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 ޖަލްސާ  ވަނަ ސޯޅަ ވަނަ ދައުރުގެރުގެ ތިންވަނަ އަހ2018ަ
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 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االه وعلى آله وصحبه ومن والم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރުން.މެންއިްއޒަތްެތރި  24ޖަލްާސއަށް ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ ިއއްވުން. މި ވަގުތު 

 

 .ންކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 . ންކުރު ޢުލާންއެޖެންޑާ އިދުވަހުގެ 

 .2018/3/16އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.
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ވަނަ  75ގެ ގަާވއިދުގެ ފެށުމުގެ ގޮތުން، މަޖިލީހު ގަިއވާ ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ަބހުސް 6.1އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -4.1

 އްޒަތްތެރި މާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން ނަަގންޖެހޭ ވޯޓު ނެގުން. މިއަދުެގ މި ޖަލްސާ ފެށުމާއެކު އޮންނާނެ ވާހަކަ އި 

 މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. 

ޢުލާންކުރުން. ގާނޫނު ެގ ސުްނގަޑި އިވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޓީަތކު 128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގެ  -4.2

 ޓީން ނިންމަވާނެ )މަސްުތވާތަެކއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު، އިުޖތިމާޢީ ކޮމި 2011/17ނަންބަރު 

 ޢުލާންކުރަން. އަދިކަުމގައި ކަނޑައަުޅްއވައި އަޅުގަނޑަށް އަންަގވާފަިއވާތީ އެކަން އި 2019އެޕްރީލް  30ސުންގަިޑއަކީ 

 2019އެޕްރީލް  30ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތއް ަރއްާކތެރިކުރުމުގެ ބިލު، އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ނިންމަވާނެ ސުންަގޑިއަީކ 

 ކަމުގައި ކަނަޑއަޅުްއަވއި، ައުޅގަނޑަށް އަްނަގވާފަިއވާތީ އެަކން އިޢުލާންކުރަން.

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. .5

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ެގ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ، 5އާދެ، 

ރ އޮފް ހޯމް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން މިނިސްޓަ 129ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -5.1

ވަހު އަލުން ދުނަ ވަ 2018ޑިސެންބަުރ  2، هللاއެފެއާްޒގެ މަޤާމަށް މ. ޮކޅުފުށީ މަލްހާރު، އައްަޝއިޚް ޢިްމރާން ޢަބްދު

ލީހުގެ ރުހުން ވަނަ )ރ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖި 119ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާީތ، ގާޫނނުއަސާސީގެ 

މިޓީއަށް ކޮޅޭ ދާއިމީ ހޯދުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރަްއވައި ޮގތެއް ނިންމެވުމަށް، އެ މައްަސލައާ ގު

މުގެ އްޢާމަށް އަމީންސަލަ. ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް ިއްއވައިެދއްވުފޮނުއްވުމުެގ މައް

 އަރިހު ދަންނަވަން.

 

  އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ނޮވެންބަރު  22ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. 

ވަނަ ުދވަހު  2018ޮނވެންބަރު  17ވަަނ ދުވަހު މަނިކުފާުނގެ އަރިހަށް ފޮުނއްވި ސިޓީާއ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.  2018

ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު، ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ފޮނުވާފަިއާވ 

ސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެެފއާްޒގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަްނކޮށްފައިާވ، މ. ޮކޅުފުށީ މަލްހާރު، ނަންފުޅުތަކުގެ ތެޭރގައި ހިމެޭނ، މިނި

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ މަޤާމުން އިސްތިއުފާދެްއވާފަެއވެ.  2018ޑިސެންބަރު  2، هللاއައްަޝއިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދު

ހ(ެގ ދަށުން މިނިސްޓަރ އޮފް ވަނަ މާއްދާގެ ) 129އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިާރއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 
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ވަނަ  2018ޑިސެންބަރު  2، އަލުން هللاހޯމް އެފެއާޒްގެ މަޤާމަށް މ. ކޮޅުފުށީ މަލްހާރު، އައްޝއިްޚ ޢިމްރާން ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން  129ދުވަހު އަޅުގަނޑު ޢައްޔަންޮކށްފައިވާތީ، ޤާނޫނުއަާސސީެގ 

ަމޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުން އެދެެމވެ. އިޙްތިރާމް  އެމަނިކުފާނަށް ރައްޔިތުންގެ

. ޚާދިްމކުމް، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 2018ޑިސެންބަރު  2. 1440ރަބީޢުލްއަްއވަލް  24ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 ޞާލިޙް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ނިންމަން. ކުރުމަށް ސަރުކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަންމި މައްސަލަ ދިރާސާ

ންވެލްތާ އަލުްނ ގައި ޭބއްވި ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއިން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ކޮމަ 2018ނޮވެމްބަރު  18 -5.2

 މާއްދާގެ )ފ(ެގ ވަނަ 115އްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމަށް ނިންމަވާފައި ވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭހެ ޖުމްހޫރި

އި ގޮެތްއ ސާކުރަްއވަދެވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުެގ މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްަސލަ، ދިރާ

ވާ އްވާފައި ނުފޮނިންމެވުމަށް، އެ މައްސަލަާއ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ޮފނުވުމުގެ މައްސަލަ. ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ 

 މަށް ދަންނަވަން.އްސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވއިދެއްވުމަށް އަމީންޢާ

 

  އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ންބަރު ނޮވެ 18ވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެ

ށް ވަނީ އިމުކުރުމަޤާލްސާއިން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ކޮމަންވެލްތާ އަލުްނ ގުޅުން ަގއި ބޭްއވި ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖ2018ަ

 ގޮުތގެ ވަނަ ނަންބަރުަގއިވ2ާވަނަ މާއްާދގެ )ފ(ގެ  115ނިންމަވާފައެވެ. ވީމާ، މި ަމއްސަލަ، ޤާނޫނުައސާސީެގ 

މެވި ގޮތް ހުން ނިންތުންެގ މަޖިލީމަތީން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްަވއި، އެ މައްސަލައާ މެދު ރައްޔި

ރު ނޮވެންބަ 29 .1440ރަބީޢުލްއަްއަވލް  21އަންަގވައިެދއްވުން އެދެެމވެ.  އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 . ޚާދިމްކުމް، އިބްރާހީްމ މުޙައްމަދު ޞާލިޙް.2018

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލާމަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމަން. މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ޤައުމީ ސަ

މެންބަރު މުޙައްމަދު އިއްަޒތްތެރި ދާއިރާގެ  ފުށީއަލިގައިާވ، ސަރުކާރުގެ ފަރާުތން  6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -5.3

ގޮތް ނޭނގޭ  ،ހުށަހަޅުްއާވފައިވާ ަދއުލަތުގެ ަފއިސާާއއި މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ަމއްސަލަތަާކއި ރަޝީދު ޙުސައިން

ގެންދިޔުމުެގ ލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ކުރިއަށްއެ ބި ކިޔުން އިްއވުމަށް،މަރުތަކުގެ މައްސަލަ ބެލުމުެގ ބިލުގެ ފުރަތަމަ 
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މަތީން ވޯޓަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގއިވާ ގޮތުގ75ެޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ފުރުޞަތުދިނުމަށް ޓަކައި ރައް

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(  މަށް ދަންނަވަން.މަށް އަމީންޢާއްއެހުން. ވޯޓރަނގަބީލު ޖަްއަސވައިެދއްވު

ިރ މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތްއ އްޒަތްތެ. )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު(. އާދެ! އި ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެުކކޮށްލަދެއްުވން އެދެން

 ކޮށްެލއްވުން އެދެން. ޗެކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަޝީދު  އްމަދުމުޙަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ އަލިފުށީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ަގިއވާ  6.1 އެޖެންޑާ އައިޓަމް

 މަރުެގ ނޭނގޭގޮތް ،ދައުލަތުގެ ފައިާސއާއި މުދަަލށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ މައްަސލަތަކާއި ،ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

 އިދުގެ ލީހުގެ ގަވާ އެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މަޖި ،ށްފަހުމައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމަ

 މި ސް މިއަދުގެެއ ބިލުގެ އިްބތިދާޢި ބަހު ،ގެންދިއުމަށްޓަކައި ( ގަިއާވ ގޮތުެގ މަތީން ކުރިއަށް ވަނަ މާއްާދގެ )ނ75

   ދެން.ން އެއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވު އިމެދު  ޖަލްސާގައި ފެށުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 28    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   28     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 28        ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިތއްބެިވ  . ާހޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުނެގުނު އަކުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ28ޯ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 30މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންގެ އަދަދު؛ މެންބަރު ވި ވޯުޓގައި ަބިއވެރި ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް.

އަދުގެ މި ބަހުސް މިމި ބިލުެގ އިްބތިދާޢީ  އެހެންކަމުން، .28ލަ؛ . ޖުމ15ުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ . ފާސްކުރ28ު

 ތުޮކޅަކަށްފަހު(ޖަލްސާގައި ފެށުމަށް ފާސްވެްއޖެ. )ވަގު

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ކުރަންޖެހޭ ބިލުމަޖިލީހަށް ތަޢާރުފު -6

، ން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާޙުސައި ރަޝީދު  މުޙައްމަދު ްއޒަތްތެިރ މެންބަރުއި ދާއިރާގެ އަލިފުށީސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -6.1

 ބިލުެގ އް ބެލުމުގެ މުދަަލށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ މައްަސލަތަކާއި، ގޮތްނޭނގެ މަރުގެ މައްސަލަތަދައުލަތުގެ ފައިާސއާއި

ުރގެ މަނޭނގޭ ތްގޮ ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ަދއުލަތުގެ ފަިއސާާއއި މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ަމއްސަަލތަކާއި

 މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ބިލު.

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް  .7

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

  އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. -7

 ،ން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާޙުސައި ރަޝީދު  މުޙައްމަދު ްއޒަތްތެިރ މެންބަރުއި ދާއިރާގެ އަލިފުށީ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -7.1

 މި  ބިލު. ބެލުމުގެ ތައްނޭނގޭ މަރުގެ ަމްއސަލަ، ގޮތްދައުލަތުގެ ަފއިސާާއއި މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުެގ މައްސަލަަތކާއި

. ޙުސައިން ދުރަޝީ މުޙައްމަދު އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިާރގެ  އަލިފުށީ ،ދެއްވާނީބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި 

 އަރުވަން. މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުްއޒަތްތެރިއި

 

 ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ
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 ،އަދަީކ ައުޅގަނޑަށް ވަރަށް އުފާވެރި ުދވަހެއް. އެހެން މިދެންނެވީއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އާދެ! މިއި ރިއްާޔ ޝުކު

ވަޢުދެއްގެ ގޮތުަގިއ އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވި  ގެއަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ

ސަރުކާރަށް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅޭ ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑަށް އެއް ކަންަތއް ކުރުމުގެ ބާރު ގާނޫނީ ގޮތުން މި 

އަދި ައޅުގަނޑުމެންގެ  ާއއިއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއި ޞަތު އަޅުަގނޑަށް ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ލިބުނީތީ. މި ފުރު

ދައުލަތުެގ  ،ނަވަން. އާދެ! މި ބިލަކީކުރު ދަންބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުއެންމެ ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ 

މައްސަަލތައް ބެލުމުގެ ބިލު. މި ބިލު  ޮގތްނޭނގެ މަރުތަކުގެ ،ފައިސާާއއި މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ މައްސަލަަތކާއި 

ުތަގިއ ފުރަތަމަ ވަޢުދެއްެގ ގޮ ،މި ބިުލގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ވާނެ ހިމަނާފައި ،ޖެހުނު މައިގަނޑު ެއއް ސަބަބަކީ ހަޅަންހުށަ

މިޝަނެއް އުފައްަދވާފަ. އެ އްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ފުރަތަމަ ދުވަހު ވަނީ ދެ ކޮ؛ އި ކުރަން ބުނުއްވި ކަންތައް

ތަޙުޤީޤުކޮށް ލަކޮށް ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން މި ކަންތައް ދެ ކޮމިޝަނަށް ބާރުދިނުމުގެ އިތުރުން މުޅި ޖުމު

މިހާރު  ،ހަމަތަކުން ހޯދުމަށް ހުށަހެޅޭ ބިލެއް މި ބިލަކީ. އެގޮތުން  ގެންދެވޭނެ އޮިނގަނެޑއް ގާނޫނީކުރިއަށް 

ކޮމިޝަނެްއ  ކުރުމުގެެލވިފައިވާ މީހުންގެ މަްއސަލަތައް ަތޙުޤީޤުއިެގއްލުވަ މަރާެލވިފަިއވާ މީހުންނާއި،  ވާ،ފައި އިއުފައްދަވަ 

އެސެޓު ިރކަވަީރގެ ނަުމަގއި  ވެއްޖެ. އަދި ހަމަ ެއގޮތަްށ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް 

ކަން ކުރެވޭނެ ހަމައެްއ ގާނޫނީ ގޮުތން އެ ،ޓަކައިމި ދެ ކޮމިޝަނަށް ބާރު ދިނުމަށް ކޮމިޝަނެއް އުފައްަދވާފައި ެވއްޖެ.

ނިޔަލަށް  ގެ  2018 ބަރުޮނވެން 17އިްނ ފެށިގެން  2012ޖެނުއަީރ  1މި ގާނޫނަކީ  .ދާނެގާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބގެންމި 

އެކި އެކި  ކޮރަޕްޝަނުގެ މަްއަސލަތައް ބެލުމަށާއި ،ޔާނާތްތަުކގެ މައްސަލަަތކާއިފައިާސއަށް ވެަފިއވާ ޚިދައުލަތުގެ 

، އޭގެ ޙަޤީޤަތް ނުކުރެވި ހުރި މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކޮށްޤުސަބަބުތައް މެދުވެރިެވގެން ެއކަށީގެްނވާ މިންވަރަށް ތަޙުޤީ

ތެއް ެއކަށަެއޅުމުެގ އަކުރުުމގެ ޚާއްޞަ އިޖްރާމަށް މަސައްކަތްއިދިނުއިންސާފު ހޯދަ ލަތައް ބަލައި މައްސަ ހޯދައި،

އެކަީށގެންވާ މިންވަރަްށ  ،ހުރި ނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިގައި ަތޙުޤީޤުޞަދުގެ ތެރޭ ގާނޫނު ހުށަހެޅުމުގެ މަޤްގާނޫނެއް. މި

 ގެޤީޤަތް ހޯދުން މި ގާނޫނުކޮށް ޙަ، އަލުން ތަޙުޤީޤުހުރި ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަ ދެނެގަނެ ނުކުރެވިޤީޤުތަޙު

ުވން. ކުރުގެ ތެރެއިން ޖަވާބުދާރީދަށުން ލިބިގެންދާނެ ކޮމިޝަންތަކަށް. ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ގާނޫނު

 މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކަން .ގެއްލިފަިއވާ ަފއިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ،އިތުރުންމީގެ

ޞަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނެއް ނުވަތަ ކޮމިޝަންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ބާުރ ނެ. މަޤްވެސް ފަހިވެގެންދާ

ހޫރިްއާޔ ރައީސުލްޖުމް ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް މި ބިލުގެ ދަށުން ލިބިގެންދާނެ. މި ގާނޫނު ފާސްވުމުން

 ެއކަން ކުެރވޭނެ ަމގު  ،ން ވުޖޫދަށް އަިއސްާގނޫނީ ގޮތު ދެންނެވި ދެ ކޮމިޝަން ގަނޑު އަޅު  އުފެއްދެިވ ކުރިން

އަދި ޖިނާޢީ ކުށްތައް ތަޙުޤީޤު ބާރު  ،ާވ ލިބިގަތުމުގެ ބާރުކުރުމާއި ދަޢުވާކޮމިޝަނަކީ ދަޢުފަހިވެގެންދާނެ. މި ދެ 

 5ލިބިފައިވާ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާަތކެްއގެ ގޮުތގައި ހަމަޖެހިގެްނދާނެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށް މި ކޮމިޝަންތަކަށް 

ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ  ،އިތުރުންދަށުން ލިބިގެންދާނެ. އަދި މީގެ އްޔަންކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރާއި ބާރު މި ގާނޫނުގެމެންބަރުން ޢަ
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ޕޮލިސް އިންވެސްިޓގޭޓަރުްނގެ އެހީެތރުކަން ހޯދޭނެ މަގު މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ފަހިވެގެްނދާނެ. މޯލްޑިވްސް 

ޝަންތަކަށް ލިބިގެންވޭ. މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމަށް އެދުމުގެ ބާރު މިކޮއިން މި ތަޙުޤީޤުތަކަށް ބޭނުންވާ ސަރވިސް 

ޯކޓުގެ އަމުރު ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަމުރަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު ވެސް މި  ،އެއާެއކު ކޯޓުތަކުންހަމަ

ތަކަށް އެދުމުެގ މަށް ބޭންކުއުންޓުތައް ހިފެހެްއޓުއެކަ  ންކުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބޭބިގެންދާނެ. ތުހުމަތުކޮމިޝަންތަކަށް ލި

މިކަން ކުރުމަށް ޚާއްަޞ  ،ހިންގުަމށް ޝަރީޢަތްކުރުމާއި ދަޢުވާވެސް މި ޮކމިޝަނަށް ލިބިގެންދާނެ.  އިޚްތިޔާރީ ބާރު

ރުމަށްޓަކައި އެސިސްޓެންްޓ އިމުކުރަން ގާނޫނުގެ ދަށުން އެބަޖެހޭ. މިކަން ކު ޕީ.ޖީ އޮފީހާ ަވިކން ޤާއޮފީހެއް 

އަށް .ޖީލަންެޖހޭ. ތަޙުޤީޤަށްފަހު ޕީއް ޕީ.ޖީ އެކުަލވައިރަލްގެ ަދށުން ހިންގާ ޚާއްޞަ ޑިޕާޓްަމންޓެކިއުޓަރ ޖެނެޕްރޮސި

 ނިންމަން ޕީ.ޖީ އޮފީހުން ނިންމަވައި،މެދު ގޮތެއް  ވާ އުފުލުމާދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ދަޢު 15 ،މައްސަލަ ފޮނުވުމުން

ވަހުގެ ތެރޭަގއި މި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ ދު 60ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެ. ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމާއެކު 

، ހަިއކޯޓުން ނަމަ ުދވަސް ތެޭރގައި ަހއިކޯުޓގެ ިއސްތިޢުނާފަށް ހުށަހަޅުއްަވއިފި 30އެއާއެކު ން ނިންމަންޖެހޭ. ހަމަކޯޓު

ހަމަ އަެނއް  ،ނަމަ މި މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފަށް ހުށަހަޅުއްަވއިފި ޖެހޭ. ސުޕްރީމް ކޯޓަށްނިންމަން މި މައްސަލަ ބަލައި

ކަމަކީ މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނިންމަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ުދވަހުގެ ތެރޭަގއި މައްަސލަ ބަލައި 30

، އަަހރުގެ ތެރެއިްނ ފެނިގެން 5ާޚއްޞަކޮށް  ،ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މާީޒެވދިޔަ ކުރަންޖެހިފައި އޮތް

އަިމއްލަ އިޢުތިރާފުންނާއި ތަފާތު އެކި  .ވެފަިއވާކަން ފައިސާއަށް ބޮޑެތި ހިޔާނާތްންގެިޔތުޮގއްސަ އޮތީ ރައް އެނިގގެން

ިއކަން. ހަމަެއއާެއކު ވަނީ ގެއްލިފަ ރަްއޔިތުންެގ ފަިއސާއިން ބޮުޑ އަދަދެއް  ނޑުމެންނަށް ހާމަވެގެންދޭގޮތްގޮތުން އަުޅގަ

ޤީޤަތް ނުހޯދި. މި ާރއްޖޭަގއި ޙަ ރުދުންނެއް ވަނީ މިގި މަރުވެަފއި އަިދ ގެއްލިަފއި ތިބި ތަފާތު އެަތއް ފަގޮތް ނޭނ

ވެިރކަުމގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހު  ،ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އަުޅގަނުޑމެން ސަރުކާރު އައުުމގެ ުކރިން ވީ ވަޢުދެއް 

 ވެހިއްެލްއ ހޯދަން. މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މި ފަށާ މަސައްކަތުން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ދި ޙަފަށައިގަނެ މިކަމަށް

ެގއްލިފައި ހުރި ބޮޑެތި އަދަދުގެ ފައިސާަތއް އަލުން އަުޅގަނޑުމެްނެގ  ،ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤުތައް ިހމާޔަތްކުރެވި 

ގި ގެއްލިފައި ުނވަތަ ޖޭގެ ގޮތް ނޭނއެއާެއުކ މިހާތަނަށް ރާއްހަމަކަމެއް.  ސަރުކާރަށް ހޯދޭނެ މަގުފަހިވެގެންދާނެ

ޭއގެ ޙައްޤު އަދަުބ  ،ގޮތް ފަހިވެ އޮތުން އަލުން ބެލޭނެފައި އޮތް ޤުތައް ހުއްޓިމަރުވެފައި ތިބި މީސްމީހުންގެ ތަޙުޤީ

އިލާތަކަށް ލިބެްނޖެހޭ ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާ މި ، އެ ޢާަކން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެނެގަނެވިޖެހޭ ފަރާތްތަތަކީ ކޮބައިދޭން

ހުރިހާ މެންބަރުން މި ބިލަށް ިއއްޒަތްތެރި  ،ނީކުރަބިގެންދާނެ. ައޅުގަނޑު އުއްމީދުބިލުގެ ދަށުން ައޅުނޑުމެންނަށް ލި

އިޙްތިރާމާެއކު  ން ވަރަށް ބޮޑަށް އާދޭހާއިމިކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކޮށްެދއްވަ ތާއީދުކުރަްއަވއި، ވޯޓުެދްއވަިއ،

 އެދެމޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މިުޅގަނޑު ގޮތް އަ ވާސްކުރުމަށް ަވގުތު ކަނަޑއެިޅފައިބަރު. މި ބިލަށް ބަހު ކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންއާދެ! ޝު

ންތު. ސިކު 44ޓާއި މިނެ 38އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ  38 މިނެޓާއި 10ގަިޑއިރާއި  1މަށް . ޕީ.ޕީ.އެދަންނަވައިލަނީ

 3 ޓީއަށް ސިުކންތު. އަދާލަތު ޕާ 24ޓާއި މިނެ 11 އަށްއޭ ސިކުންތު. އެމް.ޑީ. 44މިނެާޓއި  38ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް 

 ބިލަށް މިނެޓު. މި 3ރި މެންބަރަަކށް ަވޑައިުނގަންނަވާ ޮކންމެ އިއްޒަތްތެމިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަށް ިނސްބަތްވެ

ލޮޅު އުތުރު ގަރުވަން. އަންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތުދެްއކެވުމަށް އެދިަވަޑއިގެންެނވުމަށް ިއއްޒަތްތެރި މެ ވާހަކަފުޅު

 هللا. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ިވޔަސް، ސަރުކާަރކަށް  ކޮންމެ ސަރުކާެރއް ،ސަުރކާރަކަށް ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސަުރކާރަކަށް

ކުރުމަކީ. އެއްެވސް ސަރުކާރަކަށް އިތުބާރ ވެއްޖެ. ކަމަށް އްޔިތުންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫ ރަ ކުރުމަކީ މިހާރު ދިވެހިއިތުބާރު

 ފަށް ހަދާނެ ، ޢަދުލުއިންޞާކަމާއި ަވއް، އަނިާޔވެރިކަމާއި  ،ލޫޓުވުމާއި  އަހަރުގެ  5ވޭުތެވދިޔަ  އަހަރު، 5ވޭތުވެިދޔަ 

ށް ޚިދުމަތްކުރާ އެއްެޗކޭ ކާރަކީ ދެން ަރއްިޔތުންނަީލމާ، ސަރުިއންސާފު އެްއކޮށް ެގއްލުަވއިއިޖްތިމާޢީ  ގޮތެއް ހަދަިއ،

 ،ކުރާނެ. ސަރުކާރަކީތްއިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހި ރައްޔިތުން މަލާމާތްކުރާނެ. ދިވެހިރައްޔިތުން މަލާމާ ބުނީމާ

 އީސް.ގޮއްސި. އިްއޒަތްތެރި ރަ ރައްޔިތުން މިހާރު މަލާމާތްކުރާ ހިސާބަށް ރައްޔިތުންގެ އެްއޗެކޭ ބުނީމާ، ދިވެހި

މުއްސަނދި މީހާއަށް އެކަނި އޮންނަ ެއއްެޗއްކަން ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުާރ   ،ަގދަ، ނުފޫޒު ސަރުކާރަކީ ބާރުގަދަ

ެއއްކޮޅުން ޔާމީނަށް ނޫޓުކޮެޅްއ  ،ދިޔައީ އަހަރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި 5ހިސާބަށް ގޮއްސި. އެއީ ވޭތުެވދިޔަ 

ނުވޭ.  ސަރުކާރަީކ ަރއްޔިެތއްެގ ެއއްަޗކަށް ލުންނަށް ނޫޓުކޮޅެއް ދިިނއްޔާ ނޫިނއްޔާަކނބަން އަނބި ޮކޅުއަނެއް ،ދީފައި

 5 އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ކާރުން ޚިދުމަތްނުކުރާ ަތންމީހާއަށް ފަިއާސކޮޅެްއ ދޭ މީހާއަށް މެނުީވ ސަރު ކުރާ ވެރިކަން

ްސ، ކަންކަމަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީ މި ؛ކަންކަމަށް ދިޔައީ. މި އަހަރު ވަންދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ނެ. ރަްއޔިތުންނެއް ދެނެއް އިތުބާރެްއ ނުކުރާ ނުދީފިއްޔާ އެްއވެސް ސަރުާކރަކަށް ދިވެހިއަޅުގަނޑުމެން އިންސާފު ހޯަދއި

 ސް އަދި ެގއްލިފަިއވާ އީ ަވއްކަމަްށ ވިޔަދިނުމަކީ، އެ ، މި ޖަރީމާތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިކީމި އިތުބާރު ހޯދައިދިނުމަ

ދިނުމަކީ އިއްޒަތްތެރި ކަންކަމަށް އިންސާފު ހޯދައި މި ،މަރުތަކަށް ،މީހުންނަށް އަދި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ އެހެން މީހުންނަށް

ގެ ސަުރކާރު؛ ކޮންމެހެން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ،ވަނީ ރައީސް، ައޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް

ގެ ސަރުކާރު ހިމާަޔތްކުރަން އެކަންޏެއް ނޫްނ  އިބްރާހީމް މުޙައްމަުދ ޞާލިޙްގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަޅުގަނޑުމެން

 ،މީުހންގެ ޙައްޤު މިންވަރުކަާމއި ޑިމޮކްރެޓިްކ ވެރިކަމަކީ ެއއީ އެ ނަށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިދވެހި ރައްޔިތުން

ޔިތުްނ އަލުން އަނބުރާ އިތުބާރު ދިވެހި ރައް ،ކަމަށް ަގއި ހަމަ ވެދާނޭ ކަމެއްޢަދުލުވެރި ވެރިކަމަކީ ދިވެިހރާއްޖޭ

ްއޔާ އްޖެނުދެވިނަށް ހޯދައިދޭންެޖހޭ. މި އިންސާފު އަުޅގަނޑުެމންގަނޑުމެން މި އިންސާފު އެބަ ހޯދައިހޯދަންވެގެން އަޅު
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ދެނެއް އެއްެވސް ސަރުކާރަކަްށ ދިވެހި ރައްޔިތުން އިތުބާރެއް ވެސް ނުކުރާނެ. އަދި ޑިމޮކްރެޓިކް ޢަދުލުވެރި ވެރިކަމަކީ 

 ،ރައްިޔތުންނަށް ޙައްޤު މިންވަރަކީ ކަމަކަށް ވެސް ގަޫބލެއް ނުކުރާނެ. ދިވެހި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤު މިންވަރު

، ދެން އަލުން އަނބުރާ އްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސްކަމަށް ގަބޫލުކުެރިވއްޖެ ޑިމޮކަރެޓިކް ެވރިކަމެއް ،ޢަދުލުވެރި

ަވއްަކމުގެ ވެރިކަަމކަށް ދިވެހި ރަްއޔިތުން ފުރުޞަތެއް ނުދޭނެ.  ،ރިކަމަކަށްައނިޔާވެރި ވެ ،ށްކަތާރު ވެރިކަމަޚުދުމުޚް

އްޖެ. ވަރަށް އުފާވެ  ، އަުޅގަނުޑ ވަރަށް،ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ބިލު ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވީތީ  އެހެންވީމާ، މިއަދު މި

 ދޭނަމޭ.އް ވަޢުދު. ެއއީ އިންސާފު ހޯދައިސީ އެވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ެއންމެ އަސާ އިމިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެމްޕޭުނގަ

ެގ ކުރިމަތީގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުން  ނުދީފިއްޔާ ދެން އަުޅަގނޑުމެން ދިވެހިއަޅުގަނޑުމެން މި އިންސާފު ހޯދައި

ވެސް ދައްކާނެ ވާަހކަެއއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ނޯންނާނެ. ރައްޔިތުންގެ ފްލެޓުތަކާިއ، ރައްޔިތުންގެ ފަޅުތަާކއި، 

ރައްޔިތުންގެ ބިންަތކާ ދުކޮްށލީ ވެރިން އެަކކު އަނެކަުކ ނޫޓު ބަދަލުކޮށްލައިގެން. އެކަކު އަނެަކކު ފައިާސ 

ބަދަލުކޮށްލައިގެން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންެގ ދަރިންގެ ތަރިކަމުދާ އެ ދޫކޮށްލީ. މީހުންގެ ޅަދަރީން 

ރުަވކެކޭ، ކަހެރުވަކެކޭ ވެސް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، މިވެރިްނ މަރާލައި، މީހުންގެ ޅަދަރިން ގެއްުލވައިަލއި ކަހެ

ހިތަށްނާރާ. އެހެންވީމާ، މިައދު މި އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ އިންސާފު ހޯދައިދޭންޖެހިފަ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އްޔިތުންގެ މުދަލުން ވަރަށް ސާފު. ރައްޔިތުްނގެ ފައިސާއަށް ިޚޔާނާތްތެރިވިްއޔާ އެ އަލުން އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭނެ. ރަ

ވަްއކަންކޮށްފައި އޮތިއްޔާ އެ އަލުން އަނބުރާ އަުޅގަނޑުެމން ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންނަށް 

އަނިާޔވެރިވެަފއި އޮތިްއޔާ، ެއންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް ައނިޔާވެިރވެފައި އޮިތއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އިންސާުފ 

. މިއީ ވަރަށް އަސާސް ކަމެއް. މިއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޒިންމާ. މި ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުދެއްވަންެވގެން ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ

ބޭރުމީހުން ގެނެސްގެންނ؛ ިމ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުދޭންެވެގން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވީމަ ައޅުގަނޑު 

ށްފިއްޔާ އަނެްއާކވެސް ެއއްކަަލ ވަންކަންކުރި މީހުންތަކާއި، ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ނުކޮ

އެްއކަލަ އަނިާޔވެރި މީހުންތަކާ އަލުން އަނބުރާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ވަދެގެން، ހަމަ ބާރުވެރިވާނީ އަެނއްާކވެސް 

ވެގެްނ، އަިނޔާވެިރ ރައްޔިތުންެގ މަްއޗަށް. އެހެންވީމާ، އޭެގކުރިން އެ މީހުނަށް އަލުން އަނބުރާ ެއ ބާުރ ނުދޭން

ވަގުންނަށް އަލުން އަނބުރާ އެ ބާރު ނުދޭންވެގެން. ރަްއޔިތުންގެ ފައިާސއާއި ރަްއޔިުތންގެ މުދާ އަލުން އަނބުރާ 

ރައްޔިތުންނަށް ހޯދާން، ރައްިޔތުންނަށް އިންސާފު ހޯދަން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއީ ކޮްނމެހެން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން 

 ރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޅުދޫ ންބަރު، ހޮއާދެ! އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަލން، ރިޔާސަތަށް ަވޑަިއގެންެދއްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ

ތު މި ފުރުޞަ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( `. އަުޅގަނޑު މިހާރު

 އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަށް. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ތާއީދުކުރަން، ދައުލަތުގެ ފައިސާއަާށއި މުދަލަށް 

އޮތިްއޔާ ެއ މައްސަލަ ބަލަން. އަދި ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ަރއްޔިތަުކ ގޮތްނޭނގޭ ގޮތަށް ެގއްލިފަިއ ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި 

ނޫނީ މަރުވެފައިވާ ނަމަ، އެ މައްސަލަ ވެސް ތަޙުޤީޤުކުރަްނ، ބަލަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 ހުށަހެޅިފަ. އެހެންނަމަވެސް، މީގައި އަުޅގަނޑު ކަންޮބޑުާވ ވަރަށް ރަނގަުޅ ކަމެއް. ވަަރށް ރަނގަޅު ބިލެްއ މި އޮތީ

ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ތަންކޮޅެއް ެއބައޮތް. އެ ތަންކޮޅު އިޞްލާޙުކޮށްލީމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ސަޕޯޓުކުރާނަން މިއަށް. 

ވާނީ، ވަކި ސަުރކާރެްއ  އެއީ ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުން ކުރި ކަންތައް އެކަނި ބަލަންީވމަ. މިހާރު އިންސާފުވެރިކަމަަކށް

އަހަރުގެ ެތރޭގަިއ ހިނގި ކަންތައް ބެީލމަ. އޭރުން ދެ ސަުރކާރު، ތިން ސަރުކާރު މީގެތެޭރަގިއ  10ނެތި މިދިޔަ 

ހިމެނުނީ. މިއަދުގެ ސަރުކާރުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާުރގަިއ، ޭއެގ ކުރިއަށްދިޔަ ސަުރކާރުެގ 

ުރކާރުގެ މަްއސަލަ ބަލަންވީމަ ވޭތުވެިދޔަ ސަ ،ހަމައެކަިނ މިއަދުގެ ސަުރކާރަށް ތިއްެބވި ބޭފުޅުންކަންތައް ނުބަލައި، 

ތުން ބަލައެއް ުނގަނޭ. ކަމަކަށް ދިވެހި ރައްޔި ވެގެން މައްސަލަ ބަލަނީގެ ފަިއސާާއިއ މުދަލަށް ޚިޔާނާތްރައްޔިތުން މިއީ

 10 ވަނަ ައހަރުން ފެށިގެން މިދިޔަ 2008ން ގެންދަންޏާ ގޮުތަގއި މިކަ ެއއްޮކށް ރަނގަޅު ފުވެރިކަމާމީތި އިންސާ

ހިމެނެންޖެހޭނެ. އެގޮތަށް މި މައްސަލަ ބެލެންޏާ އަޅުަގނޑު މިކަމާ ވަރަށް ތާއީދު.  އަހަރުގެ މައްސަލަ ީމގެތެރޭަގއި

ނަ އަހަރު ވެސް ބޮޑެތި ވަ  2008ހަދާ. ށް ބައިވަރު މި ރާއްޖޭގައި އެބަމިކަހަލަ ކޮމިޝަންތައް ވަރަ

. ދައުލަތުގެ ކޮްށގެންނާއި، ޖަލުތަުކގައި އަިނޔާކޮްށގެންނާ އެިކ މައްސަލަތައް ބަލަން ކޮމިޝަނެއް ހެދިކަންވައް 

ެއއިން އެްއވެސް ކަމެއް ނުބެލުނު.  ކޮށްފައި ަމްއސަލަ ނިމިގެންދިޔައިރުއެތަްއ ަބއިވަރު ހޭަދއެއް  ފައިސާާއއި މުދަލުން

އަނެއްކާ މިއަދު މި ކުރަނީ. އަނެއް ސަރުކާރަށް ވަދެ ވައްކަން ނެއްކާ މީސްމީހުން އަ އެްއވެސް މީހަކު ނުފެނުނު. އެ

 ވާހަކަައކީ، ާރއްޖޭގެ ދައްކާ ކުރަނީ ހަމަ އެ ަވގުން. ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަނޑުމެން މި ސަރުކާރަށް ވަދެފައި ވެސް ަވއްކަން

ކާުރން އަނެއް ސަރުކާރަށް، ެއއް ކުރަނީ. ެއއް ސަރުމްހޫރިއްޔާއެއް ނޫން ަވއްކަންހުންނަ ރައީސުލްޖު ވެރިކަންކުރަން

 ،ބަލަންޖެހޭއިރު ދަނީ. މި މައްސަލަހުން މި ަވއްކަންތަްއ ކުރަމުންމީނެއް އޮިޑއަށް އަރާހެން އަރަމުންދާ ބަޔަކުއޮޑިން އަ

 ގެ ކުރާއިރު، ވޭުތވެދިޔަ ސަުރކާރު މިއަދުގެ ސަރުކާުރގެ ތެރޭ އަެނއްކާ ެއއްކަލަ ހުރިހައި އެންެމން ވަދެ ތިބެގެން މިކަން

ދިވެހި ރައްޔިތުންޭނ  !ބަލަގަ ރުާކރުގެ މަރުވި މީހުންގެ ވާހަކަ.ވޭުތވެދިޔަ ސަ ވަްއކަމާއި ފަސާދަާއ؛ އެހެން ވިދާޅުވީާމ،

އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހައި މަރެއް، ހުރިހަިއ  ެގއްލިގެން މި  ،ން ފެިށގެން ވެްސ މަރުވެގެންއި 2008
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ކަންތައް ބެލީމަ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެްނ  ށް މިއެންމެންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ބަލާ ގޮތަ

މީހުންެގ  ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދަރިންނާއި އެއިދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތަރިަކއާިއ މުދަލާ އިބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގަ 

އް ބަލަްނ އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަންތައްތަ  ،ގޮތް، މަރުވެ ެގއްލިފަިއާވއިރު މައިންނާ ބަފައިންނަށް ވީނުވީ 

، އިފަސާދައާ  ،ޭއގެކުރީ ސަުރކާުރގެ ަވއްކަމާއި  ،އަޅުގަނޑުމެން ވޭތުވެިދޔަ ަސރުކާރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ޮގަވމުންދިޔައީ

 ،އި މީހުން މެރުމާ މި ވާހަކަތައް. އަނެއްކާ މިއަދު މި ސަރުކާރު އައިްސގެން އަނެއްކާ ވޭުތެވދިޔަ ސަރުކާރުގެ ަވއްކަމާ

ައނެއްކާ ވޭުތވެދިޔަ ސަުރކާރުެގ  ަފއި،ސަރުކާރެއް އައިސް ވަނަ އަހަރު އާ  2023. އަނެއްކާ މީހުން މެރުމާއި ފަސާދައާ

ރުމާ. ކޮބައިހޭ މީގަިއ ޙައްލަކީ؟ ތަންކޮޅެއް ތެުދވެރިކަމާއި އިންސާފުވެިރކަމާ؛ މީހުން މެ ،ފަސާަދއާއި  ،ވަްއކަމާއި

ހިާރއްޖޭގެ މިިނވަން މި ހުރިހައި ާބރުތަކެއް ލިބިފަިއވާ ކޮމިޝަނެއް ދިވެ ސްމިތާނގައި މި ކޮމިޝަެނއް ނެހެދިޔަ

މި މަްއސަލަ ނުބަލައިގެން އުޅެނީ؟ މީހުން  . ީކއްެވގެންތަ އެ(އޭ.ސީ.ސީ) ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަން-މުއައްސަާސ؛ އެންޓި

މީހުން  މީހުން ގެނެސްގެން އެ އެ ކުުރވާ ޮކމިޓީއެއް މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭ އެބައޮތް. އެ ކޮމިޓީއަށްސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ

ލިބިގެްނވާ ތަްނތަން މި ރާއްޖޭަގއި މިހާރު  ނޫންތޯ. ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤުތައް ހިންގުމުގެ ބާރު އްަވއި މި މަްއސަލަ ބަލަންވީ ލަ

. ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަލް އޮފީހެއް އެބަޮއތް. މި ރާއްޖޭގައި އެބަހުރި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާެއއް. ވެސް އެބަހުރި

ދަްއކާއިުރ،  ވީނުީވެއްއ ނޭނގޭ ވާހަކަ ،ދައްާކއިރު އިންޞާފުެގ ވާހަކަ! ޢަދުލުސީ.ީސއެއް. ކޯޓުތައް އެބަހުރި. ބަލަގައޭ.

މީހުން ހައްޔަރުކުރީ ވެސް  މެއް ކުރީ މިތިބަ ފަނޑިޔާރުން؛ ދަށު ކޯޓުން، ހައިކޯޓުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން.މި ހުރިހައި ކަ

މީހުން  މީހުން. ހަމަ އެމީހުން ބައިތިއްަބއިގެން އަނެއްކާ ކޮިމޝަން ހަދައިގެން އެ މީހުން. މީހުން ދޫކޮށްލީ ވެސް އެ އެ

 ،އަނެއްކާ ދެން ތިބި ހުރިހައި އެންމެން ޖަލަށް ލާފައި ،ލައްވާ އަނެއްކާ އެހެން މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާފައި 

ބޮޑު މުސީބާތެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ރިހައި އެންމެން ދޫކޮށްާލފައި، މިއީ ކިހާއަނެއްކާ އަނެއް ސަރުކާުރގެ އެ ހު

ކުރަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ރުން ސީދާ ތެދުމަގުން މަސައްކަތްމިކަންތައްތަކަށް ޙައްލު ހޯދަން މި ސަރުކާ

ކުރާ މީހުން ތިބީ އެ ގެތަކުގައި  ގޮތަށް ކަންތައް މި ހުރިހައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ !ތާއީދުކޮށްގެން. ބަލަގަ 

، ކިބުުރވެރިކަމާިއ، އެ މީހުންގެ ަލއްޒަާތއި ހައިަބތުގައޭ އެ ތިބީ. އަުޅގަނޑުެމންގެ ނިކަމެތިންެގ ދަރިން ބޮޑާކަމާއި

ޖަލުގައި އެ ތިބީ ައއްޑޫ ސިީޓގައި ހުޅުޖެހި މައްސަާލގައި ަޖލަށް ލީ މީހުން އެ ތިބީ ޖަލުގައި. ތުހުމަތުަގއި އެ މީހުން 

 ައޑީަގއި ތިިބ މީހުން ހުރިހާ އެންމެން މިހާރު ތިބީ ޭގގައި މިިނވަންވެފަ. ޝަރީޢަތަށް ދެކޮޅަށް ދަމަނީ. އެ މައްސަަލއިގެ 

އެ ކުދިންތައް ރޮނީ. ތިމަންނަމެން ކޮންކަމެއްހޭ ކުރީ؟ ތިމަންނަމެން ކީއްވެގެންހޭ ދެކޮޅަްށ ދަމަނީ؟ ފަގީރު މީހާއަށް، 

ތެރި މެންބަރު އީވާ ވިދާުޅވީ ވަރަށް ބޮުޑ ނިކަމެތި މީހާއަށް އިންސާފެއް މި ޤައުމުގައި އެބަ ލިބޭތޯއޭ؟ ދެންމެ އިއްޒަތް

ތެދުފުޅެއް. ފައިސާ ހުރި މީހަކަށް މި ޤައުމުގައި ދިރިއުެޅެވން އޮތީ. ފަނޑިޔާރުޭގގައި ިއންސާފު ލިބެނީ އެ މީހުންނަށް. 

 ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާަގއި އިްނސާފު ލިބެނީ އެ މީހުނަށް. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އިންސާފު ލިބެނީ އެ 

މީހުންނަށް. މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އިންސާފު؛ މިއީ ބޮުޑވަުރ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ަކމެއް ޙައްލެއް ހޯދަން؛ ހަމަ 
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ކޮމިޝަެނއް، ކޮމިޝަނަކަށް ފަހު ކޮިމޝަނެއް. ދައުލަުތގެ ހުރިހާ ފައިސާ މިހެން ދަމުންދަމުން  ކޮމިޝަނަކަށް ފަހު

ނޑު މި މައްސަަލ ބަލަން ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ހުސްވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ސަރުކާރަށް؛ ެއއީ އަުޅގަނުޑގެ ހުށަހެޅުމެއް. އެ ާވހަކަ ހުށަހަޅަމުން އަޅުގަނުޑ  3މި ދަންމައިލާފައި، ވޭތުވެދިަޔ 

 ވާހަކަކޮޅު ނިންމައިލާނަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ފުުރޞަތުދެއްވީީތވެ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 އާދެ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަ

ެގ ފައިސާ ގެއްލިފަިއވާ ނަމަ، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ، ިދވެހި ރައްޔިތުން 

އެ ކަންކަން ރަނަގޅަށް ބަލަިއ ތަޙުޤީޤުކުރެވެންވާނެ. އެއީ ޮކންމެ ސަރުކާރަކުން ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް ކަުމގައި ވިަޔސް 

އެކަން ކުރެވެްނވާނެ. އަުޅގަނޑު ހިތާމަކުރަނީ، ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ވެސް މިއިން އެްއެވސް ކޮމިޝަނެއް ހަދައިގެން 

އަދާ ހަމައަށް އެއިްނ އެއްެވސް ފައިސާެއއް އެަކށީގެންވާ ގޮެތްއގައި ހޯދިފައިނުވާކަން. ކިތަންމެ ގޮތަކަށް، ވެސް މި

ކިތަންމެ ރީތިކޮށް ވެސް ވާހަކަދެއްކިދާނެ. އެކަމަކު ކަން ކުރީމާ، ކަން ކުެރވޭނީ. އާދެ، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރިޔާސީ 

ލިބޭލިބުމަީކ އަުޅގަނޑު އުފާކުރާ ކަެމއް. އަުޅގަނޑު ބޭނުން، ިދވެހި  ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުދީގެން، ގާނޫނުތަކުން ބާރު

ރައްޔިތުންގެ އަތުން ެގއްލިފަިއވާ ފައިާސ؛ ތަފާތު ފަރާތްތަކުގެ އިހުމާލުންނާއި އަދި އެނޫންވެސް ގޮްތގޮތުން، ިޚޔާނާތުެގ 

ލަ އެކަށީގެްނވާ ގޮެތއްަގއި ގޮތުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތުން ގެއްލިަފއިވާ ނަމަ، އެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަ 

ކުރިއަްށގެންދިއުމަށ. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި މިއަުދ މި ކޮމިޝަންތައް ހަދަިއގެްނ އަުޅގަނޑުމެން އަެނއްާކވެސް 

މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ ހިސާބަކަށް މި ދަނީ ދައުލަތުގެ މިފަދަ ކަންކަން މިއަދާ ހިސާބަށް ހުރި މުއައްސަސާަތކުން އެކަން 

ގެންވާ ގޮުތގައި ބެލިފަިއނުވާތީ ކަމަށް. އެހެންނޫންނަމަ، އިތުރު ކޮމިޝަންތައް ހަދާކަށްނުޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަށީ 

ދައުލަތުގެ ފައިާސއާއި މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާ ނަމަ، އެ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް 

. މިފަދަ ކޮންމެ ބިލަީކ އަުޅގަނޑުމެން ިސޔާސީ ގޮުތން ތަފާތު ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ޖެހިފަިއާވ ކަމެއް

ކަންކަމެއް ނޫން. މިއީ ޤައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑެތިބޮެޑތި މައްސަލަތައް. މި މައްސަލަތައް ސިޔާސީކުރުމަކީ އެާހ 

މައްސަަލއަީކ، ިއތުބާރު އޮންނަ މައްސަލައަކީ،  ބުއްދިވެރި ކަމަކަށް ުނވާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިމާވާ އެންެމ ބޮޑު އެއް

ދެ ފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުން ތަޙުޤީޤުކުރެވެމުންނުދާ މައްސަލަ. އަދި ބައެއް ފަހަރު ލިބޭ ބާރުތަކުގެ 

ގައި. ގޮތު ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އަދި އެނޫން ފަރާތްތަކުން ވެސް ބޭނުންކުރާ މައްސަލަ ނަހަމަ ،ބޭނުން

ކިތަންމެ ރަނަގޅު ތަޙުޤީޤެއް ހިނގި ކަމަށް  ،އެ ނިޒާމުގެ މަްއޗަށް ިއތުބާރު ގެއްލި ،ގޮތަކީ އެހެން ބޭނުންކުރީމާ މި ވާ
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ބަލައެއް ުނގަނޭ. މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދޭ ކޮމިޝަންތަކުން ވެސް އެފަދަ  .ނުކުރޭ ރައްޔިތުން އެ ގަބޫެލއް ،ސް ވިޔަ

 ޞަދެއް ހާސިލެއް ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްރައްޔިތުން އެ ބަަލއެއް ުނަގންނާނެ.  ،ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފި ނަމަ

ވެސް ަރއްޔިތުންނަށް އިތުބާރު ނުކުރެވޭ. އެީއ ފުންކޮށް ވިްސނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުެމން މި ކަންކަން ކުރާއިުރގަިއ 

ިވޗް ކުރަންވާނީ. ޙުޤީޤުކަްނ ތަގެ މައްޗަށް އެ ުކރި މީހުންށް ތުގައި ވެސް ކުޙަޤީޤަ ފަދަ ގޮތަކަށް ކުރަންޖެހޭނެ. ހިފޭ

ހުން އެ މީ ،ކޮށްސިޔާސީ ވާދަވެރިްނގެ މަްއޗަށް ތަޙުޤީޤު ،ނުރުހޭ މީހުންނާއި އި،ކުރާ އުސޫލުން އަުޅގަނޑުމެންނާހަންޓު

އުމުެގ ޤަ  ސްވެގޮަތކަށްގެންދިއުަމކީ ެއއްކުިރއަށްއެ މީހުންގެ ަމއްޗަށް ޖިނާޢީ ދަޢުވާކުރުުމެގ ކަންކަން  ،ކުށްވެރިކޮށް 

ނުވާނެ. މި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުންކޮށް  ކަމަކަށް އި އޮތް މަޞްލަޙަތާ ގުޅިފަ

 ،ގޮުތގަިއ ގެއްލިފަިއވާ މީހުންގެ މައްސަލަ ވެސް ތަޙުޤީޤުނުކުރެވި ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަްނވާނެ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

އުފެާދ ގޮތަށް ވާހަކަދެއްކުމަކީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެ  ޝަްއކުތެރޭގައި އެކި ގޮްތގޮތަށް ވާހަކަ ރައްިޔތުންގެ

އެ  ،ެއއްވެްސ މީހަކު ިޚޔާނާތްތެރިވެފަިއވާ ނަމަ ތަށްލަލެވެން އެބަޖެހޭ. އަދި ދައުބެ ،ކަންކަން ރަނގަޅަްށ ތަޙުޤީޤުޮކށް

ނބުރާ އެ ަފިއސާ ހޯދުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ލަތަށް އަ، ދައުއެ ިޚޔާނާތުގެ ަމްއސަލަތައް ބަލަިއ ތަޙުޤީޤުކޮށް ؛ފައިސާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ހަމަ ކަންކަން  ބޫލުކުރަން. ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް.ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ގަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް

ސަަލ ނުކުެރވޭ. ނިކަމެތިްނގެ މައް ބާރުގަަދ މީހާެގ މައްސަލަ ތަޙުޤީެޤއް ،ގޮތަކީ  ތަޙުޤީޤުކުރުމުގަިއ ވެްސ މި ވާ

ފުގެ ނިޒާމުގެ މަްއޗަށް އިތުބާުރ ގެ ތެރޭގަިއ ޢަދުލުއިންޞާތަޙުޤީޤުކުރެވެނީ. އެ ކަންަކމާ ހެދި އަުޅގަނޑުމެން

ާރއްޖޭގެ މުޅި ޖިނާޢީ  ަގނޑުމެން ވަރަށް ފުންކޮށް ިވސްނައި،ގޮްއަސ މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅު  ެގއްލިގެން ރައްޔިތުންގެ

އަުލން އަުޅގަނޑުމެން މި ކުާރ  ،ނަންޖެހޭ ބަދަލުތަްއ ގެނެްސގެން މެނުވީ ގެން ،ޢަދުލުގެ ނިޒާމު އިޞްލާޙުޮކށް

ދި އިމުކުރުން. އަލުއިންޞާފު ޤާޢަދު ،ފަކީއެީއ ޢަދުލުއިންޞާމަސައްކަުތގައި ރަްއޔިތުންެގ އިތުބާރެއް ނުހޯދޭނެ. 

