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6201/18/22ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 09:02 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:40: 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

 .2016/1/22އޖ/ 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

ކޮމިޓީ ، ކޮމިޓީ ާއއްމުއި ގަ 12:30 .1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ސަާލމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ގައި ަޤއުމީ 10:30. 3

 .3 ކޮޓަރި
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އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ެކޔޮދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ކޮމިޓީތަކަުށް އައި ބަެއއް ބަދަލުތައް.  -4.2

ކޮމިޓީއަުްށ ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްގެ ބަދަލުގައި އެ 

ޕާލިެމންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވަޑއިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 

ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ 2016އެޕްރީލު  5ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ވާނީ އެސް.އެސް.އެމްއަކުން 

ތު ކޮމިޓީަގއި ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާްނކުރަން. މާލިއްޔަ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް 

ޕާލިމެންޓްީރ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެިދވަަޑއިެގން އެމް.ޑީ.ޕީގެ 

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮތުެގ މަތީން  107ން ސިޓީ ފޮުނއްވާަފއިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ގްރޫޕު

 30މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެސް.އެމްއަކުން 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތެގ  107ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން،2016މާރިޗު 

 މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.5

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރައީްސގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެިރވާ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާހަދާތަކަުށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ  -5.1

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅައި އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުުރމަުށް ފަހު، އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތުގެ މަތީން ކަމަުށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ަބޔާންކޮުށްަފއިވާީތ، ެއގްރިމެންޓް އޮްނ  93ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ

އެސްޓެބްލިޝިންގ ދަ ސާރކް ސީޑް ބޭްނކަުށް ދިވެހިާރްއޖެއިން ޢަމަލުކުރުމުގެ މައްަސލަ ދިރާސާކުރަްއވަިއ ގޮެތއް 

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުުޅ ނިންމެވުމަުށް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ. ރަ

 މަޖިލީހަުށް އިއްވައިެދއްވުމަުށް ައމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން. 

 

 ވުން:ން އިްއވެ މޭޒު އިދާރީ

 2011 ވެދުން ސަލާމަުށް ފަހު ދަންނަވަމެވެ.، ުށްމުޙައްމަދަ މަސީޙްهللا ޢަބްދުއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް  ރަ

ވަނަ ސާރކް ސަމިޓުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުެގ  17ނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ައއްޑޫ ސިީޓގައި ބޭއްވުނު ވަ 11ނޮވެންބަރު 

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ އެގްރިމެންޓް އޮން ެއސްެޓބްލިޝިންގ ދަ ސާރކް ސީޑް ބޭންކު ފަރާތުން ސޮއިކުރަްއވާފަިއވާ، 
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ރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ބައިނަްލއަޤްވާމީ ތަސްދީގުކުރުމަުށް ނިންމައިފީމެވެ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުަގއި ވެ

މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅައި އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަުށް ފަހު، އެ މަޖިލީހުން މުޢާހަދާތަކަުށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ 

ހ(ަގއި ބަޔާންކޮުށްަފއި ވަނަ މާއްދާގެ ) 93ނިންމާ ގޮތުގެ މަތީން ކަމަުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވާތީ، ެއގްރިމެންޓް އޮން ެއސްޓެބްލިޝިން ދަ ސާރކް ސީޑް ބޭންކަުށް ދިވެހިރާއްޖެިއން ޢަމަލުކުރުމުގެ މައްސަލަ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވަިއ، އެ ަމްއސަލައާ މެދު ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ނިންމެވި ގޮތް 

. އެގްރިމެންޓް އޮން އެސްޓެްބލިޝިންގ ދަ ސާރކް ސީޑް ބޭންކު ދިވެހިރާއްޖެއިްނ އަންަގވައިެދއްވުން އެދެެމވެ

އެގްރިމެންޓް ޮއްނ  -1ތަސްދީގުކުެރއްވުމާ ގުޭޅގޮތުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ލިޔުންތަުކގެ ކޮޕީ މި ސިޓީއާ އެކު ފެނުީވމެވެ. 

މާ ގުޭޅގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެސްޓްބްލިޝިންގ ދަ ސާރްކ ސީޑް ބޭންކު ދިވެހިރާއްޖެިއން ތަސްދީގުކުރު

ެއގްރިމެންޓް އޮން އެސްޓެބްޝިންގ ދަ ސާރކް ސީޑް ބޭންކުެގ  -2އެންޑް ެއގްރިކަލްޗަރުން ތައްާޔރުކޮުށްފައިވާ ކަރުދާސް. 

 -4( ިސޓީގެ ކޮޕީ. 2015ފެބުރުވަީރ  15) 32-ސ9/2015/30/1ީ. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 3ކޮޕީ. 

ސިޓީގެ ކޮޕީ.  އިޙްތިރާމް ( 2016ޖަނަވަރީ  6) 25-/އެސ6/2016/30ްޓްރީ އޮފް ފޮރިންގ އެެފއާްޒގެ ނަންބަރު މިނިސް

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللا . ޚާދިމްކުމް. ޢަބްދު 2016އެްޕރީލު  4. 1437ޖުމާދަލްއާޚިރާ  26ގަބޫލުކުރެްއވުން އެދެމެވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރާސާކުރެްއވުމަުށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީައުށް ފޮނުވަން ނިންމަން. މި މައްސަލަ ދި

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ރައްކާތެރިކަާމއި އިނާޔަތްތަާކ މްހޫރިއްާޔކަން ކޮުށްފައިވާ މީހަކަުށް ދޭންޖެހޭ ސުލްޖު)ރައީ 2009/9ނު ނަންބަރު ގާނޫ -6.1

މެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިޓީން އެ ބިލު  7ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަުށް ހޮއްެވވި 

ގައި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު.  2016މާރިޗު  30ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ޮގތުގެ ރިޕޯޓު.  މި ރިޕޯޓު 

ދެްއވާނީ މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަުްށ އިުށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވަމި ބިލަ

ރަޝީދު.  ގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟްމެންބަރުންގެ ވަުގތީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ވިުލފުުށީ  ދާއިރާ 7ހޮއްެވވި 

 ވަން. އަރުްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއި
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 ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ގާނޫނަުށް މި ގެނެޭވ  ؛2009/9އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ސުރުޚީަގއި ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިން 

އްޔާ އޭާނގެ މަޤާމުގަިއ އަުށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިވަނަ މާއްދާ 10ދެ! މި ގާނޫނުގެ އިޞްލާޙަކީ؛ އާ

ުނވަަތ  އަުށްާއއި އޭނާގެ އަނބިމީހާއޭނާ ކުރިކަން ޝަރީޢަތަުށް ސާބިތުވާ ވަގުތުން ފެުށިގެން ހުރިއިރު ޖިނާޢީ ކުުށެއް

ދެން ހަމަ ބުނަނީ.  . މިހެން މިދޭ އެްއވެސް ރަްއކަތެރިކަމަކާއި އިނާޔަެތއް ނުލިބޭނޭމި ގާނޫނުގެ ދަުށުން ލިބި އަުށްފިރިމީހާ

މި ގާނޫނަުށް  ،މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ(ަގއި މި ބުނަނީ 10މީގެ )ުށ(؛ 

މަޤާމުަގއި ުހރިއިރު ޖިނާޢީ ކުުށެއްކުިރކަން  އޭނަ ކުރަން ފެުށުމުގެ ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްފަިއވާ މީހަކަުށްލުޢަމަ

 އަުށް ަވގުތުން ފެުށިގެން ޭއނައާއި އޭަނގެ އަނބިމީހާ އެ ،ަނމަ ފައިވާނަމަ، ޝަރީޢަތަުށް ސާބިތުވެ ޝަރީޢަތަުށް ސާބިތުވާ

 ދެ! މިއީ. އާރިކަަމކާއި އިާނޔަތެއް ނުލިބޭނޭނުވަތަ ފިރިމީހާއަުށް ެވސް ިމ ގާނޫނުެގ ދަުށުން ލިބިދޭ ެއްއވެސް ަރއްކާތެ

ލެްއވީަމ ންަނވާނެ މި ރިޕޯޓު ބައްލަވައިއިގަވަގުތީ ކޮމިޓީން މިއަުށް ގެންނެވި އިޞްލާޙު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަ

 ވެސް މި އެހެންމެ، މި ކޮމިޓީން މުހިއްމު ކަންތަކެއް ކުެރްއވިކަންއޮތީ ިކހިނެއްކަން. އަދި ހަމަމި ގެނައި ިއޞްލާޙު 

ވަކި މިކަމަުްށ ވަގުތު ފާހަަގކޮުށްލަން  ބޭނުންވޭ. މިހާތަނަުށް މި މަޖިލީހުން ހޮއްވެވި ވަގުތީ ކޮމިޓީތަކަުށް ބަލާިއރު މިއަުށްވުރެ 

ކަމަުށް އަުޅގަނޑެއް ނުދެކެން. އެހެންކަމުން، މި މަސައްކަްތ  ވެސް އޮތް އަދި މިއަުްށވުރެ ބޮޑަުށް ދިރާސާކުރި ބިލެއް ،ޤާބިލު

ަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ކަމެއްގެ ގޮތު ންނެވުމަކީ ވަރަުށް މުހިއްމުކުރުދެކޮުށްދެއްވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ޝު

ެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަޑައިގެން މިކަން އި ދަގޫ ދަނޑިވަޅުތަުކގަނއުވަރަުްށ ދަތި، ުށް ައވަހަުށްއެއީ ވަރަ

ދަންނަވަން އަޅުގަނޑު ބޭނުން. އެގޮތުން ހަމަ  ނިންމާލަދެއްވީތީވެ، މި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ޝުކުރު

މަދު މި ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިަވޑަިއގެންނެވި. އެ ިއއްޒަތްތެިރ  ލްހާމް އަޙްދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިދަނގެތީ 

ވެސް،  ދަންނަވަން. އަދި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދަުށް ޝުކުރުމެންބަރަުށް ވެސް 

ދާއިާރގެ މައްޗަްނގޮޅީ އުތުރު  ދަންނަވަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ވެސް މި  ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަުށް

ކަުމގަިއ  އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ކޮމިޓީއަުށް ވަޑައިުނގެންނެވި ަވރަުށް މުހިއްމު ޚިޔާލުތަކާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެއީ

 އެ ދެއްވި ސަޕޯޓު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށް، އެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ހިތުގެ ،އެ ކޮުށްދެްއވި މަސައްކަތް  ،ވީނަމަވެސް 

އިން، އްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢުމަރު ޙުސައެހެންމެ، މަނަދޫ ދާއިރާެގ އި ަދންނަވަން. އާދެ! ހަމަ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކުރު

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފަހުން މި ގެނެވުނު ބަދަލަކީ މުހިއްުމ  އިެއކުގަ  އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވިސްނުމާ

ދަންނަވަން.  އެ ދެއްވި މަޝްވަރާއަުށް ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ހަމަ ޝުކުރު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުން، އެބަދަލެއް. އެހެންކަ

ގެ ކަންތަްއ އެހެންމެ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް މި ބިލުއަދި ހަމަ

ވަގުުތ  ނޫންނަމަ އެ ،ަވގުތު ގެންނަންޖެހުނު ބަދަލުތައް އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ާގނޫނީ ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ޓަކައި

ވާތީ އެ އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަުށް ގެނެސްެދއްވިަފއި، ކަމަުށްވިސްނަންޖެހުނު ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ސަމާލު
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ބިލެއް މި މަޖިލީހުން  ކަމުގައި ދެކެން. މިފަދަ ދެންނެވުމަކީ އަޅުގަނޑަުށް ލިބޭ އުފަލެއް މެންބަރަުށް ވެސް ޝުކުރު

ފާސްވެގެންާދއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ކަުށަވަުރކޮުށްދޭ ކަމަީކ، އަުޅގަނޑުމެން ޔަޤީންކޮުްށދޭ ކަމަކީ ައޅުގަނޑުމެން 

ެއ  ކަމަުށް ެވއްޖެއްޔާ  އެްއވެްސ މީހަކަުށް އިނާޔަތެއް ކަުށަވަުރކޮުށްދޭ ނޫންނަމަ ގާނޫނަކުން ،ގާނޫނުތަކުން ރަްއޔިތުންނަުށް

މަތީްނ  ހުރި ގާނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ އި ަޙއްޤުތައް މި ލިބެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފަ ކަުށަވަރުކޮުށްދޭ

އެއީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއްެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު މިކަން  އެކަން ކަުަށވަރުކޮުށްދިނުން، ޢަމަލުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަުށްކަން 

މިއަދު ކަުށަވަރުވާ ކަމަކީ، ޔަޤީންވާ ކަމަކީ ދައުަލތުން ސަބްސިޑީއެއް ދިނަސް  ފާހަގަކުރަން. އެއީ ައޅުގަނުޑމެންނަުށް

، ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ެއއީ މުޖްމަތަމަޢަުށް ފައިދާހުރިޝަރަެފއް ދިން ކަމެއް ކުިރކަމުގައި ވީނަމަެވސް، އަދި އެހެން ،ވެސް

ނެކަން ެއއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މީހުން ވާންޖެހޭ އެ ީމހުންނަުށްމީހުން ބަލައިގަންނަ ފަދަ ކަންތައްތަެކއް ކުރާ  ،ހުރިމަންފާ

ވެސް އޭނަގެ ވެިރކަމުެގ  ކުރާ ކޮންމެ މީހަކަުށް ކަމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ޤީޤަތެއް. އަދި މިކަމުން ދޭހަވާބޫލުކުރާ ޙަގަ

ކަންަތއް  ހިތައި ެއއާ އެްއގޮަތއްޙުރުމަތްތެރިކޮުށް އަުށްގާނޫނުތަާކއި ޤާނޫުނއަސާސީ  ދައުރުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ހެިދފައި ހުރި

 ރައީސަކު މި ޤައުުމަގއި ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ. ެއއީ މިހާރު ކޮންމެ ގޮުތގައި  ކުރުން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ބާުރއެިޅގެންދާ ކަމެއް

ނާޔަާތއި ލިބޭ އި އަުށްނަަމވެސް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރުމަުށްފަހުގަިއ އޭނަ ވީކަުމަގއި ރައީސްކަން ކުރެްއވި

ދޭ. ުށް ރަނަގޅަުށް ސާބިތުވެގެން އެބަކިހިނެއްކަން ވަރަ ކާތެރިކަން އޭަނއަުށް ލިބޭނީ ކޮން ހާލަތްތަކެއްގައިރައް

ކަމުަށް  ވެސް އައިސްފި ޖިނާޢީ ކުުށެއް އޭނައަުށް ފަހުން ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްަފއި ހުންނަ މީހަކު ކުރާ ކުުށަކުން

ސީލުކޮުށް ބަޔާންކުރެވިަފިއ ނާޔަތްތަކަުށް ދެން ވެގެންދާނެ ގޮތް ވަރަުށް ތަފްއިދޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ވެއްެޖއްޔާ އޭަނއަުށް 

އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  . ައޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ަވރަުށް މުހިއްމު ބަދަލުތަކެއްހެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ގެނެެވނީ.އެބަވޭ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކޮުށްފައި ހުންނަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުްށފައި ހުންނަ މީހަކު ވެސް، ައދި ރައްޔިތުންގެ 

މީހަކު ވެސް، ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އިސް މަޤާމެއް އަދާކުރާ މީހަކު ނަމަވެސް އޭނަ ރިޓަޔަރކުރުމަުށް 

ފުވެިރ، ފަހުގައި، އޭނައަުށް ަދއުލަތުން ސަބްސިޑީެއއް ނުވަތަ ދައުލަުތން ޕެންޝަނެއް ލިބޭ ކަމަުށް ެވއްޖެއްޔާ އޭނަައކީ ޝަރަ

ވަަނ  128އަދި މުޖުތަމަޢުގައި އެހެން މީހުން ބަލައިގަންނަވަރުގެ މީހަަކުށް ވާންޖެހޭ އެބަ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާއްދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަން ކޮުށްފައި ހުންނަ މީހަކަުށް ދޭ އިނާޔަތާއި ަރއްކާތެިރކަމަކީ އެއީ މި ދެންނެވި ހަމަާޔއި 

ކަުށަވަުރެވގެން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެިވގެން އަދި އަުޅަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު އެކަމުަށް  އުސޫލުގެ ތެެރއިން

ބަލައިގަންނަ ގޮތަުށް ދެވޭ އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަަމކަުށް ެވސް ވާންޖެހޭނެ ކަމުަށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުކުރެވޭ. އަދި 

. އެހެންކަމުން، ިމ ރިޕޯޓު ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ބައްލަަވއިލެްއވުމަުށް ފަހު ޚާއްޞަކޮުށް އަުޅގަނުޑ ެއކަން ގަބޫލުކުރަން

މި ރިޕޯޓާ މެދުގައި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮަތކަުށް ޢަމަލުކުރެްއުވމަކީ އަުޅގަނޑު އެދޭ ކަމެއް. 

