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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި 12ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .1023/2/7/މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ަނންބަރަކީ އޖ -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4

 

 ެކވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެއް ރި

ަގއި 2113މާރޗް  18ންގާ އެންުގން. ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަުލވުްނތައް. ރިޔާސަތުން އަ -4އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -4.1

ވީ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު  2113މާރޗް  18ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަާކއި އެ ކޮިމޓީތަކުަގއި ހޭދަވި ވަގުތުަތއް ިއޢުލާންކުރުން. 

 2މިޮގތުން އެ ދުވަހު ޖުމްލަ ކޮމިޓީ ެއއްގެ ބައްދަލުވުން ބޭްއވިފަިއވޭ.  4އާ ދެމެދު 3:11އިން މެންދުރުފަހު  9:41

 މިނެޓު ކޮމިީޓެގ ބައްދަލުވުންތަުކގައި މެންބަުރން ހޭދަކުރައްވާފަިއވޭ.  15ގަިޑއިރާއި 

ަގއި މާިލއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ސަބް ކޮމިޓީ. 9:31މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.2

ގައި ަގާވއިދު ކޮމިޓީ. 12:11ތަކުގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އާއި އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ. ގައި މިނިވަން މުއައްަސސ11:15ާ

ނޑު މިހާރު މި 12:31 ގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ހޮއްެވވި ކޮިމޓީ. އަުޅގަ



2 

 

ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އަލިފުށީ  ދަންނަވާލަނީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަދަލުތައް. ަޤއުމީ ސަލާމަތު

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒުގެ ބަދަލުގަިއ، އެ ކޮމިޓީ އަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ަރއްޔިތުްނެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހަމަޖެއްސެވުމަށް ޑީ.އާރު.ޕީގެ ޕާަލމެންޓަރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއި ވާތީ، 

 ގެ )ނ( ަގިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް ިއޢުލާންކުރަން. 2ވަަނ މާއްދާގެ  29މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 

 . ސުވާލު 5

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު 7

 ގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއ8ް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަގއި މިއަދު މަސައްކަެތއް ނެތް. 8އަދި  7، 6 ،5ނަންބަރު  އާދެ! އެޖެންޑާ

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ިތދާއީ ބަހުސް. ސަރުކާުރގެ ަފރާތުން ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިބް -9ނަންބަރު  އެޖެންޑާ

މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާޫނނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ 

 31ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަަހރުގެ  2112ވަނަ ދުަވހު ބޭއްވުނު  2112ޑިސެމްބަރު  11ކިޔުން އިްއވާފައި ވާނީ 

ސާަގއި. މި ބިުލ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ނައިފަރު ާދއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ވަނަ ޖަލް

 މުޙައްމަދު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

 `. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( `.

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު
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 އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ައއްސަާސތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ވަީނ މި ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްއޔެަގއި މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓއަކުްނ ވަނީ، މިިނވަން މު

ނޑުމެން ބޭނުްނވޭ މިއަުދ  ތަނުގައި ހިނަގއިދިަޔ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަަލއަކާ ގުޅޭ ގޮުތން ނިންމުމެއް ނިންމާފަ. އަޅުގަ

 މަޖިލިސް ކުރިއަށް ދިއުުމގެ ކުރީަގއި އެ ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޭޑޓަކީ ކޮބައިޯތ ބަލައިލަން. ހަމައެާއއެީކަގއި 

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ރޭގަިއ ޤައުމީ ހަރަކާތް ކިޔާ ބަޔަކު ތަނަކަށް އެއްެވ، މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި މަޖިލީހުން 

ނޑު މި ފާހަގަކޮށްލަނީ.  ނެރޭނެ ކަމަށް ގޮަވއިލާފައިވާީތވެ، އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ނިޒާީމ މައްސަލަ އެްއގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަ

ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ފެންނާތީއާ އެީކގަ. މި މަޖިލީހުން އެބަ ޖެހޭ އެކަމަށް ގޮތެްއ އެއީ އެކަން ކުެރވިގެްނވާނެ 

ނިންމާފައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޖަވާބުދާރީވާނެ ގޮތަކަށް، އަދި މެންބަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކަންކަްނ 

ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ނިޒާމީ  ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް، އުސޫލެްއގެ މަތިން އަޅުަގނޑުމެންަނށް ޖަވާބު އެބަ

 މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަމަކަށް ތި ހުށަހެޅުއްވި ދެ މައްސަލަ ވެސް 

ޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ނިންމާ މައްސަލަތައް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ފޮނުވުމަްށ އަޅުަގނޑު ބަަލއެއްުނގަންނަން. މަ

ނުޑމެން ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮތުެގ  ނަޑއެޅިފަިއވާ ުއސޫލުން އެ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ރިޔާސަތަށް މައްސަލަ ފޮނުވީމާ، އަުޅގަ ކަ

ލީހުގެ ިއމްތިޔާޒާ ުގޅޭ މައްސަަލއަކަށް މަތިން މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދާނަން. ފަހުން ތި ނެންގެވި މައްސަލަ އަކީ މަޖި

ވާތީ، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގަިއ ބަޔާންކުރެވިފަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން އިމްތިޔާޒުގެ މައްަސލަ ހުށަހަޅުއްވައި ކުިރއަށް 

ނޑު މިހާރު ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ނޑު ދަންނަވަން. އާދެ! އަުޅގަ ގެންދެވުމަށް އަުޅގަ

 ޙައްމަދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މު

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:
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ނޑު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ހުށަހަޅާ ބިލަކީ، ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުަގއި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަްނ  `. އާދެ! އަުޅގަ

 ..ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު. އާދެ! މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހުގެ، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގަިއވާ ގޮތަށް އެދިަވޑަިއގަންަނވާ. އޭރުން އަޅުަގނޑު އަރުާވނަން.

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ބަދަލުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ެއކަަށއަޅައި...

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ޖާބިރު.هللا އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ، ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ސަލަ ެދއްވަނީ. ވަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސޭ، ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލަ އެޭކ އެހެްނ ކީމަ ތި ބޭފުާޅ ނިޒާމާ ބެޭހ މައް

ނުޑ މި ަނގާ މައްސަަލ ައކީ، ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އަކީ މަަދނީ އިއްތިހާދު ކިޔާ ަބޔަކު،  ރަނގަޅު. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ނަގާއިރު ލަފުަގއި ހިފައިގެން ނެރޭނަމޭ ބުނީމާ، ރިޔާސަތުން ކޮންކަެމއްޯތ 

ގެ އިދާރާ އިން ކޮންކަމެއްތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރެއްވީ. ެއީއ އެއް ކަންތައް. ސުޕްރީމް މި ކަމަށް ކުރީ. މަޖިލީހު

ނޑުމެންނަކީ ރަްއޔިތުންެގ  ކޯޓުން ލިސްޓެއް ގެންނަންވީޫނންތޯއޭ މިތާގައި ވޯުޓއެޅެނީ ޮކންކަންތައްތަެކއްތޯ ބަލަން. އަޅުގަ

ހުގެ މުޅި ނިޒާމަށް ސުޕްރީމުްނ ކޯޓުން އަަރއިގަތީމަ ވެްސ މަޖިލިސް. ރައްޔިތުން ހޮވާފަިއ އޮތް މަޖިލިސް. މި މަޖިލީ

ރިޔާސަތުން ފިޔަވަެޅއް ނާޅާ. އަދި ހަމައެއާެއކު ބަޔަކު މީުހން އައިސް ައޅުަގނޑުމެން ލަފުގައި ހިފަިއގެން ނެރޭނަމޭ 

މަޖިލީހެއް ތި ގޮތަށް ބުނީމަ އެއާމެދު ވެސް ފިޔަވަެޅއް ނާޅާ ދެން ކޮން މަޖިލީހެއްތޯ ތި ކުރިއަށް ގެންދަނީ. އެްއވެސް 

 ކުރިއަކަށް ުނގެންދެވޭނެ މި ތަނަކު. މިއީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަތައް. 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



5 

 

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި މައްސަލަިއަގއި ައޅުަގނުޑ ޖަވާބުދާރީެވއްޖައިން. ޮތއްޫޑ 

 ބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް. ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން: ތޮއްޑޫ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް އަުޅަގނޑު މި ނެގީ ިއއްެޔގައި ިމނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ 

ޓީގެ މުޤައްރިރު ވިދާޅުވާ ގޮތުން، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވެސް އެގޮތަށް ވިދާުޅިވ ކޮމިޓީ ބޭއްިވގެންދިޔައީ އެ ޮކމި

ނޑުގެ އަޚް ރިޔާޟު ރަޝީދު ވެސް ެއ ކޮމިޓީގައި ހެކިބަސްދީަފިއ ވަނީ. ދެން އެ ކޮމިޓީން  ކަމަށް، އަުޅގަ

ތާކުން ދާނޭ. ެއއަށްވުެރ ނިންމިނިންމުން ތިހާ ލުއި ގޮތަކަށް، އަދި ރިޔާސަތާ ހަަމއަށް ެވސް ނާދެއޭ. ދެން ެއ ދާ

ސީރިއަސް މައްސަލަ އެްއެގ ގޮތުަގއި ިއއްެޔަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެކަމާ އިހުތިޖާޖުކުރީ. އެހެންވީމާ، ެއކަން އޮްތ 

ނޑުންނާރަިއ، މަިޖލީހަކަށް ވެސް ގުޑުެމއް ނާާރނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ެއަކން މިހާރު މަޖިލީހަށް، މިހާރު  ހާލަތަށް ގު

ތުން، ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ވީ ނަޝީދު ހޭލާއިރަކަށް ދާން، އެ ގޭ ދޮށަށް ދާންތޯ. އެހެނެއްނުވާނެ. ތި ވިދާޅުވާ ގޮ

އެއަްށވުރެ ސީރިއަްސކަމެއް މަޖިލީހުގައި އިްއޔެ ދިމާވީ. އެެހންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އެްއކޮްށ 

ނިންމުން، ދެން މީގެ ހަފްތާ އެއް ފަހުން ތި ބޭފުޅާ ވިދާޅުވެދާނެ  މަޝްވަރާކޮްށގެން އިްއޔެ ކޮމިޓީ ބޭއްވީ. އެ ކޮމިީޓގެ

އޭގެ އިމްލާ ކުށް ގޯހޭ ވަޙީދު ހައްދަވާ ގޮތަށް. އެހެން ކަމަުކނުދާނެ. އެހެންވީމާ، ެއކަން ެއ އޮންނަ ޕްރޮސެސްައކުން، 

ޓުކޮށްފައި ވޯޓަށް ދުވަސް ވަންދެން ރޮޓޭ 3އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައްސަލަ އެއް ނެތް މެންބަރުންނަށް ދޭ ގޮތަށް 

ނޑުމެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާމު އެ ޯވޓު ކާމިޔާބުކުރާނަން. އެހެންނަމަވެސް ޑިއު ޕްރޮެސްސ  އެއްެސވިަޔސް. އަުޅގަ

ނޑުގެ ެދވަނަ  ނުހިނގައި، މަޖިލީހުގެ މި ްޕރޮސެސް ހިނގީމަ ކަމަކުނުާދނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން އަދި އަުޅގަ

ވަނަ މައްސަލަ ައކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުން އެ ފާހަގަކުރަމުންދާ ނިޒާމީ މައްސަލަ އެބަ އޮތް. ދެ

ކަންތައްތަކަކީ މަޖިލީހުގެ ަވކި މެންބަރަކު އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. މިހާރު އޮތް އިމްތިޔާޒުގެ 

ނޑުމެްނ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އިސްވެ މަޖިލިސް ދިފާޢުކު ރެވެންޖެހޭނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ޝާިހދާ ކާރުކޮޅާއި މުސާރަ ގިނަިއން ނަންގަވާނެ ކަމެއް ނެްތ. هللا އާދަިއގެ މެންބަރުންނަށްވުރެ ތި ބޭފުޅާ އާއި ޢަބްދު

ނޑުމެްނ ވަރަށް ދަތިކޮށް ތިކަން ތި އުުޅއްވަނީ އިނގޭތޯ. ތި ބޭފުޅުންނަށް އެކްސްޓްރާ އިމްިތޔާޒުދީފަިއ މި ތިބެނީ އަޅު ގަ

ނޑުމެން އަނެއްެހން ހާހެއްނުވޭ. މި ތަނަށް އަނެއްހެން ވަންނަ މީހަކަށް  އެންމެންގެ ޕްރޮޓަްކޝަނަށް. ދެން އަުޅގަ

ނުޑމެން ކަންބޮޑެއް ނުވޭ. އެީއ  ވެއްެޖއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ވެސް ހަމަ ކުރިމަތިލެވޭނެ އިނގޭތޯ. އެކަމަކާ އަުޅގަ
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ނޑުމެންނާ ޝައިޚް ޢިމްރާނުގެ ރޭގެ ވާަހކަތަކު ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ަޝއިޚް ޢިމްރާން މިހާރު ހުރީ އަޅުގަ ން އަުޅގަ

 އެްއކޮށްކަން.

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ! ތި ނެންގެވި މައްސަލަ އަކީ ނިޒާމީ މައްސަލަ އެްއ ކަމަށް ބަލައެއްނުގަންނަން. 

ލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއާވ ގޮުތގެ މަތިން ރިޔާސަާތ ިހސާބަށް ައއިމަ ރިޔާސަތަށް ކޮމިޓީތަކުން ނިންމާ މައްސަަލތައް މަޖި

ނަޑކަށް ގަދަކަމަކުން ަވިކ ަވގުތަކަށް އޭތި ުނގެނެވޭެނ. އެހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި  އެކަމަށް ފިަޔވަުޅއެޅޭނީ. އަުޅގަ

ނޑު މެންބަރަށް އެކަން އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ. ދެން ނެންެގވި ަމއްސަލަިއގަިއ، އިމް ތިޔާޒާ ބެޭހ މައްސަލަިއގައި އަުޅގަ

އިމްތިޔާުޒގެ ޤާނޫުނގަިއ ާވ ޮގތުގެ މަތިން ފިަޔވަުޅއަޅާނެ ާވހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ! ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ިމ 

 އަރުވަނީ ނައިފަރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވާހަކަުފޅުދެއްެކވުމަށް.

 

 ދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަ

`. ޝުކުިރއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެޤ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ބިލަކީ ޖިނާޢީ 

ނޑު ހުށަހަޅާ ަސބަބު މި ދަންނަވާލަނީ...  މައްސަލަތަކުަގއި ޤާނޫނީ އެހީެތރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު. މި ބިލު އަޅުގަ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ގެ މި ޖަލްސާއާ ގުޅުންހުރި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު މި ނަގަނީ ވަރަށް ބޮޑު ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް މިއަދު

ނޑު މި ނަގަނީ. ައޅުަގނުޑގެ ނިޒާމީ މައްސަލަ އަކީ މި  މިއަދުގެ މި ޖަލްސާއާ ގުޅޭ ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި ިތއްބާ ނެރޭނެ ކަމަްށ ބަޔަކު ވިދާުޅވަމުންދާއިރު ރިޔާސަތުން ެއ އިންތިޒާުމ 

ކަްށ ހަމަޖައްސަވައިެދްއވާފައި އެބަ އޮތްޯތ؟ ސަބަބަކީ ރަީއސް، މި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ުނވަަތ އެްއވެސް ވަރަ

ރިޔާސަތުަގއި އިންނަވާ ބޭފުަޅކު އެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްަސއިނުދީ ހަމަގައިމު ވެސް މިތާކު މިހާތަނަކަށް އެއްވެްސ 
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ފަ އެއް ނެތް. އެހެްނވީމާ، މި ކަމުގައި އެ ބޭފުޅުން ެއ ވަރަކަށް މެންބަރެއްގެ ގަޔަށް އަތްލައި ެއކަހަލަ ކަމެއް ކުެރވި

އެދިލަްއވާ ގޮތަށް މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނެރުމުގެ އިންތިޒާމު މަނިކުފާނު ހަމަޖައްސަވައިެދއްވާަފއި އެބަ އޮތްޯތ؟ 

 ޝުކުރިއްާޔ.   

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަސތުން ޢަމަލުކުރަމުންދާނީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިާދއި ޤާނޫނާިއ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ ނޫން. މަޖިލީހުގެ ރިޔާ

ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެްއގޮްތވާ ޮގތުގެ މަތިން. ނިޒާމާ ބެހޭ މަްއސަލަ އެއް ކަމަށް ބަލަެއއްނުަގންނަން. ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާުޟ ރަޝީދު، ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ ަމއްސަލަ ެއއް މި ެނގީ މި ގަާވއިުދގެ  ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުންނާ،  51ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ހާ ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން. މި ހުރި 268ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީެގ  145އަދި ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

މާއްދާތަކަށް ބަލާއިުރގައި ިއްއޔެަގއި މިނިވަން ުމއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ހިންގި ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން މި މަޖިލީހުެގ 

ރިޔާސަތާ ުސވާލުކުރީމަ އޭެގ ޖަވާބުދެއްަވއިފި. އެހެންނަމަެވސް ިއއްޔެ އެ ކޮމިޓީން ބޭްއވި ބައްދަުލވުމަކީ މި ަގވާއިދާ 

ވަނަ މާއްދާގެ ރޫހާ ވެސް ިޚލާފު ބައްދަލުވުމެއް. އަދި ެއ  145ވުެމއް. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޚިލާފަށް ބޭއްވި ބައްދަލު

ވަނަ މާްއދާއާ ޚިލާފު ބައްދަލުވުމަކަށް. އެހެންވީމާ، އެ ބައްދަުލވުމުން  268ބައްދަލުވުން ެވގެންދާނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވާލުއުފެދުމުެގ ޖާގަ ެއބަ އޮތް. އަދި ިޢއްޒަތްތެިރ ނިންމި އެއްެވސް ބައްދަުލވުމެއްގެ ަޞއްޙަކަމާ ދޭތެޭރގަިއ ސު

ނޑުދޮށުަގއި ަދއްކަމުން  މެންބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާުޅކުރަްއވައިފި، ދެންމެގައި މި މަޖިލީހާ ބެހޭ ގޮތުން ބަޔަކު ހެދިގޮ

ބަރުން ތަކެއްަޗްށ ގެންދާ ވާހަކަ އަށް. މި މަޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ޤާނޫނުތައް ހެދީމަ، މި މަޖިލީހުގެ މެން

ގެއްލުންދިނީމަ، އެ ވާހަކަ ަރްއޔިތުން ނުކުމެ ދެްއކީމަ، ެއއްަކލަ ވާހަކަދަްއކާ މީހުންނެއް ޫނން ކުށްވެިރވާނީކީ. އެީއ މި 

 މަޖިލިސް އިތުރަށް ޖަވާބުދާރީާވންޖެހޭ ކަމެއް. މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ ކަމެއް.

 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަމަކަށް ބަލައެއްނުގަންނަން. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޖާބިރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ. هللا ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރަީއސް. ކޮންމެ ކަމެއް ތި ވިާދޅުވަނީ ރިާޔސަަތކުން ކުރާނެ ކަމެއް ނެތޭ. ޤާޫނނެއް މިހާރު އުފެދިފައި އެބަ  ޢިއްޒަތްތެރި

އޮތް ނޫންތޯ އިމްތިޔާުޒގެ ކަްނތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން. އެ ޤާޫނނުގައި ބުނާ ފިަޔވަޅުައޅައިފިްނ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ ދެން 

ޚިލާފަށް ކަމަށް މިހާރު ބޭފުޅަކު ވާހަކަދައްކަަވން މަނިކުފާނު ފުރުޞަތު އެބަ  އިްއޔެަގއި ކޮމިޓީ ބޭއްވީ ޤާޫނނުއަސާސީއާ

 ދެއްވާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ަމޖިލީހުގައި ނިޒާމާ ބެހޭ މައްަސލަތަކުގެ ދަށުން ެއއް ބޭފުޅަކު 

ނޑު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް ަރއްދުދެ ްއވައި އެހެން ހެދުމަކަށް ފުރުޞަތެއް ނެތް. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައަކަށް އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ރޫލިންދީފައި އޮންނާނީ ތި ނަންގަވާ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަތަކުގަ. ނިޒާާމ  ފުރުޞަތެއް ނާރުވާނަން. އަުޅގަ

 . ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ޮތއްޑޫ ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް މި ނެީގ މަނިކުފާނަށް ޖަލްސާ ކުރިއަްށ ގެންދިއުުމގަިއ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަކަ އަކީ ިއްއޔެަގއި އަުޅގަ ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި މިހާރު އޮންނާނީ އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން. ައޅުގަ

ޕްރޮސީޑެންޓެއް ާޤއިމުކޮށްފަިއ، ެއއްވެްސ ސިޔާސީ ޕާީޓއަކުން އެަބެއއްގެ އަޣްލަބިްއޔަތު ނޯންނަ ކޮމީޓީތަްއ 

 ނުހުއްޓުވަން. އެހެންނަމަވެސް އިްއޔެަގއި މަނިކުފާނުގެ ވަރަްށ ގާތް އެުކވެރި، ވިލުފުށީ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ރިޔާޟް ރަޝީދު ވަދެ، މިިނވަން މުައއްސަސާތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީ ވަނީ ވަރަށް ޮބޑަށް ހުއްޓުވަން މަަސއްކަތްކޮށްފަ. 

އެހެންވީމާ، އެއަށްފަހު އެ ިރޕޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ަމނިކުފާނު ވީނުވީ ެއއް ނޭނޭގ ގޮތަށް ތި ވާހަކަދަްއކަނީ. 

ނޑުމެން ވެސް ވީ ނޑުމެން ތިބޭނީ. އެހެންވެ، ިތގޮތަށް ވަންޏާ ައޅުގަ ުނވީ އެއް ނޭނގި ތިބޭ މަޑިތަެކްއހެން އަޅުގަ
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ނޑުމެްނ  ނޑުމެްނނާ އެްއކޮށް ރަނަގޅަށް ގެންަދން ތިބިއްޔާ އަުޅގަ އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ތި ބޭފުޅުން ވެސް އަުޅގަ

ންޏާ ކަމަކުނުދާނެ. މިތިބީ ރަނގަޅަށް. އެހެންނަމަވެސް ތި ބޭފުޅުން ކަންކަްނ ފޮރުވަިއގެން، އެހެން ފަހަތަށްޖައްސަ

މަނިކުފާނު ތިއީ ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް ނޫންކަމަށް ވިާދުޅވެ ތި ެއއްލައިލަނީ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ. ސުޕްރީމް 

 ކޯޓުން މިތާ މައްޗަށް ކޮށްފައި އޮތް ޣައިރު ޤާނޫނީ ޙުކުމަކާ، އަދި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ވާނީ ިނޒާމީ ނުކުތާ އަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިތުރަްށ  ވާހަކަނުދަްއކަަވއި، ތި މަްއސަލައިަގއި އަުޅގަ

ޖަވާބުދާރީވެފަ. އަޅުަގނުޑ މި ދެންނެވީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިާދ އެްއގޮތަށް ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިުރ އެ ހުށަހަޅުްއވަންޖެހޭ ރިޕޯޓު 

އިގެ ދަށުން ހުރިހާ ވާހަކަ ެއއް ދައްަކވާނެ ކަެމއް ނެތް. ހުށަހެޅީމަ ކުރިއަށް ގެންދާނަމޭ. އެހެންވީމާ، ނިޒާމީ މަްއސަލަ 

އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ނައިަފރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދަށް އަޅުަގނޑު ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މި ބިލު އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަންއުޅޭތާ ވަރަށް ގިނަ ދުަވސް ެވއްޖެ. `. ޝު

ނިޒާމީ މައްސަލަތަކާ ހެދި ބިލު ހުށަނޭޅިގެން މި ކުރިއަށްދަނީ. އެހެންނަމަވެސް އިރާދަކުރެްއވީތީ މިއަދު އެ ފުރުޞަތު 

ނޑު  ސަުރކާުރގެ ފަރާތުން މި ހުށަހަޅާ ބިލަކީ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގަިއ ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. އާދެ! އަުޅގަ

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު. މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ މަގްސަަދކީ ޖިނާޢީ މައްސަލަައކާ ުގޅިގެން ބޭުރ 

އްެކއް ހޯދުމާ ގުޅޭ ޤައުމެްއގައި ހިނގާ ޝަރީޢަަތކަށް ނުވަތަ ތަޙުޤީަޤކަށް ޭބނުންވާ ހެކި ުނވަތަ އެނޫްނެވސް ހެ

ގޮތުންނާއި ރާއްޖެަގިއވާ ކުށްޮކށްގެން ހޯދައިފައިވާ މުދާ ހިފެހެއްޓުމާ، އެފަދަ މުދަލުން މުޢާމަލާތުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް 

ނެރޭ އަމުރުތައް ތަންފީޛުކުރުާމ، ނެރޭ އަމުރުތައް ތަންފީުޛުކރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭރު ަޤއުމުތަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ 

އިންތިޒާމުަތއް ހަމަޖައްސައިދިނުން. އަދި ޖިނާޢީ މައްސަލައަކާ ގުިޅގެން ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހިނގާ ޝަރީޢަތެއްަގިއ ގުޅޭ 

ހެކި ދިނުމަށް، ނުވަތަ ތަޙުޤީޤެއްަގއި އެހީތެރިވެދިނުމަށް ޓަަކއި ރާއްޖެަގއިވާ މީހަކު އެ ޤައުމަށް ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމު 

އުމަކުން ހުށަހަޅައި ހުށަެހޅުންތަކާ ުގޅޭ ނިޒާމުތަްއ ހަމަޖައްސައިދިނުން. އާދެ! ިމ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ެއ ޤަ

ބާބުގެ މަްއޗަށް މި ބިލު ބިނާވެފައި ވަނީ. ައޅުަގނޑު  11މާއްާދގެ މަްއޗަްށ އެކުެލވިގެްނވާ ބިލެްއ.  55ބިލަކީ 

ބެއްލެވުމަށް ފަހުގައި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ތި  އުއްމީދުކުރަނީ މި ބިުލގެ ާމްއދާތައް ރަނގަޅަްށ ތި ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން

ބޭފުޅުން އިޞްލާޙެއް އޮތް ކަމުގައި ވާނަމަ، ވާަހކަފުޅުެގ ތެރެއިން އިޞްލާޙެއް ގެްނނަވަިއ، މި ބިލު ސިޔާސީ 

 .އެްއޗަކަށް ނުހައްަދވަިއ، ބިލުެގ މައްސަލަ ވީހާވެސް ައވަހަކަްށ ނިންމަވައިދެްއވުން. ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފަށަން.  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ އަޅުގަ

ނޑު ފުރަަތމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. އަުޅގަ

 ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް.ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިއް 

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ހިތަށްއަރާ މިއީ ކޮންކަހަލަ މުހިއްމުކަން ހުރި ބިލެއް ބާއޭ މި  `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑިަވޅުަގއި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. މިކަން މި އުޅެނީ ނުވެ ގެން މި ޤައުުމގަ. އެހެންީވމާ، މިކަހަލަ ބިލެއް ހުށަހެޅި ދަ

ނުޑ ނައިފަރު ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އުސްތާުޒ އަޙްމަދަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ  ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެ އުޅެނީ  ަގއިހެން. އަޅުަގނޑުމެން 1971ޝުކުރުއަދާކުރަން. އެހެންނަަމވެސް އެ ބޭފުޅުން އަުޅގަ

ަގއި މި އުޅެނީ މި ަމޖިލީހަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންަތއްތަކެްއ ދިމާެވގެން. އެހެްނީވމާ، ޙަޤީޤަތުގަިއ މަޖިލީހުގެ 2113

ނޑުމެން މިއަދު މި ޖަލްސާ ކުރިއަްށގެންދަން މި ޖާގަދެނީ ޖަލްސާތައް ހުއްޓިފަިއ އޮތުމުން  ރިޔާސަތުން އަުޅގަ

މަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ. އެހެންނަމަވެސް ޖަލްސާ ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ފައިދާނުވާނެ ކަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޢުތިރާޟުަތކާއި ޝަުކވާ ނެތި ކަމަށް ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރައްަވިއެގންނުވާނެ. މިއަދު ޢާއްމުކޮށް 

ޖަހަންާވއިރަށް ތި  1އިާލއިރު. ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެންަބރުންނަށް ހޭލައިގެން މަޖިލީހަށް އާދެވެނީ ެއގާރަބާރަ ޖަހަ

ޖަހާއިރު މި ޖަލްސާ ހުއްޓޭނެ. ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ،  1ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ މޭޒަށް ނައިއްސިްއޔާ 

އަޅުަގނޑުމެން ވެސް މިތަނަްށ ވަންނަނީ މަސައްކަތްކުރާހިުތން. އެހެންނަމަވެސް، ދުސްތޫރީ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ނޭދިމ ކިތަންމެ ކުރާހިތްނުވިޔަްސ ކުރަންޖެ ހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއަޅުްއވަމުން ގެންަދވަްނޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެސް ކުރާހިްތވާ ކަެމްއ  އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ރައްޔިުތންގެ ޙައްުޤގަިއ ޖަލްސާތަކުަގިއ އިހުތިޖާޖުކުރަން. އަުޅގަ

ނަމަވެްސ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން، ރިޔާސަތުގެ ވިރާސީ ބާރު ނޫން އެއީކީ ޖަލްސާތައް ހުއްޓުވުމަކީ. އެހެން

ބޭނުންކޮށްގެން ހީނުކުރަްއވާތި ހިތުހުރި ގޮތަކަށް މިތާ ކަންަތއްތައް ކުރެވޭނެ ކަމަށް، ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަުތގަިއ 

ން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލުގަިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު މި ހުށަހެޅޭ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަ 

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިޯތ.  އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ާޤނޫނުއަސާސީ ހެދުމަށްފަހު، އެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބޭރުން 

ތައް ކުރާ، ޢަމަލުތައް ކުރާ މީހުންނަކީ ޖިނާޢީ ކުށްކުރާ މީހުންތޯ. އެ މީހުން އެ ކުރާ ޙުކުމްތަކުގެ މަބާދަޢު ކުރާ ޙުކުމް

ނޑުމެްނ ވިސްނަންޖެހޭ. ޤާނޫނުައސާސީ ައކީ ައޅުަގނޑުމެްނ އެންމެން ދިވެހިރާއްޭޖގައި  އަކީ ކޮބައިތޯ އަުޅގަ
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ދަްމ މުޙައްމަދު ވެސް އުޅެންޖެހޭނީ. މި ފޮތުގެ ތެރޭގަިއ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ފޮތް. މި ފޮތުގެ ތެރޭަގއި އާ

ނޑުމެން ވެސް އުޅެންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، މި ފޮތުގެ ބޭރުން، މަނިކުފާނަކީ  މަނިކުފާނު ވެސް އުޅުްއވަންޖެހޭނީ. އަޅުގަ

އްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ ރޯމާދުވާލު އަންހެނެކޭ ކިޔާފައި ޙުކުމްކުރީމަ ކިހިނެއްޯތ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާނީ އެަކން، ޢި

މަނިކުފާނަކީ ފިރިހެނެއް. ކިތައް ޙުކުމްތޯ މި ގޮތަށް މި ގެންނަނީ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެްނމެހައި ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާިއ 

ނިޑޔާރުން ހުޅުމާލޭގައި ކޯޓެއް ުނހެދޭނެ ކަމަށް ބުނެބުނެ އޮއްާވ، އެ ކޯޓު ޖޭ.އެސް.ސީަގިއ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތަެކއް ފަ

ލައިގެން އެީއ ކޯޓެއް ކަމަށް ހެދީމާ ވެސް ރާއްޖޭގައި ތި ތިއްބެވި ފުންނާބު އުސްކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ހެދި މީހާ ވޯޓު

ނޑުމެން މަޖިލީސް ހުއްީޓމާ ހުއްޓާ ވާަހކަ ދަްއކާެނ  މީހުންނަށް ކުރެވުނު ެއއްކަމެްއ ވެސް ނެތް. އެހެންވީާމ، ައޅުގަ

ޢައްޔަންކުރާ ގޮތް. ޭއގެ ދުސްތޫރީ ހަމައަކީ ކޮބައިަކްނ  ކަމެއް ނެތް އެކަކު ވެސް. ދެން އެއަށްފަހު މެޖިސްޓްރޭޓު 

ނޑައަޅަީނ އެ ކޯޓެއްގެ އެންމެ އިްސ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި އުޭޅ ކުޑަކުދިންނަށް ވެސް އެނގޭ. ކޯޓަކަށް ބެންޗު ކަ

ވާ ބަޔަކު ޤާޟީކަން ވަރަށް ސާފު. ވަރަށް ސާފު. އެހެންނަމަވެސް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެ މީހުން ބޭނުން

ނޑިޔާރުން ލީމާ ވެސް މި ޤައުމުަގއި ކުރެވުނު ކަެމްއ  ލައިގެން، އެތާނަގއި ކުރިން ހުރި އިސް ޤާޟީ އެހެލާފައި ފަ

ނެތް. ނުކުރެވޭނެތާ އެ ކޯުޓތެރޭގަިއ ތާށިވެފަިއ ވަރަްށ ގިނަ މައްސަަލ އެބަ ހުރި. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޒިންމާދާރު 

މާ، ޙަޤީޤަތުަގއި ހިތު ހުރި ގޮތަކަށް ހުރިހާ ކަމެއް ުކރެވޭނެ ކަމަކަށް ީތގެތެރެއިްނ މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މީހުން. ެއހެންވީ

 1އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ހީކުަރްއވަިއގެންނުވާނެ. ެއކަމެއް ުނވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު 

ނޑުމެން މުހުލަތު މި ދެނީ.  ށްވާއިރަށް މިނިވަން ުމއައްަސސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ ޖަހަ 1ޖަހަށްދެން މަނިކުފާނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  ރިޕޯޓު މަނިކުފާނުގެ މޭޒަށް ނުވަދެއްޖެ ނަމަ، ައޅުަގނުޑމެން މަނިކުފާނުގެ މޭޒަށް ވަންނާނަން. އަުޅގަ

ނޑު ަވރަށް އުފާވެއްޖެ މި ވަގުތު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ  ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު މި ޖަލްސާ އަށް ަވޑަިއގެންނެވީމަ. ެއހެންވީމާ، ދެން މާ ގިނައިުރ ވެގެންުނވާނެތާ އެ ރިޕޯުޓގެ 

ނޑުމެންނަށް ފާހަަގެވގެންދިޔަ މަނިކުފާނު ފަހަތުގަިއ  ކަންތަކުގަ. ދެން އަެނއްާކ އިްއެޔގެ ކޮމިީޓގަިއ ައުޅގަ

ނޑުމެން ކޮށްފައި ހުންނަވައިގެން ކޮމިޓީ ހުއްުޓަވން މަސަ އްކަތްކުެރްއވި ތަން. ތި ބޭފުޅުން ހީވެސް ުނކުާރނެ އަުޅގަ

ނުކުރާނެ ކަމެްއ އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ، މަޖިލީސް ރަނގަުޅ ގޮުތގަިއ ކުިރއަށް ގެންދަން ބޭނުން ނަމަ އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  އެންމެން އެބަ ޖެހޭ އެކަތިަގނޑެްއަގއި މި ކަންތައްތައް ކުރަން. އަުޅގަ

މެންބަރުންނަށް ނާދެވޭނެކަން. އެ ބޭފުޅުން އުޅެނީ ޕްރައިމަީރގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް. މުއްާލ ޢުމަރު އެހެރީ މުޅި ޕާޓީ 

ނޑަމުން. މިހާރު  ނޑާ. އޭނަ ދުވާނީ ދާ ހުރިހާ ތަނެއް ފު ނޑާ. މިސްޓަރ ފު ނޑާލަން ނުކުމެ. އެއީ ފު ފު

ޔާމީނާ ދިމާލަށް ކިާޔކަށް ނުކިޔާކަށް އެްއޗެްއ ނެތް. ދެން އެހެންނަމަވެސް ެއކަން ެއ هللا ދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަޚް ޢަބް

ނުޑމެންނަށް އެނގޭ. އަޅުަގނޑުެމންގެ ޒަޢީމުގެ ފަރާތުން އޮންނާނެ ރިވެތި އުސޫލެއް. އެ  އޮންނަ އުސޫލަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ާޔމީން އެ ޓިކެޓު ނަންަގވާނެ. އެހެންނަމަވެهللا އުސޫލުގެ ދަށުން ޢަބްދު ސް އެ ެނގުމަށްފަހު ދެން އަޅުގަ
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ކުރުމުގެ ބިލުގައި މި ުބނާ މަފްހޫމުތަކަށް ބަލައިލާއިރު ދާނީ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުަގއި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުފެނިގެން

. ާބޣީ ކުރާ މަްނޒަރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ަމޝްރަޙުގަިއ މީހެއްގެ ބޮލަްށ އޭތިމީތި ފިތަން ބަޔަކު މަސައްކަތް

ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިާޔސީ މަޝްރަޙު ޚަރާބުކުރަމުން.  މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވެރިކަުމެގ ބާރާއި ނުފޫޒުން އޭނަ އެ 

އުޅޭ ގޮތުން. ސިޔާސީ ޕާޓީ ޕީ.ޕީ.ެއމަށް ވާން އެ ައޅުަގނޑު ވަރަްށ ދެރަވޭ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ާވދަވެރި ، އެހެންވީމާ

ނޑުގެ އަޚްއަޅުަގނޑު ވަރަށް ދެވަރޭ. ދެރަވާނެ ނޫން އެ ލައިގެން  ކޮޅަށް މަރުވެސް މިހާރު ޢު ޤާރީ ތޯ. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުގެ އަޚް ޢަބްދު  4ބި އަތޮުޅގައި ތި ތޯ. ލ.އުޅެނީ. ހެޮޔވާނީ ކިހިނެއް ޔާމީނާ އެންމެ ގާތުްނ هللا މީހުންނަކީ އަުޅގަ

 މިހާރު ކަހާލައިފި. މި ޕްރައިމަރީ ވެސް މީހުން. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅާ 4ހެން ތިބެންޖެހޭ ބަނދެލާފައި ތިބޭ ކޯޓެއް

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުަގނޑުމެން ކާމިޔާބު ، ޙީދު ކައިރިއަްށ މި އެންމެން ކަހައިލާނެ. އެހެންވީމާއަށް ފަހު ވަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފު. އެހެންވީމާހޯދާނެކަން އަޅު ނޑު ވަރަށް އާދޭހާމަނިކު، ގަ އެްއކޮށް މި  ފާނަށް އަޅުގަ

.އެސް.ީސަގިއ އޭނަ ޖޭ ސް ސަލީމަކީ.މަނިކުފާނުގެ ކުރީގެ ާޤނޫނީ ވަކީލު ރޭނީ ،އެކު ރިކަމާނަސޭހަތްތެދަންނަވަނީ 

ވައިބަުރ  ،މެދުވެރިކޮށް ނަމަވެސް  ކުރަންޏާ މަނިކުފާނަށް ބުނެވެންޖެހޭނެ. ޓުއިޓަރ ކަންތައް އިނދެގެން ޤާނޫނާ ޚިލާފު

ވިވޭނެތާ. ރިޔާޒަކަށް އަެޑއް ނީهللا ޢަބްދު ަޔސް. އެ އެްއޗެހިސްކައިޕް ބޭނުންކޮށްގެން ވި ،ބޭނުންކޮށްގެން ނަމަވެސް

އަަޅިއގަނެގެެނއް ނޫޭނ  އުޅެނީ ފަހުީމ އަކާ  ކުރަން ޙަޤީޤަތުގައި މިމިައދު މުޅި ނިޒާމު ހަލާކު، މަނިކުފާނުވެސް ނުބުނެ

މީ މިހާތަނަށް ކޮށްދިން މި ެވގެން އުޅޭ ގޮތަކީ ޖޭ.އެސް.ސީ ގެ މެންބަރުކަމަްށ ފަހު އިއެއް ނޫނޭ. މީގަ އިނގޭތޯ. ފަހުމީ

ވިޔަސް ޭއނަ ޖޭ.އެސް.ސީ އަށް ލާން.  އިޖެހޭ ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފަ ޓަަކއި އާދަމް މުޙައްމަދު އެބަ ކަންތައްތަކަށް

ނޑު ސުވާުލކޮށްލަން ބޭނުންވޭކަެމްއ ގޮސް މިހާރު ހުއްޓި މިުހރީ ޖޭ.އެސް.ސީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ، ގައި. އަުޅގަ

އެންމެ  މާ ފަހުމީ އޮފީހަށް ނުކުންނަވަންޖެހޭނީދިނީައށް މަޤާމު ބޭފުޅުން ބެއްލެވީ ފަހުމީ ރަކަށްތޯ ތިވަޤާނޫނީ ގޮތުން ކިހާ

ެއއް  ކަމަށް ދޭ ސިޓީ ދިނީމަ. މީގެ ހާދިސާއަްށ މަޤާމު ދިން ބޭފުޅާ ވެސް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ފުރަތަމަ ފަހަރު

ރައީސް މުޙައްމަދު  ޠުފީގެ މައްސަލައިގަ.ީއސް ޙަސަން ލުއޮންނާނެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރަ އިހިނގާފަ

ން. ނަޝީދު އެ ސިޓީ ނުދެއްވާީތ އެތަކެއް ުދވަހެއް ވަންދެން މަޤާމަށް ނުނިކުމެ ހުރެވުނު މަޖިލީހުން ނިންމި ފަހު

މެ ިއއްެޔ ނޫން އިހަށްދުވަހު ނުކު، ކުރީމާ އިްއޔެަގއި ނުކުމެ އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަީކ ސުްޕރީމް ކޯޓުެގ ޙުކުމް

ކޮމިޝަނަރުކަން ދިނުމަށްފަހު  ރިޔާޒަށްهللا ނުލިބޭ. ދެން ޢަބްދު؟ އަދާކުރީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ސިޓީ ލިބިގެންތޯވަޒީފާ 

މޫނާ  ،ދާއިރު ތި ތިއްބަވަނީ ހަމަ ިއސްދަށަށް ޖަހާލައިގެން. އެތަކެއް ޮބޑެތި ގޯސް ހަދަމުންސިޓީ ވައްަދއިގެން ހެދިދާނެ

ނޑަށް ހީވަނީ ދެ ލޯމޫނާ ދިމާކޮށްނުލައި ޢިއްޒަ ވާަހަކ  ހެން މިކަހަލަދެ ލޯ ދިމާކޮްށލައިގެން، ތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ކުރަްއަވއިގެްނ ބޭފުޅުން ވައްޓާަލން މަސައްކަތް ތި ،މަގަށް ތެރެއަށް، ޚަރާބުގެ  ރާބުގެދައްކާލެވެނީ. އެހެންވީމާ، ރާްއޖެ ޚަ

ކަތްކުރަމުން ދާ ދިއުމުެގ ކުރަން ތި މަސައްޖިލީސް ޕެރެލައިޒްއްޔިތުންގެ މަނެތް. ރާއްޖޭގެ ރަ މި ރާއްޖެއަކަށް ރަނގަޅެއް

އަސާީސ ެވސް ޤާނޫނޫ އިރުމިއްލަ ގަޔަްށ ފެންނާނެ. ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުުކރިބޭފުޅުން އަ ޖާ ތިނަތީޖާ، ހިތި ނަތީ
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ދާނެ. ތި ރިޕީޓުވަމުންނޫންތޯ. ހަމަ މީ ތި ވޭ ކަށް ހެދީމާ މިައދު ވާނެ ހަތަރެކުރުމުަގއި އެ ބަަޔުކ ފެނުނު ގޮތައިޞްލާޙު

މެންބަރުންނަކީ. އިންކުލޫޑިްނ  77ގެ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހު ންާރއްޖޭގެ ަރއްޔިުތންގެ މަންދޫބު، ންވީމާއެހެ

މުކޮށްލާ އިްޞލާޙުތަކަކަށް ގިނަ މެންބަރުން . އެހެން މި ދެންނެީވ މުއްޠަލިބު ޢާއްލިބުއަޅުަގނުޑގެ އަޚް އިބްރާހީމް މުއްޠަ

ނޑު ެޓންޓުކަން، މުހިއްމުކަން ފާހަގައް ނުކުރަްއވާ. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅާގެ އިމްޕޯތާއީދެ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ހަމައަށް  ވަނަ އަހަރާ 2114ރުން ފެށިގެން ަވނަ އަހަ 2119ނަމެއް ފާހަގަކޮށްލީ. މީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

މައްޗަށް ފައިްނއަރާފަިއ ގެ ނެ މަޖިލިސް. މި މަޖިލީހު ރައްޔިތުންގެ ބަސް ުބނާ ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ވިލް. މީ ދިވެހި

ބީ ބައި ވޯޓު ނުލިބޭ މީހުންނޭ. ޅެވޭނެ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. ތިޔަ ވިދާުޅވާ ޤައުމީ ހަރަކާތުަގއި ތިތިއެހެނެއް ނޫ

ނުޑގެ އަެގ މެދު ހެންވޭރަށް. އަޅު ނކަންނޭ ޢައްބާސް ޢާދިލް ރިާޒގެ ޢާިއލާ ނުކުތް ނޑަށް ހީަވނީ އަުޅގަ ަޢީލ  ޚްގަ

އެއް ހަދަިއގެން.  ބުގައި ުއޅުނު އެ ދިމާލުގައި ޖަގަހަ. މަޖިލީސް އިންތިޚާލިބުނުވަރު ނގެ ނގޭނެ ކަންނޭޢާޒިމަށް އެ

ވެސް ެނތް ޖަގަހަ ނަހަދާ. ދެން ނުކުމެ މި ކިޔަނީ ރައްޔިތުްނގެ  ވެސް ނެތް ތިތާ. އެކަކު ޖަގަހަ ނަހަދާ އެކަކު

ނޑުމެންނޭ. ރައްޔިމަޖިލީސް ރައްޔިތުންނަށޭ. ރައްޔިތުންނަ  ހަވާލުކޮށްފައޭ މިތުންގެ ވިލް އަޅުަގނޑުމެންނާ ކީ އަުޅގަ

އޭރުން އެކަން ނިމުނީ. އަުޅަގނޑުމެން ބަދަލުކުރަންވީ.  ަގއ2114ިހިތްހަމަނުޖެހެންޏާ ، ނުކުރެވެންޏާއޮތީ. ެއކަމާ ހަޖަމު

ގޭ ވަރަށް ވޯޓުނުނެގޭ އިސާ އަނބުާރ ނުނެލައްވާަފއި އެކަމަށް ާލ ޑިޕޮސިޓު ފައެހެންވީމާ، އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތި

ނުދާނެ. ޢިއްޒަތްތެިރ އި ރަްއޔިތުންނޭ ކީާމ ކަމަކުކޮށްފަމީހުން އަރައި ރަްއޔިތުންނޭ ކީމަކާ ކަމަކުނުދާނެ. ބަޣާާވތް

 ްނ،ނޫނަސް ދިއްގަރު އިރައީސް. މަނިކުފާނު ރަނގަޅޭ އެކަހަލަ އެްއޗެއް ބުނަށް. އެއީ މަނިކުފާނު ހަމަ މާލޭގަ

ނުާވ ަގންތާ. އެ އޯކޭ. އިންތިޚާބުވެަފިއ ތިބޭ މީހުން ބަސް ބުނަން އޯކޭ. އެކަަމކު އިންތިޚާބުވަރިން އެބަ ޮގނޑި ނަމަޑުއް

 މީހުން ބުނީމަ ކަޑައޭ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

އިވާ ުތން ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ަޖލުތަކުގައި ަހއްޔަރުުކވެފަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޭޖގެ ރަްއޔި

ނޑި ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރަންގޮތުން މި ބިލު ފާސްކުރުމަކީ އަޅު  ބެހޭ ަވޅެްއގައި މިފަދަ މަްއސަލަތަކާދަ  ޖެހޭނެ ގަ

ނޑުމެން ހަމަ ބަލައި ކަމެއް. ނަމަެވސް ޢިްއޒަތްތެރި  އިން  ާރއްޖެ އްޓުމާ،ފެހެހި ޖެހޭ ހޯދުމާއި ލަން އެބަ ރައީސް އަުޅގަ

ކަމަށް  ރ ޖެނެރަލަށް އެދެވިދާނެވާ ކަންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަ ވަނަ މާއްދާގައި މި 15 ،މި މާއްދާ .އެދުން

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި މިިލައން ޑޮލަރުގެ މައްސަަލއިަގއި  811ދަނީ  ބަޔާންކުރާ ބަެއއް ކަހަލަ ހާލަތްތައް. އަުޅގަ

ބެހޭ  އަށް ދަތުރެއް ކޮށްފައި ެއކަމާ ންމާއިން ސިންގަޕޫރަށާ، އަދި ނުވިތާކަށް މިޔަ ހުގެ ކޮމިޓީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ނިޑވަޅެ  ފޮނުވީ ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤެއް އްަގިއ ސަރުކާރުން މި މައްސަލަ މި މަޢުލޫމާތު އެއްކުރާނެ ކަމަށް ނިންމާފައިވާ ދަ

 .ރ ޖެނެރަލަށޭ ިކާޔފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްޓަކަންތަްއ ކުރެވޭނީ ހަމަ ެއކަނި ޕްރޮސިކިއު ކުރަން ބޭނުންވާ
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ދެކޮޅަްށ ހެކި  ޕްޝަނުން ޖިނާީޢ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތައް ކުރެވިަފއިާވ ފަރާތްތަކާއަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވަީނ އެންޓި ކޮރަ

ިމ  ،ންޓުތައް އަދި ސިންގަޕޫރު ަފދަ ތަންތަނަށް ގޮސް އެަބއި މީހުންގެ އެަކއު ޓަކައި ކޮޅަނބަށާިއ ިއންޑިޔާއަށާ ހޯދުމަށް

ކުރަމުންާދ ްއޗެހި ބަލަންވެގެން މަސަްއކަތްއެ ޓުތަާކއި ސުވިްސ އެކައުންޓުަތކާރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ަބއެއް މީހުންގެ އެަކއުން

ނޑިަވޅެްއގައި އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފެންނަނީ ސަރުކާރުން އެކަން ހުއްޓުވަން ެވގެްނ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން  ދަ

ނޑިގެްނ އަންނަ  ،ަސާސތަކުގެދާތަން. މިނިވަން މުއައް ތަން. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން  ބަެއއް މުައއްސަސާަތކުގެ ބާުރ ކެ

ނޑޭ ކަަމށް ެއއް. ޭއގެ ބަދަލުަގިއ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އެއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަ ވަންޏާ ކޮމިޝަންގެ ބާރު ކެ

ނަވާލަްނ އަޅުަގނޑު ދަން ވަންާޏމު ކަމަށް އެންމެ މީހެއްގެ އަތްަމއްޗަްށ މި މައްސަލައިގެ ބާރު ިލބިގެން އަންނަ

އި ބާްއވަންހެއްޔޭ ތިޔަ ނިންދަވާފަ އިއަޅާފަ  އިވެސް ކަެމއް ބޮލުގަބޭނުންވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަނެއްކާ

ަގނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ޖުޑީޝަްނ ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަޅު .ކުަރއްވަނީ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސްމަސައްކަތް

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހުރި  މައްަސލަ އެބަ ކުރުމުގެންޝަފަންކު އެހެނިހެން މުއައްސަސާަތްއ ހުރި. އަުޅގަ

ކުރުމުގެ ތެރޭަގއި މި ަމއްަސލަތައް، ފަންކުޝަން  ހުރި. ައޅުަގނުޑމެންގެ ކުރުމުގެ މަްއސަަލތައް އެބަ ފަންކުޝަން

ނުޑ ޤަބޫލު ސް ައްށ ރވި ގައި ޖުޑީޝަލް ސަކުރާ ގޮތު މައްސަލަތައް މި ދިާމވަނީ ެއންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ިއ ރި ކޯޓުން ބޭރުގަހު ތުގެ ނުފޫޒު ސަބަބުން. ބައެއް މީހުންގެ މައްސަލަތައް އެބަފޯރާފައިވާ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަ

ެވސް ކޯުޓގެ އެތެެރއަށް ގެްނގޮްސގެްނ  ޖެހޭ ހިސާބުގައި ހުރި މައްސަލަަތއް ވެްސ. ެއކަމަކުވާހަކަދަްއކަިއގެން ނިންމަން

ދޭ.  މަލުތަކެއް ކުރެވުން ދާތަން އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފެނިގެން އެބަން އެަބއި މީހުންނާ މެދުގައި ޢަސީ ގޮތުސިޔާ

ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޖޭ.އެސް.ސީ އަށް ފޯރާފައިވާ އަިމއްލަ މަޞްލަޙަތުގެ ނުފޫޒު ފުރަތައިނުން ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެ ޖެހޭ ބޭރުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ނިޑޔާރުން ހިމެނޭ އެކަމަށް ޓަކައި ައޅުގަ ން އެބަ ޖެހޭ ކޯޓުތަކުގެ ފަ

ގޮތަށްމ އެކުަލވައިެލވިފަިއާވ ޖޭ.އެސް.ީސގެ ކޮމްޕޮިޒޝަން ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން. ައދި 

ހަމައެއާެއއްކޮށް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖޭ.އޭސް.ސީ އަށް މިހާރު އާ ނުފޫޒެއް ފޯރަމުން އެބަ ދޭ. އެއީ އެުކވެރި 

ތަކުގެ ނުފޫާޒއި އަުޅަގނޑުމެން ައވައްޓެރި ަޤއުމުތަުކގެ ނުފޫޒު. މި ނުފޫޒު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔައީ ދައުލަތް

ދިވެހިާރއްޖެ އަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހަށް ވެސް ދާދި ފަހުން ފޯރާފައިވަނިކޮށް. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ާކއިރުަގއި ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ގޮްސ ބޭރުގެ ަބޔަކަްށ ެއ މައްސަލަ ެއްއގަިއ ބަޔަުކ ައިއސް ވާހަކަަދއް

ވާހަކަތައް ދެްއކިގެންުނވާނެ. ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތައް މި ރާއްޖޭގައި އެބަ އޮތް. މި ރާއްޖޭގައި ޚާރިޖިއްޔާ އިން ެއކަމާ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ ހޮންކޮ ންގުގައި ދިވެއްަސކު ހައްޔަުރކޮށްފަިއާވ ބެހޭ ގޮތުން ކަންތައްތައް ކުަރންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަބަދުވެްސ ފެނިގެންދަނީ ނޫސްތަކުންނާއި އެހެނިހެން ތަންތަނުން  ތަން. އެ މައްސަލަިއގައި ައޅުގަ

އިޢުލާންކުރަމުން ދަނީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެއް ނޫޅޭ އެކަމަކާ. އެހެންވީމާ، ފޮރިން 

މިނިސްޓްރީ ޖެހޭ އެބަ ދިވެްއސަކު ބޭރު ޖަލެއްގައި ހައްޔަުރކޮށްފައި ހުރިއްޔާ، ނުވަތަ ބޭުރ ޤައުމެއްަގއި ކުށެއް ކޮްށގެން 
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ހުރިއްޔާ އޭނާގެ ދިފާޢުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މަސައްކަތްކޮށްދޭން. ދައުލަތުގެ ަފރާތުން މަސައްކަތްކޮށްދޭން. 

ރޒުން. ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަ

އޮފީހުގައި ފޮރިން ޑިޕާޓްމަންޓެއް ގާއިުމކޮށްގެން ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުން ބޭރުގެ ޤައުމުތަުކަގިއ ކުށްތަކަށް އަރަިއގަންނަމުން 

ކަންކަން ހައްުލކޮށްދެވޭެނ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫެލއް ދާއިރުަގއި ެއ ކަންކަމަކަްށ ނުވަތަ ކޭޓަރކުރެޭވކަން، ނޫިންއޔާ އެ 

ނުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ަދއުލަތުަގއި އެ ފެންވަރެއް ނެތް. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ތެރޭގައި ފޮރިން 

ނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮތުގައި މިކަުމގެ ހައްލަކަށް  މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް ހިމެނިެގން މި ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވާންޖެހޭނީ ހަމަ ސީދާ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށްގެްނ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެކަން ކުރެވެންޖެހޭނެ. ސަރުކާރަކާ 

އަޅުަގނޑުމެން ކަމެއް ހަވާލުުކރާއިރު، އެ ސަރުކާަރކާ މެދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކަެމއް އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ. އެ 

ތިއްޖެއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން މި ދާންޖެހެނީ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ގޮތުން. އެންޓި ކޮރަޕްޝަނުން ޔަޤީންކަން ނެ

ކޮލަމްބޯ އަށް ގޮްސގެން، ނުވަތަ ސިންގަޕޫރަށް ޮގސްގެްނ، ނުވަތަ އިންޑިޔާ އަށް ޮގސްގެން މަޢުލޫމާތެއް ހޯދަން 

އެންޓި ހޭނީ ސީދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން. ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެހުރިހާ ކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭންޖެ 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަކީ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެއް ނޫން.ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ 

ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްޗަްށ އަމުރުކުރާ މީހެއް، ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުގައި ހުރި މައްސަލަތައް 

ޓަކައި. ދެން ކިހިނެއްތޯ އެންިޓ ކޮރަޕްޝަނުން އޭގެ އެހީ ައށް އެދި އަނބުރާ ޕްރޮސިިކއުަޓރ ޖެނެރަލާ ހަމައަށް ދާނީ. 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެ މަސައްކަތްކުރުން މާ ރަނަގެޅއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް ދައުލަތުެގ 

ންތައްތައް ކޮށްދޭންޖެހޭނީ ދައުލަތުެގ ވަޒީރުން ހަވާުލވެ ތިބި ވުާޒރާތަކުން. އެނޫން ގޮަތކަށް ފަރާތުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މި އުޅެނީ ބަންޑާރަ ނައިބުެގ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނިޒާމު ބަްއޓަންކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ކަމެއް ގެންނަންެވގެން. ދެން މާދަމާ ބަންޑާރަ ނައިބު  އަތްދަށުަގއިާވ ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަތްދަށަށް ހުިރހާ

ނަޑއަޅާނީ ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލް މި ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ވަކި ގަާވއިެދއް. ަގވާއިދަށް ޢަމަލުކޮށްފަިއ  ކަ

ތޭ ދަޢުވާ ހިންގޭކަށް. އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައިތުލްމާލް ާކލައިގެން ތިބި މީހުންގެ މައްޗަކަށް ނެ 33ބުނާނީ ވޭތުވެދިޔަ 

ނޑުމެން  އެ މީހުންގެ ތަޙްޤީޤެއް ނެތޭ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ވެސް ިހންގޭކަށް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް  811އެންމެ ކަންބޮޑުވާ މަްއސަލަ އަކީ  މިލިއަން ޑޮލަުރެގ މައްސަލަ އާއި އަދި ހަމަެއއާެއކު އަުޅގަ

ވާ ަމއްސަަލ އެއް އޮވޭ ީމގެ ކުރީެގ މަސް ކުންފުންޏެއްގެ މަްއސަލަ ވެސް. އަދި އެާއއެުކ ބޮޑަށް ކަންބޮޑު

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑަްށ ކަންބޮޑުވާ މަްއސަލަ ެއްއ އެބަ އޮތް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޝާހީ، ޚާންދާނީ ބޭފުޅުންގެ 

ރާއްޭޖގައި އޮޕަޭރޓުކުރާ ބައެއް ވިޔަފާރިަތއް ވިޔަފާރިތައް ާރއްޖެ އިން ޭބރުގައި ގާއިމުކުެރވިފަިއވާ މަްއސަލަ އާއި 

ެއކައުންޓު ހުޅުވާ ތަންތަނުގަިއ  ޓަކައި ލެންޑު ކަަހލަ ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ަވުގ ވިޔަފާރިކުރުމަށްކޭމަންޑްސް އައި

 3ޔަ ދިތުވެކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވޭ ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަިއވާ މައްަސލަތައް. އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭ
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަުމގެ ރިސޯެޓއް ނުހުޅުވި ދިޔައީ. ގޮްއސަ، ވެރިކަން ބަދަލުވުމަށްފަހު  ތެރޭަގއި އަހަރުގެ

ރިސޯޓުތައް ހުުޅވެމުން އަންަނއިރުަގއި އެ ރިސޯޓުތަުކގެ ހިްއސާ އާިއ އެ ިރސޯޓުތަުކގެ ަފއިދާ ލިބެމުން އަންނަނީ ކޮން 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ މާލެ އަތޮޅުގަިއ ވެސް ހުޅުވޭހާ ރިސޯޓެއް ފަރާތްތަކަކަށްތޯ ބަލައިލަ ން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ހުޅުވިފައި، އަދި އެ ތަންާތގަިއ ތިބި ގިނަ މީހުން، އެ ރިސޯޓުތަުކގެ ގިނަ ހިްއސާ ހޯލްޑުކުރަމުން، ުނވަަތ 

ފުންޏެްއެގ ފަރާތުން. މިއީ ޢިްއޒަތްތެރި ހިފަހައްޓަމުން މި ދަނީ ރައީސް މައުމޫނުގެ ދަނބިދަރިަޔަކށް ނިސްބަތްވާ ކުން

ރައީސް މައްސަަލ ެއއް. މި ރާއްޖެ އަށް އިންެވސްޓަރުން ގެނައުން ވެސް ަހވާލުވެަފއި މި އޮންނަނީ ވަިކ މީހަކާ. މި 

 ރާއްޖެ އަށް ކަންތައްަތއް ގެނައުން ހަވާުލވެފައި މި އޮންނަނީ ވަިކ މީހަކާ. މި ރާއްޖެ އަްށ އަންނަ އިްނވެސްޓަރުން އެ 

މީހުންގެ އަތްދަށުގައި ތިބެވޭެނ ގޮތަކަށް މުޅި ނިޒާމު ބަންޓަންކުރެވިފައި އޮތީ. އަޅުަގނުޑމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ 

ވަނަ އަހަރުގައި ފަށަިއގަތް ރިފޯމް އެޖެންޑާ ނުވަތަ ސިާޔސީ އިޞްލާޙީ މަސައްކަތްަތްއ  2114އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ މިއަދު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ނެތެއްކަމަކު ެއ އަދިވެސް އިތުރަށް ކުރިއަަރއިެގން ނުދާކަން . އަޅުގަ

މަނިކުފާނާށް ތަބާވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެްނޗެއް އޮތް ތަން. އެ މަނިކުފާނުގެ ެއގްޒެެކޓިްވ ސެކްރެޓަރީައކަށް ހުންނެިވ 

ނޑުމެން ނަށް ފެނިގެންދަނީ ހަމަ އެގޮތަށް އާދަމް ބޭފުޅަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެ އިސް ވެިރޔާކަން. އަޅުގަ

ޒާހިރުގެ ބަދަލުަގއި އެހެން ީމހަކު އެމް.އެން.ީޑ.އެްފގައި ެވސް ހުރި ތަން. ހަމަ އާދަމް ޒާހިރުގެ ބަދަލުަގއި އެހެން 

މީހަކު ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރެއްގެ ގޮތުަގއި ހުރި ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮބަިއތޯ 

ނޑުމެންނަކަށް ނެތް ގެނެވިފަިއވާ ސިާޔސީ އަޅުގަ  ނޑުމެންނަށް ގެެނވުުނ އަސްލު ސިޔާސީ އިޞްާލޙަކީ. އަުޅގަ

އިޞްލާޙެއް. ވަކި މީހަކު ހަްއޔަރުކުރީމާ އޭނާ ގެްނގޮސް ުފލުސް އޮފީހަށް ވައްދާފައި ޭއނާ ދޫކޮށްލާ. އަނެއް މީހަކު 

ވަންދެން މިއަދު ވެސް ހިފަހައްޓަމުން  ގިނައިރުރަށް ވުރެ ގަިޑއި  24ހައްޔަރުކުރީމާ އެ މީހުންނާ މެދު ދަޢުވާ ނޫފުލާ 

ނޑުމެންނަށް އެނޭގ އެމް.ޑީ.ޕީން މުޒާހަރާ ެއްއ ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ މިއަުދ  އެބަ ދޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އަުޅގަ

މީހަކު ފުލުސް އޮފީހަށް  ކޯޓުތައް ބަންދުކުރާނެކަން. އެްމ.ޑީ.ޕީ މުޒާހަރާ އެއް ކޮށްފި ަކމަށް ވަންޏާ، ނޫނިއްޔާ އެމް.ީޑ.ޕީ

ނޫނިއްޔާ އެހެން ތަނަކަށް ހާޒިރުކޮްށގެން ބަންދުކުރަން ވެެގން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ަވންޏާ ކޯޓުގެ ބެލް ޖެހޭ އެބަ 

ނޑަައޅާ ގަިޑއެްއގަ. ހެބިއަސް ކޯޕަްސެގ އަމުރެއް ނެރުމަށް ޓަކައި 3:31ަގއި. ނުވަތަ 2:31 ަގއި. ކޯޓުގެ ޤާޟީން ކަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ފެންނަމުންދާ ކަމެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވެސް ފުރުޞަތުނު ދިނުމަށް ޓަކައި. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ަގބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ކޯޓުތައް ވެސް ވާންޖެހޭނެ އެންމެނަށް ހަމަހަމަ ގޮތުން ފުރުޞަތު  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މުރުނެރެޭވ ގައި އ3:31ަމާ ލް އަޙްމަދު ހައްޔަރުކުރީޖަމީ މުޙައްަމދު އޮތް ތަންތަނަށް. ހަމަ އެންމެ މީހަކަށް، ނޫނިއްޔާ

ނ ުރ މުުޑ ދާއިރާަގއި ހަެއއްކަ އަންހެންކުދިން ހައްޔަރުކުރީމާ ވެސް ހަމަ ދަންވަރުގަީޑގައި އަކަމަށް ވަންޏާމުން އަުޅގަ

ދަންނަވަީނ  ނޑު މިނިޒާމު ބައްޓަްނވީމަ ެއީއ އަުޅގަނެރެވޭނެ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުެމންގެ މުރު ނުނެރެވެންޖެހޭނެ. އެ އަ

ޅަދަރިން ދޫކޮށްލާފައި ގޮްސ އިންސާފެއް ނުލިބުމޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. އެ އިންސާުފ ނުލިބޭ މީހުން ޖަލުގައި 
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ަގޑިއިުރ  24މީހުން އޭގެ  އެ ،މީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުާވނުކޮށް، ކޯޓަށް ހާޒިރުނުކޮށް ބައިތިއްބާފައި އަިދ އެ ،ތިބުންތިބި

އަށް ުބއްފުޅި  ުކއްޖާއްާޖގެ ަޙއްޤު. ކޮަބއިޯތ ތުއްތުކުރައީސް ކޮަބއިތޯ އެްއކަލަ ތުއްތުޒަތްތެރި ފަހުން ދޫކޮށްލީމާ ޢިއް

ދިަޔ މީހާެގ  ގަންނަން ެވގެން.ކޭ އަށް ބޭސް ދޭންވެގެން ކިރުދަޅު ގަންނަން ެވގެންދިޔަ މައިމީހާެގ ޙައްޤު. ކޮބައިތޯ އޭ.ޑީ 

ިޢއްޒަތްތެިރ ކޮށްފައި އަށް ިދޔަ މީހަކު ވެްސ ހައްޔަރު ޓަކައި އޭ.ޑީ.ކޭދިނުމަށް ބަލިވެފައި އޮތް ުކއްަޖކަށް ބޭސްޙައްޤު. 

