ހިމެނިގެން ެކއްބަބަކީ، ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްތައަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ސަ

ކުެރިވގެންނޭ ގާނޫނުތައް ވަކި މީހަކަުށް ޓާގެޓު ،ބަޔަކަުށް  އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވޭ ވަކިއި ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު ބައެއް 

ނޫނީ ވަކި މުޖުތަމަޢަކުން  ،ޖެހެނީ ވަކި ބަަޔކު، ވަިކ މީހަކު ގަނޑުމެން މިެވސް ކުރަން ައޅު މި ހެދެނީ. ކޮންމެ ކަމެއް

ަދއްަކވާ ވާހަކަފުޅު ަވއިއަުށް ރަްއދުދެއްމި ވާހަކަ .ކުރާ ކަމެްއގެ ސަބަބުން. ައުޅގަނޑުމެން ތަންކޮެޅއް ދުރަުށް ޖެހިލަމާތޯ

، އަހަރު 5އުމުރުން  ަގއި، ައޅުަގނޑުގެ ޔާތުހައަޅުގަނޑު  ،ނޑު ުކޑައިރު ވީމަ ކަންނޭނގެ. އަޅުގަޅަބޭފުޅުން ތަންކޮޅެއް 

ަތކުގެ ތެޭރގައި ޮކޓަރިއެއް ނުހުރޭ. އެންމެން އެ ގެ .ހާމަކަން ބޮޑު ގެތަކުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ތިބެނީ ވަރަުށް އަހަރުަގއި 8

ަތކަުށް ގޮ . ވަރަުށް ލުއިުށް. ދޮރުތައް ހުންނަނީ ހުޅުވިފަގޮތަ ެއކަކު އަނެަކކަުށް ފެންނަވެސް  ނިދާފައި ތިބޭއިރު

އެ  އި،ެގތައް ވަުށާ ފާރު ރާނަ ގެ. އެހެންނަމަވެްސ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންވޭނިކުމެަވދެ، ގަނޑުމެންނަުށް ގޭެގއަުށް އަޅު

 ،ންދަގަނޑު ދޮރު ަލއިގެ ،އެ ކޮަޓރިތަކުަގއި ދޮރުތައް ަލއިގެން  ިއ،ދަތެރޭގައި އަނެއްާކ ކުދިކުިދ ކޮޓަރިތައް ހަފާރު

މީހުންގެ އުޅުމަުށާއި ކީްއެވގެްނތޯ؟ މީސްަދގަނޑު ޖަހައިގެން މި ތިބެނީ  އި،ބިއްލޫރި ނުޖަހަ ވެސް  ފެންލައިޓު ،ތަޅުލައިގެން 

އްލު ެގނައުމަުށް ޓަަކއި މި ކަްނކަން ޙަމި ކަންތަކަުށް  .ތެޭރގައިފޮޓޯ ނަގަނީ ގޭ ނާ. ބަރަހައަންނަ ބަދަލުތަކާ ހެދި ޅުމަުށް ގު

ން މީހުހެނީ މީހުންނުަށް އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން އެ މީސްމި ހަދަންޖެކުރަންޖެހުނީ. އެހެންވީމާ، ގާނޫނުތައް އަޅުގަނޑުމެން 

 ރިޔާޟް ކުރިهللا ފަހަރު މި ގާނޫނަުށް ބަދަލު މި ގެންނަނީ ފަހަރުގައި ވެާދނެ ޢަބްދު މި . މަގަުށް އެޅުމަުށް ޓަަކއިހަމަ

ހުން މި ކަންތައްތައް ކުރުްނ މީވެްސ، ތަކުރާރުކޮުށް އެހެން މީސްއެހެންނަމަ މީހަކު ކުރި ކަމަކުން. ނޫނީ އެހެން ،ކަމަކުން

ރާ ބެހުމުގެ ައޅުގަނޑުމެން އަބު. ކުރުމަުށް ޓަކައިތަމަޢު ސަލާމަތްގެންނަނީ. މުޖުމަުށް ޓަަކއި ގާނޫނުތަަކުށް ބަދަލުހުއްޓުވު

މިގޮތަުށް އަރަިއގަނޭތޯ  މީހުންގެ އަބުރަުށްމީސް އިމީގެކުރީގަ  ؟މި ގެންނަންޖެހެނީ ކީއްެވގެންތޯ ޙުގާނޫނަުށް ވެސް އިޞްލާ

ުސންނާފަތިވެގެން ދާންޖެހުނީމަ  ،ދެ މީހަކު ކުރާ ކަމަކުން ުމޅި މުޖުތަމަޢު ހަލާކުވެގެން ،ެއަކކުއަރައިުނގަެނވޭ.  ؟ފާޅުގައި

އެ ބަދަލުތަްއ މި ގެންނަނީ. އެ ކަންތައްަތއް ނުކޮުްށ  .ގެންނަންން އެބަޖެޭހ ގާނޫނުތަކަުށް ބަދަލު ދެން އަުޅގަނޑުމެ

 އަުޅގަނޑުމެން ،ގައި ދެނެްއ ނޫެޅވޭނެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންނަުށް އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެއަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި މުޖުތަމަޢު

ރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅެމުން އައީ މި މާޙައުލުަގއިތޯ؟ މިގޮަތކަުށް ނޫން އުޅެމުންދިޔައީ. ހަމަ ދެންމެ، މީގެ ވަރަުށް ފުރިހަމަ ދިވެހި

ޔައީ ިމގޮތަުށްތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގެތަުކގަިއ މިސާލެއް އަުޅގަނޑު މި ެދންނެވީ. އަުޅގަނޑުމެން ދިިރއުޅެމުންދި

އަޅުގަނޑުމެން މިނިވަންކަން ިމއަުށްވުރެ ާމ ބޮޑަުށް، މާ ފުރިހަމައަުށް މިނިވަންކަން އޮތީ. އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންނޫންތޯ މި 
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މެން ބޭނުން. ޖެހޭ، ޖައްވުަގއި މި ޖެހޭ ފުރިހަމަ ވައިގެ ތެރޭަގއި ނިދަިއ އަރާމުކޮުށްލައި، އޮުށޯވެ ތިެބން. އަޅުގަނޑު

އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންގެ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަބުރެްއ އެބަ އޮވޭ. އިްއޒަތެއް އެބަ އޮވޭ. އެ އަބުރު، ިއއްޒަްތ 

ރައްކާކުެރވެން އޮތީ ގެަތކުގެ ެތރޭގައި ތަޅުެލވިގެން، ވަުށާފާރު ރާނައިގެން، އޭތެޭރަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ދަރިންނަުށް ވެސް 

ކުރެވިގެންޫނންތޯ ގޭތެރޭގައި ކޮޓަރިަތއް ހަދަނީ. އެކަކު އަނެކަކަުށް ދަިރން ވެސް މި ތިބެނީ ވަކިވަކި މިހާރު އިތުބާރުނު

ކޮޓަރިތަކަުށް ލަިއގެން، ތަޅުަލއިގެން. މިހެންތޯ އަުޅގަނޑުެމން ތިބީ؟ ކުރީގައި ައޅުގަނުޑމެން މަންމަ ނިދާއިރު މަންމަ 

ދުގައި ެފންނަން ދެ ކުދިން ތިބޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންެގ ކައިީރގައި ދެ ކުދިން ތިބޭނެ. ކުރިމަތީ ހުންނަ އެނ

އުޅުމާިއ އަޚްލާޤަުށް މި އަންަނ ބަދަލުން އެަކކު އަނެކަކަުްށ އިތުބާރު ެގއްލުނީމާ ދެން ކަްނތައްތައް ވާންޖެހޭނީ މިގޮތަުށް. 

ވި ބަޔަކު ނިކުމެ، ޤައުމީ ސަލާމަތަުށް މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިފަިއންނާއި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތުގައި ތިއްބެ 

ނުރައްކާތެރިވާ ދަރަޖައަުށް އެ މީހުން ރާއްޖޭގެ ސިއްރުތައް ޭބާޒރުކުރަން ފެުށީމާ އެއްކަލަ ގޭތެޭރގެ ސިއްރުަތއް ބޭރަުށް ދާން 

ފާޅުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންނުވާތީވެ އަޅުގަނޑުމެން ހެދުންލައިގެން، އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް އޮންނާނެ 

ބޭނުންނުވާ ސިއްރުތަކެއް. އެ ސިއްރުތައް ގޭތެެރއިން ވެސް ބޭރިވެދާނެތީ ގޭތެރޭަގއި ދޮރުތަޅުލައިގެން މި ތިބެންޖެހެނީ. 

މި ބޭފުޅުންނަކަުށް ނޭނގޭ މި ބޭފުޅުންނަކީ ޓްރެއިނިންދީ، ަތމްރީނުދީ، އެތައް އަހަރެއް ަވންދެން ދައުލަތުގެ ފައިާސއިން 

ރަ ދީފައި، ބޮޑު މުސާރަ ދީފައި ބައިތިއްބާފައި، ޝަރަފާއި އިްއޒަތް ދީފައި ރިޓަޔަރކުރި މީހުން. މި ޚަރަދުކޮުށްފައި، މުސާ

ބޭފުޅުން މަގުމައްޗަުށް ނިކުމެ ުމޅި ޤައުމު ަމގުމައްޗަުށް ބޭޒާުރޮކުށްލައި، ަޤއުމުގެ ަވކި މީހެއް ެނތި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއިން 

އް މަގުމަީތގައި ދަްއަކން ފެުށީމާ މި ބޭފުޅުންނަކީ އެއްކަހަލަ ޝަރަފްވެރި މެޑަލާއި ފެުށިގެން އެންމެ އާދަިއގެ މީހާގެ ވާހަކަތަ

ޤާބިލުކަން ނެތް ބައެއްކަން ެއނގޭތީެވ، އެ ެއއްޗެހި ނިގުަޅިއގަންނަން އެބަޖެހޭ. އެކަން ކުރަންޖެހެނީ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން 

ކަންތައްަތއް ކުަރްއަވނީ ދިވެހިރައްޖޭެގ ޝަރަފާިއ ވެއްެޖއްޔާ ގާނޫނުެގ ތެރެއިްނ ކުރަން އެބަޖެހޭ. މި ބޭފުޅުން މި 

އިްއޒަތާއި ޤަދަރު ނަަގއިލާ ޮގތަުށް. އިއްޒަތް ލިިބގެންވާ ބޭުފޅުން ނުޖެހޭނެ ރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ގޮސް ޤައުމުަގއި ހުރި 

ކުރާކަުށް. ދުނިޔޭގެ ނުރައްކާތެރި ވާހަަކއާިއ، ނޫނިއްޔާ ކަންތައްަތކުގެ ވާހަކަ ބޭރުމީހުންނަުށް ކިޔައިދީ، ޤައުމު ފަޟީޙަތް

ކޮންމެ ޤައުމެއްަގއި ވެސް އޮްނނާނެ އެ ޤައުމެްއގެ ޤައުމީ ަސލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން. އެ ަޤއުމެްއގެ ސިއްރު އޮންނާނެ. 

އެ ކަންކަްނ ނޭނޭގވަރުެގ މީހުންނަކީ އޭެގ ޤާބިލުކަން ެނތި އެ މަޤާމު ލިބިފައި ތިބި މީހުން ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން 

ހެންވީމާ، މިަކން ކުރަން އެބަޖެހޭ. މިކަމާ އިދިކޮޅަުށް ވަކާލާތުކުރާ މީހުންނަކީ އެއީ ޤައުމަުށް އިޚްލާޞްތެރިން ގަބޫލުކުރަނީ. އެ

ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ނުދެޭކނަން. އެހެންވީމާ، މި ވާަހަކ ދައްކަންޖެހެނީ. މި ވާހަކަ ދައްކަން އެބަޖެހޭ. ހަރުކަުށި 

ހޭ. މި ކަންކަން ކުރާ މީހުންނަކީ އެއީ ިދވެހިރާއްޖެއަުށް ޣައްދާުރވެފައި ތިިބ އިބާރާތުން މިކަން ކުުށްވެރި ެވސް ކުރަންޖެ

މީހުން. ދިވެހި ޤައުމަުށް ޣައްދާރުވެފައި ތިބި މީހުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ވާހަކަދަްއކާނީ ވަރަުށް ހަރުކޮުށް، 

ވަރަުށް ހިތާމަހުރި، ވަރުަށް ދެރަވަރު ކަމެއް. މިގޮތަުށް  ވަރަުށް ބާރަުށް. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް މިކަން އެނގޭ ގޮތަުށް. މިއީ

މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ނުކުރުމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮުށް ގޮވާލަން. ކޮންމެ ދިވެހި ރަްއޔިތެްއގެ ވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ 
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ނެ. ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައް. އިްއޒަތަާކއި، އަބުރަާކއި، ޤަަދރަކާއި، އެ މީހަކު ރައްާކކުރަްނޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާ

އެހެންވީމާ، ަޤއުމެްއގެ ގޮުތަގިއ ބަލާއިރު ޤައުުމގައި މާ ޮބަޑުށް ހުންނާނެ ހިމާޔަތްކޮުށް، ރައްކާތެރިކޮުްށ، ައޅުގަނޑުމެން 

 ފަޟީޙަތްކުރަންނުޖެހޭ ކަންތައްތައް. ސިއްރުަތއް ހުންނާނެ. ސިއްރުތައް ނެތް އެްއވެސް ަޤއުމެއް ނޯންނާނެ. އެމެރިކާ 

ވިޔަްސ، ިއޒްރޭލް ިވޔަްސ، ައދި ފަލަސްތީނަުށް ވިޔަސް، ިއނގިރޭސިވިލާތް ވިަޔސް ސިްއރުތައް ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ިސއްރުތަްއ؛ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ހެދުން ާބލާފައި ައއުރަ ކަޝްފުކޮުށްަލއިިފއްޔާ އެ މީހެްއގެ ިސއްރުތައް 

ސް ޣައިބުތަާކއި އައިބުަތއް ހުންނާނެ. އެހެންވީމަ ނޫންތޯ ހެދުން ލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ފެނިގެންދާނެ. ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެ

މި ތިބެނީ.  ކީއްކުރަންތޯ ހެދުން ބޮޑު އަގު ދީފައި ހެދުންލައިގެން މި ތިބެނީ؟ އެހެންވީމާ، އައިބުަތއް ރައްކާތެިރކުރުމަކީ؛ 

އޮްނނާނެ މި އެއްޗެހި. އެ ކަންތައްަތއް. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި  އެއީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ެވސް އޮްނނާނެ. ޤައުމެއްގައި ވެސް

ރައީސް. އަުޅގަނޑަުށް މި ފުުރޞަތު ދެއްވީީތވެ އަުޅގަނޑު ަވރަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ިތަޔ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި 

އެަބޖެހޭ. ސަބަބަކީ، މިއީ ަވކި ބިލަުށް ތާއީދުކުރަްއވައި މި ަކމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަުށް ގަބޫލުކުރަން 

 މީހަކަުށް ކުރާ ކަމެއް ނޫން. މުސްތަޤްބަލަުށް ޓަކައި ކުރާ ކަެމއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް. 

 

 ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވެސް، އަދި އަުޅގަނުޑގެ އަޚް ިއބްރާހީމްދީދީ ވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ 

ީއ ތެދުފުޅެއް ވަރަުށް ބޮޑަުށް. ސިފައިންނަކީ މުހިއްމު ޤައުމީ މައްސަލައެއް އަދާ؛ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރާ ބައެކޭ. އެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިަފއިންނަކީ ދިވެހި ޤައުމުގެ އިސްތިޤްލާާލއި މިނިވަންކަން ަރއްކާތެރިުކރުމަުށް ޓަކައި ޖާނާއި މާލުން 

 ޤުރުބާންވާން އަބަދުވެސް ތަްއާޔރަުށް ތިބޭ ބައެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުލްޙަމަސަލަސްކަމާއި އަާމންކަންމަތީ މި ތިބެނީ ދިވެހި 

ފުލުހުންނާއި ދިވެހި ސިފައިްނ ރެޔާިއ ދުވާލު ކުރާ ބުރަ ަމސައްކަުތގެ ނަތީޖާެއއްެގ ގޮުތން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޭގަގއި 

ނިދާފައި؛ އަުޅގަނުޑގެ އަޚް ިއބްރާހީމްދީދީ ވިދާޅުވި ފަދައިްނ ތަޅުލަިއގެން ވެްސ ނުތިބެޭވނެ އަމާންކަންމަތީގަިއ ދިވެހި 

އެ މީހުންގެ ޤައުމީ މަސްއޫިލްއޔަތާއި ވާޖިބު އެންމެ  ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި އަދާނުކުރާ ނަމަ.  ފުލުހުންނާއި ދިވެހި ސިފައިން

އަޅުގަނޑުމެން ތެރެއިން ބަެއްއ މީހުން ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ބައެއް ފަހަރު ބަެއއް ކަހަލަ މައްސަލަތަުކގައި ފުލުހުންނާއި 

ުްށ ވިޔަސް ވެސް ޙަޤީޤަތް ޤަޫބލުކުރާ ކޮންމެ މީހަކަުށް ވެްސ ސިފައިންނަުށް އަމާޒުކޮުށް ަބެއއް ވާހަކަފުުޅ ވިދާުޅވި ކަމަ

އެނގޭނެ، ިދވެހި ޤައުމު ފަދަ ކުޑަ ޤައުމަކަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހުޝިޔާރުކަމާ އެުކ 
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ނޑުމެންނަުށް މި ތިބެވެނީ. އެ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާތީކަން މިނިވަންކަމާ ެއކު، ސުލްޙަވެރިކަމާ ެއކު އަުޅގަ

ވީމާ، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ތެެރއިން ޝަރަފުވެރިކަމާ ެއކު އެ ވިާދޅުވާ ފެންވަުރގަިއ، ބްރިޭގޑިއާ 

ޖެނެރަލް، ޖެނެރަލް ފެންވަރުގައި އެ ރިަޓޔަރކުރަްއވާ ބޭފުުޅންނަކީ ވަރަުށް މުހިއްމު ޤައުމީ މަސްއޫލިއްޔަެތއް ވަރަުށް ިދުގ 

އްދަތެއްަގއި އަދާކުރަްއވާފަިއ ތިބި ބޭފުޅުންކަން އަުޅގަނުޑމެން އަބަދުވެސް ހަނދާންކުަރންވާނެ. ތެދުފުޅެއް. ކިތަންމެ މު

އަދި އައިބީ ވެސް ވިދާޅުިވ  ،ވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިން ވެސް، ޖަމީލް ޢުޘްމާން  މަތީ މަޤާމެއް އަދާކުރެއްވި ބޭފުޅަކު

ނާޔަތް ކަނޑާލުމަީކ ތް ޝަރަފާއި ިއއްޒަާތއި ައދި ދޭ އިނަމަ އެ ބޭފުޅުންނަުށް އޮ އްދާރުެވއްޖެޤައުމަުށް ޣަ، ފަދައިން

ޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެސް ވާނެ. އެކަމަުކ، މިހާރު އަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެއްެވސް މައްސަލަެއއް ނެތް. އެކަން ކުރަން

 ުތން އިންތިޚާބުކުރާ މަޤާމަކުަށް ްއޔިމި އޮންނަނީ ރަ އިެއއް ނެތް. އޭގަ ކުރިމައްޗަުށް އަިއއްސަ އޮތް ބިލަކު އެ ވާހަކަ

ނާޔަތް ކެނޑޭ ވާހަކަ. އެހެންވެގެން އަުޅގަނޑަުށް މި ބިލަުށް މި ތާއީދުނުކުރެވެނީ. ންތިޚާބުެވއްޖެ ނަމަ އިނގޭޯތ އެ އިއި

 ޔަތާއި ލިއް ސިފައިންގެ މަސްއޫ، ނަމަ އްދާރުވެއްޖެތާއީދުކުނުކުރެވެނީ. ޤައުމަުށް ޣަ އެހެންވެގެން ައޅުގަނޑަުށް މި ބިލަުށް މި 

ލިްއޔަތާއި ވާޖިބު އަދާކުުރމުގައި އެ ބޭފުޅުންނަުށް ލިބިގެންވާ ދައުލަތުގެ ސިއްރުަތކާިއ ވާޖިބު، ނުވަތަ ފުލުހުންގެ މަސްއޫ

ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެިރކަމަުށް ޓަކައި، ަރއްޔިތުންގެ ސަލާމަތަުށް ޓަކައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސިއްރެއް ބޭޒާރުކޮުްށގެން، 

ނާޔަތް ކަނޑާލަްނވީ. އެ ބޭފުޅުންެގ ހަމަ އި، އްދާރުެވއްޖެްއާޔ އެ މީހުންގެއި ޮގސް ޤައުމަުށް ޣަމެްއގަ ނުވަތަ ބޭރު ޤައު

އެ ވާހަަކއެއް ނެތް އިނގޭތޯ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ެއއީ ައޅުގަނުޑ  އިއެްއވެސް މައްސަަލއެއް ނޫން. އެކަމަުކ، މި ބިލުގަ

 ރިަކމާ އެކު ބްރިގޭިޑއާ ޖެނެރަލްގެޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ ޝަރަފްވެއަ  ،ކަންބޮޑުވާ މަްއސަލައަީކ. ފަހަރެއްަގއި ެވސް

ނަަވއިގެްނ ުނަވތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްެގ މަޤާމުގައި ހުން ،މިތާ ތިއްެބވި ބޭުފޅުންގެ މަޤާމާއި ހަމައަުށް ،މަޤާމުގައި

އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކު އޭަރކު އެ އޮންނަ ވަރަުށް  ،ކުރަްއވަނީ ވަރަުށް ިދުގ މުއްދަތަކަުށް ވަރަުށް ޤާބިލުަކމާ އެކުރިޓަޔަރ

މަތްކޮުށްގެން. އެ ބޭފުޅުންެގ މުއްދަތަކަުށް ޤައުމަުށް ޚިދު ދިގު ،ސަރުކާރެްއގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު ލިބިގެން ވަރަުށް ގިނަ ދުވަހު

ގެން އިރުއޮުށްޭސއިުރ ލިބޭ އެއްޗެއް ނޫން. ައވިދީގެން ނުވަތަ ވާރޭވެހި  މޭމަތީގައި ހުންނަ މެޑަލަކީ އިރުއަރައި

ެވސް ނޫންކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެްސ ހަނދާންކުރަންވާނެ. ެއ ބޭފުޅުންނަކީ ވަރަުްށ  ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ ެއްއޗެއް

މަތިވެރި ަޤއުމީ ާވޖިބެއް އަދާކުަރްއވާފައި ިތއްެބވި ބޭފުޅުން. ތެދުފުެޅއް. ެއ ބޭފުޅުން ނިކުމެ ޤައުުމގެ  ،މުހިއްމު

ުްށ ނުވަތަ ސިފައިްނގެ ޝަރަފަުށް ނުވަތަ ޤަދަރަުށް އިޙްތިރާމުކުަޑވާ ގޮަތކަުށް ސަލާމަތަުށް، ރައްކާތެރިކަމަ

. އެހެންވެްސ ވެސް ނެތޭ އިނގޭތޯ މި ބިލަކު އްެވސް މައްސަަލއެއް  ނެތް. އެ ވާހަކައެ  ޢަމަލުކުރައްަވއިފިއްޔާ ަވކިކުެރްއވުން

އި ނުދަންަނވާނަން. އެކަމަުކ، އެފަދަ ސަބަބެްއ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އެްއވެސް އެްއޗެސް މި ިބލާ ދޭތެރޭގަ ،ނަމަ ލިޔުްއވި

އްދާރުވުމެްއ ނެތި، ހަމައެކަނި އެ ބޭފުޅަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ނުވަތަ ކައުންސިަލކަުށް ނުވަތަ ޤައުމަުށް ޣަ، ނެތި

 ކަމަުށް ވަނީ ގެއްލޭ ގޮުތން މަޤާމުތިޚާުބަވޑަިއގަތުމުގެ ނަތީޖާެއްއގެ އެނޫންވެސް ަރއްޔިތުން އިންިތޚާބުކުރާ މަޤާމަކަުށް އިން

އަޅުގަނޑުމެން . ޖެހޭވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިްސނަން އެބަ ައޅުގަނޑުމެން، ުށް ބޮޑު މަްއސަލައެއް. އެހެންވީމާވިްއޔާ ެއއީ ވަރަ
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މޭމަތި ފުރެންދެން މެޑަލް  ގެ ތެރެއިން މަތިވެރި މަޤާމު ހޯދައި،އެްއގޮތަކަުްށވެސް ދިވެހިާރއްޖޭެގ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން

ން ނިކުމެވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންގެ ޤަދަރަުށް އިޙްތިރާމުކުޑަވާ ގޮަތކަުށް އެްއެވސް ގާނޫނެއް ފާސްކުރުމަީކ ޖަހައިގެ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ފުންކޮުށް  ،އަޅުގަނޑަުށް ތާއީުދކުރެޭވ ކަެމއް ނޫންކަމުަގއި ދަންނަވަން 

 މިވެނި އެވެިނ ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެއްޖެ  ،ުށް މިދެންނެވި ބަދަލު ގެނެސްވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެނެްއނޫން، މި ބިލަ

ބޭފުޅުންގެ ޤަދަރާއި އިއްޒަާތ  ނަމަ، ނޫނިއްޔާ އެ  ފަދަ ޢަމަލެއް ކުރަްއވައިފި ގެއްލޭ ސިފައިންގެ ކަރާމަތާއި ޝަރަފު، ނަމަ

ނަމަ، ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމަކަުށް  ކުަރއްަވއިފިނަމަ، ނުވަތަ ޤައުމުގެ ސިއްރެއް ޭބޒާރު ނުގުޅޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ކުރަްއަވއިފި

އެފަދަ އިނާޔަތްތަާކއި ، ނަމަ ގޮސް މި ަޤއުމުގެ ސަލާމަތާިއ ރައްކާތެިރކަމަުށް ެގއްލުންާވ ފަދަ ޢަމަލެއް ކުރަްއވައިފި 

ުޅގަނޑަުްށ އޮތް ގޮތަުށް އަ އެކަމަުކ، މިހާރު މި އެއް ނޫން. ެއކަން ެއގޮތަުށް ވާން؛ކަނޑާލުމަކީ އެްއވެސް މައްސަލަ ޝަރަފު

ުނވަތަ އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ސީދާ ވަރަުށް ބުރަ  ،ހަމަ ތާއީދެއް ނުކުރެވޭ. މަޤާމަުށް ހޮވުނީތީ އެ ބޭފުޅުން އެ އަދާކުރަްއވާ

 އި ކަމެއް. އެހެްނވީމަ...ނާޔަތްތަކާ ހޯއްދެވި ޝަރަަފކާއި މަޤާމަކާއި އިމަސައްކަތުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަީނ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިއް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

 .ޚަލީލަުށްهللا ޢަބްދު

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުނި

ދާ  ސްކުރަމުން މި ހުގަނޑުމެން ވާހަކަަދއްަކމުން، ބަޢަލައިުކމް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިައދު އަޅުމް `. އައްސަލާ

 ގޮެތއްަގއި ރާއްޭޖގެ އަަމންއަމާންކަން ބެލެހެއްޓުމަުށް ޚާއްސަ ،ފުންނަުށްގެ ވަރަުށް ގިނަ އަދަދެްއގެ މުވަްއޒަރާއްޖޭ ،ބިލަކީ

ފުންނާ ގުިޅފައި އޮތް ބިެލއް ކަމަުްށ ވާ އިްއޒަތްތެރި ވަރަުްށ ގިނަ މުަވްއޒަގެންދަޓަކައި މަަސއްކަްތކުރަްއވަމުން

. އެ ބިލުގެ ވާހަކަދަްއކަމުން ދާއިރުގައި އަުޅގަނޑު ހިތަުށްއަރަނީ ހަމަ ބަލައިލުން ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެކޭ ޖެހޭފާހަގަކޮުށްލަން

މި ބިލުގެ ބާވަތުން ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީވެފައި ހުރި ޤައުމުތަކުަގއި، އަދި އެނޫްނވެސް ތަހުޒީބީ ޤައުމުތަކުަގއި މިފަދަ 

ންދާ އުސޫލަކީ ކޮަބއިތޯ. ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި އަުޅގަނޑަުށް ފާހަގަކޮުށްލެވޭ އެއް ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި ޢަމަލުކުރަމުންގެ

ކަމަކީ، ތަހުޒީބީ މުޖުތަމަޢުތަުކގަިއ، ދުނިޭޔގައި ތަަރއްޤީވެަފއި ހުރި ޤައުމުތަުކގަިއ އަުޅަގނޑުމެންގެ މިހާރު މި ހިނގާ 

ކުގަިއ، މިލިޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރުމަުށް ފަހުގަިއ ނިޒާމަުށް ބަލާއިރުގައި ައޅުގަނޑުމެން މިސާލުގެ ގޮތުަގއި ނަާގ ޤައުމުތަ

ވަިކވާ ބޭފުޅުންނަކީ އެ ަޤއުމެްއގެ ކަރާމަތާއި އިްއޒަތް ދެމެހެްއޓުމަުށް ޓަކައި ވަރަުށް ގިނަ ަމސައްކަތްތަެކއް ކުރާ ބޭފުޅުން. 

މަސައްކަތްަތކެއް ކުާރ  އަދި ހަމައެއާެއކުަގއި ފާހަގަުކރެވޭ އަނެއް ކަމަކީ، ިސޔާީސ ވަކި އަަތކަުށް ނުޖެހި، ބުރަނުވެ

ބޭފުޅުންގެ ގޮުތަގއި ައޅުގަނުޑމެންނަުށް ފާހަގަކުރެވިގެންދަނީ. އެ ބޭފުޅުންނަކީ ވަކި ިސޔާސީ ފިކުރެއް ކުިރއަުރވާ ބަެއްއެގ 
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ތެރޭގައި ބަެއއް ފަހަރަުށް އިސް މަޤާމުތަކެއް ފަހަރެއްގަިއ ފުރުއްވި ބޭފުޅުންކަމުަގއި ިވޔަސް ވެްސ، މުޅި ޤައުމުެގ 

ޙަތަކީ އެފަދަ ޚިދުމަތަކުން ވަކިެވވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ އިސް މަސައްކަުތގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މަޞްލަ

ފާހަގަކުރެިވގެންދަނީ. ޭއގެތެޭރގައި ޔޫ.ެއސްކަމުަގއި ވިޔަްސ ވެސް، ޔޫ.ޭކކަމުަގއި ިވޔަސް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި 

ލިސްގެ ތެރެއިން ވަިކވެަވޑަިއގަންނަާވ، ނޫނިއްާޔ ރިޓަޔަރކުރަްއވާ ބޭފުޅުންެގ ސިފަ ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި މިލިޓްރީ، ޕޮ

ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން މި ޤައުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އައި 

އި ޑަބަލް ރިޓަޔަރމެންޓް ދެވޭކަން މިއީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އައި މުހިއްމު އެއް ކަމަކީ ރިޓަޔަރމެންޓް. ރާއްޖޭގަ

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެްސ ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް. އެ ޙަީޤޤަތް އަުޅގަނޑުމެން ކޮންގޮަތަކުށްތޯ، މި ދެންނެވި ތަރައްީޤ 

ނެ ޤައުމުތަކާ އެއް ސަެފއްަގއި އެއް ހަމައެްއަގއި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރެވޭނީ. މިއީ ައޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ

ކަމެއް. ޑަބަލް ޕެންޝަންދިނުމަކީ ދުނިޔޭެގ ެއއްެވސް ޤަުއމެއްަގއި ކުާރ ކަމެްއ ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން ރާއްެޖއަުްށ 

ބަލާއިރުަގއި، އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖެއަުށް ބަލާއިުރަގއި ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް، ސިވިލް ަސރވިްސގައި މަަސއްކަްތކުރާ 

އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނުަށް  65ރކުރުމަުށް ފަހުގަިއ ޕެންޝަނެއް އެބަ ދެވޭ. މުވަްއޒަފަކު ަވކިވުމަުށް ފަހުަގއި، ރިޓަޔަ

އަހަރު ވުމަުށް ފަހުގަިއ  55ޕެންޝަން އެބަ ދެވޭ. މި އިްއޒަތްތެރި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި މަސަްއކަތްކުރާ ބޭފުޅުން 

ްއ އަދާނުކުާރ ނަމަ، ޕެންޝަން ލިބިގެްނ އެހެން ތަނެއްަގއި ަވޒީފާ އަާދނުކުރާ ނަމަ، މި ދެންނެވީ ަދއުލަތުގެ ަވޒީފާއެ

އެބަދޭ. ހަމައެާއއެުކގައި ަދއުަލތުގެ އެހެން މުައއްސަސާަތކުެގ ވެސް ކަންަތއްތައް މި އޮތީ އެގޮތަުށް. އަދި ޭއެގއިތުރަުށް 

ިއޒްކުރުމުެގ ޕެންޝަން އޮފީހެއް ޤާއިުމކޮުށް، ޭއގެ ދަުށުން ވެސް ޕެންޝަންތަކެއް ެދވިގެން އެބަދޭ. އެހެންވީާމ، މިއީ ހަރމަނަ

މަސައްކަތްތަެކއްގެ ފެުށުން ކަަމުށް އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ިމއަދު މި ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ ބިލު. އަދިވެސް އެޖެންާޑގައި މީގެ 

އިތުރު ބިލެއް އޮްތކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. އެހެންީވމާ، ހަރމަނައިޒްކުރުމުގެ މަަސއްކަތްތަެކއް މި ސަރުކާރުްނ 

ޅުގަނޑަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ. ހަމައެއާެއކުަގިއ، އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިލަން ެއބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ފެުށީ ކަމަުށް އަ

ދުނިޔޭގައި ތަަރއްޤީވެފައި ހުިރ ޤައުމުތަކުަގއި މިފަދަ ޚިދުމަތްތަކުަގއި މަސައްކަތްކުރާ ބޭުފޅުން ރިޓަޔަރކުރާ އުމުރަކީ 

އުމުތަކަުށް އަުޅަގނޑުމެން ބަލާއިރުގައި އެންމެ ދަުށް އުމުރެއްގެ ގޮތުަގއި މި ކޮބައިތޯ ެވސް. އެމެރިާކ، ެކނެޑާ ފަދަ ޤަ

އަހަރު ވުމަުްށފަހުގައި ރިޓަޔަރ މި ކުރަނީ. ފޯސް ރިޓަޔަރމެންޓަކަުށް ދާ  60އަހަރު، އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.  60އުޅެނީ 

ވެ ހުއްޓާ އެ ޚިދުމަތަކުން އެ މީހަކު ދޫކޮުށްލާ ކަމަުށް ވާނަމަ، ޭއގެ މާނައަކީ އެ މުވަްއޒަފު އެ ޚިދުމަތް ދޫކޮުށްލަން ބޭނުންނު

އަހަރު ވާން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ ތަރައްީޤވެފައި  70ކަމަުށް ވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ ުއމުރު ބައެއް ޤައުމުތަކުަގއި 

ުރގައި މިގޮތަުްށ ހުރި ޤައުމުތަކުގެ ޙަޤީޤަތަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑުމެން ހަރމަނައިޒްކުރަމުންދާއި

ޢަމަލުކުރެވޭނީ ކޮން ހިސާބަކުންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަިއލަން އެބަޖެހޭ. ހަމައެކަނި އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުަށް 

ޚިދުމަތްތަކުެގ ބަލައިލިކަމުަގއި ިވޔަސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ރޫފަހެޔޮ، ވަރުގަދަ ބޭފުޅުންތަކެއް މި 

ވުމަުށް ފަހުގައި މި ތަނުގައި މަސައްަކތްޕުޅުތަކެއް ކުރަްއވާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން ކުރެއް ތެރެއިން ރިޓަޔަރ



14 

 

އެހެންވީމާ، ދުނިޭޔގަިއ ގެ ތެޭރގައި އުުޅއްވާ ބޭފުުޅން. 40ނޫނިްއޔާ ، ގެ ކުރީކޮުޅަގއ50ި މި ދަނީ. މީގެ ބައެއް ބޭފުޅުންަނކީ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދެވިފައި  ،ތުކުރުމަުށް އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރާވެފައި ހުރި ޤައުމުތަާކ ފައިތިލަ ސާބިތަރައްޤީ

ގޮތުްނ  ބޫލުކުެރވޭފަދަ ޚިދުމަތަކުން އަޅުގަނޑަުށް ގައެބަެޖހޭ. މި ވަނީ ކިހާހިސާބަކަުށްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަން މި

ކަން. ނޫނިއްާޔ ގޮްތގޮތުން ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުން އެހެނިހެން ،ާނޔަތްތަެކއް ލިބިފަިއވާބޭފުޅުންނަކީ ޚާއްޞަ އި ރިޓަޔަރކުރަްއވާ

ެގ ގޮުތގައި ހެދުން އެއީ މުހިއްުމ ކަުށް އަރާއިުރަގއި ްޕރިފަރެންސް ދެވޭ ބަެއއްދުމަުށް ޓަކައި ކިޫއއަދައުލަތުގެ ޚިދުމަތް ހޯ

އިތުރުން .ކޭ، އަދި ޭއގެ ޔޫ، ެއސް.ނާޔަތްތަކެއް ޔޫޚާއްޞަ އި، ބޫލުކުރެވޭ. އެެހންވީމާ، މިކަހަލަ ޚިދުމަތްތަކެއްކަމެއް ކަމަުށް ގަ

ބޫލުކުެރވޭ. ެވސް އަުޅގަނޑަުްށ ގަ މު ކަމެއް ކަމަުށްގޮތަުށް ލިބިދިނުމަކީ ވަަރުށް މުހިއްކެނެޑާ ފަދަ ތަންތަނުަގއި މިޮއންނަ 

 ލާނަން. ދެްއވި އެުކ އަުޅގަނުޑ ވާހަަކކޮޅު ނިންމައި އާގަނުޑގެ ވަގުުތ ެވސް ަހމަވާތީއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އެާއއެުކ އަޅު 

  ދަންނަވަން.  ފުރުޞަތަކަުށް ޓަކައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  އުތުރު މައްޗަންޮގޅީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް.މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއުތުރު ދާ މައްޗަންޮގޅީ

ުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާަޙކަުށް )ސިފައިްނގެ ގާނޫނު( އަ  2008/1 ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ން އެަބ ހުރޭ. އަޅުގަނޑުމެއެތައް ސަބަބުތަެކއް އެބަ ނުކުެރވޭ އް ނުކުެރވޭ. އަުޅގަނޑަުށް ތާއީދުއަޅުގަނޑަުށް ތާއީދެ

އެކު ސިަފއިންެގ  ޝަަރފުވެރިކަމާ، އޮންނަނީ ހުުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްާލޙުގައި މި އަޅުގަނޑުމެްނގެވިސްނާލަންޖެހޭ 

އެކު އެ މުއްދަތުގައި  މެއް އަދާކުރަން ފެުށުމާތުން އިންތިޚާބު ކުރާ ސިޔާސީ މަޤާވަޒީާފއިން ވަިކވެފައި ހުރި މީހުން، ރައްޔި

އް . އަޅުގަނޑުގެ ަމއްސަލައެ ޔަތަކާއި އިމްތިޔާެޒއް ނުލިބޭނޭނާދަުށުން ލިބިދޭ އެއްެވސް ޚާއްޞަ އި އެ މީހަކަުށް މި ގާނޫނުގެ

ނަމަވެސް. އެީއ  އެ ަބއި ކަނޑާލަްއވާ "އިންތިޚާބުކުރާ" ،ކުރާ ގާނޫނުތަުކގެ ދަުށުންނެތް އެ ވިދާުޅވާ ހަރމަނައިޒް

ޮއތީ. މީހަކު ޢައްޔަންކޮުްށގެން  ފުޅުންނަުށް ލިބޭ ގޮތަުށް މިމެއްަގއި ނޫނިްއޔާ ެއ ބޭކުރާ ިސާޔސީ މަޤާރައްޔިތުން އިންތިޚާބު

އެ  އެުކ ސިފައިންގެ ވަޒީާފއިން ވަިކވުމަުށް ފަހު މީހަކު ޢައްޔަން، މި ދަްނނަވަނީ ޝަރަފުވެރިކަމާއުޅޭ ކަމަުށް ވަންޏާ، 

ބޭފުޅުންނަުށް  އުޅެންޏާ އެމެއްަގއި ކުރާ މަޤާއެހެން މީހަކު ވެސް ޢައްޔަން ،ރިއްޔާ ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ރައީސުލްޖުމްހޫ

ދެރަބަްސ މި ީމގައި ، ނުލިބޭ ގޮތް ވަނީ. ވީމާނީމަ މެްއަގއި ުއޅުއިމްތިޔާޒުަތކާއި އިނާޔަތްަތއް ލިބޭ. އިންތިޚާބުކުރާ މަޤާ

ުށް ތުންނަުށް. އެއީ އަބަދުވެސް އިންތިޚާބު މި ކުަރނީ ރައްޔިތުން. ަރއްޔިތުން އިްނތިޚާބުކުރާއިރު ރަްއޔިތުންނަބުނެވެނީ ރައްޔި

އެބަ އެނގޭ މި ބޭފުޅުންނަކީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅުްއވާފައި ިތއްބެވި ބޭުފޅުން ކަމާއި، އެ ބޭފުޅުންނަުށް 
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ގާނޫނުގެ ދަުށުން އެބަ އިނާޔަްތތަކަކާއި ހިމާޔަތްތަެކއް، އިމްތިޔާޒުތަެކއް އެބަ ލިބިަވޑަިއގަްނނަވާކަން. އެހެން އެނގި ތިބެ 

ތިޚާބުކުރީމަ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮުތަގިއ ތިބެގެން ރައްޔިތުން ކުރާ ަކމެއްަގއި ރައްޔިތުން ދޭންއުޅޭ ރައްޔިތުން އިން

އެްއޗެއް ކަނޑާލަން އުޅުމަކީ ައޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވިަޔސް، ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަ އެހެން 

ތިބިއްޔާ އެ ދޭ ގޮަތުށް. އެހެނެއް ނޫން! ސިޔާސީ އެއްެވސް މަޤާމެއް މިއިން ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރަްއވާ މަޤާމެއްަގއި 

ބޭފުޅަކު ނަންގަވައިފި ނަމަ، ނުވަތަ ސިޔާސީ ގޮތުން ޢައްޔަންކުރެވޭ މަޤާމެއްަގއި އެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާ ނަމަ، ދެން 

ކަނަޑއިލެްއވުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުެގ ރަނގަޅު. ސިޔާސީ ފިކުރުން ދުރުގައި ތިއްަބވަންޖެހޭ ބޭފުޅުން ކަމަުށް ވިދާޅުވެ އެ 

މައްސަލަެއއް އޮންނާނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވިޔަސް، ިމގޮތަުށް ވަކި ބަޔަކަުްށ؛ މިހާހިސާބަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން 

ޖިލީހުގައި ހިނގައްޖެ ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރަކީ ހަމައެކަނި މި މަޖިލީހުގައި އިންނެވި ބޭފުޅެއް ނޫން. ކުރީ މަ

ވެސް އިންެނވި. އިންެނވިއިުރގައި ވެސް އެ ބޭފުޅާ ައީކ ހަމަ ޝަރަފުވެރިކަމާ އެީކގައި ސިަފއިންގެ ޚިދުމަތުން 

ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ އިނާޔަާތއި އިމްތިޔާޒުަތކެއް ލިބިަވޑަިއގަްނނަވަިއގެން ަވކިެވވަަޑިއގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. އެ ބޭފުޅާ 

ދުއްފުުށީ ރައްޔިތުން އެ އިންިތޚާބުކުރީ މި ހުރިހާ ކަމެއް އެނގިހުރެ. އެހެންިވޔަސް، ދެވަނަ ފަހަރަުށް ވެސް ކުޅު

އިންތިޚާބުކޮުށްގެން އިންތިޚާބުުކރި ޓާރމެއްގެ މެދުތެރެއަުށް ދިޔައިމަ މިގޮތަުށް ކަން ކުރުމަީކ އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭނެ 

ވަަޑއިގަންަނވާުށޭ. ިތޔަ ބޭފުޅުންނަކީ ަރއްޔިތުްނ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަނޑު ަހމަ ދަންނަވާނީ ތިޔަ ބޭފުޅުްނ ވިސްނާ 

އިންތިޚާބުކޮުށްފައި ތިބި މީހުންނޭ. މި ތަނަުށް ވަޑަިއގެން ަރއްޔިތުން ނިކަމެތިާވ ގޮތަުްށ، ރައްޔިތުން އިންތިޚާުބކުރީމާ 

ގޮތަުށް ވިދާުޅެވގެން، ނުލިބޭނޭ. ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި މީހާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ޢަްއޔަންކުރަްއަވއިފިއްާޔ ޭދނަމޭ. އެ

އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ބާުރތައް ވަިކވެފައި އޮތް ނިޒާމެްއގެ ދަުށުން މަސައްކަތްޕުޅުކުަރއްވަީނއޭ ކިޔާފައި މިތާަގއި 

ސަރުކާރުގެ އަޑު، ސަރުކާުރެގ ވިސްނުން، ސަރުކާރަުށް ަސނާކިޔަން ހަމައެކަނި ތިއްެބވުމަކީ އެ ބޭފުޅުން ކުރަްއަވއިގެްނ 

ޔާ ެވސް އިދިޮކަޅުށް ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ ރައްޔިތުންނުަށް ތިއްބެވި ހުވަ 

އެ ލިބެންޖެހޭ ޤަދަރާއި އިްއަޒތް މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އަުޅގަނޑުމެން އެބަ އުފުލަްނޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ 

ޖެހޭ. މިހެން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުާރ މީހުން ވިއްޔާ ތިމަންނަމެން ވިސްނަންޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ލަދުގަންނަން

އިނާޔަތާއި ތިމަންނަމެން އިމްިތޔާޒު ވެސް ކަނޑައިލާނަމޭ ިކަޔއިގެން މި ތަނަުށް، ފްލޯއަުށް ެގނެސްގެން މި ވާހަކަ ަދއްކަން. 

ންގެ މަތިން ހަނދާންނައްތާލައި، އަޅުގަނޑުމެން މި ތަނުަށް އިންތިޚާބުކުރީމާ އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޚާބުކުރާ މީހު

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވަކި ަބއެްއގެ އަުޅވެތިކަމުަގއި؛ ސަރުކާުރ ިވއްޔާ ސަރުކާުރގެ އަޅުވެިތކަމުގަިއ ުއޅޭ ބަެއއް ކަމަުްށ 

 ދައްކަިއގެން މިގޮތަުށް މި ކަްނތައްތައް ކުެރއްވުަމކީ ހަމަ އެއްގޮަތކަުށްވެސް ކުރަްއވަންވާެނވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަުށް

އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ސިފަިއންނަކީ ތެދެއްމެ، ރަނގަޅު ޮގތުގައި އެ މީހުން އެ ވަޒީފާ އަދާކޮުށްފި ނަމަ، އެއީ ހަމަ 

ަގއި އަުޅގަނޑަުްށ 8، 7ބޭނުންތެރި ޚިދުމަތެއް މި ރާއްޖެއަުށް. އަުޅގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ މި ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުމެްނނަކީ 

ސް ޔުނިފޯމް ލައިގެން ތިބި ސިފައިން ތަޅައި އަިނޔާކުރި ަބއެއް. އެކަމަކު އޭގެ މަނަައކީ ވެސް، އަުޅގަނޑު ފިރިމީހާއަުށް ވެ
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އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫެލއް ނުކުަރމޭ ސިފައިންނާއި، ފުލުހުންނާިއ، އެ ތިބޭ އެންމެންނަކީ އަނިާޔވެރިން ކަމަުށް. އަުޅގަނޑުމެން 

އި، ުނވަތަ އަިނޔާކުރާ މީހުްނ ވަިކކުރަްއވަިއ، ސިަފއިންގެ އަބަދުވެސް މި ދަންަނވަނީ ެއތާ ތިބި އަނިާޔވެރިންގެ ގޮުތގަ 

ޚިދުމަތާއި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ސާފުކުރަްއވަިއ، ރަްއޔިތުްނނަުށް ގަބޫލުކުރެޭވ ޚިދުމަތެއްެގ ގޮތުަގއި ހައްަދަވއިދެްއވަން. 

