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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު
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 5  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2
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 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި  22އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ދުވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރު -3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2112/12/21/އޖއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުިމއްޔާ.  5އަށް  2112/11/11އިން  2112/11/12ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

 20އުމިްއޔާތައް. މި ވަަނ ޖަލްސާ އަށް ހުރި ޔަ  11ވަނަ ޖަްލސާ އިން  13ވަނަ ަދއުރުގެ  2ވަނަ އަހަރުގެ  2112އެއީ 

ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހު ވެބްސައިުޓގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަުހ އެއްވެސް މެންބަރަކު އިްޞލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ، 

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ މަިޖލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާަތކެއް ކަމަށް 

 ނިންމައިފިން.

 

 25 ޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.ރި . 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ރިޔާސަުތން އަންގާ އެްނގުން.  2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގަިއ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  2331މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -2.1

 30ގައި މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދު އެކުލަަވއިލުމަށް ހޮއްެވިވ  11311. 2މިޓީ ކޮޓަރި ަގއި މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީ، ކޮ 2331. 1ކޮޓަރި 

ގައި ސަރުކާުރގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ  11315. 3ވަގުތީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ 

. މި 3ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ަގއި އިޖްތިމާޢީ 11315. 2ަގއި އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11311. 1ކޮޓަރި 

 .1ގައި މާލިްއޔަތު ކޮިމޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  1331ރޭ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާލު. . ސު 5ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

ވަިއކަރަދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންްޑ  -5.1

 40ޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާ ކުރަްއވާ ުސވާލު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ކުރިން އިންފްރާސް

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް މަރުޙަބާދަންނަވައި 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ ވަ އިކަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަ

 ނާޡިމް ސުވާލުކުރެްއވުމަށް.

 

 45 ކަދެއްެކވުން:މް ވާހަދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު މިނިސްޓަރާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ުސވާލަކީ، ކުރިނީބގެ ބަނދަރު ަރއީސް ޔާމީންގެ 

އްގޮތަށް އަދި ކުރިނބީގެ ރަްއޔިތުން އެދޭ ގޮތަްށ ބަދަނރު ދިގުނުކުރެިވގެންުއޅެނީ ކީްއެވގެންތޯ ާއއި އަިދ ވަޢުދާ އެ 

 ނެއްލައިދޫގެ ބަނދަރު މަސަްއަކތް މަޑުޖެހިފައި ވަނީ ކީްއވެތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 50  ދެއްކެވުން:ކަ ވާހަ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

ނުޑ ދަންނަވަން! ކުރިނީބގެ ބަނދަުރ  `. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ކުރެްއވި ުސވާލުެގ ޖަވާބުަގއި އަުޅގަ

ފޫޓު ފުޅާ ބަނދަރެއްގެ  151ފޫޓު ދިގު، އަދި  311ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތް ފެށުނީ. އޭރުގައި  2111އެންމެ ފުރަތަމަ 

ފޫޓް ުފޅާ ބަނދަރެއްެގ މަސަްއކަތް  151ފޫޓް ދިގު، އަދި  211ްށ ނެއްލައިޫދގަިއ މަސައްކަތް ފެށުނު. އަދި ހަމަ އެގޮތަ

ފެށުނު. ދެ މަސައްކަތް ވެސް ފެށުނީ ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން، އޭރު އޮތް ޯވކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެާޑ 
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 55ން ީދގެން ދެ ރަށުގެ ބަނދަރުގެ ހަވާލުކޮށްގެން ކަުމގައި ދަްނނަވަން. އަދި މައިަގނޑު ތަެކތި ވޯކްސް ކޯޕަރޭޝަނު

މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ކުރިއަށް ގެންަދން އޭރު ވޯކްސް ކޯޕަރޭޝަުނން ސަބް ކޮންޓްރެކްުޓކޮށްފައި  21.2މަސައްކަތް 

ވަނީ ހެވީ ފޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކިޔާ ކުންފުންޏަކަށް. އާދެ! އެހެންނަމަވެސް ވޯްކސް ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޮޑު ހިލަ 

ގައި ދިމާވި ދަތިތަކާއި ެއކަން ހުއްޓުމަކަށް ައއުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ވަނީ އޭުރގައި މަޑުޖެހިފަ. ފޯރުކޮށްދިނުމު

ނޑަކަށް % މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފަިއވޭ. ދެން މިގޮތުން  2.2ގެ މަސައްކަްތ؛ އެއީ 21އޭރުަގއި ގާްތގަ

 60އިން މަސައްކަތް ހުއްޓާިލއިރު، ދެ ރަށުގެ ވެސް ފަުޅގަިއ ަގއި ސަްބ ކޮންޓްރެކްޓަރ؛ ހެވީ ފޯސް  2112ޖުލައި  22

ގައި ސަރުކާރުން ޯވކްސް ކޯޕަރޭޝަން އުވާލަްނ  2112ކޮންނަން ޖެހޭ ބަޔާއި ީކވޯލްެގ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިފަިއޭވ. 

އެންޑް ނިންމެވި. ނިންމަވައި، ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސަްސގެ ނަމުގައި އޮފީހެއް މިނިސްްޓރީ އޮފް ހައުސިން 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ދަށުްނ އުފެއްެދވި. މި ބަދަލާ ގުިޅގެން ހެީވ ފޯސް އިން ަސބް ކޮންޓްރެކްުޓ އުސޫލުްނ 

ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތުގެ ުނނިމި ހުރި ބައި، މިނިސްޓްރީން ޕަބްލިކު ވޯކްސް މެދުވެރިކޮށް ސީދާ ހެވީ ފޯސްއާ 

 65. އަދި ކުިރންވެސް އޮތް ގޮތަށް، ދެ ަރށުގެ މަސަްއކަތަށް ބޭނުންާވ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަްށގެންދަން އޭރު ނިންމުނު

ނޑު ތަކެތި ބަޖެޓުަގއި ހިމަނައިގެން ފާސްކޮށްެގން އެސް.ޓީ.އޯ މެދުވެރިކޮްށ ސަޕްލައިކުރުމަށް އޭރު  މައިގަ

ދިމާެވގެން ހެވީ ފޯްސ އެއްބަްސެވވުނު. ނަމަވެސް ބޮުޑ ހިލަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ވެސް ދަތިަތކަކާ ިދމާވި. 

ނަޑކަށް  ވަަރަކށް މަސްދުވަހެއްހާ ުދވަހަށް  12އަށް ެއ މަސަްއކަތް ކުެރވޭ ގޮތް ނުެވ، މަަސއްކަތް އޮީތ ގާްތގަ

މަޑުޖެހިފަ. އޮތުމަށްފަހު މި ސަރުކާރުން އިސްކަމެއް ީދގެން އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަ ތަެކތީގައި ފުލް ކޮންޓްރެކްެޓއްެގ 

 70އަދި ލޭބަރ ކޮންޓްރެކްޓެްއގެ ގޮުތގަިއ، އެހެން ރަށްރަުށގަިއ ވެސް ހަދާ ގޮތަށް ނޯމަލް  ގޮތުަގއި، މެޓިރިއަލް

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ައށް މި އަހަރު ފެބުރުއަީރގަިއ  32.3ކޮންޓްރެކްޓަކަށް އެ ޕްރޮޖެކްުޓ ދެ ރަށުަގއި ވެސް ބަދަލުކޮްށ، 

ކަތް ކުިރއަށް ގެންަދން ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަވާލުކުީރ އަޅުަގނޑުމެން ހެވީ ފޯްސއާ ހަވާލުކުރީ. މި ސަރުކާރުން ެއ މަސައް

ނޑު ސީާދ ހަމަ ޭއގަިއ ަކއުންސިލުެގ ބޭފުޅުންނާ، އަދިެވސް ދެ ރަުށގެ ވެސް  އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭުނން، އަުޅގަ

ށް، ރަްއޔިތުން ކަމުވޮށިގެްނވާ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑާ އެކި ފަހަރު ބައްދަލުކޮްށ ދެއްކެވި ވާހަކަުފޅުތަުކގެ މައްޗަށް ބިނާކޮ

 75ދެއްވި ލަފަޔާއި މަޝްވަާރއާ އެކު، ެއއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް. ެއގޮތުން ކުރިނބީގެ ބަނދަރު އޭރުަގއި ހަދަން ނިންމައި، 

ކީވޯލް ޖެހިފައި އޮތް ސައިޒަްށ ބަދަލުގެނެސް، އޭރުަގއި ބަނދަރުހަދަން ފެށިފައި އޮތީ ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން 

ނޑުމެން ަރށުގެ ރަްއޔިތުން ައޅުަގނޑު ަކއިރީަގއި އެދުނު އެންމެ ބޮޑު ފޫޓް ފުޅާމިުނގައި. އެ 151 ެހންނަމަވެސް އަުޅގަ

ފޫޓަށް ފުޅާކޮށްދިނުމަކީ ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަްށ  211އެދުމަކީ، ފުޅާކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވެއޭ. ެއގޮތުން 

ަރއީސް ކެމްޕޭނުގެ ދުވަސްވަރު ވަަޑިއގެން، އެ ބޭނުންވާ ކަންތައް ކަމުގަިއ އަޅުަގނޑު ގާތު ދެންނެވި. ައދި އެއީ 

 80ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި ކަންތަްއ ކަމުގައި ވެސް ައޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ. އެހެންކަމުން، ބަނދަރު ފުޅާކުރުމަށް 

ނޑުމެން ނަަގއި، ރަށުތެެރއަށް  ލުން ފޫުޓ ކޮނެ، ފުާޅކޮށް، އަ 511ޓަކައި މިހާރު ޖެހިފައި ހުިރ ކީވޯލް އަުޅގަ
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ކީވޯލްޖެހުމުގެ މަސަްއކަތް މިހާރު ފެށިފައި ވަނީ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ެއއީ ރައްޔިތުން އެދުނު ކަންތައް 

ފޫޓަށް ފުޅާކުރެވިފަ. އަދި ާޢއްމު  211އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްދެމުން މި ދަނީ. އެހެންކަމުން، މިހާރު ބަނދަރު އެ ވަނީ 

ނޑުެމން މިހާރު ފޫޓަށް ފުޅާވާންޖެހޭނެ.  211ގެންގުޭޅ މިންަގނޑަީކ ބަނދަރެއް ވިްއޔާ  އުސޫލުން ވެސް އަުޅގަ

 85އެހެންކަމުން، ެއގޮތަށް ކުރިނބީގެ މަސަްއކަތް މިހާރު އެބަ ކުރިއަށް ދޭ. މި މަޝްރޫޢަށް މިހާތަނަށް ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް 

ޓަށް ގެނައުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެްއ ވަނީ ކުެރވިފަ. މިހެން އޮްއާވ އަނެްއކާވެްސ ބޮޑެތި ވޭރިޭއޝަންތަކެއް މި ޕްރޮޖެކް

ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. އަދި މާލިއްޔަތު ގަާވއިދުގެ ަދށުން ވެސް އެ ފުރުޞަތު ިލބިގެނެއް ވެސް ނުދޭ. ޢާއްމު 

ގެ ލިމިޓެްއ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ގެނެވޭ ވޭރިއޭޝަަނކީ. މަދު ފަހަރެއްަގއި ޓެންޑަރ ބޯޑުން 11އުސޫލަކީ %

ތު އެބަ ދެއްވާ ވޭިރއޭޝަން އެއަށް ވުރެ އިތުރަށް ކުިރައށް ގެންދަން. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަ

 90ފޫުޓ ފުޅާކޮްށެގން މިހާރު ބަނދަރުހެދެމުން  51އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުެރޭވ ގޮތުަގއި ަރއްޔިތުން ހުށަހެިޅ ގޮތަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮތަކަށް ވާނީ، މިހާރު އެ ހެދޭ  ކުރިނބީގައި އެ ދަނީ. އެހެންަކމުން، އަޅުގަ

ބަނދަރުހަދައި ނިންމައި، އެ ބަނދަރުގެ ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ގޮތް ބަލައި، މުސްތަޤްބަލުަގިއ އެއަށް އިތުރު ފިަޔވައްެސއް 

މަސައްކަތް ިމ  ގެންނަންޖެހިއްޖެ ނަމަ ގެނެްސ، އަދި އިތުރަށް ެވސް ބަނދަރު ބޮޑުކުރުން. އާދެ! ނެއްލަިއދޫ ބަނދަރުގެ

ވަގުތަށް މަޑުޖެހިފައި ވަީނ، ނެއްލައިދޫގެ މަަސއްކަތް ފެުށނު ހިސާބުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ވެސް ބަނދަރުތެރެ 

 95ގަދަކަމުން، ބާނި ވައްދާެލއް ވެސް ބޮޑުކަމުން، މަސަްއކަްތ ހަމަ އެއްގޮތަކަްށވެސް ނުުކރެވޭ ކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ 

ރާތުން ސްޕަވައިުޒކުރަން ދާ ސްޓާފުން ވެސް ބަލައި އެަކން ޔަޤީންކޮށްދެއްވާަފއި ވާތީ. ވެސް އަދި ައޅުަގނޑުމެންގެ ފަ

ނޑުމެން މިހާރު ކޮންޓްރެކްޓަރާ މަޝްަވރާކޮށް ފުރަތަމަ މި ނިންމީ،  އެހެންކަމުން، އެކަމަށް ަޙއްެލއް ގެަނއުމަށް އަުޅގަ

ކަމުން، ބޭރު ތޮށީެގ މަސައްކަތްކުރުމަށް ަޓކަިއ ބޭރު ތޮށީގެ މަސަްއކަތްކުރަްނ އެްއގަމު ތޮށި ބަހައްޓާފަ. އެހެން

ނޑުމެންނަށް  ކޮންޓްރެކްޓަރ މިހާރު ވަނީ ޯއޑަރ ޕްލޭސްކޮށްފައި ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ. އަދި އެ ފަރާތުން އަޅުގަ

 100. އަޅުަގނުޑގެ ދީފައިވާ ޝެިޑއުލްަގއި ވާ ގޮުތން ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްހާދުަވހު ތަކެތި ގެނެވި، މަަސއްކަްތ ފެށިގެންދާނެ

އަމާޒަކީ މި އަހަރު ތެރޭގަިއ މި ދެ ރަށުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ރައްޔިތުންނަށް ދެ ބަނދަރުގެ ވެސް ފަސޭހަ 

 ލިބިގެންދިއުން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ވާހަ ރިޔާސަތުން

ނޑު މިހާުރ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. އިތުރު ުސވާލުގެ ފުުރޞަތަށް ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮ   105ޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ަވއިަކރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަށް. 

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 
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ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި ބަ ނދަރު ފުޅާކުރުން އެއީ ޕްރޮޖެްކޓުަގއި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 110އޮތް ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމާ ަހވާލުެވވަަޑިއގަތުމަށްފަހު ކުރިންބަށް ވަަޑއިގެން ަރއްޔިތުންނާ 

އްޖެ؛ ދެކެވުނު ވާހަަކއެްއގައި ެއއްަބސްެވވަަޑއިގެންފައި ވަނީ ބަނދަރު ދިގުކުރެއްވުމަށް. ދެން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެ

ރައްޔިތުން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް ފުޅާކުރުމުގެ ކަންތައް. ހަމަ އޭގެއިތުރަށް ޔާމީން އެްއބަސްވެަވޑަިއގެންފައި ވަނީ 

ނޑު ުސވާލަކީ. ދެން ފުޅާކުރުމުގެ ކަންަތއް ކުރިއަްށ އެބަ ދޭ. ރަނގަޅު. ދެްނ  ބަނދަރު ދިގުކުރެްއވުމަށް. އެީއ އަުޅގަ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި މި ވަނީ...ނެއްލައިދޫ ބަނދަރަށް ބަލަ  އިލާއިރު އަުޅގަ

 115 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅި ކަންތައް  އާދެ، އަުޅަގނޑު ދެންމެގެ ޖަވާބުަގއި ވެސް ދެންނެވި ަފދައިން، ރައްޔިތުން އަުޅގަ

ުތގައި ައޅުަގނޑުމެން އެަބ ކޮށްދެން. އަދި ޒިންމާދާރު ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ އެ ބަނދަރަށް މިހާރު މިހާ ބޮޑު އެގޮ

ޚަރަދެއް ކުެރވިފައި ވާތީ އަުޅަގނޑު ތަފްސީުލގައި ވެސް ދެްނނެވި ފަދައިން، ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރިވއްޖެ. 

 120ޫޔޒްކުެރވޭ ބެލުމަށްފަހު، ދެން އިތުރު ޚަރަދެއް ކުރަން. އެއީ ބަނދަރަކީ ވަރަށް މިހާރު މިހަދާ ބަނދަރު ނިންމައި އެ 

ނޑުމެން އެކަން ަހމަ ސަރުކާރުން ހަމަ ރައްޔިުތންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ  ބޮޑު ޚަރަދެއް ދާ ކަމަކަށް ާވތީ. އަުޅގަ

 ކަންތައްތައް ހަމަ ކޮށްދޭނަން. 

 

 ފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީ

 125 511އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މަރަދޫގެ ބަނދަރު  uޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރ

އަށް ފޫޓަށް ފުޅާކޮށް، ިދގުކުާރ ވާހަކަ އޮތީ ޚަބަރުލިބިފަ. ެއކަން ފެއްޓޭނީ ކޮން ދުވަަހކުންތޯ؟ މަރަދޫ އަކީ މަސްވެިރ 

ރަްށ ބޮޑަްށ ރައްޔިތުންނަށް ދަިތވޭ. ަސރުކާރުން ެވވަަޑިއގެންފައިާވ ވަޢުދެކޭ އެީއ ފުޅާކުރުމާިއ ރަށަކަށް ވާީތ ވަ

 ބޮޑުކުރުން. 

 

 130 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ރިޔާސަތުން

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން. މިއަދުގެ ސުވާުލގެ މައުޟޫޢަކީ ކުރިނބީގެ ބަނދަރާއި ނެއްލައިދޫގެ ބަނދަރު.  މިއަދު އަޅުގަ

 ަވޒީރު ޖަވާބުދެްއވުމުަގއި ސުވާުލގެ މައުޟޫޢާ ގުޭޅގޮތުން ޖަވާބުދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި 

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން
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 135މި އަހަރު އެ މަސައްކަތްކުރުމަކީ  މަރަދޫގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައިނެތުމުން،

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު އޮތް ކަމެއް ކަމަކަށް ނުދެކެން. އެހެންނަމަވެސް ކުރިއަށް ޮއތް އަހަރެއްަގއި ބަނދަރުެގ 

ނޑުމެން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންދާނަން.   މަސައްކަތް ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިެގން އަތުވެއްޖެ ނަމަ، އަުޅގަ

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއި

 140ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް މަރުޙަބާ ވެސް ދަންނަވަން. އެއާެއކު ދަންނަވަން ނިލަންދޫ 

ނޑު ހަ 2113ބަނދަރަކީ ހަމަ ހަދައި ނިމުނު ތަނުން ހަލާކުވަމުންދިޔަ ބަނދަރެއް. ެއއީ  ނދާންވަީނ ވަނަ އަަހރޭ އަުޅގަ

ހަދައި ނިމިފައި ވަނީ. އެހެްނީވމާ، ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. އަދި އޭެގއިތުރުން ދަރަނބޫދޫ ނެރު ފުންކުރުމުގެ މައްސަލަ ވެސް އެބަ އުޅޭ.  ވެސް އަުޅގަ

ވަދެނުކުމެހަދާ އުޅަނދުފަހަރަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވޭ. އަޅުަގނޑުގެ ުސވާލަީކ، މި ދެ  ނެރު ތިލަވުމުގެ ސަބަބުން

 145 މަސައްކަތް  ބަޖެޓުކުރެވިަފއިާވއިރު... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިއަދުގެ ުސވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޭޅގޮތުން ވަޒީރު ަޖވާބުދެްއުވން އެދެން. 

 

 150 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. ފްރާސްޓްރަްކޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިން

އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވާލަން ނިލަންދޫގެ ބަނދަރު އަދި ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރުގެ 

ނޑުމެން މި އަހަރު، އީ.ައއި.އޭ ހެ ދުމާ، މި މަސައްކަތް ވެސް މަސައްކަތް ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި އޮތް މިންވަރުން އަޅުގަ

އެްޑވާންސް ޕޭމަންޓުދިނުމަށް ހިމެނިފައިވާ ފައިސާއާ އެްއަވރަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދާނަން. އަދި މި އަންނަ 

އަހަރު އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ިނލަންދޫގެ ބަނދަރުގެ މަސަްއަކތް ޢަމަލީ ގޮތުން ފެށޭނެ. އަދި ދަރަނބޫދޫގެ މަސައްކަްތ 

ނޑުެމން މި އަހަރު ވެސް ފެށޭތޯ މަސައްކަތްކުރާނަން. ވެސް ނެރު ފައިކަށި   155 ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ެވސް އަުޅގަ

 

 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެ

ނުޑމެންނާ މި ކުރިމަ ތިވަމުންދާ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ވަޒީރު. ަވޒީރު؛ އަުޅގަ

ސުވާލުތަުކގެ ތެރޭަގއި ހަމަ ސީދާ ދާއިރާއާ ގުޅުން ހަމަ ހުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުެދއްވުްނ އެއީ ާޢއްމުކޮށް އޮންނަ ގޮްތ 

ނުޑމެންގެ އައު ސަރުކާުރގެ ވަޢުުދތައް މީގައި ހިމެނެމުންދާތީ.  ނޑު ހިތަށްައރާ ދަންނަވައިލާނަމޭ އަުޅގަ  160ނަމަވެސް އަުޅގަ

ދުވަހެއްގައި ނެތްތޯއޭ ިތޔަ މިނިސްޓްރީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޫނސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް މި ކޮންމެ ބުރާސްފަތި 
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ރަށް އެބަ އޮތް. އެތަެކއް އަތޮޅުތަެކއްެގ ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ. ކޮންމެ  122މަޢުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންނާ ހަމަޔަށް؛ 

އެބަ އޮތްތޯއޭ ހުިރހާ ނޫސްވެރިންނާ ެއކުަގިއ  ބުރާސްފަތި ދުވަހެްއގެ މެންދުރުފަހުގެ ަވގުތެްއ ހައްދަވާަލދެއްވެން

ރައްޔިތުންގެ ރަށްަތކުަގއި ހުރި މިކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ވާަހކަ ހަމަ ރައްޔިތުންނާ އެކު ިހއްސާކޮށްލަދެްއވުމަށް؟ އެފަދަ 

 165 ފުރުޞަތެއް ޮއވެއްޖެްއޔާ މި ސުވާލުގެ ަޖވާބަކަށް އެދެން. 

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. ރާސްޓްރަްކޗަރން ެއންޑް އިންފްމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސި

ނޑައަޅާފައި ވާނީ  ނޑުމެްނ މިހާރު ކަ އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްވި ޚިޔާލުފުޅަށް ައޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަ

ށް ައވަހަށް ބާްއވާނަން. މަންތްލީ ޕްރެސް މީޓިންތަކެްއ ބާއްވަން. ެއގޮތުން މިމަހުގެ މީޓިން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ވަރަ

 170މިދިޔަ މަހު އެންމެ ފުރަތަމަ މިކަން މި ފެށުނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ މަހަކު އެއް ފަހަރު އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ޖެނެރަލީ 

ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުރިހާ މީޑިޔާއަކާ ިހއްސާކުރާނަން. އަދި ިޢއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުން ބޭނުންފުޅު 

ޅުަގނޑު މި ތަނުަގިއ ވެސް ހަމަ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދީފާނަން. އެގޮތަށް ނަމަ، އަ

 އަޅުަގނޑު ަތއްޔާރަށް މި ހުރީ. 

 

 175 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ެވސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ކުރީަގއި ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އާދެ، އަޅުގަ 

ވެލިގޯނި ޖަހައިގެން ހެދި ބަނދަރުތައް ހަމަ މުޅި ރާއްޖޭގައިހެން މިހާރު ވަނީ ހަލާކުވެގެްނގޮންސަ. އެހެންވީާމ، 

މަނިކުފާނު މިހާރު ކިހާވަރެއްގެ ވިސްނުންފުެޅއް ގެންުގުޅއްވަންތޯ މުޅި ރާއްޖެ އަްށ ނިސްބަތްކޮށް ބަނދަރުތައް 

ރައްޤީކޮށްދެްއވުމަށް؟ އަދި ވަރަށް ޚާއްޞަ ކަެމއް ދެްއވަިއގެން އެ ކަްނކަން ކުުރމުގެ ވިސްނުންފުޅެއް އެބަ ތަ

 180 އުޅުްއވާތޯ؟ ޚާއްަޞކޮށް ތޮްއޫޑ ދާއިރާ އަށް ެއއްެވސް ކަހަަލ ވިސްނުންފުޅެއް ގެންގުުޅްއަވންތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލުގެ މަުއޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުެދްއުވން އެދެން. ވަޒީރު މިއަުދގެ ުސވާ

 

 185 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްިވ ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައި ދަންނަވަން. ޙަޤީޤަތުގައި ވެލިބަސްާތ ޖަހައިގެން ހުންނަ ހުރިހާ 

ނޑުމެން ހަލާކުވަމުންދާ ނިސްބަތަކުން މި ދަނީ ބޮޑު ހިލަޔަށް ބަދަލުކޮށް، ބޭރު ތޮށި އަދި ބަ ނދަރެއްހެން އަޅުގަ

ނޑުމެން  އެްއގަމު ތޮށި، ީކވޯލް؛ ކޮންްކރީޓު ީކވޯލް ޖަހަިއގެން ހަދަމުން މި ދަނީ. އަދި ޮތއްޫޑގެ ަބނދަރުހެދުމަށް އަޅުގަ
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ޔާރުކުރަމުްނދާ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެުޓގަިއ ޕީ.އެސް.އޭ.ޕީަގއި މިހާުރ މިހާރު މިއަންނަ އަހަރަށް ހެދުމަށް ތައް

 190ހިމަނާފައިވާނެ. އެހެންކަމުން، ބަޖެޓް ފާސްެވގެން އަންނައިރު، ބަޖެުޓގަިއ ެއ މަޝްރޫޢު ހިމެނިފައިވާ ނަމަ، ެއ 

 މަސައްކަތް އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މިއަންނަ އަހަރު ކުރިޔަށް ދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ރާގެދާއި ވަިއކަރަދޫ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތުލިބިފައިވާ ގޮުތގައި އެމް.ޑީ.ީޕ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނެއްލާދޫ ބަނދަރުގަިއ އަޅުގަ

 195ބަނދަރާއި ވެރިކަމުަގއި ޮބޑު ހިލަ ނުލިިބގެން ހުއްޓިަފއި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް ިއއްތިފާޤުން މި ިދމާވަނީ ަވއިކަޫރ 

ނެއްލައިދޫ ބަނދަރާއި ކުރިނބީ ބަނދަރާ، މި ހުރިހާ ބަނދަރެއް ކުއްލިަޔކަށް ކޮންްޓރެކްޓު އުސޫލުން ނަމަވެްސ 

ކޮންމެވެސް ސިަފއެްއގަިއ ަނމަވެސް މަސަްއކަތް މި ފެުށނީ ޢާއްމު އިންތިޚާބާ ދިމާޮކށް. ދިމާކޮށް ވެހިކަލްަތކެއް 

ނޑަށް އަރުވާަފއި ޢާއްމު އިންތިޚާުބ ނިންމުމަށް ފަހު މިހާރު އެ އެްއޗެހިތައް ބޭލުމުެގ މަސަްއކަތްކުރާ ކަމަށް އަުޅގަ

މަޢުލޫމާތުލިބިފައި މި ވަނީ. ނެއްލައިދޫ  ބަނދަރުަގއި ެވސް ހަމައެކަނި އިތުރަށް ކުެރވިފަިއވާ މަސަްއކަތަކީ ކުަޑކޮށް 

 200 ތު ލިބިފައެއް ނެތް. ޝުކުރިއްޔާ ފުންކޮށްލުން. އިތުރު ކަމެއް ުކރެވިފައި އޮތް ކަމަށް އަނުޅަގނޑަށް މަޢުލޫމާ

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ

ނޑުމެން ހަމަ ޕްލޭންކުރެވިފަިއ  .އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާުލގެ ޖަވާުބަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން  އަުޅގަ

ދޭ. ރަށަކަށް އަރުވާފައި ހުންނަ  ސް ޝެޑިއުްލގައި އޮތް ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުިރޔަށް އެބަ އޮންނަ ގޮތަށް، ސްޓޭޓަ

ނޑުމެން ހަމަ މަސައްކަތް އޮންނަ ގޮތަށް   205އެްއޗެހި އެއީ ަވކި ކަމަކާ ދިމާކޮށް އަރުވާ ެއއްެޗއްސެްއ ނޫން. އަޅުގަ

ނި ަވއްދާތީެވ، މަސައްކަތްނުކުެރވޭތީ ކުރިން ކުރިޔަށް ގެންދާނަން. އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވިހެން ނެއްލަދޫަގއި ބާ

އޮތީ ީކވޯލުން ފަްއޓަން ެއްއގަމު ތޮށި. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ޝެޑިއުލް ބަދަލުކުަރން މަޖުބޫރުވެގެން އެ ދިަޔ 

ތަށް.  ދުވަސްތަެކއް އެ ިދޔައީ. އެެހންވީމާ، މިހާރު މި އޮތީ ބޭރު ތޮށީގެ މަސަްއކަތް ފައްަޓއިގެްނ ދެން އެތެރެއަށް ދާ ގޮ

އެހެންކަމުން، އަިއޑުލްވެަފއި ހުންނަ އިކްއިޕްމަންޓްސް އެެހން ރަށެއްގައި ބޭނުންކުރުމަކީ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި އެއީ 

 210 އެްއވެސް މައްސަަލއެއް ނޫން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ، ހދ. އަޮތޅުގެ ރަށްތަެކއްގެ ބަނދަރުގެ  ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! ައޅުަގނޑު މިނިސްޓަރާ ކޮށްލަން

ނޑުެމން ދާއިރާގެ ރަށެއް ކަމަށްވާ ކުމުންދޫ؛ މި ރަށުގެ ބަނދަރު އޮތް ހާލަތުން މި ރަށަށް  ވާހަކަދެެކވޭއިުރ، އަުޅގަ
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ނޑު  215ދަންނަވާނީ  ދޯނިފަހަރު ވަންނާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ރަްއޔިތުން ތިީބ ރަށު ބަންދުގައި. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ

 ކިހާތާކުތޯއޭ މި ކަމަށް ޙައްެލްއ ލިބިގެންދާނީ؟ އަދި އެ މަްއސަކަތް އޮތީ ކިހާހިސާބެްއަގއިޯތއޭ މިހާރު؟ ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުދެއްވުމަށް ވަޒީރަށް ފުުރޞަތުއަރުވަން.

 220 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. ޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރން ެއންމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ުސާވލުގެ ޖަވާުބގައި ދަންނަވާލަްނ، އެންމެ ފަހުން އަޅުަގނޑު މި ތަނަށް އައުމުން ކުރެްއވި 

ނޑު ސުވާލުެގ ޖަވާުބގަިއ ވެްސ ދެންނެވި ފަދައިން މިހާރު ަވނީ ނިންމާފައި ޓެންޑަރކުރަްނ.  އަދި އެގޮތަށް އަުޅގަ

މިހާރު ވާނީ ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ބިޑުކުރުމަށް ފޮނުވަން ވެސް ފޮނުވާފަ. އެހެންވީމާ، ހައުސިްނ މިނިސްޓްރީން މި ވަގުތަށް 

 225ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް އެ ވަީނ ކުރެވިފަ. ދެން ޓެންޑަރ ބޯޑުން ޓެންޑަރކޮށްގެން ަބަޔކު ހޯދައިދިންހާ އަވަހަކަށް 

 . ޝުކުރިްއޔާ.މަސައްކަތް ފެށޭނެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ބަނދަރު ހަދާފައިވާއިުރ، ރައީސް ޔާމީްނގެ ސަރުކާރަށް ެއއް އަހަުރ  51އަހަރު ވީ ސަރުކާރުން  3ރައީސް ނަޝީދުގެ 

 230 21ަގއި ދަތިީވ ީކއްެވގެންތޯ؟  2112ފޯރުކޮށްދިނުން  ވާން ުއޅޭއިުރ، ކިަތއް ބަނަދރު ހެއްދެިވއްޖެތޯ؟ އަދި ޮބޑު ހިލަ

ވޭިރއޭޝަނަށް އަންނަ އަގުތޯ އަޅުަގނުޑ  11އަށް އިތުރުެވގެންދިޔަިއރު، އެއީ % 31.3މިލިއަނަށް ފެށުނު މަޝްރޫޢެއް 

 ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 235 ވަޒީރަށް ފުރުަޞތުއަރުވަން.  މިއަދުގެ ުސވާލާ ގުޭޅގޮތުން ޖަވާބުދެްއވުމަށް

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ

ނޑު ީސދާ މިއަދުގެ ސުވާލާ ގުޅޭތީ ަދންނަވާލަން.  މިލިއަނަކީ  21ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުާވލުގެ ފަހު ބައި އަޅުގަ

ކްޓުގެ ބައި އިނގޭތޯ. މެޓީރިައލްގެ ބައި ެއއީ ަވކި ބައެއް. އެބައި ސަރުކާރުން ދިަޔީއ ހަމައެކަނި ލޭބަރ ކޮންޓްރެ

 240އަށް ބޮޑުެވގެންދިޔައިުރަގއި އެއީ ހަމަ ކުރިންވެސް މެޓީރިއަލް  32ސަޕްލައިކުރަމުން. އެހެންކަމުން، މުޅި މަޝްރޫޢު 

ވޭރިއޭޝަެނއް ައއިސްފަެއއް ނުވޭ. ދެން މި ޕްލަސް ލޭބަރ އެއްކޮށްލީމަ ވާވަރު. އެހެންކަމުން، ެއއަަކށް އިތުރު 
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އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، މި އަހަުރެގ މިހާތަނަށް ހެދިފައިވާ ބަނދަރުތަކުގެ އަދަުދ؛ ކުރިން އަުޅަގނޑަށް ހިސާބު ހަދާލެވިފައި 

ރަށެްއގެ  21ރަށެްއެގ މަސައްކަތް.  21ނެތުމުން ސީދާ އަދަދު ދަންނަވައިނުލެވުަނސް ކުރިޔަށް ެއބަ ދޭ މިހާރު 

މަސައްކަތް ކުރިޔަށް އެބަ ދޭ. އަދި މިއަހަރު ކުިރޔަށް އޮތް ާތނގައި ދިހަ ރަެށއްެގ މަސަްއަކތް ފެށުމަށް އަޅުަގނޑުމެން 

 245ރަށެއްގެ މަަސއްކަތް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ ފޮނުވިފަ. އަދި  2މި ވަނީ ނިންމާފަ. އޭގެތެރެިއން 

ކަތް؛ ައޅުަގނޑުމެްނގެ އުއްމީދަކީ ކުރިޔަށް އޮތް ައހަރެއްހާދުވަހު، ލަފާފުރުމުގެ އެގޮތަށް ވީާހވެސް ގިނަ ރަށެްއގެ މަސައް

ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފަިއވާ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ލަފާފުރުމުގެ މަްއސަލަ އަށް ޙައްލު ގެނެސްދިނުން. އެކަން އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ 

 އަޅުަގނޑުމެން ހާސިލުކުރާނަްނ. 

 

 250 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފްޢާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ވަީޒރު އަރިހުން އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގެ ތިން އަހަުރގަިއ 

ފައްޓަވާފަިއ އޮްތ މަސަްއކަތެްއ މިއީ ކުނރިީބގެ މަަސއްކަތަީކ ވެސް. ަވއިކަރަޫދގެ މަަސއްަކތް އެްއވެްސ ވަަރކަށް ނުދޭ. 

ދަނީ ބޮޑު ހިލައާ  މިހާރު ނިމެމުން އެ .އިކަރަޫދގެ މަސައްކަްތ ރައީސް ވަޙީދުގެ ވެރިކަުމަގއި ފެށިގެންދިޔައީ ދެން ވަ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކީއްވެގެންޯތއޭ މި މަސައްކަތް؛ މިހާރު ވައިކަރަދޫގެ މަސަްއކަތާ  .ހިސާބަށް ގޮސް

 255އި ތި ބޭފުޅުން މެންބަރާ ގުޅުމެއް ނެތި ތި ކަންތައް ތި ގެންދަވަނީ؟ އަދި ކުނރިބީގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާއިރުގަ 

 ގައިމު އެ ސުވާލު މިތަނުަގއި ކުރަްއވާކަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިއަދުގެ ުސވާލާ ގުޭޅގޮތުން ޖަވާބުދެްއވުމަށް ވަޒީރަށް ފުރުަޞތުއަރުވަން. 

 260 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. ރަްކޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓް

ނޑު އަބަދުވެސް ހަމަ މަރުޙަބާކިޔަްނ  އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ުސވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ަދންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ނޑާ ަބއްދަލުކޮށް، މަޝްަވރާކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ މި ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަ

ނޑާ ެއްއވެސް ވަަރކަށް މަޝްވަރާެއއް  ތަނުގައި ައޅުަގނޑަށް ގިަނިއން ކުރެވޭ ސުވާލުަތއް ކުރަްއވާ މެންބަރުން އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ   265ވެސް ނުކުަރއްވާ. ފޯނުން ެވސް އެޓްލީސްޓު ުސވާލުކޮށްަލއްވާަފއެއް ުނވޭ. އެހެންކަމުްނ، އެއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑާ މަޝްވަރާ ވެސް ކުެރވޭނެ. އަުޅަގނޑާ ބޭނުންއިރަކު ބައްދަލު  ސުވާލުކުެރއްވީތީ ޖަވާުބގައި ދަންނަވަން.

ވެސް ކުެރވޭނެ. ަކއުންސިަލރުންނަށް ވެސް އަިއސް ަބއްދަލުކުރެވޭނެ. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑާ މަްޝވަރާކޮށް، 

ނުޑ؛ އެކަމަކު އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ދަންނަވާލަން ބޭ ނުންވަނީ، އަޅުަގނޑު ޖަވާބުނުލިބި އޮތް ނަމަ، އެީއ ހަމަ އަޅުގަ
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ނޑު  ކޮންމެއިރަކު ވެސް ތި ބޭފުޅުން ކުރައްވަން ބޭނުންވާ ސުވާަލކަށް އަޅުަގނޑު ހުންނާނީ މަރުޙަބާކިޔަިއގެންނޭ. އަުޅގަ

ނޑާ މަްޝވަރާުކރައްވާަފއެްއ ނުވޭ ެއއްވެްސ   270އެ ކަމަކަްށ ހަމަ ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދޭނަން. ެއކަމަކު މި ަކމުގައި އަުޅގަ

 މެންބަރަކު.

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މަރުޙަބާ ވަޒީރު. ޮކންމެ ބަނދަރަކާ ގުޅޭ ގޮތުްނ ވެްސ ސުވާުލކުރެްއވިަޔސް 

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ   275ރ. ރަސްގަތީމުގެ ނެރުފަިއކަށީެގ ޖަވާބުދެއްވާތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަ

މައްސަލަިއގައި ދާދިފަހުން ެއ ރަށުގެ ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ފައި ވެސް ބުރިކޮށްލަންެޖހިފައި ވަނީ. ބަޖެޓުަގއި އެިކ 

ފަހަރު މަތިން ޖެހި، މަރާމާތުނުކުރެވި ވާތީ އެ ރަުށގެ ބަނދަރު ނެރުފައިކަށި މަރާމާތުކުރުން ކިހާހިސާބެއްގައިތޯ؟ އަިދ 

އެއާެއކު އަނގޮޅިތީމު ަކުއންސިލަރުން އަރިހު ވަޒީރު ިވދާޅުވެފައި ވަނީ، އެ ރަށުެގ ނެރުފައިކަށި މަރާމާތުކުރުމަށް ހަމަ

 ސަރވޭ ޓީމެއް ފޮނުވާނެ ކަމަްށ. ކޮން...

 280 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު މިއަުދގެ ުސވާލުގެ މަުއޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުެދްއުވން އެދެން.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މިނިސްޓަރ

ނޑު؛ އަނގޮޅިތީމުގެ އިޫޝގައި ދަންނަާވލަން. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު   285އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލަށް އަުޅގަ

ތަށް، އަނގޮޅިތީމުގެ ބަނދަރުގެ މައްސަލަ ހަމަ ނިންމާފައިވާނެ ކައުންސިލަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ ޖަވާބުދިން ގޮ

ނޑުމެންގެ ޓީމު ގޮސް ބަލާނެ. އެެހންނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް  ނޑުމެން ފަށާފައި ވާނީ. އަުޅގަ ޙައްލުކުރުމަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަީނ ާސވޭ ޓީމު ނުފޮނުވި. ޭއގައި ަފއިސާެގ ދަތިކަން ހުރީމަ ބޮަޑށް އެކަން ނުކުެރވި ވަނީ. 

ނޑުމެން ިޑަޒއިން ފައިނަލްކޮށް، ޓެންޑަރކުރަްނ އެހެ ންނަމަވެސް، މި އަހަުރ ތެރޭގައި އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ އަުޅގަ

 290 ފޮނުވާނަން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

ޓަރ އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އެ ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑު މިނިސް

ނުޑ އެދެން މި ުސވާލަށް  މިނިސްޓްރީ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ މުހިއްމު ސުވާެލްއ. މިނިސްޓަރު އަރިހުން ައުޅގަ

 295ޭގގެ މަސަްއކަތުެގ އެްއވެސް ކަމެއް މިހާުރ  111ޖަވާބުދިނުމަށް. މ. ކޮޅުފުށީގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
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ގައި ހިނގަމުން އެބަ ދޭތޯ؟ އަދި މި ަމސައްކަތް އެ ރަުށަގއި ފެޭށނެ ތާރީޚެއް ަރއްޔިތުންނަށް މިނިސްޓްރީ

 އޮޅުންފިލުަވއިދެްއވަފާނަންތޯ؟ ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 300 ވަޒީރު މިއަުދގެ ުސވާލުގެ މަުއޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުެދްއުވން އެދެން.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. ންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާުލގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑަށް ސީާދ މިއަދުގެ ސުވާލާ ނުގުޅޭީތ 

ތީ ައޅުަގނޑު މުޅިްނވެްސ އަޅުަގނުޑ އެ މަޢުލޫމާތު ެގނެވިފައެްއ ނެތް. ެއއީ ބަނަދރަކާ ުގޅޭ ުސވާލުތަކަކަށް ުނވާ

 305ބަނދަރުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިއަދު ގެނެވިފައި ހުރީމަ އަޅުަގނޑު މިއަދު އެ ސުާވލަށް ޖަވާބުދޭން ދަތި ވާހަކަ 

 ދަންނަވާލަން. 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުެގ ސުވާލަީކ، އެންމެ ފަހުން ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ ިރ މިނިސްޓަރު. އަުޅގަ

ނޑުގެ ދާއިާރގެ ަރއްޔިތުންާނ   310ނާއިބު ރައީސް އަޅުަގނުޑމެންގެ ދާއިރާ އަށް ކުެރއްވި ޒިޔާރަުތގައި އަުޅގަ

އެކަްނ  މުޚާޠަބުކުރައްވާަފއި އޮމަދޫގެ ބަނދަރުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަްތ މި އަހަރު ތެޭރގަިއ ފެށޭނެ ކަމަށް ވިދާުޅވެފަިއވޭ.

ނޑު ާސފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު.   އެގޮތަށް ވާނެތޯ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 315 މިއަދުގެ ުސވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޭޅގޮތުން ޖަވާބުދެްއވުމަށް ަވޒީރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. ޗަރން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަކް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސި

ނޑުމެްނ ވާނީ ފައިނަލް ިޑޒައިން  އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރގެ ުސވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ަދންނަވާލަން. އަުޅގަ

އެޕްރޫްވކުރުމަށް ކައުންސިލަްށ ފޮނުވާފަ. އެހެންނަމަވެސް، މި ދޭތެރެއިން މަހެއްހާ ދުވަސްދިަޔ، ކޮމިޔުނިކޭޝަްނ، 

 320ންޓާނަލް، ޓެކްނިކަލް މައްަސލަތައް އެ ހުންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ފައިނަލް ޑިަޒއިން ކަުއންސިލުން އެޕްރޫވްކޮށްދިނުާމ އި

އެްއކޮށް ޓެންޑަރކުރަން ފޮނުާވނަން. ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ދައުރަކަށް އޮންނާނީ ޓެންޑަރ ބޯޑާ ހަމައަށް ފޮނުވުން. 



13 

 

ތަށް ޓެންޑަރ ޯބާޑ ހަމައަށް ފޮނުވާނަން. ެޓންޑަރ ބޯޑުން ފިނޭންސް އަޅުަގނޑުމެން ާތވަލްަގއި ޮއންނަ ގޮ

 މިނިސްޓްރީން ޓެންޑަރކޮށްދީެގން ބަޔަކު ހޮވުނުހާ ައވަހަކަށް މަސައްކަތް ފެށޭނެ. 

 

 325  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ

ނޑު މިނިސްޓަރާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ، ރ. ދުވާފަރުަގއި ސަރުކާރުން  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ޭގގެ މަސައްަކތް ނިމި، ކިހާތާކުތޯ ރައްޔިތުްނނާ ހަވާލުކޮށްދެއްވާނީ؟  12އަޅަމުންދާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 330 މިއަދުގެ ުސވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖަވާބުދެްއވުމަށް ަވޒީރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ަކދެއްކެވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. ސްޓަރ އޮފް ހައުސިންމިނި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުާވލުގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑަށް ހައުސިްނއާ ުގޅޭ ސުވާލުތަކަށް މަޢުލޫމާތު 

ނޑު ޮބޑަށް އެދެނީ މިއަދު  ބަނދަރުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ސުާވލުތައް އަމާުޒކޮށްދެްއވުމަށް. މިއަދު ގެނެވިަފއެއް ުނވޭ. އަުޅގަ

 335 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: 

ނޑަކަށް ތިން އަހަރުދުވަްސ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަނިކުފާނު މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވާތާ މިހާރު ގާތްގަ

ވެއްޖެ. ކުރިންާބއި ނެއްަލއިދޫގެ ބަނދަރަކީ ތިން އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ުދވަްސވެފަިއވާ ދެ ބަނދަރު. ޤަބޫލުކުރައްވަންޯތ 

 340 އެކަީށގެންވާ މުއްދަތަށް ވުރެ މި ދެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެއްޖެ ކަމަށް؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖަވާބުދެްއވުން ެއދެން. ވަޒީރަށް ފުރުޞަތުއަުރަވން.  މިއަދުގެ ުސވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން

 

 345 ަކދެއްކެވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވަން. މި ވޭތިވެިދޔަ ތިން ައހަރެއްހާ ދުވަހު މަސައްކަތް 

މަޑުޖެހިގެންގޮސް، ނޫނިއްާޔ ފެށިފައި، ލަްސވެގެްނ ޮގސްފައިވާ ސަބަބުތައް ވަރަްށ ތަފްސީލުކޮށް އަުޅަގނުޑ 

ކިޔައިދީފިން. ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ދައުރތުތަެކއް ޭއގަިއ ހުރެގެނެއް ނޫން ގިނަ ފަހަރު ލަސްވެފައި މިހިރީ. ބޮޑުހިލަ 
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ހެނިހެން މައްސަލަތައް ދިމާެވގެން މަސައްކަތް ލަްސވެފައި ހުރީ. ރާއްޖެ އަށް އެތެރެނުކުެރވިެގން. ނޫނިއްޔާ އެ

ނޑިނޭޅި ެފށުނީއްސުރެ މަސައްކަްތކުރަުމންދިޔައީ ވީާހވެސް އަވަހަަކށް ބަނަދަރުތައް ނިންމަން.   350މިނިސްޓްރީން ކެ

ބަލާ ނަމަ  މަސްދުވަުހގެ ެތރޭގައި ނިމޭނެ. އެހެންކަމުން، އެ އުސޫލުން 12ޢާއްމުކޮށް ބަނދަރެއްެގ މަަސއްކަތް 

ނުޑ  އެއަްށވުރެ ދިލަިއގެން ޮގސްފަިއވޭ. އެހެންނަމަވެްސ ެއއީ މިނިސްޓްރީން ވަކި ކަމެއް ނުކުެރވިގެން ނޫންކަން އަުޅގަ

 ދިން ޖަވާބުން އަޅުަގނޑު ހިުތން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ސާފުެވވަަޑއިަގންނަވާނެ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 355 ރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:މަޑަވެލީ ދާއިާރގެ މެންބަ

ނެޑއްދޫ ބަނދަރު މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވީރާާނވެގެްނގޮްއސަ.  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ގދ. ހޯ

 މި ބަނދަރުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަެތއް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ؟ ުނވާ ނަމަ، ެއކަަހލަ ކަމަކަށް މިނިސްޓްރީން

 ގަސްތުކޮށްފައި ވޭތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 360 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީުރގެ ުސވާލުގެ މަުއޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖަވާބުދެްއވުން ެއދެން.

 

 ަކދެއްކެވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

ނޑެއްޫދގެ މަސަްއކަތް މި އަހަރު ބަޖެޓުގަިއ އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާ ލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވާލަން. ހޯ

 365ހިމެނިފައެއް ނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓު ހަާދއިރުަގިއ ބަޖެޓުގެ ތެޭރގަިއ ެއއްެވސް މަރުޙަލާއެްއގެ ތެެރއިްނ 

މަށް އެޓެންޑުކުެރވޭނެ. އަދި އެކަްނ ހިމެނިގެން އަތުެވއްޖެ ނަމަ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އަންނަ އަހަރު ތެޭރގައި އެ ކަ

ނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތުދެނީކީ. ޝުކުރިއްާޔ.   ކުރެވޭ ގޮތަކަށް ނޫން މި ބަޖެޓު އަުޅގަ

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަފު

 370ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުން އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބަނދަރެއް ވެސް މި ހަދަނީ ސަރުކާރު 

ނޑަކަށް  2111ކަމަށް ވާހިނދު،  މިލިއަން ބިން  1ވަަނ އަހަރު އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ހަުއސިން އަށް މާލެ އިން ގާތްގަ

ނަޑކަށް ެއއީ  1ގާތްަގނޑަކަްށ ެއއީ.   2އަހަރުދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދީަފއި އެަބ އޮތް  51މިލިައން އަކަފޫުޓގެ ބިން ގާްތގަ

ންވީމާ، މި ކަްނތައްތައް މިހާރު އޮީތ ކިހިނެްއތޯ އާއި މި ކަމާ ބެހޭ ގޮުތން ކޮރަޕްޝަނުގެ އެްއވެްސ ބިމެއް. އެހެ

 ޢަމަލެއް، ތުހުމަތެއް ކުރެވޭ ީމހަކު ހުރިތޯއާ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 375 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީުރ؛ މިއަދުގެ ުސވާުލގެ މައުޟޫޢާ ގުޭޅގޮތުން.

 

 ަކދެއްކެވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ.އެ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

 380އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައި ދަްނނަވާލަން. މިއަދުގެ މައުޟޫާޢ ނުގުޅޭ ސުވާލެއް ވީމަ، 

ނޑު ތި އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ގެނެވިފައި ނެތީމަ، ސީދާ އެިކުއރޭޓުކޮށް ޖަވާބުދިނުމުގައި ަދތިވެ ދާނެތީ، އަުޅގަ

 ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމުަގއި މިައދު ޢުޒުރުވެރިވަން. ުޝކުރިްއާޔ. 

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުެގ ސުވާަލކީ ގދ. ތިނަދޫ ދެކުނު ފަރާތުަގއި   385 ލްލުމާއި މީޓަރު ީކވޯ 221ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ރިވެޓުމަންޓު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ހަވާލުކުެރވިފަިއވާއިުރ، ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވެފައި ވަނީ 

 ކީްއވެތޯ؟ އަދި ޢަމަލީ މަސަްއކަތް ފެށޭނެ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 390 ދެްއުވން އެދެން.ވަޒީުރ، މިއަދުގެ ުސވާުލގެ މައުޟޫޢާ ގުޭޅގޮތުން ޖަވާބު

 

 ަކދެއްކެވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވާަލން. މަސައްކަތް ފެށުން ލަސްވަނީ އީ.އައި.އޭ ފާސްނުވާތީ. 

 ހާ އަވަހަކަށް ޢަމަލީ މަސައްަކތް ފެށިގެންދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ. އީ.ައއި.ޭއގެ މަަސއްކަތް ނިމުނު

 395 

 މީ ވާހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރު އަްޙމަދު އަޒްހާން ފަހު މާވަށު ދާއިރާގެ

ނޑު ަވޒީރާ ކޮށްަލން ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ، ލ. ހިތަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތަީކ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ކުރެވިފައިާވ މަސައްކަތެއް. އެހެންނަމަެވސް މި މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވެފަިއވާީތވެ، މި މަސައްކަްތ މި އަހަރަށް ބަޖެޓު

 މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބަާކއި މި މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ ސާފުކޮށްލަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 400 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގުޭޅގޮތުން ޖަވާބުދެްއުވން އެދެން.ވަޒީުރ، މިއަދުގެ ުސވާުލގެ މައުޟޫޢާ 
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 ަކދެއްކެވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

 405ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާުލގެ ޖަވާބުަގއި ަދންނަވާލަން. ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އެއީ މި އަހަރު 

މައި، މިހާރު އެމް.ޓީ.ީސ.ސީާއ ހަވާލުކުރެިވ، އީ.ައއި.އޭގެ މަސައްކަތް ވެސް ނިމިފަިއާވ އަޅުަގނޑުމެން ފަށަން ނިން

މަސައްކަތެއް. އެމް.ޓީ.ސީ.ީސން މޮބިލައިޒުކުރުމަށް ޓަކައި އެކި ޓީމުތައް ެއކި ރަށްރަށުން ރާވާލަމުންދަނީ ރަށްރަށުގެ 

ން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާ ގޮތުަގއި ސެޕްޓެމްބަރު މަސް މަސައްކަތް ނިމޭވަރަކުން. ެއހެންކަމުން، އަޅުަގނޑަށް ެއންމެފަހު

ނޑުމެްނ  ނޫނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެޭރަގއި ހިތަދޫ އަށް ތަކެތި އެރުުވމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 410މަށް މިހާރު ވަީނ އެކަން ކުެރވޭތޯ މަސަްއކަތްުކރަމުންދާނަން. ލަސްވެގެން ޮއކްޓޯބަރު މަސް ނިމޭއިރަށް މޮބިލައިޒުކުރު

 ތާވަލްކުެރވިފަ. ެއގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އެބަ އޮތް.

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މި ސަރުކާރުން   ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އާދެ! އަުޅގަ

 415އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާާރ ޚިލާފަށް ވަރަށް ގިނަ ަރއްޔިތުންނާ ުގޅުންހުރި ކަންތައްތަެކއް ކުަރްއވަމުންގެންދަވާ ތަން. އާދެ! 

ކުރިނބީ އަދި ނެއްަލއިދޫ ބަނދެރެކޭ އެްއގޮތަށް، ަނއިފަރުގައި ވެސް މި ދަނީ ބަނދަރެއް އެޅެމުން. ަނއިފަުރެގ 

ނުޑ ުސވާލު ދަންނަވާލަން ބަނދަރުގެ ދެވަނަ ފިަޔވަހީެގ މަސައްކަތްތަ  އް މިހާރު ކިާހހިސާބަކަށް ޮގއްސަ ވޭތޯ އަުޅގަ

 ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 420 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީުރ، މިއަދުގެ ުސވާުލގެ މައުޟޫޢާ ގުޭޅގޮތުން ޖަވާބުދެްއުވން އެދެން.

 

 ަކދެއްކެވުން:ވާހަ ދު މުޢިއްޒުމުޙައްމަ ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުާވލުގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑު ކުރިންދުވަހު ޖަާވބުދެމުން ދެންނެވި ފަދައިން، 

 425މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ިބޑުކުރުމަށް ޓަކައި ަނއިފަރުެގ ދެވަނަ ިފަޔވަހީގެ މަަސއްކަްތ ފޮނުވާފަ. 

