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 ޖަލްސާ  ވަނަސްޅީ ސަޔާގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19
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  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىلعو هللا لوسر ىعل المالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ހުންނެވީ ެއއް ސަލާމުގައި .މެންބަރުން އިްއޒަތްތެރި 33 ބެވީ ތިއް ން ވަަޑިއގެާހޒިރުވެ  ވަގުތު މި

ެއހެންނަމަވެސް، ރަސްމީ . ރަކުމެންބަ އިްއޒަތްތެރި ެއއްހުންނެވީ  ަގއިފުޅެއްރު . ރަސްމީ ދަތުކުންބަރަމެ

 ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު.ހުގެ ަރއީސް ްނވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީޖަލްސާއެްއގައި ވަަޑއިގެ

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .2019/46/އޖއަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ގަރާރު  .4

 

 :ންވުކެ އް ކަދެން ވާހަރިޔާސަތު
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މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  ،ރާރުގެ ތެޭރގައި ގަމަޖިލީހަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ  -{4.1}

ޒަމާނީ ތަރައްީޤ  ،ރަށު އުފެއްދުންތަކާއި ިވޔަާފރިތައް ރަށު ބަންދުން މިނިވަންކޮށް ،އްވާފައިވާ ރަޝީދު ހުށަހަޅު

 ާރރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އަުޅގަނޑު މި އިްއވީ. ގަގޮަވއިލާ  ގެނުަވއިދިނުމަށް

ކަނޑު  ،ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ށް މަުޑްއވަރީއަދެވަނަ -{4.2}

ކިޔުްނ  ފުރަތަމަރާުރގެ ގަޓަަކއި ހުށަހަޅާ ތުރުކުރުމުގެ ސަލާމަތާއި ަރއްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަންދިުނން އިތުރުކުރުމަށްދަ

 އަޅުގަނޑު މި އިްއވީ. 

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 6

 

 :ންވުކެ އް ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

އްސުރެން ފެށުނީ  މި ކުރަީނ ފުރަތަމަތުގަސް މިއަދު ގެންދަން  ބަހުސް. ައޅުގަނުޑ މަސައްކަތް ކުިރއަށްއީތިދާއިބު

 ބަހުސް. ެއއަށްފަުހ އީތިދާ ގޮތަށް އިބު ޖެންޑާަގިއވާގެންދާނީ އެމެން ކުިރއަށް އަންނަންދެން އަުޅގަނޑު ކު ގެ ބްރ10:30ޭ

އަނެއްކާެވސް އަޅުގަނޑުމެން އަލުން  ،ކޮމިޓީ މަސަްއކަތް ނިމުމަށްފަހު އި،ޖަހާއިރު ކޮމިޓީ މަސަްއކަތް ފަށަ 11

ލެްއވުމަށް އިޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަސައްކަތްޕުޅު މިއަދު ރާވަ، އިއް ށް. އެހެންވީމާ ބަހުސައީތިދާބުއަނބުރާ އަންނާނީ އި

 ،އޮތީ މެން މިއަދު ފުރަތަމަ ފެށުމަށް މި ބަހުްސގައި އަުޅގަނޑުއީތިދާ އިބު މި ވިސްނުމުަގއި ބެހެއްެޓވުްނ އެދެން.

ގާނޫނު ނަންބަރު  ،މޫދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖީހާން މަޙް ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

ގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ްށ އިޞްލާޙު( އަގެ ގާނޫނުޓްްސ ކޮމިޝަނުިހއުމަން ރައި) 2006/6

ގައި. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  2019ގަސްޓް އ   19ށް އިއްވާފަިއވާނީ މަޖިލީހަ

 21 އިމިނެޓާ 20ހޫރީ ޕާޓީއަށް ތު. ޖުމްސިކުން 29 އިމިނެޓާ 24 އިަގޑިއިރާ  2އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ،ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ

 14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  12 އިމިނެޓާ 16އަށް ސިކުންތު. ޕީ.އެްނ.ސީ 21 އިިމނެޓާ 20ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

 30 އިމިނެޓާ  3ސިކުންތު. ވަިކ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވެަވޑައިުނަގންނަވާ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރަކަށް  8 އިމިނެޓާ

ދެްއވުްނ ތު ލިބިވަަޑިއގަންނަވާެނ. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިކުންސި

 އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކާޑު ޖައްަސވާލަދެްއވުން އެދެްނ ފުރަތަމަ.  

 

 މޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙް

ރި އައިއިރު އިްއޒަތްތެ ުވޖޫދަށް 2006/6 (ިމޝަނުގެ ގާނޫނުކޮހިއުމަން ރައިޓްސް )ތްތެރި ރަީއސް. ޔާ ިއއްޒަޝުކުރިއް

ތަށް ގޮ ސަާސެއއްއްން މުއަވަ ކީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ މިނިނަްސ ކޮމިޝަސް، ހިއުމަން ރައިޓް ރައީ
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ނޫނުއަސާީސ ދެކުނު ތަޞަްއވުރާ އެްއގޮތަްށ ޤާ އިހާބަޔާންވެފަިއވާ މުައއްސަާސެއއް ނޫން. ޤާނޫނުއަސާީސެގ ރޫ

އްޖޭެގ މެން މި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދިވެހިރާްއ ނޫން. މި ގާނޫނު މިހާރު އަޅުގަނޑުނޫނެގާބައްޓަންކުރެވިަފިއވާ 

އެީއ  ،ވުރުއް އެ ގާޫނނު ދެކޭ ތަޞަ ،ވަނަ މާއްދާ އެ ގާނޫނުގަިއ ބަޔާންޮކށްދޭ މިނިވަންކަމާއި 189ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ކޮްނމެ ސަރުކާރެއް އޮްތކަމުގައި  އެކު އަދާކުރަންޖެޭހ ޒިންމާތައް އަދާކުރާނޭިމނިވަންކަމާ، ން އެްއކިބާވެ ބުޞައްތަޢަ

ިރއެްއގެ ދަުށގަިއ ވެ ،ތާރު ވެރިަކމެއްގެކިތަންމެ ޚުދުމުޚް .ވިޔަސް ކޮންމެ މީހަކު ވެިރކަމުގަިއ ހުރިކަމުަގއި ،ވިޔަސް 

ނޫނުއަސާސީން މިނިވަން މެންެގ ޤާރި ަރީއސް، މިހާރު އަޅުގަނޑުތްތެިއއްޒަިވޔަސް  ކަމުަގއި ތްކުރަންޖެހުނމަސައްކަ

ނީ ޙައްޤުތައް ސާއެ ކޮމިޝަން ވާްނޖެހޭނީ އިން ،މުސްތަޤިއްލު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކަށް ދެކޭ ތަޞައްވުަރކީ

ސަާސއެްއގެ ގޮުތގައި. އްއަނަގަަހއްޓާ މު ،ްއކިބާވެ ތިބެ ބުން އެލަތެއްަގއި ެވސް ިމނިވަންކަމާއި ތަަޢއްޞަހާކޮންމެ 

ވާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ވަގުތު ސަރުކާރުން މިއަދު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި މި ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އެހެންކަމުން

 ހިއުމަން ޞްލާެޙއް އި 20ލަ ދަކީ ވެސް ެއއީ. ޖުމުޤްޞަލަ މަ ގެންަނ އިޞްލާޙުތަކުގެ ޖުމުށްކޮމިޝަންގެ ގާނޫނަ

ވާ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެޭރަގިއ ރުން މިހާރު ހުށަހަޅާފައި މި ސަރުކާށްހަުރގެ ގާނޫނަވަނަ އަ 2006ގެ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނު 

މް ހޫިއޞްލާޙަކުން މުޅި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުެގ މިހާރުގެ ގާނޫނުގެ މަފް 20އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ،ހިމެނޭ

ެގ ސައްކަތްކުރާ ކޮމިޝަނުމަޝަންތަުކަގއި އިރު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ކޮމިބަދަލުކުރީ. މި ގާނޫނަށް ބަލައިލާ

މި ގާނޫނުގެ އިޞްލާޙުން ކޮމިޝަނުގެ މުވަްއޒަފުންނަކީ ވެސް ކޮިމޝަނުގައި މަސަްއކަތްކުރާހާ  ،މެންބަރުންގެ އިތުރުން

ވަިކ ތަނަކަށް  ،ށްަވކި ބަަޔކަ ،ވަކި މީހަކަށް  ،ބުން ެއއްކިާބެވ ތިބެމިނިވަންކަމާިއ  ތަޢައްޞަ ،ހިނދަކު

 ،ޓަކައި ފަސްޖެހުމެއް ނެތިހަމައެކަިނ ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ އިްނސާނީ ޙައްޤުތަްއ ނެގެހެއްޓުަމށް ،ނޭހެންފައިދާނުވާ

އްދާ ވަނަ މާ 8ވަނަ މާއްދާއާއި  7ޓަަކއި މި ގާނޫުނގެ ބިރުގަތުމެއް ނެތި މަސަްއކަްތކުރާނެ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް

ވަަނ  12ނޫނުގެ މި ގާ މު އިޞްލާޙެއްން ވަރަށް މުހިން ވެސްއިތުރު. އަދި މީގެންށަހަޅައިޞްލާޙުކުރަން ސަރުކާރުން ހު

ކުން ނުފޫޒުން އެއްކިާބވެ ތިބެގެން ވަނަ މާއްދާއަްށ އިތުރުކުރާ ނުކުތާތަ 12މާއްދާއަށް މި ގެނެވެނީ. މި ގާނޫނުގެ 

ނުގެ ޝަމިއިޓްސް ކޮުއމަން ރަހިޓަކައި މަށްޅުށް އެމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަކޮތްކުރުމަށް ބާރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކަމަސައް

 މި  މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަކަށް މި ގާނޫނަށްމީހުންގެ  އެ މެންބަރުންނަކީ އެ ،ރުންމެބަހުރިހާ މެން 

 މި ،ހިނދުގައި ނުން މިހަމަ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭ އަޅުގަނޑު ރި ރައީސް ތެއިޞްލާޙުތައް ގެެނވެމުން ެވެގންދާނެ. އިްއޒަތް

ވަގުުތ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިހއުމަން ރައިޓްްސ  ، މިކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ެތރޭގައި ްޓސް ން ރައިވަގުުތ ހިއުމަ

މ ލްޑިވްސް ިޑޒާްސޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ، ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ  ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި 

ެގ ެވހި ރުފިޔާގެ ކޮރަޕްޝަނުދި މިލިއަން 24ރު މަސަްއަކތްކުރިއި ފެްއގެ ގޮތުަގއިޓަރގެ މުވައްޒަންމެނޭޖްމަންޓް ސެ

ިއއްޒަތްތެރި  ،ކަށް ޢައްޔަންކުރެވިަފއިވޭ ރަނުގެ މެންބަޝަތު ޮކމިގުވަ މައްސަލަެއއްގެ ތުޙުމަތުކުެރިވފައިވާ މީހަކު މި

ބަރުން މިދިޔަ ދައުރުަގއި ކޮމިޝަނަށް މެންން.  ބަލައިގަނެވޭނެ ކަންަކމެއް ނޫށްެމންނަރައީސް. މިއީކީ އަުޅގަނޑު
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މަތުކުރެވިފައިވާ ފަރާތެްއ ހުތު ަގއިޝަނުގެ ބޮޑު މައްސަލަެއްއ، ބޮޑު މައްސަލަެއއްޕް ެރވުނުއިރު ކޮރަޢައްޔަންކު

މިލިއަން  24މި މަޖިލީހަށް ނަން ފޮނުވުނުއިރު ޕީ.ޖީގައި  ،މީހެއްގެ މައްސަލަ އެ ،ޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި މިކޮ

ވަގުުތ  މިޝަުނގެ މެންބަެރއްެގ ގޮުތަގއި މިކޮއް ކޮރަޕްަޝނުގެ މައްސަަލއެްއާވ ފަރާތެ ގެ ފިޔާދިވެހި ރު

 އްޔަންކުެރވިގެން މަަސއްކަްތކުރަމުން އެބަދޭ. މިކަހަލަ ަކންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަ ޢައް

 ،ނުފޫޒުން ސަލާމަތްވެ ތިބެ ،އްކިާބވެ ތިބެބުން އެްއޞަސަލާމަތްކޮށްގެން މެނުވީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ތަޢަ 

ފެންނާނެ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ސާތަކެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ ނުސަ އްއަމަސައްކަތްކުރާ މިނިވަން މު ފަސްނުޖެހި ،ބިރުނުގަނެ

 ކުެރވެމުންދާއިރު މި ލާގައި ަމޝްވަރާޙަކޮމިޓީ މަރު ،ސްޓޭުޖގައި  ޓީމިކޮ ،މި މާއްދާއަށްނީ އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުންވަ

ވަތަ ެގއްލުމެއް ދޭން ނު އެއްެވްސ ފަރާތަކަށް ނުޙައްޤު މަންފާއެއް  ،އެބަޖެހޭ މެން ިހމަނާލަންއްދާއަށް އަުޅގަނޑުމާ

 ށްއަހަމަ މި މާއްދާއަކީ ކޮމިަޝނުގެ މުަވއްޒަފުންނާ ،ިހނދު ނުކުރާން ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުންނަށް ބާރުއަޅާމަސައްކަތް

އެސެޓް  ން އެބަޖެހޭ. އެހެންކަމުން،ހިނާގނެ މާއްދާއަކަށް ހަދަ ،މިގެންވާމުަވއްޒަފުްނގެ މައްަޗށް ވެސް ދެ ،ވެސް

މިޝަން ކޮހިުއމަން ރައިޓްސް އި ކީ ނުވަތަ މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރުމަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގަޑެކްލަރޭޝަނަ

ކަމަކަށް މި ގާނޫނުން ން ވެސް ކުރަންެޖހޭނެ ފުމުވައްޒަ އިގެ އެންމެހައެއް ހިމެނޭހެން ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސަސާ 

ވަުގތު މި ގާނޫނު ހުށަހަޅަނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރުމަށް. އެކަމަކު،  ހޭ. މިބަޖެން އެޅަކަނޑައަ

 ރި ރައީސް، ހުރިހާ މުވަްއޒަފުން ވެްސ މާލީ ބަޔާން ުތގަިއ ިއއްޒަްތތެކުރާ ގޮލުކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ އަުޅގަނުޑ ގަބޫ

ވަިކ  ،ފަދަ ދެކެން ބޭނުންވާ ،ދަފަ ބޭނުންވާ ންުޅަގނޑުމެދިއުމަކީ އަގެންވެ އިޞްލާޙުގާނޫނު މި  ގޮތަށް ހާމަކުރާ

ކަނި ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ އެަހމަ ،ނެބޭނެ ގޮތަށް މަސައްކަްތކޮށްދޭމެއް ނުލިލުވަތަ ެގއްނުފަރާތަކަށް ނުޙައްޤު މަންފާއެްއ 

ރުކޮށްދިނުމަށް ަށވަޤުތައް ކަމިނިވަންކަާމއި ަޙއް ،ބު ބަޔާންކުރާގެ ެދވަނަ ބާސީާޤނޫނުއަސާ ގެރާއްޖޭހިިދވެ ،ޙައްޤުަގއި

ކަމެއް. ހަމަ  މުންހިމުއިމުކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް ޤާލަ ކޮމިޝަނެއް، މިނިވަން ކޮމިޝަނެއް ކުރާނެ ޖުމުތް މަސައްކަ އިޓަކަ

ފަދަ  ލަޙަތު ފުށުއަރާޞްމަވަތަ ނު އަިމއްލަ ވިޔަފާރި  ،އިތުރުން ވެސް މި ގާނޫުނން ހުށަހަޅާ އެްއ އިޞްލާަޙކީ މީގެ

 މަނާކުރޭ. ސުލޫކީ ންަވޒީފާތައް އަދާކުރުން ވެސް މި ާގނޫނު ވަތަ އެހެނިހެންިއ ނުމަސައްކަތްތަުކގައެހެނިހެން 

ސުލޫކީ  .ންނޫކޮމިޝަންަތކުަގިއ ކަނޑައެޅުން ީމގެ ކުރިްނ ލާޒިމެއް  ތެިރ ރައީސް،ތްއއްޒައް މިންގަނޑުތަކެ

ކޮމިޝަނަށް ރާ މުވަްއޒަފުންނާއި ެއ އްކަްތކުއި މަސަ ގަޝަނުނެއްަގއި ވެސް އެ ކޮމި ިމޝަކޮކޮންމެ  ،މިންގަނޑުތަކަކީ 

ތިރާމްކުރަންޖެހޭ ހުއެއަށް އި ،އެއްގޮތަށް މަސައްކަްތކުރަންޖެހޭ އެއާ ،ހޭޖެލަނބަންށް ބ އަޢައްޔަންކުެރވޭ މެންބަރުން އެ 

 ސަުރކާރުން  ،ކަމަށް ސަރުާކރުން ދެކޭތީ ޖެހޭ ކަމެއްމިންގަނޑުތަކެްއ ގާނޫނުން ލާޒިމްކުރެިވގެން ކަނޑަައޅަން

 ،އްާދައށް މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ ވަނަ މާ 13ޙުގަިއ ލާމި ގާނޫނުގެ ިއޞް ؛ވަނަ 13ޙުެގ ލާފައިވާ މި އިޞްހުށަހަޅާ

މެުދ ފިޔަވަުޅއެޅޭނެ އޮނިގަނޑެއް  ކާތަޚިލާފުވާ ފަރާތް އެ މިންގަނޑުަތކާ އި،ކީ މިންގަނޑުަތކެއް ަކނޑައަޅަ ސުލޫ

 ،ތެެރއިންއްދާއަށް އިތުރުކުރަން އެބަ ހުށަހަޅާ މި އިޞްލާޙުގެ ސް މި މާއިތުރުން ވެ އިމުކޮށްދިނުން. އަދި ހަމަ މީގެޤާ
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އި ރައްޔިތުްނގެ ގަ އަދި ިއޖާބީ ގޮތެއް .އަދި ޖަވާބުދާރީވުން ،ޒިރުވެހަށް ހާން މަޖިލީމަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްެގ މަތީ

އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެަބ އް. ކަމެ މުންށް އެއްބާރުލުންދިނުން. މިއީ އަޅުގަނޑު ހިތުން ވަރަށް މުހިމަޖިލީހަ

ޚާއްޞަކޮށް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަނޑުމެން ހިއުމަން  ؛ކޮމިޝަނަށް ،ފާހަގަކުރެވޭ 

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،ސް ފަހަރެއްަގިއ ކޮމިޓީއަށްއެންގި ެއްއވެ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ދަޢުވަުތދީ ހާޒިރުކުރުމަށް

 ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑ ވި އެބަ ހުންނެއްމެްނބަރެިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ  ހާޒިރުނުވާ ކޮމިޓީއަށް

 މަޖިލީހުގެ ދައުރަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް  ގެ ރައްޔިތުން  ، ދައުރަކީގެ ދެކޭގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެން 

 ކަމަށް  ވާޖިބުާވ ޒިންމާަތއް އަދާކުރޭތ  ބެލުން ،ވެފަިއވާޒިންމާދާރުކުރުވުމާއި މިިނވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ަމއްޗަށް ާލޒިމް

ބީ ގޮތެއްަގއި ެއއްބާރުލުންދިނުމަީކ ޖާއެދުމަށް އިހުން އެދޭމަޖިލީ މި ށް،ދަންނަވާލުމަލާއިމި މަޖިލީހުން ދަންނަވަ ،ވާތީވެ 

އަޅުގަނޑު ހިތުން އަދި މު. ންހިގެނެވޭ އިޞްލާުޙން ކަނޑައެޅުން ވަރަށް މު ގާނޫނަށް  ކަމެއްގެ ގޮުތގައި މި ލާޒިމް

ެގ އަދި މި ގާނޫުނގެ އިޞްލާޙު ،އެބަޖެހޭހިމަނަން އްާދއަށް ގެންނަ ިއޞްލާޙުތަކުގެ ތެެރއަށް އަުޅަގނޑުމެން ވަނަ މ32ާ

 އަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އިގޮތުން މަޖިލީހާ ބެހޭ ަމްއސަލަތަކާ ،ހުށަހެޅޭއިރުމަްއސަލަތައް  ،ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭމެ

މައްސަލަތަުކގެ ތަފްސީުލ ، މައްސަލަތަްއ ހުށަހެޅޭއިރު  ،އްާސކުރާިއރުހިގޮެތއްަގއި ތު އަހަރީ ނަށް މަޢުލޫމާއަދި ާއއްމުން

 އި،ނުަވތަ ނުބަލާ ނިންމާ ސަބަބާ ،މުމާއިންނި އިގަާވއިދުން މަްއސަލަ ބަލަ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭކަން

މިއީ އަހަރީ ރިޕ ޓުގައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  ،ދާުކރާ ތަނާއް ވަޒީފާ އައެ ފަރާތްތަ ،ޙުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި ތު

 ިމގޮތަށް ،ކުރަނީކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލު ނެތީމަަވގުތު ގާނޫނެްއގައި ހިމެނިފައި ހިމަނަންޖެހޭ ތަފްސީލުތަކެއް. އެއީ މި

އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތުަގިއ  ތަކުން.ނުކުރައްވަނީ ިމނިވަން މުއައްަސސާށް މިގޮތަށް ޢަމަލުކަމަ ނެތީމާލާޒިމްވެފައި

ަމއްސަލަތަެކއް  ،އެ ފަރާތްތަކަްށ އެނގުން ،ތަކަށްޖަވާބުދާރީކުރުވަން ތިބޭ ަފރާތް ކަމަކީ  މު އެއްންއެންމެ މުހި

ވާ ބިފައިފުލާ ތަޙުޤީޤުކޮށް ދަޢުވާކުރުމުގެ ބާރު ލިއަމިއްލަ ނަމުގައި ަދޢުވާ އު ؛ށަހެޅިގެންދާއިރު ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެހު

، ށްތ ޗަބަެއްއގެ މައް ކޮން، އެީއ ކޮން ބާވަެތއްެގ މައްސަަލއެއްތ  .ގެ ތަފްސީލު އްސަސާަތކަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތަކު މުއަ

 ،މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓަކައި އެ މުއައްސަސާަތކަށް ވެސް އެނގުަމކީެއއް އެ ،ކޮން މުއައްސަސާތަެކއްގެ މަްއޗަށްތ 

، މި ގާނޫނަށް މި ގެނެޭވ ކަމެއް. އެހެންވީމާ މުންތަކަށް ވެސް ވަރަްށ މުހިއަދި ޖަވާބުދާރީކުުރވަން ތިބި ފަރާތް

ިހއުމަން އެއީ  ،ސް ކޮމިޝަނުގެ ބާރުތައް އިތުރުން ވެްސ ހިއުމަން ރައިޓްއިޞްލާޙަށް ައޅުގަނޑު ތާއީުދކުރަން. މީގެ 

އީްސ، ތެރޭގައި ިއއްޒަތްތެރި ރަ ހިމެނިފައިވާ ބާރުތަކުގެ އިގަ ވަނަ މާއްދާ  21ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މިހާރުެގ ގާނޫނުގެ 

 ،ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭމަރުޙަލާަގއި ދިރާާސކުރާއިރު  ،ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި  ،މި ގާނޫނު ކޮިމޓީ ލެވެްލގައި  އަޅުގަނޑުމެން

ެއ އައްސަސާަތއް އެހެން ޤައުމުތަުކަގއި މުިއންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަަށވަރުޮކށްދޭ މިނިވަން  ،އެހެން މިނިވަން މިކަހަލަ

ވަތަ ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ ބާރު ަބއެްއ ނު ންރެއިން ކޮމްޕެންސޭޝަތެފައިވާ ބާރުތަުކގެ ދީނޫނުތަކުން ގާށް ކަޝަންތަކޮމި

ނަގައިދިނުމުގެ ބަދަލު  އި އެބަހުރި.ފަޝަންތަކަށް ދީން ރައިޓްްސ ކޮމިޚާއްޞަކޮށް ހިއުމަ ،ން މުއައްސަސާތަކަށްވަމިނި
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ޖެހެނީ  ހިއުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަންތަކުން މިގުޅަިއގަނެފިކަން ަކށަވަރުކުރަން ދޭ ސަބަބަކީ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނި ބާރު 

ޖެހެނީ. އެއީ އަތަކަށްތ  މި މައްސަލަ ނިންމާއިރު ބަލަންބުރަވެވެނީ ކޮންބޮޑަށް . ޝައްެކއް ނެތް މިންވަރަކަށް ނޫން

ނަމަ ިއއްޒަތްތެިރ  ކަމުަގއި ވަނީ މަސައްކަތްކުރާން މި ޕްރިންސިޕަްލގެ މަތި .ފް ޕްރޮބެބްލިީޓސްއަށްބެލެންސް އޮ

އެކަްނ ެއ  ،ލަތެއްަގއިހާކޮމިޝަންތަކަށް އިންސާނީ ޙައްޤެްއ ނިގުަޅިއގަނެިވއްެޖ ރައީސް، ިހޔުމަން ރައިޓްްސ 

ބަދަލު ނަަގއިދިނުމުގެ ނުވަތަ ބަދަލު ހ ދައިދިނުމުގެ ބާރު ބައެއް  ،ލަތެއްގައިހާކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިއްެޖ 

ކ ޓުތަުކގެ މަރުޙަލާގެ ބޭރުްނ  ،ސާބުންހި ކޮމިޝަނާ ،ހިާސބުން ކޮމިޝަނާ ،ބިދީފަިއވޭ. މީގެ ބޭނުމަކީޤައުމުތަކުަގއި ލި

އިންސާނީ ޙައްޤެއް ިނގުަޅއިގަެނޭވ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤުާވ ބަދަލު  ފު ނުލިބިދާނެތީސާކ ޓުތަކުން ފަހަރުަގއި އިން 

އިން ހ ދައިދިނުން. އެހެންކަމުން، މި ރީޢާ ޛަ ސާެއއްގެމުއަްއސަމިނިވަން މުސްތަޤިއްލު  ،އިންރީޢާ ޛަ ގެކޮމިޝަނެއް

އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އެންމެ ނުކުާތއެއް ފާހަގަކޮށްލުމަށް ފުރުަޞތަކަށް އަުޅގަނޑު އެދެން. މި  ؛ރުތަކުގެ ތެރޭަގއިބާ

މަކީ ކޮމިޓީ އުގެނައަށް މި އިޞްލާޙު ވަނަ މާއްދާ 21މު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭތީ ން ބާރު ހިމެނުމަކީ ވަރަށް މުހި

މަން ަރއިޓްސްތަްއ އުވެސް ހި އިތުރުންދަންނަވާލަން. އޭގެ  ކަމަށްމު ކަމެއް ންލެވެލްަގއި މަޝްވަާރކުރާއިުރ މުހި

ތެެރއިން ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ތަރަހަިއގެ އޭެގ  ،ތެެރއިން ގެވާމީ މުޢާހަދާތަކެއް ގުކުރަނީ ބައިަނއިނަލްއަ ގަވަރން 

ޕެރިްސ "ކުރަީނ މިޝަްނތައް ގަވަރންމަން ރައިޓްސް ކޮއުތައް، މިިނވަން މުސްތަޤިއްލު ހިހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

 ،އެްއގޮތަށް ޕްރިންސިޕަލްތަކާަގއިޑުަލއިްނތަކެްއގެ މަތިން. މި ޕެރިސް  ،އުސޫލުތަކެްއގެކިޔާ ނަމަކަށް  :ސްޕްރިންސިޕަލް

ފުރުޞަުތގައި ިމ  ކުރުމަށް މި ލިބިފައިވާޙު އިޞްލާމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނގެ ގާނޫނު އު އެްއގޮތަށް ހި ޕްރިންސިޕަލާ

ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން  މު ކަމެއް ކަމަށް ދަންނަވާލައި،ންގެނައުމަކީ ވަރަށް މުހިކޮމިޝަންގެ ގާނޫނަށް އިްޞލާޙު

އިޞްލާޙުކުރުމަްށ  2006/6ެގ (ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު)މި މަޖިލީހަށް  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހެޅީ. ގަނޑު މި ގާނޫނު ހުށައަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްސކުެރއްވުމަށް. އެދިަވޑަިއގަންނަާވ ހުލަނީ ބައިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ހުޅުވަ

ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އެދެން. މަރަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަންެނުވން އެިދވަަޑއިގެ މަށްސްކުރުހުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަ

 ޝަރީފް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

މު އިޞްލާޙެއް ންގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ މުހި މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް މިޔުއާދެ! ހި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 މުސްތަޤިއްލު ތަެންއގެ ،މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން މިިނވަންޔުހި  ،ފަރާތުންކެން. ސަރުކާރުގެ ކަމުގަިއ އަުޅގަނޑު ދެ 
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ޓަކައި ސަުރކާރަށް ެވސް ައިދ އިޞްލާުޙ ެގނައުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަކައިގޮތުަގއި ހިންގޭނެ ގޮތަށް މަުގފަހިކުރުމަށް

ތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ތްިއއްޒަކޮށްދެއްވި ޕޮންސަރސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު ސް

އަޅުގަނޑުމެްނނަށް ގާނޫނުތަކަށް އިޞްލަޙުތައް ގެނެވިދާނެ. އަދި ފަށުވި  .ދަންނަވަން. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް ކުރުޝު

ން ބޭނުންވާ ރަސިލުކުހާގެންދެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން އިބާރާތްތަކުން އިބާރާތްަތއް ެވސް ބަދަލުކުރަމުން

އެްއގޮތަށް  ގާނޫނާ ސިލުކުރެވޭނީ ިއޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ މި ގާނޫުނ ތަންފީޒުކުރާ އެންމެހައި އިާދރާތަކުންހާދު ޞަމަޤް

އެ ކޮމިޝަނަްށ ކަނޑައެޅޭ މެންބަރުންނަކީ  ،ގާނޫނު ތަންފީޒުކޮށްގެން. ހަަމ އެހެންމެ، ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް

ގާނޫނު މަޤްޞަދު  ވެ،ބުން އެއްކިބާ ޞަޖެހި ތަޢައްނުތާއި ވާޖިބު ވަކި ފަާރތަކަށްލިއްޔައޫ ވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ މަސް 

ސިލުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ައދާކުރާ ބަޔަކަށް ެވގެން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ މިނިވަން މުއައްަސސާތައް ހާ

ވަގުަތުކ  އެ .އްޒަްތތެރި ރައީސްއި  ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ  ؟ަޝުކވާ ުއފެދެނީ ކީއްެވގެންތ  ނުވެގެންމިނިވަން

 ސަރުކާރާއި މި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އޮންނަ ފަރާތްތަކުން މިނިވަން މުއައްސާސަތަކަށް ނުފޫުޒ ފ ރުވާ 

ވެސް އަދި މި ަރއްޔިތުްނެގ  ސަރުކާރުން ،އެ މީހުންގެ ަވޒީފާެގ ކަށަވަރުކަން އެ މީހުންނަށް ނެތް ނަމަ ،ނަމަ

މީހުން އެޭދ ގޮަތކަށް  އެ ،މީހުންެގ މަޤާމަށް ވެސް އަޣްލަބިއްަޔޔު އޮންނަ ބާުރވެރި ފަރާތްަތކުން އެ ގެމަޖިލީހު

މިިނވަން  ،މަޤާމުން ވަިކކުރާނެ ކަމުގެ ބިުރވެިރކަން އެ މީހުންގެ ހިތުަގއި އޮންނަހާ ދުވަހަކު ،ނަމަ ޢަމަލުނުކޮށްފި

ކޮރަޕްޝަްނ -އެންޓި ،ވެސް ން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނެއްތް ހިޔުމަބުން އެއްކިބާވެަފއި އޮޞަމުސްތަޤިއްލު އަދި ތަޢައް

ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންކަމުން، ގަކަމީ ކޮމިޝަނެއް ވެސް ނުއުފެދޭނެ އިލެކްޝަންެވސް އަދި  ކޮމިޝަނެއް

ޞަދާއި މަޤްދީމާ އޭގެ ާގނޫނު ހެ ؛ނަމަ ގާނޫނު ހެދުމުގެ އިތުރަށް އެކީ މިކަންކަން ކުރާއިޚްލާޞްތެރިަކމާ އަޅުގަނޑުމެން

ގާނޫނު  މު ފިޔަވަޅެްއ. އެކަމަުކ،ންޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮންނާނެ. އެއީ ވަރަށް މުހި

ވިއްާޔ  ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވަނީ ،ހެދުމަށްފަހު ވެސް މި ދެންނެވި ގޮތަށް ގާނޫނެއް ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ

ވާންޖެހޭނެ. މިނިވަންވެގެން އެ މީހުންނަށް ވަިކ ަވކިތަކުން ެއއް ކިާބވާންޖެހޭ. މިނިވަން ްނ،ގެ ނުފޫޒުސިޔާސީ ފަރާތްތަކު 

ނޫން. އަޅުގަނޑުމެްނ މިއަދު މި ތިބީ ރައްޔިތުންގެ  ލިއްޔަތު އަާދކުރެވޭނީ. އެހެނެއްއޫނުޖެހި އެ މީހުންގެ މަސްފަރާތަކަށް

 ،ްއޗެއް ލިޔެފައި އޮަތސްއެ ނުގައި ކޮންމެނޫނޑުމެްނ މި ގާ. މިއަދު އަުޅގައިގަމަޖިލީހުގެ ސުޕަރ މެޖ ރިޓީ 

އަޅުގަނޑުމެން ނުރުހޭ ގޮތަކަށް ކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ މަޤާމުަގއި  ށްއަޅުގަނޑުމެން މި އުފައްދާ ޮކމިޝަންތަކުގެ ބޭބޭފުޅުންނަ

ވިޔަސް އަދި އެހެން ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަން -އެންޓި ،ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ވިަޔސް ،ބިރު ކަމުގެނުތިބެވޭނެ

މީހުންގެ މިނިވަންކަން ގެއްލޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަޒީާފގެ  މާ އެއްކޮށް އެހަމަ ުއފެދުއް ވިޔަސް މިޝަނެކޮ

އެ  ،ހިނދުހާ ެއއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރާ އެ މީހުން ގާނޫނަށް ބ ލަބާ ހިނދު، ގާނޫނުތަކާ ،މަޤާމުގެ ޔަޤީްނކަން ،ކަށަވަރުކަން 

މާޔަތާިއ ރައްކާތެިރކަން ލިބޭނެކަުމެގ ހިވާ ގާނޫނުަގއި ކަނޑައެިޅގެން  ،އި އުސޫލާ ،އިޔާހަމަ ،އާއި ޑިއު ޕްރޮސެސް މީހުން 

  ،ޔަޤީންކަމާއި ކަަށވަރުކަން މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އަދި ސަރުކާރު ހިންގަވަން ތިއްެބިވ ބޭފުޅުން ނުދޭހާ ހިނދަކު
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ސަރުކާރުން ނެ. އަޅުގަނޑު މިހާރު ނުއުފެދޭ ކެއްޮކމިޝަންތަ ވާބުން އެއްކިާބވެފައި ޞަތަޢައް ،މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު

ކަުމގަިއ އް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަކަށް ަވރަށް ތާއީދުކުރަން. މިއީ ކޮންމެހެންވެސް ގެންނަންޖެހިފައި އޮތް އިޞްލާޙުތަ

 މި ދެންނެވި  ،ންނަވަނީެވސް އަޅުގަނޑު ިމ ދަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑުގެ ވ ޓު މި ބިލަްށ ލިބޭނެ. އެކަމަކު 

 ،ައޅުގަނޑުމެން ނުރުހުނީމާ .ކަންކަމުގެ މައްޗަށް މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނޭ

 މި  ށްގެ ބިރު ހީވާ ގޮތަކަމުހިތްހަމަނުޖެހުނީމާ އެކިއެކި ކޮމިޝަންތަކުަގއި ތިއްަބވާ ޭބފުޅުންގެ މަޤާމު ގެއްލޭނެ 

ވިްއޔާ ވެސް ޭއގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ިމ ދެންނެވި މުއައްސަސާތަކަްށ  ސްކުރެވޭ ކަމަށް ވަނީހުބަ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި

ކަމެއް ނ ންނާނެ. ޔަޤީންކަމްެއ ކުރަމުންދާނެ. އިންސްޓިޓިުއޝަންގެ ހަރުދަނާކަމެއް ނ ންނާނެ. އެކަންކަމުގެ މިނިވަން

ގޮސްފަިއ ނުކުރެވޭނެ. މި ރާއްޭޖގެ ތާރީޚުގައި ފެނިގެން ލިްއޔަތެއް އަދާއޫހުންގެ މަސްއެއްގޮތަށް އެ މީ ނ ންނާނެ. ގާނޫނާ

ން ގޮތަކަށް ވެސް ވާހަކަދެްއކިދާނެ. ކިތަންމެ ފަށުވި އިބާރާތު ހުރި ގޮތަކީ އެއީ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެ

ހަމަ މި  ތި އެްއޗެްއ. ބައެްއ ފަހަރު ަޙޤީޤަތް ވާނީ ޙަޤީޤަތަކަށް. ަޙޤީޤަތަކީ ވަރަށް ހި ނަމަވެސް ދާނެ.ވާހަކަދެްއކި

 ؛ވާނީ ހަމަ މި ދެންނެވި އުސޫލުން. ފަނޑިޔާރުން ވެްސ ހަމަ މިނިވަން ޝަރީޢަތް ،ރިާޢޔަތްުކރެވި ކަންކަމުގެ ަމއްޗަށް

އެ  ،ތްތެރި ފަނޑިޔާރުން ލިބުމުގެ އިތުރަށްހާެވސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހ ދޭނީ ނަޒާ އެއްމިނިވަން ފަނޑިޔާރުގެ 

ވާ ގާނޫނުގައި  މަޤާމުގައި ،ފު ޤާއިމުކުރާހާ ހިނދަކުސާތަކަށް ނުޖެހި އިންފަރާ ަވކި ،ގަާވއިާދއި ،ނޫނާއިމީހުންނަށް ގާ

ދީގެން. މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ  ކަން ކަމުގެ ކަަށވަރުވެްސ ލިބޭނެ މާޔަތް ެއ ފަރާތްތަކަށްހި ާމއިރައްކާތެރިކަ

އެޅިަފއި އޮތް ކަމަށް އަުޅގަނުޑ  އެއް. ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއޮތް އެޅިފަލިއްޔަެތއް އެބައޫކޮނޑުަގއި ވަރަށް ބޮޑު މަސް 

އޮތީ  އަްށ މިެއއް ޕާޓީައކަްށ ނުލިބޭވަރުގެ ޮބޑު އަޣްލަިބްއޔަތެއް އެމް.ޑީ.ޕީ ވެސް ބޫލުކުރަނީ. އެއީ ާރއްޖޭގެ ާތރީޚުގައިގަ

 ލިބިފައި. އަުޅގަނޑުމެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖާބިރު.  هللاރި މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޖާބިރު هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن والس  الة الص  حيم، حمن الر  بسم هللا الر    اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

މަޙްމޫދު ދެންމެ  ރު ޖީހާންހިންނަވަުރ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަިމ ގާނޫނުގެ ވާހަކަ ، 2006/6 بعدّماأ .وااله

 ،ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑު ހަނދާނަށް އަންނަނީ އަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުނާއެކަމަސަުރކާރުގެ ފަާރތުން.  ހުށަހެޅުއްވީ

މަން ރައިޓްސް ޔުހި ވަހުދު ކުރި ދުވަސް. އެބަެއއް ިއއްޒަތްތެރިްނ ހައްޔަރުއަުޅގަނާޑއި ދައުލަތުގެ ހޮނޑައިދޫަގއި 

ސާފު. މިއީ ދެން އަުޅގަނުޑގެ އަމިއްލަ ވާހަަކއެްއ  ވަލުދޮރާށިން ވަދެފައި އޮތްަކން ބި މީހުންކޮމިޝަންގައި ތި
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އަނެއްާކ ބަޔަކު ކަނޑުން  ބޮޑުތިލަދުންމަތިންހީީވ ތަޖުރިބާެއއް. އަުޅގަނޑަށް ނޫން އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.  ދައްކަނީކީ

ދަގޫ ކަމަކަށް ނނީ. އެއީ ވަރަށް އުތްތައް ޓެސްުޓކުރަން އުޅުން އަުޅގަނުޑގެ ެއކި ާބވަ ދެން އެ ޭބފުޅު އަރަިއގަތީ ކަމަށް.

. މިއަދު އަުޅގަނޑު އުާފކުރަނީ ުކގައި ިމ މަޖިލީހުގައި އިންނަންޖެހޭތީއެ އުފާކުަރނީ އެ ބޭފުޅުންނާ މިއަދު ައޅުގަނޑު. ވީ

ށް  ބުރަ މަަސއްކަތަޤުރުބާންވެގެން އެ ުކރައްވާ ދުހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫ

މި ތިބީ . އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ތ ކޮންފަދަ ޝުކުރުވެރި ،ނަމަ އޮތްމި ގާނޫނު ެއދުވަހު  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙައްުޤގަިއ.

އެހެންާތ  ސް.ވެ ބިރުގަނޭ އަޅުގަނޑު ސިފަިއންގެ މީހުން ފެނުނީމާވެސް  މިއަދު ؛ކ ޗެއްތ  އަުޅގަނޑުމެންގައި. ލުހާމި 

ދައުލަުތގެ އިްއޒަތްތެރިއެްއ ކަމަށް ވާ އިބްރާހީމް  އްކޮށް ައރައިގަތީ.އެ  ަގއިމަތިންނާ ،މަތިންނާއި ،ވާނީ. ކަނޑުންނާއި

 އެތާގޮސް ވަރަށް ިއއްޒަތްތެރިން އި އެހެން ާއއި އޭުރގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ސްޕ ކ ސްޕަރސަނާޙުސައިން ަޒކީ

ލުން. ެއއީ އިްނސާނީ ކަރާމާތުގައި އޮންނަ އިބަލަ ވާ މަންޒަރުސަންަރއިޒު  ،ވެސް ކަަމކީ ރިހާ ކު މެންތިއްބެވީ. އަުޅގަނޑު

 ،ތަަޅއި އި. އެކަމުގެ ސަބަބުން އަުޅަގނޑުމެންގެ ަގއިގަ ޒްރައި ސަން ބެލީ. ވެސް ނޫން ކަމެއް. ސަންސެެޓއް

 ކުން ފަހަރަ އްއެ .ބޫލުކުަރންޖެހޭނެގަކަންކަން ކުރީ. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އ ކޭ. އަުޅގަނޑުމެން  އެ .ތިކޮށްފަނާސުން

ރަންޖެޭހ ޓަކައި ކުއަނެއް ފަހަރުވެސް މަސައްކަތްކޮްށގެން އަބަދުެވސް އިންސާނީ ކަރާމާތް ދެމެހެއްޓުމަށް ،ނޫން

ބޭފުޅަކު މި މަޖިލީހުގައި އިްނވަިއގެން ެއ ކަހަލަ އެކްސްޕާޓު އެ ވާނެ. ރައްވަން މަސައްކަތްތައް ަތކުރާރުކޮްށ ކު

ބާ ދަންނަވަން. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޙަރަން. އަދި މަރުރަށް އުފާކުއަުޅގަނޑު ވަ ކުަރއްވާތީ މަސައްކަތް

އެ ވާހަކަ  ؟އިންސާނީ ަކރާމާތަކީ ކޮބައިތ  ،ދަންނަވަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ޝުކުރުށް މަޙްމޫދަ ޖީހާންމެންބަރު 

އެ ކަރާމާތް ލިބޭނެ.  ންކުހަުދވަ ގޮްސ ކޮންމެވެސް އެއް، ދައްކަމުން ދައްކަމުން ،ނޑުމެން ދައްކަމުންއަޅުގަ

. އެކަްނ އަކީދުވަހެއްތ  އެީއ ކަނަަޑއަޅަށް އަދި އުނަދގޫ. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ ކޮން

، ށްއަ 2006/6ނަންބަރު  ނުކުރާނެ. ގާނޫ ވަނަ މަޖިލީހުގަިއ އެކަން ގެރެންޓީ 19، ސްކުރުމަށްޓަަކއި މި މަޖިލިގެރެންޓީ

މަން ޔުކަމެއް. ައޅުގަނޑުމެން ދިޔައިން ހި  އަުޅގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރާއިޞްލާޙުތަކަކީއައި ހުރިހާ  ގާނޫނަށްމި 

ހ މް މިނިސްޓަރާއި، ، ރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރާއިއޭ؟ ، އަުޅގަނޑުމެްނ  ހައްޔަރުކުރީ ކީއްެވގެންތ އަށް ރައިޓްސް

އެ މީހުން  ،އުޅެނީ އަުޅގަނުޑމެން މި އިުޑގަ މެންގެ ކަންތައްގަނން، މި އެޙީދު ކިޔާ މީހަކާކަށް ހުރި ވަރައީސަ  އިރުގަ އޭ

އަުޅގަނޑުމެން ހައްޔަުރުކރަނީ ހޮނޑައިދޫ ކިޔާ ރަަށުކން. އެކަން ކުރި ބޭފުޅުން  ެއކަމާވެގެން. ބޭރުކުރަން މިތަނުން

ެއ  ؟ނގަހުުޅވަން ެވސް. އެއީ ކޮންބަެއއްތ އަ އިހިއުމަން ރައިޓްސްޭއ ކިޔާފަ ޖެހޭނެ ނޫންތ  މިއަދުންލަދުގަންނަ

ރުއްސުރެްނ އޭ އަުޅަގނޑު އޮންނާނީ އިއެވަރަށް ަދއްކާފަނެިތން،  ށްހަކަ އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަކަން ދައްކާކަންގެ ވާފުޅުބޭ

 . ިރއްސާއަުޅގަނޑު ބުަރކަށީަގއި . އެަބާއދޭ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްށްެވސް މި ދަްއކަީނ އެ ވާހަކަ. ހަނދާނަމިހާރު .ވެސް

ވަގުތު. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕީ.ޖީ ގްރޫުޕގެ ނައިުބ  އްރިރު އެޤަހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މުއަޅުގަނޑަކީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީ

ދުވަހު  އަޅުގަނޑަށް އެނގުނީ އެ ކަމެއް އިންސާނުްނ އެހާ ބާރަށް ތަޅާ ؟އްސުންނާފަތި އަރުވާލީ ކިހިނެ އިލީޑަރު. ތަޅަ
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ެވސް  އެ ތަދު މިއަދު  ަގިއގަިއ ތަާޅލީމާ ޒަކީ އިން ޙުސަ އިބްރާހީމް އޮނަރަބަލް  އަދި އަުޅގަނުޑގެ ކުިރމަތީގައި. އެކަނި

މަން ޔުކޮންތާކުތ  ހި ؟ކުރީ ކޮންކަަހލަ އަނިޔާވެިރކޮށްތ  ކަންތައް  ؛ކުަޑުކދިން ގައިަގއި ތަޅާ ؟އެބަހުރި. އަދި ކޮބާ

އަންނަން އަުޅަގނޑުމެން ފަހަތުން  ،ކުރަން އެބަޖެހޭމިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ަކށަވަރު ؟ރު ޮއތީރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޭ

ފަހަރު  ކަަމށް. އަދިވެްސ ެއއް ތިބި އަދި ކުރިން އަންނަން ތިބި މީހުންނަށް އެފަދަ މައްސަލަެއއް ދިމާނުވާނެ

 ދަންަނވަން. އަބަުދވެސް ޝުކުރު  އަޅުގަނޑު ޝުކުރުށް މަޙްމޫދަ  ޖީހާންއެކަމަށްޓަަކއި ހިންނަވަރު ދާިއރާގެ މެންބަރު 

ކަމެްއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ، އެބަ ކުރަްއވާމަސައްކަތް   ބުރަކޮށްރަށްދަންނަވަން އެބަޖެހޭ. އެއީ އެކަމަނާ ވަ

އޭާނގެ  ،މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީފަނޑިޔާރު  ،މެންބަރުން ގެންޮގސް ތަޅުއަުޅވައި  ހުގެރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީ ދާނެތީ.ދިމާވެ

ތުންެގ ރައްޔި މި ނޭ،މެންބަރުން ހުގެރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ. ވެސް ގެއްލުނީޭއ. ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް ކަންތައްަތއް ގޮނޑި

ކުރަނީ ރާއްޖޭެގ ސް ތަމްސީލުމި މަޖިލި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނޫނޭ ާއދައިގެ މަޖިލީހެއް އީމި. ސް އިނގޭތ މަޖިލި

 ންވެފަިއވަނިކޮށް ގެްނގޮސް ނެތްކަމުގެ ވ ޓު ނަގަ ވަޒީރަުކ އިތުބާރު އިރައްޔިތުން. އަުޅަގނޑުމެން މިތާނގަ އިމެހަންއެ

އެއީ ދޭންޖެހޭ އެއްެޗއް ނޫން. އް ދޭށޭ ބުނީ. ސާމާނުތަ ހުރި އިަގއިގަ  އި؟ައޅުގަނޑު ގަިއގަ ކ ްއޗެއްތ   ؛ރުންހައްޔަރުކު

އިންސާނީ ކަރާާމތް އޮންނަށް ވާނެ. ދައުލަތުގެ  އިއެްއވެސް ގާނޫެނއްަގއި ޮއވެެގންނުވާނެ އެކަހަލަ ކަމެއް. މި ރާއްޖޭގަ

ނުތައް މި ގާނޫ. ލ   އޮޕަރޭޓްކުރަީނ އިންޓަނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސްކަރާމާތަކީ އިންސާނީ ކަރާމާތް. އަޅުގަނޑުމެން

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ކަހަލަ އަިނޔާެއއްތ ތާރީޚު އެބައޮތް. ކޮން  .އެބަހުރި އިސްޓޭްނޑަޑްަތއް ދުނިޔޭގަ  ކުރެވޭނެޒުތަންފީ

ނޫން.  އްެޗއް ވެސް ފެނުނީކީ އެ ބުނާ އެބެލިއިރު . އަޅުގަނޑު ގެންދިަޔއީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ކާރެއްަގއި ؟ކުރީ

 އި ރުގަ އޭ ،ރު އެާތ ތިބި ބަޔަކު ނޫންތ . އެ މީހުންގެ ބޭނުމަކީްއޗެްއ ވެސް ގެންދިޔައީ އޭންދިޔަ އެއެތަނަނަށް ގެ

ތާކުން ގެނެސް އޭނާ ޖަލަން ލާނަން  އޭނާ ހުރި ؟ދު މިއަދުވީ ކޮންތާކުތ  ވަޙީ ؛ބަޣާވާތެއް ކޮްށގެން ވަޙީދު

 އޭނަ ގެންގޮސް ޖަލަން ލާނަން ކޫއްތާއި މަދައައީ އޭނާ ޖަލަން ލާން.  ޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު މިއަޅުގަނޑުމެން. މި މަ

އުުމގެ ޤަމި  ،ކުރީ ންސިބިލިީޓ. ވަޙީދުކުިރ ރެސްޕޮ ހުންނަން ވާނެ އެ ުދވަހު ވަޙީދުހަނދާން އަޅުގަނޑުމެން. ވަޙީދު 

ތިއްާބ އަުޅގަނޑުމެން  ބޭނެ. ހޮނޑައިދޫ ކިޔާ ރަށަކުއުމުަގއި ވެްސ ިއއްޒަތްތެިރން ތިޤަމި . ބެހުނީ އިްއޒަތްތެރިންނާ

ދާއިރު މިފަދަ މި ގާޫނނު ހެދިގެން .ސް ވަޙީދުެގ އަމުރަށް ތަާޅލި މީހުން މި މަޖިލީހުގައި ތިބީތީ ހިތާމަކުރަންގޮ

 އަުޅގަނޑާ ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނާއި ދިވެހި .ކޮށްފިންްނޝަން މާފުައޅުގަނޑު ކޮންޕަ ،ންސޭޝަން ލިބޭއިރުމީހުންނަށް ކޮންޕަ

މައްަސަލ  އެކަމަކު ެއކަކާ ެވސް މައްސަލަެއއް ނެތް. ސް ފ ސްއަކާދި ޑިފެންކު. އަދަނެތް މިއަ އެްއވެސް މައްސަަލއެއް

އެއީ ައޅުގަނޑު މި ގާނޫނަށް  ގައި އެހެން ލިޔަންވީ.ޖެހޭނެ. މި ގާނޫނުވަޙީުދ ޖަލަން ލާން ގެ.އެބައޮތް އަުޅގަނޑު 

 ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ.

 

  ްއެކވުން: ވާހަކަދެރިޔާސަތުން
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 .ރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީބަމެންިއްއޒަތްތެރި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ރުމަށާިއ، ޝުކަރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެކިެއކި މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ މިނިވަންކަން އިތުރަށް ކަށަވަރުކު

ވި މުއަްއސަސާތަެކއްގެ ގޮތުަގއި ހެދުމަށްޓަކަިއ، ކުރުވަނި ރީއިމުކުރުމަށާއި، ަޖވާބުދާޤާޓްރާންސްޕޭރެންސީ އިތުރަށް 

މަން ރައިޓްސް ޔުށް މި ބަދަލު ެއބަ ގެންނަވާ. ސަރުކާރުން ިމ ބިލު، ހިތަކަސަރުކާރުން ވަރަށް ގިނަ ޮކމިޝަން

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެދއްިވ ކަމަށްޓަކައި، ހިންނަވަރު ދާިއރާގެއި ހުށަހަޅުއްވަގެންނަ އިޞްލާޙު ންބިލުމި ކޮމިޝަންގެ 

ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ެއްއ  ކަފުޅުގައިގެ ވާހަޖީހާން މަޙްމޫދުދަންނަވަން.  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަށް ޖީހާން މަޙްމޫ

ވެފަިއވާ އެ މުައއްަސސާއަކީ ކޮމްޕްރޮމަިއޒް މުައްއސަސާެއއްގެ މިނިވަްނކަން ނެގެހެއްޓުމަށް  ،ކުޑަުކޑަ ވާހަކަފުަޅކީ

ބޮޑެތި ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ެއްއ މިންވަރަކީ، ޮބޑެތި  ރަްއޔިތުްނނަށް އެނގުމަށްޓަަކއި، ބޭުނންވާނެތަނަކަން ނުވާކަން

ކަމަނާ  ނުކުރުން. މިސާެލއްގެ ގޮުތގައި އެއްޔަންޢަތުހުމަތުކުރެވިފަިއވާ ބޭބޭފުޅުން އެތަންތަނަްށ  ކަމުަގއިކަން

މިލިއަްނ  ސައުވީސްގޮުތގައި އިންެނވި އެއް ެމންބަރަކީ  ގުުތގެ ެވސް އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެވަ މި ،ވިހަގަކުރެއް ފާ

ކަމަށް. ެއއީ ތެދެްއ، އިްއޒަތްތެރި  ތުހުމަތު އެޅިފަިއާވ ބޭފުޅެއް ރުފިޔާގެ ަމއްސަލަެއއްެގ ކޮަރޕްޝަން މައްސަލަެއއްގެ 

 ޮޕއިންޓަކީ ވެސް ެއކަމެްއ ކުރެްއވި ބޭފުޅެކޭ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުގެ  އީ އެ ބޭފުަޅކުއަުޅގަނޑު ނުދަންނަވަން އެ  ،ރައީސް

ކުރާ ހިސާބަްށ ވާ ޢުޫނނިއްޔާ ދަ، ެއއީ ދަުއލަތުގެ ފަރާތުން އެ މައްސަަލއެްއގަިއ ތަޙުޤީޤު ހިންގި ،ތުހުމަތެއް އެޅިފައި 

 އެޅިަފއިވާ ބޭފުަޅކު އިނުމަކީ ޭއގެ ށް ތުހުމަތުއެ މިންވަރަ ،އެ ޒާތުގެ ަމއްސަލަެއއް ،ކަހަލަ  ގޮއްަސވާ މަްއސަލަެއއް

ވަންދެން އެ ބާވަުތެގ ޢަގ ހެްއގެ ގޮުތަގއި ައޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރަނީ. އެ ތުހުމަތުން ބަރީ ޒާތުަގއި ވަރަށް ބޮޑު

 ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. މި ދެންނެވި ްނ އިންނެވުމަކީ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތްއަކަށް ވަަޑއިނުގެމުއައްސަސާ 

ުޅގަނޑު އިންއިުރގަިއ. މުއައްަސސާ ކޮމިޓީަގއި އަކުރީަގއި އޮތް ިމނިވަން ން، ކުރިއަުޅގަނޑު އިންޓަިވއު އާބޭފުޅާ

އަުޅގަނުޑ  ؛ތުހުމަތު ކުރެވިގެން . އެއީ ތެދެކޭ  ،ެވފައިވަނީވިދާޅު ައޅުގަނޑު ކުރި ސުވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ،ވިދާޅުވީ 

މިހާރު އިތ  ހިސާބެއްގަކުރިއޭ. އަުޅގަނޑު ދެންނެވިްނ ކިހާށް ހައްޔަރުދުވަހަހަތް  ،ިވދާޅުވީ ؟ކުރީތ ދެންނެވިން ހައްޔަރު

 ،. އެހެންނަމަވެސް އިވަނީންފަލޫމާތު ލިބިވަޑަިއގެ ޢުކަމަށޭ މަ އެ މައްސަަލވީ. ޕްރޮސިިކއުަޓރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި އޮތް

ރެއް އިނގޭތ . މިނިވަްނ ކުޑަ މިްނވަވަރަށް ުކޑަ އީ، މިއެހެންވީމާ  އެ އިންެނވީ. ހަމަ އެ ކޮމިޝަންނަށް ވަޑަިއގެން

ހެއްޓުމަށްޓަކައި، މިގޮތަށް ތުހުމަތުތައް ެއިޅފައިވާ ބޭބޭފުޅުން އެފަދަ މުއައްސަާސއެްއގެ މިިނވަންަކން ހިފެ

ވަންދެން. އާދެ، މި ޢަތުހުމަތުން ބަރީ ،އެންމެ ކުޑަ މިނުން ވަަޑއިނުގަތުން ަވގުތަަކށް ކޮމިޝަންތަކަށް އެ

އިޓްސް ކޮމިޝަްނ މަން ރަޔު އްޞަ ގޮެތއްަގއި ހިޚާިއރު، ކުރާ ގެ ކޮމިޝަނުގެ މަސަްއކަތްވަތުމި ބާ  ؛ކޮމިޝަނަކުން

ނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ. މިސާލެއްގެ ކުރުމަކުްނ ނުފުދޭނެ ކަމަށް އަޅުގަމަސައްކަތް އިރު ސިއްިރްއޔާތުަގއި މަސައްކަތްކުރާ 
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ްއަގއި ދިވެހިާރއްޖެ  ރައިޓްސް ްކރައިސެސެންމަޔުހި ،ދެކެފަިއަވނީ ތަުކަގއިގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ ދުވަސް

މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ޔު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އެކަށީގެްނވާ ވަރަކަށް ހި ،ންނަމަވެސްތަން. އެހެ ވެފަިއވާ

 ތަނެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ެވސް މަސައްކަތްކުަރްއވާފަިއވާ ގާަތކަށް ވަރާއެކަީށގެންވާ 

 ވަރަށް މަސަްއކަތް ުކރަމޭ. އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެން ލީމަ ވިދާޅުވަނީ އިސުވާލު އެހެން ބަެއއް ބޭބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަ

މު އެއް ންށް ވެއްޓިަފއިވާ ވަގުެތްއގައި އެންމެ މުހިކަމަން ރައިޓްސް ކްރައިިސސަޔުބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ޤައުެމއް ހިގަ

ދާއިުރގައި އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރަކަށް ެވގެންދާނީ ިނގުޅަިއގަނެވެމުންތައް ޤުޙައް ،ލިގެއް ރަްއޔިތުންނަށް  ،ވާނީ ކަމަކަށް

ޕްރެްސ  ،ެވސް ޕްެރސްކޮންފްރެންސް ާބއްަވއިގެން  ގައިެމދު ަރއްޔިތުންނާ .ބާވަތުެގ ކޮމިޝަނުން ބުެނލާ ބަސްތައް މި

ބަދާކަން އެންމެ ކުޑަމިނުން ނަމުން އެ ޅަިއގަންތައް ިނގުޤުރަްއޔިތުންގެ ަޙއް ވެސް ކުރަްއަވއިގެންސްޓޭޓްމަންޓްތައް އިޝޫ 

 ގާތަކަށް  ެއކަށީގެްނވާ މިންވަރާ ،ގާތަކަށް  ނަށް ހަމަ މިދިޔަ ދުވަސްތަކުަގއި ހަމައެކްނޮލެޖްކޮށްލެްއވުން. ައޅުަގނޑުމެން

ސް ދަންނަވަން. ވެ ހިލާފަށް އަޅުގަނޑު ތަުކރާރުކޮށް އެއާ ތަނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނުނު. ވެސް އެކަން ކުެރއްވި

ތްތަކުން މި ރާއްޖޭގެ ޢައްޔާ ޖަމާޢިވާމީ ޖަމުގު އަދުނިޔޭގެ އެހެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލް

 ކުރެްއވި އްކަތްއެ މަސަ  ،ތަކަށް ަވކާލާތުޮކށްޙައްޤުަރއްިޔތުންގެ  ،މެދު މާ ރަނަގޅު ބަސްތައް ވިދާުޅވެ ރައްޔިތުންނާ

ވާމީ ފަރާތްތަަކށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝުކުރު ގުއަ ބައިނަލް ށްޓަކައި މިދެންނެވި ފާހަގަކުރެވޭ. ެއކަމަތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ކީ. އެހެްނ ކުރި ސަބަބަ ސަރުކާުރން ކަންއެިއއްޔޭ އެ ދެން ޭއ،ގާނޫނެްއގައި ިމވެނި ގޮަތކަށް އޮތަީތވެ ދަންނަވަން.