ކަން ގޮތަކަށް އެ ކަން ތަން ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ެފންނަ އިމުކުރެވެމުންދާހަމަހަމަކަމާއެކު ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާ

ނުކުންނާނެ. ވަރަށް ބޮޑެިތ މައްސަލަތައް  ،ނަމަ ގެންިދއުން. އެ ނޫން ގޮަތކަށް ެއަކން ކުރާއިންތިޒާމުެވގެން ކުިރއަށް

ޔަ ދިއަހަރު ހިނަގއި 5އް ބެލޭނީ މިދިޔަ ފެނޭ ހަމައެކަނި މި ގާނޫނަކުންނެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑަކަށް ނު

 ،ހުރި ނަމައި ކަށް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ބޮޑެތި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ާރއްޖޭގެ ހިނގާފަތައްތައް ކަމަ ކަން

 ޝަންތަކަށް ބެލޭނެ.ކަުމގައި ިވޔަސް މި ކޮމި ޮއތް ކަމެއް އިއެ މައްސަލަަތއް ެއއީ ކޮންެމ ތާރީޚެއްަގއި ހިނގާފަ 

ެއކަން ހިނގަންވާނީ ހަމަ އެ ގޮތަށް.  ،ވިޔަސް ވެސް ޭނނގޭ މަރުގެ މައްސަލަ ކަމަށް  ގޮތްބެލެންވާނެ. އެއީ އަދި

 ،ނިންމާލުމަކީ އެންމެ އިންސާފުވެރި އިހުރި ކަންކަން ބަލައިލާފައި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައަހަރު 5ހަމައެކަނި 

ން. ެއއީ ަރށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރައަޅުގަނޑު މި ބިލަށް ވަ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.އެންމެ ޢަދުލުވެރި ގޮތަކަށް ނުވާނެ. 

ހިނގާ ކޮރަޕްޝަާނއި ފަސާދަާއއި އަދި މަރުެގ  އި އޮތް ޒިންމާއެްއ، ާރއްޖޭަގއިއަޅުގަނޑުމެން އެންމެންެގ ބޮލުގަ

ތަޙުޤީުޤކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެްއ ހަމަޖެއްސުން. ެއއީ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް.  ،މައްސަލަތައް ބަަލއި
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، އެ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނެ. މެ. އެހެންކަމުން  ސަރުކާރެއްގެ މަސްއޫިލއްަޔތެއް ވެސްއެ ހިނދަކު އޮްނނަ ،އެއީ އޭަރކު

ންސް ލިޖެގޮތުން ބޭރުގެ އިންޓ ދިއުން. މި ބިލުގައި މި އޮތްސްވެގެންވެސް ައވަހަކަށް ައޅުގަނުޑ އެދެނީ މި ބިލު ފާވީހާ

އަުޅގަނޑަށް  ،ގެ ވާހަކަ އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސްމަޢުލޫމާތު ހޯދުން ނުވަތަ ރަޢުޔު ހޯދުމު ނުވަތަ ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން

އެ ފަރާތްތަުކން ހޯދާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅަިއގެން  ،ބިލު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސާފުކުރަން އެބަޖެހޭ

އްދާގެ )މ( ަގިއ ވަނަ މާ 10މި ގާނޫނުގެ  .ނޫން އެ ވާހަކަ އެހާ ސާފެއް ގައި ބޭނުންކުެރވޭނެ އެއްެޗއްތޯ؟ހެކީގެ ގޮތު 

ގެ ގޮތުަގިއ ލިޖެންސް މަޢުލޫމާތު ޝަރުޢީ ކޯޓެްއގެ ހެކީ ން. ލިބޭ އިްނޓެކަން އެބަޖެހޭ ސާފުވާއެމި ވާހަކަ އެަބއޮތް. 

އެ މައްސަލަ ނޫން އަުޅގަނޑު ސާފުކޮށްލަންޖެހޭ ނުވަތަ  ވަރަަކށްތޯ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.މިންބޭނުންކުރެވޭނީ ކިހާ

ސިޔާީސ  ،ަސލައެއް ނެތް. އަުޅގަނުޑގެ ުއއްމީދަކީ އިންސާފުވެިރކަމާއި ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ކަންބޮޑުވާ އެްއވެސް މައް

ރައްޔިތުްނގެ މުދަލަށް  ،ޖިނާޢީ ކުށްތައް ކޮށް ،ދުވުމުގެ ބަދަލުގައިނަށް ހަމައެކަނި އަމާޒުކޮށްގެން ފަހައި މީހުން

ދިއުން. އަދި ގެންއޮޕަރޭުޓވެ ުތގަިއ މި ކޮމިޝަން ެގ ގޮޚިޔާނާތްތެރިވެފައި ތިިބ މީހުންގެ މައްސަަލ ބަލާ ކޮމިޝަެނއް

މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ މަްއސަލަ ވެސް ޭއގެ އެންމެ ފުންމިނަށް ގޮސްގެން ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަންތަކަކަށް މި 

 2ދަންނަވަން ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މި ބާއަޅުގަނޑު މަރުޙަ ،ކޮމިޝަންތައް ވެގެންިދއުން. އެހެންކަމުން

ގާނޫނު  ެވސް ައވަހަކަށް މިތީ. އަުޅގަނޑު އެދެނީ ވީހާމަްއސަލަ ބައްލަވަްނ ފެއްެޓވީ ،ކޮމިޝަން ހައްދަަވއި

 ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ިދއުން. ޝުކުރިްއާޔ ފާސްވެގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް.ނޮޅިވަރަން

 

 ާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:ޅިވަރަން ދާއިނޮ

ތުަގިއ އަުޅގަނޑަށް ވަރަށް އުާފެވރި ދުވަހެއް. އަުޅގަނޑު މި ޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަަދކީ ޙަޤީޤަޝުކުރިއްާޔ ިއއް

އުމުގެ ދުވަސްކަުމަގއި އަުޅގަނޑަށް މި ދުވަސް އިޞްލާޙީ މަސައްކަތަށް ނުކުުތމުގެ ހުވަފެނުގައި ޙަޤީޤީ ކުލަ ޖެހިގެން ދި

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ައޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އަިލފުށީފާހަގަކުރެިވގެން ދަނީ. މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވީީތވެ 

ން ވެސް ހަނދާނަކުްނ ތަކީ އަުޅގަނުޑމެން ދިވެހި ހުރިހާ ރައްިޔތުޙަޤީޤަ ދަންނަވަން. މެންބަރަށް ޝުކުރު

ނުދާނެ އިްއޔެ ކަްނކަން ެވގެންދިޔަ ގޮެތއް. ައޅުގަނޑުމެން ުއޅެންޖެހުނީ ަވރަށް ބިރުވެރި މާޙައުލެްއގެ އިގެންފިލަ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،. އަުޅގަނޑުމެްނ ފުރޮޅިަގއިތެރޭގައި. އަުޅގަނޑުމެން ިނދަންޖެހުނީ ކަށި ތަންމައްޗެްއގެ މަތީ

ން ހިނަގިއދާ ގޮތާ މެދު ވިސްނައި ފިުކރުކުރީމަ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭގައި، މި މުޖުތަމަޢުގައި ކަންކަ ނުނިދޭ.

އަުޑއިިވގެން ފެނިގެންދަނީ، ގޮތްނޭނގޭ ގޮތަށް ެގއްިލގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންނާއި، ގޮްތނޭނގޭ ގޮތަށް ޝަހީދުކޮށްލި 
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ޅާލި އެތަެކއް ދިވެިހ ނޫސްވެރިންނާއި، ގޮތްނޭނގޭ ގޮތަށް މަރުވި މަގުަތކުގެ ަމއްޗަށް ުކކުޅުހާ ގޮތަށް ކަތިަލއި އަ

ރައްޔިތުންެގ މަތީން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ޙަޤީޤަަތކީ، މިކަންކަމަށް ފުންކޮށް ިވްސނީމާ، އެ ުދވަހު އަުޅގަނުޑގެ 

ދަރިފުޅު، ތިޔަ ބޭފުޅާގެ ދަިރފުޅު، ތިޔަ ބޭފުޅާއާ ެއކުަގއި ނިދާލަން މި ރޭ އޮވެވޭނެކަމުގެ، އާެދވޭނެކަުމގެ ެއއްވެްސ 

ތި ދިޔަ ުދވަސްަތކެއް އެައކީ. އަުޅގަނޑުމެންަނށް ފެނިގެނދިޔައީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާަތކަށް ވަން އުއްމީދެއް ނެ

ފަރާތްތައް އެ ަވޒީފާއަށް ވަްނއިރު އެ މީސްމީހުން ތިބި ހާލު. ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި، ނަފްސާނީ ގޮތުން އެ މީހުން ތިބި 

ންދިޔަ. ެއ މަޤާމަކ ހަވާލުވިއިުރަގއި ބޮލުަގއި ހިރަފުސް ބުރައި، މީހާެގ ގޮތް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަްށ ސާފުކޮށް ފެނިގެ

ހަންކަށީގައި ތަތްލަިއ، މުޅި މީހާ މީދަލު ގުޔެއްހެން ތިބި މީހުން، މަސްޖަހައި ފަލަވެ، ބޮޑެތި މާޅިކަތަކާިއ، ގެަތއް 

އެބަދޭ. އެހެންވީާމ، މިޒާތަްށ ގަނެގެން، މުއްސަނިދވެގެްނ މި މުޖުތަމަޢުގައި އުދުހޭ މަންޒަރު މިއަދު ފެނިގެން 

މުއްސަނދިވެފައި ތިބި މީހުން އެ ފައިސާ ހޯދި ގޮެތްއ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހޯދަން. މި ޤައުމުގެ ޚަޒާނާ 

ފަިއ، ލުޓޭރުންތައް ޫފގަޅާ ،ހުރިހާ ޗޯރުންތައް  ކަންކަން ކޮށްބަަހއްޓާފައި މިއަދު އެ ލޫޓުވައިަލއިފި. ފޭރިގަެނއްޖެ. މި

ދަނީ. އެކަން އެގޮތަށް ެވގެްނ  ކުރަމުން އެމަޖިލީހަށް ވަނުމުގެ މަސައްކަތް އުޅެނީ މި އެ ކިޔާަފއިއަންބާ

ބޭފުޅުންނަށް އޮްތ  އެ ،ަޓކައި ވެސްބޭފުޅުންގެ ޙައްޤަށް އެ ،ބޭފުޅުންނަށް އެ ،ނުވާނެ. ައޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެދިޔަދީގެން

ބޭފުޅުންނަށް ދިނުން. ެއީއ  އެ ،އްޤުވާ އަދަބުބޭފުޅުންނަށް ޙަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ެވސް އަުޅގަނޑުމެން އެ 

. މީހާައށް އެކުށުގެ އަދަބު ދިނުމޭ ކުްށކުރި، ކުްށވެރިންނަށް އޮތް އެންމެ ރަނަގޅު ފަރުވާައކީ ،ވޭ ބުއްދިވެރި ބަހެްއގައި

ގެ ރީތި ަފރުވާއިން ވެސް މީ ޓަރަށް ގޮސް ކުރާ ބޭސްއަުޅގަނޑުމެން ބަލިވީމާ ޮޑކް ،މިކަންކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް

 އެބަ ޮކށާ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ގަޔަށްވެސް  މިސާލު ފެނިގެންދޭ. އަޅުގަނުޑމެން ބަލިވީމާ އަޅުގަނޑުމެންެގ ގައިން މަސް

ކަންތައްތަްއ ައޅުަގނޑުމެންގެ ަގއިން މަސްކޮަށިއ، އަުޅގަނޑުމެންެގ ަގޔަށް ަކށި ހަރައި މި  ވެސް ހަރާ. އެބަ ކަށި

، އި، އުއްމީދު އޮތީމަ. އެހެްނވީމާޔަޤީންކަމާ  މާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިޝފާލިބޭނެކަމުގެ ކުރީއަޅުގަނޑުމެން ކުރަނީ އެކަން

ކެމްޕޭނުގައި  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއަޅުގަނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް  .އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް އުފާެވއްޖެ މިއަދު

ގިނަ  މާ ،އް މިއަދަކީ. އަުޅގަނޑުމެްނ ދިވެހިން އެދެނީދިޔަ ދުވަހެބޮޑަށް އުއްމީދު ާއެވގެން ވިދާޅުވި ވާހަކަތަކަށް ވަރަށް

ގިނަ ކަންތައްަތކަކަށް.  ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ައޅުގަނޑު ނޭދެން މާ ؛ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިން

 ދިވެހި އްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ފުރުޞަތު، އަމާން މުޖުތަމަޢެއަޅުގަނޑު އެދެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފުވެރި 

އްގަިއ ، އެފަދަ މުޖުތަމަޢެއުލެްއަގއިއަޅުގަނޑުެމން އެދެނީ އެފަދަ މާޙަ ދިނުން.، ދިވެހި ސަރުކާުރން ހޯދައިދައުލަތުން

ރާބޯރާގެ މަޖިލީހަކީ ތޯ ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ. މި ވަސްކޮށްދިނުން. ކުށްވެިރން ހިފައިއުޅެވޭނެ ގޮތް ސަރުކާރުން ތަނަ

 ކޮށްފައި ޖެހިގެން އަންނަ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލައިގެން އެ ، ހުރިހާ ކަމެއް މާތަކެއް ހިންަގއިނޫން. ހުރިހާ ޖަރީހޮހަޅައެއް 

 މަޖިލީހަކީ. މި  ބޯރާގެ ހޮހަޅައެްއ ނޫން މިވަދެ ކުށުން ފިލަން މިއީ ތޯރާ ބަހައްޓާަފއި މިތަނަށްަލއިޑު ތަޅާނފައިސާގަ

ތަނުގަިއ ރަްއޔިތުންގެ  ޖެހޭނީ ސާފުތާހިރު މީހުން. މިތަނަށް ަވއްަދން ނުވާނެ. މިރިމުން ވައްދަިއެގންތަނަށް މުޖު
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އަތުގައި  ގެދަމައިގަެނެގން ތިބި މީހުން ،ދައުލަތް ފޭރިގަނެގެން ކުރެވޭނީ ާސފުތާހިރު މީހުންނަށް. މިޙައްޤުަގއި ވަކާލާތު 

އޭގެ ބަދަލު އުލަތަށް ވެސް ދިެވހި ދަ މީސްމީހުންގެ ކިޑްނީ ވިއްކާަފއި މިއަދު ފައިސާ ފޮއްޗެއް ެނތިއްޔާ އެ

 ލައިކުމް.ޢަ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ަވއްސަލާމް ޖެހޭނެ. ވަރަށްހޯދައިދޭން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝީދަށް.  ރަރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟްވިުލފުށީ ދާއި ،އަރުވަނީ އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތު މި

ގެ ރު ދާއިރާހިތަދޫ އުތު ،ގެ ލީޑަރުޑީ.ީޕެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުއަުޅގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން އެމް. އެއަށްފަހު

 މަށް. ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމަށް. މިހާރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަްށެގންދިއުއިްއޒަތްތެ

 

  ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް

ރުކާރުން ފޮނުވާފައި އޮތް ސަށް ގެއްިލފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ލަތަލަިއކުމް. އާދެ! ދައު`. އައްސަލާމް ޢަ

މެދުގައި ކުރަން އުޅޭ ކަންތަކާ  ލާފަިއވާ ގޮތުން މި، މި ބިލު އެކުލަވައިނަމަ ގުޅޭގޮތުން އެްއޗެއް ަދންނަވާ ބިލާ

 ،އޮންނަނީ ަވނަ މާއްދާގައި މި 4 މި ބިލުގެ، ޝައްކުތަެކއް އުފެދުމުގެ ޖާގަ އެބައޮތް. އެހެން އަުޅގަނޑު ިމދަންނަވަނީ

 ، މި ާއ ހަމައަށް ކަމަށް. އެހެންވީމ2018ާނޮވެންބަރ  17އިްނ ފެށިގެން  2012އަރީ ޖެނު 1ކޮމިޝަނުން ބަލާނީ  މި

ދޭހަވޭ. މިއީ ވަރަށް  ގެްޓކޮށްގެން ހަދަންއުޅޭ ގާނޫނެްއަކން އެބައިނގޭ ަވކި ބަޔަކަށް ޓާ  ހިސާބުން ފެށިގެން ވެސް އެބަ

ހަޔާތުގައި ހަދާ ފުރަތަމަ ގާނޫނަށް މި ގާނޫނު  . އަުޅގަނޑުމެން މިހާތަނަށް މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުގެ މިދެރަކަމެއް

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެ ،ވާނަމަ ވާނީ. ދައުލަަތށް އެއްެވސް ފައިސާ ެގއްލިްއޖެ ކަމަށްފާސްވެއްެޖއްޔާ 

ކުރާއިުރގަިއ  މިކަން ،އްސަސާތަުކން ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސްހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ަދުއލަތުގެ ހުރިހާ މުއަ

ސަރުކާރުގެ ަމއްޗަށް ވެސް ، އަދި އަލަށް ައއި އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރަންެޖހޭނީ އެްއވެސް ބަަޔކަށް އަުޅަގނޑުމެން

ިއގެން ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ނެީތ ލަފެދޭ ގޮތަށް. އަުޅގަނޑުމެން ާއ ޤާނޫނުއަސާސީ ެއކުލަަވއިމް ނުއު ހުބަޔަކަށް ޝަްއކާިއ ވަ

މިޝަނެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ބަލަމާހިނގާ! ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި  ޭބނުން ހުރިހާ ކޮމިޝަންތަކެއް ކޮން ކޮ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އެބަހުރި. އަދި އެނޫން ވެސް ތަފާތު؛ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް އެބަހުރި. -އެބަހުރި. އެންޓި

 އެބަހުިރ. މިއަދު މި ކޮމިޝަންތަކުްނ މިކަން ނުކުރެިވ، ދެން މި ހެދޭ ގާނޫނުން މިއަންނަ ތަފާތު ކޮމިޝަންތައް

ކޮމިޝަނުން ކުރާނީ ކޮންކަެމއްތޯ؟ މި ކޮމިޝަނުން ކުރާ ކަންތައްތަކާ ދޭތެޭރގަިއ ާއއޭ ބުނާނީ، މި ނިންމާނިންމުން 

އެބަޖެހޭ. ވަރަށް މުހިއްމު ވާހަކަެއއް މިއަދު މި ގަބޫލުކުރާނީ ކާކުތޯ އަުޅގަނުޑމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާލުއުފައްދަން 

ަރއީސަކަށް ލިބިއްޖެ، މި ޤައުުމ ވަރަށް އަމާން އޮމާންކަމާ ެއއްކޮށް ހިންގުމުގެ. އެކަމަކު  4ދައްކަނީ. މި ޤައުމުގައި 

ށީމަ ކޮންމެ ވެރިައކު ވެސް އަްނނަ ފުރަތަމަ ހިސާބުން ފެށިގެން ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫހުގަިއ މަސައްކަތްކުރަްނ ފެ
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އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ޢަުދލުއިންޞާފު ޤާއިމުނުކުރެިވގެްނ މިއަދާ ހަމައަށް މި ދިޔައީ. ޤައުމު ހަމަމަގަކަށް ނޭޅުވުނު. 

އެހެންވީމާ، ަރއީސް ނަޝީަދށް ވެސް ލިިބވަަޑއިގެންެނިވ މި ޤައުމު ވަރަށް އޮމާންކަމާއެކު ކުރިއަްށގެންދިއުުމގެ 

އް ބަިއވަރު ދަތިތަެކއް ެވސް ކުރިމަތިވި. ހަމައެާއއެުކަގއި ރައީސް ޔާމީނަށް ެވސް ފުރުޞަތު. އެ މަނިކުފާނަށް އެތަ

ލިބިވަޑަިއގެންެނވި މި ޤައުުމ ވަރަށް އޮމާންކަާމއެކު ކުިރއަށްގެންދިއުުމގެ؛ އެ މަނިކުާފނަށް ވެސް އެަތއް ަބއިވަރު 

ވަރަށް؛ އަދި މި އުޅެނީ ހުވައިކުރިތާ މާ ގިނަ  ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވި. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިހާރު މިތިބީ 

ދުވަހެއް ނުެވގެން. މި ސަރުކާރު ވެސް ޅަފަތުަގއި ސަުރކާރުން ވަރަށް އޮމާންކަމާ ެއއްކޮށް ރަްއޔިތުންގެ ހުރިހައި 

، ޭއގެ މަޞްލަޙަތުތަކެއް ހިމާޔަތްކުެރވިގެން ކުރިއަްށގެންދިއުމުގެ ުފރުޞަތު މި ސަރުކާރަށް އެަބއޮތް. އެހެންނަމަވެސް 

ބަދަލުގައި ވަިކ ބަެއއްެގ ފަހަތުން ދުވާ ގޮތަށް ދެްއކޭ ގޮތަށް ކަންތައްތަްއ ކުރުމަކީ ިމއީ ިމ ސަރުކާރާ ދޭތެޭރގައި ގިނަ 

ބައެްއގެ ހިތުގައި ނަފުރަތުއުެފދިދާނެ ކަމެއް. އަދި މި ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތަުކގެ ތެރޭަގއި އެބަހުރި ދައުލަތަށް ގެއްލުނު 

މަށް ވިދާޅުވެފަ. ރަނގަޅު. އެ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް މެދުވެިރކޮށް ެއ ފައިސާތައް ހޯދާނެކަ

 އޮތް މި ބިލުަގއި މި ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ، ގޮތަްށ މިކަން ކޮށްފި މިދެންނެވި ،މަސައްކަތް ކުރަްނވީ. އެހެްނނަމަވެސް

ަޝއްކާިއ ަވހުމު އުފެދިގެންދާނެ. މިހާރު  މީަގއި ޖެއްޔާ ކަމަށް ެވއް ެވގެން މިކަން ނިމިއްޖެ ނޫނަކަށްގޮތަށް، މި ގާ

ދިޔައީ  މި ދެން އަުޅގަނޑުެމނަށް ފެނިގެން ކަން ނުކުރަްއވަނީ ީކއްެވގެންތޯ؟ކޮމިޝަންތަކުގެ ިތއްބެވި ބޭުފޅުން މި

ލެއްވީ ޕާީޓއަށް  މި އިހަށްދުވަހަކު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮމިޝަންތަެކއް އުފައްަދވައިފި. އެ އުެފއްދެވި ކޮމިޝަންތަކަށް

، އަމިއްލަ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާނެ މީހުން ބުނީމަ ބުނާ  ނަވާ ބޭުފޅުން. ސިޔާސީ ބޭފުޅުން.ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަން

ސްެވއްޖެ. އެހެންވީމާ، ހިސާބުން ފެށިގެން ވެސް މީތި ގޯ ބޫލުނުކުރާ މީހުން. މި ކަމަށް މީހުން ގަ ތްތެރިކަމެއް އޮތްނަޒާހާ

ކޮމިޝަން އެކުލަަވއިލާނީ  ،ބުނަނީ ވަނަ މާއްާދގައި މ6ި މި ބިލުގެ ؛އުޅެނީ ނޑުމެން މިވެސް ައޅުގައަނެއްކާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ވެސް ަނގާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއޭ. ވިދާޅުާވއިުރގައި އަުޅގަނޑު 

ނގައިދިަޔ ކޮމިޝަނާ ދޭތެރޭަގއި ކަންަތއްތައް ހިމި  އިރުމިހާރު ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް އުަފއްދަވާަފއި ުހރި ،މިދެންނެވީ

ރުމަކީ ވަރަށް ގޯސްކަެމއް. ގޮތަށް މިކަން ކު  ަކމަށް ދޭހަވާ ނުބައި ނިޔަތެއް މީަގއި އޮތް ގޮތް. އެހެންވީމާ، މީަގއި

 މިއީ .އަމުރު ހޯދުމުގެ ބާރު ެވސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަދޭއޮްތ ބަލައި ފާސްކުރުމާިއ، ޯކޓު އެއާެއކުަގއި މީެގ އެބަ ހަމަ

އެބަހުރި. ކަންތައް  ނވެސް ކުރެވޭކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން ކުާރވަރު ކަެމްއ ނޫން. މިކަން ކުރަންޖެހިއްޖެ 

. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އޭތި ތަނަށް އައި ނޫެނއް ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމގައި ެވސް މިއެހެންވީމާ، ސަންސެޓު ގާ

ގޮތުަގއި މިކަން ކޮށްފާނެތީވެ ެއކަން އެގޮތަްށ  ގޮުތގަިއ، ނުރަނގަޅު ން ނާޖާިއޒުއި؟ އެީކްއވެތޯ ގަބޫލެއް ުނކުރި.

މިކަމާ  ،، މިކަން ހަމަ މިހެން ކުރާއިރުަގއިަޔއީ. އޭރުަގއި އޮްތ މަޖިލީހަށް ގަބޫލުނުކުރެވުނީ. އެހެންވީމާވެގެންދި

ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާުރ  މި ިއ،ންޓުތައް ބެލުމާއިލާގެ އެންމެންގެ އެަކއުމީހާގެ މުޅި ޢާ ވެއްެޖއްޔާ އެ ގުޅުންހުރި މީހެއް

އެކުލެވިަފއި އެަބއޮތް  ުޅގަނޑުމެން ދޭިއރުގަިއ؛ ހަމަމިއާއެުކގައި މި ިބލުގައިވެސް އެަބއޮތް. މި ހުރިހައި ބާރުތަކެއް އަ
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 ވާއިދުގެ ދަށުން އެވެސް މި ކޮމިޝަނަށް ބާރުދީގެނެއް ނުާވނެ. މި ގަހެދުން. މި ގަވާއިދު ހަދާކަށް އެއްގޮަތކަށް ގަާވއިދު

ތިބީ ދޭންޖެހޭ ހުރިހައި  ޓަކަިއ ައޅުގަނޑުމެން މިނެ. އެހެންވީާމ، މިކަްނ ކުރުމަށްކަމެއް ވެްސ ކޮށްފާ މީހުން ކޮންމެފަދަ

ފުދޭ މިންވަރަށް މި ބިލު ންނަންވާނީ، މީހުންނަށް ޝަްއކުނޫމި ބިލު އޮ  ،ތާއީދެއް މި ސަުރކާރަށް ދޭން. އެހެންނަމަވެސް

 ، މުޅި ދައުލަުތގައި ޞަދެއް، ަވކި ދުވަހަުކން ފެށިގެން ހާސިލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައިކު ަވކި މަޤްަވކި ބަޔަ އޮންނަންވާނީ.

ގޮތަށް މިކަން ކުރަންވީ. ހަމަޔަޤީނުން ވެސް އަުޅގަނޑު މިކަާމ  ހުރި ހުރިހައި ކޮރަޕްޝަންތަކެއް ބެލޭނެ

ގަންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ންބަރުން ބިރ މަޖިލީހުގެ މެބިރުގަންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޯންނާނެ. މިތާ މިތިބި ރައްޔިތުންގެ

ވާލުވެ ިތބި ބައެއް ނޫން. އެހެންވީމާ،  ދައުލަތުގެ ެއއްވެސް މަޤާމަކާ ހަނޯންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ެއއްވެސް މީހަކީ

ގެ ޔާއި އުސޫލުއެތާ ތިބި ބަޔަކު އޮންނަ ހަމައަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ދައުލަތުެގ ތެރޭން ވަގަށް ނެގޭނެ އެްއެޗއް ނޯންނާނެ. 

  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިކަމުގައިތެރޭން މީހަކަށް އެއްޗެއް ދީފިއްޔާ އޮންނާނެ. އެހެންީވމާ، ރައްޔިތުންގެ

 ކަމަކަށް އަުޅގަނެޑއް ނުދެކެން... ބިރުގަންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ަސބަބެއް އޮތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ރި މެންބަރު މިހާރު އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ

 

 ނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިއައް 

ދިވެހި ހުރިހަިއ  ،އެންމެން ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު މި ބިލު ހުށަހެޅިގެންދިއުމަކީ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން 

ވި މަންޒަރެއް. ދިވެހި ހުރިހައި ރައްޔިތުން ވެސް މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ރައްޔިތުން ެވސް ދެކެން ބޭނުން

ދެއްެވވި ހުރިހަިއ ރައްޔިތުން ވެސް ވޯޓުެދއްވީ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް. ބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ވޯޓުއި

މުގެ މައްަސލަތަކެއް ރަްއޔިތުން ބަލަްނ އެތައް ވަްއކަ އި،ގޮސްފަިއވާ އެަތއް އަިނޔާތަކަކާ ާޔވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް. ހިނގާ އަނި

ވަރަށް ހިތާމަވެރި މަންޒަރުތަކެއް ިއއްޒަތްތެިރ  ،އަހަރުދުވަހު ފެނިގެންދިޔައީ  5ބޭނުންވާތީވެ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިދިޔަ 

ްތ އެތައް ބަިއވަރު ގޮ ގޮސް،މުގެ މަރުން ފެށިގެން. އަފްރާޝީރނަށް ފެނިގެންގޮސްފަިއވަނީ ޑރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން

މަގުމަތިކޮށް، މީހުން  ،އެއާެއކީަގއި މީހުން ގެއްލުަވިއލެވިތަން. އަދި ހަމަ ދިޔަމަރުތަކެއް ކުރިމަތިެވގެން ނޭނގޭ

ގެ ދުވަްސ ެވސް އެ މީހެއް  ،ިވއްާޔ ވެްސ ޖަލަށް ލައި ފު ހޯދައިޭދން މަގުމައްޗަށް ުނކުންނަ މީހެއްމިކަންކަމަށް އިންސާ

ގެން އެތަްއ ދުވަހަުކ ުނފެނި ފެނިގެންދިަޔ ޖާނަލިސްޓު ރިޟްވާންނޑުމެންނަށް ތަން. ައޅުގަ ދިޔަދުއްަވއިލެިވގެން

ވެރި ގޮތްގޮތަްށ ކަހަލަ ބޭފުޅުން ހަމަ ވަރަށް އަނިޔާ ރަޝީދު މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ބަެއްއ ބޭފުޅުން؛ ޔާމީން

މީން ރަޝީދުގެ ޔާ ،ްއ ނުވިއަުޅގަނުޑމެންނަށް ބަލާކަށް ފަސޭހައެ ތަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިޔަމަރައިލެިވގެން

އެ ބޭފުޅުްނގެ ލޮލަށް ޕެޕަރސްޕްރޭ ޖަހައި،  މަންމަ ނުވަތަ ރިޟްވާުނގެ ަމންމަ މަގުމައްޗަށް އިންސާފު ޯހދަން ނުކުތީމާ
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އެީކގަިއ ކަންތައްަތއް  ށް ވެްސ ފުލުހުން ވެސް ހިތުހުރި ެއއްެޗއް ގޮަވއި، އެހަިއ އަިނާޔވެރިކަމާއެ ބޭފުޅުންނާ ދިމާއަ

ދިޔަ މަންޒަރު. މިއީކީ އެއްެވސް ދިވެހި ރައްޔިތަަކށް ބަލާކަށް ފަސޭހަވި މަންޒަރުތަކެއް ނޫން. ހަމަ އެތައް ކުރަމުން

ބޮޑު ތަރައްީޤ  އެ ވިދާޅުވާ ބިޔަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައީސް ޔާމީން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެއް މިކަމާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެ ތިބީ.

 ސް ޔާމީނަށް ޯވޓު ނުދިން މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، މި އަނިާޔވެރިކަމާއި މި ަރއްޔިތުން ރައީ ،ދައްކަމުންދިޔައިރު ވެސް

ިވޔަްސ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަްށ ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ،ބޫލެއް ނުކުަރންވަްއކަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އަުޅގަނޑު ގަ

ހިފުމުގެ ރޫހެއް ބަދަލު ،މްހޫރިއްާޔއޭއެއީ ރައީސުލްޖު ،މިވަުރގެ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާފައި ދުރަށް ދިޔައިމާ ،ވެސް

ތެރި އުޅެނީ އިްއޒަތް މީހަކު ދޫކޮށްލާފައި ހުރުމެއް. މިއީކީ ބަދަލުހިފާކަށް ޫނން މި ނުޖެހެއޭ ކިޔާަފއި އެގެންގުޭޅކަށް

ކުރި މީހަކަށް އަދަބު ކަމަށް ވަންޏާ  ކަމެްއ ނޫން. ިޖނާޢީ ކުށެއް ކޮށްފި  ގުޅުންހުރިރައީސް. މިީއ ބަދަލުހިފުމާ

ތަްއ ބާރު . މަޤާމަކަށް ތިމާއަށް އާދެުވނީމާ އެ މަޤާމުގެބެންޖެހޭ. އެއީކީ ބަދަލުހިފުން ކަމުަގއި ދެިކގެން ވެްސ ނުާވނެލި

، ގޮތެއް ރައްޔިތުްނެގ ފައިސާއާ ދޭތެރޭ ހަދާފައި  ންނާ ދޭތެރޭ ހަދައި، ހިތުހުރިހާގޮތެއް މީހު ބޭނުންކޮށްގެން ހިތުހުރިހާ

ދިުއމުގެ ވިސްނުން ގެްނގުޅުމަީކ އަޅުގަނޑަކަށް ހިެއއްުނޭވ ލާމަތްެވގެންގެތެރޭން ސަހިފުމޭ ކިޔާފައި އޭދެން ބަދަލު

 5މިދިަޔ  ؛ފަތްއެއްހެނެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނުޑމެންގެ ސަގާބޫލުކުރާނެ ވާހަކަ ގަ އެްއވެސް ިދވެހި ރައްޔިަތކު 

 ،އަންނަނީ މިފަދަ ކަންތައްަތއް ނުބެލިދާތީވެ ޭއގެ ކުީރއްސުރެން ވެސް ބިްލޑުވަމުން މި .އަހަރު ެއކަންޏެއް ނޫން

. އެންމެ ކުޑަމިނުްނ އޮފީހަކަށް ސިޓީއެއް ލާްނ އިފަެތއްެގ ގޮތުގަ ވަރަށް މައްޗަްށ ގޮއްސަ އޮތް ސަގާ ކޮރަޕްޝަން

 ދިޔައިމަ އެތާ ހުންނަ ރިޕެޝަނިސްޓުން ފެށިގެން މި މަސައްކަތް ފެށިގެންދޭ. ރިސެޕްޝަނިސްޓުން މިނިސްޓަރާ ހަމައަށް 

 ކަންތައްަތެކއް ހިނގަިއގެންދާނެ. އެންމެ  ކަހަަލ އަންޑަރހޭންޑް އެ ސިޓީެއއް ގެްނގޮސްދިނުުމގައި ވެސް ކޮންެމވެސް

ށް އަނެްއކާ ކޮންމެެވސް ެއއްެޗއް ދީގެން ނޫނީ ެއކަމެއް ކަމީހަ  ފަހުން ގޮސް މިނިސްޓަރު ެއކަމެއް ކޮށްދޭއިުރަގއި އެ

ކަށް ވެފައި ވަނީ. ޮކރަޕްޝަނަކީ ނޯމަ އުމުަގއި މިކަންތަްއތައް އަށަގެންަފއި މިނުވާނެ. މި ދަރަޖައަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤަ

ވަނީ.  ވެސް ހިނގަންޖެހޭ ަކމެއްގެ ގޮުތގަިއ ރަްއޔިތުން ދެކޭ ހިސާބަށް ގޮއްަސ މިނީ. އާދަިއގެ ކަެމއް، ޮކންމެހެންވަ މި

ސް ނުކުރޭ. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޝަނަކީ ބޫލެއް ވެކަމަކަށް ރައްޔިތުން މިހާރު ގަ ގޮތަކަށް ކަމެއް ހިނގާނެ ނޫންއެ

ރަްއޔިތުްނ  ،އެީކގައި  ފުެވރިކަމާކުން ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތް އިންސާކޮންމެހެން ވެސް ެއކުލަަވއިލަިއގެން މި ކޮމިޝަންތަ

 ޢަދުލުިއންޞާފުގެ ތެރޭން ކުރެވެމުންދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ދެކެން އެބަ  ،ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް

 ތްކުާރނެ ބައެއް ކަމަށް. ނުފޫޒުގެ މި ކޮމިޝަންތަކަކީ ރަނގަޅަށް މަސަްއކަ ،ބޭނުންވޭ. އަުޅގަނޑުމެން އިުތބާރުކުރަނީ

އް ބެލުމަށް މިފަދަ ބޭރުން މަސައްކަތްކުރާނެ ަބެއއް ކަމަށް. މަޖިލިސް ެވސް ިއޚްލާޞްތެރިވާން އެބަޖެހޭ. މަްއސަލަތަކެ

ހަދާކަެށއް. މެންނެއް ނުެޖހޭ އެކަމަކާ ދެކޮޅުން މަސައްކަތް ެފށީމަ އަޅުގަނޑުއް ސަރުކާރުްނ ނަގަިއގެއިނީޝިއޭިޓވެ

ކަމަށް ވަންޏާ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  ގޮތް އެންމެ ފުރިހަމަ ނޫން  އޮތްއޮތް ބިލު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި 

ން ކުރިއަށްދާން އެބަޖެހޭ. ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްގެން ވެސް އަުޅަގނޑުމެން މި މަސައްކަތާިއގެ 
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ކޮރަޕްޝަނެްއ ނޫން، ވަިކ ދުވަހެްއގެ އަނިާޔވެރިކަމެްއ ނޫން ބަލަންޖެހޭނީ.  ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް. ވަިކ ދުަވހެއްަގއި އޮތ

ސްކޮށްގެން ެއކަން ހަމަ އެއަްށވުރެ ދާންެވއްޖެއްޔާ ެއައށްވުރެ ދުރަށް ވެސް ދާްނވީ. އެގޮތަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ ފާ

 ކަމަށް ވަންޏާ މާ ކުީރގެ ހިނގި ކަންތައްތަުކގެ ކަންތައް ކުިރއަށް ލައިފި ،ގެންދަންވީ. އެހެންނަމަވެސްށް ކުރިއަ

ީރެގ ރީނާ ގެއްިލގެންދާއިރު ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން މާ ކުފަިއވާ ކަންަތއްތަުކގެ ހެްއކާިއ ގައަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ހިނގާ

ިވޔަސް ވެްސ  ވާ ކަމެްއ. އެހެންވީމާ، ހުރިހައި މައްސަލަތަެކްއ ބެލިކަމުގައިމަކީ އެކަށީގެން ކަމެއްަގއި ތާށިވެަފއި ތިބު

އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އެކަންކަން ެއގޮތަށް ކުރިއަްށގެންދެވޭނެ ގޮަތކަށް މި ބިލު  ވަްސކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތަްއ މީގައިއަ

 ...ކީމި މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންދިއުމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް ފުރުޞަތު! އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބައާދެ

 

 މް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:ރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީއިނގުަރއިދޫ ދާއި

ލަކީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބި

ދިވެހި  .ވަރަށް ބޭނުންތެރި ބިލެއް. އެއްެވސް ޝައްކެތް ނެތް ،މުަގއި ވަރަށް މުހިއްއަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތު 

އެްއވެްސ  ރަްއޔިތުންގެ ެއއްެޗއް. ެއއިން ެއއްވެސް އެްއޗެއް އަކީ ިދވެހި، ފައިސާ ތަެކއްާޗއި ،ދައުލަތުގެ މުދަލާއި

ދިނުމަކީ ވަރަށް އިޚްލާްޞތެރި ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ޔިތުންނަށް ހޯދައިއް ަރއްއެއެްއޗެ ،ނަމަ ވާއިރެްއގައި ގެއްލިފައި 

؛ އާދެ، ދެްއކެވި މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ސަރުކާރު ، މިތާނގައި ވާހަކަފުޅުކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް

ޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ަވޑަިއގަންނަާވ ިއްއޒަތްތެރި ރަްއޔިތުންގެ މަ މިއަދުގެ ސަުރކާރަށް ިނސްބަތްވެ

ނޑަްށ ކަމެއް އެބައޮތް. އެންމެ ބޮޑަށް އަުޅގަ މި ބިލުަގިއ އަުޅގަނޑަށް ެވސް ފާހަގަުކރެވޭ ދެތިން ގަކުރަްއވައިފި.ފާހަ

 ؛މި ގާނޫނު ނުވަތަ މި ބިލުެގ މަސަްއކަތް ،އޮތީ  ކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ އަުޅަގނޑަށް މި މު އެއް ފާހަގަކުރެޭވ އެންމެ މުހިއް

އިން ފެށިގެންނޭ ބިުލގައި ކަނަޑއެިޅގެން އޮތީމާ،  2012ޖެނުއަީރ  1 ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ަފއްޓާނީ މުދަލާއި

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި ވަރަށް ހިތާމަެވރި މައްސަލައެއް. އޭގެ ަބދަލުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއީ 

ން ފެށިގެން. އޭގެ ކުރީެގ އި 1979 ެވރިން ފެށިގެން އައީ ހަޔާތުަގއި މި ރާއްޖޭގައި ވެރިކަްނކުރިގަނޑުމެންގެ އަޅު

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި  1979ކުރަން ތާއީދުވެރިންގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް. އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް 

ކަެމއް.  ދޭކުރުމަކީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެމީަގިއ ބަޔާންކަމަށް  މި ގާނޫނުން ތަޙުީޤޤު ހިންގިދާނެ ،ބިލުން

 ،މި ގާނޫނުަގއި ހައްޔަުރުކރަން ބޭނުންވާ ލިސްޓެއް ،މި ބިލުަގއި ،އަުޅގަނޑު ެއދޭ ދެވަނަ ގޮތަކީ ނޫނިއްޔާއެހެން

އޮތީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ކުިރއަށް މި ،ނަންޖަހާލުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޑއިިވގެން އެބަދޭ
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މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ަފރާތްޕުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  .ތެރި ރަީއސްއިންތިޚާބު. އިްއޒަތް

ން ނުވަތަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ނުަވތަ އަދާލަތު ޕާޓީން ވާދަކުރާ ޕީ.ޕީ.އެމު ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ،އަުޑއިިވގެން އެބަދޭ

ަކމަށް ލަފާކުރެވޭ ކެންިޑޑޭޓުން  ށް ހޮވޭނެއަ 99 %ށް ނުވަތައަ 100% ޔާކަމަށް ަލފާކުރެވިއްެޖއް ދާއިރާތަކުން ހޮވޭނެ

ހުރި ޚަބަރެއް. މިީއ ހިތާމަ ހައްޔަރުކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ. ުކރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން ަހއްޔަުރކުރަން އުޭޅ ވާަހކަ. މިީއ ވަަރށް

ބަެއއް  ،ބަރުންގެގެ ބައެއް މެން؛ ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަުދގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަްތވާ

 ލީހަށް ެއކި ދާއިރާަތކަށް ކުރިމަތިލަިއ،ރައްޔިތުންެގ ފަރާތުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިޭވ ޚަބަރެއް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖި

ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ބޭފުޅުން ހައްޔަރުުކރަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ  ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްނުވާ ހޮވޭނެ ؛ކަމަށް ހޮވޭނެ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދައުލަތަށް ގެއްލިފައި ހުރި  1979ވާލަނީ، މި ލިސްޓުގައި ެއއްގޮަތކީ ދަންނަ އެހެންވެ މި

 -1ފުރަތަމަ  ؛ފައިސާ ހޯދުމަށް މީގައި ޖެހުމޭ. ނުވަތަ ގޮތަކީ މި ލިްސޓުގައި ަހއްޔަރުކުރާނެ މީހުންގެ ނަންތަކެއް 

މައްސަލަެއއް  -3  ލިސްޓެއް.މިގޮތަށް ބޮޑުهللا. ޢަބްދުއިބު ރަީއސް ޢަބްދުއްރަީޙމް ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ނަ -2 ރައީސް ޔާމީން.