 .عليكم المالس  وމި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ އިްއޒަްތތެރި ރައީސަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ފުރުޞަތުގައި ވަގުތީ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްިރރަުށާއި ނައިބު މުޤައްރިރަުާށއި، ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

ގަޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ  1ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަުށް ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ ޖުމުލަ 

 5ސިުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  45މިނެޓު  14ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.ޕީއަުށް  31މިނެޓު  31ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަުށް ނިސްބަތްނުވާ  2ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް  21މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަުށް  22މިނެޓު 

 ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(  3މެންބަރުންނަުށް އިްއޒަތްތެރި 

 މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަުށް. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަްއޗަންޮގޅި އުތުރުއަރުވަނީ 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ

 2009/9ަރީއސް. މިއަދު މި ހުުށަހެޅިގެން ުއޅޭ ކޮމިޓީ ރިޕޯުޓގައި މި ވާ ިބލު؛ ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

)ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުްށފައިވާ މީހަކަުށް ދޭންޖެހޭ ރަްއކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތްތަކާ ބެޭހ ގާނޫނު( އަުށް މި ގެނެވޭ 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންއުޅޭތީ ައޅުގަނޑު ހިތާމަކުަރން. އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޭޖގަިއ އިޞްލާޙު، މި ިމގޮތަުށް އަޅުގަ

އެތައް ދުވަސްަތކެއް ވަންދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަުށް ހުރެފައި އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުިރއިުރ 

ުށް އަރާ މީހަކު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން މި ރާއްޖޭަގިއ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވިސްނިގެްނދިޔައީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަ 

އަންނަ  ދޫނުކޮުށްލެވިގެން މި ުއޅެނީ އެ މަޤާމުގައި ހުންނައިުރ، ެއ މަޤާމުގައި ހުރުމުގެ ސަބަުބން ދެން ރާއްޖޭގައި

ްނ ގޮތަުށް އެކަންކަކި ގޮތްއެ ތައް އަުޅަވއި އެ މީހެްއގެ ބޮލުަގއި އިލްޒާމުެއކި ގޮތް ގޮތުން  ،ފޭބީމަ ފަހަތުން ދުވެ ދަތިތައް؛

ފަތް ހުއްޓުވާުލމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެްނ ގެނައި އިޞްލާޙެއް ެއއީ ކުރާތީ އެކަން ހުއްޓުވާލުމަުްށ، އެ ސަގާ

އަމީރު އިބްރާހީމް ވުލް އްމުގައި ަރއީްސ ސު 1978، ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް. ތި ބޭފުުޅންނަުށް ވެސް އެނިގވަަޑިއގަްނނަވާނެ

ފަތުން ވީމާ، އެ ަސގާކުރި ގޮތް. ަވަޑއިގަތީމަ މި ރާއްޖޭަގއި ކަން ކަން ދޫކުަރއްވާަފއި ލްޖުްމހޫރިއްޔާނާޞިރު ރާއްޖޭގެ ރައީސު

ކަން ތް ދޫކޮުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާފަންނާ ދޭތެރޭ ކަންކުރާ ގޮުތގެ ސަގާވެސް ވެރިޭއގެ ުކރިންދުރަުށް ގޮސް، އަދި 

އި ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ގެަނއި ރީްއޗަުށް ރާއްޖޭގަ  ،ކޮުށްފައިވާ މީހަކަުށް ވެސް ރަނގަޅަުށް

ކަން ކޮުށްފައިވާ އެ ވިދާޅުވަނީ، ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޞްލާޙެއް ޤާނޫނުއަސާީސއަުްށ. މިއަދު މި އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅަމުން

ވަނީ ރައީްސ  ައމާޒުކޮުށްފައި މި މީހަކީ ރައްޔިތުން ބަލަިއގަންނަ މީހަކަުށް ވާންޖެހޭ. އެހެން ިވދާޅުވާއިރު މި ގާނޫނު ސީދާ

ގަިއ  2013ކަން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަުށް ވެސް އެނގޭ. ރައީސް މުޙަްއމަދު ނަޝީދު މުޙައްމަދު ނަޝީދަުށް

ހާސް މީހުންގެ ވޯޓު އެންމެ ބޭފުޅަކަުށް  5ލަްއކަ  1 އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓު؛ނިކުމެވަަޑއިގަންަނވަިއގެން ރިާޔސީ 

ވަާރއި . ވީާމ، ރައްޔިތުން ބަލަިއގަންނަން ޯހއްދެވި ބޭފުަޅަކުށް އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ެވސް އެބަ ހަނދާންކުރޭހުންނަވައިގެ

އޮތީ ހަމަ ސީދާ ހާމަވެފައި ރައްޔިތުްނގެ ވޯޓަކުން.  ރައްޔިތުން އެ މަނިކުފާނާ ދޭެތރޭގައި ދެެކަވޑަިއގަންނަވާ ގޮްތ އެ
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އަުޅގަނޑުމެން މި ތަނުގައި  ،ޔިތުން އަެނއްާކެވސް މަތިން ހަނދާންނައްތާލައިައޅުގަނޑުމެން ރައް މިހެން މިކަން އޮއްވާ

 ،މި ގެންނަ ިއޞްލާޙަކުން މިއީ ބަލައިގަންނަ މީހެއް ނޫނޭ ކިާޔފައި ައޅުގަނޑުމެން މި ގެންނަ އިޞްލާޙުން މި ާރއްޖެއަުށް

ކަމެއް.  މެން އެންމެން ވިސްނާލަންޖެހޭވެސް ައޅުގަނޑު ދާނެ ގެއްލުމަކީ ހަަމގައިމު ގެންއަންނަ އޮތް ޖީލުތަކަުށް އެ ވެ 

ނުޑގެ ނަން ލެއްިވކަން. ކޮމިޓީއަުށް ައޅުގަ މައްސަލަ ބަލާއަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން، އަުޅަގނޑު ރާއްޖޭަގއި ވެސް ނެތީްސ 

ންަނވާލަން މަނިކުފާނު ވިދާުޅވެފައި ވަނީ އަުޅގނޑުމެން ނެތިްއޔާ އެގޮތަުށް އެކަން ކުެރވިދާނެ ކަަމުށް. އަުޅގަނޑު ދަ އެކަމަކު

ރެކޯޑަުށް ޓަކައި ެވސް އަޅުަގނޑު ނެތް ކަމުަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު މިހާހިސާބުން ދެން ވަގުތީ ކޮމިީޓއަުށް ލެއްވުްނ 

ލާ ަވގުތީ  ހުއްޓާލަްއވާުށޭ. ެއއީ ޔައުމިްއާޔއަުށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑު ދަންަނވާ ކަެމއް. އަޅުގަނޑު މިހާރުން މިހާރަުށް އެހެން

އިތުރަުށް ދަންނަވާލަން އޮތީ މި އިޞްލާޙަކަުށް އަުޅގަނޑަކަުށް އެްއގޮތަކަުްށވެްސ . އަުޅގަނޑު ޭއގެ ކޮމިޓީތަކުން ތަނާޒިލުވަމޭ

ގޮތުަގއި ެއގޮތަުށް ހެދޭނެ  ބޫުލުކރާހަދާ ގާނޫނުތަކަކަކީ އަޅުގަނޑު ގަ ތާއީދެއް ނުކުެރވޭ. ަވކި މީހުންނަުށް އަމާޒުކޮުްށގެން

 ކުރިން ހިނގާފައި އޮތް  ފަހުން ހެދޭ ގާނޫނަކުން ،ސާސީ އެބަ ބުނޭއިތުރަުށް ޤާނޫނުއައޭގެ ގާނޫނުތަކެއް ެވސް ނޫން. އަދި

ވީކަުމގައި ވިަޔސް އަމާުޒކޮުށްގެން އެހެްނ ލިޔެފައި . އޭަގއި ކުުށަުށްރެވޭނޭކަމެއް ނުކުއަސަރު އަންނަ ގޮަތަކުށް ކަންކަމަކަުށް 

ެވސް ޚިލާފަުށް ކުރެވޭ ކަމެއް. މި  ނޫުނައސާސީގެ އެ މާއްާދގެ ރޫހާގޮުތގައި ޤާގޮތުން އަުޅގަނޑު ދެކޭ  މީގައި މި އޮންނަ

ކަމަީކ އި ރަްއކާތެރިނާޔަތާ ބެންޖެހޭ އިގޮތުަގއި ރަީއސް މުަޙއްމަދު ނަޝީދަުށް ލިނެވޭ އިޞްލާޙުން އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގެ

ތާަގއި ެވްސ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރާއްޖެއަުށް  މީދުކުރަން ކުރިއަުށް އޮތްއުއް ކަނޑާލެވޭނެ ެއއްެޗއް ނޫން. އަޅުގަނޑު

ގޮތް ިވސްނައިގެން އަުޅގަނޑުމެން ިމ މެންގެ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުން ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ދެކޭ އަުޅގަނޑު، ވިސްނަިއގެން

 އިޞްލާޙުތައް ގެންނާނެ ކަަމުށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.  ،މަޖިލީހުން ގާނޫނުތައް ފާސްކޮުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އިނގުރައިދޫއަރުވަނީ  ޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިއް 

 ހީމް ފަލާޙަުށް.އިބްރާ

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ން މި މަޖިލީހުަށް ހުުށަހެޅުނު ބިލު މި އޮތީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ހުުށަހެޅިގެން މި ދާ ކުރި

ކޮމިޓީން ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް ފާސްކޮުށްދެއްވާފަ. ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްފައިާވ ބޭފުޅަކަުށް ދޭ އިނާޔަތާއި 

ެއ ރައްކާތެރިކަުމގެ ބިލަުށް މި ގެނައި އިޞްލާޙު ކޮމިޓީން މި ފާސްކުރެްއވީ ހަމަ ވަރަުށް އަވަހަުށްކަން ފާހަގަކުރަން. 

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ވެސް ދެންމެގައި ވާހަކަފުޅުަގއި ވިދާޅުެވްއޖެ، ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގެްނނެވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ވަރަުށް ބުރަ މަސައްކަތާ އެްއޮކުށް ވަރަުށް ައވަހަުށް؛ ައޅުގަނުޑ ހަމަ ވަރަުށް އެދެން އެ ކޮިމޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގެންނެިވ 
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ރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ މި ކަހަލަ ވަގުތީ ކޮމިޓީތަަކުށް ވަރަުށް ހަމަ އެކަުށީގެްނވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ތަޢުލީމީ ޤާބިލު ބޭފުޅެއް. ދެން، މުޤައްރިރު ވިާދޅުެވއްޖެ، ަވރަުށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން މި ކަމަުށް ވެސް 

ޝުކުރު ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. ަޝއްެކއް ނެތް. މި ބިަލކީ ރަީއސް  ދެއްވި ކަމަުށް. އަުޅގަނޑު ހަަމ ވެްސ ފަުށްފަުށުން

ނަޝީދަުށް ޚާއްޞަކޮުްށގެން ތަްއޔާރުކުރި ބިެލއް ކަމަުށް އެމް.ޑީ.ޕީ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ޮއީތ 

ގައި ައޅައިުނގަންނަ. ކޮންމެ ކޮން ބިލެއްތޯއޭ މި ތަނުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިޞްލާޙުކުެރވުނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފައި 

ބިލެއް ފާސްކުރިޔަސް އެ ބިލުަގއި ކޮންމެވެސް ކުުށަކާ ގުިޅގެން ރައީސް ނަޝީދު ނުބެދޭ އެްއެވސް ބިލެއް ފާސްކުެރވިއްޖެތޯޭއ 

 މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން. އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން އެއްގޮތަކަުށްވެސް ިއޞްލާޙުކޮުށް، ފާސްކޮުށް، މި

ކަންތައްތައް ކުރާ ގާނޫނުތަާކިއ ބިލުތަކާ މި އެއްޗެްއސަކީ ރައީސް ނަޝީދަުށް އަމާޒުކޮުށްގެން ކުރާ ކަމެއް ނޫން. މި 

ރާއްޖޭަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރަްއވާަފއި ތިބި އެހެން ދެ ރައީސުން ވެސް އެބަ ތިއްެބވި. ރައީސް 

ދު އެބަ ހުންނެވި. މިިއން އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ނޫޅޭ އެ ބޭފުޅުންނަުށް ލިބޭ އިނާޔަތާިއ މައުމޫނު އެބަ ހުންނެވި. ަރީއސް ވަޙީ

ރައްކާތެރިކަން ކެނޑޭތީ، އަެނއް ކަމެްއ ދިމާެވގެން، އަނެއް ކަމެއް ދިމާެވގެނެއް. ހަމަ އިްއޔެ އަުޅގަނޑުމެން މި ތަނަުްށ 

ވެސް ހަމަ އެބަތިބި އެަތންތާގައި ތިބެ ރިޓެޔަރކޮުށްަފއި ގެނައި ޕޮލިހުންގެ ގާނޫނާއި ސިފައިންގެ ގާނޫނާ މި އެއްޗެީހގައި 

ތިބި ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުން ނޫޅުއްވާ ެއކަންކަން ކަންބޮުޑެވގެން. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިބި ތިން ބޭފުޅަކުަށް 

އެކަމަުކ، ޙަޤީޤަުތގައި މި  އެކަންކަން ކެނޑުނު ވާހަކަ ިއއްެޔގައި ވެސް މިތާ ތިބި ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްެކީވ.

