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 (ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަތާރަ ސަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަރުގެ ވަނަ އަހ2019ަ

 (ދުަވސް ހޯމަ) 2019 ލުއެޕްރީ 29

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهآى علو الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއޒަތްެތރި  24ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ  ޖަލްާސއަށްމި ވަގުތު ސާގެ ހާޒިރީ ިއއްވުން. ޖަލް

 

 .ންމާއި ޔައުމިއްޔާ ރު ކުއިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ވުން:ކެ އް ދެކަތުން ވާހަސަރިޔާ

 . ންމާއި ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރުކުރު ޢުލާންޑާ އިއެޖެންދުވަހުގެ 

 .2019/1/17އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުިމއްޔާ. ެއއީ  3އަށް  2019/12އިން  2019/10ޔައުމިއްޔާ ފާްސކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

މި  .ައށް ހުރި ޔައުމިއްޔާަތއްވަނަ ޖަލްސާ 12އިން ފެށިގެން ވަނަ ޖަލްސާ 10 ފުރަތަމަ ދަުއރުގެ ހަރުގެއަ 2019

ނުވާތީ، އެްއވެސް މެންބަރަކު އިޞްާލޙެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިުޓގައި 

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުްނ ގަބޫލުކުާރ މި ޔައުމިްއޔާތަކަީކ  ،މަތީން އްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއިާވ ގޮުތގެރަ

 ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަށް ނިންމައިފިން.
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 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،މަތީން ގެގޮތު  )ހ(ގަިއވާވަނަ ާމއްދާގެ  107ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  .އެްނގުންރިާޔސަތުން އަންގާ ދެ، އާ

މަޖިލީހުގެ، މަޖިލީހުގެ ތިރީގަިއ މިދަންނަވާ ކޮމިޓީތަކަށް ބަދަލުގެންނަން ބޭނުންވެގެން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ހުށަހެޅުމުން 

މެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން އެކަން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަ

 -2އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު.  1އެމް.ޑީ.ޕީން  ،އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކު 3؛ ޖޭ.ޕީން ޢީ ޮކމިޓީމާތިއިޖް -1. ދަންނަވާފަ

 1ޕީ.ޕީ.އެމުން  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު 1އެމް.ޑީ.ޕީން  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު 1އާއްމު ކޮމިޓީ؛ ޖޭ.ޕީން 

ިއއްޒަތްތެިރ  2ވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ؛ އެމް.ޑީ.ޕީން ރާ މިންައދާކުސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު  -3އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު. 

 1ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރަކު. މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީ؛ އެމް.ޑީ.ޕީން  1ޖޭ.ޕީން  ،މެންބަރަކު

އިްއޒަތްތެިރ  1ޖޭ.ޕީން  ،ރަކުއިއްޒަތްތެރި މެންބަ 1އުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީ؛ އެމް.ޑީ.ޕީން ޤައިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު. 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން  107ބަދަލުތައް ަގވާއިުދގެ  ކަށް އައިމި ކޮމިޓީތަ ،މެންބަރަކު. އެހެންކަމުން

ނެކަމުަގއި ވެްސ ނާމި ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއާޔގައި ހިމައިޢުލާނުކުރަން. އަދި މި ކޮިމޓީތަކަށް ައއި ބަދަލުތައް މިައދުގެ 

 ދަންނަވަން.

 

 އީ ބަހުސް ދާ އިބްތި . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  -5

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫުނ  ޢަލީ ޢާޡިމްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މެދުހެންވޭރުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -5.1

ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން މި ބިލު . ބިލު އަށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ  (ގާނޫނު މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނގެއުހި) 2006/6 ނަންބަރު

ވަނަ 11ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަ ދައުރުގެ ގެ ފުރަތައްވުުނ، މި އަހަރުބޭ ގައި 2019އެޕްރީުލ  15ފަިއވަނީ، އިްއވާ

ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަށް ެމދު

  .ޞަތުއަުރވަންއަޅުގަނޑު ފުރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް
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ސް މަޖިލީހުގެ މި މަޖިލި ،އަބަުދގެެވސް އަުޅގަނުޑގެ އާދޭހަކީ  ،އަބަދުެގވެސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

މަން ރައިޓްސް އުހި ) 2006/6 .. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްންދެްއވުއެްއގޮތަށް ހިންަގަވއި އަދި ގާނޫނުތަކާ ގަާވއިދާ

ާރއްޖޭގެ  ،ރާއްޖެއަށް  މި ،މި ހުށަހަޅާ ބިލަކީ  ނޫނިއްޔާ  ،ދު މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތަކަކީ ށް ިމއަ ( އަކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު

އިންސާނީ ަޙއްޤުތަްއ  ،ތަަރއްޤީާއއި ،ކުރިއެރުމާއި ،ވެސް ހިތްހަމަޖެހުމާއި ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ

ލެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ނޫނީ ބި ،މު އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއިއްވެސް މުހި މަށް ޓަކައި ަވރަށްހިމާޔަތްކޮށްދިނު

ސް ވެ ނުދިނުމަށް ޓަކައި ވަރަށްވެރިކަން ދެމިގެންދިޔަ ޖައްބާރު  ،ނުލަފާނުބައި ،ތާރުޚް ދުމުޚު ،ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް

 ،ނުބަިއވެ ،ާރއްޖޭގެ ކަންކަން ޯގސްވެ  މި .ްއޒަްތތެރި ރައީސްމު ބިލެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އި އްމުހި

ފަށާ  ންނޫނީ ނުކުޅެދޭ ،ުމސްތަޤިއްލުކޮށް ހިންގަން ދަިތވާ ،މިިނވަން މުައއްސަސާތައް މިިނވަންކޮށް އި،އްސުންލަބޮ

ސަުރކާރުން މި  ،ށްއަހިސާބަކީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ެއްއބާރުން އަނެއްބާރަށް އަރަިއގަްނނަ ހިސާބު. ސަރުކާރުން ޖުިޑޝަރީ

މި މަޖިލީހުން  .ބާރުފޯރުވަން ފަށާ ހިސާބު އި ސަރުކާރަށް ނުފޫޒުފޯރުވަ މަޖިލީހަށް ބާރުފޯރުވާން ފަށާ ހިސާބު. މަޖިލީހުން

 ށްއެޮގތަށް ޖުޑިޝަރީން ސަރުކާރަ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ހަމަ .ބާރުފޯރުވަން ފަށާ ހިސާބު އިއަށް ނުފޫޒުފޯރުވަ ޖުޑިޝަރީ

. ންކުރާ ހިސާބުމަސައްކަތް އިބާނަ މި މަޖިލީހުގެ ކަންކަމަށް އަތް ންޖުޑިޝަރީ ،ން ފަށާ ހިސާބުބާރުފޯރުވަ އިނުފޫޒުފޯރުވަ

ބޮޑު  އެންމެމަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރު

އޭުރގެ ހާލަތު  އިން ރާއްޖޭގެމޯލްޑިވްސް އޮފް ދަ ކޮމިޝަން މަން ރައިޓްސްއުދަތިތަކެއް ކުރިމަތިެވގެންދިަޔީއ ހި

 އަށް ފޮުނވި ރިޕޯޓަކާޕްރީމް ކޯޓުން ކަންކަން ކުރަމުންދިަޔ ގޮތުގެ ހާލަތު ބަޔާންކޮށް ޔޫ.އެންއަދި ސު ،ބަޔާންކޮށް

ަމއްސަލަ ން. ޕްރީމް ކޯޓުން އަމިއްލަައށް އިސްނެގުމުަމއްސަލަ ބަލަްނ ސުރިޕޯޓުގެ ފޮުނިވ  އަށްގުިޅގެން. ޔޫ.އެން

ކޯޓުން ޕްރީމް ޙުކުމްކުރި ހިސާބުން ފެށިގެން. ސު އި،ނިންމަ އިދަށުން މައްސަލަ ބަލަސޫޯމޓޯގެ އަމިއްަލއަށް  ިއ،އުފައްދަ

ޕޮއިންުޓގެ ަގއިޑްަލއިނުގެ ސަބަބުން  16ނު ޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުލައިނުގެ ސަބަބުން. ސުޕޮއިންުޓގެ ގަިއޑް  16ނެރުނު 

 ގާނޫނާ ލިއިއަުޅގަނޑުމެން ިމތަނުން އެކުލަވަ ކުރަންވީ މަސަްއަކތްން އޮފް މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ

ފަ. ސުވާލު އުފެދެން ފަށައިވަީނ އެްއގޮތަށްތޯ  ލައިނާޕޮއިންުޓގެ ގަިއޑް 19ޕްރީމް ޯކޓުން ނެރުނު އެްއގޮތަށްތޯ ނޫނީ ސު

ހުށަހަޅަން  ގެން މިފަދަ އިޞްލާޙެއްސަރުކާރުން އިސްނަގައި  ،އާެދ، އެހެންކަމުން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ައނިޔާވެރި ވެިރކަމެއް ހިންގަްނ ބޭނުންނުވާކަން ދައްުކވައިދޭ  ،ތާރުޚްދުމުޚުސަރުކާރުން  ގެނިންމުމަކީ މިއަދުނިންމި

 ،ވާނީ އިންާސނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ކުރަން ތުްނ ކަންކަންގޮ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ވަރަށް ސާފު ނަމޫނާއެއް. މި

ރާއްޖޭގެ  މި  ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގޮތަށް. އެހެންކަމުން، ރާއްޖޭގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ   ފެންނަ ފުށްދެ

އި ކުރަމުންގެންދާ ޓަކަ ކޮށްދިނުމަށްއިްނސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް ،އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި

 ،ނުމަކީގައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭބުރަ މަސައްކަތަށް އަޅުގަނުޑ މި ފުރުޞަތު

މުސްތަޤިއްުލ  އިިއމުކޮށްފައިވާ މުސްތަިޤއްލު ޮކމިޝަންތަކާޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ 
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އެކު ހިންގޭެނ މިނިވަންކަމާތަްއ ފަރާތްތަުކގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކާއި ވާޖިބު އެ ،ފަާރތްތަކަށް މުތައް އަދާކުރަްއވާޤާމަ

ސަރުކާުރެގ އާެދ،  .ނޫނީ ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،އުސޫލުތައް ބަޔާްނކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތަކެއް 

އިޞްލާޙެއް ވާީނ  19މި ބިލުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫަނށް  ފަރާތުން އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅާ

އެ ކޮމިޝަނުެގ  ،ކަންމަތީ ހިންގުމަށާއިހިއުމަން ރައިްޓސް ކޮިމޝަން މުސްތަޤިއްލު ،އަދި އެ އިޞްލާޙުަތކަކީ .ހުށަހަޅާފަ

 ،ތަށް ކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ބިލެއްގެ ގޮުތގައި ގޮ ފެންނަ  ކަންކަން ދެފުށް ،ތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަާށއިހާމެންބަރުންގެ ނަޒާ

މި ބިލު ފާސްވެ ގާނޫނީ ކުލަ  ،ދަކީގަުޑގެ ދުޢާއަކީ އަިދ އަޅުގަނުޑގެ ުއއްމީނޫނީ އިޞްލާޙެއްގެ ގޮުތަގއި. އާދެ، އަޅު 

 ންވެސް މި ގާނޫނީ ކުލަ ހަމަ ޔަޤީނު އްމި ދައުރުގައި ދެނެ ،އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަނޑަށް އެނގޭ  ؛ޖެހިގެންދާއިރު

ނަ މަޖިލީހުަގއި ވަ 19ުހގައި އޮތް މަޖިލީ އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ ކުރިއަށް މި، ގެނެއް ނާންނާނެ. އެހެންނަމަވެސްޖެހި

ން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް އެހެނިހެން ޑިމޮކްރެޓިކް ނަެވސް މި ބިލު ހުށަހަޅާއަޅުގަނޑު އަނެްއކާ

ތައް ކަަށވަރުެވގެންދާނެކަމުެގ އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. ޤު އެަތކެްއ ޙައްއްކެ ތައިންސާނީ އެޤައުމުތަކުަގއި ލިބިދޭ 

ުމސްތަޤިއްލު މުައއްސަސާތައް  މިިނވަން ،ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ެދކެްނ ބޭނުންވަނީ ީއސް، މި ްއޒަތްތެރި ރައި

އެއްެވސް  ،ޔިތުން ދެކެން ބޭނުންވަނީރާއްޖޭގެ ރައް ތަން ދެކެން. މި ސްތަޤިއްލުަކންމަތީ ހިނގާމިނިވަންކަމާއި މު

ޔިތުން ދެކެން އް ރާއްޖޭގެ ރަ ދެކެން. މިސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަެކއް މުމިނިވަން  އޮތް ޒެއްގެ ދަށުނުވެނުފޫ

ސާއެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ސަ އްލު މުއައްށް ނުޖެހި ބަސް ބުނަން ކެރޭ މިނިވަން މުސްތަޤިކަަވކި ފަރާތަ ،ނީވަބޭނުން

ދެ! ރެކޯޑަްށ ޓަކައި ހަމަ އެންމެ ވާހަކަެއއް ދަންނަވައިލާނަން. އާކުރިން  ބިލު ހުށަހަޅާފައި އިށީނުމުގެ އަޅުގަނޑު މި

އަޅުގަނޑުމެންގެ  .ގަންނަ ދުވަހެއް. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްޔާތުގައި ވަރަށް ލަދުހަމިއަދަކީ ވެސް އަުޅގަނުޑގެ ަބރުލަމާނީ 

 ވެސް  ހަރުގެ ދައުރެއް ނިމިގެންާދއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން މިއަދުއަ 5 ،މިގެންވަަނ މަޖިލިސް ނި 18 ،މި މަޖިލިސް

ނުލެިވ ދެ ރައީސުން މިތާނގަިއ އިަގިއ ގަާވއިދެއް އެކުަލވަ ނުތަ އިދަކަށް. މިދަނީ ވަގުތީ ގަވާ  މަލުކުރަމުން މިޢަ

، އަުޅގަނުޑ ހަމަ މި ންމުހޭ ކަމެއް. އެހެްނކަޖެން ކޮށްފައި ނިމިގެްނދާއިރު މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ަލދުގަންނަންކަރައީސް

ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް  ަޓކައި ދަންނަވައިލުމަށްފަހު އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށްވާހަކަ ރެކޯޑަށް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އާދެ! އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުގެ ވާަހކަފުޅުަގއި ކޮންމެ ުދވަހަކު ވެްސ 

ގެންގޮސްދިނުމުގެ މަޖިލިްސ ކުރިއަށް  ެއއްގޮތަށް އަުޅގަނޑު މަޖިލީހުގެ ަގވާއިާދއި ޤާނޫނުއަސާީސއާ ،ފާހަގަކުރަްއވާ

ނުވާތީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ މެއް އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ފާހަގަކުރައްވާަފއި ޚިލާފަށް އަޅުަގނޑު ކުރި ކަ ޔާވާހަކަ. އެ

 އެހެންނަމަވެސް ިތ ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވި ބިލަށް ޓަކައި ޝުކުުރވެރިވަމުން އަުޅގަނޑު ދަންނަވައިލާ ވާހަކަ  ،ލުގައިހާ
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 3ލަ ކުރެްއވުމަށް ަކނޑައެޅިފަިއވަނީ ޖުމުބަހުސް ގެންދާނަން. އާދެ! މި ިބލުގައި އަުޅގަނޑު ކުިރއަށްދަންނަވަމުން 

ސިކުންތު.  8މިނެޓާއި  50ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  21މިނެޓާއި  18ގަޑިއިާރއި  1ގަިޑއިރު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ކި މިނެޓު. ވަ 3އަށް ިސކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީ 7މިނެޓާއި  9އެމް.ޑީ.އޭއަށް ސިކުންތު.  17މިނެޓާއި  43އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

މިނެޓުގެ ނިސްބަތުން ވަގުތު  3ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިުނގަންނަވާ ކޮންމެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކަށް 

ތެިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ދެއްެކވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންެނވުމަށް އިްއޒަތްލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅު

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު. ހުޅުހެންވޭރު  ތުކޮޅަކަށްފަހު()ަވގު ވައިލަން. ފުރުޞަތު ހުޅު

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޔާުތގަިއ ހަދިރިއުޅުމުގެ  ،ޔާތެއް ނޫން ހަމާނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދަކީ އަުޅގަނުޑގެ ެވސް ބަރުލަ

 ދުވަހު މަަސއްކަތްކޮްށފައި މިއަދުގެ ަގވާއިދު އޮތްއަހަރު 15ޖިލީހުގައި ޞަ ުދވަހެްއ. ރައްޔިތުްނގެ މައްވެސް ވަރަށް ޚާ

ޖިލީހުގެ ފަހު ދައުރުގެ ެވސް ފަހު ޖަލްސާ. އަޅުގަނުޑެގ ރައްޔިތުންގެ މަ މަޖިލީހުގެ މި ރައްޔިތުންގެ ،ނަމަ ގޮތުން ބުނާ

އްވީ. އަުޅގަނޑު އެ ޅުރު ހުށަހެންބަްއޒަތްތެރި މެއިލެއް އަުޅގަނުޑެގ އަޚް ބިޖަލްސާ ބޭއްޭވ ދުވަްސ. ވަރަްށ މުނާސަބު 

ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުުރވެިރވާނަން.  ،ނަމަ ތަސްީދގުކޮށް ޢަމަުލކުރަން ފަށައިފި ،ނުވަަތ ފާސްކޮށް ،ބިލު ތަސްދީގުކޮށް

ކަމުގެ ވާހަކަަތްއ ކަން އަދި އެހެން ތާރު ވެރިކަމާއަހަރު ދުވަސް ތެރޭަގއި ޚުދުމުޚް 5މިދިޔަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވަނަ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަމާޒު ހިފައިގެން ކުރިއަށްދާއިުރަގއި  19ންދިޔަ ފަރާތްތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ގެގޮވަމުން 

 21ެގ. އާދެ! ނމެން ބަލައިލުމަކީ ރަނގަުޅ ކަމެއް ކަންނޭގަނޑުއަޅު  ށްމިދިޔަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކުޑަކޮށް ަހވާާސއަ

ންގެ މަޖިލީހުގެ ނަިއބު ރައީސަކު އަުޅގަނޑުމެން ތުށްފައި ހުރި ރައްޔިގައި ރަްއޔިުތން އިންތިޚާބުކޮ 2012ޖުލައި 

 !ތިކުރައްވާފުމާ ؛މިތަނުން ވަކިކުރީމު. ެއއަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް

ހުރި އި ފައިންތިޚާބުކޮށް ؛ށް އަލްޖުމްހޫރިއްޔާކޮށްދޭން. ރައީސުްއޔަންަނއިބަކު ޢަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

ކަްނކަން ހުރިވަރު އަުޅގަނޑުމެްނ  އިއިންސާނީ ަޙއްޤުތަކާ  .ނައިބަުކ ަވކިކުރީ ވިިއންތިޚާބު ާއއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ަގއި ރަްއޔިތުންެގ  2015 ބަރު ންނޮވެ 5ކިޔާ ބޭފުޅަކު  ށް އަޙްމަދު އަީދބުއަދެވަނަ ެއކީަގއި ބަލައިލަން ރަނގަޅު. ހަމަެއއާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަދއުލަތުެގ ތިންބާރު ވަކިކުެރވިގެްނ  ؛ކަޭގގެ ވާހަރުޔާ. ފަނޑި އަނެއްކާ ވަިކކުެރއްވިމަޖިލީހުން 

ގައި ފަނިޑޔާރުކަމު  ުޅ. އުއްތަމަްފސީލަށް ބަލައިލުން ރަނގަތަެވސް ގޮތުން  ބެހޭ ފަނޑިޔާރުްނނާ ،އިގަ ގާއިރުނހި

އެީކގައި އަޙްމަދު . ހަމައެއާަގއި ވަިކުކރި 2014 ރުބަންިޑސެ 14 ،އަޙްަމދު ފާއިޒް ޙުސައިން އަލްއުސްތާޛްހުންނެވި 

 ތަމަ އް. އެއަށްފަުހގަިއ ދެން ައއި އުކިޔާ ބޭފުޅަުކ ފަނޑިޔާރުންެގ ބެންޗުން އަޅުަގނޑުމެން ވަިކކުރީ ތަސިމްޢުމު

ސް ފުޅަކު ވެ ބޭމީދު ކިޔާ ޢަީލ ޙަ ގައި. އަލްއުސްާތޛް 2018ޖޫން  20 ،ނުން ވަކިކުރީމުތަ މި ސް ހަމަފަނޑިޔާރު ވެ

ގެ އެމު .ގޮތް. ޕީ.ޕީ ހުރިހިނާގފައި  ތައްތަނުގެ ތާރީޚުގަިއ މިތަނުގައި ކަން އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުން ވަިކކުރީމު. މި
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ީތވެ. ވާ ށްމަވާެނ ފަހު ދުވަސް ކަތަންކޮޅެއް ތަފްސީލު  .ން ެއދެންވަގުުތކޮުޅގެ ތެރެއިްނ އަުޅގަނޑަށް ަވގުތުޮކޅެްއ ދެްއވު

 2014 އޮކްޓޯބަރު 29އް ލެރައޮޑިޓަރ ޖެނެއާދެ! ތިބޭތި.  ނައިން ވިސްޅުތީވެ ތި ބޭފުފަހަރެއްގައި ކަރުނަ އަުތވެދާނެ 

 ޓް ވަނަ އަހަރު ޮއޑި 2007މާލީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ހުންނަ ބޭފުޅަކު ދައުލަތުގެ  ،ގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަިކކުރީމު

އޮޑިޓަރ  ގ2007/4ެއާދެ!  .ކިކޮށްފަނެ ވައޮންނާގުިޅގެން އަުޅގަނޑުމެން ެއވެސް  ނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ ގާ

 ،ްނގެ މަޖިލީހުންތުރައްޔި ުމ،ވަކިކުރީ ްއ އަުޅގަނޑުމެންގުިޅގެން. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެ ނޫނާގާ ޖެނެރަލްގެ

ފަހަރަށް  ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީެސއްެގ އިތުބާރު ނެްތަކމުގެ މައްސަލަ ތިން  ގޮތަށްހަމަ އެ  .ރި ރަީއސްއިްއޒަތްތެ

ަވކިނުކުރަީނސް އަމިއްަލއަށް އިސްތިޢުފާ  އިތަނުން ދަމަ މި ރައީްސ ނަސީބަކުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ،ށަހެޅިހު

ޔާތުަގިއ ހަމެންގެ ބަރުލަމާނީ ، ައޅުގަނޑުރި ރައީސް ްއޒަތްތެތަނަށް ވަަޑއިގެންެނވީ. އި އިތުރު ރަީއސަކު ތި  ،ދެއްަވއި

 ،ތޯ ގޯހީންއުޅެނީ. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ ހިނގާފައި ހުރި ކަންތައްތަކުެގ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަިއލަން މި 

. ންނާއްޔިތުވެހި ރަދި މެންބަރުންތޯ ގޯހީ ނިންމަވާނީ ތި ބޭފުޅުންނާއި ،ސިާޔސީ ޕާޓީތައްތޯ ގޯހީ ،އަޅުގަނޑުމެންތޯ ގޯހީ

މެންަބރުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަތކާިއ  12 ުޅގަނޑުމެންގެ ތާރީޚު ދައްކައިދިން ކަްނކަން. ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެމިއީ އަ

ޖަލުގަިއ ތިބެންޖެހުނު.  ،ތިބެންޖެހުނު ެއއްޮގތަށް ގޮސް ޭގގައި  ޚިލާފަށް ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ނިންމެވުމަކާ  އުސޫލުތަކާ

ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮުތަގިއ  ،ނުގައި. މި މަޖިލީހުގައިނީ ޖަރުމަންޖެހުންނަވަހުމަނިކުފާނު 

. އެއް މެންބަރަކަްށ ގޮތަށް ފާސްކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ެގއްލޭ 13ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ތިއްބާ

ވެސް ިމ މަޖިލީހުގައި ނައިުބ ރައީްސަކން  ެއއީ ކުީރަގއި .ގޮނޑި ެގއްލުނު ކަމަށް ުޙުކމްކުރި ސުޕްރީމް ކޯޓުން

 އިޔާުތގަހަރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ  ދޮގަކަށް ނުވަންޏާ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ،މްޡިކުރަްއވާފައި ހުރި އަޙްމަދު ނާ

ގެ ން ދައުލަތު ، އަުޅގަނޑުމެްށފައި ތިބި އެންމެން. އެހެންވީމާ ކޮާރްއޖޭގައި ިސޔާސީ މަސަްއކަތް މި ،ގޮތް ހުރި ކަންކަން

ން ކުރުމަށް ޓަކައި ިދެވހި ދައުލަތަށް މަސައްކަތްކޮށްެގން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރިވެިރން މި ދައުލަތަށް ކޮށްދީފައި ކަންކަ

ވަނަ އަހަރަްށ  2014. އަހަރު ތެރޭަގއި 5ން. މިދިޔަ ނަހުރި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ެވސް އަުޅގަނޑު ދަންނަަވއިލާ

 އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށްދިނިން. ދައުލަތުގެ ކަންކަްނ ގެ ބަޖެޓުރުފިޔާ 900ން އަލިމި 341ން އަބިލ 24ލަ ޖުމު

ން އަބިލި  27ވަނަ އަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެން   2015ޓަކައި ަރއްޔިތުްނގެ ފައިސާެގ ތެރެއިން މި މަޖިީލހުން ހިންގުމަށް

އް ނޫން ލާރި ނުދީގެނެ .ށްސަރުކަރަ ޓަކައި މަށްންގުހިލަތް . ދައުންފާސްކޮށްދިނިރުފިާޔ  360ން ލިއަމި 457

 26ނީމު ރަށް އަުޅގަނޑުމެން ފާސްކޮށްދިވަނަ އަހަ 2016ކީ. ްއޔަގައިގެން އުޅެނިނ ކަްނކަން ނުހިރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން

ވަނަ އަހަރަށް  2017ސް ރުފިޔާ. އަުޅގަނޑުެމން ފާސްކޮށްދިނިން މި މަޖިލީހުން. ހާ 522ން އަލިމި 791ން އަބިލި

ތަނުން  އަޅުގަނޑުމެން މި . ވެސް އްރީ ބަޖެޓެން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓްއަމިލި 493ދިނިން ން ފާސްކޮށްއަޅުގަނޑުމެ

 27ވާނީ  ޓުގެ އަދަދަކަށްޖެލަ ބަ ފާސްކުރި ޖުމު ންވަނަ އަހަރު މަޖިލީހު 2017ހަމަ ފާސްކޮށްދިނިން. އަދި ހަމަ 

ްނ އަބިލި 30އާދެ!  ؛ން ުރފިޔާގެއަބިލި  30މެން ވަނަ އަހަރު ައޅުގަނޑު 2018އެީކގައި ން ރުފިޔާ. ހަމަެއއާއަބިލި
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އެއްހާ ރުފިާޔގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްދީގެން ޢަމަލުކުީރ. ރައްޔިތަކަށް ަދއުލަތުގެ ފަާރތުން މަސައްކަތްކުރަން ތިބި ދުއިސައްތަ 

މެން ައޑެްއ ތަނަށް އެއްެވެގން މަސައްކަތެއް ކުރި ވާހަަކއެއް ައޅުގަނޑު ގެން މިްއވެސް މީހަކަށް މުސާރަ ނުދީއެ

ނޫީނ  ،ރަނގަޅީ  ޓްސް ކޮމިޝަނުން ދިވެހި ދައުލަތް ބަދުނާމުކުރަން ވާހަކަދެއްކުންތޯއިއުމަން ރަ، ހިނާހަން. އެހެންވީމާ

ދު އަޅުގަނޑު ހަމަ އެންމެ ފަހު އަމައްސަލަތޯ އޮތީ، ިސޔާސީ މައްސަލަތޯ އޮތީ މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ރައްޔިތުންގެ 

އެިކ  ،ފަތުވާދިނުމާއި  ރޭގައިތެ ޓަކައި މި ވާހަކަ ަދއްކާލަނީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ރެކޯށަށް ހަމަވާތީ  ދުވަސް ކަމަށް

ރި ސްރީލަންކާއަްށ ޓެއް އަވަ !ބައްލަވާ އި ކަްނތައް ކުރާ މިންވަރުއެކި ކަންކަުމގަ ،ޮގސްކަންކަމުގެ ވާހަކަަދއްަކިއގެން

ިއ ްސ އަދި ކޮންމެ ތަޢުލީމެއްގަ ޔަވި ސްލާމީ ތަޢުލީމުރާއްޭޖގަިއ އެަބއޮޭވ އި  ގޮތް. އަުޅގަނުޑމެންގެ މިތްއޮވެފައި 

މީހެއް. މާދަމާ އަޅުގަނޑު ވެސް  ހަކާއި އެމީ ، އެކަމަކު އެ  އްދަތަކެއް ދޭން.ހުތަޢުލީމު ދެވޭނެ ވަިކ  ވެސް،

 ކު އެ ގޮނޑުދޮށުަގއި އިނދެގެން ެވސް ވާހަކަަދއްކަންީވ. އަނެއް ދުވަހަ ސް ބަޔަުކ ގޮަވއިގެްނގޮވެގެން  ދަންނަބޭކަލަކަށް

 ދީނުގެ ކަެމއް ؛ޗެްއ ުބނީމަ ބުނާނެއް ސުންނާފަތިުކރަންވީ. މިކަހަލަ އެ ،ހަލާކުކޮށް  އިތަންތަން ފަޅަނުކުމެ މީހުން 

ނުގައި ކަނޑައެިޅގެން ނޯންނާނެ އެއްެވސް މީހަކަށް އަނިޔާކުރުމެއް. އެކަމަކު، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދީއިސްލާމް .ނޫން

އެކީަގިއ  ކުދިންނާ ަކއިރީަގއި ތިބި ތުއްތު ދެ ،ޅާއިބަނޑުަގއި އޮންނަ ަދރިފު ،ބޫލުކުރަނީގަތެރޭގައި ބަެއއް މީހުން 

ާޔީސ ސިމިއީ ޤައުމުތަުކގެ  ؟ރި ރަީއސްތެކުރަނީ އިްއޒަތްލުބޫ ގަ ކަމަށް. ާކކުތޯ ޖިހާދު މަ އެއީދިަޔއިގަިއގެ ބޮން ބަދެގެން

ގައި ނު ވިޔަސް އަދި އެތަ ސާރާޖަޕަ ދަން މަހިރުަގއިދިޔައިެވގެން  ސްރީލަންކާއަށް ެއވަރު ގޯސްވި މީހުން.މީހުންނަށް 

ވާނީ ޔޮރި ރައީސް. ހެތެތްފޮޅުުމގައި ިއްއޒައިމީހުން ތިބީ ސިޔާސީ ތަޅަ އެ ،ސްޔަވިށް ކަމަ މިހާރު ހުރި ރައީސް

، އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ މީހުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެްއ އުމެއް ފުނޑުފުނޑުެވގެންދިޔައީ. އެހެްނވީމާޤަ ؟އްތޯކިހިނެ

 . ނުތިބޭނެައޅުގަނުޑމެންނެއް މިތަނަކު .އަންނަނީ 19ދަމާ އެޖެްނޑާ މާ އެބައޮތް. ިމއަދު ެއއް ަބޔަކު ވަގަްށ ޮގވަނީ.

ގެ ވެްސ އުފަން ބިމޭ. މިތަނަށް އެހެން ނުހައްދަވާށޭ. އެހެންވީމާ، ދިެވހި ބިން މީ އަޅުގަނޑުގަބޫލުކުަރްއވާށޭ، އެކަމަކު 

  ކަނޑައެޅި ެއްއވެސްން މިތަނުންތްކުރަން އަުޅގަނޑުމެަސއްކަކަށް، މި ދައުލަތުަގއި މަދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ަރއްިޔތަ

 މުއައްސަާސއެްއގެ މީހަކަށް މުސާރަ ނުދެވިގެން ކަމެއް ކުރާކަށް ނޯންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރައްޔިތުންގެ 

ންނަަވއި ތެރެއަށް ުނވައެ ސް މިތާުދވަމަސް 18އަށް ވާހަކަެދއްެކިވ ބޭފުޅުން 19މަޖިލީހުގައި އެންމެ ބާރަށް ެއޖެންޑާ 

 މުސާރަ ނެންގެވި. އެމް.ޑީ.ީޕެގ، އަުޅގަނޑު ކުރިން އުޅުނު ާޕޓީގެ މީހުން. އެއީ އިންސާފުޯތ؟ އަޅުގަނޑުމެން ހަ މީހުން 

ނަ ވަ 19އެދުމަކީ، ވިޔަސް މިތަނަށް ވަދެ މަަސއްކަތްކޮށްަފއި ހުންނާނީ. އަުޅގަނުޑގެ ދުޢާއަީކ، އަުޅގަނުޑ އެދޭ

ޙައްޤުަގއި ވާހަކަތަެކްއ ރައްޔިުތންގެ ށް ވިޔަސް، ވަރަކަށް ފޫކެހި ކަމަ ގެ މަޖިލީހުގައި ެވސް ކިތަންމެޔިތުންރައް

މަސައްކަތަށް  ްށގެން ކުރަމުންގެންދާރައްޔިތުން އެަތްއ ވަރަކަށް މަސަްއކަތްކޮ ނޭ.ށޭ. ދުނިޔެ މިދަނީ ނާމާންވަމުންދައްކާ

ގައި އާދޭްސކުރަމުން މި ބަދަލުވެފަ. އަޅުގަނޑު ެވސް ެއކި ދިމަދިމާ ރުކާސަރުއަޅާލަނީ ކާކުތޯ؟ މިއަދު ިމ އޮތީ 

ގެންދަނީ މި ރާއްޖޭގައި ފިލައިގެން އުޅޭ މީހުން ވެސް އެތައް ބައިވަެރއް އެބަުއޅެއޭ. ާކަކށްތޯ އެނގެނީ ފަޅުރަށްރަށަށް 



8 

 

ޑުމެންނަށް ެއވަރުެގ އް. އަޅުގަނންނާނެ ކަމެއަރައި އެ މީހުން ގަިއގަާޔިއ އެތަންމިތަނުގައި ބޮން ބަނދެގެން ނުނިކު

ފުނޑުނީ. އެކަމަކު ހިއުމަން ރައިޓްސް ބޭނުންވީމާ، ތިާޞދު ޤްވެއްެޖއްޔާ ައުޅގަނޑުމެންގެ މުޅި އިނިކަމެތިކަމެއް 

. ހިއުމަން ރައިޓްސްންވީމާ، އެއީ ބޭނުކާ ދިމާކުރަން ކާރަހިއުމަން ރައިޓްސް ބޭނުންވަީނ ވަކި ކަންކަަމކު. ެއއީ ސަރު 

ޅުވިަޔސް، މިއަަދކީ ހުއްޓޭނެ . ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މަނިކުފާނު ވިދާ ިހއުމަން ރައިޓްސް ރަންވީމައް ކު ކަމެއަނެއް

ންނަށާއި، ރައްޔިތުްނެގ ދުވަހެއް ނޫން. ކޮންމެއަކަްސ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ސްޓާފު

ޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގއި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަްށ އިޓިއެްއގެ ރިހާ ޕާމަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑާ އެީކަގއި މަސަްއކަތްކުރެްއވި ހު

 ހިނގުން. ޖިލިސް ރަނގަޅު ގޮުތގައިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުްނގެ މައަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ، ދިޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ންބަރު ތެރި މެިއއްޒަތް ގެ ގާުތަގއި އިްނނެވިއަޅުގަނޑަށް ހީވާ ގޮތުން ައޅުގަނޑަށް ވަރަށް އެބަފެނޭ، އަުޅގަނޑު 

އެކަހަލަ ފުރުޞަތެއް  ށް ހިންގަިއލާތިިއގެންފާނެ. މަޖިލިސް ރަނގަޅަފަހަރެއްގައި ަރއީސް ކަމަްށ ވެސް ވަޑަ 

  ރައީސް. ލިބިއްޖެއްޔާ. ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޔަުތންނާއި އަދި ިއއްޒަތްތެިރ ެގ ހައިިސއްނައިބު ރަީއސްޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މަނިކުފާނު އާދެ! 

ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު  ،ކޮށްެދއްވާަފއިވާތީ ދުވަސްތަެކއްަގއި މަސައްކަތް މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުްނ ގިނަ

 .ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރުތެރި ތްއިްއޒަ ދާއިރާގެ އޭދަފުށީއާދެ! އަދާކުރަން.  މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށީ

އާދެ! ހިއުމަން ރައިޓްސްއާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަކައި `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

ގަނޑުމެންނަށް ހިއުމަން ދަންނަވަން. ދެން މީގައި އަޅު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

ޑުމެން މީހަކު އަޅުގަނ ،ވިސްނާލަންޖެހޭ. މިސާލަކަށްއެބަ މި ބުނާ ބަހުގެ މާނަ އަޅުގަނޑުމެން  އޭސްރައިޓް

މީހާ ހަމައެކަނި ގޯސްވީމާ ެއއަކީ އަދި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބެންވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ނުލިބުމެއް  ،ވީމާތާރުދުމުޚްޚު

މިހާރު  .ލިޭބ ގޮތަށް ހަމަ އޮތީ ެވސް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް އެންމެނަށްސޫލުތައް ހުރި ގޮތުން ނޫން. މި ރާއްޖޭގައި އު 

ަސއްތައިން ަސއްތަ މުސްލިމު  .މެއްއުޤަތަނަކީ ސައްތައިން ަސއްތަ މުސްލިމު  ދެން މި، ގާނޫނުތައް ވެސް  ހުރި

ހިއުމަްނ  ސާނީ ހުރިހާ އަުޅގަނޑުމެންނަށްށް އިންނގަޅަރަ އިސްާލމްދީނުގައި އޮީތ ެއއަށްވުެރ މާ އުމަކަށް ބަލާއިުރގައި ޤަ

 ސާދަ މީގެނުފުދެނީސް؛  ކަމެއް އިންސާނަކަްށ ގޮތަށް. އެހެްނވީމާ، ެއްއވެސް ހާލެްއގައި ެއއްވެސް  ރައިޓްސް ލިބޭ

 ،ބަލާއިރު  . މިސާލަކަށް އަުޅގަނޑުމެންދީފައިސަތޭކަ އެަތއް އަހަރެއް ކުިރން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އޮތީ މިކަން ހޯދަ

ْمنَا بَنِي آدَمَ  ނަށް ބަލާލިއިރުއާރުޤު އަްނނަނީ މި އާޔަތުގައި. އާދަމުގެ  ރެއްވި ވާހަކަ މިކުމާތްއާދަމްގެ ދަރިން   َولََقْد َكرَّ
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ވާަހކަެއއް ނޫން. ނޫނީ  ކުެރްއވިނަޞާރާއިން މާތްކުރެއްިވ، ފަހަރެްއގައި ވެސް ޔަހޫދީން މާތް ؛ކުރެއްވިދަރިން މާތް

ންވީމާ، ންނަނީ. އެހެއަ ކުރެއްވި ވާހަކަ މިން މާތްދަރީ ވާހަކައެއް ނޫން. އާދަމްގެ އްވިކުރެމުސްލިމުން މާތް

. ްއވީކުރެތްނަށް އެްއ ހަމައެއްަގއި މާން. އެންމެއޮތީ  މިންވަުރ މިތްއަޅުގަނޑުމެންގެ އިންސާނީ ަޙއްޤުތައް ދީފައި އޮ

ِه  .ތަޤުާވވެރިން ؟ބާތް ބަޔަކީ ކޮޟްރަުތގައި މާޙަގެ هللاއާދޭ. ފަހަތުން އަންނަ ބައި އެބައެކަމަކު އޭގެ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعندَ اللَـّ

ޟްރަތުގައި މާތް ބަަޔކީ ޙަެގ هللاއެ ުއޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން  ،އިންއެހެްނވީމާ، އެތަުނެގ މީހުންގެ ތެރެ  ۚ أَتْقَاُكمْ 

 ށް އެބަ ިއވޭ ާޑވިން ތިޔަީރގައިނައަުޅގަނޑުމެން .ކަމެއް ތަޤުވާވެރިން. އެހެންވީމާ، ިމީއ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަންެޖހޭ

 އިލާއިން އައި ބަެއްއ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިހާ ޢާ ރާމާމަކުނުގެ  އަޅުގަނޑުމެން މިއީ؟ ބުނާ ގޮތުން ކީކޭ މި ބުނަނީ 

އްޔާ އެްއެވްސ ބަޔަކު ެވއްޖެައއި އިލާއިން ޢާއެހެންވީމާ، މަކުނުގެ  ؟ދަށު ދަރަޖައިގެ ބައެއްތޯ ިއންސާނުން މިއީ

ންމެފަދަ ަކމެއް ވެްސ ކުރަްނވީ. ކޮންމެ ނޯންނާނެ. ކޮންމެ ކަެމއް ވެސް ކުރަންވީ. ކޮފޮެތއް ، ެއްއވެސް ގޮތެއްއުސޫލެއް 

ގުޅުން ވެސް އުަފއްދަންވީ. އެހެން ކަންތައް ެވސް ކުރަންވީ. ހުރިހާ ކަމެއް  ވެސް ގަންނަންީވ. ެއއްޖިންސުން ގަނެޑއް

ކުރާ އުޭޅ. މި ގަބޫލުވެސް އެބަ ކުރާ ަބޔަކު، މި ގަބޫލު. އެހެްނވީމާމި ިތޔަރީްނ އަިއ ކަމަށް ވަންޏާ ވެސް ކުރަންވީ.

 އަރަިއގަންނާނެ. އެެހންވީމާ، ހިއުމަން ަރއިޓްސްޭއ މީހުން މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް އުސޫލުތައް އޮންނަ ކަމަށް ަވންޏާ އެ

މި  ،ރިން އޮތީއަހަރެއް ކުއެތައް ސަތޭކަ  ދަމީގެ ސާ ނަށްކިޔާފައި ައޅުގަނޑުމެން ވާހަަކދައްކާއިުރަގއި އަުޅގަނޑުމެން

މީގެ  ؟ަޕށް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ައއީ ކޮން ދުވަހަކުތޯހުޅަނގު ޔޫރަ ކުމަ. އެކައިޓްސް ގެނެސްދީފަހިއުމަން ރަ

 ގެމީހުން ޮކބައިކަން ވެސް. އެ މީހުންނަށް ނުވެސް އިނގޭ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަަކކީ  ކުީރަގިއ އެއަހަރު ސަތޭކަެއއްހާ 

ިކޔާ ހުޅަނުގ އިނަގަ ތި ފަންސާސް އަހަރެއްހާ ކުރިން އެންމެ ބޮޑަށް މީގެ ސަތޭކަ ؟ކިހިނެއްތޯ ލަތު އޮތީއުމުތަކުގެ ހާޤަ

 މިހާރު އެ  ،މީހުންނަށް ހިއުމަން ރައިޓްސްއަކީ ޯކއްެޗއްކަން މިހާރު އެ ؟އުމުތަުކގެ ހާލަތު އޮތީ ކިހިނެއްތޯޤަ ގެޕްޔޫރަ

މީހުން އެންމެ  ކުރިން އެ އަަހރުކަެއއްހާ އެނިގގެން އުޅެނީ. މީގެ ސަތޭ  މީހުންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ޯކއްެޗއްކަން

ވާހަކަ އެ ަދއްކަނީ.  އެ ،މީހުން މީހުން އެއީ. ެއންމެ ބޮޑަށް. މިއަދު އެ ތްނީ ޙައްޤުަތކަށް އަރަިއގަބޮޑަށް އިންސާ

. އަޅުގަނޑުމެން ނެސްދީފަަސތޭކަ އެތައް އަހަެރއް ކުރިްނ އިސްލާމްދީން އޮތީ މިކަން ގެ ދަސާ މީގެއެހެންވީމާ، 

މުސްލިމުންގެ ނަމުަގއި ތިެބގެން މީހަކު  ،ވިދާުޅވި ގޮތަށްމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ެއ ދެން  މުންނޭ ކިޔަިއގެންމުސްލި

 ؛. ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސްކަމެއް ނޫންކަންކުރާ މުސްލިމުންނަށް ހުއްދަ ކީީލ، އަނެއް ކަެމއް ކުރީ. އެއަ އިބޮމެއް ގޮްއވަ

. އެހެންވީމާ، ން ތިބޭނެއިންެގ ތެރޭަގއި ެވސް ހަރުކަށި، ނުބަިއ، ޖައްާބރު މީހުރޭަގއި ވެސް އަިދ ނަޞާރާންގެ ތެޔަހޫދީ

ެއއީ މުިޅ މުސްލިމުންނެއް ނޫން. އަދި މުިޅ ނަޞާރާއިންނެއް ވެސް. މުިޅ ޔަހޫދީންނެއް ވެސް ނޫން.  ،އޭެގ މާނައަކީ 

 ގޮތަށްއެ  ންއަުޅގަނޑުމެހަރުކަށި ބަެއްއ.  ،ބަެއއްަބއި ނުވަނީ  އޭގެތެެރއިން ކޮންމެ ތަނެްއގައި ވެސް މި

އަބޫޖަހުލު އުފެދުނީ  ންމާތްވެގެންވާ މަްއކާ، މަދީނާއި ގެ އަޅުގަނޑުމެން ތްއޮ އިރުަގއި މިސާލަަކށް މިއިލާ ވިސްނަ

ރަނގަޅު ބަެއްއެގ ދިޔަީއ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ އުނު އުފެދިގެންޢަމަތުގެ ފިރުއްއެ އޮތް މާތް ބިމުން މި އު ؟ތޯވެގެންއް ކީ
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ދާނެ. ފެދިކަެމއްގެ ތެެރއިން ނުަބއި ކަމެއް ވެސް އުދި ކޮންމެ ަރނގަޅު ުކ އުފެދިދާނެ. އަމީހަ ަބއިތެރެއިން ވެސް ނު

ވެސް މުޅި މަޖިލީހަށް  . މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ބަލާއިރުކަމެއް އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭ

ވެސް  ރަނގަޅު މީހަކު ،ނެ ގޯސް މީހަކު ވެސްދާހުރެަހކަެއއް ނުދެއްކޭނެ. މަޖިލީހުގައި ެވްސ ފާޑުކިޔޭ ގޮތަކަށް ވާ

ެއްއވެސް ވާހަކަެއއް ނުދެްއކޭނެ.  ކަށްމުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ިނސްބަތްޮކށް އަުޅގަނޑުމެންނަ އެހެންވީމާ، ހުރެދާނެ.

 އިރުަގއިލާ އިމަރުގެފާނުގެ ާހދިސާއަކަށް ބަލަޢުމެން އިންާސނީ ޙައްޤުތަކަށް ބަލާއިރު އަުޅގަނޑު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

. އެ ހާލަތު ފެނިވަޑަިއގެން ެއކަލޭނގެފާނު ދިމާވި ޔަހޫދީ އަންހެނަކާ މަރުގެފާނާޢުެއްއދުވަހަކު  !ަބއްލަވާއި ވިސްނަނިކަން

 ؟ ދެންނެވީ ކީކޭތޯއަރިހުަގއި ތިއްެބވި ޭބފުޅުންނަށް ،ލޮލުން ކަރުނަފުޅު އައި. ލޮުލން ކަރުނަފުޅު އައި. އަިއްއސަ

ނަެގ އޭ ،މީހުން ކާފަިއ ތިބި މީހުންނޭ. އެންގެ ޅައުމުރުަގއި ސަރުާކރަށް ޓެކްސް ަދއްމި މީހުންނަކީ، މި މީހު ،ދެންނެވީ

 އޭ ޔަހޫދީއެްއގެ ވާަހކަރީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް. ހި. މި. ސަރުކާރުން އެހީތެރިވާން ނިންމީށޭއޭނައަށް އެހީތެރިވާ އުމުރަށް

ގޮތަށް ގެ މުޅި އުމުރަށް ަދއުލަތުން ޚަރަދުކުރާ ގެ ވާހަކަެއއް ނޫނޭ. ޔަހޫދީއަކަްށ. އޭނަ. މުސްލިމެއްމި ދައްކަނީ

. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެން ރީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ގެނެސްދީފަިއ އޭރުގައި ހުރި ގޮތްހިހަމަޖެއްސީ. މި

 ކަހަލަ ކަމަކާ ބެހޭ ޮގތުން ހަމަ ކިތަންމެ ދިގުކޮށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ ދުވަހެއްަގއި ވާހަކަދަްއކާލެވިާދނެ މި

، ައޅުގަނޑުގެ ވާހަަކއަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުަތއް ގަބީލުޖެހީ. އެެހންވީމާމިާހރު އެ ރަނ ،ވެސް. އެހެންނަމަވެސް

ޫނނީ  ،ޖައްބާރެއްގެ ސަބަބުންއަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އުފެދުނު  ،އެހެންނަމަވެސް .އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ އަިއސް

 ށް ކަމަ މައްސަލަތަކެއް. އަދި ގާނޫނުތައް ކިތަންމެ މޮޅަށް ހެދި އަތުވެދާނެ އަނިާޔވެރިެއއްގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް

މިސާލަކަށް ދެންމެ  ،އޮތީ ރު މިހާއަުޅގަނޑުމެންނަށް މި . މިހާރު މިސާލަކަށްހެދިޔަސް ކިތަންމެ ބާރުގަަދކޮށް  ،ސް ޔަވި

 ރު ދުމުޚްތާޚުމީހުން  މާދަމާ އެ. ޑި ލިބިފަގޮނ 65އޮތީ  އަށް މިއެމް.ީޑ.ޕީ ،ވި ފަދައިންދާޅު ވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު

ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްގެން  ގާނޫނުތައް ބޭުނން ،ސްޔަްއޔާ ކޮންމެ ބަޔަކު ކޮންމެ އެއްޗެްއ ކިވެއްޖެބޭނުންވާން 

 ؟ބައީނގެނީ ކާކުތޯ ރަނގަޅީ، ާކކުތޯ ނުއޮތް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކިހިނެއްތޯ އިދުމުޚްތާރުވާން ފުރުޞަތު އެބަޚު

ކޮންަބއެއްޯތ ރަނގަޅީ. އެހާހިސާބުން  ނ!ލާއިރުގައި އާއިއަހަރު ނިންމަ 5ނޑުމެންނަށް އިނގޭީނ އަޅުގަ

އެކީަގއި ތި ބުނާ ހިއުމަން  މެންބަރުންނާ 65ނުވެ، ރަނގަޅު މަގުަގއި ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްގެން ދުމުޚްތާރުޚު

އަޅުަވއިފިްއޔާ ކިތަންމެހާވެސް  ށްރަނގަޅު ަމގަ ދައްކަިއގެންޤުތަޭކ ކިަޔިއގެން ވާހަކަ ީނ ޙައްއިންސާނޫނީ ރައިޓްސްާއއި 

. އަދި ޖުޑީޝަރީ ެވސް ރަނގަޅު މަގަށް ގެންޮގްއސިއްޔާ ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅު. އެކަމަކު އަުޅގަނޑަްށ ރަނގަޅު

 ...ނެހެންހީނުވަނީ މިކަން ވެދާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެންދޫ މެންބަރު.ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ! އާދެ
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  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ރަްއޔިތުންެގ ވަނަ  18އާދެ! މިއަދު އަުޅގަނަޑށް ވެސް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތަގއި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

މިއަދު ވާހަކަދަްއކަން  ،އެހެންނަމަވެސްއަދި ފަހު ޖަލްސާ.  ،ފަހު ދުވަސް  ންމެގަނުޑ މިއަދު ކުރާނެ އެޖިލީހުގައި އަޅު މަ

ށް މި ތެދުވީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު ނަވެސް މިތަ އަުޅގަނޑު ހަމަގައިމު ؛އަޅުގަނޑުމެން

ހިއުމަން  ،ޮކށްލަން ބޭނުންވަނީތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަމަ ކަމެއްެގ ގޮޅިގެން. ފުރަތަގު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަކާ 

ޖެހޭ ލަން އެބައިނޫނަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިފައިާވއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ބަލަރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ގާ 

ލަންޖެހޭ ކަމެއް. އިނުޑމެން ބަލަހަމަ އަުޅގަ އީއެ  ،ްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަންކޮށްފައިވާ ގޮތްރަ ގެއަޅުގަނޑުމެން

ލުކޮށް ވިާދޅުވެދެްއަވއިފި އަުޅގަނޑުމެން ތްތެރި ނައިބު ރައީސް ވަރަށް ސާފުޮކށް، ވަރަށް ތަފްޞީއަޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަ

ނުކޮށް ދޫކޮށްިލ ކަންތައްތަކެްއގެ ސަބަބުން މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ  ،މަޖިލީހުން ކުރި ކަންތައްތަކެްއގެ ސަބަބުން

، ބި ބޭފުޅުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ އަނިޔާތަެކްއގެ ވާހަކަމުތަކުގައި ތިޤާއުލަުތެގ ބޮޑެތި މަޮބޑެތި، ދައެތަކެއް 

އެީކަގއި ކުރެވުނު ަކންތައްތަކެއް. ހަމައެއާ  ގެ އަތްތަކުންގެއްލުންތަެކްއގެ ވާހަކަ. އަުޅަގނޑުމެންގެ އަތުން، އަުޅގަނުޑމެން

 ،ތިބިސް އެބަމީހުން އަދިވެވަރަށް ގިނަ  ،ތިބި ޖަލުތަކުަގއި އެބަހިރާއްޖޭގެޖެހޭ ދިވެއަޅުގަނޑުމެން ހަނދާންކޮށްލަން އެބަ

ޖަލުގައި  ބަޔަކު ނުލާ ުކމަކާޙު ޤީޤަތުގައި ޙަތިބި. ވަރަށް ގިނަ ބަަޔކު އެބަ .ތިބިނުލާ ބަންދުކުރެވިފަިއ އެބަ ކުމަކާޙު

ކަށް ޑު އަިނޔާެއއް. ދައުލަތަކުން ބަޔަ ރަށް ބޮދެވޭ ވަ ؛ކުރާ ގޮތުަގއި ވަރަްށ ބޮޑުބަންދުވެފައި ތިބުމަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލު

ުކރާ ގޮތުަގއި ެއގޮތަށް މީހުން . ވަކި ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކެްއަގިއ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުެއއީ އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާދެވޭ 

ހިއުމަން  .ޖެހޭއެބަކުރަން ގެެނއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އެކަން ހަނާދންއިނުލާ ޖަލުގައި ަބއިތިްއބަ ކުމަކާޙު

 ؛ދުވަހުޖެހޭ ދާދި މިދާކަށްެއބަކޮށްލަން ުރގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ހަނދާންޑުމެން މި ކިޔަނީ. ހަމަ ކިާޔއިރައިޓްސްޭއ އަުޅގަނ

 ؛ދިސާތައް ހާިހނގި ހިތާމަވެރި މި އުމެްއގައި ޤަ ޓެރި އްމެންގެ އަވަ  ދުަވސް ކުރިން ައޅުގަނޑުތާއެއްހާއާދެ! ހަމަ ހަފު

ދައްކާއިުރ، އިންސާީނ  ުޅގަނޑުެމން ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ާވހަކަދާ ކަންތައްތަކަކީ އަސް ހިނގަމުންއަދި މިހާރުވެ

. އަޅުގަނުޑމެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަްއ ޖެހޭ ކަމެއްަދއްާކއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ހަނދާންކުރަންޙައްޤުތަުކގެ ވާހަކަ

ނޫން.  ބަަޔކަށް ވެސް ްއގެދީނެ އެްއވެސް އަދި އެހެން  ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭނީކީ ހަމަެއަކނި މުސްލިމުންނަކަށް ނޫން.