ހެންކަމުން، ހައުސިންގ ިމނިސްޓްރީން މި ވަގުތަށް ޭއގައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށް ނިމިފައި އެ ވަނީ. އެ

 މަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ. ޝުކުރިއްާޔ. ޓެންޑަރ ބޯޑުން ބިޑުކޮްށގެން ބަޔަކު ހޮަވއިދިންހާ އަވަހަކަށް ޢަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 430ނަވަން. މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ހިސާބުން މިއަދުގެ ސުވާލުގެ ަވގުުތ ނިމުނީކަމުގައި ދަން ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! މި

 ދަންނަވައި ޝުކުރުދަންަނވަން. ައދިވެސް ެއއް ފަހަރު މަރުޙަބާ އްޒަށް. މުޙައްމަދު މުޢިރޑ ރއެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަ

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 2

 

 435 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް. ގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މިމަޖިލީހު، 2ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 1

 

 440 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

     މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް. .ޤަރާރުރަންޖެހޭ ބިލާއި ތަޢާރުފުކު ހަށްމަޖިލީ، 1ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 1

 

 445 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުށެއް އިޞްލާޙުކުާރކަށް ން. އެަފދަ ކުރެވިފައިވާ ބިެލއްެގ ކުށެއް އިޞްލާުޙކުރުތަޢާރުފު ކުރިން، 1ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 ނެތް.

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 2

 450 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބްތިދާީޢ ބަހުސް. އި 2ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 ،މަނިކު ދޮންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިން ގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތ. -2.1

ދެްއވާނީ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ެގނައުމުގެ ބިލު. މިުފލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު 2111/5ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު މިހާރު  .މަނިކު ދޮންމަނިކުތެރި މެންބަރު ޙުސައިންުގރައިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތް ތ. ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  455އަުޅގަ
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މަނިކު ދޮންމަނިކަށް ބިލު ބަރު ޙުސައިން ިޢްއޒަތްތެރި މެން ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ ތ.

 ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް. 

 

 މަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ

 460 އަށް محّمد رسول هللا صلّى هللا وسلّم އުއްަމތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ  އަށް ޙަމްދުކުރަން. މި ވަތަޢާލާ ތަބާރަކަهللا ` 

ުނގެ އިތުރު އާލުންނާއި މިތުރު ފާރަން. މި ސަލަވާތުގައި ެއކަލޭގެލަވާތާއި ސަލާމާއި ބަރަކާްތލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުޞަ

...ވަަނ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް  2111/5 ؛ބީން ޝާމިލުކުރަން. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާުރން ހުށަހަޅާ ބިލުޞަޙާ

ނޑު އިޞްލާޙު  2111/5ފުރަތަމަ މި ހުށަހަޅަނީ ބިލު ހުށަހަޅާ ސަބަބު. ޤާނޫނު ނަންބަރު ގެަނއުމުގެ ބިލު. ައޅުގަ

ވަނަ  2111އަށް  ރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީިހރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫގެނައުމުގެ ބިލަކީ ދިވެ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙ

 465އިން ޤާނޫނުއަސާސީާއ އްަތކުެގ ތެރެތަކުގަިއވާ ކަންތައަމަލުކުރަމުންދިޔަ ޤާނޫނު ،މަލުކުރަން ފެށިއިރުއަހަރު ޢަ

ލަންޖެހޭ ބިލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިލެއް. ޤާނޫނު ނަންބަރު ޓަކައި އެކުަލަވއި ކުރުމަށްތަޢާރުޟުވާ ކަންކަން އިޞްާލޙު

 އަށް ކުރުމަށް ސަުރާކރުން މި ހުށަހަޅަނީ އެ ާޤނޫނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީފުލުހުންގެ ޤާނޫަނށް އިޞްލާޙު 2111/5

ަކކީ ވެަފއި އެ ާޤނޫނުގަިއވާ ބަެއއް މާއްދާތަ ކަމަށް މަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ާޤނޫނެއްކުރިްނ ޢައަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ 

ލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ ސާސީގެ ދަށުން ޤާއިމުވެފައިާވ ދައުމަލުކުރެވެމުންދިޔަ ޤާނޫނުއަވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ޢަ 2111

 470ފެށި  މަލުކުރަންޢަވަަނ އަހަރު  2111މާއްދާތައް  އެ ކަމަށް ވާތީ،  މައްޗަށް ބައްޓަްނވެފަިއވާ ާމއްދާތަކެއް

ނޑު މި  ކުރުަމށްއާ ެއްއގޮތްޤާނޫނުއަސާސީ ޓަކައި، އެ ޤާނޫނަށް ގެްނނަށްޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނަުއމަށޭ. ދެން އަޅުގަ

ރު ގެނަުއމުގެ ބިލު. ޤާނޫނު ނަންބަ...ވަނަ އިޞްލާޙު ފުލުހުންގެ ޤާޫނނަށް  2111/5ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ(  23ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  -1ވި އިޞްލާޙުތައް ެގނައުން. ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އަންނަނި 2111/5

ކޮމިޝަނުން ބެލި ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއް ުކރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ  -)ޅ( ،23ުކރުން. އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު

 475ެގ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނު -2ރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން. ރޮސިކިުއޓަިރއަށް ގެންދިއުމަށް ޕްހިނދެއްގައި އެކަން ކު

ގުިޅގެން  ކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލައަކާ -)ނ( ގ32ެވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުްނ. ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަްނނަނި 32

ރ ށް ޕްރޮސިކިއުޓަިރއަށް ެގންދިއުމަޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި، އެކަން ކު

ވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނި 22ގެ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނު -3ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން. 

ކޮމިޝަނުން ބެލި މަްއސަލައަކާ ގުިޅގެން ޖިނާޢީ  ުނވަތަ ،ގުިޅގެން ކޮމިޝަނުން ުކރި ތަޙުޤީޤަކާ -)ށ( ގ22ެ

 480ރ ޖެނެރަލްގެ ިރއަށް ގެންދިއުމަްށ ޕްރޮސިކިއުޓަފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަން ކު އެއް ކުރުމަށް ކޮމިަޝނަށްދަޢުވާ

މި ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ޤާނޫނު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެެޒޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ  -2އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން. 

 .ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު ލަތުގެ ފަރާތުންުޅަގނޑު މި ހުށަހަޅާލީ ދިވެހި ދައުދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އަ
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ކަމަށް ވެފަިއ،  ތަޢާރުުޟވާ މާއްދާތަކެއް ގެ ޤާނޫނުއަސާސީއ2111ާމި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ މިހެންކަމުން މި ޤާނޫނަށް 

ނޑު މިއަދު އެދޭ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެ އް. އެ އިޞްލާޙުަތއް ވީހާ ައވަހަަކށް މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވުން ެއއީ އަުޅގަ

ނޑު ިމ ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތައް މިައދުގެ ބަހުސްގެ ވަގުުތގައި ަބހުސް ނިންމާލަދެއްވައި ،މިހެންކަމުން  485 ވީހާ ،އަޅުގަ

ދެއްވުމަކީ ތިޔަ ހުރިހާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުަގނޑު އެދޭ ވަރަށް ބޮޑު އަވަހަކަށް މިކަން ނިންމަވާލަ

ނުޑ އެދެނީ މި  ނޑަްށ ހުށަހެޅިއްޖެއެދުމެއް. އަުޅގަ هللا މެންނަށް ވެސް ކަމަށް ބަލަިއ ައޅުަގނުޑމެން އެން ބިލު އަުޅގަ

ربّنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذّريّتنا اّمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب ކުރުން. ދުޢާ ކުެރއްވުން އެދިގޮތް މެދުވެރި ހެޔޮ

 .تهوالّسالم عليكم ورحمة هللا وبركا .علينا انّك انت التّّوب الّرحيم

 490 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިަފއި  ގަޑި 1ން ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގަިޑއިރު. ެއގޮތު 3ވަނީ ޖުމްލަ  ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ބިލަށް ކަ

ތު. ސިކުން 25 މިނެޓު 25އަްށ  ރީ ޕާޓީސިކުންތު، ޖުމްހޫ 22މިނެުޓ  21ންުތ، އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ ސިކު 2 މިނެޓު 31

ވަކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްވެވަަޑއިނުގަންަނވާ ، މިނެޓު 5އަށް  ދާލަތު ޕާޓީސިކުންތު، ޢަ 35މިނެޓު  11.އޭ އަށް އެމް.ޑީ

 495ރ ސިސްޓަމަްށ ( އާދެ! އިދާރީ މޭޒުގެ ކޮމްޕިއުޓައިދާރީ... )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު މިނެޓު، 5ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޢިއް

ނޑު ފަހު ، މިނެޓު 5އަށް  ދާލަތު ޕާޓީޢަ ރާ އޮވެދާނެ. ބައި ފަހަރެްއގަިއ ރިކޯޑަށް ނާކުޑަ މައްސަަލެއއް ދިމާވީމަ ައޅުގަ

އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ، މިނެޓު 5ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްެވަވޑައިުނގަންނަވާ 

ނުޑ ލާގައި ފުރުޞަތަށް ެއދިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްވާލަނީ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްެގ މަރުޙަހުޅު ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. އަޅުގަ

 ށް.އަ އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ  އުތުރު މައްޗަންޮގޅީއަރުވަނީ  މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 500 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ މައްޗަންޮގޅީ

މަނިކު ދޮންމަނިކު ެއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން އިދޫ ދާއިާރގެ ގުރަ ތ.ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ނޑަށް ތާއީދުކުެރވޭ. އެއީ ޤާނޫނުއަސާީސގައި  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަކީ މިހާރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުންތަކަށް އަޅުގަ

ތަންކޮޅު  އޮތް ނީ ޖެނެރަލް އެހެންޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެޓަރ، އޮތުން ަކމަށް ރ ޖެނެރަލްޕްރޮސިކިއުޓަ

 505ނީ ޖެނެރަލް ވާތީ. އެހެންނަމަވެސް ބަންޑާރ ނާިއބު ނުވަތަ އެޓަރ ހުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމަށް ބަދަލުކޮށްލައްވަން

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެ  އެތާ އޮތްކަމުަގއި ިވޔަސް ެއ މަސައްކަތްޕުޅު އެގޮތަށް ުކރިއަށް ގެންދެވޭނެ އީ ކަމަށް ައޅުގަ

 ޓަަކއި، ކުރުމަށްމިޝަނަކަށް ނުވެފައި އަދި ދަޢުވާއުެފްއދި ކޮ ޓީ ކޮމިަޝނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީންގްރިޕޮލިސް އިންޓެ

ވަންާޏ  އިބުގެ ތެެރއިން ވެސް އެކަން ކުެރވޭ ކަމަށްބަންޑާރަ ނާ، އިބަށް ފޮނުވައިގެން ސަރުކާރުގެ ތެެރއިން ބަންޑާރަ ނާ

ތަޢާރުޟުވާތީ ކަމަށް  ނުވަތަ އެކަމާ ހެދި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ،ކަމަށް ހިސާބަށް ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެއްއެއީ ެއކަން މިހާ
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 510 ން. އެހެންނަމަވެސް ޕޮލިސް ިއންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ސީާދ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށްކޮންމެހެން ޤާބޫލުކުރާތީކީ ނޫ

ނޑު ދެކޭީތވެ. ޕޮިލސް އިން އޮތުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއް  ގޮތަށް މައްސަލަތައް ފޮުނވޭ ރިޓީ ކޮމިޝަނެއް ގްޓެ ކަަމށް އަުޅގަ

ންގެ ޤާނޫނެއް ފުލުހު .މި ރާއްޖޭގައި ހެދުނީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނެއް މި ރާއްޭޖގަިއ އެތައް ޒަމާނަކަށްފަހު ހެދުމަށްފަހު

. އަދި އޭގެ ކުރިން ކަން ޖެހުނީ އިޞްލާޙުގެ ވާހަކަތައް މި ރާއްޖޭަގއި ދެކެވެމުން އައި ަވގުތެްއަގއިވުޖޫދަށް އަންނަން

ކަމަްށވާ ީއާވން ނަސީމު، އޭގެ ފަހުން ެއ  ތިބި ބައެއް އިލަތުެގ ބެލުމުގައި ޖަލުަގއި ބައިތިއްާބފަން ދައުގޮތު ދިޔަހިނގައި

 515ޖަުލެގ ކަންޮބޑުެވގެން  ތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފަރާތުން ތަަޅއިތަޅަިއ މަރާލީމަ. ެއއަށްފަހު އެކަމާމު ސަލާމަ ސީީއވާން ނަދުވަހު 

ފުލުހުންނާއި  ،ކަްނކަން ހުއްޓުވާަލއި އެ ،ވާތީ ބޮލަށް ބަޑިޖަހައި މަރާފައި އިހުިތޖާޖުކުރީމަ ތެރޭގައި ަބޔަކު އެކަމާ

 ލިބިފައިވާ ބަަޔކަށް ހެދުމަށް ތް ޢާއްމު ރައްޔިތުްނގެ އިތުބާރުގްރިީޓއެްއ އޮންނަކީ ކޮންެމވެސް ަކހަލަ އިންޓެސިފައި

އަދި މިކަހަލަ  ،ބާރުހުރި ،ހުރި  ދަތް ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަކީތްަތކުގެ ތެެރއިން ޕޮލިސް އިންޓެ ކުެރވުނު މަސައްކަޓަކައި، 

ކުެރވުނު މަަސއްކަތެްއ.  ަޓކައި އެކަން ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް ކަމަށް ހަދައި، މަސައްކަތްތައް ބެލޭނޭ ގޮތަށް ހުރި ތަނެއް

 520 ބަންޑާރަ ނާއިބާهللا ީއވާ ޢަބްދު ެވސް އަދި ކުރީ ދުވަހު ގަލޮުޅ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަމައަށް އައިއިރު މިއަދާ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. ައޅުަގނޑުމެން މިއަުދ ހިނގާފައި ވެްސ މިަކން މިގޮތަށް އިރުސުވާލުކުެރއްވި  ުނވާކަްނ އަުޅގަ

ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކިހާވަެރއްެގ  ،އެްއގޮްތވާ ގޮތަށް ކަންތައްަތއް ބަދަލުުކރާ ވާހަކަ ދަްއކާއިރު  ސާސީއާޤާނޫނުއަ

 1ގެ  2112 ،ދުވާލު ނުކުމެކަމެއް. ރޯމާ ެއއީ ސުާވލުކޮށްލަންޖެހޭ އޮތްޯތ، ރާއްޖޭގެ ަރްއޔިތުންގެ އިތުބާރެއް މި

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ޔުނީފޯމުގައި ތިބެ މަރަން ޮގވައި ފެބްރުއަރީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަްށ ، ގައި އަުޅގަ

 525 އެހާ  އިމާލޭގަ ،ވާއިރު ކަމަށް ރުން ވާިއރު އަދި މާލޭގެ މެންބަ ކަމަށް ތަން. ރަްއޔިތުންގެ ަވކީލުން ދިޔައަނިޔާކުރަމުން

ދާންޖެހޭ، ކިހިނެއްތޯ  ގޭަގއި އޮންނާނެ ބައެއް ނޫން. ބަލަން ،ދުުރގައި  މުންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަކީކަމެއް ހިނގަ ބޮޑު

ނީ އެަބ ކަންކަން ހިނގަ ތޯ މިކިހިނެއް، އުޭޅއިރު އިއެްއެޗހީގަ ސަރުކާރު މަސްއޫލުވާ ކޮމިޓީތަކާޖެހޭ. އަދި ބަލަން

ންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ާވއިރު ތަޅަިއ، މަރާ ހިސާބަށް ގޮވަިއ، ލަުތގެ މީހުދަންޖެހޭ. އެހެން ދިޔަދިޔުމުގައި ދައުހޯ

ވެސް އެތާ ތެރޭަގިއ  ހަމައަށްތުންނަށް މިަކން ފެނިފައިވާއިރު، މިއަދާ މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔި ންެއއްޗެހި ވީިޑއޯތަކުންނާ

 530 ،ކަމަށް ބުނެ ތިބި ޚިލާފުވާ ބަޔަކު އެތާ އެބަ ން ފުލުހުންގެ އިންޓެގްރިޓީއާތުގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ފަރާފުލުސް އިންޓެ

ރު ހުންނެވި އް ކުިރއަށް ގޮސްފައިުނާވތީއާ އަދި އޭެއްއވެސް މައްަސލައެ ވެސް ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް ފޮނުވާފައިީވއިރު

ކުރިައށް ނުގެންދާނެކަމާ، އެހެން  ލޭނެކަމާއިމިފަދަ އެްއވެސް މައްސަލަެއއް ނުބަލާނެކަމާއި ނުބެ ފުލުސް ކޮމިޝަނަރު

މިހެން  ގައިޤާނޫނުއަސާސީވެސް އެކަން ެއގޮތަށް ކުރެވިަފއިނުވާތީ މިއަުދ  ހިސާބަށް އައިއިރުމިހާ ވެސް ވާއިރުބުނެފައި

ގްރިޓީ ަގނޑުމެންަނށް ފުލުހުންގެ އިންޓެއަޅު އިހަދާލާ އުސޫލުން އެއްެޗއް ބަދަލުކޮށްލީމޭ ކިޔާފައި މަތިއޮތީއޭ ކިޔާފަ 

 535ޚަރަދުތަކެއް ޮކށްގެން އެ މީހުންގެ ކަންކަން  ،އަދި އެތައް މުސާރަތަެކއް އެ މީހުންނަށް ދީގެން ،ކޮމިޝަނެއް ޮއވެގެން 

. ފެނިގެންދަނީ ކަމެއް މިއަދު އެއީ ސުވާުލއުފެދޭ ބާވައޭ އޮތް ބަލަހައްޓާއިރު މިކަން ރައްޔިތުން ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް އެބަ
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ގޮތަްށ  އަދި ޭއގެ އަެނއް ދުވަހު އެ ނޫން ،ސާބިތެއް ނުވެއޭ ބުނެ އިމީގަ  ދައްަކއި ކޯޓުތަކުން ކުދިކުދި ކަންަތއްަތއް

އަދި ެއ ދަ ފުލުހުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ލިބި، ކަމަށް މައްސަލަ ފޮނުވާފަިއވާއިުރ ވެސް މިފަ ވިޔަސް އަދި ސާބިތުނުވާ

ނޑު ަވޒީފާގެ ކުރިއެރުންތަްއ ލިބޭ ،ކުރިއެރުންތައް ނަށްމީހުން ީވ  މިއަދު ވިސްނަންވީ އެ ުދވަހު މެންތަން. އަުޅގަ

 540ވެސް އެކަން އެގޮތަްށ  އެްއ ނޫން. ހަމަ މާދަންއެކަނި އެ ދުވަހު ވާނެ ކަންަތކުެގ ގޮތުގަ  ކަންތައްތަކަީކ ހަމަ

ވެސް ްނގެ ސަރުކާރަށް ވެސް ހަަމ ރައްޔިތުން ވޯޓުލަިއގެން އަދި ކޯޓުތެެރއިން ނަމަގައިފާނެ. ރައީްސ ޔާމީހިނ

ކަމަށް ދެކެންޏާ އެ މީހުން އިންޓެގްރިޓީެއއް  ިއރު ފުލުހުންނަށް އެކަން ޤަބޫލުކުރެވޭ ނޫންރަކަށް ވީ އަިއއްަސވާ ސަރުކާ

ކަމެއް ނެތްކަން މިއަދު މި އެނގެނީ.  ފޮޅައިގަެނގެން ގަދަކަމުން ސަރުކާރު ަވއްޓާލީމަ ވެސް ވާނެނެތި ނުކުމެ، ތަޅައި

ވެސް  ވެސް މިއަދު ވާއިރުއި އެކަން ފާހަަގކޮށްފައި އެީކގަތަކުންާނ ކަން ބޭރުގެ ފަރާތްއަދި ކޯނީ ރިޕޯޓުަގއި ވެސް ިމކަން

 545އަށް ގޮްސގެން  ތަެނއް ނުފެނޭ. ވީމާ އަޅުަގނޑު އެދެނީ މި ކޮމިޓީ މިކަމުގެ ތެރެއިްނ މަސައްކަތެއް ކުރެވޭ ،މިކަން ބެލި

އަިދ  ތްހުރި ބަޔަކަށް ހަދައި،މިޝަނަކީ ދަ ގްރީޓީ ކޮޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު ޕޮލިސް އިންޓެ

ނޑުމެްނ ތިން މެންބަރުން އެ މިއަދު މީހުންނަށް ޚަރަދުތަކެއް  ލަތުެގ ފަރާތުން އެތަނަށް ލައި ދައު ވެސް އަުޅގަ

 ކަންތައްަތއް ކުެރވޭނެ ،ޮގތަށް ހުރިގޮތަކަށް އަދި ފުލުހުންނާ މެދު ރައްޔިތުން އިތުބާރު އެކަންކަން ބެލޭނެ  ،އިރުކުރާނެ

 ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަްނކަން ހަމަޖެހިގެންދިއުން. ގޮތަކަށް 

 550 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް ހުަށހެޅިފައި މިާވ އިޞްލާޙަީކ ުއސޫލެއްެގ ގޮތުްނ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތްރާ އިޞްލާވެސް ތާއީދުކު އޮތީ ދިވެހި ފުލުހުންނަށް މިހާރު ެޙްއ. އަދި ހަމައެއާއެްއކޮށް ައޅުގަ

ތައް އެންެމ މައްސަލަ ޤާނޫނުތަކުން ލިބިފައިވާ ބާުރގެ އިތުރުން ބާރުތަެކއް ދީެގން މެނުވީ މި ޤައުމުގެ މިހާރު މި

 555މެންނަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް ންފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޙައްލުކުރުަމށް އުނދަގޫވާނެކަން ައޅުަގނޑުމެން އެ

އިން ވެސް ކުާރ  ަކހަލަ ކަންތައްތަކުަގއި ކަންބޮުޑވުން މި ހުންނަނީ އެ މުއައްސަސާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބައެއް

ިއ މީ މި މަޖިލީހުގަ .ތޯރެއިން އެ ބާރުަތއް ދޭނީ ކިިހނެއްމެކޭނިޒަމެއްގެ ތެ  ތައް ބެލޭނެ ރަނގަޅު މޮނިޓަރިންކަންތައް

އްސަލައަކަށް ެވގެން؛ ވަރަށް ވެސް އެންމެ ބޮޑު މަ އިދިޔައިުރގަށް ސަންސެްޓ ޤާނޫނެއް އުފެދިގެންއަޅުަގނޑުމެންނަ

މުގެ ަމއްސަލަތައް ކުރުފެނިގެންިދޔަ. އާދެ! މިހާުރވެސް ަދޢުވާ ުނކުރެވި ިދޔަތަންމުހިއްމު ޤާނޫނެއް ވުޖޫދު

 560ވަނީ.  މި އިން މާއްދާއަކަށް ިއޞްލާޙު މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ތަޢާރުޟުާވ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ތި ޤާނޫނުއަސާސީއާ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަްނއޮތީ އަާސސީ ޙައްޤުަތކާއި ިމނިވަންކަމުގެ ބާުބގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ބައެއް މާއްދާތަުކެގ 

ނ ނުވަތަ މި ،މާނަ ކަމަށް  ތި ދަތިތަކެއް ހުރިބޮޑެގޮތުން  ކުރަމުންދާޑުމެން މި ރާއްޖޭގައި ޕްރެކްޓިސްކަންކަން އަޅުގަ

ޤީޤު މަރުހަލާގައި ހަމަ ވެސް ތަޙް ގައިމު ވެސް ައޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ކުށުގެ ވެށިން ައދި ކުށްކުރަމުން ދަނިކޮށްހަމަ
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ގެ ަދށުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގަިއ ވަނަ މާއްދާ  52ވަރަށް ރަނަގޅު އިޢުތިރާފުތަެކއް ވުމަށްފަހު ވެސް ޤާނޫނުައސާސީގެ 

 565ސަލާމަތްވެގެން ދެވޭނެ ޖާގަ ފުާޅ  އަށް ކުށްވެިރވާ މީހާ ނުވަތަ ކުށްކުރާ މީހާ އިލާގަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަނުވަ

ަބޔާންކުެރވިފަިއވާ ޤާނޫނުއަސާސީެއއްގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ.  އިއެްއގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ދާއިރާެއއްގަ 

ނޑުމެްނނަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ަތއް ކުރާ ދުނިޔޭގެ އެހެން ަޤއުމުތަކުަގއި ކަންތައް .ރަނގަޅު ގޮތް ނުވަތަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ުރގައި އަޅު އޭ ުބގަިއ މި މައްސަލަ ހިމެނިގެންދިޔައީ ީކްއވެގެންތޯ؟އަސާސީ ަޙއްޤުތަާކއި މިނިވަްނކަމުގެ ބާ ގަ

 ވެސް އެބަ ހެކިދެޭއ، ދަ ގަލަންވެސް އެބަ ހެކިދެއޭ، މީނ ދަ މޭޒުއި މި ޝައްުކއުފެދެނީ މީނދޭތެރޭގަ ފުލުހުންނާ

ނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގަ  އްލުކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، އެކަން ޙަމިހެން  570 އަމާންކަން ެގއްލޭއި އަމަންޓަކަިއ، ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ޤައުމުގައި ފެންނަމުން މި  ދެން ކަންަތއް ވާނެ ،ނަމަ ގޮތަށް ެއކަން ކުެރވިގެން ހިނގައްޖެ  ގޮތް އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ، ވީމާ. އެހެންދަނީ ނޑުމެންގެ މި ޤައުމަީކ، އިޞްލާޙު ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު ،އަުޅގަ ކުރެޭވއިރުަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ މިތާނަގިއ މި އުޅޭ  ަލއްަކއެއްހާ މީހުންނަށް އަމާންކަމާ އެކު  2މި ކުޑަުކޑަ ދިވެހިާރއްޖެ ައީކ އަުޅގަ

ގައި މާ ބޮޑު ދަތިކަމެއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް ހަމަގައިުމ ދިރިއުޅެވޭނެ ޤައުމަކަށް އެބަ ވާންޖެހޭ. އެކަން ކުރުމު

ނޑުމެންނަށް އެ ކަންކަްނ ކުރެވޭނެ ޤާނޫނީ ބާރު   575ވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ވެސް  މުއައްސަސާަތކަށް، ޚާއްަޞޮކށް ފުލުހުންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަ އެބަ ދޭންޖެހޭ. ހަމަގައިމު

ނުޑގެ އަތުަގއި ބިިޑެއއް  އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީންކަމާ ެއުކ އެބަ އެނގޭ ައޅުަގނޑު ުކށެއް ނުކުރާހާ ހިނދަކު އަުޅގަ

ފުލުހުންނަށް އެޅުވިގެނެއްުނާވނެ. އެފަދަ ގޮތަކަށް ފުލުހުން ބިޑިއަުޅވައިފި ނަމަ، ނުވަަތ ފުލުހުން ޢަމަލުކޮށްފި ނަމަ، 

ނެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ބަޔާންކުެރވިފައި އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ފުލުހުންނާ ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ

 580އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ބިރެއް ނެތް. ސިޔާސީ މީހުން އެކަނި ހައްޔަރުކުެރވޭ ގޮތަށް ފުލުހުންނަށް ބާރުދިނީމަ ކަމަކުނުދާނެ. 

ނޑު ހަމަ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ެވސް ޮގވާލަން؛ ފުލުހުންނަކީ  އެހެންވީމާ، ާޚއްޞަކޮށް މިަފދަ ވަގުެތްއގައި އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް ޤާނޫނުއަސާީސގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ދީފައިވާ ބާރު އަދި މިހާރަށް ވުރެ 

ނުޑ  ނޑު ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ ބޮޑަށް ވަުރގަދަކުރުމަކީ ހަމަަގއިމު ވެސް އަުޅގަ

ވެސް ޤަބޫލުކުާރ ކަމެއް. އެހެންނޫންނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤައުމުގައި މި ކަްނކަމެްއ  ހަމަގައިމު

ނުޑ ދަންނަވާލަން. މި މަޖިލީހުން ކޮށްފައި އޮްތ ވަރަށް ބުަރ   585ފުރިހަމަވެގެންނުދާނެ. އޭެގ ހަމަ މިސާލެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ހިމެނިވަަޑިއގެން، މުޤަްއރިރުކަމުގައި ހުންނަަވއިގެން  މަސައްކަތެއް. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް އެ ކޮމިޓީެއްއގައި

ނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލު ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު. އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަްށ  ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެްއ، ޢާްއމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަ

ތަނެއް  ހިތާމައާ އެކު ދަންނަވަން. ޒައްެރއްގެ މިންވަރު ެވސް އަދި މި ޤައުމުަގިއ ތަންފީޛުކުރެިވގެންދާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ސަބަބަކަށް ވަނީ ފުލުހުން، ކޮންމެ ފުލުހަކާ ސުވާލުކޮްށލީމަ ފުލުހުން އެބަ ވިދާޅުޭވ 

 590ބައިވަރު ވާހަކަތަެކއް. ތިމަންނަމެން ތަޙްޤީޤުކޮށް، ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު، ތަޙްޤީޤުކޮށް ޕްރޮސިކިއުުޓކުރުމަށް މައްސަލަ 



23 

 

ން އެ ކުރާ މަސަްއކަތް ބޭކާުރާވ ގޮތަށް އޮތް ނިޒާެމއް ކަަމށް. އެހެންވީމާ، މި ނިޒާމު ފޮނުވުމަށްފަހު އެ ހިސާބު

ނޑުެމން މިތާ ތިބެ ވާހަކަދައްކަން،  ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްތަެކއް ުކރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ަބއިތޯ މީަގއި ާދއިމީ ޙައްލެްއ ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ފަރާތުން އިށީނދެގެން ކޮ 3ާބރު ނުވަތަ  3މިކަން ކުރުމަށް ޓަަކއި 

ހޯދޭނެ ގޮތަކީ. ައޅުަގނޑު ހަަމގައިމު ވެސް ހިތާމަކުރަން. ައސާސީ ޙައްޤުތަާކއި މިނިވަްނަކމުގެ ބާބުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ 

 595ހެއްެކއް ކަމުަގއި ވަނަ ާމއްދާަގއި ޝަރީަޢތުގެ މަޖިލީހުގަިއވާ އިޢުތިރާފު ފިޔަަވއި އެހެން ެއއްވެްސ އިޢުތިރާފަކީ  52

ނުބެލެވޭނެ ގޮތަށް އެހާ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތީމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ޮގވާލަން، އެ ނޫން އިބާރާތެއް ެއ 

މާއްދާއަކަށް ުނގެނެވޭނެތޯ. އެ ނޫން އިބާރާތްަތއް ެއ މާއްދާ އަްށ ނުގެެނވޭނެތޯ. އެ އިބާރާތުެގ ތެރެއިން 

ގެންދޭ ހަމަ އެއްވެސް ހާލެްއގައި ފުލުހުން ކުރާ މަސައްަކތަށް، ނުވަތަ ފުލުހުން ކުރާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނި

ނޑު ގޮވާލަނީ މިފަދަ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަމާންކަމާިއ  ތަޙްޤީޤަށް ހަމަ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ތަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 600ދުކުރުމަށް ޓަކައި މި ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރެިވގެން، އޮމާންކަން ބޭއްވުމަށް ޓަކަިއ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުްށ މަ

ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިއަށްވުރެ ތަންކޮެޅއް ހަރުދަނާ ބާރުތަކެއް ދިނުން އެއީ އަުޅަގނޑު ހަމަގައިމު ވެސް އެދޭ 

 ކަމެއް ކަމުަގއި ވާތީ އެ ވާހަަކ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްާޔ.  

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް

 605 ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު`. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. ތ. ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ފުލުހުންގެ ، 2111/5ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިއަދު މި ހުށަހެޅުއްވި، ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްާލޙު، 

ަވނަ މާއްދާގެ )ޅ( ަގއި ބުނާ  23ޙަކީ އޭގެ ޒާތުަގއި ވަރަށް ކުަޑކުޑަ އިޞްލާެޙއް. ެއއީ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާ 

ވަނަ  32އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ ބަދަލުގަިއ ހަމައެކަނި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލަށް އެ ތަންކޮޅު ބަދަލުކޮށްލެއްވުން. ދެން 

ވަަނ  22އުޓަރ ޖެނަރަލަށް ބަދަލުކޮށްލެއްވުން. އަދި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނާ އެަޓރނީ ޖެނަރަލްގެ ބަދަލުގައި ްޕރޮސިކި

 610މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބުނާ ާވހަކަތަކަށް ެވސް ުކޑަުކޑަ ަބދަލުތަކެއް ގެނައުން. ިމ ބަދަލުތަކަކީ ކިތަންމެ ކުަޑކުަޑ 

ނުޑ ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  232 ބަދަލުތަކެއް ނަމަވެސް ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދއާ ދޭތެރޭގައި މި އޮންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް  222ވަނަ މާއްދާ އިން ފެށިގެންގޮްއސަ، 

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަލާަމތީ ޚިދުމަތްތަކަށް ދެވިފައި ހުރި ބާރުތަކެއްގެ ވާހަކަ ަބޔާންކުރާ ައސާސްތަެކއް. ެއ 

ން ޤާނޫނުތަކެއް ހަދަީނ. ދެންމެއަކު ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އަސާސްތަުކގެ މަްއޗަށް އަުޅަގނޑުމެ

 615ވިދާޅުެވއްޖެ. ވަރަށް ޒަމާނަްށފަހުއޭ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އައިްސގެން، ފުލުހުންގެ ޤާޫނނުގެ ތެރެއިން އިންެޓގްރިޓީ 

ން ވެއްޖެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވުޖޫދުަގއި އޮންނަތާ ކޮމިޝަނެއް އައިްސގެން މި ކަންތައްތައް ދިޔައީ. ތެދުފުޅެއް. ވަރަށް ޒަމާ

ދެ ހާްސ އެތަެކއް އަހަރު ެވއްޖެ. ިދެވހިރާއްޖެ ލިޔެވުުނ ތާރީޚު، ދެ 2ގައިމު ވެްސ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ާތރީޚު ހެކިދޭ ގޮތުން 
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ްއަވއިފި. މިހާރު ހާސް އެތަްއ އަހަރަށް ވުރެ ިގނަ ތާރީޚު އެބަ އޮތް. އަށްޑިަހ އަށް ވުރެ ގިނަ ރަްސކަލުން ރަސްކަންކުރަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުާރ  މި ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައކީ ވެސް ފަސް ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ތެދުފުޅެއް. އަުޅގަ

 620ގޮތުން ނުވަތަ ބަޔަކަށް ވިސްަނއިދޭންއުޅުނު ގޮުތގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖަލުތަކުަގއި ވަރަށް ތަޅައި އަނިޔާކޮށް ހެދި. އަނިޔާ 

ވެްސ ތަނެްއގަިއ ކޮްށފިއްޔާ އެކަމެްއ ައޅުަގނޑު ުކށްވެރިކުރާނެ އެްއޗެއް. ދެންމެއަކު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަކީ އެއް 

 1ގެ ވާހަަކފުޅުގައި ވިދާުޅވެއްެޖ، އަިނޔާުކރެވުނު ވާހަަކ ފެބްރުއަރީ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި އުތުރު ާދއިރާެގ  މައްޗަންޮގޅީ

ޭއގެ ކުރީ ުދވަހު ކުެރވުނަސް، އޭގެ ކުރީ އަހަރު ުކރެވުނަސް އަިނޔާވާނީ އަނިޔާ  ވަނަ ދުވަހު. އެ ދުވަހު ކުެރުވނަސް،

އަށް. ކޮްށގެންނުވާނެ. އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ ފުލުހުންނަށް، ސިފައިންނަށް ބާރުތަކެއް އެބަ ދޭންޖެހޭ 

 625ންބަރުގެ ާވހަކަފުޅުގަިއ ވިދާުޅވި ކަމަށް ކަމަށް ދެންމެއަކު ައޅުަގނުޑގެ އަްޚ، ުކޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ނުޑ ވެސް ާތއީދުކުރަމޭ. އެ ދަންނަވާ ޑިޮމކްރެޓިކު، ނޫނީ ެއ  އަޅުަގނުޑ ވެްސ ތާއީދުކުރަމޭ. އެ ވާހަކަފުޅަށް އަުޅގަ

 ވިދާޅުވާ ޑިމޮކްރެޓިކު ތިން އަހަރުދުވަހުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ިވއްސަށް ވުރެ ގިނަ ިދވެހި ރައްޔިތުން މަރާލެވުނު

މަގުމަތީގައި. ޭއގެ ކުރީަގއި އެ ބުނާ އަްނ ޑިމޮކްރެިޓކް ދުވަސްވަުރަގއި، އެ ބުނާ ިތރީސް އަހަރުަގއި އެންމެ ތިން 

މީހުން މަރުވެގެންދިޔައީ ަމގުަމތީގައި ުނވަތަ ޤަތުލްޢާއްމެްއެގ ތެރޭގަިއ، މަގުމަތީ ހިންިގ މާރާމާރީއެއްަގއި. އެ ވިާދޅުވާ 

 630އަށް ވުރެ ގިނަ.  21ހުރިހާ މިނިވަންކަމެއް ލިބިެގން މިދިޔަ ތިން އަހަރުދުވަހުގައި ޑިމޮކްރެޓިކު، ދެ ފުށް ފެންނަ 

ނޑަށް މިއަދު އެ މަޢުލޫމާތު  21އަޅުަގނުޑ ހަނދާންވަނީ  އޭ. ބަރާބަރު އަދަދު ނުކިަޔންވެގެން މި އުޅެނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން  ގަލޮޅު ބަރަކު ޯހއްދެވި މަޢުލޫމާތެއް. ގެނެވިަފއި ނެތީމަ. މީ ފުލުހުންގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ހޯއްދެވި މަޢުލޫމާތެއް. އޭނަ މިތާނގައި، އެ މަނިކުފާނު  މަޚްލޫފް  އަޙްމަދު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ދެކުނު

ނޑުމެން ބަޔަކަށް ބާރުދޭއިރު ، މިތާނގައި ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަުމން މިތާނގައި ވިދާުޅވެފައި ހުރި ވާހަކަފުޅުތައް. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ   635ބަޔަކަށް މިނިވަންކަން ދޭއިރު، އޭއްޗެހި ނުވަތަ އެ ބާރުތައް ހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރޭތޯ ައޅުގަ

ޕޮލިހުންނަށް ދިނަސް، ސިފައިންނަށް ވެސް ދިނަްސ، ޕޮލިސް އިންެޓގްރިޓީ ޮކމިޝަނަށް ދިނަސް، ދިވެހި 

ދިނަސް. އެ މީހާގެ ޒިންމާ އެ މީހާ ފުރަތަމަ އަދާކުރާ ނަމަ، މި ރައްޔިތުންނަށް ދިނަސް، ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް 

ނުޑމެންގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު ެވސް، މިތާ ވާހަކަދަްއކާއިރު ވެސް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ނުދިނުމާއި  ތަންތަނަށް އައިސް އަުޅގަ

ތަމަ އިޞްލާޙުވަމާ ފަސާދަކުރަން ވާހަކަނުދެްއކުމާއި ެއކަކު އަނެކަކާ ަޖއްަސން ނޫޅުމާއި، ައޅުަގނޑުމެްނ ފުރަ

ނޑައެިޅގެްނ  ނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ފައިާދ އަށް ޓަކައި ކަ  640ހިންގަވާބައްަލވާށޭ. މި ތަނަށް އަިއއްސަ ވާހަކަަދއްާކއިރު، ައޅުގަ

ރޯ ބުހުތާން ދޮގު، ރޯމާދުވާލު އެބަ ހަދާ. ކޮން ބޭނުމަކުތޯ؟ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދެން އިތުރަކަށް އޮުޅވައިާލކަށް 

އަހަރުދުވަހަްށ  31އަހަރުދުވަުހގަިއ ހެދީ މިހެންމިހެންނޭ ބުނިއިރުގަިއ  31ދިވެހި ަރއްިޔތުންނަށް އެްއޗެްއ ނެތޭ. 

 35ވަނަ އަހަރު ަހވާލުިވއިރު މިތާ ތިބެނީ  1211މިތާނގައި ވެރިކަން ަރއީސް މައުމޫން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމާ 

ހޫރިއްޔާ؛ އިންކްޫލިޑން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އެ ގްރެޖުއޭޓުން. ރަީއސުލްޖުމް 25ގްރެޖުއޭޓުން. މާފުކުރަްއވާތި! 



25 

 

 645މަނިކުފާނު ފައިބައިވަަޑއިގެްނނެވިއިުރގައި ތިން ހާހަށް އެ އަދަދު މައްޗޭ. މިތާނގައި ރައީސް މައުމޫން 

އީސް އަށް އަރަިއގެންދިޔަ. މިތާ ރަ 211ޑޮކްޓަރުން. ފައިބާަވޑަިއގެންެނވިއިރު އެ އަދަދު  1ވަަޑއިގެންެނވިއިރު ިތއްބެވީ 

މައުމޫން ވަޑަިއގެންނެިވއިރު ތިއްބެވީ މަދު ނަރުހުންކޮޅެއް. ފައިބާވަޑަިއގެންނެިވއިރު ެއ އަދަދު ހާހުން މައްޗަށް 

އަރަިއގެންދިޔަ. ައޅުަގނޑުެމންނަށް ފަށަންޖެހުނީ އަލިފުބާ އިން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އޭގެ ކުރީަގއި މިތާ 

ނޑު ސެލިއުުޓައރުވަން. އެބޭފުޅުން ވެސް ކުެރއްވީ ޚިދުމަތް. މި ޤައުމު އެ ވެރިކަންކުެރްއވި ބޭބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަޅު  ގަ

 650ވަގުތު އޮތް ހާލަތުން ދެން އޮތް ހާލަތަށް ގެންނެވި ބަދަލު. މި ބޭފުޅުން؛ އަޅުަގނޑަށް މަްއސަލަ އަކީ އެްއވެސް ކަެމްއ 

ނޑުމެންނަ 31މި  ށް ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް ވުރެ އަހަރު ނުވެއޭ ުބނާއިރުަގއި މި ޤާނޫނުތަކާ އެްއޗެހި، އަުޅގަ

ނޑުފުރާނަމުއްތިކުރުން އޭުރ އޮތީ މާ މުހިއްުމވެފައޭ. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަށްރަށަށް އަރައި ކޯްއެޗއްތޯ ބޭނުންވަނީ  ބަ

ނޑޫކޮޅެކޭ. އެއީ ކިާހވަރެއްތޯ ބުނީމަ ބުނަނީ ދެ  ދެންނެވީމަ ވިދާޅުވަނީ ތިމަްނނަ ބޭނުންވަނީ މި މަހު ކައިލާނެ ހަ

ނޑުލޭ މުޅި ރައްޔިތަށް. ދެން ކޯއްޗެއްތޯ ބޭނުންވަނީ؟ ތިމަންނަމެން ބޭނުންވަނީ މިސްކިތުގައި ބައްިތ ބަސްތާ  ހަ

 655ދިއްލާނެ، ވޮށް ދިއްލައިލާެނ ސާފުތެޔޮކޮޅެކޭ. މީ އެ ދުވަހުގެ ހާލަތު. ރައީސް މައުމޫން މިތާނގައި ވެރިކަމާ 

 12ްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު، ހަވާލުެވވަަޑއިގެންެނވިއިރު މި މަޖިލީހަށް، ދިވެހި ރައްޔިތު

 35މިލިއަްނ ރުފިޔާ މުޅި އަހަރަށް.  35ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި ޮއތް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އެނިގަވޑަިއގަންނަވާތޯ. 

ވަަޑއިގެންެނވިއިުރަގިއ އަހަރު ފަހުން ފައިބާ 31މިލިއަން ރުފިޔާ. އެއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ އެ ުދވަހުގެ ހާލަތު. އެކަމަކު 

ބިިލއަން  12.1ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަެޖޓަށް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތީ  2112ވަނަ އަހަރު،  2111

 660މިލިއަން ރުފިޔާ ދުވާލަކަށް. ކާކަށްޯތ،  35ދުވަހުން ގެއްަލއިލީމަ ޖެހެނީ  225ބިލިއަން  12.1ރުފިޔާ. ިއއްތިފާޤަކީ 

މި އުޅެނީ؟ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތެދު ބަހުން ވާހަކަދައްކަން އަޅުަގނޑުމެން ދަސްކުރަންވީނޫންތޯ.  ކޯްއޗެއް އޮުޅވާލަން

ވަނަ ައހަރަށް ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓު ދިރާސާކުރެްއވިއިރު ވެސް ކަްނ  2112މަނިކުފާނު ވެސް އެ މަޖިލީހުގައި އިންނެވި. 

މިާތނގައި އެބަ ތިއްެބވި ބައެއް ޭބބޭފުޅުން އެ ދެ މަޖިލީހުގައި ދިމާކުރި ގޮތުން މަނިކުފާނު ހަމަ އެތާނގައި އިންނެވި. 

ނުޑގެ އާދޭހަކީ މި  2112ަގއި ވެސް،  2111ވެސް ތިއްެބވި.  ގައި ވެސް ައިއ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ބޭފުޅުްނ ގާުތގަިއ ވެސް  665ދަންނަވަްނވީ، މި އޮީތ  ބޭބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ބާރުދޭއިރުަގއި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ބާރެކޭ. ތި ބޭފުޅުން ޒިންމާދާުރކަމާ އެުކ މީތި ބޭނުންކުރާށޭ. އަޅުަގނޑުމެން ކުށެއް ކޮށްގެްނ، ނޫނިއްާޔ އަުޅގަ

ކުށަކަށް އަރަިއގަނެގެްނ އަުޅަގނޑުމެން ސަލާމަތްކޮށްދީ ުނަވތަ ކޮށްދޭން މަސަްއކަތްކުރާޯތ ނުވަތަ ކުރޭތޯެއއް ނޫން 

ން ބަލަންޖެހޭނީކީ ބަޔަކަށް ބާެރއް ދޭއިުރގައި. ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން ސިާޔސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި ކަމެްއ އަޅުަގނޑުމެ

ކުރާކަށް ނޫން އަޅުަގނޑުމެްނ ބާރެއް ދޭންޖެހޭނީ. ދެންމެއަކު ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކީ އެ ޕާޓީގައި 

ނޑު  670ވެސް ެއ ކަމަނާ އަށް ރެސްޕެކްޓުކުާރ ނުވަތަ އެ ކަމަނާ ދިވެހި  ވަރަށް އިސް މަޤާމެްއގައި ުހންނެވި، އަުޅގަ

ދައުލަތަށް ކޮށްދެއްވި މަސަްއކަތަށް ވެސް ރެސްޕެކްޓުކުާރ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދި ގާތް ވެސް ބޭފުޅެއްެގ 
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ޅަށް ތިބި މީހުން ހައިސިއްޔަތުން އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުލުހުން ކަމުދިޔައޭ އޭރުގައި އިދިކޮ 

 1ހައްޔަރުކުިރއިރު. ބަރާބަރު. ައނެއް އަތަްށ ޓޭބަލް ޓާންވީމަ ގޯްސވީ. އަޅުަގނުޑ ހަމަ މިހާރުވެސް މި ދަންނަވަީނ 

ފެބްރިއަރީގައި ެއއްވެސް އަނިާޔއެްއ، ެއއްެވސް ބޭފުޅަކަށް ލިިބފައި ޮއވެއްޖެްއޔާ ެއކަން ކުްށެވރިކުރާ ހާލުގައި މި ވާހަކަ 

ނޑު މި ދަންނަވަީނ ވެސް މި ދަންނަ  675ފެބްރުއަރީަގއި ެއއްެވސް  1ވަނީ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ެއއްގޮަތކަށްެވސް އަުޅގަ

ކަމެއް ުނވެެއކޭ ނޫން. ނޫން ކަންތައްތަެކއް ވި. އޭަގއި ޯގސްކޮށް ކަެމއް ހިނގާފަިއ ޮއެވއްޖެއްާޔ ގޯްސކޮށް ކަމެއް ކުރި 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީހަކު އެ ކަމަކަށް ޖެހޭނެ ޖަވާބުދާރީ ވެސް ކުުރވަން . އެ ހާލުގައި އަުޅގަ

ނޑު ވެސް އަށް ފަހަރު ޖަލަށްލި. މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ ބުނޭ،  ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ ބުނޭ،  21އޭެގކުރިން އަުޅގަ

އް ެދއްކޭނޭ އިސްލާމީ ވަނަ ާމއްދާަގއި އެބަ ުބނޭ ނޫސްވެރިންނަށާއި ާޢއްމު ރައްޔިތުންނަށް ެވސް ބޭނުން ވާހަކައެ  21

 680ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ ބުނޭ  32ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައާސސީގެ ޙުދޫދުގެ ތެރެއިން. 

ނޑުމެން އެ ޙުދޫދުގެ ތެރެއިން ވާހަކަެދއްކީަމ  ނޑުމެން ތަންތަނަށް އެއްވީމާ، އަުޅގަ ތަންތަނަށް އެއްެވއުެޅވޭނޭ. ައޅުގަ

އްޔަުރކުރީ. މި މަޖިލީހުގެ މި ޗެމްބަރުތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެން ހިސޯުރކުރީ. ަހމަ މި ޤާނޫނުއަސާީސގައި. ގެންގޮސް ހަ

 511ހަމަ މިތާ މި ތިއްބެވި ބޭފުުޅން އޭރުެވސް ތިއްެބވީ. އަތްަޖހާފައި އެ ުދވަހު ައޅުަގނޑުެމންނާ ދިމާލަށް ބުނި 

ނޑުމެްނގެ. ިމއަދު  އަހަރު ވެިރކަންކުރާނަމޭ. ބުިނއިރު މަތީަގއި ފަރާތެއް  ވާ ަކމެއް ހަނދާނެއް ނެތް. މީ ާހލަތު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑު މީ ވެިރކަމުަގއި އޮތް ޕާޓީ އަށް ނިސްބަްތާވ މީހެއް. އަުޅގަ  685އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ވެިރކަމުގައި. އަުޅގަ

ނޑުެމން ވެސް އެކަން ެއގޮތަށް ކަްނ ކުރަން ފަށައިފިްއޔާ އިސާހި ތަކު މިކަން ނިމިހިނގައިދާެނ އެކަން އޮިޅގެން، އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ާކކަށް ކޯްއޗެއްތޯ އެނގެނީ؟ ކޮންއިަރކުތޯ އެ މީހާގެ އަުތގައި އޮްތ ބާރެއް ގެއްލި ނިމިދާނީ؟ 

ނޑުމެން އެކަކު ވެސް، އެކަކު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކަން ކުރާ ގޮތަކަްށ  ކާކަށްތޯ އެނގޭނީ. އެނގޭ ނަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ އަންދާާޒކުރެވެނީ. އެކަަމކު ނުކުރާނެ. ގޯހެްއ  ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ނަމަ. އަުޅގަ ހިނަގއިދާނެކަން އަުޅގަ

 690އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަޖުރިބާ؛ ފާއިތުވެދިޔަ ތާނގައި ލިބުނު ތަޖުރިބާގެ އަީލގައި ކުރިއަށް ރޭވުން ެއއީ އެންމެ ުބއްދިވެިރ 

ނޑުމެންގެ ކުީރަގއި ބަޔަކު އުޅެފައި ހިނ ަގއްޖެ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރީަގއި ަބޔަކު ުއޅެފައި ހުރިއިުރގަިއ، ގޮތް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުާރ  ނޑުމެން ދައްކާ ވާަހކަތަކާިއ އަުޅގަ ދިޔައިރުަގއި އެ މީހުންނަށް ކަން ދިމާވެފައި ހުރި ބަަލއި، އަުޅގަ

ނީ ރަނގަޅުވާނެހެން. ހަމަ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ރަނގަަޅށް ރާވަިއގެން، ވިސްަނއިގެްނ އުޅެފިްއޔާ ައޅުަގނޑަށް ީހވަ 

ތަކުރާރުކޮށް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ދާދި ކުޑަުކޑަ އިޞްލާޙެއް އިޞްާލޙަކީ. އެހެންނަމަވެްސ ދާދި 

 695ކުޑަުކޑަ އިޞްލާޙެްއގެ ސަަބބުން ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ައއިސްދާނެ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި އިޞްލާޙު 

ަކށް ވެސް ނެތް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އަޅުަގނޑުމެން ނުގެނެސް ވާ 

ތަޢާރުޟުވާ ެއްއވެސް ޤާނޫަނކީ ބާތިލު ެއްއޗެކޭ. ުނވަތަ ާޤނޫނެއްގެ ަބއެްއ ިވޔަސް އެީއ ބާތިލު އެްއޗެކޭ. އެހެންވީާމ، 

އައިއްސަ އޮތް އިޞްލާޙެްއ، އިޞްލާޙަކީ.  އިޞްލާޙުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ މި އިޞްލާޙަކީ ެއކަމުެގ ސަބަބުން
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އަޅުަގނޑުމެން ބަަލއިގަންނަްނ ވެްސ ޖެހޭ. މިތާނގަިއ ެއަކމަކު އިންކާުރކުރަްއވާނެ އެްއެވސް ބޭފުޅަކު ނީންނާނެކަން 

ނޑު ިއތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން ޕާީޓގެ އެހެން ބޭފުޅުން ވެްސ   700އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން، ކަށަވަރު. އަުޅގަ

ްއކަވަން ބޭނުންފުުޅވާނެތީ، އިތުރަށް ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ ނަސޭހަތުގެ ބަހެއް. އިތުރަށް ދެން ދިވެހި ވާހަކަފުޅުދަ

ނޑުގެ ޕޮލިސީޭއ  ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލަން ނޫޅެމާ ހިނގާށޭ. ސާފު ތެދުބަހުން ވާހަކަދައްކަމާ ހިނގާށޭ. އަުޅގަ

ނ ނޑި އަށް އަންނަންވިޔަސް، ަކއުންސިުލ އަޅުަގނޑު ިވއްކާނީ ސަރުކާަރށް އަންނަންވިޔަސް، އަުޅގަ ޑު މަޖިލީހުގެ ގޮ

ނިޑ އަށް އަންނަންިވޔަސް. ސިޔާސީ އެްއވެސް މީހަކު ވިްއކަންޖެހޭނީ އެ މީހާގެ ޕޮިލސީއޭ. އަނެކާކެ ޕޮލިީސ އަްށ  ގޮ

ނޑަށް ވޯޓު ނުޑގެ ޕޮލިީސ ުނވަތަ ިސޔާސަތު ރަނގަޅު ަކމަށް ރައްޔިތުންނަށް ފެނިއްެޖއްޔާ އަުޅގަ  705ދޭނެ. ވުރެ އަުޅގަ

އޮޅުވާލަން ނުހަދާށޭ. ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަކަށް އޮުޅވަެއއް ނުެލވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމހާރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް 

ގެ ކުރިްނ  11ަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާައކަށް ނޮވެމްބަރު  2111ވެިރކަމެއް މިހާރު މި ފެނުނީ.  2އަޅަިއކިރާލާނެ 

ވަނަ ދުވަހު ހުާވކުރެްއވީ ރައީސް މުޙައްމަުދ  11މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު. ނޮވެމްބަރު  ހުންނެވީ ރައީސް އަްލއުސްތާޛު 

ވަަނ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތާ ހަވާުލވެަވޑަިއގެންނެިވ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަުދ  1ނަޝީދު. ފެބްރުއަރީ 

 710އްޔާގެ ވެރިކަމާ ަހާވލުވެަވޑަިއގެންނެވި ަރއީްސ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރި 2113ޮނވެމްބަރު  11ވަޙީދު ހަސަންމަނިކު. 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ަވގުުތކޮޅެްއގެ ތެރޭަގއި هللا ޢަބްދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  2ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. އަޅުގަ

ނޑުތަެކއް، އެްއެޗއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަުތގައި އެަބ އޮތް. އެހެ ންވީމާ، ިދވެހި އަކު ފެނިއްޖެ. އަޅަިއކިރާލާނެ މިންގަ

ރައްޔިތުންނަކަށް އިތުރަކަށް ަކމެއް އޮޅޭކަެށއް ނެތް. އެ ސާފު ސީދާ ތެދުބަހުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނޫންތޯ ވިދާޅުވީ، ރ. އަތޮޅު އަލިފުއްޓަށް ަވޑަިއގެން ވެްސ، ތިމަންނަ ހަދާނީ ހަދާނެ ގޮތެކޭ. ތިމަންނަ ޕާޓީ މީހުންނަށް 

 715ން ކޮށްދޭނަމޭ. އަނެއް ޕާޓީތަުކގެ މީހުންނަކަށް ކަމެއް ނުކޮށްދޭނަމޭ. ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ތިމަންނަ ކަ

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު. ދެން ވިދާޅުވީ ފާުޅގައި ިދވެހި ރައްޔިތުން ކުރިމަތީަގއި، ވިދާުޅވީ ތިމަންނަ އުޅޭނީ ޗާޓުން 

ޓުން ބޭރުަގއި ނޫޅުްއވޭނެ. ސަބަބަކީ ެއީއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ބޭރުގައޭ. ނޫން، ޗާޓުން ބޭަރކު ނޫޅުއްވޭނެ. ޗާ

ނޑުމެން މީހަކު ހޮވަނީ.  ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަންމަތީގައި ވެރިކަންުކރައްވަން ހުންނަ ބޭފުޅެއް. ައޅުގަ

އެ ހުވާަގއި އޮންނާނެ އިސްލާްމ  ގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާ. 1މީގައި އޮންނާނެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު 

 720ދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމާއި އިސްލާމީ ުއސޫލަކާ ޚިލާުފނުވުމާއި ިދވެހި ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަންމަތީ 

 ވެރިކޮށްދިނުމާއި ިދވެހި ރަްއިޔތުންގެ ކުރިމަތީަގއި ިދވެހި ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނއަސާީސއާ އަދި ޤާނޫނުތައް ހަމަހަމަކަން 

ގަންދީ ހުވާކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ތަފާތެއް ނުކުރެވޭނެ. ޗާޓުން ބޭރަކަށް هللا މަތީގައި ތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް 

ވެސް  ބޭނުންވީ ތަންތާނގެ ވެރިންަނށް ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ވަަޑއެއްުނގެންނެވޭނެ. އެއީ ެދން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން 

ނޑުމެްނގެ ޒިންމާ  ައޅުަގނޑުމެން އަދާކުރަމާ ހިނގާޭށ. އެހެން މީހަކާ ދިމާލަށް އަޅުަގނުޑކަމަށް ވިަޔސް އަުޅގަ

 725އިނގިލިދިްއކުރުމުގރ ކުރިން އަޅުަގނުޑގެ ހާލަތު އަޅުަގނުޑ އަމިއްލަ އަށް ދެނެގަންނަމާ ހިނގާށޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް 
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ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ަމސްދުވަހަކާ މި ފެނިގެންދިަޔއީ. ދިވެހި 1އަހަރަާކ އަދި މިހާރު  2އަހަރަާކއި  31އަހަރަާކއި  3

ސާފުކޮށް ހުރިހާ އެއްޗެއް މިހިރަ ޓީ.ވީތަކުން، ރޭިޑއޯތަކުން، ނޫސްތަކުން ފެންނަމުން މި ދަނީ. އޮޅުަވއިލާކަށް ޖާގަެއްއ 

ނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ މޮޔައިން ކަމަށް ހީކޮށް، ތަނެއްަގއި ވާހަކަދަްއކަން ފަށައިފިއްާޔ  ނެތް. އަޅުގަ

ށް ވުރެ ޮމޔަ މީހަކު މިއަދު ނުހުންނާނެކަމީ ހަމަ ޝައްކެއް ވެސް އޮތް ަކމެއް ނޫން. ހުށަހެޅިފައި އޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަ

ނޑު ފުރިަހމަ އަށް ތާޢީދުކުރަން. މިއީ ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ އެއްޗެއް. ަސބަބަކީ މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ   730އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

މީގަިއ އޮެވގެން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ. ޝުކުރިއްާޔ  ތަޢާރަޟުވާ؛ ހަމަ ދާދި ކުޑަކުޑަ ދެތިން އިބާރާތެއް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 735އަްށ މި ގެންނަ ކުޑަުކޑަ އިޞްލާޙު؛ އާދެ! ެއޓަރނީ  2111/5ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ތާއީދުކުރަން މި ބިލު  ޖެނެރަލްގެ ބަދަލުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮތުމަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާހަށް އަޅުގަ

ބަލައިގަނެ، މި އިޞްލާޙު ެގނައުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. މި އިޞްލާޙަށް ެއކަނި ެގނައުމަކުން ނުފުދޭ. ވޭުތވެދިޔަ 

ނަށް ބޮޑެތިބޮޑެތި އިޞްާލޙުތައް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. ހައެއްކަ އަހަރުެގ ތަޖުރިބާ އަށް ބެލުމަށްފަހު މި ޤާނޫ

ވަނަ މާއްދާ ބުނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އުޅޭ އެންމެހައި މީހުންނަށް ސުލްޙަވެރިކަމާއި އަމާންކަމާއި  232ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑުމެން ؟ މިނިވަންކަމާ އެކު އުޅޭނެ ަމގު ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން ފަހިކޮށްދޭންވާނޭ. އެކަން އޮީތ އެގޮތަށްތޯ  740އަުޅގަ

ފާސްކުރި ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރެވެމުންދާ ގޮތުްނ އެ ކަންކަން ހާސިލުކުެރވޭޯތ މިއަދު ދިވެހި ރަްއޔިތުން 

ވިސްނަންޖެހޭ. މިއީ ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންނަށް ޮއޅުވާލަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ދެންނެިވ 

ރިކަމާއި އަމާންކަމާއި މިނިވަންކަާމިއ ހަމަހަމަކަމާ އެކު އުެޅޭވތޯ، ނޫންތޯ އެކަން ިދވެހި ގޮތުަގއި ސުލްަޙވެ

ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނގިަވޑަިއގަްނވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބަަޔކު ކިތަންމެ ދެކޮޅުހެދިޔަސް މިއީ 

 745ޖޭަގއި އިޞްލާޙީ ހަރަކާތެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ޖަލުގައި ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއް 2112ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުެމއް ނޫން. 