ކަންކަން ކުެރވިގެންދަނީ ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ މާލިްއޔަތުން ނެގޭ ފައިާސއިން ެދވޭ ިއސްރާފު ފައިސާ ުކޑަކުރުމަުށް ަޓަކިއ 

މި ކަންކަން ހުއްޓުވަނީ. އެްއޮގތަކަުށް ވެސް މިއީ ަރއީސް ޔާމީންގެ ޖީބުން އެްއޗެއް މަދުވާތީ ކުރާ ކަމެއް ނޫން އިނގޭޯތ 

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަބޫލުފުޅުކުަރްއވަންވީ މި ކަންކަން ކުރިއަުށް ިމ ދަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އި

މާލިއްޔަތުން އިސްރާފުގެ ގޮުތަގއި ކުރެވޭ ކަންކަން ހުއްުޓވުމަުށްކަން. ވަްއކަންކުރަނީކީ ަރީއސް ޔާމީނެއް ނޫން. ރައީސް 

ރިހާ ރައްޔިތުން ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވާނެ. ވަްއކަންކުރާ ނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޔާމީން ވައްކަންނުކުާރކަން ދިެވހި ހު

ހުރިހާ ކަންކަން މުޅި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި ނުކުރެޭވނެ. ބައްލަވާ! މި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ދެއްތޯ ބްރިޖެއް ނޭޅޭނޭ. 

ްބރިޖެއް. ދެވަނަ ބްރިޖެއް ނޭޭޅނޭ. މިސްކިތް އަޅަންފެުށީމަ  މަސައްކަތް ފެއްޓީމަ ވިދާުޅވީ ކީކޭ؟ ދެން ނޭޅޭނޭ ދެވަނަ

ބުނާނެ ދެން މިސްކިތެއް ނޭޅޭނޭ. މި އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅުންނަކީ ހަމަ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން އިނގޭތޯ. މި ބޭފުޅުން ކޮންމެވެސް 

ން އެބަޖެހޭ މިހާރު. މިއީ ވަރަުށް އެްއޗެއް ކޭންބައްލަަވިއގެން މި ބޭފުޅުން ސިކުނޑީަގއި ކޮންމެެވސް މާއްދާއެއް މަދުތޯ ބަލަ

ބޮޑުެވއްޖެ ކަމެްއ އިނގޭތޯ. މިތާގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި މި ގޮނޑިތަުކގައި ިތއްަބވަިއގެން، ކޮޅަުްށ 

ތެދުވެަވޑަިއގެން ރަްއޔިތުންނަުށް އޮޅޭ ގޮތަުށް ވާހަކަފުޅުދެްއެކވުމަކީ ވަރަުށް ދެރަ ކަެމއް މީ. އެހެންވީމާ، ިއްއޒަތްތެރި 

ރައީސް، އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮުްށލަން ބޭނުންވަނީ މި ބިލަކީ ވަރަުށް މުހިއްމު ބިލެކޭ. ވަަރުށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެކޭ. މި 

އިޞްލާޙު މި ތަނަުށް ހުުށަހެޅުއްވި ކަމަުށް ޓަކައި ިދއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަުށް ވަރަުށް އިްޚލާސްތެރިކަމާ އެކު ުޝކުރު 
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ތަުށް މި އިޞްލާޙަުށް ތާއީދުކުރާކަން އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮުށްލަމުން ނިންމައިލާނަން. ދަންނަވަމުން، ކޮމިޓީން ފާސްުކރެއްވި ގޮ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ބޮަޑުށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ޢާޡިމަ ޢަލީ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފަހަކަުށްއައިސް މި މަޖިލީހުން އަބަދުވެސް ބިލެއް ވިޔަސް، ގާނޫނެއް ެއއްކޮުްށ 

ވީނަމަވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފެންނަމުން މި ދަނީ  ފާސްކުރިކަމުަގއި ވީނަަމވެސް، ގާނޫނެްއގެ ބަެއއް ފާސްކުރިަކމުގައި

ވަކި ބަޔަކަުށް އަާމޒުކޮުށް، ވަިކ މީހަކަުށް އަމާޒުކޮުށްގެން ގާޫނނުތައް ހަދަމުންދާ މަންޒަރު. އެީއ، ޒާތީ ގޮތުން ސީދާ ވަކި 

ނުން ވެސް ޝައްެކއް މީހަކާއި ވަކި ބަަޔކާ ޖައްސާުލމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރަމުންާދ ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ަހމަ ޔަޤީ

ރިޔާޟަުްށ هللا ނުކުރަން. އިއްޔެ މި ތަނުން ފާސްކޮުށްދިޔަ އެއް ބިލަީކ، ފުލުހުންގެ ގާނޫނަުށް ގެނައި ިއޞްލާޙަކީ ޢަބްދު

ސީދާ އަމާޒުކޮުްށގެން ހެދި ބިލެކޭ ނުވަތަ ގެނައި ިއޞްލާޙެކޭ ދަންނަވާލަން ކެރިދާނެ. ހަމަ އެގޮތަުށް ިއއްޔެ އޭގެ ފަހުން 

ނަުށް ގެެނވުުނ އިޞްލާޙަކީ ޖެނެރަލް ީޑޑީ، ޢަބްދުލްޣަފޫރު ކަހަލަ ބޭބޭފުޅުން ސީދާ އަމާުޒކޮުށްގެްނ، ަވކި ސިފައިންގެ ގާނޫ

މީހަކަުށް އަމާޒުކޮުށްގެން ގެެނުވނު އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ގަބޫލުުކރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

މި އޮްތ އިޞްލާުޙގެ ސަބަބުން އަނެއްާކވެްސ ހަމަ ވަކި ބޭފުަޅކަުށް އަާމޒުކޮުްށ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެޭހނެ، މިއަދު 

ދަތިފުޅުވާނެ މި ލާރިކޮޅު  ޔަޤީން ރައީސް ނަޝީދަުށް؛ އެބަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުށް ބޮޑު ކަމެއް ނިމިގެން. ރައީސްމި ދަނީ ވަރަ

ފަނަރަ  ންގެން ެއ އުޅުްއވަނީ އުމުރުއި ގަވަ އޮތް ހުރިހާ ދުވަހު ވެސް ދައުލަތުން މިފަދަ ފައިސާެއއް ނަން ނުލިބިގެން މި

އޮތް ގޮތަުްށ  މި ބިލުގަިއ މި ،އަހަރުން ފެުށިގެން މިއަދާ ިހސާބަުށް ވެސް. އެހެންވީާމ، އެކަން ނުކޮުށްެދއްވުމަުށް

ރައީސް ނަޝީުދ  ،ނަމަ މަލުނުކުރުއްވުމަުށް އަުޅގަނުޑ ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަން. މި ލާރި ނުލިބިއްޖެޢަ

ކަންތައްތަކުން  ނުލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ނެއްވެރިންނެ. ކައިޮބއި ނޫޅެވޭނެ. ހަުށިފާރަކޮއްޅަުށް ހުންނަން ވަރަުށް ދަތިވާ

ޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ލިބިދޭންޖެހޭ ހިތްހަމަޖެހުން ނުވަތަ އަރާމު ވަިކ ބޭފުޅަކަުށް ނަގާލަން މަސައްކަްތކުރާތީ އަ 

އޮންނަނީ އެއް ވާހަކަެއއް.  ައޅުގަނޑު ހަމަ ކޮންެމ ދުވަހަކު ވެސް ަދއްކާލަން މި ސް.ކަންބޮޑުވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީ

ދައްކަމުން ވިދާޅުެވއްޖެ . މިއަދު ވެސް މުޤައްރިުރ ާވހަކައަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީތަކުން ިމކުރާ ބުރަ މަސަްއކަތުެގ ވާަހކަ 

މައްސަލަތައް ގަނޑުެމން ކޮމިޓީތަކަުށް ތެދުފުޅެއް. އަޅު ވަރަުށް ރަނަގުޅ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރްއވި ާވހަކަ.  ،ވަރަުށް ބުރަ

ބޫލެއް ނުކުެރވޭ . އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑަުށް ގަމި ފޮނުވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ކޮމިޓީތަކުން ކަންތައްތައް ދިާރސާކުރަން
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ުށް ފަހަރެއްަގިއ ކަކަމަ ބިލެއް ދިރާސާކޮުށް ނިމޭނެމިނެޓުން، ފަންސަީވސް މިނެޓުން ފަސް މިނެޓުން، ފަނަރަ މިނެޓުން، ދިހަ 

މިކަްނ  ،ރަްއޔިތުންނަުށް ދިމާވެދާނެ ދައްެޗއް، ބަަޔކަުށް ދިމާވެދާނެ ދައްޗެއް  ،ވެސް. ގާނޫނަކަުށް ގެންނަ ިއޞްލާޙެއް

ނިަވން މުއައްސަާސއަކަުށް މީހަކު ނުލާ. މިރާތްތަކަުށް ދިމާވެދާނެ ދައްޗަކާ ޭދތެރޭގައި ބަލަެއއްތަންފީޛުކުރަން ތިބޭ ފަ

،  ކަުމގައި ވީނަމަވެސްއި އޮތްްއޔަންކުރާއިރު ގާނޫނުަގއި ކަނޑައެިޅގެން ަވކި ގޮަތކަުށް ލިެޔފަޢަ އިރު، ބަަޔކުއްޔަންކުރާ ޢަ

ލަނީ ވެގެންނުވާނޭ ބުެނފިއްޔާ ހަމައެކަނި ބަލައި ގާނޫނުަގއި ކަނަޑއެޅިގެން ިސޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ މެންބަރަކަުށް މިސާލަކަުށް

ނޫނުއަސާސީަގއި ނޫނީ ގާނޫނުތަކުގަިއ އެގޮތަުށް ގެންނާކަން ނޫން ޤާ މުއެ މަފްހޫ، އެކަނި. އެެހންނަމަވެސްއޭނަ ކެނޑިއްޖެތޯ 

އިންނަނީކީ. އެީއ، ކޮންމެހެން އެ ަވގުތު ކެނޑުނީމަ ސިޔާސީ ާޕޓީއެްއގެ މީހަކަުށް ނުވިކަުމގަިއ  އިއެ ވާހަކަ ބުނެފަ

. ެއހެންނަމަވެސް، ކުއްިލއަކަުށް ހަކަނިވަން މީހުން ލާ ވާމި  ،އެ އޮންނަނީ މިނިވަން މުއައްަސސާތަކަުށް ،ވީނަމަވެސް 

ނޫނީ ިމނިވަން މުއަްއސަސާައކަުށް ވަްނނަން ބޭނުންވާ ދުވަހު ސިާޔސީ ޕާޓީއަކުން ކެނޑުނީމާ ެއ  ،އެޕްލައިކުރާ ުދވަހު

އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ އެ  ން ފުިރހަމައަުށް ދިރާސާކުރާ ނަމަ،ފަރާތްތައް ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ކޮމިޓީތަކު

 ްއާވވަަރުށް ނުކުރެވެނީ. ނޫނިއްޔާ . އެހެންީވމާ، ދިރާސާތައް ކުރަކަުށް ނުލާނޭތްތަކަުށް މިފަދަ މުއައްސަސާތަކަފަރާ

ޔިތުންގެ ކަންކަން ކަމަުށް ިވސްނައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހަީކ ފަހަރެއްގަިއ ވެްސ ރަްއޔިުތންގެ ެގއެްއ ނޫން. ރައް 

 ކަންކަން ލިބިދޭ ގޮތަުށް އޮތް މަޖިލީހެއް ކަމަކަުށް އަޅުގަނެޑއް ގަބޫެލއް އިން މި ގާނޫނުތަކުން ލިބިދޭންޖެހޭ އަރާމާއޭގެ

ރައްޔިތުްނގެ މިއީ މި މަޖިލީހަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ހަމަ ރައްޔިތުންނަުށް މަލާމާތްކުރާ މަޖިލީހެއް.  ނުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

ތަނުން ހިނގާ  ނޑުމެން ެއކަން ގަބޫލުކުރަްއވާނެ މިގެ ނަމަވެްސ ރަްއޔިތުންގެ ަކންކަން ދިފާޢުކުރާ ތަނެއް ނޫްނ. އަުޅގަ

ުށް. އިްއޔެ ފިޔަަވއި މުޅި މި އެޖެންާޑއަ ދާ ގޮތް. ނިކަްނ ބައްލަވާ މިއަުދގެ ކުރަމުން ތަނުން ކަންކަން މި ،ކަންތައްތައް 

ކާކަުށް އޮޅުވާލަންތޯ  ؟ކާކަުށް ޮއޅުާވލަންތޯ؛ ލާއިރުަގއި ކޮްނމެ ދުވަހެއްގައި އަުށް ބަލައިތާ ނޫނިއްޔާ އޭގެ ކުރީ ހަފްތާހަފު

އޮންނަނީ އެއް ގަިޑއިރު. ދެން، ވަރަުށް ދިގުކޮުްށ  ކޮމިޓީތަކުން ގެންނަ ރިޕޯޓް މި  ،މައްސަލައެއް  އެންމެ؟ މިކަން މި ކުރަނީ

ހާ ކަމަުށް ަޓކައި ފަްސ ލައްކަެއއްހާ، ހަ ަލއްަކއެއް ލިގަނޑުމެންނަކީ. މިތާ ބޮކި ިދއްލައިހަމަ މަސައްކަތްކުރާ ބަެއއް ައޅު

 މެ ދުވަހަކު ނުޖެހޭ އެއް ރިޕޯޓު އަުޅގަނޑުމެން ވިސްާނލަންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމަ ކޮން ޔާ އެބަ ޚަރަދުވޭ ުދވާލަކަުްށ. މިއީރުފި

ދައުލަތުގެ ފައިާސ ފްތާއަކަުށް ވާވަަރުށް އެއްކޮުށް ނުގެންނަނީ؟ އަޅުގަނޑުމެން އެއް ަގޑިއިރަުށް ގެންނާކަން. ީކއްެވގެންތޯ ހަ

މި މަޖިލީހުން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން އ، ުރގައި އިސްރާފުކުރާ ވާހަކަ ދަްއކާއި

ރަްއޔިތުްނގެ ލޮލުަގއި އަނދުންއަުޅވަްނވެގެން މިކަހަލަ ކަންަތއްތައް ، ހެއްަގއި ރަްއޔިުތންނަުށް އޮޅުވާލައި ކޮންމެ ދުވަ

 ނަމަ ޒިންމާދާރު ބައެއް ،ހަމަ ޒިންމާދާރުކަން އޮތް ގޮތުަށް ނުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުގައި ައޅުގަނޑުމެން 

ދެންމެ  ން ބޭނުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަ ރާނެ ވާހަަކ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްމިގޮތަުށް ކަން ނުކު

ވެސް ކަނޑައެިޅގެްނ ދިަޔިއރުގައި ން މި ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ހިނގައިމާރިޔާދީދީ ވިދާޅުެވގެން ހިނަގއްޖެ އަުޅގަނޑުމެ

ލި ދުވަހު ސީދާ ސިޓީ ފޮނުވީ ތިމަންނަ އެ ތަނުން ކޮމިޓީ އެކުލަވައި ނުވަތަ މި ިއ،އެކަމަނާ އެ ކޮމިޓީއަުށް ނުލާުށޭ ކިޔާފަ
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ވީމާ، އަުޅގަނޑު ވާން ބޭނުްނވާ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ކަމަކަުށް ެވސް އިޝާރާތެއް ުނކުރި. އެހެން ކޮމިޓީން ތަނާޒުލު

ބޮޑު ޖޯކެއް ގޮތަުށް  ން، ރައްޔިތުންނަުށް މަކަރުހަދަން، ދެންހަމަ ސީދާ ރައްޔިތުންނަުށް އޮުޅވާލަ ނީ މިއީމި ދަންނަވަ

 ދަނީ. ފެނިގެން މި ހިނގަމުންދާ ތަނެއްގެ ގޮުތގައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަގުތީ  އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ ބަރުމެންއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މައްޗަންގޮޅީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ކޮމިޓީއަުށް ހޮވުނު ދުވަހު އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަުށް އެްއވެސް ސިީޓއެއް ފޮނުްއވާފައިުނވާ ވާަހކަ 

 އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަދި ރެޯކަޑުށް ޓަކައި ދަންނަވަން.  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަުށް ޓަކައި

 ުށް.ދާއޫދަ ޖަޢުފަރު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުނގޫފާރުރުވަނީ އަ

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަން  ،ަގއި  2009/9އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ިމއަދު ާގނޫނު ނަންބަރު 

ވެްސ ާގނޫނުގެ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާ ގުޭޅޮގތުން އަޅުގަނޑުގެ ކުރިން ނާޔަުތގެދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަާމއި އިކަުށް ކޮުށްފައިވާ މީހަ

އްެކވި ބައެްއ ދެޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވައިފި. އެ ޭބފުޅުން؛ އޭގެތެރޭން އެމް.ޑީ.ީޕން ވާހަކަފުޅުބައެއް ިއއް

ންނަުށް ދޭ އިނާޔަތްތައް ކަނޑައިެލޭވ އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ކޮުށްފައިވާ މީހުރަ ،ަގއި ފާހަގަކުރެްއވިބޭފުޅުންގެ ވާހަކައި 

ގެެނވޭތީ ވަަރުށް ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި އިޞްލާޙު މިގޮތަުށް ގޮތަުށް އިޞްލާޙު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ،ާދގައި ުބނަނީވަނަ މާއް 128ނޫނުއަާސސީގެ ޑު ވަރަުށް އުފާކުރަމޭ. ސަބަބަކީ ޤާގެނެވޭތީ އަޅުގަނ

ނާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަން އި، ނަމަ މުން ވަކިެވއްޖެގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީްނ އެ މަޤާ މުގައި ހުރި މީހަކު ކުުށްވެިރނުވެޤާމަ

ަޅުކ ބޭފު ތީން ރައީްސކަން ކޮުށްފައި ހުންނެވިދޭންވާނޭ. އަުޅގަނޑުމެން މިެގނައި އިޞްލާަޙކީ މިދެންނެިވ ގޮުތގެ މަ

ކޮުްށގެން  ޖިނާޢީ ކުުށެއް ،ނުވަތަ ކުުެށއް ކޮުްށެގން ،ނާޔަތްަތއް ކަނޑާލަނީތޯބޭ އިްއޔާ ޭއނައަުށް ލިކުުށްވެރިުނވެ ަވކިެވއްޖެ

ނގޭ އެ ކުުށް ސާބިތުވީމާ ކަނޑާލަނީތޯ. މި މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތުން ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އެބަ އެ

ކޮުށްގެްނ  ކުުށެއް ،ުނވަތަ ުކުށްވެރިެވގެން ،ހުންނަ ހާލަތުގައި އިުށްވެިރވެފަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުްށފައިވާ މީހަކު ކު

ކުުށެއްގެ ގޮތުަގއި ސާިބތުވެއްޖެްއޔާ ދޭ އިނާޔަތްތައް ޭދން ނުޖެހޭކަން ކަނޑައެޅިގެން  ފަހު އެ ކުުށް ޖިނާޢީ އޭނަ ވަިކވުމަުށް

 ކަމަކީ އެ  ކުރިމި ގާނޫނުން ތްތައް ކަނަޑއެޅުމުގެ މީގެ އިބާރަާތއި މީގެ މަފްހޫމަުށް ވިސްނައިލީމާ. އެހެންވީމާ، ިމ އިނާޔަ

އެ ަރއީސަުކ  ،ކަންތައް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކުުށްވެިރވެފައި ހުންނަ ހާލަތުގައި ުނވަތަ ކުުެށއް ކޮުްށގެން ަވކިވާ ަރއީސަކު 

ސަކަުށް ދޭ އިނާޔަތްަތއް ުްށގެން އެ ޖިނާޢީ ދަޢުވާ ސާބިތުވެއްޖެްއޔާ އެ ރައީކޮ ވާއެއްރި ކުުށަކާ އެްއގޮތަުށް ޖިނާޢީ ދަޢުއެކު

ކުރީ. އެހެންވީާމ، ެއްއވެސް  ވަނަ މާއްާދަގއި ބުނާ ގޮތަުްށ މިކަން މި 128ނޫނުައސާސީގެ މި ކަނޑާލީ. ެއއީ، ޤާ
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އެ ވިދާޅުާވ ދެން ވަކި މީހަކަުށް އަމާޒުކޮުްށގެން ކުރާ ކަމެއް ކަމަކަުށް.  ތެރި މެންބަރަކު ކަންބޮޑުވާކަުެށއް ނުޖެހޭ މިއީއިްއޒަތް

ުށް ދޭހަާވ މީހަކު ކުރި ކަމެއް ގޮތަ އެްއވެސް މީހެްއގެ ނަންޖަހާފައި އެްއވެސް އީމި ،ދަންނަވަނީ ގަނޑުމެން މިގޮތަުށް އަޅު 

ނޫނުއަސާީސަގއި ުބނާ ވާހަަކއެއް ަދއުލަތުގެ ބަެއއް މުއައްަސސާތަކަުށް އޮިޅގެން ކުރި ކަެމއް ނޫން. ަހމައެކަނި ޤާ ގޮތަކަުށް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙެއް މީ. މި އިޞްލާޙުގައި މިހާރު  އުޅޭ ކަމަުށް ފެންނާތީވެ އަޅުަގނޑުމެންގެ

 ވަކި މީހަކަުށް އަމާޒުވާ  މާ، މިކަން މިގޮތަުށް ކޮުށްގެންއެހެންވީ ވަރަުށް މި އޮތީ ބުނެދީފަ. މިހާ ތަފްސީލުކޮުށް އޮޅުންނާރާ 

ޑުމެންގެ ނިޔަަތީކ ކުރީގެ ރައީސްކަން ކޮުށްފައި ވަންޏާ އެއީ ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނ ކަމަުށް

 އަދި އެނޫން ބޭފުޅަކު ކަމުަގއި  ،ިވޔަސް ވަޙީދު ކަމަުށް ވިޔަސް، ޑރ. ކަމަުށް ސް މައުމޫންހުރި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ރައީ 

. ެއއީ، މީގެ ކޮުްށގެްނ ޝަރީޢަތަުށް ސާބިތުވެއްޖެއްާޔ އެ ބޭފުޅަކަުށް ދެއްވާ އިާނޔަްތތައް ކެނޑޭނޭ ވިޔަސް ޖިނާޢީ ކުުށެއް

ކުުެށްއ ނުކޮުށް ހުރި މައްސަލައެއް.  ިއގަންނަވަންޏާ،މަކީ. ދެން، އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތަުށް ކަންބޮުޑވެަވޑަމަފްހޫ

އެ ބޭފުޅުން އެ ައމާޒުކުރަްއވާ ަރއީސް ނަޝީުދގެ ވާަހކަ. ރައީްސ ނަޝީދު  !އެހެންނަމަވެސް، ވިސްނާލަމާ ހިންގަވާ

 ކަމެްއ ކުރި  ުށްޚިލާފަ ދަންނަވަންޏާ ިމ ގާނޫނުަގއި އެބަބުނޭ ދެއްތޯ. ގާނޫނާސާލަކަުށް، ޖިނާޢީ ކުުށެއް ނުކުަރއްވާތޯ؟ މި

ނަޝީުދގެ ެވރިކަމުގަިއ ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް  ލަމާ ރައީސްއަުޅގަނޑުމެން ހިނގާބަަލއި؟ ތޯވީމަ  ވާނީ ކިާހވަރެއް  ކަމަުށް

ހައްޓާތޯ ނުދީއެއް. އެކަން ުށް ނުހިފަ ވަހައިން ބަެއއް އަހަރެއްހާ ދުވެންޓުންގެ މުސާރަހާސް ސިވިލް ސަރހަކަުށް ސާޅީ

ކޯޓުގައި  އެގޮތަުށް ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް ސުޕްރީމް ފަހުގައި. ދެން، ހަމަ ކުރެްއވީ އެ މަނިކުފާނު ވެރިކަމުން ވަިކވުމަުށްޢިޔާދަ

ކަންތައް.  ވިސްނާލަންޖެހޭ ހަމަ ނާޅާތޯ. މިއީ ތަަކުށް ހުރަހެއްތުތަޅުއަުޅވާފައި އެ ކޯުޓގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަްސއޫލިްއޔަ

އްޔަރެއް ނުކުޭރތޯ. މިހެންގޮސް މި ލިސްޓު ޚިލާފަކަުށް ހަ ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ގާނޫނާ އެހެންމެ، ޖިނާޢީހަމަ

ރި ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހާ ވެްސ ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަހު އޮތް ވަގުުތގައި މި އިްއޔާ އަުޅގަނޑަުށް ލިބިފަކިޔަންެވއްޖެ

ީތ  ،ދެންނެވި ކަންތައްަތއް ކުރުމާ ގުިޅގެން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯުޓތަކުން އެކަން ޫދކޮުށްލާުށޭ. މި ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް ކުރަްއވާފަ

 ކަންތައް  އެގޮތަުށް ގޮވާަލއި، ކަމެކޭ ޢިއްޔާތަުކން ތީ ގާނޫނާ ޚިލާފުއަޤްވާމީ ެއކިެއކި ޖަމުބައިނަލް  .ކަމެކޭ ގާނޫނާ ޚިލާފު

ތިމާެގ  ގައި ިމއިން ަކމެއް ދޫނުކުރަްއވައި ްއލަ ގަދަ ބާރު ކުރީމާ ވެްސ ހަމަ އަމިއްލަ ގަދަބާރުަގއި އިނގޭތޯ، އަމި 

 ތީވެ އެ ހުރި ގޮުތގައި ހުެރގެންގޮްސ މި އަދަބުތަކާ އެްއެޗހި؛ ދެން، މީަގއި ބަލަންވީ ނިކަމެތިކަން މީހަކަުށް ހާމަވެދާނެ

އްކަވަނީ. މިގޮތަުށް މި ދަ އެްއޗަކީ ޖިނާޢީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު ހަްއޔަރުކޮުްށގެން ުކރި ޙުކުމެއްގެ ވާހަކަ މިހާރު

ވެސް ަދއުލަތަުށް އެބަޖެހޭ ަދޢުވާ އުފުލަން އިނގޭތޯ. މި އްާޔ އަުޅގަނޑު މިދެންނެވި ހުރިހާ ކަމަކަުްށ ެވއްޖެކުރަންޙުކުމް

، އުޅޭ ވާހަކަައކީ ކަންތައްތައް އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، ަދންނަވަން މި މަްއޗަުށް މިދަޢުވާތައް އުފުލައިިފއްޔާ އަެންއކާވެސް މަތި

މީހަކަުށް އެ ލިބޭ ބާރާއި މަސްއޫިލއްޔަަތީކ  އެ ، ޔިތުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މީހަކު އަދި އިންތިޚާބުކުރިެއއް ކަމަކު ރައް

މި ހަވާލުކުރަނީކީ. އެރި ގޮަތކަުްށ ކުރަން އޮންނަ މަސްއޫލިއްަޔތެއް ނޫން ންނަ ގޮތަކަުށް، ައމިއްލައަުށް ހިތަުށްއޭނައަުށް ފެ

ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން ކަންތައްތައް ކުރާުށޭ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ދީފައި މި އަްނގަނީ  ާއއި ގާނޫނާޤާނޫނުއަސާސީ
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ކުރެވޭނެ ، ނުކުަރްއވާެނ ކަންތައްތަަކކާއި  ،ނޫނުއަާސީސގައި އެބަހުރި ކުރަްނވާނެ ކަންތައްތަާކއިޤާއިނގޭތޯ. މި 

 އެއްކޮުށް މި  ރޭން މި ހުރި ކަންތައްތައް މިހެން ހުރުމާތެކަންތައްތަކަާކއި ނުކުެރވޭނެ ަކންތައްތަކަކާ. އެހެްނވީމާ، މީގެ 

ހަމަ ، ަތނުގައި ވެސް އިނގޭތޯ ވަިކވާ ބޭފުޅުންނަުށް ކުރިއަުށް އޮތް އި ކަންތައްތައް ގާނޫނާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން ކޮުށްފަ

ނެ. އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ މި ހުރިހާ އެއްެޗއް ލިިބވަަޑއިގަންަނވާ އިނާޔަާތއި ރަްއާކތެރިކަމާއި މުސާރައާ އެކަުީށގެންވާ އި

ކަނޑައަޅަން. މަުށް އަުޅގަނުޑމެން ހަމަ ޢަޒުމުން މިކަންތައްތައް ކުރުއެްއވެސް މީހަކަުށް ދެރައެއް ދޭކަުށް ނޫން. މިގޮތުގެ މަތީ

 ކަމެއް ކަމުަގއި އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް އުފާކުރާ

 ދަންނަވާލަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ މަރަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ޝަރީފަ އިބްރާހީމް

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް ހީމްއިބްރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ގައި ވިސްނަންޖެހޭ ހަމައެކަނި ތް މައްސަލައި އޮ އިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މި ހުުށަހެޅިފަ

 ވަނަ މާއްާދއިން ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރެްއވި  128ނޫނުއަާސސީގެ އް އޮތީ. ެއއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާއެންމެ ނުކުތާއެ

ޔާންކޮުށްަފއިާވ ވަނަ މާއްދާގައި ބަ 128ނާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން ލިބިދޭންޖެހޭނެކަން. އެ ބޭފުޅަކަުށް ލިބިދޭން ޝަރުތުކުރާ އި

ދޭތެރޭ  ރަުށް ބޮޑަުށް އަޅުގަނޑުމެން މިއާަކން. މި ނުކުތާ ވައްވެްސ ގާނޫނެއް ފާސްނުކުެރވޭނެޚިލާފަުށް ހަމަ އެ ގޮތާ

ކޮުށްފި ބޭފުޅަކު  ބަޔާން އެބަކުރޭ ޖިނާޢީ ކުުށެއް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި، ކަމަކީ  ނޑު ފާހަގަކުރާވިސްނަންޖެހޭ. ދެވަނައަުށް އަުޅގަ

ސަބަބެއް އަުޅގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ،  މި ގާނޫަނުށް މި ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ، ކަމަުށް. އެހެންކަމަުށްވަންޏާ ނާޔަތް ޙައްޤުުނވާނެއި

 ުށްވާނަމަ. އެހެންވީމާ، މި ސަބަބުތަކަ މަލުކުރާ ކަމަުށްުށް ޢައާ ެއްއޮގތަވަނަ މާއްދާ  128ނޫނުއަސާީސގެ އަޅުގަނޑުމެން ޤާ

ސް މި ކުރެވެނީ. ބިލުގެ ތެރޭގައި ިހމެނޭތީ މިތާގައި މިވަރަުށް ދިގުކޮުށް ބަހު އުފެދޭ ކަންތަްއތަކެއް މިޓަކައި ުސވާލު

އްބަވާ ބޭފުޅުންނަީކ ވާަފއި ތިމު އަދާކުރައް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާއަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ

އި ބަޔާންކޮުށްަފއިވާ ގޮތާ ނޫނުއަސާސީގަވެގެން ޤާނާޔަތްަތކާއި ޤަދަރެއް ދޭންޖެހޭ ބޭފުޅުން. އެހެންޤައުމުަގއި ޚާއްޞަ އި

ަފއިާވ ދެވި، ރައްކާތެރިކަެމއް ،ާނޔަތެއް މިންވަރަކަުށް އެއިން އެްއވެސް އި ތަޢާރުޟުވާ ،ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަަކުށް ކުޑަ ެވސް