ކޮންމެ އިންސާނަކަށް  ،ޤަކަށްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ކޮންމެ މަޚްލޫ ސުބުهللا ކޮންމެ ިއންސާނަކީ ވެސް  ،ވީތީ އިންސާނަކަށް

ސާބަކީ ފެށޭ ހިހިއުމަްނ ރައިޓްސް  ،ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤެްއެގ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ެއގޮތުން

އެްއވެސް އިންސާަނކަށް  ،ވެސް  ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ،ހިއްމު އިންސާނީ ޙައްޤަކީއެންެމ މު ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ވެސް ލިބެންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު އަސާީސ  ެއއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮންމެ ިއންސާނަކަށް .ންނުލިބު ެއއްއަިނޔާ ވެސް

 ލުފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަންކަމާިޚޔާ ޅުކުރުމުގެ މިނިވަްނކަން.މީހެްއގެ ިޚޔާުލފާ ދެން އޮންނަނީ އެ ،ހައްޤު. ޭއގެއިތުރުން 
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 އަހަރު  5ވޭުތވެދިޔަ  ،ޅުުމގެ މިނިވަންކަން. އަުޅގަނޑުމެން މިދިޔަެއއްެވއު ،އެއީ  މެއްއެީކގައި ލިބެންޖެހޭ މިނިވަންކަ

ފާޅުކުުމެގ   އަިނޔާ ނުލިބުމާއި ޚިޔާލުއީއެ  ދެ،އާ ؛ޖެހުނީ މިދިޔަ ދެ އަސާސީ ޙައްޤުމަލްކުރަން ތަޙައްއަޅުގަނޑުމެން 

 އަޅުގަނޑުމެން މި  ،ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ެގއްިލފައިވާތީފަސް އަހަރު ދިޔަ ވަރަށް ބޮޑަށް މިމި ދެ ޙައްޤު ،މިނިވަންކަން

 އަދި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު މެޖޯރިޓީ ވެސް މި ބަދަލުކޮށްަފއިޙަޤީޤަުތގަިއ ސަރުކާރު ވެސް ؛ ވަނީ ސަރުކާރު

 ދޯންޏެއް ދުއްވާަފއިދާއިުރގ ،ލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީބޫގައަޅުގަނޑުމެން  ،. އެހެންނަމަވެސްވަނީ ަވކި ޕާޓީއަކަށް ލިބިފަ

ފަހަރަށް ދަށު  އްޔާ ބަެއއްމަ އެކައްޗެއް ނެތި ހިނގައްޖެލާނެ ހަ ށްޔަމަތު ކިބަ ޔާއްވެއްޖެ ބޮޑަށް ބުރަ  ށް މާޔަދަށް ކިބަ

 އުމު ހިންގުމާ ބޫލުކުރަނީ މި ޤަގަ އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެން ެގން ހިނގައިދާނެ.ލޮނުއަރާ ގޮތް ވެ  ންކިބައި

އެފަަދ ގޮުތގަިއ  ބޫލުކުރާގަބޭފުޅާއަީކ އަުޅގަނުޑ  ހުންނެވިޅުގަނޑުމެން ހަވާލުކޮށްަފއި އޮތް ސަރުކާުރގެ ުމގުލުަގއި އަ

ކަންތައް ކުރަްއވާނެ އަރާނެ ގޮތަކަށް ފެން  ވަށްޤަުއމުގެ ނަ ދަނޑިވަޅަކަށް ުނވަތަ އެފަދަ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ

ރަީއސަށް ގާނޫނަށް ކޮިމޝަންގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް  ،ބޫލުކުރަނީ ގަައޅުގަނޑު ، ެއކުއެއާ ބޭފުޅެއް ނޫނޭ. ހަމަ

 ވަނަ 19އަިދ އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަަށވަރުކުރުމަށްޓަަކިއ އަންނަން އޮތް  ،ފަރާތުންވާ ހުށަހަޅާފައި

 ،ބޫލުކޮްށގެންގަލިބެންޖެހޭ އެްއޗެއް ކަމަށް  ެއންމެންނަށް ވެސްކަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައަޅުގަނޑުެމން މަޖިލީހުން ވެސް 

އާދެ!  ؛ގޮުތގައި  ބޫލުކުރާ ގަން މެއަުޅގަނޑުމެން ަމސައްކަތްކުރާެނ ކަމަށް. އާދެ! ޑިމޮކްރަސީައކީ އަުޅގަނޑު ރޫހުަގއިއެ 

 ލިބޭ ގޮަތކަށް މެޖޯރިޓީ ބޫލުުކރަންޖެހޭ ގޮތުގައި ވެސް އެްއވެސްގަޅުގަނޑުމެން އަދި އަ ގޮތުަގއި  ބޫލުކުރާގައަޅުގަނޑު 

ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރުމެއް ނޫން. އަދި  މައިނޯރިޓީގައި ތިބޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހަމަ ބޭނުންފަރާތުން މައިނޯރިޓީގެ ނުވަތަ 

މެޖޯރިޓީ އޮންނަ  ،. ޙަޤީޤަތުގައި ޑިމޮކްރަސީއަކީ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރުމެއް ވެްސ ނޫން އެ މީހުންނަށް ދެރަވާ

 ،ޤައުމުގެ ކަންަތއްތައް  ގެންޔަތްކޮށް ކަށް ވެސް ރިޢާމީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި އިުހސާސްތަ ބޭގައި ތި ފަރާތްތަކުން މައިނޯރިޓީ

އަދި ޑިމޮކްރަީސގެ  .އެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ޑިމޮކްަރސީއަކީ  .ބަްއޓަންކޮށްގެން ދައުލަތް ހިންގުނ ޤައުމުގެ ކަންަތއް ނުވަތަ

އުސޫލު އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ ެވސް. ައޅުގަނޑު މި ުހށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަްށ ސަރުކާރު ހިްނގުމުގެ  ނަމުގައި 

 މިގޮތުަގއި  ގެއަިދ ދައުލަތެއް  . އޮތީ ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަެކްއ ހުށަހެޅިފައި މި ،އި ދަންަނވަން އޮތީލަ ގޮތެްއގަޖުމު

އަދި ސަުރކާރުން ކުރާ ކަންތަކަށް އަބަުދވެސް ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ، ވާނަމަހިނގާ ކަމަށް  ތަން

ކަމުެގ ބިރަށްޓަކަިއ ެގ މެންބަރުން ަވކިކޮށްފާނެރަިއްޓސް ކޮމިޝަން ހިއުމަން ަވޒީފާެގ ބިރަށްޓަކައި  .އެބަޖެހޭފާރަވެރިވާން 

ނުވާނު. ވެގެން ެގ މެންބަރުން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން މަންހިއުޖެހިފައި ތިބި ބަޔަކަށް ނަންއެްއވެސް ހާލެއްަގއި ބިރުގަން 

ވަަނ  18 ،މި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ދާ ނުވަތަމިއަދު ވަިކވެގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަދި އަުޅގަނޑާ

ލީހުެގ ން. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖއަޅުގަނުޑ ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަވެސް މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

ހަމަ މަރުޙަބާ ވެސް ދަންނަވަން.  ޮހވިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ ބޭފުުޅންނަށް ވެސް އަުޅގަނޑުލަށް ވަނަ ދައުރަށް އަ 19

 ވަބަަރކާތުހޫ.هللا ޢަލަިއކުމް ވަރުޙުަމތު ވައްސަލާމް
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 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 އުތުރު މާފަންނު ،އޮތީ މި ރުޞަތު އަރުވަން ދެން އަޅުގަނޑު ފުްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އާދެ! އި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ

 ކުރެންދޫ ،އަރުވަން އޮތީ ފަހުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއޭގެދެ، އާ .އަށްފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ

 މެންބަރު  އްޒަތްތެރިއި  ާދއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫފަހުން ގެއޭ .އަށްهللاޢަބްދު ޢަބްދުލްބާރީ މެންަބރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ

 ާއދެ! މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންގެ. ނީލައިށް. އާދެ! ިމހިސާބުން އަުޅގަނޑު ހުްސވަުގތުކޮޅަށް މެދުކަނޑަ އާދަމަ ރޮޒައިނާ

ެވވަަޑިއގަންނަވާީތ އްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރުން ވެސް ބައިވެރިއި ބަެއއް  އާއިއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއިމާހެފުމުގައި 

ތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިއަްށ އޮތް ހަފު ؛ަގއި ކަމަށް ދަންނަވާލަން. އާދެ! މިއަދަކީ 11:30ފަށާނީ  އަޅުގަނޑު ދެން ޖަލްސާ

އެހެންވީމާ، އެކަުމގެ  .ބަރަކާތެރި ރަމަޟާން މަސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ކުރިމަތިލާނެ ނާތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން

ްއޒަތްތެރި އި  ،އާ ެވސް އެީކގައި މާހެފުމެއް ބާއްވާ ުދވަސް ކަމަށް ވާތީ މުނާސަބަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން

، ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަެކއް އް.ބޭފުޅެ  ފަިއވާވަނަ މަޖިލީހުަގއި މަސަްއކަތްކުރަްއވާ 18ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއއީ 

ހުރިހާ  އެލީޑަރުކަން ވެސް ގެ ގްރޫޕު ޕާލިމަންޓްރީ ގެ އެމް.ޑީ.ޕީ  ިއ،ކުރަްއވަގުނަ ޚިދުމަތްތަެކއް ގިނަ ވަރަށް

ވަރަށް ބޮޑަްށ  ވަނީ. އާދެ!ފައި ލާއިކޮށްެދްއވާފަިއާވތީއާ އެީކަގއި އެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ އިގަދުވަސްތަކު 

 އެދި ދަންނަވާަލން.  ންެދއްވުަގއި ަވަޑއިގެން 11:30ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 {އަށް 11:30އިްނ  10:30 ސްވަގުުތކޮޅު:ހު}

 (ހީމްރާޤާސިމް އިބް މަޖިލީުހގެ ރައީސް ؛ވީންނެތުގައި އި)ރިޔާސަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 މެދުހެންވޭރު  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންންނާނަން. `. އާދެ، މިދަންފަޅީެގ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެްނ ފަށައިގަ

 ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ހިއުަމން) 2006/6 ، ގާނޫުނ ނަންބަރުހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ

ފުރަތަމަ ދަނީ. އާދެ ެއގޮތުްނ މިހާރު އަޅުގަނޑު  ގެނަުއމުގެ ބިލު މި ބަހުސްގެ މަުރޙަލާ މިޞްލާޙު ށް އި( އަގާނޫނު

 . އަށްއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއި ާމފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އޮތީ  އަރުވަން މިފުރުޞަތު

 

 :ވާހަކަެދއްެކވުން ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު ރުމެންބަ ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނަށް  ،ކާރުެގ ފަރާތުންްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ސަރުއިޝޘުކުރިއްޔާ 

ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރު މަށް އަުޅގަނޑު އްވުހެޅުއްވި ހުށަހެޅުެގންނަން ހުށައިޞްލާޙުބަދަލުގެންނަން، 
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ނަ މަށްޓަކައި ހުންއިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަަށަވރުކޮށްދިނު ނުންވޭ. އަުޅގަނޑުމެން މިކުރާ ކަމަކީ،ދަންނަވާލަން ބޭ

ކު މަަސއްކަތްކުރާ ތަންަތނުގެ ގޮުތގަިއ ހެދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން ސަުރކާރުެގ ިރކަމާއެއައްސަސާަތއް އިންސާުފވެމު

މި ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ ކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ށް އެޙަހީމް މުޙައްމަދު ޞާލި. ރައީސް އިބްރާބޭނުމަކީ

މަށްޓަކައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަާދކުރަންޖެހޭ ތަނަކަށް ވާތީ، އެ ކަަށވަރުކޮށްދިނުސާނީ ޙައްޤުތައް  އިންއެއީ ރަްއޔިތުންގެ

 ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ސަސާަތއް ނޫނީ ޖުޑިޝަރީ، އަދި ވަކިން ޚާްއޞަކޮްށ ސުޕްރީމް ކޯޓު އިޞްލާޙުކުރުމަކީމުއައް

ން ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިކަ  ުތންކުރަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިގައި އަުޅގަނުޑެގ ހިތުގެ އަޑީން ގަބޫލުކަމެއްގެ ގޮތު 

 ވާހަކަ މިއަދު ވާމީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް މިކަމަށް ހެކިވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން މިގަބޫލުކުރާނެ. ބައިނަލްައގު 

ކަ ޞްލާޙުކުރާ ވާހަ؛ ކޮންކަަމކާތޯ؟ އިޓުުސޕްރީމް ކޯޓުން ޗިަގއި، މި މަޖިލީހުގައި ހުއްޓާ މި ައއީ ކަމުންދާއިރުދައް

އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ  8:30ވަނަ ދުވަުހގެ  2019އެޕްރީުލ  30ފަިއ މި އޮންނަނީ ދައްކަިއގެން. މީަގއި ލިޔެ

ނުމެްއ ނުމަކަށް. ބޭގެ ބޭގެ ެބންޗުޕްރީމް ކޯޓު ސުޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް އިމްތިޔާުޒ ފަހުމީ ހާޒިރުވުމަށް 

ގެ ކިަބއިން އެބޭފުޅުން ޒާެތްއގެ ބޭނުމެއް ަކމެއް ފުއްދަން ބޭނުންވަނީ. ައޅުގަނޑު  ދަން. އަުޅގަނޑަކށް ނޭނގޭ ކޮންފުއް

ސުޕްރީމް  އާދެ، އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ިބރެއް ނުދެްއކޭނެ.ްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އިބޭނުންތަކެއް ނުުފްއދޭނެ. ވާ ބޭނުން

ރައްޔިތުން، ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގިއ މި ރާއްޖޭގެ  ހިފައިގެން އަޔަސް ބިރެއް ނުދެއްކޭނެ. ކޯޓެއް ނޫން، ބަޑި، ހަތިޔާރު 

ޔާ އަުޅގަނޑުމެްނ އިރާދަކުރެްއވިއް މަތީ  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މީހުން އިންތިޚާބުކޮށްގެން ފޮނުވި މަސައްކަތް ކުރުން

ން އަޅުގަނޑުމެން ތްފުޅުން. ހަލާކުވެދަންޏާ ދާންދެމަރަޙްތްރަސްކަލާނގެ ގެްނ ނުވެސް ދާނެ މާވެދާންދެން؛ ހަލާކުވެހަލާކު

ސުޕްރީމް ކޯޓު؛ ެއ   ޮގތެއްަގއިޞަތިބޭނީ މި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް. މި ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ. ޚާއް

އްޔިތުްނ ވަކަރުޭގގެ ކިަބއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަ  ވަކަުރގޭގެ ކިބައިން މި ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުަރންޖެހޭ.

ޙައްޤުަތއް ކަށަވަރުކޮށްދީފަިއވާ ބަދަލުވާންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ނެ. އެ ތަން ސަލާމަތްކުރަންޖެހޭ

ސާަނކަށް  ކޮންމެ އިންވާހަކަދެްއކުމުގެ މިިނވަްނކަމަކީ .ދައިދޭންޖެހޭނެޙައްޤުތައް ހޯ ނީއިންސާ .ދައިދޭންޖެހޭނެހޯ

ޓުްނ ދޭ ޙައްޤެއް ނޫން. މިީއ ޕްރީމް ކޯވީތީ. ެއއީ ސު އިންސާނަކަށްެތރި ރައީސް. ަޙއްޤެއް އިްއޒަތްލިބިގެންވާ 

ތީ މާތްރަސްަކލާނގެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެްއވި ޙައްެޤއް. ވާހަކަެދއްކުުމގެ މިނިވަންކަން، އަދި ވަކީްނ ވީ އިންސާނަކަށް

ރައްޔިތުންނަށް  ބޭފުޅުްނނަށް، ހުރިހާިތޔަ ރު ލާ މިންވަމްދީނުގައި އިންސާފަށް ޮގވައިިއސްލާ ެވގެންވާ، މާތް އްޞަކޮށްޚާ

އަސާަސކީ ެއއް އެންމެ މައިގަނޑު ައސާސް، އަުޅަގނޑުމެން ދިރިތިބުމުގެ އެންެމ މައިގަނޑު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. 

ކުރާނަން. ނަން، ކަން ހިނގާ ގޮތް ހާމަކުރާނަްނ، ވާހަކަަދއްކާއިންސާފު. މިކަމަށްޓަކަިއ ައޅުގަނޑުމެން ވަކާލާތު

، ިއްއޒަތްތެރި ންައށް ފަޟީޙަތްކުރާނަން، މުޅި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ަފޟީޙަތްކުރާނަމުޅި ދުނިޔެ  ރާނަން.ޒާރުކުބޭ

 ތޯ ެއއީ ޓަކީ މި ާރއްޖޭަގއި މި ަވގުތު މި އޮތް؟ ކޯޓެއްތޯ ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ނޫީނ ކޯރައީސް. ނުހުއްުޓވޭނެ. ކޮން ބައެއް

އަށް ުޙކުމް ނެރެފައި، އަމިއްަލއަްށ ؟ ކޯްއޗެއްތޯ އެއީ؟ އަމިއްލަ ދައިން ފަވެސް އަުޅގަނޑު ދެންނެވިކުރިން ދުވަހު 
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. ނެރެފައި، ދެ ފަނޑިޔާރުން ޖަލަށް ؛ ފަސް ފަނޑިޔާރުން ތިބެގެން ޙުކުމެއް ނެރެނީއަނެއްކާ މާދަމާ ބަދަލުކޮށްފައި

އެހެންވީމާ،  .ގޭތޯއިނ ގައިޔާރުކަމުމަ ފަނޑިބިއްޔަތު ދިން ފަނޑިޔާރުން ހަ، އަޣްލަލާފައި ދެން ތިބި ތިން ފަނޑިޔާރުން

ރާަދކުރެްއވިްއޔާ، މި ރާއްޖޭެގ ޖުޑިޝަީރ މިއީ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ަގބޫލުކުރާ ކަމެްއ ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން އި

 ހަލަ  ކަށްދޭނެރުކޮށަވައްޤުތައް ކައްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާނީ ޙަރާއަުޅގަނުޑމެން މި . ކުރާނަންޙުއިޞްލާ

 ދާ،ންޑެތި ގެއްލުން ދެމުއްޖޭގެ ރައްޔިތުންަނށް ބޮރާމި  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ހޯދާނަން. އަޅުގަނޑުމެން  ފަނޑިޔާރުެގއެއް

ތަނެއް މި ރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ. މި ަވގުތު ތިއްެބިވ  ދާންޑެތި ެގއްލުން ދެމުބޮ އްޖޭގެ ޑިމޮކްރެީސއަށްރާމި 

ޗާޓަރަގއި ވަރަށް . ޔޫ.އެން އް މެްނނަކީ އދ.ގެ މެންބަރު ޤައުމެޑުއާދެ، އަުޅގަނ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކީ ފަނޑިޔާރުންނަ

ބޮޑަށް ގޮަވއިލާ ކަމެއް އިްނސާނީ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުން. އޭގެތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެއް ކަމަކީ، ވާހަކަެދއްކުުމގެ 

 ގަނޑުމެން އަޅު، ހޭނެޖެކަންކަން ކަށަވަުރވާން މި .ޙަްއޤުތައް އިންސާނީ، އެްއެވއުޅުމުގެ މިނިވަންކަން. ވަންކަންމިނި

، ންކޮށްދީފައިވާ ކަންަތއްތައް ޤީެވސް ޔަ ަގއި އަސާސީނޫނުޤާރާއްޖޭެގ  މި ،ހަދާތަކާއިޢާާވމީ މުބައިނަްލއަގު  ވާބައިވެިރވެފައި 

 އް. އިންސާފުވެިރކަމާޤެ ޙައްވީތީ ލިިބގެންވާ  އިްނސާނަކަށް މެންގަނޑުއަދި އަޅު  ކަށަވަރުކޮށްދީަފއިވާ ކަންތައްަތއް

 ނު ސަުރކާރުން ވަިކވީ މިދިޔަ ވެއްޓު ،ދުވަހަކު އިހަކަށް ،ތަނުންކުރުުމގެ ޙަްއޤު. ކޮމަންވެލްތު ފަދަ ތަންޝަރީޢަތް އެުކގައި

 ،އިމުކުރުމުގެ ވާހަކަާއއިޤާސާުފ ޔިތުންނަށް އެނގޭ. އިންއްރަ އިވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެހަ ހުރެކަން ކޮން ސަބަބަކާ

ވާމީ ބައިނަލްައގު  ވެސް ވަިކވެގެން އަދި ހަދާތަކުންޢާދެްއީކމަ މު ގެ ވާހަކަސްނަންަގވަުގޑް އިއަނިާޔވެރި ޑިމޮކްރެީސއާ

 ން.ޕްރީމް ކޯޓު ބަދަލުކުރާނަވާންޖެހޭނެ. ސުޙުލާޞްޕްރީމް ކޯޓު އިސު ވީ.ވެސް ވަކި  ތްތަކުންޢައްޔާ ޖަމާޢިޖަމު

 އަޑުން ހުރިހާނޑުމެން ހަރުގަ ގަނޑުމެން ނުހުއްޓުވޭނެ. އަޅު އަޅު  ،ނަންކުރާށުމެން ބަދަލުކުރުމަށް ވަކާލާތުގަނއަޅު

މީހުން  ވާހަކަ ދައކާނަން. އެ  ޔިތުްނގެ ޙައްުޤަގއި މި. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންެގ ރައްކާަނންވާަހކަ ދައް  ތަނެއްަގއި މި

 ނދަކު،ންދުކުރަމުންދާހާ ހިގެ ދޫތަްއ ބަގަނޑުމެންއަޅު  ،ދެމުންދާހާ ހިނދަކުޖޭގެ ރައްޔިުތންނަށް އަނިޔާނުޙައްޤުން ރާއް

ވާހަކަ ދެއްކުމުަގއި ސާބިތުކަމާއެުކ  ންނަށްޓަކައި މިދަރީ ގެއަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ ނުހުއްޓާނަން.  މި ނޑުމެންއަޅުގަ

. ކޭޗެނޫން އެއްަވކަރުގެ. އަޅުގަނޑު ނުބުނާނަން އެ ؟ޕްރީމް ކޯޓަކީބޭނަން. މިކަމެއް ނުހުއްޓުވޭނެ. ކޮންބަެއއްތޯ ސުތިދެމި

ޕްރީމް ކޯޓު. ިއންސާފެއް ނުލިބޭ. އެުޅވިފަިއ ރާއްޖޭގެ ސު ނެތް މި އް ތަފާތެ ކަރުެގއާވަކަުރގެ. އިްއޒަތްތރި ރައީްސ، ވަ 

ވާހަކަ. މި ސަުރކާރު  ގޮވަީނ މި ތުތައް. އިންސާފެްއ ނުލިބޭ. ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން މިހުސް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުުހމަ ހުރީ

 ލުމަކީ މިއީ ވައިމު އެއް ގޮ ހިއް އެންމެ މު ގެނައުުމގެސަުރކާރުގެ ލިޙްޞާއްމަދުގެ މް މުޙަރައީސް އިބްރާހީ ،ގެނައީ 

މި  ،ލުމަކީއިމު ގޮވަ އްލަބިްއޔަތު ދިން އެްނމެ މުހިޣްއަށް އަމް.ޑީ.ޕީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން. ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެ

ުފ ޞާންލުއިދުޢަ އި،ނެ ކަމާތައް ކަަށވަުރވާންޖެހޭއިންސާނީ ޙައްޤު ،ކަމާއި ލާުޙވާންޖެހޭނެޞްރާޢްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ އި

އްކާނަން. ދަ ންވާހަަކ އަޅުގަނޑުމެ ޕްރީމް ކޯޓު ބަދަލުވާންޖެހޭނެކަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިސު މާއި،ލިބެންޖެހޭކަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا. ޢަބްދުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަބްދުލްބާރީ. ކުރެންދޫ ދާއިރާމެންބަރުރި އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަްތތެ

. އޭގެފަހުން އެދިވަަޑިއގެންނެިވ ރުށްފަހު( އާދެ، ެއއީ ކުީރަގއި އެިދވަަޑިއގެންފަިއ އޮތް ލިސްޓުްނ ބަލާއި)ވަގުުތކޮޅަކަ

 ުރ އެހެން ބަަޔކުނޑު ނިންމާލުމުގެ ކުރިްނެވސް ދެންނެވިން ތިން ބޭފުޅެްއގެ ނަން. އޭ. އަުޅގަންބަރުން ތިބީމައެހެން މެ

ނީ. އާދެ، ވޭތުއެރުށް ފުރުޞަބޭފުޅުންނަށް އަރުވާަފއި ައޅުގަނޑަތިން ނެތް. އެހެންވީމާ، ެއ އެދިަވޑަިއގެންފައި 

  ކުރިއަްށގެންދަވާ!

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެ ބޭުފޅާއަށް...

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ޑު މި މައްސަލަިއގަިއ ފުރުޞަތިއަރުވާކަށް ޖާގަެއއް ނެތް. އެއީ، އަުޅގަނުޑ ްއގަިއ، ައޅުގަނނިޒާމީ މައްސަލައެ

 .އެކަނި ފުޅުންބޭ، އެ ތިން ން، ތިން ބޭފުޅެްއގެ ނަން. އޭރު އެދިަވޑަިއގެންފައި އޮތީނިންމާލިއިރު އަޅުގަނޑު ދެންނެވި

ބޭފުޅުންނަށް ފަހު އެހެން . އެ ތިން ނަވާފައި އޮންނާނީންދަހަކަ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ދޭނެ ވާއެހެންވީމާ، އެ ތިން 

 އަށްގެންަދވާ!ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއެރުވޭނީ. ބާރީ ކުރި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 . އިންސާނީ ޙައްޤުތަަކކީ...ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވުން:ން ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތު

ފުޅުން ވާހަކަފުުޅދައްކަވާނީ. އެހެންނަމަވެްސ، ބޭފުޅުންނަށް ެވސް ލިބިަވޑަިއގެންފަިއވާ ވަގުުތގެ ތެޭރގަިއ އެ ބޭ އެ

 ރުތީބަށް ބެލީމާ އެގޮަތށް އަިއއްސަ މި އޮތީ، އާދެ. ންެނވުމުގެ ތަމިދެންނެވިހެން އެދިވަޑަިއގެ

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާهللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

އިްއޒަތްތެރި  .އްކަމެންޖެހޭ ކޮށްދޭ ހަމަގައިމު ެވސް ކަަށވަރު ކީ. އިންސާނީ ޙައްޤަ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްޝުކުރިއްާޔ 

ވަަރށް މުހިއްމު، ވަރަށް މާތް  ތީފެދިފައި އޮވޭތުވެދިަޔ ތަނުަގިއ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮިމޝަން އު. ރައީސް
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 ފެނިގެން މި ވޭުތެވދިޔަ ތަނުަގއި ހިއުމަން ަރއިްޓސް ކޮމިޝަން ންނަށްމެޅުގަނޑުއަ  އެހެންނަމަެވސް،އްގަިއ. މަޤްޞަދެ

މެންނަށް ެއ ޙައްޤުަތއް ކަަށވަރުކޮށްދޭ ތަެނއްގެ ކީ، ޭއގެ ޒާތުަގއި ައޅުގަނޑުހިއުމަން ަރއިޓްސް ޮކމިޝަނަ ޔައީދި

ގައި ިތއްބަވާ ބޭފުޅުްނ ސް ކޮިމޝަންހިއުމަން ރައިޓްޖެހެނީ، ހެން ވާންއެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްގޮތުަގއެއް ނޫން. 

ބިރުގަންނަނީ. ކާކު ދެކެތޯއޭ ބިރުގަންނަނީ؟ ވޭތުވެދިޔަ ަސރުކާރު ދެކެ ބިރުންތޯއޭ އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ހުރިހާ ކަމެއް 

ނޑުމެންނަށް މި އަުޅގަ .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްއަނަގއިން ނުބުނެ މަޑުން ތިއްބަވަނީ؟  ވެސް ެއއްެޗއް ނުބުނެ، ވާއިރު

ގެންދިަޔއީ ބަރު ހިލަ، ޓަްށ މި ވީ ގޮތަީކ، އެ ރޮކެޓަްށ ައރުވައި ރަށް ދާ ޮރެކޓެއްެގ ވާހަަކ. ެއ ރޮކެ ިނކަން ބާއިވެނީ

އެއަްށ އެޅުުމެގ  ޓްމާ ގިނައިްނ ކޮންކްރީ ކޮންކްރީޓް. ރޮެކޓް ބާރަށް ދުެވފައި ދިޔައިުރަގއި ެއ ރޮކެޓަށް އުފުލޭ ވަރަްށވުރެ

މަތިންދާބޯޓެއް  .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްކްރޭޝް.  ކްޭރޝްވީ. ލައިގެންނައްޓާސަބަބުން މި ވީ ގޮތަކީ، އެ ރޮކެޓް 

ޓަްށ ލާއިުރގައި. މި ވީ ގޮތަކީ، އެ ޮރކެ ވުރެ ބުރަ، ބަރު އެްއޗެހިތަކެއް ދާބޯޓަށް އެކަީށގެންވާ ވަރަށް ނުދުއްވޭނެ އެ މަތިން

ހުރިހާ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؛ ބާރުކަން  ، ހިލަ. އޭގެ ސަބަބުން އެ ޮރެކޓް ދުވެފައި ދިޔަޓް ކޮންކްރީ ބަރު ވީ އެރުމި

، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްޓި ކުރޭްޝވީ. ޮޕއިންަޓކީ ވެސް، އެ ރޮެކްޓ ވެއް ނަށް ވެސް އެނގޭނެ. އެހެންނަމަމެންއެން

ނުން އިންސާނީ ޙައްުޤތަކެއް އެކަީށގެންވާ ގޮތަަކްށ ސް ކޮމިޝަޖެގެ ހިއުމަން ަރއިޓްވެހިރާއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދި

ްއޗެޭކ ނުބުނެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ރަށް ދިޔައިރުަގއި ެވސް އެއެއް ނުވޭ. އެހެްނވީމާ، އެ ރޮކެޓް އެހާ ބާލިބިފަ

ދުކުރަނީ ކުިރއަށް އޮތް ތަނުގައި ހިއުމަން ރަިއޓްްސ ައޅުގަނޑު މި އުއްމީ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްއޮތީ.  ކޮމިޝަނުން

 ޓާ ބެހޭ ގޮތުން ެވސް؛ ެއ ހަމަހަމަތޯ ބަލައި ުޅގަނޑުމެްނ މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެކޮމިޝަނުން އަ

ތަނެއް.  ވާހެރިވެފައި އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާގެ ޮއޅުވެލަފުށްޓަކީ ވަަރށް އެކަ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ. 

ށް ބަލާއިރު ނުވަތަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ގޮތަ އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓު ދޭއިރުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕޮއިްނޓް އޮފް ވިއު

 ރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ކުރެންދޫއަާށއިޑު މި ފުގަނަބޖެޓް ބެހިގެނެއް ނުދޭ. އަޅު ގޮތަށް ވާން އެންމެ އެކަށީގެ

މި މަޖިލީހުގައި ރަކަށް އޮޅުވެލަފުީށގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކގައި ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑަްށ ވީވަ

ސް ބޭސް ުނވަތަ ިހއުމަން ރައިޓްްސގެ ގޮތުަގިއ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހިއުމަން ރައިޓް ާރގެދާއިއަޅުގަނޑުެގ 

. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު އެންމެ ބޭތޯ އަޅުގަނޑުެމން މަސައްކަތްކުރިންނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ ވަސީލަތް ލިއަޅުގަ

 19ެގ ގާނޫުނގެ ކަދެެކވޭ ހިއުމަން ަރއިްޓސް ކޮމިޝަންނުޑމެން މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަމަކީ، އަުޅގަ ހިތާމަކުރާ

ކެއް ިއޞްލާޙުކުރަން މި ޖެހުނީ އަޅުގަނޑުމެން ކަހަލަ އެއް އެަބއޮތް އިޞްލާުޙކުރުމަށް. މިހާ ބައިވަރު ާމްއދާތަމާއްދާ

ތީ. އެހެންވުމުެގ ދާނުސް ރަނގަޅު ގޮުތގައި އެލޮކޭްޓކުރެިވގެންށް ބަޖެޓުން ލިބެންޖެހޭ ރިސޯ ދާއިރާތަކަށް އެކަީށގެްނވާ ގޮތަ 

. އިންސާނީ ޙައްޤެއް ެއއީ. ންދޫގައި ެވސް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނުލެވި އަޅުގަނޑުމެންނަްށ މި ވަނީ ކުރެސަބަބުން 

އަޅުަގނޑުމެން ކައިފި ކަމަށް ވަންޏާ  ޖެހެނީ؟ ކުރަން މި ؛ ކޮންކަމެއްތޯބަޖެހޭއިންސާނަކަށް ވީތީ އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެ

. އެއީ ނަރުދަމާ. ނެހުންނަންޖެހޭޒާމެްއ ވެސް ައޅުގަނޑުމެންގެ ރާ އެްއޗެހި ބޭރަށް ދެވޭނެ ނިއަޅުގަނޑުމެން ހަޖަމުކު
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ވީީތވެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެން ވެސް ބޭނުންވޭ. އިންސާނަކަށް ދިރިެއއް ނުހުރެވޭނެ ފެން ނުލިބިއެއް.  އިންސާނަކަށް

ހޭ. އިއްޒަތްތެރި ދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އެޅެންޖެއެހެންވީމާ، ފެން ވެސް ލިެބންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކުރެން

 ގޮތުަގއި އޮތް އޮުޅވެލިފުށީަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާ އެޅެންޖެހޭ. މިއީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ރަނގަޅު .ރައީސް

ނާިއ އާއި ޮއޅުވެލިފުީށގައި ފެކީްއވެގެންޯތއޭ ކުރެްނދޫ ؛ހަމަ ޔަޤީން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބުނާނެ ،ނަމަ

މީދުކުރަނީ މި ބިލަށް ެއކަށީގެްނވާ މި އިޞްލާޙުތަްއ އްަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު ިމ އުނެތީ. ިއއްނަރުދަމާ އެޅިފައި

ވެސް އަުޅގަނުޑ އާިއ އޮޅުވެލިފުީށގެ ެވސް ފެނާިއ ނަރުދަމާ އެޅިގެންދާނެ ކަމަށް. އަނެއްކާ ގެނައުމާ ެއކީަގއި ކުރެންދޫ 

  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ ޝުކުރު ށްބޮޑަ  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިއ އިނާ އާދަމް. ެއއަށްފަހުއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަްއޑޫ މީދޫ ާދއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ 

 ޠާރިޤަށް. ބަރު އަޙްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެން މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ،އަުރވަން އޮތީދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އިނާ އާދަމްރޮޒަދާއިރާގެ މެންބަރު އަްއޑޫ މީދޫ 

އަިދ  އިހެޔޮއެދުންތައް ރާއްޭޖގެ ހުރިހައި ރައްޔިތުންނަށާމަހުގެ  ރަމަޟާން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ދާ މި  މިއަދު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ައޅުގަނުޑ އަރިސްކުރަން. ޚާއްޞަކޮށް ައއްޑޫ މީދޫ ދާިއރާގެ ރައްޔިތުންނަށް

ސަރުކާރަކުން އެކީގައި މިނިވަން މުއައްަސސާަތއް ހިންގުމަށް  ޙަޤީޤަތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިނިވަންކަމާ ،ބިލަކީ

ސަރުކާރުްނ ބަލައިީލމަ އެބަ އެނގޭ  ނަށް މި ބިލުގެ ހުރި މާއްދާތަކަށްންއަުޅގަނޑުމެހުށަހަޅާފައިވާ ިބލެއް. ބޭނުންވެގެން 

 ،އެްއެވސް ބައެްއގެ ނުފޫޒެއް ނެތި އެީކަގއި  އެބަ ބޭނުންވާކަން ހިއުމަްނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ މިނިވަންކަމާ

ނެިތ މިނިވަންކަމާެއކު  ސް ނުޫފޒެއްޔަިއޞްލާޙަށް ބަލައިލި ތްފުރަތަމަ އޮ އެންމެ ކުާރ ތަނަކަށް ވާްނ.މަސައްކަތް

ވަނަ  9 ،އޮތް ހުށަހެޅިފައި މިއެއާއެީކަގއި މީަގއި ހަމަ އަދި އޮންނަނީ.  އަކަށް މިސަބް ހެިޑންން ކުރުމަސައްކަތް

 .ލިްއޔަތުއޫއެއީ ކޮމިޝަނުެގ ރައީސްގެ މަސް ؛ޮކމިޝަނުން ،އޮތް )ޅ( ގައި މި މާއްދާއަށް ބަލައިލާއިުރގައި ީމގެ

މުންނަށް ނުވަތަ އެެހން ފަރާތްތަކަށް ހާމަކުރުން، އްއާއޮތް ކޮމިޝަނުން ވަކިކަމަކާ ދޭތެރޭ ދެޭކޮގތް  އޭގެތެޭރގައި މި

ސަ ޮގއްއަހަުރގެ ތެރޭަގއި ފެނިގެން  5މު ކަމެކޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިދިޔަ އްމުހިއަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ ވަރަށް އީ މި

ން އަޅުގަނޑުމެން ުގޅައިލީމަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބޭފުޅުން ވެސް އަދި އެހެން މިނިވަ ،ވަނީ މި

އޮތީ.  މިވެނި ކަެމއް ގޯހޭ. މިވެިނކަމެއް ޯގސްޮކށްނޭ ހިނގާފައި ތި ،ވިދާުޅވާނެމުއައްސަސާަތކުގެ ބޭފުޅުން ެވސް 

މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދޭތޯ  ؛ދަނީ މި މަސައްކަތް ންނަމެން މިރަނގަޅެއް ނޫނޭ. އެކަަމކު ެއއިން އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ތިމަ

ފެންނަ މަންޒަރަކީ، އެ ބޭފުޅުންނަކަްށ  މި ކަމުންނޭ. އެކަމަުކ ައޅުގަނޑުމެންނަށްސަރުކާރުގެ ުމއައްަސސާތަކާ ވާހަކަދައް 
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ސް ތިމަންނަމެން މި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ނުކުމެ ވެިވަޔސް،  ކިތަންމެ ގޯސްކޮށް ަކންތައްތައް ދިޔަކަުމގައިވެސް 

މެންނަކަށް މި ބޭނުންވާ ރުކާރުން ތިަމންނަެއހެންނަމަވެސް ސަ ޭއ،ތިަމންނަމެން ދެކޭގޮތަކީ ީމއި ،މަސައްކަތް އެބަ ކުރަމޭ

 5މިދިޔަ  ،ދިޔައީ ތަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބެއޭ. މިެހން ބުނަން ޖެހިލުންވެފައިވާ

 ،ބުދީނުޙައްޤުން އަދަ ،ޖަލަށް ލައި ؛ގޮތަށް ިކއެކި ފަރާތްތައް، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ވެސް ހިމެނޭއެއަހަރުގެ ތެރޭަގއި 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކަންތައްތައް ކުެރވިގެންދިަޔިއރު ވެސް ގޮތަށް  އިންާސނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފުވާޖަލުގެ ތެރޭގައި ެވސް 

ިދޔައިރު ޖަލުތެރޭގައި ރަނގަުޅުކރަންވެގެން އެދުނު ކަންތައްަތއް ވެސް ނުވެގެން ،ކޮމިޝަނުން އެދުނު ކަންތައްތައް

މިކަންކަން ވީ ގޯސްކޮށޭ ބުނަން ނުކެރިފައި ތިބި މަންޒަރު.  ންނާ ހަމައަށް ނުކުމެ އެ ބޭފުޅުންނަށް ރައްޔިތުވެސް، 

ސަުރކާރުން ބިލެއް ހުށަހަޅާފައި މި ބުނަނީ ބުނާށޭ، ހާމަކުރާށޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނުޑ  ގެމިއަދު އަުޅގަނޑުމެން

އަދި މި މަސައްކަތެއް ަކމަށް. މި މަސައްކަތް  ރަނގަޅު ފާލެއްގައި ކުަރން ފަށާފައިވާވަރަށް ދަންނަވާނީ މި ސަރުކާރުން 

ވާތީ އަުޅގަނޑުމެނަށް އެނޭގ މި ބިލު ފާސްވެގެނެއް މި  ހު ދުވަހަށްނަމަވެސް، މިއަދު ފަ މަޖިލީހުން ކުރިއަށް ނުދިޔަ

ދާނެކަން ެއއީ ހަމަ މަޖިލީހަކުން ނުދާނެކަން. އެހެންނަމަވެސް އަލުން ހުށަހެޅިގެން މި މަސައްކަތް ުކރިއަށް

 ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންަނށް އެނގޭ ކަމެއް. ދެން އަިދ އެާއއެީކަގއި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާޤީންކަމާއެުކ އަުޅގަނޑުޔަ

ވާމީ ުގޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ހިއުމަން ގުަބއިނަލްއަ  ،ވާ އިޞްލާޙަށް ބަލައިލާއިރުވަަނ މާއްދާގައި  17މި ބިލުގެ  ރައީސް،

 5ހިނގައްޖެ ހަމަ މިދިޔަ ކުަރނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މު މިރިކޮށް ާލޒިނޫުނ މެދުވެގާރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް 

ޖެހޭނީ ވެސް ސަރުކާުރެގ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބޭރު ޤައުމެްއގެ ބަޔަާކ ބައްދަލުކުަރން ،އި ޭރގައަހަރުގެ ތެ

ބޭފުޅުން . އެ ވެސްތައް ކުރަމުންދިަޔ ތަން ން މިގޮތަށް މަސައްކަތްއިގެކަމަށް ސުޕްީރމް ކޯޓުން ނިންމަ ނަގަިއގެންހުއްދަ

ރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސްާއ ބެހޭ ގޮތުން ބޭރު ޤައުމަކާ  ތުން،ތާ ބެހޭ ގޮއޮތް ހާލަ އްޖެރާލަތަށް ދިޔަ ވެިރވާ ހާކުށް

ްއޗެހި ރިޕޯޓުތަކާ އެ ކޮށް،ށް އެކަން ކުރަން ާލިޒމްުފޅުންނަބޭެއކަމަކު މި ބިލުަގއި އެ . ވެސް މުޢާމަލާތްކޮށްފިއްޔާ

ގެންދާ ބިޑުމެންނަށް ލިނވާީތވެ، ިމއީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ައޅުގަށަހަޅަން ލާޒިމްކޮށްފައިހުމުޢާހަދާތަކަށް ޞޭރުގެ 

ޏާ ހުރިހާ މިނިވަްނ ވަރަށް ބޮުޑ ކުިރއެރުމެކޭ. ިމ ފާޅުން ނުނެއްޓި އަުޅގަނުޑމެން ކުރިއަްށގެންޮގއްސި ކަމަށް ވަން

ޖެހޭ ންަވންކަމާ އެީކގައި ބުނަގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަްއ ގެނެސްގެްނ، އަިމއްލަ މިނިމުއައްސަސާަތކަށް ވެސް ިމގޮަތށް 

ޅުަވއިދިނުމަީކ ގެ ޙައްޤުަގއި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ައޅުގަނޑުމެން ހުއެްއޗެއް ބުނެ، ރަްއޔިތުން

ބި އެަތއް  އެބަތިކޭ. މިހާރުވެސް ެއތައް ބަޔަކުމެނަވާނީ ވަރަށް ުމހިއްމު ކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑު ދަންމިއީ

ޙައްޤުތަކެްއ ެގއްލިފައި އިންާސފު ލިބުމުގެ އިންތިޒާުރަގއި. ެއއިން ެއއް ބޭފުޅަުކ؛ އަުޅގަނޑުގެ ާދއިރާއަްށ ނިސްބަތްވާ 

ޖަލު  ތީވެ، ރަނގަޅަށް ކަމެއް ކުރީސަޢީދަކީ ވެސް. ހަމަ ނުޙައްޤުން ޖަލަށް ލާފައިهللا ބްދުއުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަ

ަގއި އެ ހުންނެީވ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ަބލައިގަެނވޭނެ ކަމެއް ނޫން، ެވސް ގޭ ބަންދުކުމެއްަގއި ބަހައްޓާަފއި އަދި ޙު

 ފަިއ،ަގއި ނެުރނު ޙުކުމަކާ ގުޅިގެްނ ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އަދަބު ދީފެުބވަރީ 1ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އެއްބަްސކިޔާފައި 
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ފެްއ ނޫން، މިއީ ގަބޫލުކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ންސާޝަން ލިބުމަކީ މިއީ އިއަނެއް ބަަޔކަށް ޕްރޮމޯ

އިންސާފު ނުލިބި ތިބި ހުގެ ތެރެއިން ވެސް މިހެން ވަނަ މަޖިލ19ީއަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި 

ިއ ހުންނަ މީހާއާ ހަމައަށް  މަތީ މަޤާމުގަފެށިގެން އެންމެހާއިްނ މެ ދަށް މީއިންސާފު ހޯދަިއދިނުން. އެންފަރާތްތަކަށް 

ކަން ވެގެންިދއުން. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް އިންސާފުން ކަން ވެސް

އިރާެގ ކޮށްދެއްވި ކަމަްށޓަކައި ައއްޑޫ މީދޫ ދާވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބު 18ައޅުގަނޑު ހަމަ  ސް،އީރަ

، އެބޭފުޅުން އެދުނު ގޮތަށް ައޅުގަނޑަށް މަސަްއކުރެވުނު ކަމަށް އުއްމީދުުކާރ ދާކޮށްރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ުޝކުރު އަ

   .ސްއީއިްއޒަތްތެރި ރަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ައޙްމަދު ޠާރިޤް. އްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެމަހިބަދޫ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ، އާދެ

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

އެދުނީމާ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު ފުުރޞަތަށް 

ވީމާ ކަްނނޭނގެ އަުޅގަނޑަށް މި ފުުރޞަތު ލިބުނީ ވެސް. ދެން ޞަތު ހުސްދެމުން ފުރުމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު

 ފާހަަގވެގެން މި  އުމަްނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އިްޞލާޙުކުރާ ބިލެއް ހުށަހެޅިއިރު އަޅުގަނޑަށްހިރައީްސ،  އިްއޒަތްތެރި

 ބެހޭ ޓާނީ ސުޕްރީމް ކޯކަަދއްގެ މެންބަރުން މި ވާހަކަހުވުރެ އަުޅގަނޑުމެންގެ މަިޖލީ ށް ގޮތަ ބެހޭ މި ބިލާ ،ދިޔައީ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،އުޅެނީ ހިތަށް އެަބއަރާ ައޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅައިގެން މި ލަުތގައި ައޅުގަނޑުހާގޮތުން. ބައެއް 

 ،އްދާ އޮްތއިރުމާ 30ށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުގައި ބެހޭ ބިލުތޯ. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަ ސުޕްރީމް ކޯޓު ބަދަލުކުރުމާ

ނީ. އަުޅގަނޑު ވެސް ވަްނނަދު އަޅުގަނޑު މި ދަޤްޞަމި ބިލުގެ މައިގަނޑު މަ  ،އޮތްއިރު  ސަފުހާ 18 އިއޭގަ 

ތެރޭަގއި ޚާއްަޞކޮްށ އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ން މި ބިލުގައި ަރނގަޅަށް އެބަހުރި ކަންތައްތަެކއް. ޭއގެރަލުކުބޫގަ

ގޮތަށް މި ބިލު ފަރުމާކޮށްފައި އެބައޮތް.  ކުރާއް ކެ ތްތަރުމުގެ މަަސއްކަކުއަދި ކޮމިޝަން ބާރުވެރި ،މާވުމާދާރުކުރުޒިން

 ދުޤްޞަނުވާތީ އެ މަހަގަޮކށްފައިފާދު މިހާތަނަށް އެްއވެސް މެންބަރެްއ ޤްޞަ މަޑުނަމަވެސް، މި ބިުލގެ މަިއަގނ

ެރއިން ކީ ހަމަތަކުގެ ތެނޫނުަގއި ބަޔާްނެވގެންވާ ސުލޫގާ )ހ(. ިމ ވަނަ މާއްާދގެ 21ލާނަން. އިއަޅުގަނޑު ދަންނަވަ 

 ންނޫނެްއގަިއ އެހެގާނުވަަތ އެހެން  އްަގއިނޫނުގެ އެހެން މާއްދާއެ ގާމިޝަނުގެ މެންބަަރކު ޚިލާފުވުމަކީ މި ކޮ ކާޔަހަމަ

ކަމަށް ބަލަިއ ޭއާނ  އް ކުރީ ން ެއކަީށގެންނުވާ ކަމެނަމަވެސް އޭާނ މަޤާމުގަިއ ހުރެ ކުރުއޮތް  ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި 

ސިލުވީ. މިހާރު ހިއުމަން ހާދު ޤްޞަ. މިއީ މި ބިލުގެ މަލަތެއް އުފަންީވކަމުަގއި ބެލެވޭނޭހާމުން ވަކިކުރެވިދާނެ މަޤާ

ތެރި ަރއީސް، ޒަތްއިއް ދު. ޤްޞަށަހެޅުމުގެ މަހުރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގަިއ ތިިބ މެންބަރުން ބަދަލުކުރުމަކީ މި ބިލު 
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އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ  ،ނަމަނުކުރާއެ މެންބަރުންގެ ޒިންމާ އަދާ މެންބަރުންސް ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓް

 އެ މައްސަަލއެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު އެ  ،ބެހޭ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި  ސާތަކާސައައްމަޖިލީހުގެ މިނިވަން މު

ރާއްޖެއިން އަދި ޚާއްޞަކޮށް ިދވެހި ހިއުމަން ރައިޓްސްައކީ ،ތެރި ރައީސް ތްބިގެންވޭ. އިްއޒަމުގެ ބާރު ލިމީހުން ބަދަލުކުރު

 ،ށް ބަލާއިރުތަލޫމާޢުރަީނ އަދި އަުޅގަނޑަށް ލިބިަފއިވާ މަބޫލުކުގަފަިއވާ މުޢާހަދާތަކުަގއި އަުޅގަނޑު ބައިވެިރވެ

އުމުަގއި ޕްރޮކްޓިސްކުރުުމގެ މި ޤަ އް ދީންތަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެއއްޖިންސުން ކަިއވެނިކުރުމުގެ ަޙއްޤާިއ، އެހެން

ކާލާތުކުރާ ވަ އް ހޯދުމުގައި ތަ ގޮތަކަށެއް ބަިއވެރިވެަފއެއް ނޯންނާނެ. އެ ޙައްޤު ދޭ ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ އްޙައްޤުތަކެ

 .އީސްްސ އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރާ ަކމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަ ވެމެންބަރުން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ތިބުމަކީ 

ޔަ ހިތާމަވެރި ދިއިހިނގަ  ޓެރި ަޤއުމެްއގައިއްވަޖެހިގެން އޮތް އަ  ނަންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޤައުމާއަޅުގަނޑުމެން ވިސް

ނިގުަޅިއގަތްއިުރ ޙައްުޤ  ދިރިހުުރމުގެ ،އެ ަޤއުމުެގ ރަްއޔިތުންތަކެްއގެ އިންސާނީ ޙައްޤު  ، ލިބިގަނެތްދިސާއިން ޢިބުރަހާ

މަްށ ފާނެ ކައިަގއި ވެސް މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ކަންތައްަތކެއް ހިނގަ ޖޭވަިއގެން ދިވެހިރާއްގުޅު  އިސްލާމްދީނާ

ރަނގަޅަށް ތިިބ ހުރިހާ ދަންނަބޭކަލުންނަކީ  ،ޤަުއމުގައި ތިބި ގެއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ފާރަެވރިވާން. އަުޅގަނޑުމެން 

ނުވަތަ އެގޮތަށް ވިސްނައިދިނުމުެގ  ،ދީ ތުވާފަށް ނުވަތަ އެގޮތަށް ކޮބޫލުގަކަމަށް  މީހުންއައި.އެސް އައި.އެސް 

ސްތަޤުބަލަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ެގއްލުމެއް. ރާއްޭޖގައި ވެްސ ގަނޑުމެންނަށް މުޤީޤަުތގަިއ އަޅުޙަމަސައްކަތްކުރުމަކީ 

 މެންބަރުދެްއކެވި ިއއްޒަތްތެރި ކޮށް ުއޅޭ މީހުން ތިބޭނެ. އެއީ މީގެ ކުރިން ވާހަކަުފޅުސްއި ވެސް ގޯގައަދި ކޮންމެ ތަނެއް

ތެޭރގަިއ ކުރިސްޓިއަނުންގެ ތެރޭަގިއ . އޭގެއޭމުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ެވސް ގޯްސ މީހުން ތިބެ ،ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި 

ނުވަތަ ހަރުަކށި ވިސްނުމުގެ މީހުންތައް  ހުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ޯގސްމީ ގެހުރިހާ ދީނެއް ،ވެސް ހަމަ ގޯސް މީހުން

ހިރާއްޭޖގެ ވެދިސާގައި ދިހާ ހިތާމަވެރި  ރި ަޤއުމަަކށް ދިމާވެފައިވާޓެއްވަ އަ ގެތިބޭނެ. މި ވަގުތު އަުޅގަނޑުމެން

ދިވެހިރާއްެޖއަްށ  އިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ،ރަށް ހަރު ބޭފުޅުންވަަމއިދާނުގައި ތިބި ޞަކޮށް ިސޔާސީ ޚާއް

ެއއްޗެިހ  ލައިނުލާ ޓުވީޓުަތކާދެކޭނެ ގޮތެއް ބަ  ދޭތެރޭ އަދި ބޭރު ދުނިޔެއިން ާރއްެޖއާ ނުަރއްކާތެރިކަމާ އައިސްދާނެ

. ތަެކއް ދިމާެވގެންދާނޭވަރަށް އުނދަގޫ ބޫލުކުރަނީގަޑު ށް ވެސް ައޅުގަނއަދުގެ ސަރުކާރަތުގައި މިޤަދިޔައިމާ ޙަޤީކުރަމުން

ޢިއްޔާއިން ާރއްޖޭަގއި މުޖަްސ ޭބރު ދުނިޔެއިންނާިއ އަދި ާޚްއޞަކޮށް ެއ ވިދާުޅވާ ނުަރއްކާެތރި ވެއެއީ މުސްތަޤުބަުލގަިއ 

ގުމަށް ލޯ ނއެފަދަ ކަންތައްތަެކއް ހި ،ރުސާވެފައި އޮްތއިބަރޯދު ޞާތިޤްރާއްޖޭގެ އި ތައްތަކެއް ުޓއަރިަޒމަށްންއެފަދަ ކަ

ދެއް ޤްޞަމަ . އަުޅގަނުޑމެން ސިޔާސީެކއްންތައްތަމަށް ފަސޭހަވެގެންދާެނ ކަކުރުހުޅުވުމަށް ނުވަތަ މަގުފަހި 

 ކަމަށް ންދާއްާކވާ ކަހަލަ ވާަހކަތަކެއް ަދއްކަމުރަކޮށް ސަލާމަތީ ކަންތައްަތކަށް ނުއްޖޭގެ ޚާްއޞަރާސިލުކުރުމަށް ހާ

 ން ކަހަލަ ނުރައްކާތެރިކަމެއް ކަމެއް ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ.ކޮހިރާއްޖެއަށް ދެްނ ދިމާވާނީ ވެދިވާނަމަ 

ޤަތުަގއި ވެްސ ވާހަކަ ނިންމަިއލާނީ އަޅުގަނޑު މި ބިލުގަިއ ހުރި މުހިއްމު ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ޙަޤީގެ އަޅުގަނޑު

ޅު އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވައިލީ. އަދި  ފެނުނު ތަންކޮކަށް އަުޅގަނަޑށްދަޤްޞަތާއީދުކުރަން. ނަމަވެސް، ީމގެ މަ
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ަދއްކާތީ އަުޅގަނޑު ހިތާމަކުރަން. ސުޕްރީްމ  ރީމް ޯކޓުގެ ވާހަކައަޅުގަނޑުމެން މި ބިލުގެ ޭބރުން ހަމައެކަނި ސުޕް

ކު ތިބެގެން ޔަބަ . ހަމަ އެއްވިއްޔާ ގޯސް  ރީަގއި ނެރުނު އަމުރު ބަރާބަރު. އޭގެ ފަހުން ނެރޭ އަމުރެއްވަރުފެބު 1ކޯޓުން 

ނީ. އެ ވާހަކަ ދަންަނވާލަމުން ން ފަނޑިޔާރުން ޙުކުމްކުރާ، އަބަދު ެއބަޔަކު ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް ނޫނެރެނީ. އެހެންވީމާ

  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޔާކުރިއްއަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމައިަލން. ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލްހާމް އަޙްމަދު. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި ންބަރު. ދަނގެތީިއއްޒަތްތެިރ މެ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ދަނގެތި ދާއިރާގެ 

. وعلى آله وصحبه أجمعين أشرف المرسلين الم علىالة والس  والص   العالمين رب   حيم الحمد هللحمن الر  بسم هللا الر  

ގޮތުން އަުޅގަނޑު ެވސް  ބެހޭ ވާ އިޞްލާޙާއިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަަނށް ހުށަހަޅާފަހިރާތުން ! ސަރުކާުރގެ ފައާދެ

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ  ،މިއަދު މި އިޞްލާޙަކީ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ ދެތިން ނުކުތާއެއް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން.