ސް. މިގޮތަށް ބޮޑު  އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ޖެހިޔަިއނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ،ނެތް، އަޅުގަނުޑގެ ނަން

އް ނެތް. މިއީ ސް މައްސަލައެ ހުްނގެ ލިސްެޓއް ީމގައި ިހއްޕާލިޔަ ޮހވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުެރވޭ މީ ،ލިސްޓެއް ީމގައި ޖަހާފައި 

މި ގާޫނނު  ،ކަމަކީ  ވަރަށް ރަނަގޅު ކަެމއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ީމގަިއ އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ ދެވަނަ

އޮތީ. މި ގާނޫނު އުވާލަންވާނީ މި  ެލވޭ ގޮތަށް މިއްގައި މި ގާނޫނު އުވައިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންާވ ކޮންމެ ހިނދެ

ވެސް މި މަޖިލީހުން.  ވާނީމަޖިލީހުން. މި ގާނޫނު އުވާލަން ފާސްކުރަނީ ވެސް މި ނުމަޖިލީހަށް ގެނެސްގެން. މި ާގނޫ

ބޭނުންވާ ކަމެއް ނިމުނީމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންވާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި

ކަމެއް ނޫން. ިއްއޒަތްތެރި  ހަމަޖެހޭ ލެވޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ ެއްއވެސްިއއުކޮްށގެން ިމ ގާނޫނު ުއަވއިގެޒެުޓަގއި ޝާ

މި ސަރުކާރަކީ ވަރަށް  ،މީދުކުިރންޑަށް ުއއްވެސް އަުޅގަނޑު ވަރަްށ ވަރަށް ބޮ ަގިއމު ؛ައޅުގަނޑުމެން .ރައީސް

 15އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް ވަރަށް ަރއްިޔތުންނަށް އޯގާތެރި ސަރުކާަރަކށް ވާނެ ،އިންސާފުވެރި

ރަްއޔިތުން މި ސަރުާކރާ ދޭތެރޭގަިއ ކުރި ހުރިާހ  ؛ދަނީ ސަުރާކރުން ުރކާރަށް ނުވަނީްސ ފެނިގެން މިދުވަސް ސަ

ޝަން ވެސް ! މި ސަުރކާރު ގެނައުމަްށޓަކައި ހެދި ކޯލިަބްއލަވާ  މަންަޒރު. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއުންމީދެއް ގެއްިލގެންދާ

އަދިެވސް ޭއަގއި  އާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީލަތު ޕާޓީއާއިވަނީ ައދާ ން އެ ވަނީ ރޫޅައިލާފަ. އެމް.ޑީ.ޕީ މިއަދު އެ

ދުވަހު  . މިއީ ހިތާމަވެރި މަންޒަރެއް. އަޅުގަނޑުމެން އެީއސް މައުމޫން އެއްފަރާތްކޮށްފަވަޑަިއގެންެނވި ރަބައިވެިރވެ 

ޅުގަނޑު ގާނޫނަށް އަ  މި  ަރއީސް ަރއީސް.ކަމަކަްށ ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި ކުީރކީ ެއގޮތަކަްށ ެއަކން ވާނެއުއްމީދު

 ކަމަށް  ހުރި މުދަލެއް ހުރި ދިވެހި ދައުލަތަށް ގެއްލިފައި ،ގާނޫނުަގއި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދުކުރަން. މި ފުރިހަމައަށް ތާއީ

ްސ ނުން ފާސްކުރިޔަތަ މި ގާނޫުނ މި ،މަވެސްނަކަމެއް. އެހެން ދުކުރާމައަށް ތާއީހޯދުމަކީ އަުޅގަނުޑ ފުރިހަ ވަންޏ

އެްއކޮށް. ކުށެްއ  ދުލުވެރިކަމާ. އިންސާފުވެރިކަާމއި ޢަގޮތަކަށް ަރއްޔިތުންނަށް ދެފުށް ފެންނަ  ހިންގަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ގަނޑު މި އަޅު ؛އި ަމއްސަލަތަކަށްޔަރުކުރަން މި ގާނޫނު ހަދައިގެންނުވާނެ. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މީގަނުކުރާ ބަޔަކު ހައް

މި ގާނޫނަށް ވޯޓު ދޭނަން. އަުޅގަނުޑ  ވަންޏާ ކަމަށް ްސފިލާުޙކޮށްގެން މި ތަޅުމަށް ައއިއެދުނު ކަންތައްަތއް އިޞް

 އަުޅގަނޑު ިމ ގާނޫނަށް ވޯޓު ނުދޭނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަަތށް ޝުކުރިއްޔާ.  އެހެންނޫނިއްޔާ،

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.  ތުޞަހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމަށް ފުރު

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

 އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ ، ސަރުކާރުން، ސަރުކާުރގެ ވަޢުދާމު ގާނޫނެއް، އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މުހިއްއައްސަލާމް ޢަލައިކުމް

 ދައުލަތުެގ ކަމެއް، ބޭނުންތެރިމު ދަނީ. ވަރަށް މުހިއް މި ގެންދާކަން ސާފުެވގެން ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށް ކުރިއަށް  ންމަތީ

ގޮތް ހެދުން.  އަނބުރާ ިމ މުދާ ލިބޭނެ ، ވީ ަތނެއް ހޯދައި،ގޮތާއި  ެގއްލުނު ،އާިއ މުދާގެއްލިފަިއާވ ފައިސާ 

 ކަންކަްނ ، އަިނޔާތަކާ ގުޭޅގޮތުންއުފެދޭ އެަތއް ގޮތަކަށް މަރުތަާކއި، ުސވާލުގޭ އެތައް މަރެއްނޭނ އެހެންމެ ގޮތްހަމަ

ހިނގާފައި އެބަވޭ. މިކަންކަްނ ވީ އެންމެ އަވަހަށް ހޯދައި، ބަލައި މިކަމުގެ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް 

ވަނަ  115ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ވެސް ދެެކން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް ެވސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ާޤނޫނުއަސާސީގެ 

ންތައް އުފެއްދުމަށް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، މާއްދާގެ )ގ(އިން މިފަދަ ކޮމިޝަ

މި ކޮމިޝަންތަކަށް ގާނޫނީ ބާރު ލިބެންޖެހޭ ކަމުގައި ަސރުކާރަށް ގަބޫލުކުެރވޭތީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މި ބިލު 

ެއކު މި އުފެދޭ ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަތަްއ ހުށަހަޅާފައި މި ވަނީ. މި ިބލާއެކު މިނިވަްނކަމާއެުކ، ޢަދުލުވެރިކަމާ

ބަލަމުންގެންދާނެކަމާ މެދު އަޅުގަނޑު އެްއވެސް ަޝއްކެްތ ނުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބަެއއް އެހެނިހެން 

 ވަނަ މާއްާދގައި ުމއްދަތުތަކެއް ވާތީ ައޅުގަނޑު ވެސް  4އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން، މި ބިުލެގ 

ކަންބޮޑުވޭ. އެހެން ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ ގޮތް ނޭނގޭ، ސާފުކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަރުތައް މީގެ ކުރީަގއި ހިނގަިއ، 

އެކަީށގެންވާ ތަޙުޤީެޤއް ކުެރިވފައި ނެތްކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އެގޮތުްނ، ސ. ހިތަދޫ ާނޒުީކގޭ ޙުަސއިން ޞަލާޙްެގ 

އެހެންމެ މަރުގެ؛ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އާްއމުކޮށް އިވިަފއި ނެތްކަމުަގއި މަރުގެ މައްސަލަ ެއއީ ެއްއ މައްސަލަ. ހަމަ

ވިޔަސް ޢާއލާަތކުން ކަންބޮުޑވާ މަރުގެ މައްސަލަަތއް އެަބހުރި. އަޙްމަދު ނަޖީބު؛ އާދެ! ކުރީގެ މި މަޖިލީހުގެ ވެސް 

ަލއާ ގުޭޅގޮތުން ވެސް ޢާއިާލއިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް. ކެެރޓު ނަޖީބު އާއްމުކޮށް ކިަޔއިުއޅެނީ. އެ މަރުގެ މައްސަ

ކަންބޮޑުވޭ. މިފަދަ ކޮމިޝަނަުކން މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލެްނޖެހޭނެ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ެދކެން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

ސީދާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައި ވަނިކޮށް ގެއްލިަފއިވާ އަޙްމަދު މިޝްފާޤް؛ ސ. ހިތަދޫ / ވެސްޓްަސއިޑް. ެއީއ 

ޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ، ޚާއްޞަ އެީހގެ މީހުން ބަލަހައްޓާ ގުަރއިދޫަގިއވާ މަރުކަުޒަގއި ހުއްޓާ ެގއްލިފަިއވަނީ. ޚާއް
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ވީނުީވއެއް އަދިވެސް ާޢއިލާއާ ހިސާބަށް އެނގިފަެއއް ނުވޭ. މިފަދަ އެތައް މައްސަލަތަކެއް މިއީ ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަތައް 

ރަޝީދުގެ މަރުގެ هللا މެ މޭޑޭގެ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރެވުނު ޢަބްދުކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ހަމައެހެން

މައްސަލައަީކ ެއއީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ވެްސ އިހުމާލުވެަފއިާވ ކަމެްއ ކަމަށް ވާނަމަ ބަލަންޖެހޭ ަކމުގައި އަުޅގަނޑު ެދކެން. 

 ކޮށް ބަލަންޖެހޭ. ޑރ.އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،. މިފަދަ އެތައް މައްސަލަެއއް ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ތަޙްޤީޤު

އަޅުގަނުޑ  . ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ެއީއ ސުވާލުތަކެްއ، އެތައް ުސވާލުތަކެއް އުފެދޭ މައްސަލަެއއްއަފްރާޝީމުގެ މައްސަލަ؛ 

ސް އުފެދިފައިވާ އެހެންމެ މިހާރުވެ، އަދި ހަމަމި ބިލު ކޮމިޓީން ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ނިމި ތެރި ރައީްސ.ދެކެން. އިއްޒަތް

ކަމުގައި  ަމކީ މުހިންމު ކަމެއްރަ ތަޙުޤީޤުތައް ކުރިއަްށގެންދިއުގާނޫނީ ބާރު ލިބިގެން މިނިވަންކަމާއެކު މިހި ކޮމިޝަނަށް

 ދެކެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.  ފުރުޞަތުމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމްމަކުނުދޫ 

ްށ ވަރަ  ެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ބިލަކީ،`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ިމއަދު ދައުލަތު

ންބަރު ނޮވެ 17ިއން ފެށިގެން  2012އަރީ ޖެނު 1ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން. މި ބިލަކީ  މު ބިލެއްމުހިއް

، ގެ ނިޔަލަށް ހިނގާފައިާވ، ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި ހިނާގފައިވާ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ މައްސަލަަތއް ބެލުމާއ2018ި

 ބޭރުން ވެސް ހިނގާފައިާވ ކޮރަޕްޝަނާިއ ފަސާދައިެގ މައްސަލަތަްއ ބެލުން. އަދި މަރުެގ މައްސަލަަތކާ  އަދި ދައުލަުތގެ

އި މި ެލވިފަިއވާ ބިލެއް ކަމުގަ ، ެއކަންތައް ބެލުމަށް އެކުލަަވއިނަމަ ވާތަޙްޤީޤުނުކުރެވިށީގެްނވާވަރަްށ ގޮތުން އެކަ ބެހޭ

ދައުލަުތގެ ފަިއސާައކަށް  ،ވޭ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ގަބޫލުކުރަން ބިލު ފާހަގަކޮށްފައި އެބަ 

ބެންޖެހޭކަން. އެއީ އުލަތަށް އެ ފައިސާ ައނބުރާ ލިެވއްޖެްއާޔ އެކަމެއް ބެލެންޖެހޭކަން. ައދި ދައޮޚިޔާނަތްތެރިވެފައި 

މާއެުކ ތެުދވެިރކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަ ްއގެ ނިްސބަތުން ބަލައިފިއްޔާއުމެޤަ މު ކަެމއް. ަޙޤީޤަތުގައި ވަރަށް މުހިއް

 ގައިރޭ މު ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް، ދައުލަުތގެ ތެމުގައި ތިބުން އެީއ ވަރަްށ މުހިއްއު މަސައްކަތްކުރާނެ ަބޔަކު ޤަ 

ރައްޔިތުންނަށް އޮންނަ އިތުބާރު  ،ނަމަ މިކަހަލަ ކަންކަން ހިނގާ ، ަވއްކަމާ،ކޮރަޕްޝަނާއި ،ކޮށް ޚިޔާނާތާއި އްޞަޚާ

 ،މު މިފަދަ މައްސަލަތައް ބަލައިށް އެކަން ެވގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް މުހިއްގެއްލެން މެދުވެރިވާނެ ސަބަަބކަ

 ،ގޮުތގައި ިމ ބިލު ގާނޫނަކަށް ވުމުން ގުތަށް ވެސް އެޅުން. އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާއެކަީށގެންވާ ފިަޔވަޅު ވަގުތުްނ ވަ

ދައުަލތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާތައް  ،ކޮމިޝަންތަކަށް އެަބ ފަސޭހަވެގެންދޭ މިކަުމގެ ތަޙުޤީޤުަތްއކޮށް، ބަލަިއ ހޯދައި

ހުރި ވަރަށް ރަނގަުޅ ލައިލާއިރު އެބަޤްޞަދުތަކަށް ބަހޯދުމަށް ވެސް އެބަ މަގުފަހިވެގެންދޭ. ދެން މި ބިލުގެ މަ
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ފައިގެން ގޮތުަގިއ މަޤާމުގެ ބޭނުންހި  ނަހަމަ ،ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ނުުކތާއެއް މިއީ ،. އެގޮތުންމަޤްޞަދުތައް ފާހަގަކޮށްފަ

ތައް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅު ،ބޭުނންކޮށްގެން ހޯދާފައިާވ މުދަލާިއ ފައިސާެގ މައްސަލަތަްއ ބަަލއި ނުވަތަ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު

މި ދިވެހިރާްއޖޭގައި މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ، މި ޤައުމުގައި، ގޮތަށް އެޅުން. އަުޅގަނޑު ކުރިްނެވސް މި ފާހަގަކުރި

ރުމަށްޓަކައި ތްތެރި، ތެދުވެރި، އަމާނާތްތެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުން. އެ ޖީލު ބިނާކުހާބޭނުންޖެހިފައިވާ ކަމެއް މިއީ ނަޒާ

 ،ލަމަށް ެވސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްންގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް، ކަރިކިއުމެޖެހޭ އަުޅގަނޑުއަޅުގަނޑުމެން އެބަ

 ،ލާޤީ ަރނގަޅު މާއްދާަތއް އިތުުރކޮށްޚުއަންނަން އޮްތ ޖީލުތަކަށް ވެސް ރަނގަޅު އަ ބަުލގައިއަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤު

ވެްސ އަދި ގޭތެޭރގެ މާޙައުލު  ،ލުގެ މާަޙއުލާއިތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ދަރިން ބޮޑެިތވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ްސކޫ

ތްތެރި މުސްތަޤްބަލެއް ލުގައި ރަނގަޅު ނަޒާހާޖެހޭ. ެއގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މުސްތަޤުބަބައްޓަންކުރަން އެބަ

ހޭ ގޮތުގައި ހޯދަންޖެ ލާލު ެވްސ ހައަކީ އަދި މުދަލަކީަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ެއއީ ފަިއސާއުފެދިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅު

ާސސްކުެރވެންޖެހޭ. އުޅގަނޑުެމންގެ މުޅި މުޖުތަމަޢަށް ވެްސ އެބަ އިހު އެްއޗެްއކަން ައޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނަށާއި އަދި

ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން  އުމަކަށް ވާއިރު އަުޅގަނޑު ގަބޫުލުކރާމުސްލިމު ޤަ 100އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މިއީ %

 ،ޔާތްކަމުަގއި ދެކި ދާއިމީ ހައަދި އާޚިރަތަކީ އެީއ  ،ޔާތެއް ނޫންވެސް ހަމައެކަނި މި ދުނިޔޭގެ ހަ އެންމެން

ވެސް ތެދުވެރިކަމާެއކު އުެޅވޭެނ  ޖެހޭ. ހުރިހާ އެންމެންައބަދުވެސް އިޞްލާުޙކުރަން ެއބަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް

 ،ާއއިމެއް އުެޅވޭނެ ފަިއސާތި ދިރިއުޅު މާޙައުލެއް އެބަ ޤާއިުމވާންޖެހޭ. މިގޮތަށް ޤާއިމުެވގެންދާީނ އެކަީށގެންާވ ރީ

ފަހިވެަފއި ޮއެވގެން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބިލުތައް  ގެދޮރުގެ ތަަނވަސްކަާމއި ިމ ކަންތައްތަްއ ވެްސ މުޖުތަމަޢުގައި

އްގައި ރަނަގުޅ ރީތި މުޖުތަމަޢެތްތެރި ދުކުރަން މުސްތަޤްބަލުގައި ަނޒާހާާދއިރު ައޅުަގނޑު ުއއްމީންެލވިގެއެކުަލވައި

އް ބައްޓަންކުރުމަށްަޓކައި ެވސް ރަނގަޅު ބިލުަތކެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާނެ ެޅވޭނެ ފަދަ މުޖުމަޢެގޮތުަގއި އު

 ކަމަށް. އެގޮތުްނ، ވަރަށް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޚަލީލަށްهللا މެންބަރު ޢަބްދު މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަްށޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު  .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته `.

އްެޗއްގެ ގޮތުަގއި ލު އެބާތި ވެސް  މި ބިލަކީ ހުށަހެޅުމުގައި ،ދަންނަވަން. ފަށަމުން ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ

ލު ެއއްެޗއް. އެީއ މި ބިލަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ދަނީ. ހުށަހެޅުމުގަިއ ވެސް ބާތިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނ 

އް ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުމުގައި، ވަކި ބަަޔކަށް ސީދާ ންނަށް މި ފެންނަނީ ވަކި މަޤްޞަދުތަކެބަލައިލާއިުރގައި ައޅުގަނޑުމެ
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 ގޮުތގަިއ. ށް ސިޔާސީ ވަކި ބޭނުންތަެކއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލެްއގެއަމާޒުކޮށް ވަރަށް ބޮޑަ

ކޮށް މި މަންޒަރު ވަަނ މައްދާއަށް ައޅުގަނޑުމެން ބަލައިލުމުން ަވރަށް ސާފު 4މި ިބލުގެ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އެ ތާރީޚަީކ  ،ށް ފުދޭ. އެ ތާރީޚުަގއި މި ބުނަނީެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަ ދޭ. ޖަހާފައި އޮްތ ތާރީޚުން އެކަނިފެނިގެން އެބަ

އެމް.ޑީ.ީޕ ވެރިކަމުަގއި ނެތް ތާރީޚުެގ ގޮތުަގއި މި ތާރީޚުތަކުގައި  ،މިހާރު ވެރިކަމުގައި އޮތް އެްމ.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރު

އަރަނީ މިހާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާބިތުވެ އެބަ ހާމަވެގެންދޭ. ެދވަނަ ަކމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުގަނޑު ހިތަށް

ކުރަން ބޭނުންވާ ބިލެއް ުކއްލިއަކަށް ަމޖިލީހަށް ގެނެސްގެން އެންެމ ދުތަކެއް ހާސިލުވަރުގަދަ ނުކުތާަތކެއް ހިމެނޭ މަޤްޞަ

ބާއޭ. އެ ުސވާލުގެ ޖަވާބު ސަުރކާރުން އެަބ ދެއްވަންޖެހޭ. ސަރުކާރަށް ވެއުޅެނީ ކީއް ވަހަކުން ފާސްކޮށްގެން މި ުކރަންދު

ށް އަުޅގަނޑު ެދކެން. ޖެޭހ ކަމައްެބވި މެންބަރުން ދެއްވަން އެބަގައި ތި ނގަންނަވާ ިއްއޒަތްތެރި މިތާނިސްބަތްވެަވޑައި 

ސާފުާބއޭ އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އުފެދޭ ުސވާލެއް. ކުރަްނ މަޤްޞަދު ކިހާ އުޭޅ ކަމެްއގެއެހެންވީމާ، ކުރަން

މެންނަށް ހަވާސާގެ ބޭރުން ިއވޭ ައޑުތަކަށް ބަާލއިރުަގިއ އަުޅގަނޑު  ކަެމއްބާއޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.މިއުޅެނީ ކޮން 

ެގ ދުވަހުމަސް 2އޮންނަނީ  ފާަހގަކޮށްފައި މި  ، މި ބިލުގައި ފާަހގަުކރާ؛ ބިލުގައިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަޑުިއިވގެންދަނީ

މި ބިލުގައި ވަރަްށ  ؛މަށްއެ މީހަކަށް އަދަބުދޭންޖެހޭނެ ކަ ލައި، ޖަލަށް ،ޙުކުމްކޮށް  ތެރޭގައި ޝަރީޢަތްކޮށް ނިންމައި،

ގޮުތން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ލުކުެރވޭށް އެަބ ބަޔާންކޮށްދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ގަބޫސާފުކޮށް، ޞަރީޙަކޮ

ކުރިމަތިލާ ވަރުގަދަ ހަރުދަނާ ޝަޚްިޞއްޔަތުތަެކއް ޖަލަށް ލުމުގެ ަރއްިޔތުން މަޖިލީހަށް  ،އިންތިޚާބުގެ ކުިރއަށް

 ދިނުމުގެ މަޤްޞަދު މީގެތެރޭގައި ިހމެނޭކަން އެއީ ައޅުގަނޑުމެްނނަށް ހަވާސާގެ ބޭރުން ިއވޭ މަޤްޞަދު، އަދަބު

ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިުރަގއި ގަޫބލުކުރެވޭ ޙަޤީޤަތްތަެކއް. އެހެްނވީމާ، އެ މަޤްޞަދު ހާސިލުުކރުން އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު 

ހިތާމަޔާއެކު އެކަން ފާހަަގުކރަން، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ދެކޭކަން އަުޅގަނޑުމެން ވަރަްށ 

އެހެންވީމާ، މި ބިލުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދެއްގެ ގޮތުަގިއ އަޅުގަނޑަށް ސިފަކުެރވިގެްނ މި ދަނީ، އަނިޔާވެރިކަްނ 

އަނިޔާވެިރކަްނ ނުގެންނާނަމޭ ބުނެ، ކޮރަޕްޝަން ނުހިންގާނަމޭ ބުނެ، އައި ސަރުކާރަކުން އިންތިހާއަށް ފެށުމުގައި ވެސް 

އިސްކުރާ މަންޒަރު. އަދި އޭެގއިތުރުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މިހާރު މި އޮތް 

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަްއ ނައްތާލުަމށްޓަކައި އަޑު ފަނުޑކޮލުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަެތްއގެ ފެށުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ބިލެއް ހުށަހަޅައިގެން، ައވަސްއަުރވާަލއިެގން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެތރެއިން ފާސްކޮށްގެން ކުރެޭވ ފެނިގެން މި ދަނީ. 

މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ދެ ކަންަތްއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް 

ވެގެންާބޭއ ައހަރު ބަލަންވީ. ކީއް 7ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ކީއްކުރަންބާއޭ ބޮޑަށް ފާހަގަވެގެންދޭ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

، އެ ުދވަހު ހިނަގއިދިޔަ ކަންަތއް ނުބަލަނީ. ައޅުގަނޑު ހިތަްށއަރަނީ މަރުގެ 2012ީރ ފެބުުރވަ 8އަޅުގަނޑުމެން 

ހުރި  ރަށް ގުޅިަފއިއަފްރާޝީމަކީ އަުޅގަނުޑގެ ިހތާ ވަ .ރއި، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޑމައްސަލަތަކެއް ބަާލއިރުގަ 

އަޅުަގުޑގެ ވަރަށް ގާތް އަެޚއް. އެ މަނިކުފާނު ނިާޔވި ރޭ، ގާްތގަނޑަކަށް އަުޅގަނަޑށް އަުޅގަނޑު ހުރީ އޭުރ 
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. އަފްރާޝީމް ރމަށް. އަުޅގަނޑު އަންހެނުން ގުަޅއިލާފައި ބުނީ ޑގޮތުން ރާއްޖެިއން ބޭރުގައި ކިެޔވު ކަންދިމާކުރި

ހަފްތާެއއް ވަްނދެން ހަމަނިދި އަޅުގަނޑަްށ  ލައިގެން އެބަ އުޅެޭއ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.ރާ، މަނިޔާެވގެން އެަބ އުެޅއޭ

ހެން ފަރާތްތަކުގެ އެއީ ފަހުން ޔާމީންގެ މަރާއި އަދި ގެއްލިފަިއާވ އެ ވެސް ނުލިބުނު. އެ މަރު އަދި އޭގެ

އެާއއެްއކޮށް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތް ކުރެވެންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއހެންނަމަވެސް، ތަޙްޤީޤު

އްޔިތުންނޭ. ވާހަކަައކީ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެންވެސް މަރާެލވިފަިއވާ ކޮންމެ ރަްއޔިތަކީ ވެްސ ހަމަ ދިވެހި ރަ

ޢަބްދުލްމުއީން، ދިވެހި  ޑިސެްނބަރުގައި މަރާެލވިފަިއވާ ާޝމިރު 8ވަނަ އަހަރުގެ  2008އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ގޮތުން އެަބ  ވަނަ އަަހރު ފާހަގަކުރެވޭ  2008ްއ ެއއީ. މަރާލެވިަފއި ވަނީ. ތަޙްޤީޤުކުރަން އެބަޖެހޭ އޭނަގެ މަރު. ރައްޔިތެ

ލާފަިއވާކަްނ އެަބ ފަާރތެއް މަރައި 3ޒަތްތެރި ަރއީސް، ވަނަ އަހަރު ިއއް 2009މަރެއް ވާަކން.  8ފާހަގަކުރެޭވ 

ވަަނ  2011ލާފަިއވާކަްނ ފާހަގަކުރެވޭ. މީހަކު މަރައި 4އީްސ،  ރަވަނަ ައހަރުގައި އިްއޒަތްތެރި 2010ފާހަގަކުރެވޭ. 

ރު ވާހަކަ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މި ހުރިހާ މަ 10ވަނަ އަަހރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަުކރެވޭ  2012. 3އަހަރު 

ންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ވޭ. މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެްއގެ މަރު ވެސް ތަޙްޤީޤުކުރެވެފަރާތްތަކެއްގެ ވެސް ޢާއިލާތަކެއް އެބަ 

ށް ން. ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަވާނެ ކަމެއް ނޫން، އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްގެންހިސާބަކުން ނިންމާލު ހަމައެކަނި ވަކި

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ބޫލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ނީ ޙައްޤު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ގަވެސް އޭގެ ަޙއްޤު، ގާނޫ

ދާނެ. ގައި ހަމަހަމަކަމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަކަށް ވެގެންދާއިރު ، ގާނޫނެއް ފާސްެވގެންދާއިރުަގއިހެޅިގެން ހުށަބިލެއް

ކަމަީކ އެއީ. ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ މެދުގައި ގާނޫނީ ހަމަހަމަކަން  ވަނަ މާއްދާަގއި ކަށަވަުރކޮށްދޭ 20ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ދާއިުރަގިއ ތެރި ރަީއސް، މި ފާސްކުރެވިގެންއިއްޒަތް ވާހަކަ. އެހެންވީމާ ބުނާ ލާޒިމްކޮށްދިނުން، އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީން

ވެފަިއވާ ކަމަްށ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ. މިހާރު ޚިޔާނާތްތެރި މިހާރު ޖަހާފައި އޮތް ތާރީޚުތައް ބޮޑަށް ގޮާވލަން އަޅުގަނޑު ވަރަށް

ގައި އޮންނަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަްށ ދެކެވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތައް އެކަްނޏެއް ނޫން މީމި ބޭފުޅުން 

ހިމާޔަތް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި  މި ބިލަކީ ވަގުންތަެކއް ހިމާޔަތްުވމުގެ؛މި ސިފަކުރެވިގެންދަނީ 

 ހުށަހަޅައިފައި އޮތް ބިލެއް ކަމަށް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް.މަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިނީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެއަރުވަ މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މްވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދު ހެން

 ، ގާނޫނުތަކާގެންދިއުމުަގއި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިާދއިމި މަޖިލިސް ކުރިއަށް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

ދެއްވުމަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ޖިލީހާ ގުޅުންހުރި ަގާވއިދުތަކާ ެއްއޮގތަށް މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެްނޮގސްވެސް ހެދިފަިއވާ މައަދި
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މިއަދު ވެްސ މިއީ ހަމަ އެކަހަލަ ދުވަހެއް. ެއއްފަހަރާ ތިން ކިޔުްނ  ށް އެދެން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.ތަކުރާރުކޮ

ޖިލީހުގައި ފެށުނީއްސުރެ މި މަ ޒަރު ފެނިގެންދާ ދުވަހެއް.މަންއިްއވަިއ، ައވަްސއަރުވާަލއިގެްނ ކަންކަން ކުރަމުންދާ 

އަހަރުގެ ވާހަަކ  7އަނެއްާކވެސް އެްއކަލަ  އަހަރު ތެރޭ؛ 7ށް މި ވޭތުވެދިޔަ ޚިލާފަ ހިނގަމުންދިޔަ ގޮތާއ އުސޫލާ 

ޅުގަނޑުމެން ފަތް ވެސް އަރުގެ ތެރޭަގއި ފެށިެގން އުޅޭ ސަގާފަތެއް. މި ސަގާ އަހަ 5މިދެންނެވީ. ޚާއްޞަކޮށް ނިމިދިޔަ 

ުޅގަނޑުމެްނ ގޮތުގައި އަ ބޫލުުކރާހެޅިފައި މިވާ ބިލަކީ އަުޅގަނޑު ގަހުށަ މާލަންޖެހޭ. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް.އެބަ ނިން

 އަޅުގަނޑުމެން އުފެދިފައިވާ ސަރުާކރަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު  ރަނގަޅު މިސްރާބަކާ ދިމާައށް ދިއުމަށްޓަކައި،

 ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ އެއް ޙަޤީޤަތަކީކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ގަ ސް ކުރަންޖެހިފައިވާޓަކައި ކޮންމެހެން ވެ ހޯދުމަށް

 ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރޮނގެއް ދަމާލަން. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް އިއްޔެ މިކަން މިހެން 

 ވިްއޔޭ ކިަޔއި ނިންމައިލައި، މިކަން މިހެން ޭއގެ ކުރީ އަހަރު އްޔޭ، ވި ދުވަހު މިކަން މިހެން ޭއގެ ކުރީވިްއޔޭ، 

ދޫކޮށްލެވޭކަށް އަުޅގަނޑުމެްނނަކަށް ނެތް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ސަރުކާރާ ދޭތެޭރގައި ަރއްޔިތުންެގ އިތުބާރު، ހުރިހާ 

 އުޅޭގޮސްފަ. އެްނމެ ސަރުކާރަކަށް ވެސް އިތުާބރުކުރާ ރައްޔިތަކު މިހާރު ވަނީ ގެއްލި ނިމި ސަރުކާރަކާ ދޭތެރޭ ވެސް މި

ޓަކަިއ ހިސާބަކުން މި ހިނގައިދާ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ތަނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް

ނޭނގި ގޮސްފަިއވާ މަރުގެ ވާހަކަ  ،ގެއްލިަފއިވާ ފައިާސާއއި ކުރަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.މިކަން އެބަ 

ުޅގަނޑު ކުރިން މި އިޝާރާތްކުރިހެން ނިންމަންޖެހޭ ހިސާބެއް އެބަ އޮވޭ. އަ ؛ހިސާބަށް އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަން ފަށާ

މި  ،މެ ދުރުގެ ވާހަކަތަކެްއ. ނަމަވެސް، މިއަދު މިހާ ތާޒާކޮށް އޮތް މައްސަލައެއް ޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްކިދާނެ ކިތަންއަ

ނަށް އަބަދުވެްސ އި އަުޅގަނޑުމެންއަހަުރގަ 5ވޭތުވެިދޔަ އަހަރުތަުކގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް، ޚާއްަޞކޮށް ވޭތުވެިދޔަ 

ްސ، ފެންނަމުންދާ މަންޒަރަކީ ނޑުމެން ޝޯޝަލް މީިޑއާއަށް ވަތްކަުމގައި ވިޔައަުޅގަ ،ސް ނޫހެއް ހުޅުވާލިޔަ

ބާުރގެ  ؛ފަިއާސ ނުޙައްޤުން ދައުލަތުން ެއކި ގޮތްގޮތުން އެކި މީހުން ނާޖާިއޒު ގޮުތަގއި ނުފޫޒު .ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ

އަހަރު ތެރޭ އަބަދުވެސް އަުޑއިވޭ ވާހަކަ.  5މި  ،ނަގަމުންދާ ވާހަކަ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަުޑއިވޭ  ބޭނުންކޮށްގެން

ކުރިން ވެްސ  އް. ެއއީ ތެދެއް. ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުުކރަންޖެހޭ އޭގެަބޔަކު ަމރުވެގެންދިަޔ ވާަހކަތަ ނޭނިގ އެަތއް ގޮތް

 5ތުދިޔަ ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، މި ވޭ ގައ2010ިަގއި ެވސް، 2009ގައި ވެސް. 2008މީހުން މަރުވެފައި އެބަހުރި 

 ގޮެތއް އިނގެނީެއއް ަމރަށް ވީ .ނޫންތަޙުޤީޤުކުރެވެނީކީ . ަމރު ބައްަދލުވާ ވަރަށް މަރު އެބައޮތްނު އަހަރު އެ އަހަރުތަކާ

ޖެހޭ ައޅުގަނޑު އެބަ އެހެންވީމާ،ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން މަސައްކަތްކޮްށކޮށް ެވްސ އިނގެީނއެއް ނޫން. 

މިދަންނަވާހެން ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ރޮނގުދަމާލުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންެގ މަސައްކަަތއިގެން ކުރިއަށްދާން. 

ތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެޭހ އްޒަނަށް އެބަ މަޖުބޫރުވޭ. އި ރައްޔިތުންނަށް އިތުބާރުދޭން ައޅުގަނޑުމެން

ނޑުމެންނަށް ކޯޓުތަކުން އިންސާފު ނުލިބޭ ވާހަކަ. އަުޅގަ ،ދާ ވާހަަކއަކީ މެން އަަބދުވެސް ދައްކަމުންނޑުއަުޅގަ ޙަޤީޤަތަކީ،

 ހެންނަމަވެސް، ގޮސް މި ނިމެނީ ކޮންހިސާބަކުން؟ިވދާނެ. އެ. ހެދިދާނެ. ގާނޫނީ ބާރު ދެލެވިދާނެކޮމިޝަނެއް ެއކުލަަވއި
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 ގެން؛ ައޅުގަނޑު މިދަންނަވައިލަނީ މިކަހަލަ ވާހަަކެއއްކޯޓާ ހިސާބުން. އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި ފަނޑިޔާރުން ތިބެ

ުޅގަނަޑކަށް ނުޖެހުން ހުންނާނެ ފަނޑިޔާރުން ތެރޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ފަނިޑާޔރުން ތިބެގެން އަދެއްކީމަ ހިތްހަމަ

ލިފަިއވާ ފައިާސ ވެްސ އިތުބާރެްއ ެނތް އަުޅގަނޑުމެންެގ ރަްއޔިތުންނަށް އިންސާފު ލިބިދާނެ ކަމަަކށް. މި ެގއްޔަޤީނުން 

ާވނެ. އެ ކަންކަމުގެ ވާަހކަ އިސާ ހޯދި ގޮތުން ވެސް ސަލާމަތްބޭނުންކޮށްގެން މަރުން ވެސް ސަލާމާތްވާނެ. ފަ

ންކަމުން މިކަ ،ދިނުމަށްފަހުއެބަ ައުޑއިވޭ. ފަނޑިޔާަރކަށް ފައިސާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނޭގ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ހިސާބަކީ  ،ރަނަގޅުުކރަންޖެހޭ ތަނަކީ ންވީމާ،  ފުރަތަމައިނުން އަޅުގަނޑުމެންއެހެ ވެވޭކަން އެބަ އިނޭގ.ބަރީޢަ

ސާފު އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރަކުން އިން ،ނުކޮށްގޮުތަގިއ ފަނޑިޔާރުގެ. ފަނޑިޔާުރގެ ރަނގަޅު އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ީތވެ އީިދޔަގޮުތގަިއ ހިނގައި ދިޔަ ކަންކަން ނުޙައްޤުން ނަހަމަ ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުިރ ނަމަވެސް ެއ ހިނަގއި

ކު. ސާބުން އަލުން މި ޖެހެނީ އެއް ތާހި ފޮނުވާއަޅުގަނޑުމެން އަލުން އެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ކޯޓާ ހިސާބަށް 

އަޅުގަނޑުމެްނ އަުޅގަނޑުމެން ފުރަތަމައިނުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ  ،އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން ބޭނުން ނަމަ

ނުކޮށް މި ޤައުަމށް ކުރިއެރުމެއް ެވސް ނެތް. ރަނަގޅުކުރުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފަނޑިާޔރުގެ ރަނގަޅުފަނޑިޔާރުގެ 

ރަން. ވަރަށް ޮބޑަށް ބޫެލއް ނުކުއޮތް ކަމަށް ައޅުގަނޑު ގަ ެވސް  ތަރައްޤީެއއް ވެްސ ނެތް. ރަްއޔިތަކަށް ވާނެ ަފއިދާެއއް

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. އަށްهللاބްދުމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢައްޒަތްތެރި އި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 .ފަހުމީއަށް ޒުއިމްތިޔާ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ އުތުރު އަރުވާނަން މާފަންނުއެއަށްފަހު އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ާދ  އްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަުދ ހުށަހެޅިގެން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ބަހުސްކުރެވެމުން މިއި ޝުކުިރއްާޔ `. 

 . އެހެންނަމަވެްސ، ހަމައެއާެއކީަގއި ފުރަތަމަބައެއް ާމއްދާތަކަށް ތާީއދުކުރާ ބިލެއް އަުޅގަނޑު ވެސް މިބިލުގެ ،ބިލަކީ

ރު ބިލުގެ ވަކި ތާރީޚަކުން ފެށިގެން ހިނގާފަިއ ހުރި ކަންތައްތައް ބަލަްނ އިވެސް ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މި ބިލު އައި 

އުފެދިއްޖެ. ަވކި ހިސާބަކުން، ވަކި ބަަޔުކ ތޯ ސުވާލު އިއެކީގަ  އޮތީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އޮތީމަ މި ބިލު ހުށަހަޅާފައި މި

 އި އްާޔ ެއ ފައިާސ ހޯދަންޖެހޭނެ ކޮންމެ އިރެްއގަނީ. ަދއުލަތުގެ ަފއިސާ ގެއްިލއްޖެޅެއު ކޮށްފައި ހުރި ކަެމއްތޯ ބަލަން މި

ެގްއލިފައި ހުރި ފައިސާ ވެސް  އިއަހަަރކު ނޫން. ޭއގެ ކުރީގަ  ފަސް  ވަކި ވޭުތވެދިޔަގެއްލުނަސް އިނގޭތޯ. ެއއީީކ 

ގެ ވާަހކަތަކަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ހޯދަންވާނެ. މި ބިލު ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ވާހަކަދެްއކެވި ބޭފުޅުން
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ފަލާޙް ދެއްެކވި ވާހަަކއަށް. މި ބިލުގަިއ  އިބްރާހީމް ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ އިނުގރައިދޫ ،ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވުނީ 

އިގެން ގެނެްސ ލިސްޓު ލިޔެލަ އި،މިވެނި ބަޔެކޭ ކިޔަ  ވަނީން ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުން ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ތިމަންނާމެ

 އުތުރު އުޅެނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގަލޮޅު . އެކަން ކުރަން މި އޮތީ ނިމިފަ  އެމިއަށް ގާނޫނީ ބާރުދިނީމަ އެކަން

ދިަޔއީ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ  އެނގިގެންގެ ވާހަަކިއންهللاޢަބްދު އީވާ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިރާގެ

އެީކަގއި މިތަނަށް ބަެއްއ މެންބަރުން ވަދެދާނެކަމުެގ ބިރުން އެ މެންބަރުން  ދިމާކޮށް ރައްޔިތުްނގެ ތާއީދާ 

މި ބިލުގެ ވާހަަކއަްށ  .އްޒަތްތެރި ަރއީސްއި ށަހަޅާފައި އޮތް ބިލެއް ކަމަށް. ހައްޔަރުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހޯދުމަށްޓަކައި ހު

އްމަދު ޙަމު ތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމްްއޒައިމިއަދުގެ  ،ދިއުމުގެ ކުރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަންޖެހެނީ

ވަނަ ދުވަހުގެ  2018 ބަރުނޮވެން  17 .ކުފާނު ކުރެއްވި ހުވަޔާ ޚިާލފުވެަވޑަިއގެންފަލިޙް މިހާރު އެހެރީ އެ މަނިޞާ

ާށއި ގާނޫނުތަާކ ނޫނުއަސާސީއަޤާދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ،ހަވީރުގެ ަވގުތެްއަގއި ހުވާކުެރއްވުމަށްފަހު އެ ހުވާަގއި ވިދާުޅވި

އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ުކރެއްވުމަށް އެ މަނިކުފާނު ހުވާކުރެްއވި ވާހަަކ. އޭެގ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ  ،ކުޑައިުރކޮެޅއްގެ ފަހުން ހޯމް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަްނކުރެްއވީ

. ޮއތީ އިޢުތިރާފުެވވަަޑއިގެންފަ އެ މަނިުކފާނު އަމިއްލަފުޅަށް އެ  އިަކމަށް އިއްެޔގަ ނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ޤާ

ށް ދެްއވާފައި އަލުން އެ މަޤާމަ އިސްިތއުފާهللا މްރާން ޢަބްދުޢިއިްއޔެ ހޯމް މިނިސްޓަރު  ،ނޫންނަމައެހެން

ލިޙް ޞާޙައްމަދު ދިޔައީ އިބްރާހީމް މުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަޤީންެވގެންއި ގެންނާކަށްނުޖެހުނީސް. އެ

އްޔާެގ މްރާން ލައްާވ ހުވާުކރުވީ ިދވެހި ޖުމްހޫރިޢި ަގއި 2018 ޮނވެންބަރު 17 ،އެއްބަްސެވވަަޑއިގެންފިއޭ 

އި އަުޅގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުިރއަްށގެންދަން ލާފައިންވީމާ، އެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަ. އެހެކަމަށް ނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށްޤާ

ދިވެހިާރއްޖޭަގއި  ،މުގެ މަިއގަނޑު އެްއ ޭބނުމެއް ކަމަށް ައޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރަނީކުރަނީ. ިމ ބިލު ހުށަހެޅުތުގަސް

ުނކުރުން. ފުލުހުންނަށް ވެްސ ށް ިމއަދުގެ ސަުރކާރުން އިތުބާރުއުފެދިފައި ހުރި މިނިވަްނ މުއައްަސސާތަކަ

 އެ ، ާޕޓީ ކުދީންކޮޅެއް ަލއިގެންކުރަނީ. އެހެންވީމާނުމުއައްސަސާތަކަށް ވެސް ިއތުބާރުއަދި އެ ޫނން  .ނުކުރަނީއިތުބާރު

އި އޮްތ ގާނޫނެއް މި ގާނޫނަކީ. ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަަކއި ބަްއޓަންކޮށްގެން ގެނެސްފަ  އިހިފަ  ޔަކުމީހުން ބޭނުންވާ ބަ

ވުލްއަމީުރ އް . ސުއްމުންހިނގާ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާ އުފެިދގެން ައއި ިހސާބުށަމާފަައޅުގަނޑުމެން ްއޒަތްތެރި ރައީްސ އި

މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު މަރުވެގެންދިޔައީ ކޮންގޮަތކުންތޯ ވެްސ އެބަޖެހޭ ބަލަން. އެ ވެްސ  މްޙޫރުއަލްމަ

ވެްސ  ކަންެއކަން .އެބަ ތިއްބެވި އި ވެްސ ދުނިޭޔގަ ދިވެހި ރަްއޔިތެއް. ެއ މަނިކުފާނުގެ ވެސް ާޢއިލާގެ ބޭފުޅުްނ މިއަދު

ރުގެ ޞި އެގޮތަށް ަރއީސް އިބްރާހީމް ނާވެްސ ބަަލން އެބަޖެހޭ. ހަމަ  ކަންތައް ބަލަންވާނެ. ޭއގެފަހުން ހިނާގފައި ހުރި

ޖަުލގެ އަިނޔާަގއި މަރުެވގެންދިަޔއީ ކިަތްއ  ވެސް ބަލަން އެބަޖެހޭ. ވިލިނގިލީދައުރުަގއި ހިނގާފަިއ ހުރި ަކންތައްތައް 

ނަިއގެން ކަުރަގިއ އެުޅވީ ކީއްކުރަންޯތ ވެސް ބޯ އަމުމިޔަރުމީހުންތޯ ވެސް ބަލަން އެބަެޖހޭ. މޫދުގައި ަބއިތިއްަބއިގެްނ 

ކޮށްގެން އުފުލުވީ ީކއްެވެގންތޯ ވެސް ބަލަން އެބަޖެހޭ. ބުރި ރިޔަނު ދެކޮޅު ގުޅިބަލަން އެބަޖެހޭ. ރުށްތައް ކަނޑަިއގެން 
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ވާން ނަސީމް ދިޔަ ގޮތް ވެސް ބަލަން އެބަޖެހޭ. އީއިހިނގަ ސަރުކާރުަގއި ކަން ފަހުން އައި ރައީސް މައުމޫނުގެއަދި އޭގެ

ލާޙް ގެއްލުނީ ޞަވެސް ކުރަން އެބަޖެހޭ. ޙުސައިން  ބަލަން އެބަޖެހޭ. އެ ތަޙުޤީޤުގެންދިަޔއީ ވެސް ކިހިެނއްތޯ މަރުވެ

މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ  ރީގޭން އެބަޖެހޭ. ހަމައެއާއެުކ، ެކނެކީްއވެގެންތޯ ވެސް އެބަ ބަލަންޖެހޭ. އެ ތަޙުޤީޤު ވެސް ކުރަ

ދިަޔ މީހުންގެ ކަންތައްތައް ެވސް ބަލަން އެބަޖެހޭ. އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުަގއި ސަރުކާރުަގއި މަރުެވގެން

ނެރެފައި ހުރި އޮޑިޓު  . ވަޒީރުކަްނކުރެްއވި ބޭފުޅުންގެ ވުޒަރާތަުކންގެއްިލގެންދިޔަ ފައިސާ ވެްސ ހޯދަން އެބަޖެހޭ

ބަޖެހޭ. ެއއީ ކޮްނ ސަރުކާރަކުްނ ކުރި ކަމެއްތޯ ވީ ކިހިެންއތޯ ބަލަން އެ ރިޕޯޓުތަކުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި ހުރި އަދަދުތަކަށް

ކަމަށް ވަަޑއިގެން އަނެއްާކ ަވޒީރު  ހަމަ އެ ބޭފުޅުން މިއަދުގެ ސަރުކާުރގެ  އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.ބަލަން

ވެިރކަން މި މީހުންގެ އިްޚލާޞްތެރިކަމާއި ތެދު ،އިތުރަށް ކޮރަޕްޝަާނއި ފަސާަދއިެގ ޢަމަލު ހިންގަން ފުރުޞަތު ދިންއިރު

އިން ފެިށެގންނޭ ވިދާޅުެވ މި ފައްޓާފަިއ  2012 ޖެނުއަރީ 1 ހުރީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ އެަބ ދެނެގަންނަން އެބަޖެހޭ.

ގައި މި ޤައުމުގެ ވެރިކަން ބަދަލުެވގެންދިަޔ  2012 ރީވަރުފެބު 7 އުޅެނީ އޮތީމަ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަނެއްކާ މި

ވަނީ  މްކާނަލް ނާޒިސިފައިްނގެ ަމރުކަޒު   އި ހުްއދައަކާ ނުލަ ިވއްޔާ ެއއްވެސް  އި ވަނީ ކަމުގަ ބަލާ  ގޮތް ނޫން ބާަވއޭ.