އި ގާނޫނެއްަގއި ނޫނީ އެ ަގާވއިދެްއގައި ނޫނިްއޔާ  ގޮތުގަ ބޫލުކުރާގަ އަުޅގަނޑު ަލއްވާ.އިވިދާޅުވެަފއި އެބަ ުފއްދަވަ 

މަްނ ޔުއެކަން ހި ،ަވނީ ނަމަ ެވސް އިންސާނީ ަޙްއޤަކަށް އަަރއިގަެނވޭ ކަމަށް އުސޫލެްއގަިއ ލިޔެފަިއ އޮތް ގޮތުން

ފުޅުން މަސައްކަތް ބޭ އިެގން އެއަދި އެ ބަދަލުކުރެވުމުގެ މަސަްއކަތްޕުޅާ  ޖެހޭނެ.ންރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަްއވަ

ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ިވޔަސް.  ގާނޫނަަކށް ގެންނަ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ކަމާ އެ ފައްޓަވަންޖެހޭނެ.

ދިޔައީ މިދިޔަ ސަރުކާރު އެކަމަކު ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނގެ ަވޒީފާތަކަށް ހަމަ ނުޙަްއޤުން ވަޒީފާތަކުން ަވކިކުރަުމން

ށް ލާ މައްސަލައަކުން ސާބިތުވާ މިންވަރަ މު މީހަކު އެހެންއް ދެން އާ ދިޔަ ކަންތައްތަެކއް.އެއީ ހިނގަމުން  އިުރގައި.އޮތް

ބޭފުޅުން އެންމެ ކުޑަމިނުން މިވަުރެގ  އެކަމަކު އެ .ދިޔައީުމންއްވަދެ ޖަވާބު އެ އޭދެން ސާބިތުނުވެ ނުފެނުނީމާ މެއްއެކަ

 ޓެއް ތައްޔާުރކޮށްލުމަކީ އެ ފަދަ ރިޕ އެ އިލައިއޮތް ގޮތް ބަލަ ،ތުލަހާ ޢު މުޖުތަމަ، އިއެނަލަިއޒްކޮށްލަ  ސްޓަޑީެއއް

ބާވަތަށް ެއގޮތަްށ  އެހެން ދުނިޔޭގެ ތަންތަނުގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ކުރެއްވޭނެ ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑު ދެެކން.

ންނަމުންދާ ތަކަށް އަރައިގަފަރުދީ ޙައްޤު ،އަސާސީ ،ތައްތައް ކުރޭ. އިންސާީނ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަންނަުމންކަން

، އެކަމަށް ބަހެއް ވިދާޅުވުަމކީ އެއީ ކުެރވިދާނެ އިލައިގޮތް ބަލަ ގެ އެ ހާލަތު އޮތްޢުޑަމިނުން މުޖުތަމަމިންވަރު އެންމެ ކު

ލާފައި ފޮރުވާލުމުެގ އިނިންމަ ،ސާބިުތވާ މިންވަރަށް ހެއްެކއް ނެތޭ ބުނެަވިކވަކި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް  ކަމެއް.

މިދެންނެވިހެން  ،ކަމަކީ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކުން ކުރަްއވަންޖެހޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެއްޔުހި  ލުގައި. އެހެންވީމާ،ބަދަ
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ޕްރެސް  ިއ،އެ މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރަްއވަ ، ރައްޔިތުންނާއި އެ ހާލަތެއްގައި ޤައުމު އޮިތްއޔާ އެކަން ބަޔާންކުރަްއވަ

 އްބޮޑެތި ތުހުމަތުތައަދި ބޮޑެތި ތިއްބެވުން.ދެމިގޮތަށް އެ އްކަތް ކުެރއްވުުމގައި މަސައެ  އި،ވެސް ދެއްވަ  ކޮންފަރެންސްތައް

ވެސް ެއއީ މިނިވަންކަން ަކށަވަރުކުރުމަށްޓަަކއި ކުެރވޭނެ  އެފަދަ ޮކމިޝަންތަކުގައި ނުތިއްެބވުމަކީ  އެޅިފަިއވާ ބޭބޭފުޅުން

ންތައްތައް ހެޔޮ ބަދަލުތަެކއް ގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ކަ އާދަިއގެ ކުަޑކުޑަ މިްނވަރު ަކމަށް އަޅުގަނޑު ެދކެން. މި ބިލު

 މީދުކުރަނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރުން އަުޅގަނޑުއްއަދި އަުޅގަނޑު އު  ބޫލުކުރަން.ގަ އަންނާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު 

 ޙައްޤުަތއް އިންސާނީ  އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންެގ ފަރުދީ އަސާސީ ޙައްޤުތައް، ،ޔަޤީންކުރަނީ

އެުކގައި އަުޅގަނޑުމެން  ޓަަކއި ކުެރޭވނެ ހުރިހާ މަސައްކަތް ކުެރވުމުަގއި ވަރަްށ ސާބިތުކަމާ ކަށަވަރުކުެރވުމަށް

  ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ންކަން ރައްޔިތުންނަށް އަުރވަން.ޤީކަމުގެ ޔަދެމިތިބޭނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ިޒޔާދު.މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ށް ހަމަ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި ޙަލާޞްވެސް މި އި . އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ކަމަށްޓަަކއި ސަުރކާރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އްަވއިދެްއވިރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއް ސަޙެލާޞްމު އިންމިފަދަ މުހި 

ކޮށްދެއްވި މެންބަރު، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިންސާނީ ޙައްޤަށް  ސްޕޮންސަރޙުލާޞްމި އި އަދި

 ބޫުލކުރަން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގަވެސް  އަުޅގަނޑު ން.ޝުކުރު ދަންނަވަ ވެސް ކުރަްއވާ މަސައްކަތަށް އެކަަމނާއަށް

ދޭތެރެއިން ފެންނަ ދޭތެރެ ،ިއރު، ދޭތެރެއަކުން ގެއްލިަފއިލާފައި އޮތްއިބެހޭ ކޮމިޝަނަށް އަޅުގަނުޑމެން އެކުލަވަ 

 ،ަވއިފިއިޝާރާތްކުރައް  ވެސް ދެން އެހެން ބޭފުޅުން އުސޫލުން އަދި މިހާތަނަށް ރާއްޖޭަގއި މިކަން ހިނގަމުންދަނީ.

 ،ހުންނަ ވާހަކައާއި ހިތްހަމަނުޖެހުން ެއކަމާ ރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުަގއި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ކޮމިޝަންތަުކގައި ތިބީމާކޮ

ހި ަހދައިގެން ެއާއއެކު ބަަޔކު ެއއްޗެ ގާނޫނުތަކާ ،ހިެއއްޗެ ައޅުގަނުޑމެން ގަވާއިދުަތކާ ؛މެދު އެކަންކަމާ

ްށ ކަކަމަ މު އެއްންަސްއކަތްކުރާއިުރ އަުޅގަނޑަްށ އެްނމެ މުހިވާބުދާރީކުުރވަން މަޒިންމާދާރުކޮށް، ޖަ ،ށްތްތެރިކޮނަޒާހާ

ޖެހޭ ގޮތަށް އެންެމ މެދު އޭގެ ކުރީަގއި ވިސްނަން ބޭފުޅުންނާއަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ ކޮމިޝަންތަކަށް ނަގާ 

ޔާނާުތގަިއ ޚި ރުފިޔާގެ  މިލިއަން 24އެގޮތަށް  ހަމަ ގަކުަރން.އަުޅގަނޑު ފާހަ ެނތްކަން ބެލިފައިރަނގަޅަށް ެއކަން 

އަުޅގަނޑު ހަމަ  ބޭފުޅަކު ފާހަގަކުރައްަވއިފި. ދެ އެކަންވަގުތު ކޮމިޝަނުަގއި އިންނަވާީތ  ތުހުމަތުކުރެވޭ ބޭފުޅަކު މި

ގައި އިންނަާވ ބޭފުެޅްއ ާލއިރުަގއި ކޮމިޝަނުއިއެކުަލވަ މީަގއި މިހާރުގެ ކޮމިޝަން ،ާއދޭއޭެގ އެހެން ހާލަތެއް އެބަ

ކަހަލަ ގޮަތކަްށ  ކޮށްފައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާަތކީ މަންމައަށް ވާހުޤީޤުދަރިފުޅު މައްސަލަ ތަ ސަލަެއއް ހުށަހެޅީމާމައް
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މަން ޔުހި ންތަހުގީގުކުރަ މަރުކަޒެއް ހިންގުމުަގއި މަންމަ. ބެހޭ ކުޑަކުދިންނާ އޮތީ. ވެސް މި  ންމިހާރުގެ ކޮމިޝަ

ށް އައިމާ އަުޅގަނޑަކަްށ ހާލަތަ މި އިންނަވަނީ ބައްޕަ. މި މި ކޮމިޝަނުގައިދަނީ ދަރިފުޅު.  ން މިކޮމިޝަނު ރައިޓްސް

މަން ޔުހި ،އެހެންކުރެވޭނެ ަކމަކަށް. ހަމަޖަވާބުދާރީ  ކުތްތެިރކަމާއެނަޒާހާަގވާއިެދްއ ހަދައިގެންނެއް  ،ނުފެނޭ ގާނޫނެއް

ރިވެންޓިވް ނެޝަނަލް ޕް (އެން.ޕީ.އެމް) ޓްމަންޓް އެއީއެްއ ޑިޕާ ގެމީހުން އެ ،ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ެއއް މެކޭނިޒަމް

ނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ކުަޑކުދިން ބަލަހައްޓާ ތަންތަ ،ބަންދުގައި ތިބޭ ތަންތަނަށާއި ،ބޭފުޅުން ހައްަޔރުގައި  އެ .މެކޭނިޒަމް

މިޝަނުން އޭގެތެރެއިން ކޮ .މައްސަލަެއއް  70ފާހަގަކުރި  .ބޭފުޅުންގެ ރިޕ ޓުގައި މިދިޔަ އަހަރު މި އީއެ  ،ފާހަގަކުރި

 ބެހޭ  މުަވއްޒަފުންނާ ަމއްސަލަިއގެ ތެޭރގަިއ ގިަނއީ ޖެންޑަރ މިނިްސޓްރީއާއި  70މި  މައްސަލަ. 5ނިންމީ ބަލަން 

މިހާ ބައިވަރު  ،ުއފެދޭ ކަމެއްވެސް ސުވާލު ށް އަޅުގަނޑަ ްނ،ވެސް ސުވާލުކުރި ައޅުގަނޑު ގޮތުން ހުރި މައްސަލަތައް.

ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެނޭ.  ސަބަބު ތ ؟ިނންމަނީ ކީއްެވގެން މައްސަލަ ބަލަން 5ެއންމެ  ،މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭއިރު 

ކުީރގެ އިްސކޮށް އި އިްސޮކށް މި ތިއްބެވީ ޖެންޑަރ މިިނސްޓްރީގަ  ،ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ  ވަގުތު ކޮމިޝަނުގަިއ މި މި

އީ އެހެންވީމާ، މި ްއ ބަލަން.މައްސަލަތަވާނެތާ އެ  ަކމަކަށް ދެން މި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫ އުޅުްއވި ބޭފުޅުން.

ކަންކަމަށް  ކަމުގަިއ ވިޔަސް، މިޮފތެއް ލިޔެފައި ނެތް ،އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ ގާނޫނެއް އަދި ގަާވއިދެއްވެސް 

ން ބަލާ . ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީވިސްނަވާނެ ކަމަށްކަމަށް މިކަންވެސް  ކޮމިޝަންތަކަށް މީހުން ނަގާއިރު މި މަޖިލީހުން

މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ޔުކޮށްފައި ތިބޭ ބޭފުޅުން ހި އިސްކޮށް މަސަްއކަތް އި، ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގަ އްތަމައްސަލަ

އެހެން މަންމަގެ މައްސަލަެއއް ބަލަން ބައްޕަ ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ. ހަމަ ބޭފުޅުްނގެ މައްަސލަ ބަލަންވީމަ އައިސް އެ

ން ރައިޓްްސ މަޔުވަގުތު ހި . މިއީ ޙަޤީޤީ ހާލަތު މި ގޫާވނެވެސް ވަރަށް އުނދަ ބަލަން ދަރިފުޅު ކައިރީަގއި ބުނީމާ

ުކއްޖަކަށް  22ބޭފުޅުްނގެ ރިޕ ޓުަގއި  އެ ،ކޮމިޝަނުގައި އޮތް. މި ހަމަ އެގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު

 ،މީހުން ގައި އެމުމުނިންމަން ރައިޓްްސއިން ިނންމިޔުެއ މައްސަލަ ނުބަަލން ހި އިޭއގަ  ،އަނިޔާކުިރ މައްސަލަެއއް ބަލަން 

ކޮމިޝަނުން ؛ ހެކި ހ ދަން އުނދަޫގވާެނތީއޭ. ސަބަބު ންނަނީ ެއއް އަހަރުވީމާމަން ރައިޓްސްއިން ފާހަަގކޮށްފައި އޮޔުހި

މު ތަެނއްަގއި އްތެެރއިން އެްއކުއްޖަކީ އާކުއްޖަކަށް އަނިާޔކުރި މައްސަލަ. އޭގެ 22 .ނިންމަނީ އެ މައްސަލަތައް ުނބަލަން

ޕޮލިހުން  ،ބަލަން ނުނިންމި އެއް ސަބަބަކަށް ދެއްކީނުމި ލެވެލްގެ މައްސަލަތައް  އަނިޔާކުރި ާވހަކަ.ގެން ކޮށްބަރަހަނާ

ދިމާވަނީ އަުޅގަނޑަްށ  ހުރިހާ ކަެމްއ މި މި ވެސް މިއިން ކަމަކަށް އެިޅފައެއް ނެތް. އިދާރީ ިފޔަވަެޅއް ތަހުގީގުކުރާތީ.

މި ކޮމިޝަންތަކަށް މީހުން ނެގުމުގެ ކުީރގައި އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ށްނަޫބލުކުރަނީ ކޮމިޝަގަހީވަނީ ހަމަ، އަޅުގަނޑު 

ބޫލެއް ނުކުރަން ސަރުކާރެއް ގަ ެވސް  . އަޅުގަނޑުގްރިޓީއަށް ަބލަންއެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް ވަރަަކށް އެ އިންޓެ

 ،ންސިޕަލުންނާއި ރިސްކޫްލތަކުގެ ޕް ،ބަދަލުވާއިރު ކޮންމެ ފަހަރަކު ކެބިނެޓް ބަދަލުވާހެން ކޮމިަޝންތަކުގެ ވެރިންނާއި

ކަންކަން ެއގޮތަށް ވެަފއި ހުރެއްޖެއްޔާ ައޅުގަނޑަށް  ،ން ބަދަލުވާންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އެހެންނަމަވެސްޤާޟީކ ޓުތަުކގެ 

ގަާވއިދެްއ  ،ުކރަން ގާނޫނެއް ޙުލާޞްކަމެއް އި މުޅި ތަން ަބދަލުކުރުން.ހަމަ ފެންނަނީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަުޅ އެްއގޮަތކީ 



15 

 

 ވާނެ ޙު ލާޞްއޮތް ާހލަތުގައި އެްއވެސް މިނިވަން ުމއައްަސސާެއއް އިނުކުރެވޭ މިހާރު  ބޫލެއްގަކަށް ގަނޑަ ހަދައިގެން ައޅު

ވެސް ހަަމ  ގަނޑުޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުވެްސ އެބަ ބަލަން . އެ މުައއްސަސާތަަކށް މީހުން އައި ގޮތްކަމަކަށް

ހަމަ އެގޮތަްށ  ސް ހަމަ ދާނީ ކައްޗަށޭ. ހަމަ އެގޮތަށޭ.ޔަޔަދި ހަމައަށް ެއޅި ބިންގަލެއް ެކއްޗާ ށްަކއްޗަ ،ބޫލުކުރަނީގަ

ބޫލުކުރަނީ. މި ކޮމިޝަންަތކަށް މީހުން ނެގިފައި މިހިީރ ކިހިނެއްތ  އަޅުގަނޑުމެން ގަވެސް އެކަންކަން  އަޅުގަނޑު

ޖ ރިޓީެއއް އޮތީާމ، ައޅުގަނޑުމެން ބޮޑު މެބަދަލުާވ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހަމަ  ،ވެްސ ނޭދެމޭ . ައޅުގަނޑު ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ

ހުރި  ގ ސްކޮށް ައއިސްފައި ،ނުބައިކޮށް  ،ނަމަވެސްއެހެން އްލު ކަމަކަށް.ޙައް ބަދަލުކުރުމަކީ ތަކެރިހާ މުއައްސަސާހު

ތަށް ޞަފުރު. ދެްއވި ކުރެވޭނީތްތެރިބޭފުޅުން ނަޒާހާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އޭފަހުގައްލުކޮށްފައި ޭއގެޙަ ކަންތައްތައް 

  ިރއްޔާ.ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން ޒަރީރު ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ( އަށް ގާނޫނުނުގެ ޝަމިކޮއިޓްސް މަން ރަޔުހި) 2006/6ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ،އް ހުށަހެޅުއްވީތީ ޙެލާޞްގެަނއުމުގެ ބިލު. ާއދެ! މިފަދަ އިޙުލާޞްއި

 ކަރާމަތާިއ އާދެ! ާރްއޖޭގައި އިންސާނީ ތެރިކަމާއެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން.ޞްލާޚުޖީހާން މަޙްމޫދަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އި

 ؛ދެވަނަ ޮބޑު ހަނގުރާމަިއގަިއ ދުނިޔޭަގއި ޖަރުމަނުން ،ުތގަިއ އޮތީ އަުޅގަނޑު ދަންަނާވނީނީ ޙައްޤުަތއް ޙަޤީޤައިންސާ

ވެްސ  އާދެ! ރާއްޖޭަގއި. ހެއްކެއް އާދެ! އިންސާނުންނަށް ދިން ލާއިންސާނީ ބޮޑެތި އަނިޔާަތަކކީ ހަމަ މިފަދަ އަލިގަދަ

ވެްސ  . ޖަޕާނު ސިފައިން  ޤައުމުތަކުގެ ަރއްޔިތުންނަްށ އެ ދުވަްސވަރު ދިނީގައިއްހަމަ ގާތްގަނޑަކަށް އޮތީ އެއް ހާލަތެ

ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ގިަނ ލީޑަރުން ތިބީ ޖަލުގައި. އިންސާނީ ކަރާމަތާއި އިންސާނީ  ދެ!އާ  ހަމަ މިކަހަލަ އަނިޔާތަކެއް.

ޖަހާފައި އަިދ  އެއް ނޑި ދަގޮވެސް އަމެންޙައްޤުތަކަށްޓަަކއި ައޑު އުފުލި ކޮންމެ މީހެއް އޮތީ ޖަލުަގއި. އެހެންނޫނީ ކޮ

 . ރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ުމއައްަސާސއެްއގެ މިނިވަްނކަމެއް ނެތް. ހައްޔަރުކޮށްފަތިބީ ބޭފުޅުން އެހެން ގޮތަކުން ނަަމވެސް އެ

ިއ ކުރާ ގޮތުގަ ބޫލު ގަޙަޤީޤަތުގައި މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ރާއްޖެ އޮންނަންޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑު 

ތަުނން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން  ކުމްތަކެއް އެޙުއިންާސފުވެރި  ނެތުން.ވެފަިއވާޙުލާޞްރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ އި ދިވެހި

ސް މުއައްަސސާައކަްށ އެ މުއައްސަާސގެ ޙަޤީޤީ މަސައްކަތްަތއް މިނިވަންކަމާއެކު މިކަމުގެ ނަތީޖާއަީކ އެއްވެ  ނުދިއުން.

ބޫލުކުާރ ގަކުެރޭވނީ އަޅުގަނޑު ޙުލާޞްތައް އިކަންތައް އާދެ! މި ބިފައެއް ނެތް.ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޤާބިލުކަމެއް ލި

ކަކީ އިްނސާފުވެރި ޙުކުމްތަކެއް ނެރޭ ކޮްށގެން. ފަނޑިޔާރުގެތަ ޙުލާޞްގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ރާްއޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ އި
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ވެސް އިންސާނީ  މުޅި ިދވެިހރާއްޖޭަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ެދކުުނ އޭިޝއާަގއި އަދި ތަންތަން ހެިދގެން. ތަނަކަށް އެ

ވެސް މިއަދު  ނުންޤީކުެރްއވި އެއް ލީޑަރަކީ ހަމަ ޔަމަސައްކަތް ށްކަރާމަތާއި އިންސާނީ ޙައްޤުަތކަށްޓަކައި އެންމެ ބޮޑަ

ވުެރ މަނިކުފާނަށް އެ ވެސް އިމުޅި ޤައުމުގަ މުަޙއްމަދު ނަޝީދު. ، ރައީސްއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްރަ

 ،ެއއަށްވުރެ އެމަނިކުފާނަށްވުރެ ިގނައިން އިންސާނީ ކަރާމަތާިއ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކޮްށ، ބޮޑަށް 

. ވެސް މި ޤައުމުަގއި ނެތް ަގިއމުކެއް ލިބުނު ލީޑަރެއް ހަމަބޮޑެތި އަނިޔާތަ  ،ގެ ގޮތުްނ ޖަލަށް ވަދެެއއްނަތީޖާ އިއެކަމުގަ 

ވެސް ނެތޭ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ކަރާމަާތިއ އިންސާނީ ަޙއްޤުތައް އޮތް  ަގއިއަޅުގަނޑު ބުނާނީ ދެކުނު ޭއޝިއާ

މިނިވަންކަްނ  މުގެ ޔާުލ ފާޅުކުރުޚިްއކޮށް އެ އަހަރަކީ ާރއްޖޭެގ މިނިވަންކަމާ 5ދިޔަ ނިމި .. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްހާލަތު

މަން ޔުހިމިއަދު ގަނޑުމެން ނުވާނެ. އަޅު  ވެސް ޮދގަކަށް  ނުން ޤީމަކީ ހަމަ ޔައަހަރޭ ބުނު 5އެްއވެސް ވަރަކަްށ ނެތް 

މިލިއަްނ  24ެވސް އެތަުނގައި  ިމއަދު ،އެުކ ފާހަގަކޮށްލަންޔާ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ވާހަަކ ދައްާކއިރުަގއި ހިތާމަ

 މިއަދުވެސް  އްކޮށްއެޔާ ހިތާމަ ހަމަޕްޝަުނގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މެންބަރެއް އެތަުނގަިއ އިންކަމީ އަުޅގަނޑު ރަރުފިޔާގެ ކޮ

ވެސް އެ  ތަނުގައި މިއަދު އެ  ؟މިނިވަންކުރާނީ ތަންތަން އަުޅގަނޑުމެން ކިހިނެއްތ  ދެން މި ވާހަަކ ދައްކަން. އެ

އް. މިފަދަ ބޭފުޅެއް އެތަނުގައި ބައިންަދއިގެން އެތަނުން ކުރެވޭ ޭބފުޅެ އްރަްޕޝަނުގެ ތުހުމަތެސިްނގާ ކޮއިންނެވީ ބޮޑު

ޙަޤީޤަތުގަިއ  މަށްކަ ަކންތައްތައް ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިދޭނެ މި ،ކާއި އިްނސާނީ ޙައްޤުތަ ،ނީ ކަރާމަތާއި އިންސާ

 އެ ،ވެސް  އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ އެ މުއައްސަސާތަުކގައި ތިބި ވެރިން ެވސް މޮޔަކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނުމަކީ

 އެއްގެ ގޮތުަގއި އެ ިއ ތިބި ބަްއގެ ގޮުތގައެްއގެ ބަޤެލާޚުބޫލުކުރާ ރިވެތި އަގަރައްޔިތުން  ،ތްތެރިވެރިންނަކީ ނަޒާހާ

އިންސާނީ  ،ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އިްނސާނީ ކަރާމަތާއިއެހެން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ހަދަން. ބޭފުޅުން

ނުލާ ންދައްކާ ކޮޅުދައްކާހަމަ ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތަކީ އަނެއްކާ ައޅުގަނޑުމެން  .ކުރެވޭނެ ނު ރައްކާތެރި އްޙައްޤުތަ

މީހާގެ ހަޔާްތ  މުޅި އެ އި،ހަދަ މީހުންނަށް ކިަތއް މީހުންތ  ނުކުޅެދުންތެރިްއ. ކިތައްނަ ވާަހކަތަކެވަރުގެ ގި

ބޭފުޅުން ޖަލަށް   ކީ ފާޑަކަށް އެމީހަކަށް ހުރިކަށް ޔަވެރި ،ސިޔާީސ ގޮތުން ބުނި ބަހަކަށް ލާފައި އޮތީ.އިދުއްވަ 

ދުވަހު ބެލިފައެއް އަހަރު 5ސް މައްސަލަެއއް ނިމިދިޔަ  އެްއވެ. މިފަދަގެންގޮސް އެަތއް ގިަނގުނަ އަނިޔާތަކެއް ވަނީ ދީފަ

ހަމަ ނަމުގައި އޮތް  ،ބާރެްއ ނެތްތަނަކީ އާެރއް މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮތީ ނިދާފަ. ޙަޤީޤަތުގައި އެޔުހި ނެތް.

ންތައްަތއް ކަ އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ،އަުޅގަނޑު ކުރިން ބުނިެހން .ނެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ތަ

މަން ޔުހި ކުރުން.ޙު ލާޞްކުރުމަށްޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ކ ޓުަތއް އިޙުލާޞްއި

 ،ބަޔާންތަާކއި ،ވެސް އެ ކޮމިޝަންތަކުން ނެޭރ ގަރާރުތަކާއި  ކަށްވެސް އަދި އެހެން ކޮމިޝަންތަ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް

އަުޅގަނުޑ  ،ކުެރވިެގން. އެހެންކަމުންޙުލާޞްދަނީ ޖުޑީޝަރީ އި ވެްސ އިންސާފު ލިބިގެން މި ގެހުރިހާ ކަމެއް އަދި މި

ކޮށް، ޙު ލާޞްއި ގޮުތގައި ާރއްޖޭެގ ޖުޑީޝަރީ ތަނެއްގެ ކުރަންެޖހޭޙުލާޞްައޅުގަނޑުމެން އި ،އެންމެ ފުރަތަމަ ގޮވާލަން
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 މަށްޓަަކއި ައވަހަށް މަަސއްކަތްކުރުން.ންތަކަކަށް ހެދުތެރި ފަނޑިޔާރުތްަނޒާހާ ،ރާއްޖޭގެ ފަނިޑޔާރުންނަކީ ިއންސާފުވެރި

  ތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.ޞަދެއްވި ފުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މުޙައްމަދު ރާޢީ.މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރާއްޭޖގަިއ  ،ށް ވާހަކަދައްކަމުން ވިދާުޅވިޢަމަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް، މި މައުޟޫ ތްތެރި ރަީއސް.ޔާ އިްއޒަޝުކުރިއް

ވަރަށް ބޮޑު ތެދުފުޅެއް.  އް ބޭނުންވާ ގޮަތށޭ.ހިނގަނީ އެ ސަރުކާރެ ވަގުަތކު އެ ،މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންޔުއޮންނަ ހި

 ތަން. މަން ރައިޓްސް ކޮިމޝަން މަސައްކަތްކުރާޔުހިތަށް އެބީދަިއން ދިޔައީ ހަމަ ެއގޮއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން 

މަން ޔުުކ ބޭނުންވާ ގޮތަްށ ހިޔަހޭލާފައި ސިންގާެއއް ގޮތަށް އެ ސަރުާކރެއްަގއި ހުންނަ އިްސވެރި  ސަރުކާރެއް ައއިމާ

މަން ޔުފަހުން ހި ދާދި ،މިއީ ޙަޤީަޤތަކީ. ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ކުރަމުންދަނީ.ރައިޓްސް ކޮމިޝަން މަސަްއކަތް

 މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް، އަޅުގަނޑުމެން އެޔުމަޖިލީހުގައި އޮންނަ ހި ،ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ގުޅޭ އެ ރިޕ ޓް ތައްޔާރުކޮށްަފއި މަޖިލީހަށް  ވަރަށް ތަފްސީލީ ރިޕ ޓަކާ .ންބޭފުޅުންނަށް ސުވާލުތަކެއް ހުށަހެޅި

ބެހޭ ރިޕ ޓެއް މަޖިލީހުގެ  ބޭފުޅުްނނާ ން ފޮނުވީ. އެމަން ރައިޓްސް ޮކމިޓީޔުން. ހިކޮިމޓީ ފޮނުވާފައިވަނީ ހަމަ އެ

ހޭ އެ ރިޕ ޓް. އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާުރކުިރ ެއއް ފަހަރު ހުށަހަޅަންޖެ ންނަ ގޮތުން ެވއްޖެއްޔާ ކޮންމެ އަހަަރކުގަާވއިދު އޮ

ބޭފުޅުން ަތއްޔާރުކޮށްަފއި  ދު އެޚު ވެސް ނޫން. ިރ ރިޕ ޓެއްއެްއވެސް މެންބަރަކު ަތއްޔާުރކު ހުގެރިޕ ޓެއް ނޫން. މަޖިލީ

 ނާ ބޭފުޅުން އެ ރިޕ ޓް ބަލައިލިއިރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަވި ބައެްއ ސުވާލުތައް އެ ރިޕ ޓެއް. ތްއޮފޮނުއްވާފައި 

ިތ ނީ ހިނގާފައި ނާންބޭފުޅުންޭދ ޖަވާބަކީ ތީ ިތގޮތަށް ހިނާގފައި އޮތް ކަމެއް ނޫނޭ. ތިަކން އޮ . ކުރީމާ އެންކުރި

ރިޕ ޓް  ،ބަލަމުންރިޕ ްޓ ފޮނުވާފައި އޮތީ. ައޅުގަނޑުމެން ބަލަމުން ދު އެބޭފުޅުން އެޚު އެކަމަކު  ގޮތަކަށް ނޫނޭ.

އިލީ ގޮތުން ގުޅިފައި ތިބި ޢާ ތް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި ތިބީމިހާރު އޮ ؛ދިޔައިރު ކޮމިޝަނުގައި ބަލަމުން

މަން ރައިޓްސް ޔު. ެއގޮތަށް އޮތް ހިއޮތީ ފުރިހަމަވެފަ ފެމިލީ ޗާޓެއް ވައްޓާލީމަ އެ ންޏާ ޙަޤީޤަތަށް ބުނަ ބޭފުޅުން.

ތްތެރި މެންބަރަކު އިްއޒަ ތާ މި ،ދެން އަޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ަވގުތު ޮއތީ. ކޮމިޝަނެއް މި

 ހުރި ގޮތް. މަލުތައް ގެންޮގސްފައިޢަ ންބޭފުޅު ވެސް އެ ވިދާޅުވެެދްއވައިފި ޭއގައި ހުިރ އެންޓިޓ ޗަރ ކަންތައްަތކުަގއި 

ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް ފާހަގަކޮށްަފއި ޮއތް. އަޅުގަނޑުމެން ބެލިއިރު  ވެސް އެ ވާހަކަ  ތާށިގެއިތުރުން ބަޖެޓުއޭގެ 

ންގެ ބޭފުޅު ދު އެޚުހަމަ  އެކަމަކު އެ ބަޖެޓް ބޭނުންޮކށްފައިހުރީ އެހެން ކަންތައްތަަކށް. ،ސަރުކާރުން ބަޖެޓް ދެއްވާފައި 

ބޭފުޅުންގެ ިމ  އެ ،އިތުރުްނ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭމީގެ ސް ހުރި.ވެ ޕ ޓުގައި އެވާހަކަަތއް ލިެޔިވފައިރި
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އަހަރުގެ ސަުރކާރެްއެގ  5އެކަމަކު މިިދޔަ  ައންނަ އަހަރަށް. .ދައުރު އަންނަ އަހަރަށް ހަމަަވނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވަނީ. ކުރިންވެްސ  ޝަނުގެ ރައީސް އިސްވެުހރެ ކަންތައްތަކަށް އިހުމާލުވެަފއި މިމިކޮ މަން ރައިޓްސްޔުތެރޭގައި ހި

ބައެއް ކަންަތއްތައް ައޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުަގއި ބަެއއް ސިޔާސީ  ،ޮގތަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެންނެވި

ބޭފުޅުންގެ ކަންތައްތައް  ނީ އެނޫ ލަން ނުދެވިފައި އެބަހުރިއިބޭފުޅުންގެ ހާލު ބަލަ ލާފައި އެ ބޭފުޅުން ޖަލަށް

ުގުތ ވަ . މިވަރަށް އިހުމާލުވެފައި ހުރީ. ދެން މިއެބަހުރި ސަތޭކަ ރުފިޔާ ބަޖެުޓގައި ނެތޭ ކިޔާފަނުދެވި ތަހުލީލުކޮށްލަން 

ކޮށްެލވޭތީ ނިކުމެފައި ބައިވަރު ވާހަކަ ދެްއކީމާ ސަރުކާރު ބަދަލުވެފައި އިްނޑިޕެންޑެންޓުކޮށް ހަމަ މަސައްކަތް

ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ބާއްަވިއގެން ހަމަ  މަންޔުހިގަނޑުމެން މިއަންނަ އަަހރު ދައުރު ހަމަވަންދެން މިހާރު އޮތް ޅުއަ

 ،ވެސް ގޮވާލަން ައޅުގަނޑުމެންެގ އިހުމާލަކީ؟ އަޅުގަނޑު މިހާރުން މިހާރަށްކޮބައިތ އޭ  ންޏާތިބެންވީތ އޭ؟ ެއގޮތަށް ތިބެ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ްއރިރުޤަރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ ހިތްވަރުގަދަ މު މަންޔުހިގަނޑުމެންގެ ޅުއަ ސް ތެރެއިން އަދިމަޖިލި

ވެސް އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ވަކިކުރެވޭނީ؟ އަިދ  ޖީހާނަށް ކިހިނެއްތ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރުން މިހާރަށް 

ން އަމިއްަލއަށް ން ަވގުތުސް ަވގުތުއީރަރައިްޓސް ކޮމިޝަނުގެ  މަންޔުއަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދުވެްސ ގޮވާލަން ހި

ތްތެރި ވާންވީކީ ސުޕްރީމް ހާހަމައެކަނި ނަޒާ  ؛އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް ،ށް ދުރުާވށޭ.  ސަބަބަކީއަދީފައި ގެފާޢުއިސްތި

ރައިޓްސް ކޮިމޝަން ވެސް މުސްތަިޤއްލު ވާނީ އޭރަށް. ީމގެއިތުރުން  މަންޔުވާްނޖެހޭ ހިތްތެރިހާކ ޓެއް ނޫން. ަނޒާ

ރައިޓްސް ކޮމިޝަަނށް އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ ކަންތައްތަކެއް  މަންޔުހި  ،ންގަކޮށްލަނޑު ފާހަގަޅުއަ

ކޮށްދޭން. އިންޑިޕެންޓުކޮށް މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ގޮތް ހ ދައިދޭން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ރިޕ ޓު ބަލަމުންދިޔައިރު 

ކުރަނީ ޕޮލިހުގައި ހުންނަ  ލިހުންގެ ތަޙުޤީޤު މިބި ޕޮއި ތިފަ ށްޕޮލިސް ތެރެއިން އަނިޔާކޮ ،އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނީ

ތިބެނީ. ދެން ކޮން ތަހުލީލެއްތ  ކުރެވޭނީ؟ އެހެންީވމާ، ސަރުކާރުން ވެސް އެބަ  ބޭފުޅުން މި ންސިކު ލެބުން. އެފޮރެ

ވެްސ  އްތަ ތްކޮށް މަސައްކަްތކުރެވޭނެ ގޮތް. އެ އާލާބޭފުޅުންނަށް މުސްތަޤިްއލު ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ ފުރުޞަތު އެ

ިމ ުހށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ައދި ވީހާވެސް ައވަހަކަށް  ހ ދައިދޭންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު

ން އަޅުގަނޑު އެދެނީ. ވަރަށް އު ެވގެންދި ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ މުސްތަޤިއްލު ބާރަކަށް ަމންޔުގޮސް ހިެވގެން ގާނޫނަކަށް

 ރައީސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  ރި ތްތެޒައްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިދައްކަވަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އެދިވަޑައިގެންަފއިވާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ވާހަކަފުޅު

އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު  ؛ޓުޕޮއިން 6އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ،ފަށަނީ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ނީ.ނިމު

 ޢަލީ ރިޟާ މެންބަރު އިްއަޒތްތެރި މިލަންދޫ ދާއިރާގެ  ،ެއއީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، 6.2މިފަށަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ގެނައުުމގެ ށް އިޞްލާޙު( އަޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު-އެންޓި) 2008/13ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ
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 ބަހުސްގެ މަސަްއކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ކުރީގެ ބިލު މަޖިލީހަށް އީތިދާއިބު ސް. މިހުބަ އީތިދާބިލުގެ އިބު

 ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ފަހުބަސް ވިދާޅުވެދެްއވުމަށް އެދެން.  ެދްއވިއިހުށަހަޅުއްވަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

 ،މި ބިލަށްގެނައުމުގެ ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނަށް އިްޞލާޙު ރައިޓްސް މަންޔުަރއީސް. ހިތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ދެއްކެވި ހުރިހާ ވާހަކަފުޅުތަކެްއ ތަނުގައި  މިއިޞްލާޙުތަކަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެންމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 

 ،ލާއިރުއިގެ އިޞްާލޙާ މެދު ވިސްނަނޫނުމިޓީ ސްޓޭޖުގައި މި ގާވެސް އަުޅގަނޑު ހިތުން ައޅުގަނޑުމެން ކޮ

އިޞްލާޙުތައް ގެންނަން މަސައްކަތްކުާރއިރު ރިޢާޔަްތުކރަންޖެހޭނެ މުހިންމު ނުކުތާތަކެއް. އަުޅގަނޑު ހަމަ 

 ޞްލާޙުތައް މި ގާނޫނަށް މި އި ސަރުކާރުން ފޮނުވާފައިވާ  ،މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނެިވގެންދިަޔއިމާ ،ފާހަގަކޮށްލަން

 މަން ޔުމިހާރުވެސް ހި ،ވެސް ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބާރު މިހާރު އޮތްވަރަށްވުރެ މަންޔުޔައިމާ ހިދި ގެނެިވގެންބަދަލުތައް

އިން ލިބިފައިވާ މިނިވަން ޛަީރޢާގާނޫުނގެ މި ގިނަ ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ެދއްވާަފއިވާ  ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ ވަރަށް

މި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަުކެގ  ،އިންރީޢާ ޛަ ތަުކގެއިޞްލާޙުހެޅޭ  މި ހުށަައއްސަސާެއއް. އަދި މިހާރުމުސްތަޤިއްލު މު

ސަބަބުން ގެންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ކޮމިޝަން އިހަށްވުރެ ބާރުގަދަެވގެންދާނެ. އަޅުގަނުޑ 

ކުރަނީ މި އި ަބޔާންވަނަ މާއްދާގަ 21 .ނަ ާމއްދާވަ 21ގެ މި ނުކުތާގައި ކޮމިޝަނު ،ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

ރީޢަތުގައި ހިނގަމުންާދ ޝަމުން އުގެނަވަނަ މާއްާދއަށް އިޞްލާޙު  21 .ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާ ާބރުތައް

ިނކަމެއް މައްސަލަެއއްަގއި މީހެއްގެ ިއންސާނީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަެމްއ ލިބިއްޖެ ކަމަށް ނުވަތަ އިްނސާނީ ޙައްޤަކަށް އު

ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ނުވަތަ ބަންޑާރަ ނައިބަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ފެނިގެން މައްސަލަ ބިދާނެ ކަމަށް ކަނޑައެިޅގެން ލި

މަްއސަލަ ބަލާ ކ ޓަށް ރިޕ ޓެްއ  އި،އެ މައްސަލަެއއް ބަލަ ،ނަމަ އެކަމެއް ބެލުމަށް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވައިފި

ނެ. މީގެ އެންމެ ޮބޑު ެއްއ ދާގެންލިބި . ވޭމިޝަަނށް ލިބިދީގެންހުށަހެޅުމުގެ ބާރު މި ކޮ ،ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް

ިއއްޒަތްތެރި  ،ކުރެްއވިއަުޅގަނޑުމެން ެދންމެ މި މަޖިލީހުގައި ވާހަަކދެއްކެިވ ހުރިހާ ބޭފުޅުންހެން ފާހަގަ ،ބޭނުމަކީ

ކ ޓުތަްއ  ،ދައިންފަ ޚާއްަޞކޮށް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޒަރީރު ފާހަގަކުރެްއވި ،ަފދައިން މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި

އިންސާނީ ޙައްޤުަތއް  ،ުކގެ ނަޒަރުން މަސައްަކތްކުރާ ޝަރްޢީ ނިޒާމެއް އޮުތމަކީއިންސާނީ ަޙއްޤުތަ ،މަކީ ވުއިޞްލާޙު

ގެެއއް އޮތުމަކީ ިއންސާނީ ޙައްޤުތައް ނެގެހެއްުޓމަށް އެންމެ މުހިންމު އެއް ނެގެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުާރ ފަނޑިޔާރު

 ،ނީ ކ ޓުތަުކަގއި ހިނާގ މައްސަަލއެްއގައި ދެ ރު މި ޮކމިޝަނަށް މިއަޅުގަނޑުމެން މި ބާ ،ރު މުއައްސަާސ ކަމަށް ވާއި

 .ލާކުުރވާިއރުޞައިފަކ ޓުަތކުަގއި މަޝްވަރާކުެރވޭ ަކމެއްަގއި  ،ކ ޓުތަުކގައި ކުިރއަށްާދ ކަމެއްަގއި

ޓެްއަގއި  ރިޕ ޓެއް ކ ކޮިމޝަނުގެ އި،ސަލައަށް ބަލަމައްކުރެިވގެންދާއިރު އިްނސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުްނ ލާޞައިފަ

 ؛ށްޖެނެރަލަ ރނީބޮޑު ާބރެއް. އެޓަ ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ވަރަށް ށްނގަމުންދާ މައްސަލައަހި
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ދަކު ަވކި ފަރުނޫނީ  ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި ހިނދެއްަގއިރައިޓްސް  މަންޔުމާނައަކީ ސަރުކާރަށް ެއކަން ފެނިގެން ހި

ނަށް އަިމްއލައަށް ފެނިގެން ުނވަތަ ފަނިޑޔާރަށް ެއކަން ފެނިަވޑަިއގެން ނޫނީ ކޮމިޝަ ،އިހިނދެްއގަ  އެކަން ހުށަހަޅައިފި

ގެ ނިޒާމުަގިއ ކ ޓަށް ރިޕ ޓެއް ހުށަހެޅުމުގެ ބާރަީކ ޢަދުލުއިންޞާފުބަލާ އެކަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަިއފިއްޔާ މައްސަަލ 

 ތައް ަކށަވަރުކުރުމަށް އެޅޭ ވަރަށް ނީ ޙައްޤު އިންސާންދާއިރުންޞާފުގެ ނިޒާމު ހިނގަމުޢަދުލުއި  ،އިންސާނީ ޙައްޤުތައް

 ގޮތާ ވަަނ މާއްދާ މިހާރު އޮތް 23ވެސް މި ގާނޫުނގެ  ބޮޑު ބާރެއް. އަދި އޭެގއިތުރުން  ބޮޑު ފިޔަވަެޅއް. މިއީ ވަރަށް

ސާކުރަން އްިއގަިއ މަޢުލޫމާތެއް ހިގޮތަށް ަމއްސަލަ  )ހ(ގަިއވާމި ގާނޫނުގެ ،ހުށަހަޅަނީމި ޚިލާފަށް ބަދަލުކުރަން 

 ،ތްތައް ބަޔާންކުރާ ގާނޫނުތަާކއި ގަާވއިދުތަުކގެ ދަށުންއަކުރުމާ ބެހޭ އިޖުރާރީޢަތްޝަ މުން ކޮމިޝަނުން އެދު

ދޭންވާނެ ކަމަށް. އެހެްނީވމާ، ކޮމިޝަނަށް މިހާރު އޮތް ކަނޑައެޅިަފިއވާ އުސޫުލގެ ތެރެއިން ކ ޓުން އެކަން ހަމަޖަްއސައި

ގަނެފަިއވާ ކަމަށް ނިުގޅައި ލައެްއގަިއ އިންސާީނ ޙައްެޤއް ގައި ހިނގަމުންދާ މަްއސަކ ޓު  ،ުޑ ހުރަހެއް ކަމަްށވާބޮ ވަރަށް

ގުިޅގެން ރިޕ ޓެއް ނުވަަތ މަޢުލޫމާތެއް ހިއްސާކުރުމުގެ  މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ، އެ މަްއަސލައާ ،ގަބޫލުކުެރވޭ ހިނދު

ެދވެނީ މި އިހުޅުވަ ޝަނަށްޞަތު މި ޮކމި ފުރުށް. މިކޮމިޝަނަށް ވަރަށް ަހނިކޮ ަރިއޓްސް މަންޔުވަނީ ހި ބާރު މި

ވެްސ  އިން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަދި މީގެއިތުރުންރީޢާޛަމި ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގެ  ،އިން ރީޢާޛަގާނޫނުގެ 

 އިންސާނީ ،ޒާމުަގއި ހިމެނޭނި ސާނީ ޙައްޤުތަުކގެވާީމ އިންގު ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުަގއި ބައިނަލްއަ 26

ގުޅުްނ  އިމުކޮށްފަިއވާ މުއަްއސަސާތަކާޤާ އުސޫުލތަކުގެ ދަށުން ،މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން އިތަުކގެ ގާނޫނުތަކާ އްޤުޙަ

އިމުކުރުމުގެ ބާުރ ޤާ ވާމީ ިއންސާނީ ޙައްޤުތަުކގެ މެކޭނިަޒމުތަކާއި މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ އަިދ ގުޅުން ގު ބައިނަލްއަ  ،ބަދަހިކޮށް

 މަން ޔުގޮުތގަިއ ސުޕްރީމް ކ ޓުން ހި ޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާން ލިބިގެންދޭ. މިއީ އަމިޝަނަށް މި އިޞްލާޙުގެ ދަށުމި ކޮ

 11ސުޕްރީމް ކ ުޓގެ  ،ކުމުަގއިވާ ޙު ޚިލާފު  ާއއި ގާނޫނުތަކާރައިޓްސް ކޮމިޝަުނގެ މަްއަޗށް ކޮށްފައިވާ ޤާނޫުނއަސާސީ 

ނިމުމަކަށް  ،ކަށްން ހުއްޓުވުމަކަްނަކމަށް ކޮމިޝަނަށް ތަބާވުިމ ގައިޑްަލއިންަގއިވާ  ؛ޕޮއިންޓު ގަިއޑްލައިން

އަދި  ،ޑިކް ރިިވއު ފަދަޔުިނވަރސަލް ޕީރިއޮ  .ޓަަކއި ހުށަހަޅާފަިއާވ ވަރަށް މުހިންމު އިޞްލާޙެއްގެނައުމަށް

މިޝަން ރައިޓްސް ކޮ މަންޔު ހި ،ރައިޓްސް މެކޭނިޒަމުތަކުން ިމ ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން  މަންޔުއިންޓަރނޭޝަނަލް ހި

އެކަންކަމާ ގުިޅެގން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް  ،ގެ ހާލަތު ަބޔާންކޮށްދީއިްނސާނީ ޙައްޤުތަކު ގުިޅގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

އެުކ މި އިޞްލާޙާ  ،ކަމެއް. އެހެންކަމުން އިމުކުުރމަކީ މުހިންމުޤާ ކަިއ މި ގުޅުންަތއް ޓަމަށްއެޅުމުެގ ބާރު ެއޅު

ަވގުތު ކުރިމަތިވެފަިއވާ އެ ކޮމިޝަުނގެ  ނަށް މިޝަރަިއޓްސް ކޮމި މަންޔުއެުކ ހިމި ިއޞްލާޙުތަކާއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ލަ ޖުމު އްއްލެޙަ ބުން އެއްކިާބވެ ތިބެ އަދާކުރުމަށް އޮތް ހުރިހާ ހުރަސްތަކަށް ގާނޫނީޞަތަޢައް އިޒިންމާތައް މިނިވަންކަމާ

 ރުޞަތަށް. ފު އީސް، އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. ޝުކުިރއްާޔ ދެއްވިގޮތުަގއި ގެެނިވގެންދާނެ ކަމަށް އިްއޒަތްތެރި ރަ
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 މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ާގނޫނަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު -އެންޓި މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މިލަންދޫ -{6.2}

 ދެްއވުން އެދެން. އިވަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

 ،އުމެއް ވިަޔސް އަދި ތަނެއް ވިޔަސް ފަސާަދވެޤަ .ނެތް ވެސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ޝަްއކެތް

  އަށަގަެނގެންދިޔުން. މި އި ކޮރަޕްޝަނުގެ ހުތުރު ޢަމަލުތައްތަނެްއގަ ބޮޑު އަސްލަކީ އެ ހަލާކުވެދިޔުމުގެ އެންމެ

 މިނިވަން މުސްަތޤިއްލު މުއަްއސަސާތަްއ މިނިަވންކަމާ އެީކގަިއ މަސަްއކަތްކުުރމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާުރއަޅާ. ންސަރުކާރު

 ،ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ ޓަަކއި އެ ކޮމިޝަންތަކާއި މުސްތަޤިއްލު މުއައްަސސާތަކަށް ހުރި ހުރަސްތަކަކީއަދި އެކަމަށް

ނުވަތަ އެ ކޮމިޝަންތަކަށް ދީފައިވާ ބާރުތަްއ ޭއގެ އެންެމ  ،ންމާތައްޒިއި ޤާނޫުނއަސާސީްނ މަތިކޮށްފައިވާ ގާނޫނުތަކާ

. އަދި ކޮށްފަމަސައްކަތް ދޭންވަނީ ގިަނގުނަ އިޞްލާޙުަތކެއް ގެނެސް  ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަްށ ސަރުކާރުން މި

ޤާނޫުނއަސާީސގެ ދަށުން  އްޔާގެމްހޫރިުރ ދަންނަަވން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުސަުރކާރަށް ައުޅގަނޑުމެން ޝުކު ޓަަކއިއެކަމަށް

 ކާ ފަރާތްތަ އެ ،މުތައް އަދާކުރައްވާ ފަރާތްތައްޤާއިމުކޮށްފަިއވާ މުސްތަޤިއްުލ ކޮމިޝަންތަކާއި މުސްތަޤިްއލު މަޤާ

ބުން އެްއކިބާެވ ޞަތަޢައް ނީ ިލއްަޔތުތަކާއި ވާޖިބުަތއް އަދާކުރަޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ގާނޫނުްނ މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫ

-އެންޓި) 2008/13 ؛ޓަަކއި ކަމާ ބެހޭ ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުކަން ކަަށވަރުކުރުމަށްމާ އެކުަގއިމިނިވަންކަ

ވަނީ. އާެދ، ގެނައުމަށް ަޓކައި ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން މި ބިލު ފޮނުވާފައި ށް އިޞްލާޙު (އަކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ ގާޫނނު

ކަްނ ނީ ޭއގެ ެއންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައިޖިބުތައް އަދާކުރަވާ ންމާތަކާއިސީންނާއި ގާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިއަސާޤާނޫނު

ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެްއ  ،ބޮޑު އެއް ބާރު ކަމަށްވާ ކަށަވަރުކުރުަމކީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ އުފެދިފައި އޮންނަ އެންމެ

މަލުތަކުގެ ޢަކޮރަޕްޝަނުގެ  ދުވަސްަތކުަގއި ފާއިތުވެދިޔަ  ،ން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭޑުމެއޮންނަނީ. އާދެ، އަޅުގަނ ކަމަށް މި

 މަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ޢަޮކރަޕްޝަނުގެ ހުތުރު ގޮތުން ނުވަތަ ހިނގާފައިވާ 

ނަށް އެ އަުޅގަނޑުމެން . ހުރި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭފައިކ ޑުތަެކްއ ހަދާގޮސްފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުަގއި. ގިަނގުނަ ރި

ުުކުރެވޭ. އަދި ދިވެހިާރއްޖޭގެ  މަލުތަކެއް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ގަބޫލެއްނޢަ ލުތަކަކީ ބަލައިގަެނވޭނެޢަމަ

ނުއަސާސީން ނޫކަމެއް ބަލަެއއް ނުގަންނާނެ. މިކަމަށް ޓަކައި ގާނޫނުން ނުވަތަ ޤާ ވެސް މިއިން ެއްއވެސް ރައްޔިތުން

ރަނގަޅަށްތ  ބެލުމަީކ  ންގެންދަނީ އެންމެމިޝަނުތަކުަގއި ތިއްަބވާ ޭބފުޅުން އަދާކުރަމުމަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އެ ކޮ

 ޓަކައި ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް އެބަޖެހޭ ވީހާމަތިޮކށްފައިވާ ޒިންމާއެއް. އެކަމަށް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ

މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާަތްއ  އެ ބޭފުޅުންނާ ،ސަސާަތއްދެއް މުސްތަޤިއްލު މުއައްޢުސަރުކާރުގެ ވަ މި ން.އަވަހަކަށް ގެންނަ

ކަމާ ރަނގަޅު ގޮުތގައިތ  ބެލުމަކީ. ައދި އެފަދަ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކަށް މިނިވަން އަދާކުރަނީ އޭގެ އެންމެ
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ްއކަތްކުެރވޭނެ އަދި މިނިވަންކަމާ އެީކގައި މަސަ ،ތިޔާރު ދީއިޚްއެީކގައި މަސަްއކަތްކުރުމުގެ ުފރިހަމަ ބާރާއި ފުރިހަމަ 

ޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް މިއީ. ކޮމިޝަނުގެ ދެއް. ެއކަމަށްޢުދައިދިނުމަީކ ސަރުކާރުގެ ވައިންތިޒާމުތައް ހ 

 ،ޒިމުކުރުމަށާއިލާ އިާލގެ މެންބަރުންގެ ފައިސާާއއި މާލީ ބަޔާން ުހށަހެޅުމަށްޢާ އެ މެންބަުރންގެ ،މެންބަރުންނާއި

އެ މިންގަނޑުަތްއ  ިއ،ނޑުތަކެއް ގާނޫުނގައި ކަނަޑއަޅަމުވަްއޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި 

ޓަކައި ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް. އަުޅގަނޑުމެން ހިފެހެއްޓުމަށް ލާޒިމުކުރުމަށް

ކޮމިޝަނަށް  ،މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުނީމާކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަނުން -ތަކުަގއި އެންޓިސްނިމިދިޔަ ދުވަ ،އަުޑއަހައިފީމު

 ކޮރަޕްޝަން-ތަޙުޤީޤުކުރަންދަނީ. ތަޙުޤީޤުކުރަން ދާއިރުގައި ތަޙުޤީޤުުކރަން އެންޓި މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅުނީމާ

ވެސް ނުފެންނަ  އީސް ލޮލަށްރަ އެ ،ނަމަ ފަހުން ހުންނެވި ރައީސް މިސާލަކަށް ދަންނަވާ މިހާރު އެންމެ ކޮމިޝަނުގެ

ލޮލަކަށް ނުފެނޭ. ކަރުދާސްގަނޑެްއގައި ޮސއިކޮށްލަނީ އޭެގ ެވސް . ތަޙުޤީޤީ ރިޕ ޓު އްވާފަގައި އެބަހުރި ސޮއިކުރަ ތަޙުޤީޤު

މާނަައކީ އެ  ގަނުޑަގއި ވިޔަސް.އަީޑގައި އޮންނަ ކަރުދާސް  ،އެންމެ މަތީގައި އޮންނަ ކަރުދާސްގަނުޑގައި ިވޔަސް

ކޮމިޝަަނށް ލިބިގަންނަންޖެހޭ ނުވަތަ  ،ެރވެންޖެހޭކީ ރެކ ޑުކުތަޙުޤީޤުތަކަ ޓު ވެސް ނުިކޔައޭ. އަދިޕ ތަޙުޤީޤު ރި

އެއިން އެްއވެސް އެްއޗެްއ  ،އެ ވާހަކަަތކަކީ ރިކ ޑުކުެރވިގެން ކުރަންޖެހޭ ތަޙުޤީޤުތައް ކަމަށް ވާނަމަ ،ހ ދަންޖެހޭ ރިކ ޑު

ދިަޔއީ  ެވސް އަުޑިއވިގެން މި ޔެއަުޅގަނޑުމެންނަށް އިއް  .ކޮށްފައި ހުރީލުމަޢަވެސް އަޑުނާހާ. މިފަދަ ހުތުރު ގޮތަކަށް 

ވާ އުފުިލގެންދާ ޢުފަހުން ހުންނެވި ރައީސް ތަޙުޤީޤީ މައްސަލައެްއގައި ދަ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނގައި އެންމެ-އެންޓި

 ފައި ހުރީ. އެހެންވީމާ، މިވި ޒުރުވެިރވާ ވާހަކަ. މިފަދަ ހުތުރު ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރެޢުވެސް  ކ ޓަށް ހެކިބަސް ދޭން

 ،ބެއް ިވޔަސްޞަބު ވިޔަސް އަދި އެހެން ކަހަލަ ތަޢައްޞަޒާތީ ތަޢައް  ،މިނިަވންކަމާ އެކީަގއި ،ޒަކީ ގެ އަމާސަރުކާރު

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނ -ޚާއްަޞކޮށް އެންޓި ،ކަމާ އެީކގައި މިނިވަންކަމާ އެީކގައި ެއއިން އެްއވެސް ކަަމކާ ނުލާ މިނިވަން

ގަިއ މަސައްކަތްކުރަްއވާ މުަވއްޒަުފންނަކީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ އެތަނު އަދި  ،އްސަާސއެްއގެ ގޮުތގައި މުއަމުސްތަޤިއްލު 

ތްތެރިކަމާ ެއކީަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ހާއެ މުއައްސަާސގެ މެންބަރުންނަކީ ވެސް ނަޒާ ،ތްތެރިހާމިދަންނަވާ ނަޒާ

ހުތުުރ  އެކަންަކމުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ނިވަްނކަމާ ެއކީަގއި ުނވަތަމި ،މުސްތަޤިއްލު  ހެވިފަިއ ުއޅެޭވަވރުގެކުރިމަތީގަިއ 

ޓަަކއި ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ގޮުތގައި އުުޅްއވުން. އެކަމަށް ގެމަލުތަކުން ދުރުވެތިބެ މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ބޭފުޅުންޢަ

 ،ހޭ ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށްްނޖެބިލެއް މި ބިލަކީ. އަޅުގަނުޑ އެދެނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމުގައި ފާހަގަކުރަ

ުކރުމަށް ޓަކަިއ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނެސްދިނުން. ފުރިހަމައިތުރަށް  ކޮމިޓީގެ މަރުޙަާލގަިއ އަދި މި ބިލު

ހިާސބަށް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް  ވަނަ މާއްދާއާ 208ގޮސް ވަަނ މާއްދާއިން ފެށިގެން 199ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ،. ގާނޫނުތައްއް ބުނެދީފަ އޮންނަންވާ ގޮުތގެ ތަފްސީލުތަކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނެއް -ރި ެއންޓިހުޤާނޫނުއަސާސީން އެބަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އޮްތ -ެއކީަގއި މިއަދު އެންޓި ޤާނޫނުއަސާސީން މަތިކޮށްފައިވާ މި ުނކުތާތަކާ .ނުކުތާތައް ބުނެދީފަ

 ނގޭ. އެހެންވީމާ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ އެބަ އެ ގޭ.ވެސް އެބަ އެނ ހާލަތު އަޅުގަނޑުމެން އެންެމންނަށް
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ފަސާދައިން އެްއކިބާެވ ތިބެ މަސައްކަތްކުރެވޭެނ  ،ން އެްއކިބާވެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނގައި ކޮރަޕްޝަ-އެންޓި

ޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން.  މަަސރުކާރުގެ އަމާޒަކީ. އެހެންވީާމ، މި އިޞްލާޙު އަުޅގަނުޑ މިއިންތިޒާމެއް ހ ދައިދިނުން 

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 .އްލަޠީފްދުޢަބް ޔާސިރު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު ފުށީދުއްކުޅުން އެދެން. އެދިަވޑަިއގެންނެވު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފްއުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު  ކުޅުދުއްފުށީ

ކޮރަްޕޝަން -ޓަކައި އެންޓިރައީސް. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި

އުފެދިގެން އަީއ  އްމިފަދަ ކޮމިޝަންތަ ނާއަދި އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަ އި ރައިްޓސް ކޮމިޝަނާ މަންޔުނަށް ހިކޮމިޝަ

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޝަންތަްއ  ނިގެންދިަޔއީއިޞްލާޙީ މަސަްއކަތްތަުކގެ ެތރެއިން. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެ

 ތަން. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ދިޔަވެސް ނުހިފިޭއގެ އެންެމ ރަނގަޅަށް ނުހިފި، ހަމަ އެްއގޮތަކަށް  އުފެއްދި ބޭނުން

އުފެއްދި ކޮމިޝަންތަކުން  އަުޅގަނޑުެމން ,ދަންނަވާ ވަރަށް ސާފުކޮށް އިރުަގއި އެ ބޭފުޅުން އެބަމީހަކާއި ވާހަކަަދއްކާ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ -ެއންޓި، މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ވާަހކަާއއިޔުއިދާެއއްތ . ހިފަރައްޔިތުންނަށްވީ ކޮން