ވަނަ މާއްދާާއިއ  128އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވާނެ. ގެން ނުވެސްޔަތެއް ކަނޑަެއއް ނުލެވޭނެ. ކަނޑައި މާހި

އަުށް މި ހުުށަހެޅުނު އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ފުުށުއެރުމެއް އޮްތ  2009/9އަދި މިހާރު ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަަނ މާއްދާގައި ައޅުގަނޑުމެން  128ދެކެވެމުން މި ދަނީ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކަމަުށް ފެންނާތީ މި ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮުށް 
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ތަކުރާރުކޮުށް ދަންނަވަމުން މި ދާ ވާހަކަައކީ، ަބޔާންެވގެންވާ އިނާޔަތްތަާކއި ޙައްުޤވާ މިންަވރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކްނ 

ދު ނަޝީދު ކަމަުށް ވިޔަސް، އަދި ކުރެްއވި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަުށް، އެއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ރައީސް މުޙައްމަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރއްވާަފއި ތިއްބެވި އެހެން ބޭފުޅުން ކަމަުށް ވިޔަސް، އަދި މި ވަގުތު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ެއ  މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދެއްވާފައި ނުވަތަ ަވކިެވވަަޑިއގެން ަވޑަިއގަތުމަުށް ފަހުގައި ވެސް

ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތެއް ދޭންޖެހޭނެ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތްކަުމގައި ވިަޔސް ެވސް. ހަމައެކަިނ މި އިނާޔަތް އުނިކުެރވޭނީ 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ހާލަތުގަިއ، ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން. އެއަުށްވުރެ ުކޑަކޮުްށ  128ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ާގނޫނެއް ނެހެދޭނެ. ހަދައިގެްނ ނުވެސް ވާނެ. އެހެްނވީމާ،  ވެސް، ެއއަުށްވުރެ ޮބޑުކޮުށް

އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނުތައް މާނަކުރަން ދިމާވީމާ އެބަޖެހޭ މިކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ގާޫނނީ ލަފާ ހޯދަން. ސުޕްރީމް 

ވަނަ މާްއދާގައި މި ބުނާ ހާލަތްތަކަކީ  128ކޯޓުން ލަފައެއް ވެސް ހޯދިދާނެ މި މަޖިލީހަުށް. އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އާ ފުުށުއަރާތޯ. މި ކަންކަން އެބަޖެހޭ ކަުށަވަުރކުރަން. ޙަޤީަޤތުގައި ަރއްޔިތުްނގެ ތެޭރގަިއ  2009/9ކޮބައިތޯ. އެ ގާނޫނާއި 

ކަުްށ މަޞްލަޙަތު ގެއްލޭ. އަދި ރާްއޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެްއ ސިާޔސީ ޕާޓީ ނުވަތަ އެންމެ ބޮުޑ ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ވެރިއަ

ހުންނަ ބޭފުޅެއްގެ ކިބައިން ިމކަން ނިގުޅޭ ފަދަ ހާލަތުތަކެްއ އައިމާ އެ ފަރާތްތަކުން އެަކމަުށް އިންކާރުކުރާ ކަމަުށް ވަީނ 

ވިްއޔާ އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ފުން ނަޒަރަކުން އެބަޖެހޭ ވިސްނަން. އެއީ މާދަމާ މިކަން ދިމާވާނީ މިއަދުގެ 

ވުން ެއކަުށީގެްނވޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަމަކީ މިައދު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ކަަމުށް ވެސް 

މެންބަރުން ވެސް ފުންކޮުށް ިވސްނާވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ ަކމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ެދެކން. އެހެންވީމާ، ގާނޫނުތަކަުށް 

ަގއި މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާވަރަުށް ވުރެ އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުގެންނައިރު މިކަހަލަ މުހިއްމު ޚައްސާސް މައްސަލަތަކު

ފުންކޮުށް ވިސްާނވަަޑއިގަންަނަވންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން. މިއީ އެންމެ ރަނަގޅަުްށ ކުރެވޭ ކަމެއްތޯ. މިއީ 

މުސްތަޤުބަލަުށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އެޅޭ ކޮންކަހަލަ ފިޔަަވޅެއްތޯ. ިމކަމާ ދޭެތރޭގަިއ ވެްސ ފުރިހަމައަުށް 

ރިޢާޔަތްކުރަްއވަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު އެއްެވސް މައްސަލަެއްއ ނެތް، މި ގާނޫނުގައި މި އިނާޔަތް މި ކަނޑާލެވެނީ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮުށްފަިއވާ މިންވަރަުށް، ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ޮގތަުށް، ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ރޫހާ  128ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ސަލައެއް. އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީކީ ފަހަރެއްގައި ވެސް ރައީސް ނަޝީދަުްށ އެްއގޮތަުށް ކަމަުށް ވާނަމަ. އެައކު ނެތް މައް

ފުޅަކަުށް މި އިނާޔަތް އުިނވާތީ ެއކަމާ ަކންބޮޑުެވގެނެއް ނޫން. އެ މަިނކުފާނަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ކުރެްއވި ބޭ

ބޮޑަުށް  ްއވުމެއް އުޅުްއވާ ބޭފުެޅއް. މާވުރެ ާމ ތަނަވަސް ދިރިއުޅު  ވަރަުށް ބޭނުންފުޅުވާ ،ނާޔަތް ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ އި

ޑު މައްސަލައެއް ބޮ ުށް މާ މަނިުކފާނަ އެ ހުރި ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، ލަތްަތއް ވެސްވަސީ، އާމްދަނީ ވެސް ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ

މަނިކުފާނު  ވެސް އެދައްކަނީ. އެްއގޮތަކަުށް  ވާތީ އަުޅގަނޑުެމން މި ވާހަކަ މި އުސޫލީ މައްސަލަައކަުށްނޫން މިއީ. އެކަމަކު 

މަނިކުފާނު ވެސް ކަންބޮޑެއް  ނެއް ވެސް ނޫން. ަކންބޮޑުވާތީެއއް ެވސް ނޫން. އެންދެރަވެގެ ިނވާތީ އެކަމާފައިސާކޮެޅއް އު

މަނިކުފާނުގެ  ބޮޑު އެްއޗެއް ވެސް ނޫން އެ ނުވޭ. އަުޅގަނޑުމެން ެވސް ަކންބޮޑެއް ނުވަން. އަދި މި ަފއިސާައކީ އެހާ



15 

 

އުސޫލީ މައްސަަލއިަގއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރެްއިވ  އެހެންނަމަވެސް،ނަވަްސަކމަުށް ބަލާއިރު. ހައިސިއްޔަާތއި މާލީ ތަ

 ޤާނޫނުއަާސސީ... ފުޅަކަުށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤާއި އިނާޔަތްތައްބޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނީ ވިލުއަރުވަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ރަޝީދަުށް.  ރިޔާޟް

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟްވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ން ގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ބޭނުންވަނީ ބަެއއް ޕީ.ޕީ.އެމް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮުށްލަ

ރި އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން ދެތިން ޕޮއިންޓެއް. ިއއްޒަތްތެ ،. އެހެންނަމަވެސްތިބީ  ވެސް ފުރުޞަތަުށް އެދިފައި

ދިޔަ މަރަދޫ ނޭނގެ. ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުންކަން ތަންކޮެޅއް ފަސޭހަވާނެ މެންބަރުންނަުށް މި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަުށް

ރަނަގޅު  ވަނަ މާއްދާަގއި؛ 128ނުއަސާސީގެ ކަން ކުރަްނޖެހެނީ ޤާނޫމި ،ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުެވއްޖެ

ލާަނން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގޮތް އަުޅގަނޑު ދަންނަަވއި ވަނަ މާއްދާަގއި އޮންނަ 128ޤާނޫނުއަސާީސގެ  .ވާހަކަެއއް

ރަުށު ތައުފީޤު ކިޔާ މީހެއް އުޅޭނެ. މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކު ކުުްށވެިރނުވެ، ވަރަުށް ސާފުވާހަަކެއއް. މަޑިފުުށީ، އަުޅގަނޑުމެން 

ވަރަުށް ސާފު ވާހަކަެއކޭ. އެކަހަލަ ވާހަކަެއްއ މިއީ. މިީއ ވަރަުްށ ސާފު ާވހަކައެއް. ކުުްށވެރިނުެވ، އޭނަ  ،އޭނަ ބުނާނެ

ވަނަ މާއްާދގަިއ  128ކުުށްވެިރވެއްޖެކަން ކަނޑަައޅަިއފި. ދެން ބޭރަުށް ދިޔަކަސް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ުށް އޭަނގެ ދައްކަނީ. އެ ކު ގޮތް ިމއީ. ކުުްށވެރިނުެވ، އޭނަ ވެިރކަމުަގއި ހުރިއިރު އޭނަ ކުރި ކުުެށއްގެ ވާހަކަ މި  ތްއޮ

މި ޤާނޫނުއަސާީސ  ،ނޫނެއް ނެތަސްއޮތީ. އެހެންވީމާ، ދޭކަުށްނުޖެހޭ. ގާ މައްޗަުށް ސާބިުތވިކަން ކޯޓުްނ ނިންމާފައި މި

 އެހެން މީހަުކ ައަޔސް ދޭކަުށްނުޖެހޭ. އަނެްއކާ ހޭ. އަދި އޭނަެއއް ނޫން އަދިނުޖެހާ ހިނދަކު ެވސް އޭނައަުްށ ދޭކަުށްއޮތް

ގައި ބަެއއް އި. ނޭނގިގެން މިތާޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީަގއި ވެްސ އުޅުްއވި ބޭފުޅެކޭ އެއީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދިއިރުގަ

ކަމެއް ނެތްތާ.  ެއއީ. ެއކަމަކު ދެން ކުރާނެ ހުންނަ ސިފައެއް އެމް.ޑީ.ީޕގައި؛ މީހުންނަުށް އޮޅުވާލަން ވާހަކަެދއްކުމަކީ ވަރަުށް

ގޮތުން ވާހަކަދެްއކެވި ަބއެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ބަެއއް ޕޮއިންޓުތަަކކަުްށ  ބެހޭ ކަންތަކާ މި ؛ދެން ބައެއް

ތްތެރި މެންބަރަކު ޖެހިލާނަން. އެވެސް ހަމަ ދެންމެގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ާޕޓީއަުށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންަނވާ އިްއޒަ

 ނުވާ ސަބަބުގެ ވާހަކަ މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް މިނިވަންޚިލާފަުށް ކުރެއްވި ކަންތައްަތއް. މި ކުރަްއވައިިފ، ގާނޫނާފާހަގަ

މީހުންނަުށް މިނިވަންވި  ީމހުންނަުށް މިހާތަނަުށް އުފެދުނު ކޮމިޝަންތަކުގެ ތެރޭން ހަމައެަކނި މި ބޭފުޅުން ދެއްކެިވއިުރގައި މި

ދިޔަީއ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން އެަކނި. ކީްއވެތޯ؟ ފުއާދު ކިާޔ ނަުށް ފާހަގަކުރެިވގެންގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުެމން ގެއްތަނެ

ބުާނ  ތަެކއް ހަދައިގެން ރިާޔސީ އިންތިޚާބުގައި އެފާރޫޤު ކިޔާ މީހަކާ ފޭކު އައި.ޑީާކޑު، މަނިކު ކިޔާ މީހަކާއި  ،މީހަކާއި
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 ޑީ ާކޑާއި ަވގު ޑޮިކުއމެންޓްސް ހަދައިގެން އެކަން ުކރީ. ެއއޮތީ ކޯޓުން ނިންމާފަ.ހާސް ވޯޓު ހޯދީ ވަގު ައއި. 5ަލއްކަ  1

މަރުވެފައި  ،ނެތް އޮތީ އެކަން. އަދި ދުނިޔޭގައި އޮތީ ނިންމާފައި އެ ޕްރީމް ކޯޓުން އެވަރަުށް ސާފު ވާހަކައެއް މިއީ. ސު

ދަންނަވަނީ.  މީހުން އަރައި ެދއްކީމަ ިމނިވަންާވވަރު މި ލައިގެން. ދެން ިމކަހަލަ ވާހަކަ މިބި މީހުންގެ ނަމުގައި ވެސް ޯވޓުތި

 ޚިލާފުވީ ކަމެއް މި  ން މިއަދު ރައީސް ޔާމީން ގާނޫނާމި ސަރުކާރުލާފުަށް ކަންތައްތައް ކުރި ވާހަކަ. ޚި ދެން ގާނޫނާ

ޚިލާފުަށް  ނާމީހުން ގާނޫ ކިޔާަފއި ިކއިދާެނ މި 5، 4، 3، 2، 1އަުޅގަނޑުމެން  މީހުންނަކަުށް ނުދެއްކުނު. އެަކމަކު

؛ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟ ޖޭ.އެސް.ސީ ބަންދުކުރި މައްސަލަ އީމި ތައް. ސުޕްރީމް ކޯޓު ތަޅުއެޅުވި މައްސަލަ؛ކޮުށްފައި ހުރި ކަން

ކަންތައް މިއީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟  މި މެއްތޯ؟ މާލޭ ހުޅަނގު ފަރާތުން ގާނޫނާ ޚިލާފުަށް ބިން ވިއްކި މައްސަަލ؛ކަ ހުއްދަ

ކޮުށްގެން މެނުވީ ކަނޑަެއިޅގެން އެަބއޮތް ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ފާސް ނަގަން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ޑޮލަރު 27 އެއަރޕޯޓުން

އެކަން ކޮުށްފައި އެަބއޮތް. މަދުތޯ؟ ޤާސިމު އިބްރާހީމް ހައްޔަރުކުރެްއވީ. ަރއީްސ  ،ބުނެފައި އެްއވެސް ޓެްކސެއް ނުެނގޭނޭ

އޮތީ ކޯޓުތަކުން ނިްނމާފައި ހުރި ނިންމުންތައް،  ކަމަުށް އެ ކުރިޚިލާފަުށް ހައްޔަރު ޔާމީން ހައްޔަރުކުރެްއވީ. ގާޫނނާ

ރުކޮުށްފައި ބެހެއްޓީ މި ގާނޫނާ އެއްގޮތަުށްތޯ؟ އެހެންވީާމ، ޤާޟީ ގެންގޮސް ހަްއޔަهللا ޙުކުމްތައް އެހެރީ. ކޮބައިތޯ؟ ޢަބްދު

މެްނ މިތާ ބުނެވޭއިުރގައި އަުޅގަނޑުކަމެއް ަކމަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ޚިލާފަުށް ކަންތައްތަކެްއ ކުރީމަ އެއީ ނުކުރާ ނޫނާގާ

ކަމުަށް  މީހަކު ކުުށެއް ކޮުށްފި ބަލަންވީ މިކަން ނިންމަނީ ކޮންފަރާތަކުންތޯ؟ އަުޅގަނޑުެމން ފުރަތަމަ ؟ބޫލުނުކުރަންތޯގަ

ސް މުވަްއޒަފުންެގ ކަމަުށް ނިންމާފަ. ސިވިލް ސަރވި ކަންކަން ކުރި އޮތީ މި ނިންމަނީ ޝަރުޢީ ކޯޓުން. ކޯޓުތަކުން މި

މީހުން ކިޔާއިރުަގއި ނުދީ  މިލިއަން ުރފިޔާގެ ނުދީ މިއަދު ރައްޔިުތންނަުށް ހެޔޮއެދޭ ބައެކޭ މި  400 ،ރަމުސާ