ސް މުޙައްމަދު އޭރުގެ ރައީ  ،ކީްއވެގެންތޯ ވެސް ތަޙުޤީޤުކޮްށލަން އެބަޖެހޭ. އެ ބޭފުޅުންގެ ބަހުން ވިދާޅުވާ ކަމަށް ވަންޏާ

ގެން ބޭފުަޅކު އަމިއްލަފުޅަށް ހިންަގވާފަިއ އެ ސިޓީ ހިފައި ؛ބުނާ ސިޓީ ދެްއވި ަކމަށް އެނަޝީދު އިސްތިއުފާ

ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނާ ބަލަންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިާދރާއަށް ވަަޑއިގަތީ ީކްއވެގެްނތޯ ވެސް އެބަ 

މާ، އުޅެނީ. އެހެންވީ ބާވައޭ އެބަ ހިތަްށއަރާ މިންދޭތެރޭގައި ވެސް ތަޙުޤީޤު ހިންގާލަން އެބަޖެހޭ. އެކަން ުކރަން ނޫ

 ރު ވެރިކަމަކާ ދިމާލަށް. ދިވެހިރާއްޖެ ޚުދުުމޚްތާއިޚްލާޞްތެިރކަމެްއ ނެތޭ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ

ދިވެހިރާްއޖެ އަނިޔާވެިރކަމުގެ ދަތުރެއް  .ޖަހައިފިއޭ. ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުން މިއަދު ިވސްނަން އެބަޖެހޭމިސްރާބު

ުއޅެނީ އެކަުމގަިއ  ދޭތެރޭގައި ތަޙުޤީޤެއް ހިންގަްނވެގެން. މި ގޮތާ ސަރުކާރު ބަދަލުވިއުޅެނީ އެމް.ީޑ.ޕީގެ  ފަށައިފިއޭ. މި

އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާެގ  .އްޒަތްތެރި ަރއީސްއި ންވެގެން. ހިފަބަދަލު  ބުނުމަށްނަށް ނޫނެކޭ ބުނިދިވެހި ރައްޔިތުން އެ މީހުން

ަލްއވާށޭ. އިމީގެ ލިސްޓު ލިޔުްއވަ ،ނަވަން ބޭނުންވަނީައޅުގަނުޑ ވެްސ ދަން ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅިވ ފަދައިންއި

މި  ؛އުޅޭ ކޮމިޝަނުން ަލއިގެން އެ އިކުަލވައެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ލިސްޓެއް ލިޔުްއވާށޭ. ކިހިެނއްތޯ އެ

ވަން ނޫނުއަާސސީން އެބަހުރި މިނިޤާމިީއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގާނޫެނއް. ،ނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ިއޞްލާޙެއްޤާ

. ދިވެހި ފަރާތްތަކަށް ދީފަނޫުނއަސާސީްނ އެބަހުރި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ާބރު ަތއް އުަފއްދާފަ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާމުއައްސަސާ

. އެ ގޮްތގޮތް ހުއްޓާ ރުކުެރވޭނެ ގޮތްތަށް ކަނަޑއަޅައިދީފަަހއްޔަ ނުައސާީސން އެބަހުރި މީހުން ހިފައިނޫޤާޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ޓަރ ޖެނެރަލް ދޫކޮށްލާފައި، އޭ.ސީ.ސީ ޫދކޮްށލާފައި، ޕާޓީ ކުދިްނކޮޅެްއ އުރޮިސކިކީްއވެގެންތޯ ޕޮލިސް ޫދކޮށްލާފައި، ޕް

އްާޔ ާރއްޖޭަގިއ ތިމަންނަމެންގެ ބާރުހިނގާ ވެރިކަެމއް އަުތެވއްޖެއުޅެނީ. ދިވެހި ގޮަވިއގެން މިކަން ކުރަން މި

މިޝަންތަކުގެ ވެރިންނަށް ަލއިގެްނ މީހުން މި ކޮތަަކށް ބޭރުމީހުން ގެންނާނަމޭ ބުނި މީސްގެދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރު 
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ކޮން މެންބަރުންނެއް މި ތަނަށް  ؟އުޅެނީ ހަްއަޔރުކުރަންތޯ މި އިކާކު ހިފަ ؟އުޅެނީ ކޮން ތަޙުޤީޤެއް ކުރަންތޯ މި

އުޅެނީ  މި .ކަެމއް ކުރާކަށް ނޫންވެރި  އުޅެނީ ޢަދުލުވެރި މި .އްޒަތްތެރި ަރއީސްއި  ؟އުޅެނީ ވަދެދާނެތީ ކަންބޮޑުވާތީތޯ މި

ޒާީތ  ،އުޅެނީ  ގޮތަށް ވެިރކަމެއް ކުރަން. މި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ،އުޅެނީ ނިާޔވެރި ވެިރކަމެއް ކުރަން. މިއަ

ބޭރުކޮށްލާެނ  އިރިކަމަށް ގެަނއި މީހުން ވެސް ތަޅަ ިތމާމެން ވެ ،އުޅެނީ  ބުން ފުރިގެންާވ ވެިރކަމެއް ކުރަން. މިޞައްޢަތަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން އެބަދޭ. މިއަދު އެއްބަްސވުމެއް އޮތް ކަމަކަްށ ވެރިކަމެއް ކުރަން. އެ މަންަޒރު މިއަދު 

 އިނގޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެރޭންުޖމެންޓެކޭ އޮތީ. އެހެްނވީމާ، ީމގެން އިޚްލާޞްތެިރކަން އެބަނުވޭ. މިއަދު ބުނަނީ 

ކުރިޔަްސ މާދަމާ ގެންގޮސް ހަްއޔަރުރިޔަސް. އަުޅގަނޑުެމންގެ މައްސަލައެއް ނެތް މާދަމާ ހައްޔަރުކު !ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވާ

ންޖެހޭ މަސައްކަތެްއ އަޅުގަނޑުމެންނެއް ގޮެތއް ދުލެއް ނުކުރާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި ކުރަ

ނަން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް  އިގަހައްޓަ ނޫނުއަސާސީ ނަޤާކުރާނަން. 

 ނުްނ،އަމިލި 210 ނުން،މިލިއަ 715 ހުއްޓޭ ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ީކއްެވެގންތޯ މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުން އެބައި

ނުން ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ޮއޑިޓު މިލިއަ 112ނުން، އަިމލި 78 ނުން،އަމިލި 56 ުނން،އަމިލި 16 ނުން،އަމިލި 15

އިްނ  2012 ޖެނުއަރީ 1 ހަމައެކަނި ؟އޮތީ ުނދައްކަނީ މި އިއެ ވާހަކަ ީމގަރިޕޯޓުތަކުން ފެންނަން. ކީއްެވގެންތޯ 

ން ފެށިގެންތޯ ދިވެހި ރައްޔިތުން އި 2012 ޖެނުއަރީ 1 ހަމައެކަނި ތަށްތޯ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހުރީ؟ފެށިގެން މި ފަރާ

ިހނގާ ރަސްކަމުގެ ުދވަސްަތއް  އެހެންވީމާ، .ުކރިން ފެށިގެން އެހެނެއް ނޫން. ޭއގެ މާ ،ނޫން ؟އުޅެނީ މަރުވެގެން މި

މްދީ އިބްރާހީ އި ހިސާބުން ވިސްަނންވީ. ވެލާާނގޭޖެނުއަރީ ޫދކޮްށލާފައި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާ އުެފދިގެން އަ  1 ދޫކޮށްލަމާ.

 ން ބޭރުގައި ހުރެފައި މާލެ އިބު ރައީސަކަށް ހުންނަވަިއގެން އޭރުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު އަމީން ރާއްޖެއިނަ

ބޭނުންވާެނ  އޭނަ ގެންގޮްސ ދޫނިދޫގަިއ ބެހެއްޓީ ކީްއެވގެންތޯ ެވސް ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ. އެ ޢާއިލާގެ މީހުން އައިމާ

 މީހުން ބޭލި ކަންތައް  ތްެތރި ރައީސް. ވެލާނާގެ އިބްރާީހމް ނާޞިރުގެ ދައުރުގައި ތިަނދޫންްއޒައެކަން ސާފުކުރަން. އި

ވެްސ އެބަޖެހޭ ތަޙުޤީޤުކުރަން.  ިދޔަ ގޮތްއި ބަޣާވާުތގެ ކަންތަްއތައް ހިނގަޑޫއައް  ވެސް އެބަޖެހޭ ތަޙުޤީޤުކުރަްނ.

ނުޖެހޭނެ. ދައުލަތުން ޖަހާކަށް އްން ވަކި ތާރީޚެހާ ިއޚްލާޞްތެރިކަމެއް ހުރީ ިވއްާޔ ކޮންމެހެމި .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

އެކަްނ ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭނެ. މީހަކު  ގެއްލިފަިއ ހުރި ފައިާސ ހޯދުމަކީ ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން ެވސް ބޭނުންވާ ކަމެއް.

މަރުވެގެންހިނަގއްޖެއްޔާ އެ މީހާ މަރުވެގެން ދިޔައީ ީކއްެވގެންތޯ ބަލައި، ތަޙުޤީޤުޮކށް، އެކަމުަގއި ކުްށވެރިާވ 

 60މީހުންނަށް އަދަބުދޭންޖެހޭނެ. އަނެއްާކ މީަގއި ކަނަޑއެިޅގެްނ ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮްތ މި ގާނޫނު ތަސްދީުގކުރާތާ 

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ޝަރުީޢ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ކޮބައިޯތ  60ވަހުގެ ތެޭރގަިއ، ނޫނީ ދު

އިންސާފުވެރިކަން؟ ކޮބައިތޯ ޢަދުލުވެރިކަން؟ ކޮބައިތޯ ހަަމހަމަކަން؟ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ދެން މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް 

އިރާއަށް މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ބާުރ ފޯރުވޭނެ ގޮެތއް ވިދާޅުވެެދްއވާ! ބާރުފޯރުވޭނެ ގޮެތއް ވިދާުޅެވދެއްވާ! ޝަރުޢީ ދާ 

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޝަރުޢީ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް ނިންމާނަމޭ  60މިސާލަކަށް މަރުގެ މައްސަލަެއއް؛ މަރުގެ މައްސަަލއެއް 
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 ހުންނަ ގޮތް؟ މަރުގެ ބުނާއިރު، އެ ބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަޑަުނގަންނަވަނީތޯ މަރުގެ މައްސަަލއިގެ ކަންތައްަތއް

މައްސަލަިއގައި އެބަޖެހޭ ދަޢުާވ ލިބޭ ފަރާތާއި ދަޢުވާ ރައްުދވާ ފަރާތުގެ ވާހަކަ އަުޑއަހަން. ހަމަ އެގޮތަށް ޤިޞާްޞ 

ހިފުމުގެ ކުރިން އެބަޖެހޭ ޢާއިލާގެ މީހުންގެ ތެރެއިން ެއއްވެސް މީހެްއގެ ރުހުން، ނުރުހުން އޮތްތޯ ބަލަން. އެ 

ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ަމރުގެ މައްސަލަެއއް ނިންމާނީ؟  60ތޯ، މަޖުބޫރުންތޯ އެކަން ކުރާނީ؟ ކިހިނެއްތޯ ފެންވަރަށް ކިހިނެއް

މިވަރަށް ތަނެއްދޮރެއް ނުދަްނނަ މީހުން، މިވަރުގެ ޖާހިލު މީހުން، މިވަރުގެ އިޚްލާޞްތެިރކަމެއް ނެތް މީހުން، މިކަހަލަ 

ބަޖެޭހ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުން ބަސްބުނަން. މިއީ ގާނޫނުތައް ހަދަިއގެން ގެނަިއމާ މިއާ ދޭތެރޭގައި އެ

އިޚްލާޞްތެރިކަމުގެ ަޒއްެރއް ވެސް އޮތް ކަމެއް ނޫން. މި މީހުން މި އުޅެނީ ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ހަސަދަވެިރކަމާއި، 

ސް. ދެން ދެކޮޅުވެިރކަމާއި، ފިތުނަވެރިަކމާ އެީކގައި ގެނެްސގެން އުޅޭ ގާނޫނެއް ިމއީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީ

ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާ! ދިވެިހރާއްޖޭަގއި މިއަުދގެ މި އޮްތ ވެރިކަްނ، މިއަުދގެ ވެރިކަްނ މިގޮތަށް ދެމިގެންދާ ކަމަށް 

ވަންޏާ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ާބރެއް ނޯންނާނެ. ނޯންނާނެކަން މިދެންނެވީ، ފުރަތަމަ ދުވަހު ޤާނޫނުއަސާީސއާ 

ދު ރާއްޭޖގައި ެވރިކަންކުރަްއވަމުން ގެންދަނީ. މިއަކަށް ދެކޮެޅއް ނުހެދޭނެ. ޚިލާފުވެވަަޑިއގެން ހުންނެވި ަރއީސެއް ިމއަ

އަމިއްލަފުޅަށް އިޢުތިރާުފވެަވަޑއިގަތީ. އެހެންނޫންނަމަ، ކީްއުކރަންތޯ އިއްެޔަގއި ަޝއިޚް ޢިމްރާން އިސްތިޢުފާދެއްވަްނވީ؟ 

 ނޯންނާނެ، އެަކން ކުރެވުނީ ޤާނޫނުއަސާީސާއ ޝައިޚް ޢިމްރާން އިއްެޔަގއި އިސްތިޢުފާދެއްވަންޖެހޭ ެއއްެވސް ސަބަބެއް

ކުެރއްީވ. އެހެންވީމާ، . ކުރައްވާތީ އަލުން އެ ަޢއްޔަންޚިލާފަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގަބޫލުފުޅުނުކުަރްއވާ ނަމަ

 ނޫނުއަސާސީއާ މައްސަލަ. ޤާ ޚިލާފުވެަވޑަިއގަތުމުގެ ތެރިކަމާއެކީ ގެންނަންވީ ހުވަޔާއެންމެ ފުރަތަމަ މިތަނަށް އިޚްލާޞް

ޖެހޭ ައޅުގަނޑުމެން ދު ައޅުގަނޑުމެން ދަްއކަން އެބަމިއަ  މަްއސަލަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ޚިލާފުވެވަަޑިއގެންނެވުމުގެ 

ނޑުމެން މަރުގެ ޙުކުމް ރަނގަޅެއް ނޫންތޯ އަޅުގަ  ށް ދަތުރުކުރާ ވާހަކަ. މިއަށްވުރެ މާދިމާއަ އަޅުވެިތކަމާ

ނުވަތަ  ،ތަނަށް ިބލެއް ެވއްދި ނަމަ އީ ގޯހެއް ކަމަށް ކޯލިަޝނުގެ ތެރެއިްނ މިބުނުން އެ  ބުނިނުކުރާނަމޭތަންފީޒު

ރާރެއް ވެއްދި ނަމަ. ކިހިެނއްތޯ އިސްލާމީ ދައުލަަތކުން ، ުނވަތަ މިތަނަށް ގަމިތަނަށް ކުއްލި މައްސަލަެއއް ވެއްދި ނަމަ

ނުބުނެވޭނެ. އެ ބުނި މީހާ  ނުކުރާނަމޭ ބުނާނީ؟ޮއތް ކަމެއް ކީރިތި ޤުރުއާނުަގއި ކަނޑަެއިޅގެން ކުރަން އަމުުރކޮށްފައި 

އް ހުރިއްޔާ މިކަން ކުރަން ސަރުކާރުން ވަޒީފާއިން ަވކިުކރަން ކޯލިޝަނުގެ ތެރެއިން ގޮވާލަންވީނޫންތޯ. އިޚްލާޞްތެރިަކމެ

އްަސ އޮްތ އުމުަގއި ކީރިތި ޤުުރާއނުގެ ދަށުން ައއިސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމެްއ. މި ޤަ ަސއްތަިއން އެބަޖެހޭ. އެީއ މިއީ

ނުވާނެ. އިޚްލާޞްތެރިކަެމްއގެ ަޒއްެރއްގެ މިްނވަރު އޮްތ ހަކު ވަޒީާފގައި ބަަހއްޓަިއެގންމީ ކަމެއް ނުކުރާނެމޭ ބުނީމާ އެ

ޖެހޭ މި މައްސަލަތައް މެން އެބަރިޔާޟްهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ކަމަށް ވަންޏާ މި ތިއްބެވި 

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ަޤއުމަކީ މިނިަވން ޤައުމެއް. މުސްތަިޤއްލު . މި މަޖިލީހަށް ގެންނަން

އެކީަގއި،  ގެފާނު ވަަރށް ޙިކުމަތްތެރިކަމާރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރިކިލެލްއަމީރު އިބްއްވު ސުއްމު  ޤައުމެއް. ވެލާާނގޭ

ން ދިވެހިރާއްޖޭ ސަލާމަތްކުރީމަ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެ ންގެ އަޅުވެިތކަމުއެީކގައި އިނގިރޭސީ ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ
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ގެ ސިފައިން. ކޫްއޑޫަގއި އުމުއްޓީމަ އެ ވާހަކަ ަދއްކަން އެބަޖެހޭ. ހަނިމާދޫގައި އެއް ޤަ ށް ދަތުރު ފެއަޅުވެިތކަމާ ދިމާއަ

ގެ ސިަފއިން. އިފުުރގަިއ ުއމެއްޤަ ެގ ިސފައިން. ައއްޫޑގައި އަނެއް ގެ ސިަފއިން. ަކއްދޫަގއި އަެނއް ޤައުެމއްއުމުއަނެއް ޤަ 

 އުމުެގ ސިފައިން ބައިތިއްަބިއގެން ތިމާމެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ފައިން. ދަރަވަންދޫގައި އަނެއް ޤަ އުެމއްގެ ސިއަނެއް ޤަ

 ،ތަނަށް އެޅުމަކީ ޞަދެއް ހާސިލުކުރަން ތަންތަނުން ލާރިތައް ގެނެސް މިކުރަން، ތިމާމެން ބޭނުންވާ މަޤް

ޖެހޭ. ދޭތެޭރގައި ވާހަކަދަްއކަން އެބަ ކުރުން. މިކަމާއުމުގެ ިމނިވަންކަން ނަގާލުމަށްޓަަކއި މަސައްކަތް މި ޤަކަނޑައެިޅގެން

 އި އަުޅގަނޑުެމން ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. މިކަާމ ދޭތެރޭގައި ިޚޔާލުކުރަން އެަބޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.މިކަމާ ދޭތެރޭގަ

ރަނގަޅެއް ނޫންތޯ  ވާނެ. ޮކމިޝަނެއް ހެދުމަށްވުރެ އަދި މާއްލެއް ނުޙަކޮމިޝަނެއް ހަދައިގެނެއް ިމކަމެއް 

ނޫނުއަސާސީން ބާރުލިބިދީެގން އުފައްދާފައި ހުރި މުއައްަސސާތައް ބޭނުންކޮށްގެން މިކަްނ ކުރަންވީނޫންތޯ. ކީްއެވގެންތޯ ޤާ

 ން.އުޅެނީ؟ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފެންފޮދެއް ބޯލައިނަ ނުކުރެިވގެން މި

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

މައިލާ ަގޑި. އާ ހަމައަށް ެއއީ ނިނ10:30ްޑުމެން ހެނދުނުގެ ދަންފަޅި ވަނީ އަުޅގަނ މިހާރު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

އަޅުގަނޑު  ޖަހާއިރު 11ލާނަން. ދެން ގަނޑު ޖަލްސާގެ ަމސައްކަތް ނިންމައިވަުގތު އަޅު މިހާރު މި  ،ކަމުންއެހެން

ށް ރި މެންބަރައަުޅގަނޑު އިްއޒަތްތެ ވަޑައިގެން ހުްނނެވި ކަމަށް ވަންޏާ ބަރުފަށާނީ. ފަށަމުން އިއްޒަތްތެރި މެން

ްއޒަތްތެިރ އި ދާއިރާގެ ުއތުރު މާފަންނުނަން. އެއަށްފަހު ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނީ ނިންމާލަން ފުރުޞަތުއަރުވާ

 އަށް.ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު

 

 ]އަށް 11:00އިން  10:30ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު()ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 `. އަުޅގަނޑުމެން މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ފަށަިއެގން ކުރިއަށްގެންދާއިުރަގއި އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މި

 ،ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ައލިފުށީސަުރކާރުެގ ފަރާތުން  ،އޮތީ

ލު. ިމ ނޭނގޭ މަރުގެ ަމްއސަލަތައް ބެލުމުގެ ބި، ގޮތްދައުލަތުގެ ަފއިސާާއއި މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުެގ މައްސަލަަތކާއި

މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް  ިއއްޒަތްެތރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެޓަކަިއ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާީނ ބިލަށް ވާހަކަދެްއކުމަށް

ލާނީ. ެއއަށްފަހު އެހެން ޕާޓީއަކަްށ ކަނޑައިމިނެޓަށްފަހު އަޅުގަނޑު މެދު ގެ ވާހަކަފުޅަށް. ފަސްهللاޢަބްދު
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މިހާރު  ،ފުރުޞަތުދިނުމަށްފަހުގައި ދެން އަނެއްކާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. އެހެންކަމުން

 ޓަަކއި މި ފުރުޞަތުއަުރވަނީ.އްކުމަށްތެރި މެންބަރު ވާހަކަދެއިްއޒަތް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ހުސްވަގުުތކޮޅަްށ މެދުކަނޑާލިއިރު އަޅުގަނޑު ދައްކަމުންގެންދިޔަ ވާަހކަިއގެ 

ގޮތަކަްށ  މު ިބލެއް މިހާ ުކއްލި، މިފަދަ މުހިއްންވާ ވާހަކައަކީ އިތުރަށް ދެން ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނު

ކުރީަގއި ިމ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގަިއ  އުޅެނީ ކީއްެވގެންތޯ؟ އަވަްސއަުރވާލަިއގެން މިއަދުން މިއަދަށް ނިންމަން މި

 މުޙައްމަދު ޙްމަސީهللا ޢަބްދު ބަރުމެންއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ެދކުނު ފުވައްމުލަކުޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވާ 

ައވަްސއަރުވާަލއިގެން ބިލުތައް ނިންމާ ވާހަކަ، ގާނޫނުތައް ފާސްކުާރ ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅުންގެ  ،އިންނެވި ދުވަްސވަރު

 އެޖެންޑާ ކަނޑައަުޅއްވާ ުދވަްސވަރެްއަގއި  ބޭފުޅުން ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަިއ، މެޖޯރިޓީ މި މަޖިލީހުގައި އޮެވގެން އެ

ޤީޤަތެއް ސް ވަރަކަށް ޙަދެްއކީ ެއއްވެ އުފެދޭ އޭރު އެދެއްކި ވާހަކަ އެސް ހަމަ މިގޮތަށް ގެންދަން ފެށީމަ އެބަ ސުވާލުވެ

ޖެހުނީ  ާބވައޭ. އެހެން ދަންނަވާލަން މި އެީކގައި ދެއްކި ވާހަަކއެއް އޮެވގެންބާަވއޭ. ނޫނީ ވިްއޔާ ެއއީ އިންސާފުވެިރކަމާ

އުޅެނީ ކީއްކަން. އެއީ ވަރަށް ސާފުކޮށް މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނޭގ ކުރަން މި މު ބިލެއް މިއީ. ވަރަށް މުހިއް

ވިދާުޅވެެދއްަވއިފި.  هللاމެންބަރު ީއާވ ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ގަލޮުޅ އުތުރު ާދއިރާެގ ކުރަން އުޅޭ ކަންތައްަތއް ިމއަދު 

 ކަންތައްތަކެއް ހާސިލުކުރުމަށްަޓކަިއ ބޭނުންފުޅުވާުޗއްޓީގެ ތެޭރގައި އެބޭފުޅުން  ،އެީކގައި  މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް ދިޔުމާ

ާރއިރު އަުޅގަނުޑ ގާނޫނު ހަދަންވެގެން މަސައްކަތްކުއުޅެނީ. މި  ގާޫނނު ހަދަންވެގެން މި ގެން މިމަގުފަހިކުރަންވެ

ުޅގަނޑަްށ ނޫުނއަސާީސގެ ބާރު ކަނުޑވާލަންތޯ؟ މި ގާޫނނަށް ބަލައިލީމަ އައުޅެނީ ޤާ މި ،އުފައްދަން ބޭނުންާވ ސުވާަލކީ

މުައއްސަސާތަުކެގ  މަަސއްކަްތތަކެއް ކުރަމުންގެންދާ ކަމަްށ އިނގޭތޯ.ނޫނުއަސާީސގެ ާބރު ކަނުޑވާލުމުގެ ދޭހަވަނީ ޤާ

ނޫނުއަސާސީން އެބަހުްއޓޭ ، ޤާކުރިންވެސް ދެންނެވިންހަމަ ނޫނުއަސާސީން ައޅުގަނޑު ބާރު ކަނޑުވާާލކަމުގެ ެހއްކަީކ ޤާ

ފަ. ޤާނޫނުއަސާސީން އެބަހުއްޓޭ މީހުން ހިފައި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ގޮތްތަެކްއ ޙުޤީޤީ އިދާރާތަކެއް އުފައްދާތަ

ޖެހުނީ ކުރަން މިގޮތަށް މިކަން ،ޖެހުނީ ކުރަން މި  . އެހުރިހާ ކަެމއް އެހެން ޮއއްާވ ުކއްލިައކަްށ މިކަންކަނޑައަަޅއިދީފަ

ިތއްބެވި މީހުންެގ  ުއޅޭ ކޮިމޝަނުގައި އުފައްދަިއގެން ކީްއވެގެންތޯ އަުޅގަނޑު ހަމަ ސުވާލު އުަފއްދަންޖެހޭ. މި

އި ކޮށްފައި ހުރި ބޭބޭފުޅުން މީގެ ކުރީގަ  ދޭތެރޭގައި ވިސްނާަލން އެބަޖެހޭ. އެ ، ނަޒާހާތްތެރިކަމާމާއި އިޚުލާޞްތެރިކަ

ކިހާވަރަކަށް  ބޭފުޅުންނަށް ދިރާސާތަކެއް ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެ ރޭަގއި ފުންކޮށް ވިސްނައިދޭތެ ކަންތައްތަކާ

ެދފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރެވިދާނެތޯ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. އެއީ  ،ަގއިވެރިކަމާ ެއކީއިންސާފު

ކޮމިޝަންތަކަށް ލަިއގެން ިއ ނޯންނާނޭ ބުނި މީހުން މިއަދު  މިރާއްޖޭގަ ރިކަމެްއގަިއ އެމް.އެން.ޑީ.އެފެއް ތިމަންނަމެންގެ ވެ

ޅެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އުވާލުމުގެ މަސަްއކަތެްއ އު މި ،އަރަނީހަކަދަްއކާއިރު ައޅުގަނޑު ހިތަށްވާ
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ސިސްޓެންޓް ލަްއވާ އެ ގެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްޖެހެނީ، ޕްރޮސި ބާވައޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހެން ދަންނަވާލަން މިފަށަން

މި ދެކޮޅެއް ނުޖެހޭ. އެއީ  ދެްއީކމާ ވާހަކަ ޓްމެންެޓއް އުފައްަދިއގެން މި ކޮމިޝަންގެ ކަންތަްއތައް ބަލަހައްޓާވަކި ޑިޕާ

އޮތީ. ޮއްއާވ  ފައި މިމި އޮތީ. އޭނަގެ ޒިންމާތައް ަކނޑައަޅާ އުފައްދާފައި ޤާނޫނުއަސާސީން ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަލެއް

ތަކެްއ ތްމަސައްކަ ޓްމެންޓެއް އުފަްއދައިގެން މި މުވައްޒަފަކު ލައްާވ ވަކި ޑިޕާކީްއވެގެންތޯ އެާތގައި ހުންނަ އެހެން

، ތެދުވެރިކަމާިއ، އަރަނީ އިންސާފުވެރިކަމާއި ރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ހިތަށްއުޅެނީ. އިއްޒަތްތެ ހިގެން މިކުރަންޖެ

 ދައުލަތުން ގެއްލިަފއި  ،ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ުކރަން ،އެީކަގއި ޤަުއމަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރަންއިޚުލާޞްތެރިކަމާ 

އިންސާފު ހޯދައިދޭން  ިއލާތަކަށްމީހުންގެ ޢާ ނޫނީ އެ ވެފައި ތިބި މީހުންނަށް އިްނސާފު؛، މަރުހުރި ފައިސާއެްއ ހޯދަން

ނުޖެހޭ. ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ަސބަބެއް ނެތޭ. އަނެއްކާ ހަމަ ކުރާކަށް ވަންާޏ މިގޮތަށް މިކަން ކަމަށް ކުރާމަސައްކަތް

އެބަ  މިއަށް އަންނަންޖެހުނު ސަބަބު 2012ޖެނުއަރީ  1 ޭހ،ޅުގަނޑުމެން ދަްއކަން އެބަޖެކަނޑައެިޅގެން ތަކުރާުރކޮށް އަ 

ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންނާއި، ސަުރކާރަްށ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ  ވިދާޅުވަންޖެހޭ. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މި

ހުިރ  ން ެގއްލިފައިޭއގެ ކުރީަގިއ ދައުލަތު ،އެބަ ވަރަްށ ސާފުކޮްށ ވިދާުޅވަންޖެހޭ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާރައްޔިތުންެގ 

ަފއިސާ ހޯދަން  އެ އްޔިތުންެގ ފައިާސއަށް ުނވަނީތޯ؟ެއއީ ރަ ދައުލަުތގެ ަފއިސާއަށް ުނވަނީތޯ؟ ފައިސާ ެއއީ

ިޚޔާނާތަށް ނުވަނީތޯ؟ ެއއީ ކޮަރޕްޝަނަށް ނުވަނީތޯ؟ އެީއ  އެއީ ނުޖެހެނީތޯ؟ އެކަން ކުރި މީހުން ކުށްވެރިނުވާނީތޯ؟

ަގއި  2008އިއްަޒތްތެރި ރައީސް.  ،އް ނޫންދުރުގެ ތާރީޚެ އެބަޖެހޭ ކިޔައިދޭން. މިއީ މާމިކަން  ފަސާދައަށް ނުވަނީތޯ؟

ތައްތަަކކީ ެއއީ ގާަފިއ ހުރި ކަންނދިޔައިރު ހިވަނަ ުދަވހު ނިމިގެން 7ފެބުރުވަީރ  2012ފެދިގެން ައއި ސަުރކާރު، އު

ޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން. ތޯ އެބަޖެޭހ އަގާނޫުނގައި ނުހިމެނޭ ކަންތައްތައް ،ން ބޭރުވާ ަކންތައްތޯޤާނޫނުއަސާސީ

ގެން ބޮޑަށް ޒާތީވެ  ދަނީ މިއީ ވަރަށް އެނިގގެން މި ،ދަނީ ، މިކަމުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދޭހަވެގެން މިއެހެންވީމާ

ނުޖެހޭ. ތާރީޚު މިގޮތަށް ޖަހާކަށް . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެެހންނޫނިއްޔާ މިގޮތަށް މިހުށަހަޅާފައި އޮތް ގާނޫނެއްކަން 

އާ ހަމައަްށ 2018 ބަރުނޮވެން 17ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ބަލަން، ހަަމއެާއއެީކގައި ކީްއެވގެންތޯ ހުރި  އްޖޭަގއި ހިނގާފައިރާ

ބާވަުތެގ  މިއަދު މިހިނގަމުންދާ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެ ،ގާނޫނެއް އަޅުގަނޑުމެން ހަދާއިރު މިކަން ނިމެނީ؟

ނަންވާނެ. އެހެންނޫނިއްާޔ ގާނޫނުން ފަހިވެފައި އޮން އެކަންކަން ބެލޭނެ ގޮތް މި ވިްއޔާ ަވނީ ކަމަށް ކަންތައްތަްއ ހިނގާ

ގިނަ ވާހަކަ  އަުޅގަނޑު ދަްއކަްނ ހަމަ ވަރަށް .އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ނުވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެއީ

، ލު ެވސް ޖައްސަަވއިފި. އެހެްނވީމާގަބީލާ ވާހަކަ. ރަނމިނެޓު ވީމަ މެދުކަނޑައި 5މަކު ވިދާުޅވެފަިއ އޮތީ އެބަހުރި. އެކަ

އަޅުގަނޑު ޕާޓީގެ އިތުރު ބޭފުޅުން ވެސް ވާހަކަދަްއކަވަން ބޭނުންފުޅުވާނެ މި ބިލަށް. ހަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން 

ައވަހަށް ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމަކާ ދިާމއަށް  މިހާ ށް ކަންޮބޑުެވއޭއަުޅގަނޑު ވަރަ ،ބޭނުން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

ރީޙަ ، ބޭނުންާވ ބަޔަކު ހިފައި ހަްއޔާރުކުަރން ވަރަށް ސާފު ޞަމީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް  ޖެހީމަ. އެރާބުމިސް

ކުަރން އުޅޭ ކަންަތއްތައް. އެީއީކ  ވިދާުޅިވ،هللا  މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު އިބާރާތަކުން ގަޮލޅު އުތުރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި
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ބުކޮްށގެން ގެ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާރި ރައީްސ. ރައްޔިތުންއަދި އެކަން ކުެރވޭނެ ކަމެްއ ނޫން. އިއްޒަތްތެ

ކުެރވިދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައީްސ ހިފައި ހައްޔަރުވައްދަން ބޭނުންވާ ަބޔަކު ވަްނނާނެ. އެކަމެއް ނުހުްއޓުވޭނެ. 

ގޮތް.  ިއ ފޮނުާވނެ. އެީއ ެއކަން ވާނެތަނަށް ހޮވާފަ މީހުން ބޭނުންވާ ީމހަކު މި އެކަމަކު ހޮޅުޫދ ދާއިާރގެ ބަްސބުނަން އެ

 ކުެރވިދާނެ. ޚަލީލް ހިފައި ހައްޔަރުهللا . ޢަބްދުރ؛ ޑލީލްޚަهللا އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުމީއަށް.ޔާޒް ފަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތި

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޭނޭގ  އަދި ގޮތް ،ޚިޔާނާތްތެރިވި މައްަސލަތަކާއި . ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ، އުސޫލުތަެކއް ކަނޑަައޅައި  ކަންތައްތަެކއް ަކއި ވަކި ޚާްއޞަކުެގ މައްސަލަތައް ބެއްލެވުމަށްޓަގޮތަށް މަރުވެފަިއވާ މަރުތަ

ޓަކަިއ އަުޅގަނޑު ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މި ބިލަްށ ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށްބިލެއް ސަރުކާރު 

އޭުރގެ  ،މްހޫރިއްޔާއަޅުގަނޑުެގ ފުރިހަމަ ތާއީުދ އޮތްކަން ހާމަކުރަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ މިހާރުގެ ރައީސުލްޖު

މަނިކުފާނުގެ ކަންފަތްޕުޅުގަިއ  ކުރެްއވުމުަގއި އެރިހާ ކަންކޮޅުތަކަަކށް ޒިޔާރަތްރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޕާޓީތަުކގެ ރާއްޖޭގެ ހު

ކުރުމުެގ ، ަވއްކަން ޖެހުނު އެންމެ ވަރުގަދަ އަުޑތަކަކީ ދައުލަުތގެ މުދަލަށް، ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާއަށް ިޚާޔނާތްތެރިވެ

ރާއްޭޖެގ  ،ެއކުަގއި ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންގެ ހަށިފުރާނަ ގެއްލި ބެލުމުގެ ވާހަަކާއއި އަދި ހަމަެއއާމައްސަލަަތއް ؛ކަންކަން

އަުޅގަނޑު އުފާކުރަީނ  ވުންތައް.ކަމުގެ ކަންބޮޑު ސަލަތަްއ ނުބެލޭމައް ކަތިަލމުންދާތީވެ އެ ،ރައްޔިތުން މަރަމުން

  ގާނޫނެއް ފާސްކުެރވިގެން މި ؛ ަވކި ޚާއްޞަނޫނިއްޔާ ގާނޫނެއް  ،ގެނެސްބެލޭނެ ގޮތަކަށް ާގނޫނަށް ބަދަލުމިކަންކަން 

 ކިޔަން. ބައެއް ބޭބޭފުޅުން އެބަމުން އަުޅގަނޑު ެއކަމަށް މަރުޙަބާމައްސަލަތައް ބެލުމަށް ސަރުކާރުން އަވަްސެވގަތު

ކަ މި ބިލުގައި ލިޔެފަިއވާ ކަމަށް. ކުން ފެށިގެން ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ވާހަވިދާޅުވޭ ވަކި ތާރީޚަކަށްފަހުގަިއ، ވަކި ތާރީޚަ

ދިޔުމަށްފަހުގައި އަލުން އުމުަގއި ނުރަްއކާތެރި ބިރުެވރި، ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަންަތްއ ނިމިޤަ، ަޤއުމު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ޭއެގ  ،ނައަކީ ގިނަ ޤައުމުަތކުަގއި މިކަހަލަ ގާނޫނުތައް ހެދިގެންދޭ. އޭގެ މާ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް އުފެދޭއިރުަގއި ވަރަށް

ކުރިން، ޭއގެ ކުީރގެ މައްަސލަތައް ނުބެލޭނެއެކޭ ނޫން. މިކަމަށް އޮތް ެއއްެވސް ހުރަހެއް ނެތް. ެއއްވެސް ހުރަެހްއ 

، އިންތިޤާލީ އިންސާފެއް މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީުޤތައް ހިންގޭނެ. އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަތައް ބެލޭނެ. އެ ނެތް. އެ

 ގެ ވެރިކަން ެވއްޓުނީމާތާރު ވެރިންލަ ގޮތަކަށް އަނިާޔވެރި ޚުދުމުޚްކުަގިއ ހުރިހާ ޤައުމެއް ކަހަތަޤާއިމުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ

އެްއވެސް  މުކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ކުރޭ. މީގައިއިލަ ގާނޫނުތައް ހެދިގެން އިްނސާފު ޤާމިކަހަ ،ގާނޫނު މިގޮތަށް މި

ކާރުގެ ސިަފއެްއގެ ގޮތުަގއި ާއއްމު ގޮެތއްަގއި މައްސަލަެއއް އޮތް ކަެމއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ނުދެކެްނ. ސަރު
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ގައި ރަނގަޅު ޑިމޮކްރެިޓްކ ޤައުމުތަކުަގއި ވެރިކަން ނއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަޖެހޭ އިންސާނުން ދިރިއުޅޭ ތަންތާ 

ާއއި އަދި ސަުރކާރުން ކަންކަމަށް ހޭދަކުާރ ، ސަުރކާރަށް ވަްނނަ ފައިސާހިނގާއިރު ކަްނކަން ހިނާގ ގޮތަކީ 

ކަން ރަނަގޅަށް ސަރުކާުރަގއި ހިނގާ ކަން ރަނގަޅު ޮއޑިޓެއް ހެދިގެންދޭ. އޮޑިެޓއް ހެދިގެން އެ ުކގައިކަންތައްތަ

 ،ނީ. އެހެންނަމަވެސް ނިކަން ަބްއލަވާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސްބެލިގެން، ފަިއސާާއ ގުޅުންުހރި ކަންކަން ބެިލގެންދަ

ހުރި ަބސްފުޅުތަކަްށ  ޔާމީންގެ ދޫފުޅުން ވިދާުޅވެފައިهللا ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ީމގެ ކުރިްނ ރައީްސކަން ކުެރއްިވ ޢަބްދު

ކަން ގައި ހަލާލު ނޫން ފައިސާ ވަނޭ. ނިދަބަހު، އަިމއްލަ ެގއަށް ގޯިނގޯނީގަިއ، ދަބަސްނިކަން ބައްލަވާ. ތިމަންނަގެ ގެ

ެރިވގެން ސަރުކާރަށް ކުމްތަކުަގއި ފެންނަ ގޮތަކީ އޮޑިޓުއަުޅގަނޑުމެން ދެޭކ ރަނގަޅު ހެޔޮވެިރކަންތަުކގެ ނިޒާއްލަވާ! ބަ

ލަ ގެއަށް ދަބަްސދަބަހުގައި ހަލާލު ނޫން ފައިާސ ތިމަންނަގެ އަމިއް ،ގޯީނަގއިއަމިއްލަފުޅަށް ވިާދޅުވަނީ، ގޯނި ވަންނަނީ.

މިއީ މާފިޔާ  ،، އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީމިންވަރު ނިކަން ބައްލަވާ! އެހެންވީމާ ހުރި ކަންއެބަ ވަދެއޭ. ބިރުވެރި 

ިއޒޭޝަން ހިްނާގ ދިަޔއީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މާފިޔާ ަކހަލަ އޯގަނައް ހިނގި ސަުރކާރެކޭ ނިމިގެން އެ މެ ޒާތުގެ ވެރިކަ

ްސކް ނިމުމަށްފަހުގައި ފައިސާ ދަަބސް ހިފައިގެން ޮބސް މީހާެގ  ނިމުމަށްފަހު، ހަވާލުކުެރވޭ ޓާސްކްފަރާތްތަކުން ޓާ

 އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިމ ން ކަންކަން ވަމުންދިޔަ ޮގތްގާތަށް ގޮސް ފަިއސާގެ ަދބަސްތައް ރައްުދކުރާ ބީދައި 

 އެންމެ  ،ދައުލަތުގެ ޯރގު ނޫނިއްޔާ ހަމައިން ނެއްޓިަފއިވާ ދައުލަތަކުން ގޮސް  ދިޔައީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މިފެނިގެން

ކުލަ މާފިޔާ ދައުލަތެއްގެ  ،ގޮސް ކީވެފަިއވާ ދައުލަތަކަށް ެވގެންނޫނިއްޔާ ދުނިޔޭގެ ސަފުން ބާ ރިއަރފަހުން ޕެ

ތެރޭަގއި އިްއޒަތްތެރި  ދުވަސްއަހަރު 5ތަން އަުޅގަނޑުެމންނަށް؛ މުޅި ދައުލަތް ސިފަެވގެންދިޔައީ މިދިޔަ  ޖެހިގެންދިޔަ

ދިޔަ ގޮތަކީ. އަުޅގަނޑު ނޫންތޯ ދައުލަތް ސިަފެވގެންެއއީ  ، ވަގު.ަވގު ެޗކު، ަވގު ޑޮލަރު، ވަްއކަން ،ރައީސް

އެީއ  ؛ަވގު ،ހަމަ ވަގު ެޗކު، ަވގު ޑޮލަުރ، ވަްއކަން ،ފަދައިން އަބަދުވެސް ތަކުރާުރކޮށް ދަންނަވަމުންދާ

 ،މިލިއަން ޮޑލަރު އަމިއްލަ އެަކއުންޓަށް 1އަުޅގަނޑުެމން ކަންބޮޑުވޭ.  .އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުލަުތގެ ޖެހިގެންދިޔަ ސިފަ

މިލިއަން ޑޮލަރު  1ޓަށް ޒީބީ އެްއވެްސ ޤައުމެއްަގއި ވެރިޔަކަށް ުހންނަމީހާގެ އަމިއްލަ އެކައުން ދުނިޔޭގެ ތަހު

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ިޚޔާނާތުގެ ބޮުޑ  ؛ޚިޔާނާތުގެ އެްއތޯ؟އަދި ކޮންކަހަލަ ތަނަކުން ފޮނުވި ފައިސާ ،ވައްަދއިގެން 

ހަމައަށް އިންނެވީ.  ން ޑޮލަރު ވައްަދއިެގން މިއަދާމިލިއަ 1މައްސަލަިއގައި ޝާމިުލވާ ކުްނފުންޏަކުން ވައްދަިއގެން ުއޅޭ 

ުޅގަނޑުމެން މިހެންގޮސް، ަވްއކަން ކުރަމުންކުރަމުން ޮގސް ، އަ އްލަާވ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް! އެހެންވީމާން ބަނިކަ

ދައްކަނީ. މުިޅ ރާއްޭޖެގ  ލާފައި ނިމިދިޔަ ަބއެްއގެ ވާހަކަ މި، ަހއްޖު ކޯޓާއަްށ ދާންދެން ދަަވއިކޮޅަށް ދާންދެންކަދުރު

 ، އަމިއްލަ އިޢުތިރާފްލިބިފަ.ބޮޑު ޚިޔާނާތް ބޮލުގައި އަުޅވަިއގެން ބޮޑު ޚިޔާނާތް، އެންމެ ގައި ހިނގި އެންމެތާރީޚު

 ، އަދީބާއެހެންނަމަވެސް .ހަމައިން ވިދާޅުވީ މައްސަލަ ގޮސް ނިމެނީ އަދީބާ މި ؛އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ޚިޔާާނތް

ށް އެުރވި ނީ. ވެދުމަކަދުއްވަ ވެސް އެވި ބީ.އެމް.ޑަްބލިޔު ކާރު މިހާރުއަދީބު ދެއް  ،ހަމައިން ނުނިމޭކަން އިނގެނީ 

 ން ބަްއލަވާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،އޮތް ގެންދަވަނީ. ނިކަ ވަގުތު ވެސް ދުއްވަމުން އެ މި ބީ.އެމް.ޑަބްލިޔު ކާރުޮކޅު
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 މައްސަލަަތއް އަދީބާ އެ ،ދުވަހު ވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ ން އިޢުތިރާފުވެ އިހަކަށްަފހުން ދޫފުޅު ވެފަިއވާ ގޮތްަތއް. އެންމެ

ފަހުން ނިމިގެންދިޔައިުރ  މިކަމުގައި ޝާމިލުވާ ކަމަށް އެްނމެ ވިދާޅުވަނީ މަރުކަޒީ ބޭންކު މެއޭ. އެހަމައިން ނުނި

ވިދާޅުވަނީ. ަދއުލަތެއް ގެންގޮއްަސވާ މިންވަރު. ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ހަށިފުރާނަ ރައްކާތެރިކަން ެއއްޮކްށ 

ޑު މުޖުރިމު ޖަރީމާތަކެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން އިންިތޒާމުެވގެން ހިންިގ ބޮ ،ހަމަ ރޭވި .ނިގުޅަިއގަނެފަިއވަނީ

 މަރު ހަމައެކަނި މި 34އެކުގައި ފަހުގެ މަރާ  ެއންމެ ؛މަރު 33އެންމެނަށް އިނގޭ މިންވަރަްށ އެކަންކަން. 

 ސަރުކާރުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް. ޙިލްމީއަهللا ދު ތިނަދޫ ުއތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ސަޢުއަރުވަނީ އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ މިައދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ދައުލަތުގެ ފައިާސއާއި މުދަލަށް `. 

ަތކާއި ގޮތްނޭނޭގ މަރުގެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ބިލަްށ އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރަން. ޚިޔާނާތްތެރިވުމުެގ މައްސަލަ

އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީ މަރުަޙލާގައި ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް ިއޞްލާޙުތައް އެބަހުރި ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އެ 

މިޓީގައި ވާހަަކދައްކަިއގެން ެއއަށް ގޮތްތަެކއް ގޮތުން ވަކި ތާރީޚުތަެކއް ކަނޑައަޅާަފއި އޮތްއޮތުން ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކޮ

ނިންމަންޖެހޭހެން. އެއީ ދައުލަތުގެ ފައިސާާއއި މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ މައްަސލަތަކާއި، ގޮތްނޭނގޭ މަރުގެ 

މީތި  އަހަރުދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެކަިނ ބެލުމަށް ވުރެ ޮބޑަށް 6އަހަރު، ނޫނީ  7މައްސަލަތައް ހަމަެއކަނި ވޭުތވެދިޔަ 

ތަންކޮޅެއް ފުޅާ ގޮެތއްަގއި ުކރެވިއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ފެންނާތީ. އިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް. ހަމައެކަނި ިމއެއް ޫނން މި ރާއްޖެއަށް މި ަވގުތު މުހިއްމީކީ. ހަމަ މުހިއްމު ވަަރށް ގިނަ ބިލުތައް އެބަހުރި. 