އިލެްކޝަން ކޮމިޝަންގެ  ،ނެވިފަިއވާގެ ތައްހިސާބަށް އިޞްލާޙު ނާއަުޅގަނޑުމެންއެުކެއކީަގއި އެއާ އަދި ހަމަ، ވާހަކަާއއި

 ގެހުހާ 40މަްނ ރައިޓސް ކޮމިޝަްނގެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް ޔުވާހަކަ ދަްއކާއިރު އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެބަ އިނގޭ ހި

 ؟ކޮންކަމެއްތ  ރަނގަުޅވީ ،ވީށް އުމަޤަ ކޮންކަމެއްތ  ެއ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން މި  ،އެހެންނަމަވެސް .ލިބޭމުސާރައެއް އެބަ

މިއަުދ އަނެއްާކވެްސ އަުޅގަނޑުމެން  ،ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް  އް ގާނޫނަކުން ކުަރންޖެހުމަކީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭކަމެ ހުރިހާ

 ކަމަށްޓަަކއި ދިވެހި ްއވިދެއިވައްހިސާބަށް ފޮނު މި ކޮމިޝަންތައް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި، މި އިޞްލާޙުތަްއ މަޖިލީހާ

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި މި އުޅެނީ  ،އި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަންެއކީގަ އަދާކުރަން. އެއާ ޝުކުރުސަރުކާރަށް ހަމަ 

އިތުރަށް މި ލިޔަނީ މި ބޭފުޅުންގެ  އިއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ގާނޫނުތަކުގަ  އަުޅަގނޑުމެންނަށް. ނިޒާމީ މައްސަލަތަކެއް

މި ހުރިހާ  ،ވާހަކައާ އެ ބޭފުޅުްނެގ މާލީ ބަޔާންތައް ހިމަނަންޖެހޭނެ ،އި ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ހުންާނނެ ގޮތްތަކާ

 އީމިކަން ކުރެވިދާނެތ  ވެސް މިހަމައެކަނި ލިޔެގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،އެހެންނަމަވެސް. ލިޔަނީ ވާހަކަތަެކއް މި

އިޞްލާޙުތައް މި  ،ގެން އަންނަނީކަމެއް ވެސް ފެށި އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި މި ހުރިހާ .ކަމެއް ޖެހޭސުވާލު އުފައްދަން

ދިޔައީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެްނނަށް ފާއިތުވި ފަސް އަހަުރ ފެނިގެން. ހިސާބުން ރައްޔިތުްނނާފެށިގެން އަންނަނީ 

މަސައްކަެތއްތ  މަޖިލީހެއް، ކ ޓެްއ، ކޮން ،ެއއްވެްސ ކޮމިޝަނެްއ ެއްއވެްސ މިނިސްޓްރީއެއް  ،ކޮރަޕްޝަނެްއ ނޫން-އެންޓި
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ފައްދާފަިއ، އެ ކޮމިޝަންތަކުަގއި މަސައްކަތްތަްއ ހިނގާ މި ކޮމިޝަންތައް އުލަމާއިއަުޅގަނޑުމެން ބަލަ ؟ކުރެވުނީ

ކަންތައްތަްއ  ވަރަްށ ރަނގަޅަށް އެ. މިީޓތަކެއް އެކުެލިވގެންވޭކޮމި މަޖިލީހުގައި ވެސް  ަކއިަސއިޓް ކުރުމަށްޓައ ވަރ

ހަރު މި އަ ފާއިތުވި ފަސް ވެްސ އެހެންނަމަ ،ކުރަްއވާތ އާ  ނު ާއއިތ އެ ބޭފުޅުްނ މަސައްކަތްކުަރްއވާ ،ށްގޮތަ ބެލޭނެ

އުަފއްދަންޖެހޭ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ސުވާލު އެއީ ؟މަޖިލީހުގެ އެްއވެސް ކޮމިީޓައކުން ކޮންކަމެއްތ  ކުެރްއވީ

، ދެން މާހުރިހާ ބާރުތަކެއް ެއއް ބޭފުޅަކު ނެންެގވީ ؛ޑު މި ދަންނަވަނީ ކަެމއްނ، އަުޅގަކަމެއް. އެހެންވީމާ

އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް . ނުުކރެވޭނެ. ކޮމިޝަންތަުކގެ ބާރުަތއް ވެސް އެ ބޭފުޅުން ނަންަގަވނީކަންތައްތަެކއް ރަނގަެޅއް 

 .ކުެރއްވީ ކަމެއް ކޮށްކޮންޓްރ ލް ހަމަ ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ހުރިހާ  ،ފާޅުގައި ދަންނަވަން

ޖެހެނީ. އެނގިލަްއވާނެ މި މަިޖލީހުގެ ފްލ  ވެްސ އޮީތ ެއ ަދއްކަން  ވާހަކަތައްނަށް މިއަދު މި ، އަުޅގަނޑުމެންއެހެންވީމާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ހިސާބުން މިކަން ފެށިގެން އަންނަނީ ، ރަްއޔިތުންނާބޭފުޅާގެ ބާރުގެ ދަށުަގއި. އެހެންވީމާ

އަުޅގަނޑުމެން  ،ކުރަންއަުޅގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަ. ނުވާނެއެކަެމއް ހާިސލެއް  އްޔާހުރިހާ އެްއޗެްއ ލިޔަންވެއްޖެ  އިގާނޫނެްއގަ

ްކސްައކަށް ކަްނތައްތަކަށް އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. ހަމަ އެކަނި މާ ވެްސ މި އިކުރާއިރުގަ އްަޔންޢަމީހުން  ކޮމިޝަންތަކަށް

މިއަުދ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް. . އޭގެ ބަދަލުގައި ެއ މީހަކަށް ބަލަން އެބަޖެހޭނޫން، އަޅުގަނޑު މި ބަލަންޖެހެނީ

 ހަމަ ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑުމެންނާ ،ަބޔަކީ  މި ކުެރވެނީ ޭއގެ ެއްއބައި. އަނެއް ކުރުމަށްަޓކައިޅުކަންތައްތައް ރަނގަ

އަދި ޚާއްޞަކޮްށ  ،ހިސާބަށް ގެނެސްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އަުޅގަނޑު އެދެނީ މި ބިލުތަކަށް މި އިޞްލާޙުތައް ގެނެވި 

ވެގެން ައުޅގަނޑުމެން ދައުލަތުން އެ ފުރިހަމަ ަކތްތައް ތަކުގައި މަަސއްތަުނގައި ޮކމިޝަން ކުރިއަށް އޮތް

. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މަށްކަ ހިސާބަށް އަންނާނެ ަރއްޔިތުންނާ  ބޭފުޅުންނަށްޓަކައި މި ކުާރ ޚަރަދުގެ ފައިދާ

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މުޙައްމަދު ޝާހިދުންބަރު މެއިްއޒަްތތެރި އިރާގެ ފުނަދޫ ދާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މުޙައްމަދު ޝާހިދުފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 2008/13ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތްޕުުޅން، ގާނޫނު ނަންބަރު 

އިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ މިލަންދޫ ގަނުޑގެ އަޚްށަހަޅުއްވަިއދެއްވީތީ އަޅު ށް ބިލު މި މަޖިލީހަށް ހު( އަކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު

އަުޅގަނޑުމެންެގ މާީޒގެ  އީމި .ދަންަނވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޝުކުރުއަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު

ލާެނ އިއެކަން ފިލުވަ ރީމާހުހ ދައި، އޭގެ ހިތި ރަހަ ައޅުގަނޑުމެންގެ އަރުތެޭރގައި އަދިެވސް  އި،ފަތްފުށްތައް ބަލަ

ކޮރަޕްޝަްނ -ޖޭގެ އެންޓިޙަޤީޤަތުަގއި މިހާތަނަން ރާއް .ކޮންމެވެސް ގޮތެްއ މި ޖެހެނީ ހ ދަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް
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އެ ބޭފުުޅންނަކީ ކޮރަޕްޝަން ހިންގީމާ އެ . އިކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނެއްގެ ގޮތުގަ  ްއސަ އޮތީ،ގަމުން އައިކޮމިޝަން ހިން

ާލފައި، ކޮރަޕްޝަން ހިންގަްނ އިއެންޓި ކަނޑަ  ،ަސލާމަތްކޮށްއެ ކޮރަޕްޝަންތަކުން  ވާ ފަރާތްތައްންފުޅުބޭނު ބޭފުޅުން

ަގއި ކަމަށް ދިވެހިން މިއަދު ަގބޫލުކުރަން ފަށައިފި. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ، މިދިޔަ ފަސް މަގުފަހިކޮށްދޭ ބައެްއގެ ގޮތު 

އެކި ގޮްތގޮތަށް ޮބޑެތި ްޕރޮޖެކްޓުތައް ތާނގަިއ، ބޮޑެތި ނެތް ސް ކަެމއްއަހަރު ކޮރަޕްޝަން ުހއްޓުވުަމށް ކުރެވުުނ ެއއްވެ 

ިމސާލަކީ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ  ގެ އެއްއޭ. މެންނަށް ފެންނަށް އެބައޮތްތަން އަޅުގަނޑު ހުރި ހިންގާފައި ކޮރަޕްޝަން

އޭރު ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެ  ،އުޅެނީ ކޮރަޕްޝަނަށް ގޮސް ހުސްވެ  ވެސް ނުނިމިގެން މި ރޕ ޓު. މިއަދުފުނަދޫގެ އެއަ

ެއކަން  ސް ބޭބޭފުޅުންރު އޮތް ސަރުާކރުގެ އި އޭ ،ސަރުކާުރގެ ތެރެއިން .، ކައި ހުްސކުރީއިޕްރޮޖެކްޓުގެ ފަިއސާ ނަގަ 

 ގެ ަޤތަކީ ެއއީ މި ކޮރަޕްޝަނު ޙަޤީ ވަީނއޭ.ސަރުކާރަށް ނުމި އި އޮތީ. ދާއިާރގެ ަރއްޔިތުންނަށް މިއަދު ީހވަނީ ފަކުރަްއވާ

މި  އަުޅގަނޑުމެްނ އެ މީހުންނަށް ބުނެދޭން ، ތަނަށް ލައިގެން އަންހެނުން އެ ،ފިރިހެނުންނާއި ތި ރ މުން. ބޮޑެނުކުޅެދޭކަ

 ޤުލާޚުއަ އެ މީހުންެގ ުސލޫކީ މިންގަނާޑއި .އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ޖެހޭ އެއްޗެހިމެ ކުޑަކުދިންނަށް ބުނެދޭންޖެހެނީ އެން

ފާޚާނާކޮށް ނިމިގެްނ  ،ެއ ުކއްޖާެގ ޭގގެ ފާޚާަނއިަގއި ޖަކު ެގއަށް ވަންނައިރުއަުޅގަނޑުެމން ކުޑަުކއް، ގޮތް ވީންހުންނަ

އަންހެނުން އެ މީހުންގެ ފާޚާނާތަކުަގއި  ރ  ،ފިރިހެނުން ސިންގާ ރ   ތިއެހެން ޮއންނަހެން ބޮޑެ .ފްލަޝްކޮށްލައްޗޭ

ފާޚާނާކޮށް ނިމިގެން  ،އަނބިކަނުބލޭގެ !އޭ ؛ކޮށްލަން އަންނަ ގަީޑގައި ކޮންމެ ފަހަރަކު އަންހެނުން ފްލެޝް

ގޮތުން އެވަރު  ކު ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތްނުޖެހޭނެ. އެކަމަށްކަމެއް. އެހާވަރަށް ބުނެދޭކަ މީ ހުތުރު. ފްލަޝްކޮށްލައްޗޭ

ާޚއްޞަކޮްށ . އޮތް ކަމެއްިއ ސްޓައިލަކަށް ާރއްޖޭަގއި ވެފަ އީމިކަމަކީ މި  ،އުޅެނީ ވާން ނެތް. ދަންނަވަްނ މި ނުކޮށް

ކުރުމުގައި ބަިއވެިރވާ ބައިވެިރޔާކަން އަުޅގަނޑުމެްނ އޮންނަ ސަރުާކރަކީ މީގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮމ ޓު އެއިެރއްަގއި

ތަންތަން ވަރުގަދަކުރަން އެބަޖެހޭ.  ގޮތަށް މި ނުވެވޭނެގާތް ތަންތަނާ ކުރަންޖެހޭ. ސަރުކާރަކުން މިފާހަގަ

ވެސް ެއ  ތަށް ވަޑަިއގެންޢަލޫމާތުތަކުން ޝަރީޢުނަ މަފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ގި ދާދި ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ކުރީގެ ަނއިބު ރައީްސ  ،ނަޑށް ޔަޤީންދެްއވަްނ ކެރިވަަޑއިނުގެން. އަުޅގަ ބަސްއުޅުްއވަނީ ހެކި

ެއ މަނިކުފާނު އެކަމުން އޭ. ތެރޭގައި ހިމެނެތިމަންމަނިކުފާނު ވެސް އޭގެ  ،ވެސް ވިދާުޅވި 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރަީއސް ވެސް އަުޅގަނޑު ހިތުން -އެންޓި ނެތް. ހަމަ އެގޮތަށް  ަކންަޑިއގަންނަވާ އިސްތިސްނާެވވަ

ތަނެއް  އޮތް އިހިސާބުގަ ވަަޑއިގެންފިްއޔާ. އެހާށްބަހަކަހެކިގެ ނފާނެ ކަންނޭވެސް ފަހަރުގައި ވެަވޑަިއގެން ފުއިޢުތިރާ

ޑުމެްނ ތައް ަވރަށް ގިނަ. ހުރިހާ ކޮމިޝަންތަނެއް އަލުން އަޅުގަނރަނގަޅުކުރަން އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް

އެތާ ިތއްބެވި ހުރިހާ ބޭބޭފުޅުންނަީކ  ،ެވސް ނުދަންނަވަންއި ރެްއގަހ ލްކުރަން. އަުޅގަނޑު ފަހަމި ޖެހެނީ އ ވަރ

ށް ގިނަކޮމިޝަންތަްއ ކޮލަނޫން ފައިދާަތއް ނަންގަވާ ބޭފުޅުންނެކޭ. މުޅި ޖުމު ކޮރަޕްޝަން ހިންގަާވ ބޭފުޅުންނޭ. ޖާއިޒު

 ންކޮމިޓީ ،ނަމަ ލެއް އޮތްަބދަ ،ޖެހޭ އިތުރު އިޞްލާޙެއް ންމި ބިލަށް ގެންނަ  ،ކަމަށް ަގބޫލުކުރެވޭތީ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ



26 

 

މި ބިލަށް އެންމެ ބޭފުޅުންގެ ވ ުޓދެއްަވއި ފާސްކުެރްއވުން ެއއީ އަޅުގަނޑުެގ އެދުން ކަމުަގިއ  ،އި އެ ބަދަލެްއ ގެންަނވަ

 ޝުކުިރއްާޔ. .ން. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ޝުކުރުވެިރވަންދަންނަވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އަޙްމަދު ހާރޫންމެންބަރު އިްއޒަްތތެރި މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ހާރޫންމަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ާވ އުފެދިފައިއި އުފެދޭ ސުވާލަީކ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އީސް. ައޅުގަނޑުެގ ހިތުގަޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރަ `

ެއ ކޮމިޝަނުްނ  ؟ުއޅެނީ ީކއްެވގެންބާަވއޭ މެދު ރައްޔިތުްނގެ ޔަޤީންކަްނ ނުލިބިގެން މި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ-އެންޓި

 މި  ވާ ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް މި މަޖިލީހުންބަލަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ބޭނުން ،ކުރަންޖެހޭ ތަޙުޤީޤުތައް ކުރުމަށް

ން އެބަ އިތުުރކޮށްދޭ. ފުވިދާޅުވި ވަރަކަށް މުަވއްޒަ .ޅުވި ވަަރކަށް ބަޖެޓް އެބަ ފާސްކޮށްދޭދަނީ ދެމުން. ވިދާ

 ރަށްވަ ، ނެތް. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީށްެއްއ އަދިެއއް ފެންނާކައަުޅގަނޑުެމން މި އުއްމީދުކުރާ ނަތީޖާ ،އެހެންނަމަވެސް

 .ިއއްެޔއަކު ނޫން ،. މިއަދަކުންނުފޫޒުގައި ޖެހިފައިކަވަނީ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން މި-ބޮޑަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންޓި

ކޮމިޝަނަށް  ،އުޅެނީ ކޮމިޝަން އުފެދުނީއްސުރެން ކޮމިޝަނަކަށް އަދި ހިންދެމިލާނެ ވަގުެތއް ނުވޭ. ފާހަަގކޮށްަލން މި

ގޮތުަގއި އެ  ރާެއއީ އަުޅަގނޑު ގަބޫުލކު، ދިއުންއެތަްއ ޒަމާނަކަށް ިދގުލަިއގެން ،ވާނުާވ ނޭނގިހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް 

ކޮމިޝަންގެ ޒިންމާ އަދާނުކުެރވުން. ގިނަ ފަހަރަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް އެކި ެއކި ާބރުގަދަ ބޭބޭފުޅުންގެ ނުފޫޒު 

އިވާކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފަލާއި އަށް އަނބުރަދިމާއެހެން ދިމަ ،އެ މައްސަލަަތއް ގޮްތގޮތަށް ުޓވިސްޓުކޮށް  ،ފ ރުވަިއގެން

އޮތް ޚިޔާލުފާޅުކުުރމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ތެރެއިން މައްސަލަތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ނަވަނީ ގިނަފާހަގަކުރެވޭ. މިހެން ދަން

ންނަ އިން އެ ހުރިހާ ތަފްސީލެއް ހާމަކުރެވިފައި ހުޛާރިޢާއެކި ގޮްތގޮތުން ސ ޝަލް މީޑިއާަގއި ނޫސްތަުކގެ 

ހަމަ ހީނުކުރާ ފަދަ ގޮތަކަށް ެއ  ،ކޮރަްޕޝަނުން ބަލާ ނިމޭއިރު-ވެސް އެންޓި މައްސަލަތައް. މި މައްސަލަަތއް

ޚިލާފަށް  މައްސަލަަތއް ބެލުން އާދަޔާ ،ދޭ. އަނެއް ކަމަކަށް އަުޅގަނަޑށް ފާހަގަކުރެވެނީމައްސަލަތައް ބަދަލުެވގެން އެބަ 

އަށް ފަހުން މި ސަރުކާރުގަިއ ޓްރާންސް މިނިސްޓްރީ ދާދި ،ކޮށްލަން ބޭނުންދަހަގަދިއުން. އަުޅގަނުޑ ހަމަ ފާދިގުލަިއގެން

 މަސް  ކޮރަޕްޝަނުން މައްސަލަެއއް ބަލާތީ ސަސްޕެންޑުކުރި ގޮތަށް މިހާރު ތިން-އެްނޓި ،ޢައްޔަންކުރި ބޭފުޅެއް 

ކޮރަޕްޝަނުން ހަމަ -ންޓިލިބޭ. އެނު އަްށ ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް. މިނިސްޓްރީގައިސަސްޕެންޝަނު އެ ބޭފުޅާ .ދިަޔއީވެގެން

ކޮށްލާ. މިއީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ިމންވަރެއް ނޫން. މިއަށްވުރެ ތަޙްޤީޤުކޮށްލަ

ން އަނެއް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެދެކެނީ.  ރަނގަޅަށް ޒިންމާ އަދާކުެރެވންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުެމން

 އެހެންނަމަވެސް،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ ވާހަކަ.  ،ޅުންގެ ފަރާތުން އަޑުއިވެނީ އެ ބޭފު އަބަދުވެސް
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ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނެއް -ފަދަ އެންޓި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަްށ ރަނގަޅަށް އަުޅގަނޑުެމން މި އެދޭ

ގޮތް  ނެ ކަންކަން ނުކޮށްފިއްޔާ ހަދަންޖެހޭ. އެރިހު. ދޭންޖެހޭ ބާރުތައް ދީފައި އެބައޮތްކޮށްދީފައި އެބަޞައްވުރު ތަ

ނޫނުއަސާީސަގިއ ޤާ ،ައޅުގަނޑަށް އުފެދޭ ސުވާަލކީ މިދެންނެވި ފަދައިން ،ހުރި. ެއހެންނަމަވެސްބަޔާންކޮށްދީފައި އެބަ

 ތް ކަކޮރަްޕޝަން ހިންގަން މަސައް-މި ހަމައިގެ ތެރެއިން އެންޓި ،ބޭނުންކޮށްދީފައި މިހިރަ ބާރުތައް ބޭނުންތައް 

ތްތެރިކުރަން ހާކުރަނީ ކީއްވެާބއޭ. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ގާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކޮށްގެން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ނަޒާނު

ކޮރަޕްޝަނެްއ -އެޭދ ފަދަ އެންޓި ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންގޮަތކީ ޅޭ އު ވެގެްނ މި. މަސައްކަތް މި ކުރަނީ

ކޮރަްޕޝަންގެ މައްސަލަަތއް އާަދޔާ ހުރި އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި  ުއޅެނީ މި ނީ.އުޅެ ން މި ނިގެމި ރާއްޖެއިން ނުފެ

ެވސް  ލަތަށް ރައްޔިތުން ކުާރ އިތުބާރު ެގއްލޭ ހިސާބަށް ޮގސްގެން. ިމހާ ހިސާބަށް ދިޔައީމައުދަ ،ޚިލާފަށް ގިނަވެ

އަޅާނީ ކޮންދުވަހަކުންާބއޭ. މި ޅު ފިޔަވަ މި ކޮމިޝަން ފެއިްލކޮށްލި ބަޔަކާ ދޭތެރޭ ،އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އުފެދޭ ސުވާލަކީ

އެިކއެިކ  ހެޅެނީ ދައުލަތުގެ ެއކިއެކި އިދާރާތަކުގެކޮމިޝަން ފެއިލްވީކީ ޭއގެ ޒާތަކު ނޫން. ކޮމިޝަނަށް މި ހުށަ

ގެންދަވާ ކަންކަން. ކުަރއްވަމުން  ،ިއސް ބޭބޭފުޅުން ކުރައްވާަފއި ހުރި އެިކއެކި ކަްނކަންތިބި މަޤާމުތަކުގައި 

ލަަތއް ، މަްއސަލަ ހުށަހެޅޭ ހިސާބުން އެ ބޭފުޅުންެގ ނުފޫޒު ކޮމިޝަންގެ ތެެރއަްށ ވަދެގެން މި މައްސަމަވެސްއެހެންނަ

ަވކި މުއްދަތަކަށް ކޮމިޝަންގެ ތެރޭަގއި މައްސަަލ  .ވަަރކަށް ނުކުެރވޭވަރަކަށް ނުބެލޭ. ތަޙްޤީޤުކުރަންވާބަލަންޖެހޭ

ވޭ. އެކަމަށް . ނޫސްވެރިންނަށް ޭއގެ އަޕްޑޭެޓްއ ލިބޭ ގޮތެއް ނ  ދަނީދެން ޭއގެ ައޑު ކަނޑަިއގެން ،ތާށިވެފައި އޮވެަފއި

ައޅުގަނޑު ހަމަ  . އޭގެ އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބި މި ދަނީ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްޤުވެިރވާ ަރއްޔިތުންނަށްއުޝަ

އޭގެ  ،ވާ އިޞްލާޙުތަަކކީކޮރަްޕޝަންގެ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާަފއި-އެންޓި ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

އް. އެހެންނަމަވެްސ، ހަމަ ކުރިން ހުށަހެޅުނު ވެސް ަހމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙުތަކެ ޒާތުަގއި އަުޅގަނޑު

ަގދަކަމަކުން ނަޒާހާތްތެރިއެްއ  ،ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީމިފަދަ އިޞްލާޙުތަކެކޭ އެްއގޮތަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ

ކަން ތްތެރިހާތްތެރިވާންވީއޭ. ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން އެ ތަންތަނަށް ނަޒާހާށް އަމިްއލަ ނަފްސަށް ނަޒާއަ. އަމިއްލަ ނޭނުކުރެވޭ

 ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ލާންީވއޭ. ނެސް ކަށަވަރުކޮށްދީަފއި ތިބި ބަޔަކު ގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝަފީޤް هللا ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުއިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ 

 ދެްއކެވުން:ވާހަކަ

  

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ
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ށް ( އަކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު-އެންޓި) 2008/13ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ތާއީދުކުރަން. އާދެ! ތެިރ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ައޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ްއޒަތްމިލަންދޫ ދާއިރާގެ އި

ކުރުވަިނވި ަޖވާބުދާރީ ،ވާހަަކއަކީ އެއް ދިޔައިރު ދެއްކިކުރަމުން ގެ ދަށުން އަުޅގަނޑުމެން ކެމްޕެއިނ19ްއެޖެންޑާ 

ކުރުވުމާއި ށްފަހު ނަތީޖާ ދެއްކި ގޮތުން ސަރުކާރު ދިންމާދާރުޚާބަދައުލަތެއް ޤާއިމުކުރާނެ ވާހަކަ. އަދި މަޖިލިސް އިންތި

. އަޅުގަނޑު ިމ އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނާއި މަތިވެފަ ެވސް މި ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްއައްސަސާތައް ޒިްނމާދާރުމިނިވަން މު

ެއ  ،ސަސާތައް ހަރުދަނާކޮށްއް އަ ، އޭެގ ދަށުން މިނިވަން މުމަތިވެފައޭ. އެހެންވީމާ ދެންނެވީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަުރންނާ

އެކު އެ ކޮމިޝަންތައް މުސްތަޤިއްުލކަމާ ،އެކު ކޮށް، ިމނިވަންކަމާމުއައްސަސާަތކުގެ ވެރިން އިތުރަށް ޒިންމާދާރު

އެިކ  .ގޮުތަގއި މިހާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅެމުންދާ އިޞްލާޙުތަކެއް މިއީ ގެޓަކައި ސިލްސިލާެއއްހިންގުމަށް

ލާޙުތަކަށް ދަނީ. މި އިޞް އިޞްލާުޙތައް މިހާރު ގެެނވުމުން މިއްަސސާތަކަށް މި ުމއަ ފާތުތަ ؛މުއައްސަސާަތކަށް

ކޮރަޕްޝަން ތަޢާރުފުކުރެިވެގންދިޔައީ ކިހިނެއްތ . އާދެ! -އެންޓި، ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަނޑުމެން ހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭ

ކޮރަޕްޝަން ބ ޑެއް މި -ނަނީ. އަދި އެންޓިންހު އްރެކޮރަޕްަޝނަ-އެންޓިއޮންނަނީ ކުީރަގއި  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްއޔަންކުރާ އެ ބޭފުޅާގެ ގާތް ބޭފުަޅކަށް ވެފައި އޮންނަނީ. ެއ ޢަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކީރައޮންނަނީ. އެ ކޮމިޝަނަ

ކޮރަޕްޝަްނ -ޤާނޫނުައސާސީަގއި އެންޓި .ނޫނުއަސާސީަގއިޤާކުރި ގުދީ ސްވަނަ އަހަރު ތަ 2008އުސޫލު ބަދަލުކުރީ 

އްޔަންކުރާނީ ޢަދި ެއ މެންބަރުން އަ ،އްޔަންކުރާ ގޮތަށްޢަމެންބަރުން  5ެއ ކޮމިޝަނަށް  ، ވާަހކ ލިޔެންގެމިޝަކޮ

ގޮތުަގއި އެަކުކ  ގެއިސްވެރިެއއް  ،އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމުެގ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ. ރައްޔހިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަމަށް

 5 އި ގޮތަަކށް މުޅި އެ އިދާރާ ހިންގަމުންދާތީވެ، ޭއގެ ބަދަލުގަވާނޫނީ އޭނަ ބޭނުން ،އެނަގެ ބާރުގެ ދަށުން ހުރީމާ

 ެއކުމަތީން އެކަންކަން ކުރީމަ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަ އެއްބަސްވާ ގޮެތްއގެ ންމެންބަރު 5 ، ތިބެފައިމެންބަރަކު

ބަދަލެއް. އެހެންނަމަވެސް، ެއ  ނައި ގެއެ މަސައްކަތް ކުެރވޭނެ ކަމަށް ބަލާފައި އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރެއަށް މުޅި ނިޒާމަށް

ނަށް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ- މި ފެންނަނީ ހަމަ ދޭތެރެއަކުން އެންޓިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަދަލަށްފަހު

އެއްވެްސ  ންކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނު-އަހަރު އެންޓި 5ގޮތެްއގައި ވޭުތެވދިޔަ  ނުކުެރވޭ ވާހަކަ. ައދި ޚާއްޞަމަސައްކަތް

ބޮޑު  ވަރަށް ފާުޅކަން ުކގަިއ ވެސްއަދި މީިޑއާތަރައްޔިތުން ކަމުގެ އިްލޒާމު އެ ބޭފުޅުންގެ ބޮލުަގއި މަސައްކަތެއް ުނކުރާ

ބޭފުޅުން އެ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރެްއވީ އޭރު މަޖިލިސް  އެ ،ގޮތެްއގައި ިދޔައީ ިލޔަމުން. ައޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން

ތުން. އޭުރގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކެގ ގޮ އޮތް އިއް ބައްަޓންވެފަމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައޭރު  .ގޮތުން އޮތް އިރޭވިފަ

. އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނަށް މި ގެންަނ ވުނީތީކޮމިޓީން ވެސް އެ ބޭފުޅުން ޒިންމާދާރުކުރުމަށް މަސައްކަްތތަކެއް ނުކުރެ 

ެއންމެ ނުރަނގަޅު މީހާ ވެްސ  ،ކަަދއްކަމުންވާހަ އިކުިރން ވެސް ދެންނެވިން އެްއ ދުވަހެްއގަ އަޅުގަނޑު ،ބަދަލުތަކަކީ

ަގވާއިދުަތކުެގ ތެރެއިްނ އޭނައަްށ ރަނގަުޅ ގޮުތގަިއ ާގނޫނާއި  ިއ،އޭނާ ހަވާުލވެފަ ޤާމަކާއެ މަ ،މަކަށް އަިއއްސަޤާއެ މަ

-އެންޓި ެއފަދަ އިޞްލާޙުތަކެއް .ފަދަ އިޞްލާޙުތަކެކޭ ައޅުގަނޑުމެން މި ގެންނަނީ މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޖުބުރޫކުރުވާ
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އިޞްލާޙުަތއް ބަލައިލިއިުރ  އެ ގާޫނނަށް މި ގެނެވެނީ. ައޅުގަނޑު ނީ،ން ކޮމިޝަނަށް ެވސް މި ގެނެވެޕްޝަކޮރަ

 ކޮރަޕްޝަްނެގ އެންމެ ފަހުން ރައީސަކަށް -އެންޓިކަމެއް  ،ގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ޅުދާދި ފަހުން އަ ،ފާހަގަކުރެވުނު

 ގައި ރާއްޖެއިން ބޭރު  ،މުސާރަ ނަންަގަވމުން އި ށް ނުނުކުންނަވަމަޤާއެ ބޭފުޅާ މަ .ފީޠުހުންނެވި ބޭފުޅާ ޙަސަން ލު

އަިދވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ މި އިޞްލާޙުން އެކަން ހުއްުޓޭވނެ ގޮތެއް. އަދި މިނިވަން  ން.ްއވަމުދިރިއުޅު

ކުާރ  ަގއިކޮމިޓީ އި މަޖިލީހުގައި މި ކުރާ މަސައްކަުތގަމުއައްސަސާަތކުގެ ަބއެއް ޮކމިޝަންތަކާ އަުޅގަނޑުމެން

ތިއްބަވާ ވީުނވީެއއް ނޭނގި ކޮމިޝަންެގ  ަބއެއް ެމންބަރުން އެބަ ،ހަަގވޭމަސައްކަުތގައި ަބއްދަލުކުރާިއރު އެބަ ފާ

ވޭނެ މަެގްއ ޓުބޭފުޅުްނނަށް ބަރާބަރަށް މުސާރަ ހިނގާ. ެއކަން ހުއް އެ ،މަސައްކަތަށް ނުނިކުންނަވާ. އެހެންނަމަވެސް

ެއ  ؛ ައންނަން. ފާހަގަކޮށްލާނަން ބްރ ޑްކަސްޓިްނގ ކޮމިޝަންއިޞްލާޙުތަކުގެ ތެެރއިންގާނޫނުގެ ތެރެއިން މި  އެބަޖެހޭ

މުސާަރ  އިނުނުކުންނަވަ ގިނަ ދުވަހު ވަޒީާފއަށް ވުރެމަހަށް 6ބޭފުޅާ   ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ަރއީސަަކށް ހުންނެވި

  ެވސްޢުފާދެްއވީ. ޙަސަން ލުޠުފީން ހެީދމާ އެ ބޭފުޅާ އިސްތިލައްސަލަ ބައެ މަ އި ގަ. ކޮމިޓީ ދިޔައީ ނަންގަވަމުން

 ނަގަްނ އްބޭފުޅާގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވ ޓެ އަދި އެ ،އެހެން. ކޮމިޓީ އެކަން ފާހަގަކޮށް ޢަމަލުކުރެއްވީ

ބަޖެހޭ މި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އެ ފުރުޞަުތ އުޅޭކަން އެނގުނީމާ އިސްތިުޢފާދެއްވީ. ޭއގެ ކުީރަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ

ގޮތެްއގައި އަުޅގަނުޑ އުއްމީދުކުރަން މި ބިލަްށ  ޚާއްޞަ ބޭނެ ޮގތަކަށް ގާނޫނު ަބއްޓަންވާން.ފުޅުންނަށް ނުލިއެ ބޭ

ިމ ބިލުގެ ަކންކަން ކުެރވެމުންދާއިރު މި  ؛މި ބިލު އިތުރަށް ަގއިން. ޫނނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއިޞްލާޙު ގެނެިވގެންދާ

ތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދާެއްއ އަންނާނެ ކަމަށް. ދެްއިވ ފުރުޞަތަުކގެ ތެރެއަށް ިމ ދެންނެވި ފަދަ މާއްޙުއިޞްލާ

ދަންނަވަން މިފަދަ ބިލެއް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުއްވި  ޝުކުރިއްާޔ. އަދި ެވސް ެއްއފަހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

 ޓަކައި. ުޝކުރިްއޔާ.ކަމަށް

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު.. މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން ޒަރީރު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ން ރާއްޖެ ކޮންމެވެސް އަހަަރކީ ހަމަގައިމު ވެސް ދުނިޭޔގެ ތާރީޚު 5ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ނިމިދިޔަ 

ހަމަަގއިމު ވެސް ދެކުުނ ، ބޭނުންވޭއަހަރު. ައޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަން  5ވަނަެއއް ހ ދި  އެއް ކަމަކުން ވަރަށް ރަނގަޅު 

ދިޔައީ ނިމިދިޔަ ރޭިވެގން ހިނގަމުން ،ކޮރަޕްޝަން އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި ސަރުާކރު ތެރެއިން ގުޅިގެން އިއޭޝިާއގަ 

އެ  ،ހަމަ ސީދާ ރައީސަކަށް ހުންނަ މީހާ .ސްިއއްޒަްތތެރި ރައީ ،ނޫން އީ ިސއްރުްނ ކުރި ކަމެއްމި ަގއި.އަހަރު 5

ފަރާތްތައް ނެ އެްއކޮށް ކޮށްދޭ ންކަމާޤީއެ ބޭފުޅާ ބޭނުން ކަމެއް އެ ބޭުފޅާ ބުނި ގޮތަކަށް ޔަ ،ބޭފުޅާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް
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 5މިދިޔަ ގައި މިއީ ިއނގޭތ  ރާއްޖޭގެ ނިޙަޤީޤަރަމުން. ްއަޔންކުޢަދިޔައީ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ވެރިންނަށް ވެސް 

ތްތެރިކަމުގެ ާވހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ހާބޮޑު މައްސަލައަކީ. ނަޒާ މެނަށް ދިމާވި އެންމެއަހަރުަގއި އަުޅގަނޑު

ކަށް ޑަ ވެސް އަޅުގަނ މި ބަސް "ތްތެރިކަންހާނަޒާ"އަހަރުަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ  5ދައްކާއިުރަގއި ނިމިދިޔަ 

އެބަ  އިިމއަދު ެއ ބޭފުޅުން ަވރަށް އަޑަްށ ބާރުލާފަ .ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް .އްހެނެުނންކުރިެއ ބޭފުޅުން ބޭ ހިއެއްނުވޭ 

އެ އިމާރާތް  .ބުީރގެ އިމާރާެތްއ އެޅި ވާހަކަ. ރަނގަުޅ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް 25ބިޔަ  ،އުސް  ،ޮބޑު ،ވަުރގަދަ ،ދައްކާ

ބަޖެހޭ އެ ކަމަށް ދިަޔީއ ން ވިސްނަން އެ، އަުޅގަނޑުމެންނަމަވެސްށް ޗާލު. އެހެތި. ވަރަދުރުން ބަލައިލަން ވަރަށް ރީ

 .ރަދުކުރަންޖެހެނީ ކިހާވަރެއްތ . ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޚަތުގައި އެ ކަމަކަްށ ހަޤީޤަ ވަރެްއތ .ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކިހާ

 200 ރފަިއވް ްސޓަމިލިއަން ޑޮލަރު. މިއީ އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް،  27އެަބއޮތޭ  އިހަމައެކަނި ކުރެހުމަށް ޚަރަދުޮކށްފަ

ައގަށް ބަލާއިރު ވެްސ ހެދޭހާ ފައިސާ. މި ކުރެހުން ކުރަހަން  ހުރިަގއި ތަކެީތގެ އަގުިމއަދު މާކެޓު ެޓއްސ އެނދުގެ ރި

ރަދުކޮށްލާފަ. ދެން މި ޚައޮތީ  މިލިއަން ޑޮލަރު މި 27ހަމައެކަނި ކުރެުހމަށް  ،އޮްއވާ އިމިލިއަން ޑޮލަރު ހުށަހަޅާފަ 1.2

ވަޒީފާ ެގއްލުނީ. ކޮބައިތ   މީހުންގެފުޅުން ތިބީ ޖަލުގައި. އެ އްކި ފަރާތްތައް އެ ބޭހު ދެދުވައަހަރު 5ވާހަކަ ނިމިދިޔަ 

އެ އިާމރާތުގެ ކުރެހުމަށް މިވަރު ބޮޑު . ރައީސްއިްއޒަތްތެރި  ؟ކޮރަޕްޝަން-މިއަދު މި ވާހަކަދައްކާ އެންޓި މެންއަޅުގަނޑު

މިލިއަން  142އިމާރާތަށް  ،ނުންަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭއޮތްއިުރގައި އަދި އަޅު  އިޚަރަދެއް ބޭކާރު ގޮތުަގއި ކޮްށފަ

އީސް އޮފީުހގައި ހުިރ ރަިކއޫަތކުން ދައްާކއިރުަގއި ނުވަަތ .އެބައޮތް ޚަރަުދކޮށްފަ. މިއީ ވެސް ބީ.އ  ޑޮލަރު

ޑޮލަރަށް  މިލިއަން 53ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި ދަންނަވަންެޖހެނީ އި ތަކުން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ލިބިފަޑޮކިއުމަންޓް

ދުވަހު ކުރި އަހަރު 5 އިމާރާތައް ވެސް ޚަރަދުކޮށްފަ. މިއީ ނިމިދިޔަ ގުނަ މި އޮތީ އެ 3ހެދެން އޮތް އިމާރާތެއް. އޭގެ 

 9މިލިއަނަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްކޮށްަފއިވަނީ  3 . ކަމެއް ނެތް ކޮށްފައެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަމަކީ. މި ނޫން 

އުުމގަިއ އަުޅގަނޑު ޤަިމއީ މި  ؛މިލިއަނަށް. ަރއީސް  300ފައިވަީނ ރެވޭ މަަސއްކަްތކޮށްމިލިއަނަށް ކު 100 ،މިލިއަނަށް

 5ހަމަގައިމު ވެސް ނިމިދިޔަ  ،ނަމަ  ޖާގަ ލިބޭ ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުން ވެސް އަޅުގަނޑުެމންނަށް ،ކުރިން ބުނިހެން

އާެއުކ ން ރަނގަޅު ވަނަެއއް ހ ދާފަ. ހަމައެއަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ ވަނީ ާޗޓު އިޖަރީމާ ހިންގުމުގަ އިަގއި ަވއްކަމާ އަހަރު

މައްސަލަ.  އާރް.ީސގެދާ އެމް.އެމް.ޕީ.އަުޅގަނޑުެމން އެ ވާހަކަަދއްކަމުން ވެސް މިއަދު ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނން

މެ ބޮޑު ސަުރކާރު ހިއްސާވާ އެން އުމުގެޤަމި  ތަެކއްއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ދަްއކަނީ ސަރުކާރު ކުންފުންޏެްއެގ ޗެކު

ސަރުކާރުން  .ދިޔަ ޖަރީމާއެއްގެ ވާހަކަ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްއިބީ.އެމް.އެްލގެ ތެރެއިން ހިނގަދެ، އާ ؛ގެ ތެރެއިންބޭންކު

އެ ކުންފުނީގެ ެއކައުންޓަށް  އެ ެޗކު ،ސަރުކާރު ކުންފުންޏަކަށް ދޭ ޗެކު ޚިދުމަތަކަށް އަިމްއލަ ފަރާތްތަކުން ކޮށްދީފައިވާ

 ،ކަށް ުނވިްސނުނު. ކޮން ގާނޫނަކުންންޓަކަްށ ދާންޖެހޭނެ އެއްވެސް ޮގތެއް އަުޅގަނޑަނޫން އެހެން އެކައު

ަތއް ހުރީ ކުގިނަ ޗެ ،ބުނާ ގޮތުންފުޅުން ހުރީ އެ ބޭ ވެސް އްބަލް ެޗކްތަނެގ ޝިއެ ؟އުސޫލަކުންތ  އޭތި ހުއްދަުކރަނީކޮން

ިއއްޒަތްތެިރ  މި ދައްކަނީ  އޭ ނާތެްއގެ ވާހަކަބިިލއަން ރުފިޔާގެ ިޚޔާ 1.2އަމިއްލަ މީހުންެގ ެއކައުންަޓށް ޮގއްސަ. 
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ޒިންާމވާ  އިމި މައްސަލަތަކުގަ ،މި މައްސަލަތައް ބަލައި.ރައީސް. އަދި ދާންދެން ވެސް އެ މައްސަލަތައް ނުބެލޭ 

ކަށް ކޮަރޕްޝަނެއް އަުޅގަނޑުމެނަ އިންފަރާތްތަކަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ އަދަބު ދެވިގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެ

ހުށަހެޅިދާނެ. އަދި ކިތަންމެ ގާނޫނުތަެކއް  ވެސް ނަށް ކިތަންމެ އިޞްލާޙެއްތަ މި ވޭނެ. ައޅުގަނޑުމެންނަށްނުހުއްޓު

ސަރުކާރުން ވެސް ހިންގާފައިާވ ކުރީ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން މި ސަރުކާރު އަދި  ،ވެސް ހެދިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް

ލަތަށް އުޒިންާމވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ޒިންމާުކރެވި އެ ަފއިސާ ދަ އިލަތަުކގަ ނުވަތަ ހިންގަމުންދާ ކޮރަޕްަޝންގެ މައްސަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދަދި  އްލެއް ނާްނނާނެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ޙަ ގެން ނޫނީ މި ކަންތައްަތކަކަށް ދާއިމީ ނެގި

ކޮށްލާނަމޭ. މިތާ ސާއްހިކަށް ނަސަންދުރާގެ ވާހަކަ ވެސް ހަމަ އަުޅގަނުޑ ހިތަށްއަރާ ކޮންމެވެސް ވަރަ  ހުރިގާތުަގއި 

ބޮުޑ  އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އެވަުރގެ ބިމެްއ ކުއްޔަށްދޭ އަގަްށވުރެ އިޫދގަގުރައި އޮތް މާފުށި ނުވަތަ ގުޅި ޖެހިގެން

ދީފަ. އެ  ށްއޮތީ ުކއްޔަ ހުރި އިމާާރތް އެ ނަސަންދުރަ ގައިރިޔާ ލް އެންމެ ައގުބޮޑު އޭއަުގގަިއ މާލޭގެ އެންމެ ކޮާމޝަ

 ން މި ދައްކަނީ.ެވސް އަުޅގަނޑުމެވާހަކަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް.ޝުކުރި

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަްއމަދު ވިސާމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮރަޕްޝަްނ ގާނޫނަށް މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ -. އާދެ، އެންޓިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ދަޢުލަތެއް ބިނާކުރަްނ  ވަނިވިކުރު ރީ ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވަން. އާދެ، ޖަވާބުދާޟާރި

 ެވސް ންދާއިރުސްކުރަމުލަށް ބަހުމި ބިއަދި މި ބިލު ހުށަހެޅި  ،އިރުއި އަޅުގަނޑުމެން ަވކާލާތުކުރަމުން އަ

 ޮގތުން ވެސް ބަހުްސކުރަމުންދާ އާދެ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުން މި ބިލާ ގުޅޭ ؛އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިެގންދަނީ

ޚާއްޞަކޮށް މިފަދަ ިމނިވަން މުައއްސަސާތަާކ ބެހޭ ކޮމިޝަންތައް ުނވަތަ މިފަދަ ކަންތައްތަާކ ބެހޭ ގޮތުްނ  .ތަން

ިއ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ވާދަވެރި ފަރާތްތައް މި ކަންކަމުގައި ކުގަބިލުތަހުށަހެޅޭ މިފަދަ 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ސަރުކާރުން މިފަދަ ބިލުތައް ހުށަހަޅާއިރު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ ތަނެއް. އާދެ، ބަހުސްކުރަމުންދާ

ން މުއައްސަސާތަކުަގއި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ މާލީ ނިވަށް މިއެބަ ސާފުވަމުންދޭ ސަރުކާރުެގ ނިޔަތް ސާފުކަން. ޚާއްޞަކޮ

ިއ ށްފަ ގޮތަށް ަބއްޓަންކޮމިފަދަ ގޮތް ،ބަޔާން ހާމަކުރުމާއި އަދި ސުލޫކީ ެއކިެއކި ކަންަތއްތައް ބެލޭނެ ގޮތާ 

ށް މި ގޮތަ އްނޫން ހަމަ ހުރިހާ މުއައްސަސާަތކެ ަވކި މުައްއސަސާެއއް ، މިނިވަން މި ފެނިެގންދަނީށްއަޅުގަނޑުމެންނަ

، ރަީއސް ޔާމީނުގެ ސަުރކާރުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަީއ ތަން. އެހެންނަމެސް ގެން އަްނނަގޮތަށް ބިލު ހުށަހެޅި

ތަން.  ތްތެރިކަން އިތުރުކުމުގެ ގޮތުން އެިކއެކި ހަދިޔާ މިިނަވން މުއައްސަސާތަުކަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވާހާނަޒާ
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ތްތެރިކަން އިތުރުުކރުމުގެ ގޮތުން އެޅޭ ެހޮޔ ހާނުވަތަ ވެސް އެއީ ަނޒާ އް ދެްއވުންއި ފްލެޓެއެ ބޭފުޅުން ދެޭކގޮތުގަ 

 .ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅަގނޑުމެން ދެކެނީ އެ ގޮތަކަށެއް ،ގޮުތގައި އެ ބޭފުޅުން ދެކޭ. އެހެންނަމަވެސް ގެފާލެއް

ގެ މެންބަރުންެގ މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރާ ވާހަކަ. އަދި .ސީއޭ.ސީ ،މި ބިލުގައި ވަރަށް ސާުފކޮްށ ބަޔާންކޮށްފައި އެަބވޭ

އޭ.ސީ.ސީގެ މެންބަރުންނަށް މި  ،ނަމަ، ގާުނނުގައި އެބަ ލިެޔިވގެންދޭ މި ބިލު ފާސްވެއްޖެ؛ އެހެންމެ ގާނޫނުގައި ހަމަ

އާދެ،  ؛ވަސްަތކުަގއިޖެހެނީ ވޭތުެވދިޔަ ދުމިފަދަ އެތައް ވާހަކަތަެކއް. ފާހަގަކޮށްލަން ،ވިޔަފާރިނުކުެރވޭނެ ވާަހކަާއއި

އެަބވޭ. ޚާއްޞަކޮށް އޭރުަގއި ކަން  އިކުންފުނި އުފައްދަިއެގން ވިޔަފާރިކޮށްފަ ،އޭ.ސީ.ީސގެ މެންބަރުން އިނގޭތ 

 !އާދެ ؛އޭ.ސީ.ީސެގ ތަޙުޤީޤު ޓީމަކުން ،ލެވިފަިއާވއިރުއިއް އެކުަލވަ ދާ ގޮަތކީ އޭ.ސީ.ސީެގ ތަޙުޤީޤު ޓީމުތައިހިނގަ

އޭ.ސީ.ސީގެ މެންބަރުން އެ މައްސަލަ ރައްދުވާ  ފެށީމާ   މައްސަލައެއް ބަލަން ނުަވތަ ވަކި ކުންފުންޏެއްގެ މައްސަލަ

 ،ފަރާތާ ބައްލުކޮށް ަވކި ގޮަތަކށް މައްސަލަ ނިންމަން ބާރުއަޅަމުންދަނީ. އެގޮތުން އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން

އެ  .ތަން އިނގޭތ  ަތއް ބަަލން ފަށާސަލަމައް ؛ އާދެ!އޭ.ސީ.ީސންގަނޑުމެންނަށް މުޅިން ެވސް ފެނިގެންދަނީ ޅުއަ

މައްސަލައަށް ދެން ވީ ގޮެތްއ އަދި އެ މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތެއް އެ ބޭފުޅުން ހާމަނުކުރަްއވާކަން ފާހަގަކޮށްލަން. 

 މަޖިލީހުން  ގެރައްޔިތުން އެހެންމެ މިހާރުގެން އަދި ހަމައަުޅގަނޑުމެން މި ގާނޫނަކުން މި ބިލު ފާސްކުރެވި ،އެހެންކަމުން

ިތއްބަވާ ބޭފުޅުން ެވސް އަޅުގަނޑުމެން ޖަވާބުދާރީކުރުވާނެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ހަމަ މެން މިހާރު އޭ.ސީ.ސީގައި އަޅުގަނޑު

މުން ޤާާވ ބޭފުޅުން އިނގޭތ  މަާއދެ، ކޮމިޝަންތަކުަގއި ތިއްބަ  ؛ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން. އާދެ، ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ

ނޫން.  ބަރީޢަވެވުމެއް ނަށް އެކުން އެ ބޭފުޅުންކަންތައްތަ މީގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކަވަިކވުމުމަށްފަހު އެ ބޭފުޅުން

ވަގުތު ލުޠުފީ ވެސް ިއނގޭތ . ކުރީގެ އޭ.ސީ.ީސގެ ރައީސް ބޭރުަގއި ހުންނެވީ.  އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން މި

ކުރި ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެްނ  ންނަވަިއގެންމިދިޔަ ދުވަސްތަުކގަިއ އޭ.ސީ.ސީގަިއ ހު އެ ބޭފުޅާ ،ވެސްއެހެންނަމަ

 ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ގޮތަކަށް ެއކަްނ ތަޙުޤީޤުކުރެވެން އެބަޖެހޭ. އެއަްށވުރެއަދި ކޮންމެ .އެބަޖެހޭ މިއަދު ބެލެން

 މާކިވު ވަމުންޤާެއ ބޭފުޅުން މަ ،މުތަުކގަިއ ތިއްބަވާފަިއވާ ބޭފުޅުން ޤާސް މަނިމިޔަ ސަރުާކރުގައި އި ،ފެނިގެންދަނީ

ތަން. އެހެން އެކަން އޮތުމަކީ އަުޅގަނޑު އެޭދ ގޮތުަގއި އެންމެ ރަނގަޅަށް  ދޫކޮށް ދާ އެ ބޭފުޅުން މި ރާްއޖެ ްއކޮށްއެ

ދަންަނވަން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ރާ ވާހަކަ ދުކުމި ބިލަށް އަޅުގަނުޑ ހަމަ ތާއީ ،ނޫން. އެހެންކަމުން ހިނގާ ކަމެއް

ލަށް އިތުރު ކަންތައްތަކެއް އިތުރުކުެރިވގެން ދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންަނވަމުން ުޑމެންނަށް މި ބިލާގައި އަުޅގަނޙަމަރު ކޮމިޓީ

 އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢީމެންބަރު. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 
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  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާނުމަކު

 2ެގ މިނިސްޓަރަކު ތެްއަގއި އަޅުގަނޑު ދުށިން ކުރީެގ ސަރުކާރުރީޢަޝަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްެޔ އޮްތ 

މިލިއަން  33 ލައިލާއިރުމަތީ އަގަށް ބަން. މޫނުތަ ައކަފޫޓުގެ ގ އްެޗއް ވިްއކާލި 1400ޑޮލަރަށް ހުޅުމާލެއިން މިލިއަން 

ެއއީ މައްކާ ބިމުންތ   !އަަކފޫޓު ގ އްެޗއް ގަތް ވާހަކަ. އަޅެ 1400ވަރަކަށް ދިވެހި ރުފިޔާގެ ވާަހކަ މި ދައްކަނީ. 

ދަނީ. ނުންވަނީ. ދެން ވާރޭކޮެޅއް ވެހިާލއިރަށް މުޅި މާލޭގައި ފެންބޮޑުެވގެންއަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އަހާލަން ބޭ

ވީާމ ދެން އެތަނަށް ގޮސް ބަާލިއރު މި ފައިބަނީ ކޮރަޕްޝަްނގެ ފަިއސާ. އަުޅގަނޑުމެން ވެފަ. ބްޮލކުލޮކު ކާނުތައް ބް

 ،ރއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަ ،ސީ.ސީރައިޓްސް ކޮމިޝަން، އޭ. މަންޔުހި ؛ކުރިން މި ދެންނެވި ހުރިހާ ކޮމިޝަންތަކެއް

ހުރިހާ ކަމެްއ  އިކޮރަޕްޝަނާ ގައިނިމިދިޔަ ސަުރކާރު  ،ހުރިހާ ކަެމއް ވެސް މި ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ؛ޕްރީމް ކ ޓުސު

މީގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ވާހަކަދަްއކަމުން  ،ވޭއަންނަނީ ރައީސްގެ ހިސާބުން. އަޅުގަނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންށިގެން ފެ

 މެންގަނޑުއަޅު  ؛ކުޅަކަންަތއްަތއް ހުރި ގޮުތގެ ވާހަކަ. އެްއ ބޭފު އިރައިްޓސް ކޮމިޝަންގަ ޔުމަން ހި ،ންނެވިންދެ

މަޖިލީހުގައި  އިރުރައިޓްސް ޮކމިޝަނާ އަޅުގަނޑުމެން ބައްަދލުކުރަމުންދާ މަންޔުހި ،އެތަނުން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ބޭފުޅާގެ މޫނެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އެއީ އެ ބުނާ އެއް ބޭފުަޅކު ވަަޑއެއްުނގަންނަވާ. އެ  ން؛އޮންނަ ކޮމިޓީ

މިހާުރ އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަަދއްާކ  ؛ކޮމިޝަންއް އަނެސަލަ ހިނގަމުންދާ ބޭފުޅާ. ދެން މިލިއަން ރުފިާޔގެ މައް  26

ރަން ބުނީމާ މިހާރު ހުންނެވީ ރާއްޖެއިްނ ބޭރުަގއި. ކ ޓަށް ހާޒިރުކު ކޮރަޕްޝަްނ. އެތަނުެގ ރައީސް -އެންޓި ،ކޮމިޝަން

އަުޅަގނޑުމެން އެ ގޮތަށް ސިީޓ  ،ވާލަކީލީ. އަޅުގަނޑުެގ ސު އިބިރުން އަންނަން ވެްސ ނުެކރުނު. ސިޓީެއއް ފޮނުވަ 

ރެހެންދި ފްލެޓް  ،ައޅުގަނޑަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުން ވެސްަގިއމު ؟ބަަހއްޓާނީތ  އިެޅއް ނާޅަވަ ެއއްވެްސ ފިޔަ ،ބަލައިގަނެ

 ،އިތުރުން އަުޅގަނޑު ހަަމ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭތައްތައް. އޭގެ ވެސް ހުރި ގޮތަށް ހުރީ. މި ކަންއަދި

މަގުތައް ެވސް  ފެނޭ. ހުޅުމާލޭގެވެސް އެބަފެނޭ. ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ވެސް އެބަ ޖުންނަށް ބްރިއަޅުގަނޑުމެ

ދަނޑުތައް ވެސް ލް ހުރި ކުދިކުދި ފުޓްސައި އެބަފެނޭ. ރާއްޖޭގެ އެކި ިހސާބުތަކުަގއި މިދިޔަ ސަރުކާރުން އަޅާފަ

ފިކުރުކުރާ  އި ވިސްނަ ،ެވސް ށްކޮންމެ ރަްއޔިތަކަވެސް. އެާއއެްއކޮށް އެަބފެނޭ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތަްއ އެބަފެނޭ. ހަމަ

ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް ެފންނާނެ މި ހުރިހާ އެއްޗަކާ އެްއކޮށް ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތައް އަިއއްސަ ހުރި ގޮތް. މި 

 ޭޔސް ށް ެވސް މާލުން. ހުރިހާ ކަމަކަހުކޮރަޕްޝަންގެ ރަީއސްެގ އި-އީ މި ބުނާހެން އެންޓިހުރިހާ ކަމެއް ފެށިގެން މި އަ 

ެވސް ތަށް ވާހަަކދައްކަން ހިނގާ. ދެންހަޤީޤަލާފައި ދަނީ މޭޒުދަށުން އަންނަ ބައި އައީމަ. އަުޅގަނޑުމެން އިޖަހަ

 ބުނާ މުއައްސަސާތަކަށް ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރުންނާއި މި ސަރުކާރުން ވެްސ މި ،އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ވެސް

މެދު  ައޅުގަނޑުމެން މިތަނުން އެ ބޭފުޅުންނާ އެކަހަލަ ކަމެއް ހިނގައިިފއްޔާ !ވިސްާނވަަޑއިގަްނނަވާތި ރައީސުންނާ

ލުން. އެ ބޭފުޅުްނގެ ތަޙުޤީޤުުކރެވިގެންދާނެ. އެ ބޭފުޅުްނ ސޫވެސް ޢަމަލުކުރާނީ މިހާރު މި ޢަމަލުކުރާ އު

ގަނުޑ ކުރާނަން. ދެން އަޅު  ުސވާލު މިތާ ހުެރގެންައޅުގަނުޑ ައޅުަގނޑުގެ ވެްސ  ތްތެރިވާންޖެހޭނެ. ހަމަގައިމުހާނަޒާ
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އިތުރުްނ ން. ޭއގެކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުަތކަށް ތާއީދުކުރަ-އެންޓި މިހާރު ހަމަ 

ިރ އިްއޒަތްތެ ،ތައް ބަލައިކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި މީގައި ހުރި ލޫޕްހ ލް ،ފަހަރު އެދެން އަޅުގަނޑު އަިދވެސް ހަމަ އެއް

ދިަޔއީ ދުވަސްތަެކއް ވަންދެން ވަޒީާފ ގެން މުސާރަ ނަންގަވަމުންޅާހުރި ބޭފުހާރުވެސް ހަމަ މި  ،ންހެދެންނެވިމެންބަރަކު 

ތައްތަކުން ންަގއިމުެވސް މި ހުންނަ ކަ ިއ،އިތުރަށް އިޞްލާޙުތައް ލަ ،ތައް ބަލައިލަ ހުރި ލޫޕްހ ލްހަދާނުކޮށް. މިކައަ

ޙު ހުށަހެޅި ނެ ގޮތަށް ަބއްޓަންެވގެންދިއުން. އަުޅގަނުޑ ހަމަ މި އިޞްލާރެކިނުގަނެވޭނެ ގޮތަށް ދައުލަތުން ސުވާލުކުރެވޭ

ށް ތާއީދުކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ އައަދި މި އިޞްލާޙަށް ފުރިހަމަ .ރަންއަދާކުކުރުރަށް ޝުބައިްއޒަތްތެރި މެން

 އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ޖަހާއިރު އިރާދަކުރެްއވިްއާޔ ފަށާނީ ކޮމިޓީ ރިޕ ޓުތަކު 11ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކުޝު

 މަސައްކަތުން. 