ސް ބިލު ދެްއ ަކމަށް އަޅުގަނޑު ވެ ޤްޞަބިުލގެ މަިއގަނޑު މަ ،ތަށް ވިދާުޅވި ގޮއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް 

ބަރުން ބަދަލުކުރުން. ންއޮތީ ކޮމިޝަނުގެ މެ ްއޔާ މިގޮތުްނ ވެއްޖެ ނާބުވަނަ މާއްދާގައި  21 ،އޮތީ ބަލައިލިއިުރގައި މި

ަގވާއިެދްއ  ،ނޫެނއްގާ ؛ ވާހަަކއެއް އަބަުދވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ  އިމިޝަނުގަ ކޮތަކީ ހިއުމަން ރައިޓްްސ ޤަޙަޤީ

ކަށް ޗައުޅެނީކީ. ތިބޭ މެންބަރުންނަކީ ސަރުކާރުން ވިދާޅުވާހާ އެއް   މިނެތިގެނެއް ނޫން ކަންކަން ނުކުރެިވގެން

ނޫނު މިހާރުވެސް ގާ ބޯނުލަނބައި ކެރިގެން ކަންކަން ކުރާ ބަޔަކަށް ވާން އެބަޖެހޭ. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ

އަދި އެ ކޮމިޝަނުން  .އެކުކާ އި އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް ބާރާއި، އިޚުތިޔާރުތަގަޒާތު ގެ އޭފަިއވަނީ ރެވިކުމާފަރު

ްށ ތަގޮ ވެސް ކުެރވޭ ނި ކަމެއް ކުރުމަށް ޓަކައި އަމުރުވެމުއައްސަސާތަކަށް މި  ،އަމުރުވެސް ނެރެވޭ ގޮތަށް

ީކ ޔަ. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަނީވާލާފައި އިކުލަވަ ނޫނު އެގާ އަޅުގަނޑުމެން އޭރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ 

އެހެން  އަދި  ،ދަނީ މި ކޮމިޝަން ރެއް ގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިޓްނުކުރެޭވ ބޮޑުސިްނގާ ިމޔަބައި

 ކުރަންދަސްޖެހިލުމެއް ނެތި ކަންކަން ކުރަން  ،އޮންނަ ސަރުކާަރކަށް ބިރުނުގަނެ ، އެންީވމާހެކޮމިޝަންތައް ވެސް. އެ

 ރުވެސް ތިއްެބވި ބޭފުޅުންމިހާ ،، އެތާނަގއި ިތއްބެވި މާ ންވީވިޔަސް. އެހެށް މެ ކޮމިޝަނެްއ ކަމައެބަޖެހޭ ކޮން

އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ސް ކެިރވަަޑއިނުަގންނަވަިއގެންވެކާރުަގއި ރު ސައަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ަރއީސް ޔާމީނުގެ 

ނަށް އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ކެރިަވޑައިުނގަންނަވާ ންޅުއި ތިއްެބިވ ބޭފުމިތާނގަ ،އޭރުަގއި ޖަލުަގއި ތިބި މީހުންނަށް

އުޅެނީ.  އާދޭސްކޮްށގެންނޭ މިދަންނަވަިއގެން ސަރުކާރުން  ،ވިާދޅުވަނީވަަޑއިގެންަފއި ކަމެއް ކުަރްއވާކަށް. ގޮސް 

ދަލުކޮށްފައި ބައް ނާންުޅަގނޑުމެގައި އެ ބޭފުޅުން އަތުލަހާވެތި ވަރަށް ލަދު  ،އުޅެނީ. ދެްނ ވާހަކަދަްއކާ ނުވެގެންނޭ މި
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ސްއޫލިްއޔަތު ނުުއފުލެންޏާ އެބަޖެހޭ އެ ޒިންމާ މަ އަށް، ެއ ލަދުވެތިކަން ދޫކޮށްލާފައި ތިމާވާހަކަދެްއކީ. އެހެްނވީމާ

ނިވަން މުއައްަސސާތަުކގަިއ ޚާއްޞަކޮށް މި . ންމަވެސް ެއކަން ކުރަނައިސްތިޢުފާދީފައި  އި ނުވަތަ މަޤާމުންފަދޫކޮށްލާ

ރަށް ބޮޑެތި ކަންތައް ކޮށްދޭން ނުވަތަ އުސޫލެްއގެ ތެރެއިން ވަަގންނަވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ަވޑައި  ،ކީބަވާ ބޭފުޅުންނަތިއް

ކަންކަން ކޮށްދޭން ވަަޑއިގަްނނަވާ ބޭބޭފުޅުން. ސިާޔސީ ަމޤާމަކަށް ނޫން އެ ބޭފުޅުން ވަަޑއިގަންަނވަނީ. ސިާޔސީ 

މެްނބަރުންނަކީ އެބަޖެހޭ ކެރިގެން  އްބަވާަގއި ތި، ކޮމިޝަންތަކުމާސިޔާީސ ވާހަކަ. އެހެންވީ ބޭފުޅުން ދައްކާނީ

މި ވާަހަކ  ހަމަ ،އުޅެނީކީ. ެއހެންވީމާ ެގނެއް ނޫން މިނޫެނއް ނެތިގާވާން.  ނަގަން ކެރޭ ބަަޔކަށްޑިސިޝަން

ގެންދާ ށް މަޖިލިސް ކުރިއަުނކޮށް އެްނޑޯޒް ގެ ގަާވއިދުހުމަޖިލީ ،ހަމަ ބަެއއް ބޭފުޅުން އިގަހުދަންނަވައިލަން ބޭނުން. މަޖިލީ

ިމ  ،އެންޑޯްޒކުރެިވގެން. ށްވާތީކަމެންބަރަ ގެހު ވެްސ މި މަޖިލީ އަުޅގަނޑު ،ދަންނަވާލަން ކަ ދަންނަވާތީ ައޅުގަނޑުހަވާ

ވަނަ މަޖިލިސް  17 ؛ހުގެދަނީ. މި މަޖިލީ ގެން މި މަޖިލިސް ުކރިއަށް މިރެވި ދު އެްނޑޯްޒކުއިގަވާ  ހުގެމަޖިލީ

ސް ދެކުނު މީހެއް އަޅުގަނޑަކީ. އޭުރަގއި ައޅުގަނޑުމެން ވެ މުޖިލިސް ހަމަގައިވަނަ މަ 18ނީމު. އަޅުގަނޑުމެން ދެކު

ބަެއްއ  ،ހުންގެ ތެރޭގައި އަޅުަގނޑު އޭރުވެސް ހިމެނޭ. މެންބަރުންގެ ކުރިމަތީގައި މެންބަރުން އަތުލަފިކޮށްގެން ނެރުނު މީ

ރައީސް އެއްެސވި ލީހުގެ ގެން ވޯޓަށް މަޖިޅަށް ހުންނަވައިކޮ  ؛މިތާ ހުންނަވައިގެން ވޯޓަށް  ،ރައީސުން ކުރިމަތީގައި 

ތިބެފަިއ އެންމެ  މަދިރީގެ ާހއްެޔއްަގއި ، ވެްސ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންދިޔަ. މިކަހަލަ ކިތަންމެ ކަމެއްރުމަންޒަ

މަދިރީެގ  ،ސްގޮފުަޅކު ބަދަލުވެގެން ބޭއިންނެވި  ރުަގއި މިއަދު ަރއީސަކަށްވަނަ ަދއު 18މި  ،ދައުރުގައި ފަހުން މި

ންސް ލިސް އޭރު އޮތީ. މެއިންޓަނައަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖި  ތެރޭަގއިގެންދިޔައީ. މަދިރީގެ ހާއްޔެއް ގެވެމަތްހާލިން ސަލާ

އި މަޖިިލސް އޭރު އޮތީ. ފަހަރެްއގައި ވެސް އޭރުަގއި ހުންނެވި ަރީއސަކަށް ުކޑައިމީސް ބަހެްއ ގަ ފްރީ ތަނެއްގެ ގޮތު

 .ނޫން މިދަންނަވަނީ އްވީމައެ ސިމް އިބްރާހީމް އިންނެ ޤާއޮނަރަބަލް  މިއަދު ގައިހު، މަޖިލީވީމާދަންނަވާކަށް ނޫން. އެހެން

ބަރުންނަށް ބޭނުންވާ ހިމާޔަތާއި ސް މެންމި މަޖިލީހުގައި ކަންކަން ަދނީ ގަާވއިދާއި ގާނޫނުެގ ތެރެއިން. މަޖިލި

ހިފެހެއްޓިގެން ިމ ވެްސ އިްއަޒތް  އިމާތާލީހުގެ ކަރާމި މަޖި .ލިިބގެންވެސް ރިޓީ އުސެކި  ،ލިބިގެންރައްކާތެރިކަން ވެްސ 

މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ކުރިއަށްދަނީ. އެހެންކަމުންމިހާރު މި ސް މަޖިލި

، ތުގަިއ އެންމެމިީއ އަުޅގަނުޑ މަޖިލީހުގެ ހަޔާ ؛އެކުސިމް އިބްރާހީމަށް ނުހަނު އިޚްލާްޞތެރިކަމާޤާ އޮނަރަބަލްމެންބަރު 

އެކު ވާތީ، އެމަނިކުފާނަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ މަޖިލީހުގެ މި ޕޫލުން ނިކުމެގެންދާ ދުވަހަށް އިކޮށްފަ އަހަރު ހަދި

ވަނަ މަޖިލީހަށް  17 ،އަށްގެމަނަފުށީ ދާއިރާ  ،ވާތީ ފަހު ދުވަހަށް މެޝުކުރު ދަންނަވަން. ހަމައެާއއެކު މިއީ އެން

އިރާގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ހަމައެއާއެކު ދާ ށީްއވި ެގމަނަފުއިދެއަޅުގަނޑު ހޮއްަވވަ 

ގަނޑަށް ވޯޓުދެްއިވ އަޅު ންދާއިާރގެ މެންބަރު ގުނަމުންދާ މި ދައުރުގައި ދަނގެތީ އަުޅގަނޑު މިހާރު ؛ވަނަ ދައުރ18ު

އެުކ ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ސްވެ ދެްއވީތީނެރެބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުގެ ިސޔާސީ މަސައްކަތަށް  ޓަކައި އަދި އެކަމަށް

ވަަނ ދައުރަށް ކުރިމަތިލަިއގެން  19މިއަންނަ ދައުރަށް  ،ދަންނަވަން. ހަމައެއާެއކު ިމ ދައުރުަގއި ައޅުގަނޑަށް
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ރު އެކު ޝުކުވެސް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ތި ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑަށް ދެއްިވ ވޯޓުތަކަށްއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ލޮބުވެ

މިއަދުގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް  ،އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން ގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީއަޅު. ދަންނަވަން

ކުރަން. އަުޅގަނުޑ އް ނުނޑުމެން ޝަްއކެއަުޅގަ .އުމު އެންމެރަނގަޅަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށްޤަ ޞާލިޙްމުޙައްމަދު 

އެކު ިތއްބަވާޭށ. ބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާ އިވެސް މެންބަރުން ގެާއއި ޕީ.ޕީ.އެމް ޖޭ.ޕީ ،ގަބޫލުކުރާހިތް އޮތީ 

ޮބުޑ  ެއއްބާރުލުން ދެްއވާށޭ. މިީއ އަުޅގަނުޑގެ ވަރަށް ގައި އުމީ ކަންަތއްތަކު ޤަ  ،އެމަނިކުފާނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައް

 ށް ވަރަށް ނަކުފާމަނި އެ .ނެކަންކަން ރަނގަޅަށް ގެންަދވާ  މަނިކުފާނު މި އެ ،އޮތީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުާރހިތް އެދުމެއް.

 ،ތިބޭފުޅުން އޮނަރަބަލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ިއރުކުރިމަތިލާނެ. އެ ކޮިޅގަނުޑގައި ިތއްަބވާ ބޮޑު ކޮިޅގަނޑަކާ

ލައިކުްމ ޢަ . ވައްސަލާމްމީން ދެްއވާށޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުއަށް އެހީތެރިކަމިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ހޫ. ތުރަކާވަބަهللا ޙްމަތުވަރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ނަޢީމް އަނާރާ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫމެންބަރު. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ  އާދެ،

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ައނާރާ ނަޢީމްމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ގާނޫނަށް އިންާސނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ  ،ދާ ން މިމުކުރަމެން ބަހުސްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަުޅގަނޑު

އާދެ، މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ  ؛ގެނެވިަފއިވާ 

ންމެ އިންސާނަކީ . ކޮއްންޖެހޭ އެްއޗެތަހިރުމަތްތެރިކޮށްޙުއިންސާނީ ޙައްޤުތަަކކީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތްކަމުަގއި ިވަޔސް 

ފުރަތަމަ ބިލެއް  ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެންމެ، އަާށރަލިބެންވާ މީހެއް. އެގޮތުން ކަންރުމަތްތެރިޙުވެސް 

ނާޔަތް ބޮޑުކުރުމަށް. ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އިނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް  ،އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާފައިވާނެ

 ނާޔަތެއް ބޮޑުކުެރވެންޏާ އެންމެ އިފަރާތްތަކަށް  ޚާއްޞަކޮށް ތަންމަތީގައި ތިބޭ ނުކުޅެދޭ ،ގޮތުން ގެޤެއް ންސާނީ ޙައްއި

 ފަރާތްތަކަށް ކަުމގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ެއީއ ހަމަ އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް  ފުރަތަމަ ވެސް ބޮޑުކުެރވެންޖެހޭނީ އެ

 ިގނަ ކޮމިޝަންތައް އެބަހުރި ަނށް މުސްތަޤިއްލު ވަރަށް މެންނޑުއަުޅގަ ،ލާނީތީ. ދެން ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްވާ

ފަހަރު ފަހަތަށް  ބުނަންޖެހޭތާ ބައެއް ބަސް ،. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީއިމުކުރެވިފަޤާ

 އޮތް ށް ރަން ކުރިއައެހެންަނމަވެސް، ައޅުގަނޑު ުއއްމީދުކު .ތަން މާޒީަގއި އެބަހުރި ޮގސްފަިއވާޖެހެވިގެން

ޔިތުންގެ ޙައްޤުަގއި މަސަްއކަތްކުާރނެ ކަމަށް. ދެން އަޅުގަނޑު ރައް  ،އެކު ބަސްބުނެމުސްތަޤުބަލުގައި މުސްތަޤިއްުލކަމާ

އަްށ ދެެކވޭ ސްރީލަންކާ ޙަޤީޤަތުަގއި މި ފްލޯގައި މިއަދު އެބަ ވަރަށް ވާހަކަ ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަނެްއ ނުކުތާއަކީ 

ފުރަތަމަ ވެސް  . އަޅުގަނުޑ ހަމަ އެންމެެވހިރާއްޖޭގެ ވެސް ތަފާތު ވާހަކަތައް ދެކެވެމުންދާތީދި ންގުޅިގެ މަލާއާދެވުނު ހަ
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ބޭފުޅުންނަށް ލިބިފަިއވާ  ތިރާމުކުރަން. އެހުދިވެހިާރއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަްށ އަުޅގަނޑު އި ،ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ

ންނަކީ ވެސް ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހި ުކރާލުގަބޫ. އަޅުގަނޑު ތިާރމުކުރަންހުޢިލްމަކަށް އަޅުގަނޑު އި

އެންމެ މާތް މީހެއް ދެނެވޮޑިގެންވާީނ  ،ދެނެވޮޑިގެްނވަނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެެރއިން އެންމެ ތަޤުވާވެރިهللا މުސްލިމުން. 

 ކަމެއް  ބޫލުކުރާގަ ނޑުވެްސ އަޅުގަ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކިޔުން އެއީ ގައިމު ،ެއްއވެސް މީހަކީ ލާދީނީ މީހެކޭ. هللا

ނޫން.  ކަމެއް ވެސް ެއއީ ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ކިޔުންރިންނާ ދިމާލަށް އެއްޗެހިއެގޮތަށް ދީނީ ޢިލްމުވެ ނޫން. ހަމަ

އެކު ޙަޤީޤަތުަގއި ވެްސ ތިބެންޖެހޭކަން އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިން ވަރަށް އެއްަބއިވަްނތަކަމާ

ތުްނގެ މަޖިލީހަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ވަނަ ރައްޔިއަށާރަ ،ގަނުޑ ހަމަ ނިންމާލަމުން ދަންނަވާނީއަޅުން ކޮށްލަން. ދެފާހަގަ

ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ޚާއްަޞ  އިގެ ލޮބުވެތި އެންމެހަމަކުނުދޫ ދާއިރާ ،ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑަށް ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ

ދާއިރާގެ އަާސސީ ޙައްޤުތަްއ  ،ކޮށްފައި ވާނީ ސައްކަތްމަ ނޑު ގައި ައޅުގަޝުކުރެއް އަދާކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ޙަޤީޤަތު

ވުން އެީއ . ެއޮގތުން ފެނާއި ނަރުދަމާ މިހާރު ބަޖެޓުކުރެވިފައި އި ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤގަ ،ންތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭރައްޔި

ގޮތަށް އެއަރޕޯުޓގެ  ވޭކުރެގުްނ ދަތުރުެއގޮތަށް ަމކުނުދޫއަށް ވަިއގެ މަ ޮބޑު އުފަލެްއ. ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ވަރަށް

ވެސް އަުޅގަނޑަށް ކުެރުވނު އަދި ައޅުގަނޑު ވަރަށް  ވުން ެއއީ އް ދެއަހަރުެގ ބަޖެޓުގަިއ ހިމަނައި ދިރާސާއެއް މި

 ވެސް އެގޮތަށް ނޭކުރެންދޫއަށް ގެންެދވިފަިއވާ ޖަލުގެ ޕްރޮޖެކްޓު ެއއީ ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވާލަން. ހަމަ ހިތްހަމަޖެހޭ

އަކީ ވެސް އާބާދުކުރެވެންޖެހޭ އް ކަމުގައި ދަންނަވަން. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ނޭކުރެންދޫ ޖެހޭ މަޝްރޫޢެހަމަތްއަޅުގަނޑު ހި

އެްއކޮްށ މި މަޖިލީހުގައި އެއްކޮްށ  ލަ ޮގތެއްަގއި އަުޅގަނޑާރަށެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަދި ޖުމު

އްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. އަދި އަުޅގަނޑު އެދެނީ ހަމަ ޚާ ށްރުންނަށް ވަރަމެންބަ އި މަސައްކަތްކުެރއްވި އެންމެހަ

ގުިޅގެން ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގިއ  އަދި ސަރުކާރާ .ތި ރައްޔިތުންނަށް އުފާފަގަތިކަން މުސްތަޤުބަލުގައި ވެސްދިވެހި ލޮބުވެ

ވެސް  ޅުގަނޑު ނިންމާލަމުންއަ  ދިއެދުމެއް. އަވެސް ކޮށްދިނުން އެއީ ައޅުގަނޑު އެދޭ  ކަންތައްތައް އިކުރަންޖެހޭ އެންމެހަ

ނަހޫ ވަޠައާލާ މިންވަރުކުެރއްވުން. ޝުކުިރއްާޔ ޙާސުބުهللا އެއް ފަހި މާދަމާ އުމަށް އަދަށްވުރެޤަދިވެހި  ،ހަމަ ދުޢާއަކީ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުރި ތެޒަތްއިއް  އިރާގެދާ ތުލުސްދޫމެންބަރު. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ އާދެ، 

 

 :ވާަހކަދެއްެކވުން އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަހު ދައުރުގެ ފަހު ޖަލްސާގެ ފަހު ދުވަހުގައި އަުޅގަނޑު ިމ  18. ޝުކުިރއްޔާއާދެ،

ރައްޔިުތން މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ކޮށްދިނުމަށް ދާއިާރއަށް މަސައްކަތް ،ތުކުރުމަާށއިކާލާވަ ނޑީަގއި ހުރެދާއިރާގެ މި ގޮ
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 ރަުށގެ ޮލބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށް ޝުކުުރ އަދާކުރަން. އަދި ކުިރއަށް 4ެދއްވީތީ ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިގޮތުަގއި ހޮްއަވވަ

އިންސާނީ  ،އަިނޔާެއއް ،ގެއްުލމެއް ،ްއގެ ދެރަެއއްވަތެބާ ށް ެއއްެވސް ރަަށށް އަދި ރައްޔިަތކަ 4ތަނުަގއި ވެސް  އޮތް

ވެސް ހަމަ ދަންނަވަން. އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގަިއ  އްޤެއް ނިގުިޅގެންދާ ހިނދަކު އަޅުގަނޑު ތެދުވާނެ ވާހަކަޙަ

ހަކަތައް ނުެދއްޭކ ވާ ގެނީ ޙަްއޤުތަކުޕޯޑިއަމުަގއި އިންސާ ،އަބަދުވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުަތކުގެ ވާހަކަ ނުދެްއކޭ ދުވަެހއް

 ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަުކގެ ވާހަކަ ނުދެެކވޭ ދުވަެހއް ،ނަމަޚާބެއްަގއި ކުރިމަތިލަިއފި އެްއވެސް ދިމާލަކަްށ އިންތި ،ދުވަހެއް

މިހެންގޮސް ެއތައް ބަިއވަރު ކަންތައްަތކެްއ  ؛ކުރާ ވާހަކަ ނުދަްއާކ ދުވަހެއްމަސައްކަތްފު ނުލިބިގެން ސާއިން

ދާއިރުަގއި އެަތއް ންގެހުށަހެޅިހުށަހެޅުންތަެކއް  ،ޒީފާތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކޮށްއެިކއެކި ވަ  ،ތިކޮށްރިމަކު ޅުގަނޑުމެންއަ

ގާނޫނުތަކެއް ހަދަމުންދާ މަޖިލީހުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު  ،ޝަރުތުތަކެއް ކުރިމަތިކޮށް 

ގޮތުން ވާހަކަދެކެވޭތީ  އުމަން ރައިޓްސްާއ ބެހޭހި ތަކޮމިޝަން ނުވަވާހަކަދެެކވިގެންާދއިރުަގއި ހިުއމަން ރައިޓްސް 

 މަޖިލީހުގައި ކެރިފޯރުންތެރިކަމެއް ހުރި ރައްޔިތުްނގެ  ، މިއަޅުގަނޑު އެކަމާ އުާފކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުެމން

ޖިލީހަށް ންގެ މަޔިތުއްފުރަތަމަ ރަ ނަމަ އެންމެވެސް ހުރި ނަމަ އަދި އެބައެްއގެ ހިތުަގިއ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކެއް ކިިރޔާ

ކާކުތޯ  !ނިކަން ކެރިގެން ބައްަލވާދެްއވައިލީމީ ޝަރުތު ކަނޑައަޅުްއވަ ޢުކުރިމަތިލާ މީހެއްގެ ކިބައިަގިއ ހުންނަންޖެހޭ ތަ 

ކަށް ކީ ތަޢުލީމީ ތަނަހަމި މަޖިލީ ޖެހޭފުރަތަމަ އެބަ ؟ކާކުތޯ ެއކަން ބަލަިއގަންނަން ހުރީއެކަން ހުށަހަޅުްއވަން ހުރީ؟ 

ކޮންމެ މެންބަރަކު ކޮޅަށް  އި،ލާފަވެއިންސާނީ ޙަްއޤުތައް އެނގޭނީ. ހަމަ ކޮންމެ މީހަކު ކޮޅަށް ތެދު ންއޭރުވާން. 

ބެހުްނ އެއީ ެއއީކީ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތެއް ނޫން. ެއކިެއކި ރައީސުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އަނެކާއާ އި،ތެދުވެލާފަ

  އެކި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރައްވަީނ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ަވކިޅުން ފުއެކި ބޭ ،ގެ ގޮތުަގއި ހޮވައިެދވިންއީސުގެ ރަހުމަޖިލީ

ގެ ހުވެސް ުއޅުްއވާ. އެެހންނަމަވެސް، މި މަޖިލީަޔކު ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުެރއްވީމާ އެ ަޙއްޤުތައް ދޭީތވެ ެއކަމާ ކަންބޮުޑވާ ބަ

ދިންތޯ.  ކެއްާޔތަކާއި ެގއްލުންތައަނިގެ އްން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިހާވަރެވެސް ހިމެނޭ ގޮތު ފުންޒައް ވަތެރެއިން އިދާރީ މު

ދުވަހު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޖާގަ ލިބުނު. ނަމަވެސް، އަހަރު ދެ ؟ކޮބައިތޯ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޙަްއޤުތައް

 ނަށް ންޔިތުރައް ، ޖިލީހަށް ނުވެދެވި ތިބެއަޅުގަނޑުމެން މަ ހުއިންސާނީ ޙައްޤުތައް ިނގުަޅިއގަތުމަށްފަހުގައި ގިނަ ދުވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިއަުޅގަނޑުމެން ޖަލަށްލަ ،އޮތް ޖާގަ ކުޑަކޮށް އިކުރުމުގައި އަުޅގަނޑުެމންނަށް ލިބިފަޚިދުމަތް

ދަ އަނިާޔވެރިވުުމގެ ނަތީޖާއަކީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ފަ

ޫބލުކުރާ ވެރިަޔކު ހޮވުމަށް ޖާގަ ގަރައްޔިތުން  ،އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުން އެކަީށގެންވާ  ،ތެރިފާ ވަ ،ތެދުވެރި  ،އިޚްލާޞްތެރި

ދައުލަތުގެ މި ތިންބާރު ވަިކވެފަިއވާ  ،ވެސް މި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ،ލިބިގެންދިއުން. އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ

 އި ފިތުނަވެރިކަން ނުދައްކަ، އިޑާކަން ނުދައްކަ ބޮ ،އިއްކަ އްޗަށް ގަަދކަން ނުދައަނެއްާބރުގެ މަ ންއެއްބާރު ،ތިންބާރު

ނޫނުތައް ހެދުމުަގއި ގާއަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމު ަސލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަމުގެ ައއްސޭރިއަށް އަުޅގަނޑުމެން މި 

ކޮށްދޭނެ ރިހިފާޒަތްތެނޫނުތައް ގާޓަަކއި މި ރައްކާތެރިކަމަށްމާޔަތާއި ހިރައްޔިތުންނަށް ވިސްނަިއގެްނ ރައްޔިތުންގެ 
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. ވެސް ެއގޮުތގައި  ވެގެންދާނީ ނޫނުތައް ބައްޓަންގާއަދި  ،ވެގެންދާނެ ކަމަށް ނޫނުހަދާ މަޖިލީހަކަށް ގާއަދި މަޖިލީހަކަށް 

 އަނިޔާ ލިުބނު މީހުންގެ ދުޢާ ކުޑައެއް ުނވާނެ.  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން އަިނޔާވެިރވި މީހުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރަށް ޢާދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު  ޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އާދެ! ކުޑަުހަވދޫއްކުރި އާދެ! ޝު

އިތުުރެވއްޖެ.  ެރ ތަންކޮޅެއްވު ށްަގޑިއިރަ އަުރވާަނން. އޭގެފަހުަގއި ައޅުގަނުޑމެން އެއްފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު

 .މިރުޢާށް. އާދެ! އަޙްމަދު ކަރަންބަނަ އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެން ދެން ދާނީ އެހެން އެޖެންޑާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

އެ  ،ނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙަކީގާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ 

ނަމަ އެީއ ފޮނިމީރުކަމެއް ލިބިެގންދާ އިޞްލާޙެއް  ،ޔޮހެ ގެ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އޭ ަގިއމުއިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ހަމަ

އެފަދަ  ވެސް އިޞްާލޙު ހުށަހަޅާނީއެ ދެކެން. އަދި އަުޅގަނުޑ  ށްކަމަ ވަރަށް ވެސް ރަނަގޅު ިއޞްލާޙެއް

 މަޖިލީހުންވަނަ  17 އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަޔަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ށްކަމައްގައި ދެމަޤްޞަ

އިޞްލާޙުތައް  އޮތީ މިފަދަ ފާހަގަކުރެވިފައި މިވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަށް އި މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިުރގަން ށިގެފެ

އެ މުއައްސަާސއެްއގައި ތިބޭ މީހުން  ،ވަނީ ނޫނަށް ގެންނަން އެންމެ ފުރަތަމަ ވިސްނުމަށް އަންނަ ސަބަބަކަށް މިގާ

 އަުޅގަނޑުެމންގެ މި ޤައުުމގައި ުދވަހަކު ،އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ނަމައްޖެވެ . އެހެންބަދަލުވެގެންދާނެ ނިޒާމެްއގެ ަމއްޗަށް

ގައި މަސައްކަްތކުރާ . އިންސާނީ ޙައްޤަކީ ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑުމެންގެ ިއސް ސަފުމުމަކަށް ނާންނާނޭވެސް މިކަން ނި

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ތަން  ވޭވާހަކަެދކެ އިރުލަސިޔާސީ އިސް މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްެޗއްެގ ގޮުތގަިއ މާ ބާ

 ހަމަ އެއްވަަރކަށް  ވެސް ސާބުން ފެށިގެންހި ފެނޭ. އިންސާނީ ޙައްޤަކީ އެންމެ ނިކަމެތި މީހާއާއެބަ

ކަމަށް  ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދެކޭ މިންަވރު ތަންކޮޅެއް ކުޑަ ކަމަށް ހަމަގައިމުއެްއެޗްއ ރުމަތްތެރިވެގެންވާނެ ޙު

ގެ ވަނަ ބާބު  7އެ ޤާޫނނުއަސާސީެގ  ،ހިނދު ވީއި ެއުކލަވައިލާފަ ެއއްޤާނޫނުއަާސސީ ،ްއކޮށްއެ ެއއާކުރެވޭ. އަދި ހަމަފާހަގަ

ހަމަ އެ ބާބުގެ ތެރޭގަިއާވ  ،ބޫލުކޮށްގަގޮތުަގއި މިނިވަން މުސްތަޤިްއލު ކޮމިޝަންތަކެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް 

ައއްސަސާަތްއ މިނިވަންވާންޖެހޭނެ ކަމަށް  މުފަދައްސަާސއަކީ. މިމުއަ  ،މަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަންއުމުއައްސަާސއެްއ ހި

ބަޔަކަށް ފޭވަރކުާރ  ށް ނުފެކޭ އެކަަކވާ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަބޫލުކޮށް ވަރަށް ގިނަިއން ވާހަކަދައްގަހަމަ 

މާ އެ ނީޅުހެށް ނަމެއް ހުށަ ބާވަތުގެ މީހުން ނޫން ބަޔަކު އެ ކޮމިޝަންތަކަށް ލަމުންދާ ތަނެއް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ

ކަމަށް ދެކެނީ.  ވިެގންދާންޖެހޭނެއެންމެ ރަނގަޅަށް އެކަން ކުރެ  އި،ނަމަކާ ގުޅޭގޮތުން މާކްސް ިލބޭ ތަރުތީބުން ބަލާފަ

 ެއއްައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، މިައދު އާ ޤާނޫނުއަސާސީ އެހެންނަމަވެސް، އެހެނެއް ޫނން. ހަމައެއާއެކު
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ވެްސ  ަދއްާކއިރުަގއި ައޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދު ޅުގަނޑުމެންނަށް ޖުޑީޝަރީގެ ވާހަކަ އަގައިދިަޔއިރު އެކުަލވައިަލއިގެން

ޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުގެ ރައީސަށް އަުޅގަނޑު މަ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި އުަފއްދާފަިއވާ ޖުޑިއަޅުގަނޑު ހަ

ޝަްލ ޤާނޫުނއަސާީސަގއި ބުނާ ތާރީޚަށް ޖުޑި، ނަމަވެސް ދަންނަވަން. ބަެއއް ކަހަލަ ގޮންޖެހުންތައް ހުރި ހަމަ ޝުކުރު

ުގޅޭގޮތުްނ  ގެ މައްސަލައާ. އެ ފަނޑިާޔރުންކުރި މަސައްކަތް ުމގެރުން އެކުަލވައިލުސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފަނޑިޔާ

އާ  ްއކޮށްާއއެއޮތް. ހަމައެވެސް އެބަ  ދެން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންަތއްަތކެއް ވާނަމަ އެކަން ކުެރޭވނެ ގޮތްތަކެއް

ވެްސ ހުިރ  މަޖިލީހުގައިދިަޔ ދުވަުހގައި މި އެުކލަވައިަލއިގެންޕްރީމް ކޯޓު  ދަށުން އެުކލަވައިލި ސުސީގެ ސާޤާނޫނުއަ

ވެސް ަސއިކޮޓަީރގެ ތެޭރގަިއ އެަތްއ  ަގއިމުލައިގެން ިދޔަ ދުވަުހގަިއ އަުޅގނޑަށް ހަމައި ެއކުލަވަ  މީހެއް އަުޅގަނަޑކީ.

ހުނު. އޭރު އަުޅގަނަޑކީ ުކޑަހުަވދޫ ދާއިރާ ވަކި ޕާީޓއަކަްށ ޖެންޑުކުރަމަ ންވަންދެ ވަރު ދަން ،ންވަންދެ އިރެއް

 ،ތަމްސިލުކުރަމުންދިޔަ މެންބަރެއް. އަޅުގަނޑު ހަމަ އޭރުެވސް ދަންނަވާނީ އިގޮތުގަ  ގެބަރެއްނިސްބަތްނުވާ މެން

 ،ޓަަކއިތޯ ބެލުމަށްކަށްޅަދިޔައީ ކިހާ ރަނގަބެހެމުންބައިސް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ގޮބައިބަހަމުން ،ބައިބަހަމުން ،މުންހަބަބައި

 މި ތަނުގައި  ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެންނަށްހާވަރަކަށްތޯ ބެލުމަށްސިޔާސީ އިސް މީހުންގެ ިހތްހަމަޖެހުން އަންނަނީ ކި

ޖެހުނު. މަުޑކުރަން ިއސިްއޔަތުން އަުޅގަނޑު ސަިއޮކޓަރީގައިހަދާއިާރގެ މެންބަރެއްގެ އިާރގެ ދާކުޑަހުވަދޫ 

ބޫލުކުރަންޖެހޭ ގަނޑުމެން ވެސް ައުޅގަ ދައްާކއިރު ޕްރީމް ކޯޓުގެ ވާހަކަމެން ސުނޑުުޅގަދު އައެހެންނަމަވެސް، މިއަ

ހުށަހެޅީމާ އެ އޮންނަ ތަރުތީބެއްގެ ތެރެއިްނ  ޤުވެިރވާ ބަަޔކު އެކަމަްށ ހުށަހަޅާނެ.އުށް ޝަޓަޕްރީމް ކޯސު ،ޙަޤީޤަތަކީ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިޚްލާޞްތެރި އަދި  ނެ.ވާކުޑަ  ނަމަ މިއަދު އެ ވާހަކަ ދައްކާެލއް ތަންޮކޅެއް ޖެއެކަން ކުެރވިއް

ްއޔަންކުރުމުަގއި ގެްނގުޅެްނވީ ޢަމުސްތަޤިއްލު މުައއްސަސާތަކަށް މެންބަރުން  ކަަމށް ވަންޏާ އްަގއި މިކަން ކުރާނިޔަތެ

ވެސް މި ވިސްނުން އި ހާ ބޭފުޅުންގެ ކިބައިގަހުރިމިނިވަން ވިސްނުމެއް.  ،ޢަދްލުވެރި ،ފުވެރިސާއިން

މި ންނަވަިއގެން އެކުަލަވއިލި އިންެވގެންދާނެ. މަނިކުފާނު ތިތާ ތަންތަން މިނިވަ މި އްޔާތެރިކަމާެއކު ހުރެއްޖެ ލާޞްޚްއި

ވެސް، ނީ. އެހެންނަމަތަންތަން މިނިވަންވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރަ އެ ،މަިއގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ދުސްތޫރުގެ

ބައިވަރު މިޝަނަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ އެބަހުރި ވަރަށް  ކޮންމެމިއިން ކޮ ،ފެންނަމުންދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ނޫނަކުން އެ އަސާސްަތކުެގ ގާ އަސާސްތަެކއް ބަޔާންކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް، އެ އަސާްސތައް ެއގޮތަށް ހުއްޓާ ހެދޭ 

 ހަމަަގއިމުޑު ގަނނޫނު ހެދުމުންދާކަމީ އަޅުގާކެނިޑގެންދާ ގޮތަށް މިއަދު  ތަކުގެ ބާރުއަާސސް އެ ކަރާމަތާއި ނުވަތަ

ިދއުމަކީ ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ، މި މުއައްސަާސތައް މިނިވަންވެގެންމާވެސް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް.  އެހެންވީ

ވެސް  އިންސާީނ ޙައްަޤކީ ެވްސ، އެާއެއްއކޮށް އިންސާީނ ޙައްޤަކީ ކަެމއް. އަދި ހަމަނެ ެވސް ހަމަ ބޭނުންވާ ރައްޔިތަކު 

އިންސާނީ ޙައްޤު ލިބެންޖެހޭނެ  ސިާޔސީ މީހަކަށް ވީތީ ދެވެންޖެހޭނެ އެއްެޗއް ނޫނޭ. ތަުނވަ ،ވަކި އިސް މީހަކަށް ވީތީ

ުޑ އިންސާނީ ޙައްޤުން މަޙްރޫމުވެފަިއ ހުރި މީހެއް. އަޅުގަނ ސް މިއވެ  އަޅުގަނޑު .ވެސް ހުރިހާ އެންމެންނަށް

 އިތަޅަށް މަގުމަތިން ދަނިކޮށް އަތެރެ ާމފަންނު ގެއެްއގެ  ،ަތކުރާރުކޮށްލާނަން އަނެއްާކވެސް ނިިމގެންދާއިުރގައި
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 ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ންގެ މަޖިީލހަށްކަން ކުިރއިުރގައި މި ރަްއޔިތުއެ ައނިޔާކޮށްފައި  އިަވއްދަ ،ސުންނާފަތިކޮށް

 ؟ެއއީ ީކްއވެގެންތޯ ްއވެސް ތަނެްއ ނެތް.ވެސް ހުށަހެިޅން. އަުޑއެހި އެ  ހުށަހެޅިން. އަދި ކަމާ ގުޅޭ ުމއައްަސސާތަކަށް

ނޫން މިކަން ވާތީވެ. މިހެނެއް ރަކަށްއިލާއަކަށް ނިސްބަްތވާ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަޤާ ނިކަމެތި ، ދެރަޅެއްކޮތަން

މީހުންގެ  ލުގައި. އެހާތިބި ވަރަށް ނިކަމެތި އެބަ އިވެްސ ޖަލުގަ ހިނގަންޖެހޭނީކީ ރައީސް. އާދައިގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން

 ހިތް އޮތީ،ބޫލުކުރާގަ، މިއަދު އަުޅގަނޑު އެހެންވީމާކަންކަމެއް ނުކުެރވޭ. އް ނެގޮތުން ބެހޭ އްޤުތަކާޙަ އިންސާނީ

ކުެރވޭ ކަމަކީ  ށްގެނައުމަނޫނުތަކަށް އިޞްާލޙުގާބޭނުންވާ މީހާ ަބދަލުކޮށްލަން މި މުއައްސަާސތަކުގެ ހަމައެކަނި 

 ،ންކަމުގެ މައްޗަށް ރަނގަޅަށް ކަ، މިތޯ. އެހެންވީމާ ވެސް ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫނޭ އިނގޭ ރައްޔިތުން ހަމަގައިމު

ވަންޏާ  ކަމަށް އި އަޅުގަނޑަށް ވަކި ޕާޓީައކަށް ސޮއިނުކޮށްފިކޮށްފަ ދެން އެކަން އަޅުގަނޑު !ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނާ

 މަލްކޮށްފިން. ޝުކުރިއްާޔ. އްޙަ ތަ އިލާނެ ދެްއކި ބިރު ދެއްކި ދުވަސް އަުޅގަނުޑ މާޒީގައިގޮނޑި ގެއްުލވަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ވާހަރިޔާސަތުން 

 15ސްކުރައްވަން އެިދވަަޑއިގެންފައި އެބަ ތިއްެބވި ހުދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މިހާރު މި ބިލަށް ބައާ

 ،މަސަްއކަތްކުރަމުން އަންނަ ގޮތަށް ބަލާއިރު  އި ގަާވއިދުންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގަ

، ެއ ުހށަހަޅުއްވާފަ. އެހެްނވީމާކޮމިޓީތަކުން  އޮތްއެއް މަްއސަލަ އެބަ ،މަވާ ކަްނތައްތަކެއް ހުރީޅުއްހަކޮމިޓީތަކުން ހުށަ

އަޅުގަނޑުމެން އެނބުިރ މަށްފަހު ގުުތ ނިމުއެ ވަދަނީ. ދެން  ސަށް މިހުއެޖެންޑާ އައިޓަމަށް އަުޅގަނުޑ ެއއްަގޑިއިުރގެ ބަ

 ސަލައަށް. އް މަސްކުރަމުންދިޔަހުކުރީގައި ބަ  ހަމަ ން،އަންނާނަ

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.  ؛އަުޅގަނުޑ މި ހުށަހަޅަނީ 6ޖެންޑާ ައއިޓަމް ނަންބަރު އެ ،އާދެ! އެހެންވީމާ

ގެނައުުމގެ ބިލު ލާޙުއިޞްްށ ( އަނޫނުގާދިވެހިާރއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ) 2010/13 ނޫނު ނަންބަރު ގާ -6.1

މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް މެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. ންކޮމިޓީން އެ ބިލު ދިރާސާކުރައްަވއި ނިްއވެވި ހޮ ންދިރާސާކުރަްއވަވަ

ގެ އިއްޒަތްތެިރ ފޮނަދޫ ދާއިރާ ،ވަގުތީ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު މަށް ހޮްއވެވި ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވެވުމަށް ބިލު ދިރާސާކުރެއްވު

 . ންއަރުވައަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތުهللا އަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު  ރުންބަމެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاއަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުންބަރު މެގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުްނެގ ) 2010/13 ނޫނު ނަންބަރު ގާ  ކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ!`. ޝު

ރިޕޯޓު އަުޅގަނޑު މި  ގެބިލު ދިރާސާކުެރއްވުމަށް ހޮްއެވވި ވަގުތީ ކޮިމޓީ ގެ އުމުގެނަވަނަ އިޞްާލޙު...ށް ( އަނޫނުގާ

ހިމެނިވަަޑިއގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  ،ވެިރަވޑަިއގެންނެވިއި މި ކޮމިޓީގައި ބަ، ހުށަހަޅަނީ. މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާއިރު

 ވަރަށް ބޮަޑށް އެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މަށްކަސް ދެއްވި އި ދިރާސާކުރެްއވުމުަގއިބިލު ކޮމިޓީއަށް ސަމާލުކަމާއި މި 

ހައްޓަވާ ބޭފުޅުން ދެއްވި ލަމަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް ބަ  އިއެއާެއީކގައި މިކަމުގަ ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ ޝުކުރު

 ގެމިޓީ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮ ވެސް ޝުކުރު އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް އެ ބޭފުޅުންނަށް

ފަ. މި ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމާ މި ވަނީ  މުގައިފުރަތަމަ ބައްދަލުވު ،ބައްދަލުވުމެއް ހަމަ އެ ދުވަހު ބާއްވައި

ބިލަށް އިތުރަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ެނތް ކަމަށް. މަޖިލީހަށް ބިލު  ،މިޓީން ިއއްތިފާޤުވިކޮ ގެއަޅުގަނޑުމެން

 ބޫލުކުރެވޭީތއާ ގަޅުމުގައި ވާހަކަދެްއކެވި ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ތަހުގެހުށަހެޅުނު ގޮތަށް ގިނަ ބޭފުޅުން މަޖިލީ

ކޮމިޓީން  ގެށް މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންކޮހުށަހެޅި ގޮތަށް ިއއްތިފާޤުން ފާސް ބިލު ހަމަ އިއެީކގަ

 ،ންެނވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށާއިއިގެޑަ ، މި ފުރުޞަތުގައި މި މަސައްކަުތގައި ބަިއވެިރވަވަނީ. އެހެންވީމާއިނިންމާފަ

ރަޝީދަށް  ޟްބަރު ރިޔާންގޮެތްއގައި މި ބިލު ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވި ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ ޞަޚާއް

 ޔާ ރިއް ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުބޫލުކުގަކަމަށް  މިހާހިސާބުން މި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅިއްޖެ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންވަން.

