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 :ންވުކެ އް ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ؛ަސއްކަތަކީ މުހިންމު އެއް މަ ރިޔާސަތުގެ މޭޒުން މިއަދު ހިްނގާ އެންމެ

That we will now welcome the Prime Minister of Sri Lanka. The Prime Minister of Sri 

Lanka will be addressing tha parliament. So, I will now request the Prime Minister of Sri 

Lanka to address the Maldives Parliament. The Prime Minister. 

 

Hon. Prime Minister Ranil Wickremesinghe: 

Honourble Speaker of the People’s Majlis, my good friend Mohamed Nasheed, 

honourble Members of the People’s Majlis, distinguished guests. It is indeeded great 

honour to address the People’s Majlis of Maldives islands at the time when the people of 

Maldives anjoy the privileges of Parliamentry democracy and when parliament is headed 

by former President of Maldives, a democracy campaigner, and a longtime friend of Sri 

Lanka. I must first thank the honourable Speaker and the Members of the Majlis for 

inviting me to address People’s Majlis. Eventhough diplomatic relations between our 

countries started on 26 July 1965, the very first day that Maldives gained independence, 

the relationship between the peoples of Sri Lanka and Madives is back many centuries. 

According to Mahavamsa the great Sri Lankan chronicle the Maldives was know as 

Mahinda-dvipa and this suppose to be where part of the group that came with Prince 

Vijaya settled down. The people of our nations also share common attributes of culture, 

food and linguistic. Our languages Dhivehi and Sinhalese have common origin 

alookpragit. Sri Lanka is considered to be second home for many Maldivians, providing 

shared experiences in education, and medical service. Many Sri Lankan work in the 

Maldives, while all our relish the famous Maldives fish product know as “umbalakada”. 

But honourable Speaker, our comolodities are not limited to culture, food and trade. Both, 

our people have strong commitment to the democracy. At the outset I would like to 

congratulate President Solih and Speaker Nasheed who are frontrunners of democratic 

movement in the Maldives for having strengthen people’s powers and rights in Maldives. 

I would like to make use of this opportunity to explain you the major strides taken to 

strengthen democracy and ensure freedom of society in Sri Lanka during the last few 

years on our government. In oth our countries executive power is vested in the President. 

But in Sri Lanks, it is cabinet of Ministers include the President that is Incharge of 

direction and control of Parliament. The cabinet Ministers also collectively responsible to 

the Parliament. The President is ask appointing a Prime Minister, the person who is likely 

to command the most supporting Parliament. This position was upheld by court of appeal 

in 2018, when it issued interim order restraining Mahinda Rajapaksa, the former 

President from functioning the Prime Minister despite been appointed by the President 
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since 122 of the 225 members of parliament were oppose to him. Earlier the President 

also had the discretionary power to appoint ministers from among the members of 

parliament which was country to the westminister’s terition. With the 19th amendment we 

corrected this position by requiring the Presidnt to oppoint ministers on the advice of 

Prime Minister. This reinforce the collective responsibility of the cabinet of the ministers 

to parliament. Today the major feature of westminister parliament government exists side 

by side with the executive presidency which we are committed to abolish due to his 

prefound powers that have been often been exploited and abused by incumbent with 

impunity. The 19th amendment futher strengthen parliament by restricting the President 

power to desolve parliament, the President cannot desolve parliament for four and half 

year unless parliament requests dessolution by 2/3 majority, in thi we copied from the 

UK parliament. In October 2018, the President purported to dessolve parliament without 

such a ressolution, but the supream court hels the dessolution of the parliament was 

unconstitution. Another important provision enacted under the 19th amendment refuse the 

terms of President and Parliament to 5 years from an earlier term of 6 years. Prior to the 

19th amendment the President has in total immunity from sweets. This were restricted by 

the 19th amendement which provided for access to the president to the revabale to the by 

the supreme court under the fundamental rights jurisdiction, the dessolution of parliament 

in 2018 was declared unconstitutional under this provision. The 19th amendment was 

deemed necessary as I said, because of the flag run vilation of constitution under the 

previous regime. For instance, then the Chief Justice Shirani bandaranayeke was removed 

in 2013 without a proper ressolution of impeachment today I note, that’s was the first 

time this Majlis is approving appointment od 2 female judges to the Sureme Court; 

congratulations. Similarly, there was a high level of politicization in the public service 

and the police. The 19th amendment address these issues by establishing an independent 

judicial service commission, an independent police commission, an independent public 

service commission, an election commission, finance commission, two determine funding 

for provincial councils and an anational audit commission. The membrs of these 

commssions are now appointed by the constitutional council which also approve the 

appointment of the Chief Justice, the judges od Superea courts, the Inspector General of 

Police, and the Attorney General. Today, the constitutional council can reffer back to the 

president, name the recommended by him to get alternative recommendations. 

Constitutional Council includes the Speaker, the Prime Minister, the leader of opposition, 

representative of President and the civil society members. Furthermore, honourable 

Speaker, the legislative exercise of parliament was enriched and expanded by introducing 

the sectorial lowersite committee system. Accordingly, 16 the sectorial lowersite 

committees comparising members of parliament was established to assist parliament in 
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the analysis, appraisal and evaluation of the application, administration, exacution and 

effectiveness of legislation passed by parliament. It means they can take up any law 

passed 50 years ago and determine how effective it is or weather it has been replace. All 

bills, ressolutions, treaties and reports are referred to the relevant oversight committee for 

report prior to been considered by parliament. Honaouable Speaker; very soon we will be 

tabling the bill to astablish a parliamentary budget office, one of the important office in 

the demecrecy peoples rights to information. It has been included fundamental right in 

the 19th amendment. The right to information act passed by parliament recognized the one 

of the strongest such laws in the world. But laws alone do not strengthen demorecy. Laws 

can be repeal or ignored. The strengthening of key democratic institutions and their 

implementing machnism also necessary. We achieved the independence of these 

institutions through the power mentioned constitutional council. The appointees were no 

longer dependent vims of executive. They had the space to act independently. This is how 

we are secured the independence of judiciary. But challenges are not over. The abuse the 

democratic space for example through hate speech and fake news are some of the new 

dangers. The social media is like a god of ancient times, both the creator and destroyer. It 

has, the ability to strength the message of freedom as well as passion and emotions that 

lead to destruction. It is the dilemma of the ciber space and democracy. The frightening 

ability to create the thusand Hitlors, setting fire to thousand steps. Finding a balance 

between democratizational news and the legal obligations of the user to prevent harm is 

the complex question that which we, you and many countries to grapple with. The final 

solution requires an educated public, aware of their freedoms and the threats that are 

oppose by the net and the webs. Honourable Speaker; Sri Lanka has been subject to 25 

years of terrorism nevertherless the Estern Sudany bombing by the sympathise ISIS was 

radically different terrorist attack. We have learnt a lot from this strategic experience and 

today, Sri Lanka stands ready to work with all stakeholders to establish an affective 

mechanism for regional corporation to counter ISIS terrorism. I must express my interest 

at this young junction to your delegation who visited Sri lanka after the bomb explotion. 

Honourable Speaker; you gave us much needed support at a critical junction. Historically 

Sri Lanka and th Maldives maintained convinient and supportive bilateral relationship. In 

recent times Sri Lanka has been assisting Maldives in the areas of education and capacity 

building of Maldivian military and police. Of course, Maldives and Sri Lanka joint 

commission which was established in 1984 has aldo been workingout mutual corporation 

in the areas of tourism, fisheries, education, health, skills development, sports and 

employment and cultural corporation. Today the divercification of trade is strong 

component of the bilateral relation between Sri Lanka and Maldives. The Maldives is 

third largest export destination for Sri Lanka among SAARC countries after India and 



5 

 

Pakistan. The value of total trade between the 2 countries are 271 million US dollars in 

2017, it increased 304 million US dollars in 2018. Hundreds of Sri Lankan proffesanlas 

and skilled workers accordingly received in Maldives. Later, there has been increasing 

the number of employment opportunities for Sri Lankans in the Maldives. I have no 

dought thal Sri Lankans can supply more professional and skilled workers, particularly in 

the field of construction, hospitality and education. In order to fortify the mutual 

relationship between our countries further, several agreements of corporation in the areas 

of visa facilitation, water supply, youth development, vocational training, higher 

education and social empowerment were signed between our two countries during my 

visit. In addition, parents and guardians of students study in Sri Lanka will be now able to 

get guardian visas till the student reach the age of 18 years with no lower age limit. As a 

specia arrangement visa for grand parents of the students also will fecilitated. So they 

could stay and spend time with their grand children in Sri Lanka. Maldivian can now 

undergo organ transplanting in Sri Lanka including kidney and liver transplant in all 

private hospital in Sri Lanka. Sri Lanka also will assist the Maldives to setup the drug 

rehabilitation centre in Addu atoll and provide all necessary assistance setting up that 

facility. As mentiond the President Ibrahim Mohamed Solh during his dtate visit to Sri 

Lanka, we will also be assisting setting up two schools in the Maldives. The relevant 

authority of both countries will coordinate this initiative in moving forward. We also 

signed an agreement on higher education and vocational training yesterday. When I was 

the Minister of education I intiate the scheme to the permit Sri Lankan teachers to teach 

in your schools. Today as Prime Minister, I seek to go further to brush your vocational 

education sector by extending our assistance to train your trainers in numerous 

occupations skills. We are also looking at offerinng more higher education opportunities 

in Sri Lanka for Maldivian students and more educational opportunities for Maldivian 

and Sri Lankan students in Maldives. Just before I came to this August assembly, the 

honourable speaker and the delegation and our delegation discussed, how our two 

legislative assemblies could work together in the common ground. We have already 

appointed one of our member of parliament honorable Rauf to intiate the discussion on 

behalf of Sri Lanka. So, we look forward to more fruitful discussions and outcomes as the 

result of two parliaments taking the initiative. Honourable Speaker; Sri Lanka and 

Maldives are two neutral nations situated in the crossroad of the Indian Ocean face with 

rising regional tensions, terrorism, piracy, and grug trafficking. Therefore, we must 

strength our bilateral in this fear and seek corporating and overcoming these threats. 

Today, climate change is an impending threath to all of us. We are cognicent of the 

particular vulnerabilty of the Maldives to rising sea level and very real danger of your 

island coming underwater. Let me reassure you that we stand ready to support fully in 
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fight against raising sea levels and global warming. I also propose to President Solih that 

we work together at international forums dealing with this subject. Honourable Speaker; I 

would like to thank you once again for giving this opportunity address this resapected 

house, the Majlis and I would like to thank the President of Maldives His Excellency 

Ibrahim Solh for inviting me and my wife to visit your beautiful country. I would also 

like again to thank a group of parliamentarians head by the honourable Speaker Nasheed 

who visited Sri Lanka just after Easter Sunday Bombing as a confidence building 

measure. On beahalf of the government and the peoples of Sri Lanka, the closest friends 

of the peoples of Maldives, I wish you all success in your journey towards, peace, 

properity, freedom, and demcrecy. I would also readded our commitment and corporation 

is achieving our common goals. Thank you. 

 

 

Honourable Speaker: 

Thank you very much Prime Minister for a such a comprehensive brief of recent history 

of Sri Lankan Parliament. Prime Minister; Maldives is also saying the Sri lankan state as 

the most stable demcrecy in South Asia. Sri Lanka has never transferred power other than 

through democratic means through the ballot. And again, there for it an honour for us to 

have you, Prime Minister speaking the members of the Maldives Parliament. These of 

immigration restrictions Maldivians living in Sri Lanka is most welcome Prime Minister.  

And im sure Honourable Rauf Hakeem of the Sri Lankan Muslim Congress will be a 

most able handle to strengthen corporation between both our houses. Prime Minister; I 

am sure none of us alermed this, but rising sea level would probably some they mean 

going back to Kandy as Prince Vijaya had come from there. Yeah, so he will also must 

move the Kandy. Prime Minister; I have alittle present for you and Professor youe wife 

Mrs. Wickremesinghe, who is also present here, I have a copy of the Isdhoo loamaafaanu. 

This is the oldest document, written document of Maldives and uou would Prime 

Minister see that actually you would be able to understand the transliteration than us. 

Well, we have concluded our first session and we will now break for tea. Thank you. 

 

 

 {އަށް 11:05ްނ އި 09:54 :ޅުކޮތު ގުވަސްހު}

 (އްމަދު ނަޝީދުޙަގެ ރައީސް، ރައީސް މު މަޖިލީހު  ؛ވީނެންއިއި ގަތުސަޔާރި)
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  ން:ދެްއެކވުވާހަކަ ތުންސަރިޔާ

އަޅުގަނުޑމެން މިހާރު މި އެނބުރެނީ ގޮނޑިކޮޅުތަުކަގއި އިީށންނެވުން އެދެން.  އްޒަތްތެރި މެންބަރުންއި `.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  -6.1ގޮުތން އޮތް އެޖެންޑާ އައިޓަމަށް. އެއީ  މާ ގުޅޭންކުރުއްޔަޢަ އެޖެންޑާ އައިޓަމް ފަނޑިޔާުރން

މަށް ޤާނޑިޔާރުކަމުގެ މަޕޯްޓެގ ފަޕްރީމް ރިސު ،ށުންނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަވަ 148ނޫނުއަާސސީެގ ޤާ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އްޔަންކުރުމާ ޢައްމަދު  މުޙަޝުޖޫން ޝާއިޢާވަުރގޭ އަލްއުސްާތޛާ ދުހަނކޮކާ .އި މހިރާޒާ ޑާލްމިރަސީނާ ޑރ. އަޒް މ.

. މި ކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާ ،ފޮނުވާފަިއވާ މައްސަލަ ޔާގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ގުޅޭ

އިްއޒަތްތެިރ  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ،އްރިރުޤަޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ މު އިދެްއވާނީއްވައި އހަޅުޖިލީހަށް ހުށަރިޕޯޓް މަ

 ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ. . މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީމެންބަ

 

 ެދއްެކވުން:ތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަރާގެ މެންބަރު އިމްމާފަންނު އުތުރު ދާއި

. މި ޕޯޓްލި ރިއިއަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން އެކުލަވަ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ

 ވަަނ ޖަލްސާގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ  40ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،ަގއި ބޭްއވުނު 2019ގަސްޓް އޯ  26ރިޕޯޓަކީ 

މަްށ ޤާފަނޑިޔާުރކަމުގެ މަ މް ކޯުޓގެޕްރީސު ،ގެ ދަށުން ާމއްދާގެ )ހ(ވަނަ 148ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 މުޙައްމަދު ޝުޖޫން އިޝާޢާ  އަްލއުސްތާޛާ ވަރުގޭނދުހަ ކޮކާ މ. ،އި ޒާހިރާޑާ.ސީނާ ޑރ. އަޒްމިރަލް މ

ތުްނގެ ޔިރައް ދިާރސާކުރެްއވުމަށް މައްސަލަ ފަިއވާފޮނުއްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮުތން ުގޅޭ މާއްޔަންކުެރއްވުޢަ

. ރިޕޯޓް ގޮތުގެ ނިންމި ،ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން  މި މައްސަލަ އެ ،ގުޅިގެން ފޮނުއްވުމާ އަށްކޮމިޓީ ޖުޑިޝަރީ މަޖިލީހުގެ

 ރު ންވޭ. ހެންނައިލާހިމެނިވަަޑއިަގންނަވާ މެންބަރުންގެ ނަންތަްއ ދަންނަވަކޮމިޓީގަިއ މި މައްސަލަ ދިާރސާކުރެްއވިއިުރ 

 ސިރާޖު، ހިންނަވަރު  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫޠީފް، ެތރި މެންބަރު ޙަސަން ލަހުޅަނގު ދާއިާރގެ އިްއޒަތް

 ދާއިާރގެ  މުޢިއްޒު، މަިތވެރި އިބްރާހީމް މެންބަރު ާދއިރާގެ އުތުރު ންވޭރުދު، ހެމަޙްމޫ ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާގެ

 މެންބަރު ދާއިރާގެ ދުލްޙަކީމް، ގުރައިދޫބްޢަ ޝަހީމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މުޒަރީރު، ކަނޑިތީ ޙަސަން މެންބަރު

އަދި  ،ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ރާގެއިދާ ޙުސައިން، ވިލިނގިލީ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ރިޟާ، ކެންދޫ އިބްރާހީމް

 ގައި ދެންނެވިަފއިވާ ޚީ ކޮމިޓީއަށް ސުރުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާްޒ ފަހުމީ. ޖުޑިޝަރީމާފަންނު އުތު

އޮތް އެ ކޮމިީޓގެ މި އަހަރުެގ ގައި  22:30ގެ 2019 ަގސްޓުއޯ  16ްއވުމަށް ފޮނުއްވުމާ ގުިޅގެން މައްސަލަ ދިރާސާކުރެ

މި  ގޮތުން ކޮމިޓީަގއި މަްޝވަރާކުެރވުނު. ެއއަށްފަހު ނެ ގޮާތ ގުޅޭވަނަ ަބއްދަލުވުުމގަިއ މި މައްސަލަ ކުިރއަށްގެންދާ 30

ލިޔެކިޔުންަތއް  ންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަިއގެހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުގޮތުން ރަީއސުލްޖުމް މައްސަލައާ ބެހޭ

ންބަރުން ފާހަގަކުރެްއިވ ކުރަްއވާފަިއވޭ. މެމެންބަރުން ޚިޔާލުފުޅުތައް ބަދަލު ޭއގެ އަލީަގއި ިއ،ކޮމިޓީން ބައްލަވަ
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 އެންމެހައި ފަނޑިޔާރުްނ ޯކޓުގެ ޕްރީމްވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި ސު 148ގެ ޤާނޫނުައސާސީ ،ޚިޔާލުފުޅުތަކުަގއި

 ޕްރީމް ކޯޓުގެތުން ސުގޮމި އި،ކަމާޔާއްޔަންކުރާނީ ދަޢުލަތުގެ އެްނމެ އިސްވެރިާޔގެ ހައިިސއްޔަުތން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޢަ

ން ނުގެ މަޝްވަާރގެ މަތީކޮިމޝަ ސަރިވސް ޝަލްްއޔަންކުރާ މީހުން ކަނަޑއަޅާީނ ޖުޑީޢަމަށް ޤާފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަ

ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯުޓަގއި ބައިވެިރެވަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ  ،ފަހުށްގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަންތުރައްޔި

ކަން ފާހަގަކުރަްއާވފައިވޭ. އަދި ގާނޫނު ނަންބަރު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ށްއް ފާސްކުރެްއވުމުން ކަމަންތަޔަތުން އެ ނައަޣްލަބިއް

ޝަލް ސަރވިސް ޖުޑީ ،ންވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީރަސަތާ ގެ (ގާނޫނުދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ) 2010/13

ސީނާ ޑރ.  ޓަކައި މ.އްޔަންކުެރްއވުމަށްޢަމަށް ޤާގެ މަފަނޑިޔާުރކަމު ޕްރީމް ކޯޓުގެސު ވަިއ،ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރައް

ޝަްލ ޖުޑީ ،ނަންފުޅުޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ  އިޝާޢާއުސްތާާޛ ލް އަގޭ ހަނދުވަރު ކޮކާ އި މ. ޒާހިރާޑާމިރަލްއަޒް

ން ބޭފުޅު ދެ މަށް އެޤާއެ މަ ،ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަްޝވަރާދެްއވާފަިއވާތީސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ަރއީ

 ހޫރިއްޔާސުލްޖުމްށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެއްވުމަށް ރައީ ޓަަކއި ެއ ނަންފުޅުތައް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހައްޔަންކުެރއްވުމަށްޢަ

ޕްރީމް ކޯުޓގެ ބޭފުޅުން ިދެވހިރާއްޖޭގެ ސު ދެ އެ ،އެހެންކަމުން ؛ގަކުެރވޭ ކަާމއިއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާކަން ފާހަ 

ގެ ގާނޫނީ ގެންދެވުމުއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުން ކުރިއަށް ކުރެްއވުމަށް ރަމަށް އަްއޔަންޤާފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަ

ކޮމިޓީއަށް  ކަމަށް ކަމަށް ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ިއވާއެ ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅުއްަވއިފ ،ެގންތުތައް ފުރިހަމަކުރެވި އައިޖުރާ

މި މައްސަަލ  އި ން ފާސްކުރަްއވަޤު ިއއްތިފާެމންބަރުންގެ ހަތްވަަޑއިގެްނ ވޯުޓަގއި ބަިއެވރިވެަވޑަިއގެންނެިވ 

ަގިއ  1-ޖަދުވަލު ގެއްސަލަ މި ރިޕޯޓްދެންނެވިފައިވާ މަ ރުޚީަގއި ސު ،ނިންމަވާފައިވޭ. ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރި

 ވަޑަިއގެންނެވި  މެންބަރުން  ބައްދަުލވުމަށް ގެކޮމިޓީ ރީޝަޖުޑި  ނެ. އަދި މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށްނާފައިވާހިމަ

. ކޮމިީޓގެ ނިންމުން؛ ނިފައިވާނެހިމެ އިގަ 2-ޖަދުވަލު ތަފްޞީލް ޒިރީގެހާ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ނިސްބަތްގެ ތުގޮ

ގެ ފަނޑިޔާރުކަމުެގ  ކޯޓުމްޕްރީސު ގެ ދަށުން (ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 148 ގެނޫނުއަސާސީޤާޖުމްހޫރިއްާޔގެ ރާއްޖޭގެ ހިދިވެ

 މުޙައްމަދު  ޝުޖޫން އިޝާޢާ  ޛާތާއަްލއުސް ހަނދުވަރުގޭކޮކާ  .މ ،އި ޒާހިރު ޑާއަޒްމިރަލް. ޑރ ސީނާ މ. މަށްޤާމަ

 ަރއްޔިތުްނގެ ނަވަ 2019 ގަްސޓްއޯ  26 މައްސަލަ ފޮނުްއވާފަިއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮތުން ގުޅޭ އްޔަންކުެރއްވުމާޢަ

 26 ްއވުމަށްފަހުރެކުދިރާސާ ކޮމިޓީން މި ގުިޅގެން ނުއްވުމާފޮ ކޮމިޓީއަށް  ޖުޑިޝަރީ  ޖަލްސާަގއި ވަނަ  40 މަޖިލީހުގެ

 ަވޑަިއގެން އަށްޓީ ކޮމި ބާއްދަުލުވމުގައި ވަނަ 30 އަހަރުގެ މި ކޮމިީޓގެ މި ބޭއްވުނު ދުވަހު  ވަނަ 2019 އޮގަްސޓް

 ޔަންކުެރއްވުމަށްއްޢަ ޭބފުޅުން ދެ އެ ،ނިންމާފައިވަނީ ން ޤުއިއްތިފާ މެންބަރުންގެ ެނވިވަަޑއިގެންަބއިވެިރވެ  ވޯޓުަގއި

 އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާކަން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް މަޖިލީހަށް ަރއްިޔތުންގެ ތައްނަންފުޅު އެ ޓަކައި

 މަށް ޤާމަ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ކޯޓުގެ  މްޕްރީސު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޅުންބޭފު ދެ އެ، އެހެންަކމުން ؛ކަމާއި  ވޭރެފާހަގަކު

 ތައް ތްއައިޖުރާ ގާނޫނީ ުމގެ ވުކުރިއަްށގެންދެ އްވުންކުރެ ފާސް މަޖިލީހުގެ ަރއްޔިުތންގެ ށްއްޔަންކުެރއްވުމަޢަ

 ވޯުޓގައި ވަޑަިއގެން އަށްޮކމިޓީ ކަމުަގއި ވަަޑިއގަންނަވާކެދެ ންފަިއވާކަޅުއްވާހުށަހަ ނަންފުޅުތައް އެ ފުރިހަމަކުރެވިގެން
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. ވީމާ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ މެވީންނި މައްސަލަ މި އިސްކުރަްއވަފާ ންޤުއިއްތިފާ މެންބަރުންގެ ހަތް ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި

 މަށް މ.ޤާގެ މަނޑިޔާރުކަމުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ެގ ދަށުން ސު 148ނޫނުއަސާީސެގ ޤާޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 ންކުެރްއވުމާއްޔަޢަ އްމަދުުމޙަ ޝުޖޫން އިޝާޢާ  އަްލއުސްތާޛާ ހަނދުވަުރގޭޮކކާ .މ އިޒާިހރާ ޑާ ރަލްމިއަޒް. ޑރ ސީނާ

 މަްއޗަށް ގޮތުގެ ނިންމެވި ކޮމިޓީން މި މެދު މަްއސަލައާ ފޮނުްއވާފަިއވާ ލްޖުމްހޫރިއްޔާސުަރއީ ގޮތުން ގުޅޭ

 މަށް ނިންމައިދެއްވު މައްސަލަ މި ންމަތީ ގޮތެްއގެ ނެނަވާފެނިވަޑަިއަގން މަޖިލީހަށް ިއއްަޒތްތެރި މި ިއ،ރިޢާޔަތްކުރަްއވަ

 ޒަތްތެރި ރައީސް.އްާޔ އިއް . ޝުކުރިހުށަހަޅަން ޓްރިޕޯ ލިއިއެކުލަވަ  ކޮމިޓީން މި އެދި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެލީ. މަރަދޫއިަވގުތު ހުުޅވަ މި ބަހުސްގެ ެމންބަރުން. އަޅުގަނުޑ މިހާރު  ިއއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްާޔ 

 ޝަރީފް.އިބްރާހީމް މެންބަރު 

 

 ން:ކެވު ވާހަކަދެއް ޝަރީފްއިބްރާހީމް މެންބަރު މަރަދޫ ދާއިރާގެ 

ިއއްޒަތްތެިރ  2 ،ރވިްސ ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޖުޑީޝަލް ސަ

 ކުރާ ކަމެްއ.ތާއީދު  ވަރަށް ނިންމުމަކީ އަުޅގަނޑު  ންމާފަިއާވ ގޮތަށްރވިސް ކޮމިޝަން ނިސަ ނޑިޔާރުން ޖުޑީޝަލްފަ

މެދު  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ،ހަމަކަމަށް ގޮވަމުންދާ ދުވަސްވަެރްއގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ޖިންސީ ހަމަ

ށް އެޅޭ ފިަޔވަެޅކޭ އަންހެނުން އައަޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ މިއީ ކުރި  އްގައިހިނދެ މުންދާފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ބަހުސްކުރަ 

އެހެންކަމަށްވީއިުރަގއި  .ނުންނަކީޅަ ެއއްބައި އަންހެކުބައި މުޖުތަމަޢުގެ ދެ .ކުުރވުން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްބާރުވެރި

މިއަދު މުގަިއ އަޅުގަނޑު ދެކެން. ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަލު ސީދާޢައަުޅގަނޑުމެްނގެ ބަހާއި  ،އަޅުގަނޑުމެން

ރވިސް ކޮމިޝަނުްނ ސަ ޖުޑީަޝލް ،ދިަޔއީބަރު އިމްތިާޔޒް ފަހުމީ ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯުޓން އެނިގގެންތްތެރި މެންއިްއޒަ

ކަން. ތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާއަ ކުރުމަށް ކަނޑަޅާފައި އޮތް އިޖުރާއްޔަންޢަތަކަށް މުޤާމަ ާއއި ފަނޑިޔާރުންސީސާއަނޫނުޢާ

ކަެމއް ޮއތް ކަމަކަށް އަޅުގަނަޑކަށް ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑު މި އެދެނީ ވެސް މިކަމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ެއއް ،މުންހެންކައެ

 ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަނިޑޔާރުން ރައީސު 2ފުންކޮށް ވިސްނާވަަޑއިގެން މި  ންްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުއި

ކުުރމަކީ ވަރަށް ވެސް މުހިންމު ޔަންއްޢަކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް  މްޕްރީސު ،ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް މި ރިޕޯޓް ފާސްކޮށް

ކަމުަގއި ޔާރުގައި ައންހެނުން ފަނޑިއުމުަގއި ކުރީ ޒަމާނުޤަ ގެ އަޅުގަނޑުމެން. މަށްކަ  އެޅޭ ފިަޔވަޅެއް ށްއައަދި ކުރި

. ށް އަުޅގަނޑު ނުދެކެންކަހޭ ކަމެއް ކަމަކުރުމަކީ އެއީ ޮކންމެހެން ކުރަންޖެެދކޮޅަށް ބަހުސް ަވގުތު އެކަމާ މި ،ނެތަތީވެ

ކޯޓަްށ  މްޕްރީސުތަކުގަިއ ުއމުޤަވެސް ަބއެްއ ރު އަދި މިނޫންޠަޤަ، އާމެލޭޝި  ؛އުުމތަކުަގއިޤަ ގިނަ  އިސްލާމީ ވަރަށް 

ިމ . ކަމީ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއްކޮށްފަިއ ތިބިއްޔަންޢަކަމަށް ވެސް އަންހެނުން ދި ސީދާ އުއްތަމަ ަފނޑިޔާރުވެސް އަ
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ޖޫން ޝު ،އި ޒާހިރާޑާއަޒްިމރަލް ފުޅުން؛ އެއީއަންހެނުން ބޭ 2 ، މިތްކޮށްހުރިހާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަ

  .ޓަކައި ޝުކުިރއްޔާ ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުުރޞަތަށްތާއީދުޅުަގނޑު ވަރަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ލުމަކީ އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާ  200ގަާވއިދުގެ  ،ނަވާނެތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްރިއްޝުކު

ބަހުްސ  ގެރުހުންދިނުމުގެ ކަންކަުމގައި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ،ވާނެ ާމއްދާަގއި އެގޮތުން.  ގުޅޭ މާމި އަމާޒުވަނީ ރުހުންދިނު

ވަކި ސިޔާސީ  ،މިނިވަން މެންބަރުން ފުރުޞަތު. އަދި 1ްށ މެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަގެންާދއިރުަގއި ކޮންށްއަތަޅުމުގައި ކުރި 

ން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެއް ބަރުންގެ ތެެރއިތިއްބެވި މެން ބުެވވަަޑއިގެންަފއިޚާޕާޓީއެްއގެ ޓިކެުޓގައި ނޫން ޮގތަކަށް އިންތި

ނޫން އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީައކަށް. ޑީ.ޕީ އެމް. ،އަރުަވން އޮތީ، އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުފުރުޞަތު. އެހެންވީމާ

ގެ ޕު ލިމެންޓްރީ ގްރޫއަރުވަނީ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންްގރެސްގެ ޕާއަުޅގަނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( )

 ށް. މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފަ ،ރުލީޑަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ފްންބަރު އާދަމް ޝަރީމެމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ 

ކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ޝަރުޢީ ނިޒާމް ހަރުަދނާތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

ދަނީ  ކުރުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެން މިހެން ބޭނުންވާ ކަމެއް. އަދި ޝަރުީޢ ނިޒާމް ރަނގަޅުކޮންމެވެސް  އެންމެން

 ،ދާ މަސައްކަތްތަކުަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސްން. މި ކުރަމުން ތެރެއިން ކުރަމު ގެހުއް މަޖިލީއްކަތްތަކެ ގިނަ މަސަ ވަރަށް

އަުޅގަނޑުމެން  ،ކަމަކީ  ންމެ މުހިންމު އެއްމަސައްކަުތގެ އެ ކުރުމަށް ކުރެވޭއަޅުގަނޑުމެން ޝަރުޢީ ނިޒާމް ހަރުދަނާ

. ކުރުންއްޓަންކަންތައްތައް ބަ ތަކަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ނުފޫޒު ޝަރުޢީ ިނޒާމުގެ ތެރެއަށް ުނވަންނާނެ ގޮ

 މެން މި ބޮޑު ަކމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫުލކުެރވޭ. އަދި އަުޅގަނޑު މިކަމުގައި ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކގެ ދައުރު ވަރަށް

 މަށް ކުރުހަރުދަނާ އެީކގައި އަުޅގަނޑުމެން ޝަރުޢީ ނިޒާމު ކަމާތެރިޞްގެންދިޔުުމގައި އިޚުލާށްއަމަސައްކަތް ކުރި 

ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެންމެންގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރުމަކީ ައޅުގަނުޑ ދެކޭތްމަސައްކަ

އުމުަގއި ހަރުދަނާ ޝަރުޢީ ޤައުމު ބަދަލުވެގެްނދާ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައިނގޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ  މިއަދު އެބަ

 ތެރޭަގިއ ސަލަތަެކއް އަުޅގަނޑުމެްނގެރިމަތިވެދާނެ އެތައް ަމއްކު ނާގަނޑުމެންއްޔާ އަޅުމަށް ެވއްޖެކަ ނިޒާމެއް ނެތް

އަިދ  ،ށް ަކނޑައެޅިފަިއ ހުރިއިރުއެބަހުރިކަން. އިސްލާމްދީނުަގއި ކަނަޑއެިޅގެން ވަކި ަކންތައްތަކެއް ވަިކ ގޮތަ

އަސާީސ ނޫނުޤާމެންެގ ން އަުޅގަނޑުމަތީ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާްތވެގެްނވާ އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސްތަކާ 

އަުޅގަނޑުމެންގެ މައިގަނޑު މަސްދަރަކަށްވާންޖެހޭނީ އިްސލާމްދީނާއި އަޅުގަނޑުމެްނގެ  ،ވިފަިއވާއިރު އެކުލެ 

 މި . ތައް ބައްޓަްނކުރުންން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސަްއކަތް އޮންނަ ގޮެތްއގެ މަތީ ކަނޑައެިޅފައިނޫނުއަސާސީަގއިޤާ
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. އަޅުގަނޑު ޔަޤީްނކުރަނީ ތްބޮޑުވާ ކަމެއް އެބައޮ ނޑު ކަންއަުޅގަ  ،ތްތެރި ރައީސް ށްދާއިުރ އިއްޒައަމަސައްކަތްތައް ކުރި 

ލަ ނުފޫެޒއް ނުވަަތ މީގެ ސަބަބުްނ ިއ ެއއްެވސް ކަހަޙަޤީޤަުތގަިއ މީގަ ،ވަނީމިއިން ެއއްވެްސ ކަެމއް ުކރެވިފައި 

މެންނަށް އިްއޔެ އަުޅގަނޑު ،ވެސްނޫން ކަމަށް. ނަމަ އެްއވެސް ކަމަކަށް އިތުރު ަބދަލެއް ގެަނއުމުގެ ިނޔަތެްއަގއި 

ުކ ބޭފުޅަ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެއް 2ލާ  ދިޔައިރު އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ވޯޓު މިރސް ސަމިޓް ބޭއްިވެގންސްޕީކަ

ވޭ ނުވަތަ މިއީ އަުޅގަނޑު ދެޭކޮގތުގައި އެހާ ތަހުޒީބު ނުވަތަ ޭއގެ ސަބަބުން ނޭދެ ނަލްގައި ހިމެނިވަަޑއިގެން ިއންނެވި.ޕެ

އަުޅަގނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުން އެ  ،ވޭ ކަމެއް. ސަބަަބކީފާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ބެލެ ނުރަނގަޅު އަސަރުަތކެއް ކޮށް 

ތަނަކަށް  އެ އެ ބޭފުޅަުކ މި ޗެމްބަރު ،ވަނިކޮށްކަނޑައެޅިފައި  ކަށް ކަމެއް ނިންމަންދޭތެރޭގައި ަވކި ގޮތަ  ބޭފުޅަކާ

ުތގައި އޭގެ ސަބަބުން ނެވުމަީކ އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮންއިޕެނަލިސްަޓކަށް ެގންދާ ސަމިޓެއްަގއި ނިސްބަތްވާ ތަނެްއގައި ޭބއްވި 

އެކަުމގެ ސަބަބުން  ،ންކުރަނީއަދި އަުޅގަނޑު ޔަޤީ ނޭދެވޭ އަސަރުތަެކއް ކޮށްފާެނ ކަމެއް. އަުޅގަނޑު އުއްމީުދކުރަނީ 

ކަށް މީހަކު ތަނުގައި ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަ އަޅުގަނޑުމެން ލާ ވޯޓަކަށެއް އަދި އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތް

 ިއއްޒަތްތެިރ ނުފޫޒެއް ނުވަދެ އެ ކަންކަން ުކރިއަށްދާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާކަނޑައެޅުުމގައި އެްއވެސް 

 . ރައީސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރީ ޕާޓީން ނުވަތަ ން ނުވަތަ ޖުމްހޫމުމަޑުކުރަނީ ޕީ.ޕީ.އެ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

ގެންފައި ިތއްބެިވ އެމް.ޑީ.ޭއއިން ނުވަތަ ިސާޔސީ ޕާޓީއެްއގެ ިޓކެޓެްއގައި ނޫން ގޮތަކަށް ވާަދކޮށް އިްނތިޚާބުވެަވޑައި 

ތު ދިނުމަށް. ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަ ށްބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމައަ

 މި ފުރުޞަތަށް ތިން މިނެޓުގެ ވަގުުތކޮެޅއް އަދި މަޑުކޮށްލާނަން. މަޑުކޮށްލުމަށްފަހުގައި ގަނޑު އަޅު ( )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

ގެ ގޯތިތެރޭގައި އެްއވެސް ތަނެްއަގއި އަރމްސް އަރިހުަގއި އެދޭނަން މި މަޖިލީހު-އެޓް-ސަރޖެްނޓް އްމާއިއަމީންޢާއަދި 

 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ގެނެސްދެްއވުމަށް.ންބަރެއް މި ތަޅުމަށްހޯއްދަަވއިގެން އެ މެ ކުނަމަ އެ މެްނބަރައޭގެ މެންބަރަުކވާ

 ނަ ވަ 200އިދުގެ މައްސަލަތަުކގައި މިހާުރގެ ަގވާ ނުމުގެ ދި ންހުރު. އަޅުގަނޑު އަެނއްާކވެސް ތަުކރާރުކޮށްލާނަން

މަށް ޅުމަޖިލީހުގެ ތަފަހު ރިޕޯޓް ނިންމުމަށްން ދިނުމުގައި ކޮމިޓީ ރުހުން ،ވާލާދެނީ. އެ މާްއދާ ބަޔާންކުރަނީހަ އަށްމާއްދާ

ަގއި  ިޓކެޓުޕާީޓއެްއގެ އަިދ ވަކި .ާޕޓީއަކަށް އެއް ފުރުޞަތު ފުރުޞަތު އެރުވެން އޮންނަނީ ކޮންމެ ސިޔާސީ ،ގެނެސް

ފަިއވާ ބުެވވަަޑއިގެންތަކަްށ އިންތިޚާއިންތިޚާުބެވވަަޑއިގެންފަިއާވ މެންބަރެއްެގ ގޮތުަގއި ނޫން ގޮ އިކުރިމަތިލަ

، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މަޑުކޮށްގެން ދެތިން މިނެޓު ވީމާސް އެްއ ފުރުޞަތު. އެހެންމެންބަރުންނަށް ވެ

ޕާޓީއެއްެގ ޓިކެޓުގައި ނޫން ގޮތަކަށް ވަކި .ޕީ.އެމުން ނުވަތަ ރީ ޕާޓީން ނުވަތަ ޕީއަޅުގަނޑުމެން މި ދެނީ ޖުމްހޫ
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ށް އެދިވަަޑިއގަތުމަށް ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ފުރުޞަތަ ެވވަަޑއިގެންަފއި ތިއްބެވި މެންަބރުންގެވާދަކުރަްއަވއިގެން އިންތިޚާބު

 އިބްރާހީމް. ބަރު އޮނަރަބަލް ޤާސިމް ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެން ގިލީވަނީ. މާމި ފުރުޞަތު ދެވިފައި މި

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ގިލީމާމި

ދަންަނވަން  ނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރުއީސް. ފުަރތަމަ ކަމަކަށް އަުޅގަޑަށް ޝުކުިރްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ ރަށް ބޮ އާދެ! ވަ

އަުޅގަނޑުމެންެގ ޓޭބަލް  ،ސް ިނމިވެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު އީ ންކުރަން. އެ ސްތަކުން ވެދުބަފާނަށް އަދި ތަޢުރީފުގެ ކުމަނި

 މިފައިވަނީ. ދެންގެ ގަާވއިދު ނިހުލީވިޔަސް މަޖި އް ނައިކަމުގައިންނަ ފޮތެވެގެން އަންޓުމައްޗަށް އަދި މިއަދު ޕްރި

އަުޅގަނޑުމެން  ވީމާޅުތިހެން ވިދާ މަނިކުފާނު ،ގަާވއިދުގެ ތި ވިދާުޅވި މާއްާދގައި އޮތް އެްއޗެއް ސާފުނުިވ ނަމަވެސް

ތި ވިާދޅުިވ އިޫޝގަިއ  ،ން ބޭނުންަވނީހުރީ. ެދވަނަ ަކމަކަށް ދަންނަވާލަ ގަބޫލުކޮްށގެން، އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކޮށްގެން މި

. ދާން ކަށް ގޮސްފަރީ ގްރޫޕުގެ ޑިސްކަޝަނަޓްަގއި އަުޅގަނޑުމެްނެގ ޕާލިމަން 11:30ވަނީ މިއަދު  ޅުގަނޑު މިއަ

ވިްއޔާ ތި  ، ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުަގއި ވާހަކަެދއްކުަމށްފަހުގައި ނޫނީމާއެހެންވީ .ޑާޮކށްފަންޖެޅުގަނޑު އެމިހާރު އަ

ތަކެްއ ތި މައްސަލަިއގަިއ އުޅޭތީ. އާދެ! ޔާލުއިވާ ޚި ޤައުުމގައި ެދބައިވެފަ ންނަވަން ދަތި. ެއއީ ިއގައި އެްއެޗއް ދަމައްސަލަ

ތުތަކެްއ އެބަހުރި. ދެމެދުގައި އޮތް ތަފާ ިސޔާސީ މީހުންނާންނާއި އަދި  ޢިލްމުވެރިހު ޢިލްމުވެރިންނާއި އަދި ފިޤު

ގިަނއިން ޕާލިމަންޓްރީ  ީކ މާމެންނައަުޅގަނޑު ؛ޖެހުނީ ނޑަށް މިައޅުގަތުން  ގޮތްސީަގއި އެ މަްއަސލަ އޮސާނުއަނޫޤާ

 ޑުމެން މިވަނީ ގްރޫޕުަގއި ޑިސްކަޝަން ާބއްވާ ބަެއއް ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މި އިޝޫަގއި އަުޅގަނ

ފަހުން ެއއްެޗްއ ، ޭއގެއެހެންވީމާ .ފައަރުވާޑިސްކަްސކޮށްލަން އަުޅގަނޑު ބޭނުންވެގެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު

 ކުފާނު ތިފުރުޞަތަށް ވަރަށް އިުޚލާޞްތެރިކަމާއެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަދި މަނިފާނު ދެއްވި ލާނީ. މަނިކުއިދަންނަވަ

 ތަޢުރީފުގެ ބަސްތަކުން ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ޅަށް ހަމަ ކުރަްއވާ މަސައްކަތްޕު 

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީެގ  ،ޖެހުމަށް ދާއިރު އުއްމީދުުކރަން ވޯޓުގެ ވަގުތާ ބަރު. އަޅުގަނޑުމެންްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އި

އެުކަގިއ އެ ގްރޫޕުެގ މެންބަރުން  ތަަނވަސް މަްޝވަރާއާ  ؛ރުންގެ މަޝްވަާރއާއި ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަ މަޕާލި

ދާއިރާެގ  ލިމާލޭއަރުވަނީ ވިޞަތު އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުވާނެ ކަމަށް. ނަ ދިނުމުގައި ބަިއވެިރެވވަަޑއިގަންވޯޓު

ޓީއެއްގެ ޓިކެުޓަގއި ނޫން ޕާވަިކ  ،ކީ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް. އަޙްމަދު އުޝާމަ

 ވާ މެންބަރެއް. ވިލިމާލެ ދާއިރާގެންފައި ިއގަންނަވަިއގެން ިއންތިޚާބުވެވަަޑިއގެޑަ ގޮތެްއގައި އިންތިޚާބުގައި ަބއިވެިރވެ

 މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް. އިްއޒަތްތެރި 
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 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު އުޝާމް

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް  ރަމުންދާ މައްސަލައަކީއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެްނ މި ބަހުސްކުޝުކުރިްއޔާ އި އާދެ! 