 

 {އަށް 11:04ްނ އި 10:32 :ޅުކޮތު ގުވަސްހު}

 (ސަން ޢަފީފުޙަރު ތިމަރަުފށީ ދާއިރާގެ މެންބަ ؛ވީނެންއިއި ގަތުސަޔާރި)

 

 ންކަން ޅާ ކަށަހަ  ހު ޓީތަކުން. ކޮމި 8

 

  ން:ދެްއެކވުވާހަކަ ތުންސަރިޔާ

ވަގުތު ައޅުގަނޑުމެން   ފަށަނީ. މިމި ށްމަންދިއުގެށްމެން ޖަލްސާ ުކރިއަށްަފހު އަޅުގަނޑުޅަ`. ހުސްަވގުތުކޮ

އޮން ދަ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކ ލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން  " 8.1ވަނަ ނަންބަރަށް. ފުރަތަމަ  8މިދަނީ އެޖެންޑާގެ 

އްޖެއިްނ " ިދވެހިރާ(.ސީރުއ .ޕީ.ސީ.އާ) ކޮމިއުނިކޭޝަްނސް ޕްރޮސީޖަރ އަ ފް ދަ ޗައިްލްޑ އޮންރައިޓްސް އޮ

ރިީޖ އި ޚާމަތާޤައުމީ ސަލާ ,މައްސަލަ  ފަިއވާޓަކައި ފޮނުްއވާމަށް ދުމަޖިލީހުގެ ރުހުން ހ  މެދު ރައްޔިތުންގެ ކުރުމާގުދީސްތަ

އިެދްއވާނީ ޤަުއމީ އްވަމި ރިޕ ޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅު. ޓްގޮުތގެ ިރޕ ވި ކޮށް ނިންމެސާކޮމިޓީން ދިރާ  ގުޅުންތަުކގެ

މަަރދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  ،ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ުގޅުންތަުކގެ ކޮމިީޓގެ މުަޤއްރިރު

  ޝަރީފް.އިބްރާހީމް

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:
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 ިމ ހުށަހަޅަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މަޖިލީހުގެ ރުހުން އާދެ! އަުޅގަނޑު ޒަތްތެރި ރައީސް.އް އިޝުކުރިއްޔާ 

ކޮށް ނިންމި ގޮތުެގ ތު ކޮމިޓީން މަޝްވަރާއުމީ ސަލާމަގެްނ ޤަުގޅި އ .ޕީ.ސީ.އާރު.ީސއާ ،ހ އްދެވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

، މުޅި ރިޕ ޓުގެ ވަޑަިއގަންނަވާނެ. އެހެންވީމާރު މި ރިޕ ޓް ފެނިމިހާން ހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޕ ޓަލުހުރިރިޕ ޓް. 

ރާސާކޮށް ދި ލާނަން. ކޮމިޓީންއިމު ނުކުތާތައް ދަންނަވަންތަފްސީލުތަކަކަށް އަުޅގަނޑު ުނދާނަން. ނަމަވެސް، ބައެއް ުމހި

 ތަ ގެ ނުވަ.ރާަރކީ އދގަވަތަ ނު ން މި ިރޒޮލިއުޝަ ،ބެލިބެލުމުގައި ފުރަތަމަ ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުެރވުނު ެއއް ނުުކތާއަކީ

ރާރަީކ ގަރާެރއް. މި ގަ ގަިއ ފާސްކޮްށފައިވާ 2011 ބަރުންޑިސެ  19ން ލް އެސެމްބްލީރަޔުނައިޓެްޑ ނޭޝަންސްެގ ޖެނެ

އްޖެ ެވސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ބައިވެިރވެ ގެ ޤައުމުތަކުން ދިވެހިރާ. މާަޔތްކުރުމަށް ޓަކައި އދހިކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތއް 

 . ދަށުންގެދާހަވާ މުޢާޔަތްކުރުމަށް ކަނަޑެއޅިފައިމާހިދިންގެ ަޙއްޤުތައް ކުަޑކު އީއެ ؛ދާެއއްހަފައިވާ މުޢާފާސްކޮށް

އަދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން  ،ސް ކައުންސިލު ވެސް ފާސްކޮށް އިތުރަށް ޔުނައިެޓޑް ނޭޝަންސްގެ ހިއުމަން ރައިޓްއޭގެ 

ލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ަދ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކ  "ވާން ފާްސކޮށްފައި މްބްލީއަށް ހުށަހަޅައިގެސެޖެނެރަލް އެ

ވާ މައްސަލަެއއް. ޅިފައިގުިޅގެްނ ހުށަހެ އާ"ކޮމިއުނިކޭޝަްނސް ޕްރޮސީޖަރ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިްލްޑ އޮން އަ

ިރވެ ވެބައި ދިވެހިާރއްޖެ މިހާރުވެސްަގއި ކޮްނވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްްސ އޮފް ދަ ޗައިލްޑު ،ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުެރވުނު

 ،ސޮއި ދިވެހިރާއްެޖއިން ކޮށް "ަގއިއޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކ ލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން "އިުތރު  ،ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތުމާއެކު 

ްއ ތަކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤު ، ނިންމީންމިޓީކޮ. އާދެ! އެެހންކަމުން ށްކަމަ ކަމެއް މުންތަސްދީގުކުރުމަކީ މުހި

ގެ ހުރިހާ ތުިދ ދިވެހި ދައުލައަރުން ވެސް ތުން ެވސް އަދި ިދވެހި ސަރުކާއްޔިމާޔަތްކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ރަހި

މު އަދި ންމި ޕްރޮޓޮކ ލްއަށް ރުހުން ދިނުމަކީ މުހި ،ާވތީ މުއައްސަސާަތކުން ވެސް ވަަރށް އިސްކަމެއްދޭ ކަމަކަށް

ޓަކައި އިތުރަށް ޭއގެ ރުމަށްމާޔަތްކު ހިތައް ޤުޑަކުިދންގެ ޙައްކު . ާއދެ! އެހެންކަމުންށްމަކަ ބޭނުންތެރިކަމެއް

އްގައި ސޮއިކުރުމުން ދިވެހިރާއްޭޖެގ ކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުތައް ކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ދާއިރާއިްނ މިފަދަ ޕްރޮޓޮކ ލެ

ރައްޔިތުންެގ  ، ފެންނާތީށްމާޔަތްކުރުމަށް މިކުރާ މަސައްކަުތގައި އިތުރު ހިތްވަަރާކއި ބާރެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަހި

ކަމެއް ކަމަްށ  މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ،ލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ފެނުނީ ސަމަޖިލީހުގެ ޤައުމީ

ން މި މައްސަލަ ، މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެްއގެ މަތީރުން ދިވެހި ސަުރކާރުން. އެހެންވީމާދީގުކުސްތަ

  ފަރާތުން މި ރިޕ ޓް ހުށަހަޅަން. ގެ  ކޮމިޓީ ޑުނިންމުމަށް އަޅުގަނ

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަރިޔާ

މިނެޓު. އިްއޒަތްތެރި  30ވަނީ  އާދެ! މި ރިޕ ޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑަެއޅިފައި މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ންނަނީ މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރާމި ރިޕ ޓަށް ބަހުސްކުރުމުގައި މި އޮ ،މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިން

އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިްސބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ އެްއ  ،މެ ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއެގ އެއް މެންބަރަކަާށއިންކޮ
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ލަނީ މި ރިޕ ޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އިމިނެޓުގެ ފުރުޞަތު އެރުވުން. މިހާރު ައޅުގަނޑު މި ހުޅުވަ  5މެންބަރަކަށް 

އިނުގަންނަާވ މެންބަރުންގެ އި ައދި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވެަވޑަ އި ތަމްސީުލކުރާ ޕާޓީެގ ފަރާތުންނާޓަކައި މަޖިލީހުގަ 

އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އަދިވެސް  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ތެރެއިން މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަތުމަށް. 

ށް ެއއް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަ އެރުވެނީ ކޮންމެމިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕ ޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުޞަތު. ދަންނަވާލަން

ށް. މެންބަރަކަށް. ދެން އެއްވެްސ ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަންަނވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ެއއް މެންބަރަކަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ެލވިފައި މިަވނީ. އިަވގުތު ބަހުްސގެ ަވގުތު ހުޅުވަ  ، މިއެހެންވީމާ

ެއީއ  ؛8.2އެކު ައޅުގަނޑު ދެން މިދަނީ އެޖެންޑާގެ ނަވާ މެންބަރެއް ނެުތމާފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގަން -{8.2}

މަޖިލީހުގެ  ގެެމދު ރައްޔިތުން ކުރުމާގުދީސްއްޖެއިން ތަދިވެިހރާ "ޔުނައިެޓޑް ނޭޝަންސް އަރމްސް ޓްރޭޑް ޓްރިޓީ"

 ކޮށް ނިންމިސާކޮމިޓީން ދިރާ ުކގެރިޖީ ގުޅުންތައި ޚާމަތާމައްސަަލ ޤައުމީ ަސލާ ފަިއވާމަށް ޓަކައި ފޮނުްއވާދުރުހުން ހ 

 ،ީނ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުްނތަކުގެ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރުޓް. މި ރިޕ ޓް މަިޖލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވަގޮތުެގ ރިޕ 

 ރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ޒަތްތެއްގެ އި މަރަދޫ ދާއިރާ

 

 ން:ރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވު މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބް

ގައި މި  2019ގަސްޓް އ   27މި މައްސަލައަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ

ުގޅިގެން އެ  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި މަްއސަލައެއް. މި މަްއސަލަ މަޖިލީހުން ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާ

. ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި ތްތަކެއް ވަނީ ިނންމަވާފަވަރާކޮށް ގޮއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޝްގަ ން ފުޅާދާއިރާެއއްކޮމިޓީ

، މުޅި ރިޕ ޓުގެ ހުރިހާ ނެ. އެހެންވީމާން މިހާރު މި ރިޕ ޓުގެ ކޮޕީ ފެނިވަޑަިއގަންނަވަން ހުންނާމެންބަރުންގެ ޕ ޓަލު

އިްއޒަތްތެރި  ކޮށްލާނަން.ތްމައްސަލަތަކަށް އިާޝރާމު ންުމހިއް ކުދިކުދި ސް އަޅުގަނޑު ބައެ ށް ނުގޮކަތެރެއަ ތަފްސީލު

އޮތީ މުޅި ދުނިޔޭގަިއ  ޔުނައިެޓޑް ނޭަޝންސްގެ ޗާޓަުރގައި ވެސް މި ،ނެވާަގންނައި އެނގިވަޑަ ށްބަރުންނަންމެ

ދީ ޞާތިޤްޓަކައި އިށްމާޔަތްކޮށް ރައްކާެތރިކުރުމަހިއިމުުކރުން. އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޤާސުލްޙަމަސަލަސްކަން 

މި ޓްރީޓީގެ މައިގަނުޑ  ންލަތްތަކަކަށް ހެދުން. މިގޮތުގެ މަތީ ސީންހިފޭ ވަގައި ބޭނުގޮތު ޔޮވެސް ހެ ލަތްތަކަކީސީވަ

އަދި ގާނޫނީ ދާއިރާއިން  ،މަނާކުރުމާއި ، މާއިތީ ހަތިޔާރުގެ ވަގު ިވޔަފާރިކުުރން ހުއްޓުވުއޮ ވެފައި މި ދަކަށްޞަޤްމަ

ހަތިޔާރުގެ ބޭނުން  ،ދުކުރުމާއިން މީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ބަ ފަށް ހަތިޔާރު މާރުކޭޓުގައި ވިޔަފާިރކުރާ ލާޚި ގާނޫނާ ބޭރުގެ

ދާގައި ހަ  މި މުޢާންން. މިޮގތުގެ މަތީޅުގޮތަށް ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްޓުވުމަށް ބާރުއެތް ގޮންއްދަ ނޫހުގޮތުގައި  ނަހަމަ

ތެރެއިން ގާނޫނުތަާކިއ ހަމަތަކެއްގެ  ނީަވިކ އުސޫލަކާއި ގާނޫ ،ނުމާއިބައިވެިރވާ ޤައުމުތަުކގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުންދި

ހަތިޔާރުެގ  ،ތިޔާރު ބޭނުންކުރުމާއިހަ ށްދަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ފިަޔވައި ެއނޫން ފަރާތްތަކައްހުޤާނޫނުއަސާސީން 

އުމަށް ޤަމުން އަނެއް އުްއ ޤައެއި ޓަކަމި ކަންކަމަށް ބާރުއެޅުމަށް ،ޓަަކއި މަނާކުރުމާއިކުރުން ހުއްުޓވުމަށްވިޔަފާރި
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އިންސާނީ  ،އިށާކަމަ ރަންޖެހޭ ކަމެއްމަސަލަސްކަމަށް ޓަަކިއ ކޮންމެހެން ވެސް ކުސުލްޙަން. ދުނިޔޭެގ އެއްބާރުލުންދިނު

 ދިރާސާަތކުން ދައްކާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މި ގެަކމުގައި ކޮމިޓީ ަޓަކއި ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަެމއްމާޔަތްކުރުމަށްހިޙައްޤުތައް 

ޔުނައިޓެްޑ " މާފައިވަނީންަގސްޓުަގއި ބޭއްވުުނ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުަގއި ނިއ  28ވި ކަންކަމުގެ އަލީަގިއ ދެންނެ

ކަމުަގއި. އާދެ!  ށް ފެންނަ ކަމެއްއަމިޓީކޮމަޖިލީހުން ރުހުން ދިނުމަކީ މި އަށް " ނޭޝަންސްގެ އަރމްސް ޓްޭރްޑ ޓްރީޓީ

 ށަހަޅަން. ހު މި ރިޕ ޓް އަޅުަގނޑު ންަނވާ ގޮތަކަށް ނިްނމުމަށް ޓަކައިގަން މަޖިލީހުން ފެނިވަަޑއިއެގޮުތގެ މަތީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަީނ އެޅިަފއިގޮތުން ވެސް މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑަ ޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ރިޕ ޓާ ގުޅޭއްޝުކުރި

ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ  ،ންގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީހުގެ ލީޖިމަ އިމުގަގުތު ދިނުވަެތއް. އަދި ިމ މިނެޓުގެ ވަގު 30

 ައކަްށ ނިސްބަތްވެވަަޑއިނުގަންަނވާޓީމިނެޓުެގ ފުރުޞަތެއް ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ އަދި ސިޔާސީ ޕާ 5އެއް މެންބަރަކަށް 

 ހާރު މި ރިޕ ޓާ ގުޅޭގަންނަާވނެ. މިއި ޑަމިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބިވަ 5އިން އެއް މެންބަރަކަށް ވެސް ބަރުންގެ ތެރެމެން

ގޮތުން ވެސް  އާދެ! ިމ ރިޕ ޓާ ގުޅޭ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ެލވިފަވައިއޮތީ ހުޅު ގޮތުން ބަހުސްކުރުމުގެ ވަގުުތ މި

ހުސްގެ ަވގުތު ވެްސ  މި ރިޕ ޓުގެ ބައެކުނެތުމާފައިންބަހުސްގައި ެއއްެޗކޭ ވިދާުޅވަން އެއްވެސް މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެ

ަގއި  1:30ދިޔަ ދެ ރިޕ ޓަށް ވެްސ ވ ޓަށް އެހުން މި މަޖިލީހަށް ދެންމެ ހުށަހެޅިގެން 8.2 އަދި 8.1ނިންމާލީ. އަދި މި 

 އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ެގ ިއއްޒަތްތެިރ މިލަންދޫ ދާއިރާ ،ތުން. ސަުރކާރުގެ ފަރ6.2ާދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ދެން އަުޅގަނޑުމެން މި

ށް އިޞްލާޙު ( އަކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނގެ ގާނޫނު-އެންޓި) 2008/13ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ޢަލީ ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ތުންެގ ވަނަ ަރއްޔި 19ަގއި ޭބއްވުނު  2019ގަސްްޓ އ   19ގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިުލގެ ުފރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފަިއވަނީ 

 މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މިލަންދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ލްސާަގއި. މި ބިލުވަނަ ޖަ 35ހުގެ މަޖިލީ

. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ލެވިފައިއޮީތ ހުޅުވަ  ޢަލީ ރިޟާ. އާދެ! މިހާރު މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ަވގުތު މި

 20ުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސި 29 އިމިނެޓާ 24 އިަގޑިިއރާ 2އަށް އީ އެމް.ޑީ.ޕީ ގަިޑއިރު. އެ 4ކަނޑައެޅިަފިއވަނީ 

ިސކުންތު.  12 އިމިނެޓާ 16ސިކުންތު. ޕީ.އެން.ީސއަށް  21 އިމިނެޓާ  20ށް ިސކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަ 21 އިމިނެޓާ

 3ރަކަށް ގަްނނަވާ ކޮންމެ މެންބަސިކުންތު. އަދި ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިނު 18 އިމިނެޓާ 14އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 



38 

 

ެލވިފަިއވަނީ. އާދެ! އިބަހުސްގެ ަވުގތު ހުޅުވަ ގެވަަޑއިގަންަނވާނެ. އާދެ! މިހާރު މި ބިލުސިކުންތު ލިބި 30 އިމިނެޓާ

 ށް. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވު ފް ހީމް ޝަރީމެންބަރު އިބްރާ މަރަދޫ ދާއިރާގެ

ޕްޝަންތައް ބަަލިއ އެކި މުއައްސަސާަތކުގެ ތެޭރގައި ިހނގާ ކޮރަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހި ދައުލަތުގެ

ން ކޮމިޝަން. ކޮރަޕްޝަ-އަދި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމުގެ ގާނޫނީ މަސްއޫލިްއަޔތު މަތިކުރެވިފަިއވާ ފަރާތަކީ އެންޓި

މި ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުުރމަށް ޓަކައި ދެފުށް ފެންނަ  އި ގަ ބޫލުކުރާ ގޮތުގަނޑު ގަޅުއަ

ްސއޫލިއްޔަާތއި ވާޖިބު އަދާކުރާ މުައއްސަާސެއއްެގ ްނގެ މަފުޅުން އަދި ވަކި ަފރާތަކަށް ބުރަނުވެ އެ ބޭގޮތެްއގެ މަތީ

ން، މުއެހެންކަ ށް އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރަން.މަކަ ޅިފައިވާެކއް ހުށަހެތަމު އިޞްލާޙުންމުހިޓަަކއި ށްތުަގއި އެތަން ބޭްއވުމަގޮ

ކޮރަޕްޝަން ގާނޫނަށް. -ތާއީުދކުރަން އެންޓި ޅުގަނޑުއަަފއިވާ އިޞްލާޙުަތަކށް ޅުއްވާތުން މި ހުށަހަރާފަ ސަރުކާރުގެ

ކިތަންމެ ފުރިހަމަކޮށް  ،ޅުގަނޑު ދަންނަވަމުންދާ ފަަދއިންގާނޫުނ ކުރިންވެސް ަތކުރާރުކޮށް އަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،އްޔަންކުެރވޭ ފަރާތްތަކާއި ޢަމަޤާމުތަކަށް  އި،ތަންފީޒުކުާރ ފަރާތްތަކާއިޚްލާޞްެތރިކަމާއެކީ ގާނޫނު  ،ލިޔުނު ނަމަވެސް

އި ހާންގެ މަޖިލީމިސާލަަކށް ރައްޔިތު ؛އަދާކުރައްވާ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތައް  ފަންކްަޝން އަދި އ ވަރަސއިޓް

އަދާކޮްށގެްނ  އެކީ އިޚްާލޞްތެރިކަމާވެސް އެ ފަރާތުެގ ޒިންމާ ހެޔޮ ގޮުތަގއި މި ފަރާތްތަކުން ،ކޮމިޓީތަކާއި ހުގެމަޖިލި

މީދުކުރާ ނުވަތަ ރައްޔިތުން އުއްމީދުކުރާ ކަހަލަ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ނާންނާނެ. ކޮންމެ އް ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން މި އު 

 އެ ސަބަބަކާ ހުރެ. އެއް ސަބަބަކީ ދެ އަދާނުކުެރވެނީ  ގޮުތގައިމަްސޢޫލިއްޔަތު އެންމެ އެދެވޭ  ސްވެ މުއައްސަާސއެްއގެ

. ނޫނީ އިޚްާލޞްތެރިކަން ހުންނަ ގޮތުން. އްަޔންކުރެވޭ މީހުންގެ ޤާބިިލއްޔަުތ ހުންނަ ގޮތުންޢަތަންތަނުގެ މަޤާމުތަކަށް 

ސްތަުކެގ އެކިެއކި ތަފާތު ސިޔާސީ ފިއްތުންތަކާއި ކުރިމަތިވާ ހުރަނޫނީ އެ ފަރާތްތަކުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ދިމާވާ 

އެންމެ ފުރަތަމަ އަުޅގަނޑުމެން ، ެވސް މިކަން މި ވަނީ މިހެން. އެހެންވީމާ  ޤައުމުތަކުަގއިސަބަބުން. ދުނިޔޭގެ އެހެން

 ،ޖެހޭ. އެއް ކަމަކީއެބަމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަްނ ންގާނޫނީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާުކރުމުގެ އިތުރަށް ވަރަށް މުހި

މަތީން ގާނޫނުަގިއ  ަގއި ބަޔާންކުާރ ގޮތެްއގެއިންސްޓިޓިއުޝަންަތއް ުނވަތަ މުއައްސަސާަތއް ހަރުދަނާުކރުން. ގާނޫނު

ޤާބިުލކަން ހުރި މުއަްއސަސާތަކަްށ  ބިއްޔަތު ލިބިފަިއވާބަޔާންކުރާ ވަކި ފަންކަޝަންަތކެއް އަދާކުރުމަށް ތަމްރީނާއި ތަރު

 ހަރުދަނާކުރުން. ތަންތަން ޓަކައި ދައުލަުތގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކުން ެއކުެއކީަގއި މަސަްއކަތްކޮްށގެން އެ މަށްއެތަން ހެދު

ވެސް ަވރަށް ބޮޑު. އަޅުގަނޑުމެްނެގ  ނޫންވެސް ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު މީޑިއާއި އަދި މި ،ހެންމެ ރައްޔިތުންނާއިއެމަހަ

އޮތްާތކު އް ަގވާއިދެ  ،އަުޅގަނޑުމެން އެްއވެސް ގޮަތކަށް ާގނޫނެއް ،ކީ ުއޭޅ އެއް މައްސަަލއަ ރާއްޖޭަގއި ދިމާވެގެން މި

ގެންދަނީ. އިއްެޔގައި ިދވެާރއްޖެއަށް ވަަޑއިގަްތ ެހއްގެ ުބއްދިއަްށ ފެންނަ ގޮތަަކށް ނިންމަމުންމީ ކަމެްއ އެކޮންމެ  ،އޮްއވާ

ދާުޅވި، މިތާނގައި ތަޤްރީރުވަމުން ވެސް ވި ސްރީލަންާކގެ ޕްރަިއމް މިނިސްޓަރު ވާކަމުގައި  ބޭރުގެ އިްއޒަތެރި މެހުމާނެއް
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ޑިމޮކްރެސީ ަހރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ  ،މުގެ ަވސީލަތަކަށްސ ޝަލް މީޑިއާއިން ހެޮޔ ބަދަލުތަކެއް ައއު

ކުރެވޭ ވަސީލަތަކަށް ވެްސ ކުރުމަށް ބޭނުން ސުންނާފަތި ،ކޮށް ޑިމޮކްރަސީ ހަލާކު ،ވަސީލަތްތަކަށް ވާހިނދުގައި ވެސް

 އެއްޗެއް  ގަށް ފޮރޮޅިެގން ހިނގައިދާނެމަ ގެވެސް ހެާވއި ނުބައި ، ކޮންމެ އެއްަޗކީވެއޭ. އެހެްނވީމާބޭނުންކުރެ

-އެންޓި ،މިހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އުއްމީދުކުރަން. ނަމަ ވިސްނުންތެރިކަމާެއކީ ކަންކަްނ ނުކޮށްފި

ހެޔޮ ގޮތުަގއި  ،ނިޔަތުގައި ހުށަހެޅިގެން ޔޮކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ާގނޫނަށް މި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަކީ ހެ

ލިއްޔަތު ހެޮޔ އޫަފއިވާ ާގނޫނީ މަސްކުރެވިމަތި އެ މުައއްސަާސއާ ؛ނެވި ގޮތަށް ހަރުދަނާމި ދެން ،ތަންފީޒުކުރެިވގެން

ރާ ެއ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ އަދާކު ،ބުން އެއްކިާބވެ ތިބެޞަވަކި ފަާރތަކަށް ބުރަނުވެ ޒާތީ ތަޢައް ،ގޮތުަގއި އަދާކުރާ 

 ޤާބިލިއްޔަުތ ހުރި ތަނަކަށް ވާެނ ކަމަށް. ވާނެ ކަމަށް. ސިާޔސީ ޮއއިވަުރަގއި ނުޖެހި ކަްނކަން ކުރުމުގެ  ފަރާތަކަށް

ވެސް ކަންތައްތައް ކުރަްނވާނީ އަުޅގަނޑުމެން އުފައްާދ  ައޅުގަނޑުެމން .އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުންނަކީ ސިޔާސީ ބައެއް

ކަން މުައއްސަސާތަކަށް ބާުރވެރި ހެދިފައިވާ އި އަދި އެނޫންެވްސ ގޮތް ގޮތުން ނާަޛރީޢާއިންމުއައްސަސާަތއް ގާނޫނުގެ 

ނުޖެހޭ ކަންތައްތައް އަދި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި ކުރަން .ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ެއޅުންހަރުދަނާކުރުމަށް ،ދިނުމާއި

އަޅާ  ،ާއއިުތގައި ޖެިހގެން ދައްކާ ވާހަކަޒުބާއެ ޖަ ،ައޅުގަނޑުމެން ެވސް ސިޔާސީ ޝުޢޫރުަގއި ޖެހިގެން ،ފާހަގަކޮށް

ޒިންމާ އުފުލޭވަުރެގ  ފަިއވާމަތިކުރުވެ ންނާމީހު އެ ތިެބ މި ަކންކަމަކީ ވެެވސް ބަރީޢަ ގަނޑުފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމުން ައޅު

ތްތެރި މު ކަމެއް. އެ ޖާގަ މި އިއްޒަންހެދުމުގެ ޖާގަ އަުޅގަނޑުމެން ދިނުން. މިއީ ވަރަށް މުހި އިކަމުގަ އްތަނެ

ިއ އެދެވޭ ގޮތެްއގަ  ށް ނުދޭހާ ހިނދަކު،މި ތަންތަނަ ހިނދަކު   ތިބި ބަޔަކު ނުދޭހާ މަޖިލީހުގެ މެޖ ރިޓީގައި

ިލއްޔަާތއި ވާޖިބުަތެކއް އަަދއެއް ުނކުރެވޭނެ. ެދްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްޔާ އޫނުދާނެ. މި ތަންތަނުގެ މަސްހިނގަމުން

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިއް

ްސގެ ަވގުތު ހުގެަނއުުމގެ ބިލުގެ ބަކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު-ެއންޓި ، ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާޟާރި

 ގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް. ަގނޑު މިހާރު މި އަރުވަނީ މާމިގިލީ ދާއިރާ ކުރިއަށް މި ދަނީ. އާދެ! އަޅު 

 

 މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

-ޓިންއެ ،ބޭނުންވަނީ އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތ . މިހާރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން

މު ންމުހިަތްއ ގެެނވިގެންދާއިުރ ބަދަލުތައް، އިޞްލާޙުގާނޫނަށް ވެްސ އަދި އެހެން ގާނޫނުތަކަްށ ެވސް  ކޮރަޕްޝަންގެ

ހަމައަށް ވެްސ މަޖިލީހުެގ  ބަަލއިގަްނނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދާ ވެސް ފުރިހަމައަށް ކަންތައްތަްއ އަުޅގަނޑުމެން
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މަޖިލީހުގައި ކަންތަްއ މި ވެްސ  ޅުގަނޑުމެްނގެ މޭޒުމަތީގަިއ ނެތް. އެއީ ދުވަހަކުގަާވއިދުގެ ޕްރިންޓެޑް ކޮީޕއެްއ އަ

ކުިރމަތީގައި މިހިރަ ައއިޕެޑުން ފެންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެަފއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ދެން ނޫން.  ފައި އޮްތ ގޮެތއްކޮށް

ވެސް ދިމާވޭ. އަދި  ތްންނަ ގޮއިން ފެފަހަރަށް އެ ވޭ. ަބއެއް ވެސް ބަެއއް ފަހަރު އޭތި ސްޓަކު ،އޮންނައިރު

ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އެހެން  ؛އޮތް ެއްއޗެއް އިދާރީ ގޮތުންއޮތް ަގވާއިުދގައި ފުރުޞަތު އެބަ އެހެންނޫނަސް

ވެސް. ބަދަލުކޮށްލުމުގެ  ނޫން އެހެން ޮގތަކަށް ގޮއް ާފސްކުރި އިކޮށްލާފައެންޓަރ ،އިނޫން. ބަދަލުކޮށްލާފަކޭ ހައްދަވާނެއެ 

އް. އާދެ! މު ކަމެންއެއްގޮތަށް އޮތުމަކީ ވަަރށް މުހި ތާގޮ  ޕްރިންޓެޑު ކޮީޕއެއް އޮތުމަކީ ފާސްކުރި ،މާއެހެންވީ

 މަރުގެ މައްސަލަަތކުގެ ސްކުެރުވނުހުއިްއެޔ އަުޅގަނޑުމެން ބަ ،އެާއއެީކގަިއ ައޅުގަނުޑ ެއ ވާހަކަ މި ދެންނެވީ 

މަޢުލޫމާތުތައް އެ ވަނަ ާމއްދާއޭ. އަޅުގަނޑު  50ޓުގެ  ރިޕ ޚުލާޞާ  ،ރިޔާސަތުން ވިދާުޅވި ގެައޅުގަނޑުމެން އިވާހަކަިއގަ 

ލާނަން. އަުޅގަނޑު އިސްގައި ބަިއވެރިވުމަށް ަރއީސް ވިދާުޅވީމާ އަުޅގަނޑު  ދަންނަވަހުދަވަިއގެން ެއ ބަށް ހ އަދި އިތުރަ

ނުދޭ ކަމަށް ގޮތުން އިތުުރ މަޢުލޫމާތު ހ ދައިފިން. އެކަމަުކ، ފުލުހުން އެކަމަްށ އެއްބާރުލުން ބެހޭ އެއާ

. ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ހ އްަދވާފައި ހުރި ހެންދާުޅިވ އެްއޗެްއ ނޫންވިދާުޅވުމަކީ އަުޅގަނަޑށް ހީވަނީ ރަނގަޅަްށ ވިވިދާޅުވި 

ލި އިވަނީ. އާދެ! ެއކަމަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވަ މިހާރުވެސް އެ ރިޕ ޓުގައި ހިމެނިފައިހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް 

ގޮތެއްަގއި ފުލުހުންގެ  ލަޖުމުކުަރއްވާަފއި ނެތެކޭ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ން މަސައްކަތްޕުޅެއް ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅު

ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަމުެގ ޙަޤީޤަތް ފަރާތުން އެ ހުރިހާ ކ ޕަޭރޝަނެއް ދީގެން އެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުެރވިފައި 

ުގޅިގެން މިތާނަގއި ފުލުހުންގެ މުއަްއސަާސ   ވާހަަކއާލާ ގޮތަށް ބޭފުޅަކު އައިސް ެދްއކިއިމަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އޮުޅވަ 

 ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންނަަވއިގެން ވާހަކަުފޅުދެއްެކވޭނެ އުސޫލެއް ޮއެވެގންދިއުމަކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ބަދުނާވާ

ހުންނަވާ   ށްސްޓަރަކައޭރުގެ ހ މް މިނި ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،އެހެންމެހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އަދި ހަމަ

މިއަުދގެ ފުލުހުން  ،ރު ކޮންމެހެނެއް ކަންތައް ކޮށްފައި އޮްތކަމުަގިއ ވިޔަސްއޭ ،ބޭފުޅަކު ކޮންމެ އެއްެޗކޭ ވިާދޅުވިަޔސް

ހުރި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއްގަިއ  އިދެއްވައި އެކަމުގަ ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން އެކަމަށް ،މިހާރު އެ ތިއްބެވި ފުލުހުން

ކަހަލަ ވެސް ތ  ތަޙްީޤޤުކުރުމުގެ ެއއްވެސް އެނޭގ އެއްެޗއް. ކިހިނެއް ރިވެދެްއވިކަން އެއީ ަހމަ ކަށަވަރުންއެހީތެ

ހަމައަށް އައިއިރު  ކުރެއްވި މަސައްކަތް ެއގޮތަށް ކޮށްގެްނ މިއަދާ ފުލުހުންކެޕޭސިީޓއެއް ެނތް ބަޔަކު ، ޤާބިލުކަމެއް

މަސްދުވަސް ކުރިން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަތްުޕޅަށް ނުވަތަ  ދޮޅު ނުވަތަ ސްމަސްދުވަ އެވަުރގެ ރިޕ ޓެއް މީގެ އެއް

 ބޫލެއް ުނކުރަން.ގައަުޅގަނޑު  ެއއީ ކުެރވޭނެ ކަމެްއ ކަމަކަށްއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އަތްުޕޅަށް އަުރވާނީ. ރަ

ލޫމާތު. ފުލުހުން ދީފައި ފުލުހުން ހ ދާފައި ހުރި މަޢުމުިޅންވެސް ވަނީ އެހެންނަމަވެސް، މިދެންނެވި ރިޕ ޓުގައި ހިމެނިފައި 

ެއއީ  ކު ގ ްސކޮށް ހިނގާަފިއ ނެތް ވާހަަކއެްއ ައޅުގަނޑު ނުދަންނަވަން. އެކަމަ ރި އެްއޗެހި. ދެން އޭރުަގިއ ކަމެއްހު

ން. ލާށް ައޅުގަނޑު ނުދެޭކތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވަމިއަދުގެ ފުލުހުންގެ ބޮލުގައި އެކަން އަުޅވަންޖެހޭ މައްސަަލއެއް ކަމަ

އަދި ހަމަ މީރާގެ ގާނޫނަށް  ،ކަމަށް ވިޔަސް ކޮރަޕްޝަންގެ ގާނޫނަށް-، މި ގެނެވޭ އިްޞލާޙުތަކަށް އެންޓިހެންވީމާއެ
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ަވޒީފާ ގެއްިލގެންދާ ގޮތަށް ކަްނތައްތައް ކުރުުމގެ އުޫސުލ  ގެކަމަށް ވިޔަސް ގާނޫނު ބަދަލުކޮށްގެން މީހުން

އަްށ ސާސީ ވެސް ބަދަލުކޮްށގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާނުއަނޫޤާ މާދަމާ  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އޮްނނަ ކަމަށް ވަންޏާ

ތަން ތިން  ހަރަށް އޮތްވެސް ފަސް އަ ދައުރުމެންބަރުންގެ ދުއްވާލަންވީ އެހެންނޫންތ . މަޖިލީހުގެ  ވެސް ބޭފުޅަކުހުރި 

އުޅެނީ.  ލަން މިދަންނަވާނޫންތ . އެއީކީ އުސޫލެއް ނޫނޭ އަުޅގަނުޑ އެހެންވެސް ހަދާލަންވީ  އަހަރަށް އަހަރަށް، ދެ

 ައޅުގަނޑަށް އެނގޭ ރަީއސް އާދެ! އާދެ! ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 .....ޑްޕްރިންޓެ  ނަމަވެސް، މިތާނަގއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެކަންބޮޑުެވވަަޑިއގަންނަވާނެކަން. އެހެން

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 :  މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުންމައްޗަށްޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު

މިއަުދގެ މިހާރުެގ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ރައީސް، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ދެކެވޭ ވާހަކައާއި 

، އީ. އެހެންވީމާވަރަށް ތަފާތު ވާހަަކއެްއ ކަންނޭނގެ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އެ  ޢާ ޟޫއުމަ  އަންނަ ދެކެވެމުން

ށް ވާހަކަދެްއކެވުްނ، އަދި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަނިކުފާނު ތިތާ އިންނަަވއިގެްނ ޮއޅޭފަދަ ގޮތަކަ  ރައްޔިތުންނަށް

 ލަދެްއަވންޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ. އެ ބޭފުޅުންނަށް އަންގާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު ދީގެން އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް. އަޅުގަނޑު މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ިއއް

 . ދެން އަޅުގަނޑުއޮތް ކަންތަކާއެ ހުށަހެޅިފައި  ީލ މިހާރުއިނެސް ުގޅުވަ އިނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވާހަކަ ގެ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަިއަގއި ވިދާުޅވަން ބޭނުންފުޅުވި  އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިއްެޔގަ ވަގުުތކޮެޅއް ދީގެން އިނީ،

އަިދ އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނުޑ  މަ،ވިދާޅުވީ ކަމަށް  ލިބިވަޑައިުނގެންނެވީ ފުޅެއް ވިދާުޅވުމުގެ ފުރުޞަތުބަސް

ދެއްކެވުމުަގއި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަިއގައި ބޮޑަށް ވާހަަކ ފާހަގަކޮށްލަން އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު

ިއާވ ފަގޮތުން ކަނަޑއެޅި ގުޅޭ ކުރަމުންދާ ބިލާއާދެ، މިހާރު މި ބަހުސް ކަމަށް. ކަމެއް އެއީ މުހިންމު ގެންދިއުންކުރިއަށް 

 44އަދި  ޓުމިނެ 49ަގިޑއިރާއި  1ށް އައެމް.ޑީ.ޕީ. ލާނަންއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވަ  ތުގުތުަތކުގެ ތެެރއިން ބާކީ އޮްތ ވަގުވަ

އަްށ .އެން.ސީސިކުންތު. ޕީ 21 މިނެޓާއި 20ށް ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަ 21މިނެޓާއި  20ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް 

 ށްަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންނަ ސިކުންތު. 8މިނެާޓއި  14 އަށްއެމް.ޑީ.އޭ . ސިކުންތު 12މިނެާޓއި  16

ކަމަކަްށ  ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފައި އޮތްވަގުތު ޕ ޓަލު މި. އާދެ، ސިކުންތު 29މިނެޓާއި  24
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ަޒތްތެރި އެްއވެްސ މެންބަރަކު ، އަދި ައޅުގަނޑު ަބލާނަން ފުރުޞަތަކަށް ިއއްއެެހންވީމާ. ނުފެނޭ އަޅުގަނޑަކަށް

 .އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ދާއިާރގެ މާމިގިލީފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާތ . 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިގިލީ

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއްެގ ދަށުން އެއްެޗއް ދަންނަވަްނ ދެން ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑު . ުޝކުރިްއޔާބޮޑަށް  ވަރަށްއާދެ! 

މުޅިްނ  އެ ާދއިރާ ައޅުގަނޑު ؛ާދއިރާގެ ެދންމެއަކު، މާލެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އެހެންނަމަވެސް . ބޭނުންނުވާތީ

އަުޅގަނޑު ވެސް ހަަމ ތެރި ެމންބަރު އެ ވިާދޅުވި ެއއްޗަަކށް ޒަތްިއއް. ދެން، އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ނެތްހަދާނެއް

ވާްނވާނީކީ ކޮްނމެހެން އަޅުގަނޑު އެ ވާހަކަ  އެކަންކަމަށް. ެއކަމަކު  އެ ވިދާޅުވީ ަރނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް ،ގަބޫލުކުރަން

ޮދުގ  ،ކަމަށް ިވޔަސް ްނދެވިއިންަނވާ ބޭފުޅަކު އެ ވާހަކަ އެގޮތަށް ގެ އިމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގަ  .ެއއް ނޫންދެއްކީމަ

، ފުލުހުންގެ މުއަްއސަސާ ނުވަތަ ސިަފއިންގެ މުައއްސަސާ ުނވަތަ އެހެންވީމާ. ލޫމާތަކަށްޢުދޮގު މަ ލޫމާތެއް ވާނީޢުމަ

 ގޮތަށް އެްއވެސް ޭބފުޅަކު ހަމަ އެްއވެސް ވާހަަކެއއް ދެއްކުަމކީ ޭއގެ ޙަޤީޤަތާ އެފަދަ މުއައްަސސާތަުކގެ ައުގ ވެއްޓޭ 

ކޮމިޝަންގެ ޝަން ކޮރަޕް-ެއންޓި. އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ގެނައީ ކަމަށް ވާތީ  ވާނެ ކަމެއް ނޫންކޮށްގެންއެއީ  ،ޚިލާފަށް

ގޮަތށް  ވެސް އެ މައްަސލަ ހަމަ އެގޮތަށް ދާގެަނއުމުެގ ބިލުގަ ވާހަކަ ދެެކޭވއިުރ އަނެއްކާ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު

 އި ޓަ ނަގަހައް، އިތާއި އަމާންކަން ދަމަހައްޓަޙަލަޞްއުުމގަިއ މަޤަތ  އަޅުގަނޑުމެންގެ އްްއޔާ ކިހިނެދިމާވެއްޖެ

މެން ދައްކާލަން އެބަޖެހޭ. ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު އެ. އެީކގައި ކަންަތއް ގެންދާނީ އަޅުގަނޑުމެން އޮމާންކަމާ

 ...މާލޭގެ އެ ާދއިާރގެއަޅުގަނޑަށް 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: މައްޗަށްޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު މު

. ެއ ުއޅުްއވަނީއެ ގެ ނދާއިރާ ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ޮބޑަށް އޮިޅގެން ަކންނޭ ާމމިގިލީ، އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ދައްކަނީ އަބަދުވެސް ެއ  ބޭފުޅެއް. އަޅުގަނޑު މި  ހުރި ކަން ކުރަްއވާފައިހ މް މިނިސްޓަރުމަނިކުފާނު ވެސް 

އެ ބޭފުޅާ  އެ ވާހަަކ ދެއްކީމަ އެކަމާ އެކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ގ ސްކޮށް ހުރި ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެން އިާސގަމުއައްސަ

 ،ށްއެ ވާހަކަ ޮގާވކަ ނުޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަބއެްއގެ އިހުމާލުން ކަންކަން ވީމަށްކަކަންބޮޑުެވގެން އުުޅްއވާ

ަކ ކ ޓުތަކުގެ ވާހަ .ނުޖެހޭށް އެ ވާހަކަ ަދއްކާކަ ށްކުރާކަޢުޔަކު ދިފާދޭތެރެއިން އެ މަނިކުފާނު ބަދޭތެރެ އިމިތާނގަ

ރަނގަޅެއް ވެްސ  އޭތި މާ ގުޅުން އޮންނަ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަން ފެށީމަނާ އެތައި އެ މަނިކުފާނާ ދައްކާއިރަށް

  ..އަުޅގަނުޑ ނިޒާމާ ބެހޭ. ،އެހެންވީމާ. ނުވާނެ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަށް ަވގުތު މިކަހަލަ ބަހުސަ ގަނޑުމެން މި އަޅު  .ންއަރުވަިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަުޅގަނޑު ހަނދުމަފުޅުޮކށް! އާދެ

ކޮރަޕްޝަުނގެ -އޮތް އެންޓިއި ފައަުޅގަނުޑމެންނަށް މިހާރު ހުށަހެޅި ،ތީއޮ ފުރުޞަތު މިމި އޮތީ. ދިއުމަކަށް ނޫން 

މެންބަރު ޤާސިްމ ިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  މާިމގިލީއާދެ، . ދެްއކުމަށްވާހަކަ ގޮތުން ބެހޭ ކުރުމުގެ ބިލާ ގާނޫނު އިޞްލާޙު 

 .އިބްރާހީމް

 

 (ލަ)ނިޒާމީ މައްސަ

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިގިލީ

ިކކުރުމަީކ މަކުން މީހަކު ވަޤާގެނެސްގެން ެއއްވެްސ މަމި ދަންނަވަނީ ގާނޫނަކަށް އިޞްލާޙު އަޅުގަނޑު އާދެ، 

ކަމެއް ނޫނޭ. އެހެން މިދެންނެވީ ގާނޫނުަގއި ކަނަޑއެިޅގެން ނުވަަތ  ވެސް އަުޅގަނޑުެމން ރުހޭތަކަށް އެްއގޮ

ކަންތައްތައް ކުރަން ފެށީމާ އެ ްށގެން ކޮގޮތްތަެކއް ހުއްޓާ ގާނޫނު އިޞްލާޙު ނޫނުއަސާސީަގއި ކަނަޑއެިޅެގންވާ ވަކިޤާ

މް އެ އުފެދެނީ ސުޕްރީ. އޭއަުޅގަނޑުެމންނަށް ޚިލާފުތަކެއް އެބަ އުެފދެ ގޮތާ ކުރިދުވަހު އަުޅގަނޑުމެން ަކންތައް ށްއިހަ

ްށ ޭއގެ މައްޗަ ،ކުަރން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު ލައިވްކޮށް ހިންގި ތަޙުޤީޤެއް ހިންގައިކ ޓުގެ ފަނޑިޔާަރކު ވަކި 

 ިއ،ހަދާފަ ރިޕ ޓް ގޮސްސް ކޮމިޝަން ގެންރވިުޖޑީޝަްލ ސަ ،ބެއްލެވުމަށްފަހު ރިޕ ޓެއް ހައްދަވަިއގެން

އެ އުސޫުލ . ން މި މަޖިލީހަށް ގެނެސްގެން މި މަޖިލީހުން އެަކން ނިންމީގޮުތގެ މަތީ އަސާސީަގއިވާ ނޫނުޤާ

މީރާގެ އެންމެ އިސްކޮްށ ތިްއބެވި ދެ ބޭފުޅުން ވަިކކުރަން . ިއއްެޔ އިކަންތައްތަުކގަ  ދަމަހައްޓަންޖެހޭނޭއަޅުގަނޑުމެން 

ކަން ކޮށްލަން ނިންމީ. ެއހެންވީމާ، ެއއީ ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އެ ބޭފުޅުން ގ ހެްއ ގެްނ އެގެނެސްގާނޫނަށް އިޞްލާޙު 

އެކަމަުކ ސް ގެންދަންވީ. އަށް ެގނެކޮށްފައި އެކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެވަންޏާ އެކަން ތަޙުޤީޤު ކަމަށް ހަދާފަ އޮތް

 ށްކޮންމެ މީހަކު ވާހަކަ ެދއްކި ކަމަ ،ދެްއެކވިޔަސް ހަކަމަޖިލީހުގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަުކ ވާ އި އެކަން އޮޅޭ ގޮތަށް މިތާނގަ 

ވިދާޅުވަނީ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު  ށްވިޔަްސ ގ ްސވާނީ ގ ހަށް ެދއްތ . ެއ ރަނަގޅަކަށް ނެހެޭދނެ. ދެން އަުޅގަނޑަ

ެމްއ  ކަކުރި  އަޅުގަނޑު އޮތްގުޅުުމގެ ވާހަކަ. އެ ގުޅުުމގެ ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ެއއީ އާރުގެ ފަނޑިޔާ

އެ ވާަހކަ  ގެނުގަންނަަވިއގެން ކަންނޭނވަަޑއިއެކަންކަން ކުރި ީމހުންގެ ވާހަކަ އަމިއްލައަށް ަދއްަކވަން ކެރި . ނޫންހެން

 .އެ ދައްަކވަނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ނިޒާމީ މައްސަލައެއް  ތިއީ ނުކުެރވޭ  ގަބޫލެއްކަށް އަޅުގަނޑަ ން ދެންދަންނަވާލަ . އަޅުަގނޑުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ފުރުޞަތު ދީގެން ދެން އަޅުގަނޑު ގުިޅގެްނ ފުރުޞަތު ހ އްދެވީމަ  ކަމަކަށް. ދެން އެހެންނަމަވެްސ ނިޒާމީ މައްސަލައަކާ

 ؟އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިމުނީތ  އިނީ. މި

 

 ން:ވާހަކަދެއްެކވު  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިގިލީ

  ....އީސް އަުޅގަނޑު އިްއޒަތްތެރި ރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުިޅގެންތ  ފުރުޞަތަށް  ގުިޅގެން ވާހަކަ. މިހާރު މައްސަލައާ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ނިޒާމީ މައްސަލައާ

 ގެންދަވާ އިނގޭތ . ކުރިއަށް  !އާނ ؛ވިދާުޅވީ ؟ތީއެދިަވޑަިއގަ

 

 ކަދެއްެކުވން:ހަވާ އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލީ

އޮންނާނެ ރަނގަޅު ތާއި އަމާންކަން ދެމިޙަލަޞްއުމުގެ މަޤައާދެ، އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ވެސް ގެއްލުމާއި ހަލާުކގެ ތެރެއަށް އުމު އަނެްއކާޤައުސޫލުތަެކއްގެ މަްއޗަށޭ އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ 

. އެއީ މި ނުވާނޭއަުޅގަނޑުމެން ކަންތައްަތއް ކޮްށގެން ންތައް ފުއްދުމަށްަޓކައިުނންވާ ބޭނުވަކި ަބއެްއގެ ބޭގެން ވަދެ

ދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ. އުސޫާލއި ހަމަތަކުގެ މަީތގަޭއ ައޅުގަނޑުމެން ތިބެންޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑުމެން އަބަުދވެްސ 

މާދަމާ އަޅުގަނޑުމެން ދާން ތިބި  .ގޮތް ބި ތިއަޅުގަނޑުމެން ިއއްޔެ ައޅުގަނޑުމެން ،ދުވަހުހަނދާންކުރަންޖެހޭނީ އިހަށް

އޮންނާނެ ގޮތެއްގެ އުމުގެ މަޞްލަޙަތާއި އަމާްނކަން ދެމިޤަތަން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަްނޖެހޭނެ. އެއަށް ވިސްނަިއގެން 

ން ރާތުމައްޗަށް އަުޅގަނޑުމެން ކަންަތއްތައް ކުރަންޖެހޭނީ. އަުޅގަނޑު ހ މް މިނިސްޓަރުކަން ކުިރއިރު ައޅުގަނޑުެގ ފަ

އޭނަ  ކޮށްފިްއޔާ އަުޅގަނޑު މިީއ މީހަކު ގ ސްކަެމއް އްވެްސ ކަމެއް ނ ންާނނެ.އެ  ގ ސްއަޅުގަނޑު ކޮށްަފއި އޮްތ 

މީހަކަށް  މީހަކަށް ލިބެްނޖެހޭ އަދަބަކާއި އެ  ގާނޫނުެގ ތެރެއިން އެ ކުރަން ހިފާ މީހެއް ނޫނޭ އެްއގޮތަކަްށވެސް.ސަލާމަތް

 އެއާ  ،އެހެންނަމަވެސް ބޫލުކުރާ މީހެއް އަޅުަގނޑަކީ.ގަމީހަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް  އެލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމެއް 

ކޮށް ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ނުވަތަ ަވކި ލާފަށް ވަކި މީހަކު އަޅުގަނުޑގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑު ވަކި މީހަކު ބަދުނާމުޚި

އޭެގ   ޮކށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ.މުއައްސަާސއެއް ބަދުނާމުވާ ޮގތަށް ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ

ބޭނުންވާ ދަންނަވާލަން . އެއީ ވެސް ައޅުގަނޑުމެްނ ވިސްނާލަންޖެހޭނެ އިނގޭތ  ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމުގެ މައްޗަށް

  ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުސަތަށް. ވާހަކަ.
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 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ވަގުތު  ިއއްޒަތްތެރި އެެހން މެންބަރަކު މި !އާދެވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( )ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

ފަހުބަސް  ކުރަނީތުނެތިއްާޔ އަުޅގަނޑު ަގސްަދއްަކވަން. އެިދވަަޑއިގެންަފއިއެދިަވޑަިއގެންފައި ނެތް މިކަުމގަިއ ވާހަކަފުޅު

 ،ނަމަ ވަަޑިއގަންނަވާއިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަކު އެދި އެޅުްއވި ފަރާތަށް ދިނުމަށް.ލު ހުށަމި ބި ފުރުޞަތު އިްއވުމުގެ

އާދެ! މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވަގުތު އެދިަވޑަިއގަތުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. މި

 މުޙައްމަދު ފަލާޙް.

 

 ހަކަދެއްކެވުން:އްމަދު ފަލާޙް ވާގެ މެންބަރު މުޙަމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ

ށް ( އަގާނޫނުބެހޭ  ކޮމިޝަނާކޮރަޕްޝަން -އެންޓި) 2008/13ނަންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ޝުކުރިއްޔާ 

 ިއއްޔެ   ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބަލާއިރު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށްގޮތުން ބެހޭ ގެަނއުމުގެ ބިލާޙުލާޞްއި

ދިޔަ އެންމެ ޮބުޑ އިހުންނެވި ބޭފުޅަކު ާރއްޖޭަގއި ހިނގަކޮރަޕްޝަނުގެ ަރއީސަކަްށ -ދިޔަީއ އެންޓިގެންވެސް ފެނި 

ގޮތުން އޭރުަގއި ރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ުހންނެވި ބޭފުޅަކު ބައިވެިރވާީތ  ބެހޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަަލއާ

ށް ދެންނެވީާމ، ބަސް ދިނުމަށް ވަަޑއިގަތުމަގޮތުން ހެކި ބެހޭ  މައްސަަލއަކާ ށްވާކޮޢުަދއުލަތުން ދަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އަދި ދައުލަތުން މަސައްކަތްކުރެްއވި  ހުންނެވީ މިހާރު މެލޭޝިއާގައި. ފިއްލަަވިއގެން ،ވިދާުޅވެވަަޑއިނުގަެނވޭނެ ވާހަކަ 

ކޮރަޕްޝަުނގަިއ -އެންޓި އެހެންީވމާ، ތ .ގޮތެއް ވޭ ބަްސ ނެގޭގޮތުން ެހކި ބެހޭ ބަސީއަށް ހާޒިުރކޮށްގެން އެކަމާމްއެ

ގޮތުްނ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުފެދިފައިާވ  ބެހޭ ކުރާނެ ގޮތަކާކަންަތއްތައް ގޮތުން  ބެހޭ ތްެތރިކަމާގެ ނަޒާހާތިއްބެވި ބޭފުޅުން 

 .ނީއުޅެ މި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްަވއިގެން ބިލު ަނުއމުގެގެޙުލާޞްއި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނގެ ގާނޫނަށް-އެންޓި

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -ބިލުގައި ކަނަޑއެޅިގެްނ ބަާޔންކުރެވިފައި އެބަހުރި އެންޓި  މި .ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި

ކޮރަޕްޝަން -ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ އެންޓި ކުރީގައި އޮތް .މެންބަރުންނަށް މިހާރު ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ނުކުރެވޭނެ ަކންކަމާ

ހި އި އެއްޗެމާލީ ބަޔާނާ ބޭފުޅުންގެ އެ ަގއި ބައިވެިރެވވޭނެ.މު ރިކުރުމުގެ ކަންކަަނށް ވިޔަފާކޮމިޝަނުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން

-ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭަގއި އެންޓި ފަހަރު މި މި ،ނަމަވެސް އެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަކަށް ނޫން އޮންނަނީކީ.

އި ިތއްބަވާ ބޭފުޅުްނ، ންބަރުންގެ ގޮތުގަ އެ ކޮމިޝަުނގެ މެ ،ކުަރްއވާ ބޭބޭފުޅުންަމސައްކަތް އިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގަ 

ށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަ ހުރިހާ އެްއޗެއް މި  ،ބޭފުޅުންގެ އަނބިދަރިންގެ މާލީ ބަޔާނާ ބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާނާއި އަދި އެ އެ

 ބޭފުޅުން ވިޔަފާރީަގއި ަބއިވެިރވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ އިތުރުން އެ. އަދި އޭގެއޮންނަނީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް މި 

މި ހުރިހާ  ،ވިޔަފާީރގައި ަބިއވެރިނުެވވޭެނ މެންބަރުންނާ ،ވިޔަފާިރއެއް ކަމާއި ެއއީ ކޮން  ؛ވެރިވަނީއި ވިޔަފާީރގައި ބަ 

ދިޔަ އިއަިއސް ރާއްޖޭަގއި ހިނގަ ފަހަކަށް ދާންޖެހުނީ މިމިކަން މިގޮތަްށ  ވަނީ.ގޮސްފައި މަޢުލޫމާތެއް މީގައި ހިމެނިގެން 

 ޅުން ކަންކަން ކޮށްަފއިވާ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ފުބޭ ގެކޮރަޕްޝަނު -އެންޓި އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަުނގައި
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އެްއ  ރިޕ ޓް ނުކުމެފަޤީޤުޙުެވސް ތަ ދިަޔއިރުއެތައް ޒަމާނެއް ވެގެން ުކރަން ދިން ރިޕ ޓްޤީޤުޙުވެސް އެބަ އިނގޭ. ތަ

 އް ވެސް މަސަްއކަތެ ދިޔައިާމ ކޮންމެބޭފުޅުން އަމިއްަލައށް ވަިކވާ ހިސާބަށް ސަރުކާރު ބަދަލުވެގެްނގޮސް އެ ނެތް.

އެހެންވީމާ، މި ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ މިބޭފުޅުްނ  .ެގންދިޔަކޮށްގެން ފާެޑއްެގ ރިޕ ޓެއް ނެރެގެން މަސައްކަްތކުރަމުން

 ބޭފުޅުން އަދާކުރަންޖެހޭ. ބޭފުޅުްނގެ ޒިންމާ އެ ވެސް އެ ދަލުގެނެސްގެން މިކަަހލަ ގާނޫނަށް ބަ ރަނގަޅަށް އަދާނުކުރީމަ

ޔާނާތްތެރިވަމުންދާތީ ނޫނީ ރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ޮބޑެތި ޚިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ފައިާސައށް  ،އިސާ ދައުލަތުގަިއ ފަ މި

ދުވަހުެގ އަހަރުފަސް އީ ޭވތުވެދިޔަ އަުޅގަނޑުމެން މި ގޮތުން ެއަކންކަން ބަލަން ތިއްބެވި ބޭބޭުފޅުން. ބެހޭ ކޮރަޕްޝަނާ

މައްސަަލއެއް  އެްއވެސްކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މިަކހަލަ -އެންޓިޔައީ ާރއްޖޭަގއި ދިދުވަހު ފެިނގެންއަހަރު 5 ،ތެރޭގައި 

 ދިޔައީ އެައޅުގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެން ުނވާކަން.ގޮސްފައިއެިޅގެން  ، އެއަށް ފިަޔވަޅުއިކީ ބަލައެ  ކަމާސީރިއަސް

ގާނޫނަށް  ންވީމާ، މިހެއެ ަތން. ދިޔަ ގެންކޮރަޕްޝަނުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ޮއވެހިނގައިދިޔަ ގެ އިހުމާލު ާރއްޖޭގަިއ ބޭފުޅުން

  ތަށް ޝުކުރިއްޔާ.ޞަ ދެއްވި ފުރު ،ބަދަލަށް އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުންގެނެވޭ  މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދައްަކވަން ފުޅުންބަރަކު ވާހަކައާދެ! އިތުރު އިއްޒަތްތެރި މެވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( )ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ 

މި ބިލު ހުށައެޅުއްވި ފަރާތަށް އަރުވަނީ  މި ފުރުޞަތުމިހާރު އަުޅގަނޑު  ،އެެހންކަމުން އެދިަވޑަިއގެންފައި ނެތް.