ހުން ރައީސް ވަޙީދުގެ ވެރިކަާމއި ރަީއސް ފަ ަސރުކާރު ވެްއޓުނު ؛ގޮތް ފަހުން އެކަންތައް ކުރި އެންމެ ،ހިފަހައްޓައިގެން

 އޮތީ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނަުށް ނިންމާފައި އެ ،އޮތީ ރު އެގެ ވެރިކަުމގެ ތެރޭގަިއ އެ ފައިސާ ދީ މިހާޔާމީން

ގެ ސަރުކާުރ. މިކަމަުށް އްމީދީ ސަުރކާރަކީ ަރއީސް ޔާމީންކަންކަން ގެނެސްދޭ އެންމެ އު މިއުފާވެރިކަާމއި ހިތްހަމަޖެހުމާ، 

ދާ ކާމިޔާބީތަުކގެ  މި ދު ހޯަދމުން. މި ސަުރކާރުން މިއަވާހަަކއެއް ނޫން މި ދައްކަީނެއއްކަހަލަ  ކެތްކުރެވޭމީހުންނަުށް  މި

ރޭކޮުށްލުުމގެ ފުރުޞަތެއް ދެނެއް ނުލިބޭނެ. އެކަން މި  ގައިވެރިކަުމގެ ދާނު ހަކު ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ދެންސަބަބުން ދުވަ

ކު ވެސް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މި ޤަުއމުގެ ވެރިކަން ދުވަހަهللا ގޮަތކީ.  އުޅޭއީ ވެގެން ެވއްޖެ. މިވެ ޔަޤީންމީހުންނަުށް ކަުށަވަރު

ލާނަން. މުން އަޅުގަނޑު ވާހަކަކޮޅު ނިންމައިއެމް.ޑީ.ޕީައކަުށް ނުލިބޭނެ. އެަކން އެ ޔަޤީންކަން ދިވެހި ަރްއޔިތުންނަުށް ދެ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސިކުންތު. އަުޅގަނޑު  49ގޮތުން އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ބާީކ  ފައިވާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަގުތު މިހާރު ހިނގާ

 ފަހުމީއަުށް.  އިމްތިޔާޒު އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މިހާރު ފުރުޞަތު މި



17 

 

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނުންވަނީ ޔާމީން ދަންނަވާލަން ބޭ މެންއަުޅގަނޑު ސިކުންތުން ވާހަކަަދއްކާނީ؟ 49 ކިހިނެްއތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅުގަނޑު ތަކުރާުރކޮުށް  ން ވެސް މި ވާހަކަދައްކަނީގެ މި ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވެވަަޑއިގަންަނވާ ބޭބޭފުޅުޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ފަދަ  ކޮންކްރީޓު ފާރުތަކާއި ތިހިރަ މޭޒުތައް ފަދައިން އިންސާނުންނަކަުށެއް ނޫނޭ. މިހިރަ އަޅާފައި ހުންނަ ދަންނަވާ

ސައްކަްތކުރާ ކުރަން މަާވހަކަތަކެއް ނޫން. ޤައުމުތައް ިމނިވަން އެްއޗެއްސަުށް. އިންސާނީ ބުއްިދއަކަުށް އަާމޒުކޮުްށގެން ދައްކާ

ގަނޑުމެންނަުށް ސާފުވޭ. މާޔަތަކަުށެއް ނޫން. އެކަން ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް އަޅުހި، ނާޔަތަކަުށްމީހުން މަސައްކަތްކުރަނީކީ ލިބޭ އި

ޓަުށް ކޮުށްފައިާވ ޝަރީޢަތެްއކަން މިއީ ބަތްތައް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީުދގެ މަްއޗަުށް ކޮުށްފަިއވާ ަޝރީޢަތަކީ 

އެނގޭ. މުޅި ދުިނޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުަތކުން،  ބަސްތައް އެތުރިފަިއވާ ގޮތުން ވެސް އެބަަސގާފަތުަގއި  އަޅުގަނޑުމެންގެ

 ކުރުމުގެ މަސައްކަްތ،ޝަރީޢަތެކޭ. ޤައުމެއް މިނިވަން ފުން ކޮުށްފައިވާބުނަނީ މިއީ ނާއިންސާ މި ހުރިހާ ޤައުމުތަކުން

 ކަހަލަ... ަވގަކު އަިއސްގެން ކުރާ ގ25ެތް ކުރަްއވާ ބޭފުޅަކަުށް %ކުރުމުގެ މަސަްއކަޤައުމެްއގެ ރައްޔިަތކު މިނިވަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  ބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެން

 ދީދީއަުށް. އިބްރާހީމް

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ާތއި ރައްކާތެިރކަމާ ޔަނާމީހަކަުށް ދެވޭ އިަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްަފއިވާ ) 2009/9ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ގެންނެވުމަުްށ  ުށް މިގެެނވުނު އިޞްލާޙަުށް ައޅުގަނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރަން. އަދި މި އިޞްލާޙުބެހޭ ބިލު( އަ

ކަމަުށް ޓަކައި ވެްސ  ގޮތުގެ ުފރިހަމަ މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީން މި މަސައްކަތް ކޮުށް ނިންމެވި 7ކޮުށްެދއްވި ޓަކައި މަސަްއކަތް

ރިއްޔާކަން ކޮުށްފައިާވ ންނަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ވެސް ަދންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫއެ މެންބަރު

 128ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ޖެހުނީތަނަުށް ހުުށަހަޅަން ގެންނަން މި ބެހޭ ބިލެއް ނާޔަތާއި ރަްއކާތެިރކަން ދިނުމާމީހަކަުށް އި

ނާޔަތާއި ރައްާކތެރިކަން ކުރީގެ ރަީއސްކަްނ ން ކޮުށްފަިއވާ މީހަކަުށް ލިބިދޭ އިވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަ

އީ ބެލުމެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔަުށް މިހާރު ޙައްޤުތޯ ނޫންތޯ ބަލާކޮުށްފައިާވ ގ. ކެނެރީެގ މުޙަްއމަދު ނަޝީދަ

ތާއި ނާޔައި. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅާއަުށް މި މައްސަލަަތއް ނޫނުތަކަުށް އަަރއިގެންަފއިވާގާ ،ޚިލާފުވެ ނޫނުތަކާގާއެތައް ބަިއވަރު 

ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ޝައްުކކުރަން. މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖިނާޢީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު  ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެކަމާ

ނީ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ޙުކުމެއް ވަ  މަނިުކފާނުގެ ދައުރުގެ ތެރޭަގއި ވަގަުށް ނެގި މައްސަލައެްއގައި މި އެ ،ހިފައި ހައްޔަރުކޮުށް
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ސީގެ އަހަރަުށް ޖަލަުށް ލެވިފަ. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނުއަސާ 13ކުރުމަުށް ޓަކައި ޛުނިކުފާނު ވަނީ އެ ޙުކުމް ތަންފީމަ އެ ،ކޮުށް

ންނަުށް ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެ ނުދާނެމަނިކުފާނަުށް ލިބިގެން ތާއި ރަްއކާތެރިަކން އެނާޔައިލިެބންޖެހޭ ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން  128

ދުނިޭޔގެ ެއްއވެސް ަޤއުމެްއގަިއ ވެިރކަން  .ގެނެވުނީ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް އިޞްލާޙު މިނޫނަުށް ގާބޫލުކުެރވޭތީވެ ިމ ގަ

ުށް ދައުލަތުްނ ކަމީހުންނަ ން އެކަންތައްތަްއ ކޮުްށގެ މިކަހަލަ ،ނެބާަވތުގެ ކުުށްަތކަުށް އަަރިއގަ ކޮުށްފައިާވ މީހުންނަުށް މި

ން އެބަދޭ ހަމަ ބައެއް މުހިއްމު ނެތް. ޭއގެތެޭރގައި ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެ އްިރކަން ދީފައެނާޔަތާއި ަރއްކާތެއި

މީހުންނަުށް ލިބިދޭ  ފަހަުށް އެ ގެނުގައި ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައި ނާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަން ލިިބދޭ މީސްމީހުން ޖަރުމައި

ގެ ދަުށު ނޫން. ވެރިން އްހަމަ ވެރިްނނެ އީގެންިދަޔ މައްސަލަ. އެނާޔަތާއި ަރއްކާތެިރކަން އެަބއިމީހުން އަތުން ނިގުޅިއި

 ނާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަާމއި އެއި މީހުންނަުށް  . އެީމހުން ތިބިޔަތާިއ ރައްކާތެިރކަން ލިބޭ މީސްނާއިވެސް  އިފެންވަރުގަ 

މެންނަުށް ފެނިގެންދިޔަ. ތަން ައޅުަގނޑު ދިޔަހުރިހާ އެްއޗެްއ ކެނޑިގެން މީހުންގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ެމޑެލްތަކާއި މި

 ވާލުކުރީމާ ހަ  އްތަޅުންތަކަކަުށް ވެސް މަޤާމުޫނނިއްޔާ އެހެން ބޭފު ،ކުރަން ަރއީަސކަުށްމާ، އެއީ އެ ޤައުމެްއގެ ވެރިކަންއެހެންވީ

ބިދޭ ރަްއޔިތުންނަުށް ލި ،ރަްއޔިތުންނަުށް އަނިާޔކޮުށް ،އެ މަޤާމުގެ ނާޖާިއޒު ފައިދާ ަނގަިއގެން ރަްއޔިތުންނަުށް އަނިާޔވެރިވެ 

ޮއންނާނެ ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑު  ނާޔަތެއްއިުގޅަިއގެންިފއްޔާ ލިބިދޭންޖެހޭ އެ ަޙއްޤުތައް ނި ،މުހިއްމު ޙައްޤުތަކަުށް އަަރއިގަނެ 

މި ބިުލ މިހާރު ޕީ.ޕީ.އެމުން ހުުށަހަޅަިއގެން  ،ގޮެތްއގައި ފާަހގަކޮުށްލަން ބޫލެއް ުނކުރަން. ައޅުގަނޑު ޚާއްޞަ ގަ

ކުުެށްއ  އިރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ދައުރުގަ ކުާރއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި އްކަތްއަޅުގަނޑުމެން މި ބިލަުށް މަސަ

އްޔާ އްޖެ ން ވެސް މިަކހަލަ ކުުށެއް ސާބިތުވެމަނިކުފާނުެގ ވެރިކަމުގެ ފަހު މަނިކުފާނުގެ މައްޗަުށް އެ ނޫނީ އެ ،ކޮުށްފިއްޔާ 

އްކާތެިރކަން ލިބިގެންުނދާކަމީ ކަނޑައެިޅގެން އެނގޭ ނާޔަތާއި ރައިމަ މި ބިލުގެ ދަުށުން ލިބެންޖެހޭ ވެސް ހަ ުށްއެމަނިކުފާނަ

ކަމަކީ މިއީ. ައޅުގަނޑުމެްނގެ  ުކރަނީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤާބިލު ކަމެއް. އެކަން އެނިގއެނގި ިތބެ އަުޅގަނޑުމެން މިކަން މި 

ރި އިްއޒަތްތެ ައޅުގަނޑުމެންގެ އި،ޭރގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ނުބަލަދައުރުތަކުަގއި ައޅުގަނޑުމެންެގ މަސައްކަތުގެ ތެ

ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަުށް ަޓކައި މުސްތަޤުބަލަުށް ދިވެިހ  އި،ނާޔަތަކަުށް ެވސް ނުވިްސނައިޖެހޭ ލިބެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް 

މި ބިލުތައް މަޖިލީހުން  ،ރައްޔިތުންނަުށް އެިޅގެންދާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި މިކަހަލަ އިޞްލާޙުތައް ގެނެވި

އަޅުގަނޑުމެން ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރަން މި ބިލަުށް. ދެންމެ  އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްދަނީ.  ގެން މިފާސްކުރެވި 

ކުރީގެ ަރއީސް  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް އެ ފާހަގަކުރެްއވީ

ނޭދެވޭ އަދި ނޭްއގާނީ ޢަމަލުތައް. ޭއގެތެރޭަގިއ ހަމަ ބައެއް ކަންތައްަތއް ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމގައި ކޮުށްަފއި ހުރި 

މަނިކުފާނު  އެާއއެްއކޮުށް އެ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ވެސް ކޮުށްފައި އެބަހުރި. ހަމަ ދީނާ ކަނޑައެިޅގެން ފާޅުަގއި އިސްާލމް

ހަމަ ކަނޑަެއޅިގެން ވިދާުޅވެފައި އެބައޮްތ މަނިކުފާނު ވެރިކަމުގައި ިދވެހި ރައްޔިތުން ަތފާތުކުރައްވާފަ.  އެބަހުރި އެ

ނޫން ވެއްޖެްއޔާ ތިމަންނާ  ތިމަންނާ ޕާޓީ މީހެއް  ،ތިމަންނާމެން ޕާޓީ މީހުންނުަށް ބޭނުންވާ ކަންތައް ކޮުށްެދްއވާފައި

 ،ލަފާއަުތގެ މުލައްދަނީޑގެ ބާރު. މިހެން ވެސް ވިދާުޅވެފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ނު ގެ ލާނަމޭ ތިމަންނާއިދައްކަ
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ޚިލާފަުށް ކަންތައްތައް ކޮުށްފަިއވާ  ނޫނާގާކަުމަގއި ހުންނަވަިއގެން އަދި ވެރި، ހުންނަުށްކޮުށްފައި ތިިބ މީޖައްބާރު ވެރިކަން 

 ،ކަމަުށް އޭރު ވެސް ވަނީ ސާިބތުވެފަ. އެއީ ާރއްޖޭގެ ޝަރުީޢ ނިޒާމުތަކުގެ ތެރޭން ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

ޤްވާމީ ެއކިެއކި ފަރާތްތަކުން އެކިެއކި ޖަމުޢިއްޔާތަކުްނ ޖިނާޢީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޕްރީމް ކޯޓުން ބައިނަލްއައަދި ސު

ން ވެސް އެކަ ކޮުށްލުމަުށް އަމުުރކޮުށްކޮުށް ހުއްޓާމަނިކުފާނު ވަގުތުން ދޫ  ޚިލާފަުށް ކަމަުށް އެ ނޫނާގާވަނީ  ހައްޔަރުކޮުށްފައި

 ގެއިީދއެއް ގަދިންއިރު ވެްސ ފަނޑިޔާރު ވަނީ ނު އިސްތިޢުފާމަނިކުފާ  ގޮސް އެހިަފހައްޓަިއގެން ދޫކުނުރައްވާ ހަމަ އެގޮތަުށް

މަނިކުފާނުަށް  ގޮތުަގއި ހައްޔަުރކުރެވިފަ. އެެހންވީމާ، މިއީ ވަރަުށް ނުރައްކާެތރިކަމެއް މި ކުރެއްވީ. މިކަމުގެ ޙައްޤު އަދަބު އެ

ންވީމާ، މިއަދު އެ ޙުކުމް ފަ. ެއހެދެއްވާކޮުށް އަދަބުވަީނ ޙުކުމް ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން އެލިބެންޖެހޭނެ. އެ އަދަބު މިހާރު 

ތިބި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނުަށް  ޖެހެންޏާ ޖަލުތަކުގައި މި ނާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަްނ ދޭންއިދާއިރު ވެްސ މި ކުރެވެމުންޛުތަންފީ

މަުށް ނާޔަތާއި ރަްއކާތެރިަކން ލިބެންޖެހޭނެ. އޭގެތެރޭގަިއ ހަމަ އެބަތިބި ހަމަ ޤައުއިދިވެހި ަދއުލަތުން ލިބެންޖެހޭ  ވެސް

ނާޔަތާއި ަރއްކާތެިރކަން އިވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް މި ޚިދުމަތްކޮުށްފައި ތިބި ހަމަ ނުލާހިކު ރަނގަޅު މީސްމީހުން. އެެހން

ރައްޔިތުންނަުށް  ،ކުރާ މަސައްކަތަކީ ަޤއުމަުށް ފައިދާހުރި އަުޅގަނޑުމެން މި ،ލިބެންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުގެ ާވހަކައަކީ 

ދެްއަވއިގެްނ، ބާރުލުންހާ މެންބަރުން ވެސް އެއްކަންތަްއތަކަުށް ހުރި . އެހެންވީމާ، މިއްތަކޭފައިދާހުރި މުހިއްމު ކަންތަ

ރިހާ ރާ ހުކުވެރިކަން  އިއްޖޭގެ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކުގަ މިއަދުގެ ރައީެސއް ނޫން ހަމައެކަނި މިކަން ދިމާވާނީ. ދިެވހިރާ

ނޫނީ އިމުގެ ތެރޭން ގާބޭފުޅުްނނަުށް  އެ ،ހެންވީމާއެ؛ ުށްނޫނުތަކުގެ ތެރޭން ހަމަ މިގޮތަ ގާބޭފުޅުންނަުށް ވެސް މި 

އެ  އިބޫލުކުރަނީ. އެީއ މުސްތަޤުބަލުގަ ގަނާ ފިަޔވަޅެްއ ަކމަުށް އަުޅގަނޑު ެއޅޭ ވަރަުށް ހަރުދަ ކުރުމަުށް ަޓކައި ވެރިކަން

ުށް އެ ބޭފުޅުްނގެ މަްއޗަ ކުުރމަކީކަންެއއްގޮތަުްށ ވެރި  ނޫނާގާިއ ރައްކާތެިރކަން ބޭނުންވަންޏާ ނާޔަތާއިބޭފުޅުންނަުށް ލިބިދޭ 

ިމ  ،ގަނޑު ަހމަ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްބޭފުޅުންނަުށް އެނގޭ. އެހެްނވީމާ، ައޅު ނޫނުން އެގާ ލާޒިމުކަމެއްކަން މިހާރު މި 

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްާޔ. ކަމަުށް ޓަކައި. ވަރަުށް ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮުށްލީ މި

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރުަށް. 