ުދވަސް  5. ެގންދިޔަ ގޮތަށް ގެްނގޮސް ދޫިނދޫގައި ބަހައްޓާަފއި ރައީސް، ވަނީ. ބޭސްސިޓީ ައތުގައި އޮްއވާ ހަްއޔަރުކުރީ

އަށް  . ލެުކއްޖާ އޮތީ ެއޑްމިޓުވެފަ ކޮށްިލއިރުޖަުލގަިއ ބަހައްޓާަފއި ދެން ދޫ އަދި ނުވިާތކަށް ަޖލަށް ލައި،، ވަންދެން

ނޑުމެން ކަންބޮޑުާވ  ސަބަބުން. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޖަރާސީމު ވެސް ޖެހިފައި ބޭސް ނުދެވުމުގެ އެހެންވީމާ މިއީ އަުޅގަ

. ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ މައްސަލަތަކަކީ. ރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު އޮންނަނީ ވަކި މީހެއްގެ މައްޗަށް ފުރޮޅާލުމުެގ ބާރު

މާ އެބަ އޮްތ. ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާުމެގ ތެރެއަށް ފުލުހުންގެ ނުފޫޒު މުގެ ތެރެއިން މީހުން ެގއްލުވާލުމުގެ ޒިންނިޒާ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ޝަރުޢީ ނިޒާމު، ައޅުަގނޑުމެ ން މިހާުރ އެހާ ބޮޑަށް ވަދެފައި އެބަ ޮއތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހުރިހާ ކަމެއް، ފުރުޞަތުތައް  ،އް މެދުވެިރކޮްށ ހުރިހާ އެންމެންގެ މައްޗަށް މިނިވަްނ މުއައްސަސާތަ  ޤާއިމުކޮށްފައި މިހިރަ

ކޮމިޝަނުގެ  ން. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށާއި އެންޓި ކޮރޮޕްޝަނާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަންތަނަވަސްވާނެ ގޮަތކަށް ބަދަލުކުރަ

މަތުގަިއ ްއޞަކޮްށ ކޮރޮޕްޝަނުގެ ތުހުޚާ، ކަންތައްތަކުަގއި ން ބޭރުގައި ބަެއއް ކަހަލަ ޖިނާޢީ އި މެންބަރުންނަށް ރާއްޖެ

ތަޙުޤީޤުކުރުމުެގ  ތައްތައްކަން ބޭފުޅުންނަށް އެ ކުރެވިފަިއވާ ކަންަތއްތަުކގައި ޢަމަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ. އެ

ްނގެ މަޖިލީހުން ފުރުޞަތު ދެވެންޖެހޭނެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލެއް ޫނން އެކަން ނިންމާނީކީ. ައދި ރައްޔިތު

ކަމަށް  ގުޭޅ ގޮތުން ކަމެއް ބަލާ ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ ނުވަތަ އޮިޑޓު ރިޕޯޓުތަކާ ޕްޝަނުގެ ތުހުމަތެްއގައި ކަމެއްކޮރޮ

ނޫނިއްޔާ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ޓަކަިއ  ،އެ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ވަންޏާ،

އިްނ ބޭރުގައި ހިްނގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގުުމގެ ވެްސ  ރާއްޖެރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން 

ނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން މި ބިލު މިހާ އަވަހަށް މި ދައުރުގައި މަޖިލީހަށް  ފުރުޞަތު ލިބިގެން އަންނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ކޮއްކޯފުުޅ، މުލަކު  މަނިކުފާނުގެ އައީ ވޭުތވެދިޔަ ދައުރުގެ ފަހުކޮުޅގަިއ ރައީސް މައުމޫނާއި އެ ެވގެން މިއެޖެންޑާ

މަތުެގ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތުހު 811ކުެރވޭ ގެ މަްއޗަށް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަްއޔޫމުهللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުދާއިރާގެ ޢި 

 ގައި ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނަރަލް...މައްސަލައި 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުވި

. އާދެ! މިއަދު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި ވާ ޖިނާޢީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް

 ޤާނޫނުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ މި ބިލަކީ މި ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް މިއަދު ިދވެހިރާއްޖެ  ކުރުަމށްމައްސަލަތަކުަގއި ތަޙުޤީޤު

އިްނ  އަދި ާރއްޖެ ކުށްތައް ކޮށްަފއި ދިވެހިާރއްޖެ ާއއިހުން މި އަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އާދެ! ޖިނާޢީ ކުށްތައް ކުރާ މީ
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ކަމުގަިއ އަދި މިހާރުވެސް މި ޤާނޫނު ނެތް ބޭރުގައި ފިލާ ތިބިކަން އެީއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ ޙަޤީޤަތެއް.

ވުޖޫދަށް  ންވީމާ، މިއީކީ އަލަށް. އެހެމި ބާރު އޮތީ ފުލުހުންނަށް ދީފަވީނަމަވެސް ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުން ވެސް 

ދެންނެވި ޤާނޫނުތަކަށްވުރެ ުފރިހަމަ ޤާނޫނެއް ގެނައުުމެގ  ކުރަން އުޅޭ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މިތަޢާރަފު

ކުރަން. އާދެ! ކޯޓުތަކަށް ފިލުމަކީ މީ ބިލެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު ބޭނުމުގައި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް

 ،ގައި ދައްކަާވއިުރގައި ތާ އަަހރުގެ ވާހަކަ ބަެއއް ބޭބޭފުޅުން މި 31މެއް. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ެއނގޭ ކަ

ކަމުގެ ތެެރއިން ރައީްސ އަހަރު ވެރި 31ވިދާުޅވާ  މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ ވެްސ އެ

ލިކަމުގަިއ ވީނަަމވެސް މިއަުދ ންނަށް ބަލައި . ައދި އެހެން ބޭފުޅުމި މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިދެްއވާފައި ހުރި ބޭފުެޅއް މައުމޫނު

ނބަލަކީ ކުރީ ސަފުން ފެންނަން ހުރި އަންހެން ކަ ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުންނަށް ބަލައިލާއިރުގައިސިޔާސީ މައިދާނުަގއި 

ިސާޔސީ މައިދާނަށް ނެރެއްިވ ބޭފުޅެއް. އެހެްނވީމާ، މިއަުދ ، އެީއވެސް ަރއީސް މައުމޫނު ސިޔާސީ މަޞްރަޙަށް

އަހަރުެގ  31ާއއި ުކރިއެރުން. ެއ  އަހަރުެގ ތަރައްޤީ 31ދަނީ އެ  ހިރާއްޖޭެގ ކަންކޮޅުަތކުން ފެންނަމުން މިދިވެ

. ެއކަން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއްމީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލު .އި އުފައްދާަފއި ހުރި ުމޑުަވއްތައްތެރޭގަ

ނޑުމެޤަބޫލު ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހެޔޮކަމެއް ކޮށްދޭ މީހަކާ  ންނަށް ފެނިގެން މި ކުރި ނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަ  ދަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ގިނަ މެ ންބަރުން މިތާނގަިއ މެދު ދެން އަނެއް މީހާ ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު. އާދެ! މިއަުދ އަުޅގަ

ސްބަތްވާ ީމހުންނަށް މިއަދު ލިބިފައި އޮތް އި ޑީ.އާރު.ޕީ ައދި ޕީ.ޕީއެމަށް އަދި އެހެން ޕާޓީތަކަށް ވެސް ނިއެމް.ޑީ.ޕީ އަށާ 

ނޑު މިދަންނަވާ  ައހަރުގެ ތެރޭަގއި ލިބިފައި ހުރި  31އަހަރު ތެޭރގަިއ، މިދިޔަ ފާއިތުވެދިަޔ  31ކުރއެރުމަކީ އަުޅގަ

ތިިބ  ތަކުަގއި ތަރައްީޤވެފައި ކާުރގެ ތެރެއިްނ ލިބުނު ފުރުޞަތުެއ ސަރު ،ކުރިއެރުމާިއ ތަރައްީޤގެ ތެރެިއން ހެދި ބޮޑުވެ

ނޑުމެން އުފާުކރަންޖެހޭ ކަމެއް. ވޭތުވެދިޔަ  އަހަރު ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ  3ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، މިއަދު އެއީ އަުޅގަ

ދިވެިހރާއްޖެ ވީރާާނވަމުން. ައޅުަގނޑުމެންގެ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ދިޔައީ ބަލިކަިށވަމުން. މީެގ  ،އަޅުަގނޑުމެން ދިަޔއީ

ކުިރ ރައީްސ ނަޝީދުގެ ޢަމަލުތައް ހުީރ ދިވެހިރާއްޖެ ފަނާކުރުމަށް. ދުވަހު ވެރިކަންއަހަުރ  3އިތޯ. ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބަ

ދާތަން. ޤާނޫނީ  ަދނީ ޝަރުޢީ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެން އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ވަނަ ާމއްދާަގއި އެަބ ބުނޭ  51މާއްާދގަިއ،  ވަނަ 52ދާތަން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވެރިކަމެއް ިދވެހިރާއްޭޖގައި ިހނގަމުން

ނަމަ މީހަކު ނަގާ ނޫން، ނަމަވެސް މީހަކު ޝަރީޢަތަށް ދޭ ހެއްކަކީ ކަމުަގއި ވީބިލުގައި ކޮންމެ ގޮތަކަްށ އޮތް މި

 ކުރަންޖެހޭ އެއްެޗއް ނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފައި އޮންނަނީ ދި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޤަބޫލުބަޔާނަކީ އެއީ އަ

އީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ދެން އޭނަ ދައްކާ ވާހަކަތަަކކީ އެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އޭަނ ވާ އިޢުތިރާފު ފިޔަވަިއ،

 ،ނަމަވެސް  މީހެއްގެ ދެމެދުގައި އަދި ބަޔާނެއް ނެިގ ކަމުގައި ވީ ކުރާ އެއްެޗއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ދެޤަބޫލު

ކުެރވެީނ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގަިއ ދަްއކާ ވާހަަކ. އެހެްނވީމާ، މިީއ ބޫލުވޭ. ޝަރީޢަތަށް ޤަޝަރީޢަތަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެ 

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އާދެ! ޤާނޫނުއަސާސީެގ  އެްއވެސް މީހެއްގެ ޙައްެޤއް ނިގުޅަިއގަތުމަށް ލާ ބިލެއް ކަމަކަށް އަޅުގަ
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މީހެއްެގ  ނަ މާއްދާަގއި އެބަ އޮތް.ވަ 51ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ޮއތް އަވަހަށް ތަޙުޤީޤުކުރުމާ، ވަނަ މާއްާދގައި އެބަ 52

އަވަަހކަށް އެ ަމއްސަަލ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ނުވަތަ އެހެން ވެސް ކަެމއް ހުށަހެޅިްއޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ވީާހވެްސ 

ށް. އެނދު ކުރަން. ކޮބައިތޯ ނަީޝދު. ފިލަން ވަންނަނީ ކޮންތާކަށްތޯ. އެމްބަސީތަކަށް، މީހުންެގ ގޭގޭ ޮކޓަރިތަކަތަޙުޤީޤު

ނޑުމެންނަށް  ަނ މީހެއްގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަންވީކޮށްފައި ހުންމިއީތޯ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ވެިރކަން ށް.ތަންދަށަ ގޮތް. އަުޅގަ

ތެެރއަށް ގެންނަްނ މިކަން ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، މިއަދު މިަކހަލަ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އަުޅަގނޑުމެންގެ 

ނބަޔަކު ޤަބޫލު ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ  ވެސް ފެންނަމުން މި ޑުމެންނަށް މިއަދުނުވެދާނެ. އާދެ! އަުޅގަ

ދޭތެޭރ  ން އެބަ ދޭ. އެދައްކާ ވާހަަކއާމަޖިލީހާ ބެހޭ ގޮތުން ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ވަރަށް ތަފާތު ވާހަކަ ދަްއކަވަމު

ސަދަވެރިވާކަެށއް މެން މީ އެކަމާ ހަމިއަދު އަޅުަގނޑުވީ.  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ފުންކޮށް ވިސްނަން މިއަދު

ނޑުމެންވީ. ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ނަމުގައި އެ އްކާ މީހުންގެ އަނގަިއަގއި ޓޭޕުވާހަކަ ދަ ނޫން. އަދި އެ  އަާޅކަށް ނޫން އަޅުގަ

ަފިއ ޖެހޭ އެބަ. ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިޔެތަކަކީ އަުޅަގނޑުމެން ވިސްާނލަންބޭފުޅުން އެ ކުރަްއވާ ކަންތައް 

އްޤެްއ ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ ޮއވޭ އަސާސީ އެްއވެސް ޙަ  17ވަނަ މާއްދާ އަދި  16އެބަ އޮްތ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

އެެހން މުޖުތަމަޢުގައި ވެސް ެއަކން ކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށޭ. އަދި އެހެން ބުނާއިރު ބުނެފައި  ހަނިކުރެވޭނީ ޑިމޮކްރެޓިކު

ނޑުމެންނަށް އެނޭގ ލިބިފައި އޮތީ ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހަށްކަން. އެހެންނަމަވެސް އެބަ ޮއވޭ ޤާނޫނު ހެދުމުެގ ބާރު އަުޅގަ

ހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ކުރަންޖެމީހުން ރިޢާޔަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ޤާނޫނު ހަދާއިރުގައި، ޤާނޫނު ހަދާއިރުަގއި އެ

ޕާޓީ ނޫން އެހެން  4މިތާ ތިބި  ،ތިމާމެން ޚިލާފަށް މަވެސް ެއއާހަނިކުރެވޭނެ މިންވަރު އެބަ އޮތް. އެހެންނަހުރި. 

ވަނަ މާއްާދގަިއ  75ކުރާނެ. ޤާނޫނުއަާސސީގެ ނޯންނަ ގޮތަށް ާޤނޫނު ހެދީމާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ބާތިލު ބަޔަކު ދެން

ަވިކ ، މީހެްއ ނުވަަތ ތިމާެގ މީހެއް ވީނަމަވެސްނޫނީ ިތމާގެ ގާތް، ބުނެފައި އޮންނަނީ ތިމާެގ ައމިއްލަ މަޞްލަޙަތު

އްލަ ގޮތަށް އޭނަ ނިންާމ ނިންމުމަކީ އެއީ އަމި ެއްއ ލިބޭ މަތްތެރިއަކަށް ީވނަމަވެސް ަވކި މަންފާއްޞަ ރަހުޚާ

ނޑުމެންނަށް ިސޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ ބިލު އެބަ ބެލެވޭ. މަޞްލަޙަތު ކަމަށް ބެލިދާނޭ . އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އަުޅގަ

ޭދތެރޭ ރިޢާޔަތްކުރާނެ. އާދެ! އެމް.ޑީ.ޕީ ނޫންނަމަ މިއަދު  ވި ކަންތައްތަކާއެހެންވީމާ، ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ މިދެންނެ

ެއއް ނިމޭ ދުވަހު  ެއއްޮކޅަށް މައްސަލަ ނޫންނަމަ އޭނައާ، އެއް ނުވާ މީަހކާ ދެކޮޅަށް ަމއްސަލަސަރުކާރަށް ނިސްބަތް

 ކޮޅަށް، އެމް.ޑީ.ޕީއާ މަޖިލީހާ ދެ ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ތަނެްއގެ ގޮުތގައި ވާހަަކދައްކާ. އެހެންނަމަވެސް މި

ނޑުމެންނަށް ވަރަްށ  ،އިގެން ތެދުވެްއ ނިމޭއިަރށް ހަމަ ފުންމަފުންމަދެކޮޅަށް ހަމަ ކަމެ މިތާ އުޭޅ ގޮތުން ދެްނ އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ޖިނާޢީ ނޫންފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަ ހައިރާންވާ ކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް މި ނަމަ އަޅުގަ

މު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރަން ޖެހޭ އެބަ. އަދި މިއަދު ޝަރުޢީ ނިޒާ

ބޭފުޅުްނ  ބޭފުޅުްނގެ ތަޖުރިބާގެ އަީލގައި އެ ބޭފުޅުްނގެ ކުޅަާދނަކަމާއި އެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ މިިނވަންކަމާއި އެ

 .ތްކުރަންޖެހޭ. މިއީ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަމިއަދު ތަޢުރީފު އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް 
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 ކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަ

 ،އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޖިނާޢީ މަްއސަލަތަކާ ުގޅިގެން ޤާނޫީނ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުން

ނޑު ެދކޭ މިަކމާ .ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ިތ ުތގަިއ މިފަދަ ވަގުތެްއގައި މީގޮ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފަިއވާ ބިލަކީ އަުޅގަ

ރުކާރަކީ ރައްޔިތުން އުފެދޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ސަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސުވާލު ހުށަހެޅުމުން ވަރަ

ވޯޓުލާފަިއވާ  ތިބި ަބއެްއ ތިބީ. ރައްޔިަތކު ރާކޮށްގެން އަބަާޣވާތް  ކޮށްފަިއވާ ސަުރކާރެއް ނޫން. މަގުމަތިންއިންތިޚާބު

އެަތްއ ، ކުށްތައް ކޮށް، ރައްޔިތުން މަރައި އެްއވެސް ފަރާތެއް ނެތް. އެާއއެކު ވެިރކަމަށް އެރިއިރު ބޮެޑތިސިންގާ ޖިނާޢީ

 ްއވި ފާހަގަކުރެ އެއް ޮކށްފައިވާ ސަރުކާެރއް. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ވެސް އެ ލާއިންސާނީ އަނިޔާ

ކުރާ ފަދައިން. ފަިއސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހަމަ މި ންދަނީ މާފިއާ ގޭންެގްއ އޮޕަރޭޓުކުރަމުފަދައިން މި ސަރުކާރު އޮޕަޭރޓު

ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ، ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަްތާވ ފަރާތްތަކުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކިެއކި ަވގު ވިޔަފާރި ކުާރ 

ކާކުރަމުން. ތަކުަގއި ދަނީ ފައިސާ ރައްޑެތި ނުވަތަ ރަށްތަކުގަިއ، އޮފިޝަލް ބޭންކުމަން އައިލެންޑު ފަދަ ބޮ ކީ

ދުވެިހރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ޖިނާޢީ، ، ތަެކއްލުަގއި މި ހުރިހާ މަސްއޫލިއްޔަތުމި ހުށަހަޅާފައިވާ ބި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑުމެން މުޢާހަދާތަކުަގއި ވެސް ވަނީ ސޮިއޮކށްފަ. ރޯމް ސްޓެޓިއުޓުެގ،  ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖިނާޢީ ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން، އަދި 

ސް އެ ދައުލަތުގެ އިސް މުައއްސަސާަތކުން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ވަނީ މުޢާހަދާތަކެއްގައި ޮސިއކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެ

ނޑުމެން އިތުރު ޤާނޫެންއ  މުޢާހަދާ އެއްލައިލާފަިއ އެ ުމޢާހަދާ އަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތުމަށް ޓަކައި އަެނއްާކ ައޅުގަ

މި ހަދަނީ. މި ޤާނޫނުގައި ވާ ގޮތުން ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤުތައް ކުރާ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާައުކން އެއްބާރުލުންދޭކަށްނުޖެހޭ. 

މަޢުލޫމާތު ދޭކަށްނުޖެހޭ. މި ވެސް އޭަނގެ  ީމހަކު މަރާފައިތުގެ ެއއްވެސް ުމއައްސަާސއަކުން އަދި އެހެނިހެން ދައުލަ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ  އޮންނަނީ  މި ،ލިއްޔަތުތަެކއް ައނެއްކާެވސް ޕްރޮސިިކއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ ބޮލަށްހުރިހާ މަސްއޫ

ޖިނާޢީ ކީ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަަކނަޑއަޅަން ހުށަހަޅާފަލިއްޔަެތއް ކަމަށް ޤާޫނނުގައި މަސްއޫ

 ރޭ ފަރާތެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ނެތެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤުކުރަން އަމުރުތަހުޤީޤުކުރާ ފަރާ

ކުށްތަކާ  ނާޢީވަނީ ޖި ިއ މިގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަާކިއ ބާރުތަކުގެ ތެޭރގައި )ހ(ގަޤާނޫނުގައި ޕްރޮސިިކއުޓަރ ެޖނެރަލް

ކުރާ ކަންތައް.  ރާއްޖޭަގއި .ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ަގއި ުކރާ އެންމެހައި ދަޢުވާތަކާގުިޅގެން ދިވެހިރާއްޖޭ

ނުވަތަ އިންޓެލިޖެންސް  ،ބައިނަްލއަޤުާވމީ އިދާރާއަކުްނ ފުލުހުން ހިންގާފަިއވާ ތަޙުޤީޤެްއގެ މަޢުލޫާމތު އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެން އައެއީ  .ތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ ހާލަތެްއަގއި ެއ ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭްނޖެހޭއެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ުޅގަ

 ަނގާފަ އިން ރާއްޖެ އޮތީ އެޖެންޑާ  ިއ ވަނީ އެކަން. އެހެންނަމަވެްސ އަދިެވސް ސީމެުގގެތަކުގަ ހަދާސޮއިކޮށްފަިއވާ މުޢާ

މައުމޫނު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަވނީ ކޮމިޝަނުން އަންގާފައި ރައިޓްސް ޔޫ.އެން ހިއުމަން އެއް ނޫން. އަދިވެސް އޮީތ،
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ލިބެންާވ ަކންތަކުގައި އިންސާފު ކޮށްފައި އެލާއިންސާނީ އަިނޔާތައް ތަޙުޤީޤު ވެރިކަމުަގއި ހިންގާފައިވާ ޔޫމުލްޤައްޢަބްދު

. މިއީ އެކަމަްށ ވަނީ އަންގާފަބަލާނެ ކަމަށް  ވަންޏާ އެ ފަރާތްތަކުންއިންސާފު ފޯުރކޮށްދިނުން. އެހެންނުވާކަމަށް ފަރާތައް 

އަދި މިހާުރ  ގާފަިއވާ ލާއިންސާީނ އަނިޔާތަާކ،ޓަަކއި އޭުރގައި ހިން  އެޅޭ ހުރަހެއް. އެކަމަށް ެއ ހުރަސްއެޅުމަށް

ކިުއޓަރ ޕްރޮސި .ޓަކައި އެޭޅ ހަމަ ހުރަހެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާތައް ހުއްުޓވުމަށް

ގައި މި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 223ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަާކއި ބާރު ތެރޭގައި )ށ(ގައި މި ހިމެނެނީ، އެ މާއްދާގަ. ޖެނެރަލް

ކުން ހުށަހަޅާ ހެއްކާއި ގަރީނާ ވަޒަްނކޮށް ދަޢުވާ އުފުލަންޖެހޭކަން ނުވަަތ ތަޙުޤީޤުކުރާ ެއކިއެިކ އިދާރާތަ ،ބަޔާންކުރަނީ

ނޑައެޅުން.  8، 7އެއް  ޮކށްފައި ދަޢުވާކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހެއްކާއި ގަރީނާ ަވޒަންރޮސިމިހާތަނަށް ޕް ނޫންކަން ކަ

ނޑު ދެނަހުރިން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތު ރީގައި އެ ހިންގި ބޮޑު ބަޣާވާތާ،ރުއަފެބް ން ވެްސ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އަުޅގަ

ެދކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ޅީސްކޮށްފައި އޮތް މައްޗަްނގޮވެސް އިލްތިމާ ގައިއިލްތިމާސްކޮށްފައި އޮތް ކޯީނ ރިޕޯޓު

 .ކުރާކަށް ވެސްށް ނުފެނުނު އެ ދަޢުވާއޭނައަކަ ރު މާރިޔާ ދީދީ ވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފައި އޮތް. އެެހންނަމަވެސްމެންބަ

 ިލއްަޔތުތަކެއް އަެނއްާކވެސް މި ފަރާތްތަކަށް މި އަންގަނީ، މަސްއޫ އެފަދަ ވެސް ނެރުނީކީ ނޫން. އަމުރެއްއަދި 

 ތަކަށްކުރެވޭ ފަރާއެކަިނ މުޢާމަލާތްކުގައި ހަމަުޤވާމީ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤުތަބައިނަލްއަ ނީހަވާލުކުރަ

ދިވެިހ ރައްޔިތުްނ  ތްތެރި ރައީސް. ިދވެހި ދައުަލތުގަިއ،ުނވެވޭނެ ިޢއްޒަ ހުންނާނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނރަލޭ. އެހެނެއް

އްޔިތުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އަށް ރު އަރާ އެހެރަ މީހަކު ޖެހޭނެ ޒިންމާވާން. ރަކޮށްފައި ނުވަތަ ބަާޣވާތަކުން މިހާތިޚާބުއިން

ނޑޮސް އައިޭލންޑުަގއި ބޮޑު ހޭނެ. މާފިޔާ ގޭންގެއް އޮޕަރޭުޓކުރާހެން ކްލަބު ފަރާއިވާންޖެޒިންމާ  ސުއްޓާ ޖަހާފައި ބަ

 ިމއީ މި  ން ދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.މުކުރައްޖޭަގއި މިހާރު ވެރިކަން ރާ  އެއް ބަަހއްޓަިއގެން މި އަރިމަތީގަިއ ރާފުޅި

ރައްޔިތުންނަްށ  . އެަތންމިތާނގައިކުރަނީ އެގޮތަށްވެްސ އޮޕަރޭޓު . ލަންކާަގއި. މިއީ މާފިޔާ ގޭންެގއްރާއްޖޭގެ ވެިރކަން

ދަީނ  އެއް ހުރިހާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާ މި ޖާސޫސުކުރުމާއި މީހުން މެރުމާ، ލުމާއިސުންކުރުމާއި އަނިާޔކުރުމާއި ފާރަޖެއް

ވެސް ބޭުރ  ލާގައިޙަދުލުގެ ނިޒާމަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްަރސީ އައުުމގެ އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުހިންގަމުން. ޖިނާޢީ ޢަ

ރާުބވުމުެގ ސަަބބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޭލގެ ޚަ ދުލުގެ ނިޒާމުންމެ ކަންބޮުޑވި މައްސަލަ. ޖިނާޢީ ޢަފަރާތްތަކުން އެ

ނޭިޅގެން ުއޅެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއްެޗއް ދިވެހިރާްއޖޭގައި ހަމައަކަށްާއިއ ހުރިހާ  މައްސަލަތަކާއި މާރާމާރީ

ކޮށްފައި ކާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަާކއި ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތްތައް، ތަޙުީޤޤުކުރާ ފަރާތްތަކުން ޑްރަުގ، ަމސްތުވާތަކެތި ަރއްކާ ޖަލުތަ

 ...ހުރި ގުދަން

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް  މަޢުޞޫމުهللا ރު ޢަބްދުކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއް އްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ!`. ޝުކުރި

.ޕީން ހުށަހެޅުްއވީތީ އެހީތެިރކަން ބަދަލުކުރުުމގެ ބިލު ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ޑީ.އާރު މައްސަލަތަކުަގއި ޤާޫނނުގެ  ޖިނާޢީ
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 އެކު ޝުކުރުދަންނަަވން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިޚްލާޞްތެރިަކމާ އަޅުަގނޑު އެ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް

ގޮތުްނ  ދިނުމުގެތެރެއިން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ދުގެ ސަރުކާރަށް ަމޖިލީހުގެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޑޮކްަޓރ ވަޙީއެ

ނޑުމެން ޕާޓީ މެދުވެ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލު ދަނީ  ޅުަގނޑުމެން މިަތއް އަ ރިކޮށް ހުށަހަޅަން އެދޭ ބިލުތަްއ އަުޅގަ

 ވަނީ ލާމެހިފަ. މު ބިލެއް. ދުނިޔެ މިހާރު މިލަކީ އޭގެ ޒާތުގަިއ ވަރަށް މުހިއްބި މި ވާލެއް ނެތި ހުށަހަޅަމުން. އާދެ!ސު

. އެހެންވީމާ، ކުުށގެ ވެށި ެވސް އެއް ަޤއުމުން އަނެއް ވަނީ އެތައް ގޮތަކުން ގުޅިފަ  އެއް ަޤއުމު އަނެއް ަޤއުމާ މި

ޓަަކިއ  ކަމަށްާވއިރު ުކށްކުރާ މީހުން ޝަރީޢަތުގެ ުކރިމައްޗަށް ގެނައުމަށްރ ހުރަސްކޮށް ަދތުރުކުރޭ. އެހެންއުމަށް ބޯޑަޤަ

ޤާނޫނުން ވެސް އަޅުަގނުޑ  މި ށް މިފަދަ ޤާނޫނެއް ވަރަށް މުހިއްމު. އާދެ!ޖާގަ ފިލުވުމަޤާނޫނީ ގޮތުން ހުރި ހުސް

ވެްސ  ަގއިވާ ޮގތުން ބޭރު ޤައުމެއްގަިއވާ އެްއޗެއް ހިފެހެއްޓުމުަގއިވަނަ މާއްދާ 15ބިލުގެ  ކަމަކީ މި ފާހަގަކޮށްލާ އެއް

ބުޭނ ކޯޓު އަމުރު ނެރެވޭނެ ގޮތް. އަޅުަގނޑު ކޯޓު އަމުުރގެ  ވަނަ މާއްާދަގއި އެބަ 16ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެންޖެހޭ. 

ައީކ  ތަުކގެ ވާހަކަަކއުންޓުވެގެން. އާދެ! ސްިވސް ބޭންކު އެމުކަން ފާހަގަކޮށްލަންހަކަ މި ނެގީ ކޯޓު އަމުުރެގ މުހިއްވާ

ޭވ އެއީ ކުރެ ށް ފަސޭހައިން ދެކެވޭ ާވހަކަ އެއް. ސްވިސް ބޭންކު އެަކއުންޓުތަުކގައި ފައިސާ ެއބަހުރިތޯ. ނެތްތޯ ވަރަ

އި ހުރި ފައިސާ އެ ެއަކއުންޓެްއގަ ،އެފަދަ އެކައުންެޓއްަގއި ފައިސާ ހުރެގެން ސުވާލުތަެކއް. އެހެންނަމަވެސް 

ވަނީ. އެހެންވީމާ،  މި ހިސާބަށް ވެސް ކަންތައް ގޮއްސަ ނަމަ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭނެ ޖެޖެހިއްހިފަހައްޓަން

ނޑުމެން ިވސްނަންވީ މިފަދަ ބިލެއް ހަދާއިރު ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއް މި މު ކަންތައްތަކެއް ނިންމޭނެ ބިލެއް. ދެން އަޅުގަ

ޝަރީަޢތަށް ބޭފުޅުން ކާޒިރުކުރުުމގަިއ ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތްަތއް.  ތުންއޮތް ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮ މީގައި އެބަ

ނޑުމެންގެ ޝަރުޢީ މަުރޙަލާ މިހާރު އޮތް ގޮތުން ޣަިއރު ހާޒިރުަގއި ޝަރީޢަތްކޮްށ  އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ައޅުގަ

މަށް ގޮސް، ެއއް ަޤއުމެްއގަިއ ޙުކުމެއް ނުކުެރވޭތޯޭއ. ވަރަްށ ފަސޭހައިން ެއކި ަޤއުމުޤަުއމަށް ދަތުރުކުރެވޭ. އެްއ ޤައު 

ހުންނަ ކުށްވެރިއަކަށް އަނެއް ޤައުމަށް ގޮސް ފިލިދާނަނެ. ޤާނޫނީ ގޮތުން ގެންނަން ބޭނުންވާ މަގު ތަަނވަސްކުެރވިދާނެ. 

އެހެންނަމަވެސް އެތައް ޚަރަެދއް ކޮށްގެްނ، އެަތއް ކަމެްއޮކށްގެން އޭނަ ގެންނަންވީތޯ. ެއހެންނޫނީ ޣައިރު ހާޒިރުގައި 

ނޑުމެން ކޮށްލަން ބޭނުން ޙުކު ނޑުމެން ޤާއިމުކުރަންވީތޯ؟ މިއީ އަުޅގަ މްކުރެޭވ، ޝަރީޢަތްކުރެޭވ ނިޒާމެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ުފންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެްއ މި ބިލުގަިއ އެަބ އޮތް. ެއީއ  ސުވާލެއް. އާދެ! މި ޤާނޫނުަގއި، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޖިނާޢީ ކުށްވެރިން ވަނަ މާއްދާ. އެހީ ފޯރުޮކށްނުދެވޭ ހާލަތްތައް 8 . މި ޒަާމނުގައި އަުޅގަ

ނެޑްއގެ ތެރެއަށް ވަދެ ފިލާ ތަން.  ވަނަ މާއްދާަގއި ެއހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ  8ވެސް ސިޔާސީ ރަާޖގަ

ވޭ މައްސަލަތައް. އަިދ އިސްތިސްނާވާ ކަންަތއްތަުކގެ ގޮތުަގއި އެބަ އޮތް ސިޔާސީ ކުށެއް ކަމަށް ބެލެވިގެން ތުހުމަތުކުރެ

ނުޑމެން މިއަދު ވަރަށް ފުންކޮށް  2ހަމަ އެއާ ލާމެހިފައި އެބަ އޮްތ އިންސާނީ ޙައްޤުތަުކގެ ވާަހަކ. މި  ކަންތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ފިޓުކުާރނެ ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެސް  ވިސްނައިލާަފއި ރާއްޭޖގެ މަްއޗަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ސިޔާސީ ގޮތުން، ާލއިންާސނީ ގޮތުން ނުޙައްޤު އަދަބު  އަޅުަގނޑުމެން
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ލިބެމުންދާކަން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ޤާނޫނެއްގައި މިފަދަ މާއްދާ އެއް އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ިމ 

ނޑުމެން ދެނެގަްނނަ ނޑައަޅަންޖެހޭ. ހަމަ މާއްދާގައި ހިމަނަންޖެހޭ މިންވަރު އަުޅގަ ނުޑމެން ކަ ންޖެހޭ. އިންތައް އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ އޮތް މަރުގެ ޙުކުމާ ގުޅޭ ގޮތުން، މަރުގެ ޙުކުމް އަިއސްދާނެ  9އެާއއެްއކޮށް މި ބިލުގެ 

ވެހިރާއްޖެ ކުށްވެިރއަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތްތައް. މި ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާަލންޖެހޭ ކަންތައް. ދި

ވެގެންުނވާނެ މަރުެގ ޙުކުމަށް ފިލައިގެން އައިްސ، ޖިނާޢީ ޮބޑެތި ކުްށވެރިން ފިލާ ތިބޭ ަޤއުމަކަށް ވެގެން. އާދެ! ދެން 

ނުޑެގ ހިތަށް ައއި ުސވާލެްއ މިއީ.  ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން، އަުޅގަ ވަނަ މާއްާދގަިއ  11ވަރަށް ުކޑަުކޑަ ނުކުާތ ެއއް ައޅުގަ

ވަަނ  12ހިްނގާ ޖިނާޢީ ޝަރީޢަތަކާ ގުިޅގެން ހެކި ހޯދުމުގެ ވާހަކަ. އެ ހެިކ ހޯދުމަށް ޓަކައި އެބަ އޮތް ބޭުރގައި 

ނަޑއެޅިަފއި އޮްތއިރު ާޤޟީއެްއގެ ކުރިމަތީގަިއ ހެކިަބސް ދޭ މީހުން ހުވާކުރުމަށްފަހު  މާއްދާގެ )ށ(ގަިއ އުސޫލުަތްއ ކަ

ނޑު ގެ ހަމަ ސުވާލަކީ މިފަދަ، އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަްށ އެ މީހުންގެ ބަޔާންނަގާ ގޮތަށް މި އޮންނަނީ. ދެން އަޅުގަ

މި ކަންތައްތަްއ ބަދަލުެވގެން ދާއިރުަގއި ހެކިބަސްެނގުމުަގއި އިސްލާމުން ނޫން މީސްމީހުން ވެްސ ހިމެނޭނޭ. އެ މީހުން 

ނަޑއަޅަންޖެހޭނޭ. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭގަ  ނޑުމެން ކަ އި އިސްލާމީ ުއސޫލު ހުވާކުރުމުަގއި ގެްނގުޅޭނެ ުއސޫލެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޑީ.އާުރ.ޕީ އަކުްނ ތާޢީދެއް ނުކުރާނެ. އާދެ! ނައިފަރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްރެިރ  ،ނޫން އެހެން އުސޫލަކަށް ައުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާފައި މިއަށް ކޮމިޓީން  ހަޅާފައިވާ ބިލަކީ މި މުޖުތަމަޢަށް،މެންބަރު މި ހުށަ އަޅުގަ

ވި ބަެއްއ ދަލުތައް ގެނަުއމަށްފަހު އަވަސް ގޮތެްއގަިއ ފާސްކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް. ެއއީ ކުރިން ވާހަކަެދއްކެ ގެންނަންޖެހޭ ބަ

ވެސް އެހެން  ގިނަ ާރއްޖޭގެ ކުްށވެރިން ެއއްގޮތަށް ވަރަށް ފާޅުކުެރއްިވ ޝުޢޫރާ، ެއްއގޮަތށް މެންބަރުންގެ ޚިޔާލާ

 ލިބޭ. ދައުލަތުން އެތައް ޚަރަެދއް ކޮްށގެން އެ  ށް އެބަނޑުމެންނަޚަބަރު އަުޅގަޤައުމުތަކަށް ޮގސް ފިލަިއގެްނ އުޅޭ 

 ޤައުމެއްގެ ިނޒާމުގެ ތެެރއަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަެދވޭ ބޭފުޅުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަްއޗަށް ގެނައުުމގެ ބަދަލުަގއި އެ 

 ކުރުމަށްޝަރީޢަތްތައް ައވަސް އަދި .ވާނެ ވެސް ލުަޔކަށް މަ ަދއުލަތަށްގެ ޤާނޫނު ަބއްަޓންވެގެން ިދޔައިގޮތަށް ރާއްޖޭ 

ވެސް ފަހިވެގެންދާނެ. ޝުކުރިްއޔާ  ވެސް ފަސޭހަެވގެންދާނެ. ައދި ކުށްވެރިންނަށް ޙައްޤު ައދަބު ލިބުމުގެ މަގު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:ތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަފަރެސްމާ

އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ة والسالم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد هلل رب العالمين الصال`. 

ދޭތެރޭގައި ދެންމެ  ޤާނޫނަކީ ުމހިއްމު ޤާނޫނެއް ނަމަވެސް ިމ ޤާނޫނާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މި

ނޑުމެން ކަން ހުރި.  ބޮުޑވާންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް އެބަކެލާ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިްނ އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ޤައުމުގެ ބަަޔކު ނަހަމަ ގޮތުަގއި ބޭނުންކޮށްފާނެ  8 ވަނަ މާއްާދގައި ހުރި ިގނަ ކަންތައްތަކަކީ އަުޅގަ

ހޯދަން އައިސް ިތބޭ ތަނަކަށް ވެދާނެ. ެއއީ އަްށ ހިމާޔަތް އް. ތަނެްއގަިއ ުކށްކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެކެ ކަންތައްތަ
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ނޑުމެްނގެ ޤައުމަްށ އޮތް ނުލަރައްކަލެއް. ހަމަ އެހެން ،ނޑުމެްނގެ މުސްތަޤްބަލަށްއަޅުގަ  މެ މި ޤާނޫނު އައުމުން އަުޅގަ

ހާސް ބިދޭސީންގެ  އްތަވެސް އޮންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުގައި ިތބި އެ މެންނަށް ލިބޭނެ ފަސޭހަތަކެއްއަޅުަގނޑު

މީހުން ޖަލުގައި  ދަލުކުރުމުގައި ސަރުކާރަށް ފަސޭހަތަކެއް ވެެގންދާނެ. އެމީހުން ބަ ތެރެއިން ކުށްކުރާ މީހުން ގިަނ. އެ

މީހުންގެ ޤަުއމަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  އެ ،މީހުން ކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި އެން ދައުލަތުން ޮބޑު ޚަރަދުބައިތިއްަބއިގެ

ނޑުމެނަށް ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމެއް. އެހެ އަދި  ސް ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މީހުންމެރުމާންނަމަވެފަހިވެގެންދާނެ. ެއއީ އަުޅގަ

ދަބުދެވޭ ކަންތައްަތކަްށ އަޓެރަރިޒަމްގެ ކުާށއި މަސްތުާވތަކެތީގެ މައްސަލަަތކަކީ ދުނިޭޔގެ ޤައުމުތަުކގައި ވަރަށް ބޮެޑތި 

އިްނ  އި ާރއްޖެމީހުން ހޯދުމަށް އެ ޤައުމުތަކުން ކުާރ މަސައްކަުތގަ އެ ،އަށް އެފަދަ މީހުން އައިސްތިބެ ވާއިރު ާރއްޖެ

ނޑުމެން އިތުރަްށ ނަމަ ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި  ފާސްވެގެން ހިނގަްއޖެ ގޮތަށް މި ޤާނޫނު އެހީތެރިކަން ނުދެވޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން ރަނގަޅަކަށް ކަމަށް ހިވެގެންދާނެ. އަޅު ފަޟީހަތް ތާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަުކގެ ނަމުަގއި ކުެރވޭ ބަެއްއ ގަ

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެ ރީިތ ނަމާއި ޝަރަފު  ެވއް ކަންތައްތަކަީކ އަުޅގަ  ޔާ ޤައުމުގެ މުޞްތަޤްބަލާއި ައޅުގަ

އިން ފާސްެވގެން  ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ެއހެންކަމުން މި ކަެމއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މޮޑެިވގެން ހިނގައިދާނެ

ނޑު ެދކެން.  ކަމެއް  މުމުހިއް ބިލު ިއސްލާޙުކުރުމަކީ އަންނައިރު މިދެންނެވި ކަންަތްއތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި ކަމަށް އަުޅގަ

ނއެހެން . ގޮތުގަ ކުރާނީ ނަހަމަ ޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ބަޔަކު ޭބނުންނޫންނަމަ ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ަޤއުމުަގއި ޮއންނަ ރީތި ނަމާއި ޝަރަފު  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަކީ ުކށްވެރިންގެ މަރުަކޒަކަްށވެ ައޅުގަ

 8ދެންނެވި މައްސަލަަތއް  އެެހންކަމާއެީކގައި ިމ ބިލުަގއި މި  ިލގެންދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ަގނޑުމެންނަށް ގެއްއަޅު

ކަމަްށ  ކުރާނެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ރަނަގޅުބޮޑު އިްސކަމެއް ދެއްަވިއގެ ވަރަށްއަށް ވަނަ މާްއދާ  9އާއި  ވަނަ މާއްދާ

ދެންނެވި ފަދައިން ވީހާވެސް އަވަަހކަށް މި ބިލު  ވެސް ބޭނުންވަނީ މި ޑުމީދުކުރަން. އަޅުަގނއަޅުަގނޑު ުއއް

ވެިރން އެ ަޤއުމުތަކަށް ފޮނުވާަލއި، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކަްށ ާރއްޖޭަގއި ތިިބ ބޭރު ޤައުމުތަުކގެ ކުށް ،ޤާނޫނަކަށްވެ

 އަންނަކަމަށް ދެކިގެން މި  ސޭހަތަނެއް ފަ އަކީ އަދި އެހެން ކުށްވެރިންނަށް މިހާރުެވސް ރާއްޖެ ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދާ

މި ބިލު ދާނީ ، ދިއުން. އެހެންނަމަވެސް އެަފދަ ގޮތަކަށްޤާނޫނު ވެެގން މި ދެކުމަށް ނިމިގެން އަންނަ ފަދަ ޤާނޫނަކަށް

ކެއް މު ބިލުތަިމހާރުވެސް މުހިއް، ކޮމިީޓގަިއ ހުރި އަށް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލުކރަނީ. އެ ބެހޭ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާ

މިކަން ައވަސްކުރުން.  އްވުުމގެ ބަދަލުގައި މަަސއްކަްތކޮށްދެްއވަިއ،ބިލު ކޮމިޓީަގއި ބޭ  މި ގޮތަށް، ނުނިންމާ ހުރި

ސް މަރުޙަލާަގިއ ހުށަހަޅަން މި ބިލު ވަގުީތ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮުނވަިއގެން އެ އެހެންކަމާއެީކގަިއ ައޅުަގނޑު މި ބިލުގެ ބަހު

މި ބިލު  ރިން މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ހައްދަަވއި،ދައުރު ނިމުމުގެ ކު ހާވެސް ައވަހަކަށް މިވީ  ،ކޮމިޓީގައި މަަސއްކަްތކޮށް

ހެްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ކުރަނީ އަުޅަގނޑުގެ ހުށަހެޅުމަށް އެރިހަމަކޮށްދެއްވުމަށް. އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުފު

 ކަމަށް. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ްއވާނެދެގޮތަށް ާފސްކޮށް މި ބިލު ަވުގތީ ކޮމިޓީއަކަށް ދާ ތާއީދުކޮށްދެްއވައި
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 ޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަމާ

. އާެދ! ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުަގިއ ވަބަަރކާތުހޫهللا ލައިކުމް ަވރަޙްމަތުޢަޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ައއްސަލާމް`. 

އިރުަގއި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާ  ބެހޭ  މުގެ ބިލާހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުޤާނޫނީ އެ

ޓަކައި ކޮންމެހެން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ދިމާވެފައި ހުރި ބައެއް ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް

ނޑުމެން ބިލާ ބެ ބޭނުން  ބިލެއް ތުްނ ތަފާތު ވާހަކަ ދެްއކި ކަމަްށ ގޮ ހޭކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. އާދެ! ައޅުގަ

 ގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ނވެސް އެ ކުރެްއވި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްދިރާސާކޮޅެއް ފުން ނަޒަރަކުން ބައްލަވަިއ، ބިލު ތަން ވިޔަްސ،

ނޑުމެންގެ ތެ ،ވަރަށް ފަންނީ މިއީ ވި ޭރގައި ަބއެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅު ވަރަްށ ޓެކްނިކަލް ބިލެއްކަން. ަސބަބަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކު ކުރެވިަފއި ހުންނަ ަބއެއް ެއއްބަސް ފަދައިން ބޭރު ޤައުމުތަކާ  ކުްށވެރިން  ވުުމގެ ދަށުްނ އަުޅގަ

 އެކު ކުެރވޭ އެއްބަްސވުމަކީ ާޤނޫނީ ގޮތުން ހުރަހެއް އޮތް ެއްއވެސް ބަަޔކާ ،ސް ލުކުރުމަށް އެއްބަްސވި ކަަމށް ވިޔަބަދަ

އެްއވެސް  ެއއްބަސްވުެމްއ ޚިލާފަށް  ްސކަންދޭންޖެހޭނީ ޤާނޫނަށް. ޤާނޫނާވަންޏާ އަުޅަގނޑުމެން އި ކަމަށް ކަމެއް

ނީ ގޮތުން ހުރި ހުސްކަން ނައްތާލަިއ، ޤާނޫނީ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންީވމާ، ޤާނޫ ނުކުެރވޭނެ. ެއއްެވސް ޤާއިމެއް 

ނޑު މުގޮތުން ފަސޭހަކުރުމަށް ޓަކައި މި ބިލު ވަރަށް މުހިއް ބިލަށް  ުކރަން. އެހެންކަމުން މި ޤަބޫލު ވެސް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އިތުރަށް ލާއިުރަގއި އަޅު ން ބިލު ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ިވސްނައިކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެއަޅުަގނޑު ާތއީދު ގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެީއ ބައެއް ާބވަުތގެ މައްސަލަ ކަންހުރި ބައެއް ާމއްދާތައްދިރާސާކުރަން ހުރި  ވިސްނައި   ަތކާައޅުގަ

ޚްތިޔާރު ޕްރޮެސކިއުޓަރ ގޮތަކަްށ ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ނިންމުމުެގ އި ވަކި ،ގޮތުން ގޮެތއް ންމެވުމާ ބެހޭނި

ރަްށ އަކީ ައޅުަގނޑުމެން އިތު ވަނަ މާއްދާ 9އާއި  ވަަނ މާއްދާ 8މީގެ  .މިސާލަކަށް ޖެނެރަލަށް ދެއްވާފައި އޮތް ބާބު،

ނޑަށް  މާއްދާ 2ުކރަންޖެހޭ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ ދިރާސާ  ފެނޭ. އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ  ވެސްކަމަށް ައޅުގަ

ކަމަށް. އެކަމުގެ  ހުރި ކުރުންތަކެއް އެބަފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޒާމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ފުރިހަމަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޝަރުޢީ ނި

ނޑުމެންނަކަށް ތިބަދުނާމު ނުވަތަ އިލްޒާމު ވަކި މީހެްއގެ ބޮލުގަ  ނޑުމެްނ  ބެވޭކަެށއްއި ައޅުގަ ނެތް. އަުޅގަ

ކުރަނީ ކޮންމެވެްސ ތައް ައޅުަގނޑުމެން  ިމ ނިސްބަތްވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގަިއ ހުރި ބަެއއް މަްއސަލަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ މީ ރަސީގެ އާ މަރުޙަލާައކަށް ިޑމޮކް ،ޤާނޫނުއަސާީސ އަުޅަގނޑުމެން އިޞްލާުޙކޮށްހަކަށް. އަުޅގަ

ކުރެވިފަިއވާ ކަމެކޭ. އެކަން  އި ހުރި ަބެއއް އިންިތޒާމުތަކުެގ ސަބަބުންގި ކުެރވިފަނައޅުަގނޑުމެނަްށ ނޭ ކުރިއިރުދަތުރު

ނުވަތަ އޭެގ  ،ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އުފެދުން ޝަލްރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިސާލަކަށް ޖުޑިރަނގަޅުކުރުމަކީ ކު

ގޮތުން އެކަން  ޖެހޭ މިއަދު ޤާނޫނު ައސާސީ އޮތްކޮމްޕޮޒިޝަނާ މެދު ުސވާލުުކރާއިރު ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫުލކުރަން

ނޑުމެން ކިތަންމެ ހިތްޤާނޫުނއަސާސީ ބަދަލުކޮށްގެންކަން. އެހެްނވީ ކުރެވެން އޮތީ ސް ކަމަށް ވިޔަ ހަމަނުޖެހުނުމާ، އަުޅގަ

. އެކަން ެއއްގޮތަްށކަން ވެފައި އޮންނާނީ ޤާނޫނޫއަާސސީއާމިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތަކީ އެ ކޮމިޝަން ބިނާ

ނޑުނމެން ކުރަންޖެހޭނީ ހުރިހާޓަަކއި އަޅު  ކުރުމަށްރަނގަޅު ޤާނޫނުއަސާސީ އަްށ  ،އެންމެން ވާހަކަދައްަކއިގެން  ގަ
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ެއކި  ައޅުަގނޑުމެން ،ެގނައުން. އެކަން އެހެން ނުކޮށް އެ ތަނަށް ރަނަގޅު އިންތިޒާމެއްބަދަލުގެނެސްގެން 

ަހްއލެއް ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ،  ތަްއ ކުރުމަކުން ެއ ކަމަކަށްބަދުނާމު ،އިލްޒާމުތައް އަުޅަވއިތަފާތު  މީސްމީހުންނަށް

ޓަކައި  ތަން ބައްދާލުމަށްތަން ގޮތުން ހުރި ހުސް  ޓަކައި ޤާނޫނީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ހުރި އުނދަގޫތައް ފިލުވާލުމަށް

ޤޫބާތުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ލްޢުނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން، ޤާނޫނުއޮތް. އަުޅގަ ކުރަންޖޭހޭ ތަފާތު މަސައްކަތްތައް އެބަ

 ގިަފއި އޮތް ގޮުތގައި ނައޅުަގނޑަްށ އެ ވާީތވެ. ގެންދަނީ އޮމާންކުރުމުގެ މަސަްއކަްތ ކަމަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި

ހުށަހެޅޭނެ.  ކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހަށްވެސް ޤާނޫނަ މުގެ ކުރިން އެ ބޮޑު ބިލު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި މަސް ހުސްވު

ނޑު އެހެ ޢީ ނިޒާމުގެ ކަންކަްނ ތުގެ ކަންކަން އަދި ޝަރުދެންނެވި ޖިނާޢީ އިޖުރާއަ މި މެންންވީމާ، މިއީ އަުޅގަ

ކަންތައްތަްއ  ހުރި އުނި ކަމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް ހަދައި، ޓަކައި ކުރަންޖެހޭނީ އެ ކުރުމަށްރަނގަޅު

ބަަޔކަށް  ްއތައް ކުރުން. އަޅުަގނޑުމެްނ އެއްަބޔަކު އަނެއްިމކަހަލަ ކަންތަ ތަންތަން ބައްދައި، ހުސްފުރިހަމަކޮށް، 

ެއކަންކަން ރަނަގޅެއް ުނވާނެ.  ތަފާތު އިްލޒާމުތައް އަުޅވަިއ ހެދުމަކުން، ނާމުކޮށްމެ ބިލެއް ހުށަހެޅުމުން ަތފާތު ބަދުކޮން

މަޖިލީހުގެ  ތަކަށް މިކޮންމެ މަސައްކައެހެންވީމާ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް ޓަކައި ކުެރވޭ 

ނޑު މެން އެންމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުބަރުންގެ އިޚްލާޞްތެރި ެއއްބާރުލެްއވުމެން ނޑު ހިތުން އަުޅގަ  ން ދެއްވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ކަމެއް. ެއގޮތުން ން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލުގެ އެހީތެރިކަޤާނޫނީ ވެސް ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުަގއި  ބަލާއިރު ައޅުގަ

ފަސޭަހެވގެންދާނެ. އަުޅަގނޑުމެންެގ  ބަބުްނ ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަކަށްހަގަކުރަން. ިމ ބިލުގެ ސަމުކަން ފާމުހިއް

ވެސް އިތުރު ފަހިކަމެްއ  ޓަކައި ކުެރވޭ މަސައްކަަތށް ކޮރަްޕޝަން މަދު ޤައުމަކަށް ހެދުމަށް ،މަދު ރާއްޖެއަކީ ކުށް

ނޑުެވސް ތާއީދުއަންނާނެ. އެ އަވަހަށް ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުަވއި ކޮމިޓީަގިއ  ލުބި ކުރަީނ މިހެންކަމުން އަޅުގަ

ައވަސް ުމއްދަތެްއގެ ެތރޭގައި މި ބިލު ޤާނޫނަކަްށ  ،ކުރުމަށްފަހުގައި ގެންނަން ފެންނަ އިސްލާޙުތައް ގެެނސްދިރާސާ

ޑާ ފަރެސްމާތޮ މަ،ވާނަ ކަމަށް ޓަކައި ކުރަންޖޭހޭ ކަމެއް ވެގެން ދިއުން. އާދެ! ބިލުެގ މަސައްކަތް އަވަްސކުރުމަށް

ތަކަްށ ބޭނުނަކީ އަވަސް ގޮކުރަން. ށަހެޅުްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހު

އެކި ކޮމިޓީަތކުަގިއ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގައި އުފެދިަފއި ހުރި  ޓަކައި. ސަބަބަކީ މިއަދު ޤާނޫނީ ނިންމާލުމަށް

ކަމަށް ވާނަމަ، އެކަން  އެއް ހައްަދަވއިފި މިކަމަށް ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެކު،  ައދަދަކަށް ހުރުމާތަފާތު ބިލުތައް ވަރަށް ގިނަ 

ނޑަށް ވެދާނެއަވަސް  ވަރަށް ތަކަކީ ބިލުގައި ހުރި ގިނަ ކަންތައް ގޮތެއްަގއި މި ވެސް ފެންނާތީވެ. ޖުމްލަ ކަމަށް އަުޅގަ

ކުރުމަށް އް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިސްލާޙު ހުރި ކަންތައްތަ ކުރަން އިސްލާޙު، ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަމުން ވާހަކަތަކެއް ޢިލްމީ

ނޑު ބިލަށް  މި ،ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން ނޑުގެ ވާަހކަެވްސ ތާއީދު އަޅުގަ  ކޮޅު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

 . ވަބަަރކާތުހޫهللا އިުކމް ވަރަޙްމަތުބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ަވއްސަލާމް ޢަލަ ނިންމާލަން. ވަރަށް

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ
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ނޑު މަޖިލީހުގެ ކޮ  މިޓީތަކަށް ައއި ބަދަލެްއ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! މިހާހިސާބުން އަުޅގަ

ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ މާފަނު އުތުރު  ނަން. މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްަތކާ ލާދަންނަވައި

މްޒާ ތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙައަށް ބިލެ ޮކމިޓީ ތިާޔުޒ ފަހުމީގެ ބަދަލުގައި އެދާއިރާގެ މެންބަރު އިމް

ގަާވއިދުެގ  ވާތީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސިޓީ ފޮނުއްވާފައި ގެ ލީޑަރުހަމަޖެއްސުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު

ވެލިދޫ ޢުލާންކުރަން. މިހާހިސާބުން ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތާ ެއގޮތަްށ އި ގޮތަށް އެކަން ގަިއވާގެ )ނ(2ވަނަ މާއްދާގެ  29

`.  ންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ދަހަވާލުެވވަަޑއިގަތުމަށް މަދު ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަލީ މުޙައްދާއިރާގެ 

ބަރު އަޙްމަދު ދާއިރާގެ މެންއަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ަފށައިގެން ކުިރއަށް ދާއިރުަގއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނައިފަރު 

ސްަގއި ތަކުަގއި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ިބލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސަލަމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ ޖިނާޢީ މައްމުޙައް

ނޑު ފުރުޞަތެްއ އަރުވަން މި  އަށް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ  ލަންދާ ދާއިރާގެޖެހެނީ މި މިހާރު އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރު ޢަލީ ރިޟާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަލަމި

އި އޮންނަ ބައި ބަރާބަރަށް ބޭނުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ާލފަރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރުން ބަހައިޝުކު

ގޮތަކަށް ކުރަންޖެހޭނެ. ޖިނާޢީ  ވެސް ބުނާ ކަމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ. ސަރުކާރުން ބުނާ ސަރުކާރުގެ ބިލުތައް ވެސް

އެހީތެރިކަން ބަދަލުުކރުމުގެ ނިޒާމު އެަކއެޅުމަށް  ގަިއ ޤާނޫނީދެމެދު ހިރާއްޖެއާ ިދވެބާރު ަޤއުމުަތކާއި  ސަލަތަކުަގއިމައް

ދައްަކވަމުން ވިދާޅުެވއްޖެ ިއ ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުއިރުގަ ތަނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް މިޓަކައި، ޤާނޫނެއް 

ކުރާ ވާހަކަ. ވަރަްށ ރީތިކޮްށ ޤައުމުތަުކގައި ރީތި  ނުަވތަ ބޭރު ަފރާތްތަކުގެ މޫނުމަތީަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ައގު ބޭރު

އަހަރެއްހާ  ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި މައްސަަލތައް ފާއިުތވެދިޔަ ޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިއޮތީ. އަ މިހާރުވެސް މި

ހަަމ . ރު ދުވަހުގެ ތެރޭގަހައަ  1ތަން  ސޮއްސާލިފަހަތަށް ދަރަޖަ  33 ،ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ 

 ވުރެ ބޮޑު އަށް ދަރަޖަ 51ތަނުން،  ށް ވުރެ ބޮޑުއެާއއެީކގައި މައްސަލަަތކާއި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ އަދަދު ފަންސާހަ

ށް ރަނަަގޅަށް ކަންތައްަތްއ ހަމަޖެހިގެންދާ ނިޒާމެއްގެ ލާަފއި އޮތް ވާހަކަ. އެހެންވީާމ، ވަރަފަހަތަށް ސޮއްސައިތަނުން 

 ޖެހެނީ މި ހަމަ ެއއާެއީކގައި ދަންނަވާލަން ދަނީ. ދާއިރުގައިދެމިގެން މި ތެޭރަގިއ އަޅުަގނޑުމެން  ވެިރކަމެއްގެ ތެރޭގަިއ،

ސަލަތަކުގައި ހެކި ޯހދުމަށް ޓަކައި ކަންތައްތަްއ ބުނޭ އިޖްިތމާޢީ މައް ވަަނ މާއްދާގައި އެބަ 13ބިލުގެ  މި ،މާއްދާގެ

ނޑު ހިތަށްއަރަީނ ތަކާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އުސޫލުކުރަންޖެހޭ  ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ގަާވއިދުތަެކއް ހަދާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް މިހާރަކު އެގޮތަށް ޤަބޫލުކޮށްގެން ނެތޭ، ގަާވއިދެްއ  ގަާވއިދު ހަދައިގެން މިކަން ުކރެވޭނޭ ނިޒާމެއް އަުޅގަ

. ޤާނޫެނއް ލިޔާ ކަމަށް ވަންޏާ އަލިފުްނ ހަދައިގެން ކުރަން ެއްއވެސް ކަމެއް ދޫކޮށްލެވޭނެ ފުރުޞަެތއް ވެސް ނެތޭ

ފެށިގެން ޔާ އަށް ވަރަށް ަތފްސީލުކޮށް އެ ޤާނޫނުގެ އިްޚޞާސްގެ ތެޭރގައި ހިްނގަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް އެބަ ޖެހޭ 

އަލިފުން ފެށިގެން ޔާ އަށް، ސިކުންތުން ސިކުންތަށް، ހަމަ އެހެން ދާ ގޮތަށް ގޮްސ، ފުލުސްޓޮޕެއް އިނަސް އެ 
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ވެްސ އެބަ ޖެހޭ ލިަޔން. ގަާވއިދަކަށް ޫދކޮށްލީމަ މި ވާ ގޮތަކީ ހަދާ ގަާވއިދާއި ާޤނޫނާ ދޭތި ދޭތެރެއިން އެަބ ތަންކޮޅު 

ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ުކރޭ. ޭއގެތެރެއިން ބަޣާވާްތ ެވސް އެބަ ކުޭރ. ހަމަ ެއއާެއީކގައި ދަންަނވާލަންޖެހޭ ވާހަކަ 

ބައެއް ބޭފުޅުން ިވދާޅުވެއްޖެ، ރާއްޭޖގައި ހުރި ކޯޓުތަކަށާއި ރާއްޭޖގައި ހުރި  އަކީ ބިލުގެ މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރަމުން

ނުޑ ހިތަށްއަރަނީ ބިލުތަްއ ހިފައިގެން މިހާރު ދާންީވ  ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ގޮްސސަވާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ޓީ މެންބަރުންނާ އެކީަގއި ދާ ގޮތަށް ގޮްސ ސުޕްރީމް ކޯޓަށޭ. މި ބިލުވެްސ ބަލައިގަނެފައި ބިލު ކޮމިޓީްނ ފޮނުވަންވީ ކޮމި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗު ަކިއރިއަށް. ބެންޗުަކއިރި އަށް ޮފނުވާފައި ބެންޗު ަކއިރީ ބުނަންވީ މި ބިލު އިޞްލާޙުކޮށްދޭށޭ 

ނޑިޔާރުން ބޭނުންާވ ގޮތަށް. އެހެންނޫނީ މިތާ ކުރާ މަަސއްކަތް  6ރީމް ކޯޓުެގ ބެންޗުެގ ސުޕް  ހާސް 51ަލއްކާ  4ފަ

ރުފިޔާ ކޮންމެ ދުވަހަުކ ަޚރަދުކޮށްގެން ކުާރ މަސަްއަކތަކީ ބޭކާރު މަަސއްކަތަކަްށ ވެފަިއ މި އޮންނަނީ. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މި ބައުންޑްރީ ތެެރއަށް ުނވަދެވޭނެ އެތަްއ ގޮަތކުން ފުްނމައިގެން އައިްސ ބައުްނޑްރީ 

ޓުްނ އަރަިއގަނެ، ދިވެހިރާއްޭޖެގ ދުސްތޫރީ ނިޒާމު އެްއކޮށް ތެރޭގައި ހުންނަ ބާރުތަުކެގ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯ

ނުޑކޮށްލާފައި އޮންނަ ތަން. އެހެންވީާމ، ޤާނޫނެްއ ނޫން ފުރަތަމަ ހަދަންވީކީ. ޤާނޫނުތަކެއް ނޫން ހެދޭޯތ  ނޑުފު ފު

މަޖިލީހުން ކުާރ ބަލަންވީކީ. މި މައްސަލަ ހައްލުކުެރވޭތޯ ބަލަންވީ. މި މައްސަލަ ހައްލުނުކޮެށއް މި ރައްޔިތުންގެ 

ބާެރއް، އާރެއް މިއަަދކު ނެތް. އެހެންވީމާ، މިއީ ފާހަގަކޮށްލަންެޖހޭ ކަމެއް. ހަމައެއާެއީކގަިއ  އެްއވެސް ކަެމއްގެ

ނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރިއިުރގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު މި އޮތް  އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. މިއަދު އަޅުގަ

ކަމުގެ ވެރިކަމުެގ ތެރޭަގއި، ޯއާގތެރި، ބަޣާވާތްތެރި ވެރިކަުމެގ ތެރޭގަިއ ައޅުަގނޑުމެންނާ އޯގާތެިރކަން، ބަޣާވާތްތެރި 

ހިސާބަށް އައިއިުރގައި ރާއްޭޖގެ އެކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި ރަްއޔިތުން އެ ތިބީ މަގުމަތީގައި މުޒާހަރާ އަށް. ސަރުކާރުގެ 

ދޭހާ އެކީގައި ސަުރކާރުެގ މުއައްސަސާތަުކގެ ތެރެއަށް، ކަންފަތް ހުރީ ބީރުވެފަ. ދެ ލޯ ހުރީ ކަނުވެފަ. ރައްޔިތުން އާ

ނެޑއް ފަހަރެްއގައި ލިބޭޯތ  މިނިސްޓްރީ ތެރެއަށް ގޮސް މިނިސްޓަރުން ކައިރީަގއި ަސލާންޖެހީމަ ބުނަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުގަ

ންމެ ބޮޑު ބަޖެޓާ އެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީުޚގައި ާފސްކުރިބަލާފާނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް ބަޖެޓެއް ނެތޭ. ނެތް ބަޖެޓެއް. 

ވަނަ އަހަރު އަޅުަގނޑުމެންނާ ބައްދަުލކުރީ. އެހެންވީމާ، ދަންނަވާލަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަީކ ޞައްަޙ  2113އެީކގަިއ 

ނަޑއެިޅގެްނ ޞައްޙަ ނޫންކަން، އިރުެގ  ޏުން ކޯޓުތަކަކަށް ކުީރގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަަޑއިގަްނނަވާކަށްނުޖެހޭ. ކަ

ނޑިޔާރުން އަލިކަން އެނގޭ ފަދައި ން ދިެވހި އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ޞައްޙަ ނޫން ކޯޓު، ޞައްޙަ ނޫން ފަ

ކުރާ ޝަރީޢަތަކަށް، ސިޔާީސ ޝަރީޢަތްތަކަކަށް ކުރީގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަވޑަިއގަްނނަވާކަށްނުޖެހޭ. ނުޖެހޭ ދާކަށް. 