  ރިޟާއަށް ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ

މަލުކުރެްއވި ޢަދުވަހު ވެރިކަުމގައި ިތއްެބވި ބޭފުޅުން ައހަރު 7އާދެ! ނިމިދިޔަ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ުމ އްބައެއް ހާލަތްތަކުަގއި އާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ބައެއް ފަހަރަށް އަދި ދެއްެކވި ވާހަަކފުޅުތަކުން ،ގޮތުން

ފަސާދަ ނުވަތަ އޮފީހެއް  ،ވަްއކަމާއި  ،ޝަާނއިރަޕްކޮ ؛ސާބަށް ދިޔަ ކަންަތއްރެވޭ ހިޫބލުކުގަވެސް  ށްރައްޔިތުން މީހާއަ

ނުވަަތ  ،ކަމެއް ަކމަށް ދޭހަވާ ވަރަށް  ވެްސ ފައިސާ ހ ުދމަކީ ެއއީ ސުމާޓު ާވލައިގެންނުވަތަ މުައއްސަާސއެްއ ލޫޓް

ފަސާދައިެގ  ،ރަޕްޝަނާއިކޮ ،ްއކަމާއިހުގެ ތެރޭަގއި ވަދުވައަހަރު 5ބޫލުކުެރވޭ މިންވަރަށް ފާއިތުވެދިޔަ ގަ އެކަން

ން ، ކުރަަގއިއެކީ ކުރާ ކަމަކީ މިނިވަންކަމާ . މިއަދު މި ސަރުކާރުން، މިހާރުގެ ސަރުކާރުންތައް އޮތީ އަށަގެންފަކަން

 ން ސަސާަތކުމަތިކޮށްފައި އޮްތ ޒިންމާ މުއައް ،އަސާީސއިން ުއފައްދާފައިެއކީަގއި ޤާނޫނު އުޅޭ ކަމަީކ މިނިވަންކަމާ

އެ ކޮމިޝަންތަުކެގ ، އެީކގައި އެތާ ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން ން މިނިވަްނކަމާމުައއްސަސާތަކު މުސްތަޤިއްލުވަން މިނި

ެއކީަގިއ  ޙާލާޞްއާދެ! މިއަދު މި ހުށަހެޅިެގންދިޔަ އި އުސޫެލއް ހ ދައިދިނުން. މެންބަރުންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ

 މާއްދާ  6މައިގަނޑު  ގެ ގާނޫނަށ2008/13ް، ށްމިޝަނުގެ ގާނޫނަރަްޕޝަން ކޮކޮ-ގާތްގަނޑަކަށް އެންޓި
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ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ެއންޓި .ޮއތީ ގެެނވިފައި މިޙުލާޞްއި އޮީތ. ކުެރވިފައި މިޙުލާޞްއި

ލާަގއި ޙަމަރުއެހެންވީމާ، މިކަމަްށޓަކައި ކޮމިޓީ  ގައި ަބޔާންކޮށްފައި ެއބައޮތް.ޙުލާޞްއި  6މި  ންޖެހޭ ގޮތްއޮންނަ

އެީކގަިއ  ވަަޑއިގެން މި މުއަްއސަާސތަކަށް މިނިވަންކަމާީވހާ ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ވިްސނާ ، ބޮޑަކަށްބަރުން ވީހާމެން

 ެވސް އަދި އެތާ ތިއްބަވާ މެންބަރުންނަކީ ން އޮންނަ މުއައްސަާސއަކީަރޕްޝަން ނައްތާލަކޮ ،ބުން އެއްކިާބވެޞަތަޢައް

ބިލަށް  އެ މަަސއްަކތް ކުރެވޭނޭ އިންިތޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާނޭ ގޮތަށް މި ،ން ދުރުވެ ތިބެރަޕްޝަުނގެ ފަސާދައި ވެސް ކޮ

ޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މު ކަމެއް ަކމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެނީ. މި ރައްންތައް ގެނެސްދިނުމަީކ ވަރަށް މުހިޙުލާޞްއި

ވަގުަތކު ފާސްކުރަންޖެޭހ  އެ ،ސް ބަދަލުތައް ގެނެގެންނަންޖެހޭ ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ަވގުތަކު އެ ،ޒިންމާއެްއ ެއއީ

 އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތަޖުރިބާއެއް ނުލިބޭނެ ؛ތަޖުރިބާައށް ބަލާފައި ތަނުގެ ފާސްކޮށް، މާޒީވެދިޔަފާސްކުރުންތައް 

ހުރި ފިަޔވަޅުަތއް  ގޮތް ބަލާފަިއ އެކަންކަން ުހއްޓުވުމަށްަޓކަިއ އެޅެން ެޔގަިއ ަކންކަން ވީ. ިއއްންއަކުމާދަމާ

ލާގައި މި ޙައެހެންީވމާ، ކޮމިޓީ މަރު ތައް ގެނައުމަކީ މި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެއް.ޙުލާޞްހޭ އިގެންނަންޖެ ނޫނުތަކަށްގާ

މިފަދަ  ،މަލުތަކުންޢަ މިފަދަ ހުތުރު  ވެސް ރަނަގޅަކަށްދާއިރާއެްއަގއި ވީހާ ތަކަށް ވީހާވެސް ފުޅާޙުލާޞްއި ހުށަހެޅުނު

މަށްވާ ކަރަޕްޝަނާއި ފަސާދަިއގެ ތެރެއިން ވީހާ ބޮޑަކަްށ ައސްލު ކަދިއުމުގެ ފަސާދަވެނުބައި އަމަލުތަކުން ޤައުމެއް 

އެންމެހައި މުއައްސަސާތަްއ އަދި ދައުލަތުެގ  ،މުއައްސަސާަތއް އެްއކިބާކޮްށ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުއައްސަސާަތއް ސާފުކޮށް

ކަށް ވުޖޫދަށް ައވަހަ ހާވެސްވީ ދުރުހެލިވެ ތިެބވޭެނ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްަސއިދިނުމަށް މި ގާނޫނު ،ސާފުވެ

ުޝކުރިްއާޔ  ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މު ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީ އެންގޮުތގަިއ ވަރަްށ މުހިގެނެސްދިނުމަކީ ައޅުގަނޑު ެދކޭ

  ސް.އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބިލަށް ވ ޓަށް އަހާ ވަގުުތަގއި މި  މިއަދުހޭ ގޮތުންބެ އާދެ! މި ބިލު ބަލައިަގތުމާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

  ވެސް ވ ޓަށް އެހިގެންދާނެ.

 މައްޗަންޮގޅީ ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ،. އެއީ 6.3ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  އާދެ! މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން މި -{6.3}

ިރޔާީސ ) 2008/12ރު ނަންބަގާނޫނު  ،އިތަމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާޚަދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު 

އ ގަސްުޓ  19ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވާަފއިވަނީ  . މި ގެަނއުމުގެ ބިލުޙުލާޞްށް އި( އަބުގެ ގާނޫނުޚާއިންތި

. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ވަނަ ޖަލްސާގައި 35ންގެ މަޖިލީހުގެ ވަނަ ރައްޔިތު 19 ،ަގއި ބޭްއވުނ2019ު

  އަޙްމަދު ޚައިތަމް.   ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙައިތަމް.ނު ދާއިާރގެކުދެ މައްޗަްނގޮޅީ އިެދްއވާނީއްވަހުށަހަޅު

 

 އިތަމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޚަދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  މައްޗަންޮގޅީ
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 2008/8ގާނޫނު ނަންބަރު  ،. އާދެ! ައޅުގަނޑު މިއަދު މި ހުށަހަޅާލަނީތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 2008/12ގާނޫނު ނަންބަރު  .މާފުކުރަްއވާ އިނގޭތ  ؛ގެަނުއމުގެޙުލާޞްއި ( އަށް ގާނޫނުޝަނުގެންސް ކޮމިއިލެކްޝަ)

ދަންނަވަން.  އަޅުގަނޑަށް ދެްއވީތީވެ ޝުކުރު ފުރުޞަތުމި  ގެަނއުމަށް.ޙުލާޞްއި (އަށްގާނޫނު ގެބުޚާރިޔާސީ އިންތި)

ތަ މާފެއް ހ ދައިދިނުމަށް ބަދަލުކޮށް ށް ނުވަށް ެގއްލުމެއް ދިނުމަނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަ ވަކި މީހަކަށް ؛ބިލު ހުށަހަޅާ ސަބަބު

 އް ތަޙުލާޞް އިބެހޭ ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ނުވަތަ ފާސްކޮށްފަިއވާ ގާނޫުނތަކާއި ަގވާއިދުަތއް މުރާޖަޢާކޮށް، ކަމާ

 ގެބު ޚާިރޔާސީ އިންތި) 2008/12ގާނޫނު ނަންބަރު  ވެަފއިވާ ވަޢުދެއް ކަުމގައި ވެފަިއާވތީވެ،ން ގެނައުމަކީ މި ސަރުކާރު

 ޙުލާޞްއެ ގާނޫނަށް ފުރަތަމަ އި .މެވެބިލު ހުށަހަޅަ ޓަކައި ސަުރކާރުގެ ފަރާތުްނ މިގެަނއުމަށްޙުލާޞްއި  (އަށްގާނޫނު

ކުރެވޭ މީހެއްެގ ބުޚާވަނަ މާއްާދގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމަށް އިންތި 109 އަާސސީގެޤާނޫނު ،ގެނެވިަފއިވަނީ

 ށްތަކަޝަރުތު ކައިިރެވފައިވަނިކޮްށ، ބު ބާއްވަން ތާރީޚުޚާ ކޮށް. އިންތިފަިއވަނިހޭ ޝަރުތުތައް ބަޔާންކޮށްހުންނަންޖެ

އް ކަމަށް ބެލެވޭތީެވ، ޙެލާޞްން ގެނެވުނު އި ކޮްށގެވާތީ. ވީމާ، މިއީ ަވކި ފަރާތަކަށް ޓާގެޓު ބަދަލުގެނައުމަށް ކަމަށް

އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ  .ތެރި ރަީއސްއިްއޒަތް އް.ޙެލާޞް ގެންނަންޖެހޭ އިއެބައި އުނިކުރުމަށްޓަަކއި ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނަށް

ހުށަހެޅޭ   މިބުެގ ގާނޫނަށް މިއަދުޚާޔާސީ އިންތިކުރަމުންދާ ަދތުރުގަިއ ރި ޑިމޮކްަރސީއަށް ިދެވހިރާއްޖެއިން މި ،ފަދައިން

ނަ އެންމެންގެ ބައިވެިރވުމާެއކު ގި ތާއަކީމު ނުކުން ޑިމޮކްަރސީގެ ެއންމެ މުހި އް.ޙެލާޞްމު އިންކީ ވަރަށް މުހިޙަލާޞްއި

ބުެގ ޚާރިޔާސީ އިންތި ،ވިޔަސް ކަމަށް  ކޮންމެ ފަދަ ނިޔަތެއްަގއި ކުރި ދިއުން.ބަޔަކު އެދޭ ގޮތަށް ކަންކަން ހަމަޖެހިގެން

ކީ ޙަލާޞްމިއަދު ައޅުގަނޑު މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ އި ؛ވެސް ވަނީ ގާނޫނަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފަިއ މި

 ސަބަބުން ޑިޮމކްރަީސެގ ގެޙުލާޞްއި  ގޮުތަގއި މިއަުޅަގނޑު ދެކޭ އް.ޙެލާޞްޅާ އިވަރަށް މާތް ނިޔަެތއްަގއި ހަމަ ހުށަހަ

ވަނަ  7ބުގެ ގާނޫުނގެ ޚާިރޔާސީ ިއންތި ގެނެވޭނެ.ގޮުތން ބަދަލު ގުޅޭ މީދުތަކާއްަރއްިޔތުންގެ އު  ؛މު ބައެއް ންވަރަށް މުހި

 ން ކަށަވަރުކޮށްދީފަިއވާ ވަރަށް އަސާސީޤާނޫނު މަށްބުތަކަށް ކުރިމަތިލުޚާއިންތި ންރުމުނިކުއު ންއެ ގާނޫނު )ނ( މާއްދާގެ

ިމ  ؛ކީޙަލާޞްއި ަރއްޔިތުންނަށް ކަށަވަުރކޮށްދޭނެ. މި މު ޙައްޤެއް އަނެއްާކެވސް އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތުގައިންމުހި

ޝަރުތުތަކުގެ ށް ކުރިލާ މީހެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ބަޚާރިޔާސީ ިއންތި  އަުޅގަނޑު ކިޔާލަދޭނަން.ޙުލާޞްއުނިކުރެވޭ އި

މީހަކީ ދިވެހި މަންމައަކާިއ ދިވެހި ބައްޕައަކަށް އުފަން  އެ ،ދާގެ )ހ( ަގއިވަނަ މާއް 109އަސާީސގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު

ޔިތެްއ ކަމުަގިއ އަދި ބޭރު ަޤއުމުގެ ަރއްޔިެތއް ކަުމގައި ުނވުން. ބޭރު ަޤއުމެްއގެ ރައް  ރައްޔިެތއް ކަމުަގއިވުން. ދިވެހި

ލާ މީހަކު އެއްވެްސ އިރެއްަގއި ބޭރު ޤައުމެްއެގ ިރޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތި ،ައޅާފަިއވާ ކަމަށްޓަކައިކަނޑަ ނުވުން

އެފަދަ  ،ނަމަ ަރއްކާތެިރކަން ހ ދާފައިވާ، ހިމާޔަތްނުވަތަ ބޭރު ޤައުެމއްެގ ނުވަތަ  ،ނަމަ ރައްޔިތެްއ ކަމުަގއި ވެފަިއވާ

ނުވަަތ  ކު ބޭރު ރައްޔިތެްއ ނުވަތަ ބޭުރ ޤައުމެްއގެ ހިމާޔަތްމީހަ ބަްށ ކުރިމަތިލެވޭނީ އެޚާ އިންތިމީހަކަށް ރިޔާސީ

އާދެ! ބޭުރ ޤައުމެްއެގ  އަހަރު ފަހުންނޭ. މިއީ މި އުިނކުރާ މާއްދާައކީ. 10ރައްކާތެރިކަން ޫދކޮށްލިތާ މަދުވެގެން 

އީ އުފާކުރުވަިނވި މިކަށް އުފަން ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް ދިވެހި މަންމައަކާއި ދިވެހި ބައްަޕއަ  ،ރައްޔިތަކަށް ުނވާ
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 އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި  އަޅުގަނޑު މިއަދު މި ،އް. އެހެްނކަމުންޙެލާޞްމީދީ އިއްއު. އް ޙެލާޞްއް. ހެޔޮ އިޙެލާޞްއި

އިްއޒަތްތެިރ  ޔަ ތި ޙުލާޞްއި ެއކީަގއި. މި  ކާދަޞަ. ވަރަްށ މާތް މަޤްއެކު ގެންނަނީ ވަރަށް ހެޔޮ ނިޔަތަކާ ޙުލާޞްއި

ފަހަރު އަުޅގަނޑަށް މި  ންކަން އަޅުގަނުޑގެ އެބައޮތް. އަދިވެސް އެއްޤީަކމުގެ ފުރިހަމަ ޔަފާސްކޮށްދެއްވާނެ މެންބަރުން

  ތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ޞަދެްއވި ފުރު އަދާކުރަން. ދެއްވީތީވެ ުޝކުރު ފުރުޞަތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަވގުތު ބެހިގެން  ގަިޑއިރު. 4 ބަހުްސކުރުމަށް ކަނަޑއެޅިފަިއވަނީބިލަށް  އާދެ! މި ންބަރު.ްއޒަތްތެރި މެޝުކުރިއްާޔ އި 

ސިކުންތު.  21މިނެޓާއި  20ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  ސިކުންތު. 29މިނެޓާިއ  24ގަިޑއިރާިއ  2 ގޮސްފަިއވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

 8މިނެޓާއި  14. ެއމް.ޑީ.އޭއަށް ސިކުންތު 12އި މިނެޓާ 16ށް . ޕީ.އެން.ސީއަސިކުންތު 21މިނެޓާއި  20ށް ޕީ.ޕީ.އެމަ

ވަގުތު  އާދެ! މި. ސިކުންތު 30މިނެޓާއި  3ސިކުންތު. ވަކިޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

އެިދ ގެންެނވުމަށް މެންބަރުން އެދިވަަޑއި .ވިފައިލެ އޮީތ ހުޅުވަ ގޮތުން ބަހުސްކުރުމަށް ވަގުތު މި ގުޅޭ މި ބިލާ

އަުރވަނީ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  އާދެ! މިހާރު ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި ދަންނަވަން.

 ށް.ޢާމިރަ

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ކުޑަހުވަދޫ 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މި ނޫނަށްގާބެހޭ  ބާޚާއިންތި، ރިޔާސީ ނަށްނޫގާބެހޭ  ބުތަކާޚާއިންތި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ސް ދެކެން. ބިލު ވެ  އްގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑުޙެލާޞްވާންޖެހޭ އިޙު ލާޞްބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި އިގަކީ އަުޅގަނޑު ޙަލާޞްއި

 ވަކި  ،ަވކި މީހަކަށް ،ވަނީ ހުށަހަޅަމުން ބިލު ހުށަހެޅި ސަބަބެއްގެ ގޮުތގައި މަިއގަނޑު ގޮތެްއގައި ބަޔާންކޮށްަފއި މި

ވަރަށް ޮބޑަށް އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުާރ  .ޓަކައި ކުެރވޭ މަސަްއކަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފަރާތަކަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް

 ލަފްޒުކޮޅެްއ. ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް އަުޅގަނޑުމެން މި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ހެދޭ ގާޫނނުތައް ވާންޖެހޭނީ ވަކި މީހަކާ 

ދެކެން.  ގޮތަށް ހެދޭ ގާނޫނުތަކަކަށް ނޫން ކަމަްށ އަުޅގަނޑު ވެސް މީހަކަށް ނިކަމެތިކަން ލިބޭ ނީމާ އެދޭތެރޭ ނުރުހު

ލިއިުރަގއި އިޤާނޫނުއަސާސީ ެއކުލަވަ  ދާ އާދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުން ،އެހެން މިދެންނެވި ކަމަކީ

ރާތްތަުކަގއި ހުްނނަންޖެހޭނެ ޝަރުތުތަކެއް އް ފަބައެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކޮންމެހެން

 މުތަކެއްގެ ޝަރުެތއް މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ނުާވކަން ޤާބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. ެއކަމަކު ދިެވހި ދައުލަތުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މަ

ންތ ؟ ނޫއްމެނޫންތ ؟ އެކަމަކު ނުލަވެސް ލާންވީ ވެސް ފާހަގަކުރަން. ެއއީ ީކއްެވގެންތ ؟ ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން

 މީހާގެ ޝަރުތުތަކެްއ ަވކި އެ  .މުގައި ހުންނަވާ ބޭފުަޅކީޤާކަުމގެ މަޚާއްޞަކޮށް ިދވެހިރާއްޖޭެގ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ބޭފުޅެއް ކަމަށް ހަމަ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުން ވެސް ގަބޫލުކުރާނެ. އަދި  ގޮތަކަށް ހުންނަންޖެހޭނެ
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 އި މުތަކުގަޤާޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން މިފަދަ މަ  ،ންކުރެވިފައި އޮްތއިރުަގއިއްޓަާސސީ ބައެއާެއއްކޮށް ޤާނޫނުއަހަމަ

ނުލަިއ  ހިމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިަކން ވެސް މި ޤާނޫނުއަސާސީން އިތުރު ގާނޫނަކާ ،ނާަޔތާއިއިތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް 

، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ިމ ންވީމާއެހެޓަކަިއ. ކަށަވަރުކޮށްދީފައި އެވަނީ ެވސް ހަމަ ވަކި ސަބަބަކަށް ށްލަޤަޠުމު

ގޮުތގަިއ  ގެއައިސް އަުޅގަނޑަްށ ފެނުނު އެންމެ ރީތި ފަށުވި އެއް އިބާރާތު ށްފަހަކަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި

ން. މިކަން ދުނިޔަުތގައި ގާނޫނު ހެދިނުމުގެ އަޅުގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރަން ވަކި މީހަކަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ގެއްލުން

ގޮތަށް  ގައިމުެވސް ކުްށކުރާ ީމހުންނަށް އަދަބު ލިބޭހަމަ .މާދަމާ މާނަކުރެވޭ ތަނަކުން މާނަކޮށްފާނެމެން އަޅުގަނޑު

ޮގތަށް ކުރެވޭ މާނަެއއް ކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާނޫނުތަްއ އެބަ ބައްޓަންކުެރވޭ. އެއީ ަވކި މީހަކަށް ގެއްލުން ލިބޭ

ގައިުމވެސް ްއެވސް ގާނޫނެއް ހަދާކަށް. އެަކމަކު އެގޮތަށް ހަމަ އެ  ނޫން ލާހިކު ކުޅަދާނަެއއް ށްމަޖިލީހަކަމި  ،ވާނަމަ

ޙަޤީޤަތުަގއި  ،ވަނީމާނަކޮށްފައިއެގޮަތކަށް ކަމަކަށް. މީގައި  ވަނީމާނަކޮށްފައިނުކުަރން މީގައި  އަޅުގަނޑެއް ގަބޫލެއް

ާބވާ ގޮތަށް ގާނޫނުތަްއ އްކި އެ މީހަކަްށ ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކުން ދޭތެރޭަގއި ނުރުހުނީމާ އެ ވެސް ވަކި މީހަކާ 

ވަނަ މަޖިލީހުން ފެށިގެން ވަކާލާުތކުރަމުން އަންނަ  17 އީތަން. ައޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް މި ބައްޓަންކުރެިވގެންދާ

 ،ނާޔަތާއިއިމު އަދާކޮށްފައިވާ ބޭފުޅަކަށް ދޭންޖެހޭ ޤާކަމުގެ މަޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ނުކުތާއެއް 

ކަން ކޮށްފައިާވ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާްނކުރަނީ 128ރައްކާތެރިކަން ޤާޫނނުއަސާސީގެ އި ތާހިމާޔަ

ނަމަ ެއއީ ދައުަލތުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިަޔކަށް  މުްނ ވަިކެވއްޖެޤާގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން އެ މަ ނުވެބޭފުޅަކު ކުްށވެރި

ިހމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ެއއީ  ،ނާޔަާތއިއިބޭފުަޅކަށް ބޭނުންވާ  . އަދި އެމަށްދޭންޖެހޭ ލަޤަބު ލިބިގެންވާ ބޭފުޅެއް ކަ

ޙައްޤެއް ކަމަށް. އެގޮތުން ދެޭވ ޙައްޤު ގާނޫނުަގއި ކަނަޑއެެޅންޖެހޭނެ ކަމަށް. މިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންަނއިރުަގިއ 

ޙައްޤު  އެ އޭނަގެ ،އްޖެ ކަމަށް ވާނަމަކިވެ ވަމުން މީހަކު ޤާއެ މަ ނުވެކުށްވެރި ،އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންެޖހޭ

ުނވާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާނީ ކުރިން މި ޤާނޫނުއަާސސީ ހެދިއިރުަގއި ެއގޮތަށް ގޮތެއް އޮެވގެން ގެއްލޭނެ

އަސާސީ މި ޤާނޫނު އީތި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ؛)ށ( އަށްިއސްތިސްނާ ހާލަތެއް  ،ހ( ގައި ވިދާުޅވެފައި 

 ،ނަމަގައިމުވެސް އެ ޖާގަލީ ޖާގަ ނުލީ؟ ހަމަ ރުަގއި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. ކީްއެވގެންތ ޭއ އެުނއިވުވުޖޫދުކުރެ

ވަނަ  128. އެހެންނަމަވެސް، ނެއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެްއކަލަ ާގނޫނުގެ ތެރޭަގއި ގެންނަންވާެނ ހަމަތަކެއް ބަޔާންކުެރވޭ

ނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަސާސްކޮށްދީފައެއް. އެހެންވީމާ، ހުން މިވެނި ކަންތައްތަެކއްމާއްދާގައި ނެތް ގާނޫުނގައި މިވެނި

ކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ދިމާވާ މައްސަލަ ޙަޤީޤަތުގައި. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ގަބޫލުކުރެވެނީ 

 ގެއަޅުގަނޑުމެންއް. ތަކެދޭނެ ގޮތްތަކާއި ނުދޭނެ ގޮތް ކޮށްފައިވާ ބޭފުޅަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަހުރިކަން

ގައިމުވެސް ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް އެބަ ހާމަކޮށްދެމުންދޭ. އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ ެއކި ބޭބޭފުޅުން ހަމަ

އަނެއްަބއި ވާަހކަތަްއ  ،ާވފައިޤާނޫނުއަސާސީ ބައްޓަްނކުރެިވެގން އަިއއިރުަގއި ަބއެްއ ބާބުތަްއ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮްށ ލިޔުއް 

ވާކަން އަުޅގަނޑު ހަަމ ފާހަގަކޮށްލަން. ޙަޤީޤަތުަގއި  ދާުޅވެަފއި ޮއތީމާ ދިމާވާ މައްސަލަތަެކއް ވެސްށް ވިގޮަތކަ ކުރު
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 ޓަކައި ގާނޫނު ހެދިގެެނއް ވެސް ހަމަ އެްއގޮތަކަްށވެސް މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ވަކި މީހަކަްށ ެގއްލުން ދިނުމަށް

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަތްމަތީގައި އޮތް ،މަޖިލީހަށް ލިބޭ ބާރުތައްންގެ މުން ވަކިކުރުމުގެ ބާރަކީ ރައްޔިތުޤާނެ. މަނުވާ

އަދި  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ލިބޭ ބާރުތައް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިޚްިތޔާުރގައި އޮތް ކަމެއް .ކަމެއް

މެއް. އެހެންވީމާ، މިހާ ކަ ތްންތައްަތއް އިސްވެރިްނގެ އަތްމަތީގަިއ އޮ މުއައްސަސާަތކުގެ އިްސވެރިްނގެ ބާރު ލިބޭ ކަ

ދިޔަީއ މާޒީަގއި ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ،ފެންނަމުންދަނީ ކަންކަން ޮއްއވާ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފަސޭހައިން މި

ދަށް އެރެްނ ގޮސް ތިއްބާ ނޭނގި މީހަކު ޓަކައި ވެސް އަުޅގަނޑުެމން ކުޑައިުރގައި މޫމުން ވަކިކުުރމަށްޤާވަކި މީހަކު މަ

ގޮސް ވަުޅގަނޑެްއގެ ތެރެއަްށ ތުން ކޮންނަމުން، ކޮންނަމުން، ކޮންނަމުން، ކޮންނަމުން، ކޮންނަމުން ފަހައައިސް

ދަންނަވާނީ ޒިންމާދާރު އެީއ ައޅުަގނޑު  .ލާ ބީދައިން އޭނައަްށ ނޭނގި ހުއްޓާ ވަުޅގަނޑު ެއތެރެއަށް ެވއްޓޭއިވައްޓަ 

 ރެވޭ މަސަްއކަތްތައް ވެސް ވާންޖެހޭނެ ހަމަ ޒިންމާދާރު ން ކުނޭ. އަުޅގަނޑުމެން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގޮތެއް ނޫ

މިއަދު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަންޖެހުނު ޙަޤީޤީ ސަބަބަކީ މިއީ. މިފަދަ އިޞްލާޙުތަްއ  ށްމި ގާނޫނަ ގޮތުަގއި.

ކައި ޓަށްގެއްލުން ދިނުމަންނަވަނީ ވަކި މީހަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހެދެނީ ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން އަުޅގަނުޑމެން މިދަ 

. ެއހެންވީމާ، ެއގޮތުެގ މަތީން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ިމ އޮތީ ހިމަނާފަ އިމުވެސް ޔަޤީންކުެރވޭތީ މިކަމަށް ގަ 

ޕާޓީ ޑިމޮކްރެީސ ކިާޔ ހިނގަމުންދަނީ މަލްޓި މި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ިމހާރު މި ފަިއ؛ޤާނޫނުއަސާސީ ބަްއޓަންވެ

 ޕާީޓ ސިސްޓަމަށް ފުރުޞަތު ކިހާވަރަކަށްތ  އޮތީ؟ ސިޔާީސ ރޭަގއިސީެއއް. ެއކަމަކު މި ޑިމޮކްރެސީގެ ތެޑިމޮކްރެ

ދެން އެްއވެސް މީހަކަށް ޕާޓީ ނުެހދޭނެ ގޮތަށް މި ރައްޔިތުްނގެ  ،ނިމުމަށްފަހު ބޮޑު ދެ ޕާޓީ ހަދާފައި އިޕާޓީތައް އުަފއްދަ

ވެސް  ގައިމު ހަމަވި ގޮތްތައް ވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަށްމަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ގާނޫުނ ބައްޓަންކުރީމާ، ދިމާ 

ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ތިން ސަތޭކަ މީހުން ހަމަކޮށްފައި ެއއް އުފެއްުދމަށްއޮތީ. ސިޔާސީ ޕާޓީ ކުރަންޖެހިފައި މިތަހައްމަލް

ބުނީމާ ސުޕްރީމް ަވގުުތގައި ދިހަ ހާްސ މީހުންނަށް ނޫނީ ޕާޓީ ނުހެދޭނެ ކަމަށް  ވީދެން ބާކީ ބައި މަަސއްކަތްުކރަން

ކަމެްއ. ެއއަކަްށ ނުކިޔާނެ ޑިމޮކްރަސީެއއް.  ނީ. ެއއީ ދެރަވަރު ގަނޑުެމންނަށް ޕާޓީއެއް ހެދުއަޅު  ކ ޓަށް ޮގސްގެން 

އޭގެ އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތް މިއީ  ،ކަމެއްގައި ވެސް ައޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީ ބާވަތުގެ ކޮްނމެ އެހެންވީމާ، މި

ކަމެއްަގއި ވެްސ އޮންނާީނ  މިއިްނ ކޮންމެ ވޭނެ.ންަތއްތައް. އޮުޅަވއެްއ ނުލެޮވިޑގެންވާނެ ކަهللا ގައިމުވެްސ ހަމަ

އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަުތގަިއ ުކރެވޭ ކަންަތއްތަުކގެ މަްއޗަްށ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެމެހެްއޓެނިވި ގޮތެްއގަިއ ެއކަންކަން 

ްނ ގެއްލުހުރެ  ހަކަށް ަވކި ސަބަބަކާަވކި މީ ؛ކުރެިވގެންދާނީ. އަުޅގަނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަެއއް

ކަެމއް ނޫން ަކމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން.  ދިޔުމަކީ މި މަޖިލީހުން ކޮށްގެންވާނެޓަކައި ގާނޫނު ހެދިެގންދިނުމަށް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ރާެގ ދަންނަވާލަނީ ފޮނަދޫ ދާއި  މިމިހާރު އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 ސިރާޖަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

ށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ ( އަާގނޫނު ގެރިޔާސީ އިންތިޚާބު ) 2008/12ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި

އަްށ  2008/12ފައިވާ މި އިޞްލާޙަކީ އެ ގާޫނނު ނަންބަރު ށަހެޅި އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން. މިހާރު ހުއިޞްލާޙަށް

ފުރަތަމަ   ެވސް ފާހަގަކުރެޭވ.ންކަވާ އިޞްލާޙެއް ވާ ާމއްދާ އުނިކުރުމަށް ހުަށހަޅާފައިގެނެވުނު ފުރަތަމަ އިޞްލާުޙަގއި

ޔާައކަށް ހޫރިއްވަނަ މާއްދާަގއި ރައީސުލްޖުމް 109ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ބަޔާންކުރަނީ ގެނެވުނު އިޞްލާުޙގައި މި 

އި އެ ޝަރުތުތަުކގެ ާވއިރުގަ އި ހުންނަންޖެހޭނެ ޝަރުތުތައް ކަނޑައެިޅގެން ަބޔާންކޮށްފަ އިއިންތިޚާބުކުރެޭވ މީހެއްގަ 

ދަނީ. މިއީ  އިތުރަށް އިތުރު ޝަރުތުތަްއ ގާނޫނެއްަގއި ހިމަނާފައި އޮތް މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ނޫން. މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި އަދި ޚާއްަޞކޮށް މިދިޔަ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންެގ  މެއްކަ  އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ

 ކަމަކީ ވެސް ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފު އެތައް ކަންތައްތަެކއް ކުރެވެމުންދިޔައިުރަގއި މި އާމަޖިލީހުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ

ިކ ޝަރުތުތަކެއް ބަޔާންކޮށް އި ވަ ޚިލާފަށް ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ޤާނޫނުއަސާސީގަ

ޚިލާފު ހަމަ ތަޢަރުޟުވާ  އެއީ ޤާނޫނުއަާސީސއާާވއިރުަގއި ެއއަށް އިުތރު ޝަރުތުތަކެއް ގާނޫނަކުން ގެނައުމަކީ ލިޔެވިފައި 

ގޮތަަކށް ކަމެއް ބަޔާންކޮށްފަިއ  ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ެއއީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަވކި

ސީއަށް އިޞްލާޙެްއ ޤާނޫނުއަސާ ،Iކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކ ,ނަމަބަދަލުކުރަން ބޭނުން  ޭއގެ އިތުރަށް ކަމެއްަގއި އޮންނައިރު

އިތުރު ޝަރުތުތަކެއް ހިމެނިދާނެ ކަމަކަށް  ށްއެގޮތަށް ބަޔާންކުރާ ޝަރުތުތަކަ އިގެންނަންޖެހޭނީ. ގާނޫނުތައް ހަދަ

މެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. މި އިޞްލާޙު ކަ ޚިާލފު އާސީނުކުެރވޭ. ެއއީ ކަނަޑއެޅިގެން ޤާނޫނުައސާ ގަބޫލެއް

ވަނީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ގެނެވިަފއިތަޢާރުޟުވާ އަދި ޚާއްަޞޮކށް މި އިޞްލާޙު  ސީއާޤާނޫނުއަސާމިގޮތަށް 

 ނުއަސާސީއާ ޤާނޫކަމެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އޭެގިއތުރުން ހަމަ  ބަަޔކަށް ޓާގެޓުކުެރިވގެން ކުރެވުނު ފެނިގެންދިޔައީ ވަކި

ށް ހަމަ ތާއީދުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެްއވި ވާތީ އަުޅގަނޑަށް ވެސް މި ހުށަހެިޅ އިޞްލާޙަ ކަމަކަށް ފުށުއަރާ

 ޓަކައި ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފުރުޞަތަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ މާލެ ހުޅުުަރުވަނީ  ރުޞަތު މިއނޑު ފުއާދެ، މިހާރު އަޅުގަމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ށް.ނިޔާޒަ ޢަލީމެންބަރު 
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 ވާހަކަެދއްެކވުން: ނިޔާޒް ޢަލީދާއިރާގެ މެންބަރު މާލެ ހުޅު

ްށ ( އަރިޔާސީ ިއންތިޚާބުގެ ގާނޫނު) 2008/12ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ތުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ މި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން.  ފަރާގެަނއުމަށް ސަރުކާރުގެއިޞްލާޙު

 ސިރާޖު ފާހަގަކުރެއްވި  މޫސާމި އިޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ޭއެގޒާތުަގއި ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ސަބަބަކީ

މިހާރުވެސް އަދި ދެންެވސް  ،ުރވެސް ކަނޑައެިޅގެން ފުށުއަާރ ިއޞްލާޙެއް ކަމަށް އޭ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ،ފަދައިން

 ށް މަޤާވަނަ މާއްދާަގއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަ 109އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ އިޞްާލޙަކަށް ވާތީ. ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ދިވެހި މަންމައަކާއި ދިވެހި  ،ވަނީޝަރުތުތައް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ވީއި ހުންނަންއިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހެްއގަ

އުމެްއގެ ަރއްޔިތަކު ކަމުގަިއ ނުވުން. މުސްލިަމުކ ޤަިދވެހި ރައްޔިތަުކ ކަމުަގއި ވުން. އަިދ ބޭރު  ،ފަންވެ ްށ އުބައްޕައަކަ

ެވފައިވާ މީހެއް ކަމުަގއި ވުން.  އަހަރު 35އުމުރުން  ކަމުގައި ވުމާއި ސުންނަތް ޖަމާއަތުގެ މީހެއް ކަމުަގއި ވުާމއި،

އެ ދަރަނި  ،ދާކުރަްނޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކު ނަމަ. އަބުއްދި ހަމައަށް ހުރި މީހެއް ކަމުގައި ވުން

މަސްުދވަހަށްވުރެ ިދުގ  12ހުރި މީހެއް ކަމުގަިއ ވުން. ޖިނާޢީ ކުެށއް ކުިރކަން ސާބިތުެވގެން  ފައިކޮށްލާސްޚަ

ކަނޑައެޅުުނ  ންމުކުޙު ކޮށް ނިމުނުތާ ނުވަތަ އެޒުއެ ހުކުމް ތަންފީ ،ކުެމއް ކުރެވިަފއިވާ މީހަކު ނަމަޙުދަތެއްގެ މުއް

ކަށް އޮްތ މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި އެހެން ގޮތަ -)ކ(ވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން.  އަހަރު 3ފުކޮށްދިންތާ އަދަބު މާ

ޚިޔާނާތުެގ  ،ންޓެކު ، ކަނޑަައޅާފައިވާ ކުެށއް ނުވަތަ މަކަރާއި ހީލަތްދީނުގައި ހައްދުމީހަކީ އިސްާލމް އެ ،ނަމަވެސް

ރީޢަތަށް ސާބިތުވެފަިއވާ މީހެއް ކަމުގަިއ ނުވުން. މިއީ ޝަރުތުަތކަކީ. މި ޝަރުތުތަކުގެ ބޭރުްނ ޝަން ކުށެއް ކުިރކަ

ޓަަކއި  ވާދަވެރި ނައްތާލުމަށްައުކރަކަށް ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ،އިތުރު ގާނޫނެްއގެ މާއްދާއަކަްށ ބަދަލެއް ގެނެސްގެން

ާރވަިއގެން ކޮށްފައި އޮތް މަސަްއކަތެއް. އޭުރަގއި ވާދަކުރަްނ  ިމއީ.ކުރީގެ ސަުރކާރުން ކޮށްފައި ޮއތް ބޮޑު މަސައްކަތެއް 

ިހސާބަށް ސިޔާސީ ޕާޓީަތއް އަދި އެހާ ؛ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ ީލޑަރުން ،ތިބި ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަުރން

ށް އޭރު ގޮތަ ރިޔާސީ އިންތިާޚބުގައި ވާަދކުރާނެ ކަމަށް ހީވި ހުރިހާ އެންމެންގެ ޝަރުތުތައް ގެއްލޭމެދުވެރިކޮށް 

އިންތިޚާބު ވަރަށް ބޮޑަށް ަކިއރިވެފައި އޮްއވާ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އޮތް މެޖ ރިޓީގެ ނަހަމަ ބޭނުންކޮށްގެން ކޮށްފައި އޮްތ 

 ،މިައދު އަޅުގަނޑުމެން އަުތގައި  .ކަމެއް ޫނން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ކަމެއް މިއީ. މިއީ ެއއްގޮަތކަށްވެސް ކޮްށގެންވާނެ

ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ިއ އެަބޮއތް ފުރިހަމަ މެޖ ރިޓީ އެބައޮތް. ސުޕަރ މެޖ ރިޓީ ެއބައޮތް. އަުތގައެމް.ޑީ.ޕީެގ 

 ވީ.)އ( އިތުރުކުރަން  ،އޮތީ މި ަގއިބަދަލުގެނެވޭނެ މެޖ ރިޓީ އެބައޮތް. އަުޅގަނޑުމެން މިސާލަކަށް މީގެ )ކ(

މަށް އަންނަ މީހަކީ ޤާކަުމެގ މައްޔާމްހޫރި. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީުހގެ ރަީއސުލްޖުވީޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިތުރުކުަރން

ދާނެ. އަދި ޔެވިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލި އެހެން. ދާނެވިޔެއެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިެކޓުަގއި އަންަނ މީހެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅިދާނެ. ލި

ތެއް ރާ ގޮކު ނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެީއކީ ެއކަންޖެހޭެވސް  ރަންމަލުކުޢައެއަށް  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެހެން ިލޔުނީމާ

ޮއތް ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގަިއ  ނޫން. އެންމެންނަށް ވާދަވެރިކަމާ އެއްކޮށް އިންތިޚާބުތަކުަގއި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި
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ވެގެްނ  ވެރި ނައްތާލަންވާދަކުެރވޭނެ ގޮތަށް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. މިއީ ކަނޑައެިޅގެްނ ވާދަ

. މި ބަދަލު ޙަޤީޤަތުގައި އަބަދުވެސް ގެންނަންޖެހޭނެ. އަބަދުވެސް އޮންނަންވާނެ ކަމެއްކުރީގެ ސަުރކާރުން ކޮށްފައި ޮއތް 

ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި އިޞްލާޙަށް  އެގޮތަށް. މިއީ އެްއވެސް ާހލެއްަގއި މިކަން އޮންނަންވާެނ ގޮތެއް

 ޤާނޫނުއަސާީސއާ  ގެންގޮސް ފާސްކޮށްގެންއަށް ދުކުރަން. އަިދ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް މި ިއޞްލާޙު ކޮމިޓީފުރިހަމައަށް ތާއީ

 ހުރި ފުށުއެރުންތައް ނައްތާލުމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ެއދެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

އިަހވަންދޫ ދާއިާރގެ  ރުވަނީއަ  ަވގުތު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި މެންބަރު. އާދެ، މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

 ށް.ޝިފާޢަމެންބަރު މުޙައްމަދު އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ގޮތުން ވާހަކަދައްަކވަމުންދާ ހުރިހާ  ގުޅޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މި މަޖިލީހުގައި މި އިޞްލާޙާޝުކުރިއްޔާ 

ވެސް  އޭރު މަގުމަތީގަިއ ތިބެގެން ،ވެސް  ކުރިން އަުޅގަނޑުމެްނ މާ ،ގަކުަރްއވާ ފަދައިން ފާހަމެންބަރުން ވެސް

ޚިލާފަށް ގެެނވިަފިއ  ވަނަ މާއްދާއާ 199ގެ ސާސީގޮވަމުންދިަޔއިން މި ިއޞްލާޙަކީ މިއީ ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން ޤާނޫނުއަ

ގެ އެްއވެސް މާްއދާއެއް މި މަޖިލީހުން ހެދޭ އަސާސީދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނު .އޮތް އިޞްލާޙެކޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ައކުން ނުފެނޭ. ކުރެވޭނެ ެއއްެވސް ގޮެތއް އަޅުގަނޑަކަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީގާނޫނަކުން ބަދަލުކޮށް މޮޑިފައި

ބުނާ އި މި މަޖިލީހުން ހެދޭ އެއްެވސް ގާނޫނަކު ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ެއއްވެސް ާމއްދާެއއްގަ  ،އެހެންވެއްެޖއްޔާ 

އެްއޗެއް ބަދަލެއް ނުކުެރވޭނެ. މާނަކުރުމެއް ވެސް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ. މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއއްެވސް މާއްދާއަކުްނ 

ލެއް ތި ބާ އޮތް އެއްވެސް ޙަްއޤެއް އަުޅގަނޑުމެން އަދި މިތާ ހަދާ ގާނޫނަކުން އެްއވެސް ދިވެހި ރައްޔިަތކަްށ ދީފައި

ވަަނ 18 ،ވިފައި އޮތް އިޞްާލޙަކީ ސީދާ ކަނަޑއެިޅގެން ެއޮގތަށް މި މަޖިލީހުންގެނެ  ނުކުރެވޭނެ. ނިުގޅަެއއް ުނގަނެވޭނެ.

ގެެނވުނުިއރު އެ ގާނޫނަށް ވ ޓުެދއްިވ އިޞްލާޙު .ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ވިދާޅުވަީނ ހަމަ ެއއީ ގ ްސ   ެވސް މިއަދުފުޅުންެއއްކޮޅަްށ މި މަޖިލީހުގައި ވަކާާލތުކުރި ބޭ ެއ ގާނޫނާ ،ބޭފުޅުން ވެސް

ްސ ރައްޔިތެްއގެ ހިތުގައި ވެްސ ބޮޑަކަށް އެއްވެ އަޅުގަނަޑކަށް ހިޔެއްުނވޭ ދެން މާ ކު އިޞްލާޙެއް ކަމަށް. ެއކަމަ

 .ެހނެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަމެއް  ވަހުމެއް އޮތްއްދޭތެރޭގައި ޝަްއކެ ކުރާން އުޅޭ ކަމާ އަޅުގަނޑުމެން މި

ވަަނ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުުރެގ  18 އި،ޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މިދިޔަ ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގަޅުގަނއަ

. ގާނޫނުތަްއ އަހަރުގެ ތެޭރގައި ހަމަ މިަކހަލަ ބައިވަރު ކަންަތއްތަެކއް އެބަހުރި ހިނގާފަ 5 މިދިޔަ ތެރޭގައި ވެސް އަދި

ގޮތަކަްށ  ވަކި،ކަެމއް  ީސދާ މިއީ ހަމަ ޓާގެޓު ލ  ހެދުން. ވަކި ިއ،ޓުކޮށްފަ ޓާގެއޭރަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ވަިކ މީހަކަށް
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ހަމަ  ،ލުމެއް ވެސް ނެތިއިއި އޮންނަނީ ކޮންގޮތަކަށްތ  ބަލަ ގާނޫނުތަުކގަ  ،ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ އޮންނަނީ ބޭނުންވީމާ

ހުރި މިދިޔަ ތަނުގައި.  އެބަބޭނުންވާ ގޮތަށް. އެކަން ޑިަޒއިންކުރަން ގާނޫނުތައް ހަމަ ފުނޑުފުނޑުކޮށްފައި

ހިންމު އެއް އެންމެ މު ،ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތަކީ ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި  19އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމން 

ދިވެހި ަރއްޔިަތކަށް މި  ،ރަނގަުޅޮކށް ،މަސައްކަތަީކ ޙަޤީޤަތުަގއި މިޮގތަށް ގެނެވިަފއި ހުރި ބަދަލުަތއް ިއޞްލާޙުކޮށް

ޮކންމެ މިނިވަންކަމެއް ޭއގެ ެއންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެ  ،ސީން ކަށަވަުރކޮްށދީފައިވާ ކޮންމެ ޙައްެޤއްނުއަސާޤާނޫ

ނުުމގެ މަސައްކަތް. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ައޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރާނަން. އަދުގެ ސަރުކާރުްނ ރައްޔިތަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދި

ހަމައަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިހާ ކުރީކޮުޅގައި ިމ  ޖިލީހާގެ މައިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތެްއގައި މި ރައްޔިތުން

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  .ންނަވަން. ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސްޓަކައި ހަމަ ފަށްފަށުން ޝުކުުރ ދައިޞްލާޙު ގެނެސްދެްއވި ކަމަށް

ެއއީ  ،ލަެރއް ކަމުަގއި ވިޔަސް އުންސިަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް އަދި ކަ ،ކަމުގައި ިވޔަސް

އި ގާނޫނެްއ ވަކި ިސފައެްއގައި ހުރި މީހަކަށް ވީތީވެ އިންތިޚާބުަގއި ބައިވެިރނުވެވޭނޭ ކިޔާފަ  ،ވަކި ކުލަެއްއގައި 

ެއްއވެްސ  ،އިންތިޚާބެްއގައި  އަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނެހެދޭނެ. އަދި އޭނަގެ ހަަސބާއި ނަސަބުެގ ސަބަބުން ޭއނާ

ން ނޫނުއަސާސީޤާކުރިން  ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަަކށް ގާނޫނެއް ނެހެދޭނެ. އެއީ މާ ނުެވޭވނެބަިއވެރި ްއގައިތިޚާބެއިން

އޮތް ިއޞްލާޙަކީ، މި ފްލ ަގއި ހަަމ  ގޮުތގައި ހުށަހެޅިފައި މި . އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާއޮތީ އެކަން ކަށަވަުރކޮށްދީފަ މި

ކުރިންވެސް އަުޅގަނޑުމެން މިކަން މިގޮތަށް  މާ  ދާނެ އިޞްލާޙެްއ ނޫން.ދިގެންވަަރކަށް ދެބަސްވުެމއް އުފެއެްއވެސް 

ތެޭރގަިއ ެވސް  ގެތިބީ. އަުޅގަނޑުމެން އިންތިޚާބު މި މަޖިލީހަށް އަިއްސ މި، ކަމަށް ވަކާލާުތކޮށް ކުރަންޖެހޭނެ

އި ހުރި ގާނޫނުތަްއ ދާފަހުންނަށް ޓާގެޓްކޮށްގެން ހަމީމިގޮތަށް ވަިކވަިކ މީސް ،ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ަވކާލާތު

ެދއް. ޢުއަޅުގަނޑުމެން ީވ ވަ އީ ކޮށްދޭނަމޭ. މިބަދަލުކޮށްފައި ހުރި ގާނޫނުަތްއ އަލުން އަނބުރާ ައޅުގަނުޑމެން އިޔާދަ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން  ެތރޭގައިގެ ެދއް. ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުޢުގެ ވެސް ވަރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ހުރި  އެފަދަ ވަިކވަކި ފަރުދުންގެ ނަގާލެވިފައި ،ޮގތަށް ވަކި ފަރުދުންނަށް ޓާގެޓްކޮށްމިދިޔަ ވާހަކަައކީ އްކަމުންދަ

ޙައްޤުތައް އަުޅގަނޑުމެން ކަަށވަރުކޮށްދޭނަމޭ. އަުޅގަނޑުމެްނ މިއަދު މި ކުރަނީ މި މަސައްކަތް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ. 

 ހުރިހާ ޙައްޤުތަެކއް ައޅުގަނޑުމެން ހުރި ްއޔިތުންނަށް ގެއްލިަފއިއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ިމގޮތަްށ ދިވެހި ރަ

އަންނާެނ  އިފަހުން ޒަމާނެއްގަ އަނެްއކާ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މިކަން ކުރީމާ  .ކަށަވަރުކޮށްދޭނަން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް

 ންެރވެއެކަން ބަދަލުކު ނުރުހުނީމާ،ހިތްއި މަތިލަބަކަށް ކުރިޚާ ެއ ބޭފުޅާ ނޫން ެއހެން މީހަކު އަނެއްކާ އިންތި ،ވެރިޔަކު 

ނޫނީ  ،އްލެއް ގެންނަށް. އެއިަރކު ވެިރޔަކަށް ހުންނަ މީހަކުޙައޮންނަ ފަސޭހަ އުސޫލަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ 

ރު، ސުޕަރ މެޖ ރިޓީ އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބާ މިސާލަކަށް މިއަދު މި ؛އޮންނަ ޕާޓީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ބާރު  އިރުގަ އޭ

ނުވީމާ އެކަން ކުރެވޭނެ ލިޔަދޭން ބޭނުންން ދެން އެހެން ޕާޓީއެްއގެ މީހަުކ ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިޕީއެމް.ީޑ. .ލީހުގައިމި މަޖި

ނުވާނެ. ކޮށްލެވޭހާ ފަސޭހަކޮށް އޮންނަ ކަމަކަށް އެކަން ެވގެން އޮހަމަ އެއް ދުވަހު މަޖިލީހަށް ވަދެލާފަ ؛ފަސޭހަ
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 ބޭނުން  މައެރީޖީލުތަކަށް. ހަމަ ކޮންމެ ކަމަކީ ހިތަށް ން އޮތްންޖެހޭނީ އަންނަކުރައުމު ބައްޓަންޤަން މި އަޅުގަނޑުމެ

ާމ  މަޖިލީހުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަަކކީ ެއއަށްވުރެ ނުވާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިެވގެންކަމަކަށް  ގޮތަކަށް ކޮށްެލވޭ

މަސަްއކަތްތަެކްއެގ  ތައް ކަށަވަުރކޮށްދެވޭށް އެ ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުފުރިހަމަ، މާ ބާރުގަދަކޮށް ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަ

އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަނޑު ވެސް މި  .ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ބައްަޓންކުރަން އެބަޖެހޭ

ކަށް މި މަޖިލީހުން މި އިޞްލާޙަށް ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، އަދި ވީ އެންމެ އަަވހަ

އެދުމެއް ކަމުަގއި ެވސް އެދޭ ފާސްކުރެވޭނެ މަގުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު އިންމަލާޙުގެ މަސަްއކަތް ނިއިޞް

 ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ދެއްވި ފުރުަޞތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ،ދަންނަވަމުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ގޮތުން އަުޅގަނުޑ  ގުޅޭ ވާ އިްޞލާޙާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މި

ވަނަ އަށާރަ ޖެހެނީ،ރި. އެންމެ ފުރަތައިނުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަންންަނވާލަން އެބަހުވެސް ބަެއއް ވާހަކަ ދަ

 ،ކުރި މީހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ެއ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް ަވކި ޕާޓީއަކަށް މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް

 ރު މެންބަރުން އަރިހު އަުޅަގނޑު އޭދިަޔއީ. ކުރަމުންތްރު ަމސައްކަ އަޣުަލބިއްޔަތެއް ޮއވެގެން އޭށް ވަރަށް ބޮޑުޕީ.ޕީ.އެމަ

ރުން ދެވަަނ ފަހަރަށް އެކަމެއް ހަމަ ަކމެއް ކުރާށޭ. އޭ އެްއކޮށް ކުރާ ކަމާއިޚުލާްޞތެރި ،ދިޔައީދަންނަވަމުން

ންކަން ކުރީމާ، ވަރަްށ ކުރުމުގެ ވިސްނުުމގައި ކައު ކަންކަން ދިފާތު ނޫނީ އަމިއްލަޙަލަޞްވެސް އެ އަމިއްލަ މަޔަޤީނުން

ިއރުގައި މިއަދު އަުޅގަނޑަްށ ވަނަ މަޖިލީހުގައި އިންރައަށާ. ކަން ދިމާކުރި ގޮތުން ން ފ ރާނޭއިނަތީޖާ އެ ގިނަ ހިތި

އި މި މަޖިލީހުގެ މި ލާއިރުގަ އި ވަނަ މަޖިލީހުގައި އެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ބަލަނަވާރަ އަނެއްކާ 

ލީ މެންބަރުންގެ ތެެރިއން ދެ މެންބަރުން ހަމައެކަނި ވ ޓު ންންނަގެންނެިވ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ތަޅުމުގެ ތެރެއިން މި ދެ

ން އެބަ އިނގޭ ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްަތކެއް ދަްސެވގެން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އިމި. އޮތީއި ންފަ ރައްޔިތުން ބަލައިގެ

ވަނަ މަޖިލީހުގައި ދެންމެ ރައި، ނަވާ . މި މަޖިލީހުގަބަރުންނަށް ވެސް ދާނެކަން ައޅުގަނޑަށް ޔަޤީންމި މަޖިލީހުގެ މެން

ޮކންމެ ކަހަލަ ބަދަލެއް ވެސް  އަށްނޫނުއަސާސީޤާ ގެއަުޅގަނޑުމެން .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ، ެއއީ ތެދެއް

 ކުރާ ށްނާނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންަބރުން ޑިމޮކްރެސީއައެ ބަދަލު ނުގެން ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެނެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް

ވެްސ  ކުރުުމގެ ނިޔަުތގަިއ. އެއީތިީބ ޑިމޮކްރެސީ ހަރުދަނާ ތަނަށް ވަދެ މި އަުޅގަނޑުމެން މި ކުން.ތްބަލ 

 ގަބޫލުކޮްށގެްނ ވަދެ މިއަދު މިތާތެރޭ މިެއ އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮތް ވަރަށް ބޮޑު މެންޑޭޓެްއގެ ތެރެއިން ައޅުގަނޑުމެން 
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ނޫނުއަސާސީައކަށް ހިތުހުރި ޤާައޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން ހުރެ  އަުޅަގނޑުމެން މި ސަބަބާ ،އެހެންނަމަވެސް .ތިބީ

ޙަޤީޤަތުގައި  ހެދީ ވަނަ މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ގިނަ ގާޫނނުތަކެއްއަށާރަނިމިދިޔަ  .ށްގެނެސް ކަންކަން ކުރާކަ ބަދަލު

 ތާރުޚްޚުދުމު ؛ންވެރިކަ ،ަރއްިޔތުންނަކަށް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް ރައްޔިތުންނަކަށް ނޫން. ގިަނ ގާނޫނުތަެކއް ހެދީކީ

ވަަނ އަށާރަގާނޫނުތައް  90% ،ހަމަ ގިނަ ގާނޫނުަތއް، ުކރުމުގެ ވިސްނުމުަގއި ގާނޫނުތައް ަބއްޓަންއަށްދިމާ ވެރިކަމަކާ

. އެިކއެިކ ގާނޫނުތަކަްށ އިސްނުމުގަ ޖެހުމުގެ ވި ިމސްރާބުށްއަދިމާ ތާރު ވެރިކަަމކާޚްމުޚުދު ދީމަޖިލީހުގައި ހެ

 ަތންތަނަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތް ،ކަނޑާލުން ،ކުރުން އެިކއެކި ތަންތަުނން ވަކި ،ކި ބޭބޭފުޅުންގެނެްސގެން ެއކިއެ އިޞްލާޙު

ވަނަ މަޖިލީހުން ކޮށްފަ. އެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން އަށާރަވަނީ  ވަރަށް ގިނަ ގާނޫނުތަކަށް ގެަނއި ބަދަލުތަކުން މި

ެވސް އަނެްއކާ ،ނަމަ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މެޖ ރިޓީ މިތާ އޮތް .ްސ ކުރަްނވީ ދު ޙަޤީޤަތުަގއި އެންމެ ުފރަތަމަ ދުވަހު ވެމިއަ

ދިނީ ކުރާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އިސްކަން  ގެންނަން ކުރެވުނު ކަންކަންއަށްދިމާ ތާރު ވެރިަކމަކާޚްއިތުރަށް ޚުދުމު

އިނުން އެ ފުރަތަމަ ތަނަން ގެނެސް އަވަހަށް  އޮތް ާގނޫނުތައް މިރައްޔިތުންނަށް ،ރައްޔިތުންނަށް ހުރި މުހިންމުކަން

އޮތީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ  މި އިލާފައިކަންކަން ފަަހތަށް ޖައްސަ ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެެނވޭތ . ައޅުގަނޑުމެން މި

އަމާޒުކޮށްަފއި އަުޅގަނޑުމެްނ ަވކި ބޭފުޅަކަށް  ،އަމިއްލަ ކަެމއްގެ ގޮުތގައި ަރއްޔިތުން ދެކިދާނެތީ. ނޫނީ ަވކި މީހަކަށް

. އަުޅގަނޑުމެން ށްައޅުގަނޑުމެން ނެތިން ެއގޮތަށް ކަްނަކން ކުރާކައަުރަވއިގެންފަިއ ުއޅެދާނެތީ.  ައވަސްންކަންކަން ކުރަ

ގެންނާނީ ވެސް ެއ އެްއގޮތަށް. ައޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުތަކަށް ިއޞްލާޙު ހަމަތަކާ ގެކުރަނީ ޑިމޮކްރެސީ ކަންކަން 

 ،ިއވާ އިޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ވަކި މީހަކަށް އަމާުޒކޮށްގެންށަހެޅިފަމި ގާނޫނަށް މި ހު. އިއެ ފިކުުރގަ  ،ަގއިވިސްނުމު

ާޤސިމް އިބްރާހީމް، ރައީސް ނަޝީދު، މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ަރއީސް ޔާމީން  ؛ންވަކި ބަަޔކު ނައްތާލަ

 މެޖ ރިޓީ އޮތް  އޮތް މި  ވެރިަކންކުރާނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދުއުމުގައިޤަބޭނުންފުޅުވީ ރައީސް ޔާމީން އެކަންޏޭ މި 

 އުމަކަށް ޤަ  ކު މިޕީ.ޕީ.އެމަށް އޮތް ަނމަ ހަމަ ޔަޤީން ގާނޫނުއަާސސީގަިއ ލިޔާނެ ދެން އިތުުރ ރައީސަ ،ނަމަ

ތަނަށް  ނުތަްއ މިނުލަފާ، ނުބައި، ގާނޫ ،ހަޑި ،ތާރުޚްސް ކަމެއް ނެތޭ. އެހާ ޚުުދމުވެ . އަންނާނެނުޖެހޭނޭށްއަންނާކަ

ދިޔައީ. އޭގެ ހިތި ނަތީޖާ އެ މެންބަރުން ދެކިއްޖެ. އަޅުގަނޑު ހުގައި ފާސްކުރަމުންލީވަނަ މަޖިއަށާރަ ހުށަހަޅައިގެން 

ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި  މަލުތަކެއް ނުހިންގާނެޢަ  ވަނަ މަޖިލީހުގައި ެއފަދަ ހުތުރުނަވާރަގަބޫލުކުރަނީ މި މަޖިލީހުގައި، 

ގޮތުަގއި، އެމް.ޑީ.ޕީ  އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރާމި އިޞްލާޙަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަނޑު ެވސް  .ރައީސް

މި  ،ށް ނިްސބަތްވާ މެންބަރުން ވެސް އަދި ޕީ.އެން.ސީ، އެމް.ޑީ.އޭ އެކަންޏެއް ނޫން، މިތާ މި ތިއްބެވި ދެން ޕީ.ޕީ.އެމަ

ރަށް ބޮޑަށް ަޔޤީންކުރަން. ވަރަށް ޮބޑަށް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވަ ބޭބޭފުޅުން ވެސް މި އިްޞލާޙު ބަލައިގަންނާނެ

 ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 .ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ މަކުނުދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

 ބަދަލުގެނެއްސަ މި ފުކޮށް މި ާވހަކަ ދައްކާލަން ހިނގާ. އަްސލު އެއީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަރަށް ސާ

ްށ އޮތީ ސީދާ އަުޅގަނޑުމެންެގ ޕާޓީގެ ރައީސް މިހާރު މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  ރައީސް ނަޝީދަ

މަށް ިރކައިލް ވެގަ ގޮތް ހަދަން ބޭނުންވެގެން. ދެން ޕްރޮފެސަރ ޙަސަން އު އިންތިޚާބުަގއި ބަިއވެރިނުެވޭވނެ

. ވަރަށް އައިސްދާނެީތވެ، އެކަހަލަ ޚިާޔލެއް ގެންގުޅެދާނެީތވެ، މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައިގެން މިކަން ބަދަލުކޮށްފައި އޮތީ

ގޮތް މީ. ެއކަމަކު މިއަުދ  ކަން ހިނގި ަކމެއް ނެތް. ސީދާ  ރުން އައިސް މި ވާހަކަ ދަްއކާނެތިލަކޮށް މި ބުނީ. ދުރުދު

. އިރައީސް ނަޝީދު އިންނެީވ އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ ގޮތުގަ ! ްއވާލަ އިތަގުދިރުގެ ނިޔާ ބައްަލވަ

މެންބަުރންނަށް މެޖ ރިޓީ ލިބިފަ.  65. އޮތީ މި އި ލިބިފަމިއަދު ، އަުޅގަނޑުމެންެގ މެޖ ރިޓީ އެހެންވީމާ

އަންނަ ރައްޔިތުންެގ މެންަބރުން މި 65އެމް.ޑީ.ީޕގެ  ،ލެވިދާނެ ދެން ތިބިއިނޫނެއް ހަދައަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ގާ 

 .ނޫން އެހެން ؟ކަންތައް ކުރަްނާވނެ ގޮތަކީ . އެކަމަުކ އެއީތ  އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ވެސް ޮހވަންވާނޭ

 އަހަރު 65ތެރޭަގއި އަދި ީމގެ .އިޞްލާެޙއްަވރަށް ރަނގަޅު  އީމި ،އަދި ައޅުގަނޑު ހަމަ މީެގ ެތރޭގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން

ކުރަން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުން މީހަކު ތިލުވެސް ބާ  ޮގތަށް އޮންނަ ނުކުތާ ނެވީމަ ވެރިކަން ނުކުެރވޭ

ކަށް ވަކި މީހަ ،ކަމެއް ނޫން އަޅުގަނުޑ އެްއވެސް ވަރަކަށް ގަބޫލުކުރާ  ،ބޫލުވީމަ، ދިނީަމ ދެން ގާނޫނަކުންޤުމަ ، ހޮވީމަ

ނޫނުއަސާސީެއއް ހެދިގެން ޤާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއްއވެސް ށް ދެރަވާނެ ގޮަތަކށްގޮތަށް ނޫނިއްޔާ ވަކި މީހަކަ މޮޅު ވާނެ