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ގޮތަުށް މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުަށް  . އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނުޑމެން މި ކޮމިޓީން ނިންމެވިޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

މި ވާހަކަތައް  ،ލާނީ އިދިޮކުޅ ޕާޓީއަުށް ނިސްބަތްވެލައްވާ ެމންބަރުންނަުށްއިދަންނަވަ ންދާއިރުގައި އަުޅގަނޑުބަހުސްކުރަމު

އަރާ. އަުޅގަނޑު މިހެން އޭ ައޅުގަނުޑ ހަމަ ހިތަުށްދައްކަާވއިުރގައި ހަމަ މީަގއި ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ެއއްެޗއް ފަުހމުނުވަނީބާ
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 ދެއްވަމުން ވިދާުޅވެފަިއ ވަނީ، ވަރަުށް ފާުޅކަން ބޮޑު މުަޙއްމަދު ނަޝީދު ިއސްތިޢުފާ، ދަންނަވާލީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް މި

ިދވެހި  އިދިވެހި ޤައުމަުށާ ،ނަމަ އަުޅގަނޑު މި މަޤާމުަގއި އިތުރަުށް ހުރެއްޖެ ،ގޮތެްއގަިއ މީޑިާއގެ ކުރިމަީތަގއި

ހިސާބުން  ދެއްވަނީ. ދެން މި މަނިކުފާނު ރައީސްކަމުން އިސްތިޢުފާ މިރަުށް ެގއްުލންވެދާނެތީއޭ ތިމަންރައްޔިތުންނަުށް އިތު

ވެލާނަން ނަ މާއްާދައުށް އަޅުގަނޑު ރުޖޫޢަވަ 128ކަާޅއި ހުދުން ލިޔެފައި މިވާ ފެހި ޤާނޫނުައސާސީަގއި  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

 މަތީން މަޤާމުން ވަކިވެއްޖެ  ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ނުވެމަޤާމުގަިއ ހުރި މީހަކު ުކުށްވެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އިނގޭތޯ.

ކޮުށްފަިއވާ މީހަކަުށް ދޭންޖެހޭ އިއްޒަތާއި ޤަދަރާއި އެަކުށީގެންވާ ފަދަ ރައްކާތެރިކަާމއި  ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިކަން ،ނަމަ

މީގައި  ތޯއްކިހިނެ ،ވެރިނުވެ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކުުށް . އް އެ މީހަކަުށް ޙައްުޤވާނެއޭތަނާޔަތްއިނާޔަތްތަކާއި އެހެނިހެން އިލީ މާ

އަުޅގަނޑު އިތުރަުށް މި މަޤާމުގައި ދެން ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  ުށް އައީ ވާހަކަިއގެ މެދުތެރެއިްނ،ލައަކަދަންނަވާނީ ފުރަތަމަ ޖުމު

އުމަުްށ އިތުރަުށް ެގއްލުންވެދާނެތީ ޤަދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށާއި ިދވެހި  ،ކަުމގައި ދެމިހުރެއްޖެ ނަމަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވެރިކަން ހަވާލުކުރެްއވެވީ ރަްއޔިތުންނަުށް  ރައްޔިތުްނ އެ މަނިކުފާނާ  އިސްތިޢުފާދެއްވާަފއި ވަަޑއިގެްނނެވި ވާހަކަ. ދިވެހި

މިއީ ވިސްނާލަންޖެހޭ އެއްެޗއް. އަދި މިާއއެކުެއީކގައިހެްނ  .ްއޒަތްތެރި ރައީސް ގެއްލުންދެތޯއޭ އަުޅގަނުޑގެ ސުވާލަކީ. އި

ކަމެްއ  ނޫނުއަސާސީގެ އެންމެ ހަމައެކަނި މާއްދާއަކަުށް ބަލާފައި އެޤާނޑުމެން ރިޢާޔަތްކޮުށްލަންޖެހޭނެ އަޅުގަ

ނޫނުއަާސސީެގ ޤާކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަބަބަ ނުކުރެވޭނެ .ނުކުރެވޭނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފައިނަލެއް 

 .އިނގޭތޯ އި ވިސްނާލަންޖެހޭ ތަންކޮޅުކޮޅުވަނަ މާއްާދގައި ވެސް ޮއންނާނެ މީގަ 107ވަނަ ބާބުަގއި  4

ގެ ަދއުރެްއގެ ގޮތުަގއި ިދވެހި ރަްއޔިުތން ކޮންމެ ބޭފުޅަކާ ވެސް އަހަރު 5ރިއްޔާކަުމގެ ަދއުރަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫ

ނައިބު ރައީސަުްށ  ނޫނީ ދުނިޔޭން ނެތިގޮސްގެން ،ޒުރުވެރިވެގެން ޢުބޭފުޅާ  އެން ހަާވލުކުރަނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަ

ެވސް  އްވަންޏާ ރިޔާސީ ދައުރެއް ގުނާކަުށެ ްއޔާ ނައިބު ރައީސަކަުށް ވެސް ދެ އަހަރު ނުލިބޭ ކަމަުށްއްސިވެރިކަން ގޮ 

ވީ ިރޔާސީ ަދއުރެްއ އަލުން ނުފެުށުނު ކަމުަގއި ނުފެުށޭ. މީގައި ވަރަުށް އިސްިތސްނާ އިނގޭތޯ. ވަޙީދު ވެިރަކންކުރެއްވެ 

ލަތުގައި. މިއީ ވަރަުށް ސާުފ ހާވެރިކަން ދޫކޮުށްލެްއވީ ކުުށްވެިރ އިނާޔަތް ލިބެން ޙައްޤު. އެކަމަުކ ނަޝީދު  ،ވިޔަސް 

ން ތާަނ ައކުރު ،ވަރަުށް ބަޔާންކޮުށްދީަފއި އޮތް ެއްއޗެްއ މިއީ އިނޭގތޯ. ދިވެހި އެްއޗެއް. ުކޑަކުދިންނަުށް ެވްސ އެނގޭ 

ލާސާތަކެއް ާރވާކަުށެއް ޚުފައި ކޮންމެހެން މީގައި ިއތުރު އޮތީ. ީމގައި އިުތރަކަުށް މީގައި ބަހަނާތަެކއް ަދއްކާ ލިޔެފައި މި

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ، ުށްފައި އޮތް އެްއޗެއް. އެހެންީވމާއިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ބަޔާންކޮ  ނުޖެހޭ

ކޮުށްަފއިވާ އެހެނިހެން މާއްދާތަކުގެ ބާބުގައި ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ހަމައެކަނި އެންމެ މާއްދާއަކަުށް ނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންޤާ

ކަަމކުަށް  ަގއި ެދއްކުމަކީ އެީއ އަދި އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތްފްލޯ ތެރޭގައި، ެޗމްބަރ ެއއްރިޢާޔަތްކޮުށްފައި ވާހަކަ

އެކަުީށގެންވާ ގޮތަުށް ނިންމަވާފަިއވާ ނިންމެވުމެއް. ކޮމިޓީ  މިީއ ހަމަ ވަަރުށް، ނުކުރާނަްނ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް

ރިވަން. އަޅުގަނޑު ޝުކުުރވެ އަދި މިވަރުގެ ދުރުިވސްނޭ ބަޔަކު ތިއްބެވީތީ ވެސް  ރުޙަލާގައި މި މަސައްކަތް ކުރެއްެވވިމަ

ޔަތާިއ ރަްއކާތެރިކަމެްއެގ ެއކީަގިއ ދިރިއުޅުމަުށް ޓަަކއި ދޭ އިނާ އި ޝަރަފުވެިރކަމާއަނެއްާކ އިސްތިޢުފާދެްއަވވާފަ
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އަޅުގަނޑުމެން  މިކަން ކުރީމާ ،ދިވެހި ަގއުމަުށް ގެއްލުްނވަނިވިހާ ކަެމއް ކޮުށް ،ތްކޮުށްޙައުމު ފަޟީޤަބޭނުންހިފައިގެން ދިވެހި 

ގަނޑުމެްނ މިއީ އަޅު  ؟ކީ އެ ބޭފުޅާގެ ކިަބއިން މިއީތޯއެދުމަދިވެހި ަރއްޔިތުން ެއދޭޖެހޭތޯ ޝަރަފުވެރިކަން ދަމަހަްއޓައިދޭން. 

ކަންކަމުަށް  އަޅުގަނޑުމެން މި ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މިހެންވީމާ މެއްތަކު ސުވާލުކޮުށްލަންޖެހޭ ކަމިއަދު ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔި

 ؛އެކީަގއި މި ހުރިހާ އެ ބޭފުޅެއްގެ ކިަބއިން މިކަންކަން ނުފެނުމަުށް އެދޭތީވެ އަޅުގަނޑުމެން އާދޭހާ ،ލާޙުތައް ގެނެސް ޞްއި

ވާހަކަތައް މި ދައްކަނީ. ދިވެހި ރައްިޔތުންނެއް ނޭދޭ އެ މަނިކުފާނުގެ ކިބައިން ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ތަކުރާރުކޮުށް މި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުްށފައިވާ ބޭފުޅަކަުށް ވާީތވެ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ބައްރެްއަގއި އަތްފުނާއަޅަމުން ދިވެހިރާއްެޖ 

ފައި ހުންނެވި މުރުކަން ކޮުށްއަ ގެ ވަިލއްޔުލް ދުވެިތވޭ މި ދިވެހިރާއްޖޭފަޟީހަތްކުރަމުން ދުވާއިރުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ލަ

ނޫން ދިވެހިރާއްޭޖެގ ެއއް މަކީ. އެހިތާމަކުރާ ކަމިއަދު ބޭފުޅަކަުށް ވާތީ މިގޮތަުށް ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަވާތީ. ިމއީ ައޅުގަނޑުމެން 

ނެ ގޮތަކީ. އަދި އިާނޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަން ދެީނކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުެރއްވި ބޭފުޅުްނގެ ޢަމަލުތައް ހުްނނަވަންޖެހޭ

ެވރިކަމުން އިސްތިޢުފާދެއްވާފައި ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ައޅުގަނޑު  ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ،ހުރިހާ ގޮތަކަުާށއިވެސް އެ ބޭފުޅުން ހިތު

ވެލަްއވާފައި އަެނއް ދުވަހު ކަމަުށް ވިާދޅު މި މަޤާމުގައި އިތުރަުށް ހުރެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ގެއްލުާމއި ުނރައްކާތެރިކަން އޮތް

ތުހިފާ ބަޔަކު ލަްއވާ ހުރިހާ ދިވެހި ޢަބައިނޫނީ އެ ބޭފުޅުންނަުށް އެ  ،ރައްޔިތުން ެއއްކޮުށް ؟އިބާވަަޑިއގެން ވިދާުޅވީ ކީކޭތޯ ފަ

އުމަުްށ ޤަކުރާ ކޮންމެ ދަރިއަކަުށް އެނގޭނެ ހިއްސު ސަލާމަތުން މަސައްކަތްފަސް ދަރިންނަުށް އޭރުގައި ދުނިޭޔގަިއ ތިބި 

، އި ކޯޓުތަްއ. ކޯޓުތައް ެވސް އަންދަ ތެރޭގައި ހުންނަައކީ ޖުިޑޝަރީބޭސްކަން. މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑޭޓާއް އްދެވީ ކިހިނެހެ

އެންމެ ކުޑަމިނުން ޅަދަރިއެްއގެ އުފަންދުވަުހގެ ސެޓްފިކެްޓ ވެސް ނުލިބުނު ރަުށްރަުށް ހުންނާނެ. މިއީތޯ ރައީސްކަްނ 

ުށް ކަމަ މި ؟ބޭނުންވާ އަްޚލާޤީ މިންގަނޑަކީ އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހި ަރއްޔިތުން ދެކެން  ދާ ބޭފުޅެްއގެ ފަާރތުން ކުރަްއވާފައި

 ...އަުޅގަނޑުމެން އެހެންވީމަ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ؛މެން ބޭނުްނވޭސޮރީއޭ. ައޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބުނެވޭނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތުލުސްދޫއަރުވަނީ  . އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

ޓެްއގެ މައްޗަުށް ވާހަކަދަްއކަމުން މި ގެންދަނީ. ރައީސް. މިއަދު އަުޅގަނޑުެމން ކޮމިޓީ ރިޕޯޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި އާދެ! 