ސް، ރައްޔިތުންނަުށް ދެްއވަންޖެހޭ އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު ައޅުގަނޑު ޢިލްތިމާސްކުރާނަން އަުޅގަނޑު އިުީށއިނުމުގެ ކުރިން ވެ 

ޤަދަރު ދެއްވާުށޭ. ރަްއޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ބަެއއްގެ އިނާަޔތާއި އިމްތިާޔޒު ކަނަޑއިލަްއާވ ގޮތަުށް މި ތަނަުށް ގާނޫނު 

 ގެންނަަވއިގެން ފާސްނުކުަރއްާވުށޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ހިތަދޫ ެދކުނުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޢަލީ ނިޒާރަުށް. މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

ކުރާުރކޮުށް ދައްކަން މި ޖެހެނީ އެއް ވާހަަކއެއް. ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން އަބަުދވެސް ތަިއްއޒަތްތެރި ، ޝުކުރިއްޔާ 

ރައްޔިތުންެގ މަންދޫބުންގެ ގޮުތގައި މި ތަނަުށް ވަޑައިގެން ިތއްބަަވއި، ަވކިަވކި ފަރުދުންގެ މިނިވަންކަމަުށް އަރައިގަެނ، 

މުޑުދާރު ޢަމަލުތައް މިތާ އަނިާޔވެރިވުމަުށް އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނުތައް ހުުށަހަޅައިގެްނ، ާގނޫނުތައް އިޞްލާޙުކޮުްށގެން މި ހަޑި

ހިންގަމުންދާ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ. ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ތިއްބަަވއި، 

ރިޓަޔަރކުރަްއވާ ބޭބޭފުޅުންނަީކ އެ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޤައުމުަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ޓަކައި ވަރަުށް ބުރަ 

ވަރަުށް މިްނނަތް މަސައްކަތްތަެކއް، ވަރަުށް އަގުހުރި މަަސއްކަތްތަެކއް ކުަރއްވާަފއި ތިއްަބވާނެ ބޭފުޅުން. މަސައްކަތްތަެކއް، 

ގަންދީ ހުވާކޮުްށގެން، ތިމަންނަމެންގެ ފުރާނަ ޤުރުބާންކުރުމަުށް، ޤައުމާިއ އިސްލާމް ދީނަުްށ هللا އަހަރު  40އަހަރު،  30

އަހަރު އެ ބޭފުޅުން  40އަހަރު،  30ވާކޮުށްެގން ތިއްބަވަިއ، ޓަކައި ޤުރުބާންކުރަން ތައްާޔރަުށް ތިބި ކަމަުށް ހު

ޚިދުމަތްކުރައްވާ ރިޓަޔަރކުރެްއވީމާ ދައުލަތުން ލިބެންޖެހޭ އެއްެޗއް، ދައުލަތުން ލިބެންޖެހޭ އެއްެޗއް، ަރއީސް ޔާމީން 

އްވާ ެއއްެޗއް ވެްސ ދެއްވާ އެްއޗެއް ވެސް ނޫން. ރައީސް ނަޝީދު ދެްއވާ ެއއްެޗއް ވެސް ނޫން. ަރއީސް މަުއމޫން ދެ

ނޫން. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެއްވާ އެްއޗެއް ެވސް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދައުލަތުން އެ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކައި އެ ކުެރއްވި މަަސއްކަތަުށް، އެ ބޭފުުޅންގެ ައގު ަވޒަންކޮުށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ 

ުށް ހުރަސްއަޅާ ތަެނއްގެ ގޮތުަގއި މި ރައްޔިތުންގެ މަިޖލިސް ވުމަކީ ލަދުވެތި، ލަދުވެތި ކަމެއް. އަދި މިތާ ތިބެގެން އެްއޗަކަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންަނުށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި އެ ޭބފުޅުން ދިގުދެމިގެންާވ ދުވަްސތަކެްއގައި ޚިދުމަތްކުެރއްވީީތ 

ގެ ރައްޔިތުން އެ ބޭފުޅުން އަތުން ނިގުަޅިއގަންނަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ މިއީ ލަުދވެިތ ލިބެންޖެހޭ އެއްެޗއް، އަުޅގަނުޑމެން
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ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ފެނިެގން މި ދަނީ ނުލަފާ ވިސްނުމާއި، އަނިާޔވެރި ވިސްނުމެްއގެ ެވރިޔެްއގެ ކަސްތަުޅަގއި ޖެހި، 

ތަނަުށް ބިލުތައް ހުުށަހަޅައިގެން މިކަން ކުރެވިގެންދާ ތަން ބެދި، މި ބޭފުޅުންނަުށް ކުރެވޭނުކުރެވޭ ކަމެއް ވެސް ނޭނގި މި 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ. އަނިާޔވެރި ިވސްނުން ިއންސާނުންނަުށް އަންނަ ސަބަބާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. 

އި، އެ މީހާގެ އޮންނަ މީހުންނަުށް އަނިޔާކުރުމުގެ ިވސްނުން އަނެއް އިންސާނާއަުްށ މި އަންނަނީ އެ މީހާ އަންަނ ރުޅީގަ 

ހަސަދައިަގއި، މީހާގެ ިސކުނޑީަގއި އުފެދޭ ހޯމޯންސް، ނޫނީ ކެމިކަލްސް ނޫނީ އުފެދޭ އެންަޒއިމެއް، އުފެދޭ އެްއެޗްއ 

އުފެދި އިތުރުވީމާ ދެން މި ނިކުންނަ ނަތީޖާއަކީ އަނިޔާވެިރާވން. އެ މީހާ ހަސަދަވެރިވާ، ެއ މީހާ ރުޅިއަންނަ މީހާއުަށް 

މީހާ މަރައިލާ ހިސާބަުށް ވެސް އެބަ އާދޭ. ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް މި ތަފާތެއް މިތާކު އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް  އަނިޔާކޮުްށ، އެ

މި ތަފާތެއް ނާދޭ. މި އެއް ދަރަާޖގައި  ،ފެނިގެންނުދޭ. މަރާލުމެކޭ، ލިބޭ އެްއޗެއް ިނގުަޅއިގަތުމެޭކ، ަޖހަން ހިތަުށްއެރުމެކޭ

ަބިއވެރިެވ  އެ ބޭފުޅާއާ، ިވސްނުން މި ދެންނެވި ހިސާބުގަިއ ހުންނެިވއިރު އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނީ. ަރއީސް ޔާމީްނގެ

ތަނަުށް މި ބިލު ހުުށަހަޅާ ބޭފުޅުންނީ ހަމަ މިދެންނެވި  މި ކުރެވެނީ މޮޅު ކަމެއް ކަމަުށް ހިތައިތިމަންނަމެންނުަށް މި 

ޅުގަނޑުމެންގެ ވާޖިބެއް އަދާނުކުެރވޭ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް އަ ، ބޭފުޅުން. އެހެންީވމާ ދަރަޖައިގެ

ެވސް ޒިްނމާދާރު ގޮތެއް ނޫން. މިީއ ަރއްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކުރުމެއް ގޮެތއް ނޫން. މިއީ ެއްއގޮތަކަުށް މިއީ ޒިންމާދާރު

އީސް ބޭފުޅުން ރަތަނަުށް ވަޑައިގެްނ ތިއްބެވި  މި ރިޓަޔަރކުރައްަވއި ނޫން. މިތަނުަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މަޤާމުން 

ހަދާ ވެރިކަމަުށް، ވަްއކަންކުރާ ވެރިކަމަުްށ، ައނިޔާވެިރވާ ވެރިކަމަުށް ތާއީދުުނކުރުމަކީ އެ ބޭފުޅުންގެ ކުުށެއް ޔާމީންގެ ސިހުރު

ނޫންތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން އެކަމާ އުފާކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް. ރައީސް ޔާމީން ވައްކަންކުެރއްިވކަމުގެ ތުހުމަތު  ނޫނެއް

އެ ކަމަުށް ސިހުރި ހެދި މީހާ އެ ކިޔައިދެނީ. އަނިާޔެވރިވާކަން ފެންނަންނޫންތޯ  ބަ ކުރެވޭ. ިސހުރު ހެދި އެ ބޭފުޅާއަުށް އެ

މިތާ އިންނެިވ، މިތާ  ،އޮތީ. މި ރާއްޭޖގެ އިދިޮކޅު ސިޔާސީ އެންމެހާ ބޭފުޅުން، އެ ބޭފުޅުންގެ އެކުެރވިން ެވސް

މްރާން އޮންނެވީ ޖަލުގައި. މު އޮންނެވީ ޖަލުަގއި. ޝައިޚް ޢިިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިއެކު އިންނެ އަޅުގަނޑުމެންނާ

 2ރައީސް ނަޝީދު އޮންނެީވ ޖަލުގައި. ކާނަލް ނާޒިްމ އޮންެނވީ ޖަލުަގއި. ެދ އަހަރޭ ވީ. ަރއީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމަުށް 

ވިސްނުމެއްެގ  ކޮބައިތޯ ހެޔޮ ސިޔާސީ މީހުން ޖަލަުށް ލެއްވީމާ ކޮބައިތޯ އަނިާޔވެރިނުވެފަ؟ އަހަރޭ ވީ. މި ދެންނެވި އަދަދުަށް

 ތޯޅުގަނޑުމެން ޖަސްޓިފައިކޮުށްދޭނީ؟ ކިހިނެއްތޯ އަުށް އަންނަން މަސައްކަތްކުރީމަ ކިހިނެއްހަދައިގެން ވެރިަކމަމީހަކު ސިހުރު

ން ވައްކަންކޮުށްިފއޭ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ޒިންމާދާރު މީހެއްގެ ގޮުތގައި ރައީސް ޔާމީ މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ކޮުށްދޭީނ؟

ަރއީސް ޔާމީން  މި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަުށް ެއިޅގެންދިޔައިމާހުންނަވައިގެން އެތައް ބިލިޔަްނ ރުފިޔާއެްއގެ ަވގު ތުހުމަތު 

ތޯ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މަސަްއކަތްކުރެްއިވ ނެ ސަބަބެއް ނޯންނާނެ ނޫންތޯ. ކިހިނެއްމީގައި ނުހިމެނޭ

ބޭފުުޅންގެ ކުުށެއް ނޫން އެއީ. އެީއ  އެ ބޭފުޅާ މިތާގައި ވާހަކަދަްއކާނީ؟ އެކު ވަަޑއިގެން އެބޭބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުން އިްއޒަތާ 

އުމީ ވިސްުނމުގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަުށް ީވތީ ރައީސް ޔާމީންގެ އިިދކޮޅަުށް ވާހަކަދައްކަނީ. އެ ބޭފުޅުން ޤައުމީ ބޭފުޅުން. ޤަ

އްެޗއް ިނުގޅައިގަަތކަސް އެ ބޭފުޅުން ޚިުދމަތްކުރައްވާނެ. މި ހުުށަހެޅި އިދިކޮޅަުށް ވާހަކަދަްއކާތީ އެ ޭބފުޅުންނަުށް ލިބޭ އެ
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 ދޭ ބަެއއް. މިތާ ހުުށަހެޅި ބޭފުޅާއަީކ ވެސް ނުުކޅެ ތަނަުށް ފޮނުވަްނ، ފޮނުވަން ދޭ ބޭުފޅެއް. މި މިބޭފުޅާއަކީ ވެސް ނުުކޅެ

ަރއްޔިތުންނަުށް ވަކާލާތުކުރުމަުށް،  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، މިއަުށް ތާއީދުކުރަނީ ވެސް ނުކުޅެދޭ ބައެއް. އެހެްނވީމާ

، ވެފައި ނުކުޅެދިަފއޭ. އެހެންވީމާޮއތީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެޖޯރިޓީ އޮ  ރައްޔިތުންގެ ބަސް ބުނުމަުށް މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް މި

ކީ .އެމަ.އެްމގެ ސަރުކާާރއި ޕީ.ޕީއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ިމގޮތަުްށ މަސައްކަތްކުރީމަ ިމއީ ޒިްނމާދާރު ގޮތެއް ނޫން. ޕީ.ޕީ

ފެއިލްވެފަިއވާ ިސޔާސަތުތަެކއް. ަވއްކަންކުރުުމގެ ިސޔާސަތުަތކެއް. ސިހުރިވެރި ިސޔާސަތުަތކެއް. މި ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން 

ދައްކާނަން. ނިގުަޅިއގަންނާނެ އެްއޗެއް އޮތިްއޔާމުން، ކަނޑަން ހުރި އެއްެޗއް ވިްއޔާ ކަނޑަންވީ. އެހެންނަމަވެސް، 

މި ނިުގޅަިއގަނެޭވ  .ިއގެން ކުިރއަުށްދާނީފަހަތަކަުށްނުޖެހޭނެ. ައޅުގަނޑުމެންެގ ބަހަނުޑމެންގެ އަުޅގަ ،އަޅުގަނޑުމެންނެއް

އޮތް ކަމެއް ނޫން.  ހާއެކު ކުރިއަުށްދާނެކަމީ ޝައްެކއްބޭފުޅުން ވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ ބަ 3ޙައްޤުތައް ނިގުަޅއިގަެނވޭ 

 ...ޅުގަނޑުމެން ހެޔޮ ވިސްނުަމުށްއަ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލުފުުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ރިޔާޟް ރަޝީދު.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުުށީ

ފައިންގެ ގާނޫނަުށް ސްކުރެވޭ ބިލަކީ ސިގެން މި ބަހުތަނުަށް ހުުށަހެޅި ރައީސް. މިއަދު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ އާދެ! 

އުލަުތގެ މަޤާމެއް ދަ ،ލާޙުން ދެ ކަމެއް އެބަ ހާސިލްެވގެންދޭ. ެއއް ކަމަކީގެނެވޭ މި އިޞްލާޙެއް. ިމ އިޞް

ެއއް  ؛ނުޖެހޭނެކަން ކަުށަވަރުކޮުށްދޭ މުސާރައެއް ަދއުލަތުން ލިބިދޭން ނޫންނަމަ ދެ ،ދާއިރުަގއި ޑަބަލް ޕެންޝަންއަދާކުރަމުން

ގިނަ ދުވަުހ  ސިފައިންގެ ަވޒީފާގައި ިތއްބަަވއި، ިމފަދަ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން ،ކަންތައް. ދެވަނަ ކަމަކީ

އެކުަގއި ޭގަގއި ތިބުމުެގ  ކުރުމަުށްފަހުގައި އެ ބޭފުޅުން ޝަރަފުވެިރަކމާފައި ިތއްެބވި ބޭފުޅުން ރިޓަޔަރޚިދުމަތްކުރައްވާ

ދެން މިފަދަ  ވައްޓައިލާ ހިސާބަުށް ދިޔައިމާދާނަުށް ނުކުމެ، މަގުމައްޗަުށް ނުކުމެ ސަރުކާރު ބަދަލުގައި ސިޔާސީ މައި

ޮއތް. ދައުލަތެއް، ސަރުކާެރއް ނަްނ ވާހަކަދެްއކުމުގެ ާޖގަ އެބަ ބޭފުޅުންނަުށް ދެމުންދާ އިނާޔަތްތަކަުށް ބަދަލުތައް ގެން

ކިޔަެއއް ނޫޅޭނެ.  ުށް އިޚްލާޞްތެރިންޭނ މީހުންކަމަުށް ެވއްޖެއްޔާމުން އެީއ ޤައުމަ ވައްޓާލަން މަަސއްކަްތކުރާ

ނެ. އަދި ޖެހޭން ގަބޫލުކުރަން ޝަރަފުވެރިކަން އޮންނަންގިނަ ދުަވސްތަކެއް ޚިދުމަތްކުރީމަ އަުޅަގނޑުމެ ،ޝަރަފުވެރިކަމަކީ

. ކަުަށވަރުވެފަ ަކންތައްތައް އޮތީޖެހޭނެ. އަދި އެހެން އިނާޔަތްތަާކއި ޙައްޤުތައް ވެސް އޮޭވ. އެ ޔުނިފޯމް ވެސް އޮންނަން

އުތުުރ  މިހާރު ކުޅުދުއްފުުށީ ަތނުގައި ވަރަުށް ގިނަ ުދވަސްތަެކއް ވަންދެން ދެވަނަ ަދއުރަކަުށް  އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދު މި

ނީވޭ ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ހުރި  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިތާގައި އެބަ ހަރަކާތްތެރިވޭ. ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް އަެޑއް
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ެކއް މިތާ ދައްކާ ވާހަަކއެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވަަރުށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮެތއްަގއި ފެނޭ މިތާގައި އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަތަ

 ،ރިޔާޟްهللا ޖެހިެގން އިންނަ ޢަބްދު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުަގނޑަކަުށް ނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިތާގައި އިންނަ

މީ ސަލާމަތަުށް ނުރައްކަލެްއ އު ވެފައި ހުރި މީހެއް މިހާރުވެސް. އެ ީކއްވެތޯ؟ ޤަރަން ެއއީ މިހާރު ހައްޔަރުކު ގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާ

ގަބޫލުކުރާ  މުޅި މުޖުތަމަޢު، ުމޅި ދުނިޔެ ވެސް ،އަޤްވާމީިޅގެްނ އެބަބުނޭ ދުނިޔޭެގ، ބައިނަލް އަކީ. ެއއީ ކަނޑައެމީނަ

ންތައްަތއް. އުމީ ސަލާމަތަުށް ނުރައްކާވާ ކަމަކީ އެއީ ޤަސިއްރުތައް ހިފެހެއްޓުއުމެއްަގއި ވެސް ހުންނަ ކަމެއް މިއީ ކޮންމެ ޤަ

ވެސް ހާމަކޮުްށެގންވާނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. މާތަކީ ވަކި ުމްއދަތެއްގެ ކުރިން ކަންތައްތަަކކީ، ަވކި މަޢުލޫ އަދި ވަކި ާޚއްޞަ

ނަުށް ފެނިގެންދަނީ ފުލުހުންނާއި އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދަނީ ވަރަުށް ތަފާތު މަންޒަރެއް. ައޅުގަނޑުމެން

ސިފައިންގެ ތެޭރގައި މަަސއްަކތްކޮުށްފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ސިޔާސީ މައިދާނަުށް ނުކުމެ މިދެންނެވި މުއައްސަސާަތްއ 

 ޅުގަނޑު ދަންނަވަން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ހަމަ އަ ،ތަން. މިއީ ވަރަުށް ދެރަ ބަދުނާމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުަރމުންދާ

ގޮތަުށް ާވހަކަނުދައްކާުށޭ. މެދުހެންވޭުރ  އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންނަުށް ސީދާ ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ. ރައްޔިތުންނަުށް އޮޅޭބޭނުންވޭ. 

ދަންނަވަން. މީނައަުށް ނޭނގޭނެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ނިސްބަތްކޮުށް އަޅުގަނޑު ައބަދުވެސް

ަރއީސް ޔާމީނަުށާއި މަޖިލީހުގެ  ،ދެންމެ ވާހަކަދައްކަވަމުން މިތާގައި ފާހަގަކުަރްއވައިފި ންނަ ކުލަ ވެސް.ބޭރުގަނޑު އޮ

ބޭފުޅުންނަުށް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ޕެންޝަނެްއ ނޯންނާނެ.  ރައީސަުށް މިއަދު ވެްސ ޑަބަްލ ޕެންޝަން ލިބޭ ވާހަކަ. ތި 

 ،ގާނޫނުަގއި ބުނެފައި އޮންނަނީލިބޭ އިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ  ންބަރުންނަުށްމިތަނުން ފާސްކޮުށްފައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެ

އޭނައަުށް ޕެްނޝަނެއް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމުަށް  އަދާނުކުރާ ކަމުަށް ވެއްޖެްއޔާއަހަރު ވީމަ ދައުލަތުގެ ެއހެން މަޤާމެއް  55

ހުންނަކަުށް ނޭނގޭނެ މީ އެކަމަކު މި ބުނާ ފު ވާހަކަެއއް މިއީ. މި ގާނޫނުަގއި،ބުނަނީ. ވަރަުށް ސާފު ވާހަަކއެްއ. ވަރަުށް ސާ

ތަނަުށް އައިސް މިާތ  ނޫނުައސާސީަގިއ ލިޔެފައި އޮީތ ޯކއްޗެންކަން ވެސް ނޭނގޭނެ. އެހެންތާ ާވނީ. މިގާނޫނުަގއި، ޤާ

ތަނުން ޕޭޕަރު ފެންނާނީ.  ޕޭޕަރު ދޭއް ޫނން. ފޮތެއް ބަލައިލާނީކީ ނޫން. ސްކޫލަުށް ދިޔައިމަ ޓެްސޓްއެތެރޭަގއި މަޑުކޮުށްލާީނއެ

ިމއީ ނުލާނެ.  ދީފައި އޮންނަ ފިާލވަުޅތަކެއް ބަަލއެއް ިއތުރަުށް، ަޝނެއް ނުނަގާނެ. ނޫންނަމަައކުން ގޭަގއި ިޓއުެގ ކުރިއޭ

މު ކަމެއް. އަެނއްކޮޅުން ސް ވާހަކަދެްއކުމަކީ ވަރަުށް މުހިއްކަންކަން އެނގިގެން އައި ، މީގެ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެްނވީމާ

އޭަނ މިތާ  ފަހު އޭނަ ައކީ ވަރަުށް މުހިއްމު ަދއުރެއް އަދާކުާރ؛ ޚާބުކުރުމަުށްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އިންތި

ކިހާ ދެރަ ވާހަަކއެްއ. ތެދު ވާހަކަައކަުށް ވާންޖެހޭނެ. މިއީ  އިރުދައްކާ ވާހަކަައކީ ގާނޫެނއްގެ މައްޗަުށް ބިނާކޮުށް ދަްއކާ

އޮތް މި ކަންތަކާ ގުޭޅގޮތުން ދެން އަޅުގަނޑުމެން  ެއގޮތަުށް ޕެންޝަެނއް ލިބޭ ފަރާތެއް ނެތް. ދެން މި ބިލުގައި، އެހެންވީމާ

 މި ،ތަނަުށް އައިސް ފުލުހުންގެ އިދާާރއަުށް، ސިފައިންގެ އިދާާރއަުށް މިފަދަ ބޭބޭފުޅުން މި ،ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އަނެއް ކަމަކީ

ުށް އޮވޭ ކާެޑއް ދީފައި ދައްާކިއރުގައި މި ބޭފުޅުންގެ ކޮންމެ މީހަކަ ނުޖެހޭވަރު ވާހަކަދައްކަންތަންތަނަުށް ނިސްބަތްކޮުށް 

ބޭނުން ކޮންމެ ގަޑިައކު ފުލުހުންގެ އިދާާރއަުށް، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ތެރެއަުށް މި މީހުންނަުށް ަވދެވެން. މިއީ ވަރަުށް ނުރައްާކ 

ރިޔާޟަުށް ބޭނުން هللا މިތާ މިއިންނަ ޢަބްދު ،ކަމެއް ނޫންތޯ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭ ކާކުތޯ ގަބޫލުކުރާނީ މި ބޭފުޅުންނަުށް
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އްތޯ ޖެހޭނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެން ކިހިނެ ުއސޫލެއް އޮންނަންގަިޑެއއްަގއި ފުލުްސ އޮފީހަުށް ވަެދވޭ ގޮތަުށް  ކޮންމެ

ވެސް މިދެންނެވި ފަަދ  ގެނުކުެރވޭނެ. އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ނުކުެރވޭނެ. ެއކަން ގަޫބލެއް ެއ ކަމެއް ގަޫބލެއް ގަބޫލުކުރަނީ؟

މާދަމާ މި ، ފަހު މިދެންނެވި ސިއްރުތައް ބޭރުކުރާ ބޭފުޅުން ދެްއކުމަުށްތަނުަށް އައިްސ ސިޔާސީ ވާހަކަ ބޭބޭފުޅުން މި

ާކޑު ަދއްކާލީމަ  ކޮްނމެ ބޭފުޅެއްެގ ޖީބުގަިއ އޮންާނނެ ކާެޑއް. މި ގެ ެވސް ގޮްސ މި ބޭފުޅުންބޭފުޅުން ބޭނުމިއްޔާ މިހާރު

ބޮޑު ުނރައްކާތެރި ކަެމއް. މި މީހުން  ހާއެއް އުސޫލުން މިތާ އެތެރެއަުށް ވަދެވޭނެ. މިއީ ކި މު ފުލުހުންނާހަމަ އެހެން އާއް

 މި  ،ވައްަދއިގެންުނވާނެ އެ ތަނަކަުްށ. މާތްކަލާކޯ! މިއަދުން ފެުށިެގން އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަުށް

ޔަކަުށް ކު ތިބޭ ބައެ އަޅައިެގން ތިބޭ މީހުންނުަށް ދޭ ޝަރަފުވެރިކަމާ ވެރިން އެތަނަުށް ނުވައްދަން. އަދި މިފަދަ ޔުނިފޯމު 

، ދުވަހު ފުލުހުންގެ އަހަރީ ޖަލްސާއިން ފެނުނު ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރުއަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފެނުނީ އިހަުށްޖެހޭ. ވެސް ވާން އެބަ

ކުަރއްަވިއގެން އެކު ރިަޓޔަރ މި ޭބފުޅުންނަކީ ޝަރަފުވެރިކަމާ ،އާދަްމ ޒާހިރު، ުޝކޫރު ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު

އުމީ ބޭބޭފުޅުން. ބަވާ ބޭފުޅުން. ވަރަުށް ޤަންގެ ގޮުތގައި މިއަދު ޭގގައި ރީްއޗަުށް ތިއްއިްއޒަތްތެރިންގެ ގޮުތގަިއ، ޝަރަފުވެރި

ތަނުަގއި  ނޫނީ މި ރިޔާޟް؟هللا ގެން މި ދަނީ މި ޢަބްދުއެހެންނަމަވެސް، އެހެންތޯ ިމއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނި

، ވާަހކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ  ކަންތައްަތކެްއގެ މިއީ ވަރަުށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކުަރއްވާ އެހެނިހެން ބޭބޭފުޅުން؟މަސައްކަތް

ބަ. މި މި ބޭފުޅުންނަުށް އެފަދަ ކާޑެްއ ދީފައި ޮއވެއްޖެ ކަމަުށް ެވްއޖެއްޔާ މިހާރުން މިހާރަުށް އެ ކާޑު އަތުލަންޖެހޭ އެ

އްޔިތުން ގަބޫލުކުރާެނ ެވސް މިދެންނެވި އިދާރާތަކުގެ ތެރެއަުްށ ވަދެވޭނެ އުސޫެލއް. މިއީ ދިވެހި ރަމީހުންނަުށް އެއްގޮތަކަުށް

ނުކުާރނެ މި މީހުންނަުށް ފުލުހުންގެ  އުސޫލެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުެމންނެއް ނޫން. ެއއްވެްސ ދިެވހި ރައްޔިތެްއ ގަބޫެލއް

ތެރެއަުށް ވަދެޭވވަރު ކާެޑއް މި މީހުންނުަށް ދީފައި ބާއްވަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. އެކަމަކު ކޮަބއިތޯ. އެކަން  ތެރެއަުށް، ސިފައިްނގެ

އުތުުރ  ވަންޏާ މިއިންނެވި ކުޅުދުއްފުުށީ ދޮގުކުރަން ކެރޭ ކަމަުށް އޮތް. އެ ފާސް ެވސް އޮތީ ދީފަ. އަޅެ، މިބަވެސް އެ

މީ.  ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދޮގުކޮުށްބަލަ މިކަންތައް ައޅުަގނޑު މި ދެއްކީ ދޮގު ވާހަަކެއއް ވެއްޖެްއޔާ. ތެދު ވާހަކަ

މިަކމެއް ނުކުރެވޭނެ. މިކަމެއް  އީ ކޮްނކަހަލަ ޝަރަފުވެރިކަމެއް؟ކުރަން ވެސް. މިރާޖަހައިގެން ނުކުމެދާނެ މުޒާހަމެޑެލް

ނުކުރެވޭނެ. މި ބިލަުށް ފުރިހަމައަުށް އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރަްނ. މިއީ އުިނކަމެއް ހުރި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުުށަހެޅި 

މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ގާނޫނެއް ނޫން. މި ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި ިދއްދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި 

ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަނީ ުޒވާން މެންބަރުން ައއިސް ަވރަުށް ކެރިގެން ިދވެހިރާއްޭޖގެ  އަޅުގަނޑު ުޝކުރު

ބޭފުޅުންނަކީ  މު ބަދަލުތަކެއް. ތިގެްނނަ ބަދަލުތަކަކީ މުހިއް ކަންކަން އިސްލާޙުކުރުމަުށް ަޓކައި ގާނޫނުތަކަުށް މި

ޒުވާންކޮުށް މިހެން ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤްބަލު. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދުވަްސވެަފއި ތިބި މީހުން. އަޅުގަނޑުމެން

އަުޅގަނޑުމެން ކުރިްނ ، ްސވެފައި ތިބި މީހުން. އެހެންވީމާއްސާއި ކަސްރަތުކުރާތީ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވަރަުށް ދުވަކާެއއްޗެ 

މެން އުފާކުރާ ކަމެއް. ތަނަުށް އައުމަކީ މިއީ އަޅުގަނޑު ހަލަ މަސައްކަތްކުރާނެ ޒުވާން މެންބަރުން މި ވެސް ކުރި ކަ

ދަންނަވަން. އަދި އަޅުގަނޑުެމްނ  މި ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު، އެހެންވީމާ
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މާވާ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި އަުޅގަނޑުެމން އައްޑަަނއެްއގެ ގޮތުަގއި އުމަުށް ދިއަބަދުވެސް ތިބޭނީ މި ޤައުމަުްށ ޓަކައި. މި ޤަ 

ުކރާ މީހުންނަކީ މި ޤައުމަުށް ރިަޓޔަރ ،ލުހުންނާއި ސިފައިންނަކީ މޭ އަުޅގަނުޑމެން ދިއްކުރާނަން. ފުގެ އަޅުގަނޑުމެން

ހިރާއްޖެ ނިކުމެ ިދވެ އެުކގައިސިފައިންނާ ެއކު ، އެުކއެުކގައި  ޮކންމެ ވަގުތެްއަގއި ފުލުހުންނާ ،ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި

ފަހު ޤައުމު ބަދުނާމުކުރާ  އެ ތަނުން ނިކުތުަމުށް ،ވާއިރު  ކުރުމުގެ އެއް ޒިންމާ ވެސް އޮތް ބަޔަަކުށްއަދި މި ޤައުމު ދިފާޢު

ންޖެހޭ. ނާޔަތްތައް އުނިކުރައިއެ މީހުންނަުށް ދޭ ޙައްޤުތަކާއި ކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާ ސަލާމަތީ ބާރުތައް ބަދުނާމު ކަމުގައި ވަންޏާ

ޢާއްމަުށް ވެސް ަވއިގެން އިންެނވީީތ އަދި އަމީންދެއްއަޅުގަނޑަުށް ުފރުޞަތު އްަޒތްތެރި ރައީސްއި އެކު  ވަރަުށް ކެތްތެރިކަމާ

ޢާއްމުގެ ފަރާތުން ެވސް ފެންނަނީ ވަރަުށް ހިނިތުންވުން. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނުޑ ކުރު ދަންނަވަން. މިއަދު އަމީންމިއަދު ޝު

ބިލުަށް  އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި .ންމާލަނީމިއަދަކީ އުފާވެރި ދުވަހެއް. ައޅުގަނުޑގެ ވާހަކަޮކޅު ނި ގޮުތގައި ގަބޫލުކުރާ

ން އިތުރަުްށ އަދި މި ބިލު ދިރާސާކުރަްއވާ ކޮމިޓީ އި،މެންބަރުން ވެސް ތާއީދުކުރައްވަ  އްޒަތްތެރިއިއަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ 

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި ދަލުތައް ގެަނއުން. ޝުކުރިްއޔާ ބަފަހުގައި ިމ ބިލަުށް ގެންނަންޖެހޭ  ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުުދއްފުުށީއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ އި ޝުކުރިއްާޔ 

 މޫސާއަުށް. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ާރގެދާއި އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސިފައިްނގެ ގާނޫނަުށް މި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ވަަރުށް ބޮޑަުށް ޒާތީ ަވކި ބަަޔކަުށް އި ރިއްޔާ ޝުކު

 ،ކީ ޔަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ހަމަސް، އަ އެހެންނަމަވެ .އަމާޒުކޮުްށގެން ހުުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރަން

ދައުލަތުގެ ުމައއްސަާސއަކުން ެއކަުށީގެްނވާ ބޮޑު މުސާރައެއް ލިޭބއިރުަގިއ އެ މުސާރަ ލިބޭ އެްއވެސް  ،ސަރުކާރުގެ 

ފަރާތަކަުށް އެހެން ޕެންޝަނެްއ ލިބުމަކީ ެއއީ އުސޫލީ ހަަމއިން ބަލާއިުރގަިއ އޮންނަންެޖހޭނެ އުސޫލެްއ ނޫން ކަމަުށް 

ގަބޫުލކުަރން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަީކ އަޅުގަނޑަުށް ބަލައިުނގަނެވޭ ސް ވެއަޅުގަނޑު 

ުށް ޕެްނޝަން އެބަ ލިބޭ އިނގޭތޯ. އެަތއް ބޭފުޅުންނަކައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ެއތައްމި މަޖިލީހުގަ ،އިޞްލާޙަކަުށް ވަނީ

ްއޒަތްތެިރ އިކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ . ސަކީ ހަމަ ދިރިހުރި މިސާލެއްރައީްއޒަތްތެރި އިއޭގެތެެރއިން  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަުށް މި ޕެންޝަން  .މިހެންގޮސް އެތައް ބޭފުޅުންނަަކުށް ލިބވަޑަިއގަންނަވާ. މެންބަރަުށް ލިބިވަޑައިގަންަނވާ

 ؟ތޯުފވެރި ގޮތްސާއުްނ އެއީ އިންމީހުންގެ ޕެންޝަން ކެނޑިގެންދި ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެން ތިން ލިބިގެންދާއިރުަގއި

ުށް އެބަ އެތައް ބަަޔކަމަޤާމުތަކުގައި ިތއްބަވާ އެތައް  ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދައުލަުތގެ އިސްއިއަޅުގަނޑު ހަމަ ސުވާލުކުރަން 

ސަރުކާރުެގ އޮފީސްތަުކަގިއ އެބަތިބި ޕެންޝަން ލިބިަވޑަިއގަންނަވާ އިސް ބޭފުޅުން.  ޕެންޝަން. ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ
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އިތުރަުްށ އިގަންަނވާ ބޭފުޅުން. އަދި އޭގެތިއްބެވި ޕެންޝަން ލިބިވަޑަ ފުނިތަުކގެ ިއސްވެރިންނަުށް އެބަރުކާރުގެ ކުންސަ

ރައީސް ޔާމީނަުށް ވެސް ހަމަ ކުރިން ކުރައްވާަފއިވާ ޚިދުމަތުގެ ޕެންޝަން ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ. ރައީސް މައުމޫނަުށް ވެްސ 

މާ، މި ންވީާނޔަތުގެ އިުތރުން ޕެންޝަން ވެސް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ. އެހެއިނަވާ ކުެރއްވީތީ ލިިބަވޑަިއގަން ރައީސްކަން

  ..ބިލު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީއަރުވަން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އިނިޒާމީ މައްސަލައެްއގަ .ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

 ރަޝީދަުށް. ރިޔާޟް

 

 އްސަލަ()ނިޒާމީ މަ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

 .ވަނަ މާއްާދގެ ދަުށުން 145ބެހޭ މައްސަލައެއް ިމ ނެގީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ރައީސް އަުޅގަނުޑ ނިޒާމާ އިްއޒަތްތެރި

މަޖިލީހުގެ  ،ނިޒާމީ މަްއސަލައެއް ެނގެނީ ދައްަކވާއިުރަގއިމަޖިލީހުގައި ވާހަކަުފޅު .މާއްދާގެ ދަުށުންނާވަނަ  50 ؛މި ނިޒާމީ

މިހާރު އެ . ނގާ ކަމަުށް ވަންޏާނޫނީ ުއޫސލުން ބޭރުން ކަމެއް ހިކަމަުށް ވަންޏާ.  ކަމެްއ ހިނގާ  ގަާވއިދާ ޚިލާފު

ތަކުރާރުކޮުށް ކޮުށް، ރިޕީޓްއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ އެ ެގންދަވާ ދަްއކަވަމުން ވާހަކަފުޅު

އަުށް ނިސްބަްތވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އެބަ ދައްަކވާ މިހާރު މަޖިލީހުގެ ރައީސަުށާއި އަދި ކުރިން މަޖިލީހުގެ މް.ޑީ.ޕީއެ

މިހާރު  ންމުން ދަންނަވައިފިތް ލިބޭ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑު މިތާގައި ވާހަކަަދއްކަ ނާޔައިކަން ކޮުށްފައި ތިބި މީހުންނަުށް މެންބަރު

ލިބޭނީ.  މަޤާމެއް އަދާނުކުރަންޏާއޭ ފަހުގައި ދައުލަުތގެ ެއއްެވސް އަހަރު ވުމަުށް 55ނަުށް ލިބޭނީ ނާޔަތް ލިބޭ ބޭފުޅުންއިއެ 

 ،އިއާ އީސަުށް ިލބިވަޑއިގަންަނވާ ވާހަކަމަޖިލީހުގެ ރަ  ،ލިބވަަޑއިގަންަނވާ ވާހަކަާއއި މީަނުށްޔާހާރު ރައީސް ދެން މި

ުށް ދެއްކުމަކީ ަރއްޔިތުންނަވާަހކަ  ދޮގުމިއީ ޮދގު ވާހަކަ. ންަނވާ؛ ޙުސައިނަުށް ލިބިވަަޑއިގަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުހައްމަދުއި

ން ނުރަނގަޅު ތިބި ބައެއްގެ އަނބުރަުށް މީގެ ކޮުށްފައިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ިއންތިޚާބުރައްޔި އީމަޢުލޫމާތު ދިނުން. މި އިނުބަ

މިީއ  ،ސް މިކަން ސާފުކޮުށްދެއްވަންޖެހޭނޭމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ރިޔާސަތުން ވެކޮުށްފާނެ ކަންތައްަތއް. އެހެންވީއަސަރު

އަޅުގަނޑު  .ދަނީ ވަނީ އެހެންެވގެން. ައޅުގަނޑު މިދެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އުނދަގޫ  ުނގަންނަވާ ެއއްެޗއްަކން.ލިބިވަޑައި

އޭ ގެ ވާހަކަ ހަމަ ލިބޭ އެްއޗެއް  އީމި  މީހުންނަުށް ވެސް ހީވާނީައޑުއަހާ  ،ވެސް  ުށްނަން. ެއކަމަކު މިތާ ތިބޭ ބަޔަކަހިނގައިދާ

 ...މި ދައްކަނީ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމީ  ،އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެއި ރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! ްއޒަތްތެއިޝުކުރިއްޔާ 

ހޭނެ ޑަިއގަތީމަ ދޭންޖެއެދިވަ  ،ެނގެން އޮންނަ ގޮތޭ މިދެންނެވީ  .ގޮތް ގޮާތއި ނުނެގެން އޮންނަ މައްސަލަ ނެގެން އޮންނަ

އެހެންވީމާ، . ޖެހެނީ ތަފާތު ގޮތަކަުށް ްއވަން މިކުރަންފުރުޞަުތ ބޭނުއެހެންނަމަވެސް، އެ . ންނަ މީހަކުއިރިޔާސަތުަގއި 

އެކު ދަންނަވަން.  ދެއްވުމަުށް އަުޅގަނޑު ވަރަުށް އިޚްތިރާމާތެިރ މެންބަރުން ވެސް ސަމާލުކަންއްޒަތްއިއެ ކަމަުށް ހުރިހާ 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު  މެންބަރު ިއއްޒަތްެތރި ާދއިރާގެ  އުތުރު ުކޅުދުއްުފުށީގެންދެވުމަުށް މިހާރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަުށް ނޑު އަޅުގަ

 އަރުވަން.އަުށް ފުރުޞަތުމޫސާ

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

ސަލީމަުށް ޕެންޝަން ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ.  ޢަލީ މެންބަރު އިްއޒަްތތެރި ދާއިރާގެ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފުނަދޫއިޝުކުރިއްޔާ 

 މަ ޕެންޝަން ލިބިވަޑައިގަންަނވާ ުށް ވެސް ހަމެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދައިްއޒަތްތެރި މަތިވެރި ދާިއރާގެ ، އްކޮުށްހަމައެއާއެ 

 ޕެންޝަން ލިބވަަޑިއގަންނަވާކަން މި ުށް ެވސް ަހމަ މި ބޭފުޅުންނަ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު އެދެން ީމޑިާޔގައި އި

ހަމަ . ޑުމެން ގަޫބލުކުރާ އުސޫލެއް ނޫންްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޑަބަލް ޕެންޝަނަކީ އަޅުގަނއިރައްޔިތުންނަުށް ޔަޤީންކޮުށްދޭން 

ޝަން ތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭުފޅުންނަުށް ވެސް އެ ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ޑަބަލް ޕެންއެހެންކަމުން، ދައުލަތުގެ އިްސ މަޤާމު

ތްތެރި ރައީސް. ަދއުލަތުެގ ްއޒައި ވޭވެސް ގަބޫލުުނކުރެުށް އަުޅގަނޑަ ކަމުގައި އެއީ އެކަން އޮންނަްނޖެހޭނެ ގޮތްލިބުމަކީ 

މަްއޗަުށް ިލބިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަުށް  ވުރެ ިތރީސް ހާހަުށްުނވަތަ ފަންސަވީސް ހާސް އި އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި އާމުސާރަ

ގަބޫލުނުކުެރވޭ ކަމުަގއި އަުޅގަނޑަުށް ވެސް ފުވެރި ގޮތް ސާބުމަކީ ެއއީ އެންމެ ިއންިއސާ ލިޕެންޝަންގެ ގޮުތަގއި ެއ ފަ

އުޅޭ ބިލަކީ ވަިކ ފަރާތަަކުށް އަމާޒުކޮުށް ހުުށަހެިޅގެންވާ  ްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެންަނމަވެސް، މިއަުދ ހުުށަހެޅިގެން މިއި

އްޒަތްތެރި އިކަމަކީ  ކަމަުށް ޓަކައި ހިތާމަކުރަންޖެހޭ އީ މިމި  .ވާހަކައަކީ ތީ މިއީ އަޅުގަނުޑމެން މި ދައްކާވާ ބިލަކަުށް

މެން ރަނަގޅު ވަގުުތަގއި ހުުށަހަޅާ ބިލުތަކަުށް އެމް.ޑީ.ޕީން އަުޅގަނޑު ،ަރނގަޅު ބޭނުމުގައި  ،ރައީސް. ހެޔޮ ނިޔަުތގައި 

ކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަކީ ޤައުީމ އި ފުލުހުންގެ ތެރޭަގއި ޚިދުމަތްްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސިަފއިންނާއި އަބަދުވެސް ާތއީދުކުރާނަން 

ޚިދުމަތުގައި އެ ބޭފުޅުން ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަކުރައްވާފަިއާވ ބޭފުޅުންކަން އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރާނެ. އަޅުގަނޑުމެން 

ނީ. ކޮުށްފައި ވާޚިދުމަތް އިގޭގަ ރެން ގިނަ ދުވަހު ސިފައިން އަހަރަުށް ވުވިހި އަޅުގަނޑު  .އުމަުށްދުމަތްކުރަނީ ޤައަބަދުވެސް ޚި

ފުލުހުންގެ  ،އްޒަތްތެރި ަރީއސް. ހަމައެާއއެކު އި ނގޭނެ ބޭފުޅުންނަުށް ވަރަުށް ސާފުކޮުްށ އެ އަޅުގަނޑަކީ ިމއީ ާކކުކަން އެ 

ކޮުށްފައިވާ ބޭފުޅުން. ެއުކ ޚިދުމަތް އިޚްލާޞްތެރިކަމާކޮުށްފައިވާ ބޭފުޅުންނަީކ ަވރަުށް ވެސް ހަމަ ޚިދުމަތް ތެރޭގައި

ފަހު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ދާއިރާައކުން މަސަްއކަތްކުރުމުެގ  ޚިދުމަތް ނިންމުމަުށްއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން 

ހުންނުަށް އްޒަތްތެިރ ރައީސް. ކޮބައިތޯ ިމ ޤައުމުެގ ސިފައިންނާިއ ފުލުއިުޅގަނޑުމެންނަުށް އޮންނަންޖެހޭނެ އިޚްތިޔާރު އަ
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ފުޅުންނަުށް އެ ފުރުޞަތު އެ ބޭ، އްޔާ ހެންވެއްޖެ އެ ؟ތްތެރި ރަީއސްްއޒައިފުެވރި ބައެއް ޝަރަ ،ޤަދަރުވެރި ވުރެ

ކުރުުމެގ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ކޮންމެ މަޤާމެއް ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މަޤާމެއް ައދާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ޖެހޭނެއޮންނަން

ންާނ ައޅުގަނޑުމެ އްޤުބަސް ބުނީމާ އޭގެ ބަދަލުގައިޙަ .ބަސްއްޤުޙަޅުގަނޑުމެން ބުނަނީ އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އައި ފުރުޞަތު

ލިބޭ އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ދެން ނާޔަތާިއ ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިންގެ އަޅުގަނޑުމެ ނެރެ ޞަބުދޭތެރޭގައި ޒާތީ ތަޢައް

މެން ދާނީ ހަމަ ބާރަުށް ްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑުއިައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ފަހަތަކަުށްޖެހެވޭކަުށް ެނތް  ކަނޑާލިޔަަކސް

 ިއ،އް ހިނގަޒަތްތެރި ަރއީސް. އެއީ ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރާ އުސޫލު. ޤައުުމގައި ަނހަމަ ކަންތައްތައްއި ކުރިއަުށް 

ެވއްިޓގެންދާ  ތެރެއަުށްމުޅި ޤައުމު ފަސާދައިގެ  ،މި ކަންކަްނ އަުށަގަނެ ކޮރަޕްޝަނާ، ދަޔާއިސާފަ، ޤައުމުަގއި ފިތުނަޔާއި

ޚިދުމަތްޮކުށްފައި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންނެްއ ހުންނެްއ ވެސް އަދި ކުރިން ފުލު ،ެވސް ތަން ބަލާކަުށް މި ޤައުމުގެ ިސފައިންނެއް

ކޮުށްފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ގެ ތެރެއިން ރިޓަޔަރސިފައިންގެ ތެރެއިްނނާއި ފުލުހުން .އްޒަތްތެރި ރައީސްއިވެސް ނުތިބޭނެ 

ދަ ހެއްެކއް ވަރަުށް އަލިގަ ކޮުށްދޭކަން ހާމަހިނގާމަގުަގއި ނުއީ މި ސަރުކާރު ހަމަމި ސަރުކާރުގައި މިއަދު ނެްތކަން އެ

އެ  ،ޔާތުގައި އެ ޤައުމަކަުށް ައންނާނެ މަރުޙަލާތަކާއިހަނގޭ ޤައުެމއްެގ ންނަުށް އެއަުޅގަނޑުމެ .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

ވަުރ ކުރާ ކަންތައްތަަކކީ މި އެެހންނަމަވެސް، މި ސަރުކާރުން މި .އްޒަތްތެރި ަރއީސްއި ންަތއްތައް ޤައުމުަގއި ހިނގާނެ ކަ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިން ގަބޫލެްއ ނުުކރަން ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެ ކެއްްއަގއި ހިނަގންޖެހޭ ކަންތައްތަހުޒީބީ ދުނިޔެއެތަ

ކަތްކުރީމާ އެ ތަނުން ލިޭބ މަަސއް އިޭގގައަދި ސިފައިން .އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުން ލިބޭ މުސާރަ ވެސް ކަނޑާލެވިާދނެ

ހަތުަށް ތިބީ އެ ަކންކަން ދޫކޮުށްލާފައި ފަ ނެ. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަނޑުމެން މިނާޔަތާއި ޕެންޝަން ވެސް ަކނޑާލެވިދާއި

އްޒަތްތެރި އި ަތއިގެން އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރިއަުށްދާނަން އްޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެންގެ ަމސައްކައި ދާ ގޮތަކަުށް ނޫން 

ކުރަނީ ޤައުމީ  ހޭނަން. އަޅުަގނޑުމެން މިނުޖެ ވެސް އަުޅގަނެޑއް ފަހަތަަކުށް .ޅުގަނޑެއް ބިެރއް ނުގަނޭރައީސް. އަ 

އްޒަތްތެރި އިސައްކަތުގައި އަުޅގަނޑުެމން ދެމިތިބޭނީ ޚިދުމަތެއް އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަނީ ޤައުމީ މަސައްކަތެއް. މި މަ

 ،ކޭއޯ ނާޔަތް ކަނޑާލަނީ. އިުށް ލިޭބ ދަްއކާތީ އަުޅގަނޑުމެންނައްޤުަގއި ވާހަކަޙަ ރަްއޔިތުންގެ  ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން

އަިދ  .އްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން އެ ވާހަކަ ދަްއކާނަންއިއީސް. ެއއީކީ މައްސަލަެއއް ނޫން ްއޒަތްތެރި ރައި

هللا ޤަކީ ރިޒު .ނުޖެހޭނަންކުންނެްއ ފަހަތަކަުށްަރއީސް. ކުރެވޭ އަނިާޔއަ އްޒަތްތެރިއި މިއަުށްވުރެ އިތުރަުށް ވެސް ދަްއކާނަން 