ވެހިާރއްޖޭެގ ނުމަކީ ދިބޭ ވަަޑއިނުގަންަނވަްއޗޭ. އަޅުަގނޑު އިލްތިމާސްކުރަން އެ މަނިކުފާނަށް އަދިެވސް އެ ކޯޓަށް

 އެކަންކަން  ެއ ރައްޔިތުންނަށް ،ރައްޔިތުްނގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްހުރި މައްސަލަތައް ތެރޭގައި  ގެޝަރުޢީ ނިޒާމު

ކަމެްއ  ދާނެ ެއ ސަބަބަށް ޓަކައި، މިންވަރު މަތިކުރުން. އެހެންވީމާ ރަްއޔިތުން އެކަްނކަން ދެނެގަންނަންޖެހޭ ،އަންަގއިދީ

ކަމެއް ކޮށްދޭ މީހަކަށް  ނެތް. ހަމަ އެއާއެީކގައި ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ަބއެްއ މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ ހެޔޮ
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އޮތީ ތެޔޮހަން  އެއް. ހެޔޮކަން ކޮށްދިން މީހުންނަށް މިއަދު މި  އޮތީ. އެއީ ތެދުވާހަކަ މިމިއަދު ދޭ އުސޫލޭ ތެޔޮހަމެއް 

ކަމަށް ަގދަކަމުން އަރަިއގެން ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާބޮޑު ތެޔޮހަމެއް ދިނީ މިއަދު  މެ. އޭގެތެޭރގައި އެންދީފަ

މެޖޯރިޓީ އަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއް ލައްަކ  ޖޭގެޙަސަން މަނިކު އެހެރީ ދިވެހިރާއްމުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު. 

ހެންވީމާ، ޣައްދާރަކު ވެރިކަުމގައި ހުެރގެން ކުރާ އެްއެވްސ ފަނަރަ ހާސް މީހުންނަށް ޣައްދާރުވެފަ. ެއއީ ޣައްދާެރއް. އެ 

ކަމެއް ހަލާލެއް ނުވާނެ. ނަހަލާލު މީހަކު ކުރާ ކަމެއް ވެސް ހަލާލުވާނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ. ނަހަލާލު ކަމެއްގެ ތެރެއިން 

 ގަހުންއަލަ ، މާހެންވީއެހަލާލު އެއްެޗއް ނެރެވޭނެ ގޮެތއް ވެސް ނޯންނާނެ. އަަލގަހަުކން ކެޔޮ ނިރެއް ވެސް ނުފަާޅނެ. 

ވެރިކަން މިައދާ ހިސާބަށް ގެނައިއިުރަގިއ  އަލަ ނިރު. ކަންތައްތައް ދާނީ ެއގޮތަށް. ގޯހުން ގޯހަށް. މި ފަޅާނީ ހަމަ

ވެްސ އި ގެނައި މީހުންތައް އެ ތިީބ މިއަދު އިންތިޚާބުތަކަްށ ވޯޓުހޯުދމަށް ޓަކައި އެިކ  ކަްނކޮޅުތަަކށް ގޮސް. މަޖިލީހުގަ 

މި ކުރުވާ ޣައިރު ޤާނޫީނ  ކޯޓު ލައްވާ  ޕްރީމްތައް ައޑީަގއި ތިބެގެން މިއަދު ސުރުންތަކެއް ނެތް. ލީޑަރުންނެތް. ލީޑަ

ދާންދެން  ދާންދެން، ދަރިފަސްކޮޅަށް ދަރިންނަށް ޢަމަލުތައް، އެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިިބ ދަރިންގެ

ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުަގިއ  ،ކަން ހައްލުކުރުމަށް ޓަކައި އިސްކަންނުދީކަން މި މަކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސްހިތާ

 އަކީ.  އެކަންކަމާ ދޭތެރޭަގއި ލޯމަރާލައިގެން ތިބޭ ތިބުން މައްސަލަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުުރޞަތުއަރުވަންޖެހެނީޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެން ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގައްދޫ ާދއިރާގެ ޢި ބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ޒާހިރު އާދަމަށް.

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޒާިހރު އާދަމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުަގއި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކޮށްދިނުމުގެ ބިލަ

ނުޑ ހިތަށްއަރާ ާދއިރުަގއި ސްކުރެވެމުންއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ބަހު  ނޑަށް ފެންނަ ،އަުޅގަ ައޅުަގނުޑެގ  ،އަުޅގަ

ދުގަިއ ފްލޯރގައި ހާމަކޮށްލުމުގެ މަގްސަ ޚިޔާލަށް އަންނަ އެއްޗެހިތަެކްއ މި މަޖިލީހުގެ، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މި

ނޑަ  ބިލަށް އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ. އާދެ! މި އެިޅގެން އެަބ އެނގޭ ިވސްނައި ބަލައިާލއިރުަގއި މިީއ ކަ

ކޮންމެވެސް ގާތް މީހަކު، ޮކންމެވެސް ރަހުމަތްތެރިއަކު، ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މީހަކު ބޭރުގައި ކޮންމެވެސް ތަނެްއގަިއ 

ބިލެްއ  .ފާސްކޮށްގެން ބިލެއްތާށިވެގެން އުޅޭތީ އެ މީހާ ސަލާމަތްކުރަންކަން މި ހުރިހާ ކަމެއް މި ކުރަނީ  

 ަޒތްތެރި ރައީސް އެ ބިލަކަށް، އެ ޤާނޫނަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަމަލުކުރެވޭ ކަމަށް ވަނީފާސްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ޢިއް

ވިްއޔާ. އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން މެންބަރުން މިތާނގައި ތިބެގެން އެތައް ހާސް ރުފިޔާ އެއް، އެަތއް ލައްކަ ރުފިޔާ 

ފާސްކުރުމުގެ  ޚަރަދުކޮށްފައި މި ބިލުތައް ހަދައި އެއް އެއް ކޮންމެ މަހަކު ޚަރަދުކޮށްފައި، އެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާ
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ނެތް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ބާވަުތގެ ބިެލއް އަުޅަގނޑުމެން ފާސްކުުރމުގެ ކުރިން ައޅުަގނޑުމެން  ބޭނުމެއް

ވެިހ ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ދި އޮތްމި ޖޭގަިއ ހެދިފައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހިރާއް ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ.

 ގދ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  .ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ައސާސީ ޙައްޤުަތއް ލިބިގެންތޯ ދަނީ. ފުރިހަމަވެގެންތޯ ދަނީ

އަތޮޅުަގއި ދެވަނަ އާބާދީއަކަްށ އޮތް ރަށަކީ ގދ. ަގއްދޫ. ގދ. ަގއްދޫ ސްކޫލް ބަންދުޮކށް، ސްކޫލުަގއި ތަުޅއަޅުަވއި، 

ވަނަ ދުވަސް. ކޮން ސަރުކާރަކުން، ޮކން  3ކުރަމުންދާތާ މިއަދަށް މީ ބެލެނިވެރިން އެތާަގއި އިްހތިޖާޖު

ޤާނޫނެއްތޯ  ކޮން ބިލެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެްނ ހަދަންވީ، ކޮން، ހެންވީމާއެ މިނިސްޓްރީއަކުން، ކާކުތޯ ިމކަން ދެނެހުރީ.

ނޑުެމން ފާސްކޮށްފައި މި ނޑުމެން ފާސްކުރަްނވީ؟އަޅުގަ  ން ޒަތްތެިރވެގެްނވާ އެންމެއޮތް ިޢއް ފުރަތަމަ ކަމަކީ އަުޅގަ

ތައް، އަސާީސ ސާީސގައި ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން ވިދާޅުވާ ޤާނޫނުއަހު

ނޑުމެން ހަދައިގެްނ ވަކި ަބޔަުކ ސަލާމަތްކުރަން  ޙައްޤުތައް ފުރިހަމަނުކުރެިވ ާދ ޤައުމެްއގަިއ ކޮން ޤާނޫެނއްޯތ އަުޅގަ

ވާ އުސޫުލ ޕްރީމް ކޯޓުން އެ ގެންގުުޅއްެތރި ރައީސް، ސުޢިްއޒަތްައޅުަގނޑުމެން ވާހަަކދައްކަންވީ މިތާގަ. ވެގެން 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ޤާނޫނުއަާސސީގައި މި އޮތް  ވަަނ  91ގެންގުުޅްއވާ ކަމަށް ވަނީ ިވްއޔާ އަުޅގަ

ހަމަ އެބަ ބުނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރާ އެއްެވްސ  ސާސީަގއިއަދި ހަމަ އެއާެއކުަގއި މި ޤާނޫނުއަ .މާއްދާ އުވާލަން

ނީ އަމުރުކުރަނީ ކޮންތާކުްނތޯ. ތިޔައިން ކޯަޓކުން ކޮންމެ ޣައިރު ޤާނޫ ހޭނޭ.ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރަކަށް ިކަޔމަންވާކަށްނުޖެ

ކުރީާމ  ރި ގޮތަކަށް ުޙކުމެއްމީހުން ހިތަށްއެ އަމުރެއް ކުިރޔަސް ެއއީ ަޞއްޙަ އަމުރެއް. އެައކަށް ޤާނޫނެއް ނެތް. އެ

 ،ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރުކުރަންީވ ހުސްއެކަނި ވަކި ަބޔަކުތޯ، ެއއީ ޞައްޙަ ެއއްެޗއް. އެހެންވީމާ ކުރީމާ  ނުވަތަ އަމުރެއް

ސާފުކުރަންޖެހޭ މައްސަލަ އެއް.  މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ބަލައި މިއީ އަޅުަގނޑުމެން .ކިހިނެއްތޯ މިކަން އޮންނަނީ

އިސްކޫލުަގއި ތަޅުއަުޅަވިއ . ދެން ގދ.ަގއި ތިން ވަނަ އާބާދީއަކަށް އޮތީ ގދ. ތަރަފަންދޫ. ތްތެރި ރައީސްޢިއްޒަ

ީޓޗަރަކު ނެތް، ޕްރިންސިޕަލެއް ނެތް، ފާޚާނާ  ވަނަ ދުވަސް. ިމއީ ކީްއވެގެންތޯ؟އިހުތިޖާޖުކުރަމުންދާތާ މިއަދަށް މިއީ ދެ

އެކަަމކު، މިއަދަކީ  ކާރެއް؟ނެތް.، ޑެްސެކއް ނެތް. މިއީ ކޮންކަހަލަ ސަރު އެއް ނެތް، ބޯފެނެއް ނެތް، ިކޔަވާނެ ކުލާހެއް

ނޑުމެން  މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކުރި އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓު ހިފައިގެން ހިްނގާ  ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީުޚަގއި ައުޅގަ

ނޑުމެން ސަރުކާރު މި ގެ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަްށ އޮތީ. މި ާޤނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އެ ފައިސާ އިން އަުޅގަ

އިން އެ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްނުެދވިގެްނ  އެ ފައިސާ  ޚިދުމަތްތަކެއް، ައސާސީ ަޙއްޤުތަކެއް އެބަ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ. އެކަމަކު

ނުޑ ވާހަކަދައްކާކަށް ބޭނުމެއް އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަ މި  މި  ެވސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ދައްކަނީ. މި ބިލަށް އަޅުގަ

ތައްތައް މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގައި ފާހަގަކުރަން އަޅުަގނޑު ހަމަ ބޭނުންވާތީ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް މި ކަން

ނޑު ދަންނަވަން އޮތީ ،އަކީ އެދުނީ. އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ  އަޅުަގނޑު އިލްިތމާސްކުރަނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި  ،އަުޅގަ

ބަރު ިމ އަނބުރާ ގެންދާށޭ. ކޮންެމހެން ވަކި ފަރުދަކަށް ަވކި މަޖިލީހަށް މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ޢިްއޒަތްތެރި މެން

ނޫނޭ.  ކަމެއް ތަނަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމެއް ނެތޭ. ބޭނުން  ބާވަތުގެ ބިލުތައް މި ޙައްޤުތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މި
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ފަރުދަުކ  އެްށގެން ތްކޮތިމާމެން އަމިއްލަ އަށް މަސައްކަ ،ތިމާމެން އަމިއްލަ އަށް ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން 

ޅުަގނޑުމެން ލަްއަވއި އަ ެގން،ކޮންމެހެން އަޅުަގނޑުމެން ބޮލުގަިއ އިލްޒާމުތަކެއް ައޅުަވއި ސަލާމަތްކުރާށޭ. 

އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް ޢިއްޒަތްތްތެރި ރައީސް.  ންމަސައްކަތްތަްއއް ކުރުަވިއގެްނ ވަކި މީހަކު ސަލާމަތްކުރަ

 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ލިބިދޭންޖެހޭ މި ، އެންމެހައި ފަރުދުންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހި

ނުޖެހޭނެ. އް ހޯދާކަށްއަސާސީ ޙައްޤުަތއް ފުރިހަމަކޮށްދީފައި ނޫނިއްޔާ ެއްއެވސް އެހެން ފަރާތަކަށް ޙައްޤުތަކެ

ވަނަ މާއްާދގައި އެަބ  4ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ަކނަޑއެިޅގެން އެަބ ޮއވޭ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ވެިރކަން ފެށިގެން އަންނަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންކަން. އެ ބާރުތައް ހިފެހެއްޓޭނީ ދިވެހި ބުނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ޅު މީ. ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުންކަން. އެަކމަކު ރައްޔިތުންގެ ިޢއްޒަތްތެިރވެގެްނވާ ެގކޮ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފު އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދުތިމަރަފުށީ ދާ

`.ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުަގއި ޤާނޫނީ އެހީެތރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު 

އެީކގަިއ  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަުޅއްަވއިދެްއވީތީ ނައިފަރު ާދިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ކަްށ އަދި ވީހާވެސް އަވަހަ  ،ލުމުން މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމުޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިލު ިކޔާޝުކުރުދަންނަވަން. ޢިއް 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ،ކުރެވޭނެޤާނޫނެއްގެ ގޮުތަގއި ތަންފީޛު  ގޮތުަގއި ވަރަްށ  ޢަމަލުކުެރވޭނެ ޤާނޫނަކަށް ހެދުމަކީ އަޅުގަ

އްޒަތްތެރި ެމންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގެ ާދއިރާގެ ޢި ޑާމިގޮތުން ފަރެސްމާތޮ މު ކަމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މުހިއް

ނޑުމެން ،މަށްްއވުހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅު  ގެަވގުތީ ކޮމިީޓއަކަށް ފޮުނަވއިގެން ައވަހަށް މި ބިލު ދިރާސާކޮށް އަުޅގަ

ލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ވާކުާރ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ ދަންނަމަޖިލީހަށް ފާސްކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދު 

އަދި  .ރައީސް، މި ބިލު ބަލައިލާިއރުގައި ޤަބޫލުކުެރވޭ މީގައި ެއބަ ހުރިކަން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ބައެއް ނުކުތާތައް

ވެސް ޤަބޫލެއްުނުކރަން މި ބިލުގައި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އަދި އެހީތެރިކަން  ބައެއް މާއްދާަތއް. ސަބަބަކީ އަޅުަގނޑު

ރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ކަމަކަށް. ކަމަށް އެދުމަށް ޓަކައި ހަމައެކަނި ބާރު އޮންނަންޖެހޭނީ ޕްހޯދުމާއި އެހީތެރި

ގޮތުަގއި ަތޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިާވ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަކަްށ  އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.

މި ބިލުަގިއ  ބޫލުކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ޤަމިފަދަ އެހީތެރިކަމަށް އެދުމުެގ އިޚްތިޔާރު އޮންނާ

 ،މި ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުަގއި ެއހީތެރިކަން ތަފާތު ފަރާތްތަކުން ހޯދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. މި ބިލު ފާސްވުމުން ބޭރުގައި

މީހުން  ،ބޮޑެތި ޓެރަރިޒަމް ފަދަ ،ގެންކޮށްޢީ ކުށްއިން ބޭރު ޤައުމުތަކުަގއި ތަފާތު ކުށްކުރާ މީސްމީހުން ޖިނާ ރާއްޖެ

އެފަދައިން ރާއްޖޭގައި  ން ހާމަވެގެންދޭ. ހަމަގައި ފިލާ ނުތިބެވޭނެކަން މީގެކޮށްގެން އަިއސް ރާއްޖޭފަދަ ކުށް މެރުން

ނޑުމެންެގ އަަވއް ތަފާތު ކުށްކުރާ މީހުން ގޮސް ވެސް ފިލައި ނުތިބެވޭެނކަން  ޓެރި ޤައުމުތަުކަގއިއެހެން އަުޅގަ

ިމއަދު ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާަހަކފުޅުދައްަކވަމުން ރައްޔިތުްނގެ ބޫލުކުރަން. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ަގނުޑ ޤައަޅު
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 ަދއްާކއިރު ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ގޮތުން ވާހަކަ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރިކަމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތްތެރިކަމާ ބެހޭ

ނޑުތޮ  ،އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ވެސް ޤަބޫލުކުރަްނ  ްއޑޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ވިދާުޅވި ފަދައިން ައޅުގަ

މިހާރު  މަންދޫބުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.މެންބަރުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ  77ޤާނޫނީގޮތުން މިތާ މި ތިއްބެވި 

ނޑު އަޅުަގނޑުމެން ހޮވި މަންދޫުބން އެްއގޮތަކަްށވެސް ޤަބޫލެއް  މެންނަކީ އެ ބޭފުޅުން ތަމްސީލުކުާރ ނުކުރޭ އަުޅގަ

އަތޮޅުތަުކގައި ަރއްޔިތުން ޤަބޫލުކުރަނީ މިީއ  ކަމަކަށް. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ރާއްޖެތެރޭގެ މަންދޫބުން

ރައްޔިތުންގެ ަބކަރިކޮށި ކަމަށް. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އެ ބާވަުތގެ ހުތުރު ނަންނަމުން ގޮވެން ދިމާވާ ސަބަަބީކ 

ނޑުމެން މިތާ މިތިބީ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން ކަމަށް  ،ޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެންގެ މެންބަރުންޢިއް އަުޅގަ

ފަހުން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވުނު  ބަލައިގެން އަޅުަގނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން. އެންމެ

ސް ހާލެްއގަިއ ލު ވަރަްށ ގޯސް. މި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ އެްއވެގޮތުްނ ރައްޔިތުްނގެ ޚިޔާ އިމްތިޔާުޒގެ ބިލާ ބެހޭ

ނޫންކަމަށް ޤަބޫލުކުރަނީ ރައްޔިތުން. ވަރަށް ގިނަ  ލަޙަތަށް ބަލާ ބައެއްރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތަާކއި ރައްޔިތުންގެ މަޞް

ވެސް ދެންމެއަކު  ރުގަްއދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަގޮތުން،  ބެހޭ މެންބަރުން ރައްޔިތުން ތިބި ހާލާ

ނުލިބިގެން ތިބި ހާލު. ރަްއޔިތުންނަށް ކާން އަދި އެހެްނ ބޭފުޅުންވެސް އިޝާރާްތކުރެްއވި ރަްއޔިތުން .އިޝާރާތްކުެރއްވި

ގޮތުގައި  ރަްއޔިތުން ޤަބޫލުކުރާ ތްތައް ނުލިބޭ ވާހަކަ. އެކަމަކުއަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަ

ނޑުމެންނަށް  ،ޔާުޒގެ ިބލެއް ހުށަހަޅައިގެން އަޅުަގނޑުމެން އިމްތި  ގަިއ މުސާރަ ލިބޭއިރު  ގެއެތައް ހާސް ރުފިޔާ 81އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މިތަނުން ތް ކާފަދަރިންނަށް ދަންދެކަށް އިނާޔަރިޓަޔަރކުރުމަށްފަހުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންގެ  އަދި އަުޅގަ

ކުރޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އި ތިބި ރައްޔިތުން ޤަބޫލު އެބަ ވާފަކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މިތަނަށް ފޮނު ލިބެންޖެހޭ

މިހާރު ރާއްޖެތެރޭގެ ބަެއއް ރަށްރަށުގައި ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހަށް އިނާޔަތް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކަިއ ފަންޑުފޮށި ހުޅުާވ 

ނޑުމެންނަށް އަޑުިއވިފައި ހުރި ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ސް. އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެ. މިއީ އަޅުގަ

ޭވ. އެއް ނު އަށް ޢިއްޒަތްތެރި ވެގެން ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނޭ ކިަޔކަސް އަދި ައޅުަގނޑުމެންނެއް ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެން ހޮވި މެންބަރުންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢިްއޒަތް ައޅުަގނޑުމެން ހޮވި ަރއްޔިތުން  ،ިލބިގެންވާނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކިތަންމެ ޒަތްތެިރ މެންބަރޭ ކިޔާފައި ގޮވައިލާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢިއް ޢިއްޒަތްތެރި  އީވަރަކަށް މި ހިނދު. އަޅުގަ

ެއއް ނުވޭ.  މަޖިލީހެކޭ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސޭ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނޭ ކިޔަކަސް އަޅުަގނޑުމެން އަދި ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންގެ ހާލަުތ މިހާރު. ސިވިލް ނޑުމެން މި މުވަްއޒަ ސަރވިސް  މިއީ އަުޅގަ ފުންނަށް ލާރިފޮއްެޗއް ދީފައި އަުޅގަ

ާނަޔތްތަކެއް ނަަގއިގެން. މިއީ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިވެހި ރައްޔިތުން މިހާރު ޤަބޫލުކުރާ ބައިވަރު އި ތިބެނީ އެތައް

ނޑު ދާދި  ކަންފަތަށް  ގެނޑުމެން ފަހުން އަތޮޅުތަކަށް ިޒޔާރަތްކުރިއިުރގައި ަރއްޔިތުންގެ ފަރާތުން އަޅުގަ  ގޮތް. އަުޅގަ

 އަުޑއިްއވާފައި ހުރި ވާހަަކ...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ުހށަހެޅުމަށް.

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟުންދޫ ދާދާ

ގޮތަށް. މި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއްކަންވާނީ ހެދިފަިއވާ ޤާނޫނުެގ ތެރެއިން ނޯޅޭ

ވީމަ ސަރުކާރުގައި ަވީޒފާ އެއް އަދާނުކުރަންޏާ ދޭ  އަހަރު 65މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކަށް 

ދިނީ ސް ތްރީލައިން ވިޕުނެރެގެން ވޯޓުވެ ސް. މި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފުރަތަމަޢިްއޒަްތތެރި ރައީ ،އިނާޔަތެއް މި ދެނީ

ނީ. އުޅެ އެއްތޯ މިތާ ަދއްކަނީ. ކާުކގެ ލޮލުަގއި އަދުންއަުޅވަންތޯ މިއަދު މި ޕީ.ޕީ.އެމުން. މިއަދު ކޮން ވާހަކަ

 ރަްއޔިތުން... ހެޔޮނުވާނެ. ތިޔަހެން ނުހައްދަވާ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފު

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންާދ އެއް ނޫން. ވާހަކަދައްކަމުްނގެ ބެހޭ މައްސަލަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ، މުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާ

 ނޯޅޭކަހަލަ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ަބއްޓަންުކރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޙްމަދު ޝަރީފުބަރު އަތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެން

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޖާބިރުهللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު މަށް ކާށިދޫ ދާއިާރގެއްވުބެހޭ މައްސަލަ އެއް ުހށަހެޅު ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރު ޖާބިهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ހިތާމަކުރަން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި މަޖިލީހާ މުޚާޠަބުކޮށް، މިއީ 

ނޑު އެކަމާ ވަރަށް ހިތާމަކޮށްފިން. މި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އެކަމާ  ބަކަރިކޮއްެޓކޭ ބުނީމާ. ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަ
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ވިާދޅުނުވެ އިން ަކމަކީ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމުގައި މަނިކުފާނު ޢަމަލުކުރަންވާ ގޮތެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި  އެްއޗެއް

ރައީސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އިމްތިޔާޒާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ހެދުނީ ޕީ.ޕީ.އެމުން ވޯޓުދީގެން. ހަމަކަށަވަރުން އެއަކަްށ 

ށް ގުންޑާ ވަޙީދު އަނބުރާ މި މަޖިލީހުގެ ކަންކަށިމަތީގައި ޭއގެން ޖަހައިލާ އަޅުަގނޑު ޯވޓެއް ނުދެން. ދެވަނަ ފަހަރަ

ނުޑ އެއަށް ވޯޓުދީ، ބަލަިއގަތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި މަޖިލީހަކީ އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންާވ  ހިސާބަށް ދިޔައިމަ އަޅުގަ

ނެ މިހާރު ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވ މެންބަރާ މެންބަރުންތަކެއް ހިމެނޭ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މަޖިލިސް. ފަހަރުގައި ވެދާ

ދިމާލަށް ބޭފުޅަކު މިއީ ބަކަރިކޮއްޓޭ ބުނީ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިއީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް 

ނޑުމެްނ  ނޑުމެން ވަަރށް ހިތުގައި ޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނާ ނުގުޅޭ ޒާުތގެ ވާހަކަ ެއއް، އަުޅގަ ކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ ކަ ނުޑ ޤަބޫލުކުރަމޭ. އަުޅގަ ރާމާތަށް، އެހާ ކަރާމާތްތެރިަކން ބޮޑުެވގެންާވ ބަެއއް އަުޅަގނޑުމެންނަކީ. އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރިން ކަމަށް.
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިވއްޖެ ކަމަށް އަުޅަގނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ހުށަަހޅުއްވާ ަމއްސަލަ މިހާރު ހުށަހެޅުއް

 ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންކަމުން އިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ އިނގޭތޯ. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ން މަނިކުފާނު ކުރައްަވން މީހުންގެ މައްސަލަ ބަލަން އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވުމަށް، އެއީ މަޖިލީހު

ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފު ޖެހޭނެ ސާފުކޮށް ވިދާޅުވާްނ ކޮންބައެއްތޯ މި މަޖިލީހާ 

ދިމާލަށް ބަކަރިކޮއްޓެކޭ ބުނީ. އެފަދަ ބަޔަކު ތިބި ކަމަްށ ވަންޏާ އެ މީހުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ީކއްެވގެންޯތ 

ނޑުމެން ފަތް ކެއީ ކޮން ދުވަަހކުތޯ މި ތަނުގައި؟ އަޅުަގނުޑމެން ކަނީ ކޮންމެ ދުވަހަުކ ބަކަރިކޮއްޓެ  ކޭ ބުނީ. އަުޅގަ

ވެސް މިތާ ރިހަޔާއި ބަތާ، ވަރަށް މީރު ހެދިކާ އިނގޭތޯ. އަނެއްކާ ހެދިކާ ހަދައިގެްނ މި ގެންނަނީ ކޮންތާކުންތޯ؟ 

ނޑު ހަލާކުެވ، ބައެއް ހިލްޓަން ރިސޯޓުންނާއި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ހުންނަ ބޮޑެ ތި ހިލްޓަން ތަންތަނުން ގެނެސްގެން ބަ

މީހުން އެޑިމިޓު ވެސް ކުިރ. ބަކަރިކޮށީގެ ކޯްއޗެއް ެކުވނީތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. ައނެއްކާ ބަކަރި ފަތް ކަނީތޯ 

 އަޅުަގނޑުމެން. އެ ބަަލއި ާސފުކޮށްފައި ނޫނިއްޔާ މަޖިލީހުން...

   



35 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ވާހަކަަދއްކަމުން ެގންދެވި ޢިއްޒަތްތެރި، ނިޒާާމ 

ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ، ައޅުަގނޑު އެދެނީ މަޖިލީހުގެ މަސަްއަކތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފުރުޞަތުދެއްެވވުން. އެހެްނވީމާ، 

 ހުށަހެޅުމަށް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. މިހާރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލ އަބަދުވެސް ަނގަމުން މި ދަނީ ގަާވއިދުގެ ތެެރއި

އަޅުަގނަޑކީ ޤާނޫނާއި ގަާވިއދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިޙްތިރާމުކުރާ މީހެއް. އެކަމާ ރައީސް ޝައްކުނުކުަރއްާވކަން 

ނުޑ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލ އެްއ މި ނެގީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ިއއްެޔ  އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. ައުޅގަ

ނޑު މި ނިޒާމީ އިޢުލާނުކުރަްއވާފައި އެބަ އޮޭވ، ސުޕްރީ މް ކޯޓުގެ ޙުކުމް މިތަނަށް އިއްވާފައި އެބަ ޮއވޭ. އަުޅގަ

ނޑު ގާތު އެދުނީމަ. އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ނަޢީމު މިހާރު  ނުޑމެންގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ައޅުގަ މައްސަލަ މި ނެގީ އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ ދާއިާރގެ މީހުން އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލަށް ސިޓީ ފޮނުވަން  މަޤާމުގައިތޯ ހުންނެވީ އެ ޙުުކމާ ގުިޅގެން. ެއއީ އަުޅގަ

ނުޑ ޖެހޭނެ މި ނިޒާމީ ނަގަން. ކޮންތާކަށްތޯ މި ނަގަން ދާނީ.  ނޑު މެްނބަރަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ބޭނުންވެގެން، އަުޅގަ

ނޑުމެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނަޢީމަށްތޯ ސިޓީ ފޮނުވަންވީ. މަޑުކުރަްއާވ! މަޑުކުރައްވާ! ނިާޔޒަށް ތޯ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ބޭނުންވޭ. އެއީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ  ސިޓީ ފޮނުވަންވީ ރިޔާސަތުްނ ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯއްދަވާފައި ޖަވާބު އަުޅގަ

ނޑު ނިޒާީމ މައްސަލަ ނަގަިއގެން މި ދަނީ. ދެން ނިޒާމީ މައްސަލަ  އެއް. އެއީ ތި މޭޒުން އިްއިވ އެއްަޗކަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ނަގަން އޮންނަނީ އެ މީހަކަްށ އެކަްނ ފަހުމްވީ މަ. ައޅުަގނޑަށް ިއއްެޔ ހެނދުނު އިްއިވ އެތި، މިހާރު އަުޅގަ

ނޑު ާދއިރާގެ ަރއްޔިުތން އެގޮތަށް އެދުނީމަ. އަުޅަގނޑަކީ ާދއިރާ ތަމްސީލުކުރާ  ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް މި ީވ އަުޅގަ

ހެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މީހެއް. އަޅުަގނަޑކީ ބާޣީ ވަޙީދު ތަމްސީލުކުރާ މީހެއް ނޫން. ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މީ

 އަޅުަގނޑު ބޭނުން ޖަވާބު.
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑަިއަގތުމަށް ދަންނަވަން. ތި ހުށަހެޅުއްވީ މި ވަގުތު މަޖިލީހުގަިއ 

ނަޑކަ ށް ނިޒާމާ ބެހޭ މަްއސަލަ ެއއް ކަމަކަްށ ބަލަެއއްނުގަެނވޭ. ހިނގަމުންދާ މައްސަލަ ެއއް ނޫން. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ނޑު ވާހަކަދެްއކުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވާަފއިވާ ތިމަރަފުށީ  އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ކުރިން އަުޅގަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު

ނޑުމެންގެ ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ މި މަޖިލީހާ ދިމާލަށް  ނޑު އިޙްތިރާމުކުރަން. ޚުދު އަޅުަގނޑު ވެސް އަުޅގަ ފާޅުއްކުެރއްވި ޝުޢޫރަށް އަުޅގަ

އަިދ ޤަދަރު ވެއްޓޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މުޚާޠަބުކުރުމަކީ ޚުދު އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ކަމެްއ ، އިޙްތިރާމު ކުޑަ ގޮތަކަށް

ނޑު މި ދަންަނވަނީ މިއަުދގެ ހާލަތަކީ ިމއޭ. މިއަދު ރައްޔިތުްނގެ ތެެރއިން  ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެކަމަކު އަުޅގަ

ތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން އަޅުަގނުޑެގ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަޅުަގނުޑ ދާދި ފަހުން މިދިޔަ ރަށް

ނޑު ެއްއވެްސ  ނޑުމެން ފެންނަ ހިސާބުގައި ދައްކާފައި އޮތް ވާހަކަ އަކީ މިއީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ ކަންފަތަށް ނުވަތަ އަޅުގަ

ޑު މި ދަންނަވަނީ ިދވެހި ހާލެއްގަިއ ނުދަންނަވަން މި ިޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަކީ ބަކަިރ ޮކއްޓެކޭ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނ

ރައްޔިތުން މިހާރު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިތާނގައި އަުޅަގނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޢަމަލުކުރައްވާ ގޮުތގެ 

ސަބަބުން އެ ރައްޔިތުންނަށް މަޖުބޫރުވަނީއޭ އެފަދަ އިބާރާތްތައް، އެފަދަ ނަންތައް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ދޭން. 

ސުބުޙާނަހޫ ވަޠަޢާލާ هللا ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ، ރަްއޔިތުންގެ މަންދޫބުންނޭ  އެހެންވެގެން

ދެކެ ބިރުވެތިވާށޭ. ތި ބޭފުޅުން ކުރައްވާފަިއވާ ހުވަޔާ ެއއްގޮތަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި، ރައްޔިތުްނެގ 

ނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގެ ހާލަތު، މިހާރު  ޙައްޤަށް ޓަކައި މަސައްކަްތޮކށްދޭށޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ހާަލތު އޮތްގޮތުން ެއއް ބާރު އަެނއް ބާރަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ޢިއްޒަތްތެިރ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ވާހަ

މެންބަރަށް ފުރުޞަތުދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، 

 ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންދާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުދެއްވުމަށް ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. މަޖިލީހުގެ ހޯލުތެރޭ 

ވާހަކަދަްއކާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވާހަކަދެއްކޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ބާއްަވއިދިނުމަށް ދަންނަވަން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ 

ނޑު މި ފުރުޞަތެއް އަުރވަނީ ކާށިޫދ  އެްއ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ައނެއްކާެވސް އަުޅގަ

 ޖާބިރަށް. هللا ދުދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު  އަށް ވަރަށް ބިރުވެިތވަން. هللا ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ އަުޅގަ

ޖިލީހުގައި ތިބޭނީ ސައްތަ އިން ސައްތަ މުސްލިމުން. ހަމަކަށަވަރުން އަޅުަގނޑަކީ ުމސްލިމެއް. ހަމަކަށަވަރުން މި މަ

ހަމަކަށަވަރުން މި ރާއްޖޭގައި ތިބޭނީ ސައްތަ އިން ސައްތަ މުސްލިމުން. ވަރަށް ބޮޑު ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް. ބައެްއ 

ނޑުމެން ބިރުެވތިވާންޖެހޭ ވަރު އެހެން ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާީތވެ. ކޮންމެ މީހަކު ވެސް  އަްށ هللا ފަހަރު އަޅުގަ

ޮވޑިގެްނވާކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ. އަޅުަގނޑުމެން މިތާނގަިއ هللا ބިރުވެތިވާންޖެހޭނެ. މާތް

މަސައްކަތްކުރަނީ އިސްލާމްީދނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ހެދިފަިއާވ ގަވާއިދުަތކާއި ދުނިޭޔގެ 

އުމުތަުކގެ ބަުރލަމާނީ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ މި އާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިްސ ތަރައްޤީވެފަިއވާ ދިިމގްރާތީ ުކރިއަރާފަިއވާ ޤަ

 ހިންގަންވާ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ތަރައްޤީވެފަިއވާ...
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ހުށަހަޅުއްވަނީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އެހެންީވމާ، އިށީނދެވަަޑއިގަތުމަްށ 

 ންނަވަން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އިށީނެދވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. ދަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނުކުތާ އެއް މި ނެގީ  އައިސް މިތާ ވާހަކަދައްކަްނީވ. އޭރުންނޭ ސާފުވާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނިޒާމާ ބެހޭ

ނޑުމެން  އަށް ބިުރވެިތވާކަން ކަށަވަުރކޮށްދިނުމާ، هللا އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުްނކަން ކަަށވަރުކޮށްދިނުމާ، އަުޅގަ

ނުޑމެން ވާތީ ކަމަށާ، ޤާނޫނުައސާސީ ެއގޮތަށް ަބޔާންކޮށްފައި هللا މާތް މަުގގަިއ ތިބި ހެޮޔ މުސްލިމުން ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތާ ޢަމަލުކުރަމުން މި ދަނީ ދުނިޔޭގެ ތަރައްީޤވެފަިއވާ  އަޅުަގނޑުމެން އޮތީތީ ކަަމށާ، އަުޅގަ

ޕާލަމެންޓޭރިއަނުން އޮޕަރޭޓުކުރާ ގޮތަށް ކަމަށް ވާތީވެ މަނިކުފާނު ރޫލިން އެއް ދެއްވަްނވީ ނޫންތޯ. އަޅުަގނޑުމެންާހ 

އިްނ ސައްަތ މުސްލިމު  ަސއްތަ މެްއގަިއ،އިން ަސއްަތ މުސްލިމު ޤައު ސައްތަ ކޮންާތކޮތީ ތިބޭނީ؟މުސްލިމު ބަޔަކު 
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ނޑުމެން ވާހަކަދައްކަނީޕާ ، ތަ އިސްލާމުން ތިބި ޤައުމެއްަގ. އެހެންވީމާ އިން ސައް ސައްތަ .ލަމެންޓެއްގައި އަުޅގަ

 ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. ެއއް ދެްއވަްނ މިއަޅުަގނޑު ބޭނުން މަނިކުފާނު ވަގުތުން ރޫލިން 
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެްއ، މިއަުދގެ މެންދުރު ކުރީގެ ދަންފަޅި ނިމުމަށް މިހާރު ވަރަށް ކައިިރެވގެން އެ  ބެހޭ މައްސަލަ މިހާރު ނިޒާމާ އާދެ!

ބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް މި އެއް ހުށަހެޅުމަށް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެން ބެހޭ މައްސަލަ ދަނީ. އެހެންކަމުން ނިޒާމާ

އެހެން މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް ވަނީ  ޔަވަިއ،ގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަ ފިކުީރގައި ނެން .އަރުވަނީފުރުޞަތު

 ވިްއޔާ. އެހެންނޫންނަމަ އަޅުަގނޑު ޖެހޭނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ހަމަ ދަންނަވަން އިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަށް ިނސްބަތްވާ ާރއްޖޭގެ ައގުހުރި  އިލާެނގީ ނ.އަޮތުޅ ހޮޅުދޫ މޭނާ ޢާ ެއއް މި ބެހޭ މަްއސަލަ ޅުަގނުޑ ނިޒާމާއަ

ނޑީަގއި އިންނަވަިއގެން  ދަރިއެއް ކަމުަގއިވާ އަލިބެ ނޑު މި ނަާގ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްަރސީ ،ތި ގޮ އަްށ  އަުޅގަ

ނޑަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނަނުދެއްވާތީައށް ޖަވާބު މުހިއްމު ނިޒާމީ މައްސަލަ ލީ މީެހޭކ ޢީމު ވަކިކުރަން ވޯޓު. އަުޅގަ

ގެންނަން  ޯގސްކޮށް ެލވިފައި ޮއތް ވޯޓެއް ނަމަ އޭަނއަށް ަޙއްޤު މަޤާމަށް އޭނަތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް އިނގޭ

ނޑު ީލމޭ ނަޢީމުކުރަންެޖހޭއަޅުަގނޑު މަސަްއކަތް ވީމާ، ތި ވިދާުޅވާ ވޯޓު. އެހެންވަކިކުރަން  ނެ ނޫންތޯ. އަޅުގަ

ނޑު ބޭނުމެއް ނޫނޭ ދިވެހި އެހެން  ހުމީ މަސައްކަތަށް ނިކުންނަންޏާ ޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބަލައިގަނެގެން ފަސު އަޅުގަ

ނޑު ލީ ވޯޓަކުން ދެރަ ނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަ ފަރުދަކަށް އަޅުގަ ނޑު ނިޒާީމ  އެއް ލިބޭކަށް. އަޅުގަ އަކީ، އަުޅގަ

ފުކޮްށ ނުކުރާިތ އިނގޭތޯ! ވަރަްށ ސާދައްކަން މަސަްއކަތްދީުނގެ ނަމުަގއި ިބރު ރައީސް. ައކީ، ިޢއްޒަތްތެރި މައްސަލަ

ކިޔާަފއި ގަޔަށް އަތްލަން މަނިކުފާުނ ވެްސ ަވޑައިުނގަންނަވާތި. ދީނުގެ ނަމުަގއި ބޮނަުކއާ ފުިޅ  هللا اكبرމިދަންނަވަނީ، 

ނަޑއިގެން ތިބި މީހުންނޭ ދީނޭ ތި  ދައްާކކަށްތޯ އިނގޭތޯ.ެއއް  ކިޔަނީ. ކޮން ވާހަކަ ކަ
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އެއް ނޫން.  ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ ޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ނެންގެވީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު، ޢިއް

ޢިއްޒަތްތެރި  ގެންދަވާއެއް ނޫްނ. އެހެންކަމުން ވާހަކަދައްަކަވމުން  އެއީ މިހާރު މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަ

 އަރުވަން. ކުިރއަށް ެގންގޮސް ނިންމާލުމަށް ފުރުޞަތު މެންބަރު ވާހަކަކޮޅު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފުތި

ނޑު ެއްއވެސް  ޖިލީހުގެ ލެއްަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަހާ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

މެންބަރުންނަކީ މުސްލިމުން ނޫނެކޭ އަޅުަގނޑު ނުދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިމ 

އަދި މި ރާއްޖޭަގއި ރަށްވެިހވެފަިއވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަކީ  ،މެންބަރުންނަކީ ވެސް  77ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ތިްއބެވި 

ނޑު ހެޔޮހިތުން ޤައިން  ވެސް ހަމަ ސައްތަ   ބޫލުުކރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ަސއްތަ މުސްލިމުން ކަމުަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ބަެއއް  އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑު މި  ނޑުމެްނެގ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ އަުޅގަ ދަންނަވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ރައްޔިތުންގެ މެންބަރުންގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަ ތެރެއިން ިގނަ ބަޔަކު އެބަ ޤަބޫލުކުރޭ  ގޮތުން އަޅުގަ

 ،ސުބުާޙނަހޫ ވަޠަޢާލާގެ ޙަޟުރަތުަގއި ބިރުވެިތވާންޖެހޭ ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ުހވާهللا އަޅުަގނޑުމެން 

ދިވެހި ރައްޔިތުން  ންވާ ކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަޅުަގނޑުމެން ކޮށްފަިއވާ ހުާވ ދެވަނަ ފަހަރު ހަނދާންކޮށްދޭން ބޭނު

ނޑު މި ކުރޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ޤަބޫލު ލެްއަގއި އެްނމެންނެކޭ ނޫން. ރައްޔިތުންެގ ދަންނަަވނީ އެްއވެސް ހާ އަުޅގަ

 ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު މިކަން ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް هللا މަދު ޢަބްދުރި މެންބަރު އަޙްރާގެ ޢިއްޒަތްތެޓަކައި އިހަވަންޫދ ދާއި އެއް ހުށަހެޅުމަށް ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا މަދު ޢަބްދުހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްއި

ނޑު ނިޒާމާ އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އެއް މި ނެގީ، އަޅުަގނަޑކީ ވެސް މި މަޖިލީހުގައި ހުވަ ބެހޭ މައްސަލަ  ައޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ މި ޤައުމުގައި ްއކަތް ޓަކައި މަސަ ގެން މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންނަށްއެއް ކޮށް  ކުރަން ހުރި މީހެއް. އަޅުގަ

 ކޮށްދިނުމަށް ޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުމާބި. ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހި ޤައުމުގެ ހިތި ހުވާކޮށްގެން ތިބި އެތައް ބަޔަުކ އެބަ

މާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަން ކަށަވަުރކޮށްދޭން ންގެ ުމއައްސަާސ. ރައްޔިތުްނގެ ހިއިމާޔަތްކޮްށގެން އޮތީ ސިފަޓަކައި ހި
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ތާ ޢިއްޒަތްތެރި ޚިލާފުވި ވާހަކަ މި މުއަްއަސސާގެ ބޭފުޅުން ހުވަޔާ ހުވާކޮށްގެން އޮތީ ފުލުހުންެގ މުއައްސަސާ. އެ

ވެއްޖެކަން މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ޚިލާފު ަގނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅު. ހުަވޔާވިދާޅުވެއްެޖއްޔާ ައޅުމެންބަރު ޝަރީފު 

 ޚިލާފުީވ މީހުން  ުހވަޔާ، މީހުންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަެޅއް ނޭޅޭ. ުހވާގެ މަީތަގއި ބަަޔކު އެބަ ަޤބޫލުކުރޭ. އެ ތެރެއިން ގިނަ

ބަާޣވާތާ ެއއް ވެސް އެބަކުރޭ. އެެހންވީމާ، އަެނއްާކ އެ  އަނެްއކާ އިތުރަްށ އަލުން ުހވަ އަދިވެްސ ެއގޮތުަގއި ދެމިތިބެ،

ްށ ގޮތަ މިތާ ތެރޭގައި ދީން އޮޅުްނއަރާ ނޭ ކިޔަިއގެްނ އަޅުަގނޑު އެދެންދީ ންވީމާ،ގުިޅގެން ވެސް އެބަ ުހވާކުރޭ. އެހެ

ނޑުމެއެްއވެސް ބޭފުޅަުކ ވާހަކަފުޅުނު  ނޑުމެން ހުވާކޮްށގެނޭ ކިަޔިއގެން ތިބެ ައޅުގަ ންނަށް ފެންނަނީ ދެއްކެވުން. އަުޅގަ

ދީނުގެ މަުގގައި ވެސް  ،ތުނަކޮށްވާތްކޮށް މުޅި ޤައުމު ފިންތައްތައް ކޮށް މުޅި ޤައުމުަގއި ަބޣާޚިލާފަށް ކަ މުޅިން ހުވަޔާ

 އަކީ.  ފިތުނަކުރަމުންދާ މަންޒަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލަ
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއް ނޫން. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ  ހޭ މައްަސލަބެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ހުށަހެޅުއްވީ ނިޒާމާ

ނޑަށް ޖެހޭނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މިނިޓުެގ  31ހިނގަމުންދާތާ ދޮޅުގަޑިއިުރ ވެއްޖެ. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

އް އަުރވަން. ދެން މިނިޓުެގ ހުްސވަގުުތކޮޅެ  31ހިސާބުން ފެށިގެން ޅެްއ އަުރވަން. އެހެންވީމާ، މިހާހުސްވަގުުތކޮ

ޖަހާއިރު. އެހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަޑަިއގެންނެވުމަްށ  11މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މަސައްަކތް ކުރިއަށްދާނީ 

 ޖަހާއިރު ވަަޑިއގެންދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.  11 ،ދަންނަވަުމންއްވި ެއއްާބރުލެއްވުމަށް ޝުކުރުތި ދެ ،ދަންނަވަމުން

 

 ]އަށް  11:14އިްނ  11:31 ހުސްވަގުުތކޮޅު:[

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލިއިުރގައި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މި އޮތް ސަރުކާރު ފަރާތުން  `. ހުސްވަގުުތކޮޅަށް މެދުކަ

ޤާނޫނީ  ނައިފަރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަްއމަދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޖިާނޢީ މައްސަލަތަުކގައި

އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލަށް ވާހަކަދައްަކވަމުން ގެންދަވާފައި ވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނުޑ މިހާރު އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ވާަހކަކޮޅު ކުރިއަްށ ގެްނގޮްސ  އަޙްމަދު ޝަރީފު. އެހެންކަުމން އަުޅގަ

 ން. ނިންމާލުމަށް މި ފުރުޞަތު އަރުވަ

 

 ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު ވާހަކަދެއްެކުވން:
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ނޑުމާ އެކީަގއި ކޮންމެވެސް ވަރަަކްށ  ނޑު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ މެދުކެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެިވ ދައްކަން ހުރި ބައެއް ވާހަކަަތއް އޮިޅއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭ ނުންވަނީ، އަުޅގަ

ނޑު  ވާހަކައާ ގުޅިގެން ޢިްއޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި މެންބަރުން ޖަޒުބާތުގައި އެ ވިދާުޅިވ ވިދާޅުވުމަކީ ހަމަ އަޅުގަ

ނުޑ ފާޅުކުރި ޝުޢޫރަކީ މިހާރު  ހަމަ ހެޔޮހިތުން ޤަބޫލުކުރާ ާވހަކަ އެްއ. އެހެންނަމަވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ  ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ތެެރއިްނ ގިނަ ަބޔަކު ފާުޅކުރަމުންދާ ޝުޢޫރުތަކެއް. އަުޅގަ

މެންބަރުންނާ، އަދި އެ ބޭފުުޅންގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުްނ ރައްޔިތުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ފާޅުކުރަްއވަމުންދާ 

ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންޭވ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޝުޢޫރުތަކެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ ސް. ހަމައެާއއެީކަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ިރޔާސީ ޕްރައިމަީރއާ ދިމާކޮށް  ބައެއް މެންބަރުންނާ، އަދި ަބއެްއ ސިޔާީސ ފަރާތްތަކުން ައޅުގަ

ތްަތއް ައޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީ ބައިަބއިކުރުމަށް ޓަަކއި އެ ކުަރއްވާ މަަސއްކަ

ކާމިޔާބުިވޔަކަނުދޭނަން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕާޓީ އަކީ ރައީސް އަލްއުސްާތޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ފިކުުރގެ މައްޗަްށ 

މީހަކު  ބިނާވެފައި އޮތް ޕާޓީ ެއއް. އެްއވެސް ހާލެްއގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ޕާޓީ ވަކި މީހަކު ހޮވިގެްނ، ނުވަތަ ަވކި

ނޑުމެން ޕާޓީ ބައިބަިއވެގެންނުދާނެކަމުގެ  ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށް  ަޔޤީންކަން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އެންމެަހއިނުހޮވިގެން އަުޅގަ

 ނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް...ދަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށްރި މެހުށަހެޅުމަށް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެ ،އެއް ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަހަުރގެ ޚިދުމަތް މި  25ނެގީ މަނިކުފާނަީކ  ބެހޭ މައްސަލައެއް މި އަުޅަގނޑު ނިޒާމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ކުރަްއވަނީ މިހާރު. ެއީއ  ނިކުފާނު ކޮން ބަހުސެއްތޯ ތިވާތީ. މަ  މަޖިލީހުގައި ކުރަްއވާަފއިވާ ޤާބިލު ބޭފުޅަކަށް

އެްއ. އެހެންވީާމ، ާޕޓީތަކުގެ އެްއކަލަ މުހާވިރާތަްއ  އަކީ ަރއްޔިތުންނަށް އުފެދިފައި އޮްތ ޕާޓީ އަޅުަގނޑުމެން ޕާޓީ

އެއްެޗއް ވިދާޅެްއ  އަށް ވެސް މަނިކުފާނު ކުރިން ެނގި ނިޒާމީ މައްސަލަ ތުތޯ؟ ދެން ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ހާމަކުރާ ވަގު

ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަުތ ގޮތުން މިތަނަށް އައިސް ބައެއް މެންބަރުން ދައްކާ ވާހަކަތައް  ނުވޭ. މިހާރު މަޖިލީހާ ގުޅޭ

ނެތް  ތިބި ާތއީދު ދެްއވާ. މިހާުރ ދާއިރާތަކަށް ނުެދވޭ މެންަބރުން އެބަ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް އެބަ މަނިކުފާނު

ނޑުމެން ދާއިރާ އެ ަތކުންއިނގޭތޯ. އެފަދަ ދާއިރާ މަހު  ދަނީ މި އަށް މި ވާހަކަ ދައްކާނެ. އަުޅަގނޑު އެދެން އަުޅގަ
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ނަވަންީވ ތާއީދު އޮތް ގޮތް ބަަލއިލަން. އުކުޅަހަށް. ވަަޑިއގަން ،ެއްއކޮށް ދާން. ތޮްއޑޫ، ރަސްދޫ  ަގއި ރަީއސް ނަޝީދ21ާ

ނޑު ިއސްތިޢުފާދޭނަން. ދެން ދާއިރާތަކު ން ތާއީދުނެތީމަ ބަކައްޓަށް ވެސް ޮގވާނެ، ކަންބަޅި އަށް ތާއީދު ނެތިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ޕާޓީ އަކީ ަރއްޔިތުްނެގ  ނޑުމެން ކީއްތޯ ކުރާނީ. އަުޅގަ ވެސް ގޮވާނެ އިނގޭތޯ. ެދން އެކަމާ އަުޅގަ

ފިކުރަށް އިހުސާސްތަކާ ެއއްކޮށް އަނިާޔވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އުފެދުނު ޕާޓީ އެއް. މިއީ އެްއވެސް ހާލެއްގައި މީހެްއގެ 

 އުފެދުނު ޕާޓީ އެއް ނޫން.  

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަްށ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މިހާރު ތި ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުްނ ނިމުމަކަށް ގެނައީ. ދެން މިހެންކަމުން އަޅުގަ

މިހާރު ވާހަކަދެއްކުމަށް  ދަންނަވަންޖެހެނީ ތި ވިދާޅުވީ، ތި ނެންގެވީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ނޫނޭ. އެހެންކަުމން

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވާަފިއވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ާވހަކަކޮޅު ކުިރއަށް ގެްނގޮސް ިނންމާލުމަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު

ޕުގެ އިންތިޚާބުަގއި ކެމްޕޭންކުރުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމ މަޖިލީހުގައި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫ

ނުޑ  ފުރުޞަތުނުދެއްވުމަކީ ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެްއގެ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ހަމަ ވާހަކަދައްކަމުން މި ދަނީ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަްތތެރި މެންބަރު...ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢި

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު

ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ާޤނޫނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަކީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ، ކުރީަގއި ވެސް އަޅުަގނުޑ 

މިހާރު ނިހާޔަތަށް ބޭނުންވެފައިވާ ބިލެއް.  އިޝާރާތްކުރި ފަދައިން މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެްނ  އެހެންވީމާ، ަވގުތީ ކޮމިީޓއަަކށް ފޮނުވަިއގެން އަވަހަށް ިމ ބިލު ފާސްކޮށް، ޢަމަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

ނޑު ދަން ނަވަމުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބުމަީކ މުހިއްމު ކަމެއް ކަުމގަިއ ަދންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޕާޓީ އަކީ ރައީސް އަލްއުސްާތޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ފިކުރުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައި އޮްތ  ދިޔައީ އަުޅގަ

 އަހަރުަގއި... 31ޕާޓީއެކޭ. މި ޕާޓީ ައކީ ވޭުތވެިދޔަ 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކުރިމަ ތީގަިއ މި އޮތް ބިލަށް ވާހަކަކޮުޅ ކުރިއަށް ބައްޓަންކޮށްގެްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މިހާރު އަޅުގަ

 ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު

ނޑު މި ވާހަކަދަްއކަމުންދާ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގަ  ނޑު މި ދަްއކާ ވާހަކަ އަކީ ައޅުގަ ިއ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ ތަންކޮޅެްއ  ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅި ލާމެހިފައިވާ ވާހަކަތަެކއް. އަުޅގަ

ކުރީަގއި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަދަްއކަވަމުން ވިދާުޅވެއްޖެ ރައީސް އަްލއުސްތާުޛ މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުެގ 

ދުވަސްތަުކގައި ކުރެވިަފއިވާ ަބއެއް ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ގޮތުްނ ބޭރުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާ  ދުވަސްވަުރަގއާ އަދި އެނޫން

އަހަރު ތެޭރގަިއ މި ޤައުމު  31ބެހޭ ގޮތުންނޭ. އެހެންވީމާ، ެއއަށް އިޝާރާްތކޮށް ައޅުަގނުޑ މި ދަންނަވަނީ ވޭުތވެދިޔަ 

ނޑުގެ އަޚް ޢިއްޒަތްތެިރ ތަރައްޤީކޮށް، މި ޤައުމުގެ މިތާނގައި މި ތިއްބެވި ހުރިހާ މެން ބަރުންނަކީ ވެސް ހަމަ އަޅުގަ

މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވިދާޅުވި ފަދައިން ަރއީސް މައުމޫނުގެ ދައުުރގައި ަރއީްސ މައުމޫނު މި ބޭފުޅުންނަށް 

ބޭފުޅުންނަީކ ހޯއްދަވައިެދއްިވ ފުރުޞަތުަގިއ މި ތަނަށް ވަަޑިއގަންނަވާފަިއ ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންނޭ. އެ ވާަހކަ ެއ ދައްަކވާ 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ރައީސް އަލްއުސްާތޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އިޙްސާންތެރިވެަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނެ 

މިލިޔަން ޑޮލަރެޭކ ދަންނަވާނެ ކަމެއް ނެތް.  811މިލިޔަން ޑޮލަެރކޭ،  611ބޭފުޅުންނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ައހަރު ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ިމ  3ދު މުއައްސަާސ ެއއް ަހއްދަަވއިގެްނ، ވޭތުވެދިަޔ އަހަރު ަރއީސް ނަޝީ 3ވޭތުވެިދޔަ 

މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ަބއްަލވަިއ، ތަފާތު ތަޙްޤީޤުތައް ހެްއދެވުމުން ވެސް ފެނުނު ނަތީޖާ އަކީ ހަމަ ޒީރޯ. ސުެމއް. 

ވިދާޅުވާ ފަދައިން މިއީ ރިއަލިޓީ އަކީ އިނގޭތޯ.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު

ނޑުމެން ދެން މިތާނގައި  ޙަޤީޤަތަކީ ެއއީ ޙަޤީޤަތެްއ ެނތް ވާހަކަ ެއއް. ެއްއވެސް ައސާސެއް ނެތް ވާހަކަ ެއއް. ައޅުގަ

ެއ ވާހަަކ  މިލިޔަްނ ޑޮލަރެޭކ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރިޔާީސ ކެްމޕޭން ކުރިމަތިވީމަ 811މިލިޔަން ޑޮލަރެކޭ،  611އިތުރަށް 

ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް. ެއއީ ަޙޤީޤަތެއް ނެތް ވާހަކަ ެއއް. ައސާސާ އެއް ނެތް ވާހަކަ އެްއ. އަޅުަގނޑުމެން ޕާޓީ އަކީ 

މެންބަރުން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ވޯޓުލާނެ. ެއހެންވީމާ، ޕީ.ޕީ.އެމަކީ ކުަޑ  28111ދަންނަވަންތޯ މިހާރު މި ޕްރައިމަރީގައި 

ނޑުމެްނ ހަމަ ޔަޤީންކަމާ އެކީ މި ދަންނަވަނީ، ޗެލެންޖުކޮށްފައި މި ޕާޓީ އެއް ނޫން. ޕީ.ޕީ .އެމަކީ ބޮޑު ޕާޓީ އެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ޕާޓީގައި ނުތިބޭނެ މަރުެވފައި އޮތް މީހަކު. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕާީޓގައި މިހާުރ  ދަންނަވަނީ އަުޅގަ

ގަށް ސޮިއކުރުވާަފއިާވ މީހަކު. ައޅުަގނޑުމެން މެންބަރޝިޕްގައި ނުތިބޭނެ ވަގަްށ ފިންގަރޕްރިންޓު ޖަަހއިގެްނ، ވަ

 ަޞްއޙަ މެންބަރުން.  28111ޕާޓީގައި ތިބޭނީ 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ުހށަހެޅުއްވުމަށް، ޮތއްޑޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ބަރު ޢަލީ ވަޙީދުތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެން

އަަހރުގެ ތަޖުރިބާއާ ެއއްކޮށް މަިނކުފާނު ހަމަ މިތާގައި ޕާޓީތަކުެގ ވާހަކަ ދައްކަން ފުރުޞަތު  25ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ހުއްުޓވަން މަސައްކަތް އެބަ ކުަރން. ރައީސް މައުމޫނު އޮތީ  ތި ދެނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ވެަފއި އެ މަނިކުފާނު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ސިޔާސީ ހަޔާތް އެ ނިންމާލީ. ދެން އަނެއްާކ ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އައިސް ވިދާޅު

ނިންމާލަންޖެހޭނެ އެ ބޭފުޅާގެ ވާހަކަ އިުރއިރުކޮޅާ ަދއްކަްނޏާ. އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުަރމޭ، ދެން ކުރީގައި ވިންޓަރ 

މައުމޫނޭ ހުންނެވީ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅާ ކޮށްދިން ކަންތައްތަކަށް ހަމަ  ޝަރީފު އެކަނި ކުރިމަތިލަނީ. ދެން ރައީސް

މިހާރުވެސް ވަރަށް އިްޙސާންތެރިކަމާ އެކު ުޝކުރުއަދާކުރަްނ. އެހެންނަމަވެސް މިތާަގއި ައނެއްކާ އެ ބޭފުާޅގެ ވާހަަކ 

އަނެއްކާ. އޭގެ ގެއްލުްނވާނީ ޝަރީފާއި  ދެއްކީމަ އަނެއްކާ އެބޭފުޅާ ިރޓާންކުރަްއވަފާނެ. އަނެއްކާ ެއނބުރި އައިސްދާނެ.

 ޔާމީނާ، މި ބޭފުޅުންނަށް. އެ ބޭފުޅުންނަށް ދެރަވާނީ. 

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ނެންގެވި ނުކުތާ ސާފުވެއްޖެ. މިހާރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. 

ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ޖެހޭނެ ސަމާލުވެވަަޑއިގަންަނވަން،  އެހެންނަމަވެސް ވާހަކަދަްއކަުމންގެންދާ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަީތގަިއ އޮންނަ، އަބަުދވެސް އޮންނަ ބިލަކަށް. ނޫނީ މައްސަލަައކަްށ. އެހެންކަމުން ޢިއްޒަތްތެރި 

 ނީ. ކުިރއަށްެގންދަވާ. މެންބަރުގެ ވާހަކަޮކޅު ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމާލެްއވުމަށް މި ފުރުޞަތު އަރުވަ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީގައި ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުަގިއ 

ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން އަވަހަށް ައޅުަގނޑުމެްނ  ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލަކީ އަޅުަގނޑު ުކރީގައި

ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާަގއި ނިންމަިއގެން، ބަހުސްކުރުމަށްފަހުަގއި ޢަމަލުކުރަން ފަށަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. މިހެން 
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ނޑުމެންގެ ަރއީސް އަލްއުސްާތޛު މައުމޫނު  މި ދަންނަވަނީ ދާދީ ފަހުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާުޅިވ ފަދައިން އަުޅގަ

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ުދވަސްވަުރގަިއ ކުެރވިފައި ހުރި ަބއެްއ ކަންތައްަތއް ފޮރުވުމަށް ަޓކައި ހުށަހަޅަިއގެން އުޭޅ، 

ނަޑއެިޅގެން ަޙޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ ެއއް.  ސަރުކާރުން ހުށަހަޅަިއގެން ުއޅޭ ބިލެއް ކަމަށް ވިދާޅުާވިވދާޅުވުމަކީ ކަ

ނޑުމެންގެ މައްސަލަ ެއއް ތަޙްޤީޤުޮކށްފާނެތީ ބިރަކުން ނޫޅެން. އަޅުަގނޑުމެން ކަ މެއް ދިމާެވދާނެތީ ނުވަތަ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައީސް ައލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވެސް އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ ކޮއްކޯފުޅު މިހާުރ 

ޔާމީން ވެސް އެ މަނިކުފާނާ ދޭތެރޭގައި ކުރެޭވ هللا ދުރިޔާސީ ޕްރައިމަރީަގއި ކުރިަމތިލައްަވއިގެން އެ ހުންނެވި ޢަބް

އެްއވެސް ތުހުމަތަކާ ބިރުފުޅުވަަޑއިގެން ނޫޅުްއވާ. އެ މަނިކުފާނު ހުންނެވީ ކޮންމެ ތުހުމަތަކަށް 

 ޖަވާބުދާރީެވވަަޑއިގަންަނވަން. ކޮންމެ ތަޙްޤީޤަކަށް ވަަޑއިގަްނނަވަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި މަޖިލީހުގައި އެ ވިދާުޅވާ

މިލިޔަން ޑޮލަަރކާ ބެހޭ ގޮތުން ލަިއވްކޮށް ތަޙްޤީޤުކުެރއްވި ނޫންތޯ. އެްއވެސް ނަތީޖާ އެއް ނިކުތްތޯ. ސަބަބަކީ ިމ  811

ހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް އެްއެވސް އަސާެސއް ހުރި ކަެމްއ ނޫން. ހަމަ އެ މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުަގއި 

ނޑުމެން އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ޤަބޫުލކުރާނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން.  ހުރަސްއެޅުމަށް ޓަކައި ދެެކވޭ ވާހަކަތައް. ިމއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރިޔާސީ ޕްަރއިމަރީތަކުގެ ތެެރއިން އެހެން ޕާޓީތަކާއި އެހެން ސިޔާސީ ެވރިން ވަނުމަކީ އަުޅގަ

ުއޟޫއުގެ ތެރެއިން އިނގޭތޯ. ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު މި ވާހަކަދައްކަނީ މަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ދެން ވާހަކަކޮޅު ނިްނމައިލާނީ އަދިވެސް ެއއް ފަހަރުގައި ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް 

ދަންނަވަމުން، މި ބިލުގައި ވާ ބައެއް ނުކުތާަތކަކީ ބަދަލުކުަރންޖެހޭ އަދި އިޞްލާޙުކުެރވެންޖެހޭ އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ 

ނުޑ ދަންނަވައިލާނީ ޢިއްޒަތްތެރި  ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަތަކެއް. އެްނމެ ކުރެވޭނެ ފަހުން ވެސް އަޅުގަ

އެީކގަިއ  ކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ވިންދު. ޕީ.ޕީ.ެއމް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ިދވެހި ރައްޔިތުންެގ ތާއީދާރައީސް. ޕީ.ޕީ.އެމަ

 ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ަގއި ވެިރކަމަށް އަންނާނެ. ޝުކުރިއްާޔ،2113

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިަފއިާވ ަވގުުތ ހިސާބުން މިއަދުގެ އިބްތިދާއީ ބަހު މިހާ ާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ!ޝުކުރިއް ސަށް ކަ

ނުޑމެން ކުރިމަތީގައި މި ން ދާނީ މި ކެިވގެއޮތް ބިލަށް ވާހަކަދެ ހަމަވެގެން އެ ދިޔައީ. އެހެންަކމުން، ދެން މިހާރު އަޅުގަ

މަތީން. ދެން ެއދިވަަޑއިގަންަނވާފައި ިތއްބެިވ  ތަރުތީބެއް އަންނަ އުސޫލެްއގެ، މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާަގއި ހިމެނިގެން

 މަތީން ފުރުޞަތުއަުރަވމުން ގެންދެވޭނެ.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެގޮތުގެ

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 11

 



46 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ތީ ނުނިމި އޮ އި މިގ11ައެޖެންޑާ އަިއަޓމު އެނބުރިލަން. އަށް  11 ނޑު މި ޖެހެނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމުމިހާރު އަޅުގަ

 ޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ގެ ދަުށން މި ވަނީ ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއ11.1ްހުރި މަސައްކަތް. 