 މެދުގައި ހުރިހާ އެ ބިލަކާ ،އަުށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަުށް އެ ބިލެއް އައިސްމަޖިލީހުގެ ފްލޯ ،ރިޕޯޓަކީ އެއީ  ކޮމިޓީ

މިޓީ މަރުޙަލާއިން ކޮ ،ސްކުރެިވގެން ކޮމިޓީ މަރުޙާލާއަކަުށް ގޮސްހުބަ ،ސްކުރުމަުށް އޮވެގެން ހުމެންބަރުން ވެސް އެ މައްޗަުށް ބަ 

ކުރުމެއް. ޙަޤީޤަތަކީ ކޮމިީޓ ސްކުެރވޭހުެއ ރިޕޯޓުގެ މަްއޗަުށް ބަ ،ގޮތަކަުށް ކަނޑަައޅާ ނިންމައިގެން ެއކަމުގެ ަމއްޗަުށް  ވަކި
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 ،ގޮަތކަުށް ނިމި އޮތީ ަވކި ައުށް އައުމާ ހަމައިން ެއކަން އެ ފްލޯ އިގޮތަކަުށް ނިންމަ މަރުޙަލާއިން އެކަން ެއގޮތަުށް ވަކި

ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.  އެ ބިލަކާ ބެހޭ ،ގޮތުން ބެހޭ ދީ ނުވަތަ އެއާ ލީހުގެ މެންބަރުން އެއަުށް ވޯޓެއްހަމައެކަނި މަޖި

ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަުށް ވޯޓަުްށ  ގޮތުން ދިރާސާކުރެވި ނިމުނު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު ހަމައެކަނި އޮތީ އެ ބިލާ ބެހޭ 

ނާޔަަތކީ އިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ޖެހުނުނާޔަތް ކަނޑާލަންއި ން ބޭނުންވަނީ ކޮންމެ މީހެއްގެ އެހުމޭ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަ

 ވާ ތުަގއި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ޝާމިލުއަދި އޭގެ ޒާ ،އަދި އޭގެ ޒާތުަގއި ރައްޔިުތންނަުށް ،އެއީ ޭއގެ ޒާތުަގއި ދައުލަތަުށް

ފާ އޮންނަ ގޮތަކަުށް ކަނޑާަލންޖެހޭ އެއްޗެޭކ. އަުޅގަނުޑ އި މަންޔާ ގޮތަުށް އެކަުމގެ ލާބަ ވާހުރިހާ ކަމެއް ޝާމިލު  ،ގޮތަުށް

ލަކޮުށް އައިސްފަިއވާ ގާނޫނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މި ގާނޫނަކީ މިއީ އިސްލާޙެއް މި ގާނޫނަކީ މިއީ ޖުމުދަންނަވާނީ 

ުށް އްދާައކައިސްލާެޙއް އެ އައީ ކޮން ބަޔަކާ ބެހޭ ގާޫނނެއްގެ ކޮން މާ، ސްަފއި އޮތް ގާނޫނެއް. އެހެންވީމާއައި

ލާޙުކުރެިވގެން ޞްއި ސްކުރެވޭ މާއްދާހުވުނީ. ބަލާއިުރގައި މިއަދު މި ބައިސްލާޙެއްތޯ ނުވަތަ މާއްާދއެއްތޯ އިތުރުކުރެ ކޮން

އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ެއ ، ގުޅޭގޮތުން. އެހެންވީމާ ްއގެ ދަުށުަގއި އޮތް ާމްއދާއަކާއަންނަނީ އެ ބަޔަކާ ބެހޭ ގާނޫނެ މި

އްތަްއ އެ ގާނޫުނގެ ދެންެވސް އެފަދަ ގާނޫނުތަކުަގއި ހުްނނަ ކަންތަ ފުދޭ.މަ އެކަން އެބަލާެޙއް ެގނައިޞްއި ގާނޫނަކަުށް އެ

ނިންމުމުަށް ގައި ވަކި ގޮތަކަުށް މައްޗަުށް ބަލާފައި މިހާރު ފްލޯ  މި ރިޕޯޓުގެ ، ހުންނާނީ ރަނގަޅަުށޭ. އެހެްނވީމާ މަދަުށަުށް ގެނައި

ދި ކިތަންމެ ވަރަކަުށް އަ. މިތާ ހުރެގެން ގޮތެއް ނިންމާނީއިން ުށް މިއަދު ދެން ފްލޯއޮތުގެ ަމއްޗަކަނޑައަޅާަފއި އޮންނަ 

 .ނިކުްނނާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއުނދަޫގކޮުށް ކަްނތައްތައް ކުިރކަމުަގއި ިވޔަސް އެކަމަކުން ނަތީޖާއެއް ނު އިހަޅޭއްލަވަ 

އޭަނ  ،އަދި ދޭންޖެހެނީ ކީއްެވގެންކަން ،ބަިއކަންލަތަކީ ކޮހާދޭންޖެހޭ ނާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަން އިއަޅުގަނޑުމެން 

ކޮުށްަފއިވާ މީހަކަުށް  ކީއްކޮުްށގެންކަން ައޅުގަނޑުމެްނނަުށް އެބަ އެނގޭ. ޙަޤީޤަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ބާވަތެްއގެ ޖިނާޢީ ކުުށެއް  ނާޔަތަކާއި ރައްކާެތރިކަމެއް ދޭން މި ޖެހެނީ އޭނަ ވެރިކަމުަގއި ހުރިއިުރގައި ެއްއެވސްއިދޭންޖެހޭ 

ްއޔާ. އެހެންކަމުން، އަމިއްލައަުށް އިސްތިޢުފާދިން ނުވަތަ އޭނަ ވެިރކަމުން ހިނގައްޖެނުކޮުށް އޭނަ ވެިރކަމުން ފައިބަިއފިއްޔާ. 

ކޮުށް ހައްދުފަހަނައަާޅ ހިސާބަުށް ދިޔަކަން އޭނަ  ،ކޮުށް ،ކޮުށް ،ކޮުށް  ،މީހަކު އޭނަ ވެރިކަމުަގއި ހުރެ ކުުށްތަކެއް ކޮުށް

ވަންދެން  ދުވަސްއަހަރު 3ނީ ތިމަންނައަުްށ ކުރެވުސާސްކުރެވުނު ހިނދު އޭނަައުށް ގަބޫލުހުއްލައަުށް ވެސް އޭަނއަުށް އި އަމި

އަިދ  ،ނަމަ ކަމުގައި ވަނީތިމަންނަ ދެން އިތުރަުށް ހުރެއްޖެެގއްލުންދެވިއްޖޭ. އުމުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް އަނިާޔކުރެިވއްޖޭ. ޤަ

ފާދީފައި އަނެއް ދުވަހު އިސްތިޢު، ންނުަށް ލިބިގެންދާނޭ. އެހެންވީމާންނަ އަތުން ރައްޔިތުމިއަުށްވުރެ މާ ބޮޑެތި ގެއްލުން ތިމަ

ކިހާ ގެއްލުމެއްތޯ އެ ދިނީ. މިއީ އުމުގައި ހުޅުޖެހީ. ޤަނުބައި ކަމެއް ކުރީ. އެއީ މުޅި  އަނެްއކާ ެއއަުށްވުރެ ޮބޑު އްސަގޮ

އުމަުށް ޤައަނިޔާވެރިަކން. މިއަުށް ކިޔަނީ  އުމަުށް ދިންޤަވަހު އަނެއް ދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުްށފައި ހުރި މީހެއް

އެ އަމާނާތް އޭގެ އަހުލުވެރިންނަުށް އަދާނުޮކުށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމަކީ ިމއަދު  މީހުން. އަމާާނތެއް ހަވާލުކުރީމާ ޚިޔާނާތްތެރިވާ

ދުވަހުގަިއ ުސވާލުކުރެވޭނެ  ގޮތުން އާޚިރަތް  ހަމައެކަނި ސުވާލުނުކޮުްށ ދޫޮކުށްލިކަމުގައި ވީނަމަެވސް ެއަކމަކާ ބެހޭ

ކަންތައްތައް. ަބއެއް ފަރާތްތަަކުށް ހީވަނީ ތިމަންނަ މިއަދު ކޮންމެ ގޮތަކަުށް ޢަމަލުކޮުށްފައި ވެސް ތިމަންނައަކީ ިސޔާީސ 
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މެދުގައި،  ތިމަްނނަ ބުނާ ބަސްތަކާ ،މެދުަގއި ތިމަންނަގެ މައްޗަުށް ތިމަންނަ ކުރާ ކަންތައްތަކާ، އެހެންވީމާ؛ މީހެކޭ

ތަކީ ޔަހޫދީންނާއި މެދުގައި ެއްއވެސް ބާވަތެްއގެ ުސވާލެއް ތިމަންނައަކަުށް ނާންނާނޭ. ޙަޤީޤަ ކުރާ ޢަމަލުތަކާ ތިމަންނަ

ެއކަނި މުސްލިމުންގެ ހިތުގަިއ ޮއވޭ ައބަދުވެސް ތިމަންނަ ނުބައި ަކމެއް ކުާރއިރުަގއި ހަމަ ،ހުރި ތަފާތަކީ މުސްލިމުންނާ

ޒާދެްއވުމުގެ ފަރާތަީކ ނޫންކަން. ތިމަންނަ ކުރާ ހުރިހާ ޢަމަލުތަކަކަުށް ޖަ ސިފައިންފުލުހުންނާއި  ތިމަންނައަުށް ފާރަލާނީ

 ލަތު އޮތްހާޖެހޭކަން. ެއކަމަކު މިއަދުގެ އްގައި ތިމާ ތަޤްވާވެިރވާން އެބަތިމާ ވީ ކޮންމެ ކަމެ، ކަން. އެހެންވީމާތަޢާލާهللا 

ނަުށް ފިލައިގެން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަކީ ވެސް އެއީ އެ މިއަދު ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ،ގޮތުގެ މަްއޗަުށް ބަލާއިުރގައި 

ީދނާއި ސިޔާސަތު ވަިކކޮުށްގެން  ،މީހުންގެ ޒާތުަގއި އެ މީހުންަނުށް ނުފެނިއްޖެއްޔާ ރަނަގޅު ަކމެއްގެ ގޮތުަގއި ސިފަކޮުށް 

ވެްސ  ވަސް ޭއގެ، އިަނއްތާލަ، އިދީން ފޮހެލަ ގެ ވިސްނުމެއް. ބޭނުމަީކ އިސްލާމްމިއީ ޙަޤީޤަުތގައި ޔޫރަޕު އުޅެނީ. މި

ނެރީގޭ މުޙައްމަދު ކެ ތަޢާލާގެ އިރާދަފުޅާއި މިންވަރުފުުޅން އެކަމަކަުށް ފުރުޞަތެއް ނެތް. ގ.هللا ފޮހެލުން. ނަމަވެސް، 

ރީ ބޭނުންކޮުށްގެން ޔަވަސްވާސްީދގެން އެ މީހުންގެ ތި ުއމުތަކަުށް ދަތުރުކޮުށް އެ މީހުންނަުށްޤަ ގެ ބައެއް ނަޝީދު ޔޫރަޕު

އުމު ޤައުމު ހަލާކުކޮުށްލުމަުށް ޓަކަިއ. ޤަނަ މަސަްއަކތްކުރަމުން އެ ދަނީ ލާވަޅުނަަގިއގެން އޭދީގެ ފޮތުން ފިޝްރު ސަލްމާން

ތުން ގޮ އުމު އަޚްލާޤީޤަތުން ހަލާކުކޮުށްލުމަުށް ޓަކަިއ. ގޮ އުމު މާލީޤަތުން ހަލާކުކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި. ގޮ އިޤްތިޞާދީ

 ޓަކައި. މިފަދަ ޒާތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުންގެންދާއިރު ގޮތުން ހަލާކުކޮުށްލުމަުށް އްޙީޞިއުމު ޤަހަލާކުކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި. 

  ...ވެސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ނަންބަރުގެ  3ގެ ވަނަ ާމއްާދގެ )ހ( 75ަގވާއިުދގެ ސްގެ މަރުޙަލާ ނިުމނީ. ހުބަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު މަތީން ދިއް އެ މާއްދާގެ )ުށ( ގަިއވާ ގޮުތގެ ،ދަުށުން

 އިރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްފަިއވާ މީހަކަުށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާ) 2009/9 ގާނޫނު ނަންބަރު ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ަވނަ ކިޔުން އިްއވަން.  3ލާޙުގެނައުމުގެ ބިުލގެ ޞްއިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް އި 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް  ވޯޓުަށް އެހުން 7
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯަޓުށް އެހުން. މި މަސައްކަތް ޮއންނާނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު  ،7 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 .عليكم الملس  اوގަިއ.  1:30

 

https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85
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 ] އަުށް  13:30އިްނ  09:57ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

މުަށް ހުރި ކަންކަ ވޯަޓުށް އެހުމަުށް، 7ދަންފަޅީގެ ަމސައްކަތް ކުިރއަުށްގެންދަން ކަމަުށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު  މި .الس الم عليكم

ިރ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ިއއްޒަތްތެ ދެްއވުމަުށް އިާދރީަވއިއެހުން. ވޯުޓ ރަނގަީބލު ޖައްސަވޯޓަުށް 

މަޤާމުްނ  ކާޑުކޮޅު ގެބަރުންރި މެންއިްއޒަތްތެއެއް ބަ  އަރުވަން.އްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްލަދެޮކުށްބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުމެން

ން. އެދެ ން އްވުދެކޮުށްލަިއޝާރާތް ،ނަމަ ޅޭ މައްސަލަެއއް އުގަނުޑ ދަންނަވާލީ ވެސް. ފާހަގަކުެރވޭީތ އަޅު ބޭރުގަިއ ާވކަން 

 ލާނަން.އި! ވޯޓަުށް ދަންނަވަ އާދެ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 2009/9ރު ނު ނަންބަގާނޫމުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ޢަބްދުއްލަޠީފްދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

ރަްއކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތްތަކާ ބެޭހ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު މްހޫރިއްޔާކަން ކޮުްށފައިވާ މީހަކަުށް ދޭންޖެހޭ )ރައީސުލްޖު

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  ުށް ފާސްކުރެއްވުމާރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތަދިރާސާކުކޮމިޓީން ގެނައުުމގެ ބިލު 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފްދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު   މެންބަރު:ހުުށަހެޅުއްވި 

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   66     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 34      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛  ލަވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު ދެންމެ ނެގުނުމި ދަންނަވާލަނީ 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 43. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި ަބއިެވރިވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ ކު ނެތްޓުދެްއވި ެމންބަރަ. ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަުށް ވ23ޯ

އެހެންކަމުން، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  .66. ޖުމްލަ؛ 34. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 66އަދަދު؛ 

މްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްފަިއވާ މީހަކަުށް )ރައީސުލްޖު 2009/9ނު ނަންބަރު ގާނޫވާަފއިވާ މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއް ޢަބްދުއްލަޠީފް

ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި މިީޓން ކޮރައްކާތެރިކަމާއި އިާނޔަތްތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދޭންޖެހޭ 

 ފާސްވެއްޖެ.މަޖިލީހުން  ުށްގޮތަ
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަުށްކަ މަސަްއކަތް ަވރަުށް ބާރަުށް ކުރިއަުށްދާ ކޮމިޓީތަުކގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ަވރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. 

ހާޒިރީ އިތުރަުށް އަދި ކޮމިޓީތަކުގެ ހާޒިރީ ވެްސ ރަނގަޅުކަމަުށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ. . އޮތީ ނގިަފއިއެ އަޅުގަނޑަުށް

 ހެންވީމާ،އެ .އޮތީ ނގިފައިއެ އަުޅގަނޑަުށް ވެސް މަސައްަކތްޕުޅުކުރަްއވާކަންން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުން އެކަމަުށް އްވަރަނގަޅުކުރަ 

ޖީ ގްރޫޕުތަކުެގ ލީޑަރުން ވެސް އެކަމަުްށ ޕީ.އަދި  ަވރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެކަމަުށް ވެސް ައޅުގަނޑު

އެ މަސައްކަތް ކުރުމުަގއި އަުޅގަނޑަުށް ވެެދވެން އޮތް ހުރިހާ އަދި ވާހަކަ ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން.  ކުރާމަސައްކަތް

 11ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ފޯރުކޮުށްދެމުންދާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. އަުޅގަނުޑ  ެވސް އެހީތެރިކަމެއް
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