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 (ދުަވސް އަންގާރަ) 2019 ޖޫން 11

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ފެށުން  ޖަލްސާ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ަވގުުތ  ވީ އަންގާރަ ދުަވސް. 2019ޖޫން  11އަދަކީ ޖަލްސާ. މި ވަނަ ހަމިއީ ނަވާރަވަނަ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

  މެންބަރުން. 39 އްބެވީޒިރުވެވަޑަިއގެން ތިހާލީހަށް މަޖި

 

 ލާންކުރުން ޑާ އިޢު އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަގއި އެޖެންާޑ ވާނެ. އަދި އެޖެންޑާ ވާނީ،ޓްލްޢުލާންކުރުން. ތި ބޭފުޅުންގެ ޕޯމަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އި

 މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިްޓގައި އާްއމުކުރެވިފަ.

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  .4

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 
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؛ ތި ބޭފުޅުންގެ އެޖެންޑާެގ ނަވާލަން ބޭުނން. ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓްތުން އަންގާ އެންގުމެްއގެ ގޮުތގައި ދަންރިޔާސަ

ތުްނގެ ކުރުަމށް މިއަދު ަގސްތުކުރާ އެްއ މަސައްކަަތކީ، ަރއްޔި އިގަމަސަްއކަތު ، ހަތްވަނަ މަސައްކަުތގެ ގޮުތަގއިވާ 

މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، ދުއާިއ، ސަލާމަތީ ޚިދާއިމީ ސޯޅަ ކޮމިޓީ މަޖިލީހުގެ 

ރިޕޯާޓ  ހުށަހެޅި، އަދި އެޕޯްޓ  ގޮތުެގ ރިސެވިލުކުރާނޭ ގޮތް ހަމަޖެއްސްބަތްނުވާ މެންބަރުން ތަމްސީވަކި ޕާީޓއަކަްށ ނި

ވަނަ މާއްދާަގއި 93ވަނަ ާމއްދާާއއި، 92ގެ ލީހުގެ ގަާވއިދުއިތުރުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިއް ނިންމުން. އޭގެ ގޮތެގުޅޭ ގޮތުން 

 ެގ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ މަްސއޫލިއްޔަުތ، ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުބަޔާންކޮށްފަިއވާ ރައްޔިތުން 

 ރިޕޯޓާ ، އަދި އެއިމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯްޓ އިއްވަ ދިރާސާކުަރއްަވއި ނިންއިޞްލާޙުކުެރއްވުމަށް ހޮއްެވިވ ވަގުތީ ކޮމިޓީން 

 ގުޅޭ ގޮތުން، ގޮެތއް ނިންމުން.

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު   .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބިލު؛ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ފަށާނެ ފުރތަމަ މަސައްކަތް.  މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރެވޭ

ދުެގ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއި ޖާބިރު،هللا ރު ޢަބްދުްއޒަތްތެރި މެންބަ ދޫ ދާއިރާގެ އިށިމި ބިލަީކ، ކާ -{5.1}

ރަްއޔިތުންގެ މަ ކިޔުން އިްއވުން. ގަރާުރގެ؛ މާފުކުރައްވާތި! ވާ ގަރާުރގެ ފުރަތައިފައި ށުން ހުށަހަޅަވަނަ މާއްދާގެ ދ142ަ

 ްނ. ގަރާރު؛ ޭއގެ ފުރަތަމަ ކިޔު ވާ ފައިޅިށުން ހުށަހެވަނަ މާއްދާގެ ދ142ަދުގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއި

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ޒަތްތެރިމަ ކިޔުމަކަށް ކިޔަން، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިއްތަހަމައެއާެއކު މިއަދު ފުރަ -{5.2}

ގާނޫުނ( އަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ މުެގ )ޕްރީސްކޫލް ހިންގު 2012/1ފަިއާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާ

 މަ ކިޔުން.ނެވި ފުރަތަންނަށް އަޅުގަނޑު މި އިްއވީ މިދެން މެންބަރުަޒތްތެރިިއއްމަ ކިޔުން. ބިލުގެ ފުރަތަ

 

 ސައްކަތް ނުނިމި ހުރި މަ  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ނު މަަސއްަކތްތައް ކުިރއަށްގެންިދއުމުަގއިކުރިއަށް އަުޅގަނޑުމެން މިއަުދ މަސައްކަތް މި ގެންދަނީ، އިްއޔެަގއި ހިންގު

ށުން )ހ(ގެ ދަ ަވނަ މާއްދާގ92ެކުރައްަވއި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ސްފާ މަޖިލީހުންަރްއޔިތުންގެ  އަށާރަވަނަ ތެޭރގައިއޭގެ

ަނއިބުކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެށް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުުވނު، ތަސްދީގުކުެރއްވުމަ
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ލަިއގެ ބަހުސް ށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މަްއސައްކާެތރިކަމުގެ ބިލު އަލުން ިވްސނުމަންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ރަދޭ

ޓު. މިނެ 42ަގޑިއިުރގެ ތެެރއިން ބާކީ އޮތީ  1މި މަްއަސލައަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ކަނޑައެޅިަފއިާވ  ދިއުން.ކުރިއަްށގެން

ތެރި މެންބަުރ މި މައްސަލަިއގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. މަރަދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތް ،ފުރުޞަތު މި ހުުޅވައިލަނީ އަޅުގަނޑު

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް ޝަރީފްދާއިރާގެ މެންބަރު މަރަދޫ 

ނާޔަތާއި ރައްކާތެރިަކްނ އިށް ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ލަތާއި ޤައުުމގެ އިޤްތިޞާީދ ހާމާލީ  ުކއްލިއަކަްށ ދައުލަތުެގ އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ތިބެފައިއެބައޮތް. 

ހުރިހާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް ައދަދުތަކެއް ކަނަޑއަޅާފައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހަްށ  ލަތާ، މިހާ

ލު އަނބުރާ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ މި ބި ފޮނުވުމަކީ އެހާ ހަމަޖެހޭ

ބޭފުޅަކަްށ  ން ބޭނުންފުޅުވާމަށް ތާއީުދކުރަން. އާދެ! ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިުބކަން ކުަރއްވަ ަވއިލުފޮނުވައިލިފޮނު

ކުީރގެ ރައީްސކަން ކުރަްއވާފަިއ  ؛ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނާޔަތާއި ަރއްކާތެިރކަން ދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާުތންއި

ނާޔަތެްއ އިގޮުތގަިއ ެއކަށީގެްނވާ  ގެނޫަނށް ގެެނވޭ ިއޞްލާޙެއް ގާރަްއކާތެރިކަން ޭދ ނާޔަާތއި އިނަށް ބޭފުޅުންއްބެވި ތި

ހަދާ ކަމެްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ެދކޮޅު ، ިއންކާރުކޮށްއޮތުމަކީ އަޅުގަނޑު އެކަމާ

 ސަބަބުތައް ވަރަށްކަމުގައި ދަންނަވަން. ނޫން ރެވޭ ބިލެއްތާއީދުކުގޮތަށް  އޮތް ފޮނުވި ބިލަކީ އަޅުގަނޑަށް މިހާރު އެ

 ވެސް އެއާމެދު ޚިޔާލުމިހާރުމި މަޖިލީހުގެ ވަރަށްގިނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އީސް. އިްއޒަތްތެރި ރަގިނަ 

ްތ ވިފަިއ އޮބަހުސްކުރެ ދާއިާރއެްއަގއި  ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ވެސް ފުޅާ  18ފާޅުކުރަްއވައިފި. އަދި 

ވެްސ އެއްގޮތަކަށް  ައޅުގަނޑަަކށް ނުފެނޭކޮށް މިކަންކަުމގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްއެހެންވީމާ، މައްސަަލއަކީ.  ،ެއއްމައްސަލަ

ގަނޑުމެން މި ބިލުގެ ގޮަތށް އަޅު ފޮނުއްވި ކުރަނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގަނޑު ގަބޫލުސްކުރާކަށް. އަޅުލު އަލުން ފާބި މި

ަގތުމަށްފަހު މިކަން މިގޮތަށް ވަރަށް ިވސްނާަވޑައި ލުމަށް. އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާ ން ނިން މައްސަލަ މިހިސާބު

 ރައީސް.  ަގނޑަށް ގަބޫލުކުރަނީ. ދެްއވި ުފރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަްތތެރިކަމަށް އަޅު  ފޮނުއްވާފައި އޮތް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ގޮތުން ވާހަކަދެްއކުމަށް ފުރުޞަތު ުކރީ ދުވަހު އެދިަވޑަިއގެންފައި ގުޅޭ މި ބިލާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

. ދެން ވާނީ އިޝާރާތްކޮށްފަ ކަމަށް އިއްޔެ އަުޅގަނޑު މިއަުދ ގެންދާނެ ،ގެްނދިއުމަށްއޮތް ތަރުތީބުން ކުރިއަށް

 އަށް.هللاދު ޢަބްދުއަރުަވނީ ބާރަށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމައަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު
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 ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

މި ބިލަީކ  ،ވެސް ފާހަަގކޮށްލި ފަދައިން ކުރިން ދުވަހު ހަމަ ގަނޑުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅު އާދެ! ޝު

ަކށް އިނާޔަތް ދިނުމަށް އޮތް ތްތަ ފަރާންނެވިދެމިމަށްފަހުގައި އަިދ މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ހެދު ،މެން ފާސްކޮށްގަނޑުއަޅު

 ގަނޑުމެންެގ މި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަދއުލަތުގެ ަޚޒާނާއަށް އަޅު  ގޮުތގަިއ މިއީ  ކުރާ ލުގަބޫ ޑުނގަ ކަމަށް ވާތީެވ، ައޅު ބިލެއް

ެގ ަތއް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ދޭްނޖެހުމަކީ އެއީ އުފުޭލވަރުކުރެެވވޭ ވަުރގެ ކަަމކަށް ނުވާނެ. އަދި މިފަދަ އިނާޔަތް

އަދި މިފަދަ ގޮތްގޮތަށް މިކަން  ،ފާސްކޮށްއީ ނުފެނޭ މި ސް ވެ ގަނޑަކަށް ެއއްގޮަތކަށްކަށް ވެސް ނުވާނެީތވެ، އަޅުޔަބުރަ

ވެސް އަޅުގަނޑު ައދި އަބަދު ،އަުޅގަނޑު އަބަުދވެސް ފާހަގަކުރާ ފަދައިން  .އިްއޒަތްެތރި ރައީސްގެންދާކަށެއް. ކުރިއަށް 

ން ގޮތުަގއި ފައިާސއި ށް ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތަކަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރާރާތްތަކަމިފަދަ ފަ ،ކަމަކީ  ބާރުއަޅާ ެއއް

މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުަރއްވާ ގޮެތއްގެ މަްއޗަށް ރަްއޔިތުންގެ  އިބޭފުޅުން އެ ޒިންމާއާ  ށް އެވުރެ ބޮޑަ ކަމަކަށް ކުރެވޭ

 ،ގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ވިސްނަންޖެހޭނީ، އަޅުލޯތްބާއި ކުލުނާއި އޯގާތެރިކަން. ެއހެންވީމާންދާ ގެފަރާތުން ލިބެ

ގޮތަށް އަދި ަވޒީފާ އަދާކުރާ  ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބުރަނުވާނެ ،ގަނޑުމެންގެ މަިއގަނޑު ޒިންމާއަކަށް ވާންޖެހޭނީއަޅު