ން ލިބޭ މީހުންނަށް މުއްސަނދިކަން ލިބޭ ގޮތާއި، އަދި ރުފިޔާ ލިބޭ ގޮތެއް ނޭނިގ މިސާލަކަށް ކުއްލި މުއްސަނދިކަ

ގިނަ އަދަދަކަށް ރުފިޔާ ގެންުގޅޭ މީހުންގެ ކަންތައްތައް ބެލުމުގެ ގާނޫނެއް ެވސް، ނޫނީ ާގނޫނީ އިޞްލާޙެއް ވެސް އެަބ 

އަުޅގަނޑުމެްނ މި ވޭތުވެދިޔަ ކެމްޕޭްނގެ  ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ.

ތެރޭގައި ުއޅުނުއިރު ައޅުގަނުޑމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުން ފާހަގަކުރި ޕޮއިންޓަކީ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ 

ގަނޑުމެންނަށް ކަންތައްތައް. ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަންދޭން ރައްޔިތުން ެއދުނުއިރު، ައޅު

އެކަން ކުެރވިއްޖެތޯ މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ުސވާލުކުަރންޖެހޭ. އަދިވެސް ހަމަ އޭުރ ތިބި ޤާޟީން ތިބި ގޮތަށް 

ތިބީ. ކުރި ޙުކުމްތަކުަގއި ބަެއއް މީހުން އެ ޙުކުމްތަކުަގއި ެއބަތިބި. އަނެއްބައި މީހުން އެ ޙުކުމްތަކުން މިންޖުވެގެން މި 

ވެސް، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ؛ އެ ޤާޟީްނނާ ދޭތެރޭގައި ވެސް އެޅެންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ އެޅެންޖެހޭނެ. ދިޔައީ. އެހެންނަމަ
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ޤާޟީންނަކީ އެއީ ޙުކުމް އެްނމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި، އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮުތަގއި ކުރަން ތިބި ބަޔަކަށް ވީނހިދު، އެ 

ދެޭކ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ެއ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ވެސް އެަބ މީހުން ނުބައި ގޮތަކަށް ުޙކުމްކުރާ ކަމަށް ރަްއޔިތުން 

ފިޔަވަުޅއެޅެންޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ގާނޫނެްއ ހެދުމަކުން އަދި އެގްރީމެންޓެްއ ނުުކރުމަކުން އަދި އެ ނިމުނީީކ 

ހިއްމު ކަމެއް. އެންެމ ނޫން. އެއަށް އިޚްލާޞްތެިރވެ، އަދި ހަމައެއާެއީކގައި އެއަްށ ތެދުވެރިވުން ވެސް ެއއީ ަވރަށް މު

މުހިއްމު ކަމަކީ އިޚްލާޞްތެރިވުން. އިޚްލާޞްތެރިކަން ނެްތ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެއީ ޯގހެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު 

ގަބޫލުކުރަނީ. އާެދ، ގަސްުތަގއި މިދިޔަ ސަރުކާުރގައި ީމހުނަށް ދިން މާލީ ގެއްލުން ވެސް ެއއީ އަުޅގަނޑަްށ 

ްނޖެހޭ އެއްެޗއް. ެއއީ ވަރަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންތައް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ދީފައި އޮތްކަން ދެކޭގޮުތގައި ވެއްެޖއްޔާ ބެލެ

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އެެހންވީމާ، މިފަދަ ގާނޫނެްއގެ ެތރެއިން ވެސް އެކަން ވެސް ެބލިގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު 

ރުތަުކގައި ވެސް އެކަަހލަ ގެއްލުންތަެކއް ދީފަިއ ހުރި ގަބޫލުކުރަން. ހަމައެކަިނ މިދިަޔ ސަރުކާރެްއ ނޫން، ކުީރގެ ސަރުކާ

 ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ެއކަން ބެލިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރިްނ ؛ ރު ވާހަކަދަްއކަމުން؛ ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ޕީ.ޖީ ގުރޫޕު ލީޑަުރ ވިދާުޅވެފައި އޮތީ، މިހާ މިހާރު އަޅުގަނޑު 

ކަމަށް  ންފުޅު ނޫންއިްއަޒތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ބޭނުވާހަކަދަްއކަމުންގެންދެވި 

ޅުގަނުޑ މިހާރު އަ، ވަންޏާ ދެން ޖެހިގެން އިން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އެެހންކަމުން

 ޓުގެ ފުރުޞަތެއް. މިނެ 5އަށް. هللا ޞަތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފުރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

އްލަ އިޢުތިރާފާ ދޭތެރޭަގއި. އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ހަމަ އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ައމި

އަމިއްލަ އިޢުތިރާފާ ދޭތެރޭަގއި ވާހަކަަދއްާކއިރު، ކެނެީރގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ިކޔާ ބޭފުޅަކު މި ރާއްޭޖގަިއ 

ވެރިކަންކުަރްއވަން ހުންނެވިިއރު، އެ މަނިކުފާނު ރ. އަތޮުޅ އަލިފުށީގައި ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވމުން ވިދާޅުވެފައި އޮންނާނެ؛ 

ގެ ކަނާތުން ކުރާނެ ަކމެއް ވާަތކަށް ނޭނގޭނޭ. ތިމަްނނަގެ ޕާީޓގެ މީހަކު ބުނީމަ ެއ ކަމެއް ކޮށްދޭނަމޭ. އެކަމަކު ތިމަންނަ

ތިމަންނަގެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްނުވާ މީހަކު ބުނެފިއްޔާ ތިަމންނަގެ ހުރި ނުލަފާކަން ދައްކައިލާނަމޭ. ހަމައެާއއެީކގަިއ 

ޤާޟީ ހިފައި ހައްޔަރުކުރުމަކީ އެއީ ިތމަންނައަށް ކުރެވުނު ކުށެކޭ. هللا ޢަބްދު އަމިއްލަފުޅަށް ވިދާުޅވެފައި ޮއންނާނެ،

އަމިއްލަ އިޢުތިރާފުނޫންތޯ މިއީ؟ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެެހންވީމާ، އަިމއްލަ އިޢުތިރާުފގެ ވާހަކަ ދަްއކަންޏާ މި ވާހަަކ 

އްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ނިކަން ރަނގަޅަށް އަޅުގަނުޑމެންނަށް ވެސް މިތާނގައި ދައްކާެލވިދާނެ. އި

ވެސް އެބަޖެހޭ އަމިއްލަ މުްއސަނދިކަމާއި، ގޮތް ނޭނގޭ ފައިސާާއއި، މި ކަްނކަމުގެ ާވހަކަ ވެސް ަދއްކާލަން. އަިދ 
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އެިކއެކި ޑީލްތަކުން ފައިސާ ހޯދައިގެން ދެން ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލޭނެ ގޮތެއް ވެްސ އޮންނަން. މި ރާއްޖޭގަިއ 

ނޑުމެންގެ ފަޚުރެއް ަކމަށް ދެކެމުން އައި، އަދި މިހާރު ވެސް ދެކޭ މި އޮތް ފެންނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް އަޅުގަ

އެއަރޕޯޓް އަަވއްޓެރި ޤައުެމްއގެ ިވޔަފާރި ކުންފުންޏަކަށް ިވއްކާލަިއގެން ލިބުނު ފައިާސއަށް ހެދި ގޮތެއް ވެސް އެބަޖެހޭ 

މިލިއަން ޑޮލަރު، އެ މީހުން  110މިލިއަން ުނވަތަ  210ތަ މިލިއަން ނުވަ 230ބަލަން. އެ މީހުން ބުނާ ގޮތުން 

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވާހަކަ. ާބކީ  78ޚަރަދުކުރި އެ ެއއަރޕޯޓު ަގންނަން. ދައުލަތުގެ ލިޔެިކޔުްނތަކުން ފެނަން ހުރީ 

ަދއިން ެއކިެއކި ފައިސާއަށް ވީ ކިހިނެއްތޯ ަބލަން އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިކަުމގަިއ އާސަން

އަމިއްލަ މީހުންގެ ކްލިނިކުަތކަށާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ފަިއސާ ދީފައި ހުރީ ކިހިނެއްތޯ ވެސް އެބަޖެހޭ ބަލަން. 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމައެަކނި ބަލަންޖެހޭ؛ އެހެންވެގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ކަންބޮޑުވަނީ، ވަކި ދުވަހަކުން ފެށިގެްނ 

 އެނގޭ މި އުޅެނީ ތިމަންަނމެން ކޮށްފައި ހުރި ވައްަކންތައް ނުބަލަންވެގެްނކަން. މި ފަރާތައް ައއިމަ އެބަ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނަގއިދިޔަ ސަރުކާރުތަކަށް ބަލާއިުރ، އެންމެ ކުރު މުއްދަތެްއަގއި އެންެމ ގިނަ ވަްއކަންކުރި، އެންެމ 

އަްށ  2012އިން  2008ން މި ޤައުުމގަިއ ގިނަ ކޮރަޕްޝަްނގެ އެންމެ ގިނަ ޢަމަލު ހިންގި ސަރުކާަރކީ އެމް.ޑީ.ޕީ

ހިންގި ވެިރކަން. ހިންގި ަސރުކާރު. މިއީ ފެންނަން ހުިރ ޙަޤީޤަތް. ެއ ބޭފުޅުންގެ ރުހުންދީގެން އެ ބޭފުޅުްނގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްަވއިގެން ޢައްޔަްނކުރި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްވާފައި ހުރި ރިޕޯޓުތަކަށް ބައްލަވާ. 

ންތޯ އެ ަބއި މި ާގނޫނުގެ ތެރެއަށް ގެނެވޭނެ ޮގތަކަށް ބައްޓަންކުރަންނުކެިރެގން މި އުޅެނީ؟ ެއއީ ކޮްނ ކީްއވެގެ

ސަބަބަކާ ހުރެތޯ؟ އެީއ ކިާހވަރެްއގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ހުރެގެންތޯ؟ އެީއ ކިހާވަެރްއެގ ތެދުވެރިކަމެއް ހުެރގެންތޯ 

 އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންެވގެން މި ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް ދަްއކަން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުުކރަން އެބަޖެހޭނޫންތޯ

މި ޖެހެނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ވާހަކަައކީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދައްކައި ޮކޅުންލާން އޮތް ވާހަަކއެއް ނޫްނ 

 މި ފަރާތަކަށް ނޫނޭ. މި އިން ފެށިގެން 2012ޖެނުއަރީ  1އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަރުގެ ހާދިސާތައް ހިނގާފައި ހުރީކީ 

ރާއްޖޭަގއި މި ކަންތައްގަނޑު ފެށިގެން އައީ އެމް.ޑީ.ީޕއޭ ިކޔާ ޖަމާޢަތެއް މި ޤައުމަށް އުފަންވި ފަހުން. އެ މީހުންގެ 

ނުބައި ނުލަފާކަމުން. އެ މީހުންގެ ޣައްދާރުކަމުން. އެ މީހުންެގ އަނިާޔވެރިކަމުން. އެ މީހުންެގ ޖާހިލުކަމުން. މި ޤައުމަށް 

ންމެ ގޮތެއް ިވޔަސް، މި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ެގއްލުަނސް، މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ހަނާވިޔަސް ހެޔޮކަމަށް އަމިއްލަ ކޮ

އެދުން ނަގަިއގެން ވެރިކަން ހޯދަން ތެޅިގަތްތެޅިގަތުމެްއގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި ވާހަކަ 

ޤަތް. ީކއްެވގެންތޯ ިމ ވާހަކަދަްއކަން ނުކެރުނީ؟ ިމ މަރުގެ ޙަޤީޤަތް ބަލަން މި ދެއްކޭނެ ައޅުގަނޑުމެންނަށް. މިއީ ޙަޤީ

ގާނޫނުަގއި ހިމަނަންނުކެރުނީ ކީްއވެގެންޯތ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް؟ މި ވާހަަކ އެބަޖެހޭ ޫނންތޯ ދައްކަން. އިްއޒަތްތެރި 

ރަން. އެކަމަކު ެއއީ ހަމަހަމަކަމާއި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ިމ ތިބީ މިފަދަ ކޮންމެ ގާޫނނަކަށް ވެްސ ތާއީުދކު

ފަިއ ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ؟ ނުޖަހަންވީ ޫނންތޯމީގައި ތާރީޚު ތައް.ފުވެރިކަމާ އެީކގަިއ ެއކަންކަން ބެލޭނެ ގާނޫނުސާއިން

 ނގާަފއި ހުރި މަރުެގ ހާދިސާތަކާހި އި،ޚިޔާނާުތގެ ޮބޑެތި މައްސަލަތަކާ ހިނގާފައި ހުރި  އި،ހުރި ބޮޑެތި ަވއްކަންތަކާ 
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ކަމެއް.  ކުރަންޖެހޭނެ. އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ތާއީދުކުރާ ނޫން. އެަކން ޙުޤީޤުކުރަން ގާނޫނު ހެދުމަކީ މައްސަލަެއއްތަ

ގޮެތްއ  ޮއތް ސަރުކާރުަގއި ވެސް ހިނާގ ކަންތައްތައް ބެލެނޭ މިއަދު މި ،އޮތް ސަުރކާރުަގއި ވެސް  އެކަމަކު މިއަދު މި

އޮތީ ރަނގަޅަށޭ. އެކަަމުކ  އާނ! މި  ؛ އޭރުން އަުޅގަނުޑމެންނަށް ބުނެވޭނެއޮތިްއޔާ އިތެރެއިން ފަހިވެފަ ގެމި ގާނޫނު

 ެއވެނި މީހަކު ކޮށްފަިއ ހުރި ،ކަެމކޭ ހަމައެކަނި މިވެނި ތާރީޚަކުްނ މިވެނި ތާރީޚަކަށް ިމވެނި މީހަކު ކޮށްފައި ހުރި

 ން ޔާމީهللا ޔެލާށޭ. ޢަބްދުއި ނަން ލިދަންނަވަނީ މީގަ އެހެންެވގެން އަުޅަގނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް މި ؛ކަމެކޭ

 ؛ދުހިމުޙައްމަދު ޝާ ،އަޙްމަދު ިޝޔާމް ،އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ،هللاްމ ޢަބްދުޙީޢަބްދުއްރަ ،އްޔޫމްޤަޢަބްދުލް

ން ޑަައޅައިފީމޭ. ނޫނީ ޕީ.ޕީ.އެމުކަނ ންމި ބޭބޭފުޅުން ހައްޔަރުކުރުަމށް އެ ކޮމިޝަނަށް ބާރުދިުނމަށް މި ގާނޫނު

ވަނަ އަހަރު ާބްއވާ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޑޭޓުން ަހއްޔަރުކުރުުމެގ  2019 ،ލީހަށްރައްޔިތުންެގ މަޖި

 ،އޭަނގެ ކާަފއަށާއި  ،އޭނަެގ ާމމައަށާއި ،އޭަނގެ ައންހެނުންނަށާއި ،ބާރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށާއި

ގެ ހާދިސާ 3 ބަރުންނުބެލެންވީ؟ ނޮވެ 3 ބަރުން ނޮވެތޯނޫންތޯ؟ ކީއްެވގެން އަށް ދީފީމޭ. އެގޮަތށް ލިޔަންވީކަބޮޑުސިއް 

ގޮތް ބެލެން އެބަޖެހޭ ނޫންތޯ؟ އަޑީގައި ތިބި  ިދެވހިން މަރާލި 19މް ޢުޞޫނެތް މަ ކީްއވެގެންތޯ ނުބެލެންވީ؟ ކުެށއް

ވާހަކަ  ތޯ މިމީހުން ހޯދަން އެބަޖެހޭ ނޫންތޯ؟ މިކަމަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުިރ މީހުން ބެލެން އެބަޖެހޭ ނޫންތޯ؟ ކީްއވެގެން

އަިދވެސް އެބަެޖހޭ  .ށަހެޅުމަކީ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްފުވެރިކަމާ އެީކަގއި ގާނޫުނ ހުސާ ނުދެއްކެންވީ؟ އެއީ އިން

ނަ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން އެބަތިބި ގި ވާހަކަދަްއކަން. ވާހަކަދަްއކަން ވަގުތު އެބަ ބޭނުންވޭ. ެއކަމަކު ވަރަށް

މި  3 ބަރުންނޮވެގެ 88ކޮންގޮަތކުންތޯ  ،ކޮންަކމެއް ކޮށްގެންތޯ ،ީކއްެވގެންތޯ .ސްރައީ . ިއއްޒަތްތެރިއެދިަވޑަިއގެންފަ

 ކޮބައިޯތ މިއަދު އެ ؟ކާކުތޯ އަީޑަގިއ ހުރީ، ތޯ އިކޮން ޭބނުމެއްގަ .ނަންޖެހުނީ؟ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއުމަށް ގެންޤަ

 އުމުގެ ޤަމި  އި،ވަިއގެން އަރަން ގޮ ލީ ސިަފއިުއމަށް ބޭރުގެ ކުޤަމި  ،އުމަށް ގެނެސްޤަމި  3 ބަރުންނޮވެެގ 88 ؟މީހުން

 ބިން ތަތްތަޅުވާލި މީހުން މިއަދު ތިބީ ކޮންތާކުތޯ މިއަދު އެބަ މި  ގެ ލެއިންމީހުން އެ އި،މީހުން މަރަ 19 ނެތް ކުށެއް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ައޅުގަނޑު... ،ފިކުރުކުރަންޖެހޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ށްްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރައަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އި ގަނޑު ފުރުޞަތު މިމިހާރު އަޅު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

މު ބިލެއް. އްައޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުންާދ ބިލަކީ މުހި ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. މި ހުށަހެިޅގެން

ގޮތްނޭނގޭ ަމރުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް  ،އިޔާނާތްތެރިވުމުގެ މަްއސަލަތަކާމުަދލަށް ޚި އިއުލަތުގެ ފައިާސއާދަ

މު ގާނޫނެއް. ކިތަންމެވަރަަކށް މޫނު މައްޗަށް ކުލަވަުރ އް. މުހި އްޝަނަށް ބާރުދިނުމަށް ހެދޭ ގާނޫނެފައިވާ ކޮމިއުފެދި
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އަފްރާޝީމް ވަނީ  ނުވާނެ. ޑރ. ާވހަކަ ނުދައްކަެއއް ސް މިޔަނަށާނަށާފައި މިތާ ވާހަކަދެއްކި  ،އަރުވާަފއި

. ރަޝީދު ވަނީ ކަތިލެވިފަ ންލާފަ. ޔާމީ އިގެއްލުވަ ވަނީ  ؛ ނޫސްވެރިޔާ ރިްޟާވންވާްނ ވަނީޟްހާރަކޮށްެލވިފަ. ރިއަވަ

. ދެން މިތާ ނުވާނެ ވާހަކަ ނުދަްއކަެއއް . މިއްހާ ރުފިޔާ ވަނީ ަވަގށް ނަގާފަިބލިއަނެ 3ދައުލަތުގެ ފައިާސއިން 

ނަށް ރަްއޔިތުން ،ޮގތްދައްކާފައި  ،މަްއަޗށް ކުލަވަރު އަރުވާަފއިމޫނު ،ކިތަންމެވަރަކަށް ނަށަނަށާފަިއ ވާހަކަދަްއކާފައި

 9މިވާހަކަ ދެއްކޭނެ. އަމިއްލަ މިލްކިއްޔާުތގައި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް އައުމަށްފަހު ަޔސް އޮޅުވާލަން ވާހަކަެދއްކި

ވާހަކަ ބެލެންޖެހޭ. ެއއީ  އެ ،ރަްއޔިުތން އެކަުމގެ ޝަުކާވ ކުރޭ ައގުހުރި ފްލެޓުތައް ހުރުމަކީެގ މިލިއަން ރުރިޔާ

ކޮންމެ  ،މަކަސްޙީޢަބްދުއްރަ ،އަކަސްއިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ،ޢަލީ ނިޒާރަކަސް  ސް،ކަކައަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނި

އަން ރުފިޔާގެ ައގުަގއި ފްލެޓުތައް ހުރީމަ އެ މިލި 10 ،މިލިއަން 9 ،ބޭފުޅެއްގެ މުދަލުގައި މިދެންނެވި އަދަދަށް

ސުވާލުކުރަންޖެހޭނެ. އެ ބަަލންޖެހޭނެ. އެ ބަލަންޖެހޭނެ. އެީއ ދައުލަތުެގ ފައިސާ. މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް 

މިލިއަން  9ނުކުެރވޭނެ. އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ  3އަްތނުލާ އެކައުންުޓގައި ލާރި ުހއްޓަސް  ،އަތްނުލާ ،އައުމަށްފަހު

ރުފިޔާގެ ައގުހުރި ފްލެޓު އަމިއްލަ މުދަލުގެ ގޮުތގައި ހުރުމަީކ ސުވާލު އުފެދޭކަމެއް. މި މަްއސަލަ ބަލަންޖެހޭ. ދައުލަތުގެ 

ވާހަކަ  ދައްކަނީ. މި ނެގި ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން އަިމއްަލއަށް މި ަފއިސާއިން ބިިލއަނުން ފައިސާ ަވގަށް ،ފައިސާއިން

 ވާހަކަަދއްާކއިރު އެ ކޮިމޝަނަށް ގާނޫނީ ބާރުލިބުމަށް އަޅުގަނޑު ،ލީހަށް ގެނެސްގެންބެލުމަށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖި

ރަްއޔިުތންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުަގއި  ؟ނޫންތޯ ްއދާރުވުމެއްޣައަުޅގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް ހަދަނީ މިކަމާ ދެކޮޅު

ގެ މަރުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އުފެދުނު މު އެތައް ބައެއް ޞޫޢުމަ ،މިތަނަށް ވަޑައިގެން މިދެންނެވި މައްސަލަތައް

މައްޗަށް ކުަލވަުރ ތިބެގެން މޫނު ތަނަށް ގާނޫނީ ބާރުދިނުމުގެ ާވހަކަ ދައްކަން ައއިމާ މިތާ މި ،ކޮމިޝަނަށް ބާރުދިނުމަށް

 މި ވާހަކަ ދައްކާނެ. އޮުޅވާލަންތޯ؟ މި ށްދަްއކަނީ ކޮންބަޔަކަ ން ވާަހކަ މިއަރުަވއިގެން ފާޑުާފޑުގެ ޑްާރމާ ކުޅެގެ

ލަ ބަލަންޖެހޭނެ. ނޫސްވެރިާޔ އަފްރާޝީމުގެ މަުރގެ މައްސަ  މައްސަލަތައް ބެލޭނެ. މި ަމްއސަލަތައް ބަލަންޖެހޭ. ޑރ.

 ކަންތައްތަްއ އިދާހިނގަ  ހިނަގއި؛ ލެވިަފއިާވ މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނެ. އަދި އެނޫންވެސް މަރުތައްއިެގއްލުވަ  ވާންޟްރި

ރުގެ އަފްރާޝީމުގެ މަ ޑރ. އި އޮތީ.އުމަށް ވެފަޤަވާންޖެހޭހާ ގޮތްގޮތް މި  މަކަށްއުޤަ ކަންކަމަކަށް ހެދީމާ  ނުވާ

ކަތިލާހެން ވޭތޯ؟ މާލޭ މަގުމަތީގައި ކުުކޅުނުލެއިމަރު ނުވޭތޯ؟ މަރަ 38ޭއގެފަހުން  ިދަޔއިމާމައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރެވި

 މި  ؛ދިޔަ އިއްޖޭަގއި ހިނގަރާ ވަނަ އަހަރު މި 2012އިންސާނުން ކަތިނުލެވޭތޯ؟ މި މައްސަލަތައް ބަލަންޖެހޭ. 

ނުލާ ދިަޔއިމާ އިައޅަ އި، ކަންކަމުގެ ކަންަތއްތައް ނުަބލަގާނީއް ދިޔަ ނޭއިހިނގަ ރާއްޖޭަގއި އޮތް ވެިރކަން ަވްއޓާލުމަށް

 އެކަން އެހެން  ،ނަމަ ކުަރން ނުޖެހޭތޯ؟ އެ މައްސަލަ ބެލިތަޖުރިބާ ން ޖަލުތަކުގެ ހޫނު ގޮޅިތަކުގެއޭގެ އާުރކާޓީ

 އި،ގެ މެންބަރުން ނަގަހަދާ މަޖިލީހުކުރީ ކޮންކަމަކަށްތޯ؟ މި ގާނޫނުނެ. ރާއްޖޭގެ ސިފައިން ބޭނުންވާކަށްނުޖެހޭ

 މި  ،ވެގެންދަނީ ދިވެހި ސިފައިން. ނަތީޖާއަކަށް ،ލެވުނީއިދޮރުން ބޭރަށް އިހަކަށްދުވަހު އެއްލަ އިއެކޮޅުންޮކޅުން ނަގަ

ފުލުހުން ބޭނުންކުރީ ކޮންކަމަކަށްތޯ؟  ؛އްޭޖެގ ސިފައިން ބޭނުންކަންތައްތައް ވެގެންދަނީ ތަޙުޤީޤުނުކުރެވޭތީ. ދިވެހިރާ
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ރާއްޖޭެގ  މި .ފޮނުވަިއގެން އި ކަިތވަޅި ދީފަ ،އަަޅއިގެން މާްސކު ،ރުށްތައް ބުރިކުރަން ހުރި ފެްނފޯއްމާލޭގެ މަގުތަުކގައި

 މި  ތަޙުޤީޤުނުކުރެވެންޏާ ،ލަންޏާ ވަރަށް ކަންކަން ނުބަހުރި ޙަޤީޤަތް. ބަލަންޖެހޭ ކުުރވީ. މިއީ ެފންނަން ވެރިން ެއކަން

ން އެބަޖެހޭ. ދީގެން ބަލަ އުޅޭ ކަންކަމަށް ގާނޫނީ ބާރުަތއް . ައޅުަގނޑުމެން ބަލަން މިރާއްޖެ ހަލާކުވެދާނީ

ތާއަބަދު މިކަން ވާކަށްނުޖެހޭނެ.  ތި ތަޖުރިބާތައް ކުރަންޖެހޭނެ.ކުރާ ހި އަޅުގަނޑުމެން މި ،އެހެންނޫނިއްޔާ

ންކުރަްނ ގޮތަކަށް ަވއްކަ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަްނކުރާކަށް. އިންސާނުން އަންނަނީ. ހިތުހުރި ނާނެ މި ނެއް ނާންންމަލާއިކަތު

ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެރިކަމަްށ  .ދާނެ ިމކަން ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ން އަުޅގަނޑުމެން ތިބެފިއްޔާދީގެމިވެރިންނަށް ފުރުޞަތު

ނަކަސް ަވކި މީހެްއ ޔާމީ ،ސް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަކައިބްާރހީމް ،އަޔަސް ވަްއކަންކުރާނެ. ކޮންމެހެން ނަޝީދަކަސް

ދިޔަ  ކަނޑައެިޅގެން މި ،ދަނީ ބަލަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ކުެރވޭނެ. ވަްއަކންކޮށްފިއްޔާއިސްތިސްނާނު

ޤީޤަތް ފެންނަން ސާފުކޮށް ޙަ. އޮތީ ފެންނަން އަހަރުަގއި ދައުލަުތގެ ފަިއސާއިން ބިލިއަނުން ަވއްކަންުކރެވުނުކަން އެ 5

ރަްއޔިތުންގެ  ހަާދނީ ވަގުން. މިހޭނެ. އެއާ ދެކޮުޅހަދަނީ ވަގުން. ެއއާ ދެކޮޅުއެކަން ބަލަންޖެހޭ. ެއކަން ބެލެންޖެ .އޮތީ އެ

ދައްކާނީ ވަގުން. ރަްއޔިތުން އަޅުގަނޑުމެން ިމގެންނަ ގާނޫނާ ެދކޮޅަށް ވާހަކަ  މަޖިލީހުގައި މި ކޮމިޝަނަށް ބާރުދިނުމަށް

ވަކި ތާރީޚެއް  ތީ. ފައިސާއިން ަވއްކަންކުރާއުޅެނީ ދައުލަތުގެ ކުރަން މި ގޮތަށް. ައޅުގަނުޑމެން މިކަންއެނިންމަވާ 

ރިން ނަމަވެސް ކު އަހަރު 20ނެތް. މީގެ  ނެތިން. މަްއސަލައެއް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ފިކްސްކުރާކަށް

ނުޖެހޭ ދެކޮޅު ،ކީ މިއީ ތާކުންތާކުނުޖެހޭހެދުމަކަމާ ދެކޮޅު. އެހެންނަމަވެސް، މިބަލަންވީ ،ނަމަ އޮތް އިވަްއކަންކުެރވިފަ

މިއާ ދެޮކޅަށް މިތާ ވާަހކަދައްކާނީ އޭަގއި ޝާމިުލވާ  ،ނޫންތޯ؟ މި ބާރުތައް ދީގެން މިކަންކަން ބަލަންޖެހޭިއރު ކަމެއް

ޔަިއގެން މި މައްސަލަތަްއ އަުޅގަނޑުމެން އެަކއްެޗއް ކި އި،މީހުން. އެހެންވީމާ، މިއާ ދެކޮޅުނަހަދަ މީހުން. އޭގައި ހިމެނޭ 

ރަނގަުޅ  ،ައޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ ރަނގަޅު މިސްާރބަށް ގެންގޮްސގެން ،ނަމަ ކޮށްފިލުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަަސްއކަތްބެ

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޫނން.  ކަމެއް ޝައްކެތް އޮތްށް ގެންދެވޭެނކަމީ އަބަނދަރަކާ ދިމާ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 އަރުވަން. ފުރުޞަތުށް ޢަރިފާهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އިއިސާއާ ދައުލަތުގެ ފަ ؛ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި ހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލު

ސަުރކާރުގެ  ،ތީދެްއވީއިުހށަހަޅަ ،ގޮތްނޭނގޭ މަުރެގ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ބިލު އި،ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ަމއްސަލައާ  މުދަލަށް

ރަޝީދަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ ެއުކ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ،  މުޙައްމަދުދާއިރާެގ މެންބަރު  ފަރާތުން އަލިފުށީ

ެވއްޖޭ.  ވެސް ވެއްޖެތާ ވަރަށް ޮބޑަށް ލަސްމަޖިލީހަށް އަންނަންމި ފަދަ ބިލެއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ މި
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 އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލު މަޖިލީހަށް އައުމުަގއި ނުވަަތ މިކުރަން އުޅޭ މަސައްކަތުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ދޭތެރޭ 

ކުރީެގ  ؛މް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަުމގައި ތާރީޚެއް ކަނޑަައޅާފައި އެ ،އުފެދޭ. ވަކި ދުވަހެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ސުާވލު

ގޮތަށް މި ގާނޫނު  މީހުން ވެރިކަމުގައި ތިބި ުދވަސްތައް މި ގާނޫނުަގއި ނުހިމެނޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމުަގއި އެ

އެބަ ސުވާލު އުފައްދަންޖެހޭ.  ދޭތެރޭަގއިބޭފުޅުންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  ފެށިގެން އެ ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތް ހިސާުބން

 އާ ،ވީގޮތުަގއި ރީތި ތާރީޚަކަްށ ކީްއވެތޯ ނަހަދަން އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ،ވަންޏާ ކަމަށް ނަޑއަޅާތާރީޚެއް ކަ

ނުވަނީތޯ އޭެގކުރީަގއި؟ ބަލަން މައްސަލަތައް. މީހުން މަރުއެީކގައި ވެރިކަމުން ފެށިގެން ނޫނުއަސާސީއާ ޤާ

ބިލިއަެނއްހާ  400ދައްކާ  ގެ ރިޕޯޓުތަކުން ެއބަނުކުރަނީތޯ ޭއގެކުީރަގއި؟ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އޮިޑޓު އޮފީހުވަްއކަން

 ގެ ނުވަތަ ަގާވއިދާއި ގާނޫނުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތު ގޮތުަގއި ކަހަލަ ގޮތްގޮތުން ނާޖާިއޒު  ރުފިޔާގެ ަވއްކަން. ުނވަތަ ެއކި

އްކާަފއި ވުރެ ގިނަ ފައިސާ. ެއގޮތަށް ދަ މިލިައން ރުފިޔާއަށް 400ރި ކަމަށް. އެކަމަކު ހު އިފަބޭރުން ޚަރަދުކޮށް

ތިބި. މާޭލ ކެބިނެޓުގެ ތެޭރގައި އެބަައއި  ބޭބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބަެއއް މީހުން މިހާރުވެސް އަލުން މި ހުރިއިރުގަިއ އެ 

ބޭބޭފުޅުންގެ  މު ވަޒީފާތަުކގައި އެބަތިބި. އެހެންވީމާ، އެއްއެބަތިބި. އަދި ސަރުކާރުގެ މުހި ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ތެރޭަގއި

އުފެދޭ. ައޅުގަނުޑެގ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސުވާލުނެ ގޮތަަކށް މީތި ފަރުމާކޮށްފައި އޮތީމާ އެބަމައްސަލަތައް ނުބެލޭ

ވެސް ހަމަ ގެންގޮސް ހަމަ ހައްޔަރުކުރަންވީ. ބަލާނެ ވަރަކަށް ބަލަންވީ. ބަލަްނ  ންނެތް. މާދަ އެްއވެސް މައްސަަލއެއް

ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންެގ  ،ިވޔަސް މީހަކު ކަމުގައިވެސް އަޅުަގނޑު ދައްކާނަން. އެއީ އަިދ ކޮންމެ  ތަނެއް ބޭނުން

މީހެއްގެ މައްސަލަ ބެލެންޖެހޭ. އަދި އަޅުގަނޑުމެން ލޮބުވެތި  އެ ވަންޏާ ކަމަށް ފައިސާާއއި މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވެއްޖެ

ފު ސާތަކަށް އިންއިލާޢާވެސް ހަމަ ބެލެންވާނެ. އެ  އެކަން ،ނަމަ ވާއި މީހާ މަރުވެފަ ރައްޔިތަކަށް ވީުނވީެއއް ނޭނިގ އެ

ފު މި ލިބެންވަނީ ވަިކ ސާނަމަވެސް، ިއންފު ިލބެންޖެހޭ. އެހެންސާއްޖޭގެ ަރްއޔިތުންނަށް އެބަ އިންއެބަ ލިބެންޖެހޭ. ރާ

ފު ސާންނެވި ބޭފުޅަކު ބޭނުންވީމަ އިންއަށް ހުކި މީހަކު ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާވަ ،ދުވަހަކުން ވަކި ދުވަަހކަށޭ ޖަހާފައި

ގޮތަށް އޮތުަމކީ ވެްސ އަެނއްކާ އަނެއް ހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަ. ހަމަ މި  ލެވޭ އިފައި ގާޫނނު އުވަ ބުނީ ކަމަށް ބަލާލި

ވާނީ ކޮމިޝަްނ ވެސް ަޢއްޔަންކުެރވެން  އޮތީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންވާ މީހަކު. މި ޢައްޔަންކޮށްަފއި މި ށްޝަނަކޮމި

 މަޖިލީހަށް ގެނެސް އެންޑޯސްކޮށްލީމަ ެއކަން އެ ފަދަ ގޮތަކަށް. ަރްއޔިތުން ވާނެ ރައްޔިތުންގެ ިހއްސާ ެއއަށް 

މަންޒަރު ނޫންތޯ؟ ސް، މިތަނުން އެންޑޯްޒކޮށްލަންވީެވްސ އިދިކޮުޅެގ މެޖޯރިޓީ. އެހެްނނަމަވެ ފުރިހަމަވީ. މިއަދު އޮތީ 

ވެސް، މިއަުދ ވަރަކަށް ހުރި ކަމަށް ރައްޔިތުން ވެސް ގަބޫލުކުާރނެ. އެހެންނަމަ ކަން ކޮންމެވެސްރީތިވާނެ. އިޚްލާޞްތެރި

ޝަކުާވ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު މީހުން ހިތް އެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންާވ މީހަކު ކޮމިޝަނަކަށް ލައިގެން

ިދރިއުޅެވޭނެ ގޮތް ނުަދއްކާނެ  އަށްއޭނަ  ،މީހެއްެގ އެަކއުންުޓ ފްރީޒްކޮށްލާފައި އެ  ،ރަށު ބަންދުޮކށްފައި ،ހައްޔަރުކޮށްފައި 

 ފަރުމާވެފައި އޮތީމާ، މީގައި އެަބ ސުވާލު އުފައްދަންޖެހޭ. ާރއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ާރއްޖޭގެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މީތި

ތާކަށް ލާންޖެހޭ  އެހެން އިތަކަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތައް ނަގަކޮމިޝަނުތަކަށް ނުވަތަ ޕޮލިހުންނަށާއި ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާ
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ސް ބެލޭނެ ކަންތައް. އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެީކގައި ަދއުލަތުގެ ވެ  ކަންކަމަކީ މިއަދު ސަބަބެއް އަުޅގަނަޑކަށް ނުފެނޭ. މި

 ހަމަ މިއަދުން މިއަދަށް  ،ވެސް ކަމަކީ މިއަދު މި ވަންޏާ މުއައްސަސާަތކުަގއި ތިއްެބވި ބޭބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރާ ކަަމށް

މައްސަލަ ހަމަ މި ނީ ހުރި މައްސަލަތައް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ަދންނަވާ ވެސް ކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާތަކުްނ ބެލެން

 ވެސް، ބެލޭއިުރގައި ހަމަ ބަލަންީވއޭ. ެއހެންނަމަ ،ބަލަންޖެހެއޭ އެބަ. ގަަދއަށް ބަލަންވީއޭ. އެީއ އަުޅގަނުޑ ވިޔަސް 

އަހަރުެގ  3ފުރަތަމަ  ހުން. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުގެބެލެންޖެހެއޭ މީގެ ކުރީގައި ެވސް މި ވައްކަންަތއް ކޮށްފައި ތިބި މީ

ތިއްބެވި މެންބަރުންނަށް. ރޭނެހެއްޔޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މިާތ ނެ ގޮތަކަށް ިމ ގާނޫނު އިޞްލާޙުކޮށްލަން ކެވަްއކަން ބެލޭ

 ބޭފުޅުންނަށް  ބޭފުޅުންނަށް އެ ތާރީޚު އެގޮތަށް ަޖއްސަާވކަށް. އެ ދަންނަވަނީ ނުކުރޭނޭ އެ އަޅުގަނޑު ޖަދަލުކޮށްލާފައި މި

ގަޫބލުކުރާނެ. އެ ކޮރަޕްޝަްނ ހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ިދވެ ންކައެ ތާރީޚު ެއގޮތަށް ޖަްއސަވަންނުކެރޭނެ

މިއަށް ތާއީދު އަުޅަގނޑުގެ ފުރިހަމަ  .ކުރަންވީ ވަންޏާ އެކަން ުކރަން އިޚުލާޞްތެރި ކަމަށް ނުކެރޭނެ. އެކަންލާކަށްއިބަލަ

 އެނިގގެންދާނީ އެ ބޭފުޅުންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަން  ގޮތަށް އޮތަސް މިއަށް ދޭނަން. އެހެންނަމަވެސް، އެ އޮތް ދޭނަން. މި 

 ބޭފުޅުންނަށް އެ ތާރީޚު ބަދަލުކޮށްލަން ކެރިއްޖެްއޔާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ނާޡިމަށް ފުރުޞަތު މުޙައްމަދު އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ގޮތްނޭނޭގ  ،މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ މައްސަލަތަކާއި  އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދައުލަތުގެ ފައިސާއާ 

ވާ ބިލަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ާތއީދުކުރަން. ައޅުގަނޑު ވެސް  މި އިމަރުތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅިފަ

 ؛ދައުލަތުގެ ފަިއސާއަށް ވަރަްށ ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތެރިވެަފއި ،ވަނީ ގޮތުަގއި މި ބިުލގައި ހިމެނިފައި މި ލުކުރާގަބޫ

 ންވާީތވެ، ެއކައިހިނގާފަ  ަގއިފަހުން އަދި މިދިޔަ ހައެްއކަ އަހަރުތެރޭ ޚާއްޞަކޮށް ގޮތްނޭނޭގ މަރުތަކެއް ދާދި

އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ޔަީޤންކަން އޮތީ މެންނަށްލެްއގެ ގޮުތގައި. އަުޅގަނޑު ބިއަޅުގަނޑުމެން ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

 މި ،ވިަޔސް ެމންބަރެއް ކަމުަގއި ގެއެމް.ޑީ.ޕީ އެއީ މިހާރުގެ ަރއީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ،ވިަޔސް ކަމުގައި

ންނަށް އެ މަނިކުފާުނ ައޅުގަނޑުމެުކރާނެކަމުގެ ޔަޤީްނކަން  ފުން މިކަން ސާވިޔަްސ އިން ބޭފުޅެއް ކަމުަގއި ގެސަރުކާރު

ިއ ގާަފއިާވއިުރގަމިދިޔަ ސަރުކާރުެގ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިން ،އޮތީ. އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީޭއ ދެއްވާފަ

މިލިއަން  50ާވއިރުަގއި އިމިސާލަކަށް ހޮސްޕިޓަލު އިމާރާތަށް ބިޑުކޮްށފަ ،ސް ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލި 

އެ މަަސއްކަްތ ބަޔަކަށް ިމލިއަން ޑޮލަރަށް ބިޑުަތއް ހުަށހެޅި  140ުނވަތަ  150 ،މެނިފައިވާ ިބޑުތައް ހުއްޓާޑޮލަރު ހި

ެއގޮތަށް  ފާހަގަކުރަން. ހަމަ ވެފަިއވާ ިޚޔާނާތެއް ކަުމގަިއ ައޅުގަނޑު ތަށްެއއީ ސަުރކާރަށް ނުވަތަ ދައުލަ ،ދިނުމަކީ
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 ،އަދި އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރު.ސީއަށް ެބއްޔަސް  ،ރޮޖެކްޓަްށ ބެއްޔަސް ބްރިޖު ޕް ،އެއަރޕޯޓު ޕްރޮޖެކްޓަްށ ބެްއޔަސް

ބިލިއަެނއްހާ ފައިސާ އޮީތ ދައުލަތުން ނަގާފައި ކަމަށް  3ތެޭރގައި ގެ ފަސް އަހަރުތްގަނޑަކަށް މި ފާއިުތވި ަހތަރުގާ

މިޝަނުން މި އި މި ކޮފުވެރި ޮގތެއްގަ ސާއިން ،ކުރަނީ ގިނަ ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލު މި

ޔިތުން މިހާރުގެ ސަުރކާރަށް ވޯޓުދެްއީވ ދިޔުމަކީ އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ އުްއމީދޭ. ދިވެހި ރައްމަސައްކަތް ނިމިގެން

ދު ޢުވަ މި .ދެކޭޢުގެ ވަސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްދަށް ޓަކައޭ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ އެއީ ރައީ ޤްޞަވެސް މި މަ

 ލާއިުރަގއި އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލު މިއިމެކޭ. ގޮތްނޭނގޭ މަރުތަކަށް ބަލަކަ ތުްނގެ ޙައްުޤގައި ކުރަންޖެހޭރައްޔި ފުއްދުމަކީ

ބަިއވަރު  ވެސް އެތައް  މަރު. އެ މަރާ ގުިޅގެން ގެއަފްާރޝީމް ގޮުތގަިއ ޑރ. ގެ އެންމެ ހިތާމަވެރި ަމރެއް ،ކުރަނީ

އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދިޔަ. މިއީ  ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ނުވަތަ ނޫސްަތކުން މަރުތަކެއް ދިޔަ

ގޮަތކުން ހޯދިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ދިޔަ މަރެއް ނުވަަތ  ފަިއވާ ފައިސާ ކޮންެމވެސްެގއްލި ،ކީޔަމިއަދު ހިތާމަ

ފު ލިބުމަކީ އެ ސާއިން އަށްނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ަކމެއް މަރުވެގެންދިޔަ ފުރާނަެއއް އަނބުރާ ގެނައުމަކީ ެއއީ ވާނެ

ފު ލިބުމަކީ ައޅުގަނޑު ވެސް މިއަދު އެންެމ ސާހުމަކަށް ވާނެތީވެ، އެއަށް އިންެވސް ލިބޭ ކުޑަ ހިތްހަމަޖެ އިލާއަށްޢާ

މިފަދަ ކަންކަްނ  ،ފުރިހަމައަށް ތާއީުދކޮށްލަން. އަިދ ާޚއްޞަކޮށް ވާީތވެ، މި ބިލަށް އެންމެ އެދެިވގެންާވ ކަމަކަށް 

ނުބެލިގެންދާ ކަމަށް  ހުެރ އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ގޮތަށް މިކަން ލަތްތަާކއި ކަންކަންސީލަތުގެ ވަދަނީ ދައުހިނގަމުން މި

ސިމެއް މޫދަށް  ؛މިސާލު ގެކަމު ވަންޏާ ފެންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ. މިސާލަކަށް ކަމެއް ހޯދަން އުޅެއްޖެ އަޅުގަނޑު

އަށް ފުރިހަމަ ޙުޤީޤު ހިންގާފައިވާ ފުލުހުްނ ވަނީ އެންމެތަ އި،އެ ސިމުަގިއ ހުރި މަޢުލޫމާތު ނަގަލަިއގެން އިއެއްލަ 

 އި،ގެ މަރާވާންޟްނގޭ. އެހެންވީމާ، ޚާއްަޞޮކށް ރިކަން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ތާރީޚުތަކުން އެބަ އެ އިހިންގާފަ

ަޔ ބޭޭބފުޅުންނަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހިތްދަތިކަން ލިބިގެންދި މި ގެ މަރާ،ރަޝީދު ން ޔާމީ ިއ،ގެ މަރާއަފްރާޝީމް

ޅުންގެ މަރުގެ ތަޙުޤީޤު ނުވަތަ ޙައްޤު ހޯދަން ބޭފު ބޭބޭފުޅުންގެ މައިންބަފައިން ނިުކމެ އެ ޚާއްަޞކޮށް މި ތަކެއް.މަރު

ދިނުމަކީ ވެްސ  އެ އަނިޔާވެރިކަން އި،ބޭފުޅުންގެ މޫނަށް ޕެޕަރސްޕްރޭ ޖަހަ ދުވަސްޮކޅު އެ ކުރީމާ އެމަސައްކަތް

އަޑު އުފުލަމުން އައީ. އިރާަދކުރެްއިވއްޔާ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި  ޑުމެން ހަމަ މިވެްސ އަޅުގަނ ދުވަހު އެ އަޅުގަނޑުމެން

އިާލއަށް ޢާއެ  ،ފުރިހަމައަށް ތަޙުޤީޤުކޮށް ޮކމިޝަނުން އެންމެ ވާަފއިވާއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އުަފއްދަބިލު ނިމިގެންގޮސް ރަ 

މަކީ އަޅުގަނޑުމެންެގ މިއަދުގެ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ފުވެރި ގޮތަކަށް ިމކަން ނިމިގެންދިޔުސާ އިން ،ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބި

 ކޮރަޕްޝަނުގެ ަބއިވަރު  ،ވެ މިދިޔަ ަސރުކާރުަގއި ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްަތއް  ،ދަނީ އެދުން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

  ަދއުރުވެަފއިވާ ެއއްޗެހި ތަކާހިންގާފައިާވ ތަން. ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދޭ ދިމަދިމާލަށް ޗެކު ޢަމަލުތައް 

ތަން ވެސް. ޚާއްޞަކޮށް އަމިްއލަ އިޢުތިރާފުން ވެސް ބައެއް ކަންކަން އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ އިތުރު ހެއްަކކާ 

މި ބިލަށް އަުޅގަނޑު  ުކރަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ބޫލު ނާނެ ކަންކަން އަުޅގަނޑުމެން ގަނުލާ ބެލެން ހުން
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ބޭފުޅުން ވޯޓުދެްއވަިއ، މި ބިލު  އި މި މަޖިލީހުގަިއ ތިބި އެންމެހައިއެކުގަ  ރިަކމާއުއްމީދުކުރަނީ އިޚްލާޞްތެ

 ފާސްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދު ރަޝީދަށް.މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމައަރުވަނީ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 ޙަށް.އްމަދު ފަލާމާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ ،އަރުވާނަންފުރުޞަތު އެއަށްފަހު އަުޅގަނޑު 

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން:މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

އިސާާއިއ އޮތް ދައުލަތުގެ ފަ ރުގެ ފަރާތުން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާ

ށް އަޅުގަނުޑ ތައް ބެލުމުެގ ބިލުގެ ރޫހަވުމުގެ މައްސަލަތަކާިއ، ގޮތްނޭނގޭ މަރުގެ މައްސަލަމުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރި

ނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ބަެއްއ ނޫ ،ޮބޑަށް ިވސްނާލަންޖެހޭ ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ، މީގައި ހަމަ ވަރަށް

ކަންތައްތައް ބިލުަގއި ހިމެނިފައި އެބަހުރި. އޭގެތެރެއިްނ ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން 

ިއ މި ބިލުަގއި ވަިކ ތާރީޚަކުން ަވކި ތާރީޚަާކ ޭދތެރޭގައި ހުރި ަމއްސަލަތަްއ ހަމައެކަނި ބެލުން، މި ބިުލގަ ،ވަނީނުންބޭ

މަރުގެ މައްސަލަތަކާއި  ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ އީހިމަނާފައި އޮތީ. އެ

ވާނެ. އެ ކަންކަން ބެލެންއަދި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާާއއި ޚިޔާނާތްތެރިވެަފއިާވ ފަރާތްތައް، އެ ފަރާތްތަކުެގ 

ކަމަށް އަޅުގަނުޑ  މެ ފަދަ މީހަކު އެކަން ކުރިކަމުގައި ިވޔަސް އެކަްނކަން ބެލެންވާނެކޮން ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް،

މޫންެގ ސަުރކާރުން ވެްސ އަިދ ރައީސް ްސ މައުމީގެ ކުރީެގ ސަރުކާރުަތުކން، ރައީ ސް.ބޫލުކުރަނީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީ ގަ

ން ދީފައި ހުރި އުލަތުގެ މުދަލަށް ގެއްލުނޫނީ ދަ ،ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ވެްސ ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ފަރާތްތައް

އުޅެނީ ދައުލަތުގެ  ތިބި. އެ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު އަދަބު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުދެވިގެްނ މިފަރާތްތައް އެބަ

ޮބޑެިތ  ؛ކޮން މަްއސަލަތަކެއް އުޅޭތީާބވަޭއ އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ. މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން ސަސާަތކުަގއިމުއައް

އޭ.ސީ.ީސއަށާއި ެދންވެސް ހުރި ތަންތަނަށް ހަމަ  .ކުރީ ތަކުން ބަޖެޓް އަުޅގަނުޑމެން އިހަށްދުވަހު ވެސް ފާްސ މިއަދަދު

އުޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ ފަރާތްތަކުން މިފަދަ  ފަިއސާ ދީގެްނ މި ،ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ަފއިސާ ހިމަނައިގެން

، ީކއްކުރަްނ އެފަަދ ދަނީ. އެެހންވީމާ ޒަުރ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިމައްސަލަތައް ބެލުމަށް ނުުކޅެދިފައިވާ މަން

ދެނީ  ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދީ، ަދުއލަތުގެ ބަޖެޓުން ބޮޑެތި އަދަުދތަކުން ފައިސާ ދީ، އެ ފަރާްތތަކަށް ެއއްބާރުލުން މި

ކުރެވެނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މިފަދަ ބޫލު މަށް އަޅުގަނޑަށް ގަ، ެއކަންކަން ނުކުރެވޭތީ ކައެހެންވީމާ ކީއްކުރަންތޯ؟

ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންޖެހުނު ސަބަބަކީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީގެ ކުރީަގިއ ދިވެހި ދައުލަތަށް ބޮޑެތި 

 ޓަކައި ބޭރުގެ ޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ހަލާކުކޮށްލުމަށްގެއްލުންތަެކއް ދީފައި ހުރި ފަރާތްތައް އެބަ ހިމެނޭ. އޭގެތެރޭގައި މި ރާއް
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ން ފަދަ ޤައުމެއްެގ އަފްޣާނިސްތާ މި ރާއްޖެ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މުސްލިމު ޤައުމެއް ކަމަށް، ނޫނިއްޔާފަރާތްތަކަށް 

 ގޮތުަގއި ސިފަކޮށްަފއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގައި މި ާރއްޖެ ިވްއކަމުންދިޔަ މަންޒަރު އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. އެއީ 

. އިވާނެ މި ބިލުގަޮބޑު ެގއްލުމެއް. ެއހެންވީމާ، އެކަހަލަ ކަންކަން ެވސް ބެލެން ޔަ ވަރަށްވެސް މި ރާއްެޖއަށް ލިބިގެންދި 

ކުރާއިުރގައި އެކަްނކަން ެވްސ ހިމެނިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ލާަގއި ދިރާސާ މި ބިލުގައި އެކަްނކަން ވެްސ ކޮމިޓީ މަރުޙަ

މީގެ ކުރީގައި ެގއްލުނު  ،އުޅޭ ފައިސާތައް  ިލގެން މިދައުލަތުން ގެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. 