ަމއްސަލަެއއް. ުސޕްރީމް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުްނ  އޮތް ފައިޅިގޮތުްނ ހުށަހެ ގުޅޭ  އްޔަްނކުރުމާފަނޑިޔާރުން ޢަ

މަތިކޮށްފައި  ނޫނުއަސާީސން މި މަޖިލީހާޤާ ،ބާރަކީ ނަންއޮ ފައި މިބިދީ ހަށް ލިލީޔަންކުރުމުަގއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިއްޢަ

ހޭނެ ކަމަށް ދަންޖެހުން ހޯރުމަޖިލީހުގެ  ކުރުމުގެ ކުރިންންޔައް ނޑިޔާރުން ޢަފަނީ ޒިންމާއެއް. ސުްޕރީމް ކޯޓަށް ގާނޫއޮތް 

ރުމަށް ކުން ޢައްޔަންސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރު ،ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ާސފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަޮއވޭ. އެގޮތުން

. ދީފަ ފުޅުންނަށް ރުހުންހުން ވަނީ އެކިެއކި ބޭފަހަރެއްގައި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީ ގެ ކުރިްނވެސް ވަަރށް ގިނައި މީކަޓަ

އްޖޭގަިއ ރާ ،އުޅެނީ ކޮންޓްރޮވަރީސއެއް އުފެދިގެްނ މި ބޮޑު ހަރު މި މައްސަލައިަގއި މާ، މިފައެހެންނަމަވެސް

ން. ގުިޅގެ ތަކެްއ ފޮނުވުމާޅުއްާޔ ނަންފުރިޓަަކިއ ރައީސުލްޖުމްހޫޔާރުން ޢަްއޔަންކުރުމަށްން ފަނޑިފުރަތަމަފަހަރަށް އަންހެ

ލުތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައި އޮތް މައްސަލައަކަށް ވެސް ޔާޚި އެކި ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ެއކި ކަހަލަ މިކަމުގައި ދީނީ

ިޑޔާރުންގެ ގޮތުަގއި އަންހެން ނަގއި ކޯޓުަތކަށް ފަަރްއވާ ގޮތުން ގަބޫލުކުޅުއް ބޭފުއޮންނަނީ. ބައެ ކަން ވެފައި މިމި

 ކަމަކީ އެ ،ުތަގއިރަްއވާ ގޮލުކުގަބޫމެއް. އަެނއް ބޭފުޅުން ކަރާމް ޙައި ުރގައިގޮތުން ބަލާ ކީ ދީނީ މަބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރު

، ދަނީ. އެހެންވީމާ ންގެ އިވި ށް މިކުރެވިދާނެ ކަެމއް. އެފަދަ ާޒތެއްގެ ވާހަކަތަެކއް ދެެކވެމުްނދާ އަޑު އަުޅގަނޑުމެންނަ

އި އަމިއްލައަށް ގަ ެވސް މިކަމުނޑު އަުޅގަ ވީމާ ަމްއސަލައެއް  ތްވުން އުފެދިފައި އޮތުގޮތުން މިފަދަ ޚިޔާލުަތފާ ދީނީ

 ކުަގއި އެންމެ ރަނގަޅު ތަ ަމްއސަލަތްިއ އޮފަޔާލުަތފާތުވުން އުފެދިމިފަދަ ޚި .ކެއް ހެދިންތަސް ވަރަކަްށ ރިސަރޗް ވެމެކޮން

ވެސް އެީކގައި. ެއގޮތުން އަުޅގަނުޑެގ  ވާތީއާ މަށްކަ ތް ބެލުންކަންކަން އޮންނަ ގޮ އަށް ވެސް އެ އްލައަމި ،ގޮތަކީ

 އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ .ނަމަ އަޅުގަނޑަށް ދަންނަވަްނޖެހެނީވާ  ކަމަށް ވާންނަދަ ށް ބިނާކޮްށ އެއްެޗއްމިއްލަ ރިސަރޗައަ

ދީނުގައި ޞަރީަޙ  ،ވެްސ އެީކގައި  އް އުފެދިފައި އޮތުމާޑު ޚިޔާލުތަފާތުވުްނތަކެގޮތުން މިކަމުަގއި މިހާ ބޮ ގޮތުަގއި ދީނީ

ްއގަިއ ތެލަހާވާން ނެތް ތުުތަގއި ސާބިކަމެއްެގ ގޮ މްރާޙަީނ ނޫ އްގެ ގޮުތގައިމެކަ ސާފުކޮށް މަނާ ން މިކަންއްސުނަ

ޓަކައި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ކުރުމަށްން ޢައްޔަންހެން ފަނޑިޔާރުންއަ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ކަމަށް. އެހެންވީމާ މިކަން ކުރެވިދާނެ

 ،ންވަނީނުވާލަން ބޭނައިތުރުްނ ދަންން. ދެން އޭގެހަކަ ދަންނަވައީދުކުރާ ވާތާށް އަހަމަ ފުރިހަމައަޅުގަނޑު ނަންތަކަށް 

އިުރގައި ގޮތުން ައޅުގަނުޑ ވެސް ގާނޫނީ ވަކީެލއްގެ ޮގތުގައި މަަސއްކަތްކުރި  ޅޭގު މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ދެ ނަމާ

 އިޝާ ުސޖޫން މުޙައްމަދު އަދި ޑރ.ޢާުކގަިއ އަލްއުސްތާޛާ ތަސިވިލް ކޯޓު އަދި ހައިޯކުޓގެ ބައެއް މަްއސަލަ

ވަކާލާތުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ލިބިފަިއ ހުރި  ،ވެ އްސަލަަތކުަގއި ޯކޓަށް ހާޒިރު ޒާހިރު ެބއްލެިވ ބައެްއ މަޑާއަޒްމިރަލް

މަށް ހަމަ ވަރަްށ  މަޤާމަކަށް ޢައްޔަންކުރުދަެއ ދެ ބޭފުޅުންނަކީ މިފަ ،ނަވާނީއަުޅަގނޑު ދަންމީހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން 

ގެ ގޮތުަގއި އެ ދެ ބޭފުޅުން ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންއެހެންވީމާތަޢުލީމީ ބޭފުޅުން ކަމަށް.  ،ޤާބިލު
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ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަްށ ތަށްޢައްޔަންކުރުމަށް އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ހިސާބުން  އަިއޓަމުގެ ބަހުސް މި ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މި އެޖެންޑާގެ މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަރަ

 ގައި ކުރިއަށްދާނެ.  1:30 ،ގަީޑަގއިގޮތުން ޯވޓަށް ެއހުން މިއަދު ވޯޓަށް އަހާ  ގުޅޭ ، މި މައްސަލައާނިމުނީ. އެހެންވީމާ

 

 ސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ރައީ . 5

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ާވ ަގއ5.2ިެއއީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  .ްއސާސް މަސަްއކަތެއްޚަސައްކަތަީކ ވަރަްށ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ފަށާ މަ

 ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓާ  ކުރާލާފަިއވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުއި ގެއްުލވަފަިއވާ މީހުންނާއިއިމަރާލަމަސައްކަތް. 

ީރގައި ކޮމިޝަްނގެ ރައީްސ ސް ކުުދވަމަސް އެއްކޮޕީެއއް މީގެ ލިދެ ،އެއް ކޮޕީ ޑްާރފްޓުމި ރިޕޯޓުގެ  .ލަމައްސަ

އަުޅގަނޑު ބަލައިލުމަށް  ،ކޮޕީެއކޭ  އެއީ ޑްރާފްޓު ،ދުަވހު ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ވިާދޅުވި އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި. އެ

ތާގެ މި ހަފު ،ގަންނަވާނެއެއަށްފަހުަގއި އެނިގަވޑައި  .ަމސްދުވަސް ކުީރގައި ރިޕޯޓު ކީމު އެއްދެއްީވއޭ. އަުޅގަނޑު 

 ،ލު ވާހަކަތައްސީޮގތުން ތަފް އަދި އެ ރިޕޯޓާ ގުޅޭ  .ފަކޮންފަރެންސެއް ެދއްވާނިއުސް  ޝަންގެ ަރއީސް ވަނީތެރޭގައި ކޮމި

ިމ  އިެއއީ ިއއްެޔަގއި ކޮމިޝަންގެ ަރއީސް މަޖިލީހަށް ވަަޑިއގެން ައޅުގަނޑާ ؛ވިިދގެން އައި ުދވަހު. އްވާފަމަޢުލޫމާތު ދެ

އަިދ  .ގެ ހާޒިރުަގއި އެ ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑަށް ދެްއވިކައުންސިލ ގަލްމަޖިލީހުގެ ލީއި އަދި މާއަމީންޢާއް ހުގެމަޖިލީ

އިގަންަނވާ ގޮުތގަިއ މި ރިޕޯޓުގައި ދެން މި އީްސ ދެކެވަޑަ ކޮމިޝަންގެ ރަ  ،އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް ދެްނނެވިން

 މަަސއްކަތަށް ވެްސ ެއއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ،މަނަ ހަގަވާތޯ ފާކޮަބއި ކަމަކީމަޖިލީހުން ކުރެވެން އޮތް އެްނމެ ރަނގަޅު 

މި  ،ޅުގަނޑު ދެންނެވިން ގެންދެވުމަށޭ. އަިދ އައެދިވަަޑއިގަންަނވަނީ ބަހުސެއް ކުރިއަށް  ،ވިދާުޅވި .ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެކޭ

ންނަށް މެންބަރު 87 ،ނަށްއޭުރގައި މެންބަރުންނަށް ެފންނަ ގޮތަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ،ށްރިޕޯޓު މެންބަރުންގެ ޕޯޓަލަ

ން ކުރާލު ކަންކަމުަގއި ޢަމަބާވަުތގެ  ވިދާޅުވި އާެއކޭ. މިދޫކުރެވޭނެ ކަމަށް.  ންރުނަވާ ގޮތަށް ރިޯޕޓު އޭފެނިވަޑަިއގަން

ސިޔާީސ  ،ރަނގަުޅ ގޮަތކީ ،އްމު ރިވެިތ ުއސޫލަކަށް ބެއްެލވި ނަަމވެސްއާ  ެވސް އަދި ންގާ ގަާވއިދުމިހާރުގެ ހި

 ީލޑަރުންނާސް. އަުޅގަނޑު ިސާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ މިކަާމ މަޝްވަރާކުރުން ފުރަތަމަ ވެ ންނާޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރު

ންނަމަވެސް، ފަހުން ކުިރން. އެހެސާ އްހިއި ރިޕޯޓު އެކުގަ އެ ލީޑަރުންނާސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ އަދި  .މަޝްވަރާކުރިން

އެހެންނަމަވެސް، . ނުކުރުމަށް އެޖެންޑާ މުޅި ރިޕޯޓު އަދި ،އަޅުގަނޑު ގާުތަގއި ކޮމިަޝންގެ ރައީސް އެދިަވޑަިއގަތީ
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 ކުރުަމށް. އަުޅގަނޑު ިސޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ ީލޑަރުންނަށް ދީފައިވާ ިރޕޯޓުގެ ިސއްރު އެ ީލޑަރުންއެޖެންޑާ ޚުލާސާ ރިޕޯޓެއް 

ގައި މިހާރު ތިބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލްއަުޅގަނުޑެގ ހިތުގައި ކުޑަކޮށް ވެސް ަޝއްކު ހިންގާ ކަމެއް ނޫން.  ހިފަހައްޓަވާނެކަމީ

ކުރުމަްށ ެކވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތުަގއި މިވަގުތަށް އެޖެންޑާ ަރއީސް ދެކޮމިޝަންގެ ،ންއެވަނީ މިދެންނެވިހެ

 މި ކަންކަމާ ގުޅޭ ؛ށް ދެން ވާންވީ ގޮތަީކ ކޮބައިތޯެގ ރިޕޯޓަ ކޮމިޝަނުފެނިވަޑަިއގަންނަވާ މިންވަުރގެ ރިޕޯޓެއް. ރިޔާސީ

ންނަ ހުވަތުެގ ކަންކަން ކޮށްފައި ދުނިޔޭގެ ެއހެން ތަންތަނުގައި މި ބާއަދި ގޮތުން އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގެ ލަފަޔާއި 

ކަމަށް ހެން ކަންސަަބބުން ދެން އެ ނެރޭ ރިޕޯޓެއް. އޭގެ  ނިމުީނމާ ރިާޔސީ ކޮމިޝަނެއްެގ ރިޕޯޓަކީ. ގޮތަށް ވެސް ބެލިން

 މަކީ އެ ރިޕޯޓެއް ހާމަނުކޮށް ތިބު ޓަކައިތިބުމަށްމުޠާލިާޔކޮްށ ކެތްތެރިވެ އި،ބަލަ ،ވެދާނެ ގޮތްތަަކކީ ކޮބައިތޯ ެދނެގަނެ

ން ތުގޮ އަޅުގަނޑަށް ފާހަަގވެފައި އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭަތން  ނިޔޭގެ ތަންތަނުގައި ކުރާދު

އެަތްއ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ އަދި މި މަޖިލީހުގެ ޖު އިނޫނީ ަވކީލުންނަކާގާއި ރާއްޭޖގެ ބައިވަރު އެަތއް އަޅުގަނޑު ގާުތގަ

ނުޖެހެއޭ. އަިދ ވަގުތަށް މުޅި ރިޕޯޓު ފާހަގަކުރާކަށް މިއެ ބޭފުޅުންގެ ަނޒަރުަގިއ  ، އެބަ ފާހަގަކުަރއްވާ މެންބަރެއް

، ވެްސ ހިތުގެ އުދާސް އިމުގަ ދިއުމުން ހަމަލު ހާމަވެގެންސީިއވާ ތަފް އަދި މީގަ  ،ންމުނެރުނޫންކަން. މި ރިޕޯުޓ  ރަނގަޅު

 ،ގެ މަންމައާއިهللاވާން ޢަބްދުކީ އަޙްމަދު ރިޟްށް ކުރާނެ ފަރާތައެންމެ ބޮޑައަސަރު  ،ންވޭ  ހިތާމަޔާއި ،ހިތުގެ ގިލަން

އެުކަގއި  ލުތަކާސީގެ ތަފްއިނގޭ ރިޯޕޓުނޑަށް އަޅުގަރަހުމަތްތެރިން. އަދި އެ ުޒވާނާެގ ޢާއިލާއާއި ގާތް  ،ބައްޕަާއއި

ން ސް، ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓަކީ ދެއެހެންނަމަވެކުރާނެކަން.  ެގ ޢާއިލާއަށް ނުހަނު އަސަރުهللاއަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދު

 ވެސް  އިމުގަ ޓެްއ ނޫން. އަދި މީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ކޮންމެވެސް އެްއއިރެްއގައި ހަމައިތުރަށް ސިއްރުވާނެ ރިޕޯ

 އެހެންވީމާ، އަޙްމަދު ރިޟްވާންގެ . ވެސް ހާމަވެގެންދާނެ މަޢުލޫމާތު އަދި ެއހެން ތަންތަނުގައި ޢަތެއްަގއި ވެސްޝަރީ

ެދއްވުމަށް ެއދި އަުޅގަނޑު މަތްރަސްކަލާނގެ އަރިހު ދުޢާ ދަންނަވަން.  ހިތްވަރުކަމާއި ގެ ޢާއިާލއަށް ކެތްތެރި هللاޢަބްދު

ގެ ތެޭރގަިއ ޚުލާސާ ،ރިޕޯޓުގެ ޚުލާސާ ހުށަހަޅާއިރުަގއި އަޅުގަނޑަށް މިނަވަން. ދުޢާ ދަން އިމާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަިއގަ

ަދޫގ ކަމަކަށް ވެދާނެ. ައޅުގަނުޑ ނކީ އުތަނުގައި ިއްއވުމަ ، މުޅި ޚުލާސާ މިވީމާއެހެން .ހާފުސަ 12ހިމެނޭ ވެސް އެބަ

ނުކުރަނީ ތި ބޭފުޅުްނެގ ތުސްގަ ުރވަން ެއއް ތި ބޭފުޅުންނަށް އަލުމުގެ ކުީރގަިއ ޚުލާސާއި ސްގެ ފުރުޞަތު ހުުޅވަހުބަ

 ރިޔާސަތުންގެ ޭމޒުން މި ވަނީ މިހާރުނީ  ބަލަ، އަޅުގަނޑު މިޚުލާާސ ރިޕޯޓު ވާނެތީ. އެހެންވީމާ ،ޕޯޓަލްގައި މި ރިޕޯޓު 

ސް ހުމައްސަލަިއގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅިފަ. އަދި މިކަމާ އެކުގައި ބަލިފަިއވާ ގެއްهللا އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދު

ށް ސް އެކުަގއި ކަމަވެ ގޮުތންނާ ގުޅޭ ޅުމާއި ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކާއެދާނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދީނީ ހައްދުފަހަނައަށްކުރި

މި  .. ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުސްގެ ވަގުތު ހުޅުވިފަހުބަ ނީވަ ންނަވަން. މިހާރު މިއަޅުގަނޑު ދަ

 ްސގެ ަވގުތުގެހު ިގނަ ފުރުޞަތެއް ބޭފުޅުންނަށް އެރުވުމަށް. ބަނޑު ބަލާނަން ވީހާވެސް ސްކުރުމުަގއި ައުޅގަހުރިޕޯޓަށް ބަ

. މިހާރު ްށ ކުރިއަށް ފެށުނީމާުޅގަނޑުމެންނަސާއިގެން އަހުވަގުެތއް ކަނޑަައޅާނީ ބަ ަވކިއަުޅގަނޑު  އަދި ގޮތުަގއި

 އަޙްމަދު ނަސީމަށް.  އީލުންބަރު މީކާއަރުަވނީ ގެލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެފުރުޞަތުމި އަޅުގަނޑު 
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 ން:ސީމް ވާހަކަދެްއކެވުއަޙްމަދު ނަ އީލުގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މީކާ

ތާރީުޚގަިއ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ދުވަެހއް.  ަރއީސް. މިއަދަީކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ވަނީ މުޅި ަޤއުމަށް  ގޮުތގެ ތަފްސީލީ މަޢުލޫމާތު މިިވގެންދިަޔ މަރާލެަލއި އިގެއްުލވަދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫްސވެިރޔަކު 

ކެއް ކުީރއްސުެރ ތްތެރި ރަީއސް، އަހަރުތަސާބަށް އައިސްފަ. އިްއޒަ މަޖިލީހާއި ހިސް ރައްޔިތުންގެހުބައަދި އޭގެ  ،ހާމަވެ

އެންމެ ކުރިްނ  ކީ.ލަެތއް އޮންަނ ވާހަކަތައަ އުދިރި ދަނިދވެހިރާއްޖޭަގއި އަ ،މަނިކުފާނު ދައްކަވަމުން އަްނނަ ވާހަކަެއއް

 ވެސް  ކަމުގެ މަޢުލޫމާތުގޮސްަފއިވާ ން އިގެފުރަ އަށް ސީރިއާ ވެސް  ދިސާގައި ހިމެނޭ މީހުންހާއަފްރާޝީމްގެ މަރުެގ 

ން ނޫނީ މިނިވަން މުއައްސަާސއަކުން ރަްއިޔތުންނަށް ހާމަކުރުމުގެ ކުރި  .ހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ސަރުާކރުގެ އިދާރާައކުންދިވެ

 ހެންނަމަވެސް، ސިާޔސީ ގޮތުން މި ކުރެްއވި އެއް ބޭުފޅެއް މަނިކުފާނަކީ. އެސާއްހި އެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނާ

ނުދޭން ހިސާބަށް ފޯރުވިޔަ މީގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ިއ،ކަންކަން އޮބަަހއްޓަ މި ،ޔަކުކަންކަން ފޮރުވަން ބޭނުންވާ ބަ

މާތެކޭ. އެއީ ހިނގާ ކަމެއް ނޫނޭ މި އެއީ ދޮގު މަޢުލޫ ،މުން އަންނަ ވާހަކައެއް ބަޔަކު އަބަދުވެސް ދައްކަ ބޭނުންވާ

ން ދައްކަމުން ައއި ަފރާތްތަކުސީ އިސް ހަރު ތަކުރާރުކޮްށ އޭރުގެ ިސޔާވަނަ އަ 2012ޖެއިން. އަދި އޭރު ރާއް

ވިދާޅުވަމުން  ،ރުއްސުރެފާުނ އޭމަނިކު .މި ރާއްޖެއިން ަބޔަކު ސީރިާއއަކަށް ނުދެއޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ވާހަކަެއއް

ކަެމއްކަން  ރާއްޖޭަގއި ހިނގާ  މިެއއީ ތެދެއްކަން،ަކއަީކ ހަމަ ދަްއކަވަމުން އަންނަ އަނދިރި ދައުލަތުގެ ވާހަ ،އަންނަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ  .ކޮމިަޝންގެ މި ރިޕޯޓުން ވަރަްށ ރަނގަޅަށް އެނގި ހާމަެވފަރިޔާސީ ނީ މި ވަ

 ނަން އަދި ،އި އާޖުޑީޝަރީ ،ސަރުކާާރއި ،ސަލާަމތީ ޚިދުމަތްތަކާއި ،އާއި ލިޖެްނސް ސަރވިސަސް ންޓައި ،އާއި މުއައްސަސާ 

މި  ދާކަން ދާއިރާއެްއގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ވަރަށް ފުޅާޒަމް ފަތުރަންއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޓެރަރިމަޝްހޫރު ވިޔަފާރިތަ

ވަނަ  2014 ށްއަهللا އެބަ އެނގޭ. ރިްޟވާްނ ޢަބްދުނަގޅަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރަމަޢުލޫމާތުތަކުން  ހާމަވާރިޕޯޓުން 

 ޮދގު  ބަަޔކުކުެރްއވިކަތް އިންޓަލިޖެންސްަގއި ަމސައްގެން ފުލުހުންގެ މުައއްަސސާގެމަހުން ެފށި ލުޕްރީއަހަރުގެ އެ

ގެން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަޢުލަތުގެ ރިސޯސަސް ބޭނުންކޮށް ،ކަމީދިޔަމަޢުލޫމާތުތަކެއް މައްޗަށް ފާރަލަމުން

ހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ ދިވެ .ތްތެރި ރައީސްާދ ފުލުހުން އިއްޒަކަމީ މި ރިޕޯޓުން ހާމަވާ އެއް ކަންތައް. ސީދިޔަންމުފާރަލަ

ޓަަކއި ދައުލަުތގެ ރިސޯސަސް ބޭނުންކޮށްގެން ިމ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ،ޓަކައި މަށްށް ރޭވުދިނުމަރިަޔކަށް ހަމަލާނޫސްވެ

ޖޫން  ،ިދޔައިރު ކުރެވިގެންްޑނެޕްަގއި ކިގަސްޓު އޯ  8هللا ރިޟްވާން ަޢބްދު .ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް .އަށް ފާރަލާފައޭނާ ވަނީ

ކޮންމެވެްސ  ،ކަމަށް މި ރިޕޯޓު ބަޔާންކުރޭ ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ފުލުހުންގެ މުއައްސަާސއަށްަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ 24

އެހެންނަމަވެސް،  ށް، އެ ހަރަކާތް ހިންަގމުންދާކަން.ކޮޓަކައި ލޯންެޗއް ަތއްާޔރުުކރުމަށްނެޕްބަޔަކު ދެ މީހަކު ކިޑް

 ނެތް ިއއްޒަތްތެިރ ޓަކައި އެޅި ހަމަ ެއްއވެސް ފިޔަވަެޅއްށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ ުމައއްސަާސއިން މިކަން ހުއްުޓވުމަ

ޖޭގެ ފުލުހުްނެގ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ދައުލަތުން. އޭނާ މަރާލީ ދިވެހިރާއްލީ މަރާهللا  ރިްޟވާން އަބްދުރައީސް. އަޙްމަދު
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މިއަުދ  . ރައީސްބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރިގަމިއަދު އަޅުގަނޑުމެން  ައޅުަގނޑުމެން އީއެ  .މުއައްސަާސއިން

 ަސރވިސަްސގައި ހަރަކާތްތެިރވާ އިންޓަލިޖެންސް ،އަުޅގަނޑުމެން ލަދުވެިތވާންޖެހޭ ަދްއކާއިރު ކައަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަ

 ިއ،އަށް ފައިސާ ަނގައޭނާ އަތުން ބޮޑިބޮޑި ،ށް ގޮސް ަރއީސްގެ ެގއަ އްޖޭގެ އޭރުގެ ނައިބުފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާ

ޓެއް ހެދުމަށް އޭރުެގ އިިމގްރޭޝަން ކް ޕާސްޕޯޓަކައި ފޭމަރާލުން ފޮރުވުމަށްުކ މަރާލިދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެިރޔަ

ގިކަން ިމ ތްކޮށް، މި ހުރިހާ ޖަރީމާއެއް ހިންއޭނާގެ ފޭކް ޕާސްޕޯެޓއް ހަދަން މަސައްކަ ،އަރިހަށް ގޮސް ރުގެކޮންޓްރޯލަ

ަފއިާވ ލަތް މިކަމުަގއި ވެއުމުޅި ދަ ގެ ންނޑުމެއަުޅގަ . މިއަދުވަނީ މި ރިޕޯޓުން ވަރަށް ަރނގަޅަށް އެނގި ސާބިުތވެފަ

ކަމެއް ދިވެިހ  ޓަކައި ކުރި ހުރިހާމަރާލުން ފޮރުވުމަށްދައުލަުތގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫްސވެރިަޔކު މަރާލި ،އިހުމާލާއި

 ނގޭ ރިޕޯޓެްއ މިއަުޅގަނޑުެމންނަށް އެ އެކުރައްޔިތުންެގ ކުރިމަްއޗަށް އެނގި ހާމަވެ ވަރަށް ސާބިތުކަްނމަތީ ހެކިތަކާ

ހިސާބުން މިކަން  މި ރިޕޯޓާ ،އެދުމަކީ އަުޅގަނުޑގެ. ހުށަހަޅާފަންނަށް  ފަާރތުން އަޅުގަނޑުމެއޮތީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަްނގެ

 ،ވެސް ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް ރަނގަޅަށް ހާމަކޮށް ހިމެނޭ ވިޔަފާރިތަކަކީ ކޮބައިކަންމުގައި ކަކަން ނުނިމުން. އަދި މި 

ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ޓެރަރިޒަމްގެ އެިކއެކި ހަރަކާތްަތްއ  ،ގޮސް ށްހަމައަ އިކޮޓުކުރުމާއެ ވިޔާފަރިތައް ބޮ އަޅުގަނޑުމެން ދެން

ރިްޟވާްނ  ،ވެސް އަޅުގަނުޑގެ ދުޢާއަކީ ން. ނިންމާލަމުންން ލުހެލުހިންގަން މަސައްކަތްކުރާ އެްނމެހައި ފަރާތްތައް މުލު

 އަށް ސުވަރުގޭގެ هللا ޢަބްދުއަދި އަޙްމަދު ރިޟްވާން ވުން. ކަން ދެއް ކެތްތެރި އަށް މާތްރަސްކަނލާގެގެ ޢާއިލާهللاޢަބްދު

 ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރެއްވުން. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ރު ޒަތްތެރި މެންބައަރުވަނީ ަމޑުްއވަރީ ާދއިރާގެ ިއއްމިހާރު މި ުފރުޞަތު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު

 ފަށް.އާދަމް ޝަރީ

  

 ޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްެކުވން:މަ

ދު ެއއްެޗއް ެދންނެވުމުގެ ކުރިން އަޙްމަ އިގަލަމުުދ މި މާވެސް މިއަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު

އިލާއަށް ޢާ ލުގައިހާލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރާ މަތް ޢުގެ ފުރާނަފުޅަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިީމ ނިهللاރިޟްވާން ޢަބްދު

ނެތީމު. ސްގައި އަުޅގަނޑު އެހާ ގިނަ ާވހަކަތަކެއް ދަްއކާކަށްހުމި ބަ .ކެތްތެރިކަން އެދެން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް

ުތަގއި ގޮ ގެއް ހުށަހަޅުްއވަިއގެން ސީިރައސް މައްސަލައެ  އަށްކޮމިޓީ  241މި މައްސަލަ  ،އަޅުގަނޑު މިއަދު މި ހުށަހަަޅން

މިހާރު އޮތް ސަމަީރ  ؛މި ރިޕޯޓުަގއި ހުރި ،އެހެން ައޅުގަނުޑ މި ހުށަހަޅާ ސަބަބަކީ .ށްގެންދިއުމަމައްސަލަ ކުިރއަށް

 މު، އަދި މި ރިޕޯޓުގެ ސަބަބުންންތެރޭަގއި ވަރަށް މުހިއަދި ޭއގެ ،އްސަލަތަެކއްސް މަްއސާ ރިޕޯޓަކީ ވެސް ވަރަށް ޚަ

ކޮމިޓީން މިކަމާ  241ެތްއގައި ައވަސް ގޮ ،ވާތީވެ ފެދިދާނެ ކަހަލަ ރިޕޯޓަކަށް މިކަންއު އް މެކަވެސް އެތައް ނުރަްއކާތެރި
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އެޅުމަށް. އެހެން އަުޅގަނުޑ  ޅުަތއް ވަގުތުން ަވގުތަށްގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަ އަިދ މިކަމާ ބެހޭ ،މެދު ގޮތެއް ނިންމައި 

މައްސަލަތަކެްއ ދެން ނިކުންނާނެ އިތުރު ގުިޅގެން  މާތުނިކު ޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ރިޕޯޓުގައަުޅގަނޑު  ،މި ދެންނެވީ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގޮެތއްަގއި މި ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު  އަޅުގަނޑު ެދކޭގޮުތަގއި ހުރުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް. ާޚއްޞަ ހުރުމަކީ

އަދު ހޮވާލަން ޑު މިނވެސް އިހުމާލުވެފައިާވކަން. އަޅުގަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި  ،ވޭ އެބަ ފާހަގަކުރެ

ނުނަގާ ަގއި ޒިންމާތުސްގަނުވަތަ ެއ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން  ން،ފަރާތްތަކުފައި ހުރި ހުރިހާ ވަގުތުން އިހުމާލުވެ

ދޭތެރޭގައި  މީހަކާ އެ ،ވިޔަސް ށްއެއީ ކޮންމެ މީހެއް ކަމަ ،ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ހަމަ ވަގުތުން ވަގުތަށް ކަމަށް ފެންނަ

ހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ފެންނަނީ ރަންޖެން ކުހުަޓކައި މަޖިލީވަުޅ އެޅުމަށްޔަފި ހޭއަޅަންޖެ

ޓަކަިއ ައޅުގަނޑު މަނިކުފާނަށް ވަރަްށ ތަން. ެއކަމަށް ދާކޮްށ ކުިރއަށްހަރަކާތްތެރިމަޖިލިސް ވަރަށް މިކަންކަމުގަިއ ވެްސ 

ާއިއ  2010ހަގަކުރެވޭ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރިޕޯޓުން ފާ .އީސްރި ރަބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެ

ދީީނ  ާރއްޖޭަގއި ،އޮތީ މިގެން އެނ ިދޔަ ކަންތައްަތކުން ައޅުގަނުޑމެންނަށް ސާބިތުވެއިހިނގަ  ދެމެދުަގއި އ2012ާ

ދިސާއިން ހާ ހިމަންދޫގެ ން ުކރިވެސް އެބަ އޮތްކަން. އޭގެ ދިއުމުގެ ފިކުާރއި އަދި ލާދީނީ ފިކުރު އިހައްދުފަހަނަޅަ

ދިއުމުގެ މައްަސަލ އި އެނގޭ އަުޅގަނުޑމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ދީނީ ހައްދުފަހަނަޅަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބައަޅުގަނޑުމެންނަ

 ކިހިނެއްތޯ ަޔއީދިެއކަން ވެގެން ،އަޅުގަނޑުމެްނ އެކަން ވީ ކިހިނެއްތޯއެބަ އޮތްކަން. މި މާޙައުލަކީ  އިންތިހާއަށް

 ން އެީކގައި މިއި މި މައްސަލައިގެ ޚަްއސާސްކަމާކުރަނީ ތު ސްގަ އަޅުގަނޑު ބޮޑަށްއުލަކަށްވުރެ ބޮަޑށް ޙަމާގެ މުބެލު

ބޫލުކުރަންޖެހޭ ގަްނ ވާހަކަދެއްކުން. އަުޅގަނުޑމެން އެބަ ނަތީޖާއެއް ނިކުންނާނެ ގޮެތއްގެ މަްއޗަށް އަުޅގަނޑުމެ

 މި ކަންކަމާ  ނގަމުން މި އަންނަނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށްހި ތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި މި ބާވަތުގެ ަމއްސަލަ

ބޫުލކުރާ ގަނޑު ، ައޅުގަދާތީ ކަމަށް. އެހެންވީމާއެޅުން ހަމަ ލަސްވަމުންގުިޅގެން އަޅަންޖެހޭ ޒިންމާާދރު ފިޔަވަޅުަތއް 

ތައް ރަނގަޅަްށ ކަހަހޭ ވާަދއްަކންޖެ ،މެދު ީސރިއަސްކޮށް ވިސްަނއި ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ވަރަްށ ބޮޑަށް މިކަންކަމާ

ރިޕޯޓުގައި ހުރި ކަންތައްތަުކެގ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު އެންެމ  .ަތއް އެބަ އަޅަންޖެހޭޖެހޭ ފިޔަވަޅުއަދި އަޅަން ،ދައްކައި 

އޮްތ، ބޭރުގެ ވަރަްށ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓުން އެބަ އެނޭގ، ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކޮށްފައި އެބަ ،ކަމަކީ ކަންބޮޑުވާ ދެވަނަ 

ކަމަށް. ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން  ދާތެއް ރާއްޖޭަގއި ހަރަކާތްތެރިވަމުންކާތްތައް ހިންގާ ޓެރަރިސްޓު ދެ ޖަމާޢަރަހަދަ ގަވަރު

ވަުރ ަގއި ައޅުގަނޑުމެން އަދި ވިސްނަންޖެހޭގޮުތަގއި އެކަމާ ދޭތެރޭުކރީމަ އަޅުގަނޑު ދެކޭއެސްޓަބްލިޝްކަމެއް މިފަދަ 

މީ ްއޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުތް ކަމެއް ކަމަށް ވެއްޖެން މިގޮތަށް އޮންދޭ. މިއީ މިކަވެގެބޮޑަށް ބޮޑު ކުރިއަްށވުރެ މާ

ފާނެ ނުވަަތ އިިއ ދެން ހިނގައަދި އެކަްނ ސަުރކާރުން އިޢުލާންކުރުމާ ެއީކގަ .ސަލާމަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުނރައްާކވާނެ

ނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑގެ އް. ެއހެންއި ވާނެ ކަމެުތގަންޖެހުންތަކެއް ހުރުމަކީ ައޅުގަނޑު  ދެކޭގޮކުރިމަތިވެދާނެ އެހެން ގޮ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭރުގެ ދެ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތެއްގެ ން އްދެވި ރިޕޯޓު އެކަނިކީ ރިާޔސީ ކޮމިޝަނުން މި ހެސުވާލަ

 ިޅގެންގު މި ކަންކަމާ ؟ކުެރވިދާނެތޯ ރާއްޭޖގަިއ ހަރަާކތްތެރިވާކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެސްޓްބަލިޝް އްހަރަކާތެ
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 ނޫނީ ،ކުރަންޖެހޭމެންނަްށ އެކްނޮލެޖުކުން މިކަން އެބަ އަުޅގަނޑުއްޭޖެގ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަން ދިވެހިރާއަޅުގަނޑުމެ

މީެގ ސަބަުބން އަުޅގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެ  ،ދާުޅވަްނޖެހޭ. ސަބަބަކީެދޮކޅަށް އެބަ އެްއޗެޭކ ވި ވިްއޔާ އެ ބޭފުޅުން މިއާ

އެތައް ނުަރއްކާތެިރ މުަގއި އުޤަ އެާއއެީކގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ހަމަދި އަ ،ރައްކާވެ ްށ ނުމިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލަ

ެއކަށީގެްނވާ ކަމެްއ. ެއއީ  ގުަމކީނުރައްކާތެިރވާނެ ކަމެއް ހިން ސަލާމަތަށް ދިސާތަކެއް ނުވަަތ ޤައުމުގެހާއެހެން 

ޖެހޭ މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ވިސްަނއި ޚިދުމަތްތަކުން އެބަަމތީ ސަލާ، މިކަމާ ދޭތެރޭަގއި އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެހެންވީމާ

ކޮމިޓީން  241 ގެހުމަޖިލީ ،ގޮތުން އަޅަންޖެހޭނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަަޅން. އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން ހޭބެ  މި ކަމާ އަދި

ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ  ރަށްވަގެންދަވާނެ ކަމަށް. މައްސަަލެއއްެގ ގޮުތގަިއ ބައްަލވަިއގެްނ ކުރިއަށް  ން ސީރިއަސް މިކަ

 ޒަތްތެރި ރައީސް. އިއް 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 މެންބަރު އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 އަށް. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 

  މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

އެ  އި ވަރަށް ޚައްސާސް މަްއަސލައެއް. އެ މަްއސަލަިއގަމަްއސަލަައކީރިޟްވާންގެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  އްޔާޝުކުރި

ވަނަ  29އޯގަސްޓު މަހުގެ  ،ކޮށްލަންހަމަ މި ދަނޑިވަުޅގައި ފާހަގަފު ލިބެންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ސާއިލާތަކަށް އިންޢާ

ފަުރ ންނިޔާވުމުަގއި ނޮޅިވަރަ .ނިޔާވެފަ ނީވަ ފަރުގެ ފަސް މީހަކުންވަރަދަނިކޮށް ނޮޅިތުރުކުރަމުން ދައަށްދުވަހު ހަނިމާދޫ

ވަނީ. މިކަމުަގއި ހދ. ފައިދިސާއެްއގައި އެކަން ހިނގާ ހާމީހުން ދަތުރުކުރި ލޯންޗު ބަންޑުންޖަހާލައިގެން ދިމާވި 

 އެ އިިސއްޔަތުންހަރުންގެ ތުންނާިއ އަދި މުޅި މަޖިލީހުގެ މެންބަ އިިސއްޔަހަތަމްސީލުކުރަން ތިއްބެިވ މެންބަރުންގެ 

ލުގައި ހާ އަދި މަރުވި ފަރާތްތަކަށް ސުވަުރގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރާ ،ދެްއަވއި ތްތެރިކަންއިލާއަށް ކެޢާ

ފަރުެގ ންނޮޅިވަރަ ޔިތުްނެގ ފަރާތުންމިަކމުގައި ހަނިމާދޫގެ ަރއް ،ެއއާެއއްކޮށް ޓާނަން. އަދި ހަމައްނޑު ވާހަކަ ފަ އަޅުގަ

ފަރާތުން  ކޮށް ހަނިމާދޫގެ ހެލްތު ސެންޓަރުގެޞަވަިކން ޚާއް ،ހީތެރިކަމާއިނު އެއްާބރުލުމާއި އެންނަށް ލިބުރައްޔިތު

ންނަށް އެ ބޭފުޅު ން ހުރި މެންބަރެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުންތަމްސީުލކުރަ މާދޫ ދާއިރާަޓކައި ހަނިބުރަ މަސައްކަތަށް ކޮށްދެއްވި 

އްސަލައަކީ ޤައުމަްށ ންގެ މަރިޟްވާ .ތެރި ރައީސްންނަވަން. އިއްަޒތްދަ ގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަޅު

ނެ އިއްޒަތްތެރި ބެލެންޖެހޭ މައްސަލަ . މި އެއްތެރޭަގއި ހިމެނިގެންާވ މައްސަލައިގެ ދިމާވެގެންދިޔަ ބޮޑެތި މައްަސލަ

 ވީތީ ށް އިންސާނުންނަށްއަޅުގަނޑުމެްނނަ ުފ ލިބެންޖެހޭނެ.ސާއިލާތަކަށް އިންޢާ އެ އި،މައްސަލަ ބަލަރައީސް. މި 

އިލާއަަކށް ނިސްބަތްވީތީ ނޫނީ ވަކި ޢާއްތައް ހުންނާނެ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ވަކި ރަންޖެހޭ ކަންތައަޅުގަނޑުމެން ކު
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ތައް ބަލާ ފު ލިބެންޖެހޭނީކީ. އެހެންކަމުން، މަރުސާަކށް ނިސްބަތްވާތީކީ ނޫން ިއންކި ރަށަ ނޫނީ ވަ ،ށްމީހަކަ

. ެލވިފައިގޮތެއްަގއި މަރަ ނީ އަނިޔާެވރިޟްވާން ވަގޮުތން ރި އި ބުނާއެ ރިޕޯޓުގަ  ،ޓަކީރިޕޯވާ ކޮމިޝަނުން ނެރެފައި

އެ ފަރާތްތަަކްށ  ،ޒިރުކޮށްހާފުގެ ކުރިމަްއޗަށް ސާއެހެންކަމުން، އެކަުމގައި ބަިއވެރިވި އެންމެހައި ފަރާތްތައް އިން

ކޮމިޓީން  241 ކަމަކީ ަގއި މިބޫުލކުރާ ގޮތު ގަޅުގަނޑު ބެންޖެހޭނެ އިއްޒަތެތެރި ރައީސް. އަލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު އަދަބު ލި

ޅުގަނޑު ން އަ އް ނޫކޮމިޓީން ނުަބލާ ތިބުމެ 241ބަލަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެެހންނަމަވެސް، މިކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް 

ންވާނެ. ގެބިއަށް ގާނޫނީ ބާރު ލިވާލުކުެރވިފަިއވާ ކޮމިޓީހަ  ލަ ބެލުމަށްމި މައްސަިމ  .މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ

ދޭތެޭރގަިއ  އެ ފަރާތްތަކާ ،ތެރެއިން ަހއްޔަުރކުެރވި ގެއޮންނަ ުއސޫލު ންމެހައި ފަރާތްތައްއެހެންކަމުން، މިކަމާ ބެހޭ އެ 

މެން ބޭނުންވާ ކަމަކީ. ރައްޔިތުން އަބަދުވެްސ ގެންދިއުމަީކ އަޅުގަނޑު، ިމ ކަންކަން ކުރިއަށްއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅި

އިތުރުން ދެން ހުރި ، ރިޟްވާނާއި އަިދ އޭގެ ފެއް ޤައުމުަގއި ނެތޭ. ެއހެންވީމާސާއިން  ންދަނީބުނަމުން މި ގެ

 ނެތި ެއްއވެސް ކަހަލަ ނުފޫޒެއް ،ރަށްވޭ ފެްނވަބޫލުކުރެގަރަްއޔިތުންނަށް  ،ކަންކަން ަރނގަޅަށް ބެލި ވެސް ފަރާތްތަކުގެ

ހެންކަމުްނ، ބޫލުކުރަނީ. އެގަ ށް ައޅުގަނޑުމެއް ކަމަކިާޔނެ ކަމި ކަންކަން ބެލުމަކީ މި މަޖިލީހުން އަބަދުވެސް މަރުޙަބާ

ދެފުށް  ،ފުޖެހޭ. ރައްޔިތުން ކުރިަމތީގައި ިމކަން ސާވެސް ފޮުރވުމެއް ނެތި ަރއްޔިތުންނަށް މިކަން ހާމަވާްނ އެބައެއް 

ރާތަކުން އްެވސް ފަމިކަމުގައި ވަކި މީހަކު ފޮރުވުމެއް ޭބްއވުމަކީ އެ  .ޖެހޭއެބަފެންނަ ގޮތަށް ކުރެވިގެން ދާން 

 ،ދިޔައީ އިބޫލުކުަރނީ މިކަން ހިނގަގަވެސް  ގެްނ އަޅުގަނޑުކާރުގެ އިހުމާލު އޮވެ ވާނެ ކަމެއް ނޫން. ސަރުށްގެން ކޮ

ޒިުރކުރެވެންޖެހޭނެ އިްއޒަތްތެރި ހާ ، އެ ފަރާތްތައް ިއންޞާފުގެ ކުރިމައްޗަށްމާއޭރުަގއި އޮތް ސަރުކާރުން. އެހެންވީ

ާފއި ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ސާއިންލުކޮށްގެން މި ތިެބނީ ރައްޔިތުންނަށް ވާހަޔިތުން ރައީސް. ވެރިކަމެްއ ރައް 

ެވއްޖެއްާޔ ދެން ޤައުމުަގއި ހިނގާެނ މާވެރިކަން ކުރާ ފަރާތުން ގޭންުގ ހިންގަން ދިޓަަކއި. ހާސިލުކުރުމަށްކަންތައްތަްއ 

 ްއގަިއ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ބީ ވެރިކަމެ ވެސް މި ތި ގޮްސ މި ވަނީ. އަުޅގަނޑުެމންަގއިއި ހިނަ ކަންތައްތަްއ ޤައުމުގަ 

ެގ ރުއަހަ 5އިރާދަުކރެއްިވއްާޔ އަދި ަމގުމައްަޗކު މީހަކު މަރައެއް ނުެލވޭ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.  އަނިާޔވެރި ގޮެތްއގައި 

ންގަނީ ދެން ވެރިކަމެއްތޯ އެ ކުރަނީ ޫނނީ ގޭންގެއްތޯ އެ ހިހަކަށް މީހުން މަގުމަތީގައި ކަތިލީމާ ތިރީވެރިކަމެްއަގއި 

އަނެްއކާ މީގަިއ  .އީސް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީްއޒަތްތެރި ރައުފައްދާެނ އިރައްޔިތުން ުސވާލު

ހަށް ވަދެ ެއ ސަރުކާުރގަިއ ތިބި ޭބފުޅުން މި މަޖިލީ ،ސްވާންޖެހޭ ކަމަކީ ރީއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޖައިުބވެ އަންތަ

އަނެްއކާ އިންސާފުެގ އީސް. ތެރި ރަ އްޒަތްއިވެސް ހަމަ ހެވިފައޭ ތިބީ  އިރުހުރިހާ ކަމެއް ހިނގައިދިޔަ ތިބެގެން ހަމަ 

އިއްޒަތްތެރި  ޖެހޭ ނޫންތޯ ބަލަންއެބަ ވެސް ކިހާވަރަކަށްތޯ ފައި ތިބީކެނޑިމި މީހުންގެ ހަޔާތް ،ވާހަކަ މިތާ މި ދައްކަނީ

ދެ ސް ތެރެއަށް ވަމި މަޖިލި ،ތަކުަގއި ތިބެސަރުކާުރގެ ބޮޑެތި މަޤާމު ،ދީ ހުރިހާ އަނިޔާެއއް ރަްއޔިތުންނަށް މި ރައީސް.

އި . އޭރު ހަމަ ނުބަވާހަކަ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްދައްކަނީ  ބޭފުޅުން އެ އިންސާފޭ ކިަޔއިގެން އެމިހާރު އަނެއްާކވެސް 

އިރު. ޔަ ދިއިތައް ހިނގަ މުއްއާމި ޤައުމުގައި ބޮޑެތި ގަތުލު  ފައި އަތްޖަހަން ތިބިއްޔޭ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ގޮތަކަށް ހެވި
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ެވްސ  ހަޔާތްކޮންމެވެްސ ވަރަކަްށ ލަދު ަދއްކަނީ. ބޭުފޅުން އެ ފުގެ ވާހަަކ އެއިންސާހަމަ  .މިހާރު ހަމަ ވަރަށް ސާފު

 ،ފެްނވަރަްށ އިންސާނީ ހަޔާްތ ކެނޑި  ންޖެހޭނީ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެޓަިއގެން އުޅެމަީތގައި ބަަހއްރައްޔިތުންެގ ކުރި

އޭރުގެ ސަރުކާރުގަިއ  ންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ.ގެ ޒިމިކަމު ރަީއސް. ަކށް ނުވާނެ އިއްޒަތްތެރިފެންވަރަށް މީހުން ވެއްޓޭ އެ

ފުޅުން ކީްއވެގެްނތޯ މިކަންކަން ނުކުރާށޭ އޭރު ބޭ އެ ގޭތޯ.ވެސް އެބަތިބި އިނ ތިބި އިސްފަރާތްތައް މި މަޖިލީހުގައި

ތޯ ން ނެރުނީމަކަރުދާހުގައި ލިޔެގެ ،ން ލިބިނިކަމެތިކަ އިލާތަކަށް؟ ޢާއެކަންކަން ނުހުްއޓުވުނީ ކީްއެވގެންތޯ ؟ނުބުނެވުނީ

ްށ ިއސްކޮއޭރު އެހެނެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި  ،ނޫން ؟ހިއްޗެ އެބޭފުޅުންގެ ލޮލަށް ފެނުނީ މި އެ

ދަީނ  މުަޤއު މުޅި ،މިތާނގައި އޮތީ ޭގންގުގެ ވެރިކަެމއް ކަމާ ކަންކަން ހިނގާ ގޮްތ. ތިއްބެވި ފަރާތްތަކަށް އިނގޭެނ މި

އަުޑއަހާނެ  ،. އެހެންނަމަވެސްވެސް އަުޅގަނޑުމެން ޮގވަމުްނ އަީއ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ހުދުވަ ލޫޓުވަމުން ކަމަށް އެ 

 ،ޤައުމުަގއި ދެން ވެިރކަން ނުލިބޭނޭ ތިމަންނާމެން ނޫން ބަޔަކަށް މި  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ުދވަހަކު ކަންފަތެއް ނެތް އެ

އެރި ގޮަތަކށް ޤައުމުަގއި ކަންތައްަތއް ހިތަށް  އި،ތަވެަފއޭ ހި އުމުރަށް މިކަންތާ ނާމެންނަށްއޮތީ މިކަން ތިމަން މި

 މިއީ ޙަޤީޤަތް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި  ރަީއސް.އްޒަތްތެރިދިޔައީ އި ޅައިގެންއަިނޔާވެިރކަްނ ހައްދުފަހަނަ ކުރަމުން އައީ.

ހުންގެ މީ އެ ،ވެސް  މީހުންގެ ސިުކނޑިއަށް އެ ،ވެސް ށްހުންގެ ހަޔާތަމީ ދުވަހަކީ އަންނާނެ ދުވަހެއް ކަމަށް އެ

 ...ދެނީ އަބަދުވެސްއަުޅގަނޑުމެްނ އެ ސް ނާދޭ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.ވެ ވިސްނުމަށް

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އިއްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ އައްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

  ށް.އިނާ އާދަމަމެންބަރު ރޮޒަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

. ހިތާމަވެރި ވާހަަކއެއް  ޖެހިފައިވަނީ ހަމަ ވަރަށްއަދު މިތާ ދައްކަންޑުމެން މި. އަުޅގަނިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ސައްކަތްކުުރމަށްފަހުމަގުމަީތގަިއ އިްނސާފު ހޯދުމަށް މަ ކަށްމަންމައަކު އެަތއް ުދވަހެއް ވަންދެ

ފުރުޞަތުގައި ރިޟްވާނުެގ  ުޅގަނޑު ހަމަ މި އަދިޔަ ގޮތުގެ ަޙޤީޤަތް ހާމަވެގެންދިޔަ ދުވަސް އިްއޔެައކީ. އިކަމެއް ހިނގަ

ހަަކ ވެސް ބަިއވެރިވާ ވާ ގެ ހުރިހާ މެންބަރުންއިލާގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ހިތާމައިގައި އަުޅގަނޑުމެން މުިޅ މަޖިލީހުޢާ

 ިއ ސަރުކާރު ޙަޤީޤަތުގަ ރަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްަތއް އެަބހުރި.ަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަމި ރިޕޯޓު ދަންނަވަން.

 ހަމަ މިއަދު ތް. މުޅި ދައުލަތުގެ އިހުމާލުން މިކަން ނުބެލި އޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑުނެ ދެންނެޭވކަށް ވެސް އެކަންޏެކޭ

ތުން މިކަން ނުބެލި ދިޔައިމާ، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން މި ރުެގ ފަރާ. ސަރުކާދަންނަވަންޖެހެނީ

ހަމަ  ،އެހެންނަމަވެސް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރިން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބެލޭތޯ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން
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ނީ. ަކމަށް ހަމަ ދަންނަވަންޖެހެ  ވަިއގެން އޮތީބާއް ރު ނުކޮށް ހަމަ އޭ ވެްސ މި މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

އެދޭނެ ކަމެއް ނޫން. މިއަދު ިމ  ސް މީހަކުދިއުމަކީ އަުޅގަނޑުެމން އެްއވެމިފަދަ ކަންކަން މިހެން ހިނގަިއގެން

 ންދަންނަވާނީ ައޅުގަނޑުމެ އަުޅގަނޑު  ،ކީކަމަ  ދިޔަމައްސަލަިއގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަެވގެންގޮްސ، މި ަމއްސަލަ ެބލިގެން

ެއއްގޮތަށް ިމ  ވަަޑއިެގންނެވި ވަޢުދާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެ  އަާދކުރާ ކަެމކޭ. އަދުގެ ސަުރކާރަށް ހަމަ ޝުކުރުމި

ްތ ެއީކގައި ކުރިއަްށ އޮއަިދ ހަމައެއާ ށްދިަޔކަން މިއީ އަުޅގަނޑުމެން މިއަުދ ހަމަ އުފާކުރާ ކަެމކޭ.ސައްކަތް ކުރިއަމަ

ނުދިނުމަށްޓަކަިއ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތްއ މި ރިޕޯޓުގެ ސަބަބުން ޔަން ވިަކންކަ މިފަދަމުސްތަޤްބަލުގައި 

ކަމުގަިއ ދީނީ ނަޒަރަކުން ބެލި .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ބަޭދ. އެވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެނިގެން

މަކީ އެއީީކ ބު ދިނުނަށް އަދަމީހުން އިނުލަ ތަކާަޔސް، ޝަރީއަކަމުގައި ވިއަދި ދުނިަޔވީ ނަަޒރަކުން ބެލި ،ވިޔަސް 

ުކ ކުށެްއ ކުރާ އަދި މީހަިވަޔސް،  ށްީމހަކު ކުށެްއ ކުރި ކަމަ ބޫލެއް ނުކުެރވޭ.ގައޮންނަ ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑަކަށް 

 ެވސް މި ދީނުަގއިއަދި ވެްސ  އަސާީސގައި ެމންގެ ޤާނޫނުވިޔަްސ، ެއކަމެއް އަުޅގަނޑު ށްބޫލުކުެރވުނު ކަމަގަ ކަމަށް

 ބަލަންޖެހޭ ގޮތަކަށް ބަލައިގެން ދޭންޖެހޭ އަދަބެއް ދިނުން. ،ންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ހުށަހަޅަނީ އެކަމެއްއޮންނަ

ނީ. މިގޮތަށް ދަވަރަްށ ބިރުވެރިކަމެްއގެ ގޮުތގައި ސިފަކުރެިވގެންކަންކަން ވާ ގޮތް ިމއީ  ނަށް މިހާރު މިމެންއަޅުގަނޑު

ގުޭޅގޮތުްނ  މީހަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަކާ އެ ،ވެސް ބައިވެރިެވގެން މުއަްއސަސާތަުކގަިއ ހިމެނޭ މީހުން ތުގެ ދައުލަ

 ޤައުަމުކ ރައްކާތެރިކަެމއް ނޯންނާނެ. ެއއްވެސް މީހަކަށް މި ވަންޏާ މީހުންނަށް އަދަބުދޭން ނުކުންނަންވެއްޖެ ކަމަށް

ވެސް އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ  ށްސް އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަވެ ކާރަށްއަުޅގަނޑުމެންނަށް ސަރު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 މިކަްނ ެއްއގެ ގޮުތަގއިސީިރއަސް އިޝޫ ެވސް މި ވަގުުތ ވަރަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި މިނިވަްނ މުއައްސަސާަތކުން

އެ މަަސއްކަްތ  ،ބަލައިވަޅެްއ ނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަޔަމިފަދަ ކަންކަން ުމސްތަޤްބަލުގައި ވި ،ދެކިގެން

ގެންދެވޭނީ ދައުލަުތގެ ހުރިހާ މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް  ގެންދަންޖެހޭ. މެން ކުރިއަށް އެބައަޅުގަނޑު

އެކީގައި ނޫނިްއޔާ  ހުރިހާ އެންމެންގެ އެްއބާރުލުމާ .ވެސް ގުިޅެގން މިކަމުގައި މަސައްކަތްކުީރމަ އްސަާސއެއްމުއަ

ކުރުމުަގިއ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ކާމިާޔބީއެއް ނުލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، ލުއްޙަޤައުމަކުން   ކަންތައްަތއް ތިގެ ބޮޑެމިވަރު

އެތަނުން  ،ޮގސްހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިގެންބެ ވެސް ކަމާ ޖިލީހުގެމި މައްސަލަ މަ ،ވެސް ހަމަ އެދެނީ  އަޅުގަނޑު

އްލެްއ ޙަ އެދެވޭ އިަގއި ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެމި މައްސަލަސް ގުިޅގެން ވެ ދައުލަތުގެ އެހެން މުއަްއަސސާތަކާ

ދިނުމަށްޓަކައި އިލާއަށް ިއންސާފު ހޯދައިޢާ ރިޟްވާނުގެ  ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ކުެރވެްނހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުން.

ދުޢާކުރަމުން އެދި  ރިޟްވާނުގެ ފުރާނައަށް ސުވަރުޭގގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލެއްވުން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުން.ކުރެވެން

 . . ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްޅު ނިންމާލަންއަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކކޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނުޑ މިހާރު މި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި 

 .މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިނަށް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާގެ ދޫޅާތު

 އިއަހަ ވީ ކިހިނެއްހޭރޮމުން ތިމަންނާގެ ދަރިފުޅަށްރިޟްވާްނގެ މަންމަ، ރޮމުން ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.އާދެ! 

ވެސް  ހުންފުލު ގު.ވެސް ހެދީ ދޮ ދުވަހު އެންމެން ބުނެ، އެ ނޭނގޭ ކަމަށް  ވެސް ނެތް. ޓަކިނުޖަހައި އެންމެ ދޮރެއް

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ އެއީ  ެވސް ހެދީ ދޮގު. ރަ ނައިބުދައުލަުތެގ އޭރުގެ ބަންޑާ ހެދީ ދޮގު. ކޯޓުގައި

ކިތައް މީހުން  ،ތޯކިތައް މީހުން މަރަން އިންޒާރުދިނީމަ .އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކީ ކޮބައިަކން.ދޮގުކަން. އަދި ތެދަ

 ތޯ ކިތައް މީހުން މަރާލީމަ ތޯކިތައް މީހުން މަރާލަން އުޅުނީމަ  ،ތޯކުރެވުނީމަކިތައް މީހުން ރަހީނު ،ތޯނީމަމަރާލަން ރޭވު

ލަތް އުއެއްކޮްށ ހިންގާ މި އަޑީ ދަ ރޭވުންތެރިކަމާ ޤަތެްއަކން.ބޫލުކުރާނީ އަޑީ ދައުލަތަކީ ޙަޤީގައަޅުގަނޑުމެން 

އަުޅގަނުޑ  އޮތް.މާވެފައި ންނަށް ބިރުވެރިކަމެއް މިއަުދ ދިގަނޑުމެ ވެސް އަޅު  ހުއްޓުވަން އެބަޖެހޭ. މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި

ވެގެްނވާ ރުމަތްތެރި ޙު ،ަމވެސްނަ ބޫލުކުރަން ބޭނުންނުވިގަަބޔަުކ  ،ރިޕޯޓުން ހާމަވާ ކަމަކީ . އާދެ! މިހަމަގައިމު ބިރުގަނޭ

 ،ކޯޓުތަކާއި  ،ފުލުހުންނާއި ؛މުންދާއިރުލުާމއި ޖަރީމާތައް ރާވައިމިސްކިތްތަކުަގއި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ލޭއޮހޮރުވަ

އާދެ!  .ކަންދާންމުެއްއބާރުލުންދެ ކަންތައްަތކަށް އަޑީ ަދއުލަތުގެ ހިާމޔަތުަގއި މި ިސޔާސީ ފަރާތްތައް ،ވިޔަފާިރވެރިންނާއި

ުކ މި ޓެގުަތއް އަުޅަވއި ލޭ ހުއްދަކުރަން ބަޔަ ،މުރުތައްދު، ދީނުން ބޭރުވެފައި ،ލާދީނީ .ތްތެރި ރައީސްއިްއޒަ

ހިންގަން އަުޅގަނޑުމެންގެ މިސްކިތްތަްއ  އިމި ޖަރީމާތައް ރާވަ އެބަދޭ. ުކރަމުންމިސްކިތްތަކުަގއި މަސައްކަތް 

މިއީ އަޅުގަނޑުމެންަނށް  ދެމުން.މަށް ހިމާޔަތްދަނީ އެކަންކަ ލަުތެގ މުއައްސަސާތަކުންއުދަ ،ބޭނުންކުރާއިރު

ފަހު،  ދިން ހަމަލާއަށްލްޓަންޕާކުގައި އްޓުަވންޖެހޭ ކަމެއް. ސަމިއީ އަޅުގަނޑުމެން ހު ބޫލުކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން.ގަ

ވަަނ  2012 އަށްފަހުއަދި އެ  ،ޓިފިަޝލް ބީޗުަގއި ހަރުކަިށ ފިކުރުެގ ބަޔަކު ހިްނގި ޖަރީމާއާއި ވަނަ އަހަރު އާ 2011

ޕޯޓުން އެބައޮްތ ހިންގި ޖަރީމާތައް މި ރިވަނަ އަހަރު  2015 ،ވަނަ އަހަރާއި 2014 ،ވަނަ އަހަރާއި 2013 ،އަހަރާއި

ކީ މިއިން ެއްއވެސް ކަަމކަްށ ފުލުހުންގެ މުއައްަސސާއިްނ ސީރިއަސް ފިަޔވަޅުަތކެއް ޔަ މަން. ނަމަެވސް ހިތާއިނގެ

އަރަނީ ިއއްޒަތްތެރި ނެތްކަން. އަުޅގަނޑު ހިތަށްވުމަށް، މަސަްއކަތްކޮށްފައިތައް ހުއްޓުމާަޖރީ، މި މީސްމީހުންގެ އި އަޅަ

އެ މަސައްކަތް ހުްއޓުވަްނ  ،މައްސަލަ ަނގައި ދުވަހު ފުލުހުން ސީރިއަސްކޮށް އެ  ރު އެވަނަ އަހަ 2011ރައީސް، 

މަލުތައް ޢަޓެރަރިޒަްމގެ  .އިއޭ ފަހަރުގަގެނުޖެހޭނެ ކަންނޭނމިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މި މަންޒަރު ދެކެން ،ނަމަ އުޅުނު

ންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ކަޙުލާޞްއި ޙަޤީޤަތް.ންޖެހޭ ބޫލުކުރަގަ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ އިހުމާލުވެފަ ހުއްޓުވަން ފުލުހުން

އާދެ!  އް.ވެސް ޙަޤީޤަތެ  ނުކުެރވޭނެ ކަަމކީޙުލާޞްޫބލުކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ކަންތައްތައް އިގަހުރިކަން އަޅުގަނޑުމެން 

ހުްއޓުވަން ިމ  ތައްމަލުޢަހިންގާ ޓެރަިރޒަމްގެ  ހަރުކަށި ފިުކރުގެ މީހުން ؛ހިންގާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި 
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މި ނެޓްވޯކް ހުއްޓުވޭނީ ގާނޫނު  މެދު އަޅުަގނޑު ޝައްކެއް ނުކުރަން. ކަމާ ދޭނެ  އެއްާބރުލުންމަޖިލީހުން ދޭން އޮތް 

 ނަމަ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްވާ ށްއިދާރާތަކަށް ދީގެން ކަމަ ޤީޤީޙު ބާރުތަކެއް ތަޞައްޚާ ޖެހޭދޭން، ކޮްށގެންޙުލާޞްއި

ބާރުތައް ދީގެން މި އެފަދައިން  ، ނަމަވެސް ތައް ގެނެސްގެންޙުލާޞްއި ގާނޫނުތަކަށް އެ ،އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން

 ،ންާނއިޤާޟީ ތަުކގެޓުކޯ އްޓަންކުަރން.އަުޅގަނޑުމެންގެ ނިޒާުމ ބަ ފަސްގަނޑުްނ ހުއްޓުވޭެނ ގޮތަށް  ޖަރީމާތައް މި

ންނަށް އަޅުގަނޑުމެ ޔަކު ިމކަމުަގއި ހިމެނޭކަންފުލުހުންގެ އިދާރާަގއި ތިބި އެަތއް އެަތއް ބަ ،ސަރުކާރުގެ އިްސވެރިންނާއި

ތަށް ގޮ އެ ައުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން ،ނަމަ ކުެރވޭޙުޤީޤު ބާރުތަކެއް ދީގެްނ މި މައްސަަލތައް ތަޞައްޚާ ޕޯޓުން އިނގޭ. މި ރި

 ވަކި ،ތް ިހންގެނީ ވަކި ގޮތަކަށް ކޯޓުަތއް ބައްޓަންކޮްށގެންޢަޝަރީ އަދި މި މައްސަލަތަކުގެ އެކަން ކުރަން.

އަީޑ  .. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްވެސް އެކަންކުރަްނ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ށްއެގޮތަ ،ނަމަވާށް ޓުތަކެްއަގއި ކަމަކޯ

މެދު  ކަމާތްތައް ހުއްޓުވަން ދޭްނޖެހޭ ކޮންމެ އެއްބާރުލުމެއް މި މަޖިލީހުން ދޭނެވާިގވެިރާވ ފަރާ ންދައުލަތެއް ހިންގަ

 ގެ މިއަުދގެ މަަސއްކަަތކަށްނޑުމެން އަުޅގަ ން އަޅުގަނޑު ޝަްއެކއް ނުކުރަން.އަޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެ

.  މަސައްކަތްތައް ކުރުންޖެހޭ ރަންކު ޓެރަރިޒަމްގެ ސެލްތައް ހުއްޓުވަން ހިންގާ ވާންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި

ލީހަށް ގެނެސްދެއްވީތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން، މި ބަހުސް މިއަދު މި މަޖި

 ޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަނީ ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ ރުޞަތުއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާުރ މި ފު

 ޖީހާން މަޙްމޫދަށް.މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މަޙްމޫދް ހާންޖީމެންބަރު  ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

ރިޕޯޓުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ެއއްަޗކީ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މި  ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އްޔާ ޝުކުރި

ދިޔަކަން ދިވެހި ަދއުލަތަށް ރިޟްވާން މަރާލަން ާރވަމުން ދިޔަކަްނ ދިވެހި ދައުލަތަށް އެނގޭކަން.މުންރިޟްވާނަށް ފާރަލަ

ފައްތަން ލުމަށްފަހު ކަނޑުއި އަދި މަރާނޑުމަތީގައި ކަމާކޮށްފަިއވަނީ ކަ ތުޟްވާން މަާރލަން ގަސްއިނގޭކަން. ރި 

މިކަުމގައި  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިނޭގކަން  ދައުލަތަށްކުރިން ިދެވހި ެވސް އެ ހާިދސާ ހިނގުމުގެ މާ ނިންމާފައިވާކަން

 ޝާރާތް އެބަކުރޭގަނުޑމެންނަށް އިީއސް، މި ރިޕޯޓުން އަޅުކަމަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރަ ކުރުވަިނވި ެއއްއެންމެ ހައިރާން

 ފުލުހުންގެ އިދާރާއާ ތްތަކާއި އަުޅގަނުޑމެންގެޢަފައިވާ ޖަމާއިޅަހައްދު ފަހަނަ ގެންދާދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮޕަރޭޓްކުރަުމން

ސް މަޖިލިރައްޔިތުންގެ  ވަނަ 19މިއަދު އެކު ޙަޤީޤަތާ މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ގުޅިފަިއވާކަން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

. ދެން އޮތް ޙަޤީޤަތަކީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރިްޟވަން ަމރާލުމުގައި ބަިއވެިރވި މީހުން ތިބީ މިއަދު މިތާ މި
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ރިްޟވާން މަރާލުމަށް އެހީތެރިވި މީހުން ޖަލުން  ގެން ދިއުމަށް މިދައުލަތުން އެހީތެރިވިކަން.ދިވެހިރާއްޖެއިން ފިލައި 

ގޮްތގޮތުން ވަނީ ދިވެހި  އެކިެއކި ފާރަލީ މީހުންނާ .ނާއިމީހުން  ރިޟްވާްނ މަރާލުމަށް އެހީތެރިވި ސަލާމަތްކޮށްފިކަން.

ހުންނަށް މީ ގުިޅގެން އެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތކާ އިއެންމެ ިއސް މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މީހުންނާ ؛ދައުލަތުގެ ިއސް

ދިވެހި ްނގެ ނޑުމެއިސާ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުގަހިމާޔަތްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން، ފަ އަދި ހިމާޔަތްދީފައިކަން.

ހިތުގައި އުފެދޭ ެވސް އަޅުގަނޑުެގ  ަގއިމުހިސާބުން އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ހަމަ. މިހާދައުލަތުގެ ފުލުހުން ނަގާފަިއާވކަން

ދެން ގެްނގޮްސ ގޮސް، ގެންދާ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރަމުން ނުންރިޔާީސ ކޮިމޝަ ،ވާލަކީ ސު

ވެސް އެަބއޮތް ފާހަގަކޮށްފައި ރިާޔީސ  މި ރިޕޯޓުގައި ؟ން ހިސާބެއްގައިތޯއޭ ށް ޕާކުކުރެވޭީނ ދެން ކޮއަޅުގަނޑުމެންނަ

 ،ދީފައި މާތުކަން ދީފައިވަނީ. ެއއްބައިބައިކުޅަ އެއްަބއި މަޢުލޫ ގެ ދެތަކުޕޯޓުކޮމިޝަނަށްވެސް ބައެއް އިންެޓލިޖެންސް ރި

ީސ ގާނޫނީ ހުރިހާ ބާރުތައް ދީފައިާވ ރިޔާ މި މަޖިލީހުން ގާނޫެނއް ފާސްކޮްށގެން ؛ވެސް އަނެއްބަިއ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް

 ނުވާކަން މި ރިޕޯޓުންމަޢުލޫމާތު ދީފައިހަމަ ފުރި ގެތަކުވެސް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން އިންޓެލިޖެންސް ިރޕޯޓު ކޮމިޝަނަށް

 ކަތް މިމަށްޓަކައި މަސައްޮކށްލުމިސްރާބު ބަދަލުމުޅި އިންެވސްިޓގޭޝަންގެ  ފާހަގަވާން އެަބއޮތް ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.

 ަރއީސް. ވަނީ ދިވެހި ުފލުހުން އިއްޒަތްތެރި ތްތަކުގެ ފަރާތުން މަސައްކަްތކޮށްދީފައި މިޢަޓެރަރިސްޓު ޖަމާ ،ކޮށްދެނީ

އިން ލާ އިޢާޔާމީނުގެ  ،އިންސާފު ހޯދަން ންއިލާއިޢާރިޟްވާްނމެންގެ  ، ހޯދަންހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން އިންސާފުމިހާ

އިލާއަކުން ޢާރައްކާތެރިކަން ބޭނުންާވ ކޮންމެ ދިވެހި  ،އިލާތަކުންޢާއެހެން ހުރިހާ ގެއްލިފަިއވާ  ،އިންސާފު ހޯދަން

 ؛އުފެދޭ ސަބަަބކީއެހެން އަުޅގަނޑަށް މި ސުވާލު  އީސް، ދެން ދާނީ ކޮންތާކަށްތޯ؟އިންސާފު ހޯދަން އިްއޒަތްތެިރ ރަ

އެބަތިބި ިމކަމުގަިއ  ތަކުގައި ިކއެކި މަާޤމުދައުލަުތގެ އެ އަުޅގަނޑުެމންގެ ،ތަުކަގއިއަދިވެްސ މި މުައއްސަސާ ،އަދިވެސް 

 ،އެހެްނ ރަށްރަށުގެ ހިމާޔަތުގައި ،ގޮސްަފއިންދިވެހިރާއްޖެއިްނ ފިލައިގެ ،ނުކުރެވިފައި ބައިވެިރވި މީހުން. ޒިންމާދާރު 

  ބޭރުަގއިޖޭންާރއް ،ެވސް ާރއްޖޭަގއި ،ޒަތްތެރި ރައީސް އަިމއްލަ ިވޔަފާރީަގއި ފިލަިއގެން އިއް  ،ނިހެން މަޤާމުތަކުގައިއެހެ

 އަނެއް ދޮރަށް އިލާއިްނ އެއް ދޮރުންޢާ. ރިޟްވާނުގެ ވެސް މިކަންކަމުަގއި ބަިއވެިރވާ މީހުން ދިރިއުޅެމުން އެބަެގންދޭ

ދިވެހި  ،ހިމާޔަތުގައިމީހުންގެ ދިރިއުޅުން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ުފރިހަމަ  ނަށް އެިމ މީހުން ،ސްކުރަމުން ހިނގާއިރުއާދޭ

ކޮންމެ  މި ރިޕޯޓުގެ މިސްރާބު ގޮސް. ދިިރއުޅެމުން އެބަގެންދެވޭ  ،މާޔަތުގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމަ ހިރިހަދައުލަތުގެ ފު

 .ޙަޤީޤަތުގެ ބާރު ގަނޑުމެންނަށް މި ހާމަވަނީ ޙަޤީޤަތް.އަޅު  ،ތްތެރި ރަީއސްއްޓުނު ނަމަވެްސ އިއްޒަތަނެއްަގއި ހު

ކަމަށް އިހުާސސްކުރާ ނުކުޅެދުންތެރި، ވެފައިވާ ނޑުެމން މިއަދުރައީސް، އަުޅގަދުކުރަނީ ިއްއޒަތްތެރި މީއްއަޅުގަނޑު އު

ަފއިާވ އިޖޭގައި ހައްދުފަހަނަޅަކާތްެތރިވެގަންނަްނވީ މި ދިވެހިރާއް ކަމަށް. ިމއަދު މުޅި ދައުލަތް ހަރަ ބާރުގަަދވާނެ ވުރެ

 ފޯސަސްަގއި ތިބި ފަރާތްތަކާ ޓީރި އުިދވެހި ސެކި ،ގައި ތިބި ފަރާތްތަކާއިދިވެހި ދައުލަުތގެ ަވޒީފާތަކު  ،އިޖަމާޢަތްތަކާ

ޟްާވންގެ ފުރާނައަށް ސުވަރުޭގެގ ގުިޅގެން މި ހިންގާ ޖަރީމާ ހުއްޓެވުމަށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުގަނޑު އެދެނީ ރި



26 

 

ކުަރން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢާދުއެދި  ފަށްސާރިކަާމއި އިންއަދި ރިްޟވާންގެ ާޢއިލާއަށް ކެތްތެ .ދާއިމީ ނިޢުމަތް

 ާޔ.ޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ލީމާމިގިއަރުވަނީ ބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންޝުކުރިއް

 ށް.އިބްރާހީމަ ޤާސިމްއޮނަރަބަލް 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މްއިބްރާހީ ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލީ

ޤާނޫނުއަސާސީައށް  ،މި އިޝޫގައި ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ދެ،އްާޔ. އާރި ރައީސް ޝުކުރިއާދެ! އިްއޒަތްތެ

ލަެއއް ނުވަަތ ަމއްސަ ވާޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ،ާލއިރު ބުނަނީއިނަސީައށް ވިސްޤާނޫނުއަސާ  ،ބަލައިލާއިރު

ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް. ގަިއ ބަހުސްންގެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯ ޔިތުަރއް، އޮތް ަމއްސަލަެއއް ކަމަށް ވާނަމަ ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި

މަނިކުފާުނ  ،އެީކގަިއ އަުޅގަނުޑ ކަށަވަުރކުރަން ކަމާމަނިކުފާނު ަޔޤީން ،ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ

 ،ވާނަމަކަމަށް. އެހެންނޫންކަން ރުޙަލާގައި އޮތް މައްސަަލއެއްނިމިފައި ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަ ތަޙުޤީޤުޔަޤީންކަމާއެީކަގއި 

ރިކަުމގަިއ އްސަލަައީކ ނުވަތަ އަނިާޔވެމަ ގެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނެ ހަމަ އެްއވެސް އެްއޗެއް ނެތް. ރިޟްވާން

ޔާއަްށ މި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ،ސަލަތަކަކީ ލެވިފަިއވާ މީހުންގެ މައްއިމަރަ

ފުލުސް  ،ނޫނީ ބާރުދީގެން އުފައްދާަފއިާވ ކޮިމޝަނަކަށް ވާހިނދުގާ ށްމިޝަންތަކަކަވާަފިއާވ ކޮއްފޮނުއަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނުޑ  ކަމަށް އޭގެ ތަފާތެއް ނެތްތަނަކުްނ ހިނގާ ތަޙުޤީޤެކޭ ވެސް  ތަ އެހެންތަހުޤީޤެކޭ ނުވަކުރައްވާ އޮފީހުން 

މަރުވެފަިއާވ ! ވާނެ ވާހަަކއެްއ ނެތް. އާދެއިތުރަކަށް ައޅުގަނޑު ދަންނަދެން  .ލާނީއަޅުގަނޑު އިީށނދެ މުންދަންނަވާލަ

އްވުން އެދެން. އަޅުގަނޑު ވެްސ ލެ  ނިޢުމަތްސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީهللا ގެ ފުރާނަތަކަށް މާތް ންމުޙޫމަރު