ކަްށ މާދާރުކަމާެއކު މަސައްކަތްކުރާނެ މަގަ ބޭފުޅުން ަވޒީފާަގއި ޒިން އެ ،ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުަތއް ރަްއކާތެރިކޮށް

ދިނުން. ުތގައި އަދާކުރުމަށް ހިތްވަރު ގޮ މަްސއޫލިއްޔާތު ރަނގަޅުއިބޭފުޅުންގެ ޒިންމާއާ އަދި އެ  ިއ،ކަންތައްތައް ާރވަ

އަދިވެސް އެހެން މަޖިލީހާއި  އަދި މި އި،އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މިނިވަްނ މުއައްސަސާތަކާ 

ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން  ،ންނޫނީ ދޫކޮށްލުމު ،ންއްޔާ ވަޒީފާ ެގއްލުމުނޫނި ،ކުރާއިރުގުން ރިޓަޔަރފަރާތްތަކަށް މިދެންނެވި މަ

. އަދި ދިވެހި ރަްއޔިތުން ނެކަމަކަށް ނުވާ ކުޅަދާނަބަޖަޓަށް ޒާނާއަށް ނޫނީ ޚަ އިނާޔަތް ދިނުމަކީ އެއީ ިދވެހި ދައުލަތުގެ

ގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ގޮތުން އަޅު ގާނޫނު ބުނާވެސް ނޫން.  އެއްގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ހަމަ އުފުލަންޖެހުމަކީ އަޅުޒިންމާ އެ

ގަނޑުމެން ަވޒީފާ ވީީތވެ، އަޅު  ބައެއް. ވަކި ަބޔަކަށް ތް ލިބެންޖެހޭވެސް ހަމަހަމަކަމާއެކު ޚިދުމަ ރައްޔިތުންނަކީ

 ން މިދެންނެވި ބޭފުޅު މި ،ދީގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން އިނާޔަތްމުޤާނޫނީ މަ ،ދޫކޮށްލާފައި ދާއިރު

 ދިނުމަކީ އެއީ ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްދިރިއުޅުން ހަމަޖައްސައި ގެބައި ބާކީ ޮއތް ގެގޮތަށް ދެން އުމުރު

މު ހިއް ވެސް ކުރަންޖެހޭ މު ދު ގަނޑުމެންނަށް މިއައަޅު  .ކަމުގަިއ އަުޅގަނޑު ނުެދެކން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ނޫނީ  ،ނޫޅެވޭ ލަށްމެންގެ ރައްޔިތުްނގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ނިކަމެތި އަމިއްލަ ހާގަނޑުއަޅު . އަދިބަހުރިކަންތައްތަެކއް އެ

މެން އެކި ގޮްތގޮތުން އެހީތެރިކަްނ ގަނޑުވެސް އެބަތިބި. އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަޅު އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަމެއް ނެތް މީހުން

ބޭފުޅުންގެ ދަތި ހާލުން  އެ ،ންނަށްމުކަން ބޮޑު އަދި އެ ބޭފުޅުއްމުހިމާ  ގޮތުަގއި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރާ

މު ހިއް ބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ ހިނދުަގއި ެއފަދަ ފަރާތްތަކަށް އޯގާތެރިކަމާިއ އަޅާލުން ދިނުމަކީ މު އަރަިއގަތުމަށް މާ

ށް ކަގަނޑައަޅ އިގަތުމަކަށްބަލަރަށް އިތު މެންގަނޑުނިންމުން އަނބުރާ އަޅުމި އަދި ބޭނުންތެރިކަމެއް. އެހެްނވީމާ، 

 އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.އަނބުރާ ފޮނުވާލަން  މި ބިލު ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓު އެރުވުމަށް. ދެން މިނެ 20މި މަސައްކަތްތަށް  ،ވަނީ އަުޅގަނޑު ނިންމާފައި މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 އަރުވަނީ ަގއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރަށް.  ތު މިފުރުޞަ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާއެކު ރައީސުލްޖުހޫިރއްާޔއަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ވަރަ

ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސިޓީފުުޅގަިއ  ،ކަމަށްޓަކައި. ސަބަަބކީ ފޮނުވާލި އަނބުރާ މަޖިލީހަށްނުކޮށް ގުދީމި ބިލު ތަސް

ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް  ގަނޑުއަޅުޖެހޭ މި ބިލު. ނުންކުރަގުތަސްދީ  ،ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަޔާންކޮށްަފއި އެބަވޭ ސަބަބުަތއް

ދައުލަތުެގ  ،ގަނޑުމެންެގ މާލިއްޔަތުންލީީތވެ. އަޅު އިރާ ޮފނުވަކުރަން ރަީއސުލްޖުމްހޫރުއްޔާ މި ބިުލ އަނބުދުއީތާ

މެންގެ ގަނޑުއަޅު  ގަނޑު ގަބޫެލއް ނުުކރަން މިއީއްޔަތުން ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތައް އެަބހުރި. އަޅުމާލި

ގިނަ ކަންތައްތައް  ވުރެ މާށްކަމެއް ކަމަކަށް. އެއަ  މުހިއްަގއި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މު އްޔަތުން މި ދަނޑިވަޅުމާލި

ގަނޑުމެްނެގ ތިބެނީ އަޅު ވިފައި މިދެނުކޮށްަގނޑުމެންނަށް ކަމެއް ައޅު ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ އެތައް ،އެބަހުރި ކުރަން

ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅުމަކީ ވަަރްށ  18 ،ގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް ކެރިފޯރުންތައް ހުރި

ދިނުމަށްޓަކައި. އިވަނީ ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖަިއޒު ފައިާދތަކެއް ހޯދަ އްސަލައެއް. ސަބަބަކީ މި ބިލު ފަރުމާކޮށްފައި މިދެރަ މަ

އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރަނީ މި ބިލު އަނބުރާ  .ވަނީ  ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މިޞަދުގައި މި ބިލުޤްއެ މަ

ެދއް ނުކުރަން އީވެސް ތާުނގަނެ ބޭރުކޮށްލަން. އަޅުގަނޑު އެްއގޮަތކަށްބަލައި ސްވެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެްއޮގތަކަށް

ކަމަކަށް  ދޭންޖެހޭނެ އިބަޔަކަށް ނާޖައިޒު ފަިއދާ ހޯދަ ކިވަ .މިކަންކަން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން މި

ސް އަވަހަކަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ބިލު ވީހާވެކުރަނީ މި ދުއީއަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ތާ 

 ރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުަޞތަށް. ބޭރުކޮށްލުން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެބިލު ބަހުސްކޮށް މަޖިލީހުން 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ަރއީސްކަން ކޮށްފަިއވާ ބޭފުޅުންަނށް ހިމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަން އިުބ ނަ ގެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭ 

ން އް ނޫންކަސޫލުން ުހށަހެޅިފައިވާ ބިލެމި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަކީ އު ،ދޭންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް
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އްބަވާ ބޭފުޅުންނަކީ މުތަުކަގއި ތިޤާދަނޑިވަުޅގައި ފާހަަގކުރަން. ދައުލަތުގެ އިސް މަ ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ މި

 ބޭފުޅުްނގެ  އެ ،ވެސް ބޭފުޅުން އެ  ،މިހާރުވެސް ހިމާޔަތާއި ަރއްާކތެރިކަން ލިބެމުން އަންނަ ބޭފުޅުން. އެހެންކަމުން

މާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭނެ. ހިބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭ  ފުރިހަމަކުރެއްވުމުން އެ  މުއްދަތު ނަންއޮ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދަށުްނ ދެން ދައުލަތުގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ވެރިެއްއގެ ގޮތުަގއި ހުންނަވާނީ ނައިބު ރައީސް. 

މި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  ،ހިނދު ންދާއި ަރއްކާތެރިކަން ލިބެމުންނަށް ވެސް ެއ އިނާޔަތާ ، އެހެން ބޭފުޅުއެހެންވީމާ

ޫނން، އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޮގތުގައި އުސޫލީ ހަމައެއް ރައްކާތެރިކަން ނުލިބުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ސް ހުށަހަޅަނީ. ކުރަން އަޅުގަނޑު ވެއެހެންކަމުން، ައޅުގަނުޑ ެވސް މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލު ަމޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ބޭރު

ޖެހޭ ންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމން އިތުރު ގާނޫނެއް ހަދައިގެްނ މި ރައްކާތެރިކަން ހޯދޭނެ ގޮތެއް އަުޅގަނޑުމެން އެބައެހެ

 3ތެރޭަގއި  ގެއެކަށަައޅަން. ދެން މީގައި ހަމަ ގެނެވޭނެ މިންގަނޑުަތއް ހުންނާނެ، އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިދިޔަ ދައުރު

ބޭފުޅުންނަށް އެ ފެންވަރުެގ  3މިއީ ދަުއލަތަށް ކެރިކުޅަދާނަެވގެންވާ މިންގަނޑެއް ނޫން މި . ންނައިބު ރައީސު

 އަޅުގަނޑުމެން އަލަށް ހަދާ ގާނޫނެއްގެ ތެރެއިން އެ  ،. އެހެންީވމާއިނާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަންީދގެން ބެލެހެއްޓުން އެއީ

މި ހުރިހާ އެއްެޗއް އެކަަށއެޅޭ  ،އާއި ރިހަމަކުރެއްވިތޯ ބޭފުޅުން ޓާރްމ ފު ބޭފުޅުން ޚިދުމަތްކުރެއްވި ުމްއދަތާއި، އެ

ރަނގަޅު ބިލެއް މި މަޖިލީހުން ގެނެސްގެން ފާސްކުރަންެޖހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރަނީ. އަުޅގަނޑު ހަމަ 

 ވި ފުރުޞަތަށް. ފުރިހަމައަށް މި ބިލު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ބޭރުކުރުމަށް ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ދެއް 

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 މެންބަރު. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ

ންގެ މަޖިލީހުަގއި ަވނަ ރައްޔިތު 17އެބަހުރި  އާދެ! އަުޅގަނޑުމެްނ ހަނދާން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

މާޔަތާއި ހިއަިދ ނައިބުކަން ކޮށްފައި ުހންނަ މީހަކަށް  ށްލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައި ހުންނަ މީހަކަރައީސު

އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކި ވާހަަކ އެ ދުވަހު ވެސް  ،އި ރައްކާތެރިކަާމއި އިނާޔަތް ދޭންޖެހޭ ގާނޫނެއް ފާސްކުރަން ދިޔައިުރގަ

މާޔަތާިއ ހިނުވަތަ  ،އިނާޔަތްދިނުމުގެ ބިލެއް ،ޅުގަނޑުމެން އެ ދުވަހު ދެންނެވިންމިއަދު މި ކުރިމަތިވީ. އަ

ރައްކާތެރިކަންދޭ ބިލެއް ާފސްކުރާއިުރގައި ަދއުލަތަށް ކުޅަދާނަެވގެންވާ މިންަވރަކަށް ކަންކުެރވޭނެ ގޮެތްއ 

 15، 13، 12ހިސާބަށް  ން މިއަދާ ހިނގާށޭ. މިއަދު ވެސް މި ދިމާވަނީ އެހެން. އޭގެ ފަހުއިންތިޒާމުކުެރވޭތޯ ބަލަން

ދައުލަތަށް  ،ވެސް މި ދަންނަވަނީމާޔަތް ދޭންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުހިހުރި މި ގޮތަށް އިނާޔަތާއި ފަރާތް އެބަ