މީހުން މަރުވުމާއި ސިޔާސީ މައިދާނުަގއި ތިބި ވާދަވެރިންނަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ގޮތުން ވެރިކަން ހޯދުމަށް ޚިޔާލުކޮށްފާނެ 

ނޑަށް ެނގުމާއި މަރާލުމާ، ޖަލުގައި ބޮޑެތިބޮޑެތި އިންާސނީ، ހިތަށް ތަޞައްވުރުކުރަްނ  މީހަކު ހުއޓަސް އޭންގަލް ަދގަ

ދަތި އަނިޔާތައް ކުރަމުންދިަޔކަމީ ޙަޤީޤަތެއް. މިއީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ެއނގޭ ކަމެއް. އެ ޙަޤީޤަތް 

ގެ ކުރިން އޮތް ހާލަތަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަްށ  2112އޮޅުވާލުމަށް ިމއަދި މިތާނގަިއ ބަހުސްކުރެވޭކަީމ، އަެނއްާކެވސް 

ނޑު ރުޖޫޢަކޮ  750ށް، ބައްޓަންކުރުމަށް މިތާނގައި ބަހުސްކުރެވޭކަމީ ދިވެހި ރައްިޔތުންގެ ވިސްނުމާ ދޭތެރޭގައި ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާެލވިދާނެ ކަމަށް ޕީ.ޕީއެމްގެ ގިނަ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ހަމަ ޔަޤީންނުން ވެސް މިތާނަގިއ 

ނޑު ހަމަ ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި މެންބަރުން ޤަބޫލުކުރައްާވކަމުގެ ފުރިހަ މަ ދަލީލެއްކަން، ސާބިތުވާ ެހއްެކއްކަން އަުޅގަ
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ކެރިހުރެގެން ދަންނަވާނަން. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިދވެހިރާްއޖޭގައި އިޞްލާޙީ ހަރަކާތެްއ ފެށުނީ، ޖަލުގައި އަނިޔާކުރާ 

ކަުމގެ ނޭދެވޭ އަސަރު، އަނިޔާ ފުާޅވަމުންވަމުންގޮސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ެތރެއިން ެއއްެވސް ޢާއިލާައކަްށ އެ

 755އެކަމުގެ ވޭން ބަރުދާސްތުކުރަންނުޖެހޭ ޢާއިލާއެއް ނެތް ހިސާބަށް އެކަން ފުޅާވެގެން ގޮސްފައި އޮތް ކަމުންކަން 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތާރީޚު މީގެ ަހއެްއކަ އަހަުރގެ ކުރިއާ ހަމަައށް ދެނެހުރި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާނެ. ޢިްއޒަތްތެިރ 

ނޑުމެންނަކީ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރަމުންދަނިކޮށް، ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްާޔ މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ރައީސް. އަުޅގަ

ސަރުކާރުަގއި އެ މަނިކުފާނު ދެއްވި ވަޒީފާތަުކަގއި ތިއްާބ ކޮންމެވެސް މީހަކު ރިޕޯޓުކޮށްލާފައި ސަރުކާރާ ކުޑަކޮށް 

ނޑަށް އެަތއް ފަހަރަކު ނަގާފައި ތިބި މީހުން. ޚިޔާލުތަފާތު ވާހަކައެއް ދަްއކަިއފި ކަމަށް ބުނެ، ގެ ންގޮސް ޭއންގަލް ދަގަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާގެ ައލީގައި. މައުމޫނަށް ވަފާތެރިަކމާއެކީަގއި އެ މަނިކުފާނުގެ   760ޚުދު އަޅުގަ

ރިކަމެްއގެ ތެރޭަގިއ ސަރުކާރުަގއި އެ މަނިކުފާުނ ދެއްވި ވަޒީާފގައި ހުްއޓާ ކޮންމެވެސް މީހަކު ސިޔާީސ ހަސަދަވެ

ނޑުމެން  ނޑުދޮުށގައި އަުޅގަ ނޑަށް ނަގާފައި އަތިރިމަތީ ގޮ މަސްދުވަްސ  21ރިޕޯޓުކޮށްލީމާ، ސުވާލުނުކޮށް އޭންގަލް ދަގަ

ވަންދެން ބައިިތއްބާފައި އެަބ ތިއްބޭ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއީ ޙަޤީޤަތް. ެއއްެވސް ކަމެްއ ކޮްށގެނެއް ނޫން. 

ފަހަރު ޖަލަށްލީތޯ؟ ކިތައް ފަހަރު ޙުކުމާ ހަމައަށް ގެނެވުނުތޯ؟ އަނެއްާކވެސް އޮިޅގެން ނޫނިއްާޔ  އަޅުަގނޑުމެން ކިތައް

 765މީހަކު ރިޕޯޓެއް ބަލަންޖެހޭނޭ ކިޔާފައި އަޅުަގނޑު ދޫކޮށްލާަފއި ހުރީ ކިތައް ފަހަރުތޯ ފުލުސް އޮފީހުގެ ރެކޯޑުަތކުން 

ގޮަތކަށްވެސް ަރއްޔިަތކަށް އޮުޅވާަލން ދައްކާ ވާހަކަެއއް ނޫން. ސާބިތުވާން އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، މި ވާަހކަ ައކީ ެއއް 

އަޅުަގނޑުމެން މި ދެންނެވި ސުލްޙަމަސަލަސް އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރާީނކީ ކޮންމެހެން އަނެއްާކވެސް އޭްނގަލް 

ނޑަށް ނަަގއި، ސިާޔީސ ގޮތުން ވާދަކުރާ މީހުން ހިތުހުރި މުއްދަތަކަށް ގެންގޮްސ ޖަލަށް ލާ  ސަގާފަތް އަލުން  ދަގަ

ނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ މި ޤާނޫނު  މިތާނގައި ދިރުަވިއގެނެއް ޫނން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ކަންކަމުގެ މަްއޗަށް އަުޅގަ

 770ވަނަ މާއްާދަގއި އެަބ ބުނޭ  231އިޞްލާޙުކުާރއިރު ިވސްނަން. ފިކުރުކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނުައސާސީެގ 

މަސައްކަތްކުރަްނވާނީ ަޖވާބުދާރީވާނެ ގޮތަކަށޭ. އެހެންކަުމން، މިއަދު ޕީ.އައި.ސީން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން 

އަޅުަގނޑުމެން ހާސިލުކުރަްނ ބޭނުންވި މަޤުޞަދު ހާސިލުވޭތޯ؟ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަެމއް. ޕީ.ައއި.ީސގެ މަސަްއކަތް 

ްނ ކަަށަވރުކުރުމަށް މަސްއޫލިްއޔަރު ބަރާބަރަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ޤާނޫނާ އެްއގޮތަށް ޢަމަުލކުރަންޖެހޭ ބައެއްކަ

އަދާނުކުރެޭވ ވަީނވިްއޔާ މި ޤާނޫނި އިޞްލާޙުކުރާއިުރ ިމ ދެންނެވި މާއްާދގެ މަްއޗަްށ ރިޢާޔަތްކޮށްގެްނ ކޮމިޓީން 

 775މަސައްކަތްކުރަން ޖެހިވަަޑިއަގންނަވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ެއއްގޮަތކަށްެވސް 

ނޑުމެން ިމ ޒަމާނުގެ ޑިމޮކްރަސީެއްއ ލިބިގަންނަން ރައްޔިތުން އޮ ޅުވާލަންޖެހޭ ކަެމއް ޫނން. އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަކީ ވެސް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ތެރޭގަިއ 

ނޑުމެން އަދާކުރަން ހަވާލުކޮށްފައި މި މަސައްކަތްކުަރއްވާ ަބއެއް ކަުމގައި ކަަށވަރުކުރަންޖެހޭ. އެ މަސްއޫ ލިްއޔަތު އަުޅގަ

 އޮތީ، އެ މަްސއޫލިްއޔަތު މަތިކޮށްފައި މި އޮތީ ޕޮލިސް އިްނޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާ. ެއއާ ޚިާލފަށް އެބަ ޖެހޭ... 



30 

 

 780 

 ނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:ހަ

! މިހާުރ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގއި ބަުހސްކުރަމުން މި ދާ ދިވެހި `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ތ. ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

ނޑު ވެސް ާތއީދުކުރަން. ުފލުހުންގެ ޤާނޫނަށް މި ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް އަުޅގަ، 2111/5ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 785ވަނަ ައހަރުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ައއުމުގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ޤާނޫނަކަށް ވީހިނދު، އަދި  2111މި ޤާނޫނަކީ 

މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ރޫހާ ެއއްޮގތްކުރުމަށް ޓަކަިއ ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙުތަެކއްކަްނ 

ލު ހުށަހެޅުއްވިއިރު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބި

ކުރިން މި މަޖިލީހުގައި މިަފދަ ބައެްއ؛ މިާއ ެއއްގޮްތ ބައެއް ޤާނޫނުތަާކ މެދު ވާހަަކދެކެިވގެން ޮގސްފައި ވަނީ. 

ްށ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ކުދި އިޞްލާޙުަތއް އެހެންވީމާ، ހަމަ އެ މޭރުުމން އަޅުަގނުޑވެސް ވީހާވެްސ އަވަހަކަ

 790އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮްށ، ޮކމިޓީ މަރުޙަލާ އަށް ގެންޮގސް ފާސްކޮށް، ައޅުަގނޑުެމން މިއަށް ގޮތެއް ނިންމަން 

އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ފުލުހުންގެ ާޤނޫނުގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު މިައދު އަޅުަގނޑުމެންެގ ދިވެހި 

ނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވޭ. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންެގ ޤައުމު ަގއި މި އޮތް ބިރުވެރި ހާލަތާ މެދު އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނެކޭ އެއްފަދައިން، އާދެ މުޅި ދިވެހި ޤައުމު ވެސް، މި ޤައުމު އަމާން ތަނަކަށް ހެދުމަށް، މި 

މިއަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފަ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެ  ޤައުމުަގއި އަމާން ެވއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް

ނޑުމެން   795ދުވަހަކުހެން އަޅުަގނޑުމެންެގ މަގުތަކުގެ މަތީަގއި މާރާމާރީ ހިންގަމުންދާ ތަން އެބަ ފެނޭ. އާދެ! އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤައުމުގައި އަމާންކަން ޤާއިމުކޮށް، އަދި ައޅު ަގނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ ުޒވާްނ އަބަދުވެސް ވާހަކަދަްއކާއިރު ައޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު މި ވާހަކަތައް ދެއްކުުމގެ  ނޑުމެން ދައްކަމު. އާދެ! އަުޅގަ ޖީލު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ވާހަަކތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޢަމަލުން މި ކަންކަން ދައްކައި، އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޤައުމަކީ އަމާން ތަނަކަށް ހަދަން އެބަ  ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ުޒވާން ޖީލު؛ އާދެ! އަޅުަގނޑުެމންގެ ޅަދަރީންނަށް މި ތަނަކީ ރައްކާތެރި ތަެނއް ކަުމގަިއ ޖެހޭ.  އަދި އަުޅގަ

 800އެބަ ވާންޖެހޭ. ައޅުަގނޑުމެްނގެ ސިާޔސީ މީހުން ނޫނީ އެހެނިހެން ވެސް ގޮްތގޮތުްނ ރާވާރޭވުންަތކުގެ ސަބަބުން 

ނޑުމެންގެ ޢާއްމު ރަްއޔިތުންގެ އިުތރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢާއްމު ރަްއޔިތުންނާ އަދި އަުޅގަ

މެންބަރުންނާ އަދި މި ނޫންވެސް އެކި ދާއިރާތަކުަގއި ތިބި ބޭފުޅުން އެކި ފަރާތްތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެގެންދިއުަމީކ 

ާމސްކުރަން ދިވެހި ސަރުކާރަށާ އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިއަދު މިތާނަގއި އިލްތި

އަދި މިނިވަން މުއައްސަާސތަކަށާއި އަދި މިނޫންވެސް ކަމާ ބެހޭ އެންމެ ވުޒާރާތަކަށް، އަދި މީގެއިތުރަށް 

 805އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޅި ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެސް މިކަމަށް އެއްބާރުލުންދީގެން މި ޤައުމަީކ އަމާން، އޮމާން ތަނަކަށް 

ދެ! މިީއ ހަމަ ފުރުޞަތުގައި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ، ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ިދވެހި ހަދަން އެބަ ޖެހޭ. އާ
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ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އަދި  ނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް ޓަކައި މިހާރު މި ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތް އަޅުގަ މީޑިއާ އިން އަުޅގަ

ޔަތުން ދިވެހި މީޑިއާ އަށް ސެލިއުޓުކުރާ ވާަހކަ ވެްސ އަޅުަގނޑު ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއް 

އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން. އާދެ! މިއަދު ފަލަސްޠީނުގެ ރަްއޔިތުން އުޅެމުންދާ ނިކަމެތި ހާލަތާ އަދި ފަލަސްޠީނުގެ 

ނޑުމެންދިެވހިން ތިބިކަން އަންގައިީދ، އަދި އެ ބޭފުޅުންނާ އެ   810ކު ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ ވޭންތަކާިއ އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް މި ދައްކައިދިނީ ދިވެހި މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް. އަދި  އަޅުަގނޑުމެން ތިބިކަމުގެ އެްނމެ ސާފު މިސާލެއް އަޅުގަ

ފަލަސްޠީނުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދިވެހި ރަްއޔިތުން ދޭން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްިދނުމަށް އެންމެ ފުރިހަމަ އެއް 

ނޑުމެްނެގ އެތައް ިދވެހި ރައްޔިަތކަށް  މަގު ހުޅުަވއިދިނީ ވެސް ިދވެހި މީޑިއާ މެދުވެިރކޮށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެހީތެރިވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، އަދި އަުޅަގނޑުމެންގެ އިުހސާސްތައް ފަލަސްޠީނުގެ ަރްއޔިތުންނަށް އިްއވައިދިނުުމގެ 

ނޑު   815ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ އެންމެ މުހިއްމު މެދުވެރިއަކަށް ދިވެހި މީޑިއާ ވެފައި ވާތީ، އަުޅގަ

ހައިސިއްޔަތުން ދިވެހި މީިޑއާ އަށް ފަޚްރުވެރިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި ދިވެހި މީޑިއާ ައށް ޝުކުރުވެރިވަން. ދެްއިވ 

 ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 މަދު ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު މުޙައް އިރާގެދުވާފަރު ދާ

 820ވަަނ  2111ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މި ާވ ބިލަކީ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ 

ވަނަ އަހަރަށް ފަހު މިއަދާ  2111ވަނަ ޖަލްސާ އިން ފާސްކޮށްފައިވާ ބިެލއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  22އަހަރުގެ 

ނޑުމެްނގެ ޤަުއމަށް މި ވަ ނޑުމެން މި ވަނީ މީެގ ކުރިްނ ހަމައަށް އަުޅގަ ނީ ވަރަށް ޮބޑު ަބދަލުތަކެއް ައއިސްފަ. އަުޅގަ

ދުވަހަކު ވެސް ނުދެޭކ ފަދަ ހަލަބޮލި، ބިރުވެރި ުދވަސްތަަކކާ ކުރިމަތިލާފަ. މި ދުަވސްަތކުަގއި ފުލުހުންނާ ދޭތެރޭ 

. މިއަދު ާޢއްމުންގެ ހާލަތަކީ ފުލުހުންނަށް ޢާއްމުން ދެކެމުން އައި ގޮތް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުެވއްޖެ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 825އިޙްތިރާމުކުރާ ބަޔަކު ނެތް. އެހެންކަމުން، ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް މިއަދު މި ވަނީ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުތަކެއް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(، އަދި ހަމަ  23ގެންނަންޖެހިފަ. މިއަދު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވަނީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްާދެގ )ނ( އިޞްލާޙުކޮްށ، މި ެދ މާއްދާ ވެްސ ކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލައަާކ ުގޅިގެން  32ޤާނޫނު އެ 

ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް ޮކމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި ެއކަން ކުިރއަށް ގެންދިއުަމށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

ނޑު ދަންނަވަން. އަދި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން. މި މާއްދާ ވެސް މި އޮތް ގޮތަ ށް ފާސްކުރަން ފެންނަކަމުގައި ައޅުގަ

 830ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ކޮމިޝަނުން ކުރި ތަޙްޤީޤަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ބެލި  22ހަމައެހެންމެ، މި ޤާނޫނުގެ 

ށް ގެންދިއުމަްށ މައްސަލައަކާ ގުިޅގެން ޖިނާޢީ ދަޢުވާެއއް ކުރުމަށް ކޮމިަޝނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަން ކުިރއަ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެރނެރަލް އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން. މި މާއްދާ ވެސް މި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެންނަކަމުގައި 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކޮްނމެ މައްސަލައެއް ކަުމގަިއ 
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ވާކުރަން ވެއްޖެ ނަމަ އެކަން ކުރާނީ ޕްރޮސެިކުއޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުންނޭ. ވީނަމަވެސް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްަފހު ދަޢު

 835އެހެންކަމުން، ފުލުހުންގެ ޤާޫނނަށް އިޞްލާޙުކުރަން މި މަިޖލީހަށް ފޮނުވާފައި މި ވާ ބިލު، ފޮނުވާފައި މި ާވ މާއްދާތަްއ 

 ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ދަްނނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ

ނޑުމެންގެ ކުރިަމއްަޗށް ހުށަހެޅިފައިވާ މި ބިލަްށ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ައއްސަލާމް ޢަލައިކުމް. އަުޅގަ

 840ިއޞްލާޙެްއ  ގަިޑއިރެއްާހ ދިގު ަވގުތު ލިބިފައި ވީކަުމގައި ވީނަމަވެސް ޙަޤީޤަުތގައި ވަރަށް ކުަޑކުޑަ 3ބަހުސްކޮށްލަން 

ހުށަހެޅިފައި މި ވަނީ. މި ބިލުގައި މި ވަނީ "އެޓަރނީ ޖެނެރަލް" މިހެން އޮތް ތަންކޮޅެއް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް 

ބަދަލުކޮށްލަންޖެހިފަ. މިއީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު އިޞްާލޙެއް، އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުަރން. މިކަން މިގޮތަށް އަދި 

ކުރީްއސުރެ މިކަން ހިނގަމުންދަނީ ވެސް މި އުސޫލުން. ސަބަބަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ  ނުކުރިކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ީމގެ

އައުމާ ވިދިގެން ޤާނޫުނއަާސސީގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއި އެަބ ވޭ ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެނެރަްލ ކަމަށް ދައުލަތުެގ ފަރާތުން 

 845ދި މިގޮަތށް ޢަމަލުކުރަމުން ވެސް މި ދަޢުވާކުރާނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ އޮޓަމެޓިކަލީ މިކަން މިގޮތަށް ވާ ގޮތަށް ވެފަ. އަ

ދިޔައީ. ދެން މިކަން، މި ިއޞްލާޙު އަޅުަގނޑުމެން ލިޔުުމން ޤާނޫނެއްގައި ލިޔެލުމަކީ ަހމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެްއގެ 

ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އާދެ! އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޕްިލސް އިންޓެގްީރޓީ ކޮމިޝަނާ 

ނޑުމެންނަށް ބައްދަލުވާއިުރގައި ވެސް އެ ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަގަކުަރއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަީކ ދޭތެ ރެއަކުން އަުޅގަ

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުގެ ޤާނޫނު، ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުން ވަކިކުރެިވ، ަވކި ާޤނޫނެއްގެ ގޮުތަގއި ވުޖޫދަށް 

 850ރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. މިފަދަ ބިލަކަށް ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ކު

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެނެރަލް ނެތަސް މިހާރު މި  ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ؛ އަޅުގަ

ވެސް ފާހަގަކުރަން، މި ރާއްޖޭގެ ރާއްޖޭަގއި ތަޙްޤީޤުކޮށް އަދި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް އެބަ ވާަކން. އަޅުަގނޑު އަބަދު 

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގާފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ބާރުތައް. އަމިއްލަ އަށް ޗިޓު ޮފނުވަިއގެން، އަިމއްލަ އަްށ 

ތަޙްޤީޤުކުރައްަވއި، އަމިއްލަ އަށް ޝަރީޢާތް ހިންގައި، ައމިއްލަ އަށް ދަޢުވާކޮށް، އަިމއްލަ އަށް މި ދެންނެވިހެން 

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ. ކީްއުކރާ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލެްއތޯ؟ އެހެންވީމާ، މިހާރުެވސް ޙުކުމްއިއް   855ވަމުންގެންދާ ތަން ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަަގކުރެވޭ ކަންތައްަތކުެގ ތެރޭަގއި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލެްއ 

ރ ޖެެނރަލް ހަމަޖައްސަވާފަ. ޕްރިސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި ނެތްއިރުަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެއްޖެ ޕްރޮސެކިއުޓަ

ނޑައަުޅްއވައިފި. ދެން  ހުންނެވި އެންމެ ދުވަސްވީ ބޭފުޅަކީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަ

ނޑުމެން ާޤނޫނުހަދަނީ؟ ކީއްކުރަންތޯ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ މަސްއޫިލއްޔަތު ތަެކއް ހަވާލުކުރަނީ؟ ކީއްކުރަންތޯ އަުޅގަ

 860ކީއްކުރަން ކުރާ ކަމެއްތޯ؟ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ކަންތަްއ ކުރެްއވީމަ ނިމުނީނޫންތޯ. ޢަލީ ޙަމީދު އެކަން ކުރަްއވާނެ 
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ނޑުމެން މިއިްނ އެްއވެސް މެންބަރަކު ވާހަަކފުޅުދައްަކވާއިރު މިފަދަ ބޮޑެތި  ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، މިއީ ަވރަށް؛ އަުޅގަ

ނުޑ ވާހަކަތަްއ، ޤާ ނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ބޮޑެތި ނުބައި ހައްދަވާފައިވާ ވާހަކަަތއް މި މަޖިލީހުގައި ނުދައްަކވާތީ އަުޅގަ

ހަމަ ހިތާމަކުރަން. އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ، ސުޕްރީމް ކޯުޓން ވިދާޅުވި؛ ޕްރޮެސކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނެތީމާ އަދި 

ޕިއުޓީެއއް ނެތް ހިނދެއްގައި ދެން އެ ތަނުގައި ހުންނެވި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރަްއވާ ޑެ 

 865އެންމެ ދުވަސްވީ ބޭފުޅާ އެަކން ކުރެއްވީމަ އެ އޮތީ ނިމިފައޭ އިނގޭތޯ. ކާކު ސުޕްރީްމ ކޯޓަށް ދިން ބާރެއްތޯ އެީއ 

ެވސް މީހުން އެކަން އެގޮތަށް ކުރަްއވަން؟ އާނ! ކުަރއްވަފާނެ އިނޭގތޯ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ަދއުރު ހަމަވީމަ 

ނަޑއަޅައިފި ސުޕްރީމް  ވޯޓުލައިަލއި ތިއްބާ، ަރއްޔިުތން ވޯޓު ލައިލައި ތިއްބާ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކު ެވސް ކަ

ނޑުމެްއ އަިއއްސަ ވާ ސުޕްރީމް ޯކޓުން މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ  ކޯޓުން. އެހެންވީާމ، މިގޮތަްށ ޖުޑިޝަލް ހަޔާތްކެ

ނޑު މެްނގެ ވާޖިބަކީ މި ަތނުގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަންދޫބުން ކަމުގައި ވާތީ ރަްއޔިތުން ކުރަްއވައިފާނެ. ެއކަމަކު އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ނޑުމެން މި ވާހަކަ ިއްއވައިފިކަން ަބޔާންުކރުން. އެއީ އަުޅގަ  870މަޖިލީހުގައި މިކަން ރަޖިސްޓްރީކުރުން. އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އެނގޭ މިކަން ބަދަލުވާނެ ދުވަހެ އް އަންނާނެ. ުސޕްރީމް ކޯޓުން މި ހިންގާ މަސްއޫލިއްޔަަތކީ. އަުޅގަ

ކަންތައްތަުކގެ ސަބަބުން އެ ޭބފުޅުންގެ މަްއޗަށް ޙަޤީޤަތުަގިއ ހިނގަނީކީ ޖުޑިޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނެްއ 

ނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް  ވެސް ނޫން. އެ ބޭފުޅުންގެ ަމއްޗަށް ހިނގާނީކީ ކޯޓުތަކާ ެބހޭ ޤާނޫނެއް ނޫން. ނޫނިއްޔާ ފަ

ނޫން. އެ ބޭފުޅުންގެ މަްއޗަށް ހިނގާނެ ހައި ޓްރީޒަްނގެ މަްއސަލަތަކުަގއި ޖިނާޢީ ދަޢުވާތަްއ ކުރެވޭނީ. ޖިނާޢީ ެއކިެއކި 

 875ކުށްތަކުގެ ކަންަތއްތައް އެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ހިންގޭނީ. އެެހންވީމާ، މި ދުވަސް އަދި އަްނނާނެ އިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނުޑ  ރައީސް. ކޮންެމވެސް ދުވަހަުކން އަންނާނެ. ތާއަބަދަކަށް މިހެން ދެމިއެއް ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ، މި ރާއްޖޭގައި އަނިޔާކުރި ވާަހކަތައް ވަރަްށ  އެހެންވީމާ މިކަން ފާހަގަކޮށްލަމުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ޙަޤީޤަތް. މި ތަނުގަިއ އަިނާޔކުރާ ވާަހކަ މި ދަްއކަނީކީ  ގިނަ ފަރާތްތަކުން ަދއްަކވައިިފ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންނަށް އެނގި ފާުޅވެފަިއވާ ކަންތަްއތައް މިއީ. ފޮތާިއ ޢަމަލުން  ކަމެއް ޮއޅުަވއިލާކަެށއް ނޫން. އަުޅގަ

 880އިގެން ދިޔަ ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމެއް ކޮށް ނިމޭއިރުގައި އަިނއްާޔއެއް ނުޮކށް ހުންނާނެތޯ. އެކަން ފަޅާއަރައި ބަންޑުންޖަހަ

ނޑުމެނަށް އެނޭގ ނޫންތޯ.  ވަނަ ައހަރުގައި ީއވާން ނަސީމުގެ ގަިއގައި ޖަލުަގއި ސްޓޭޓް  2113ގޮތް އަުޅގަ

ރޑް ޓެރަިރޒަމް، ަތޅައި، ތަަޅއި، ތަޅައި އަނިާޔޮކށް މަރާލައި، އަދި މަރާލީމާ މި ކަމުގެ ހިތާމައިަގއި އެ  ސްޕޮންސަ

މަ ވެސް ގެންގޮްސ ޖަލުގައި ހަްއޔަރުކުރީ. އަިދ އޭގެ ފަހުން ޖަލުަގއި ބޮލަށް ކުއްޖާގެ މަންމަ ވާަހކަދެއްކީާމ އެ މަން

ބަޑިޖަހައި، ޖަްއވަކަށް ނޫން. ފަޒާއަކަށް ނޫން އިނގޭތޯ ބަިޑ ޖެހީކީ. ބޮލަށް، ލޮލަށް، މެޔަށް ބަޑިޖަހައި މީހުން މެރީ. 

 885 ކަންތައްަތއް ވާ... މިއީ ޙަޤީޤަތްތައް. ެއއީ ފޮތާިއ ޢަމަލުން ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަންކުރީމާ އެ

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢުދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް  ގެމަނަފުށީ
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ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންެގ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުމެން ޖިނާޢީ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް  ގައި ވެސް ޝަރީޢަތްކުރެވެންެޖހޭނެ. ހަމައެއާއެުކ މި ބިލު މުހިއްމު ބިލެއް. އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށްއަރާ "ކޮމިޝަން" މި އޮތް ތަންކޮޅު އެބަ ޖެހޭ ކޮން ކޮމިޝަނެއްކަން ވަރަްށ   890ފާސްވެގެންާދއިރު އަުޅގަ

މިއީ ، ރަނގަޅަށް އެނގެން. ެއއީ ާމދަމާ މި މައްސަލަިއގަިއ ސުްޕރީމް ކޯޓަށް ގޮސް މިީއ ކޮްނ ކޮމިޝަނެއްތޯ ބަަލއި

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންތޯ ނޫނީ އެހެން ކޮމިޝަންތޯ ބަަލއިެގން ދަޢުވާކުރަންޖެހޭ ހިސާބަށް ހިނގައިދާނެ. އެހެންވީާމ، 

ނުޑ  ވަރަށް ސާފުކޮށް މިއީ ކޮން ކޮމީޝަނެއްކަން އެނގެން އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ވެރިމީހާ ޤައުމުތަކަށް ގޮސް ިމ ޤައުމުަގއި އުޅުނީ ޓެރަރިްސޓުންނޭ ބުނީމާ، މި ޤައުމުެގ  ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަ

 895އަޅުަގނޑުމެން އަމާންކަމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުބެލެހެއްޓޭނެ. މި ޤައުމުގެ އިސްލާމީ މަދަރުސާތަކަކީ ޓެރަރިސްޓު 

ނުޑމެންނަކަށް މި ޤަ އުމުގައި ައމާންކަމެއް ނުބެލެހެއްޓޭނެ. ޖަމާޢަތްތައް އުފައްދާ މެރުކަޒޭ ވެރިމީހާ ބުނީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ރާްއޖެ އުފެއްދިފައި އޮތް ގޮތަށް  ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

ގޫތަެކްއ ބަލާއިރު، ރަށްަތއް އުފެދިފަިއ އޮތް ގޮތަށް ބަާލއިރު ެއއް ރަށުން އަނެއް ރަށަްށ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގަިއ އުނދަ 

ނޑުމެްނގެ ރަށްރަށުން ވަށްކަންކޮްށގެން، ފިހާރަތައް ފަޅާލަިއގެން ެއ ަކންތައްތައް ކުރާ މީހުން އަެނއް  އެބަ ހުރި. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބުނަނީ، މިއަދު ވެސް ސަރުކާރުން މި  ނޑުމެން އިންޑިއާ އަށް ދާއިުރ؛ ައޅުގަ  900ފްލައިޓުން ގޮސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބުނާ މުއްދަތު ދުވަހުގެ މުއްދަތަ  1ހުށަހަޅަނީ  ަގޑިއިރަށް ުކޑަކޮށްލާށޭ.  22ށް ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެެރއިން ަވރަށް ގިނަ މެންބަރުން މި ދަނީ އިނދިކޮޅުހަދަމުން.  އެކަމަުކ، މިކަމާ ވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެ ން މި ރަށްތަކުން ވަްއކަންކޮށްލަިއގެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ޖެހޭ ދެއްތޯ މި މީހުން ހައްޔަރުކުެރވެން. އަުޅގަ

ރާއްޖެ އަށް ބޭރަށް ފުަރިއގެންދިޔައިާމ، މާރާމާރިތައް ހިންގާފައި ދިަޔއިމާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ މީހުން 

 905ގަިޑއިރަށް ބަދަލުޮކށްދޭށޭ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާުޅވަނީ  22ހައްޔަރުކުެރވެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، 

ދުވަުހގެ މުއްދަތަކީ ވަރަށް ދިގު މުްއދަތެކޭ. މި މުއްދަތު އަޅުަގނުޑމެންނަށް މިއަދު ކުޑަކޮށްދޭށޭ  1ަގނޑުމެްނގެ މި އަޅު

ނޑުމެްނެގ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ މީހުން މި ދަނީ އިދިކޮޅުހަދަމުން.  22 ގަިޑއިރަށް. އެހެންވީމާ، މިކަމާ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ފުލު ހުންނާއި ސިފައިން ބޭނުންކޮށްގެން ސުޕްރީމް ކޯޓްގައި ަތޅުއަުޅަވއި، ދެން ހަމައެއާއެކު އަުޅގަ

ތަޅުއަުޅވާއިުރގަިއ ސިފައިން ޭބނުންކޮށްގެން، ފުލުހުން ބޭނުންކޮށްގެން އެ ތަނުަގއި ވަަށއިެގން ޑިއުީޓ އަދާކުެރވޭ ކަމަްށ 

 910މީހުން އައިްސ ޭގ ދޮރު  251ވަންޏާ ކޮން ކޮމިޝަނެްއގެ ބޭނުމެއްތޯ އޮތީ. އޭރު އަުޅަގނޑުމެން ެއއަރފޯްސގެ 

ވައްޓާަލއި، އަނބިދަރިން ނިކަމެތިކޮށްލައި، ޤާީޟން ގެންގޮްސ މިލިޓްރީ ޓްރެއިނިން ސެންޓަެރްއގަިއ 

ހައްޔަރުކުާރއިރުަގއި ފުލުހުން ބޭނުންކޮށްގެން، ސިަފއިން ޭބނުންކޮށްގެން މި ކަންަތއް ުކރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ކޮބައިތޯ 

އަމާންކަމަކީ؟ ކޮބައިތޯ ސުލްަޙވެރިކަމަކީ؟ ކޮަބއިތޯ މީގެ ބޭނުމަކީ؟ ޕޮލިސް ކޮމީޝަނަރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދެއްކޭ

ގޭަގއި ހުްއޓާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮސް ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް އަމުރުކުރަންޖެހިއްޔާ މި ަޤއުމުގެ އަމާންކަްނ 
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ނޑުމެންގެ މި ނުބެލެހެއްޓޭނެ. އެހެންވީމާ، މިކަން ކުރެވޭނީ ައޅުަގނޑުމެްނ މި ހަ  915ދާ ޤާނޫނުތަކަކުންނެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި ާޤނޫނުތަކަށް އިޙްތިރާމުކުރެވެން  ނޑުމެްނގެ ޢަމަލާއި ަބހާއި އަުޅގަ ކަންތައްތައް ކުރެިވގެންދާއިުރ، އަުޅގަ

ންގާ މީހުންނޭ، އެބަ ޖެހޭ. ދެން މި ދަންނަަވނީ މި ޤައުމުަގއި އުޅޭ ހުރިާހ ުޒވާނުންނަކީ ކުްށވެރިންނޭ، މާރާމާރި ހި

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ިއހަކަށްދުވަހު؛ ތި ބޭފުޅުން ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާ! އިހަކަށްުދވަހު  ޑްރަގު ބޭނުންކުރާ މީހުނޭ. ނޫން،

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުޒވާނަކު ދުނިޔޭ ސްަކއުޓް ޖަމުޢިއްާޔގެ ްސކައުޓު ކޮމިޓީެގ ޔޫުތ އެްޑވަިއޒަެރއްގެ މަޤާމަްށ 

 920އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭގައި ްސކައުެޓއް. މަޢީދު މުޙައްމަދު ޒާހިރު. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަޖެހިގެން އެ ދިޔައީ

ނޑުމެން ހުރިހާ ޒުވާނުންނަކީ ޑްރަގު ބޭނުންކުރާ  ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އަޅުގަ

ނޑުމެްނެގ ރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤގެ އެންމެ ކުރިއަރާ ފަިއވާ ިއންޑަސްޓްރީ؛ ފަތުރުވެިރކަމުގެ މީހުންނޭ. އަޅުގަ

ނޑަަކށް % ުޒވާނުންޭނ އެ މަސައްކަްތކުރަމުން އަންނަނީ. ޒުވާނުން މަސައްކަްތ  11، %21އިންޑަސްޓްޓްީރގެ ގާްތގަ

އެބަ ކުރޭ. މަސްވެރިކަމުގެ ާދއިރާ އަށް މި ނުކުންނަނީ ޒުާވނުން. މި ޤައުމުގައި ތިބީކީ ހުސް ޑްރަގުބޯ މީހުނެއް ނޫން. 

ނޑުމެނަށް، ެއ ުޒވާނުންނަށް ވެސް އިތުރު ފުރުޞަތުަތއް ދީގެން. ައޅުަގނޑުމެންެގ މި   925ކަންތައްތަްއ ކުެރވޭނީ ައުޅގަ

ނޑުމެން އިތުުރ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ިވދާޅުވަނީ ކުިދކުދި ކުށްތަުކަގއި ތިބޭ މީހުންނަށް ވެސް އެބަ ެޖހެއޭ އަުޅގަ

ދަށުން އެ ކުދިން މުޖްތަމަޢަށް ދޫކުރެވެން އެބަ ޖެހޭ. އެ ކުދީންނަށް  ފުރުޞަތުތަކެއް ދޭން. އެއްަބސްވުމެްއގެ

އަހަރަށް  25އަހަރަށް،  22ފުރުޞަތުތައް ދޭން އެބަ ޖެހޭ. ޖަލުގައި ހުންނަ މީހާ، ކުޑަކުޑަ ކުެށއްަގއި ޮގއްސަ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެ ކުދިން ނަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ޖަލުގައި ހުރީމާ އޭނަގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ދިޔައީނޫންތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ކަންތައްތައް ކުރެވޭނީ މި ަކންތައްތަކުގެ ތެެރއިން، ހަދާ   930ހޯދައިދޭން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެން އެ ކަންތައްަތކަށް އިޙްތިރާމުކޮށްގެން. އަޅުަގނުޑމެންނަކީ އަމަންއަމާންކަމާިއ 

ކަމަށް ލޯބިކުރާ ބަަޔކަށް ހެދީމަ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުޑަކުދިންނަށް ޓަަކއި މިއަުދ މި ފާސްކުރެވޭ ބިލުތަުކެގ ސުލްޙަވެރި

ނުޑމެނަށް ކުޑަކިދިންގެ ޙައްޤުތަާކ ބެހޭ ބިލުތަކެއް އެ ދަނީ ފާސްކުރެވެމުން. އެ ބިލުތައް  ސަބަބުން. މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ އެ ކު ދިންނަށް ފުރިހަމަ ތައުލީމާއި ތަރުބިއްޔަާތއި ެއކަށީގެްނވާ އިސްލާީމ ފާސްކުރެވެމުންދާއިރު އަުޅގަ

 935ތައުލީމު އުނގަންނައިެދވޭ ޮގތް ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކަންތައްތައް ޙައްުލކުރެިވގެންދާނެ. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަ

ހުށަހެޅިފައި މި ާވ އިޞްލާޙަކީ މި ތަނުގަިއ  2111/5ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނުން ނަންބަރު 

 940ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ވާހަކަެދއްެކވި ގޮތަށް ވަރަްށ ުކޑަކުަޑކު ކޮސްމެިޓކު ިއޞްލާޙެއް. ހަކަދެްއކެިވ އެހެން ވެސް ވާ

އާ ޤާނޫނުއަސާީސއެްއ ވުޖޫދަށް ގެނައުމާ ގުިޅގެން މި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙަކީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑުމެން
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ކިތަންމެ ކުޑަުކޑަ އިޞްލާޙެްއ ކަމުަގއި ވިޔަްސ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތުން މިފަދަ ކުޑަކުަޑ އިޞްލާަޙާކ 

ނޑުމެްނގެ ހިތުތެރޭ ނޑުެމންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ އަުޅގަ ަގއި ުހރި ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަެކއް ދޭތެރޭގައި ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ކީްއެވގެންތޯ މިހާ ގިނަ ވާހަތަކެްއ، މިހާ ކުޑަުކަޑ  ދައްކަމުންދާ ތަން. އެއީ އަުޅގަ

 945އިޞްލާޙެްއ؛ މިއީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އިޞްލާެޙކޭ، މިކަން ކޮށްލީމާ ރަނގަޅުވާނޭ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެފައި ވެްސ 

ށް ގިނަ ވާހަކަ އެބަ ޖެހޭ ދައްކަން. މިއީ ކީްއެވގެންތޯ؟ ބަނދަރާ ބެހޭ ގޮތުން، ހއ.ގައި އޮންނަ ބަނދަރާ ބެހޭ ވަރަ

ގޮތުން ުސވާލުކުރީމާ ައއްުޑ އަތޮޅުަގއި އޮންނަ ބަނދަރުން މެދުރާއްޖެތެރޭގަިއ އޮންނަ ބަނދަރާ ހުރިހާ ސުވާލުތަކެްއ 

ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ އެބަ ޖެހޭ ދައްކަން. ޮކން ވާހަކައެއްތޯ މި ޖެހެނީ  ވެސް އާދޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު

ދައްކަން. ފުލުހުންގެ މަސަްއކަތާ ބެހޭ ގޮތުން، ފުލުހުން ކުރާ މަސައްކަތާ ބެހޭ ގޮުތން، ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަކީ 

 950އް. އަދި ފުލުހުންގެ ރައްޔިތުންނަށް އިތުބާރު ލިބޭ މަސައްކަތްތަކަކަށް ހެދުމަކީ ވަރަށް ވެސް މުހިއްުކ ކަމެ

މަސައްކަތްތަަކކީ އިތުބާރު ުހރި މަސައްކަތްތަެކއް ކަމާ ައދި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އުޭޅ މައްސަލަތަކަކާ ބެހޭ ގޮތުން 

ބެލޭނެ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމީަޝނެއް އުފެދި، އެ ކޮމިޝަނުން ކުރާނެ މަސައްކަތްަތކާ އެްއކޮށް ވަީނ ޤާނޫނުއަސާީސ 

ނީ ަކނޑަެއޅި، ބަޔާްނވެވިފަ. މިޮގތުން ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ހުރި މައްސަލަތަކަކީ ކޮަބއިތޯ އުފެދިގެންައއިުރގައި ވަ

ބަލައި، ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން އެ މީހުންގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރިއަށް ގެންެދުވމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ  955ނީ ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ެވސް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތއް އެހެންނަމަވެސް، ފަހަކަްށއަިއސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެޭރަގިއ  އެންމެ އެެދވޭ ގޮތެްއގަިއ ކުަރމުންނުދާކަން. އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ކުްށކުރުން ގިަނވެ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަކީ އިުތބާރު ނެތް މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ެވގެން މި ދަނީ. މިއީ ކީްއވެގެން ތޯ އަުޅގަ

ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން ވަޒީރުންނާ ސުވާލުުކރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަޒީރަކާ ސުވާލުކުރުމަށް ފޮނުވަިއ، 

އެއީ ވަޒީރަކާ ކުރެވޭނެ ުސވާެލއް ކަމަށް މިކޮޅުން ކައުންސެްލ ޖެނެރަލް ބައްލަވައި، އެ ވަީޒރަށް އެ ސުވާލު ފޮނުވީމާ 

 960ނަށް އައިްސ މިއީ ތިމަންނާ ޖަވާބުދޭންޖެހޭނެ ސުވާލެްއ ނޫން ކަމަށް ިމތާ ވިދާުޅވެ، ހުތުރު ބަހުން އެ ަވޒީރު މި ތަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގަިއ، ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އިތުބާެރްއ  ވާހަކަދަްއކައި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރަްނވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

ބެހޭ ވަޒީެރއް ކަމަށް ވަންޏާމު އިުތބާރެއް ނޯންނާނެ. އަދި އެފަދަ ނޯންނާނެ. އަދި އެ ވަޒީަރކީ ފުލުހުންގެ ކަންތައްތަކާ 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންނާ ދޭތެރޭގަިއ  ނޑުމެން ބަލައިގަންނަ ކަންކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ އަުޅގަ ކަންތައްތަކަކީ އަުޅގަ

ާޅފައި ހުންނަ ގަހެްއގައި ވަިކ އިތުބާރެއް ނޯންނާނެ. ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅޭ ބޮޑެތި މައްަސލަތަކަކީ ެއ މީހުން މޭވާ އަ

 965ކަހަލަ މޭވާެއއް ަދނޑިބާނަިއގެން ބިންނަ ުއސޫލުން ެއ މީހުން ބޭނުން މައްސަލަތަކެއް ަނގަިއގެން ހިްނާގ 

ނޑު ދަންނަވާލަފާނަން ދެތިން  މައްސަލަތަކަކަށް ވަންޏާ ެއަކމުގެ އިތުބާެރއް ނޯންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

މީހަކު މަރާލެވުނު. ފުލުހުން ވިދާޅުީވ މީނަ އަކީ ކުށުެގ ރެކޯުޑ ޮއތް، ކުުށގެ ބަިއވަރު ެރކޯުޑ  މިސާލު. ތުލުސްދޫގައި 

އޮތް މީހެކޭ. އަދި ެއއާެއއްޮކށް ހައްޔަރުކުެރވުނު ތިންހަަތރު މީހުންނަކީ ވެސް ހަމަ ުކށުގެ ރެޯކޑު ހުރި މީހުންނޭ. 
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ނޑުމެންގެ އެހެންވީމާ، ކުުށގެ ެރކޯޑު އޮްތ ހަތަރު ސަތޭކަ އެަތއް މީހު ން މިއަދު ޝަރީޢަތްނުކުރެިވ، ަލސްެވގެން އަުޅގަ

ނޑުެމން މި ބިރުވެރި ހާލަުތގަިއ  ނޑުމެންގެ މި ަޤއުމުަގއި އަުޅގަ  970މުޖުތަޢުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައި އޮތުމަކީ މިއަުދ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މި ޮއތް ސިޔާސީ ބައިބަިއވުމާއި އެއް ބަޔަ  ކު އަނެއް ަބޔަކަށް އުޅެންޖެހިފައި މި އޮތީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިތަށް ައއި ގޮތަކަށް ަދއްކާަލއި، އަދި އެ  ނޑުމެން ަދއްކާ ވާހަކަ އަީކ ެއ ފަހަރަކު އަުޅގަ ފާޑުކިއުމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ މުޖުތަމަޢަށް ބަލައިގަންނަ ވާހަކަތަެކއް ކަމަށް ެވއްޖެްއާޔ އަޅުަގނޑުމެންގެ މެުދގަިއ  ވާހަކަތަަކކީ އަުޅގަ

ސް ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ފުލުހުންނަކަށް ވެސް ކުރާ އިތުބާރެއް ނޯންނާނެ. އިތުބާރެއް ވެ 

ނޑުެމންނަކީ ދެން މަޖާ ވާހަކަ، ފްލޯކު ވާހަކަަދއްކާ ަބޔަކަށް   975އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އެްއވެްސ ބަޔަކަށް ނުވާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަީކ ސީރިޔަސް މަަސއްކަތްަތކެްއ ކުރާ ަބއެއް ކަމުަގއި އެަބ  ވާނީ. އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ހުއްޓާފައި އަުޅގަ

ޖެހޭ ވާން. ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކީ އިތުބާރު ލިބޭ މަސައްކަތްތަކަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. ކޯނީ ރިޕޯޓުގައި 

ނަޑއަޅާފައި އެ އޮތް  ރެކޮމަންޑޭޝަން؛ ޭއަގއި ވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށް ނިންމާލުމަކީ މި ސަރުކާރުން ެވްސ  5ކަ

ންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ކުރަން ނިންމާފައި އެ މަސައްކަތްތައް ކޮށް ނިންމާލިކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ކުރަްއވަ

ނޑުމެންނަކީ  ނޑުމެްނގެ މި ވީދިަފިއވާ އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން އަލުން ގަތާލައި، އަުޅގަ  980ރައްޔިތުންނަށް ދެްއވަިއ، އަިދ އަުޅގަ

ޅުަގނުޑގެ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އެދުެމއް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް އެުކއެީކގައި މަސަްއކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ވުމަކީ އަ 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.