 ކަމެއް. އްޔިތުން ވެސް ބޭނުންވާނެމުގެ ހުރިހާ ރަދިއުމަކީ މި ޤައުއިކަންކަން އޮޅުންފިލަ މި ޢާކުރަން. ހަމައެހެންމެ،ދު

ްނ ވާލަމުދަންނަ އަޅުގަނޑު ކަންކަން ކުރުމުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ދުސްތޫރީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ގެންދިއުުމގެ މައްޗަށް 

 .ެދއްވި ފުރުޞަތަށް އަުޅގަނޑަށް ށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްއަޅުގަނޑު އިށީނދެލާނަން. ަވރަށް ބޮޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،އޮންނަނީ ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ގައި މި 141ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ  އްޔާޝުކުރި

 ،ބެހި ފަނޑިޔާރުންެގ މަސަްއކަތާ ،ހަވާުލވެ ހުރި މީހަކު ވިަޔސް ދައުލަތުގެ ކަމެއް ހިްނގުމާ ،ދަކު ިވޔަސްއަމިއްލަ ފަރު

ނުވަތަ ތަޙުޤީޤުގައި  ގޮތުން  އޮންނަ ކަމަކާ ގުޅޭ ބަރަކަށް ޝަރީޢަތުގައިުނާވނޭ. އެ ނޫން މެންހަދައިގެން އިވަރުނުފޫޒު ފޯ
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ގުޅޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ބުނުމާން ބަސްޮގތުން މި މަޖިލީހު ހިނގަމުންދާ ކަމަކާ ގުޅޭ

ބެލިއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް،  ،އްޖެެވްސ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކިއި ަގވާއިދުއަދި މި މަޖިލީހުގައި ހިންގާ  .ނުވޭ ފެނިފައެއް

ްއ އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ ނުކުތާއެ ނުވޭ. ދެން މިކަމާ ގުޅިގެން  ނުގެންދާނެ މާއްދާއެއް ފެނިފަެއއްމި ބަހުސް ކުރިއަށް

 ދަންދެން  ޖެހުމާ ނުއަސާސީއާުރގެ އާ ޤާނޫވަނަ އަހަ 2008ގަކޮށްލާނަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރީޢަތާއި ތަޙުޤީޤު ހަފާ

 ގެން. އެހެންވީމާ، އިޢުތިާރފު ބަޔާނުގެ މައްޗަށް ބިނާވެ އިޢުތިރާފު ބަޔާނުގެ މައްޗަށް ބިާނވެމުން އައީ ވެސް ހިނގަ

އެ ބަޔާން ދިން މީހާގެ ބަޔާން އެހެން ގޮތަަކށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި  ،އި މުންދާއިރުގަޝަރީޢަތްކުރަ

 ،ބުނެފައިފަހަރު މިހެން  ހަގަކުރެވެނީ. އޭާނ އެަބއޮތޭ ެއއްއޮންަނ ވާހަަކއެްއ ޙަޤީޤަތުަގއި މި ފާ  ރު ބަދަލުވެދާނެކަމުގެ ބި

އޭާނގެ ވާހަކަ މިހާރު ތިމަންނަ ދައްކައިފިްއޔާ.  ،ފާނޭއިަދއްކަ ކަދެން އަނެއްކާ އޭނާ އެތަނަށް ގޮސް އެހެން ގޮތަކަށް ވާހަ

ނޫނީ ގާއަދި ވަރަށް ގިނަ  ؛އަރުވަނީގަނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުޅު އަފީ އޮޅުމެކޭ. ގާދެންނެވޭނީ މިއީ  ސައަޅުގަނޑަށް 

ނޫނީ ސަނަދު ގާދި ބޭުރގެ ެއކިެއކި ަޤއުމުތަކުން އަނޫނީ ސަނަުދ ގާއެިކއެކި  ވެސް އަދި ަރއްޖޭގެ ވަކީލުން

 ނގިަފއި މިއެނު ނޫގާައޅުގަނޑަށް  .ނޫީނ ވަކީލުން އަުޅގަނޑު ގާުތގަިއ އެ ވާހަކަ ދައްަކވާގާނަންގަަވއިގެން ތިއްެބވި 

އިޢުތިރާފު ބަޔާުނގެ ން. ެއހެންވީމާ، ޒާއި އަނަދގޮނީޑގެ އަެނއް ފަރާތުތުން. އެއީ ތަޙުޤީޤު މޭ ހުރީ މޭޒުގެ އަނެއް ފަރާ

ބާވަތުެގ ޝަރީޢަތުގެ ވާހަކަަތކަކީ އަުޅގަނޑަށް ވެސް އޮުޅންއަރާ ވާަހކަތަކެްއ ނޫން.  މި  މައްޗަށް ބިާނވެ ހިނގާ

 .ށްލަޠީފަ ޙަސަން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅަނގު ހެންވޭރުއަރުވަނީ ޞަތުއަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރގެ ހުޅަނގު ހެންވޭރު

ުދ ެއއީ އަޙްމަ ،ރިޕޯޓު ައއިސްފައި އޮތް ީއސް. އާދެ! ިމއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިަމއްޗަށްކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަޝު

ޙަާބ ވަރަށް ޮބޑަށް މަރު އަުޅގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަަކށް .ޚުލާސާ ލަިއގެފަިއވާ މަްއސަެގއްލިهللا ން ޢަބްދުރިޟްވާ

މަސަްއކަތް އެހާ އަދި މި  ،އްިވ ކަމަށްޓަަކއިން މި ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްދެ ނަވަދަން ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު އިދަންނަވަ

ސުޢޫދަށް  އްސްނުޙު  ުއސްތާޛުއަލް އަދި ޚާއްަޞކޮށް  . ކޮމިޝަނަށް އި ރިާޔސީފުރިހަމައަށް ކޮށްދެއްވި ކަމަށްޓަކަ

ީލމަ ކަންބޮޑުވާ އެަތއް ކަމެއް އިމި ރިޕޯޓު ކިޔަ .އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. ނޑުޅުގައަ

ތަކެއް ޭއެގ ިއ ގިނަ ވާހަކަފާހަގަކުރެވޭ. ައޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން އައެބަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރިޕޯޓުން 

އަބަުދވެްސ  .. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްލެވިފައިމިހާރު އެކުލަވަ  އިސިަފއިގަ ގެ އޮތީ ރިޕޯޓެއް  އް ކުެރިވގެން މިތަޙުޤީޤުތަކެ

ވާހަކަެއއް ެއއީ އަީޑ ދައުލަތެއްގެ ވާަހކަ. އަދި  ވިެގންދެެވސް ދައްަކވަމުން، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ؛ދައްކަމުން

ފައިާވ އިިއ އަދި ހައްދުފަހަނަޅައަޑީ ދައުލަތެްއގެ ވާހަަކއާ ،ހަަކއެއް ގެންދިޔަ ވާދައްކަމުން ވެސް ން އެންމެންއަޅުގަނޑުމެ

އެ  ،ވޯކެއް އުފެިދގެންއޮންަނ ގުޅުމުގެ ވާހަކަ. މިތަނުަގިއ ނެޓް ތްތަކާޖަމާޢަތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ފަރާ

ރި ޢަމަލުތަކެްއ އަނިާޔވެ ރޭިވެގން ،ާޔވެރިެވގެންއަނި ،ރޭިވގެން، ކުރެިވގެންނެޓްވޯްކގެ ތެޭރގަިއ އިންިތޒާމު
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 މަގުމަތީގައި އެަތއް ނޑުމެންއަުޅގަ. ގެންދިަޔއިންގެންދާކަމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ަދއްކަމުންހިންގަމުން

މާ ދެކޮޅަށް. ކަްނކަ ގާަފިއވާނެ އެހަރަކާތް ހިންއެކި އެކި  އި،އެަތއް އެކި ގޮތްގޮތުން އަުޑއުފުލަ ،މުޒާހަރާތަކެއް ކޮށް 

ގެންދިޔައިން  ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ބުނަމުންއެންމެ ންިޓކު ޕާޓީ ޑިމޮކްރެ ރައްޔިތުންގެދިވެހި

ުފ ހޯދައިދޭނެކަމުގެ ވާހަކަ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ސާގެ ޢާއިާލއަށް އިންއަށް އަިދ އޭނާهللاޟްވާން ޢަބްދުރި

ުޅގަނުޑމެން ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ލިޔެފައި ހުރި ވާހަކަތައް ެއއީ އަ ޓުގައިމި ރިޕޯ . ރިޕޯޓުންތްވަރެއް އެބަލިބޭ މިހި

އޭގެ  ،އޮތީ ތަޙުޤީޤުކުރެވި އެހެންނަމަެވސް، މިހާރު އިރާދަކުރެްއވިްއާޔ މި .ތައްހަކައެކި ގޮތްގޮތުން ައޑުއަހަމުން އައި ވާ

 އަުޅގަނޑުެމންގެ ކުރިމައްޗަށް މި ރިޕޯޓު އިފަިއގަ ޕޯޓެއްގެ ސިލާފައި އޮތް ރިއިއެކުލަވަ  ށް ގޮތަ މައްޗަށް ބުރަދަނެ ލިބޭ

އެ މަޢުލޫމާތު މި  ؛ުގޅޭ މަޢުލޫމާތު އްސަލައާވާ މަލާފައިއި ގެއްލުވަ هللا ރިޟްވާން ޢަބްދު .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ލިބިފަ

ގެ ހުންފުލު  ވަނީ ލިބިފަ. އޭެގ އެކި މަޢުލޫމާތު އަށްއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ މުއަްއސަސާގޮތުން ދިެވހިރާ ރިޕޯޓުގައި ބުނާ

 .ސް ވެފަވެ ބަިއވެރި ކަމުގައިއޮތީ މި އައްަސސާ މިފުލހުންގެ މު ވަރަށްންލިބި، އަދި އޭގެ ެއކި މި މުއައްސަާސއަށް

ަގއި އޭރުގެ ފުލުހުންގެ މުައްއސަސާަގއި މި ކަންކަމު ، އިނގޭ މިއީ ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް

ޭނޅޭ ދޭތެރޭގައި ިފޔަވަޅު އެ މީހުންނާ ކަން.ވެސް ފުލުހުންެގ މުައްއސަސާަގއި ތިބި ދުއުޅުން އެތަްއ ބަެއއް މިއަޝާމިލުވެ

އްޔިތަކަށް ވެްސ ން ރައަދި ިދވެހި އެހެ ،ގެ ާޢއިލާއަކަށް ވެސް هللاރިްޟވާން ޢަބްދު އިގަމި މައްސަލައި މަށް ވަންޏާ ކަ

ވަނަ އަހަުރގެ ރިޔާީސ  2018 .ތެރި ރައީސްބޫލެްއ ނުުކރަން. އިްއޒަތްގަ އަުޅގަނޑު އިންޞާފު ހޯދައިދެވިދާނެ ކަަމކަށް

ޑިޑޭޓު އަދި މިހާރުގެ ކެން ގެމް.ޑީ.ޕީ އެ ކަމަށް ާވދަކުރައްވަމުންއިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭުނގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މަްއސަލަިއގެ ޙަޤީޤަތް ގެ هللاބްދުން ޢަރިްޟވާ ،ޔާ ެވވަަޑިއގެންނެވި އެންމެ ބޮޑު ެއއް ވަޢުދަކީރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ވަނީ މި މައްސަލަ  ލެއްވި ިރޔާސީ ކޮމިޝަނުްނ މިއި ެދއްވާނެ ކަމަށް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއކުލަވަ އްދަވައިހޯ

ވަނީ މިދެންނެވި ކޮމިޝަނަށް ބާރުދިނުމުގެ  ން މިމިއަދު ައޅުގަނޑުމެ .ަލއްވާފައިއޭގެ ރިޕޯުޓ އެކުލަވަ  އިރައްވަ ތަޙުޤީޤުކު

ނޫުނ ގާހިމެނޭ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ  ޑުމެންގަނއަޅު  ،ތުން މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައިގޮ

ބާުރ ނޫނުން އިންތިހާއަށް ގާއެ  .ފައޮތީ ފާސްކޮށް ނޫނު އެގާރު ނަންބަ 4އަހަރުގެ  މި 2019/04. ފާސްކޮށްފަ

 ،މިންތައް ކަނަޑއެޅި ، އިއިްނތަކާ، ގެ ބާރުތަކާއި އެ ކޮމިޝަނުގައި ނޫނުގާއެ  ށް.ވަނީ މިދެންނެވި ކޮމިޝަނަލިބިދީފައި

އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި  އިރާދަކުރެއްވިްއޔާ ނޫނުަގިއވާ ގޮތުެގ މަތީން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރީމާގާއަދި އެ 

ހޭ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ. ދޭތެރޭަގއި ައޅަންޖެ ފަރާތްތަކާ ވާއަދި މިކަމުަގއި ޝާމިލު ،ޤީޤަތްތައް ޯހދިޙަިއގެ ލަމައްސަ

. ޚާއްޞަކޮށް ރިޔާީސ ވަނީ މަތިކުރެވިފަ ދު ވަރަށް ބޮޑެތި ޒިންމާތަކެއް މި ފަރާތްތަަކށް މިއަދައުލަތުގެ އެިކއެކި

 ިދ ކޯޓުތަކަށް ވެސް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން މިއަ ށް،ޓަރ ޖެނެރަލައުޕްރޮސިކި، ށްންނަކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅު

މަށްފަހު ދެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް އިލުރިޕޯޓު އެކުަލވަ  ިއލާ. ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން އެކުަލވަކޮށްފަވަނީ ޒިންމާތަެކއް މަތި

 އި މައްސަަލއިގަ  ގައި މި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުފަކޮށް ވަނީ ބަޔާންނޫނުަގއި ގާވެސް މިދެންނެވި ކޮމިޝަންެގ 
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 ހިންގާަފއި ލަ ޢަމަލުވި ކަހަްއސަސާތަކުެގ ތެރޭަގއި މިދެންނެ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ދައުލަުތގެ މުއަ  ،މަކީކައެންމެ ކަންބޮުޑވާ 

ގޮތުަގއި މިކަން  ކުރެވޭގައަުޅގަނޑަށް ފާހަ .ޚާއްޞަކޮށް ފުލުހުންގެ މުއައްސަާސގައި . ވެސް ތިބިކަން ތިބި މީހުން މިއަދު

ކުޑަކަމުންނާއި ެއ ފަރުވާައދި  .ވެސް ވެފަ އަދި ބަޔަކު އިހުމާލު .ަގއި ކޮށްފަތުރެއިން ބަޔަުކ ގަސްއޮތީ މީގެތެ މި

. އަދި މި ސާބަށް ގޮސްފަހިއޮތީ މިހާ  ބަެއއް ބޭފުޅުންގެ އަންޕްރޮފެޝަަނލްކަމުން މިކަން މި ިތއްެބވި މުއައްސަާސގައި

ނިންމާފައިވާ ރިޕޯޓުަގއި ދެން  . ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫުނން ކޮމިޝަނުން މިހާރުފަވެމާ ދި ންދިސާ މިހެހާ

ކުރުމަށް ިކއުޓުއެކު އެ ަމއްސަލަ ޕްރޮސިގެ ލަފަޔާ . ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާތްއެބައޮ ްށފައިޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮ

މިއަދު ިލބިދީފައިވާ ބާެރއް. ގާނޫނުން  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޮއފީހަށް ފޮނުވުން އެއީ ިރާޔސީ ކޮމިޝަނަށްޕްރޮސި

ިމޝަނުން ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކޮ ،ކީގޮތަ ކީ އަުޅގަނުޑ އަދި އެދޭ. އަުޅގަނޑުގެ އިލްތިމާސަލިބިދީފައިވާ ބާރެއް

 އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ކުރެއްވުން. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިޢަމަލު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަށް. މެން

 

 ނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ންމާފަ

 ނާ ފިޔަވަުޅއަޅަން ތިބި މީހުން ،ހުންނާއި، ކަން ތަޙުޤީޤުކޮށް ބަލަންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަންކުރި މީ

ކުރި މަަސއްކަތް  ރޭގައިއަހަރުގެ ތެ 5ހިންދާލަން މިދިޔަ  އިށްލަމިކަން ފަނޑުކޮ ،އި ގުޅިލާމެހިގެން ފަނޑުކޮށްލަ

ާޢއިލާއަށް ަބއްޕަާއއި، ާއއި، މަންމަަޓކައި އަޙްމަދު ރިޟްވާުނގެ މިކަުމގަިއ ހިތްވަރުކުރެްއވި ކަމަށް އިނާކާމިޔާބުކޮށްލަ

ކުރަން. ދާއަމްރާތިހުގެ ފުްނމިނުން އިގެ ޙައްުޤގައި އަުޅގަނުޑގެ ހިތުން މެންގެ ދަރީައޅުގަނޑު ،އިއަޅުގަނޑުމެންގެ ަޙއްޤުގަ 

މިޝަނެްއ ކޮގެ ވަޢުދުފުޅާ އެްއގޮތަށް ރިޔާސީ ެއުކގައި ަރއީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކާރު އައުމާދި މި ސަރުއަ

އްމަދު ަޓކައި ަރއީސް އިބްރާހީމް މުޙަޅަށްޕުމަސައްކަތް ކުެރްއވި ޓަކައިތް ބެއްލެވުމަށްިއގެން މިކަމުގެ ޙަޤީޤައުފައްދަވަ 

 ،ކަމާއި  ދައުލަތެއް އޮތްއަީޑ ނަވަން ބޭނުންވޭ. ދިވެހިރާއްޭޖގައި ކުރު ދަންފަށުން ޝުޞާލިޙަށް އަޅުގަނޑު ފަށް

ީއްސ ކުރިއްސުރެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ިއއްޒަތްތެރި ރަ މާ މީހުން އޮތްކަން ފައިވާ ދީނީ ފިކުރުގެ އިޅަފަހަނަހައްދު

ޓަަކއި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް އެ  ،ޓަކައި މާލުކަމަށް ގެންނެވުމަށްގެ ސަންމެންއެއަުޅގަނޑުެމން  އިހަގަކުރަްއވަފާ

ހިންދާލުމަށް  އި ެވސް ޮއއްބާލަދެއްެކވި ވާހަކަަތއްނުންވޭ. މަިނކުފާނު މަނިކުފާނަށް އަޅުގަނޑު ޝުުކރު ދަންނަވަން ބޭ

އިުރަގއި ވެސް ހަމަ މަޖިލީހުގައި ތިބިވަނަ  17އޭރުގައި  ކަތް ައޅުގަނޑުމެން ދުށީމު. މަސައްޔަންދިޓަކައި މީހުން ކުރަމު

 ށްއެ ވާހަކަަތއް ފާހަަގކުރެްއވީމާ އަުޅގަނޑުމެންނަވެސް އި ތިއްެބވިއިުރަގއި ގަ ރި ރައީްސ، ސަރުާކރުގައި އޭރުްއޒަތްތެއި
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ހިނގާ  އިންތިޒާުމވެގެން ،ޭރވި ؛ލުކުރާ ޙަޤީޤަެތއްގަބޫޔަ. އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ެގންދިމި ވާހަކަތަްއ ރައްދުކުރަމުން 

. މި ރިޕޯޓުން އަދި މާ ސާފުކޮށް މިހާރު މި ރާއްޖޭގައި އެބައޮްތކަން މި އްކުރެފައިވާ ދީނީ ފި ޅާނަހައްދުފަހަ

 ،އިންޓެއް ޕޮ  އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރާ ޙަޤީޤަތުަގއި ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް  ،ކަމަކީ  ޑުވާ އެއް ބޮދަނީ. އަުޅގަނޑު ކަންފެނިގެން

ފާރުން ބޭރުން ުއލަތުގެ ހަތަރުއެ ދަނަމަ ކަމަށް ވާ ދައުލަެތއް އޮތް ،ގޮތަކީ ގޮތެްއގަިއ ކަންކަން ހިނގާ  އާއްމު

ދިމާވެފަިއވާ ށް ސް، އަޅުގަނޑުމެންނަޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެކުރަން ޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ްމބެކޮޓެރަރިޒަމުގެ ކަންކަމަށް 

 ތިބެންޖެހޭ ދައުލަތުގެ ކުރަންޓް ށް ކޮމްބެއެ ކަންކަމަ ،ން މި ކަންކަން ދިމާވާތީވެއިތެރެއެ ހަތަރުފާރުގެ މައްސަލައަކީ 

ބޮޑު  އެންމެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ  ،ންގާތީވެ ވަިއގެން ހިރާ އިންތިޒާމުކޮށް ންފަރާތްތަކުން މިކަ

ެގ ސް އިންޓެލިޖެން ،ތްތައްރާން ތިބޭ ފަރަތަޙުޤީޤުކު ،ކުެރުވނީބިރަކީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ރިޕޯޓުން ވެސް ފާހަގަ

ދުގަިއ މެ  އަޙްމަދު ރިޟްވާނާއޮތީ އޮތީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ފާހަގަކުރެވެން. އެ ވަރު އެފަރާތްތައް މިކަމުގައި ގުޅިފަިއވާ

ކުރިއްސުެރ އަޙްމަދު  ކުރާނެކަމުެގ މަޢުލޫމާތު މާަތށް ކަންރި ގޮތެނުަރއްކާ ،ށްިރ ގޮތަބިުރވެ ،ކަން ކުރާނެ ގޮތް

ޚިލާފަށް  ވަނީ. އަދި ެއއާ ޅާ ޔަަވޅެއް ނާކަމަށް ފިއެ އެނގިަފއިާވއިރުަގއި ެވސް ރިޟްވާނަށް ެއގޮތް ހެދުމުގެ ކުރިން

ޕާސްޕޯޓް  .އޮތީ ފެންނަން ވެސް މި ތްގޮ ކުރިކަންޓަަކއި އެ ޭބފުޅުން ލުމަށްއިހެދި ޮގތް އޮޅުވަ  އަޙްމަދު ރިޟްވާނަށް

އޮތީ މި ރިޕޯޓުަގއި  ންދެން މިްށ ދާރޭވުންތަކަރޭވިހަދައިގެން މިވެނި ަޤއުމަކަްށ ދިޔަކަން ދެްއކުމުގެ ގޮުތން 

ަތކުގެ ގެ ބޮޑުން ކޯޓުއޭުރގެ ަސރުކާރު ،އި ސިާޔސީކަޓަހުން ދޫކޮށްލުމަށްވުުނ މީސްމީރެ ރުކުޔަހައް .ކޮށްފަގަހަފާ

 ރަސްކަލާނގެ ރަޙްމަތްފުޅުން އަޅުގަނޑުމެން އެ ަފނޑިޔާރަކު ވަކިކުެރިވއްޖެ.ދުަވހު މާތްއިހަކަށް ؛ންނަށްފަނޑިޔާރު

 ،ޙުޤީޤުުކރަން ތިބި މީހުން ފައިސާތަ ،ދެން ހަދަންވީ ގޮތްތަކާއި ،އިމީސްމީހުން ދޫކޮށްލަމުންދިޔަ ގޮތްތަކާ އެ ؛ދޫކުރި

އޮތީ  ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް މި މި ،ދިޔަ ކަންތަކާފަހަތުން މީހުންގެއި ސިާޔސީ މިހެން ކިޔަ ؛ފައިސާ  ،ފައިސާ

ން މިދިޔަ ރަްއޔިތުންެގ މެައޅުގަނޑު ،ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ަރއީސް . އަުޅގަނޑު އިްއޒަތްތެރިރިޕޯޓުގަިއ ފާހަގަކުެރވިފަ

 ބާުރގެ ގެ ސަުރކާރުގެއި ވެސް އޭރުގަޓީ ތިން ކޮމިޓީއަކަްށ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިން. ހަމަ ތިން ކޮމިމަޖިލީހުގައި

 5000ލާގެ ފަރާތުން . އަޙްމަދު ރިޟްވާނުގެ ޢާއިފަލާއިތެރޭގައި ޮއެވގެން އެ ކޮމިީޓން އެ މައްސަލަތައް ވަނީ މަރަ

 ވީ މިއަދު ވެސް އެ ަމއްސަލައަށް .ިއ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިެއކުގަ  ވުމާކަންބޮޑު  ގެ ޕެިޓޝަނެއްރެ ގިނަ މީހުންވުއަށް

 ދައުލަތް ޅިމުވަނީ ހިނގާފައި ންއިންިތޒާމުގެ ރޭވި .. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސްްސ ނެތްކަކު ވެއެގޮތެއް އެނގޭ 

، ކުރެވޭނެ ކަމަކީން ުނން ދެމިޑައި އެންމެ ކުމައެއާެއުކގަހައިނގޭ. އަދި  ންނަށް އެބަބައިވެިރެވގެންކަން އަުޅގަނޑުމެ 

 ފަދަ ރި ހިނގާލުންސުލްޙަވެ ،ންެނވުމުގެ ގޮތުންމަށް ސަރުކާރާއި ަދއުަލތުގައި ދެނުހޯަދއިދި ޢާއިލާގެ ފަރާތުން މިކަން

ޟްވާނުގެ އަޙްމަދު ރި ދާސީ ،މަކަށްލުނގާކޮންމެ ހި ން ހިނގާލިހެން. މިއް ކުރުތައެކަހަލަ ކަންތައް އިހިނގާލުން ބާއްވަ

މެން ދުށީމު. އަނިާޔވެރިވަމުންދިޔަ މަްނޒަރު އަުޅގަނޑު އިސްޕްރޭ ޖަހައަމާޒުކޮްށގެން ފުލުހުން ޕެޕަރ ދެ ލޮލަށް ގެންމަމަ

ވޭ. އަޙްމަދު ތިޖާޖެއްަގއި އަުޅގަނުޑމެންނަށް އިރާދަކުރެްއވީތީ ބައިވެިރވެފައި ހުއި، ންމެ މުޒާހަރާެއއްކޮއެއިން 
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 އެއް ޕްރަިއވެޓް ޕާޓީ  ،ބޭރުގެ ތަޙުޤީޤު ފަރާތެއް ؛ގެ ފަރާުތންންނާއި އެމް.ޑީ.އެންނުގެ ާޢއިލާގެ ފަރާތު ވާރިޟް

 ؛އަޅާނެ ކަމަށް ޅު ޔަވަފި ،ކާރުން އޭރު އިްނޒާރުދެމުންސަރު ޓަކައި ވެސްކަމަށް ގިންހިމެދުވެރިެވގެން ހިނގި ތަޙުޤީޤު 

 ،ރިރެވިފައި އެބަހުރިޕޯޓުގަިއ ފާހަގަކު ށް ފެނިގެންދިޔަ. މިނަން އަޅުގަނޑުމެންތަ ޔަދިބުނަމުން އިންޒާރުދެމުން

ގޮސް  ކޯޓަށް ،ށް ގޮސްނދަމިހިނދުން މިހި ރެވޭނެ މީހުން.ކު ގެ އަމުރު ނެެރގެން ހައްޔަރު މިހިނދުން މިހިނދަށް ހައްޔަރު

ވަގުތު  މި ،މުން ވެސް ދަންނަވާނީމުރު ނެރެގެްނ ހައްޔަރުކުެރވޭނެ މީހުން. އަޅުގަނޑު ނިންމާލަގެ އަހައްޔަރު

ސްެވގަތުމަށް އަުޅގަނޑުމެން ރުމަށް އަވަ ކުބަޔަކު ހަްއޔަރު ވެސް އެ ކަމުގަިއ ވީނަމަ ތިބިތިބި ބަަޔުކ ރުކުެރވެން ހައްޔަ

 ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ލަވާގޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުވަނީ އިހަވަންދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަމިހާރު މި ފުރުޞަތުްނބަރު. އަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 ށް. މުޙައްމަދު ޝިފާޢަ

 

 ދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން: އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަ

 އެ ،އިޔާ މަކުރި ހިތާ ންއަހަރު ރިްޟވާނުގެ ާޢއިާލއި 5ދިަޔ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އާދެ! ވޭތުވެ

ސާނެްއގެ ދުލުން ބަޔާްނކުރެވޭނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. ުޅގަނޑުމެން އެްއވެްސ އިންވޭންތަަކކީ އެއީ އަ ހިތްތަކުގަިއ އެޅި 

ންެމ އެއަުޅގަނުޑގެ ވެްސ  .ރި ަރއީސްތްތެއޮތީ. ިއއްޒައިާލ ޢާިދވެސް އެ މާ ވޭނުަގއި އަ ،ދަތިހިތްމާ އަްށވުރެ އެ

ރިްޟވާންގެ ފުާރނައަށް ސުވަުރޭގގެ މަތިވެިރ  ދެްއވުން. އަދިއިލާއަށް ކެތްތެރިކަންޢާ އެ މަ އެދުމަކީފުރަތަމަ ވެސް ހަ

ިދވެހިރާއްޭޖގައި ދީނީ ގޮތުން ހަރުކަށި ފިކުުރ  މި ،ޖެހޭ ކަމަކީނިޢުމަތް ދެއްވުން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ފާހަަގކޮށްލަން

މަށް ވުއަށް މީހުން ފޮނުރިާޔއަށް ހަނުގރާމަކަމާއި، ސީ ބަ ފޮުނވާ  ހަނގުރާމައަށް މީހުން އެށްއުޅޭ ކަާމއި، ސީރިާޔއަ

ބޭފުޅަކީ އިްއޒަތްތެިރ  އްދެއްެކވި އެމި ޤައުމުގައި މި ވާހަކަތައް އެންމެ ފުރަތަމަ  ،އެބަހިނގާ ކަމާއި  ތައްތަމްރީނު

އުޅޭ ބޭފުޅެއްގެ ލަޤަބު. ނޑާލަން އުމު ފުޤަދިަޔީއ ލާދީނީ ޓެގެއް. އޭރު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްގެ ބޮުލގައި އެިޅގެންރައީސް. 

ވެސް އެބަ ހެކިދޭ.  ވިހުރެމުންދާ ކޮންމެ ވައިރޯޅިއެއް އިމި ދިވެހިރާއްޖޭގަމިއަދު މިއީ ޙަޤީޤަތެއްކަން  ،ނަމަވެސްއެހެން

ްނ ވާހަކަ ހުއްޓުވަ ވާހަކަ ދަްއކަން ފެށީމާ އެ ދުވަހު އެ ބޮޑު ޙަޤީޤަތެއް. އެ ، ވެސް ދައްކާ ތެދު އީ މިއަދު އެންމެންމި

 ަޤއުމުަގިއ މި ފިކުރު އެަބއޮތޭ. މިކަން  މި ،އެބަ ިކޔޭ މިއްލަ ދުލުން ވެސް ިމހާރުކުރި ފަރާތްަތކަށް ެވސް އަމަސައްކަތް

މިއީ ހަމަ  ،ފުރިހަމައަށް މި ރިޕޯޓުން އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެބަފެނޭ މާ . އެއަްށވުރެއެބަ ހިނގަޭއ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 މި ރިޕޯޓަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މި  .ތްތެރި ރައީސްރަކާެތއްކަްނ. އިްއޒަކޮށް އޮޕަރޭޓްވާ ހަވަރަށް އޯގަަނއިޒް  ،ރަނގަޅަށް

ގިނަ ކަންަތއްތަކެއް އެބަހުރި. ވަރަށް  ތާ ބޭނުންވާ ރިޕޯޓެއް. ވަރަށްހަފު 1ްއޔާ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަްނވެއްޖެ
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ަމރުވެފަިއވާ ކަމަށް އެންމެ هللا ދުން ޢަބްރިޟްވާ .ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ އެބަހުރި. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ޔާމީން. އޭރު ައޅުގަނޑުމެން އުޅުނީ ރިްޟވާން ެގއްލިގެން. هللا  ޢަބްދުއުމުގައި ހާމަުކރީ ކުރީގެ ަރއީސްޤަފުރަތަމަ މި 

އިނގޭ. ިއއްޒަތްތެރި  ކަން ވެސް މިހާރު އެބަވާން މަރާލެވިފައިވަނީ ކޮންގޮތަކަށް ޟް ރިޕޯޓުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ރިމި

ވުން، ބަިއވެރި  ގެދައުލަތު  ،ެގންދައުލަތުން ޭރވި  ޙަޤީޤަުތގަިއ މިއީ ހަމަ ،ކަމަކީ އެންމެ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ އި ރައީސް. ީމގަ

ކޮްށ ޞައިނގޭ. ާޚއް ކަމެްއކަން މި ރިޕޯޓުން ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެބަތް ނގާފައި އޮއެްއކޮްށ ހި ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުމާ

ރވިްސެގ ޕޮލިސް ސަ. މޯލްޑިވްސް ގައި އެަބއޮތްބޮޑަށް މި ރިޕޯޓު  ވަރަށްރިވސްގެ ނަންމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

ގޮެތއްަގިއ  ޞައިނގޭ. ޚާއް ން އެބަބޮޑަށް އިްނވޯލްެވފައި އޮތްކަން މި ރިޕޯޓު ތެޭރގައި ވަރަށްގެތެރޭގައި ތިބި ބަޔަކު މީ

ރވިްސެގ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ ެގއްލުމުގެ ކުރިންهللا ރިްޟވާން ޢަބްދު ،ފާހަގަކުރަންޖެހެނީ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ކުރަން ބަޔަކު ާރަވއިފިކަްނ ކިޑްެނޕްهللا ން ޢަބްދުއުޅޭކަްނ. ރިޟްވާ ށް އެބައިނގޭ މިކަން ހިނގަން އެބަންސައިންޓެލިޖެ

. އެކަމަްށ ގު ެވސް ކުެރވިފަލޮ . އެކަން ރަނގަަޅށް އޮތީ އެނގިފަ ށްރވިްސގެ އިންޓެލިޖެންސަޕޮލިސް ސަ މޯލްޑިވްސް

ެރވިފައި ކުގު. އެކަން ވެސް އޮތީ ލޮ އޮތީ އެނގިފަ ށްސަ ުކރިކަން ވެސް އިންޓެލިޖެންއް ރެޑީ ީގއެޑިން ،އްލޯންޗެ

ގުިޅގެން އިތުރަްށ ކުިރ  ރވިސްއިްނ އެަކމާލިސް ސަސުވާަލކީ މޯލްިޑވްްސ ޕޮ ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންނަމަވެސް

ޤަުތގަިއ ގަބޫލުކުރަނީ ުނެވސް ޖެހޭ. އެއީ ޙަޤީ ށްގޮތުން ައޅުގަނޑަ ހަމަ އެއްެވސް ކަެމއް ނެތް. ކުރާކަށް އޭުރ އޮތް

 .ތީވާ މަށްކަ ރިވސްގެ ތެރެއިންައއީ ެވސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ ން މިްއ ރޭވިގެކުރީގެ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެ 

މިވަރުގެ ބޮޑެިތ  .ވާތީ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ވެސް އެުކަގއި ކަމަށް ްއގެ ބަިއވެރިވުމާއެވެސް ތިބި ބަ އިތަނުގަ އެ

ކުރާއިުރގައި ދެްނ  ގައިތުަގސް ،ދާއިުރގައި އިވެރިކަެމއްގެ ެތރޭގައި ހިނގަ  ،އި ދާއިުރގައިއުމުގައި ހިނގަ ޤަކަންކަން މި 

ަދއުލަތް  ؛ގަަނއިްޒޑްަފކުރަން ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫެހން. އޮށް ހީވަނީ ސިގޮްތ އަުޅގަނޑަ އޭރުގެ ހާލަތު އޮންނާނެ

އަދި ކޮްށފައި  އޮތް މަންޒަރު. ސައްކަތް ލުމަށް މައިގެއްުލވަ ،އިމަރާލަ އި،ހެލައުމުން ފުޤަބައިވެިރެވގެން ދިވެހި ދަރިން 

ަމލުތަކެއް ހިންގާަފއި އޮތްކަން ޢަޚިލާފު  ތަކާއެަތއް ަބއިވަުރ ގާނޫނު ،ޓަކައި ަބއިވަރު ުރުވމަށްފަހުން ވެސް އެކަން ފޮއޭގެ

 އެކަން ،ަކމުގެ ނަން ހޯދަންފޮނުވާލި އަށްސީރިޔާ هللا ރިޟްވާން ަޢބްދުއިނޭގ.  ރިޕޯޓުން ވަރަށް ރީތިކޮށް އެބަ މި

 ގެ ޕާސްޕޯޓް هللاއަދި ރިޟްވާން ޢަބްދުހުރި މަސައްކަތް ެވސް މި ރިޕޯޓުން އެބަފެނޭ. ޔިތުންނަށް ދައްކަން ކޮށްަފއި ރައް

ހުރި  އިރައްޔިތުންގެ ލޮލުަގއި އަނދުން އަޅުވަްނެވގެން ކޮށްފަ ދިވެހި ން،ކަންކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ހަދަން މި، އުފެއްދުމަށް

ނޑަްށ ހީވާ ގޮުތގަިއ މި ރިޕޯޓް ކިޔާލި ކޮންމެ ވޭ. އަުޅގަ ގައި ފްސީލުކޮށް މި ރިޕޯޓު މަސައްކަތްތަްއ ވަރަްށ ބޮޑަްށ ތަ

ރަްއޔިތުންނަށް ހިމާޔަތާއި ރައްާކތެރިކަން ކަށަވަުރކޮށްދޭންޖެހޭ   އަންނާނެ. ދިވެހިދިވެހި ދަރިއެްއގެ ލޮލުން ަކރުނަ

ތަންމެހާ ރިޕޯޓުން ފެންނަން އެބައޮތް ކި މި އްކަތްދަރިއަކު މަރާލުމަށް ކޮށްފައި ޮއތް މަސަދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދިވެހި 

 ށްއިާލއަޢާގެ هللاރިޟްވާން ޢަބްދު ،. އެހެންނަމަވެސްއޮތީ ވެ ނިމިފަ މިކަން މި ،. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްރީްއޗަކަށްވެސް 

ންޖެހޭނެ. ވެކުރެޒިރުހާތައް އިންސާފުގެ ކުރިމަްއޗަށް ކަންތައްތަުކގައި ބަިއވެިރވި ފަރާތް އިންސާފު ލިބެންޖެހޭނެ. މި
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ވާ ޒިންމާ އަދި ރައްޔިތުްނގެ ބޮުލގައި އެޅިފައި  ދިވެހި ،އަޅުގަނޑުެމން ،ނަމަ. އެހެންނޫންފުރިހަމަ އަދަބު ދެވެންޖެހޭނެ

ގާނޭ ގޮތަްށ އުުމގަިއ މިވަުރެގ ކަމެއް ނުހިނޤަތަނުަގއި މި  ށް އޮތްއަކުރި ެއކު ެއއާނުވާނެ. ހަމަފުރިހަމައެއް 

ކުރުަމކީ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް އޮތް ޒިންމާއެއް. އެކަން ކަަށވަރު އިރާވަ ،އިްޒކޮށްކަންތައްތައް އޯގަނަ 

ޓަކައި ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރުން ެއއީ ޖިލީހުން ވެސް އެކަމަށްމަ މެއް. މިއަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަ

 އިމަޖިލީހުގަ މި ނޑުމެންމިއަދު މި ރިޕޯޓް އަޅުގަ .ކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު ދެކަމެއް ކަމުގައި މުހިންމު

ަޓކަިއ ވަރަށް މުހިންމު ނިންމެވުމެއް. އެކަމަށްނިންމުމަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ބަހުސްކުރަން ނިންމި

 ވެހި ދި އިލަ އިމި ރިޕޯޓް އެކުަލވަެއކު މައެއާ ޝުކުެރއް ދަންނަވަން. ހަޞަްށ ވެްސ ވަރަށް ޚާއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސަ

ން ކޮށްދެްއވި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ އެންމެ މެންބަރުޓަކައި މަސަްއކަތްކުރުމަށްޙަޤީޤަތް ތިލަ ހަމައަށް ރައްޔިތުންނާ

އްޔާ ބޮޑަްށ ޝުކުރި  ދަންނަވަން. ދެއްިވ ފުރުޞަަތށް ވަރަށް ފަށުން ޝުކުރުކޮށްފައި އޮތް ބުރަ މަސަްއކަަތށް ހަމަ ފަށް

 . ތެރި ރައީސްއިްއޒަތް

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް  ރިޔާސަތުން

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއް

 .ށް މޫސާ ސިރާޖަމެންބަރު

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ައޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  .ލައިފިންއިކިޔަސް މި ރިޕޯޓް ހަމަ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ވެއްޔާ އިޝުކުރި

މިފަދަ މުހިންމު  ،ދަންނަވަން  ޝުކުރުޞައްވަރަށް ޚާ ށްކޮށް ޮކމިޝަންގެ ރައީސް ސުޢޫދަޞަޚާއް ،ށްކޮމިޝަނަ

ިއ ކެއް ދެްއކިއިުރގަބިރުވެރި ވާހަކަތަހަމަ ބިރުވެރިކަމެއް، މަސައްކަތެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮށްދިނީތީވެ. އަދި މިފަދަ 