 ،ދަންނަވަނީ އްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނޑުމެން މިއި ޔާމީން ދޭ އެްއޗެއް ނޫން هللا ބްދު. ެއއީ ޢަދެއްވާ އެްއޗެއް

އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އި ުކރިއަުށްދާުށޭ  ގައިނުޑމެން މިކުރާ މަސައްކަތު އެީކަގއި ައޅުގަ އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ވަރަުށް ސާބިތުކަމާ

ފެުށީމާ ދެން ރައްޔިތުން ސަރުކާރެްއގެ ތެރޭަގއި ހިނގަން ންތައް ސަރުކާރެއް ހިނާގއިުރގައި ިމ ޒާތުގެ ހަޑިމުޑުދާރު ކަ

އްޒަތްތެރި ރައީސް. އިމެން ނިންމަން އޮތް ކަމެއް ނޫން އްޒަތްެތރި ރައީސް. އެީއކީ އަުޅގަނޑު އިންމާނީ ކަންކަން ނި

ދަނީ ވަރަުށް  ރުވެގެން މިއަުޅގަނޑަުށް މި ސަރުކާރު ތަަޞއްވު  .ރައްޔިތުންެގ ައޑު ސަރުކާަރުކން އަހަން އެބަޖެހޭ

ްއަޒތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުްނގެ އިގޮުތގައި ގެ ގަބޫލުނުކުރެވޭ އުސޫލީ ހަމަތެއްގެ މަްއޗަުށް ބިނާވެފަިއވާ ސަރުކާރެއް 
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ކޭ ނުބުނާ ގޮތުން ދިމާކޮުށް ސަރުކާރުން ބުނާ އެއްަޗކަުށް އާއެ  ވަކި ބަޔަކާ ޒާތީ ،ނެރެ ޞަބުމެދުގައި ޒާތީ ތަޢައް

ންޒަރު ްއޤުތައް ފޭރެމުންދާ މަޙަ އެ  ،އެ މީހުންގެ ަޙްއޤުތަކަުށް  އަަރިއގަނެ ،މުގައި ެދކިން ކަ އެންމެންނަކީ ގޯްސ މީހު

ކަެމއް ިމ  ެއްއވެސް ،ދުލެއްޢަ، ފެއްސާއިން ،އް އުސޫލެ ،ފެންނަނީ. ހަމައެއް ްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މިއި

 މާ، ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ވާހަކަ ރައީސް. އެހެންވީ ްއޒަްތތެރިއިކުަލވަރު ެވސް ނެތް ފެންނާކަުށް  އެ ސަރުކާރުަގއި

އެކު ކޮުށްފަިއވާ ޚިދުމަތަކީ ނިގުޅަިއގަނެވޭެނ  އަުށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާއިންގެ ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެން ސިފަ ދައްކަން މި

އްޒަތްތެިރ އި  ގުަޅިއގަނެވޭނެ ކަންތައްތަކެްއ ނޫންނި ބިފައިވާ ޝަރަފަކީ އެީއކީޚިދުމަތެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ލި

 .ދިވެހީންެގ ޙައްުޤގައި  .ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން އަަބދުވެސް މަަސއްކަތްކުރާނީ ިދވެހި ރަްއޔިތުންެގ ޙައްުޤގައި 

ގަނޑުމެން މި ދަްއކާ ވާހަކަަތކަކީ ަރއްޔިތުން ގަބޫލުނުކުރާ ތަރައްޤީ ހޯދުމަުށް ޓަކައި. އަޅު  އަުށް ާފގަތިކަމާއި ދިވެހިރާއްޖެ

ގޮތް  އްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤައުމު އޮތްއިތަކެއް ދައްކަމުްނނެއް ނުދާނަން އަުޅގަނޑުެމން މި ވާހަކަ ،ވާހަކަތަެކއް ނަމަ

ދާ ކަންތައްތަކަކީ މި ޤައުމުގެ  މި ޤައުމުގައި ހިނގަމުން މި ނގޭ.އްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެމި ޤައުމުގެ ރަ

ސް ބުނާނެ ދުވަްސ ކަންކަމުަގއި ަރްއޔިތުންގެ ބަތެރި ރައީސް. މި އްޒަތްއި  ޮއޅިފަިއވާ ކަްނތައްތަކެއް ނޫންރައްޔިތުންނަުށް 

ރައްޔިތުން ބުނާ ގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެން  އްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުން އަުޅގަނުޑމެން އިސްކުރަނީ.އިއަދި އަންނާނެ 

ފަހަތަުށް ދެވޭކަުށް. ރައްޔިތުން  އުޅެމުން މި ދަނީ. އަޅުގަނޑުެމންނަުށް ދައްކާ ބިރަކުންނެއް ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނެތް މިއަދު

އެ ބުނަނީ މި ޤައުމުގައި އިްނސާފެއް ނެތޭ. ރައްޔިތުން އެ ބުނަނީ މި ޤައުމުގައި އިންތިހާއަުށް ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ 

އެބަ އޮތޭ. ރަްއޔިތުން ެއ ބުނަނީ މި ޤައުމުަގއި ޢަދުލުއިްނޞާފެއް ނެތޭ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. މިީއ ައޅުގަނުޑ ދަްއކާ 

ކަެއއް ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއަދު ތަޤްދީރު ދިމާކުރި ގޮތުްނ މި ޕޯިޑއަމްަގއި ވާހަކަދަްއކަން ހުންނަންޖެހޭ ވާހަ

މީހަކަުށް އަޅުގަނުޑވުން ެއއީ ިއއްތިފާޤަކަުށް ވެދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑުމެން 

ގެ ޝުޢޫރު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން އިންސާފުން އެއްކިބާވެ ެއްއވެްސ މި ފާޅުކުރާ ޝުޢޫރަކީ ރައްޔިތުން

ކަމެއް ކުާރކަުށް މި މަޖިލީހުގަިއ ވާހަކަދަްއކާފަެއއް ުނވާނެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ، 

ކަމެއް ނޫނޭ. އެ އުސޫލާއި ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން  ޑަބަލް ޕެންޝަން ލިބުމަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑަުށް ވެސް ހަމަ ގަބޫލުކުރެވޭ

ދައުލަތުގެ ވެރިންނަުށް ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަުށާއި، ދައުލަތުގެ ކުްނފުނިތަކުގައި އެ ިތއްބަވާ ބޭފުުޅންނަުށާއި، މިނިސްޓަރުންނުަށް 

ާވއިރު އުނިކުެރވެްނ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އެ ލިބޭ ޑަބަްލ ޕެންޝަން ެއބަޖެހޭ އެ ބޭފުޅުން މަޤާމުގަިއ ތިއްބަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދުގެ މި ކަމަކީ ވަކި އެހެން ގޮތަކަުށް ައއިސްަފއިވާ 

ކަމަކަުށް ވާތީ މިކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ތާއީދުނުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު މި ބިލު ބަލައިގަތުމުަށް 

ޓުދޭނަން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން ހިތްވަުރ އެބަހުރި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބީ ވޯ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރާނައާއި ައޅުގަނޑުމެންގެ މާލާއި ޖާނުން މި ޤައުމަުށް ޓަކައި ޤުރުބާންވާން ތައްޔާރަުށް އިއްޒަތްތެިރ 

ކާ ބިރަކުންނެއް މިއަދު ފަހަތަުށްޖެހެވޭކަުށް ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަކަުްށ ތިހެން ދައް
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އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުންގެންާދނަން. އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ތިޔަ ޒާުތގައި ކުރާ ގޯާނއަކުްނ 

ންޖެހޭ އެއްޗެއް. އެ ޙައްޤު ފުރިހަމަވަންދެން ވާނެ އަނިޔާެއއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ނޯންނާނެ. ޙައްޤަކީ އިްނސާނާއަުށް ލިބެ

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ވާހަަކއެއް އަުޅގަނޑުމެން ދަްއކަމުންގެންދާނަން. މި ޤައުމުގެ ަރއްިޔތުންނަުށް އެނގޭ މި ޤައުުމގަިއ 

ނާކަުށް ނެތް ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮްތ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްނސާފުގެ ކުަލވަރެއް ވެސް މި ޤައުމުަގއި ފެން

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤައުމު ހިނގަމުން މި ދަނީ އެފްރިކާގެ ޖަންގަލީގެ އުސޫލުތައް ައުށަގެންފައިވާ ަޤއުމުތަކުަގިއ 

ކަންތައްތައް ކުރާ އުސޫލުން. ޙައްޤު ވާނީ ޙައްޤަުށް. އިންާސފު ވާނީ އިންސާފަުށް. މި ޤައުމަުށް ވެސް ޙައްޤު ލިބޭނެ. 

ޙައްުޤތައް ވެސް އެންމެ ފުރިހަމައަުށް ހޯދައިދެވޭނެ. އެމް.ީޑ.ޕީއަކީ ެއަކން ކުރުމުގައި ފަހަތަުށްޖެހޭނެ  ޙައްޤު ެގއްލޭ އެންމެްނގެ

ޕާޓީއެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެްނ މި ތިބީ ވަރަުށް ސާބިތުކަމާ އެކު ަރއީސް ނަޝީާދއެކު މި މަސައްކަތް ކުރުމަުށް ނިކުމެ 

އީްސ ނަޝީދުގެ އިނާޔަތް ކަނާޑލުމަުށާއި އަދި އަުޅގަނޑުމެންެގ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަުދ އިއްތިފާޤެއް ނޫން ރަ

އިންސާފުގެ ވާހަކަަދއްކާތީ އަުޅގަނޑުމެންެގ އިނާޔަްތ ކަނާޑލަން މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުމަކީ ިއއްތިފާޤެްއ ނޫން. ެއީއ 

ލުތަކެއް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ނުލަފާ، ހީލަތްތެރި، ޖައްބާރު ރޭވުމެްއގެ ދަުށުން ބަަޔކު ހިްނގަމުންގެންދާ ލާއިންސާީނ ޢަމަ

އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ވަރަުށް ސާބިތުކަމާ ެއއްކޮުށް. އަުޅގަނުޑމެން މިކަން ކުރުމަުށް ޓަަކއި ިނކުމެ ތިބީ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ވެޭއ. ތިޔަ ފާުޑގެ ބިލެއް ދައްަކިއގެން އަުޅގަނޑުމެން ފަހަތަކަުށް ުނޖެއްސޭނެ. ައޅުގަނޑުމެން މި ބުނަނީ އިންސާފު ބޭނުން

އިންސާފުގެ ތެެރއިން އަުޅގަނުޑމެން ބޭނުންވާ ކަންތައް އަުޅަގނޑުމެން ހާސިލުކުރާނަމޭ. މި ޤައުމުަގއި މި ޤައުމުގެ ުޒވާން 

ޖީލު މި ދަނީ ބަދަލުވަމުން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމ ޖީލާ އެްއކޮުށް ައޅުގަނޑުމެން މިއަުދ މަސައްކަްތކުރަމުން މި ދަނީ. 

ދާ ކަންތައްތަކަީކ މިއަދު ދުނިެޔ ގަބޫލުކުރާނެ ކަންތައްތަެކްއ ނޫން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ޤައުމުަގއި ހިނގަމުން

އެކަންކަން އެބަޖެހޭ ސަރުކާުރން އިޞްލާޙުކުރަން އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އިޞްލާޙުނުކުރާ ހިނދެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން މި 

ނޑުމެންނަކީ ކަްނކަމުަގއި ފަހަތަުށްޖެހޭނެ ބައެއް ނޫން. ވާހަކަދެްއކުމުަގއި ދެމިތިބޭނަން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ގަދަ ހިތްވާރާއި ޢަޒުމާ އެކީ މިކަން ުކރުމަުށް. އަޅުގަނޑުމެްނގެ އިާނަޔތެއް ކަނޑާލުމަކުންނެއް އެ 

ޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ ހިސާބުންނެއް އަޅުގަނޑުމެްނެގ އަނގަެއއް ބަންދެއް ނުކުރެޭވނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައުޅގަނ

ޤައުމުގެ ޙައްުޤގައި. ޤައުުމގެ ދިފާޢުގައި. ޤައުމުގެ ކުރިމަުގަގއި. ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަުށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން 

 ގޮވާލަނީ ތި ބޭފުޅުން ހިތްވަރު ދެރަނުކުރައްވާުށޭ. އަުޅގަނޑުެމން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި އަިނޔާވެރިްނގެ މައްޗަުށް ކާމިޔާބު

ހޯދާނަމޭ. މި ޤައުމު ދާނީ ކުރިއަުށް. މި ޤައުމުން ބޭކާރުވެގެްނދާނީ ޙައްޤާއި ނާއިންސާފާއި އަނިާޔގެ ތެރޭގައި ފެތިފަިއވާ 

ސަރުކާރު، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ސަރުކާރަކީ އިންސާފުން އެްއކިބާެވ، މީހުންނަުށް އަނިޔާކުރުމުަގިއ 

ގެ ކުރިަމގުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މި ދަނީ هللاރި ަރއީސް. އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ސަރުކާެރއް ިއއްޒަތްތެ

 .العالمين الحمد هلل رب  و. ކުރިއަުށް. ކާމިޔާބު ލިބޭނީ ޙަްއޤުގައި ތިބި ބަަޔކަުށް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ދޫކުޑަހުވައަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ޢާމިރަ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

)ސިފައިންގެ ގާނޫނު( އަުށް މިއަދު ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާަޙީކ  2008/1ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ަގބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ގާނޫނު ުވޖޫދުކުރެވުނުއިުރގައި ވެސް އޮްނނަންޖެހޭނެ އިބާރާތެއް ކަމަުށް  ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ސަބަބަކީ، އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި ބިލު ހުުށަހެޅުމުން މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަުށް ގިަނ 

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ޤައުމީ ވިްސނުމުގައި ކަެމއް ސިފަކުރާީތ ގޮތްގޮތަުށް އެިކއެކި ބޭބޭފުޅުން ވާހަކަދަްއކަަވއިފި. ައޅުގަ

ކޮންގޮތަކަުްށ، ކޮން އިބާރާަތުކން އޮތީމަތޯއޭ؟ ޤައުމީ، ަޤއުމީ، ޤައުމީ ޖަހާފައި އޮތީމަތޯއޭ؟ ނޫނިއްޔާ ެއކަމަކުން މުޅި 

ނޑު ހަމަގައިމު ވެސް ގަބޫލުކުރަނީ ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ލާބަާޔއި މަންފާކުރަނިވި ގޮަތކަުށް މާނަކުރެވުނީމަތޯއޭ؟ ައޅުގަ

ގަިއ ލުގެ ދެވަނަ ޕެރެގެރާފު މިއީ ޤައުމީ ވިސްނުމުަގއި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލެކޭ. އެހެން މިދެންނެވި ކަމަީކ، މި ބި

ފައިްނެގ އެކު ސި ޝަރަފުވެރިކަމާ ،އަދި އެހެންނަމަވެސް ދީފަ. ވަނީ އިނާޔަތާއި ޕެންޝަންދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ަވޒީރަުށް

އެކު އެ މުއްދަތުަގއި  ކުާރ ސިޔާސީ މަޤާމެއް އަދާކުރަްނ ފެުށުމާވެފައި ހުރި ީމހުން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުވަޒީާފއިން ވަކި 

. ތިާޔޒުތައް ުނލިބޭނެ ކަމަުށް ބުނާބުނުމެއްމީހަކަުށް މި ގާނޫނުގެ ދަުށުން ލިބިދޭ އެންމެހައި ޚާއްޞަ އިނާޔަތްތަްއ، އިމް އެ

މިކަން ކުރިމަތިވި ކޮންމެ މީހެއް، އެީއ ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ތެރެއިްނ  ުށް އަމާޒުވަނީ؟ންތޯ ވަކި ިދމާލަކަމީގައި ކޮްނގޮތަކު

.ޑީ.ޕީގެ ބޭފުަޅކަުށް ވިޔަސް މީތި އެބަ އަާމޒުވޭ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ބޭފުޅަކަުްށ ިވޔަްސ، އެމް.ޑީ.ޭއގެ ބޭފުޅަކަުށް ވިަޔސް، އެމް

ވަކި ދިމާލަަކުށް އަމާޒުކުެރވިގެން ކުެރވޭ  ،ަވިކ ވިސްނުމަކަުށް އީވޭ މިއަޅުގަނޑަކަުްށ ގަބޫލެއް ނުކުރެ  އެހެންވެއްެޖއްޔާ

ދައްަކވައިފި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނުަށް ޒަތްތެރި މެންބަރުން ާވހަކަފުޅުކަމެއް ކަމަކަުށް. ދެން ބަެއްއ އިއް 

ެއއް ބިލަީކ ބޮޑު ލީފު އުފުލަންޖެހުނު އެންމެ އިނާޔަތް ލިބޭ ވާހަކަ. ައޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަުށް ެއކަމެްއގެ ތެރޭގައި ަތކު

އަނިޔާކޮުްށ، ރޯނާގަންނަވާފައި އޮތީ ވެސް އަުޅަގނޑު ގަިއަގއި. އެ ބިލުަގއި ، ނެވި ބިލު. އެންމެ ގިނައިން ތަޅައިމިދެން

ލިބޭއިރުަގިއ ވުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭ އެއްޗެއް ލިބެނީ ވެސް. އަދި  އަހަރު 55އޮންނަނީ  ވެސް ބަޔާންކޮުށްފައި މި

އް ޫނން. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ކަމުގައި ވަންޏާ ލިބޭ އެއްޗެވެސް ތަނަކުން ޕެންޝަނެއް ލިބޭވެސް ދައުލަތުގެ ެއއް 

އުސޫލުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިާޔުޒގެ ގާނޫުނގައި ެވސް ބަޔާންކޮުށްފައި އޮތް ެއއްެޗއް އޮޅުވާަލިއގެން މި މަޖިލީހުގެ 

މު މަސައްކަތްތަެކްއ ުށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް މުހިއްކަދެއްކީމަ ވަަރުށް ދެރަވަރު. އަދި ހަމައެާއއެކު މިތަނަމެންބަރުން ވާހަ

ގޮތުަގއި ސިފަކުެރވޭ  ގެކޮުށްފައި ތިބި ބަޔަީކ ިތމާމެން އަމިއްލައަުށް ނުުކޅެދޭ ބައެއް ކުރުމަުށް ޓަކަިއ ރަްއޔިތުން ިއންތިޚާބު

މިވަގުތުން މި ވަގުތަުށް މަޖިލިސް ދޫކޮުށްފައި ވަޑަިއގަްނނަވާުށޭ. މި ތަން ނުކުޅެދިއްޖެ  ޅުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ ހަމަބޭފު
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ހާލަތަކަުށް އަތުވެއްޖެ ނަމަ، ދެން ޤައުމުގެ ހާލަތު އޮންނާނީ ކޮންގޮތަކަުްށކަން ހަމަގައިމު ެވސް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އެ 

ާސފުބަހުން ބަޔާންކޮުށްފައި އެބައޮްތ. އެހެންވީމާ، މި ތަނުަގިއ  މައްޗަުށް ތަބާވުން ާލޒިމްކޮުށްފަިއވާ މި ދުސްތޫރުަގއި ވަރަުށް

ހުުށަހެޅޭ ބިލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިުރގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ކިާހވަރެްއ ވީމަތޯއޭ ޤައުމީ ވިސްނުްނ 

ޙުކުރުމަކީ މި ގާނޫނުހަދާ އަޅުގަނޑުމެން އިސްކުރާނީ؟ ަކމެއް ރަނގަޅަުށް ކުރެވިަފއި ނެތް ކަމަުށް ވާނަމަ، އެކަން އިޞްލާ

މަޖިލީހުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މެންޑޭޓު. އެހެންވީމާ، ެއކަްނ ކުރުމަުށް ޓަކައި ގާނޫނުަތއް އިޞްލާޙުކުެރވެމުންދާއިރުަގއި 

ޭދ މީގައި ެއކި ފަހަރު އެކި މީހުންނާ ދިމާލަުށް އަމާޒުވެގެންދިޔުަމކީ އެއީ ގާނޫނުގެ ރޫހު. ުކޑަުކދިންނަުށް އަމާޒުކޮުށްގެން ހެ

ގާނޫނެްއގައި ުކޑަކުދިންނަުށް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ތަނުގަިއ ހިނގައްޖެ؛ އެ ދުަވސްވަަރީކ ކޮން ދުވަސްވަެރއްތޯ؟ އެ 

ދުވަސްވަަރކީ ކުަޑކުއްޖަކަުށް ަވރަުށް ލާއިންސާނީ ގޮތުން އަނިޔާތަކެއް ލިިބގެންދިޔަ ދުވަްސަވރަކަުށް ވީތީވެ ިސކުނީޑގަިއ 

ކަމެއް ދިމާނުވާނެ ގޮތަކަުްށ ގާނޫނު ހެދިގެންދިޔަ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން  އެކަން ބާްއވަިއގެން ދެން އެަފދަ

ހިނގައްޖެ. އެހެންވީމާ، ެއއްޮގތަކަުށް ވެސް އެހެން ވިދާޅުނުާވުށޭ. ގާނޫނުތަކުގެ ތެރޭަގއި ހުރި އުނިކަންތައްތައް ޙައްލުކުރަްނ 

ހޭނެ ކަމެއް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އޮތީ އާދައިގެ މަޤާމުތަކާިއ މަސައްކަތްކުރުމަކީ ހަމަަގއިމު ވެސް މި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެ

ޒިންމާދާރު މަޤާމުތަކުގެ ވާހަަކ ދައްކަން. ދެްނ އަުޅގަނޑުެމން އޮތީ އާދަިއގެ މަޤާމުތަާކއި ޒިންމާދާރު މަޤާމުތަުކގެ 

އް ައޑަކުން ދެެކވޭ ވާހަަކެއއް، ވާހަކަދަްއކަން. ކުަޑކުޑަ ނަޒަަރކުން އަުޅގަނޑުމެން ހިނގާ ިވސްނާލަމާ. ވަރަުށް ގިނައިން އެ 

 128ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުްށފައިވާ ބޭފުޅެްއގެ އިނާޔަާތއި، ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަުމގެ ާވހަކަ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އްެޖ ވަނަ  މާއްދާގައި މި ބަޔާންުކރަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކު ކުުށްވެރިނުވެ އެ މަޤާމުން ވަކިވެ

ނަމަ، ކުުށްވެރިނުވެ އެ މަޤާމުން ވަކިެވއްޖެ ނަމަ، އެ މީހަކަުށް ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަން. ކުުށްވެިރވުމަކީ މި 

މާއްދާ ރުހޭ ކަމެއްތޯ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންެޖހޭ. އަދި ހަމައެއާިއއެކު ޒިންމާދާރު މަޤާމުގައި ދައުލަތުގެ 

އި ފަހުގަ ކުރުމަުށްގެން ތިބޭ ފަރާތްތަަކުށް ރިޓަޔަރކުރުމަުށް ބޮެޑތި ހުވާކޮުށްން ކަންތައްތައް ރަްއކާތެރިސިއްރާއި އަދި އެހެނިހެ

މިއަދު ވިސްނަންޖެހޭ.  ކޮން ގޮތަކުްނ އޭަނައުށް ދެވޭ އެްއޗެއްޯތ އަުޅގަނުޑމެން ،ހުރެއެދޭ އިާނޔަތަކީ ކޮންސަބަބަާކ 

އެޅޭނެ އުސޫލުތަެކއް އޮތުަމކީ ެވސް ހަރުކަުށި ފިޔަަވޅު  ގައިމުއި ހަމަދުގަމެ ފަދަ ކަންކަން ކުރާ ފަރާތްތަކާއެ، އެހެންވީމާ

 ތަފާތު ، ުށް އަުޅގަނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާކަމަ އެއީ ަޤއުމީ ނަޒަރަކުން މި ަމޖިލީހުގެ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް

ދާއިާރެގ ވާނީ ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ތެރޭަގއި ވާހަކަަދއްާކއިރު ދެންމެ އަޅުގަނޑު ދަންނަނަޒަރަކުން އަުޅގަނޑުމެން މީގެ

 ދިަޔއީ. އެ  އެ މަނިކުފާނު ވާހަކަދައްަކވާފައޭ ޚިލާފަުށް އެ ވަނަ މާއްާދގެ ޫރހާ 75އަސާސީގެ ނޫނުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާ

އްަލއަުށް މަނިކުފާނު އަމި ތު ހިމެނޭ ކަމެއްގަިއ ޭއގެ ިދފާޢުގައި ވާހަކަެއއް ނުދެްއކޭނެ. އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ މަޞްަލޙަ

ވަަޑިއގެންނެވީ.  ގިނަ ޒާްތޒާތުެގ ވާހަކަތަްއ ދައްަކވާފައި އެ އިމޯޝަނަލްެވ ވަރަުށް  ،ޭއގެތެރެއިން ޭބރުވެ ،އިޢުތިރާފުވެ

ކޮބައިކަން އަިމއްލަ މަޞްލަޙަތަކީ. ކޮބައިކަން ަޤއުމީ ، ރަްއޔިތުންނަުށް މިއަދު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އެހެންވީމާ

 . ތަކީ. ޝުކުރިްއޔާމަޞްލަޙަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަުރ އަުރވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއް ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ުށް. އަނާރާ ނަޢީމަ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ބެހޭ ދާ ސިފައިންގެ ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލާ  ޑުމެން ވާަހކަދައްކަމުން މިޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! މިއަދު ައޅުގަނ

. ނޫނީ ންޝަންތައް، ޑަަބލް ޕެންޝަން ލިބެންއަުޅގަނޑު ވެސް ާތއީދެއް ނުކުރަމޭ ޕެ ،ގޮތުން އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ

މިގޮތަުށް ، ވާ އިބާރާތް ުށަހެޅިފައި މިބިލު ހު މި ،ދިޔުން. އެހެންނަމަެވސްންދޭ އިނާޔަތްަތއް ަޑބަލްވެގެންސަރުކާރު

 އެ  ،ނަމަ ބުކުރާ ސިޔާސީ މަޤާމަކަުށް އައިއްސިނަވަން. އެއީ ހަމައެކަނި އިންތިޚާނުކުރެވޭ ާވހަކަ ދަންއަޅުގަނޑަުށް ތާއީދު

އޮތީމަ ކަ ލާ ވާހަހުރި އިނާޔަތްަތއް ކަނަޑއި މުގެ ގޮތުން ދެވިަފއިވަޒީާފއިން ޝަރަފުވެިރކަ، ހުރި  މީހަކަުށް ކުރިން ދެވިފައި

އުުޅްއވާ  ހުރި ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުަގއި މިހާރު ވެސް އެބަ އްޔަްނކޮުށްފައިދަންނަވަން. އެއީ ޢަ ނުކުރެވޭ ވާހަކަ މިކަމަުށް ތާއީދު

އެީއކީ އެންމެ އިންސާުފވެިރ ، ުމސާރައިގެ އިތުރުން. އެހެންވީމާ ވަރަުށް ގިނަ ބޭފުޅުން ހަމަ އެ ިއނާޔަތްތައް ވެސް ލިބޭ އަދި

އް މިފަދަ ކުރާއިރު ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭންތަކެބޫެލއް ނުކުރަން. އަދި ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަުށް ރިޢާޔަތްުޅގަނޑު ގަުށް އަގޮތް ކަމަކަ

ން ދިރާސާކުރައްާވއިރު އަުޅގަނޑު އެދެން ބިލު ކޮމިޓީ ބޫލުކުަރން. މިކަންކަމުަގއި އެކުަލަވއިލަންޖެހޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަ

އިނާޔަތްަތއް ެވސް ތަކުރާރުާވ ބޭފުޅުންެގ ހުރިހާ އެންމެނަުށް ވެސް ެއއް  ،ެވސްހަމަ އެގޮތަުށް ހުރިހާ އެންެމންގެ 

 މިހާރުގައި ދިމާވަމުންދާ ވަރަުށް އިޫބލުކުރަނީ. މިހާރު އަސްލުގަެރވެންޖެހޭނެ ކަމުަށް އަޅުގަނޑު ގައުސޫލަކުން ކަންތައް ކު

ވާއިރަކަުށް އެކަމަުށް ބިނާކޮުށް ގާނޫނެްއ  ހަމަ ކަމެއްވަކި ބަޔަކަުށް ބިނާކޮުށް ގާނޫނުތަކެްއ ހެދުން.  ބޮޑު މައްސަލައެއް މިއީ

ގޮތަކަުށް. ނޫނީ މުޅި  އައިސްދާނެ. އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ މުސްތަޤުބަލުގައި ކަންަތއްތައް ެވގެންދާނެ

ތަކެއް ން ކުރާނެ އަސަރުތަކަކަުށް. އަދި ޕްލޭންތަކެއް ެވސް އޮންނަންޖެހޭ. ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭންމުޖުތަމަޢަުށް އޭގެ

މު ކަމެްއ ޔުމަުށް ޓަކައި ެއއީ ވަރަުށް މުހިއްރަނގަޅަުށް ދި ސިސްޓަމު، ެލވިފައި ޮއެވގެން ޤައުމުގެ ކަްނކަންއެކުަލވައި

ންބޮުޑާވ ކަ ހުރިހާ ކަމަކަުށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި މި، ނޑަުްށ ފާހަަގކުރެވެނީ. އެހެންވީމާކަމުގަިއ އަުޅގަ

ނުކޮުށް ހުިރހާ އެންމެނަުށް ވެސް ހަމަހަމަ ވަިކ ދާިއރާއެއް އިސްތިސްނާޓްވުުމގައި ޕެންޝަްނތައް ރިޕީކަންބޮޑުވުންތަކަުްށ، 

 ކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް. ދާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު އުއްީމދުއުސޫލަކުން މިކަން ކުެރވިގެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ތެިރ އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުުީށ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް ރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފު

 ުށް. މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަ

 

 ކުޅުދުއްފުުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ބިލުގެ ސަބަބުން މިހާރު  ލުމަކުންނެއް ދޭހައެއް ނުޭވ މިބިލު ބަލައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑަކަުށް މި

 ބިލު ބުނާ  ގެންދަވާ ެއއްެވސް ބޭފުޅަކަުށް އެްއވެސް އަސަެރއް ކޮުްށފާނެ ކަމަކަުށް. މިއިނާޔަތް ލިިބވަަޑއިގަންަނަވމުން އެ

ކުރާ ދުވަހުން ން ފަުށާނީ ގާނޫނު ފާސްވެ، ތަސްީދގުކޮުށް ިދވެހި ސަރުކާުރގެ ގެެޒޓުގައި ޝާއިޢުމަލުކުރަބިލަުށް ޢަ ގޮތުން މި

އަބަދުވެްސ ާގނޫނުތައް ހިނގާނީ  ،ންނޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވިސްނިފައި އޮންނަ ގާނޫނީ އުސޫލެއް ކަމަުށް ބެލެވެނީފެުށިގެ

އެ ފަހަތަކަުށް ނުހިނގާނެ  .ުށް އުފެދޭ ކަންތައްތަުކގެ މައްޗަުށް ކަމަުށްއެ ގާނޫނެއް ތަސްީދގުކުރާ ުދަވހުން ފެުށިގެން ކުރިއަ

ވޭ، ކޯޓުން ވެސް ކަނޑައަުޅއްވާަފއި އޮ  މްްއ އުސޫލު ސުޕްރީުށް ބާރު ލިބިދޭ އެކަމަުށް. އަޅުގަނޑުމެްނގެ މި ވިސްނުމަ

ވަނަ އަހަރު ރައީްސ މައުމޫން އިތުރު ދައުަރކަުށް  2008ބޫލުކުެރވެނީ މިސާލަކަުށް އޮންނަ ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ގަ

ކޯޓަުށް އެންމެ ފުރަތަމަ  މްސުްޕރީޮބޑު ދެބަސްވުމަކަުށް ގޮސް  ކުރިމަތިލައްވަން ކަނޑަެއޅުްއިވ ހިސާބުން ފެުށިގެން ވަރަުށް

 ފަރާތުން  މައްސަލަ ހިމެނޭ. އެމައްސަލައިަގއި ވެސް ދެ އަލަުށް އުފެދުނުއިރުަގއި ހުުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭަގއި އެ

އްެގ ނޫނުއަސާީސއެ އޭުރަގއި އޮތް ޤާ، ކޯޓުގެ ޙުކުމުން އެނގުނީ މްފަހު ސުޕްރީ ވެސް ވަރަުށް ބާރުހުރި ވާހަކަަތެކއް ދެކެވުމަުށް

އަހަރުގެ ޖުމުލަ  30ތަކެްއެގ ދަުށުން ނޫނުއަސާސީހުރި ޤާ ުށް ހުރި؛ އޭގެ ކުިރއަ އަހަރު ވަންދެން، އޭގައި 30ދަުށުން 

ދައުރު ަހމަވެއްޖެ ކަމަކަުށް ނުބެލެވޭނޭ.  ކުރައްވާފައި ވީކަުމގައި ވީނަމަވެސް ދެަދއުރު މަތީން ޚިދުމަތް ތަކަުށް އެކިމުއްދަ

ެއ  ދައުރު ހަމަކުރީމައޭ މަޤާމަުށް ކުރިމަތިލަިއގެން ދެ ނޫނުއަސާސީގެ ދަުށުްނ އެންދާ ޤާމިހާރު މި ހިނގަމު، ސަބަބަކީ

އްޗަުްށ ބިނާކޮުށް ރައީްސ މައުމޫނުަށް ސަބަބުެގ މަ ަދުއރުގެ ލިމިޓޭޝަން އަންނާނީ. އެއީ. އެ  ބުނާ ދެ ގާނޫނުަގއި އެ

 ލާއިރު އަުޅގަނޑަުށް ހީވާމާއްދާ ބަލައި ުށް މިއަޅުގަނޑަ، ކުރިމަތިލެއްވުނީ ވެސް އާ ޤާޫނނުއަސާސީގެ ދަުށުން. އެހެންީވމާ

 ،ގޮތުން އަސަެރއް ނުކުރާނެ. ދެވަނަ ކަމަކީ  އޮތް ބިލު މި އްގެ މަްއޗަުށް މިއިނާޔަތް ިލބެމުންދާ ބައެ ގޮތުން މިހާރު އެ

ރި ތަފާތަީކ ދޭތެރޭގައި ހު ން ވިސްނާލަން އެބަޖެޭހ ރިޓަޔަރކުރުމާިއ ރިަޒއިންކުުރމާދަނޑިވަުޅގަިއ ވެްސ ައޅުަގނޑުމެ މި

ފަހު ދުވަހު ޓަސްލާފައި  މައްސަަލއަކީ ަވރަުށް ތަކުރާރުކޮުށް ދިމާވަމުްނ އަންނަ މައްސަލަެއއް. އެްނމެ ކޮބައިތޯ. މި

އިސްތިޢުފާދެމޭ ކިޔާފައި ިދޔައިމަ، ުނވަތަ ތިމަންނަ ރިޓަޔަރކުރަން ބޭނުމޭ ކިޔާފަިއ ކުއްލިައކަުށް ތިމަންނަ މަޤާމުން 

ުތގަިއ ގާނޫނީ ޮގތުން ވެސް ދެ މަފްހޫމެއް؛ ގޮޔަރވަނީތޯ. އަުޅގަނޑަުްށ ހީވާ ރިޓަ އޮޓަމެިޓކުން އޭނަ ދިޔައިމަ

 އް އޮވޭ ކަންނޭނގެ. ރިޒައިްނކުރާ ކަމަުށް ރުމުގެ ތަންޮކޅެްއ ދިގު ޕްރޮސެސެކުރިޓަޔަރކުރުމާއި ިރޒައިންކުރުާމ. ރިޓަޔަރ

، ތިޔާުރގައި ުކރާ ކަންތައް. އެހެންނަމަވެސްޚްކަމަކީ ެވސް އަމިއްލަ އި ދެ .އޮންނަ ޕްރޮސެސް ކުަޑވެދާނެ. ތެދެއް ވަންޏާ

މަޤާމަކަުށް ކުރިމަްއޗެްއ ނުލެވޭނެ.  ހުރެ ކުރީމަ އަންނަ ނަތީޖާތައް ތަފާތު. ެއއީ ދެން ޭއނައަުށް އެާތގައި ރިޒައިން
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ވުރެ މަީތ އެއަުށް  ،ވިޔަސް އެއަުްށވުރެ ދަުށް މަޤާމަކަުށް ވެސް ވަންޏާ އޭނަ މަޤާމުން ވަކިވި ކަމަުށް އިސްތިޢުފާދީފި ކަމަުށް

އެ ، ވާނަމަނަމަވެސް ރިޓަޔަރޮކުށްފި ކަމަުށް ކުެރވިދާެނ. އެހެންސާގެ މަސަްއކަތްމަޤާމަކަުށް ވެސް އެ މުައްއސަ

ވަކި ހަމަައކަުްށ  . އެކަން ކުރެވެނީ ވެސް އުމުރުގެާސރވިސްއިން ޅި މުއަްއސަސާއިން. އަދި ޕަބްލިކުކުެރވޭނީ މުރިޓަޔަރ

މަތްތަކެއް ކޮުށްގެން. ވެގެން. ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތެއް ވަންެދން ޚިދު އަހަރު 65އަހަރު ެވގެްނ ނުވަތަ  55 .ގޮްސގެން

ްނޖެހޭހެން އަޅުގަނޑަުށް ީހވަނީ. ގައި ހުިރ ތަފާތު އަުޅގަނޑު ބަލައިލަދޭތެރޭ  އެހެންވީމާ، ރިަޓޔަރކުރުމާިއ ރިޒައިންކުރުމާ

 ވެސް ޖެހޭ އެއްެޗއް ަގއި ކޮންމެހެން ލިޔަންގާނޫނު މިއީ، ތިންވަނަ ނުކުތާއަކަުށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ޮއންނަނީ ވަޒީރަުށް ދޫކޮުށްލާފަ.  ތިޔާރު މިނޫނޭ. ސަބަބަކީ، ހަމައެކަނި ރިޓަޔަރކުރުމާ ބެހޭ ަގވާއިެދްއ ހެދުމުގެ އިޚް

ވެްސ މިކަން އޮންނަނީ މިހެން. ސިފައިންގެ ގާނޫނުަގއި ވެްސ މިކަން އޮންނަނީ މިހެން.  ފުލުހުންގެ ގާނޫނުގައި

ސިފައިްނގެ ގާނޫނުންނާއި ؛ ަގވާއިުދަގއި ތްގަނޑަކަުށް ތިމާގެ ދެ ުއޫސލެއް ދެ ގާނޫނުަގއި ވެސް ގެެނއްސަ އޮންނަނީ. އެގާ

ހަމަތައް ކަނޑައަާޅފަ. އެހެންވީމާ، ޭއގެ ދަުށުން  ލިބިގެން ހަދާ ގަވާއިދުަގއޭ ހުންނަންޖެހެނީ އެފުލުހުންގެ ގާނޫނުން ބާރު

ކަނޑަެއޅީމަ އެކަްނ  ގަާވއިދުަގއި އަދި ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ލިބޭނެ ގޮތެއް އެ ރިޓަޔަރމެންޓް މާނަކުރާ ގޮތާއި،

ން ަވޒީރަުށް ދީފަިއ . އަުޅގަނަޑކަުށް ނޭނެގ ކީްއވެގެން ކަމެްއ ގާނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައި އޮންނަ ގަާވއިދަކުފުދެއޭ

، ންޖެހޭ ސަބަބެއް. އެހެންވީމާކޮލިފިކޭޝަން ގެންނަ ޔާެރއް ބޭނުންކުރުމުގެ ހަމަތައް އަލުން ގާނޫނުަގއި އެއޮންނަ އިޚްތި

 ުނކުތާ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވާީތ ދަންނަވާލީ.  3އަޅުގަނޑު ހަމައެކަނި މި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި އަރުވަނީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. މަދު ޢަބްދުލްކަރީމަމެންބަރު މުޙައް

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މި  އަުށް ހުުށަހެޅިފައި މި އޮތް 2008/1 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު

 ބިލެއް ނޫން. ެއއީ މި 2ބޭފުޅުންނަުށް ެއކަނި ައމާޒުކޮުށްގެން ހުުށަހެޅިފައި އޮތް  2ގަންަނވާ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައި 

އަސަރުކުރާނެ ކަމަުްށ  ބިލުގެ ސަބަބުން ކުރާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް މިއުމީ ދިފާޢީ ބާރުގައި މަަސއްކަތް ވަގުތު މުޅި ޤަ

ބަިއވަރު  ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ވަރަުށްުއމަުށް ޚިދުމަތްތެރޭަގއި ވެސް ޤަ ޭބފުޅުންގެ  ބޫުލކުރަނީ. އެއަޅުގަނޑު ގަ

ސަރުކާރުގެ ޖައްބާރުކަްނ  ޮބޑަުށް މި ތަުނގައި ވަރަުށް ުށް އޮތްބޭބޭފުޅުން ެވސް ކުިރއަ  މި، ިތއްބެވި. އެހެންީވމާ ބޭފުޅުން އެބަ

ބޫލުކުރަނީ. ޙަޤީޤަުތގަިއ ގަނޑު ގަވެސް ނަގާނެ ކަމަުށް އަޅު  ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުްނގެ އަމިއްލަ ހިތަުށް ބޮޑަުށް އެ ވަރަުށް

ލާ ވާހަކަ އޮތީމަ ފާހަގަކޮުށްލަްނ ގޮތުން އިާނަޔތްތަކާއި އިމްތިޔާޒުަތއް ކަނޑައި  އޮތް އޮތް ިއޞްލާޙު މި މިހާރު ހުުށަހެޅިފައި މި
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ްއޒަތްތެރި މެންަބރުން ކަމުގަިއވާ ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އި  2ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ  މަޖިލީހުގައި މި، ބޭނުންވޭ

. އަދި ހަމައެާއއެުކ އަހަރުގެ ިދގު ޚިދުމަތް އިނގޭތޯ 21ފަސްޓް ލެފްޓިނެންޓްކަން  ،މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 

ތުގެ ދުމަބޭފުޅުން ޚި ކޮުށްދެއްވާފައި ހުރި ބޭފުޅެއް. މި ޚިދުމަތް އަހަުރގައި 32ބްރިގޭިޑއާ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމްދީދީއަކީ 

ކުރިމަތިލައިެގން ހޯދާފައި ހުރި ކުލަތައް،  ވާންތަކާދުފުެވރިކަމާއި ިއއްޒަާތއި އަދި ބޮެޑތި ޢުމުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ޝަރަ

ުށް އަުޅގަނޑު ގެނެވޭނެ ކަމަކަ ލީހަކުން ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުންމަޖި ބޭފުޅުންނަުށް ނޭޅުވޭނެ ގޮތެއް މި ކުލަބަރިތައް އެ

ބަިއވަުރ  އެުކ ވަރަުށްރަުށް ވަރަުށް ާނއިންސާފުެވރިކަމާ ީނ ވަދަ ބޫެލއް ނުކުރަން. ފެނިގެން މިއެްއގޮތަކަުށް ވެްސ ގަ

މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ  ތަން. ކޮންމެ ފަހަރަކު އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރަކު ތެދުވެ އެއްޗެކޭ ބުާނއިރަުށް މި ކަންތައްތަެކއް ކުރަމުންދާ

ރައްޔިތުންނަުށް. މިއަދު  ން ދިވެހިއޮތީ ދިމާލުަށް ފެންނަ  ހަދަނީއޭ ބުނާއިުރަގއި މިޅަކު ތެދުވެ ހަމަ ފާޅުގައި ދޮގުވެސް ބޭފު

 ކުރި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ބޭފުޅުން  އެ އޮތީ، ސިފައިންގެ ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙެއް ހުުށަހެޅިފައި މިއޮތީ،  ހުުށަހެޅިފައި މި

ނުަށް ބޭފުޅުން ސިންގާ ހުސްކަމަކަުށް ައއީ ިއނގޭތޯ. މިހާރު އެންޝަން ކަނޑާލެވޭނެ ކަމަުށް. ބޮޑުބޭފުޅުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ ޕެ 

 ބޭފުޅާއަކަުށް ދަނީ ފުރަތަމަ ދައުރު. އެ ދީދީ ފުރަމުން އެވެސް އިބްާރހީމް ގައިމުހަމަ ،ވަގުތު މަޖިލީހުގައި ފުރަުމންދާ މި

ދާ ހުރިހާ ބިލެއްގައި ވެްސ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅެމުން އެއީ ކަނަޑއެިޅގެން ޮދގެއް. މި، ޕެންޝަނެއް ނުލިބޭނެ. އެހެންވީމާ

ތަން. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް އެބަފެނޭ ސިޔާސީ  ދަނީ ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާުފ ެގއްލިގެންދާ ގެން މި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނި

 ސިޔާސީ މަޤާމު ފުރުއްވަމުންދާ ؛މަޤާމުތަކުގައި ކުންފުނިތަުކގައި ވަރަުށް އިސްމަޤާމުތަުކގައި ވަަރުށް ބައިވަރު ބޭފުޅުން ވަޒީފާ 

 2މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ އިދިކޮޅު  ހަމައެކަނި މި ނުލާބޭފުޅުންނަުށް ލިބޭ ޕެންޝަން ކަނޑައި ތަން. އެ

 ހަމަގައިމު ވެްސ މިބޭފުޅުން  މެންބަރުންގެ އިނާޔަތް ކަނޑާލަން ލުމަކީ އެ  2ނުކިޔާ މެންބަރުންނަުށް، ސަރުކާރަުށް ސަނާ

ބޭފުޅުން ދައްކާ ވާހަަކއަކީ  ބޭުފޅުން ބުނާ ެއއްެޗއް ނޫން. އެ  ކުރަމުން އަންނަނީކީ ހަމައެކަނި އެމަޖިލީހުގައި ަވކާލާތު

އާއި އެހެން ޑިޔޯަތކުންނާއި އޯޑިޔޯަތކުންނާ ފެންނަ ވާހަކަ. ސިހުރުހަދާ ވާހަކައި އަިދެވސް އެހެން ވީތަުކގަޔާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

 ކުރާތީތޯ އެބޭފުޅުން ވަކާލާތު ފެނިފައި ހުްނނަ ވާހަކަތައް. އެކަމަުށް އެ ،ވާހަކަތަަކކީ އެހެން ދިމަދިމާލުން އިވިަފއި

ވީހާތަނުަށް  މި  ،ދަނީ. އަދި އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން ބޭނުން ބޭފުޅުންނަުށް ލިބެމުން އަންނަ އެްއޗެއް ކަނޑާލަމުން މި

ކުރަމުންދިޔައިުރގައި ކޯޓުަތކުން ކުރެވުނު އެްއވެސް ޙުކުމަކުން ެވސް އަހަރުދުވަހު ސިފަިއންގެ ގާނޫނު ތަންފީޛު 8ފާއިތުވި 

ބޫލުކުރަން ެއއްެވސް ނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގައުޅެ ޖިލީހަުށް ގެނެސްގެން ކަނޑާލަން މި ކެނޑިފައި ނެތް އިނާޔަތެއް މަ

ޤު ބަރާބަރަުށް ދޭންޖެހޭނެ. ބޭފުޅުންގެ ޙައް ބޭފުޅުންނަުށް އެ ނުވާނެ. އެ އިމްތިާޔޒެއް ކަނޑާަލިއގެން، ބޭފުޅެއްގެ އިާނޔަތެއް 

 ކޮުށްދިނުމުގެ ރޫހުބެވި ޤައުމަުށް މުސްތަޤުބަުލގަިއ ޚިދުމަތްިތއް އެބަ ަވގުތު ަޤއުީމ ދިފާޢީ ބާރުގައި ެއކު މިހަމައެއާ

ބޭފުޅުންނަުށް ލިބެން އޮންނަ  އެ ޮބޑު؛ ބޭފުޅުންނަުށް ލިބެން އޮންނަ ވަރަުށް ބަިއވަރު ބޭފުޅުން. އެ ގެންގުުޅްއވާ ވަރަުށް

މަޖިލީހުން  ޙަޤީޤަތުަގއި މި މި ކަންކަަމކީ، ދަނީ. އެހެންވީމާ މި ޒެްއ ނޫނީ އިނާޔަެތއް ކަނޑާލަމުންބޮުޑ އިމްތިޔާ  ވަރަުށް

ކަމަުށް އަުޅގަނޑު  ވަރަުށް އިހާނެތިކޮުށް ޕީ.ޕީ.އެްމގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ މަޖިލީހަކުން ވަރަުށް އިހާނެތިކޮުށް ުކރާ ކަމެއް
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 ހަމައުަށް  ކީ ހަމަ ކުއްލިއަކަުށް ބްރިގޭިޑއާ ޖެނެރަލާބޭފުޅުންނަ ފާހަގަކޮުށްލަން. ސިފައިންގެ ަވޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔައިރު އެ

އެްއގައި ޤައުުމގެ ދިފާޢުގަިއ ވެހޭހާ ވާރެ، ން ފެުށިގެން ދޭހާ އައްވެްއގައި ބޭފުންނަކީ ޕްރައިވެޓު އައި ބޭފުޅުންނެއް ނޫން. އެ

އެީއ އަޅުގަނޑު ުސވާލުކޮުށްލަްނ  މަޖިލީހުން ދޭންވީ އަގަކީ ެއއީތޯ؟ މަސައްކަތްކޮުށްަފއި ތިބި ބޭފުޅުންނަުށް މިއަދު މި 

ގުޅުންހުރި  އުމެްއަގއި ެވސް ސިވިލްސޮަސއިީޓއާއި ަޤުއމީ ދިފާޢީ ބާރުތަކާެއކު ކޮންމެ ޤަމަެއއާކަންތައް. ހަ ބޭނުންވޭ އެއް

ވަގުުތ  އިނާޔަތްތަކެއް. ެއކަމަކު މި ބޭފުޅުންނަުށް ޚާއްޞަ ދެވޭ އެ ކަންކަމުަގއި ގާނޫނުތައް ހެދެމުންދާއިރުގައި އެބަ

ކަމަކީ  ކުދިކުަރމުންދާ މަންޒަރު. މި ނަޑއިތައް ވެސް ކަޔާޒުހުރި އިމްތި ދެވިފައިދަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި

ބިލު އަނބުރާ ގެންދާނެ ކަމަުށް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ  ހަމަ ވަރަުށް ނާތަހުޒީބު ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން މި

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއް ރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާ

 ުށް. މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަ

 

 ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ގަލޮޅު ދެކުނު

 މި  ،ތިަނކަުށް ،ސަރުކާރު ނޫނިއްޔާ ެއަކކަުށް، ދޭކަުށް އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު ނުދެކެން މި

 ނޫންނަމަ ފާސްކުރަމުންދާ  ،ތަނަުށް ަވއްދަމުން މީުހންނަުށް ސީދާ ގުުޅވަިއގެން ިބލުތައް މިދަުށް ނިސްބަތްވާ މީސްއަދަ

އިގަންަނވާ އިާނޔަތްތައް ދުވަހު ައުޑއިވުނީ ަރއީސް ނަޝީދަުށް ިލބިވަޑަ ރިން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އިހަކަުށްތަނެއް. މީގެ ކު

، ޣަފޫރާއި  ،ާއއިބޭފުޅުން. އެީއ ޑީޑީ  3އަދު ފަރުމާކޮުށްފައި ފޮނުވި ބިެލއް. މިހާރު މި ފުަޅަކުށްބޭ ެއއީ އެއް ކަނޑާލަން.