 

 އިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސަދާއިރާ  ވިލިނގިލީ

 985އޮތް  ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައި 2111/5ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް،. ޤާނޫނު ނަންބަރު  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ

އިޞްލާޙަކީ ވެސް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރާ ބިލެއް. މި ބިލަކީ ހަމަ ކުރީގައި ވެސް މި ދުވަސްކޮޅު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއއްގޮތަށް ާޤނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރުުމގެ ަމރުޙަލާގައި ހިްނގަމުންދާ ޕްރޮްގރާމުގެ ތެރެއިން ިމއަދު މި 

އް. އެހެންކަމުން، މި ބިލު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ވެސް އަޅުަގނޑު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލެ

ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ، ެއއްވެސް ަޝއްެކއްނެތް. ދިވެިހ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާުޙގެ ސަބަބުން، 

 990ރޭަގއި މިހާރުވެސް ހިމެނޭ ކަންކަމުގަިއ އަދި މާ ބޮޑު ބާރުތަކެއް ފުލުހުންނަށް ނުލިބުނަސް، ފުލުހުންގެ ބާރުތަކުގެ ތެ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ މަސްއޫިލްއޔަތު އަދާކުރުުމގަިއ ބަެއއް ރައްޔިތުން މި ކަުމގަިއ ުސާވލުއުފެދޭ ހިސާބުގަިއ މިއަދު 

ނޑުވާަލއި، ފުލުހު ންެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢު ބައްޓަންވެަފއި މި އޮތީ. ބަޔަކު މީހުން ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ބާރު ކަ

އަުގވަްއޓާލައި ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދީ، ފުލުހުންގެ ޢާއިލާތަްއ މަގުމައްޗަްށ ނުކުންނަން ޖެހިލުންވެފައި އޮތް ދަރަޖަ އަްށ 

ނޑުެމން ދެކެފިން. ފުލުހަކު ފެނިއްޖެއްޔާ މަގުމަތިން ހިފަހައްޓައި  މި ޤައުމު ވެއްޓިގެންދިޔަ ުދަވސްވަރެއް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ފުލުހަކަށް އަނިާޔކޮ  995ށް، ޯގނާކޮށް، އެ ފުލުހުން ނުކުޅެޭދ ހިސާބަށް ފުލުހުން ދިޔަ މަންޒަރު ވެސް އަުޅގަ
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މިއަދު ދެކެފިން. ެއއްވެްސ ޝައްެކއްނެތް. މިއީ ކުއްިލއަަކށް މި ޤައުމަށް ދިމާވި މަްއސަލައެއް ނޫން. ިމއީ ބަަޔކު 

މުގެ އިޖްތިމާޢީ ފޭރާ ނަްއތާލައި، ވެިރކަން ހޯދުމަށް މީހުން ވެރިކަމުގެ ބޭނުމުގައި މި ޤައުމުގެ ފުލުހުންނާއި މި ޤައު

ނޑުވާލުމަށް ކޮށްފަިއ ހުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ  ޓަކައި މުައއްސަސާތަުކގެ ައުގ ވައްޓާަލއި މުއައްސަސާަތކުެގ ބާރު ކަ

ރަށް ރީތި ހަރުދަނާ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ދެެކމުންދަނީ. ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ަވރަށް ރީތި، އާދަކާދަކާަދިއގެ މަތިން ވަ

 1000އެއްަބއިވަންތަ ޤައުެމއްގެ ގޮުތގައި މުޅި ދުނިޔެ އަށް ލާަމސީލު މިސާލެއްގެ ގޮުތަގއި ބަލަމުންދިޔަ ރީތި ޤައުމެއް. މި 

ޤައުމަށް މިއަދު ޖެހިފައި ިމ އޮތި އިޖުތިމާޢީ ބަލިމަޑުކަމަކީ މިއީ ބަަޔކު މީހުން މި ޤައުމުގެ ވެރިކަާމއި ޝާނާއި 

ނޑުމެންނަށް ސާބިތުވެ ހިނގައްޖެ. ސާބިތުެވގެންދިަޔީއ ޝައުކަުތގެ ބޭނުމު ގައި ކޮށްފައި އޮތް ކަމެްއކަން މިއަދު ައޅުގަ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ވެރިކަން ިލބުމާއެކީަގއި ދެން ވެިރކަމުގެ ބާރު ލިބުނު ދުވަހު، މިފަދަ  2111

ރުޞަތު ލިބުނު ވަގުތުަގއި ދިވެހި ޤާނޫނަށް އެއްވެސް އިޞްލާެޙްއ މުހިއްމު އިޞްލާޙުތައް އެ ބޭފުޅުންގެ އަތްމަްއޗަށް ފު

 1005ނުގެނެސް ެއ ބޭފުޅުން އެ ެފްއޓެވި ބާުރގެ ބޭނުންކޮށްގެން ިމ ޤައުމު ހިންގުމުެގ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުން. ޭއގެ އެްއ 

ސްކޮށްފައި އޮްއވާ، އިދާީރ ހެއްކަކީ ިދވެހިރާއްޖެ ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލުން އިދާރީ ާދއިާރތައް ހިންގުމުެގ ޤާނޫނެއް ފާ 

ނުޑވާލުމަށްފަހު، ޤައުމީ އިދާރާތައް އުފައްަދއި އެ ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްާވ  ދާއިރާތަކުެގ؛ އެ ޤާނޫނުގެ ާބރު ކަ

މީސްމީހުން މަޤާމުތަކަށް ލައިެގން ކައުންސިލުތަުކގެ ބާުރ ަކނޑުވާލުން. ހަމައެާއއެީކގަިއ ެދން ފެނިގެންދިޔައީ ވެރިކަމަށް 

ދެން އަތުވެދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ބޭފުޅަކު ުނވަަތ ލީޑަރަކު ހުރެއްެޖއްޔާ އެ ލީޑަރަުކ ނައްތާލުމުެގ 

 1010މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ މަންަޒރު. އަުގަވއްޓާލުމާ އަދި ހިފައިހައްޔަުރކޮށް، އެްއވެސް، ެއއްވެސް ކަހަލަ ކޯޓު އަމުރެްއ 

ނޑުމެން ދެކެފިން. މިއަދު ނެތި ހިފައިހައްޔަރުކޮށް، ހަމަ ގޮސް ބޭނުން ތަނެ އްަގއި ބަްނދުކޮށް ހިފެހެއްޓި މަންޒަރު ައޅުގަ

ޚުދުމުޚްތާރޭ ކިޔައިގެން، މިައދު އަނިޔާކުރަނީއޭ ކިަޔއިގެްނ ވާހަކަދެއްެކވި ބޭފުޅުން؛ އެ ވާހަކަތައް މިއަދު މިއީ 

ަރއިސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން ދެެކވުނު ވާަހަކތަކެއް. ތިމާމެންނަށް ބާރު ލިބުނު ދުވަހު މި ވަގުތު

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫުމ ވެސް ހަްއޔަރުކޮްށގެން ެގންދެވި. ޤާސިމް އިބްރާހީމް هللا ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 1015ހައްޔަރުކޮްށގެން ގެންެދވި. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު ހަމައެއާއެީކަގއި ާޤޟީން ވަރަށް ނަަގިއގެން 

ޔަ މަންޒަރު ވެސް. ކޮަބއިތޯ މި ޤައުުމަގއި ޢަދުލުއިންޞާފު؟ މިއަދު އެކަމަކު ަބއެއް ބޭބޭފުޅުން ހިސޯރުކޮށްގެންދި

ވާހަކަދަްއކަާވއިރު ތިމާމެން ހިތަށްއެރި ގޮތަކަްށ ވާަހކަދައްަކވަނީ. ައޅުަގނޑުމެންނަްށ މިއަދު މި މަޖލީހުން 

ޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަދެްއކެވުމުގެ ތެޭރގައި މި ޤާނޫނާ އަުޑއިިވގެންދިޔަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް

ވަނަ މާއްާދ ައކީ މި އޮތީ.  231ވަަނ މާއްދާއޭ ވިދާޅުިވ ައޑު.  231ގުޅުންހުރި ބާބެްއގެ ގޮތުަގއި ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 1020ހިތުހުރި އެއްޗެއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ މާއްދާ. އެކަމަކު ރައްޔިތުންނަށް މި ދައްކަނީ، ތިމާމެން 

 ކިޔަނީ. ެއއްެވސް ޙަޤީޤަތެއް، އެްއވެސް ެއްއޗެއް ބެލުމެއް ެނތި... 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވުމާ އެްއކޮށް، ައޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފަހުން ފުރުޞަތުއަރުވާނަން  11331ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 1025ކަމަށް ވަންޏާ. މި ހިސާބުން ބައިގަިޑއިރުގެ ުހސް ވަގުުތކޮޅަކަށް ފުރުޞަތު  ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލަްއވަން ޭބނުންފުޅުވާ

 މި އަރުވަނީ. 

 

 ]އަށް  11313އިްނ  11331ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް  ގެ)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު

 1030 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް. 2.1ތުކޮޅަށްފަހު އެޖެންޑާ ައއިޓަުމ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ހުސްަވގު 

ނޑާިލއިރު ވާަހކަފުޅުދައްަކވަމުން ެގންދެވީ ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު  ހުސްވަގުުތކޮޅަށް މެދުކަ

ނޑު ފުރުަޞތުއަރުވަން.   ޙުސައިން. އަުޅގަ

 1035 

 ބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއިާރގެ މެން ވިލިނގިލީ

ދިވެިހ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްާލޙުގެނައުމުެގ ބިލުެގ ބަހުސް  2111/15އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. 

ށް މަރުޙަލާގައި؛ އާދެ، ައޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކުރަމުންދިޔަ ަކންތައްތަކުގެ ތެޭރގައި ިދވެހި ފުލުހުންގެ ހިންގުންތެރިކަމަ

މިއަދު ދިމާވެފައި މި ވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށް ވާހަކަަދއްކާލުމަކީ މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމުަގއި މިއަދު ކޮންމެހެން 

 1040ކުރެވެންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާތީ. ާއދެ، އެްއވެސް ޝަްއކެއްނެތް. ދިވެހި ފުލުހުންނަށް މިއަދު ދިމާވެފައި އެބަ ހުރި ބައިވަުރ 

. ޭއެގތެރޭގައި ިސޔާސީ ގޮތުން ދިވެހި ފުލުހުން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުރުމުެގ އެިކއެކި ގޮންޖެހުންތައް

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިއަދު ދިވެހި ފުލުހުން ވަނީ އެ ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހިފަ. ދިވެހި ފުލުހުން ސިޔާސީ ގޮތުން 

ކޭ ފަދަ ބޮޑު ިހތާމަވެރި ހާދިސާއަކަށް ިދވެހި ފެބްުރއަރީަގއި ދިވެިހރާއްޖެ ނުދެ 11ބޭނުންކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވީ 

ނޑުމެން ދެކުނިން، ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތުން ހަމަ  ޤައުމު ެވއްޓިގެންިދޔަ މަންޒަުރ. އެ ދުވަހު އަުޅގަ

 1045ވެރިކަމެްއެގ ސީދާ ގޮތުަގއި އަނިާޔކުރަމުންދިޔަ މަންޒަރު. ގަލުންނާއި ލަޓިބުރިން ތަޅައި، ދިވެހި ފުލުހުން ބޮޑު ބިރު

ތެރެއަށް ވައްަޓއިލާފައި އޮތް މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެން ދެކުނިން. މިހާހިސާބަށް މި ޤައުމު ގެންދިއުމުގައި އޭރުަގިއ 

ވެރިކަމުަގއި ތިބި ފަރާތްތަކުން ދިވެހި ފުލުހުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ނަތީާޖއަކަށް ީވ، މުޅި ފުލުހުންގެ 

ނިޑގެންިދޔަ މަންޒަރު. މިއީ އެްއވެްސ ، މުއައްސަާސގެ އަގު ެވއްޓި ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ ކުރިމަީތގަިއ ފުލުހުންގެ ބާރު ކެ

ހާލެއްގައި ިދވެހި ޤައުމަށް ދިމާވެގެންނުވާނެ ކަންތައްތަެކއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން. އާދެ، ެއްއވެސް 
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 1050ރު ދިމާވެފައި އޮތް ބައެއް މައްސަލަތަުކގެ ތެރޭަގއި، ޝައްެކއްނެތް. ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ތަޙްޤީޤީ މަރުޙަލާގައި މިހާ

ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު މި ފޮނުވާ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވާ މައްސަލަތަކުގެ މަރުޙަލާަގއި ޕްރޮސިކިއުުޓކުރުން ލަސްވުާމ 

މް އައުން؛ މި މަރުޙަލާ އަދި އެ ޕްރޮސިކިއުުޓކުރުމަށްފަހު ކޯޓަށް ދިއުމުން އަދި ކޯޓުން އެ ކުށްވެރިާޔގެ މައްޗަށް ޙުކު

ނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ މިކަމާ މެދު ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަން. މިކަމުގެ  ލަސްވެފަިއވާ ލަްސވުން ެއީއ މިއަދު އަުޅގަ

ސަބަބުން ޒުވާނުންނަށް ބައެްއ ފުރުޞަތުތައް ވެސް އެބަ ގެއްިލގެންދޭ. ކުަޑކުޑަ ކުށްތަަކށް އަރައިގަތުުމގެ ސަބަބުން 

 1055އަަހރުދުވަސް ވަންދެން އެ ކުށުެގ ސަބަބުން އެއްވެސް ކަހަލަ  11އަހަރު ނުވަތަ  1އަހަރު،  1 ޒުވާނުން އެބަ ޖެހޭ

ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި ޒުވާނުްނ ހަމަ މަގުމަތީގައި ގޮންޖެހުމެއްގެ ތެރޭަގއި މި ތިބެނީ. ހަމައެއާެއީކގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ނޑު ފާަހގަކުރަން ބަެއްއ  ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަން ވެސް އަުޅގަ

ހާލަތްތަކުގައި. ެއއީ ރަްއޔިުތންގެ ފަރާތުން ކުްށވެރިން، ުކށްކުރާ މަރުޙަލާގަިއ ފެންނަ ހެކިތައް ފުލުހުންނާ ހަމަޔަށް 

ްއކަން މި ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ ވެސް އެބަ އާދޭ. މިކަުމގެ ސަބަބުްނ؛ މިއީ ެވސް ގޮންޖެހުމުގެ ތެރޭގައި އޮތް ކަމެ

 1060ފުރުޞަތުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަޮކށްލަން. އެއީ މިކަހަލަ ކުށްކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ހެކިބަސްދިނުމަކީ ވެސް ރައްކާތެރިކަުމގެ 

ގޮތުަގއި، ަރއްކާތެރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުްނނަށް އިހުސާސްކުެރވިފައި ވާީތ ހެކިބަސްދޭން ވެސް މިއަދު 

. އެހެންީވމާ، ހެއްކާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު އެބަ ެޖހޭ ވީހާވެސް ައވަހަށް މި ވަނީ ޢުޒުރުވެިރވެފަ

މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ފުލުހުންނާ ހަމަޔަށް ފޮނުވަން. އެހެންވީމާ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ައގު ަވއްޓާލުމާއި ދިވެިހ 

ނޑުވާލުމާިއ ދިވެހި މުއައްސަސާތަުކގެ ައގު ަވއްޓާލުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް މިއަދު ދިމާވެފައި މި އޮތީ  ފުލުހުންގެ ބާރު ކަ

 1065ދިވެހިރާއްޖެ އިޖްތިމާޢީ ބަލިމަޑުކަމެްއގެ ތެރެއަްށ ެވއްޓިފަިއ މި އޮތީ. މިއަުދގެ ސަރުކާުރން މިކަން ޙައްލުކޮށް، ިދވެިހ 

ދުގެ ތެރޭަގއި މައްސަަލ ފުލުހުންނަކީ ސީދާ މިނިވަންކަންމަތީ އެބައިމީހުންނަށް ލިބިފައި އޮތް ބާާރއި ޤާނޫނުގެ ޙުދޫ

ތަޙްޤީޤުކުރުމާ، އަދި ދިވެހި ޤައުމު އަމާން ވެއްަޓކަށް ބައްަޓންކުރުމަށް ޓަކައި ކުރުމުގެ ުފރުޞަތު ސަރުކާރުން މިއަދު 

މި ވަނީ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ހުޅުވާަލއިދީފަ. އެހެންވީމާ، މި ކަމަށް ޓަކައި މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް އަޅުަގނުޑ 

ނަވަން. ހަމައެއާެއކީަގއި މި ތަނުގައި މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ބައެއް މެންބަރުން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަދައްާކ ޝުކުރުދަން

ނޑު ފާހަަގކުރަން. މިފަދަ ކަންކަމަކީ ިސޔާސީ ގޮތުން އެ ބަޔަުކ ބޭނުންވާ ވާަހކަތަކެއް ަރއްޔިތުންާނ   1070ކަމަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ފަރާތުން ހަމަޔަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ނޫން ގޮތަކަށް ކަ ންކަން ބައްޓަްނކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޤާނޫނުތައް ހެދިގެންދާއިރު މި ޤާނޫނުތަކުގެ ސީދާ މަންފާ ރައްޔިތުންނާ ހަމަޔަށް ފޯރުކޮށްދިނުން އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު 

ފޮނުވާފައި އޮތް ޤާނޫނެއް، ޢާއްމު އިޖްތިމާޢީ  ކަމެއް ކަމުަގއި ފާހަގަކުރަން. ހަމައެއާެއކީަގއި މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި

ނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓުވުުމގެ ޤާނޫނު. މި ޤާނޫނު ވެސް މިއަދު މި އޮތީ، ެއއްެވސް ގޮަތކަްށ  މިންގަ

 1075، ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ނުަވތަ ރައްޔިތުންނާ ހަމަޔަށް މި ޤާނޫނުގެ މަންފާ ނުލިބޭ ޤާނޫނެއްގެ ގޮުތގައި. ފުލުހުން

ކައުންސިލުތަުކގެ ދައުރުކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންގެ ދައުރު އެ ޤާނޫނުން ނުފެނޭ. އާދެ، ހަމައެއާެއކީަގއި ކައުންސިލުަތކުން 
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އެއީ ފުލުހުންގެ ދައުރޭ ކިާޔފައި މި ދެ ބައި މީހުންގެ ތެރޭގައި މި ޤާނޫނު މި އޮންނަނީ ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ 

ވެސް ހަމަ ކައުންސިލުތަކަށް ވެސް މި ޤާނޫނާ އެއްގޮަތށް ޢަމަލުކުރުން މިއަދު މި ފުށުއެރުންތަކެއް ދިމާވެފަ. އެހެންނަމަ

ވަނީ ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑު ަތުކލީފަކަށް ވެފަ. އެީއ ަކއުްނސިލުތަކުަގއި ިތއްބަވާ ސިިވލް ސަރވިްސ ސްޓާފުންނަކީ 

 1080ނޯޓިސް ފޮނުވުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ  ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި މިފަދަ ކަންކަމަށް ރައްޔިތުން ހާޒިރުކޮށް ތަޙްޤީޤުކުރުން ނުވަތަ

ކަމަކަށް މި ވަނީ ނުވެފަ. އެހެންވީމާ، މިކަން މިފަދަ ކަންކަމަށް އެބަ ޖެހޭ މިއަދުގެ މި މަރުޙަލާގައި ކޮންމެވެްސ 

ވަރަކަށް އަިލއަުޅވާލަން. އާދެ، އެްއވެސް ޝަްއކެއްނެތް. ިދވެހި ފުލުހުންނަށް ދިމާވެފައި މި އޮތް ގޮންޖެހުންތަކުން 

ތުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ކުރަމުން މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މިކުރާ މަސައްަކތާ އެްއގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް އަރަިއގަ

ނޑު ުއްއމީދުކުރަން. ހަމައެއާއެީކގައި  ތާނގައި ވެސް ފުލުހުންގެ މި ދާއިރާ ހަރުދަނާވެ ކުރިއެރުން ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 1085ސް އިްނސާފާއި ހަމަހަމަކަމާ އަދި ކުރީަގއި ވެ ނިމިފައި ހުރި އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން، މި މަޖިލީހުގައި ވީހާވެ

ކަންތައްތަުކގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވާހަކަަދއްކަިއ، ެއ ކަންތައްތައް ތިލަކޮށް ެއއީ ރައްޔިތުްނގެ މެދުގަިއ 

ނޑޭ ަފދަ ގޮތަކަށް ވާ ހަކަދެްއކުމުގެ މުއައްސަސާަތކުގެ ައގުަވއްޓާަލއި، ަޝއްުކއުފައްަދއި މުައްއސަސާތަކުެގ ބާރު ކެ

ނޑުމެންނަށް މި ކުރެވޭ ކަންތައްތަުކގެ ސަބަބުން މުޅި ޤައުމަށް މީގެ ނޭދެވޭ  ނަތީޖާއަކަށް މި ވަނީ އަުޅގަ

އަސަރުކުރަމުންދާކަން. އެހެްނވީމާ، ެއގޮތަށް ވާހަކަެދއްކުުމގެ ބަދަލުގައި ވީހާެވސް ބޮަޑށް އެ ބިލެއްގެ ސަބަބުން 

 1090މަންފާގެ މައްޗަށް ވާަހކަދެއްެކވުން ެއއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ިމއަދު ޤައުުމެގ  ރައްޔިތުންނަށް ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ

މަސްލަޙަތު ހިމާޔަތްކޮށް، ަޤއުމު މިއަދު ވެއްޓިަފއި އޮްތ އަނދަވަޅުން ސަލާމަތްކުުރމަށް ޓަކައި. އެހެންކަމުން، 

 . ަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް. އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންާމލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1095ިމއަދަށް ނިމުމަކަށް ގެންނަން ައޅުަގނުޑ  2.1ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން އެޖެންާޑ އަިއޓަމު 

ފަރާތުން، ސަރުކާރުގެ  -11.1ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  11ގަސްތުކުރަން. އެޖެންޑާ ައިއޓަމު 

 2111/12މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ާޤނޫނު ނަންބަރު 

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވުން. މިހާތަނަށް 

ނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ވަގުތު ހިނގާފައި ބާީކވާ ަވގުތު އަ މިނެޓު އަދި އެބަ އޮތް. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  22ޅުގަ

 1100ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއގެ ަވގުތު ހަމަވެފަ. ޢަދާލަތު  21މިނެޓާއި  22ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  21މިނެޓާއި  2

 5ގަންނަވާ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް މިނެޓު އަދި ެއބަ އޮތް. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ިނސްބަތްވެަވޑައިނު  5ޕާޓީ އަށް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މިނެޓު އަދި އެބަ އޮތް. އަޅުގަ

 ރޮޒައިނާ އާދަމަށް. 
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 1105 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނޑުމެން ހަމަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަ ީއސް. ކޮރަޕްޝަންެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެންދާ ވަގުތު އަުޅގަ

އެންމެން ވެސް ހިތަށްއަރާ ެއއްަޗކީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ކޮރަްޕޝަން ނައްތާލުމަށް މި ކުރެޭވ މަސައްކަތަށް ކާމިޔާީބއެއް 

އުޅޭ  ޖޭގެ ެއްއވެސް ކަމެްއ ރަނގަޅުނުެވގެން މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނީ ކޮން ދުވަހަކުންބާއޭ. ޙަޤީޤަތަކީ ދިވެހިރާއް

ނޑު އެއް ސަބަބަކީ ރާއްޖޭަގއި ކޮރަޕްޝަން ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު. ކޮރަޕްަޝންގެ އިންޑެކްްސަގއި ރާއްޖެ  މައިގަ

 1110ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ ވަރަށް ވެްސ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އާ އުސްމިންތަކަކަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ މަންޒަރު.

ނުޑމެން ފަދަ ކުޑަުކޑަ ޤައުެމއްަގއި އެންމެ  ހާހެއް؛ ދެން ގިަނެވގެން  ަލއްަކ ފަންާސސް 3ހިތާމަވެރި ކަމެއް. އަުޅގަ

ލަްއކަ މީހުން މި އުޅޭ ޤައުެމއްަގއި ައޅުަގނުޑމެންނަށް މި ފެންނަނީ ލިބެންޖެހޭ ތަރައްޤީ ރައްޔިތުންނަށް  2ވިޔަސް 

މަތްތައް ރަނގަޅަށް ނުލިބި، ވަކި ބަޔަކު މުއްސަނދިވަމުންދާއިރު ރާއްޭޖެގ ނުލިބި، ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދު 

ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ބަލައިލާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ ޖީ.ޑީ.ޕީ ވެސް އީކުއަލް ޑިސްޓްރިބިޔުޝަނަކަށް ދާ 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ހާލަތެއްގައި ަޤއުމު ެވއްޓިފަ  1115އި އޮންނަ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ތަނެއް. އަުޅގަ

ފެންނަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޭޖަގއި އެންމެ ބޮުޑ ެއއް މަްއސަލައަކަށް މި ވަނީ ައޅުަގނޑުމެްނ އިންސާފު ހޯދަން ދާންޖެހޭ 

ނޑިޔާުރގެތަުކގައި މި އޮތް ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ. މި މައްސަލަ ޙައްލުކޮްށގެން ނޫނިއްޔާ އިތުރު މައްސަލަަތކެއް   ފަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނެއް ހަދައިގެްނ، -ޙައްލުވާނެ ގޮތެއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެންޓި 

ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުތައް އުފައްދަިއގެން އެއަށް އިޞްާލޙުތަކަށް ދާންދެން ގެންނަމުންދާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

 1120ފަރާތުން ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ ކަންތައްަތއް ެބލުމަށް އެ ތަނަށް ވަންނަން ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަންގެ -މި ފެންނަނީ އެންޓި

ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުނުދީ ދާ ތަން. ޤާނޫނުގައި ކޮންމެ ތާކަށް ވަދެ ވެސް، އޭ.ސީ.ސީ އަށް އެ ތަނުގަިއ 

ލަ ހުރަސްތައް އޭ.ސީ.ސީ ހުރި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާއިުރ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެކަހަ

ނޑު ހިަތށްއަރަނީ ކޮން ގޮތަކުންބާޭއ  އަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ މަންޒަުރ. އެހެންވީމާ، ިމގޮތަށް މި ަކންކަން އޮްއވާ އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންެގ  އަޅުަގނޑުމެން ކަންކަން ރަނގަޅުކުރާނީ. ކޮރަޕްޝަްނގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ދާން މި ޖެހެނީ ފަ

ނޑިޔާރުންނަކީ އެންމެ ބޮޑަްށ ކޮރަޕްޓުވެަފއިވާ މީހުންނަށް ވީމާ އިންސާފު ދެން ހޯދޭނެ ކުރިމައްޗަށް. ދާން  1125ޖެހޭއިުރގަިއ ފަ

ނޑިޔާަރކާ  ގޮތެއް އޮންނާނެ ބާއޭ އަުޅަގނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ. ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހިތާމަކުރަން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ރަނގަޅު ނިންމުން ނޫން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ދޭތެރޭގައި ޖޭ.އެސް.ސީން ނިންމި ނިންމުމަކީ އެންމެ 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ވައްދާފައި އޮންނަތާ މިހާ ގިނަ  ހެކިވާ ހިނދު، މި މައްސަލަ ޤަރާރެއްގެ ސިފައިަގއި އަުޅގަ

ޖެންޑާނުކުރަްއވާ. މިއީ ދުވަސްީވއިުރގައި ވެސް މަނިކުފާނު ވެސް ތި އިންނަވަނީ ހަމަ އެއްގޮަތކަށްވެސް މި މަްއސަލަ އެ

ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެން މި   1130އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ހިތާމަޔާ އެކީ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަ
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މަޖިލީހުގައި އެޖެންޑާނުކޮށް ހިފަހައްޓައިގެން ތިބިކަމުަގއި ވިޔަްސ، ދިވެހި ރައްޔިތުންަނށް މި ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު 

އޭ. ދިެވހި ރައްޔިތުންނެއް އަދިެވސް ޢަލީ ޙަމީދު ކުރި ކަންތައްތަކެއް ހަނދާނެއް ވެސް ނުނެތެއޭ. އަދިވެސް ވަނީ ނުލިބި

ނޑުމެން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ެއތައް ބާރުތަކެއް ދީފައިާވއިރު،  އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ަމސައްކަތްކުރުުމގެ ފުރުޞަތެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުދެވޭ.  މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަށް ެއކަމަކު މިނިވަންކަމާ އެކީ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ހިތާމަޔާ ެއއްޮކްށ   1135އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޝަންތަަކށް މީހުން ހޮވާއިރުަގއި ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ސިާޔސީ ނިންމުން ތަކެއްގެ ތެރެއިްނ ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ޤާބިލު މީހުން ކުރިމަތިލާފައި ތިބޭއިރު ެވސް އަުޅގަ

ވަކި ގޮތަކަްށ ކަންކަން ނިްނމާނެ ބައެއް ކޮމިޝަންތަކަްށ ލެވެމުންދާ މަންޒަރު މި ެފންނަނީ. މިއަދު ވެްސ މިއީ 

އަޅުަގނޑަށް ހީވާ ގޮުތގައި ަހމަ އެކަހަލަ ހިތާމަވެރި މަންޒަރުތަކެއް މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ފެނިގެންދާނެ ދުވަހެއް. 

ން މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބައެއް ކަންތައްަތއް ަހމަ ބަލަން އެދުނީމަ ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިނިވަ

 1140އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ޖަވާބަކީ ތިކަން ތިހެން ބާއްވާފައި ކުރިއަށް ދާށޭ. މިއަދު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން 

ިއއްސަ ޮއތްއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މި އުޅޭ މަންޒަރަީކ ޑރ. ޝަކީލާގެ ރުހުންދިނުމުގެ މަްއސަލަ މި ތަނަށް އަ

ނޑުމެންނަށް ނެތް ޑރ. ޝަކީލާ ގެނެްސ  ކޮމިޓީ އަށް މި މައްސަލަ ޮގސް ދިރާސާކުރަން ބަލައިލިިއރުގައި އަުޅގަ

އިންޓަރިވޔުކޮށްލެވޭނެ މިނިަވންކަން ވެސް. ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފައި އެބަ އޮވޭ ރުހުން ރައްޔިތުންގެ 

ންޖެހޭނޭ. އެކަމަކު އިންޓަރިވޔުެއއް ނުކުރެޭވނޭ. މިކަހަލަ އަމުރުތައް ކޯޓުތަކުން ނެރެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދޭ

ނޑުމެްނެގ ވަޒީފާ އަާދކުރުމުަގއި ނުވަަތ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ؛   1145މަންދޫބުންނަށް ތިބެމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

އަދާކުރުުމަގއި ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް އެތައް ުހރަސްތަކެއް އެޅެމުންދާއިުރ،  އަޅުަގނޑުމެން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް

ކަންކަން ރަނގަުޅކުރަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނީ ކިާހަވރެއްގެ މަަސއްކަެތއްތޯ އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ. އެ ުދވަހު 

. ވިދާޅުިވ؛ ކިހިނެއްޭހ ވެސް ހަމަ ކޮމިޓީަގއި ެވސް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރަުކ ވެސް މި މައްސަލަ ޖެްއސެވި

އިންޓަރިވޔުނުކޮށް މީހަކަށް ރުހުންދޭނީ؟ އެއީ ކާކުކަން، ކީއްކުރަން ުއޅޭ މީހެއްކަން މި ވަރަށް ސުވާލުނުކުރެވި، 

 1150އަޅުަގނޑުމެން ރުހުން ދޭނެ ގޮތެއް ުނވިސްނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ބައެްއ މެންބަރުންނަށް މިކަން ހަމަ މި އޮތް 

ދަން ފެިނގެންދިޔައީ. ައޅުަގނޑުމެންެގ މަޖިލީހަކީ ކޯޓުތަކަށް ހިްތވަރުދީ، މަޖިލީހުގެ ބާރުަތއް ގޮތަށް ކުިރއަށްގެން

ކޯޓުތަުކގެ އަތްމަްއޗަށް ދޫކޮްށލަން ތިބޭ ބަޔަކަށްވެ، ކަްނކަން ރަނގަޅުކުރަން ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން ެއ 

ކޮރަޕްޝަން -ކަމަށް ވަންޏާ ކިތަންމެ އިޞްލާޙެއް އެންޓި ކަންތައްތަކާ ައޅައިނުލާ އަުޅަގނޑުމެން ކުރިއަށް ދާންވެއްެޖ 

ޤާނޫނަށް ގެނަޔަސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މީގެން އެްއެވސް ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނެ ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. 

 1155 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް
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ނުޑމެންނަށް ކުރިމައްޗަށް މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް ޝުކުރިއްޔާ  . އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ާޚއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ީދގެން  އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް އަުޅގަ

 1160ބަލާއިރު ރާއްޭޖގެ މުޖުތަމަޢުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކަންތައްތަްއ  މަސައްކަތްކުރަންޖެހިފަިއވާ ކަެމއް. ރާއްޭޖގެ މުޖުތަމަޢަށް

އިތުރުވަމުންދިޔަ ވަރަކަްށ މުޖުތަމަޢު ނާމާންވެ، މުޖުތަމަޢުގެ ކަންތައްަތއް އިތުރަްށ ގޯހުން ގޯހަށް ދިޔުން 

ރަށް މުހިއްމު، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދުވެްސ ފެންނަމުންދާނެކަމީ ދެބަސްވެވެން ނެތް ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންވީމާ، ވަ

ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ކޮރަޕްަޝނާއި ފަސާދަިއގެ ޢަމަލުތައް މި މަޖިލީހުން ވެސް ބާރުއަުޅއްަވއިގެްނ ހުއްުޓވެން އޮްތ 

ނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެސް މުސްލިމުން ކަމުގަިއ  އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކުރުން. އެީއ އަޅުގަ

 1165ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަނާކުަރްއވާފަިއވާ ކަމެއް ިމއީ ރިްޝަވތު ދިނުމާއި ރިޝްވަތު ހިފުމާ،  ވާއިުރ، އިސްލާމްދީނުަގއި

 ىصل  މިފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ އެންމެހައި ޢަމަލުތައް ވަނީ އިސްލާމް ދީނުގައި މަނާކުރަްއވާފަ. ެއގޮތުން ކީރިތި ރަސޫލާ 

ޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ލަޢުނަތް ލައްވާ ކަމަށް، ސުބްهللا ގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނާަގއި ވެސް ވޭ؛ وسلم عليه هللا

ރިޝްވަތު ހިފާ މީހާއާ އަދި ރިޝްވަތު ދޭ މީހާ އަށް ވެސް. އެގޮތުން ލަޢުނަތް ލެއްވުމުެގ މާނަ އަށް ބަލާއިރު، އެއީ 

ެމއް. ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ަރޙްމަތުން ބޭރުކުރެވިގެންިދއުން އެ މީހަކު. މިީއ ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަށް ނުރަްއކާތެރި ކަهللا 

 1170އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހިން ވެސް، ހުރިހާ މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚްތުން ވެސް ަވރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ 

ކަމެއް މިއީ. ެއގޮތުން ކޮރަްޕޝަން ނައްތާލުމަށް ޓަކައި ޮކންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް އެ ބޭފުޅެއްގެ ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގަްނ 

މި މުޖުތަމަޢު އިޞްލާޙުގެ މަގުން ހިނގުމަށް އިތުރަށް މަގުފަހިވެގެންދާނީ. ދެން  އެބަ ޖެހޭ. ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގައިގެން

ނުޑ ތާއީދުކުާރ ވާހަަކ ދަންނަވާލަމުން، ނިންމާލަން.  ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި މި ހުަށހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ައުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 1175 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު . )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް. 

 

 1180 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ

ސާސީއާ ޚިލާފަށް ހުރި ބައެއް ބިލުތަކަށް އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނުއަ

ކޮރަޕްޝަން ، 2111/2އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ިމހާރު މި ކުރިއަށް ގެންދާ ިސލްސިލާގެ ދަށުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާޫނނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވާ އިޞްލާޙަކީ ވެސް އެހެން ބަެއއް ބިލުތަކެކޭ އެއްފަދައިން 

ނުޑ ފުރަތަމަ ވެސް ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވޭ. ެއގޮތުން ެއ  ހަމަ ދާދި ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ިއޞްލާޙެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ
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 1185ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިއޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭަގއި ހަމަ މައިަގނޑު ދެ އިޞްލާެޙއް  ަސރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި މި 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ިއޞްލާޙުގަިއ، އެ ޤާނޫނުަގއި  2އޮންނަނީ. އޭގެތެޭރގައި އެ ާޤނޫނުގެ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެްއވެސް ެއްއވެސް މީހަކު ރިޝްވަތުހިފިކަން ނުވަތަ ހިފަން އުޅެފިކަން ނުވަތަ އެފަދަ އެްއވެސް މީހަކު 

ިގއްޖެ ނަމަ، ުނވަތަ ރިްޝވަތު ހިފައިފިކަން އެފަދަ އެްއވެސް މީހަކަށް ިރޝްވަތުދީފިކަން ނުވަތަ ދޭްނުއޅެފިކަން އެނ

ނުވަތަ ހިފަންއުޅޭ ކަމަށް ުނވަތަ ދީފި ކަމަށް ުނވަތަ ޭދންއޫޅޭ ކަމަށް ޤަބޫުލކުރެޭވ ފަދަ ގޮތްތަކެްއ ދިމާެވއްޖެ 

 1190އެކު  ހާލަތެއްގައި ކަމާ ބެހޭ ތަފްސީލާއި އެ ޢަމަލެއް ހިްނގި ނުަވތަ ހިންގަންއުޅުނު މީހާގެ ުނަވތަ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތާ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ލަސްނުކޮށް ހުށަހަޅުއްވަންވާނޭ. މިގޮތަށް މިހާރު މި ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙުަގއި މި -އެންޓި 

ވަނަ އަހަރު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން  2111އޮންނަނީ. އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ފަދައިން މި ޤާނޫަނކީ 

ވަނަ އަހަރު ައޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަން ފެށި  2111އް. ެއއީ ފާސްކުރަްއވާފައި ޢަމަލުކުރެްއވެމުންދާ ޤާނޫނެ

ކުރީގެ ޤާނޫނެއް. އެހެންކަމަށްވުމާ ެއކު، ޤާނޫނުއަސާީސގައި ހުރި  1ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދަށް އައުުމގެ ގާތްަގނަޑކަށް 

 1195މިނިވަން ބައެއް  ބައެއް މާއްދާތަކާ ފުށުއަރާ ޮގތަށް އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ ުއފެދުމާ ހަމައަށް މި ދައުލަތުގައި ހުރި

މުޢައްސަސާތައް އުފެދިފައިނެުތމުގެ ސަބަބުން މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކުެރވިފައި އޮންނަ ޮގތާ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށް ހުރި 

ަގއި؛ މިހާރު  2111/2ތަންތަން މިހާރު ސަރުކާރުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި އޮންނަނީ. ކުރީގަިއ 

ނުޑ ކުރިން މި ދަންނަވާލި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުގައި މި އޮން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް  2ނަ ގޮތުން އަޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙުަގއި މިވާފަދަ ކުށެއް ަދއުލަތުެގ އެްއވެްސ މުައއްސަސާެއްއެގ މުވަްއޒަފަކު ކޮށްފި ނަމަ، 

 1200ށަހަޅުއްވަން މި ޖެހެނީ ހުށަހަޅުއްވަން މި އޮންނަނީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަނަކަށް ނޫން. މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން ހު

ސަރުކާރަށް. ެއގޮތަށް މިހާރު ބަޔާންކުރެވިަފއި މި އޮންނަނީ. އެހެންކަމަށްވުމާ އެކު ޤާނޫުނއަސާސީ އަށް ޢަމަލުކުރަން 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އުފެދި، ވަކި ޤާނޫނެްއގެ ދަށުން ހިނގަމުން އަންަނ -ފެށުމާ އެއްކޮށް، ޭއގެ ކުރިްނެވސް އެންޓި 

ސަރުކާރުގެ ޮކން އިދާރާއަކަށް، ކޮން ތަނަަކށްކަން މި ބާވަތުގެ މައްސަަލތައް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ. މިގޮތް ތަނަކަށް ވީމަ 

ވަރަށް ސާފުކޮށް ޤާނޫނުއަާސސީގައި ަބޔާންކުރެވިަފއި އެަބ އޮވޭ. އެހެންކަމަްށވުމާ އެުކ ހަމައެކަނި ހުށަހަޅުއްވާފަިއ 

 1205ށް އަްނގަންޖެހޭނޭ" އޮތް ތަން ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަާސގެ ނަން ހަމަ އޮންނަ އިޞްލާޙަކީ މި ދެންނެވި ގޮތަްށ، "ސަރުކާރަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން. އެހެންވީމާ، މާ ބޮޑު -ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކުރުން. އެއީ އެ މުައއްސަސާ އަީކ އެންޓި

ޕްޝަން ކޮރަ-ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައި ެވސް ހަމަ ދާދި އެކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތް އެންޓި  12އިޞްލާޙެއް ނޫން. ހަމަ 

ކޮމިޝަން؛ އެގޮތަށް އެ ކޮިމޝަނުގެ ނަން  ފާހަގަކޮށްލާފައި ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހުނު އިޞްލާޙު ފާހަގަކޮށްލާފައި މި 

ނޑު ުކރިންވެސް ދަންނަވާލަމުން އަިއ ފަދައިން، މިއީ ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމަށް ވިަޔސް  އޮންނަނީ. ދެން އަޅުގަ

 1210ހު ވޭތުެވގެން މިދިަޔ ހައެއްކަ އަހަރުގެ ތެޭރަގއި، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ ފާްސވުމަށްފަ

ގާތްަގނޑަކަށް ހަެއއްކަ އަަހރު ފާއިތުވެގެންދިަޔއިރު މި ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކަށް ޢަމަލުކުރެވެމުން އަޅުަގނޑުމެންެގ 
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ރެ ާމ މިއަށްވުރެ އާަދއިގެ ނޫނީ މުޖްތަމަޢުގައި މި ދިޔައީ، ޭއރަކު އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ިމވަރު ކަމެއް ކުރުމަށް ވު

ނޑުމެންނަށް  ބޭނުމެއް ނެތް ކަންތައްތަކަކަށް އިސްކަންދީގެން އުޅުުމގެ ސަބަބުން ޤާނޫނުތައް ހުރި ގޮތަށް ހުރެގެން އަޅުގަ

ޢަމަލުކުރެވެމުންދާން މި ޖެހުނީ. ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގަިއ ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ަބއެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ެވސް 

 1215ދާޅުވި  ފަދައިން، ޙަޤީޤަތުަގއި ޤާނޫނުތައް މިހެން ހުއްޓަސް ވެސް މި ޤާނޫނުތައް؛ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ހުރި ވި

ޤާނޫނަކަށެއް ރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުްނ މުއައްސަސާައކުން ޢަމަލެއް ނުކުރައްާވ. ޢަމަލުނުކުރެއްވިަޔސް މި ޤާނޫނު ކިޔާ މީހަކަށް 

ޚިލާފަށް ހުރި މާއްދާތަކެއް ހުރެގެން ެއގޮތަށް ދައުލަތް ހިންގަމުންދާ ތަން.  ޤާނޫނުގައި ފެންނާނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ޙަޤީޤަތުގައި މިކަން ހުށަހަޅުއްވާފައި މި އޮންނަނީ. ދެން، މިއާއެއްކޮްށ 

އަންނަނީ ސަރުކާރުގެ ުމއައްސަސާަތކާިއ  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވޭ، ޙަޤީޤަތުަގއި މި ޤާނޫނު ބައްޓަންެވގެން މި

 1220ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ މުއަްއސަސާތަކާއި ސަރުކާރު ބަިއެވރިވާ ކުންފުނިތަކާ، މިހެން ގޮސް ސަރުކާރު ޭއގެތެރޭަގިއ 

ޝާމިލުވާ ހުރިހާ މުއައްަސސާތަކަކަށް މީތި ހަމައެކަނި ބައްޓަންވެގެން މި އަންނަނީ. މިހެން އަންނައިރު 

ަގއި އުފެދުނު ސަރުކާރުން؛ މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ 2111ށް ފެނިގެންހިނގައްޖެ ހަމަ ވޭތުވެދިޔަ އަޅުަގނޑުމެންނަ

ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ޭއެގ މިސާލުތައް ދަްއކަަވއިފި. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކޮރަޕްޝަނަށް ަމގުފަހިވާ ފަދަ އެތަްއ ބަިއވަރު 

ސް މި ދައުލަތުގެ ތެރޭަގއި ހިނގަމުންދިޔަކަން. ޭއެގ ހާދިސާތަކެއް އެ ސަރުކާުރ ނިމިގެންދިއުމާ ހަމައަށް ވެ

ނުޑމެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ހުންނަ އެތައް ބައިވަރު ފައިސާެއއް ނާޖާއިޒު ގޮތުަގއި   1225ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ވަތަ އެނިގގެން މުޢައްސަސާތަކާ ަހވާލުެވގެްނ ތިބި، ޚިދުމަތްތަކާ ަހވާލުެވގެން ތިބި މުަވްއޒަފުންގެ ިއހުމާލުން ނު

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެންނަށް ލިބެންވާ މަންފާތަކާއި އަުޅގަ ނަމަވެސް ގަސްުތގައި ނަމަެވސް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ލިބެންވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރުއަރައި، ހުއްިޓ؛ މި ގޮތަށް މި ދިޔައީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެްއގެ 

ވާ ނަމަ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ހަމަ ވަރަށް ޔަޤީންކަމާ އެކު ލިބޭ ގޮތުގަިއ ސަބަބުން. މިސާލަކަށް ދަންނަ 

ނޑުމީހުން ވިއްާސ އެނދު، ފަންސާހަކަށް ހާސް   1230ފަންސާހަކަށް ހާސް ރުފިޔާ ައށް ލިބޭ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ހޯދަންޖެހޭ މާބަ

އީ ކޮރަޕްަޝށް ނުވާނެ ެއއްވެްސ ގޮެތއް ރުފިޔާ އަށް ލިބޭ އެނދު ަފސް ލައްކަ ރުފިޔާ އަށް ހޯާދފައި ހުރުމަކީ މި

ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ ގުަނއި އަަދދުނުކުރެވޭވަުރގެ ގިނަ ކަންަތްއތައް. މި ކަންތައްތައް ބަލައި 

ފައިސާ  މި ކަންތައްތަކަށް ޙައްޤު އަދަބުދީ، ނާޖާއިޒު ގޮތުަގއި އެ ފަރާތްތަކުން  ގެންގޮސް ހުރި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި

ހޯދަން މި ސަރުކާރުން ނުވަތަ ކުރީގެ ސަރުކާަރކުން ވިަޔްސ ނުވަތަ މި ދައުލަތާ މި ދައުލަތުގައި ހިމެނޭ ކަމާ ބެހޭ 

 1235މުއައްސަާސއަކުން ނަމަެވސް މަސައްކަތްކުރާ ތަެނއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް ނުފެނޭ. ަވރަށް ރީއްޗަށް ކޮރަޕްޝަން 

ބުނެފައި އެބަ ޮއވޭ، އަިދ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އޮޑިަޓރ މަނާކުރުމާ ހުއްޓުވުމުެގ ޤާނޫނުގަިއ 

ޖެނެރަލް ހުރިހާ މުއައްސަސާަތކެއް އޮޑިުޓކުރަްއަވއި ނެރުްއާވ ރިޕޯޓުތަކުަގއި ވެސް މިފަދަ ކަމެއް ފާހަަގކުރެިވއްޖެ ނަމަ 

ކަންތައްތައް ކުރި މުަވއްޒަފުންގެ އަތުން ެގއްލިފަިއ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ަގދަ އަމުރުން އަމުރުކުރަްއވާ ެއބަ؛ މި 
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ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެްއ، މުދަލާއި ފައިސާ ހޯދައި ދައުލަުތެގ ޚަޒާނާ އަށް ޖަމާކުރަންވާެނ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އެ 

 1240 މަސައްކަތްކުރަނީ ާކކުތޯ؟ ެއ މަސައްކަތް ކުރާ ެއްއެވސް މީހަކު ނުފެނޭ މި ދައުލަތަކުންނެއް. ކަމާ ބެހޭ

މުއައްސަސާަތކެއް ަހއްދަަވއިެގން، ކޮމިޝަންތައް ހައްަދަވިއގެން މެންބަރުން ލައްަވިއގެން، މުވަްއޒަފުން ލަްއވަިއގެން 

ޚަރަދު އެބަ ކުރައްވާ އިންިތހާ އަށް. އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަތަށް ވާ ގެއްލުން ހަމަ ވަމުންވަމުން، އަހަރަކުން 

ނޑުމެންގެ ހުރިހާ އަހަރަކުން އެބަ ދޭ. އެހެންީވމާ، މިއީ  މިހާރަށް ވުރެ ބޮަޑށް ތަންކޮޅެއް ފުޅާ ާދއިރާެއްއގައި އަުޅގަ

މުއައްސަސާަތކުން؛ ާޚއްޞަޮކށް ސަރުކާރުެގ މަތީ ފެންވަުރގައި ވެްސ ވިސްަނވާފަިއ ދަުއލަތަށް އަހަރުން އަހަރަށް މި 

 1245މި ތިން  2111، 2112ިއން  2111؛ ވަމުންދާ ގެއްލުްނ؛ ޚާއްަޞކޮްށ ކުރީަގއި މި ވޭުތވެދިޔަ ތިްނ އަހަރު ތެރޭގައި 

އަހަރުގެ ތެޭރގައި ކޮށްފައި މި ވާ ކޮރަޕްޝަްނގެ ޢަމަލުތައް ަވކިން ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. ެއީއ 

އެނިގގެންިވޔަސް، ނޭނގިގެްނ ކަމަށް ވިަޔސް ެވސް. ަގްސތުގައި ކަމަށް ިވޔަސް، ކޮންމެ ގޮތަކުން ނަމަެވސް ގުާނ 

ގިނަ ކަންަތއްތަކެްއ އެބަ ހުރި. އަުޅަގނޑު ކުރިން މިދެންނެވި މިސާލުން ތި ބޭފުޅުންނަށް އަދަދުނުކުރެވޭހާ 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ަދއުަލތުގެ ތަނަކަށް ހޯދަންޖެހޭ ެއްއޗެއް ޭއގެ ދިހަ ގުނަ ބޮުޑކޮްށ ހޯދުމަކީ ެއއީ ކޮރަޕްޝަން. 

 1250މެއް؛ މި ޤާނޫނުގައި އެ ބާރު ލިބިފައި ނެތް ކަމަށް އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްތައް ހުޓުވޭނެ ކޮންމެވެސް އިންތިޒާ

ނޑުމެންގެ ދައުލަތުން ނައްތާލުމަށް. ދެން  ވަންޏާ ޤާނޫނަށް އިތުރުކޮށްެގން ނަމަވެސް މި ބާރުތައް އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުން ބަލާއިުރަގއި ދުނިޭޔގެ  ނިސްބަތުަގިއ ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވ، ކޮރަޕްަޝންގެ މިންގަ

ނުޑ ދެން އެކަްނކަން ތަކުރާެރއް ނުުކރާނަން. އެހެންވީމާ، ެއވެްސ  ރާއްޖެ އޮްތ ހިސާބު ެވސް ަދންނަވާލައިފި. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރެިއން ފިލާނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދައި، މުޅިން ފިލުމަކީ އެއީ ހަމަ ވަރަށް ވަރަށް ޖާިއޒު ނޫްނ  ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ފެންވަރުަގއި މި ޢިއްޒަތްތެިރ ކަމެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑަްށ ފާ  1255ހަގަކުރެވެނީ. އެހެންކަމަށްވިޔަސް އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ބޮލުގައި އެޅިަފއި ޮއތް މަސްއޫލިއްޔަތު މި ކަމުަގިއ ކުޑަެއއް ނޫން. ޤާނޫނުތައް ހަރުދަނާކުރުމާއި މި ކަންކަން 

ޑުމެން އަތުކުރި ޮއާޅލައިގެން މަސައްކަްތކުރުމަށް ހުއްޓުވުމާއި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތއް ހުއްޓުވުުމގައި އަޅުަގނ

އަޅުަގނޑު މި ަދނިޑވަުޅގަިއ ހަމަ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އެހެންކަމަްށވުާމ 

ގޮތުްނ  އެްއކޮށް މި ޤާނޫނުގައި އަދި ސަރުކާރުން ހުށަހެޅިފައި އިޞްލާޙުގައި އަޅުަގނޑު މިދެންނެވި މާއްދާތަކާ ގުޅޭ

 1260ވަކި ެއްއޗެއް ހުށަހަޅުްއވާފަިއ ނެތް ކަމަށް ވިޔަސް ވެްސ، ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުުޟވާ ގޮތަށް އޮތް ދެ ތަންކޮޅު 

އިޞްލާޙުކޮށްލުމުަގއި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމަްށ މިއަށް ވޯޓުެދއްވާނެ ކަމަށް 

ނުޑގެ ވާހަކަ  ކޮޅު މިހާހިސާބުން ނިންމައިލާނަން. އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އުއްމީދުކުރަމުން އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ވާ ޢަބްދުލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީގަ
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ނޑުދޮށްތަކާއި އިުރގެ ތާޒާ ދޯދިތަކާއި ސާފުސީދާ ނޫކުލައިގެ   1265ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދޮން، ރަން ވެލި ގޮ

ބުނީމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ެވސް ހިތަށްއަރާނެ މަންޒަރުތަކަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.  ފަޅުތަކާ؛ މިއީ ދިވެހިރާއްެޖއޭ 

ނޑުމެން މިއަށް އާ ބަހެއް އިތުރުކޮށްލަންޖެހޭ. އެއީ ކޮަރޕްޝަން. ދިވެހިރާއްޖެ އަށް  އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަ

އަދި ާޚއްޞަކޮްށ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވިޔަފާރީެގ  އަންނަ ފަތުރުވެރިެއއް ވެްސ، ދިވެހިރާއްޖެ އަްށ ދަތުރުކުރާ މީހަކު ވެސް

ގޮތުން އިްނވެސްޓުކުރަްނ އަްނނަ ބޭރުމީހަކު ވިޔަްސ، ކޮރަްޕޝަން؛ މި ބަހާ ބައްދަލުނުެވ ދިވެހިރާއްޖެާއ ބެހޭ ގޮތުްނ 

 1270ރެންސީ މަޢުލޫމާތެއް އޮޅުންފިލުވޭކަށް ނެތް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްްސ ނުވަތަ ޓްރާންސްޕޭ

ނޑިޔާުރގެ އާއި  އިންޓަރނޭޝަލުން އިހަކަށްުދަވހަކު ހިންގި ދިރާާސއަކުން ަދއްކާ ގޮުތގައި ިވއްޔާ ިދވެހިާރއްޖޭގެ ފަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސރުކާރާ ދޭތެރޭގައި ިދވެހި ަރއްޔިތުންެގ ދޭތެރޭަގއި ދިވެހި 

އާ ހިސާުބން އެބަ ބުނޭ މި މުއަްއސަސާތަކުަގއި ކޮރަޕްޝަްނ 21، %11، %11ރައްޔިތުންގެ ތެޭރަގއި %

ހިމެނިގެންވެއޭ. އެހެންވީމާ، ަފތުރުވެރިން އެކަންެޏއް ނޫން، ބޭރުގެ މީހުން އެކަންޏެއް ނޫްނ، ދިވެހީންގެ ތެޭރަގއި ވެްސ 

 1275އިވާ ިނޒާމު؛ ސަުރކާރާިއ މި ޤަބޫލުކުރެވެނީ ކޮރަޕްަޝން ހުއްޓުވުމަށް ަޓކަިއ ާޤނޫނުއަސާސީަގއި އެކުަލވައިާލފަ

ނޑިޔާރުެގއާމ މި ތިން ބާރު ވަކިކުރުުމގެ ނިޒާމު ވަނީ ބީހިފައި ކަމަށް، ޢިއްޒަތްެތިރ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ފަ

ރައީސް. ހުއްޓުމަކަށް އައިސްަފއި ކަމަށް. މައްސަލަ ައކީ ާޤނޫނުއަސާސީެއއް ނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ފަރުމާކުެރވުނު. އެ އޮތީ ތިން ބާރު ވަކިކޮށްފަ. އެ އޮތީ އެއްބާުރން އަނެއް ބާރަށް ރަނގަޅަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

ފާރަވެރިެވވޭ ގޮތަށް ޤާނޫުނައސާސީ އެ އޮތީ ލިޔެފަ. ެއހެންނަމަވެސް، ތަންފީޛުކުރުުމގައި ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

 1280ނޑުމެންނަކަށް ރަނަގޅަކަށް ތަންފީޛެއް ނުކުެރވުނު މައްސަލަތަކަކާ ދިމާެވއްޖެ. ޮކރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ ނިޒާުމ އަޅުގަ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ިމއަދާ ހަމަ އަށް އައިރު ެވސް. ޙަޤީޤަތުގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ދިރާާސ 

ޓި ނީ އެންދިވެހީްނގެ ތެރޭަގއި އެންމެ ބޮޑަށް އިތުބާރު އޮްތ ކަމަށް ދައްކައިން ދައްާކ ގޮުތގަިއ ެވއްެޖއްޔާމު 

އިން ބުނަނީ  އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަން އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ދިރާސާ، ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ނޑު ކުރިން މިވެްސ، މި ތިން މުއައްސަާސގެ  މި ތިން ތަނުގައި ދެންނެިވ  ވެސް ަމސައްކަތް ނުހިނގާފައި އޮތީ ައޅުގަ

ނޑިމު 3  1285ށް ޓަަކއި ކޮަރޕްޝަން ހުއްޓުވުމަ ހުރެ ސަުރކާރާ ޔާުރެގ އާއިައއްސަސާ؛ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާއި ފަ

ނޑުމެ ނިވަން މުައއްަސސާތަކާ، މި ނިޒާމުވާ މި ލާފަިއ މިއަޅުަގނޑުމެން ެއކުލަަވއި ްނގެ ހުއްޓިަފިއ އޮންނަނީ އަުޅގަ

ންއުޅުނު މަސައްކަތާ ހުރެ، ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިސާލުން ދަންނަވާ ނަމަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހިންގަ

ވަނަ ައހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު.  2113މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު އިންތިޚާބެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެައށް އަތްބޭނީ. 