 ،ރައްކާތެރިކަމާ  ،މާޔަތާއިހި ،މެންނަށް އިނާޔަތާއި ކެރިކުޅަދާނަެވގެްނވާ މިންވަރަކަށޭ ކަންކަން ކުރަންވާނީ. އަޅުގަނޑު
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ސާރަތަކާއި ޮބޑެތި އިނާޔަތްތައް ެދވޭނެ ބިލުތައް ފާސްކުރެވިދާނެ. އެެހންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ޑެތި މުއަދި ބޮ

 ،ތިމާޢީނަށް ދޭންޖެހޭ އިޖުޖެހޭ މިއަދު މި ރާއްޖޭގައި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ަރއްޔިުތންވިސްނާލަން އެބަ

ފާސްކުރީމަ މި ރަކަށްތޯ ފުރުޞަތު އޮތީ. މިކަހަލަ ކިތަންމެ ކަމެއް އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ މަސަްއކަތްތަކަށް ކިހާ މިންވަ

ގެ މަސްރޫޢުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލޮޅުން ަރއްޔިތުންނަށް ދޭންހުރި ތަރައްޤީއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރަށްތަކުގަ ،ގޮތަކީ  ވާ

ނުކުރަން. ިމއަދު ވެްސ  ލެއްނޑު ގަބޫ ވެސް ބަަލއިގަންނަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަކަްށ ައޅުގައަރާ. މިއީ އެްއގޮތަކަށް އެބަ

ދޭންޖެހޭ  ،ދަިރވަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ލޯނު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ އެތައް ަބޔަކު ކަންބޮުޑވުން ފާހަގަކުރަނީ

ތައް ވަރަށް މަތި. މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ސްކީމުތައް ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަނުކުރެވިގެން. ރަްއޔިތުންެގ އުއްމީދު

ރައްޔިތުން ބޭނުންާވވަރުގެ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ  ؛ޖެހޭ ރައްޔިތުން ެއދޭވަރުގެ ތުން ބައްޓަންުކރަން އެބައަޅުގަނޑު ހި

 ، މި ބިލު ޖެހޭ. އެހެންވީމާސްޕީޑު ައވަްސކުރެވޭނެ ގޮަތކަށް މި މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތް ބައްޓަންކުރަން އެބަ

ހޯދީ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި  ހަަކ ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތުެވސް ތާއީދުނުކުެރވޭ. އެ ވާބަލައިގަންނާކަށް އެްއގޮތަކަށް 

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖާބިރު. هللا މެންބަރު. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރާއްޖޭގައި ނަިއބު ރައީސްކަން ކުރައްވާަފއި ތިބި ބޭފުޅުންނަށް އިނާޔަތާިއ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.! އާދެ

ގޮތެއްިވޔަސް އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ކޮންމެ ވާަހކަ އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުގެ

 ހިތާނުވާ ބަޔަކު ނައިބު ރައީސުންނަށް ތިބީތީވެ އެ  ންދު މަޖިލީހު މިއަގޮތުން އޮތްމިއަދު މަޖިލީހުގެ ކޮމްޕޮޒިޝަން 

އެކަން  ނިންމާލެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިނޫން އެހެން  އި،ބޭފުޅުންނަށް އެއްވެސް އެްއޗެްއ ނުދޭ ވާހަކަ މިތާ ދައްކަ

ތޯ އްރޭ ކިހިނެދެތެ ނައިބު ރައީސުންނާއޭޝަންގައި ދެން ތިބޭ ޓުއޮތް ސި ދުވަހެއް އަުތވެއްޖެ ދުވަހަކުން ހަމަ މިހާރު މި

ޑް އުސޫެލއް އޮންނަންވާނެ. އަުޅގަނުޑ ކޮންމެވެސް ސްޓޭންޑަ ؟ނީކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް މިހެންތޯ ވާންޖެހެ  ؟ހަދާނީ

ބޭފުުޅން ރަނގަޅަށް ރީތިކޮށް މަަސއްކަތްކުރި ބޭފުޅުން ހަމަ އޭެގތެރޭގައި އެބަ ިތއްބެވި ަނއިުބ  ވެސް ގަބޫލުކުރަން، އެ

ފުޅުންނަށް އަލުން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ސިސްޓަމަކުްނ އެއްެޗއް ލިބޭނެ ގޮތެްއ ބޭ އީސްކަން ކުެރއްވި. އެރަ

ތިބި ހަމަ ބޮޑެތި މުޖުރިމުން ވެސް. އެހެންނަމަވެްސ، އަދާ ހަމައަށް އެްއވެްސ ދިއުން. އޭގެތެޭރަގއި އެބަހަމަޖެހިގެން

ންނަށް ކޮންމެވެސް ގޮތެްއ ކަން ކުިރ ބޭފުޅު އެކު އެތެރިަކމާޞްއިޚްލާ ،ކުށެއް ނެތި ަނއިބު ރަީއސްކަންކޮށް

ވެސް ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އީ ހުރި. މިހޯއްދަވައިެދއްވަްނވާނެ. ދައުލަުތން ކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު ކަންތައްތައް އެބަ
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ކުރި ފަރާތްތަކުެގ ނޫނުއަސާސީަގިއ މަތިކޮށްފައިވާ މަސަްއކަތްތަކުގެ ތެރޭަގއި ިއސް މަސަްއކަތްތައް ޤާދައުލަތުން 

 އުމުތަކުގައި ވެސް އޮްނނަ ގޮތް. މި ރާއްޖެއަށް ވީމާ ޤަވެސް އޮންނަންވާނެ. ެއއީ ހުރިހާ އި ރައްކާތެރިކަން އަަބދުމާޔަތާހި

ކުިރ މީހާއަށް ވެސް އިނާޔަާތއި  ޮގސް އެންެމ ފަހުންގޮސް ރައީްސކަންބޮުޑެވގެން ގަނޑުއަޅުގަނޑުމެންގެ ޒާތީ ކަންަތއް 

، މިއީ . އެހެންވީމާމުގެ ކަންތައްތައް ފާއިތުެވގެންދިޔަތާ ވަނީ ގޮސްފައުޤަނޯންނަ ހިސާބަށް މި  ރައްކާތެރިކަން

ތަކުރާރުކޮށް ވާންޖެހޭ ކަމެއްެގ ގޮތުަގއި ެވގެންނުވާނެ. މިފަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ގޮެތއް ަކނޑައަާޅއިރު ހަމަ މި ބިލުގެ 

މި ބިލުގައި މިހާރު  ،ުމގެ ބަދަލުގައި ކަްނ އަޅުގަނޑުމެން ކުރުއަލުން އަނެްއކާ ާގނޫނެއް ގެނެސްގެން އެކަން ،ތެރެއިން

މަތީން  އެ މަޝްވަާރގެ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މަްޝވަރާކޮްށެގން ކަމަށް ވަންޏާ ޮއތްއް ލާޙެ ޞްފޮނުވާފައި އޮތް އި

ގަނޑު އެދޭ ވާހަކަ މިކަން ނިންމާލުން އަޅު ،ދީ ންވާ ފަާރތަކަށްދޭ ،ންވާ މަދުމިންވަރުގެ އިނާަޔތެއް ނަމަވެސްދޭ

ގޮތަށް ކަންތައްތައް ދިއުން  އޮންނަ  ންނަވަން. އަދި ރާއްޖޭގެ ިއސް މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ޭބފުޅުންނަށް އިޙްތިރާމުދަ

ހުރި ވަރަށް ބަިއވަުރ މު ކަމަށް އަޅުަގނޑު އެދެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އެބައްވެސް މުހި

 އޮީތ އެްއގޮަތކަށް، މާދަމާ އަެނއް ބޮޑުވަމުން މިއަދު މިޮބޑުވަުމން ،ބޮުޑެވގެން ކަހަލަ ަމްއސަލަތައްމައްސަލަތައް. މި

ދިއުމުގެ މައްޗަްށ ން ވެސް ނަތީޖާއެއް ނިކުންނަ ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިގެންއިގޮތަށް. އެހެންވީމަ، އެހެން ނުވާނެ ގޮތަކަށް މި 

 ماللس  و  ތަށް. ރު ދަންނަވަން ދެއްވި ފުރުޞަހަަކ ދަންނަވަމުން، ުޝކުމި މަޖިލީހަށް ދަންނަވާ ވާ އި އަޅުގަނޑު ބާުރއަޅަ

 .مكيلع

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

ގައި އެޕްރީލު  23ދަނީ  ސްކުރަމުން މިހުައޅުގަނުޑމެން ބައާދެ!  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

އްވި ިބލެއް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އިލެ މި މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުއްވަ އިނުކުރައްވަ ގު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީ

ކަމަށް  ނުޖެހޭވަންނައިބުކަން ކުރަްއވާފައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ރަްއކާތެރިަކން ދެއް

ލަްއވާފަިއ އިނުުކރައްވާ ފޮނުްއވަ ގުމި ބިލު ތަސްދީ އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ިމއަދުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގަބޫލުުކރައްވަ 

ައޅުގަނޑުމެން  ،ގޮތަކީ  ދަްއކާއިުރަގއި ިމ ވާ މި ވަނީ. ައޅުގަނޑުމެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބުކަުމގެ ވާހަކަ

 ،ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން، ބަެއއް ބޭފުޅުން މި ވިސްަނވަނީ ގެގަނޑުމެންމާކުރާއިުރގައި އަޅު ބިލެއް ފަރު

ހިތަށް  ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބުކަން ކޮށްަފއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން މި ިކޔަނީ.  އި އަޅަ އެ ބިލު ކޮންމެވެސް ބޭފުަޅކާ

 ބިލެއް ފަރުމާކުރާއިރު ނުވަތަ ގާނޫނެއް ހަދާއިރު ތަ އަޅުގަނުޑމެންމި ގެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު ނުވަ
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ކުރަން ބޭނުންވާ ެވްއޖެއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނަުކން ހާސިލުއަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ ެއގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަން

ގެ ނައިބުކަްނ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމިއަދު ދިވެހިރާްއޖޭގެ ނައިބުކަން ނުވަތަ ރައީ ނުވާނެ ކަންނޭނގެ.  މަޤްޞަދު ހާސިލެއް

ފަހަރުގައި މި ތަޅުމުގަިއ ތިއްބެވި ގިނަ ބޭފުޅުން އެހާ ހިތްޕުޅާނުވާ ބޭފުޅުން ކަމަށް  ،ކުރަްއވާފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަކީ

 ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިުބކަން ކުަރއްވާަފއި

 ،ކަމަށް. އެީއ މިހެން މިދެންނެވީ ރައްކާތެިރކަން ދޭންޖެހޭނެ ،އިނާޔަާތއި ،މާޔަާތއިހިކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރއްވާަފއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަްށ އެބަ ލިބިަވޑަިއގަންނަާވ. ައދި މަސްއޫލިއްޔަުތގެ ގޮތުން 

ާޔގެ މަޤާމު ނުވަތަ އެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ނެްތ ހިނދެއްގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ރައީސުލް

ތަން. އޭގެ ވަރަށް ރީތި މިސާލެއް  މަސްއޫލިއްޔަތު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބަކަށް ހުންނަާވ ބޭފުޅަކު އުފުއްލަވާ

ވަނަ އަހަރު  2012ފައި  ހުްނނަވާސްކަމުަގއިއީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ އޭުރގެ ރަ ،ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ

ނައިބު ރައީސަކަށް ޔާކަުމގެ މަޤާމުން ދުރުވެވަޑަިއގެންނެވި ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ުގޅިގެްނ  އެީއ ބަޣާވާތެޭކ ެވސް. ެއކަމަކު އެއާ  ތަން. ބަެއއް ބޭފުޅުްނ ވިދާުޅވޭ ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އެ މަޤާމު ފުރުއްވި

 ނޫން  ދިޔައީ އެއީ ބަާޣވާތެއްގެން އެނގި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު. ކޯނީ ރިޕޯޓުންރިޕޯޓެއް އަޅު  ކޯނީ

މިއަދު މަނިކުފާނަށް އެބަ ކަމަށް. އަުޅގަނޑު ނުދަންނަަވން އެްއޗެއް. އެހެންނަމަވެސް، ކޯނީ ރިޕޯޓުަގއި އޮތީ ެއގޮަތށް. 