އަރާ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ގޯލު ޖެހުން. އަޅުގަނޑު ހިތަުށް ކިޔަނީ ބައިޮކޅަުށް ޒާތީ ކަންކަން. މިއަުށް ރިޔާޟާ. މިއީهللا ޢަބްދު

 ންބަރުން މިތިބީ ކީއްވެަފއިތޯއޭ؟ވަަޑއިަގންނަވާ ބަެއއް މަޖިލިސް މެުށް ނިސްބަތްވެ ތިއްެބވި ޕީ.ޕީ.އެމަ ތަނުަގއި މި ވެސް މި

ލަދުވެތިކަންކަން.  ބޭފުޅުން މި ކުޅެދެނީ. މިއީ ކުޅުއްވާ ހުރިހާ ކުިޅވަރެއް މި މިހާ ޒާތީވެގެން ރައީސް ޔާމީން މި

މީހަކަުށް ލިބެމުން އަންނަ ބުކޮުށްގެން ގެންަނ އާބާދީއެއް އޮންނަ ބަޔަކު އިންތިޚާހާސް  ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ފަސް

ތިބި މިފަދަ  އިއެޕޮއިންޓުކޮުށްފަދައްކަނީ. މިއަުށްވުރެ މާ ރަނގަޅެއް ނޫންތޯ  ލާ ާވހަކަ މިއިނާޔަތްތަެކއް ކަނޑައި

ދައްކަނީ.  . ރައްޔިތުން ިއތުބާރު ކެނޑީމަ ލިބޭ އެއްޗެްއ ކަނޑާ ވާހަކަ މިްއޔާނާޔަތްތައް ކަނޑާލިއިމީސްމީހުންނަުށް ދޭ 

ަގއި އެބަ ހުންނެވި. އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް ޙްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީަގއި ފަސީ ،ުޅގަނޑަުށް ހަމަ ފާހަގަކުރެވޭ މިސާލަކަުށް މިހާރުވެސް އަ

ކޮުޅގަިއ ަރއްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮުށްގެްނ  ހުންނެވި. ހަމަ މި ބޭބޭފުޅުންނަުށް ވެސް ެކނޑެންވީތާއޭ މި ތު އެބަޙަފަރު

ތު ޙަކެނޭޑކަުށްނުޖެހޭ. ފަރުބި މީހުންނަުށް. ެއކަމަކު މިއިން އެްއވެސް ެއއްެޗއް ެއކު ވަދެަފއި ތި ތްބާލޯ އިރައްޔިތުންގެ ތާއީދާ 
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އް ކޮުށްދެއްވި ބޭބޭފުޅުން. ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ މި ޤައުމަުށް އެތައް ބަިއވަރު ޚިދުމަތެ މިތާ މި ،ވެސް  ޙްފަސީ ،ވެސް

ބޭފުޅަކީ ްބރިގޭިޑއާ ޑީ.ީޑއޭ ބުނާ ައޑު  ެއއް ކުެރްއވިމަސައްކަތްބޮޑަުށް  ޮކުށްދިނުމަުށް އެންމެަގއި ސަލާމަތް 3ބަރު ންނޮވެ

ރިޔާޟްމެން ކޮުށްދިްނ هللا ނޫން. ޢަްބދު ފޫރުމެން މި ޤައުމަުށް ކޮުށްދިން ޚިދުމަތެއް ކުަޑއެއްޣައަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަުޑއިވެނީ. 

ތީވެ. އޮތް ވާހަކަ ބުނާ އިކޮުށްފަވައްކަން ޔާމީން ؟އުޅެނީ ނޫން. ދެން ކީއްެވގެންތޯ މިހާ ޒާތީވެގެން މި ޚިދުމަތެއް ކުޑައެއް

ގޮތް ހުސްެވގެން މި މީްސމީހުންގެ އަނގަ ބަންދުކުރުމުގެ  ަހދާނެ ،ހަމަ ބޮޑުެވގެންގޮސް  ބުޞައް ޢަ އެހެންވީމާ، ސީދާ ޒާތީ ތަ

ދުގަނޭ އިނގޭތޯ. ައޅުގަނުޑ ނުޖެހޭ. ލަސަރުކާރު ެވއްޓޭކަުށް ވިސްނުމުަގއި ފޮނުވާފައި އޮްތ ކަމެއް މިއީ. މިހާވަރަުށް މި

 މިހާ ދެރަވަރުގެ މީހެއް ކަމަކަުށް  ،ހިތާމަކުރަން. މީހާ ޒާތީ ،ދެަރވެ ،ކުރެވުނީތީ ލަދުގަނެކެމްޕޭނުަގއި މަސައްަކތް ގެޔާމީން

ުނކުރަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ޮގވާަލން ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅާފައި  ެވސް ހިޔެއް ވެސް ުދވަހަކު ގައިމުއަޅުގަނޑު ހަމަ

 އި ުށް ޓާގެޓުކޮުްށގެން ދިވެހިާރއްޖޭގަ ގޮތުން ެއކިެއކި މީހުންނަ ޒާތީ ،ގެްނގޮސް ވާ ބިލު ަވގުތުން ވަގުތަުްށ އަނބުރާ މި

 އޮތް ސަރުކާރަކީ ރަްއޔިތުންނަުށް... މިހާރު މި އި،ބަދަލުގެނައުން ހުްއޓާލަ ާގނޫނުތަކަުށް ،އިގާނޫނު ހެދުން ހުއްޓާލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަންޏާ ފަހަރެްއގައި އެނގިަވޑައިުނގެންފާނެ  ތްތެރި މެންބަރުން ުނބައްލަވާ ކަމަުށްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ިއއްޒަ

ހެންވީމާ، މަޢުލޫމާތު ނޫން. އެޖެންޑާަގިއ ވެސް ސާފުކޮުށް ލިޔެވިފައި ަވނީ. އެ މި ބިލަކީ ސަރުކާރުން ހުުށަހެޅުއްވި ބިލެއް

ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  ،ނޑު މި މަޢުލޫމާތު މި ހާމަކޮުށްލީދިނުމުގެ ގޮތުްނ އަޅުގަސާފުކޮުށްލަ

 މުޙައްމަދު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫއަރުވަނީ  އޮޅިަވޑަިއގަންަނވާތީ. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 

 އިބްރާހީމަުށް. ވަޙީދު

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

މިއަދު ހުުށަހެޅިގެން މިއަދު  ،ޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ވެްސ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީއާދެ! ޝުކުރިއް 

ައދި ތިން ބިލެއްގެ ސިފަިއގަިއ  ،ކީ ދެ ބިެލއްެގ ސިފަިއގަިއ ިވޔަސްމައުޟޫޢަދާ  މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެިވގެްނ މި

ސިުލކުރުމަުށް ބޭނުންވެގެން ހުުށަހެިޅގެން ުއޅޭ ބިލެއް. އަުޅގަނުޑ ކަމެއް ހާ ވިޔަްސ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި ެއއް

ކަނޑައެޅިގެްނ  ،ނުވަތަ ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކަނޑައެޅިގެން ލޮލަުށް ފެންނަ ،ބަޔަކު މީހުން ،ދަންނަވާނީ

އި ތިމާއަކީ ެއކަން ނުވެްސ ވެގެން ނިމިގެންދާއިުރގަ  ކަނޑަެއޅިގެން ތިމާގެ ހާޒިުރގައި ކަްނކަން ،ކަންފަތަުށް އަޑުިއވޭ

ތަްނ  ެވގެން އުޅޭ ީމހަކަުށް ތިމަންނައަީކ ކަންފަތަުށް ނުިއވޭ ބީރު ،ލޮލަުށް ނުފެންނަ ކަނު މީހަކަުށްވެ  ،ދެނެހުރި

މި މަޖިލީހުަށް  އި،ދަނީ. ޙަޤީޤަތަކީ އެފަދަ ޒާތުގެ ިވޔާނުދާ ހުރިހާ ޢަމަލެއް ކޮުށްފަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުން މިއަދު މި

މީތި ގޯހުންނޭ.  ،ހަްތތެރިވޭ އެބަސޭއަނެއް ރަްއޔިތުންގެ ނަކަމެއް ހިންގި ފަރާތުން  ެއއްކަލަ ވިޔާނުދާ ހުރިހާ ،ވާފައި ވަންނަ
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ކޮންާތކުން  އި،ތިމާ ބޮޑުސިންގާ އިމާރާތެއް ހަދައި، ތިމާ އަމިއްލައަުށް ތިމާ ބޮޑުސިންގާ ގެެއއް ހަދަމިހާރު އޭރު މިހިރީ 

ލަވާތްފުޅު ޞަތިމާ ކޮންތާކުން  .ކަމެއް ނޭނގޭ ދު ކިޔައިގެން ހޯދި ލާރި އުލޫކުން މަކޮންތާ .ކަމެއް ނޭނގޭ ހޯދި ލާރި 

ސް ތެރޭގަިއ ތިއްަބވަިއގެްނ އި ެއކަން މި މަޖިލިތިބެފަ އިކަމެއް ކޮުްށފަ ކަމެްއ ނޭނގޭ. މިހުރިހާ ކިަޔވަިއގެން ހޯދި ލާރި

ވެރިކަން ނުލިބިގެން. ތިމާ ބޭނުންވެގެން އުޅޭ މީހާއަުްށ  ުށްތިމާއަ ؟އެބަ ވަކާލާތުކުަރްއވައޭ މި ސަރުކާރު ގޯސް. ެއއީ ކީްއވެ

. ތިމާމެން ކޮުށްފައި ކު ދައްކައިފިއްޔާ ރުޅި ެއބަ އާދޭކޮުށްފައި ހުރި ކަމުގެ ވާހަކަ އެހެން މީހަ ވެރިކަން ނުލިބިގެން. ތިމާ

ހަކަ ދެްއކުމުގެ ބަދަލުަގިއ މިފަދަ ޒާތުގެ ވާ ންފުން ބޭރުސާދައްކަން ފަުށައިފިްއޔާ ެއއީ އިންހުރި ވާހަކަ އެހެން މީހަކު 

ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާހުރި ކަްނތައްތަކެއް ކުރުމަުށް އަުޅގަނޑުެމން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ އިސްނަގަންޖެހޭ. ައޅުގަނުޑ 

ރުކާރުން އެްއެވސް މެންބަރަކު ސަ .ބައްަލވާުށޭނޫނޭ. ވިދާޅުވެ އޮތީކީ ސަރުކާރަކުން މި އިފަވާނީ މިފަދަ ބިލެއް ހުުށަހަޅާދަންނަ

 ،ނެތް އެކަުމގެ ހުއްޖަތް ދައްކަންޖެހޭނެ. މިއަކު ،ނަމަުށް ވާތަކުން ވިދާޅުެވއްޖެ ކަމަފަރާ ހުުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް ކަމަުށް އެ 

ބިލު ހުުށަހެޅޭ ގޮތްތައް އެބަހުިރ. މިއީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ުނވަތަ އަިމއްލަ މެންބަރަކު ހުުށަހަޅާ ނުވަތަ ަވކި މެންބަރަކު 

ން ހުުށަހަޅާފައި ޮއތް ބިލެއްކަން ނޭނގޭ ކުޑަުކއްޖެއް ވެސް މިތާކު ނެތް. އެވަރު ެމންބަރުން މިތާ ތިބެގެންނުވާނެ. އަމިއްލަ ގޮތު

 ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، މިވަރުލާ ބޭފުޅުން މިތާ ތިއްބަވައިެގންއާޖުފާޖު އޮޅުންނުފި ،އެވަރު ތަނެއްދޮެރއް ނުދަންނަ ބޭފުޅުން

ުށް އެްއޗެއް ކިޔުމުގެ ބޭނުމުަގއި އެފަދަ ޒާތުގެ ވާހަކަ އޮުޅާވލައިގެން ދެއްކުަމކީ އަސްުލ އަޒާތުގެ ވާހަކަ ވަކި މީހަކާ ދިމާ

ތިމާއަުށް ޙަޤީޤަތް އެނގިހުރެ އެ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަުށް ދޮުގ  ،ނޫން. އެންމެ ނުބައި ނުލަފާ މީހާއަކީ  ކަމެއް އެއީ ކޮުްށގެންވާނެ

ައޑުިއވުނު ކަންތަާކ  އިފެނުނު ކަންތައްތަކާ އަުށްޤީޤަތުގައި އޭނަނުލަފާ މީހުންނަކީ ޙަހަކަ ދައްކާ މީހާ. މިފަދަ ނުބައިވާ

 ،އެފަދަ ފާސިޤުންގެ ވާހަކަ  ،ޚިލާފަުށް ވާހަކަދައްކާ މީހުންނަކީ އެއީ ކަނަޑއެިޅގެން މުނާފިޤުން. އެފަދަ މުނާފިޤުންގެ ވާހަކަ 

ނޫން.  ައސްލު ބޭނުންނުވަނީކީ އެފަދަ އަނިާޔވެރިންގެ ވާހަަކ އަުޅގަނޑުމެން މިތާ ތެރޭަގއި ފާހަގަކޮުށް ަދއްކަން

އަޅުގަނޑުމެން  !ަލއްވާއި. ބަްއލަވައެހެންނަމަވެސް، ބަެއއް ސަބަބުތަކަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ެއކަން އެގޮތަުށް ނުގެންނަނީ

ީނ ދައްކަ ވަޒީާފއިން ަވކިާވ ވާަހކަ. އަޅުގަނޑުމެން މި ދަްއަކނީ ންޓުެގ ާވހަކަ. އަުޅގަނޑުމެން މިކަނީ ރިޓަޔަރމެމިދައް

 ވެސް އެަބއޮތް. އެއީ ވަޒީާފއިން ަވކިކުރުން. މިއީ  ކަމެއް ތަފާތެއް އަންނަ އެހެން  އިފާދޭ ވާހަކަ. އެކަމަކު އޭގަ ޢުއިސްތި

އޭނަ އަމިއްަލއަުްށ  އަުށް،ކަންތައްަތއް މިގޮތަުށް ކުރަމުންގެންދާއިުރގައި އޭނަ ޒާތުގެ ކަމެްއ. އެހެންީވމާ، މި ވެސް އަންނަ

ންޓް ޕްރޮގުރާމު ނުވަތަ ފަހަރަކީ އަދި ރިޓަޔަރމެ ދޭ ކޮންމެ ފާޢު އިސްތި ،ގެ ދަުށުން އޭނަ ވަކިވީތޯސްކީމު ންޓްއެ ރިޓަޔަރމެ

ފަހަރަކީ ވެސް އެއީ  ާލ ކޮންމެއިކަނޑަ ފަހަރަކީ އަދި އޭނަ ދޭ ކޮންމެފާޢުނޫން. އޭނަ އިސްތި ކަމެއް ސްކީމު ލިބެންޖެހޭ

އެ ޕްރޮސީޖަރ ުނވަތަ އެ  މަތީން ޭއނަ ސްކީމުަގއިާވ ގޮުތގެ ންޓްނޫން. ރިޓަޔަރމެ ނޫން. ެއހެނެއް ކަެމއް ސްކީމު ލިބޭ

ަމތީން އޭނަ އެކަން ކޮުށްފިއްޔާ  ެއގޮތުގެ އި،ން ލިބޭ މިންވަރަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަތުތައް ފުރިހަމަކޮުށްފަިއ ދެން އެކައައިޖުރާ

ރެވެމުންދާ ބިލުގައި މި ގޮތުަގއި މި ބިލުގައި ނުވަތަ މިއަދު މި ބަހުސްކު ވާނެ. އަުޅގަނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރާ އެކަން

ކޮުށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުރާ ދުވަހުން ގުދީސްތަގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ފަުށާނީ މި ގާނޫނު ފާސްކޮުށް 
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. އެހެންެވއްޖެ ހުން ފެުށިގެްނ ެއކަމެއް އުިނވާނީކުރާ ދުވަގު ދީ ސްތަ މިއަދުން ފެުށިގެން ނުވަތަ އެ ،ފެުށިގެންނޭ ބުނީމާ

ހުޅުޖެހި  އިގައި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ތިއްބެވި ެއއްވެސް ބޭފުޅަކު އަިމއްލައަުށް ިތމާއަކީ މިސްކިތުގަ މިތާ ،ނަމަ ކަމުގައި ވަނީ

ޒާތުަގއި އެންމެ  މިފަދަ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ެއއީކީ އަސްލު ޭއގެ ،ވާހަކަ ކަމެއް ކަމަުށް ބުނެ މި ވެގެން ތިމާ ކުރާ މީހާއަުށް

ފަދަ  ކަމުގެ ޒާުތގައި ވާހަކަ ދައްކާ ކަމުަގއި ެވއްޖެްއޔާ މިކަމުގެ ވާހަކަަތއް ދެއްކޭެއއް. މިނޫން އެއީ  ވެސް ޙަޤީޤަތެއް

ނީ ަވޒީފާއިން އުލެްއަގއި އެފަދަ ކަންތައްަތއް ކޮުްށގެން ެއކަން ކުރިއަުްށގެންދެވޭނީ. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާޙަގޮތަކަުށް އެފަދަ މާ

ދިނުމުގެ ސަބަބުން ވަކިވޭ. ފާޢު ވަޒީފާއިން ަވިކވޭ. އިސްތި ތިން ގޮތަކުން. ޭއނަ ރިޓަޔަރކުރުމުގެ ސަބަބުންއެަބވޭ  ވަކި

 ސްކީމު ލިބޭ މީހެއް  ކޮންމެ މީހަކީ އަދި ރިޓަޔަރމެންޓްއޭނަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުުމގެ ސަބަބުން އެބަ ވަކިވޭ. މިއިްނ 

ދޭްނ ފާޢުތޯ. އިސްތިހަލަ ގޮތްތަކަކަުށްހުުށަހަޅާފައި އޮތީ ކޮންކަފުރަތަމަ ބަލަންވީ އޭނަ  ނޫން. އެހެންވީމާ، އެންމެ

ހަމަތަކުެގ  އިސްކީމެއް އޭނަައކަުށް ުނލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، ީމގަިއ ޮއންނަ އުސޫލުތަކާ  ންޓްއްވީމަ އަދި ރިޓަޔަރމެ ހުުށަހެޅު

މި  .ނޫން ވެެގންދާނެ. އެހެންނެއް ތެރެއިން ކަންކަން ކުރުމަުށް ޮއންނަ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަްނކަން ކުރީމާ ދެން އެކަން

ވެސް މީގައި ދަުށަުށް ވަންނާނެ ކަމަުްށ  ުކރީގައި އޮތް ކަންަތއް ހަމައިން މީގެ ިމ ފާސްވުމާ ،މިކަން ިމގޮތަުށްއި ބިލުގަ

މަންޒަރަކީ  ދާުށް މި ފެނިގެންމިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަ  .ން ހިނގާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްބުނެފައި އޮެވއްޖެއްޔާ ެއކަ

މީހެްއގެ އަުތަގިއ  ގެން ެއ ވެިރއަކު އެއި މީހަުކ އަތުަގއި ހިފަ މާ އެއެިކއެކި މަޤާމުތަުކގައި ކުރިން ތިއްބަވާަފއި ތި

ން ހެދުނުހާ ނުބައި ހިސާބުން ފެުށިގެން އެތާގަިއ ހުރެގެ އެ  ،މިއީ ރަނަގޅު މީހެއް ކަމަުށް ދެއްކީމާ ،ހިފައިގެން ނެރެ

ނު މިންވަރަކަުށް އުްސކޮުށް ނަަގއިގެްނ މީހަކަުށް ހެދު ގެ އިމާރާތް އެމީހަކު  ެކވުނުހާ ެއްއޗެއް ކަިއގެން އެ ިއ،އެްއޗެއް ހަދަ

ިކޔަނީ މީނަ ގޯސް. އޭނަ ގޯސް. ތިމަންނަ ރަނގަޅު. ތިމަންނަ  މި އިތިބެ ނިކުމެލާފައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ހަމައަުށް ގޮސްފަ 

ޅު. ކަމެއް ވެސް ަރނގަޅު. ދެން ެއވީ ރަނގަ  ކުެރވިފަިއ ހުރި ހުރިހާ އަުށްވެސް ރަނގަޅު. ތިމަންނަ މިހާރު ހުރި ހިސާބު

ހުރިހާ ރިޝްވަތުގެ ޢަމަލެްއ  އި،ހުރިހާ އަނިޔާވެިރކަމެއް ކޮުށްފަ  އި،މެ. ހުރިހާ ނުބައިކަމެއް ކޮުށްފަ  ވެސް އެއީ ތެދެއް

ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ެއބަ ފެނޭ. އޭނައަކީ ރަނގަޅު  މީހާ ހުދު ކާފަރަކަުށް ވާ ކޮުށްފައި އެމް.ޑީ.ީޕއާ ގުިޅއްޖެްއޔާ އެ

ހީލަތް ހަދާ  އިައކީ ވަރަުށް ވިޔާނުދާ މީހެއް. ޮކރަޕްޓު މީހެއް. ޚިޔާނާތްތެރި މީހެއް. މަކަރާމީހެއް. އެކަމަކު ކުރިން އޭނަ

 ވެސް އެމް.ޑީ.ީޕއާ ގުިޅއްޖެްއޔާ ޭއގެ އަެނއް ކަމެއްަގއި ކަންަތއްތައް ކޮުށްަފއި ހުރި މީހަކު ހުރިހާ  މީހެއް. ފޭރޭ މީހެއް. މި

ީހލަތެއް ވެސް ނަހަދާ. ެގއެްއ  އިކަމެްއ ވެސް ނުކުރޭ. މަކަރާލްޖަހާނެ. އޭނައަީކ ރަނގަޅު މީހެއް. ަވއްދުވަހު ސި

ވެސް އަމިއްަލއަުށް  ވެސް ެނތް. އޭނާއި ވެސް ނެތް. ެއވެނިކަމެއް ކޮުށްފަ ކަެމއް ކޮުށްފަެއއް ިމވެނި ،އިމާރާތްކޮުށްފައި

ލަވާތްފުޅު ކިަޔިއގެްނ ޞަ ތިމަންނަގެ ބައްޕަ ،ކިޔަިއގެން ދުއުލޫ ގެ ބައްޕަ ތިމަންނަގެ މަންމަ މަތިމަންނަ ،ނިކުމެ ބުނާނެ

 ގޮތަކަުށޭ. ިމހުރިހާ ގޮތަކުން ބަލާއިރުަގއި  ގޮތަކަުށޭ. އެވެނި ހޯދާފައި ހުރި ލާރިން އެޅި ިއމާރާތެކޭ. ގަތް ގޯްއޗެކޭ. ިމވެނި

އެކި މީހުންގެ ބޮލަުށް އަރަިއގެން ެއކެްއގެ ތަންތަން ނަހަމައިން  ،ޒާުތގެ ކަންތައްތައް ކޮުށްގެން  މި އި،ރިޝްވަތުހިފަ

 ،އެިކއެކި ތަންތަން ގަެނގެން ،ްއކާއިުރގަިއ ޭއގެތެރޭަގއި ަބއިވެިރެވގެން ކަންކޮުްށގެން ފަިއސާ ނަހަމައިން ހޯދައިގެންވި
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މީހުން މެންބަރަކަުށް ވީތީވެ އެ މެންބަރެްއެގ  ތިބި މީހުން ނުވަތަ އެ އިޒާުތގެ ަކންތައް ކޮުށްފަ އިމާރާތްކޮުށްގެން މި

ކިކަމުަގއި ވިޔަްސ ދެއް ތަނުގެ ތެރޭަގއި ވާހަކަ މި މެންކިޔަިއގެން އަުޅގަނޑު ރުއްޔަތުން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަހައިސި

މިއަދު  .ލާނަންއިރައްޔިތުން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ ދެނީ ކަން މިިއއްޒަތްތެރިދެނީ ކޮންބައެއްތޯ؟  ކަން މިއިްއޒަތްތެރި

ނޑު ތެރޭަގއި ެވސް ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭ ވަރަުށް އަުޅގަ ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ވެސް ޙަޤީޤަތަުށް ދަންނަވާ ކަމަުށް

 ،ދަނީ ތުލުސްދޫަގއި ވެްސ އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. މިއަުދ އަުޅަގނޑު މި ނުއުފުލާ ވެރިން އެބަިތބި. އެކަންޒިންމާ

 ،ހަރަކުފަ އަޅުގަނޑު އެަތއް .ެއކަމާ ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖުކުރާތީވެ ؛ދަނީ ހިންމަފުުށީގައި ކަރަންޓު ބިލު އަޅުގަނޑު މި

ައޅުަގނޑު އެދިއްޖައިން އަުޅގަނޑުެމންގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރުގެ އަރިހުގަިއ ، ގެ އަރިހުަގއިފަހަރަކު އެދިއްޖައިން ިމނިސްޓަރު އެތައް

ކުރާެނ  ންނޑަުށް މިއަާދ ހަމައަކަުށް މިކަމިކަން ޙައްލުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަަކއި ކަންަތއްތައް ކޮުށްދެްއވާުށޭ. ނަމަވެސް، އަުޅގަ

އުެޅނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ  އް ނުލިބޭ. ކޮބައިތޯ މައްސަލަައކީ؟ އަުޅަގނޑަކަުށް ނޭނގިގެން މިއެްއވެސް ޖާަގއެ

 އެއީ ކޮންމެ  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކަމެއް ރައްޔިތުންނަުށް ދިމާވީމާ އެއީ ކޮންމެ ފަދަ ސަރުކާރެއް ކަމުަގއިވީ ނަމަެވސް

 ،ޖެހޭނޭ. އެއީ ވާޖިބެކޭ ކުރަން ެވރިއަކަުްށވީ ނަމަވެްސ ެއކަން ފަދަ ކޮންމެ ،ފަދަ މިނިސްޓަރެއް ކަމުަގިއީވ ނަމަވެސް

ނަމަ ދެން އޭގެ ޒާތުަގއި ކަމާ ނުބެހޭ މީހާ ބޮލުގައި ދެން ވާ ުށް ނުކޮުށް ދޫކޮުށްލައިފި ކަމަ ޒިންމާއެކޭ ެއއީ. ެއއީ ެއކަން

ނގަޅުކުރަން އެބަޖެހޭ. ެވސް ރަ ޒާތުގެ ކަންތައްތައް ުނކޮުްށ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރެ އެޅިގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، މި 

ވެސް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ. ފުރަތަމަ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްަލއަުށް.  އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭރުތެރެ

 ުށް ފާޑުކިޔާުށޭ. ވަރަުށް ފަސޭހައައެހެން މީހުންނާ ދިމާ ،ތިމާ އިޞްލާޙުވެ ހުރެ .ދަންނަވަނީ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި

ތިމާއަކީ ނުބައި މީހެއް ކަމަުށް  ިއ،ކަމަކީ ތިމާ އަމިއްލައަުށް ފާޑުިކޔަ ތިާމއަުށް އެންމެ އުނދަޫގވާ ؛ލައަުށް ކަމެއް ތިމާ އަމިއް

ފަދަ އަގެއް ހުރި އަބުރެްއ  ކަމަކީ ެއއީ ކޮންމެ  ދާތިމާއަުށް އެންމެ ފަސޭހަވެގެން ،މީހެއް ކައިރީަގއި ބުނުން. އެހެނަސް

ކުރުން.  ހުރިހާ ޒާތުގެ ވިޔާނުދާ ޢަމަލެއް މި އި،ްއަޒތް ނަގާލައި އިއަބުރާ  އަނެކާގެ ،ކަމުގަިއވީ ނަމަވެސް އަނެާކއާ ބެހި

މީުހންނަކަުށް ނޭނގެ. އެހެންވީމާ،  ކުރާނެ ގޮތެއް އެ ގޮތަކަުށް މިކަން ގޮތް. މިއަުށްވުރެ ފަސޭހަ މިއީ އޭނައަުށް އެންމެ ފަސޭހަ

 ކަމެއް ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ބަލަން މިހުރިހާ ިއ،ކާމީގެ ފަހަތުަގއި ހުރި ކަްނތައްތަ އި،ފަހަތުގައި ވާ ކަންތައްަތކާ  މީގެ

މި މަޖިލީހުން  ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި މަޖިލީހުގައި ގާނޫނެއް ހަދާކަމުގައި ވަންޏާ .އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ލެއް އަޅުގަނޑުމެން އެކަމުަގއި ވަުށަިއގެންވާ ހުިރހާ ދިމާ ،ފަރާތް ކަމެއް ނިންމަވާ ކަމުގައި ވަންޏާ އެކަމެއްގެ ހަތަރު

ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެްއގެ މިއަދު މިތާ .ލަްއވާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސްއިވެސް ނިކަން ބައްލަވަ  ބަލަންޖެހޭނޭ. މިއަދު

 ދާނޭ.ކަނޑާލަިއގެން މިހެންމިހެން ދިމާވެ ންޓްއްެކވުން އެކަުީށެގންވޭ ރިޓަޔަރމެދެ ވާފައި ފަހަރެއްަގއި ވާހަކަފުޅުގޮތުަގއި އިންނަ 

އެބަ ފެނޭ.  އޭނަ ހުިރ ހިސާބު އަުޅގަނޑަުށް އިހަމަ މި ބިލަުށް ވާހަކަދެްއކުްނ އެކަުީށގެްނވޭ. އެކަމަުކ އޭނަ ހުރި ހާލަތާ

ހަމައިން  ވުމާ 10:30ެވސް  ދެއްކުން މިހާރު ަވގުތުނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަނުޑ ާވހަކައަުޅގަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް



38 

 

އަދި ަވގުތު ހަމަެވއްެޖ  ،ހަމަތަުކގެ މަތީން ަވގުތު ުކޑަެވއްޖެ ަކމަުށް އިންދާ އުސޫލާވެސް ޢަމަލުކުރަމު މަޖިލީހުގެ އެހެންޏާ

 ނާނަން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ކަމަުށް ގަބޫލުކުެރވޭތީވެ އަުޅަގނޑު އިުށީން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގުތުކޮެޅއް އަުރވަން. މިނެޓުގެ ހުސްވަ  30ހިސާބުން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 

 ] އަުށް  11:01އިްނ  10:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މުޙައްމަދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ )ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތީ  ަގއި މިފަހު މަސަްއކަތް ފަުށައިން ކުރިއަުށްާދއިރުަގއި ައޅުގަނޑު ކުރިމަތީ ` ައޅުގަނޑުމެން ހުްސވަގުުތކޮޅަުށް

 2008/1ގާނޫނު ނަންބަރު  ،މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ޢަބްދުއްލަޠީފްދިއްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

އަރުވަނީ  ގެނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުަށް ވާހަކަދެއްކުމަުށް މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިުށް ިއޞްލާޙު( އަސިފައިންގެ ގާނޫނު)

 ޝަރީފަުށް. އިބްރާހީމް ތްތެރި މެންބަރުިއއްޒަ ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލުެގ މުހިންމުކަމުން އަޅުގަނޑު ދެަވނަ ފުރުޞަތަކަުށް އެދުނީ. 

ެއކި ބޭފުޅުން ދެްއެކވި  ކުންބިލާ މެދު ދެއްކި ވާހަކަފުޅުތަ  ގިނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ވަރަުށް  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ޤައުމަުށް އެްއވެްސ  ުށް،ދައުލަތަ ވާހަަކއަކީ އެކި ވާހަކަފުުޅގެ ެއކި ތަންތަްނކޮޅަުށް ައޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އޭގެތެެރއިން އެއް

. ެއއަކަުްށ ވާނޭތްތަްއ ކަނޑާލަންނާޔައިދައުލަތުން ދޭ  ،ނަމަ ެވއްޖެއްދާރުޣައްގައި ހުރި ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު މަޤާމެ

ވަނީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ މަޤާމަކަުްށ  . އަުޅގަނޑުމެން ދެބަސް މިތްނެ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެއްވެްސ ދެބަސްވުމެއް

 ިއ،ވަފާތެރިކަމާ އި،އިޚުާލޞްތެރިކަމާ ،ގިނަ ުދވަހު ވަަރުށް ބުރަ މަސައްކަތުން ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބުެވަވޑަިއގަތީމާ އޭނާ ވަރަުށް

 އުޖޫރަތައް ަވގުތީ ގޮތުން  އި ނާޔަތްަތކާއިއަދި  ިއ،އިްއޒަތާ އިކޮުށްގެން ހޯއްދަވާ ޝަރަފާ ބިލުކަމާ އެކު ޤައުމަުށް ޚިދުމަތްޤާ

 އިއެއީ ޤައުުމގެ މިނިވަންކަމާ  ،ގައި ބޭފުޅުން ވިދާުޅވެއްޖެ މިތާ .ނޫން ުއނިވާ މައްސަލަ. އެހެނެއްނަމަވެސް ވަކި ުމއްދަތަކަުށް 

 މައްސަަލއެއް  ،ނަމަ ކުރަްއވާ ކަންތައްތައް ުކރައްވާީތއޭ އުިނކުރަނީ. އެކަން އިަފދަ ޢަމަލުތަކާ ސްއެޅޭއިސްތިޤުލާލަުށް ހުރަ

ބޭފުޅުންނަުށް މަޤާމުގެ  . އެެނ ކަނޑަެއޅި ބަޔާްނކޮުށް ލިޔެފަާވހަކަ ގާނޫނުަގއި އޮންނަންވާ އުނިކުަރއްވަްނވީ. އެ ،ނެތް

ފަދަ  އިްސތިޤުލާލަުށް ގެއްލުންވާ އިއަިދ ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާ އިރުތަކާ ހައިސިއްޔަތު ލިބިަވޑަިއގެންނެިވ ދައުލަތުގެ ސިއް
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 އެފަދަ ކަމެއް ކުރަްއވާ  އޭ.ގެ މީހުންނާ އެކު ހިއްާސކުާރތީނުވަތަ ބޭރު ޤައުމުތަކު  ތުތައް ޕަބްލިކުގައި ހާމަކުރާތީމަޢުލޫމާ

ހަދަނީ ހަމައެކަނި  ނޑުމެން ދެކޮޅު މިނާޔަތް ކަނޑާލަން. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގައިނެްތ  ނަމަވެސް މައްސަލަެއއް

ހުުށަހެޅިފަިއ ސަބަބަުށް ޓަަކއި އުނިކުރަން  އެ ،ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ މަޤާމަކަުށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބުވެަވޑަިއގަތީމާ

ތަުށް ދައުލަ ،ހުރެ ވަރަުށް ބުރަ މަސައްކަތުން ސަބަބާ ނުކުެރވޭ ހަމައެކަިނ އެ އަުޅގަނަޑކަުްށ ގަބޫލެއް .އޮންނަ އޮތުން

 ުށް،ރައްޔިތުންގެ ަރއްކާތެރިކަމަ ުށް،ޤައުމުގެ ސަލާމަތަ ،ވަރަުށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ ެއީކގައި ރަްއޔިތުންނަުށާއި ޤައުަމުށް

އިޚުލާޞްތެރި މަސައްކަެތއް  ،ރުބާންވާން ހުވާކޮުްށގެން ތިބެޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަުށް ފުރާނައިން ޤު

 ބޭފުޅަކު ޝަރަފުވެރިކަމާ ެއކު ރިޓަޔަރ މި ފަހު ދެން އެ ކުރެއްވުމަުށްތަުށް ޚިދުމަތްވަރަުށް ިދގު ުމއްދަކުރަްއވަިއގެން 

 އި،ޮގތުގައި އެފަދަ ބޭފުޅުންނަުށް ޮއންނަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާ ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ވިްއޔާ ވަނީ ރަްއވަނީ. އެހެންކަމަުށްކު

 ބޫލުުކރާ ހާ ހިނދަކު އަޅުގަނޑު ގަފަދަ ޢަމަލެއް ނުކުރައްވާ މިފަދަ ކަމެއް ގެއްލޭ ނަުށްބޭފުޅުން ޝަރަފު އެ އިނާޔަތްތަކާ އި

ކަމާ ޮގތް. އެހެންވީމާ، މި ކަން ބޫުލކުރާއޮންނަްނވާނެ. އެއީ އަުޅގަނޑު ގަ ސްވިޔަ ިއންތިޚާބު ގޮތުަގއި ސިާޔސީ މަޤާމަކަުށް

 ިވއްޔާ މުޅި ިނޒާމަުށް ުށް ވަނީއިޞްލާޙެއް ގެންނަ ކަމަ މެން މިަކމަުށްދޭތެރޭ ފުންކޮުށް ރިޢާޔަތްކުރަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑު

މުތަކަުށް ިސޔާސީ މަޤާވާނެ. މިތާގައި ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދަްއަކވަމުން ވިދާުޅެވއްޖެ، އިޞްލާޙުގެންނަން

ެވއްޖެްއާޔ ންއެހެ ޤަދަރު ނިގުޅައިނުަގނެވޭ ވާހަކަ. އިއަދި ޝަރަފާ އިނާޔަތްތަކާމިފަދަ އިން ކިބައި ޢައްޔަންކުެރވޭ ބޭފުޅުންގެ 

. އެހެންވީމާ، ބައެއް ފައި ވާތީ އުނިކުެރވޭ ކަަމުށް ވާނަމަވާތީ ނުަވތަ ވެސަލަެއއް. ހަމައެކަނި އިންތިޚާބުމީގައި އެަބއޮތް މައް

ނާޔަތްތައް ލިބޭ ފަރާތްތައް މީގެތެރޭގައި މިފަދަ އިބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ިވދާޅުވެއްޖެ، މި ގާނޫނު ފާސްވާއިރު 

ުށް ކަހިސާބުން އެ ގާނޫނަ އެއްކޮުށް އެ ާގނޫނެއް ހިނގަން ފެުށުމާ އީބޫލެއް ނުކުރަން. އެ ކަ. އަުޅގަނޑު ގަވާހަ އިސްތިސްނާވާ

ޝަރަފު.  އިނާޔަތްތަކާ ހިސާބަުށް ލިބިވަަޑިއގެންނެވި އި ވާީނ މިހަމައެަކނި މި ގާނޫނު ިއސްތިސްނާޢަމަލުކުރެވެން ފަުށާނެ. 

ައޅުގަނޑު  ކަމަުށް ނާޔަތްަތއް އުިނވެގެންދާނެއި އިފުޅުންނަުށް ލިބޭ ޝަރަފާއެހެންނަމަވެސް، ގާނޫނުގެ ަފހުން ހަމަ ބޭބޭ

ން. އަުޅގަނޑުމެން ިމ ގޮތަުށް ފާސްކުރާކަުށް. އެހެނެއް ނޫ އޮތް  ބޫލުކުރަނީ. ވީާމ، އަުޅގަނަޑކަުށް ނުފެނޭ މި ބިލު މިގަ

ހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ފުންކޮުްށ އިޞްލާޙުތަކާ އެކު ބިލު ފާސްކުރަން އަޅުގަނޑަުްށ ތާއީދުކުރެވިދާނެ. އެ ހުުށަހަޅާ

ެޗއިން ިރއެްކޝަން އަންނަނީ ކިހިނެއްތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިކަން މި  އެބަޖެހޭ މި ާބވަުތގެ ކަްނކަމުަގއި ވިސްނާލަން

މާިއ ކަލުވެރިސްކުރާއިރު އެބަޖެހޭ ޢަދުކުރެވެނީ އެންމެ އިންސާފުވެިރ ގޮތަުށްތޯ. އެއީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ގާނޫނެއް ފާ

ނޫނުަތއް ފާސްކުރަން. ެއއް އުސޫލަކުން ޢަމަލުކުެރވޭނެ ގޮތަކަުށް ގާ ،އެކު އެންެމންނަުށް އެއް ހަމަައކުން އިންސާފުވެރިކަމާ

 ދައުލަތުގެ މެއްއެހެން މަޤާ ެއުކ ރިޓަޔަރކުރަްއވާ ބޭފުަޅކު، ޫނނިއްޔާ ޝަރަފުވެިރކަމާ، މެއް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާ

 ،. އެ ފުރުޞަތު އެބަ ޮއވޭ ެއންމެންނަުށް އެއް ހަމައަކުންލިބޭނޭ، ލިބެންާވނޭނާޔަތް ނުއިަތުށް އެ މުއްދަ ،އަދާކުރަްއވާ ނަމަ

އަނެއް ބަަޔކަުށް  ،ބޫލުކުރަންޖެހޭީނ. އޭގެތެެރއިން އެއް ަބޔަކަުްށ ލިބިފައިގޮތް ައޅުގަނޑުމެން ގަ އެއް އުސޫލަކުން. އެ

މީދުކުރަން ކޮމިޓީައކަުްށ އަުޅގަނޑުމެން އުއް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.ނުގަެނވޭ  ގޮތް އޮތީމަ އެކަން އެޮގތަކަުށް ބަލައެއް ނުލިބޭ
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ގޮްސގެން މި މައްސަލަ ދިރާސާތައް ކުރެޭވއިުރގައި ކޮމިީޓގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮުށް 

ކަމަުށް. އަޅުގަނޑުމެންެގ  އިޞްލާޙީ ބަދަލުތައް ގެންނަންވާނެ ،ރަނގަޅު ،މި ބިލަުށް ގެންނަންޖެހޭ ހެޔޮ ،ވިސްނާަވޑަިއގެން

  ެއކު ަކންކަން ވާން...   ހަމަހަމަކަމާއި ޢަދްލުވެރިކަމާޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ ނިޒާރުަށް، ދެވަނަ ފުރުޞަތު. ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުހިތަދޫ ދެކުނު 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

)ސިފައިންގެ ގާނޫނު( އަުށް މި  2008/1ދިޔައީ  ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ިއއްޒަތްތެރި ިރޔާސަތުން ވެްސ އަދި ޕީ.ޕީ.އެަމުށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ  ،ގޮތް އައި ގެނެިވގެން މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙު

ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެ މިކަން ހައިލައިޓްކޮުށް  ހުުށަހެޅި އެއްޗެްއ ނޫން ކަމުަށް މި މިއީ ސަރުކާރުން، އެހެން މެންބަރުން ވެސް

. މި އަނިާޔވެރިވި ބިުލ، ަވކިަވިކ ޅުްއވި ބޭފުޅާ ބޮލަުށް މި ކަނޑާލީ. މި ބިލު ހުުށަހެތުންނަުށް ބުނެދެން މަސައްކަތްކުރިރައްޔި

ލާ ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން މި ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ ބިލު ހުުށަހެޅި ބޭފުޅާ ބޮލުަށް ކުރުމަުށް މި ހުުށަހެޅޭ ސިލްސިރުދުންނަުށް އަނިޔާފަ

 ގެ ބޭފުޅަކަުށް ވެފަިއ، ޕީ.ޕީ.އެމް ސަރުކާރުން ކުރިއޭރު އިންނެވީ ޕީ.ޕީ.އެމް، ރިޔާސަތުން ވެްސ، ރިޔާސަުތަގއި އިންނެވި 

ރި އެހެން މެންބަރުން ވެސް އެ ވާހަކަ ެދއްެކވި. އަދި ިމތާ އިްއޒަތްތެ ،ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއި ،ކަމަުށް ހައްަދވައި ނޫން ކަމެއް

ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ މި ދަންފަޅީގައި މި ބިލަުށް ވާހަކަދައްކަން އަުޅގަނޑު ފަުށައިގެްނއިރު މިތާ ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި 

 ،ދިފާޢުކުރައްވަން  ލުއެ ބޭފުޅާ މި ހުުށަހެޅުއްވި ބިގެ އެންމެ މެންބަރެއް ވެސް މިތާކު ނެތް. ޕީ.ޕީ.އެމް ބޭފުޅާގެ އިތުރަުށް

ގެ އެންމެ ިއއްޒަތްތެިރ ދަްއކަވަން ޕީ.ޕީ.އެމްރަނަގޅު ކަމެޭކ ިވދާޅުވެ ވާހަކަ އީނޫނިއްޔާ މިއަުށް ވާހަކަަދއްަކަވން، މި

 އަދި އެްމ.ޑީ.ޕީގެ އިތުރު ދެ ބޭފުަޅކު. އިވީ އެ ބިލު ހުުށަހެުޅއްވި ޭބފުޅާއާއި އަުޅގަނޑާ ންބަރަކު ވެސް ނެތް. މިތާ ިތއްބެމެ

 އިރު ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު މަވެސް، މި ދަންފަޅި ފެުށިގެން އައިބޭފުޅަކު ވަޑަިއގެން. އެހެންނަ ރު އެބަ އިންނެވި ޕީ.ޕީ.އެމްމިހާ

އުޅެނީ ބިލާ ދޭތެރޭ ދައްކާނެ އިތުރު ވާހަކަެއއް ނެތް. ބިލަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް  . އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން މިނެތް

ދިގުދެމިގެްނވި  ،މި ރާއްޖެއަުށް ޚިދުމަތްތަެކއް ކުެރއްވި ، މި ސަރުކާރަުށް ،ދައުލަތަުށް ހޮވިވަަޑިއގެން ތިއްެބވި މި

ފުލުހުންގެ ދާއިާރގަިއ މަސައްކަތްކުެރްއވި ބޭބޭފުުޅންނަުށް އަނިޔާކުރުމަުށް ަޓކަިއ  ިއންނާއިޚިދުމަތްތަކެއް ކުެރއްިވ ސިފަ

ދަްއަކވާނެ ގާނޫނީ  ނިކަލް ވާހަކަަތކެއް ނެތް. އެ ވާހަކަހުުށަހެޅުއްވި ބިލެއް. ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކާނެ އިތުރު ެޓކް

ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި  ރަނގަޅު އީ މި ،ކަމަކީ މި ބިލު ހުުށަހެޅިގެން އައިމަ ބޭފުޅުން. އެހެންނަމަވެސް، ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ

ކަންކަން  ނޑު ދަންނަވާނީ މިޒުުރވެރިާވކަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ހެޅުްއވި ބޭފުޅާގެ ޕާޓީން ވެސް ޢުވާހަކަދަްއކަން ބިލު ހުުށަ

ނެުވމަުށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުަރއްާވއިރު ވިސްަނވާުށޭ. ތި ބޭފުޅުން ންއަނިާޔވެރި އުސޫުލތައް މި ރާއްޖޭގައި އަުަށގެ ،ކުރުމުގައި 
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އަމިއްލައަުށް ކަތިލެިވގެންނޭ ިތ ދަނީ. ތި ބޭފުޅުން އަމިއްަލއަުށް ގަތިެލިވގެންދަނީ. ހެޔޮިވސްނޭ، އެންމެންނަުށް ވެްސ 