މިސާލުން ދަންނަވާ ނަމަ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަްއ 

 1290ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މައްސަލަެއްއ -ހުްއޓުވާ މި ަކންކަން. އެންޓި  އޮޑިޓުކުަރްއވަން ހެދީމަ ސަރުކާރުން އެބަ

ބަލާއިރަށް ހައި ކޯޓުން އެބަ މައްސަލަ ހުއްޓުވާ. މިހެންގޮސް، މިހެންގޮސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި 
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ނޑިޔާުރގޭެގ ސިޔާީސ ނުފޫޒު ބޮުޑެވގެންގޮްސ ކޮރަޕްަޝން ހުއްޓުވުމަށް ަޓކަިއ އެ  ކުަލވައިލާފަިއ މި ވާ މުޅި ިނޒާމު ފަ

މަސައްކަތްނުކޮްށގެން މި ުއޅެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިތާނގައި ަތކުރާރުކޮށް ވާހަކަދަްއކަވަމުން ޢިްއޒަތްތެިރ 

މެންބަރުން، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ވިދާުޅވޭ ެއ ވާހަަކ ނުދައްކާހަރޭ. ަފނޑިޔާުރޭގގެ ކޮރަޕްޝަްނގެ 

ނޑިޔާުރޭގގެ ސްލޫީކ މައްސަލަތަުކގެ ވާހަކަ ނުދަްއަކހަރޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވާ  1295ހަކަ ނުދަްއކަހަރޭ. ނުވަަތ ފަ

ނޑުމެން އެ ވާހަަކ އެަބ  އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ޭބނުމީ އަޅުަގނޑުމެންނޭ އެ ވާހަކަ ަދއްކަން ތިބީ. އަުޅގަ

ނޑިޔާެރއްގެ ފޯނު ބިލުެގ މައްސަލަ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނުޑ ދައްކަންޖެހޭ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓު  ގެ ފަ

ނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދުގެ ފޯނު ބިލުގެ މައްސަލަ ސައުވީސް ހާސް އަރުާވލައިގެން އެ މައްސަލަ ކޯޓަްށ  ހަނދާންވަނީ ފަ

ނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދުެގ ބަރަހަނާ ވީޑިޯއއެްއގެ މަްއސަލަ ޖުޑީޝަލް  ސަރވިްސ ދިޔައީ. ެއކަމަކު ޢަލީ ޙަމީދު ފަ

 1300ކޮމިޝަނުން ބަލަންއުޅުނީމަ ލިޔުންތަކަށް ކޮފީެއޅުނީއޭ ިކޔާަފއި އެ ލިޔުންަތކަށް ކޮފީެއޅި ކުއްޖާ އަށް ދަޢުާވކުރީ. ޢަލީ 

ޙަމީދުގެ މައްސަލަ އޮތީ. އެެހންވީމާ، ޢަލީ ޙަމީދުގެ ަސުއީވސް ހާސް ރުފިޔާެގ ފޯނު ބިލު، އޮފީހުން ދެްއކި މައްސަަލ 

ަބލާނެކަމުގެ އެްއވެސް ޔަޤީްނަކމެއް ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ނޯްނނާނެ. ކޮރަޕްޝަނާ ޤައުމުގެ  ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ނަޑއެޅިގެން ގުޅުމެއް އޮތްކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ.  ތަރައްޤީއާ ނުވަތަ ޤައުމުގެ ތަރައްޤީނުވާ މިންވަރާ ކަ

ބޭނުންވާ ފަިއސާ؛ މިސާލަކަށް ހެލްތަށް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ އެނގޭ ޤައުުމގެ ތަަރއްޤީގެ ަމޝްރޫޢުތަކަށް 

 1305އެިޑއުކޭޝަނަށް، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަށް، ބަނދަރުތަަކށް، ފެނަށް ބޭނުންވާ ަފއިާސ ކަތީބުެގ ޖީބަށް، ވަޒީުރގެ 

ނޑިޔާރުގެ ޖީބަށް އައިމާ ތަރައްޤީ މަޝްރޫޢުތަަކށް ފައިސާ ނުހުންނާނެކަމީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެންމެ  ޖީބަށް، ފަ

ލަކޮށް ދަންނަވާ ނަމަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާުފކޮށް އެނގެން އޮތް ކަމެއް. މިާސލަކަށް ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތުަތްއ ތި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޢާއިާލގެ ބޭފުޅުންނަށް ދެންޏާ ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ އިންެވސްްޓމަންޓުގެ ފުރުޞަތު ހުރިހާ 

އަށް ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް ކުރިއެރުމެއް ނާންނާނެކަން އެބަ އެނގޭ.  ރަހުމަތްތެރިންނަށް ދެންޏާ ޤައުމުގެ ތަރައްޤީ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން ބޭނުންވަނީ މި މާއްދާ އެކަންޏެއް ނޫނޭ އިޞްލާޙުކުރަންވީ. އެންޓި   1310ކޮރަޕްޝަން -ނިންމާލަމުން އަޅުގަ

-ބަ ބޭނުންވޭ އެންޓިކޮމިޝަނަށް އިތުރު ބާރުތަކެއް އެބަ ބޭނުންވޭ. ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ސޯމޯޓޯ ބާރު ވެސް އެ

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު   1315ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ަވގުތު އެްއކޮށް މިހާރު ހަމަވެފައި މި ވަނީ. ދެން އަުޅގަ

 ދަށް. ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކުން:
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ކަަރޕްޝަން ހުއްޓުަވއި ޤާނޫނުްނ މަނާކުރަން އަންނަނިވި  2111/12ޝުކުރިއްާޔ ރަީއސް. ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

ނޑު ެގނައުމަށް ފުރުޞަތުދެއްވީތީ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ަވރަށް ގިނަ ބޭ  1320ފުޅުން، އެިކ އިޞްލާޙުތައް އަުޅގަ

ގޮތްގޮތަށް އެ ބޭފުޅެްއގެ ުޝޢޫރުތައް ފާޅުކުރަްއވަމުން ަވަޑއިގެންފި. އަޅުަގނޑު ހިތަށްެއރީ ޝުޢޫރު ފާޅުކުރެްއވުމުެގ 

ބަދަލުގައި އެންމެ އަވަސް ގޮެތއްަގއި މި އިޞްލާޙުތަކާ އެްއޮކށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސަްއކަތް ފެށޭނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ 

ނޑުމެންެގ  އަށް، ކޮމިޓީ އަށް ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އިޚްލާޞްތެިރކަމާއި ތެދުވެރިކަން އަުޅގަ ފޮނުވަިއގެްނ މި ބިލު. އަޅުގަ

ތެރޭގަިއ ނެތިއްޖެ ކަމަށް ވަްނޏާ ކިތަންމެ ޤާނޫނެއް ހަދަިއ، ކިތަންމެ ވަަރކަށް އަޅުަގނުޑމެން މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަާޔއި 

ނޑުމެން ލަުދގަންނަންޖެހޭނެ ކަރަޕްޝަނޭ  އެތައްމިތާ ވާހަކަ ެދއްިކޔަކަްސ މި ކަންތައްތަކެއް  1325އިޞްލާޙެްއ ނުވާނެ. އަުޅގަ

ކިޔަިއގެން ވާހަކަދަްއކަން. ައނެއްކޮޅުން ސަުރކާރުން މި ބިލު ފޮނުއްަވއިދެްއވާފައި ިމ އޮންނަނީ މި ކަންތައްަތއް 

ޅުއްވާަފއި މި އޮންނަނީ. ހުއްޓުވަން. މި ކަންކަމަިއގެްނ ކުރިޔަށް ދާނެ މަގު ފަސޭހަކޮށްދެއްވަން އިޞްލާެޙއް ހުށަހަ

ނޑަށް ހީވަނީ މި ކަމަިއެގން ކުރިޔަށް ެދވޭތޯ ކޮމިޓީ  ނޑުމެން ިއތުރު ވާހަކަތަެކއް ނުދަްއކާ ައޅުގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުގެ އެންމެ ފަހު ބަހަކީ ވާހަކަ އަކީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަސައްކަްތކުރަްއާވ  މަރުޙަލާ އަށް ފޮނުވަންވީހެން. އަޅުގަ

 1330ކަރަޕްޝަންެގ މަސައްކަތްަތއް، އެތާނގައި -ވެސް ިމއަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީ ަބއްަލވަިއގެން އެންޓި  ބޭފުޅުން

ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް ކުރިޔަށް ދެވޭނެ ގޮތަކަށް، ފަސޭހަކަމާ އެކު ކުރިޔަށް ވަޑަިއގެްނ އެކަން ބެއްލެވޭނެ ގޮތަކަްށ 

 ޔާ. ނިންމަވައިދެްއވުން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1335އަޅުަގނޑު ލިސްޓު ބަަލއިލިިއރު ލިސްޓުގައި މިހާރު އެިދަވޑަިއގެންފަިއވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން 

ނޑު އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ މެންބަރެްއ މި ވަގުުތ ޗެމްބަރު ތެޭރގަިއ ވަަޑިއގެން ނެތް. ދެން ަގާވއިދު ބުނާ ގޮތުން އަުޅގަ

ފުރުޞަތުއަރުވަން މި ޖެހެނީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިންމާލުމަށް ޓަކައި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، 

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދަށް. ދެންމެ ވާހަކަފުުޅދައްކަަވއިފި. އެހެންނަމަވެްސ 

ނޑު މިހާރު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި އަދިވެސް ަގވާއިުދގައި ބުނާ ގޮތުން އެ ފު ރުޞަތު ދޭންޖެހޭތީވެ އަުޅގަ

 1340ހިސާބުން ސަރުކާރުގެ ފަރާުތން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްާމ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

މުެގ ބިލުގެ ބަުޙސްެގ ކޮރަޕްޝަން ހުއްުޓވުމާއި ަމނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްާލޙުގެނައު 2111/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މަރުޙަލާ އަށް އެކިެއކި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ ފުރުޞަތު ނިމުމަކަށް އައިްއޔޭ. މިހާރު 

އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުއަުރވަނީ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 ދަށް ފަހުބަސް އިްއވަަވއިދެްއވުމަށް. މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީ

 1345 
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  ވާހަކަދެްއކެވުން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު 

ނޑު  ނޑަށް ދެްއވީތީ ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ، ަރއީސް. ފަހު ަބސް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ައޅުގަ

ނޑު ހަމަ މިހާރު ވެސް ބޭނުންވަނީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މި ބިލު ހަމަ ދެންމެގައި ދަންނަވާ ނިމުނު ފަދައިން އަ ޅުގަ

ނޑުމެން އެއްބަަޔކު އަނެއް ބަަޔކަށް  ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވަިއ، ބިލުގެ މަސައްކަަތއިގެން ކުިރއަށް ދާން. އަޅުގަ

ނޑުެމންނަ  1350ށް ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި އިނގިލިދިްއކުރުމުގެ ބަދަުލގަިއ މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ ޑިސްކަްސކޮށް، އަުޅގަ

ކޮރަޕްޝަންގެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް -ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެންމެ ރަނގަޅު މަސައްކަަތކީ މި ބިލުގައި އެންޓި 

ނޑުމެްނގެ  މިނިވަންކަމާއެްއކޮށް މަސަްއަކތްކުރަްއވަން ފަސޭހަ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުަރއްވަްނ، ކޮރަްޕޝަންތަކުން އަުޅގަ

އްޖެ ސަލާމަތްވާނެ ޮގތަކަށް މި ބިލު ފަރުމާކުރަން ގަާވއިދުަގއި ތަންދޭ އެންމެ ބޮޑު މިނަކަށް. ފަހަރެއްގަިއ ދިވެހިރާ

ނެޑއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވިދާނެ ކަމަކަށް.  ވެސް ެއވޯެޑއް ދީގެން ނޫނިއްޔާ އެހެން ކަމަކުން އަޅުގަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އެންމެން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓަން ބޭނުްނ ކަމަށް ވަނީ ިވއް  1355ޔާ އަުޅަގނޑުމެން އަިދވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުންކަން ޤަބޫލުކޮށް،  އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއއްކޮށް މަަސއްކަތްކުރީަމއޭ ވާނީ. ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އަުޅގަ

ބޭފުޅަކު ކޮރަޕްޝަނަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ އަިމއްަލ އަށް ދައްކަން ވެސް ލަުދގަންނަ  ހާލަތެއްަގއި އެްއެވސް 

ނޑު ޮގވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ.   އަރައިުނގަތުމަށް އަުޅގަ

 

 1360  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ކޮރަޕްޝަްނ ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުެގ  2111/2ފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާ

ނޑަައޅަން. މި ބިލާ  ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުމަކަށް އައީކަުމގައި ކަ

ވުމަށް ވޯުޓނަގާ ަގޑީަގއި ޯވޓަށް އެހުން މެދު؛ މި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއް

 1365 އޮންނާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1370 122ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  -11.1ޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ކޮމި -11އަިއޓަމު  އެޖެންޑާ

އްާދގެ )ރ( ެގ ދަށުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ަޓކަިއ ފޮނުއްވާަފއިާވ މައްސަަލ ވަނަ މާ

 2ދިރާސާކުރަްއވައި ސަރުކާުރގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ނިންމެިވ ގޮތުެގ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 
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ޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ސަުރކާރުެގ ގައި ެމންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރި 2112އޯގަްސޓް 

މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުާރ މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ަނއިބު މުަޤއްރިރު، މަރަދޫ ދާއިާރގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 1375 ޝަރީފް. ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ހެލްތު މިނިސްޓަރަކަށް ބޭފުޅަކު ޢައްަޔންކުރެއްވުމަށް ދިވެހިާރއްޖޭެގ ޝު

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  122ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ނޑު ހުށަހަޅަން. ާއދެ! މި މައްސަލައިަގއި ފުޅާ ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމެވި ގޮތުގެ   1380ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ދާއިރާެއއްަގއި ކޮމިީޓަގއި ވަީނ މަޝްވަރާކުެރވިފަ. ހަމައެހެންމެ، ކޮމިޓީެގ މަޝްވަރާކުރުމަްށފަހު ޝަކީލާގެ މަްއސަލަެއްއ 

މޯލްިޑވްސް ަކރެކްޝަނަލް ސަރވިްސ އަށް އޮތްތޯ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހައި ޯކޓަށާއި ިސވިލް ކޯޓަާށއި ކްރިިމނަލް ކޯޓަށާއި 

ނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އެފަދަ މައްސަލައެއް  ވަނީ ލިޔެވިފަ. މިގޮތުން ެއ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަ

ޑރ.ޝަކީާލގެ މައްޗަށް ނެތް ކަމަށް. މި މައްސަލައިގައި ޮކމިޓީގައި ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ މިނިސްޓަރު 

 1385ކޮށް، އިންޓަރިވޔުކޮްށެގން މައްސަލަިއގަިއ ކުިރއަށް ދެވޭނެ މަގު މިހާރު ތަނަަވްސވެފައިނެތުން. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހާޒިރު

ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ޤަޟިްއޔާެއްއ މިއާ ދެޮކޅަށް އޮތުާމ އެުކ، ޤާނޫނުއަސާސީން މިގޮތަށް ަމގުފަހިވެފަިއ އޮތް ނަަމވެްސ 

އިންޓަރވިޔުުނކުރެވޭނެ ކަމަށް. އަެނއްބައި މެންބަރުންނަށް ފެނުނީ މި ކޮމިޓީގެ ގިނަ މެންބަރުންނަށް ފެނުނީ ދެން 

މައްސަލަ އަކީ ކުރިއަށް އޮްތ ތަނުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ބަދަލެއް ގެނެްސގެން ވިޔަްސ، ޤާނޫނަށް ބަދަލެއް 

ހާޒިުރކޮށް ސީާދ ގެނެސްގެްނ ިވޔަސް ަޙއްލުުކރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް. ާއދެ! މިގޮތުން ޑރ.ަޝކީލާ ޮކމިޓީ އަށް 

ނުޑމެންނަށް ކުރެވުނު ކަމަީކ މެންބަރުންގެ މެދުގައި   1390އިންޓަރިވޔުކުެރވިފަެއއް ނެތް. ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ޚިޔާލުފާޅުކޮށްލުމާއި ހަމަެއއާެއކު ސަރުކާުރގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށާއި ޯކޓުތަކުން މަްއސަލައެއްތޯ ސާފުކޮށްލުން. ިމ 

ޓީގަިއ ނެގުނު ވޯުޓގައި ފެިނވަަޑއިގަންަނވާ ފަރާތްތަކާިއ ުނފެންނަ ފަރާތް ހަމަހަމަވުމާ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހުގައި ކޮމި 

ވިދިގެން އެ މަްއސަލަ ނިންމަންޖެހުނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް. މުޤައްރިރު ވޯޓުދެްއވާފައި ވަނީ ފެނިވަަޑއިގަންަނާވ 

ނަ ކަމަށް މި އޮތީ މުޤައްރިރު ވޯޓުދެްއވުމާ އެުކ ކަމަށް. އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީަގއި ޑރ.ޝަކީލާ އަށް ރުހުން ދޭން ފެން

 1395 ފާސްވެފަ. ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ސަރުކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ނާއިބު 

ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި ެއ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށާއި ޮކމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ  މުޤައްރިރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް
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ނޑައެޅިަފއި ވަނީ ޖުމްލަ   1400މިނެޓު. އެގޮތުން  31މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ކަ

މިނެޓު. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  5ބަރަށް ވެސް މިނެޓު. އަދި އަމިއްލަ ޢިއްޒަތްތެރި މެން 5ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް 

އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އަށް. 

 

 1405  ކެވުން:ވާހަކަދެއް  ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ

ނޑު މި ރިޕޯޓާ  ނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓަށް އަޅުގަ

ބެހޭ ގޮތުން އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުގެ ާދއިރާަގއި ހުރި ހޮސްޕިޓަލް ހަމައެކަނި ވޭމަންޫޑ 

ނޑު ހޮސްޕިޓަލްގައި ހުރި މައްސަަލތަކާ ބެ ހޭ ގޮތުން ދިމާވެފަިއ ވަނީ ވަރަށް ދަތި ގޮތްތަެކއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑގެ ާދއިާރގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް ިމަކން އަޅުަގނޑު ސަމާލުކަމަށް  ހިސާބަކަށް ހިއްސާކޮށްލަން ޭބނުންވާތީގެ އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޭވމަންޑޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި   1410މަސަްއކަތްކުރާ ޮޑކްޓަރުން މިހާރު  ގެނައުމަށް ަޓކަިއ އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ ރާއްޖެ ދޫކޮށްފަިއ ދާށޭ. ވޭމަންޑޫ ހޮސްޕިޓަލުަގިއ ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަެރއް އެބަ ުހރި. އެ ޮޑކްޓަުރގެ މުސާރައާ 

ަގިއ ދޭތެރޭގައި ޖެހިފައިވާ މައްސަަލއިގެ ސަބަބުން އޭނަ ބޭނުމެއް ނުވޭ ރާއްޖޭގައި ހުންނާކަށް. އެވްރެޖުކޮށް ތ. އަތޮޅު

ނޑު އަންހެނުން ތިބޭ. ތިބޭއިރުަގއި ހޭނައްތާ ޑޮްކޓަރަކު އެތާ ނެތުމުން އެއީ ުމޅި އަތޮޅަށް ލިބޭ ެގއްލުމެއް.  151 މާބަ

ނޑަށް ލިބިގަިއވާ މަޢުލޫމާތަކީ ދޮުގ  އަޅުަގނޑު މިއީ ކިހިނެއް ެވގެން އުޅޭ މަްއސަލަެއއްތޯ ބަލައިލިއިުރގައި އަުޅގަ

 1415ދުގެ ދުވަްސވަރުަގއި އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ޑޮކްޓަުރންގެ މުސާރަ ބޮުޑކުރުމަްށ ކަމުގަިއ ނުވާ ނަމަ، ޑރ. ޖަމްޝީ

ނަޑއަޅާފަ. ހަފްތާ އަކު  ަގޑިއިރު މަސަްއަކތްކުރާ ގޮތަށް ނިންމާފަ. އެ  21ހުށަހަޅާފަ. ކެބިނެޓުން އެޕްރޫވަލް ވެސް ކަ

ހާރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނިންމަވާފަިއ ނިންމުމާ ގުޅިގެން މުސާރަ ބޮޑުވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ. އެހެންއޮްއވާ މި

ގަިޑއިރަށް ކުަޑކޮށް މުސާރަ  25ަގޑިއިުރ މަސައްކަތްކުރަން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ހަފްތާ އަކު  21ވަނީ ހަފްތާ އަކު 

 ދަށްކުރާ ގޮތަށް. ނަތީޖާައކަްށ ވީ އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްަގއި ަމސައްކަތްކުރަމުްނގެންދާ ހުރިހާ ސްޕެޝަލިސްޓުން ރާއްޖެ

 1420ދޫކޮށްފައި ދިއުން. ާރއްޖެތެރޭ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ިޞއްޙީ ަމރުކަޒުތަުކގަިއ ތިބި ޮޑކްޓަރުން ރާއްޖެ ދޫކޮށްފައި ިދއުން. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާއްޖެ އަންނަ ޑޮކްޓަރުންނަކީ ެއވްެރޖު މުސާރައެްއގެ ގޮތުން މި އުޅެނީ ހަތަރުވަރަކަްށ ހާސް 

ދޭތެރޭގެ އަދަދެއް. ޑޮކްޓަރުންނަށް ބަލާއިރުަގއި ެއއީ ބޮޑު މުސާރައެއް ނޫން.  ޑޮލަރާ 2111ޑޮލަރާއި  3111ޑޮލަރު. 

ވަރަށް ކުޑަ ެއއްެޗއް. ޮޑކްަޓރުން އެ ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަމެންގެ އަމިއްލަ ޤައުމުަގއި ތިބެގެން ތިމަންމެންނަށް މި 

ށްފައި، ވަޒަން ދޫކޮށްފައި ތިމަންނަމެން މުސާރަ ލިބެއޭ. އެހެންވީމާ، ތިމަންމެން ޤައުމު ދޫކޮށްފައި، އަނބިދަރިން ދޫކޮ

 1425ރުިފޔާ  11މި ތަނަށް މަސައްކަތްކުރަން ައއުމުގެ މާނަ އަކީ ކޮބައިހޭ. ިތމަންނަމެންނަށް އަލުވި ކިލޯެއްއ ލިބެއޭ ރަށުން 

ްށ ރުފިޔާއޭ. ޑޮލަރަކަ 15ރުފިޔާއަށޭ ލިބެނީ. ޑޮލަރަކަށް މި ތަނުން ލިބެނީ  21އަށް. މާލެ އިން އަލުވި ކިލޯއެއް 
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ރުފިޔާ ނުވަތަ. ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް. އެހެްނީވމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ  21ރުފިޔާ.  51ތިމަންމެން ޤައުމުން ލިބެއޭ 

ރާއްޖޭަގއި ތިބި ޑޮކްޓަރުން މިއަދު ރާއްޖެ ދޫކޮށްފައި މި ދާދިއުމުގެ ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭނީ މިއަދުގެ ޑޮކްޓަރޭ. މިއަުދގެ 

މިއަދުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ މައްޗަށް މިއަދު ނަގާ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯުޓަގއި ، ހެލްތު މިނިސްޓަރޭ. އެހެންވީމާ

ނުޑ ސިޔާީސ ބަހުރުވައިން ބުނަންޏާ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ   1430އަޅުަގނުޑގެ މަްއސަލަެއއް ެނތް ފެންނުދީ ކަތިލިޔަސް. ައުޅގަ

ނޑުގެ މައްސަލަެއއް ނެތޭ. އެއީ ޒިްނމާއަދާކުރުމަ ށް އެ ކަމަނާ ވަަޑއިގެންެނވީ. ަވޑަިއގެންފަިއ ވޯޓު ނެގިަޔސް އަުޅގަ

ރާއްޖޭަގއި އެ ކަމަނާ ެއޅުްއިވ ފިޔަވަޅުތަުކގެ ސަބަބުން ާރއްޖޭގެ ޮޑކްޓަރުންތައް ާރއްޖެ ދޫކޮށްފައި ދާން މި ޖެހުނީ. 

ތަކަްށ އެހެންވީމާ، މިކަމާ ައޅުަގނާޑ ދިމާލަކަށް އަތް ވެސް ިދްއކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. ައޅުަގނޑުމެންނެއް ތިޔަ އަ

ނުވެސް ބަލާނަން. އިނގިްއަޔކަށް ނުވެސް ބަލާނަން. އަުޅަގނޑު ހުރި ޕާޓީެގ ވިސްނުމާ އެްއގޮތަށް ައޅުަގނޑު ދާނީ. 

 1435އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެޭވ ގޮުތގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ނަންފުޅެއް ކަުމގަިއ ިވޔަސް، މިހާރު ހާލަުތ 

ޑަކަށް ހިޔެއް ުނވޭ އެ ކަަމނާ އަށް ރުހުންދޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިކަން އޮތްހެނެއް. ބަދަލުވުމާ ގުިޅގެން އަުޅގަނ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންފުޅު ހުށަހެޅިއިރުގައި ފަހަރުގައި ވެދާނެ ހާލަތު އޮތީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް. ހުށަހެޅި ފަހުން 

މި މަޤާމަށް އަލަށް އަންނަ މިނިސްޓަރަކު  ހާލަތު ބަދަލުވީ ކަމަށް ވެދާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ ދެން

ވެސް މި ކަންކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދެނެގަންނަންވާނެ ަކމަށް. ދެން އަންނަ މިނިސްޓަރަކަށް ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު 

 1440 ފިލާވަޅެއް ކަމަށް މީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކވު 

ނޑު ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ މި މައްސަަލ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީގައި ބަލަމުން ދިޔައިުރގައި މި މައްސަލަ އަށް ކޮމިޓީގައި ރިޢާޔަްތކުރަމުންދިޔައިރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނިުގޅައިގަެނިވގެން ޮގއްސަ ވަނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބެންޖެހޭ ވަ  1445ރަށް ގިނަ ޙައްޤުަތކެއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުން އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް ސުޕްރީމް ކޯުޓން ނެރެފައި އޮތް އަމުރެއް 

ށް ރުހުންދޭއިރުގައި ަވޒީރުންނާ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމަޔަށް ކޮމިޓީ އަށް ވަނީމަ، އައީ. ޭއގަިއ މި އޮންނަނީ ވަޒީރުންނަ

ސުވާލުކުެރވިގެންުނވާނޭ. އިންޓަރވިުއއެްއ ނުކުެރވޭނޭ. ހަމަ ސީދާ ރުހުން އޮތްޯތއޭ، ނެތްތޯއޭ. ކިހިނެއްތޯ މީަހާކ 

އިންނައިރުަގއި އެ މީހާއާ ިދމާލަށް ނުބަލައި، އެ މީހާ ެއއީ ާކކުކަން ނޭނިގ، ނަމެްއ ނޭނގި، އެްއވެސް ެއއްެޗއް 

ނޑުމެްނގެ މުޅި ޞިއްީޙ ނޭނގި ގޮސް މީ  1450ހަކާ އިންނާީނ. ހަމަ އެކަހަލަ ކަމެއް މިއީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ޖެހެނީ އަޅުގަ

ދާއިރާގެ ޒިންމާ މީހަކާ ހަވާުލކުރާއިުރގައި އެ މީހާެގ ފަރާތުން އެ މީހާ ބުނަން ބޭނުންާވ އެްއވެްސ ވާހަަކެއއް ވެްސ 

ނޑުމެން އެކަން ކުރަން.  އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޤަބޫލުކުެރެވނީ ޙަޤީޤަތުގައި ދެންމެަގއި ބުނުމުގެ ފުރުޞަތުނުދީ، އަުޅގަ

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެއްެކވިއިުރަގއި ެވސް ވިާދޅުވެއްެޖ، ހަމަ އެ ދާއިާރެގ 
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ސިޓީަގއި ވެސް އަިދ  ޞިއްޙީ ވަރަށް ގިނަ މައްސަަލތައް ހުރި ވާހަކަ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ އަްއޑޫ

 1455އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުން ނިސްބަތްވާ އެހެން ދާއިރާަތކުަގއި ވެސް ވަރަށް ގިނަ ިޞއްޙީ ދާއިރާގެ މަްއސަލަތައް އެބަ 

ހުރި. އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ ެއންމެ ފަހުން ވެސް މި ތަނަށް އަްއޑޫ ސިޓީަގއި ސީ ެއމްބިއުލާންސެއް ހަމަޖައްސާށޭ 

ގައި އޮތް ލޯންޗާއި އެ ތަނުަގއި ހުންނެވި ޑްރައިވަރާ ގެެނސް އެތައް ޒަމާނެއް ކޮށްފަިއ ކިޔާފައި މި ތަނަށް؛ އެ ތަނު 

ޓްރެއިނިންތަކެްއ ހަދައި ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާފައި ދެން ިމ ވިދާުޅވަނީ، ސީ އެމްިބއުާލންސެއް މިހާރު ައއްޫޑއަކަްށ 

ނެޑއް ހަވާލުކޮށްފަިއ، މިއީ އޭ ދެން އައްޑޫ ސިީޓ އަށް ދެވެން އޮތް އެއްަޗީކ ހަމަޖެހޭކަށް ނެތޭ ކިޔާފައި ބާ ލޯންޗުގަ

ނޑު ބެލިއިރުަގިއ   1460ކިޔާފައި ފޮނުވާލި މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ. އަދި ެއކަމާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

ނޑުެމންނަކަށް ނޭނގޭ ހެލްތު މިނިސްޓަރަށް އެނިގަވޑަ ިއގެން ހެލްތު މިނިސްޓަރު ރަށަކު ަވޑަިއގެންނޫޅުްއވާ. އަުޅގަ

ކަމެއް އެ ކަމެއް ހިންގީކީ. ުނވަތަ އެ ކަމަނާ އަށް ނުވެސް އެނގި ނޫން ކަމެއް ވެސް. ިއއްެޔގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ފެނުނު ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ދެްއިވ ތަން. އެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސުގައި އެ އޮފީުހގެ އެަތއް 

ށް އުނދަގޫކުާރ ވާަހކަ އާިއ ކަންތައްަތކަށް ހުރަސްައާޅ ވާހަަކ ާއއި ވާހަކަފުޅުތަްއ މުވަްއޒަފުންނެއް ވެސް އެ ކަމަނާ އަ

ނޑުމެންނަށް ިއންޓަރވިުއއަކާ ނުލައި އެނޭގނެ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ނޫން.  1465 ދެއްކެިވ. މިއިން ެއްއވެސް ކަމަކީ އަުޅގަ

ނު ނަމަ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނީސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރާ އިންޓަރިވއުކުރުމުެގ ފުރުޞަތެއް ލިބު

ފުރުޞަތު، އަހަން ކޮން ތަންތާކަށްތޯ އެމްބިއުލާންސް ހަމަޖައްސާފައި އޮތީ؟ ކޮން ތަންތާކަށްތޯ ކުރީގައި އެމްިބއުލާންސް 

ށް ދޭން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ؟ ކުްއލިއަކަށް ސިާޔސީ މަޤްޞަދެްއގައިތޯ އަްއޑޫ އަށް ދޭން އޮްތ އެްއޗެއް އެހެން ދިމާލަކަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަްނ  ނޑުމެންނަށް އެހޭނެ. އަދި ޭއެގއިތުރުން ައޅުގަ ދާން ނިންމީ މި ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތުދިނީމާ އެ މަޢުލޫމާތު ދޭ މީހާއާ ދޭތެރޭގައި ެވސް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން   1470ބޭނުންވޭ އަުޅގަ

މިީއ ވެްސ މިނިސްޓަރަށް އެނގިަވޑަިއގެން ހިނގާ ކަންތައްަތއްތޯ ހަމަ ފިޔަވަުޅއެޅުމުެގ ރޫހު ގެްނުގޅުއްާވކަން. 

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ޮގތުގައި މި ތަނަށް ފޮނުވާފައި  އަޅުަގނޑުމެން ުސވާލުކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭ. އަުޅގަ

ެއގޮތަށް ކަމެއް ިހއްސާކުރުމަީކ ، ތިބެނީ އަޅުަގނޑުމެންނާ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންގެ ކަންތައްަތއް ހިއްސާކުރަން. އެހެްނވީމާ

އެއީ އެ ަރއްޔިތުންނަށް ކުެރވޭ ކުށެއް ކަމަށް ހަދާފައި، އެ މީހަކަށް ވަޒީފާގެ ބިުރެވރިކަން ދައްކައި ސަުރކާރަށް 

 1475އުނދަގޫކުރަނީ ކަމަށް ބުނެ ބިރުވެރިކަން ދަްއކައިހެދުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލަިއގަެނވޭނެ ކަމެއް ނޫން. މިފަދަ 

ނޑުމެންނަށް މިނިސްޓަރަކާ މި ޕޯސްޓު ކަންތަ އްތައް ހިނގާފައި ހުރިިއރުގައި ައޅުަގނޑުމެން ވަރަްށ ކަންބޮޑުވޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިންޓަރވިުއކުރުމުގެ ފުރުޞަތުނުލިބޭތީވެ. މިހާރު އައު ގަާވއިދު ހެދިގެްނ  ހަވާލުކުރުމަށް އަުޅގަ

ނުޑ އަންނައިރުަގއި އަނެްއާކވެސް ވަޒީރުންނާ އިންޓަރިވއު ކުެރޭވނެ ރަނގަޅު ޕްރޮސެސްއެއް އެކުަލވައިލުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވެން އެބަ އޮތް އައު  ދަންނަވާނީ ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް މުހިއްމު ކަމެކޭ. އަދި އެކަން އަޅުގަ

 1480އަލުން ަވޒީރުންނާ  ގަާވއިދުެގ ތެރެއިން. އަދި ެއޮގތަށް ކޮމިޓީަގއި ހުށަހެޅިގެްނ ވެސް ިދޔައީ. ައއު ގަާވއިުދެގ ތެރެއިން
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ސުވާލުކުެރވޭނެ ގޮެތއް އިންިތާޒމުކުރެވި، އެކަން ހަމަޖެއްސުަމށްފަހު ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިނުމުގެ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް 

ގެންދަން. އަދި ެއގޮތަށް ބޭުނންވެފައި ތިއްެބވި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މެންބަރުން ވެސް ތިއްބެވި. އެކަމަުކ، ކޮމިޓީަގއި ިތއްބެިވ 

ޕީ.ޕީ.އެމް އެހެން މެންބަރުންގެ ނުފޫޒުން އެގޮތަށް ވޯޓުދެއްވަްނ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ދެވުނަނުދީ ހިފަހައްޓައި  ބައެއް

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. މި ތަނަށް އައިްސ ތިބި  މިކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް ހިނަގއިގެން ކޮމިޓީަގއި ދިަޔކަން ައޅުގަ

 1485ށް ޚިދުމަތްތަކެއް ހޯދައިދޭން އައިސް ތިބޭ ބައެއް. ވަޒީރުންނަކީ ސީދާ ބަޖެޓު ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންނަކީ ރައްޔިތުންނަ

ކޮންޓްރޯލްކޮށް، މި ޚިދުމަތްތަްއ ދިނުމުގައި އެންމެ ިއސް ދަުއރެއް އަދާކުރާ ބޭފުޅުން ކަމަށް ވާއިުރ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

ން އޮންނައޮތުމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ވަޒީރުންނާ ވާހަކަނުެދއްކި، ސުވާލުނުކުރެިވ، އެ ޭބފުޅުންނަށް ރުހުންދޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޙައްުޤތަކަށް އަރަިއގަނެގެން ހިންގާފައި އޮތް ބޮޑު ޖަރީމާއެއް. އެަކމަށް ޙައްލެއް ނުހޯދާ ކުރިޔަށް 

ނޑުމެްނނަކަށް ބަލަިއގެނެ ވޭނެ ކަމެްއ އޮތް ތާނަގއި ވެސް ަވޒީރުންނަށް ރުހުންދިނުމުގެ ކަންކަން ހިންގުމަކީ ެއއީ އަުޅގަ

 1490ނޫން. އަދި މި މައްސަލައިަގިއ މިކަން މިދިޔަ ގޮތަކީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތެއް ެވސް ނޫން. އެ ވާހަކަ 

 އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަރުވަނީ ޖުމް ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިގަޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅު

 1495 ށް.މުޙައްމަދަ ޙުސައިންދެްއކެވުމަށް މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ބުނާ ގޮތުން ެވއްޖެްއޔާ ކެބިނެޓަށް  122ާސސީގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ޤާނޫނުއަ

ވަޒީރު ޢަްއޔަންކުެރއްވުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާ ބާރެއް. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

 1500މަްށ މަޖިލީހަށް މި ފޮނުއްވަނީ. ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށްފަހުަގއި ަމޖިލީހުން ރުހުންދޭ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުެޅއްތޯ ބެލު

މަޖިލިހަށް ފޮނުވީމަ، މުޅި މަޖިލީހުން އެ ބޭފުޅާގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް، ރުހުންދިނުމުގެ ކުރިން ނިންމަންޖެހޭ 

ކަންތައްތައް ބަލައި ދިރާސާޮކށް މިހެން ހެދުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވާނެތީވެ ކޮމިޓީައކަށް މި ފޮނުވަނީ. ދެން 

ލުކުެރވޭ ގޮުތގައި ކޮމިޓީ އަީކ، ކޮމިޓީތަަކކީ ހަމަ މަޖިލީހުގެ އެކްސްޓެންޝަނެއް. އެހެން ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫ

ދަންނަވާ ނަމަ، މަޖިލީހުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީއަކުްނ ކުރުމަށްފަހު ގެނެސް، މުޅި މަޖިލިހުގެ ތަޅުމަށް ގެނެސް 

 1505ދެން ޮކމިޓީން އެްއކުރި މަޢުލޫމާތު ެއއްކުރުމަށްފަހުގަިއ މަސަްއކަތް  ގޮތެްއ ނިންމުމަށް ޓަކައި ކޮިމޓީއަކަށް މި ފޮުނވަނީ.

ކުރިޔަށްދާ ގޮުތގެ ވާހަކަ ރިޕޯޓުން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ސާފުވެއްޖެ. ދެން ކޮމިޓީގައި ތިބި ަބެއއް ބޭފުޅުންެގ 

ސްޓަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ވާހަކަފުޅުތަކުން ވެސް ސާުފެވއްޖެ. ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ަވނީ ޑރ. ޝަކީލާ އަށް ހެލްުތ މިނި
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ރުހުންދޭން ފެންނަ ކަމަށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ވަނީ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ 

އަދި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އޭނަގެ ސިޔާސަތުަތއް ކުރިަޔށް ގެންދިޔުމަށް މެނިފެސްޓޯ 

 1510މަށް އެކުަލވައިަލްއވާ ކެބިނެުޓަގއި ިޞއްޙީ ާދއިރާެގ ސިޔާސަތުަތއް ތަންީފޛުކުރުމަށް، އެ ޚިދުމަތްތައް ތަންފީޛުކުރު

ނޑަައޅުްއވާފައި މި ވަނީ ޑރ. ޝަކީލާ. އެހެންވީމާ،  ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެންމެ ޤާބިލު ބޭފުޅެއް ކަމަށް ކަ

ޖެހެނީ ކޮންކޮން ކަންތައްތަކަށްޯތ؟ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަްނ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދިނުމުގައި މީަގއި ިވސްނަން

ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ މެދުަގއި ުސވާލުއުފެދޭ ކަންތައް އެބަ ހުރި. ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަންތައްތައް އެބަ ހުރި. ކޮން ދާއިރާއެއްޯތ 

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ އޮތީ މުޅިން ހިތްހަމަޖެހޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ މެދު ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހޭތޯ؟ އަ ޅުގަ

 1515ނޫސްތަކުގެ ކޮމެންޓު ކޮލަމުތައް ކިޔުްއވާނެ. މި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ވުރެ ބޮޑަށް ގިނައިން ކޮމެންޓު އަންނަ 

ނޑު ކޮންެމހެން ދިފާޢުކުރާކަށެއް ނޫން.  ސެކްޓަރެްއ ނޯންނާނެ. އެހެން ދާއިރާތަކަށް ވެސް ކޮމެންޓު އާދޭ. އަުޅގަ

ޓީައކުން ެއންޑޯސްކޮށްގެން ކެބިނެޓަށް ަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުެޅއް ވެސް ނުމެ ނޫންމެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ޕާ

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ދިވެހި ދައުލަތް މި ވަގުުތ ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުންނެިވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭަނގެ 

ިއ، އެ ކަމަނާ ޤާބިލު ކަމަށް ވިސްނަަވއި، އެކަމަާނގެ ސިޔާސަތުތައް ކުރިޔަށް ގެްނދިޔުމަށް ޓަކައި އިތުބާރުކުަރްއވަ

 1520ތައުލީމަށް ވިސްނަަވއި، އެ ަމނިކުފާނުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަްނފީޛުކުރެްއވޭނެ ބޭފުޅެއް ކަމަްށ ދެކެވަަޑއިގެންެނވި، މިހާރު 

އަކީ އަލަްށ  ޢައްޔަންކުަރއްަވއި، ފަތްކޮޅުެދއްަވއި މަޤާމުގައި ހުންނެިވ ބޭފުޅެކޭ މިއީ. އަނެްއކާ ޑރ. ޝަކީލާ

ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެްއ ވެްސ ނޫން. މި މަޤާމުގައި ކުީރްއސުރެ ހުންނަވައި ޚިދުމަތްކުަރއްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ެއ 

ވުޒާާރގެ މަސަްއކަުތގެ ދާއިރާ އަށް ައއި ބަދަލުތަކާ ގުިޅގެްނ އަނެްއކާ އަލުން ފަތްކޮުޅ ދެއްވާަފއި، އަނެްއކާ ދެ ވަަނ 

އްވާަފއި މި ތަނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ރުހުން ހޯދަން ފޮނުވަންޖެހޭތީ ރުހުން ހޯދަން ފޮނުވާފައި މި ފަހަރަށް ފަތްކޮޅު ދެ

ނުޑ ނިސްބަތްވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ނިންމާފައި ވަނީ ެއ   1525އޮތީ. މި ސަބަބުތަކަށް ޓަަކއި، މި ސަބަބުތަކަށް، އާދެ! އަުޅގަ

ޕޮއިންޓުކުރާ މީހެއް؛ މިސާލަކަށް ޖޭ.އެސް.ސީ އަށް  ކަމަނާ ރުހުންދޭން. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ބަލާއިރު މި ތަނުން އެ

އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލާ މީހުން ފަދަ ކަންކަމުގައި ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތަކަްށ ބަލަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެން މައިަގނޑު ގޮތެްއގަިއ މި ކަުމގަިއ ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ފެންނަނީ ޢައްޔަންކު ރަންޖެހެނީ މީގައި އަުޅގަ

ކީްއވެގެންޯތ، ޤާބިލުކަމަކީ ޮކބައިތޯ؟ ސިޔާސަތުތައް ކުިރޔަށް ގެންދިއުން. މިކަން ަބއްލަވަންޖެހޭނީ ޢައްޔަންކުރާ 

ނުޑ ގޮެތްއގަިއ ބަލަންޖެހޭނީ ޢައްޔަންކުރަންނުޖެހޭ ަސބަބެއް އޮތްތޯ؟ ކީްއެވގެންތޯ   1530ފަރާތުން. އަޅުަގނޑުމެން މަިއގަ

އޮތްތޯ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެްއ ހިނގާަފ. އެހެންވީމާ، މި ސަބަބަށް  ޢައްޔަންކުރަންނުޖެހެނީ؟ އެބަ 

ޓަކައި؛ ދެން އާދެ! ވިދާޅުވެެދއްަވއިފި ބައެއް ބޭފުޅުން. އާދެ! ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެވަަޑއިގަންަނވާ ޕާޓީގެ ބޭފުޅަުކ 

މީހަކު، މަޤާމުގަިއ ހުރި މީހަކު ދުރުކުރުމުގައި  ވެސް ވާހަކަފުޅުަދއްަކވައިފި. ދެން މީގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ

ނޫނިއްޔާ އޭނަ އަށް ފިަޔވަެޅްއ އެޅުމުަގއި ތަންކޮޅެއް ހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރާނީ ިކހިނެއްތޯ. ޢާއްމުންގެ ތެރޭަގއި 
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 1535ހަކަށްދުވަުހ އަލުން ފަޟީޙަތްކޮށް، ލަދުގަންަނވަިއެގންތޯ، ނޫނީ ެއއަށް ވުރެ ީރްއޗަށް ކުެރވޭނެ ގޮތެްއ އެބަ ޮއތްތޯ. އި

މި ފަތްކޮޅުދެއްވީ. ކިހިނެއްޯތ ވާނީ ދާއިާރގެ މަސަްއކަތުެގ ދާއިރާ ބަދަލުވުމާ ގުިޅގެްނ މިހާރު އެހެން މަޤާމަކަށް 

ބަދަލުކުރަން ތިމަންނަ ބޭނުންފުޅުވެއޭ ވިދާުޅވެ، ބަދަުލކުިރއްޔާ. އެހެންވީމާ، ީމގަ އެބަ އުޅޭ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ 

ކަްނކަމަށް ބަލާފައި އަޅުަގނޑު މި ެދންނެވި ސަބަބުތައް ައޅުަގނުޑ ތަކުރާރުކޮށްލާނަން. އާދެ! މައްސަލަތަކެއް. މި 

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުަތއް ުކރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އިތުބާރުުކރެވޭ ޤާބިލު ބޭފުޅެއް ކަމަށް ދެކިގެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 1540ްއވާަފއި ދެ ވަަނ ފަހަރަށް. މި ތަނުން ބެލި ކޮމިޓީން ވަނީ ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއި ވަނީ. ިއހަކަށްދުވަހު ޢައްޔަްނކުރަ

ރުހުންދޭން ފެންނަ ކަމަށް ނިންމާފަ. މި ސަބަބަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ޕާޓީން ގަސްުތކުރަނީ ރުހުންދޭން ފެންނަ 

 ކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1545ުތރަށް ވާހަކަފުޅުދަްއަކވަން ޕާީޓއަކުން ދެން އޮތީ އެމް.ޑީ.ޭއ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ހިސާބުން އި

އާ މެދު 11.1ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންފަިއވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނެތުމާ އެއްކޮށް އެެޖންޑާ އައިޓަމު 

ގައި އޮންނާނެ ވާހަަކ  1331 ބަހުސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ަކނަޑއަޅަން. މި މައްސަލަިއގައި ވޯޓަށް އެހުން

 ވެސް ދަންނަވަން. 

 ަގއި( ޅ) މާއްދާގެ ވަނަ 151 ޤާނޫނުއަާސސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އްޭޖގެދިވެހިރާ 11.2ޑާ އައިޓަމު އެޖެން -11.2

ނަޑއެޅުމަށް މެންބަރަކު ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް ެތރެއިން މުްނގެޢާއް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ،  1550 މަޖިލީހުން ޓަަކއި، ކަ

 ބެހޭ ކަންތައްތަކާ މުއަްއސަސާތަކުގެ މިނިވަން ނަންފުޅުތައް ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތިލެއްވި އިޖާބަދެއްަވއި  އިޢުލާނަށް ކުރި

ަގއި ެމންބަރުންނަށް ވަނީ ފޮނުވިފަ.  2112ޖުލަިއ  22ޓު. މި ރިޯޕޓް ރިޕޯ ގޮުތގެ ިނންމެވި ދިރާސާކުރަްއަވއި ކޮމިޓީން

އްަވއިދެްއވާނީ މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅު

 މެންބަރު؛ އާދެ! ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް. ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 1555 

 ން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވު

`. އާދެ! މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ދިރާސާކުރައްވާަފިއ ގޮތެއް ނިންމަވާފައި މި 

 151 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައިލާނަން. 

 މެންބަރަކު  ކޮމިޝަނަށް ސަރިވސް ޖުޑީޝަލް ތެރެއިން މުންގެާޢއް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ، ަގއި( ޅ) މާއްާދގެ ވަނަ

ނަޑއެޅުމަށް  1560 މިނިވަން  ނަންފުޅުތައް ފަރާތްަތކުގެ ކުރިމަތިލެއްވި އިޖާބަދެއްަވއި އިޢުލާނަށް ކުރި މަޖިލީހުން ޓަކައި ކަ

ޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގައި ޓު މި މަރިޕޯ ގޮތުގެ ނިންމެވި ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން ބެހޭ ކަންަތއްތަކާ  މުއައްސަސާަތކުގެ
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ފަހުަގއި ަގއި ަބްއދަލުވުމެއް ޭބއްވުމަށް 2112ޖުލަިއ  21ވަނަ ަބއްދަލުވުުމގެ ގޮތުަގިއ  5ދަންނަވައިލާނީ މި ކޮމިީޓގެ 

ވަނީ. މި ކޮމިޓީަގއި  ނިންމަވާަފއި މި ަޑއަޅުްއަވއިމެންބަރުން ވަކި ގޮެތއް ަކނ 11އެ ކޮމިީޓގައި ިތއްެބވި ެއ ކޮިމޓީގެ 

 ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެނިދކުުޅދޫ ސަލީމު؛ އެއީ ޮކމިޓީގެ މުޤައްރިރު. ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިާރގެ ފުނަދޫނީ ތިއްބަވަ

 1565 ސިނާން، އަލިފުށީ  هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މިއީ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު. މައްޗަންގޮޅީ މަޢުރޫފް؛

 ދާއިރާގެ  ޙުސައިން، ވެލިދޫ މަދުމުޙައް މެންބަރު ދާއިރާގެ ނޑިތީމު ރަޝީދު ޙުސައިން، ކަ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު

ނޑު؛ ޙުސައިން، ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ޔާމީން، ކެންދޫ هللاޢަބްދު މެންބަރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ އަުޅގަ

 މެންބަރު  އިރާގެދާ ފަރެސްމާތޮޑާ، ޟާރި މްއިބްރާހީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މް، ގުރައިދޫއިބްރާހީ ވަޙީދު މަދުމުޙައް

އާދަމް. މި ބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން  ރޮޒައިނާ ެމންބަރު ދާއިާރގެ މީދޫ އަދި ައއްޑޫ .ފްލަޠީ މަދުމުޙައް ސައިންޙު

 1570މަތިްނ  ގައި މި ހުށަހަޅާ ގޮތުގެ. ަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ އެންމެހައި މެންބަރުން މި ރިޕޯޓުވެސް ވަަޑއިގެންެނވި

ނޑު ކުރަްއވާފަިއވާކަން ައދި އެކަން ކުިރޔަށް ގެންދެިވ ގޮއެގޮތަށް އްތަްއ އެ ކަންތަ  ،ޢަމަލުކޮށް ތުެގ މައްޗަްށ އަުޅގަ

އަށް  ބެހޭ ކޮމިޓީ ޓަަކއި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަްނތައްތަކާ މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށްލާނަން. ދަންނަވައި

ޤާނޫުނ . ވާފައްޓަހޯދުމުގެ މަސަްއކަތް ކޮމިޓީން ފަ ޔެިކޔުންތައްލި މާ ުގޅޭރާސާކުރުނަންފުޅުތައް ދި ެއކު، އެ ފޮނުއްވުމާ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ  ގައިވަނަ މާއްދާ 5ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުެގ ޤާނޫނުގެ  2111/11ނަންބަރު 

 1575އެ މެންބަރުންގެ ކިބައިަގއި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިފަތަްއ ހުރިތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި  ކޮމިޝަނުގެ

ބޭފުޅުންގެ އެޕްިލކެޝަން ފޯމާ އެުކ ހުށަހަޅާފައިާވ ޮޑކިއުަމންޓުތައް ދިރާސާކޮށްަފއިވޭ. އަދި މީެގއިތުރުން ިއސްެވ 

ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވެފައިވޭޯތ ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަަކއި ކަާމ  5ދެންނެވުނު ޤާނޫނުގެ 

ކުން ލިބިފައިވާ ލިޔުންަތއް ވެސް ދިރާާސކުރެިވގެންިދޔަ. ެއގޮތުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން، މުއައްަސސާތަ

ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހައި ކޯޓު، އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓު، ޕްރޮސެކިުއޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް، މޯލްޑިވްްސ 

 1580ރޭޓު ކޯޓު، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން. ޕޮލިސް ސަރވިސް، ޑިޕާޓުމަްނޓު އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، މެޖިސްޓް

މި ތަންތަނުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވިފަިއވޭ. މި ދެންނެވުނު ުމއައްަސސާތަުކގެ ލިޔުންތައް ިދރާސާކުރުމަށްފަހު ޖުޑިޝަލް 

ސަރވިސަސް ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަކީ އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާބިލު 

ބެލުމަށް ޓަކައި ބެލުމަށް އެ ބޭފުޅުންނާ ިއންޓަވިުއކުރުމަށް ކޮމިީޓގައި އެޖެންޑާކުެރވިގެންދިޔަ. ައިދ  ބޭފުޅުންތޯ

ނަޑއަުޅއްވާަފއިާވ  ނެޑއް ކަމުަގއި ޮކމިޓީން ކަ އިންޓަިވއުކުަރއްާވ ފަރާތްތަކަްށ މާކްސްދިނުމުގަިއ ަވޒަންކުާރނެ މިންގަ

ނަޑއެިޅެގން ވެސް ދިޔަ. މިކަ ނޑުތަެކއް ކަ ނަޑއަޅަން މި ދެންނެިވ މިންގަ  1585މުަގއި ޤާބިލުކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ކަ

ތާވަލްަގއި ވާ ގޮުތގެ މަތީން ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ ގޮތަކަށް މާކްސްދެއްވުމުްނ 

މެނޭތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި އިން ފެިށެގން ގިނަ މާކްސް ލިބިަވޑަިއަގންނަވާ ފަރާތްތަކެއް އޭގެތެޭރަގއި ހި 15އެވްރެޖު %

މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރިވގެންދިޔަ. އާދެ! އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑަިއގެންެނވި މާކްސްތަަކށް ބަލާއިރުަގއި ޢާއްމުންެގ 
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ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސގެ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ޓަކަިއ މަޖިލީހުން ކުރި އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްަވއި ކުރިމަތިލެްއިވ 

 1590ވަނަ  5މެންބަރުން ބައިވެރިެވަވޑަިއެގންނެވި. ކޮމިީޓގެ  11ކޮމިޓީަގއި ހިމެިނވަަޑއިގަންަނވާ ޖުމްލަ  ފަރާތްތަކާ

ބައްދަލުވުމުަގއި އިންޓަިވއުކުުރމަށްފަހު މި ރިޕޯޓުގެ ތިން ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ މިންަގނޑަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން 

ނޑު މި ާފހަގަކޮށްލަނީ. ނަންފުޅުތައް  މާކްސްދެއްވުމުން އެ ފަރާަތތަކަށް ލިބިވަަޑއިގެންެނވި މާކްސް އަުޅގަ

ތަރުތީބުކުރެވިފަިއ، މި ގެންނަނީ މާކްސް ލިބިވަޑައިގެންެނިވ ތަރުތީބުން. އެއީ ކޮމިޓީން މާކްސް ލިބިވަޑަިއގެންނެިވ 

ބިއްދޮށުގޭ  . ފ. ނިލަންދޫ /11.2. ގ. އަސްމަހި / ޢަބްދުލްޙަންނާނު އަޙްމަދަށް ލިބިވަޑަިއގެންނެވީ %1ތަރުތީބުން. 