ރައްކާތެރިކަން. އަދި މިހާރު  ،މާޔަާތއިހި ،ާތއިމްހޫރިއްޔާކަން ކުެރއްވި އިނާޔަލިބިވަޑަިއގަންަނވާ އޭުރގަިއ ރައީސުލްޖު

މާޔަާތއި، ހިމަނިކުފާނު ތި ރިޔާސަތުގަިއ އިންނަވާތީ ވެސް މަނިުކފާނަށް ލިބިވަޑައިގަންަނވާެނ އިނާޔަތާއި، 

ން. ން. ެއީއ މަނިކުފާނުގެ ކުޅަދާަނކަނޫ މައްސަަލއެއް  ގެތި ކުރެްއވީ. އެީއ މަނިކުާފނު ޑަަބލްރައްކާތެރިކަން. މަނިކުފާނު 

އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމން މި ސިސްޓަމުގެ ނުވަތަ މި ނިޒާމުގެ މައްސަލައެއް ަކމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. 

 ގޮުތގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިުބކަން ކުަރއްވާަފއި ހުންނެވި ބޭފުޅަކަްށ ވެސް  ، އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާއެހެންވީމާ

މާޔަތާިއ ހިފަހަރުގައި ެއއްވަެރްއގެ، ެއއް ފެންވަރެްއގެ  ބިވަޑަިއގަންނަވާ އިނާޔަތާ ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ލި

ރައްކާތެރިކަން ނުެދވިދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނުޑ ަގބޫލުކުރަނީ ނައިބުކަން ކުރަްއވާފައި ިތއްބެިވ ބޭފުޅުންނަްށ 

. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެއްިވ ކަމަށް ނެ އަުޅގަނޑުމެން ދޭންޖެހޭތެރިކަންަރްއކާ ،މާޔަތާއިހި ،އިނާޔަތާއި 

 ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 . ށްމިރަޢާއަޙްމަދު 
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  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާ ންބަރު އަޙްމަދުދާއިާރގެ މެކުޑަހުވަދޫ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ އިތުރަށް ވިސްނުމަށްޓަކައި މި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އެއާެއކު އެ ދި ހަމަތިާޔރެއް. އަނޫނުއަސާސީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ލިބިގެންވާ އިޚްޤާމަޖިލީހަށް ބިލު ފޮނުވުމަކީ 

ވެސް ައޅުގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރަން. އަދި އެ ގަބޫލުކުާރ ފޮނުވާފޮނުވުންތަކަށް މި މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް 

ަވކި ފަރާތަކަްށ " ،ލުގައި އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ަބއެއް އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ފާހަގަުކރައްާވއިރުހާ

ދާއިރުަގއި ަވކި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނެއްކާ އޭތި ދިކޮޅަްށ އެނބުރިގެން މި ލަފުޒު ސިފަކުރީމާ "ޒު މަންފާއިނާޖާ

، ލަން. އެހެންވީމާމީހަކަށް ވީތީ ނުދިނުމަށް ހަމަ މާނަކުރުމުގެ ޖާގަ ވެސް ަހމަ އޮތް ވާހަަކ އަުޅގަނުޑ ހަމަ ދަންނަވާ

ިއ ޔާ ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ލާބަންވެކޮންމެ ކަމެއް ވެްސ ކުރެ  ،ހިތް އޮތީ ލުކުރާރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު ގަބޫ މި

މަތީން ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ވެސް ގަބޫލުކުރަނީ. ހަމަ  ގޮތެއްގެ  އިސްކަންދީގެން ަހމަ ދުރުވިސްނޭ ހަރުދަނާމަންފާއަށް

 އާަޅކީ ވެްސ ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމަތީން ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ ަނއިބުކަުމގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފު އެގޮުތގެ

ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވާލިއިރު ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ހުރި  .ތިކޮށްފަނޫނުއަސާސީން މަޤާއެްއވަރުގެ އެއް ޝަރުތެްއ 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކުާރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގ  128ގާނޫނުއަސާީސގެ  ،ކަންތައްތަުކގެ މަްއޗަށް ބަލަިއލާއިރު

ތުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔަކަްށ ނަމަ އެ ބޭފުޅަކީ ދައުލަ ގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ކުށްވެރިުނވެ އެ މަޤާމުން ވަކިވެއްޖެމަޤާމު

މާޔަތާއި، އިނާޔަާތއި، ރަްއކާތެިރކަން އެއީ ޙައްޤެއް ކަމަށް ހިލިބިގެންވާ ިއއްޒަާތއި ޤަދަރާއި އެކަީށގެންާވވަުރގެ 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބުނަނީ. ިމ  128ނޫނުއަސާީސގެ ޤާށް ކަނަޑއަޅަންޖެހޭނެ ކަމަެއ ޙައްޤު ާގނޫނަކުން  ،ކަނޑައަޅާަފއި

ނަމަވެސް  ލިޔެ ބަޔާންކުރެވިފައި ނެތް ،ށް ބަލައިލާއިުރގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭހަމައިގަނޑު ރޫ

ލެއްގައި ހާ ނެތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނިއބަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުަގިއ ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ހޫރިއްޔާގެ ނައިުބކަން ކޮށްފައި ހުންނަ މީހަކު މާދަމާ ، ރައީސުލްުޖމްކުަރން. އެހެންވީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

އުީމ ކުލުނު އެ މަޤާމަށް އޮްނނަންޖެހޭ ސަބަބެއްތޯ. މިއީ ޤަޖެހުން އެއީ އަުޅގަނޑުމެން މާރުކޭޓެއްަގއި ހުންނަ

އެކަށީގެްނާވ ލަތަށް ބަލާފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވޭނެ ހާއުމުގެ ޤައެހެނެއްނޫން. ދަން. އުަފއްއަޅުގަނޑުމެން ސުވާލު

މިްނގަނެޑއް ކަނަޑއެޅުމަކީ ހަމަ  ،ކަެމއްތޯގޮތުން ކުރެވޭނީ ކޮން ލަތު ހުރިހާނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދަުއލަތުގެ މާލީ 

ސް ގޮަތކަށް ނުލިބޭ ގޮތަށް ނުވަތަ އިނާޔަތެއް ވެްސ، ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެްއވެސް ކަެމއް ެއްއވެ

 ހާވަނަ މާއްާދގެ ރޫ 128ނޫނުއަާސީސގެ ޤާނުޖެހޭ ގޮތަށް ވާހަކަދެްއކުމަކީ ތެރިަކމެއް ވެްސ ދޭންމާޔަތެއް ެވސް، ަރއްކާހި

ވެސް ޚިލާފު  ހާެއްއވަރުެގ ޝަރުތު ބަޔާންކުރާ މާއްާދަގއި ބުނާ ރޫ އާއެއާެއއްކޮށް ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާހަމަ ؛ޚިލާފު

އްލެްއ ޙަތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު ަގިއ މިއީ އިތުރަށް ވިސްނާވަަޑއިގެން މީ، ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ

 ހޯދައިދިނުމަކީ މި މަޖިލީހުން ކޮށްދެންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގަިއ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ުޝކުރިއްޔާ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު. ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ 

ަފިއ ބަޔާންކޮށްލުމުަގއި އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ބިލު އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނޫން. މި ބިލު ބޭރުކުރުމަށް  އެއް ކަކީ ހަމަ އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ވާހަކަތަކެއް. މި ބިލު ފުރިހަމަހުރި ވާހަކަތަ

އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަނއިބު  ،ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރަން. އެހެްނނަމަވެސް

ކާތެިރަކން މި މަޖިލީހުން ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތެްއ އަުޅގަނޑުމެން ފަިއވާ ބޭފުަޅކަށް އިާނޔަތާއި ަރއްރައީސްކަން ކޮށް

ހުރި، އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި މަޖިލީހުެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުކަން ޖެހޭ. މީެގ ސަބަބުތަކެއް އެބަކަނޑައަޅަްނ އެބަ

ޅާފަިއވޭ. އަދި ހަމަ އެހެން މިންވަރަކަށް ކަނަޑއަ ،ާކތެރިކަންކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ގާނޫނަކުން ސަލާމަތާއި ރައް 

އޮތް. ެއ އިނާޔަތް ދީފައި އެބަ ،އޮތްދައުލަތުގެ ބަެއއް އެހެން މުއައްަސސާތަކަށް ވެސް އެ ުފރުޞަތު ދީފައި އެބަ

ުގޭޅ  ލާމަތާ ސައުމީޤަމިސާލަކަށް ޖުިޑޝަރީ ކަހަލަ މުައއްސަސާތަަކށް. ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އެންމެ ގިނަ  ،ކޮށްޞަޚާއް

 ސިއްރުތައް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފިޔަވާ އެނގޭ ފަރާތަކީ ަނއިބު ރައީސްކަން ކުަރއްވާ ޭބފުޅެއް. ނައިބު ރައީސް. އެ

ިމއީ ައޅުގަނޑުމެން  .ނުރައްކަެލއް، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ހުރި އުމީ ސަލާމަތަށް ޤަ އުމުގެ ޤަ މި  ކީގުމަތިކޮށްލުމަބޭފުޅާ މަ

ބޭފުޅާ އަޅުގަނޑުމެން މަގުމަތިކޮށް  ތަްއ އެނގޭ ބޭފުޅެއް. އެމެއް. ވަރަށް ގިނަ ދައުލަތުގެ ސިއްރުވިސްނާލަންޖެހޭ ކަ

ނާއިުރގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. ދުނިޔޭގެ އެހެން މިދެންނެިވ އުސޫލުން ވިސް ،ދޫކޮށްލުމަކީ އެއީ

އީސް، މި ޅާފަިއވޭ. އެކަމަކު އެކަްނ ކުރަންވާީނ އިްއޒަތްތެރި ރަ އުމުތަކުަގއި ވެސް ަނއިބު ަރއީސަށް އިނާޔަތް ކަނޑައަ ޤަ

ހުރި ހުން ގާނޫނުތައް ފާސްކޮށްފައި އެބަ. އަޅުގަނޑުމެން ބައެްއ ފަހަރަށް މި މަޖިލީކުންދައުލަތަށް ކެރިކުޅަދާނަ މިންވަރަ

އިނގޭތޯ.  ންާވ މިންވަރަށް ނުބަލާއެއީ ކިހާވަެރއްެގ ޚަރަދެއް ަދއުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްތޯ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ބަލަ