ްސ މަކުރުމުގެ ބިލުގެ ބަހުތުގެ މަްސއޫލު މަޤާމުތައް ފުރާ މީހުންގެ މުދަލާއި ފައިާސ ހާހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ދައުލަهللا ޢަބްދު

އަދި ަވކި ޕާޓީައކަށް  ގެންދާއިުރގައި ޕާޓީަތަކށާ ސް ކުރިައށްގެންދެވުން. ިމ ބިލުގެ ބަހު ކުރިއަށް

އެމް.ޑީ.ީޕ ލާނަން. ގޮތް ދަންނަވައިދާނެ  އެރުވެމުންތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ިޢއްޒަ

މިނެޓު. ޕީ.އޭ  11މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  32މިނެޓު. ޑީ.އާުރ.ޕީ އަށް  44ޕީ.އެމަށް . ޕީ.މިނެޓު 11ަގޑި  1އަށް 

 . ަވކި ޕާީޓއަަކށް ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްމިނެޓު 5މިނެޓު. ޤައުމީ ޕާީޓ އަށް  5އަށް 

ގެ ފުރުޞަތެްއ ދެމުން ގެންެދވޭނެ. އެހެންކަމުން، މިހާރު މިނެޓު  5އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ކޮންމެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

ންގެ ތަރުތީބުން މިހާރު އަޅުަގނޑު މި ބިލަށް ވާހަަކދެއްކުމަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާަފއި އޮތް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތެއް  މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ދަންނަވަން. އާދެ! ންދާނެ ވާހަކައަރުވަމުން ގެފުރުޞަތު

ނުޑމެންގެ ކުރިމަތީަގއި މި ވަނީ ތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤަށްޖެހެނީ މަނަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތް އަރުވަން މި  . އަުޅގަ

ހާމަކުރުމުގެ ބިލު. މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަީނ ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު މަޤާމުތައް ފުރާ މީހުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ 

ޢިއްޒަތްތެރި  އެހެންކަމުންهللا. އްރަޙީމް ޢަބްދުދުރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފޮނަދޫ ދާއި

އަރުވަްނ ޒަތްތެރި ެމންބަރަކަށް ފުރުޞަތުކަމަށް ިތ ވިދާުޅވީ. ދެން އެހެން ޢިއް މެންބަރު ފުރުޞަތު ބޭނުންފުޅުނުވާ

 ށް ފުރުޞަތުައރުވަން. މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟަބަލައިލާއިުރގައި ދާންދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަެދއްެކުވން: އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟުދާންދޫ ދާ

. ދައުލަތުެގ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ުޝކުރިްއޔާ. ޝުކުރިއްާޔ، الرحين الرحون هللا بسن

މުގެ ބިލު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލަކީ މިއީ ހަމަ އޫލު މަޤާމުތައް ފުރާ މީހުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހާމަކުރުސްމަ

ނުޑ ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް މު ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި އަ މުހިއް ނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުަޙލާގައި މި ބިލާ ުޅގަ ގުޅޭ ގޮތުން  އަުޅގަ

ތަކެއް ހުރި ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުަރން. އާދެ! ދައުލަތުގެ މަސްޫއލު މަޤާމުތައް ފުރާ މީހުންގެ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު

މުދަލާއި ފައިސާ ހާމަކުރުމަކީ، އެއީ ާޚއްޞަކޮށް މި ބިލުގައި ވާ ގޮތުން ަވޒީރުންނާ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ތަކާ އަދި މި ނޫންވެސް އެެހން މަޤާމުތައް ހިމެނިގެންވޭ. ޢައްޔަންކުރާ ަބއެއް މަޤާމުތަާކ، އަދި މިނިވަން މުައއްސަސާ 

އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންނަށް ައުޑއިިވގެން ދިަޔ، ވެރިކަމުެގ ަވކި ހިސާބަކުން އޭރުެގ ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓެްއގަިއ 

ރިޕޯޓަށް ކުރީގެ ވެރިކަންކުރި ފަރާތްަތކުގެ މިނިސްޓަރުން ޤާނޫނުަގއި ވާ ގޮުތގެ މަތިން މުދަލާއި ފައިސާ އެ 

ހުށަނާޅައިގެން ޖެހުނު މައްސަލަތައް. އެހެންނަމަވެސް އެ ހުރިހާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ 
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އަކީ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ިމ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ޖެހުނީ އެ މަނިކުފާނު މަޤާމުން ދުރުކުރަން. ޤާނޫނުގައި އެބަ 

ން މުދަލާއި ފައިސާ ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް. އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުްނ ރިޕޯޓުތަކެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮވޭ ޒިންމާދާރު ފަރާތްތަކު

ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުގައި ވާ އަދި ރައީސުލްކުމްހޫިރއްޔާ ޢަްއޔަންކުރި އޭރުގެ ވަީޒރުން، މައުމޫނުގެ އިުރަގިއ 

އެ ރިޕޯޓުަތއް ހުށަނާޅަިއެގން އެ މީހުންގެ މަްއޗަްށ  ތިބި ވަޒީރުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓުތަްއ، ނުވަތަ 

ދަޢުވާކުރަން، ުނވަތަ އެ މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެޭހ ކަންތައްަތއް ނުކޮްށގެން އެ މަނިކުފާނު ނެރުއްވި ރިޕޯޓު. 

އްޤީވެފައި އޮްތ އާދެ! ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި މީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިކަން ކުރަްނޖެހެނީ ތަރަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ރަްއިޔތުންނަށް ތިމަންނާގެ މުދަލާއި  ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް އަދި ިމ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވެްސ އަުޅގަ

ފައިސާ ތިމަންނާ އުޅެފަިއވާ ޮގތް، ކިހިނެއްތޯ. މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ ކުއްލިއަކަށް ަވޒީރުކަމަށް 

ތަން.  ހުންނަ ފައިވެވާ މީހާ ތިމާގެ މުދާ އެހެން ދިމަދިމާލަށް ބަދަލުވަތަ ނައިބު ރައީސްކަމަށް ބަދަލުބަދަލުވާ މީހާ ނު

ނަޑއެިޅގެން ވިޔަފާރިކުެރެވން ނޑަެއޅިގެން ވަޒީުރގެ ހައިސިްއޔަތާއި ކުަރްއވަން  ކަމަށް އެބަ ނުޖެހޭނެ މީހެއްކަ އޮވޭ. ކަ

ޖެހޭ ލުްނނާއި ދަރިން ކުރައްވަންކަނބަވާލުވުުމގެ ކުރިން. އަނބިމަގާމާ ހަ ހުރި ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ކަްނކަން އެބަ

ނޑުމެންނަށް އަުޑއިވެނީ އަނބިހުރި. ެއހެން ކަންތައްތަްއ އެބަ ތަްއ ކަނބަލުން ވެސް ކުންފުނިނަމަވެސް އަުޅގަ

ކުާރ ކުންފުންޏެްއ އެ ކުންފުންޏަކީ ެއއީ ވިޔަފާރި ދެން މި ިވދާޅުވަނީ .ކުރަމުންދާ މަންޒަރުހައްދަވަިއގެން މަަސއްކަތް 

. ކޮންސްޓްރެކްޝަްނ ުކރަނީހަދަނީ ކީއްކުރަންތޯ؟ ވިޔަފާިރ ައކީ ކޮބއިތޯ؟ މަސަްއކަތް ނޫނޭ. ކުންފުނި

ން ވިްއކާ ފިހާރަތައް ގައި ރަތަކު ރޕޯޓު. އެއީ ިވޔަފާރި އެއް ނޫންތޯ. ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ ެއއަކުެރވިދާނެމަސައްކަތް

ވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކޮްނކަމެްއ ކުރީމާތޯ. މިއަދު އިސްެވ  ނޫންތޯ. ވިޔަފާރިއަކަށް އެއް  ެއއީ ިވޔަފާރިހުޅުވިދާނެ، 

އެންމެންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ޖެހޭ  ޮއތް. މި ކަންކަން އެބަ ކުރެވެން އެބަވި ކަންތައްތައް މި ބިލުން ހާމަމި ދެންނެ

ނުޑގެ ސުވާ ކުރެވެން. ކަންކަން ން ބޮޑު ގޮތެްއގައި މިހާމަކަ ަލކީ މައުމޫނުގެ ވެރިަކން ބަދަލުވެގެން ދިޔައިުރަގއި އަުޅގަ

އޭރު ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން މި ރިޕޯޓުތައް ހުށަހަޅާފައި އޮތީ ކޮން ބޭފުޅުންނެއްތޯ. މިހާރު އޭރު ހުށަހެޅި 

ޅެނީ. ކަންތައްތަކާ ގުިޅގެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މީގެން ދެން ކޮންކަމެއްތޯ ދެން އަނެްއކާ ހާސިލްނުވެގެން މި އު

ނޑު މީެގ ދޮޅު އަހަރު ކުރިން ވެްސ  ނޑުމެންގެ މި ޤައުމުގެ ހާލަތު ވަރަށް ގޯސް. އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ދެންނެވިން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ސާބިތުކަމާ އެކީަގއި ވިދާުޅވަންޖެހޭ ބަސްފުޅު 

ނޑުމެންނަށް ވިދާޅުނުެވއްޖެ ނަމަ މާދަމާ މި މަޖިލި ސް އޮޔާ ހިނގައިދާނޭ. ކޮންމެެވސް ސަބަބަކާ ހުރެ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބުނަންޖެހުނު ޙައްޤު ބަސް ނުބުެނވި ހިނަގއްޖެ. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސް، ތިން ބާރުގެ ތެެރއިން ެއްއ 

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައި އޮ ތް ދުސްތޫރެއް އެބަ އޮތް. ބާރު. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ޤާނޫނު ހަދާ ބާރު. އަޅުގަ

އޭގެތެެރއިން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންމެވެްސ ތާށިކަމެއް ހުރީމާ، ނުވަތަ ޝަރްޢީ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި ބައެއް މަްއސަލަތައް އޮތަތީެވ 
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ނޑުމެންނަށް އެްއޗެއް ނުބުނެވުނު. އެހެންީވމާ، މިއަދު މި އަނދަވަޅަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަހަތަށް ޖެހެވެނީ. އަޅުގަ

މަޖިލިސް ވެއްޓެން މި ޖެހުނީ. ހަމަ އެހެންމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާކުރީމާ ވެސް 

އޭގެ ަނތީޖާއަކަށް ވީ ކިހިނެއްތޯ؟  ވަޅުތަެކއް ނޭޅުނު.އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަމާ ުގޅޭ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަ

ނޑުެމންނަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތި މައްސަލަތަެކއް ދިމާވެގެން ިދަޔއީ. އާދެ! އެއްަބޔަކު އަނެއް  ނަތީޖާއަކަށް ވީ އަުޅގަ

ބޭ ބާރުތަކެއް ހޯދުމަށް ބަޔަކަށް ތިމާމެންނަކީ މާ ބާރުވެރި ބަޔަކަށް ވެ، ތިމާމެންނަީކ ތިމާމެންގެ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ނުލި

 ،ވެރިކަން ޮއވެޒާތީ ހަސަދަ ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރާ ބަަޔަކށް ވެގެން މި ދަނީ. އެއީ ީކއްވެތޯ؟ ެއކަުކ، އަނެކާ އަށް 

ނުޑމެންނަށް އަޑުއިިވގެން ދިޔަ  .އެކަކު އަނެކާ ނައްތާލަން މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަުކ ހުގައި ިމނިވަން މުައއްސަސާތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީަގއި ޖުޑިޝަްލ ސަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ

ނަޑއަޅާފައި އޮތީ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުެގ  ރިވސް ކޮމިޝަނުންޖުޑިޝަލް ސަ، ވިދާޅުވީ  ހުޅުމާލޭ ބެންޗު ކަ

ތްތެރި މަޖިލީހުެގ ަރއީސް ވިދާުޅވަނީ ޖުޑިޝަލް މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ ހައިސިްއޔަތުން، މި ޢިއްޒަޚިލާފަށޭ. ޤާނޫނާ 

ނޑަައޅާފަކޯޓުގެ ޚިލާފަށޭ ހުޅުމާލޭ  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާޫނނާ އޮތީ. އަދި އެކަން ކުރީ ރައީްސ  އިބެންޗު ކަ

 ނގޭ ޢިްއޒަތްތެރިލިޔުުމން އެބަ އެ، . ަކނަޑއެިޅގެން އެަތނުގެ ޔައުިމއްޔާތަކުން ޝީދުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކަ އޭނަ

އެބަ  ކަންއޮތީ ދެ ބޭފުޅުން  އި ރައީސް އެކަން ކޮށްފައި އޮީތ އެ ކޯޓުެގ ިއސް މެޖިސްޓްޭރޓު ނޫންކަން. ެއކަން ކޮށްފަ 

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ  ތަކަށްޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ސަބަބު ކަމެއް ނޫން ކަމަކީ ކުެރވޭނެ ނގޭ. އެއެ ަޓަކއި އަުޅގަ

ވެސް މި ވިާދޅުވަނީ ހުޅުމާލޭ  ކުރާ ބޭފުޅަކު ތަނަށް ޒިޔާރަތް މި އިން ބޭރުން އަދި ރާއްޖެޚިޔާލު ތަފާތުވަމުން މި ދަނީ. 

ޓަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ކޯޓެކޭ. ހުޅުމާލޭ ކޯޓަކުން އެވެނި، މިވެނި މައްސަލަ އެއް ނުބެޭލނޭ. މިވެނި، ެއވެނި މައްސަަލ ކޯ

ވެސް ެއ  އަީކ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ހަކައަުޅަގނޑު މި ދަންނަވާ ވާ އެއް ބެލޭނީ ޖިނާޢީ ކޯޓުންނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ނުޑގެ ތެރެއިންނޭ. އެްއވެްސ ބަޔަުކ ޤާނޫނާިއ  މުއައްސަާސ ެއއް ފަންކުޝަްނކުރަންޖެހޭނީ އޭގެ ޒާުތގައި ާޤނޫނީ އޮނިގަ

 ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ާޢއްމު ާޤނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް އެކަން ކޮްށގެންނުވާނެ. ތިމަންނާމެންނަށް ފެންނަނީ މިވެނި ގޮތަކަށޭ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ތިމަންނާމެންނަށް ފެންނަނީ އެވެނީ ގޮތަކަށޭ. އެހެން އެކަެމްއ ނުކުރެވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ހުށަހެިޅގެން ބެލުނު މައްސަލަތަކެްއަގއި، އެންިޓ ކޮރަޕްޝަނުން ބަލާ މައްސަަލތަކެްއގައި ސުޕްރީމް ކޯޓިެގ  ޝަކުވާަތކެއް

ނޑިޔާރުންެގ ޚިޔާނާތުެގ ބޮ ެޑތި މައްސަލަތަކެއް ބަލަމުން ެއ ދަނީ. އެ ވިދާުޅވަނީ އެކަްނ އެގޮަތކަށް ނުބެލޭނޭ. ދެން ފަ

ނުޑމެން ޤާނޫނަކުން ހަދާފައި މި އޮތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ކީއްކުރަންތޯ އެންޓި ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަން އަޅުގަ

ފުޅުން ވިދާުޅަވނީ ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގައި މިކަްނ އެްއވެސް ަރއްޔިތަކު ޤާނޫނަްށ ވުރެ މަތީަގއި ހުރެގެންނުާވނެ. ބައެއް ބޭ

ނޑިޔާރުންގެ ަމއްސަލަ އެްނޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން  ހިނގަންޖެހޭނޭ. ފަހަތުން މި ވިދާޅުވަނޫ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ފަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަންވާީނ ދައްކާ ެއއް ހަމައަކުން. އަުޅގަ އެނޭގ  ބެލިގެންނުވާނޭ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ނޑު މި  ކަން ހިނގާ ގޮތާއި ކަން ހިނގާ އުސޫލާ، ާކކުކަން ކަން ުކރަނީ. ކާކުކަން އަީޑގައި ހުރީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ދަންނަވަނީ ތިޔަ ކަން ހުއްޓަިއލައްވާށޭ. ެއްއވެސް މީހަކު، ެއއްވެސް ިސޔާސީ ޕާޓީއަކުން ިވސްނައިަވޑައިުނގަންނަަވއްޗޭ 

ނީޑގައި ޖަހާފައި ތިމާމެންނަށް އަރައިގެން ދެވިދާނެ ކަމަށް. ތިޔަ ބޭފުޅުން އަނެއް ބަޔަކު  ގޮޅި އަށް ލަިއ، އަނަދގޮ

ފެބްރުއަީރަގިއ  7ނުވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެީއކީ ވާނެ ކަމެްއ ނޫން. އެހެންނަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

އަްސކަރިްއާޔ އަށް ާގއުކާފަިއ، ބަެއްއ ބަޣާވާތްކޮށްފައި ފުލުހުންގެ ުޔނިފޯމުގައި، ސިަފއިންގެ ޔުިނފޯމުގައި ނުކުމެ 

މުއައްސަސާަތކުެގ ދިދަ އަންަދއިލާފައި، އެ ތަންނަތަނަށް ަވދެ މީހުން ރަހީނުކޮށްފައި، ުމޅި ފުލުސް އޮފީުހގެ ެއއް 

ަގިއ ފެބްރުއަރީ 8ފްލޯރ ކޮމްޕިއުޓަރތަކާ އެްއޗެހި ތަޅައި ސުންނާފަތިކޮށްފައި، އެތައް ބަިއވަރު ބަޔަކަށް އަިނޔާކޮށްފަިއ، 

ދުވަހު ޖިނާޢީ ކޯޓު  3ފެބްރުއަރީ، މި  11، 11، 9އެތައް ސަތޭކަ ަރއްޔިތުންނަްށ ލާއިންސާނީ އަނިޔާކޮށްަފއި، 

ހުޅުވަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ަފސްދޮޅަސް އެަތއް ަބޔަކަށް ކޯޓުއަމުރު ނެރެފަިއ، ޕާސްޯޕޓު ހިފަހައްޓާފައި ތިންހަތަރު 

ެވއްޖެތޯ؟ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ނުވާނެ އެކަމެްއ ވެސް. ތިމާމެން ބޭނުންހާ މަސްދުވަސް ތެރޭަގއި ޙުކުމްުކރަންއުޅުނީ. 

ގޮތަކަށް މި ޤައުމުގެ ކަންތަްއތައް ކުރަން ރާވާރޭވުމަކީ ެއއީ ކުށްހީ އެއް. ެއއީ ނާތަހުޒީބު ގޮތެްއަގއި ވެރިކަންކުާރ 

އި ތިއްަބާވ ބޭފުޅުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު މަގާމުތަުކގަ! އާދެބަޔަކަށް އެކަން ކުރަން އެ ިވސްނަނީ. 

ހާމަކުރުމަކީ އެީއ ޤާނޫނަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެކަން އެޮގތަށް ކުރަންޖެހެނީ އެއީ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލެއްެގ 

ވާނެ. މަތިން ރައްޔިތުންނަށް ޒިންމާދާރު ގޮތެއްަގއި ެއކަން އެނގެންޖެހޭތީ. މި ނޫން ގޮތަކަށް މިކަން ކުރެވިގެންނު 

އަހަރު ވެގެންދިޔައިުރގަިއ  1ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ބަޣާވާތުގެ ވެިރކަމެްއގައި 

ތިމާމެންނަށް ނުލިބޭ ބާރުތަކެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތް. ބާޣީ ވަޙީދުެގ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ިމ 

ނޑި ެއްއ. ބާޣީ ނޑި ެއއް. ޢިްއޒަތްތެރި  މަޖިލީހުގައި ނެތޭ ގޮ ވަޙީދުގެ ޕާީޓގައި ނެޭތ ރަށު ކައުންސިްލގައި ވެސް ގޮ

ރައީސް. ނުވިާތކަށް އެ ވިދާުޅވާހެން މުޅި ރާއްޖޭގެ ެގއެްއަގއި ެވސް ނެތޭ މީނާ ދަންނަ މީހަކު ވެސް އަނެއްހެން. 

އި ޔޫން.އެންގެ ވަޒީފާެއްއގަިއ، ހަމައެކަނި މަޝްހޫރުވެފައި އޮންނަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކަންދަހާރުގައި، އެތާނގަ 

މަގާމެއްަގއި ހުންނެިވއިރުަގއި އެ ތަނުަގއި ގަނެފައި ހުރި ަގނޑު. އިންސާނާގެ އިންސާނިްއޔަތު ކަމެއް ނޯންނާނެ ތިާމ 

ރަނގަޅު މާޙައުެލއްަގއި ދިރިޫނޅެންޏަކާ. ތިމާ އޮފީހަށް ދާިއރުގައި ހަތަރުފަސް ގަބުރު ަމތިން ހިނގާފައި ދާ މީހަކަށް 

ސާނިއްޔަތު ކަމެއް ނޯްނނާނެ. މި ޤައުމުގެ ރައްޔިުތންނަށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާީދފައި ފިލައިގެން ނުތިެބވޭނެ އިން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަމުަގއި ބާޣީ ވަޙީދާ ބައިވެރިވި އެންމެހައި މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ޢިއްޒަތްތެރި 

ަރއްޔިުތންނެއް ގެައކަށް ނުވަންނާނެ. ހަނދުމަފުޅުބަހައްޓަވަންޖެހޭނެ  ރައީސް ގެންެދވޭނެ. އެކަން ނުކޮށެއް މި ޤައުމުގެ

މިއަދު ތިޔަ ބޭފުޅުން އެންމެން އެކުަގއި ތިބެގެން ޕާީޓގެ ިރޔާސީ ކެންިޑޑޭޓަށް ޙުކުމްކުަރއްވަން ތި ރާވާޭރވުމަކީ އެއީ 

ގޭ މުޙަްއމަދު ނަޝީދު ގަޔަކު ނޫން. ވަރަށް ޯގސްކަމެއް ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އޭރުން އަތްޖައްަސއި އެ ެލވެނީ ކެނެރީ 

ހާސް ެމންބަރުންނާއި އިޞްލާޙަށް ތާީއދުކުރާ ެއއް ލަްއކަ ެއއްހާ  51އޭރުން އަތްޖަްއސައި އެ ެލެވނީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

މެންބަރުން. ހަނދުމަފުޅުބަހައްޓަވާތި! ހަނދުމަފުޅުބަހައްޓަާވތި! އެހެންވީމާ، މިކަްނކަން ތިޔަ ބޭފުޅުން ހަމަޔާިއ 
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ނޑުެމން ޝައްކުކުާރ އެންމެ ބޮުޑ އިންސާފު ގެ އުސޫލުން ކުެރއްުވމަކީ އެީއކުރަްއވަންޖެހިވަަޑިއަގންނަވާނެ ކަމެއް. އަުޅގަ

އެއް ކަމަކީ ވިލިގިނލީ ޝުޖާޢާއި ކޮލަމާފުށިން މަޒީދާއި އ. އަތޮޅުން ކުއްޖަކާ ގެނެްސެގން ބެންޗެއް ހަދައިގެން މި 

ގެ މަްސއޫލު މަގާމުތައް ފުރާ މީހުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހާމަކުރުމަކީ އެީއ ދައުލަތު ކުދިން ހަލާކުކުރަން އުޅޭ ަމްއސަލަ.

ނޑުމެން މިކަމުަގއި މިއަުދ މި ފާޑުކިޔަނީ، މިސާލަކަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކޮންމެެހން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅުގަ

އިނދެގެން ޯވޓުދެްއވާފައި އަިއސް،  ޖުޑިޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިަޝނުގައި ހުންނަ އާދަމް މުޙައްމަދު އެ ކޯިޓ ހަދަން އެތާ

އަނެއްކާ ސުޕްރީމް ކޯުޓގައި ިއނދެގެން ވޯޓުދެްއވާފައި މި ިވދާޅުވަނީ އެއީ ރަނަގޅު ކޯޓެކޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއ 

ހިސާބަށް ދިޔައިމާ ކުޑަކޮށް ހިތުގައި ޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުެގ 

އި ޢާއްމު އުސޫލުތަކާިއ އިންސާނީ ހަމަޔާއި އުސޫލާ، ދުނިޔަވީ ތަރައްޤީވެަފއި ހުރި ޤައުމުތަކުަގއި ކަން ހިނާގ ޤާނޫނާ

އުސޫލަށް ކަމެއް ކުރީމާ ދެން މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ޮކންމެވެސް ެއއްޗެކޭ ބުނާނެ. މިއީ މައްސަލަ ައކީ. މިއަދު 

އި އިންޑިޔާ މީހުންނަށް ބަވައި، ހަޅޭއްފަޅޭްއލެވީމާ މިއަދު މަނިކުފާނަށް އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާން ެއބަ ޖެހޭ މި ތަނުގަ

ރުފިާޔ އަށް.  61ރުފިާޔ އަށް ވުރެ ބޮޑު. ހިަލވެލި ަބސްތާ އެްއ  71އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ. ހިމުން ވެލި ބަސްތާ އެްއ 

ނެވިދާނޭ. އަފްޣާނިސްތާނުން ކޯޓާ ހުސްވީ. ކޯޓާ ދޭކަށެްއ ނެތް. އެސް.ޓީ.އޯ ޝާހިދު ވިދާޅުވަނީ ޕާކިސްތާނުން ގެ

ދުވަހުގެ ކޮއްތު ަގންނާނެ ލާރި. ޗަމްޕާ ޢަފީފު  15ގެނެވިދާނޭ. އަދި އޭގެ ުއއްމީެދއް ނެތް. ދައުލަތުގެ ރިޒާވްަގިއ ހުރީ 

އަތުން ލާރިނަގަިއގެން ދައުަލތް ހިންގަނީ. ބޭންކެއްަގއި ނެތް. ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ހުރިހާ ލާރި ނަގައިފި. 

ބޭންކަކުން ރުފިޔާ އެއް ނުނެގޭ. ޢާއްމު ވިޔަފާިރވެރިާޔގެ އުނގަށް ދައުލަތެްއ، ސަރުކާރެއް ެވއްޓުނީމާ ދެން  އެްއވެސް

ނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަނީ މި  ހަމަ ބަޣާވާތްކުރުމުގެ މަގުސަދު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާސިލްެވފައި މި އޮތީ. އާދެ! އަުޅގަ

އްޖެ ނަމަ، ވީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެްއގައި ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ބިލުގައި، މި ޤާނޫނުގައި މައްސަލަތަެކއް ހުރެ

ނޑު ތާއީދުކުރާ ކަމެްއ.  ނޑުމެން ހަްއލެއް ގެނެވޭތޯ ބެލުން އެއީ ައޅުގަ މަރުޙަލާގައި ވާހަކަަދއްަކއިގެްނ މިކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ ޕާީޓގެ އެހެން މެންބަރުން ވެސް ފުރުޞަތަށް އެދިފައި އޮތުާމ އެކު އަ   ޅުަގނުޑގެ ވާަހކައަދި އަުޅގަ

ކޮންމެ ބޭފުޅަުކ ެވްސ  ،އަކީ ކޮންމެ މުއަްއސަސާ އެްއވެސް ައޅުަގނޑު ަދންނަވަން އޮތްހާ ވެސް ވާހަކަކުރުކޮށްލާނަން. 

ނުޑގެ ތެރެ ބޭފުޅުންނަށް އުޅެްނ ައންގާފައި އޮތް މި އެ އަށް  ޤާނޫީނ މުއައްަސސާތަުކގެ އިާމިއ މިންގަ

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަކީ  ބޭރުވާ ކޮންމެ ަވގުތެްއަގއި ހަނދުމަފުޅު ބަހައްޓަވައްޭޗ މި ،ވަދެަވޑަިއގަންނަވާށޭ. މީގެ ެނއްޓި

ައޅުަގނޑުމެްނ  .ނުިތއްބަވާނެ ގެަޔކު. މިކަން ކުރަްއވާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް .ކަންކުރަން ކެޭރ ބައެއް ،ހީާވގި ،ކެރޭ

ނޑުމެން އެކީަގއި އަޅު  އެަތއް މެންބަުރންނާ 111ވޭ. ބޭފުޅުން އެބަ ިވދާޅު މިތާނގައި ގޮތް ގޮތަށް އުުޅްއވާ ވާަހކަ އެ ގަ

އަހަާރ ދޭތެރޭގައި ުޒވާނުންނަށް  21އަހަރާއި  18ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ، ށް މީހުން ނިކުމެވަކި ފިކުެރއްަގއި ބާވީަހކަ

ލީހުން ފެންނަން. އެ އެހެރީ މަޖި ލެްއވި މެންބަރުންގެ ވޯޓުލީ ގޮތްއިުރގަިއ އެކަމާ އިދިކޮޅަށް ވޯޓުލުމުގެ ވާހަކަ ދެްއކިވޯޓު

ނޑުމެން އޭރު މަސަްއކަތްއުޅެނީ ހާަދ ގޮތަކަށޭ ތި  ،ށޭ. ހާދަ ހުތުރުކޮބޭފުޅުން ވިާދޅުވިއޭ  ދުވަހު ވެްސ އެ ކުީރ . އަުޅގަ
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ގޮތުްނ ތު ހޯދަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެކިެއކި ގޮތް ށް ހާސް ޒުވާނުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަރާއްޖޭގެ ބައްތިރީހަކަ މި

ނުޑމެންގެ ކޮްށގެކަތްމަސައް މެންބަރުންގެ ވޯޓު  57ކުމަތްތެރި މަސައްކަތުން އަޅުަގނުޑމެން މީހުންގެ ޙި 22ން އަުޅގަ

 ވާހަކަ  އަދު ނިކުމެ އެމި ެގ ފުރުޞަތު ހޯދީ ކޮންބައެއްތޯ؟ނުންނަށް ވޯޓުލުމުހާސް ޒުވާ 32ޤައުމުގެ  ހޯދައިގެން މި

އެކަން ކުރީ އެމް.ޑީ.ޕީ. އަޅުަގނޑު ނިންމާލަމުން  އާދެ! ޕާޓީ. ހެދިއެކަމާ ދެކޮޅުއަީކ  ދައްކާ ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީ

ނޑުެމން މިދަންނަވާލަން އޮތީ އަޅު  ްނ އެްއަގއި ވިސްނާަވޑަިއގެ ކުރާ މަސަްއކަތުަގއި ިމ ކަންކަން އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާ  ގަ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ބޭނުން ޤާނޫނު ލާގައި މިކޮމިޓީ މަރުޙަ ފާސްކުރުމަކީ  ގޮތަށްުކރެވޭ އަޅުގަ

 އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ކަމެކޭ. އާދެ! އެދޭ އަޅުަގނޑު

 

 ސާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީކެނދިކުޅު

ނުޑގެ އަޚް  ޒަތްތެިރ މެންބަރު ދާްނދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، ޢިއް ،ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ދެތިން ޕޮއިންޓެްއ  ،އެ ދެއްެކވި ގިނަ ވާހަކަތަކަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން

ނޑުމެންނަށް މުޤައުމުގައި އޮތުުމގެ މުހިއް މިމިފަދަ ޤާނޫނެއް  ސް.ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ .ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ކަން އަުޅގަ

ނޑު ޤަޫބލުކުރާދަނީ ދު މި އުޭޅ  މިހާރު އުފެދިގެން މި ޤައުުމގައި މިގޮުތގައި  ވަހެއް ދުވަހަކަށް ާފހަގަކުރެވެމުން. އަުޅގަ

ައއްސަސާަތުކގައި ިތއްބަވާ އިްސވެރިންެގ ސްލަކީ ަދއުލަތުގެ އެކި މުއަކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަލަބޮލިސިޔާސީ 

އުުމެގ ކަމަކީ ޤަގޮތާ، މި ކަން  ބޭފުޅުން އާމްދަނީ ހޯއްދަވާ އާއި އެ މްދަނީބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ އާ އެ  މުދަލާއި ފައިސާ ާއއި

ނޑަށް ތުހުމަތުފައި އޮތްކަން. މުގަިއ ވެޤައު ބޮޑު ސިއްރަކަށް މި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ވުރެ ކުރެވޭ ގޮތުގަިއ އަުޅގަ

ކޮށްފަިއ އޮތް ވެިރކަން ބަޣާވާތަކުްނ ބުންތިޚާވަނަ ދުވަހު ދިވެހިާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުން އި 7ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ފެބްރުއަީރ 

ންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އިސް މުަގއި ތިބި މުއްސަނދި ވިޔަފާރިވެރިުމގައި ެވސް ޤައުވައްޓާލު

 ފައިާސގެ ބޭނުންކޮްށގެން ،މަޤާމުތަކުގައި ިތއްބެިވ ބޭފުުޅންނަށް ފައިސާގެ ޮބޑެތި އަދަދުތައް ރިޝްވަުތގެ ގޮުތގަިއ ދީ

އިުރގައި މިއިްނ ޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާހިސާބަށް އައިޢިއް .ެވރިކަން ޙަޤީޤަތުގައި ަވއްޓާލީ ކުރިއްޔިތުން އިންތިޚާބުރަ

ންެގ ބައެްއ އިްސ އޮފިސަރުންާނ ޚާްއޞަކޮށް ސިަފއި ،ދެޮކޅަށް ފަރާތްތަކާ މަތުތަކެއް މިބޮޑެތި ތުހު ، އެްއވެސް ކަމެއް

ވެސް މިއިން ެއްއވެސް ކަމެއް ބެލޭނެ ގޮތެްއ  ދާއިރު މަތުތަކެއް ކުރެވެުމންހުތި ތުބޮޑެ ދެކޮޅަށް ވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ

ނެތް. ބޭންކެއްަގއި އޮތް މީެހއްގެ ބޭންކު އެަކއުންެޓއް ނުބެލޭ. މީހަކު އާމްދަނީ ހޯދި ގޮތެއް ނުބެލޭ. މަސްތުވާތަކެިތ 

މަތުގެ ޝަރީޢަތެއް ތުވާތަެކތީގެ ތުހުސްަކނަޑއެޅިގެން އޭނަގެ މަްއޗަށް މަ ،ވިްއކަިއގެން އާމްދަނީ ހޯދިޔަސް ވެސް

 މިލިޔަން ރުފިޔާ ފެނުނީމަ ވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެކަން ވެސް ޙަޤީޤަުތގައި މި  5ހިންގި މީހާގެ ގޮދަޑި ދަށުން 

މަތު އެބަ ކުެރވޭ ތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ދެކޮޅަށް ވެސް ކޮރަްޕޝަންގެ ތުހުޤައުމުަގއި ނުބެލުނު. މި ރަްއޔި

ޤީޤަތުަގއި ވެސް ބަަލއިލެވޭނެ ގޮތެްއ ޙަ ފައިސާ ހޯދި ގޮެތއް ވެސް، ޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއިން މީހެއްގެ ެއކައުންެޓއްޢިއް
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ބޭފުޅަކަށް ލިބުނު ލިބޭ  އެްއވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު، މަޤާމެްއ އަދާކުރަޮގތުގައި ަދއުލަތުގެ އިސް ނެތް. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ކޮންމެ ގޮާތއި އެ ަފއިސާ ޚަރަުދކުރެްއވި ގޮުތގެ ތަފްޞީލު ަބލަން ބޭނުންވެއްޖެ  އާއި ފަިއސާ ހޯއްެދވި އާމްދަނީ

 މިމިކަހަލަ ކިތަންމެ ބަޣާވާތެއް ނޫންނަމަ، ނޫންނަމަ ބެެލންޖެހޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ހިނދެއްގައި ފަސޭހަކޮށް 

އްޓާެލވޭނެ. ަވގުތެްއގައި ވެރިކަން ވަވިޔަފާރިވެރިން ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ  އަންނާނެ. މުއްސަނދި ހައެއްކަ ޤައުމަށް

ނޑަށް ލިބިފައި އެބަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ންނަށް ކައިރި އޮފިސަރުބަެއއް ސިފައިންގެ  ،ހުރި ހަމަ ސާބިތު ހެކި އަުޅގަ

 އިން ލައްކަ ،ހާހުން ފަންސާސް ،އިން ހަދާފައި ލައްކަ އަޅާފައި ޓްރެވެލަރސް ެޗކު ައށް އުރަޤައުމުތަކުން ސިޓީއުރަ

ވެްސ ައޅުަގނުޑ  ކޯނީެގ ތަޙުޤީޤުގައި ،ގެ ފަހުން. މިއިްނ ެއއްވެްސ ކަމެއް 7ހުރި ފެބްރުއަރީ  ލަރު ފޮނުވާފަިއ އެބަ ޑޮ

ފުލުހުންގެ ަބއެްއ  އެއް ނެތް އިނގޭތޯ. ިމއިން ެއއްވެސް ކަމެއް ބެލޭނެ ގޮތެއް މިހާހިސާބަށް ބެލިފަވާހަކަ ދެއްކިން.  މި

ދެތިން ހަތަރު ބިން  . ބޮޑެތި މާލޭގައިހުރި ނިފަހަރު އެބަދޯޮޔޓުބޮޑެތި ފުޅުންގެ ސީނިއަރ މަޤާމުތަކުގައި ިތްއބެވި ބޭ

ކަްނ މީހުން އެ ތަނަވަސް ވަރަކަްށ ހާސް ރުފިޔާ. ކިހިނެއްތޯއޭ އެ 15އޮތް. އެކަމަކު މުސާރަ އަށް މި ލިބެނީ  އެބަ

ނޑަްށ ތުހުމަތު ެއއް ބޭފުޅުންނަީކ އި އިސްޮކށް ތިބޭ ބަަޤއުމުެގ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގަ  ކުރެވޭ ގޮތުަގއި މިހޯދީ. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންެގ  އެ ،މީހުންގެ މުއްސަނދި ިވޔަފާރިވެރިންގެ ޖީބަށް ގޮސް ވެއްޓިަފއި ތިބި ފަރާތްތައް. އެ ޒަމާނުއްސުރެ

ން އަމިްއލަ ވިޔަފާރިތައް ކޮޅަށްޖަހައި، ބޮޑެތި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެހީތެރިކަމުަގއި އެގޮތް މިގޮަތށް ފައިސާ ހޯދައިގެ

ނުޑމެންގެ ލޯމަތީގައި މިކަންހަމަ އަވެްސ،  ހެދިއިރު އިޖަހަމްޕެނީތައް ކޮޅަށްކޮ ވެސް އެީއ  ކަްނ ވެގެންދިަޔއިރުޅުގަ

ިމއިން  .ހުރި ކަންތައްތައް ަޤއުމުަގއި  ވެފައި މި އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވިެހން އެންމެ ދަންނަ ބޮޑު ިސއްރަކަށް

ޓަަކއި އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ަދއުލަތުެގ އިސް މަޤާމުތަުކގައި ިތއްބަވާ  އެްއވެސް ކަމެއް ބެޭލކަށް ނެްތ. އެ ސަބަބަށް 

 ގޮތާ، ޭބފުޅުން ފައިސާ ހޯއްދެވި އެ ،ތަކުގައި ިތއްބަވާ ބޭފުުޅންގެ މުދަލާއި ފައިސާސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމު، ބޭފުޅުން

ނަމަ އެ ވިޔަފާރިއަކަްށ  ވާ ެއއް ކުރައް  ގޮތާިއ ވިޔަފާރި ބޭފުޅުން މަޤާމުގެ ބާރުތައް ބޭނުންކުރަްއވާ އެ

 ބެލޭނެ ގޮތެއް ަކނަޑއެޅިފައި އޮތް ޤާނޫނެއް މި ،ހުރިހާ ކަންތައްތައް ބެލޭނެ ޤާނޫނެއް މި ގޮާތ، ކުރެްއވިއިންވެސްޓު 

ބައްލަވާ ކޯޓުތައް އިނގޭތޯ. ކިތައް ދިވެިހ  ،ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ .މު ކަމެއްޤައުމުަގއި އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިއް

އެނގިލަްއވާތޯ  .ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް ،ަގއިކުރަނީ. މަގުމަތީމުގެ ޯކުޓތަކަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުޤައު ރައްޔިތުންތޯ މި

އުުމގެ ޝަރުޢީ ޤަ ެއްއގެ ކަންަމތީގައި މި ައކީ ކޯޓުތަކަށް މަލާމާތް ކޮންމެ ހަތަރުއަނގޮޅި މަގުމަތީގައި ެދކެވޭ ވާހަކަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައގު ަކނޑަެއޅިފައޭ ހުރީ. ައގުތަެކއް  ،ޔިތުންދަނީ ދިވެހި ރައް ކުރަމުން އެނިޒާމަށް މަލާމަތް

ނަޑއެޅިފައޭ ހުރީ  ލާއަށް ިމހާވަރޭ. ތިން ވަނަ މަރުޙަ ލާއަށް މިހާވަރޭ. ދެވަނަ މަރުޙަ ޝަރީޢަުތގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ .ކަ

ވޭ ިޢއްޒަތްތެރި  ވަރުދާ ޅަިއެގންަސއި ހޮޓަލަަކށް ވަނަސް ލަދުން ބޯފަ .ވާހަކަ ދަްއކާ ވަރޭ ިކޔަިއގެން އެ އަށް މިހާ

ިމވެނި މީހެއްެގ  އަުކ މިހާރުވަރު ނަންގަވާނޭ. ވަރޭ ނަންަގވާނީ. ެއެވނި ޤާޟީައުކ މިހާ ރައީސް. މިވެިނ ޤާޟީ

އޮތޭ  ެއއް އެބަ ެއއްެގ މިވެނި ިވޔަފާރި ވެނި ޤާޟީ އެްއ، މި އޮތޭ. ިމެވނި މީހެއްގެ މިވެިނ ިވޔަފާރި މިތަނަށް ބިން އެބަ
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ވާހަކަތަކަީކ މިއަދު މުޅި ރައްޔިތުންެގ  . މިެއއްހާ ރުފިޔާ ދިނީމަ ސަލާމަތްވާނޭ ވާންީވ. ލައްކަހޭ ހާސްކޮންކަމަކާ

ނޑުމެން ލަދުގަންނަންޖެހޭ ވާހަކަތައް މި ،މެދުގައި ޢާއްމުކޮށް ެދކެވޭ   ހުރިހާ ކަމެއް ފެށިގެން މި މި .ހުންނަނީ ައޅުގަ

އްޔިތުންގެ ރަ ،ކުރާ ހިސާބަށްރީ އަށް މަލާމާތް ފޫހިފިލުވަން ޖުޑިޝަ މަގުމައްޗަްށ އައިސް ރައްޔިތުން ،ހިސާބަށް ގޮސް

ިތއްބަާވ ބޭފުުޅންނަށް މަލާމާތްކުރާ ހިސާބަށް  ސަރުކާުރގެ ިސޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ،ރާ ހިސާބަށްމަޖިލީހަށް މަލާމާތްކު

ތުނީއޭ. ދައުލަެތއް ގާތްަގނަޑކަްށ ޤައުމެއް ގާތްަގނަޑކަށް ނެ ތު ިދޔައިމަ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.ަޤއުމުގެ ހާލަކަންކަން، 

ނ ،ނެތުނީ މު ވަނީ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑަށް ޑުމެންަނށް މިފަދަ ޤާނޫނެއް މުހިއްޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ފާްސވުމުެގ ފުރުޞަތު ވަރަށް ކުަޑ ޤާނޫނެއް.  އީކުރާނެ މިމަޖިލީހުގައި އިންކާރު  ޤާނޫނަށް ެވސް މި ހަމަ ޔަޤީން މި

 ،މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި ތިްއބެވީ މިޤައުމުަގއި ތިބި ވިޔަާފރިވެރިންގެ ތެރޭަގއި ހަމަ ،ތަނުގައި މި ،އެއީ 

ވާހަކަ ަދއްާކއިރަށް ހަމަ  މެންބަރުންނަކީ ހަމަ ބޮޑެތި ިވޔަފާރިތައް ކުަރްއވާ ބޭފުޅުން. މިގިނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

 ފަތުރަ މަުގގެ ހަތަުރއަނގޮޅި ކަންމަްއޗަކުމަޖީ ގެ،ތުތަްއ މުޅި މާލޭމަޞްލަޙަ ދާުޅވާނެ ތިމަންނަމެންގެ ޒާތީވި އަރައި

ބޭފުުޅންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާ  އެ ،ށުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންއް ނުެލވޭނެ. ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދައެ

ނުޑ ހަނދާންވާ ގޮުތގައި ެވސް ސުޫލކީ ަގވާއިުދަގއި ށް މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު އިޞްލާޙުކުެރވުނުއިރު،ގޮތަ . ައުޅގަ

ނުޑ މިހާރުވެސް ހަނދާން ދެެކވުނު މާލީ ބަޔާނާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ،ވާހަކަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި އެ ކޮމިީޓގައި އަުޅގަ

ސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ  ،ކުރެްއވި މިްނވަރުއެއް ބޭފުޅުން އެކަމަށް އިްނކާރުހުރި. ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ބަ  އެބަ

ވެސް ަޤބޫލެއް ނުކުރަން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ހަމަޖެހިފައި އެ އޮތް  އަޅުަގނެޑއް މިއަދު

އެ މާލީ ބަޔާން ބަލައިގެން ހަމަ އެއްގޮަތަކށްވެސް ތަނެއް ދޮރެއް އެނޭގ  އުސޫލަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ އުސޫލެއް ކަމަކަށް.

އް ނޫން. އެކަމަކު ދަންނަވަްނ މި އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ މި ަތނުގައި ައޅުަގނޑު އިނެދގެން ގޮތަކަށް ހެދިފައި އޮތް ެއއްޗެ 

އަޅުަގނުޑގެ ޒާތީ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ މިއިން އެއްެވސް ޤާނޫނެއް ވެސް 

ނުޑ ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލަން ނެހެދޭނެ. މިއިން އެއްވެސް ކަމަކުން މި ޤައުމަށް އަރައި ވެސް ނުގަެނވޭނެ. އަ ުޅގަ

ނޑު ކުރިން މިދެންނެވި ހުރިހާ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި މިފަދަ ޤާނޫނެއް އޮތުމުގެ މުހިއްމުކަން  އޮތް ވާހަކަ ައކީ އަުޅގަ

ނުޑ މިފަދަ ޤާނޫނެއް މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ފުރިހަމަ އަށް  ނޑު ަޤބޫލުކުރަމޭ. އަުޅގަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

 ރާ ވާހަކަ ދަންަނވަމުން އަޅުަގނޑު އިށީނދެލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ތާއީދުކު

 

 މަދު ޝަރީފު ވާހަކަދެއްެކުވން:މަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްތި

`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދައުަލތުގެ މަސްއޫލު މަޤާމުތައް ފުރާ މީހުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ 

މުގެ ބިލު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލަކީ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހާމަކުރު

ނުޑ ދަންނަވަން. ސަބަަބކީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ބިލުގެ މަުގސަދުތަކުެގ ތެރޭަގިއ  މުހިއްމު އެްއ ބިލުކަމުަގއި އަުޅގަ
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ނޑުމެން ރާ އްޖޭގައި މިހާރު ރައްޔިތުން އެންމެ ކަންބޮޑުވާ ސަބަބުތަްއ، އަދި އަޅުަގނޑު ިކޔާލިއިުރގައި ައޅުގަ

މަގުސަދުތައް ހިމެނިފައި ވާތީ. އެއީ ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު ަމޤާމުތަކުގައި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކާ 

ގައި ަތންފީޛުކުރެވެން ފެށުމާ ެއކީަގިއ ބެހޭ ގޮތުން ޢާއްމު ރަްއޔިތުން ވާހަކަދަްއކަމުން ދާއިުރގައި މި ބިލު ފާސްވުމަށްފަހު

އެކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ހައްލެއް އަންނާނެ ކަމުަގިއ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ހަމަ އެއާެއކީަގއި ދައުލަުތގެ 

މުއައްސަސާަތކުގެ މަްސއޫލު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އިސްވެރިްނގެ ގޮުތަގއި ތިްއބަވާ ފަރާތްތައް ރައްޔިތުްނެގ 

ތީގައި އަދި ދައުލަތުެގ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާ އަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމުަގިއ ކުރިމަ

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނެއް ހެދިދާނެ. ޤާނޫނެއް ތަންފީޛުކުރަން ެވްސ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު މެން ޤާޫނނުހަދައިގެން ތަންފީޛުކުރަން ބަލާއިރުަގއި އެ ތަންފީޛީ ފެށިދާނެ. އެކަމަކު މީގެ ހިތާމަ އަކީ އަުޅގަ

މަރުޙަލާގައި ދިމާވާ އުނދަގޫަތކުގެ ވާހަކަ. ީމގެތެރޭަގއި އެ ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ ދިމާވާ އުނދަގޫތަކަށް ބަެއއް އަދަބުތަްއ 

ނަދޫގތަކެއް ކުރިމަިތވެދާނެތީެވ، މި ވެސް ހިމެނިފައި އެަބ ހުރި. ެއހެންނަމަވެސް އެކަންކަަމކީ ެވސް ތަންފީޛުކުރުމަށް އު

ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޓީ އަްށ ފޮނުވަިއގެން އިތުރަށް ދިާރސާކުރުމަށްފަހުގައި މިފަދަ ަކންކަމަށް މަގުފަހިނުވާނެ ކަހަަލ 

ރައީސް.  ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ، ބިލުަގއި ހިމެނިމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރަން. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ދައުލަތުގެ ަމސްއޫލު އިސް ފަރާތްތަކުގެ ުމދަލާއި ފައިސާއާ ބެހޭ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ގޮވަމުން ދާއިުރގައި މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ސުވާުލއުފެދޭ އެއް ކަމަކީ މި ޢިްއޒަތްެތރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ހޭ ތަފްސީލުތައް ހާމަކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން. އަުޅަގނޑުމެންެގ އެ ކަްނކަމަކީ، ދެންމެައުކ މެންބަރުންގެ މުދަލާއި ފައިސާާއ ބެ

ނޑު ނުދަްނނަވާނަން މީ ސާބިތުވެަފއިވާ  ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢީސާ ވިދާުޅިވ ފަދައިން އަުޅގަ

ނުވަތަ ޢާއްމު ަތންތާގައި ެދކެޭވ ވާހަކަަތކަީކ ކަންކަމެކޭ. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ތުންުތންމަތިން 

އަޅުަގނޑުމެން މިޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ެއއް ޕާޓީން އަެނއް ޕާޓީ އަށް ބަދަލުވާ ބޭފުޅުްނ 

މަީކ ިމ މިލިައން ޑޮލަރުން ފައިސާ ނަްނގަާވފައިވާ ވާހަކަ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިފަދަ ކަންކަ 2މިލިއަން ޑޮލަރުން، 

ކަންކަމުަގއި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމަށް ވާީތވެ، ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ަޖާވބުދާރީކުރުވުމަށް ޓަކައި އެ 

ބޭފުޅުންގެ އެަކއުންޓުތަާކއި އެ ބޭފުޅުންގެ ޢާއިލާގެ ބޭުފޅުންގެ އެަކއުންޓުތަކާ ބެލުްނ މުހިއްމުވާނެ ކަމަށް އަދި 

ނުޑ މަގުފަހިކޮށްދޭނެ ކަމެއް ކަ ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ މުގައި އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޖީ.އެމް.ާއރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތންގެ އެއަރޕޯޓް ުކއްޔަށްދިުނމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލު 

ތެެރއިން ޖީ.އެމް.އާރުން ަފއިސާ ަނގާފަިއވާ ފަރާތްތަްއ  ހިންގާފައިާވ ފަރާތްތަކާ، އަދި ދައުލަތުގެ މަްސއޫލު ފަރާތްތަުކގެ

މި ބިލު ފާސްވުމާ އެކީގައި އެ ބޭފުޅުންގެ އެަކއުންޓުތަްއ ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމުގަ. އަދި ހަމަ 

ފަރާތްތަކުގެ އެާއއެީކގައި މީަގއި އިޞްލާުޙކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު 

އެަކއުންޓެއް ރާއްޖެ އިން ބޭުރ ޤައުމެއްަގއި، އަދި ރާއްޖެ ިއން ބޭރު ބޭންކުތަކުގައި ހުރި ކަމުގައި ވާނަމަ އެކަން ެވސް 
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ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މި ބިލުގައި އެބޭރުގެ އެަކއުންެޓއް ވާނަމަ އެ އެަކއުންޓު  ހާމަކުރަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ައޅުގަ

ވާތީ އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މަޖިީލހުގެ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ ެއކަން ހާމަކުރުމަށް ހިމަނާފައިނު

ނޑުމެން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ނޑު ގޮވާަލން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައުޅގަ ހާމަކުރުމަށް އަޅުގަ

ޢިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހާ ގުޅޭ ގޮތުން ރަްއޔިތުން އެތައް ވާހަކަ އެްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން، އަދި މި 

ނޑުމެން މިތާގައި ދެެކވޭ ވާހަކަތަާކިއ  ދައްކަނީ ސަބަބެްއ ނެތި ެއއް ނޫން. ައޅުަގނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް، އަުޅގަ

ން. އަޅުަގނޑު ކައިީރގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް މި ދަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ހަމަ ވަަރށް ފާރަވެރިކަމާ ެއކީަގއި ބަަލމު

ނޑުެމން ޒިންމާދާރުކުރާ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ  ކިތަންމެ ރައްޔިތުންތަކެއް އެބަ ވިދާުޅވޭ އަުޅގަ

ދިވެހިރައްޔިތުންނޭ. މި ޢިްއޒަްތތެރި މަޖިލިސް ޒިންމާދާރުކުރެވޭނީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށޭ. ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް 

އި ހެދިފައިވާ ގަާވއިދުތަާކއި އުސޫލުަތކުގެ ެތރެއިން އެ ކަންަތއްތަކަކީ ުހްއޓުވޭނެ ކަންތައްަތކެއް ނޫްނ ފަހުގައި މިތާގަ 

ކަމުގައި ވިަޔސް، މިއަންނަ ދައުރުަގއި ދިވެހިރަްއޔިތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހޮއްވަާވއިރު ައޅުަގނުޑ 

ޒަރުތަކާއި މީހުން ދައްކާފައިވާ ވާަހކަތަކަށް ބެލުމަށްފަހުގައި ނޫނީ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިތަނުން ފެނިފައިވާ މަން

ރައްޔިތުން، ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ، އެ ބޭފުޅުްނގެ ަމންދޫބުންގެ ގޮުތގައި މެންބަުރން އިންތިޚާބެއް ނުކުރާނެ. 

މީހުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ  ުފރާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑުގެ ވާހަކަ ކުުރކޮށްލާނީ ދަުއލަތުގެ މަސްއޫލު މަޤާމުތައް

ންބަރުންެގ މަޤާމު ވެސް އެބަ އޮތް. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ ،ކުރުމުގެ ބިލުަގއިވާ ފަރާްތތަކަކީހާމަ

ރުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަނބިދަރިންގެ ނަމެްއ ތެޭރަގއި ހިމެނިފައި ނުވޭ ބައެއް މަސްއޫލު މަޤާމު ފުއެހެންނަމަވެސް އޭގެ

ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ނަމަވެސް ސަބަބަކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ހަމަ އެކަށީގެންވޭ  .ވެސް

 ހުުޅވާފައި ނުވަތަ މުދާ ހޯދާފައި  ދަރިފުޅުގެ ނަމުގައި ެއކައުންޓު ބޭފުޅެއްގެ އަނބި ނުވަތަ އެ ،މަލުކޮށްފައިވާ މީހަކުޢަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތު، ވުން. އެހެންވީމާ  އެފަދަ  ދާއިރުަގއި ކުރަމުންއިތުރަށް އިޞްލާޙު  ަގއި މި ބިލުގައިއަުޅގަ

 . ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ެނ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުަރންކުެރވޭކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތް

 

 މަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްކު

ފަރާތްތަކުގެ މުދަލާ ފައިާސ ދައުލަުތގެ މަސްއޫލު މަޤާމުތައް ފުރާ  . އާދެ!އްަޒތްތެރި ރައީސް`. ޝުކުިރއްޔާ ޢި 

ބޮޑަށް  ޓަކައި އަުޅަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ކުރުމުގެ ބިލެއް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށްހާމަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ހިތް އޮތީ މި ކުެރޭވ ގޮތެއްަގއި މަސައްކަތް ބޮޑު  ރަށް ހާމަކަންމަޖިލީހަކީ ވަ ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަ

ކުރާ މެންބަރުންގެ މާލީ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް މަޖިލީހަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ހިތް އޮތީ މި

އެކު ަދއުލަުތެގ އާްއަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ފެންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް. ހަމަ އެބޮޑު ގޮތެ ކަންކަން ވެސް ވަރަށް ހާމަކަން

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން.  މަސްއޫލު މަޤާމު ފުރުއްވާ ހުިރހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް އެކަްނކަްނ އެގޮތަށް ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ
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ކަހަލަ މަޤާމު ފުރުއްާވ  ކުރެވިފަިއވޭ ބަެއއްވެސް ވަރަށް ސާފު ބަހުން ބަޔާން ެއކު ޤާނޫނުއަާސސީގައިއަދި ހަމައެއާ

އަދު . އެހެންނަމަވެސް މިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ ނުވާނެޔަާފރީގެ މަޞްލަޙަތު ހުރެގެންއްލަ ވިބޭފުޅުންގެ އަމި

 ނުވާނެ ކަމަށް ހަމައެކަނި އެގޮތަށް ނެތް ކަމަށް އޮެވގެން ތުމަޞްލަޙަ ހިތާމައަކީ އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ،

ނޑުމެން ހަމައެކަނި ބަޔާންކުރުމަކުން ނުފުދޭ. އެ މަޞްލަޙަ ނަމުަގއި  ނުވަތަ އަމިއްލަ ،ނަން ބަދަލުކޮށްލުމުން ތު އަޅުގަ

އް ހުރި ކިރިޔާ ވެސް ކަމެްއ އޮެވއްޖެއްޔާ އެކަމާ ުގޭޅ ގޮތުން ބެލޭނެ މެކޭނިޒަމެގުޅުން ނެތަސް މަޞްލަޙަތާ

ރަްއޔިތުންގެ  މި ޓަކައި ގާއިްމކޮށްދޭންޖެހޭ. އާދެ! ޓަކައި ުނވަތަ ަރއްޔިތުްނނަށް އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ަޤއުަމށް

 ިކއެިކ މެންބަރުން ދައްކާ ވާހަކައާ އެ ،ކަންބޮޑުވުން ފާހަގަކޮށް  ކަންތައްތައް ކުރާީތވެ ެއކަމާ ކަހަލަ މަޖިލީހުން ބައެއް

ނޑަކީ ވެްސ  ،މަޖިލިސް ތަމްސީލުކުރާ ރަްއޔިތެްއގެ ހައިިސއްަޔތުން ގޮތުން ައޅުަގނޑު ެވސް މި ގުޅޭ އަުޅގަ

ނުޑ ެވސް ައޅުގަ  ތަމްސީުލކުރާ މެންބަރަކަށް ާދއިރާ 1ދާއިާރގެ ތެރެއިން  77ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުޑގެ ވާީތވެ އަުޅގަ

ނޑު މިއިހު، ެއއްގޮތަށް  ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުްނގެ އިހުާސސްތަކާ ނޑަށް ާތއީދުކުރާ ގިަނ  ސާްސތައް އަުޅގަ ހާމަކުރަނީ އަުޅގަ

ނޑަށް ެއނގޭނީ ސާސްަތއް ހުރިރައްޔިތުންެގ އިހު ކުރާނީ ަގނޑު ޤަބޫލު މަޖިލީހަކީ މިއަދު އަޅު . މިގޮތް އަުޅގަ

ޖަރީމާތަކަށް ކޮޅުންލަިއގެން ޮގސް ެއއާ މެދު ޢަމަލުކުރާނެ  ހިންގަމުން ގޮސް އެ ،ހިްނގަމުންޖަރީމާތަކެއް ހިންގަމުން، 

ނޑުެމން މިއަދު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ  މްގޮތްތަެކއް ސުޕްރީ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމަން މަޖުބޫރުވެފައި އޮތް މަޖިލީހެކޭ. އަޅުގަ

ނުޑ ތަްއތަކުގެ ތެޭރގައި އެންމެ މުހިއްހިސާބުން ވެސް ފާހަގަކުެރވޭ ކަންހާމި އަޅުަގނޑަށް މު ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑަެއިޅ  17 ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްލާނަން މި ވަނަ މަޖިލީހުގައި ރަްއޔިތުން ކަ

ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްަބތްނުވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު ، ައދަދާރި ގޮތަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ޕާޓީތަކަށް ދީފައި ހު

މަޖިލީހަކަށް ނޯންނާނެ. އެއީ ރައްޔިތުްނ  ގޮތް ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރެއް މި . ދެން މިއޮތީ ނިންމާފަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ

ޖިލީހުގައި މަ ެގ ސަބަބުން މިފެނުނީ ގަާވއިދަށް ގެަނއި އިޞްލާޙެއް  ނިންމި ގޮތް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ައށް ގެނައި އިޞްލާޙެްއގެ ސަބަބުން އެ ފުރުޞަތު ވަރަށް  ވަނަ މާއްދ29ާ އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިުދގެ

ތަން. ޭއގެ އަސްެލްއގެ ގޮތުަގއި މިއަުދ މަނިކުފާނު ރިޔާސަތުަގއި ިތ އިންެނވީ  އެްއގަިއ ހުޅުިވެގން ދިޔަ ފުޅާ ދާއިރާ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މިއީައކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުްނ. މީ އަވަކި ޕާޓީ ރައްޔިތުން  ޅުގަ

 މެންބަރުންނާއި 13ންެގ ގޮުތގައި ނިންމި ގޮތެއް ނޫންކަން. ަރްއޔިތުން މިތަނަށް ވަިކ ޕާޓީައަކށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރު

 މެންބަރުންނާއި  7.ޭއގެ ނަމުގައި ޕީ މެންބަރުންނާއި 26ޕީ ނަމުގަިއ މް.ޑީ.އެ މެްނބަރުންނާއި 28ީޕގެ ނަމުގައި ޑީ.އާރު.

ނަޑއެޅީ. މި 1ޖުމްޙޫރީ ޕާޓީގެ ނަމުގައި ، މެންބަރުންނާ 2ޕާޓީގެ ނަމުަގއި ޤައުމީ  މަޖިލީހުގެ  މެންބަރަުކ ކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  . ެއއަކަށް ަބދަލެއް ނުގެނެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސްރަޖިސްޓްރީ ނިމިގެންދާންޖެހެނީ އެގޮތުގަ

ނޑުމެންނަށް އެތަން. އެހެ ތަނުން ހިންގި ޖަރީމާ ވެސް މި ދިޔައީ އެފެނިގެން މަޖިލީހަކީ  ނގޭ މިންނަމަވެސް އަޅުގަ

ގޮތަކަށް އެކަން ކުެރވިދާނެ.  ޕާީޓެގ މެންބަރުން ބޭނުންވީމަ ބޭނުން  ،ވާތީވެ  ޕާޓީ ސިސްޓަމަކަށް ހިނގާ ަމޖިލީހެއް ކަމަށް
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ނޑު ވެސް ަރއްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރަކަށް ޖިލީހުގައިމަ  މި އަޅުަގނޑުމެން މީ ނޑު އަުޅގަ ، ވާތީވެ އަުޅގަ

 މެންބަރުން މިތާ  13ޓަކައި އަޅުަގނުޑމެން ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  ިއއްވުމަށްއަޅުަގނުޑގެ ރައްޔިތުްނގެ ައޑު

ނ ނަޑއެޅުމަށްދެވޭނެ އުސޫލެޑުމެން އެަކކު އަނެަކކަށް ަވގުތުތިބީތީވެ އަުޅގަ މަޖިލީހުެގ  ޓަަކއި ތަކުރާރުކޮށް އް ކަ

ނޑުމެންނަކަށް އެގަާވއިދަށް އިޞްލާޙު ފުރުޞަެތްއ  ލަިއގެން އެތައް އާދޭހެއް ކުރަމުން ދިޔަ. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިނުދެއްވި. މިކަހަލަ ޚުދުމުޚްާތރު ގޮތަކަށް. ހަމައެއާ  ނޑުމެން އެ އެކު ައޅުގަ  މަްއޗަށްމަޖިލީހުގަިއ އަުޅގަ

އެއްކޮްށ ަވކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ޮއއްާވ މުޅި ކޮމިޓީތައް  ގައިކުރުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައި އޮންނަ ގަާވއިދެއް ޢަމަލު

ނޑުމެ ނުވެގެން ުއޅުނުރޫޅުވާލީ. ރޫޅާަލއިގެން ޭއގެން ސަލާމަތް އެުކ ޕާޓީ ންނަށް ެފނިގެންދިޔަ. ހަމައެއާ ތަން ވެސް އަުޅގަ

މާތަކެއް މަޖިލީހުން ޖަރީ ޓަކައި ވެްސ މި ކުރުމަށްންސިލުންނާ މެދު ޢަމަލުގެއްލޭ ގޮތަށް ކައުޑި ނބަދަލުކުރީމަ ގޮ

 މަޖިލީހުން ހިންގާފައި ގެ ބިލަީކ އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ މިހިންގި. އަދި ހަަމއެާއއެކު ިސޔާސީ ޕާީޓގެ ބިލާިއ އިމްތިާޔޒު 

ގޮތުން ރައްޔިތުން ނިކުމެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރީމާ އެކަމުެގ ބެހޭ  މަޖިލީހާ މިއަދު މި ، ހުރި ޖަރީމާތަކެކޭ. އެހެންވީމާ

ނޑުމެްނެގ މި ނޑުމެން ވާކަށްނުޖެހޭ. އަުޅގަ ކަމަށް ވަންޏާމު  ކުރަން ބޭނުންމަޖިލިސް ސަލާމަތް ހިތްދަތިވުން އަޅުގަ

ންެގ ންާދއި ރަްއޔިތުތެރި މަސައްކަތަކަށް ވާންޖެހޭނެ. ރަްއޔިތުންގެ ވިމެން މިތާ ކުރާ މަސައްކަތަކީ އިޚްލާޞްއަޅުަގނޑު

ދަންނަވަނީ މިފަދަ ބިލުތައް  އަޅުަގނޑު މި ، ޖިލީހަކަށް ވާންޖެހޭ. އެހެންވީމާެއއްގޮތަށް މަަސއްކަތްކުރާ މަ އިޙުސާސްތަކާ

އަދި ެއއަށްވުރެ އަޑިްނ  ،ލަިއގެން ހުންނަ ހެދުމަށް ދަންދެކަށް، ނަށް ަވދެ ނިކުމެ ހަދާ ގަޑިތަކާމިތައޭ، ކީއްކުރަންތޯ 

ނޑުމެން ރައްޔިތުންަނށް އެނގެންޖެހޭ. އެހެްނވީމާގުިނއްޔާ ރަނގަޅީ. ވެސް އެނ ދައުލަތުގެ އިސް މަޤާމުތަްއ ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ނގެންޖެހުމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނ ނަށް ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެްއގައި އެ ފުރުއްވާ ބޭފުޅުންގެ މުދަލާިއ ފައިސާ އަުޅގަ

 . ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމެއްއެނގެން ރައްޔިތުންނަށް 

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު އަޙް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ

ަބވާ ބޭފުޅުްނގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ދައުލަތުގެ މަްސއޫލު މަޤާމުތަކުަގއި ތިއް

ތެރި ދަނީ. ޢިއްޒަތް ން މިމި ކަންތައްތައް ރަްއޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެ މުދަލާއި ފައިސާއާ،

ނޑު ުސވާލެއް ކޮށްލަން ބޭނުން ރައީސް. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ހެދުމުން،  ،ވަރަށް ސާފުކޮށް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ބިލެއް ފާސްވުމުން އެ ޤާނޫަނކަށް . މި ވަނީ މި ސުވާލުއުފެދިފަ ވޭތޯ، ބިލަކަށް ވޭތޯ. ިމހާރު އަޅުގަ

ރަޢުުޔ ެރވޭނެ ކަންތައްތައް ކަމަށް ކޯޓުން އެއީ ނުކު މް ތައްތަކަށް ސުޕްރީލީހުން ފާސްކުރާ ކަންޢިއްޒަތްތެރި މަޖި

ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ  ކުރުމަށް. ޙަޤީޤަތުގައި މިަބޔެްއގެ ަވކި ފަރާތްތަެކއްގެ ަމޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްނެރެމުން އެބަ ގެންދޭ. ަވކި 

 މިއިން ެއއްެވސް  ޤާނޫނެއް ހެދުމަކުން މި  އީސް.. ޢިއްޒަްތތެރި ރަސްަލކީ މިޤަުއމުގެ ޝަރުޢި ނިޒާމުނުބައިކަމެްއގެ އަ

 ްއ ނުާވނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ކުރުން ނޫން އެްއވެސް ކަމެންނަށް ަރްއޔިތުންގެ ޅިދަށް ބާރުރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތު
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ވީ އިތުުރ. އި ކޮރަޕްޝަންކުެރިވއްޖެ. ޤައުމުގަަގނޑުމެންނަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަނޭ ކިޔާފައި ބޭފުޅުންކޮޅެއް ޢައްޔަންއަޅު

ކަންަތއްތަްއ  ޤައުމުަގއި ހިނގާ ނުަބއި އެންމެހައި ނޑުމެންނަށް މަސްތުވާތަެކއްާޗއިއަުޅގަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.