ކަމެްއ ެވއްޖެއްާޔ ރަނގަުޅވާނެ ެއންމެންނަުށް ވެސް. ނުބަިއކަމެއް ވެއްޖެްއޔާ ނުަބއިކަމެްއ  ހެޔޮވިސްނޭ. ރަނގަޅު

ކުރެިވގެން އަުޅގަނޑުމެންެގ  ނުރަނގަޅު ކަންތައްަތއް ،ނުބައި ކަންތައްތައް، ސް ނުބައިވާނެ. އެހެންވީމާއެންމެންނަުށް ވެ

ކަމުނުދާކަން އެންމެންނުަށް  އް ހިނގައިާދއިރު ކަމުނުދަންޏާގައި މިފަދަ ކަންތަްއތަމި ޖެނެރޭޝަން ،މުޖުތަމަޢުގައި ތަޢުލީމީ

ވެސް އެބަ އެނގޭ. އެހެންވީާމ، މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުަރއްާވއިރު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ވިސްާނވަަޑއިގެްނ 

 ،ނީ އަޅުގަނޑުމެން މި ދެއްކި ވާހަކަަތކަުށް ބަލާއިރުބޫލުކުރަމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަުށް؛ ައޅުގަނޑު ގަ މިކަން ކުރެއްވު

 އީ މިއީ އެްއގޮތަކަުްށވެސް މިވާހަކަަތކަުށް ބަލާއިރު،  ގޮތުން ދެކެވިގެންދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި މިައދު މި ބިލާ ބެހޭ

ބު . މިއީ ޒާތީ ތަަޢއްޞައް ވެސް ޫނންމަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެންދާނެ ބިލެއް ނޫން. ެއްއގޮތަކަުށް ހުުަށހެޅިގެންވާނެ ބިލެ 

އޮެވގެން ކުިރ ކަމެްއ. އެެހންވާއިރު، ރަްއޔިތުންެގ މަންދޫބުންގެ ގޮުތގަިއ ރަްއޔިތުްނގެ ގޮތުަގއި ަރއްޔިތުންނަުށް 

، ން ކިހިނެއްތޯ މަސައްކަތްކުރާނީ؟ އެހެްނވީމާބު އޮެވގެްއޞަޒާތީ ތަޢަ އިވަކާލާތުކުރުމަުށް ޓަަކއި މިކަހަލަ ޒާތީ އުސޫލުތަކާ

މީހަކު  ،މި ދަންނަވަނީ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރާއިރު ިވސްނާވަަޑއިގެން މިކަން ކުރަްއވާުށޭ. މީހަކު ބުނެގެން އަޅުގަނޑު

ބުނީތީވެ ކަމެއް ކުރުމަުށް ަޓަކއި ކަންކަން ކުރުަމކީ މިއީ ޒިންމާދާރު އުސޫލުތަކެއް ނޫްނ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި 

މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގިއ  ސައްަކތްކުރަްއވާ ރިޓަޔަރކުރަްއވައިންގެ ތެރޭ މަފުލުހު ން މިހާރު ސިފައިްނނާއިއިއްތިފާޤު

ބުނެ އުޅޭ ބޭފުޅުންނަުށް އެ ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ މިނިވަްނކަމުަގއި ބަސްމިހާރު މަސައްކަތްކުރަްއވަމުން މި ގެންދާ ބޭބޭފުޅުންނީ 

ގެ ން. ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ ޕީ.ޕީ.އެމްބުތަކެއް ނޫވުމަކީ އެ ބޭފުޅުންނަުށް އަުޅގަނޑުމެން އަނިާޔވެރިވާންޖެޭހ ސަބަ

ތާއީދުކުރަންވީ ސަބަބެއް ެވސް ނެތް. އަޅުގަނޑު ވެސް  ާރކަުްށ. ކީއްވެތޯ ތާއީުދކުރަންވީ؟ސިޔާސަތުތަކަުށް ތާއީދުކު

 އަހަާރއި  ނުދޭ ދެ ކަމެއް ކުރާ ނަމަ. އެހެންނަމަވެސް، ފެނިގެނެއް ގެ ިސޔާސަތުތަކަުށް ާތއީދުކުރާނަން ރަނގަޅުމްޕީ.ޕީ.އެ

ކަމެއް ކޮުށްަފއެއް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިފައެއް ނުވޭ.  ކަެމއް. ރަނަގޅު ެއއްެވސް ބައިވެ ިދޔައިރު ރަނގަޅު އެްއވެސް

ކަުްށ ގޮތަ އަދި ެއހެނިހެން އެއްވެސް ،ތަރައްީޤގެ ސިޔާސަުތތަކު ތެރެއިން ވެސް ،ވެރިކަމުގެ ިސޔާސަތު ތެރެއިްނ ވެސް

 ސްދޭނެ ެއްއވެސްަރއްޔިތުންނަުށް އުާފވެިރކަން ގެނެުށް ގެނެވޭ ގާނޫނެްއގެ ތެެރއިން ވެސް މަޖިލީހަ އަދި މި ގާނޫނުހަދާ

ެއ ، ާތއީދެްއ ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ ތަނެއް. އެހެންވީމާ، އެ ިސޔާސަތުތަކަުށް ކަމެއް ައޅުގަނޑަކަުށް ފެނިގެްނނުދޭ ކުރާ

ކު އެ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވާ ަބސްފުޅުތަކަކީ ައޅުގަނޑުމެން އެ އެ ބޭފުޅުން މިނިވަންކަމާ .ބޭފުޅުން ވެސް ތާއީދުނުކުރަްއާވނެ

ެއ  ،ކަމަކީ ގޮތުން އަނިާޔވެރިވާންޖެޭހ އެްއވެސް ސަބަބުތަކެްއ ނޫން. ވިސްނަންޖެހޭ އެ ބޭފުޅުންނާ ޖައްސާަލއިގެން ޒާތީ

ބަުރގެ ނޮވެން 3މަތިވެދިޔަ ން ިވސްނަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރިއަުޅގަނޑުމެ ؛ބޭފުޅުންނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ިޚދުމަތުގައި

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު  ޖެނެރަލް ިއބްރާހީމްދީދީ ކުރެއްވި މަަސއްަކތުންނޭ އެ ހާިދސާގައި ބްރިޭގޑިއާ  ހާދިސާއަުށް ބަލާއިރު،

މިއަދު މި އޮތް ވެރިކަމަުށް  ން ނުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއްތޯ އެއީ؟އެކު ވާހަކަދަްއަކން މިތާ މި ތިބީ. އަގުވަޒަ މިނިވަންކަމާ

ކަމެއް. އެއީ ރަްއޔިތުންގެ ބަސް.  އެ ބޭފުޅާގެ ވާަހކަފުޅުަގއި ބަސް ބުނުމަކީ އެީއ އެ ބޭފުޅާ ކުރަންޖެހޭބުނެ، ސް ބަ
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ރައްޔިތުންނަުށް ޓަަކއި ބުނެވޭ ބަސްތަކެއް. ަރއީސް ޔާމީން ވަްއކަންކުރަްއވާ ވާހަކަ ވިދާުޅވުމަކީ ައޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ 

އްޖެ ވާހަަކއެއް. ެއއީ ަރްއޔިތުންނަުށް ލޯބިވުމަކީ. ަރއްޔިުތންނަުށް އިންސާފުވެިރވުމަކީ. ހެޔޮވިސްނޭ ަރއްޔިަތކު ދަްއކަްނޖެހި

ދައްަކންޖެހޭނެ. ވެރިކަމުގެ ާދއިރާިއން ވެސް ވެރިކަުމގެ ތެެރއިްނ  ރައްޔިތުން ދެެކ ލޯބިވާ މީހަުކ ެވއްޖެއްާޔ އެ ވާހަކަ 

 ،ނަމަ  ސިޔާސީ މީހުންގެ ތެރެއިން ާވހަކަދައްކާ މީހަކު ހުރިއަުޅގަނޑުމެން  ،ވެސް ނުބައިކަެމއް ހިނގަންޏާ ވާހަކަދަްއކަން

އެ މީހަކީ ެއއީ ަރއްޔިތުްނގެ މީހަކީ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުުޅން ވާހަކަ ވިދާުޅވަނީ. ެއއީކީ އަޅުގަނޑުމެން އެ ބޭފުޅުްނެގ 

 ،ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅާއަުށްފަހަތުން ދުވެ އަނިޔާކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތަކެއް ނޫން. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި 

ބަރުދަނެއް ނެތް. އަނިޔާ މީހުންނަުށް ކުރެވޭ ބިލެކޭ މިއީ. މި  ،އެްއވެސް ޮއއްޓަެރއް ުށޭ. މިއަކުއަނބުރާ މި ބިލު ގެންދަވާ

 ގެންދަވާުށޭ ައޅުގަނޑު ދަންނަާވނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް.ޢަލީ ޝާހަ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރުފުވައްމުލަކު އުތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

ދާއިރު ތަފާތު ޚިޔާލުތަކެއް ންގެ ކުރިމައްޗަުށް ހުުށަހެޅިެގންރައީސް. މިފަދަ ބިލެއް އަޅުގަނުޑމެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

، ދޭ. އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާަހކަައކީބަހުސްކުރެވެމުންަބ ތަފާތު ގޮތަކަުށް އެބަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި އެ

ހިންގަން. އަުޅގަނޑުމެންެގ ވިސްނަިއ ފިކުރު  ކަމާ ދޭތެރޭގަިއ ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ތަންކޮެޅއް ފުންކޮުށްމިފަދަ ކަން

ތްަތކުގެ ވާހަކަތައް އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެބަ ދަްއކަމު. ނާޔަހުންނަުށް ލިބޭ އިމްތިޔާޒުތަާކއި އިތެރެއިން ވަިކވަކި މީ

ކަން މި ލިބެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ެއ ތެރި ނާޔަްތތަކާއި ހިމާޔަތްތަކާއި ަރއްކާއެ ބޭފުޅުންނަުށް އިއެއީ 

އްވާަފއި ވާތީ. އަުޅގަނޑު ސަްއކަތްތަކެއް ުކރަބޭފުޅުން ކުރައްވާަފއިވާ ޚިދުމަްތތަކަުށް ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުން ަޤުއމަުށް ޓަކައި މަ

ަޤއުމުގެ ކަރާމާާތއި ހިމާަޔތް ރައްކާތެރިކުރުމަުށް ޓަަކއި  ،އެފަދަ ބޭުފޅުންނަކީ ޝަރަފާއި ިއްއޒަތުަގއި .ބޫލުކުރަންވެސް ގަ

އެ ފިކުރުަގއި އެ ، އެ ވިްސނުމުގައި އިމަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި ތިއްެބިވ ބޭފުޅުން ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ، އަދި އެ ޚިދުމަތާ

އެހެންނަމަވެސް،  .ބޭފުޅުން ދެމިތިބޭ ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ، އެ ބޭފުޅުންނަުށް ހިމާޔަތަކާއި އިނާޔަތް ލިެބންޖެހޭނެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގެ ތެރެއިން ޝަރަފްވެރިކަމާ އެކު، މިދެންނެވި ޚިދުމަތްތައް ޤައުމަުށް ކޮުށްދެއްވާފަިއވާ ބޭފުޅުްނ 

މިތިބެނީ ނުވަތަ އެ ވިސްުނގެ ތެރޭަގއި، ގާނޫނީ އިމުގެ ތެޭރަގއި  ދެމިތިބެނީ ކިހާމިންވަރަކަުށްތޯ ެއީއ އެ ޚިދުމަތުގައި ދެ

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ސުވާލުކޮުށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑު ނުދަންނަވަން އެްއވެސް ހާލަތެއްގައި ައޅުގަނޑުމެންެގ  

ވާފައި ިތއްބެިވ ބޭފުޅަކަުށް، ނުވަތަ ޤައުމަުށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައި ިތއްބެިވ ތެރޭގައި ޝަރަފްވެިރކަމާ އެުކ ރިޓަޔަރކުރައް 

ބޭފުޅުންނަުށް އެ ބޭފުޅުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ރަްއކާެތރިކަން އުނިކުރާުށެޭކ. އެހެންަނމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން އެބަ 
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އަުގަވޒަންކުރާއިުރ، އެ ބޭފުޅުން ޤައުމާ ދޭތެރޭގައި  ޖެހޭ އެފަދަ ބޭފުޅުން ވެސް ަޤއުމަުށް ކޮުށްދެްއވާފަިއވާ ޚިދުމަްތތަކުގެ

ނުވަތަ ައޅުގަނޑުމެްނގެ މުޖްތަމަޢާ ދޭތެރޭގައި، އަުޅގަނުޑމެންގެ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތާ ދޭތެރޭގައި ދެން ކިހިނެއްޯތ 

ހޭތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެންެގ ރިޓަޔރަކުރެްއވުމަުށްފަހު ޢަމަލުކުރަްއވަނީ. ހަމަ ރިޓަޔަރކުރައްވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަުށް އިނާޔަތް ލިބެންޖެ

ޤައުމުގެ ުޒވާނުން ދައްކާ ވާަހކަެއއް. ތިމަންނަމެން އަލަުށް ވަޒީފާއަުށް އަންަނއިރުަގއި ޑަބަްލ  ބެނެފިޓް އަޅުގަނޑުމެންެގ 

ތެރޭގައި އެބަ ލިބެއޭ ަބއެއް ބޭފުޅުންނަުށް. ދައުލަތުން އެ މީހުންނަުށް އެބަ ދެއޭ ތަފާތު އިނާޔަތްތައް. އެހެންވީމާ، ެއ 

ތްތަކާ ެއއްޗެހި ދިނުމުަގއި ވެސް އުސޫލުަތކެއް އޮންަނންޖެހެއޭ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ދައްކަންޖެހޭ އިނާޔަ

ވާހަކަެއއް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި މިއަދު އަުޅގަނޑުެމންގެ މުޖްތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ކޮްނމެ ފަހަރަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ގުިޅގެން ބައެއް ފަރާތްތަަކުށް ވަްއކަންދީ، މުޖްތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ހުރި އެހެނިހެްނ ތެރޭގައި ހުުށަހެޅޭ ގާނޫނުތަާކ 

މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ދައްަކިއ، އެ ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުކާރުގެ އިސްތަުށިފުުޅގައި ައޅުވާލުަމކުން އެ ހިސާބަކުން ނުނިމޭ. 

ލައާ ދޭތެރޭަގއި އެބަޖެހޭ މައްސަލައެއް ހުރި ކަމަުްށ މައްސަލައާ ދޭތެރޭަގއި އެބަ ޖެހޭ ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔަން. މައްސަ

ވަނީ ނަމަ، މަޝްވަާރކުރެވެން. ދެން ތިބި މެންބަރުންނަުށް ވެސް ލޮބީ ވެސް ކުރަން ެވސް އެބަޖެހޭ. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ 

ކޮން މަފްހޫމެއްގެ  ވެސް، އަދި ބިލު ހުުށަހެޅުމަުށް ފަހު އެ ބިލު ހުުށަހެޅި މެންބަރާ ވެސް އެބަޖެހޭ މަޝްވަރާކުެރވެން. މިއީ

ތެރެއިން، ކޮން އުސޫެލއްގެ ެތރެއިން ކޮން ބޭނުމަކަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ ގާނޫނެއްތޯ. ެއކަމެއް ނޫން އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެިރ 

ރައީސް މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހުގެ ތެޭރގައި ިމ ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ކޮންމެ 

އްވުމަުށް ފަހު ހަމަ ވަކި ބަޔަކަުށް އަމާުޒކޮުށް މި މުޖްމަތަޢުގެ ތެރެއިން އެބައެއްގެ ައގު ވަްއޓާލުމަުށް ޓަކަިއ ބިލެއް ހުުށަހެޅު

ތާއަބަދު މަސައްކަތްކުރާ ތަން. އެ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ މި ރާއްޖޭަގއި ތިބި އެންމެ ބޮޑެތި މުޖުރިމުންގެ ފަހަތުގައި ތިބި 

ލަން އެބަޖެހޭ. އެފަދަ މީހުން މި އުޅެނީ މިފަދަ ކޮންމެ ކަމަކާ ގުިޅގެން ވެސް އެ މީހުންކަން އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށް

މީހުންގެ ތެރޭގައި ތިބި ލީޑަރުން ކޮުށްފައިވާ ކުުށްތަކާިއ، އެ މީހުން ކޮުށްފައިވާ ވައްކަންތަާކއި، ހިންގާފަިއވާ ޖަރީމާތައް 

ުށްލާފައި މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މިއަދު އެ ބޭފުޅުްނ ފޮރުވުމަުށް ޓަކައި. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަނގަުފޅާކޮ

ވާހަކަދަްއކާއިރު ޑިމޮކްރަީސއޭ، އަނެކައްެޗކޭ ކިޔާފައި ވާަހަކދައްކާއިރު މި ރާއްޖޭގައި ކަްނކަން ހިނގާފައި ހުރި ގޮތާއި، 

ޮކންމެ ސިފައިންގެ؛ ދައުލަުތގެ ތާރީޚުތަކާ އެްއޗެހި މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަކަުށް ނޯޅޭ. ައޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ 

ކޮންމެ ދިފާޢީ ބާރުގައި މަސައްކަތްކުރާ، ނުވަތަ ޤައުމު ހިމާޔަތްކުރުމަުށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރާ ކޮންމެ ފަރުދަކީ ވެސް 

 ވާން އެބަޖެހެއޭ ޤައުމު ލޯބިވާ މީހަކަުށް. އެ މީހަކު ރިޓަޔަރކުރުމަުށް ފަހު، އެ މީހަކު  ޝަރަފްވެރިކަމާ އެކު ދިރިއުޅެން

ބޭނުންވާ ކަމަުށް ވާނަމަ، ސިފައިންގެ ތެރެއަުށް ވަެދއުޅެިވ، ޤައުމުގެ ސަލާމަތާ ގުޅިފަިއވާ ަކންތައްތައް އެނގެން ބޭނުންާވ 

މީހެއް ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ، އެ މީހަކު އެބަ ޖެހޭ ވަކި އުސޫުލތަކެްއގައި ހިފަހައްޓަން. އެ ުއސޫލުތަކުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

 ޭބފުޅުންނަުށް ހިފެހެއްޓޭތޯ؟ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް... މިއަދު މި ތިއްބެވި ސިޔާސީ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން އިުށީނދެވަޑައިގަތުމަުށް ދަންނަވަން. ވާަހކަދައްކަމުންގެންދާ ިއއްޒަތްެތިރ 

 މާލަދެއްވުން އެދެން. މެންބަރު ވާހަކަ ކުރިއަުްށގެންޮގސް ނިން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިފަދަ ާވހަކަތައް ދައްކާތީ ަބއެއް ބޭފުުޅންނަުށް ވާނެ ގޮތަކީ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އިުށީނދެވަަޑިއގެން 

ދަންނަވާ ާވހަކައަކީ ިތއީ ސިާޔސީ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުަގއި ިތއްބަަވއިގެްނ ވެސް ނުތިއްެބވޭނެ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި 

ވެސް ޤައުމަުށް ރަނގަޅު ޚިދުަމތްތަކެއް، ަޤއުމުގެ ރަްއޔިތުންގެ އިތުބާރާއި ލޯބި ލިބޭ ފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރަްއވާުށޭ. ަވިކ 

 ކުލައަކަުށް ވަކި ފިކުަރކަުށް ނުަވތަ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަުށް.މި

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

މެންނަުށް އަުްށ މި ގެެނވުނު ިއޞްލާހަކީ އަުޅގަނޑު 2008/1ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ބަލައިގަެނވޭ އިޞްލާެޙއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ވަކި ބަޔަކަުށް ޓާގެޓުކޮުްށގެން މި މަޖިލީހުަށް 

ބިލުތަކެއް ހުުށަހެޅިގެންދާ ތަން. ޚާއްޞަކޮުށް އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮުށްލާނަން. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ރިޔާޟާއި، ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިރާެގ هللا އާއި، ކިނިބިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ

މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް، ކަނޑައެިޅގެން އެ ބޭފުޅުންނަުށް ސަރުކާރާ އިދިޮކުޅ ވިސްނުން ހުންނާތީވެ ެއ 

އި ނުވަތަ އިޞްލާޙެއްގެ ގޮުތަގއި އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކުރަނީ. ބޭފުޅުންނަުށް އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލުމަުށް ލެވޭ ބިލެއްގެ ގޮތުގަ 

އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން، ިމ އިޞްލާޙު ލީ ފަރާތަކަުށް ިއހުސާސެއް ނުކުެރވޭނެ މިއީ ިކހާވަރެްއގެ ކަެމއް ކަމެއް. މި 

ަގއި ވަޒީފާ އަދާކުރި ބޭފުޅެއް. ބޭފުޅުން ޤައުމަުށް ކޮުށްދީފައި ހުރީ ކޮންފަދަ ޚިދުމަތެއް ކަމެއް. އެ ބޭފުޅާއަކީ ފިހާރައެއް 

ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި އެްއވެްސ ކަމެއް ކުރި ބޭފުެޅއް ކަމަުްށ އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫެލއް ނުުކރެވޭ. ޚާއްަޞކޮުށް ައޅުގަނޑު 

ލެްއ ފާހަގަކޮުށްލާނަން ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ. ޤައުމުަށް އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަ

ކުރިމަތިވީ ދުވަހު ފުރާނަ އަތްމައްޗަުށް ލަިއގެން އަުޅގަނޑަުށް ިލބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތު ދޮގު ނޫން ކަމަުށް ވަންޏާ ފާރުމަތިން 

ފޫޓު ފާރުމަތިން، އެއްފާރުން އަނެއް ފާރުމަތިން ފުންމައި، ބަޑިގުދަނުގެ ތަޅުދަނޑި އެ ފޯރުކޮުށްދޭންވާ  20ފުންމައި، 

އެއް ފަރާތް އެ ބޭފުޅާއަކީ. އެހެންވީމާ، އެއީ މިއަދު އަުޅގަނުޑމެން ޤައުމުގައި އެ ދުވަހު  ފަރާތަކަުށް ފޯރުކޮުށްދިން
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ވެރިކަމުަގއި ހުންނެވި ބޭފުާޅައުށް ވުރެ މުހިއްމު ބޭފުޅެއް ަކމަުށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ޚާއްޞަކޮުށް ހިތަދޫ  މެދު 

އެހެންވީމާ، މި ބޭފުޅުން މިއަދު ޤައުމަުށް ކޮުށްދިން ޚިދުމަތުގެ  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ.

އަގު ަވޒަންނުކޮުށް، ާޚއްޞަކޮުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިއީ އިިދކޮޅު  ފަރާތްަތއް ަކމަުށް ވާތީެވ، އެ ބޭފުޅުންނަުްށ 

އެ ބޭފުޅުންނަުށް ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުްނ  ލިބޭ އިނާޔަތް ކުަޑކޮުށްފައި، ުނވަތަ އެ ބޭފުޅުން ފިއްތުންތަެކއް ފިއްތަިއ، ނުވަތަ

މި ކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި މަޖިލީހަުށް ލެވިވެގެްނވާ އިޞްލާެޙްއ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ގެ ފިކުރު ބަދަލުނުވަތަ އެ ބޭފުޅުން

 ،ސަީކ ވެސް މި ލިބޭ މުސާަރިއގެިއއްޒަތްތެރި ަރއީ ،އިޚްލާޞްތެރިކަމެްއ އޮްތ ނަމަ ކުރަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ކުެރއްވި އަހަރު ވެރިކަން 30ރާއްޭޖގައި  މަޖިލީހުން ލިބޭ މުސާރައިގެ ިއތުރަުށް އިނާޔަތްތަކެއް ލިބޭ ބޭފުޅެއް. ޚާއްޞަކޮުށް

މަޖިލީހުގައި  މި ބޭފުޅެއް. ޚާއްޞަކޮުށް ދާރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ ވެސް ވަރަުށް ބޮޑެތި އިާނޔަތްތައް ލިބެމުން

ލިބޭ ކޮންމެ  ވުރެ މަތިން މުސާރަ ހާސް ރުފިާޔއަުށް 30 ްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން. އެހެންީވމާ،އިިއވަރު ތިއްެބވި ވަރަުށް ބައެބަ 

އެކަމަުކ ން. ޅުގަނޑު ފުރިހަމައަުށް ބޮޑަުށް ތާއީދުކުރާނަވަްނޏާ އަބޭފުޅަކަުށް މިހެން ލިބޭ އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލަންލާ ކަމަުށް 

މި އިޞްލާޙުލާފައި ވާތީވެ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނުަށް ތާއީދުކޮުށްގެން  ަވކި ތިން ބޭފުޅަކަުށްުށް ގަބޫލުކުެރވެނީ އަޅުގަނޑަ

 މިގޮތުން އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކަުށް ދަނީ އެގޮތް މިއަދު ތާއީދުކުެރވޭކަުށް ނެތް. މިއަދު މި ސަރުކާރުން ިވސްނަމުން މި

ފައިސާ ހޯދަން  ،ދަނީ ންނަުށް ފެނިގެން މިތައްޔާރުަވމުން. އަޅުގަނޑުމެކުރަން ބިރުދެއްކުމަުށް ކުރެވެން އޮތް ޮކންމެ ކަމެއް 

ުށް ނުވަަތ ސަރުކާުރގެ ެއްއގޮތަ ނަުށް ައޅުގަނޑުމެންެގ ިވސްނުމާއަުޅގަނޑުމެން ،ކުރާ ކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ ދަްއކާފައި

ކަނޑަން ފަިއވިއްަދއިގެްނ ިޚޔާލު ތަފާތުވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަުށް ލިބޭ ކިަތންމެ ކުޑަ އިނާޔަެތއް ވިޔަްސ  ވިސްނުމާއި

 ...ޙަކީ މިއީ ިމއަދުހުރުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލެއް ނުކުެރވޭ މި އިޞްލާނަހުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް.މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމަ އިްއޒަތްތެރި ކާުށިދޫ ދާއިާރގެ މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 

 ހަކަދެއްެކވުްނ:ވާ ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާުށިދޫ

މިހާރު  މުޙައްމަދު ލަޠީފްއްޢަބްދު މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދިއްދޫރައީސް. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި އާދެ! 

ހުުށަހަޅުއްވާފައި މި ވާ އިޞްާލޙު؛ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ަދއުލަތުން ދެ އިނާޔަތެއް އެްއެވސް ބޭފުޅަކަުށް ލިބުމަކީ އެއީ 

ވެސް ވަރަުްށ ބޮޑު މައްސަަލއެްއ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު މި އިޞްާލޙާ މެދު ކަންބޮޑުވުްނ ނުވަަތ  ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި

ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ކުޑަކޮުށް ެވސް އޮެވގެން މި އުޅެނީ ވަކި ބަޔަކަުށް، ހަމައެކަނި އިންތިޚާބުވެފައި ތިބި ބަޔަކަުށް ލިބޭީތ 

ނީ މި ިއޞްލާޙު ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ޮގތް ގޯހީހެން. މީގައި ވަކި މައްސަލައަކަުށް ެވގެން ުއޅޭތީ. އަުޅގަނޑަުށް ހީވަ

އިންތިޚާބުކުރެވިަފއިވާ މަޤާމުަތކުގެ އިތުރަުށް ެވސް އެހެނިެހން ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް، ދަުއލަތުން އެްއވެސް މީހަކަުށް، 
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ނަމަ، މައްސަލަެއއް ނެތް. އެްއވެސް ފަރާތަކަުްށ ޑަބަލް ެޕންޝަން ލިބުން ހުއްޓުވުމަުށް ޓަކައި މި ހުުށަހެޅިފަިއ އޮތް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ޙަޤީޤަތުގައި މައްސަަލއަކީ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ވަކި ބަަޔކަުށް އެހެން ކަމެއް އަމާޒުވާ ކަމަުްށ 

ވަންޏާ ހަމަ ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެގެންދާނެ. މިއަދު ވެްސ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ފެނިގެން މި ދިަޔީއ 

ބަދުވެސް ެއއްބަަޔކު އަނެއްަބޔަކަުށް ކޮންމެވެސް އެްއޗެހިތަެކއް ޮގވާލައި، އެކަހަލަ މަންޒަެރއް. އެއީ މިކަހަލަ އިޞްލާޙުަތއް އަ

ހުުށަހެޅިގެން އައީމަ. ައޅުގަނޑުމެން އިންސާފު؛ ހުރިހާ އެންމެނަުށް ވެސް އިންސާފު ެއއްހަމައެްއގައި އޮންނަންޖެހޭނެ. 

އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ މިއަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ެވްސ  އަޅުގަނޑުމެން ކަުަށވަރުކުރަން

މި އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުއްިވއިުރ ދައުލަތުން ޑަބަލް ޕެންޝަން ނުވަތަ ދެ އިނާޔަެތއް ެއއްެވސް ފަރާތަކަުށް ލިބޭ ލިބުން 

ޓަޔަރކޮުށްފައި އިސްތިޢުފާެދއްވާަފއި ތިއްބެވި ފަރާތްތަްއ ހުއްޓަން. މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިފި ކަމަުށް ވަންޏާ ރި

އެބަތިބި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި. އެިކއެކި މުައްއސަސާތަކާއި އެކިެއކި ކުންފުނިތަކުަގއި ވެސް. ތިބިއިުރ، ެއ 

ގައި ތިބި ވަކި ަބއެްއގެ ނަން ބޭފުޅުންނަުށް، ވަކި ބަަޔކަުށް ލިބެންވީ ކީްއެވގެންތޯ؟ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މަޖިލީހު

މީގެތެރެއަުށް އަންނަައއުމަކީ ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނައިިފ ކަމަުށް ވަންޏާ އަބަދުވެސް ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުެގ 

ވިސްނުން އޮތް ކަމަުށް ވަންޏާ އަލުގަނޑުމެން ބަލައިލަންވީ އަބަދުވެސް އިންތިޚާުބވެަފއި ތިބޭ މަޤާމުތައް މަދުވާނެ 

ޒަތްތެރި ރައީސް. ގިަނވާނީ އަބަދުވެސް ޢައްޔަންކޮުށްަފއި ނޫނިއްޔާ އެިކއެކި ކުންފުނިތަުކގައި ތިބޭ މަޤާމުތައް ގިނަވާނީ. އިއް 

އެހެންވީމާ، ެއއްެވސް ގޮތަކަުށް ބަލައިލާއިރު މިއީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އެންމެ މި ވަގުތާ ގުޅޭ ކަމެއް ނޫނޭ. އަޅުގަނޑުމެން 

ންތަްއ މަދުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދެން ބައެއް ފަހަރަުށް ސަރުކާރުން ހުުށަހެޅި ބިލެއްެގ ބަލަންވީ މި ބާވަތުގެ ކަ

ގޮތުަގއި ވެސް ވާހަކަެދކެިވގެްނ ގޮއްސި. އެހެން ދިމާވި ސަބަބަކީ، ޙަޤީޤަތުގައި އަިމއްލަ މެންބަރެއްގެ ހައިސްއޔަތަކުން 

ތު ތަންކޮޅެއް ހަިނވެފައި ޮއންނަނީ ބައެއް ާދއިރާތަކުން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހުުށަހެޅިފައެއް ނެތް. ނުވަަތ ެއ ފުރުޞަ

އެހެންވީމާ، އެހެންވެ ކަންނޭނގެ އެގޮތަުށް ވާހަކަެދއްކީ. ކޮްނމެހެން އެއީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން ވަކި ަބޔަކަުްށ 

. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ޒާތީކަމެއް ޮއެވގެން ޖައްސާުލމުގެ ނިޔަތުަގއި އެްއވެސް ެމންބަރަކު ކުރެއްވި ކަމެއް ކަަމކަުށް

ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުަވއިގެން އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންވީ ކަމަކީ މި އިޞްލާޙަުށް، މިއަުށް ބަދަލުތަެކއް ގެންނަންީވ. ގެނެްސގެން 

މި އައިއްސި ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަުށް ޯވޓުދޭނަން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭންވަނީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރަން. 

ސް ވަަރކަުށް އިންސާފު ޤާއިމުކުރަންވީ. ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާ މެދު، ހުރިހާ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ވެސް ވީހާވެ

އެއްހަމަައކުން ކަންތައްަތއް ކުރަންވީ. އޭރުން އަުޅގަނުޑމެންގެ މިހާރު މިހުރި މައްސަލަތަކަުށް ޙައްލެއް ލިބޭނީ. 

ބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޝކުވާަތއް އިތުރުވާނީ. އަުޅގަނޑުމެންެގ އެހެންނޫނިއްޔާ ކުިރއަުށް އޮްތ ތާގައި ވެސް އަ

ކަންބޮޑުވުންތަާކއި ކަންަތއްތައް އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ ވާހަކަަތއް ދެއްކޭނީ. ކޮންެމެވސް ކަހަލަ ހިތްހަމަނުޖެހުން 

މެން ކުރަންވީ. މިގޮތަުށް އިޞްލާުޙ އަންނަހާ އަބަދުވެްސ އޮންނާނީ. އެ ކަންތައްތައް ަޙއްލުކުރުުމގެ މަަސްއކަތް ައޅުގަނޑު

 ހިނދަކު އެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅެއް ުނވާނެ. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއ ުށް. އޭގެ ކުީރގަމެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފަ ިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ ންނޮޅިވަރަމިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 46އަޅުގަނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. މިހާރު މި ބިލުަށް ވާހަކަދެއްކުމަުށް ޓަަކއި އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ކަނަޑއެޅިފަިއވާ 

ސިކުންތު ވަނީ ހަމަވެގެްނގޮްއސަ. އެހެންވީމާ، އަިދވެސް ިއއްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރަކު އެދިވަަޑިއގެންފައި އޮތީަމ  21މިނެޓު 

 ޙުސައިން މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ ންނޮޅިވަރަނީ. މިހާރު ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަަދއިން އެ ވާހަކަ މި ދަންނަވަ

 ގެ ވާހަކަޮކޅު ކުރިއަުްށެގންދިއުމަުށް.ޢަރީފް

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޢަރީފް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރގެ ނޮޅިވަރަން

އި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ކަންބޮޑުވޭ. އަުޅގަނޑަުށް މި ރައީސް. `. އަޅުގަނޑު ިމ ބިލާ މެދުގަޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

ގޮުތގައި. ިއއްޒަތްތެިރ  ބިލުން ފެންނަނީ އިންސާފުން ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެްއކިބާެވ، އިންސާފުގެ ބުރަދަނެއް ނެތް ބިެލއްގެ

ފާއިްނ އަދި ަވޒީ ،ކުރަްއވާަފއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ކަމުގަިއ ވިޔަސް އަުޅގަނޑު މިހެން މިދެންނެވީ ރިޓަޔަރ ރައީސް.

ކުަރއްވާަފއި ތިއްެބވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ބޭބޭުފޅުންނަކީ އެ ،ވަިކވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވި ބޭފުުޅން ކަމުގައި ވިޔަސް 

އަދި ރަްއިޔތުން ހޮއްަވވާފައި މި ބޭބޭފުުޅންގެ ޚިދުމަތް ތިމަންނަމެން  ،މަގާމުގަިއ ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ކަމުގަިއ ިވޔަސް

ިމ  ،ކުރައްވާަފއި ިތއްބެިވ ޭބފުޅުން ކަމުަގއި ވިޔަސް މޭ ބުނެ ރަްއޔިތުން އިންތިޚާބުބޭނުންފުޅު ެއބަވަ ރައްޔިތުންނަުށް

ތަން އަުޅގަނޑަކަުށް ފެނިފަެއއް ނެތް.  ނޭ ގޮތަުށް މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިގެްނވާއި ފަރާތްތަކަުށް ެއއްޮގތަުށް މިނޭއެންމެހަ

ސް ފެނިގެން މަކުރަން. ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މާދަމާ ވެއެހެންވީމާ، މިކަމާ ައޅުގަނުޑ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ހިތާ

ވެްސ ވަޑަިއގަންނަވާ މަންޒަރު.  ހިނގައިދާނެ ރިޓަޔަރކުަރއްާވފައި ހުރި ބޭފުޅެއް މި ޤައުމުގެ ރައީްސކަމަުށް

ލު ފާސްވެގެން ން މި ބިތަ ރަްއޔިތުންގެ އެ ނިންމުމަުށް ވެސް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރުނުދެވޭ ،އެހެންނަމަވެސް

 މަ ފެނިގެން ހިނގައިދާނެ. ވަރަުށް ބޮަޑުށް ޝުކުރިއްޔާ.ގާނޫނަކަުށް ެވގެންދިަޔއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރި މެްނބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުއަރުވައިއާދެ! މިހާހިސާބުން މި ބިލަުށް ވާހަކަދެްއކުމަުށް އެިދވަަޑިއގެންފަިއވާ ިއއްޒަތްތެ

. ދެން ޮއންނާނީ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި ފަރާތަުށް ފަހުބަސް އިްއވުމަުށް ފުރުޞަތެއް ނިމިގެން އެ ދިޔައީ

ލަޠީފް އްމެންބަރު ޢަބްދު އިްއޒަްތތެރި ދިއްދޫ ދާއިރާގެއަރުވަނީ މި ފުރުޞަތުއަުޅަގނޑު މިހާރު  ،އެރުވުން. އެހެންކަމުން

 ފަހުބަސް ވިދާޅުުވމަުށް. ުށްމުޙައްމަދަ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ލަޠީފްޢަބްދުއް މެންބަރު ރާގެދާއި ދިއްދޫ

ުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ މި ބިލަީކ ަވިކ )ސިަފއިންެގ ގާނޫނު( އަ 2008/1ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

ކަހަލަ ނިޔަެތއްަގިއ ގޮތުން ނުވަތަ އަުޅގަނުޑ ޖެއްސުންކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ އެ މީހަކަުށް، ވަކި ފަރާތަކަުށް ާޒތީ

ިއ އުސޫލުތައް ާޤއިމުުކރަނީ ރައްޔިތުންގެ ލާަބޔާ ހުުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް ނޫން. ާގނޫނުތައް ހަދަނީ، ަގވާއިދުތަްއ ހަދަނީ،

އެކަން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިޞްލާޙުކުުރމަކީ ވެސް އަުޅގަނޑު ވެްސ  ،މަންފާއަުށް. މި ބިލުގައި އުނިަކމެއް އޮތް ނަމަ

 85ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބަޔަކަުށް ވެސް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ކަމެއް. އެދޭ

ވެސް އެްއވެްސ  ަދނީ. ގައިމު ކުރަމުން މިއެުކ މަސައްކަތް މެންބަރުންނާއެކު އަުޅގަނޑު ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ

މުްނ ކުރަންނާ ވަރަުށް ގާތްކޮުށް މަސަްއކަތްބޭފުޅު ޖެހެމެއް ނެތް. އަދި އެމެންބަރަކަުށް އަޅުގަނުޑގެ ޒާތީ އެްއވެސް ހިތްހަމަނު

އި މަންފާއަުށް ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ައޅުގަނުޑގެ އިޚްލާޞްތެރި ވޯޓު އަބަދުވެސް އޮންނާނެ. މިދަނީ. ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ

ން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮުށްފަ. ހުރި ރަްއޔިތުއެބަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައިވަރު ަކންކަމުގައި ގާނޫނުތައް ހަދާއިރު؛ ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ރަްއޔިތުންެގ  ،ބޮޑެއްޗޭ އަދަބުތައް. އެކަްނކަން ޤޫބާތުގައި ބޮޑެތި އަަދބުތައް ހުރީމަ ކުުށްވެރިން މައްސަލަޖައްސާ މާޤާނޫނުލްޢު

ދީމަ ފިރިހެން ބޭފުޅުން ބިެލއް ހެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޒާތީވެފައޭ އޮންނަނީ ކުުްށވެރިންނަުށް. ައންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ

ީތވެފައޭ އޮންނަނީ ޒާ ަބޔެކޭ، ދެކެ ލޯބިވާއަންހެނުން  ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަކީ މާ ވިދާޅުޭވ،

ޔިތުްނެގ . އަޅުގަނޑުމެން ރައްނޫން . އެއީ މުޖުތަމަޢުގައި ެއގޮތަުށް ވާހަކަދެްއކިދާނެ. ެއއީ އަސްެލއް، ޙަޤީޤަތެއްފިރިހެނުންނާ

އުމަުށް، ދިވެހި ަރއްިޔތުންނަުށް، ދިވެހި ޤަ ގެންދަނީ މަޖިލީހަުށް ބިލުތައް ހުުށަހަޅައިގެން ބިލުތައް ފާްސކުރަމުން މި

ކުރާނީ ެއގޮތަުށް. އި މަންފާތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުަގއި. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އެ މަސައްކަތް ލާބަޔާ ދިވެހިންނަުށް ބޭނުންވާ

ތަނަކަުށް.  ނާޅާނަން މި އްައޅުގަނޑު ެއްއވެސް ބިލެއް ހުުށައެ ކި ބޭފުޅަާކ ދިމާކޮުށްގެން ޒާތީވެގެެނއްވަ  ވަކި ފަރާތަކަުށް،

މަރުޙަލާގައި ވެްސ މި ބިލުން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ތެރޭގައި ބަހުސްކުރެިވގެން، ކޮމިޓީ 

 ވެގެން މި ބިލު ޑުމެން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރެވޭނެ ބިލަކަުށްދެކެިވގެން އަުޅގަނވާހަކަކުރެިވގެން، ބިލަުށް ބަހުސް

ކޮުށްަފއި، ކާމިޔާުބ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަސައްކަތް ކުރުމަުށް ޓަކައިހުރި ުއނިކަންތައްތައް ރަނގަޅު  ން. ބިލުގައިވެގެންިދއު

އެދުމެއް. ގަނޑު ވެސް އެދޭ ވެސް ައޅު  ބިލަކަުށް ހަދައިދިނުމަކީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ކިބައިން

 އެހެންވީމާ، ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ވަރަުްށ ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮންނާނީ މި ބިލު މަޖިލީހުަށް  ދެން ،އާދެ! މިހާހިސާބުން ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމިގެން އެ ދިޔައީ. އެހެންކަމުން

ގައި ކަމުަގިއ  1:30ބަލައިގަތުމަުށް ޓަަކއި ނަގަންެޖހޭ ވޯޓު ނެގުން. އެ ޯވޓު ނެގުން އޮންނާނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 

 ގައި މި 6.2ލަނީ މިއަުދގެ އެޖެންާޑއަުށް. އެޖެންޑާ ައިއޓަމު ނަންބަރު އަުށްފަހުަގއި އަުޅގަނޑު މި އެނބުރިދަންނަވަން. އެ
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 2008/5ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މުޙައްމަދު ލަޠީފްއްޢަބްދު މެންބަރު ިއއްޒަްތތެރި ާދއިރާގެ  ދިއްދޫ ވަނީ

ގަިއ  2016 ރިޗުމާ 30ވަނީ  ގެނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައި )ފުލުހުންގެ ގާނޫނު( އަުށް ިއޞްލާޙު

އްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް އެހެންކަމުން، މިހާރު އި ވަނަ ޖަލްސާގައި. 19ދައުރުގެ  ވަނަ އަހަރުެގ ފުރަތަމަ  2016ބޭއްވުނު 

 އަރުވަނީ މި ބިލު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުމަުށް ޓަކައި.ފުރުޞަތު މި

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފްޢަބްދުއް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ުށް އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމަުށް މި ބިލު )ފުލުހުންގެ ގާނޫނު( އަ 2008/5ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އި

 ްއޒަތްެތރި ރައީސް.ޝުކުރިއްޔާ އިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް އަުޅަގނޑު ހުުށަހަޅަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުޙައްމަދު އެ ހުުށަހެޅުއްީވ  ލަޠީފް ޢަބްދުއް ރުްއަޒތްތެރި މެންބައި ދާއިރާގެ ިދއްދޫ ،އާދެ! ދެންމެ ހުުށަހެޅިގެން އެ ދިޔައީ

މަުްށ މި ބިލަުށް ވާހަކަދެއްކުނޫނަުށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު. ފުލުހުންގެ ގާ  ،ގާނޫނު ވަނަ 5އަހަރު  ވަނަ 2008ގާނޫނު 

ބިލަުށް މުޅި  . މިލާނަންނަުށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އޭެގކުރީަގއި އަުޅގަނޑު ދަންަނވައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންޓަކައި އި

ދަންަނަވއިލާނަން ޕާޓީތަކުެގ މެދުގަިއ. ގޮތް  ގަިޑއިުރގެ ަވގުތު. މި ަވގުުތތައް ބެހިފައިވާ  3 ފަިއވާ ވަނީޖުމްލަ ކަނޑައެޅި

ސިކުންތު.  51މިނެޓު  16އަުށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 21ނެޓު މި 46އަުށް މިނެުޓ. އެމް.ޑީ.ޕީ 39ގަޑި  1ުށް ޕީ.ޕީ.އެމަ

ކި ޕާީޓއަކަުށް ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ މިނެޓު. ވަ 3އަުްށ ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީ 32ނެޓު މި 10އަުށް އެމް.ޑީ.އޭ 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ން، މިހާރު އެދިވަޑަިއގަންނަވާ އި ސިކުންތު. އެހެންަކމު 14މިނެޓު  4ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އި

އާދެ! ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   ން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(ންދާނައަރުވަމުން ގެތަރުތީބުން އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތު

 ޢުޘްމާނަުށް.  ޖަމީލް މެންބަރު ްއޒަތްތެރިއި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

ދިޔައީ ހަމަ ދާދި ދެންމެއަކު  ުށް ހުުށަހެޅިގެން މިސް އަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރެއަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަނެްއކާވެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި  މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް އިއްޒަތްތެރިއަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރި ޒާތުގެ ބިލެއް މިއީ. ދިއްދޫ ދާއިރާގެ 

އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ސްިވޔަ މަޖިލީހަުށް މި ހުުށަހެޅި ބިލަކީ ވެސް އޭނަ އަިމއްލަ ހައިިސއްޔަތުން ހުުށަހެޅި ބިލެއް ކަމުގައި

ައޅުގަނޑުމެން ރައީސް.  އިއްަޒތްތެރިބިލެއް ދޭންޖެހޭ ޑަުށް ތާއީދުކޮުށް ައޅުގަނޑުމެން އެްއބާރުލުންހަމަ މި ބިލަުށް ވަރަުށް ބޮ

 ކުރުމަުށް ފަހުގައިއަަހރު ޚިދުމަތް 25އަހަރު،  20އެކު ފުލުހުންގެ ަވޒީފާ އަާދޮކުށްފައި  މި ދައްކަނީ ޝަރަުފވެރިކަމާ

ގޮތުްނ  ިސޔާސީ ،ކޮުށް ކައި ތަފާތު އެތަްއ މަސައްކަތްހޯދުމަުށް ޓަ އަެނއްާކވެސް އިތުރު އާމްދަނީބޭފުޅުން  ނިކުންނަވާ
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އިތުަރުށް ކަންތައްތައް ގޯްސކުރުމަުށް  ،ޤައުމުަގއި ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަުށް ވަދެ، އެިކއެކި ަވޒީފާތައް އަދާކޮުށް 

ންޖެހޭ ވިސްނުންތަކެއް އޮންނާނެ އިްއޒަތްތެރި ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނުޑމެން ވިސްނަ ސަްއކަތްކުރަމުންދާ ބޭފުޅުންނާޓަކައި މަ

އަހަރު ިޚދުމަތްކުރުމަުށް ފަހުގައި ނިކުމެ  25އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ މި ރާއްޖޭގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި  ރައީސް.