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  2019 ލުރީއެޕް 25އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓު ވާނީ 

 1ލަ ވަނީ ޖުމުަފއި ސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިހުއް ނުޭވ. މި ރިޕޯޓަށް ބަ އެފޮނުވިފަ. މި ބިލަށް އެއްވެްސ އިޞްލާޙެއް ލިބިފަ

ޑީޕީައްށ ސިކުންތު. އެމް 43މިނެޓާއި  16ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި  47 މިނެޓާއި 22ގަިޑއިރު. އެއީ ޕީޕީއެމަށް 

މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީައކަށް  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަްށ  2މިނެާޓއި  3 ށްސިކުންތު. އެމްީޑއޭއަ 26މިނެޓާއި  14

ވުމަށް އެދިަވޑަިއގެންނެވުމަްށ މިނެޓު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކެ 3މެންބަރަކަށް  ރިްތތެނުވާ ކޮންމެ އިއްޒަތްބަނިސް

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ލަން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އި ގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅު

 هللا. މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاއަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުރު ންބަމެގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާ

އުުމގެ ގެނަށް އިޞްލާޙު ( އަޫނނުގާފަނިޑޔާރުންގެ )ދިވެިހރާއްޖޭގެ  13/2010އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، 

 ނޫނަކީ ގާގޮތުަގއި މި  ބޫލުކުރާގައަުޅގަނޑު  ،ކުރީތުސްގަ  ކޮމިޓީ ރިޕޯޓާ ދޭތެރޭގައި ާވހަކަދައްކާލަން އަުޅގަނޑު



31 

 

 ސްިމއަދު މިތަނުން ފާސްކުރަން މި މަޖިލި ނޫނެއްގާދުވަހު ެދންނެވިހެން ހަމަ މުހިއްމު  ގަނޑު ކުރީ ޅުއަ

ނުޑ ވެރި ެއއް މަސައްކަަތށް ވާނެ ކަމަށް އަުޅގަކުރެވޭ އެންމެ ޝަރަފު ނިމިގެންދިއުމުގެ ކުރިން. އެީއ މި މަޖިލީހުން

ލާޙުތައް އެކި ބޭފުޅުން ގެންނާނީ އެކި މަޤްޞަދުގައި. ޞް އި ބޫލުކުރަނީ. އާދެ! ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެކިެއކިގަ

ވެހި ަޤއުމަށް ދި އި އެީކގަ ޝަރަްފވެރިކަމާ  ،އުޅެނީ ނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނަްނ މިގާއަޅުގަނޑުމެން ފަނޑިޔާރުންެގ 

 ގު މަ ދިރިއުޅުުމގެ ، ޝަރަފުވެރިކަމާ ެއކީަގއިޅުންނަށްިތއްެބވި ިއްއޒަތްތެރި ބޭފު އިޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފަ

ދާ އެހެން ބަެއއް އިޞްލާޙުތަާކ ދޭތެރޭގަިއ ައޅުގަނޑުމެން ޓަކައި. މިއަުދ މިތަނަށް ހުށަހެޅިގެންފަހިކޮށްދިނުމަށް

ނޫނަށް އިޞްލާޙު ގާކޮމިޝަނުގެ މަން ރައިޓްސް އުހި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މި ފެންނަނީ ދާދި ދެންމެއަކު ،ާލއިރުއިވިސްނަ

އެކި މީހުން ކުރާނީ އެކި އިނޭގ، އިޞްލާެޙއްގެ ވާަހކަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވިޅުއްށަހަޅުއްވަން ބޭނުންވެގެން ހުށަހެހު

ަސއްކަތް. އެީއ މަ އިއެީކގަ ތްތެރިކަމާ ހާގޮތަށް މަސައްކަތް. އަުޅގަނުޑމެން މި ކުރަނީ ވަރަށް ޝަރަފްވެރިކަމާއި ނަޒާ

ނަށް ލާބަޔާއި މަންފާ ުތންޔިޓަކައި. ެއއީ ދިވެހި ރައްސިލުކުރުމަށްހާއަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު 

ބޭނުން އުޅޭ އިޞްލާޙުގެ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ހުށަހެޅިގެން އުޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް، ހިހޯދައިދިނުމަށް

ށް ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު ޠާރިޤް ވަރަށް ރަނގަޅަމަހިބަދޫ  ،މެންބަރު ގެ އިްއޒަތްތެރި ގެތީ ދާއިރާނދަ

އް. ތްަތކެ. އެއީ ވަކި ަކހަލަ ޙައްޤުތަކެއް ޯހއްދަަވިއދެއްވުުމގެ ބޭނުމުގަިއ ކުރަުމންގެންދާ މަސައްކައްޖެވެ ވިދާޅު

އް ނޫން. ނޫނީ އެހެން ލާފައި ޙައްޤު ނުލިބެގެނެ ޖަލަށް ެއއީކީ ކޮންމެހެން އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި

 ،ނެއް ނޫން އެ އުޅެނީީކ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންނޫންނަމަބިގެލި ނުއެ ޙައްޤު   ޮއވެެގން،އިބޭފުޅަކު ޖަލަށް ލާފަ

ތައް ޙައްޤުކޮމިޝަނުން މަން ރައިޓްސް އުހިވެސް  ލީމަ ވެރިކަން އޮތްއިރު މަނިކުފާނު ޖަލަށް އެމްޑީޕީގެ ކުީރގެ

 ؟ނޫންތޯކަމެއް ނުކުރަްއވާ. އެސްވެސް ދެއްެކވީ ދުވަހު ވާހަަކ އެ އިގެން އެީދގެން އެ ބޭފުޅުން ތެދުވެވަޑަ ނުކަށަވަރުކޮށް

މި ޤައުމަށް  ،އުޅެނީ ދެްއވަންެވގެން. އަުޅގަނޑުެމން މި ކަހަލަ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކެއް ހޯއްަދަވއި އުޅެނީ ވަކި މިއަދު މި

މަްނ އުހި. އެކަމަކު، ތޯފޯރުކޮށްދެވޭ ކަމެއްބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތެރި ކުރެއްވިމަތްދުޚި އިއެީކގަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 ،ެއއް ޖިންސުްނ ކަިއވެރިކުރުމުެގ ޙައްާޤއި ،މިއަުދ އެ ކަަށވަރުކޮށްދޭން ުއޅޭ ޙައްޤުތަކަކީ  ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން

މިކަހަލަ ޙައްޤުތަކެްއ ރުމުގެ ޙަްއޤާއި، ކަމެްއ މިތާނގައި ކު ބޭނުން ،ބޭނުން ދީނަކަށް އުޅުމުގެ ޙައްޤާއި

ރި ރައީްސ. އެ ނުންވެގެން ހުށަހަޅާފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކެްއ. އިއްޒަތްތެ ބޭރަންކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ މަސަްއކަްތތަކެއް ކު

އެ އިޞްލާޙަކީ މި  ،ެވސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ބޭފުޅުންނަށް މިއަދު މި މަޖިލީހަށް އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެިޅއިރު

އެ ބޭފުޅުންގެ  ،މަޖިލިސް ގެ ންމަޖިލީހުން ފާސްކުރެވޭ ހިސާބަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އިޞްލާެޙއް ނޫންކަން. އެ ބޭފުޅު

އިޞްލާުޙތަކެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ  ކަހަލަ އެަތއްމާ އެދިޔައިފެށިގެންދާުޅވާ މަޖިލިސް މިތާ އެ ވި ޔަތު އޮތްއްއަޣްލަބި

 ،ވާހަކަ. ފަނިޑޔާރުެގ ވަކަުރގެއަށް ވާ ވާހަަކއާ އިތަނަށް އަންނާނެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އަބަދު ދައްކަުމން އަ މި

 . އެ ބޭފުޅުން ޤާއިމުކުރައްވަން ެއ އުޅުްއވާ ފަނޑިޔާުރގެ ވާނެ ދަނީ އަޑުއަހަމުން ޑުތައް ައޅުގަނޑުމެން މިއަ ލަމިކަހަ
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ގަނޑާ އެްއވަރަްށ އެބައާދޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަން އަޅުވަމުން ވެސް ސިފަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ގޮތް

ވި އްނެ. އަުޅގަނޑަށްވުރެ މާ ރަނަގޅަށް މިކަން ތަޖުރިބާކުރެވާންނަ ތިއްެބވި ބޭފުޅުްނނަށް އެނިގވަަޑއިގަ އިމިތާނގަ

ދައްކަީނ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަމި މަޖިލީހުގައި އެބަ ތިއްބެވި ،ބޭފުޅުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ކީ ގެންނަންޖެހޭ ޙަޞްލާމި އި ،ޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީނޫނަށް ހުށަހެގާފަނޑިޔާރުންގެ 

 އެ  ،ރި ަރއީސްދަލަކާ ުގޅިގެން ީމހަކު މަޤާމުން ވަކިެވގެންދިއުަމކީ ިއއްޒަތްތެބަ ގެންނަ އަށް ޤާނޫނުައސާސީ .ކޭއިޞްލާޙެ

 ކުރުމާ ގުދީސްތަ ،ލަތު ނިޔާކުރި ގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކޮށް ނިމިހާ. ެއއީ އެަވގުުތގެ މީހާގެ ކުށެއްގެ ެއއީކީ

 ދިވެހި ،، އެ މަނިކުފާނު ދައުލަތަށް. އެހެންވީމާެޖހިވަޑަިއގަތީފާނުެގ ޚިުދމަތުން ވަކިެވަވޑަިއގަންނަވަންނިކުމަ އެ އިއެީކގަ

ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތުގެ އަުގ ވަޒަންކުރުމަކީ އެއީ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރެވޭނެ  ރައްޔިތުންަނށްދިވެހި  ،ޤައުމަށް

ވަިކ  މިުއޅެނީކީ އިދަނީ. އަުޅގަނޑުމެން މިތާނގަގެން ްތކުރަމުން މިއްކަސަެއ މަ .އެންމެ ރަނގަޅު ެއއް މަސަްއކަތް

ތްތެރި ރައީސް. ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު އިްއޒަ ،ބަޔަކަށް ބޭނުންވާ އިޞްލާެޙއް ފާސްކޮށްދޭކަށް ނޫން

ހުތުހުރި އެއްޗެްއ ދު އަޔާރުގެއަްށ މިއެީއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާ ވާަހކަެއއް ނޫން. ފަނޑި މުގެ ވާހަކައަކީފުނޑާލަމު

ހި އޮތީމަކަްނ ެއއީ ިދވެ އިލިިބފަ ލީހުގެ ަތނަވަސް އަޣްލަބިއްޔަެތއްވަނަ މަޖި 19ގެންދަނީ އެ ބޭފުޅުްނނަށް ގޮވަމުން 

އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ  ،މައިގަނޑު ބޭނުްނމަކީ ގެއެ ބޭފުޅުން .ރައްޔިތުން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

އެ ބޭފުޅުން  ،އެ ބޭފުުޅން ބޭނުންވާ ގޮތަްށ ކަންކަުމެގ ޙުކުމްކޮށްގެން  ،އް މިަތނަށް ގެނެސްގެން މެނިޒާޝަރްޢީ ކަހަލަ 

 އި އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކަހަލަ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް މިތާނގަ ،ދާލަތެއް މިތާ ޤާއިމުކޮށްގެންޢަބޭނުންވާ ކަހަލަ 

ވަނަ މަޖިލީހުގެ ތަނަވަސް  19ދިވެހި ރަފއްޔިތުން  ؟އްއެ ޤާއިމުކުރުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދަންނަވަންތޯ ވާހަކަ 

ތަކުން ކޮންމެ ގޮ ،ކަމެއް ނޫން ން އޮތްއުފައްދަދޭތެރޭގައި އެީއ ސުވާލު ކަމާ ދީފިން ދެށް އެމްޑީޕީއައަޣްލަބިއްޔަެތއް 

މި  ،ކުޅެ  ނާދީމާތްެވގެްނވާ އިސްލާމް އިމި ޤައުމުގަ !އޮތީ ފެންނަން. އެކަމަކު، ދަންނަވަްނތޯ ދިނަސް. އެކަން އެ

ެއ  އްަރއްޔިތުންނެ  އެ މާދިަޔއިސާބަށް ހި އިލާމި ޤައުމުެގ މިނިވަްނކަން ނަގަ  ،ޤައުމުގެ ޝަރުޢީ ިނޒާމު ފުނޑާލައި

، ތެރި ަރއީސް. މިއީ އަުޅގަނޑުމެންތްދެ ނިދާފައެއް ނުތިބޭނެ. އިއްޒަވަ ގެއަށް އި ކިޔާފަމޭބޭފުޅުންނަށް މެޖޯރިޓީ ދީފީ

ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ިދވެހި ޮކންމެ ލަން ނިކުތް އިޙަޤީޤަތެއް. މި ޤައުުމގެ މިނިވަްނކަން ެގއްލުވަ  ހޭޖެއެންމެން ގަބޫލުކުރަން

ތުން ނިކުތް. ރަްއޔި ން ނިކުތް ކޮންމެ ބަަޔކާ ދެކޮޅަްށ ދިވެހިދާލަތު ފުނޑާލަޢަ ރައްޔިތުން ނިކުތް. މި ަޤުއމުގެ

ިއއްޒަތްތެިރ  ؛ށް ތަފާތު ދީންތައް ގެންނަން ބަޔަކުއުމަޤަ ވެސް ނިކުތް. މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ފަހުގެ ތާރީޚުގައި

އިން ކޮންމެ އެދެން. މި ވަރަްށ ބޮޑަށް އްވުްނ ޕީީޕއެމްެގ ަވގުތު ޮއތިއްޔާ އަދި އިތުރަށް ައޅުގަނޑަށް ަވގުތު ދެ  ،ރައީސް

ރުބާނީއެއް ޤު ނުމިނިވަންކަން ދަމަހައްަޓން ވާންޖެހު ގެރި ރައީސް. މި ޤައުމު ިއްއަޒތްތެ ؛ލަތެއްގައި ިދވެހިހާ

ޓަކައި ކިތަންމެ ވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ މެދުކަނޑާލުމަށް 

އޮންނާނީ  އިުޅގަނޑު މިތާނގަ ނުޑގެ ާވހަކަ މެދުކަނޑަެއއް ނުލާނަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަްސ އަުޅގަޔަހަޅޭލެވި
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 ، މިތާނގަިއ އަޅުގަނޑު ދަްއކަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއެއް ދަްއކާނަން.އެހެންވީމާ .ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި

މި ޤައުމަށް ޣައްދާރުވާނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެްއ ކަނޑައެޅިގެން  !އަުޅަގނޑު ދަންނަވަންތޯ ،ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

ޖިލީހުން ކުރާނެ އެންމެ މަކީ، ެއ މަކަ ެއ މަޖިލީހުން ކުރާނެ .ވަނަ އަހަރު މި ހުވާުކރަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 2019

އިންސާނީ ަޙއްޤުތަުކގެ ގޮުތގައި މި ަޤއުމުގައި ތަފާތު ދީންތައް ގެންނަން ފާސްކުރާނީ. އިްއޒަތްތެިރ  ،މު ކަމަކީއްމުހި

 ގެ އެްއ ޖިންސުން ކައިވެނިކުރުމު  ،ެއއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގައި  އިރައީސް، މިކަން އެ މަޖިލީހުން ކުރާނެ. މިތާނގަ

 ވެސްއޮތީ ނޫންތޯ މިހާރު ހަޅާނެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ކަމެއް. އެބޭފުޅުން އިޞްލާޙު ހުށަ މި ހުއްދަ ހޯދަން

އޮތީ  އެއް މޭޒުދޮށަށް އަންނާށޭ އެ ،އެއް މޭޒު ދޮށަށް އަންނާށޭ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންަގން ބޭނުންވާ މީހުން

ތޯ މިކަން ކުރީ. އޭނަ ވަކިނުކުރެވުީނ ކުރި ކޮމިޓީއެްއގެ ބޭފުޅަކު ނޫންޢައްޔަން ޔާއްލާފައި ނޫންތޯ. ރައީސުްލޖުމްހޫރިއިގޮވަ 

މިވަރުގެ ވާހަަކ ދެއްކީމަ އެ މީސްމީހުން ކީްއވެގެންތޯ؟ ތިވިދާުޅވާ ިއސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ 

 ކުރާ ކޮމިޓީތަކުން ަވކިކުެރވެްނވާނެ...ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ންތުރިޔާސަ

 ެދއްެކުވން އެދެން. ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލަށް.ވާހަކަފުޅުހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ފޮނަދޫ 

ރޭގައި ައޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލަންޖެހެނީ، ތެދޭ ރިޕޯޓާ ށް ހުށަހެޅިފަިއ އޮތްގެނައުމަނޫނަށް ިއޞްލާޙުގާފަނޑިޔާރުންގެ 

ގަިއ ރިޕޯޓެއް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔައިރު، އެ ރިޕޯުޓ ދިރާސާކުރުމަްށ އެކުަލވައިެލވުނު ކޮމިޓީ މިފަދަ 

 ވެްސ މި ނުނޫގާޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ފަނޑިޔާރުންެގ  އިއަޅުގަނޑު ހިމެނުނީތީ ފަޚުރުެވރިވަމޭ. މިއަދު ިދވެހިރާއްޭޖގަ 

ނޫނަީކ ގާމިއަދު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ފަނޑިޔާރުންގެ  ،މެން ހުށަހެޅި ބިލެއް ެއއީމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ އަޅުގަނޑު. އަޅުގަނޑު

ދަްއކަވަްނ ައޅުގަނޑުމެންެގ ޕާޓީގެ އެހެން ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑު ވާހަކަ 

ވަނަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ފަހު  18މިއަދަކީ  ،ާވހަކަކޮޅު ނިންމައިލުމުގެ ކުރިން  ގެގަނޑު ޅު އަބޭނުންފުޅުވާތީ، 

ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  18، އަދި އިވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާ 17ވާތީ،  ކަމަށް  ޖަލްސާ ބޭއްވޭ ދުަވސް

 ިއ،ެދްއވެވި ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށާެދއްވުމަށް ވޯޓުށްކޮފޮނަދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އިންތިޚާބު

ެއީކގަިއ ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ނުެދއްާވ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާދި ައޅުގަނޑަްށ ވޯޓުއަ

އި، އަދި މިއަުދ ށާދަމަސީޙް މުޙައްމަهللا ރަީއސްކަން ކުެރްއވި ޮއނަރަބަލް ޢަބްދުމި މަޖިލީހުަގއި ހަމައެއާެއކީަގއި 

ބޮޑަށް  ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ވަރަށް ގިލީނމާމި ،ގެންދަވާ ރައީސްކަން ކުަރއްވަމުން ތި

 ގެވީ ކުޑަ ދުވަްސކޮޅު  ވާުލވެަވޑަިއގެްނ މިހަމަނިކުފާނު މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމާ ންނަވަން ބޭނުން. ދަ ޝުކުރު
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ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަަކއި މަނިކުފާނު ހައިބަތާއި ކަރާމާތް މަޖިލީހުެގ މުޅި ، އިރީ ހިންގުމަށާދާއި ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ

 ،ދިރާސާކުރަްއވާ ބޭފުުޅންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ކޮށްދެއްިވ ައގުހުރި މަސަްއކަަތކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފަހުެގ ތާީރޚުގަިއ 

އި ަޝއްެކއް ައޅުގަނުޑ ކަމާ ދޭތެރޭގަ މަސައްކަތްތަކެއްކުރާނެ ފުރީ ެއަކމަށް މަނިކުފާނަށް ތަޢު އިވާަހކަ ދައްކަ  އަދި އެ

އެއާެއކީަގއި މަޖިލީހުގެ ހަމަ ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، އެކަަމށް ޓަކައި ވެސް މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި 

ހުރިހާ  ،ވެސް ންފުވަްއޒައެއީ އިދާރީ މުވަްއޒަފުްނނަށް ވެސް އަދި އެނޫން މު ؛އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު ދަްނނަވަން ބޭނުން. މީގެއިތުރުން،  ގޮތަށް މުވަްއޒަފުން ހިމެނޭ

ކުެރްއވި އިޚްލާޞްތެިރ ޤައުމަށް ތެދުވެރި ހުރިހައި ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގައި އަުޅގަނޑާ ެއކީަގއި ަމސައްކަތް 18

ވަން. އޭެގއިތުރުން، ޤަުއމުގެ މިނިވަންކަން ނަގާލައި، ބޮޑަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަ ރަށްވަ މެންބަރުންނަށް

ކުރެްއވި އެމް.ޑީ.ޕީައްށ މަސަްއކަތް އިމިތާނގަ  ، ޭބނުމުގައިޞަދުަގއިޤައުމު އަނދަަވޅަކަށް ވައްަޓއިލުމުގެ މަޤް

އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު  .ވަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްނަންނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެްނބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރު ދަ

މިންވަުރކުރަްއަވއި، މި ޤައުމަކީ މިނިވަްނ هللا އެއް މާތްމާދަމާދިވެހި ޤައުމަށް އަދަށްވުރެ ފާގަތި  ،މައިލާނީނިން

ންކަމުެގ ވަނިޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި އަބަދުެގ އަބަދަށް ލަހައްޓަވައި، މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތުގަިއ، މި

މި ޤައުމުގެ ޙައްުޤގަިއ އެއާއެީކގައި ހަމަ އަދި .އްޓެވުން އެދި ދުޢާކުރަމުންހިޔާވަހީަގއި މި ޤައުމު އަބަދުގެ އަބަދަށް ލެހެ

ބޮޑަށް  މިންވަރުކުރެްއވުން އެދި ދުޢާކުރަމުން. ވަރަށްهللا ތެދުވުމުގެ ހިތްވަރު ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް މާތް

 .وبركاته كم ورحمة هللايلع المالس  وޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ލަޠީފް. މުޙައްމަދުއިން ޙުސަިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ލަޠީފް މުޙައްމަދު  އިންޙުސަ ދާއިރާގެ މެންބަރުފަރެސްމާތޮޑާ 

އެދުނީ ކުރިން ވާހަކަދައްކަމުންދިޔަ  ރައީސް، ައޅުގަނުޑ ފުރުޞަތަކަށް މި  ޒަތްތެރި ރައީސް.އް އި  ޝުކުރިއްޔާ

ނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު ނުލިބުމުން. އެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެތޯ ޔަޤީންކޮށްލުމަށް ޓަކައި ގާކޮމިޝަނުގެ 

ނޫނަށް ހުށަހެޅިފަިއާވ ގާމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮ ޔަ ކުރިން ވާހަކަދައްކަމުންދި ،އަޅުގަނޑު ދެންނެވީފަހުން. 

  ؟އިޞްލާޙަށް އަުޅގަނޑު ފުރުަޞތަކަށް އެދިފައި އޮތީމަ އެއަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނެތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އާދެ، އާދެ! މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ިނމުނީމަ އެނބުރި އެއަށް ދާނަން އަޅުގަނޑުމެން.
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 އިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙުސަރާގެ މެންބަރު އިދާ ފަރެސްމާތޮޑާ

 ދޫކޮށްލާނަން.  ފުރުޞަތުމި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ.  ރުބަދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންއުތުރު ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މާފަންނު އާދެ! 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒް ފަހުމީދާއިރާގެ މެންބަރު މާފަންނު އުތުރު 

ާނޔަތް އިފަނޑިޔާރުންނަށް، ފަނިޑޔާރުންގެ ތެރެއިން ރިަޓޔަރކުަރއްވާ ބޭބޭފުޅުންނަށް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 ނޫނީ ގާ ދިނުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ވެސް ކަމެްއ. ެއއީ ތްޔަނާއިދާނެ. އަދި ގަންަނަވމުންވެސް ލިބިވަަޑއިމިހާރު

.ޕީެގ އެކަން ކަށަވަުރކުރާނެ އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ އެމް.ޑީ އަުޅގަނޑުމެްނ  އް.ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން 

ޤަތަކީ، ފަނޑިޔާރުންނަށް ދެ ޤީ ޙަެއއާެއކުަގިއ ވިސްނާލަންޖެހޭ އަނެއް އަުޅގަނޑު ހަމަ ،އެހެންނަމަވެސް . އިސަރުކާރުގަ 

ހުރިހާ ެއއްެޗއް ލިބިފައި ަރއްޔިތުންނަށް  ިއ،މުސާރައާ ،އި ފައިާސއާ ،ނާޔަތްތަަކކާއިއިހުރިހާ  ؟މޮޅު ލިބެންޖެހޭތޯއޭ

މި  ؛ނާޔަތް ލިބުމާއިއަދި  އި،މާދިނުނުހޯދައިުފ ސާއިން ފެއް ނުލިބޭ. އެހެންވީާމ،ސާނުކޮށްދޭ. އިންޙައްޤުތަކެްއ ކަަށވަރު

އެހެން  ؟ޖެހޭނެތޯއެ ެދ މޮޅު ލިިބވަަޑއިގަންަނވަން .ޅު ެއ ބޭފުޅުންގެ ަނޒަުރގަިއ ދެ މޮޅު ކަމަށް ދެެކވަަޑިއގަންނަވާމޮ ދެ

. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުެގ ވެގެެނއް ނުވާނެ. ފަނޑިޔާުރެގ އިޞްލާޙުވާންޖެހޭނެ

ހިއުމަން  ،ިއޞްލާޙުތަުކގެ ވާހަކަ ދެެކވުނުއިުރަގއި ެވސް ފާހަގަކުރިން ޔޮހެ ރުކާރުން ިމގެންނަ ރަނގަޅު ނޫނަށް ސަގާ

ނޫނީ ގާ ޕްރީްމ ކޯޓު. އެ ބޭފުޅުންގެވެފައި އޮތީ ސު ބޮޑު ބިރަކަށް، ްތރެޓަކަށް ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ވެސް އޮތް އެންމެ

ބޭފުޅުން ދެްއވަންޖެހޭ  ައށް އެއު ވިރި  ކްޑިުޔނިވަރސަލް ޕީރިއޮ  (ޔޫ.ޕީ.އާރު) .ގެ އދ ،ލިއްޔަތު އަދާކުރުުމގެ ޮގތުންއޫމަސް

ޕްރީމް ކޯޓަށް ސޯމޯޓޯ ކޮށްލައިފި އިނގޭތޯ. މިީއ ޓަކައި ސުކަމަށް ދައުލަތުގެ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަާކ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވި

ވެްސ ކާ ެނއްޙައްޤެއް. ހަމައެއާެއުކގައި އަނެތް  .ޕްރީމް ކޯޓަށްކޮންތަނަކުން ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްޤެއްތޯ ސު

ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން  ، އިޞްލާޙުކުރާ ވާހަކަ ަދއްކަްނޖެހޭނެފަނޑިޔާުރގެ ިއޞްލާޙުކުރާ ވާހަަކ ދެއްކީމާ އަޅުގަނޑުމެން 

ން ޗިުޓ ފޮނުވާފަިއ ހެއޮތީ ކުރިން ވެްސ ައޅުގަނުޑ ާފހަގަކުރި އެބަ ބަާޔންކުރޭ. ދެއްކީމަ މި  އިޤާނޫނުއަސާސީގަ 

ތްތެރި ރައީްސގެ ބެލުުމގެ ދަށުަގއި މި މަޖިލީހުގައި ހުއްަޓއޭ، އިްއޒަ އިތަނުގަ މި. ދައްަކންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބިރު

އަުޅގަނޑުމެން މި ؟ އޭޗިޓު މި ފޮނުވާލަނީ. ދެން އެކަމަކު ކޮން ބަަޔކަށް ބިރުދަްއކަންތޯހުންނަނިކޮށް އަޅުގަނޑުމެންަނށް 

ްއގައި މި ރާއްޭޖގެ ދެއްކީކީ އެްއެވސް އިރެ މި އްރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެީސާއއި ޙަްއޤުތައް ކަށަވަުރކޮށްދިނުމުގެ ާވހަކަތަ

 ޕްރީމް ކޯޓެއް ުނވެސް ހަްއދަވަނީސް މި ވާހަކަ ެފއްޓެވީ މާޔަތެއް ލިބިގެނެއް ނޫން. މި ރާއްޭޖގެ ސުހިފަނޑިޔާރުެގއަކުން 
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ނޫން.  އްނެޯކޓުތަކަކުން ލިބިގެ މި ރާއްޖެ އިޞްާލޙުކުރަން ބޭނުންފުޅުވި ބޭބޭފުޅުން. އެްއވެސް މަދަދެއް ގޭތޯއިނ

 ގެ އަުޅގަނޑުމެން ،އިމުކޮށްޤާއަުޅގަނޑުމެންގެ ސަރުކާެރއް  ،ސިލުކޮށްހާޮބޑު ކަންތައްަތކެްއ  ދު އަދި މާއެހެންވީމާ، ިމއަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮުޑ އަޣްލަބިއްޔަތެއް ސަރުކާރަްށ ދެއްވަިއ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން 

 ބިރެއްތޯ ދައްކަން މި ކޮން ؟ޢަމަލުކުރާނެތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން  ؟ތޯނެއަނެއްކާ ފަހަތަށް ޖެހޭ

ވެސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަވއްކަމުގެ ތުހުމަތެއް ވެސް އެިޅގެެނއް ނޫނޭ. މީހަކަށް އަނިޔާކުރުމުެގ ެއއްގޮަތކަށް ؟އުޅެނީ

. ދުލުގެ މިނިވަންކަން ގޮތަށް ވާހަކަަދއްަކިއގެން ކާއްމި ދަ .ވާހަކަދައްަކއިގެން ؛ތުހުމަތެއް ވެސް އެޅިގެން 

ުފ ނުލިބުނު ވާހަކަ މިތާނގެ ސާއިއްޒަތްތެިރ ރައީސަށް ވެސް އިން .ބޭނުންކޮށްގެން، އިޞްލާޙުކުަރންޖެހޭ ވާހަކަ

ން ހުމީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް އެ ،ތަނަށް ވަނަނުދީ މި  އްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަނުޑކޮށް އެތައް މެންބަރުންނެ

ވެްސ އަދި އެނޫން އި،ސިޔާސީ ހުރިހާ ލީޑަރުންނާ ،ފު ނުލިބިސާއިންއް ރައްޔިތުންނަކަށް ހުއްޓުަވއިގެްނ، އަދި އެތަ

. ނީދޭ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން ދަްއކާތީެވ ައޅުަގނޑުމެނަށް ޗިޓު ފޮނުވަނަށް ނުޙައްޤުން އަދަބުދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން

މަރުވެދާނީ މި ވާހަަކ  ،ުޅގަނޑުމެން ނިމިދާނީކުރިން ވެސް ދެްނނެވިހެން އަ ؟ނާނީންގަކޮން ބިރެއްތޯ ައޅުގަނޑުމެން 

ޒަތްތެރި ރައީސް. ކާކަށް ބިރުދައްކަންޯތއޭ ޗިުޓ . މަރުވެދަންޏާ މަރުވެދާނީ މި ވާހަކަ ދެއްކުުމގައި އިއް އިދެއްކުމުގަ 

 އެހެނެއް  ؟ޕްީރމް ވަކަުރގެއިންއްޖޭެގ ސުރާ މި ުކރައްވަނީ  ކޮންކަމެއްތޯޭއ ތި ؟ދަމަނީ ފޮނުވަިއގެން ކޯޓުަތކަށް މި

ސް ޕްރީމް ކޯޓު ިއޞްލާޙުކުރާނަން. ބަދަލު ވެނުހެދޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ. އަުޅގަނޑު މި ވާހަކަ ަދްއކާނަން، ސު

ފު ކަށަވަުރކޮށްދެވެންދެްނ ސާކުރާނަން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ. އަުޅގަނޑު މި އަޑު އުފުލާނަން. މި ރާއްޖެއަށް އިން 

ނދަކު އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ލޯބިވާ ތަނެއް މި ާރއްޖޭެގ ނޑު މި ވާހަކަ ދަްއކާަނން ދިރިތިބިހާ ހިގަޅުއަ

ކެ ލޯބިވޭ. އަުޅަގނޑުމެން އެކަން ކުރަން ބޭުނންވޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ފުދެސާފަނޑިޔާރުގެ. އަުޅގަނޑުމެން އިން

ދޭން؛  ގަނޑުމެންހުރިހާ ެއްއޗެއް ެވސް އަޅު  ،މާޔަްތ ވެސް ހި ،ވޭނާޔަްތ ެވސް ދޭން ބޭނުންއިފަނޑިޔާރުންނަށް 

ދުޢާކޮށްލަން  އިއިސްާލމީ މަރުކަޒުގަ ،އި ޓަކައި މިސްކިުތގަދުޢާކޮށްލުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް،

ޭއގެތެރެއިްނ  .ދުވަސް  15 ުދވަސް، 20ޖަލުގައި  ،ހުރި މީހުން ގެންގޮސް ހިފައި ހައްޔަުރކޮށް ގެންދެ އަތް ނަގައި 

ބޭފުޅުން ވަޑަިއގަންނަވާނެ.  ވަނީ. އެ ކުރަްއވާފައި  މެންބަރުން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުގިނަ އެމް.ޑީ.ީޕގެ

މިނިވަން ލާޙުކުރާނެ. އައްސަސާަތްއ އިޞްމި ރާއްޖޭގެ  މު ތަނަށް ވަޑައިގަންަނވާނެ. ފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާުޙކުރާނެ. މި

 ށްނޫނަގާސާަތއް އިޞްލާޙުކުާރނެ. ހިއުމަން ރައިޓްސް އިޞްލާޙުކުރާނެ. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ސައްމުއަ

 ،ގޮތުން، ަގާވއިދެއް ނޫނެއް އޮންނަގާ .ޮކށްލަން ބޭނުންވޭއަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުންދިޔައިރު އަުޅގަނޑު ފާހަގަ 

 ،ނުންގެ ޙައްޤަްށ އަރައިގަެނވެންޏާ އެ އޯކޭ ިއގަނެ، އިންސާރައަލެއް އޮންނަ ގޮަތކުން އިންސާނެއްގެ ޙައްަޤކަށް ސޫއު

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުެގ ތަން ފެނޭ. އެއެއް ނޫން  ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބަވާ ކަމަށް ދެކެގެން އެ  ވަރިހަމަ

 ނޫެނއް އޮތް ގާ ިލއްޔަަތކަްށ ވާންޖެހޭނީއޫބޭފުޅުންގެ މަސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކަށް ވާންޖެހޭނީ
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ނޫނު، މި ގާގޮަތކުން އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް ައރައިގަެނވެންޏާ އެކަން ފާހަގަުކރަންޖެހޭނެ. މި  ލެއް އޮތްސޫގޮތަކުން، އު

މި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އެބަ  އޭ.ކަން މިގޮތަށް ިހނގާތީވެ އިންސާނުންގެ ަޙއްަޤށް އެބަ އަރަިއގަެނވެމި ،ލުސޫއު

. މިއީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ނުކުރެވި މިހާތަނަށް ހުރި ކަންތައްތައް. އޭމީ މުޢާހަދާތަކާ އެބަ ޚިލާފުވެވާގު ބައިނަްލއަ އޭ،ޚިލާފުވެ

ނޑުމެން ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަނަށް ވެސް އެ އެ ބޭފުޅުން ކުރައްވަންޖެހޭ ަކންތައްތައް. އަުޅގަ

ޕްރީމް ވަކަުރގެ ފަނޑިޔާރުެގ އިޞްލާުޙުކރާނަން. ސު .ކުރާނަންބާރުވެރިކަން ދޭނަން. ެއ ބޭފުޅުން މިނިވަން

 އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ.  ންއަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރާަނން. އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކުރާނަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 هللا.ދުބްޢަޢަބްދުލްބާރީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކުރެންދޫޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ކުރެންދޫ 

ށް ބިލަކުރެވެުމންދާ ފަނޑިޔާރުންގެ އާދެ! ިމއަދު މި މަޖިލީހުގައި މި ބަހުސް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

 އެންމެއިނާޔަްތ ދެއްވަންޖެހޭ  ށްނަންވޭތުވެިދޔަ ތަނުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފަނޑިޔާރުއަޅުގަނޑު ދަންނަވާހިތް އޮތީ، 

ވެސް ދޭން ބޭނުން.  މެން އިނާޔަތްގަނޑުނުވާކަން. އަޅު ަގނޑުމެން ކަންތައްތަެކއް ކުރެިވފައިއިންސާފުވެރި ގޮެތއްަގއި އަޅު 

ވެސް ކޮށްދޭން ބޭނުން.  ކަންތައްަތއް ގަނޑުެމން އަދި އެހެން ވެްސ ދޭން ބޭނުން. އަޅު އަޅުގަނޑުމެން ހިމާޔަތް

ްށ ނުޙައްޤުން ޙުކުމްކުރެިވގެްނ ރި ަރއީސަތެިއއްޒަތް ،ހަނދުމަފުޅުހުންނަވާނެރައީސް ރި ިއއްޒަްތތެ .ރި ރައީސްތެތްޒައިއް 

 އިންނެވި  މީދުކުރަން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު ތިއްއަުޅގަނުޑ އު ތް.ިއގަހޭނެތިެގން ވެއްިޓަވޑަ ރި ރަީއސްތެއިްއޒަތް

ނެ. އެހެންވީމާ، ކޭވާހަަކއެއް ނުެދއް ަގނޑަކަށް މިތަނަކު ހުރެނުންވެސް އަޅު ޤީ ޔަމަހަ ްއޔާގޮޑިން ހޭނެތިގެން ވެްއޓިއްޖެ

ފަނޑިޔާރުންގެ  .ްތތެރި ރައީސްޒަގެންދާނަން. އިއް ކުރިއަށް ކޮޅު ގަނޑުގެ ވާަހކަދާންކޮށްލަމުން އަޅުނއެކަން ހަ ގަނޑުއަޅު

އަާށިއ ކުރެންދޫ ؛ގަނުޑގެ ދާއިރާ ތީ ައޅުއޮ ދަންނަވާލަން ގަނޑު ކާއިުރަގއި ައޅުއްކުރާ ވާހަކަ ދަލާޙުޞްބިލު އި

ނެތޭ. ފަނޑިޔާރުން  ނޑުެމން ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް ލިބިފައެއްއޮޅުވެލިފުށްޓަށް އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ރުްނެގ ޔާނޑި ވެިރންނާއި އަދި ފަ އިންސާުފކޮށްދެއްވާަފއެްއ ނެތް. ފަނޑިާޔރުންގެ ގޮތުަގއި ިތއްބެވި ގަނޑުމެންނަކަށް އަޅު

 ގަނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤު ނުލިބޭ. އިއްޒަތތްރި ރައީސް ވެސް އަޅު  ގޮތުަގއި ތިއްެބވި އެހެން ބޭފުޅުން

ިއ ދެްއވާފައިހަރު ކުީރަގއި ަބޖެޓުގައި ަޖއްސަވަ އަ 3 މީގެ ކުރެންދޫއަްށ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް  !ނިކަން ބައްލަވާ

 އޮތް ވެސް ހަމަ އެހެން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ކުިރއަށް އި. އޮޅުވެލިފުީށގަ ނުދެްއވިކޮށ ންކަ އެ ނަށް ގަނޑުމެންވެސް އަޅު 

 ،ނަރުދަމާ ވެސް އިދޫެގ ފެނާގައި އޮންނާނެ ކުރެންގެ ަބޖެޓ2019ުމިހާރު  ،ކުރަނީއްމީދުއު ނޑު ތަނުގައި އަުޅގަ

ކަން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން. މިހާރު ނެދާެއަކން ކުރިއަށްވެސް. އެހެންވީމާ،  އޮޅުވެލިފުީށގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ
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 ؛ެގ ސަރުކާރުން ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ އެކަން ކޮށްދެްއވާނެ. އަދި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއެމް.ޑީ.ޕީ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަްށ  ،ވެރިކަުމގައި  ެގ ބަޖެޓުަގއި އިްއޒަތްތެިރ ރައީްސގ2019ެ ރަީއސް، އިްއޒަތްތެރި

 ދެްއވީތީެވ، އަުޅގަނޑު ވަރަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުވައިޖެޓު ނިންމަބަން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެ ގެއިއިންނަވަ 

. ެއއީ ކަމަށް ވެްސ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ހޭނެތިެގން ނުވެއްޓޭނެ އިގަމީދުކުރަން މި ދައުރު ނިމިގެންދާއިރު އްއަދިވެސް އު

ިރ ތެިޑޔާރުކަން ރަނގަޅަށް ނުކުެރވުނީމަ ހޭނެތިގެން ެވއްޓެނީ. އިްއޒަތްނފަ އްޔާ.ފަނޑިޔާރުކަން ރަނަގޅަށް ުކރެވިއްޖެ 

ނގަޅު ގޮުތގައި ެއކަން މަޖިލީހުގައި ހޭނެތިގެން ެވއްޓުމަކީ އެއީ ފަނޑިޔާރުންނަށް އެންެމ ރަ ޝަރީޢަތުގެ .ރައީސް

ކުރި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށާއި ތްކަ އްމަޖިލީހުަގިއ އަުޅގަނޑާ އެީކގަިއ މަސަވަނަ  18 .ރި ަރއީސްނުކުރެވޭކަން. ިއއްޒަތްތެ

ލޮުބވެތި  އިކުރެންޫދއާއި އޮުޅވެިލފުށީގެ އެންމެހަ ؛އަޅުގަނޑުެގ ދާއިރާ އި،އަދި މި މަޖިލީހުގެ ރަީއސުންނާ

 ނަންބު ތަނުގައި ގޮތުން އެްއޗެއް މި ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާއާ ބެހޭ މި މަޖިލީހަށް އައިސް އެއަޅުގަނޑަށް  ،މެންބަރުންނަށް

އެހެންމެ ކުރު ދަންނަވަން. އަދި ހަމައާއި ޮއޅުވެލިފުީށެގ ރައްޔިތުންނަށް ޝުނީތީވެ، ފަށްފަށުން ކުރެންދޫބުލިފުރުޞަތު 

ގަނޑުމެންނަްށ ެވސް އަޅު އި މަޖިލީހުގަވަނަ  19ކުރަނީ ދެްނ އޮތް މީދުއްަގނޑު މި އުއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅު

 ،ލާޙުކުެރވިޞްރައިޓްްސ ކޮމިަޝނެއް ެވސް އިން ށް ހިއުމަނަ ން. އަުޅގަނޑުމެކަމަށް ެގއިން އިންސާުފ ިލބޭނެފަނޑިޔާރު

ރި ތެކަމަށް. އިްއޒަތް ެވގެްނދާނެއިޓްސް ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު ރަ އެކަީށގެންވާ ގޮުތގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހިއުމަން

ން އެންމެ ފުރިހަމަ ކައެ ިލޔެފައި އޮަތކަސް އެކަމެްއ ނުާވނެ. ގާނޫނެްއގައި ިލޔެފައި އޮަތސް އި ގާނޫެނއްގަ ރައީސް، އަދި

އެތަްއ  ؟ތޯހަދާ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު ނުހަދަނީކުރެިވގެން. މި ގާނޫނުގޮތުަގއި ލިބެނީ އެ ގާނޫނު ަތންފީޒު

އުމެއްަގއި ނެތީމަ ޤަ ނުކުރެވޭތީެވ، ރޫލް އޮފް ލޯއެ ގާނޫނުތަްއ ތަންފީޒު ،. އެހެންނަމަވެސްގާނޫނެއް އެބަހުރި ހެދިފަ

 ެހޔޮ އުމަށް ޤަމި  ،ައޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ،މީދަކީ އްނުދަނީ. އަުޅގަނޑުގެ އުރަްއޔިތުންނަށް ފުރިހަމަވެގެން އްތަ އެކަންތައް

 .يكمالم علوالس  ން. ދުޢާކުރަބަލަކަށް އެދި މުސްތަޤުމުސްތަޤުބަލާއި އަދި ައޅުގަނުޑމެންގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފަހި 

 . مد هللحوال

 

 :ންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ށް ޟަރިޔާهللا ބްދުޢަދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކިނބިދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! 

 އަޅުގަނޑު ހުސްަވގުތުކޮެޅްއ ގެންނާނަން. މިައދު އަރުވާފައި ދެން ފުރުޞަތު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ޟޤރިޔާهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ފަހު ދުވަސް  މަޖިލީހުގެ އެންމެވަނަ  18ފުރަތަމަ  ރި ރައީސް، `. އާދެ! އެންމެތެ ތްިއއްޒަކުރިްއޔާ. އާދެ! ޝު

ދާ އެުކގަިއ އީގެ މިންވަރުފުޅާ އެުކގައި އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ތާ هللاމާތްވާތީެވ،  ކަމުގައި
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ކުރުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތުގަިއ  ޚިދުމަތްށްނަދާއިާރގެ ހުރިހާ ލޮުބވެތި ރަްއޔިތުން އަޅުގަނޑަށް މި ފުރުޞަތު ދެްއވީތީ، އެ

ައދި ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން އަުޅގަނޑަށް ފުރުޞަތު ދެއްވީީތ،  ،އި މީުދގައްއެކަީށގެންވާ މަސަްއކަތެއް ުކރެވުނުކަމުގެ އު

 މި މަަސއްކަުތގައި ައޅުގަނޑަށް މި ފުރުޞަތުަތއް  ،އެކަމަށްޓަަކއި ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަދި ވަކިްނ ޚާއްަޞކޮށް

ރިކަން އަުޅގަނުޑ ފާނު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން އަުޅގަނޑަށް ދެްއވި އެހީތެދިނުމުގައި މަނިކުއިދަހޯ

ގޮތުން  ެވސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. އާދެ! މިއަދުގެ މި ބިލާ ބެހޭ  އިއެކަމަށްަޓކަ ،ފާހަގަކޮށް

ދުވަހު  ަވނަ މަޖިލިސް ނިމޭ 18 ،ޏާ އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީންވަ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާ

އޮތީ  މިއަދު މި ،އަުޅގަނޑު ވަރަށް ލަދުެވތިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިހެން މިދެންނެވީާލފައި އިމިއަދުގެ މި އެޖެންޑާ ބަލަ

 ؛ރުގައި ނުޮހުވނު ބަޔަކަށް ފުރުޞަތުތަކެއްއިދާމަޖިލީހުން ނިމިގެން ،ދިނުމުގެ ބިލާއިއިވަކި ފަނޑިޔާަރކަށް އިާނޔަތް ހޯދަ

 ގަނޑު އެއަޅު  ،ދިޔައިރުޖިލިސް ނިމިެގންވަނަ މަ 18. އިނާޔަތްތަަކކާއި ކަންކަން ަފހިވާނެ ވާހަކަަތއް ލިޔެފަ

ހުންނަށް މީ އަސާސީން އެނޫނުޤާދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،ރަށުގައި 5ނިސްބަތްވާ ިކނބިދޫ ދާއިރާގެ  އަކަށްދާއިރާ

ކަމެއް ކޮށްދީފަެއއް ނެތް. އެފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޙައްޤު އަާދކޮށްދީފައެއް ނެތް.  ؛ހޭ އަސާސީ ަޙއްޤުތައްޖެންދޭޔަޤީންކޮށް

، ވެސް މަގުތަކުަގއި ކުނި މީހުންނަށް ލިބޭ އެންމެ އާދައިގެ މުސާރަ  އިެވސް އަދި ވޭމަންޫޑގައި ސް ކިނބިޫދގަވެ މިއަދު

ނޫން އަޅުގަނޑުމެންގެ ިވސްނުން ހުންނަންވާނެ ގޮތަކީ.  ކީ އީ މި، ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ރުފިޔާ. 2000އުޖޫރައަކީ 

އަސާސްތަކުެގ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ  ،ެވސް އެ ޕާޓީއަކަށް ިސޔާސީ ިވްސނުމެއްގައި ާތއީދުކުރާ ޕާޓީ އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމު

 ގު ގައި އޮންނަ ފަރަރޭތެދޭ އެންމެ ނިކަމެތި މީހުންނާއި އެންމެ މުއްސަނދި މީހުންނާ ،ެއއް ވާހަަކައކީ ނަންއޮތެރޭގައި 

 ގުއެ ފަރަ  ،ުކރާ މަސައްކަަތކީ ކަމުަގއި ވާންނާނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ކުޑަކުރުން ެއއީ މަސަްއކަތެއް 

 ،، މި ބިލަކަށްއްކަތްކުެރވެީނ. އެހެންވީމާކުޑަކުރަީނއެއް ނޫން. މޮޅު މީހާއަށް މޮޅެތި ގޮތް ހޯދައިދޭން އަދިވެސް މަސަ 

ނުކުރެވޭ ވާހަކަ މި ްށ ތާއީދުމު ގިނަ ކަންތައްތަކަކަށް އަުޅގަނޑައްއެޖެންޑާަގއި މިހިރަ މުހިޅިފައި ހެށައަދި މިއަދު ހު

ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ ގާނޫނުބެހޭ  އާފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑު ަދންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަވޒީފާ

ވަނަ މަޖިލިސް މި  18 ،ެވސް ރާ ގޮތަށް ގާނޫނު އޮތްއިުރގައިކުމްކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން ލާޒިއެންމެ ންނަ އެންމެ އޮ

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް  5ވެސް އެ މީހުންނަށް ހޯދައިނުދީ. އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރެގ  އެ ޙައްޤު ،ޖެހެނީ އެވެސްނިންމާލަން

ދިަޔއީ. ހަމަ ަވގުތީ މި  ވިއަދި އެަތއް ރަްއޔިތަކަްށ އެކަްނ ނުުކރެ .ބޭނުންވާ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޙައްޤު ހޯދައިނުދީ

 ؛ކުރެްއވި ބޭފުޅުންިމއަްށ ވަކާލާތު  އިަރްއވަމު ކަެމއް ނެތް ކަމަށް ގަބޫލުކުއްކޮމިޓީ ހަދައިގެްނ މިއަދު އެައށްވުރެ މުހި

މި މަޖިލީހުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ އޮެވގެން މަޖިލީހުގެ އެތައް ބަިއވަރު  ،އެބޭފުޅުން މިތާނގައި ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ އޮވެގެން 

އަހަރު  10މި ކުރިިއރު ކީއްވެތޯ  ، މަޖިލީހަށް ވަނަނުދީ ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްއި ޙައްޤުަތއް ހުއްުޓވަ ގެއް ބައެ

މި ރާއްޖޭެގ  ؟ދިަޔއިުރގައި އެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އެ ވިދާުޅވާ ބިލެއް ހުށަހަޅުއްަވއިގެން ކުިރައށްނުގެންދެވީވެގެން

ބައެއް  އެހެންވީމަ، ރަްއޔިތުން މިއަދު ނޫނެކޭ ބުނީމާ ؟ދެއްވީ ކީްއވެތޯނުށްއޮތް ޙައްޤުތައް ފުރިހަމަކޮ ރައްޔިތުންނަށް މި



40 

 

ދޭތެރޭަގިއ  ކަންތައްަތކާ ިސޔާސަތުތަްއ ކަނަޑއެުޅމުގެ އި،ގޮތާ  ރޭގައި އެޭބފުޅުންގެ ޢަމަލުތައް ހުރިދޭތެ މެންބަރުންނާ

ނޑުމެން މިއަދު އެންމެ ފަހުން ގަޅުނޫނެކޭ ބުނީ. އެކަންކަން ިމއަދު އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުުކރަންޖެހޭ. މިއަދު އަ

ނުކުރަްނ  ހޭ ކަންތައްތައް މިއީ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއްލާފައި ދާއިރުގައި މާދަމާގެ މަޖިލީހަކުން ކުރަންޖެ އިނިންމަ

ހި އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްަލއަށް އާއި ެއްއޗެއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތްތަކާއި މުސާރަ

ުކގައި އެކަން ކުރާ ތަވެސް. އެއީ ނޫން ދުނިޭޔގެ ގިނަ ޑިމޮކްރަސީ ކަށްތްތެރި ގޮތް ކަމަްނ ެއއީ އެންމެ ނަާޒހާޅުއެކަނޑަ

ޖެހޭނީ މިއަދުގެ މަޖިލީހުން. މިއަދު ންގޮތަކީ. ކުރިއަށް އަންނަން އޮތް މަޖިލީހަކަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ނިންމަ

ނުކުެރވޭ  ، ައޅުގަނޑަކަށް އެްއޮގތަކަށްވެސް ގަބޫލެއް އެެހންވީމާނީ. ޅައަކަންކަން ކަނޑަ އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްަލއަށް މި 

އަުޅގަނޑު ާތއީުދނުކުރާ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން. . އޮތް ބިލުތަކަކަށް  މިމިހާރު ހުށަހެޅިފައި

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުދގަިއ މެ މިހާރު ހުށަހެޅިފަިއ ހުރި އެޖެންާޑގަިއ ހުރި މައްސަލަތަކާ ،! ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުދެއާ

މަޖިލީހުެގ  ،ގޮތުން ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގަތުމަީކ އެހެން މައްސަަލއެއް. އެެހންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ

އެޖެންޑާޮކށްގެން ގެންިދއުމަކީ މި މަޖިީލހުގެ މިތާ އިންނަ މީހެްއގެ  އްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްާވ މައްސަލަތަ 

 ،ސްކުރަްއވާއިރު ހުެއ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މަޖިލީހުގައި ބަ ރުވުމަށްޓަަކއިއެހަނދުމަފުޅުކޮށް ،ވާޖިބެއް ކަމަށް ވާތީ

ެކވުމަކީ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ އްދެވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު އަމިްއލައަށް ކުރެޑިޓް ނަންަގަވން ފާޑުފާޑަށް ވާހަކަފުޅު

ލާނަން. އާދެ! އިމެދުކަނޑަހިސާބުްނ  ން މިއަދު މިވާެނ ކަމެްއ ނޫން. އާދެ! އެ ވާހަކަ ދަންަނވާލަމުިއގެންކުރަްއވަ

 .ގައި އަުޅގަނޑުމެން ދެން ފަށައިގަންނާނ13:05ީ

 

 {އަށް 13:05 އިން  12:34 ސްވަގުުތކޮޅު:ހު}

 (ޤާސިމް އިބްރާހީމް ސްއީރަ ވީ؛ މަޖިލީުހގެންނެތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެނައުުމގެ ބިލު ލާޙުޞްށް އި( އަ އްޭޖެގ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުދިވެހިރާ) 2010/13 `. ގާނޫނު ނަންބަރު

 ން ގޮުތގެ ރިޕޯޓަށް އަުޅގަނޑުމެ ނިންމެވި އި ްއވެިވ ވަގުީތ ކޮމިޓީން އެ ބިލު ިދރާސާކުރަްއވަހޮދިރާސާކުރެްއވުމަށް 

ކެލާ ދާއިރާގެ  ،އޮތީ އަުރަވން މިގޮތުން ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއެ ،ގެންދަނީ. އެހެންވެ ސްކުރަމުން މި ހުބަ

ލްހާމް އަޙްމަދު. އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް. ވަޑަިއގެން ނެތް. ދެން ދަނގެތީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު 
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ާދއިރާެގ  ކުޅުދުއްފުށީ ،އަުރވަން އޮތީނޑު ފުރުޞަތު ުޅވެއްޖެ. ދެން ައޅުގަދާވި ކަމަށް އާދެ! ަވގުތު ބޭނުން ނެތް

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ކުޅުދުއްފުށީ

ރިމަތިލާއިރުގައި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެން ކު ނަވަ 19 ،ވަނަ މަޖިލިސް ނިމި 18 .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އުތުރު  ކުރި ކުޅުދުއްފުށީވަަނ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު އިންތިޚާބު 18ތެރިކަމާެއކު ޞްއަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާ

 ނީދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މިއަދު އުާފވަ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ބޭފުުޅންނަށް އަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ ޝުކުރު

 ޓަްށ ކުރެވުނު މަސައްކަުތގެ ަސބަބުން މިއަދު ކުޅުދުއްފުށި ށްތެރޭަގއި ކުޅުދުއްފު ގެދުވަހު އަހަރު 10އަޅުގަނޑުގެ 

ެވސް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭ ކަމެއް. ކުޅުދުއްފުީށގަިއ  މުސިޓީއަކަށް ވަމުން ތައްޔާރުވެަފއިވާީތ، އެއީ އަުޅގަނޑަށް ހަމަގައި

ދަނީ  ކަންކަން  މި ،މަގާއި ،ާއއިނަރުދަމާ ،. ފެނާއިއެހެރީ ކުެރިވފަ ތަެކއްއްތަންކުރަންޖެހޭ އަސާސީ ހުރިހާ ކަ

ތަރައްޤީއަްށޓަކައި ކުރަންޖެހެނު ހުރިހާ  ގެއޮތް ތަނުަގއި ެވސް ހަމަ ކުޅުދުއްފުށީކުރެވެމުން. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ކުރިއަށް 

އެއާއެކު ައޅުގަނުޑ . ހަމަގަނޑު ދެމިހުންނާނަންޅު އައެއްކޮށް  މަސައްކަތްކުރުުމގައި އަލަށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރުންނާ

ކަމަށްޓަކަިއ އެ ާދިއރާގެ އެންމެ ަރއްޔިތުންނަށް  ަވނަ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުކޮށްދެއްވި 19ހަނިމާދޫ ދާއިރާއަށް 

ތެްއ ކައްދަންނަވަން. އަދި އެ ދާއިާރގައި ތަަރއްޤީއަށްަޓކައި ކުރަން ހުރި ހުރިހާ މަސަ އަޅުގަނޑު ފަށްފަށުން ޝުކުރު

ހަމަ މެދުނުކެނޑި ކުރިއަްށގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުގަނުޑމެން މިއަދު މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު  ،ހަމަ

ކުރަްއވާ އެންމެ  ތެރިކަމާއެުކ ަފނޑިޔާރުކަންޞްމެދު ވާހަަކދައްކާއިުރަގއި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އިޚްލާ ވާ ބިލާހުށަހެޅިފައި

ފަނޑިޔާރުްނ  ކުރާ އެނގިހުރެ ގޯސްކޮްށ ަކންތައްތައްކަނަޑއެިޅގެން  އެއާެއއްކޮށް . ހަމަންވަ ދަންނަ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު

ބޭފުޅުން އެ ކުރާ ަކންތައްތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެން ަބލައިގަންނާނެ ކަމެްއ ނޫން.  އުުމގައި އެބަ އުުޅއްވާ. އެޤަވެސް މި 

، އަޅުގަނޑުމެން ންވީމާކީ. އެހެކަމަފަނޑިޔާރުން ންކުރަން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫއެއީ ސިޔާސީ މަޤްޞަދުތަކެްއ ހާސިލު

 އެ އެއްކޮށް.  ކުރާ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންނާއުމަށާއި ރައްޔިތުްނގެ ލާބައަށް މަސައްކަތް ޤަތެރިކަމާއެުކ ޞްތިބީ އިޚްލާ މި

ތެރިކަާމއެކު ޞްލާއެްއވެސް މައްސަަލއެއް ޮއތީއެއް ނޫން. އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް އިޚް ބޭފުޅުންނަކާއި އަުޅގަނޑުމެންަނކާ

ރިާޔޟް ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުރަން، هللا އިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާ

ަވކި މީހަކަށް ޓާެގޓުކޮްށެގން އަުޅގަނޑުމެން އިނާޔަތް  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ބިލު ހުށަހަޅަިއެގން

ހިނަގއްޖެ. މި މަޖިލީހުގައި އޮތް ބޮޑު މެޖޯރިޓީ  އި ފަހަނައަޅަ ގަިޑއެއް ނޫން. އެ ގަޑިހޭޖެހޯދަން މަސައްކަތްކުރަން

އްކަންުކރަން ފުރުޞަތު ހޯދައިދިން ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަ  18ބޭނުންކޮށްގެން މިދިޔަ 

 މާމަޖިލީހަށް ގެނައިށްގެން ކުރި ވަްއަކންތައް މި ކޮލުށް ބަދަކަ ގޮތަ މަޖިލިސް، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނުތައް ބޭނުން

 18މި ޒާތުގެ ހަޑިމުޑުދާރު ކަންތައްތަކެއް ކުރުުމެގ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ  ،އިމި މަޖިލީހުން އެކަން ނުބަލަން ނިންމަ
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އްޔިތުން ކޮންމެ ރަ. ޖެހުނީ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއީ ޙަޤީޤަތްވަނަ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުންނަށް ނޫނެކޭ ބުނަން

އެ އުއްމީދުަތއް ހާސިލްވާ މިންވަރު ރައްޔިތުންނަށް ސް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރަނީ އުއްމީދުތަަކކާއެކު. މަޖީލީހަކަށް ވެ

ޖެހެނީ. މިއަދު ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނޭގ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަމުެގ އަލީގައި ައޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ކުރަން

ވަނަ މަޖިލީހުަގއި  18 ،ފިކުރުކުރަްނވީ އި ވިސްނަ ެގންދާއިރުގަިއ އަުޅގަނޑުމެން މިނި ވަނަ މަޖިލިސ18ް

ކަމެއްތޯ. ކީްއެވގެންތޯ އަުޅަގނޑު ހޮވުނީ، ކީްއެވގެންތޯ ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވުނީ ކޮން

 މުމަކާ ނޑުމެންނަަކށް ރައްޔިތުންގެ ނިންގަޅު މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކުރަންޖެހޭ ސުވާލަކީ. އައަޅުގަނޑު ނުހޮވުނީ. 