 1595. ރ. ހުޅުދުއްފާރު / ނާރެސް، ޒޫނާ މުޙައްމަދަްށ 22.3އިބްރާހީމް އަޙްމަދަށް ލިބިވަަޑއިގެންެނވީ %

. މިގޮުތގެ މަތީން 23.3ހުާޝމް ވަޙީދަށް ލިބިވަޑައިގެންެނީވ %، 1513-2. ގ. މާލޭހިޔާ 52.2ލިބިވަޑަިއގެންެނވީ %

 151ންމެވި ގޮަތކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ކޮމިޓީން މިކަން ބައްަލވަިއ ނިންމުމަށްފަހުގައި ނި

ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ(ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ޢާއްމުންގެ ތެެރއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިަސސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަުކ 

ނަޑއެޅުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުން ކުރި އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްވި ކުރިމަތިލެްއވި ފަރާތްތަކުގެ ނަން ފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ކަ

ނޑައަޅާ ފަރަތަކީ، މި   1600ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ޤާބިލު ފަރާތެއް ކަމަށް ކަ

ނޑަށް ރިޢާޔަްތކޮށް، ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް  ރިޕޯޓުގެ ތިން ވަނަ އަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތާވަުލގަިއ މިންގަ

އިން ފެށިގެން ގިަނ މާކްސް ލިިބވަަޑއިގަންަނވާ  15މާކްސްދެއްވުމުން ެއވްރެޖު % ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް

ފަރާތްތަކޭ. މި ރިޕޯޓުގެ ިތން ވަނަ ނުކުތާަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ާތވަުލގައި މިންަގނޑަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮމިޓީެގ 

ން ގިަނ މާކްސް ލިބިަވޑަިއގެންނެިވ އިން ފެށިގެ 15މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަށް މާކްސްދެްއވުމުްނ %

 1605. ވުމާެއކު، 11.2ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ ގ. ައްސމަހި، ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު. އެ ބޭފުޅާ އަށް ލިބިވަަޑިއގެންނެވީ %

ވަަނ މާއްދާގެ )ޅ(ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ާޢއްމުންގެ ތެެރއިން  151ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ނޑަެއޅުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުން ކުރި އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްވައި ޖު ޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮިމޝަނަށް މެންބަރަކު ކަ

ކުރިމަތިލެއްިވ ފަރާތްތަކުެގ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުަރއްަވިއ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮުތގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަްތކުރަްއވަިއ، 

ގޮތެްއގެ މަީތން މި މައްސަލަ ނިންމަަވއިދެްއވުން އެދި މިިނވަން  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ

 1610މުޢައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީން މި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު. މިނިވަން މުައއްސަސާަތކުގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރަާށއި ާނއިބު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެން 

 1615މުޤައްރިރަށާއި އެ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް 
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ނަޑއެޅިފަިއ ވަނީ ޖުމްލަ  މިނެޓު. އަދި ވަިކ  5މެ ސިޔާސީ ޕާީޓައކަށް މިނެޓު. އެއީ ކޮން 31ބަހުސްކުރުމަށް ކަ

ނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތު މި  5ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިުނގަންނަވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  މިނެޓު. އަޅުގަ

އަރުވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ިވލިމާލޭ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން 

 ޙުސައިން މަނިކަށް. 

 1620 

 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންވިލިމާލޭ ދާއިރާ

ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ(ަގިއ  151ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ނޑަެއޅުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޢާއްމުންގެ ެތރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރިވަސސް  ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ކަ

ކުރި އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެްއަވއި، ކުރިމަތިލެްއވި ފަރާތުެގ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތަކާ ބެޭހ 

 1625ކު ކޮމިޓީ މެންބަރު، ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީީތވެ އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެ

ނޑުމެންެގ  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި އަލްއުސްާތޛު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް ޝުކުރުަދންނަވަން އަުޅގަ

ޕާޓީގެ ފަރާތުން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން، ިމ މަސައްކަަތކީ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ 

މުގައި މިނިވަން މުޢައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްަތއް ނިމިގެންދާއިުރގައި އެ ބޭފުޅުްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅު

ބައްލަވަންޖެހޭ ވަރަްށ މުހިއްމު ހަރުދަނާ ބެއްލެވުންތަެކއް ުހންނާނެމެ. އެނގިަވޑަިއގަންަނާވނެ ފަދައިން ދެންމެ ކޮމިޓީެގ 

 1630ދިމާލަކުްނ  1ޢާއްމުންެގ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން ޖުމްލަ  ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމުން ވިދާޅުވެެދއްިވ ފަދައިން މި ހުށަހެޅިގެްނދިޔަ

މައްސަލަތައް އޮތްޯތ، ނެތްތޯ ޗެކުކުެރްއވުމަށްފަހުގައި؛ ެއއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ޯކޓު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަިއ ކޯޓު، 

ޓު ޖުޑީޝަްލ ކްރިމިނަލް ކޯޓު، ޕްރޮސެކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސް، ޑިޕާޓްމަން

ފަރާތާ ސުވާލުތައް ކުރެވި. އެ ފަރާތްތަުކެގ  1އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓު، އިލެކްޝަން ކޮިމޝަން؛ މި 

ނަޑއެިޅގެންދިޔަ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން، މި  ނޑެއް ކަ މައްޗަށް މި ބޭބޭފުޅުންނަށް މާކްސްދެްއވުމުގެ އޮނިގަ

 1635ގަިއ ތައުލީީމ  -1.1އްވާަފއިާވ އުސޫލުަތކަށް ބަލާިއރު ތައުލީމާއި ތަމްރީނު؛ މީެގ ޖުމްލަ ކޮމިޓީން މީގެ ކުރިންވެްސ ދެ

މާކްސް. މަސައްކަުތގެ ތަޖުރިބާ ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދެވަނަ  21މާކްސް. މަސައްކަުތގެ ތަމްރީނު؛  31ފެންވަރު؛ 

 -2.2މާކްސް.  11ގެން ހުންނެވި؛ ގިންތިެއއްގެ ގޮތުަގއި ހިންުގމުގެ އެންމެ އިސް ފަންތީެގ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައި 

ނިޑތައް؛  ނޑުދަ ވަނަ ކެޓަގަީރއެްއގެ ގޮުތަގއި ޤާބިލުކަމާއި ހުނަރު، ލީޑަރޝިޕް،  3މާކްސް.  11ހާސިލުކޮށްފައިވާ ލަ

ވަނަ ގިންިތއެްއގެ  2މާކްސް. ނަޒާހާތްތެރިކަމުގެ ުޖމްލަ  11އިންޓަިވއު އަދި ޕްެރޒެންޓޭަޝނަށް، ކޮންމެ ކަމަކަށް 

 1640މާކްސް. އަިދ މީގެން މި ކޮމިޓީގައި މީެގ ކުރިންވެސް ޢަމަލުކުރަްއާވ  111މާކްްސ. ޖުމްލަ  11ލާފައި ގޮތުަގއި ބަ

ލިބިަވޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅަކީ އެ ބޭފުޅަުކ މި ޖުޑީޝަލް ސާރވިަސސް  ައށް ވުރެ އިތުރަށް 15ގޮތުން ެއ ބޭފުޅަކަށް 

ގޮތް ކަމަށް ކޮމިޓީގެ ާޢއްމު އުސޫލުަތކުން ހިމެނި  ކޮމިޝަނަށް ހޮއްެވވުމާ، މި ކޮމިޓީ އަށް ފެިނވަަޑއިގަންަނވާ
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ނުޑ ހަމަ ޕޮއިންޓުދެވިފަިއވާ ތަުރތީބާ އަދި ުއސޫލުތައް މި  ވަަޑއިގަންަނވާކަން އެ އޮތީ ހާމަކޮށްދެއްވާފަ. އަުޅގަ

ފުޅުންނަްށ ދަންނަވާލީ ޢާއްމު ގޮތެްއގަިއ މިކަހަލަ ކަމެއް ނިމިގެންދިޔައިމަ ޢާއްމު ރަްއޔިތުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭ

 1645އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީތަކުްނނާއި އަދި މުޅި ޖުމްލަ އަޅުަގނޑުމެން އެއްބަްސވި ގޮެތްއަގއި ވޯޓުެދއްވާަފއި ހުރި ގޮތް 

ނުޑ  އޮޅުންފިލުމުގައި ދަތިތަެކއް ުއޅޭ ކަމަށް ލަފާކޮށް، ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި އެ ވާހަކަ އޮަތތީވެ އެ ވާަހކަ އަުޅގަ

ނޑު  ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޕްރޮގްޮރސިވް ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުން ގޮތެއް މިއަށް ގޮެތއް  ދަންނަވާލީ. އާދެ! އަުޅގަ

ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ައޅުަގނުޑމެން ނިންމާނެ. އަދި މިހާރުވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ މެުދަގއި ޚިޔާލު ެއްއގޮތްވުންތަެކއް 

ގައި އަުޅަގނޑުމެން ބާއްވާ ޕާލިމެންޓްރީ  12331ދު މީގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް އޮްތ ވާހަކަ ދަންނަވައިލާނަން. ައދި މިއަ

ނޑަްށ   1650ގްރޫޕުގެ ަބއްދަލުވުމަށްފަހުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ގޮތްަތކެއް ނިންމާނަން. ނަމަވެސް ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

އަސްމަހި، ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި މި ކޮިމޓީން މި ނިންމެވި ނިންމުމަކީ ވަރަށް ހެޔޮ ފާލެއް ކަމަށް ދެކެން. އެއީ، ގ. 

މާކްްސ އަކީ މި ނަޒަރިއްޔާަތއް ބަްއލަވައިެލއްވީމަ ައޅުަގނޑަްށ  11.2ޢަބްދުލްޙަންނާނު އަޙްމަދަށް ލިބިވަަޑއިގެންެނވި 

ހަމަ އަމިއްލަ ގޮތުން ވެސް ވަކީެލއްގެ ގޮުތގައި ޢަބްދުލްަޙންނާނު ކުރައްވާަފއިވާ މަަސްއކަތްތައް އަދި މި ާދއިރާގެ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ  ތަޖުރިބާ އެ މަނިކުފާނުގެ ނޑު ަޝއްެކއްނުުކރަން. އަުޅގަ ހުްނނާނެކަމާ މެދަކު ހަމަގައިމު ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ހަމަ ގިނަ މެންބަރުންނަށް ވެްސ މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް   1655ގޮތުަގއި އަުޅގަ

މިބުރަ މަސައްކަތަށް، ހަމަ އެ ކޮމިީޓގަިއ  ސާފުވެަވޑަިއގަންނަވާނެ. އެހެްނވެ، އުސޫލުން އަޅުަގނޑު ެވސް މި ރިޕޯޓަށް

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަވަމުން، މި ކޮމިޓީގެ ނިންމެވުމަްށ 

ޅުަގނުޑގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ ވެްސ ހަމަ އެދެޭވ ިއޖާބައެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމުަގިއ ދަންނަވަމުން، އަ 

 وبركاته ورحمة هللا عليكم المالس  وވާހަކަ ކުރުކޮށްލަން. ެދއްވި ުފރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. 
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  ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑުމެންނަށް، ކޮމިީޓގަިއ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮމިޓީގެ ރިޕޯުޓ ހުށަހެޅިެގންދިޔައިރު ައޅުަގނޑު ހަ މަ ައޅުގަ

ވެސް ފާހަަގކުރެވުނު ަބއެްއ ކަންތައްތަްއ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުން. ޙަޤީޤަތަކީ މި ތިން ބޭފުޅުންނާ އަޅުަގނޑުމެްނ 

އިންޓަިވއުކުިރއިރުަގއި އިންަޓިވއުަގއި އެންމެ ރަނގަޅު ޕާފޯމަންސެއް ދައްަކވާފައި ވަނީ ިމ ތަނުގައި އެންމެ ދަށްކޮށް 

 1665ލިބިފައި މި ވާ ޒޫނާ އިބްރާހީމް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މާކްސް

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ޕީ.ޕީ.އެމުން ވަކި ބޭފުޅަުކ  އަޅުަގނޑުމެން އިންަޓވިއުކުަރން ވަތްއިރު ވެސް އަުޅގަ

ނަޑއަަޅއި ނިމިފައި ކަމަށް އޮތީ. މިހެން މި ދަންނަވައިލާ ނޑުމެން ހުރިހާ އިންޓަވިއުތަެކއް  ކަ ސަބަބަކީ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އިންޓަިވއުކުރި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ޤާބިލު ބޭފުޅަކީ ޒޫނާކަން  ނިމުނުއިރު މި މަޤާމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެްސ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެންަކން އޮތީ. އަުޅގަ ނަްށ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން އަުޅގަ
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 1670އިން މާކްްސ  22އިން،  111އެކަމަކު މާކްސްަތއް ދައްކާިލއިރު ހައިރާންކަމެއް ލިބިގެްނދިޔަ، ޢަބްދުލްޙަންނާނަށް 

ނޑު ހަމަ ސުވާލުކުރަން ބޭނުންާވ  111ލިބިފައި ހުރި ތަން ފެނުމުން.  ާމކްސް ލިބެނީ ކޮން ގޮތަކުންތޯ؟ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖުީޑޝަރީއާ ގުޅިފަިއ އޮތް ކޮންމެ މަޤާމަކަށް މިހާރު ބޭފުޅަކު  ވާހަކަެއއް. މިހެން މި ދަންނަާވ ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ސުވާލުކުާރއިުރަގއި އެ ބޭފުޅުންނާ؛ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑު  ކުރިމަތިލީކަމުގައި ވިޔަސް ައޅުގަ

ނިޑޔާރު ޢަލީ ޙަމީދުގެ މައްސަލައާ ދޭތެޭރގަިއ  އެ ޭބފުޅުން ދެކެވަަޑިއގަންނަވަީނ ހަމަގައިމު ެވސް ުސވާލުކުރަްނ، ފަ

ނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު އެ ޢަމަލުކުރެއްވި ފަަދއިން، އެ ޮޕޒިޝަންަގއި އެ ބޭފުޅަކު ހުންނެވި ނަމަ، އެ   1675ކިހިނެއްތޯ؟ ފަ

 ބޭފުޅަކު ޢަމަލުކުރައްވާނީ ކިިހނެއްތޯ؟ މަޤާމުގައި ދެމިހުންނާނެތޯ؟ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ މި އޮތް ހުރިހާ 

ނޑުމެން މީހުންނާ މި ސުވާލުކުރަމުންދިަޔއިރުަގއި ަޢބްދުލްޙަންނާނު ނޫން އެހެން  ކޮމިޝަންތަކަށް ަވކިަވކިން ައޅުގަ

އެްއވެސް ބޭފުަޅކު މިހާތަނަށް އެ މަޤާމުގަިއ ެއގޮތަށް ަރއްިޔތުންގެ ކުރިމަތީަގއި ފަޟީޙަްތވެ، ވީިޑއޯތަްއ ނުކުމެ މިހެން 

ޢަލީ ޙަމީދު އެ ހުންނެވި ގޮތަށް ހުންނަވާނަމޭ ވިާދުޅވި ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު އަދި  ހުރިހާ ކަމެއް ދީމާވީމަ ވެްސ ހަމަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ދޭްނ  211ެއއް ނޫން، % 111ވަަޑއެއްުނގަންނަވާ މިތާކަށް. ެއހެންވީމާ، ނަޒާހާތްތެރިކަމަށް   1680ވެްސ އަުޅގަ

ނުޑމެން ހަމަ ހައި ރާންވޭ. އަުޅަގނޑަށް ހަމަ އެ ަވގުތު ވެްސ އެބަ ޖެހޭހެން. މީ މިކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮތަކީ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ބުނެވުުނ، ދެވަނަ ޢަލީ ޙަމީދު ދެއްތޯއޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ތަނަށް ސުވާލުކުރަން ގެނެވިފައި މި އިނީ. 

އަދު ެއ މިހެން މިކަން އޮތްއިރުގައި މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެމުން، ޕީ.ޕީ.އެމުެގ މެންބަރުން އެ ދުވަހު މާކްސްދެއްވި ގޮތާއި މި

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުޮކށް އެބަ އެނގޭ ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަަކކަށް ވެްސ  ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ގޮތުން އަުޅގަ

 1685ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ބޭނުްނވަނީ ހަމަ ޢަލީ ޙަމީދުތަކެްއ ލާންކަން. އެހެްނވީމާ، ިމހާހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ިމ ޖުޑިޝަރީ ރަނގަުޅވާނެވަރު ފެންނަ ނޑުމެންނަށް މި އޮތީ ކުރިމަތީގަ. އަުޅގަ ށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ޢައްޔަންކުެރވިގެން މި ދާ ބޭފުޅުން، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  ބޭފުޅުން ދެން މި ތަނުން މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

ފުޅުންގެ ފެންވަރު ހުންނާނެ ގޮތް. މެޖޯރިޓީ އޮތް މި މަޖިލީހުން އެ ބޭފުޅުން ވޯޓުދެއްވަިއެގން ޢައްޔަންކުރާނެ ބޭ

ކަންތައްތައް ހުންނާނެ ގޮތް. އަޅުަގނޑު ހަމަ އަނެްއާކވެްސ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން، ޖޭ.އެސް.ީސގެ ފަރާތުން ޢަލީ 

ނޑުމެން މި ތަނަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ޤަރާރު މަނިކުފާނު   1690ޙަމީދުގެ މައްސަލަިއގައި ނިްނމިނިންމުމާ ގުޅިގެން އަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އެނގޭ މިހާރު އެޖެންޑާ އަށް އެ އަންނަ އެޖެ ންޑާކޮށްދެްއވާނީ ކޮން ިއރަކުންތޯ؟ އަޅުގަ

ވެފައި އޮތް ތަރުތީބުން ބަލާިއރު، އެ ޤަރާރު މިހާރު އެޖެްނޑާކުރަންވެަފއި އޮތީ. ލަްސވަީނ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ ކަމެއް 

ނޑު މެންނަށް އެަކމަކު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ މަްއސަލައަކަށް ވާތީ އެ ވާހަަކ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ސާފެއް ނުވޭ. އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ ހިތާމަޔާ އެއްކޮްށ ފާހަގަކުރަން. މިހާރު މި މަިޖލީހުގެ ރޫހު މި އޮްތ ގޮތުްނ  އަދިވެްސ ދަންނަވާލަމުން، އަުޅގަ

 1695މަވާ ހިސާބުގައި މި އުޅެނީ. ހުްސ ކަމަށް ވަންޏާ ކުިރއަށް މި ޮއތް ތަނުގައި މިިނވަން މުއަްއސަސާތަކެްއގެ ަދއުރު ހަ
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ނޑުމެންނަށް ހަމަ ފެނިގެންދާނީ ޢަލީ ޙަމީދޭ. ޝުކުރިއްާޔ  ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސަާސތަކަކުން ވެސް އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުަގނޑަށް ފުުރޞަތުދެއްވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީެގ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް  1700. އަުޅގަ

ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ކަމަށް. އާދެ! ޖޭ.އެްސ.ސީ އަށް ޢާއްމު ރައްޔިތުްނގެ ފަރާުތން ނަގަންޖެހޭ މެންބަރެއްެގ 

މެވި ޮގތް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ގޮތުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތުގެ ނަންތައް ދިރާސާކޮށް، އެކަން ނިން

ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްަވއިފި. ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ވެސް ދަްއކުަވއިފި. މީަގއި 

ނޑުމެން މި ކިޔަނީ މިނިވަން މުއައްަސސާ. ކޮން ެއއްަޗކުްނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މާ ވަުރގަދަ ޝުޢޫރުތަކެއް ނެތް. އަުޅގަ

 1705ންކޮށްގެން ިކޔާ އެްއެޗްއ ބާވައޭ ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަާރ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ިމ ކިޔަނީ. ސިޔާސީ ނުފޫޒުން މިނިވަ

މިނިވަންވެގެން ވާތީ ބާަވއޭ، ނޫނީ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުން ިމނިވަންެވގެން ވާތީ ާބވައޭ. ޫނނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ނުފޫޒުްނ 

ނުޑ މައުޟޫޢަށް މިނިވަންވެގެްނ ވާތީ ާބަވއޭ. އެހެންނަމަވެ ސް މީ ކޮށްަލންޖެހޭ ސުވާލެއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުޑމެން ވާހަކަދެއްކީ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  އެނބުރި ދާން އެބަ ޖެހޭ. އާދެ! ކުރިން އަުޅގަ

އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުަރއްަވއި މި ތަނުން ރުހުންދޭ ބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަ. ިމހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ދަްއަކނީ ރަ

 1710އިޢުލާނުކޮށްގެން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރާ ބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަ. އާދެ! ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ސިޔާީސ 

ތަނެއް. މިތަނުން ނިންމާނީ ސިޔާސީ ނިންމުންތައް. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ދަްނނަ ޙަޤީޤަތެއް. ރައްޔިތުްނގެ 

ޓެންޝަެނއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ެދންނެވިން ކޮމިޓީތަކަކީ. ެއހެންނަމަވެސް ކޮމިޓީތަކުަގއި މަޖިލީހުގެ އެކްސް

ނޑު އަދި ޢަމަލުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަކީ ެވސް  މަސައްކަތްކުރުުމގައި އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވިފައި އޮތީ ައޅުގަ

ގައި ތަންޮކޅެއް ެޓްކނިކަލްވާންޖެހޭނޭ. ތަންކޮޅެއް އަދި ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލަކީ ެވސް ކޮމިޓީތަކުަގއި މަސަްއަކތްކުރުމު

ނޑުމެން މި ަތޅުމުގައި މި ަލވާ ހަޭޅއްތަކަށް ވުރެ ދުރަށް ައޅުަގނޑުމެން   1715ފަންނީވާންޖެހޭނޭ. މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި އަުޅގަ

ާކވެސް މި ތަނުން ތަންކޮޅެއް ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް މަސައްކަތްކޮްށ، ޕްރޮފެޝަނަލް ނިންމުމެއް މި ތަނަށް ގެނައިމަ އަނެއް

އެ ނިންމަންޖެހޭ ސިޔާސީ ނިންމުމެއް ނިންމަފާނެ. އެކަން އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނީ. އާދެ! ކޮމިޓީން މިކަން 

ގެންދަވާފަިއވާ ގޮތްަތއް މުަޤއްރިރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކިޔައިެދއްިވ. އާދެ! މާކްސްަތއް ދެްއވާނެ އުސޫލުތަެކއް 

ނަޑއަުޅއްަވއި، އެ އުސޫ ނޑު ތަކުރާެރއް ކަ ލުަތއް ެވސް ައޅުަގނޑުމެން ބޮޑު ޕާޓީގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރު ވިދާުޅވެެދއްވި. އަުޅގަ

ނޑު ތާރީޚީ ގޮތުން ނުވަތަ މިދިޔަ   1720ނުކުރާނަން. ހަމަ ރަނގަޅު ޕޮއިންޓުތަކެއް ހުރީ މާްކސްދެްއުވމަށް ވެސް. އާދެ! އަުޅގަ

ނުޑގެ ތަޖުރިބާ އަށް ބަލާފައި ދަންނަވައިލާނަން. މާކްސް މި އައީ ކީއްެވގެންތޯ؟  ދުވަސްތަކަށް ބަލާއިރު، ައުޅގަ

ގަިއވާއިދު ބައްަލވާ! ަގާވއިަދކު ނޯންނާނެ ކޮމިޓީން މީހަކަށް ރުހުންދިނުމުގެ މައްސަލަ ނިންމާއިރު މާކްސް ދޭ 
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އި ރުހުން ވާހަކަެއއް. ޕޮއިންޓު ދޭ ވާހަކައެއް. މިކަހަލަ އެްއވެސް ވާަހކަެއއް ނޯންނާނެ. ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގަ

ދޭ ވާހަކަ އޮންނާނީ. އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ އެކަން ުކރީ އިންޓަިވއުކޮްށ، ވާހަކަެދްއކުމަށްފަހުގައި އަތްަނގަިއގެްނ 

ނޑު ވެސް ހިމެނުުނ ކޮމިޓީއެްއަގއި އަދި އެހެން   1725ވޯޓުދީގެން. އާދެ! މިކަން ެފށުނު ހިސާބަކީ، ެއއް ދުވަަހުކ އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކަފާނެ ތި ގޮތަށް ހަމަ ގޮތެއް ަކނަޑއެޅުމުގެ ބަދަުލގައި މި މީހުންގެ ތައުލީމާިއ  ކޮމިޓީއެްއަގއި ވެސް ބޭފުަޅކު

މި މީހުންގެ ތަޖުރިބާ އާއި ޤާބިލުކަމާ، މި ކަންކަމަށް ޕޮއިންޓުދީގެން ގޮތެއް ނިންމަންވީ ނޫންހެއްޔޭ. އެހެންވީމާ، ކޮންެމ 

ނޑައަޅާަފއި މާްކސްދޭނެ ގޮތްތަކެއް ނިންމަިއެގން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް މި ، ކޮމިޓީއަކުން މާކްސްދޭނެ ކަންަތއްތަކެއް ކަ

ނަޑއެޅިފައި އޮންނަ ެއއްެޗއް ނޫން މީކީ. ދެން ކޮމިޓީތަކުން ސިޔާސީ ނިންމުން ނިންމީ ވެސް  އޮންނަނީ. ގަާވއިދުަގއި ކަ

 1730ނިންމަންޖެހޭނީ. އާދެ،  ހަމަ މަނިކުފާނު ކޮމިޓީން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ިމ ދަންނަވަނީ ފަންނީ ނިންމުމެކޭ

ނޑުމެންނަކީ ދެން މިހާރު އެއްކަލަ ޝިހާބު ވިދާޅުވި އުމުރަށް އަޅާަފއި ތިބި  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ބަހަކީ މާ ބޮޑަށް ވިކޭ ެއއްަޗކަށް ވެސް ުނވާެނ. އާދެ! ދަންނަވަން މި އުޅޭ  ބައެއް. އެހެންވީމާ، ދެން އަުޅގަ

މިގޮތަށް ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ ވެސް ތަންކޮޅެއް ފަންނީ ގޮތަކަށް މިކަން ނިންމުން. އެންމެ ކަމަށް ޤާބިލު ވާހަކަ އަކީ 

މީހުންނަށް ފުރުޞަތުދިނުން. ގިނަ ފަހަރަށް ބައެއް ކޮމިޓީތަކުން ނިންމާނެ، ތިމަންނަމެން މީގައި ބަލާނީ މިވެނި 

 1735ައށް ވުރެ މަތިން ލިބިއްޖެއްާޔ  15ވެސް ނިންމާފައި ވަނީ ށް. މި ކޮމިޓީން އަ 15ވަރަކަށް ވުރެ މަތިން؛ މިސާަލކަށް 

ތިމަންނަމެން ކޮންސިޑަރކުރާނަމޭ. ނޫނިއްޔާ އެންމެ މަތިން ލިބޭ ބޭފުޅަކީ ތިމަންނަމެން އޮޓަމެޓިކުން ރުހުންދޭ ބޭފުޅާ 

ނޑަައޅާނަމޭ. ދެން މި ވާ ގޮތަކީ މާކްސްދިނުން. ދެންމެ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުެވއްޖެ މި ތަނުގަ ިއ ކަމަށް ކަ

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން މާކްސް ދެވޭ ގޮތް. އާދެ! ކިހިނެއްތޯ މާސްޓަރސް ލިބިފައި ހުންނަ ބޭފުޅަކަށް ތައުލީމީ ގޮތުން 

ސުމެއް ލިބޭނީ. ކިހިނެއްތޯ؟ އެކަމަކު މިތާނަގއި ކޮންެމެވސް ވަރަކަށް ހިނގިއޭ އެބަ ކިޔާ. އަނެއްހެން ދޭއް، ތިނެއް 

 1740ހުންނަ ބޭފުޅަކަށް ލިބުން. ނޫނިއްޔާ އެތައް އޮފީހެއް ހިންަގވާ ބޭފުޅަކަށް،  ނުވަތަ ސުމެއް މާސްޓަރްސ ލިބިފައި

މާކްސް ލިބުން ކިހިނެއްތޯ ވާނީ؟ ނޫނިއްޔާ ހަމަ މި ކޮމިޓީން، އެއް ކޮމިޓީއަކުން ީމގެ  5ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ނެތިގެން 

ން. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެީވ މި އޮީތ ލިބު 133ލިިބަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުަޅކަށް އަެންއ ފަހަރު  21ތިން މަސް ކުރިން 

ނުޑ ބުނާނީ. ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ސިޔާސީެވވެީނއޭ. އެހެްނވީމާ، އޭގެ ބަދަުލގަިއ ހަމަ މާ  ފަންނީނުވެވިފައޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން،  ރަނގަޅުވާެނ، އަތުން ވޯޓުަނާގފައި ބޭނުން ގޮތަކަށް ނިންމާެލއްިވއްޔާ. އާދެ! ދެން ދަންނަާވލަންޖެހޭނީ އަޅުގަ

 1745ގައި ައޅުަގނޑު ދެންނެވިެހން މާ ބޮޑު ގޮތްތަކެއް ނިންމައި މިހެން ހަދާކަށެއް ނޫން. މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ވަިކ މީ

ނޑުމެން މި އުޅެނީ.  ޕާޓީއަކުން ގޮތެއް ނިންމީމާ އެ ގޮްތ ނިންމިދާނެ. އެ ޮގތް ޤަބޫލުނުކުރާކަށް ނޫން ައޅުގަ

ނޑުމެން ނޑު މި ދެންނެވީ އަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ؛  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ އަުޅގަ

އެންމެ ކުޑަމިނުން ކީއްެވގެްނތޯ ތިހެންވިއްޔާ ތި ބޭފުޅުން ދެއްވާ މާކްސް ޝީޓު މި ތަނަށް، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް 
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އީ އިތުބާރު ހުރި ގެނެސް ޑިފެންުޑކުރަްއވާ ގޮތަށް މާކްސް ޝީޓުތަކާ އެކު ފޮުނއްވާ. އޭރުން ައޅުަގނޑުމެން ބަލާނަން އެ

 1750 އެްއޗެއް ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެދއްެކވީ ޖުމްހޫރީ ެއ ވާހަކަފުޅު މަދުމުޙައް ޙުސައިން މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  މަތިވެރި ޝުކުރިއްާޔ. ދެންމެ 

ދިވެހިރާއްޭޖެގ ، 11.2މި ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކަމުގައި ެވސް ދަންނަވާލަން. އާދެ!

 1755ވަނަ ާމއްދާގެ )ޅ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ، ާޢްއމުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަްލ  151ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ތިލެއްިވ ސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ަކނަޑއެޅުމަށް ޓަަކއި، މަޖިލީހުން ކުރި އިޢުލާނަށް ިއޖާބުދެއްވަިއ، ކުރިމަ

ފަރާތްތަކުގެ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން މުއަްއސަސާތަުކގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ 

ގައި އޮންނާނެ ވާަހކަ ވެސް  1331ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުން ނިމުމަކަށް ައއީ. މި މަްއސަލައާ މެދު ވޯޓަށް އެހުން 

 ދަންނަވަން. 

 1760ޕްރޮޓޮކޯްލ ޓު ޕްރިވެންޓް ސަޕްރެސް އެންޑް ޕަނިޝް ޓްރެފިކިން  އޮޕްޝަނަލް، 11.3ޓަމު އައި އެޖެންޑާ -11.3

އިންޕާސަންސް )ސްޕެޝަލީ ވިމެން އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަޕްލިމެންޓިން ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން 

ރާއްޖެ އިން ބައިވެިރވުމުގެ މަްއސަލަ އެެގއިންސްޓް ޓްރާންސްނޭަޝނަލް އޮގަނަިއޒްޑް ކްަރއިމް( މި މުޢާހަދާގައި ދިވެހި

ަގއި  2112ޯއގަސްޓް  3ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯުޓ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަނީ ފޮނުވިފަ. ިމ ރިޕޯޓު ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާީނ ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ 

 1765 ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ރިޟާ އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ގުަރއިދޫ، މުޤައްރިރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

` ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އޮޕްޝަނަްލ ޕްރޮޓޮކޯލް ުޓ ޕްރިވެންޓް ސަޕްރެސް އެންްޑ ޕަނިޝް 

ސްޕެޝަލީ ވިމެން އެންޑް ޗިލްޑްރެން. )ސަޕްލިމެންޓިްނ ދަ ޔުނައިެޓޑް ނޭޝަންްސ  ޓްރެފިކިން އިންޕާސަންސް

 1770ކޮންވެންޝަން ެއގެއިންްސްޓ ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އޮގަަނއިްޒޑް ކްރައިމް(ގައި ިދވެިހރާއްޖެ އިން ބަިއވެރިވުމުގެ 

ނޑު މި ހުށަހަޅާލަނީ. އާދެ! މި މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އަ ުޅގަ

މައްސަލަ ކޮމިޓީ އަށް ައއުމާ ގުިޅގެން ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން މި 

ނިންމަވަނީ ކޮމިޓީ އަށް އަިއސްފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށް ނިންމުމަށް. އެގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި ވަީނ 

ކޮމިޓީން މި ރިޕޯޓު މި މަްއަސލަ އަިއ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުްނ ނިންމަވާފައި މި ވަނީ. ކޮމިޓީެގ 

 1775ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ލިސްޓަކާ އަދި ކޮމިޓީގައި އެ ދުވަހު ހާޒިރުެވވަަޑިއގެންނެވި ހުރިހާ 



67 

 

ނޑު އެދެނީ މި ކޮމިީޓ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ހާިޒރީ ރިޕޯޓެއް މި ކޮމިީޓގައި ިހމެނިފައިވާނެ. އެހެންކަމުން، ައޅުގަ

ރިޕޯޓު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމައިދެއްވުން. ހަމައެާއއެުކގައި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވޭ، ކޮމިޓީގައި 

އްވުމަްށ ޓަކައި ޝުކުރުއަދާކުރަން. ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްވި އެއްބާރުލެ 

ހަމައެއާެއކުަގއި ކޮމިޓީަގއި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަާވ އިދާރީ ުމވަްއޒަފުންނަށް ވެްސ ައޅުަގނޑު، އެ ބޭފުޅުން ކޮށްދެްއވި 

 1780 ބުރަ މަސައްކަތަށް ޝުކުުރއަދާކުރަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ުގރައިދޫޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، 

އަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި ެއ ކޮމިޓީގެ ނާއިބު މުޤައްރިރަާށ އަދި ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ރިޟާ އިބްރާހީމް މެންބަރު

ނޑައެޅިަފއިވަނީ ޖުމްލަ އެހެން އެންމެ  1785މިނެޓު.  31ހައި މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވެސް ކަ

މިނެޓު. އަިދ ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެިރ  5އާދެ! އެއީ ކޮންމެ ސިޔާީސ ޕާޓީއަކަށް 

 ވިލިމާލޭވަނީ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް މިނެޓު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ައރު 5މެންބަރަށް 

 ކަށް. ޙުސައިންމަނި ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

 1790 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

ްށ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ޕްރިވެންޓް ސަޕްރެސް އެންޑް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  އަޅުަގނޑުމެންނަ

ޕަނިޝް ޓްރެފިކިން އިންޕާސަންސް ސްޕެޝަލީ ވިމެން އެންޑް ޗިލްޑްރެން )ސަޕްލިމެންޓިން ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންްސ 

ވުމުގެ ކޮންވެންޝަން ެއގެއިންްސްޓ ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އޮގަަނއިްޒޑް ކްރައިމު(ގައި ިދވެިހރާއްޖެ އިން ބަިއވެރި

ނުޑމެންނާ ހަމައަށް ރިޕޯޓެއް ފޮނުއްަވއިދެްއވީީތވެ، އެ ކޮމިޓީެގ  މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމަވައި އަޅުގަ

 1795ައށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ  ރިޟާ އިބްރާހީމް ެމންބަރުިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގުރަިއދޫޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، 

ގަންަނވާނެ ފަދައިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީެގ ރިޕޯުޓ ދެންމެ ހުށަހެޅިގެން އެ ޝުކުރުދަންނަވަން. އެނިގވަަޑއި

ދިޔައީ. ހަމަ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އެ ވިދާޅުވެދެްއވި ނުުކތާ؛ އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިަމތީގައި މި ކަމުގައި ގޮެތއް 

ށަހެޅިފަ. ކޮމިޓީން މައްސަލަ ނިންމުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ުކރިމައްޗަށް މި ވަނީ ހު

ދިރާސާކުރަްއވަން ފެއްެޓވި ހިސާބާ އަދި އެ ކޮމިީޓގެ މަްއސަލައިަގއި ހޯއްަދވާފަިއވާ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި އޮޕްޝަނަްލ 

 1800ރު ޕްރޮޓޮކޯލްަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގަތުމަށް ޓަކައި ހޯއްަދވަންޖެހޭ ކަރުދާހުގެ ތެރޭަގއި އެޓަރީނ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ނަންބަ

ސިޓީއާ އަދި މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެަޜރީ ާއއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާ އެންްޑ ފެމިލީ ފަދަ 

ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުަރއްވާަފިއ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވާފައި ުހރިކަން ފާހަގަކުެރވޭ. ނަމަެވސް ހަމަ މިފަދަ މުހިއްމު 
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ން ނެގޭ ޮކންމެ ފިޔަވަޅަކާ އަދި މިކަމުަގއި ބަިއވެިރވުމުގެ ސަބަބުްނ ޚައްސާސީ މަްއސަލަެއއްަގއި، މީގެ ޒާުތގައި ިމއި

ދިވެހި ޤައުމާ އަދި ދިވެިހ މުޖުތަމަޢަށް ކުރަންޖެހޭނެ އަސަރުަތއް ައޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ ަރއްޔިތުންނަށް 

 1805ަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިްނ އޮޅުންފިލުަވއިދެވިފައި އޮތުމަީކ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެނގި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ ފަާރތުން ވަނީ ކުށްވެރިން ބަދަުލކުރުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ޤާނޫނެއް މިދިޔަ 

ހަފްތާގައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ވައްދާފަ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، މި އުޅެީނ ވަރަށް ަވއްތަރު، ެއއްގޮްތ 

އްތަެކއް. ައޅުަގނޑުމެްނ މި ޤައުމުގައި މި ވަނީ ހަމަ ދާދި ފަހުން މިކަމާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށް، މި ކަންތަ

ތަކެއް ފައްޓާފަ. ވޭުތވެދިޔަ ހަފްތާތަކުގެ ތެޭރގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ޤާނޫނު ވެސް ތަންފީޛުކުރުމުެގ މަރުޙަލާ

 1810ންނަވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހިއުމަން ޓްރެފިކިންއާ ބެހޭ ގޮތުން އުފެދިފަިއ މި ދިޔައީ މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަ

ނޑުމެން ފޮނުއްވާަފއިާވ ތަން. މި މައްސަލަިއގަިއ  އޮންނަ ޤާނޫނުގަިއ އޮންނަ ބޯޑަށް މެންބަރަކު ެވސް ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި ލި ޔުމުން ފެންނަން އޮތަސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީން ނިންމެވި ނިންމެވުން އަޅުގަ

ނޑުމެން އިތުރަށް ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް. އެއީ  އަޅުަގނޑަށް އެބަ ފާހަަގކުރެޭވ، މި މައްސަލައިަގއި އަދި ައޅުގަ

ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުން މިކަން ކޮށްފައި ހުރި ގޮތާއި މިކަމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ޤަުއމު ބައިވެރިވުމަށްފަހު ދެން 

ނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީްނ  އަޅަންޖެހޭ  1815ފިޔަވަޅުތަާކ، މި ކަންތައްތަކަށް އަދި މިއަށްވުެރ ފުޅާކަން ބޮޑު ގޮެތއްަގއި ައޅުގަ

ދިރާސާކުރަްއވަން؛ ކުެރވިފަިއާވ ދިރާސާދާއާ މެދުަގއި ައޅުަގނޑަށް ެއްއވެސް ަޝއްކެތް ުއފެދެނީކީ ނޫން. ހަމަ ވަރަށް 

ންނަވަފާިއ މި ހިރީ. ނަމަވެސް މީ މުޅި ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް އާ މުހިއްމު، ވަރަށް ބަރާބަރު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ގެ

ނޑުމެންނަށް ފޮނުއްވާަފިއާވ  ކަންތައްތައް. ައޅުަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރުން މި ކަމުގައި ބައިވެިރވަަޑިއގަތުމަށް އެދި އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް، މި   2ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސިޓީ ވެސް އެބަ އޮތް. ތެދެއްމެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައޅުގަ

 1820ަގއި ފޮނުވާަފިއވާ ސިީޓއެްއ މީ. މި ސިޓީުފޅުގަިއ އެިދވަަޑއިގެންެނވި ގޮަތށް މަސައްކަތްޕުޅު ކޮމިޓީން  2112ޖޫން 

ނުޑ  ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ތަޅުމަށް، މުޅި ކޮމިޓީއަށް ރިޓަރންވެގެން މި ދިޔަ ރިޕޯޓަށް އަޅުގަ ކޮށްދެއްވާަފއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުޑަ ވަގުުތކޮެޅއް އެބަ ބޭނުންވޭ މި ، ވާހަކަދަްއކަމުން ޕާޓީގެ ފަާރތުން އަޅުަގނޑު އެބަ އެދެްނ އަދި އަުޅގަ

ކޮމިޓީގައި އަލުން ރިޕޯޓުގައި އެދިަވޑަިއގެންނެވި ސިޓީ އަްށ ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްަކތް ރިޓާރންވި ރިޕޯޓު އަލުން 

ނުޑ އަނބުރާ ކޮމިޓީ އަށް ގެންދެވި އަދި އިތުރު ދިރާސާތަކަ ަކށް ފުރުޞަތުދިނުމަށް. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ފަހަށް ވާހަކަދައްަކވާެނ  ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަ  1825ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮުތގައި ހުށަހަޅާލަން. އަޅުގަ

ން. ކޮމިޓީގެ ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު މި ކަަމށް ތާއީދުކޮށްދެްއވާނެ. ެއގޮަތށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލާ ާވހަކަ ދަންނަވަ

މަސައްކަތްޕުޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮށްދެއްވާފައި އޮތީ ހަމަ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްޕުޅުކުރަްއަވއިގެން. ައިދ 

މިގޮތުން މިކަމުގައި ބަިއވެިރަވޑަިއގަންނަވާ ޤައުމުތަާކއި މިހާތަނަށް މި މުޢާހަދާގައި ސޮއިުކރައްވާަފއި ހުރި ފަރާތްތަކަށް 

ހުރިމެ ފެންނަން. ނަމަވެސް ދިވެހި ޤައުމު މިފަދަ ކަމެއްގައި ސޮއިކޮްށލަން ނިންމާލުމުގެ ކުރީގަިއ  ވެސް އެބަ
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ނޑުމެންގެ ޤައުމުތަާކއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ަކއިރީަގއި މިހުރި   1830އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ އަވައްޓެރި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ވުޖޫދުކު ނޑުމެންނަށް ދެން ކަންތައްތަާކ، އަދި ވަރަށް ަފހުން އަޅުގަ ރުވި ޤާނޫނުތަކުގެ ިހޔަލުަގއި އަުޅގަ

ފުރޮޅިގެންދާނެ ސަފުހާތަކަކީ ކޮބައިތޯ. ޢާއްމު ރައްޔިތުންަނށް ޙަޤީޤަތުގައި ގިނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ކޮންމެ ކަމެއް 

ވަީނ  ކުރުމުގައި ަރއްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވަދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ގިނަ ފަހަރަށް

އޮޅުންފިލުަވއިނުދެވި. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ، ފުރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހަޔާުތގައި ވެްސ ކުޑަ ދުވަސްކޮެޅއް ފަހުން 

 1835މައްސަލަޖެހެން ފެއްޓި މައިަގނޑު އެއް ކަމަކަށް ވެގެން ރައްޔިތުންނަށް ެއކަން އޮޅުްނފިލުވައިދެްއވުމަށް މަޖުބޫރުެވ، 

ފުޅަކު ރާއްޖެ އަްށ ަވޑަިއެގން އަޙްކާމު ޢާއްުމގެ ނަމުަގއި ޗާުޕކުރަްއވައި ފޮތްަތކެްއ މިޞްރުކަރައިަގއި ހުންނެވި ބޭ

ރާއްޖެ އަށް ފޮނުއްވަންޖެހުނު، ދިވެހިރާއްޖެ އަށް. މާނަ އަކީ މި ޚިޔާލު ގެނެވުނީ ކޮންމެހެން އެ ހިސާބަކުން ނޫން. 

ނޑުމެން އެބަ  ނަމަވެސް ެއކަހަލަ ބޮޑު ކޮންމެ ކަމެްއގަިއ ބަިއވެރިވުުމގެ ުކރީގައި  ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި އަުޅގަ އަުޅގަ

ޖެހޭ އެއާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިާއ އަށް ވެސް މި ޚަބަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ގޮސް ވާަހަކތައް ރަނގަޅަށް ދަްއކާލެވެން. 

 1840އް އަޅުަގނޑު މިއަދަކީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ިމނިވަންކަމުގެ ޒަމާން. ައޅުަގނޑުމެން ކުރާ މިކަހަލަ ޒާތުެގ ކޮންމެ ކަމެ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ހަމަ މީޑިއާތަުކގައި ޚިޔާލުފާުޅކޮށްލައި، ރައްޔިތުން ދެކޭ ނުދެކޭ ގޮްތ ބަލައިލާ، މިހެން ހެދުމުގެ 

ނަޑކަށް  ފުރުޞަތު ވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ އަށް އަލުން ބަލަން މިދާ ދުވަސްޮކޅުގަިއ؛ ހަމަ ގާްތގަ

ނުޑމެންނާ ހަމައަށް އަންނާނެ.  ކުޑަ ދުވަސްޮކޅެްއަގއި އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އެންމެ هللا ނިންމައިލާ އަލުން އެނބުރި އަޅުގަ

ނޑު ެއގޮތަށް ހުށަހަޅާލަމުން،  އަވަހަށް މިކަން ކުރާނެ ބަަޔީކ އަޅުަގނޑުމެން ކަުމގައި ވެެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 1845 .وبركاته الم عليكم ورحمة هللاس  الو .ދެލަންދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުަދންނަވަމުން އިށީނ

 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢުމަރު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަނަދޫ

ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް  ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން އަޙްމަދު މެންަބރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 1850 އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާީއދުކުރަން.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އެހެން އެްއވެސް ާޕޓީއަކުން އެިދވަަޑިއގެންފައިެނތުމާ އަދި ވަކި ފަރާތަކަށް 

ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް އެދިފައިނެތުމާ އެއްކޮށް މި ހިސާބުން މި ރިޕޯޓު؛ އާދެ! 

 1855ުޓ ޕްރިވެންޓް ސަޕްރެސް އެންޑް ޕަނިޝް ޓްރެފިކިން އިންޕަރސަންސް އެސްޕެޝަލީ ވިމެްނ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް 

އެންޑް ޗިްލޑްރަން، )ސަޕްލިެމންޓިން ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭަޝންސް ކޮންވެންޝަން ައގެިއންސްޓް ޓްރާންސްނޭޝަނަލް 
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ސަލާމަތުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވިއ  އޯގަަނއިްޒޑް ކްަރއިމު(ަގއި ިދވެހިރާއްޖެ އިން ބަިއވެުރވުމުެގ މައްސަލަ ަޤއުމީ

ަގއި އޮންނާނެ ވާހަަކ 1331ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ މެދު ބަހުސްކުރުން ނިމުމަކަށް އައީ. މި ރިޕޯޓާ މެދު ވޯޓަށް އެހުން 

 ވެސް ދަންނަވާލަން. 

 1860ދާގެ )ދ( ގަިއވާ ަވނަ މާއް 115މްހޫރިްއާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖު 11.2ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ -11.2

ނަޑއެޅުމަށް ަޓކައި ޗަިއނާ އަށް ދިވެހިާރއްޖެ އިްނ  ގޮތުެގ މަތިން ބޭރު ޤައުމުަތކަށް ރާއްޖެ އިން ސަފީރުން ކަ

ނަޑއަޅާ ސަފީރު ކަމަށް ގ. ދެކަނަންފަރުގޭ ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ޢައްޔަންުކރެއްވުމާ މެދު ރައްޔިތުންެގ  ކަ

ަޑއިގެން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ މަްއސަލަ، ޤައުމީ ސަލާމަުތެގ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަްށ ެއދިވަ

ގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  2112އޯގަސްޓް  1ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

 1865ލާމަތު ކޮމިީޓގެ ުމޤައްރިރު، ގުރައިޫދ ދާއިާރގެ ވަނީ ފޮނުވިފަ. މި ރިޕޯުޓ ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާީނ ޤައުމީ ސަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ.  ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ވަނަ  115`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ނޑައެޅުމަށް ޓަަކއި ޗައިނާ އަށް   1870މާއްދާގެ )ދ( ގަިއވާ ގޮުތެގ މަތިން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެ އިން ސަފީރުން ކަ

ނޑަައާޅ ސަފީރު ކަމަށް ގ. ެދކަނަންފަރުގޭ ޑރ. މުޙައްމަދު ަފއިޞަލް ޢަްއޔަންކުރުމާ މެދު  ދިވެހިރާއްޖެ އިްނ ކަ

ދިަވޑަިއގެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަްޝވަރާައކަށް އެ

ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އަުޅަގނޑު މި ހުށަހަޅާލަނީ. އާދެ! މި މައްސަލައިަގއި ކޮމިޓީން 

ަނމަ އެ ބޭފުޅަުކ ކޮމިޓީ އަށް  ނިންމާފައި ވަނީ ސަފީރުކަްނ މީގެ ކުރިން ކުަރއްވާަފއިުނވާ ބޭފުެޅއް ކަުމގަިއ ވާ 

 1875ހާޒިރުކުރަްއވަިއ އިންޓަރވިުއުކރުމަށް. އެގޮުތގެ މަތިން ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ހާޒިުރކުރަްއވައި ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން 

ނީ ބޭނުންވާ ސުވާލުތައް ވަނީ އެ މަނިކުފާނާ ކުރައްވާފަ. ސުވާުލތައް ކުރެްއވުމުަގއި ކޮމިޓީގެ ިއއްތިފާޤުން ނިންމާފައި ވަ

ނޑައަުޅްއވާ؛ ދިެވހިރާއްޖެ އިން ޗައިނާ އަްށ  ގ. ދެކަނަންފަރުގޭ ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ދިވެހިރާއްޖެ އިން ކަ

ނަޑއަުޅއްވާ ސަފީރުކަމުގެ މަޤާމަށް އެ މަނިކުފާނު ކުފޫހަމަވާކަމާއި އެ މަނިކުފާނު ެއަކން ކުރުމުގައި ރުހުން އޮތް  ކަ

ނޑު ިމ ކަމަށް ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ ޢިއްަޒތްތެރި މެ ންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމަވާފަ. އެެހންކަމާއެުކގަިއ އަުޅގަ

 1880ރިޕޯޓމި ހުށަހަޅާލަނީ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި. މި ރިޕޯޓުގައި އެ މަނިކުފާނުގެ ވަނަރު ހިމެނިފައިވާނެ. 

ންބަރުންގެ ނަންފުޅުތަކާ އަދި ކޮމިޓީ އަްށ ހަމައެއާެއކުަގއި ކޮމިީޓަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްެތރި ހުރިހާ މެ

ވަަޑއިގެންެނވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ހިމެނިފައިވާނެ. އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ 
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ނޑު ވަަރށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ  މެންބަރުންނަށާއި ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އަޅުގަ

 ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޝުކުރު

 1885 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އަިދ ރިޟާ އިބްރާހީމް މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ ޝުކުރިއްާޔ ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވެސް  ކޮމިޓީގެ ނާއިބު މުޤައްރިރަށާިއ ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

މިނެޓު. އަދި ަވިކ  5މިނެޓު ަކނަޑއެިޅފައި ވަނީ. ެއގޮތުން ެއއީ ސިޔާސީ ކޮންމެ ޕާީޓއަކަށް ވެސް  31ޖުމްލަ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  5ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވަވޑައިުނގަންނަވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް   1890މި މިނެޓު. އަުޅގަ

 އަރުވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެްއކުވުމަށް، ވިލުުފށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  `. ައއްސަލާމްޢަލައިުކމް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދެންމެަގއި ުގރައިދޫ

 1895މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޗައިނާ ައށް ޑރ. ފައިޞަލް ޢައްޔަންުކރުމާ ދޭތެރޭގައި އެ ކޮމިޓީްނ 

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެއް މި އޮތީ އިންޓަރިވއުކުރުމަށްފަހުަގއި މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަ. އާދެ! އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ 

އިން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ޗައިާނ އަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާ ވަރަށް ފަދަ

ނަޑއެޅުުމގަިއ  ޚާއްޞަ ރަހުމަތްތެރި ުގޅުމެްއ ބާްއވަމުން އަންނަ ަޤއުމެއް. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖެ އިްނ ސަފީރަކު ކަ

ދަ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ، ނޫނީ އެފަދަ މީހެއްެގ ފަރާތުން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެފަ

 1900ޤަބޫލުކުރެވޭ ބަެއއް ކަންތަްއތައް އެބަ ހުރި. އަދި ދިެވހިރާއްޖެ މި ދަނީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑެތި 

މަސައްކަތްތަެކއް ދަނީ  ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަމުން. އަިދ މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ވަަރށް ބޮޑަށް އިޤްތިޞާދާ ގުޅުްނހުރި

ނޑުމެން ވަަރށް އިސްކަންދޭ އެއް ަޤއުމު. އެ ޤައުމަށް ސަފީރަކށް  ކުރަްއވަމުން. ަޗއިނާ އަީކ އެގޮތުން އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖެ އިްނ ަވޑަިއގަްނނަވާ ބޭފުޅެްއެގ މަސްއޫލިްއޔަތެއް އޮންނާނެ. ެއއީ ަސރުކާރުގެ ސިޔާސަުތ، އަދި 

ޑާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެިރކަމަކާއި ެއއްބާރުލުމެއް އެ ސަރުކާރުގެ އިޤްތިޞާދީ އެެޖން

 1905ފަރާތުން، ޗައިނާ އިން ހޯދަިދނުމަކީ އެ ތަނަށް ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅެްއގެ މަސްއޫިލއްޔަެތްއ. އެހެންކަމުން، މިކަމާ ބެހޭ 

ނޑަށް ހީވަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެްސ  ގޮތުން މިއަދު އެްއޗެްއ މިތާނގައި ބުނެލުމަީކ އަުޅގަ

ބޭނުންވާނެ. އަދި އެ ތަނަށް ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅަކަށް ެވސް މިކަމުގެ މުހިއްމުކަން އަިދ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ؛ މި 

މެއް. އާދެ! ރަީއސް ކަމުގަިއ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވިސްނުން ެވސް ހުރި ގޮތެްއ އެނގުމަކީ ުމހިއްމު ކަ

ޔާމީން؛ މިއަދު ެއ މަނިކުފާނުގެ އިޤުތިޞާދީ ެއޖެންޑާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގުމަށް ވަރަށް ގިަނ هللا ޢަބްދު
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 1910ޚާއްޞަ މަޝްރޫޢުތަކެއް އެަބ ހުރި. އަދި އެގޮތުން ޤާނޫނުތަކަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުގެނެްސގެން މިއަދު އާ އިކޮނޮމިްކ 

ނޑަެއޅުމު ގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަްއަވމުން އެބަ ގެންަދވާ. އެހެންކަމުން، މި ދިމަދިމާލުގެ ޒޯންތަކެްއ ކަ

އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމުަގއި ޗައިނާ އަކީ މުހިއްމު ދިމާެލއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ދަ ންނަވަން ބޭނުންވަނީ، މި ދެންނެވި އަޅުަގނޑު މާ ދިގުކޮށް މި ވާހަކަ ނުދެއްކި ކަމުގައި ވީނަަމވެސް އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރުުމގައި ސަރުކާުރގެ މިއަދުގެ މި އެޖެންޑާ؛ ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަެކއް، އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަެކއް 

 1915ކުރަމުންދާއިރުަގއި ސިޔާސީ ޮގތުން ޗައިނާ ާއއި ދިވެހިާރއްޖެއާ ރަނގަޅު ާޚއްޞަ ގުޅުމެްއ ބޭއްވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ 

އްތައް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކޭ. އެގޮތުން ބަލާއިރުަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ާއއި ަޗއިނާއާ ދޭތެރޭަގއި އޮތް ގުޅުން ކަންތަ

ބަދަހިވެގެންދާއިުރގަިއ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ިވޔަފާިރވެރިން މިއަދު އެބަ ބޭނުންޭވ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޗައިާނއާ 

ގެ ގުޅުންތައް ވެސް އިުތރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ގޮތަކަްށ ދޭތެރޭގައި މިހާރު ހުރި ވިޔަފާރީ

ބަލާއިރުަގއި ވެސް ިދވެހި ިވޔަފާރިވެރިންނާއި ަޗއިނާއާ ޭދތެރޭގައި އޮތް ގުޅުމާ، އަިދ އޭެގއިތުރުން ފަސޭހައިން 

 1920ދިޔުމަކީ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަމެއް. މި ހުރިހާ ދަތުރުފަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތަްށ ިވސާގެ ކަންތައްތަާކ، މި ކަންަކން ހަމަޖެހިގެން

ކަންތައްތަެކއްގެ އަލީަގއި ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުެރވިގެންާދއިރު މި ހުރިހާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް 

ނާ ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ވެްސ، ސަރުާކރުގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ޗައި

އާއި ިދވެހިރާއްޖެއާ ދޭތެރޭަގިއ ޚާއްޞަ ގުޅުެމއް އުެފއްދުމުެގ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. މި 

 ރިޕޯޓު މި ކޮމިޓީން ފޮނުވި ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 1925 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި އެހެްނ މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް ެއދިވަަޑއިގެންފައިނެތުމާ އެކު، ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢި

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަިއވާ ގޮތުެގ  115ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  11.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ނޑައެުޅމަށް ޓަކައި ޗައިނާ އަށް ދި ނޑަައޅާ މަތިން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެ އިން ސަފީރުން ކަ ެވހިރާއްޖެ އިން ކަ

 1930ސަފީރު ކަމަށް ގ. ދެކަނަންފަރުގޭ ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ޢައްޔަންކުުރވުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

މަޝްވަރާއަކަށް އެިދވަަޑިއެގން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މައްސަލަ، ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން 

ވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު ނިމުމަކަށް އަީއ. މި ރިޕޯޓާ މެދު ވޯޓަްށ ެއހުން ވޯޓަށް އަހާ ަގޑީަގއި ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެ

 އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު  ޕޮލިސް 11.5އައިޓަމު  އެޖެންޑާ -11.5

 1935މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅު، މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަްނތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތެގ 
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ޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ަގއި މެންބަރުންނަށްަވނީ ފޮނުވިފަ. މި ރި 2112ޯއގަސްްޓ  1ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓު 

 ޙުސައިން މެންބަރުިޢއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާމިނިވަން މުއައްސަާސގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިީޓގެ މެންބަރު، 

 . ފުރުޞަތުއަރުވަން.ލަޠީފް މުޙައްމަދު

 1940 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެ ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޕޮލިސް އިންެޓގްިރޓީ ކޮމިޝަންގެ ހުސްވެަފިއވާ މެންބަރުކަމަށް މީހަކު 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(އާ ގޮތުގެ މަތީން  22ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  2111/5ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާޫނނު ނަންބަރު 

މަށް ޢަްއޔަންކުރުމަށް ޓަަކއި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަާރ ޕޮލިސް އިންޓެގްރިީޓ ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރަކު ކަ

 1945ހޯއްދެވުމަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަުޅއްވާަފއިާވ މ. ުކރޮޅި، އާދަމް ޒާހިރުެގ ނަންފުޅު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 

ޢުލާނުކުރެްއވުމަށްފަހު، ެއ ވަަނ މާއްާދގެ )ށ(ގައި ވާ ގޮުތގެ މަތިން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގަިއ އި 111ގަާވއިދުެގ 

ވަަނ  1ވަނަ ދައުރުގެ  2ގަިއ އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  2112ޖުލައި  1ނަންފުޅު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޓަކައި 

ޖަލްސާގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ައށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން ެއ 

ވަނީ މި ަމއްސަލަ ދިރާސާކުރަްއވާފަ. މި މައްަސލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޓަަކިއ މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކެގ  ކޮމިޓީން

 1950ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަްށ ފޮނުއްވުމާ އެކު، އެ ނަންުފޅު ދިރާސާކުރުމުގެ މަަސއްކަްތ ކޮމިޓީން ވަނީ ަފއްޓަވާފަ. 