 އެންމެ އާދަިއގެ ސްޓާފުންނާ ،ިއގެ ުމވަްއޒަފުންނާއިތެރޭަގއި ތިބި އެްނމެ އާދަ ވެސް ފުލުހުންގެ މުައްއސަސާތަކުގެ އަނެއްކާ 

، އްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް މިއީ. ކޮންމެ ފުލުހަކަުށްއެ ލެވެލަުށް މީހާ ތިރިވާންޖެހުނީމާ އި

ޚިދުމަތުން  އިރުަގއި،ނިކުންނަެއކު  އަހަރު ިޚދުމަތްކޮުށްފައި ނިކުންނަ ފުުލހަކީ ޝަރަފުވެރިކަމާ  20އަހަރު،  25

އެހެްނވީމާ،  ހުންނަނީ. ފައިއަރާ ހާ ނުފެންނަ ވަރަުށް ހަމަ ކުލަ ބަރިަތއްިނކުންނަވާއިުރގައި މުޅި މީ އެކަހެރިވުމަުށް ފަހުަގއި

ލުމަުށް ފަހުގައި ފަހުގައި، ުޔނިފޯމް އެއްލައި މޮޑެލުމަުށް ކުލަތައް ބިމުގެ ެވއްޔާފަހަރަކު އަޚްލާޤީ ކުލަތަކާއި މި  ކޮންމެ

ްއޒަްތތެރި ރައީސް. ުމޒާހަރާތަކުެގ ަތއް އިވާހަކަމި ޖެހޭނީ ހަމަ ކުިރން ދެއްކި  ދައްކަން މެންްސ އަުޅގަނޑުއަނެއްާކވެ

ޞަކޮުްށ ހުންނުަށް ޚާއްފުލު ރޭގައި ސިފައިންާނއި ފުލުހުންނަުށް،އަދި މުޒާހަރާތަކުގެ ތެ ،ނިކުމެ އަުށްތެރެއަުށް އެންމެ ފުރަތަމަ

އި ޑީސަލާ މިފަދަ އެްއޗެހިތައް ޕެޓްރޯލާ ކިއެ  ،ދީސަފުގައި ހުެރގެން ހިތްވަރުންމެ ކުރީ އެޖެއްސުންކުރާ މީހުންނަުށް 

މި  ،މިފަދަ މީހުންނަުށް ،ކޮުށްގެން އުނދަޫގުކރަންކޮުްށ، އަދި ވެހިަކލް ބޭނުންހުންނަުށް ދުއްތުރާތައްކޮުށްގެން ފުލުބޭނުން

އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ތަކުަގއި ަބއިވެިރވުމަކީ ވެސް ދީ އެ މުޒާހަރާވާހަަކދެއްކުމަކީ ވެސް، ހިތްވަރު ދީްތވަރުކަންތައްތަކަުށް ހި

މު ޚިދުމަތްތަކެއް ހަމަ މިދެންނެވިހެން ވަރުަށް މުހިއްްއަޒތްތެރި ރައީސް. ފުލުހުންނަކީ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް އި

ަތކުްނ އްމު ރައްޔިތުން ކުުށް. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ދިމާވާ އާއަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަުށް ކުރާ ބައެއް

މުދަލާއި ުއޅަނދުފަހަރަުށާއި ެއިކ  ؛ްއމު ރައްޔިތުންނަުށް ދިމާާވ ތަފާތު އެިކއެިކ ެގއްލުންތައްސަލާމަތްކުރުމަުށް ޓަކަިއ، އާ

މު. ފުލުހުންގެ ދައުރު ވަރަުށް މުހިއް ކުރުމަުށް ޓަކައިކުން އަުޅގަނޑުމެން ސަލާމަތްގެއްލުންތަތަފާތު ކަންތައްތަކަުށް ދިމާވާ 

ވަދެގަންނަނީ މި ވެސް މާރާމާރީގެ ތެރެއަުށް ވެސް އެްނމެ ފުރަތަމަ  ތަުކގައި ގެ ދޭތެޭރގައި ދިމާވާ މައްސަލައްކޮންމެ ދެ މީހެ

ައޅުގަނޑުމެްނ ތައް މި ައރަނީ ވެސް ފުލުސް މީހާއަުށް. އެހެންވީމާ، ފުލުސް މީހާ. އެ ދިމާވާ ހަމަލާއަކުން އެ ހަމަލާ

ަދއްާކއިރު ހަމަ މި ގާނޫނަކީ ން ިއޞްލާޙުތަކެއް ގެނެސް ވާހަކަޑުމެފުލުހުންގެ ގާނޫނަުށް އަުޅގަނ ،ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކީ

ހުން މި ފުލުބަބަކީ، ކުރަންޖެހޭ ސައިްއޒަްތރެރި ރައީސް. މުޠާލިޢާ ކުރަންޖެހޭ ގާނޫނެއްއަޅުގަނޑުމެން އިތުރަުްށ މުޠާލިޢާ

އި ހިތްވަރުެދވޭނެ ގޮތަަކުްށ ބުމަުށް ޓަކަތިލުހުންނަުށް މި ޚިދުމަތުގައި ދެމިއެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަުށް ފު ،ުށްދޭ ޚިދުމަތްތައްކޮ

އެންެމ  ތެރޭގައި އެންމެ އާދަިއގެ މީހާއިން ފެުށިގެންގޮސް ހުންގެ ފުލުއަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނު ބައްޓަންކުރަން އެބަޖެހޭ. 

ކަމާއެކު ހުންނަުށް ފަސޭހަނެތި އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެ ފުލު ރޭންކުތަކަުށް ބެލުމެއް ުށް ވެސް ތަފާތުމަތީ މީހާ ހަމައަ

ކުރުމާިއ، އެކު ޚާްއޞަކޮުށް ބޭސްފަރުވާ ޢާއިލާތަކާ ،އުލެއް ޤާއިމުކުރުމަުށް. ހަމައެާއއެކު މާޙަ ވަޒީފާ އަދާކޮުްށގެން އުެޅވޭނޭ

ދޭން ނޑުމެން ފުލުހުންނަުށް ވެސް ހޯދައިއެހީތެރިކަން އަުޅގަ ކަންތައްތަކަކާ މި ކަންަތއްތަުކގައި ފްލެޓުގެ ގޯތިގެދޮާރއި،

މީހާ ުޒވާން ފުލުސް  ،ނިކުމެ ފުލުހަކަުށްރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮންމެ ަހމަލާއެއްގެ ތެރޭަގއި ނޑުމެން ގަބޫުލކުބަޖެހޭ. އަުޅގައެ



51 

 

ަކންތައްތަކުން އަރަިއގަނެވޭެނ  އަުށް އެތަކަުށް ބަދަލުވެގެންދާއިރު އޭނަނުކުޅެދޭ ހާލަ ،ެވގެން މަރުވެގެން ނޫނީ ގެއްލުމެއް

އެބަތިިބ  ގައިއެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ތެރޭ ތެރިކަމެއް ދައުލަތުން ފޯރުކޮުށްދޭންނޫނީ އެހީމާލީ ތަނަވަސްކަމުން،  ނުވަތަ

ތަކުގެ ތެެރއަުށް ވަދެ ހަމަލާތަކަުށް ކުރިމަތިލައި، އެިކއެިކ މައްސަލަ ގެވަރަުށް ޒުވާން އުމުުރގައި އަުޅގަނޑުމެން ފުލުހުން

މު ކަމަކާ ކުރިމަތިލާ ތައް ނިކަމެތިެވ، މިފަދަ މުހިއްއިލާދުނިެޔ ދޫކޮުށްފައި ގޮސްަފއި އެބަތިބި. ޢާ ޝަހީދުވެގެން ގޮސްފަ.

 ،ަޤއުމުެގ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލު ؛މީހުންގެ ވާހަކަ މި ަދއްކަީނ. ޤައުމުެގ މި ހުރިހާ ކަެމއްެގ ތެރޭަގއި

މީހުންނަކީ  ވެސް އެންމެ އިސް ސަފުަގއި ތިބެެގން މަސައްކަތްކުރާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރޭަގއި ނާއަޅުގަނޑުމެން

 އެބަޖެހޭ.އިތުރަުށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮުށްދޭން ންނަުށް އަޅުގަނޑުމެން މި ާގނޫނުން ފުލުހުން. އެހެންވީމާ، ފުލުހު

 ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި މިދެންނެވި ޝަރަފުވެރިކަމާ ،ހަމައެއާެއކު

 ،ތެރޭގައި ހުންނަ ފުލުހުންގެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާ ޚިދުމަތާ ދުރުގައިހުންގެ ފައި އަޅުަގނޑުމެންގެ ފުލުއެކު ަވޒީފާ އަދާކޮުށް

މި  ،ތަކާއިދައުލަުތެގ ބޮޑެތި ސިއްރު އި،ރައްކާވާ ކަންތައްތަކާ  ޤައުމީ ސަލާމަތުަށް ތަކުގައި ހުންނަ ތަފާތު މައްސަލަ

ފަސާދަ އުފެއްދުމަުށް ޓަކަިއ މަސައްކަތްކުރުމަކީ ިމީއ ނަަދއްަކއި، މުޖުތަމަޢުގައި ފިތު ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ

ފުރުޞަތު  ނަުށްއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މިފަދަ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންގަނެޭވނެ ކަމެއް ނޫން. އިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބަލައި

ދުކޮުށްގެން ޓުން ޚަރަތަުކގައި ުއޅެންޏާ އުޅެން ފުރުޞަތު ދޭންވީ. އެކަމަކު، ރައްޔިުތންގެ ބަޖެ ސިޔާސީ ކަންތައް ،ދޭންވީ

ވެސް  ކުރުމަުށް ފަހުަގއިން އެބަޖެހޭ. މިސާލަކަުށް ިރޓަޔަރނާޔަްތތައް ައޅުގަނޑުމެން ކަނޑާލަ އާމްދަނީން މި ލިބޭ އި

ާނޔަތްތައް ދީފައި އި މުސާރައާއިއަޅުގަނޑުމެން އިތުރަުށް ، ލާފައިއެޕާޓްމަންޓު ކުލި ދައްކައި އަޅުގަނޑުމެން މިދެނީ

ނަފަސާދަ ތެރޭގައި ފިތުހިތު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ  މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ތެެރއަުށް އަިއސްެވސް  އޮންނައިރުަގއި

ވާ ކަމަުށް ވަންޏާ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރި މަުށް ޓަކައި މިކުރާ މަސައްކަތުން ޢަމަލީ ރުވެިރކަމެްއގެ ތެރޭގައި ގެންިދއުބި އުފައްދައި

ގޮުތގައި ޮކމިޓީ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރޭގަިއ  ދާން. އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދެވަނަ ވިސްނުމަކަުށް

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނިންމިގެންާދނެ. ހަމައެއާެއކު، އަުޅގަނޑު  ކަންތަްއތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ހުންނުަށް ގެ ގާނޫނުގައި އަިދވެސް ފުލުހުންހިނގާުށޭ ފުލުއަޅުގަނޑުމެން ބަލަމާ، ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ ނިންމާލަމުން ވެސް

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި ގާނޫނުން ހެޔޮ ބަދަލުތައް ، ކުރުމަުށް ޓަކައި ުށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާއިތުރަ

ގެ ތެރޭގައި ގެންދެވެން ހުރި ހުރިހާ ދިމާއަކަުށް، ހުރިހާ ނުކުތާއަކަުށް އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނުން ހިންގާފައި، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފުރިހަމަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރިވްއޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި ގާނޫނުގެ އިތުުރ 

އޭގެ ެހވާިއ ލާބަޔާިއ މަންފާ ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮުތަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަުްށ ލިބިގެންދާނެ. ޝުކުިރއްޔާ 

 ސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމުަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

އިންނާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް ގެަނއި ިއޞްލާޙެްއގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ މި ފްލޯއިން ނިމިެގން އެ ދިަޔއީ ސިފަ

ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ެތރޭގަިއ، އަުޅގަނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންތަކެްއގެ އިނާޔަތްަތއް ކެނިޑގެންދިޔަ  

މި ގެނައި  )ފުލުހުންގެ ގާނޫނު(އާ ބެހޭ  ބިލަކުަށް ހަމަ  2008/5ބިލެއް. ހަމަ އެއާ ވިދިގެން މި އައީ ގާނޫނު ނަންބަރު 

އިޞްލާޙު. ހަމަ މީގައި ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނީ މި ފްލޯ ތެރޭގައި، މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ސަރުކާރާ އިިދކޮޅު 

ބަޔަކު އުޅޭތީވެ އެ ބޭފުޅުން ައނގަ ބެއްދުމަުށް ަޓކައި ކުރެވޭ ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި އަެނއްާކވެސް މި ބިލު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

ނީ. ޚާްއޞަކޮުށް ގެމަނަފުުށީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ފާހަގަކުރައްަވއިިފ މާނަކުރެވިގެން މި ދަ

މުޒާހަރާތަކަުށް ނިކުންނާތީއޭ މި ބިލެއް މި ލީ ބައެއްގެ އިާނޔަތް އުނިކުރަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންވީމާ، ބިުލެގ 

ދެްއވީ. ައޅުގަނޑުމެން ެވސް މި ދައްކާ ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުން ވެސް ެއ ބޭނުން ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް އެ ބޭފުޅާ އެ ފާހަގަކޮުށް

ވިދާޅުީވ. މުޒާހަރާއަުްށ ޤާނޫނުއަސާސީން ހުއްދަދީ، ޤާނޫނުއަސާސީން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާެރްއ 

ތްަކން މީގެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ބޭނުންކުރީމާ އޭގެ ބަދަުލގައި އެ ބޭފުޅަކަުށް ލިބޭ އިނާޔަތް ކަނޑާލުމަުށް މި ބިލު ލެވިފައި އޮ

ދޭހަވެގެން މި ދަނީ. ާޚއްޞަޮކުށް އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮުށްލާނަްނ އަުޅގަނޑު ހަމަ ކުރިންވެްސ ފާހަގަކުރިހެން؛ މި ބިލުްނ 

އިނާޔަތް ކެނޑިގެންދާ އެއް ޭބފުޅެއް ކުޅުުދއްފުުށީ އުތުރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. ހަމަ 

ޤީނުން ވިަޔސް ރާއްޭޖގަިއ ެއންމެ ގިނަ ދުވަސް ވަްނގެ ެވރިކަންކުރެްއވި ަރއީސް މައުޫމން އެދިަވޑަެއއް ނުގަންަނވާނެ ޔަ

އަހަރު ވަންދެްނ މަސައްކަތްކުރެްއވި ބޭފުޅެއް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަކީ. އެ  20، 15އެ ބޭފުޅާގެ ބޮީޑގާޑެްއގެ ގޮުތަގއި 

. މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ީލޑަރެްއގެ ގޮުތަގއި ހުރެ އެ ބޭފުޅާ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ބޭފުޅާގެ އިާނޔަތް ކެނިޑގެްނދާކަުށް

މިކަމުގަިއ، ޚާއްޞަކޮުށް އެ ބޭފުޅާގެ ފުރާނަ ހިމާޔަތްކުރަން ހުރި ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ ބޭފުޅާ ވެސް މި އިނާޔަތް 

ަގއި މުޅި  3ނޮވެންބަރު  1988ހަގަކޮުށްލަން، ކެނޑިގެންދާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން. ޚާްއޞަކޮުށް ފާ

ޤައުމަުށް ދިމާވި އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަޔާތުަގއި ދިމާވި އެްނމެ ނުރައްކާ، ެއއް ޢުދުވާނީ ހަމަލާ. އޭގެން  ރާއްޖެ 

ުށްލިހެން ސަލާމަތްކުރުމަުށް ޓަކައި އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތެއް ކޮުށްދެްއވި އެއް ބޭފުެޅއް. ައޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ކުރިން ފާހަގަކޮ

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްަޒޔްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ. އެ ބޭފުޅާ ކުެރއްވި ަމސައްކަތް އެ ބޭފުާޅގެ އަިމއްލަ 

ދުލުން އަޅުގަނޑުމެން އަުޑއަާހލީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޤަުއމުގެ މިއަދު އެންމެ މަތީ ލަޤަބު ދެވޭވަރުގެ ބޭފުޅުން އެ 

ުޅގަނޑުމެންނަުށް ނުވެސް އެނގޭ ކަހަލަ އެަތއް ބަިއވަރު ކަންކަެމއް ކޮުށް ިނމި، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޤައުުމ ބޭފުޅުންނަކީ. އަ

ޤައުމެްއގެ ގޮުތގައި ިމއަުދ އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް ފޯރުކޮުށްދިން އެ ބޭފުޅުންނަުށް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު 

ގެނެސްދިނުމަުށް މި ބިލު ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ެއއް ބޭފުޅާ.  ސެލިއުޓުކުރަންޖެހޭ ަވގުތު ެއ ބޭފުޅުންނަުށް ނިކަމެތިކަން
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އަޅުގަނޑު މިހިތަުށްއެރީ އެންމެ ކުޑަމިނުން މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލަިއ، ފިކުރުކޮުށްލަބަލާުށޭ. އެ ބޭފުޅާައކަުށް އިހުސާެސއް 

ޚިދުމަތްޮކުށްދެއްވި މީހުންނާ ދޭތެރޭގަިއ  ނުކުރެއްވޭެނ، ބިލު ހުުށަހެޅި ބޭފުޅާއަކަުށް އިހުސާެސއް ނުކުރެްއވޭނެ ޤައުމަުށް ޓަކައި

މި ނޭއްގާނީ ޢަމަލު ގެނެވޭއިުރގަިއ، ކަންކަން ކުރެޭވއިުރގަިއ އެ ބޭފުޅުން އެކަމަުށް ނުކުތީމަ އިނގޭތޯ އެ ބޭފުޅުންނުަށް 

ތުަގއި އެފަދަ އެނގޭނީ ރަްއޔިތުންނާ ދޭތެރޭަގއި މި ކުރެވޭ ބުރަ މަސަްއކަުތގެ ައގު ަވޒަންކުރަން. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮ

މަޤާމެއްގައި ދުވަހަކު ވެސް އެ ބޭފުޅުން ނޫޅުއްވާތީވެ އެ ކަންަކން އިހުސާސްކުރެިވގެން ނުދަނީ. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން. 

ލާރި ހޯދަން؛ ސަރުކާރަުށް ފަިއސާ ހޯދަންުށޭ ކިޔާ މިފަދަ ަކންކަން ކުރާއިުރަގއި މިކަހަލަ ބައިވަރު ކަންކަން އެބަހުރި. 

ރައީސް. ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ަގވާއިދަުށް ގެނައި އިޞްލާެޙއްަގއި މި އޮންނަނީ، ދޯނިފަހަރުގެ، ކަނޑުގެ  އިްއޒަތްތެރި

ރުފިޔަ ލިޭބ  5000އުޅަނދުތައް ސަލާމަތީ ކަންތައް ފުރިހަމަކުރުމަުށް ޓަކަިއ ފަޅުތެރޭގަިއ މުުށިމަސްބާނާ ބޮްއކުރާ، 

ރުފިޔާ. ރަނގަޅު. އަޅުގަނޑު  20000ކައި އެބަ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ބޮއްކުާރގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުަށް ޓަ

މޭލު ބޭރަުށް ނިކުންނަ ކަންނެލި އޮޑިފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރަުށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ  70މޭލު،  100ގަބޫލުކުރަން. 

ދެންމެ ފާހަގަ މި ކުރި ކުދި އެތައް ބަިއވަރު ބަެއއްގެ ަރއްކާތެރިކަމަުށް ޓަަކއި. އެހެްނނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން 

ރުފިޔާއަުށް ލިބޭ ބޮއްކުރަެއއްެގ  7000ރުފިޔާ، ނުވަތަ  5000ބޮއްކުރާތަްއ، ފަޅުތެރެއިން ބޭރަުށް ނުނިކުންނަ ބޮއްކުރާތައް 

ުރފިޔާ. މިއީ ބޮުޑވަރު އިނގޭތޯ  25000، 20ސަލާމަތީ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަުށް ޓަކައި ޚަރަދުކުރަން އެބަ ޖެހޭ 

ރި ރަީއސް. ހަމަ ެއގޮތަުށް މާލޭަގއި ޕާކިން ޒޯނުަތއް މަދުކޮުށް ސްިޓކާޖަމުން އެ ދަނީ ހަމައެއްލަމައެްއ ނެތި. އިްއޒަތްތެ

ސައިކަލުަތއް ޕިކަޕަުށް އަރުަވިއގެން ދުވާލެްއގެ މައްޗަުށް ދިހަބާރަ ލޮރީ ފުރައިގެން އެ ގެންދަނީ ހަމަ ރައްޔިތުން ފެލަމުން. 

ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި. އެހެންވީމާ، ދެންވެސް އިދިކޮުޅ ބޭފުޅަކަުށް ނުވަތަ އިދިޮކުޅ  ނެގުނު ލާރި މަދީ އަދިވެސް ައޅުގަނޑު

ފަރާތަކަުށް ފައިސާ ލިބޭ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ ފައިސާ ދަަމއިަގތުމުގެ ނިޔަތް މި އޮތީ. ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް ޝުކުިރއްާޔ 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުށް ފުރުޞަތުއަުރވަން. هللا ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ ބްދުލްބާރީ ޢަބްދު ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިހާރު ހުުށަހެޅިފައި މި ވާ، ފުލުހުންގެ ގާނޫނަުށް މި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަުށް 

ޑު ތާއީދުނުކުރާ ވާަހކަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. އާދެ! މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި ހެނދުނު ފުރަތަމަކޮޅުގަިއ އަޅުގަނ

ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ ސިފައިންގެ ބިލު ވެސް ހަމަ ވަކި މީހަކުަށް އަމާޒުކޮުށްގެްނ، ވަކި ބަޔަަކުށް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތްތަކެްއ 

ކީ އެއްގޮތަކަުްށވެސް އެެދވިގެްނވާ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އެދުނަްސ، ކަނޑާލުމަުށް ޓަކައި ެއކަހަލަ ާގނޫނު ހުުށަހެޅުމަ
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ނޭދުނަސް މިއަދު އެކަން ކުރާނެ. ކުރަމުން އެ ގެންދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލު ހުުށަނާޅައި ގަާވއިދެްއގެ ތެރެއިްނ 

ދަ ކަންކަން ކުރުމަުށް ޓަކައި ވަކި ތިްނ ވެސް ެއކަން ކުރަން ބޭނުން ނަމަ، އެކަން ކުެރވިދާނެ. އެެހންނަމަވެސް، މިފަ

މީހަކަުށް، ދެތިން މީހަކަުށް އަމާޒުކޮުްށގެން ގާނޫނެްއ އިޞްލާުޙކޮުށް، ގާނޫނެްއގެ ދަުށުން ފިަޔވަޅުައޅާ ކަމަުށް ވަންޏާ މީެގ 

ތެިރ ފަހުން ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަުށް އަމާޒުކޮުށް ވެސް ބިލެއް ހެދިދާނެ. އަދި ގާނޫނެއް ވެސް ފާސްކުރެވިދާނެ. ިއއްޒަތް

ރައީސް. ެއގޮތަުށް ގާނޫނު ފާސްކުރުމަކީ މިފަދަ މަޖިލީހަކުން އެއްގޮަތކަުށްވެސް ކޮުްށގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. އިއްޒަތްެތރި 

ސަުްށ ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ތި ގޮނިޑކޮުޅގައި އިންނަާވއިުރގަިއ ވެްސ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީ

މިފަދަ ބިލުތަްއ  ވެސް ވާަހކަދައްަކވައި ގޮތުން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްގެ ބޭފުޅުންނާ މިކަމާ ބެހޭ މިފަދަ ބިލެއް ހުުށަހެޅުނީމާ

ގެ ގާނޫނާއި ފުލުހުންގެ ގާނޫނާ ސިފައިން . ކީްއވެގެންތޯ މިއަދު ނައުމަުށް އެބަ ވާހަކަފުޅުދައްަކަވންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ގެ ތެރޭަގއި ފުލުހުންނަުށާއި ސިފައިންނަުށް ފްލެޓު ލިބޭނެ ވާހަކަ، ލިބެންޖެހޭނެ ދާއިރުގައި މި ގާނޫނު މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެން

އެްއޗެއް. ހަމަ ވަކި ަބއެްއގެ  ވެސް ލިބިގެްނވާންޖެހޭނެ ެއއީ ގެދޮރަކީ ހަމަ ކޮންމެ އިންސާނަކަުށް ވެސް ނުލިޔުނީ؟ ވާހަކަ

 އި ގޮތުްނ މި  ބިުލގަ ނާޔަތްަތކާ ބެހޭއި އެ ؛ނާޔަތްަތއްލިބެންޖެހޭ އި، ލާަފއި އެއަުްށވުރެ މާ އަސާސީއިނާޔަތް ކަނޑައި

 ވެސް ފްލެޓެއް  ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ މާ  ރަނގަޅުވާނެ. ހަމަ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ބޭނުން ކޮންމެ ފުލުހަކަުށް ލިޔުނު

ތުަށް ވެސް ހަމަ އެގޮ ވެސް ހަމަ ފްލެޓެއް ދޭން. މިއަދު މި ބިލު، ދެ ބިލު  ވެސް ދޭން. ކޮންމެ ސިފައިންގެ ބޭކަލަކަުށް

ވަރަުށް އުފާވާނެހެން. އިްއޒަތްތެރި   އި ފުލުހުންއަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންެގ ސިފައިންނާ ،ނަމަ ހުުށަހެޅުނު

އިޞްލާޙު  ލުހުންގެ ގާނޫނަުްށ މި މަޖިލީހަުށްރައީސް. ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ަކމަކީ މިއަދު ސިފައިްނގެ ާގނޫނަުށާއި ފު

ގޮތަކަުްށ  ވެސް ވާ އަދި ސިފައިްނެގ މީހަކަުށް ،ވެސް އެްއވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް ފުުލހަކަުށްހުުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި މިފަދަ 

ހަޅާއިރުގަިއ އޮތީ ފަރުމާކޮުށްފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ބިލެއް ހުުށަ ނޫން މިއިން އެއްވެސް ބިލެއް މި

ނާޔަތްތަކެްއ ލިބޭނެ ފުލުހުންނަުށް އިއަުޅގަނޑުމެްނގެ  ނޫންތޯ އަުޅގަނޑުމެންގެ ސިަފއިްނނާއި ޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން އެބަ

ގޮތަކަުށް މިފަދަ ބިލެއް ފާސްުކރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މި ބިލު ފާސްވުމާ ުގޅިެގން އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ ޔަޤީްނ 

ބާއޭ  އީ ކޮންފަދަ ކަމެއްަލއްާވނެ މިވެސް ދެވަނަ ފަހަރު ވިސްނަވައި މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަުށް މި ބިލު ހުުށަހެޅި ބޭފުޅާ

ތިމަންނަ ވަކި މީހަކު ބުެނގެން  ،ަވިކ މީހަކަުށް ޓާގެޓުކޮުްށގެން ،ތިމަންނައަުށް މި ކުރެވުނީ. ވަިކ މީހަކަުށް އަމާޒުކޮުްށގެން

 އްލަތެވެސް ދިމާވެދާނީ ކޮންފަދަ ހާ މާ ދެން ތިމަންނައަުށްސުމަުށް ޓަކައި މިފަދަ ކަމެއް ކުރީނުވަތަ ވަކި ބަޔަކު ހިތްހަމަޖެއް

ގަނޑަުްށ ބާއޭ އަުޅގަނޑު ހިތަުށްއަރާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހިތަުށްއެރިބާއޭ. ދެން އަުޅގަނޑު މިހެން ދެންނެވިޔަސް އަޅު 

 އޮތީ، ދެ ބިލު  ެވސް ކުރަްއވާނެހެން. ދެން އެަކމަކު މި ބިލު މި ން ނިކުމެވަަޑއިގެން ހަމަ ކީރިތިހީވަނީ ހަމަ މި ޗެމްބަރު

އޮތީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިފަދަ ބިލު މަޖިލީހުަށް  މި އިވަގުތު ފާއިތުެވފަ ނެތް. ކަމެއް ވެސް ހުުށަހެޅިފަ. ދެން ކުރާނެ 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މިއަދު އަޑުިއިވގެން ފަހަރަުށް ވިސްނާލަން.  ހުުށަހެޅުމުގެ ކުރީަގއި އެބަ ޖެހޭ ދެވަނަ

މިއީ ހަމަ ޚާއްޞަކޮުށް ތިން މީހަކަުށް ޓަރގެޓްކުެރިވގެން؛ ކުޅުދުއްފުުީށ ، ހިނގައްޖެ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެްއކިއިުރގައި 
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އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށާއި، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަުށާއި، 

މާޒުކޮުށްެގން މި ދެ ބިލު ފާސްކޮުށް މި ރިޔާޟަުށް. މި ތިން ބޭފުޅުންނަުށް އަهللا އަދި ކިނބިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ތަނުން ނެރެފި ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ މާދަމާ އަޅުގަނޑަުށް ޓަރގެޓްކޮުްށގެން ެވސް ބިލެއް ނުކުންނާނެހެން. 

މައްސަލަެއއް ނޫން. އަުޅގަނޑަުށް ެވސް ހަމަ ޓަރގެޓްކޮުްށގެން ބިލެްއ ަވއްދަިއ، ގާޫނނަކަުށް ހަދައި، ފާްސކޮުށްގެްނ 

ގަނޑަުށް ވެސް އޮތް އިނާޔަތްތައް ކެނިޑގެންދިަޔއިމަ ކުރާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިގޮތަުށް ގާނޫުނ އަޅު

  އިޞްލާޙުކުރުމުން...   

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާފަންނު އުތުރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މާފަންނު

ަރީއސް. ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ނޫިނއްާޔ ޤައުމަކަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކު ނޫނީ ވެިރކަމަުށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ވުމަުށް. މިއަދު އަނެއްކާ ަރއްޔިތުްނގެ ވެރިޔަކު ވަަޑިއގަންނަވަނީ ޤަުއމުގައި ހަމަޖެހުން ޤާއިމުވާނެ ޮގތަކަުށް މަސައްކަތްކުެރއް 

މަޖިލީހަުށް މި ހުުށަހެޅުއްވި ބިލަކީ ވެްސ ހަމަޖެހުމާ ގާތްވުމަުށް ވުރެ ބޮޑަުްށ ދުރަުށް، ހަމަޖެހުމާ ދުރަުށް ޤައުމު ަވއްޓައިާލ 

އް ގޮތަކަުށް މަސައްކަްތކުރަްއވާ ބިލެއްގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނަޑުށް ވެސް މި ބިލު ސިފަކުރެއްވެނީ. އަދި މި ބިލުތަ

ހުުށަހަޅުއްވާފައި މި ވަނީ ެއއީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާ ގުޅިގެން ގާނޫނުތަކަުށް ިއޞްލާޙުގެނެވޭ ކަމަުށް ބުނެ އެ 

ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލުަތއް މި ުހުށަހަޅުއްވާަފއި މި ވަނީ ޙަޤީޤަުތގައި ޚިދުމަތްތަކުަގއި އެ ޚިދުަމތްތަކުަގއި މަސަްއކަތްކުެރއްވި 

ގަތުމަުށް ފަހު ސަރުކާރު ހިންަގވާ ޕާީޓއާ ގުިޅވަަޑއިނުގަތުމުން އިނާޔަތް ކެނޑޭ ބިލުތަެކއްގެ ގޮތުަގއި. ބޭބޭފުޅުން ވަިކެވވަަޑއި

އަޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކުެރވެނީ ސީދާ އެގޮތަުށް. ހަމަ ސީދާ ޓަރގެޓްކޮުށް ހުުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ބިލެއްގެ ގޮުތގައި. ައޅުގަނޑު 

ތަކަުށް، ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކަުށް ބިލުތައް ހުުށަހަޅުއްވަމުންގެންދެވުމަކީ އަބަދުވެސް ތަކުރާރުކޮުށް މި ދަންނަވަނީ މަޖިލިސް

ޓަރގެޓެޑް އުސޫލުން ގެންދިއުަމކީ ެއއީ ެއކަން ކުރަން އޮންނަ ގޮތެއް ނޫނޭ. އެހެންކަމުން، ެއބަ އެނގޭ ވަރަުށް ރަނަގޅަުށް 

ޔަކަުށް ގެއްލުެމއް ދެނެވި ގޮތަުްށ، ބަޔަކަުްށ މިހަމަ ސީދާ ޒާތީ ގޮތުން ހުުށަހަޅުއްވާަފއި ވާ ބިލެްއކަން. ޒާތީ ގޮތުން ބަ

ޙައްޤުވާ އިނާޔަތްތަެކއް ކަނާޑލުމުގެ ގޮތުން، ކޮންމެެވސް ޖެއްސުމެއް ފުރައްސާަރއެއް ކުެރއްވުުމގެ ގޮތުން ހުުށަހަޅުްއވާ 

ންތޯ އިްއޒަތްތެރި ބިލުތަކެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެން މި ދަންނަވަނީ ވަރަުށް ސާފެއް ނޫ

ރައީސް. ސިަފއިން އަދި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުަގއި ުއޅުްއވުމަުްށ ފަހުގައި އިންތިޚާބީ މަޤާމަކަުްށ ވަަޑިއގަތީމާ އެ ބޭފުެޅއްގެ 

އިނާޔަތްތައް ކެނޑޭ ގޮތަުށް. ެއނޫން ކޮންމެ މަޤާމަކަުށް ވަަޑިއގަތަސް އެންމެ ރަނގަޅު. އަދި ޖަލު ޙުކުމެއް ކުަރއްަވިއގެން، 

ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ވެސް އިޝާރާތްކުެރއްވި ފަދައިން، ަޖލު ޙުކުމެއް ކުރަްއވަިއގެން ޖަލަުށް ފޮނުވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް  އެހެން
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އެ އިނާޔަތެއް ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތުން އިންތިޚާެބއް ކޮުށްފި ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ، އެބަ އިނާޔަތްތައް ކެނޑޭ. 

ނުއްވާފައި، މަޤާމުތައް ދެއްވިކަުމގައި ވީނަމަވެސް ިއނާޔަތްތަކެއް ނުކެނޑޭ. ިމީއ އެނޫން ސަރުކާރުގެ މަޤާމުތަކަުށް ފޮ

ދެކޮޅުޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން ވެސް އެބަ އެނޭގ ސީދާ ޓަރެގޓެޑް އުސޫލުްނ 

މްދީދީ، ގިނަ ދުވަހު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގަިއ މި މަޖިލީހުަށް ނިސްބަތްވަޑަިއގަންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

މަސައްކަތްކުެރއްިވ ބޭފުޅެއް. އެ ބޭފުޅާެގ އިނާޔަތްަތއް ެކނޑުްއވުމުގެ ބިލުކަން. އަދި ހަމައެއާެއކުަގއި، ސިފައިްނެގ 

މެންބަރު ގާނޫނަުށް ގެނެވުނު ބިލަކީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ޕާީޓއަުށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ހަމަ އަނެއް އިްއޒަތްތެރި 

ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ އިނާޔަތްތަްއ ކަނޑާލުމުގެ ގޮތުން. ދެްނ ހަމައެއާއެުކަގއި ފުލުހުންގެ މި ގާނޫނަުށް މި ގެންނަން 

ރިޔާޟް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އެ ބޭފުޅާގެ ިއނާޔަތްތައް ކަނޑާލުމަުށް. ެއ هللا ހުުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާަޙކީ ޢަބްދު

އިނާޔަތްތަަކކީ އެ ބޭުފޅުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިާނޔަތްތަްއ. އެއީ އެ ބޭފުޅުންނަުށް އެ  ބޭބޭފުޅުންނަުށް އެ ލިބިވަޑަިއަގންނަވާ

ޚިދުމަތަުށް ޓަކައި ޙައްޤުވާ ިއނާޔަތެއް. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ޙައްޤުތަކަުށް އަރައިުނގަތުމަުށް އަޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރުަށް 

ގެ ރައްޔިތުންނަުށް ޙައްުޤވާ އިނާޔަތެއް ވެއްޖެްއޔާ އެ އިލްތިމާސްކުރަން. ވަްއކަންުކރެއްވުން ހުއްޓާލަްއވާފައި ާރއްޖޭ

ދެއްވުމަުށް ައވަްސވެގަތުމަުށް އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަުށް ދަންަނވާލަން. ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ ފައިސާއިން ަވއްކަން މި 

ންކުަރއްަވއިފިކަން ކުރަްއވަނީ ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުންނަވައިގެން. ތިން ބިލިޔަނަުށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާިއން ވައްކަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ެވސް ސާބިތުެވގެން މި ދަނީ. ެއހެންވީމާ، ވަރަުށް ދެޮކޅުނުޖެހޭ ކަމެއް ޓަރގެޓެޑް އުސޫލުން، 

ވަކި ަބޔަކަުްށ، ޚާްއޞަކޮުށް މަދު ބަޔަކަުށް އެއީ ިމ މަޖިލީހަުށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭބޭފުޅުންނަުށް ެއކަިނ 

މިފަދަ އިނާޔަތްތައް ކަނޑާަލއި ބިލުތައް ހުުށަހެޅުމަކީ މިއީ އެްއވެްސ ހަމައެއް ެއްއވެސް ުއސޫލެްއ  ޚާއްޞަކުަރއްަވިއގެން

އެްއވެސް އިންސާެފއް މީގައި ެއކުލެވޭ ކަމަކަުށް ނުވާީތ، އަުޅަގނޑު މި ބިލަުށް، މި ބިލުތަކަުށް، ދެ ބިލަުށް ވެސް އަޅުގަނޑު 

 ބޭނުންހިފީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ހަމަ ސީދާ ދެކޮޅު ކަމަުށް ދަންނަވާލަން މި ފުރުޞަތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުށް ެދވަނަ ފުރުޞަތެއް ައރުވަން.هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު  ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެންދޫ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

އަނެްއކާެވސް ހަމަ ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިއަދު ފުލުހުންގެ  ރަީއސް. އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ގާނޫނަުށާއި، އަދި ސިަފއިންގެ ގާނޫނަުށް އިޞްލާުޙގެނެޭވއިރުަގއި ވަރަުށް ާޚއްަޞކޮުށް ކުޅުުދްއފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

މް މުޙައްމަދުދީދީއަުށާއި، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށާއި، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

ރިޔާޟް؛ މި ތިން ޭބފުޅުންނަުށް އަމާޒުކޮުްށގެން މިައދު މި މަޖިލީހުގައި މިހާރު މި ބަހުސްކުރަމުންދާ ބިލާއި އަދި هللا ޢަބްދު
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ުްށގެންނޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ކުރީަގއި ބަހުސްކުެރވުނު ބިލާ، މި ދެ ބިލު ވެސް ފަރުމާކުެރވިފައި ވަނީ ވަކި ަބޔަކަުށް ޓަރގެޓްކޮ

ރައީސް. މިގޮތަުްށ ަވކި މީހަަކުށް، ަވކި ފަރުދަކަުށް، ަވކި ަބޔަކަުށް ުނވަތަ ަވކި ޕާީޓއަކަުްށ ނިސްބަތްކޮުށް ަވކި ގޮތަކަުށް 

ބިލެއް ފަރުމާކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަކުން ކުރާވަރު ކަެމއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނެއް ހަދަނީ 

މަުށް ޓަކައި. ރައްޔިތުންނަުށް، ާއއްުމ ފަރުދުންނަުށް، ނުވަތަ އިންސްޓިޓިއުޝަންތަެކއް ހަރުދަނާކޮުށް ވަުރގަދަކުރުދިވެހި 

އެހެންނަމަވެސް، ވަިކވަކި ދެިތން ފަރުދުންނަުށް އަމާޒުކޮުށް ބިލެއް ފަރުމާކޮުށް މި މަޖިލީހަުށް އެ ބިލު ަވއްދައި ގާނޫނެްއެގ 

ސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ކޮުށްގެްނާވވަރުގެ ކަމެއް ނޫން. މިކަހަލަ ކަންތައްަތއް މިހެން ގޮތުަގއި ފާްސކުރުމަކީ އެްއގޮަތކަުށްވެ

ކުރީމާ ކުރިއަުށް އޮތް ތަުނގަިއ މި މަޖިލިސް ވެގެންދާނީ ޒާީތ ތަޢައްޞަބު ޮއވެ ވަިކ ފަރުދުންނަުށް އަމާޒުކޮުްށގެން، ވަިކ 

ނަކަުށް. މިކަން މިހެން ވުމުން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ފަރުދުންނަުށް ބިލު ހަދައި، ގާނޫނު ހަދައި، ގާނޫނު ފާސްކުރާ ތަ

ކުރިއަުށް އޮތް ތަނުަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ގާނޫނުތައް ެއކި ޮގތްގޮތަުށް ފުނޑުފުނޑުެވގެންދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވެސް 

ހިނެއްތޯ ތަންފީޛުކުރާނީ؟ މި ދައްކަނީ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ގާނޫނު ތަންފީޛުނުކުެރވޭ ވާަހކަ. މިގޮތަުށް މިހެން ގާނޫނު ހެދީމަ ކި

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސަުށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އަުޅގަނޑުެމން މިގޮތަުށް ބިލު އެްއޗެހި 

ފާސްކުރުމަކީ އެްއގޮތަކަުށް ެވސް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ިމއީ އެްއގޮތަކަުށް ވެސް ރަނގަުޅ ކަމެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި 

ނިވަަޑިއގަންނަވާެނ، މިހާރު މި ޗެމްބަރ ގާތްގަނޑަކަުށް ހަމަ ހުސްވެފައި މި ޮއންނަނީ. މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސަުށް ފެ

އެްއޗެްއ ބުނާނެ ބޭފުޅަކު ެވސް ނުވެފަިއ މި ވަނީ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، މާފުކުރަްއވާ! ދެ ބޭފުޅަކު އެބަ ިތއްބެވި. 

ުށް ހީވަނީ ގިނަ ބޭފުޅުން މި ބިލު ހުުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ ވާރުތަވާ އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑަ

ފަރާތުން ވެސް މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު މާ ގިނަ ވާހަކަތަެކއް ދައްކާކަުށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެން 

ަޔކަުށް ބިލެއް ހަދައި، ގާނޫެނއް ހެދީމާ ެއ މިދެންނެވީ އަޅުގަނޑު ކުީރގަިއ ވެސް ދެންނެވިން، ަވކި ފަރުދަކަުށް، ަވކި ބަ

ގާނޫނު ތަންފީޛުކުރަން ވެސް އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ދަތިވާނެހެން. އަނެއްކާ ޭއގައި މައްސަަލތަކެއް ވެސް ނިކުންނާނެ. 

ޖެ، މި ބިލު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި މަޖިލީހުގައި މިއަދު ބަެއއް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއިރު ވިދާޅުެވއް

ނުލައި، މި ގާނޫނު އިސްލާޙުުނކޮުށް ވެސް މިކަން ކުރަން ބޭނުން ނަމަ، މިކަން ކުރެވިދާނޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން 

ކުރިއަުށް އޮތް ތަުނގައި ބަލަިއލަން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ގަާވއިދަކުން ެވސް ކުރެވެްނ 

ނޑުމެން ގާނޫނު ބަދަލުކޮުށް ކަންތައް ކުރާނީތޯ، ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން މިކަްނ އޮންނަ ކަމެއް އަޅުގަ

 ކުރިއަުްށގެންދާނީތޯ. ޝުކުރިއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްރާހީމް ނަޞީރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުމުލަކު 
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު މުލަކު

ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ެވސް މި ހުުށަހެޅިފައިވާ ބިލަުށް ކޮންމެވެްސ އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ހާސިލުކުރުމަުށް  ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މި ކޮުށްަލނީ. މީގެ ކުރިން ހުުށަހެޅިގެްނދިޔަ ބިލުަގއި ވެސް މި ަވިކ މަޤްޞަދެއް

ޓަކައި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ނުވަތަ ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއްކަން 

އަޅުގަނޑަުށް ވެސް ފާހަގަކުެރޭވ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފުލުހުންނަކީ އަދި ސިފައިންނަކީ ޤައުމަުށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރި 

 15އިވާ ބަެއްއކަން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން. ވިހިތިރީސް އަހަރު ވަންދެން ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮުށްފަ

އަހަރު ވަންދެން ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ، މި ޤައުމުގެ ިދފާޢުގައި މަސަްއކަތްކޮުށްފަިއާވ 

ބިލެްއ މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެންދާކަމީ އަުޅގަނުޑ ހިމާތަކުރާ  ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަުށް ިއނާޔަތްތައް ކެނޑިގެންދާ 

ކަމެއް. ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ަވއިކަރަދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ުމޙައްމަދު ނާޡިމް އެ ދެއްެކވި 

ވެންބަުރގެ ހާދިސާ. ތެދުފުޅެއް އެއީ. ނޮ 3ވާހަކައަުށް. ިދވެހިރާއްޖެއަުށް ުކރިމަތިވި އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ހާދިސާައކީ 

އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ެއއް މެންބަރެއް އެއީ އެ ހާދިާސގައި އެންމެ ޮބޑަުށް އޭުރގަިއ ދިވެހި ަޤއުމުެގ 

ޑިގުދަނުެގ ދިފާޢުގައި އަދި ދުޝްމަނުންނުަށް ހަމަލާދިނުމަުށް ޓަކައި ބަޑިގުދަނުން ހަތިޔާރާއި ވަޒަން ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް އެ ބަ

ތަޅުދަނޑިފަތި ގެންދެވި އެއް ބޭފުޅާ. އެ ބޭފުޅާއަުށް ވެސް މި ބިލުގެ ސަބަބުން މި ދަނީ އިނާޔަތާިއ ރައްކާތެިރކަްނ 

ކެނޑިގެން. އަުޅގަނޑު ހަަމ ހިތާމަކުރަން، ޤައުމުެގ؛ ދިގު މުއްދަތެްއަގއި މި ަޤއުމުަގއި ވެިރކަންކޮުށްފަިއވާ 

މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ބޮޑީާގޑެްއގެ ގޮތުަގއި ހުންނެވި އެއް މެންބަރަކަުށް ެވސް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްލއުްސތާޛް

މި ދަނީ މި އިނާޔަތް ކެނޑިގެން. މިއީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެއްވެސް ބަަޔކު އަދި އެްއެވސް ފަރާތަކުން މި މަޖިލީހުަށް 

ބިލު ހުުށަހެޅިގެންނުވާނެ. ޙަޤީޤަތުގައި ޤައުމަުށް ޚިދުމަތްކުާރ  ހުުށަހެޅިގެންވާނެ ބިލެއް ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވާނަން. މި

މީހުންގެ އަގު އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވަޒަންކުރަން. ހަމައެއާެއކު އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަްނ. މި ބިލުތަކުގެ ސަބަބުން، 

ލިެގން މި ދަނީ، މި އިއްޒަތްތެިރ ފުލުހުންގެ ގާނޫނަުށާއި އަދި ސިފައިންގެ ގާނޫނަުށް މި ގެނެވުނު އިސްލާޙުގެ ސަބަބުން ގެއް

މަޖިލީހަުށް ވެސް ކުރިމަތިލާން ތިބި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަުށް އެ ފުރުޞަތު ެގއްލިގެން މި ަދނީ. އަުޅގަނޑަުށް ދެންނެވޭީނ 

މި ބިލުގެ ސަބަބުން އެ ބޭބޭފުޅުންނަުށް މި ފުރުޞަތު ގެްއލިގެންދިއުމަކީ ައޅުގަނޑުމެން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން 

އަބަދުވެސް މި ދައްކަނީ ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކަިއ، ރައްިޔތުންގެ ޙައްޤުތަކަުށް ޓަަކއި ވަކާލާތުކުރާ ވާހަކަ. އެކަެމްއ 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ދެ ބިލަުކން ފެނިގެންނުދޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ޒާތީ ތަަޢއްޞަބުން 

މިފަދަ ބިލުތަކުން ރައްޔިތުްނނަުށް ލިބޭ ފައިދާއަުށް ވުރެ ގެްއލުން ބޮޑުވާނެކަން ފާަހގަކޮުްށ ފުރިގެންވާ ބިެލއް ކަމަުށް. އަިދ 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ޝުކުރު ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އަުށް ފުރުޞަުތއަރުވަން. هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެ

އަނެއްާކވެްސ އަުޅގަނުޑ ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ މިއަދު ފުލުހުންގެ ގާނޫނަުށް އިޞްލާުޙގެނައުމަުްށ 

ބޭނުންވާ އެހެން އިނާޔަތްތައް ވެްސ ޓަކައި މި ބިލު ހުުށަހަޅާއިރުގައި އަޅުގަނޑު ހިތަުށްއަރަނީ ީކއްެވގެންބާއޭ ފުލުހުންނަުށް 

މި ބިލުގައި ފާހަގަނުކުރީ. ައޅުގަނޑަުށް އެނގޭ ގޮުތގައި ުފލުހުންނަުށް ބޭނުންވާ ވަރަުށް ބައިވަރު އިނާޔަތްތައް ވެްސ 

އެބަހުރި. ފުލުހުންނަުށް ބޭނުންވޭ ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަުށް ވެސް ހަމަ ދިރިއުޅުމަުށް ޓަކައި ހުޅުމާލެއިން ވެސް، މާލެއިން 

ވެސް، އަދި އެ ބޭފުޅަކަުށް ެއންމެ ދިރިއުޅުއްވަން އެންމެ އެކަުށީގެްނވާ ތަނަކުން ފްލެޓެއް ލިބުން ވެސް. އަޅުގަނޑުމެްނ 

ބޭނުން ފުލެޓެއް ހަމަ ކޮންމެ ފުލުހަކަުށް ވެސް ލިބެން. އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުން، ކޮންމެ ިސފައިންގެ ޭބކަލަކަުށް ވެސް އެ 

ބޭފުޅުން އެ ކުރަްއވާ ަމސައްކަތް ފާހަަގކުރުމަުށް ޓަކަިއ ފުލެޓެއް ދޭން. އަޅުގަނޑު ބޭފުޅަކު ދިރިއުޅުމަުށް ޓަަކއި، އެ 

ހިތަުށްއަރަނީ ކީްއެވގެންބާއޭ އެ އިޞްލާޙު ެވސް މި ބިލުގެ ެތރޭގައި ނެތީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިހާރު ހަމަގައިމު ވެސް 

ެވސް އެބައޮތް. އެހެްނނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ެއކަނި  މިއީ ދޮގަކަުށްނުވާނެ. މި ބިލަުށް ވާހަކަދައްކަން ވަރަުށް ގިނަ ވަގުތު

މި މަޖިލީހުގެ ބަހުސް ހިނގަމުންދާ ތަނުގައި މި ހުރީ. މިހާރު ހަމަ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ނެތް. އަޅުގަނޑު މިހާހިސާބުން 

މިފަދަ ބިލު މި  ހަމަ ވާހަކަ ހުއްޓައިލާއިރަުށް މި ބިލަުށް ބަހުސްކުރުން ނިމިގެންދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ހެޔޮނުވާނެ

މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަން. އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ ޔަޤީން އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް މި ތަނުގައި ނެތީ އެ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އެ 

ބޭފުޅުން މި ބިލު ލައްވާފައި މި ބިލަުށް އެއްކޮޅަުށް ބަހުސްކުރަން ދަތިވާތީވެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު އަެނއްާކވެސް 

 ކޮުށް ދަންނަވައިާލނީ މިފަދަ ބިލު މި މަޖިލީހަުށް ނުގެނައުމަުށް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ ތަކުރާރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ ނިޒާރުަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ހިތަދޫ ދެކުނު

 

 ެކުވން:ވާހަކަދެއް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ެދއްިކއްޔާ ހަމަ ދެއްކޭނީ އެއް ވާހަަކއެއް. ުކރިން ވެސް ހުުށަހެޅިގެންދިަޔއީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

މިކަހަލަ ބިލެއް. މި ފަހަރު ވެސް ހަމަ މީގެ ބިލެއް. ފުލުހުންގެ ގާނޫނަުށް މި ބަދަލު މި ގެނެވެނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ 

ސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސިާޔަސތަުށް ބަސް ވިދާޅުވާ ރިޓަޔަރުކރައްވާަފއި ހުންނަވާ ބޭފުޅެއް ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނި

ޕީ.ޕީ.އެމް ސަރުކާރުްނ  ،ހުންނެވީތީ އެ ބޭފުޅާގެ ލިބިލައްވާ އިނާޔަތްަތއް އެ ބޭފުޅާ ކުރެއްވި ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަްނނުކޮުށް

ންނަވާ މެންބަރަކު ހުުށަހަޅައިެގން އިނާޔަތްތައް ިނގުޅަިއގަްނނަން ހަމަ ހުުށަހެޅި ބިލެކޭ ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަ  ޕީ.ޕީ.އެމަުށް
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ގައި ނެތި، އެމްގެ އެްއެވސް މެންބަރަކު ފްލޯދަންނަވާނީ. ފެނިގެންދަނީ މި ބިލު ހުުށަހެޅުމަުށްފަހު ލަދުވެތިވެވަަޑއިގެން ޕީ.ޕީ.