އުމުެގ ޤަދިވެހި  .ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަގއި ،ރައްޔިތުންނަށް ދިއުމަކީ. ގާނޫނުއަާސސީ ހަދަންޖެހޭނީ ދިވެހި

ދޭނެ. ެއއްވެސް ކަމަކަށް ނެހެ ،ނޫނުއަސާސީެއއްޤާހަކަށް ނުދޭ ޮގތަކަށް ަވކި މީ އި،ޙައްޤުަގއި. ވަކި މީހަކަށް ީދފަ

ގޮތަށް ކުރީެގ ، މިވެސް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ ެވސް ނުކުރަން، ހަދައިގެން ވެސް ނުާވނެ، ކޮންގެން އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް

 އޮތް އެްއޗެއް. ދެްނ މި ދެ ބޭފުޅުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ައއިސްދާނެތީވެ ެގނެއްސަ .އޮތީ މި އިސަރުކާރުން ނިންމާފަ

 ؛ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު ަޑކުޑަ ިއޞްލާޙެއް މި ހުށަހަޅާލަނީ.ކު ؛ޑުމެން ހަމަ މި ސަރުކާރުންއަޅުގަނ

، އަޙްމަދު ޚައިތަމް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ އަދާކުރަން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

މީހަކަށް ނޫން. މިހާރު ހަމަ ކަމަކީ. ވަކި  އަްސލު ކުރަންޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެން އީ ފޮނުްއވީީތވެ. މި އިރކޮށްފަންސަސްޕޮ

ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެދިދާނެ ކިތަންމެ ގާނޫނެއް ވެސް. ކިތަންމެ ގޮތްގޮތަކަށް ވެސް ހަމަ  އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި

ކަންތައް  ނޫން އެ ގޮތަށް. އެކަމަުކ އެީއއެއް  ށް ުއނދަގޫވާއެިކ މީސް މީހުންނަ ިއ،ތަންތަން ޕީނަލައިޒްކޮށްފަ

 65ވެސް އަުޅގަނޑަށް އޮތް ގެރެންޓީައކީ މި ސަރުކާރުްނ އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ  އިމުހިނގަންވާނެ ގޮތަކީ. ގަ 

ވެްސ ނުކުރާނެ. ނުވެސް ހަދާނެ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދައުރެްއ  މިކަހަލަ ގާނޫނުތަކަށް ސަޕ ޓެއް މެންބަރުން ވެސް
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ވެްސ ހަމަ  އަންނަ ބޭފުޅަކަށް ކަމަށްއަންަނ ބޭފުޅަކަށް، ަރއީސް  ށް ވެސް ނިމިގެންދިޔަޔަސް ދެން އަްނނަ ދައުރަކަ

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރެޭވނެ ގާނޫނުތަކެއް ހެދިގެންދާނީ. ވީމާ، އަުޅގަނޑު މި އިޞްލާޙަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ތާއީދުކުރަން. ދެްއވި ަވގުތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. ޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުގަނުޑ  ށްއިންތިޚާބުގެ ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ ބަދަލަ ރިާޔސީ ؛މި ގެނެވޭ !ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ

ީކއްާބއޭ އެ ބޭފުޅުްނ  އިވަނަ މަޖިލީހުގަ 18 ،ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އާދެ! ައޅުގަނޑު ހަމަ ބުނެލަން އޮތީ

 މި ރާއްޖެ ، ކޮށް ކަމެއްރިހާ ހު މި އި،ކަތިލަ އި،މަރަ ންކޮށްފައި އޮތް މީހު މީހެއްގެ ،މީހެއްގެ ވަްއކަމާއި ؟ނުކުރަނީ

 ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް މިތާނަގއި  ވަނަ މަޖިލިސް 18ޓަަކިއ މި ހުރިހާ ކަމެްއ ކުރުމުގެ ދިފާޢުކުރުމަށް ިއ،ވިްއކާލަ

ވަަނ  18 ،ދިަޔއީ. ާއދެ! އަުޅގަނޑުމެންގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ފާހަގަކުރަްއވާހެން އޭރު ހިންގަމުން

ވަނަ މަޖިލީހުން  19ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެތިން ބޭފުަޅކު  ޢަމަލުތަކެއްހުރިހާ  މުގެމިކަމަޖިލީހުގައި 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ، ޭއނާގެ ވެރިކަން ދިފާޢުކުރުމަށް  .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މިތާނގަިއ  ،ަނއިޓަކުން ހަދައިރއ ވަ އް އެސް.އީ.ެޒޑެޓަކައި މިތާނގައި ނުކުރާކަްށ ކަމެއް ނެތް. ޤައުމު ވިއްކާލަން

މެންބަރުންނަށް ރައީސް، މިތާނގައި ިއއްޒަތްތެރި ިއއްޒަްތތެރި  ،އިގ ނިގ ންޏަށް ފައިާސ ައޅަިއެގން ފައިސާ ބަހަ

އިއްޒަތްތެރި  މި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްފައި ހުރީ އި،ކަޅުތެޔޮ ޖަހަ އި،، މަތުމަތިން ކުލަޖަހައިފާރުމަތިން އުކަ ،ހަމަލާދީ

ގެ ތެރެއިން އެވަުރގެ ބާރުތައް ގާނޫނީ ގޮތުން ބަޔަކަށް ދިނީމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޓުރައީސް މި ޕާލަމެން

. ފުވެިރވާނޭސާއަުޅަގނޑުމެން އިން. ތަފާތުވާނޭ ދިޔައީންމުވަނަ މަޖިލިސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބުނަ 19އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

ޓަކައި ނިކުންނަ މަޖިލީހެކޭ. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ންކަން ކުރުަމށްޓަކައި ކަރައްޔިުތންނަށް އީއަޅުގަނޑުމެން މި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ައދި އޮތީ ވަރަށް ދުރުގައި. ައުޅގަނޑު ހަމަ އުފާކުރާ ކަމަކީ  ،އުޅޭ ވާަހކައަކީ އަޅުގަނޑު ބުނެލަން 

ޞަތު ހ ދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ިމއަދުެގ ކަށް އެ ފުރުޤުވެިރކަން ހުންނަ ބަޔައުރީއްސުރެން ފެށިގެން މިކަމަށް ޝަކުމިހާ 

ިއސްނަންގަަވއިގެްނ ެއކަން ކުެރއްވީީތ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ަވިކ ޓަަކއި މިވަުރގެ ބޮުޑ ބަދަލެއް ގެަނއުމަށްސަރުކާރުން 

ހަމަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ، އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް ވަންޏާ ކަމަށް ކަނދުރާއަކަށް ނޫނީ ވަކި މީހަކަށް ބަލާމީހެއްގެ މޫނަށް

 ވެަފއި އަހަރު 65ތިބި އްޕާން ބަަޔކު އެބަެއީއ ވަރަށް ނުހޮރޮ އްޔާ.ލި އިބާއްވަ ައހަރު ހަމަ 65އެންމެ ރަނގަޅީ ވެސް 

މިހާރުވެސް ކ ޓުތަކާިއ ތަންތަން ހިސ ރުކޮށްގެން އުޅޭ. އާދެ! ެއކަމަކު، ައުޅގަނޑުމެން ވިސްނުން ހުރީ  ،ތިބި
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އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް  ،ަލއިއިފުރުޞަުތ ހުޅުވަވެސް  ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހުރިހާ އެންމެންނަށްއި

 ،އަބަދުވެްސ މި ބުނަނީަވނަ މަޖިލީހަކީ އަޅުގަނޑުމެން  19އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  .މީތި އިންތިޒާމުކުރުން

ދު މި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ، ެއގޮތުން މިއަ ހ ދައިދޭަނމޭ. އެހެންވީމާ ފުސާފުވެރި މަޖިލީހަކަށް ހަަދއިދޭނަމޭ. އިންސާއިން

ށް އިތަމަޚައަދި މަްއަޗންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  .އަޅުގަނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން

ޞަަތށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ނު ފުރުލިބު ، އަޅުގަނޑަށްދަންނަވަން. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ޝުުކރު

 ރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސާ. ޢީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 ސާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢީ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

މި  އަޅުގަނޑު .އީދުކުރަން. އިއްޒަތްެތރި ރައީސްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު މި އިޞްލާޙަށް ތާޝުކުރިއްޔާ އިއް 

ހިތި  އަށް،ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަަހރު 5މާޒީވެދިޔަ  އީދުކުރާ ސަބަުބތައް ވަރަށް ބަިއވަރު. އަުޅގަނޑުމެންނަށްއިޞްލާޙަށް ތާ

ވަނަ ފަހަރަށް މި ދެ ޖެހޭ. އަދިހުރި ގާނޫނުތައް ބަދަލުކުރަން އެބަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިހެން އަށް ބަލާއިރުތަޖުރިބާ

ފަދަ  އަހައަރު ގާނޫނުތަުކގެ ިނވަލުަގއި ހިންގި  މާީޒވެިދޔަ ފަސް ވާުލވާ އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ހަ ދައުލަތް ހިންގުމާ

ޮބޑަށް އެޅެން ހުރި ހުރަސްތަްއ  ނުވާނެ. އަޅުގަނުޑމެން އެކަމަށް ވަރަށްޖަރީމާތައް ހިންގަން ފުރުޞަތު ލިބިގެން

ގޮތުން ދައްކާފަިއ  ގުޅޭ ފެންނަން އޮތް މާޒީ މިކަހަލަ ކަންކަމާ އިދުނިޔޭގަތްެތރި ރައީސް. ކުރިމަތިކުރަންޖެހޭނެ އިއްޒަ

އެންމެ ނުރައްކާތެރި  ،އެންމެ ޖައްބާރު ،ވެރިންގެ ތެރޭަގއި އެންެމ އަނިޔާވެރި  ޚުދުމުޚުތާރު ،އޮތް ޙަޤީޤަތަކީ

ވަލުަގއި ަރއްިޔތުންނަށް އަނިޔާކުރި ވެރިން. ގާނޫނު ހަދަިއެގން ގާނޫނުެގ ނިވަުލގަިއ ާގނޫނުތަކުގެ ނި  ،ންނަކީވެރި

އަުޅގަނަޑށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް  .ލަރު. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ހިޓްލްފް ވަންޏާ އެޑޮ ކަމަށް މިސާލަކަށް ދަންނަވާ

ނުން ކޮންމެ ކުރަން ބޭ ހަދާ މަޖިލީހުންގާނޫނު ،ހުރިހާ ކަމެއް ކުރީ ރިުމގައި ކުމުޅި އަނިާޔވެރި ވެރިކަ ގޮތުން ހިޓްލަރުގެ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ހަމަ  .ގާނޫުނގެ ނިވަުލގަިއ ރަްއޔިތުންނަށް އަނިޔާކުރީ ،ކަމަކަށް ގާނޫެނއް ހަދަިއގެން

ޔާުތގައި ިމ ހަވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ އަޅުގަނޑުގެ  18 .އެްއވެސް ތަފާތެއް ނެތް ވެރިަކމެއް މިދިޔަ ފަސްއަހަރު

 ނަށް ކުރިރައްޔިތުންހި ބޮުޑ އަނިޔާ ދިން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް. އެވަރުގެ އަނިޔާ ދިވެދިވެހި ދައުލަތަށް އެންމެ 

އޮތީ  ގަނޑުމެންނަށް މިއަޅުއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ޔާުތގަިއ އަުޅގަނޑު ުނދެކެންހަގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހެއް އަޅުގަނޑުގެ 

ޖެހޭ ރަނގަޅުކުރަން. . އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެބަވާލުކޮށްފައި ެއކަން ރަނގަުޅކުރަންހަދިވެހި ރައްޔިތުން ފުރުޞަތު 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ ނަގާ އުނގަށް  ،ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވެރިކަމަށް އައި ގޮތަށް އައިސް ުފރަތަމަ ކުރި ކަމަކީ
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އަތްަލިއ  ށްއަބެހޭ ާގނޫނު ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް ަބދަލުކުރީ. ބަދަލުކޮށްފައި ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔާ  ތާކަހާލަން މާލިއްޔަ

މަޖ ރިޓީ މެންބަރުންނަށް ދައުލަތުގެ ފައިާސ މެންބަރުންނަށް،  މަޖިލީހުގައި ތިބި ަރއްޔިުތންގެ އިޖަހާފައި ނަގައްމު

ނަށް އަނިާޔ އް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮްށގެން ރައްޔިތުންގާނޫނުތަ  އިއެ ފައިސާގެ ދަަޅއިގަ  ،ރިޝްވަތުގެ ގޮތުަގއި ދީ

 ށް ކާންދިނުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ާޔމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ފަސްނަވެމަސް ންވެށް ކިޔަނީ ދިވެހި ބަހުން މިއަ ކުރީ.

 ުހރިހާ ބާރެއް ގެނެްސ ެއކަމާއަތްމަްއޗަށް ދައުލަުތގެ  ،ށް ކާންދީެގންނަމަސް ވެންވެ ،އަހަރުގެ ވެރިކަުމގައި ކުރި ކަަމކީ

 ؛ހުރިހާ އަނިާޔއެއް  ،އަިނޔާެގ ިއތުރުންލް ފިިޒކަ ނިާޔެއއް ދިނީ.ައޑުއުފުލި ހުރިހާ ަރއްޔިތުންނަށް ދެވުނުހާ އަދެކޮޅަށް 

. އިންތިޚާބުތަކުަގިއ ގެ ސިޔާސީ ކުރިމަގު ވެްސ ދުއްވާލީންސިޔާސީ ލީޑަރު ،އޭނައާ ދެކޮޅަށް އަުޑއުފުލި ކޮންމެ މީހަކު

ތާރު ދުމުޚްހު މި ހުންނަނީ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .އިގަތީ ގެނެސް ނިގުޅަ ވެސް ާގނޫނުތަކަށް ބަދަލުޤުއްޙަ ވާދަކުރުމުގެ 

 އިއަޅުގަނޑުމެން މިައދު މި ވާހަކަ ދަްއކާފަ .ވެރިކަމެްއގެ އެންމެ އަނިާޔެވރި ސިފަތައް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،ރަނގަޅުކޮށް ކަންދެއްކުމާ އެްއކޮށް މި ކަން ތައް. ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ވާހަކަނެތް ލެވޭކަށެއްއިނިންމަ

އޮތް ޒިންމާއެއް ފުރުޞަެތއް ެއއީ  އިރަްއޔިތުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން މަތިކޮށްފަ .ރި ރައީސްއްޒަތްތެއިޞްލާޙުކުރަން. އި 

މުތަކަށް ރައްޔިތުން ވ ޓުލާނީ ާކކަށްތ  ޤާރައްޔިތުންގެ ވ ޓުން އިްނތިޚާބުކުރެވޭ މަ ،މުތަކަށްޤާއިންތިޚާބުކުރެވޭ މަ

މީހަކަްށ  ނޫނު ހަދައިގެްނ ވަކި އުމުެރއްގެފާޑަށް ގާފާޑު ހަދާ މަޖިލީހުން ގާނޫނު މި  ކަނޑައެޅުން އެއީ. އެއީ

ިއސްތަށި ނެތީމާ އިންތިޚާބުަގިއ  އި ބޮުލގަ ،ވަިކ ކުލަެއއްެގ މީހަކަށް ކުރިމަިތނުލެވޭނެ ކަމަށް ،ވޭނެ ކަމަށްކުރިމަތިނުލެ

ނުއަސާސީެގ ނޫޤާ މި އެއީ .ހަދާ މަޖިލީހަކަށް ކަނޑައެްއ ނޭޅޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޫނނުގާވާދަނުކުރެވޭނެ ކަމަށް މި 

އޮތް  އިކަށަވަރުކޮށްދީފަ ންނޫނުއަސާސީ ޤާވަނަ ބާބުން އެކަން އެ ގޮތަށް ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ. ރައްޔިތުންނަށް  2

ހެދުމުގެ ނަމުގައި އަރަިއގަންނަނީ. އެކަން ކުރާކަށް އަުޅގަނޑު މި ކަށް ރީތިކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުޤައްޙައަސާސީ 

 އެކަމާ ދެޮކޅަށް ކުެރވެން .ނުކުރާނަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ޑެއް ެއްއގޮތަކަށް ާތއީދެއްއަުޅަގނ އިނދެގެން ގައިމަޖިލީހު

ނީ ރައްޔިތުންނަށް ތަކުަގއި ވާަދކުރީމާ ރަްއޔިތުން ނިންމާބު ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ައޅުގަނޑު ކުރާނަން. އިންތިޚާ

ބޫލުކުރާ ީލޑަރަކީ ކޮަބއިތ . ަރއްޔިތުްނ ގަހަމަތައް  އުޫސލުތަކާއިަރއްޔިުތން އެންމެ ބަލައިގަންނަ  ،އެންމެ އިޚްލާސްތެރި

 80ތަނުގައި ތިބެގެން  ވެިރއެްއކަން ރައްޔިތުން ނިންމާނީ. އެކަމެއް އަުޅގަނޑުމެން މިއިންތިޚާބުކުރާނީ ކޮން

ެއ  ،ދަށުގައި ހުރެއްގެ މީހެ އި ން ފިތި ބާރުވެފަޓަކައި ުނވަތަ އަޅުގަނޑުމެމީހުންނަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒާތީ މަންފާއަށް

ޓަކަިއ އަޅުގަނޑުމެނަކަށް ނުނިންމޭނެ. ނިންމިގެންނުވާނެ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އަނިޔާެއްއ މީހާގެ ޒާތީ މަންފާއަށް

ރަްއޔިުތންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގަިއ  އުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ދެވޭ. އެއީޤައަދި މި  ،ޑިމޮކްރަސީއަށް ެވސް ދެވޭ

 އި ކޮށްފަ ވެސް މި މަޖިލީހުގަިއ ތިބެގެން އެކަންނޫން. އެައކަށް ހަމަ ެއއްގޮަތކަށް ރު ަކމެއްޔޮާވވަތިބެގެން ކުރަން ހެ

ކަިއ  ޓަނޭޝަނެއް އޮތް ކަމަކަށް ައޅުގަނެޑއް ނުދެކެން. މި ދެންނެވި ސަބަބުތަކަށްދެވޭނެ އެްއވެސް ެއކްސްޕްލަ 

އަދި  ،ތަކަށް ހުރަސްއެޅެނީ ޤުއް ޙަ ރަްއޔިތުންގެ  ހުރި އިފަކަށަވަުރކޮްށދީ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީން
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ހުރި ހުރިހާ ގާނޫނެއް އި ލަތް ހިންގުމަްށ ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ބަދަލުޮކށްފައުއޮތް ދަ އިމި ޤާނޫނުއަސާސީ ދެނެގެންފަ

 އިްއޒަތްތެރި  .ންއަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި މަޖިލީހުން ބަދަލުކުރަ އިއަޅުގަނޑުމެން ބަލައި ރަނަގޅަށް ދިރާސާކޮށްފަ

ވެސް ައވަހަަކށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަްށ ތާއީދުކުރާ ކަމެއް އެކަން ުކރުން އެއީ. ވީހާ .ރައީސް

އަތްލާެނ  އިގަ ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާ ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް އޭ ،ލަތުގެ ަފއިސާއުކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެއީ. ދަ 

ރުމުގައި ގާނޫނުަތއް ހަރުދަނާކުރީމަ އުނދަގޫތައް ެވްސ ކު ބައެއް ކަންކަން ށް ގާނޫނުތައް އަދިފުރުޞަތު އޮންނަ ގޮތަ

 ..ކުރިމަތިވާނެ. އެހެންިވޔަސް ެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނެތް. އާދެ، އެއްފަ ރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންވަގުތު އިތުުރ މެންބަރަކު ފު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މި

ފުރުޞަތުއަރުވަނީ މި ބިުލ މި ބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑައިުނގަްނނަވާތީ ައޅުގަނުޑ މިހާރު އިްއޒަތްތެރި އިތުުރ މެން

 .ޚައިތަމް  އަޙްމަދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ބަސް ވިދާޅުވުމަށް. މަްއޗަންޮގޅީހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް ފަހު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް 

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ބިލުަގއި ައޅުގަނުޑމެން މި ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލަކީ ކޮބަިއކަން ވަރަްށ 

ކަމަށް ވަރަށް ފުޅާކޮްށ  ކަނޑާލުން. އަދި އެއަހަރު 10ންނަ މި ގެންނަ ބަދަލަކީ އެ އޮ. ންއެނގެއޮތް ސާފުކޮށް އެބަ

ވެސް ކުެރއްިވއްޖެ. އެހެންވީމާ، ބަހުސްކޮށްދެްއިވ އެންމެހައި އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ބަހުސް

ތިއްެބވި މެންބަރުން ވެސް އަދި އެންމެހަިއ  އިމި ކަމުގައި އަދި ބަހުްސނުކުރައްވަ  ،ދަންނަވަން. ދެން ޝުކުރު

 .ށް ތާއީދުކުރަްއވާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. ުޝކުރިްއޔާ ވަރަށް ބޮޑަށްބަރުން ވެސް ފުރިހަމައަމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް ވ ޓަށް އެހުން މިއަދު ވ ޓަށް އަހާ 

 ނެ. ވަގުުތަގއި އޮންނާ

ދެކުުނ ދާއިާރގެ  މައްޗަްނގޮޅީ ،ުރގެ ފަރާތުންކާސަރު، 6.4މިހާުރ މި ދަނީ އެޖެންާޑގެ އަުޅގަނޑު  -{6.4}

ގެ ޝަންސް ކޮމިޝަނު ކްއިލެ) 2008/8ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ަގއި  2019ގަސްޓް އ   19ވަނީ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައި  ގެގެަނުއމުގެ ބިލު. މި ބިލުށް އިޞްލާޙު( އަގާނޫނު

ވަަނ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާީނ  35ވަނަ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19 ،ބޭއްވުނު

 ދެކުނު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް. އަޙްމަދު ޚައިތަމް.  މައްޗަންޮގޅީ
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 ރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަމައްޗަ

ްށ ( އައިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަންގެ ގާނޫނު) 2008/8ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ހިާރއްޖޭގެ ދިވެ ؛ދަންނަވަން. ބިލު ހުށަހަޅާ ސަބަބު ގެަނއުމަށް އަުޅގަނަޑށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ުޝުކރުއިޞްލާޙު

މުތައް ޤާމަ އްލުޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކާިއ މުސްތަޤިއިމުކޮށްފަިއވާ މުސްތަޤާސާީސގެ ދަށުން ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަ

ތަކާއި ވާޖިބުތަްއ އެ ފަރާތްތަކާ ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ގާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ ަމސްއޫލިްއޔަތު ،އަދާކުރަްއވާ ފަރާތްތަކުން

ބެހޭ ގާނޫނުތަކަށް  ޓަަކއި ކަމާއިކަން ކަަށވަރކުރުމަށްބުްނ އެއްކިާބވެ މިނިވަންކަމާ ެއކުގަ ތަޢައްޞަ ،އަދާކުރަންވާނީ 

 2008/8 ގާނޫނު ނަންބަރު ،މި ސަރުކާރުން ެވފައިވާ ވަޢުދެއް ކަމަށް ވާތީ ،ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ެގނައުމަކީ

. މި ބިލު ހުށަހަޅަނީ  ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންގެނަުއމަށް ޓަކައިށް އިޞްލާޙު ( އައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނގެ ގާނޫނު)

މިިނވަންކަމާ އެުކގަިއ  ،ބުން ެއއްިކބާވެތަޢައްޞަ ތައް ގާނޫނުން އިލެްކޝަންސް ކޮިމޝަނާ މަތިކޮށްފައިާވ މަސްއޫިލއްޔަތު

ކޮމިަޝންގެ މެންބަރުންނަކީ ކޮމިޝަންގެ ނުފޫޒުން އެއްކިާބވެ  ،މަށް ބާރުއެޅުމަށާއިއެ ކޮމިޝަނުން އަދާކުރު

ލާގެ މެންބަރުންެގ ޢާއިއެ މެންބަރުންގެ  ،ޓަަކއި ކޮމިޝަންެގ މެންބަރުންނާއިަބއެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްސައްކަތްކުރާ މަ

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންާނއި މުަވއްޒަފުްނގެ ސުލޫީކ  ،ފައިސާާއއި މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރުމަށް ލާޒިމުކުރުމަށާއި

ޓަކައި ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނަށް ހިފެހެއްޓުމަށް ލާޒިމުކުރުމަށްމިންގަނޑުަތއް  އެ ،މިންގަނޑުތަކެއް ގާނޫނުަގއި ކަނޑައަަޅއި

ވަނަ މާއްދާަގއި  167ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނައސާސީގެ  .އިޞްލާޙުތައް ެގނައުމަށެވެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ގެންނަންޖެހޭ

އްޖޭަގއި އޮންނަްނވާނެ ެނއް ދިވެހިރާއްލު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަޤިވަކި ފަރާަތކަށް ބުރަނުވާ މުސްތަ ،ވަނީބަޔާންެވގެން

އަހަރު ކުރިން  11މީގެ  އިމުކުެރވިަފ.ޤާކަމަށް. އާދެ، ތެދުފުޅެއް. ިދެވހިރާއްޖޭގައި ވަނީ އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނެއް 

ބާރު ވަިކވެފަިއާވ  3ވަނަ ދުވަހު ުއފެދުނު އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނަކީ  7ގަސްްޓ މަހުގެ ވަނަ އަހަރު އ   2008

ވަކި ފަރާަތކަށް ބުރަނުވެ އަދާކުރަންޖެހޭ  ،މު ދައުރެއް ަވކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހިންގެ ަވރަށް މުހިޑިމޮކްރަސީ  ަގއިލަތެއްއުދަ

އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަންެގ ރައީާސއި އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަީކ  ،އެހެންމެމުއައްސަާސއެއް. ހަމަ

އިްއޒަތްތެރި  ޖެހޭނެ ބައެއް. މިއަދު އަޅުގަނޑު މިކަމާއެުކ އުޅެންތްތެރިހާަނޒާ ،ކަމާއިއްލު ޤިމުސްތަ ،މިނިވަންކަމާއި

މިޝަުނެގ އެ ކޮ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ،މި ދެންނެވި ފަދައިން ،މަޖިލީހަށް މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ

 ،ކަމާއިއިންސާފުވެރި  ،މިނިވަްނކަމާއި ،ަޝނުގެ މުަވއްޒަފުން ަވކި ަފރާތަކަށް ބުރަނުވެއެ ކޮމި ،މެންބަރުންނާއި

މު މަގެއް. ިއއްޒަތްތެިރ ންެލވޭ ވަރަށް ުމހިއިޓަކައި ކޮށައެއްކޮށް މަސއްކަްތކުރުމަށް ތްތެރިަކމާހާނަޒާ ،ތެދުވެރިކަމާއި 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންެގ  ،މިއަދު އަުޅގަނޑު ިމ އިްއޒަތްތެރި މެޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތަުކގެ ސަބަބުން .ރައީސް

ެގ  މިނިވަންކަމާއެކު މަސަްއކަތްކުރުުމގެ މަގު ފަހިވުމަށް އިލެކްޝަނު ނެތި ނުފޫެޒއް ،ަތކާއިޔަތުއްލިމެންބަރުންގެ މަސްއޫ

އަރާ ކަންަތއްތަކުން ަލޙަތު ފުށުޞްމަ ،މެންބަރުންގެ މާލީ ހިސާބުތައް  ،މެންބަރުްނގެ ޒާތީ ސުލޫާކއި ،ޖަމާޢަތް ސުލޫކާއި
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މުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ ރުމުވައްޒަފުން ޒިންމާ އަދާކު  . ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި ގޮތަށްމެންބަރުން ދުރުވާނެ

މު ން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ މުހި ކޮމިޝަނުން ،ޚިލާުފވުމުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކުތަކުގެ އިތުރުން ހަމަތަކާއެ  ،ހަމަތަކާއި

ވުމުން  ގާނޫނަކަށްމި އިޞްލާޙުތައް ާފސްވެ  .ަގއި ހުށަހެޅިފައިވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްތަކެްއ މި ބިލުންއި

. އެ ކޮމިޝަނާިއ އެ ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުން ގޮްތ ބަދަލުވާނެގައި ަރއްޔިތުން ދެކޭ  ދޭތެރޭއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ

އެހެންމެ މިނިވަން ަރްއޔިތުންގެ ހިތްތަކުަގއި ޕޮޒިިޓްވ ނަޒަރަކުން ދެކެވިގެންދާނެ. އަދި ހަމަ  ،ާބވެބުން އެއްކިޞަތަޢައް

ވަރަށް ބޮަޑށް މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ލިބިގެންދާނެ. އިއްޒަތްތެިރ  ރޭގައި އޮންނަ އިތުބާރުމުއައްސަސާަތކާ ދޭތެ

އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކުގެ ތެެރއިން އެންމެ  ،ކުރިން ެވސް ދެންނެވި ފަދައިން .ރައީސް

 ،އައްސަސާއެއް. ތަުނގެ މެންބަރުންނަކީ ތެދުވެރިއްޔިތުންގެ އިތުބާރު ބޮޑުކުަރންޖެހޭ މުމު އެއް މުއައްސަސާ. ރަންމުހި

ޓަަކއި މި ބިލުގައި އަޅުގަނޑު މި އިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ތްތެރި ބަޔަކަށް ވުމަށްހާނަޒާ ،ތެރިޞްއިޚްލާ

ކެން. މި އިޞްލާޙުތަުކގެ ސަބަބުން މު އިޞްލާޙުތަކެްއ ކަުމަގއި އަޅުގަނޑު ދެންއިޞްލާޙުތަކަީކ ވަރަްށ މުހި

އެްއެވސް ޝަްއކެއް އަުޅގަނަޑކަށް  މާ މެދުރަނގަުޅވެގެންދާނެކަ ،ބުން ެއއްކިާބވެލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ަތޢައްޞައި

މަޖިލީހަށް މި އިޞްލާޙުތައް މި ހުށަހަޅަނީ ވަރަށް މާތް އަުޅަގނޑު މި އިްއޒަތްތެރި  ،ނެތް. އެހެންކަމުން

ވެސް ެއއްފަހަރު ރުން ފާސްކޮށްދެއްވުން އެދި ދަންނަވަން. އަދިމަޤުޞަދުތަކާއެކު. މި އިޞްލާޙު ތިޔަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 ރައީސް.ިއއްޒަްތތެރި  ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ މި ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑަށް ދެްއވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ގަިޑއިރު. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  4ޑައެޅިފަިއވަނީ މެންބަރު. އާދެ، މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

މިނެޓާިއ  20ިސކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  21މިނެޓާއި  20ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީައށް  29މިނެޓާިއ  24 އިގަިޑއިރާ 2

ކަްށ ސިކުންތު. ަވކި ޕާޓީއަ  8މިނެޓާއި  14.އޭއަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ 12މިނެޓާއި  16.އެން.ސީއަްށ ޕީސިކުންތު.  21

 ސިކުންތު. މިހާރު މި ބިލުގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު މި  30މިނެޓާިއ  3ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ޮކންމެ މެންބަރަކަށް 

ރި ިއއްޒަތްތެ އެްއޮކށް އަުޅގަނޑު ެލވިފަ. އާެދ، މިހާރު ހުސްވަގުުތކޮޅު ަވރަށް ކައިިރވެފަިއވުމާއިވަނީ ހުުޅވަ

 ަގއި. 1:00ން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެށޭނީ ވަރުމެންބަރުންނަށް ހުސްވަގުތުކޮުޅ މިހާރު އަ

 

 {އަށް 13:04ްނ އި 12:29 :ވަގުުތކޮޅުހުސް}

 (ސަން ޢަފީފުޙަ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލުފުށީ  ؛ވީނެންއި އިގަތުސަޔާރި)

 

 :ންވުދެްއކެ ކަހަވާސަތުން ރިޔާ
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އާދެ، އަުޅގަނޑުމެން ހުސްަވގުތުކޮޅަށް  .ފަށަނީމި ހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށްެގންދަން  `.

ދެކުުނ  މައްޗަްނގޮޅީ ،ސަުރކާރުގެ ފަާރތުން ،ތަކީ ގެންދިޔަ މަސައްކަމެދުކަނޑާލިއިރު އޭރު އަުޅަގނޑުމެން ކުރަމުން

އިލެކްޝަންްސ ) 2008/8ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ޚައިތަމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  އަޙްމަދުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ލެވިފަ. އިމިހާރު މި ވަނީ ބަހުސަށް ހުޅުވަ، ހުށަހެޅި މި ބިލު ؛ށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( އަނޫނުގާނުގެ ކޮމިޝަ

 ށް.އާދެ، މިަވގުތު އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢަ

 

 ހަކަދެއްެކވުން:އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާ

މު ން އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަންގެ ގާނޫނަށް މުހި ުރގެ ަފރާތުންކާ، ސަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އާދެ

އެއާެއކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދަންނަވަން. ހަމަ ޓަަކިއ ޝުކުރުވައިދެްއވި ކަމަށްއްއިޞްލާޙުތަކެއް މި މަޖިލީހަށް ފޮނު

 ،ސް ވަޢުދުވީ ފަަދއިންަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާުބގަިއ ވެއި އިންތިޚާބާ އަޅުގަނޑުމެން ނިމިދިޔަ ރިާޔސީ

މު ބިލެްއ ންމުހި ަރއްޔިތުންނަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙީ އެޖެންާޑގެ ތެރެއިން ،އިޞްލާޙީ އެޖެންާޑަގއި ވަޢުދުވީ

މި ބިލު މައިގަނޑު  .ސްރި ރައީމި އޮތީ. އިއްޒަތްތެ އިއަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަނެއްކާ މިއަދު ވެސް ހުށަހެޅިފަ

އްުލ ޤިއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަަނކީ ވެސް މިނިވަން މުސްތަ ،ޑަށް ފާހަގަ މި ކުރެވެނީޞަދެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނމަޤް

ށް ތުގަިއ މިނިވަންކަާމއެކު އެ ކޮމިޝަންގެ މެްނބަރުންނަށް އެ ކޮމިޝަނަޙަޤީޤަ ،މުއައްސަާސއަކަށް ވީހިނދު

ވެަފއި އޮތް އިޞްލާޙުތަެކއްެގ ންޞަދުގައި ަސރުކާރުން ގެންނަން ބޭނުމަޤް ޮކށްދިނުމުގެފަހިކުރެވޭނޭ މަގުޝަންކްފަން

ވިޔަސް މިނިވަންކަމާއެކު މަަސއްކަްތ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ައދި ނަމުން މިނިވަން .ގޮތުަގއި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ެއއީ މިނިވަން މުއައްސަާސއެްއެގ  ގަނޑު އެ ބޭފުޅުންނިއޮ އޮންނަ ގާނޫނީ ތުަގއި ެއ ބޭފުޅުންނަށްޙަޤީޤަވެސް ކުެރވޭނީ 

ކަމާއެކު މަަސއްކަތްުކރެވޭނޭ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަީކ ނޫނީ އޮނިގަނުޑގެ ތެރެއިން މިނިވަންގާ  ތުަގއި ކަަށވަރުކޮށްީދގެން.ގޮ

ރާއްޖޭގެ ޑިޮމކްރަީސެގ  ކީ މިމިނިވަން މި މުއައްސަސާތަކަ  .މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ިޒންމާއެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ހުިރ އި ލެވިފަ އި އުެފއްދުމަށް އެކުލަވަ އްހުރި މުއައްސަސާތަެކއް. މި މުއައްސަސާތަ ިއ ފަފަތުަގއި އުފެދިވަރަށް ޅަ

ގާނޫނުތަކުަގއި ވެސް ގެންނަންޖެހޭ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ހުންނާނޭކަން އަޅުގަނޑުމެން ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެ ބަދަލުތައް 

ން އެ މުައއްސަސާަތުކެގ ގަނޑުމެން ވަޢުުދވިނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް އައުމަށް ވީ އެްއ ވަޢުދު. އަޅު ުޅގަގެނައުން އެއީ އަ

މު ބޮޑެތި ންމި ިއޞްލާޙުގައި މުހި .ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ންކޮށްދޭނެޤީމިނިވަންކަން އަުޅގަނޑުމެްނ ޔަ

ަކއި ޓަނުގެ މެންބަރުން ޒިންމާ އަދާކުރެއްވުމަށްކޮމިޝަެއ  ،ކުެރވޭ. އެއީ ނުފޫޒެއް ނެތިތަެކއް އެބަ ފާހަގަކަންތައް

އެާއއެްއކު ކޮމިޝަުނގެ ޖަމާޢީ ބަދަލުތަެކއް މި ިބލުން އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ. ހަމަ  ،މެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ކޮން

ކޮށްދޭ. ޚާްއޞަ ޑަށް ކަށަވަރުގެްނގުޅެންޖެހޭނޭކަން މި ބިލުން ވަރަށް ބޮޒާތީ ސްލޫކީ މިންގަނޑުތައް  އަދި ،ސުލޫކު

 ،ޮކމިޝަންގެ ސިޔާސަުތކަާކއި -)ށ( ގެ ވަނަ ާމއްދާ 17ރަްށ ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ބިުލގެ ގޮތެްއގަިއ ައޅުގަނޑަށް ވަ
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ގޮތުން ޖަވާބުދާީރވުމާއި ޒިންމާ އުފުލުުމގެ ވާޖިބު  ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާ ގޮާތ ގުޅޭ ،ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތަކާއި

މިނިވަން މުއައްސަާސއެްއގެ މެންބަރެއް ކަމުަގއި  .. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކުރަންވާނޭން އަދާކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

ތު އަާދކުރުމުގަިއ ރަްއޔިތުންނަށް ޖަާވބުދާރީވާންޖެހޭނެ. މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުން އަުޅގަނޑުމެނަށް މަސްއޫިލއްޔަ ،ވިޔަސް 

ތަންމެ ރަނގަޅަކަށް ކްޝަންސް ކޮިމޝަން ކި، އިލެިއްއޒަތްތެރި ރައީސް .ގަބޫލުކުެރވޭ އެކަން ކަަށވަުރވެގެންދާނެ ކަަމށް

ދިަޔ ކަންަތއްތަްއ އިޚާބާ ގުޅިގެްނ ހިނގަރިޔާސީ އިންތި ގެ ވަނަ އަހަރު 2013ކުރިޔަސް ހަމަ ިސުކނޑިން މިނިވަން

ކުރިަޔސް ކޮމިޝަންތަުކެގ މައްޗަށް، ކޮމިޝަންތަުކެގ ކޮމިޝަންަތއް މިނިވަން .ނުދޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްފިލައިގެން

މިނިވަންކޮށް ނުހިންގޭނެ. އެ ކޮމިޝަންތަކުން  އަދި ކޮމިޝަންތައް އެ ވެއްޖެްއޔާސުޕްރީމް ކ ޓުން ފައިން އަރަން ބޮލަށް

ނިވަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ކަށަވަެރްއ ނުކޮށްދެވޭނެ. ވަށާޖެހިފައިާވ މިރައްޔިތުންނަށް ފ ރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ 

ެއކު އެ ކޮމިޝަންތަކުގެ މަްއޗަށް އެހެނިހެން މާރުމިިނވަންކު ކޮމިޝަންތައް އެެރިއން ތެްއގެ ނީ އޮިނގަނޑެގާނޫ

މިއަދު އަުޅގަނުޑ  އެ ؛އޮނިގަނޑު ަބއްޓަންކުރަންޖެހޭކަން ފޫޒުތައް ނުހިނގާނެ ގޮތަަކށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ގާނޫނީނު

 ން ތައް ފަހަރެްއގެ މަތީއިންތިޚާުބ އެ ވަނަ އަހަރުގެ ިރޔާސީ 2013ްއަގއި ގޮތެ . ޚާއްޞަ  ކަމެއްގަކޮށްލާހަފާ

ބަރުން ވެސް ސުޕްރީމް ކ ޓުން ޝަނުގެ މެންކޮމިއަދި ެއވަރުން ފުއްދާލީކީ ނޫން.  ،ފަސްކޮށް ،ށްތިލުކޮބާ ،ކެންސަލްކޮށް

ށް ކަންތައްތައް ، މި ލެވެލަޙުުކމްކޮށްގެން ބޭރުކުރީ. އެހެންވީމާ  ިއ،މައްސަލަ ބަލަ އިގެންއަމިއްލައަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަ 

މި ގެންނަ ިއޞްލާޙީ އެޖެންޑާގެ ތެެރއިން  ،ނޑުމެން މި ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާއިކަން އަޅުގަނުދާނޭ

 ަކމަށް ވަންޏާ ދައުލަތުގެ ފަރާުތން ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކުރާ  ނޫންރައްޔިތުންނަށް ޔަޤީންކަން ިލބެން އެބަޖެހޭ. އެހެން

ނުދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ޔިތުންނަށް ލިބިގެންރައް ގޮތުަގއި  ފުރިހަމަ ންމެއެކަން ވެސް ރުުކގެ ޮފނިމީމިނިވަން މުއައްަސސާތަ

 ،ދާ މަންޒަރަކީފެންނަމުން ަނށްއަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮުތގަިއ މި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން .ރައީސް

ގަނޑު ގަބޫލުކުާރ . އަޅުޙަޤީޤަތުގައި ޖުޑިޝަރީ އިްޞލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި ެވސް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް އެބަ ކުރެވޭ

ޓަކައި މި ކުެރވޭ މަސަްއކަތްތަކުގެ ތެެރއިން މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ަމއްޗަްށ ގޮތުަގއި ޖުޑިޝަރީ އިޞްލާޙުުކރުމަށް

ންދާނެ. އަުޅަގނޑުމެންގެ މުޅި ިއޞްލާޙީ ގެުރވެޖުޑިޝަރީން ނެތް ބާރެއް ުނހިންގޭނެކަން އަުޅގަނޑުމެންަނށް ކަށަވަ

 ފުރިހަމައަށްނީ ގޮތުން ނޫެގ އެންމެހާ މުއައްސަސާަތއް ގާުރ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދައުލަތު ދާއިގެންމަވެހަފުރި އެޖެންޑާ

 ،ްށވެ ކަޒިންމާ އެއީ ފުރިހަމަ ޒިންމާއަ އަދާކުރާ ެއކުން މިނިވަންކަމާއިގާނޫނުގެ ތެރެ  ،ލިބިކަން މިނިވަން  ،ކުެރވިވެރިބާރު

ްށ ެވގެންދާނެ. ކަޭއގެ ހެޮޔ ލާބަ ލިބިގެންދާނޭ ކަންތައްތަކަ ،ލިބި  ާފވެރިކަންއޭެގ އު ،ރައްޔިތުންނަށް ޭއެގ އުާފވެރިަކމާއި

މިނިވަންކަްނ ޔަޤީންކުރުމަށް ޓަަކއި މި ުހށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް  ،ޓަކައިަވންކުރުމަށްޝަން ކޮމިޝަން މިނި އިލެކް

އްަވއިދެްއވި ޅުކު މި އިޞްލާޙު ހުށަހައެ ހަމައެއާހަކަ ދަްނނަވާލަން. ށް ތާއީދުކުރާ ވާއަ ރިހަމައަޅުގަނޑު ވެސް ފު

ަޓކައި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ކަމަށް ދެއްވިގެނެސްށް މި އިޞްލާޙު އަހަމަ މެންބަރަށް ވެސް އަޅުގަނޑުެމންނާ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް.  ށީންބަރު. ހ ރަފުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  ހ ރަފުށީ

ަޙކީ ލާޞްއްވާ އިނޫނަށް ސަރުކާރުން މި ހުށަހަޅުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިލެކްޝަންސް ކޮމިަޝނުގެ ގަ

ެއހާމެ ބޭނުންތެރި އިޞްލާޙެއް. އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަމުން  ،މުންށް މުހިއަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަރަ

 ރަށް ސާފުކޮށް ފެނޭ މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާ ސަބަބު. މި ބިލު ވަލޫމާތުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ޢުދެއްވާފަިއވާ މަ

ގާނޫނުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ  ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ،އޮންނަނީ ޅުވެަފއި މިކަމަށް ވިދާ އްބެބަށަހަޅުއްވާ ސަހު

ޝަނުން އަދާކުރުމަށް މިވަންކަމާިއއެކު ެއ ކޮނިމި ،އެއްކިާބވެ ބުންތަޢައްޞައިވާ މަސްއޫލިްއޔަުތތައް ފަކޮށްތިމަ

ކަްތކުރާ ބަެއއްކަްނ ކޮރަޕްަޝނުގެ ނުފޫޒުން އެްއކިބާެވ މަސައް ބަރުންނަކީނުެގ މެންޝަކޮމި ،ރުއެޅުމަށާއިބާ

ބަުރންގެ ފައިާސއާިއ މާލީ ބަޔާން އެ މެންބަރުންގެ ޢާއިލާގެ މެން ،ގެ މެންބަރުންނާއިނުކައި ކޮމިޝަ ޓަ ކަށަވަރުކުރުމަށް

ީކ މިންގަނޑުތަެކއް ގާނޫނުަގއި ރުންނާއި މުަވއްޒަފުްނގެ ސުލޫ ބަޝަނުެގ މެންމިކޮ ،ހާމަކުރުން ލާޒިމްކުރުމަށާއި

ޓަކައި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމަށް. ަތއް ހިފެހެއްޓުމަށް ލާޒިމްކުރުމަށްއެ މިންގަނޑު އި،ކަނޑައަޅަ 

ކަމެއް މި  ދާ ގާނޫނުގައި ވަރަށް ބޮޑު ހުސްއެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑަށް ެދންނެވޭނީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެްނ ޢަމަލުކުރަމުން

ތަރައްޤީާއއި ކުިރއެރުމަށް  ދިވެހިރާއްޭޖގެ .ރި ރައީސްށް. އިްއޒަތްތެއެީކަގއި ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ކަމަ އިޞްލާޙު ފާސްވުމާ

ްއސަސާތަްއ މުއައްޖޭގެ ރާ ،މެއް ދޭންޖެހިފައި އޮތް ކަމަކީ ކަމު ސަމާލުން ހާރު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ މުހިމި

 ގަބޫލުކުރެވޭ ،ންނަފެދެފުށް  ،ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ،ްއަސސާތަކަކީ ރަްއޔިތުން އިތުބާުރކުރާއަވަރުގަަދކުރުން. އެ މު

ހިނގަމުންދާ މުއައްސަސާަތކެއް ކަމަށް ހެދުން. އެކަން އެހެން ނުވުުމގެ ަނތީޖާތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ންތަކުގެ މަތީހަމަ

ރެވޭ. ހަމައެކަިނ ކުގަހަބަބުން ގެއްލިގެންދާ އެތައް ފައިސާެއއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފާސަދަނީ. އޭގެ  ފެންނަމުން މި

މައްސަލައަކީ. ތަރަްއޤީވަމުން އަންނަ ކިތަންމެ  ، މިއް ނޫން ތިވެފަިއ އޮތް މައްސަަލއެރިމަދިވެހިރާއްޖެއަށް ކު

ޤައުމެްއގައި މުައއްސަސާަތްއ ބަލިކަށިވެ ހީނަރުވުމުގެ ަސބަބުން އެ ޤައުމުތަކަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައް އެިކއެކި 

ެރއިން ިއގެ ތެސާދަފަ ،ވަްއަކމާއި، ޝަނާއި ޕްންނަން އެބަހުރި. އާދެ! ކޮރަފެނަށް ދިރާސާތަކުން އަުޅގަނޑުމެން 

ޓްރިލިއަްނ ޑޮލަރު ެގއްލިގެންދާ ކަމަށް ދިރާސާަތކުން  1.26ދުން އަހަރަކު ޞާތިޤްތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުަތކުގެ އި

 ރައްީޤއަށް މިކަުމގެ ސަބަބުން ހުރަްސއެޅޭނެއެބަ ހާމަވޭ. މި ދަންނަވަީނ ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދުތައް. ޤައުމުތަކުެގ ތަ

 ަސށް ށް އަންދާޒާކޮށްލަން ވަރަށް ފަސޭހަ. އޭގެ ނަތީޖާެއްއގެ ޮގތުން އިްއޒަތްތެރި ރައީނަންއަުޅގަނޑުމެ މިންވަރު

 ިއ،ސަމިޓެއް ބާްއވަ ލޮްޕމަންޓްވަނީ ސަސްެޓއިނަބަލް ޑިވެ އިން މި. ނަ އަހަރު އދވަ 1015 ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ
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 އި،ންޓް ގ ލްސްެގ ގޮުތަގއި ގ ލްތަކެްއ ކަނަޑއަޅަ ލޮޕްމައް އެުކލެވޭ ގޮތަށް ސަސްެޓއިނަބަލް ޑިވެގ ލެ  17ން އެ ސަމިޓު

އަދި  ދުުލއިންޞާފާސުްލޙައާއި ޢަ ،ވަނީ ވަނަ ގ ލް ާޚްއޞަކޮށްފައި މި 16. އެ ގ ލްތަުކގެ ެތރެއިން ފާސްކޮށްފަ

ބަޭވ ެތއްަގއި ފާހަަގކޮށްފައި އެގޮ ޭއގަިއ ޚާއްޞަ  ސް.ިޓުއޝަންއިންސްޓި ންގދަކުުރން. ސްޓްރ ގަހިންގުމުގެ ދާއިާރ ވަރު 

ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެީއ ިއމުކުޤާސަސާތައް ޤައުމުތަުކގައި އައް ފެންނަ މުށްދެފު ،އަދި ޖަވާބުދާރީވާ އި،ރަނގަޅަށް ހިންގަ

ުމ ންގެންދަވާ މުހިމުންްއވަކުރަ  ކަމެއް. ސަރުކާރުން މިތްފައި އޮޅާއްގެ ގޮުތގައި ކަނަޑއަމެހެއްޓެނިވި ތަރައްީޤގެ ގ ލެދެ

ްށ މަދިއުގައި އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަށްގުކްރަސީގެ މަުގގަިއ އަދި ހިންގުމުގެ މަޑިމޮ ،ކަށް ވެެގންދާނީސައްކަުތގެ ނަތީޖާއަމަ

ތުން ކަުމަގއި. އިންތިޚާބެއް ރަްއޔި އްވަރަށް ބޭނުންތެރި ފިޔަވަޅެ ،މުންއެޅޭ ވަރަށް މުހިަތކަށް ޓަކައި މިކުރާ މަސައްކަތް

ނީ ވަދިއުމަކީ އަުޅގަނޑަށް ހީ އުފެޭދ ގޮތަށް ބޭްއވުމަކީ، ޭބއްިވގެން ނުލުމެދުގައި ުސވާ ޭއގެ ނަީތޖާއާ ،ގަބޫލުކުރާ ގޮތަށް

އަމާންކަމާިއ،  ،ހަމަޖެހުމާއި، ލަޙަތާއިޞްގެ މަޤައުމު  އީމު ފިޔަވަޅެއްހެން. އެންށް މުހިރަޔާތުަގއި އެޅޭ ވަ ހަޤައުމެްއގެ 

ެވގެންދާނެކަްނ  ންހެްނކަން އެކަހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް ބޭނުން ކަމެއް. އެ  ޓަަކއިއިމުކުރުމަށްޤާއޮމާންކަން 

ްނ ގެ ނިޒާުމގެ ތެރެއިކަމުެހޔޮ ެވރި ،ވެކޮރަްޕޝަނުން އެއްކިބާ  ީނ އެ މުައއްސަސާތަަކކީރައްޔިތުންނަށް ގަބޫލުކުެރވޭ

ކޮރަޕްޝަްނގެ މައްސަލަައކީ އަުޅގަނޑުމެްނ  ައށަގަނެފައިވާ އިޭޖގަވެގެން. ދިވެހިރާއް ހިނގަމުންދާ މުއައްސަސާއަކަށް 

 2019އްަލވާ ބަމިންވަރަށް އުފެދިފައި އޮތް ކަމެއް. ެއކަން ައޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ެވސް އިނގޭ.  ނަބިރުގަން

އެބަ ހ ދަންޖެހެއޭ. މި  ން ުރފިޔާއަމިލި 188އެަބވޭ  އިން ބުނެފަރަގއި އޭ.ސީ.ސީއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ ކުއާޓަވަނަ 

ިމީއ  .ށް ފެނިފައިވާ މިންވަރުނަމައްސަލައިން ައޅުގަނޑުމެން 11ުޤކުރެވުނު ދަންނަވަނީ އެންމެ ދެ ކުއާަޓރގައި ތަޙުޤީ

، މި ކަންކަން ތަުކަގއި ކޮރަްޕޝަން އަށަގެންފައި އޮތް މިްނވަރު. އެހެްނވީމާއަޅުގަނޑުމެންގެ ޕަބްލިކް އިްނސްޓިޓިއުޝަން

މި ހުށަހެޅޭ  ޓަކައިމަށްއައްސަސާަތކެްއގެ ގޮުތަގއި ހެދުމުއަުޅގަނޑުމެންގެ މުއައްސަސާަތކަކީ ރަނަގޅު  އި،ނައްތާލަ

ކެއް. ައޅުގަނޑު ެވްސ ތައިްޞލާޙު ރަނަގޅުޤައުމަށް ވަރަށް  ،ނުހަނު ފައިދާހުރި ،އިޞްލާޙުތަކަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރި

  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ަހކަ ދަންނަވަން. ވަރަށްވާ އީދުކުރާމި އިޞްލާޙަށް ތާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް.  މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

  ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޙަށް ނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާއަޅުގަނޑު ވެސް އިލެްކޝަން ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުފެދުނު ކީމިޝަނަކޮކުރާ ގޮުތގަިއ އިލެކްޝަން ލުއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑު ގަބޫ ތާށްވަރަށް ބޮޑަ

ތަނަށް މަސައްކަތްކުރި އެންމެ ރަނގަޅަްށ މިހާ ،އުފެއްދުނުރެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ަތކުގެ ތެސާއްސައަމިނިވަން މު
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ބަބަކީ، ދިމާވި ސަ . އެހެންކީނީ އިލެކްޝަން ކޮމިަޝނަރަކުކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަޫބލު ްއސަސާއައަދި އެންމެ ރަނގަޅު މު

 ފުއާދު ނަށް ހޮވުނު ރައީސްޝަ ކޮމިއެގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އައި ބަދަލު ސުރެންއަހަރު ނަވަ 2008

ެއ ކޮމިޝަން  ،ވީތީ ވެފަިއ އަދި އިޚުލާޞްތެިރ ބޭފުޅަަކށް ަފންނުގެ ބޭފުޅަކަށް އެ ،ފީޤަކީ މިކަހަލައުތަ

 ތް އޮތެރޭގައި  ގެއަހަރު 5ޔަ ނިމިދި  އުފާވަނީށްށް. އަޅުގަނޑު އެްނމެ ބޮޑަގަޅަނރަރެވިަފއި އޮތީ ވަރަްށ ކުންބައްޓަ

ބޭއްވި އިންތިޚާބުތަުކގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެްސ  ކްޝަން ކޮިމޝަނުންތާރު ވެރިކަމުގެ ތެރޭަގއި ވެސް އިލެޚުދުމުޚް

 ސިލުކުރުމުގެ ހާްއގޮތަށް އެކަްނ ކުރީތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ނަތީޖާތައް އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން އައި ަގާވއިދާ އެ

  ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުެވގެން އާވަނަ އަހަރު މި 2008 ،ޅޭ އެްއޗަކީއު ދަންނަވަން މި. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ލިބުނު

 ،ރިވެެރއިން ވަރަްށ އިންސާފު ައއި ބަދަލުެގ ތެބުތަކަށް އިންިތޚާ ،އި އިެލކްޝަނަށްއަ އެީކަގިއ  ސީއާސާނޫނުއަޤާފެހި 

ގުތީ ްއގަިއ ވަ މަރުަކޒެއިްނތިޚާބުތަކެއް ޭބއްވޭނެ ަގވާއިދުަތކެއް ހެދިފައި ހުރީ. ެއއީ ެއ ވ ޓުލާ  ދެފުށް ފެންނަ ،މިނިވަން

 ،ްނ ވެސް މަންދޫބަކު ހުރުމާތުއަދި ޮކންމެ ކެންޑިޑޭޓެްއގެ ފަރާ ،ވަރުން ބޭތިއްބުމާ އޮްބޒާ، ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުމާއި

ހަމަޔަށް ވެސް ިހފެހެއްޓިފައި ހުރިކަން އެއީ  ދުަތްއ މިއަދާއިދިފައި ހުރި ަގވާހެގޮސް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ހެންމި

ިމ  .ކަންތައް ކުރެއްވި ންޅުތާ ތިއްބެވި ބޭފުއެ ދުވަހު އި އެގަ މުްއވުރެއްޓަންކުބަ ކޮމިޝަން ސްއިލެކްޝަން

ކޮމިޝަން  ފުރިހަމަކޮށް އ ކުރު ދަންނަވަން އެހާފީޤަށް ޝުއުށް ފުއާދު ތަބޮޑަތުގައި ެވސް އަުޅގަނުޑ ވަރަށް ޞަފުރު

އް އަދި ނޫނަށް އަުޅގަނޑުެމން ކޮންމެ ހުށަހެޅުމެގާ ގެސްއިެލކްޝަން .ފަިއވާތީެވ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްބައްޓަންކޮށް

ދަނީ ެއ ގެންވެ ޅުރަނގަ އްކޮމިަޝނެ އިެލކްޝަނެްއ ރަނގަޅުވެ ނޫނިއްޔާ ،ިވޔަސް ޙެއް ހުށަހެޅިކަމުގައިލާންމެ އިޞްކޮ

 ކަމެއް ނެތް، އިޚުލާޞްތެރިމާންނަނީ. އެހެްނވީއޮުގޅިފައި  ކޮމިޝަނެއްަގއި ތިބޭ ބޭފުޅުްނގެ އިޚުލާޞްތެިރކަމާ މިއާ

ްއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ކަމެ ިވޔަސް އެ މެ ބޮޑު ގާނޫނެއް ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް ހެދިކަމުގައިންތަކި ޏާމަށް ވަންކަ

ރިހަމަކޮށް ވަރަށް ފު، އަުޅގަނޑުެމންގެ މި ިއޞްލާޙުތައް މިހިީރ ވަރަށް ގެންދެޭވނެ. އެހެންވީމާށެއް ނު ކަގޮތަ  ބޭނުންވާ

ޑު އުނދަގުލަކީ ރަްއޔިތުންނަށް އިތުބާރު ގެއްލިގެންދިަޔީއ ބޮ  ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ށްޅަށް. އަުޅގަނޑުމެންނަރަނގަ

ތައް. އެ މައްސަލަަތކުަގއި ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ ދިމާވިވަނަ އަހަރުގެ ރިާޔސީ އިންތިޚާބުގައި  2013

ހެދި  . އެއާއޮތީ ގެނެސްފަގަާވއިދަށް  ބަދަލުތަކެްއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށް ބޮޑެތިވަ ،ަތއް މެދުވެރިވެއަކީ ކ ޓުލަމައްސަ

ރަނގަޅަްށ ވަރަށް އުނދަގޫަތކެއް ވެސް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ައދިވެސް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި އެންމެ 

އެީކގަިއ  ުއއްމީަދކީ މި ިއޞްލާޙުތަކާ ، އަުޅގަނޑުގެ އެހެންވީމާ އެްއ ކޮމިޝަނަީކ އިލެކްޝަްނ ކޮމިޝަން.މުންދާ ހިނގަ

ކޮށް މި ކޮމިޝަން ހިނގަމުންދާނެ ކަމަށް. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ ދެްއިވ މައަދި ކުިރއަށްވުެރ ވެްސ ފުރިހަ

  ފުރުޞަތަށް. 

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 
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ގެަނއުމުގެ އިޞްލާޙު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަުނގެ ގާނޫނަށް )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު.

 ދައްަކަވން ވާހަކަފުޅުދަނީ. މިވަގުތު އިތުރު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ވަގުުތ ކުރިއަށް މި ހުސް މިބަބިލުގެ 

ޞަތު އިްބރާހީމް ރަޝީދު. ފުރު ންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުމާފަާއދެ! އެދިަވޑަިއގެންފަެއއް ނެތް. 

 ދޫކޮށްލައްަވއިފި. އަުޅގަނުޑ އަދިވެސް މި ބަލައިލަނީ އިތުރު މެންބަރަކު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަަޑިއގަންނަާވތ .

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުެގ ސަުރކާ -6.7ދަނީ  ލާަފއި ދެން މިނޑައިއަުޅަގނޑު މެދުކަަވގުތަށް  ަވގުތު މިދެ! މި ބިލުެގ ބަހުސް އާ -{6.7}

 2007/4ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ިއވާފަފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ހުށަހަޅުއްވާ ،ފަރާތުން

ަގއި  2019ގަސްޓް އ   21އްވާފަިއވަީނ ގެނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިށް އިޞްާލޙު( އައޮޑިޓް ގާނޫނު)

ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ފޭދޫ  މަޖިލީހަށް  ވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު 37ގެ ހުލީވަނަ ރަްއޔިުތންގެ މަޖި 19 ،ބޭއްވުނު

 މުޙައްމަދު ނިހާދު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު.ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ( އަޮއޑިޓް ގާނޫނު ) 2007/4ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އި

ލަދޭނަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޑކުޑަްށ ކިޔާކުލު އަޅުގަނޑު މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ސަބަބާއި އޭގެ ތަފްސީ

މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަާކއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަްއ  ،ވާއިުމކޮށްފައި ޤާޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާީސގެ ދަށުން 

ްއޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަްއ  މަތިކޮށްފައިވާ ަމސްއޫލިންނޫނުގާޤާނޫނުއަސާސީންނާއި  އެ ފަރާތްތަކާ ،އަދާކުރަްއވާ ފަރާތްތަކުން

ކަމާ ބެހޭ ގާނޫނުތަކަށް  ޓަަކއިއެކުަގއިކަން ކަށަވަުރކުރުމަށް މިނިވަންކަމާ ،ބުން އެްއކިބާވެ ތަޢައްޞަ ،ނީއަދާކުރަ

ޑިޓް އޮ ) 2007/4 ،ވާތީ  ައޅުގަނޑުމެން ވީ ވަޢުދެއްކަުމަގއި ،ރުންގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ެގނައުމަކީ މި ސަރުކާ

އި ގާނޫނުން ނާންޤާނޫނުއަސާސީނީ، ޅަ ފަރާތުން މި ބިލު މި ހުށަހަޓަކައި ސަރުކާުރގެޙު ގެަނުއމަށްލާށް އިޞް( އަގާނޫނު

އެކުަގއި އަދާކުރުމަށް  މިނިަވންކަމާ ،ބުން އެއްކިާބވެޞަިލއްޔަތުތައް ތަަޢއްއޫމަތިކޮށްފައިވާ މަސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ

ފަރާތެއްކަން ކަށަވަުރކުރުމަށް  މަސަްއކަތްކުރާ ،ކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ނުފޫޒުން އެއްކިާބވެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ ،އެޅުމަށާއިބާރު

 ،އިލާގެ މެންބަރުންެގ ފައިސާއާއި މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރުމަށް ލާޒިމުކުރުމަށާއިޢާއި އޭނާގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ ،ޓަކައި

ެއ  ،އިުފންގެ ސުލޫީކ މިންގަނޑުތަެކއް ގާނޫނުަގއި ކަނޑައަޅަ ޒައް ވަމު އޮފީހުގެ ިއ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ

ޓަކައި ބުނެިވދިޔަ ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށޭ. ގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ލާޒިމުކުރުމަށްމިން

ރިހާ މިނިވަން ކުރަމުން މި ގެންދަނީ މިހެން ހުރި ހުއަުޅަގނޑުމެން މިއަދު މަސައްކަތް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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 ،ބޭނުންވާ ގެންނަން ވޭ ިއޞްލާޙުތަކުގެ ތެެރއިން އަުޅަގނޑުމެންމި ގެނެ ،މުއައްސަސާަތކެްއގެ ގާނޫނުތަްއ އިޞްލާޙުކޮށް

މިނިވަްނ  ،މިނިވަންކަމާ އެކީގައި މަސައްކަތްކުެރވޭނެ އިންތިޒާމުަތކެއް ޤާއިމުކޮށް ؛އަޅުގަނޑުމެން ވަޢުދުވެފަިއވާ

މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން.  ކުުރވޭނެ އިންިތޒާމުތައް ާޤއިމުކުުރމަށް. އެހެންކަމުން، މި ބިލު ބުދާރީ މުއައްސަސާަތއް ޖަވާ

އަދި ކޮމިީޓެގ  ،ރަނގަޅަްށ ދިރާސާކޮށް މި އި،ވެސް މި ބިލު ބަްއލަވައިަލއްވަ  އަޅުގަނޑު އެދެނީ  ހުރިހާ މެންބަރުން

އެީކަގއި މި ބިލު ފާސްވެގެންދާނެ  އި ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަކާއަުޅގަނޑުެމން މިއަށް ފުންކޮށް ވިސްނަވެސް މަރުޙަލާގައި 

 ވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްާޔ. ކަމަށް. ދެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ބިލަށް ގެނައުމުގެ ިބލު މި ވަނީ ހުށަހެޅިފައާދެ! މިހާރު އޮޑިޓު ާގނޫނަށް އިޞްލާޙުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

. ގަިޑއިރު 4ލަ ވަގުތަކީ ވާ ޖުމުސްކުރަން ކަނޑައެޅިަފއިހުލެވިފައި މި ވަނީ. މި ބިލަށް ބައި ބަޙުސްކުރުމުގެ ަވގުތު ހުޅުވަ 

ިސކުންތު.  21މިނެޓާއި  20އަށް ހޫރީ ޕާޓީިސކުންތު. ޖުމް 19މިނެޓާއި  24 އިގަިޑިއރާ 2އަށް އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ

 8މިނެޓާއި  14އަށް ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭ 12މިނެޓާއި  16އަށް ސިކުންތު. ޕީ.އެން.ސީ 21މިނެޓާއި  20ށް ޕީ.ޕީ.އެމަ

ސިކުންތު.  30މިނެޓާއި  3ޓީއަކަްށ ނިސްވެވަަޑއިނުގަންަނވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ސިކުންތު. ވަކި ޕާ

 ފޭދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު.  ކަށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

ހުށަހެޅިފައިވާ  ؛ހެޅުމަށްށް އިޞްލާޙު ހުށަ( އަގާނޫނު ޓްއޮޑި) 2007/4ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

އިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ހަރަލްގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު. އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭގައި ޮއިޑޓަރ ޖެނެ

 ކުންްއޔަތަތު ފުށުައރާ ފަދަ އެްއވެސް ކަެމއް އެްއވެސް ހަިއސިޙަލަޞްމަފާނެ ފަަދ ނުވަތަ އިއަރަވާޖިބަށް ބުރޫ

 ،އެްއވެސް ަވގުތެްއަގއި ،ވެސް ަކމެއް. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެ ޤަދަރަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ެއއްނުވާނޭކޮށްގެން

ިތޔާރު ނުރަނގަޅު ިނޔަތެްއގަިއ ޚްށް ގާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރާއި އިުނކުރުން. އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލަ ތަކުންިއސިްއޔަހައެްއވެސް 

ގޮތުްނ  ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ސީދާ އްލުމެއް ިދނުމުގެ ބޭނުމުގަިއ ބޭނުންނުކުރުން ނުވަތަ ގާނޫނާވަކި ފަރާތަކަްށ ގެ 

ދިނުމުގެ ނިޔަތުަގިއ ްށ ގެއްލުންނުކުރުން. ކަނޑައެިޅގެން ވަކި މީހަކަނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ނަމަވެސް މަޤާމުގެ ބޭނުން

މަޤާމުގެ  ،ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ޮގތުން ނަމަވެސްނުވަތަ އޭނާގެ އަނބުރު ނަގާލުމުގެ ނިޔަުތގައި ސީދާ 

ވެސް ލިބޭ ގޮތަށް އޮތް އުސޫަލކުން ލިބެން އޮތް ހަދިާޔއެްއ  މީހަކަށް ށް ކޮންމެއްުމކޮއާބޭނުންކޮށްގެން ކަމެްއ ނުކުރުްނ. 

ވެސް ެއއްެވސް  އެނޫން ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ އެީހއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ،ަޔވައި ނުވަތަ އެހީެއއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ފި

ިއ ހަކުގެ ތެރޭަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެފަރާތަކުން ނުހ ދުން. ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ތެރޭަގއި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަ 
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އަމުރަށް ެގ ގާޫނނުތަކުގެ ދަށުން ހުއްދަ އަމުެރއް ކުރާ ފަރާެތއް ،ގާނޫުނތަކަށް އިޙްތިރާމުކުރުމާއި ތަާބވެ،  ގާނޫނުތަކަށް 

ރިމަތީގައިާވ ައދި ހަމައެކަނި ކު އި،ނުލަ ބަކާޞަދިއުން. ޒާތީ އެްއެވސް ތަޢައްޖިބު އަދާކުރުމުގައި ތަބާވަމުންރަސްމީ ވާ

ތިމާގެ ވާޖިބަށް  ،ެއކަން ކުރުމުގައި ތިާމގެ މަސަްއަކތަށާއި ،އިހެކީގެ މަްއޗަށް ނިންމުންތައް ނިންމުމާ

 މީހުންނާ  . ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ދާއިާރެގ ތެރޭގައި އެހެންފަރުވާތެިރވުން ،ުފވެރިވުާމއިސާއިން ،އިޚްލާޞްތެރިވުމާއި 

ކޮށްދީފަިއވާ ން ަވކި ފަރާތަކުނުވަތަ ކުރުން. ތިާމއަށް ަވކި މީހަކު ކު މަސަްއކަތްތިރާމާއެހުއި ގައިމުޢާމަލާތްކުރުމު

. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ންޔު ލަތަކަށް ތިމާ ނުދިހާކަމެއްެގ މުޤާބިލުގައި އެހެން ކަމެއް ތިމާ ކޮށްދޭންޖެހުން ލާޒިމުވާ 

އޮޑިޓަރ  ،މި އިޞްލާޙު ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މި ހުށަހަޅަނީ މިފަދަ ފުރިހަމަ އިޞްލާޙުތަކަކާ އެީކަގއި އަުޅގަނޑު

މުން އަދާކުެރޭވނެ ފަދަ ބޭފުޅަކަށް އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް އަދި އޮޑިުޓ އޮފީްސ ޤާމަ ،ކީ މިނިވަންކަމާ އެީކަގއި ަވޒީފާޖެނެރަލަ

ާވ ކަންތައްަތކުެގ ތެރޭަގއި ހުަށހެޅޭ އިޞްލާޙުަގއި ހުށަހެޅިަފއި ،މި ގާނޫނުަގއި ،ނިޔަުތގައި. ެއގޮތުން ހެދުމުގެ ހެޔޮ

 ،6.2ެއއީ  ؛އާމްދަނީ ލިބޭ އިުތރު މަސައްކަތެއް  .ހިމެނޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް އިތުރު ަވޒީފާ އަދާނުކުރުން

. ޮއޑިޓަރ ެޖނެރަލް އަމިއްލަ ވިޔަފާިރއެްއ ނުވާނޭކޮށްގެންއާމްދަނީ ލިބޭ އިތުރު މަަސއްކަތެްއ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

މެުނވީ  އިިސއްޔަތުން ހަ. މަޤާުމގެ ނުވާނޭ. އަދި ިވަޔފާރީގެ އުސޫލުން އެްއވެސް ކަމެއް ކޮްށގެންުނވާނޭހިންގައިގެން

ންވެސް އެހެން އެނޫ މަޖިލީހެއްަގއި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ެއއްެވސް ކޮމިަޝނެއްަގއި ނުވަތަ ކައުްނސިލެްއގައި ނުވަތަ

ލަޙަތު ފުށުއަރާ ޞް. މަނުާވނޭނުލާ ނަމަވެސް ބައިވެިރެވގެން އަކާޖަމާޢަތެއްގައި އުޖޫަރއަކަށް ިވޔަސް ނުވަތަ އުޖޫރަ 

 ،. ސުލޫކީ ހަމަތަކުގެ ތެރޭގައި . ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ތަބާވާންޖެހޭނޭުނވާނޭކަމެްއަގއި ބަިއެވރިވެގެން އެްއވެސް

ވެސް މި ބިލުގަިއ  ވަޅުަތއްންޖެހޭ ފިޔަޅަގާނޫނީ ގޮތުން އަ ،ތަބާނުވާކަމުގައި ވާނަމަ އިތުރުން ސުލޫކީ ހަމަތަކަށްއޭގެ 

އިލާގެ ބޭފުޅުން، ޢާ ގެއި އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލްވަރަށް ސާފުކޮށް ލިޔެިވގެްނވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލާ

މާލީ ބަޔާްނ ވާނެ. އަދި ބޫރުކުރެިވފައިނެ. މަޖުންގެ މާލީ ހިސާބު ހާމަކުރުން މި ބިލުގައި ހުށަހެޅިފައިވާދަރީއަނބި

ކުރުވޭނެ އިޞްލާޙުަތއް މި ޖަވާބުދާރީ  ،އެޅި ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަޅު  ގާނޫނީ ގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ ،ނަމަޅޭ ހުށަނޭ

ކަށް ިތަޔ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިގެންވާނެ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު އެދެނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި އިޞްލާޙުތަ

ފުރިހަމަ ބިލަކަށް، ފުރިހަމަ ގާނޫަނކަށް މި ބިލު ވެގެންިދއުން.  ،ކުެރވި ރާމަޝްވަ ،އެންމެ މެންބަރުންގެ ތާއީުދ ލިބި

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިރ ރައީސް، ަރއީސް މުަޙއްމަދު ަވގުތު ައޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި

 ވާލުވުަމށް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު(ހަ ރިޔާސަތާ ށްނަޝީދަ
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 ށް އެހުން ކަމަށް ވ ޓަ އެހުމަށް ހުރި ކަން  ވ ޓަށް  .9

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

. ފުރަތަމަ ވ ޓަކީ ންޖެހޭވ ުޓގެ މަސަްއކަތް ިނންމާ 5ޢަލަިއކުމް. މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަށް  `. ައއްސަލާމް

 ގެ ަދށުން ނެގޭ ވ ޓު.  6.1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ަވރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހިންނަ

މެދު  ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާޞްލާޙުހިޔުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު( އަށް އި) 2006/6

 އްވުން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވ ުޓދެ

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 

 ]ވ ޓުދެްއވުން[

 

 :ވ ޓުގެ ނަތީޖާ

  މޫދު ހާން މަޙްޖީންބަރު މެދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    އަދަދު:މެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 67    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 66    ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ށް ވ ޓުދިން ނުފެންނަ ކަމަ

 00 ގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވ ޓުެދއްވި މެންަބރުން

   66     ންބަރުންގެ އަދަދު:ިއވެިރވި މެވ ޓުަގއި ބަ

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވ ޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 67؛ ކީ މެންަބރުންގެ އަދަދަ. ހާޒިުރވެ ތިއްެބވި 87؛ ކީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން. މަޖިލީހުގެ އަދަދަ

މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވ ޓުނުދެއްާވ  ނަ ކަމަށް ވ ޓުދެއްވާ. ނުފެނ66ް؛ ކަމަށް ވ ޓުދެްއވި މެންބަރުން

. 34 ެއއީ . ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛66؛ ކީނެތް. ވ ުޓަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ ައދަދަވެސް މެންބަރަކު 

ވިއްޖެކަުމގައި ިމ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް ފޮނު ،. އެހެންކަމުންފާސްވެއްޖެ

 ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިއަދުގެ ދެވަނަ ވ ޓު. އޮޕްަޝނަލް ޕްރޮޓޮކ ލް ޓު ދަ ކޮންެވންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިްލޑް އޮން އަ 

މަޖިލީހުގެ  މެދު ރައްޔިތުންގެ ކުރުމާގުދީސްދިެވހިރާއްޖެއިން ތަ (.ސީއ .ޕީ.ސީ.އާރު)ނިކޭޝަންސް ޕްރޮސީޖަރ ކޮމިއު

ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮްށ  ރިޖީ ގުޅުންތަކުގެޚާޤަުއމީ ސަލާމަތާއި  ،ޓަކައި ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ ށްރުހުން ހ އްދެވުމަ

 ގޮަތކަށް ވ ޓުދެްއެވވުންއެދެން. ތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާމެދު އިއްޒަތް ގޮތަށް ފާސްކުުރމާ މަވާފައިވާނިން

 

 ]ވ ޓުދެްއވުން[

 

  :ވ ޓުގެ ނަތީޖާ

 

 87    އަދަދު:މެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 69    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވ ޓުދިން  ށްނުފެންނަ ކަމަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވ ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ންބަރުންގެ އަދަދު:ިއވެިރވި މެވ ޓުަގއި ބަ

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވ ޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

. ފެންނަ 69؛ ކީ . ހާޒިުރވެ ތިއްެބވި މެންަބރުންގެ އަދަދ87ަ؛ ކީިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން. މަޖިލީހުގެ އަދަދަ ޝުކުރިއްޔާ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވ ޓުނުދެްއވާ 68؛ ކީކަމަށް ވ ޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދަ

. އެހެންވީާމ، 35. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވަނީ؛ 68؛ ކީރުންގެ ައދަދަނެތް. ވ ޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަ ވެސް ކުމެންބަރަ

 ފާސްވެއްޖެ. އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކ ލް ޓު ދަ ކޮންވެްނޝަން އޮން ދަ ރައިޓްްސ އޮފް ދަ ޗައިލްޑް އޮން އަ

ހުން މަޖިލީހުގެ ރު ކުރުމަށް ަރއްޔިތުންގެ ގުދީ ސް ތަދިވެހިާރއްޖެއިން (.ސީއ .ޕީ.ސީ.އާރު)ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޕްރޮސީޖަރ 

 ގުޅިގެން ިމ ކޮންވެންޝަންަގއި ބަިއވެިރުވމަށް ފާސްވެއްޖެ.  ދިނުމަށް ފާސްވުމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތުްނ  ގުޅޭ ކުރުމާގުދީސްޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އަރމްސް ޓްރޭޑް ޓްރީޓީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަ  ތިންވަނަ ވ ޓު.

 ރިޖީ ގުޅުންތަުކގެޚާަޤއުމީ ަސލާމަތާއި  ،ލަފޮނުްއާވފައިވާ މަްއސަ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހ އްދެވުމަށްޓަަކއި ރައްޔިތުންގެ 

ގޮަތކަށް  މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ގޮތަށް ފާްސކުރުމާ ކޮށް ނިންމަާވފައިވާކޮމިޓީން ދިރާސާ

 އެދެން. ވުންވ ޓުދެއް 

 

 ]ްއވުންވ ޓުދެ[

 

  :ވ ޓުގެ ނަތީޖާ

 

 87    އަދަދު:މެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 69    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ށް ވ ޓުދިން ނުފެންނަ ކަމަ

 00 ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވ 

   68     ންބަރުންގެ އަދަދު:ިއވެިރވި މެވ ޓުަގއި ބަ

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވ ޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ފެންނަ ކަމަްށ 69؛ ކީޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދަ. ހާ 87؛ ކީމަޖިލީހުގެ އަދަދަ ގެ ނަތީޖާ.ދެންމެ ނެގުނު ވ ޓު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވ ޓުނުދެްއވާ 68؛ ކީވ ޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަަދދަ

. އެހެންވީާމ، 35؛ . ފާސްވުމަށް ބޭނުންވަނ68ީ؛ ކީ. ވ ޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ ައދަދަނެތް ވެސް މެންބަރަކު

ުކރުމަށް މި މަޖިލީހުން ރުހުން ގު ދީސްފާސްވެއްޖެ. ޔުަނއިޓެޑް ނޭަޝންސް އަރމްސް ޓްރޭޑް ޓްރީީޓ ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަ

 ދެއްަވއިފި. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

، ފަިއވާހުށަހަޅުްއވާ ޟާމެންބަރު ަޢލީ ރިއިްއޒަތްތެރި ގެ ރާ އިތުން، މިލަންދޫ ދާުރެގ ފަރާވަނަ ވ ޓު. ސަރުކާހަތަރު

މަޖިލީހުން  ގެނައުމުގެ ބިލުޙުއިްޞލާ ( އަށްނޫނުގާކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނުގެ -އެންޓި) 2008/13 ނޫނު ނަންބަރުގާ

 މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވ ޓުދެްއވުން ެއދެން. ބަލައިގަތުމާ

 

 ]ވ ޓުދެްއވުން[

 

 ވ ޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާރާއިމިލަންދޫ ދާ  ހެޅުއްވި މެންބަރު:ހުށަ

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން 

 00 ށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވ ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަ

   69     ވ ޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވ ޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 69؛ . ފެްނނަ ކަމަށް ވ ޓުެދްއވ70ީ. ހާޒިުރވެ ތިއްެބވި މެްނބަރުންގެ އަދަދަީކ؛ 87؛ ކީލަ އަދަދަމަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވ ޓުދެްއިވ މެންބަރުން

ވީމާ، މި ބިުލ އެހެން .35މަްށ ވުސް. ފ69ާ؛ ކީނެތް. ވ ުޓގަިއ ބަިއވެރިިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ ވެސް ރަކުމެންބަ

 ވަގުތުޮކޅަކަށްަފހު() ދިރާސާކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމިއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫނު  ،ފައިވާ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ހުށަހަޅުއްވާ މައްޗަްނގޮޅީ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

މެދު  ގެނައުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާޙު ލާޞްްށ އި( އަބުެގ ގާނޫނުޚާިރޔާީސ އިންތި) 2008/12ނަންބަރު 

 ަވގުތުކޮޅަަކށްފަހު(ންަނވާ ގޮތަކަށް ވ ުޓދެއްވުން އެދެން. )އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަ

 

 ]ވ ޓުދެްއވުން[

 

 ވ ޓުގެ ނަތީޖާ:

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް  އްވި މެންބަރު:ހުށަހެޅު

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވ ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   69     ވ ޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވ ޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 70. ހާޒިުރވެ ތިއްެބވި މެންަބރުންގެ އަދަދަީކ؛ 87އްޒަތްތެިރ މެންބަރުން. މަޖިލީހުގެ އަދަދަކީ؛ ޝުކުރިއްާޔ އި 

. ނުފެންނަ ކަަމށް ވ ޓުދެްއވި މެންބަރަުކ ނެތް. ވަިކ ގޮަތކަށް ވ ޓުނުދެްއވާ 69ކަމަށް ވ ޓުެދއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

. އެހެންވީާމ، 35. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވަނީ؛ 69މެންބަރުންގެ ައދަދަކީ؛  ވެސް ނެތް. ވ ޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރަކު

ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް ނިންމިއްޖެ. އަދި އެ ބިލު ޙުލާޞްބުގެ ގާނޫަނށް އިޚާރިޔާސީ އިންތި

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ  (ފަހު)ަވގުތުކޮަޅކަށް ދިރާސާކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުއްިވއްޖެ.

 މެންބަރުން.

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 7

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަިއވާ މީހުންގެ ވައިަލއިގެއްލު  އިއިފައިވާ މީހުންނާމަރާލަެއއީ  ؛އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި އެނބުރެނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް

ގޮތުން  ގުޅޭ ާލސާ ރިޕ ޓާޚުމިޝަނުެގ ކޮމިޝަން ރިޕ ޓުެގ ަލއްވާަފއިާވ ކޮއިެއުކލަވަ ގޮތުން ުގޅޭ ކަންކަމާ

އަިދ  ،ގޮތުން  ގުޅޭ ގުޅިގެން ދެްއކި ބައެއް ވާހަކައާ މަޖިލީހުގައި މިކަމާރުމަށް. އާދެ! އަޅުގަނޑު އިްއޔެަގއި މި ބަހުސްކު

ބަެއއް ބޭފުޅުންެގ  ،ބަެއއް ބޭފުޅުންެގ ބަހުސް ގެންެދވޭ ގޮތުންމި މަސައްކަތް ކުިރއަށް ،މިކަން ށްއަޅުގަނޑުމެންނަ

ޙަޤީޤަތުގައި މުޅި  ، އެއް ުނކުތާއަކީ ެއއް ނުކުތާއަކަށް ފާހަަގވާ ގެންދަވާ.ންބޭފުޅުން ފާހަގަކުރަމު ނުކުތާއަށް އެބަ އެ

ގޮތުން  ގުޅޭ ޕ ޓް ދެވިފައިވާ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން އެ ރިޕ ޓުެގ ސިއްރު ހިފަހައްޓާނެތ  ނުވަތަ ނޫންތ އާރި

 ،ދެވަނަ ކަމަކަށް ދެކެނީ ކަމަށް.ހިފަހައްޓަވާނެ  ،ނީައޅުގަނޑު މީގައި ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ެދކެ ކުރެވޭ ުސވާލު.

އްޓޭނެ ކަމަށް ދެކެވޭ ބާވަތެްއގެ ެއއްެޗއް ައޅުގަނުޑ މީހަކަށް ދީގެން ހުރެދާނެބާއޭ. ނުވަތަ ހިފަހައްޓަން އެހާ ނުހިފެހެ

ނުޑ އެީކގަިއ އަުޅގައެއާ  އަތަށް ީދގެން ހުރެދާނެބާއޭ. ފަހެ މީހަކުބޮޑަށް ޖެހޭ ެއއްެޗއް އަޅުަގނޑު ަވކި އަޅެ

 ފާހަގަކޮށްފައި އެަބއޮތޭ. ގެ ފުލުސް އޮފީހުން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ނުދޭ ކަމަށްމި ރިޕ ޓުަގއި މިހާރު ،ފާހަގަކުރިން

ނި ސިޔާީސ ހަމަެއކަ ،ރަނގަޅު ގޮތަކީ ވަނަ ނުކުާތއޭ. 50ލާސާ ރިޕ ޓްގެ ޚުއަޅުގަނޑު ިއއްެޔގައި ދެންެނވީ ެއއީ 

 ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަަޑއިނުގަންނަާވ ނުކުތާ. ތި. އެީއ ވަނަ ުނުކތާ 19ުޓގެ ޕާޓީތަކުގެ ީލޑަރުންނަށް ދެވިަފއިވާ ރިޕ 

ވެސް މި  ަގއިމުހަމަ ވަނަ ނުކުާތގަިއވާ ެއްއޗެއް. 19ލާނަން. އިއެހެންވީމާ، ޭއގަިއވާ ެއއްެޗްއ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ 

ދިން ކަމަށް ޝައްުކކުރެވުުނ ށް ހަމަލާތު ރަޝީދަޢަލްމައްސަލަިއގައި އިސްމާޢީލް ހި އޮތީ ލީކުނުެވ. މި ނުކުތާ މި

ބޭފުޅެއްގެ ނަމެއް،  ؛ދެން މީހެއްގެ  ،ތުގައި ހިމެނޭޢަމީހުންގެ ތެރޭގައި މަތީގައި ހިމެނިފައިވާ ލިސްޓުގައި ޖަމާ

 ؛ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ނަން މެްއ، މިއަނެއްާކވެސް އެހެން ބޭފުޅެްއގެ ނަމެއް، އަނެްއާކވެސް ެއހެން ބޭފުޅެއްގެ ނަ
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 ެއެވ،ން އެނގެކޭސް ަޑއުރީ ަމއްސަލަިއގެ 2012/08493ޕޮިލސް ސަރވިްސގެ އެލް.ސީ/ހިމެނޭކަން މ ލްޑިވްސް 

ެއއް ނުެވއޭ. ލިބިފަ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވަނީ މި މައްސަލަިއގެ ކޭސް ަޑއިރީގެ ަބއެެކވެ. އަނެއްބައި ކޮމިޝަނަށް. މި

 .މުޙައްމަދު ވިސާމް އަރުވަނީ ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުތުޞަ  ފުރުއަޅުގަނޑު މިހާރު މި

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަްއމަދު ވިސާމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިންވަރަށް ވަރަްށ  އާދެ! ަކންބޮޑުވާ ؛ވާނަމަ ލާ ކަމަށްއިރިޕ ޓަށް ބަލަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިޝުކުރިއްޔާ 

ދިއުމާިއ އަިދ ހަރުކަށި ފަހަނައަޅާ! ހައްދުއާދެ ،އިްއޒަްތތެރި ރައީސް .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއެބަހުރި.  އްތަ ގިނަ މައްސަލަ

އި އަދި ސިޓިންގްރޫމްތަކާ ހަކަތައް ޭގގޭ ވާ ދިޔަ. މިފިކުރުގެ ވާހަކަ މީގެ ކުރިްނވެސް ވަރަށް ގަދައަށް ދެެކިވގެން

 ުސވާލަީކ މި ،ވެސްއެހެންނަމަ ވެއްޖެ. މުން އަންަނތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއްމުްނގެ ތެރޭަގއި ދެެކވެއްމޭޒުތަކުަގއި އަދި އާ ކޮފީ

ވެސް  ވެްސ އަދި ސަރުކާރަކުން އާދެ! އެްއވެސް މުއައްަސސާައކުން ؛އޮތް ހުރިހާ ދުވަސްވީއިރު މި ވާހަކަތަުކގެ ވާހަކަ 

 ޭވ އަޑީ ަދއުލަތެްއގެ ވާހަކަ.އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ވަރަްށ ބޮޑަށް ފާހަގަކުަރްއވާފައި  ދައްކާފައިުނވާކަން.

ފުޅުން ބޭ އާދެ! އެ ؛ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުަގއި އިްސކޮށް ތިބި ބޭފުޅުންهللا އީސް ޢަބްދު ރަމީގެ ކުރިން  ،އެހެންނަމަވެސް

 އަދި ހަމަ އެހެންމެ ސީރިއާއަށް ނުވަތަ ޖިހާދަށް ވެސް ނެތް ކަމަށް ދައްކަން. މަސައްކަތްކުރީ މި ރާއްޖޭަގިއ ގޭންގު

. ަކތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކާވާހަ އެކަމަށް ދައްކަން އޭރުގެ ސަުރކާރުަގިއ ތިބި އިސްވެރިން   ނުދާވެސް މީހުން

ެދއްކި ިމއަދު ކޮިމޝަނުން މި ރިޕ ޓު ހާމަކުރުމުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަްށ ސާފުކޮށް، އޭރުަގއި  ،އެހެންނަމަވެސް

އަުޅގަނޑުމެން  .ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ހާަމވެގެން ހިނަގއްޖެ. ވާހަކަތަަކކީ ޙަޤީޤަތް އެކުެލިވގެންދާ ވާހަކަތަެކއްކަން

ަވކި ގޮތަކަށް މީހުންގެ  ހަރުކަށި ފިކުރު ުނވަތަ ވެސް ޖަލުތަުކގައި ޙަީޤޤަތުގައި ޙަޤީޤަތުގައި ިމއަދު ،ކަންބޮޑުވަނީ 

 ؛ނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭއަޅުގަ ފަތުވާދެމުންދާކަން. ވެސް ތަނުގައި  ސިކުނޑިއަށް ަސވާރުވުމަށްަޓަކއި ބައެއް މީހުން އެ

ކުމްކުރާ މީހުން ޖަލުން ޙުޖަލަށް  ނުވަތައެކި ކުށްކުުށގައި ހަްއަޔރުކުރެވޭ މީހުން ދެ! އާ ؛އާދެ! ޒުވާނުްނގެ ތެރެއިން

މިއީ  ތަން. ގޮތް އެްއކޮށް ބަދަލުވެގެން އަންނަކަންަކމުގައި ދެކޭ  މީހުން މީގެ ކުރިން އެކި އެ ،އެނބުރި އަންނައިރު

 ެއއްކޮށް އެ  ންކުށުކުށް ހުރި  ފައިކޮށްައދި އޭރުަގއި  ނޑުމެން ކަންޮބޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަެއއް.މިއަދު އަުޅގަ

އާދެ! ޖިހާދަށް ނުވަތަ  ؛ބޫލުކުަރނީގަކުދިން  ާވ ކަމަށް އެޢަކަމުން ބަރީކަންއެއާދެ!  ؛ކުދިންނަށް އެ ،ބޭފުޅުންނަށް

ކަންތައްތައް އިންތިާހއަްށ  ދިނުމާއި މިފަުތވާ ިއ ޖަލުތަކުގައިޙަޤީޤަުތގަ ގޮތް. ސީރިއާއަށް ިދއުމުން. މިއީ މިކަން ހިނގާ

ގެންދާ ކުދިން  . އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ާސފުކޮށް އެބަފެނޭ އެކިެއކި މަްއސަލަތަކުަގއިވަނީ ގޮސްފަ ހާރުމި

ނޑުމެން ިއއްޒަތްތެިރ މިީއ އަޅުގަ އަންނާތީ.ދެކުން ބަދަލުވެގެން ދެކޭމީހުން  ށް އަންނައިރު އެޢަމުޖުތަމަ އަނބުރާ

ދެއްިކއިުރ  ވެސް ައޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ އޭރުަގއި ،ހެންމެ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭހަމަ އެ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ރައީސް،

ުއޅޭ ކަންަތއްތަްއ ހިނގާ ގޮުތެގ ވާހަަކ، އެތަނުަގއި ދިރި އިދާ މީުހންގެ ވާހަކަ ުނވަތަ ސީިރއާގަ  ޙަޤީޤަތުގައި ޖިހާދަށް
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 ވަންޏާ، އެ ވާހަަކ ލިޔެފި ކަމަށް ން އެ ވާހަަކ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ނޫްސވެރިން ނުވަތަ ނޫސް މަޖައްލާއަކުދިވެއްެސްއގެ

ވާހަކަތަްއ  އެ ދިރިއުެޅން އުނދަގޫވާ މިންވަރަށް މިހާރުވެސް އަދި އޭުރވެސް ކަންަތއްތައް ހިނގާ. ވެސް ނޫސްވެރިައކަށް

ވެްސ  ބަޔަކަށް ނޫސްވެރިްނގެ ތެރެިއން ކިތަންމެ ،ންގެ ެތރެއިންދާއިރު އަުޅގަނޑުމެ ކޮށްފައި އެނބުރި ގެައށްޢުޝާއި

ެވސް ފުލުސް އޮފީހަށް  އޭރުަގއި އެ މަްއސަލަތައް ޖައްސާފަިއ އެބަުހރި. . ކަުރގައި ވަޅި އްކާފައި އެބަހުރިބިރުދަ

ވެްސ  އް ބަލަިއގަންނަންއަދި އެ ަމްއސަލަތަ ެއއްވެްސ މައްަސލައެއް ނުބެލޭ. އޭުރގައި ،އެހެންނަމަވެސް  ހުށަހަޅާފައިވޭ.

 ،އެހެންވީމާ، ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ  މިކަން އޮތް ޮގތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.. މިއީ އޭރުއްސުރެއޭރު ފުލުހުން ބޭނުންނުވޭ

ހަރުކަށި  ،އިތުރަށް ގޭންގުަތކާިއ އަދި ހަމަ އޭގެ އިަޙޤީޤަތުގަ ،ވާނަމަ ލާ ކަމަށްއިމި ކަންކަމަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ބަލަ

ވެސް ވަިކ  އެފް އަިދ ފަނޑިާޔރުންގެ ތެރެއިންފުުލހުންގެ ތެރެއިން މީހުން އަދި އެމް.އެން.ޑީ.އަދި މީހުންނާއި  ފިކުރުގެ

އެބަ ސާފުވޭ.  ށްޑަކޮްށެގން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމެްއކަން އަޅުގަނއިންތިޒާމު ަވއިރާ ުގޅިގެންމިއީ  ކަންކަން ބަޔަކު މި

 އި،އެކިެއކި މުއައްސަާސއަށް ހިނގަ ދަންނަވަމުން އާދޭސްފު ހ ދަންވެެގން އިާލއިން އެ ަކންކަމަށް އިންސާޢާރިޟްވާނުގެ 

ފެނިގެންދިަޔީއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކ ޓުތަކުްނ ދިަޔއިރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަންކަން ކުރަމުން އި،ހުށަހަޅަ އެިކއެކި ސިޓީަތއް

އިތުރަށް އަދި އޭގެ  ،އިވެސް ލީުކކޮށްލަ  ހެކިންސިއްރު، ހުރި ހެކިން ެއކިެއކި މައްސަަލތަކުަގއި ހުށަހަޅާފައި ޙަޤީޤަތުގައި

ލީގެ ޢަ ޑރ. އަފްރާޝިމް ތަން. ދިޔަމި ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ަމތުކުރެވޭ މީހުންއެ މައްސަލަތަުކގައި ތުހު

ެވސް ތުހުމަތުކުރެވޭ  . އަދި ރިޟްވާުނގެ މައްސަަލއިަގއިދިަޔއީ ވެސް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ފިލައިގެން މައްސަލަިއގައި

ދެން  ،ނަމަ އްޖެއްލެްއ ނުހ ދިޙަ އި ކަންކަމުގަ . އެހެންވީމާ، މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން މިދިޔައީމީހުން ފިލައިގެން

އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް  އޮތީ ވަރަށް އުނދަގޫ ުދވަސްތަެކއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިލާން

ކަންކަމަށް  އަދި މި އި،ދައްކަ ވާހަކަ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން މި ހުރި ކަންކަން މިހާރު ގޮސްފައި ކަންބޮޑުވަނީ މި

. އެކު ފާހަަގކުރަންދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ އުފަލާ މަލީ ސިފަތަކެއް ގެންނަން.ޢަ ވެސް ންގެ ތެރެިއންއެބަޖެހޭކަން ފުލުހު

ގުޅިގެން  ެއހެންމެ މި ރިޕ ޓާމަ. އަދި ހަނެރުއްވާފަ ވަނީ ބަޔާންވެސް  ިއއްޔެ ވަގުެތްއގައި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާދެ!

 ،އެހެންކަމުން .ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ ގެންދާނެކަން މިތުން ައަޅމުންއަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަަވޅުތައް ގާނޫނީ ގޮ

ގަނޑުމެންނަށް ކަންކަމަށް ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ައލިމަގެއް އަޅު  ކުރެޭވ މަސައްކަތުން މިއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު 

 ތަށް.ދެއްވި ފުރުޞަ  ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް .ބޫލުކުރަންގަ މަށް އަޅުގަނޑު ފެންނާނެ ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަލޮޅު އުުތރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  އަރުވަނީއަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

  އަށް.هللاޢަބްދު މެންބަރު އީވާ
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 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ޢަބްދު ރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާގަލޮޅު އުތު

ބޮޑުވަނީ އެންމެ ބިރުހަމަ ައޅުގަނޑަށް އަދިވެްސ  ،އަޅުގަނޑު އެންމެ ކަންބޮޑުވަނީ ތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ގެ ދެތިން ސް މީ ވެ ދައްކާއިރު ވާހަކަ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރި މީހުން އަދިވެސް ސަލާމަތުން އުޅޭތީ. މިކަން

ކުރި މީހުން އަދިވެސް  ެވސް މިކަން ވިއިރުދު މި ރިޕ ޓް ހުށަހެޅުއްޢޫކޮމިޝަނުގެ ރިޔާސަތުން ސުމި ކުރިން  ދުވަސް

މީހުން  އެ ރިޟްވާން މަރާލި މީހުން ފަހަރުގައި ،ފަހަރުގައި ިރޟްވާނު ކަނޑުފެއްިތ މީހުން ހަމަ ސަލާމަތުން އުޅޭތީ.

 ގޮސްފި ކަމަށް ހުން ފިލައިގެންމީ އެހެން ވެދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ މިއްޖެ.ނިސީރިއާއަށް ގޮސް މީހާރު މަރުވެ

މީހުން  އެ ،ސީދާ ކަނުޑފެއްތި މީހުން ،ސީދާ ކަރުބުރިކޮށްލި މީހުން ،ހެރި މީހުން ަވޅިވެދާނެ. ސީދާ  ވެސް

މިކަން  ،ދިން މީހުންމި އ ޑަރު ،މިރޭވި މީހުން ،އެހެންނަމަވެސް ގޮސްދާނެ.ނެތިމަރުވެ މިހާރު ފަހަރެއްގައި

މި  ،ހިތްވަރުދޭ މީހުން ،ފައިސާދޭ މީހުން ،ންމިކަމުގެ ތެރޭަގއި ވަުމންދާ މީހު  އި،އިންތިޒާމުކުރަްނވެގެން ބާރުައޅަ

 ކަންމި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ހަމަ ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް  ،ބިރުވެރިކަން ފަތުރަމުންދާ މީހުން މި ؛ފަތުރަމުން

ގަނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި އަިދވެސް ސަލާމަތުން ހަމަ ތިީބތީވެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ައޅު ވިސްނައިދެމުންދާ މީހުން

ދުގެ މި ރިޕ ޓް ލިބުމުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދެ ކަެމއް ޢޫ. ސުވެްސ އެންމެ ކަންބޮުޑވަނީ ަގއިމުމައަޅުގަނޑު ހަ

ގޮތް އަޅުގަނޑުމެްނ  ވާނަށް ހެދިރިޟް ، ކަމަކީ ސާުފެވއްޖެ. އެއް ،ނިގގެންގޮސްފިއެމެންނަށް ފާހަގަވެއްޖެ. އަުޅގަނޑު

. ކަމެއްކަން ސާފުވީ ރާަވއިގެްނ ކުރި ،މުެވގެންމިީއ އިންތިޒާ ،ވެސް ސާފުވެްއޖެ. ދެވަނައަށް ސާފުވީ އެންމެންނަށް

 ،ާރަވއިގެން އިޫނން. ކުރިއާލަ ވާހަަކއަކަްށ ރިޟްވާން ދެކެ ައއި ރުީޅަގއި ގޮސް ަބޔަކު މަރާލީކީ ރިޟްވާން ދެއްކި

 އާއޭނާ  ފަހަތަށް ދެން ނުެޖހެވޭނޭ ވަރަްށ ރާަވއިގެްނ ދިެވހި ޒުވާަނކު މަރާލީ. ،މަތިން ައއި އ ޑަރަކަށް ،ވިސްނަިއގެން

 ވެސް  މަތީގައި ޭއނަ މަރާލި ގަޑީަގއިދ ނިފަހުން  ެއންމެ ،ގޮސް ލާދީނީއޭ، ލާދީނީއޭ ޮގވަމުން ،ށް ލާދީނީއޭއަދިމާ

އަހަރުގެ ދިވެހި ޒުވާެނއްެގ  28ްސ ވަރިހަމައޭ ކިޔާަފއި ވެ އޭނާ ޝަހާދަތްކީމަ ނީ މީހެކޭ ބުނީމާކަލެއަކީ ލާދީ

 28 .ކަނޑުފެއްތީ .ކަނޑުފެއްތީ  ބ ބުރިކޮށްލާަފއި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްވެސް އޭނާ ޝަހާދަތްކީމާ ،ބ ބުރިކޮށްލާފައި

އިލާައކުން ޢާ ޑު ބޮ ،އްތައަުކ ލ ބިާވ ފިރިހެން ޮކއްޮކއަކުދަ ،ދަރިައކު ދިވެހި މަންމަެއްއެގ ލ ބިވާ ފިރިހެން ؛އަހަރުގެ

ބ ބުރިކޮށްލާަފއި  ނަކުގެންނަ ދިވެހި ޒުވާ ންވުއެަތއް ަރހުމަތްތެރިންނަކަށް އުފަލާއި ހިނިތުން ،ލ ބިވާ ކުއްެޖއް

ލުހުން ނިކުމެ. އޭނާއަށް ފާރަލައިދިނީ ދިވެހި ފު ،މަރާލި މީހުންނަށް. ިދވެހި ފުލުހުން ނިކުމެ ލީ ރާވަިއގެންއިކަނޑުފައްތަ 

 ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެމީހުން  އެ ،ިހތައް ހަދައިދީން ސަލާމަތްވުމަށް ޕާސްޕ ޓްތަކާއި ެއއްޗެއޭނާ މަރާލި މީހު

ތަެކއް. ރަށްތަކުަގިއ ތިބި ފައިސާވެރިން ދިނީ ދިވެހި ރޭޝަްނގައި ތިބި ބަަޔުކ. މިކަން ކުރަންެވގެން ފަިއސާއިމިގް

ރިްޟވާން  ގާ ބައެްއ. ދިވެހި ދައުލަތުން ރާަވއިގެްނ ހިންގި ކަމެކޭ.އޮޑިދ ނިފަހަރު ހިންގާ ބައެްއ، ފޮތި ފިހާރަތަކެއް ހިން

 ،އަނދިރީގަިއވާ. ނުބުނެވޭނެ އެއްވެސް ާޖގަެއއް ނެތް ން ހިންގި ަކމެކޭވައިގެމަރާލީ ދިވެހި ދައުލަތުން ރާهللا ޢަބްދު

އޮތް ދައުލަތުަގއި ަވކި   މިބާރުގަދަ ވަުރގަދަ ދައުަލތެއް މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ،އަީޑަގއިވާ އަނިދރި ؛އަީޑގަިއވާ



82 

 

 ދޭތެރޭަގިއ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުަގނޑުމެން ޝައްުކކުރެވޭެނ ދެން އިތުރު އެްއވެްސ ޖާަގއެއް  ވާކަމާ ލާފައިއިހިތްޕަ

ކުރިން ނިކުމެވަޑަިއގެން އަނދިރި ދައުލަތެކޭ ވިދާޅުވީމާ،  ަމނިކުފާނު މީގެ އެތަކެއް އަހަރު  .އީސްނެތް. އިއްޒަތްތެރި ރަ

ރީތި ނަން ަބދުނާމުކުރަންވެގެނޭ. ެއކަމަުކ މިއަދު މި ބިރުވެރިކަމަކީ  ންމެން، އެންމެން ކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެއެ

ދު ދެއްކެވި ވާަހކަފުުޅ ޢޫުދވަހު ސު ރިޟްވާނަށް ވީ ގޮތުން އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބިުރވެރިކަމެއް 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މަނިކުފާނުގެ ދެ އަންހެން  . ެނތްއްއަުޑއެއްެސވި އެްއވެސް މީަހކަށް މިހާރު ޝައްކެ 

އޭާނގެ  ،އޭނާގެ އަންހެން ދަރިއަށާއި ،މީނާގެ ފިރިހެން ދަރިއަށާއި ،އަުޅގަނޑުގެ ިފރިހެން ދަރިއަކަށާއި ،ދަރިންނަށާއި

 މިހާރު ނެތް ކަމަކަށް ކަންރިއަުޅގަނޑުމެން އެންމެނަށް މި ބިރުވެ ،އޭނާގެ އަންހެން ދަރިއަށާއި ،އަންހެން ދަރިއަށާއި

އަުޅގަނޑު ހަމަ އެންމެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ގަބޫުލކުރެވޭކަްށ ނެތް. ައޅުގަނުޑ އަދިެވސް ތަކުރާރުކުރާނަން

މުިޅ  ،ތުން ތިބީތީވެ. މި ލުހެލާން އެބަޖެހޭ. މުޅި ފުލުސް އޮފީސްބިރުގަންނަނީ އަދިވެސް މި މީހުން ސަލާމަ

ދިވެހި ދައުލަތް  ،ހެލައިގެން ނަމަވެސް އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުެމން މިކަންމަންޓު ލުޓްއިންޓެލިޖެންސް ޑިޕާ

ނޑުެމން ގެންނަންޖެހޭހާ ބަދަލެއް މިކަމުގެ ތެރެއިން އެބަ ސަލާަމތްކުރަންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނުތަކަށް އަުޅގަ

ގެތަކަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ފަނޑިޔާރު ،ންޖެހުނަސްފުލުސް އޮފީހަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލެއް ގެންނަ ،ޖެހުނަސްގެންނަން

 ،ޓާލާ އްކޮޓާލަ އްގެންނަންޖެހުނަސް އަޅުަގނޑުމެން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިކަމުން އެބަ ސަލާމަތްވާންޖެހޭ. މިއީކީ ކޮބަދަލު

ރައީްސ  ،ރަންދިރާސާކު އެހެން، ކަމެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހެން ދިރާސާކުރަން ތިބެޭވވަރު ޓާލާއްކޮ ޓާލައްކޮ

 ވާހަކަ  ދު އެޢޫބާއޭ ސުުދވަހު އެ ،ބާއޭ ިވދާޅުވީ ރަނގަޅަށް ދު އެ ޢޫސު ،ނަޝީދު ރިޕ ޓު ހުށަހެޅުއްީވ ރަނގަޅަށްތ 

ތެރި ރަީއސް، ތިބެޭވވަުރގެ ވާހަަކެއއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ޓާލަ އިްއޒަތްއްކޮާޓލައްމިހެން ކޮ ،ދައްކަންޖެހެނީ

ކުެރވުނުހާ ތަނެއްގައި ކުެރވުނު މަސައްކަެތްއ  ،ިއ ދެކެވުނުހާ ވާހަކަެއއް ދަްއކަިއގެން. ދެކެވުނުހާ ތަނެްއގަމިއީކީ

ކުރި މީހުން އެބަ އެނގޭ.  . މިކަންކަމުން އެބަ ސަލާމަތްވާންޖެހޭރިކޮށްގެން ައޅުގަނޑުމެން މިހާރުން މިހާރަށް މި ބިރުވެ

 އެ ،މީހުންގެ ފޮތިފިހާރަތަކާއި ސް، އެބަ ހިނާގ. އެމީހުންގެ ިވޔަާފރިތައް އަދިެވސް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީ އެނޭގއިރު އެ

އެބަ ހިނގާ. އަުޅގަނޑަްށ  މީހުންގެ ރެސްޓ ރަންޓުތަކާ އެ  ،މީހުންގެ ޖިމުތަކާއި އެ ،މީހުންގެ އޮޑިދ ނިފަހަރުތަކާއި

ޅުގަނުޑ . ެއކަމަކު އަ ޕާސްޕ ޓުތައް ހުންނަންޖެހޭނީ ހިފެހެއްޓިފަ ؛ަގއި ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ރަނގަޅުވިސްނޭ ގޮތު 

 . މުޖުތަމަޢުގެ ނުރަްއކަލަކަށް ުނވާވަރުއެުޅވިފަބުނާ މީހުންގެ ޓެގު  ހީކުރީ އެ ރިޕ ޓު ހާމަކުާރއިުރ އޮންނަންޖެހޭނީ މި

ހިސާބުގައި އޮންނަންޖެހޭނީ. މި  ނޑު ީހކުރީ އޮންނާނީ. އެ ކުރެވިފަިއ ކަމަށް ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަ

ފަކީ. ސާތްވުން ެއއީ އަސްުލ ރިޟްވާނަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހ ދައިދެވޭނެ އިންކަމުން ައޅުގަނޑުމެްނ ސަލާމަރިބިރުވެ

މި  ،ނުމީިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ނިންމާލަމުން އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭފަކީ. ސާއެއީ ިމއަދު ހ ދައިދެވޭނެ ިއން

އް އިތުުރ ުޒވާނަުކ ވެްސ އެ  ގައިމުައޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ،މަނަ މަސައްކަތް ަދއުލަތުން އޭުރގަިއ ކުރި

ވެސް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ފަހަރުގައި ޔާމީން ރަޝީދު  ގައިމުސަލާމަތްކުރެވުނީސް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ
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ވެްސ  ހަމައަށް ދުެގ ރިޕ ޓު ފެންނަންދެން މިއަދާޢޫސު ،ެވސް ހަމައަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަލާމަތްުކރެވުނީސް. މިއަދާ

އަިދެވސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގެ އުއްމީެދއް ނުކެނޑޭ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއެރިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަނޑު

. ުއއްމީދެއް ލާއިރިޟްވާން ފެނިދާނޭ. ހަމަ އުއްމީދެއް ނުކެނޑޭ. އަދި އޭަނގެ މަންމައަށް ވާނެ އިހުސާސް ވިސްނަ

ާދއިމީ ނިޢުމަތް ދެއްވުމަށް ދުޢާކުރުން.  ނީ ރިޟްވާނަށް ސުވަުރގޭގެޖެހެިމއަދު ދެން ދަންނަވާލަން އެކަމަކު .ނުކެނޑޭ

އަދިެވސް އިތުރަށް ކެތްެތރިކަމާއި ހިތްވަރަށް އެދި މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅުން ދުޢާ  ،އިާލއަށް އަިދެވސްޢާރިޟްވާނުގެ 

 ޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ދެންނެވުން. ޝުކުރިއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ސަލީމަ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހ ރަފުށީރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެ 

ށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. ެއއީ ޙުސައިނަ ޙިސާން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުޅާދޫފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހުގައި 

ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހ ލު ދޫކޮށް ވަަޑއިގަންަނވަންޖޭ.އެސް.ީސގެ ަކމަކަށް މި  މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ތުޅާދޫ

 އަޙްމަދު ސަލީމް.  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހ ރަފުށީވާީތވެ. ވިދާޅުވެަފއި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ:  ސަލީމްއަޙްމަދުދާއިރާގެ މެންބަރު  ހ ރަފުށީ

ކަށް އަުޅގަނޑުމެން ތި މައުޟޫޢަވަރަށް ހިތްދަ ،ރައީސް. އާދެ، ވަރަށް ހިތާމަވެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި

ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިޭބ ެގއްލުމަީކ  ،ދަނީ. ދިވެހި ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަށް ލިޭބ އަނިާޔއަކީ ވާހަކަދަްއކަމުން މި

 ވެސް  ގައިމުގޮުތގައި ހަމަ  ގެ ނުަރއްކަެލއް ،ެމއްއަުޅގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ލިބޭ ގެއްލު ،އުމަށްޤައަޅުގަނޑުމެންގެ މުިޅ 

ބޮޑު ޝޮެކްއގެ  ގުިޅގެން މުޅި ިދވެހިރާްއޖެ ވަރަށް އަޅުގަނޑު ސިފަކުރަނީ. އާދެ، ރިޟްވާން ެގއްލުނު މައްަސލައާ

ށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބުނު ރިޕ ޓުން ސާފުވި މަޢުލޫމާތުން އަދި ވަކިން ބޮޑަ ،އަހަރު ހޭދަކުރި ފަހުން 5ތެރޭގައި 

ައޅުގަނޑުމެންެގ  ،ވެސް ނުކުރެވޭނެ ވަންޖެހޭ. އަޅުގަނުޑމެންނަކަށް އިހުސާސެއްކަުމަގއި ދަންނަހިތްފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ

މި  އާދެ،ކިހާ ހިތްދަތި ކަމެއްކަން.  ،އިލާގެ މެންބަރަކަށް މިކަހަލަ ކަމެއް ދީމާވީމާ ނޫނީ މިއީ ކިހާ ފުންޢާ

ަގއި ދުޢާ ދަންނަވަން. އަދި ޟްރަތު ޙަގެ هللاތިވެރި ނިޢުމަތް ލެއްވުން އެދި ސުވަރުޭގގެ މަ ރިްޟވާނަށް ފުރުޞަތުގައި

ކުރައްާވ  އިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން އެިދވެސް އަުޅގަނުޑ ދުޢާކުރަން. އާދެ، ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން މި ޢާއެ 

ފަދަ މައްސަލަތަުކގެ ގޮުތަގއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ގެދެއް ޢުމަސައްކަތަށް ޝުކުރު ދަންަނވަން. އަދި ިރޔާސީ ވަ

ކުަރއްވާ މަަސއްކަތްޕުަޅށް ދިވެހި ސަރުކާރަށާއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވެްސ  ކަމަށް ިވދާޅުވެ ޙަޤީޤަތް ހ އްދަވާނެ

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ލުމުން ސިފަވި މަންޒަރަކީއިއަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ، އަޅުގަނޑަށް މި ރިޕ ޓު ބަލަ

ދަންނަވަނީ ައޅުގަނޑުމެންެގ ހިމާޔަތުަގިއ  ން މިެޓްއެގ ގޮުތގަިއ އޮްތކަން. ައޅުަގނޑުމެދައުލަތަކީ ރ ގް ސްޓޭ
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ކަުލގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އުފާވެިރ ދިރިއުޅުމެއް ހ ދައިދިނުމުެގ ޒިންމާ މަތިކޮށްފައި ތިިބ އްއަޅުގަނޑުމެންގެ ރަ 

މެން އެ އަޅުގަނޑު ،ސް ހަރުދަނާކަމެއް ނެތިއެތަްނތަނުގެ އެްއވެ ،ެގއްލި އެ މުައއްަސސާތަކުގެ ސިފަ ؛މުއައްސަސާަތއް

ކަން. އާދެ، މަތިކުރި ަމސްއޫލިްއޔަތުގެ ބަދަުލގައި ކުަރމުންގެންދިޔައީ މުޅިން އެހެްނ މަސައްކަތްތަެކއް މުއައްސަސާަތކާ

ުޅގަނޑުމެންނަްށ މި ރިޕ ޓުގައި ފުލުހުންގެ ބަަޔކުގެ އިހުމާލު އެބަ ފާހަގަވޭ. ސަރުކާރުގެ މުައއްސަސާަތކެްއގެ އިހުމާލު އަ

ރޭޝަން ވަކިން ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ެއބަ ފާހަގަކުރެވޭ. ދައުލަތުގެ ެއންމެ މަތީ ވެރިން މިކަމުގައި އެބަ ފާހަގަވޭ. އިމިގް

އެހެންމެ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެްސ ބައިވެިރވާކަން އެބަ އެނޭގ. ޝަރްޢީ ދާއިރާގެ އަެތއް އެަބއޮތް. އަދި ހަމަ

އެއްގޮތަށް  ދާޤްޞަމެން އެ މުއައްސަސާތައް ުއފެއްދި މައަުޅގަނޑު  ،ހުރިހާ މުއައްސަސާަތކެއް  މި ރ ލެއް އެބައޮތް.

ރައްޔިތުްނގެ  ،ރައްޔިތުންނަށް އ ގާތެރިވީ ނަމަ ،އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތެދުވެރި ޚިދުމަތެްއ ދިންނަމަ ،ނަމަ މަސައްކަތްކުރި

އާދެ، ންވާ ސުވާލަކީ. އީ ައޅުގަނޑު މިއަދު ކުރަން ބޭނުމި ހާދިސާ މިގޮތަށް ހިނގީސްތ ؟ އެ ،ނަމަ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓި

ފެންނަނީ ހަމަ އެހެން  މެދުަގއި ވިްސނާއިރުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ގުިޅގެން އިތުރަށް ުފންކޮށް ރިޕ ޓާ މިކަމާ

 ،ދިމި ދައުލަތުގެ ތެޭރގަިއ އެހެން ދައުލަތެއް އުފެ ،ފަދައިން  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް ވިދާުޅވި

ކުމްތަކެއް ކުރަމުންދާކަން. ޙުމީހުން ބޭނުން  އެ  އިރީޢަތް ހިންގަޝަމަތީގައި ނިފަހަރުދާކަން. އޮިޑދ ހަރަކާތްތެރިވަމުން

 އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިާޞދީ ހަމަޖެހުމަށް އޮތް ވަރަށް ،އިސްތިޤުލާލާއި  ،އާދެ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމާއި

ތެރެއަށް ެވއްޓިދާނެ ފަދަ ނުރައްކާތެރި ބިރުވެރި ހަލާކުގެ  ،އުމު ބައިަބއިވެ ޤަ ބޮޑު ނުރައްކަެލއް. ައޅުގަނުޑމެންގެ

މިއީ ދައުލަތެއް  ،ހަމަ ލަ ގޮތެްއަގއި މިކަން ހިނގާފަިއވާ ގޮތަްށ ބަލާއިރު އަުޅގަނޑަށް ސިފަުކރެވެނީމައްސަލަެއއް. ޖުމު

ދީނުެގ މްއިސްލާ .ވެސް ަޝްއކެތް ނެތްގޮތުަގއި. އެއް  ގެ މަލެއް ޢަކޮށްގެން ހިންގާަފއިވާ ޓެރަިރޒަމްގެ ސްޕޮންސަރ

މު މީހުން މަރަން ގޮވާ ދީނެއް ނޫން. ކީރިތި ޞޫޢުދީނަކީ މަމަލެއް ނޫން. އިސްލާމްޢަކުެރޭވނެ ނަމުގައި މިއީ ޖަސްޓިފައި

ުތގަިއ ށް ގެނުވާ ދީނެއްގެ ގޮއޮމާންކަން މުޖުތަމަޢަ ،ައމާންކަން ،ދީނަކީ ސުލްޙައިގެ ދީން ކަމުގައި ޤުރުއާނުަގއި އިސްލާމް

މަލުތަކަކީ. މިީއ ޢަ މަލުތަކެއް މިފަދަޢަވަނީ. ދީނަށް ނަފްރަތު އުފައްދަން ހިންގާ ކުރެިވފައިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިފަ

ދީން ދެކެ ފަދަ ކަމެއް ނޫން. ކިހިނެއްތ  އިސްލާމް ދީން ދެކެ ލ ބިވާ ބަޔަކު ކުރާނެއެްއވެސް ހާލެއްަގއި އިސްލާމް 

މެއް ދޭނީ؟ އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދަސްކޮށްދިން ނަކަށް އަނިާޔއެއް ދޭނީ؟ ގެއްލުބުނަމުން އެހެން ިއންސާ އޭލ ބިވެ

މަރާލުން  ވް ގޮތެްއ ނޫން. އެންމެ އިްނސާނަކު މަރާލުމަކީ ވެސް މުިޅ އިންސާނީ ަނއު ދީނުގަިއ ެއކަން އޮްނނައިސްލާމް

ނަީނ ސް ެވސް ނުދެކޭނެ ކަމަށް ބުވެްސ ސުވަުރޭގގެ ވަ ކަމުގަިއ މި ދީނަކު ނޫންތ  ުބނަނީ؟ އާދެ، މީހަކު ުދވަހަކު 

ޮބޑަްށ އިންސާނުންގެ ފުރާަނއަށް  ކަުމގައި ިވޔަސް. އެހާވެސްއުމެްއަގއި ދިރިުއޭޅ ޣައިރު މުސްލިމަކު މަރާލިޤައިސްލާމީ 

ދީނުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންސާނުންެގ ފުރާނައިގެ އަުގ ެއއީ ވަަރށް ބޮޑު ެއއްެޗއްކަން އިސްާލމް ،ސަމާލުވުމަށާއި

 ޖެހިފައި މިކުރިމަތިލާން ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މިފަދަ ހާދިސާތަކާ ،ސް، ުސވާލަކީ . އެހެންނަމަވެދަސްކޮށްދީފަ ވަނީ

ދަނީ  ވަނީ ކީްއެވގެންތ ؟ ދީނުގެ ނަމުގައި އަިނޔާވެިރކަން މިައދު އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ އިތުރުެވގެން މި
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ހަރަކާތްަތއް ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ  ލަތުގެއެ ަދއު އި،ލަތް އުފައްދަ ދީނުެގ ނަމުގައި ަދއުކީްއވެގެންތ ؟ އިސްލާމް

 ،ދިޔައީ ކީްއެވގެންތ ؟ އާދެ، މިއީ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކޮށް ހިންގުމަށް މަގުފަހިވެގެން މި

ރިންނަށް ފިލުަވއިދޭން. މިއަދުގެ ޅަ ދައް. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދީން ރަނގަޅަށް އޮޅުންވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ މައުޟޫޢެ

 ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތައް މި  ،ނަމަ ނުދީފިދީނުގެ ޙަޤީޤަތްތައް ކިޔައިދޭން. ދީން ރަނގަޅަްށ އޮޅުންފިލުވައިއިސްލާމް

ކުރެޭވ އިތުބާރު ،ލީމު ހާސިލުކުރަނީ ޤާބިލުޢުދީނީ ތަހުންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ުކރިމަތީގައި މިއަދު ފެންނަން. 