ވަނަ މާއްާދަގއި ޕޮިލސް އިންެޓގްރިޓީ ކޮމިޝަނުެގ  21ނޫނުެގ ފުލުހުންގެ ޤާ 2111/5އެގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ މީހުންގައި ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިފަތައް ހުރިތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި އެ 

ދި މީގެއިތުރުން ިއްސެވ ބޭފުޅުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާ އެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ޑޮިކއުމަންޓުތައް ދިރާސާކުރެވިަފއިވޭ. އަ

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވެފައިޭވތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި  21ދެންނެވުނު ޤާނޫނުގެ 

 1955ތިރީގައި މި ދަންނަވާ މުއައްސަސާތަކަށް ލިޔުމުންވަނީ ދެންނެވިފަ. އެއީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަްލ 

ޯކޓު، އިލެްކޝަން ކޮމިޝަން އަދި ޕޮލިސް. މި ދެންނެވި ފަރާތްތަކުން ފޮނުވި މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީ އަށް  ސަރވިސް، ހައި

ލިބުމުން، އަލްފާޟިލް އާދަމް ޒާހިރަކީ ޕޮލިސް އިންެޓގްރިީޓ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއްތޯ ބެލުމަށް 

ިނންމެވި. އަދި ކޮމިޓީން އިްނޓަރވިުއކުރަްއވާ ފަރާތްތަކަްށ  ޓަކައި އެ ބޭފުާޅއާ އިންޓަރވިުއކުރެްއވުމަށް ކޮމިޓީން

ނޑައަުޅއްަވއި އަދި ެއގޮުތގެ މަތިން މެންބަރުން ވަނީ  ނޑު ކޮމިޓީން ކަ މާކްސްދިނުމުގައި ވަޒަްނކުރާނެ މިންގަ

 1960ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މާކްސްދެއްވާފަ. ޕޮލިސް އިްނޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ޓަކައި ރައީ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްެދވުމަށް ފޮނުއްާވފައިވާ މ. ކުރޮޅި، އަލްާފޟިލް އާދަމް ޒާހިރު ކޮމިީޓން 

ނޑަށް ކޮމިޓީ މެންބަރުން މާކްސްދެއްވުމުން އެ  3އިންޓަރިވއުކުރުމަށްފަހު މި ރިޕޯޓުގެ  ވަނަ ނަންބަރުގަިއާވ މިންގަ

. ކޮމިޓީގެ ފަރާުތން ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުެގ 21ންނެވީ %މަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑަިއގެ
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ނަޑއަޅާ ފަރާތަީކ މި ރިޕޯޓުގެ  ވަނަ ނުކުާތގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތާވަުލަގއިާވ  3ޤާބިލިއްޔަތު ހުރި ފަރާތެްއ ަކމަށް ކަ

ނޑަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮިމޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ  1965އިން  15ގޮތަށް މާކްސްދެްއވުމުން އެވްރެޖު % މިންގަ

ފެށިގެން ގިނަ މާކްސް ލިިބވަަޑއިގަންަނވާ ފަރާތެއް ކަުމގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވޭ. ވުމާ އެކު ޕޮލިސް އިންެޓގްރިީޓ 

ށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމަށް މ. ކުރޮޅި، އަލްފާޟިލް އާަދމް ޒާހިރު ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަ

މަޝްވާރާދިނުމާ އެކު މިނިަވން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ނިންމެވުން ރައްޔިތުްނގެ 

މަޖިލީހުން ފެނިވަޑައިގަންނަާވ ގޮތެްއގެ މަތީން ނިންމަވައިެދްއވުން އެދި، މިނިވަން މުައއްަސސާތަކުގެ ކަންތައްތަާކ ބެހޭ 

 1970 ޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން.ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މި ރިޕޯޓު ރައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ. މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެޭހ ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު، 

ގެ މުޤައްރިރަށާއި ނާއިބު ށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި އެ ކޮމިޓީމެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފަޢިއްޒަތްތެރި 

ނަޑއެޅިފަިއވަނީ ޖުމްލަ   1975މިނެޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުުތ.  31މުޤައްރިރަށް ވެސް ޝުކުރުަދންނަވަން. އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ކަ

ނޑުމެންނަށް ަވުގތެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ިމ ހިސާބުން ބައި ގަިޑއިރު  އެހެންނަމަވެސް މި ދަންފަޅީގައި އަުޅގަ

 ހަކަ ަދންނަވަން.ހުސްވަގުތަށް ތަންދޭ ވާ

 

 ]އަށް  13:11އިްނ  12:32ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 1980 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުގެ ރައީސް )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މު ވޯޓުތަކެްއ މިއަުދ ވަރަށް މުހިއް، ދަންފަޅި ފަށަން އަޅުަގނޑުމެން ބަލާއިރުގެ ހު ފަމެންދުރުއަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ެލވޭ ގޮތަްށ ސިޔާީސ ާޕޓީތަކެއް އެކުބޮޑަްށ އަދި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަކީ މިހާރު ވަރަށް  ،ހުރުމާއެއްކޮށް

 1985މިކަހަލަ  ތުން ތަފާތު މީިޓންތައް ބޭްއވުމާ،ޓީަތކުގެ ފަރާސިޔާީސ ޕާ ވުމާ، ކުރަމުންދާ މަޖިލީހަކަށްމަސައްކަތް

ނުޑ ގަސްތު ނގަމުކަންތައްތައް ހި ކުރަނީ އެހެން ަވގުތަކަށް މި ދަންފަޅި ފެށުމަށް ފަސްކޮށްލަން. ންދާތީވެ، އަުޅގަ

ނޑައެޅުމަށްފަހު  ޓަކައި އެހެންވީމާ، ދެން އަލުން ފެށުމަށް ބީލު ޖަހާނެ ވާހަކަ ެގ ރަނގަމިނެޓު 5ގަޑި ކަ

ނޑައި ހިސާބުން މި މި ،ދަންނަވާލަމުން  ލާ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން.ވަގުތަށް މެދުކަ

 

ނޑުްއވައިެލްއވުން:   1990 ައށް( 13331އިން  13311)މަޖިލިސް މެދުކަ
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުގެ ރައީސް )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.12

 

 1995 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލުމަށްފަހު މިހާރު  .ލަިއކުމްއައްސަލާމް ޢަ  -12 އެޖެންޑާ އަިއޓަމު .މި ކުރިއަށް ގެންަދނީއަލުން މަޖިލިސް މެދުކަ

ދެްއވުމަށް. ަގއި ދަންނަވަްނ ބެލް ޖައްސަަވއިށް އެހުން. ިއދާރީ މޭޒުވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަ

ޭރަގިއ ތެއޮތޭ. ޭއގެ ވޯޓެއް އެބަ 5 ދަންނަވަންޖެހެނީ ޖުމްލަ އާދެ! ޯވޓަށް އެހުމުގެ މަރުޙަލާގައި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ށް ދެވޭ ވޯޓު. ޭއގެ ފަހުގައި ރުހުންދިނުން ނުވަތަ މަޝްވަރާއެުރވުން މި ބިލެއް ބަލައިގަތުމާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަތުމަ

ނޑު ދަންނައޮތީ ވޯެޓއް މި 2ީރގައި ހިމެނޭ ގަކެޓެ  2000ލާނަން ފުރަތަމަ ވޯޓަށް. ސަރުކާުރެގ ވައި. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

 2111/2މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފަރާތުން

މެދު  ެގ ބިލު ަމޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާގެނައުމުމަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙު ހުއްުޓވުމާއިކޮރަޕްޝަން 

 ދެްއވުން އެދެން. ވޯޓު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 2005 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 2010 15    މެންބަރުންގެ އަދަދު: މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ

 12    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 2015    12    ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވޯޓުަގއި

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 12        ޖުމްލަ:
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 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 2020 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އެހެންކަމުން، 

ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި 2111/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބެހޭ  މުއަްއސަސާތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެްއޖެ. މި ބިލު މިނިވަން

ވަަނ  122އަސާސީގެ ކަމަށް. ޤާނޫނު ދެވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަންަކނަޑއަޅަން.  އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަުމގައި ކޮމިޓީ

 2025 ކުރައްވާަފއިވާ ބޭފުޅުްނގެޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްަޔންގޮުތެގ މަތިން ވަޒީރުންގެ މަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވާ

އަށް ަރއްޔިތުންގެ މަރިަޔމް ޝަކީލާ ޑރ. މަނާމް،  ގ. ،ކުެރްއވިޔަންއްގެ މަޤާމަށް ޢަތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް ެހލްތު

 މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ދެއްވުމާ މަޖިލީހުން ރުހުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 2030 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 15    ހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީ

 15    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 2035 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    12    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 2040 12        ޖުމްލަ:

  ނުވޭފާހެއް       ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



77 

 

 ޖިލީހަށްގޮުތގެ މަިތން ވަޒީރުްނގެ މަ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގަިއ ވާ  122އަސާީސގެ ޤާނޫނުއެހެންކަމުން، 

 2045ކުރެްއިވ ޢައްޔަންގެ މަޤާމަށް ތެެރއިން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅުންގެއްޔަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަ

 ކަމަށް  ުނގަންނަވާމަޖިލީހުން ރުހުންދެއްވުމަށް ފެނިވަޑައި ޔަްމ ޝަކީލާ އަށް ރަްއޔިތުންގެ މަރިޑރ. މަނާމް،  ގ.

ނޑު މިހާރު މި)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ކޮށްފި.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ވަނަ ވޯޓު.  3ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ  ައޅުގަ

މުންގެ ތެރެއިން ގޮތުން ޢާއް ަވނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ވާ  151އަސާސީގެ ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުދިވެހި

ނޑައެޅުމަށް ދެއްވަިއ ޓަކައި މަޖިލީހުން ކުރި އިޢުލާނަށް ޖަވާބު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ކަ

ނޑައަާޅ ފަރާތެްއގެ ގޮތުަގއި ގ. އެ ،ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްަތކުެގ ތެރެއިން  2050އަސްމަހި،  ކޮމިޝަނަށް ަމޖިލީހުން ކަ

ނޑަެއޅުމާ މެދު ޢަބްދުލްޙަންނާނު އަޙްމަދު ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުެދއްވުްނ  ،ކަ

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 2055 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 2060 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12 ދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަ

    22    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 2065 22        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްމުގެ ގޮތުގެ މަތިން ޢާ ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(ގަިއ ވާ 151އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

 2070 އިޖާބަދެއްަވއިޓަަކއި މަޖިލީހުގެ ުކރި އިޢުލާނަށް  ސަރިވްސ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ކަަޑއެޅުމަށް ތެރެއިން ޖުޑިޝަލް
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ނޑަ އަސްމަހި/  އަޅާ ފަރާެތއްެގ ގޮތުަގއި ގ.ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަުކގެ ެތރެއިން އެ ކޮމިޝަނުން މަޖިލީހުން ކަ

ނޑަެއޅުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. އާދެ، ދެންމެ މި ދެންނެވި ގޮތަށް ނަންފުޅެއް  ޢަބްދުލްޙައްނާނު އަޙްމަދު ކަ

ނޑު މިހާރު މި ދަފާސްވުމާ ގުިޅގެން ދެން ހުރި ނަންތަކަ  2ންނަވާލަނީ މިއަދުގެ ށް ވޯޓަށް އެހުމެއް ނޯންނާނެ. އަޅުގަ

 ޓްރެފިކިން  ކޯލް ޓު ޕްރިވެންޓް ސަޕްރެސް އެންޑް ޕަނިޝްނަލް ޕްރޮޓޮޝައަކީ އޮޕް . އާދެ، މި މައްަސލަވަނަ ވޯޓު

 2075ދަ ޔުނައިެޓޑް ނޭޝަންސް ކޮްނވެޝަން  )ސަޕްލިމްނެޓިންއިން ޕާސަންސް، ސްޕެޝަީލ ވިމެން އެްނޑް ޗިްލޑްރެން 

މަްއސަަލ  އިން ަބިއވެރިުވމުގެ މައްސަލަ. މި ގަިއ ދިވެހިރާއްޖެއޯގަަނއިޒް ކްރައިމު(ޓްރާންސްނޭަޝނަލް  ޓްއަަގއިންސް

އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުން ވަނީ.  ތާއީދުލިބިފައި  ،ދިޔައިރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަެހޅިމަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެިވގެން 

ރި މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެ ލާނީ އެ ހުށަހެޅުމަށް. ވިލިމާލެ ދާިއރާގެވޯޓަށް ދަންނަަވއި ލިބިފައިވާ ގޮތަށް އަުޅަގނޑުތާއީދު

އިން ތާއީދުކުރައްިވ ޢުމަރު ޙުސަމަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވަިއ،  އިންމަނިކުއަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަ

 2080އިން ޕާސަންސް،  ރެސް އެންޑް ޕަނިޝް ޓްރެފިކިންކޯލް ޓު ޕްރޮވެންޓް ސަޕްނަލް ޕްރޮޓޮން. އޮޕްޝަހުށަހެޅުއްވު

 ޓް ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެޝަން ައގައިންސް )ސަޕްލިމްނެޓިންރެން ސްޕެޝަލީ ވިމެން އެންޑް ޗިލްޑް

 އިން ބައިވެިރވުމުގެ މަްއސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ގައި ިދވެހިރާއްޖެންސްނޭޝަނަލް އޯގަނަިއްޒ ކްރައިމު( ޓްރާ

އަށް ފޮނުވުމަށް  ިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަނބުރާ ކޮމިޓީ ވައިޓަކައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ޮކމިޓީން ދިރާސާކުރައް

 ދެއްުވން އެދެން. ޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުއް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް ޢި

 2085 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިންމަނިކު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަ މެންބަރު ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 2090 އިން.މަރު ޙުސަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢުމަނަ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2095 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    12    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 12        ޖުމްލަ:

 2100 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިން ޕާސަންްސ،  ރެސް އެންްޑ ޕަނިޝް ްޓރެފިކިންކޯލް ޓު ޕްޮރވެންޓް ަސޕްޓޮނަްލ ޕްރޮއެހެންކަމުން، އޮޕްޝަ

 ޓް ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެޝަން ައގައިންސް ސަޕްލިމްނެޓިން)ންޑް ޗިލްޑްރެން ސްޕެޝަލީ ވިމެން އެ

 2105 އިން ބައިވެިރވުމުގެ މަްއސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާކުރެްއވުމަށް އި ިދވެހިރާއްޖެސްނޭޝަނަލް އޯގަނަިއްޒ ކްރައިމު( ގަޓްރާން

އަށް ފޮނުވުމަށް  ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަނބުރާ ކޮމިޓީ ޓަކައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ޮކމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ިނންމެވި

ނޑު ދެން މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ  . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ވޯޓުވަނަ އަދި އެންމެ  5ފާސްވެއްޖެ. އަުޅގަ

އިން  އަށް ދިވެހިރާއްޖެ ގޮުތގެ މަތިން ޗަިއނާ ވަނަ މާއްދާގެ )ދ(ގައި ވާ 115ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ނަޑއަޅާ ސަފީރު ކަމަށް  އްޔަްނުކރެއްވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެިރ ލް ޢަފައިޞަޑރ. މުޙައްމަދު  ދެކެނަންފަރުގޭ ގ.ކަ

 2110 ދެްއވުން ެއދެން.ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 2115 

 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2120 12 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    11    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 11        ޖުމްލަ:

  ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 2125 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގޮުތގެ މަތިން ޗައިނާ ވަނަ މާއްދާގެ )ދ(ަގއި ވާ 115އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ްއޔަންކުރެްއވުމަށް ެދެކނަންފަރުގޭ ޑރ. މުޙައްމަދު ަފއިޞަލް ޢަ އިން ަކނަޑއަޅާ ސަފީރު ކަމަށް ގ. އަށް ދިވެހިރާއްޖެ

ހިސާބުން އެޖެންޑާ  ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ކަމަށް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާއދެ، މި

 2130  ނިމުމަކަށް ައއީ. 12 އައިޓަމު

 

 އްކަތް.. އިތުރު އެހެން މަސަ 13

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކުިރއަށް ިމ އިތުރު އެ 13 އައިޓަމު އެޖެންޑާ  2135ހެން މަސަްއކަތް. އިތުުރ އެހެން މަސަްއކަތުެގ ދަށުން އަުޅގަ

އިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ތ. ގުރައިދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަ ،ރުކާރުގެ ފަރާުތންގެންދަނީ ސަ

ްސގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުގެ ބިލުގެނައުުމެގ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު 2111/5ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ަނންބަރު 

މެންބަުރ އަރުވަނީ ސަުރާކރުގެ ފަރާތުން ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި . އަޅުަގނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުމަރުޙަލާ

ގެނައުުމގެ އިޞްލާޙު ފުލުހުންގެ ާޤނޫނަށް 2111/5ދޮންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަްނބަރު އިންމަނިކު ޙުސަ

 2140 ނަށް.ޔާމިهللا ިޢއްޒަތްތެރި ޢަބްދު ސްގެ މަރުޙަލާގައި ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަްށ ވެލިދޫ ދާއިރާގެބަހު ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުދާއި ވެލިދޫ

ނޑު މަޤްޞަަދށްިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުަގނޑު ވެސް ިމ ބިލުގެ މަ ޔާއާދެ، ޝުކުިރއް  އަދި މި ބިލަށް ފުރިހަމަ  ،ިއގަ

ނޑު  އިޞްލާޙަކީ ޤާނޫުނއަސީން  3މި ބިލުގައި މި ހިމެނޭ  ،އިޞްލާަޙކީ 3ގޮތެްއގައި މި  އަށް ތާއީދުކުރަން. މަިއގަ

 2145ޓަަކިއ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ީމގެ  މިހާރު ދައްކާފައިވާ ަމގަށް މިކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް

ނަން މިގޮތަްށ  ؛މި ބަދަލުކުރެވޭ ،މި ގެެނވުނު ،ކުރީަގއި ވެސް މި ޤާނޫނުަގއި ެއގޮތަށް އޮްތކަމުަގއި ިވޔަސް

 ކުރެވުނު ރު މި އިޞްލާޙުިމހާ .މިގޮތަށްކަމުގައި ވިަޔސް ުކރީގައި ވެސް ޢަމަލުކުރަމުން ޮގސްފައި ވަނީ ހަމަ ބަދަލުނުކުރި

 އޮތް. އެހެންނަމަވެސް ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ީމގެ ުކރީގައި ވެސް ހަމަ މި މަގުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުުރޞަތު 

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމާ މައްސަލަތަކަށް އިްނޓެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަކީ ޕޮލިސް

 2150ކަމުގަިއ ވަރަށް ގިަނ  މި ނޫީނ ނަތީޖާއާ ހަމައަށް ާވސިލުެވވިފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ރިޒަލްޓަށް އޭެގ ޙަޤީޤީ

ކަންތައްތަެކއް އެކުެލވިފަިއވާ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުަރނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ފުުލހުންގެ ޢަމަލުތަކާއި ފުލުންގެ 
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ކުރެވިފައިވޭ. ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުމުއައްސަާސގެ މަސައްކަތްަތްއ ހުންނަ ގޮތް މިހާތަނަށް ޕޮލިސް އިންޓެ

ެއއާެއއްކޮށް އާއްުމ ރައްޔިތުންނަްށ ނިކުްނނަ ޢަމަލުތަކާ އަދި ހަމައެ  ،ފުލުހުންގެ ަފރާތުން އެ އަންނަ އެހެންނަމަވެސް

ނުާވކަން ފައިެއކަށީގެްނވާ ފިަޔވަޅުތަެކއް ިމހާތަނަށް އެޅި ،ލިބިފައިވާ އެިކއެކި ކަންކަުމގެ ޝަުކވާަތއް ބަލައި 

 2155މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް  51މިސާަލކަށް ، 51 ގާްތަގނޑަކަށްފާހަގަކުރެވޭ. މިހެން އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ 

އަށް މިސާލަކަށް ފިަޔަވޅުއެިޅގެން މި އަންނަނީ  މައްަސލަ 5ގެތެެރއިން ާވިއރު އޭފިޔަވަުޅއެޅުމަށް ފޮނުވިފައި 

އަދި އެ ކޮމިޝަނުެގ  ،ގްރިޓީ ކޮމިޝަން އުފެދި ޕޮލިސް ިއންޓެ ،ޙަޤީޤަތުގައި. އެހެންވީމާ، ީމގެ މަޤްޞަދު

ެގ ފުލުހުން ،. އެހެންކަމުންރިހަމަނުވެފަފުމަސައްކަތްތަުކގެ ޙަޤީޤީ ފުރިހަމަ މަޤްޞަދު މި އޮންނަނީ މި ސަބަބުތަކާ ހެދި 

ގްރިޓީއާ މެދު ކުރެޭވ ންޓެ ގޮތެްއގަިއ ފުލުހުންގެ މުައއްސަާސެގ އި ޚާްއޞަ ؛ބަހައްޓަމުން މި ެގންދާ ގޮތްތައް  ޢަމަލުތައް

 2160ޖެހޭ. އެ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމުަގއި  އެއަށް ރަނގަޅު ފިަޔވަުޅތަކެއް އެޅެން އެބަ ،ސުވާލުތަުކގެ ތަޙްޤީޤުކުރެވި 

އިން ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  ޖުޑިޝަރީގެ ދާއިރާޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުން މިހާރަށް ރަނގަޅުކުރަން އެބަ

ރައްޔިަތކަށް ނޫނީ  ،. ެއހެންވެގެން އަޅުަގނޑުމެން ިމކަހަލަ ކޮންމެ ކަމަކާ ހެދި ވެސްނުލިބޭމި ލިބޭ އިންސާފު

ވަނީ ޖުޑިޝަރީއާ ދޭތެރޭގައި.  ލާމެހިފައި މިވެސް ގުޅި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން މި ކަންބޮޑުވާ ކޮންމެ ކަމެއް

އަށް މިނިވަންވެގެން ނޫނީ މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ޙަޤީޤީ އިންސާފެއް ނުލިބޭނެ.  ޑިޝަރީ ފުރިހަމައެހެންވީމާ، ޖު

ނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަވާ ކަމަކީ  2165ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ހަރުދަނާކުރުމުގެ ވާހަކަ ، އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ަގއި ބަެއއް ސްގެ މަރުޙަލާތަކުއަުޅަގނޑުމެން މީގެ ކުީރގައި ބަހު  .އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދެކެވެީނ މި މަޖިލީހުގައި ވެސް

ފުލުހުންނަށް އަދި ވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ދޭންވެގެން. ައޅުަގނޑުމެން މި ފެންނަނީ މިހާރު  ،ވިއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެ

ނޑުމެން އަދި ތަން. އެހެންވީ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ލިބިފައިވާ ބާރުތައް ވެްސ ނަހަމަ  މާ، އަުޅގަ

ުމގައި އުޅޭނެ ގޮތް. އެހެންވީމާ، ުރކުރަން ވެސް ދަިތވޭ ފުލުހުންނަށް އިތުރު ބާެރއް ލިބިގެްނ މި ޤައުތަޞައްވު

ނޑުމެން  2170 ދަނީ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އަނިާޔވެރިކަން މިހާތަނަށް އިސްކޮށްަފއި މި ވަނީ.ނަށް މި ފެނިގެންމިހާތަނަށް އަޅުގަ

ނޫނީ މި ސަރުކާރުގެ ކަމަކާ ނުރުހިގެން ނޫނީ އެހެން  ،ވެްސ ބަޔަކު މި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު

ފެންނަ މަންޒަރަކީ  އްޔާ ފުލުހުންގެ ފަރާތުންލަކަށް އިހުތިޖާޖަކަށް ނުކުމެއްޖެއަކަށް ނޫނީ ހަޅުތާގޮތަކަށް ެވސް މުޒާހަރާ

ނުޑމެން އެއްގޮތަކަށް ބޭފުޅުން އެ ކުރައްވާ ޢަމަލުތަ ނޫނީ އެ ނޫން.  ވެސް ބަލަިއގަނެވޭނެ ކަންކަެމއްކަކީ އަުޅގަ

ޖެހޭ ހިފަހައްޓަން. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނޫގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭަގއި ފުލުހުން  ވެސް ޤާނޫނީ ބާރު އެބަ އެހެންވީމާ، ފުލުހުން

ނަޑއަޅަން އެބަ   2175. އެހެންވެގެން މިއިން ކޮންމެ ކަމަކުން ވެސް ޖެހޭ އުޅޭނެ ނިޒާމުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ނޑުމެން ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ މި ޤާނޫނުއަސާީސ، ބިލު މި  އަޅުަގނޑުމެން މި ގެންނަނީ އިތުރު ފުރިހަމަކަން. އަުޅގަ

ޓަކައި. އެހެްނވީމާ، މީގެ ވެސް ފުރިހަމަ ނަތީޖާ  އެ މަގަށް މަަސއްަކތްކުރުމަށް ،ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ތަންޭދ ގޮތަށް

އެއާެއއްކޮްށ އަދި ހަމައަށް ޢަމަލުކުރެވިގެން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނީ މި ބެލޭ ކަންތައްތަކަށް ފުރިހަމަ 
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ކިަތްއ ޖުޑިޝަރީގެ ތެެރއިން ައޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ިއންސާފު ނުލިބިގެން. ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެެރއިން 

 2180ންސާފާ ހަމައަށް ވެސް ތިބީ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ައނިޔާ ލިބި، އެހެންނަމަވެްސ ޙަޤީޤީ އިމެންބަރުންތޯ މިހާރު

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ މި ފާހަގަ މި ޖުިޑޝަރީ ނޫނީ ަޝރުޢީ ދާއިރާ މިނިވަްނވެގެްނ ާވ ކަމަކީ  ވާސިލުނުެވވި. އަުޅގަ

ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އެްއ ކަމެއް ވެސް ރަނގަުޅކުރެވެން މި ާރއްޖޭަގއި ނެތީ. އެހެންެވގެން ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް ކޮންމެ ވާހަކަ  މަގަށް އެޅުވުމަށްހަމަ ދަނީ މި ރާއްޖެ ން މިފާހަގަކުރަމުެއްއގައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުން ޖެހޭ. ޝަރުޢީ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކުެރވެން އެބަ ޓަކައި ޖުޑިޝަރީ އިޞްލާުޙކުރަން އެބަ ެގ ޖެހޭ. ފަ

 2185އަށް ހަމަ ތާއީދުކުރާ  ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލަށް ފުރިހަމަ ގްރިޓީ ވެސް ހަމަ ހިފަހައްޓަން އެބައިންޓެ

 ޓަކައި. ހަކަ ކުުރކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ައޅުަގނޑުގެ ވާ ،ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް  2111/5ވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  އާދެ، ައޅުަގނޑު ވެސް މި ިބލަށް އެްއޗެއް ބުނެލަން ބޭނުން މި

 2190ެޙއް. ޤާނޫނުތައް ވެސް މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ގެންނަންޖެހިފަިއވާ އިޞްލާލާޙަކީ މިީއ ކޮންމެހެންމި ގެނެވޭނެ ިއޞް

ނޑުމެން މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑުވެފައި މި ފުށުއެރުމުގެ ޙު މި ގެންނަނީ މިއަދުގެ ޤާނޫނީ އިޞްލާ އޮތީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ މުައްއސަސާތަކުން އެ ކަންތައްތަްއ  ،ކަމަކަްށ އެކަީށގެންވާ  ބަލާއިރު އެ ހާލަތަށް އެ ކަމެއް ުކރަން ކަ

ނޑު ދަންަނވާނީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފު ކުރުމަށް ބާރު ލިބުމަށް އަދި  ،ލުހުންނަށް ކުރާޓަކައި. ދެން މި އަޅުގަ

ިއރު މުއައްަސސާތަކުން ކުރާ ންނަިއ މި މުައއްސަސާތަްއ ހެދިފައި ހުޓަކަ ފުލުހަކަށް ކުރެވޭ ޢަމަލެްއ ަތޙްޤީޤުކުރުމަށް

ނޑުމެންނަށް އެބަކައި ޝަރުޢީ ިނޒާމުތައް މި އޮޓަ ތަޙްޤީޤުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް  2195ފެނޭ  ންނަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ވޭ ހެިކ  ެއއް ސަބަބަކަށް އެބައުޅޭ ބައެއް ފަހަރު ތަޙްޤީޤީ މަރުޙަލާގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ތަޙްޤީޤުތައް ނުހިނގައިގެން 

އެކަީށގެންވާ ގޮތަށް ނުލިބުން. ވަިކ ހިސާބަކަށް ގޮްއސަިއ ޝަރުޢީ ނިޒާމާ ހަމައިން ހެކިތައް ނެތިގެްނ، ބޭނުންާވ 

ނޫނީ ހެކިަތއް ނެުތމުގެ ސަބަބުން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ތަޙްޤީޤުތަކުން އެންމެ  ،އެންމެ މުހިއްމު ހެކިތައް ެގްއލިގެން

ހުރި.  ހުރި. އަދި މައްސަލަތައް އެންމެ ރަނގަޅަްށ ނުނިމި ވެސް އެބަ މިޔާބުަތއް ުނލިބި އެބައެކަީށގެންވާ ކާ

 2200ޓަކައި  ކުރުމަށްެވސް ހަރުދަނާ ވެސް އަވަހަކަށް ޝަރުޢީ ނިޒާމުވީހާޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އެބަ

 ޒަމާނާ  މި ،ބެހޭ ޤާނޫނު ޓަކައި ހެއްކާ މަސަްއކަތް ހަލުވިކުރުމަށް ،މިއަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް އަދި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް

ނޑު  ،ވަރަށް ބޮޑެތި ކުށްތައް ކޮށްފައިހަރު އެބަ ފެނޭ ހަމަ ފަ ބަެއއް މެންނަށްއެްއގޮތަށް ވުޖޫދަށް ގެންނަން. މިހާރު އަޅުގަ

ކުށްތަކުން ކުށްަތކަށް ައރައިގެންފައި އެ  އެކިއެކި ޖިނާޢީން މަސްތުވާތަކެތީގެ މަްއސަލަތަުކގައި ވެސް އަދި އެހެ

ހޯދުމަށް މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ކަމަށް ަޙއްލެްއ  މި ،ޤާނޫނު ބައްޓަންވެފަިއ އޮްތއޮތުން. ެއހެންވީމާ ރެކިގަެނވޭ ގޮތަކަށް

 2205ގެން ށް ސަްއކަތްކޮހުިރ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ރަނގަޅަށް މަތެރި މެންބަރުން ެވސް އަދި ކަމާ ގުޅުންއްޒަތްޢި
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ނޑު ނެމެންނަށް ރަނގަޅު ޙައްލެއް ހޯދިދާއަޅުަގނޑު ށް ބޭނުންވާ ބޫލުކުރަން. ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަޤަ ކަމަށް އަޅުގަ

ނުތަްއ ހެދުމުގައި އެންމެ ބޮޑަްށ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ އެްނމެ ޒިންމާދާރު އެއް ފަރާތް އެންމެ ރަނގަޅު ޤާނޫ

ނޑުމެން އެންމެން، ހެންވީމާމި މަޖިލިސް. އެ ގެއަޅުަގނޑުމެން  ނޑުމެންނަށް ކުެރޭވ  ގުިޅގެން  އަުޅގަ އަުޅގަ

ކަމަށް  ނެެވގެންދާޅުރަނގަ ،ވެޅާފުމަތް ވެސް އިތުރަށް ދުމަސައްކަތެްއގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ފުލުހުންގެ ޚި

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެ  2210ވަކި މީހަކަށް  ،ދައުރަކަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަކީ ވަކި ،ހޭނެއަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަުޅގަ

އި މަހަމަކަމާއްަގއި ވެސް ހަރެ އީ ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ ދައުއެ. ނިސްބަތްވެގެްނވާ އެްއޗެއް ނޫން

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ކޮންމެ ދައުރެއްގަިއ  އެހެންނަމަެވސްލިބިދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް. ްއކޮށް އެ އިންސާފުވެރިކަމާ އަުޅގަ

ހުންނަށް ނުފެންނަ މައްސަލަ. ދައުރެްއަގއި ކުާރ ކަމެއް އެ ދައުރެްއގައި ހިމެނޭ ޒިންމާދާރު މީސްމީ ވެސް އެ

ަގއި އިދިޮކޅު ޖޭސް ފުލުހުން ހަމަ ކަންތައްތަކެއް ކުރި. އޭރުަގއި ރާއްވެރުތަކުަގއި ލަކަށް، މި ވޭތުެވގެންދިަޔ ދައުމިސާ

 2215 ސްހުރިހާ ކަމެއް ވެސް. އެހެންނަމަވެ ؛ހުން ކަންތައްތައް ކުރި ގޮތް ލުފު ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނނަށް އެބަ ފެނޭ ޕާޓީތަކުަގއި 

ންތައްތައް އްެވސް ކަެމއް ނުފެނޭ. ހުރިހާ ކަބަަޔަކށް އެއިްނ އެ  ސްއެ ވަގުތު ސަރުކާރު ހިްނގަަވން ތިއްބެިވ ެއއްވެ 

ޒަމާނުގެ  ތަކީ މިރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަމިއަުދ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކު އެހެންނަމަވެސްސިއްރުޮކށްގެން.  ފޮރުވަިއގެން ތިބެނީ.

ނޑު  މި ޑިމޮކްރަސީަގއި އެންމެންނަށް  ،ރިހާ ރައްޔިތުންނަށްހު ،އުރެއްަގއި ވެސްމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ހުރިހާ ދައަުޅގަ

 ،އުރު ބަދަލުވެގެންކުެރވެންޖެހޭނީ. މާދަމާ ދައްޓަންހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ކަންތައްތައް ކުރެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނުތައް ވެސް ބަ

 2220ކަށް އެކަެމްއ ޔަގެ ވާހަކަ ދެން ތިބޭ ބައް ކަމެ ްއޔާ އަނެްއކާ މި ދައުުރގައި ކުރި ގޯސްކަށް އަިއއްސިރައެހެން ދައު

ނޑު ޤަބޫލު، ނުފެންނާނެ. އެހެންވީމާ މިހާރު ވަރަށް ދައުލަތުްނ ދިވެިހ ސަރުކާރުން  ިއ ދިވެހިގަ ކުާރ ގޮތު ައޅުގަ

މި ލާޙުަތއް ޞްއަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެްނނަންވެގެން އި ގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ޔަތުްއކޮށް ތެދު ނިއެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 މި ިއޞްލާޙުތަކަށް އެންމެން ެވސް ، ފުުށއަރާ މާއްދާަތއް. އެހެންވީމާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ، މުންދަނީޅަހުށަހަ

 ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް  ނގަޅުގައި ރަހަމަ އޭެގ ޒާތު އެއީ ޔުމަކީ ކި . ފާޑުއް ހުއްަޓއިލާފައެއްބާރުލުންދީގެން ާފޑުކިޔުންތަ 

ނޑުބިނާކުރަނިވި ގޮަތކަށް ފާޑު  2225ވުރެ މާ ގޯސްކޮްށ  އް ނުިކޔޭނެ ދެއްތޯ ިމއަދަށްމެންނަކަށް ފާޑެިކަޔންޖެހޭނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ރުޖޫޢަވެއޭގެ މާ ކުރީގެ  ފައިނުަދއްކާލަތުގައި ވާހަކައެ ހާ ، ހު އޮވެަފއިވަދުށްހައި  އެ .ހާލަތަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ މިއަދުން  ދޭތެރޭގައި ގެޕެއް ބާްއަވއިގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަަކއެްއ ނުދެއްކޭނެ. އަުޅގަ

ނޑުތާ މި ވޭތުވެދިޔަ ފެށިގެން ހަމަ  ނޑުމެން ކަންތައްތަެކްއ އަށް މެްނެގ ތަޖުރިބާނގައި އަުޅގަ . މާދަމާ އަޅުގަ

ނުފެންނަ ގޮތަށް ހަދައިގެން އެ ަހމަ ނުވާ ކަމަކަށް ހަދައިގެްނ ގެޕެއް ާބއްވާަފއި، އެ ރަނގަޅުކުރަން ވާހަކަދަްއކާއިުރ 

ނޑުމެން ، އެހެްނވީމާ ވާނެ.ނު ކަދެްއކުން ެއއީ ރަނގަުޅ ކަމަކަށްވާހަ  2230ހަކަދަްއކަިއ ވާ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށްއަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންގެ ވެސް ވިސްނުުމގައި ހުންނަންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއް ލޮުބވެތި  ޖޭގެ އެންމެހައިބަހުސްކުރާއިރު އަުޅގަ

ބިނާކުަރނިވި ރަނގަޅު ކަންތައްަތެކއް ނެރެވޭ ގޮަތކަށް. އަދި  ،ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުން ރަނގަޅު ފައިދާެއއް
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އެންމެ ފަސޭހަވާެނ  މެ ރަނގަޅަށްެވސް އެން އަށް ޤީޤީ މަރުޙަލާވެްސ އަދި ތަޙް މުސްތަޤްބަލުގައި ޝަރުޢީ ިނޒާމަށް

ކުރުން. އަދި ބިލުަތއް މިހެން ހުށަހެޅޭއިރު ކޮމިޓީ މަރުަޙލާގައި ވެްސ މީަގއި އެންެމ ގޮތަކަށް ޤާނޫނުތަްއ ބައްޓަން 

 2235މަ އެންމެ ބޮޑަށް ހަކަެމއް. ައޅުަގނޑު މީގައި ކަތްކުރުަމކީ ވަރަށް ުބއްދިވެރިރަނގަޅު ޙައްލު ހޯދަން މަސައް

އޮތް  ހޭ ޤާނޫނު މިބެ ހެއްކާ ަވގުތު މި އަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއް ނުކުތާ

ރުޢީ ބަރުން ޝަކުވާ އެބަ ކުަރއްވާ ޝަހަރު ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންފަ ގޮތުން ބަެއއް

މައްސަލަތައް ދާއިރު ިނޒާމަށް ޝަރުޢީ ގެ ނީ އަޅުަގނޑުމެންދަ ހަމަޔަށް މި ުރޢީ ނިޒާމާއާޝަނިޒާމުގެ މައްސަލަަތއް. 

ނޑުމެންލިބިގެންފައި އަދި  މި ނޑުއިން  ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާ ހާސިލު؛ އަުޅގަ ލިބިފައި ހުރި  ،ފައި ހުރިމެންނަށް ފެނިއަުޅގަ

ނިޑޔާރުން ޙުކުމްއިސްލާ .ރީނާގެ މަްއޗަށް ުބރަވެހެއްކާއި ގަ  2240ްއލަވާއިރު އޮންނާނެ ހެްއކާިއ ބަކުރަްއވާފައި މްދީނުަގއި ފަ

ނޑުމެންނަށް ހިނެއްތޯ އަދަބުދެވޭނީ މީހަކަށް؟ ކި މަކަށް ކިހިނެއްތޯ ޙުކުމްކުރާނީ؟ނެތް ކަ ހެކި ރީނާ.ގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އިނގިހަމަ ނެ ލަކަށް، އެނގިދާމިސާ ދިއްކޮށްފާނެ މިވެނި މީހަކު ލި މަރުގެ މައްސަލަެއްއގައި ވެްސ. އަުޅގަ

އަސްލު ޝަރުޢީ  ސްކަމަށް. އެހެންނަމަވެ ށް ހެކި ސާބިތު ނޫނިއްޔާ އޭނަގެ މައްޗަ  .ަކމަށް ކަމުގައި ސާބިތުވާ ހަމަ މި 

ނޑު  ،ހެންވީމާދާނެ އެ ކަންތަްއތައް. އެރީޢަތަށް ނުފެނި ހިނގައިޝަމަރުޙަލާގައި   ޒަމާނާ  ޖެހޭ މި ން އެބަމެއަުޅގަ

 2245މަރުޙަލާގައި ޤީޤީ ލަތްތައް ބޭނުންކޮްށެގން ތަޙްވަސީ ،ބޭނުންކޮށްގެން ޒަމާނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ މި ،އެްއގޮތަށް

އޭރުން ހަމަ ، ޖެހޭ. އެހެންވީމާ ން. އެ މަގު އަޅުަގނުޑމެން ހޯދައިދޭން އެބަމަސައްކަތްކުެރވޭނެ ގޮތް ހަަދއިދޭ

ވެސް ޕޮލިްސ އްސަލަތައް ށް ބެލޭނެ. ފުލުހުންގެ މައެކަީށގެްނވާ ގޮތަ ،މެ ރަނަގޅުފުލުހުންގެ މައްސަލަތައް ވެްސ އެން

ބޭފުޅުންނަްށ  ރީނާ ހަމަ ރާއްޖޭގެ މިންަގނޑަށް ފެތިފައިވާ ގޮތަށް އެކާއި ގަހެއް  ރިޓީ ކޮމިޝަނުން ބަްއލަވާއިރުގްއިންޓެ

ނޑުމެންނަށް މި  ކަްނ ދިމާވެފައި މި ސްގަނެވޭނެ އޭރުން. އެހެންނަމަވެހަމަ ބަލައި އޮތީ އެހެންނެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެން  އެ ،ދިމާވަނީ އަބަދުވެސް ކަމެްއ ވީމަ  2250ބަލަނީ. އެކަން މި ކަމެއްަގއި ހުރި ގޯސް ކަންތައް އަުޅގަ

ރަނގަޅުކުރަްނވަނީ  ައޅުަގނޑުެމން އިޞްލާޙުކުރަންވަނީ ކޮން ކަމެއްތޯ،ެވގެންތޯ، ގޯްސވެގެންދިަޔއީ ކޮން ކަމެއް މެދުވެރި

ކަށް ވާހަކަަދއްކަނީ. އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުަގނޑުމެން ހިތަށްއެރި ގޮތަހަމަ ، ކޮން ކަމެއްތޯ ބެލުމެއް ެނތި

ނޑު ހުއްޓައި މިއިން ގޯްސ ބަޔަކަށް ނޫނީ ެއއްެވސް އްވެްސ މީހަކަށް، މިައދު މި ފުރުޞަތު މި ހޯދީ އެލާފައި އަުޅގަ

ގައި މިހިރަ ލުއެްއކޮށް މި ބި މަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާހަކުޑައިމީސް ބަހެއް ރަްއދުވާ ގޮތަށް ވާހަކަަދއްާކކަށެއް ނޫން.  ނޫނީ

ނޑުމެން  2255ރިއަށް އޮތް ތާނގަިއ ކު ،ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ހޭ ޖެ ވިސްނަން އެބަ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް ބޭފުޅުންހަނގައި ދެންމެ މިތާ ދެއްެކވިިއުރ ބަެއއް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު، މަ އަޅުގަ

ށް ގޮސްގެން އަ އަދި ޝަުރޢީ މަރުޙަލާ ހަަކއާވާ ވާ ޤީޤީ މަރުޙަލާގެ ވެސް ކަންަތއްތައް ޯގްސކޮށްޙްތަ ،ވިދާޅުެވއްޖެ

ނޑު  ކީއްކުރަން ކުރާ ަކމެއް، ބެލޭ ވާހަކަ. ެއހެންވީމާކަންތައްތައް ނު ހެއްޔޭ މިއީ. މިއިން ބޭނުމެއް ނުހިފެއޭ. އަޅުގަ

ނޑު ގެނައުމަކީ އޮންނަންޖެހޭޙުދަންނަވާނީ ޤާނޫނުތަކަށް އިްޞލާ މެންނަށް މި ޤާނޫނަށް މި ކަމެއް. ހަމަ އެގޮތުން އަުޅގަ
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ނޑުމެ ގޮތަްށ ހަމަ ގެނެވޭ   2260މައްސަލަަތްއ ނޫނުގައި ހުިރ ބެހޭ ޤާ ހެއްކާ ރުން ހުށަހަޅަންވީނޫންތޯ ންގެ މެންބައަުޅގަ

 ،ތުެގ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޝަރީޢަތްތައްްސކުރަން. އަދި ޖިނާޢީ އިޖުރާއަައވަ .ންއިޞްލާޙުކުރަ

ނޑިޔާރުންނަށް ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގެ ކަންތައްތައް އަަވސްކުރުމަށް ޓަކައި ޭބނުންވާ  ކަންތައްތައް ެވސް ކުރެވިދާނެ. ފަ

ވުޖޫދަށް ގެަނއުމަީކ ޤާނޫނުތައް ހަދާފައި ައވަހަށް ކަންތައްތަްއ ނިންމުމުގައި ބޭނުންާވ ައވަސް ުމއްދަތެްއަގއި ބޭނުންވާ 

ނޑުހަފްތާއެްއގެ ތެޭރގަިއ ިނންމައިއް ތަލަސަބަެއއް ޤަުއމުތަކުގަިއ ބޮޑެތި މައް  ދުނިޔޭގެ  ވެސް؛ މެްނ ލާނެ. އަުޅގަ

 2265އަނެކަކަށް ޙުކުމެްއ  ކުމްކޮށްފައިއެަކކަށް ޙު .ހަމަ އެއް ކަމެއް ،ރާއްޖޭަގއި މި ދިމާވާ ކަމަކީ އެއް ބާވަތުގެ މައްސަަލއެއް 

ގެން އެްއ ށް ގޮސް ކޯޓަ މީހެއްގެ މައްސަލަ ފަހަރާ ދެ ެއއްދުވަސް ވެސް. ވޭ އެއް އަހަރު، ދެ އަހަރު ނައިސް އެބަ

 ން ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ނޫނުތަކަށް ސަރުާކރުއްތައް ޙައްުލކުރުމަށް ޓަކައި ޤާލަ ކަންތަމިކަހަ، ކަމެއްަގއި. އެހެްނވީމާ

މިއީ ހުރިހާ އެންމެން ވެސް  ސަރުކާރުން މި ެގންނަ ބަދަލުތަކަށް ހިންގަވާށޭ، ގެންނަނީ. އެހެންވީމާބަދަލު އެްއކޮށް މި

 ކަމުގައި  އަދި މި ؛ކަްނކަމަށް ޤަބޫލުކޮށްގެން ގޮތަކަށް ކުރެވޭ ހުރިންގެ ަޙއްޤުަގއި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާރައްޔިތު

 2270ކޮމިޓީތަކުގައި. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން މި ތިބެނީ ސިޔާސީ  ވޭ  ިސާޔސީ ފިކުރު އެއްގޮތް އެބަ ގެއަޅުަގނޑުމެން އޮތް

ހުރިހާ ، އެހެްނވީމާ ވަނީ. ކޮމިޓީތައް ެއކުލެވިަފއި މި  ގެ ވާ ގޮތަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުހުރިހާ ޕާޓީތައް ނިސްބަތް

 ހާހި ހުރިފިކުރު ވެސް ެއއްގޮްތކޮށްގެން ދިވެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެފިކުރެއް ވެސް އޮންނާނެ. ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި 

ަވސްކުރަންވީ ކޮން ކަމެއްތޯ، އަ ތެރެއިން ނޫނުތައް ބައްޓަންކޮށް އޭގެގޮތަށް ޤާ ހުރިދާއެންމެ ފައިރައްޔިތުންނަށް 

ން މި ހުށަހަޅަނީ މިއަދު ހުރި ގޮތަށް. ަސރުކާރުންމެ ފައިދާރަްއޔިތުންނަށް އެެމއްތޯ ނިންމައިގެން ލަސްކުރަންވީ ކޮން ކަ

 2275ހުރި ގޮތަށް ޤާނޫނުތައް ދާބޭފުޅުން ބޭނުންވާނެ ރައްޔިތުންނަށް ފައި އެ .ރު ހިންގަވަން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންސަރުކާ

ނޑުމެންގެ ވެސް އެްއބާރުލުންއި ކަމުގަ  މި ،ހެންވީމާއެ ކަންަތއްތައް ކުރަން.ރަން، ލާޙުކުއިޞް ދީފިއްޔާ މެންބަރުން އަުޅގަ

ގުިޅގެން ކުެރވޭ  ކާބެހޭ ފަރާތްތަ ން ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހާއި ކަމާިއގެދެއްވަންެއްއބާރުލު ގެ ވަގުތު މެންބަރުން މި

ނޑު  ނގައިދާނެހުރި ކުރިއެރުންތަެކއް ލިބިގެން ހިތުންނަްށ ވަރަށް ރަނގަުޅ ފައިދާކުން ަރއްޔިމަސައްކަތަ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބާވަތު  މި ން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ޤަބޫލުކުރަ ގެ ކަްނކަމުގައި އަުޅގަ

 2280ލަޙަތު އޮތް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޞް ވެސް ފެންނަން އެބަ ންޢަމަލުކުރަންވާ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޤާނޫނުއަސާސީ

 ތު ހިމެނޭ ޙަލަމުޅި މުޖުތަމަޢުގެ މަޞް ލަޙަތު،ވާނެ. މުޅި ޤަުއމުގެ މަޞްނު ތެރެއަށް ވައްަދއިގެންއެމިއިން ކަމެއްގެ 

ނޑުމެން މަަސއްކަތް، ައޅުަގނޑުމެން ވަކާާލތުކޮށް ތަށްގޮ ެގ ކުރިއަްށ ޮއތް ތާނގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭ ކޮށްިފއްޔާ އަުޅގަ

އަންނަ މާއްާދތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހި  ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ިމ އިޞްލާޙުެވގެން އަންނަ ކަންތައްތައް 

މިނިވަން  ޤީޤީ މަރުޙަލާގައި ެވސް އަދިތަޙް ،ތުންނަށް އެންމެ އެދެޭވ ގޮތަށް ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި ވެސްރައްޔި

 2285، ނެ. އެހެންވީމާދާއް ރަނގަޅު ނިންމުންތަކަށް ވެގެންހާ ނިންމުމެއްސަސާަތކުަގއި ކަންތައްަތއް ކުރެޭވއިރު ވެސް ހުރިއަމު

ެވސް އެދުމަކީ  އެދެންވެގެން. އަުޅަގނޑުގެ ހުރިހާ ކަމަށް ދުނީ ވެސް މި އެ ލަށް ވާހަކަދަްއކަންމިއަދު މި ބި ޅުަގނޑުއަ
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 ނަށް އަިއއްސަ ތަ މި ކުރުުމގަިއ ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުން ައޅުަގނޑުމެންރިހާ މެންބަރުން ވެސް މަަސއްކަތްއަޅުަގނޑުމެން ހު

މެން ލާުޙތަކާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަުކގައި ައޅުަގނޑުޞްގެނެވޭ އިއަށް  ޤާނޫނުއަސާސީ ސްތިބީ. އެހެންނަމަވެ

ހުރި ގޮތަށް މި ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ދާއެންމެ ފައިއްޔިތުންނަްށ ިދވެހި ރަ ،އެްއކިބާވެހޭނެ ސިޔާސީ ގޮތުން ޖެ

ނޑަށް ދެްއވި ފުރުޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ، މާ މަސައްކަތްކުރަން. އެހެންވީ ނޑުޞަތައަުޅގަ  2290ހަމަ  ށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ލަދަންނަވަން. މި ބިތެރިކަމާ އެކު ުޝުކރުއިޚްލާޞް ފަރާތަށް  ވަރަށް ތާއީުދކުރަން. މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި  ށް ައުޅގަ

ނޑު ޝުކުރު ނޑު އަބަދުވެ  ދަްނނަވަން. މިބާވަތުގެ އިޞްލާޙުަތކަކީވެސް އަުޅގަ ބާކިޔާ އިޞްލާޙުތަެކއް ސް މަރުޙައަުޅގަ

 ދަްނނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޝުކުރިއްޔާ. ދެއްވި ުފރުޞަތަށް ޓަކައި ޝުކުރު ،ވަމުންނަދަން ކަމަށް

 

 2295 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިކުރިއްާޔ ޢިްއޒަޝު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި  ހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ އަްއޑޫ މީދޫތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

އޮންނަނީ މި  ިއގެންފައި މިފުރުޞަތަށް އެިދަވޑަ ؛ތަށް ގުވަ މިފުރުޞަތު ފި އިްއވަތްކުރައިާޝރާ ށްއަޅުަގނޑަ މެންބަރު؛

ނޑު އެހެންވީމަލިސްޓުގަ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ  ައޅުަގނޑު  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ...ިއ އޮްތ ގޮތުން. ައޅުގަ

ބަހުސް މަރުޙަލާގަިއ މި މަނިކަށް. އަޅުަގނުޑމެން މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުރި މެންބަރު ރާގެ ިޢއްޒަތްތެ އިދާ  މަޑުއްވަރީ

 2300މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ިއރާގެ ގުރައިދޫ ދާ މިތިބީ ސަރުކާުރގެ ަފރާތުން ތ.ތިދާޢީ ބަހުސް މަރުޙަލާގައި އިބް

 ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. ، 2111/5ނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މަނިކު ދޮންމަޙުސައިން

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މަނިކުމެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު ރާގެމަޑުއްވަރީ ާދއި

ފުލުހުންެގ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން  2111/5ނަންބަރު ޤާނޫނު  ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް.އާދެ! 