ތަން. އަދި  ޖެހޭމެން އެކަނިމައިެއކަނި މިކަމަުށް ވަކާލާތުކުރަންއިުނގެން އަޅުގަނޑުބިލު ހުުށަހެޅި ބޭފުޅާ ވެސް މިތާ ވަޑަ

ނުކުރާނަން. ތާއީދުކުރާކަުށް ނުވެސް ނެތިްނ. އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ  އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މިއަކަުށް ތާއީދެއް

އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ެވްސ ކުޑަމިނުން އެ ބޭފުޅުން މި ހުުށަހެޅުއްވި މަޤްޞަދު ރައްޔިުތންނަުށް ހާމަކުރެވެންޖެހޭނެ. 

ޭބޒާރުވުްނ ނޫން ކަމެްއ  ،ެވއްޓި ރައްޔިތުން ކުރިމަީތގަިއ ައގު ހުުށަހެޅީމާ ތަނެއް ނުފެނޭ. މިކަހަލަ ބިލުތައް ކުރެިވގެންދާ

ވެްސ  ތަްއ ނިގުަޅއިގަެނވޭ ބޭބޭފުޅުންނަކީއިނާޔަތްކަުށް ލިބިލައްވާ ބޭފުޅަ އެ ؛ނުވާނެ. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. މި ނިގުޅަިއގަެނވޭ

މެވެސް ާޢއިލާެއއްގެ ބަފަަޔކަުށް ވާނީ. ލާތަކަުށް ނިސްބަތްެވވަަޑިއގަންނަވާނެ ބޭފުޅުން. ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ކޮންޢާއި

ުނވާނެ.  ލާއެއް މި ބޭފުޅުންގެ ފަހަުތގައި ވާނެ. މިކަހަލަ ކަންތައްަތއް ސަރުކާރުން ކުރުމަކުން ަސރުކާރަކަުށް ފައިާދއެއްޢާއި

ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމާއި ޤަދަުރ އޮތް ނިޒާމު ވެިރކަންކުރަން . ރާއްޭޖގެ މިހާރު މިނުލިބޭނެ އަދި ތާއީދެއް

ނޫނުއަސާސީން އޮތް ޑިމޮްކރަސީ މި ޤާ މިހާރު މި ކުރެވޭނެ ިނޒާމެއް ނޫން ާރއްޖޭަގއިގޮތަކަުށް ވެިރކަން ލިބިގެން. އެނޫން

ނުލިބި، ރައްޔިތުންނަުށް ފުރައްސާރަކޮުށް، ރައްޔިތުންނަުށް އަނިޔާވެިރާވ  ކަުށަވަރުކުރަނީ. އެހެންވާއިރު ރައްޔިތުންގެ ރުހުން

އަުޅގަނޑު ، ޙްތިރާމެއް ނުލިޭބނެ. އެހެންވީމާމިދަންނަވާ ލޯތްބާއި އި ރުގެ ިސާޔސަތަކުން ފެންނަންޏާއުސޫލުތަެކއް ސަރުކާ

ދެެކވިެގން، ސަރުކާރުން މި ގެންގުޭޅ މި ދަންނަވަނީ މިކަހަލަ ސިޔާސަތުތައް ގެނެްސގެން، މިކަަހލަ ކަންކަމުގައި ވާހަކަ

 ފުުށް ފެންނަ އިންތިޚާބަކާ  ސިޔާސަތުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އަބަދުވެސް ޝައްުކގެ ނަޒަަރކުން މި ބެލެނީ އިންސާފުވެރި، ދެ

ތަން. ނަތީޖާއަކަުށް ވެގެންދާނީ ެވރިކަމަުށް ގެނެވުނު މިނިވަން  ދިމާލަުށް ސަރުކާރުން ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި ދުރަުށްދާ

ބެހޭ އެހެން ފަރާތްތަކުން ނުރަނގަޅު ގޮުތގަިއ، ނޭދެެވ ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުން ނުރުހޭ  މުއައްސަސާަތކާއި ސަުރކާރުގެ ކަމާ

ބެްއގެ ތެރެއިން ސަރުާކރު ގެނައުމުގެ ސިާޔސަތަކަުށް ނޫނިއްޔާ ަވގު އިންތިޚާ، ގޮތުަގއި މަސައްކަްތކޮުށްގެން ަވގު ވެރިކަެމއް

ރައްޔިުތން ނުރުހޭ، ރައްޔިތުންނުަށް  ،ގޮސް ދަނީ. ރައްޔިތުން ރުހޭ ކަންކަމާ ދުރަުށް ތަން ފެނިގެން މި ސަރުކާރު ދާ

ވެިރަކންކުރެވޭނެ ކޮންމެވެސް އެހެްނ ޕްލޭނެއް، ޕްލޭން ބީއެއް  ލުތަކެއް ސަރުކާރުން ގެންުގޅެނީފުރައްސާރަކުރާ ުއސޫ

ހަދަނީ މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް. އިލެްކޝަން އުމުތަކުގައި އަބަދުވެސް އެ ޕްލޭން ބީއަކަުްށ ޚުދުމުޚްތާރު ޤަ އޮެވގެން.

ނުންޮކުށްގެން ވެރިކަމަުށް ޚުދުމުޚްތާރު ކޮމިޝަނާއި، ކޯޓުަތކާިއ، އަިދވެސް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ފަދަ މުއައްސަސާތައް ބޭ

 ްނ، ރަްއޔިތުން ސިޔާސަތުތަކު ނުރިހޭ ރަްއޔިތުންނާއުމުތަކުަގއި އަންނަނީ. އަުޅަގނޑަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ރަީއސް ޔާމީން ޤަ

ތަން.  ނިންމާ ެވސް ކޮުށްލައި  ނުރުހުނަސް ވަރިަހމަ ކަމެއްެގ ގޮުތަގއި ކޮންެމެވސް ކަމެްއ ކޮންމެ ކަެމއް ،ރުހުނަސް

ދައްކަނީ. ަރއީސް ޔާމީން ނޫުޅއްަވއޭ ރަްއޔިތުންގެ ލޯތްާބއި  މަ އަުޅގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މި ވާހަކަ މި މިހެންވެގެން ދިޔައި

އެހެން ޕްލޭނެއް އޮންނާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދަނީ  ރަްއވާކަުށް. އެހެްނވެއްެޖއްޔާން މަސައްކަްތކުއިޙްތިރާމް ލިބިގެ

 ތަން. އެ މަާހސިންތާ ބާއްވަީނ ރަްއޔިތުން އަުްށ ތަްއޔާރުވުމަުށް ަޓކައި މަހާސިންތާ ާބއްަވއިގެްނ ތައްޔާުރވަމުންދާ 2018

ނގަޅު. އެެހންނަމަވެސް، ރަްއޔިތުންނަުށް ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމް ދީގެން މި ސިޔާސަތު ރަ އޮޅުވާލަން ކަމުަގއި ވަންޏާ
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ލުތައް، މިދަންނަވާ މިދަންނަވާ އުސޫލުތަްއ، މިހެން ގެންނަވާ ބި ސަތުތަކެއް އެޕްލަިއކުރަންޏާރައްޔިތުން ރުހޭ ސިޔާ

ގެނެސްދޭ ސިާޔސަތުތަކާިއ ާއއި ައޅުގަނުޑމެން ރައްޔިތުން ރުހޭ ގޮތަުށް، ރައްޔިތުންނަުށް އުާފވެރިކަްނ ޤާނޫނުއަސާސީ

ދުރަުށްދާ ސިޔާސަތުތައް މިތަަނުށް ގެނެސްގެން ބިލުަތއް ހުުށަހަޅައިގެން ވާހަކަދެެކވި، ެއއަުށް ވަކާލާތުކުަރްއވާ ޕީ.ޕީ.އެްމ 

 ގޮތާ ދުރަުށް. އެހެންވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ދެވެނީ ރައްޔިތުން ރުހޭ ރުން ވަކާލާތުކުރައްވަްނޏާމެންބަ

ުށް ޝައްުކކުާރ އުސޫލުތަކަުށް ަރއީސް ޔާީމން ވެރިކަން ެއ ކުރަްއވަނީ. މިހާރު ކުރައްވަނީ ވެސް އެ އަޅުގަނޑުމެންނަ

އަހަރާއި ބަިއެވގެން ދިޔައިުރ ތުހުމަތުކުރެވުނު ވަްއކަމުެގ  2އުސޫލުން. އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ ފެނިގެން މި ދިޔައީ 

އަިދ  ،ވަޑަިއގަންނަވަން ކުެރއްވި މަސަްއކަތްތަާކއި އަދި ނުރުހޭ ސިހުރުގެ އުސޫލުތަކުން ވެިރކަމަުށް ،ތުހުމަތުތަކާއި

މަނިކުފާނުގެ ސިކުނީޑގަިއ  ކަމުގެ އުސޫލުތަެކއް އެ ނުޖެހޭތިބެންވެރި އެަތްއ ސިޔާސީ ވާަދވެރިން މިނޫނަސް އަނިޔާ

ތަން.  ގެންދަވާ ސިާޔސަތުގެ ތެެރިއން މިކަން ކުރައްވާަދވެރިންނަުށް އަނިޔާކުަރްއވަމުންހުންނަވައިގެން ިސޔާސީ ވާ

ޔައީ އަހަރާއި ބަިއގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދި 2ތަނަުށް މި  ވީ ައޅުގަނޑުމެންނަުްށ މި، އެހެންވީމާ

ތުތަެކއްގެ އަހަރާއި ަބއި އަެނއްާކވެސް މިދެންނެވި ނުލަފާ، އަނިާޔވެރި ސިާޔސަ 2އޮތް  ބާީކ މި މިދެންނެވި ޙަޤީޤަތްތައް.

ންގެ ލޯތްބެއް ނުލިބޭނެ. ދެން ޖެހޭނީ ވައްކަންކުރަން އިންތިޚާބުވުމަކަުށް. ރައްޔިތުްނެގ، ރައްޔިތު ތެރެއިން ކުރަންޏާ

 ން ަވއްކަންކުރަން. ނޫިނއްޔާ ރައްޔިތުން ދޭ ވޯޓަކުްނ ހޮވުމުގެ ސިޔާސަަތކަުށް ނުދަންޏާމުން ދެން ޖެހޭނީ ވޯޓު

، ުށްގެން ވެރިކަމަުށް އަންނަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާއް ކޮނުރަސްމީ ގޮތެއްަގއި ފުރަގަހުން ައރާ ކަމެ ނޫނިްއޔާ، އަނިާޔވެރިކޮުށް

އި އަުޅގަނޑުމެން މި ވާހަކަދަްއކާ އުސޫލުަތކަުށް ބަލާއިރު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ަބެއްއ ގަނޑުމެން މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ އަޅު

 އްކުމަުށްނޫނުއަސާސީ ދެޤާނޫނުއަސާސީ އަތަުށް ލަިއެގން ކަދައްކާ އުސޫލުަތކަުށް ބަލާއިރު، ޤާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަ

އެގޮތަުށް ޢަމަލު ވެސް ހުންނަންޖެހޭނީ.  ،ނޫނުއަސާސީަގއި ޮއންނަ ގޮތަުށޭ ތިމަންނަމެން ކަންކުރާނީ ވިދާޅުާވއިރުފަހު މި ޤާ

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވެސް ހުންނަންޖެހޭނީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ޝުކުިރއްޔާ ބަސްމަގު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ ޢާރިފަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ތެރި މެންބަރުދާއިރާގެ އިްއޒަތް ކެލާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް

ަދންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެން ިމ  ރުުޝކުރައީްސ، ައޅުގަނޑަުށް ފުރުޞަތު ދެްއވީތީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ިއއްޒަތްތެރި `. 

ގޮތުން. ހުުށަހެޅިފަިއވާ  ުށް ިއސްލާޙުގެނައުުމގެ ބިާލ ބެހޭއަ )ފުލުހުންގެ ގާނޫނު( 2008/5މުންދަނީ ވާހަކަ މި ދެެކވެ

ހަމަ ދުނިޭޔގެ ބަެއްއ  އިސްލާޙުތަކަުށް ބަާލއިރުަގއި ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންކަމެްއ ހުރި އިސްލާެޙއް މި އިސްލާަޙކީ.

ރިޯވޑެްއ ދެްއވުމާ  ތަން ވެސް އާދޭ. ހަމަ ެއޮގތަުށް ޑަބަލްުށް ެޓކްސް ނެޭގ ނިޒާމާ ދެކޮޅެހެޭދ ފަހަރަ އުމުތަކުަގއި ދެޤަ
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ބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި ޚިދުމަތެއް ަބޔަކު ުކރައްަވއިފި ކަމަުށް ވެއްޖެްއޔާ ނުޑ ގަސްކުެރވޭ. ދެން އަުޅގަދޭތެރޭ ވެސް ހަމަ ބަހު

ލަތްތަކުގައި އެ ލިބޭ އިނާޔަތެއް، ކުެރްއވި ޚިދުމަތެއްެގ ބައެއް ހާ އެ ބޭފުޅުންގެ ައގުަވޒަންކުރަްނޖެހޭ. ދެން ހަމަ އަނެއްކާ

ހިސާބުން.  ޤާބިލުގައި ލިބޭ އިނާޔަެތއް ޕޯސްކޮުށްލެވޭ ފަހަރުފަހަރު ވެސް އާދޭ އެހެން ޒިންމާއެއް އަދާުކރައްވަން ފައްަޓވާމު

ކަންހިނާގ  ިއރު އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ިވސްނާލައި، ދުނިޭޔަގއިދޭތެރޭ ވާހަކަަދއްކާ  މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް އިސްލާޙާ ،އެހެންވީމާ

ޖެހޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ވާހަކަދެކެވެނީ ކަމަުށް އެންމެ ޤާބިލު މީހާ ނުނެގޭ ވާހަކަ. ބަވެސް ބަލައިލަން އެ މަގު

ރައީސް. އެމެރިާކގެ ަރއީސް އިްއޒަތްތެިރ  ސިޔާސީ ޑިސިޝަަނކީ ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ވެސް ަނގާ ޑިސިޝަެނއް،

އޮތް ނަންފުޅު، އެ ބޭފުާޅގެ ނާޤާބިލުކަމަކުން ނޫން މިހާރު  ކޯޓަުށް ހުުށަހަޅުއްވާ  ޕްރީމްރަކް އޮބާމާ މިހާރު އެމެރިކާގެ ސުބަ

ދާ މެޖޯރިޓީ، ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީެގ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ މަޖިލީހަކުން ފާސްނުކުރަްއވަިއގެން ެއ ުއޅުއްވަީނކީ. އެއީ ހަމަ ސީ

 އަުށް ވާނެ. ެދން މިތާގައި އެމް.ޑީ.ޕީިސޔާސީ ިޑސިޝަން ނަންގަ، ސިޔާސީ ިޑސިޝަނެއް. އެހެންވީމާ

ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ޭބފުޅުން ފާޑުފާޑު ވާހަކަފުުޅ ދައްަކވާތީ އަުޅގަނޑު ިހތާމަކުރަން. އެ ބޭފުޅުްނގެ 

ާގނޫނެއް އޮތަްސ ނެތަސް ތިމަްނނާ ކަންކުރާނީ ކަން ކުރާނެ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަުށް އޭުރ ހުންނެވި ބޭފުޅާ ވިދާުޅވި

 މަނިކުފާނު އުުޅއްވާނީ ވެސް. ތިމަންމަނިކުފާނު ބޭނުން މީހަކު ހައްޔަުރކޮުށް ބޭނުންތަކަުށޭ. ޗާޓުން ބޭުރަގއޭ ތިމަންގޮތަުށޭ. ގޮ

 ،ވެސް ކުެރއްވީ އެގޮތަުށް. މިހާރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އިއްޒަްތތެރި ލީޑަރު އޭރުގެ ެވސް ގޮތަކަުށޭ ުއޅޭނީ. ވިދާުޅވެފައި ކަން

ސް ަހއްޔަރުކުެރްއވީ ހަމަ އެ ބީދައިން. ދެން ައއިްސ ގިީލ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ވެނއަދި މިހާރުގެ ވެސް މާމި

 އްޒަްތތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާ ތުން މިހާރުގެ އި ގޮ އޭރުގެ މުލަކު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ކަންދިމާކުރި

ދު ވެސް މުޙައްމަهللا ދޭތެރޭގައި ވެސް ކަްނކުރެްއީވ އެގޮތަުށް. ދެން ކުރީގެ ކްިރމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ޢަބްދު

ގޮތަކަުށް ގެންގޮްސ  ހައްޔަރުކުެރއްވީ އެ އުސޫލުްނ. ހަމަ މިލިޓްރީ ބޭނުންކުރައްވަިއގެން ެއއްވެސް އުސޫލެްއ ނެތް

ހައްޔަރުކުެރއްވީ. ދެން މި ބޭފުޅުން ވަގުންނޭ ކިަޔިއގެން ވާހަކަަދއްާކއިރު ސަރުކާރަުށް، މި ސަުރކާރަުށް ކެރިަވޑަިއގަންނަވާެނ 

ވެސް އެ މީހަކު ގެްނގޮްސ ަނމަ ވީވި މީހާ ކަމުގައި ހުންނެ އިއެންމެ ަކއިރީގަ  އެއީ ރާ މީހަކުކު  މެއްވަްއކަމެއް ނޫނިްއޔާ ކަ

ްއޒަތްތެިރ އިއޭަނއާ ދޭތެރޭަގއި ތަޙުޤީޤު ހިންގޭނެ. އަދި  ،ދީބަރީއަވާން ފުރުޞަތު ކުންމަތަހުތުކުރެވޭ މީހަކު އެ ތު މަހުއެ ތު

ގޮތަކުަށް  ހަމަ ދެ ފުުށް ފެންނައަދި ކުރާނެ ވެސް ގޮތް. ކުރަްނވާނެ ގޮތް.  ކަންވެސް  ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި .ރައީސް

 ޓީން މެޖޯރި ،ހޭނެ. މިތަނުން ނިންމާންޖެކުރާ މީހުން ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ުއޅޭއިރު ސިޔާސީ ޑިޒިޝަނަުށް ތަބާވާވެރިކަން

ިދވެހި ، ރާންވަނީ މާ ހެޔޮއެދޭ ަބޔަކަުްށވެައޅުގަނޑު ހަމަ ހައި. ދެން މި ބޭފުޅުން ާވންޖެހޭނެނިންމާ ނިންމުމަުށް ވެސް ތަބާ

 ނަވަނީދަން ީރަގިއ އަުޅގަނުޑ މިވަރުފެބު 8 ؛ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަުށް އޮޅުވާލަން  އި،ަދްއކަ ހަކަމޮޅު ވާ ރައްޔިތުންގެ 

ކުލުނެްއ ދިވެހި ރައްޔިަތކަުށް  ،ނަމަ ހުރި ވެސް މި ޤައުމަުށް ކުލުނެއް ކިިރޔާެއއް. ވާހަކަ ކުރާރުކޮުށް އަުޅގަނޑު ަދއްކާ ތަ

ްއ ވެސް މުޅި ރާއްޭޖގައި ހުޅެ ނަމަވީކަމަުށް  ތްން މީހަކު ގަދަަކމުން ޖަހައިގަތިމާ އަތުގައި އޮްތ އެްއޗެއް އެހެ ،ހުރި ނަމަ

އްބަވާނެ ތިތާ ތި .ޗެމްބަރުގައި ތިބީމޭ މި އަޅުގަނޑުމެން ؟އެ މީހުން ކަންކުރީ ކިހިނެއްތޯ. އްޒަތްތެރި ރައީސްއިނުޖަހާނެ 
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ތަނުން  ދޮރު ބަންދުކޮުށްގެން މި ތިބީމޭ މިހިރަ ހަތަރުެރްއހާއިރު ަގޑިއި ބަުރަގއި ައޅުގަނޑުމެން ދެމްމި ޗެ .ބައެއް ބޭފުޅުން

ހިނިގ  ކަން ަގއިއެމް.ޑީ.ޕީގެ މެޖޯރިޓީ މިތާ އޮތްއިރުމިއީ  އްވާ!ލަ އިވިސްަނވަ ން ވެސް.ދާ ކޮުށްލަންޟޫނިކުމެވިގެން ވުނު

ހަދާ ޮދގު އީބޭފުޅުން ވެސް. ައޅުގަނޑުމެން މި އިދާރީ ހެިކާވނެއެކަމަުށް  އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމތާ ތިއްބަވާނެއި  މަގު

ނެ. އެކަމަކު މިތާ ވާހަކަ ފަހަރެއްގައި ގަބޫުލނުކުރެވިދާ އަުޅގަނޑުމެން ދަްއކާ ،އެހެންވެ. ބުނާ މީހުންކަމުަށް މީހުން 

ދޮރު ބަންދުކޮުށްފައި ރު ނެ މި ހަތަވާދައްަކވާ އިދާރީ ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅު ތެދު ބަހުން ވާހަކަ ،ންޓްސަތިއްބެވި އިނޮ

ނިކުމެދާނެތީ ތަނުން މީހަކު  އަުށް ނިސްބަްތވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން މި ހަތަރު ދޮރުގެ ދޮރުވާނުންގެ ގޮތުަގއި މިއެމް.ޑީ.ޕި

ބުާނ  ުށް އެތެރިކަމަގާބުނާ ރަްއޔިތުންނަުށް އޯ ގައި ހަްއަޔރުކޮުށްފައި ބޭތިއްބިކަން. އެމް.ޑީ.ޕީަގއި އެއަޅުގަނޑުމެން މިތާ

 ؛ދޫލަ އަޅައިގެން އޭުރގެ އެ މީހުންގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަރަތް މަގުަގއި މެދުޒިޔާރަތް އޮތް ގެ މަގުމަތީގައި މިމީހުން ނޫންތޯ މިތާ

ވީމަ ވާހަކަަދއްާކލަން ފުރުޞަތު ދެއްވަންވާނެ. އެހެން ުށްައޅުަގނޑަ. ގެ މީހެއްކު ެނތޭ ޕީ.ޕީ.އެމްަވއްޗޭ މިތާނުަލއްއިކަނޑަ

މާލޭ ސިޓީ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ެގ މަގުަގއި ނޫންތޯއޭ އެމް.ޑީ.ޕީތް ޒިޔާރައޮތް މެދު  މިގައި މިތާ، ދަންނަވަން އުޅުނީ އަޅުގަނޑު

ެއާއ  ިއ،ވަނަ މާއްާދގަ 24 ނޫނުއަސާީސަގއި ބުނާޤާތްދޫލަ އަަޅއިގެން މީހެްއގެ ގެ ބައްދަލުވުެމއް ބޭއްވީ ރަކައުންސިުލގެ 

އަހަުރ  ތިންރާރު ާފސްކުރީ. މިފަދަ މީހުންގެ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. ގަެއ މީހުން  ތި ނަގަންދިމާ އިދިކޮޅަުށް މީހެްއގެ ގޯ

 ،ތިއްެބވި އިކުީރގަ ،އިންކުއަރީ ކޮމިޝަނެއް ހައްދަަވިއގެން ޭއރުގައި  ،ވަންދެން ފާޑެއްގެ ކޮމިޝަނެްއ ހައްދަވަިއގެން

ެއކިެއކި  ،ުކރައްވާަފއި ތިއްެބވިޚިދުމަތްއި ފަންތީގަ އެކި  ،އްވާފައި ތިއްެބވިކުރަކަހަލަ މި ޤައުމަުށް ޚިދުމަތް މެންމަނިކުފާނު

ެއވެނި މީހަކު  ،ވަްއކަމެކޭ މީހުން ލައްވާ މިވެނި މީހަކު ުކރީއެ  ،ބޭބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮުށްގެން އެ ީމހުންނަުށް ފުރައްސާރަކޮުށް

ޤާޟީ ހައްޔަރުކުރަން هللا ބްދުޢަ  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިކުރި މަސަްއކަތް. ވަން ބުނުކަލޭ ވަްއކަމެކޭ ކުރީ  ،ވަްއކަމެކޭ ކުރީ

ގޮތަުށް އޭނަ ކަން ނުކޮުށްދެއްވަިއގެން. ބޭންުކ  މީހުން ބޭނުންމި ޖެހުނީ ންޤާޟީ ހައްޔަރުކުރަهللا ޖެހުނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ޢަބްދު

 ...ުށްލްޑިވްްސގެ މެއިން ބްާރންޗައޮފް މޯ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު އަުޅގަނޑު ފުރުޞަުތ މި . ޞަތަކަުްށ އެދިަވޑަިއގެންނެވިދާނެފުރު ދެވަނަ  ،ނަމަ މެންބަރު ބޭނުންފުޅު އިްއޒަތްތެރި

 ނާޡިމަުށް. މުޙައްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫއަރުވަނީ 

 

 ނާޡިމް ވަހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ނަ ފުރުޞަތަކަުށް މި އެދުނީ ފުލުހުންގެ ގާނޫނަުށް މި ގެެނވުުނ ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ ވެްސ ދެވަ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ 

ެދންމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚް  .އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. ދެން ނުގަެނވޭތީވެ ވެސް ބަލައި ނަުށްއަުޅގަނޑުމެންއިޞްލާޙު 
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ުތގައި ެއ ގޮ ުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާިސޔާސީ. އަ ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރައްަވއިފި ބޭފުޅުންތަކެއް ހައްަޔރުކުރި ވާހަކައި

ކަމަކަުށް. ބޫެލއް ނުުކރަން އެއީ ހައްޔަރުއަރާމުގަިއ. އަޅުގަނޑުމެން ގަ  ވުރެުށް ތަރީގެ ހޮޓަލަފަސްބޭފުޅުން ގޮސްފައި ތިބީ 

 މި  މައްޗަުށް ފެންނަމުން މިއަދު ލޯ .ގޮތް ދެން އެ ބޭފުޅާ އެބަ ވިދާޅުވޭ އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ކުރުމުގައި ކަންކަން ވާ

 100ތިރާމެއް ނުކުރާނެ. %ޙް އްޔާ ވަޢުދަުށް އިގޮުތގައި ވަުޢދެއް ެވއްޖެ އެްއވެސް އަުޅގަނުޑމެން ގަބޫލުކުރާ ؛ ނީދަ

 އަުށް ވުރެނ ބޮޑު އަދަދަުށް 200% ުށްއަނެއް އަތަ ޔަޤީންކަން ދީފިއްޔާ ެއއީ ޭއގެ 500ޔަޤީންކަން ނުވަތަ %

އެ ކަމެއް ވާނެ. ކުރާނެ ކަމުަށް  ރާނެ ަކމެއް ބުނެފި ކަމަުށް ވަންޏާެއހެންވީމާ، ކަމެއް ނުކު ނެތިގެން އެ ދަނީ.އިތުބާރު

މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  ިއްއަޒތްތެރިދެންމެ އަޅުގަނުޑގެ އަޚް  ،ވާނެ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން ނު ބުނެފިއްޔާ އެ ކަމެއް 

ޔިތުންނަުށް ޖެއްސުންކުރާ ގައި އެމް.ީޑ.ޕީން ރައްއިރު ގޮުތގައި އެމް.ޑީ.ޕީ އޮތް އެްއގެއަޅުގަނޑުމެންގެ ިއދިކޮޅު ޕާޓީ އެ ވިދާޅުވީ

ކުރަން. ވެސް ެއކަން ކުުށްވެރި . ެލއް ނުކުރަންައުޅގަނޑު ގަބޫ ދާުޅވުންވިންކަން ކުރާ ކަަމުށް އެ ވިދާުޅވިކަ އިގޮތެްއގަ

ހުންނާނީ ުށްދީފައި ފައިދާހުރި ކަްނތައްތައް ކޮގެ ަރއްޔިުތންނަުށް އެންމެ ގޮުތގަިއ މިހާތަނަުށް ރާއްޖޭ ކުރާއަޅުގަނޑު ގަބޫލު

ވެސް  ނާޔަތް ދިނީއިދުންތެރިކަން ހުރި ބޭފުޅުންނަުށް ހެއްކެްއ އެންމެ ނިކަމެތި ވަގުތު ނުކުޅެ އެމް.ޑީ.ޕީން. އެކަުމގެ

އަުށް ާއސަންދަ ތަޢާރުފުކުރީ ވެސް ވެްސ ެއމް.ޑީ.ޕީން. މުޅި ރާއްޖެ ނާޔަތް ދިނީއިދުަވސްވީ މީހުްނނަުށް . އެމް.ޑީ.ޕީން

އަުްށ ޔުނިޓު ރުފިާޔ، ތިރީސް ރުފިޔާ ދިހަރުފިާޔ ،  އަުށްރުފިާޔ ބަިއ،  ހަތްޖޭަގއި ކަރަންޓުގެ ާރއް އެމް.ޑީ.ޕީން. މުޅި

ޔުޓިލިީޓއަކަުްށ  ހަތްވިްއކިއިުރގަިއ ބަޔަުކ ހަމަ ތިބި އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެްސ، އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމަުށް އަިއސްފައި 

އި ކަަރންޓުގެ ައގު ތިރިކޮުށްދިނީ ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީން. އެހެންވީމާ، ބަހާލައިގެން ހުރިހަ ރައްޔިތުްނނަުށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގަ

 ނުފުއްދެމުން.ވެސް އެދަނީ  ވަޢުދުތައް އެ ބޭފުޅުން ވީ މިއީ ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަންވީ ކަަމކީ. މިައދު 

މިނުން ޑައެންމެ ކު  ،ަކން ނުވެބުނެ އެ ދޭންނާޔަެތއް އިރުފިާޔގެ ހާސް ދިހަ  ،ޚާއްޞަކޮުށް މަްސވެރިންނަުށް ަވޢުދުތައް ވެ

އޮންނަީނ  މި ުށްޮގސް އެ މީހަކަފު ބޮޑުވެގެން ރަންޖެހޭ ތަކުލީވެރިކަމުގެ އުޅަނެދއް ރަޖިސްޓްރީކޮުށްލަން ވެސް މިހާރު ކު މަސް

ްއ . އަޅުަގނޑު ދެންމެ ފާހަގަކުރިހެން މަސްވެރިކަުމގެ އުޅަނދަކީ މީެގުކރިން ފީ ދައްކަންޖެހޭ އެއްޗެނުވާވަރު ވެފަސަލާމަތް

އީ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫުލކުރެޭވ ރުިފޔާގެ ރޭޓުން ފީ ވެސް ދަްއކަންޖެހޭ. މި 100ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ފޫޓަކަުށް 

ދިމާ  މިހާރު ލިބެން އޮތް ،ނެތި ެއކިެއކި ދިމަދިމާލުންަލމައެއްމި ބޭފުޅުން ހަމައެއް ކަންކަމެއް ނޫން. ލާރި ނަގަްނވެގެން

 ހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާއެ ދަނީ. ލާރިަތއް ނަގަމުން މި އަަޅިއގެން ޅުން ލޯމި ބޭފު ުށްލަބަންދުވީމާ މި ދިމަދިމާ

މިއަުދ  .އެޮގތަުށް ނޭއްގާނީ ޢަމަލެއް ހިންިގ އިޞްލާޙެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ގޮތުަގއި މި ބިލަކީ ވެސް

 ާޚއްޞަކޮުށް، މަކަުށް ހަދައިދިން އެއް ބޭފުެޅއްޤައުޤައުމު  މުޅި ނުވަތަ ،ހުރިއަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމަުށް އެްނމެ ފައިދާ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމްދީދީ. އެ ބޭފުޅުންގެ އިހިތަދޫ މެދު ދާިއރާގެ  ،ލާނަންއިތަކުރާރުކޮުށް އަޅުގަނޑު ދަންަނވަ

 ބަދަލުގައި އެ ބޭފުޅުން ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުން ޭއގެ  ،ނަުށް ހަރާންކޯރުވެރުމުގެ ބަދަލުަގިއ އެ ބޭފުޅުންއަގު ވަޒަްނކު

ގަންނަ  ެވސް ރެއްގެ ހަިއިސއްޔަތުން ލަދުބަންއަުޅގަނޑު މި ަމޖިލީހުގެ މެ ުށްމިކުރާ މަސައްކަތަ ުށްކޮުށްލުމަނިކަމެތި
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އްޒަތްތެިރ އި ޑު ދެންމެ އަުޅގަނޑުމެންގެ އަްޚ ދަނީ. ޚާއްޞަޮކުށް އަުޅގަނ މިންވަރަުށް މި ބޭފުޅުން މިކަން ކުރަމުން މި

 ދެްނމެ ހަމަ އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ .ެއއްވެސް ބޭފުަޅކުިއނގޭތޯ ގައި ނެތޭ މި ފްލޯ ހެންނިޒާރު ފާހަގަކުރެއްވިމެންބަރު ޢަލީ 

. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުްނ ޢަލީ ޢާރިފް އެ ވަޑަިއގަތީ ވެސް  ޒާރު އެ ދެއްެކވި ވާަހކަ އަުޑިއވިގެން ކަންނޭނގެޢަލީ ނި

 ގޮުތގައި ... ވަނީ. އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ މި އްސަގޮ ދޫކުޮށްފައި ފްލޯ މިލަދުން މި ބިލަުށް ކުރިމަލާން ވެސް ނުކެރިގެން 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢާރިފަުށް. ޢަލީ މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ބެހޭ މައްސަލައެއް ކެލާ  ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

އަޅުގަނުޑ  ނުޖެހޭނެ.ކު ވާހަަކއެއް ަދއްަކއިގެން މިތާކަުްށ ައންނާކަުށްއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު މީހައި ާޔ ޝުކުރިއް

 ހަމަ  ވެސްއްަޒތްތެރި މެންބަރު އި އެހެންވީމާ،  .ވަންނާނަން ކުންނާނަން. ވަންނަން ބޭނުންވީމާނި ނިކުންނަން ބޭނުންވީމާ

ވާނެ. ނިކުމެވަަޑއިގަންނަ  ނިމިގެންދަްއކާ އަނެއްކާ ހަމަ ވާހަކަ. ރުގައި ހުންނަވާފަގެ ކުރިން ބޭދެއްކުމުތަނަުށް ވަނީ ވާހަކަ މި

 ،ތިމާމެންނަކީ މާ ހެޔޮ ބައެއް ކަމަުށް ؛ތާ މާާލކަުށް މިއިވެސް ިދވެހި ރައްޔިތަކަުށް ޮއޅުވައެއް. އެއީ މިތާ ކަން ހިނގާ މަގު

އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ އްކާނެ ކަމެއް ނެތް. ވާހަކަދަ ކަމަުށް ހެިދގެން  ބޭ ބައެއްކޮުްށފައި ތިގްލޫ އަބަދު މިތާ ސީޓަުށް

މިާތ ކޭ ވެސް އެއްފަދައިން. ބޭފުޅުންނެ ގައި ހަމަ  ދެން ތިއްބެވި އެހެންއި ނިކުންނާނީ ހަމަ ބޭރަުށް މިތާދަްއކާފަވާހަކަ

 ްއޒަތްތެރި ރައީާސއެކު.. އެއީ އިމީހުން މީހުންގެ ތެެރއިން އެންމެ ހަތަރު 85ތިއްބެވި 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ގެްނގޮސް ނިންމާލުމަުށްރި މެންބަރު ވާހަކަކޮޅު ުކރިއަުށްްއޒަތްތެއިދަްއކަމުންގެންދިޔަ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. ވާހަކަ ނިޒާމާ

 ދަންނަވަން. 

 

 ނާޡިމް ވަހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ތިބި އިްސވެރިންތަކަކަުށް ދަނީ ޑިފެންސް މިނިސްރީގައި  ފެނިެގން މި ންނަުށްތެރި ރަީއސް އަޅުގަނޑުމެްއޒަތްއިޝުކުރިއްޔާ 

ރަރިސްޓު ޖަމާޢަތެއްގެ ޓެ ކީމުންދާއިރުަގއި މުޅި ޖަމާޢަތަ ކުެރވެގޮސް ހުކުމްކުރެިވގެން ގޮުތގައި ިލސްޓުރަރިސްޓުންގެ ޓެ
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ގޮަތކުން  އަނެއްނުވިއްޔާ ްނ ގޮތަކުައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެއް  ،އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ގޮތުަގއި

ޅުމަުށް އަޅުގަނޑު ވެްސ ނާޔަތްތައް ކަނޑާލަން މި ހުުށަހެޅުނު ހުުށަހެއި ލިބެންވާމިއަދު އެ ބޭފުޅުންނަުށް  ގޯނާކުރަމުންގޮސް

 އްޒަތްތެރި ަރއީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް. އި ވާހަކަ ދަންނަވަްނ. ޝުކުރިއްޔާ  ކުރާއިންކާރު

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

މިހާރު . ނިމުނީ އިރުންނުަށް ފުރުޞަތުއަރުވަ އްަޒތްތެރި މެންބައި  ންނަވާފަިއވާސާބުން ފުރުޞަތަުށް އެދިަވޑަިއގަމިހާ ހި

 ޢާރިފަުށް. ޢަލީ މެްނބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާއަނެްއާކ ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަުށް 

 

 ދެއްެކވުން:ކަހަވާ ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

އެ ނިކުެމވަަޑއިގަތީ ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރެގ ނިިމވަަޑއިގެން  އިަދއްަކވަފުޅުވާހަކަދެންމެއަކު ގަނޑު ހަމަ ދެންނެވި ގޮަތުށް  ޅުއަ

މާ ރަނގަޅު މީހަކަުށް ވެގެން  ،މާ ހެޔޮ އީތިމާ މި، ވީމާއާ ކަެމއް ނޫން. އެހެން ގައިމެންބަރު. އެއީކީ މިތާ އިްއޒަތްތެރި

މެއް ނެތް. އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާނީ ަކޅަުްށ ލާަކުށް އުޅޭނެ ކަަވއިތާަގއި ދިެވހި ރައްޔިތުންނަުށް އޮޅުމީހަކު މި އެްއވެސް

އްޒަތްތެިރ އިލާކަުށް ބޭނުމެްއ ނޫން. ދެން އިެބގެން މީހުންނަުށް އޮޅުވަ ތި އިކޮންމެހެން އަޅިކުަލއިގަ  .ހުދޭހުދަުށް . ކަޅޭ

މިއަދު އިންނެިވ  އިވަިއކަރަޫދ ދާއިރާގަ ،އިންނެވި  އިުޅގަނޑު ތަމްސީލުކުރި ދާއިރާގަ އަޅުގަނުޑގެ ކުރީަގއި އަ ،މެންބަރު

 ުށާއި މަނިކުފާނު ފަހަރެއްގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކަ ،މަުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީޡިމުޙައްމަދު ނާ

ކުރާކަުށް ެވސް ނޫން. ހީވާީތެވ ހެން ޗެލަންޖުކޮންމެ . މިހެން އަޅުގަނޑުއޭނޫނުައސާސީައުށް އަލީ ކަންނޭނގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ުށް ލާރި އެްއޗެހި ައއީ ައދި ނުކުޅެދޭ މީހުންނަ އާސަންދައާ ،ދަންނަވާލީ. އެއީ އެ މަނކުފާުނގެ ވާަހކަފުޅުަގއި ވިދާޅުެވއްޖެ

ނަުށް ރަނގަޅަުށް އީސް، ތި ބޭފުޅުންއްޒަތްތެރި ރަ އި ކަނޑަެއޅިގެން ޮދގެއް. . ނޭންަސރުކާރު ގެއެމް.ޑީ.ޕީ ދިނީ ވެސް

ވަަނ 35ނޫނުއަސާސީަގއި ޤާވެހިރާއްޖޭގެ ަލއްވަްނވީ. ދި އިއަރުޝީފް ަބްއލަވަ ،ގެ ޔައުމިްއޔާތައް އިގަންަނވަނެ މިތާއެނިގވަޑަ 

މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެގ  ވެސް ރަީއސް އަްލއުސްތާޛް މިއުޅޭ މާއްދާ ލިޔުުމގެ ކުރިން  މިދަންނަވަން ،މާއްދާގައި 

ންމެން ދަންނަ ިދެވހިރާއްޖޭގެ އެ އީއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއިއީ ދެމުން ދޭ މީހުންނަުށް ފައިސާ ދިޔަޒަޢާމަތުގައި ނުކުޅެ

. ނޫން  ސް މި މީހުންގެ މި ވެރިކަމަކުވެުށް ުއޭޅނެ ކަމެއް ނެތް. ދެން އާސަންދަ ވުޖޫދަ އައީކީ އެއް ކަލާއިޙަޤީޤަތެއް. އޮޅުވަ 

 އޭރުގެ ާޔމީން ޢަބްދުއްޤައްޔޫމްهللا ޢަބްދު ހާރުގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމި ،ކުރީގެ ަރއީސް މައުމޫނުގެ ވެިރކަމުގައި މަދަނަ

ހަވާލުވެ ހުންނެިވއިުރގަިއ ކުރެްއވި ކަމެއް މަދަނަައކީ.  ޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކަންތަްއތަކާހަޔަރ އެިޑއުކޭޝަން އަދި ނެ

ބަދަލުކުރީ. އަުޅގަނޑު  ބްރޭންޑް ަނން ކުރީ. ނޫނިއްޔާވެސް ކަމަކީ އޭތި އަޕްގްޭރޑް  މަދަނަ މި މީހުން ކުރިހާ

 ،މެޑަމް އަނީސާ އަުށްަވނަ މާއްދާ 11ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕެްނޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ  ރި ރައީސް.އިްއޒަތްތެ ދަންނަވައިލާނަން

ކަންނޭނގެ. އޭރު އަޮތޅު  ގެ މެންަބރުއަތޮޅު ދާއިރާ  ގެ. ނޫނިްއޔާ އޭުރގެ މ.ނކަންނޭމުލަުކ ދާއިާރގެ މެންބަރު އޭރުގެ 
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 މެންބަރެއް އަތޮޅަުށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ އަތޮޅު ދާއިރާައކަުށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވާ، މ. . މ.ގޮތަުށް ކިޔާނީ

. އެކަމަނާ ހުުށަހެޅުއްިވ ެއއީ ޑީ.އާރު.ޕީގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރު އެއީ. ރިޓީ ލީޑަރުޑީ.އާރު.ީޕގެ ނުވަތަ މިތާގެ މެޖޯ އޭުރގެ ައކީ.އަނީސާ

ތެިރ ކުޅުދުއްފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް ގެމިހާރު ،ތަނަުށް ވެއްދީ އޭރުގެ ރިފޯމް މިނިސްޓަރު ޞްލާޙެއް އިޞްލާަޙކީ. އެ ބިލު މިއި

 ގެޔާ ނަމެއްެވވި ެއއްެޗއްގެ ގޮތުަގއި. އޭރު އެ ތަނަުށް ކިރިފޯމް މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން ފޮނުއް މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު،

 ،ނޭނގެ. މި ނަމުގައި ހުރެދާނެ ފަރަގެއް. އެހެންނަމަވެސްގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ހަނދާންވަނީ ލޯ ރިފޯމް މިނިސްޓްރީ ކަން

، އެްއޗެްއގެ ސަބަބުން އަުށް އަނީސާ މެޑަމް ހުުށަހެުޅއްވިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެޭހ ގާނޫނު އައީ އެ ގާނޫނުގެ ެތރެ

ުށް އެްއވެސް މީހަކު ާލކަމާ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް އޮުޅވައިރުފިޔާ ލިބެންފެުށީ. އެހެންވީ 2000 އިޞްލާޙެްއގެ ސަބަބުން

ނީ އަޅުގަނޑުގެ ުއނިކަމެއް ހުރެއްޖެއްޔާ އެ އުިނކަމަކަިއގެން ރައްޔިތުންނަުށް އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް. އަުޅގަނުޑ މިދަންނަވަ

ރައީސް ނަޝީދު  ޅީ. ކޮންމެހެނެއް ތިމާމީހާ މިއީ މާ ރަނގަޅު މީހާ ކަމަުށް؛އެނގޭ ގޮތަުށް ދިޔުޭމ މީގައި މޮ އެކަމެއް

އަތޮޅު އަލިފުުށީގައި  ވަނަ އަަހރުގެ ރ. 2009ވެސް ެއއީ ެއޕްރީލު މަހުގެ އަޅުގަނޑު ިމދަންނަވަނީ މިހާރު ވިދާުޅވީ އޭނޫންތޯ

ޔާ ތިމަންނަގެ ނުބައިކަން . ތިމަންނާގެ ޕާޓީއަުށް ނިސްބަތްވެަވަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅަކަުށް ނޫނިއްިއަގއިދެއްކެވި ވާހަކަ

ކަނާތްޕުޅަުށް  ވާތްޕުޅުން ކުަރްއވާ ކަންަތއްތައް  މަނިކުފާނުޤީޤަތް. ތިމަންންމެން ދަންނަ ޙަލާނަމޭ. ިދވެހިރާއްޖެ އެ ދައްކައި

ީރަގއި ފެބުރުވަ 7ުށް ކުުޅއްވާ ބޭފުޅެކޭ. އެހެން ކުެޅމުން ގޮސް މަނިކުފާނަކީ ހަކުޅި ކުިރއަަނވާނޭ. ތިަމންއެނިގވަަޑއިނުގަން

ތެއްގައި ހުންނަާވ ބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަ. ދެން މި އަމިއްލައަުްށ އިސްތިޢުފާދެވުުނިއރު ވެސް އެނިގަވޑައިުނގަތީ. މިފަދަ ހާލަ

ންނެިވ، ތިމަންމެން ދިން އެއްެޗކޭ ބުނާއިުރގައި އޭރުަގއި މި ގޮނީޑގައި އި އްކަްނ؛ާފޑުފާޑުގެ ވާހަކަ ދަ އައިއްސަބޭފުޅުން ބޭ

ރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ދާއި ނީޑގައި އިންނެވި، އެހެންނަމަވެސް ދާއިރާ ތަފާތު. ނޮޅިަވރަންގޮއަޅުގަނޑު މިހާރު މި އިންނަ 

ބިލެއްގެ ސަބަބުން  މަނިކުފާނު މިތަނަުށް ހުުށަހެޅުއްވީ ޞިއްޙަތާ ބެހޭ އެ މުޙައްމަދު ނަޝީދު؛މެންބަރު އޭރު 

މަދަނަ. އޭތި ނަން  ކޮުށްަލއިގެން ާއސަންދައެްއގެ ވާހަކަ ެވސް ދެކެވުނީ. އާސަންދަައކީ ޙަޤީޤަތުގައިއަވަްސައވަސް

މިދަންނަވަނީ މި ބިލާ ބެހޭ  ގަނުޑމެން ގަބޫލުކުރަން. އަޅުގަނޑުމި ކުރާ މަސައްކަތް އަޅުދިަޔއީ. އޮުޅވާލަން ބަދަލުވެގެން

ބަލައިގަންނަންޏާ މި ގޮތުން ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކަައކީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މިއަުށް ޖެހޭ ވިސްނަން. ހަމަ 

ނގަޅު ޙައްލެއް ހޯދައިދޭންޖެހޭ ކަމެކޭ. އެކަމަކު އަުޅގަނުޑ ރަ ފައި މިކަމަުށްރަނގަޅު ގޮތުގައި ވިސްނާމިއަުށް  ،ބަލައިގަނެފައި 

 ވާހަަކއެއް ނުދަްއކަޭއ.ކަުްށ؛ މި ކަނޑައިނުލާބަލަ. މިތާަގއި ަވކި ީމހަކު ރަނގަޅު ބަޔަ ދަންނަވަނީ މި މީހުންނަކީ މާމި 

ވާން ނުހަދާުށޭ.  ބަޔަކަުށް ޯގސް ރަނގަޅު ބަޔަކަުށްެވ، އަެނއް ބަަޔކު މާ އެހެން މީހަކު މާ އަޅުގަނޑަުށް ދެްއވާ މި ފުރުަޞތު.