ާލއިުރ އިމި ރިޕޯޓް ިކޔަކުރީތީވެ. ައޅުަގނޑު ލޫމާތު ހިއްސާޢުނެިތ ރައްޔިތުންނަށް އެކަުމގެ މަ މުަގއި ފަސްޖެހުމެއްއެކަ

 އެކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެްނ ރާއްޖޭަގއި ދީނީ ހަރުކަށި ިވސްނުމުގެ ބަޔަކު އުޭޅކަން. ައދި މި  ،ފާހަގަވާ މުހިންމު ކަމަކީ

ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު  ޔަވަޅު އަަޅންޖެހިފައިވާ ކަމެއްކަން. އަދި އެއަްށވުރެެއަކމަށް އަޅަންޖެހޭ ފި އި،ިވސްނަސްކޮށް ސީރިއަ

ރވިްސގެ މުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވޭ މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ސައިލުރިޕޯޓް ބަލަ މި ،ން ކަންބޮޑުވާ ކަމަކީ މި ރިޕޯޓު

ން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ފަރާތު  ރުކަށި ކަންތައް މި ހިނގަނީ އެބޮޑަށް މިކަމުގައި އޮްތކަން. ހަ ވަރަށް އިހުމާލު

 ވަނަ ނުކުތާަގއި މި 43ގެ އެއީ ޚުލާސާ ރިޯޕޓު ؛ަވނަ މާއްދާ 43ގެ ޓު. މި ރިޕޯކުރެވޭުނވާތީ ކަމަށް ހަމަ ގަޫބލުއެޅިފައި

އިން  2014 ޕްރީލުއެ 24އް ކޯލްތަ ލްއިން ައޙްމަދު ރިޟްވާންގެ ފޯންމޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސާރވިްސގެ އިންޓެ ،އޮންނަނީ

ކަމަށް. ަގއި 2014އި ޖުލަ 21ފާރަލުން ހުއްޓާލީ  ގެންދިޔަ ކަމަށް. އަދިއިންޓަރސެޕްްޓކޮށް އަުޑއަހަމުން ފެށިގެން
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ގަނޑު ން އަޅު އިތުރުކުރަނީ. އަދި ޭއގެ ނެގި ކަމަށް ިމ ރިޕޯޓްަގއި ބަޔާން ަގއި ރިްޟާވން ވަގަށް  8އޮގަްސޓް 

ގަސްްޓ އޯ  8ަވނަ ނުކުތާަގއި  49ެއއީ  ،ހަގަކުރެވިަފއިގައި ފާ ރިޕޯޓު  އޮތީ މި މަަކށް މިއެއަްށވުރެން ކަންބޮުޑވާ ކަ

 2014 ،24ޖޫން  ،ކުޑަ ދުވަސްޮކޅެްއ ކުރިން ގެލުމު އިގެއްލުވަهللا ޟްވާން ޢަބްދުގައި ބަަޔކު އަޙްމަދު ރި 2014

ކަމަށް. އެ  އުޫލމާތު ލިބިފައިވާއަށް މައިންޓެލް  ގެޑިވްސް އިންޓެލްއަްށ، ޕޮލިސްގައި އޭ ގްރޭޑް ސޯްސައކުން މޯލްޚުތާރީ

މީހަކު  2  ބޭނުންކޮށްގެންބަޔަކު  ތަކުގެމީހުން ގޭންގު 2 އާދުނއަހައި ، ގަޓު މުއާއާ ލޫމާތުގެ މި އޮންނަނީޢުމަ

 ލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ޢުަފއިާވ ކަމަްށ. އެ މަލޫމާތު އަދި އެކަމަށް ލޯންެޗއް ވެސް ަތއްޔާރުކޮށްޢުކަުމގެ މަކަނޑުފައްތަން އުޅޭ

ކީ މީހުންނަ 2ކުރެވިަފއިވާ ެގޓުކަމަށް. އަދި މަރާލަން ޓާ  ކުެރވިފަިއވާގްރވިްސގެ އިންޓެްލގަިއ ރަސްމީކޮށް ލޮ ޕޮލިސް ސަ

 އަނެކަުކ ހުރީ، ތެރެއިން އެކަުކ ހުރީ ރާއްެޖއިން ބޭުރގަިއ ކަމާއި ޭއގެ ،ކަާމއި އްއެޑްިމނެ 2ފޭސްބުކް ޕޭޖެްއގެ 

ެއކަމުަގއި  ،ދިޔައިރު މާތު ލިބިގެންލޫޢުފެންވަަރށް އިންޓެލްއަށް މަ މިިއވޭ. ކުެރވިފަކަމުަގއި ވެސް ލޮގް ރާއްޖޭަގއި

 އް އޮތް ކަންތައްތަ ގޮސް މިއި ޅަހައްދުފަހަނަ ކަްނބޮޑުވާ ކަެމއް. މަކީ ހަމަ ވަރަށްވުނުއެކަީށގެންވާ ފިަޔވަޅުަތއް ައާޅފައި

ގަނޑު ދަލުތައް ގެނައުމަށް ހަމަ ައޅުރވިްސގެ ތެެރއިްނ ގެންނަންޖެހޭ ބަލިސް ސަކުރުމަށް މޯލްިޑވްސް ޕޮ އްލުޙަ

 ގޮތުން ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް އަިދ ލީމަޢަމިކަން ހުއްުޓވޭނީ މިކަމުގައި  ،ކަންތައްތަކުަގއި ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން. މި

 އެއްބާުރލުންދޭ އެއްވެސް ފަރާތެްއ ކޮށް އަުޅގަނޑަށް ަގބޫލެއް ނުކުރެވޭ ދައުލަތެްއެގ ތެރޭގައި އެކަުމގެޞަޚާއް

ށް ިއންސާފު ލިބުމަކީ އަޅުގަނޑު ރިޟްވާނަކުރެވިދާެނ ކަމަކަށް. އްލުޙަމިކަން ށް އްޓަިއގެން އަުޅގަނޑުމެްނނަބަހަ

 ،މަލުތައް ބައްޓަންކޮށްޢަތަނުގައި މިފަދަ ކަމެއް ނުހިނގާނެ ގޮތަކަށް ދައުލަތުެގ  ށް އޮތްއަރާ ގޮުތގައި ކުރި ގަބޫލުކު

ކަންކަމަށް  ތުގެ މުއަްއސަސާތަކުަގއި މިގުޅުންހުރި ދައުލަ މާ ކައަދި ާއއި ރވިސްކޮށް މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަޞަޚާއް

އިން އިންސާފު ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްތަްއ މި ،ތްތައް ހަމަ ވަކިކޮށްމުތަކުަގއި ތިބި ފަރާޤާމަ އެ ،ވާގިދޭ ފަރާތްތައް

އްަތްއ ތަމީހުން މަރާ ހިސާބަށް ކަންލަތެއް ޮއެވ މަގުމަތިން ޢުއަީޑގަިއ ދަ ؛ކުރުން. ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ބައްޓަން

ކެތްތެރިކަްނ  އަށްއިލާ ޢާާވންގެ ޟް  ރިހަމަ ،ބޮުޑވާ ކަެމއް. އަޅުގަނޑުެގ ވާހަަކ ކުރުކޮށްލާނީކަން ދިޔުމަކީ ހަމަ ވަރަށް

ާޔ ޝުކުރިއްކުރަމުން.  ދެއްވުން އެިދ ދުޢާށް ސުވަުރގޭގެ ަމތިވެރި ނިޢުމަތްކުރަމުން. ައދި ރިޟްވާނަދެއްވުން އެދި ދުޢާ

 ތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރުޞަތުއަރުވަނީ ވެލިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފު

 ށް. މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ޝަފީޤަ

 

 އްކެވުން:ޝަފީޤު ވާހަކަދެ ރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ
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ަޔީއ ތުެވގެން މި ދިފާއި ައހަރު 5 އަށް ހާދިސާ ަގިއ ހިނގި މި 2014ގަސްްޓ އޯ  8ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ޅި ޑިނޭ ނފަރާތުން ކެާލގެ ޢާއގެ هللاބްދުޢަ ގޮތެއް ނޭނގި. އެހެންނަމަވެސް، ނޫްސވެރިޔާ ިރޟްވާން ވީ

ާލގެ ކުއްޖަުކ ޢާއިތެރިކަމާެއކު ފާހަގަކުރަން. ޞްވަަރށް އިޚްލާ އަުޅގަނޑު ހަމަ އްތަތްންދިޔަ މަަސއްކަ ގެކުރަްއވަމުން

ާލއަށް ބޮުޑ އިޢާނަމަވެސް ލަތަށް ބޮޑު ކަމަކަށް ނުވި އުްއ ދަތަކަން އެ ގުނީމާނވީުނވީ ޮގތެއް ނޭ ،ދިޔައިމާ ގެއްިލގެން

މަެގއް މިހާހިސާބުން ެވސް އަލިަގއި ކޮންމެ ޓަކަިއ ކުރި މަސަްއކަތުދުމަށްލަތުގެ ބަހެްއ ހޯއުކަމަކަށް ެވގެން އެކަމުަގއި ދަ 

މި ރިޕޯޓުން  ،މަކީހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭ ކަ އަހަރު ނަަގިއގެން ހިނަގއްޖެ. މީަގއި 5މި ކަމަށް  .މި ފެނުނީ

ވިސްނުން ދިވެހި  ގެމުރުން ެފށިގެން މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެްއ ކުއި 2010ހިނގައްޖެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެެގން

ަރމުން އަންނަކަން. އެކަމަށް ަޓކައި މަސަްއކަތަެކއް ކުރަމުން އަންނަކަން. އެހެންނަމަވެްސ، ބަޔަކު ކުތެރޭގައި ޢުމުޖުތަމަ

ދުވަހަކުން ފެށިެގންތޯ. އެއީ މިއަދު އަޅުގަނޑުެމން ހަނދާނަށް ގެންނަންޖެހޭ ދިޔައީ ކޮންތު ލިބިގެންރުޞަފު ބަޔަކަށްއެ 

އެ  ،ގެ ބަޣާވާތަށްފަހު. ބަޣާވާތަށްފަހު އެ މީހުން 2012ރީ ވަ ރުފެބު 7ދިޔައީ ފުރުޞަތު ލިބިގެން މީހުންނަށް ކަމެއް. އެ

ސައްކަތްތަެކއް ކުރަން ފެށީ. އެ ދުވަހު އެ  ބާރުލިބިގެން މަމީހުންނަށް ލަތުން އެއުދަ ،މީހުންގެ ހަމަ އިސްކޮޅަށް ތެދުވެ

ބަ އެނގޭ  ގޮަތކުން މި ރިޕޯޓުން އެާއސާރު. އެއަށްފަހު އެަތއްގެޓަކީ ދާރުލްށި. ފުރަތަމަ ޓާމީހުންގެ މަސައްކަތްތައް ފެ

ށް ތު ރަޝީދަޢަލްމަލަދީފި. ހިހަހިންގައިފި. އެކި ތަންތަނުަގއި މާރާމާރީތަކެއް އެކި މީހުންނަށް  މާރާމާރީތަކެއް

ހާދިސާ  ވާނުގެފަހު ރިޟް ށް ކަމި ގޮތަށް ގޮސް އެތައް ކަންތަކަ .ހަމަލަދިން. ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލި

ލަތުން ިމ އުދަ ؟ގޮތުަގއި ދިގުދެިމގެން ައއީ ކީްއވެގެންތޯ ގެ ބަށް މި ކަންތައްތައް ސިްލސިލާެއއްމިހިސާވަނީ. އިހިނގާފަ

 ،ނަމަންނޭޅުުމގެ ސަބަބުން. އެހެންނޫފަރާތްތަކުން އެ ކަންކަމުަގއި ފިަޔވަޅު ތިބިއި ުޓވުމަށް މަތިކޮްށފަކަންކަން ހުއް

އަޅުގަނޑުމެން ވަރަްށ  އީާމ މިއިލީރިޕޯްޓ ިކޔަ .ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ ނުދިޔަީއސް.ެނއް މި ކަންކަން ހިނަގއިގެމިހިސާބަށް

މާއެއް ހިންގުމުގައި ފުލުހުންގެ ގޮތެްއަގއި މިފަދަ ބޮޑު ޖަރީ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަެމއް. އަދި ޚާއްޞަ

ނޫންނަމަ  ، ޢަމަލީ ގޮތުންއަދި ޭއަގއި  ، އޮތުމާއިމާލު ޙުތަކެއްގެ އިމުއައްސަާސއަށް ނިސްބަތްާވ ބޭފުޅުން

ތުން ވެްސ އަދި މީގައި ޢަމަލީ ގޮ ކަމަށް. އެބައޮތް އެ ބޭފުޅުންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ އި އިންޓަލިޖެންސަށް ފާހަގަވެފަ

 މި އޮންނަ ވަނަ ނުކުތާަގއި 51 ޓަކައި. އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލާނަން މީގެކަްނ ފޮރުވުމަށްމި އި ވެފަވެރި އެބަހުރި ބައި

 ،މި އޮންނަނީ އިއެ ދުވަސްވަރު އޭރުެގ ހޯމް މިނިސްޓަރު މީޑިއާއަށް ވިދާޅުވެފަ ؛ވަނަ 52ވަނަ އަދި  51ކަންތައް. 

 ގެކުެރއްިވ ދުވަްސވަރު ފުލުހުންސާ އްހި. އެ މަޢުލޫމާތު އްމީދު އެބައޮްތ ކަަމށްގެ އުކަމުއަޙްމަދު ރިޟްވާނު ފެންނާނެ 

ިމ  އިވި ބޭފުޅާއާ ބައްދަލުކުަރްއވާފަންނެހު ށްމެ ިއސް ވެރިަޔކަމިގްރޭޝަްނގެ އެންބޭފުޅަކު ގޮްސ އި 2 ،ބޭފުޅުން

އުޅެނީ  މީހުން މި  2އެ  ފާހަގަކޮށްލާނަން.ދަން. އަދި މީގައި ހަމަ ރިޟްވާނުގެ ޕާސްޕޯޓެއް ހަ ،ވިދާޅުވަނީ ޕާސްޕޯޓެއް 

ރުެގ އޭ ،ވާ ކަމަށްކަމެއް ުބނެފައިނު ކުވެރިޔާ ވިދާޅުެވގެން ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށް. ނަމަވެްސ ވެރިާޔއަކީ ކާ 

ނީ މި ވަ އި ކުރަްއވާފަ ަމސައްކަތް ފުލުހުންެގ ބޭކަލުން ،ެއނގޭ ރޭޝަްނގެ ވެރިޔާ ިމ ިވދާޅުވަނީ. އެހެންވީމާ، އެބައިމިގް
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ޑަށް ެވސް މަތިން އައި އޯޑަެރްއގެ ދަށުންކަން. އެހެންވީމާ، މި ަކންތައް މި އޮތީ ވަރަށް ބޮ ވުރެނަށް ބޭފުޅުންއެ  އަދި

ންކަމާއެކީ ބުނަން ކެރޭ އެއްޗެއް. ރިޕޯްޓ ޤީއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ޔަެއއީ  ؛ކަންލާފައިތުގެ ތެރޭގައި މޫލައުމުޅި ދަ

ްއކަތްުކރި ގިނަ މީހުން މިހާރު ވަނީ ސީރިއާއަށް ގޮސް މަުރވެފަ. މަސަ ގޮތުން މީަގއިއެނގޭ ޢަމަލީ  ލީމަ އެބައިކިޔަ

ަބއެްއ މީހުންގެ  ؟ހިންިގ މީހުން ކޮބައިތޯ އިރާވަ ކަން މި ،ންވީމިއަދު ހަނދާންކުރަ ެމންއަުޅގަނޑު ،އެހެންނަމަވެސް

ފިޔަވަޅުނާޅާ ެއ މީހުނާ މެދު  ؟ކުންތޯފިޔަވަޅުެއޅޭނީ ކޮންދުވަހަ ނާނަންތައް އެބަހުރި ފާހަގަކޮށްފަ. މި މީހުން

އުމަށް ޤަމި  ؟މާންކަމެއް އެބައޮތްތޯއަުޅގަނޑުެމންގެ ދަރިންނަށް އަ ؟އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމާންކަމެއް އެބައޮތްތޯ

ކަން އަދި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު މި ގޮތަށް ބަހުސްކޮށް ނިންމާލައިގެން މި ؟ބައޮތޯޖެހުމެއް އެހަމަ

ރަނގަޅަށް އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ މި މައްސަލަަތއް  ށް ނެތޭ. ިމއަށްުވރެލެޭވކައިފަރުޖަްއސަ ކަށްއަޅުގަނޑުމެންނަ

މީހުންނާ މެދު  އެ ،ޝާމިުލވާ އެންމެން ގެނެވި  އިރިމަްއޗަށް މީގަޝަރީޢަތުގެ ކު ،ޤުކުރެވި ރަނގަޅަށް ތަޙުޤީ

އްވި ފުރުޞަތަށް . ދެތައް ހުއްޓުވޭނީ އޭރުންނޭއަދަބުެދވެން. މި ޢަމަލު ،ގެ މަގުން ޝަރީޢަތްކުރެވިފުޞާޢަދުލުއިން

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ . މި ރިޕޯޓުފާަހަގކޮށްލަން ބޭނުން މެންދުރަށް ހުއްޓާލުމުގެ ކުީރގައި ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑުމެން ޔާ ޝުކުރިއް

އޮތް   ހަމައަށް ވެސްއާ 9، 8، 7، 6 ،5ތުގައި ޤަަޙޤީސް ން އައިފެށިގެ ފުރަތަމަ އެއް ވަނަ ނުކުތާިއންސުރެ

އްޖޭގައި އެބައުެޅއޭ. ެއ . ޖިހާދީ ހަރަކާތެއް ހިންގާ ބަޔަުކ ރާއޭޅެ ރުންވުމެއް އެބައުއިފިކުެރއްގެ އަރަ  2ވާހަކަައކީ 

 ިމ ގޮެތްއގައި ޖުމުލަ ؛ނީނައްތަކަީކ މި ަވނިއްޔޭ. އަދި ެއ ނަންތައް ައދި އެ މީސްމީހުން ހަރަކާތްތެރިވަ މީސްމީހުންގެ

ރުން. ދެން ކުރުކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ޖިހާދީ ފިކުރުގެ ޖަމާޢަތުގެ މެންބަ އިގަން މިސްކިތްދޮށުޤާފުރު ،ބުނަނީ

ން މިސްކަތުގެ ޖިހާދީ ޖަމާޢަތުގެ މެންބަރުން ނުވަތަ ެއިއން ކޮންވެސް ާބވަތަކަށް ިމ ޤާނަވަންޏާ ފުރުއަޅުގަނޑުމެން ދަން

ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް އެބަހުރި ހާމަކުރައްވާފަ. އަދި މީަގިއ  އެ ،ންމެއަަކސްނީ. ކޮނަށް ކިޔެުޅގަނޑުމެކުރުކޮށް އަ ނަން

އަުޅގަނޑު ގާުތަގއި ތަކުރާުރކޮށް އެބަ ވިާދޅުވޭ  މި ާބވަުތގެ ބޭފުޅުންގާނޫނީ ަވކީލުންނާއި  ،އްވާފަިއވާީތވެރަނަން ހާމަކު

ކޮމިޝަންގެ ރަީއސްެގ  ،ޮގތަކީ  މި ވާލީމާއިމި ރިޕޯޓް ކިޔަނޑު އަުޅގަ، އެ ނަންތައް ނެގުމަށް. އެހެންނަމަވެސް

ނެތް ކަމަްށ  ،މަށްއިުތރަށް ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއް ެނތް ކަ ނަޒަރުަގއި އެ ކަންކަން ހާމަނުކޮށް ބޭއްވުމުން ދެން

ރިޕޯޓް ކިޔަމުންދާއިރު ކޮމިޝަންގެ ރައީސަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވަނީ. މިސާލަކަށް ހެއްކެްއގެ ގޮުތގައި އިން ބޭފުޅަކަްށ މި 

ރުވީކަން. އެހެންވީމާ، އޭނަ ސީރިއާއަށް ޮގސް މަ އޮތް ގޮތަކީ އިދެން ވެފަ ،ފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެތި ބޭ

 ޝަރީޢަތަކަށް ިވޔަސް  ،މި ކޮމިަޝންގެ އިތުުރ ތަޙުޤީޤަކަށް ވިަޔސް ނަން ހާމަނުކޮށް ބާްއވަިއގެންއިތުރަށް އޭަނގެ 

 ؛ފުލުސް އޮފީހުން ގެމިހާރު ،ކަމަކީ  ޅުގަނޑަށް އެންމެ ގޯސްކޮށް ފާހަގަވިނެތް ކަމަށް. ދެން އަ ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއް
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ކޮމިޝަްނެގ  !ވަނަ ނުކުތާއަށް ބައްލަވާ 50 ؛ގައިޓުމަންޕާޓްއިންޓަލިންޖެންސް ޑި ގެލުސް އޮފީހުމިއަދުގެ ފު ،މިހާރު

 ގެގަިއ އެބަބުނޭ ކޮމިޝަން. އަިދ މި ރިޕޯޓު ށްދޭ ކަމަލޫމާތު ނުފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އެދުނީމާ މަޢު

ހެންވީމާ، މާެވވަަޑއިގަންަނަވންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެއެކަމަށް ޒިން ޝަލުންފިއިންޓަލިޖެންސް ބޭފުޅުންނާއި ފުލުސްގެ އިސް އޮ

ްއ ނެތޭ. ޤެޙުޤީކޮށްދޭނެ ތަށް މިކަމަފުލުހުން  ދެން އިތުރަށް ބާއްަވއިގެން  ،ގަންަނވަނީކޮމިޝަންގެ ަރއީސް ެދކެަވަޑއި

ރެން ފަށައިގެން އަބަދަށް ފެށުނީއްސު، ފުލުސް އޮފީހުގައި މި މަޢުލޫމާތު ތާ ާސފުކޮށް އެބަބުނޭށްގައި ވަރަޓުއަދި މި ރިޕޯ

ހުއްޓޭ. އް ށް ވިދާުޅވި މި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެފުކޮކުީރގަިއ ހޯމް މިނިސްޓަރު ވެސް ަވރަށް ސާއޮތޭ. ލިބިފައޭ އޮތީ. 

އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ކޮމިޝަްނެގ އެހެންވީމާ، ރެއްިވއްޔޭ. އްޗަށް ޢަމަލުނުން އެ މައެ ބޭފުޅު ،އެހެންނަމަވެސް

 ސްކުުރމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްނެސް ބަހުތަނުގައި ގެ އެކުަގއި މި ސާކޮށް ނަންތަކާރިޕޯޓް މި ގޮތަށް ޚުލާ

އޮތް ފުލުސް އޮފީހުން  އިތުރަށް މިހާރު ގަންަނވާ ގޮުތގައި ދެންބޭފުޅާ ދެކެވަޑައި  އެ ،އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ސަބަބަކީ 

ުޑ ވެ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނެމއް ނުހޯދޭނެތީމި ކަމުަގިއ އިތުރު ކުރިއެރު ،އަދި މިހާރު މި އޮތް ކޯޓުތަކުން ެވސް ،ވެސް

 ސްކުރަްއވާއިރު ބަހު ،ރު ގޮތުން ވިސްނަވާއި ކަމާ ގުޅޭމި ،ންގެ ކިބައިން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ޔާވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއް  .ވަންހޯއްދަވާއިރު ވެްސ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ނުކުތާތަކުގެ މަްއޗަށް ވިސްނަ މަޢުލޫމާތު 

 ންދުރަށް. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި މެދުކަނޑާލަނީ މެ

 

 {އަށް 13:03ްނ އި 12:33 :ހުސްވަގުުތކޮޅު}

 ( ނަޝީދުދުމައްޙައީސް މު ސް، ރަ ރައީގެހު މަޖިލީ ؛ވީނެންއި އިގަތުސަޔާރި)

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6
 

 :ންވުދެްއކެ ހަކަވާސަތުން ރިޔާ

މިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ މި އެނބުރެނީ ކޮގެ ދަންފަޅީގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތަކަށް މެންގެ މެންދުރުފަހުނޑުއަުޅގަ `.

ސްޓަރ އިމިއުނިޝަްނ  ޮއން ކްލަޔުަނއިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން -6.3އެޖެންާޑ އައިޓަމު  ،ކަންކަމުގެ ތެެރއިން

 އުމީ ޤަ  ،ަޓކައި ފޮނުވާފައިވާ ަމއްސަލަށްހޯއްދެވުމަ ންމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހު ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަސްީދގުކުުރމާ

މި ރިޕޯޓް  ،ރިޖީ ގުޅުންތަުކގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ިނންމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. އަުޅގަނޑު އެދެނީ އި ޚާމަތާސަލާ

ރި އިްއޒަތްތެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ،އްރިރުޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުުޅންތަކުގެ ކޮމިީޓގެ މުޤައްވާނީ ހަށް ހުށަހަޅައިދެމަޖިލީ

 ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.ދާއިރާގެ ިއއްޒަ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. މަރަދޫ
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 :މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން

 ؛ސް އިމިއުނިޝަން ރސްޓަިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އާެދ، ޔުަނއިޓެޑް ނޭަޝންސް ކޮންވެންޝަން އޮން ްކލަ ޝުކުރިއްޔާ 

ގޮތުން ދިވެިހ ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ާރއްޖޭެގ  ގުޅޭ ތަސްދީކުުރމާ ،އި ބައިވެިރވުމާ ދިވެހިރާއްޖެ  ގައިމުޢާހަދާމި 

މި މައްސަލައަށް  ،މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ހިނދުއިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް 

ހެޅިފަ. މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިގެން އުމީ ސަާލމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަ ޤައި ތަކާޚާރިޖީ ގުޅުންވަނީ ދިރާސާކުރުމަށް  މި

ުޑ ކޮމިޓީްނ ައޅުގަނ ގޮަތކަށް ަގއި. ކުރު  2019ސްްޓ ގައޯ  28ކޮމިޓީން މައްސަލަ ބަލަން ފައްޓާފައިވަީނ 

ލާނަން. އިލުކަމަށް ދަންނަވަ ަސމާޯހއްދެވުންތަކުން ފެނުނު ބަެއްއ ކަންތައްތައް މަޖިލީހުގެެބއްލެވުމާިއ ހޯއްދެވިބެއްލެވި

 ،ކީ އޭގެ ބޭނުންކުރުމާއިސްޓަރ އިމިއުނިޝަނަޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެްނޝަން ކްލަ ،ތަމަ ކަމަކީއެންމެ ފުރަ

 މި ކަންކަމުގެ ަސބަބުން ނިކުންނަ ނަތީޖާތަކާ  ،ގަނުޑކޮށް ބެހެއްޓުމާ އުފުލައިން އަެނއް ތަނަށް ތަނު އެއް ،އުފައްދުމާއި

އަދި މިފަދަ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުން  ،ކުރުމަށާއި ން ކަންތައްްއގެ މަތީއުމުތަުކގެ މެދުގައި އެއްބަްސެވވޭ ގޮތެޤަ ދޭތެރޭގައި

ކޮށްފަިއާވ އް ނޭދެވޭ އަސަރުތަ  ފަދައަދި މި ،ކުރުމަށާއިދުނިޔޭގެ ރައްޔިތުން ުނވަތަ އިންސާނުން ސަލާމަތް

އަިދ  ،އިތުރުކުރުމަށާއި  ގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުން ންތަކާ ގުޅޭލު ލިބިދާނެ ެގއް ،ސަރަހައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެެލހެއްޓުމަށާއި

 ،ބާރުލުންދީެއއްއުމަށް ޤަ ގޮތުން އެއް ަގއުމުން އަެނއް ލުމާ ގުޅޭ މިފަދަ މާއްދާތައް ހިމެނޭ އެިކއެކި ަބއިތަްއ ނައްތާ

ވަިއގެ މަގުން ބޮޑު ކީ ިނޝަނައިމިއު ރސްޓަލަކް ވާމީ މުޢާހަދާއެއް.ައގުނަލްލެވޭ ބައިއި ޓަަކއި އެކުަލވައެހީތެރިވުމަށް

ވުމާެއުކ މިފަދަ ބޮންތައް އާއްމުކޮށް  ލަތްތަކަށްސީން އަޅަން ބޭނުންކުރެވޭ ވަ ކަށް ގިނަ އަދަދަަކށް ކުދި ބޮސަރަހައްދަ

އަދި ިމ  ،ކަރަންޓް ިވއުގަަތކާއި  ،ތަާކއިރަްނވޭ ،ދިކޮޅު ަހނގުރާމަވެރިންެގ އުޅަނދުފަަހރާއިއި ،ރެވެނީބޭނުންކު

އަދި  ،ވީހިނދު ކަމަށް ށްކަލަތްތަ ސީދުމަްތ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވަޚިއެިކއެކި ހުން ބޭނުންކުރާ އްމުކޮށް މީވެސް އާ ނޫން

ރިފަސްކޮޅަށް ބޮޑެތި އުިނޝަން ބޭނުންކުރެވޭތީ އިްނސާނީ ދަތިޔާރެްއގެ ޮގތުން ވެސް މިފަދަ އިމި ހަބަޔޮލޮޖިކަލް 

ކަމުަގިއ  ކަމެއް މުންމުހި ކީހިރާއްޖެ ބަިއވެިރުވމަމި ަކމުގައި ިދވެ ،ގެއްލުންތަްއ ދިގު ުމއްތަކަށް ކޮށްފާނެ ކަމަކަށް ވާތީ

 ، އަެނއް ކަމަކީފުވެގެންދިޔަކުރުމުގައި ސާ . އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮިމޓީން ދިރާސާކުރިތްވެސް ކޮމިޓީން ދެކެވަަޑިއގަ

 ކުރަން މަލުޢަ އަށް ޢާހަދާމުިމ  ،ަގއި ކަމާއިއައިލެންްޑގެ ޑަބްލިން އިގ2008ަމެއި  3ސްކޮށްފައިވަނީ މުޢާހަދާ ފާ

ކޮށްފަިއވާތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުމި މުޢާހަދާ ތަސްދީ  އުމުޤަ 106ަގއި ކަމަށް. މިހާތަނަށް 2010ަގސްޓް އޯ 1 ފަށާފައިވަނީ

 ޓަކައި މުޢާހަދާ އެކްސީޑްުކރަންޖެހޭ ކަމަށް. މުޢާހަދާގެ ދަށުން މުޢާހަދާގައި ބައިވެިރވާ، ބައިވެރިވުަމށްދެއާ ؛ފަރާތުން

އަދި  ،ސްޓޮކް ޕައިްލކުރުން ،ލިބިގަތުން ،އުފެއްދުމާއި ،ކުރުމާއި ބޭނުންއިިމއުނިޝަން ރސްޓަމުތަކުެގ ކްލައުޤަ

ެއްއެވސް ފަރާތަކަށް ކްލާސްޓަރ  ތުން ވެސްއި ނުސީދާ ގޮސީދާ ގޮތުންނާއަދި  ،ޓްރާންސްފާކުރުން މަނާކުރުމާއި

ކީ މި މުޢާހަދާ އުމަކުްނ ޢަމަލުކުރުމަޤަ އެްއވެސް  ރިވާފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މުޢާހަދާގެ ދަށުން ބަިއވެ އިމިއުނިޝަން

ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި  ދިވެހިާރއްޖެއަްށ ފައިދާހުރި ،ގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކަމެއް. ވީމާ މި ދެންނެވި ކަންކަމުމަނާކުރާ
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 ހުން މަޖިލީ ،ނަ ކަމަށާއިދިނުމަށް ފެން ހުންކޮމިޓީއަށް ރު ،އަުޅގަނުޑ މި މުޢާހަދާގައި ބަިއވެިރވުމަށް ،ކަން ފެންނާތީމި

 ން މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން.ވާ ގޮތަކަށް ނިންމުމަށް އެދޭ ވާަހކަ ދަންނަވަމުނިވަޑަިއގަންނަނިންމަވަން ފެ

 

 ކަދެްއެކވުން:ހަވާ ރިޔާސަތުން

ލަނީ. ދެން ވަރަްށ އިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި މައްސަލަިއގެ ބަހުްސގެ ަވގުތު މި ހުޅުވަ

މި ރިޕޯޓް  ،ޑު މިހާރު މި ދެކެނީއަޅުގަނ. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން މި މައްަސލައަކީ. ޝުކުިރއްޔާ ސާފު މައްސަލައެއް

ގޮތުން  ނެ. އެ ޯވޓަށްފަހު ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭގައި ދ1:30ާއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ   ވޯޓަށްލައިގަތުމުގެމަޖިލީހަށް ބަމި މި 

 ނިމިފަ.  ނީވަ ގޮތެއް ނިންމާީނ. ބަހުސްގެ ަވގުތު މިއަޅުގަނޑުމެން 

ން ވިމެ (އޯ.އައި.ސީ)ކް ކޯޕަރޭޝަން ގަނައިޒޭަޝން އޮފް އިސްލާމިސްޓޭޓް އޮފް ދި އޯ ؛އަޅުގަނޑު -{6.4}

އި ޓަކަ  ހޯއްެދވުމަށްންމެދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރުހު ލޮޕްމަންޓް އޮގަަނއިޒޭޝަްނ ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ތަސްީގކުުރމާޑިވެ

ގޮތުގެ ރިޕޯޓް  ރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮްށ ނިންމުނުޚާތާއި އުމީ ސަލާމަޤަ ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ 

އިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ދާމަރަދޫ  ،އްރިރުޤަ ތެރި މުދެްއވުމަށް ެއ ކޮމިީޓގެ ިއއްޒަތްވަަވއިއިއް 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.އަރިހުން އެދެން. މަރަދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:އިރާގެ މެމަރަދޫ ދާ

ިއްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ތުންސަރުކާރުެގ ފަރާ ހޯއްދެވުމަށް ހުންވެްސ މަޖިލީހުގެ ރު އާދެ، މި މަްއސަލައަކީ 

ަވއި ގޮތްތަކެއް ސް ކޮމިޓީން ވަރަށް ބޮޑަްށ ދިރާސާކުރައްގައި ވެ އި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަަލެއއް. މި މައްސަލަ

ކަުމގަިއ   ކަމެއްމި މުޢާހަދާަގއި ބަިއވެިރވުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ިއ،އޮތީ. އަދި މި މައްސަލަިއގަ އިނިންމަވާފަ

ން މި ބަރުންގެ ޕޯޓަލްއިންދެއްވުްނ އެދެނީ. ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެ ންހުކޮމިޓީއަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާީތވެ މަޖިލީހުގެ ރު

 އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި ވާހަކަ ދަންނަވަން.  މަތީން ޮގތުގެވީމާ، މި މައްސަލަ އެ ިއގަންނަވާނެ. އެހެންރިޕޯޓް ފެނިވަޑަ

 

 ެކވުން:ކަދެއް ވާހަ ޔާސަތުންރި

ްއ ކުާތއެގޮތުން ބަހުްސގެ ަވގުތުަގއި އިތުރު ނު އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އެ މަްއސަލަާއ ގުޅޭ 

 ޝުކުިރއްޔާ ދެން. ދިވަަޑިއގަތުން އެފުރުޞަތަށް އެ ،ނަމަ ނަވާ މެންބަރަކު އިންނެވިހާމަކުރައްވަން އެިދވަަޑިއގަން

ުޓގެ ަވގުުތގައި ވޯޓަށް ގެންނާނެ ވާަހކަ ނޑު މި މައްސަލަ ެވސް މިއަދުގެ ވޯއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

 ން. ދަންނަވައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަިރހުގައި 
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. އެީއ ޓްރީޓީ އޮން ޕްރޮިހބިޝަން އޮފް ނިުއކްލިއަރ 6.7ނަންބަރު  ފަށަނީ އެޖެންޑާ އަޅުގަނުޑ މިހާރު މި -{6.7}

، ޓަކައި ފޮުނވާފަިއވާ މައްސަލަ ހޯދުމަށް ހުންމެދު ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރު ގުކުރުމާވެޕަންސް ދިވެހިާރއްޖެއިން ަތސްދީ

އެ ކޮމިޓީގެ  ،ޓްންމަވާފައިވާ ޮގތުގެ ރިޕޯޅޭ ކޮމިޓީން ިދރާސާކޮށް ނިގު ގުޅުންތަކާ  ޚާރިޖީއިއުމީ ސަލާމަތާޤަ

 .މަށްދެްއވުއިހީމް ޝަރީފް އިއްަވވަ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާ ،ރުއްރިޤައިްއޒަތްތެރި މު

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ކޮމިޓީން  .ސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ފޮނުވި މައްސަލަެއއްމަހު ރައީމިދިޔަ  ،ވަނަ ދުވަހު 28ސަލައަކީ ެވްސ މައްއާދެ، މި 

އެއްވެްސ ްސ ގެއްލުމެއް އަދި ރާއްޭޖގެ ބަޖެޓަށް ކުރާނެ ކުރުމުަގއި މިކަމުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ އެއްވެދިރާސާކުރި

އުމަކަށް ޤައްދާ ހަތިޔާރު އުފަ ރހިރާއްޖެއަކީ ނިުއކްލިއަ. އަދި ދިވެފާހަގަވި އަށްއަސަރެއް ެވސް ނެތް ކަމަށް ކޮމިޓީ

ުނވާ ކޮށްފައި ވެސް ތުއަިދ ކުރިއަށް އޮތް ތަުނގައި ެވސް އެފަދަ އެްއޗެއް އުފައްަދ ގަސް ،ނުވާތީ މި މުޢާހަދާގައި

 ނިންމާފައިާވ ޓީންމިކަމުަގއި ފެންނަ ކަމަށް ކޮ ވެިރވުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއްވާތީ މި މުޢާހަދާގައި ބައި  އުމަކަށްޤަ

 ން އޮތީޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީަސށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަފުރުޞަތަށްމި  ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 ޝުކުިރއްޔާ.. އިގަންނަވާނޭ ފެނިވަޑަމި ރިޕޯޓް ންޕޯޓަލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތުން މެންބަރަކު އިތުރު  ޅޭ ގު އަރުވަނީ ރިޕޯޓާ މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު

ަވގުތު. ޝުކުިރއްާޔ  އެ ނުކުތާއެއް ާފހަގަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު. ބަހުސްގެ ،ނަމަ ކަމެއް ފާހަގަކުަރއްވަން އޮތް 

 ވަން. ށް ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަޕޯޓް ވެސް ބަހުސަަގނޑު މިހާރު މި ރިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅު

( ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު ޓެކްސް ނެގުމާ) 2010/3ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އަރުވަނީޞަތުމިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރު -{6.2}

ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ން ދިރާސާކޮށް ނިންމުނު ގޮތުގެ  ކޮމިޓީގެަނއުމުގެ ބިލު އިޤްތިސާދީށް އިޞްލާޙުއަ

ތްތެރި މެންބަރު. ދުވާފަުރ އިާރގެ ިއއްޒަދުވާފަރު ދާ ، މުަޤއްރިރުގެ ަބދަލުގައިދީ ކޮމިޓީގެޞާތި ެދްއވާނީ އިޤްއިޅުއްވަހުށަހަ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ހަކަދެއްެކވުން:އަޙްމަދު ވާ ިއސްމާޢީލް ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ށް ( އަ ގާނޫނުެބހޭ އިދާރީ ެޓކްސް ެނގުމާ) 2010/3ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގަސްްޓ އޯ 20ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. ިމ ރިޕޯޓަކީ ދީ ކޮމިޓީޞާތިއިޤް  ގެަނއުމުގެ ބިލުއިޞްލާޙު

ގައި ގާނޫނު ވަނަ ޖަލްސާ 36ނަ ދައުރުގެ ވަ 1ވަނަ ައހަރުގެ  2019ހުގެ ަގއި އޮތް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީ 2019
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ޓަކައި  ދިރާސާކުރުމަށް ގެަނއުމުގެ ބިލުށް އިޞްލާޙު( އަ ގާނޫނު ބެހޭ އިދާރީ ޓެކްްސ ނެގުމާ) 2010/3ނަންބަރު 

ނިންމެވި  އިރައްވަ ރާސާކުބިލު ދި އެން ކޮމިޓީ ގުިޅގެން އެ ދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމާޞާތިޤްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އި

ބެހޭ އިދާރީ  ސްެނގުމާޓެކް) 2010/3 ގާނޫނު ނަންބަރު .ތްގޮ ގެންދިޔަށް އަން ަމްއސަލަ ކުރިޓް. ކޮމިޓީގޮތުެގ ރިޕޯ

ކޮމިޓީެގ ގުޅިގެން  ދީ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވުމާޞާތިޓަކައި އިޤްގެަނުއމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޙުލާއިޞް ގާނޫނު( އަށް

ވަަނ  12ވަނަ އަހަުރގެ  2019އޮތް އެކޮމިީޓގެ  އިގަ 2019ގަސްޓް އޯ  22އެގޮތުން  ިއ،ވަ ލުވުން ބާއްބައްދަ 7ލަ މުޖު

ކުރެިވފައިވޭ. އަދި ރަްއޔިތުންެގ ޓީގައި މަޝްވަރާ ކޮމި މެދު ބިލުގެ މަސައްކަތް ގެންަދވާނެ ގޮތާ އިބައްދަލުވުމުގަ 

 2019ޓް ަގސްއޯ 26ން ބިލު ނިންމާ ސުްނގަިޑއަކީ ޓީކޮމިްނ ތީމަ ަވނަ މާއްދާަގއިާވ ގޮުތގެ 128މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ރީ އޮފް މިނިސްޓް ،އި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގެ ގޮތުންގޮތުން ޚިޔާލާ ގުޅޭ ގޮތުަގއި ކަނަޑއެޅުްއވި. ެއައށްފަހު ބިލާ 

ދި ން ނިންމެވި. އަކޮމިޓީ ށްރުމަބައްދަލުކު ބޭފުޅުންނާ ގެ ނޭންސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމެންޓުފި

ރިޔަްމ މަ  އަލްފާޟިލާޒްިޑވެލޮޕްމެންޓްގެ ފަރާތުން ރަޖިސްޓަރ އޮފް ޮކމްޕެނީއިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ މީގެ

ބައްދަލުކޮށް  ޒް އަްލއުސްާތޛު ޢަލީ ސުޖާޢާގަލް އެފެއާ އި ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު އިފްތިހާރު އަދި ޑިރެކްޓަރ ލީވިސާމާ

 ބިލާ ،ބަރުން ފާޅުކުރަްއވާފަިއވާ ޚިޔާލުތަާކއި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެންޔިތުންގެމެދު ރައް ބިލާ ދިރާސާކުރެވުނު. މި

ރު ޅުއްވިއިމަޖިލީހަށް ހުށަހެ ބިލު މި ،ގެން ދެްއވި ޚިޔާުލފުޅުތަކުގެ އިތުރުންޓީއަށް ވަަޑއިގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ކޮމި

 27ކު ވި އިޞްލާޙުތަާކއެން ބިލަށް ގެންނެމި ޮކމިޓީގެ ފަރާތު އިކުރަްއވަފާހަގަކުރެވިަފއިވާ ސަބަބުަތަކށް ރިޢާޔަތް

ކޮމިޓީއަްށ  ބައްދަލުވުމުަގއި މި ވަނަ 23ރުގެ ވަނަ އަހަ 2019ދީ ކޮމިޓީ ޞާތިަގއި ބޭއްުވނު އިޤް 2019ގަްސޓް އޯ

ތުން ބިލު މެންބަރެއްގެ އަޣުލަބިްއޔަ 4މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  7ވަަޑއިގެން ވޯުޓަގއި ބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވި 

ވަނަ  23އަހަރުގެ  ކޮމިީޓގެ މިދީ ޞާތިގައި އޮތް އިޤް 2019ގަްސޓް އޯ 24 ، ނިންމީންކޮމިޓީފާސްކުރެވުނު. 