ނުކުރެވޭނެ، ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ަރއްޔިތުން ގޮތް ނިންމާނީ އަބަދުެވސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ގެނަިއ  ޖަދަލެއް

 ކީވަނަ މަޖިލީހަ 19ދާނީ. ގޮތަށް ކަންކުަރން ރައްޔިތުން ފުރުޞަތު ދެުމން ކް ިނޒާމުަގއި ރަްއިޔތުން ބޭނުންވާރެޓިޑިމޮކް

ފުރުޞަތު ދޭނެ މަޖިލީހެކޭ ބުނެ މި މަޖިލީހުގައި އަުޑިއއްވުމަކީ އެއީ ލަދު ކަެމއް،  އުމުގައި ތަފާތު ދީންތަަކށްޤަމި 

އުުމގެ ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްުޤގަިއ ޤަލާޙަށްޓަަކއި، މި ޞްއުމުގެ އިޤަަވނަ މަޖިލީހަކީ މި  19އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ންމުން، ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި ސަުރކާރަީކ  ރަީއސް. ެއއީ ަރއްޔިތުންެގ ނިރިތެމަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހެއް، އިްއޒަތް

ވަަނ  19ރައްޔިތުން  ،އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން އެއްވެސް ދީނަކަށް ފުރުޞަތު ދޭނެ ދީނެއް ނޫންކަން ޔަޤީންވުމުން

އޮންނަ އެއީ ދީުނގައި  އްކަންޮކށްފައިވަ  މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ މި ސަރުކާރަށް ދިނީ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން

އަނިޔާވެރިކަން ހިންގަން  ،އުމުގަިއ ކޮރަޕްޝަނާއި، ފަސާދައާއި ޤަގޮތެކޭ ނުބުނާނަން، އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި 

 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުންނާ 19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުން  18، މިއަދު ވަނަ މަޖިލީހުން. އެހެންވީމާ 18ފުރުޞަތުދިނީ 

 ؟ތައް ގެންނާނޭ ބުނަން ކޮން ފުރުޞަތެއްތޯ އޮތީ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއުމުގައި ތަފާތު ދީންޤަށް މި އަމާދި

އިސްލާމްދީނުގައި ަވއްކަްނކުުރން އެބަ އޮތްތޯ؟ އިސްލާމްދީނުގައި އަނިާޔވެިރވުން އެބަ އޮތްތޯ؟ ނޫން، އިއްޒަތްތެރި 

ރިހާ ހަޑިމުޑުދާރެއްގެ ތެރޭަގއި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްފައި، މި ހު  މިރައީސް. އިސްލާމްދީނުަގއި ޮކރަޕްޝަނެއް ވެސް ނެތް. 

އުމުަގއި ހުރިހާ ލާދީނީ ކަމެއް ކުރާނީ. ނޫން، އިއްޒަތްތެިރ ޤަ ވަނަ މަޖިލީހޭ މި  19 ،ދެން މިއަދު މި ބުނަނީ ،އުޅެފައި 

 ،ގަނޑު ހަމަ ޔަޤީްނކުރަންޅުއަ  ގުޅިފަިއ އޮތް މަޖިލީހެއް. ތަކާ ވަނަ މަޖިލީހަީކ އަުޅގަނޑުމެންގެ އުއްމީދު 19ރައީސް. 

އުމުެގ ދަރިންނަށްޓަކައި ރަނގަުޅ ޤަމި  ،އުމުގެ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައިޤަވަނަ މަޖިލީހުގެ މި  19އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

ކަމުގައި. އަުޅގަނޑުެމން މި ދައްކަނީ އަުޅގަނޑުެމން މިއަދު މަޖިލީހުގައި ތިބެ  މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްދޭނެ ަމޖިލީހެއް

ހި ޔަތް ހޯދާ ވާހަކަ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެންނަށްތޯ މަދީ އެއްޗެގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އިނާރުއިނިމިދާ

ނޫން، ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އިތުރު އިާނޔަތެްއ ދޭކަށް މި މަޖިލީހުގަިއ ؟ އަދިވެސް

ން ކުރަންޏާ ތިޔަ ބުނި ބޮޑު ަނކަށް ފުރުޞަތެއް ނެތް. އެކަންމެއެޖެންޑާކޮްށގެން ބިލެއް ހުށަހަޅާކަށް މިއަދު އަޅުގަނޑު

ދެން ހަމަ  މާނިމުން އައި އެ ޑްރާާމގެ  ،ކުޅެ، ޑްރާމާއެހެންީވމާ ؟އޮތްއިރުަގއި ެއކަން ނުކުރީ ކީްއެވގެންތޯ ރިޓީމެޖޯ

  ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ޔާއްީކ، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޝުުކރިގައި އޮތީ ކޮން ެއއްެޗއްތޯ ބާުކޅެވުނު ޑްރާމާ .ވިސްނާލަންވީ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަޑއިގެްނ ނެތް.  ؛މެންބަރު. ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު ޢާމިރުޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ! 

މަދު ނިހާން ޙްއަ ވިިލމާލެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ،އަރުވަން އޮތީއާދެ! ދެން އަުޅގަނޑު ުފރުޞަތު

 ވިލުފުށީ  ،އަރުވަން އޮތީ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ވެސް ވަަޑއިގެން ނެތް. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ؛ނިކުމަޙުސައިން

އާދެ! ދެން އަުޅގަނުޑ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. އާދެ! ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާުޅވެްއޖެ. 

ވަޑަިއގެން ނެތް. އާދެ! ދެން  ؛ށް މެްނބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރިދޫރަމަ ،އަރުވަން އޮތީ ފުރުޞަތު

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ؛މަނިކުހުޅުހެންވޭުރ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ، އަުރވަން އޮތީއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

ްއޒަތްތެރި މެންބަުރ އި ؛ބަރު ސަޢުދު ޙުސައިންންމެދެން ވިލިނގިީލ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި ވެސް ވަަޑއިގެްނ ނެތް. 

 ދެން އިތުރަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން އެދިަވަޑއިގެންފަިއވާ ބޭފުޅަކު ނެތުމާ  ؛ވެސް ވަަޑިއގެން ނެތް. އާދެ! އެހެންކަމުން

ލްހާމް އި ރުސްގެ ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިހުއެީކގައި އަޅުގަނޑު މި ބަ

 މަދަށް.އަޙް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަދުލްހާމް އަޙްއި ގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދަނ

   ....ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ!  !ވާކުރައްފުއާދެ. އާދެ. އާދެ. ވަރަްށ ބޮޑަށް މާ !ކުަރއްވާފުއިނގޭތޯ. މާ ފަހުބަސް ވިދާުޅވުމެއް ނޯވޭ !ކުރައްވާފުމާ

ވަޑަިއގެން  ،ހިސާބުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ނިމުނީ. މި އިއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްަކވަ 

ވަނަ  3ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75ފުރުޞަތެްއ ނޭރުވޭނެ. ދެން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ ށް ނެތް ބޭފުޅަކަ

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  ވިލުފުށީ ،މަތީން ގޮތުގެ)ށ(ަގއިވާ  ގެދާއެ މާއް ،ނަންބަރުގެ ދަށުން

ގެަނއުމުެގ ލާޙުޞްށް އި( އަިދވެހިރާްއޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު) 2010/13 ގާނޫނު ނަންބަރު ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ގަީޑަގިއ ޓު އަދުެގ ވޯ ވޯޓަށް އެހުން މިދުމެ ވަނަ ކިޔުން ިއއްަވން. އާދެ! މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާ 3ބިލުގެ 

 އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 އީ ބަހުސް . އިބްތިދާ 5
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސްކުރި ބިުލެގ މަރުޙަލާއަށް. އާދެ! އެއީ ހުއާދެ! ދެން އަުޅގަނޑު އެނބުރި މި ދަނީ ކުރީަގއި ައުޅގަނޑުމެން ބަ

 ންބަރުގާނޫނު ނަ ،ޡިމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޢާދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ރުވޭމެދު ހެން ،ކާރުގެ ފަރާތުންސަރު

ސް ކުރިއަްށގެންދިއުން. ހުލާޙު ގެަނއުމުެގ ބިލުގެ ބަޞްށް އި( އަހިއުމަން ރައިަޓްސ ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު) 2006/6

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ލަންދޫ ނި (، )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހުއޮތީ އަރުވަން މިއާދެ! މިހާރު އަުޅގަނޑު ފުުރޞަތު

ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ  ،އަުރވަން އޮތީދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ވަޑަިއގެން ނެތް. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ؛ޚަލީލްهللا ޢަބްދު

 ރިޔާޟް. هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ގޮތުން ައޅުގަނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލުމަށް  ބެހޭ އާދެ! ިމ ބިލާ އްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ރި ކު`. ޝު

ހުށަހެޅިފައިވާ ބިުލ  ،އަދާކުރަން. އާދެ! އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ވަރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރު

 ،ކަްށ ބައެއް ކަންކަން ކުރަންއި އެ ބިލުގައި ވަކި ގޮތަ ގަ ތުއަޅުގަނޑު ބަލައިލިއިުރގަިއ، ދިރާސާކުރިއިުރގައި ޙަޤީޤަ

ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށްޓަކަިއ  ތްތެރިކަން ނުވަތަ އެކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ނަޒާހާ

ަގއި ގޮތު ގަބޫލުކުރެވޭ ށްއޮތް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑަކޮންމެހެން ހިމަނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ޭއގައި ހިމަނާފައި އެބަ 

ތެރިކަާމއި ޞްހަވާލުކުރެވިަފއި އޮތް މަްސއޫިލއްޔަެތއް އިޚްލާ ށްއެ މީހަކަ ،ގާނޫނެްއގައި ވަކި ގޮަތކަށް ޮއވެގެެނއް ނޫން

 ،އުމު ިއސްކޮށްގެން އެ ވާޖިބު އަދާުކރަންޖެހެނީ. އަޅުގަނުޑ ދެކެްނ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީޤައަިދ  ތެދުވެރިކަމާ

ނޫނުއަސާސީަގއި ވެރިކަްނ ހިންގަން ފެށި ހިސާބުން ޤާ ދުވަުހގެ ތެރޭގައި މިހާހިސާބަށް މި އާ އަހަރު 5 ވޭތުވެިދޔަ

ދިަޔ އެންމެ ބިރުވެރި ނާމާން ވެސް އަޅުގަނޑަށް ތަޞައްވަރުކުެރިވގެން ހަމަގައިމު ،ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ގުޅުންހުިރ  އާސްހުރި. ހިއުމަން ރައިޓްގާފައި އެބަހިނ ންވެރިކަުމގެ ތެރެއި ވަހުގެދުައހަރު 5ދުވަސްތައް ވޭުތވެދިޔަ 

ގުނަ ކަންތަްއތަކެއް. އެތައް ަބޔަކު އިހުމާލުން ޖަލުގައި މަރުވެަފިއ ހުރި ވަރަށް ގިނަުގޅުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ 

ގެ ންއް. މީހުތަ ލަސަތިބި. އިހުމާލުން. މިއީ ީސދާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިަޝނުން އެކަން ބަލަންޖެހޭނެ ޒާުތގެ މައްއެބަ

އޮތް ކޮމިޝަންގެ  ިމހާރު މި ވެސް އިރުަގއިއި ހަމައަށް އަ . މިއަދާތައްފުރާނަ އެގޮތަށް ގޮސްފައި ުހރި މައްސަލަ

ތެރެއިން އެކަންކަން ރަނގަޅަށް ބެލިގެންދިޔަކަުމގެ މަޢުލޫމާތުތަކެއް، އެ ޔަޤީންކަމެއް، އެ އިތުބާެރްއ 

އެ ވަުގތުގައި ވާދަވެރިްނގެ ގޮުތގަިއ  އިަބޔަކު ހައްޔަުރުކރެވިގެްނ، ރާއްޖޭގަ  އް އެތައަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް. ސިޔާސީ

ދިަޔއިުރގައި ިހއުމަން އެތަްއ މަޖިލިސް މެންބަރުންނެއް ބަންދުވެގެން ؛ިސޔާސީ ،އިތިބި ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަުރންނާ

ިއްއޒަތްތެރި  ؛ނިކަމެިތ އެތައް ބަޔަކު ގެދައިނުދިޔަ. އެންމެ އާރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ވާޖިބު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ޖަުލެގ  ،ޖަުލގަާޔއި ،ތިބިއިރުަގއިަބއިތިއްބާފަިއ  ރައީސް، އެތަްއ ބަޔަުކ ވާުނާވ ޖަހާފައި ޙުކުމްކޮށްފައި ގޭ ބަންދުގައި
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ތަކުގެ ސްނޫ ކުރީމާ ވާހަކަެއއް ނުދައްކާ. އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ މީހުން ބަންދުގެެއ މީހުން ،ތަންތާނގައި ތިބިއިުރގައި 

އިރުގައި ައޅުގަނާޑ ޖަލުގައި ހުރިވެސް  ހަމަގައިމުއަޅުަގނޑު  ؛ޖަލުގައި  ،ކަމުަގއި ވިަޔސް ވެސްއެރި ށްހެޑްލައިނަ

ގިނަ ދުވަްސވެފަިއ ތިބި މީހުން އެ މީހުންގެ ޝަރީޢަތްތަްއ  އަހަރަށް ވުރެޖަހާފައި ވާނުވާދިމާވި ކިތަންމެ ުޒވާނުންނެއް 

 ދައްކާނެ ބައެއް ނެތް. އެ ާވހަކަތަކެއް ހިއުމަން ރައިޓްސް  ަތކެއް ވާހަކަތަުކގެ  މައްސަލަގެރި މީހުން ހުނުހިނގާ  ކުރިއަށް

ހަމައެާއެއުކ ޔަ. ތަނެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ފެނިގެނެއް ނުދި ތިލަކޮށެއް ެއ މައްސަލަތައް އަންނަ ކޮމިޝަނަކުން

 ޑްަރގު ،އުަފއްދާފައި އިގެންހަދަ  ން ގާނޫނުލީހުޖިޅުގަނޑުމެން މަކޯޓެއް އަ  ގުްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު ވެސް ޑްރަ އި

ކެތީގެ މަްއސަލަތައް މި ދިމާަވނީ ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން. އެތަްއ ބައިވަރު ުޒވާނުންނެއް ެއ ތަ ޚާއްަޞކޮށް މަސްތުވާ ކޯޓުން

. މުގެ އުއްމީދުއުށް އަވެގެން އަނބުރާ ުމޖުތަމަޢަރަނގަޅު  ؛ށް މުޖުތަމަޢައެއީ އަނބުރާ ،ތް ޙުކުމްމީހުންނަށް ކޮށްފައި އޮ

ކުރެވޭެނ ެއކަމެއް ުނވޭ. އެ އެންފޯްސކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ރިހެބިލިޓޭޓު ނުދޭ. އްކޮށެ އެ ުއއްމީދުތަކެްއ ހާސިލު

އެކަން ނުކުެރިވގެން އެަތްއ  .ޝަނެއް ނެްތ ރާއްޭޖގައިއެ އިންސްިޓޓިއު ،ތަކެއްޚިދުމަތް ،ވަސީލަތްތަެކއް ،އްޕްރޮސީޖަރެ

ދިމާވެަފއި ހުރި ަމއްސަލަތަކަށް އެ މީހުންނަށް  އިމީގެ އެތަްއ އަހަރެްއ ކުރީގަ  ؛އުްއމީދު އެ ،އަހަރެއް ވަންދެން

ދިރިުއޅުމުެގ ކައިވެނިކޮްށގެން  މީހުންނާ ،ހޭ ވަޒީާފގެ ޙައްޤު ބެންޖެއެ މީހުންނަށް ލި ،ލިބެންވާ ފަރުވާތައް ނުލިިބގެން

ލިްއޔަތު އަާދކުރާ ތަނެްއ އޫަމސް ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ންޙައްޤުތައް ނުލިިބގެންދާއިރުަގިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހިއުމަ

ެއ  ،ން އެ ވާހަކަަތއްޖަލުތައް ހަދާފައި ހުރެގެޚިލާފަށް  ބޫލުކުރާ ުއސޫލުތަކާ ގަދިވެހިރާއްޖެ  ،ޚިލާފަށް ގާނޫނާނުފެނޭ. 

ަޔ ތަނެްއ އް ގެންދިތަކުވާަތއް ހުށަހަޅިގެންދިަޔިއރުގަިއ އެ ވާހަކަަތކަކަށް ަސމާލުކަމަށް އައިްސގެން އެ ަމއްސަލަޝަ

ހިއުމަން ރައިޓްސް  ގެމިހާރު ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ނުފެނޭ. މިއަދު މެންނަކަށއަޅުގަނޑު

ހަމަ އަދާކުރުމުގައި އެ ބޭފުޅުން ލިްއޔަތު އޫޅުން އެ ތިއްބެވީ އެ ބޭފުޅުންގެ މަސްވި ބޭފުތިއްބެ  ކޮމިޝަންގައި

ސް މުިޅ މި މަޖިލި ؛. އެހެން މިދެންނެވީ ބޮޑެތި ކަންތަްއތަކެއްށްވި ބޭފުޅުން ކަމަބެ ިތއްފައި އިހުމާލުވެަވޑަިއގެން

ންތިޚާބުކޮށްފައި ތިއްބެވި މެްނބަރުންތަކަކަށް އެ ބޭފުޅުންެގ އި  ންރާއްޭޖގެ އެތައް ބަިއވަރު ރަްއޔިތު މި .ހުއްޓިގެންދިޔަ

. މިއިން އެްއވެސް ަކމެއްގެ ކަންޮބޑުވުެމއް ނެތް. ނގައްޖެހިބަސް އިްއވުމުގެ ަހއްޤު ެގްއލިގެންދިޔަ ދުވަސްަތކެއް 

 ،ތެދުވެ  ށްމަްއޗަށް ޮކޅަގޮުތގަިއ ެއ މީހެއްެގ އަިމއްލަ ފައި ލުކުރާ ބޫގައަުޅގަނޑު  ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ މިދަންނަވަނީ

ންތަކަްށ ކޮމިޝަ ،އިޚްލާޞްތެރި ބަަޔކު މަޤާމުތަކަށް މަަސއްކަތްކުާރނެ އިވިސްނުމުގަ ހަމަ  އިސްކޮުޅގަިއ،ހަމަ 

ހުންނަ މި ޤައުުމގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަަކށް ޙައްލެއް ނާންނާނެ. އެ ަވގުތަކު ވެރިކަމުަގއި  ،އައިްސގެން މެނުވީ

އެ ވަގުަތކު ހުންނަ މީހާ ބުނާ  ؛އެ މީހާަވޒީފާ ެގއްލިދާނެަކމުގެ ބިރަށް  ،ބިުރގަނެގެން ،ދެކެ ޖެހިލުންވެއް މީހެ

ބިލުތައް ވެްސ  ،ގާނޫނުތައްޖެހޭނީ. އް ނޫނޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮިމޝަންތަކަށް އަންނަންކަންކަން ކުރާ މީހުނެގޮތަކަށް 

ަވކި ، ވެސް  ވުރެ ލީޑަރަކަށްަވކި . މި ޤައުމު މާ މުހިއްމޭ މާ ބޮޑޭ އެއްވެސް ފަރުމާވާންޖެހޭނީ އެގޮތަކަށް ނޫނޭ

މި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުްނގެ  އީވެސް. އެ  އަދި ވަިކ ސިޔާީސ ާޕޓީއަކަށް ވުރެ .ެވސް ސިޔާސީ ވެރިަޔކަށް ވުރެ 
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ވާީނ ވާންމީހުންގެ މަސަްއކަތްތައް ނާޔަތް މި ދެނީ. އެހެންވީމާ، އެ އި. މީހުންނަށްދެނީ މި މީސް ފައިސާއިންނޭ މުސާރަ

ލާ އިދޭތެރޭގައި ވެސް އަޅަ  ލާ ގޮތަށޭ ައޅުގަނޑުމެން ިސޔާސީ މީހުންނާއިދޭތެޭރގަިއ ވެްސ އަޅަ  އާނިކަމެތި މީހާއެންމެ 

ބިލަކީ މުހިއްމު ބިލެއް.  ބޫލުކުރަީނ މިގައަުޅގަނޑު . ގޮތް މިދަންނަވާލީ ބޫލުކުރާގަ މާ، އަުޅަގނޑު. އެހެންވީއުސޫލުން

އެ މީހުންގެ  ،ިލއްޔަތުތައް އަާދކުރާ މީހުންއޫމަސް އިުކގަ މި ކޮމިޝަންތަ ،މަކު އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީއެކަ

ަވޒީފާަގއި އަދާކުރަންޖެހޭ  ؛ބަޔަކަށް އެ ފުރުޞަތުތައް  އިޚްލާޞްތެރި  ،ލިއްޔަތުަތއް އަދާކުާރ ބަޔަކަށްއޫމަސް

ިތކަމުަގއި ދަހިވެބޫލެްއ ނުކުރަޭމ. ަވޒީފާގެ ގަުޅގަނޑު ފުރުޞަތުތައް ލިބިގެން މެނުީވ ކަންކަން ަޙއްލުވާނެ ކަމަކަްށ އަ

 ..ށް.މުސާރަ ބޭނުންވެގެން އުޅޭ މީުހންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަޑަިއގެން ނެތް.  ؛ޝަރީފް އިބްރާހީމް  މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި  ދާއިރާގެ މަރަދޫޒަތްތެރި މެންބަރު. އް އިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

 އިނގުރައިދޫ ވެްސ ަވޑަިއގެން ނެތް.  ޙިލްމީهللا ދުމެންބަރު ސަޢު ްއޒަތްތެރިއިތިނަދޫ އުތުރު ާދއިރާގެ އާދެ! ދެން 

 ދާއިރާގެ  ފަރެސްމާތޮޑާިއގެން ނެތް. އާދެ! ދެން ވެސް ވަޑަ ފަލާޙް  އިބްރާހީމް މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި  ދާއިރާގެ

 .ލަޠީފް މުޙައްމަދު ންޙުސައި މެންބަރު ްއޒަތްތެރިއި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފްލަޠީ މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ންނަށް އަރިްސކުރަން. ަރއްޔިތު އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޮޔ ދުޢާ ދިވެހި އެންމެހައި ޝުކުރިއްާޔ 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު  ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް، ސަުރާކރުގެ ފަރާތުންއި

 ރަން.ބޫުލކުގައަޅުގަނޑު ަކން ަކންތައްތަކެއް ހިމެނިފައި ހުރި ރަނގަޅު އި ވަރަށް ގިނަ އަޅުގަނޑު ވެސް ބަލައިިލއިުރގަ

ގެންަދާވއިރު އަުޅގަނޑުމެން ވެސް އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަމުންއި ިގނަ ގައިތަޅުމުމި  ،ނަމަވެސް

އިޓްސް ކޮމިޝަންެގ މުހިއްމު. ހިއުމަން ރަލުން އިެތރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަށް އަލިއަޅުވަ  ގެއަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާ

ެދއްކުމުެގ ފުރުޞަތު ާދއިރާެއްއގަިއ ވާހަކަ ށް ފުޅާއިންސާީނ ޙައްޤުެގ މާނަ އަުޅގަނޑުެމން ވަރަ ؛މި މާނަ އިޒާތުގަ 

މި  ވަކި ބާބެއްކަނޑައެޅިފައި ނޫނުއަސާސީގައި ެވސް ޤާ ޙައްޤޭ މި ކިޔާ ޙައްޤުތަކަކީ. ނީއިންސާ އޮންނަ ބަހެއް މިއީ

ނޑު ފުރަތަަމ އަުޅގަ ؛އަށްމުޅި ިދވެހިރާއްޖެ، އެހެންކަމުންކުެރވިފަިއ ވަީނ ވަިކ ސަބަބުތަކެްއ ހުރީތީވެ. ޚާއްޞަ ކަމަށް

މުޅި މި ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ބަލައިލާއިުރގައި އަުޅގަނުޑމެންގެ ފެނަ ޖެހިފައި ތިބި  .ނަޒަރިއްޔާަތކުން ބަލައިލާނަން

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން އި ތަނުގައި އެ ވާހަކަ ބަެއއް  މި  . އިންސާނީ ޙައްެޤއްރައްޔިތުން އެބަތިބި. ެއވެސް 

ތިްނ  ައޅުގަނުޑ ެވސް އެ ވާހަަކ ތަކުރާރުކޮށްލަނީ އިތުރަށް ެއ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެާމ، ކުރަްއވައިފި. އެހެންވީތަކުރާރު

ޔަ ެއތައް ޒަމާންތަެކއް ވަންދެްނ އިމުކުރެިވފައެއް ނެތް. ވޭތުވެދި ޤާވެސް މިދެންނެވި ފެނާއި ނަރުދަމާ  ރަށުގައި
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 ކުރިން ވެސް ދެންނެވިން. އެހެންވީމާ، ިމ ނޑުގޮުތަގއި މި ދާއިރާ އޮތް ާވހަކަ އަުޅގަ ގެއިހުމާލުވެފައި އޮތް ދާއިާރއެއް 

ރަުށެގ ނަރުދަމާއާއި ފެން ހިމެނިފައިާވއިރުަގއި އަުޅގަނޑު މި  ދެ ރަށުންތިން  އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި މިދެންެނވި

މިކަން މި ރައްޔިުތންނަށްޓަކައި ކޮށްދެްއވުމަށް. ދެން އަޅުގަނޑު އެނބުރި  ،އާދޭހާއެކީ ދަްނނަވަން ސަރުކާރަށް

ްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ހިއުމަން ރައިްޓސް އިލެވޭތޯ އިނަން މި ކޮމިޝަންގެ ބިލުގެ ގޮތުން ވާހަަކއެއް ަދންނަވަވެލާޢަރުޖޫ

އްޒަތްތެރި އި އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންެގ އެބަކުރޭ.  ކޮމިޝަނުން ޙަޤީޤަތުގައި ޭއެގ ޒާތުަގއި މަަސއްކަތްތަެކއް

 ށް އެ ކުރަްއވާ މަސައްކަުތގެ ރިޕޯޓުތައް އެިކއެކި ގުޅޭ ދާއިރާތަކަ ޅުން ހަމައަށް ސަރުކާރަށް އެ ބޭފު މެންބަރުންނާ

 ؟ވަނީގެންދަސާކުރަމުންދިރާ އިބަލަގެންދާއިރުގައި ެއ ދާއިރާތަކުން އެ ކަންކަމަްށ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ހުށަހަޅަމުން

 ގޮތުން ޅުގަނޑު ހަނދާންވާއަ ،ގައިބެހޭ ޚާއްޞަ ބައެއް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނު ޖަލުތަކާ . މިސާލަކަށް ޖަލުތައް

މަސައްކަތް ސަރުކާރަްށ  ން ކުރައްވާ ޑިޕާޓްމަންޓު އެ. ހެދިފަޑިޕާޓްމަންޓެއް  ،ވޭބަެއއް އެަބ އޮ އެމް.ޕީ.އެމް ކިޔާ

ބޯފެން އެއީ އިންސާނުން  އާއި ކާނާދެވޭ  ޖަލުތަކުގައިތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި ނޫނީ ޖަލުހުށަހަޅައިގެން 

ގެންދާކަން ބެހޭ ފަރާތްަތކުން ހުށަހަޅަމުން ދިރާާސކުރުމަށް ސަރުކާރުެގ ކަމާ އިބަލަ ފެންވަރުގެ ަތކެތިތޯރަންޖެހޭ ކުބޭނުން

ބެހޭ އިދާރާތަކުން ިމ  ަދއުލަތުގެ ކަމާ ،ތެރެއިން މި ކަންކަންހުގެ ޖިލީމި މަ، އަޅުގަނޑު ެވސް ބަލަން. އެެހންނަމަވެސް

ދައްކާލުމުެގ ކުރިން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަންނޭނގެ.  ފުރަތަމަ ާވހަކަމެންައޅާތޯ އަޅުގަނޑުކަންކަމަށް ފިަޔވަޅު

 ގެނެސް  އްނެކޮމިޝަ މިއިން ޓީއަށް މި ކޮމި. ގަނޑުމެންގެ މި ތަނުަގއި ވެސް މިނިވަން މުައއްސަސާ ކޮމިޓީއެއް ޮއވޭއަޅު

ބުނާ  އެ ކައިޓަކުރުމަށްއަދާ ތައް މި ކޮމިޝަނަށް ވެސް އެ ކޮމިޝަންތަކުގެ ޒިންމާ ؟ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުެރވުނުތޯ

ސަރުކާރުން އެ ތަންތަނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ކުރައްވަީނ  ؛ނޫނީ ދައުލަތުގެ ހިންގާ ފަރާތް ،ތަންތަނަކަށް ޒިޔާރަތްކުރިތޯ

ހުރިހާ ވާހަކައެްއ އަުޅގަނުޑ ހަމަ ހިތު ،އަުޅގަނޑުމެންްނނަށް ނުކުރެވި އް ތަމި ސުވާލު ؟ކޮން މަސައްކަެތއްތޯ

އްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑ ބަސްބުނުމުގެ ކުރިން އެ އިޖާ ނުނިކުންނާނެ ރަނގަޅު ނަތީ ންއިދެއްކުމަކުންނެއް އެ 

މެދު ވެްސ ިވސްނާލަންޖެހޭނެ ބަސްބުނުމުގެ އާ ޖާފަރާތްތަކުން ނިުކންނަ ނަތީ ންނަލިބިގަ ؛ރައްުދވާ އަށް ބަހުން އަނެކާ

 ކޮޅަކުން  ހުރިހާބައްޓަންުކރާއިރުަގއި  ސައްކަތްަތއްމަ އަޅުގަނޑުމެްނގެ މިދެންނެވީއަުޅގަނޑު  އެހެންވީމާ،ކުރިން. 

 . އަުޅގަނޑު ވަންގޮތަށް ވާހަކަދެްއކުމަކީ މުހިްއމު ކަމެއްެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ނުދަންނަ ފެންނަ ، ދެެކވޭގުިޅގެން ވާަހކަ

 ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން އަުޅގަނޑު ،ވެސް އެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުަރއްވަީނކީ ރަނަގޅަކަށޭ. އެ ދެންެނވިހެންއެްއގޮތަކަށް 

 ށް ފަރާތްތަކަރައްޔިތުްނެގ އެކިެއކި ކަންބޮުޑވުންތަކުގެ ވާހަކަ އެިކއެކި  ،ޙަްއޤުތަކުގެ ވާހަކަ  އެ ބޭފުޅުންގެ ،ބޭނުންވޭ

ލުކޮށް ެއ ބޫގަައޅުގަނޑު ހަމަ  އެނެތްކަން. ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އަޑުއުފުލިފައި ގައިުރމުކުސާއްހިކި މިންވަރަށް އެއެކި 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީހަމަ އެގޮތަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ  .ހަކަ ވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަންވާ

ގެންނައިުރގައި ައޅުގަނޑުމެން އެ ކޮމިޝަންތަކުގަިއ ިއޞްލާޙު ކަށްތަގާނޫނު ގެވެސް ކޮމިޝަންތަކުނޫންކޮމިޝަން އަދި މި

މި  ،ތައްމާލީ ރިޕޯޓު ގެމީހުންބައެއް މީސް ލާގެޢާއި ދި ންނާއި އައަނބިދަރީ އި،ނާސް ތިބޭ މީހުންގެ ދަރީން ވެ
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 ެކއް އްޤުތަޙަ ަބެއއްގެ އީ ވެްސ އެުރގައި އެ އެ ެއއްޗެހި ގެންނައި .ވޭއިްޞލާޙުތަކެއް އެބަ ގެނެ ތައް ހުށަހަޅަން ހިއެްއޗެ

ކަމުގަިއ ށް މުހިއްމު ވިސްނުން ވަރަ ތަކުަގިއ މި ކަންކަންލާކޮމިޓީ މަރުޙަ ،ށް ާވތީވެއެކުެލވިގެްނވާ ކަންކަމަ

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށްޓަކައި. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށްއާދެ! ން. ލަވާހަކަ ނިންމާ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނުޑގެ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ގެން މި ަވޑައި  ؛هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދުްއޒަތްތެރި އިގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

 .މުޙައްމަދު ޢަލީ މެްނބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫވަގުަތކު ނެތް. އާދެ! ދެން 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ، އްޒަތްތެިރ ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. އާދެއި ައއްސަލާމް ޢަލަިއުކމް. ޝުކުރިްއޔާ `. 

ވަީނ ވެސް ްއަޒތްތެރި ރައީސް އިފަހު ޖަލްސާ ކަމަށް  ވަނަ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެއަށާރަދަނީ  މި

ހަމައަށް އަުޅަގނޑު ކުރަމުން އައި މަަސއްކަތް  ފެށިގެން މިއަދާ ވަނަ އަހަރުން 1985، . އެހެންކަުމންއިޢުލާންކުރަްއވާފަ

ފަހު ޖަލްސާގައި ކޮންމެެވސް އެްއެޗއް ދަންނަވާލަްނ  އެްނމެ ،ހަމައިން ނިމުމަކަށް އައީ. އެހެންކަމުން އާމޭ  28

އަުޅގަނޑު ކުީރަގއި ، އޭގެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީބޭނުންކުރާނަން ގެފުރުޞަތުމި އަޅުގަނޑު 

 ރާގެ ދާއި މެދުހެންވޭރުއެއީ  ؛ދަންނަވާނީ މިއަދު ހެނދުނު ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބިލު

ީޤޤަތުގައި ވެސް ދައުލަެތއް ޭއގެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ހިންާގ ޙަހުށަހެޅުއްވި ބިލަކީ  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

ިއޓްސް ކޮމިޝަނަކީ ނޫނީ ިހުއމަން ރައިޓްސްައކީ އެއީ އެަތނުގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަށް ހިއުމަން ރަ  ޏާވަން ކަމަށް

ްސ، ބަންދުަގއި ޔަވި ށްޓަކައި ކިތަންމެ ދަތި ހާލެއްގައި ހުރި މީހެއް ކަމަރުކޮށްދިނުމަށްލިބެންޖެހޭނެ އެއްޗެކޭ. އެކަން ފޯ

މީހުންނަށް ވެސް ިހއުމަން  އެ ،ނަމަވެސް ބި އެންެމ ނިކަމެތި މީހެއް އާބާދީގެ ތެޭރގަިއ ތި، ސްޔަވި  ށްހުރި މީހެއް ކަމަ

ޓަަކއި ކޮށްދެވެްނ އެ ކޮމިޝަން ބާރުވެރިކުރުމަށް ،ކަމުން. އެހެންރައިޓްްސގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ

އަުޅގަނުޑ  ،އްޗަށް ލާޒިމުކަެމއް. އެހެންކަމުންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް މި މަޖިލީހުން ކޮށްދިނުމަކީ އެއީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މަ

އަުޅގަނޑު ވެސް  ީޤޤަތުގައިޙަިމއީ  ،މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިަމއްޗަށް ހުށަެހޅިފައިވާ ބިަލކީ ،ދަންނަވާނީ

މި ބިުލ ަގވާއިުދގަިއ ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިާހ  ،ބަލައިގަންނަ، ެއއަށް ތާއީުދކުރާ ބިލެކޭ. ހިތާމަައކީ، ދެރަކަމަކީ

 ށް ވެގެން އައުން ެއއީ މި ދައުރުގައި ހަމަ ނުވާނެ ކަމެއް ކަމަ ތްތައް ފުރިހަމަކޮށް، މި ބިލު ގާނޫނަކަށްއަރާއިޖު

ދަންނަވަން.  ލިބުނީމަ އެ ވާހަކަ ފުރުޞަތު ދައްކާލަންވާހަކަ  ،ވޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ވެސް ގަބޫލުކުރެ 

ކުރަމުންދާ ދާއިރާއަށް ތަމްސީލުައޅުގަނޑު  ، އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސްއިގެން ުކރިއަށްދާއިރުއާ އަޅުގަނޑު ވާހަކަ 

މަރުޙަބާއާއި އަދި އަށް ންެނވި ޔޫނުސް ޢަލީހޮވިވަަޑއިގެރައްޔިތުްނގެ ވޯަޓކުން  ،ލަބިްއަޔތަކުންވަރަށް ތަނަވަސް އަޣް
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އެްއކޮށް ަދންނަވާނީ އަުޅގަނުޑގެ މި ދިގު މުއްދަތުގެ ތެޭރަގއި ހުރިހާ ވެްސ ދަންނަވަން. އެއާ  މަނިކުފާނަށް ޝުކުރުއެ

 ،ންކަމުން. އެހެސަރުކާރުތަކަކުން ވަނީ ައޅުަގނޑުގެ ދާއިާރއަށް އެިކވަރުވަުރގެ ހެޔޮ، ރަނގަޅު ކަންތައްަތްއ ކޮށްދެްއވާފަ

ްސ އަދި ަރއީްސ މުޙައްަމދު ނަޝީދަށް ވެްސ، ަރއީްސ މުޙައްމަދު ވަޙީދަށް ވެސް ވެދައުުރަގިއ ރައީސް މައުމޫްނގެ 

އެހެންމެ ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް މިހާރުގެ ަރއީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޔާމީނަށް ވެސް އަދި ހަމަهللا އަދި ރައީސް ޢަބްދު

އަުޅގަނޑުމެން މީެގ  ،ން މިދެންނެވީއް އަުޅގަނޑު ރަްއދުކުރަން ބޭނުންވޭ. އެހެޞާލިޙަށް ވެސް ވަރަށް ޚާްއޞަ ޝުކުރެ

ބަލާއިުރގައި އެކަީށގެްނވާ އިއަޅަ  ލާއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިރާއަށް މިހާރާިއ އެހާރާއި ކުރިއަްށ ބަލަ އްގެ ދުވަސްތަކެ 

ވާނީ އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަނޑު ދަންނަަފއި އެބައިސްތަރައްޤީތަކެއް އަ

ސަރުކާރުން  ،ދިޔައިުރގައި އެްނމެ ބޮޑަށް ބެލީކުރަމުންތަުނގައި ތަްމސީލު އްޤީެއއް ނެތޭ ައއިްއސަެއްއ. އަުޅގަނޑު މިތަރަ

ނީ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަްއ ވީހާެވސް ރަނަގޅަކަށް ކުެރވޭނެ މަުގ ތަނަވަްސކޮށްދިނުން. ެއގޮތުން ައޅުގަނޑު ވާ

ިދޔަ ހުރިހާ ބަޖެޓަކަށް ރައްޔިތުންނަށް އެ ޚިދުމަތްަތއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ  ހަާޔތުގައި ގެހުއަޅުގަނޑު މި މަޖިލީ

 ،ބަހުސްގައި ބަިއވެރިނުެވެއްއ ނޯންނާނެ. އެހެންކަމުން ނުދީ އަދި ބަޖެޓުގެ . އެންމެ ބަޖެޓަކަށް ވެސް ޯވޓުވޯޓުދީފަ

ވަރަށް ދެރަވާންޖެހޭ ބަެއއް  ދާއިާރގަިއ ހުރި އަޅުގަނޑުގެ  ،އް ެއއީ. އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމެ

ބަނދަރު ވަނީ  މިލަދޫގެއެއީ ކުރިން. ހުރި. ވޭުތވެިދޔަ ދެތިން އަހަރުގައި އަުޅގަނޑު ވަރަށް މަސަްއކަތްކަންތައްތައް އެބަ

. ނެ ގޮތެއް ނެތިފަގޫދޫގެ މިސްކިތް ވެސް ވަނީ ހެދޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ މަގޮްއސަވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުެވ، ފަނާވެގެން 

މިކަންކަން މިހާރު ހިނގާ ސަރުކާރުން، ކުރީެގ  ،ވެސް ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް ޅުދޫގެ ފެންހިންދާ ނިޒާމުއަދި ހޮ

 ،އެހެންނަމަވެސް .ކުރަން ގެނެއްސަމަސައްކަތް ފަިއ،ދޭތެރޭ ވާހަކަދައްކާ މިއާ ؛ތަކަށްސަރުކާރުން ވެސް ވަނީ މިަކން

ކުެރވޭ ގޮުތގަިއ އަުޅަގނޑަށް ގަބޫލު ،. އެހެންކަމުންށް ބަޖެޓު ހުށަހެޅި، ކަނޑައެޅިފަމިކަންކަމަ މިއަހަރުވަނީ  މިހާރު

ދިމާވެފައިވާ ކަންތައްތައް އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ  ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވެރިކަމުަގއި މި ރަށްރަށަށް

ކޮޅު ނިންމާލަމުން ވެސް ރައީސަށް ވަރަްށ ޚާއްަޞ  ދެކެން. ައޅުގަނުޑގެ ާވހަކައްލުެވގެންދާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑުޙަ

ގޮތެްއަގއި  ާޚއްޞަ ށް،ގެ ސެެކޭޓރިއޭޓަހުމާއި މަޖިލީއްޢާގެ އަމީންހުޝުކުރެއް ަރއްދުކުރަން. އަިދ ހަމައެހެންމެ މަޖިލީ

ރުކަން ކޮށްފަިއާވ މެންބަރުކަމާއި ައދި މުޤައްރި ެތއްަގއި ެއ ކޮމިޓީއެްއގެގޮ ޚާއްޞަ ،ގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށާއިހުމަޖިލީ

ދަންނަވަން. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު އިށީންނާނީ  ޓަށް އަުޅގަނޑު ުޝުކރުޓޭރިއެރެ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސެކް

 ވަނަ އަހަރާ  2019ވަަނ އަހަރުން ެފށިގެން  1985 އަޅުގަނޑުހަމަވަނަ މަޖިލީހުގައި އަިދ އށާރަ އަޅުގަނޑާެއއްކޮްށ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެްއ  ކުރި ހުިރހާމަސައްކަތްއަށް ހަމަ

 ރައްދުކުރަމުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްއޒަތްތެރި މެންަބރަކީ ވަރަްށ ގިަނ ދުވަހު މަިޖލީހުގައި މެދުކެނޑުެމއް ނެތި މެންބަރު. އިޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ! 

ގޮތެްއަގއި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވުމުަގއި  ކުަރއްވާަފއިވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް. އަދި ޚާއްޞަސައްކަތްމަ

ޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތެއް ކުރަްއވާފަިއވާތީ، އި ،ބުރަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ވަރަ

އި އަދި އަުޅގަނުޑގެ ައމިއްލަ ނަމުގައި، މިތާނެގ ޔާ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ނަމުގަ

ނު މަނިކުފާ ،ކުރަނީމުވަްއޒަފުންގެ ނަމުގައި ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް ަދންނަވަން. އާދެ! އަުޅގަނޑުެމން ގަބޫލު

ންނަވާނެ ހުއުމީ މަސައްކަތްަތކުަގއި މަނިކުފާނު ދިރި ދެމިޤަމި  ަވޑަިއގެންނުދާނެ ކަމަށް.ަވިކވެ އަދި އަުޅގަނޑުމެންނާ

އިްއޒަތްތެރި ިބލެތްދޫ ދާއިރާގެ  ،އޮތީ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ! ދެން އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން މި

 މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީއިގެން ނެތް. ޭއގެއިތުރަްށ ވަޑަ  ؛މަދު މުބީންމެންބަރު އަޙް

 . އިއްޒަތްތެރި މެންަބރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން.މުޞްޠަފާ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށި

ޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަނޑު ވެްސ ހިއުމަން ރައިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިަފއިވާ ޞަދުގައި މި ފުރުޞަތެއް ނެގީ. އެްއޗެއް ދަންނަވާލުމުގެ މަޤް 

ން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުެގ ވަރަކަށް އަހަރުީވއިރުަގއި ހިުއމަ 16ނޫނިްއޔާ  ،އަހަރު ވަަރކަށް 15ވޭުތވެދިޔަ  ،ަގއިތުގޮ

، މި ރާއްޖޭގައި ކޮށްަފއިވާ އެްއވެސް ަކމެއް ނެތް. ރައްޔިތުންނަށް އިޖެހުން ފިޔަވަ އްނަމުގައި ހަމައެކަނި ބޯޑެ

ކަށް މިލިއަން ފަންސާހަން އަހަރަކު ރީ. ދައުލަތުފެނިފައިވާ އެްއވެސް ކަެމއް ނެތް. ހަމައެކަނި ބޯޑެއް އެކަނި ޖަހާފައި ހު

 ޖެޓު ނަންގަވާ. މިހާތަނަށް ކުރި އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް. މި ރާއްޖޭގަިއ ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކާއިރުފިޔާގެ ބަ

 ވާ ވެފައި  ކަށް ނޭނގެ.އެްއވެސް ގޮެތއް ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތަ މިކަންތައްތަކަށް މިހާތަނަށް ވީ ، ލާަފއިާވ މީހުންނާއިގެއްުލވަ

ވާހަަކއެްއ ނޫން.  ނުބުނާފެނިފައެއް. ކޮންެމވެސް އެްއެޗކޭ  ގޮތެއް ނޭނގެ. ހިންިގ ތަހުޤީޤެއް، ނެރުނު ރިޕޯެޓއް ނެތް

ދެން  ؛ދެން އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގަިއ، އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ ގޮުތަގއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ ދެން މި ރާއްޖޭގައި

 އީވިޔަފާރި. އެ އެންމެ ބޮޑުވެސް ހިނާގ ުމޅި ދުނިޔޭަގއި  ،ނޫން އަކު  ރާއްޖެމި ރާއްޖޭގަިއ ެއކަންޏެއް ޫނން. މި

ރާއްޖޭގައި ވެސް  މިހެން އެކަން ުކރާ ޖަހައިގެން ުދނިޔޭގެ ތަންތާނަގއިހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނގެ ނަމުގައި ޯބޑު

ށްވުރެ ޮބޑު ބިލިއަން ޑޮލަރަ 1ގާތްގަނޑަކަށް ދެކިގެން. އެީއ އެންމެ ބޮޑު ިވޔަފާރި ކަމަްށ  .ގެންދަނީއެކަން ކުރަމުން 

 ؟މީހުން ކޮންކަމެއްތޯ ކުރަނީ އެ މިތަނުން ލާރި ނަގަިއގެން ، އެތަން ހިނގާ ކަމެއް. އެހެންވީމާއްވިޔަފާީރގެ ވޮިލޔުމެ

ދެން މިކުރާ ކަމަކީ ސަރުކާރުގައި މަޤާމެއްގެ ވަޒީާފގަިއ ހުންނަ މީހަކު ވެސް ހަމަ އޭނަގެ ވަޒީާފގެ ނުފޫޒުެގ 

އެްއޗެޭކ  ،މީހަކު އިލާތަނެއް ނެތް. އޭނަައށް އަޅަ ނެ ލާއިނީ. އޭނައަށް ައޅައަޅަގެ މުދަލަށް ވެސް ބޭނުންކޮށްގެން މީހުން

މިއިން ތަނަކުން ރާއްޖެައކު މިނިވަން މުައއްސަސާަތކޭ ކިޔާ މުައއްސަސާަތކެއް އެބަުހރި. އެކަމަުކ  މި .ބުނާ މީހަކު ނެތް
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ތްތެރި ނަޒާހާ ،ބަކިޔަންރާއްޖޭގެ ހާލަތު ހުރީ މިހެން. ދެން އަޅުގަނޑުެމން އެމި ނެްތ. ކުރެވޭ ެއްއވެސް ކަމެއް 

އްޔާ ވަރަްށ އްޖެކުެރވި ތްތެރި މަޖިލީހެއް އައިސްގެން ަމސައްކަތްމަޖިލީހެއް އަންނަ ވާހަކަ. ަވރަށް ރަނގަޅު. ނަޒާހާ

ނެތިން. ައޅުގަނޑު ައޅުގަނޑު ކިޔަން. ތިޔަ ައޅުގަނޑުމެން އެްއވެސް އެްއޗެކޭ ބުނާކަށް ޮބޑަށް މަރުޙަބާ ރަނގަޅު. ވަރަށް

ަވނަ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު  18ަރއްޔިތުންނަށް  ދަންނަވަން އަުޅގަނޑުގެ ނުޑ ޝުކުރުައޅުގަ ގައި މިނޭވާހަމަ 

އަާދކުރަން. އަދި  ބޮޑަްށ ޝުކުރު ދެްއވި ކަމަށް ޓަަކއި އަޅުގަނޑުެގ ރަްއޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށްއިހޮވަ

ޖިލީހުގެ ވާހަކަ. ވަނަ މަ 18ކަނީ ދައް އަުޅގަނޑު މި އަދި. ރައެއް ނާދޭނަވާ؛ ވަަނ މަޖިލިސް 18އަޅުގަނޑުމެންގެ އާ 

ތިމަރަފުށީ  ،ވެސް ދަންނަވަން. އަުޅގަނުޑގެ އާ މެންބަރު ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ވަނަ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް 19

ބޭފުޅާ އަޅުގަނޑުގެ  އެކިޔަން. ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ވެސް ދަންނަވަން. ވަރަށް ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ވަރަށް

އްކަތްތަެކއް ކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދު ވެްސ ކުރަން. ދެން އަޅުގަނުޑގެ ތުންނަށް ރަނގަޅު މަސަރައްޔި

ބޯޑު ޖަހައިގެން ތިބެގެން  ،ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުެގ ނަމުގައި ބޯޑު ބަހައްޓަިއގެން ހިއުމަން ،ލަ ވާހަކަައކީޖުމު ،ވާހަކަައކީ

 އަށް ނުގަންނާށޭ. ސަރުކާރުން އެ ގެ މުދާ ފޭރިފޫޒު ބޭނުންކޮށްެގން މީހުންލިބިފަިއވާ މަޤާމުގެ ނު ،ރައްޔިތުންނަށް

 ަގއިވެސް ސަުރކާރުގެ މުައއްސަސާތަކު މިހާރު ،ދަންނަވަނީ ވާހަކަ މި ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ ވެސް ގޯހެކޭ. އަުޅގަނޑު އެ

ބަތިބި. މީހުންގެ މުދާ ނަހަމަ މިފަދަ މީހުން ލާފައި އެ، ތިބިލާފައި އެބަތަންތާގައި  ،ތަުކގައި ޓުޓްމެންޑިޕާބަތިބި އެ

ެވްސ  ށްވަނަ މަޖިލީހަ 19ރާއްޖޭގަިއ. ައޅުގަނުޑ ހަމަ  ނުވާނެ މިއެކަން ކުރެިވގެން، އެހެންީވމާ  މީހުން.ރޭގޮތުަގއި ފޭ

ނުދޭށޭ. އަުޅގަނޑުމެން ނުދޭށޭ. އަުޅގަނޑުމެންެގ މުދާ ެއގޮތަށް ހިފިޔަތިބޭފުުޅން އެކަން ކުރިޔަ ،އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން 

ގުޅަިއގަންނަންވާ މުދަލަކީ ެއއީކީ ނޫނޭ. މީހުން ޙައްޤު ނި ،ނޭއެއެއް ނޫ އެއީ. ލޭހުރި މުދަ އްކަތްޕުޅުން ހޯދާފައިމަސަ

ކުެރވޭ  ދުނިޔޭގައިއެއީ އެްއވެސް ަތނެއްަގއި  ނިގުޅައިގަތުމަކީ ެއއީ ގޯހެކޭ.  ގޮތުަގއި ހޯދާފައިވާ މުދާ މީހުންގެ އަތުން 

 ވާހަކަދެއްޭކކަށް. ޝުކުިރއްޔާ. ކަމެއް ނޫން. ދެން ނެތެއް ނޫންތޯ 

 

 ށް އެހުން ށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަ . ވޯޓަ 7

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

، އެހެންވީމާދެން ގަިޑ ޖެހެނީ. ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާ

 ޯވޓު 1ދެްއވުން އެެދން ވޯޓަށް. މިއަދު ަތއްޔާުރވެަވޑަިއގެން އިކޮށްލަެދއްވަ ކުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެ

ކޮށްލަދެްއވުްނ ދެވަަޑއިގެްނ ާކޑުކޮޅުަތއް ެޗކުނިޑކޮުޅތަކުަގއި އިށީނއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އޮތީ

ކޮށްލަެދއްވުން އެިދ ދެވަަޑިއގެން ކާޑުޮކުޅތައް ޗެކުނއިށީޑިކޮޅުތަކުަގއި ނއިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ގޮ އެދި ދަންނަވާލަން.