ޤާޫނނު މިހާ ގިނަ ޤައުމެއް.  ،ދުނިޔޭަގއި ނޯންނާނެ މިވަރު ކުަޑ ޤައުމެއް  ހުއްޓުވުމަށް ޤާނޫނު ހެދިއްޖެ. މި

އިދާހުރި ގޮތަްށ އަށް ފަ ށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ކަންތައްަތކުަގއި ނުބައިކޮށް ގަސްުތގައި ތިމާއަ އަޅުަގނޑުމެން އަިމއްލަ

މީީކ ހައްެލއް ނޫން. މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހަށް  ޤާނޫނެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަހދަނީ ްނ ރެކެން މިކޮށްފައި އޭގެ

 ފުޅުން އިންތިާޚބުވެތިބެގެން މަްސއޫލިްއޔަތުބުކުރާ ބޭިއންތިޚާ މަޤާމުތަކަށް ރައްޔިތުން ބައްލަވާ. ަދއުލަތުެގ ޒިންމާދާރު

ސްަނވާ. މަޤާމުތަކަށް އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ުކރިޔާ ހަމައިން ވިސްަނވާ. އަދާކުރާ ހަމައިން ނުބައްަލވާ. ނުވި

 ތްތެރި ރައީސް.ންދަންޖެހޭ. ޢިއްޒަހަމައިން އަޅުަގނުޑމެން ވިސްނުން އެބަ ގެ އަންނަ ފުރުޞަތާ ކުރުމަށް އެއިންތިޚާބު

ބެވި ބޭފުޅުންގެ ކިބަިއގައި ބާވަުތގެ ހުރިހާ މަޤާމުތަކުގައި ތިއް  ރާއްޖޭގައި މ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު މި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސް، މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހަށްކަމުގެ މިންވަރު ކުޑަކަން. މީ ޙަޤީޤަތް. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީއިޚްލާޞްތެރި

އްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ިއނާޔަތާ، އަދި މެންބަރުންެގ ޢި ިދއްކުރޭ. މި ރަްއޔިތުންނެއް އިނގިލި އެބަ ލޮބުވެތި އެަތއް

ދޭތެރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހިފައި ތިބީ. އަސްލަކީ މި ޢިއްޒަތްތެރި  ބާވަތުގެ ވާހަކަަތކާ މި، ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ 

ޖޯރިޓީ ނުކުރުން. ޙަޤީޤަތަކީ މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެްއކަތް އަށް މަސަ ލާބަ ،މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންނަށް ހެވަށް

 މަލުުކރި ގޮތް ގޯްސވުން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މީ ޙަޤީޤަތް. އެމެންބަރުންގެ އިންތިޚާބުކުރުމުަގއި ރައްޔިތުމީހާ ވެސް ޢަ

ތަކަށް އުލަތުގެ މަޞްލަޙަުއޅެންޖެހޭ ދަތިމާމެން މި ދައުލަތެއްގައި ދިރި އާއި ތިމާގެ ޤައުމާއި ދުވަހު ވިސްނީ ތިމާގެ ދަރި

ތެދުވެރިކަާމ ، އެކުރާއްޖޭގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  މީ ޙަޤީޤަތް. މި އުފަލަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނޫން. ތިމާގެ ވަގުތީ

ޒަތްތެރި ތިބި. ޢިއް  ތެރި ބޭފުޅުން ެވސް އެބަތިބި. ެއތައް އިޚްލާޞް ކޮށްދޭނެ އެަތްއ ރައްޔިތުންނެއް އެބައެކު މަަސއްކަތް

ކެވެނީ ދެ އެއް މި މު ވާހަކަާވހަކަދެކެވެން. މީ ވަރަށް މުހިއް ރައީސް، ައޅުަގނޑު ބޭނުން ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްލައިގެން

ނޑުމެން މިތާގައި ސަމާސާއިނގޭތޯ. މީ އެްއގޮތަކަށް  . ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ކުަރނީކީ އެްއ ނޫން މި ވެްސ އަުޅގަ

 މަލުކުރެވިފައި މަޤާމްތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ޮކންގޮތަކަށްތޯ ޢަ ބުނެވިދިޔަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤައުމުެގ މި

ނޑުމެން އެބަ ިވސްނަން ނޑުމެން ާވހަކަ ހަދައި، ޤާނޫނު ހެދިހުރީ އަޅުގަ ހެދިހެން ކުރިން ދެންނެވިހެން ހަމަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ހުގެ މެންބަރުންނަށް އްަކއިގެން މި ޢިްއޒަތްެތރި މަޖިލީދަނދަށް. ރައްޔިތުން މިއަދު ޓެްކސްބާރުކުރާނީ ރައްޔިތުްނގެ ޅި

، އިން ބީ.އެމް.ޑަބްލިޔު ކޮްށގެން ހޯދާ ފައިސާ ސައްކަތް އަީވގަ ާއއި ވާޭރގައާދެނީ. ރައްޔިތުްނ ބުރަ މަވެސް މުސާރަ

ރިމަރަދޫގެ ބާޣީ މުޙައްމަދު ވަޙީދަށް ެވސް މުސާރަ ދެނީ. އޭނާ ައށް ސެކިއުރިޓީ ވެސް ދެނީ. މިއަދު ބައްލަވާ! ހި

ރައްޔިތުން ނުހަނު އޮމާންކަމާއި އަމާންކަމާއި ނިޔަނެތިކަާމ އެއްކޮށް ދިރިއުޅުން ބަރުދާސްތުކުރަމުން ގެންދަނިކޮށް 

ބަނދަރެއްގެ ދަޅަ އެ ބޭފުުޅންނަށް ދައްކަިއގެން، މުިޅ ރައްޔިތުން އެތިބީ މަގުމަތިުކރުވާފަ. ރަްއޔިތުންގެ އަުޑ 

ސާސީަގއި ދައުލަެތއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށް، އަދި ާވޖިބުކުރާ ކަމެއް. ރައްޔިަތުކ އަހަންޖެހޭނެ. އެއީ މި ޤާނޫނުއަ
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މާޔޫސްކުރުަވއި، ަރއްޔިތުން އެއީ މާ ދެރަވަރު ބަޔަކަށް ހަދާފައި، ރައްޔިތުން އެ ޑިާމންޑުކުރާ ކަމެްއގެ އަޑުނާހާ 

ޖުބޫރެއް ނުކުރާނެ ސަލާމަތް ބުއްދި ހުންނަ މަޑުމަޑުން، މަޖުބޫރީ ހާލަތުގައި ބައިތިއްަބއިގެްނ، ގެ އަްށ ވަނުމަށް މަ

ހަފްތާ ވަންދެން ރެާޔއި ދުވާުލ އެ ޭބފުޅުން މުޒާހަރާކުރަމުން ެއ  2އިންސާނުންނެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަބއްަލވާ! 

ނޑު މި ބުނަނީ. ކީއްކުރަންތޯ ެއ  ގެންދަނީ މިހިރަ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކުގެ ނުަބއި ނުލަފާކަމުން. އަުޅގަ

ރަށަށް ބީ.އެމް.ޑަބްލިޔު އަުރަވންވެގެން ކަނދުފަތި ބަނދެ، ރައްޔިތުން ނެރެގެން މަގުަތކަށް ދޮންވެލި ލައި، މުިޅ 

މިިލައން ރުފިޔާ ތިމަންނާ ދޭނަމޭ ބުނަންވީ؟ ކީްއކުރަންތޯ؟ މީގެ  31ރަށުގައި ދިދަޖަހައި، ކީްއކުރަންތޯ އެ ބޭފުޅުންނަށް 

ރައްޔިތުން އެތިބީ ނިކުމެ މަގުމަތީގައި މަގުމަިތވެފަ. ާކކުތޯ އަުޑއަހަނީ؟ ކޮބައިޯތ  ނަތީޖާ އެއްގެ ގޮތުން މުޅި ރަށުގެ

ނޑުމެން އަނެްއާކ  ހިއުމަން ރައިޓްސް؟ އުމުރުން ދުވަސްވީ ބޭފުޅުން ނިދި ނަގައިލާފައި އެ ތަނުގައި އެ ތިއްބެީވ. އަޅުގަ

އަނެްއކާވެސް ަފއިސާީދގެން ބަޔަކު އިންތިޚާުބކުރާނެ.  މިކަމަށް ވެސް ޤާނޫނެއް ހަދަންވީ. ހަމަ ހެދީ ރައްޔިތުންގެ އަތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި އެންެމހައި ރައްޔިތުންނަށް އަުޅަގނޑު ޮގވާލަން، ދެނެއް ތި ބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތަާކއި 

ޓު ިވއްަކއި، ިސޔާސީ ޒިންމާދާރުކުރުވަނިިވ މަޤާމުތަަކށް އަންނަ ބޭފުޅުންނަށް ފަިއސާގެ ލާލަޖުަގއި ވޯޓު ުނވިްއާކށޭ. ވޯ

މެންބަރުން ވެސް މިއަދު މިތިބީ ހަލާކުވެފަ. ޢިއްޒަތްތެރި  77ހެއްލުންތެރި ކަމަށް ހެއްލިގެން ދިއުމުގެ ނަތީޖާ މި 

ރައީސް، ތެދުވެރިކަން ހުރި ބޭފުޅުން އެބަ ތިބި. އެހެންނަމަވެސް މިރާއްޖޭގެ މުއްސަނދި ބޭފުޅުންނާ ވާދަކޮށްގެން، 

ޔިތުްނގެ ތެރޭަގއި ބޮުޑވީމާ، ތެދުެވރި ބޭފުޅުންނަކަށް ފުރުޞަތެއް ނޯވޭ. ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަްށ ފައިސާގެ ޑިމާންޑު ރައް

ގަންދީ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާ ބޮޑު ހުވަ އެއް ކޮްށގެން ޢަމަލުކުރެވެނީ މި ހުވާ ދިފާޢުކުރާކަށް هللا އައިްސގެން މާތް

އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރަން. ޚާއްޞަކޮށް ސިޔާސީ  ނޫން. ތިމާ ހޮވި މީހާގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރަން. ތިމާގެ

ނުޑ މި  މަޤާމުތަކާއި ރަްއޔިތުން އިންިތޚާބުކުރާ މަޤާމުތަކަށް. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މި ބިާލ ގުޅުްނހުރި ވާހަކަ އަުޅގަ

މުގެ ކުރިއެރުާމ، މަޤާމުގެ ދައްކަނީ. މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަިތލާ ބޭފުޅުންގެ ނިޔަތަކީ ވެސް މަޤާމުގެ މުއްސަނދިކަމާއި ަމޤާ

ހައިބަތާއި މަޤާމުގެ އިނާޔަާތިއ މަޤާމުން ލިބޭ ހުރިހާ ފައިދާ ހޯދުން. ރައްޔިތަކަށް އިްޚލާޞްތެރިވުމެއް ނޫން. މިއީ 

ޙަޤީޤަތް. ކިހިނެއްތޯ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު މިކަން ކުރާނީ؟ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެްއކޮށް ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް 

ބޭފުޅަކު ތިންހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ، ދިހަބާރަ މިލިއަން ރުފިޔާ ރައްޔިތުްނނަކަށް ކެމްޕޭނަކަށް ޚަރަދެްއ  ކުރިމަތިލާ

ވަަރކަށް ޑޮލަރު ވެސް. ޓިކެެޓްއ  211، 171ނުކޮށްލާނެ. ނިކަމެތި ރަްއޔިތަަކށް ޚަރަދުކޮށްލަން ެއ ބޭފުޅުންނަށް ނުލިބޭ 

ސީ މަޤާމެްއ ހާސިލުކޮށް، އެ މަޤާމުން ތިމާ އަށް ފައިދާ ހޯދުމަށް ޓަަކިއ ދޭކަށް. ބިރުގަނޭ. އެހެންނަމަެވސް ތިމާ ސިޔާ

ވިހިތިރީސް މިލިއަން ވެސް ޚަރަދުކުރުމަށް ތައްޔާރު އިނގޭތޯ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ މިކަންެވގެންދާ ގޮތް. 

ނޑު ދަްނނަވަން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކިތަންމެ ޤާނޫނެއް ހެ  ދިޔަސް މި ރާއްޖޭގެ ހާލަތެްއ މިހެންކަމުން އަޅުގަ

ނޑުެމންނަށް ދުވާލަކު އެއް ފަހަރު ޤާނޫނު ހެދިދާނެ. ޤާނޫނު  ބަދަލެއް ނުވާނެ. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ހެދިހެދިހެން ބާރުކުރާނީ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ޅިނދަށް. މިނޫން އެްއވެސް ކަމެއް ނުވާނެ. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ވިސްަނއި 
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ންގަވާ. މި ރާއްޖޭގަިއ ކިތައް ލޮބުވެތި، މި ރާއްޖޭގައި ކިތައް ލޮބުވެތި މަންމާއިންނާއި ބައްޕައިންނާއި ކިތަްއ ފިކުރު ހި

ރައްޔިތުންތޯ ދެރަ ތަކުލީފާއި ތަހައްމަލު އަދި ހިތާމަ އުފުލަމުން އެ ގެންދަނީ. މިހިރަ ފެންނަ، މި ޤައުމުގައި މި އޮްތ 

ބުން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޮބޑު ވަްއކަމަކަށްވަނީ ޒުވާން ކުއްޖަުކ ނުލަފާ ނުބައި ޖުޑިޝަރީ ސިސްޓަމުގެ ސަބަ

މަގުމަތިން ފޯނެއް ފޭރިގަތީމަ. ޒުވާން ކުއްޖަކު އޭާނގެ ުޒވާންކަމުގެ މަސްތީ އާހީ އުދާސްތައް ނުފިލައިގެން ކުާރ 

ތްތެރި ރައީސް. މާދަމާ މި ޒުވާނުްނ އެ ތިބީ ޖަލަށް އަޅާފަ. ޢިްއޒަ 31ކުޑަުކޑަ ކަމަކުން މި ރާއްޭޖެގ ޒުވާނުްނގެ %

ޤައުމު ހިންގަން ތިބި ޒުވާުނންގެ ވާހަކަ މި ކިޔަނީ. ތިަމރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ސަޕޯޓުކުރެްއވި 

ައހަރު މާޒީގައި މާ ރަނގަޅު ެވރިއަކު ވެިރކަންކުރީތީ ޭއގެ ަނތީޖާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  31ފަދައިން މި ޤައުމުގައި 

ންނަން. އެހެްނނަމަވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއަދު ޮބޑެތި ވަްއަކންކުރަނީ ދައުލަތަށް ބޮޑެިތ މި އޮތީ ފެ

ނީޑގައި އިންަނވާ ބޭފުޅާތޯ. މިއީ މިއަދު މި ޤައުމުގައި  ޚިޔާނާތްތެރިވަނީ މި ބުނި ކުދިންތޯ. މޭޒުކައިރީަގއި ނުވަތަ ތި ގޮ

ބުއްދިން ވިސްނަިއ، ލޮލަށް ފެންނަ މަންޒަރުން ދެނެގަނެ  ދެއްވިهللا މުސްލިމު ރައްޔިތުން އެ ރައްޔިތުންނަށް މާތް

ފަހުމްވާންވީ ކަންތައްތައް. ތިމާ، އިންސާނާ އަށް ރައިޓް އޯރ ރޯންގު، ނުބަޔާއި ރަނގަޅު ަވކިނުެވ 

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިއަދަުކ ޤައުމައިގެން ކުިރއަށް ދެޭވކަށް ނެތް. ކޮންމެ އިންސާނަކީ ވެސް އޭާނގެ ދުނިޔޭެގ 

ގެ ޙަޟްރަތުަގއި ޖަާވބުދާރީވާންޖެހޭ އިންސާނެއް. هللاގައި ވޭތުކުރާ ަވގުާތއި ދުވަސްތަުކގައި އާޚިރަތް ދުަވހު ހަޔާތު

އޭނާގެ ލޮލަށް ފެނުނު މަންޒަރާއި އޭނާގެ ކަންފަތަށް އަުޑިއުވނު އަޑާއި އޭނާ އަށް ދެްއވި ބުއްދިން ފަހުމްވީ އެއްެޗއް ެއ 

ގެ ަޙޟުރަތުގައި ޖަވާބުދާީރވަނީ. هللاނާ ކިހިނަކުންތޯ އާޚިރަތް ދުވަހު މާތްހިނދުކޮޅުގެ ތެރޭަގއި އޭނާ ައށް ނޭނގި އޭ

އެގޮަތކަށް ވެސް މިއަދަށް ފަަހކު މި ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުނެްއ ދެނެއް ސިޔާީސ މަޤާމުތަކެއް ނުވިއްކާނެ. ިވއްކުުމގެ ނަތީޖާ 

އި ހުރީ. ެއންޓި ކޮރަޕްޝަނޭ ކިޔާފަިއ ފެންނަން މި އޮތީ. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން ކިތައް ުމއަްއސަސާތޯ އުފައްދާފަ

މުއައްސަާސ ެއއް އުަފއްދަނީ. އުފެއްދީމާ އެތާނަގއި ތިެބގެން ެވސް ކޮރަޕްޝަން ހިްނގުން ނޫން ކަމެްއ ނުކުރޭ. 

މެންބަރުންނޯ. އަދަދު ކުަޑކޮށްލާފަިއ  77ލެއްެވވީ މި هللا ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިސާަލކަށް މި ޤައުމުަގއި މާތް

ދަންނަވަނީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ނަފްުސތަކުަގއި އެބަ ހުރި ވަްއަކންކުރުން. އަޅުަގނޑުމެންގެ އަޅުަގނޑު މި 

ނޑުމެންގެ ނަފްސުތަުކގައި އެބަ ހުިރ ޚިޔާނާތްތެރިވުން. މިީއ މި  ނަފްސުތަކުގަިއ އެބަ ހުރި ިރޝްވަތުހިފުން. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން އަހަރު ވެިރކަްނކުރި ވެިރއަކު ަރއްޔިތުން ަބްއޓަންކު 31ޤައުމުަގއި  މެންބަރުން  12ރި ގޮތް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ނަްފސުތަކުަގއި ހުރި ނުބައި ކަްނތައް އިޞްލާުޙކުރަން ޤާނޫނެްއ ހަދާށޭ. ދެން ބާކީ ތިއްބެވި  ހޮވައި، އަުޅގަ

ނޑުމެ ން ރަނގަުޅ މެންބަރުން ފައިސާ ދޭނަމޭ، މުސާރަ ދޭނަމޭ، އިނާޔަތް ޭދނަމޭ. ކިތަންމެ އިނާޔަތެްއ ިދނަސް އަުޅގަ

ނުވެ މި ކަމެއް ުނވާނެ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ިމއީ ޙަޤީޤަތް. މި ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަީރގެ ަސބަބުން މި ރާއްޖޭގެ ކިަތއް 

ލޮބުވެތި މަންމައިންތޯ ރޮމުން އެ ގެންދަނީ. ޤައުމަށް އަސްުލ ޚިޔާނާތްތެރިވި ބޭފުަޅކަށް ުޙކުމެއް އިްއވިފަ ެއއް ނެތް. 

ހަމަ މި ޤައުމުގައި ތިބި ލޮުބވެތި، ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް. މިީއ މާ މޮޅު ޤާނޫނެއް ގެންގުޭޅ  ޙުކުމް އިްއވިފައި ހުރީ
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ބަޔަކަށް ެވގެން. މާ މޮޅަށް ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭ ކަމަށް ވެގެން. ކިތައް ލޮުބވެތި ރައްޔިތުންތޯ އެ ތިބީ ޖަލުގަިއ 

ނުޑ ނުޙައްޤު ޙުކުމްތައް ކޮށްފަ. ކިތައް ބޭފުޅުންގެ ގޯތިގެދޮ ރުތޯ ފޭރިގަނެގެން ގެންދިަޔއީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

މި ދައްކަނީ މި ބިލަށް ވާހަކަ. އެްއގޮތަކަށްެވސް މައިކަށް ފިއްތަވަން ނަހައްދަވާ. މި ބިލުގައި މި އޮތީ ދައުލަތުަގއި 

ނޑު ވަރަްށ ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނގެ ފައިސާ އާއި އިނާޔަާތއި ލިބޭ މިންަވރު ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދޭ ންޖެހޭނޭ. އަޅުގަ

ނޑެއް ޤަބޫލެއްުނކުރަމު، އެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް އަިމއްލަ  ސާފުކޮށް ދަންނަވައިފާނަން. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަކު އަޅުގަ

އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުން އުޖޫރަ އެއް ދޭން އެއްބަސްވީާމ،  5ވިޔަފާރިކޮށް ުއޅެވޭނެ ެއކޭ. މި 

ަގނޑުމެން މިތިބީ އެ ކަަމށް އެއްބަްސެވ، ރައްބުލްޢާލަީމން، އާލަމްތަުކގެ ވެރި އިލާހު ގަންދީ ހުވަ އެްއ ކޮްށގެން. އަޅު

ސުބުޙާނަހޫ هللا އަދި ބޮޑު އެގްރީމެންޓެްއގައި ސޮއިކޮްށގެން. ހެއްކަކަށް ރަްއޔިތުންނަށް މި ދެންނެވި މަތިވެރި އިލާހު، 

އްޔިތުންނަށް އިތުާބރުދިނުމަށް ޓަކައި ކީއްތޯ ކުަރނީ މި ތަނަށް ވަދެ. ތިމާގެ ވަތަޢާލާ ދައްކާފައި އިނގޭތޯ. އެއީ ރަ

ވިޔަފާީރގެ މަޞްލަޙަތަށް އޮންނަ ބިލު އެގޮތަށް ބައްޓަންޮކށްލުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭ ަތން ފެނިގެންދަނީ. މަޤާމުގެ 

ނޑުމެންެގ ނުފޫޒާއި ބާރު ބޭނުންކޮްށގެްނ ތިމާ މުއްސަނދި ވާން ަމސައްކަތްކުެރވޭ މަްނޒަ ރު ފެނިގެންދަނީ. އަުޅގަ

މެންބަރުން ނޫނީ މިތާކު އިޚްލާޞްތެރިކަާމ އެްއކޮށް މަސަްއކަތްކުރާ ބޭުފޅުން ނުތިބޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި  31އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

ނޑުމެން ނޫނީ ސިޔާސަތެއް ވިްއކާ ބަޔަކު ވެސް މި މަޖިލީހެއްަގިއ  ރައީސް، ޔަޤީންކަމާ އެއްކޮށް މި ދަންނަވަނީ. އަޅުގަ

އިރާދަފުުޅކުރެްއވިްއޔާ هللا ތިބޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުން ހޮީވކީ ފަިއސާ ާއިއ ރުފިޔާ ދީގެެނއް ނޫން. ާމތްނު

މެންބަރުން މިގޮތުަގއި ސާބިތުކަމާ އެްއކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް މި ހެޔޮ ބަދަލު އައިސް، މި ރާއްޖޭެގ  31އެމް.ޑީ.ޕީގެ 

މި ރާއްޖޭގަިއ މިތިބަ ކޯޓުތައް އިޞްލާޙު ވެއްަޖއުމަށް ދާންދެން، މި ޖުޑިޝަރީ އިޞްލާޙު ވެއްަޖުއމަށް ދާންދެން، 

ރާއްޖޭަގއި މިތިބަ ނުފޫޒުގަދަ ފަރާތްތައް މައިތިރިވެ، ަރއްޔިުތންނަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކޮށްުފމަށް ދާންދެން، ސާބިތުކަމާ 

ނޑު ދަންނަވަން ނޑުމެންގެ  އެުކގައި މަސަްއކަތްކުރާނެ ަކމަށް ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ އަޅުގަ މި ރާއްޖޭގައި އަުޅގަ

ނިޑޑޭޓުގެ ކެްނޑިެޑންސީ ގެއްލުވާލަން ޢަބްދު ޔާމީނެއް ކަމަކު، ޤާސިމު އިބްރާހީމެއް ކަމަކު އަދި އެހެން هللا ރިޔާސީ ކެ

ނުޑ  ބޭފުޅެއް ކަމަުކ ސިާޔސީ ރޭުހގަިއ ވާދަކުަރްއވާ އެްއވެސް ޭބފުޅަކު ނަހަމަ ގޮުތގަިއ މަސަްއކަތްނުކުރަްއވާތި! އަުޅގަ

ދަންނަވަނީ ތިއީ ސިާޔސީ ލީޑަރުންގެ ވައްތަެރއް ނުވާނޭ. ސިޔާސީ ީލޑަރުންނަކީ ވާދަކޮްށގެން ކާމިޔާުބކުރާ މި 

ނޑުމެން މިހިރަ  ބޭފުޅުންނޭ. މިއަދުގައި އެ ބޭުފޅުންގެ ލޮލަށް ނިދިނައިސްގެްނ ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް ކުިރޔަސް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ  ،ޓު ަނާގނަންހޯމް މިނިސްޓަރު ޖަމީލުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯ

 ވައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. 

 

 ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤުފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއި
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ފައިސާ ހާމަކުރުުމެގ  ަދއުލަތުެގ މަސްޫއލު މަޤާމުތައް ފުރާ މީހުންގެ މުދަލާއި އްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!ޝުކުރި

މި ބިލުން ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު މަޤާމުތައް ފުރުއްވާ ބޭފުޅުން  ރަށް ތާއީދުކުރެވޭ ބިލެްއ. އާދެ!ޤާނޫނަކީ އަޅުަގނޑަށް ވަ

 އެ  މާ،ފަާރތްތަކުގެ އަބުުރވެރިކަން ރަްއާކތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާ ޚިދުމަުތގައި ތިއްަބާވއިރުަގއި އެ

މި ބިލުަގއި  އެންމެ މުހިއްމު މަގުސަދު. އާދެ! ހިފޭ ބައެްއ ކަމުގައި ކަށަވަުރކުރުން ެއީއ މި ބިލުގެތްތަކަކީ އިތުބާރުފަރާ

 އަދި ސަފީރުންނާއި އެ ،ހަމައަށް ން ގޮސް ަދއުލަތުގެ ަނއިބުންނާވާ ގޮތުން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އިން ފެށިގެ

މެންބަރުންނާއި ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކެްއެގ ގެ އްޔިތުންެގ މަޖިލީހުއެނޫނަސް ރަ އަދި ބޭބޭފުޅުންގެ ނައިބުންނާ،

މިހެންގޮސް ވަަރށް މުހިއްމު މަޤާމުތަކެއްގަިއ  ން މުއައްސަސާަތކުެގ ބޭފުޅުންނާ،ތުުރން މިނިވަމެންބަރުންނާ، އަދި އޭެގއި

 ޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެހުށަހަޅުއްވަން !ތިއްބަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ބަޔާން އެބަ ހުށަހަޅުއްވަންޖެޭހ. އާދެ

 ވައްތަރެްއގެ އުޅަނދުފަހަރަކާ، އެއީ ހުރިހާ ގެ ހުންނަ ދުއްވާ އުަޅނދުފަހަރާ،ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުންގެ ބިންބިމާ،

ައޅުަގނޑު ދެޭކ  ެގ މަޢުލޫމާތު އެބަ ހިމެނޭ. އާދެ!މިހެންގޮސް މިލްކިއްޔާުތަގއި ހިމެނޭ މުހިއްމު ހުރިހާ ތަކެއްެޗއް

ޚާއްޞަކޮށް އެީއ  ،ކުެރވޭ ުތހުމަތުތައް އި މިހާރަކަށް ައއިސް އަޅުަގނޑުމެން ެއކި ފަރާތްތަކުގެ މެދުަގއި މިގޮތުގަ 

ނޑިޔާރުން ކަުމގަިއ ިވޔަސް  ވަަރށް ގިނަ ޢާއްމު ަރއްޔިތުްނެގ  ،ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކަމުގަިއ ިވޔަސް ،ފަ

އެހެން ވާންޖެހޭ  ގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނާ މެދުގައި އިތުބާުރގެްއލިފަ. އާދެ!މިހާރު މީ ޮއންނަނީ މެދުގައި ވަރަށް ޮބޑަށް މި

ނޑުމެންނަށް ައޑުިއވެީނ  ސަބަބުތަކެއް ވެސް އޮންާނނެ. އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް އައި ފަހުން އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނަށް ނޑުމެން ރައްޔިުތން މަޖިލީހުވުރެ ބޮޑަށް މިހާރު އަ ފަ މެދުގައި ރައްޔިތުްނެގ  ނާއެއް މެންބަރުންގެ ބަޅުގަ

ކުރަންޖެހެނީ  އެހެން އެ މަތުތައް ކުރަމުންދާ ތަން. އާދެ!މިދަންނަވާ ކަހަލަ ތުހު ބަަޔކު  ގިނަ ފަރާތުން ވަރަށް

ގައިުމވެސް ސަބަބުތަެކއް ހުެރގެން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެަބ ފެނޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި މި މަޖިލީހުގައި ތިއްަބވާ 

ތެރެއިން ގިނަ ބޭބޭފުޅުންނަކީ ވިޔަފާީރގައި އިްސކޮށް މި ޤައުުމގަިއ ތިއްބެިވ ބޭފުޅުން ކަމުަގިއ  މެންބަރުންގެ 77

ޅުންނަށް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ޭބފު ވަރަށް އާދަިއގެ ަބއެްއ ބޭބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް ވަަޑއިގެންެނވި ފަހުން އެ  ،ވިޔަސް 

ނޫނީ މިލްކިއްޔާތުަގއި ައގުބޮޑެތި ތަކެތި ހުންނަ ތަން  ،ތަެކއްއެސެޓް ވުރެ ނުބައްދަލު ވަރަށް ބޮޑެތި އާ ދަނީ އަށްއާމް

ނޑުމެންނަށް. އާދެ! އެބަ ނުޑ  ފެނޭ އަޅުގަ އެހެންކަމުން މިދަންނަވާ ކަހަލަ ސަބަބުތަކެއް ޮއތުމުން ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ އެފަދަ  ހުމަތުތަކުން ބަރީޢަވުމަށް ކުރެވެނީ. އެހެންކަމުން އެ ތު މެދުގައި މި ތުހުމަތުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަރއްކަލަކަށް  ނޑުމެންނަށް ޙަީޤޤަތުގައި މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެގެން ިދއުމުން ެއއީ ހަމަ ައޅުގަ ، ޓަކައި އަުޅގަ

ލިބިގެންދާ ވަރަްށ ދެންނެވި ގޮތުން  ނޫނީ ނުރަނގަޅަށް އުޅޭ ބަޔަކަށް މި ،ރަނގަޅަށް އުޅޭ ބަޔަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އޮތް ގޮތުން އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ބޭނުންފުޅު ވެއްޖެ  މި މި ބިލުގައި މި މަކަށް ވާނެ މީގެ ސަބަބުން. އާދެ!ހަމަޖެހުބޮޑު 

މިހެންގޮސް މިފަދަ  ވި ބޭބޭފުޅުންގެ އަނބިދަރިންނާ އަދި ފިރިކަލުންނާ،ދެންނެ މި އޮތް އަުޅަގނޑު ހިނދެއްގައި އެބަ

 ވި ފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް ނަންގަަވއި އެ ބެއްެލޭވނެ ފުރުޞަތު ދެވިފަ. އާދެ!މިދެންނެ ،ބޭބޭފުޅުންގެ ވެސް މަޢުލޫމާތުތައް
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ނޑު ދެކޭ އެއީ ހާމަކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން މި ޤާނޫނުގަިއ އޮތް މަ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އާދެ!ތުަގއި ހަގޮ ވެސް އަުޅގަ

އަދަބުތަކެްއ  ތް ވަރަށް ބޮޑެތިއޮ ނުދިނުމުން ވެސް އެބަމި މަޢުލޫމާތުތައް އޮުޅވާލަިއ، ނުވަތަ ، މަޢުލޫމާތުތައް

ނަޑއަުޅއްވާފަ މިލިއަން  1އާއި  ލައްަކ ރުފިޔާ 1. އާެދ، އެގޮުތން އެ މަޢުލޫމާތުތައް ނުދެއްވައިފި ކަމަށް ވާނަމަ ކަ

ދެންނެވި ކަހަލަ އްވާ ގޮތަށް މި ޮއތީ ހަމަޖެހިފަ. އާދެ، އަދި ޭއެގއިތުރުން މި އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރަ ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 

 މަޤާމުތަކުގައި...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފަިއވާ ވަގުތު ހަމަެވގެން އެޕީ.ޕީ.އެމަ ނޑު ފުރުޞަތެްއ މި އަރުވަންޖެހެނީ މަތިވެރި  ށް ކަ ދިޔައީ. މިހާރު އަޅުގަ

ލާނަން. ދެން ވައިނަގޮތް ދަން އިން މުޙައްމަދަށް. މިހާރު އަޅުަގނޑު ލިސްޓު އޮތްރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަދާއި

ރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބެމުންދާނެ ގޮތް. މަތިވެރި ދާއި

މެންބަރު. އެއަށްފަހުގައި ިމ  ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މުޙައްމަދަށް ފުރުޞަތުއަރުވާަނން. ދެން ލިސްޓުގައި އޮތީ

މަދު ޝިޔާމް މުޙައްމަދު. އެހެންވީމާ، މިޮގތަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމީދޫ ދާއިރާގެ ޢި  އޮތީ

ވަނީ ވިްއޔާ ެއޮގތަށް ކުރިއަށް ދާނަން. ެއްއެވސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަން ބޭނުންުފޅުވާ ކަމަށް

ވިއްޔާ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި  ފަސްކުރަްއވައިފި ކަމަށް ވަނީ  ،ވާހަކަކޮޅު ދެްއކުން ލަސްކުަރއްަވއިފި ކަމަށް ވަންޏާ

ރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރަކަށް އަވަހަށް ފުރުަޞތު ލިބިގެން ހިނގައިދާނެ. ެއހެންކަމުން މިހާރު މަތިވެރި ދާއި

 އަރުވަން. ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް ފުރުޞަތު

 

 ދު ވާހަކަދެްއެކވުން:އިން މުޙައްމަމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދައުލަތުެގ މަސްއޫުލ މަޤާމުތައް ފުރާ މީހުންގެ ުމދަލާއި ފައިާސ ހާމަކުރުމުެގ އާދެ! 

ނީ ޤާނޫނާއި ޤާނޫނު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނަ ށް ވެސް ވެދާނެ. ެއހެންނަމަވެސްބިލު. އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ރަނގަޅު ބިލަކަ

މަންފާ ލިބުމުގައި ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިަތކު ހަމަހަމަވެގެްނވެއޭ. އެހެންވީމާ، ވަިކ ބަެއްއެގ  ގެޤާނޫނު  އިހިންގުމުގަ އާ 

ަގނޑަްށ މުދަލާއި ފައިސާ ހާމަކުރަން ޤާނޫނެއް ފާސްކުރުމުެގ ބާރު މިތަނަށް އޮތްތޯ. މި ުސވާުލ އެބަ އުފެދޭ. އަޅު

ގެ ބިލު ފާސްކުރެްއވުމަކީ މަޖިލީހު މިކަން ބަލާފައި ނޫނިއްޔާ މި ޕްީރމް ކޯޓަށް ފޮނުވަިއގެންޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތަގއި ސު

އޮތީ އަިއއްސަ. މަޖިލީހުެގ  މި  ފައްތަރުވަގުުތ ބޭކާރުކުރުން. ޙަޤީޤަުތަގއި މިތަނުން ކުރާ ގިނަ މަަސއްކަތްތަަކކަށް މި 

ށަހަޅަން ާވއިދަށް އިޞްލާޙު ހުއަޅުަގނޑަކީ ވަރަށް ގަ  ދަލެއް ގެންނަން. އެހެންނަމަވެސްޖެހޭ ކުޑަ ބަ އެބަ ގަާވއިދަށް

ބައެއް މައްސަލަތައް ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތަކަށް އެއްވެސް ފުށުއެރުމެއް ހުރިތޯ. އަސާސީ  ފަސްޖެހޭ މީހެއް. އާދެ!

ން ޖެހިދާނެތޯ ބަލަމީހަކަށް ނޫފުލޭވަރުގެ ބުރަެއއް އުފުލަން އަދަބެއް ލިބިދާނެތޯ. އެ 2ޚައްޤުތަކަށް ކިލަނބުކަމެއް އާޭދތޯ. 



64 

 

ވަނީ  އެތައް މަސަްއކަެތއް ކުރުމަށްފަހުގައި މިޖެހޭ. އެތައް ދުަވހެއް ކޮށް،  ޖެހޭ. ވެދާނެ ގޮތެއް ބަލަން އެބަ އެބަ

 ނީކީ ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ހަދަފު އެއްޗަކަށް. ެދން މިކަން ކުރަން ކޮންމެހެން އަޅުަގނޑު އިދިކޮޅުޚިލާ ޤާނޫނާ

ގެ މަސައްކަާތއި ރައްޔިތުން މަޖިލީސް ހިނގަމުންދާ ގޮތާއި ރަްއޔިތުން މަޖިލީހު ޅީގައި މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ފުރަތަމަ ދަންފަ

މިއަުދގެ ފުރަތަމަ  ޕާީޓއަކުްނ އަމާުޒކޮށްފި. އާދެ! ގިނަ ފާުޑކިޔުންތަެކއް އެއް މެންބަރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ަވރަށް

ހަކަފުޅު ގިނަ ބޭފުޅުން މަދު ޝަރީފުގެ ވާރު އަޙްރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަދަންފަޅީގައި ވާަހކަދެއްެކވި ިތމަރަފުށީ ދާއި

ގޮތް  އަދި އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިުތންގެ ޝުޢޫރުތައް ހުރި ،ހުންނާނެ. އިމްތިޔާޒުެގ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުންހަނދާން

މިހާރު  ވާހަކަތައް ން ފުދޭވަރަކަށް ގިނައިން މިގޮތް. އާެދ! ޕީ.ޕީ.އެމު ެއަކމާ ނުވިސްނާ އުޅޭ އަޅުަގނޑުމެން ނުބަލައި،

އުޭޅ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން.  މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން މި ޖެހޭ ާވހަކަ ކުަޑކޮށް ދަްއކާލަން އެބަ ދައްކަވަމުން ގެންދާތީެވ މި

! ސުވާލަީކ ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު މަޤާމުތަކުަގއި ތިބޭ މީހުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހާމަކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން. އާދެ

ސާސްތަކާއި ރައްޔިތުްނގެ ޚިޔާލުތައް މި ހޯދަނީ ކޮން ސްޓޭޖެއްަގއިތޯ. ބިލަކާ މެދުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ ިއހު

ބަހުސްކޮށް، ޯވޓަށް މި އަްނނަނީ. އެއްަބއި ފަހަރަށް އެަތއް މަހަކުން، އަހަރެއް ފަހުން، ދޮޅު އަހަރެްއ ފަހުން. 

 2ންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވިތާ މިހާރު އިމްތިޔާުޒގެ ބިލު މިތަނަށް ވަދެގެން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެ

އަހަރަށް ވުރެ އިތުރުެވއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް ޕީ.ޕީ.އެުމގެ މެންބަރުންނަށް މީގެ މައްސަލަތަކާއި ހުރިހާ ެއއްެޗއް މި 

އަނބުރާ  ވިސްނުނީ މި ބިލު މިތަނުން ފާސްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އަށް ފޮނުވާފައި، ތަޞްދީޤުކުރަން ފޮނުވުމުން،

ފޮނުވުމަށް ފަހުގަ. ވެރިކަމަށް ފައިނަގާ، އެންމެ ބޮުޑ ޕާޓީ ކަމަށް ދަޢުވާކުރާ މީހުން. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާޯތ މި ބިލު 

ފާސްކުރަން ވޯޓަްށ އެހި ުދަވސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިމްިތޔާުޒގެ ބިލު ފާްސކުރަން މި 

ގައި. މިހާރު ޕީ.ޕީ.އެމުގެ އެންމެ 2112ޑިސެމްބަރު  27ތަނަށް އައިސް ވޯޓަށް އެީހ  ތަނަށް ކޮމިޓީން ނިމިގެން މި

ޑިސެމްބަުރގައި މިދިަޔ އަހަރު. ވޯޓަށް އަހަިއގެްނ  27ފަހުން ހުންނެވި މެންބަރު އެ ނުކުމެވަަޑއިގަންަނވަނީ. އާެދ! 

ވޯޓު. ދެން  31ނަ ކަމަށް ވެސް ވޯޓު. ފާސްކުރަން ނުފެން 31ފާސްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ލިބިފައި އޮންނަނީ 

ނީޑަގއި އިންނެވި ބޭފުަޅުކ ވޯޓުެދއްަވިއގެން ފާސްވީ. ަދންނަވަން މި ުއޅެނީ ޕީ.ޕީ.ެއމުން މިހާރު ތެދުވެވަަޑިއގެން  ގޮ

ވާހަކަދަްއކަާވ، މި ބިލާ މެުދ ވާހަކަދަްއަކވާ ބޭފުޅުންެގ ތެރޭގައި އެންމެ ބޭފުޅެްއ ވޯޓުުނދެންނެވި ނަމަވެސް މި ބިުލ 

ލްެވގެން ދިޔައީހޭ. މި ިބލު ފެއިލްެވގެން ދިޔަީއސް. ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ވެސް ނަީއސް. އަދި ަރއީސާ ހަމައަްށ ފެއި

ފޮނުވީމަ އަނބުރާ ފޮނުވާ ތަނެއް ވެސް ަނއިސް. އާދެ! ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި ވާހަަކދެއްކެވި ތިމަރަފުށީ ދާއިާރެގ 

އޮީތ މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓުދެއްވާފަ. އަޙްމަދު ޝަރީފު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު، އޭނަ ވެސް

ވޯޓުދެްއވަިއގެންނޭ މި ފާސްވީ. އޭނަ ވޯޓުނުދެއްވި ނަމަ މި ބިލު ފެއިލްވީސް. ޕީ.ޕީއެމުގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް 

ސް އޮތީހީ ފެއިލްވެފަ. ދެްނ ނުކުމެވަަޑއިގެން ހުންނެވި ބޭުފޅާ ވެސް އޮތީ ވޯޓުެދއްވާފަ. އެ ބޭފުޅާ ވޯޓުނުެދއްވި ނަމަވެ 

ޕީ.ޕީ.އެމުން ކޮން ވާހަކަެއއްޯތ މި ދައްކަނީ މީހުންގެ ލޮލުގައި އަނދުންއަުޅވަން. މި ހިސާބަށް ދިޔައިމަ މި ވާހަކަ 
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ދައްކަންޖެހޭނެ. ޢާއްމު ގޮެތްއަގއި ައޅުަގނަޑކީ މި މަޖިލީހުން ނިންމާ ކަންތަކަށް، ނިމުމަްށ ފަހުގައި ވާހަކަަދއްކާ މީހެއް 

ނުޑ ދެންނެވި ފަަދއިންނޫ  ،ން. އެހެންނަމަވެސް މި ވާހަކަ ދަްއކާލާ ހިސާބަށް ހިނަގްއޖެ. މި ބިލު މިތާ އުޅޭާތ އަުޅގަ

ދުވަހު ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން، މިތަނަށް އައިްސގެން އެއް ފަހަރު  ކުރީ .އެތައް ސްޓޭޖެއް ފާއިުތވެފަިއ އޮތީ

ބަންޑާރަ ނައިބު  އޭރުވެސް ބަންޑާރަ ނައިެބއް ހުރެގެން. ،ސްގެންހަމައަށް ގޮ ފާސްކޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާ

ިއގެން ފާްސކުރީ. ދެން އެްއެޗއް ލަ ައއި.ޕީ.ޔޫ އިން ބުިނ ހުރިހާތަްއ، ހުރިހާ ކޮމެންޓެއް ހިމަނަިއގެން. ފޮނުވި ކޮމެންޓު

މޭސްތިރި އަކީ ކާކުތޯ. ފަރުދާެގ ނާޔަތްތަުކގެ އުޅެނީ މީގައި އިނާޔަތްަތކެއް ހުރި ާވހަކަ. އެ އި ޖެހިގެން މިމައްސަލަ

ނީ. ދެން ން. އަޅުަގނޑަށް ެއނގޭތީ މި ދަންނަވަދިއްޖެއްޔާ ހޯދޭނީ ޕީ.ޕީ.އެމުމީހަކު ހޯ  ފުރަގަހުގައި ހުރީ ކާކުތޯ. އެ 

ނޑު އެ ވާހަކަ ާބްއވާނީ. ވިސްނަވާަފއި ހޯއްަދވާ. ކޮމިޓީ އެލަވަންސްތަުކގެ މިހާކަށްވަރަށް ދަންނަަވއި ލާފަިއ އަުޅގަ

މިވަރަށް ރައްޔިތުންނަށް ގެ މީހެއް. އެހެންވީާމ، ދެން ރަގަހުަގއި ހުރީ ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމުރި އަކީ ކާކުތޯ. ފަރުާދގެ ފުމޭސްތި

 31މެްނބަރުން ފެންނަ ކަމަށް.  31ދެންނެވީ  ވެރިކަން ޭބނުންވިޔަސް ދެން ބޮޑު އިނގޭތޯ. މި ،އަުޅވަންއަނދުން

ެދއްވީ ފެންނަ ކަމަށް އިނގޭތޯ. ތްއިުރަގއި މި އިންނެވި އަމީނު ެވސް ވޯޓުަފއި އޮދެއްވާމެންބަރުން ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު

ބޭފުޅަކު ވެސް އިދިކޮޅަްށ  ތެރެއިން ެއއް ނިކުމެ އަދުންއަުޅއްވަްނ އުޅޭއިރު ީމގެ، އެހެންވީމާ، މިހެން ހަދާފައި ތިބެ

ޔިތުންގެ ވިންދޭ، ަރއްޔިތުްނެގ ރައް ވަނީދެންނަ ނަމަ މި ބިލު އޮތީހީ ފެއިލްވެގެން ގޮއްަސއޭ. ދެން މި ދެްއވިވޯޓު

ކުރާއިުރ ތުްނގެ ވިންުދ. މި ބިލަށް ބަހުސްބޭފުޅުން މި ހޯއްަދވަނީ ރަްއޔިތުންގެ ވޯޓު ާލ ނިންމާފައިތޯ ރައްޔި ޚިޔާލޭ. ތި

ނޑުނުގުުޅްއވަންތޯ. ނާހަ ނުހޯއްދަވަނީ. ރައްޔިތުންނަކާ ކީްއވެގެންތޯ ދޮށަށް އެްއވެ ންތޯ. ދެންހަމަ ބަޔަކު ހެދިގޮ

 ލަަވއިގަތީމަ ރަްއޔިތުންެގ ވިންދު މި ފެންނަނީ.އްހަޅޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު އަޙްމަދު އާމިރަށް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް، ކުޑަުހވަޫދ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމން

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ެނގީ ވަރަްށ ތަފުސީ ލުކޮށް ބިލުގެ ވާހަަކ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ރިޢާޔަްތކުރަން ހުރި ކަންތައްަތކަްށ ފޮނުވައިލެްއިވއިރުަގއި ރިއްޔާ އަނބުރާ ބިލު ދައްކަމުންދާއިރުަގއި ަރއީސުްލޖުމްހޫ

ކޮށްފައި ވަނީ. އެކަން ރަނަގޅަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ތަކަށް ރިާޢޔަތްޮކށް، ެއ ކޮމިީޓގަިއ މަސައްކަތް ންތައްނޫން ކަ
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ތެެރއިން އިވާ ވާހަކަ ެއްއ ވެސް، އަދި އޭގެއެއާއެކު ައޅުަގނުޑ މިހާތަނަށް އެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކާފަދެން ހަމަ

ާދއިރާގެ ަރއްޔިތުްނގެ  ކޮށްަފއި ވާނީ އަުޅަގނޑުގެހޯދަން މަސައްކަތްސް ައޅުަގނޑު ނާޔަތެއް ވެވާ އިހޯދަން ބޭނުން

 ހުރިހާ ެއްއޗެއް އެްއކޮށް. ، ވިންދާއި ޝުޢޫރާއި ވިސްނުމާިއ ފިކުރާއި ޚިޔާލާ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުއަޅު  އްސަަލ އެއް ނޫން. އެހެންކަމުންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ހުށަހެޅުއްވީ ނިޒާމާ ބެހޭ މަ ވާހަކަަދއްކަން މިހާރު  ގަ

 އަރުވަން.ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް ފުރުޞަތު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތުއަރުވާފަިއވާ މަތިވެރީ 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭފުޅާ މި  ކުރަން. އަުޅަގނޑަށް ޔަޤީން އެށް އިޙްތިރާމުވާހަކަފުޅަށް ވަރަ އަޅުަގނޑު ނިޒާމީ ނުުކތާ ނެގި ބޭފުޅާގެ އާދެ!

ބޭފުޅާ ަކއިރީ  ކަން. ާދއިރާގެ މެންބަރުން އެވީ ެއ ދެންނެވި ުއސޫލުގެ ދަށުންކުެރއް ޓީފްރީ ކާުރ ލަްއވަން މަަސއްކަތްޑިއު

ނކަމަށް ަވރަށް މަސައްކަތްކުެރްއވީ. އެ ެވގެންކަން އެކަމަށް ަމސައްކަތްވިދާޅު ބަިއ  ޑު ހިތާމަކުރަން އެކުެރއްވި. އަުޅގަ

ނޑުެމން ބަލަ، މަސައްކަތްކުރީ އިނުހިމެނި އޮތީމަ ާނޔަތްތައް ކުަޑކުރާށޭ. އެކި ބޭުފޅުން އެކި ވަރަށް ކިަޔިއގެން، . އަޅުގަ

ެގ ބޭފުޅުން ލައްވާށޭ ހުރިހާ .އެމުއެހެްނވީމާ، ައޅުަގނުޑ މި ދަންނަވަނީ ޕީ.ޕީ އިންނެވީ މުަޤއްރިރު. ައްއސަވާ! އެ

ނޑާލަްއވަން. ޑީ.އާރު.ޕީ ނާޔަތެއްޢި ނޑު ާތީއދުކުރާނަން. ނުލައްަވއިފިއްާޔ ކަ ން ތާއީުދކުރާނަމޭ. ލައްވާ. އަުޅގަ

ފައިަނގަިއގެން ތިބޭ މީހުންތާ މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ.   ،އަޅުަގނޑުމެން ަވކި ހިސާބަުކން ލާނަން. އެއީ އިސްނަަގިއގެން

ނަޑއިލަްއވާ. އެހެލައް ބަންދުކުރުމާ،  ! މެންބަރުން ހައްޔަރުކުރުާމއިބައްަލވާ ންނަމަވެސްވާ. ހުރިހާ އިނާޔަެތއް ެވސް ކަ

ފައި އެނިގއްޖެ. އެހެްނެވ ނާނީ ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ތަޅުލައި ބަންދުކޮށް، ަހދާމި ހުރިހާ ކަންކަމެއް ވެސް މިހާރު ހުން

ން ހުރި މާއްދާތައް ވެސް ރަ މެންބަރުން ބަންދުކު ންބަރުން، މަޖިލީހުގެމި ދަންނަވަނީ ލައްވާށޭ. ރައްޔިތުންގެ މެ

ނިޑޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ ދުއްަވއި ވަނަ މާއްދާ އުވާލަން. ލަްއވާ.  12ލަްއވާ. ެއއާ ުގޅިގެްނ އަޅުަގނޑު ލާނަން ފަ

ނާޔަތްތައް ނުދެްއވާ. މައްަސލަ އެއް ނެތް. އެކަމަުކ ންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އިކީްއވެގެންޯތ، ރަްއޔިތު

މުޅި އުމުރަށް މި ލިބެނީ  ،ލައްކަ ރުފިޔާ ދީފައި 8ލައްކަ،  4ތަނުެގ މީހުން މަގާމުން ވަކިވީމަ ކީްއވެގެންތޯ ބަެއއް ތަން

ނުޑ މި ދަންނަވަނީ އަޅު  ނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވީ.ބައި. މަްއސަލަ އެްއ ނެތް އި 3/2މުސާރައިގެ  ގަ

މީހުން  ކަމެއް ކުރަނީ އެ ނގެ ކޮްނކަމެއްގެ އެންމެ މެންބަރެްއ މިތާނގައި އިންނެވީ. ައޅުަގނޑަކަށް ނޭޕީ.ޕީ.އެމު

ނުޑ މި ދަންނަވަނީ ަލއްާވށޭ އިނާޔަތްަތއް ަކނޑާލަން،އަ މަޖިލިސް ގަީޑގަ. އާދެ! ެއއްެޗއް.  އިދިކޮުޅ ހުރިހާ ުޅގަ

ނޑު މި ދެންނެވި ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ޑީ.އާރު.ޕީ އިްނ ތާއީދު ނޑުެގ ލީޑަރު އެބަ އިންނެވި. އަޅުގަ  ކުރާނަމޭ. އަޅުގަ



67 

 

. ން ތާއީުދކުރާނަންއަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ޑީ.އާރު.ޕީ ށް އިދިކޮޅުހަދަންޏާ، ބޯ ަޖއްސަވާަލްއވައިފި. އެހެްނވީމާ،އަ

ނޑުމެން ހިމަނަން ބޭނުންވީ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމީ މަޖިލީހު ގެ ބާރުވެރިކަން. މަޖިލިސް ހިންގޭނެ ގޮތް. އެ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހެޔޮ ޕެންޝަން ނުދެއްވިޔަސް މީރާ އިން،  ތަނުން ލާރިތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން ނޫޅެން މި ނަގާކަށެއް. އަުޅގަ

ޝަން ނުދެއްިވޔަސް ހެޔޮ މަޖިލީހުގައި އުޅުނީތީވެ. އެހެންނަމަވެްސ މީރާ އެއް ނޫން. ޕެންޝަން އޮތޯރިޓީން. ޕެން

ކުނުޖެހޭ ބަޔަކަށް ހަދަން، މިހެން މެންބަރުންނަކީ ތާކުންތާ ޓާލަން، މަޖިލީހުގެ ަވއްއަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ މަޖިީލހުގެ ައގު

ޔިތުންގެ ބާރު އޮންނާނީ ެއއްަގއި ރައް ނޫޅުއްވާށޭ އިނގޭތޯ. މިހެން ނޫޅުއްވާށޭ. ިމއީ ރައްޔިތުްނެގ ބާރޭ. ޑިމޮކްރަސީ

ގައި ތިބޭ މީހުން ކޮންމެ ެއއްެޗއް ހިތަށްއަރަިއގެން އުުޅނަސް، ޑިމޮކްރަސީ ކިޔަންާޏ ކުރީގަ. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓު 

 ންގެ ބާރަށް ވުރެ އިްސ ބާރެއް ނޯންނާނެ. ޝުކުރިއްާޔ.ރައްޔިތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާ   ެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދަށް. އެއަށްފަހު މިހާރު އަޅުގަ

 މުޙައްމަދަށް. މަދު ސިޔާމުރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްއަރުވާނަްނ މީދޫ ދާއިފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު 

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުވި

ަދއުލަތުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މަގާމުތަުކގަިއ ތިއްަބާވ  އްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ!ޝުކުރިالسالم عليكن 

ނަޑއެޅުމަށް ބިލެއް މި ބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާން، މުދަލާއި މާލީ ބަޔާން ޢާއްމުކުރަންޖެ  ހޭނެ ކަމަށް. އޭގެ އުސޫލުތައް ކަ

ތަނަށް ފޮނުވީތީވެ، މި ބިލު ފޮނުއްވީީތވެ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ބިލާ މެދުގައި މިއަދު ވަރަށް ގިަނ 

ެއއް ބޭބޭފުޅުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ިޚޔާލު ފާޅުކުަރއްަވއިފި. ެއ ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުަތކުެގ ތެޭރގައި ބަ 

ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެން ވެްސ  ޖެހޭނެފުޅުްނގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޤަބޫލުކުރެވޭ މިފަދަ މަގާމުތަުކގައި ިތއްބަވާ ބޭ

ނޫންނަމަ  ،ޤަބޫލުކުރަން އެ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ. އެކަމަުކ މިފަދަ މާލީ ބަޔާނެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭއިރުަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

އެންމެ ބޮޑު މައްސަަލ  ހުރި. އާދެ! ަގނޑުތަެކއް ަކނޑައެޅުުމގައި އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް އެބަމީގައި މިން

ނާޔަތް. އަދި އެހެން ބަެއްއ އިގޮތުަގއި ައޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މާލީ  ގެއެއް 

ޅަންޖެހޭ ގޮތަށް މީގައި ލަުތގެ ވަރަްށ ގިނަ ބައެއްގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަދައު ،ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ ،ފަރާތްތަކުގެ

ނޑިޔާރުން އެބަ އޮތް. ސްޭޓޓް މިނިސްޓަރުން އެބަ އޮތް. އެކުަލވައި ލާފައި އެބަ އޮތް. ޭއގެ ތެރޭަގއި ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ފަ

. ިސޓީ ކައުންސިލްތަާކއި ރަުށ ރީން އެބަ އޮތްސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންގެ ނަިއބުން އެބަ އޮތް. ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަ

ށް ގިނަ ބޭބޭފުޅުންގެ ކައުންސިލްތަާކއި އަތޮޅު ކަުއންސިލްތަކާއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމާ މިހެންގޮސް ވަރަ

ނޑުމެން ޤަބޫުލކުރަންޖެހޭ ކީއްެވގެންކަން  ލީ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ. އާދެ!މާ ހުށަހަޅަންޖެހޭއިރުގައި އަުޅގަ
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ތަކުގައި ބޭފުޅުްނ އާދަޔާޚިލާފު ތަނަވަސްކަމެއް ުކަޑ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި މިފަދަ މަގާމު ޖެހެނީ. އާދެ!ހުށަހަޅަން

މިކަން ޮއވޭ.  މިއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހަމައެކަނި އޮންނަ އުސޫެލއް ނޫން. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ވެސް ތިއްބަވާީތވެ.

އަހަރު ދުވަސް ތެޭރގައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ  3ންނަށް ޖެހުނީ ފާއިތުވެދިޔަ މިކަން ަބލަން އަޅުަގނޑުމެ މިކަން ބެލޭ. އާދެ!

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ކޮވެރިކަމުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ައޅު ގޮތަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގަ

ނ މެންބަރުން ވެސް ގަެނގެން، ބޮޑު ައގު ދީގެން ގަނެގެން ެގންދިޔަ ންަނށް ފެނިގެންދިޔައީ. އާދެ! މި ޑުމެތަން އަުޅގަ

މެންބަރަކު ވަރަށް ޮބޑު ައެގއްަގއި އެްމ.ޑީ.ޕީ އިން ވަނީ ގަެނގެްނ  3ކަމުގައި ވިަޔސް މި މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހަށް ބަލައިލި

ނާނެ. ްއޔާ ފެންކުަރއްަވއިފި ކަމުގަިއ ެވއްޖެދާ މިއަދު ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލް ޗެކުބޭފުޅުންގެ މު ގެންޮގއްސަ. އެހެންވީމާ، އެ

ކުޑަ ަވގުތުކޮެޅްއގެ ތެރޭގައި ބީ.އެމް.ޑަބްލިޔު ކާރަްށ  ތާ ައއި ބަެއއް. އެހެންނަމަވެސްއިރުަގއި ހުސްއަމި މަޖިލީހަށް އައި

ނޑަށް ހީވަނީ  މާލެއިންނާއި ހުޅުމާލެއިންނާ، އަރައި  ބޮޑެތި ގޯތި ގަނެ، ިމ ކަންތައްތައް މިހެން ކުރީމަ ދެން އަޅުގަ

ގެ ވެިރކަމުަގއި އަޅުަގނޑަްށ ހަމަ އެއާެއކުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ، ްނޖެހޭހެން. އަދި ހަމައެހެންމެމިފަދަ ބިލެއް އެބަ އަންނަ

އިތުރުން . އަދި އޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުްނނޭ ކިޔާފަވުރެ ގިނަ ރަށް ަބހާލީ،  އަށް 411ފެނިގެންދިޔައީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ 

ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ، ދެ މީހާ ބޭނުންވާ  އެ، އަކަފޫޓު ބިމާ ހާސް 51ކޮންމެ ރަށަކުން އެ ޚިދުމަތް ދޭ ކޮންމެ އަތޮޅެްއގެ 

. އެހެންވީމާ، ިދވެހިރާއްޭޖގެ އަތޮޅު ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންާޏ ކޮންމެ އަތޮަޅކުން އިތުުރ ފަޅުރަށެއް ދެމުން ދިަޔއީ

ބިލެްއެގ  ،ްއކައި ެއއްޗެިހ މިއަދު ދަ ން. އެހެްނވީމާ، އެ ވާހަކަތަކާ ރަޕްޝަން ދިޔަީއ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް މަތިވެގެކޮ

ތަނަށް މި ކަންތައްތައް އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ ތަޖުރިބާތަކެއްގެ ވާހަކަ  ސިފައިަގއި މި

ގޮތުގައި ދަުއލަތުގެ މަގާމުތަކުަގއި ތިއްބަާވ  މިއަދު މިތާނގައި މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެމން ޤަބޫލުކުރާ

ދިވެހި  ބޭފުޅުން ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ. އެކަން ބެލޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް އޮންނަންޖެހޭ. އަދި އެބޭފުޅުންގެ މާލީ 

ީމގަިއ ވިސްނަންޖެހޭ ަކމަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ  ން ހަމަ ޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސްރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާީރވެްސވާ

ގޮތުަގއި ތިބޭ  ން ދައުލަތުގެ ެއއްވެސް ފަިއސާ އެއް ހޭދަކުރެވޭމީހުންނަށް ލިބޭ މުސާރައިގެ އިތުރު މެންބަރުންނަކީ އެ

މީގައި ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމަކީ  ދޭ ބަެއްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ނޫން. ފައިސާ ހޭދަކުުރމުގެ ސޮެއއް ވެސް

 ޓަކައި މި  ކުރުމަށްރަޕްޝަނަށް މަުގފަހިވާ ގޮތަށް ބާރާިއ ނުފޫޒުެގ ބޭނުންނޑު ކުރިން މި ދެންނެވި ގޮތަށް ކޮއަޅުގަ 

ދެންނެވި ފަރާތްތަކުން އެކި ކަހަލަ ހަދިޔާ ހޯއްދަވައިގެްނ މިތާނގައި ބޭބޭފުޅުން ހަރަކާތްތެރިވާކަން. މިއީ މިއަދު 

 އަހަރު ދުވަހުގެ  3އެހެންމެ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޭވތުވެދިޔަ  އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންެޖހޭ ކަމަކީ. އަދި ހަމަ

ނޑަށް ފެނިގެން ތެރޭގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ވެ މިލިއަްނ  78. ވިްއކާލީިދޔައީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެއަރޕޯުޓ ރިކަމުަގއި އަުޅގަ

ޓަކައި  ަގއި އޮތް އެ މުޢާމަލާތު ހިންގުމަށްުމގައި ީވނަމަވެސް ޖީ.އެމް.އާުރގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުކަޑޮލަރަށް ވިްއކާލި

ވެގެން މި ކަންތައްތައް  ބާކީ ފައިސާ. މިހެންމިލިއަން ޑޮލަރު އެތެރެކުރި ކަމަށް. ކޮބައިތޯ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ާޔ ކުންފުންޏެއް ހެދިގެން ޓްޭރޑުއިންެވސްޓް މޯލްޑިވްސް ނަުމގަިއ ކި . އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އޭރުަގއިކުރަންޖެހެނީ
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ވްްސ މޯލްޑި ޒީފާ ދޫކޮށްލާފައި ނުކުމެ، މެގައެ ތަންތަނުގައި ތިއްބެިވ ބޭބޭފުޅުން ވަ މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން ދިޔަ. އާދެ!

ނޑުމެން މިއަދު މި ކަންތައް ބަލަންޖެހޭ އެ އް ސަބަބަކީ. އެހެންވީާމ، ކިޔާ ބޮޑެތި ެއއަރލައިންތައް އުފެއްދީ. މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަމިއީ ކޮ ރަޕްޝަނަކީ މީހާ ޖީބަށް ފައިސާތަކެްއ ޖެހޭ ފުންކޮށް ބަލަން. ކޮ ރަޕްޝަން. މި ކަންތަްއތައް އަުޅގަ

އެއްގަިއ  ލިައނުން މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްފައި ހުރުމެއް ނޫން. އެއަށްުވރެ މާ ފުޅާ ދާއިރާއަޅަިއގެން ެއކައުންޓަށް މި

ުތވެދިޔަަތނުގައި ހިނގާަފއި ހުރި ަކންތައްތަކަށް ބަލާއިުރގަިއ ނަކީ ހިނގާ އެްއެޗއް. އެހެްނވީމާ، ވޭރަޕްޝަކޮ

ންގެ މާލީ ބަޔާންަތްއ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ޖެހޭ ަދއުލަތުގެ ަމގާމުތަކުަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅު އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ނަޑއެޅުމަށް އެބަ. އެ ޤާނޫނުގެ  ޓަަކއި ޤާނޫނެއް އޮްނނަންޖެހޭ ނޫންނަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާނެ އުސޫލުތަކެއް ކަ

ކަމަކީ  އެކުަގއި ބަލައިަލން ބޭނުންވާ އަނެއް ދު އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ޙަޤީޤަތާދަށުން އެކަން ކުރަންޖެހޭ. މިއަ

އިން ބޮޑު ބައެއް  . ހުޅުމާލެންތަން ވިއްކާލުމަށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިކަުމގައި އޮތީ ނިންމާފަދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ތަ

ނޑުމެންނަށް އެމް.ޕީ.އެލް ިވއްކާލަްނ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި ހިމަނާފަ 2111އޮީތ  ށް ިވއްކާލަންޖީ.އެމް.އާރަ . އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތްކަ އްެގ ައޑީަގއި އެަތްއ ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުން އެނގޭ. ީމގެ ކޮންމެ ކަމެ 2111ން އަުޅގަ

މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލީ. ކޮބައިތޯ މީެގ  41 ކެއް އެބަ އޮތް. ދިރާގުގެ ހިއްސާރަޕްޝަން ކަންތަްއތަބައިވަރު ކޮ

ީނ ޓަކައި މި ދި އެޅުމަށް ެޖހިގެން އައީ ދިާރުގގެ އާ ބިލްިޑން އްތޯ. އެއާފަހަތުގައި، ީމގެ ފަހަތުގައި ެދން އައީ ކޮްނކަމެ

 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ާޢއިލީ ކުންފުންޏަކަށް... 111

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމު

ވެހި ރައްޔިތުންނަްށ ގޮުތގައި ދި  މިއަދަކީ ައޅުަގނޑު ދެކޭ . އާދެ!بركاتهالسالم عليكن ورحوت هللا و`. 