އަށް ަވޑަިއގެން ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކޮމިީޓއަްށ މުަގއި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވު

ގެަނއުމުގެ ބިުލ އިޞްލާޙު (ައށްނޫނުބެހޭ އިދާރީ ގާ ޓެކްްސ ނެގުމާ) 2010/3ގާނޫނު ނަްނބަރު  ،ފޮނުއްވާފަިއވާ

ކޮށްދެއްވުން އެދި މެދު ރިޢާޔަތް ބިލާ އިވާ ގޮތަށް އެއެކު ނިންމާފަން ގެންނެވި ބަދަލާޮކމިޓީ އިން ދިރާސާކުރައްވަ ކޮމިޓީ

 ގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވުމަށް ވަނީގެ ދަށުން ރައްޔިތުން ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( 86ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ 

 2010/3ރު ނަންބަ ،އްވި ން ފާސްުކރެއެކު ކޮމިޓީަޓކައި ިމ ރިޕޯޓާ. ވީމާ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށްނިންމަވާފަ

ގެަނުއމުގެ ބިލު މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފެނިވަޑައިގަންަނވާ އިޞްލާޙު ( އަށްބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު ޓެކްސް ނެގުމާ)

 2010/3ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ން ދިރާސާކުރެއްވިރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން. ކޮމިޓީ ދި މިްއވުމަށް އެއިދެން ނިންމަވަގެ މަތީގޮތެއް 

ވަނީ.  ގެ ގޮތުަގއި އެ 1ގެ ޖަދުަވލް ރިޕޯޓު ގެަނުއމުގެ ބިލު މިިއޞްލާޙު ށް(އަށްރީ ގާނޫނުބެހޭ އިދާ މާނެގު ޓެކްސް)

އިގެންެނވި ނިސްބަތް މިޓީެގ ބައްދަލުވުމަށް މެންބަރުން ވަޑަ ދީ ކޮޞާތިއަދި ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުަމށް އިޤް

 .ޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްނީ. ޝުކުިރއްވައެ ގައި  2ޒިރީެގ ތަފްސީލު ޖަދުވަލް ހާއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިޑ މިީއ  މިވަގުތު އެަބ ހުޅުވާލަން. ގެ ބަހުްސގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ރިޕޯޓު

މާވަުށ ޑިައކީ. ށަހަޅުއްވާ ގަ ނޫން އިޞްލާޙު ހު  މިއީކީ ؛އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަން މެންބަރަކު އެދިވަަޑިއގަންނަވާ ނަމަ

 މަދު ސަޢީދު. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

 

 ްނ:މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްެކވު 

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޓެކްްސގެ މަަސއްކަްތ ހިގަމުންދިޔައިރު އަުޅގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެްއ 

ެޓކްްސގެ ނިޒާްމ  ،ވަަޑިއގަންނަވާނެހިފީ. އެނގި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް މިތައް ހުރީމަ ކަންތައް

ވާމީ ގު ތަރައްޤީވަމުން އަިއ ނިޒާމެއް މި ނިޒާމަކީ. ޙަޤީޤަތުގައި ބައިނަލްއަ ބޮޑަށް  ވަރަށް ،ހަމަ ވުޖޫދުވުމަށްފަހު

ތަކެއް ލިިބެގންދާ ނިޒާމެއް. އަޅުގަނޑު ވާ މެރިޓްމަ އެަކށީގެންދުނިޔޭގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ެޓކްސްގެ ނިޒާމަށް ހަ

ޓަަކއި  ނިޒާމަށް ގޮތް ކިޔުމަށްގެ ބޭފުޅުން މި ޓެކްސްގެއިްނޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު ،ށްލަން ބޭނުންވޭފާހަގަކޮ

ޑުވުެމއް.  ހަމަ ކަންބޮެއއީ އަުޅގަނޑު ؛ކުރުންކުރާދިމާ އިދިކޮޅަށް މިކަން  ބޭފުޅުންގެ ރެޮކމެންޑޭޝަނާ ގެނެއްސަ އެ

. ޓެކްްސ ކުރަންވާނޭއިމުޤާޔުނިޓެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި ކީ ޓެކްސް ޕޮލިސީ ޔަޓެކްސް އައި.އެމް.އެްފގެ ލަފަ

 ކީ ޓެްކސް ޑިޒައިްނކުރުން. ނިޒާމުފަންކްޝަން. އެއް ފަންކްޝަނަ 2ޔުނިޓެއް. އެއީ ަމއިގަނޑު  ޕޮލިސީ

ދާއިރާއެއްަގއި  ފުޅާގައި ަޕބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން ހޯދުން ނުވަތަ ނިޒާމު ކީ ޓެކްސްޝަނަޑިަޒއިންކުރުން. އަނެއް ފަންކް 

ގެެނވޭ އިޞްލާޙުަގިއ އަުޅގަނުޑ ހަމަ ސަރުކާުރ  މި މި ގާނޫނަށް ،އެހެންނަމަވެސްކުރުން. މަޝްވަރާ ވިޔަފާރިތަކާ 

 އަުޅގަނޑުމެން  މި ކޮންސަރންޕާޓީެގ ބަެއްއ މެންބަރުންނާ ވެސްއި، ަބއެއް ެމންބަރުންނާހިންގާ ފަރާތުގެ 

ވާލަްނ ނަމަސައްކަތުން ވެސް މި އިްޞލާޙު ފާސްވާ ގޮތް ުނވިކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަން އްސާކުރީމަ އެ ބޭފުޅުންގެ ހި

ެޓކްްސގެ ނިޒާމަކީ  ބައްލަަވއިދިނުމަށް ވެސް އެެދން. އެއީމިކަން ތަންކޮޅެއް ގާތުން  ،ރި ަރއީސް ން. އިއްޒަތްތެނުބޭ

ލިބިފައި އޮތް އިތުބާރު ޚާއްަޞކޮށް ިވޔަފާރިވެިރންގެ  ،ފައި އޮތްބިގެ އިތުބާރު ލިޅި ދައުލަތުއްގެ އަދި މުހުރިހާ ޕާޓީއެ

ބޭފުޅެއް.  ންކުރާނެބުނާ އެއް އިޞްލާޙަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޢައްޔަ މިމުވާތީ. މީގައި ންން މުހިވު ނިޒާމަކަށް

ކަށް. ޙަޤީޤަތުަގއި މިއީ ރަނގަުޅ ކަމެްއ ނޫން. ރމަނަގެ ޯބޑުެގ ޗެއަމީރާ ބުނަނީ އޭނަ ވާންޖެހޭނޭ އަނެއް ާމއްދާަގއި މި

 އެ ވާހަކަ މި ދެންނެވީ. ދެވަނަ މިކަން އެގޮތަށް ކުިރޔަނުދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާތީ ހަމަ

ންބަރުން. އެ ސް ބައެއް މެގެ ވެވަނަ މަޖިލީހު 18މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ވެސް އެބަ ތިއްެބވި ކުރީގެ  ،ށްމަކަކަ

 މީހުން ބަދަލުކުރުން އެއީ އެހާ ންނޫނެއް އިޞްލާޙުކޮށްގެގާ  ،އް ެއއީޅެބޭފުޅުން ވެސް ވަކާލާތުކުރަުމންދިޔަ ވާހަކަފު

ަކމަކީ ނިޒާމުގެ މިނިވަންކަން  އިން މަގުފަހިވާތީ. އެއްކަންތަކަށް މި، މި ދެމާ. އެހެންވީފަތެއް ނޫނޭސަގާގަޅު ރަނ
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ކުރުމަކީ އޭގެ ކޮްށެގން މިކަން ކުރާގެޓުޓާ ގެނެސްގެްނ ވަކި ބަޔަކަށް ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ،ކަމަކީ ެނއްގެއްލޭތީ. އަ

ށް މި އަދިމާ ޑުވުމަކާ  ކަންބޮިވޔަފާރިވެރިްނގެ  ،ބޮޑެތި ހީނަރުަކން އައިސް ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގައި ވިޔަފާިރތަކަށް ވަރަށް 

 ްސ. ށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީބޮޑަލަން. ވަރަށް ޑު ފާަހގަކޮށް ެލވޭ ޮދރެއްކަން ައޅުގަނއި ދިއުމަށް ހުޅުވަމުޒާނި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުދވާފަރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް.  އަރުވަނީތުޞަހާރު މި ފުރުމި އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 ެކވުން:ދު ވާހަކަދެއްދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަ

ދެންމެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ސަޢީދު އެ  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން

ށްލަން ބޭނުންވޭ އަުޅގަނޑު ވެސް މި ކޮމިޓީަގއި ކޮފާޅުެވސް ޚިޔާލެއް ގަނޑު ޮގތުން އަޅު ބެހޭ ކަންބޮޑުވުމާފާޅުކުރި 

ގެނެވުުނ ގިނަ އިޞްލާޙުތަަކކީ މިދިަޔ ށް މި ގާނޫނަ .ތުން. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސްހައިިސއްޔަގެ އިންނަ މެންބަރެއް

 ދިމާވެފައި ހުރި ވަރަށް ގިަނ ށްތުންނަޔިބައްދަލުވި ރައް  ،ށްނަދިމާވި ރައްޔިތުން ނާއިންތިޚާބުތަކުަގއި ައޅުގަނޑުމެން

ގެނަުއމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގިަނ އިޞްލާޙުން ާކރުގެ ފަރާތުއް. ސަރުކެޙުތަލާގެެނސްދޭ އިޞްޑުވުންތަެކްއގެ ޙައްލުކަންބޮ

އަންނަ ގެްނާވ ކަންކަމަށް ަޙއްލު ކަންކަމަކީ ވަރަށް ގިނަ ވިޔަާފރިވެރިންެގ ކަންބޮުޑވުންތަެކްއ ޭއގެ މަްއޗަށް އެކުެލވި

ށް ާއއްމު ިބއުނަލައިޓްރަ ކްސްޓެ  ކުަގއިފާއިތުވެދިޔަ ުދވަސްތަ  ،ގަކޮށްލާނަންހަތުން އަުޅގަނޑުމެން ފާގޮއެ  އިޞްލާޙުތަކެްއ.

ޖެހޭ ދައްކަން ވެފަިއ މި އޮންނަނީ. ކަމަކަށް ިދއުމަކީ މިއީ ދަތި ށްމު ކުދި ވިޔަފާިރވެރިޔަކައްއާ  ،ރައްޔިތަކު ިދއުމަކީ

އޮންނަނީކީ. އެހެންވެ ެއ  ށް ފޯރާގޮތަކަށް ނޫން ކުރީގައިޔަ އެއްކޮށް ދައްކަިއގެްނ ނޫން ގޮތަކަށް އެހާ ހަމަ މަނާރިޖޫ

ލެވިފައި މި އިޞްލާޙުަގއި އިއެ ކަންކަމަށް ވެސް އަިލއަުޅވަ  ،އެ އަދަދުތައް ުކޑަކޮށް  ިމހާރު ،ގެނެވިލާޙު ންކަމަށް އިޞްކަ

 ބެހޭ  މާވަކި ބޭފުެޅްއގެ މަޤާ ،ރާދެއްެގ ގޮުތގައި މު މި އިޞްލާޙުަތއް ގެނައުުމގެ ގެޑުމެންުޅަގނުކގައި އައެއެބަވޭ. ހަމަެއއާ 

ވެސް ވަިކ މުއްދަތެްއ  ަކށްންމެ މަޤާމަކޮ ،ިރ ރައީސްކު އިްއޒަތްތެެއކަމަ .ުނވާނެތްކޮށްަފއެއް ޔަގޮތުން ރިޢާ

ޓަކަިއ ރަނގަޅަށް ހިންގުމަށް ،ވާބުދާރީކޮށް ޖަތުމަކީ އެީއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ފެނުމުގައިކަނޑައެޅިަފއި އޮ

ދަުތ އްވެސް މުރާގެ ބޯޑުގެ ރޭަގއި މީތެމި އިޞްލާޙުގެ  ،ވާތީ  އިޞްލާަޙކަށްޅުށް ގެނެވޭނެ ރަނގަނިގަނޑައޮ

ގަކުެރިވގެްނ ހައަންނަ ކަމެއް އެ ބޭފުޅުން އެ ކަންބޮޑުވުމެއްެގ ގޮތުގައި ފާއެުކގައި  ވާނެ. އެ ބަދަލާން އެކުެލވިގެ

ފާހަގަކޮށްެލްއިވ  ގެ ކުީރގަިއ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ ބޭފުޅުންމީ  .ެތރި ރައީސްތްސް ިދޔަ. ިއއްޒަންވެކުރި

ލަތު ފެނުނު. ހާ  އޮތް ރާޤިއްލުކަން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ވެްސ މީރޭގައި މުސްތަ ކަންތައްތަުކގެ ތެ

ތަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު.  ްނ ކުރަމުންދިޔަކަން ެއކި ކަންތުގޮ މީރާގެ ފަރާތުން ވެސް ސިޔާސީ
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 ބަދަލު ޅުނޑުމެން މި އެދުނު ރަނގައްޔާ އަުޅގަވި ލަ އިޞްލާޙުތަކުން އިރާދަކުރެއް، މި ގެެނވުނު ގިަނ ޖުމުއެހެންވީމާ

 އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ފެންނާނެ ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އި 

  ށް.އަޙްމަދު އުޝާމަ

 

 އިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު އުޝާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ވިލިމާލެ ދާ

 އޮތް އިޞްލާޙާ ގުޅޭ ށަހެޅިފައި ދާރާ ގާނޫނަށް ހުއިބެހޭ  ޓެކްސް ެނގުމާ  .ރައީސްއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ކަމަށް.  ޞްލާޙުތަެކއް އިޅުހަމަ ވަރަށް ރަނގަ ޙުތަކަކީލާޞްގިނަ އި  ންވަނީނުގޮތުން އަުޅގަނޑު ެވސް ދަންނަވާލަން ބޭ

ނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑު ކެްއ ެވގެންދާތަ ސަަބބުން ޓެކްސް ޕޭޔަރުންނަށް ަވރަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަގެ އަދި މި އިޞްލާޙުަތކު

އްދާގެ ގޮުތަގއި ހުށަހަޅާފައި ވަނަ މާ 37ވަނަ މާއްދާ އަދި  36ކުރާ ކަމަށް. އެެހންނަމަވެސް، މި ބިލުގެ ވެސް ގަބޫލު 

އްސާކޮށްލަްނ ހި ހަމަ ކައެ ވާހަ އަުޅގަނުޑގެ ެވސް ަކންބޮޑުވުންތަެކއް ހުރީމާތުން ގޮ ޅޭގު އާމާއްދާ 2އޮތް  މި

 ،ގެ ބޭނުންކޮށްެގން ގާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކޮށް ހުމަޖިލީގެ ރަްއޔިުތންވަނަ  18ަސރުކާރުން  ބޭނުންވަނީ. މީގެ ކުރީގެ

އޭރުގެ   ހަމަމެ ޮބޑަްށ ޝަުކވާކުރީމާ ެއކަމާ އެންމުތަކުން ަވކިކުރީމަޤާމިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގަިއ ތިބި ބޭފުޅުން 

ތެރި ރައީްސ، މިއަުދ އިްއޒަތް ސްވެރުން. އެހެންނަމަބަންގެ ގޮތުަގިއ ތިއްބެވި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ހަމަ މެއިދިކޮޅު މެންބަރުން

ްނ ޅުއި ތިބި ބޭފުމުތަކުގަން މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ މަޤާއް އިޞްލާުޙކޮށްގެ ތަދަނީ ގާނޫނު އަނެއްާކވެސް ފެިނގެން މި

ޭވ ނެ ގެ ނަށްގާނޫ އިދާރީ ބެހޭ ެނގުމާސްކްތަން. ޓެ މަޤާމުތަކުން ވަިކކުރެވެމުްނދާގުިޅގެން  ކާއެިކއެކި ސަބަބުތަ 

ދަނީ.  ނިގެން މިތަން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެ ުކރެވިގެންދާ ތަކެއްސް ަހމަ އެކަހަލަ ކަންތައްވެ އިޞްލާޙުގެ ދަށުން

ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވިފައި ތިބި  ،ދޭނެ ަކމަށް ބުނެ ވަޢުދުވެމެއް ކޮށްކަރި ވެރި ވެފުއިންސާ  .ރައީސް އިްއޒަތްތެރި

ކަށް މަވާނެ ކަޅުދެއްގައި ޤައުުމގެ ކަންަކން ރަނގަނ މިފަދަ ކަންތައްތައް ފެންނަހާ ހިރާތުން ފަގެ މެންބަރުން

ން ޅުބުނަން ތިބޭ ބޭފުގަިއ ބަސްޔާސީ ކަންކަމު އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫެލއް ނުކުރެވޭ. އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ޤައުމުގެ ސި

. ިއއްޒަތްތެރި އް ނުވާނެޙެހިނދެއްގައި ަޤއުމުގެ ކަންކަން ިއްޞލާނޫނެކޭ ނުބުނާހާ  ށްކުރެވޭ ކަންތައްތަކަ މިފަދައިން 

 ށް ކަމަ ވަކިކުރާ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުަގއި ތިބޭ މީހުން ންސްކޮްށގެފާތައް ނުމި މަޖިލީހުން މިގޮތަށް ގާނޫ. ރައީސް

ގާނޫނުތަްއ  ން ވެސްކުަމޖިލީހަެދން އަންނަ ރައްޔިތުންގެ  ،މަ އަނެްއކާ ހަމަ ދެން އަންނަ ސަރުކާރަކުންނަވާ

، ައޅުގަނޑުެގ ސިލްސިލާއަށް ނިމުމެއް ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ އި ތިބޭ މީހުން ވަކިކުރުުމގެމުތަކުގަ ޤާގެން ހަމަ މަށްފާސްކޮ
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 އި ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރުކަޓަ ުނންކޮށްލީ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށްތުގެ ބޭރުޞަން މި ފުްއާސކޮށްލަހިމި ކަންބޮޑުވުން ހަމަ 

 . ދަންނަވަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ނަންބަުރގެ  3 ގެވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 87ތެރި މެްނބަރު. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ހުޅުދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ،ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ،ންމަތީިއވާ ގޮތުގެ އެ މާއްދާގެ )ށ( ގަ ،ދަށުން

ްށ ( އަނުނޫގާބެހޭ އިދާރީ  ޓެކްްސ ނެގުމާ) 2010/03ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އްާވފައިވާޅު ބީބް ހުށަހައިލްޔާސް ލަ

ބެހޭ އިދާީރ  މާނެގުޓެކްސް) 2010/03އިްއވުނީ. ގާނޫނު ނަންބަރު މި  އުމުގެ ބިލުގެ ިތންވަނަ ކިޔުންގެނަ ޙުލާއިޞް

 ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން.  . ޝުކުރިްއޔާ(ގާނޫނު

 

 ކަން  ކަން މޭޒުނ ހުށަހަޅާ ސްގެ މަޖިލީހުގެ ރައީ . 5

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ،އަށް. މިނިވަން މުއައްސަާސތަކުގެ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު 5.3އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ގަނޑު މިހާރު މި އެނބުރެނީޅުއަ

އީ ބްރޯްޑކާސްޓިްނގ އެރިޯޕޓް. ވާ ނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފައި އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައި ދާއިރާގެ  މީދޫއަްއޑޫ 

މާލުެވފައިވާ ަމއްސަލަ މިނިވަްނ ހުތުން އަާދކުރަންޖެހޭ ިޒންމާ އަދާކުރުމުަގއި އިނީ ގޮމެންބަރުން ގާނޫ ކޮމިޝަނުގެ 

ގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ޅުމިއަދު އަ ިރޕޯޓާ ގުޅޭ ަމއްސަލަ. ންމުނު ގޮތުގެ އައްސަސާަތކުގެ ކޮމިޓީން ިދރާސާކޮށް ނިމު

ވަނަ  210 ގެތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިދު ްއވި ރަްއޔިސްކުރެަގއި ފާ  2019ގަސްޓް އޯ  26ގޮތުން  ހިންގާ ަގވާއިދު އޮތް

ިއ ތަކުގަލު މަޤާމުއި މުސްތަޤިއްނާއަްއސަސާތަކުގެ މެންބަރުންމުމުސްތަިޤއްލު  ،ްނކޮްށފައިވަނީގެ )ށ( ގައި ބަޔާދާމާއް

އި އީްސ މަޖިލީހުގައެކަން މަިޖލީހުގެ ރަ ،ށަހެޅުމުންހުތިބޭ މީހުން މަޤާމުން ވަކިުކރުމުގެ މައްސަަލއެްއ މަޖިލީހަށް 

ނުލައި މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ  މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަކާ ،އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު

އެއީ މިނިވަން  ، ރިޕޯޓަކީ މި ދެންނެވި ކޮމިޓީންމި ، ފޮނުވާނެ ކަމަށް. އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެހޭ ކޮމިޓީއަށްބެ

މަށް ޅުފެނިގެން މި ތަިކުކރަން ވަން ޅުމި ބޭފު އަށްއެ ޮކމިޓީ ،ދިރާާސކޮށްކޮމިޓީން ބަލައި  ޅޭގު މުއައްސަސާަތކާ

މިޓީއަކަްށ ކޮ އެއީ .އީ ކުރީގެ ގަާވއިދުަގއި އޮތް އުސޫލުންގެންދިޔަމުންން ޢަމަލުކުރަޓީތް ރިޕޯޓެއް. އެ ކޮމިއި އޮފަފޮނުވާ

ކަށް ެފނުނީމާ ވެސް މުސްތަޤިއްލު އަތަކީ ކޮމިޓީއި މިކަމުަގއި މިޮއންނަ ތަފާދުގަ ާވއިގެ ގަ ރީ މިހާރުގެ ަގވާއިާދއި ކު ؛ނިފެ

 ހުވުމަށްފައް. އިޢުލާންކުރެހެނީ ތަޅުމަށްޖެންއަންނާ ނަމަ އިހަށް އެ މަްއސަލައެއް ންެވއްޖެކު ަވކިކުރާޅަބޭފު ،މީހަކު

ފެނިގެން  މަށްރުކުކު ވަކިޅަގައި ކޮމިޓީައކުން ބޭފުގަާވއިދު ބެހޭ ކޮމިޓީއަކަށް މައްސަލައެއް މި ދާންޖެހެނީ. ކުރީގެ  ކަމާއ



46 

 

 ކުރިމަތީަގއި ގެ، އަުޅގަނޑު  އެހޭ. އެހެންވީމާ ށް ވޯޓަގެއެކަމާ ގުޅޭ ދިރާާސއެއް ކޮށް ރިޕޯޓެއް މިތަނަށް ހުށަހަޅާ އެކަމު

 ،ކަމަށް ބަލައި އި އޮތްއެ މަސައްކަތް ނިމިފަ ،އިކަމަށް ބަލަ ގޮުތގެ މަތިން ާވއިދުަގއި އޮތްކުރީގެ ގަ، ވާލަކީމިއޮތް ސު

ން މި ާވ ގޮުތގެ މަތީމެން އަހާނީތޯ ނުވަތަ މިހާރުގެ ަގާވއިދުަގއިގަނޑުޅު މިއަދު ވޯޓަށް އަ މިޓީގެ ރިޕޯޓަށް މި ކޮމިއަދު 

ރިހާ ވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކޮިމޓީއަށް ފޮނުވާނީތޯ. ވެދެަވޑަިއގަންނަވަން ތިއްެބވި ހުއަނބުރާ ިމނި އްސަލަ އަލުންމަ

 އިއާ 1:00ގައި.  1:00ން. މެންދުރަްށފަހު ވެދެވަަޑިއގަތުމަށް އޮންަނނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެެދަވޑަިއގަތުން އެދެ

، ައޅުގަނޑު ިތ ޤަތުަގއި ނެތް. އެހެންވީމާގަފާެއއް ޙަޤީހިނ ޓީެއއް ވެސްތަނުގައި ކޮމި ދެމެދުަގއި މި އ1:30ާ

ެއއީ  .ެތއް ހޯއްަދވައިެދއްވުމަށްެއކުަގއި ިމއަދު މި އެެދނީ ތި ބޭފުޅުން މިކަމުަގއި ގޮ ުޒނަޔާޢި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

ވިަޔްސ  ށްއްކުނު ކަމަނުދެތަނުގައި ފާޅުަގއި ވާހަކަ  މި ކަމަީކ މި ،މައްސަލައަކީމި  ،އަޅުގަނޑު މިހެން މި އެދެނީ

މިކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެްއ  ،އަޑުިއވެމުން ައންނަ ވާހަކައެއް ކަމުންއަުޅގަނޑަށް ދެފޮޅުވަްށ ދޭތެރެއިން  ،ވެސް

ހަމަ މިއަދު  ،ގޮަތކީ އެއް މީަގއި ޮއތީ. ދެ ގޮތެއް އެދޭ އަުޅގަނޑުގަީޑގައި ތި ބޭފުޅުން ނިންމަވައިދެްއވުމަށް. ވޯޓުގެ 

 ގެ ގަވާއިދު ގެނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ،އި އޮތް އެްއޗެއް ައޅުގަނޑުމެން ނިންމާނީތޯއެ ރިޕޯޓުގަ  އިވޯޓަށް އަހަ

 ގެނެސް ތަނަށް މިމަަސއްކަތް ިނންމާފައި  ،ފޮނުވާފައިޓު ކޮމިޓީއަްށ ެގ މަތީން އެ ރިޕޯވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮތު 210

! މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ އާދެ ؛މިކަމުގައި  މޭޒުން ދާރީ އި ގޮތެއް ނިންމާނީތޯ. ައޅުގަނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން

 މެންބަރު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 އްކެުވން:ވާހަކަދެ ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް އަުޅގަނޑު މި ނެގީ.. ޢަމަލުކުރަން ފަށާފަމިހާރު މިއޮތީ މި ގަާވއިދަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުނީ މި  ،މިހާރު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ މިހާރުގެ ގަާވއިދަށޭ ،ށަހަޅާ ނިޒާމީ ުނކުތާއަކީ އަޅުގަނޑު ހު

ސަލައެއް ނެތް. މައްނަމަ ފަހުން. އޭގެ ކުރިން  ގަވާއިދު ހިނގަން ފެށިމި ތީ. ގަާވއިދުގެ ދަށުން ކަމަށް ވާ 

 އެްއގޮތަށް. ަގާވއިދާ  ގެހާރުމިހާރު ކަން ކުރަންވާނީ މިއެހެންނަމަވެސް، 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވަހަކަ

ަވކި އަދި ގޮތުން އަުޅގަނޑު  ެނންގެވި ިނޒާމީ ނުކުތާއާ ގުޅޭ ،ތި ހުށަހެޅުއްވި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 .ށްމައާދަ ރޮޒައިނާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ައއްޑޫީމދޫރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގޮތެއް ނުނިންމާ އަުޅގަނޑު ފު 

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ވާ އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫއަްއޑޫ
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ސް ަމއްސަލަެއްއ ވެ ތް ގަާވއިދުަގއިއޮ ައޅުގަނޑަށް މާނަކުރެވެނީ މިހާރު މި .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 މެންބަރަކު ނުވަތަ އެހެން އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމަްއސަލަ އެއީ ރަ އެ އެއީ ، ބުނާ ވާހަކަައކީ ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމަށް މި

އަެނއްކާ ހަމަ އެ  ،ންމަިއގެން އައިސް ކަމަްށ ވާނަމަ. އެއީ އެ ކޮމިީޓައކުން އެގޮތަށް ނިހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް 

ނޫނިއްޔާ ކިހިނެއްޯތ  .ށްފަހުއަންނަނީ ދިރާސާތަކެއް ކުރުމަ ޮކމިޓީން ނިންމައިގެން މި ؛ކަށް ފޮނުަވިއގެންކޮމިޓީއަ

، ެއ ދިރާސާތަކަށްފަހު އައިމަ ައނެއްކާ ހަމަ އެ ކޮމިޓީއަށް އެހެންވީމާ ؟ބުނެވޭނީ އޭކުރާނީ ކު ވަކި ކޮމިޓީއަކުން މީހަ

 ވޭ. ވުމަކީ އެއީ އެހާ ހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް ނުފޮނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުުމގެ ފުޅަުކ ަވކިކުބޭ ކޮމިީޓއަކުން ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މީގައި މިހާުރގެ ަގވާއިުދގެ ވިސްނުމަކީ

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަްށ  .މި ތަޅުުމގަިއ އެ ާވހަކަ އިޢުލާންކޮށްފައި މެުނވީ ަވއްޗޭނުގެންދަކުިރއަށް ތައްދިރާސާ

ގައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނުކުތާއެއް ީމގައި އެބަވޭ. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ ފެނުމުފެންނަ

 ޙުސައިން ޝަހީމް. !ފުކުރައްވާޝަހީމް. މާ މުޙައްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ނިޒާމީ  ،ަޝރީފް އެ ވިދާުޅވިތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު މަރަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

މަށް ބޭުނމީ މިހާރު ހުށަހެޅޭ ކައަޅުގަނޑު ވެސް  .ޅުގަނޑު ތާއީދުުކރަންއަކަންތަކަށް ފާހަގަކުރެްއވި  ނުކުތާގައި 

 ޔާ ރައީސް.ޝުކުިރއް . ންމިހާރުގެ ަގާވއިދާ އެްއގޮތަށް ަވޑަިއގަތު ،ވާނަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮެތއް ބެލުން.  ަޑއިގަންަނވާއި ފެނިވަމިކަމުގަނަށް އާދެ! އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީ އިއްޒަތްތެރި ގިނަ މެންބަރުން

 ވެސް  ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ދެ ގޮތަކަށް ވިސްނުން މި މަޖިލިހުގައި ިތ ބޭފުޅުން ނުގެންގުުޅއްވުން. ތި ،ނޫނިއްޔާއެހެން

މިނެޓަށް  5އޮތީ މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެްނ ތި ؛ލެްއވުން. އެހެންނަމަެވސް، މަޖިލިސްއިމީގައި ކުޑަ މަޝްވަާރއެއް ިހންގަވަ 

ރިޔާސަތަށް  ލެއްވުމަކީ ެއއީއި އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން މިކަމުގައި ޢަމަލުކުރަްއވަންވީ ގޮެތއް ނިންމަވަ ،ބީލު ޖަހާފަގަރަނ

 ދެ! މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.އާ ުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ެވގެންދާނެ. )ވަ އަކަށް ފަސޭހަ

 

 ކެުވން:ވާހަކަދެއް ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ
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ގޮެތއް  ނިންމަވާށް ބިފައި އޮތް ކަމަކަށް ނުވާތީ ވޯޓަކަށް ދެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެކަމަކު ރަީއސަޅި ތާއީދު ލިހުށަހެ

ވޯަޓކަށް  އީމި. ހިސާުބން ނިމޭނެ ކަނޑައެޅީމަ އެ ށްްށ ަކމަކަސް ގަާވިއދު އޮތީ މިވެނި ގޮތަނިންމެވިދާނެ. ރައީ

  އަހަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން.

 

 ްއެކވުން:ން ވާހަކަދެތުރިޔާސަ

 .މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ލިބިވަޑަިއގަންނަާވ ލް ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ަކއުންސެ ،ނޫނީ ލަފާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށްގާހުގެ ރައީސަށް މަޖިލީމި 

 ގޮަތކީ. މެ ބުއްދިވެރިވުނެހެން އެންގޮތަކަށް ގެންދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫނީ ލަފާ ގާަވގުތުަގއި ބޭނުންވާ ވަގުތު އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ެގންދަން. އަޅުގަނޑު މަޖލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނަނީ 

ޖެނެރަލް.  ލްގެ ަކއުންސެގޮތަްށ ަގވާއިދު އޮންނަނީ މަޖިލީހު އަޅުގަނޑަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދެއްވާ އަހަން ފެނުނީމާ

ގެންދާނަން. މަޖިލީހުގެ ނޫނީ ލަފާ އަުޅގަނޑު ހޯދަމުންގާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ައޅުގަނޑަށް ފެންނަ ކަންކަުމަގއި 

ައޅުގަނޑަށް  އިއްސަލަިއގަމަގެ މަރުގެ هللاރިޟްވާން ޢަބްދުމިސާލަކަށް )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ވަރަށް ސާފު.  ާވއިދުގަ

ރޭ ދަންވަުރ ތިނެްއ  އެހެންވީމާ، .ޅުގަނޑު ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މައްސަލަެއއް ކަމަށްނޫނީ ލަފާ އަ ގާ ފެނުނު އެއީ

ްށ ވާންާވއިރަށް އަުޅގަނޑަ ނޫނީ ލަފާ މިއަދު ހެނދުނުގާގެންދެިވ މުން ނޫނީ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުަރއްވަގާޖެހުމާއަށް 

ލީގަލް ޑިޕާޓުމަންޓުެގ ލަާށިއ އަދި ލީގަލް ކައުންސެދި ށާިއ އަމަދިނުމަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއް

އިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ދަންަނވަން. އާދެ! ހެންވޭުރ ދެކުނު ދާ  ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

  .މްހީޙުސައިން ޝަ

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް 

 އީ ފަހާގަކުރި ކަންތަކަށް ައޅުގަނޑު ތާއީދުކުރިން. އެ ޝަރީފް ނިޒާމީ ނުކުތާގައި ،އީސް، ައޅުަގނޑުްއޒަތްތެރި ރައި

 ،ނުނިމެތީވެ  އިއެަކން ހިނގަ .ީކ ހިނގަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށް ވާތީތާއީދުކުރި ސަބަބަީކ މި މައްސަލައަ

ކުެރވޭތީ، އަުޅގަނުޑ އެހެން ދެންނެވީ. ކުރިން ބޫލުގަންނަށް އިދަށް ކަމަށް ައޅުގަނޑުމެފަހުގެ ގަވާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ 
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އެ  ،އެހެްނވީމާ .ަކން ކުރާނީނިމިފައި އޮތް ކަމެއް ވެއްެޖްއޔާ ދެން ކުީރ ަގވާއިުދގެ ދަުށން ކުރަންޖެހޭ އިތުރު ކަން 

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 އިނާ އާދަމް.ރި މެންބަރު ރޮޒަގެ ިއްއޒަތްތެއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާ

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒަ

ވަނަ މާއްދާެގ  12ާގނޫނުގެ  ގިއތުރުން ބްރޯޑްކާސްޓިންމީގެ  ،ލަން ބޭނުންވީރައީސް، ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށް

 އެ ގާނޫނާ ،އާ، އެ މާއްދާކުރާ ގޮތް. އެހެންވީމާ ންބަރުން ވަކިކޮމިޝަންގެ މެ ގބްރޯޑްކާްސޓިން ،އޮވޭ ބަ )ހ(ގައި އެ

ނިންމެވުްނ  ރައީްސ، ގޮތެއް ީމގައި ، ދެން އިްއޒަތްތެރިއެްއގޮތަށް ކަމަށް މި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅިފައި މި ވަނީ. އެހެންވީމާ 

  ކަންނޭނގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތަކަށް ވާނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޖެނެރަލް ލްކައުންސެ .ެއދެން ފަށްރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅަގނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް މާވަ ،މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތް ިއ އަދި އަޅުގަނޑަށް ވިސްނޭ ގޮތުަގއި ލިބޭ ގޮތުގަ  ލީގަލް ކައުންސިެލއް ނޫން. އަޅުގަނޑަށް ލަފާ

ހަމައަށް އަިއއިރުަގއި އެ ހިސާބުން  ފަހުގައި ތަޅުމާމުމަށްނިހާރު ދެން މި .ެއްއގޮތަށް ނިމިފަ އޮތީ ކުީރގެ ަގާވއިދާ މި

، ތަޅުމުަގއި ގަާވިއދަށޭ. އެހެންވީމާ. ުސވާލު މި ކުރަނީ ތަޅުމުަގއި ދެން ޢަމަލުކުރަނީ އާ އޮތީ ަގވާއިދު ބަދަުލވެފަ

އަދި  ، ިވޔަސްީއ ސަރުކާރުންމި ތަޅުމަށް މީހަކު ވަކިކުރުމަށް އެ  ؛ތަނަށް މި ،ޢަމަލުކުރާ އާ ަގވާއިުދގައި ިމ ބުނަނީ

އް ިއއްވާަފއި އެަކމާ ގުޅޭ ރިޕޯޓަށް ފޮނުވާށޭ. އެ ވާހަކައެ  ،އެހެން ތަނަކުން ވިޔަސް މައްސަލައެއް އަުތވެއްޖެ ނަމަ

ހަމަ ތި ބޭފުޅާެގ ކޮމިޓީ  ،އެެދންއަރިހު ޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރިހުން ެއދެން، މުޤައްރިރު އަ

އަލުން އަނބުރާ މި ތަޅުމަށް މާދަމާ ވީމާ މަ އަވަހަށް ނިމިފައި އޮތް މަސައްކަތެއް ހަ ނުއްެވވީމާއަށް ފޮ

، ހުރިހާ ތަކީ މިހާރު ކޮމިޓީގެ ނިންމުން އޮތީ ނިމިފަ. އެހެންވީމާއިެދްއވުމަށް. އާދެ! އަޅުގަނޑު މި ދެކޭ ގޮފޮނުއްވަ

މިހާރުެގ އަުޅގަނުޑގެ މި ނިންމުމަކީ  އި،އްވަ ނުކުރަތްބަރުެއއްވެްސ ިއއްޒަތްތެރި ބޭފުޅަުކ މިކަމާ ހި ،ވެސް ބޭފުޅުން

އަށް އެކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ،ނަމަ ޖެގޮުތން މައްސަލަެއއް އަތުެވއް މާ ގުޅޭގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުން މި މޭަޒށް މީހަކު ވަިކކުރު

ދާކުރަންޖެހޭ އަގޮތުން ނީ ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރުން ގާނޫ ގދަނީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު ބްޯރޑްކާސްިޓން އެއް އެ މައްސަލަ 
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ދެއްވުމަށް މިނިވަން ދިރާސާކޮށް، ގޮެތއް ނިންމައި އިޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ މައްސަލަ ބަލަ 

 އަށް ފޮނުވައިފިން.ކުގެ ކޮމިޓީމުއައްސަސާތަ 

 

 ށް އެހުން އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަ  . ވޯޓަށް 7

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ،އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ދަނީ. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ށްގެ ޯވޓުގެ ަވގުތައަޅުގަނޑުމެން މިހާރު

ދަމާ އެ ދެ ޅި މި ދިޔައީ އިނގޭޯތ. އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން މާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެ މުޢާހަދާގެ ރިޕޯޓު ހުށަނޭ

، އަުޅގަނަޑކަށް އެ ރިޕޯުޓ ހެންވީމާ ރަނގަބީލު. އެ ވޯޓުގެ  .މިހާރު ރަނގަބީލު ޖެހިފައި ވަނީ ؛މުޢާހަދާގެ ރިޕޯޓު

 . ފުރަތަމަ ވޯޓު. ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ވޯުޓެގ ކުރީަގއި ދެން އެރުޭވކަށެއް ނެތް. އެއީ ަގާވއިދުަގއި އޮތް ގޮތް

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން  ޔަތުވަނަ އަހަުރގެ ޯއިޑޓު ރިޕޯޓު މާލިއް 2013ަކއުންސިލްގެ މޯލްޑިވްސް މީިޑއާ 

 ން. ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 66    :ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު

 64     ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުން

   64     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި 

 33      އަދަދު: ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ

 64        ޖުމްލަ:
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 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 66. ހާޒިުރވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ؛ 87އަދަދަކީ؛ މަޖިލީހުގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން.

ވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ މަށް ވޯޓުދެއް. ނުފެންނަ ކ64ަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދަކީ؛ 

ވީމާ،  .33  ބޭުނންވާ އަދަދަީކ؛. ފާސްވުމަށ64ްމެންބަރަކު ވެސް ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ ައދަދަކީ؛ 

 ްސވެއްޖެ. ގެ ރިޕޯޓު ފ2013ާ ގެކައުންސިލު  މީޑިއާކުަރްއވާ! ފުމި މުޢާހަދާގައި ރާއްޖެ ބައިވެިރވުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތުވަނަ އަހަރުގެ އޮ 2016 ގެބެހޭ ޓްރިބިއުނަލް އާދެވަނަ ވޯޓު. ވަޒީފާ 

ްނ ށް ވޯޓުެދއްވުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަ ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްުކރެއްވުމާ

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 66    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 64    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި ކަށް ވޯޓުދޭންވަކި ގޮތަ

   64     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަ

 64        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 66. ހާޒިުރވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ؛ 87ލީހުގެ އަދަދަކީ؛ މަޖި ބަރުން.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމން

ށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ނުފެންނަ ކަމަމެންބަރުން.  64ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވަަޑިއގެންނެވީ 

 ީނ؛. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވ64ަކީ؛  އަދަދަމެންބަރުންގެފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ވޯޓުނުދެްއވާ މެންބަރަކު ެވްސ ނެތް. 

 . ވީމާ، މި ރިޕޯޓު ފާސްެވއްޖެ.33

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު ،ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން 148އްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ތިންވަނަ ވޯޓު. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރި

މެދު އިްއޒަތްތެރި  ުކރެއްވުމާޒާހިރު ޢައްޔަން ޑާއަޒްމިރަލް .ރޑ ،ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާުރކަމުގެ މަާޤމަށް މ. ސީނާ

 ކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 62    ބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުދިން މެންފެންނަ ކަމަށް 

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63        :ޖުމްލަ

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ؛ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވީ  މެންބަރުން. 65 ؛ވަަޑިއެގން ތިއްބެވީ ހާޒިރުވެ މަޖިލީހަށް . 87އަދަދަކީ؛ ލަ ޖުމުމަޖިލީހުގެ 

 1އްވާ! ނުފެންނަ ކަމަށް ކުރަފުނޫން. މާމެންބަރުން. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ެނތް. ވަިކގޮތަކަށް،  62

. ވޯުޓަގއި މެންބަރަުކ އެބަ އިންނެވި 1ދޭން ފެިނވަަޑއިނުގަންަނވާ ދެްއަވއިފި. އަދި ވަިކ ގޮަތކަށް ވޯޓުމެންބަރަކު ވޯޓު

އްާޔެގ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރި. އެހެންވީމާ، 32. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަކީ؛ 63އަދަދަީކ؛ ބައިވެރި މެންބަރުންގެ 

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް މ. ޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސު ،ދަށުން)ހ(ގެ  ވަަނ މާއްދާގެ  148އަސާސީގެ ޤާނޫނު

 ކުރުމަށް ފާސްެވއްޖެ. ިހރު ޢައްޔަން ޒާޑާައޒްމިރަލް .ރޑ ،ސީނާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕްރީމް ކޯުޓގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު ،ދަށުންހ(ގެ ަނ މާއްދާގެ )ވަ  148ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މެދު  ޢައްޔަންކުރުމާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު ޢާ އަލްއުސްާތޛާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް މ. ކޮކާހަނދުވަރުގޭ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ނަތީޖާ:ގެ ވޯޓު

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 62    ދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ދަދު: ރުންގެ އަންބަ ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެ

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63        ޖުމްލަ:

 ފާސް        :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވިފެން. 65 ކީ؛މެންބަރުންގެ އަދަދަ . މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ތިއްބެވ87ިމަޖިލީހުގެ އަދަދަކީ؛ 

ރަކު މެންބަ 1ވޯޓުނުދެއްވާ ަވިކގޮތަކަށް،  އިފި.ވޯޓުދެްއވަމެންބަރަކު  1ނުފެންނަ ކަމަށް  62 މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ؛

އެހެންވީާމ،  .32ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަކީ؛  .63އެބަ އިންނެވި. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދަީކ؛ 

ޕްރީމް ކޯޓުެގ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސު ،)ހ(ގެ ދަށުންވަނަ މާއްދާގެ  148މްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހިރާއްޖޭގެ ޖުދިވެ

 މި މަށް އިޝާ ޝުޖޫން މުޙަްއމަދު ޢައްޔަންކުރުއަލްުއސްާތޛާ ޢާ ނދުވަރުގޭފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް މ. ކޮކާހަ

 އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

 ން:ހަކަދެްއެކވުރިޔާސަތުން ވާ

 ކުރުމާގުނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އޮްނ ކުލަސްޓަރ މިއުނިޝަން ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަސްދީ  ވަނަ ވޯުޓ. ޔުނިނެޓް 5

ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ  ،ޓަކައި ފޮނުވާަފއިވާ ަމއްސަލަްނގެ ަމޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްގޮތުން ރައްޔިތު ގުޅޭ

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ފަިއވާ ޮގތަށް ފާސްކުރުމާވާކޮށް ނިންމަގުޅުންތަުކގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 64    ބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުދިން މެންފެންނަ ކަމަށް 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ރުންގެ އަދަދު: މެންބަ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި

   64     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 64        :ޖުމްލަ

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަަމށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ 65މެންބަރުންެގ އަދަދަކީ؛  ބިހާޒިުރވެ ތި. 87 ލަ އަދަދަކީ؛ޖުމުމަޖިލީހުގެ 

ވޯުޓގައި  މެންބަރަކު ނެތް.އިންެނވި ވާ ނުދެއް ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓު ނެތް. ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު.ނުފެންނަ  .64އަދަދަކީ؛ 

 ފާސްެވއްޖެ. ، އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯުޓ ބަލައިގަތުމަށ33ް. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވަނީ 64ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަަދކީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އޯގަނަިއޒޭޝަން އޮފް  ޓިއުޓް އޮފްދައަދި އެބަހުރި. ސްޓެ ވަނަ ވޯޓް. އަދި މިއަުދެގ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ފަހު ވޯޓު. 6

 ޅޭ ގު މާން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޯގަނަިއޒޭޝަން، ދިވެހިާރއްޖޭން ތަސްދީގުކުރުމެވި (ސީ.އައި.އޯ)އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން 

ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިީޖ  ،ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްަޓކަިއ ފޮނުއްަވވާފަިއވާ މަްއސަލަ ގެގޮތުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަްށ  ން ދިރާސާކޮށް، ނިންމަވާފަިއވާ ޮގތަށް ފާސްކުރެއްވުމާތަުކގެ ކޮމިޓީގުޅުން

  އެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓު ދެއްވުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަ 

 64    ންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެ

 00    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް 

 00 ނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭ

   64     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނު

 64        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ
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. ފެންނަ 65؛ ކީމެންބަުރންގެ އަދަދަ . ހާޒިުރވެ ތިއްބ87ި؛ ކީއަދަދަގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. މަޖިލީހު

 ދެްއވާނުމެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ޓުދެއްވާންނަ ކަމަށް ވޯ. ނުފ64ެ؛ ކީކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދަ

. 33؛ ކީަމށް ބޭނުންވާ އަދަދަވު. ފާސ64ް؛ ކީނެތް. ވޯޓުގައި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދަ ވެސް މެންބަރަކު އިން

ންޓް ޑިވެލޮޕްމަން މެވި (ސީ.އައި .އޯ)ސްޓެޓިއުޓް އޮްފދަ އޯގަނައިޭޒޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން  ،އެހެންކަމުން

ފާސްވެއްޖެ. ދިނުމަށް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ށްއޯގަަނއިޒޭޝަްނ، ދިވެހިރާްއޖޭން ތަސްދީގުކުރުމަ

 ކަށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތުްނ  ގުޅޭ ކުރުމާއިްނ ތަސްދީގުވަނަ ވޯޓު. ޓްރީޓީ އޮްނ، ޕްރޮހިބިޝަން އޮފް ނިއުކްލިައރ ވެޕަންސް ދިވެހިރާއްޖެ 7

ުކގެ ަޤއުމީ ަސލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަ ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްޓަަކއި ފޮނުްއާވފައިވާ މަްއސަލަ

ކަށް މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމަވާފަިއވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ

 ވުން އެދެން.ވޯޓު ދެއް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 64    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00  ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ކަށް ވޯޓުދޭންވަކި ގޮތަ

   64     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ 

 64        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ަކމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ 65ޒިުރވެ ިތއްބި މެންބަރުންގެ އަދަަދކީ؛ . ހ87ާދަކީ؛ ލަ އަދަމަޖިލީހުގެ ޖުމު

ނެތް. ވެސް  ރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ މެންބަރަކު. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބ64ައަދަދަކީ؛ 

ޓްރީޓީ އޮްނ ، ވޯޓު. އެހެންވުމުން 33ބޭނުންވަނީ  . ފާސްުވމަށ64ްވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދަީކ؛ 

ގެ މަޖިލީހުެގ ގޮތުްނ ރައްޔިތުން  ގުޅޭ  ޕްރޮހިބިޝަން އޮފް ނިއުކްިލައރ ވެޕަންސް ިދވެހިރާއްޖެއިްނ ތަސްދީގުކުރުމާ 

 (ރުހުން ލިބިއްޖެ. )ވަގުތުޮކޅަަކށްފަހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް (އަބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު ެނުގމާޓެކްސް) 2010/3 ނަންބަރު ގާނޫނު ،ންދަނީގެ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ކުރިއަށް މި

ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ  ގުޅޭ ގޮތުގެ ިރޕޯޓާ ނިންމެވި އިން ދިރާސާކުރައްވަ ިއޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ،ގެަނއުމުގެ ބިލުޙުލާޞްއި

ސްލަްމ މުޙައްމަދު އަ ތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއަހަނީ ހިތަދޫ އު ފުރަތަމަ އަުޅގަނޑު މި ވޯޓް.

އަުޅގަނޑު ިމ  ްށ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް.ޙަލާޞްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އި

  ހިތަދޫ އުުތރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމަށް. ،އަރުވަނީސަތުފުރު

 

 ދެއްކެވުން:ސްލަމް ވާހަކަ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަ

ްނ ގެނައުުމގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީޙުލާޞްށް އި ( އަބެހޭ އިދާީރ ގާޫނނު ނެގުމާެޓކްސް) 2010/3ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނުކުތާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  ވަނަ 36. ބިލުގެ ޙުލާޞްށް ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ އިދިރާސާކޮ

ވަނަ 4ުދވަހުގެ ތެޭރަގއި ބުނެވިދިޔަ ގާނޫުނގެ  30އަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން މި ގާޫނނަށް  -36 ކުރުން.ޙުލާޞްއި

 ކުަރންވާނޭ. ޝުކުރިްއޔާ.އްޔަން ޢަ ފަރާތްކުރާ އްޔަންޢަޑަށް ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މީރާގެ ބޯ 1ގެ މާއްދާގެ )ރ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ތު މިޞަ މިހާރު ފުރުރު. އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަ

 މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމަށް.

 

 ބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެން 

  ރަން.ނޑު ާތއީދުކުށް އަުޅގަޙަލާޞްއުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަސްލަމް ހުށަހެޅުއްވި އިހިތަދޫ  ،ރައީސް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2010/3ނު ނަންބަރު ށް. ގާނޫޙަލާޞްއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އަހާނީ އި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 ތެރި މެންބަރުދާއިރާގެ އިްއޒަތްއުތުރު ގެަނުއމުގެ ބިލަށް ހިތަދޫ ޙުލާޞްށް އި( އަބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު ކްސް ނެގުމާޓެ)

 ެމންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ހެންވޭރު ދެކުުނ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ،އިމުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވަ 

 ށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.ޙަލާޞްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އި 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމްހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ   ންބަރު:ށަހެޅުއްވި މެހު

 ން ޝަހީމްމެްނބަރު ޙުސައިހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 59    ގެ އަދަދު:މެންބަރުންން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދި

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަ 

   59     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 59        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ މެންބަރުން 65ގެން ތިއްެބވީ . ހާޒިުރވެަވޑައި 87މަޖިލީހުގެ އަދަދަކީ؛ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. 

ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ  ނެތް. ވަކި . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކ59ުކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދަކީ؛ 

ވޯޓު.  30. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވަނީ 59މެންބަރުން ތިއްެބވި. ޯވޓުގަިއ ބަިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ؛  3
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ހެންވޭރު ދެކުުނ  ،ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްަވއިހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ،ވީމާންއެހެ

  ފާސްެވްއޖެ. ޙުލާޞްންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާ އިްއޒަތްތެރި މެދާއިރާގެ އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު އިލްޔާސް ލަބީބް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަ ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ،ނީއަޅުގަނޑު މިހާރު މި ވޯޓަށް އަހަ

ގެނައުުމގެ ބިލު ޙުލާޞްށް އި( އަ ގުޅޭ އިދާރީ ގާނޫނު ެނގުމާ ޓެކްސް) 2010/3ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

މެދު އިްއޒަތްތެިރ  އެކު ފާސްުކރެއްވުމާޙާ ލާޞްދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި އި ންއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

 ދެްއވުމަށް.ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 ންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބްމެހުޅުދޫ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    އަދަދު:މެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 59    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ށް ވޯޓުދިން ނުފެންނަ ކަމަ

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   59     ންބަރުންގެ އަދަދު:ިއވެިރވި މެވޯޓުަގއި ބަ

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 59        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ެކވުން:ން ވާހަކަދެއް ރިޔާސަތު
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ެގ މެންބަރުން ހާޒިުރެވވަަޑިއގެން ތިއްބެވި. 87އަދަދަކީ؛ ލަ ޖުމު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. މަޖިލީހުގެ 

ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮަތކަްށ  .މެންބަރުން 59 . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވ65ީ؛ އަދަދަކީ

 .30ނީ . ާފސްވުމަށް ބޭނުންވ59ަތިއްބެވި. ވޯުޓގަިއ ބަިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ؛ މެންބަރުން  3ވޯޓުނުދެްއވާ 

ގާނޫނު  ،ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާހުޅުދޫ ދާއި ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ،އެހެންވީމާ

 ެއކު ފާްސވެއްޖެ.ޙާލާޞްގެނައުުމގެ ބިުލ އިޙު ލާޞްށް އި( އަނުޓެކްްސ ނެގުމުެގ އިދާރީ ގާނޫ) 2010/3ނަންބަރު 

 ން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ން . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަ 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލާާސ ރިޕޯޓާޚުއްސަލަިއގެ ެގއްލިފަިއާވ މަهللا އަޅުގަނޑުމެން އަެނއްާކވެސް ކުރިއަްށގެންދާނީ އަޙްމަދު ިރޟްވާން ޢަބްދު

ގުުތ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ކުީރަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ވަ  ގޮތުން މި ކުރަމުން ގެންދާ ބަހުސްގެ ވަގުތު. އެ ގުޅޭ

އެކުަގިއ  ރައީސުންނާ ހަދާ މަޖިލީހުގެސްޕީކަރުންނާއި ގާނޫނު 6ދުވަހު  މިދިޔަ ދެ ،ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެދެން. އެއެ

 ،ނަ ސަމިޓްވަ 4ހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ ރަީއސުންގެ ގައި ސައުތު އޭިޝއާގެ ގާޫނނުން މި މަޖިލީހުއަޅުގަނޑުމެ

 ،ގެންދިއުމުގަިއ އެހީތެިރވެދެްއވިުފރިހަމަ ގޮތުަގއި ކުިރއަށް . އެ ަބއްދަލުވުން ންބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެްނޮގސްފި

 ؛ފުންނަށްދި މުޅި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މުވަްއޒައަ ،ޓީމަށް ގެއަދި އަމީްނއާންމު މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމާ  ގޮެތްއގައިޞަޚާއް

ވާތީެވ ކުަރްއވާފައި  ނެތް، ހުިރހާ ބޭފުޅުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ވަރަށް ބުރަކޮްށ މަސައްކަތްވަކި ބޭފުެޅއް

 ވެސް ސަމިޓް އަދި ހުރިހާ ސްޕީކަރުން ދެވުނު.ގެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ސަމިޓެއް ކުރިއަށް 

ވެސް ކުރެވުނު ހުރިހާ  ދޫ ދަތުެރއްއަރިއަތޮޅު ރަސް ށްައޅުގަނޑުމެންނަ ކޮށްޞައްޚާ، އަދި ވަކިްނ އިވަ ލައްއިނިންމަ

 . ތި ހަމަޖެހުން ލިބުނު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަވީތްބޮޑަށް ހި ބޭފުޅުންނަށް މާ އެ އެުކގައި. ެއީއެވސް ސްޕީކަރުންނާ

 ރސް ވަނަ ސަުއތު އޭޝިއަން ސްީޕކަ 4އެއީ   އެބަ ބާއްވަން.އެއް އަުޅގަނޑުފުޅުންގެ ޕޯޓަލްަގއި ދިވެހި ތަރުޖަމާބޭ

ެއީއ  ؛ބަރު މަހުގެންށް ސެޕްޓެއަ 2 ންއި 1ގޯލްސް  ދަ ސަސްޓެއިނަބަލް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ން އެީޗވިްނގއޮ ސަމިޓް

ތަރުޖަމާ  އެ ތަރުޖަމާ. އްދަލުވުމުގެ މާލޭ ޑިކްލަރޭަޝންގެމާލޭގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭްއވުނު ބަ  ވަނަ އަހަރު 2019

 ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ. ވާނެ.  ުނވަތަ މިހާރު ޕޯޓަލްަގއިއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ތިބޭފުޅުްނެގ ޕޯޓަލްގަިއ ދާދި ައވަހަށް

ދައްކަވާނީ އުނގޫފާުރ ދެން ވާހަަކފުޅު  ( ހަާވލުވެަވޑަިއގަތުންިރޔާސަތާهللا ޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ ޢަބްދުމަ)

 ބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު.ޒަތްތެރި މެންދާއިރާގެ އިއް 
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 ްއކެުވން:އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެ

ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިްނ  މި ،މޭންކަމުގެ ރާގުން ހިމޭންކަން ހިތަށްދޭހި ` ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.

ވަށައިގެްނ  ،ރިހި ދޯދިތައް ނެތްންވަރާކަށް އެނެތް އެއިން ފެ ހަނދެއް ހަނދުވަރެއް ،ދޭ ލޮލަށް ފިނިކަމެއް

ޔާ ފޮއި ރެ ކަޅުރި ުނލާހިކު އަނދި ،ނެތް މުގައި އަދު ފަރަގުވު އަނދިރިކަންވަނީ ކަނު އަނިދރިކަން ދެލޯ ހުޅުވުމާއި މެރު

ިއވާ މަސްތަުކގައަލިފަދައިން ހަނދުވަރީޭރ ިތބާ ނުވިަޔކަސް ހެޔޮ، ނިަކން ދެކިބަލާށޭ ޖަރީވެފައި ުއޑޭީވ، އެ އްއެ

 8. މި ދެންނެވީ ހިތަށް ހަމަޖެހުންދޭ އަނދިރި ކަޅުކަމާއޭ ،އެތަރިަތއް ހިތަށްދޭ އުފާ ބޮޑުކަމާއޭ ،ކަމާއޭމައެފުރިހަ

ރ ޓަސްާވ މ. ޝައިނިްނގބެހޭ ކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފައި ޭރގަނޑު ދަްނވަރު މަރުތަކާ  ގެވަނަ ދުވަހު  2014އޯގަްސޓު 

ކިހާ  ،ވެސް އޭނާއަކީ ކިހާ ތޫނުފިލި ލީމާއިނި މިޅެން ކިޔަހަމައެކަ ެމއް. ލިޔެފައިވާ ޅެهللا އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދު

 'ިއއްެޔގައި . ަޒތްތެރި ރައީސްއިއްދަރިއެއްކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހާމަވޭ. ކިާހ މޮޅު  ،ވިސްނުން ރަނގަޅު 

ދު ރިޟްވާން އަޙްމަ ވުމުންޝަނުން ހާމަކުރެއްބެހޭ ކޮމި ދުވަހު މި ރިޕޯޓު މަރުތަކާ ިއއްެޔއް ނޫން ކުރީ !ފުކުރައްވާތިމާ

ތިމަންނަމެންގެ  ،ޢާއިލާިއން އެދެނީ ގެއަޙްމަދު ރިޟްވާން ،ތިމަންނަމެން .ގެ ޢާއިާލއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްهللاބްދުޢަ

ނުވާށޭ. އެ ކަމަށްޓަކައޭ މި އްޖޭެގ އެހެން ޢާއިލާއަކަށް މެދުވެރިހިތްދަތިކަމެއް ރާ، ހިތާމައެއް ށް ދިމާވި ފަދަ ކޮއްޮކއަ

، މުސްކުޅިން ބުނޭ .އީސްމުން އައީ. އިްއޒަތްތެރި ރަމުއްދަުތގައި އުފުލަ ހާ ތަކުލީފެއް މި ދިގުހުރި މި ،އެއްހުރިހާ ބުރަ

އަޙްމަދު ރިޟްވާްނ  .ދުވަހުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 21ނެތިދާނޭ. ންން ހަނދާދުވަހު ަހތްމަންމަ މަރުވީމަ ވެސް ތިން

. ނީއުޅުއެ ތަކުލީފުގައި  ހު ގިނަ ދުވަ ރެވުށް އ1850ައިާލއިން މްގެ ޢާޙޫގެ ލޮބުވެތި މަންމަާއއި އެ މަރުهللاޢަބްދު

 ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ .ސްއީ ީކއްކަމެްއ ނޭނގި. އިްއޒަތްތެރި ރަ ވީ ،ދުނިޭޔގައި ނެތްކަން ،ދުނިޔޭގައި ހުރިކަން

ޭއ މަގޭ ދަރި .ސްމަންމައަކަށް ކުރެވޭ އިހުސާ ން ހެދީމާ ވެއްޓެ ތަޅުންގަނޑު މައްޗަށް ަލއިގެން އިދަރިއަކު އަރިައޅަ

އަހަުރގެ  28ތެިޅގަުތން. މި ދައްކަނީ ކަނޑުމަތީގައި ގަލެއް ޮއޅާލަިއގެން ޝަހާދަތްލައިދީފައި ކިޔާފައި ހިތްތެޅިގަންނަ

 .އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަަވން އިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އްޖަކު މަރާލި ވާހަކަފިރިހެން ކު

 ފަސް ިއ ނުކުތާ ނަްނގަަވިއގެން ހެްއކަށް ހުރަސްެއޅިދާނެތީއޭ ިކޔަިއގެން އިތުރު އެީކގަ މާސްކަ އަނެއްާކވެްސ ފުންނާބު އު

މަޖިލީހަށް ގެނެސްދެއްވީތީ. ޤަުއމު އޮތް ހާލަތު މި ފެންނަނީ.  މި މި މައްސަލައަހަރަށް މި ވާހަކަ ދެއްކުން ލަސްނުކޮށް 

ިއއްޔެ ނެރުނު ބަޔާންގައި އެބައޮްތ  ،ޓުގައިރިޕޯ ްއ ނެރުނުފުލުހުންގެ މުއައްސަާސއިން އިްއޔެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބޮޑު އިހުމާލެްއ  ވުރެވަހަށްދު 1850 .ވާނަމަ އެކަން ބަލާނަމޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ށް ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއްވާ ކަމަ

އަހަރު  ހަދިބުނޭ. ގައި ިމކަމެއް ފެށުނު ވާހަކަ މި ރިޕޯޓުން ސާފުކޮށް އެބަވަަނ އަހަރު 2010 ؟އޮންނާނެތޯއޭ

ބަިއވެރިވުެމއް  އިނގޭ ފުލުހުންގެ މުއައްސަާސގެ ނުލެވި. ހަމަ ރީތިކޮށް އެބައިއަޅަ  ،އިތުެވގެންދިޔައީ ފިަޔވަެޅއް ނޭޅިފާ

ކައިރިއަށް ޮގސްގެން ަވުގ ލް އޮފިސަރުން ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަންެގ ފުލުހުންގެ އިންޓަ. މީގައި އޮްތކަން

ހިފޭ ސާބިތު އި ނިާޔ ކަނަޑއަޅަން ތިބި ފަނިޑާޔރުން މިކަމުގަ. އޮތްކަން ޅެފައި ދަން އުފޭކް ޕާސްޯޕޓް ހަ  ،ޕާސްޕޯޓް
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ހެޮޔނުވާނެ ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެިރ  .ޒަތްތެރި ރައީސްފުރުވާލަން މަސައްކަތްކޮށްފައި އޮްތކަން އިއް ،މީހުން ފިލުވަން

ލާްމދީނަކީ ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ އިސްމުޅި  ،އި އިސްލާމްީދނުގެ ނަމުގަިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހެޔޮނުވާނެ ނޫންތޯ ރައީސް. 

އަނެކުްނގެ މަުރ  ،އަެނކުން ކާފަރުކޮށް ،އަނެކުން ލާދީނީކޮށް ،އަނެކުން ދީނު ބޭރުކޮށް ތަރިކަ މުދަލެއް ކަމަށް ދެކިެގން

 ތް ހިނގާތާއަޑީ ދައުލަެތއްގެ ޮގތުގައި މި ދައުލަ ،ައނދިރި ؛ހިނގާތާއަެނކުންނަށް ހަމަލާދީ މި ކަމެއް  ،ހުއްދަކޮށް

މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނުޑ ދުވަހަކުްނ  ކުރީ ،ވެއްޖެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް އް ޒަމާނެއްތައެ

ގޮވަމުން އެބަދޭ  ށްެހއްދެިވޔަނުށް ހެއްދެވިއައި ފިރިހުން ހަމަހަމައޭ ބުނެގެން އަޅުގަނޑާ ދިމާރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނާ

ފަށް އެދެންޖެހޭނެ އަޙްމަދު ރިޟްވާންގެ ދއުލަތުން މާ ،ީއސްޒަތްތެރި ރަ  ރައީސް. ިއއްއިްއޒަތްތެރި ދީނުގެ ނަމުގައި 

 އެދެންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑަކީ މި ފަށްމި މަޖލީހުން މާ ، ކިބައިން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ގެޢާއިލާ

ގެ އަރިހުން މި މަޖިލީހުގެ ސް މި ޢާއިލާއިމު ވެގަހަމަ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ މީހެއް. އަޅުގަނޑު

 ފުރަތަމަ ލަދުވެތިވަން އަޅުގަނޑު. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އެންމެ މިއަދު.ފަށް އެދެން މާމެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން 

އި ވާހަކަ މި ރިޕޯޓުގަ  ދޭތެރޭގައި ހިނަގމުންދާ ހަރުކަށި ވިސްނުެމއް މީހުންނާ މި ައރައިރުމެއް ގައި 2010މިދެންނެވި 

ްލއިން އަޙްމަދު ފަދަ އެތަްއ ަބޔަކަށް ނުރަްއކާ އޮެވގެން ފުުލހުންގެ އިންޓަهللا އަިދ އަޙްމަދު ރިްޟވާން ޢަބްދުއޮތީ.  މި

މީގަިއ އެބަބުނޭ. ެއކަން ހުއްޓިފަިއ  ކަމަށް ވީ ފާރަލަމުންދާތާ ެއތައް ދުވަހެއް  އިފޯުނ އަުޑއަހަކުދިންގެ  ރިޟްވާން ފަދަ

 ގެ  2014އޮގަސްޓް  8ނގީ ޭއގެ ކުޑަ ދުވަްސކޮޅެއް ަފހުން ކަމެއް މި ހި  އި ކަމަށް. މިގަ  2014އި ޖުލަ 21އޮތީ  މި

ދެ މީހަކު  ،މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އެަބއޮތް ލްއަށްޖޫންަގއި ފުލުހުންގެ ިއންޓެ 24ރޭގަނޑު. އަދި ޭއގެކުރިން 

ވެްސ  . އަުޅގަނޑުތްތެިރ ރައީސްްއ ނޫން ިއއްޒަމިއީ ނޭނިގ ހިނގާފައި އޮތް ކަމެކަުމގެ ވާަހކަ. ފައްތަން އުޅޭކަނޑު

މާެއްއ ަދއުލަތުން ަބއިވެިރެވގެން ހިންގާފަިއ އޮތް ބޮޑު ލާއިންސާނީ ޖަރީ ،ދައުލަތުން ބައިވެިރެވގެންހަމަ  ،ދަންނަވާނަން

 . އެހެން އެްއވެސް ބޮޑަކަށް ވަކި އެހެން އެްއވެސް ކަެމއް ކުރާނެ ކަެމއް ނެތް މިތާކު ޑުމެން މިއަްށުވރެނއަުޅގަމިއީ. 

ޑު ުޝކުުރ ނބޮަޑކަށް ކުރާެނ ކަމެއް ނެްތ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ ވުރެމިއަކަށް އަުޅގަނޑުމެްނ  ކު އް މިތާކަމެ

ުދވަހު. ެއ  1850ކުރި ހިތްވަރަށް މިދިޔަ ޢާއިާލެގ މެންބަރުން  ގެهللاޢަބްދު ޟްވާންމް ޢަހްމަދު ރިޙޫދަންނަވަން މަރު

 ވެސް ރިްޟވާންގެ މަްނމަ ބުނި ކަމަށް ނޫހުގައި މި އިއްެޔގަލި ހިތާމަ. އި އެ އުފު ،ތެުޅންއެ ތެޅުނުއުފުލި ބުރައަށް. 

ތިބެނީ އޭނާގެ  ސް އުއްމީދުކޮށްގެން މިހިސާބަށް ވެ މި ރިޕޯޓު ހަމާކުރުމާ ،ހަމައަށް އަދިވެސް އިްއޔެއާ  ،އޮންނަނީ

 ވީމަ. ދައްކަން ޓޭ މި ވާހަކަބަސްުހއް  .ރައީސް ތްތެރިދަރިފުޅު އެނބުރި ތިމަންނާގެ ގާތަށް އަންނާނެ ކަމަށޭ. އިއްޒަ

މަ ްއކަންވީަމ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން އަިދވެސް ހަދަ ބަސްހުއްޓޭ މި ވާހަކަ، އީސް އިްއޒަތްތެރި ރަ

ނޫނެްއގެ މިވެނި ގާޮކންމެވެސް . ހެއްކަށް ހުރަސްއެޅިދާނެތީ ނުދައްކާނީތޯ ،އުސް ކަމުގައި މި ވާަހކަ ދައްކާނީތޯބުފުންނާ

 ؟ތީ ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި ވާހަކަ ނުދައްކާ ކިހާދުވަަހކަށްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ތިބެންވީޚިލާފުވެދާނެ އްދާއަކާމާ

ދާ ބަޔަކު ަނގަމުން މުޅި މުޖުތަމަޢުގައި މުޅި ޤައުމުަގއި ބިރުވެރިކަްނ ހިމޭންވުމުގެ ފައިހިމޭންވާ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ
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މި މަޖިލީހުން ެއބަޖެހޭ މިކަމާ ދެކޮޅަށް ނިކަން  .އީސްްއޒަތްެތރި ރައި ން ހަމަ ދާން ދޫކޮށްލައިގެން ތިބޭނީތޯ؟އްުމވަމުއާ

ައޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު އެބަޖެހޭ މިކަމާ  .ރި ރައީސްއެީކަގއި ފިސާރި ކެިރގެން ތެދުވަން އެބަޖެހޭ. އިްއަޒތްތެ ހިތްވަރާ

އަުޅގަނޑުމެްނ  ރުވެރިކަމުންމި ބި ،، މި ވަބާއިން  ރައީސް މި ަވބާއިންދެކޮޅަށް ތެދުވަން އެބަޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި

 ނިކުންނާން އެބަޖެހޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ރާގެދާއި މެދު ފަންނުމާ

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

 ؛ޚުލާާސ ރިޕޯޓު ެގއްލިފަިއާވ މައްސަލަިއގެهللا ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ އަޙްމަދު ިރޟްވާން ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ 

އަޅުގަނޑުމެންެގ  هللاކޮށް ކިޔައިފިން. ައޅުގަނޑު ިމ ރިޕޯޓުގައި އަޙްމަދު ރިޟްާވން ޢަބްދުތަކުރާރު  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ައޅުގަނޑަށް ، ނަމަވެސްެއހެންވާހަކަ ދެެކިވގެންދިޔަ. މަރާލި ަކމަށް  ،ނީ ކަމަށް ބުނެލާދި ،ތެރޭގަިއ ލާދިނީ ވާހަަކ ދެކި

އިްއޒަތްތެރި  ،ެއއީ ޝަހީދެއް هللا  ރިޟްވާން ޢަބްދުްހމަދުހިނގާފައި އޮތީ. އަ ފާހަގަކުރެވެނީ ެއގޮތަކަށް ޫނންކަން

ވަނަ އަހަުރ  2011 އަހަރާއި ވަނަ 2010ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި މި ބަޔާންކުރަނީ  ؛ވަނަ އަހަރު 2010ރައީސް. 

ވިސްނުމުގެ ހަރުކަށި މިނިވަން ފިުކރުގެ ބަޔަކާއި ރާއްޭޖގައި ިހނގަމުން އަންނަ ޖިހާދީ ފިކުރުގެ  ،ފާހަގަކުރެވެނީ

 މިނިވަްނ ފިކުރާއި  .އީސްޢާތުގެ ދެމެދުގައި ފިކުީރ އަރައިރުމެްއ ފެށުނު އަހަރުތަެކއްެގ ގޮުތގަޭއ. އިްއޒަތްތެރި ރަމަޖަ

މީގައި މި ފާހަގަކުރާ ޖިހާދީ   .އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ؟ ޖިހާދީ ފިކުރަކީ ،ތޯ މިނިވަން ފިކުރަކީކޮބައި ؛ކުރުޖިހާދީ ފި

ދުނިޔޭެގ މި ހިނގާ ހަނގުރާމައިެގ ތެރޭަގއި ވަެދ  ،ބާރާއި ،މުދަލާއި ،ާސއާއި އިފަ  ،ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އީފިކުރަކީ އެ 

ވަނަ އަހަރާިއ  2011ަފއިސާޮކޅެއް.  މައެކަނި ބޭނުންވަނީރި ަރއީސް. ހަ އިްއޒަތްތެ ަފއި ތިުބންވެޤުއޭގެތެެރއަށް ޣަރަ

އީސް. ޓިއުނީޝިާއއިން ފެށިގެްނ  ރައިްއޒަތްތެރިއް މަތީގައި ހަނގުރާމަ ފެށުނު އަހަރެދުއިރުވަނަ އަހަރަކީ މެ 2010

ތީގެ ހުޅު މެދުއިރުމަ ގެބޮޑު ހަނުގރާމައި ،ލީބިޔާއިްނ ގޮސް އެކި ހިސާބުތަުކގައި ވެރިކަން ެވއްޓި، ރުންޞްގޮސް މި

ވެްސ ބަޣާވާތަކުްނ ބަދަލުވެގެންދިަޔ އަހަރެްއ.  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ެވރިކަން އީ އެ ެއީއ.ފަޅައިގެންދިަޔ އަހަރެްއ 

ވަނަ  2011ވަނަ އަހަރާއި  2010 ދިމާލަށް ތަކުރާރުކޮށް ލާދީނީއޭ ވެސް ޮގވަމުންދިޔަ އަހަރެއްންނާ އަޅުގަނޑުމެ

ގަިޑއިރު  24 ތަކުރާރުކޮށް ޮގވަމުންދިޔަ. ހަމަ އެއްެވސް ކަމެއް ނެތް. ްނނާ ދިމާއަށްއަުޅގަނޑުމެ .ެއއީ އަހަރަކީ

ވެިރކަމުެގ  .ގައިހަމައެކަނި އެންމެ ބޭނުމެއް .ދިޔަމިސްކިތުަގއި ތިބޭ މީހުންނާ ދިމާއަށް ވެސް އޭރުެވސް ޮގވަމުން

ދުިނޔޭަގއި  ކީ ބަޔަވާނަމި ދަން އޭހާދީޖި ރި ރައީްސ، ރާއްޖޭަގއިއިްއޒަތްތެ ޖިހާދީ ފިުކރަކީ ދަހިވެތިކަމުަގއި.