ހިނަގމުންދާ ސަރުކާރުަގއި ގެއްޭލ  ، އަދި ކުރިއަށް މިހާރުމިހާރު ގެްއލިގެން ުއޅޭ ފަިއސާތައް ވެސް  ،ފައިސާތައް ވެސް 

ކެްއގެ ނަން ވަކި ފަރާތްތަ ނޫނިއްޔާ މިއީ ވަކި ފަރާތްތަެކއް  ލޭނެ ނިޒާމެއް އޮންނަން އެބަޖެހޭ،ފައިސާތައް ެވސް ބެ

ބޮޑަށް  އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ކަމަށް ވެއްެޖްއޔާ. އެހެންނޫނިއްޔާ ިމއީ ކަނޑައަޅާަފއި އޮންނަ ބިލަކަްށ މި ބިލު ނުވާ

އޮތް ބިލެްއ ކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު  ކުެރިވގެން އަިއއްސަމަ މިއީ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ޓާގެޓުލީބަލައިމި ބިލު 

މުިޅ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އެަކން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، 

ނުލިބޭ  ޢަދުލުއިންޞާފު ؛އޮތީ ކޮރަްޕޝަނާއި ނާއިންސާފު. ކޯޓުަތުކން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންސާފު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި

ކަމަށް ގިނަ ރައްޔިތުން  އުސޫލުން ހިންގާ ތަނެއް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެކަމަށް ރައްޔިތުން އެބަ ވިދާުޅވޭ. މިއަދު ކޯޓުތަކަކީ 

ބޫލުކުރޭ ިމއަދު ތުން އެބަ ގައެަބކުރޭ. ގިަނ ފައިސާ ދިން ކޮޅަކަށް ަމްއސަލަތައް ނިމޭ ކަމަށް ރައްޔި  ބޫލުމިއަދު ގަ

ނާ ދޭތެރޭގައި ކުމްތައް ނެރުއްވާ ފަނޑިޔާރުންބެލެންޖެހޭ. ކޯޓުތަކުން އެފަދަ ޙު ަކންކަން އެބަ ކޯޓުތަކުން. އެހެންވީމާ، މި

ކުމްތައް ިމއަުދ ން ައޅުގަނޑުމެން ދޫކޮށްލަިއގެންނުވާނެ. އިްއޔެ ކުރި ޙު ވެސް ފިަޔވަުޅއެޅެން އެބަޖެހޭ. އެކަްނކަ

އެ ކުްށ  ޔާރުްނގެ މަްއސަލައެއް. ނޫިނއްޔާފަނޑި ،ދަނީ. ެއއްގޮަތކީ ރާސްލާފައި ހުރިހާ އެްއޗެއް ަބދަލުވެގެން މިއަދު މި

 އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގޮތުްނ ކުރެ އެްއގޮތް މިކަމަށް ވާްނޖެހޭނެ. ކުރީ. މި ދެެވސް ކުށް އި ކުރި މީހުން ޙަޤީޤަތުގަ

ލުއިންޞާފެއް ނުލިބޭނެ. ތެދެއް. އިންތިޤާލީ އިންސާެފްއ ޅުގަނޑުމެންނަށް ޢަދުއަ  ކަން ނުބެލޭ ކަމަށް ވެްއޖެއްޔާމިކަން

ގެން އުޅޭ އިންސާެފއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވެގެން ލިބިދާނެ. އިންތިޤާލީ އިންސާފަކީ އަުޅގަނޑުމެން މި ބޭނުންވެ

އިންޞާފް ލިބޭނެ މަގަށް ހުރިހާ ގާނޫނުތަކެއް ވެސް މި ރާއްޭޖގަިއ އުޅެނީ ޢަދުލުއިންޞާފް. އެހެންވީމާ، ޢަދުލު މި

ކަްށ ނިސްބަތްާވ ަވކި ސަރުކާރަ ،ވަިކ ފަރާތަކަށް ،ބޫލުކުރަނީ. ވަކި މީހަކަށްން ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަހެދިގެ

އެްއޗެހި ފަރުމާކޮށްގެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރެިވގެންވާނެ ކަމަކަށް  ހަްއޔަރުކުެރޭވ ގޮތަށް ބިލުތަކާ ހިފައިބަޔަކު 

 ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. ވަރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓު. 4އަށް ބާކީ ޮއތީ އްމަދު ފަލާޙް. އެމް.ޑީ.ޕީތްތެރި މެންބަރު މުޙަމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

އަދި ގޮތްނޭނގޭ ގޮތަށް  ،ޚިޔާނާތްތެިރވެ ފަރާތުން ދަުއލަތުގެ ފައިާސއަށްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ސަރުކާުރގެ 

؛ ބިލު މަޖިލީހަށް ގޮތުން ޓަކައި ިބލެއް ތައްޔާރުކޮްށ، އެ ބިލާ ބެހޭވާ މީހުންގެ ކަންކަން ބެލުމަށްރުވެގެން ގޮސްަފއިމަ

ބޮޑަށް ޝުކުރު  ެދްއވީތީ، އަލިފުީށ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށްހުށަހަޅުއްވައި

ދައްކަނީ ވޭތުވެިދޔަ އަަހރުތަކުގެ ތެރޭަގއި ރާއްޭޖގައި   ރައީސް، ައޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަން. އާދެ! އިްއޒަތްެތރި

 7ގެ ވާހަކަ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ވޭތުވެދިޔަ ގޮސްފަިއވާ މީހުންތަކެއްނޫނީ ބައެއްގެ އިުހމާލުން މަރުވެގެންލެވި މަރައި

ރަށް މި ރާއްޖޭގެ މަގުމަތީގައި މީހުން ކަތިލެވިގެްނ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެން ޢީދަށް ކުކުޅު ކަތިނުލާވައަހަރު

އްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ ޮބޑު މައްސަލަެއއް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އި  ހިނގައްޖެ. މިއީ ވަރަށް

މަރަށް އަދިވެސް  ިއރުގައި އެހަމައަށް ައއި  މަރާލެިވގެންޮގްއސި. މިއަދާ ،ތިލެވިަޑއިގަންަނވަނިކޮްށ ކަެދވަގެއަށް ވެ

، އެކަން ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެެހންވީމާ އުޅެނީ އިންސާފު ނުލިބިގެން މި

ގެންދަނީ ިއނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ  އެކަން ކަމަށް އިންސާފު ހޯދަިއދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މި

ކަންކަން ބެލުމަށް  ރިއްޔާ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިރި ަރއީުސލްޖުމްހޫދުގެ ިއއްޒަތްތެމިއަ

ޓަކައި މިފަދަ ބިލެއް ިމ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ފަިއވާ ކޮމިޝަނަށް ބާރު ިދނުމަށްޓަކައި އެ މަނިކުފާނު އުަފއްަދވާ

މަ ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބަހުސްކުރެވެމުންދާތީ، އަުޅަގނޑު އެ މަނިކުފާނަށް ހަ

 މި ވެގެން އަހަރާ ގާތަށް  4ބޭނުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ނޫސްވެރިަޔކު ގެއްިލގެން މިހާރު 

ންހެއްޔޭ. މިއީ ދެން ކަންކަން ބަލާ މީހުން ބަލާނެ ނޫ ،ދަނީ. އޭރުަގއި ހުންނެވި ަރއީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ވިދާުޅވީ

ންކަން ކަމުގެ ތެޭރގައި ފޮރުިވގެްނވާ ކަރި ަރއީސް. އެެހންވީމާ، މި ކަންގޮްތ އިއްޒަތްތެ ރައީސެްއގެ ވާަހކަ ހުރި

ކުެރވެންޖެހޭ. މިކަންކަން އެބަ އެބަ ެއނގޭ. މިކަންތައް ތަޙްޤީޤުކަން އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެބަހުރި

އަަހުރ  5އުޅޭ ވާހަކަ. ވޭުތވެދިޔަ  ދައުލަތުގެ ފައިާސއަށް ޚިޔާނާތްތެރިެވގެން ،ދައްކަނީ ބަލަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި 

ެއންމެހައި ރައްޔިތުންގެ ދުލުން އަޑުިއވެމުންދިޔައީ އޭުރަގިއ އޮތް ސަރުކާރު ދިވެހި  ،އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން

ދެންމެ ވާހަކަދެއްެކވި އެއް ބޭފުޅަުކ  ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ފައިާސއަށް ޚިާޔނާތްތެރިވެގެންދާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެންގެ

މި މަޖިލީހުގަިއ އެ އިމާރާތްކުރުމަށް ޓަަކއި ބުީރގެ އިމާރާތެްއެގ ވާހަކަ.  25އައި.ޖީ.އެމްްޗ  ،ވިދާޅުެވއްޖެ

 އިމާރާތް  ފެންނަން. އެތައް ެއބަހުރިޒަތްތެރި ަރއީސް. އެ ޑޮިކއުމެންޓުތައް އެބަހުރި ިއއްބިޑުކުރެިވގެންދިޔަ ޮޑކިއުމެންޓު 

 143ހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ވެސް ލިބެން އެބަޭދން ބިޑުން ޑޮލަރަށް އަަޅއިމިލިއަ 55

ީކްއވެގެްނކަން އަުޅގަނޑުމެން  ،ންދިަޔއީ ކޮންގޮަތކަށްކަންރަށް އެ އިމާރާތް ހަވާލުކުރެިވގެން ޑޮލަމިލިއަ

ބުރީެގ ލަްގޒަރީ  10ލަންޖެހޭ ނަސަންދުރަ އިމާރާތުަގއި ހަދަމުންެގންދާ ދެނެގަންނަންޖެހޭ. އަޅުގަނުޑމެން ބަ

އެ ިބން ކުްއޔަށް ދެވިަފއި ޮއީތ  ،އެޕާޓްމަންޓުގެ ކަންތައްތަްއ ައޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ
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ދައުލަތުގެ ފައިާސއަށް އޭުރގައި އޮތް ހުންނަނީ  ކަން އެބަ ބަލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި، ކޮން އުސޫލަުކންކޮންހަމައަކުން

 5، މި ވޭތުވެދިަޔ ދަނީ ވަމުން ގޮސްފަިއވާ މިންގަނުޑ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މިޚިޔާނާތްތެރިސަރުކާރު 

ދަނީ ބޭންކު ލޯނެއް ހޯދަން؛ މީހަކު ގެއަށް ބޭންކު ލޯެނއް  ތެޭރގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި އަހަރުދުވަހުގެ

ޝަން އެޕްޫރވްކުރަން އިންނަ މީހާ، އެ ފޯމް ބަލައިގަންަނން އިންނަ މީހާ ކޮމި ،މަ އެ ލޯނު ޭދންދަން ދިޔައިހޯ

 މިކަންކަން އެބަ ހުއްޓަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  ތަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ެގންދާނަގަިއގެން އެކަން ކުރަމުން

ޟަރޫރީ  މަ އޭނަގެއުލަތުގެ މުއައްސަާސއަަކށް ދިޔައިޖެހިގެން ދަ މެއްފެންނަނީ ދިވެހި ރައްޔިތަކު އޭނަގެ ޟަރޫރީ ބޭނު

ތަން. އިްއޒަތްތެރި  ައތުން ކޮމިޝަން ނަގަން މަސައްކަތްކުރާ ގެޓަކައި އެތާ އިންނަ މީހަކު އޭނަބޭނުން ފުއްދައިދިނުމަށް

ދެްއކިަޔސް ކަމަކުނުދާނެ. މިކަންކަްނ ކަންކަން ބެލެންެޖހޭ. އަުޅގަނޑުމެން ކިަތއްމެ ައޑަށް ބާރުލާފައި ވާހަކަ ރައީސް، މި 

ވެްސ  ތެރޭގައި ދުވަހަކު އަހަރުދުވަހުގެ  50ގަނޑުމެން ވޭތުވެިދޔަ ބަލަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންެގ ހަޔާތުގައި އަޅު 

އޮްތ. ޔޫމްގެ ސަުރކާރުން ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި އެބަަޢބްދުލްޤައްهللا ނުވާ ވަރަށް ޢަބްދުއްޖޭގެ ދައުލަތަށް ިޚޔާނާތްތެރިރާ

ދަނީ މިކަމާ  މި ފެނިގެން ތިބި މީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށްވަރަކަށް ޖެހިފައި  ކަން ކަމުގައި ކޮންމެވެސް މި

އްސަލަެއއް ނެތް ވޭުތވެދިޔަ ުހރިހާ ސަރުކާރެއްގެ ަމއްސަލަ ތަން. އަޅުގަނޑުމެން މަ  ވާހަކަަދއްކަުމންދާ ،އިދިކޮޅުހަދަމުން

ބަލަންޖެހެއޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ މިކަން. އަޅުގަނޑުމެންނަްށ  ބަލަން ގެނައިކަމުަގއި ވިޔަްސ ވެސް. ެއކަމަކު

 މި ފެނިގެންދަނީ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހް. ރު ޢަލީ ޝާމިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުައރުވަން ދެން އޮތީ، ފުަވއްމުލަުކ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުންދާ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑު  .َعَلْيك مْ  السَّالَم  `. 

ާސއާިއ ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވަނީ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެެހން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ދައުލަުތން ގެއްލިަފއިާވ ފައި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ގޮްތނޭނގޭ ގޮތަށް އެތައް ބަޔަކު މަރުވެގެންދާދިއުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް 

ކަންބޮޑުވާ ކަެމއް. ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަންބޮުޑވާ ކަންކަަމށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޙައްލު ހޯދަން. އެ ޙައްލު 

ޅުގަނޑުމެން ެއކަންކަމަށް ޙަްއލު ހޯދުމަށްޓަކައި މަގުފަހިކޮށްދީގެން. ދެން މިއަދު މި ބިލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނީ، އަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ -ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ިއއްޒަްތތެރި ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ކުރައްވާ ސުވާެލއް، ެއންޓި

ންދަނީ؟ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ މަސްއޫލިއްޔަާތއި ވާޖިބުތަުކެގ ތެރެއަށް ކިހާވަރަކަށްތޯ ހުރަސްއެޅިގެ

ވާހަކަައކީ، މީަގއި ހަމައެކަިނ މި އަންނަ ތަފާތަކީ ކުރީގައި ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު ތަފާތު ކޮމިޝަންތައް 
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އުފެދިގެންދިޔަ މަންޒަރު. ެއސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނެއް، އަދި ޭއގެއިތުރަށް ތަފާުތ އެކި ނަންނަމުގަިއ އެިކ 

ރުތަކުން ދިޔައީ ކޮިމޝަންތައް އުފައްަދވަމުން. އެހެންނަމަވެސް، އޭރު އެއީ ަހމައެކަނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ސަރުކާ

އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަަޑިއގެންފައިވާ ގާނޫނީ ބާރަކުން އުފައްަދވާ ކޮމިޝަެނއްެގ ގޮުތގައި. ެދން މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންެގ 

އިާވ ގޮތުން ެއބަދޭ ތަފާތު ބާރުތަކެއް. ދެްނ މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެިޅގެން މި ދިޔަ ބިލުގަ 

މަރުޙަލާގައި މަްޝވަރާކުރަންެޖހޭ ކަންތައްތަެކއް މީަގއި އެަބހުރި ކަމަށް އަުޅގަނޑު ވެްސ ގަބޫލުކުރަން. ކޮމިޝަންގެ 

ބަޖެހޭ ިއތުރަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ މުއްދަތާއި އަދި ލިބިފަިއވާ ބައެއް ގާނޫނީ ބާރުތަކާ ގުޭޅގޮުތން އަޅުގަނޑުމެން އެ

ދިރާސާކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، މި ރާއްޖެއަށް އިންސާފު ލިބެން އެބަޖެހޭކަން. މި ރާއްޖެއިން 

ން ގެއްލިފަިއވާ ފަިއސާތަކާިއ، މި ރާއްޖޭގައި ގޮތްނޭނގޭ ޮގތަށް ހިނގާފައިވާ ކަްނކަން އެބަޖެހޭކަން ބެލެން. އެހެ

އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ަރއްިޔތުންގެ ވެްސ ވަރަށް ޮބެޑތި ކަންބޮޑުވުންަތއް ހުރި 

މައްސަލަތަކެްއ، ގޮތްނޭނގޭ ޮގތަށް އެތައް ރައްޔިތުންތަެކއް މަރުވެގެންދާދިއުން. ެއކަންކަުމގެ ޙަޤީޤަތް؛ ވަކި ބޭފުޅެްއގެ 

ސް، އެކަްނކަމުެގ ޙަޤީޤަތް ހޯދެން އެބަޖެހޭ. އެކަންކަން ހޯދޭނީ ިސޔާީސ ނަން އަޅުގަނޑު ނުދެންނެވި ކަމަށް ވިޔަ 

ލީޑަރުން، މި ރާއްޖޭގައި ިތބި ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންގެ ިއޚުލާޞްތެރިކަން ހުރެގެން. އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި 

ނުފުދޭ. ވެރިންގެ ވަޢުދުތައް ހަމައެކަނި އައިސް ސަރުކާުރން ބޭނުންވާ ކަންކަން އެކަނި ފާސްކޮށްދީފައި ދިއުމަކުން 

ވެސް ުފއްދަން އެބަޖެހޭ. ައޅުގަނޑުމެން އެުކގަިއ މަަސއްކަތް ކުރެވެން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެުކަގއި 

މަސައްކަތްނުކުެރވޭ ކަމަށް ަވނީ ނަމަ، ދެން މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނެއް އެްއވެސް ލީަޑރަކަށް އިތުބާރެއް ނުކުރާެނ. 

ރުންނަކަށް މާފެއް ެވސް ނުކުރާނެ. އެއީ ކޮްނމެ ފަހަރަކު ރައްޔިތުންެގ ކުިރމަތީގައި އެތައް ވަޢުދުތަެކއް ޕާޓީތަކުގެ ީލޑަ

ވެގެްނ، އެތައް އަހުދުތަެކްއ ވެގެން ކޮންމެ ފަހަރަކު ރައްޔިތުން ބަދަލުތަކެއް މި ގެންނަނީ. ގެނެސްފައި ދެން 

ޖެހުނީމަ، އަޅުގަނޑުމެން ވެފަިއވާ ވަޢުދުތައް ުފއްދުމަށް  އަނެއްާކވެސް އަުޅގަނޑުމެން ކަންކަން ކުރަން ފަހަތަށް

ފަހަތަށް ފިޔަވަޅުައޅާ ކަމަށް ަވނީ ނަމަ ރައްޔިތުން ކޮން އިުތބާރެއްތޯ ކުރާނީ؟ އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަެކއް 

 ތަކުްނ...އެބަ ކުރެވޭ ަދއުލަތުގެ ވަރަށް ގިނަ ިއއްޒަތްތެރިންނަށް. އެ ޭބފުޅުން ވެސް އެ ތުހުމަތު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އަޙްމަދު ސަލީމަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް

ން ުއޅޭ ބިލަކީ މިއީ، ޙަޤީޤަުތގައި ީމެގ `. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ިމއަދު ހުށަހެޅިގެ

މަޤްޞަދު ރަނގަޅުވެއްެޖއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލު އައި ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންނަްށ 
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ހީވާން ފަށައިފި މި ބިލުގެ މަޤްޞަދު އެހައި ރަނގަޅުނޫންހެން. އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތެއް، ދައުލަތުން 

ލޭ ފަިއސާ ހޯދުމަކީ އެީއ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި މީހަކު މަރުވެފައި، އެ މަރުގެ ޙަޤީޤަތްތައް ވެސް ހޯދުމަކީ ގެއް

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ކަމެއް މީގައި ދިމާވެގެން އަންނައިުރ، އާޚިުރގަިއ 

ނޑަކަށް ެވގެން. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ޖެހޭ މައްސަލައަކީ. ފުރަތަމަ މި ނިމެނީ މިއީ ބޮޑު ސިޔާސީ ކަންތައްގަ

ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި މައްސަލަ އައީ. އަިއސްފައި މިހާރު ބަދަލުވެގެން މި ދަނީ ބޮޑު ސިޔާސީ ކަންތަްއގަނެޑއްެގ 

ބަޔަކު ބޭނުންވީަމ އަނެެކްއެގ  ތެރެއަށް ެވގެން. ަބޔަުކ ބޭނުން މީހަކު ހައްޔަުރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކުރަން. ނޫނީ

ދުވަސްދުްއވައިެލވޭނެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކުރަން. މިއެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައް ކުަރންޖެހޭ ގޮތަކީ. މީގެ ކުރިން 

ވެސް ކޮމިޝަންތައް އުފައްަދިއފި. ރައީސް ނަޝީދު ވެސް ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދި. ރައީްސ ޔާމީން ވެސް ކޮމިޝަނެއް 

ންނަމަވެސް، މި މަޖިލީހަށް ބިލުތަކެއް ފޮނުވަިއެގން މީހުން ހައްޔަރުކޮށް، ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލގެ ބާރު އުފެއްދި. އެހެ

ކަނޑުވާަލއި، ފުލުސް އޮފީުހެގ ބާރުކަނޑުވާަލއި، އެހެންޮގސް މިނިވަން މުއައްސަސާަތުކގެ ބާރުކަނުޑވައިލާ ގޮތަކަށް 

މަެވސް، ހަމަ ެއ ކަންތައްަތްއ ހިނގަމުންދިޔަ. އަިދ ެއ ބިލެއް ހަދަިއގެން ބިލެއް ހުށައެއް ނާޅާ. އެހެންނަ

މުއައްސަސާަތއް ެވސް ހިނަގމުންދިޔަ. އަދި އުފެއްދި ކޮިމޝަންތައް ވެސް ހިނގަމުންދިޔަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނަޑކަށް 

ން ބަލަން ނޭނގެ މި ހަދަން އުޅޭ ގޮތެއް، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިހާރު މީގައި އަުޅގަނޑުމެ

ކޮރަޕްޝަްނ ގާނޫނަކަށް ނެތް އެއްވެސް -ކޮރަޕްޝަން ގާނޫނު ކީްއވެގެންތޯ އިޞްާލޙުނުކުރީ. އެންޓި-އެބަޖެހޭ އެންޓި

ބާރެއް ދީފައެއް. އެްއވެސް ބާރެއް ނެތް. މި ބުނާ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރެއް ެވްސ ނެތް. މީހަކު ފައިސާ ހޯދި 

އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެްނ މި ހަދާ ކޮމިޝަނަކަށް އެަބޖެހޭ މި  ހުރިހާ ބާރުތަކެއް  ގޮތެއް ހޯދޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތް.

ދޭން. މިއީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑުމެން ވިސްަނންޖެހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން މި 

މި އުޅެީނ ހަމަ އަނެއްާކވެްސ ކުިރއެކޭ އުޅެނީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ރަނގަޅު މަޤްޞަދެްއަގއި ކަންަތްއތައް ކުާރކަށް ނޫން. 

އެްއގޮތަށް ޒާތީ ހަސަދައެްއ ފިލުވައިލުމަށްޓަކައި މަަސއްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ވަރަްށ 

އުއްމީދުކޮްށގެން ހުރީ މި ސަރުކާރު ދެން އައުމާ ެއކީަގއި ަކންތައްތަކެއް ރަނގަޅަށް ހިނާގނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ އަސްލު ވެރިމީހާައށް ވުރެ ބާުރގަދަ ބަޔަުކ އެަބ ތިބިކަން މީގެތެރޭަގއި. ޭއެގ އަޅުގަ

ސަބަބުން ވެރިމީހާއަކަށް ނެތް ހަމަ ޗުއްޕު ވެސް ބުނެލެވޭަކށެއް. އެ ހިސާބުަގއި ވެރިމީާހ ހުރީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

އިުރގައި އަުޅގަނޑުެމން އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް ވަރަަކށް މީސްމީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ދެން އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްހެްނ ބަލައިލާ

ޒާތީ ހަސަދަވެރިކަން ނުާބއްަވއި ތަންކޮެޅއް ރަނގަޅަްށ ކަްނތައްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަަމޖައްސަން. އެހެންނަމަވެސް، 

 ުދވަްސދުއްަވއިލެވޭތޯ. މިއެްއ ނޫން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަުކ ބާރެއް ލިބޭއިރަްށ މި ިވސްނާލަނީ އަނެކަުކގެ

މުސްލިމުންގެ ގޮތަީކ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މުސްލިމުންނަކީ މާފުކުރާ ބައެއް. އެހެންނަމަެވސް، ައޅުގަނޑު މިދަންނަވަީނ 

ްއ ފަހަރެއްގައި ވެސް ސަރުކާރަްށ ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި ތިބި މީހުންގެ މައްސަލަތައް ނުބަލާ ވާހަކައެއް ނޫން. މައްސަލަތަ
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ޖެހޭނެ ބަލަން. އެކަމަކު މައްސަލަތައް ބަލަންޖެހޭނީ ވަިކ ފަރާތަކަށްނުޖެހޭ، ވަރަށް އިންސާފުވެރި، ޭއގެތެރޭަގިއ 

ހިމަނަންޖެހޭނެ އިދިކޮޅު މީހުން ވެސް. ޭއގެތެރޭަގއި ހިމަނަންޖެހޭނެ ސަރުކާރު ފަޅީގެ މީހުން ވެސް. އޭގެތެޭރގަިއ 

އިން ވެސް މީހަކު. އޭގެތެޭރގައި ހިމަނަންޖެހޭނެ ދެން ތިބި ދާއިރާއަކުން ވެސް ހިމެނެންޖެހޭނެ އާއްމު ރައްޔިުތންގެ ތެރެ

މީހަކު. ހިމެނިގެން މި ހުރިހާ ދާއިރާއެއް އެްއކޮށްލަިއގެން މިކަހަލަ ކޮމިޝަނެއް އުފައްަދންޖެހޭނީ. މިހާރު މި އޮތީ މި 

ޖާެއއް ނުނިކުންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި ކޮމިޝަން ސިޔާސި ކޮމިަޝނަކަށް ވެފަ. އެހެންވީމާ، ިމއަކުން ރަނގަޅު ނަތީ

ޢަލައިހި ަވސައްލަމަ، އެކަޭލގެފާނު މައްާކ هللا ރައީސް، ައޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭނެ މިސާލަކަށް ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަ

ދޫކުރައްަވއި ވަަޑއިގަީތކީ މަްއކާ ދެކެ ލޯބިނުވާީތއެއް ނޫނޭ. ބަލަ! މައްކާަގއި ތިބި މީހުން އެކަލޭގެފާނު ބޭރުކޮށްލީ. 

ކަލޭނގެފާނު ގަތުލުކުަރްއވަން އުޅުްއވީ. އެކަލޭނގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްިވ، އެންމެ ފަހުން ވެސް މައްާކގެ ރަށްބޭރުގަިއ އެ

ހުންނަވައިގެން ވެސް ޙަދީޘްުކރެއްިވ، އޭ މައްާކއޭ! ތިމަންަކލޭގެފާނު އެންމެ ލޯބިވާ ތަނަކީ މައްކާއޭ. އެހެންނަމަވެްސ، 

މަ އެނބުރިވަޑަިއގަތީއޭ މި. އެކަމަކު މައްކާ ފަތަޙަކުރެްއިވ ދުވަހު ކަންތައް ކުރެއްވީ ތިރަށު މީހުން ތިމަންނަ ބޭރުކޮށްލީ

ކިހިނެއްތޯ؟ ކިހިނެއްތޯ ކުރެްއވީ؟ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ވަރަްށ ސާފުވެރިކަމާެއކު ވިދާޅުީވ، 

އޭ. ބަލަ! ހުރިހާ އެންމެން ދޫކޮށްލެއްީވއޭ. މާފުދެއްީވއޭ. ތިބޭކަލުންނަށް ހީވަނީ ތިމަންކަލޭގެފާނު ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ

މިއީ އިސްލާމް ދީނުަގއި ކަްނތައް، ޒާތީ ގޮތުން ހަސަދަެވރިވެގެްނ؛ އަެނއްކާ ހަސަދަެވރިކަމުގައި ހުރި ނުބަިއކަްނ 

ދައްކާލަން ބޭނުންާވ ކިޔައިެދވޭނެހާ ަވގުތެއް ެވސް ނެތް. ދެންމެ ތި ރަނގަބީލުޖެހީ. އަސްލުަގއި ވަރަށް ރަނގަުޅ، ވާހަކަ

ބިލެއް މިއީ. އެހެންނަމަވެސް ފުރުޞަތެއް ނެތް. ފުރުޞަތު މި އޮތީ ރަނގަބީލުޖަހާފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ ވާަހކަ 

ނިންމައިލާނީ އަދި އިތުރު ފުރުޞަތެއް ލިބިއްޖެއްޔާ ައޅުަގނޑު މި ވާހަކަދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެިރ 

 ން. ޝުކުރިއްޔާ. ރައީސަށް ދަންނަވާލަމު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް. ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ގެމަނަފުށީމިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

، އެ ކޮމިޝަނުން މިކަހަލަ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެްއ ޝަނެއް ެއުކލަވާލައިރިޔާސީ ކޮމިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޭނގޭ ތައް، މަރުެގ މައްސަލަތަްއ، ގޮތްހުރި މައްސަލަކަމާ ުގުޅންހުިރ މައްސަލަތަްއ، ވައް ރަޕްޝަނާ ގުޅުންކޮވެސް، 

  ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަތައް، މަުރގެ މައްަސލަތައް ބެލުމަކީ ހަމަ ވަރަްށ ރަނގަޅު ކަެމއް. ކުރަންޖެހޭނެ

މި ގާނޫނުން ލިބިޭދ  ،ގޮތުން ނިމިގެްނ އަންނައިުރގައި  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ސުވާުލއުފެދޭ ސަބަބަކީ، ގާނޫެނއްގެ 

ކުރާ ފަސް އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަންއަންނަނީ ފަްސ މެންބަރުންގެ އަތްމަްއޗަށް މި ދޫކޮށްލަނީ. ރަ ބާރުތައް މި
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ވަރަްށ ބޮަޑށް  ،މަތު މި ކުރެވެނީ ލާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތުހުްއޗަްށ ދޫކޮށްމެންބަރުންގެ އަތްމަ

ގާނޫނުަގއި ބުނެފަިއ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ވެްސ ސީދާ ނުފޫޒު ފޯރުވާަފއިާވ އޮތް ކަމަށް. މިހެން މިދަންނަވަނީ

. ގާނޫނަކުން ިމ ބެލެންވާނީ ތަކޭެގ މައްސަލ2018ަބަރު ޮނވެން  17އިން ފެިށގެން  2012އަރީ ޖެނު 1މިއޮންނަނީ 

އްސަލަތަކޭ މި ބެލެނީ. މި ދޭތެޭރގެ މަ ،އަށް 2018ބަރު ނޮވެން  17އިން ފެށިގެން  2012އަރީ ޖެނު 1ކަނޑައަޅަނީ 

ފަހު،  ދިސާއަށްގެ އަޒްލީާނ މަރާލި ހ2001ާ، އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޭޖގައި ހުރި މަުރގެ މައްސަލަތަަކށް ބަލާއިރު ބައްލަވާ!

 24ސަންގެ މަރުގެ މަްއސަލަ. މި ދޭތެރޭގައި ވެސް ، މިޒްާނއާއި އަދި އަޙްެއއީ ތިން މަރު. އެއީ ޝަރީފާއިަގއި 2011

، މިކަމުގެ ޙަޤީޤަްތ ޤީޤަތްތަކާއިއެބައޮތް. އެހެންވީމާ، މި ޢާއިލާތަކާއި، މި މީހުންގެ މަރުގެ ޙަމަރުގެ މައްސަލަ 

މިޝަނަކުން ަވކި ތާރީޚެއް ަކނޑައަޅާފަިއ މިހެން ގާނޫނެްއ ކުރާ ކޮ. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަންބާވައޭނުބަލަނީ

، ައޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން . އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އައުމަކީ މިއީ ެއއްެވސް ހާލެއްގައި ގަބޫުލކުރެވޭނެ ކަމެއް ޫނން

ޚެއް ންނެވި ތާރީ، މީގައި މިދެހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ބެލުމަށް. އެހެންނަމަވެސްމި ކޮމިޝަނުން ރާއްޖޭގައި 

ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ، މި ގާނޫނުގައި ބުނެފައި އެބައޮތް މި ދަޢުވާ ކުރިއަށް ކަމަކީ ކަނޑައެިޅގެންުނވާނެ. ދެން އަނެއް

މަންޓެއް ހަދަިއގެން މަސައްކަތްކުރާ ވާހަކަ. މި ހަވާލުކޮށްގެން ވަކި ޑިޕާޓް .ޖީ އޮފީހުގައި އެސިސްޓެްނޓް ޕީ.ޖީއަކާޕީ

ހަށް؛ ދައުލަތުެގ ފުލުސް އޮފީ ތައް.އޮތް ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާއެބަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނޫނުއަސާސީަގއިޤާ

ތައް ހަދައިގެން ނީ. އެހެންވީމާ، ޑިޕާޓްމަންޓުވާކުރަ.ޖީ އޮފީހުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލް ދަޢުޕީ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރަނީ

ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އީ ްށގެންދާ ގޮތަށް ގާނޫނު އައުމަކީ މިވަކި މީހަކަށް މަސައްކަތްތަްއ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަ

، ފަސް ބޭފުަޅކަްށ ދެވޭ ބާރުތަުކގެ ތެޭރަގއި ،ދެވޭ ބާރުތަުކެގ ތެރޭގައި  މައްސަލަެއއް. އަެނއްާކ މި ކޮމިޝަނަށް

މި ފަްސ  . ެއކައުންޓުަތއް ފްރީްޒކުރުމުގެ ބާރުވާ ލިބިގަުތމުގެ ބާރު، ަޝއްުކކުރެޭވ ީމހުންގެރުމާއި ދަޢު ވާކުދަޢު

މެންބަރުންނަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ކޮންމެ މީހެްއގެ ެއކައުންޓެްއ ެވސް ފްރީޒްކޮްށލަންވީ. ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެްއ 

ށް ބޭނުންވާ ތަޙުޤީޤަ ންގުމުގެ ބާރު؛ ފުލުހުންެގ ބާރު ކޮބައިތޯ؟ ފުލުހުންނަށް އޮތް ތަޙުޤީޤުގެ ބާރު ޮކބައިތޯ؟ހި

އެްއވެސް ހާލެްއަގިއ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން.  ނަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު. މިއީހުންއެންމެހައި އެހީތައް ހޯދުމަށް ފުލު

ދުވަްސ  15ކިހިނެއްތޯ މައްސަލަެއއްަގއި  މެދު ގޮތެއް ނިންމުމާ؛ ާވކުރުމާދުވަސް ތެރޭގައި ދަޢު 15، ކަމަކީ  އަނެއް

 އެއްލާިއގެ ޝަރުޢީ ހުރިހާ މަރުޙައި ަމއްސަލަދުވަްސ ތެރޭގަ 5 ،ކަަމކީ އަނެއް ނިންމާނީ؟ ތެރޭގައި ގޮތް

މައްސަލަތަުކގަިއ، ވައްކަުމގެ މައްސަލަތަުކަގއި  ގެބޮޑެތި ޮކރަޕްޝަން ،ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް. މަރުގެ މައްސަލަތަކުަގއި

ހުރި ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ޓަކަިއ އްދަތުެގ ތެރޭަގއި ނިންމަންޖެހޭނޭ. އެއާ ގުޅުން މި މު ،ވަކި ުމއްދަތެއް ކަނޑަައޅާފައި 

ފުރުޞަތުނުދީ މިގޮތަށް އައުމަކީ ވެސް ައޅުގަނޑަށް ގަބޫުލކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެްނވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، 

 ؛ިމގޮތަށް ކޮިމޝަނެއް ހަދައިގެން މަަސއްަކތްކުރާއިުރގައި ީމގެކުީރގައި  ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުްނވާ ވާަހކަައކީ

އުފެޭދ ތީމަ މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާލުސިއްކަޖަހާފައި އޮ ހެން ކަނޑައަަޅއި ، މ2012ިޖެނުއަރީ  1މިދެންނެވީ ގާނޫނު 
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ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން އިޚްލާޞްތެރި ވާހަކަތަެކއް ދައްާކއިރުަގިއ ސަލަތައް ބެލުމަށްކަމެކޭ. އަނެއްކާ މަރުގެ މައް

މަންނަމެން މަރަށްމަރު ނުހިފާނަމޭ. ަމރުގެ މައްސަލަތަުކަގއި ތި ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރާއްެޖިއން ބޭރުގައި އެ ވިދާުޅވީ

އްިޔތުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ގަނޑުމެންގެ ރަ ވެސް އަޅު އީ . އެހެންވީމާ، މި އޮތް ގޮތަށް މިކަން ެދމިގެންދާނޭކުރިން 

އަދަދެްއގެ ބަެއްއގެ ހިތުަގިއ ނުތަނަވަސްކަްނ ހުރި ަކންތައްތަކެްއ މިއީ. އެހެންވީާމ، ގާނޫެނއް އަުޅގަނޑުމެން 

މުދަލަށް  ، މިކަމާ ބެހޭ؛ ސަރުކާރުގައި ަރއްޔިތުންގެައޅުގަނޑު ހަމަ އުސޫލެްއގެ މަތީން ގަބޫލުުކރަން ،ށްލާއިރުދޫކޮ

ރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ ހުރި ހުރިހާ ދީ، ނޫނީ ނުޙައްޤުްނ މުދާ އަތުލައި، ވަްއކަމުެގ މައްސަލަ ނޫނީ ކޮގެއްލުން

ކޮމިޝަނެްއ  ،ޅުތައް އެޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް. ެއހެންނަމަވެސްމެދު ފިޔަވަ މައްސަލަތަކެއް ވެސް ބަލަންޖެހޭ. އެކަމާ

އޮފީހަށް  ގެހަދައިގެން ފަސް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ގާނޫނަކުން ފުލުސް އޮފީހަށް ނެތް ބާރެއް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލް

ޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަެމއް ނެތް ބާރެއް، ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ދޫކޮށްލުމަކީ އެއީ ހަމަ އެއްެވސް ހާލެއްަގއި އަުޅގަނ

 ނޫން. އަދި އަމުދުން ވަކި ތާރީޚެއް ކަނަޑއަޅާފަިއ، ޭއގެ ކުީރގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމުގެ ެއްއވެސް މައްސަަލއެއް ނުބެލޭ

އޮޑިޓަރ  ،އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރައްޔިުތން ހަމަ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަެއއް މިއީ ،ދަންނަވަންޖެހެނީމިހެން ގޮތަށް. 

ހުރި އެމް.ޑީ.ީޕ ވެރިކަުމގެ ތެޭރގަިއ ތަފާތު އެިކ ުވޒާރާތަކުން ޮބޑެިތ އި ެފންނަން އެބަލްގެ ރިޕޯޓުތަކުގަ ޖެނަރަ

ވިްއކާފައި،  އެތައް މިލިއަން ރުިފާޔއެްއގެ މައްސަލަަތއް. އަނެއްާކ ޖީ.އެމް.އާރަށް 400ކޮރަޕްޝަނުގެ މަްއސަލަތައް. 