ބެހޭ  ކާއިމްތިޔާޒުތަ  ގެކަމަށް ވަންޏާ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިސާަލކަށް ބުނާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ހުިރ ދައުލަތަށް ެއ ޚަރަދުތައްކަނަޑއެޅިފަިއ އެބަ ނަށްގާނޫނުަގއި ވެސް ަބއެްއ ކަންކަން ައޅުގަނޑުމެން

. އަހަރުްނ އަހަރަށް، ުދވަހުން ދުަވހަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް އިތުރުވަމުންދާ މިންވަަރކީ ޭވވަރުނުގަނެ ލައިއުފު

އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އެ  އި،އަކީ ކިހާވަރެއްތޯ ނުބަލައާމްދަނީ މި ދައުލަތަށް ލިބޭ އި،ކިހާވަރެއްތޯ ނުބަލަ

ނޫން، ދައުލަތުގެ އިސް މަާޤމުތައް އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަްށ  ކަންކަން ކޮްށގެންނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ޭއގެ މާނަެއއް

ބޭފުޅުން މަގުމަތިކޮށްލުްނ  އެ  ،ށް މަތާއި ރައްކާތެިރކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން ފަރުާވކުޑަކޮލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތްތަކާއި ަސލަ

ްތ ިއވާ ބޭފުަޅކަށް އިނާޔަނައިުބ ރައީްސކަންޮކށްގަ ؛އެއީ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ދައުރެއް ފުރިހަމަކުރުން

ނަމައޭ. މިދެންނެވި ކަހަލަ ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައޅާަފއި ެވސް  ލިބޭނީ ކުށްވެރިނުވެ ަދއުރެްއ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ
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ޖެހޭ މި ތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑުމެން އަުޅގަނޑު ކުރިން ފާހަގަކުރި ސަބަބުތަކަށްަޓކަިއ އަުޅގނޑުމެން އެބައިްއޒަތް

ތަށް އިނާޔަތް ދޭނެ އުސޫލެއް ގާނޫނަކުން ކަނޑައަޅަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ރައީސްކަން ކޮށްފައިވާ ފަރާމަޖިލީހުން ނައިބު 

 .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 މިނެޓު ނިމުނީ.  20އަށް ކަނަޑއެޅިަފިއ އޮތް  6.1މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ،ަގއިވާ މަސައްކަތަށް. މިދެންނެވީ ަމސައްކަތަކީ 6.2ރެނީ ދެން މި އެނބު އަޅުގަނޑުމެން -{6.2}

ަރއްވާަފއިާވ ބޭފުޅުންނަށް އިނާޔަތާިއ ލާެޙއް. ެއއީ ފަނޑިޔާރުކަން ކުޞްފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ެގނެވުނު އި

ހުން ފާސްކުރެވުނު ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީ 18މި މަޖިލީހެއް ނޫން.  ؛ގުޭޅގޮުތން މި މަޖިލީހުން ރައްކާތެރިކަން ދިނުމާ

 . އަުޅގަނޑުމެން މި ގެންދަނީ އެ ނުކޮށް ވަނީ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވަވާފަގުބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީ

މިނެޓުގެ ވަގުތު. ފުރަތަމަ  20ލަނީ މީގެ ބަޙުސްގެ އިުގޅޭގޮތުން ބަޙުްސކުރަމުން. އަޅުގަނޑު މި ހުޅުވަ އާމައްސަލަ

ންފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބާކީާވ، މި ވަގުުތ ޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރީ ދުވަހު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެފުރު

. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ފުރުޞަތު ނުދެވި ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށް

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޣަފޫރު މޫސާމެންބަރު ޢަބްދުލް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ

 . އިނގޭތޯ ، އަުޅގަނޑު ފުރުޞަުތ ދޫކޮށްލީރައީސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖާބިރު.هللا ެމންބަރު ޢަބްދުިއއްޒަތްތެރި  . ާކށިދޫ ދާއިރާގެޝުކުިރއްޔާވަރަށް ބޮޑަށް 

 

  ކެވުން:ވާހަކަދެއް  ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ީހވޭ އެހެން ވާހަަކއެްއ. ސަރުކާރަްށ ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތް ިމ އަޅުގަނޑަށް މިހާރު އެބަ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!

ށް ނޭނގިގެން އުޅެީނހެން. ދައުލަތުގެ ރިސޯސް ެމނޭޖުކުރަން ނޭނގިގެން އުޅެީނހެން. އެއްެވސް ފަރާތަކަށް ސަރުކާރަ

 ށް ވިޔަސް އަދި ނައިބު ރައީްސކަން ފަނޑިޔާރަކަށް ވިޔަްސ، މި މަޖިލީހަނުވޭ.  އްއެްއވެސް ެއްއޗެއް ދޭކަށް އެްއބަހެ

ވާ ނިޒާމެްއ އޮޕަރޭޓް  ލާ ސިސްޓަމަށް ިމ ރާއްޖެއިން މުދާތައް ބަހަކުރި ފަރާތަކަށް ިވޔަސް. ހަމަ ދެތިން މީހެއްގެ ތެރެއި

ުނވާ ގޮަތކަްށ ން ވޭސްޓްެވގެންދާ ފައިސާ ވޭސްޓު ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރަންވީ. ދައުލަތުށްދައުލަތަ. މި އޮންނަނީ
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 ،ަރއްކާތެިރކަމާއި ިއނާޔަތާއި،ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ  އެހެންެވސް. ދޭންޖެހޭނެ ންވީ. ފަނޑިޔާރުންނަށް ިއނާޔަތްހަދަ

ންނެވި ހޫރިއްޔާއަކަށް ހުލްޖުމްދެން ރަީއސު  ވާނެ.ންގޮތަށް ޢަމަލުުކރަންވަ ަގއި ހުރިގާނޫނުަތކު .ދޭންވާނެ މާޔަތްހި

އެ ބޭފުޅުންނަީކ ދުނިޔޭގެ ކަްނކޮޅުތަުކަގިއ  ؛ކެބިނެޓު ބޭފުާޅގެއަދި އެ  ،ނެތިބޭފުޅާއަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ތަޖުރިބާ

 ،އެހެން ހެދޭނެ ޤާބިލުކަން ނެތް ބައެއް ކަމަށް ވަންޏާ ،ްއ ގެނެސް އަދި ާރއްޖެއަްށ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަ ،ދަތުރުކޮށް

ގޮތް  ވާހާނިކަދެން ތިބި އެންމެނަށް  ފަހަރަކު ކޮންމެ ނުޖެހިެގންދާދައުލަތް ދެކޮޅު ނީ.ްނދާނުޖެހިގެދެން ދައުލަތް ދެކޮޅު

 ަގއިން ޑޮލަރުއަބިލިދިހަ މި ރާއްޭޖގެ ބަޖެޓު ހިންގަން ނޭނގޭކަން ގަބޫުލކުރަންވީ. ވަނީ. ތިމާމެންނަށް މި

ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގައި ފަުރވާތެރިވާްނވީ. ނެ. މި ރާއްޖޭަގއި އެބަހުރި އެފަދަ ވަސީަލތްތައް. ޤައުމު އޮޕަރޭޓްކުެރވޭ

ފަނޑިޔާރުެގއަށް  ،މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭރަދު ކުަޑކޮށް ހިންަގންވީ. ދެން މީސްމުެގ އޮިނަގނޑު ޚަސަރުކާރު ހިންގު

 މީހުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މީސް ގެވެސް ދައުލަތު ދެން ،ނާޔަތާއިއިމި މަޖިލީހަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ  ،ނާޔަތާއިއިދޭންޖެހޭ 

ީއ ނޫންތޯ. އެ ތިބެންވީައޅުގަނޑުމެން  ،ިއގެން ެއއްެވސް އެްއެޗއް ނުދީލަ  ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޙައްޤު ކަނޑާދޭންޖެހޭ

ނުވާނެ. ވީމަ ެއއްެޗއް ީދގެން ނަށްފަނޑިޔާރުން ؛ވެސް ކުެރވިދާނެ ކަެމއް. ަވކި ފަރާތަކަށް ަވކި އެްއޗެްއ ނުދޭން

ދަުއލަތައް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުުކރަންވީ. ދައުލަތުގެ ދަރަނި  ،ދަވަްނވީ ގޮތަކީ އެހެންވީމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ހައް

އާއެުކ ކޮން އާ ނޭނގޭ އިންޑި ނަކަށް މި ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން އިެޓރި ޤައުމުތަކަށް ދަރައް ައވަ މި ދަނީ.ބޮޑުެވގެން 

އަޅުގަނޑުމެން މިއީ ސް މެންބަރުން. ޖިލިމަ އީނަކީ މިއުޅެނީ ވެސް. އަޅުގަނޑުމެން ޓެއް ކަެމއް ހަދައިެގން މި ންއެގްރިމެ

ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި ެމންބަރުން. އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ހަމަ އެކައްެޗއް ެވސް ނޭނގެ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ 

ވެސް ކުރަނީކީ ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް އިނގެނީކީ  އެއްބްީރފިން ެވސް. ސަރުކާރުން އައިސް  ެއއްވާުނވާ ނުވެސް އިނގޭ

ެވސް ނޫން. ހަމައެކަނި އޮތީ އެމް.ީޑ.ޕީެގ  ލިބޭ އާމްަދނީއެއް އޮތީކީ ނޫން. އޮތީކީެވސް  ހިނގާ ޕްރޮޖެކްޓެއްނޫން. 

ލިަޝނަކުން ސަރުކާރު ހިންގަނީ. ގުޅިަފއިވާ ކޯ .ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރެއް އޮތީ ވެސް. މެޖޯރިޓީއެއް މި ޕާލިމަންޓުގައި

ލިބޭ  ށްނޫން. ދައުލަތަ ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރާ ގޮތެއް އިނގެނީކީ ގެކާރުސަރުން. ނޫ އިނގެނީކީރެވިނިއު ސަރުކާރަށް ލިބޭ 

ހޭ ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެަދުއލަތުންއެހެންވީމާ، ަދއުލަތުެގ އަމްދަނީ އިތުރުކުރަންވީ. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ.  އާމްދަނީ

 މުއައްސަސާތަކަށް  އަދި ،ނުކޮށް ޚިދުމަތްތައްޖެހޭނެ. އެ ކުރަންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންނަށް ކުރަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ކުރަން 

ނާޔަތްތައް ނުދީ ބަހައްޓާފައި ސަރުކާރުން ހިންގަން ނޭނގޭކަން އިކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ދޭންޖެހޭ 

ދަނީ. މި ސަރުކާުރ ހިންގަން އެބަޖެހޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބާރުއަޅަްނވީޯތ  މި ނަށް ފާހަގަެވެގންއަޅުގަނޑުމެން

 ލިބޭ ށްލަތަަދއު .ން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަކީޫނން އަުޅގަނޑުމެ ެއއީކީ ؟ެއއްެވްސ ޙައްޤެްއ ނުދޭންރާތަކަްށ އެްއވެސް ފަ

އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. މި  މަސައްކަެތއް އިމު ެވސް ކުރެވުނުގަ ހަމަމަސައްކަތެއް  ކުރެވޭ ކުރަން އާމްދަނީ އިތުރު

ނެ. ދެން އެއްވެްސ ޅުންނަށް ރަނގަޅަްށ ފެންނާންނަންޏާ އެ ބޭފުންނަށް އެކަން ފެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރު

 ގޮތުންގެ ހާރު މިސާލެއްމި ؛ރާއްޖޭގެ ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ކުރެވެން .އެްއޗެއް ނުލިބޭ ގޮތަކަށް ނޫން މި ރާއްޖެ އޮތީކީ
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 ؟ކުންތޯ އަތުލީޗެތި ކޮންތާއްއެ އެ  ؟ހިެޗއްަވގަށް ނެިތ ރަށްތަކާއި ެއއްކޮބައިޯތ  އި،މައްަސލައިގަ މް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ އެ

އަދި ހަމަ ރަށްރަށް ބަރާބަރަށް  ރަށެއް އަތުލީކީ ނޫން. އޭގެ ދިޔައިރު އަދާ ހަމައަށް ވޭތުވެގެން މަސްދުވަސް ހަތް 

 އެކަމަކު ސަުރކާރުން... ރަށްކަން އެބަ އިނގޭ.ރަށް ގިަވގަށް ނެ  އީއެދަނީ. ހިނގަމުން

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

އަޅުގަނޑު އަމީންޢާއްމު އަރިހުން  .ންނަޓަކައި ދަންނަވާ ތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު މަޢުލޫމާތަށްްއޒައި ޝުކުރިއްޔާ

ތަކެިތ  ވަގުތު އެ މި  .ގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށްށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު އިނގޭ މި ޕޯޓަލަ .ވެސް އެދޭނަން

އާމްދަނީއާއި ދައލަުތގެ  ހަރު ނެރުއްވޭ ދައުލަތުގެއެއްފައަުކ މެ ހަފްތާރީގައި ކޮންޜަޝާއިޢުކުރަމުން ގެންދަނީ ޓްރެ

ވްސް މަނިޓަރީ އޮޯތރިޓީން ކޮންމެ މަހަކު ެއްއފަހަރު ނެރުއްވާ ޕީރިޮއޑިކަލް މޯލްޑި ،ޚަރަދު. އަދި ޭއެގއިތުރުން

ސާުބ ޚަރަުދގެ ހިދައުލަތުގެ  އާއިމި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ން ވެސް އެފު..އެމްބޭންުކންނާއި ައއި ވޯލްޑްއަދި  .އެއްރިވިއު 

ތި  އިބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަށް މި ޕޯޓަލްގަ އެންމެ ކަށް ނެރުއްވާ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ވީހާވެސް އަވަހަ

 ދާއިާރގެ  ައއްޑޫމީދޫއަރުވަނީ ބޭފުޅުންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިވަަޑިއގަންނވާނެ. އަުޅގަނޑު ދެން ިމ ފުރުޞަތު

ރި މެންބަރު ތެްއޒަތްއިމީދޫ ދާިއރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ ރަޮއަޒއިނާ އާދަމް. އައްޑޫށް. އާދަމަ ނާއިރޮޒަ މެންބަރުރި ތްތެްއޒައި

 މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާިއރާގެ މެދު ފުވައްމުލަކުައރުވަނީ ދެން މި ފުރުޞަތު ޑުައޅުގަނފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްަވއިފި. 

 އަށް.މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ކުމުލަފުވައް

ނާޔަތްތައް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑެއް ވެސް އިފަނޑިޔާރުްނނަށް މި އާދެ!  .ަރީއސް ރިއްޒަތްތެއި  ޝުކުރިއްޔާ

 ،ތުން ޓީޗަރުންާނއިގޮ ރާއަުޅގަނޑު ގަބޫުލކު ޑޔާރުންނަށް ދޭ ކަމަށް ވަންޏާނހާރު ފަމިގަބޫލެއް ނުކުރަން. 

ހާރު ފަނޑިޔާރުކަން މިނާޔަތްތަކާ ެއއްެޗއްހި ކަނަޑައޅަން. އި ޕްރިންސޕަލުންނާއި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް އެބަޖެހޭ 

އެ ބޭފުޅާއަށް  އިކުީރގަ އީފަނޑިޔާރުކަމެއް ެވސް ނުކުރޭ އެ ބޭފުޅާއެއް. އެ ކުކަމައެ ؛ކުރި ކަމަށް ބުނާ ބޭފުޅަކަށް

ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިގޮތަށް  ދޭން މި ނާޔަތްއި މެން  އަޅުގަނޑުެއ ލަޤަބަށް .ޤަބެއް ލަތްދެއްވާފައި އޮ

ާނޔަތް ލިބޭނެ ގޮތްތަެކއް ގާޫނނުން ކަނޑައެޅެން. މިހާރު އިހާ އެންމެންނަށް ވެސް އެބަޖެހޭހެން ހުރި އްޔާވެއްޖެ 

ސިވިލް  ްނގެެނތީމަ އަޅުގަނޑުމެ  ދައުލަުތގެ ރިސޯސްދައުލަުތގެ އާމްަދނީއާއި ްއޔާގޮތުްނ ވެއްޖެ އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވޭ

އުޅެނީ.  ެވސް މުސާރަ ބޮޑުނުކުރެިވގެން މި އުޅެނީ. ޓީޗަރުންގެ  މި ނުކުެރވިގެންންޓުންެގ ވެްސ މުސާަރ ބޮޑުސަރވަ

ކުގެ މުސާރަ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަ އް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައިއެހެންވީމާ، ދައުލަތުން މިފަދަ ބޭކާރު ޚަރަދުތަ

 ހޯދުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަުޅވާނެހެން. ޝުކުރިްއޔާ ރައީސް. ރެވޭނެ ގޮތްތަެކއްބޮޑުކު
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 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ދިއްގަރުފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދެން ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު އިޝުކުރިއްޔާ 

 .ޙަސަން އިކްރާމް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ދިއްގަރު

އަޅުގަނޑު ެވސް  .ދޭތެރޭގައި ުކޑަކޮށް ވިްސނާލައިފިން ބިލާޑު ވެސް މި ނއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގައި ޝުކުރިއްޔާ 

 ނާރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންނާޔަތެއް ދޭންޖެހޭނީ ވައިއެްއވެސް މީހަކަށް  ަރއްޔިތުްނގެ ފައިސާއިން ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި

ނިމުމަކަށް ވަރުގެ ން ަގބޫލުކުރާނޭނިންމުމަކީ ރައްޔިތުން ހަމަ ކަނޑައެޅިގެނިންމާ ޑުމެންނ. އަުޅގަނާފަދޭތެރޭގައި ވިސް

 މިތާނގައި ދިނުމަށްފަހު ދައުރެއް އަހަރުގެ ފަސް  ށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަމި ވާންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކަމުަގއި ައޅުގަނުޑ ދެކެން.  ްސޮކށް ކުރަންޖެހޭނެ މަސައްކަތެއް ރަްއޔިތުންގެ އިމެން ކުރާ މަަސއްަކތްތަކަކީ އަޅުގަނޑު

 ،ކަމަށް ވާނަމަ ދަންނަވާނީ ދޭތެރޭަގއި އަުޅަގނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާ ނާޔަތާއިފަނޑިޔާރުްނގެ  ،އެގޮތުން

 ކަތާ ބޭފުޅުންެގ މަސައް . އަދި ރަްއޔިތުންނަށް އެ ްއޔިތުން ސީދާ އިންތިޚާބުކުރާ ަބއެްއ ނޫނޭފަނޑިޔާރުންނަކީ ރަ

 ،އުޅޭ ވާަހކަައކީ ެނ ބައެއް ނޫނޭ. ައޅުގަނޑު ދަްނނަވަން މިވެސް ސީދާ ގޮތްަތކެއް ނިންމަން މުޅިން އެނގޭ ދޭތެރޭގައި

ރަްއޔިތުންނަށް  ،ކެއް ތަ އާވަރަށް ރަނަގޅު ކްަރއިޓީރި މަށް ާވނަމަ،ކަ ނާޔަްތތަކެއް ކަނޑަައޅާއި ޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން 

އެ ބޭފުޅުންގެ  ،ފެތޭތޯ ނުފެތޭތޯ ށްަތކައާ. ެއ ކްރައިޓީރިތަކެއް ކަނޑަައޅަންއާކްރައިީޓރިގެ ރު ވަދާނެއެނިގގެން

ނގަޅު ކަމަކަށް ވެދާނެ. ާނޔަތެްއ ދިނުމަކީ އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ ރައިމަސައްކަތްތަްއ ބަލަން. ބެލުމަށްފަހުގައި ދެން 

 .ޑުމެންގެ ބަަލއިގަންނަްނޖެހޭނެ ބިލެއް ނޫންކަމުގައިޅުގަނގަނޑަށް ބޮޑަށް ބެލެވެނީ މި ބިލަކީ އަ އެކަމަކު ވެސް ައޅު

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް.އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރުްއޒަްތތެރި އި ދާއިރާގެ މަރަދޫމެންބަރު.  އްޒަތްތެރިއި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ދެއްކެުވން:ހަކަވާ ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ރާގެއިދާ މަރަދޫ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކުޑަ އޮޅުެމއް އިބައެއް ައޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ  ،ްއޒަތްރެރި ރައީސް އި

ނާޔަތް ދިނުމުގެ އިފަނިޑާޔރުންނަށް މިހާރުެވސް ރިޓަޔަރކުަރއްވާ  ންގާނޫނު ންގެޔާރުފަނޑި ފަިއވާހެން.އަރާަވޑަިއގެން

އެ ގާނޫނުގެ ދަުށން ރިޓަޔަރކުަރއްާވ ހުރިހާ އިރު ރިޓަޔަރުކރައްވާ  .ޅިފަިއ އޮތީގަާވއިދުތައް ަކނޑައެ ތަާކއިއުސޫލު
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 މިހާރު ޖެހިގެން މި  ދޭ.ަތއް ލިެބމުން ޕެކޭޖުނާޔަތްތަުކގެއި ،ނާޔަތްަތކާއި އި މިހާރުވެސް ބޮޑުެވގެންވާޔާރުންނަށް ފަނޑި

ރު ވަންދެން އަހަތިރީސް  ްއަގއިޒަމާނެ ކުރީ މާ ެއއީްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއުޅޭ މައްސަަލ މިއީ އެހެން މައްސަލަެއއް 

ކުފާނަށް އެ މަނި ؛ވަކި ބޭފުޅަކު ަފނޑިޔާރަކަށް ހުންނެވިމިނިސްޓަރުކަމުަގއި ގަާޔއި ތަކު ރުގެ އިސް މަޤާމުސަރުކާ

 އް ފިާޔއެއެތައް ލައްކަ ރު އި،މިނިސްޓްރީން ލުއި ލޯނާ ދެއްވަފިނޭންސް  ،ބުރި ގެއާއި  ، ދިހަބިމާއި ސަރުކާރުން

އް ެދްއވާފަިއ ބިމެ .ޭއ އިނގޭތޯޮއވެތައް ނާޔަްތ ދިނުމުގެ އުސޫލުއި އޮތް. އޭރު ންަދއުލަތުޑަިއގަންނަވާ ބިވަން ލިމަހަކު

ފައިސާ  ގެ ނަމުގައިނޭންސްިއން ލޯނުފި .ވަންއް ފޫުޓގެ ގެދޮރުއަޅު އަކަހާސް  ހަ ގެ،ކަފޫޓުއަ ހާސް ތިން ،ހާސް ދެ

 ފަނޑިޔާރުންނަށް މާޕެންޝަނަކުްނ ލިބޭ މި  ؛ނެއްއައް މިލިނަށް އެތަޅުންބޭފު އެ ެދްއވާނެ.ގެދޮރު ައޅުްއވައި ދެއްވާނެ.