އުމުތަކަށް މި ފޮނުވަީނ ޤަދަރިން ިކޔަވަން ބޭުރ ލަންޖެހޭ. އަުޅގަނޑުެމންގެ ނުންތ  އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަތަންތަ

ދީން  ،އުނގަންނައިދީ  ،ތަކަށްތ  އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ދީނީ ފަތުވާދީއިތުބާރުކުރެޭވ އިންސްޓިިޓުއޝަން

ންނަ ބައެއްތ  އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ދަނީ އެަކންކަން ރަނގަޅަށް ދަދިނުމުގެ މަުގގަިއ ހަރަކާތްތެރިވަމުންއިއޮޅުންފިލުވަ 

ނޫން.  އުފައްދަން މަސައްކަްތ ކުރުމެއް މެދު ނަފްރަތު ދީނާއިސްލާމް  ،ދީން ދެކެ ލ ބިވުަމކީބަލަންޖެހޭ. އާދެ، ިއސްލާމް

  ައޅުގަނޑުމެން އުޅުން. އެހެންވީމާ،އެްއގޮތަށް ދާއި އިސްލާމް ދީނުެގ ޙަޤީޤީ އުސޫލުތަކާޤްޞަ ދީނުގެ ޙަޤީޤީ މައިސްލާމް

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ވަރަްށ  ،އަޅުގަނޑު ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ވަނީ ވެފައޭ. ސަރުކާރުގެ ފެންވަރުަގއި ވަރަށް ފުޅާ  ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ މައްސަލައަކަށް މިކަން މިއަުދ މި

 އި،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަވަހަށް އަޅަ  ،ގޮްތ ދެނެގަނެ ތްއަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރޭގައި މިކަން އޮދާއިރާެއއްަގއި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމާންކަާމއި އޮމާންކަްނ ހ ދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތއް ލަސްނުކޮްށ 

  ފުރުޞަތަށް.  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއވިކުރިއަްށގެންދަންޖެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ތުޅާދޫމިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު 

 ށް.ޙުސައިނަ ޙިސާން މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުޅާދޫ

އުމަށް ހުިރ ނުރައްކަެލއް. އަހަރެމެންނަށް ޤައުޅޭ. އެީއ މި މީހުން އެބަ  އެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުޝކުރިްއޔާއާދެ، 

އުޅޭކަމާ މެދު މީހުން އެބަ ދުވަހު ރިޟްވާްނ ބުނެފައިވާ ވާހަކަެއއް. އާދެ، އެ 2007 މޭ 31ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއް؟ މިއީ 

 އުފައްދާނެ ޖާަގއެއް ކަމާ މެދު ސުވާލު ައނދިރި ދައުލަތެއް ވާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ަޝއްކުކުރާނެ ާޖގަެއއް ނެތް.

މި ރިޕ ޓު ކިޔާލުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ެއނގޭ މިއީ ޙަޤީޤަތެއްކަން.  .ވެސް ނެތް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

މެން ގަބޫލުކުރާ މެންޓުކުރެިވެގން އަޅުގަނޑުއުުދވަހު ދެއްިކ ވާހަކަައކީ މިހާރު ރަސްމީ ިސފައެްއގައި ޑޮކި  ރިޟްވާން އެ

ކުރިން ރިޟްވާން ބުނީ އަހަރެމެންނަށް ކުރެވޭނީ ކޮްނަކމެއްހޭ؟ އަުޅގަނޑު މިއަުދ  ައހަރު 12ތެއް. އާެދ، މީގެ ޙަޤީޤަ
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ކަމެއް ނުކޮށް އަތްއުރާަލއިގެން ހަމަ ގައިމު އަުޅަގނޑުމެން ތިބޭކަށް ނެތީމޭ.  އެއް ،ދަންނަވަން ބޭނުމީ

 އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ކަންތައްތައް ކުރަން ހުްއޓޭ. އެއީ އްތަެކއް އެބައަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަންތަ

އަނަދވަޅުން އުމު މި ދާ ޤަްސ އެބަހުްއޓޭ. އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުމޭ މި ބޭނުންވާތީއޭ. އަުޅގަނޑުމެންެގ އެ ވިލިންގްނެ

ގުޅިގެން  ޕ ޓާމި ރި .ޒަތްތެރި ރައީސްމި އަޑީ ދައުލަތް ހުއްޓުވަން. އާެދ، އިއް  ،އަނދިރި ދައުލަތް، ސަލާމަތްކުރަން

ލާފަިއވާ މީހުންގެ އިލާފަިއވާ މީހުންނާިއ ެގއްލުވަ އިމަރަ، ކަމެއް ހުށަަހޅަން ބޭނުން. ފުރަތަމަ ކަމަަކށް އަޅުގަނޑު ތިން

ން އަދިވެްސ ކަމާ ގުޅޭ އެހެ އި،މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުާރ ކޮިމޝަނުގެ ރިޕ ޓު ދިރާާސކުރުމަށްފަހު ފުލުހުންގެ ގާނޫނާ

ެދވަނަ އެ އިްޞލާހުތައް ގެނައުން.  ، ާގނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިްޞލާޙުތައް ފާހަގަކޮށްއެ  ،ގާނޫނުތައް ދިރާސާކޮށް 

ލާަފއިވާ ީމހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ރިޕ ޓުަގއި އިލާފަިއވާ މީހުންނާއި ގެއްުލވައިމަރަ ،ކަމަކަށް

ތުަތއް ގާނޫނުގެ އައެ އިޖުރާ ިއ،ތްތައް ކަނަޑއަޅައަޖުރާޓަކައި ެއކަމަށް ޚާއްަޞ އިބެލުމަށްފާހަގަކޮށްފަިއވާ މައްސަލަތަްއ 

ލާފަިއވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަްއ އިލާފަިއާވ މީހުންނާއި ގެއްލުވަ އިމަރަ ،ސިފައިަގއި ގެަނއުން. ތިންަވނަ ކަމަކަށް

ްނ އެކަންކަ އި، ކުިރއަށްދާ ގޮާތއި މިންވަރު ބަލަތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ރިޕ ޓުގައި ފާަހގަކޮށްފަިއވާ މަްއސަލަތައް

ދިރާސާކުރުމަށް ދައުލަތުެގ ަކމާ ގުޅޭ އެންމެހާ މުައއްަސސާތައް ހިމެނޭ ޓާސްކްފ ްސެއއް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

ން ކަންތައްތައް ައޅުގަނޑުމެ އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި .ލުން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއިފަރާތުން އެކުލަވަ

މަސަްއކަތްކުާރ  ،ގޮާތއި މިހާރު ދިވެހިރާއްޭޖގެ މި އަޑީ ަދއުލަތް ބައްޓަްނވެފައި އޮތް ކޮށް ކޮށްގެން މެުނވީއެކްިޓވްޕްރޮ

ގޮތް ހުއްުޓވުމަކަށް އަުޅގަނުޑމެންނަކަށް އެކަީށގެންވާ މަަސްއކަތެއް ނުކުެރވޭނެ. އަުޅގަނޑު މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ 

އްތަކަށް ތާއީދުކޮށްެދއްވަްނ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަކންތަ  މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން މިތިއްބެވި އިްއޒަތްތެރި

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ފޭދޫއަރުވަނީ މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ށް. ނިހާދަ މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ނިހާދުފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ފުރަތަމަ އަވަްސވެގަންނާނީ ރިްޟވާނަށް ސުވަުރގޭގެ ާދއިމީ  ރަީއސް. އަުޅގަނޑު އެންމެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 ޙިސާން ތްތެރި މެންބަރު ްއޒައިާލއަށް ކެތްތެރިކަން ދެްއވުން އެދި ދުޢާކުރަމުން. އޭގެފަހުަގއި އިޢާ ިއ،ނިޢުމަތް ދެއްވަ

މި މައްސަލަަތްއ  ،. ތާއީުދކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީހުށަހެޅުމަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރަން 3އެ ހުށަހެުޅއްވި  ޙުސައިން

އުމުގެ ރަްއޔިތުން ހިމާޔަތްކުރުމަކީ އެއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމު އަދި ވާޖިބު ޤަމި  އި،މީގެ ކޮޅު ހ ދަ ،ބެލި
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އިްނ 2012. ގިނަ ކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ވަރަށްމިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެްނ މަސައްކަތް .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަށް ވާތީކަމަ

 ގެްއލިގެން ނުވަތަ މަރާލެވިގެންދިަޔ ރައްޔިތުންގެ އަދަދު ވަަރށް އުމުގައި ޤަވަނަ އަހަރުެގ ނިޔަލަށް މި  2018ފެށިގެން 

މީގެތެރެއިން ސަތޭަކ ސާޅީސް އެތައް މަރެއްގެ  ،ވާއިރު . ހިނގާފައިހިނގާފަ ގިނަ. ގޮތްނޭނގޭ އެަތއް މަރެއް ވަނީ

ނޫން. މަހާ ޓެރަރިސްޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މި  ވާހަކަެއއް މިއީކީ ކުޑަ .ަޒތްތެރި ރައީސްޙަޤީޤަތް ވަނީ ނުހ ދި. އިއް

 ީއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލާޒިމު . އެގެންދާ ޓެރަރިސްޓު ޢަމަލުތައް އަޅުަގނޑުމެން ހުއްޓުވަންޖެހޭއުމުަގއި ހިންގަމުންޤަ

 ،ރުގައި ކަން ވީުނވީ ޭނނގި ހުއްޓާ ޔާމީނު ބުނީގޮތުން ުސވާލުކުެރުވނީމާ އޭ ގުޅޭ ގެ މަރާهللاކަމެއް. ރިްޟވާން ޢަބްދު

ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އޭނާ  . ކިހިނެއްތ  އޭނައަށް އެނުގނީ؟ ސާފުކުރަންޖެހޭށްރިޟްވާން މަރުވެއްޖެ ކަމަ

ިސހުރު ހާހޫރައިގެ ކަމެއް މި  އިަލއި،ވެސް މުިޅ މައްސަލަިއަގއި ފ ކަސް ގެއްުލވަ އެދުވަހުން ފެިށގެންކުރީ މަސައްކަތް

ފޮރުވަން. ކޮބައިތ  ބޭނުމަކީ؟ ޔާމީނު،  އިމި މަރުގެ ޙަޤީޤަތް ަރއްިޔތުންނަށް އޮޅުވާލަ އި، އުމުަގއި ހިނގާ ކަމަށް ދަްއކަ ޤަ

އިތ ؟ ހ މް މިނިސްޓަރަށް މެސެޖު ފޮނުވައިގެން ތި މުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބަމެއް ކުރަން އުޅުކަ ރައީސް ޔާމީނު މިފަދަ

 އި،އަށް އަރަ އާކުރީ ީކއްެވގެންތ ؟ މިއަދު މީޑިން ހުއްޓުވަްނ މަސައްކަތްއެކަ ،ކަމެއް ނެތޭ ބުނެ މައްސަލަިއގައި އުޅޭނެ

ކަމެއް ނޫން  ވޭނެދެްއކުމަީކ މިއީ ކުރެޓަކައި ވާހަކަގޮްތގޮތަށް ވާަހކަދައްކާ ަރއީސް ޔާމީނު މިކަމުން ބަރީޢަކުރުމަށް އެކި

ހ މް  ،ގެންމް މިނިސްޓަރަށް އަމުރު ނެރެ. ހ ވަނީ ހަމަ ބޮުޑޮކށް ސާމިލުވެފަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިކަމުަގއި އޭނާ މި

ތަކެއް ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު  މި ؛މި މައްސަލަ ،މި މައްަސލަ ބެލިޔަނުދީ ިއ،މިނިސްޓަރު ލައްވާ އެ މަްއސަލަ ހުއްޓުވަ

މީހުން  ،ނާމާން ،ބިރުވެރި މިކަމުަގއި ތިބި، ތެރޭަގއި ތާށިކޮށްފައި ބޭްއވީހުއްޓާ ވެސް ފުލުސް އިދާރާ އިނިފަފެ

ރިޕ ޓު މި  ޅާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހ މް މިނިސްޓަރު ދޭތެރޭގައި ެއއްެވސް ފިޔަވަެޅއް ނާ މީހުންނާ ދާކަތިލަމުން

ާއ ވާހަަކެއއް  ިތއީ. ތީ ޑަަތކޭކުރިން ހ ދިފައި ހުރި ކަ  އަހަރުބުނަނީ މީގެ ތިން  ރުޞީ މަރު ނަޢު، ނިކުންނައިރަށް

، ތިމަންނާގެ އަށްވެުވނީ ތިމަންނާރާފުތިޢުމި އި ،މި އެއްަބސްެވވުނީ ؟ނޫނޭ. މި ބުނީ ކީކޭތ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހައްޔަރުކޮށް  އިރު ހިފަޞީމަރު ނަ ޢުތެރި ރައީސް. މިއަދުން މިއަދަށް ކަމަށް އިއްޒަތް ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާނުކުރާ

ދިވެހި ދަރިންނެއް މި  ،ޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ރައްޔިތުްނނެއްތަޙުޤީޤުކުރަން

އައްސަސާތަކުން މި ޒިންމާ އެބަ ކުރުމަށްޓަކައި ހެދިފައި ހުރި ހުރިހާ މުހިމާޔަތެއް ނުކުރެޭވނެ. ހިމާޔަތް އިއުމުގަ ޤަ

ބަންދުކުަރންޖެހޭ މީހުން ބަންދުކޮށްގެން  ިއ،ވަގުތުން ަވގުތަށް މި ޝަީރޢަތްތައް ހިންގަ ،ދުން މިއަދަށްނަގަންޖެހޭ. މިއަ

އެފަދަ  ،ވިދާޅުވީ  ރިާޔޟްهللا ހ މް ިމނިސްޓަރުކަން ކުެރއްިވ އަބްދު  ކުރަންޖެހޭ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ދެން މިކަން އެބަ

 241 ،ނާ ކިޔައިދޭނަމޭ. އަޅުގަނޑު މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި އެދެނީއްޔާ ަކމުގެ ޙަޤީޤަތް ތިމަންލެޓް ފ މެއް ލިބިއްޖެޕް

ކޮމިީޓގެ މަްއސަލަ  241ކޮމިޓީއަށް މި މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް ެއ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުުމަގއި 

އްަކއިގެން އޭނަ ލަްއވާ ިމ މެއް އޭނައަށް ދަ ފ ރުކޮްށގެން ެއފަދަ ޕްލެޓްޒިއެތަނަން ހާ ރިޔާޟް هللا ބްދު ޢަ ،ބައްލަަވއި

އެބަޖެހޭ. ދައްކަން އެބަޖެހޭ. އޭނަގެ ދުލުން  ންފެންނަ  މްފ ލޫމާތު ހ ދުމަށް އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އޭނައަށް މި ޕްލެޓްޢުމަ
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ންގެ ހިމާޔަތް ހ ދުމަކީ އެއީ ތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ދަރީ މި ވާހަކަތައް ކިުޔްއވަން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތް

ން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޒިްނމާއެއް. ައޅުގަނޑުމެން މިައދު އެކަން ނުކޮށްފިކަމުަގއި އަޅުގަނޑުމެ

މިއަދު އަޅުގަނުޑގެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން  ،އްޔާ މާދަމާ އަޅުގަނޑުެމންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން މާ ބޮޑުވާނެވެއްޖެ 

ކަމަކަށް  ނުވާ އީކުރަނީ މިއަެނއްާކވެސް މަސަްއަކތް ،ކޮށްމުޅި މައްސަލައިގެ ފ ަކސް ބަދަލުން ނިކުމެ އިޚުބައެއް ޝަ 

ުދ އޫސްނުއްސު ޙުމިސްކިތްތަކަށް މީހުން ދާ މައްސަލަ މީހުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި،  ،ހެދުމަށް. މިސްކިތްތައް ގ ސްކޮށް

މީހުން މަރަން  ،އިހަދައިެގން ރާވަން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ މިސްކިތްތަކުަގއި ޖަހައޭ. ނޫއްވަނީ ކުރަ މަސައްކަތް

ެވސް މިސްކިތްތަކަށް ނަމާދުކުަރން ނުދާށޭ. އެްއވެސް މީހަުކ ކުރާ ވާހަކަ މި ިރޕ ޓުގައި އޮތީ. އެްއގޮތަކަށް މަސައްކަތް

ނުވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ތެއް ގ ހެއްެވްސ ނެތް. މިސްކި ނެތް. އަދި މި ރިޕ ޓުގައި ލިެޔވިފަެއއް ބުނެފައެއް

އެ ވާހަކަ ރިޕ ުޓގަިއ  ހުރީމާ ންހެކިތަކުން ފެންނަ ހުރިކަން ާރވާފައި ރޭވުންސްކިތުގައި ތިެބގެން މިސްކިތަށް ދާ މީހުން މި

ން ގޮތަަކށް ރައްޔިތުންނަށް ަދއްކަ އެހެން ސިފަ  ،މުޅި މަްނޒަރު ،ަލއިއިލިޔެފައި އޮތީ. މި ވާހަަކ އޮުޅވަ

 އަުޅގަނޑަށް ސިަފކުރެވޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވެްސ މިކަމުގައި ޝާމިލުވާ ބަެއްއގެ ގޮުތގައި އީމަސައްކަތްކުރުމަކީ މި

ވެސް ބަލަންޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ ކީއްެވގެންތ  މި މައްސަލަިއގެ ފ ކަސް ބަދަލުކުރަްނ  މި މައްސަލަ

މި  އި،ޖަރީމާތައް ހިންގަ ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހަމަ އެއްވެސް ބޭނުމެއް  ކުރުމުގެ  ؟މަސައްކަތްކުރަްނވީ

 ،އުުމގެ ދަރިންނާއި ދަރިންގެ ދަރިންނަށް މި ބިރުެވރިކަން ބޮޑުވަމުން އައިސް ޤަޑީ ދައުލަެތއް ޮއެވގެން މި އަ  އުމުަގއިޤަ

ނިކުންނަތަނުން ޮގއްސަ. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މިތާ ވާހަކަދައްާކފައި ބޭރަށް ފަހަނައަޅާއޮތީ ހައްދު މިއަދު މި

ުއމިގެ ހާލަތު. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤަމި  އީަރއީސް ދާނީކީ. މިަކމެއް ނޭނގެ އިްއޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުގެ ފުރާނަ ނޫން

ކަމެއް  ފަދަ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އިސްލާމަކު މިފަދަ އިސްލާމުން ކުރާ އީމި .ގެންދަނީކޮށް މަރަުމންކުދި އިދަރިން ކޮށަ

ސްތާނުން ކިޔަވަިއގެން އަޅުގަނޑުމެންނަީކ ޕާކި. ބުންޏަސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ ނުކުރާނޭނުކުރާނެ. ކިތަންމެ ބާރަށް 

 .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އެަވރު އިނގޭ. ެއވަރު ވިސްނޭ ،އައިސް ފަޓުލޫނު ބުރިކޮށްލަިއެގން ތިބި ބަޔަކަށް ނުވިޔަސް

 އިސްލާމަކު އެފަދަ ކަމެއް ުނުކރާނެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި އްދޫ ދާިއރާގެ ދިއަރުވަނީ ޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރު

 .ވަޙީދުهللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ވަޙީދުهللا އްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުދި
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 ރިޕ ޓަްށ ސާެގއްލިފަިއވާ ަމއްސަލަިއގެ ޚުލާهللا ވާްނ ޢަބްދުއަޙްމަދު ރިޟްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ރިޕ ޓުން ސާފުވެގެންދަނީ  އިރުަގއިދާއަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން

ފެދިފަިއވާ ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމުެގ އުމުަގއި އުޤަ ރުގައި އޭ  .ގޮތް ވޭތުވެިދޔަ އަހަރުތަުކގައި ިދވެިހރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތް

ދިޔަ ދުވަސްކޮެޅއް އެއީ.  ތަކަކަށް ވެްސ އިންޒާރުެދެވމުންގެ ގިނަ މެންބަުރންހުހާލަތު. ވަރަށް ބޮޑަށް ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީ

ޔަ. ހަަމ އެަކއުންޓުން އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެކަންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުެވގެންދި ޓުވިޓާهللا ވާން ޢަބްދުއަޙްމަދު ރިޟް

ވެްސ  ވެސް ގިަނ ގިނަ ނުރައްކާތެރިކަންަތކާިއ އަދި މެސެޖުތައްهللا ވާން ޢަބްދުއެުކގައި އަޙްމަދު ރިޟްއެއާ 

އަދި އެ ، އިކަންކަމަށް ހަދަ ރުަގއި އޮްތ ދައުލަތުން ެއކަންކަމަކީ ުނވާ އޭ ،ދިޔަ ދުވަސްޮކޅެއް. އެހެންނަމަވެސްއަންނަމުން

 ގޮުތަގއި ހެދުމަށްޓަކަިއ، ޙަޤީޤަތުަގއި ގަސްުތގަިއ ގެއޮންނަންޖެހޭ ކަންަކމު ކަންކަމަކީ ަރއްޔިތުްނގެ ެތރޭގައި 

ެއ  ،ުއމުގެ ރައްޔިތުްނގެ މެދުަގއި ބިރުވެރިކަމެއް އުފެދިޤަކޮށްލީ. ޭއގެ ސަބަބުން ނުަލއި ދޫއިއެކަންކަމަށް ައޅަ

އެުކގައި ާރއްޖޭެގ ެކއް ކުރި. ހަމަ އެއާިތއްބުމަށްޓަކަިއ، ގިނަ މަސައްކަތްތަރައްޔިތުން އަބަދުމެ ބިރުވެިރކަމުގައި ބޭ

ލިޔެފަިއ ދިން . ދިޔައީ ބޭުނންވާ ގޮތަށްމުންކުރަކުމްޙުކ ޓުަތުކން  .ރުގަިއ އޮތީ ެއގޮތަށްެވސް އޭ ދުލުގެ ނިޒާމުޢަ

އޮތީ  އުމުޤަމިއަދު  ،ދިޔައީއެުކގައި ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި ާއއްމުޮކށް ދެއްކޭ ވާހަކަައކަށް ެވގެން ހަމަ އެއާ . ގޮތަކަށް

ކަށެްއ ، ެއއްވެްސ ފަރާތަފުގެ ިނޒާމު ެވސް އޮތީ ހަމަ ެއގޮތަށޭ. އެހެންީވމާޞާއިންދުލުޢަބިރުވެރި ހާލަތެްއގައޭ. 

ތާރު ވެރިން ދުނިޔޭަގއި ޚް. ޙަޤީޤަުތގައި ބޭނުްނވެގެންދިަޔއީ ޚުުދމުނެތޭއި އުމުގަޤަމިިނވަންކަމެއް މި  ،އަމާންކަމެއް

އުެމއްަގއި ވެިރކަްނ ޤަ ،ހުރި ފޮތްތައް ބަލައިގެން އެ ފޮތްތަކުން ސާފުވި އެއްޗަކީ ލިޔެފައި ކޮށްަފއި ހުރި ގޮތަށްވެރިކަން

ބޫުލކޮށްގެްނ ގަކަމަށް  އުލު އުަފއްަދއިގެންޙަ އުމުގެ ރައްޔިތުންެގ މެދުަގއި ބިރުވެިރކަމާއި، އެ މާޤަ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެކަންކަން ނިމުމަކަށް  ،ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ތިެބންވެގެން ކުރިއެގޮުތގައި ވެރިކަުމގައި 

ލާއިން ޭވތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުަގއި ކުރި ާޢއިގެ هللاދުވާްނ ޢަބްއަޙްމަދު ރިޟް .ގެނެިވއްޖެ. ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް

އެުކަގއި  ކެތްތެރިކަމާލާއިން ޢާއި  އުުމގެ ކޮްނމެ ރައްޔިތަކު ެވސް ހަނދާންކުރާނެ ކަންތައްތަެކއް. އެޤަކަތަކީ މި މަސައް

ރި. އޭގެ ސަބަބުން އެ ލާގެ ެމންބަރަށް އިންސާފު ހ ދުމަށްޓަކައި، ގިނަ ގުނަ މަސަްއކަތްތަެކއް ކުާޢއިކޮންމެ ދުވަހަކު އެ 

ލްއަމްރު ެއކަމާ އެްއވެްސ އްޔުުރގެ ދައުލަތުގެ ވަލި އޭ ،ތަކެއް ދިޔަ. އެހެންނަމަެވސްލާއަށް އެަތއް ގިނަ ހުރަސްޢާއި

ދިޔައިމާ ދިވެހި ދައުލަތުން ަލއިެގންއިރައްޔިތެއް ެގއްުލވަ ދިެވހި .ކަހަލަ އަޅާލުމެއް ނުބެހެއްޓި. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ށް މި ފެނިގެންދަނީ އ ގާތެރި ސަރުކާަރކުން މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަ ، ގޮަތކީ ެއއީ. އެހެންނަމަވެސްކަންކަން ކުރި

އޮތީ  ގޮތް މި ހަމައަށް އެކަން ހިނގި މިއަދު ރައްޔިތުންނާ ،ގޮތް ބަލައި  ެއއްގޮތަްށ ކަން ހިނގި ދާޢުވީ ވަ ،އައިސް 

 މި  ،ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުުކރަންޖެހޭ އެއް ޙަޤީޤަތަކީ  ،ސްއެހެންނަމަވެ  .ސާފުކޮށް ރިޕ ޓެްއގެ ސިަފއިަގއި ގެނެސްދީފަ

އަދި މި  ،ލޫމާތު ނުލިބިވާކަން. އެހެންނަމަޢުށް ވެސް ފުރިހަމައަށް ބޭނުންވާ މައެ ކޮމިޝަނަ އިލުމުގަ އިރިޕ ޓު އެކުލަވަ 

، ތަކާއލްޖެންސް ޔުނިޓުމި ރާއްޖޭގެ ިއންޓަ .ދިޔަީއސް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްބޮޑަށް ފުރިހަމަވެގެން އަށްވުރެމިރިޕ ޓު 
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ުދވަހު އެ  އެއްބަލަްނޖެހޭ. އެތަނުގައި މަަސއްކަްތކުރާ މީހާ  އެބަ ގަނޑުމެންގޮްތ އަޅު  ޑިޕާޓްމަންޓުތައް ހިނގާ

ނޫިނއްޔާ  ،ހަވާުލވެ ޖެހިގެްނ އަންނަ ުދވަހު ކޮންމެވެްސ އެހެން ރަށެްއގެ ޕޮލިސް ސްޭޓޝަނަކާ ،ޔުނިޓުަގއި ހުރެފައި

 ،އެކުަގއި ެއޑިޕާޓްމަންޓުތައް ވަންކަމާއެބަ ހަވާލުވޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިނި އްަކތަކާކޮންމެވެސް އެހެން މަސަ

ހަދަން. ޙަޤީަޤތުގަިއ ވެްސ ދުނިޭޔގެ އެހެން ތަންތާނގަިއ ެއކަންކަން  ގޮެތއް ތަްއ ިހނގާނެއިންޓެލްޖެންސް ޔުނިޓު

 ށްނަކަތައް ހިނގަިއގެްނ މެނުވީ އަުޅގަނޑުމެން ޔުނިޓުއެުކަގއި އެ ކަމާާރއްޖޭަގއި ެވސް ވަރަށް ފުރިހަމަ، ގޮތަށް ހިނގާ

އިންޓެލްެޖންސް ރިޕ ޓުތައް ހަދައިގެން ވަނަ އަހަރުަގއި އިންތިާޚބު ތެރޭގައި ެވސް  2013ުނވާނެ.  ކަންކަމެއް ސާފެއް

 ،ގޮތަކީ ހިނގާ ތައް މިހާރުއެ އިންޓެލްޖެންސް ޔުނިޓު ،ދިޔައީ. އެހެންވީމާކުރަމުންތިލުހަމަ ބޮޑެތި އިންތިޚާބުތައް ބާ 

ލިބިގެން އަޅުގަނޑުމެން ޑަްށ ގާނޫނަކުން ވެސް އަދި ެއހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ވެސް ބާރުދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ބޮ

ތް ބަދަލުވާއިުރގަިއ  ނުފެންނާނެ، ހަމަ ދައުލަ ައޅުގަނޑުމެންނަކަށްއްުލކުރަން. އެހެންނޫނިއްޔާޙައެބަޖެހޭ އެކަން 

އެ  ،ތަން. އެހެންވީމާ ދާ ބަޔަކު އެތާ ތިބޭގޮތަށް ރިޕ ޓު ހަ ެފނިގެންދާނީ ބޭނުންވާސަރުކާރު ބަދަލުވާއިުރގައި 

ކުެރވޭނެ ގޮަތކަށާއި، އަދި ރަނަގޅު އެކު މަސައްކަތްތަކުަގއި މަސައްކަްތކުާރ މީހުންނަށް މިނިވަންކަމާޔުނިޓު

 ހޭ. އެއް ދުވަހު ެއއް ޕޮލިސް ޖެއިމުކޮށްދޭންޤާއުލެއް އަުޅގަނުޑމެން ޙައެކު މަަސއްކަތްުކރެވޭނެ މާއާ ގޓްރޭނިން

އަނެއް ުދވަހު ެއހެން ތަނެއްގަިއ މަސަްއކަްތކޮށްފައި ސަސްޕެްނޑުކޮށްފަިއ  ،ސްޓޭޝަނުގަިއ މަސަްއކަތްޮކށްފައި

 ކަމާ ޙަޞައް ލޫމާތުޢުހ ދާ މަ އަުޅގަނޑުމެންަނކަށެއް ޙަޤީޤަތުގައި އެތާ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ގެންދިޔައިމާ

އިމެއް ނުވާނެ. ިއއްޒަތްތެިރ ޤާ އުލެއް ޙަކުެރވޭނެ މާދުމުގައި ފުރިހަމަކޮށް މަސައްކަތް މައުލޫމާތުތައް ހ އެުކގަިއ، އަދި އެ

މިކަމުަގއި އަދި އިތުަރްށ  ،އަުޅގަނޑުމެންގެ ުއއްމީދަކީ ،ވަރަށް ދެރަ މައްސަލަެއއް. އެހެންނަމަވެސް  އީމި .ރައީސް

އް އަޅުގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ ބަލަން. ކޭސް ވެސް ލިބޭނެ ގޮތެ ތައްލޫމާތުޢުނުލިބޭ މަ ؛ގެއްލިަފއިވެސް އެ ކޮމިޝަނަށް 

ލޫމާތު އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރިހަމަކޮށް ލިބިގެން މި ޢުކަމަށް އެބަ ފާހަގަކުރޭ. އެ މަ ލޫމާތުތައް ނުލިބޭޢުޑައިީރގެ ބަެއއް މަ

އަށް هللاވާން ޢަބްދުމަދު ރިޟްކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުަރނީ. އަޅުގަނޑު އެދެނީ އަޙް ފުރިހަމަވާނެއެންމެ ރިޕ ޓު 

 ކެތްތެިރކަން ދެއްވުން. ުޝކުރިްއޔާ. ލާއަށް ޢާއިމަތް، އަދި ޢުުރގޭގެ ާދއިމީ ނިސުވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ މަކުނުދޫއަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 .އަށްރާޢީ ދުމުޙައްމަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ
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މި ދެންނެވި  ؛ހަމައަށް މީހުްނ ެގއްލިގެން އާ 2018އިްނ  2014 އިން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ރާއްޖެ

 72ހަމައަށް  އ2018ާއިން  2014. ވެސް ެގއްލިފަިއވަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްهللا ވާން ޢަބްދުތާރީޚުގެ ތެރޭގައި ރިޟް 

ރިޕ ޓުކޮށްަފއިވާ ކަމަށް ޕޮލިހަށް. ދެން ހ ދުނު މިންވަރެއް ނޭނގޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކޮށްދޭތީވެ.  މީހުން ގެއްލިގެން

މަހަކަށް  ،ވަރަކަށް މީހުން 14ލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ކޮންމެ އަހަރަކަށް އިމިހިސާބަށް ބަލަ

ވެސް ެގއްިލގެން  ތެރެއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ގެންގެ ުކަޑ އާބާދީއަުޅގަނޑުމެ .އިތުރު ވުރެަކކަށްލައިފިްއޔާ އެއިބަލަ

ރިޕ ޓުކޮށްފައިާވ ކަމަށް. މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަްށ ސާފުކޮށް ރިްޟވާނަށް ެވެގން އުޅޭ ގޮތް އެބަ އެނގޭ. 

ފައިދާ. މިީއ  އިން ލިބޭނެމިޝަނެއް އޮތީމާ އެ ތްތެރި މަރު ކޮހާއިލާއަށް ވެސް ވަރަށް ާސފުވެއްޖެ. މިއީ ަނޒާޢާ

ތްތެރި ސަރުކާެރއް ހާއުޅޭ ކަަމކީ. ނަޒާ ޕްރީމް ކ ޓެއް ހ ދައިދޭން މިތްތެރި ސުހާނަޒާ ،ޕްރީމް ކ ެޓއްއަޅުގަނޑުމެން ސު

ގަިވ ލިއިރު އަޅުގަނޑަށް ފާހައިލިން. ބަލައިވެސް މި ރިޕ ޓު ބަލަ ބޭނުމަކީ ވެސް މިއީ. އަޅުގަނޑު އޮންނަންޖެހޭނެ

 ވާލަދޭނަން. އަޅުގަނޑުމެން އެ ފަނޑިޔާރެްއގެ ވާހަކަ ެދއްކި ފަނޑިޔާެރއް ޝާމިލުކަންތައްތައް އަުޅގަނޑު ނ ުޓކޮށް

އަދި  .ހ މް މިނިސްޓަރެއް .ނައިބު ރައީެސއް .އިމިގްޭރޝަން ޮކންޓްރ ލަރ ން.ލް އޮފިސަރުޕޮލިސް ދެ އިންޓެ .ކަމަށް

އެްއވެސް ިއްއޒަތްތެިރ  އިތަނުގަ މި ، ރިޕ ޓަކު ނެތް.ގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭއިތުރުން މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑު ފާހައޭގެ 

މިހާރުވެސް  ،ދިޔަ ރާއްޭޖެގ ދުވަހު ނޫހެއްވެސް ނުުކރެވޭ. ެއކަމަކު، ައޅުގަނޑަށް ހަމަ ފާހަގަވެގެން ފާހަގަ މެންބަރަކު

 ،ކުަރން ވެގެން ފޮޓ އެއް ނެރެފައި ރިޟްވާން ކޭސް އެހެން ގޮތަކަށް ޓްވިްސޓުއޮތް، ހިނގަމުންދާ ދުވަހު ނޫހަކު ވެސް 

 ،ދިޔައީއިތުރުން ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންއަށް ޮގސްފައި މަރުެވއްޖެ ކަމަށް ދައްކަންވެގެން. މީގެސީރިއާ

އިތުރުން ދެން އަުޅގަނޑުމެން މި ިކޔާ ހަރުކަިށ ފިކުރު. ހަމަ ެއގޮތަށް ޮބޑު އޭގެ  .ތައްބުނާހެން ގޭްނގު  މީގެތެރޭަގއި

އެަކނި. އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން هللا ރިްޟވާން ޢަބްދު ުޒވާެނއް، ިދވެހި ،ޒުވާނެއް  ެއންމެއިހުމާލު.  ،ރެއް ޮއވެސަރުކާ

އިލާއަށް ވެްސ ކަންތައް ވެގެންިދޔަ ގޮްތ ޢާ ،ވެސް ވިަޔސް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްކޮންމެގޮތެއް  ،ބޭނުންވަނީ

 މި  ،ބޭނުންވަނީުޅގަނޑު ސާފުޮކށްލަންދޭން ވަނީ. އަތަށް މިހާރު އެނގިފައި ވަރަށް ސާފުކޮށް މީޑިއާތަކުންާނއި އެކި ގޮްތގޮ

 ވާވެގެން ރުމަތްތެރިޙުކުރަން. ރަނގަޅު. މިސްކިތްތަކަށް ދަނީ އަުޅކަން  ؟ކަންތައްތައް ިމގޮތަށް ހިނގަްނޖެހުނީ ކީއްެވގެންތ 

ވެސް  ކަމެއް  ފަދަ ނުބައިމެ ކޮން ެއކަމަކު، އެތާ އެތެރޭަގއި ިއންސާނުން ވީމަ ހަމަ .ތަންތަން މިސްކިތްތަކަކީ

ޖަލުތަކަށް ެލވޭ ކުްށެވރިން. ބޮޑެތި ކުށްވެރިން. އެ  ގެޖޭާރއް ،ވިދާނެ. ައޅުގަނުޑ ހަމަ މިގޮތަށް ފާހަގަކޮށްލަންށްލެކޮ

ތެރެއިްނ ޖަލުެއކަމަކު، މިކަހަލަ ބޮޑެތި ކުށްަތުކގައި.  ،މީހުން ޖަލުތަކަށް ލަނީ މަސްތުވާތަެކއްާޗއި މީހުން މެރުމާ

ންނަނީ. މިީއ ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ހުކަށް ބަަދލުވެފައި ޔަރި ބޮޑު ައޅުވެ ފ މްވެގެން ނިކުންަނއިރު މާރި

 ،ރިޟްވާން ކޭސްގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތައް  ،ކަންތައްތައް. ހަމަ މިގޮތަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭ

ން މިހާރުވެސް ނޭނގޭ ވާ ދެއް ކޮިމޝަނުން ރިޕ ޓު ނެރެފައި އޮ ،ދައްކާ ތިއްބާއަޅުގަނޑުމެން މިވާހަކަ މިގޮތަށް ދައްކަ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއ  މާލީމަ އެނގޭނީ. ެއކަމަކު، ޫދވެގެންދިަޔއިއިބައެއް ބޭފުޅުން ރާއްޭޖގައި ތިބި ކަމެއް. ބަލަ
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 ެނއް ފެއް ލިިބގެސާއިން ހަމައެކަނި ރިޕ ޓު ނެރެ ވާހަކަދައްލާފައި ނިންމާލުމަކުން؟ ބޭނުމަކީ ޮކބައިތ  ނެރެވުނު ރިޕ ޓުގެ

އް ތިބި ބައެ އިޭއގައި ޝާިމލުވެ ދުނިޔޭގަ  ،ދަނީ މި ބުނާ ކުށްވެރިންފު ލިބިގެންސާއިލާއަށް އިންޢާވާން ނުދޭ. ރިޟް

ޭއގެ ަޙއްޤު އަދަބު ލިުބނީމަ. އަޅުގަނުޑގެ ދުޢާައކީ ިރޟްވާންގެ ފުރާަނއަށް ސުވަުރޭގ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލެއްވުން.  ވިްއޔާ

އަށް ެވސް އިލާ ޢާ ގެއެްއކޮށް އަވަހާރަކޮށްލާަފއިވާ ޑރ. އަްފރާޝީމްމިއާ  އަދި .ްށ ކެތްތެރިކަން ދެއްވުންއިލާއަޢާއަދި 

އްމުެވގެންދިއުން. ވަރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި އާ ވެސް ވީާހވެސް އަވަހަކަށް  އެ ރިޕ ޓު ،ފު ލިބިސާއިން

 ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؛ކުރި އަނިޔާ އަށް  هللا ޢަބްދުރިޟްވާންއަޙްމަދު  އާދެ! .َراجعُون وإنّا إليه   هلل إنّاޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އެއް ޖަނަވާރު އަނެއް ޖަނަާވރަށް ނުކުރާނެވަރުގެ ނުބައި  ޖަނަވާރެްއ، ވެސް، ޖަނަވާރަކަށް ވެސް މިއީ ޖަނަވާރުންއާދެ! 

ރި އްޒަތްތެހައްެދްއ އޮންނަންވާނެ އި  ވެސް ނުލަފާ އަނިޔާއެއް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ދީނީ ގޮތުން ކަްނަކން ކުރުމުގައި

ރައީސް. އަމިއްލަ ފައިާދއާިއ މަންފާ ބޭނުމުގައި ވެްސ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ގޮތެއް އޮންަނންވާނެ. މި ދައްކަނީ އާދަިއގެ 

ދަރިންނާ ގެ އަުޅގަނޑު  ،އަުޅގަނޑު ހަމަ މިހާރުވެސް ހިތަށްައރާ .ޒުވާން ދަިރއެްއގެ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

މިތާނގައި ެއންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް ކެތެއް ނުވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  . ނުވާނެނަށް ކެތެއްދޭތެރޭގައި. ައޅުގަނޑުމެން

 ޑުމެންނަށް މި އޮތީ ގަނޅު އަ ވާގިފުާޅ ެއކީަގއި هللا  ގެ ސަބަބުންކުިރ މަސަްއކަތު އިލާއިންޢާ ދިޔަީއ އެ މިހާ ދުވަސްެވގެން

. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ައޑީ ދައުލަތެއް އުފެިދގެން އަންަނ . އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްފަނިއޮތީ ކަންކަމެއް ފެ ރިޕ ޓަކުން މި

. އާދެ! އަީޑ ދައުލަތް ިމ ރާއްޖޭަގއި އުފެދިގެން އަީއ ސުރެއް ވަރަށް ކުރީ ދޭދެެކވެމުންމި ރާއްޭޖަގއި  ،ވާހަކަ މިތާނަގއި

ޑޮޓަކީ ިއއްޒަތްތެިރ ޑޮޓެއް އެ  ޖެހުނު  މާލޭގެ މެދުގައި ،ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޖެހުނު ޑޮޓެއް އިޑޮޓެްއގެ ސިފަިއގަ

، އިމީހުން މަރަ ،ގުޅި އާއަލްަޤއިދާ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ޖަމާޢަތަކަށް ބަދަލުވެ ގޮސްރައީސް. ެއ ޑޮޓު ފުާޅވަމުން

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަނީ  ޖަމާޢަތް ވެގެންދިޔައީ އެ ދާވަރުގެ ޖަމާޢަތަކަށް މީހުން ކަތިލާ ހިސާބަށް

ނަވާރަވަނަ މަޖިލީހަށް  މި ވެސް، މި މަޖިލިސް ތެރޭގައިަރއީސް، ހުރިހާ މުއައްަސސާއަކަށް ިއއްޒަތްތެރި  ހިރާއްޖޭގެދިވެ

ވެްސ މިތާ އެތެރޭގައި ނެތް ކަެމްއ އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ. މިހާރު ނިކުތުމަށް ވަރަށް މަަސއްކަތްކޮށްފި މި ޖަމާޢަތުން. ވެސް

މުޅި މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގަލެއް  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއްޗަކީ . އަުޅަގނޑަށް ހަމަ އެނގޭ އެއަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ

 19މި  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، .ިމ ހުރިހާ ކަންކަމެއް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވަޢުދުވި ބޭބޭފުޅުން ިއ،ކަނޑު ހިްއކަ ،އިފުރޮޅަ
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 !ންމާ ނަގަންޖެހޭނެ. އާދެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ީމގެ ޒި .މަޖިލީހުގައި އެބަތިބި. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް ވަނަ

 3މީެގ  ؟ވިދާުޅވަނީ މިކަހަލަ ރިޕ ޓްތައް ނިުކތީމާ މިއީ ކ ްއޗެއްހޭ ކަނަޑއެިޅގެން ،ތެރި ރައީްސ، މިނިްސޓަރުންއިްއޒަތް

. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާ ނޫނޭ ތީކީ ނޭނގޭ އެްއޗެއް ކަށް އެްއޗެކޭ. ތިމަންނާމެންނަތްއޮ އިނިމިފައަހަރު ކުރިން 

އިއްޒަތްތެިރ  .ަވގުތުން ހައްަޔރުކުރަންޖެހޭނެއި ހަމަ ހިފަ ރި ރައީސް، ިމއީ ގ ހެއް.ދިަޔއިމަ ިއްއަޒތްތެަޑވެގެންހަޔާތްކު

ނޫން ނޭނގޭ އިއްޒަތްތެިރ  ނޫން ކަމެއް މާދަމާ  ނޫން. މިއީ މުޖުތަމަޢުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭވަރުގެ ބަެއއް  ،ރައީސް

. ނެވިސްނަންޖެހޭ އިކަމާ ހަމަ ދުރާލަވާނީކީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ކަމެއް ކަށްރައީސް، މިތަނުން ކޮންމެވެސް މީހަ

ނޫން.  ަބހެއް ބުނަން ބޭނުމެއްއެްއވެސް ބަދު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑު މިއަދު ކޮންމެހެނެއް ސަރުކާރަކަށް

 މު އެއްންއެންމެ މުހި މިއަުދގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ،އަުޅގަނޑު ޭއގައި އުފާކުރާ އެއް ކަަމކީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އި ިމ ގަ ެއކީގެ ވާގިފުާޅ هللا .ީވ ވަޢުދު ނަށްކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން ނެދިަޔއީ މިކަްނ ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރާވަޢުދަކަށް ވެގެން

 7އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ވޭުތވެދިޔަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އި،ވާފަ އިދެއްޅަހުށަހަ އޭތި ންރިޔާސީ ކޮމިޝަނު އިްއޔެއޮތީ 

މިއީ ސ ޝަލް މީޑިއާަތކުަގއި އެނބުރޭ ވާހަކަެއއް ، ނުފެނިފައިވާ އިބޭފުޅުން ހ ދަ 260ތެރޭަގއި ގެ ވަހުދުއަހަރު

ތަކަްށ ޙަޤީޤަގިނަ ފަހަރަށް ސ ަޝލް މީޑިާއގައި އެނބުރޭ މިަކހަލަ ވާހަކަައކީ  .އިނގޭތ . ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ިމ  .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ؟ބޭފުޅުން 122ބައިތ  ބާކީ . ކ143ޮވަނީ  މި އިފެނިފަ .އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް .ވެގެންދަނީ

ވޭުތވެދިޔަ  .އާއްމުކޮށް މި އިވެނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްމި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ދެކެވެނީ ދެތިން މަރެއްގެ ާވހަކަ

ރި ަރއީސް، ދުވަހުގެ ެތރޭގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނެގ ޅަ އުމުރުގައި މުޅިން ައުޑއިވެނީ ިއއްޒަތްތެހަކަށް އަހަރުސާޅީ

 ،އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރީގެ  .ނުފެންނަ ވާހަކަ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސްއި ހ ދަ ލުން މީހަކު ފިލައިގެން ޖަ

ގެ ވެރިކަމުަގއި ޖަލުން މީހުންގެ ކަށިތަެކއް ފެނުނު ވަނަ އަހަުރގެ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު 2008

 ޑްއޭުރއްސުރެން ވެލް ޕްލޭން ؟ިހނެއްވާ ކަެމއްތ  މިއީމިއީ ކި .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި  ވާހަކަ ވެސް ދެެކވުނު.

މިކަހަލަ ކަްނކަން ުކރާކަށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ މިއީ ކޮމިއުނިީޓ ތެރޭަގިއ  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކަންތައްތައް

މެންެގ ން މި ބޭުނންކުރަނީ އަުޅގަނޑުއަުޅގަނޑުމެ .ބަފަޔަުކ ބޭުނމެއްނުވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއެްއވެސް މަަޔކު

ރުބާން މި ވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ުބޅަލެއް ޤުޓަކައި އަުޅގަނުޑމެން ދަރިންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ިކޔަަވއިދިނުމަށް

އެއީ ޖަނަވާެރއް.  ؟ީކްއކުރަންތ  ،ކަމެއް ކޮން . ދަރިން ބަދަލުކުރަނީ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްށްޔައްވެސް ހަތް ހާ

ދަރިންނަކީ. އެންމެ ިއންސާނަކަށް ވެސް އަނެއް  ،އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް  މިއީްވ ކަމެއްވީމާ، މިހާ ސެންސިޓި އެހެން

ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ޮގސް ހަމަ  ކާ ިތރާމެއް އޮިތއްޔަހުވެްސ އެްއވެްސ ވަެރއްެގ އި ށްއިންސާނާގެ ދަިރއަ

މާ، މިއީ ކަނަޑއެޅިގެްނ އެެހންވީ .ްއޒަތްތެރި ރަީއސްއި ވައްަޓއެއްނުލާނެ އިލާފައި ދ ންޏެއްގެ މަތީަގއި ބ  ފަޅަމަސް

ނޫން.  ކިޔަަވއިދިނުމެއްއިޞްލާމްދީނުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިަޔވަިއދިން ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިަޔވަިއދިން

ެއ  ށްފިއްޔާތިރާމުކުރާށޭ. ކުށެއް ކޮހުއި ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާަފމެން ނަންގަންނާނެ އިއަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންފަތުަގއި ހިފާފަ
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ްށ ކައެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުމެން އަދި ކަމެއް ޒުވާނަކަްށ ކުެރވުނު ކަމަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ދޭށޭފު ވެސްކުށަށް މާ

ހަމަ މިހާރު  ،ައޅުަގނޑު ގޮވާލަން  .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނުޖެހޭކަންކަން ކުާރކަށްގޮސް  އި އަކްބަރު ޮގވާފަهللا  ،ވިޔަސް 

ހައްޔަރުކުރަން.  އިހިފަ ،މެން ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ހައްޔަރުކޮށްއެން ،ނަން އޮތް މީހުންފެން ގައި މިހާރުމި ރިޕ ޓު

ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން  ؛ުކރީގެ ސީ.ޕީންނާިއ ކުީރގެ މިިނސްޓަރުންގެ ތެޭރގަިއ މީަގއި ހިމެނޭ .އަދި ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

މިތާނގެ މަޖިލިސް  ،ންވީރުން މިހާރަށް ހައްޔަރުުކރަބޭބޭފުޅުން ހަމަ މިހާ ތިބި އިހ މް މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްާވފަ

ލާރި  .ހައްޔަުރކުރަންވީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ްއޔާޝާމިލުވާ ބޭފުެޅްއ ވެއްޖެ އިމެންބަރެއް ކަމުގައި ވިޔަްސ. މީގަ

ރަން. ޖެހޭނީ ހައްޔަރުކުެވސް ފެންނަން ެއ ިތބީ. އެ މީހުން ވެސް މިހާރު  ސާފުކޮށްށްހޭދަކުރާ ބޭފުޅުން ވެްސ ވަރަ 

ގާނޫީނ  ،އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުެރއްިވްއޔާ މިކަން ކުރާނަން. މި މަޖިލީހުން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މިަކން ކުރުމުގެ ބާރު

ވެސް ިމ ކީ. އަޅުގަނޑުމެން އަދިއެ ގިފުޅާވާ ގެ هللاދޭނަން ން ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ބާރެއް އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހު

އިއްެޔަގއި ވެސް ެއ  ،ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށްލަން ރައީފުރުޞަތުގައި ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވާ

ޓަކައި ހަމަ ކުރެވުުނ ައޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ ހަމަ އެމަިނކުފާނާ ެއއްކޮށް ހަމަ މިކަން ކުރުމަށް .ށްނެންގެވި އެކްޝަނަ

ގެންަދވާށޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ހަމަ ކުިރއަށް ،ގަނެލަން އޮތީހަމަ ނަން !ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދޭން. މަނިކުފާނު

 ފަހަތުގައި ހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭށޭ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޔާޒް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުޅުމާލޭގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

 

 ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އަދި ެއއީ ދީނީ އިފައްތަަކނޑު ،ންސާަނކު އަެނއް އިންސާނެްއގެ ބ  ބުރިކޮށް އިކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ެއއް ޝު

ވަނަ 2010އްޖޭގައި ރާވަިއގެން ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން މި ރާ ދިނުމަށްއިވިސްނަގޮތުން އެކަން އޮންނަ ގޮްތ ކަމަށް 

 ނޫން  އިްއޔެ ؛އްެޔ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރަސްމީ އިދާރާތަކުންއަހަރުއްސުރެން ފެށިގެން ކަންކަން ހިނގަމުންދިޔަކަން އި 

ރަސްމީ އިދާރާތަުކން ހާމަކޮށްފައިވާތީ ެއއީ ބިުރވެރި ކަމެްއކަމުަގއި އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. ިއއްޒަތްތެިރ  ދުވަހުށްއިހަ

ހަމަލަދޭނެ ގޮތާއި އަދި މީހުންނަށް  ،އިސްލާމްދީނުަގއި ޮއތީ މިސްކިތްތަކަށް އަރައި މީހުން މަރާނެ ގޮތާއި .ރައީސް

ދެކުން އެހެން ގޮތަކަްށ އިސްލާމްދީނާ ދޭތެރޭގައި ދެކޭ ،ށް ވާނަމައަނިާޔވެރި ގޮތްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ހިންގުން ކަމަ

. އެހެންނަމަވެްސ، ންނޫ މެންގެ ތެރޭަގއި ވެސް ޮއވެދާނެކަމީ ޝަްއކެްއ އޮތް ަކމެއްދުނިޔޭގަިއ ވެްސ އަދި އަުޅަގނޑު

ނޫން.  ކުރިއެުރވުމެއް ނޫން. އިސްލާމްދީނުގައި އެކަން އޮީތކީ ހަރުކަިށ ފިކުރު ތަށް ޮއތް ދީނެއްއިސްލާމްދީނަކީ އެ ގޮ

އަދި ރަނގަުޅ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް  ،ެއއްކޮށް އެންމެންނަށް ކަންކަން އުނގަންނައިދީ  އިސްލާމްދީނަކީ ހަމަހަމަކަމާ
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ިއއްެޔ  .ރައީސް އޮތް ދީނެއް. ިއއްޒަތްތެރި އިދޭ ގޮތަށް ބައްޓަންވެފަދުތާއި ހެޔޮ އިރުޝާހަޓަކައި ހެޔޮ ނަސޭ

ގޮތުން މި ކަން ރާވަިއގެން ހިންގާާތ  ވާގައި ލިބުނު ސަމަރީ ރިޕ ޓް ނުވަތަ ޚުލާސާ ރިޕ ޓުއަޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަށް 

ުގވާމީ ގޮތުން މި ކަްނކަން ކުރެވޭ އެންމެ މަތީ ހުރީ ބަިއނަލްއަ އިއެތައް ުދވަހެއް ެވއްޖެ. އަިދ މިކަން ރޭވިފަ

ދަނީ ވެސް ބައިނަލްައގުވާމީ އެފަދަ ބޮޑެތި  ފާހަގަވޭ. އަދި މިފަދަ ޖަމާޢަތްތައް އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދަރަޖައަށްކަން ވެސް އެބަ

ުރަގއި ވެްސ އިތްތަކުގެ ސެލްތަުކގެ ޮގތުގަިއކަން ވެސް އެަބއެނގޭ. ދެރަކަމަކީ މިކަން މިހާހިސާބަށް އައިއަޖަމާ

ގޮސްފަިއވީކަން. ރިްޟވާން ތައް ފުރާނަތަެކއް ެގއްލިެގންއެ ނެތްކަން. އަދި ހ ދުނުއިރުަގއިއިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހ ދިފަ

ޓެހިން އްރަ  ،އެހެންމެ ހެޔޮއެދޭ އެަތއް ފަރާތްތަކުންައދި ހަމަ އިލާއިން މިާހތަނަށް ކުރި މަސައްކަތާ އިޢާ  ގެهللا ޢަބްދު

ނޑުމެން ތިބި ހިާސބު ކަމަށް އަުޅގަ އިއާދެވިފަ  ައދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިައދުކޮށްދިން މަސައްކަަތކީ މި

އަދި ވަކިން ޚާއްޞަޮކށް ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުން  ،ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. މިކަމުގަިއ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން

 ހުދުން ފެންނަން.އި ތީ ކަޅާނޫން. އެކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އޮ ވާކަން ެއއީ ދެބަސްެވވެން އޮތް ކަމެއްއި އިޙުމާލުވެފަ

ަރއްޔިތުްނެގ  އަދިއަުޅގަނުޑމެން ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގަިއ ވެްސ  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ތިބި މީހުންނާއި  އިގޮތް ނޭނގޭ ގޮތަށް މަރުވެފަ ،މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވެްސ އެންމެ ބޮޑަށް ދެއްކި އެއް ާވހަކައަކީ 

ކަން ހިންގި މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި އެ އިހ ދާފަ. މޭިއވީ މީހުންނަށް ވީ ގޮތެއް އަުޅގަނޑުެމން ހ ދާނަެލވިފައިއަދި ގެއްުލވަ

މަތީ ދަރަޖައަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނަމޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުއްމީުދ އެންމެ ގާނޫނުަގއި އެކަން ކުރަން ޮއންނަ 

. މިހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން މަވެގެން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ދާތީލިބިގެން މި ދަނީ މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރިހަ

 ދޭތެރޭގައި ދެން އަުޅގަނޑުމެްނ މި ރިޕ ޓާ ،ތ ށްނުޖެހޭ. މި ރިޕ ޓް އައީ ކޮން ގޮތަކަލާކަށްއި ހުއްޓަ މަސައްކަތް

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޓަކައި މިކަން ކުރުަމށް ،. ދެން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތަކީ ރަންވީ ގޮތް ައޅުގަނުޑމެން ބަލަންވީޢަމަލުކު

ދީފަ. އެ  ވަނީ ގާނޫނީ ހުރިހާ ބާރެއްނެއް. ެއ ކޮމިޝަނަށް ކަމަށް ޚާއްޞަ ކޮމިޝައުފައްދަވާަފއި އެަބއޮތް މި

ެއ މީހުންނާ  ؛ކުރި މީހުން މާލުވާ ފަރާތްތައް. މިކަމުަގއި، މިކަން ހުެއބަހުރި މި ކަމުގަިއ އި އިކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފަ

. ވީ އަވަްސެވގަންނަންޓްކޮށް ގާނޫނުަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން އެ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރަންދޭތެރޭގައި ޕްރޮސެިކއު

ފަދަ ކަންކަން ދެން މި ،ގަބޫލެއްނުކުރަން. އެހެންނަމަެވސް އްއިތުރު ެއްއވެސް ކަެމއް ކުަރންޖެހޭ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑެ 

އަދި ަވކިން ޚާއްަޞކޮށް މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވެްސ  ،ހޭ މުއައްަސސާތަކުންބެ ނުދިނުމަށް ޓަަކއި ކަމާތަކުރާރުވިޔަ

މި ދައުރުެގ ކުރީޮކޅުަގއި  ،ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްނކަން ހުރި ކަަމށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން. ެއގޮތުން އެކުރެވިދާނެ ކަ

ކުރިއިުރަގއި އޮތް ރު ހުރި ބައެއް މަްއސަލަތައް ގެނެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީަގއި މަޝްވަރާކޮމިީޓގައި އޭ 241

އަުޅގަނުޑ  ،ންއަދި ެއކިެއިކ ފަހަރު މަތީ ިއ،މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނަކާގޮތުން މި  ލުމާ ބެހޭ އިރިޟްވާން ގެއްުލވަ

އޮތް.  އިޓަކައި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފަފަހަރެއްގެ މަތިން ެއކަން ބެލުމަށް 3އްާޔ ހަނދާންވާ ގޮތުން ވެއްޖެ 

 ވާތީ ައޅުގަނޑުމެންނަށްނުއިކޮމިޓީތަކުން އެ މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ބެލިފަ މަޖިލީހުން އޭުރަގއި ޮއތް ،އެހެންނަމަވެސް
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ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ޓަކައި އަނެއްކާ މާލެއް އޮތްތ  ބެލުމަށްހުފުލުހުންގެ އި އިފްލ އިން ނިންމުނީ އެ މައްސަލައިގަ 

އެ ަމއްސަަލ  އިނދެފަ. އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ވެސް މި އައީ އެ ކޮމިީޓގައި މަސައްކަތްކުރަން. އަުޅގަނޑު މިހާރު ދެންމެ

ވެސް އަވަަހކަްށ މި މަޖިލީހުގެ ފްލ އަށް ރާދާކުެރއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑު މިއަދު ަތްއޔާރުކޮށް ވީހާރިޕ ޓް އި ،ނިމި

ަކިއ ޓަމާލުވެފައިވޭތ  ބެލުމަށްހު އި ،އި މާލެއްތ އާހުއިލުުމގައި ފުލުހުން ވެފައި އޮތީ ކޮންއިގެންނާނަން. ރިޟްވާނު ެގއްުލވަ

ވިްއާޔ އޭަގއި އަުޅގަނޑުމެން ެދން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާުރކުރި ރިޕ ޓެއް. އިރާދަކުެރއް 

ކަންކުރަންވީ ގޮތް އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ރެކޮމަންޑޭޝަންތަެކްއގެ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅާނެ ވާހަަކ ވެްސ ދަންނަވަން. ވަރަށް 

 ށް.ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާ ބުރާސްފަިތ  2019 ަބރުންސެޕްޓެ 5ިރ މެންބަރު. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 ަމޖިލިސްކުރާ ގޭަގއި. ގައި 9:00ދުވަހު ހެނދުނު 

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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 .ނިމުނީ ޖިލިސްމަ . نلعالميا رب   هلل الحمدو

____________ 
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