އަރޕޯޓު ވިްއކާލަިއގެން ލިބުނު ފައިސާ ދައުލަތަށް ނުވަންނަކަމުގެ ވާހަަކ އެ ،ލާަފއި ލިބުނު ލާރިޖީ.އެމް.އާރަށް ވިްއކައި

އޮތް. މިދެންނެވި ރިޕޯޓުތައް އެބަ ހުރި ތަންތަނުގައި، އެިކއެިކ ކޮށްފައި އެބައޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ ރިޕޯޓުަގިއ ވެސް ފާހަގަ

ގޮތަށް، އެމް.ީޑ.ޕީ ވެރިކަމުަގއި ެއްއވެސް  ހުރި މައްަސލަތައް ނުބެލޭކޮޓަރިތައް ފުރާވަރަށް ރިޕޯޓުަތއް. ެއކަމާ ގުޅުން

ން ކަމެްއ ނޫން. އުސޫލެްއގެ މަތީ ގޮތަށް އޮތުމަކީ ހަމަ އެްއވެސް ހާެލއްަގއި ގަބޫުލކުރެވޭނެ މައްސަލަެއއް ނުބެލޭ

އްތަކެއް މި ހުރިހާ ކަންތަ ، ކޮރަޕްަޝނަކާހުރިހާ ވައްކަމަކާއި  ،ރާއްޖޭަގއި ހިނގާފައި ހުރި ހުރިހާ މަރުގެ މައްސަލަތަކާއި

ގަނޑު ަވރަށް ބޮޑު އިޞްލާޙުތަެކއް އަްނނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅު ސް ހަމަ ތާއީދުކުރަން. މި ގާނޫނަށްބެލުމާއި އަުޅގަނޑު ވެ 

ސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިހާރު ހުންނެވި ރައީ ،ޮއތީ ރައީސަށް ކުރަން. މި ގާނޫނު މިހާރު ބައްޓަންކުރެވިފައި މިގަބޫލު

 ުޅގަނޑަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ. ުޝުކރިއްޔާ.ކަމަށް އަ ނުފޫޒުފޯރުވަިއގެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ށްމުބީނަ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ބިލެތްދޫއަރުވަނީ  މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ
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ަދއުލަތުގެ ަފއިާސއާިއ  ،ވާރިމައްޗަށް މިއަދު ހުށަހެޅިފައި ސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން ކު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ 

މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް  ،ނޭނގޭ މަުރތަކުގެ މައްސަލަ ބެލުުމގެ ބިލުއި، ގޮތްމުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ މައްސަލަތަކާ 

ލަން ބޭނުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވެސް ހަމަ ދަންނަވާ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް ޖުމުލަކޮށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އެންމެ

ވާ މައްސަަލއަކީ ނުަވތަ މި ބިލަކީ މިއީ ރާއްޖޭގެ  ކުރިމަީތގައި މި ގެޔަޤިނުން ވެސް، ޔަޤީނުން ެވސް އަޅުގަނޑުމެން

ން ކުރިމަތީގަިއ ޅުގަނޑުމެއަ އް. މި މައްސަލަތަކަކީ ނުވަތަގިނަ ރައްޔިތުންތަެކއް އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަަލއެ

 ންސާފުއި ކަހަަލ ޙައްލެއް ނުވަތަ ގިނަ ކަންަތއްތަކަކީ ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނ މިއަށް ކޮންމެވެސްހިނގައިޮގއްަސވާ 

ބޫުލކުރަނީ އަންނަ ކަމެއް. އާެދ! އަުޅގަނޑު ގަކަމަށް ރާއްޖޭ ގިނަ ރައްޔިތުންަތކެއް ވަކާލާުތކުރަމުން  ހޯދައިދޭންޖެހޭ

 ނަމަ، މީގެ ހަމަ މަންފާ ކުރާނެްއގަިއ މަސައްކަތެްއ ކުެރވިއްޖެ އްަދއިގެން ރަނގަޅު ިނޔަތެރަނގަޅު ކޮމިޝަެނއް އުފަ

 ،ފަދައިން އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ މިތާނަގިއ ބައެްއ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ފާހަގަކުރި ،ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް

ނީ މި ސަރުކާރުން ކަންކަން ހުށަހަޅައިގެން ކުރަބޭނުންވަނީ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުއަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން 

ނުވަތަ ކަންކަން ކުރަމުންގެްނދާއިރުަގއި ނުވަތަ ކަެމއް ރާާވއިރުަގއި ެއކަމަކީ ބިނާކުރަނިިވ ރަނގަޅު ނިޔަތެއް އޮެވގެްނ 

ްށ ބޮޑަ ވަރަށް ށް. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްކަމަ ކުރާ ކަންތައްަތކެއް ކަމުަގިއ ެވގެން ނޫނީ ނާންނާނެ

ކަމަށް. ަރއްޔިތުންގެ  މަނިކުފާނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ެހޔޮ ވެިރކަމެއް ކޮށްދޭނެ ަރީއސެއް، ތިމަންގެންދެވިވިދާޅުވަމުން 

ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ތަކުރާުރކޮށް ވިދާުޅވެފަ. އެހެންވީމާ،  އެދުންތައް، މުހުތާދުތައް ފުްއދައިދެްއވާނެ ރައީެސއް

ޞަދަކަށް ެވގެން އަންނާނީ އްމީދުކުރަީނ، މިހެން ުއފެއްދޭ ކޮމިޝަންތަުކގެ މަޤްށް ިމ އުބޮޑަ އަޅުގަނޑު ވަރަށް

 ދާނެ ފެދޭ ކޮމިޝަންތަކަކަށް ނުވެ ސިލުކުރުމަށް ޓަކައި އުަނގަިއގެން ަވކި ކަންކަެމއް ހާފޮރުވިފައިވާ އެޖެންޑާތަެކއް 

 ،މެންބަރުން ކިބައިން އަުޅގަނޑު އެދެނީކަމަށް. އަުޅގަނުޑ ހަމަ މި އިްއޒަތްތެރި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އެންމެ 

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން  ންދީގެންދޭން ހިނގާށޭ. ެއއްާބރުލުމަށް އަުޅގަނޑުމެން ެއއްބާރުލުންމިކަންކަ

 ހިތް އޮތީ މި ވަކިކުރަން ހިނގާށޭ. އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރާއެދޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނެސްެގން ރަނގަޅަށް މިކަން 

 ؛އެހެންނަމަވެްސ، މި ފަހުގެ ތާރީޚެްއަގއިބޮުޑ ޭބނުމެއް ނެތޭ.  ތާރީޚުތަކެއް ކަނޑައަަޅިއގެން މިކަން ކުރުމުގެ މާ

ވިޔަްސ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންަތކެްއ  އިިވޔަސް އަދި ކުީރގެ ތާީރޚެއްގަ  އި އަޅުގަނޑުމެން ފަހުގެ ތާރީެޚްއގަ

ހުރި ހުރިހާ  ން ކޮޅެްއ މެދެއް ނުފެނިތަ ެއއިން އިްނސާފެއް ނުވަތަ އެއިބި ނުވައްެލްއ ނުލިޙަ އޮތް މައްސަަލއެްއގެ

 ނޫން ެއކަންޏެއް އިވަކި ުދވަްސަވރެއްގަ  ކުރަން.ކަންތައްތަެކއް ހިމެނޭ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ހިނގާށޭ މިކަން 

ގުނަ ވާހަކަަތްއ އްކަ ގިނަހާ ލަ. އަުޅގަނޑުމެން އަބަދުވެްސ ައޑުއައަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކަންަކން ހުރީކީ ފެނިފަ

އްޒަތްތެިރ ، އި މެދެްއ ނުފެނި ހުރި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރިއި ެއއްވެސް ޮކޅެއްރުގަ އިމިއަދާ ހަމައަށް އައި .އެބަހުރި

ގެ ރާއްޖޭ ،ރައީސް. އެހެންވިމާ، އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިނޭގތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކުަރންވީ މަސައްކަތަކީ 

އަދި އެހެނިހެން  ،ފަިއސާތަކާއި  މަރުތަކާއި އަދި ެގއްލިފަިއވާ ހުރި؛ މިހެން ރައްޔިތުންގެ ހުރިހާ ކަންބޮުޑުވންތަކަކަށް
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، ރަޕްޝަނަށް މަުގފަހިވާ ގޮތަށް މި ރާއްޖޭގައި ިހނގާފަިއވާ ބޮޑެތި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދޭތޯގޮތްގޮތުން ކޮ

ަވކި މުއްދަތެްއގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކީމަ މިީއ  ؛ލުަތކަށް ޖަވާބުދެވޭނެ ފަދަ އިނޭގތޯރައްޔިތުްނގެ ުސވާ ހޯދައި

ްނ ެވސް ގިަނ ރައްޔިތުންތަކެއް އުފެދިގެޔަޤީނުން ެވސް ރާއްޖޭަގއި އަނެްއކާވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވުންތަެކއްގެ ވާހަކަ. 

މިހެން ރާއްޖޭގެ  ،ީޤނުން ވެސް މިހެން ހުންނަ ކަންތައްތަކަށްއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ޔައަންނާނެ އި

ރައްޔިތުންގެ ކަންޮބޑުވުންަތއް ހުރި ކޮންމެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ތާއީދުކުރާނަން. މިއާ ދެކޮޅެއް 

ކުރަނީ  ުއއްމީދު މި ނަހަދާނަން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް ވެވުނު މިންވަަރކުން މަސައްކަތް ެވސް ކުރާނަން. ައޅުގަނޑު

މި ތާރީޚުތަކެއް މިއަކު ނުހުންނާނޭ އިނގޭތޯ.  ،އިނގޭތޯ. ރަނގަޅު ނިޔަެތްއ އޮެވގެން މި ކަންކަން ކުެރވޭ ނަމަ

އަުޅގަނުޑގެ  .ތާރީޚުތަކެއް ބާްއވަިއގެން މިަކން ކުރުމުގެ މާނައެއް ނެތޭ. އަޅުގަނޑު އިންތިހާއަށް ބޭނުން އިނގޭތޯ

ވިސްނުމަކީ އެ އިރެްއގެ ރަްއޔިތުން އުފައްދާފައި އޮންނަ ސަރުކާރެްއގެ ދައުުރ  ،ާމޒަކީއަބަދުވެސް އެންމެ ބޮޑު އަ

 އަުޅގަނޑު ުކރާނަން. އަދި އެ މުއްދަތުގެ ޖެހޭ މަސައްަކތްކުރުން. އެކަންއަހަރު ހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކުރަން 5ބަރާބަރަށް 

ތުންެގ ކަންބޮުޑވުންތަކަްށ ޖަވާބުދާރީވާން ތިޭބ ބަެއއް މިހެން މިހުންނަ ރައްޔި ،ތެރޭގަިއ މިހެން މިހުންނަ މައްސަލަތައް

މި ކަންކަްނ  ،އެ ބަޔަކަށް ކުރެވެން އޮތް މަސައްކަެތއް .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ

ްށ ބޮޑަ އްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މާޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ބައެްއ އިރަނަގޅުމަށް ،އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި

މިކަމާ ގުޭޅގޮތުން  ،ދައްކަވާ ގެ ތެރޭަގއި މިތާ ވާހަކަފުޅު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ،ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު އެދެން ،ވެސް އެދެން

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ފާހަގަކުރާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ވަކާލާތު މި ކުރައްވާ ެއކިެއިކ އި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ، މި ސަރުކާރަށް ރަން. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ދެކެނީވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކު

 ދަނީ. މި ލިބިފައިވާ މެޖޯރިޓީގެ ބޭނުން ނަހަމަ  ލިބިފައި މިތާނގައި އޮތް މަްނޒަރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ފެންނާނީ ންގެ ކަންބޮޑުންތަަކކަށް ެވގެން އަންނަ ތަން ވެސް ރާއްޖޭގެ ަރްއޔިތުގޮތުަގއި ހިފައިގެންުނވާނެ. އެީއ އަނެއްކާ 

ހެޮޔ  ،މި ކަންކަން ހަމަ ރަނގަޅު މަގުން ،ބޮޑަށް ވެސް އެދެން އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު މާ .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

ޚާއްޞަކޮށް  .އްލެްއ ހޯދައިދިނުމަށްރައްޔިުތންގެ ކަންބޮޑުވުަތކަށް ޙަ ރާއްޖޭގެ .މަށްގުން ރަނގަޅަށް ކުރިއަްށެގންދިއުމަ

ގިނަގުނަ މަރުތަކެއް ވެއްޖެ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަދިވެސް ަޙޤީޤަތްތައް ނުހޯދި ގިނަގުނަ  ،މިހިރަ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކަށް

އެއީކީ ހަމައެަކނި ވަކި މުއްދަތަކުން ވަިކ އެކަމަކު . ނަ މައްސަލަތަކެއް ވެްއޖެކޮރަޕްޝަުނގެ ގި .ކަންތައްތަެކއްވޭ

 ްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މި ުހރިހާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އްތަެކއް ނޫން އިއި ހުރި ކަންތަމުއްދަތަކަށް ހިނގާފަ

އްލެއް ނުވަތަ ޖަވާބެއް ލިބިގެން ރައްޔިުތންގެ ކަންބޮޑުވުންަތއް ހުރި ހުރިހާ ކަންކަމަކަށް ޙަލަކޮށް ރާއްޖޭގެ ޖުމު

ކޮމިޝަންތައް ރަނގަޅު ބާރުވެިރކަމުގެ ތެރޭަގއި އުފެދިގެްނ ކުރަނީ މިފަދަ  އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދު މި

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.އިމަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އި އަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުޢާރިފަ ޢަލީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ ކެލާ

 

 ރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

 ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދައުލަުތެގ ފައިސާާއއި މުދަލަށް ޚިޔާާނތްތެރިވުމުގެ ަމއްސަލަތަާކއިއި ޝުކުިރއްާޔ  `.

ކަުމގަިއ  އިރަނގަޅު މަޤްޞަދެއްގަ  ވަނީ ބިލު ހުށަހަޅާފައި މި ނޭނގޭ މަރުގެ މައްސަލަަތއް ބެލުމުގެ ބިލު. މިގޮތް

ބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބަެއއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާތީވެ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެބަ ހައިރާންވޭ. އެީއ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ނިސް

ތާރީެޚއް  މި ބިލު ފަށަިއގަްނނާކަށް ތަޢާރުފުގައި ރަނގަޅު މަޤްޞަެދއް އޮތް ނަމަ ،ތެުދވެރި ،ސަބަބަކީ، އިޚްލާޞްތެރި

އް ޖަހާފައި ފާސްކޮށްފަިއާވ ބިލުތަކަށް ވަރަށް ބާރަށް މިތަނުން ތާރީޚުތަ .ްއޒަްތތެރި ރައީސްއިޖަހާފައެއް ނޯންނާނެ. 

؛ ަވކި ތާރީެޚްއ ެހއްދެިވ ބޭފުޅުން ވެްސ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި އެބަ ިތއްބެވި. ތާރީޚެއްއަުޑއަހަރުކޮށް ދެކޮޅު

ނުއަރީ ޖެ 1 މިދެންނެވިހެން އިބިލުގަ މި ހުރިހާ ވާހަކަތަކެްއ ވެސް ގޮވި. މި ،ނުޖެހޭނެ ވާހަކައާއި  ފަހަތަށްގޮސް

އަށް ޖަހާފައި ޮއތުމުން ކަނޑައެޅިގެން އެބަ ިއނގޭ އެއީ ބަޔަކު މީހުންގެ 2018ބަރު ނޮެވން 17ން ފެށިގެން އ2012ި

އެ މީހުންނަށް އަދަބުތަކެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ އެ މީހުންނަށް ބޮޑެތި  ،އެ މީހުން ހައްޔަރުކުރަން ،ފަހަތުން ހަމަ ދުވެ

، މިދެންނެވި ތެދުވެރި އިޚްލާޞްތެރި ނިަޔތެއް އޮތް ނަމަ އި . މީގަ ކަންއޮތް ރޭވުެމއްގެއްލުންތަެކއް ދިނުމަށް ރާވާފައި 

ިއން ފެށިގެން ޖަހާފައި އޮތީަމ  2012ޖެުނއަރީ  1 ،ނުޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ޭބނުންތާރީޚު ޖަހާކަށް

، ބާޣީ ރިޔާޟް. ބާޣީ ތަސްމީންهللا ޢަބްދު ޣީވަދޭ. ބާޣީ ޤާސިމް، ބާޣީ ނާޒިމް. ބާރެއަށް ހުރިހާ ބާޣީންތަކެއް އެބަމީގެތެ

އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަެތއް އޮތް  ،ބާޣީ ެއވެނި އެްއޗެއް.  މި ހުރިހާ ެއްއޗެްއ މިއަށް ވަންނާނެ. ތެދުވެރި ،މިވެނި ެއއްެޗއް

 ގެ 2012ީކްއވެހޭ  ނަމަ ކީއްވެހޭ މުޅި ރާއްޖޭަގއި ކުރިން ހިނގާފައި ހުރި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ނުދައްކަންވީ؟

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ހިނގާފައި ހަތްވަރަކަށް އަހަރު ދޭތެރޭގެ މި ހިނގި  އާ 2018ބަރު ނޮވެން 17ފެށިގެން  1ޖެނުއަރީ 

. ފައި ބޮުޑ ގާނޫނީ ބާރުތަެކއް ދޭންވީފައި ހުރި ކަްނކަން ބެލުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހަދާކަމަށް ބުނާ ނުވަތަ ހިނގާހުރި 

ނޫނުއަސާސީން އުފައްދާަފއި ހުރި ތަންތަން އެބަހުރި. ޮއތް ޤާ މި ދާރާތައް،ހުރި އިގާނޫނީ ބާރު ނުވަތަ ތަޙުޤީޤީ ބާރު 

. އޭ.ސީ.ީސ ތަޙުޤީޤުކުރަން ފުުލހުން އެބައތިބިއިދާރާތައް އެބަހުރި. ކޮމިޝަންތައް އެބަހުރި. ޕީ.ޖީ އޮފީހެްއ އެބައޮތް. 

ެރއް އޮިތއްާޔ އެ މީހުންނަށް ދީގެން މިކަްނ މި ހުރިހާ ބަަޔކު މީހުން ލައްވާ އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ބާ .އެބައޮތް

ކުރުމުެގ ބޭނުމެއް ކޮަބއިތޯ؟. ދެން އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޝަނެއް ހަަދއިގެން ިމކަންކުރުވަްނވީ ނޫންހެއްޔޭ. އިތުުރ 

 މުޙައްމަދު ޙްމަސީهللا މެންބަރު ޢަބްދު އްޒަތްތެރިއި  ކުނު ދާިއރާގެދެތި ތާނގައި ކުރީގެ ފުަވއްމުލަކު  ،އަުޑއެހިން

ެވސް ލެވި. މިއަދު ވެސް  ައވަސް ޚިދުމަތޭ ިކޔަިއގެން ހަޭޅއް ،ެއކްސްޕްރެސް ސަރވިސްއޭ ރައީސަކަށް އިންނަަވއިގެން 

 ،ތެުދވެރިކަމެއް ނެތޭ ،މާަނއަކީ .ޓަރެއްއްނެތޭ އޮ  އިމާ. ދައްކާ ވާަހކަިއގަ. އެހެންވީންގެނައީ އަވަސް ޚިދުމަތު ތި މިމީ
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 އީ މިއަދު ވެސް އެކަން ޯގސްވާންވާނެ ނޫންތޯއޭ. މި  ،އެކަން ވެސް ގޯްސވި ނަމައިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތޭ. އެދުވަހު 

ހިނގާފައި ހުރި ކަންތައްަތއް  އިގާނޫނަކަށް ވެގެންާދއިރުަގއި އޭެގކުރީގަ  ބިލު އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ުސވާލު. ދެން މި

މަސްދުވަސް  އަހަރާއި ދެ 3 ުމގައިއެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަ .ނޫންތޯއޭލަން ނުޖެހެނީ ކީއްެވގެންހެއްޔޭ؟ ހަމަ ބަލަންވީބަ

ދި ަރއްޔިތުން އަ .ގެންދިޔަހި ރައްޔިތުން ތުހުމަތުކުރަމުންބޮޑެތި މަްއސަލަތައް ހުރި ކަމަށް ދިވެ ވީއިުރގައި ޮބޑެތި

އެ ބޭފުޅުްނ  ،މި ރާއްޖޭަގއި ހުރި ކޮމިޝަންތަކުން ނުވަތަ އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް ،ދިއުމުގެ ިއތުރުންންގެތުހުމަތުކުރަމުން

ަމއްސަލަ ެއ އޮތް  ގެ؛ މިސާލަކަްށ ޖީ.ެއމް.އާރުެގ މައްސަލަޓުތަުކަގިއ އެހެރީ ލިޔެފަ. ޖީ.އެމް.އާރު ދަވާފައި އޮތް ރިޕޯހައް

އެާތ  އިމުޅި ބިމާ .ހަމަެއކަނި އޮަޕރޭޝަންސް ބަޔަކަށް ދިނީކީ ެވސް ނޫނޭ ،ގަނޑު ހިްނގާލިިއރުގައި އެތަންބޮޑު ކަންތައް 

ނޫނުއަސާީސެގ  އެއްކޮށް ދޫކޮށްލިިއރުގައި މި ޤާހުރިހާ ކަމެއް އި،ބިމާ .ކާ އެްއކޮށްހުރިހާ އެއްޗަ  އި،ޓާތެލިތަށްހުރި 

 ،މި މަޖިލީހުން ،ދިވެހި ރައްޔިތުން އެްއވެްސ އިލްތިޒާމެއް އުފަލަންޖެހޭ ކަމެއް ނަމަ ،ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނާނެ 115

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެ ކޮންޓްރެކްެޓއް ނުފެނޭ.  ތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންވާނޭ. އަދި އަދަށް ދާންދެންދިވެހި ރައްޔި

ކަންތައްތަްއ އެ  އި ސިންގަޕޫުރގެ ޓަރަިއބިއުނަލްގައިގަ ޖީ.އެމް.އާރުގެ މައްަސލައި ،އިވުނީ ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑު 

 ފަރާތުން ގެއާބިޓްރޭޝަްނަގއި ސޮރީ. އާބިޓްރޭޝަްނގަިއ މައްސަލަ ބަލަމުންދިޔައިރުަގއި ޖީ.އެމް.އާރު  ދިޔައިރުަގއި،

 މިލިައނެއް ތޯްއޗެ ވަން. އެކަމަކު  130ށް ގޮުތގައި ިދެވހި ދައުލަތަ ހުށަހަޅާފައި ހުރި ލިޔެކިޔުްނތަކުން ދައްކާ

މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ. ބާކީ  78ގޮތުން  ިދވެހިރާއްޖޭެގ މާލިއްޔާ ދައްކާ ،ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކައުންޓުަތއް ދައްކާ

އެހެންވީމާ،  ބައިވަރޭ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ގޭ. މިކަހަލަ މައްސަލަތައްނޭނެވސް  ގޮތެއް ފައިސާއަށް ވީ

 ،މިދެންނެވިހެން ބަޔަކު މީހުންގެ ފަހަތުން ދުވުމަށްޓަކައި ހަދައިގެން ގެނައި ބިލަކީ ެއއްވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް 

ެވްސ  އި ިއ އަދި އޭެގ ކުީރގަމުަގޔާާރއްޖޭަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެިރކަ ރުަގއި މިރިކަމެްއ އޮތް ބިެލއް ނޫނޭ. އޭތެދުވެ

ތެދުވެރި ނިޔަެތއް ޮއވެގެން މިކަހަލަ ކަމެއް ކުރަން.  ،ކަމަށް ވާނަމަ ހަމަ ރަނގަޅު ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ބެލޭ އިހިނގާފަ

ކަަމކަށް އަުޅގަނޑަކަށް ގަބޫެލއް ނުކުެރވޭ  އެްއވެސް ކަހަލަ ތެދުވެރި ިނަޔތެއް އޮތް ، މީަގއިއެހެންނަމަވެސް

ކުރާނެ ދައުލަތުަގއި އެބަހުރި ތަޙުޤީޤުކުރާނެ މުއައްަސސާތައް. ދަޢުވާ  ތެރި ރައީސް. ދެން މިދަންނަވާހެން ދިވެހިއިްއޒަތް

ނޫނިއްޔާ މިހާރު މި ވާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ދީގެން ކުރާށޭ. އެހެންތަންތަނަށް އިތުރު ބާރެއް ބޭނުން މުއައްސަސާަތއް. އެ

މާނަެއްއ އެްއވެސް ވަރަކަށް ތެދުވެރިކަމެއް މިައކުންނެއް  ،މަ އިޚްލާޞްތެރިބިލު އޮތް ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ހަ

ޚަކުން ވަކި ތާރީަޚކަށް ޖަހާފައި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ގެނައިމަ އަުޅގަނޑަކަްށ ނުކުރެވުނޭ. މިދެންނެވި ގޮތަްށ ވަކި ތާރީ

ާގ ކަންތަްއތައް ެވސް ބަލަންވީނޫންތޯ. ކާރު ހިންއެްއވެސް ެތދުވެރިކަމެއް ހުރިހެނެއް. މިއަުދ މި ސަރު ހިއެއްނުޭވ މީަގއި

ެވގެން އިރުަގއި ގާނޫާނ ޚިލާފަށް ވަޒީރަކު ޢައްޔަންޮކށްފި. އެކަން ރިއަލައިޒް ވަރަކަށް ދުވަސް އައި މިސާލަކަށް މި ފަނަރަ

ހެންވީމާ، ެއއީ އަިދ ޓުަގއި ހުވާކުަރއްަވއިފި. އެަފއި އަނެްއކާެވސް ޖެހިގެން އައި މިނެެދއްވާބޭފުޅާ ލައްވާ ިއސްތިއުފާ އެ

ކަމެްއ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެނގޭަކށް ނެތް. މިސާލަކަށް ގާނޫނާ  ން ވީ ގެއްލުމެއް ެއއިރައްޔިތުންނަށް މާ ބޮޑު ދިވެހި
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މެްއ ވާކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްަފިއ ތެރެއިން ބަޔަކަށް ެގއްލު ގެޚިލާފަށް އައްޔަންކޮށްަފއި ހުރި ދުވަސްވަރު މިނިސްޓްރީ 

 ..އޮެވއްޖެްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ށްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދައަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުށީ ދެުކނު ދާއިރާ މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ބެހޭ ގޮތުން ދެތިން ނުކުާތއެއް ހަމަ ވަރަށް އަަވސްކޮްށ  ލާމި ބި  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ ެވސް

ނައި ސަބަބަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އަދި ބިލު ގެ ،ަޞދަށް، ބިލުގެ މަޤްފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. މި މަސައްކަތަށް

މި  ،ގޭ ެއއްަޗކީދުކުރަން. ައޅުގަނޑަށް އެނންަތއްތަކަށް ވެސް ައުޅގަނޑު ާތއީސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަބިލުން ހާ

ކޮމިޝަންތަކުގެ މަސަްއކަތްތަާކ ދޭތެރޭގައި ހުރަހަކަށް ވާހަަކ އަޅުގަނޑަށް ބޭނުމެއް ނެތޭ. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ މިއިން 

އެްއވެސް މަރެއްގެ ތަޙުޤީޤެްއ އައިސް އަުޅގަނޑާ ހަމައަށް ނުނިމޭނެކަން. އެއްވެސް ަފއިސާެއްއގެ ތަޙުޤީޤެއް އައިްސ 

 ، ދުނިޭޔގައި ނިމޭނެކަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ މައްސަަލއެއް ނެތް އުޫސލެއްގެ ގޮތުންއަޅުގަނޑާ ހަމައަށް ނު

ކޮމިޓީއަކަށް  ހަމަ އުސޫީލ ގޮތުން  ،ކަމަށް ވިއަސް. އެހެންނަމަވެސް ލެއްވިހާ ބާރެއް ލިބޭ ގޮތަށް މި ބިލު ފާސްވި

ލެވިދާނެ. ފުރަތަމަ ެއއަށް ވާހަކަދަްއކާ މިޓީަގއިދާއިރުަގއި ދެތިން ނުކުތާއެްއ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ކޮ

ވަނަ މާއްދާގެ )ގ( ދަުށން ލިބިދޭ ބާރެއްގެ ދަށުން  115އަސާސީގެ ޤާނޫނުއަށް ، ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ކަމަކީ

. މި ދެ އޮތީ ތަޙުީޤޤުކުރާ ދެ ކޮމިޝަން. ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ކޮމިޝަނާއި މަުރތަކާ ގުޅޭ ކޮމިޝަން އުފައްދަވާަފއި މި

މި ބިލު ވާްނޖެހޭނީ އެ ދެ ކޮމިޝަނަށް  ްއޔާ،ރާރަކުން އުފައްދަަވއިފި. އެެހންވެއްޖެމިޝަން މިހާރު ރިޔާސީ ގަކޮ

ނުމަށް ގެންނަ ދިރެއިން ހޯދައިދިނުމަށް، ނުލިބި ހުރި ބާރުތައް ގާނޫނުގެ ތެ ދިނުމަށްޓަކައި، ގާޫނނީ ބާރު ހޯދައިބާރުތައް 

 އެ ދެ ކޮމިޝަން ވެސް މިހާރު މި  ،ށް އެބަ ބަެއްއ މާއްދާތަކުން ފެނޭައޅުގަނޑުމެންނަ ،ނަމަވެސްބިލަކަށް. އެހެން

ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދިފައިާވ ދެ ކޮމިޝަން ކަމަށް ބަޔާންކުރެިވގެން ދިޔައިްއޔޭ ނުަވތަ ހަމަޖެހިގެން ދިޔައިއްޭޔ. 

ކުރައްވައިފި. އެ ދެ ރު ބޭނުންރު އެ އިޚްތިޔާވާނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހާ ކޮންމެވެސް އެްއގޮތަކަށް ދެްއތޯ މިކަން

އޮތީ އެ ދެ ކޮމިޝަން  ކުރައްަވއިފި. އެހެންވީމާ، އެ ނެރުއްވައިފި. ެއކަން އިުޢލާންކޮމިޝަން އުފައްދަަވއިފި. ގަާރރު

. ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަުތ އެ ދެ ކޮމިޝަނަށް އެބައޮތް. ބައެއް ކަހަލަ މަސައްކަތްތަްއ ކުރުމުގައި އެހެން ވަކިަވކި އުފެދިފަ

އޮތީ. އެހެންވީމާ،  ފޮުންއވާފައި މި ފައިކުރަްއވާގެންނަވަިއގެން ބިެލއް ތައްޔާރު ތަކެއް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަްށ ދެކިވަަޑއި ބާރު

ގޮތަްށ  ދާކޮމިޝަނަށް ދޭ އެއްެޗއް. އެ ދެ ކޮމިޝަން މީެގތެރެއަށް ގެނބިގެންމި ބިލު ވާންޖެހޭނީ އެ ބާރުތައް އެ ދެ 

ނޫނީ ވާނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން  އުަފއްާދ ެގންނުވާނެ. އެހެން އޮންނަ ގާނޫނަކަށް ވެ ލެވޭ ގޮތަށްނޫނީ މީގެތެރެއަށް ދަމައި
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 ؛ ަރއީްސ އުފެއްދެވި ދެ ކޮމިޝަނަށްމުޅިން އެހެން ހައިސިއްޔަތެްއ ލިބިގެންވާ ކޮމިޝަނަކަށް. އެ ދެ ހައިސިއްޔަތު

ެއ ކީ. އްދާ ކޮމިޝަނެއް ނޫން އެއީއުފަން ގަނޑަށް ފެންނަނީ. މީލިބިގެންވާ ހައިިސއްޔަތު ެއޮގތަށް ބާއްވަވަން އަޅު 

. އެހެްނވީމާ، ވެސް ކަނޑަައޅުއްަވއިދެްއވާފަ . އަދި މަސްއޫލިްއޔަތުގެ ދާއިރާއޮތީ އުފައްދަވާފަ މިހާރު އެކޮމިޝަން 

ެގ ނކަންނޭ ައޅައިދޭ ގާޫނނަކަށް ބޭްއވުންނޫަނކީ ހަމައެަކނި އެއަްށ ލިންކުމި ގާ ،އެގޮތަށް އެ ކޮމިޝަން ބާްއަވވާފައި

ކުރެވޭނެ ވާަހކަ. ރުކަމެއް. މީގައި އެބަހުިރ ހައްޔަ މު، ވަރަށް މުހިއކަމަކީ  ނެއްއަންމެ ރަނގަޅުވާނީ. ދެން އެ

ޓް ހިފެހެއްޓޭނެ ވާހަކަ. ތަޙުޤީެޤއް ން މަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަ. ޕާސްޕޯއަުމރު ހޯދޭނެ ވާހަކަ. ފުރުހާޒިރުކުރެވޭނެ ވާހަކަ. ޯކޓު

ތު އައެހެންމެ ޖިނާޢީ އިޖުރާއެބައޮތް ބުނެދީފަ. އަދި ހަމަ  ކަމެއް ކުރެވޭނެ ވާހަކަކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ ހުރިހާ 

ވެސް އެަބއޮތް  ކަމަށް ގާނޫނުގެ ދަށުން ތަޙުޤީޤީ އިާދރާތަކަށް ލިބިގެންވާ ހުރިހާ ާބރުތަކެއް މި ކޮމިޝަނަށް ލިިބގެންވާ

މި ގާނޫނުެގ ދަށުން މި  ،ނަްނވާނެ ނޫންހެއްޔޭ އްޔާ މި ގާޫނނުގައި ބު، އެހެންވެއްޖެ . އަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކައކީބުނެފަ

އެއްވެސް ހިސާބެްއަގއި މި  ކޮން ގާނޫނެއްގެ ދަށުންތޯ. މިއިންކުރާނީ މިސާލަކަށް ވެސް ބޭނުން އުޅޭ ބާރުތައް ލިބިދޭން

އަތުެގ ތަަކކަށްތޯ. މިސާލަކަށް ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުކުރާނީ ކޮން އިޖުރާން ނުބުނޭ މި ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުގާނޫނަކު

 ވެްސ، . މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުަގއިދާނީސް ބަލައިަގނެގެންކަން ކުރިއަށްކަން މި ކޮމިޝަނުން ވެގާނޫނުަގއިވާ އުސޫލުތައް 

އެކިެއިކ  ވެްސ، އިެވސް، ފުރުން މަނާކުރުމުގަްޓ ހިފެހެއްޓުމުގަިއ ެވސް، މީހުންގެ ޕާސްޕޯ މީހުން ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި

ެއކަހަލަ އެއްވެސް ތަފްސީލުތަެކއް މި  ،ގުޅޭގޮތުން ެވސް. އެހެންނަމަވެސް ހެއްކާ ،ވެސް ހޯދުންތައް ހޯދުމުގައި

، ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކަށް؛ ޖިނާޢީ ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަެއއް ނެތް. އަދި ތަފްސީލަށް ބަޔާންކުރަން އުނދަޫގވާ ނަމަ

ތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުްނ އަޢީ ިއޖުރާޖިނާ ދާފަިއވާ ތަޙުޤީޤީ އިާދރާތަކަށް؛ ސޮރީ!ތުެގ ގާނޫުނގެ ދަށުން އުފައްއައިޖުރާ

ބުާނ ބީދައިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ލިބިގެްނވެއޭތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް މި ކޮމިޝަނަށް ވެސް 

ތުގެ އަކަމެއް ކުރަމުންދާނީ ޖިނާޢީ އިޖުރާ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ހުރިހާ  ،ބުނެވިދާނެ

ރުން ނޭ. އޭތުތަެކއް ަކމަށް ބަލައިގަނެގެންއައެއީ އިޖްރާހަމަތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން،  ަތކާއިގާނޫނުަގއިވާ އުސޫލު

ކުރަނީ ހަމަ  މާކް މިނ، ޯއކޭ. މި ކޮމިޝަނުން ވެސް ބެންޗުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިސްނަިއަގންނަން ފަސޭހަވާނެ އާ

ންނާނީ. އެހެންވީމާ، އެ ކޮމިޝަނާ ގުޅޭ މަަސއްކަތްތަުކގަިއ ތެޭރގައި ކަންކަން ހު އަތުގެ ގާނޫނަށްަކން. އޭގެޖިނާޢީ އިޖުރާ

މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ކަން ހިނގާނީ ިކހިނެއްކަން ބަލަިއގަންނަން.  އެ ،އުޅޭ މީހުންނަށް ވެްސ ވަރަްށ ފަސޭހަވާނެ

ވާހަަކ   މިވެސް އަޅުގަނޑު ،ވިސްނަިއގަންނަން. އެހެން ބައެްއ ބޭފުޅުން ެވސް ެއކި ޮގތްގޮތަށް ފާހަގަކުަރްއވައިފި

ލުހުންގެ ފު . ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ؛ކޮށްލަން ބޭނުންވޭޝަންނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ މެން

ައާސސީން އުފައްދަވާަފއިވާ ުމއަްއސަސާެއއް. ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ މައިގަނޑު މަްސއޫލިއްޔަުތެގ މުއައްސަާސއަކީ ޤާނޫނު

އަސާސީން އުފައްަދވާފަިއވާ ؛ ޤާނޫނު . އޭ.ސީ.ސީބަޔާންޮކށްފަ ަގއިއަސާސީވެސް އޮންނަނީ ޤާނޫނުދާއިރާ 

. އެހެންވީާމ، ެވސް ބަޔާންކޮށްދީފައި އޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއިމުއައްސަާސއެއް. މަިއގަނުޑ މަސްއޫލިއްޔަތު 
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ތަޙުޤީޤީ ކޮމިޝަނެްއ  ؛އަށް ލިބިދޭމުެގ ާބރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޙުީޤޤީ އިދާރާެއއް އުފެއްދު ،އަޅުގަނޑުެގ ވާހަކަައކީ

ޭއގެ ދަށުން  ،ތެދެއް. އެެހންނަމަވެސް .އަސާސީންބިދެނީ ޤާނޫނު ލިރިއްޔާއަށްއުފެއްދުމުގެ ބާރު ރައީސުްލޖުމްހޫ

އަސާސީްނ ނޫނަކުން ކިހިނެއްހެއްޔޭ ޤާނޫނުވުރެ ދަށުން އަންނަ ގާ އަސާސީއަށްއްދާފަިއވާ ކޮމިޝަނަކަށް ޤާނޫނުއުފަ

 ފެށިގެން މިވެނި ތާރީޚަކުން ،ަރއިޑްކުރާނީ. މިހާރު މީގައި ެއބައޮތް ތަނެއްަގއި ބުނެފައިވަހުރި ބާރުތަކެއް އޯ ދީފައި

އެއިްނ  ،ބުނަނީ ށް މިހިރަ ޒާތުގެ މައްސަލަަތކޭ ކިޔާަފއި މައްސަލަތަުކގެ ލިސްޓެއް ދީފައި މިމިވެނި ތާރީޚަކާ ހިސާބަ

، ޕްރައިމަީރ ދާނީ އޮޓޮމެޓިކުްނ ޖަމާވެގެންާވނަމަ އެކަންކަމުގެ އަސާީސ އިޚްތިޞާޞް ކަމަށް ކަމެއް ައއިސްފި

، ގޮތަަކށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑަނާޅާާހ ހިނދަކު. ޭއގެ މާނަައކީ ސްޓިކްޝަން ލިިބގެންދާނީ ކޮމިޝަނަށޭ. އެހެންޖުޑި

މެއް ނުބެލޭނޭ. ކަ  ގުޅޭވެސް އެ ަމުއޟޫޢާ އަކަށް ދެން ނުބެލޭނޭ. އޭ.ސީ.ސީ ކަމެއް  ގުޅޭ  ފުލުހަކަށް ވެސް އެ މައުޟޫޢާ 

ނީ ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުވެގެންދަ . އޮޓޯއިން އެކަމެއް ނުބެލޭނޭ  ގުޅޭވެސް އެ މައުޟޫޢާ ހެން އިދާރާއަކަށްއެ

ދާއިާރއަކުން އިމި މައްސަލައިގެ ަވކި ބައެއް މިވެނި  .އޯކޭ ނ،ކޮމިޝަނަށް. ކޮމިޝަނުން ދެން ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ އާ

ބަލާށޭ. އެހެން ނުބުނާހާ  ކަލޭމެން އެއްޮކށް ،ނަމެން ނުބަލާނަމޭނުވަތަ ެއވެނި ކަެމްއ ބަލަން ނުވަތަ ތިމަން ،ބަލަން

ނީ ތަންކޮެޅއް ކޮމިޝަނަށް. އެއީ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ދެވެ ޖަމާވަނީ މި މި އިން ހުރިހާ ކަމެއް ައއިސްހިނދަކު އޮޓޯ

ަވކި  ،މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ނޫނުއަސާސީން މަްސޫއލިއްޔަތުތަެކއް އުފައްދާަފއި ޮއތްދުރަށްހެން ޤާނޫނުއަސާސީއާ. އެއީ ޤާ

ތެރޭަގއި އުެޅވޭެނ ކަމަށް ަވންޏާ އޭގެ އަސާސީން ހަާވލުކޮށްފައި ޮއވެއްޖެއެއް އުފައްދާފައި އެއަށް ޤާނޫނުމުއައްސަސާ 

 ކަންނޭގެ އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭނީ. އަދި ބައެއް ކަންަތއްތައް އެަބހުރި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުން  ކޮންމެވެސް ގޮެތއް

ސް، އޭ.ސީ.ސއާ ުގޅިގެްނ ށް ެވސް. ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ވިޔަ ގޮތަ ޖޮއިންޓް އިންެވސްޓިގޭޝަން ހެދޭ ކަމަށް ވަންޏާ

އި ނުވަތަ ވާެއއް އުފުލުމުގަ ގެ މަްއޗަށް ދަޢުސް. ުސވާލަކީ މީހެއްއެއް އިާދރާތަކާ ގުިޅގެން ވިޔަ އެހެން ބަ ވިޔަްސ،

ކިހާވަެރްއގެ ގާޫނނީ ހައިސިްއޔަތެއްތޯ ލިބިދެނީ  ،ގެ ދައުރެއްތޯކުރުމުގަިއ ކިހާވަެރއް މީހެއްގެ މަްއޗަށް ދަޢުާވއެްއ ސާބިތު

ނަ. އިސް އުފެދިގެން އަންފަހަކަށްއަ ޖޮއިންޓް އިންެވސްޓިގޭޝަނަށް. މިއީ އާ އޭިރާއއެއް އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި

ންނަށް ހީވަނީ ފުލުހުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެ ެއއް ހަދައިގެން.އޯ.ޔޫ ވެސް އެމް ާއ ގުޅިގެންއެއީ ފުލުހުންނާއި އޭ.ސީ.ސީ

ަބއި މީހުން  ގެ ިރކްއެްސޓަކަށް. އެކަމަކު ދެ، އޭ.ސީ.ސީގެ ާދއިރާގެ ސީ ގެ އޭ.ސީ.ނއިސްެވ ތަޙުޤީޤުތަކެއް ކުރޭ ަކންނޭ

ކުރަން ހުށަހެޅީމާ، ދިފާޢީ ވަކީލުން ދައްާކ ލަ ދަޢުވާގެ ފަރާތުން މަްއސަރާއިުރަގއި ޕީ.ޖީކުގުިޅގެން މަސައްކަތް 

ނުވަތަ އޭ.ސީ.ސީން  ހޭފުލުހުންކޮށްފައިވާ ތަޙުޤީެޤއްިމއީ ވަނީ  ކަމަކަށް ރު ޗެލެންުޖކުރާ ެއއްވާހަކަތަކަށް ބަާލއި

ވާ ތަޙުޤީެޤއްހޭ. ކިިހނެއްހޭ މި ދެބައި މީހުން ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤުކުރަނީ؟ މި ޖޮއިންޓް އިންވެްސޓިގޭޝަުނގެ ކޮށްފައި

ވޭތޯ އަުޅގަނޑުމެން މަސަްއަކތްކުރަމުންދާ ކަމެއް. ޑްރަގު ކޮންސެޕްޓަކީ ައޅުގަނޑުމެްނެގ ތެރޭގައި އަލަށް ތަޢާރަފުކުރެ 

ގާނޫނުަގއި ައޅުގަނޑަްށ ހީަވނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ެއކަން ޮއވޭ ކަންނޭނގެ. މިަކހަލަ މައިގަނޑު ނުކުތާަތކެއް 

 ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ. ަވގުުތ ވެސް ހަމަވާތީއާ އެްއކޮށް ދެން އަޅުގަނޑު ނިންމާލަން.
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 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ސައިނަށް.ޙުމިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ވިލިނގިީލ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު 

 

 ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޚިޔާނާތްތެރިވުމުެގ މައްސަލަތަކާިއ، ގޮތްނޭނގޭ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ދައުލަުތގެ ފައިާސާއއި މުދަލަށް 

މަރުގެ މައްސަލަތަްއ ބެލުމުގެ ބިލު، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާފަިއވާތީ، ައލިފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

ހެންނަމަވެސް، މި މެންބަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެ

ބިލުގައި ހަމަ އަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ އިޞްލާޙުކޮށްލަންޖެހޭ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަންތައްތަެކއް ެވސް 

އެބަހުރިކަން ފާހަގަކުރަން. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިްނ، ދިވެހިރާއްޭޖގައި ނިމިގެންިދޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި 

ޖުމްހޫރިއްާޔ ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބުކޮށް ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ވަުމންދިޔަ ވަޢުދުތަުކގެ ތެރޭަގއި މިއަދުގެ ރަީއސުލް

ވަރަށް މުހިއްމު ވަޢުދެްއ؛ ަދއުލަތުގެ ތެޭރގައި ހިނގަމުންދިޔަ ޚިޔާނާތާއި ޮބޑެތި ކޮރަްޕޝަނުގެ މައްސަލަަތއް ބަލަިއ، 

ކަމަށް.  ޓަކައި އެމަނިކުފާނު  މަަސއްކަތްޕުޅު ކުރަްއވާނެރިަކވަރކުުރމަށް އަދި ދައުލަތަށް ލިބެމުންދިޔަ މާލީ ގެއްލުންތައް 

އެތަެކއް ުޒވާނުން، ރައްޔިތުން މަގުމަްއޗަށް އެތަކެއް ތެރޭގައި ދިވެހިާރްއޖޭގެ ގެ އަހަރު 5އަދި ޚާއްޞަކޮށް ނިމިދިޔަ 

ބެހޭ   ފާހަގަކުރަން. މި ރާއްޖޭގައި މިކަމާ އެކީަގއިގި ެގއްލިފައިާވކަން އަުޅގަނޑުމެން ހިތާމަޔާކަތިލައި، ވީނުީވއެއް ނޭނ

ނުން ވެްސ ހަމަޔަޤީ ،ވީނުީވއެއް ނޭނގި ،ގޮުތގައި މިކަންަތއްތައް ތަޙުޤީޤުނުކުރެވި އެކަީށެގންވާޤީޤީ އިދާރާތަކުން ތަޙު

މެން މި ވެސް. އަުޅގަނޑު އަދި އަދަށް ދާންދެން  ވަނީ އެތަެކއް ސުވާލުތަެކއް ކުރިމަިތވެފައި މި  ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ

މި ރާއްޖޭގައި ޮބޑެިތ  ،އެކީަގއި ފާހަގަުކރަން ހަމަ ހިތާމަޔާ ކަންކަން ހިނަގމުންދާއިރު، އަުޅގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭަގއި

، ބޮޑެތި ިޚޔާނަތްތަކަށް އެކަީށގެންވާ މިންވަެރްއގައި އިފޭުރމާ ،ޖަރީމާތަކާއި، ބޮޑެތި ކުށްތަާކއި، ބޮޑެތި ަވއްކަމާއި 

ތަޙުޤީީޤ އިދާރާތައް ބަިލކަށިެވ، ތަުޙޤީޤީ އިދާރާތަުކގެ މަްއޗަށް  ،ތްތަކުން އަަޅއިނުލެވި ބެހޭ ފަރާ ދައުލަތުގެ ކަމާ

ވަނީ ފެއިލްވެފަ.  ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަުރގަދަުވމުގެ ސަބަބުން މި ރާއްޖޭގެ ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާަތއް މި

އްޖޭެގ ޖުޑިޝަރީ. އަުޅގަނޑުމެން ކަމެއްގެ ައސްލަކީ ވެސް ިދވެހިރާ ހާމި ހުރި ،ފަދަިއން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

އަޅުގަނޑުމެން އަުތގަިއ  ތޯ މި ރާްއޖޭގައި މި ހާލަތު އަންނަންވީ؟ކެރިގެން މި ވާހަކަ ދައްކަްނ އެބަޖެހޭ. ކީއްވެ

ނޫނުތައް. ފަހުގެ ބޮޑެތި ގާއެންމެ ޒަމާނީ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް. އަުޅގަނޑުެމން އަތުގައި އެަބއޮތް އެންެމ  ،އެބައޮތް

ގޮތުން ފަނޑިޔާރުން ސިޔާސީ ބާރުވެރިކަމުެގ  ސިޔާސީ ،މައްސަލައަކީ އުޅެނީ؟ ޙައްލުނުކުެރވިގެްނ މި ކޮންކަމެއްތޯ

ގޮުތގައި ދައުލަުތގެ ބާރު ބޭނުންކުރުން. މިކަންކަން ހުއްޓުވަން އެބަޖެހޭ. މީގެ އެންމެ ބޮޑެތި  ނާޖާއިޒު ،ތެރެއަށް ވަދެ

ްނތަން ރޯވަމުން، ތަންތަން ގޮއްވަމުން، ބޮޑެތި ބޭންކުަތްއ . ތައިވިލިނގިީލގަ ދަނީ ގއ. ކަންކަން ފެންނަމުން އެ
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ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެިރކަން  ތޯ މުޖުތަމަޢަށްކީްއވެ ؟ކޮބައިތޯ މީގައި އަސްަލކީ . ކޮބައިތޯ؟ދަނީ ފަޅަމުން މި

ލާޙުވާން އެބަޖެހޭ. މަދު އުތެރިކަމެްއ ނެތް. ޖުޑިޝަރީ އިޞްމިއަދު ރައްިޔތުންނަށް ރައްކަ ؟ނުލިބެންވީ

ވަކި ބަެއއްެގ  ،ދަނީ ޚަރާބުވަމުން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ާބރުކެނޑިފައި ދައުލަތް މި  ޔާރުންތަކެްއގެ ސަބަބުން މުޅިފަނޑި

ނޫނީ އިމުެގ ތެރޭން އުފެދިފައި ހުރި މުއަްއސަސާތަުކެގ މި ދައުލަތުގެ ޤާނޫނުއަާސސީާއއި ގާބާރާއި ނުފޫޒުެގ ސަބަބުން 

ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެސް ިމ  ،ގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ޮގވައިލަން، އަޅު. އެެހންވީމާވަނީ ކެނޑިފަ ބާރު މި

ދާ ދަުލވެ، މި ާރއްޖޭެގ ހިނގަމުންނޫނަކަށް ބަށްފަހު، ވީހާވެްސ ައވަހަކަށް މި ގާބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަ

 މި ކަންތައްތަކަށް ނިމުމެއް ެގންނަން އެބަޖެހޭ...