ދެކޮޅު މިކަމާ. ރޯމާ  ކަނޑަެއޅިެގން އަުޅގަނޑުވަނީ. ތައް ހަމަޖެހިފައިިއންތިޒާމުގިނަ ރުފިޔާ ލިބޭނެ 

ނޑު ގަތިލުކުރަން އަޅުބާ މި. ސީދާ ބާތިލުކުރަންޖެހޭ ބިލެއް  ހަމަ  އީމި .އޮތީ ރަނގަޅަށްފޮނުވާަފއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޅެނީކީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނެތިގެނެްއ އުމިއި. ރާއްޖޭގަ މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް  އްޒަތްތެރި ރައީސް،އި ހުށަހަޅަން.

އޮފް ސް ސްޓޭޓް  ޑްމިއީ ޔުނައިޓެ ކިަޔސް،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ޤައުމުގައި ރިސޯސް ގިނައޭ އިނޫން. ބައެއް 

ހަްތ އަދި  ކަށްދިެވހިރާއްޖޭގެ ބޮލަ މި .ނޫން ޗައިނާެއއް ވެސް ރިޕަބްލިކް އޮފްޕީޕަލްސް  އީމިނޫން.  ސްއެމެރިކާެއއް ވެ 

 މައްެޗއް ޑޮލަރަށް ވުރެ ހަތް ހާސް ލިބޭ އާމްދަނީ ށްއިމު ވެސް ަދއުލަތަގަ  އުޅެނީ. ގެްނ މިވެސް ނުޖެހި ޑޮލަރުހާސް 

ތަކުްނ މީގެކުރީގެ ސަުރކާރު ރި ކަމެއް. ހުހިތާމަ ކަީމ،ހަކަދަްއކަވާެއގޮތަށް ވާ ،ތްއިރުއޮއެކަްނ އެހެން  ނޫންތޯ. ނުވާނެ

ދެއްކިަފއި އޮީތސް ނޫންތޯ. ކޮށްފަިއ ކަންތަްއ  ވޭކުރެނުމި ސަުރކާުރން  ،މަނަ އޮތް ވިދާުޅވާ ިރސޯސްަތއް ވެސް ތި 

 ރާ ސަރުކާއަދި . ަދއްަކވަނީކީެވސް ބަލައިގަެނވޭނެ ކަހަލަ ޒާްތޒާތުގެ ވާހަަކއެއް ނޫން މި އެހެންވީމާ، މިއީ ެއއްގޮަތކަށް

ޅޭ ގޮތަށް ާވހަކަދެއްކުމަކީ މުހިއްމު އަދި ނޯ ނަށްރައްޔިތުން ،ށްއެްއގޮތަ ެވސް ޙަޤީގަތާ ނަމައިދިކޮޅަށް ވާހަކަެދއްކި

ލުމެއް ނޫން. އިއޮޅުވަ ރަްއޔިުތންނަށް  ،ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑުދެކެން. ަރއްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމަކީ ބޭނުންތެރި

ން ެވގެ އަހަރުވިހި ރުން ިމހާރުވެސް ޑިޔާމި ފަނ ،އީސްއްޒަތްތެރި ރައި  ވެސް ނޫން. ހަދައިގެން ވާހަކަދެްއކުމެއް ގުދޮ

ދަނީ. އޭރު އޮތް ގާނޫނު ތެރެއިން ޕެންޝަންތައް ލިބެމުން ،މިނިސްޓަރެއް ނުވަތަ ފަނޑިޔާރެްއގެ ޕެންޝަންލިބޭ 

އޮންަނ  ށްފަނޑިޔާރަ ުއއްތަމަ ނުވަތަ އިނާޔަާތއި ަނށް އޮތްޔާރުންފަނޑި މިހާރު ރިޓަޔަރކުރާ ވެސްއަނެްއކާ  ،ދަނިކޮށް

ވަނަ  18އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ  ؛ކަމީ އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލިސްހުށަހެޅި، އެ ބިލު ފާސްކުރި ށްގޮތަށް މި މަޖިލީހަ

ހެންވީމާ، މެއް ނޫން. އެކޮްށގެންވާނެ ކަކަމެްއ. ދެރަކަމެއް. މަޖިލީހުގެ ވާހަކަ. ލަދުވެިތާވންޖެހޭ ކަމެއް. ނިކަމެތި

. ެއއީ އެކަްނ ތީނުކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވީގުދީސް ބިލު ތަމި ،އަޅުގަނޑު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން

 ޝުކުިރއްޔާ.  ރުޞަތަށްޓަކައިދެްއވި ފުކުރަްއވަންޖެހޭނެ ގޮތް އިނގޭޯތ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 .ވަޙީދު ޙުސައިން މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫމެންބަރު. ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރިއްޝުކު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ވަޙީދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

 ކުރަން ފަނޑިޔާރުންަނށް އެކަށީގެްނވާ އިާނޔަތްތައް އާދެ! އަުޅގަނޑު ވެްސ ގަބޫލުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ފަނޑިޔާރުންގެ ގާޫނނަށް މިހާރުވެސް ވަރަށް އެަކށީގެންވާ އިނާޔަތްތަާކއި މާލީ  ،މަތީން ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެގޮތުގެ 

ނޑިޔާރުންނަށް އެ އިނާޔަތް ެދވުނު ސަބަުބ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ފަ ،އެެހންނަމަވެސްއެހީތެރިކަން ލިބެމުންދޭ. 

މުތައް ޤާއެއްގޮތަށް ދައުލަތުގެ އިސް މަ ހަމަ ކުރީގެ ބިލާ ،ވެސްން. އެހެންނަމަނެތެމުންދާ ތަބޭފުޅުން ހަނދާން  އެ

ކަމެއް. ނެ ކޮންެމހެން ކުރަންޖެހޭމާލީ ެއހީތެރިކަމެއް ލިބުމަކީ އަދާކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަށް ޮކންމެވެސް ވަެރްއގެ 

 އި ރާއްޭޖގެ ދައުލަތަށް ވަރަށް ގިނަކުރީަގއި މަނިކުފާނުގެ ރައީސްކަމުގަ  ،އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރުން ގެޅުގަނޑުމެންއަ

ދަނީ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ފެންނަމުން މި ،އެހެންަނމަވެސްއޮތް. އާމްދަނީ ލިބޭނެ އިތުރު ގޮތްަތއް ހޯދާފައި އެބަ 

އް ތަކާއި އަދި އެހެނިހެންވެސް ގޮްތގޮތުން ސަރުކާަރށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތައަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ހަދާ ގާނޫނު

ޓުއަރިޒަްމ  ،ކަމަކީ  ާރއްޖެއަްށ އެންމެ ބޮޑެތި އާމްދަނީ ލިބޭ އެއް ،ކުރަމުންދާއިރުގުދީސް އެކަންތައް ތަ ،ބައްޓަންކޮށް

އި ވަރަްށ މަސައްކަތަކުން ފާްސކުރި، ައޅުގަނޑުމެން މިތާނގަ  ،އި ރަށާރަށް ދޫކުރާޓުއަިރޒަމަށް  ،ދާއިރާ ކަމަށް ވެފައި

ޓެކްސް ދައްކަްނޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް  ،ށްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ކުއްޔާއި ކާއި މި ރަމި ބިލުތަ ،ބިލުތަާކއި ޓެކްސްގެ

 ެމއްނުދައްކާ އެަތއް ދުވަަހކު ތިޭބ މަންޒަރު. އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރުން އެކަމަށް ވަަރށް ބޮޑަށް އަހައްިމއްޔަތުކަ

މިަފދަ އިނާޔަތްތަްއ ދޭއިުރގަިއ  ގަނޑުމެންޅުއަ  ،ޖެހޭ. އަުޅގަނޑުެމންގެ ރަށްރަށުެގ ނަރުދަމާއާިއ ފެނާދޭން އެބަ

ކުލި ގެ ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އެބަ ހޯދެންޖެހޭ. ބައެއް ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން އެބަ ތިއްބަވާ ރިސޯޓުތަކު 

ކަމެއް . މިކަމަަކށް ކުރެވޭ އެްއވެސް ންއަހަރު ވަންދެ ދިހަާބރަސް ނުދައްކާ . ޓެކްންއަހަުރވަްނދެ ބާރަދިހަނުދައްކަވާ 

ހުރި. ކީްއެވގެންތޯ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ހުރި. ހެދިފައި ހުރި އެގްރިމަންޓްތައް އެބަގަވާިއދު އެބަ .ހުރިގާނޫނު އެބަނެތް. 

ން ޤީ އޮތް. ހަމަ ޔައެބަ މިހާރުެވސްސަރުކާރަށް އެކަށީގެްނވާ އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ އެތައް ގޮތެއް  ؟ދަނީ މިހެން މި 

ޖެހޭ. ކީއްވެތޯ މި ވިޔަފާރިތަކުން ދައްކަން އެބަން ޑޮލަރެއް އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަ  ،ސްބެލިޔަ ހިސާބު ގެމީރާ ވެސްމިހާރު

ގާނޫނުތަކާިއ ހުރި މިކަހަލަ ފައިސާ ކޮްނމެވެސް ގޮތަކުން ލިެބން ،އަުޅގަނުޑ ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން  ؟ފައިސާ ނުލިބެނީ

ދި ަރއްޔިތުންނަށް މިފަދަ އިނާޔަްތތަކާއި އަ ،އިތަކުްނ ހޯދައެގްރިމަންޓް ުކގެ ދަށުން ހެދިފައި ހުރިގަާވއިދުތަ

ސަރުކާރުަގއި، އެމް.ޑީ.ޕީ  ގެ ލިބިދޭންޖެހޭ، ކޮންމެހެން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަަވްސކޮށްދިނުމަށް. އަޅުގަނޑުމެން 

 ؟. ލިބޭ ފައިސާ ކޮބައިތޯލީ ލައިލީ. އާމްދަނީ ހިއްއިބިިލއަނަށް ބަޖެޓު ހިއްލަ 30ބިިލއަނުްނ  6ސަރުކާރުަގއި 

 އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ސަރުކާރަށް ޮގވާލަނީ ގާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަކާ  ؟ ކޮބައިތޯގާނޫނުތަކުން ލިބިދޭންޖެހޭ ފައިސާ
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 ނަމަ އެގްރިމަންޓްތަކާނޫންދެއްވާށޭ. އެހެންއިއެްއގޮތަށް ސަރުކާރަށް ދައްަކންޖެހޭ ފައިސާ މިހާރުން މިހާރަށް ހޯދަ

 އްާޔ.ކުރިއްާޔ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުމަލުކުރަްއވާށޭ. ޝުކުރިޢައެްއގޮތަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި  ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެއަރުވަނީ  މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 .ސަނީފްهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ން:ވާހަކަދެއްެކވު ސަނީފް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ތިނަދޫ

 ،މަޖިލީހުންމި  އަނބުރާ ،ދަނީ ދަްއކަމުން މިިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، ައޅުގަނޑުމެން މިއަުދ ވާހަކަ`. 