 ަގއިމެދުއިރުމަތީ ،ގަިއ. ދުނިޔޭެގ އެއް ޤައުމުން އަެންއ ޤައުމަށްބޭނުމު ސާގެބަެއއް ފައި  ޓްކުރާރޫރެކް
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އުމުތަކުގެ މެދުގައި. ބޮޑެތި ޤަމުއްސަނދި ރާމަކުރާއިުރގައި އެ ހަނގުރާމައަށް މީހުން ބޭނުންވޭ. ހަނގުރާމަކުރަނީ ހަނގު

ކުރަން ެރކްރޫޓު ،ހޯދަންވެގެންބޭނުންވާ މީހުން އި ެއްއ ބަޔަކު އަެނއް ބަޔަކަށް ހަނގުރާމައަށް ގެ މެދުގަ ކު ތައެ ޤައުމު

އޭގެ ޤައުމުތަކުން  .އެބަ ޚަރަދުކުރޭ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްޑޮލަރު  ބިލިއަނުން ނުންބިލިއަ .އް ކުރޭހޭދައެވަރަށް ބޮޑު 

 ،ފަސާދަކޮށްަފއި އިދީނުގެ ނަމުގައި ފިކުރުަތއް ަވއްދަ ެއްއގެ ބޮލަށްވަިކވަކި ބައި، އެކި ޖަމާޢަތްތައް އުފައްދަ 

 ބޮލަށް ންލަިއގެއިއޮޅުވަ ންނަ ހު އި ފޮތްތަކުގަ  އި ޞައްޙަ ޙަދީޘްޟަޢީފް ޙަދީޘާ ނަށްކުދިން  ބަެއއްއަރާ ސްކިތަށްމި

 ،ލާނަންއިވަދަންނަ .ކުެރވޭއަުޅގަނޑަށް ފާހަގަ .ން ގެންދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްރަމީހުން ޖިހާދުކު އްަދއިގެން އެވަ

 މަްއސަލަ ފެށުުނ ޔާސީރި ،ވަނަ ނުކުާތގަިއ ފާހަގަކުރަނީ 24އިނގޭތޯ.  ވަނަ މާއްދާ 24ކުރޭ މީގައި ަބޔާން އެބަ 

ހިންގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ވެރަކާތްތެރިވާ ދި ހަސީރިޔާަގއި  ކުރެވެނީއަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ސް އީްއޒަތްތެރި ރައި ؛ހިސާބު

ަގއި  2014މެއި  27ެދމެދު  އާهللاވާން ޢަބްދުއަްޙމަދު ރިޟް ާއއިއަބޫޖުދާނާ ،އެޑްމިން ޑިއާ ފޭސްބުކް ބިލާދުއްޝާމް މީ

ބެހޭ   ހަނގުރާމަވެރިންނާހިރިޔާއަށް ގޮސްފަިއވާ ިދވެ ސީގެނީ ނއެ ފައިވާ ވާހަކަަތކުންކާއް ފެސްބުކް މެސެންޖަރއިން ދަ

ޢަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނާިއ ތްތެރިވާ ޖަމާރަކާ ހަޅުން އޮންނަ ރާއްޖޭަގއި ގު ންނާހުމީ އެ ،މަޢުލޫމާތު

އޭނާ  އަކީهللاޢަބްދުވާން ިރޟް ،ކަމަށާއި މަތުކުރާހުކަމަށް ޭއނާ ތު ދޭهللا ން ޢަބްދުއެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ރިޟްވާ

 އިދިވެހިރާއްޭޖގަެއއީ  ،ސީރިޔާަގއި ހުންނަ ފަރާތަކީ ؛އް ކަމަށް. މި ދެންނެވި ފަރާތްހެ މީޔާށް ފާޑުކި ކަލިޔުންތަލިޔާ

އޭނާގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހިރާްއޖެއިން ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން ހަނގުރާމައަށް ގެންދިއުން.  .އްޓެރެކްރޫޓްކުރަން ހުންނަ އެޖެން

 .މީޑިއާއިން ވެސް ،އީރާނުގެ ނޫހުން އަުޅގަނޑު ދުށިން .ސްއިއްޒަތްތެރި ަރއީހޯދުން. އަށް ބޭނުންވާ މީހުން ނގުރާމަހަ

ހަމަ  ؛ޖިހާދީެއއީ ަހނގުރާމައިަގއި  ،ދީ ށް ފައިސާނަހުންމީ ގެ މީހުން ފޮނުވީމާ އެރު ޤައުމުަތކު ޤައުުމގަިއ ބޭ އެ

 ހަމަ ގެންދަންވެގެން ދީނީ ،މި ބޭނުމުގައި  ،ގަކުރެވޭ ހަުޅގަނޑަްށ ފާހަނގުރާމައަށް މީހުން އެބަ ތައްޔާރުކުރޭ. ދެން އަ

 25 ފާހަގަ؛ . ދެވަނައަްށ އަޅުގަނޑަށްވޭހަގަން ފާކަޅޭންދަްނ އުއެިކއެކި ނަންނަމުގައި ބޮލަށް އެްއޗެހި ވައްަދއިގެން ގެ

ގޮތުން ދޮގު  އަހަންނާ ބެހޭ ންނަނީ ރިޟްވާން ބުނެފައި މި އޮ ،ޟްވާން ޝަހީދެކޭ ައޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީރި ،ގައި 

އްޤުަތކަށް ންސާނެްއގެ ޙަކަެލއަށް ލަޢުނަތް ލައްވާނެތެވެ. އެހެްނ އިهللا . ކަލޭެގ ދޮގުތަކަށް މާތް ވެރާށެތުތު ނުފަމަޢުލޫމާ

އަހަރެން  ކަމަށް ނުކުރައްވާެނކަން ކަެލއަްށ އެނގޭނެ ފުމާهللا  ކަށް ހަމީ ދިނުމުން މެނުވީ އެފުމާ އަށްއަރަިއގަންނަ މީހާ

 މިހުންނަށް ގަިއ ފުލުތުަގސް ؟ވެފައި ުޟވާނުގެ ބަސް. ކޮބައިތޯ ރިްޟވާން ލާދީނީ މީހަކަށްރިދުކުރަމޭ. އުއްމީ

ހުންނަށް ފުލުރިޟްވާން  ޖިހާދަށް ގެންދާ ާވހަކަ ،ށް އެރިގެން ހަނގުރާމައަްށ ގެންދާކުދިންގެ ބޮލަރާއްޖެއިން ެއކިެއކި 

ތަކުން ކަންނެލި ސާލިބޭ ފައި ،ފަިއާސގެ ދަހިވެތިކަުމގައި ަބޔަކު  .މަރާލީ ަލިއަގއި ރިޟްވާންރިޕޯޓްކުރާތީ އެ މައްސަ

އިސްލާމުންގެ  އެއީ. ރާއްޖޭގައި މި ތިބީ އް ކޮށްގެން މިމިގޮްތ ހަދައިގެން އެކި ވިޔަފާރިތަ އޮޑި ހަދައިގެން ެއގޮތް

ެއއް ތަކުަގއި ހަނގުރާމަން. އިސްލާމުްނނެއް ނޫން އެއީ. އިސްލާމުްނނެއް ޙުރުމަތްތެރިވެގެްނވާ މަްއސަރުނަމުގައެއް ނޫ

ރި އިްއޒަތްތެ .ަމރާނެ. އަންހެނުންނެއް ނުމަރާނެ. ރަސޫލާ އުުޅްއވި ގޮތެްއ ނޫން އެީއކީނުކުރާނެ. ކުަޑކުދިންނެއް ނު
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އިސްލާމަކު ބުނާ  .ަމ މަރާލީ ހަމަ ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުަގއިހަ .ެއއީކީ ގޮތެއް ނޫން ޅޭރައީސް. ެއއީ އިސްލާމުން އު 

ފޭސްބުކުގައި  ،ނަންންއް ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިހިރީ ފޭސްބުކުގައި ކަނަޑއެިޅެގން ފެކަހަލަ ވާހަކައެ

ގޮތަށް މިސްިކތަށް ވަދެ ކުދިންގެ ބޮލަްށ އެކި ގޮތްން. ަފއި ހުރިވަރު ޖިާހދީސައްކަތްކޮށްކުރަން މަ ޓްދިވެހިރާއްޖެ ރެކްރޫ

 . ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި. ތީއޮ ހާމަވެފައި މިޕޯޓުން ރި އޮތީ ފެންނަން މި ރޭވަރު މިއެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ޙުސައިން ޝަހީމްދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ހެންވޭރު 

 8 .انا هلل وانا اليه راجعون؛ هللاބްދުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެއްިވ ފުޞަތަށް. އަޙްަމދު ރިޟްވާން ޢަ

 ސާ ނެންގެވި ަފއި ގައިބޮނޑީއަތުން ބޮނޑި ދީބުއަވަނަ ދުވަުހ ކިޑްނެޕްކޮށްގެން ގެންދިޔަ. އަޙްމަދު  2014ގަްސޓް އޯ

މަދު ރިޟްވާން ނުވަަތ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާތަކުގެ ރިޕޯޓަށް ބަާލއިރުަގއި ާފރަލަމުންދިޔަ މީހުން ސާބިތުވޭ. އަޙް. ބަޔަކު

 ،ހިނދު ނުވާއެކަީށގެންާވ މަސަްއކަތެއް ކުރެވިަފއި ،ލިބި މަޢުލޫމާތުތައް ،ހަކު ކަނޑު ފައްތަން އުޭޅަކމުގެ ޚަބަރު ލިބިމީ

 މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ .ންދިޔަގެ ިއގެންރަކަށް އަރުވަ ހަކު ކާމީަވއްތަރު  ކަމުން ސިަފތައް ރިޟްވާނާގަދަ މާލެއިންހުޅު

ޭއގެ  ،ނުގެ ފެނިފައިރިޟްވާ ވަހެއް ބަލާ ފާސްކުރިއިރުަގއި ބޮލުގެ އިސްތަށި ދުއްއެތަ ،އެ ކާރު ފަހުން ،ހިނދު

އްޓުނު ވަިޅއެއް ފޮރެންސިްކ ބަޔަކު އަތުން އެތަނަށް ވެ  އެ ދިމާވޭ. އަދި  ވާުނގެ މަންމަގެ ޑީ.އެން.އާޑީ.އެން.އޭާއއި ރިޟް

. ލޭ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ޭބއްވިފަމާޅުމަންޓަށް އެތައް މަހެްއ ފަހުން ގެނެވުނު. އެހާ ހަމަޔަށް އޮތީ ހުޑިޕާޓް

 24ައޑުއެހުނު.  ހެއް ވަންދެންތައް އެތައް ުދވަކޯލުވާުނގެ ފޯނުލަތްަތކެއް ބޭނުންކޮްށގެން ރިޟްސީރުގެ އެތައް ވަސަރުކާ

 ދުމަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނު. އަޙްމައެ ބަޔަކަށް  ިއ،އަށް ައޑުއަހަ 2014ޖުލައި  21އިން ފެށިގެްނ  2014 ލުޕްރީއެ

ހެދުމަށް  ުމގެ ޮދގު ތަޙުޤީޤީ ރިޕޯޓެއްކަށް ގޮސް ނިާޔވެފަިއވާއަ ހަނގުރާމަ އި،ޟްވާންގެ ނަުމގައި ަވގު ާޕސްޕޯޓެއް ހަދަރި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ބާވަޭއ  ،، މޮިޅވެ، ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމަކީލަދުގަނެ .ްއޒަތްތެރި ރައީސްކުރި. އިކަތްމަސައް

 ގެ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ދަރިކަލަކާހުއޮތީ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީ މި ރާއްޖޭގައި ހިންގާފައި މިކަން މި

 ގެންނަންވީ. ށްސާސް ުހންނާނެ ގޮތް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތަހުނޑުމެންގެ އިދިމާވީމާ ދެން އަޅުގަމިފަދަ ކަމެއް 

އި އެޫނން ވެސް މުއަްއސަސާތަުކގެ ިމގްރޭޝަނާރާއްޖޭގެ އި ،އިއެމް.އެން.ޑީ.އެފާ ،އާއި ރިވސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

މިކަމުގަިއ  ؟މާނީ ގޮތެްއ ނިންފުޅުްނ މިކަމުަގއިބޭ އެ ހަމަވީމާތޯ އި ވެރިެއއްެގ ދަރިައކަށް މިފަދަ ކަމެއް އަރަ 

 އަުޅގަނޑުމެން .ތެދުފުޅެއް ؟ޖެހެނީ އެހިސާބުންތޯތަނަަކށް ހަދަން ަރއްކާތެރި މުައއްސަސާަތއް ސާފުކޮށް  ؟ްސވާނީސީރިއަ

ވާ ބޭފުެޅއްެގ ގެންކުރިން މީގެ ކުރީަގއި ވެސް ހެލްމެޓް ނާޅާ މާލޭަގިއ ސައިކަލު ުދއްވަިނކޮށް ހަމަ ކަމުވޮށި ގަބޫލު
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ެއއީޯތ  .ކުރިގުިޅގެން ުކއްލި ގޮަތކަށް ހެލްމެޓް ައޅަން މަޖުބޫރު އަކާހިތާމަެވރި ހާދިސާކަށް ދިމާވި ދަރިކަލަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  މަޖިލީހުން ބާރުދިން މި ؟ހިސާބުންތޯ ފަށަންވީ މިމިހާރު  ؟ގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންކުރަންވީ

. ެއޮކމިޝަނަށް މިހާރުގެ ފުލުސް ށްކުރާ ކޮމިޝަނަޤުތަޙުޤީ އިބަލަ  އްއުފެއްެދވި މަރުތަ ލިޙްޞާއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

ވަރަކަށް ޕޭޖުގެ ޚުލާާސ  12އި އޮތް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދީފަ ކަމަށް ުނވާއްވާފައިއޮފީހުން އެކަށީގެްނވާ ެއއްބާުރލުން ދެ

ބްރާހީމް މުޙައްމަދު އި ،ރި ަރއީސްެމންގެ ރާއްޭޖގެ ިއއްޒަތްތެގައި ވެސް އެބައޮތް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުރިޕޯޓު

ތުގެ ޢަރީޝަ ،ތަޙުޤީޤުކޮށް އި،ރިޟްވާންގެ ގާތިލުން ހޯދަ ،ެވވަަޑއިގެންފަިއވާ ވަޢުދެއް އިުބގަ ޚާގެ ރިޔާސީ އިންތިލިޙްޞާ

.  އަދަބު ދިނުމަށްކުރުމަށްުޙކުމް އިރީޢަތެއް ހިންގަޝައިންާސފުވެރި، ޢަދުލުވެރި، އިންސާފުވެރި  ،ކުރިމައްޗަށް ގެނެސް

ފާނެ ކަމަށް ފަހަތަށް ޖެހެންޖެހޭ ވަގުތެއް ނޫން. އި ރައީސް. މިީއކީ އަޅުގަނޑުމެން އެްއވެސް ކަމެއް ހިނގައިްއޒަތްތެރި

ހަމައަްށ ފޮނުވި ކޮމިޝަންގެ ަރއީްސ  ރިޕޯޓް ަތއްޔާުރކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނާ މި، ުކރާ ކަމަކީލުންކޮްށ ގަބޫޤީއަޅުގަނޑު ޔަ

 ،އިކަމާތަނަށް މި ރިޕޯޓް ފޮނުވަިއގެން މަްއސަލައެއް ދިާމވެދާނެ ވެްސ މިެއއްގޮަތކަށް ސްނުއްސުޢޫަދކީޙުއަލްއުސްާތޛު 

 ކަމަްށ ތަނަށް ފޮނުވި ބޮޑުވަުރކަމަށް ދެިކގެން މި މެަމއްސަލަެއއް ނޫންކަން ޔަޤީންވާތީ އެއީ ކުރެވިދާނެ އެންއީ އެ

އަުޅގަނޑު ޔަޤީންކުރަން. މިީއ  ނެވުނީ ކަމަށްށް އިތުރަށް ަވޑައިުނގެންއަކުރި  އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން. މިައށްވުރެ

އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ދީފައި ރަމައްސަލައަކީ. ފުލުހުންގެ ފަާރތުން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ނުލިބެންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ބާރު 

 ، މިއީހެންވީމާމިޝަަނަކށް ވީނަމަވެސް މީަގއި އިންތަާކއި، މިންތަކާިއ، ލިމިޓޭޝަން ހުންނާނެ. އެކޮ އޮތް އުފައްދަވާަފއި

ެދއްިވ އިތަނަށް ހުށަހެޅުއްވަ ކުރެވޭނެ ބޮުޑވަރު ކަމަށް ދެކިވަަޑއިގެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރަސްމީކޮށް ވަޑައިގެން މި 

ހުރި  ނޑު ގަބޫލުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މީަގއި ދައްކަންއަުޅގަ ށްކަމަ ެދއްވީއިމަޖިލީހަށް ފޮނުއްވަ މި ،ކަމަށް

 ކުޅަދާނަ ވަރަށް ވުރެ ވެސް މާ އަނިޔާވެރި ގޮތަަކށް ހިނގާފައި އޮތް ކަމެއް. ށްމިީއ ހިތަ ރު. އެކަމަކުވާހަކަ ބަިއވަ

 ރައީސް.  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު.  ހުޅުދޫ

 

 

  ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުން:ބަރު އިްލޔާސްހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެން

 هللاކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދު މަރުތައް ބަލާ`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ބެހޭ  އަދި ެއ ރިޕޯޓާިއ، ބެހޭ ގޮތުން ޚުލާސާ ރިޕޯެޓއް މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވަ އާ ފަިއވާ ަމއްސަލަގެއްލި

ގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނަޑްށ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް  ށްބޮޑަ ކުރާއިރު މިއީ ވަރަށްން ބަހުސް އަޅުގަނޑުމެގޮތުން މިއަދު
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އިލާގެ ފަރާތުން ޢާ އަޙްމަދު ިރޟްވާންގެ  ،ކޮށް ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނުންވޭޞައްފާހަގަކުރެވޭ. މިކަުމގަިއ އަުޅގަނޑު ޚާ 

ފަރާތްތަކުްނ މިކަން އިންސާފު ހޯދުމަށް  ހިންނާއި އެކިވާންގެ ރަްއޓެކުރެްއވި ބުރަ މަސައްކަތް. ައދި އަޙްމަދު ރިޟް

ަލތުގެ މުއައްަސސާެއއް ހިންގުމާ އުދި ދަޖޭގައި ހުރިހާ ދިމާލަކުން، ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަކަށް ގޮސް އަމުޅި ދިވެހިރާއް

ކަން އާދެވުނީތީ ހަމައަށް މި ކުރަމުން މިއަދާ ހަވާލުވެ މީހަކު ހުރިއްޔާ އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ފަހަތުން އާދޭސް

ބުަގިއ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރިޔާސީ ޚާލިބޭ. މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހަމަޖެހުމެއް ތްކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ހި ށްއަޅުގަނޑަ

 ގެ ނިކުފާނުމަ ްއވުމަށް. އެ އިދެވަޢުުދެވވަަޑއިގެންެނވި މިކަން ަބއްލަވަ  ލިޙްޞާޑިޑޭޓް ަރއީްސ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ކެން

އެ ކޮމިޝަނަށް ބާރުތަެކއް  ިއ،ަދވަން ގާނޫނު ހައްދަވައިގެން ކޮމިޝަން އުފައްހުއިްއޒަތްެތރި މަޖިލީ މިެއއްގޮތަށް  ވަޢުދާ

ވެސް ވަެރއްެގ އަސްލު މިކަމުގެ ކޮންމެ ހަމަައށް މި ރިޕޯޓް އައިމާ ިމއަދާއި، ބަލަ ލަމައްސަ ކޮމިޝަނުން މި ދީގެން އެ

 ލީމަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ސާފުވެގެްނ މިއިޕޯޓް ައޅުގަނޑުމެން ބަލަ ދިަޔ. މި ރިންޙަޤީޤަތެއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުވެގެ

ހަމަެއަކނި ރިޕޯޓުން އަުޅގަނޑުމެން  އްޓޭ.އް އެބަހު ގިނަ ަމްއސަލަތަ ވެހިރާއްޭޖގަިއ ކަްނބޮޑުވާންޖެހޭ ވަރަށްދި ،ދިޔައީ

 މީހުން ރާއްޖޭަގއި އެަބއުޅޭކަން. ިމއީ ޖަމާޢަތްތަކުގެޖިހާދީ ފިކުރުގެ ހަރުކަށި ވިްސނުމުގެ  ީއ،ލީމަ ފާހަގަެވގެންދިޔައިބަލަ

 ދައުލަތެްއގެ ގޮުތގަިއ ގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދިރިހުޖިލީއަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަުދގެ ރަްއޔިތުންގެ މަ

ވަމުން. ޮދގެޭކ ވިާދޅު ރާއްޖޭގެ އެަތއް ދުވަަހކު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ. މިދިަޔ ސަރުކާރުތަކުން ދިަޔއީ ފާުޅަގއި އެއީ މި

ހިސާބަްށކަން. ބު. އިންތިހާައށް ކަންބޮޑުވާ އޮތް ހިސާ ދިަޔއީ މިކަން ގޮްއސަގެންވެ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަަށވަރު

ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ވަރު. ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ އިްސވެރިން މިކަމުގައި އިހުމާލުވެަފއިވާ އަޅުގަ

ވެފަިއާވކަން. ތެރެއިްނ ެވސް ބަަޔކު މިަކމުގައި ަބއިވެރި  ގެޝަރުީޢ ދާއިރާ  . ބަިއެވރިވެފަިއވާކަންކު މިކަުމގައި ވެސް ަބޔަ

ކޮށްަފއިާވކަން މި ރިޕޯޓް ކުރުމަށް ބަޔަކު މަަސއްކަތްތައްތަްއ ކުރި މީހުން ސަލާމަތްންކަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދީ، މި  މި

ެއކީ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އަނެއް ކަންބޮޑުވުމަކަްށ ގެންދިޔަ. ހަމައެއާސާފުކޮށް އެނގި ލީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް އިބަލަ

މައްސަލަ  އްޔޫމް މިޢަޔާމީން ޢަބްދުލްهللا އޭުރގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީްސ ޢަބްދު ،ދިޔައީ ފާހަގަެވގެން

ހިރާއްޭޖގެ ކަމެއް. ދިވެ އަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭހާިއންތިމިއީ ޓަކައި ކުރެްއވި މަސައްކަތް. ނުދިނުމަށްނަލުބެ

  ހަރުކަށި ޖަމާޢަތުގެ ބަޔަކު ނިކުމެ ދިވެހި ރާއްޖޭަގއި ދީނީިދވެހި ،ދެފައިނބޭފުޅަކު އި ގައިކަމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނުދިނުމަށް ދިވެހި ދިޔައިރު އެކަހަލަ ަމއްސަލަަތއް ބެލިޔަކުރަމުން، ގަތުލުއި ލައި، ެގއްލުވަ އި ޔިތުންތަެކއް މަރަރައް

ްނ ކުރެްއވިކަނުދީ، ނުބެލޭނެ ގޮތްތަކަށް މަސައްކަތް ފުރުޞަތު ށްތައް ބަލަން ތިބި ފަރާތްތަކަކަންަތއްއި އެ ލަތުގައުދަ

 ،ލީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެގެންދިޔައިމިރިޕޯޓް ބަލަ .އްޒަތްތެރި ރަީއސްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެެގންދިޔަ. އި

ކުރަްއވާފަިއވޭ ރިްޟވާންގެ ކުރިން ރިްޟވާން ްޓީވޓްަމސް  1ނުތާ ލެވުއިރިޟްވާން މަރާލެވުނުތާ ުނަވތަ ގެއްުލވަ 

. މިކަން ބެލުމަށް ހިްއސާކޮށްފަ ބޭފުޅާ އެކި ފަރާތްފަރާތާ  އެބަހުރި އެފަހަތުން މީހުން ދާ ވާހަކަ. މިކަމުގެ ވާަހކަ

 ލީމަ އިބަލަރިޕޯޓް  މަ މިހަ ނުކުރެވޭ.ތަނެއް ފާހަގަ ބޮޑު ކަމެއް ކުރެވިފައި އޮތް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްގެ ފަރާތުން މާ
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އޮންނަ ދީނީ ހަރުކަށި އްދުަގިއ ހަ ސަރަ ފުރުޤާން މިސްކިުތަގއި ނޫނީ އެ ،ދިޔައީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުެވގެން

ގައި ބޮްނގޮްއިވ ކުްއގެ ގޮތުަގިއ ސަލްޓަންޕާ ކުރަމުންގެންދާ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ. ކުީރގައި ޮޑޓު ގްރޫޕެޖަމާޢަތްތަކުން

އިާދއަށް މީހުން ޤަގުޅިފަިއވާ ބަެޔއްގެ ގޮުތަގއި. އަލް އާއިދާން ޤަލުވެގެންދިަޔއީ އަލްމީހުން ބަދަ އެފަހުން  ،މީހުން

، އެކަމަށް މީހުންނަށް އިބަިއވެިރވާނެ މީހުން ހޯދަ ަގއިރީނުކޮށް، އެކަމުވަން މި ދިވެހި ފަސްގަނޑުަގއި މީހުން ތަމްފޮނު

ކުރާކަން.  ބަޔަކު ޚަރަދުމަށްކަންކަ  ކުާރކަން. މިތްޔަކު މަސައްކަފަރާތްތަކަށް މީހުން ފޮނުވުމުގެ ބަ ހިތްވަރުދީ، އެ

 ަޔކު ހޯދާފައި އަދި ފޮނުވާފައިވާކަން. މިމީހުން އެޕްރޯޗްކޮށް އެތައް ބަ މިއިން އެ ،ގުޅިގެން އެަތއް ބަޔަކަށް މިކަންކަމާ

 އެ  ؟ކީްއވެގެންތޯ ުނކުރީ؟ ީކއްތޯ ުކރީ ؟ދައުލަތުގެ ފުލުހުންގެ އިންެޓލިޖެންސް ކޮބައިތޯ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިއިުރ ދިވެހި 

އީ މި ؟މީހުން ތިބީތޯ ގަިއ އެޓްމެންޓުފުލުހުންގެ އިްނޓެލިޖެންސް ޑިޕާ ؟ތޯކިހާވަރަކަށް ގުޅިަފއި އޮތީ މީހުންނާ

އަޅުގަނޑުމެން  ،ދިަޔއީއިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެގެންއަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ. 

ުޅގަނޑުމެންގެ ދަރިން ވެްސ ިމ ދިވެހި ފަސްގަނޑުަގއި އަ ،ާރއްޖޭަގއި ކަންބޮުޑވާ ކަންތައްތައް. މިއަށް ހާއިންތި

ލަތް އުތަން. ދީނީ ހަރުކަށި ޖަމާޢަތްތަކުން ނިކުމެ މުޅި ދަ ދިރިއުޅެން އޮތް މީހުން ވެސް އެ ،ތަން ބޮޑުވާން އޮތް

 ،ައޅުަވއިގެން  އިގެން އިސްލާމްދީން ނަމަކަށް ބޮލުގަބޭނުންޮކށްމުޅި ދައުލަުތގެ މުއަްއސަސާތައް  އި،ކޮށްލަހަލާކު

ދިމާއަށް އަދި  ޙުކުމް ނެރެ، މީހުންނާ ހުން ކަތިލަން ޙުކުމް ނެރެ، މީހުންގެ ލޭ އަހޮރުވާލަން އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގެ މީ

 ތަން. މިކަން  ކުރިތްސައްކަކުރަން މަމިއްލަައށް އެ ޙުކުމް ތަންފީޒުއަމީހުން  އެ  އިޔަ މުސްލިެމކޭ ކި އެއީ، އެއީ ކާފަރެކޭ

ހުން، ދިވެހި ފުލު  ؛ފަރާތްޮއތް  މިކަން ކުރަންއި އުލަތުގަދަ ،ޑުވާންޖެހޭ ކަމަކީކުރިއިރު އަުޅގަނޑުމެން އެްނމެ ކަންބޮ

 ،ނުވާކަން. އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭނުކޮށް މިކަމަށް ެއއްބާރުުލން ދީފައިތަޙުޤީޤު މިކަން ރަނގަޅަށް 

 މިގައި އެކީ މުސްތަޤުބަލު ކަމާ އަމަންއަމާން ނަށްދަރިން . އެ މިއީ އުމުޤަރިއުޅެން އޮތް ދަރިން ދިއަޅުގަނޑުމެންގެ 

 ންމެ އުނަދގޫ ކިތަ ،ދަންޖެހޭ. މިއީ ކިތަންމެ ބިރުވެރިހޯޑުމެން އަުޅގަނއުެޅޭވނެ ގޮތް  ފަސްގަނުޑގައި ދިވެހި

ރާއްޖެއަީކ ދިވެހި ން އަރައިަގންނަން. މި މިކަމު ،ސާފުކޮށް ،މިކަން އެބަޖެހޭ ތިލަކޮށް ،ިވޔަސް މަސައްކަތެއް ކަމަށް

ވޭނެ ބިރުވެރިކަމެްއ ޅެށް އުކައަދި ދިވެހިރާްއޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަ ،އަމަންއަމާންކަމާއެކީ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް

ނެ މާ ވާދެން އަުޅގަނޑުމެންަނކަށް ނޭނގޭ މާދަ ޮކށްފިއްޔާެއަކން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ނު .އުމަކަށް ވާންޖެހޭޤަނެތް 

 ށް  ވެސް މިކަމަހުންމި ރިޕޯޓް ަބލައިލީމާ އެބައެނގޭ މިއަުދެގ ފުލު ،ގޮތެއް. އަުޅގަނޑު ކަންބޮުޑވާ ކަމަކީ 

 ލުސް މި ގަިއ އެބަ ފާހަގަކުރޭ. އަޅުގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ މިއަދުގެ ފުކަމަށް މި ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓު ނުދޭ އެއްބާރުލުން

ހުރި އި ިކއުޓަރ ެޖނެރަލް އެބަޖެހޭ މީގަމަށް ލާޒިމުކުރަން. މިއަދުގެ ޕްރޮސިރިޕޯޓަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަ ކޮމިޝަން

ޖެހޭ އެބަ ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ މީހުން ހައްޔަރުކުރަން. މިއަދު  ކިއުޓްކުަރްއވަން. ފުލުހުންމައްސަލަތަކަށް މިއަދު ޕްރޮސި

. ރަނގަޅު މިހާރުން މިހާރަށް ދިވެހި މަށްކަ މީހުންގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓި 14ނޫހުން  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު

ވިކަމާެއކީ އަޅަންޖެހޭ. ންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ހަލުޅައަ ،ތަޙުޤީޤުކޮށް އިދާރާތަކުން މި މައްސަލަ ބަލައި ހުރިހާ ތަޙުޤީޤީ 
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ިކއެކި އެ ިއ،ކަން ބޭނުންާވ މީހުންނަށް ބިރުދައްކަބިރުދައް އި،މީގެތެެރއިން ިފލަން ބޭނުންވާ މީހުން ފިލަ އެހެންނޫނިއްޔާ

ބެހޭ ކޮމިޓީތަކުްނ  މިކަްނ އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ކުރުވަންޖެހޭ. މި މަޖިލިހުގެ ކަމާ  .ކަންތައްތަްއ ހިނގާނެ

ރަންޖެހޭ. ކުކުރަންޖެހޭ. ފުލުސް ިއދާރާއިން އެކަން ކުރާތޯ އަޅުަގނޑުމެން ކަށަވަރުފަރާތްކަށް ކުރާޯތ ކަށަވަރު އެ، ބަލައި

ކުރެއޭ. މިދިޔަ ތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެނަށް ނުމި ރިޕޯޓްގައި އެަބބުނޭ ކުރިން  ،ސަބަބަކީ މު ންކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހި

މިކަމާ ގުޅުންހުރި އެބަ ކޮިމޓީން  214ެވސް މި މަޖިލީހުގެ ރާކަން. މިހާރުފެނިގެންދިޔައީ ދިވެހި ފުލުހުން އެކަން ނުކު

ފިޔަވަޅު ައޅަންޖެހޭ  ،ންގޮސް މި ކޮމިޓީތަކުްނ ބަލައިއެއާެއކީ މި ރިޕޯޓް އިތުަރށް ގެމައްސަލަތައް އެބަ ބައްަލވާ. ހަމަ

ބަލަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ޤުތަމުގެ މުސްއުޤައަޅަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. މިއީ އަޅުގަނޑުެމން މި 

ރަންޖެހޭ ހުރިހާ ާދ ގުޅިގެން ކުކަން. މި ކަމަކީ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ރިާޔސީ އެއް ވަޢުދު. މި ވަޢުމު އެއްންމުހި

ކުރެއްިވއްާޔ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންެގ ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ދެކެން. އިރާދަމަޖިލީހުން ކުރަންމި ކަމެއް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ލުން މިކަމަށް ލިބޭނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާއެއްބާރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޡިމް.ޢާތެރި މެންބަރު ޢަލީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް 

 

 ޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މެދުހެންވޭރު ދާ

ަމންމައެއް ވާނެ ދެރަ އެނގޭނީ  ،މަންމައެއްގެ އުއްމީދު ،އެއްގެ ހިތުގެ އުާދސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަންމަ

ގޮްސ  ށްކައިރިއައަހަރު ވަންދެން މީސްމީހުން  15 މީހާގެ ދަރިއެއް ގެއްިލއްގެން އުޭޅތާ ހަމަ އެ މަޔަކަށް. އެ

ވެްސ ގެ ން އެ ހިތްވަރު އަުޅގަނޑު ނުޤީހަމަ ޔަ ؛ކުިރ ހިތްވަރުެގ ބަެއއް މަންޒަރުތަްއ ދެކުމުގެއި ރޮ ރޮއި ،އާދޭސްކޮށް

ނުންވެސް ޤީ އަޅުގަނޑަްށ ވެސް ލިބުނު. އަޅުގަނޑު ެއ ދުވަހު ހަމަ ޔަތުނޫނީ އެ ކަންތަކުގައި ބަިއވެިރވުމުގެ ފުރުޞަ

ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވާނެ  ނުފެނިއްޖެ  ،ނަމަރާ އަޅުގަނޑުގެ ދަިރއެއް ގެއްިލްއޖެ ކަމަށް ވާއަުޅގަނޑު ހިތަށްއަ. ދެރަވި

 މަޑުޖައްސާލަންޖެހޭ ކޮންމެ  ތަނެއް ނޭނގި  ވީ ؛ޝައްެކއް ަގއިވަރަށް ކުޑަ ހިނދުކޮަޅަކށް ވެސް ދަރިައކާ ދޭތެރޭ ދެރަ.

ހޯދަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މިކަން  ރާތްތައްމާލުވާ ފަހު. އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގައި އިމިކަން ހިތަށްއަރާ ފަހަރަކު

ުޅގަނޑުމެން ެއކަން ިމ ކުރަންޖެހެނީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ދަރިންގެ ވެސް ަޙއްޤުަގއި. ބަލާކަށް ނުތިެބޭވނެ. އައި ދޫކޮށްލާފަ

 ނޫން. އެ ދުވަހު ނުކުތީ ސިޔާސީ ވިސްނުމެްއގަެއއް ުޑ އެނުން ވެސް އަޅުގަނޤީއަޅުގަނޑުމެން މަގުމައްޗަށް ަހމަ ޔަ

މާގެ މީހަކަށް، މިފަދަ ތިރަށްޓެްއސަަކށް،  އަުޅގަނުޑގެ ،ގެ ދަރިައަކށްއަުޅގަނޑު ، ދުވަހު އަުޅގަނޑު މަގުަމއްޗަްށ ނުކުތީ

އެ ފުރުޞަތު  ،ނަމަ ބެއްޖެތި. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިަކން ނުބަލާ ދޫކޮށްލައިގެން އިކަމެއް ވެދާނެކަުމގެ ބިރުގަ

 ،ދަނީރީތިކޮށް އެނިގގެން ނަށްނޫން. އެކަން އަުޅގަނޑުމެން އޮތުމަކީ ދުރު ކަމެއްއަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނަށް ވެސް 
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އެކަްނކަން  ،ގަސްތުަގއި ާރަވއިގެން ކުރިކަން ޔަކު. ބަުމންކިޔާލު ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތްމައްޗަްށ މި ރިޕޯޓް ލިބި

ތާރު ވެރިކަމެއް  ފެނިފައިާވތީވެ. ޚުދުމުޚްށްތުެވދިޔަ ތަނުގައި އެ މަންޒަރުތަްއ އަޅުގަނޑުމެންނައެނިގގެން މި ދަނީ މި ވޭ

މީހެއްގެ  ލަތަކުން ާރަވއިެގން މިފަދަ ކަންކަންއުދަ ،ގެ ތެރެއިން އެްއ ަސބަބަކީނުޖެހޭ ސަބަބުއުމެްއގައި ާބއްވަންޤަ

ސް އެްއވެ ؛ނޫސްވެިރއަުކ ސުވާލުކޮށްލުމުން ،ައުޑއިިވގެންދިޔަ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިދަރިއަކަށް ކޮށްފާނެކަުމގެ ބިުރގަ

ދެއްތޯ.  . ދެން ެއކަން ކުރަްނޖެހޭ މީހުން ކުރާނެެގއްލިގެން އެބަުއޅޭ ދެއްތޯމި ބުނީ. ލަުތގެ ވެިރަޔކު އުނޫން. ދަ ކަމެއް

އްޖޭެގ ރާ  ،އްގެ ވެރިެއއްލަތެއު ފުލުހުން އެކަމާ އުޅޭނެ ދެްއތޯ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ައޑުއެހި ވާަހކަެއއް. މިއީ ދަ 

މުން މި ނޫސްވެރިައކު ުސވާލުކުރުުމން ބުނި ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުެމން އަބަދުވެްސ ބުނަ ރައްޔިތަުކ ެގއްލިގެން އުޅޭީތވެ 

ަރއީސް  ،އަުޅަގނޑުމެންގެ ރަީއސް ؛ރެގެންހުފެށީ ހިތްވަރު އަުޑއަހަންފުަރތަމައިނުން ވެސް  ،އަުޅގަނޑު އަހަނީ ؛ދަނީ

ތެރޭަގއި މި ކަންކަން  ތަކުގެހަދާ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ބައެއް މުައއްސަސާ އޭުރގައި މީހުން ދެކޮޅު ،ވަމުންދޭނަޝީދު ވިދާޅު

ރުަގއި ެއކަކު ވެްސ އޭ ؛ލަތެްއގެ ާވހަކައުއަނދިރި ދަ ،އެހީތެރިވާ މީހުން ތިބޭ ވާހަކަ މި ކަންކަމަށް  ،ހިނގާ ވާހަކަ

ދައްކަންޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެްނެގ ދު އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ މިއަ ،މަވެސްނުވި. އެހެންނަ އަުޑއަހާކަށް ބޭނުމެއް

މީގެ ބަިއވަރު ކަންކަން މި ، ނޫން ވާހަަކއެއް  މި އްޤުަގއި. ހަަމއެކަނިޙަ ލާތަުކގެ ޢާއި ޙައްުޤގަިއ. ނިކަމެިތ ގެދަރިން

ތަކުން އެކަންކަމާ ންޖެހޭ ފަރާތްައޅާލަވަނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މުައއްސަސާތަކުން ގޮސްަފއި އުމުަގއި ހިގަިއގެންޤަ

ޖެހޭ ދޭން ތެއް. މިައދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ކަންކަން ކުރުމުގައިޙަޤީޤަމިއީ ނުެލވިގެން. އިންޖެހޭ ވަރަށް އަޅައަޅާލަ

 ؛ކުިރ ކަންކަމަކީ  ެއ މުައއްސަސާތަކުްނ ބައިވެިރެވގެން ނޫނިްއޔާ ،ނަމަވާ އެއްބާރުލުން އެ ފަރާތްތަކުްނ ދޭ ކަމަށް

އެ ކަންކަން  ،ރިކަުމގަިއ މި ކަންކަން ހިނގައި ނިމިދިޔައީ ވެސް. އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންރައީސް ޔާމީނުގެ ވެ

. އޭގެތެޭރގަިއ ބައެއް މީހުން މިއަދު ވެސް ނޑުމެން ދެކިފަިއވާ މަސައްކަެތއްފޮރުވަން ކުރި މަސައްކަތަކީ ވެސް އަުޅގަ

 އީ މިއަުދ މި މަޖިލީހަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ދިޔައަޅުގަނޑުމެންގެ ުމއައްަސާސތަކުަގއި ތިބިކަން އެނިގގެން 

އަުޅގަނޑުމެން މި ކަާމ ، ވާލަނީއަޅުގަނޑަށް މީހަކު ކުރި ޓެްކސްޓަކުން. ެއ މީހާ އަުޅގަނަޑށް އެސް.އެމް.އެސް ފޮނު 

ަގއި ޓެކްސްޓު މިފަދަ ކަންކަން ނުކޮށް. ،ގޮތަކީ ައޅުގަނޑުމެން ީކއްކުަރންހޭ މިކަން ކުރަނީ އެއް .ހުސްކުރަން ފެށުމުންބަ

ަގއި ބަޔާްނކޮްށފައިވާ ޙަސަން ޢަލީ މިއަދު  53، 52، 51ަމްއސަލައިގެ ރިޕޯްޓަގއި ނަންބަރު  ގެވާނުމި އޮންނަނީ ރިޟް

ރީޢަތް އެބަކުެރއޭ. މިއީ ދެރަވާންޖެހޭ މައްަސލައެއް. މިއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ަގއި އިނދެގެން ޝަހަިއކޯޓުގެ ބެްނޗު ވެސް

 ،ހަދާ މަޖިލީހުގައި ފަނޑިޔާރުން ތަންތަނަށް ލަމުންދާއިރު. އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުއެއް ލަދުގަންނަންޖެހޭ މައްސަލަ

 ،މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރަގއި ތިބެގެން .އެސް.ސީަގއިޖޭ ފަރާތެއް 2ޖޭ.އެސް.ީސގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ 

ޑިޔާރުން ޒިންމާދާރުކުރުވަން އޮތް ތަނުގެ ތެރޭަގިއ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް އިނދެގެންދާއިރުަގއި ފަނ

ންސާފު ގެނެސްދޭން ތިބޭ މިވަުރގެ ކަމެްއ ވެސް ައޅުގަނޑުމެންގެ އި  ،އިން ބޭފުޅެްއގެ މިވަުރގެ ަކމެއް ވެސް 

 ނުކުރަން.   ތެރޭަގއި ޮއެވގެންވާނެ ކަމަކަށް ައޅުގަނޑެއް ގަޫބލެއްފަރާތްތަކުގެ
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 ން މު ން ނި
 

  :ންވުކަދެްއކެ ތުން ވާހަރިޔާސަ

  

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިއަދަށް ކަނޑައެޅިފަިއާވ ވަގުތު މި ހަމަވީ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  ޝުކުރިއްޔާ
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