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

އްޒަތްތެިރ އި 4ޓު. ނެމި 4 އޮތީ ހިސާބަށް އައިއިރުގައި މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްުކމަށް ޕީ.ޕީ.އެމަށް ބާކީ އާދެ! މިހާ

 މެންބަރު އްޒަތްތެރިމެންބަރުން އެދިވަޑަިއގަންނަވާަފއި އެބައޮތް. ލިސްުޓގެ އެންމެ ކުރީގައި ވަނީ ނައިފަރު ދާިއރާގެ އި 

 އަރުވަން. ތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއިްއޒަ އަޙްމަދު ޝިޔާމް. އެހެންކަމުން،

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ހެޅިފައި އޮތް މި މަޖިލީހަށް ހުށަ ބުނެ ކަމަށް  `. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ސަުރާކރުގެ ފަރާތުން

، ތުގެ ފައިސާާއއި މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ މައްސަލަތަާކއިލް އަުޅގަނުޑ ކިޔައިލާނަން. ދައުލަބިލުގެ ޓައިޓު

ތް ބިެލްއ ބޫލެއް ނުކުރަން މިއީ ސަުރކާރުން އަިއއްސަ އޮއަުޅގަނޑު ގަ ނޭނގޭ މަރުގެ މަްއސަލަތައް ބެލުމުގެ ބިލު.ގޮތް

ން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަކި ޕާޓީއަކު ސަރުކާރު ކޯލިޝަން އީމި ،ބޫލުކުަރނީކަމަކަށް. އަޅުގަނޑު ގަ

ގަބޫލެއް ނުކުރަން. މިއިން  ކަހަލަ އިްޚލާޞްތެރިކަމެއް މީގައި އޮްތ ބިލެއް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު  ެއްއވެސް ،އޮތް

ލްއަށް އަުޅގަނޑު ސަޕޯޓުކުރަން، އަޅުގަނޑު ސް ދެންނެވިހެން މި ބިލުގެ ޓައިޓުއަުޅގަނޑު ުކރިން ވެ ؛ސިލުކުރަންހާ

ޞަދު އަޅުގަނޑަކަށް ާތއީދެއް ނުކުރެޭވ. ތަޢާރަފު ، މި ބިލުގެ މަސްދަރާއި މަޤްންނަމަވެސް ތާއީދުކުރަން. އެހެ

 2018ނޮވެންބަރު  17ން ފެށިގެން އި 2012ޖަނަވަރީ  1ކިޔައިާލއިރު، ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ 

ންނަށް ހޯދައިދޭންތޯ އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދުެގ ފެއް ރައްޔިތުއް ނެތް ދެއްތޯ؟ ކޮންކަހަލަ އިންސާއިޚްލާޞްތެިރކަމެ ؛ށްއަ

ފުވެރި ވެރިކަމެްއ ވަޑަިއގަތީ ރަްއޔިތުންނަށް އިންސާ . އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއިނގޭތޯ ސަރުކާރާ ސުވާލުކޮށްލަން

ލަ ހުރި އަމިއްއެ ބޭފުޅުންގެ  ،ފެންނަނީ އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި ،ކޮށްދެއްވާނަމޭ ވިދާުޅވެފަ. އެހެންނަމަވެސް

ފެންނަނީ. ދެން  ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ގެންދަވާަރްއވަމުންޓަކައި މަަސއްކަތްކުަމށްމާޔަތްކުރުމަސްލަޙަތުތަކެއް ހި

 5ތިއްބަވާ  ދެނީ. މި ކޮމިޝަނުގައި ކޮމިޝަނެއް އުފައްަދވާ ވާހަކަ. އިންތިހާއަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް މި ކޮމިޝަނަށް މި 
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މެއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންަނކަށް ނެތް. އެ ބޭފުޅުންގެ ކޮލިޓީއަކީ ކޮބަިއކަމެއް ވެްސ ކީ ކޮބައިކަތަމެންބަރުންގެ ޝަރު

ޮގތުން އުފެދިފައި ހުރި ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ދީފައި ހުރި  ނޫނީގާ ހިރާއްޖޭގައިއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ. ދިވެ

 ކަމެްއ ހަދަން މި ކިހިނެއްނޭނެގ  ނަޑކަށްވުރެ ބޮޑެތި ބާރުަތއް މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން އެބަވޭ. އަުޅގަ ބާރުތަކަށް

ހިމެނޭ އެހެން ޕާޓީތަކަށް އަދި މި ބިލުގެ ަވސް ނުދުވަނީހެން. ޤާސިމް  ނޑަށް ހީވަނީ ކޯލިޝަނުަގއިއުޅެނީ. އަުޅގަ

އިބްރާހީމަށް ވެސް ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ބިލެއް. ރައީސް ަމއުމޫނަށް ވެސް ވަރަށް ނުރަްއކާތެރި ބިލެއް މި ބިލަކީ. މި 

މެްއ ނެްތ އިޚްލާޞްތެރިކަ ހެންދަންަނވާ އީ މިއަދާލަތު ޕާޓީއަށް ވެްސ ވަރަށް ނުަރއްކާތެރި ބިެލއް. މި ބިލަކީ މި ،ބިލަކީ

އިހަށްރޭ  ،ގޮުތަގއި ައޅުގަނޑު ާފހަގަކުރަނީ މި ބިލު. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެބިލެކޭ. މިއީ ސިޔާސީ ބިލެއްެގ 

ާދއިރާއަށް ކުރިމަތިލާނެ  87ގެ މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށް ޮއތް ރައްޔިތުން ،ާރއަށްދާއި 87އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަޤއުމީ މަޖިލީހުގަިއ 

ކަމަށް އެ ނިންމީ. އެއީ ޖޯކަކަށް އެ މީހުން ނިންމި ނިންމުމެއް ނޫން. ކޯލިޝަން ރޫޅާލުމަށްޓަކައި މަސައްކަްތކުރަމުން 

ތަމަ ކަރުދާްސ މި ކަރުދާހަކީ. އެހެންވީމާ، މި ދަނީ. ކޯލިޝަން ރޫޅާލުަމށްޓަކައި ަރއްޔިތުން މަޖިލީހަްށ ގެެނވުނު ފުރަ

ކޯލިޝަންަގއި ހިމެނޭ އެހެން ޕާޓީތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިްސނަންޖެހޭ ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަނީ. މީީކ 

ށްޓަކަިއ އެްއވެސް ހާލެްއގައި ރަްއޔިުތންނަށް އިންސާފުވެރި ކަންތަްއތަކެއް ނުވަތަ އިންސާފުން ަކންތައްތައް ކޮށްދިނުމަ

ވާހަކަެއއް މި ބިލުގައި ހިމެނުނެއް ކަމަކު މި  2ގެނެވިަފއި އޮތް ބިލެއްގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުުކރަން. 

ވަނަ އަހަުރ  2019ބިލަކީ މިއީ ސިޔާސީ ބިލެއް. މި ބިލުން މި ކޮމިޝަނަށް އެބަ ބާރުލިބިދޭ، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 

ންތިޚާބުަގއި ވާދަކުރާ ހުރިާހ ކެނޑިޭޑޓުން ހައްޔަުރކުރުމުެގ ބާރު ވެްސ މި ބިލުން މި އޮންނަ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ އި

ކޮމިޝަނަށް އެބަލިބޭ. މި ކޮމިޝަންގެ އެންމެ އިސް ފަރާަތކީ، ރާއްޭޖގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

ކުރަން ާރވަިއގެްނ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިކަެމއް ޞާލިޙް. އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭފުެޅއް. އެހެންވީމާ، އެމް.ޑީ.ޕީން ވެރިކަމެްއ 

ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރަުމންދާ ތަން އަޅުގަނޑަްށ މި ބިލުން ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލަކީ މިއީ ދިވެހިާރއްޖެއަްށ 

ބިލެއް. ެއއީ  ނުރައްކާތެރި ބިލެްއ. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އިްނވެސްުޓކޮށްގެްނ ތިބި އިންވެްސޓަރުންނަށް ެވސް ނުރައްކާތެރި 

މެންބަރުން  5މިހެން މި ދެންނެވީ ދިވެހިރާްއޖެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މި ބިުލގެ ނުރަްއކާތެރިކަމަީކ، މި ކޮިމޝަނުގެ މި 

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެްއގައި ެއކައުންޓުތަކަްށ އެބަ އެކްެސްސވެވޭ. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ހެދިފައި ހުރި ކުންފުނިތަާކއި އެ 

ންޓުތަކަްށ މި ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވެްއޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެްކސެސް އެބަލިބޭ. އެހެންެވއްޖެ ކުންފުނިތަކުގެ ެއކައު

ނަމަ، މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު ިވޔަފާރިކުރަމުންދާ ބޭރުގެ އިންެވސްޓަރުްނނާއި އަދި ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

 ފާހަގަކުެރވެނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހަަމ ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ބިލެްއގެ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑަށް

 އެްއގޮތަކަްށވެސް މި ބިލުގެ ަމޤްޞަދަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ދޫ ދާއިރާގެ ސިކުންތު. އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން އަޅުގަނޑު، ވެލި 41އާދެ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް އޮތީ 

 ިސކުންތު. 44ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا ބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުވެލި

ލަކީ؛ ބިކަައކީ މި އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭުނންވާ ވާހަ 

ގެ ރުމިއީ ސަރުކާ ޅޭ. މިއީ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އިހުތިޖާޖު ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.މި ބިލާ އަޅުގަނޑު ހަމަ ސީދާ ދެކޮ

ންވީމާ، ލަކީ. އެހެބިމި ބާރުގަދަކޮށް، ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމެްއ ކުރުމަށްޓަަކއި ަސރުކާރުން ގެނެްސގެން ުއޅޭ ިބލެއް މި 

ރުތަްއ ބާށްަޓކަިއ ީއ އަނިާޔވެިރކަން އިސްކުރުމައެްއވެސް ގޮެތއްަގއި މި ބިލަީކ ފާސްެވގެން ެވސް ވާނެ ބިެލއް ނޫން. މި

ންނަށް؛ ޚާއްޞަ ބޭފުެޅއް މެދުވެރިކޮށް މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތު 5ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މުށުެތރެއަށް ލައި، ވަކި 

ވެިރވުމަްށ ޔާން އަނިގޮތެްއގަިއ ާޓގެޓް ިސޔާސީ ަފރާތްތަކަކަށް ވޭތުވެދިަޔ ސަރުާކރުގެ ިސޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ާޓގެޓުކޮްށގެ

ކަ ހަމަ ނުކުރާ ވާހަޓަކައި ެއކުލަަވއިލަން މަސަްއކަތްކުރާ ބިލެއް މި ބިލަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ބިލަށް ތާއީދު

 ދަންނަވާލަމުން ދެން ވަގުތު ެވސް ނެތީމާ އަޅުގަނޑު ހަމަ ުކރުކޮށްލާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިހާ ހުތިއްބެވި  ހަކަފުޅުދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގެން ތިއްބެިވ، މި ވަގުުތ ފްލޯގައިއާދެ، މިހާހިސާބުން މި ބިލަށް ވާ

 ހަމަވެފަ. އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމުނީ. އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ ކަނަޑއެޅިފަިއާވ ަވގުތު ވަނީ

 ޔާ އަުޅގަނޑު މައްސަލައެއް ވެއްެޖއްއެހެންކަމުން، ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް، މި ނޫން އެހެން 

 ފުރުޞައަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

މި މައްސަލައިަގއި ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް ައޅުގަނޑު މި ނަގަނީ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ނިޒާީމ 

ސަލަެއއް މި ނެީގ، މިފަަދ މައްސަލަެއްއގައި އަުޅގަނުޑ ފްލޯގެ ތެރޭަގއި ނެތި އެހެން ބޭފުޅަކު ދެްއކެިވ ވާހަަކއެއް މައް

އަޅުގަނޑަށް ކޯޑުކޮށްފަ. މިއީ ވަރަށް ދެަރ  ތަުކގައި މިހާރު ެއ ޖަހަމުންދަނީ،އަޅުގަނޑުގެ ނަުމގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސް

ނަމުަގިއ  ގެންބަރުންގެ ވާހަކަ ޖަހަންޖެހޭނީ ރަނގަޅަށް ބަލައި ސާުފކޮށްފަ. އަުޅގަނޑު ކަމެއް. ނޫސްތަުކަގއި މަޖިލީހުގެ މެ
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ވަކި  އިއަުޅގަނޑު މިވެނިހެން ފްލޯގައި ބުނެފިއޭ ކިޔާފަ. ކުރީގަ  ،އެބައޮތް ޚަބަރެއް އިގައި މިހާރު ޖަހާފަވީ.އެފް.ޕީ 

 ނުދައްކަން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.. އަޅުގަނޑު މިތާނގައި އެ ވާަހކަެއއް މައްސަލަތަކެއް ބަލަންޖެހޭނޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިންެޓއް ވިދާުޅވި ޕޮ ތަނުގައި ހިނގަމުންދާ ކަމަކާ ގުޅިގެން އީ މިނޫން. ތި މައްސަލައެއް ްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމީއި

ިރ ތެހާ ިއއްޒަތްވަަޑއިެގންނެވި ހުރިައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތަށް އެދި  ،ުނކުރެވޭ. އެހެންކަމުން ކަމަކަށް ގަބޫލެއް

ބިލު  މަށް ވިދާޅުވު، ދެން އޮތީ މި ބިލުގެ ފަހުބަސްނިމިގެން އެ ދިޔަީއ. އެހެްނކަމުން މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި

ށް ދާޅުވުމަބަސް ވި، އަޅުަގނޑު ފަހުހުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތެއް އެރުވުމުން. އެހެންކަމުން

ނެޓުެގ މި 5 ،ށްރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަިއއްޒަތްތެ ދާއިރާގެ ، އަލިފުށީރުޞަތު މި އަރުނީފު

 ފުރުޞަތެއް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: ލިފުށީއަ

ިއ ޚިޔާނާެތއް ވެފަ ،ހުރި ނެތް ގޮތެއް އިލަތުގެ ފައިާސ އަދި މުދާ ވެފަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ދައުޝުކުރިއްޔާ

އްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްލާނަން. ދެން އެ ސުވާުލގެ ަޖވާބު ރައީ އެ  ؛ލަން ނޭދޭނީ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ހުރިތޯ ބަ

ގޮްތ ހޯދަން ނޭދޭނެ  އޮތް  އިހިނގާފަ  ؛ނުބައި  ،ތިބި މީސްމީހުންގެ ތަޙްޤީޤު ރަނގަޅު އި ިގ މަރުވެފަނއެއާެއކު ނޭހަމަ

 ން އިނޭގތޯ. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ުޅގަނޑު ަރއްިޔތުންނަށް ދޫކޮށްލާނަވެސް އަ ގެ ަޖވާބުއެ ުސވާލު  ؛ކަކީފަރާތްތަ

، ޚިޔާލުތަކެްއ ދެްއވާފަިއވީތީ. އަދާކުރަން މިތާނަގއި ވަރަްށ މިނިވަންކަމާެއކު މި ބިލަށް ގިނަ މެންބަރުން ބަހުސްކޮށް

އަހަރުެގ ވެިރކަމެްއ  7ކުީރގަިއ ނަވާލަން ބޭނުން. މީގެިދ ދަންބަސް ުބނުމުގައި ުސވާލެްއ އައަޅުގަނޑު ހަމަ ފަހު

 ޤީޤުތައް ނުހިންގެވީ ީކްއވެބާއޭ؟މިފަދަ ތަޙް ،ގައި ވެރިކަންކުރުމަށްފަހު. ދިަޔ ދުވަސްވަރު  2008ހިނގައްޖެ އެމް.ޑީ.ޕީ 

ން . ނުޙައްޤުއްވި ބޭނުންވާ ަވނި ޚާއްޞަ ކަންތައްަތކެްއ ތަޙްޤީޤުކުރެ ލިބުނު. އެކަން ކުރަން ފުރުޞަތު ވެސް

ޕްރީމް ކޯޓުން ސާބިތުވެގެްނ ވެްސ ހިނަގްއޖެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ތަކެއް ިއއްިވކަން ދާިދ ފަހުން ސުޙުކުމް

، ގޮުތގަިއ ކުރަންއުޅޭ ކަމަކަށް ވީތީ  އި ޙައްޤުދެކޭގޮުތގައި މިހާރު މި ކުރަންއުޅޭ ކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެްނ އިންސާފާ

މު ވެްސ ރައްޔިތުންނެއް. އަޅުގަނޑު ހަމަގައި ނޫން ދިވެހި އެއީ ބަލަިއގަންނާނެ ކަމެއް ހަދާނެ މީހުން ތިބޭނެ.ދެކޮޅު

 ،އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުންތައް  ންކޮމިީޓ މަރުޙަލާގައި މިތާނގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބަލައެއް ނުގަންނަން.

އަށް ަގއި އިތުރަށް ިމއަށް ގެންނަންޖެހޭ މިނޫންނަމަ އެ ޚިޔާލު ފާޅުުކރެއްވި ިޚޔާލުފާޅުކުެރއްވުންަތކުގެ އަލީ

ގެންނަންޖެހުނު  ނޫން. ހަދާ ަކމެއްއް ގެަނުއމަކީ އަުޅގަނޑު ދެޮކޅުބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަ ގެންނަންޖެހޭ، މި
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ެގ މި ބިލު ފޮނުވުމަށް ބަލައިގަތުމަްށ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ،އިޞްލާޙެއް ގެެނއްސަ ވެސް ކޮމިޓީއަށް މި މަްއސަލަ

 ބިލަށް ވޯޓުދެއްވުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ، މިއަރިހުން ވަރަށް އިޙްތިރާމާއި އާދޭހާއެކު އަުޅގަނޑު އެދެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޓުގޭ ވޯނެގަތުމަށް އާދެ، މިހާހިސާބުން މި ބިލުގެ އިބުތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިމުނީ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައި

ންނަވަން. ކަމުގައި ދަބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީމި  ، ނަގާ ަގޑީަގއި. އެހެންކަމުންނެގުން އޮންނާނީ މިއަދުގެ ވޯޓު 

 ގެ 7.2؛ 7.2  ނަންބަރަށް. އެ ނަންބަރަކީޖެހިގެން އޮތް އި މިހާރު ދެން އަޅުގަނޑު މި ބަލަނީ މިއަދުގެ އެޖެންޑާގަ

 ރިފާޢު هللا ދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބް ،ވަނީ ދަށުން އެޖެންޑާގައި ހުށަހެިޅފައި މި

 ރަތަމަ ބިލުގެ ފުގެަނއުމުެގ ބިލު. މިޤާނޫނުައސާސީއަށް އިޞްލާޙުިދވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ވަަނ  12ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2018 ،ގައި ބޭްއުވނު 2018ބަރު ނޮވެން 26ކިޔުން އިްއވާފަިއވަނީ 

هللا ބްދުންބަރު ޢަޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވައިެދއްވާނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެ

 ރިފާޢު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން.

 

 ން:ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މި އަހަރުގެ  ،ނޫނުއަސާީސއަށް އިޞްލާޙެއް މި ހުށަހަޅާލަނީރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަނޑު ޤާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

އީސް އެންމެ ބޮުޑ ވަޢުދަކަށް ނުވަތަ ރަ ގެމިއަދުގެ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭްނގެ ތެރޭަގއިރިޔާސީ އި

 ދިަޔއީ ރާއްޭޖގެ، ުޙއްޖަތެްއގެ ގޮުތަގއި ދައްކަމުންމެ ބޮޑު ސަބަބެއްެގ ގޮތުަގއިޖެހޭ އެންނުދޭންޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ވޯޓު

 ހުޅުވިގެންދާނެ ފަދަ ގޮތަކަްށ ތެރެއިން ގެނޫނުއަސާސީ ބިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މިލްކުކުރެވޭނެ ފަދަ ފުރުޞަތުތަކެއް ޤާ

ބޭފުޅުންނަށް މިއަދާ  އެ ،ގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީެގނައި މައްސަލަ. އެހެންވީމާ، މި ކަން އަޅުޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު 

މި އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް ހުށަނޭޅިގެން  ،ހަމައަށް ސަރުކާރުގެ މަސައްަކތްތައް ބުރަވެގެން ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ 

ގޮތުަގއި އޭުރ އަދި ައޅުގަނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރާ  ،މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އެ ޭބފުޅުން ކަމެއް ކޮށްދިނުމުގެ ޮގތުންނާއި

ޖެ ގޮތުން ރާއް އޭުރގެ ކަންަތއްތައް ހުރި ،ހުރި. އެހެންނަމަވެސް ގެ ވެސް ކަންބޮޑުވުން މި ކަމަށްވެސް އަުޅގަނޑުމެން 

ރާއްެޖއަށް އިތުުރ  ،ައކާ ހިސާބަށް މިސްރާބުޖެހުމުގެ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން އަްނނައިރުވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ތަަރއްޤީ

އޭރުގައި މި އިޞްލާުޙ ޓަކައި ގެެނވުނު އިޞްލާޙެްއގެ ގޮުތގަިއ ޝަުއވެރިަކން އިތުރުކުރުމަށް ގެއިންވެސްޓަރުން 

ދިވެހި ގިަނ  ،އިރު ވެސް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީއިމިއަދާ ހަމައަށް އަ  ،ދިަޔއީ. އެހެންނަމަވެސްގެނެިވގެން

ނޫނުއަާސސީއަްށ ށް. ޙަޤީޤަުތގައި އޭރުަގއި ޤާަފއި އޮްތ ކަމަރައްޔިތުންތަކަކަްށ މި އިޞްާލޙު އޮތް ގޮތް ޮއޅިަވޑަިއގެން

ރާތްތަކަްށ ބޭރުގެ ފަ ،މި އިޞްލާޙުގައި ފުރުޞަތު ލިބިގެން އެބަވޭ ގެނެވުނު ިއޞްލާޙަށް ބަލައިލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ 
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ބެްއ މިއަށް އިތުރުކުރެވިފަ. އޮތް އިތުރު ބާ، ެއއާެއުކމެ އެބަކުރަން. އެހެންނަމަވެސްރާއްޖޭގެ ބިން މިލްކު

ވަަނ ބާބު އިތުރުކުރެވި، އެ ބާބުގެ ދަށުން އެކަން ހިންގާނެ މަރުޙަލާތަކެއް އެބައޮތް  15ނުއަސާސީއަށް ޤާނޫ

ކަނޑައެިޅގެްނގޮއްަސ. ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް އަލުން ހުށަހަޅައިގެން، ހަަމ މިމަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި 

ން ުކރެވޭނެ ގޮތެއް އަދިެވސް މިއަުދ ގާނޫނު މި އޮތް ގޮތަކުން މެންބަރުންގެ ތާއީދު ލިިބގެން ނޫން ކަމަށް ވަންޏާ އެކަ

ވެސް ކުެރވޭކަށް ނެތް. އެހެްނވީމާ، މިކަންކަން ރަްއޔިތުންނަށް އޮޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައްިޔތުންނަށް ވިސްނައިދީގެން، 

ން ސަރުކާރަށް، އޭުރގެ ސެޕްޓެްނބަރުގައި ެލވުނު ވޯޓުަގއި ަރްއޔިތު 23ރައްޔިތުންެގ ކަންބޮުޑވުން މިަކމަށް ގެނެސް، 

ސަރުކާރަށް، ރައީސް ޔާމީްނގެ ސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ ބުނީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ގަބޫލުކުރެވެނީ މިކަން 

އެބަޖެހޭއޭ ރަްއޔިތުންނަށްޓަކަިއ ކޮންމެހެން ވެސް ކޮށްދޭން. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުްނގެ ޝަުއޤުވެރިކަމެްއ ނެތޭ ރާއްޖެައްށ 

އިްނވެސްޓްެމންޓުތައް ގެނެސް، ރާއްޖެ ތަރައްޤީެވގެންދާކަށް. ދެން ހަމައެއާިއއެކުމެ ގިނަ ބަަޔކު  މިވަރުގެ ބޮޑެތި

ދައްކަމުން މި ދަނީ، މިގޮަތށް މިކަން އޮތް ކަމަށް ވަްނޏާ ރާއްޖޭގެ އިސްތިޤުލާލާިއ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާނޭ. 

އައިްސގެން މިކަން ެވގެންދާއިރުަގއި އެ ހުރިހާ ކަމެްއ އެހެންނަމަވެސް، އެ ގާނޫނެްއގެ ތެރެއިން މިކަން މަޖިލީހަށް 

ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ޔަޤީްނކުެރވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެީއކީ އަިދ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުެމއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫެލއް 

ން ވެސް ރަީއސް ނުކުރަން. ހަމައެއާއެކުމެ ރާްއޖޭގެ ބިން މަދު ވާހަކަ އޭރުެގ އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވެމުންދިޔައީ. އެކަ

ޔާމީން ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޔަޤީންކޮށްދީފަ ރާއްޖޭގެ ބިން މަދުނުވާކަން. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ބޮޑު އިންވެްސޓެްއ 

 ،އަހަރުގެ ދައުުރ ނިންމައިލާފައި ދިޔައިރު  5ކޮށްގެން މަހާޖައްރާފެއް ާރްއޖެއަށް ގެނެސް، ރައީސް ާޔމީންގެ 

 ވިްއސަކަށް؛ ާއްއމުކޮށް މި ހުންނަ ސައިުޒގެ މަދުވެގެން ،ކޮޅުތަުކގަިއ ހިއްކި ބިަމކީގާތްގަނޑަކަށް ާރއްޖޭގެ އެކި ކަން

ކަން ކުާރއިރުަގއި ޙަޤީޤަުތގަިއ މިރަށްތައް އިތުުރެވގެންދިޔަކަން ފާހަގަެވގެންދޭ. އެހެންވީާމ، ެއހުރިހާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް

ކަންކަން  ުމގެ ސަބަުބންނޭ މިގޮތަށް މިނުވިސްނަިއ ދިއު ރާނީ އަިދވެސް ރަނގަޅަށް ޫބލުކުރައްޔިތުންނަށް ައޅުގަނޑު ގަ

ތިބޭ  ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ،ކުރުަމކީ އަުޅގަނޑުެމން، ރަްއޔިތުންގެ ވިންދާ ެއީކގައި ަމސައްކަތްއެހެންނަމަވެސް ނިންމީ.

، ހުށަހަޅާލަނީ ޒިންމާ އަދާކުުރމުގެ ގޮތުން އަުޅގަނުޑ މި އިޞްލާޙު މި ، އެެއއް. އެެހންވީމާމެންބަރުންގެ ޒިންމާ

އް ބޭުރގެ އަދި ިދވެހިރާްއޖޭގެ އެްއވެސް ަބއެކުރުމަށާއި، ބާބު ުއނި 15ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނެތި ކުްއޔަށް ދިނުމަށް އޮންނައޮތުން ޤާނޫނުއަސާީސ ެއއްެވސް ހާލަތެއްަގއި ަވކި މުއްަދތެއް  ،އެްއވެސް ފަރާތަކަށް

ެއގޮތުން  މާއްާދގެ )ށ( އިޞްލާޙުކުރަން. އެވަނަ މާއްާދެގ )ހ( ާއއި،  251ީސގެ އަސާ، ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި

ވަަނ  251ކުރުން. )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙު ވަނަ މާއްދާގެ  251 ގައިހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު އަޅުގަނޑު މި

ބޭރުގެ އެްއވެސް ފަރާތަކަށް މިލްކުކޮށެްއ އް ރާއްެޖއިން އްދާގެ )ހ(. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަހައްދުގެ އެްއވެސް ބައެމާ

ރާއްޖޭގެ ަސރަހައްދުގެ ެއްއވެސް ބަެޔްއ އޮންނަނީ ބޭރުގެ ެއްއވެްސ ފަރާތަކަށް ބާުބގައި  ނުދެވޭނެއެެވ. އެ

އެކުމެ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި މާއްދާ ބޭނުންތަކަށް ދިނުން. ހަމައެއ ދިނުމާއި އަދި ައސްކަރީމިލްކުކޮށް



70 

 

ގެ ންނަށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެހެން ޝައުޤުވެިރކަމެއް ވެސް އެަބއާދޭ. އަޅުގަނޑުމެއިޞްލާޙުކުރުމުަގއި

އްޖެއަްށ އަންނަނީ މީިޑއާަތކުގެ ފަލަ ސުރުީޚަގއި އިންޑިާއގެ ސަުރކާރުން ރާ ހަވާުލވި ހިސާބުން ފެށިގެން މި ރާސަރުކާ

ޑިާއ ސަރުކާރުްނ ރާއްޭޖގައ އަްސކަރީ މަރުަކޒެްއ ހަޅަމުން އަންނަ ވާހަކަ. އިންއެިކއެކި ހުށަހެޅުންތަްއ ހުށަ

ޔަޤީނުން ވެސް ދިވެހި އެއްެވސް ލޮބުވެތި  ކުރުމަށް ޝައުޤުވެިރވާ ވާހަކަ. އެފަދަ ފުރުޞަތުތަކެްއ ދޭން ހަމަ ޤާއިމު

ްއ ރެހެލިކޮޕްޓަ 2ގެ ފާހަގަެވގެންދަނީ އިންޑިއާ  ވެސް މި ރައްޔިތަކު ބޭނުމެއް ުނވާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު

 ބަިއވަރު ފްލައިޓުތައް އެއޮތް ، އައިލެންޑް ޭއިވއޭޝަންަގއިކުރުމަށް ޓަކައި ރާއްޖޭަގއި ބާއްަވިއގެން، ހެލިޮކޕްޓަރު އޮޕަރޭޓު

ށްވުރެ ގިނަ ައދަދެއްގެ މުަވްއޒަފުންތަކެްއގެ ހިމެނޭ އަދަދައޮޕަރޭޓުކުރަން ބޭނުންވާ ުނަވތަ މުވަްއޒަފުންގެ ގޮތުަގއި 

، މި މި ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު އޮޕަރޭޓުކުރަން. އެހެންވީމާތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދޭ  ން މި ސިފައިގޮތުަގއި އިންިޑއާ

، މި އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިްނ އެކަމަށް ވެސް ފުރުޞަތު ނުޑމެންނަށް އެބައޮތް. އެހެންވީމާ ބިރުވެރިކަން ވެސް އަުޅގަ

)ށ( އަންނަނިިވ  ވަނަ މާއްދާގެ 251ނުއަސާސީގެ ނޫދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާ ސަރުކާރަށް ެގއްލިގެންދާނެ.

އް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެްއވެްސ ޖޭގެ ެއއްެވސް ބައެ ދިެވހިރާއް ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 251 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

ައހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ކަމަށް.  99ވެގެން އެންމެ ދިގު  ،ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ުނވަތަ އެނޫން ގޮތަކަށް ވެސް ދެވޭނީ 

އޭރުަގިއ  ،ވަނަ ބާބަކީ 15ވަނަ ބާބު އުނިކުރަން.  15ނޫނުއަސާީސގެ ، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާއެއާިއއެކުމެހަމަ

 ވަނަ ބާބުަގއި 15. ކުެރުވނު ބާބެއްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހިމެނިގެން އަިއއިުރގައި ާޤނޫނުއަސާސީން އިޞްލާޙުމި އިޞްލާޙު 

އެކަމަށް   ބަޔަކު ހުށަަހޅާ ކަމަށް ވަންޏާކުރުމަށްއްޖޭގެ ބިެމއް މިލްކުއޮންނަނީ ރާ މައިގަނޑު ގޮެތއްަގއި މި

ނެންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް ތަުކގަިއ ހިމެޝަރުތު އެ ،އިހަމަކުރަންޖެހޭނެ ގޮތާކަނޑައެޅިަފިއވާ ޝަރުތުތަްއ ފުރި

 ގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ކަމަށް، ބިން މިލްކުވުމު އެކުަލވައިެލވިފައި ޤާނޫނުއަާސސީއަށް އިތުރުކުެރވުނު ބާބެއް. އެހެންވީމާ

ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު މި ން އުނިނޫނުއަސާސީބާބު ވެސް ޤާ އެ ،ބާބު ވެސް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް ނުފެންނާތީ ވަންޏާ މި

ކުރަން ފެށޭނެ ރާ ހިސާބުން ފެށިގެން މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކު ، ެގޒެޓުއިޞްލާޙު ހުށަހަޅަނީ. އަދި މި އިޞްލާޙު ފާސްވެ

ކުރާ  ން މިގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުޕީ.ޕީ.އެމް  ،މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ،ައޅުގަނޑު ަހމަ ދަންނަވާނީގޮތަށް. އާދެ! 

 ރަްއޔިތުންގެ މެދުގައި ގާނޫނުތަކަށް ގެެނވިަފއިވާ އިޞްލާޙުަތކަށް ހުރި ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް އަލުން މަސައްކަތަކީ

ނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ އިދިޮކޅުގަިއ އޭރު ތިިބ، ނުވަަތ ޢިޔާދަކުރުމަށްޓަކައި އަުޅގަނުޑމެން މި ހުށަހަޅަނީ. އަޅުގަ

މިއަދު ސަރުކާރާ ެއުކގައި ތިިބ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަން ިމކަންކަމާ ދޭތެރޭ ހުރި ކަމަށް 

އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ވަންޏާ މިއަށް ވޯޓުދޭނެކަން. އަދި ެއއާެއކު އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން، ކުިރއަށް ޮއތީ ރަ

އިންތިޚާބު. ޤާނޫނުއަސާސީާއިއ އަދި ގާނޫނުތަކަށް ވޯޓު ހޯދުމުގައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރޭން ލޮބީކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރި 

ވޯާޓ  70ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިއްސާކޮށްފައި އެބަޭވ. ާޤނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙުެގނައުމަށް ޓަކައި 

މެން ދިޔަީއ އިދިކޮުޅ؛ ޚާއްަޞކޮށް އެމް.ީޑ.ޕީގެ ޯވޓުތަކެއް ހޯަދއިގެން. ިމ ވޯޓުތައް ހޯދީކީ ހިެލއަުކ ހިސާބަށް އަޅުގަނޑު
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މިލިއަނާ ދޭތެޭރގެ  5މިލިައނާއި  3ނޫން. މި ވޯޓުތަްއ ހޯދި ކަަމށް އަުޅގަނޑުމެނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި މި އޮތީ 

ކައިލާަފއިވާ ކަމަށް. މިއީ އަުޅގަނޑުެމން ރައްޔިތުން ކުިރއަށް އޮްތ އަދަދަކަށް އެ ބޭފުޅުްނ، އެ ޭބފުޅުންގެ ވޯޓުަތއް ވިއް 

އިންތިޚާބުަގއި މިގޮތަށް ވޯޓުީދފައި ތިބި ފަރާތްތައް؛ އެ ބޭފުޅުންގެ ވިންދާއި މުޅި ޤައުމުެގ ވިންދާ ޚިލާފަށް ވޯޓުދީފައި 

ޅުގަނޑުގެ ހުރިހާ ވެސް އުއްމީދަކީ އަިދ ތިބި ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުދިނުމުގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، އަ

އެދުމަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެހެން ހުރިހައި އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ވެސް މި ިއޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަްއަވއި މި 

 އިޞްލާޙު ފާސްކޮށްދެްއވުން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ވަގުތު ކަނަޑެއޅިފައިވާ ގޮތް އަުޅގަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 44ނެޓާއި މި 38ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  38ިމނެޓާއި  10ަގޑިއިާރއި  1ދަންނަވައިލާނަން. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ކުންތު. ސި 24މިނެޓު  11 ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް 44މިނެޓާއި  38ސިކުންތު. އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ވެސް 

މެ އިްއޒަތްތެިރ މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަންަނވާ އެިދވަަޑއިަގންނަވާ ކޮން 3އަދާލަތު ޕާޓީއަށް 

ށް ރުޞަތަށް އެދުމަމިނެޓު. އެހެންކަމުން، މި ބިލުގެ ބަހުސްކުރުމަށްޓަކައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފު 3މެންބަރަކަށް 

އްކަތް ފެށުމާއެކު. ޖަހާއިރު ޖަލްސާގ ައލުން މަސަ 1ހުުޅވައިލާނަން. ެއ ފުރުޞަތުތައް އަުރވަމުންގެންާދނަން  އަޅުގަނޑު

ގަތުމަށް. އެދިވަަޑއި އެހެންކަމުން، ޖަލްސާ ފެށުމަށްފަހު އަޅުގަނޑު ހުޅުވައިލާނަްނ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް

 ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ތިދެއްވި ެއއްބާރުލެްއވުމަށް.ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ހުިރހައި އިްއޒަ

 

 ]އަށް 13:02އިން  12:36ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 (ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެންގެ ހުސްވަގުުތކޮޅަްށ  `. މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ތައްޔާރުވަނީ.

ގެ ދަށުން 7.2ައއިޓަމު  އަުޅގަނޑުމެންގެ އެޖެްނޑާގެ ދިޔައީ ފެށިފައި އޮތް؛ގެންން މި ލިއިރުަގއި ބަހުސްކުަރމުނޑާމެދުކަ

 ،ިއވާރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާފަهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކުރިއަށް 

އެީކގައި މަޖިލީހުެގ ހުސްވަގުތުކޮޅަށް ދިަޔއީ. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން  ބިލު ހުށަހަޅުއްވައި ނިންމަވައިލެްއވުމާ

ވަަނ  12ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަުރގެ  2018 ،ަގއި ބޭްއވުނު 2018ނޮވެންަބރު  26އިްއވާފަިއވަނީ 

ޅުގަނުޑ ދަންނަވައިލާނަން އަދިވެްސ އެއްފަހަރު ތަކުރާރުކޮށް މި ޖަލްސާގައިކަން ވާނީ އިޢުލާނުކުރަްއވާފަ. މިހާރު އަ
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 ،ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ވަގުުތ ކަނޑައެޅިަފއިވާ ގޮތް. ބިލަްށ ބަހުސްކުރުމަށް ޖުމުލަ ކަނޑައެޅިަފއިވާ ަވގުތުގެ ތެރޭން

 ޖުމްހޫރީ ސިކުންތު. އަދި 44ޓާއި މިނެ 38ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް  38 މިނެޓާއި 10ގަިޑއިރާއި  1 ޕީ.ޕީ.އެމަށް

ޓު. މިނެ 3ކުންތު. ައދާލަތު ޕާޓީއަށް ސި 24ޓު މިނެ 11ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  44ޓާއި މިނެ 38ޕާޓީއަށް ެވސް 

ގެ ފުރުޞަތެްއ ޓުމިނެ 3ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަންަނވާ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ގެންދާނަން. ިއއްޒަ އަރުވަމުން

ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއަގންނަވަން ބޭނުންފުޅުނުވާތީވެ، މި ބިލުގެ 

ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ،ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ هللا  ޢަބްދުލާނަން. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުނިންމައި

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސައށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލުެގ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ބިލު 

ނަށް ބަރުންަގީޑގައި ވޯޓަށް ދަންނަވާނެ ވާހަކަ ވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންމިއަދުގެ ވޯޓުމަޖިލީހަށް ބަލައިގަނޭތޯ 

 ކޮޅަކަށްފަހު( ދަނީ ދެން އޮތް ބިލަށް. )ވަގުތު  ލަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު މިދަންނަވާ

 ުދގައި ހުގެ ގަވާއިމަޖިލީހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ބިލެއް.  ،އޮތީ ގައި މި 7.3

ގޮނޑިްނ  މެންބަރުގެ ނެވީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރިގޮތުން، އަުޅގަނޑު ިބލު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ، މިދެން އޮންނަ

ީތވެ، ވާ ން ކަމަށްހުށަހަޅަންޖެހޭ ބިލެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގަިއ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އިްނނަވަިއގެ

ލްާސ ޖަުތކޮޅަކަށް ކުޑަ ަވގުގޮތުން ކުޑަ އެރުވުމުގެފުރުޞަތުމަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ވަޑަިއގަތުމަށް 

 މެދުކަނޑައިލާނަން. 

 

 ]އަށް  13:30އިން  13:05 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން:[

 (ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް)ރި

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން . 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން އެދެން. ވޯޓު ރަނގަބީުލ ޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދެން. އިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއވު ،ގަޑިެޖހިއްޖެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ނަވާ! ން ގަގޮނޑިޮކޅުތަކުަގއި އިށީނދެަވޑައި  މެންބަރުން  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިއއްޒަްތތެރި

، ގޮނޑިކޮޅުތަުކަގއި ގޮނޑިޮކޅުތަުކގައި އިށީނެދވަަޑއިގެން ދެްއވުން އެދެން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 ންއިށީނދެވަަޑިއގެން ދެްއވާ! )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، ގޮނޑިކޮޅުަތުކގަިއ އިށީނދެވަަޑިއގެން ދެްއވު

ބޭފުޅުންގެ ހުރި މައްސަލަތައް  އިށީނދެަވޑަިއގެން ތި ަގއިމިހާރު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ގޮނޑިކޮޅުތަކު .އެދެން
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ީމގަިއ  ،ޖެނެރަލް އަޅުގަނޑަށް ލަފާދެއްވާފަިއވަނީ ސެލްއިެދްއވީމަ އަުޅގަނޑު ޖަވާބު އަރުވާނަން. ކައުން ހުށަހަޅުއްވަ

ޖެނެރަލް  ކަމަށް ކައުންސެލް ކަމަށް. ޤާނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާފު މާއްދާެއއް އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ެއްއެޗއް ނެތް

ުނގެންދާނަން. އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން ގޮނޑިކޮޅުަތކުަގއި ކަށްއަޅުގަނޑު މި ކުިރއަ ،ނަމަ ވިދާޅުވެަފއި އޮތް

ނޑިޮކޅުތަުކގައި  ިތބޭފުޅުން ގޮ ،ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ) އިށީނދެވަަޑިއގެން ދެްއވުން އެދެން.

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިަވގުތުކޮަޅކަށްަފހު( ތޯ. )އަުރވާނަން އިނގޭއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާށޭ. އޭުރން އަޅުގަނޑު ޖަވާބު 

، އޭ، ހުރިހާ ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ)އެދެން.  ދެްއވުން ންވަަޑއިގެދެގޮނޑިޮކޅުތަުކގައި އިށީނ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެހެން ނުހައްދަވާ! ތޯ. ުނވާނެ ިއނގޭ ތިހެން ހެއްދެވުަމކުން މިކަމެއް ބޭފުޅުން.

ދެ  ދެ ވޯޓު. މިއަދު ދެ ވޯޓު އެބައޮތް. ،އެދެން. އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ދެްއވުން ންަވަޑއިގެދެޮކޅުތަުކގައި އިށީނގޮނޑި

 އަާސސީއާ ޚިލާފު އެްއޗެއް ނެތް، ޤާނޫނުޖެނެރަލް ލަފާދެއްވަނީ ންވީމާ، ައޅުގަނޑަށް ަކއުންސެލްއެހެ ވޯޓު އެަބއޮތް.

ކަމަށް.  އަާސސީއާ ޚިާލފު މާއްދާއެއް ނެތްގައި ޤާނޫނުކަމަށް. އަުޅގަނޑަށް ަކއުންެސލް ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވަނީ، މީ

ުނގެްނދާނަން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މަ ައޅުަގނޑު މިކަން ކުރިއަކަށްކަމަށް ވާނަ އަސާސީއާ ޚިލާފު ެއއްެޗއް އޮތްޤާނޫނު

ޝޫޒްަތކަށް ވަަޑއިގެން ތިބޭފުުޅންގެ ހުރި އިުފޅުން އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާށޭ. އިށީނދެތިބޭ ،އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ

ންނަވާ އެްއެޗއް ގައި އަުޅގަނޑު ދަކޮަޅކަށްފަހު( މިހާރު މި މައްސަލައި އަޅުގަނޑު ޖަވާބު އަުރވާނަމޭ. )ަވގުތު

ތިގޮތަްށ  ލަވާ! އަުޑައއްސަަވއިަބއްލަވާ!ަބއްންނަވާ އެއްެޗއް ައޑުައއްސަވާލަައޅުަގނޑު ދަ އަުޑއައްަސވާލަބައްަލވާ!

ޗެްއ މިހާރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ އެއް  ނ، ތިހެން ނުހައްދަވާ!އުހޫ އަުޑގަދަކުރުމަކުން ކަމަކުނުާދނެ.

އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަންތޯ ވާހަކައެއް.  ަވއިބައްަލވާ!އަުޅަގނޑު ދަންނަވާ އެްއޗެއް ައުޑއައްސަ  އަުޑއައްަސަވއިބައްަލވާ!

ޅުންނަށް އިނގޭތޯ. ފުބޭ އަުރވަނީ ތި ޖެނެރަލްގެ ލަފާފުޅު އަުޅގަނޑު މި ންސެލްައޅުގަނޑު މިހާރު ަކއުއާދެ، 

 ޖަހާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ފަށާނީ  2އަރުވަން އަުޅގަނޑު. މިހާރު މެދުކަނޑާލަން. ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ލަފާފުޅު

އަޅުގަނޑުމެން ގޮތަށް މިހާރު  ޖަހާއިރު ފަށާ 2ވޯޓުެގ ކަންތައް ޖަހާއިރު އަުޅަގނޑުމެން ފަށާ ގޮތަށް،  2. އިނގޭތޯ

 ްނދާނަން. ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް.ގެިއރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ޖަހާ 2އާދެ! މެދުކަނޑައިލީ. 

 

 ]އަށް  13:58އިން  13:38 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން:[

 (ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

؛ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންއަިއގެން ކުރިއަށްދާން ކަމަށް. ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން`. 

މަޖިލީހުގެ  ލްސާގަިއ؛ދައްަކވަމުން. މަޖިލީހުގެ ޖަމަޖިލީހުގެ ރައީސް ގެންދަވަީނ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިްނނާ ވާހަކަ
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ޓީތަާކ ސިޔާސީ ޕާމަޖިލީހުގެ ރައީސް ދައްަކވަމުން. ރައީސް ގެންދަވަނީ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިންނާ ވާހަކަ

ަގިއ  2:30 ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ، އަުޅގަނޑު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑައިލާނަން،ނިމެންވާހަކަދަްއކަަވއި 

ަދއްަކވަމުން. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގެންަދވަނީ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކާ ވާހަކަގެންދިއުމަށް. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް

ލީހުގައި ޖެހޭނީ މަޖި އިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްނުހިތްތަވަންޏާ އަޅުަގނޑަށްގެ ގަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހު

ހޭނީ މަޖިލީހުގައި ނަންިއްއވަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުމްގެ ނަން ިއއްވަންޖެހިދާނެތީ ޖެ ނަންއިްއވަން. އަުޅގަނޑަށް

 ލްސާ މެދުކަނޑައިލާނަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ދަންނަވަނީ. އަޅުގަނޑު މިހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ޖަ

 

 ]އަށް  14:05އިން  14:00 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން:[

 (ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް)ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިދާ ހުގެ ގަވާމަޖިލީ ،ރަނީޔަޤީންކު ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވުން އެދެން. ހަމަ ކަށަވަރު

ބަރުން ށް ނުގެންދާނަމޭ. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިއްޒަތްތެރި މެންކަޚިލާފަށް، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަ

 ބޭފުޅުން ތިތިބޭފުޅުން ތި ކުރައްވާ ސުވާލަށް، ތި ؛ެއދެން. އަޅުގަނޑު ނޫޅެމޭ މިހާރުއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން 

 ވާ ސުވާލަށް ތިބޭފުޅުން ތި ކުރައް ؟އަުޅަގނޑު ދަންނަވަންތޯ !ދެއްވާ ވަން ފުރުޞަތުކުރަްއވާ ސުވާލަށް ަޖވާބުއަރު 

 !ހާބަލަހު( އަޑުއަގުތުކޮަޅކަށްފަ)ވަ  !ައޑުައއްަސވާ ؛މަޖިލީހުގައި ދެ!އާ !އްވާޖަވާބުއަުރވަން އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތުދެ

 އި؛ލްސާގަޖަމަޖިލީހުގެ  ިއ؛މި އުޅެނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގަ ންނަވާލަންއާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑު ދަ !އަުޑއަހާބަލަ

 !ަސވާ. ައޑުައއްމެކޭއިޅުން ތި ކުރަްއވަނީ ރަނގަުޅ ކުލެވަނަ މާއްާދގަިއ ތިބޭފު 36މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ންނަވާ ދަމި  ގަނޑުއަޅު  !ދަންނަވާ އެއްެޗއް އަުޑައއްަސވާ އަުޅގަނޑު !ަބއްލަވާއިއަުޑައއްސަވަ  !ބައްަލވާއިއަުޑއައްަސވަ 

 ރަނގަޅު ބަހެކޭ.ވަނީ މެކޭ. ތި ވިދާޅުއިޅުން ތި ކުަރްއވަނީ ރަނގަޅު ކުލެ ތިބޭފު ،އެްއޗަކީ

  

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންނަވަން. ރު އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަޖަހާއި 9މާދަމާގެ ޖަލްސާ ހިސާބުން ނިމުނީ.  ، މިއަުދގެ ޖަލްސާ މިއެހެންވީމާ
 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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