 ދަންނަވާލަން. 
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 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 2010/13ާގނޫނު ނަންބަރު  ، ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޟްވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާ

ން ބިލު  ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްެވވި ަވގުތީ ކޮމިޓީނަުއގެގެށް އިޞްލާޙު( އަދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުްނެގ ގާނޫނު)

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް  މާްއވުނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެ އިކުރަްއވަދިރާސާ

 ދެްއވުން އެދެން.  ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ރަޝީދުޟްރާގެ މެންބަރު ރިޔާދާއި ވިލުފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމު

 51    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 25    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަ

   45     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 45        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަ

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 25. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 51މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ވޯުޓގައި . 2ންގެ އަދަދު؛ ންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނު. 20ންގެ އަދަދު؛ މެންބަރު

ވިލުފުށީ އެހެންކަމުން،  .45ލަ؛ . ޖުމ23ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ 45ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަަދދު؛ 
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ހިރާއްޖޭެގ ިދވެ) 2010/13ގާނޫނު ނަންބަރު  ، ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާޟްޔާދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރި

ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން  އިން ދިރާސާކުރަްއވަ ބިލު ކޮމިޓީގެަނއުމުގެްށ އިޞްލާޙު( އަފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު

 .ފާސްވެއްޖެ

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެުދ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ؛ނީލަމި އެނބުރި އަުޅގަނޑު  މާއިތުރު ވޯެޓއް ނެތީދެން މިއަދު އާދެ! މިހާހިސާބުން 

 ހިއުމަން) 2006/6ގާނޫނު ނަންބަރު  ،މް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާޢާޡިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އި

. އާދެ! އެގޮތުްނ އަށްކުރުމުގެ ަމރުޙަލާބަހުސް ގެގެނައުުމެގ ބިލުށް އިޞްލާޙު ( އަރައިޓްސް ކޮމިޝަުނގެ ގާނޫނު

ކުރައްާވ، ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ފުމާ ؛ތެރި އޮތީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް އަރުވަން މިރުޞަތު އަޅުގަނޑު މިހާރު ފު

 ށް.ޚަލީލަهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން މި ގައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑަށް . ހޫވަބަރަކާތުهللا މަތުލައިުކމް ވަރަޙްޢައައްސަލާމް `. 

ބިލުގެ   މި ،ނޫން. މި ބިލު ިމައދު ހުށަހެޅުމުން އަޅުގަނޑަްށ ދޭހަވާ މާނައަކީ  ދު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ބިލެއްބިލަކީ މިއަ

ވަން މުއައްސަސާތަކަށް ބިރުތަކެއް ދެއްުކމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެްއެގ ރީޢާިއން ދައުލަތުގެ މިނިޛަވަނަ މާއްާދގައި  21

ބިލުަގއި ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ސުލޫީކ  މި ،ގޮތުން ބުނާމާއްދާަގއި  އެދަނީ. ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގކުރެިވގެން

ކީ މިންގަނޑުތަކެްއ ސުލޫ ވާ ކުަރއްވާަފއި، ލިުޔއްވާަފއިވަރަްށ ސަބްޖެކްޓިވް ގޮތަކަށް ފާަހގައީ އެ  ،މިންގަނޑުތަކެއް 

 ޚިލާފުެވއްޖެ ންގަނޑުތަކާގޮތުން އެ މިއޭގެ ނަތީޖާެއއްގެ  ،ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބުނަނީ 21އޮޭވ. ހިމަނުއްވާފައި އެބަ 

މި ބާރެއްގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަކުަރއްވާަފއި އެބަޮއވޭ. މިއަދު ކުރުމަށް ލިބޭ ވަކިބޭފުޅަކު އެހުންނެވި މަޤާމުން  ނަމަ އެއީ އެ

ވަނަ ރައްޔިތުްނެގ  19 ،މި ފާހަގަކުރެވިގެންަދނީބިލު މިދެންނެވިހެން ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑަށް 

މެން ވަަނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ަކންކަން ހިނގާނީ އަހަރެ 19ޖިލީހަކީ ތިމަންނަމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެކޭ. މަ

 !ކުޅެން ނޫޅެއްޗޭ މަޖިލީހާ ، އެެއއްގޮަތކަށޭ. އެހެންވީމާ އާމެޖޯރިޓީ ސްޕަރމެންގެ އަހަރެ ،ންވާ ގޮތަކަށްބޭނު

 އުެޅއްޖެ ކަމަށް! ުކޅެން ނޫޅެއްޗޭ ކުރުމާތާއީދު ،ކުރާމެން ތާީއދުއަހަރެ !ކުެޅން ނޫޅެއްޗޭ ތިމަންނަމެންގެ ސަރުކާރާ

ދައުލަުތގެ މުައއްސަސާތަްއ ތިމަންނަމެންގެ މުށުތެރެއަށް ގެންނާނަމޭ. ިމ  ރީޢާއިންޛަވާނަމަ މިފަދަ އެތައް ބިެލއްެގ 

، ގޮވާލަން ދައުލަތް މިއަދު ްނވީމާއެހެވާ ގޮތަށް ބަލާއިރުގައި. ބިލު ހުށަހެޅިފައި މި އަޅުގަނަޑށްދެނީ މާނަ ދޭހަކޮށް
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ކުރައްވަން މިއަުދ ޖިލީހުގައި ސަރުކާރު ތަމްސީލުއިތުރުން ރައްިޔތުންގެ މަތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އަދި އޭގެށް ހިންގެވުމަ

 ؛ންނަމަ މިފަދަ ބިލެއްގެ ތެރެއި ކުަރްއވާރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި މަސައްކަތް ،ތިއްބެވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

 ވާނަމަ، ކުރާ ކަމަށްމަަސއްކަތްއްވަން ކުރަރައިޓްސް، އިންސާނީ ަޙްއޤުތައް ދިފާޢު ގޮެތއްަގއި ހިއުމަން  ޞަޚާއް

ސަރުކާރު ގެންދަވާށޭ. ޅަމުންއެއްކޮށް ކަންކުެރވޭެނ ފަރާތަކަށް ބިލު ހުށަހަ އިންސާފާ ކަމާއިމަހަމަހަ

އަށް އުފުލޭ ހާދަނީ އަނިާޔެވރިކަން އިންތި ފާހަގަކުެރވިގެން މި ސްަގއިމުވެ މަށްފަހުަގއި ައޅުގަނޑަށް ހަމައުދިބަދަލުވެގެން

ފަރުދުންގެ  އެ ،ށް އަމާޒުކުެރވިގެން އަދިމާ ފަރުދުންނާ ވަކިަވކި ،ށް ހުށަހެޅިޒާތުގެ ބިލުތައް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަ

 ދިޔަ މަންޒަރު ހެޅިގެންށަމަޖިލީހަށް ހުކުރެވޭނެ ާޒތުގެ ބިލުތަކެއް ލަފުަގއި ހިފައގެން އަނިޔާ  ،ގަިއގައި ހިފޭނެ

މެއް. ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ިދޔައީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަ އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެން މި

 ،އިތުރުން ދައުލަތެއް ހިންގުމަށް ވާިގވެރިވާ ބޭފުޅުންނަކީއަދި އޭގެ  ،ދައުލަތެއް ހިންގަން ވަަޑއިގަްނނަވާ ބޭފުޅުންނަކީ

ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންނަށް  އެުކގައި ކަންކުަރްއވަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންކަން އެ  ކަމާހަމަހަމަ އިންސާފާއި

ަގއްޖެ. ނހިއް ހުށަހެޅިގެންދާލަތުެގ ބިލެޢައިންތިޤާލީ  ،ޖެހޭނެ. ޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެހެންނަމަެވސްވަންކަށަވަރުކޮށްެދއް

ގައްޖެ. މިއިން ނހިބިލެއް ުހށަހެޅިގެން ރބްލޯވައްޖެ. ވިސުލްގަނހިންރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަުކެގ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެއަދި 

 އެ  ،ވަިކ ބޭފުޅުންތަކެްއގެ ގަިއގަިއ ހިއްަޕވަިއގެން ،ށް ފާހަގަކުރެިވގެްނދަނީކޮންމެ ބިލަކުން ވެްސ ައޅުަގނޑުމެންނަ

ބިލުތައް ގާނޫނަކަށް  އި މިތުގަ ރީޢާެއއްގެ ގޮޛަދެއްވުުމގެ ބޭނުމުގައި ކުރަްއވާ މަސަްއަކތްތަކެްއގެ ބޭފުޅުންނަށް އަނިޔާ

 ކުގެ ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަ ދަނީ. އެހެންީވމާކުަރއްވާ މަންޒަުރ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންހައްދަވަިއގެން މަަސއްކަތް

ބާަވއޭ.  ނަތީޖާއެއް ކުރަން ުއޅެނީ ކޮންސިލުހާއަަރނީ މިއިން ށްމިކަހަލަ ބިލެއް ހުށަހަޅުްއވަިއގެން ައޅުގަނޑުެގ ހިތަ

މެންބަރުން ަބއެއް އިްއޒަތްތެރި  އިކުރެވެނީ ދެންމެއަކު އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލިހެން މިތަނުގަ ހަމައެކަނި ފާހަގަ ނޑަށްއަޅުގަ

ޝަލް ކުރާނަމޭ. ޖުޑިމް ކޯޓު ެވސް ިތމަންނަމެން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ބަދަލުޕްރީސު ،ކުެރްއވި ފަދައިން ވެސް ފާހަގަ

ބޭނުންވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ލައިގެން ހިންގާެނ  ،ޕޮޒިޝަނެއްަގއިވާ ކޮމްކީ ތިމަންނަމެން ބޭނުންސާރވިސް ކޮމިޝަނަ

 ؛ދައުލަުތގެ މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް  ،އިތުރުންހަދާނަމޭ. އަދި އޭގެ ކޮމިޝަނެއްގެ ގޮތުަގއި ތިމަންނަމެން 

ްށ ގޮތަކަތިމަންަނމެން ބޭނުންވާ  ،ކުރާމިދެންނެވިހެން މުއައްސަސާަތކުަގއި ތިއްަބވާނީ ތިމަންނަމެން ތާއީދު

އްޔިތުންނަްށ އެހެން މަޤާމުތަކުގައި ރަ  ،ކުރާ އެްކޓިވިސްުޓންނޭ. ދައުލަތުގެ އެހެން ވަޒީފާަތކުަގއިމަސައްކަތް

ބިލު  އެހެން ބުނާ ކަހަލަ މި ،ޒާތުެގ މީހުންނޭ ކުރުމަށް ޓަކައި ަރއްިޔތުންނާއި ހިސާބަށް ފޮނުވާނީ ވެސް މިޚިދުމަތް

އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑ ހަމަ ބޭފުޅުންނަށް ތަކުރާރުކޮށް ދަނީ. ންވެގެމިއަދު ހުށަހެޅުމުން އަުޅގަނަޑށް ދޭހަ

ޒާުތގެ ކަންކަމުން އެކަހެރިެވގެން ަރއްޔިތުންނަށް  މި ،ޮކޅު ނިންމާލުމުގެ ކުރިއަށް ެވސްދަންނަވާލަން ބޭނުން ވާހަކަ

ވަަޑިއގެން ދުރުވެ  ބޭއިންސާފާ ،އިންސާފާާނއި ،ކަމާއި ށް އެުބރި ވަަޑިއގަންނަވާށޭ. އަނިާޔވެރިއަދިމާ ކުރުމާޚިދުމަތް

އެކަން ކުރިއަުރވާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ނަނީފެން ުދވެަވަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންތަކެއް މިޢުތިއްބަވާނެ ކަމަށް ވަ
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ެގ މިއަދަކީ ރައްޔިތުން  ،. ކޮންމެއަކަސް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްސް މެދުވެރިކޮށްގެންދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި ފެނިގެން މި

ެއުކ ަވނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަޖލްސާއެްއ އޮންނާނެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށް ވާީތއާ 18 ،ގެ ޖަލްސާއެއް މަޖިލީހު

ނިލަންދޫ، ދަރަބޫދޫގެ ލޮބުވެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް  ؛އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ލޮބުވެިތ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް

 ،ދިޔައީ ުޅގަނޑަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ިމ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާކުރަން. އަ ޝުކުެރއް އަުޅގަނުޑ އަޞަޚާއް

ޯއގާތެރި  ބެހެއްެޓވިޭދތެރޭގައި  ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑާ ދިަޔީއ އެފުރުޞަތު ލިބިގެން ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައ18ި

ދި އަޅުގަނޑުެގ މަސަްއކަތުަގިއ ބޫލުކުެރވެނީ. އަގަކަމާއި ހިތްހެޔޮކަުމގެ ސަަބބުން ކަމަށް އަުޅގަނޑަްށ 

 އިއިތުރުްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައޭގެ އަދި  ،ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި ދާިއރާގެ ލޮބުވެތި ހުރިހާ ރައްިޔތުންނަށް

ކުރެްއވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންަނަވން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެއކު މަސައްކަތް އަޅުގަނޑާ

هللا ދުކުީރގެ ރައީސްކަން ކުެރްއވި ޢަބް ؛ކޮްށ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސްކަން ކުރެްއވިޞަޚާއް ،ފުންނަށްްއޒަމުވަ

ކަމަށް  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެއިތުރުން މަނިކުާފނު މި ރައްޔިތުން މުޙައްމަދަށާއި ައދި އޭގެ  މަސީޙް

ވަރަްށ ްށ ޓަަކއި މަނިކުފާނަށް ެވސް ތަކަިއވާ ހެޔޮ ބަދަލުފަމަޖިލިސް ހިންގެވުމަށް ގެންަނވާމި ވަަޑއިގެންެނވުމަށްފަހުގައި 

 ،އަޅުގަނޑުެގވާހަކަޮކޅު ނިންމާލަން. ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ ޝުކުެރއް ދަންނަވަުމން ޞަޚާއް

ޮބޑަށް  ށްނޑު ވަރަތެޭރަގިއ އަޅުގަވަރަށް ގިނަ އާދޭްސތަކެއް އެބަހުރި. އޭގެ ގެއަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ ަރއްިޔތުން

ކުރަްއވާ ބޭފުޅުން  ސަުރާކރަށް ތާއީދުސަުރކާުރގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންެގ ދާއިރާަގއި ތިއްެބވި މި ،އުއްމީދުކުރަން

 ...ން ދާއިރާގެ ތަރައްޤީ ގެނެސްެދއްވާނެ ކަމަށް. ނިލަންދޫމަތީ  އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން.ތެިރ މެންބަރު. ްއޔާ ިއއްޒަތްއާދެ! ޝުކުރި

 

 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:ބިލެތް

 ،ވާކުރިމަްއޗަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން

ކުރަން. ތާއީދުހަމަ ވާ އިޞްލާޙުތަކަށް އަޅުގަނުޑ ވެސް ޓްސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިރައި ހިއުމަން

އަުޅގަނުޑމެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަުކެގ  ،އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،އެހެންނަމަވެސް

މިތާ މި ތިއްބެވި އިއްޒަތްތެިރ  ،ދަނީ މުން މިބަރަކު ވެސް ދައްކަވާހަކަ ދައްާކއިރުަގއި އަބަދުެވސް ކޮންމެ މެން

އަރަނީ ށްބޭުފޅަކަށް މިކަން މާނަކުރެވޭ ގޮަތކަށް. އަުޅގަނޑު ހިތަ ގެންދަނީ އެ  މިމެންބަރުން އަބަދުވެސް ވާހަކަަދއްކަމުން

އި އަުޅގަނޑަްށ ނީ ޙަްއޤެއްގެ ގޮުތގަޮބޑު އިްނސާ ބޫލުކުެރވޭ ވަރަށްގައަޅުގަނޑުމެންނަށް ކީްއެވގެން ބާވައޭ އަުޅގަނޑަށް 

 5ން. މިދިޔަ އުދިއަގު ނުލިބިގެންދާހަމަ ށްކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން  ފާހަގަކުރެވެނީ މި
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ރައްޔިތުން ދެްއވި ފުރުޞަތުގައި އޭރުގެ ފިޝަރީްޒ ދާިއރާގެ  ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ވެްސ އަޅުގަނޑަށް ބިލެތްދޫއަހަރު

ެއކު ން، އަދި އަުޅގަނޑުމެންނާބައްދަލުކޮށް ެއތައް ފަހަރެއްެގ މަތީ ސްޓަރާކަށް ހުންނެވި މިނިމިނިސްޓަރަ

އަުގ ން މަސްވެރިންނަށް ހަމަމަތީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އެކުކުެރއްވި ަބެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާމަސައްކަތް

 40، 30ވެސް ކަންނެލި ކިލޯއެްއގެ އަގު  ދުކަށް މިއަކޮށް ކަްނނެލީގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަޞަޚާއް .ހޯދައިދެވޭތޯ

ފަންވިޔެ ފަން ، ވިންނަ ފަނަށް ކަނބަލުންއަރަނީ ރަށްރަށުގައި އަންހެންށްއުޅެނީ. އަުޅަގނޑު ހިތަ ރުފިޔާގައި މި

  މިއަދާލުންކަނބަރާއްޖޭގައި އަންހެން ކުރެވޭނެ ދިމާލެއް ނުހޯދިގެން މި އިމުޤާޒާމެއް ލެޭވނެ ނިއިރަނގަޅު ގޮުތގައި ިވއްކަ 

ހަމައަށް ވެްސ ެއ އަންނަނީ. ދަނޑުވެރިން ވެސް އެފަދަ ހާލެއްަގއި އުޅެމުން އެއަންނަނީ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް އިްނސާނީ 

ސިލުކުރަންވީމަ، ހާއި ވަކި ބަޔަކު ބޭނުންވާ ކަންކަން ކިޔެނީ ވަކި ބަަޔކު ބޭނުންވާ މިންގަނޑެްއގަ ވެސް މިޙައްޤު އަބަދު

ތެޭރގެ ަރއްޔިތުން އަބަދުވެްސ ފެންނާނީ ގެންދަނީ. އަތޮޅުމެން ދައްަކމުންންއްޤުަތކެްއގެ ވާހަކަ އެޙަ އަބަދުވެސް އިންސާނީ 

ތަކާއި ނޫނީ އެިކ ަލ އެޖެންޑާމަ ވަަރށް ރަނގަޅު އެކި ކަހަލަ ކަހައިހަމައަށް ދިޔަ މަ. ދެން ވޯޓަކާއިހަމައަށް ދިޔަ  ވޯޓަކާ

ފަރާތްތަކުން ވެސް ހަމަ ގެންޭދ އެބަ. އެކަަމކު އަުޅގަނުޑ ސިޔާސީ  ލަފުޒުތައް ހިފައިގެން ހުރިހާ ހުގެކަހަލަ ބަސްބަ

ކުެރވުނީ ާބވައޭ އަުޅގަނޑުެމންނަށް މަސައްކަތް ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލަިއގެން ިކހާވަރަކަށް އަރަނީ މިއިން ކަމަކާށްހިތަ

ކޮްށ ޞަކުރުމަށް، ވަކިން ާޚއްސިލުހާކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން  ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މި ޑު ހަމަ ވަރަށްއަޅުގަނ

 ވަނީ ސަުރކާރަކަށް ވަރަށް ބެއްަގއި މި ޚާފަހުން އިންތި ަރއްޔިތުން ދާދި މިއަދު އަުޅގަނޑު އުފާކުރަްނ ރާއްޖޭގެ 

ކޮށް ޞަބޭ ފުރުޞަތުގެ ތެރޭަގއި މިދެންނެވި ކަހަލަ ކަންކަން ޚާއްލި ، މި. އެހެންވީމާބޮޑުތަނުން އަޣުލަބިއްޔަތެއް ީދފަ

ކުރުމަށް އަުޅގަނޑު ކުރެިވގެްނދާނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްަތއް ބައްޓަންއްލު ޙަނިކަމެތި ރައްޔިުތންގެ ކަންކަން  ރާއްޖޭގެ މި

ވަނަ ަރއްޔިތުްނެގ އަށާރަ ، ބޭނުންހަމަ ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރު ދަންނަވާލަންބޮޑަށް ޮގވާލަން. އަޅުގަނޑު  ހަމަ ވަރަށް

ާދއިރާގެ ަރއްޔިތުންނަށް ހަމަ  ޓަަކއިފުރުޞަތު އަުޅގަނޑަށް ދެްއވި ކަމަށްގެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރުމު އިމަޖިލީހުގަ

ފަހުން ނިމުނު  ާވދަކޮށް އެންމެ ކިޔަން އަޅުގަނޑާބާޙަވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑު ހަަމ މަރު

ގަނޑު ުއއްމީދުުކރަން މިހާރު އަޅުގަނޑަްށ ކިޔަން. އަދި އަޅުބާޙައިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެްއވި ައޙްމަދު ޙަލީމަށް މަރު

މާޔަތްކުރުން. މަގޫދޫގެ ސަރަހައްދު ހި ޖެހުން ނޫނީ ގިރާބިލެތްދޫގެ ރިވެޓުމަންޓު  ަފއި ިމހިރީވިބަޖެޓުގައި ހިމަނައިދެ

 ްއވިްއޔާ ކަންކަން އިރާދަކުރެ  މަގޫޫދގެ އެއަރޕޯޓު އެޅުން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ފީއަލީގެ ބިންހިއްކުން. މި ،ބިންހިއްކުން

މަކީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންގެ އުދިއޮތް ދުަވސްތަުކގައި ސަރުކާުރގެ ތެރެއިން ިމކަންކަން ކުރެިވގެން ކުރިއަށް މީގެ

ޓަކައި މި ކަންަކން ހާސިލުކުރުމަށް ބޮޑު ުއއްމީދެއް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދެން މި ށްވަރަ

ކޮށްދިނުމަށް. އަދި ހަމަ ވެސް ގުިޅގެން މަސަްއކަތް އި ވެސް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެޭރގަ

 ؛މަނިކުފާނު ،ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ރައީސް ،ން ބޭނުންއަދިވެސް އެއްފަހަރު ައޅުގަނޑު ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވާލަ

އެކު އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މިއަންނަ ގެންނެވި އިންޤިލާބީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާޚާއްޞަކޮށް މަނިކުފާނުގެ ޒަާޢމަތުގައި 
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އްވާނެ ކަމަށް. މަނިކުފާނަކީ ދެ އިއަލަށް ހޮވުނު މެންބަރުން މަނިކުފާނު ހޮއްވަވަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކަށް ވެސް 

 ލަޙަތުއަިމއްލަ މަޞް ،ހުރިހާ ސިޔާސީ ފިކުރުތަެކްއ އެްއކޮށް އެއްމޭޒުދޮށަށް ެގނެސް ،ގުިޅގެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ

 ގެ މި ޚާއްޞަކޮށް އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ،ފަރާތެއް ިއސްނުކޮށް ވަކި ،ވަކި ޕާޓީެއއް ިއސްނުކޮށް ،އިސްނުކޮށް

ތިއްބެިވ  މިތާ މި ށްކުރަމުންދާ ފަރާތެއް ކަމަޓަކައި ކެނޑިނޭިޅ މަސައްކަތްކުރުމަށްޒުސަތުތައް ަތންފީސަރުކާރުގެ ިސޔާ

ރުން ވެސް ގަބޫލުކުަރއްވާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ ހަމަ ދުޢާއަކީ އަޅުގަނޑުމެްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ އިއެންމެހަ

ދޭތެރޭ  އުމާޤަވަަޑއިގެންެނވި ެމންބަރުން މި ލަށް އިންތިޚާބުވެ އަ ށްޚާއްަޞކޮށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަ ،ވެސް އެންމެން

 ތެރޭަގއި ދިިރއުޅޭ ނިކަމެތި ރަްއޔިތުންނާ އަތޮޅުޚާއްޞަކޮށް އި،ދޭތެރޭ ވިސްނަވަ  އުމުގެ ަރްއޔިތުންނާޤަ މި  އި،ވިސްނަވަ 

 މަސައްކަތެއް ކޮށްދެްއވުމަީކ އެިދގެން ރަނގަޅު އްލާބައެ ،އުމަށް ހެވެއް އެދިގެން ޤަމި  ިއ،ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ވިސްަނވަ

ރާ މަސައްކަތުަގިއ ކު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގުޅިެގން މި ،ބޮޑު އެދުމެއް. އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ  އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް

 ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.ތް ލެއްވުން. ބަަރކާ ނަހޫ ވަޠައާލާ ޙާސުބުهللا 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ަރއީސް  ،ދެން އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ިރޔާސަތަށްޒަތްެތރި މެންބަރު. އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އިއް 

 ދާއިާރގެ  މަރަދޫއަުރވަނީ  ` އަުޅަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް

 .ށްޝަރީފަ އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް މްއިބްރާހީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ރަމުންދާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ގާނޫނަކީ ޢަމަލުކު މިހާރު އި އާދެ، ިދވެހިރާއްޖޭގަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

މި ފެހި  އިއެކު ުވޖޫދުކުރެވުނު ގާނޫނެއް. ެއީއ ދިވެހިރާއްޖޭގަރާއްޖެއަށް އިޞްލާޙީ ބަދަލުތައް އަންނަން ފެށުމާ

 .އޮތް ގާނޫނެއް ކަމަށް ފާހަގަުކރެވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިކުރިން އައިސްފަ ނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެޤާ

 ،އިޚްތިޔާރުަތކަާކއި ،ލިބެންޖެހޭ ބާރުތަކަކާއި ށް ވެސްކަކޮމިޝަނަ ކޮންމެ އިންސާނީ ޙައްޤުަތކާ ބެހޭ

 އޮންނަްނވާނެ. އާ ވެފައިބަޔާން އެޅިމަސައްކަތްކުރުުމގައި ދަމަހަްއޓަންޖެހޭނެ މިންގަނޑުތަކެްއ ގާނޫނުގައި ކަނޑަ 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ގާނޫނަްށ ވެސް ބަދަލުތަެކއް އައުމަްށ  ،ށްެއކު މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގާނޫނަނޫނުއަސާސީ ައއުމާޤާ

ކަމެްއ ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރަން. އާދެ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނެއް  އެއީ ކުރަންޖެހޭނެ

ން މިނިވަ ،މުސްތަޤިއްލު ،ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ަވކި ،ރަްނވާނީ ހުރިހާ ޒާތެްއގެ ނުފޫޒުތަކުން އެްއކިާބވެކުމަސައްކަތް

 ގެ ަވގުެތއްަގއި ޮއންނަ ސަރުކާރެއްގެ ނުފޫޒު ކޮމިޝަނެއްގެ ގޮތުަގއި. އޭރުްނ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު ހިމާޔަތްކުރެވޭނީ. އެ

ގައި މަަސއްކަްތކުރާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ސިޔާީސ އް ކަހަލަ ގޮތެ ވަކި  ؛ކަހަލަ ލޮބީ ގުރޫޕުތައް އަދި ބަެއއް  ،ދަށުގައި ވިޔަސް 
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އެްއވެސް ގޮަތކަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކަްށ  ،ވިޔަސް ެވސް ށްން ކަމަޖެހުނުފޫުޒގައި ޕާޓީތަކުގެ 

އް. ނޫން. މިއީ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެ ކަެމއް ނެފަރާތަަކށް ނުޖެހި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކުރެވޭ އެކު ވަކި މިނިވަންކަމާ

ގުޅިެގން އެންމެ ބާރުގަދަ ސިޔާސީ  ޢާރަފުވުމާސިޔާީސ ޕާޓީތައް ތަ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްެޖއަށް ިޑމޮކްރަސީ ތަޢާރުފުވެ

ންނަނީ ސިާޔސީ ޕާޓީަތއް. ގާނޫނު ހެދުމުގަިއ މި މަޖިލީހުގެ ބާރު ޮއވެދާނެ. އޮ މުއައްސަާސއަކަށް ވެަފއި މި 

ގޮސް. އި ހިނގާނީ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ާއއްމު ފިކުރުގެ ތެރެއިން ލާފަސް ވެސް މި މަޖިލި ،ވިޔަސް އެހެންކަމަށް

ނޫން މިނިވަން  އަދި އެ ،އެްއވެސް ކޮިމޝަނުތައް އެއީ ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަން ކަމަށް ވިޔަސް ،އެހެންކަމުން

ގެ ރުމަށް ދޭ ފުރުޞަތުކުމަސަްއކަތް ،އިމި މަޖިލީހުން ދޭ އިޚްތިޔާރަކާއި ބާރަކާ  ،މުއައްސަާސއެއް ކަމަށް ިވަޔސް

ްނވާނެ. ރަްއވަމަޖިލީހުގެ އެންމެ މެންބަރުން ގަބޫލުފުޅުކުނުކުރެވޭނެކަން މި އިްއޒަތްތެިރ މަސަްއކަތް ތެރެއިން މެނުވީ

އިސްެވރިން ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ެއކަން ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވަންވާނެ.  އިއެހެންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންނާހަމަ

އިޞްލާޙަކީ ވެްސ މިއަދު ހިއުމަން ަރއިްޓސް ކޮމިޝަނުެގ ގާނޫނަށް ިމ ހުށަހެޅުނު  އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުަރއްާވ ގޮުތގައި 

ދެއްަގއި ހުށަހެޅުްއވި ިއްޞލާޙެއް. މި އިޞްލާޙަީކ ވެްސ ފާސްކުރަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ޤްޞަމަިތވެރި މަ ،ނިޔަތުަގއި ހެޔޮ

ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް މި ިއއްޒަތްތެިރ  ؛ވެސް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ށްކަމަ

 އި ައޅުގަނޑުމެން ނުދޭ އިޚްތިޔާރަާކއި ނުދޭ ބާރެއް އަދި މިިނވަންކަމާ ،ން ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވަންވާނެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު

ވެސް އެއް  ،ެއްއެވސް ކޮމިޝަނެއް  ،އުލެްއގެ ތެެރއިން މެނުވީޙަ އުފައްދާ މާމަސަްއަކތްކުރުމަށް  އެކު ކަމާމުސްތަޤިއްލު

ނުކުެރޭވ  ދެއް ހާސިލެއްޤްޞަބަޔާންކޮށްފަިއ އޮންނަ މަ އަޅައި ކަނޑަ މިނިވަން މުއައްސަާސެއއް މަސައްކަެތއް ނުކުެރވޭނެ 

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ތަްމސީލުކުރަން މި މަޖިލީހުގައި  ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުްނނާއި ގެއުލު އަޅުގަނޑުމެންޙަމިދެންނެވި މާ

ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅުގަނުޑ މަ. މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްނުދޭނަތިއްބަވާ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން 

މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހަކ  ށްގާނޫނަ ގެހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަނު ވަރަށް ބޮޑަށް

ށް އިޞްލާޙުކުެރވުުނ މި ގާނޫނުތައް މިގޮތަ .ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ނޭާވަގއި ދަންނަވަން

އެކިެއކި ުނފޫޒުތަކުން ެއއްކިާބވެ އޮންަނ  ،ަވކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ،ޤަތުގައި މިނިވަން ޙަޤީ ،ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް 

 ޕާޓީތަުކގެ ވެރިންނާ ،އިމުކުރެވޭނީ އަުޅގަނޑުމެން ސިާޔސީ ދާއިާރަގިއ މަސައްކަްތކުރާ ިސޔާސީ ޕާީޓތަކާއިޤާ މަޖިލީހެއް

ދިނީމަ. ބޭރުެގ ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމުޢިއްޔާތަުކެގ ލީހުގެ މެންބަރުން އެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްއަދި ރަްއޔިތުން މަޖި

 ވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކޮމިޝަންަތއް ެއބަޖެހޭ މިނިވަންވާން. ބައެއް ނުފޫޒުތަކުން

ރުްނ އޮންނަ ސަރުކާކުން ނުވަތަ އެވަގުަތކު ކުރަނީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ފަރާތްތަ ޕްރެޝަރު މި ،ގޮތަކީ ވާ ފަހަރު މި 

ކަހަލަ ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމުޢިއްޔާތަކުްނ  ދުތައް ހާސިލުކުުރމަށް ބޭރުގެ ބަެއއްޤްޞަކަަހލަ މަ ނޫން. ބަެއއް އެކަންޏެއް

 .އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. މިފަދަ ކަންކަން.. ންވެސް ކަނޑައެިޅގެން ފެންނާ ކަމީމަސައްކަތްކުރާ 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ އިނުގރައިދޫ ،އަރުވަނީ ންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މިްއޒަތްތެރި މެޝުކުރިއްޔާ އި 

މަުޑްއވަރީ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އަރުވަން އޮތީށް. އެއަށްފަހު ައޅުގަނޑު ފުރުަޞތުފަލާޙަ އިބްރާހީމް މެންބަރު

މެންބަރުންގެ ފުރުޞަތަށް އިްއޒަތްތެރި  ،ނަވާލީށް. އަުޅގަނޑު މިގޮތަްށ މިދަންއަޙްމަދުމަނިކަ އަމީތު މުޙައްމަދު

   .ފަލާޙް ިއބްރާހީމް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދިއރާގެ އިނގުރައިދޫމުގެ ގޮތުން. އު ގެންދިވަގުތުަލއިގެން ކުރިއަށް 

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ންބަރު ވާ ގާނޫނު ނަުހށަހެޅިފައިއަުޅގަނޑު މިއަދު ހަމަ ފުރަތަމަ ެވސް  ، އެންމެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ

ިމ އިޞްލާޙަށް ފުރިހަމައަށް ައޅުގަނުޑ ތާއީދުކުާރ ވާހަކަ  ގެނު(ހިއުމަން ރަިއޓްްސ ކޮމިޝަންގެ ގާނޫ) 2006/6

ެދއްިވ އިމި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަޓަަކއި މިއަދުެގ ސަރުކާރަށް ައދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދަންނަވަން. ހަމަ އެކަމަށް

ެއއްކޮށް އަުޅގަނުޑ މި ހަމައެއާ އެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން. އިޚްލާޞްތެރިަކމާމަށް ވަރަށްާޢޡިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

  ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން ވާމެންނަށް ބައްދަލުކުރަން ދާދި ކައިރިވެަފއިވާލުމުެގ ކުރިން އަޅުގަނޑުނަބިލަށް އެއްެޗއް ދަން

ގޮތެްއގަިއ އަުޅގަނުޑގެ ާދއިާރެގ  ާޚއްޞަ ،ނިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ލޮބުވެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާއި ހުޔޮ އެދުމާއި ތަހެހުގެ މަ

އަުޅގަނޑުމެން  ،ވާލަްނ ބޭނުންވަނީއަުޅގަނޑު ދަންނަ .ތެރި ރަީއސްތްލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަިރސްކުރަން. އިްއޒަ

 ދާ އާރަމުންނޫނަކީ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ިމހާރު ޢަމަލުކުގާވާ އިށަހަޅާފަ ހުންމިއަދު މިތަނަށް އިޞްލާޙުުކރަ

ވަނީ އިޞްލާޙުތަކެއް  ނޫނަށް މިނޫނެކޭ. މި ޤާގާޢަމަލުުކރަމުންދާ  ،ފާސްކުެރވި ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކުރިން ހުަށހަޅައި

ޭޅއިރު ން ދުނިޔޭގައި ދިރިއުއަުޅގަނޑުމެ  ،އާދެ! އިންާސނީ ޙައްޤުތަކަކީ ؛. އާދެ! ހިއުމަން ރައިޓްސްައކީހުށަހެޅިފަ

އެންމެ ބޭނުންތެރި އެއް ކަންތައް.  ،ބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ އެންމެ މުހިއްމުގަކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު 

ނީ އްޤަކަށް އަރަިއގަުތން ހަމައެކަނި ފާހަގަކުެރވެހިއުަމން ރައިޓްސް ުނވަތަ އިްނސާނީ ޙަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ހަމައެކަނި އިންސާނަކަށް  ،ޭރަގއި ހިމެނޭތެލާ ހިސާަބކުންނެއް ނޫން. އިންސާެންއެގ މިނިވަންކަމުގެ އިންސާނަކު ޖަލަށް 

ލަށް ލާ ުކ ޖަނަމަލުުކރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވެގެންދަީނކީ އިންސާއްން ތަޙަ ވޭއަނިޔާ ލިބޭ ުނވަތަ އުނަދޫގވާ ނުވަތަ 

 މި މުޖުތަމަޢަށް ބަލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އްޭޖގެރާވެހިރާ ގޮުތގަިއ ދިކުބޫލުގަހިސާބުން އެކަންޏެްއ ނޫން. އަޅުގަނޑު 

ަވިކ ންވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުްނ އެ ބޭފުޅުން ބޭނު ،ވަނީ ށް ވެފަިއ މިރަފަހަ ގިނަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަީކ ވަރަށް

އް ތަނަތީޖާއެ ޭބފުޅުން ބޭނުންވާ  ،މާރުޓަކައި ބަެއްއ ރިޕޯޓުތައް ނެށްސިލުކުރުމަހާދުތަްއ ޤްޞަވަކި މަ ،ކަންކަން

 ހަރަށް ބޭނުންކުރާފަ އި ވެސް ބައެއްގަތަނެއްގެ ގޮތު  ޓަކަިއ ބޭނުންުކރާޓަކައި ަބއެއް ަކންކަން ކުރުމަށްސިލުކުރުމަށްހާ

އުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަން މިނިވަންކަމާިއ ހި ،ތަން އެބަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 އި ސިާޔސީ ދާއިރާގަ  ،ވެިރންގެފުޅުންނަށް މަސައްކަްތކުރެވޭނީ ސިޔާސީ ވާދަބޭ އެްއކޮށް އެ މުސްތަޤިއްލުކަމާ
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ހަަމ  އަުޅގަނޑު .އީސްރަނޭ. އިްއޒަތްތެރި ންންެގ ނުފޫޒުން އެ ކޮމިޝަންތައް ެއއްކިބާކޮްށގެރުކުރާ ީލޑަތްމަސައްކަ

 ގެ ސަރުކާުރ އެ ޙައްމަދު ޞާލިޙްއިބްރާހީމް މު ؛ސަރުކާރު އަުޅަގނޑަށް މި ސިފަކުރެވެނީ އާ ،ނުންފާހަގަކޮށްލަން ބޭ

ާރއްޖޭަގިއ ހިެވސް ދިވެ ށް އަިއއިރުަގއި ަގއިމުއަހަމަ މަސްުދވަހަށް މިއަދާ 5ތުަގއި މި ހޭދަކުރާ މަމަނިކުފާނުގެ ޒަޢާ

 ގެ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ޓަަކއި މިއަދު، އެކަމަށްފެނޭ. އެހެންވީމާއްކޮށް ދިރިުއޅެވޭތަން އެބައެ އަމާންކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާ

ެއއްކޮްށ  ޚާއްޞަކޮށް ިމއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަރަްށ އިޚުލާޞްތެރިކަމާ ،ެއއްކޮށް  އިޚުލާޞްތެރިކަމާ

ެއއިރެްއަގއި ހުންނަ  ،ދުވެސް އޮންނަ ސަރުކާަރކަށްއަބަ ،ޝުކުރު ދަންަނވަން. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަޔަކީ އަޅުގަނޑު 

ޚާްއޞަ ގޮތެްއގަިއ  ؛ރުެގ ެތރޭގަިއ ތިބޭ ޕާޓީެގ ބަެއއް ފަާރތްތަކުންކާސަރު  ،ގި ނަމަވެސް ނރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ނޭ

ރަށް ނުވަތަ އަތޮޅުތެރޭަގއި ދާއިރާތަުކގައި މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާުރގެ ބައެއް ނުފޫޒު ހުރި ފަރާތްތަކުން މައި ސަރުކާ

ރަށް ނުބައި ކަންތައްތައް އެބަ ހިންގާ. ވަ ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވެސް ނޭނގި ވަރަށް ނޭދެވޭރައީސު  ވާއި ހުންނަގަ އެއިެރއް

ފާހަގަކޮށްލަްނ  ިއޞްލާޙަށް ވާހަކަދަްއކަމުންދާިއރު އަުޅގަނޑު ސް ކޮމިޝަުނގެ މިހިއުމަން ރައިޓް .ތެރި ރައީސްތްއިްއޒަ

އި ގަ ގޮެތއް ޚާއްޞަ  ،ގަިއ އަުޅގަނުޑގެ ާދިއރާގައި ވާއިރު މަސްދުވަްސ ވެަފއި  5 ތާވި ސަރުކާރު ބަދަލު ،ބޭނުން

ވަނީ ަވޒީފާއިން ލްގެ އެތައް ުމވަްއޒަފުންނެްއ މިއަދު ލެވަ ންއިަގއި އަދި ވެމްޯކގައި މަސައްކަތްކުރާ މެނޭޖަރުފެނަކަ

ށް އެނިގގެން ހިނގާ ކަމެްއ ނޫންކަން. . އަުޅގަނޑަށް އިނގޭ މިީއކީ މިއަުދގެ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަވަކިކޮށްފަ

އިރު ފައިވާސަރުކާރުން މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ވެހިއިޞްލާޙުތައް ދި ހުށަހަޅާފައިވާ ށްނޫނަގާ މި  .އީސްރަތެރި ތްއިްއޒަ

  އެ އިންސާނަކު އިންސާނަކަށް ދެޭވނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަނިާޔއަށް ވާނޭ ،ވައިލަން ބޭނުންވަނީއަޅުގަނޑު ދަންނަ

 ،ރަށް ޮބޑު އަނިޔާެއއްގޭަގއި މަުޑކޮށްލަން އެްނގުމަީކ ވަވަިކކޮށްފައި ނުަލއި  ދާކުރާ ވަޒީާފއިން ެއްއވެްސ ކުށަކާއަ

އަޅުގަނޑަށް  .، އަުޅގަނޑު މިައދުގެ ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަަމށް ގެންނަންވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް. އެހެންވީމާ

ގެ މުހަމަ ސަރުކާުރގެ ސަާމލުކަމަށް މިކަން ގެނައު ،ފާހަގަކޮށްެލވުނީއަޅުގަނޑުގެ ާދއިާރގައި މި ުހރި ކަންކަން މި 

މީދުކުރަން. އްކަމަށް އަޅުގަނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އު ގާނެނ މިނޫން ގޮތަކަށް ހި ންމި ކަންކަ ،ނިޔަތުގަިއ. އެހެންވީމާ

ދާއިާރ ގުރައިދޫ ނހުގައި ައޅުގަނޑު އިލީންގެ މަޖިތު ވަނަ ަރއްޔި 18ިމައދަކީ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،ގޮުތން މި ތަޅުމުގައި އަުޅގަނޑު ގެ ގަާވއިދު ބުނާހުމަޖިލީ ،އަަހރުގެ ދައުެރއް ފުރިހަމަކޮށް 5 ގޮސްމުންތަމްސީލުކުރަ

އެއްެޗއް ބުނަން ހަމަ  ށްމި މަޖިލީހުގައި އަުޅަގނޑަ ށްރަްއޔިުތންނަ ތިއަދި މި ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެ އިއަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާއާ 

ދާއިާރ އި އިނގުރައިދޫ ގަވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 18މި  ފުރުޞަތު. މި ފުރުޞަތުގައިލިބޭނެ އެންމެ ފަހު 

އެްއކޮށް ކޮށްދެްއވި މިންނަތް   ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑާތިބުވެލޮރަށުގެ  5ރުމުގައި ައޅުގަނުޑގެ ދާއިރާގެ ތަމްސީލުކު

 ނަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި ލޯތްބާންއްޔިތުިތ ހުރިހާ ރަވެށް ައޅުގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ލޮބުކޮމަސައްކަތްކޮށް ފާހަގަ

އަުޅގަނޑު ކުރި  އިތިލަމަަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރި 19އެްއކޮށް އަުޅގަނޑު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އަދި 

ގަނުޑގެ ންނަށް ވެސް އަޅުނުދެްއވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުއަދި ވޯޓު ،ދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާއިޓުމަސައްކަުތގައި އަުޅގަނޑަށް ވޯ 
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 ުޝކުރު ށް އަުޅގަނޑުެއއްކޮ އިޚުލާޞްތެރިކަާމއި ހިތުެގ އެންމެ ލޯތްބާ ،ދާއިރާގެ ލޮުބވެތި ހުރިހާ ޭބފުޅުންނަށް

އަުޅގަނުޑ އެ ދާއިރާައކަށް ނިސްބަތްާވ  ،އަދި ޚާއްޞަކޮށް  މި ޤައުމާ ،އަކީޢާން. އަޅުގަނޑުގެ އިުޚލާޞްތެރި ދުވަދަންނަ

މިންވަުރކޮށްެދއްވުން. އަދި މި ަޤއުމަށް هللا އުފާވެރި މާދަމާއެއް މާތް  ،ރެ ފަހިއިނގުަރއިދޫ ދާއިާރއަށް މިައށްވު

 ވަބަަރކާތުހޫ. هللا ަމތުޢަލަިއކުމް ވަރަޙް ދަމާއެއް ެއކަލާނގެ މިންވަރުކޮށްެދއްވުން. ވައްސަލާމްމިއަށްވުރެ އުޖާލާ މާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަުޑއްވަރީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނ

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ  ،އަރުވަން އޮތީ ޙްމަދުމަނިކަށް. އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުމެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަ 

 ޙިލްމީއަށް. هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަ މަޑުއްވަރީ

 (އާ ނޫނުގާހިއުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަނުގެ ) 2006/6ބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަން

 ގުޭޅގޮތުން ެއއްެޗއް ދަންނަވާުލމުގެ ކުރިން އަުޅގަނޑު ވެްސ އަަވސްެވގަންނާނީ ކުިރއަށް އޮތް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން

ގެ އެންމެހައި ރާ އަދި އަުޅަގނޑުގެ ދާއި ،ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހި އެންމެހައި ނިޔާހުމަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަ

ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިގޮތަށް ތަޅުުމގަިއ  18 ،ެއކީަގއި މިއަދަކީ ރައްޔިތުންނަށް އަރިްސކުރަމުން. ހަމައެއާ

އްޔިތުންނަށް އަުޅގަނުޑ އެކު ައޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ ރަކަމަށް ވުމާ ވާހަކަދަްއކަން ލިބޭ އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތު

ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންގެ ވަރަށް ތަަނވަސް ައޣްލަބިއްޔަތަކުން ރަްއޔިތުންެގ  ގަިއ،ނަ އަހަރުވަ  2014 ،ދަންނަވާލަން އޮތީ

ެއކީަގއި އެކީަގއި ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ހަމައެއާ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު އިންތިާޚބުކޮށްދެއްވީީތވެ ވަރަށް އިޚުާލޞްތެރިކަމާ

ށްފަހުގައި މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑު ނުކުމެގެންދާއިުރަގިއ ރުމަ އަހަރު މަޖިލީހުގައި ހޭދަކު 5 ،ބޫލުކުރަނީގަގަނޑު އަޅު

ޓަކައި އަުޅގަނޑަށް އެކަީށގެންވާ މަަސއްކަތްތަެކްއ ާދއިރާ ތަރަްއޤީކުރުމަށް ،މާޔަތްކޮށްހިދާއިރާގެ ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަތއް 

ަގިއ ހިމެނޭ ދެ ރަށްކަމުގަިއާވ ރާއަހަރު އަުޅގަނުޑގެ ާދއި 5އްކަުތގަިއ ފާއިުތވެދިޔަ ކުރެވުނު ކަމަށް. އަދި މި ަމސަ

އަދި އެނޫން ގޮތްގޮތުން ވެްސ  ،އަދި އެ ދެ ރަށުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި  ،މީދޫ، މަޑުއްވަީރގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާއި 

ޅުންނަށް އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ުޝކުރު މި ބުރަ މަސައްކަުތގައި އަުޅަގނޑަށް އެހީތެރިވެެދއްިވ އެންެމހައި ބޭފު

ން. އަުޅގަނޑު އެދެީނ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރއަށް އަަދށްވުރެ ފެހި މާދަމާއެއް މިްނަވރުކުރެްއވުން. ައޅުގަނޑުގެ ވަދަންނަ

ޤީގެ ަމގުަގިއ އެީކގައި ތަަރއް އެދުމަކީ އަބަދުެވސް އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާ ތަރައްީޤެވގެންދިއުްނ. އަދި ރައްޔިތުން ސަުރކާރާ

ގުޭޅގޮތުން ދަންނަވަްނ  އޮތް ބިލާ ، މިއަށްފަހުަގއި އަުޅގަނޑު ކުރިމަތީަގއި މިސް ދެމިތިބުން. އާދެ! ިއއްޒަތްތެިރ ރައީ

، ގަާވިއދުތައް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ. ހުރި ގާނޫނުތައްގުޅުން ކޮމިޝަންތަކާ އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ،އޮތް ވާހަަކއަކީ
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 ،ންޖެހޭ ބަދަލުތައް. އެހެންނަމަވެސްޤީޤަުތގައި ވެސް ެއ ކޮމިޝަންތައް ޒިންމާދާރުުކރުމަށް ޓަކައި ގެންނަޙަ އެއީ

ނޫނުއަާސސީން ހެދިފައި ހުރި ކޮމިޝަންތައް އެކަީށގެްނވާ ގޮެތއްަގިއ ޤާައޅުގަނޑުމެންގެ އާ  ،ދަންނަވަން އޮތް ވާހަަކއަކީ 

ަތންތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަްށ  ނުކުރެިވގެން ނޫންކަން. އެިއޞްލާޙު ުއޅެނީ ގާނޫނުތައް ނުކުެރވިގެން މިމަސައްކަތް

އަހަރުގެ ތެޭރގަިއ  5ޤީޤަުތަގއި ނެތުމުގެ ސަބަބުން. ފާއިުތވެދިޔަ ޙަކުެރވޭ މެންބަރުންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް އްޔަންޢަ

 ބާރަ ދިޔަ. ކުރިމަތިވަމުން ންތައްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިޔާސީ ޮގތުންނާއި އެނޫން ގޮތްގޮތުން ެވސް ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހު

 ހު ެރއްހާ ދުވަހައަ 2ޭވތުވެދިޔަ  ނުދީ ނަވަިވ، ޣައިރު ގާނޫނީ ގޮތުްނ އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރަކަށް މި މަޖިލީހަށް ނުވަދެ

ލެވުނު މަންޒަރު ކާން އުމެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް މެންބަރުން ދޮރާށި މަތީ 12އަޅުގަނޑުމެން ތިބެންޖެހުނު. 