 2305މު އިޞްލާޙުތަކެއްކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އާދެ! ށް މުހިއް އިޞްާލޙުތަކަކީ ވެސް ވަރަހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މި 

ތަަކކީ މިީއ ޙަޤީަޤތުގައި މި ބިލު ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު މި ހުށަހެޅެމުންދާ ގިނަ ބިލުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި

ކުރިން އައު ޤާނޫނުއަސާީސެގ ކުރިން ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް މި ގެނެވެމުންދަނީ. މި 

ޓަަކއި ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫނުތަކަްށ  ގެނައުމަށްޢާރުޟްވާ މާއްދާތަކަށް އިޞްލާޙުތަ ތަކަކީ މިއީ އައު ޤާނޫނުއަސާީސއާލުބަދަ

ނޑުމެން ހަމަ ވަރަްށ ތަކެއް. ެދން ދަންނަވާލަންގެންނަމުންދާ ބަދަލު ޖެހެނީ ސަރުކާރުން މި ކުރަްއވާ މަސަްއކަތަށް އަުޅގަ

 2310ޖެހޭ. މި ޤާނޫނުތަކަށް މިހެން ހުންނަ ބަދަލުތައް ނުގެނެވި ގިނަ އެކީ ފަށްަފށުން ޝުކުރުދަންނަވަން އިޙްލާޞްތެރިކަމާ

ދާ ޙައްޤުތަކެއް ވެސް ހުންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުތައް އޭގެ ސަބަބުން ގެއްިލގެން ،ނަމަ ދުވަސްތަެކއް ެވގެން ދާ

 އި ެއއް ޤާނޫނާއި އަނެއް ޤާނޫނާޮގތުގައި ތަންފީުޛކުރެިވގެން މި އަންނަނީ ވެސް ޙަޤީޤަުތގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރިހަމަ

އައުމަށްފަހުގައި ެއ  އިޞްލާޙުކޮށް އަދި ައޅުަގނުޑމެންގެ މި ޤާނޫނުއަސާސީ ުވޖޫދަށް ،ފުށުއަރާ ކަންކަން އުވާަލއި
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ނޑުެމންގެ ޤާނޫނުތައް ވެސް  ތަކާހުރި ާމްއދާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ، އިްޞލާޙުކުރެިވގެން. އެހެްނވީމާ ެއއްގޮތަްށ އަުޅގަ

 2315މު އިޞްލާޙެއްކަްނ ވާަފިއވާ އިޞްލާަޙކީ ވަަރށް މުހިއްމަތީން ސަރުކާރުްނ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅުއް މިގޮތުގެ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންއެއާެއކީލަންޖެހޭ. ހަމައަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށް ނުޑމެންނަށް މުއައްސަސާއަކުްނ ަގއި އަުޅގަ ޖެހޭނެ އަޅުގަ

ނަޑއަޅާފައި  ކުރުމަށްނީ އެ މުައއްސަާސެއއް ރެގިޔުލޭޓު ވެސް ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ޯފރުކޮށްދެވޭ ނުވަތަ އޮންނަ ޓަކައި ކަ

ނޑުމެން ގެން ފާއިުތވެގެންދިަޔ، ތައް ގެނެްސގެންކަން. މީގެ ނަންޖެހޭ އެދެވޭ ބަދަލުފާސްކޮށްފައި އޮންނަ ޤާނޫނަށް އަުޅގަ

ދިޔަ މަޖިލީހަށް ވެސް އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮުތަގއި ފުލުހުންގެ މުއައްަސސާ އަށް އެދެވޭ ހެޔޮ ނިމިގެން

 2320، ޅިގެންދިޔަ. އެހެްނވީމާމަޖިލީހަށް ހުށަހެ ،ޓަަކިއ އެ ޤާނޫނަށް ވަރަށް ގިނަ ަބދަލުތައް ގެެނވި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް

ނޑުމެްނ އެބަ ޖެހޭ މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކުގެ އިތުރުން  މި އިޞްާލޙަށް ބަލާއިރުގައި ޙަޤީޤަުތގަިއ  ،މި ދައުރުގައި އަުޅގަ

ގެންނަނީ. ޭއެގ ޒާތުަގއި ކުޑަ އިޞްލާޙުތަެކއް ކަުމގަިއ ވީނަމަެވސް މި  މިއީ ވަރަށް ކުދިކުދި އިްޞލާޙުތައް މި

 މު ރަްއޔިތުންނަށް އޭެގ ފައިދާ ާއިއ ލާބަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާނެ ތުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢާއްއިޞްލާޙުތަކަކީ ނިސްބަ

ޮބޑެތި އިޞްލާޙުތަކެްއ  ޖުމްލަ ގޮތެްއަގއި ައޅުަގނޑުމެން ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް ވެސް އިޞްލާޙުތަކެްއ. އެހެންނަމަެވސް

 2325އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަްށ ބާރުވެރިކުރުަވއިގެން މެނުވީ  ސާޖެހޭ. ފުލުހުންގެ މުއައްސަ ގެންނަންޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށްލަން

ތި ދާނީ ވަރަށް ދައަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެމެހެއްޓުން ވެގެންމަސަލަސްކަން މެްނގެ ރާއްޖޭގެ ެއތެރޭގެ ސުލްޙައަޅުަގނޑު

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އި އުނދަގޫ ކަމަކަށް. ދެްނ ހަމަ ޞްލާޙެއް އެާއއެކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ ިވސްނައިދޭތެޭރގަިއ އަ ރުަގއި މި ުމއައްަސސާއާޅިގެންދާއިހުށަހެ ފިކުރުކުރަންޖެހޭކަްނ  ުޅގަ

ޓަކަިއ  ލަޙަތު ހިފެހެއްޓުމަށްނޑުެމންގެ ރާއްޭޖގެ އެތެރޭެގ މަޞް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. ފުލުހުންގެ މުއައްސަާސ ައކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޤައުމު މަސައްކަތެއެންމެ މުހިއް  2330ފެދިއްޖެ ހަލަބޮލިކަމެއް އު މުގެ އެތެޭރަގއިއް ކުރަްއވާ އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރަން އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މަސަްއކަތްކުރަްއާވ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުގެ މަޞް، ކަމަށް ވާނަމަ

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އަށް އެކަީށގެްނވާ ، މާއެހެންވީބޭބޭފުޅުން ފުލުހުންގެ މުއަްއސަސާަގއި މި ތިއްބަވަނީ. 

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ނޑުމެން ފަސްޖެހިގެންނުވާނެ. އަުޅގަ ގްރޭޝަން އިމި  ،ބާރުދިނުމަށް އަޅުގަ

 ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށްމިފަދަ އިޞްލާޙުތަކުގެ ސަބަބުން  ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ އިޞްލާޙަށް ވެސް.

 2335މުއައްސަސާަތކަށް އިތުރަށް ބާރުތައް މި ފޯރުކޮށްދެވެނީ. އެ ބާރުތައް ފޯރުކޮށްީދގެްނ ތަޙްޤީޤީ މަރުޙަލާގައި މި 

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ  ނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ އަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ބާރުވެރިކުރުވިއްޖެ ނަމަ އަޅުގަ މުއައްސަސާަތއް އަުޅގަ

ހަރުަގިއ ވަނަ އަ 2112 ،ކުރަމުންދާނެ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ  ކަމަށް މީގެ އެދެވޭ ައސަރުތަކެއް ސުލްޙަމަސަލަސް

އަށް ވެގެން މި  ޖެހުނު އެއް މުއައްަސސާަގއި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކާ ކުރިމަތިލާންދިއުާމެއކީދަލުވެގެންސަރުކާރު ބަ

މު އަުގވައްޓާަލއި އަދި މި މުހިއް ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފުލުހުންގެ މުއައްަސސާ. ެއއަށްފަހުގަިއ ތަކުރާރުކޮށް ފުލުހުންގެ

ނޑުމެއް ޓަކައި ފާުޅަގއި ބަަޔުކ މަގުމަްއޗަށް ނުކުތް. ޭއގެ ފަހުން ުދއްާވލުމަށް މުއައްސަާސގެ ުދވަސް  2340ނެިތ  މެދުކެ
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ނޑުމެން ހިތާމައާ މަސައްކަތްތަެކއް އެއާއެީކަގއި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމައެކީ  ކުރަމުން ައއިކަން މިއީ އަުޅގަ

ރު ބަދަލުެވގެން ދިއުަމށްފަހުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖެ އަށް ޢުމްރާނީ ގޮތުންނާިއ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މި ސަރުކާ

ން ވެސް ޭއެގ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެްއ މުރޯކޮށްލުއަިދ ތަންތަނުގައި ހުޅުޖަހައި ރޯކޮށްލި، ެގއްލުންލިބިގެންދިޔަ 

ނޑުމެންގެ ފު ލިބިގެންދިޔަ އެއް ުމއަްއަސސާ އަށް ެވގެން މި ދަނީ  ، ލުހުންެގ މުއައްަސސާ. އެހެންވީމާއަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ މިއަދު ވެސް މި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްގެ   2345ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަ

 މު ޒިންމާއެއް މުހިއް ހަރަކާތްތެރިާވ ފަރާތްތަުކގެ ވަރަށް ގޮތުން އިދިކޮުޅގައި  ިސޔާސީ ،ތެރޭގަިއކަން. ސަބަބަީކ އިދިޮކޅު

މު ޒިންމާދާރު މުއައްަސސާތަކުގެ ައގުަވއްޓާލުން. އެީއ ަޑއިގަންަނވާ މިފަދަ މުހިއް ދެެކވަ ކަމުގަިއ ެއ ބޭފުޅުން

ިއ އަޅުަގނޑުމެން އުފަާލއެީކގަ ރާ ކަމެްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސްއަޅުަގނޑުމެން ފަހަރެއްަގިއ ވެސް ޤަބޫލުކު

 ޓަކަިއ މި ކުރަމުްނދާ މަސައްކަތް ުހއްޓުވުމަށް މު މުއައްސަސާަތކުެގ އަބުުރ ކަތިލުމަށްފާހަގަކުރަންޖެހޭ މިފަދަ މުހިއް

ނޑުމެން ކުރަމުން އައި މަަސއްކަތް  2350ތަން ކާމިޔާުބވެފަ.  . ވަަރށް ބޮޑުމިހާތަނަށް ވަނީ ކާމިޔާުބވެފަ ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި މަސަކަތްތައް ކާއެހެންނަމަވެސް، ޭއގެ ނޑު ޤަބޫލުކުާރ  މިޔާބުކުރުމަށްއިތުރަްށ އަުޅގަ ޓަކައި އަުޅގަ

ގޮތުން ގެންނަން އެބަ ޖެހޭ. ބައެއް ފަހަރަށް ވަރަށް ގިނަ  ގޮތުަގއި އެދެޭވ ހެޔޮ ބަދަލުތަްއ މި މުއައްަސސާތަކަށް ޤާނޫނީ 

 ަގއިޢަްއޔަންކުރުމު ަޔކުމިސާލަކަށް ފުލުހުންެގ މުއައްަސސާެގ އެންމެ ިއސްވެރި ،ފަރާތްތަކުން ވަކާލާުތކުރަްއާވނެ

ޙަޤީޤަތުަގއި މިފަދަ ކަންކަްނ މިގޮތަށް . މި މަޖިލީހަށް ގެންަނން އެބަ ޖެހެއޭބާރު އަުޅަގނޑުެމންގެ މިއޮންނަ 

 2355މު . ދަުއލަތުގެ އުފެދިފަިއވާ މުހިއްމީގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ އިނގޭތޯ ،ނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުކުރަން ދިމާކޮށްފި

ރަށް މުހިއްުމ ކުރުމުގަިއ ވަޖަވާބުދާރީ  ގުަތކު ވެރިަކންކުރުމުގެ ބާރުންވަ ބައެއް ުމއައްަސސާތަކަކީ ޙަީޤޤަތުގައި އެ

ތަކާ މިހެން ހުންނަ ކަންތައް، ފަރާތްތަކެއް. އެހެންވީމާ އުފުއްަލވާ  މު ޒިންމާތަކެއްވަރަށް މުހިއް މަސްއޫލިއްޔަެތއް،

ނޑުމެން މިފަރޭގައި ފުންކޮށް ވިސްނަިއ ދޭތެ ގުޭޅ  ދަ މުހިއްމު މުއައްސަސާތަކާފިކުރުކުރުމަށްފަހުގައި މެނުވީ އަޅުގަ

ޤާނޫނަށް މި  މިގޮތުން މި ގެނެޭވ،  ގުޅޭ ގައި ވެްސ، ާޚއްޞަޮކށް މި ޤާނޫނާނުވާނެ. މި މަޖިލީހުވާހަކަދަްއކަިއގެން

ނޑު ގުޅޭ ގެނެވޭ އިޞްލާޙާ  2360ިމ  މެްނގެ މި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ؛ގޮތުްނ ދެކެވެމުންދިޔަ ވާހަކަަތކުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ޓަކަިއ  ލުމަށްއްެބވި ބޭބޭުފޅުން އަބުރު ކަތިޓަކައި ުނވަތަ މި މުއައްަސސާގެ ިއސްކޮށް ތި އައްސަާސގެ ައުގވަްއޓާލުމަށްމު

އްބެވި ބޭފުޅުންގެ އަބުރު މީގެ ކުިރން މަސައްކަތްކުރަްއވާފައި ތި އްމު މުއައްަސސާެއއްަގއިނުވަތަ މިފަދަ މުހި

މު ޢުލޫމާތުތައް ައޅުަގނޑުމެންެގ ޢާއްިވގެންދިޔަ. މިފަދަ ނުރަނގަޅު މަޓަަކއި ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ ދެކެ  ލުމަށްކަތިލައި

ނޑުމެން ޒިންމާދާރު ބައެއް ރައްޔިތުންނާ ، ގެން. އެހެންވީމާ ގެ ގޮތުަގއި ތިބެހަމައަށް ފޯރުކޮށްދީގެންނުވާނެ އަުޅގަ

 2365 ބިލުތަކަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަުކގެ މު ބިލެއް. މިފަދަޙަޤީޤަތުގައި މިއީ ވަރަށް މުހިއް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި އަދި ފުލުހުންގެ އި ޛަރީޢާ  ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް މީގެ ަފިއދާކުރާނެ. ދެން އަުޅގަ ން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ގެންނަ ހެޮޔ  މުއައްސަސާ ކަމުަގއި ވީނަަމވެސް ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެިވގެން ައުޅގަ
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އެީކ  މުގައި ވީނަމަެވސް އަޅުަގނޑުމެން މުއަްއސަސާތަކުން ވެސް ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާބަދަލެއް ކަ

ލަތަށް ބަލާއިރުަގިއ މާރާމާރީގެ މައްސަލަ ވަރަްށ ބޮޑު. މީހުން މެރުން ފަދަ ހާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. މިއަދު ރާއްޖޭގެ 

 2370ތުަގއި ން ަތކުރާރުވަމުންދޭ. އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ައޅުަގނޑުެމންގެ މި މުޖުތަމަޢުގައި ވަރަްށ ގިނައި

ގޮތުން  ގުޅޭ މެރުން ފަދަ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކާ ޚާްއޞަކޮށް މީހުން ،ގޮތުން ގުޅޭ އި މިފަދަ މުހިއްމު މައްސަލަތަކާޙަޤީޤަތުގަ

ޅުތަުކގައި ފުލުހުންގެ މު ަދނޑިވަ މުހިއް، މު ވަގުތުަތކުަގއިޙްޤީޤްތަކާ ުގޭޅ މަޢުލޫމާތު އެންމެ މުހިއްމި ކުރެވޭ ތަ

ހަަމއަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ސާފުޮކށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. ސަބަބަީކ  އަުޅަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނާ އިން ވެސް  މުއައްސަސާ 

ނޑުމެްނނަށް މިފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުވާއިރަށް މީޑިޔާަތކުަގއި ވާަހކަދެކެވެނީ ނުވަތަ އިދިޮކޅު  ގިނަ ފަހަރަށް އަޅުގަ

 2375ޤީޤީ ގޮތުން ޙަ ގުޅޭ ކަްނތައްތަކާ އޮޅުވާލުމަށް. އެ ކުރަްއވަނީ މިފަދަ ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އްކަތް މިފަރާތްތަކުން މަސަ

ގޮތް އެންމެ ަރނގަޅަށް ސާފުކޮށްދެވޭނެ ެއއް ފަރާތަކަށް ެވގެންދާނެ  ދިޔަމަންޒަރު ނުވަތަ ކަން ހިނގައި

އަުޅަގނޑު ފުލުހުންގެ މުައއްސަސާ ، . އެހެންވީމާނުވަތަ ތަޙްޤީޤީ މުައްއސަސާތައް ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތަޙްޤީޤީ މަރުޙަލާ

ނޑުމެންގެ މީޑިޔާަތއް މެުދވެރިޮކށް ވެސް މިކަްނ ހިނގާ ،އަށް ެވސް ގޮވާލަން ގޮތުެގ މަޢުލޫމާތު މިއަށްވުރެ ފުާޅ  އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާއިރާ ނޑުމެންގެ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ޕަބްލިކަށް ފޯރުކޮ އެބަ ޖެހެއޭެއއްަގއި އަުޅގަ ށްދޭން. އަޅުގަ

ނޑު އެދެނީ އަ އެހެންކަމުން، ނޑުމެން ބަހުމިފަދަ ޤާނޫނެްއ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާތީވެ އަުޅގަ  2380ގެްނ ސްތަކެއް ކޮށްުޅގަ

މަޖިލީހަށް ކޮްށގެން ނަމަވެްސ އަދި ފުލުުހންގެ ތެރޭަގއި ިތއްބެިވ ިއސް ބޭބޭފުޅުން އަދި ދިރާސާ، ނަމަވެސް

ބިލުތައް ވީާހވެސް ައވަސް މުްއދަތެއްގެ ތެޭރަގއި ދިރާސާކޮްށ ނިންމުން. ވިހާވެސް ައވަްސ ގެންނަަވއިގެްނ ނަމަވެސް މި 

ނޑުމެން މި ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުމުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި މަޖިލީހުން މި މަސައްކަްތ ނިންމައިެގން އަޅު   ކުރަން ފެށްިޓއްޖެ ގަ

ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ކަމަށް ނޑުމެންގެ ރަ ހެޔޮގޮތުަގއި މި ޤާނޫނުތަކުގެ  ވާނަމަ އަުޅގަ އްޔިތުންނަށް ކުރާނެ. ނަފާ އަުޅގަ

ނުޑ ޮގވާަލނީ މިފަދަ ޤާނޫނުތަކާ ގުޅޭ، އެހެންވީމާ  2385 ަގނޑުމެްނ މި ދައްކާ ވާހަކަތަުކަގއިެވސް ައޅު ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ،ސިޔާސީ ޖަޒުބާުތގައި ޖެހިަވަޑއިނުގެން  ،ކޮށް ނުުކގެ އަގު ވައްޓާލަން މަަސއްކަތްއްސަސާތަިމފަދަ މުއަ ގެއަުޅގަ

 ،ުގވައްޓާލަން މަަސއްކަތްުނކޮށްއިްސކޮށް ތިއްަބވާ ބޭބޭފުޅުން އަ  މިފަދަ މުހިްއމު މުޢައްސަސާތަުކގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ވެސް  ކުރިން މަސައްަކތްކުރެްއވި ބޭބޭފުޅުން އްސަސާފަދަ މުހިއްމު މުޢައްސަސާތަކުގެނުވަތަ ފުލުހުންގެ މުޢަ

ނޑު ުގވަްއޓާލަން މަސައްކަތްނުޮކށް،އަ ކުރުމަށް ޓަކައި ައވަްސވެގަްނނަން އެބަ ޖެހޭ. މަޖިލީހުން  މެން މި ކަންއަުޅގަ

ނޑުމެން  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން ކޮށް ނިންމަން އެބަ ޖެހޭ. މި މަޖިލީހަކީ މި  2390ތަނުގައި ތިބެގެން އަުޅގަ

ލަތުަގއި އެފަދަ ންނުާވނެ. ބައެއް ހާއެހެން މީހުންގެ އަނބުރު ކަިތލާލުމަށް އޮތް ތަނެއް ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހަދަިއގެ

ނޑުމެން އުާފކުަރންޖެހޭ ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ގިނަ މެންބަރުންނަކީ  ،ކަންކަން ފެނިގެންދިޔަ ނަމަެވސް އަުޅގަ އަޅުގަ

ތް ަސއްކަމަމި  ،ާވހަކަދައްަކވާ ބިލުތަކަށް މާދާުރ ގޮތުަގއި މިފަދަޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ޒިންމާދާރު ބޭބޭފުޅުން. ވަރަށް ޒިން

ނޑުމެން ވެސްބޭބޭފުޅުން. އެހެްނނަމަކުރަްއވާ  މަޖިލީހުެގ ތެރެއިން މިފަދަ އަޑުަތއް  ގެމަދުން ނަމަވެްސ އަުޅގަ
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ނޑުގެ އެދުމަކީ އެކީ މަޔާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އިވެމުންާދތީ މިކަން ހިތާ  ނޑު އެދެނީ މި  ،ފާހަގަކޮށްލަން. އަުޅގަ  2395އަުޅގަ

ނޑުމެން ވީހާ ައވަްސ  މުއްދަެތއްެގ  ބިލު ނޑުމެން ފާުޅކުރަން ބޭނުންވާ ިޚޔާލުތައް ވެސް އަުޅގަ ތެރޭގަިއ އަުޅގަ

މަށް. ވަހަށް ނިންމާލަދިނުިމ ބިލުގެ މަސަްއކަތް ވީހާވެްސ އަ  ،ދިރާާސކޮށް ގެންއަދި ކޮމިޓީ އަށް ގެންގޮސް  ،ފާޅުކޮށް

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 2400 ކަެދއްެކވުން:އިން ވާހަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަކެ

ނުޑ އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން ނުވަަތ ބިލާ ، ސް މި ކުރެވެމުންމިދާތެރި ރައީސް. މިއަުދ ބަހުޢިއްޒަތް ގުޅިގެން އަުޅގަ

ިލއްޔަތު އަާދކުރުމަށް ބައެްއ އwޫގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މަސް ޕޮލިސް އިންޓެ  ،ދަންނަވަން އޮތް ފުރަތަމަ ވާހަކަ ައކީ

 ސިލުކުރުމަށް ބައެއް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޤްޞަދުތައް ހާ މި ދެންނެވީ ޤާނޫނުަގއި ައޅުަގނޑު .ވޭމަތިހުރަސްތައް ކުރި

ފަހަރު ހުރަސްއެޅިފައިާވއިުރ އެ ހުރަސްތަްއ ނައްތާލުަމށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ގެްނނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް މި 

ނޑު ެއކަން ފާހަގަކުަރން ބޭނުން. މިހެން ދަން  2405ނަވަން މި ޖެހުނީ މި މަޖިލީހުގެ އިޞްލާޙުަގއި ހިމެނިފައިނުވާީތ އަުޅގަ

ޒިުރކޮށް ކުެރވުނު ުސވާލުތަުކގެ ޖަވާބުން ހާބައެއް ކޮމިޓީތަކަށް ހުށަހެުޅނު ނަންތަކާ ގުިޅގެން ަބެއއް ބޭފުޅުން 

ޝަނުްނ ގްރިޓީ ކޮމިޕޮލިސް އިންޓެނަށް އެނގިފައިޭވ، އަދި ައޅުަގނުޑމެން ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގިގެްނ ހިނގައްޖެ

 ްއވުމަށް ޓަކައި ހޯމް މިނިސްޓަރަށްގޮތުން ފިޔަވަުޅއެޅު  ބައްލަަވއި އެ މައްސަލަަތކާ ުގޅޭ މައްސަލަތަކަށް ބައެއް ކަހަލަ

ނުޖެހޭ ފަހަރު ތާކުންތާކު އަދި ބައެއް އިމާ އަޅައިުނލައްވާ ދޫކޮށްލަްއވަ މިނިސްޓަރު އެކައެ މައްސަލަ ފޮނުވުމުން ހޯމް 

 2410ންެގ ގްރިޓީ ކޮމިޝަޓެޕޮލިސް އިން ކަންތައްތަކަށް ނުވަތަ ްއވައި އެޤަބޫލުނުކުރެވޭ ޒާތުގެ ސަބަުބތައް މެދުވެރިކުރަ

 ދިވެހިރާއްޭޖގައި ދާދިކަން. ާޚްއޞަކޮށް ތަކަށް ޢަމަލުފުޅުނުކުރަްއވާފަިއވާހަޅުއްވާފަިއވާ ރިކޮމެންޑޭޝަންފަރާތުން ހުށަ

ން ފުލުހުންގެ ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް ަވިކ ވަނަ އަހަުރގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާތަކަކާ ުގޅިގެ 2112ފަހުން 

ހޯމް  ،ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެްއވުމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަހަލަ ފިަޔވަޅުތަެކއް އެުޅއްވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ފޮނުއްވުމުން

ކަމީ އެީއ ަލއްވާަފއި ހުރިަބބެއް ނުދައްަކވާ އަނބުރާ ފޮނުވައިއި އަދި އެކަީށގެންވާ ސަސްޓަރު އެކަމާ ފިޔަވަޅުާނުޅއްވަ މިނި

ނޑުމެން ބޭނު  2415ވެްސ  ްނވަނީއަޅުަގނޑުމެން އެކަމާ މެދު ިހތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ އަުޅގަ

ސް ކަށް ހެދުން. ެއއީ ޕޮލިބަޔަކަށް އިތުބާރުކުރާ ަބޔަ  ީކ ނުވަަތ ފުލުހުންނަކީ ރައްޔިތުން އެ ޕޮލިހަދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑު  ފާހަގަ، ރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް. އެހެންވީމާެވސް އަދާކު ޓީ ކޮމިޝަނުންގްރިއިންޓެ ކޮށްލަން މިފުރުޞަތުގަިއ އަޅުގަ

ވެްސ އެ ޒިންމާ މިއަދާ ހިސާބަށް  އަދާކުރަްއވާފައި ނެތްކަން.  ގްރިީޓ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުންބޭނުން، ޕޮލިސް އިންޓެ

ޔާންކުރޭ، ޕޮލިސް ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ަގިއ އެބަ ބަ 12ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  ،އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ ދަންނަވަން މި

 2420ގޮތުން ޢާއްމު  ލިްއޔަތުގެ ތެޭރގައި އެބަ އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތާ ބެހޭ މަސްއޫ ގެކޮމިޝަން  ގްރިޓީއިންޓެ

ެވސް  ޙަޤީޤަތުގައި ޔަޤީންކަން އިތުރުކުރުން. މި އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އިތުރުކުރެވޭނީ އިރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި އިތުބާރާ 
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ން ނުވަތަ ގޮތު ފުލުހުންނާ ބެހޭ  ،އެޅުމުގެ އިތުރަށްމެދު ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާަތއް ބަލައި، ހަމައެކަނި ފިޔަވަޅު ފުލުހުންނާ 

ކަމުގައި ހަދައި އަދި ފުލުހުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ޔަޤީންކަން  ފުލުހުންނަކީ އިތުބާރު އޮތް ބައެއް ލުހުންނަށް އިތުބާރު؛ފު

ވެސް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް  ގްިރޓީ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުންށް ހެދުމަށް ޓަކައި ޕޮލިސް އިންޓެބިފައިވާ ބަޔަކަލި

 2425އަޅަން ހޯމް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވުމަކުން އަދި ފުލުހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު ެއޅުމަކުންްއވަިއގެން. ހަމައެކަނި ފިަޔވަޅުކުރަ

ގޮތުން  ތުބާރު އުފެއްދުމަށް ޓަކައި އަދި ފުލުހުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭވެސް މި އިތުބާެރއް ނުއުެފްއދޭނެ. އި

އިޞްލާޙަކީ  އޮތް އިތުބާރު އުފެއްދުމަށް ޓަކައި ވެސް އެ މަސައްކަތްތަެކއް ުކރަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން، މި ހުށަހަޅާފައި

ނޑުމެން އޮތް ގޮތަށް ފާސްވުމުެގ އިތުރަށް އަޅު  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ މި ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އެބަ ޖެހޭ ގަ

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ރިކޮމެންޑުކުރާ ކަންތައްތަަކކީ އެބަ ޖެހޭ. އަދި ޕޮލިސް އިންޓެ އިތުރު އިޞްލާޙުތަެކއް ހުށަހަޅަން

 2430އުޅެނީ، ހޯމް  ންނަވަން މިދަ އަޅުަގނޑު ؛ހަމަ އެކަނި ެއކަށީގެްނވާ ސަބަބެއް ނެތި އިާދރީ ފަރާތްތަކުންއޭގެ ޒާުތަގއި 

 ނުކުރައްަވއި މިނިސްޓަރު ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ޢަމަލުފުޅުކުރަްއވާފައި ބޭނުންެވއްޖެ ހިނދެއްަގއި ޢަމަލުފުޅު

ގްރިޓީ ކޮމިޝަްނގެ ނަމަ ޙަޤީޤަތުަގއި ޕޮލިްސ އިންޓެ އޮންނަ ޒާުތގެ ކަަމކަށް ވެއްޖެކަުމގަިއ ވާ ދޫކޮށްލައްވާަފއި

އަށް އެ ދަނީ.  ާދ ދަރަޖަވެސް ެކނިޑގެން ރު ުނވަަތ އޮތުމުގެ ޒިންމާ، އޮތުމުެގ ބޭނުންލިއްޔަާތއި ބާމަސްއޫ

ގޮތަްށ އަދި ފިޔަވަުޅއަޅަންޖެހޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ދަޢުވާކުރަންޖެހޭ  އެޅޭތަކުގައި ިފޔަވަޅު ނާޢީ މައްސަލަޖި އެހެންކަމުން،

ނޑުވެްސ ހަމަ ތާއީ އޮތުމަީކ ކިުއޓަރ ޖެނެރަލް ކަމަށް އޮންނަފަރާތަކީ ޕްރޮސެ  2435ދުކުރާ ގޮތް. ެއއީ ޕޮލިްސ އަުޅގަ

ެދޭވ ގޮތަށް އޮތުަމކީ އަިދ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  ތަކަށްސީދާ ކޯޓުއިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ސީދާ

ނުޑ  އެްއވެސް މެދުވެރިނުކުރަްއވައި  ފަރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓެްއގައި ދަުޢވާކުެރވޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޫން. މިހެން ކަމެއް ބޫލުކުރާޤަ މި  ހިނގައްޖެ ވަރަށް ފަހުން ފެނިގެންދަންވަން މި ޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑައި ރުމަނުވަަތ ކޯޓުތަކުގެ ޙު، އޮފް ކޯޓު ޓުމްކޮންޓެ  އި ގަ ޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ގަާވއިދެއް ސު ،ންގޮތު ލުމާ ބެހޭތް ކަ

 2440އި ނުވަތަ ދޫކޮށްލައްވާ ބަެއްއ ލަތެއްގަ ރައްަވއި ދޫކޮށްލައްަވއިފި ހާޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާނުކުވެސް 

ޕްރީމް ކޯޓުން ަވިއގެން ފިޔަވަުޅއެޭޅ ގޮތަށް  ސުޖިނާޢީ ދަޢުވާކުަރއް އި ކޯުޓގެ އަިމއްަލ އިސްނެގުމަށްލަތްތަކުގަހާ

އަޅުަގނޑު ެއްއގޮތަކަްށވެްސ  . ެއއީވާފައި ނުަވތަ ބަޔާންކުރައްވާފަމިދެންނެވި ގަވާއިުދގައި އެބަ އޮތް ހާމަކުރައް

ކޯުޓގެ ތެރޭަގއި ހިނގާ ކަމަާކ،  ވާނަމަ ކަުމގައި ނޫން. ދިެވހިރާއްޖޭގައި ޖިނާޢީ ދަޢުވާެއްއ ކުރެވޭ ކަމެއް ޤަބޫލުކުރާ

ރުމަްތ ޓުގެ ޙުކަެމއްެގ ސަބަބުން ކޯ ކަމަކީ އެ ފިަޔވައި ކޯޓުން ބޭރުަގިއ ހިނގާ ކަެމއްހިނގާ  ކޯޓުގެ ތެޭރގައި 

 2445ދަ ނުވަތަ ގެއްލޭ ފަދަ ކަމަކަށް ވިޔަްސ އެފަދަ ދަޢުވާތަްއ ކުެރވެްނޖެހޭނީ ހަމަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ފަ ނިގުޅަިއގަެނވޭ

ނުޑ އެކަުމގައި ޖެނެރަލް މެދުވެރިކުރައްާވ  ދަންނަވާނީ  ނޑުވާހަަކ ހަމަ ދަންނަވައިލީ. އެހެންކަުމން، އަުޅގަ ވާތީ އަުޅގަ

ވެސް ފުލުހުންގެ  ލާޙެކޭ. ނަމަވެސް މި އިޞްލާޙުެގ އިތުރުންމި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު އިޞް

 ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިތުރު އިޞްލާޙުތަކެއް އެބަ ހުއްޓޭ. ޝުކުރިއްާޔ. ަވއްސަލާމްޢަލަިއކުމް. 
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 2450 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ނު އުތުރު ދާއިމާފަން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިހާރުއަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި  ެމންބަރު. 

 ދެވަަނ ފުރުޞަތު. .މީ އަށްއިމްތިޔާޒު ފަހު

 

 މީ ވާހަކަދެްއކެވުން:ހުފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްމތިޔާޒު ފަމާ

 2455ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވައިލީ

 ރުކޮެޅްއގެ ކުރީަގިއ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުްނ ވިދާޅުވި ަބއެއް ބަސްފުޅުަތކާމީގެ ކުަޑއި

ނޑުމެންވެސް ގު ނީޑގެ އެންމެ ފަސޭހަ  އެންމެންނަށް ިޅގެން. އާދެ! ައުޅގަ ނޑުމެްނ ސިކު ެވސް އެނގޭ، އަުޅގަ

ެގ ވެސް އެބަ އެނގޭ ރާއްޖޭ  އެނގުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެނަށް ހަރަކާތަކީ ކަމެްއގެ ކުޑަޮބޑުމިން ވަޒަންކޮށްލަން

ންކަން ކަ ލާެގ ރަޙްމަތްފުޅުން މިކަންތަްއތަކެއް ނޫން. މާތްރަސްކަނހުރި  ކުެރވެންޑިނައިމިީއ  ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީަގއި

 2460ރަންނަމާރީގެ  ،އިދިޔަ ޒަމާްނތަކެއް ނަމަހީ. މީގެކުީރގައި ހިނގަ ތިލަކުރެވިފަ ނަށްހަމައަށް ައޅުަގނޑުމެން ވަނީ  ވީިޑއޯއާ

ކަމެްއ ެއވެނި ެއވެނި  ،އަރަިއގެން މިެވނިނުަގއި ބުނެވިދާނެ ރަްނނަމާރި އަކު ެއ ޒަމާ ،ޒަމާންތަކަށް ީވ ނަމަހީ

އަދި އެކަމަްށ  ،ގައި ލާއިންސާނީ އަނިޔާކޮށް ކޮށްފިއޭ. މިހާރަކު އެ އޮުޅވަެއއް ނުލެވޭނެ. އެންމެންެގ ކުރިމަތީ

ެއއީ  ،އިންސާނާ އަށް އަނިޔާކޮށްަފއި ،އި ން. އަނިޔާކޮށްފައަޑުން ކުށްވެރިކުރަަގނޑު މާ ހަރުކުރުން އަޅުކުރާ ޑިނައި

ހުންނަށް ކަންތައްތައް ފުލު ވަރަށް ގިނައިން އެބަ ނުކުރާ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި ހެުދމަކީ އަދި މާ ނުބައިެވގެންވާ ކަމެއް. 

ނޑުމެކުރިމަތިވި   2465 ކަންކަމަށް  ވެސް ދިމާވެދާނެ ކަންކަން. އެ ންނަށް އެނޭގ ފުލުހުންނަށް ކަމަށް އެބަ ވިދާުޅވޭ. އަުޅގަ

މުގުރިބުރި  ،ލަތުން ުޔނީފޯމް ހޯދައިަގއި އެންމެްނެގ ކުރިމަތީގައި ަދއުއެއާެއކުސް އިންޞާފު ލިބެންޖެހޭނެ. ހަމަވެ

ނެތް މީހުންގެ ގަިއަގއި  ެއއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ނުހިންގާ އަތުަގއި ހަތިާޔރެއް ރާއްޖޭަގއި، އަސޭމިރުސް ހޯދައި  ،ހޯދައި

ފޮޓޯނެގިފަ. މި  ،މަރުެވގެންދާންދެން ތަޅަމުންދިޔަ މަންޒަރު އެހެރީ ވީޑިއޯކުެރވިފައި ތަޅައި، ތަޅަިއ، ތަޅަިއ، މަރައި،

ެއއާ ވާތީ.  ވާތީ. އިންސާނަކަށް ވާހަކަތަކަށް އިންކާުރކުރާތީެވ އަޅުަގނުޑ ވަރަްށ ދެރަވޭ. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތަކަށް

 2470ވެސް ިއޒްރޭލުގެ ޓީީވައކުން ދައްކައިފި ިއޒްރޭލުެގ  އްކާ ކަހަލަ ވާހަކަ އެބަ ދައްކާ. މިއަދުޚިލާފަށް އިޒްރޭލުން ދަ

ކޮންމެވެސް ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ަކކުލަށް އަނިޔާެއއް ލިބުނު ވާހަކަ. މިކަހަލަ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ރާއްޖޭެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަށް އިންޞާފު  ،ތަޅާ މަންޒަރޭ އި ކުށެްއ ނެތް ރައްޔިތުންގެ ގަިއގަ ިއ،ރައްޔިތުންގެ ގަިއގަ

ދުވަހަކު ެވސް އަދިވެސް މި ދައްކަނީ ފުލުހުންގެ ވާހަކަ. ދަންނަވަންތޯ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކަށް  ،ނުހޯދައިދީ

ގެ ނުދާނެ. މީހުންބިގެންވަހަކު ވެްސ އިތުބާުރ ލިނުދާނެ މިއަްށ އިންޞާފު ނުހޯދައިދޭހާ ހިނދަކު. ދުއިތުބާރު ލިބިގެން

 2475ކުރިމަތީަގިއ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ކަންތައް ހިނގައިިދޔައީ އެންމެްނގެ ލޯ މި .ކުރިމައްޗަށް ފެންނަން ހުރި ޙަޤީޤަތް
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އަދި އަމުދުން ސަރުކާރަްށ  ؛ހީވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން އަދި ސަރުކާރު

 އާމު ކަމަކަށް ވާނީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާްއޔަތުން ެއންމެ މުހިއްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެްނބަރުންގެ ހައިސި

އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ، މު ކަމަކީއް ކުރުން. އެކަމަށް އެންމެ މުހިއްމެދުގައި އިތުބާރު ހޯދުމަށް ޓަަކއި ކުެރވޭ ކަންަތއްތަ

އަދި ، ލާ ފަދައިންއްޔިތުން މި ގޮވައިގައި ފާހަަގކުރަްއާވފައިވާ ފަދައިން އަދި އަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރަ ކޯނީ ރިޕޯޓު

 2480މިކަމަށް އިންޞާފު ، ލާ ފަަދއިންބެހޭ ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ޮގވައި ވާމީ ހުރިހާ އިްނޞާނީ ޙައްޤުތަކާބައިނަލްއަޤް

 .އާ މެދުގައި އިތުބާެރއް ނުއުދޭނެސަސާދަންނަވަންތޯ މި މުއައް ؛ުދވަހަކު ،ދިނުން. އެހެންނޫނިއްޔާ ދުވަހަކު ވެސްހޯދައި

މެދު ދުވަހަކު ވެސް އިތުބާުރ  އިންޞާފާރާއްޖޭގެ ޢަދުލު ،މެދު  ޕްރީމް ކޯޓާސު ،ކުަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުންއަދި ހަމައެއާއެ 

ނޑިޔާުރން ތިއްބެވި އި ކޮރަޕްޓުފެއްދޭނެ ޢަލީ ޙަމީދާނުއު ނުޑ  ހާ ހިނދަކު. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް.އެ ބާވަުތގެ ފަ އަުޅގަ

ޢަލީ  އިކުީރގަ ގިނަ ދުވަސް ވެސް މަހަކަށް ވުރެ، އި އަޅުަގނޑު މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރީގަ .ވަރަށް ހިތާމަކުރަން

 2485ިޢއްޒަތްތެިރ  ،އަިދވެސް އެޖެންޑާ ައށް ނާންނާތީވެ ފަ.ތަނަށް ވާނީ އެޖެންޑާކުރުމަށް ދަްނނަވާ ޙަމީދުގެ މައްސަަލއެްއ މި

ނޑުމެން އެްނމެ ބޮޑަރައީސް އެ އެޖެންޑާކޮށްފައި  ށް ކަންބޮުޑވާން މި ުނވާތީެވ ައޅުަގނޑު ވަރަށް ހިާތމަކުރަން. އަުޅގަ

 ޖެހޭ. މި މުައއްަސސާ ނޫނިއްޔާ ނެްތ މިހާރު މި ވާހަކަ ދަްއކަން އެބަ މި ރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިްނޞާފާ މެދުގަ. ޖެހެނީ މި

ނޑުމެން މިތަނު ދެްއކިދާނެ ތަނެއްވާހަކަ  އަޅުަގނޑުމެންގެ ަމއްޗަްށ  ން ބޭރުވެ ވާހަަކއެއް ަދއްާކއިަރށްެވސް. އަުޅގަ

ނ ާޤނޫނުއަސާސީއާ ސާސީއާ ޚިލާފަށް؛ރީމް ކޯުޓން އެހެރަ ަގާވއިދުތައް ާޤނޫނުއަން ސުޕްކުރަދަޢުވާ ޑައެިޅގެްނ ކަ

 2490ދެވޭ ރާއްޭޖގެ ރަްއިޔތުންނަށް ޖިނާޢީ އަދަބު، ހެދުމުގެ ބާރުލަ އަށް ޤާނޫނުމް ކޯޓަށް އަމިއްޕްރީސު ،ޚިލާފަށް. ކާކަށްތޯ

ކުރާ މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް މިފަދަ ބާރުތައް ން އިންތިޚާބުރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތު ؟ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު ދިނީ ކާކުތޯ

 ޕްރީމް ކޯޓަށް މި . ާކކުތޯ ސުކުރުމުގެ ބާރެއް. ޖިނާޢީ ދަޢުވާދަބެއްވާއިަދކުންނެއް ުނދެވޭނެ ޖިނާޢީ އަލިބިދެނީ. ގަ

ައޅުަގނޑު ވާނީ  ން.އް ކުރިޕްރީމް ކޯޓުން މީގެ ކުީރގައި ދަޢުާވއެ ދެންނެވި ފަދަ ބާރެއް ދިނީ؟ އަޅުަގނުޑގެ މަްއޗަށް ސު

ޮކށްދީފައި ވާނީ. ރައްޔިތުްނެގ ކަން ސާބިތުނުބައިބައިކަން. ރޯނު ގެޕްރީމް ކޯޓުކޯޓުގައި ސާބިތުކޮށްީދފައި  ސު ޖިނާޢީ

 2495. ފާުޑކީމަ ދަޢުާވއުފުލީޕްރީމް ކޯޓާ ެމދުގައި ުޑގެ މަްއޗަށް ސުހަވާލާދީ ައޅުަގނ ކޮށްފައިވާ ަގވާއިދަކަށް ލްބާތި މަޖިލީހުން

އަލުން މިހާރު އެ ަގާވިއދުގެ ފަހުގައި  ،ފަހުގައި ކޯޓުގައި މިކަން ސާބިތުކޮށްދީފަ. ދެން އެއަށް އަޅުަގނޑު ވާނީ ޖިނާޢީ

 ،އެއްމެދު ވާހަކަ ޕްރީމް ކޯޓާވެހިރާއްޖޭގެ ފަރުދަކު ިވޔަސް ސު ދި ،ކޮންމެ މީހަކު .ލައިފިކާ ގަާވއިދެއް އެކުަލވައި އަނެއް

ން ކޮްށގެއަމިއްލަ އަށް ދަޢުވާ، ފޮނުވައިގެން ލަ އަށް ޗިޓު. އަމިއް ކުރެވޭ ގޮތަށްޢުވާދަދައްކައިިފއްާޔ މެދު ވާހަކަ ކޯޓާ

. މެ މިހެން ވާނެ ވެސް ޖަންގައްެޔއް ނޫންތޯ. މިކަން ؟ކޮން ހަމައެއްތޯ މިއީ. ެދވޭ ޮގތަށްދަބުއަމިއްލަ އަށް އަ

ނޑިޔާރު  2500ބޭ މީހުން. ކީއްވެތޯ ެއކަން ތި  ފައިއަރާިތއްބަަވނީ އެންމެހައި ރައްޔިތުްނގެ ލޯކުރިމައްޗަށް ފަޅާ  މި ކަުމގައިފަ

ބޮޑުވުްނ ކަން ވީމާ، އަޅުަގނޑު މިތަނަކު. އެހެން ވާހަކަ ދައްކާ މެންބަރަކު ނުހުންނަާވނެ މި މި އެކަމަކު ؟ ނުވާނީ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގޮތުން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފައިލީ.ކޮށްލުމުގެ ޅުފާ
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 ރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢު

 2505 އަދި މި .މު ޤާނޫނެއްފައިވާ ޤާނޫނަކީ ނިހާޔަތަށް މުހިއްޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ މިއަދު މި ހުށަހެޅި

 މު އިްޞލާޙެއް. އާދެ! ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙު މިމުހިއްވަރަށް ޤާނޫނަށް މިގެންނަ އިޞްލާޙަކީ ވެސް 

ނޑުމެންގެ މި މުއަޖެހެނީ އަޅުންނަންގެ ނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ސަ .ކުރުމަށް ޓަކައިވަުރގަދަ ްއސަސާ ގަ ރުކާރުްނ އަުޅގަ

ތައް ލުިއކޮށްދިނުމަށާިއ ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ަތކުލީފުގެްނދަނީ  ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަްށ މިޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙުތަްއ 

ދިނުމަށް ޓަކައި. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަކަމާއެކީަގއި އިންޞާފު ހޯދައިރުަމށާއި ރައްޔިތުންނަށް ހަމަޢަދުލުގެ ނިޒާމު ވަރުގަދަކު

 2510ނުތަކެްއ ޢިްއޒަތްތެރި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަރަށް ގިނަ ޤާނޫ މި ސަުރކާރުން މި ،މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

މެދަކު  ތުންނަށް ލިބޭނެކަމާދޭ. މީގެ ފޮނި މޭވާ ރައްޔި  ކުެރވެމުން އެބަ ޭރގައި އިޞްލާޙުގެ ތެމިވީ ކުޑަ ުދވަސްކޮޅު 

މީހުންނަށް  ދަނީ އެކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް އެދެމުންނުުކރަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޅުަގނޑުމެން ަޝއްެކއް

ެއީކގައި މުޖުތަމަޢުގައި އުެޅވޭނެ ގޮތެްއ  މިނިވަންކަމާ ،އިންޞާފު ލިބިިއ އެންމެ ުފރިހަމަ އަށް ޢަދުލުއުފާވެރިކަާމއެީކގަ

ކުރަންޖެހޭ ްއގޮތަށް ޤާޫނނުތަކަކީ އިޞްލާޙު ހާލަތާއި ަވގުތާ އެ އިޖެހެނީ ޒަމާނާ ކުރަން މިއް އިޞްލާޙު ޤާނޫނުތަ ވުން. މި

 2515ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް  ،ދޭންޖެހޭ ބާރުތައް ށްއެްއޗަކަށް ވާތީ. މިއަދު ފުލުހުންނަ

 ކަމަށްއައްސަާސ މު ކުރުމަށް އެންމެ ވަުރަގދަ އެއް ޤީޤުޙްރިހާ ކަމެއް ތައަީކ މިހު ޖެހެނީ އެ މުޢައްސަސާ ގެންނަން މި

ނުޑމެން ވިސްނަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު ޙަޤީޤަތަކީ ފުލުހުންނަށް ވެސް އެންމެ ފުރިހަމަކަމާ ވާތީ. އެހެންވީ  ާމ، އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ޤާނޫނުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ބަ  އެ  ،ކުރެވި އްޓަންއެީކގައި މި މުައއްސަާސގެ ަކންތައްތައް ކުެރވޭނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނު .ބޭފުޅުންނަށް އެ ބާރުތަްއ ދީގެން ހުރި މައްސަަލތައް  ގައިއަުޅގަ

 2520މި އިޞްލާޙުތަކަީކ  ،ކުރަމުންދާއިރު މިއަުދ މި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް ޤަބޫލުކުރޭއިޞްލާޙު

ނޑު ދެޭކގޮުތގައި އެންމެ މުހިއްމު ެއއް އެގޮތުން އަޅު ހަަމ ކެއް ކަމަށް. އާދެ! ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ އިޞްލާޙުތަ ގަ

ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ބޭފުޅުން ދިވެހި ކުުރމަށް ޓަކައި އެފުލުހުންގެ މުއައްަސސާ ވަުރގަދަ ކަމުަގިއވާމުޢައްސަސާ

 ،ކޮށްއިޙްތިރާމުބޭފުޅުންނަށް  އެމަށް ޓަކައި ޓަކައި އެ ކޮށްދޭ މަތިވެރި ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނކީ ވެސް އަދި ސިޔާސީ ާޕޓީތަކަކީ ވެސް ައޅުަގނޑުެމން އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް 

 2525 ،ކުރާ ބަަޔކަށް ވެގެްނ ނޫނީ މިއަދު އަދި ކިތަންެމ ޤާނޫނުތަކެއް ހެދިޔަސް ތިރާމުނަށާއި ޕޮލިހުންނަށް އިޙްސިފައިން

ނޑުމެގަޅު ނަތީޖާ ނިކުމެގެންނއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އޭގެ ރަ ،ޙުތަކެއް ހުށަހެޅިޔަސް އިޞްލާ ން ނުދާނެ. އަޅުގަ

 ހުރި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި  މައްސަލަަތއް އެބަ ؛ ނުދާނެ. ރަނގަޅުއްލުެވގެންފާޑުކިޔުމަކުން ހުރިހާ ކަމެއް ޙަ ހަމައެކަނި

ނޑުމެްނގެ ސި .ވެސް . ލީޑަރުންނާއި ހުރި ެވސް މައްސަލަަތއް އެބަ ާޔސީ ޕާޓީަތކުަގއިއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ންތައްަތއް ބޭފުޅުން އެ ކަ ހުރި. އެ  ވެްސ މައްސަލަތައް އެބަ މެދުގައިޫނން ބޭފުޅުންގެ  އަދި އެ ކްިޓވިސްޓުންނާއެ
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 2530ނޑުމެންނަށް ވޭތުވެިދޔަ ދޭތެރޭގަިއ އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގޮތަކަށޭ އަޅުަގނޑު ނުދަންނަވާނަން. ައޅުގަ ކުރަނީކީ ފުލުހުންނާ

އިހާނެތިކޮށް ކަންތައްތައް ކުރަްއވާފަިއ  އިދޭތެރޭގަ ފުލުހުންނާހުރި.  ފެނިފައި އެބަމާޒީން ވަރަށް ބައިވަރު ކަންަތއްތައް 

 ދޭތެޭރގައި ޢާއިލާއާ ބޭފުޅުންގެ އަނބިދަރީންނާއި  ހުރި. އަދި ހަމަ ފުލުހުންގެ މުައއްސަާސގައި މަަސއްކަްތކުރަްއވާ އެބަ

ނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރާނެ ކަންތައްތަކެއް  މި .ހުރި ންތައް ކުރަްއވާފައި އެބަސް އިހާނެތިކޮށް ކަވެ ކަންތައްތަކަކީ އަުޅގަ

ފައިންނަށާިއ އި ސިކުރުމަށް ޓަކަންވަނީ މިކަންތައްތައް ފުރިހަމަނޫން. އެހެންވީމާ، މިއަުދެގ ސަރުކާރުން ބޭނު

 2535އެީކ  ށް ޓަކައި ޤާނޫނުގެ އެންމެ ފުންމިނުން އެންމެ ފުރިހަމަކަމާފުރިހަމަ ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަ ފުލުހުންނަށް

ނޑުމެން އެ މުއައްަސސާ ވަުރގަދަކުރުމަްށ ބޭފުޅުންނަށް އެ ބާރުތައް ދިނުން. ހަމައެހެންމެ، އަޅުގަ އިޞްލާޙުކޮށް އެ

. އެ ކޮމިޝަނަކީ މިނިވަން ޮއވޭ ގްރިޓީ ކޮމިޝަެނއް އެބަޑް ބެލެންްސކުރުމަށް ޓަކައި ޕޮލިސް އިްނޓެޓަކައި ޗެކް އެން

ބޭފުޅުން ކުރާ ަކންތައްތައް އެންމެ ކައިރިްނ  ފުރިހަމަކަމާެއީކގައި އެއިން  އެ ުމއަްއސަސާމުއައްސަާސއެއް. 

ނ ،ފާރަވެރިވެ ުޑމެންގެ މި މުއަްއސަސާ ވަުރގަދަކުރުމަށް ޓަަކއި ޕޮލިްސ ބަލަމުންދާނެ. ެއހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅުން. ީކ ބޭފުޅުންނަ ކުރެވިަފއިވާޢައްޔަންގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް އިންޓެ  2540ވެސް އަުޅގަ

ނަޑށް އެނގޭ މިއަދު އިރާދަފުޅާއަޅުަގނަޑކީ އެ  ގްރިީޓ އެީކގައި ޕޮލިސް އިންޓެ  ކޮމިޓީަގއި ިއންނަ މީހަކަށް ވާތީ އަޅުގަ

މިހާރު މި ޤައުމަށް ދިމާވެފަިއވާ ގިނަ މަްއސަލަތަްއ  ނެރެ، ކޮމިޝަނަށް އަންނަ ބޭފުޅުން ވަރަށް ފުރިހަމަ ނަތީޖާއެއް

ޚާއްަޞޮކށް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ައށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަަތއް ޙައްލުކޮށްދިނުމުގައި ވަރަށް  ،ޙައްލުކޮށްދިނުމުގައި 

ބިލެްއ  ފުރިހަމަ ނަތީޖާއެއް ނެރޭނެކަން. އާދެ! މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރުްނ މިފަދަ އެތައް

ނޑުމެން އުފާކުރަނީ މި ސަރުާކރުގެ މި ުކޑަ ދުަވސްކޮޅު އިޞްލާޙުެވގެން  2545ފަދަ ބިލުތަެކްއ ތެރޭގައި މި ގެދާއިރު އަުޅގަ

މަސަލަސްކަން އަދި ފުރިހަމަ ސުލްޙަ އިޤްތިޞާދީ ތަނަވަސްކަމާ ަރއްޔިުތންނަށް ހަމަހިމޭންކަމާއި ،ޮގސްއިޞްލާޙުެވގެން

ނޑު ޝައްެކއް މެދު ލިބިގެންދާނެކަމާ  ނުކުރަން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުގަ

 

 ނިންމުން 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތީ. ދެްނ  ހިސާބުން މިއަދަށް ެގންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހިސާބަށް އާދެވިަފއި މި މެންބަރު. މިޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ، 

 ގަިއ. 2311ވާ އަންގާރަ ދުވަުހގެ ހެނދުނު  2112ސްޓް އޯގަ 12މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންާނނީ 

 

 2555 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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