ޓަަކއި ެއޅޭ ފުރަތަމަ ބޮޅު އެިޅގެްނދާ ދުވަސް. ެއއީ ަދއުލަތުެގ  ޙަޤީޤަތުގައި ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤު ހިމާޔަްތކުރުމަށް

ނޑު ދެކޭ ގޮތުަގއި މިއީ މިއަދު  މަސްއޫލު މަގާމުތައް ފުރާ މީހުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހާމަކުރުމުގެ ބިލު. އަޅުގަ

ނުޑ އުފާކުރަްނ މި  ވެސް  ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ފާސްކުރަން ވަރަށް ލަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވެަފއި އޮތް ބިެލއް. އަުޅގަ

ބިލު އައިސް މި މަޖިލީހުގެ ގިނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކާ 

ނުޑ   ގޮުތގައި ހަމަ ވާހަކަތަަކކީ ައޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ މި ިބލު ވުޖޫދަށް އަންނަންޖެހޭނެ ސަބަބެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެްނެގ ރާއްޖޭގެ ބޮލުގެ ނިސްބަތުން ބަލައިލާއިރު މި ރާއްޖެ ައކީ ވަރަށް މުއްސަނދި ޤައުމެއް. 

ވަނީ  މި ސާޅީސް ޕަސަންޓު ގެ ސާޅީސް ބަިއ، ސަތޭަކއަކުންދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާ  ޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ިލބޭ،މި ރާއް

ން ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފަ. އޮޑިުޓ ކޮންމެ އަހަރެްއގެ ދައުލަުތެގ ބަޖެޓުން ދައުލަތް ހިންގަްނ ތިބޭ މީހު

ދޭތެރޭގައި  ން ރުފިޔާއާބިލިއަ 2ބިލިއަން ރުފިޔާ އާއި  1ފެންނަމުން މި ދަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މައްޗަްށ  ރިޕޯޓުތަކުން

ވެފަިއވާ މަންޒަރު. ދިވެިހ ނިކަމެތި ޢިްއޒަތްތެރި ލޮުބވެތި ަރއްޔިތުން ފިހާރަައކަށް ބަޖެޓުން ިޚޔާނާތްތެރި އުލަތުގެދަ
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ބޭފުޅުންެގ ިވޔަފާރިްނ  އެ 71މީހުންގެ އަތުން ލާރި އެބަ ަނގާ. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ވިޔަފާިރވެރިން އަތުން % ގޮއްިސއްާޔ އެ 

ނޑުމެންެގ  ،ޙަޤީޤަތަކީ ދޭ. އެހެންނަމަވެސްއެބަ ގެން ދައުލަތުން ނަަގމުންރަށް، ސަރުކާ މީގެ ިހތާމައަކީ އަުޅގަ

ނެއް ނުދޭ. ޭއގެ ސަބަބުްނ ޙައްުޤވާ ފަރާތްތަކަށް ބެހިގެ ޢިއްޒަތްތެރި ލޮބުވެތި ަރއްޔިުތންގެ އަރިހަކަށް މި ފައިސާ ެއއް

ވަނީ ބަލިމަޑުކަމަކަްށ  ލަުތ މިހާަގއި ޖެހިފަ. ެއހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ ވަނީ ނިކަމެތިވެ، ިބކަ ހާލު ރައްޔިތުން މި

ވަނީ އޮްކސިޖަން ފަސް ޕަންޕު ބަހައްޓާލައިގެން ނޫނީ  ަވޅުތައް މި ،ވަނީ ގޮއްަސ. ރަށްރަށުގެ ބޯފެްނ މި

ވަނީ ރާއްޖެ  ލަތު ގޮއްސަ. އެކަުމގެ ސަބަބުން ބަލިމަޑުކަމާއި ހަމުގެ ބަލިތައް މިވަރަށް މީހުންގެ ހާ ނުލެވޭފެންވަރައި

ލިބެންޖެހޭ ބަޔަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގައި ހުރި ޚިޔާނާތްތެރިކަާމ މިކަމުގެ ޙަޤީޤީ އަދަބު، މިކަމުގެ ޙައްޤު. އަށް ފެތުރިފަ

ނޑު ތާއީދުކުާރ  އެްއކޮށް ބޭނުންކޮށްގެން ތިބި ބައެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ މި ބިލަށް ސައްތަ އިން ސައްތަ އަުޅގަ

 ކުރަންޖެހޭ. މި ބިލު ވީހާވެސް އަވަހަށް މި ވުޖޫދަށް ގެންނަން އެބަވާހަކަ ދަންނަވަން. މި ބިލަށް އަޅުަގނޑުމެން ތާއީދު

ނޑުމެން ވިސްަނއި ބަލަމާ ހިންގަވާ އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ކަންަތްއތައް މިހާރު މިހިރަ ގޮތް.  !ޖެހޭ. އަޅުގަ

ދިކުދި ޖަނަވާރުން ބޮޑެތި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ އަިދ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ވެސް މިހިރަ ގޮތަކީ ކު

ޖަންގަލީގެ އުސޫލު. އެްއވެސް ކަހަލަ ހަމަ ެއއް، ލަަމ އެްއ، އިންސާެފއް، ލޯތްެބއް ، ގޮަތށް ޖަނަވާރުން އައިްސ ކާލާ

ކުލުނެތް ދިވެހިރައްޔިތުންނާ ޭދތެރޭގައި ނެތް. ކޮންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ، މި މަޖިލީހުަގއި އުފެިދފައިވާ ިސޔާސީ ޕާޓީތަްއ މި 

ޑިމޮކްރަސީގެ ވާހަކަ. ކޮބައިތޯ ޑިމޮކްަރސީ އަކީ؟ ިޑމޮކްރަސީ އެއް މިތާކު ނެތް. އެ ބޭފުޅުން އަމިއްލަ އަށް  ބުނަނީ

ވިސްނޭ ކޮންމެ ރަނގަޅު ގޮަތކީ ޑިމޮކްރަސީ. އެ ބޭފުޅުން އަމިއްލަ އަށް ވިސްނޭ ކޮންމެ ގޮތަކީ މި އޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑަެއިޅގެން ޚިލާފުވެފަ އި އޮތް ކަމެްއ ކަމުގައި ވިޔަސް އެއީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ފެންނަ އެންމެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަން މި  ޙައްޤު ރަނަގޅު ގޮތް. މީ ިމ މަޖިލީހުގައި ވެސް ކަންތަްއ ހުރި ގޮތަކީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި ާރއްޖޭެގ ޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެން އިންާސފަށް ދަމާ ހިނގާށޭ. ައޅުަގނުޑމެން ތަޢުބާވަމާ ހިންގަވާށޭ.  ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ނިަކމެތި ލޮބުވެތި ޢިއްޒަތްތެިރ  ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ގެންދާ އަނިޔާތައް ހުްއޓަމާ ހިންގަވާށޭ. އަުޅގަ

ނޑު މި ައއީ ގާތްަގނޑަކަްށ ފަންސާހަކަށް  ރައްޔިރުންނަށް ހަދާ ދޮގާިއ މަކަރާއި ހީލަތް ހުއްޓަމާ ހިންގަވާށޭ. އަުޅގަ

ރަތްކޮށްފަ. އަޅުަގނޑަށް ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން ފެނުނީ މި ކޮންމެ މި ވާހަކަދައްކާ ބޮޑެތި ސިޔާސީ ޕާޓީެގ ރަށަން ޒިޔާ

ލީޑަރުން ގޮސް ރައްޔިތުންނަްށ އޮޅުވާލުމާއި ޮދގުހެދުމާއި މަކަރުހެދުމާ، މިފަދަ ހުރިހާކަމެއް ކުރަމުން މި ދަނީ ހަމަ މި 

ނޑުމެން ޤަބޫލު ބުނާ ބޮޑެތި، މިތާނގައި ތިބި ޕާޓީގެ ބައެއް  ބޭފުޅުން. އަދި ޕާޓީތަކުން ބުނެގެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން  އެބަ ކުރަންޖެހޭ މިއަދު މި ބޭފުޅުން މި އުޅެނީކީ ރައްޔިތުްނނަށް ހެޔޮ އެދިގެން ނޫންކަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ިމއަދު ޝަްއކެއްނެތް ގޮުތގަިއ ތާއީދު އެބަ ކުރަންޖެހޭ . އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންީވ މި ބިލަށް އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އާސަންދަ ިޚދުމަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ިޢްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ނިންމިގެންދިޔައިރުަގއި މިދިަޔ އަހަރު 

 ލަްއަކ މީހުން. މީ ކިހިނެތް ވާނެ ކަމެއްތޯ؟ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  4ހަމައެކަނި ނަންބަރު އައިނު ހަދައިލާފައި އެބަ އޮތް 
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އެކްސްރޭ ަނގާފަިއ އެބަ ހުޭރ އެންމެ މީހަކު ވިއްަސކަށް ފަހަރު. މީ ކިހިނެއްވާނެ ކަމެއްތޯ؟ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ލާރި ޚިޔާާނތާ އެްއކޮށް ބަެއއް ކޮރަޕްަޝންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ބައެއް ހޮސްޕިޓަލްތަކުންާނއި 

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ލާރި ނަގަމުން. އަދި އާސަންދައިގައި ެއކަން ކުރި ބަޔަކު ެއ ބައެއް ކްލިނިކުތަކުން އެ ދަީނ ދިވެހި

 ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ލާރި އަށް ޚިޔާނާްތވަމުން. މިއަށް... 

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ 

މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ބިލަކީ ދައުލަުތގެ މަސްއޫލު މަޤާމުތަކުގައި ިތއްބަާވ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ބޭފުޅުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ޢާއްމުކުރުމުގެ ބިލު މީ މި ވަގުތު މި ޤައުމަށް ވަރަށް މުހިއްމުވެފައިވާ ބިލެއް. ޭއެގ 

ނަށް އޭގެ ަފއިދާ ފުރިހަމަ އަށް ކުރަމުންދާނެ. ސަބަބުން ރާއްޖޭަގއި ކޮރަޕްަޝންގެ އިތުރު ަމގުތަްއ ބަންދުވެ، ރައްޔިތުން

ނޑުމެން ހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭ އެއް ކަމަކީ އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އިންކަމް  ނޑިަވުޅގައި އަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް މި ދަ

ނޑުމެންނަށް މި ބިލުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ފައިދާ  ޓެކްސްގެ ޤާނޫނު ވަރަށް ައަވހަށް ފާސްކުރަން. އެ ފާސްވެގެން އަުޅގަ

ލިބިގެންދާނީ. އެކަމުގެ ސަަބބުން ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި އިހުމާލުވާ ަފރާތްތަކާ ދޭތެރޭގައި ގިނަގުނަ 

ނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކުގަިއ، އިސް މަޤާމުތަުކގަިއ  ފިޔަވަޅުތަެކއް ެއޅިގެންދާނެ. ައޅުގަ

އެ ބޭފުޅުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ވަަރށް ރަނގަޅަށް ދައުލަތުން، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބޭނުންވާ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަކީ 

ހިނދެއްގައި ބެލޭނެ ގޮތަށް، އަދި އެ ބޭފުޅުން އަހަރުން އަހަރަށް އެ ރިޕޯޓުތަްއ ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވަމުންދާ 

ދައިގެ ތެރެއަށް ެއ ބޭފުޅުން ވެއްޓިގެންދާނެ. މީ ބޭފުޅުން ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެ. އެހެން ނޫނިއްޔާ ކޮރަޕްަޝނާއި ފަސާ

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް އިްސަކމެއް ދީގެން ކުރަންޖެހިފައިާވ ކަމެއް. މި ކަމަކީ ާރއްޖޭަގއި ނޫނަސް ދުނިޔޭގެ ހުރިާހ 

ްއ ކަމަށް ތަނެއްަގއި ވެސް ކުެރވެމުންދާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެކަަމީކ މި ހިނދުން މި ހިނދަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެ

ނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މި ޤައުމު މިހާހިސާބަށް އައިރު މި ޤައުމުގައި  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަުޅގަ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެްއކޮށް ޚިދުމަތްކުރަމުން އައި ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންތަެކއް ތިބޭނެކަން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު 

މި ދަނީ މި ޤައުމުގައި އަބަދުެވސް ގޯސްކޮށް ކުެރވޭ ކަންަތްއތަކެްއގެ ވާހަކަ ދެެކވެމުންދާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއވެމުން 

އަޑު. މި ޤައުމުަގއި ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކުން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެއްކޮށް ޚިދުމަތްކުރަމުްނ މިހާރުވެސް އެބަ ގެންދޭ. އެ 

ދު މި ޤައުމު ޤައުމެއްގެ ގޮތުަގއި މި އޮތީ ވެސް. އެހެންވީމާ، ފަރާތްތަކުން އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތް ކުރެވިފައި ވާތީ މިއަ

ހަމައެކަނި ގޯްސކޮށް ކަންތަްއ ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބަދަުލގައި އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެްއކޮށް ޤައުމަްށ 

ނޑުމެން މިއަދު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެ ނޑުމެން މިއަުދ ޚިދުމަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވާަހކަ ދެއްކުމަީކ ވެސް އަުޅގަ އް. އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ ެއއް ޮއތް ނަމަ އެ މައްސަލަ އެއް ބެލޭނެ ނިޒާމުތަކެއް މިއަދު 

ނަޑއެޅިފައި ާވއިރު މި މަޖިލީހުގައި ވެސް އެކި ފަރާްތތަކަށް ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ިދއްކުރަމުން ގެންދިއުަމކީ ެއއީ  ކަ
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ނޑުމެންނާ ހިސާބުން ޯގސް ބިންގަލެްއގެ މަްއޗަށް އެންމެ އިންސާ ފުވެރި ގޮތް ނޫންކަމުގަ. ެއކަންތައްތަްއ ައޅުގަ

ބިނާވެގެން ދާންެވއްޖެއްޔާ އަަބދުވެސް ޤައުމުގެ ކަންަތއްތަްއ ގޯސްވަމުން ދާނީ. މި މަޖިލީސް ތެރޭގައި ވެސް ހުރިހާ 

ކިޔާނެ. ެއއީ ރައްޔިތުންަނށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް. އެީއ ކަމެއް އެންމެ ރަނގަޅަށް ނުދަންޏާ ރައްޔިތުން އެކަމަށް ފާޑު

ނުޑމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއް، ނުވަތަ އެހެން  ޑިމޮކްރަސީ އަކީ. އަުޅގަ

ަގއި ވާހަަކ ނިންމުމެއް ގޯސްެވއްޖެއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެއާ ދޭތެޭރގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުިރން އެކަމަކާ ދޭތެރޭ

ދެކެވި، ެއކަމެްއގެ ހައްެލއް ހޯދަންޖެހޭނެ. ކޮންމެ ބަޔަކު އެބަޔަކަށް ލިިބގެްނވާ ޤާނޫނީ ބާރުގެ ބޭނުންހިފައި، ެއ 

ބަޔަކަށް ވުރެ ބާުރގަދަ އެެހން ފަރާތެއް ނެތްކަމަށް ދެްއކުމަށް ޓަަކއި މަސަްއކަތްކުުރމަކީ މި ޤައުުމގައި ިމއަުދ 

ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ. ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ވެސް އޭގެ ޒާުތގައި ބާރުތަެކއް ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް. ހަމަ ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ހިތާމަ

އެހެންމެ މި މަޖިލީހަކީ އޭގެ ޒާތުަގއި ބާރު ލިބިގެންވާ ފަާރތެއް. އެހެންނަމަވެސް އެބައި މީހުންގެ ބާރު، އެ ބާރުެގ 

ނޑުމެންނަށް ސުޕްރީމް ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ދެއްުކމަށް ޓަކައި ފެންނަމުންދާ  މަންޒަރުތަކެއް މި ފެންނަނީ. އަޅުގަ

ކޯޓާ ވެސް ވާހަކަދެެކވެންޖެހޭނެ. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މަޖިލީހާއި ވެސް ވާހަކަ ެދެކވެންޖެހޭނެ. ޚިޔާލަކީ ތަފާތު 

އެ މަންޒަރު ނުފެންނަންޏާ އެްއޗެއް. އެހެންނަމަވެސް ވާަހކަދައްަކއިގެން އެ ތަފާތުކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުަޑކުރެވޭެނ. 

އަބަދުވެސް ަރއްޔިތުްނގެ ހިތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ޝަުކވާ ަވހުމުގެ ތެރޭގައި ަރއްޔިތުން ިތބެންޖެހޭ މަންޒަރު މިއަދު މި 

މުިޅ  ،ދޭތެރޭަގއި ޚިޔާލު ަތފާތުވުމެއް ައއިްސގެން ން ބޭނުމެއް ނޫން މި މަޖިލީހާއި ސުޕްރީމް ކޯޓާފެންނަނީ. ރައްޔިތު

މް ކޯުޓގަިއ ލީހުގައި ތިއްަބވާ ޭބފުޅުންނާއި ސުޕްރީމިއަުދ މި މަޖި، އްެގ ތެރެައށް ދާކަށް. އެހެންވީމާ ކަމެލަބޮލިހަޤައުމު 

 ،ޓަމަކަށް ގެންގޮސް ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އެއް ަބއް ދޮށަށް ައިއސް މިޖެހޭ ވާހަކަިއގެ މޭޒު ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ

ނޑެްއގެ ތެރޭަގިއ ހިފެހެ ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެއް މިންގަ ނޑުމެން ޤާއިމުކުރަން. އަުޅގަ އްޓޭނެ ނިޒާމެއް އަޅުގަ

އެ ޤާނޫުނގައި ެއ  ،ޓަކައި ީދފައިވާ ޤާނޫނީ އިންަތއް ފަހަނައަޅައި  ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް އެ ފަރާތެއް ހިންގުމަށް

ކުރަުމންދާ މަންޒަރު. އެެއއްނޫން އެ ބާރު ތަންފީޛު ،ބޭފުޅުންނަށް ލިބިގެންވާ ބާރަކީ ތިމަންނާމެންގެ ބާރޭ ބުނެ

މަކީ އެންމެންނަށް އެކުަގއި ުއޅެވޭނެ ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިްނ ެވސް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަފްހޫ މަކީޤާނޫނުއަސާސީގެ މަފްހޫ

 އެްއކޮށް މި ޤައުމުގައި  ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންނަށް އަމާންކަމާ ޖެހޭނެ. މިއަށް ދިއުން. މި ޤައުމު އޮންނަންޤައުމު ކުރި

ވެސް ިމ ޖެހޭނެ. މި ޤައުމުެގ ރައްޔިތުން މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ޤަޫބލުކުރޭ. އެހެންނަމަވެންއުޅެ

ންދާއި ޝުޫޢރު އެ ބޭފުޅުން ހާމަކުރާނެ. ދޭތެރޭގައި ެވސް ޤައުުމގެ ރަްއޔިތުންެގ ހިތުގައި ހުރި ވި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާ

ނޑުމެން ސިޔާީސ އެހުުމގެ ޤާބިލުކަން އަޅުަގނއެ ހާމަކުރާ އަޑު ޑުމެންގެ ިކބައިަގއި ވެސް ހުންނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ.  ކައި ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށް ވުރެޓަ ބޭނުމަށް ކަންތައްަތއް އިްސކުރާ މަންޒަރު އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އަބަދުވެސް މަަސއްކަތްއެމް.ޑީ.ޕީ އިން އަޅު  ރަްއޔިތުންެގ  .އްކޮށްއެ  އިުހސާސާ ކުރާީނ ރައްޔިތުންގެ ވިންދާއިގަ

 ،ނަމަ ހަދާވެހި އެއްވެްސ ރައްޔިތަކު ދެކޮޅުމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިމްތިޔާޒުގެ ބިލަށް އެ ހުރި އެއްެވސް ކަމަކަށް ދި
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ނޑު ވަރަށް ފަޚުްއގައި ފަހަތަށް ނުޖެހޭ ޓަކައި ެއމް.ޑީ.ޕީ އެްއވެސް ކަމެ އެކަމެއް ޫދކޮށްލުމަށް  ވެިރކަމާރުނެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ގެ މެންބަރުން މި ވާ ބާރެއް ހޯދައިގެން އެމް.ޑީ.ޕީނުނުޑމެން ރައްޔިތުން ދޭން ބޭނުންންނަވަން. އަޅުގަ އެކު ދަ

 ވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ތިބޭކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަރުދަކު

 ތިަމންނާމެން ބޭނުމެއް ނޫނޭ ބުނަންޏާ އެކަމެއް ދޫކޮށްލުމަށް ބެހޭ ާޤނޫނުގައި ިމވެނި ކަމެއް  މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާ

އެއްެގ  އެމް.ޑީ.ޕީ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހަރަކާތްތެރިވާ ޕާޓީ ،ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީ އިން އިްސނަގަިއގެން އެކަމުަގއި

ނޑުމެން ަދއްުކވަ ނޑުމެން އިގޮތުަގއި ިދވެހި ރައްޔިތުންނަްށ އަުޅގަ  ނުވާ ރައްޔިތުން ބޭނުން ބޭނުމެއް ނޫންދޭަނން. އަުޅގަ

ޖެހޭ މި ހިނދުން މި  މި ބިލު އެބަ .މު ބިލެއްހެންވީމާ، މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްާދކަށް. އެގޮތަކަށް ކަންަތއްތައް ވެގެން

ޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންެގ  ލަން އެބަހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިހިނދަށް ވެސް ފާސްކުރަން. އެ

ނުޖެހޭ ޮގތަށް ހަދާފައިވާ ބަޔާނެްއކަން. ެވސް ެއއީ އެްއވެސް ތާކުންާތކު އި ފައިސާގެ ަބޔާންތަްއ ހުށަހެޅުމުގައިމުދަލާ

ޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން ެއއްވެސް ެއއްެޗއް ނެތް. ެއއަްށވުރެ ައޅުަގނޑުމެން ޒިންމާާދރުވާން އޭގެ ސަބަބުން ސާުފވާނެ

އި ޭއގެ ސަބަބުްނ އެ މީހެއްގެ މިލްިކއްޔާުތގައި ވާ އެންމެހައި ކަންތައްތަްއ އިރުގަހުށަހަޅާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ަބޔާންތައް

އެެހން  ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ކުެރވެން އެބަ ޒާމެއްެގ ދަށުން ެއކަން ބައްޓަންރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެ ނި

ނުދާކަން އެއީ ން ކުރެވެމުންހަމަ ގޮތުގައި ެއކަ ޖެހޭ އެންމެ ފުރިޓަކައި އޮންނަން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮންނާތީ އެކަމަށް

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ. އަުޅަގނޑުމެން ނޑުމެްނގެ މުދަލާއި ފައިސާިއެގ ބަޔާްނ  ،މިއަދު އަުޅގަ އަުޅގަ

ތެރޭގަިއ  ގޮތަށް އެ ބަޔާން ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް މަޖިލީސް ފިލާތުންނަށް ަވރަށް ސާފުކޮށް އޮޅުންހުށަހަޅާއިރު ރައްޔި

އެކަން ެއގޮތަށް ކުރަްނ  ކުރަްއވާ ބަެއއް ފަރާތްތަުކންވެސް މި މަޖިލީހުގައި މަސަްއކަތްޖެހޭ. ނަމަ ބައެ އޮންނަން

ން އެ ހުރީ. އެީއކީ ނޫން ރައްޔިތުން އި އެ ހުށަހެޭޅ ބަޔާންތައް ފެންނަކަމެއްގެ ތެޭރގަބޭނުންނުވާތީވެ މިއަދު ކިލަނބު 

ނަްށ ށް މި މަޖިލީސް ތެރޭގައި ހުރި ކަންތައްތައް ަރއްޔިތުންބޭނުންވާ ގޮތަކީ. ަރއްޔިތުްނ ބޭނުން ވަރަށް ސާފުކޮ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި އުފެދެމުންދާ ، ސާފުވެގެންދާން. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ރިހަމަ ގޮތުަގއި ފު ،. އެކަމަކު އެކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތުަގއިސަލަަތއް ވަރަށް ބޮޑަށް ނެތިގެންދާނޭކޮރަޕްޝަނުގެ މައް

ނޑުމެންނަކީ ޤާނޫނެއް ހެދުމުގެ ނިޔަތުަގއި ޤާނޫނު ހަދައިގެ ން އެ ޤާނޫނުގެ ނާޖާއިުޒ ކޮށްގެން ެއކަން ެވގެންދާނީ. އަޅުގަ

ނުދާނެ. މި މަޖިލީހަކީ މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން މިއަދު މަށް ވަންޏާ، އެކަމެއް ެވގެންކަ ނަގަން ބޭނުންވާ ބައެއް ފައިދާ

ކަންތައްތައް ދެކެން ބޭނުންވާ މަޖިލީސް ކަމަށް ވާތީ މި މަޖިލީސް ހިނގަމުންދާ ކޮންމެ  ،ބޭނުންވާއެންމެ ބަލަން 

ނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންގަިޑއެްއގައި ިދވެހި ރައްޔިތުްނ މި މަޖިލީސް ބަލަން އެ ތިބެނީ. އެއީ އަ ޖެހޭ ޙަޤީޤަތް. ުޅގަ

 ކަުމަގއި ރައްޔިތުްނގެ...ލޯބިވާ ބަޔަކަށް ވާތީ އެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަކީ ަރއްޔިތުން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުމެން މެންދުރުކުީރެގ ދަންފަޅި ނިންމައިލާ ގަޑި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މިހާރު މި ވަނީ އަުޅގަ

ަގޑި ނިންމައިލާފަިއ  އަކީ ާޢއްމު ގޮެތއްަގއި އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އަުޅަގނޑުމެން މެންދުރުކުރީ 12:31ޖެހިފަ. އެއީ 

މިނެޓުގެ  31ހުސްވަގުުތކޮޅެއް ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަރުވާ ަގޑި. އެހެންކަމުން، މިހާހިސާބުން ފެށިގެން 

ޖަހާއިރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ. ެއހެންކަމުން، ތި ޢިއްޒަތްތެރި  1ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަރުވަން. 

 ަޖހާއިރު ވަަޑިއގެންދެއްވުމަށް ަދންނަވަން.  1ވި އެއްބާރުލުަމށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން، މެންބަރުން ދެއް

 

 ]އަށް  13:11އިްނ  12:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލުމަށްފަހު އަޅުަގނުޑ ކުރިއަްށ ގެންދަްނ މި ފަށަނީ. ނުނިމި ހުރި `.  ހުސްަވގުތުޮކޅަށް ޖަލްސާ މެދުކަ

ނޑާލިއިރު ވާހަަކފުޅުދައްަކވަމުން ދިޔައީ ުކުޅދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ 11.1އްކަތްތަްއ، މަސަ . ޖަްލސާ މެދުކަ

ހެންވީމާ، ވާހަކަފުޅު މިނެޓު. އެ 2ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ބާކީ އޮތީ 

ނޑު ުފރުޞަތު  އަރުވަން. ނިންމާލެއްވުމަށް އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދައުލަތުގެ މަްސއޫލު މަޤާމުތަކުގައި ތިއްަބވާ ފަރާތްތަކުގެ މުދަލާއި ފައިާސެގ 

ނޑުމެން މި ބަޔާންތައް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ކުރެވޭނެ ނިޒާމަކަށް މި ބިލު ބައްޓަންވާ ން އެބަ ޖެހޭ. އޭރުން އަޅުގަ

ަބޔާންތައް  ދެން ހެދޭ ގަާވއިދުތަކާ އަދި، ފާސްކުރާ ޤާނޫނުގެ ފުރިހަމަ ޭބނުން ހިފިގެންދާނީ. ހަމަ ޤާނޫނެއް ހެދުމަށްފަހު

ން އެ ބާރު ހުރި ފަރާތްތަކު އަނެއްާކވެސް މި ފެންނަނީ ،ނަމަނެގޭނެ އުސޫލުތައް ޭއގައި ފުރިހަމަވާނެ ނިޒާމެއް ނެތް 

 ކީބޭފުޅުންގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ބަޔާންތައް ރައްޔިތުންނަށް ެއްއޗެއް ސާފުނުވާ ގޮތަށް ބައްޓަްނވެގެންދާނެ މަންޒަރު. ެއއީ

ކަންތައްތަްއ  އެ، ދުމުގެ ބޭނުމަކީ ވެސް. އެހެންވީމާނޫން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ވެސް. އަދި މި ބިލު ހެ

ބައްޓަންވަމުން ދިއުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮްތ. ކޮރަޕްޝަން މަދުކުރެވޭނީ  ފުރިހަމަވާނެ ގޮތަކަށް މި ބިލު

ކޮރަޕްޝަނަށް ހުރި ދޮރުތައް ބަންދުކުރެވިގެން. ރާއްޖެ އަކީ ހޮރިޒޯންޓަލްކޮށް ކޮރަްޕޝަން އޮތް ޤައުމެއް. ޭއގެ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މި ، . އެހެންކަުމންއެއް އެބަ ދޭ ގެއްިލގެން ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ަދއުލަތުގެ އެަތއް ފައިސާ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް  ޓަކައި ކުރަމުންގެްނދާ މަސައްކަތަށް އެ ކޮރަޕްޝަނުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޤައުމު މަނިކުާފނަށް އަޅުގަ

މަނިކުފާނު ވަރަށް  މަނިކުފާނަކީ ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއް. އެ އެކު ުޝކުރުދަންނަވަން. އެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ އެިކ ޢަމަލުތައް މި ޤައުމުގައި ކަތްކުރަމުން ގެންދަވާތީ ިމހާރުއެކު މަަސއް ތެރިކަމާއިޚްލާޞް
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މަދުވަމުންދާ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މަޖިލީހުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ާވހަކަދައްަކވާއިރު އެމް.ޑީ.ޕީގެ 

ނޑު ދަންނަވަން ކަމެޭކ ވިދާޅުާވއިރު އެ ވެރިކަމުަގއި ކޮރަޕްޝަްނގެ ެއވެނި ކަމެކޭ، މިވެނި  ،ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

އަވަހަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްަވއިގެން ކޮރަޕްޝަުނގެ މައްސަލަެއއް ވާނަމަ އެކަން 

އްކީމަ. ދެ  ހަކަވާ ެއކަން ނުކޮށް އެ ނެ ކަމެކޭ. އިޚްާލޞްތެރިކަން ނެތީޖެހޭބޭފުޅާ ވެސް ުކރައްވަން ބެލުމަކީ އެ

ނޑުމެން ބަެއއްގެ ، ސައްކަތްކުާރ ބަެއއް. އެހެންީވމާދިމާވޭތޯ މަ  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އަބަދުެވްސ ޢަމަލާއި ބަހާ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ އެހެްނ  ރާއްޖެތެރޭ ރަށްރަށަށް ގޮއްސާ ވާހަކަ ދައްކާނެ. ހިތާމަ އަކީ މައްޗަށް އިލްޒާުމއަުޅވާއިުރގަިއ އަޅުގަ

ދެން އެހެން މީހުންގެ  ރަލާއި މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނީމާ، ރުގެ ކާރުންޒާމުއަޅުާވއިުރގައި ޢުމަރު ނަޞީލްބޭފުޅުންނަށް އި

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ސާިބތުކަން އޮޅިފަވާހަކަދެްއކުން ޢުމަރު ނަޞީ ެއއް ނެތް.  ރު ރީއްެޗއް ނޫން. އަުޅގަ

ތަކުގެ މައްޗަްށ ގޮތުން ހުރި ކަންތައް ގަވާއިދާ އަދި ދީނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ަކލަކު ވޮިޑގެންވާކަން. ޤާނޫނާއި 

ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ުއސޫލު. މި ޤައުމުގައި ިމއަދުެގ  .ފަރާތަކަށް އަންނާނެކަން ގެ ކޯފާ އެهللاއަރަިއގަތީމަ 

 ން މިހިރަ ކަންތަކާ ދެ، ހިތާމަ އަކީ ިސޔާސީ ވިސްުނމުގައި ދީނީ ބޭފުޅުން ވާހަކަަދއްާކއިރު ކޮރަޕްޝަާނއި ފަާސދައާ

ޓަކައި ސިޔާސީ  ވެސް ިސޔާސީ ފައިާދ ހޯދުމަށްތްތައް ފަސްޖެހެމުންދާތީ. އަބަދުފަރާ ދޭތެރޭގައި ވާހަކަދެްއކުމަށް އެ 

ދީނީ ތާކިހާ އަޅުްއަވިއގެން ދައްކާ ވާހަކަތަަކކީ ިމ ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުން ދެން  ،މްތަުކގައި ދީނީ ބޭފުުޅންޕޯޑިއަ

ގެ ަފއިދާ އަްށ ޖެހޭނީ. މުޅި ޤައުމުެކއް ނޫން. މުޅި ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށް ވާހަކަދަްއކަންތައްތަޤަބޫލުކުރާނެ ކަން

ުވރެ މުހިއްމެއް ވެސް ނުވާނެ.  ވުރެ ބޮޑެއް ނުވާނެ. މި ޤައުމަށް ޖެހޭނީ. އެްއެވސް މީހަކު މި ޤައުމަށްމަސައްކަތްކުރަން

ނޑު ޮގވާަލން މި ޤައުމުގައި ކަންތައްަތްއ ، އެހެންވީމާ ައދިވެސް ދިމާވާ މަްއސަލަތައް  ،ޓަަކއި އިޞްލާޙުކުރުމަށްއަުޅގަ

 ދޭތެރޭަގއިވާ ކަމަކަށް... ކޯޓާ ޕްރީމްޓަކައި އެއީ މަިޖލީހާއި ސު ހައްލުކުރުމަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅުނު ަވގު ާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ!ޝުކުރިއް ތު މިއަުދ މިހާހިސާބުން ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތަށް ކަ

 ނިމުނީ. 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރައްޔިތުްނގެ  -11.1އަށް. ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންަކމަށް.  11ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  އަޅުަގނޑު މިހާރު މި

ައކުރެްއ  2ގެ ފަހަތަށް އެ ާމއްދާގެ )ރ(، ދާގެ )ރ( އިޞްާލޙުކުރެްއވުމަށާވަނަ މާއް 212މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 
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 ކޮމިޓީްނ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މުލާޙު ދިރާސާކުެރއްވުމަށްފަހު ޢާއްއިތުރުކުރެްއވުމަށް ހުށަހަޅުްއާވފައިވާ އިޞް

ގައި ެމންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި 2112ޑިސެމްބަރު  25ހެޅުއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުން. މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަ

 ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު  ުނވޭ. މި ރިޕޯޓު  އެއް ޕޯޓަށް އެްއވެސް އިޞްލާޙެްއ ލިބިފަރި

 . ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(  212ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ލާޙު އަކުރެއް އިތުރުކުެރްއވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞް 2ގެ ފަހަތަށް ކުެރއްވުމަށާއި އެ މާއްދާގެ )ރ(އިޞްލާޙު

ނޮވެމްބަރު  18. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ރިޕޯޓަކީ ރިޕޯޓުކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ  މުދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ޢާއް

ެގ ( ިއޞްލާޙުކުރެްއވުމަށާއި އެ )ރ(ވަނަ މާއްދާގެ )ރ 212ވަނަ ދުވަހު ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  2112

ެގ ނަ މާއްދާގެ )ށ(ވަ 215ާވއިދުެގ ގަ  ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ، އަކުެރއް އިތުުރކުރެއްވުމަށް އެދިވަަޑިއގެން 2ފަހަތަށް 

ލާެޙއް. އިްޞލާޙު ދިރާސާކުރައްަވއި، ެއ މު ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްދަ

ޙަކީ ަރއްޔިތުްނގެ ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ އިޞްލާ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މެދު އިޞްލާޙާ

މަދު އާމިރު އަޙް ކުަޑހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ،މިީޓެގ ނައިބު މުޤައްރިރު މު ކޮމަޖިލީހުގެ ޢާއް

ވަަނ  212ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަީކ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމު

ގެ ފަހަތަށް )ބ(، )ޅ( ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( 212، އަދި އެ މާްއދާގެ ،)ރ( އަށް އިޞްލާެޙއް ގެނައުމަށާމާއްދާގެ 

ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ސަބަބަީކ،  ،އިތުރުކުރުމަށް. އެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާ ސަބަބެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް

އެްއ  ސަލަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުާބރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އާއި ވަޒީރެްއގެ މައްޗަށް އިތުބާުރ ނެތްކަމުގެ މައް

ނޑިޔާރުންނާއި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ މެންބަރު މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުަގއި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންެގ  ންނާއިނުވަތަ ފަ

އްޞަ ޮގތެއްަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ޚާ  ،ދާއިރުަގއި އެއް މަޖިލީހުަގއި ުކރިއަށް މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަުމގެ މައްސަލަ

ެއއް ަމޖިލީހުން ނިންމުމުގައި ދިގު  މިފަދަ މައްސަލަ ،އެއް މަޖިލީހުަގއި ހިނާގިއރު ެގ މައްަސލަމަޤާމުން ވަކިކުރުމު

ހިނދުގައި  ކުށެއް މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ކުރާ ކިތަންެމ ބޮޑު ޖިނާޢީ، ވެަފއި ކަމަކަށްދަތެއް ވޭުތވެގެން ދިއުމަީކ ގާތްމުއް

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި ވެްސ  ،ގޮެތއް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ވެސްަހއްޔަރުކޮްށގެްނ އެކަން ުހއްޓުވޭނެ  ވެސް ހިފައި

ކުށްކުރުމަށް  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ޖިނާޢީ ގޮތުން ހިނދު، މި މާއްދާ މިހާރު އޮތް ކަޅާއި ހުދުން ލިޔެވިަފއި ނެތް

މި  އް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ޞްލާޙެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އި ،ކަމަށް ވިދާުޅވެ  ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

އޭގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ،ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަނީ ނަމަ މިހާރު އޮތް ،މާއްދާ އިޞްލާޙުނުކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ

ވަނަ މާއްދާ އާއި ޤާޫނނުގެ ކުރިމަތީަގއި އެންމެން  17ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ ތަފާތުނުކުރުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
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. ައޅުަގނުޑ ށް ވިދާޅުވެފަިއވޭޚިލާފުާވނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަ ވަނަ މާއްދާއާ 21ކަން ބަޔާންކުރާ ހަމަހަމަ ވެސް

 މު ޮކމިޓީން ވަރަށް ފުޅާ ާދއިރާ އިޞްލާޙާ މެދުގައި މަޖިލީހުގެ ާޢއް ުތގަިއ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިޤަބޫލުކުރާ ގޮ

މު ކޮމިޓީ އަށް ލިބިދޭ މަޖިލީހުގެ ޢާއް ،މާއްދާގެ ދަށުން ަވނަ 94ގަވާއިުދގެ ސްކުެރވުނު. އަިދ މަޖިލީހުގެ އެްއގައި ބަހު

ރުގެ ދަށުން މި ގަާވއިދާ މެދުގައި ކުެރވުނު ބަހުސަށްފަހުގައި މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮިމޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ބާ

އިާވކަން ފާހަގަކޮށްލަން ކުގައި ބަިއވެރިވެފަ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ހުރިހާ މެންބަރުން މި ބަހުސްތަ

. އެގޮތުން މި ބަހުސްތަކުަގއި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު، އަޅުަގނޑު. ުކޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ބޭނުން

ހެންވޭރު އަޙްމަދު އާމިރު، ނައިބު މުަޤއްރިރުގެ ހަިއސިްއޔަތުން މި ކޮމިޓީ ޗެއަރކުރަްއވަމުން ގެްނދިޔައީ. އަދި މެދު 

ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިުމ، ބާރަށު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ތަސްމީން ޢަލީ، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުަޙްއމަދު އެ ދުވަްސވަރުަގއި އިންނެވީ އެ ކޮމިޓީަގއި ކަމަށް 

ވަނީ. ދާންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު، ުތާޅދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިުމ  ވާތީ ެއގޮތަށް ަބޔާންކޮށްފައި

ރަޝާދު، ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު، ގެމަނަފުށީ 

ވަނަ  2112ނޮވެމްބަރު  27ަފއި ވަނީ ސަލަ ލިބިށް މައްއަ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމު ައޙްމަދު. މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީ

ގޮުތގައި ަބޔާންކޮށްފައި މި އޮތީ  އްދަލުވުުމގަ. ކޮމިީޓގެ ނިންމުމުގެވަނަ ބަ  33ދުވަހުގައި ޭބްއވުނު ޢާއްމު ޮކމިޓީގެ 

ހަތަށް ވަނަ މާއްާދެގ )ރ( އިޞްލާޙުކުރުމަށާ، އެ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ފަ 212ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަްށ  ،ދެއަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު

ަގިއ 2112ޑިސެމްބަރު  19. އެގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ ނަ ކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ވަނީފާސްކުރުމަށް ނުފެން

ލުވުމަށް ހާޒިރުަވޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ކަމަށް ވާތީެވ، ރަްއޔިތުންެގ ވަނަ ބައްދަ 37ބޭއްވުނު ކޮމިީޓގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އިޞްާލޙުކުރުމަށާ، އެ މާއްާދގެ )ރ(ގެ ފަހަތަށް ދެ އަކުރެްއ  212މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ޓާ އެކު ހިމެނިފައިވާކަން ވެސް އިތުރުކުރުމަށް މި ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްާލޙުގެ ކޮޕީެއއް މި ރިޕޯ

ނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މި ރިޕޯޓު ފާސްކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ އެ  ބަޔާންކުރަމުން، އަުޅގަ

އިޞްލާޙެއް ުނގެނެވޭނޭ. އެކަުމ މި ރިޕޯޓު ފާސްނުކޮށް، ާފސްނުކޮށް އަނބުރާ ކޮމިޓީ ައށް އަލުން ފޮނުވާލައިފި ކަމަށް 

ނޑުމެން ވަންނާނީ އަނެއްާކވެސް އުނަދގޫ މައްސަލަ ެއްއގެ ތެރެއަށޭ. އެހެންވީމާ، މިހާުރ  ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ކަމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮެތއް އެަބ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިމްިތޔާުޒގެ ޤާނޫނު ފާސްވެފައި ވުމާ އެކު، އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ކޮމިޓީ ރިޕޯުޓ  ޖެހޭ ކަންނޭނގެ އެހެން ގޮަތކުން ހޯދަން. އެހެންެވ އެކަމާ  މެދުގައި އަުޅގަ

މިއަދު ހުށަހަޅަންވެގެން އެޖެންޑާަގއި އޮެތއް ކަމަކު މިއާ ެމދު ކޮންމެވެސް އެހެން ގޮެތްއ ނިންމާފައި މިއަށް ވޯޓަްށ 

ނޑު އެހޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އެ ވާަހަކ ދަންނަ ވާލަމުން އަޅުގަ

 ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާލަން ހަމަ މަޖިލީހުގެ ޔައުިމއްޔާ އަށް ަޓކަިއ.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައްވަމުން ތި ވިދާުޅވި 

ށް ވެސް އައިްއސަ. ެއއީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާުޙ، ރިޕޯޓު ކަންތައް އޮތީ ރިޔާސަުތގެ ސަމާލުކަމަ

 ވެފައި ވުމާ ވަނީ އިމްިތޔާޒާ ބެހޭ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން. އަދި މިހާރު އެ ޤާނޫނަކަށް ތައްޔާރުކުެރވިފައި

ނޑުމެން އިތުަރށް ބަލައިއެއް  ެތރޭގަ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނުޑ ހުރި މި ރިޕޯޓާ ދޭލަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް އެބަ ކޮށް އަުޅގަ

ނޑު ޤާނޫނީ ލަފާކުރަނީ މި ރިޕޯޓު، ިމ މައްސަލަ އެހެން ދުވަހަކަްށ ފަގަސްތު ހޯދުމަށްފަހު ކުރިއަށް ސްކުރަން. އަުޅގަ

ގޮތަާކ  މީގައި ބަހުސްކުރާނެ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު މި ނިންމާލަނީ،ގެންދަން. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑު މި 

ށް. ެއއީ ޤާނޫނު އަ 11.2ދޭތެރޭގައި ގޮެތއް ނިންމާފައި ކުރިއަށް ގެންދަން. އަޅުަގނޑު ދާނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

މަޖިލީހަށް ، ގެނައުުމގެ ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދިވެހި ސިވި، 2117/5ނަންބަރު 

ަގއި މެންބަރުންނަށް 2112ޑިސެމްބަރު  25ހުށަހެޅުމަށް މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙެްއ ކުރެްއވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުން. ރިޢާޔަތް

ދެްއވާނީ މިނިވަްނ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި ނުވޭ. މި އެއް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް އެއްެވސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފަ

ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ާކ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ކުޅުދުއްފުށީ އްތަމުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތަ

 ޮތއްޑޫ ާދިއރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު. ،އެއް މުޙައްމަދު ނަޝީދު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނގެނީ ކިހިނެއްތޯ އެ ދެން ތި ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު ވެސްރު މިހާ .ރައީސް، ވަރަށް ދޯދިާޔކޮށް މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދަވާތީ

ރައްވާ ކީްއކުރަންތޯ ތި ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ތިކަހަލަ އިދާރީ ބޮޑެތި ކަންކަން ސާފުނުކު

ން ޢާއްމު އިން ނެގެން. ދެ ލާފައި އެޖެންޑާރު ޮއވޭ ތި ކަހަލަ ކަންކަން ބަލައިުކރައްާވއިއެޖެންޑާކުަރއްވަނީ. އެޖެންޑާ 

ބޭފުޅުްނ  ކޮމިޓީން މިހާރު މިތަނަށް ގެންނަ އެއްޗެީހގެ ޤާނޫނީ ޞައްޙަކަމާ ދޭތެރޭަގއި ސުވާުލއުެފދޭ. އެހެންވީމާ، އެ

ބޭފުޅުން މަޖިލިސް ލަދުވެތިވާ ކަހަލަ ެއއްޗެހި ިނންމައިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ެއީއ އެ .ކުރަްއވާ ކަންތައްަތއް

ނޑަްށ ހީވަ ކޮްށގެން ވެސް ިއރަށް އެޖެންޑާނީ ޢާއްމު ކޮމިޓީން ހަމަ ޮކންމެ ކޮންމެ އެްއޗެްއ ގެންނަ ބާތިލުކުރަންޏާ އަުޅގަ

ކުޅުދުއްފުށީ ެދކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާ ރިޕޯުޓ ހުށަހަޅާފަިއ  .ނުވާނެހެން. އެހެންވީމާ، ކޮބަިއތޯ

އިްޒ ތަމަ. އެއީ ވަގުަތކީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްެޗއް. ޓައިމް ގޮތަށްތޯ އޮތީ ފުރަ ދެން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ

 ަގއި ވެސް ކިޔާނެ އެހެން.މަނީ އިނގޭތޯ. ސީ.އެން.އެން
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއް ކަމަށް ބަލަެއއް ުނަގންނަން. ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު  ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވުމަށް. ދާއިރާގެ

 

 ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު  ވަނަ އަަހރު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 2111ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއީ 

ިބލެއް. މި ބިލަކީ ިސވިލް ަސރވިސް ޤާނޫނަށް އިޞްލާެޙްއ ހުށަހެޅުއްވި ބިލެްއ. ބިލުން  ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާهللا ޢަބްދު

ނާޔަތެއް ދިނުމަށް އިން ދޫކޮށްެލވޭ ީމހުންނަށް އި އަަހރު ނުވަނީސް ިސވިލް ސަރިވސް ވަޒީފާ 55ބޭނުންފުޅުވެފައި އޮތީ 

 7 ިއ،ން މުއަްއސަސާތަުކގެ ކޮިމޓީން ދިރާސާކުރަްއވަހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވާ ގޮތަްށ. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލު މިނިވަ

. ެވދާނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފަނުގޮަތށް އެކަން ކުރުން ރަނގަޅު ވާއެ ބިލުގައި  ވާފައި ެއބަ އޮތް،ސަބަބެއް ފާހަގަކުރައް 

ވުމަށް ބިލު ަގއި. ކޮމިޓީން މި ނިންމެވި ނިންމ2111ެއޭޕްރީލް  25ވަނީ  އަދި މި ކޮމިޓީން މިކަން ިނންމަވާފައި

އެކު އާ هللاޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޓީގައި އިންަނވަިއ،ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު އެ ކޮމި 

. އިުނަގންނަވާ ކަމަށް ނިންމަވާފައޮީތ މިގޮތަށް މި ބިލު ކުރިއަްށ ެގންދިއުމަށް ދެން ފެނިވަޑަ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް މި

ބިލު ކުރިއަްށ  ކޮމިީޓގެ ރިޯޕޓަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ފޮނަދޫ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އެއެހެންވީމާ، މި 

މަތިން  މަޖިލީހުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮެތްއގެންނަވާ ކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމަވައި، ގެންދިއުމަށް ދެން ފެނިވަޑަިއނުގަ

 އެއް. ޝުކުރިއްާޔ. އްސަލަމިކަން ނިންމަވައިދެްއވުމަށް ެއދި ހުށަހަޅާ މަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން، މިހާރު ކޮމިޓީ ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން ބަހުސްކުރުމުގެ 

ނޑު މި ޒަތްތެރި މެންބަުރ އަރުވަނީ ޮތއްޑޫ ދާިއރާގެ ޢިއް ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ހުޅުވާަލން. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

 ޢަލީ ވަޙީދު.

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަުޅަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ޝުުކރުއަދާކުރަން ބޭނުންވަނީ މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކާ ބެހޭ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 މަނިކުފާނު  . އެއީ އެބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށްތެރި މެންކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކުޅުދުއްުފށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

ކުރައްވާ. އަދި ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ޕްރެޝަރ، ޝަނުގެ މައްސަލަތަުކގައި ަޙއްޤުަބސް ވިދާޅުވެ ވިލް ސަރިވސް ކޮމިސި
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ރާތުން ސީދާ ކަމަށް ވާދަކުރަްއވާ މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދުގެ ފަހިމެނޭ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ރަނިންމޭޓު ސަރުކާރު ކޯލިޝަންަގއި

މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ސިޔާސީ ، .އެމާއި މުޙައްަމދު ނަޝީދާ ޖައްސައިޕީ.ޕީ، ޓާލައިމުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަގުަވއް 

ންގެ ރައީސް ކުރަްއވާފަިއވާ ެވސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަ ކުރިމަގަށް ހުރަސްއަޅަން ަމސައްކަތްކުރަމުން ދާއިރު

ނޑު ފާަހގަކޮށްދެކޮޅަށް ކުރަްއވާ މަ ނާތަހުޒީބު ޢަމަލާ ަމނިކުފާނަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން.  އެ ،ސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑަކީ އެ ނުޑ  ގެ ސިޔާސީ ހުރިހާ ފަލްސަފާތަކެއްމަނިކުފާނު އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ތާއީދުކުރާ މީހެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުގެ  ،ތާއީދުކުރަނީ ވަިކވަކި ކަމަށް ވާތީ. ދެން ެތރި މެންބަރުދާއިާރގެ ޢިްއޒަތް ރަނަގޅަށްދާ ކަންތައްތަކަށް. ެއއީ ައޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު  ،އަޅުަގނުޑ، މަނިކުފާނު ވަަރށް ބޮޑަށް އުފާކުރަން ޖަހާއިރަށް  1މަިޖލީހުގެ ރިޔާސަތުން އަުޅގަ

ވާތީ.  މިހާރު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރަްއވާފައި ،ދެންނެވި ދެންނެވުން ބަލައިގަނެ

ނުޑ ުއއްމީދުކުަރނީ މާދަމާ އެ ރިޕޯޓު މެންބަުރންދެން އަޅު  ކުރަްއވާެނ ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ނަށް ސަރކިއުލޭޓު ގަ

އަކީ.  އެއް އެމް.ޑީ.ޕީ މާދާރު ޕާޓީއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރާ، ވަރަށް ޒިންމަޖިލިސް ހުއްޓާލުމަކީ އެ

އެކު މިކަން ިތ  ފާނު ރިޔާސަތުގައި އިންނަަވއިގެން އަމާނާތްތެރިކަމާއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އުއްީމދުކުރަން މަނިކު

މަ މަނިކުފާނުގެ ކުރަްއވާ ކުރެްއވުން. އެހެންީވމާ، މި ފުރުޞަތުގައި މަނިކުފާނު ވެސް ރަނގަޅަށް ކަންތައްތައް ކުރެްއވީ

ދުވަސް ދުވަހު ރައީސް، . ގޯސްވާ ކުރަން އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގަމުން ފާހަގައުފުލަ، މުންނަން ހަމަ އުފެލަ

ކަންތައް  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ޯގސްކޮށް ެއްއޗެހި އެހެން ދެްނނެވެނީ. ދެން ެއކަންކަމާ އަެނއްހެން ހިތް ކަުޅކޮށް

 ސިވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ގުޅޭ  ވާންޖެހޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކުރަްއވާނެ ކަމެއް ނެތް. މަނިކުފާނުމެންގެ ހަން ބޯ

ޤައްރިރު ރިޕޯެޓއް ހުށަހެޅުމުން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ދެްނ ޢާއްމު ކޮމިޓީެގ މުނޑު ދެޭކ ގޮުތގައި ތުން އަުޅގަ ގޮ

ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓު ފަދައިން މި ރިޕޯޓު ވެސް ބާއްވާލަން. ެއއީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަާނ  ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا ޢަބްދު

ދެން ކުރަންޖެހޭނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ސިވިލް  ގޮތުން ޤާނޫނީ ގޮތުން އެްއވެސް ކަމެއް ައޅުަގނޑުެމން ގުޅޭ

ނޑުމެންގެ ރިޔާަސތުގެ މުގުރު ބަހައްޓާފައި ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅޭ ގޮތުން  ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ގުިޅެގން އަޅުގަ

ތެިރ މާދާރު ތަނަކަށެއް ނުވާނެ ިޢއްޒަތްރާ ގޮތަކަށްފަހު. އެހެންނޫނިއްޔާ މި މަޖިލީހަކީ ޒިންމަޖިލީހުން ދެން ޢަމަލުކު

ނަ އޮފީހެއް ނޫން. މި މަޖިލިސް ންއެްއގެ ކަނެްއަގއި އޮ ރައީސް. މި މަޖިލީހަކީ އެއްެވސް ހާލެއްގައި ސަރުކާުރގެ ުވޒާރާ

ުނވާނެ. ގޮތަްށ ޢަމަލުކުރައްަވއިގެން ިރޔާސަތުން ތި، ދެރަ ތަނެއްގެ ގޮުތގައި ަބއްލަަވއިހާ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބާރުތި

ނޑު ވަރަްށ ބޮ ގޮުތން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ  ޑަށް އެދެން ިސވިލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނާ ގުޅޭއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދެން  . އެހެންވީާމ، އެކަން ނުކުރަްއަވއި،ފުރަތަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެޭހ ކަމެއް ކުރަން

ނޑު ުސވާލުކުރަން ބޭނު ނޑު އިތުރަށްންކުރަްއވާ ކަމެްއގައި ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަަތކީ ކޮަބއިތޯ އަުޅގަ  . އަދި އަުޅގަ

ނޑު އަހަމުން މި ވަގުތު ހުީރ  ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ރިޔާސަތުގެ މޭޒާ ސުވާުލކުރަން ބޭނުންވޭ، ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަ

ނޑު އެދެްނ  ކިތައް ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލްތޯ. މީ ޤާނޫނީ ސުވާލު އިނގޭޯތ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ކަންކަން ލުއި ގޮތެްއގައި ޫދކޮށްނުލެއްވުން. މި ލުިއކޮްށ ދޫކޮށްލަންޏާ ތި ބޭފުޅުން  ސަތުން މިމަޖިލީހުގެ ރިޔާ

ނޑުމެން ނުދޭނެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ިތ ވަރަށް ލުިއކޮށް ދޫކޮށްލަްއވަނީ. އެހެން ެއކަ . ން ވިޔަަކ އަުޅގަ

ނޑު ެދކޭ  ނޑުމެން އެންމެނަށް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ  ނަގޅުާވނީ ޑިމޮކްރަސީ ދެމެހެއްޓި،ވެސް ރަގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑާލަްއާވ  ބާރުެވރިކަން އޮތީމަ. އެހެނެއްނޫން. މަޖިލީހުގައި ތި އޮތް އެލަވަްނސަތަކާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެއއްޗެހި ކަ

ނޑާލަންސިޔާސީޕާޓީތަކާ ވާހަކަދައްކާފަ މަނިކުފާނު ނޑަށް ޔަޤީން ތި ކަ ާޔ އްޖެއް ހުރިހާ ލީޑަރުން އެއްބަްސވެ . އަުޅގަ

ނޑާ ނަޑއިކަ ކިުޔްއވަނީ އެންމެން  މްރާން ލައްވާ އެްއޗެހިނޫޅެ. ދެން ޢި ވެސް ލާ ެއކަކުެލވޭނެ. ދެން ޙަޤީޤަތަަކށް ކަ

ލީަޑރުން އުޅުްއވާ ގޮތް. ދެްނ  މްރާނަށް ވެސް އެނގޭ މިތާ ތިބި ސަުރކާރަށް ތާއީދުކުރާ ކޯލިޝަްނގެބުނެގެން. ޢި

އަްށ  ފަހުން އަދި އެތާނަގއި ނެތް ގާކޮެޅއް ވެސް ތަަރއްޤީ ން. ެއއަރޕޯޓް އަތުލިމްރާނަކީ ވެސް މާަކ ގަަދ މީހެއް ނޫޢި

މަނިކުފާނަށް އިލްތިމާސްކުރަން،  މޮޅު މީހަކަށް ވެގެން އުޅެނީ. ދެން އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ލާފަ. މާބަހައްޓައި

 .ކުރުމަކީގެން ފަހުމީ މަގާމުން ވަކިދެމަނިކުފާނުގެ ވަޢުދެްއ ރިޔާސަތުަގއި އިނ .މަނިކުފާނު ވަޢުދު ފުއްދަންޖެހޭނެ

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދެކޭ ގޮތުަގއި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ަރއީސް އަޙްމަދު ނާޒިމު ވަޢުުދވެަވޑަިއގެންފައި ވަނީ ފަހުމީ 

ޔާމީނުގެ ފަހަުތގައި ހުންނެިވޔަސް ޙައްާޤއި هللا ބޭރުކުރަން. އެހެންވީމާ، މަިނކުފާނު އަޅުަގނޑު ދެކެނީ ިތއީ ޢަބްދު

ނޑުމެންނަށް  ކަތްކުރާ ާގބިލު މީހެއްގެ ގޮތުގަިއ،ޞްރަށް މަސައްނަ ެއޮގތުގައި ހިފަހައްޓައިިފއްޔާ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ހުންނަވާ މިއަދު ޔަޤީންވަީނ ޑީ.އާރު.ޕީެގ ލީޑަރު އަޙްމަދު ތަސްމީނު ޢަލީ އަކީ ބަެހއް ދެްއަވއިފި ނަމަ، އެ ބަުހގަިއ 

ހުމީ ޙަސަން މި މަޖިލީހުން ވަިކވާނެ އަނެްއާކވެސް. ެދން ހަޑި ގޮތަށް ދާ ެއއްެޗއް ބޭފުޅެއް. އެހެންކަމަށް ވަނީ ނަމަ ފަ

ނޫން ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ޮއނަރަބްލީ އެ ބޭފުޅާ އިސްތިޢުފާދެއްވާފައި މި ކަމަށް ސޮިލއުޝަނެއް ހޯދަންޖެހޭ. ދެން 

ނުން، ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ުގޭޅ ސުވާލުއުފެިދގެން މި އުޅެީނ، މި ރިޕޯޓާ ގުިޅގެން ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭ

ރިޕޯޓަކަށް ވާތީ. ސުވާުލއުފެދިގެން މި އުޅެނީ މީހާ އަކާ ނޫނޭ އިނގޭތޯ. ފަހުމީ އަކާ ނޫން. ސުވާލުއުފެދިގެން މި 

ނޑުމެން ސާފުކުރަން އެބަ ޖެ  ހޭ. އުޅެނީ ނިޒާމުގެ މައްސަލަ ެއއް. ނިޒާމުގެ މައްސަލަިއަގިއ ހުރި މައްސަލަ އަޅުގަ

ަޔޤީންކަމަކީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިަދށް ތި ގެންނަވާ އިޞްލާޙުތަަކކީ ޤާނޫނުއަސާީސއާ އެްއގޮްތ  މިއަުދ ކޮބައިތޯ ، އެހެންވީމާ

އިޞްލާޙުތަކެއްތޯ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނުޑ އެދެން މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ސާފުކުރަްއވަން ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެން ލަްއާވ 

ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ާޤނޫނުއަސާސީާއ ެއއްގޮްތ ެއއްަޗކަށްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. ެއއީ  ވޯޓަށް އައްަސވަން ިތ އުުޅްއވަނީ ދިވެހި

ނޑުމެން ތި ރިޔާސަތަްށ  މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހު ނުވަތަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ އައި ޙުކުމް އައުމާ ހަމައަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުްނ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ބޯލަނަބއި، ިތ ރިޔާސަތުން ވޯަޓށް އަްއސަާވ ެއއްެޗއްސަީކ  އަުޅގަ

ނޑުމެން ނުދެކެން. އެހެންވީމާ،  އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބެގެން ާޤނޫނާ ޚިލާފު ކަންކަން ކުރަން ވޯޓަށް އަހާއެހުމަކަށް އަުޅގަ

ނޑި  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އޮތީ ރިޔާސަތަށް. އަޅުަގނޑުމެްނނަކަށް ނެތް. އެހެންވީމާ، ރިޔާސަތަށް، ރިޔާސަުތގެ ގޮ

ނޑުމެންނަށް އޮތް ޙުކުެމއް ނޫން އެީއކީ. އެހެްނވީމާ، ތި ބޭފުޅުން އަމިއްލަ އަށް  އަށް އޮތް ޙުކުެމއް ެއއީ. ައޅުގަ
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ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ވެސް ޮފނުވަިއގެން ކޯުޓގައި ތި ކުރި ކަމެއް ކުެރއްވީ. އެހެންވީމާ، ތި އައްަސވާ ވޯޓަކީ ަޞއްަޙ 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ދަތިާވނެ ވޯޓުގައި ަބއިވެިރވާން. ވޯޓެްއކަން ކޮބައިތޯ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކަ މެއް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުން ިއންތިޚާބުކޮށްފައި ލާ ވޯޓަށް ތި ބޭފުޅުން ތި އައްސަވަީނ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެްއގޮްތ 

ގަ. އެހެްނވީމާ، މިީއީކ އެްއޗެހިތޯ ެއއީ ުސވާލެއް. ެއ ސުވާުލގެ ޖަވާބު ސާުފވާންޖެހޭނެ މި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުެގ މަރުޙަލާ

ނޑުގެ ގައި ނުބަލަންާޏ  ޔަޤީން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތި އިންަނވަނީ ހަމަ ޓުވިޓަރުގަ. ބައްލަވާ ައޅުަގނުޑގެ ަގއި. ައޅުގަ

އަޅުަގނޑު ބަލާނީ މި ދިމާލަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ ނުބަލަންޏާ ނުބަލާނަން. އެކަމަކު ތި 

ނުޑ ގޮތަށް ކަން ނޑު ގައި ބަލާތީ އަުޅގަ ތައް ކުރަްއަވއިެގން މަނިކުފާނަކަށް ވަކި ސަލާމަތެއް ނޯންނާނެ. އަޅުގަ

ބަލާނަން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ އަކީ ައޅުަގނޑުމެން މަޖާޒީ ބަހުރުވަ އޭަގއި ހިމަނައިގެްނ، 

ނޑުމެން މިކަހަލަ ބަސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދައްާކ ވާހަކަކަމުަގއި ިވޔަސް މި އީ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލަ ެއއް. އަުޅގަ

ބަހުރުވައިން ވާހަކަ މި ދައްަކނީ ރުޅި އިސްނުކުރަން ވެގެްނ. ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ ރައީސް ގަިއގައި ހިފައި ތަުޅވައިެލވޭ 

ނޑާލަނީ. ދެން މިތާގައި ވިހިތިރީސް  ވަރުގެ ނުބައި ކަންަތއްތައް ޮކށްގެން ތި ތިއްބަވަނީ. ދެން މި މަޖިލިސް ތި ފު

ވަނަ އަހަރު ކަންނޭނގެ އެ އުޅުްއވަނީ. އެ ބޭފުޅުންނަށް  25އަލިބެމެން، މިހާރު  ވެގެން މެންބަރުކަން ކޮށްފައި އަހަރު

މެންބަރުކަން ކޮށްފައި ތިބި މީހުންނަށް އޯކޭ ވާނެ މި މިތާ ވިހިތިރީސް އަހަރު  އޯކޭ ނޫންތޯ މިތާގެ ބާރު ދިަޔޔަސް.

ށް ހަމަ ގޮއްަޖހައިލާފައި ބާްއވާލިޔަްސ. ެއކަަމކު މިއީ ަރއްޔިތުްނގެ ބާރު. ިމއީ ރަްއޔިތުންެގ ވިލް. ިމއީ ތަން ހަމަ އެއްކޮ

އަށް ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންގެ ވިްލ. ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްަފއި އޮްތ ވިލް. މިއާ ެދކޮޅެްއ  2114އިްނ  2119

މަޖިލީހާ ކުރެވިފައި ހުރި ުސވާލުތަކަށް ަޖވާބު ބޭނުންވޭ. އެ ަޖވާބުތަްއ ނުހެދޭނެ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނީ ގޮތުން މިހާރު މި 

ނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ،  ނުލިބި، މަޖިލީހުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަަކކީ ދޯހަޅި މަސައްކަތްތަެކްއގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަ

 އަޅުަގނޑު ވަރަށް އަދަުބވެރިަކމާ އެއްކޮށް އެދެން...