ގޮތުން މިއިން ެއްއެވސް ކޮމިޝަނެްއގެ މެންބަރަކު ގުޅޭ  ޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް ިމއިން ަކމަކާއަ

ނުދޭ. ައޅުގަނޑުމެންެގ ގާނޫނުތަކުން އެކަންކަން ކުށްވެިރކުރުމުެގ  ބުނި ތަން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެނިގެނެއްބަސް

ިތއްެބިވ މިނުން މިއިން ކަެމއް ކުްށވެރިކުާރކަށް ވެސް މިިއން ކޮމިޝަނެްއގައި ފުރުޞަތު އެ މެންބަރުންނަށް އޮތް. ުކޑަ

ޤީޤަތުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޝަނުތަުކގެ ޙަ ،. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ިމދަންނަވަނީތްުނގަމެންބަރަކަށް ކެރިަވޑައި

ލު ބި ޤާ ،ކެރޭ .ނީ އިޚްލާޞްތެރި މީހުންޖެހެ  ތެރޭގައި ހުރި މައްސަލަތަކަކީ ގާނޫނެއް ނޫން. އެތަންތަނަށް އަންނަން މި

ލިބިއްޖެ. ޖެހެނީ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްފަހުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ހެޔޮލަފާ ވެރިއަކު   މިތަންތަނަށް އަންނަން  މީހުން އެ

ަނ ރިކަން ބަދަލުެވއްޖެ. ވެރިަކމުގެ ނިޒާމުތެރެ ގަނޑުބަނުޑކޮށްގެން ވެރިކަުމގެ ނިޒާމުެގ ތެރޭގަިއ ތިބި ވަރަށް ގިވެ

އަދިެވސް އަުޅގަނޑުމެންަނށް ނުގެނެވި އޮތް ބަދަލަކީ  ،އެހެންނަމަވެސް ބަޔަކު ވެިރކަމުގެ ިނޒާމުން ބޭރުކުރެިވއްޖެ. 

ނަމަވެްސ، ކޮމިޝަން ކޮރަްޕޝަން -ނަމަވެސް، އެންޓިނާދޭ. ހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން  ކޮމިޝަންތަކަށް ބަދަލެއް

ގެ ދުވަހު އަހަރު 5ޤީޤަތުގައި ފާއިތުވެދިޔަ ޙަމިދެންނެވި ތަންތަނަކީ މިއީ  ،ނަމަވެސްބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަން 

ލޯ  ، ދެއިނައްތާލަމަތިން ހަނދާން އެކަްނކަމުގެބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންިގިއރުގައި  ަގއި ތެރޭގައި ަދއުލަތުގެ ތެރޭ 

ވެސް އެބަ ތިއްެބވި. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު  ކޮމިޝަންތަކުގެ ތެރޭަގއި މިއަދު މަރާލައިގެން ތިބި އެތައް ބަަޔކު އެ

ގެެނވޭ އިޞްލާޙަްށ  ޝަންތަކަށް ބަދަލު އަންނަންޖެހޭތީވެ އަޅުގަނޑު މި ގާނޫނަށްޓަަކިއ މި ކޮމިޤީޤަތުގައި މި ސަބަބަށްޙަ

މުން ޤާމަ އެ މެންބަރަކު ،ޖެ ކަމަށް ވާނަމައެއީ ސުލޫކީ މަްއަސލައެއް ޖެހިއް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން ބޭނުންވަނީ.

ހިމާޔަތްތަކާިއ ބޮޑު ޚިލާފު  ހޭނެ. އާދަޔާ އަބަުދވެސް އޮންނަންޖެ ަގއިބޭރުކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރު އެ ެމންބަރެއްގެ ހިތުތެރޭ

 އްޤުަގއި އެ ރައްޔިތުންގެ ޙަ  ،ނީތިބެންޖެހެ ރައްކާތެރިކަާމއި އިނާޔަތްަތއް ލިބިދޭންޖެހޭ ބައެއް ނޫން ކޮމިޝަންތަކުަގއި

ޤުތަްއ ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްއަހަރު 5ނުކުެރވޭ ކަމަށް ވާނަމަ. ފާއިުތެވދިޔަ ފުޅުންނަށް ވަކާލާތުބޭބޭ

ދިަޔއިރުަގއި ޚިލާފު އެތަކެއް ބޮޑެިތ ޖަރީމާތަކެއް މި ރާއްޖޭަގއި ހިނގަިއގެން ނިގުޅަިއގަެނވި، އިންސާިނއްަޔތާ

ކުރި ތަނެއް. ނު އިނގޭތޯ މި ކޮމިޝަންތަކުން އެކަީށގެންވާ ގޮެތްއގަިއ މަސައްކަތްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނު

އެތަކެއް ބަަޔކު ނުޙައްޤުން ޖަލުގައި ދުަވސްތަްއ  ،ކުިރ ނަމަމަސައްކަތްއެކަީށގެންވާ ގޮތެްއގައި މި ޮކމިޝަންތަކުން 
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 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޙައްޤުަތއް ނިގުަޅެއއް ނުދާނެ. މި ތް ެގއްލިގެެނއްރާމާނުޖެހޭނެ. މި މަޖިލީހުގެ ކަހޭދަކުރާކަށް

ނުގަެނވޭނެ މި  ތައް ެއގޮަތށް ނިގުޅައެއްއެތަެކއް ހާސް ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤު 60ނުގަނެވޭނެ. ޭއގެ ނަތީޖާއެްއެގ ގޮތުން 

ުމގެ ިނޒާމުެގ ނަމަ. އެހެންވީމާ، ވެިރކަން ބަަދލުވެއްޖެ. ވެރިކަކުރިށް މަަސއްކަތް ކަކޮމިޝަންތައް އެކަީށގެންވާ ގޮތަ

ެވސް  ައއި ޮބޑު ބަދަލުގެ ތެރޭަގއި މި ،ގަނޑުބަނުޑކޮށްގެން ތިބި އެތައް ބަަޔކު ބަދަލުވެއްެޖ. އެހެންނަމަވެސް ތެރޭގައި

ބަދަލުތަކެއް ނާދޭ މި ކޮމިޝަންތަކަށް އަދިވެސް ެއކަށީގެްނވާ  ،ނުވާ އެއް މަންޒަރު ެއއީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައި

ނަމަވެސް ނަމަވެސް އަދި ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކޮށްގެން އިޞްލާޙު އިނގޭތޯ. މި ގާނޫނު

ކުރަން. ެއއީ މި ާރއްޖޭެގ ްއަޔންޢަމެންބަރުން މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަށް  ޖެހޭ އިޚްލާޞްތެރިއަޅުގަނޑުމެން އެބަ

ުމ އްނުއަސާސީން ގެނެސްދީފައި ހުރި ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް. އެއީ ވަރަށް މުހިނޫޤާޓަަކއި ޑިމޮކްރަސީ ނެގެހެއްޓުމަށް

 ޖަާހފައި ބެހެއްޓޭނީ މިތަންތަނަށް ކޮޅަށް އިޑިމޮކްރަސީގެ ތަނބުަތއް. ެއ ތަނބުތައް އެކަީށގެންވާ ޮގތެއްަގއި ނަގަ 

ހިއުމަްނ  ؛މި ކޮމިޝަނުގެ  އަުޅގަނޑު  ޓަަކއިއެ ސަބަބަށް ކޮްށގެން.އްޔަންޢަ އިޚްލާޞްތެރި މީހުން އަުޅަގނޑުމެން

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ގާޫނނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަްށ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ތާއީދުކުރަން. އަދި މިފަދަ 

ޓަަކއި ައޅުަގނޑު މި ސަރުކާރަށް، އަދި މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށްއިޞްލާޙެއް މި މަޖި

ކުރިއަށް އޮތް ަރއްޔިތުްނެގ  ،ދަންނަވަްނ. އާދެ! އަުޅގަނޑު އެދެނީ  ޝުކުރު ރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީވަމެންބަރަށް 

ން. އުދިވެގެން ކުރާެނ މަޖިލީހަކަށްޤުގައި މަަސއްކަތްވަނަ މަޖިލީހަކީ ވެސް ރައްޔިތުންެގ ޙައް 19 ނުވަތަ މަޖިލީހަކީ

ޓަަކއި އެ މަޖިލީހަށް ވަަޑއިގަންަނވާ ފާގަިތ ކަމަށްާރްއޖޭގެ އުފާ ، ައޅުގަނޑުމެންގެއި ރައްޔިތުންެގ ޙައްޤުަތއް ނަހަަގއްޓަ

 ،ނުޑގެ ދުޢާައކީކޮށްެދއްވުން އެއީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. ައޅުގައެންމެހައި މެންބަރުން މަސައްކަތް

هللا އިކުމް ވަރަޙްމަތު ޢަލަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖެއަށް އަދަށްވުރެ ފެހި މާދަމާެއއް މިންވަރުކުރެްއވުން. ވަްއސަލާމް

 .ހޫވަބަރަކާތު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި އިާރގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއަުރވަނީ  މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

 އަށް.ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީ هللاސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ތިނަދޫ

 2006/6ގާނޫނު ނަންބަރު . އާދެ! ިމއަދު ހުށަހެޅިފައިާވ ވަބަަރކާތުހޫهللا ވަރަޙްމަތު ޢަލަިއކުމް ައއްސަލާމް`. 

ގެ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއީުދުކރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. އަދި (ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނގެ ގާނޫނު)

ށް ޝުކުރުވެސް ދަންަނވަން. އާދެ! ޢާޡިމަ ޢަލީިރ މެންބަރު އިެދްއވި ކަމަށް ަޓކައި ިއއްޒަތްތެްއވަމި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅު
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 ،އެކީގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ބޭނުން މަށް ވުމާފަހު ދުވަސް ކަ މިއަދަކީ އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއްކާނެ އެންމެ

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާ ދިވެހި އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް، ޚާއްަޞކޮށް އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރެގ 

ަކއި ޓަމަށްގައި ެދްއވި ކަ 2014ތުންނަށް ފޮނުވަން. ހަަމއެާއއެީކގަިއ މި މަޖިލީހުގައި ިޚދުމަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އްޔިރަ

ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި  އެީކގަިއ ޝުުކރު މާރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް އިްޚލާޞްތެރިކައެންމެަހއި އަޅުގަނޑުެގ ދާއިާރގެ 

މު އިޞްލާޙެއް. އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ އްޤީޤަތުަގއި ވަަރށް މުހިޙަކީ މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަ .ރައީސް

ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެެވނީ.  ފައިއްތައް ެވގެންދިަޔ ގޮތަށް ބަލާމުހިންމު ބޭނުމަކީ މަޒީގަިއ ކަންތަ

މީހުން  އެ ،ނަމަވެސްން ނގަޅު މީހުކުރާ މީހުންނަކީ ކިތަންމެ ރަވިޔަސް އަދި ކޮިމޝަންތަކުަގއި މަސައްކަތް ގޮތެއް ކޮންމެ

އަދާކުރަންޖެހެނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން. ޖެހޭ ހިފަހައްޓަން. އެްނމެ ބޮޑު ބަެއއް މަސައްކަތްކުރުުމގެ ރޫހާިއ ވިްނދު އެބަ

، ޤަތުގައި. ސަބަަބކަށް ވަނީޤީ ޙަކޮމިޝަންތަކުގައި ތިްއބެވި ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ވަރަްށ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެްއަގއި މިހާރު 

އި. އޮތީ ަވކި ބަެއއްގެ އަުތގަ ނޫނީ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ މި ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މެޖޯރިޓީ  19ސޮރީ.  2019

މުން ދުރުކުރުމުގެ ޤާބޭފުޅުން މަ އެ ްއޔާބޭފުޅުން ޭބނުންހާ ގޮތަކަށް ކަންތައްަތއް ނުނިމޭ ކަމަށް ވެއްޖެ އެ ،އެހެންކަމުން

 ން ބޭފުޅުން ބިރު އެ ،ފާނެކަމުގެ ތުހުމަތުތަެކއް ުކރެވޭތީއިތަްއ، ނޫނިްއޔާ އަދި ެއހެންވެސް ކަންތައްަތކެްއ ހިނގަ ކަންތައް

ައޅުގަނުޑގެ އުންމީދަކީ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އެކަހަލަ ކަމެއް ނުވުން. އެއީ ރަްއޔިތުންެގ  ،ވެސްއެ ތިބީ. އެހެންނަމަ

ކޮމިޝަނުތަުކގައި ތިބި  އްޔާކުރާ ބައެއް ކަމަށް ވެއްޖެ ގައި މަަސްއކަތްއެކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ޒިންމާދާރުކަމާ

ަކކަށް ތަރުހީބުދޭންޖެހޭނެ. އަދި ރަނގަޅު ނޫން ކަންތައްތަކަްށ ރަނގަޅަށް ކުރާ ކަންަތއްތަ ؛ކުރާ ކަންތައްތައްމެންބަރުން 

ބޭފުޅުންގެ ވާޖިބު  ނޫނީ އެ ،ގުިޅގެން ވެސް  ތަކާކުރާ ރަނގަޅު ކަންތައް ،ޖަވާބުދާރީކުރުވަންޖެހޭނެ. އެެހންނަމަވެސް

ކަންތައްތަކެއް ދާ   ރަނގަޅަށްެއއީ އެންމެ އްޔާމު ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ހާލަތެއް ޖެހިއްޖެޤާމަ ގެބޭފުޅުން  އަދާކުރާ ގޮތަކުން އެ

ޑުމެންނަކީ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނމީދުކުރަންއްއަޅުގަނޑު އު ކަމަށް ނުވާނެ ކަންނޫން. އެހެންވީމާ، މިކަން

 ،ކަމަކީ  ، އިންސާނުންނަށް ކަންތައްތަެކްއ ދިމާވާނެ. އެންމެ ބޮޑަށް ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލާވެއިންސާނުން ކަމަށް ވާތީ 

ރަްއޔިތުން  ކަމަށް ދުވަުހގެ ތެޭރގައި ކޮމިޝަނުތަުކެގ މަސައްކަތް އެންމެ ރަނަގޅަށް ނުދާއަހަރުފަސް ޔަ ވޭތުވެދި 

ރު ހުރި ކަންތައްތަކުްނ ސަބަބަކަށް ވަީނ އޭ ކުރަން.ަގބޫލުޤީޤަތެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ޙަދެކުން. ެއއީ ހަމަ ދެކޭ

ެވސް އަދި ބޭރުން ވެްސ ކަްނތައްތަކެްއ ރަނަގޅަށް ނުދާތީ  ތެރެއިން ހުގެމަޖިލީކުރެޭވތީ. ބިރުވެރިކަމެްއ އިހުސާސް 

ތާނގައި ައޅުގަނޑުމެންެގ  މީދަކީ ކުިރއަށް އޮތް އްޑުގެ އު. އަުޅގަނއެކަން ދިޔަކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަނީއެހެން 

ވިަޔސް ގޮތެއް އުމަށް އަދަްށވުރެ ފެހި މާދަމާއެއް މިންވަުރކުރެްއވުން. އަުޅގަނުޑގެ ދުޢާައކީ ެވސް ެއއީ. ކޮންމެ ޤަ

ގެ ވާހަަކ އަުޅގަނޑު  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބަރަކާތްެލއްވުން އެދެމުންهللا އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ ަމސައްކަުތގަިއ 

 ން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އިލާނަނިންމަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ފަހު ދުވަސް ކަމަށް ވެފައި ލީހުގެ މި ދައުރުގެ އެންމެރައްޔިތުންގެ ަމޖިމެންބަރު. މިއަދަކީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ދިާމވެދާނެ އެީކގައި  ވާތީއާފަހު ދުވަސް ކަމަށް  އަދި އަުޅގަނޑު ވެސް ރިާޔަސތުގައި އިނދެގެން ވާހަކަދަްއާކނެ އެންމެ

ޔާ ނަންބަރުންގެ އިޒުއިއްޒަްތތެރި މެ ޓަކައި ައޅުގަނޑު އެްއޗެއް ދަންނަވާލަންޖެހިއްޖެމައްސަލައަކުން ސަލާމަތްވުމަށް 

، ދަނީ ޕާޓީތަކަށް ބަހާލައިގެން އެީކގައި. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަެދއްކުުމގެ އުޫސލުތައް ކަނޑައެިޅގެން މި

ވަގުތު އޮތް ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ލިސްޓުަގއި ައޅުގަނޑުެގ  ފުރުޞަތުދީގެން. އަޅުގަނޑު އަުތގައި މިއަުދ، މި ޕާޓީތަކަށް

ން ކެނޑެން ސިޓީލާފައި އޮތް މީހެއް. މިަދންނަވާލަނީ އަުޅގަނޑަީކ ެވސް ޕީ.ޕީ.އެމު އެަބ ޮއވޭ. ނަންވެސް

ދުވަހު އުފެދިގެންދިޔަ ޕީ.އެން.ީސގެ އިްއޒަތްތެރި ނައިބު ރައީސުްނތަކެްއގެ ލިސްޓު ވެސް އެބަ ހަމައެއާެއކީަގއި އިހަށް

 މި ކަމަށް ގެ ީލޑަރުޕީ.އެމްެގ ޕީ.ޖީ ގްރޫޕުހަމަ އަދިވެސް ޕީ.އޮވޭ އަުޅގަނޑު އަުތގައި. ެއހެންވީމާ، ފަހަރެއްަގއި 

ބޭފުާޅގެ އިންްސޓްރަކްޝަން ައޅުގަނޑުމެން  . އެޙުސައިްނމަނިކު ނިހާން އަޙްމަދުިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު  ،އޮންނަނީ

ސަލައަކަްށ ޓަަކއި ުގޅިގެން ފަހަރެްއގަިއ ނިކުމެދާނެ މައް ޖެހޭ. މިކަމާކުރަން އެބަގަބޫލު ގައި އިންނައިރު މިތަނު

 ސްއިލެކްޝަން ،ވަގުތު ހަަމ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިތަނުގައި އިނެދގެން ދަންނަާވލަން އޮތީ އަޅުގަނޑު މި

ކޮމިޝަނަްށ ސް ކޮމިޝަނަށާއި އަދި ޕާޓީތައް ިހންގަވާ ބޭފުޅުންނަށް. ޕާޓީތަކުްނ ބަދަލުވެވަަޑިއގަންނަވާ އަދި އިލެކްޝަން

. ހަރޭމަލުކުރެއްވުުމގައި ތަންޮކޅެއް ައވަްސ އުސޫލެއް ގެްނގުޅުްއވަޢަގޮތުން  ބެހޭ ފުޅުންނާބިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭ ލިސްޓު ލި

އެހެންނޫނިއްޔާ އެހެން މުއަްއސަސާތަކުން ކުރާ ކަންތައްަތކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މުއައްަސސާގެ މި ގޮނީޑގަިއ 

 ސްއިލެްކޝަން ،ީސ ޕާޓީތަކާއިތެޭރގައި ިސޔާއިންނަ މީހަކަށް ބައެއް ފަހަރު ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތައް އެބަވޭ. މީގެ

ގޮތަށް މި ވާހަކަ މިދަންނަވާލީ. އެއީ  ކޮމިޝަނާއި އަދި އަުޅގަނުޑމެން ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިްނ ވެސް ހިމެނޭ

ން ކެނޑެންެވގެްނ ޕީ.ޕީ.އެމު . އަޅުގަނޑުދަންނަވާލަފާނަން ހަމަ އަުޅގަނޑު އަިމއްލައަށް ނގިގެންއަޅުގަނޑަށް އެ

ވޭ. ދެން އެހެންވީމާ،  ވެއްޖެ. އެއްެވސް ކަހަލަ ޚަބަރެއް ނުވެސް ވަރު ފަސް މަހެއްހަތަރުރު ސިޓީލާފައި އޮންނަތާ މިހާ

ތަނުގައި. ވާހަކަދަްއކަން ތެދުވާއިރަށް މި ވާހަކަ އެަބާއދޭ. ދެން ތަންކޮޅެއް ވާހަަކ  ންނަނީ މިއަޅުގަނޑުެގ ނަންވެސް އޮ

އަރުވަނީ. ދެން އެހެންވީމާ،  ުޅގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މިއަ  ،އިފަލާއިގުވެދާނެތީ ައވަހަށް ކުރީ ބައިަގއި ނިންމަދި

ދާ ގޮތަށް، ޕީ.ޖީ ލީޑަރުެގ ގެންމަލުކުރަމުންޢަެއކީަގއި ކުިރންވެސް ހަމަ ނަޔާ އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންގެ ިއޒު

ންބަރުންނަށް. ގެންާދނެ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެރިއަށް ެއއްގޮތަްށ އަުޅގަނޑު ކު އިންސްޓްރަކްޝަނާ

 ށް.ފަލާޙަ މުޙައްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނުއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު
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 ޢާޡިމް  ޢަލީ  މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ގާނޫނަްށ ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  2006/6 ގާނޫނު ނަންބަރު ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ރަކަށް ވަތޭރަ  ، ވޭުތވެދިޔައިގޮތަށް ަބލަ ދިޔައިވަސްަތކުަގިއ ކަން ހިނގަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ވޭުތވެދިޔަ ދުވަންދަންނަ

، ެއ އިބަލަކަންކަން ދިމާވެފައި ހުރި ގޮތަށް ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ާރްއޖޭގައި އުފެދުނު ކޮމިޝަންަތކަށް އަހަރު

 އިޓްސް ގާނޫނާ ، ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ހިއުމަން ރައިގޮތަށް ބަލަގޮތް މަލުކޮށްފައި ހުރި ޢަން ތަކުކޮމިޝަން

ދުވަހުެގ އަހަރު ފަސްމައަށް ތާއީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ވޭތުވެދިޔަ އަުޅގަނޑު ހަމަ ފުރިހަ ށްއިޞްލާޙަބެހޭ 

އިންސާނީ ކަރާމާތަށް ގެއްލުން ލިބޭ ފަދަ ވަރަްށ  ،ތެރޭގައި މި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އިންސާނީ ަޙއްޤުަތކާއި

މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  .ހުރި. ޚާއްޞަކޮްށ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަންއެބަ އްސަގޮ ހިނގަމުން މަލުޢަގުނަ ގިނަ

ކަނބަލެއްގެ މޫނަށް ކޯ ދޮެވެގންދިޔަ މައްސަލަ އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އެއީ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް 

ރާއްޖޭގެ  ،މިކަހަލަ ކަންކަން ނުބެލި. މަލެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަންޢަގޮތަށް ކުރެިވގެންިދޔަ  ހުތުރުވާ

ތިއްެބވި ބޭބޭފުޅުންނަށް  އިއެ ކޮމިޝަންގަ އި،ކީއްެވގެންތޯ ބަލައެ ކަންކަން ނުބެލި ދިޔައީ  ޔައިމާދި ކޮމިޝަންތަކުން

ނޫނިްއޔާ ެއކަން ކުރެިވގެންދާނެ ގޮތެްއ  ދަބެއްއައެކަން ނުބެލުމުގެ ސަބަބުްނ އެ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ 

 އި އެ ކޮމިޝަންގަ ،ންކަން ނުބެލޭ ކަމަށް ވަންޏާބޫލުކުރަނީ. އެ ކަގައަޅުގަނޑު  ކަމަށް ކަނޑައެިޅގެންދާންޖެހޭނެ

ުޅގަނުޑ ދެކެން. ކަްނ އަކޮމިޝަންެގ ގާނޫުނަގއި އޮތުން ެއއީ ރަނގަޅު ކަމެއް  ތައްތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުްނ ަވކިވާެނ ގޮތް

ބޭބޭފުޅުންެގ  އެ ،ރާއްޖޭގައި އުފެދިފަިއވާ ކޮމިޝަންތަުކގައި ިތއްބަވާ ބޭބޭފުޅުން .އަދި ޚާއްޞަކޮށް ދަންަނވާލަން ބޭނުން

ކަނަޑއެޅޭ ގޮެތްއގެ  ،އި އެ ބޭބޭފުޅުންގެ ައނބި އަނބިކަނބަލުންގެ މާލީ ބަޔާންއެ ބޭފުޅުންގެ ދަރީންނާ ،މާލީ ބަޔާނާއި

ދިއުން ެއއީ ލިބިގެން ެއ އެްއޗެހިގާނޫނުން ކަނަޑއެޭޅ ގޮތެްއގެ މަތީން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  ،މަތީން

އަުޅގަނުޑ ކަމަށް  ނގެންޖެހޭނެނަށް އެރައްޔިތުންންއެ ަކންކަން ބޫލުކުރަން. ގައަޅުގަނޑު  އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް

ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި މި އުފެދުނު ކޮމިޝަންތަކުން އެކަީށގެންވާ ވަރަްށ އަހަރު ތޭރަ ބޫލުކުރަނީ. ެއއީ ވޭތުވެދިޔަ ގަ

މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ  ،ބޫލުކުރަނީގައަުޅގަނޑު ބޫލުކުރަނީ. ގަމަސައްކަތްކޮށްަފއި ނެތް ކަަމށް އަުޅގަނޑު 

ވަަނ އަށާރައި އިންސާނީ ކަާރމާތަށް ގެއްލުން ލިބޭ ފަދަ ެއންމެ ބޮޑު ހުތުރު ޢަމަލެއް ހިނގަމުންދިޔައީ މި މަޖިލީހެއްގަ

 ،ނަވާނެހަމަ ކަނޑަެއޅިެގން އެނިގވަަޑިއގަން އްޒަތްެތރި ރައީސަށްއި  ދިޔަ ގޮތް. އިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ކަްނހިނގަ

މި ރައްޔިތުންފެގ މަޖިލީހަށް ކަމެއް ކުރުމަށް  ،ގޮތާއި ދިޔަމެންބަރަކަށް ވެގެން ބާރަ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

 ރުިމއަދުގެ ފޮރިްނގ މިނިސްޓަ ގޮތަށް އަދި ވަީނމަ މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިމެނޭ ށްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަ

 ނގައިގެންދިަޔއިރުޚިލާފަށް މި މަޖިލީހަށް ވަންކަމަށް. އެ ކަންކަން ހި ޔައީ ގާނޫނާގޮތަށް ދަޢުވާކުރެިވގެްނދި ހިމެނޭ

ވެސް މި ރާއްޭޖގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ެއއްވެސް ބަެހއް ނުބުނެ މަޑުން ތިބިކަން އަޅުގަނޑުމެްނ 

ޚާއްަޞކޮށް ޖަލުަގއި  ،ތެޭރގައި  ދުވަުހގެއަހަރުފަސް  އެންމެނަށް އެބަ އިނގޭ. ާރްއޖޭގެ ޖަލުތަކުަގއި މި ވޭތުވެިދޔަ
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އޮތް. އެ ކަމަށް ވެސް ޮގސްފަިއ އެބަދުއްތުރާތަާކއި ވަރަށް ިގނަ އަނިޔާތަްއ ެވގެންގައިދީންނަށް ވަރަށް ގިނަ އުނދަގޫ 

އިުރގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އެބަޮއތް. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ސް ވީއޮތް ހުރިހާ ދުވަ ބަހެއް ނުބުނެ މި

ްއޒަތްެތރި ރައީސް، ކުރިއަށް އޮީތ އިރަނީ. ބޫލުކުގައެޅޭނެ ގޮެތއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފިޔަވަޅު  އިބަލަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް. އަޅުގަނޑުެގ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ 

ްނެގ ތުަގއި ރަްއދުކުރަން. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް ަރއްޔިތުއާއި، ެހޔޮ ދުޢާ އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތަހުނިޔާ

ތިކަން ލިބޭ ފަދަ ބިލުތަކެއް ގަ ފާވަނަ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އުފާއި، ނަވާރަމަޖިލީހުގަ

ކުެރްއވިްއޔާ ައޅުގަނޑުމެން ދެން ފާސްކުރެިވގެންދާނެކަމުގެ އުްއމީދުގައި އަުޅގަނޑު އަޅުގަނޑު ަވކިވެލާނަން. އިރާދަ

އުފާެވރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮތުަގއި  ތި ބޭފުޅުންނަށް  ިއ،ޖިލީހުގަވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަނަވާރަ ލުވާނީ ބައްދަ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް. ހަދައިދިނުމަށް.

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ބަުހސްގަިއ ބަިއވެރިާވކަށް ނޫން ؛ުޅގަނޑު ހިމެނޭ ގޮަތށް އެްއޗެއް ވިދާުޅވީމާއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އައި ޝުކުރިއްާޔ 

އެހެންނަމަވެސް، މި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި ހިނގާ ކަްނކަން ކޮމިޓީތަކުން ބެލުމަށްފަހުގައި އެ ކޮމިޓީަތކުން އެިކއެކި 

 ކަމަށްކަންލަތުެގ ބަެއއް މުއައްސަސާަތކުން ގުިޅގެން ަދއު ގަިއ ހިނގާ ކަންކަމާ ތަނު މި .ކޮމިޝަންތަކަށް ހުށަހަޅަނީ

ތަނުގައި ސަލާމަތީ ކަންކަން ހަވާލުކޮށްފައި ތިބި މީހުން.  އަޅުގަނޑުމެން މި ،ގޮތަކަށް ޮއންނަނީ ހަމައެކަނި ވަދެވޭ

ޔަކު ތަނަށް ފާރުމަތިން ބަ ތްތަކުން މިއެހެންވީމާ، މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާ

ޢަމަލުކުރުމަީކ އެއީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން  ވާ ގޮތަށްކުރަންޢަމަލު އަދި ޓިނު ނަަގއިެގން ވަނަސް އެ މީހުން  ،ވަނަސް

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި ،އެއާެއީކގައި ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވާލަން. ހަމައިހިންގާ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި 

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި ގޮނޑީގައި  18މި  ،ތުންގެ މަޖިލީހުގައިންދެވިއިުރަގިއ ރައްޔިދެސާސްތައް އިހު

ބެހެއްޓުން އްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ކުރެއްވި ކަންަތއްތައް ެވސް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއި އިންދާ އަޅުގަނޑަށް ތިޔަ 

ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ  19 އިތު ޫދޮކށްލަފަސަގާ އެ  ؛ފިލި ހިަފއިެގން އައުމާތާޅަ މާއި، ވަށަިއގެންފުމު ރަނގަޅު. ކަށިގަނޑު 

ދެން ވަޑަިއގަްނނަވާ ބޭފުޅަކަށް ވެސް ވަރަށް  ،އިންނަ މަޖިލީހަކީ ޒިންމާދާރު ތަނެއް ކަމުގައި ހެއްެދވުމަކީ ރިޔާސަުތގައި 

ން ަވރަށް ބޭނުންވޭ. އަުޅގަނުޑގެ ައޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަ ށްފަސޭހަވާނެ ކަމެއް ކަމަ

ަވނަ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި އެންމެ ނިކަމެތި އަނިޔާ މި ގޮނީޑގަިއ އިނދެގެން ލިބުނު އެަކކަށް  15އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަ

ގޮތުަގއި މި  ބޫލުކުރާގައެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު  .ވާނެ އަުޅގަނޑު ވެސް. ވަކި ބަޔަކަށް އަުޅގަނޑު ކިާޔކަށް ނެތިން

އިމު ވެްސ ގަހަމަ  އިހުސާސްކޮްށގެްނ މިތާ؛ ށްހުރިހާ ކަމެއް ދިމާާވނެ. އެކަމަ ށްމީހަކަޖިލީހުގެ މި ތަނުގައި އިންނަ މަ
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މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެ ކަމެއް ުކރިޔަސް  ،ވަރަކަށް ތާޅަފިލި ފުމުނަސް އަޅުގަނޑު އޮންނާނެ ކިތަންމެ

 އަުޅގަނޑު ދެން އަންނަ ރައީސަކަށް ވެސް . އަދިވެސްެއއްގޮތަށް ކަންކަން ގެްނގޮސްފަ  އުސޫލުތަކާ .ތަންފީޒުކޮށްފަ

ކަމަކަށް ހުރިހާ  އިހާރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މި ގޮނޑީގައި އިނެދގެން މެންބަރުން ޖަހަ ،ދަންނަވާލަން އޮތީ

ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަަކއަކީ. ެއއަށްފަހު  ހަމަ ައޅުގަނޑުެއއީ ޗޭ. އްޓަ އްާވއިދު ނަގަހަމަޖިލީހުގެ ގަ އިދޫނުކުރައްވަ 

މިހާހިސާބުން . ށްއިސްމާޢީލަ މުޙައްމަދު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ ،އަރުވަނީޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަ

ން. ހުރިހާ ނަފުރުޞަތު އަރުވާއަުޅގަނޑު ގަންަނވާތީ އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ ރިޔާަސތަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަަޑއި

. އަޅުގަނުޑ މިހިސާބުން ވަކިވެލާ ާވހަކަ ލަންކުރު ދަންނަވާރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުްއޒަތްތެރި މެންބައި

 އިސްމާޢީލް  މުޙައްމަދު މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ އާދެ! `. )ވަގުތުޮކޅަކަށްަފހު( ދަންނަވާލަން. 

 !ވާދެއް ގެްނގޮސްވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެ އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ގާނޫނަށް މި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނުޑ  ކޮމިޝަންގެ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހިއުމަން ރައިޓްސްއިޝުކުރިއްޔާ 

ނީ މިނިވަްނ އުޅެ ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙައްޤީޤަތަކީ މިއަދު މިގަ ،ްއޒަތްތެރި ރަީއސްއި ާތއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްވެސް 

ގާނޫނުތަެކއް ނެތިގެނެއް ނޫން. ގާނޫނު ކިތަންމެވަރަކަށް ވެސް ހެދިދާނެ.  މުއައްސަސާަތއް ހިންގުމަށް ވެސް

ވާން. ސަާސތަކަށް ޢައްޔަންކުެރވޭ މީހުން ވެސް އެބަޖެހޭ ހަރުދަނާމުއައް މި މުއައްަސސާތައް ހިންގުމަށް ސް،އެހެންނަމަވެ

ވަުރގެ ބާރު ހުރި ަބޔަކަށް ތަންފީޒުކުެރވޭ އެ މީހުންނަކީ ވެްސ ނަޒާހާތްެތރި ބަޔަކަށް އެބަ ވާންޖެހޭ. ެއ މީހުންގެ ގާނޫނު

ދިަޔީއ  ފާހަގަކުރެްއވިހެން ފެނިގެން މި ވެސް އެބަ ވާންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއކިއެިކ މެންބަރުން

ވެްސ ެއއް  ،ނަަގއިގެްނ އެްއވެސް ަބޔަކު ަނގަ ވާހަކައްގެ ައހަރެ ފަސް މިދިޔަ ،ވެސް  ކުރީްއސުރެ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މާ

ްއ ތަނުގާނޫ ،ދިޔައީ ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ކަމެްއ ނެތް. މާ ކުރީއްސުރެ ވާނެމެންބަރަކު ދައްކަ

ކަމަށް ނުކުޅެދިގެންިދޔަ މަންޒަރުތައް. އެހެންނަމަވެްސ، އެހުރި މުއައްަސސާތަކުަގއި ތިއްެބވި ވެރިން  ތަންފީޒުކުރަން

ރަނގަުޅވެގެންދާެނ  ،ިސޔާސަުތގެ ތެރޭގައި މި ކަންކަން ވަރަށް ހަރުދަނާވެގެން ބޫުލކުރަނީ މި ސަރުކާރުގެގައަޅުގަނޑު 

ދަްއކަން ލިބޭ ފުރުޞަތުކަމުގައި ވާހަކަ ފަހު އެންމެ އިއަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ މަޖިލީހުގަ .ްއޒަތްތެރި ރައީސް އިކަމަށް. 

ލޮބުވެތި  އިއެންމެހަ ހޯރަފުށީގެ ލިގަމު،ތުރާކުނު، އު ؛ވާތީވެ ައޅުގަނޑުގެ ދާއިާރެގ ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް

 މަޖިލިސް ތެރެއިން ތުންގެ ބަސް ަވނަ އަހަރުގެ ރައްޔި 2014ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާއެކު 

 އަާދކުރަން. ޝުކުރު ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ފޯުރކޮށްދިނުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރަކމާއެކު

 އި ެދއްިވ އެންމެހަވަނަ މަޖިލީހަށް އަުޅގަނޑު ގެނައުމަށްަޓކަިއ އަުޅަގނޑަށް ވޯޓު 19 ވަަނ އަަހރު 2019 އެހެންމެހަމަ

އްޒަތްތެިރ އިރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުުކރު އަދާކުރަން.  އިނުެދއްވާ ެއންމެހަރައްޔިތުންނާއި ވޯޓު
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، ހޯރަފުށީެގ އުލިގަމުތުާރކުނު، ދާއިރާގެ ރުގަިއ އަޅުގަނުޑގެ އަހަރުގެ ދައު 5އަުޅގަނުޑގެ މި ނިމިދާ  .ރައީސް

ާވނީ މި ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރު  ގަނޑުމެންގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް އަޅު ރައްޔިތުން ބޭނުންވި ހުރިހާ ތަރައްޤީ އިއެންމެހަ

ރު މިހާ ؛ޓުގެޕޯރއައެދާ ޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް އެދެމުން. ރައްގެނެސް ރައްޔިތުްނނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދީފަރެއިން ތެ

ކަތް . އެ މަސައްޖެހިފަ އި ަކތް ވެސް ވާނީ ބަޖެޓުގަ ުޓގެ މަސައް ޕޯރދާ އެއަކުރެވެުމންފެށިގެން މަސައްކަތް 

ޔިތުންނަށް ރައްމި ސަރުކާރުން ކުރަނީ ގަނޑު ގަބޫލުކުރިއަށް އެބަދޭ. އަޅު ަވރަށް ބާރަށްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިހާރު 

މީރުކަން ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ ފަސޭހައިްނ އެކަުމގެ ފޮނި އި،މާެއކު ގޮސް ނިންމާލަތް ހަލުވިކަގެ މަސަްއކަޕޯރު ރއެއަ

 ށް އުމަޤަގެ ރަޙްމަތްފުޅުން މި هللا  .ލިބޭނެ ފުރުޞަތުތަކެއް އަވަަހށް ތަނަވަސްކޮށްދިނުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،ޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތައް މެދުވެިރވެ އުމުެގ ރައް ޤަ ައއި އާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަުތގެ ތެޭރގައި އުމަށް ޤަ  ،ކުރިމަތިވި

 .ގަނޑު ހަމަ އެެދން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްިދުއމަށް އަޅުއިމުވެގެންޤާ ތުލަޙަޞްއުމުގެ ހަމަޖެހުމާއި ސުލްޙަމަޤަ

 އި ތަތީެވ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ލޮުބވެތި އެންމެހަުޅަގނޑު ހަމަ ރޯދަމަސް ކުރިމަތީގައި އޮއަވެސް  ނިންމާލަމުން

އުމަށް އަބަދުވެސް ޤަމި  ،ނަށް ރޯދަމަހުގެ ތަހުނިޔާ އަދާކުރަމުންލޮބުވެތި ރައްޔިތުން އިންެމހައެދާއިާރގެ  އިތުންނާރައްޔި

ގަނުޑގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލަން. ފުރުޞަތު ކުރަމުން އަޅު އެދި ދުޢާ  އްވުންކުރެ މިންވަރުهللا ފެހި ގޮތް، ރަނގަޅު ގޮތް 

 ޢަލަިއކުމް.  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ވައްސަލާމް ދެއްވީތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިފް. ޢާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ 

 

 ދެއްެކވުން:ރިފް ވާހަކަޢާކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

(  ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުރަިއޓްސް ހިއުމަން) 2006/6ެވސް  ގަނޑު`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ައޅު

ލާޙެއް ކަމަްށ ޞްާލޙަކީ ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އި ޞްކުރަން. އެ އިދުއީާލޙަށް ތާޞްއި ވާހުށަހެޅިފައި ށް މިއަ

ންނަނީ ފެ ގަނުޑމެންނަށް ހަމަ މިއްޔާ އަޅު ވެއްޖެ ކަމަށް ށް އެކަން ދާވެސް އަުޅގަނޑު ޔަޤީންކުރަްނ. އެނޫން ގޮތަކަ

ފަހުން މިތާގައި ވަރަށް ޮބޑަށް ާޒތީ ތަޢައްޞަބުން ފުރިގެންާވ  ގެ ވެިރކަން ައއިޙްލިޞާމް މުޙައްމަދު ހީރައީސް އިބްރާ

ނީ. އެހެން ެއކަން ދަ ގަނޑުމެންނަށް ިއވެމުްނ މިކަހަލަ ވާހަކަތަެކއް ެދކެިވެގންދާ މަންޒަރު. އަދި އަުޑ އަޅު 

ކަމަށް  ކޮށްދެްއވާނެ ޙްލިމަދު ޞާމް މުޙައްއިބްރާހީ ނުދިނުމަށްޓަކަިއ ކުެރވެްނ ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ަރީއސްވިޔަ

. އެ ތަނަށް ވެއްޖެ ހުށަހެޅިފަ ވެސް މި އްދާލަތުގެ ބިލެޢަކުރަން. ެއހެން މިދަންނަވާލީ އިންތިޤާލީ މީދުއްއަޅުގަނޑު އު 

ގޮތުަގއި. ެއީއ  ކަހަލަ ރޫހެއްަގއި ހިނގާ ކަމެްއގެ ަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ވަރަށް އެހެންވެސް އަޅު  ބިލުގެ ސަބަބުން

ިއގަންނަަވްނ ބޭފުޅުން ވެރިކަމަށް ަވޑަ އެ ،ގަނޑު ގަބޫލެއް ުނކުރަން. ސަބަބަކީކަމަަކށް އަޅު ނެ ގޮތްއެކަން ވާންޖެހޭ
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ރުަގއި ހިނގާ ކަންަތއްތައް އިންސާފުެގ މަގަށް ގެންނާނެ ވާހަަކ އިންސާފުން ބޭއިުރގަިއ ކުެރްއވެވި މަސައަކަތްޕުޅު

ބޭފުޅުންނަށް ވެރިކަމަށް ވަޑއިގެންެނވުނީ. އެހެްނވީމާ،  ގެ އަީލަގިއ އެއް ކަހަަލ އެތައް ވާހަަކއެ. މިދެވިގެންވިދާޅުވަމުން 

ފައި އޮތް ސަބަބާއި ބޭނުމަްށ ށަހެޅިރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބިލު ހު ހިއުމަން، ުކރަނީމީދުއްވެސް އު ނޑުއަޅުގަ

ވެސް އެތަްނތަން ހަރުދަނާކުރުން ކަމަށް  އިލާއިރުގަ އިބަލަ އި ބޭނުމަށް ިލޔުްއވަފައި އޮތް ސަބަބާ ،ވެސް އިލާއިުރގައިބަލަ

 އިުނފޫޒުން އެއްކިާބވެ ތިއްަބވަ ،ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ ވާޖިބު އެތަންތާ ތިއްބާ ބޭފުޅުން ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އެ ވަނީ. މި

 ވާފައި މިބުގައި ލިުޔއް ސަބަށް މި ގާނޫުނތައް ބައްޓަންކޮށްދެްއވަން ކުަރއްވާ މަސަްއކަތެްއގެ ގޮުތަގއި ކުރެްއވޭނެ ގޮތަކަ

ސަބަބުން މިހާުރ  ވެްސ އެ ބިުލގެ ދިޔަސްމި ބިލު ާގނޫނަކަށް ެވގެން !މާފުކުރަްއވާތި ؛ވަނީ. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނު

ގާނޫނީ ހަމަތުގެ ބޭރުން އެްއވެސް ކަހަލަ  ،ށް އެްއވެސް ކަހަލަންބަރުންނައެތާ ވަޒީފާ އަދާކުރަްއވަން ތިއްބެވި މެ

ވެސް މާ  ގަނޑުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅު މީދުއްނޑު އުކަމަށް އަުޅގަ ނުދާނެތުރާެލއް ެވގެންދުއް ،އުނދަގުލެއް 

ކުރި ވަހު މިތާ މަސައްކަތް ދުވަރަކަށް އަހަރު  10އިތުވި ފާނޑަށް ވެސް ހަަމ ގިނަ ވާަހކަތަކެްއ ދަްއކާކަށެްއ ނޫން. އަުޅގަ

ރަުށގެ  4އިރާގެ ވަިއކަރަދޫ ދާ ؛ެއންމެ ފުރަތަމަ ދާއިރާ ވެސް އަުޅގަނުޑގެ މީހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ފުަރތަމަ

ބޭފުޅުންނަށް އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް ރައްުދކުރަން ބޭނުން. އެއީ މަކުނުދޫ، ަވއިކަރަދޫ، ނޭކުރެންދޫ، އަދި މައިވާދޫެގ 

 މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ވަަނ ދައުރަކަށް ައޅުގަނޑު ހޮިވެގން މި 2ތްތެރި ލޮބުެވތި ރައްޔިތުން. މިހާރު ރައްޔިތުން. ިއްއޒަ

ނޑު ޝުކުރު ގަރި ރަްއިޔތުންނަށް އަޅުތެކެލާ، ފިއްލަދޫ، ވަށަފަރުގެ ހުރިާހ ލޮބުވެތި ިއްއޒަތް ؛ކެލޭ ދާއިާރގައި ހިމެނޭ

އުނދަޫގ ވަރަށް ދަތި ،ގައި ގަނޑުމެންނަށް މި ކުރެވުނު މަަސއްަކތުޅުކުރަނީ އަ މީދުއްގަނޑު އު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަޅު 

ކުރީ ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގއި. ހުރިހާ ރަްއޔިތުން ކަތްނޑުމެން މަސައްދުވަހު ައޅުގައަހަރު 10އިުތވި އްަގއި ފާދުވަސްތަކެ 

ން ކުރާ މަސައްކަތް ެއއީ އަުޅގަނޑުމެ ،ސްވާހަަކއެއް ނުދަްއާކނެ. އެހެންނަމަވެ އަޅުގަނޑުމެން ދެކެ ހިތްގައިުމވެގެން އެ

އެކު މަސައްކަތް ކަމުަގިއ ބަލައިގަންނަ ދިވެހި ރައްޔިުތން ވެސް ތިބިކަން އުފަލާ ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގަިއ ކުރެވުނު ދިވެހި

ްތ ވަަނ މަޖިލީހުގައި ެވވަަޑއިގަ 17 ގެރި ރައީސް ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންތެގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އިްއޒަތްއަޅު

 76ރުގައި ތިއްެބވި އަެނއް ތާނގައި އޭ މި ،ތުން ދުށް މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ެވސް ހަމަ ވަރަށް ގާ ގަނޑުރުބާނީ އަޅުޤު

ގަނޑު ހަމަ އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެްއ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަޅު 76 އެ ވެސް އެކުަގއި.ނާ އެއީ މަނިކުފާ ؛ބޭފުޅުން

 ުއޭޅއިރު އެންމެ ހިްތގައިމު މަްނޒަރުތައް ނޫން މަްނޒަރުތައް ރައްދުކުރަން ބޭނުން. ިސޔާީސ މަސައްކަުތގެ ތެޭރގައި 

ދާ  ފާއިތުވަމުން މި .ންނަށް ފެނިފަ. ތަޅުމުން ވަނީ އަުޅގަނޑުމެ ފެނިފަށްގަނޑުމެންނަޅުމުަގއި ވަނީ ައޅުވެސް މި ތަ

 84ައޅުގަނޑާ ެއއްކޮށް ަމސައްކަތްކުެރްއވި އަެނއް  ،ެވސް މަސައްކަްތކުރެްއވި އިވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަ 18

ވަނަ ަރއްޔިތުންެގ  19ަވން ބޭނުން. އެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅުންނަށް އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް އަޅުގަނޑު ދަންނަ

ހޮވިވަަޑއިުނގެންނެވި ޭބފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ދޭްނ  ،ވި ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުންމަޖިލީހަށް ހޮވިވަޑަިއގެންނެ

ހި ރައްޔިތުްނގެ ތެރޭަގއި ދިވެ މަަސއްކަތްޕުޅު  ވިތިޔަ ބޭފުޅުން ކުރެްއވެ !ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނޭ ،އޮތް ހިތްވަރަކީ 
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ޤީންކުަރއްވާށޭ ތި ބޭފުޅުން ކުރެްއެވިވ އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތަކީ ނަމަވެސް ޔަ ތަފާތު ގޮތަކަށް ބަލައިގަެނިވެގން ދިޔަ

 ބާކީެވގެންދާނެ މަސައްަކތެއް ނޫނޭ. ތެދެއް. މިއަދު  ،މި ޤައުމުގެ ޙައްޤުަގއި ކުރެުވނު މަސައްކަތެކޭ. ެއއީ ބީެވެގން

އަުޅގަނޑު ުއއްމީދެއް  ،ޅުއަުޅގަނޑުމެންނާ ސިޔާސީ ފިކުުރގެ ގޮތުން ދެކޮ  ،ގަނޑުމެންނަށް އެހާ ހިތްަގއިމު ނޫންއަޅު

ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އެެހން ދެކޮޅުވެރިކަމެއް އޮންނާެނ ކަމަކަށް. އެހެންނަމަވެސް،  ނުކުރަން ދުވަހަކު

ތި  ،ވެސް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހެން ބޭފުޅުންނަށްއެ ސިޔާސީ ވިސްނުން އަުޅގަނޑުމެންނާ ތަފާތު

ޔަޤީންކުަރްއވާށޭ،  ،ސް ޔަށް ކޮންމެ ފަދަ އެްއޗެއް ޮކންމެ ގޮތަކަށް ވިދާުޅވި ކަމަްށ ވިއަނާ ދިމާބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެން

މެ ހިތްގައިމު ނޫން މަންޒަރުތައް އެން އިވާނީ. މިތާނގައިތި ބޭފުޅުންގެވެސް ޙައްުޤގައޭ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކޮްށފަ

 ހިރަމި ގައި ވަނަ މަޖިލީހުތާރަސަ ްތކޮށްފަވާނީ އެ ނިޔަުތގަޭއ. ެވސް އަުޅގަނޑުމެން މަަސއްކަ އިފެނިގެންދިޔަ ދުަވސްތަުކގަ

 އި ވެސް މިތާނގަ ދުވަހު ގޮނީޑގައި އަުޅގަނޑު އިންދާ އެންމެ ފުރަތަމަ ސިފައިން ވަދެ ނެރުނު މީހަކީ އަޅުގަނޑު. އެ

ތް އިޞްލާޙު އޮއި ނޫނަށް ހުށަހެޅިފަގާތަނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް، މާލިއްޔަތު  މި ، ނެރެންޖެހުނު ސަބަބަކީގަނޑުއަޅު

ރައީްސކަްނކުރެްއވެވި ބޭފުޅަކު މި ަތޅުމަށް ނުގެންވައި އެ މަސައްކަުތގައި ލަްސެވގެންދާތީ  އޭރު އިމިތާނގަ

މާލޭ  އިއޭުރގަ  ،ޖެނުނު ސަބަބަކީޑުމެން ކުރަން ައޅުގަނއަޅުގަނޑުމެން ކުރި އިހުތިާޖޖެއްގެ ތެރެއިން. އެކަން

ނެތް އެްއވެސް މައްސަަލއެްއ  އިއެ ވިޔާފާރި ކުންފުނީގަ  ؛ކުންފުންޏަކަށްއިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ބޭރުގެ ިވޔަފާރި 

ިރ ތް. އެއީ ވިޔަފާމީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ެއއްެވސް ހިތްބުރަކަމެއް ނެ ެވސް އެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ދުވަހަކު

ނެ. އެހެންނަމަވެސް، މީހުން ހިފާ އެ އިމީހުންނަށް އެންމެ ފައިދާވާ ގޮތަކަށް އަންނަ ޑީލެއްގަ  ކުންފުންޏެއް. އެ

ެއ ކުންފުންޏަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ށްއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ިތބި ބަޔަކަށް ދިވެހިންނަށް ގެއްލުންވާ ކަހަލަ ގޮތަކަ

ތިޖާޖުކޮށްގެން އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ހު ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން މިތާ އިއުޅުމުގެދޭން އުޅުނުދޮރޯށި މައި ،އެއަރޕޯޓު 

ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން  އޭރުގެ މި އިންނެވި .ނެރުނު މީހާމިތަނުން 

 ްއކަތްކުރީ. އަުޅގަނޑުމެން ދެމަސަ ންރެއްގެ ގޮތުަވއިކަރަދޫ ދާއިާރެގ މެންބަ އި، ައޅުގަނުޑ އޭރުގަ އި މަނިކާއިންޙުސަ

ވެްސ އީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވާނެ ކަންނޭނގެ. އެ  ންނަށްމީހު  އެންމެ ފުރަތަމަ ލޭއޮހޮރުނު ދެ  އިމި މަޖިލީހުގަ ،މީހުން

ންނާ ސިޔާސީ ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ަޙްއޤުގައި ކުރެވުނު ޤުރުބާނީެއްއެގ ތެރެއިން ެވގެންދިޔަ ކަެމއް. އަުޅގަނޑުމެ

 ނުވަތަ ،އަޅުގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި ދެެކވުނު އިދުވަުހ ތަފާތުކޮށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާ ން އެފިކުރުގެ ގޮތު

ވެސް އަުޅަގނޑު ހިތްބުރަކަމެއް ނެތް. އެ  އިން ބޭފުޅަކަށްކަމެއް ެއއީ. އެ  ތިޖާޖެްއގެ ތެރެއިން ވީހުކުރެވެމުންދިޔަ އި

ޔަޤީންކުރަނީ. ެއ ހެޔޮ ނިޔަތް އޮެވގެން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ބޭފުޅުންގެ ވެސް ހަމަ  ެވވީ އެކުެރއްބޭފުޅުން މަސައްކަތްޕުޅު

ކުރުމުގެ ތެރެއިން ކުރި އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަެކއްގެ ގޮތުަގިއ ހި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްވެސް ހަމަ ދިވެ ބޭފުޅުން

 . ުކރެއްެވވީ. ައޅުގަނޑުމެން ކުރީފުޅުންނަށް ކުރެއްެވވުނީމަސަްއކަތެއް އެ ބޭ ތްދުވަހު ފެނިވަަޑއިގަ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ

  ..ވެސް.
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 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ކައިިރވާތީ  ަގޑިޖެހުމާ ިއންނެވި.ެވސް އެބަ  ގެ ީލޑަރުއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތިބޭފުޅުންގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު

 . ލީދަންނަވާ

 

 ން:ވާހަކަދެއްެކވު ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް

ްސ ހަމަ ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން ވެ ލާނަން. އެހެން ބޭފުޅުންއި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ނިންމަ

ބޭނުންފުޅުވާނެ. އަޅުގަނޑު ހަމަ މި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރި ތިން ރައީެސއްެގ އަރިހުގައި ައޅުގަނޑަްށ 

މަސީޙް މުަޙއްމަދާއި އަދި هللا ޝާހިދާއި، އޮނަރަބަލް ޢަބްދުهللا ޢަބްދުރަބަލް ބިްއޖެ. އެީއ އޮނަމަސައްކަތްކުރުުމގެ އުފާ ލި

އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ޭބނުން. މަނިކުފާނުގެ ޒަޢާމަތުަގއި މި މަޖިލީހުގެ އިދާާރއަށް،  .ތްތެރި މަނިކުފާނުއިްއޒަ

ވެްސ  އިޑު ބޭނުން. އެހެން ބޭފުޅުންގެ ޒަޢާމަތުގަ އަޅުގަނ މަޖިލީހުގެ ހިންގުމަށް އައި ރަނގަޅު ބަދަލު ފާހަގަކޮށްލަން

. އެހެންނަމަވެސް، މަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެިވ އިހިތްހަމަޖެހުމުގަ އި އުފަލާއަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުީރ ހަމަ ވަރަށް

 މަޖިލީހުގެ  ،ލުހާވެސް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވާ  ފަހުން މިތަނަށް ތި ގެންނެވި ހެޔޮ ބަދަލަކުން މަނިކުފާނަށް

 ކުެރއްެވވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްއިދާރީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށާއި ހުރިހާ މިތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަވަން މަސަްއކަތްޕުޅު

ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުުރ  84ކުެރްއވެިވ މަަސއްކަތް އިއަދި ައޅުގަނޑާ ެއއްކޮށް ިމތާނގަ ،ދަންނަވަމުން ވެސް ުޝކުރު

ލު ހާއޮމާން މުސްތަޤްބަލަކަށް އެދޭ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުްނނަށް ފާގަތި އަމާންރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ދަންނަވަމުން، ދިވެހި

 .وبركاته هللا حمةالسالم عليكم وروލާނަން. އިވާހަަކކޮޅު ނިންމައަޅުގަނޑުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ހިތަދޫ އުތުރުއަރުވަނީ  ުފރުޞަތު މި ދެން އަޅުގަނޑުޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! 