ކުރާރުކޮުށް ގެން އެ އުޅެނީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަންތޯ މިއަދު ސާފުވެގެން ނިކުމެނޫ ބޭފުޅުން ވަގަުށް ޮގވި ެއންމެންމި ބޭ

ބޭފުޅުން އޭުރ  ދިމާލަުށް އެ ޝާހިދާهللا ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުަގއި ިއއް އެ ބޭބޭފުޅުންެގ ލިސްޓުގަިއ އޭރު  މިދަންނަވަނީ

 ޅު ގަލޮ ގަިއ ނީ ޯކއްެޗކޭތޯ. މިހެން ގޮސް މިތާދިމާލަުށް ނުގޮވަ ނަރަބަލް އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީއާވަނީ ކޯްއޗެކޭތޯ. އޮނުގޮ

ދިމާލަުށް އޭރުގައި ުނގޮވަނީ ޯކްއޗެއްތޯ. ާރއްޖެ ޓީވީން ބޮުޑ  މަޚްލޫފާ އަޙްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު
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ކުފާނު ކޮންމެވެސް އަންހެން ބޭފުޅެއްގެ، މާބަނޑު އަންހެން ބޭފުޅެއްގެ ގަިއގައި ޖެހި ސިލްސިލާއެއް ދެްއކެްއވި އެ މަނި

ވާހަކަ. ިމއީ އެ މީހުން ދައްާކ، މިއަދު ެއކަމަކު އެ ބޭފުޅުންަނކީ ސާފުތާހިރު މީހުންނަުށް ވެިނމިއްޖެ. ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަކީ 

. ައޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ަޝއިޚް އިލްޔާސާ ދިމާލަުށް އޭުރގަިއ ބުއްދި ގޯްސވެފައި ތިބި ބަެއއް ކަމަުށް އެ މީހުން ދެކެނީތޯއޭ

އެ މީހުން ނުގޮވަނީ ކޯއްޗެކޭޯތއޭ. ކަންނެލި އޮނޑިާއއި އޭތިމީއްޗޭ ޮގވަމުންދިޔަ. ޝައިޚް ޢިމްރާނާ ދިމާލަުށް ނުގޮވަީނ 

ބޭފުޅުން ނުގޮވަނީ ކޯްއޗެކޭޯތއޭ.  ކޯްއޗެކޭތޯޭއ. ެއކަމަކު މިއަދު ުމޅި އެތި ބަދަލުެވގެން މި އުޅެނީ. ޑރ. ޖަމީލާ ދިމާލަުށް އެ

މިއަދު ކަންދިމާކުރި ގޮތުން ޖަލުގައި އެ އޮންނެވި އަޙްމަދު އަދީބާ ދިމާލަުށް އޭރު ނުގޮވަނީ ކޯއްެޗކޭތޯއޭ. މި ހުރިހާ 

ބޭފުޅުން މިހާރު ސާފު ހުދު ކަރުދާހަުށް ެވގެންދިޔައީ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަީކ މޮޔަިއން ކަމަުށް މި ބޭފުޅުން 

ކުރަްއވަނީތޯޭއ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ަތނަކީ ވަރަުށް ސިޔާީސ ތަނެއް. ގަބޫލުފުޅު

މިތަނުން ނަގާނީ ވަރަުށް ސިޔާސީ ޑިޒިޝަންސް. ޭއގެތެޭރގަިއ އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީކީ ކޮންމެހެން މީހެއްގެ މޫނަކުަށް 

ލަުށް ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ނިންމާނިންމުމަކީ މީހެއްގެ ނަެމއް މީަގއި ބަލައިގެން، މި ބިލަުށް ެވސް މިސާލަކަުށް؛ މި ބި

އޮންނާތީކީ ނޫން. ނޫނިއްޔާ ަނމެއް ނޯންނާތީކީ ވެސް ނޫން. މި ތަނުން އަޅުގަނޑުމެން ވޯެޓއް ދޭ މީހަކަުށް ވޯޓުދެނީީކ 

ތީމައެއް ެވސް ނޫން. މިއީ ވެސް އަދި އެ މީހެްއގެ ނަން ވަކި ގޮތަކަުށް އޮވެަފއި، އެ މީހެއްގެ ނަން ަވކި ގޮަތކަުށް ނެ

ސިޔާސީ ތަނެއް ވީމަ. އެހެންޏާފަހެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، މިާތގައި ިދވެހި ަރއްޔިތުންނަުށް މާ ހެޔޮއެދޭ ކަމަުށް ބުނާ ބަަޔކު 

މި ތަނަުށް ތިން އަހަރުދުވަސް ވެއްޖޭ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ެގންނަތާ. އެންމެ ވޯޓުގަނެޑއް ދިން ނަމަވެސް ރަނގަޅެއްނު. 

ންގެ ހައެއްކަ އަުެށއްކަ ީމހުން ކަންނޭނގެ މި ތިން އަހަރުތެރޭގައި ެވސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަުށް ވޯޓުދީފައި ތިބީ. މީ އެމީހު

މާ ހެޔޮއެދޭ ކަމަުށް ބުނާ މީހުން. އެ ބުނާ ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ ފައިސާ ވެސް ހިމެނޭ ބަޖެޓު އެއީ. އެ ބުނާ؛ މާފުކުރައްވާތި! 

ނަުށް ވެސް ލިބޭ ަފއިސާ ޮއންނަ ބަޖެޓު އެއީ. ެއ ބުނާ ުދވަްސވީ، އުމުރުން ދުވަްސވީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން

މީހުންނަުށް ލިބޭ ފައިސާ ވެސް އޮންނަ ބަޖެޓު އެއީ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އެ ބުނާ ޓީޗަރުންނާއި އެ ބުނާ ހުރިހާ 

އެ ބަޖެޓަކީ. ެއއަުށް ވޯޓެއް ނުދެވޭ. ެއއް ސިވިލްސަރވަންޓުންނާއި މި ުހރިހާ މީހުންނަކަުށް ފައިސާ ލިެބން އޮންނަ ބަޖެޓު 

އަހަރުދުވަހު ވެސް ނުދޭ މި  ތިން އަހަރު ފާއިތުެވގެންދިަޔއިރު. ތިން އަހަރެއް ވެސް ޫނންތާ. ހަތަރު އަހަރު. ޑރ. 

ނުދޭ. ވަޙީދުގެ ދެ އަހަރާއި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެ އަހަރަުށް ޕްރޮޕޯސްކުރެވުނު ެއއްވެސް ބަޖެޓަކަުށް އެ ބޭފުޅުންނަުށް ވޯޓެއް 

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ މާ ރަނގަޅު ބަޔަކަުށް ތިމާމެން ވެގެން، މާ މޮޅު ބަޔަކަުށް ވެގެން އޮުޅވާލަން ނޫޅޭުށޭ. 

މިހާރު ދެން ކަންދިމާކުރާ ގޮތުން، ކަންދިމާކުރާ ގޮތުން އިންޓަރނޭޝަން ކޮމިއުނިޓީއަުށް ެވސް މި ބޭފުޅުންގެ އަސްލު 

ވޭ. އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަީނ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑުމެންގެ އުންޏެއް ހުރިްއޔާ ކުލަ، އަސްލު ސިފަ އެބަ ހާމަ 

ނޭ. ދަނީ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާއެކު މަސަްއކަތްކުރަމުން އެ އުންޏާެއކު ެވސް އަުޅގަނޑުމެން މި

ގެ ަގއިަގއި. އަުޅގަނޑުމެންގެ ވިސްނުްނ އްޔާ ެއ އުންޏެްއ ހުރީ އަުޅގަނޑުމެންއުންޏެއް ހުރި ކަމަުށް ވެްއޖެ

ވޭ މި  އަހަރާއި ބައި އަދި ނުވެސް ދެއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ވަރަުށް ރަނގަޅު. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިހާތަނަުށް އައިއިރު 
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ޢުދުތަުކގެ ތެރެއިން ރައީސް ޔާީމންގެ ވަ ވީ. ީވއިރުަގއި ސަރުކާރަކަުށް. ދެ އަހަރާއި ަހތަރު މަހާއި ދުވަސްކޮޅެއް މި 

ރާދަކުރެްއިވއްޔާ ވަރަުށް ބޮުޑ ބައެއް އުބަ ފުދޭ. އަދި ނުފުދޭ ވަޢުދު އެބަ ހުްއޓޭ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެްނ އި

ނުދަންނަވަން އަުޅގަނޑުމެން މިއީ ހުރިހާ ކަމަކުން ބަރީޢަވެތިިބ، ވަރަުށް ސާފު ހުދު ކަރުދާހެކޭ ނުދަންނަވަމޭ އިްއޒަތްތެިރ 

ންނަވަނީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެވވުނު ކަމެްއ، ރަީއސް ޔާމީނަުށް ވެވުނު ކަމެއް ަރއްޔިތުންނަުށް ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން މި ދަ

ކޮުށްދެމުންނޭ ދަނީ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޭއގެތެރެއިން މި ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ނުހުންނާނެ އާސަންދައިން ބޭސް ނުލިބޭ 

ސް. އެތައް ބަނދަެރއް، ރައީސް ޔާމީްނގެ ވެރިކަމުަގއި އެްއވެސް ރަުެށއް. ބޭސްފިހާަރއެއް ހުންނާނެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީ

އަުށް ވުރެ ގިނަ ބަނދަރު އެބަ އޮތޭ. ހަމަ އެގޮތަުށް ފެނާއި ނަރުދަމާެގ  21ފައްޓަަވއިގެން މިހާތަނަުށް އަިއއިރު ނިންމެވި 

ވެސް އެބަހުރި.  ޕްރޮޖެކްޓް ވެސް އެބައޮތޭ. އެތައް ރަުެށއްގެ މިްސކިތް ެއޅިއްޖެ. ތެދުފުޅެއް. ުނވާ ަކންތައްތަކެއް

އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި މަސައްކަތްކުރަނީ އެކަންކަން ވޭތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ރާއްޖޭގެ އެތަންމިތަނުަގިއ 

ތިއްބެވި ިދވެހި ރައްޔިތުންނަކީ މޮޔައިން ކަމަުށް އަެނއްާކވެސް ހަމަ މި މީހުން ބައްލަވަނީތޯ ައޅުގަނޑު އަނެްއކާވެސް ހަމަ 

ފައްދާލަން ބޭނުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިންަނކީ މޮޔައިންނެއް ނޫން. މީގައި ވާނެ ގޮތަކީ އަުޅގަނޑު ދެެކ ސުވާލު އު

ހިތްހަމަޖެހޭނެ މީހާއާއި ނުޖެހޭނެ މީހާއާ މިހާރުވެސް ހުންނާނެ. އެ ބޭފުޅުން ދެކެ ވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ މީހާ ވެސް، ނުޖެހޭ 

ތެރޭގައި ތިބޭ ބަޔަުކ ވެސް. މިއީ ދުިނޔޭގެ ހުރިހާ ަތނެއްަގއި ެވސް ކަން ހިނގާ މީހާ ވެސް ހުންނާނެ. ދެން ތިބޭނެ މެދު

މަގު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެެހންވީމާ، މެދުތެރޭަގއި މި ތިބޭ މީހުން ވެސް އެ ަވގުތަުށް އެ ޭބފުޅުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ޅުވީ، އަުޅގަނޑު ހަނދާންވަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގޮތަކަުށް ވޯޓާ ހިސާބަުށް ދިޔަިއމަ ވޯޓުލާނެ. ދެން މި ބޭފުޅުން ވިދާ

ޢަލީ ނިޒާރު ކަންނޭނގެ ވިާދޅުވީ ވޯޓު އޮުޅވާލަން މަސަްއކަތްކުރާ ވާހަކަ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ 

ން އުފެދުނު ގައި މި ޤާނޫނުއަސާސީ ުވޖޫދަުށް އައި ފަހ2008ުކުއްލިައކަުށް ހަނދާންވީމަ އެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވައިލާނަން. 

އެންމެ ފުރަތަމަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި އިންނަވާެނ ހަމަ ބޭފުޅަކު، ޝާހިދޭ ވިދާޅުވާނީ ނަމަުށް. ފުރިހަމަނަން 

އަޅުގަނޑަުށް ނޭނގޭތީ. ޝާހިދު އެއީ އިނގޭތޯ. އެ މަނިކުފާނު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަުށް ވަަޑިއގެންނެންވިއިރު އެ ބޭފުޅުން 

ސް އަޅުގަނޑަުށް ެވސް އެނގޭ. ައނެއްކާ އޭރު އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ އެންމެ ޤާބިލު މީހާތޯ، އެތާ ކަންކުެރއްވި ގޮތް ވެ

އެންމެ ޤާބިލު ނޫން މީހާތޯ. މި ވެްސ ބަލަންޏާ ބަލާފައި، ުނބަލަންޏާ ނުބަލާފައި އޭރު އޮްތ ކޮމިޓީައކުން ނިންމަަވއިގެްނ 

ެރއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެޭރގައި މިެދންނެވި ބޭފުޅާ އިންނަވާ. އެ ބޭފުޅުންތަކެއް އެ ތަނަުށް ޢަްއޔަންކުރެްއވީ. އެ ޢަްއޔަންކު

ގެ ރިޔާީސ 2008ބޭބޭފުޅުން އެތާ ކުރެއްވި ކަންަތއްތައް ެވސް ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ދަނެއޭ އިނގޭތޯ. ކިތައް މައްސަލަތޯ 

ތްޑްރޯކުރާުށޭ. އަުޅގަނޑުމެން އިންތިޚާބުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ހުުށަހެޅީ. ހުުށަހަޅާފައި ދެން ރައީސް މައުމޫން ވިދާުޅވީ ވި 

ކަރުދާސްކޮޅު ހިފައިގެން ވޯޓުލާން  2ވިތްޑްރޯކުރީ. ކިަތއް މީހުންތޯ ޑަބަލް ވޯޓު އޭރުަގއި ލީ. ހަމަ މަޝަހޫރު ބޭފުޅުން 

ގޮއްސަ ތިއްބާ ހިފުނީ މަދެއްޮކުށެއް ވެސް ނޫން. މަޝްހޫރު ެއއް ބޭފުޅަކު ހަމަ އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ހަމަ ނަމާ އެކު އެނގޭ 

ޅެއް. އަުޅގަނޑު ކޮންމެހެން އެ ބޭފުޅުން މިތާގައި ނަންތައް ކިޔަން ވެސް ބޭނުންނުވާތީ. މި އިންސިޑެންޓް ހަމައެކަިނ ބޭފު
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ހަނދާނަުށް ގެނެސްދެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކަުށް ނުއޮޅޭނޭ އަޅުގަނުޑ މި ދަންނަވަނީ. ދެން މި 

ދެންމެައކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޡިމް ެވސް އެ ވިދާުޅވީ މަދަނަެއއްެގ  ބޭބޭފުޅުން ފަހަރެއްގަިއ ާއވީަމ ކަންނޭނގެ

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( އަުޅގަނޑު ކިަޔއިލާނަން. އަރިމަތީ ސުރުޚީން ފަުށާނީ.  35ވާހަކަ. މި އޮތީ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ބޭނުންވާ މީހުންނަުށް ލިބޭ ޚާއްސަ  ކުޑަކުދިންނާިއ، ޅަފުރާގެ ކުދިންނާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ޚާއްޞަ އެހީއަުށް

ރައްކާތެރިކަން. ޢާއިާލގެ ފަރާތުންނާއި، ޖަމާޢާތުގެ ފަރާތުންނާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ 

ދީންނަުށް ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ ކުޑަކުިދންނާއި ޅަފުރާގެ ކުދިންނަުށް ލިބިގެންވާ ޙައްެޤކޭ. އަދި ކުޑަުކދިންނާއި ޅަފުރާގެ ކު

އެްއވެސް ގޮތަކުން ހާނީކަކޮުްށ، ޖިންސީ ގޮތުން އަނިާޔކޮުށް، އެްއވެސް ގޮތަކުން ތަފާތުކޮުށް، އެކަުީށގެންނުވާ އިޤްތިޞާދީ 

އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތަކުަގއި ަބއިވެިރކޮުށް، އެ މީހުންގެ ފުުުށން ނާޖާއިޒު މަންފާތައް ހާސިލުކުރުމަުށް ހަމަ އެކަކު ވެްސ 

ވަނަ މާއްދާއަުށް ދަމާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( މި އުޅެނީ  23ނޭ. ދެން ހިނގާ މަސައްކަތްކޮުްށގެންނުވާ

މި މާއްދާ ނުފެނިގެން އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ދެން ކޮންމެއަކަސް އެ މާއްދާ ބާއްވަމާހިނގާ. އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާލަން 

އުުމރުން ދުވަސްވީ ބޭފުޅުންނަުށް ަރއްކާތެރިކަެމއް ލިބެންޖެހޭތީވެ  ބޭނުންވަނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަުށުން ކުޑަކުދިންނަުށާއި

އެ ގާނޫނަުށް؛ މިއަުްށ އަސާީސ ކިޔަނީ. ީމގެ ދަުށުން އަންނާނެ ގާނޫނުތަކެްއ. ިއއްެޔ މިތާަގއި ހުުށަހެޅިގެން ވެްސ ދިަޔީއ 

ނޫނީ އެހެން ބަޔަކަުށް ޖެއްސުމެއް  އޭގެ ގާނޫނެއް. އޭގެ ބިލެްއ. ެއއީ ކޮންމެހެނެއް ނޫސްވެރިންަނުށް ނޫނީ އެހެން ބަޔަކަުށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި އޮންނާތީ އައި ބިލެއް އެއީ.  9ކުރާކަުށް އައި ބިލެއް ވެސް ޫނން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއީއ 

އެއީ މި ޤާނޫނުައސާސީއާ ތަޢާރުޟުވާ ކުީރގެ ގާނޫނުތައް ެވސް ޖެހޭ ބަދަލުކުރަން. އާދެ! މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާތީެވ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގައި މި އޮންނަނީ ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ދޫކޮުށްލަން  9ނަންޖެހޭ ގާނޫނުތަކެއް ެވސް އާދޭ. އެއީ އަން

ބުނާތީ އައި ގާނޫނެއް ބިެލްއ  އެދޭ ކޮންމެ މީހަކަުށް ގާނޫުނގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ދިވެހި ަރއްިޔތުކަން ދޫކޮުށްލެވިދާނޭ. އެހެން

ދުއިަސއްތަ  ،ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރަްއވާފައި ވިދާުޅވި ރނީެއޓަ ންނާޖެހޭތީ. އަޅުގަނޑުމެގާނޫނު ަހދަން އެ ،އި އެއީ ިއއްެޔގަ

އެގޮތުން އައި ެއއްެޗއް. ، . އެހެންވީމާތަނަުށް އަންނާނޭ ގާނޫނަުށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ބިލުތަކެއް މި އްތޯ ހެފަސްދޮޅަ

ބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާ ހަފުޅުވާނޭވަރަުށް ފަސޭހަމަ ބޭފުޅުންނަުށް ވެްސ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެ

 ލަްއވާުށޭ. މިއިވަނަ މާއްދާ ބައްލަވަ 11ބެހޭ ގާނޫނުގެ  ން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާގެތައް ހުރިތާކުން ހާވާލައިއަރުޝީފު

ަހކަ. ައޅުގަނޑު ގެ ވާބޭފުޅުން ވިދާުޅވި ަކރަންޓު ގާނޫނުތަކުެގ ދަުށުން ލިބިދޭ ިއނާޔަތްތަކެކޭ މި ލިިބގެންދަނީ. ދެން އެ

މީހުން ދެމުންދިޔަ އެމް.ީޑ.ޕީގެ ވެރިކަމުަގއި އިންޒާުރ  ރަުށުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް އިްނޒާުރ އެރަުށް އަުޅގަނުޑގެ އުފަންއުފަން

 ތީތި ހަވާލުކުރާުށޭ. ނޫނިއްޔާ އެމް.ީޑ.ޕީއަުށް ސޮިއކުރާުށޭ  އާއް ނުލިބޭނޭ. ކަލޭމެން ޔުޓިލިޓީދެމުންދިޔަ ކަލޭމެންނަކަުށް ކަރަންޓެ

މާ ރަނަގޅު ބަޔަކަުްށ  ،މާ ހެޔޮއެދޭ، އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ ތިބި އެންމެން. އިންޒާރުދެމުންދިޔައީ އިގަކައުންސިލު 

މިސާލަކަުށް ގަލޮޅު  ؛ގޮތް ނޭނގޭ އެްއވެްސ މީހަކު މީހުން ކަންކުރި ދަންނަވަނީ. އެ ވެގަެނގެން ނޫޅޭުށޭ އަުޅގަނޑު މި

ގެ ައުގ އި އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކަރަންޓު ލޫފާޚްއަުޅގަނުޑގެ އަްޚ އަޙްމަދު މަ ،ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު
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ވަނަ މާއްދާަގއި  32ަމތިން.  ނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާ ގޮުތގެޤާ ކުރި މީހުންއިދިޮކޅަުށް މުޒާހަރާ މީހުންނާ ބޮޑުެވގެން އެ

ކީ ވެސް އޭރުގައި ލޫފަޚްޚުދު އަޙްމަދު މަ ،ން ވެސްދިޔައީ. އަުޅގަނޑުމެއަޅުގަނޑުެމން އެކަން ކުރަމުން ބުނާ ގޮތުގެ މަތިން

ގަނޑުމެން ގެންޮގސް ފަހަރު. އަޅު 8އަޅުގަނޑު  .ފަހަރު 13 ؟ރަނގަޅުތޯ ؛ފަހަރު ޖަލަުށް 13ރިކަމުަގއި ނަޝީދުގެ ވެ

ޔޭގެ ދުނި މަނިކުފާނު ހަނދުމަފުޅުނެތުމަކީ އެކަުށީގެންވާ ކަމެއް. ެއއީ ހަމަ ފަހަރެއްަގއި މިއަދު އެ . ދެންހައްޔަރުކުރި

 މާ ެއއްކަަލ ބުނާހެން ދެ ،ރަނގަޅު  ދަންނަވާލަނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް މާ އަޅުގަނޑު މި، ކަންހިނގާ މަގު. އެހެންވީމާ 

ރައްޔިތުންނަުށް އޮޅިފައި ނެތޭ. ދެން މިކަހަލަ ބިލެއް އަންނަންޖެހޭ  ބުނެ ހާވާ ހަޑި ދިވެހި ގޮތަުށް ކަމަުށް ފުުށް ފެންނަ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ބޭފުޅުންނަުށާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ ބޭފުޅުންނަުށާއި،  ޔާލީކި ސަބަބަކީ ދެންމެ އަޅުގަނޑު މި

ކުރުމަުށް ޓަކައި ޑަބަލް ފައިސާ އިތުރު ނޫނީ އެ ޕޮޓުުށް ލިބިދޭންޖެހޭ އިނާޔަތުގެ ދެން ވެސް އިނާޔަތްތައް ޙައްޤު ބޭފުޅުންނަ

އާއި ލާރިތައް ނުލިބޭ ވާހަކަ ވިދާޅުވި . ދެން އެބޭފުޅުން އިނާޔަތެއް ލިބޭ ބޭފުޅުން ހިންގަވާުށޭ ެއއްަބއި ދޫކޮުށްލަްއަވން

ރާއްޖޭގަިއ  ހިނގާ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުަގއި މިުށް ދަމާޚަބަންދުވާ ވާހަކަ. ޭއގެ ވެސް ތާރީލިބެންހުރި ގޮތްތައް 

ން ޑޮލަރު ހަކަުށް މިލިއަދުއިސައްތަ ސާޅީރާއްޖޭގައި އޮތީ  ހިސާބަކަުށް ދިޔައިރު މި  ެއވެރިކަން ނިމުމަކާ ނޫނިއްޔާ ،އޮތީ

ނގޭެނ ވެސް އެލީމަ އިނޫން އިހަުށްދުވަހުގެ ނޫހަުށް ބަލަ ދައުލަތުގެ ރިޒާރވްަގއި. ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް އެކަމަކު ިއއްޔެ 

ބުނަނީ ނޫނިއްާޔ މާީލ  ތަނުން ނެރުްއވި ަބޔާނުަގއި މި އް. އެންޑިެޕންޑެންޓް އިންސްޓިިޓއުޝަނެއިން އެއީ އިއެމް.އެމް.އޭ 

އިގެން ހިނގައްޖޭ. އަެނއްާކ މިލިއަން ޑޮލަރަުށް އަރަ 700ރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް ރިޒާރވް ބުނަނީ މިހާ ރިޕޯޓްގައި މި

ގެ ވެިރކަމުަގއި ދުަރއީސް ނަޝީ އިމިލިއަން ޑޮލަރަުށް. އޭުރގަ  248ތެެރއިން ޫޔޒަބަލް ރިޒާރވް އަރަިއގެން ހިނަގއްޖޭ އޭގެ

ީކ ާރއްޖޭެގ ނޭޝަނަލް މުޅި ރިޒާރވަ .248ކީ ޔޫަޒބަލް ރިޒާރވަ  ނާރާއިރުަގއި މިހާރުގެ ުށްމިލިއަނަ  248ުްށ މުޅި ރިޒާރވަ

އަިއއްަސ  .ވާހަކަފުޅުދައްަކވަނީ މިރާއްޖެ ކުރިއަރާތީ ބޭބޭފުޅުން މި މި، ވުރެ މަތި. އެހެންވީމާ މިލިއަން ޑޮލަރަުށް 700

ވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ތިއްބެ މި ހަމަ ުނކުރެވިދާނެތީ. މިހާރު މިތާ މީނާކުރެވިދާނެތީ. ރައީސް ޔާހަމަނު ުށްބޭފުޅުންނަ މި

ހުރިހާ ކަމެއް ނުނިމޭ  .ނަންއިލާގަުމންދޭ. އަނެއްކާ ެވސް ދަންނަވަ ކަެމއް އެބަ ހިނ ތަކުަގއި ެވސް ކޮންމެެވސް އެއްދާއިރާ

 އިނގޭތޯ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން އެބަހުރި ބައިވަރު ކަންަތއް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ރައީސް ޔާމީން 

 ،މަޑުމަޑުންއޭ. މަޑުމަޑުންރާއްޖޭގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ނޫނޭ. މި  މީހަކާވާދަކުރަނީކީ  ތިމަންނަ މި ؟ޅުވީ ީކކޭވިދާ

ހުިރ  ްއލުކުރަމުން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ. ރާއްޖެއަުށް ދިމާވެފައިޙައަންނަނީ މައްސަލަތައް  ެއކު އެ  އެހެނަސް ޔަޤީންކަމާ

ބޭނުންވާ  ކުރެްއވިްއޔާ. ދާންމަޑުން ނައްތާލަމުން އިރާދަުފޅުއަންނަނީ މަޑު  ންތައް އެދީ، އިޖުތިމާޢީ ގޮްނޖެހުޞާތިއިޤް

ހަލުއިމިނުގައި ދެޭވކަުށް ެވސް ނެތް. ނުދެވެނީ ވެސް ބަެއއް ބޭބޭފުޅުންގެ ކަންތައްަތއް ހުންނަ ގޮތުން. ދިވެހިރާއްޖެއަުްށ 

ރާއްޖެއަުށް އެންމެ ބޮުޑ  އިން ބޭރަުށް ޮގއްަސ މިީމހާގެ އަުތގައި ވެރިކަން ނެތަީތވެ ރާއްޖެ  އެ ،ހެޔޮއެދޭ މީހަކު ނަމަ

 ؟ކުަރއްވާނެހޭސްޓްރީ ފުނޑާލަން މަސައްކަތްޕުޅުނޫނީ ޓުއަރިޒަމް އިންޑަ ،ފުނޑާލަން ދީ ފައިދާއެއް ލިބޭ ނިޒާމުޞާތިއިޤް

ރެއްަގއި ވެސް ނަމަ. ފަހަރެއްަގއި ތިމާ މީާހއަުށް ެއ ނަފާ ނުލިބިދާނެތީއޭ ކިޔާފަިއ ފަހަ ނުކުރައްވާެނ ޤައުމަުށް ހެޮޔއެދޭ 
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ަމ އިދިޔަފުޑިގެން ތަން  މުޅި ދައުލަތަުށް ހެޔޮއެދޭ މީހަކު އެކަހަލަ އެްއެވސް ކަމެއް ނުކުރާނެ. މިސާލަކަުށް މި ނުކުރައްވާނެ

 ؟ވެިރކަމެއްތޯ އޮންނާނީބޭފުޅުން ައއިއްަސ ކުރަްނ ކޮން ކުރަން އަންނަން ބޭނުންވެފައި ތިއްެބވި މާދަމާ ވެރިކަން

ވެސްޓްމެންޓެއް ކުރަން ތަނަުށް ބޭރު ފައިސާއެއް ަވއްދާނެ އިން ދެން މި އޭކާކުތޯ ؟ސަލާމަތުން ހުންނާނީ އޭރައްޔިަތކުތޯކޮން

ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ ؟އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ފުނޑާލީމަ މީހުންގެ އެ އަންނާނީ

މިނުގައި. ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ންތިހާއަުށް ބާރުދިމާލަުށް އެހެރަ ދަނީ ކުޑަކަުށި އި  އ12:30ާބޭނުންވަނީ 

ހިސާބަުށް ދެވޭޯތ  އ12:30ާްއކަން ނެތިއްޔާ އަުޅގަނޑު ދަ ފުޅަކު ވާހަކަފުޅުވަނީ ެއހެން ބޭދަންނަވާލަން ބޭނުން

ބޭނުންވަނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން  !ްއވާތިން. އަުޅގަނޑުގެ ަވގުތު ބާކުރާނަމަސައްކަތް

މަތިން ކަންކުރަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ކަންކުރާކަުށް ދުނިޔޭގެ ެއއްެވސް ތަނެްއގެ  އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ ނޫނުއަސާސީއާޤާ

މީހުންނެއް ަތކަުށް ގްލޫޮކުށްގެން ނުތިބޭނެ ޑިނގޮ ބަރުން ތިއްަބވާ ޗެމްބަރުގައި މެން 700، 600ޗެމްބަރުގައި އިނގޭތޯ ހަމަ 

. މިތާަގއި ހަމަ އޭވާހަކަދަްއކާފައި ުނުކމެގެންދާނީެވސް އަުޅގަނޑު  ؟ުއޅެނީ އޮޅުވާލަން މި ާކކަުށްތަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ؛7، 6، 5، 4، 3، 2، 1ތިއްެބވި  ސާފުކޮުށް ުބނަމާ. މިތާގައި އެބަ ދައްާކއިރުަގއި ހިނގާ ފުޅުއެހާ ރަނގަޅަުށް ވާަހކަ

ބޭފުޅަކީ މިހާރު މިނިވަްނ  ން އައި މީހުން. އެއް މީހުންނަކީ ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމް ިޓެކޓުގައި ހޮިވގެ 7މި  ،މީހުންގެ ތެެރއިން 7

ހެޮޔއެދޭ ، މީހުން. އެހެންވީމާ 7ދަންނަވަނީ.  މަނިކުފާނު ލަިއގެން އަޅުގަނޑު މި .ބޭފުޅެއް. މިތާ ނެތް އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅަކު

 ފެންނާތީ ދައްކަން މިން އް ކަމަުށް ރައްޔިތުންނަުށް ޓީވީީޑގައި އިންނަ މީހެނކަމަުށް ބުނެގެން ތިމަންނާއަކީ އަބަދު މިތާ ގޮ

ބޭފުޅުންނަކީ  7 ،ބޭފުުޅންގެ ތެރެއިން 7ތިއްބެވި  ކުރާ މަސައްކަތް މީ ކަނޑަެއިޅގެން ދޮެގކޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިތާ މި

ލޫފަކީ މިއަދު ޚްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙްމަދު މަވެސް ޕީ.ޕީ.އެމް ޓިކެުޓަގއި ޮހވިގެްނ ައއި ބޭފުޅުންނޭ. އަުޅަގނޑު އަްޚ ިއއް

، ބޭފުޅަކު މިތާކު ނެތޭ. އެހެންވީމާދެން ނެތޭ އެހެން ބޭފުޅަކު މިތާ. އެހެން  ،ން ބޭފުޅެއްގެ ގޮުތގައި ހުންނެވިޔަސްމިނިވަ

 ޔާއި ތަކުގަ ގެ މެންބަރުން ތިއްބަވާނެ ކޮމިޓީވެސް އަޅުގަނޑުމެންމިސާލަކަުށް މިހާރު ؛ކުރައްވާ ަމސައްކަތް  މާ އޮޅުވާލަން މި

ކުރުމަުށް ޓަކައި އޮފީްސ ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާ ތަމްސީލު އި، އަދި ބައެއް ބޭފުުޅން އެޔާކުގަ ތަބައެއް ބޭފުޅުން ސައިޮކޓަރި

މިތާގެ ޙަޤީޤަތް. އެ  ބައްަދލުކުރަްއވަން ގޮސް އުުޅއްވާނެ. އެއީ އި، އިސްވެރިންނާއި، ވަޒީރުންނާއޮފީހަުށް ބޭބޭފުޅުންނާ

 ދަންނަވަނީ އަުޅގަނޑު ވެސް މި  ައޅުގަނޑު މި؟ ީކްއވެގެންޯތއޭުއޅެނީ  އެްއގޮތަުށް ވާަހކަދައްަކން ނުކެރިގެން މި ޙަޤީޤަތާ

ހުރިހާ ، ުށް ކަންނޭނގެ ދާނީ. އެހެްނވީމާބްރޭކަ ދެން ކަންދިމާކުރާ ޮގތުން ލަންޗު .އޭވާހަކަ ދަްއކާ ނިމިގެން ުނކުންނާނީ

ުޅގަނޑުމެން އެންމެން ޓީ ބްރޭކެއް ނެތަސް އަ ،ނުޖެހުނަސް ބްރޭކު ނޫނަސް، ލަންޗުފުޅުން ވެސް ނިކުންނާނެ. ެއހެންބޭ

އިްއޒަތްތެރި  ަމއްސަލަެއއް ެވސް ޮއތް ކަމެއް ނޫނޭ ދާނީއޭ. އެއީކީކާފައި ިގނަ ފަހަރަުށް ނުކުމެގެންވެސް ދެން ވާހަކަަދއް

ނުކުރާުށޭ. މިތާގައި ިތއްބަވާހާ ބަަޔކީ ެވސް ތުންނަުށް އޮުޅާވލަން މަސައްކަތްރަްއޔި ދިވެހި ،ޮއޅުވާލަން ، ރައީސް. އެހެްނވީމާ

ަވގުތުކޮެޅއް ނިމެންދެން ތިއްބަވާ ބަަޔކީ ެވސް ތިތާަގއި  އް ުނވަތަ އެއެ ސެޝަނެ ،ފެުށުނީއްސުރެ ނިޔަލަުށްމި ޖަލްސާ 

މި އިދާރީ ބޭފުުޅން. އެހެން މީހުންނަކީ ހަމަ  ޔާސަތުަގއި އިންނަާވ ބޭފުޅަކާއިރި ، ޑީަގއި އިްނނަވާނތި ގޮ ،އިންނަވާ
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އް ވެސް ހުިރ ކަމެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑަުށް ދެްއވި އައިސް ގޮްސވާ މީހުން. ެއީއކީ މައްސަަލއެ

ލަ އިންސާނުންނަކީ ޖުމު ،ބަެއއްވަރަުށް އުނި ންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ، ދަ ބޮޑަުށް ޝުކުރު ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް

ޔާ ކުރެްއިވއްމަސައްކަްތުކރަނީ އިރާދަފުޅުމި ސަރުކާރުން  ެއކު ވެސް މި އުނިކަމާ ގެައޅުގަނޑުމެން  .ގޮތެްއގައި 

ން ކުރަްއވާ މަސަްއކަތަކީ ސަުރާކރު ރައްޔިތުންނަުށް މިއަުްށވުރެ ަފހި ގޮތްތަެކއް ހޯދައިދެވޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

ތެދުވެރި މަސަްއކަތެއް. ޭއގެ ތެރޭަގއި އުޅެމުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން މީހަކަުށް ގޯހެއް ހެދުނަސް  ،ތެރިޞްއިޚުލާ

ހިނގަނީ ވެސް ހަމަ އެބީދައިން  ނގޭނެ. އަދި ކަންމީހަކަުށް ވެސް އެ ކުރާނެކަން އެގާނޫނުތައް ހަމަ އިއަރަ އާމީހާ އެ

ގަނޑުމެން ވުރެ ފަހި މާދަމާއެއް ައޅު މިއަުށްهللا ދަނީ ދެކެމުން. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މާތް ކަން ދިވެހި ހުރިހާ ރަްއޔިތުން އެ

 . ورحمة هللا وبركاته عليكم المالس  و !އެންމެނަުށް ދައްކަވާުށި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދައްކަވަން. އެހެންނަމަވެްސ ފުޅު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެިދވަަޑއިގެންފަިއ އެަބއޮތް ވާހަކަ 4އާދެ! އަިދވެސް އިތުރު 

މެންދުރު  ،ހަމަވީ އަޅުގަނޑު ހުސްވަގުުތގެ ވަގުުތކޮެޅއް ދޭ ގަޑި. އެހެންކަމުން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ަވގުތު އައިްސ މި

ގޮތަުށް ބައިގަިޑއިުރގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް ިއއްޒަތްތެިރ  ގެންދާުށް އަރު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރި ޖަހާއި 1 ފަހުގެ

 ަވގުަތުށް އަޅުގަނޑު މެދުކަނޑާލީ. އަރުވަމުން މިކޮުށްފުޅުޖަހާއިރު ފެުށޭނެ ވާހަކަ ހަނދުމަ 1 ،މެންބަރުންނަުށް އަރުވަމުން

 

 ] އަުށް  13:00އިްނ  12:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މުޙައްމަދުހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ންނެވީ؛ ޔާސަތުގައި އި)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮީތ  ކުރިމަތީަގއި މި ގެުށްދާއިުރ އަުޅގަނުޑމެންއަިއގެން ކުރި ސަްއކަތަަފހު އަުޅގަނޑުމެން މަ `. ހުސްަވގުުތކޮޅަުށް

ފުލުހުންގެ ) 2008/5ގާނޫނު ަނންބަރު  ،މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ފްޠީއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުއްލަދިއްދޫ ދާއިރާގެ އި 

ންަނވާފަިއވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ގެނަުއމުގެ ބިލު. މި ބިލަުށް ވާހަކަދެއްކުމަުށް އެިދވަަޑއިގަުށް އިޞްލާޙު ( އަގާނޫނު

 ުށް. ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނައަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަ ތެރެއިން މިހާރު ފުރުޞަތެއް މި

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގަނޑުމެންެގ ުށް އަޅު ( އަފުލުހުންގެ ާގނޫނު) 2008/5އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

. ާއދެ! މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް ހުުށަހެޅިފައިާވއިރުަގއި ައޅުގަނުޑ ޮއތީ އިޞްލާޙެއް ހުުށަހެޅިފަ ެވސް މިކުރިމައްޗަުށް މިހާރު
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ދޭތެރޭގަިއ  ވަރަުށް ޤައުމީ ނަޒަރަކުން ެއކަމާ އީމެ ކަމެއް ެވސް އަުޅަގނޑުމެން މިމިިއން ކޮން ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

އަުޅގަނުޑ ، އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މި މު ބިލުތަކޭއްޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ފަދަ މުހިއަޅުގަނ

ބޮޑުަށް  ކަންކަން ގެންދިޔުމަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް މަޝްވަރާގެ ރީތި އުސޫލުން މި ވަރަުށް ،ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ޖެހެއޭ. މިއިން ކޮންމެ ކަަމކީ ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ިސާޔސީ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން އެބަ 

ކުރު ބަހައްޓަިއގެްނ ފި އިުށް އަބަދުމެ އަޅުގަނޑުމެން ިވސްނަދިމާލަކަ  އެ ިއ،ން ނަޒަރިއްޔާތުތަކެްއގައިތޯ ބަލަފިކުރު މިހުރީ ކޮ

ބޮޑަުށް އެދެން ހަމަ މިތާގައި  އަޅުގަނޑު ވަރަުށް، ވީމާނޫން މިއިން ކޮންމެ ބިލަކީ. އެހެން ތަކެއްކުރަްނވީ ބިލުމަސައްކަތް

މު ގާނޫނުތައް އްރި މެންބަރުން ވެސް މިފަދަ މުހިމި ތިއްބެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެ

މެން އެންމެންގެ މެދުަގއި ުކރެވިގެން އަންނައިުރގައި އަުޅަގނޑުައިއސް އަުޅގަނޑުމެން ިއޞްލާޙު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެެރއިން

އޮތީ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ  ހިތްބޫލުކުރާގައަުޅގަނޑު ހަމަ ބޮޑަުށް  ،ވާނަމަ ރަނގަޅު މަްޝވަރާތަކެްއ ކުެރވިއްޖެ ކަމަުށް

ގައިދާނޭ. ައުޅގަނޑުމެންނަުށް ގެންދެވިދާނޭ. ނހިައޅުގަނޑުމެންނަުށް ހުުށަހެޅިގެން ރަނގަޅު ބިނާކުރަިނވި އިްޞލާޙުތަކެއް

ޫބލުކުރަން ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަމިއްލަ ހައިސިްއޔަތުން ރައްޔިތުްނެގ ގަޮބޑަުށް  ޑު ވަރަުށްއަޅުގަނ

އިޞްލާޙު މި ހުުށަހަޅާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދެން  އިޞްލާޙަކީ. މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް މި

ތަކުން ފޯރަމްތަކުގައި އަުޅގަނޑުމެންނާއި ކުެރވުނު މަޝްވަރާ ،އްދަުލވުންތަުކގައި އެިކއެކި މަރުޙަލާތަުކގައި ުނވަތަ އެިކއެކި ބަ

ުށް މަޢުލޫމާތު ފަހު މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަ ކުރުމަުށްމަޝްވަރާ ތަފާތު އެކި ބޭފުޅުންނާ

ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަނޑު ގޮތުަގއި  މު ކަމެއްގެއްއަުޅގަނުޑ މީގައި އެންމެ މުހި، ލިބެނީ. އެހެންވީމާ

އަުޅގަނޑުމެންގެ މެދުގައި ހަމަ ރަނގަޅު މަޝްވަރާތަކަކަުށް ޮގސްގެްނ  އީމި ،ވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރި ފަދައިން ކުރީަގއި

ަގއި ކުރަމުން އަންނައިރުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ޚިޔާލު ވެސް މީއަޅުގަނޑުމެްނ މިކަން އިޞްލާޙު މިފަދަ ގޮތަކަުށް

ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ  މު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭތީ އަުޅަގނޑު ހަމަ ފުރުޞަތަކުަށް އެދިލީ. ވަރަުށްއްދިޔުމަކީ ވަރަުށް މުހިހިމެނިގެން

 ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރުންނުަށް އިއްޒަ ބިލުަށް ވާހަކަދެއްކުމަުށް ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ ހިސާބުން މިއާދެ! މިހާ

ބިލު މަޖިލީހުަށް ބަލައިގަތުމަުށް ޓަކައި ނެގޭ ވޯޓު ނެގުން. ެއ  ދިޔައީ. ދެން އޮންނާނީ މި  ނިމިގެން އެ އިއަރުވަ ފުރުޞަތު

 25އޮތް  ހަމައަުށް މި  ވަގުތުން ފެުށިގެން ވޯޓު ނެގުމާ ގައި. އާދެ! މި 1:30ވޯޓު ނެގުން އޮންނާނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 

މެންބަރުންނަުށް އަރުވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ދެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަްތ ގެ ހުސްވަގުތުޮކޅެއް ިއއްޒަތްތެރި މިނެޓު

 ަގއި. 1:30ކުރިއަުށްދާނީ މެންދުރުފަހު 
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 ] އަުށް  13:30އިްނ  13:03ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މުޙައްމަދު މަސީޙް هللا ޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދުމަންނެވީ؛ ޔާސަތުގައި އި)ރި

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް  ވޯޓުަށް އެހުން 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުރި ކަންކަމުަށް  ވޯަޓުށް އެހުމަުށް ،7ދަންފަީޅގެ މަސައްކަތް ކުރިއަުްށގެންދަން ކަމަުށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު  މި .عليكمالس الم 

ިރ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ިއއްޒަތްތެ ދެްއވުމަުށް އިާދރީަވއިލު ޖައްސައެހުން. ވޯުޓ ރަނގަބީ ުށް ވޯޓަ

 ،ނަމަ އަރުވަން. ވޯޓު ސިސްޓަމުަގިއ މައްސަލައެއް އުޅޭއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްދެލަޮކުށްމެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކު

 ފުރަތަމަވޯޓަކަުށް ދަންނަވާލަން އެބައޮތް.  ދެލާނަން. މިއަދު އި ! ވޯޓަުށް ދަންނަވަކޮުށްލެްއވުމަުށް ދަންނަވަން. އާދެއިޝާރާތް

 ލާނަން. އިވޯޓަުށް ދަންނަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2008/1ގާނޫނު ނަންބަރު  ،މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ޢަބްދުއްލަޠީފްދިއްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

ހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީުށް އިޞްލާޙު( އަސިފައިންގެ ގާނޫނު)

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފްދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެން

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 46    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   68     ވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބައި 

 35      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ . ހ85ާއަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި 46. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

ންެނިވ ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެ. 1މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވަިކ ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި . 22

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި އެހެންކަމުން،  .68ލަ؛ . ޖުމ35ު. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 68މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ުށް ( އަސިފައިންގެ ގާނޫނު) 2008/1މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ާގނޫނު ނަންބަރު  ޢަބްދުއްލަޠީފްމެންބަރު 

ކަުމގައި އަުށް ފޮނުވިއްޖެބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ މި މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ފާސްވެއްޖެ.ގެަނއުމުގެ ބިލު އިޞްލާޙު

 )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(ކަނޑައަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުޙައްމަދު  ޢަބްދުއްލަޠީފްލާނަން. ދިްއދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިފަހު ވޯޓަުށް ދަންނަވަ ،މިއަދުގެ ދެވަނަ ވޯޓަުށް

ުށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ( އަފުލުހުންގެ ގާޫނނު) 2008/5ުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ހު

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފްދާއިރާގެ މެންބަރު  ދިއްދޫ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 44    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 23    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛  ލަވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 44. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ 1ުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވަިކ ގޮަތކ23ަ

އެހެންކަމުން، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  .67. ޖުމްލަ؛ 34. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 67މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ުްށ ( އަފުލުހުންގެ ގާނޫނު) 2008/5ވާަފއިވާ ާގނޫނު ނަންބަރު އްމުޙައްމަދު ހުުށަހަޅު ޢަބްދުއްލަޠީފްމެންބަރު 

ކަުމގައި އަުށް ފޮނުވިއްޖެމަތުގެ ކޮމިޓީބިލު ޤައުމީ ސަލާ މި ގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ފާސްވެއްޖެ.އިޞްލާޙު

 ކަނޑައަޅަން.
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕްރީލު އެ 6އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 ގައި. 9:00ދުވަުހގެ ހެނދުނު ބުދަ  ވާ 2016
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