 

 ުޙސައިން ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑު ވެސް ފުރަތަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގައި ހުށަހެޅިގެން  `. އާދެ! އަުޅގަ

މިއަދު ވެސް ބަހުސްކުެރވެމުން މި ދަނީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަންތައްތަެކއްގެ މަްއޗަށޭ. ވަރަށް މުހިއްމު ބިލުތަކެްއެގ 

ނޑުމެން އެބަ ބަަލއިލަންޖެހޭ  މައްޗަށޭ. މިހާރު އިތުރަށް އެހެންނަމަވެސް ެއހެން މެންބަރުންނެކޭ އެއްގޮަތށް އަުޅގަ

ނމަސަ ވޯުޓލާތަނުން އަނެއްާކ ސުޕްރީމް  ،ނިމި ޑުމެން ިމކުރާ މަސައްކަތަީކ ކޮށްއްކަތްތަެކއް ކުރުމުގެ ުކރިން އަުޅގަ

މައި ބާތިލުކުރާނެ ބިލެއްތޯ، ނޫނީ ވޯޓެއްތޯ. ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޯޓުން އަނެްއކާ ޤާނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާފުކަމަށް ނިން

އީ ރިޔާސަތުން އަންގަިއގެން، ރިޔާސަތުން، ދެންމެ ޢަލީ ވަޙީދު އެ ވިދާޅުވިހެން އެންމެ ބޮޑަށް މިކަން ބަލަންޖެހެނީ. އެ

ނޑުެމން މެންބަރުންގެ ހައިސިސަތުން ކުރިއަްށގެންދާ މަސައްކަތްރިޔާ އްޔަުތން ބައިވެިރވަމުން މި ދަނީ. ތަެކްއގައި އަުޅގަ
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ވަކި ހިސާބަކުން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އެތައް މެންބަރުންނެއް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާުފވީ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

ނޑުމެްނގެ ސުޕްރީމް ކޯުޓ  ނުޑމެން އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ، އަުޅގަ ޙުކުމްކޮށް، ޖަލަށްލީމާ މާ ރީިތ ކަމަކަށް ުނވާނެ. އަުޅގަ

މެންބަރުން، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  61އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ވެސް

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަްނކުރުމާއި  ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ބާރުދީ، ޤާނޫނުތައް ބަދަލުކުރުމާިއ ޤާނޫނުތައް ހެދުމާ، ފަ

ނޑިޔާރުން ވެސް ނުތިެބޭވ ފަދަ ކަމެއް  ނޑިދިމާ ފަ ޔާުރކަމުން ބޭލުމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް އެ ވެއްޖެްއާޔ ފަ

މެންބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމާ ކަންތައްތައް ސުޕްރީމް  61މަގާމުން ބޭލުމުގެ ބާރު އޮންނަ މަޖިލީހެއް. މި މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެން މިދޭތެރެއިން ކުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މި އޮތީ ސުްޕރީމް ކޯޓުން  ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްލަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު ިމ ވާހަކަަދއްކަމުންދާ ިސވިލް ސަރވިސް ނޑައަަޅއި ބާތިލުކޮްށފަ. އަުޅގަ ގެ ބިލަްށ ކޮމިޝަނު ކަމަށް ކަ

އިޞްލާޙެއް ގެަނއުމުގެ ކުރިްނ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ އިންސާފުވެރިކަާމ 

ބޭ، ރަްއކާތެރި ތަނެއްތޯ. ޭއގެ ފަހުން އެ މީހުންނަށް ލިބޭ އިނާޔަެތއްެގ ވާަހަކ އެްއކޮށް އެންމެންނަށް ޙައްުޤ ލި

ނޑައެިޅގެން މިތަނުން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްގެން އައިސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ސިވިލް  ،ދައްކަންވީ. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކަ

ނޑަައޅަސަރވިސް ހިންގަން މި ަވުގތު ހުންނެވި ބޭފުޅަކީ އެކަމަްށ ގާބިލު މީހެއް  އި ނިންމީމަ ވެްސ ނޫންކަމަށް ކަ

ދިމާވި ގޮތަކީ އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާ އެ ތަނުން ނުކުންނަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގައިިފއޭ ދެންމެ މިހާރު މި ކަން 

ނޑުމެން ރައީސް، އަޅުަގނޑަށް ޚަބަރުލިބުން. ނޑުމެން ފުރަތަމަ މަޖިލީހުން އަޅުގަ ނަށް ކިހިނެއްތޯ މިކަން ކުރާނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިމަތީަގިއ ދެން ކުރިއަށް ހުރި ހުރިހާ  ފެންނަނީ މަޖިލީހުން ޓީމެއް ޮގސް ސުޕްރީމް ކޯޓާ ބައްދަުލކޮށް، އަުޅގަ

ބިލުތަކަކާއި ހުރިހާ ޤަރާރުތަާކ ގެންޮގސް އެ ބޭފުޅުންނަްށ ދައްަކއި، އެ ބޭފުޅުންގެ ރަޢުޔު ހޯދައިގެން ނޫނިްއާޔ 

ނ އެތައް ުދވަހަކުން،  ޑު ހަމަ އެްއގޮަތކަށްވެްސ ޤަބޫލެއް ނޫން. ބޭކާރު މަސައްކަެތއްމަސައްކަތެއް ކުރާކަށެއް އަުޅގަ

ވޯޓުލައި ނިމުީނމާ އެކަމަށް ދެ މީހަކު ބައިވެރިނުވީީތއޭ ކިޔާަފއި ވޯުޓ  ނިންމާ ބިލު ނިންމައި،ހަކުން އެތައް މަ

ނޑަށް ފެނުނު ސިޔާސީ ޕާޓީބާތިލުކޮށްލަނީ މެންބަރުން  ވޯޓު ލީ. ެއއަްށ  61ގެ ތަުކގެ ބިލު، މުޅި މަޖިލީހު. އަުޅގަ

ޕާޓީ ކަންނޭނގެ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އެންމެ މުއްސަނދިން  2ޕާޓީ އެއް އެބަ ުއޅޭ. އެންމެ މުއްސަނދި  2ވޯޓުނުލީ 

ޕާޓީހެން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ. ކޮންމެވެްސ ގޮތަކުން ބާތިލުކޮށްލީ. ެދން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީެގ  2ތިއްބެވި 

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށް ކުޑައިުރކޮެޅއް ލަްނ ކުރިން މި އަީއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިްމތިޔާޒާ ބެހޭ ވެސް ބިލެއް. ައޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލު ނަޑއެޅިފައި އެބަ ބޭނުންވީ، އަުޅގަ ުކރަން ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެްނމެންނަކީ ވެސް ހަމަހަމަ ބައެއް ކަމަށް ކަ

ނޑުމެ ނިޑޔާރުންނަށް އަޅުގަ ން ެއބަ ދެން އެ ބޭފުޅުން މުސްކުޅިެވގެން އެ ބޭފުޅުން ގޮސް އޮތް. އެހެންނަމަވެސް ފަ

ނުދޭ. ދަންނަވަްނ މިއެއް . ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަަކށް އާއި ކާރުކޮާޅއި ަރއްކާތެރިކަމާ މަރުވެ، ނިމެންދެން މުސާރަ

ނަމަވެސް ޤާނޫނާއި ގަާވއިުދެގ އެްއގެ ަބއެކޭ. އެހެން މި އުޅޭ ވާހަކަ ައކީ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަކީ އެްއވަެރއްެގ، ެއއްހަމަ

ދަށުން ބައެއް މީހުން އެކި ދަރަޖަތަކަށް އާދޭ. ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ އަށް ސެިކއުރިޓީ ެވސް ދޭ. އެހެން މީހުންނަކަށް 
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ނޑުެމން އެ މިހާރު މި އޮތް  ބިލަށް ވިސްނާއިރު ިވސްނަންޖެހޭ، ނުދޭ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތައް އެބަ ހުރި. އަުޅގަ

 ކާރު. އަދި ާޚއްޞަކޮށް މިހާރު މި ހިނގާ އަނިޔާވެިރ ސަރުކާރު. މަނިކުފާނަށް ެވސް އެނިގަވއިގަންަނވާނެ މި ސަރު

. މިތާނަގއި ޯވޓެްއ ގެ ފަހުން ކަންތައް ކުރަްނވީ ގޮތާސަރުކާރު ބަދަލުވި ގޮާތއި ޭއެގ ފަހުން ކަންތައް ކުރި ގޮތާިއ އޭ

ބިރުދަްއކާ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާޅުަގއި އެަބ އެނގޭ މަޖިލީހުެގ  ލާ ދުވަހެްއގަިއ ެވއްޖެްއޔާ އޭެގ ކުރިން ގުަޅއި

މަކާ ނުލަިއ، ޝާހިދު މިތާނގައި ކަމެއްަގއި ވޯެޓއް އޮތް ުދވަހަކު ހަމަ އެްއވެސް ކަهللا ރައީސަކަށް އިންނެވި ޢަބްދު

އީ ފުލުހުންގެ ކޮންމެެވސް މަަރއިާލނެކަމުގެ އިްނޒާރު ވެސް ދީަފއި އޮތީ. ރަނގަޅަްށ ބެލިއިރު މި، ގުޅާފަިއ ބިރުދައްަކއި

ނޑުމެން މިތާނގައި ލާ ވޯަޓކީ އަޅުަގނުޑމެން އެުކ  މިނިވަންކަމާ ނަށްއިސް އޮފިސަރެްއގެ ަބއްޕަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ވޯޓުަލއި ލެވޭ ވޯޓަކަށް މެްނގެ ވިޔަފާރިތަްއ އަޅުަގނޑު ނިމުނީމާ ކޮންމެވެްސ ބަޔަުކ އަަރއި ވާންޖެހޭ. ައުޅގަ

ނޑުމެން  ،ހަލާކުކޮށްލައި އަދި ، ނެ. އަދި ވޯެޓއް ލާން އޮެވއްޖެްއޔާނުދާމިހެން ވެގެން ކަމަކު ،ބަންދުކޮށް ގޮސް ގެންއަުޅގަ

އްޔާ ހަމަ ޔަޤީން ރު ނެތްކަމުގެ ވޯެޓއް ލާން އޮެވއްޖެވަޒީރަކަށް އިުތބާ ،ޚާއްޞަކޮށް ެއއިްނ މީހަކަށްއަމުދުން 

ޓުާލން ގެންނާނީ. ޖަލަށް ގެންގޮސް އެއްބަްސކުރުވާނެ މިއަްށ ތަނަށް ވޯ ބަިއތިއްބާފައި މިއަޅުަގނޑުމެން ޖަލުަގއި 

 ދަްއކަނީ ސިިވލް  ދަްއކަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑު މި ޖެހޭނީ މިވެނި ގޮތަކަޭށ. މިކަހަލަ ވާހަކަ މިވޯޓުލާން

 ށްލަން ބޭނުންވޭ އެފުންގެ އިނާޔަތްަތކުގެ ވާހަަކ. އަޅުަގނޑު އަެނއްާކވެސް ފާހަގަކޮސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ މުވަްއޒަ

އެކު މަަސއްކަްތކުރެވޭެނ  ފުރަތަމަ ބޭނުންވަނީ އެތާ ަރއްކާތެިރކަމާއެ މީހުން ވުެރ ބޮޑަށް  ބޭފުޅުންނަށް އިނާޔަތަށް

ނޑުމެންެގ ސަރވިްސަގއި މިހާރު އަ އަންނަނީ. ސިވިލް އުލެއް ާގއިމުކުރުން. ޭއގެ ފަހުން އިނާޔަތެއްގެ ވާަހކަ މިމާޙަ ޅުގަ

ކަމެއް.  ދީފައި އޮތްއިޕްރީމް ކޯޓުން ފައްޓަަގއި އޮތީ ސުން ބިރުގަނޭ. އެތާނފުން މަސަްއކަތްކުރަޒައަންހެން މުވައް

 ގޮަތކަށް ކުރަމުން ދާންވީ.  ބޭނުން ،ކަމެއް އެތާނގެ ިއސްވެރިން ބޭނުން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުްނ: އިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބުހުޅުމީދޫ ދާ

 ޤާނޫނަށް މި  ގެސަރވިސް  ދިވެހި ިސވިލް  2117/5. ޤާނޫނު ނަންބަރު `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް

ވަނަ އަހަރު މިހާރު  2111ދުކުރަން. މިއީ ގޮތަށް ައޅުަގނުޑވެސް ތާއީ ވާހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު ިނންމާފައިހުށަ

ށް ކަމަ  ނުފެންނަ ގެ މެންބަރެއް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙު ކޮމިޓީން އެގޮތަށް ފާސްކުރަންޕީ.ޕީ.އެމު

ގަިއ މަސަްއކަތްކުަރއްާވ ސަރިވސް ދިނުމާއި ސިވިލްނޭ. ދުނިޔޭގަިއ މިހާރު ޕެންޝަންވެސް ިހމެ ނިންމި ސަބަބުތަކެއް

މާފައިވާ ނިންމުމެއް. ކުރެްއވުމަްށފަހު ނިންދިރާސާ، ކަންތައްތައް ެބއްެލވުމަށްފަހު މި ބޭފުޅުން ރިޓަޔަރކުރަްއވާ ުއސޫލާ،

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިވެހި  ދާންޖެހޭނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ ކަންތައްތައް ހިނގަމުން  މި ށް ާރއްޖޭަގއި ދުނިޔެއާ ެއއްގޮތަ

އިރެްއަގއި އޮންަނ ސަރުކާރުން ރަްއޔިތުންނަށް  ސަރވިސް ކޮިމޝަނަކީ އެ އެއް ނުކުެރޭވނެ. ސިވިލް ތަރައްޤީ އްޖެރާ

އެްއ. ެއ  ެލވިަފއިވާ މުައއްސަސާމައްޗަށް އެކުަލވައި ސަރވެންުޓންގެ ޓަކައި ިސވިލް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް 
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ެއ މުައއްސަާސގައި ، ހަރުދަާނކޮށް ަރނގަޅަށް ހިންަގއި،މުއައްސަާސގެ ވެރިން ވާންެޖހޭނީ އެ މުއަްއސަސާެގ 

ށްދިނުން. އުލެއް ގާއިމުކޮނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރަކމާ އެކީ މަސަްއކަތްކުެރއްވޭނެ މާޙަފުން މަސައްކަތްކުަރއްާވ މުަވއްޒަ

ނުދެވޭކަން. ފަރާތްތަކަށް ޤާއިމުކޮށް އެ މުއައްސަސާަތކުގެ ވެރިން އެ މާޙައުލު އަކީ މިއަދު އެ ނަމަވެސް ހިތާމައެހެން

ތްތަކަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ކުރުވާ ފަރާތްތަކުން ެއކަން ކުރުމަށް ކުރަްއވާ މަަސއްކައެފަރާތްތައް ިޒންމާދާރު ،އެކަން  އަދި

ޞްލަޙަތު ބޭުފޅުންގެ އަމިއްލަ މަ އެ ދުވެރިކޮށް ެއކަންކަަމށް ހުރަސްއަޅުްއަވއި،ރުޢީ ަމރުޙަލާ މެފޯރުވަިއގެން ޝަނުފޫޒު

 3އޮންނަނީ  ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި އަޅުަގނޑުމެްނ ވިސްނާލަން އެބަ ތަން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ކުރައްވާދިފާޢު

އަނެއް ބާރުގެ މައްޗަްށ އަތްފޯރުވަިއ، މުޅި ރާއްޖެ ރުން ބާރު ވަކިވެަފއިވާ ނިޒާެމއް. މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެއްބާ 

 ކުރަމުން ދާތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިސީ ހަލާކުޮކށްލުމަށް މަސައްކަތްޑިޮމކްރަ ޅަ ފުޑާލުމަށް، މުޅި ރާއްޖޭަގއި ިމ އޮތް

ނުޑމެން މި މުއައްސަާސގައި ިތްއބެވި ބޭ ކަންތައްތައް ުހޓުވަން އެބަ  ފެންނަނީ. މި ފުޅުން ަވކި ޕާީޓއަކަށް ޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެ ޕާޓީގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުބޭފުޅުން  ނިސްބަތްވާތީެވ، އެ ރެްއވުމަށް ކުރަްއވާ ަމސައްކަތަކީ އަުޅގަ

އް މި ރާއްޭޖގަިއ އެ  ވެްސ ޒިންމާ ބޭފުޅުންގެ  މަޖިލީހުގައި ިތއްބަވާ ހުރިހާ ކަމެއް ނޫން. ިމ ރައްޔިތުްނގެނެ ޤަބޫލުކުރާ

ރަކު އޮތް ަބޔަކަށް އޭ ކުިރއެުރވުްނ. އެ ެއ ސިސްޓަމު، ހަރުދަނާކޮށް  ެއ ސިސްޓަމު، ދިފާޢުކޮށް  މުމި އޮތް ސިސްޓަ

ބޭފުޅެްއގެ ޕާޓީ  ފެންނަނީ އޭގެ ބަދަލުގައި އެ ުނވާނެ. ައޅުަގނުޑމެންނަށް މިދުމަށް މަސަްއކަތްކޮށްގެންއެއް  ހޯ މަންފާ

ނޑައި ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ބޭފުޅެްއގެ ގާްތގުޅުމެްއ އޮތް ބޭފުޅަކަށް ަވކި އާއި އެ ތަން. އަިދ  ލާޓަކައި މުޅި ިސސްޓަމު ފު

ތަން. އޭގެ ސަބަބުން މި  ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެކަން ކުރަމުން ދާ އެ ،އޭގެ ބޭނުން ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ ބޭނުންކޮށް

 ،ނުކުރާ އިޙްތިރާމު ،ފައިވާއަދި ރަްއޔިތުންެގ އިތުބާުރގެްއލި ،މުއައްަސސާެގ ައުގވެއްޓި  3އޮްތ  ދައުލަުތގަިއ މިއޮތް 

ނޑުމެންނަށް ފެނިެގން ދިޔައީ ސުބާރުަތއް ވެގެްނ ދާތަން. އަޅު  އިތުބާރު ެގއްލިފައިަފއިާވ ބާރުަތކަކަށް މި ޕްރީމް ކޯާޓއި ގަ

މުޅި ސަރުކާރު  ،ނަށް ފެނިގެްނ ދިޔައީ ސަރުކާުރގެ މަްއޗަށް އަތްގަދަކޮށް ކުރިްނ އަޅުަގނޑުމެން، ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީން

ގޮތަށް  މީހުން ބޭނުންވާއެ  ަދއި،ފާޑުފާޑަށް ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަ ވައް ރީން ބޭނުންވާ ގޮތަކަްށ ބައްޓަންކުރުމާ،ޝަޖުޑި

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި މުޅި ސަރުކާރު ޯކޓުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ،ޙުކުމްކޮށް ދަނީ ދައުލަތުގެ ެއްއ  ތަން. މިހާރު އަޅުގަ

ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު ކޯޓުތަކުގެ ދަށަށް ގެންޮގސް ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން ، ކަމަށްވާ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީސް ބާރު

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ދަށަށް ވެސް ނަގައި، އެ ބާރު ސު ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރުުމެގ ބާރު ،ގޮތަށް ބޭނުންވާ

ނޑުމެން ބަލަން  ޓަަކއި ކުރާ ޑާލުމަށްނއޮްތ ޑިމޮކްރަީސ ފު ތަން. މިީއ މި ޤައުުމގަިއ މި ގެންދާ މަަސއްކަތް. އަުޅގަ

ޕްރީމް ކޯޓުން މުޅި ޤައުމު ވަނީ. ސު ޖެހޭ ދުނިޔޭގައި މިކަަހލަ ކަންތައްތައް ވަމުންދާ ޤައުމުތައް ކިހިނެއްތޯ އެބަ

 ދާތަން  އަނދަވަޅަކަށް ެވއްޓިގެން ،ދަނީ. މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެިރކަމެއް. ުމޅި ޤައުމު ހަލާކުވެ  ހިންގަމުން މި

ޤައުުމގެ އިޖްތިމާޢީ  ،ނީ. މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭެގ އަދި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ހަލާކުވެމި ފެންނަ ޑުމެންނަށް އަޅުަގނ

ނޑުމެންނަށް އެކަން އެަބ  ،ހަލާކުވެ  މުޅި ޤައުމުގައި އޮތް ސިސްޓަމު، ފޭރާން ހަލާކުވެ ނެތިގެން ހިގައިދާނެ. އަުޅގަ
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ނުޑމެންނަށް މި ނީ ކޮންސްޓަރަކްޝަން އިްނޑަސްޓްީރގެ އެްއވެސް ފަރާތަކަްށ ހިލަވެިލ ފެންނަ ފެނިގެންދޭ. މިއަދު އަުޅގަ

އަށް.  ރުފިޔާ 91، ރުފިޔާ އަށް 81އެއް މިހާރު ލިބެނީ  ހިލަވެލި ބަސްތާ އަށް ހުރި ުރފިޔާ 41ތަން.  ނުލިބިގެން އުޅޭ

ނޑުމެން ކަންބޮުޑާވ ސަބަބަކީ. އަދި ގަންނަން ނޑިަވޅަކަށް ާރއްޖޭެގ ެވސް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، މިފަ މިއީ އަުޅގަ ދަ ދަ

ނޑުމެން ިތމާޢީ ކަންތައްތައް ވެްއޓިގެންއިޤްތިޞާދާއި ރާއްޭޖގެ އިޖް  ނުކުމެ މި މި މަޖިލީހުން އެބަ ޖެހޭ ާދއިރު އަުޅގަ

ެރިވގެންދާނީ. ކަންތަްއތައް ހައްލުކު ކޮްށގެން މިވެްސ މަސައްކަތް ކަންތައްތައް ަހއްލުކުރަން. ުހރިހައި ޕާޓީއަކުން 

ނޑުމެންގެ މުޅި ޤައުމު ނެރުގެން ހިގައިދާނެ. އިޤްތިޞާދަށް މި އްޔާއެހެންނޫނި ދިމާވާ މައްސަލަތަުކގެ ސަބަބުން  އަުޅގަ

ެވގެންދާނެ. އާރު.ީސ.އެން.ީސ އިންޑަސްޓްީރގަިއ ތިބި ހުރިހާ ވިޔަފާިރވެރިން ބަނގުޫރޓު ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

 ހަވާލުކޮށްފަިއވާ  މީހުންނަށް ޕްރޮޖެކްޓު އެ ،ޭގގެ އޯނަރުންތައްއަށް ގަނެވިދާނެ ކުންފުނިތައް. އެހެންނަމަވެސް އެ 

މީހުންގެ މޯގޭޖުތައް  ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ. އެ ގެ އުނދަގޫ ދަތިތަކާއިމާރާތްކުރާ ފަރާރްތަކާއި ުކރުވާ ފަރާތްތަކަށް އޭ 

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޭއގެ ތްކުތަކުން ނުައގުަގއި ިވްއކަމުންދާނެ. އެހެންވީމާ، އިާމރާތަކުން ނަގަމުންދާނެ. ބޭންބޭންކު

ެވސް އޭގެ ގެއްލުންތައް  ލިބިެގންދާނެ. އޭގެ ސަބަބުން މުޅި  ކުރުވާ ފަރާތްތަކަށްން ލިބިގެންދާނެ. އަދި އިމާރާތްގެއްލު

ނޑުެމންނަށް ފެންންމުން މިނފު ،ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ހަލާުކވެ ދަނީ އޭެގ ކުަލވަރު. އެކަންކަން  ިޑގެންދާނީ. އަުޅގަ

ނފެންނަމުން ނޑުެމންނަކަށް ނުކުރެވޭނެ. އަދި  ޑުމެން ނުކުމެ މިކަންކަން ހައްލުނުކުރަންޏާދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ އަޅުގަ

ނުމަށް ދިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިސަރވެންޓުންނަށް ހި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދޭން ތިބި ސިވިލް

ނޑުމެންނަށް މިއަޅު  ންނޫނިއްޔާއަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކުަރންޖެހޭނެ. އެހެ ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ޤައުމު ަސލާމަތް ގަ

ގުޅުްނ  އޮންނަ  ނަވާލަން. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސާެވސް ދަން މިކަން ކުރުމަށް ައޅުަގނޑު ިމއަދު ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސަށް

 ެވސް ގޮވާލަން.  ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށް

 

 ށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަ 12

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނުޑ މިހާރު މި އާދެ! މިހާރު ވޯުޓގެ ވަގުުތ މިޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު.  ދަނީ އެޖެންޑާ  ޖެހުނީ. އަުޅގަ

. ޢިއްޒަތްތެރި ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ރުޖޫޢަވާނަންބުރި ކޮމިޓީ ވަގުތު ނއަށް. އެ އައިަޓމަށްފަހު އަލުން އެ 12ނަންބަރު 

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  އްަސވާ!ޖަ  މެންބަރުން އިށީނދެވަޑަިއެގން ކާޑުކޮޅު

 ަވޑަިއގަންނަވާ!އްޒަތްތެރި މެންބަރުން  އިށީނދެޢި )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ކޮށްލަްއވާ!ދެވަަޑިއގެން ކާުޑކޮޅުަތްއ ޗެކު ނއިށީ

ދަނީ އެޖެްނާޑ  ދެަވޑަިއގެން ާކޑުކޮޅުަތއް ޖެއްެސވުމަށް ދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑ މިރުން އިށީނ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބައާދެ

 މަޖީލީހުން ފާސްކުރައްަވއި، 12.1ށް. ށް. ވޯޓަްށ އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމައަ 12ނަންބަރު 
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މްހޫރިއްާޔގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު، ސުލްޖޫކުރެްއވުމަށް ރައީނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ތަޞްދީޤުވަ 91ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ހުށަހެޅިފައިާވ  ަމއްސަލަ އަށް  ވާފޮނުވައިވިސްނުަމށް މަޖިލީހަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަާކއި ޕެޯރލްގެ ބިލު އަލުން 

ާވ ގޮުތގެ މަތިން ަރއްޔިތުންެގ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގައި  91ނުައސާސީެގ ވޯޓަށް އެްއސެވުން. ޤާނޫ ހުށަހެޅުންތަކަށް

ޕެރޯލްގެ ބިލު އަލުން ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  ލީހަށް ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކާއިމަޖި

ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ނިހާނު ޙުސައިން މަނިުކ އަްށ ފޮނުއްވުމަށް ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަ ކޮމިޓީ

މެދު  ކުރައްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުމާލިބު ތާއީދުތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަތްޢިއްޒަ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ، ހުށަހަޅުއްވައި 

( ޢިއްޒަތްތެިރ ވުން އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހުޓުދެއްވޯ ނަށް ފެނިވަޑައިގެންެނވި ގޮތަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ.  ގަންަނވާ!! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަަޑއިދެވަޑަިއގަްނނަވާމެންބަރުން އިށީނ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިން މަނިކުރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސަވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްތަލިބުފަރެސްމާ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 47 ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 29 ވޯޓު ދެްއވީ:

 17      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 12     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އެހެންކަމުން މި 46. ުޖމްލަ 24. ފާްސވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު 46ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަުރންގެ އަދަދު 

ނުޑ  ކަމުަގއި އަށް ފޮނުވުނީ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމާތުގެ ކޮމިޓީ ވެއްޖެ. އެެހންކަމުން މިހުށަހެޅުން ފާސް އަުޅގަ

ނޑު މި ނަޑއަޅަން. އަުޅގަ  ބެހޭ މައްސަލަ ށް. ވޯޓަށް އެހުމުގެ ވަގުުތގައި ނިޒާމާއަ 12.2އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ދަނީ ކަ

ވާ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގަންނަ ވަަޑއިއަށް ފުރުޞަތެއް ނޭރުޭވނެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެ

 ތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ!ރުމަންނަވާ! މަޖިލީހުގެ ަގވާއިަދށް ހުވަަޑިއގަވާ! ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑިއގަންނައިށީނދެ
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ނޑު މި އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   12.2ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  އަުޅގަ

ޓަކައި ޕަބްލިކު  ގެ ދަށުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްވަނަ މާްއދާގެ )ހ( 126ާވއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ގަރައްޔިތުްނގެ ށް. އަ

އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް  ވާަފއިވާ މައްސަލައްމުޤައްރިރު ފޮނު އެންޓަޕްރައިްސގެ ބިލު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ

 ހިތްތަވާ!މެންބަރު މަޖީލީހުގެ ގަާވއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްދެުކނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި އެއްެސވުމަށް. މާފަންނު 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު  މާފަންނު ދެކުނު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ރިކޮށްހިތްތަވާ! އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! މަޖިީލހުގެ ަގާވއިދަށް ހުރުމަތްތެ

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ! )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު ަޖވާބުއަުރވަން މި އުޅެނީ.  އަުޅގަ

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދެކުނު އިށީނެދވަަޑިއގަންނަވާ! މާފަންނުއޮޅުންފިލުަވއިދޭނަން. އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! 

ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ! މާފަންނު

ވާއިދަްށ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަ ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަން. މާފަންނު 

ނުޑ  ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށް އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ނަސޭހަތްތެރިވަން. އަުޅަގނޑު ޖެހޭނީ ދެން ނަން އިއްވަން. އަުޅގަ

ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މިހާރު މި ނަން އިއްވަނީ މާފަންނު

 ެއ ހުށަހެޅުމަކަށް ތާއީދެއް ނުލިބެއޭ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ނުކުްނނަވާ! މަޖިލިސް ދޫކުރައްަވއި

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މާފަންނު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީސް ދޫކުރައްަވއި ނިކުންނަވާ!މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

ޢިއްޒަތްތެިރ  ން ދޫކުރަްއވައި ނިކުންަނވާ! )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ތަޅު

ނޑު  މެންބަރުން އިށީނދެވަޑަިއގަްނނަވާ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަަޑއިގެން ކާޑުޮކޅު ޖައްސަވާ! އާދެ! އަުޅގަ

ކޮުޅ ޖައްަސވާ! އާދެ! އަށް. ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން އިށީނދެވަަޑއިގެން ކާޑު 12.2މިދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ިއށީނދެވަޑަިއގެން ާކޑުކޮޅު ޖައްސަވާ! )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑު މި އަށް. ެއީއ  12.2ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! އަދި ކާޑުކޮުޅ ޖައްަސވާ. އާދެ! ައޅުގަ

ށް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ޕަބްިލކު ވަނަ މާއްާދެގ )ހ(ގެ ދަށުން މަޖިލީހަ 126ަގާވއިދުގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

ސް ކޮމިޝަްނގެ ބިލު ދިރާސާކުރާ ކޮމިީޓެގ މުޤައްރިރު ފޮނުވާފަިއވާ މައްސަލަިއގަިއ ހުށަހެޅިފައިާވ އެންޓަރޕްރައިޒަ 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ. ރައްޔިތުްނެގ  ދުވަހު ހުށަހެޅިފައިާވ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެއްެސުވން. އެ އަޅުގަ

ސް ކޮމިޝަްނެގ ބިލު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ދަށުން ޕަބްލިކު ެއންޓަރޕްރައިޒަ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ 126މަޖިލީހުގެ 

މުޤައްރިރު ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ. ޕަބްލިކު އެންޓަރޕްރައިަޒސް 

ންގެ ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އަްށ ފޮނުވުމަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޝަ

ތާއީދުކުރައްވާަފއިާވ  އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފުމޫސާ މޫސާ މަނިކު ހުށަހަޅުއްަވއި ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢި

 ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ހުށަހެޅުމާމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ހުޅުހެންވޭރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު  ވަިއކަރަދޫ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 53 އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ

 42 ވޯޓު ދެްއވީ:

 11      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ވަިކގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އެހެންކަމުން، މ43ި. ޖުްމލަ 22. ފާސްވުމަްށ ބޭނުންވާ އަދަދު 43ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ނޑައަޅަްނ. މި ، މައްސަލަ ފާސްެވއްޖެ. އެހެންވީމާ މަްއސަލަ އިޤްތިާޞދީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮުނވުނީކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ކަ

 މި ނިމުނީ.  12އާދެ! މިހާރު އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތްތައް 13

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަީނ  ތްތަުކގެ ެތރެއިން ައޅުަގނޑު މިއިތުުރ އެހެން މަސަްއކަތްތައް. އިުތރު އެހެން މަސަްއކަ، 13އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް  ދިވެހި ިސިވލް، 5/2118އަށް. ޤާނޫނު ނަންބަުރ  11.2ކޮމިޓީތަކުގެ ރިޕޯޓަށް. 

ސް މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ޢާޔަތްކުރުމުގެ ހުށަހެޅުމުގެ ބަހުމަޖިލީހުން ރި ،ގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ޮކމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމިއިޞްލާޙު

ައރުވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު  ެބހޭ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި ދެ! ނިޒާމާގެންދިއުމަށް. އާ

 މަށް. ޢަބްދުއްރަޙީهللا ރި މެންބަރު ޢަބްދުދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

ފަހުންޯތ  ގ1:31ެމަޖިލީހަށް އަންނަންޖެހޭނީ  ޢަލީ ސަލީމު ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރި ރަީއސް.ޢިއްޒަތްތެ

 ިނޒާމީ މައްސަލަ މި ނެގީ.  އަޅުަގނޑު ުސވާލުކޮށްލަން

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކުރިއަށް ގެންދާނަން މައްސަލަ އެއް ޫނން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑަިއގަން ބެހޭ ނިޒާމާ ނަވާ. އާދެ! ައުޅގަ

، ގެނައުުމގެ ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމިސަރިވސް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ދިވެހި ސިވިލް، 5/2118ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރެގ މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ ބަހު ސް. އަުޅގަ

 ރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަށް. ޢިއްޒަތްތެ

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

 އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ވިްސނާލަން އެބަ ޖެހޭ، ސިވިލް ، ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

 ޙުތަކަށް...ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާ ސަރވިސް ޤާނޫނަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު. ނޮޅިވަރަމު، އެއް ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޅިވަރަމުނޮ

އަދުގެ ޖަލްސާގައި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މި

ނޑު  އިބްރާހީމް ރަޝީދު އެ ފާޅުކުރެްއވި ހިތްހަމަނުޖެހުމަކީ އަސްލު މާނަހުރި ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަްށ ، ތެރި ރައީސް. ޢިއްަޒތްއެއް ވަގުތު ދިމާވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަ ޤަބޫލުކުރަނީ. އެއީ ރާއްޖޭގެ މި އަުޅގަ

އެއީ ވަރަށް މާނަހުރި ، ޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންީވމާއުލެއް ޮއންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަވާހަކަދެްއކޭނެ މާޙަ
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ލުތަކުގަިއ ގޮުތގަިއ މިއަދު ރާއްޖޭގެ ޖަ ކަންބޮޑުވުެމއް އެ މަނިކުފާނު އެ ފާޅުކުރެްއވީ. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ

 ހުންނަށް...ތިބި މީ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމަކަްށ  ބެހޭ މައްސަލަ އެއް އޮިތއްޔާ އެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއީ ާވހަކަފުޅުދެއްެކވުމުގެ ވަގުެތއް ނޫން. ނިޒާމާ

ާރގެ އަރުވަީނ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއި އެްއޗެއް ވިދާޅުވާނީ. ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު މި

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަށް.

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކީ ިވސް ޤާޫނނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާުޙ ކޮމިޓީން ެއ އިޞްލާޙަ ސަރ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސިވިލް 

ނޑު  ނޫން އް ބަލައިގަެނވޭނެ އިޞްލާޙެ ވެސް ތާއީދުކުރާ ކަމެއް.  ކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަ

ައކީ މިއަުދ  ސަރވިސް  އެްއގެ ވާހަކަ. ިސިވލް ަސރވިސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދުވެްސ މި ައޑުިއވެނީ ިސވިލް

 ކަމުެގ ާވހަކަ މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންތަނުަގއި ހުިރ މައްސަލަތަުކގެ ގިނަ ވަރަށް ބަިއވަރު ަމއްސަލަތަްއ ހުރި ތަނެއް. އެ 

ނޑުެގ ދާއިާރގެ އެަތއް ަބއިވަރު ަރއްޔިތުންެނއް މިއަދު ވެސް ަޝކުާވކުރަމުންދަނީ އެ  ދައްކަިއ ކޮޅުންލާކަށް ނެތް. ައޅުގަ

 ށްައކީ ވަރަ ެއ އޮންނަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުްނތައް ލިބެމުންނުދާކަމުގެ ަޝުކވާ. މި ަޝކުވާ  ،ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ

 އާ ޭދތެރޭގައި ކުރަމުންދާ ޝަުކާވ އެއް. އެހެންވީމާ، ިސވިލްސަރވިސް ެވސް ސިވިލް ގިނަ ފަރާތްތަކުން މިއަދު

ސަރވިްސގެ  ސަރވިްސގެ ޤާނޫނު ސިވިލް ގެނައުމުގެ ކުރިން އެބަ ޖެހޭ ސިވިލްސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް އިްޞލާޙު

ރުމާއި ެއ ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން އެންމެ ެވގެން ރަްއިޔތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ކުރިއެތެރޭގައި ތަންފީޛު 

ސަރވިސް ހަދައި  ގޮތުަގިއ ސިވިލް ފުރިހަމައަށް ލިބޭ ތަނެއް ގޮތުގައި އެކަން އޮންނަން. އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ

ނީ އެ ބޭފުޅުން ދޭން މިއަދު މި ފެންނަ ކެއް ވާންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސްއެކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުްނނަށް ފައިދާތަ

ބޭފުޅުންގެ މަޤާމުެގ  ދޭން ބޭނުންނުވާ ބޭފުޅުންނަށް އެ ،ބޭނުންވާ ބޭފުޅުންނަށް މަޤާމުގެ ކުިރއެރުން ދިނުމަށްފަހު

، ކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ ސަރވިސް އަށް  ނުދީ ހިފަހައްޓަމުންދާ މަންޒަރު. މިއީކީ ިސވިލްކުރިއެރުން

އެ ބޭފުޅަކަށް ަޙއްޤުވާ މަޤާމު އެ ބޭފުޅަކަްށ  ،ލަންްސގައި ތިބި ބޭފުޅުންނަށް ގޮވާސަރވި ލްަވގުތު ިސވި އަޅުަގނޑު މި

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ސިވިލް ވެްސ  ގޮުތަގިއ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ސަރވިސް ތެރެއިްނ ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަ

ށުން މިައދު ހިރިމަރަދޫ ރައްޔިތުން މަސައްކަތްކުރަނީ އެ ބޭފުޅަަކށް ޙައްޤުވާ މިްނވަރު ހޯދަން. އެ ބީދަިއގެ ދަ

ގައި ބަނދަރެްއގެ މަސައްކަތް ނުފެށި އޮތް ަރށަކީ ހިރިމަރަދޫ އަށް ވާތީ، ން އެ ގެންދަނީ. ހަމައެކަނި ހދ.މުޒާހަރާކުރަމު
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ނޑު ިމ ބުނަނީ މި ސަރުކާރުެގ ތުން މިއަދު އެ ތިބީ މުޒާހަރާގަހިރިމަރަދޫ ރައްޔި . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރާގެ ރަްއޔިތުންގެ އަުޑއަހާނެ ހިރިމަރަދޫ ރައްޔިތުންގެ މުޒާހަ  މެއް ނެތޭ. އެަތއް ހަފްތާތަކެއް ވެގެންާދއިރުއިޚްލާޞްތެރިކަ

ނުޑ އެްއވެސް ކަންފަތެއް ނެތް ިމ ސަރުކާރަކު. ެއްއވެސް އަެޑއް އަހާނެ މީހަުކ މި ސަުރކާރުގަ  އި ނެތް. އަުޅގަ

ތި ބޭފުޅުން ހަރަކާތްތެރިވާށޭ. އެ ބޭފުޅުންގެ އަޑު ތި ބޭފުޅުން  ިއގެންސަރުކާރަށް ޮގވާލަން އެ ބޭފުުޅންގެ އިހުސާސްތަކަ 

ދާއިރުގަިއ އެ ައޑުއެހުމުެގ ޤާބިލުކަްނ  އެބަ ޖެހޭ އަހަން. ެއއީ ދިވެިހ ރައްޔިތުން. ިދވެހި ރައްޔިުތން ހަޅުތާލުކުރަމުން

ނޑުމެްނ ވާ ންނަނެތިްއޔާ ައވަހަށް އިސްތިޢުފާދޭށޭ ބާޣީ ަވޙީދަށް އަޅުަގނޑު މި ދަ އިމި ސަރުކާރުގަ  ލަނީ. މިއަދު އަުޅގަ

. ނެތްލައިދޫގެ ބަނދަރުގެ ސައްަކތް ފަށާފައި އެ އޮތީ ހުއްަޓިއލާފަހަނދާންކުރަން އެބަ ޖެހޭ، ކުރިނބީގެ ބަނދަރުގެ މަ

 އޮީތ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިއެ ތުރި މަގުަގއި ގާ ނޭ . ކުޅުދުއްފުށީ އަީމނީއޮީތ ހުއްޓައިލާފަ މަސައްކަތް ފަށާފަިއ އެ 

ނަމަ  . ސަރުކާރުން ރަްއޔިތުންގެ ވޯޓު ނުވަތަ ރަްއިޔތުންގެ ތާއީދު ބޭނުންވާނަވަނީ މި ސަރުކާރު ފެއިލްެވއްޖޭދަން

ނޑުމެން ފައްޓާފައި އެހެރަރައްޔިތު މަަސއްކަތް ކުިރއަށް ގެންދަން އެބަ ޖެހޭ. މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު  ންނަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ަޔަކސް ބާޣީ ވަޙީދަކަްށ ކުެރވޭެނ އިތުރު ކަމެއް ނޯންނާނެ. ން ކުރުނބާ ބުދެގެހެދިގެން އުތީމު އުނދޯލީގަިއ އިނ

ކަންތައްަތއް  ރައްޔިތުން ފައިސާ ޚަރަުދކުުރމަށް ޓަކައި ަރއްޔިތުންެގ ފަިއސާ އެހެރީ. އެ ަފއިސާ ޚަަރދުކޮށްގެން އެ

ނަދރުހަދަން ގޮސް ސޮިއކޮށްފައި މިއަދު އެބަ ޖެހޭ ކުރަން. އެކަން ނުކޮށް އަނެްއކާެވްސ އިތުރަށް ރަށްރަށުގެ ބަ

ޣީ ވަޙީދަކަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ާބޣީކަން ނޫން އިތުރު ކަމެްއ ގަިއ ުކރުނބާ ބޯންއިނުމަކުން ބާރަށްރަށުގެ އުނދޯލިތަކު 

ރަށުގެ ނަރުދަމާތޯ މިއަދު  އޮތީ. ކިަތއް  މިއަކުން ފެނިގެނެއް ނުދޭ. ިކތައް ރަށުގެ ބަނދަރުތޯ މިއަުދ ހުއްޓިފައި އެ

ވެސް ދެކުނުގެ ބައެްއ އަތޮޅުތަކުގެ މަދަރުސާތަްއ  އޮތީ. އެކަުމގެ ޝަކުވާ ަރއްޔިތުން ކުރާނެ. މިއަދު ލާފައި އެހުއްޓައި

ވެސް  އަީކ ކިަޔވައިދޭ ީޓޗަރުން ބަންދުކޮށްގެން އެ ތިބީ އެަތންތާނގައި ީޓޗަރުން ނެތުމުެގ ސަބަބުން. މަދަރުސާ

ޔާ މަދަރުސާ ބަންދުކޮށްގެން ތިބޭނީ. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން އެަބ ހަމަވީމާ ކިޔާ ނަމެއް. އެހެންީވމާ، މީހުން ނެތިއް

ސަރވިސްގެ ކަންތައް ރަނގަުޅކުރުމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި ޙައްޤުތައް  ޖެހޭ މިއަދު ސިވިލް

މުގެ ކުރިއެރުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރިހަމަވެގެންދާން. އެހެންނޫނިއްޔާ އެ ބޭފުޅުންވެސް އިހުިތޖާޖަށް ނިކުންނާނެ. މަޤާ

ނުޑމެންނަށް އެބަ ފެނޭ އެއްފަހަރާ  .ޙައްޤުވޭ  5ޕްރޮމޯޝަން ނުވަތަ  4އެ މަޤާމުގެ ކުިރއެުރންތައް ދޭންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނޫން މި ޤައުމުގައި  ޕްރޮމޯޝަން ދީގެން ސަރުކާރުން އެކި ބޭފުޅުންގެ މަޤާމުތައް ކުރިއަރަމުންގެންދާ މަންޒަރު. އެއީކީ

. މަޤާމުގެ ނޫން އެއީކީ ގެނައި ޑިމޮކްރަީސގައި އަސްލާއި އުސޫލުތަެކއްގެ ަމތީގައި ހިނގާ ކަންަތއްތަެކއް  މި

. ދައުލަުތގެ މުސާރަތަކާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ގޮތެއްގަ ކުރިއެރުންެވސް ލިބެންޖެހޭނެ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ 

މީހުންނަށް ތިންގުނަ އިތުރަށް މުސާރަ ލިބޭއިުރގަިއ ތްކުާރ މަސައްކަތުަސއްކަރޭވިފައި އޮތް ގޮތުން ބަެއއް ަތންތަނުގައި މަ

ނޑުމެން ފާހަަގކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ކޮންމެ މީހަކަށް ސިވިލް ވެސް  ސަރވިސް އަށް އެ ުމސާރަ ނުލިބޭކަން މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުފުރާ އެ މާ، އެމް.ޑީ.ޕީްނ ެއއް ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީ މުއްތިކުެރވޭވަުރގެ މުސާރަ މީހެއްގެ ބަ
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ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ގޮވާ ނަޑއަޅަން އެބަ ޖެހެއޭ. އޭރުން އަުޅގަ ލަމުން ިމ ގެންދިޔަީއ މިނިމަމް ވޭޖެްއ ކަ

ީކ ސަރވިސް ކޮމިޝަނަ އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުން ޮގވަިއގެން މަސައްކަތްކުރުުމގެ ޤާބިލުކަން ލިބިގެންދާނީ. ސިވިލް

ވެްސ އިތުރަށް މުރާޖަޢާކުރަންޖެހިފައި އޮްތ ތަނެއް. ަރއްޔިތުން  ނެއް. އެތަުނގެ ޤާނޫނުއިތުރު މައްސަލަަތއް ހުރި ތަ 

މާޔަތްނުުކރެވޭ ތަނެއް. އެހެންވީާމ، ދާއިރު ަރއްޔިުތންގެ ޙައްޤުތައް ހިސަރިވސްަގއި މަަސއްކަތްކުރަމުން ސިވިލް

ބަ ުހއްޓޭ. މައްސަލަތައް ފެންމަތިެވގެްނ ސަރވިސް ތެޭރގަިއ ބަިއވަރު މައްސަަލ އެ އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީ ިސވިލް

 ،މި އަންނަނީ އެތަނުެގ ވެިރންނާ ހިސާބުން. އެހެންވީމާ، އެ ވެރިން ައޅުަގނޑުމެްނ މި މަޖިލީހުން ބޭރުކުރީމާ

އަނެއްާކވެސް ބުނަމުން އެ ގެންދަނީ އޭނަގެ މަްއސަލަ އެއް ނެތޭ. ހަމަ އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާށޭ. އެީއކީ 

ބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އިންސާފު ަރްއޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ. ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް އެ އަޅުަގނޑުމެން ޤަ

. ެއ ރައްިޔތުން އެ ތިބީ މުޒާހަރާގަ ވެސް ހިރިމަރަދޫގެ  ރައްޔިތަކަށް ަޙއްުޤވާ މިންވަުރ ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މިއަދު

ނޑުމެން  . ސަރުކާރުން ހިރިމަރަދޫ އޮތީ ބަނދަރު ހިމަނާފަ އެމީހުންނަށް ޙައްޤު މިއަދު ބަނދަރެއް. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ބަނދަރެއް ހޯދައިދޭން އެބަ ޖެހޭ. އެކަން ނުކުެރވެންޏާ ދެން މި ސަރުކާރު އިސްތިޢުފާދީފަިއ 

 މަ ނިމުނީ. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ފުރުޞަތަށް.އަނެްއކާެވސް ފިލައިގެްނ ދިޔައި ވަޙީދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބުރެސްމާތޮފަ

ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  عليكن السالم هللا رسول على والسالم والصالة هلل الحود ،الرحين الرحون هللا بسن

ދިޔަ ށް ހުށަހެޅިގެންތްތެިރ މަޖިލީހަވަނަ އަހަރު މި ިޢއްޒަ 2111ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ާޤނޫނުގެ މި އިޞްލާޙަީކ 

ސަރވިްސަގއި  ޖެހުނީ އޭރު އޮތް އަިނޔާވެރި ސަުރާކރުން ސިވިލްަރއީސް، މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން ބިލެއް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނަޑއި، ހުސްކުރަމުން، އަިނޔާ ުފންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ގޮަތކަށް އެ މުވައްޒަ ވެރިތިބި އެތައް މުވައްޒަފުންނެއް ކަ

ބިލު ފާސްވުމާ ހަމައަށް މި އަންނަނީ މިއަދު. މި  އުމުގެ ސަބަބުން. އެހެންނަމަވެސްދި ކުރަމުންހުރޫމުމީހުން މަ  އެ

އަިނޔާވެރި ގޮތަކަށް ަވކިކޮށްފަިއ  ،ވެސް މިގޮތަށް  އަކީ ބިލުގެ މަޤްޞަދަކީ އަދި މި ބިލުގެ މާއްދާތަކުން ދޭހަވާ މާނަ

އަށް  ނުން. އޭރު އެއްވެސް ކުެށއް ނެތި ހަމަ ރީދޫކުލަ ނުޖެހުނީތީ ގެދިއިތިބި މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތްތަކެއް ހޯދަ

ދިނުން. އެހެން ބޭނެ އުސޫލުތަެކްއ ހަމަޖައްސައިމީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ ލި ފުންަނކަށް އެފޮނުވާލި އެަތއް މުަވއްޒަ

ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނެ ގޮތެްއ  އިލާތަކަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ބަދަލުަގއިމީހުންގެ ޢާ މީހުންނަށް، އެ މީހުންނަށް އެ

ނޑާ މި ބިލު ފާްސވެގެން ހިނގައްޖެ ދައިދިނުން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ހޯ  މި ބިލު  ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް.، ލިނަމަ ކަ

 މި ދެންނެވި ފަދައިން... އޭރު އަޅުަގނޑުެމންގެ ބޭނުމަކަށް ވީ މި ބިލުންން، ފާސްވުމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ޅުދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ!ކެނދިކު

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ

ރި ަރއީސް. ިމ އަނިޔާކުރަމުން ދިޔަ ަބޔަކަށް، އަނިޔާ ލިބެމުން ދިޔަ ބަަޔަކށް ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދައިދިނުން. ޢިއްޒަތްތެ

 ބިލުގެ މައިަގނޑު ބޭނުމަކީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑާފަިއ ތިބިހާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް އެ އޮތީ ޓްރައިިބއުނަލް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ސް. މި ސަރުކާރު އަިއސް ކަ

 ފުނިޖެހިފަ. ޔުޓިޓިލިޓީޒް ކުންފުނިތަކުން، އިންޖީނުގެތަކުން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްަކާވ ވާހަކަފުޅަށް ރައްދުދިނުމުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދަ

 ގޮތުން ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނުނެގޭނެ. އިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ!

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ

ނޑާލީ ވަރަށް އިނިާޔވެރި ގޮތުގަ 8އަހަރާިއ  39 . ެއގޮުތގައި އެަތްއ މަސްދުވަްސ ވެފަިއ ތިބި މުަވއްޒަފުން ކަ

ުދަވހަށް ވެފައި ުހއްޓާ މީހުން  11އަހަުރގެ ޕެންޝަނެްއ ހަމަވުމަށް ޓަކަިއ  41މުވަްއޒަފުންނެއް ަކނޑާލި. 

ނަޑއި ދުވަހަްށ ވެފައި ުހއްޓާ މުަވއްޒަފުްނ މަސް 3ޓަކައި  އަހަުރގެ ޕެންޝަން ހަމަުވމަށް 21ހުރި.  ލާފައި އެބަކަ

ނ ސާސްތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ ތަހައްމަލުކުރަމުންދިޔަ އިހު ވީމާ، އެ ލިބުނު ވޭނާއިހުރި. އެެހން ލާފައި އެބަަޑއިކަ

ނޑުމެން މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅީ. އަޅުަގނޑު މި އިޞްލާަޙށް ތާއީދުކުރަން. މި ބިލު  ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އަުޅގަ

ނޑާލި ވަނަ އަހަރު އަ 2119ވަނަ ައހަރާއި  2111، ދެންނެވި މުއްދަތު ފާސްވުމަށްފަހުގައި މި ނިާޔވެރި ގޮތަކަށް ކަ

ބޮޑަށް ތާއީުދކުރާ ކަެމއް.  ނާޔަތްތައް ލިބިދިނުަމކީ ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ހުންނަށް މި ބިލުން ލިބެންޖެހޭ އިމީ
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މި ބިލުެގ  ޮގވާލަން. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށްޑު އެކަންަތއް ސަުރކާރުން ތަންފީޛުއަޅުަގނ

ވިހެން ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭ މީހުން މިއަދު މި ބިލާ ދޭތެރޭ ވާހަކަދައްާކއިރު އަުޑއަހަން ތިބޭނެ. މިއީ ދެންނެ ސަބަބުން މި

ނޑުމެންނަށް އެބަ ވަންދެން އެ  ކިތައް އަހަރު އަހަރު  ފަސްއެނގޭ. ހަތަރު މީހުން ކުރި އިންތިޒާެރްއތޯ އަުޅގަ

ނުޑ ހިތާމަވެގެންދިަޔއިުރގައި މި ބިލު ަމޖިލީހުގެ ކޮމިޓިަގއި އޮތީތީ އަ މަތާ އެީކ ގެ ރަޙްهللاކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ުޅގަ

ނިކަމެތިކޮްށފައި ތިބި މީހުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ  ،ދެންނެވި ަނމަ މި މިއަދު މި ބިލު ފާސްވެއްޖެ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރިއެއް، މާފަންނު  ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުއްރަޙީމު هللا މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 

އޮޅޭ ގޮތަށް ބުނޭ ރައްޔިތުންނަށް  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ

ނޑު މި ފާހަަގކޮށްަލނީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީެގ ރިޯޕޓަކަށް މިމަޖިލީހުގައި ވާަހކަ އޮީތ އިޞްލާޙު  ނުދެއްކުމަްށ. އަުޅގަ

 އިޞްލާޙު ފާސްުކރަންޖެހޭ ކަމަށް... ދެންމެ ފާހަގަކުރަމުންދިޔައީ އެ މަށް. މުއްޠަލިބުކަ ނުކުރަން ފެންނަފާސް
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! އެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

އަރުވަީނ، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑަިއގަންަނވާ! ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

  ޢަބްދުއްރަޙީމަށް.هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫަނށް ގެނެވިފަިއވާ އިޞްލާޙަީކ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަ

ފުކޮށް ސާފު އިން ވަރަްށ ސާ ގެ ކޮމިޓީ މަޖިލީހު ،އިްނ ބަލައިގެންފަިއާވ އިޞްލާެޙއް ޫނންކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ

އޮތީ ފާސްޮކށްފައޭ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީެގ އަޣްލަބިއްޔަތުން 
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ނޑުމެންނަށް އްަކވަމުން އެ ވިދާޅުިވ ބަސްފުޅުނުލައްވާ ދެންމެ ވާހަކަދަ ރިޕޯޓު ރަނގަޅަށް ބައްަލަވއި  ތަކުން އަުޅގަ

. ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ ތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޤާމަށް ކުފޫހަމަނުވާކަންހަވެގެން ދަނީ އެ މަނިކުފާނު މިތާ މި ރައްޔިދޭ

ނަޑއެިޅގެން ޮއޅުވާލުމަށް ނޑުމެްނ ަޓކައި އެ ވިދާުޅވަނީ މި އިޞްާލޙު މިއަދު ފާސްކުރަންޖެހެއޭ. މި އި ކަ ޞްލާޙު އަުޅގަ

ނޑުމެން މިފާސްކުރާނީ ެދއްިކ ޞްލާޙު ފާސްކުރަންެވގެން ވާހަކަމިޓީ ރިޕޯޓު ފާްސުކރަންވެގެން. މި އިއުޅެނީ ކޮ . އަުޅގަ

ލަތެއްގައި ދިާމވެއްޖެ ށް އިޞްލާޙު ހުށަނާޅާ އޮެވއްޖެ ހާތަނަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަ މި ،މެންބަރެއް ކަމުގައި އޭނާ ެވފައި

ސްުކރާނީ. އެހެންވީމާ، ކޮަބއިތޯ ކަމަށް ވަންޏާ ކިހިނެއްތޯ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް ައޅުަގނޑުމެން މި އިޞްލާޙު ފާ

އުފެދޭ. ކޮމިޓީ ޚްލާޞްތެރިކަމާ ެމދުގައި ުސވާލުއިޚްލާޞްތެރި ކަމަކީ އެ ދަްއކާ ވާހަަކިއގެ. އެ ެދއްކި ާވހަކައިގެ އި

ިކޔަނީ މި އިޞްލާޙު  ދެން އެ ަގއި ިއޞްލާޙު މިތަނަށް ހުށަނާޅައި،ދިޔަ އެްއޗެއް  ވެގެން  އަހަރު 2ރިޕޯޓު އަިއސްގެްނ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން  ،ޖެހެއޭއޭ. މި އިޞްލާޙު ފާސްކުރަންޖެހެރަންފާސްކު

އޮތީ. ސިވިލް ސަރވިްސގެ  މި  ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެންގެ ުއސޫލެއް ހަމަޖެހިފައި

ނޑުމެން ވިސްނާފަ އެއް ނެތް ުކރީގައިމުވަްއޒަފުންނަ  ... ދެމުން ށް އަދި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ަޓީއކޮޅުަގއި، )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ލު ާއއި އަދި ޖަދުވަ ގަ 1ވާލާދީފަިއވާ ޖަދުަވލު ވަނަ މާއްދާަގއި ހަ 44ގަާވއިުދގެ  މަޖިލީހުގެ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ބެޖު ނެންގެވުމަްށ  ްއ ހަރުކޮށްފައި ހުރީމަ، ޓައީަގއި ހުރިގައި ބެޖެގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާޮގތާ ޚިލާފަށް ޓައ7ީގެ 1

 ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތެވުމަށް ދަންނަވަން. ނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ހުދަން

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެ ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

ފަށް އެދެން. އެއީ އަޅުަގނޑު ކެމްޕޭނުގެ ބެޖެއް ބޮޑަށް މާ ވާތީ ވަރަށް  އަޅުަގނޑަށް އޮިޅގެން ކުރެވިަފއިވާ ކަމެއް ކަމަށް

އްވި ެއއްެޗއް. ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްަމދު ނަޝީދު ދެ . ތަންކޮެޅއް ކުރީަގއި ނޮިޅވަރަމުހިފައިގެން ުއޅުނީ

ރަމުންދާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ވެސް މުޙަްއމަދު ނަޝީދު ކިޔާ ބޭފުޅުންނަށް އިންތިޚާބުތަކުގައި ާތއީދުކު އަޅުަގނޑު އަބަދު

ނޑުމެންެގ ސް، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މިއަުދގެ ހާ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީބޭނުންވޭ މި ފުރުޞަތުގަ ލަތަކީ އަޅުގަ

އަހަރުީވމާ ވޮލަންޓްރީ ރިޓަޔަރމަންޓު  55އުޅެނީ  ނޑުެމން މިލަތެއް. އަުޅގަރާއްޖޭގެ ނިޒާމުގައި ޖެިހފައިވާ ހާމި 

ބޭ ލިށް ގޮއްަސ ހަމަ އެ ލިބޭ މުސާރަ، ެވގެން ގެ އަ އަހަރު 55އޭނަ  ،ކޮންމެ މީހަކަށް ފުރުޞަތު ަތނަވަސްކޮށްދޭންތޯ

އަޅުަގނުޑ  ޖަވާބެއް ވާލަށް ރައްޔިތުްނ ދީފިއިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖުތައް ނަގަންތޯ އެ ސު ޢިނާޔަތްތަކާއި އެ ލިބޭ ހެލްތު



97 

 

ރަްއޔިތުން ވަނީ އެއަްށ  ގެ ޤާނޫނުގެ ަމއްސަލަިއަގއިޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިމްިތޔާޒު ރައް ،ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

 .ޖަވާބުދެއްވާފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެއް، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ. ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ހަމަނުވާ މެންބަރަުކ ދާޅުވެއްޖެ މި މަޖިލީހުގައި ކުފޫން ވިމު ދައްކަވަޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންމެ މެންބަރަކު ވާހަކަ

ނޑުމެްނ އެނގެން ބޭނުން ވީމަ  ވާތީވެ ދެްނ އެކަހަލަ ކަންތައްތައްއިންނެވި ކަމަށް. ެއއީ ކޮން މެންބަރެއްކަން އަުޅގަ

 ...ވަުރގެ ކަމެއްވަރަށް ދެރަ
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއއް ޫނން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު  ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 ކުރިއަށް ގެންެދވުމަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު އިރާގެމާފަންނު ހުޅަނގު ދާ

 55ފައި އޮތީ ައޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ިނޒާމު ހަމަޖެހި ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ގެ ގޮުތަގއި އްަސވާ ކަމެއް އަށް ގޮ ރީ ިރޓަަޔރމަންޓަކީ މިހާރު ދައުލަތަށް ކަންބޮޑުާވ ދަރަޖައަހަރުވީމަ ވޮލަންޓް

ނޑުމެންނަކަށްޤަބޫލު  ކާންދީ، ހެލްތު ، ދީއަހަރުީވމާ ގޭގައި ބައިިތއްބާފައި މުސާރަ 55ނެތް  ކުރެވޭތީ. އަުޅގަ

ކަެމއް  ެއއް އޮތް ކުރާެނ ފައިދާ އެީއ އަުޅަގނޑުމެންގެ ަދއުލަތަށް އިންޝުއަރެންސް ެޕކޭޖު ޕްޮރވަިއޑުކޮށްެދވޭކަށް.

ޓަކަިއ  އުމުރުން ދޮށީވެފައި ތިބި މީހުންގެ ވޯޓު ހޯދުމަށް ،ރަްށވުރެ ގިނަ މީހުންއަހަ 55ގޮތުްނ  ނޫން. އެކަމު ސިޔާސީ

އުޅެނީ  ކިޔަނީ ތިމަންނަ މި ވެގެން މި ކަންތައްތައް ކޮށްފައި އެ މީހުން ކަިއރީގައި ބެޖު ޖަހަން މިތިބި މެންބަރުން މި

ނޑުމެން ފާސްކޮށްފަިއވާ  ަރއީސް.ހަދައިދޭށޭ. ޢިއްޒަތްތެރި އަހަުރވީމަ ޭގގަިއ މަުޑކުރެވޭނެ ގޮތެްއ  55 ައޅުގަ

ނޑުމެން ފާސްކޮށްފައިވާ އެހެން ޤާނޫނު ނޑު މިހާރުން  ތަކަށް ބަލައިފި ކަމަށް ވަންޏާޕެންޝަންގެ ޤާނޫނާއި އަުޅގަ އަުޅގަ
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ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފައިާސ އަހަރު ނުވަނީސް އެްއެވސް މީހަކަށް ޕެންޝަންގެ  65 ،މިހާރަށް ވެސް ގޮވާލަން

 އަހަރު ުނވަނީސް މި ރާއްޖޭގެ....  65ައޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަންކެރޭ  . ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ދީގެންނުވާނޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަން އިއްވާފަިއވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މަޖިލީހަށް ވަންނަވައިފި.  މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ޢިއްޒަތްތެރި

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު  މަޖިލީހުން ނުކުންނަވާ! އާދެ!ންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 ކުރިއަށް ގެންަދވާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

ނޑުމެންގެ ްށވުރެ ހަ އަހަރަ 65ން ބޭުނންވަނީ، އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަ އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގުެވގެން އަުޅގަ

ކަންތައް އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ފެށިގެން އައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަލް ސަރވިްސ  ޕެންޝަންގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މި

ނިޑޔާރަކު  އޭނަ ގެ އަށް ދަނީ  ން ވަކިވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމުެވގެން ޭއނާ މަޤާމު އަހަރު 55ކޮމިޝަނުގެ ތެރެއިން. ފަ

ހެދި އެހެން ދިމަދިމާލުން  ަލއްަކ ރުފިޔާެގ ކަންަތކާ 3ލައްކަ ރުފިާޔ ހިފަިއގެން. ެއ  3މެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އެން

އަހަރުވީމާ ފަިއސާ ލިބޭނެ ގޮތަށް ނިޒާުމ  55ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއަުދ މީހުން ކިޔަނީ ތިމަންނަމެން ވެސް 

ލީ ރިޓަޔަރމަންޓުގައި އެ ބޭފުޅުން ގޮތުން އާ ންގެ ޤާނޫނު ބުނާ ޖެހެއޭ. ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި ސިފައި ބައްޓަންވާން އެބަ

 އެހެންވެގެން ައޅުަގނޑުމެން މި  އަާރ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވުރެ މައްޗަށް އެބަ ނަންގަވާ ލާރީގެ އަދަދު މިލިއަނަށް

ޑުމެންނަކަށް މި ާރއްޖޭެގ އަުޅގަނ ޞްާލޙު ކޮށްގެން ނޫނިްއޔާމުންއިޞްލާޙުކުރަން. މި އި ޖެހެއޭ  ދަންނަވަނީ މިކަން އެބަ

 އެއް ނުކުެރވޭނެ.  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮުތގައި ތަަރްއޤީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެއް، ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު. ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 :ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން

ކަމަށް  ވަގުތު ހަމަވެފައި އޮތް އަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ޮކން ޕާޓީއަކުން ކޮން ަވގުތެްއަގއިތޯ؟ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 ބޮޑަށް... ގޮތުްނ މިކަހަލަ މައްސަލަތައް މާ އިދާރީދައްކަނީ މީގެން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުތު މިހާރު މި ކުރިއަށްދަނީ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެއް ނޫން. ކޮމިޓީ ވަ ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ އާދެ!