 އަސްލަމަށް. މެންބަރު މުޙައްމަދު

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:އަސްލަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ހިތަދޫ އުތުރު 

ޅު ފަހު ަވގުތުކޮ  ފަހު ޖަލްސާގެ އެންމެ އެންމެވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  18 އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.السالم عليكم 

ހިއުމަން ަރއިޓްްސ  .ުމ ބިލަކަށް. ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސްއްދަނީ ވަރަށް މުހި ރަމުން މިއަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކު

ޭއގެކުީރގައި އިންސާީނ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މި  އި،ވުޖޫދަށް އައި ދުވަްސވަރާ  ،ނޫނު އުފަންވެ ގާކޮމިޝަނުގެ 

ން، އެ ޒަމާނުގެ ފަހުން އެތައް އޭގެފަހު ،ނަމަ  ހިތަށް ގެނެސްފިރާއްޖޭަގއި އޮތް ޖުމުލަ ތަޞައްވުރު އަޅުގަނޑުމެންގެ
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 އުެޅވުނު ެއކަކަށްނެތް. އެކަމުގެ މަަސއްކަުތެގ ތެރޭގައި  މެދު ޝައްެކއް  ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް މި ޤައުމަްށ އަތުެވއްޖެކަމާ

. ގެނެވުނު. ައއި ރާއްޖެއަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް މި ވާތީ އަުޅގަނޑު ފަޚުރުވެިރަވން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަރަށް

އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލަްނ  ،ުކރެއްވި އެއް ބޭފުޅެއް މަނިކުަފނަކީ ވެސް، ތިަޔއީ. ެއގޮތުންމަަސއްކަތް އެކަމުގެ ތެޭރގައި

 ވާެނ، އެހެން  މިހާރުގެ ސަރުކާރުްނ ބައެއް ބޭފުޅުން، ަބއެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަުފޅުގައި މިހެން ،ބޭނުންވޭ

ދަންނަަވއިލަން  ، އެ ވާހަކަތަކާ ގުޭޅގޮތުްނ އަޅުގަނޑުވާނެ، އެހެންވާނެ މިއަންނަ މަޖިލީހުގައި މިހެން  ،ވާނެ

މި ރާއްެޖއަށް އިންސާނީ ަޙއްޤުތަާކ  ބޭނުންވަނީ. މިހާރުގެ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

އަިދ  ކުރެްއވި ބުރަ މަސައްަކތް ފާހަގަކުރަްއވަިއ، އިެއކަމުގަ އަދި  ިއ،ގުޭޅގޮތުން ކުރަްއވާފަިއވާ ަވކާލާތުތަކާ

ނޫނު ގާފުރަތަމަ ކުރެއްވި ކަންަތއްތަުކގެ ތެރޭަގއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނގެ  ެއންމެ ންއެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރު

ކާރުން ފޮނުއްވީީތ ހަރުދަނާ ކޮިމޝަނަކަށް ހެއްދެވުމަށް މި ބިލު ސަރުއިޞްލާޙުކުަރއްަވއި، އެ ކޮމިޝަނަކީ ެއއީ 

ކާރަށް. އަުޅަގނޑު ދަންނަވައިލަން ބޭނުްނަވނީ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝުކުުރ ައދާކުރަން ސަރު

ގިނަ ޙައްޤުަތކުެގ ާވހަކަ ލިޔެިވގެންދިޔަ. ޤާނޫނުައސާސީ އިޞްލާުޙކުރެވުުނއިރު، އަދި އޭރުެގ ޑްރާފްޓިންގ  ވަރަށް

ނޫނުތަކަްށ ގާ ވާމީ ިހއުމަން ރައިޓްސްގުދިރާސާތަުކގެ އަލީަގިއ ބައިނަލްއަ  އަދި އޭރު ކުެރވުނު އި ކޮމިޓީއާ

ބޮޑު  އަުޅގަނުޑގެ ހަމަ އުފެދޭ އެންމެ، ރިޢާޔަތްކުރެިވގެން ގެނެވުނު މާއްދާތައް އަދި މިއަދާ ހަމައަށް ދާއިރު ވެސް

 އޮންނަނީ ކިހާ   ކަށަަވރުވެފައި މިމިކަންކަން ،މިއަދު މިހިސާބަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވޭިއރު ވެސް ،ކަންބޮޑުވުމަކީ 

ވިޔަްސ، އަިދ  އެއީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކަމުގައިމިންވަރަކަށްކަން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ބަލައިނުލެވޭތީ. 

ލަމެންޓްރީ ކޮމިޓީެއއް އޮންނަން އެބަޖެހޭ ހިއުމަން ރައިޓްްސ ނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ މި މަޖިލީހުގެ ވެސް ވަިކ ޕާއަޅުގަ

ށް. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ވަކި ކޮމިޓީެއއް މި މަޖިލީހުގައި އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނުޑ ކަންކަމަ

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ޮއންނަ މަޖިލީހަކަށް ހެދުމަށް.  ކީ އެފަދަ ކޮމިޓީއެއް ވަަނ މަޖިލީހަ 19ކުރާނަން މަސައްކަތް

މީހަކާ މެދު   ކިޔައިލަން ައޅުގަނުޑ ބޭނުންވޭ. އެވަނަ މާއްާދ ހަމަ 49ޤާނޫނުއަސާީސގެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރުވުމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިާވ މައްސަަލއެްއގެ ހެިކ ފޮރުވުމަށް ުނަވތަ ހެކިބަސް ދޭން ހުރި ީމހަކަށް ނުފޫޒެްއ ފޯ

ކައި ނުވަަތ ޓަކަމަށް ފާނެއިޓަކައި، ނުވަތަ ފިލަކަމަށް ޓަކަިއ ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެދާނެކަމަށް ކޮށްފާނެމަސައްކަތް

 ެއްއވެސް މީހަކާ ،ޓަަކއި މެނުވީކަމަށް ނަމަ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

 ،ހިނދު އަިދ ބަންދުން ދޫކޮށްލާ. ުނވާނޭމީހަުކ ބަންދުގަިއ ބަހައްަޓއިގެން އް ކުުރމުގެ ކުރިން އެމެދު ޝަރީޢަތުން ޙުކުމެ

ޓަަކއި ކަނަޑއަޅާ ލުން ނުވަތަ ޯކޓުން ބޭނުންވާ ގޮތެްއގެ މަތިން ކޯޓަށް ހާޒިރުވެވޭޭނކަން ކަަށވަރުކުރުމަށްސޫކަފާލާތުގެ އު

ވާުނވާ އަސާސީގައި އަުޅގަނޑުމެން ލިެޔެގން ތިބި މާއްދާއެއް. ނުހަމަ ޤާނޫއީ . މިތަކެއް ކަނޑަެއޅިދާނޭތުއެހެން ޝަރު

ކުެރވެމުންދިޔަ  ގައިއޭރު ޖަލުތެރޭ ؟އެތިބީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކިތައް މީހުންތޯ މިއަދު ވެސް ޖަލުަގއި ޖަހާފައި

އަދި  ގައިކަމާިއ، ޫނސްވެރިކަުމގެ މިނިވަންކަމެއް ނެތް ކަމާއި، ނޫހެއް  އެްއެވއުޅުމުގެ ިމނިވަންކަމެއް ނެތް ،އަނިޔާތަާކއި
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ނޑުމެން ދެއްކި ވާހަކަ. މިއަުދ އެއީ އަުޅގަ ؛ޝާއިޢުކުރާ ހިސާބުން ވެސް މީހުން ގެންގޮސް އެަތއް ދުަވހަކަށް ބަންދު

ޖެހެނީ. އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، މިފަދަ ކޮމިޝަންތައް ވާހަކަ ަދްއކަން ވެސް މި އިމިހިސާުބގަ ވެސް ހަމައަނެއްކާ 

ނޫނެްއ ގާހަރުދަނާވާން އެބަޖެހޭ. މިކަންކަން ރަނގަޅަށް ހިނގާނެ ގޮތް ހަދަން އެބަޖެހޭ. އެކަން ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި 

ގެ އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްޑު ދަންނަވާނީ  އިޚްލާޞްތެރި ސަރުކާރެއް ވެސް ޮއވެގެން. އަޅުގަނތެދުވެރި ،ނޫން

ތަން ފެންނާނެ.  ދާސަރުކާރަކީ އެފަދަ ސަރުކާެރކޭ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކަންކަން ރަނގަޅުެވގެން

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ލޭއަރުވަީނ ިވލިމާ ފުރުޞަތު މި ގަނޑު ދެން އަޅުޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އާދެ! 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުކަމަށް ވެސް ދަންނަވައިލަން ފަހުގެ  އެންމެ އާދެ! އިންމަނިކަށް. އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަމެންބަރު 

 !ދަްއކަވާފުޅުވާހަކަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިންމަނިކުޙުސަައޙްމަދު ނިހާން  މެންބަރު ދާއިރާގެވިލިމާލޭ 

الم على رسول الة والس  الص   العالمين الحمد هلل رب   .حيمحمن الر  بسم هللا الر  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާދެ! ފާއިތުވެިދޔަ ގާްތގަނޑަކަށް ދިހަވަަރކަށް އަހަުރ ރަ .وعلى آله وصحبه أجمعين هللا

އަުޅގަނޑަށް ލިބިފަިއވާ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ، ފަހުން ވިލިމާލެ ދާިއރާގެ މެންބަރެްއގެ ހައިިސއްޔަުތން  ންތަޅުމުގައި ކުރި

ދާއިރާގެ އެންމެހައި  ފުރުޞަތުގައި އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ވިލިމާފަންނު އަދި ވިލިމާލޭ

މަހުގެ  ސްކޮށްލަން ބޭނުން. އަދި ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ރަމަޟާންތި ރަްއިޔތުންނަށް އަރިއިްއޒަތްތެރި ލޮބުވެ

ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ލޮބުވެިތ ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކޮްށލުމަށް އަޅުގަނޑު ބޭނުން. 

އުމަން ރައިޓްްސ ، ހިމު ިއޞްލާޙުއް މުހިއަޅުގަނޑުމެންގެ ކުިރމަތީގައި މިވާ  .ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ށް ގެނެޭވ އިޞްލާޙަށް ާވހަކަދެއްކުމަށް ލިބިފަިއވާ ފުުރޞަތުގަިއ، އަދި ރަްއޔިތުންެގ އަ 2006/6ނޫނަށް، ގާކޮމިޝަނުގެ 

ަގިއ ތެރޭ ގެންމަދު މެންބަރުންކޮޅު ތިބިފަހުން ވާހަކަދައްކަން  ފަހު ޖަލްސާގެ އެންމެ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ އެންމެ

ކަހަލަ ވާހަަކތައް ައޅުގަނުޑ ެވސް ހަމަ  ޝުކުރު އަދާުކރަމުން ބައެއް ންކަމުެގންދިޔައަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތު ލިބި

ިމ  ގެގޮތުން. ައޅުގަނޑުމެން ބެހޭ ވަނަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމާ 17އަިދ ވޭުތވެދިަޔ  އިއްސާކޮށްލަން ބޭނުން މި ަތޅުމާހި

ގެންދެވި ބާރު ސްީޕޑު ެއއީ  ،ފަހުން ތްގަވާލުެވވަަޑއިހަ މަނިކުފާނު ރިޔާަސތާމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަްއ، ާޚއްޞަކޮށް 

ކަމެްއ ނޫން. މި  ކުރަްއވަންޖެހޭކަމީ ޝަްއކެއް އޮތްނަމޫނާއެއް ކަމަށް ބައްަލވަިއ، ދެން އޮތް މަޖިލީހުން މަސައްކަތްޕުޅު

ލަޙަތު ޞްގެ މެދުގައި އުފެދެމުންދާ މަމެންބަރުން އިމެންބަުރންނާ، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މަޝްވަރާއަށް ވަގުތުދީ
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މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ  އި،އްލުންތައް ޑިފިުއޒްކުރާނެ ޮގތްތަކެއް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަަތށް ވަަޑއިގަންަނވާނެ ބޭފުޅުންނާގެ

 އި ގަ ކަމު  ން ކުރުމަކީ ވެސް އިންސާނީ ޙައްެޤއްރަނަގޅު މިންވަރަކަށް ތަންފީުޒކުރެވޭެނ ގޮެތއްެގ މަތީ އޮތް ދެން މި

 ބަރުންވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެ 2003ބެހޭ ކޮމިޝަން،  ގެ އިންސާނީ ޙަްއޤުތަކާދަންނަވަން އަޅުގަނޑަށް ޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭ

މަހުން އެކުލަވައިެލވުނީއްުސރެ ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް، އެ ކޮމިޝަން މިނިވަން މުސްތަޤިއްލުކަމާެއުކ 

ދިޔަ މާީޒަގއި އެ ކަެމއް ނޫން. ވޭތުވެ ރަްނވެއްެޖކަމީ ޝައްެކއް އޮތްކުށް ބޫލުކޮގަކުރަންޖެހޭ ތަނެއް ކަމަށް މަސައްކަތް

ނުވަތަ ނެިތގެން ނަމަވެްސ، އެ ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަުތގެ ތެެރއިން ކަންަތއްތައް ްނ، ނޫނެްއ އޮތުގާކޮމިޝަނަށް 

ހުެގ  ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީކަމަށް ކޮންމެ ސަުރކާރެްއގެ ނުފޫޒު އެ ކޮމިޝަްނތަކުގެ މަްއޗަށް އަންނަކަން ެއއީ ނުވެހުރި

ބަރެއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ނުކުތާއެއް. މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގިއ ތަޅުން ދޫކޮށްލާފައި ދާ މެން

 ކަންެވގެންދިޔަ ގޮތުގެ ވާހަަކ ދެންމެ އަޅުގަނޑުެގ ިއްއޒަތްތެރި އަްޚ، އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަލާޙް

ުޑ ބޮ ރާއްޖޭގެ އޮތް އެންމެދިވެހިހުގައި ހިނގައިދިަޔ، އަރާ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީއަުޅގަނުޑ ހިތަށް ،ްއވިއިރުވިދާޅުވެދެ 

 ސ.އި އެފް.ޕީ.އައި.ޑީގެ ަމއްސަލަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަސައްކަތްަތއް އޭރުގަ ރަޕްޝަުނގެ މައްސަލަ ކަމުގަިއވާ އެއް ކޮ

އިންނަަވިއގެން ެއ  އި ކޮމިޓީގައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެ  މެންބަރު، މިހާރު މަރަދޫ ދާއިރާގެއަތޮޅު 

ދިޔަީއ މަގުމަތިން ޗޭނާއި ރެންޗު ބޭނުންކޮށްގެން ކަިށގަނޑު ެވގެން މަސައްކަތްޕުޅު ކުެރއްވުުމެގ ނަތީޖާއަކަށް

ގޮތުން ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ  މަލާދިނީ ކަންދިމާކުރި ހަމަލާދިނުން. އެ ހަމަ ވޯޓާ ޝަރީފުގެ ގަޔަށް  ބޭނުންކޮށްގެން

ވަރަށް ރަނގަުޅވާނެ. އިންސާނީ ޙައްޤުތަާކއި ކަރާމާތަށް އަރަިއގަެނޭވ  ގެ އަޚް ފަލާޙް ވިދާޅުވެދެްއަވއިފިއްޔާއަޅުގަނޑު

އެ ވާހަކަ ދައްކައިލުްނ  ،ތަެނއްަގއި ކިހިނެއް ހިނގަންޖެހޭ ކަމެއްތޯއާއިކޮން ،ކަރާމާތަކީ ކޮަބިއތޯއާއި ،މިންވަރާއި

އަދި  17 ވަަޑއިގެންެނވި މަންދޫބުންންެގ ފަރާތުން ތުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެންމެ ރައްޔިއަުޅގަނޑުރަނގަޅު. 

 ގެ .ޕީިއ ސާމާނަށް ގެއްލުންދިނުމުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ބޮޑު ޓްރެކް ރެކޯޑު އޮންނާނީ އެމް.ޑީޗާވަނަ މަޖިލީހުގެ ތަކެއް  18

ެގ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންަނވާ ބޭފުޅެއް ،ގެ އިތުރުންނުމުގެއްލުންދި ިއ، ސާމާނަށްޗާ ކެއްތައަތުަގއި. މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުންެގ އިއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވ  ،ބޮލަށް އަަރއިގަތުުމގެ އިތުރުން ،ފަޔަށް ، ގަޔަށް

ށް އަަރިއ ޗަކުރިމައް  ،ނެސް އަުޑަގދަކޮށްގެ މީތިތާޅަފިްއޔާއި އޭތި، ކަންފަތަށް ނުކުޅަދާނަ މިންވަރަށް ބޮޑެތި ބަރުގޮނާއި 

ަޙއްުޤ  ތަނުގައި ދެއްެކވި ތެޭރގައި އެ ވާހަކަ މިންނަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން. އޭގެހެދި މެންބަރު އިގަޔަށް ުކޅުޖަހަ

 އަުޅގަނޑު . އާދެ!އްކަން ކުަރއްވާ ބޭފުޅެގެއްިލއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ބޭފުޅާއަކީ އެންމެ ކުރިއަށް ނުުކމެވަޑަިއގެން އެ

  ނުފޫުޒގެ ވާަހކަ ތަކުގެތަުކގެ މައްޗަށް ަސރުކާރުމިނިވަން މުއައްަސސާނަމަވެސް، ބޮޑަށް ދާކަށް ނެތިން.  އެައކަށް މާ

ެވގެންދާތީވެ ހަމަ  ށްލާޙަކަޞްއެންމެ މުހިއްމު ެއއް އި  ؛ޖެހެނީ މި މުހިއްމުމި ވާހަަކ ދައްކާލަން ،ހިނދުަގއި ދެކެވޭ

 ފުގެ ވާހަކައާ ޞާކިޔާ ވާހަކަ ދަންނަަވއިލަން. ޢަދުލުއިންމަރުޙަބާ ،ލުހާކިޔާ ނިޔާހުަހމަ ތަ އަުޅގަނޑު އިޞްލާޙުތަކަށް

މެދު ޝައްކެއް ނެތް.  ންދިއުންަކމާގެފު ލިބިޞާއެުކގައި އިންސާނީ ޙައްުޤެގ އެންމެ ބޮޑު ކަރާމާތަކީ ަޢދުލުއިން
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ލީހުގަިއ ޖިވަނަ މަ 18ޚާއްަޞކޮށް  ،ޔަތްކޮށް މެން މި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާައޅުގަނޑު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މުޅި  ،ފަދަ ނުކުެރވޭތަނުގައި ކޮށްފަިއވާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ަޓކައި އަގުަމގު މި ރޫޕު ގްޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިމަންޓްރީ 

އި އްޖެއަްށ ގެެނވުުނ އެންމެ ބޮޑެތި ތަަރއްޤީަތއް ގެނެސްދިން މަޖިލީހުގަރާންޏާ ދިވެހިލަން ބަތުތާރީޚީ ނިސްބަ

 ؛ނޫނުތަަކށް އާނބަސް ބުނެފައި ހުރީގާ ފޮނުވި ތިރިކޮްށގެން ސަރުކާރުންމެން ބޯައޅުގަނޑުބައިވެިރވުމުގެ މަަސއްކަތް. 

ގެ މިނިވަންކަްނ މެންގެ އަުބރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި، ިޚޔާލުފާޅުކުރުމުއަުޅގަނޑުދި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯާނިއ އަ

ްއޒަތާިއ، ދިވެިހ އި ކަާރމާތާއި،  ަހކަދެއްކީ މެން ވާއަުޅގަނޑުރުންތަކުގެ ަމއްޗަށް ހަނިކުރަންވާ މިންވަުރގައި ަހނިކު

ވަނަ މަޖިލީހުގައި ބޮޑެތި  18ވަނަ އަދި  17ށްގެން. ކޮނާ ގެ މަްއޗަށް ބިތަކު އްޔަތްޞިރައްޔިތުންގެ އިސްލާމީ ޝަޚް 

ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މިއަދު މަޖިލީހުގެ ދާއިރާގެ  މާމިނގިލީގެ ރޭގައި މިއަދު ބޭފުުޅންގެ ތެ ވަަޑިއގެންނެވިޤުރުބާނީވެ

ކަން ސާފުކޮށް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ. ދިވެހިންގެ މިމަނިކުފާަނށް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ. އެ

 18އަދި  17ވާނީ  މެންއަުޅަގނޑުޓަަކއި ސްގަނޑަށްހިްނގެ މި ފަޚުރުެވރި ފަވެޤައުމިއްޔަާތއި، ިދވެހިންގެ ީދނާއި، ދި

މެން ައޅުގަނޑުެމންގެ މައްޗަށް އަުޅގަނޑު. މިންވަރަށް ވެފަ ވާންޖެހޭ ބާނީރުވަނަ މަޖިލީހުގައި ވެސް މި މަޖިލީހުގައި ޤު

ވިޔަްސ، ޓެގު އެޅު މެންނަށް ވަގުައޅުގަނޑު ،ކަުމަގއި ދައްކަން ތްތައްކަކީ ޯގސް މަސައްތަކަ ކުރި މަސައްކަތް

 މި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ވޭުތވެދިޔަ ެއއް އި،މި ދިވެހި ތާރީޚުގަ  ،ކުިރޔަސް ެމއްކައެހެން  ،ނުގެ ެޓގު އެުޅވިޔަސް ޝަކޮރަޕް

ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަޚުރުވެިރ  18 ބަިއވެިރވީ އުމަށް ގެެނސްދިނުމުގައިހާސް އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑެތި ތަރައްޤީ މި ޤަ

ޖޭ.ޕީގެ އެހީތެރިކަން ވެްސ  ތެރޭަގއި.ޑީ.އޭ ހިމެނޭ ޕާލިމަންޓްރީ އަދި އޭގެއެމް ،ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕަކީ ޕީ.ޕީ.އެމް

މެންގެ އޭރުެގ ކޯލިޝަން ައޅުގަނޑުފާހަަގކޮްށލަން ބޭނުން. އެީއ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންިދޔަކަން އަޅުގަނޑު

ނޫނެްއ ގާން ްއގެ މަތީތެާވ ގޮޚިލާފު މެންނަށް އިސްލާމްދީނުގެ ައސްލަކާއި އުސޫލަކާއަުޅގަނޑު ޕާޓްނަރެއް. އާދެ! 

މަަސއްކަތްތަުކގެ ގޮތުަގއި އަބުރު އެއް އެންމެ މުހިއްމު  ވިބޭނުންމެން ިމތަނުގައި ކުރަން އަޅުގަނޑުނެހެދޭނެ. 

ތެރޭަގއި ހިމެނޭ  ގެޝަރީޢާމެން ގެނައީ ެއއީ ިއސްލާމީ ޝަރީޢާގެ މަޤާސިދުއްައޅުގަނޑުނު ނޫގާކުރުުމގެ ރައްކާތެރި

ަތކުގެ ތެެރއިން އެކެްއގެ ޙައްޤު ނިމެނީ ީތވެ. ޙައްޤުވާ އިން އެންމެ މުހިއްމު އެއްބައި ކަމުގައިބައިތަކުގެ ތެރެމުހިއްމު 

މުޅި  ،ންނާއި ގެ ހައިސިއްޔަތުންބޫލުކުރުމަކީ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުގަ ންފެށޭ ހިާސބުންކަޙައްޤު އަނެކެްއގެ 

ފެންނަ ަވކި  ސަރުކާރަށް ،ކަމުަގއި އޮންނައިރުރިށް ވިސްޭނ ކަެމއް. ވެނަންމެައުޅގަނޑުއުމުގެ ހަިއސިްއޔަތުން ޤަ

ދައުުރ  3ެމން ގާތްގަނަޑކަށް އަުޅގަނޑުބަޔަށް  ދެ ،ވެރިކަމުަގއި ނެތްިއރު އަނެއްކޮޅަށް ފެންނަ ަވކި ގޮތަކާ ،ގޮތަާކއި

ޕާޓީ ލްޓިމަގައި ޖޭރާއްދިވެހިދިޔަީއ ހަމަވެގެން މި  ގޮތެއްަގއި ދެ ދައުރު ލައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ުނވަތަ ޖުމުރަ

ދަްސިވ  ،މެންނަށް ދަސްވި ހިސާާބއިއަުޅގަނޑު، ައހަރު އައުމަށްފަހުަގއި. އެހެްނވީމާވަަނ  2005ޑިމޮކްރަސީ 

ވާނަމަ އިޞްލާޙު ދެން ްށ ނަގަިއގެން ކުިރއަށްދާ ކަމަމެން މިންއަޅުގަނޑުގެ ފިލާަވޅުތަކުން މާދަމާ އްހިސާބެ

ވަުހން ފެއްޓިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުއައި ފުރަތަމަ  ނަށް އިނގޭ.މެންއަުޅގަނޑުތެއްތޯ ގޮކޮން މެން ކުރަންވީ އަޅުގަނޑު
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ފަނޑިޔާުރގެތަުކގެ ައގު ަވއްޓަިއ، ފަނޑިޔާރުގެަތއް ސުްނނާފަތިކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ހަމަ ، ފަނޑިޔާރުގެތަކަށް ވަގަށް ގޮަވއި

ޔަ ވިދި ރެނާފަތިކޮށް ގޮްއވާލަން ުއޅުމުގެ ަވއްތަރަށް ކުސުން އި،ނެއް ހުޅުޖަހަތައެްއކޮށް ބަޔަުކ އައިސް  ރޭވުންތެރިކަމާ

ތަޅުމުގައި ތިއްަބވަިއގެން  މަޖިލީހުގެ ގެންދަންނަވާީނ އެއީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަޭކ. މި ރައްޔިތު އަުޅގަނޑުކަމެއް. 

ެގ ޖޭދިވެހިާރއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުގެަތކާއި ިދވެހިރާއް ،ގެ ބާރު ކަނޑުަވއިކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ުމއައްަސސާތަ

 ނުކޮށް ތިބޭޙުކުމްއީ މައްސަލައެްއގައި ކޯޓަކުން ޤަޠްތުގެ އެްއވެސް މިންވަރަުކން މަހުތު  ،ވެރިންނަށް ވަގަށް ގޮަވއި

މެންގެ ތެރެއަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އަުޅގަނޑުއެޅުވުމަކީ ގައި ބޮެޑތި ބަދުނާމުބޮލުމީހުންގެ  ގަށް ޮގަވއި އެވަ ގައި މެދު މީހުންނާ

ގުުތގެ ބޭނުންކޮށްގެން ަރއްޔިތުންނަށް ވިސްުނވައިދިްނ މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ލިބިގެންދިޔަ ފުރިހަމަ ވަ ،ަވއިއުފަންކުރު

 .ތްތެރި ރައީސް..ނުބައި ވިސްނުންތަުކގެ ނަތީޖާއެއް. އިްއޒަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެްސ  އަދި މަނިކުފާނަށް އޮތް ވަގުތު .މެންގެ ޖަލްާސގެ ެވސް ަވގުތު ހަމަވީއަޅުގަނޑުބަރު އްޒަތްތެރި މެންއި އާދެ! 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ  12އަދި އެބަ ތިއްބެވި  ؛ވަރަށް ހިތާމަކުރަން ހުރިހާ އަުޅގަނޑު ންދިޔަީއ. ހަމަވެގެ

، . އެހެންވީމާފަދިަވޑަިއގެންއެށް ތައިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވަނީ ދެވަނަ ފުރުޞަ 2ތެެރއިްނ . އޭގެދިަވޑަިއގެންފައެ

ބަ ތިއްބެވި. ެއކަމަކު، މަޖިލީހުގެ އެްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އި  10 ތިއްެބވި ށް އެދިވަަޑއިގެންފައިތަތަމަ ފުރުޞަރަފު

ަގޑިއިރު ހަމަެވގެން އެ ދިަޔއީ.  3، މިހާރު ގަިޑއިރު ޖަލްސާއެްއަގއި ގެންދެެވނީ. އެހެންވީމާ 3ގޮތުން  ގަާވއިދު ބުނާ

މިނެޓު ލައިގެން  5، އެ . އެހެންވީމާ މެން ވަނީ އިތުަރށް ލަސްކުރެވިފައަޅުގަނޑުމިނެޓުއިުރ  5އާދެ، ކުީރގައި 

 ެލުވނީ.އިށް މި ދަންނަވަނޑައަޅުގަ

 

 ނިންމުން 

 

 ވުން:ްއކެ ސަތުން ވާހަކަދެޔާރި

ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮށްދެއްވި އިޚުލާޞްތެރި ބުރަ  ެއކުރިކަމާއާދެ! އެހެންކަމުން ވަރަށް އިޚުލާޞްތެ

ުރ ަވނަ މަޖިލީހުގައި ކޮށްދެްއވި ގިނަގުނަ މަަސއްކަތްތަކަްށ ަވރަށް ފަށްފަށުން ޝުކު 18އާދެ!  ؛މަސައްކަތަށް

އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަާރއި އަދި ފަުހން ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ޕާލިމަންޓްރީ  !ފަހުން އާދެ އެންމެ .ދަންނަވާލަން

 ެއއީ ،ތީނީރުޞަތު ދެވުށް ފުއަުޅގަނޑަދައްަކވަން ފުޅުވާހަކަ ާއދެ! މި ދެ ބޭފުޅުން ؛ގެ ީލޑަރު ނިހާންގްރޫޕު

ތަނުން  ހެންމެ މި މަޤާމުގައި އިނެދގެން މިިއގަންނަނީ. އާދެ، ހަމައެބަލަ ައޅުގަނޑުކަމަށް  އް ޤެއިއްތިފާ

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެވްސ  18ދައުރު އާދެ ނިމިގެންދަނީ. އަދި  އަހަރުގެ މި މި ،ޖަލްސާވަިކވެގެންާދއިރު މި 
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މިއީ  ނަންޏާއެެހން ގޮތަކަށް ނާ އްލައެ ސަޮގތުން ކުއްލި މައް ގަާވއިުދގައި ބުނާ އަޅުގަނޑުކަމަށް  އެންމެ ފަހު ޖަލްސާ

هللا ށްދެއްވި ޢަބްދުގެ ރައީސްކަން ކޮހުއެީކގައި މިތާނގައި މި މަޖިލީކަމަށް ވެގެންދާނީ. ހަމައެއާ  އެންމެ ފަހު ޖަލްސާ

އާދެ!  ؛ގެންދަވާވަމުން ރައްފުރިަހމަކު އްއަހަރުގެ ަދއުރެ 5ށާއި އަދި ނައިބު ރައީސްކަން ކޮށްދެްއިވ ދަމަސީޙް މުޙައްމަ

އެކު ތި ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެިރކަމާތް އްޒަންވޭރު ދާއިރާގެ އި ހެހުޅު

ތަކުގެ ލީޑަރުންނަށާއި އަދި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފަށްފަށުން ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވައިލަން. ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕު

 ،ކޮމިޓީތަުކގެ މުޤައްރިުރންނާއި ނައިބު މުޤައްރިރުން ،ންމިޓީތަކުެގ މެންބަރުކޮއަދި  ؛ޝުކުރު ދަންނަވަން އެ ބޭފުުޅން

އްމު އަޙްމަދު ޢާއްމާއި އަދި ކުީރގައި ުހންނެވި އަމީންޢާޚާއްޞަކޮށް އަމީން ؛ބޭފުޅުން މެންގެ އިދާރީ އަުޅގަނޑުއަދި 

ެގ ހައިސިއްޔަތުން ލަފާދެއްާވ  ވަކީލު ނޫނީގާމެންގެ އަޅުގަނޑުއްމަށާއި އަދި ޢާއަދި މިހާރުގެ އަމީން ،މުޙައްމަދަށާއި

ފަށްފަށުން ޝުކުުރ ެއކީަގއި  ތިރާމާހުއިމެންނަށް ދެއްވި އިޚުލާޞްތެރި ލަފާތަކަށް އަުޅގަނޑު އާދެ!  ؛ފިލްޒާއަށް

 އާދެ! ހުރިހާ ؛ކޮމިޓީަތކުގެ މަަސއްކަތްަތއް ބަލަހައްޓައިެދއްވި އެންމެހައި ޭބފުޅުންނަށް ން. އަދިވަނަދަން

ލިސް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން މަޖި ައޅުގަނޑުީކގައި އެޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! އެއާ ފަށްފަށުން ނަށް މުވަްއޒަފުން

 އަުޅގަނޑުގޮތަކަށް  ކުެރވިފަިއވާ މަސަްއކަްތ ކުރު ، އާދެ،ވަނަ މަޖިލީހުން 18އާދެ!  .ލާނަންއިދަންނަވަ  އަޅުގަނޑު

 28 ،ޮގތެއްަގއި ބަލައިާލއިރު ލަހުން މަސައްކަތްތަކަށް ޖުމުޖިލީވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަ 18! ދެތަފްސީލުކޮށްލަދޭނަން. އާ

ބިލާިއ،  174ލަ ޖުމު !ށް ނިންމަވާފައިވާ މައްސަލަތައް ދަންނަަވއިލާނަން. އާދެއަހަމަ އިން ފެށިގެން މިައދާ 2014މޭ 

ރިޔާސަތުްނ  ،އާއި މައްސަލަ 154ރާުރގެ މަސަްއކަތް ނިންމަވާފައިވޭ. އަދި ސަރުކާުރން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަ 7

 5އަދި ަދއުލަތުގެ ަމއްސަލަ ނިންމަާވފައިވޭ.  19މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ  ،މައްަސލަ 26ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ރިޕޯޓް ނިންމަވާފަިއވޭ.  151ގުޅޭ  ޓު ފާސްކުރައްވާަފއިވޭ. ައދި އެކި މައްސަލަތަކާސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެ 1ބަޖެޓާއި 

ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  18ލަ އިންސައްަތއަށް ބަލާއިުރ ސުވާލުކުަރއްވާަފއިވޭ. ޖުމު 60 ނާަވޒީރުން ،އިތުރުންމީގެ

ބޮޑު އަދަދެއް  . އާދެ، އެއީ ވަރަށްއިންަސއްތަ މަސަްއކަތް ވަނީ ނިންމަވާފަ 94ުޖމްލަ ، މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން

 ،ލާއިރު ައޅުގަނޑު ދަންަނވާލަން އޮތީ އިސް ނިންމަލިމަޖިމިައދު ބަާލއިރު. އާދެ، އެހެންނަމަވެސް،  ގެ ގޮތުންޕަސަންޓޭޖު

 ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ އީމު ބިލުތަކެްއ އެބަހުރި އަޅުގަނޑުމެންގެ އިބްތިދާއްސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ވަރަށް މުހި

ެއކީަގއި  ބިލުތަކާ  އެ، އެޖެންާޑގަިއ ވެްސ އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސްމިއަުދގެ ގައި ރުޙަލާބަހުސްެގ މަ އީ. އިބްތިދާނިމިފަ

 ގޮތުން  ސް ނިންމާލަން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ބުނާޖެހެނީ މިއަދުގެ މަޖިލި ނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުމެން މި ހުރި އެހެން

ެއްއެވސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  އްއަޅުގަނޑުމެންގެ އިތުރު މަްއސަލައެއް މިއަދުގެ މި ޖަލްސާ އިތުރުކުރާކަށެ

 ،ވާތީ  ތް. އަިދ ހަމައެހެންމެ ދައުރު އިތުުރކުރެވޭނީ ވެސް ަގވާއިދަށް ަބދަލުގެނެސްގެން ކަމަށްނެ ހުށަހަޅުއްވާފަެއއް

 މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ،އެީކގަިއ ނަމަވެސް ޔާނީ ހިތާމައެީކގަިއ ައޅުގަނޑަށް ެޖހެ ނެުތމާހިްނގާފައިވެސް  އެކަން

ދެއްވި އިޚްލާޞްތެރި ކޮށްތްތެރި މެންބަރުން އްޒަމަތީން ޢަމަލުކުރަން. އެހެންވީމާ، ތި އި އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ
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އިްޚލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަކަށް  ،ކޮށްދެްއވި ބުރަ  ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ވަނަ އަާށރައާެދ،  ؛މަސައްކަތްތަކަށް 

އި ވެސް އަބަުދވެސް ހުންނާނެ ކޮންމެ މުއައްސަާސއެްއގަ  ،ވެސް  ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ކޮންމެ ތަނެއްގައި

 މި  ،ައޅުގަނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މެދުގައި އަދި ަރއީސް ،ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް. ެއގޮތުންރަ

އަުޅގަނޑު  ،ވެސް ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭ ަކންތައްތައް ހުންނާނެކަން ަގބޫލުކުރާ ހިނދު މުގައި އިންނަ މީހަކުޤާމަ

ނަމަ ހުތުރު ތަކަށް ދަންނަވާގޮ  ހިފުމަކަށް ނުވަތަ އަދި އެހެންދަލުތައް އަޅުގަނޑުމެން ެއއީ ބަކަންަތއް ދަންނަވާނީ އެ

ވެގެންދާނީ.  ބިނާކުރަނިވި އުސޫލަކަށް ނަށްއަޅުގަނޑުމެން މޭރަނގަޅުކުރު ތަން އޮތް ބަސްތައް ނުބުނެ ކުރިއަށް

 ،ބަވާނެ ބޭފުޅުން  ިތއްްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގިއ ވެސްރަ ވަނ19ައަންނަ މީގެފަހުން ،ތަކީ ހަސޭ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ ނަ

ރަތްތައް ހާސިލުކޮށްގެން ައޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ަވޑަިއގެންނެވުން. ދެންނެވި މާޒީވެދިަޔ ދުވަްސތަކުން ލިބުނު ޢިބުމި

 މުޞްޠަފާ އާދެ، މުޙައްމަދު  ؛ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިމަރަފުށީ ވެސް،އިުރ އާދެ، މިހެން ދަންނަވާ

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ) 62013/5 ގާނޫނު ނަންބަރު ،ަގިއވާ  5.2އައިޓަމު ނަންބަރު ޖެންޑާ އެ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

. އާދެ، މަނިކުާފނު ވަނީ ގެންދަވާފަ ނައުުމގެ ބިލު އަނބުރާ އެގެށް އިޞްލާޙު ( އަބާރުަތކުެގ ާގނޫނު އިއިމްތިޔާޒުަތކާ

ނާޔަތްތަެކއް ހޯދުމުގެ ވާހަަކ އިޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރަން. ެއއީ މަވެސް އަޅުގަނޑު އިޢުލާނުކު ވާހަކަ އެއެހެންވީމާ، 

 ޖެހިވަަޑއިނުގަންނަވާއިތުރަށް ލިބިަވޑަިއަގންނަވަން ާނޔަތްތައް އިވަނީ އެ ަމނިކުފާނު މިހާރު އެ އެހެންވީމާ،  .ބިލުހުރި 

ވެްސ  އެކަން އެހެންވީމާ،  .ފައަނބުރާ ގެންގޮސް ންއްވުހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅު  ުނވަތަ އެ  އިކަމަށް ގަބޫލުފުޅުކުަރްއވަ

މިއާއެީކގައި ދެން އަުޅގަނޑު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފުރަތަމަ  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއަޅުގަނޑު  އިޢުލާނުކޮށްލަން.

ޖިލީސް ހޮވިގެން އައިްސ ވަނަ މައަށާރަ  ވަނަ އަހަރު 2014އާދެ  ؛ސްވަނަ އަހަުރގެ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލި 2014

ވޯޓު  ތިން އަޅުގަނޑަށް އި ެވސްލީހަށް ރައީސަކު ހޮވަންެވގެން ބޭއްވި ަޖލްސާގައި ިސއްރު ވޯުޓގަރައްޔިތުންގެ މަޖި

 ،މަދުވެގެން ރިޔާސަތަށް ނާދެވުނީ. އެފަހަރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ތާއީދަާށއި

އެކު ޝުުކުރ ިއޚްލާޞްތެރިކަމާވަރަށް  އަޅުގަނޑު ނުކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަށްތާއީދު ނަށާއި ތާއީދުކުރެްއވި ބޭފުޅުން

މިފަހަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  ،ެއކީަގއި ައޅުގަނުޑ ައވަްސވެަގންނަންދަންނަވާލަން. ހަމައެއާ

ޔަ ށް ައއުމަށް ައޅުގަނޑަށް މި ލިިބގެންދިކަމަުގޅިގެން މަޖިީލހުގެ ރައީސް  ކަމާ ހަވާުލވެަވޑަިއގަތުމާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަށާއި އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށާިއ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށާއި އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ  ،މަނިކުފާނަށާއި ޓަކައި އެފުރުޞަތަށް

 ޝުކުުރ އެކުެވސް އަުޅގަނޑަށް ޯވޓުދެްއވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އަދި ޕީ.ޕީއެމްގެ ތެެރއިން

އެކު ޝުކުުރ ުނދެއްވާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާަގއި އަުޅގަނޑަށް ވޯޓުހަމަ މި ޝުކުރު ،ދަންނަވަމުން

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  1989އާދެ  ؛ކުރިން އަޅުގަނޑު ސް ނިންމާލުމުގެއެީކގައި މަޖިލިމިއާދަންނަވަން. އަދި ހަމަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް  ،ވެތި ރައްޔިތުންނަށާއިބުހުރިހާ ލޮ ދެ ބުރީގެ އަޮތޅު .ެދއްވި އއި ހޮއްވަވަހަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ވަނަ އަހަރާއި އަިދ  2009 އާދެ ؛ވޭތުވެދިޔަ އަޮތޅުެގ ރައްޔިތުންނަށާއި އަދި ޭއެގފަހުން މި ެދއްވި އ.އިހޮއްަވވަ
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 އިއްވީތީ އ.ދގެ ލޮބުވެތި އެންމެހަދެ އިވެސް ައޅުގަނޑު ހޮްއަވވަ އަހަރު ެވސް އަދި މި ވަނަ އަހަރ2014ު

ބާ ޙައެކު ޝުކުާރއި މަރުއަދި އަުޅަގނޑުގެ އަޚުންާނއި އުޚުތުްނނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާރައްޔިތުންނަށް 

އުމަށް އަދި މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤަ ދިވެހިއަޅުގަނޑު އެެދނީ މި  ،އެބޭފުޅުންނަށް ރައްދުކުރަން. ހަމައެހެންމެ

އުމަށް ޤަބަރަކާތްެލއްވުން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ  ުތގައިކަތް މަސައްކުރައްވާ މިންނަ މް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެއިބްރާހީ

ެދން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން  !ނަހޫ ަވޠައާލާ މިންވަރުކުރެްއވުންޙާސުބުهللا ތި ުދވަސްތަެކއް ގަފާ ށްދުވަހެއް ދުވަހަކަ

 މަޖިލީހަށް ބޭފުޅުންނަށް މި އެ ޖިލީހަށް ތައްޔާރުެވވަަޑއިގެން ރައްޔިތުްނގެ މަވަނަ 19 ،ކުރިން އޮތީ ނިންމާލުމުގެ

އަދި މިައދު މަޖިލީހުގެ މި ދައުރު ނިމިގެން ޖަލްސާތައް ޭބއްވުުމގެ  ވެދެަވޑަިއގަތުމުގެ އިންތިޒާމުަތއް ހަމަޖެއްސުމަކީ

ވަނަ  27 ރީޢަވެވޭނީބައަުޅގަނަޑށް  ،ށް ބަރީޢަވެވޭނީއަޅުގަނޑުމެްނނަ މާއިންެއ ޒިންމާ ،ސްޔަދައުރު ނިމިގެންދިޔަ

ވަަނ 28އަންނަ މަހުގެ  މި ؛28މެއި  ،. އާދެ، މިދެންނެވީންހަމައި ހުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމާވަނަ ދުވަ  28ދުވަސް ނުވަތަ 

 ނިމުނީމާ އަުޅގަނުޑގެ ޒިންމާ ނިމިގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، އަދި އެދުވަހަށް އިއެ ޖަލްސާ ބާއްވަ ،ގޮސްހަމައަށް  ދުވަހާ

ބޭފުޅެއް ކަމެއް އަިދ ނޭނގޭ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ އަލަށް ވަޑަިއގަންނަވާ ަރީއސަކީ ކޮން ،ފަހު މިތަނަށް ވަޑަިއގަންނަވާ

އަލަށް  ،ބާ ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެހެންމެޙަމަރުއެކު ަކމާހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ،ނަމަވެސް  ތްބޭފުޅަކު ަވޑަިއގަ

 ަގއިމުދާނީ ހަމަވެގެން މެންބަރުންވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހޮވިަވޑަިއގެންނެވި އިްއޒަތްތެރި  19 ،ހޮވިވަަޑިއގެންނެވި 

 ކަމާުފވެރިސާއިން ،ށްދެއްވާ ކޮއުމަށް ފައިދާހުރި ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ޤަ ގޮތުގައި  ވެސް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ 

ނޫނުއަސާސީަގއިވާ ރޫާހއި ޤާ އި،ދަމަހައްޓަ ިއ އަމާންކަންއުމުގެ މަޞްލަޙަތާޤަފަރާތަކަށް ުނޖެހި  އެީކގައި ވަކި

ފައިދާާއިއ އެީކގައި މަަސއްަކތް ރައްޔިތުްނގެ  ކިޔަަމންތެރިކަމާ ،ެއކުަބއިގެްނ އިޚްލާޞްތެރިކަމާނޫނުއަސާސީއަށް ބޯލަޤާ

ނަގަހައްޓައިދޭެނ  އިވެރިކަން ދަމަހައްޓަރައްޔިތުްނގެ  ،ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިަކމާއިއުމުގެ ޤަ އަދި  ،ކޮށްދެއްވާނެލާބައަށް 

އަިދވެސް އެއްފަަހރު ދިވެހިރާއްޖޭެގ ލޮބުވެތި  ،ުއއްމީދުުކރާ ހާލުބޭފުޅުންތަކަކަށް ެވގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު 

ވިސްނުމާއި  ހެޔޮ ،ދުވަސްތަެކްއ މިންވަރުކުރެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމުންދުޅަހެޔޮ  ،ރައްޔިތުންނަށް ބާްއޖަވެރި އިއެންމެހަ

އެީކަގއި  ތަނަވަްސކަމާ ،ނަހޫ ވަޠައާލާ މިންވަުރކުރެްއވުން އެދިޙާސުބުهللا ސަލާމަތުން ތިބުމުގެ ހެޔޮ ނަސީބު ގަދަވެ 

السالم عليكم و .ލާނަންއިދުޢާކުރަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމަ ގޮތް ވުން އެދިދިވެހި ދައުލަތް ދެމިގެންދާނެ 

     .وبركاته هللا حمةور

 .މުނީނި ަމޖިލިސް. ينالمالع رب   هلل حمدوال
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 މާލެ،      
 

 ތައްބަދަލު އައި  ކޮމިޓީތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 

 
 
 
 

  

 ބަދަލު ގެނައި ތާރީޚު  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު  މަޑުއްވަރީ  .1

މަނިކުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ހަނިމާދޫ އަޙްމަދު
 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ 

 2019-4-24 ޖޭ.ޕީ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

ރުގެ ޒާހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނި  .2
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް 
 2019-4-24 އެމް.ޑީ.ޕީ  އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ   .3
ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މަރަދޫ هللاޢަބްދު

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އާދާކުރާ 
 މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ

 2019-4-24 އެމް.ޑީ.ޕީ 

ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު  މަޑުއްވަރީ  .4
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ބިލެތްދޫ މަނިކުގެ އަޙްމަދު

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން 

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އާދާކުރާ 
 މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ

 2019-4-24 ޖޭ.ޕީ

އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ   .5
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ 

 هللاބްދުމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަ 

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އާދާކުރާ 
 މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ

 2019-4-24 އެމް.ޑީ.ޕީ 

މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޒްހާން ފަހުމީގެ   .6
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ޢަލީ ޙުސައިން 
 2019-4-24 ޖޭ.ޕީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 

މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްގެ ބަދަލުގައި ކެލާ ދާއިރާގެ   .7
އެ ކޮމިޓީއަށް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ޢަލީ ފަޒާދު 
 24.4.2019 ޕީ.ޕީ.އެމް ޢާންމު ކޮމިޓީ 

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީގެ   .8
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ޢުމަރު ޙުސައިން 
 2019-4-24 ޖޭ.ޕީ ކޮމިޓީ ޢާންމު 

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ   .9
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 
 2019-4-24 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީގެ   .10
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ޙަސަން 
 2019-4-28 ޖޭ.ޕީ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 
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ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންގެ   .11
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ 

 މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން 
 2019-4-28 ޖޭ.ޕީ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

ގެ ގުފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫ  .12
މީދޫ ދާއިރާގެ  ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް އައްޑޫ

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 
 2019-4-28 އެމް.ޑީ.ޕީ  މު ކޮމިޓީއާއް

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު   .13
އަސްލަމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް އައްޑޫމީދޫ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ 
 ބެހޭ ކޮމިޓީ  ކަންތައްތަކާ

 2019-4-28 އެމް.ޑީ.ޕީ 
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