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަުފޅު ނިންމާލެއްވުމަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

އަހަުރވީމަ  21 ،ޕެންޝަްނގެ ނިޒާމު އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ކުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑުމެން ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  41ދޭ ފުރަތަމަ ޕެންޝަނާއި  އަހަރުެވގެން ދެވޭ ދެވަނަ ޕެންޝަންގެ ނިޒާމު އަުޅގަ

ކި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ޕެންޝަނާއި ަވކިވަ  ،ަވކިވަިކ ތަންތަނަށް ،ވަިކވަކި ުމއައްސަސާަތކަށް ،ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައިވަނިކޮށް

އާދޭ.  ގިނަ ރަްއޔިތުން އެބަ ގޮތް ހަމަޖެްއސީމާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކައިރިއަށް ވަރަށް ނާޔަތްތައް ލިބޭއި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ މިައދު ސިވިލް ސަރިވސް އޮތީ ުނކުޅެދިފައިކަން. އެއީ އެތާނަގިއ ހުރި އަންހެން ކުއްޖެްއގެ 

ނޑުަގއި އަތްާކއްތަިއގެން މީހަ އި ދަކޮށްފަ ކޯޓުެގ ުޙކުމަކުން އޭނަ ޢިޔާ ޕްރީމްއިން ަވކިކޮށްަފއި ވަނިކޮށް، ސު ކު ވަޒީފާބަ

ނުޑ ވޯޓެއް ނުދެން. އެކަމަުކ  ވާތީވެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނޑު ވެސް ފަހުމީެގ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް އަޅުގަ އަޅުގަ

. އޭާނ އޭނާ ހުންނަންޖެހޭނީ ގޭގައޭ .އޮތީތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައޭ ދަންނަވަނީ، ރަްއޔި އަޅުަގނޑު ވެސް މި

. ނުލެވޭނެ. ކިހިނެއްތޯ ލާނީ ެއއް  ަތނަކަށް. ރައީސަކަށް އޭނަ ެއއް ނުގެނެވޭނެ އަލުން އެ . އޭނަހޭނީ ގޭގަހުންނަންޖެ

ނުޑގެ މައްަޗށް ޙުކުމެއް ނެރެއަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރިއޭ ކިޔާފައި އަ ދެން  ،ފައިުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މިތާނގައި ފުކީއް  ތިބެވެނީ. ކޮބައިތޯ އިޖުރާއަތުަތއް މި  ދީެގން ވާހަކަދައްކަން މިރުޞަތުވެތޯ އަުޅގަ

ކޯޓުެގ  ޕްރީމްރާއްޖޭގެ. ޝަރީޢަތްކުރުުމެގ އިޖުރާއަތްތަާކއި އެހެން އިޖުރާއަތްތަކާ ބަަލއިފި ކަމަށް ވަންޏާ ސު

ނޑިޔާުރގެ އަމިއްލަ މަޞްަލޙަތު ހިމާޔަތް  ސަރވިްސގެ... ތިބީ ސިވިލް ޓަކައި ެއ މީހުން އެ ރުމަށްކުފަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

 ހަކުރުދެންޏާ ބޮޑުބޭބެ ކިޔާނެ އުސޫލުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި  އްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!ޝުކުރި

ދާތަން.  ކުރަމުންތަކާއި ަވއްކަންތަްއ ވެސް ދިފާޢުޚިޔާނާތް ،ކަންތައްަތއް މެންބަރަކު މި ސަުރކާރުގެ އެިކއެކި 3ދަނީ 

އޭގެތެޭރގައި ދެންމެ ވާހަކަެދްއކި މެންބަރުގެ ކުރިން ވާހަކަެދއްެކވި މެންބަރު އަޅުަގނޑު ާފހަގަކޮށްލަން. ހަމައެާއއެީކގައި 

ވަސް ވެފަިއ ދު މަސް 5ޓު މުސާރަނުދީެގން، ކްފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ތުާޅދޫގައި ހިްނގަމުންގެންދާ އަިމއްލަ ޕްރޮޖެ

. ީދގެން އެތާނގެ ުމވަްއޒަފުން ިއހުތިޖާޖުކުރިއިރުގައި އެކަން ވެސް އޮތީ ހައްލުނުކުެރވިފަނުއޮތްއިުރގައި މުސާރަ

 ށްާނޔަތްތައް ދިނުމަޒަފުންނަށް އިތުރު އެަލވަްނސާއި އިއަކީ ިސވިލް ސަރވިްސގެ ުމވައް  އުޅޭ މައްސަލަ  ހުށަހެޅިގެން މި
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ތަންޮކޅެއް ކުީރަގއި ކޮންމެވެސް މެންބަރެއްގެ ހިަތށް އައިްސގެން މިއީ ކޮށްލަިއގެން ކުޑަުކޑަ ތާއީދުޮކޅެްއ  ،ޓަކައި

ކަހަލަ  އޮތް ޙަޤީޤަތަކީ އެއްެވސް ކަމެއް. ފެންނަން މި  ލިބިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީވެ، އޭުރގައި ފެންނާތީވެ ުކރި

މެއް ނޫންކަން. އެހެންނޫންނަމަ، މިހެނެއްނޫން މިކަން ގާތެިރކަމެއް ހުެރގެން ކުިރ ކަެއްއވެްސ އޯ ،އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް 

ހާސް  3ހާްސ ރުފިޔާ،  3ތިިބ  . މިކަން ވާންޖެހޭ ޮގތަކީ މިއަދު ވެސް ޙަޤީޤަަތކީ ސިވިލް ސަރވިްސގެ އެބަވާންޖެހޭނީ

 ވާންޖެހޭނީ. އެ މުސާރަތައް ބޮުޑކޮށްގެން ނޫނީ ރުފިޔާ މުސާރަ ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، އެ މުސާރަތައް ބޮުޑކުެރވޭނެ ގޮެތއް 

އަށް އަރައިފި.  ރުފިޔާ 81އެްއގެ އަގު  ހިލަވެލި ބަސްތާ .ލަތަކުންނެއް ނެތްމިއަދު މިހިރަ، ރާއްޖޭގެ މިހިރަ ހާ

 އަްށ އަރައިފި. ެއއްކަލަ ތަކެީތގެ ރުފިޔާ 71އެްއގެ ައގު  އަށް އަަރއިފި. ފިޔާކިލޯ ރުިފޔާ 51ބަނބުކޭލެއްގެ އަގު 

ކުރި މީހުންގެ ޝަކުވާތަެކއް ވެސް މިއަދަކު ނެތް. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ކުރަންވީ ކަމަކީ އެއް ޑުެވގެން ޝަކުވާ އަގުބޮ 

ނާޔަތްަތކާ ެއއްޗެިހ މެއް ާގއިމުކުރަންވީ. އަދިވެސް އިއުސޫލެްއގެ މަތިން ދައުލަތުެގ މުސާރަތައް ހަމަޖެއްސޭނޭ ނިޒާ

 ...ވީ އިތުރެއް ނޫން ކުރަން

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު  ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ަވގުތު މިހާރު މި  އަށް ބަހުސްގައި ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީ ހަމަވީ. އަޅުގަ

 އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖުތާޒަށް.  މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޒުއްމަދު މުޖުތާހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ

ނޑު ެވސް މި ކޮމިޓީ އްާޔ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ!ޝުކުރި  އާދެ! ހުށަހަޅާފައި އޮްތ ރިޕޯޓަށް އަޅުަގނުޑ އިން  އަުޅގަ

ވެސް ޖެހެނީ އަނެއްކާ ޭދން މި ބޮަޑށް ދަންނަވަން. އާދެ! މި ބިލުން އެނގޭ ގޮުތަގއި އާދެ! ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ވަރަށް

ގޮތަށް މި އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީ. އެހެންނަމަވެސް ކޮމިޓީގައި މި  އުލަތުގެ ބަޖެޓުން އިތުރު ފައިސާތަެކއް. ދޭދަ

ނުޑމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވުނު މި އިޞްލާޙަކީ ބަލައިގަންނަން އެހާ  ،މަސައްކަތްތައް ބެލުމަށްފަހު ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އަޅުގަ

ީނ އަކީ ވެސް ިދވެހި ރައްިޔތުން. ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެ ސިވިލް ސަރިވސް ށް. އާދެ!މަކަ ރަނގަޅު އިޞްލާެޙއް ނޫން

ބަ ބަލަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތަާކއި ރައްޔިތުންެގ އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެ ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން. އާދެ!

ނޑުމެންގެ މިއަުދގެ މި ސަރުކާރު ގޮތް. އާދެ! ލަތު ހުރިހާ އޮތް  ފެބްރުއަރީގެ ފަހުން މި 7ކަމުަގއި ވެރި  ،އަޅުގަ

ފެބްުރއަރީެގ ކުރިން މިއޮތް ސަުރކާރުތަކުްނ ވެސް ަބެއއް ރަށްރަށުެގ ަކންތައްތަކަށް އިހުމާލުވެފައި  7ސަރުކާރާއި 

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހާރު އެގޮތުން  އެކު ފާހަގަކޮށްލަން. އާދެ! ވާކަން އަުޅަގނޑު ހިތާމައާ

ދަނީ  ކުރަމުން އެދޫ ރައްޔިުތން އެ ދަނީ އިހުތިޖާޖުކުރަމުން. އިހުތިޖާޖުމުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ ވެރިކަުމަގއި ެވސް ހިރިމަރަ

ނޑު ހިތާމައާ މި އެ ރަށަށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އެކު ފާހަގަކޮށްލަްނ  އޮތް ބަނދަރުގެ މަސަްއތް ފެށިފައިނުވާތީ. އަުޅގަ
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ބަނދަރެއް އޮތް ރަށްރަށުގެ މަސައްކަްތ ވެސް އެގްރީމެންޓުތަުކަގއި ހުރި ރަށްރަށް.  ބަނދަރު ހެދިފައި ޖެހެނީ  މި

 ދަރެއް ހެދިފައި ނެތް ރަށްރަށަށް،ވެސް ބަނން. އެހެންނަމަވެސް އެްއގޮތަކަށް ކަންކަން ކުެރެވމުންދާތަ ،ސޮއިކުެރވި

 މި  ލަން. އާދެ!އެކު ފާހަގަކޮށް ކަން ހިތާމައާއަޅުަގނޑު އެ  .އެްއވެސް ވަަރކަށް އަޅާލުެމއް ނުދެވި ކަންކަން ކުރަމުންދާތީ

 ވާހަކަ މިހެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަދު ރަޝީދު.ރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްހޯރަފުށީ ދާއި ،އެއް  ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ އާދެ!

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވުން:މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ބޮޑު  ލަޙަާތ ގުޅިަފއި އޮްތ ވަރަށް ޙަޤީޤަުތަގއި މުޅި ަޤއުމުގެ މަޞް ައކީ ދާ މައްސަލަ މި ބަހުސްކުރެވެމުންމިހާރު 

އެއް. ައޅުަގނުޑ އެދެން މި މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަ ކޯރަމް އޮވެގެން ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވުން.  މައްސަލަ

ނަޑއެިޅގެން ދޮގު އެ ހަްއދަވަނީ. ހިރިމަރަ ނޑުމެްނ  ދޫ ބަނދަރު ހުއްޓުވާެލއްވި ބޭފުޅުން އެކަ ިތބީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 އިން... އެމް.ޑީ.ޕީ
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެްނބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންަނވާ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްަޒތްތެރި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދެންމެ ހު( އާދެ!ކުރަްއވަނީތޯ ތި؟ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަށް ޗެލެންޖުތެރި މެންބަރު ކޯރަމަ ޢިއްޒަތް

ތީ ނުގަންނަން. ސަބަބަކީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ މިހާރު ހަމަހިމޭންކަން އޮެއްއ ކަމަކަށް ބަލަެއއް ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެންގެވީ

ސަތުަގއި ނެގުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީްސ އެ ދުވަުހގެ ރިޔާ  . ެދން ތި މައްސަލަ މީގެ ކުރީަގއި މަޖިލީހުގެ ކޯރަމާ ދޭތެރޭގަ

ިއ ވޯޓަށް އަހާ ގަީޑގަިއ ކޯރަްމ ވާިއދުގައި އޮތީ ޖަލްސާ ފަާށއިރާެއއް ދެްއވާފައި އޮތީ. މަޖިލީހުގެ ގަ އިންނަވާފަިއ ރޫލިން 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އެއް ނޫން. ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢި ބެހޭ މައްސަލަ  ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ނިޒާމާ ހަމަކުރަންޖެހޭ

 ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުަމށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖުތާޒުހަނިމާދޫ ދާއިރާ



102 

 

ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. އާދެ! ޭއގެއިތުރުން، އާދެ! އަޅުަގނޑު ހައުސިްނ  ވަރަށް އާދެ! ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. ވަރަށް އާދެ!

އް ކަންަތއްތަ މިނިސްޓަރު މި ވިާދޅުވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި މި ހައުސިންމިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރީމަ 

ދެއްގެ ގޮތުަގއި މިކަން ދުވަސްވަރު. ވޯޓަށްވާ އިތުުރ ވަޢު ސެޕްޓެމްބަރ މަހަކީ ވޯޓުގެ ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް. އާދެ!

ނޑު ެވސް ބޭނުމެއް ނޫން. އާދެ! ވޯޓަށް...ކުރާކަށް އަޅު   ގަ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

މެންބަރު އިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ! ޢިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު އިށީނދެވަަޑިއަގންނަވާ! ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި

މަދު ރަޝީދު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްހޯރަފުީށ ދާއި މެންބަރު އިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ޢިއްޒަތްތެރި

 !އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖުތާޒުދޫ ދާއިރާހަނިމާ

ނޑު މި ވާހަކަ މިގޮތަށް ދައްކަން ފެށުމުން އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން މިކަމަށް ހުރަސްއަޅާތީވެ އަޅު އާދެ! ަގނުޑ އަުޅގަ

އެހެންނޫންނަމަ  އާދެ! ޓު ވެސް ދިން ބައެއް ނޫން.ބަޖެޓަށް ވޯ ވަރަށް ހިތާމަކުރަން. އާދެ! އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންނަކީ މި

އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންާވ  ވެސް ދިނީްސ އެހެންނޫންތޯ؟ އާދެ! މީހުން ވޯޓު ޓަކައި މި ހިރިމަރަދޫ ބަނދަރަށް

ގޮތުން ވާހަކަދެއްކީމަ މިނިސްޓަރު މި ވިދާޅުވަނީ ބޮޑުހިލަ ނެތް  ނެއްަލިއދޫގައި ބަނދަރާ ބެހޭ !ައކީ، އާދެ ވާހަކަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް އެބަ ވާހަކަ. އެސް.ޓީ.އޯ ފެނޭ، އާދެ!  އިން ޮބުޑ ހިލަ ނުލިބޭ ވާހަކަ. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ

ގޮތުން ާވހަކަދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނުޑެގ  ެއއްެވސް ޕާޓީއަކާ ބެހޭ އަޅުަގނޑު މިކަުމގައި

ނޑަށް މި މަގަްށ ވާހަަކ ގެންދަން މި މަޖުބޫރުވަނީ.ިތއްބެވި ބޭފުޅުްނ ހުރަސްއަޅާީތެވ އަ އަށް ބަެއއް މިތާ މި ވާހަކަ  ުޅގަ

 ގެ އަޅުަގނޑު  ،ދަންނަވަމުންބޮޑަށް ޝުކުރު ދެއްވާ އެއްާބރުލުމަށް ވަރަށް ޢިއްޒަްތތެރި ބޭފުޅުން ތިއާދެ! އެހެންނަމަވެސް 

ްއސަލަ. މިނިސްޓަރު ވެސް މި ވިދާުޅވަީނ ބޮޑު ހިލައިގެ މަ ހަކަ ކުިރއަށް ގެންދާނަން. އާދެ! ހައުސިންވާ

ނޑުމެނަށް އެބަ ިކއެިކ އެ ޮސއިކުރަމުންާދ މަންޒަރު. އާދެ! ފެނޭ އެކި އެކި ަބނދަރުތަކުގައި އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ކައުންސިްލގެ އިންތިޚާބާ ގުިޅގެން ބަނދަރުހަދަން  ާޚއްޞަކޮށް ެނއްލައިޫދގައި ވެްސ ލޯކަލް ސަރުކާރުތަކުން ެވސް އާދެ!

އްކޮށް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި ވާތަން ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. ފެށި. އެ އިންތިޚާބު ނިމުމާ އެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ަކމަށް އެ ވިދާުޅވާ ވިާދޅުވުްނ  2113އެހެންވީމާ، 

ނުޑ އަޅުަގނަޑކަށް ެއއީ އިޚްލާްޞތެރިކަމާ އެކު ދަްއކަވާ ވާހަަކ އެއް ކަ ަމކަށް ޤަބޫލެއް ނުުކރެވޭ. ެއއީ ޯވޓަށް އަުޅގަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީ ވިޔަްސ، ޕީ.ޕީ.އެމް  އެްއގޮތަކަްށވެސް ބޭނުމެއް ނޫން، އެްއވެސް ޕާޓީައކަށް ައޅުގަ

އްގެ ގޮުތގަިއ ވިޔަސް އަދި އެހެން ޕާޓީއަކަްށ ވިޔަްސ ރަްއޔިތުންގެ އިހުާސސްތައް ދަންނަންޖެހޭނެ. އާދެ! ވޯޓަްށވާ ވަޢުދެ 
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ނޑު ެއއްގޮަތކަށްވެސް ާތއީދެއްުނކުރެޭވ. ކުރަންޏާ މިހާރުވެސް ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފަަށއިގެްނ  އެކަން ކުާރކަށް އަުޅގަ

ނޑަށް އެބަ ފެނޭ ނެއްލައިދޫ އަކީ  މީހުންގެ އާބާދީ އެއް އުޅޭ  1311، 1211އެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަްނވީ. އަުޅގަ

އުޅަނުދފަހަރު ނުލާހިކު ގިނަ ރަށެއް. އެހެންނަމަވެސް ެއއަށްވުރެ ކުދި ރަށްރަށް، ެއއަށްވުެރ ރަށެއް. ފުރާ ދުއްާވ 

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެން އެބަ ދޭ  މީހުން މަދު ރަށްރަށް، އަދި ފުރާ ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ވެސް މަދު ރަށްރަށް އަޅުގަ

ން. އާދެ! އެހެްނވީމާ، މި އަހަރުގެ ބަޖެުޓގަިއ އެަބ ބަނދަރުގެ މަސައްކަްތ ނިމި، އެ ބަނދަރުގެ ބޭނުން ކުރެވެުމން ދާތަ

އޮތް ނެއްލައިޫދގެ ބަނދަރު ެވސް، ކުރިނބީެގ ބަނދަރު ެވސް އަދި ހިރިމަރަދޫގެ ބަނދަރު ވެސް. އާދެ! ރަްއޔިތުން ެއ 

ނޑަށް ވެސް ތާއީދުކުެރވޭ. އާދެ! އެހެންވީމާ، ސިވިލް ސަރިވސްގެ މި ބިލާ ބެ ހޭ ގޮތުން ކުރާ އިހުތިޖާޖުތަކަށް އަޅުގަ

ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި މި ދެކެެވނީ ސިވިލް ސަރވިސް މީހުންނަކީ ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން. ދެން ވެސް މި އުޅެނީ ދިވެހި 

ނޑުމެން ހަމަ މި މޭރުމަްށ ކަންކަން އެބަ އޮތް. އާދެ! ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެްސ  ރައްޔިތުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އްވާނެ ވާހަކަ. އެހެންނަަމވެސް ެއކަން މި ބަޖެޓު އަިއއިރުަގއި ހިމެނިފައި ނެތްކަމީ މިލިއަން ރުފިާޔ ދެ 31ވިދާޅުވި 

ވަނަ އަހަރުެގ  2113މިލިއަން ުރފިޔާ  21އަޅުަގނުޑ ހިތާމަކުރާ ކަމެްއ. އެހެންނަމަވެސް މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތުން 

ށްގެން މި ކަންތައްތައް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަްށ މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންކޮ 21ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވޭ. އެެހންވީމާ، އެ 

 އަޅުަގނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ޝުކުިރއްޔާ، ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ އަށް ކޮމިޓީ ވަގުުތ، ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓަށް 

ނިމުނީ. މަޖިލީހުގެ  ތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއިހަކަދެްއކުމަށް އެިދވަަޑއިގެްނފައި ތިބި ހުރިހާ ޢިއްޒަވާ

މަތީން ޤާނޫނު  ަގއިާވ ގޮުތގެންބަރުެގ ދަށުން އެ މާއްާދގެ )ށ(ވަނަ ނަ 3ގެ ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( 75ގަާވއިދުެގ 

ނަ ކިޔުން އިްއވަން. މި ވަ 3ގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ނަށް އިޞްލާޙުދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫ 2117/5ނަންބަރު 

 މުގެ ަވގުތުަގއި އޮންނާނެ. އާދެ!އެްއގައި ވޯޓަށް އެހު ގައި ޯވޓަށް އެހުން ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މައްސަލައި 

ނޑު މި ަދނީ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތަަކށް.   މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ هللا ޢަބްދު ޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުދާއިރާގެ ޢިއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފޮނަދޫ -11.1

ސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ފައިސާ ހާމަކުރުމުގެ ބިލުގެ ބަހު ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު މަޤާމުތައް ފުރާ މީހުންގެ މުދަލާއި

 ބަރު އިލްޔާސް ލަބީބަށް. އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެން

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު
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ޒަތްތެިރ . ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްالرحين الرحون هللا بسن

މަްސއޫލު މަޤާމުތައް ފުާރ މީހުންގެ މުދަލާއި ފަިއސާ  ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ަދއުލަުތގެهللا ޢަބްދު  މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު

ނޑު ސާފުކޮށްަލން ބޭނުންވޭ މިއީ ޞައްޙަ  ހާމަކުރުމުގެ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވޭ. މި ބިލަކީ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ތުްނގެ ރައްޔި ބިލެއްތޯ. ސަރުކާރުން ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅާއިރު މިއީ ަޞއްޙަ ސަރުާކރެއްތޯ، ނޫންތޯ

ސަރުާކުރ  ،. މި ސަރުކާރުގެ ޞައްަޙ ނޫން ކަމަށް ގިނަ ރައްޔިުތން ޤަބޫލުކުރާއިރުތެރޭގައި މި ވަނީ ސުވާުލއުފެދިފަ

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިްނވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރި ކޯނީ ރިޕޯޓުން ސާފުވެެގން ދިޔައީ މިއީ ބަޣާވާުތގެ 

ފުރަތަމަ ވެސް ިމ ބަޣާާވތުގެ ސަުރކާރުން ފޮނުވާފަިއވާ ބިލަީކ ައޅުަގނޑުމެްނ ، ސަރުކާރެްއކަން. އެހެންކަމުން

އަދިވެސް ސަރުކާުރެގ  ސާސީގައި އެބަ ބުނޭ ަވޒީރުންނާވެސް ޤާނޫނުއައިގަންނާނެ ބިލެއް ނޫން. މިހާރުބަލަ

ބޭފުޅުންެގ އެސެޓުަތްއ  އް ނޫީނ އެމަޤާމުތަކުގައި ިތއްބެިވ، ދައުަލތުގެ މަޤާމުތަކުަގއި ތިއްެބވި ޭބފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާންތަ

 ޭބފުޅަކު ކޮންމެ އަހަރަކު ނިޭމއިރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އެ  ޖެހޭނެ ކަމަށް. ަވޒީރުން އެަބ ޖެހޭ އެޑިކްލެއަރކުރަން

 ނަމަވެސް ކުރަްއވަން. އެހެންްއގަިއާވ ހުރިހާ އެއްެޗއް ޑިކްެލައރހުރިހާ މިލްކިއްޔާތެ ،ބޭފުޅުންގެ މާލިއްޔަުތގަިއވާ

ތަން. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެކަން ފާހަގަކުަރއްވާަފިއ  ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ ވަޒީރުން އެކަން ނުުކރައްވާއަޅުގަ 

ނޑިޔާރުންގެއިތުރަްށ ޖުޑިޝަރީގައި މަވޭ. އަދި މީގެ އެބަ ނޑިޔާރުންނާ، އަދި ފަ ާދއިރާަގއި،  ަސއްކަތްުކރައްވާ ފަ

ޭބފުޅުންގެ މިލްކިްއޔާތުަގިއާވ  ބޭފުޅުްނގެ ވެސް މާލިްއޔަތާިއ އެ ޖުޑިޝަރީގެ ާދއިރާަގއި މަަސއްކަތްކުަރްއވާ އެހެން

ޖެހޭ. އަދި ބަރުގެ ވެސް މިލްކިއްޔާތު ބަލަންއިތުރުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންތައްތައް ބަލަންޖެހޭ. އަިދ އޭގެ ކަން

އްިލއަކަށް އިތުުރެވއްޖެއްޔާ އެ ބޭފުޅުންގެ މާލިއްޔަތު ކު  މުއްސަނދިކަމެއް ނޫނީ އެ  ބޭފުޅުންނަށް ލާފަށް އެޚި އާދަޔާ

އަދި އެނޫން މަޤާމުތަކުގައި  ންވެަފއި ތިބި ކައުންސިލަރުންނާ،ޖެހޭ. އަދި އިންތިޚާބުތަކުން ޢައްޔަވީގޮތް ވެސް ބަލަން

ޖެހޭ. އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ރިްނގެ ވެސް ަކންތައްތައް ބަލަންތިއްބެވި ދައުލަތުގެ މުައއްަސސާތަކުގެ ވެ

. ހުރި ކަންތައްތައް ވެސް ބަލަންޖެހޭމީހުންނާ ގުޅުން ީމހުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި އެ މިލްިކއްޔާާތއި އެ ވެރިންގެ

ޕްޮރފެޝަނަލީ އެކަން ކުެރވޭނެ  ،ޑެްއގެ ތެޭރގައި އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ކުަރންޖެހެނީ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަ

ނޑުމެންނަށް މިއިމުނިޒާމެއް ޤާ ބޭފުޅުްނ  ފެންނަނީ ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާުރެގ އަހުލުވެރިން އެ ކޮްށގެން. ައޅުގަ

ތަން. އެ  ބަލާ ތަން. އެ މެންބަރު އެކައުންޓު ދުވާ ނުޖެހޭ މެންބަރެއް ވެއްޖެއްޔާ އެ މެންބަރެއް ފަހައިހިތްހަމަ

 ރު ސަރުކާރާ ފައި ޮއތީ ވެސް މިހާތަން. މިއީ ބިލު ބައްޓަންކޮށް އިލާގެ އެންމެންގެ ފަހަތުން ދުވާމެންބަރުގެ ޢާ

ވާ ބަޔަކަށް ސިޔާސީ ގޮތުްނ މީހުން ބޭނުން އަދި އެ ،ކޮށްމީހުންނަށް ދިފާޢު އެ ،ބަޣާވާތަކުން ހަވާލުެވގެން ތިބި ވެރިން

މީހުްނެގ  މީހުންގެ އަތްދަށުގެ ތެރެއަްށ، އެ ޯފރުވައި އެދި އެނޫްނ ގޮތްގޮތުން ވެސް ނުފޫޒުފޯރުވައި އަނުފޫޒު

ނޑުމެން ތާއީދުކު ޓަމުންޓްރޯލްގެ ދަށަށް މުޅި ސިސްކޮ ާރ ގެނެވޭނެ ގޮތަށް ބަްއޓަންކޮށްފައިވާ ބިލެއް. މި ބިލަކީ އަުޅގަ

ވެސް ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގައި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މިލްކިްއޔާުތގަިއވާ ހުރިހާ ބިލެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ މިހާރު
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މަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ. އެ މަޢުލޫމާތު ންޢާއްއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ައމީޖެހޭ. ރައެްއޗެއް ިޑކްލެއަރކުރަްއވަން

ނޑު ތާއީ ޢާއް ނޑުމެން ދުކުރާ ކަމެއް. އެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުމަކީ އަުޅގަ ނުޑ ހުށަހަޅަން. އަޅުގަ މުކުރަން ވެސް އަުޅގަ

ެއްއ  . ދައުލަތަށް އާމްދަނީތޯ ަފއިސާ ޚަރަދުކުެރވެނީ ކިހިނެއް ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ ދައުލަުތން ޚަރަދުކުރަމުންދާއިރު އެ

ތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން ދަނީ ޕެނިޓެންޝަރީ އާިއ އުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ލިބެނީ ކިހިނެއްދަ، ލިބޭއިރު

ންގަަވިއގެން އެކި ކަންކަމަްށ އަދިވެސް ެއކި ފަރާތްފަރާތުގެ މަސައްކަތްކުރަްއވާ ފަރާތްތަކުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަ

ބޭފުޅުްނ  ،ތަން. ދައުލަތުގެ ވަޒީާފތަކުަގއި މީހުން މަސައްކަތްކުރަްއވާއިުރގައި ތްކުަރއްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަ

އަިދވެސް އެނޫން  ބޭފުޅުންގެ ދިރިއުޅުމާ، އިން ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން އެ ޭބފުޅުންގެ ވަޒީފާ މަސައްކަތްކުަރއްާވއިރު އެ

ކާރެްއަގއި އަޅުަގނޑުމެން ސަރު، އެއް ެވސް ލިބެންޖެހޭ. އެހެންވީމާ ދަނީކަންތައްތައް ބައްޓަްނކުރެވެންެޖހޭ ވަރުގެ އާމް

ނޑުމެންނަށް މި އަޅުަގނޑުމެން މިނިމަމް ވެސް އެިކ ފެންނަނީ މިހާރު ވޭޖެއް އޮންނަން ތާއީުދކުރަނީ ެވސް. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ ޖީބަށް  ތަށް އެފަރާތްފަރާތުން ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ ާއއި އަދިެވސް އެކި ަފއިސާ ނަންގަަވިއގެން އެކި ޮގތްގޮ

ނޑުމެން ތާއީދުކުރާނެ ގޮެތއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން އެަބ ބަލަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ އިސް  ބަރުވަމުންދާ ތަން. މިއީ އަޅުގަ

ބޭފުޅުްނ ފައިސާ ހޯއްދަަވިއގެްނ  ތޯ އެއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް ކިހިނެއްވަޒީފާތަުކަގއި، އިސް މަޤާމުތަކުގަ 

، . ައޅުަގނޑުެމން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ ޕާޓީތަކުގެ ނައިބު ލީޑަރުންގެ ފެންވަރުަގއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންޚަރަދުކުރައްވަނީ

ތޯ. އްވަން ފަިއސާ ހޯއްދަވަނީ ކިހިނެއްކުރަސް އެނޫން މަޤާމުތަކަށް ކެމްޕޭންއަދިވެ  ނައިބު ލީޑަރުންނާ،

ތައް . އޮިޑަޓރ ޖެނެރަލް އެ ރިޕޯޓުޖެހޭންޑިޓަރ ޖެނެރަްލ އެބަ ބައްަލވައަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ. އޮ

ނުޑމެންނަށް މިހާރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން އެބަ ވެސް ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ޖެހޭ. އަުޅގަ

 މުއީސް މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލަތަކުަގއި ފެނިގެން އެ ދަނީ ކުރީގެ ރަ

ުތގަިއ ގޮ ެއއް ނަހަމަ އިން އެަތއް ގިނަގުނަ ަފއިސާ ވަނަ އަހަރު ވެިރކަމުގައި ހުެރގެން ދައުލަުތގެ ފަިއސާ 2118

ކަންތައް. ައޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ ކުރުކޮށްލަމުން ވެސް ދަންނަވާލަނީ ޕެރޯލް ބިލު  ބޭނުންކުރަމުން ގޮސްފައިވާ

ކޮމިޓީ އަށް ގެްނގޮްސގެން ދެތިން ހަތަރު މަސް ވާއިރު ވެސް ެއ  އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން އެބަ ޖެހޭ.

އަނބުރާ ގެނެވޭނެ ކުދިންގެ ަޙއްުޤ  ސް އެނޫން ޮގތްގޮތުން މުޖުތަމަޢަށްއާިއ އަިދވެ ފާސްނުވެ އޮތުމަީކ ޖަލުތަކުގަ 

ނޑުމެން މިއަދު ވެްސ ތާއީދުކުަރނީ މިހާރުން މިހާރަށް އެ ބިލު  ޓީން އަނބުރާ ގެނެްސ ކޮމިގެއްިލގެންދާ ކަމެކޭ. އަުޅގަ

އިލާތަކަށް ެވްސ މީހުންގެ ޢާ އަދި އެ އެިއން ލިބެންޖެހޭ ފައިދާތައް ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް، ،އިން ފާސްކޮށްމި ފްލޯ 

ނޑުމެން އެއްވެސް ހާގޮތަށް އެކަން ައވަްސކޮްށދި ލިބެންޖެހޭ ފައިދާތައް ލިބޭނެ   ލަތެްއަގއި ތާއީދެއް ނުމަށް. އަޅުގަ

ށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އަނބުރާ އޭތި ފޮނުވާލީމަ އަލުން އަނބުރާ ކޮމިޓީ އަށް ގެންދަން. އެ ބިލަކީ ނުކުރަން ރައީސަކަ

އެކަން ކުރާ ގޮތް ބަލައި،  ކޮމިޓީ މެންބަރުން އެތައް ޤައުމަކަށް ދަތުރުކޮށް، ދުނިޔޭެގ އެތައް ޤައުމުތަކުގެ ޖަލުގައި 

 އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަން... ، އުސޫލު ބަލައި، ަބއްޓަންކުެރިވފައިވާ ބިލެއް. އެހެންވީމާ



106 

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުްނ: މަ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަވގުތު މިހާހިސާބުން މި ވަނީ ހަމަވެފަ. އާދެ! މި ބިލަށް 

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަްނ އެިދވަަޑިއގެންފަިއވާ މެންބަރަކު މި ަވުގތު މާލަމުގައި ވަަޑިއގެން ނެތް.

ނޑަައޅަން. ސަބަބަކީ ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު އެރުވުމަށް ބެލިއިރު ެއ  ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ނިމުނީ ކަމަށް ކަ

ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ެވސް ނެތް. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑު މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ވޯޓަްށ 

 ން އަންނަ ދުވަހަކަށް އެޖެންޑާކުރާނެ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. އެހުމަށް ދެ

ނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -11.2 އަށް. މަނަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  11.2އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ ގިަނ  ޠާރިޤު ހުށަހަޅާފައިވާ މަލީޝާ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ސަރވިސަސްގެ ނަމުގައި ޙައްޖަށް ެގންދިއުމަށް

އަދަދެްއގެ ބަެޔއްެގ އަތުްނ ފައިސާ ަނގަިއ އޮުޅަވއިލުމާއި ަމކަރުގެ ދަުލގަިއ ޖެހުނު ދިވެިހރައްޔިތުން ަޙއްޖަށް ދިއުމުެގ 

ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ގޮވާލުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. 

ނުޑ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން )ވަގުުތކޮ ޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 ވަޙީދަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން ވަޙީދު ކޮމަންޑޫ ދާއި

ނޑުމެ އްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ!ޝުކުރި ދަނީ ވަރަށް ނާޒުކު  ަރމުން މިކުންގެ ކުރިމަތީގައި ިމއަދު ބަހުސްއަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ދިވެިހ  ދިއުމަށް އެއީ  ޙައްޖަށް ރައްޔިތުން މާ ކުރީ ޒަމާނުއްސުރެވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަަލައކަށް. އަުޅގަ

ކޮށްގެން ކުރެވޭ ވަރުގެ ކަެމއް. މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުަގިއ ވަރަށް ދުވަހުން، ބައެއް މީހުން މުޅި އުމުރުދުވަހު މަސައްކަތް

އެކަންޏެއް ޫންނ  ހަރެއް ނޫން. މަލީޝާ ޙަްއޖު ގުރޫޕުޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ ެވސް ފާހަގަކުެރވެނީ މީ ފުރަތަމަ ފައަ

ކުރެވޭ ކަމެއް ެއއީ. ވެފަ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަހުރި ކަންަތއްަތއް ދިމާ ކީ. ކުިރން ވެސް އެބައި އޮތީމިހެން ދިމާވެފަ

ކަމަށް. ދެން މި ބަހުސްގައި  ނުކުރާޒިންމާ އެކަށީގެްނވާ ވަރަށް އަދާރުން ވެސް މީގެ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުަގއި ސަރުކާ

އޭ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިަތއް ތޯރުކާރުން އެީހވަންޏާ ކީްއެވގެންމިކަހަލަ ކަމެްއަގއި ސަ އް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވަމުން ގެންދެވި،ބައެ

ނުޑ ހިތުން ޢިބަނގުރޫޓުާވއިރު ސަުރކާރުން އެހީ ެއކަހަަލ  ލިބު ވެސް ޒަތްތެރި މެންބަރު މުއްޠައްނުވަނީ. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ މޭރުމަކުން ވާހަކަފުޅު ުމ ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވޭ މީކީ ޢާއްދެްއކެވި. މީގެ ފުރަތަމަ ބަހުސްގަ. އެަކމަކު އަުޅގަ

. ތަފާތު ކަމެއް ުކރާ ވަރަށް ވުރެ ގޮތަކަށް ކަންތައް ވީމާ ފަިއސާ ދޭން މީހުންގެ ވިޔަފާރި ބަނގުރޫޓު ވިޔަފާރި އުސޫލު

ކުރަމުްނ ކަންތައްތައް ތަޙުޤީޤު، ދޭއިރުގައިތައްތަކުަގއި މީހުންނަށް އަދަބުކަން ޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ،އަޅުަގނ

މިނުން ވިސްަނއިގެން އެކަންަތއް ތަޙުޤީޤުުކރަމުން ގެންދިއުމަށް. މިހާުރ ވެސް އެ އެްއޗެްއގެ ބޮުޑ ުކޑަ ދާއިރުަގއި
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ނޑަެއިޅގެން އެަބ އެނގޭ ަބއެްއގެ ހާ ދުވަްސ ވީދަނީ ެދއްކޭތާ އަަހރެއް ުޕގެ މި ވާހަކަ މިމަލީޝާ ޙައްޖު ގުރޫ . ކަ

 .ކަމެްއ ނެތް. އަދި ވެްސ ެއ މައްސަލަ ނުނިމޭ އެކަަމކު ހަމަ ވާ  .ހުރި އޮތްަކން އެ މީހާ އެބަ އިަނގާފައަތުން ފައިސާ

ކުދި ކަންތައްތަުކގައި ެއއްެވސް ކަމަކާ ކުދި ވާނީ ހަމަ ދަނީ. ކީއްތޯއި ުއޅެމުންއަރާމުގަ އި އެ މީހާ ހަމަ އެ ފައިސާގަ

އެ މީހާ އަދިވެސް އިތުރަށް  ެއއް ވީމާ، ތިބި. އެކަމަކު ފައިސާ ވެރި އެބައި ޖަލަށް ލާފަމީހުން ގޮސް ވެސް ގެން  ނުލައި

ނޑު ަހމަ ދަން އިގެ ޭގގަ ނފައިސާ ނެޭގ ގޮތް ހަދަން ކަންނޭ ނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ބަހައްަޓވަިއގެްނ އެ ިތއްބަވަނީ. އަުޅގަ

ވެސް ހުއްދަ މި  ދޭއިރުަގއިޖެހެއޭ. ހުއްދަ  ބޮޑަށް ިވސްނަވަން އެބަ ތަކުަގއި ަސރުކާރުން މިއަށްވުރެމިކަހަލަ ކަންތައް

 .ެއއް ނަގަން އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ގެރެންޓީ އިއިރުގަ. އަިދ ދޭދެވެނީ ކޮން ބަޔަކަށްތޯ

ޙައްޖަށް ދިއުން.  ކަމެއް ވެްސ ހަމަ އޮންނާނެ ރުކާުރގެ ފަާރތުން. އެއީ އަނެްއކާވެްސ ކޮްނމެ އަހަރަކުއަދި އެދެން ސަ

ޖު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަލީޝާ ޙައް އިކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް މިކަހަަލ ޝަކުވާަތކެްއ އާދޭ. ެއއީ ިމ ފަހަރު ވެސް ީމގަ

ނގޭ. އެީއ އިހުމާލުެވފައިވާކަން އެބަ އެ ޮކންމެވެސް ވަރަކަށް ވެސް އިރުަގއި ސަރުކާރުންގްރޫޕުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި 

ކަހަލަ ވާހަކަތައް ވެސް އެބަ  ނަމަ ލިބޭނެ ކޮށްދެްއވިސަރުކާރުން އެކަމަށް މަަސްއކަތް އެކޮޅުން ބޭނުންވާ ކޯޓާަތއް

، ން. އެހެންވީމާއެއް ނޫ އޮތް ަމއްަސލަ އި އަކީ އަދިެވސް މާ ބޮަޑކަށް ސާފުވެފަ މި ަމްއސަލަ، އެނގޭ. އެހެންވީމާ

ބަންދުގަިއ  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް މި ގޮވާލަނީ އެކަން އެ ކުރި ބަޔަކު މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް

ެއ  ،އެ ަފިއސާ އެ މީހުން އަތުން ލިބޭނެ ގޮެތއް އޮތްޯތ ބަލައި ،އެ ީވގޮތެއް ބަަލއި ،ޝަރީޢަްތކޮށް ބައިތިއްަބއިގެން

އްޔާ ސަުރކާރުެގ އެވަުރން ނުވެއްޖެ އަދި ބަލައި، ނެތިްއޔާ ިވއްަކއިގެން ަނމަވެސް ހޯދައި،މީހުންގެ މުދަލެއް ހުރިތޯ 

ދެްއވާށޭ ޅުން ޙައްޖަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހަަދއިއަދި ިހލޭ އެހީ ހޯދައިގެން ނަަމވެްސ މި ހުރިހާ ބޭފު ،ބަޖެޓުން ނަމަވެސް

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ލީ ރިޟާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ މިލަ

ނޑުމެންނަށް މި ސް. އާދެ!ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީ  މު ކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ އަދު ވިސްނާލަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްއަުޅގަ

 ީމގެ ކުިރން ހުށަހެޅިގެން ދިޔަ ބިލަކީ  އިދެންމެގަ، ވަނީ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލުއަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭުނން

މި އޮތީ  މަހާ 4ވަަނ އަހަރުގެ  2113މިއަދު މީ  ،އަހަރުގެ ފަުހކޮޅު 2119ވަނަ އަހަރު ނުވަތަ  2111 ވެސް

އިން ބިލެްއގެ ޕްޮރސެްސ ހަރު ތެރޭަގިއ މި ބިލުގެ ބަހުސެްއ ނިންމައިލެވޭ ހިސާބަށް ުނވަތަ ކޮމިޓީ އަ 4ދިމާވެފަ. 

ކޮށްދޭން އައިސް ތިބި ަބއެްއ ހިރައްޔިތުންނަށް މަސަްއކަތް ދިވެކަމެއް.  ޖެހޭހިސާބަށް އައިމަ މީ ވިސްނާލަން ނިންމާލެވޭ

ނެ ގޮެތއް ގޮސް ނިންމޭމިހެން ހުރި ކަންތައްަތްއ ގެން  ސްީޕޑެްއަގއިކަމަށް ާވއިރުަގއި ިމއަށްވުެރ ތަންކޮޅެއް ހަުލވި 

ނިމި ދިޔަ  ،ރުއަީކ މިދިޔަ އަހަ ޖެހިއްޖެ މިހާރު. މި މަލީޝާ ޙައްޖު ގްރޫޕުގެ މައްސަލައަޅުަގނޑު ހިތުން ހޯދަން

ދިވެހި ރައްޔިތުން އަތުން  ،އް ނައިގެން ކޮށް ބައެއްގެ އަތުން ފައިސާތަކެދިމާ ހަރުގެ ޙައްޖަށް ޙައްޖު މޫސުމާއަ
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މި އޮތީ  އެއް. މިއަދު ކޮށްލައިގެން އުޅޭ ަމްއސަލަން ނުވަތަ އެ ފައިސާަތްއ ބޭނުންފިަލއިގެ ،އް ަނގަިއގެންފައިސާތަކެ

އިރު އަދިވެސް މިައކަށް ސް ެވގެްނ ދިޔަދުވައިސާ ދައްކަންެވފަ. އެއް އަހަރުޙަޖަށް ދާން ފަ އަނެއްކާ މި އަންނަ އަހަރަށް

 ެވސް މި ގްރޫޕުަގއި ަޙއްޖަށް ދިއުމަށް  ނޫން. އަިދ މި އުޅެނީ މީތި ބަަލއި ވެސް ުނގަނެިވގެން. މިއަދު  ގޮތެްއ ނިމުނީކީ

ނޑަްށ ުގޅާފަ ގަ. އެކީ  މި ވާހަކަ ދައްކައިފި. ހިތާމައާެއކު  ށް އާދޭހާއި، ަވރަޓަކައި ަފއިސާ ެދއްިކ ފަރާތަުކން އަުޅގަ

. މި މަޖިލީހުގަ ކޮބައިހޭ ތޯ މިކަން ކުރާނީ. އެއްވެސް ވަރަކަށް މި މައްސަަލ އެބަ ހިނގާހޭ. ކީންހޭ ތި ކުރަނީކިހިނެއް

ކަްތކޮށްދެނީ ތަ އެ ކަންތައްަތްއ، އެ މަސައްއެ ޙައްޤުތަުކގެ ވާަހކަ ނުވަ .ެއްއޗެހި ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކާ

 5އި ައންނައިރު މި އޮންނަނީ ދުވަހަކުންހޭ. ޙަޤީޤަތުގަިއ މިތާ މި އޮންނަ ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިން ލާފަކޮން

ންކަމެއް ކުެރވޭނީ. މިއަށްވުރެ ތަންކޮޅެްއ ކޮ، އި ކިރިޔާ މި ލައްވައިލަީނ. އެހެންވީމާދުވަސް ޮގއްސަ. ދައުެރއްގަ އަހަރު

އްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުްނ ހެން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ. މި ޮއތް މަތެއް ހަދަންވެަފއިގޮ ކޮށް މިކަން ާދނެސިސްޓަމެޓިކު

ނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަ، އޮތް ހާލަތުން ޖެހެނީ ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު މިވެއްެޖއްޔާ ދަންނަވާލަން ތެިރ ދެއްކި ޢިއްޒަތްއަޅުގަ

ޓަކައި  މު ފަރުދުން ޙައްޖަށް ދިއުމަށްަގއި ޢާއްމެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި އޮތް ނިކަމެތިކަމުގެ ތެރޭ

ދޮޅުލަްއަކ  އިން މިކަން މި ކުެރވެނީ. މިއަދާ ހިސާބަށް ައއިރުަގއި އެްއ ލައްކަ ރުފިާޔ، ދުވަހު ެއއްކުރާ ަފއިސާއުމުރު

ން އެއްކުާރ ޓަކައި. އެހެްނވީމާ، މިހާ ހާލު ކުރަން އެބަޖެހޭ މީހަކު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކޮށްލުމަށްރުފިޔާ ޚަރަދު

ފައިސާކޮޅު ހިަފއިގެން ގޮްސ ބޭނުންހާ ގޮތެއް ހަދާލީަމ ސަރުކާރަކުން ވެސް އަާޅލަނީކީ ނޫން. މި މަޖިލީހުން 

ާރރު ގެނެސް މިތާ މަޖިލީހުގެ . ިމތަނަށް ޤަރާރެއް ލީމަ، އެ ޤަރައްޔިތުންެގ މަންދޫބުންނަށް ކޮށްދެވޭ ކަމެްއ އޮީތކީ ނޫން

ކޮށްފަިއ އަނެްއކާ ޖެހިގެން އަންނަ ޓީ އަށް ގެންޮގއްސަ، ކޮިމޓީގައި ދެ އަހަރު ޕާކު އަހަރު ުދވަސް ކޮށްަފއި ކޮމި 1

ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި ގޮސް. ހުންނަނީ  . ޙައްޖަށް ދާން ބޭނުންވި މީހާ މިއޮންަނނީ މީހާ މަރުވެފަ އަހަރު ނިމޭއިރުގައި މި

ތަންޮކޅެއް  އަށްވުރެ ތަްނކޮޅެްއ ސްޕީޑީ ގޮތެްއގަިއ،ދެވިފައި ނޫންތޯ. އެހެްނވީމާ، މި އެހެންވީމާ، ަޙއްުޤވާ މިހިރީ ހޯދައި

ންކަމަށް ތަންކޮޅެއް މު ކަންތައްތައް މި ކަހަލަ ކަންތައްތަްއ އަދި މުހިއްމިކަ ،އަވަސް ގޮތަކަށް މި ކަންތައްތައް

 .ޖެހޭ ގެ ތެރެއިން ނަމަވެސް މިކަން ގޮސް ކޮޅެްއގައި ޖައްސަން އެބަދީގެން އެހެން އުސޫލުތަކެއް ސަމާލުކަން

ނޑުމެްނނާ ބައްދަލުވިއިުރގައި ގާްތަގނޑަކަށް ބުނާ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމައެއާެއކީަގއި ފާހަގަކޮށްލަން  ޖެހެނީ މިއަދު އަޅުގަ

. ހެއް އުފައްދަން އުޭޅ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އަޑުިއވެނީ އަެނއްކާ ފުލުހުންެގ ެވސް ބެކަޕް ފޯހެއް، ބެކަޕް ފޯ 

ހަކަ. ބެކަޕް ފުލުހުންތަކެއް އުފައްދަން ުއޅޭ ވާހަކަ. ކޮންކަމަކާ ލަިއގެންތޯ ބެކަޕް ބެކަޕް ފޯހެއް އުފައްދަން އުޭޅ ވާ

ތަނުަގިއ  އުޅެނީ. ާކކުތޯ މި ީކއްކުެރވޭތީތޯ މި ޤައުމުަގއި މި ،ކަމެއްއުޅެނީ. ކޮން  ފުލުހުންގެ ފޯހެއް އުފައްދަން މި

ހެްއ މީހުންގެ ބެކަްޕ ފޯ 211ޅެނީ. ބެކަޕް ފޯހެްއ، އު ކީްއކުރަންތޯ މި .އަމާންަކން ނަގާލަިއގެންއުޅެނީ މިތަނުެގ އަމަން

އަްށ  ވާ ދަރަޖަވެ، އަންތަރީސްކުރަންވީ ފުލުހުންނަށް. މި އަޖާއިބުބިިލއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު 2އުފައްދަން އަެނއްކާ 

ޢީރާން، . ކޮށްފައި އޮތް ބޮޑު ޤައުމެއް ނޫނޭއިޢުލާންދުނިޔޭގައި ހަނގުރާމަ ކަންތައްތައް ގޮްއސަެއއްނުން މިހިރީ. މީ 
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ފައިސާތަކާ އެްއޗެހި  ވީމާ، މިއުޅެނީ. އެހެން މި މިއީކީ ބެަކޕް ފޯސް ލައިގެން. ީކއްކުަރންތަ އް  ނޫނޭރާޤެޢި

ވެސް ސިވިްލ  ޖެހޭ ވިސްނުންތެރިކަން ގެންގުެޅން. މިއަދު ކުރުމުގައި ތަންކޮެޅއް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަޚަރަދު

މިއަށް ނޫންޯތ  ބޭ މީހުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ނުލިރުފިޔާ ުމސާރަ 3111ތިއްބޭ  ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުން ެއބަ

ނުކެވޭ ގޭގައި ތިްނ ރުފިޔާ އަށް. ދެއިރު ރިހަ 51ނީ ލިބެމެން ވިސްނަްނވީ ކަމަކީ. ބަނބުކޭލެއް ގަންނަންއަޅުަގނޑު

ޗަަރުކ . ހެސްކިޔާފައި ޓީ އިން ގަެނވޭނީ މުސާރަ ނބުކޭލެއްނުމަހަކު ތިން ބަ ނބުކޭލަކުން. އެހެންނަމަވެސްމީހުންނަށް ބަ

ކަމެއް ނެތް. ނުކިޔަާވ ރުފިޔާ. ހަމަހަމަ 6111ން ލިބެނީ އަށް ގެންދަ  ކޮށްެގން ޓީޗަރަކަށް ގެރެޔާއި ުދވާލު މަސައްކަތް 

ޖެހޭ ތަންކޮޅެއް  ވެސް އެބަ ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، މި އެއްޗެހިަތއް  18111ހުންނަ ނަރުސް ކުއްޖަކަށް ވެސް އެބަ ލިބޭ 

ނަޑއަަޅއިގެން ނަމަވެސްކޮންެމެވސް ވޭ، ގޮތަކަށް ންސިވްބެލެ ނޑައަަޅއިގެން ނަމަވެސް މި  ،ޖެއް ކަ އުސޫލުތަެކއް ކަ

ޙައްޖަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހާ އަށް ވެސް ތަންކޮޅެއް އޮތީ ހަމައަކަށް ގެންނަންޖެހިފަ. އޭރުން  ކަންކަން ވެސް މި

ނޑަކަްށ ސަރުކާރުން ފޯުރކޮށްނުދުނީމަ،  ސް މި ލާރިޮކޅު ވެއިން ލާރިކޮޅު ވެްސ އަނެްއކާެވސް، ފަސޭހަ އަުޅގަ

ދިމާލަށް ދެވޭތޯ. ކުރަނީ އެ  ދޭނެ ކަމަކަށް ވެސް. މަސައްކަތް މިކަށް ވެސް. މި ހޯދައިޔަޤީންކަމެއް ނެތް މި ލިބޭނެ ކަމަ

އިތުެވގެން ފާ އަހަރު ދުވަސް 1ގޮުތަގއި ބަލާކަށް ނެތް. އެހެންތާ ވާނީ މިހާރުވެސް  ގެމިއީ ވާނެ ަކމެއް އެހެންނަމަވެސް

އި އަނެްއކާ އަންނަ ލާފަވާަހކަ ދަްއކައި ދިޔައީ މިތާނަގއި މި ޤަާރރު އޮންނަތާ. ދެން އަނެްއކާ ނޭނގެ މިއަދު މި މި

ނެތޭހާ ދުވަސް ވެއްޖެ. އަނެއް ދައުރަްށ ހަނދާން ދެއްކޭނީ. މިހާރު ކުރިން ދެއްކި ވާހަކަވާހަކަ ކަމެއް މިއަހަރު ނޫން

 77އޮތް ގޮތް.  އޮތީ މަޖިލީސް ފްލޯ މިތިބީ ކެމްޕޭންގަ.  . ހުރިހާ އެންމެން މިއިިރެވފަޚާބުވާން ކަމިހާރު އިންތި

އޮްތ އަންނަން ތިބީ އިންތިޚާބުގަ.  ހުރިހާ ލީޑަރުން އެ .ޖެހޭނެ ނޫންތޯވާހަކަ ދައްކަން މެންބަރުން ތިބި ތަނެއް މިއީ. މި

ނޑުމެން އެމް.ޑީރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި ވޯޓު ވީމަ އަކު ވެސް ބަންދު ދަނީ ކޮންމެ ހަފްތާ .ޕީން މިޯހދަން ގޮސް. އަޅުގަ

ދަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ތިބޭނެ މިތާނގައި ބަރާބަރަށް.  ފަހު ފުރައިގެން މިމެންދުރު، ބުދަދުވަހު

، ލާފައިއިރުފަހު ނިންމަކޮށްަފއި ދަނީ ފުރައިެގން. އެހެންވީމާ، ބުދަދުވަހު މެންދުލީހުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްމަޖި

 ދައްކަނީ. ވާހަކަ މި މި އިގޮސް ރަްއޔިތުންގެ ަކއިީރގަ  .ދަނީ ފުރައިގެން ފައި ދެން މިމަޖިލީހުގެ ދަންފަޅި ނިންމައިލާ 

ނުޑ ތިބީ ާރއްޖޭެގ ކަންކޮޅުަތުކގަ ވެްސ ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މިހާރުވެސް އެ އެހެންވީމާ، މި . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރުކާރުން ެއްއވެްސ އްދޫގެ ަރއްޔިތުން ކުރަމުން އަިއ އިހުތިޖާޖުތަކަށް ިމ ސަދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ފޮ

ަވއިދޭނެ އްޖޭގެ ސްކޫލްަތއް އެހެީރ ބަންދުކޮށްފަ. ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުަގއި ިކޔަކަެމއް ނުދިނޭ. ރާއަހުމިއްޔަތު

ނެ ތެޔޮ ނެތިގެްނ އަޅާ ،ިތެގންއިންޖީނުގެތަުކގައި ކަރަންޓު ނެ ،ޕްރިންސިޕަލުން ނެތިގެން ،މުދައްރިސުން ނެތިގެން

ގޮސް  ސަން މަނިކު ވެސްއޮތީ ނިދާފަ. ސަރުކާރުން ވެސް ކުރާ ކަމަކީ ޙަ ސަރުކާރު މި އެހެރީ ބަންދުކޮށްފަ.

ޖެހެނީ. ޙައްޖަށް ލާރިކޮޅެްއ ދީގެން މީހަކު ހައްލައިލެވޭތޯ މި އުޅެން ދީގެންކޮންމެވެސް ތަނަކުން މީހަކަށް ރިޝްވަތު

އޮތީ މިތާނަގިއ  ކުރި ޚަރަދެއް ކޮށް ނިމިފައި އެހެރީ. ޤަރާރު މި ޓަަކއި އިސާ ޙައްޖަށް ދިއުމަށްދާންޖެހޭ މީހުންގެ ފަ
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ނޑުމެން ދެންމެ  އަހަރު ނިމިގެން މި 1އޮންނަތާ  އޮތީ މިތާނގައި ތާށިވެފަ. ރާރު މިތާށިވެފަ. ޤަ ދިޔައީ. އަުޅގަ

ވަރަށްތާ  މިހިރީ ވެފަތާ. މި ހެންނަމަވެސް ސިސްޓަމެިޓކުތް ބިެލއް. އެވެަފއި އޮއަހަރާއި ބައި 3ށް މި ނިންމާލީ ބަހުސްކޮ

. ގޮސް ައވަހަށް ރައްޔިތުްނނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ. ހުރިހާ ލީޑަރުން ކެމްޕޭނުގަދެން ތަނެއް ސިސްޓަމެޓިކު ެވގެން

ގާނަމޭ. އަނެްއ ތެޔޮ ނަ މި ބުަނނީ ެއއް ލީޑަރަކު އަށް ޮގއްސަ ބުަނންވީ. . ދެން ގޭގެހުރިހާ ލީޑަރުން ކެމްޕޭނުގަ

ވަރު. ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަ ދިމަލެއް ުނވޭ. ދެން  ނުނެގޭނޭ. އެއް ޕާޓީ ތެޭރަގއި މިހިރީ މިބުނަނީ  ލީޑަރަކު މި

ްއޔާ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ެވއްޖެ އުޅޭ ގޮސް. ދޭން އެބަޔިތުންނަށް އަދި ެއއްޗެހި ވިސްނައިރައް

، ޓަކައި ސަރުކާރުން މިކަން ކުރުވަން ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ ދިނުމަށްވެސް ހޯދައި ލާނީ މި ޙައްޤުަވއިދަންނަ އަޅުަގނޑު

މާފައި ކޮމިޓީއަކަށް ގެންޮގސް ވެސް ނިން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ިއޚްލާޞްތެރިކަމެއް ހުރި ކަމަށް ވަންޏާ، މާދަމާ 

އެކަނި ނަމަކަށް، މިތާ . ހަމަޖެހޭ ން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަދަން އެބަކޮށްގެން ވެސް މިކަޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ހާހާޒިރު

ެއވެނި ެއއްެޗްއ  ،އޭތިއޮތޭ މީތި  ނަމަކަށް މިކަަހލަ ކަންތައްތައް ަލއިގެން ތިަމންނަމެން އަތުގައި އެބަ މަސައްކަތްކުރާ

ނޑު ހިކޮްށގެްނ ތިބެންޖެހޭ ތިބުން އަޅުއޮތޭ ކިޔަިއގެން ޕާކު ކޮމިޓީަގއި އެބަ ،އޮތޭ އެބަ ތަށްއަރަނީ ނިމުމަކަށް ގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދާ ިހސާބަށް އައި ެއއާެއީކގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަީނ އަޅު  ވެއްޖޭ. ހަމަގެންނަން ިމއަދާ ، އިރުަގއިގަ

ޓަކައި ތަންކޮެޅްއ އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތެއްަގއި  އިުރގައި ދިމާެވފައި މިއޮތް ދަތި ހާލުން އަރައިގަތުމަށްހިސާބަށް އައި

ނޑުގެ، ކަން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާީތވެރިހާ މެންބަރުން ވެސް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭހުމި ފަހަތުްނ  އަދި އަުޅގަ

 އެ ވާތީ ކަށްކުރަްއވާ ބޭފުޅަިއ އެްއ ފިކުރެްއަގއި މަސަްއކަތް .ީޕގެ ައޅުަގނޑުމެންނާ  އެީކގަޑީ.އާރު، ވަގުުތކޮެޅއް އެދޭތީ

 މަނިކުފާނަށް ވަގުތުކޮެޅއް ދިުނމުގެ ގޮތުން އަުޅަގނޑު ވާހަަކކޮޅު ކުރުކޮށްލަން. ުޝކުރިއްާޔ.

 

  ން:ވާހަކަދެްއެކވު މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު

ނޑަ ޝުކުރުދަންނަވަން އެަބ  އްޔާވެއްޖެ ވާހަކަޮކޅު ކުރުކޮށްލެްއވި ކަމަށް  ށް ފުރުޞަުތދެއްވުުމގެ ނިޔަތުަގއިމިހާރު އަޅުގަ

ަބއެްއ ގެ އި ޑީ.އާރު.ޕީ އަކީ ެއއްފިކުރުޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ކުޑަކުަޑ އިޞްލާޙެއް ކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ އާ

 ކޮށްލަންލާޙު ތަންކޮޅު އިޞް . އެހެނެއްނޫންތޯ ވާނީ. އެހެންވީމާ، އެ ަގނޑު ހުންނާނީ އެމް.ޑީ.ޕީގަނަމަ އަޅުނޫން. އެހެން

. ދެން މި ޤަރާރު. އާދެ! މި ޤަރާރަކީ މަލީޝާ ޙައްޖު ގްރޫޕުން ބަެއއްގެ އަުތން ލާރިތަކެއް ނަަގއިގެްނ، އިނގޭތޯ

އަދި ފިލައިގެން ގޮސް  ،ޚިޔާނާތްތެިރވެ އިގެންއަްށ މަކަރުހަދަ ލާރި ނަގަިއގެން އެގެންދާނަމޭ ކިޔަިއގެްނ ލާރި ޙައްޖަށް

ތީ ހުއްޓާ، ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެ، ދިވެހި ފުލުހުން އެތައް މަސައްކަތެއްކޮށް އޭަނގެ ގެނެްސގެން އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ

ކަމަށް ވާނަމަ ކަން ހުރި އަދި ދައުލަތުގެ ފުދުންތެރި ،ޙައްޤު ހޯދައިދިނުމަށާ މީހުންގެ އެ ،އެ މައްސަލަ ައވަސްކުރުމަށާ

 ރަނގަޅު މާނަތަނަވަްސކޮށްިދނުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރެއް.  ތަކެއްމީހުންނަށް ޙައްޖަށް ދެވޭނެ ގޮތް އެ

ނޑު ޤަރާރެއް ކަމުަގއި ފެންނަނީ. މީގައި ދެތިން ޕޮިއންޓެއް އެއް އޮތް  ފާހަގަކޮށްަލން. އަޅުަގނޑަށް އެނގިަފއި އަުޅގަ
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 އިން ބޭރުން މީހުން ގެންނަ  އްޔާ މިހާރު ރާއްޖެލިބިފައި އޮންނަ ގޮތުގައި ެވއްޖެގޮތުަގއި، މަޢުލޫމާތު އޮންނަ

ކަމަށް ން އެބަ ޖެހޭ. ބޭންކެއް ހިންގާ ތަކުަގއި ވަިކވަރަަކށް ލާރި ބަހައްޓަތަކުން ވެސް ސަރުާކރު އޮފީސްއެޖެންސީ

ނޑަށް ެއނގިފަިއވާ ގޮތު ، ޔާއްވެއްޖެ  ަގއި ހުންނަ ފައިސާގެ ތެރެިއން ވަކި އަދަެދއް ދޫނުކޮްށ ގައި ބޭންކު އަުޅގަ

ންްސ މި ލައިސަ ށްޖެހޭ. ަޙްއޖު ގްރޫޕަ ބަހައްޓަން އެބަ ޖެހޭ. ނޫނިްއޔާ އެމް.އެމް.ޭއގެ ރިޒަރްވގަިއ ބަހައްޓަން އެބަ

މިނިސްޓްރީން ވަރަށް  ްސލާމިކުާބވައޭ. އި ކަމުަގއި، މިކަަހލަ އެްއވެސް ކަހަލަ ފިަޔވަޅެްއ އަޅާފައި އޮވޭ ދޭއިރުަގއި މި

ނޑު އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ވެސް ދަންނަވަން.  ކަންބޮޑުެވގެން އުުޅްއވާކަން އެނގޭ މިކަމާ. އަުޅގަ

ކަހަލަ އެްއވެސް ެއއްެޗއް މި ،ެއއް ގެރެންޓީ  އެްއވެސް ކަހަލަ ބެުލމެއް، ބޭންކު ދެންނެީވ މިކަހަލަ  އެހެންނަމަވެސް މި

ައދި އެއް ޕޮއިންޓް ފާހަަގކޮށްލާނަން. ދިވެހި ފުލުހުން މިހާރު  .ވަޭއ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްބާ  އޮވޭކަމެއް  މެއްނެގު

ކުރިއަްށ ވުރެ އަިދ އިތުރަށް  ރު ތިބި ފުލުހުންނަށްފެންނަނީ. އެއީ މިހާ ކަމަށް ުކރަމުންދާަގޅަށް މަސަްއކަތްވަރަށް ރަނ

ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން ރިޒަރވް ފޯހެއް ވެސް މި އުަފއްދަނީ. ބެކަޕެއް ކަންނޭނގެ  ޖައްސާލުމުގެ ގޮތުްނ، އާ ުއްސމިނަކަށް

ނޑަްށ އެނގިފައި އޮތް ގޮުތަގއި ިވއްޔާ މި ދޭތެރެއެއީ. އެހެްނވީމާ، އަ ްއގަިއ ތަކެގައި ހިނގި ކަންތައްން މާލޭއި ުޅގަ

ތަށް ާގއުަކއިގެްނ، އިމާރާ. ކަެމއްގަ ޖެހުނީ އެެގ ކުއްޖެްއ ކަމަށް ވާތީ އުޅެންއަޅުަގނޑަށް ވެސް ާދއިރާ 

އަށް ނިސްބަތްވާ،  އެމް.ޑީ.ޕީ ބާރަ ކުދިންއްޔަރުކުރި ުޒވާން ފުރައިގެ ދިހަހަގާުއކަިއގެން  ތަކެއްގައިހަމަނުޖެހުން

ދުވަހަށް މަސް 6ކުދިން ޝަރީޢަތް  އަށް ނިސްބަތްވާ. އެ އެއް ކަމަށްވާ އެމް.ޑީ.ޕީ އަޅުަގނުޑގެ ފިކުރާ ޚިލާފު ޕާޓީ

ނުޑ ވެްސ  ގެ އަދަބު ލިބެންދެން ޢަތް ފެށެންދެން ޤާނޫނީ. ޝަރީގަފެށެންދެން ތިބީ ޖަލު އަށް ބަަދލުކުރެވޭތޯ އަުޅގަ

ހުން ގެއަކަށް މީ ދެން ތިބި މީހުން ވެސް ބުނަނީ މި ވެްސ، ކުރިން. ރިޔާޟު މަަސްއކަތްކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 

ބަެއއްެގ ލާިރ  . އެތައް ފުޠީއްލަލް ޢަބްދުއާދެ! ިއސްމާޢީ، ގެ ބޮުޑ މީހާމަލީޝާ ގްރޫޕު . މީނަ، ނުކުރެވޭނޭދުލެއް

ސް ނެރެގެން ފުލުުހން ފިލަިއގެން ގޮސް އުޅެނިކޮްށ ރެްޑ ނޯޓި އި،ހަދަހީލަތްމަކަރާިއ ، ނުޙައްޤުން ޖެހި

ިއން ބޭރަށް ގޮސްގެން ގެނައުަމށްފަހުގައި ވަރަށް ކުރު މުއްަދތެއްގެ ތެޭރގައި އަނބިދަރިން  ކޮްށގެން ރާއްޖެމަސައްކަތް

ނޑަށް މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅު  ނަކައިރީ ޭގގަިއ ހުން ނޑަށް ލިބެނީގަ . އެހެންވީމާ، ފުލުހުންގެ ިމ އިންސާފުވެިރ މިންގަ

ނޑު މި ތެދުވީ އިނގޭތޯ. މި ވެސް ޭއގެތެރޭަގިއ އެްއގޮތަކަށް  ،ޒުވާން ކުދިންކޮޅު  ވެސް ތަޢުރީފުކުރަން ކޮންމެހެން އަޅުގަ

ދިއުމަކީ ގެންގޭަގއި ބައިތިއްަބިއގެން ޝަރީޢަތް ފެށެންދެން އަށް ފޮނުވީމާ  . ގެއަހަރު ނުފުރޭ ކުދިން ވެސް ތިބި 18

ނުޑ އެހެ ކަމަށްހުރި ކަމެއް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުން ގެ ވެސް ިމ ޒުންވީމާ، ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ ރިޔާދުށީ. އަޅުގަ

 ހަމައިން  ރަނަގޅަށް އިންސާފުން، އިންސާފުވެރި ަނޒަރަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން ެއބަ ޖެހޭ. އެއީ ވަރަށް

 ށްއަ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާ ،ދެންނެވީ ކުރަން އެބަ ެޖހޭ. އެހެންވީމާ، މިގެންދަނީ މިހާރު. އެކަން ޤަބޫލު ކަންކަން މި

އެއަްށ ޚިޔާނާތްތެރިވެަފއި  ތެްއ.ދުވަހުން ކުރާ މަަސއްކަމުޅި އުމުރު ، ަޙއްޖުަބއެްއގެ ޚިޔާނާތްތެރިވެފަިއ، އެަތއް 

 އިންސާފު. ޝުކުިރއްޔާ. ،އްސަ ފިލައިގެން ދިޔަ މީހާ ގެނެ
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 ނިންމުން 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވާ ބުދަދުވަުހެގ  2113ޗް ރމާ 21އެއް އޮންނާނީ  މެންބަރު. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި 

 ަގއި. މަޖިލިސް ނިމުނީ.9:11ހެނދުނު 
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