ކުރަން ފޮނުވީމާ އަނބުރާ މި މަޖިލީހަށް ގުދީސްވަނަ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަ 18އިްއޒަތްތެރި 

ކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަތްދިނުމުެގ ގާނޫނެއްގެ މަްއސަލަިއގަިއ ޔާ ރައް ފޮނުވާފައި އޮތް ބިލެްއގެ މައްސަލަިއގަިއ. ނޫނިއް

ޖެހޭ ކީއްވެގެންތޯ މި މަޖިލީހުން ވިސްނަން އެބަ .ޖެހޭދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން ެއބަ ވާހަކަދަްއކަމުން މި

 މިީއ ސީދާ ވަިކ ލާއިރުވަނަ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންޖެހުނީ. ބަ 19މި މަޖިލީހަށް، އަނބުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ބިލު 

މު ހުރިހާ އްން އެންމެން ވެސް ިމ މަޖިލީހުގައި، އާ މީހަކަށް އަމާޒުކޮްށގެން ހެދިަފއި އޮތް ގާނޫނެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެ

ދަނީ ވަކި މީހަކަްށ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަމުްނ މި ،މެންބަރުން

މި ގާޫނނަކީ ސީދާ ކަނަޑއެިޅގެން ަވކި މީހަކަށް އަާމޒުކުެރވިގެްނ  ،. ނަމަވެސް ހެދިެގންނުވާނޭގާނޫނެއްއަމާޒުކޮްށގެން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިްއޒަްތތެރި ފަނޑިޔާރުންނަކީ ނުހަނު  ،ނޫނަސްހެދިފައި އޮތް ގާނޫނެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެން

 ،ބޭފުޅުން އަމިއްަލ އަތްޕުޅުން ހޯއްދަަވއިގެން  ން އެކާެތރިކަބޭފުޅުންގެ އިނާޔަާތއި ރައް އެ ،ޝަރަފާއި ،އިްއޒަތާއި 

ވެސް  މިއަދު ،ދުްއތުރާ ދެމުން އިއަނިާޔއާ ކޯޓުތަކުަގއި އެބޭފުުޅން ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު

 ،ދަނީ މިންނަމުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެއަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި އެ މަސަްއކަތް އެގޮތަށް ކުަރމުންދާ ބައެއް. 

 !ުއޅެނީ ކޮންފަދަ ފަނޑިޔާރަކަށްޯތއޭ. ތިޔަ ބޭފުޅުން ވިސްަނވާ މިދޭން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއކާތެރިކަމާިއ ހިމާޔަތާ

ބޭފުެޅއްެގ ފަނޑިޔާރުކަމުަގއި ނޫނީ ެއބޭފުޅެއްގެ މިނިސްޓަުރކަމުގަިއ ތިޔަ ބޭފުޅުން ރާއްޖެ ދުްށ  އަޅުގަނޑުމެން އެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޭުރގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަޖިދަ  ،ކުދިންނަށްނަށާއި ކިަޔވާންސްކޫލް ކުދީތާރީޚުގައި ރާއްޭޖގެ 

ލާނުކޮށްފައި ތިބޭ ބަޔަކަށް. މިފަދަ ބަޔަކަށް މި މަޖިލީހުގައި އިްއޒަތާއި ކަރާމަތާއި ޢުޖަހަން، ޝަރީކުގެ މަގަށް އި 

އްކަތްކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ދިނުމަށް މަސައިބޭފުޅުންގެ އިނާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަން ޯހދަ އެ ،އަނބުރާއި

ކުރަން މިތާ ކުރަން ނޫީނ މިކަމަށް ވަކާލާތުޖެހުން ކަަހލަ ކަމެއް. އާދެ! އަުޅގަނޑު މި ބިލަށް ވަކާލާތު މޫނުގައި ތަފާލެއް

އަޅުގަނޑުެގ  ހަކަދަްއކަންދެކޮޅަށް ވާ ހަވަރު ތިނަދޫ ރައްޔިތުން މި ބާވަތުގެ ކަންކަމާ ،ހުއްޓުނީ ވަގުތު ތެދުވެ މި
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ަޓކައި އަުޅގަނުޑ މި ބިލަްށ އެބޭފުޅުންނަށް ،ކައިީރގަިއ ބުނެފައި، ިމ މަސައްކަތް ކުރަން ހަވާުލކޮށްފައި އިނީމާ

ތުނބުޅީަގއި ހުިރ އިންސާނެްއގެ ތުނބުޅި ގަނޑުފެން ތުނބުޅިއަކަށް ބަދަލުވެގެްނ،  ،. އެހެންވީމާވާހަކަދަްއކަނީ

 ެއއީ އިންސާނުންނަކަށް ނުވޭ. އުފެދިގެން އައީމާ އިްނސާނާ ގޮތަށް ސް ހުސްވާން ގޮމުވިރެގަނޑުފެން ވިރެމުން

ނީ އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ތިބޭ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އޯގާތެރި ފަނޑިޔާރުންނަށާިއ، ކަާމއި ހިމާޔަތްދޭންޖެހެރައްކާތެރި

 އަުޅގަނޑަްށ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ،ރިްއޔާ، ޝުކުއެކި މުައއްސަާސގައި ތިބޭ ޯއގާތެރި މީހުންނަށް. އެހެންވީމާ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. މިއީ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލަންޖެހޭ ބިލެއް. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ޝުކުރު. އަުޅގަނޑު ދެން ެވސް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ތިނަދޫ އެންމެ ރައްޔިުތންނަށް ވެސް ައޅުގަނުޑގެ 

 . ށްރުވަނީ ދުވާފަުރ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދައަމި ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު

ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްަސލައަށްވުރެ ޮބޑަށް އެހެން ކަްނބޮޑުވުމެްއ އެަބއޮތް. މި ފްޯލެގ ޝުކުރިއްާޔ ރަީއސް. އަުޅގަނޑަށް 

ބިލަކީ ބޭރުކޮށްލަންޖެހޭ ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި.  ތަނުން ސާފުވަނީ މި ބޮޑު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ށް ބެލީމާ ހަރޫ

ބޮޑަށް ބައްޓަންވާން ެއބަޖެހޭ ތަންކޮޅެއް ޒިންމާދާރު  ސް. އަުޅަގނޑުމެންގެ މަސައްކަތްަތއް ަވރަށްއިްއޒަތްތެރި ރައީ

ފެންނަނީ މިހާ  ތަށް ކަްނތައް ގެންދެވޭޯތ. އެކަަމކު އަުޅގަނޑަށް މިްތވާ ގޮއެްއގޮ ގޮތެްއގައި ަރއްޔިތުްނގެ ުއއްީމދުތަކާ

ތަން. އަޅުގަނޑު އެދެން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަްށ  ކުެރވެމުންދާގިނަ ަވގުތުތަކެއް ހޭދަ ވަރަށް ،ބޭކާރު މަސައްކަެތއް

ކަން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ޖެހޭރުކުަރންބިލު ބޭ ގޮތަށް ބަލާއިރުަގއި މި  ހުރިހުރޫ މި ފްލޯގެ ،ގެނެސްގެން ނަމަވެސް ބަދަލު

ން ވެސް ހޭދަކޮށްަފއި އެަބވޭ. ިގނަ ވަގުުތ ނިމިދިޔަ މަޖިލީހު ކުރަމުްނ. މިހާ ބޭކާރު ބިލަކަށް މިހާނީ ވަކާލާތުދަ ވެސް މި

 ދޭއުފެއަނެއްކާ އެހާގިނަ ަވގުުތ ހަމަ ހޭދަކުރަނީ އަޅުގަނުޑެގ ހިތުގައި އެބަ ސުވާލު ހަމަ އަނެއްކާ މިމަޖިލީހުން ވެސް 

ޓަރު ހުރި ރަނގަޅު އްއަޅުގަނޑުމެްނނަށް އޮ ،މިއީ ކޮން ބޭނުމެއްގައިތޯ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އިޞްލާޙުކޮްށެގން ނަމަވެސް

މި ފްލޯއަށް  ިއ،މިގޮތަށް އަންނަ ބިލުތަކަށް ވޯޓަށް އަހަ ،ސައްކަތްތަެކއް މިތާ ކުރެވޭެނ ގޮތަކަށް ަގާވއިދު ބަދަލުކޮށްމަ

 ،ނުކުރެްއވި ސަބަބުަތއް ބަޔާންކޮށްފައި އޮްތއިރުގުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީ އި،ލަ ގެންނަންޖެހޭ ބިލެއްތޯ ބަ

ބޮޑަށް ބޭނުން. ނިމިދިޔަ  ަގވާއިުދ ބަދަލުކުރަން އަޅުގަނޑު ވަަރށް ތަށްނިންމޭނެ ގޮ އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްަފއި ގޮތް

 ،ާރއްޖޭަގއި އެންމެަނށް ވެސް އެންމެ ހަޑިކޮށް އި މިބޫުލކުރެވޭ ޮގތުގަގަމަޖިލީހަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް ވެސް 

ބޭބޭފުޅުންނަށް ވަިކަވިކ  އަުރވާލަިއގެން ވަިކަވކިހުތުރުކޮށް ކަންކަން ނިންމަމުންދިޔަ އެއް މަޖިލިސް. ައވަސްއެންމެ 

މަޖިލީހަކީ. އެހެންވެ  ގެންދިޔަ މަޖިލީހެއް ނިމިދިޔަކުރުމުގެ ނިޔަތުަގއި ވަރަށްގިނަ ކަންކަން ކުރުމުންމަގުފަހިމަށް ކަންކަ
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ހުރި ހުތުރު ކަންތައްތަުކގެ ަބއިވެިރވާކަން އަުޅގަނޑުމެންނެްއ ބޭނުމެއް ނޫން. ރަްއޔިތުްނ  ޔަ މަޖިލީހުން ކޮށްފައިނިމިދި

އޮތީ. އަޅުގަނޑު  މަޖިލިސް ބަދަލުކޮށްފައި މި ެއކުަގއި މި ބޮޑު އުއްމީދަކާ ނުވެގެްނ ވަރަށްވެސް ެއގޮތް ބޭނުން

ށް އޮތް ތަުނގަިއ އައަުޅގަނޑުމެްނގެ ކުރި  ،ބުަރތް ލިބިގަނެޢިމަޖިލީހުގެ މިފަދަ ކަންކަމުން ދިޔަ ނިމި ،ގޮވާލަން

ބަދަލުތައް ގެނެސްދިނުމަށް. ދައުލަތުން  މި ިއ،މަށް ވިސްނަމުަގއި މިކަންކައުއަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލިސް ގެންދި

ބޫލެއް ުނކުެރވޭ މިފަދަ ބޭބޭފުޅުންނަކަށް. ގަނޑަކަށް ހިމާޔަތާއި، އިާނޔަތާިއ، ރަްއކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

 ،އެބަތިބި. ެއގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް މިމިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އަުޅގަނޑުެމން އަޅާލަންޖެހިފައި ތިބި ބަޔަކު މިހާރު

ގިނަ ކަންކަމުން  ދެމެދުގެ ބޭބޭފުޅުންނަކީ ވަރަށް އަހަރާ 65 އަހަާރއި 55އަޅުގަނޑު ވަރަށް ފާހަގަކޮށްެލވޭ އުމުރުން 

 65އަދި އިނާޔަެތއް ވެސް ނުލިބި އުމުރުން  ،އެްއކިބާވެަފއި ތިބޭ ބޭބޭފުޅުން. ދައުލަތުގެ އަދާކުރަމުންދާ ަވޒީފާ ދޫކޮށް

ގިނަ  މާ ބިނާކުރަނިވި މާ  މިއަށްވުރެ  ،ޖެހުމަށް ނިމުމެއް ގެނެސްން އިނާޔަތެއް ނުލިބި މަޑުކުރަންޖެހޭއަހަރު ވަންދެ

 55އަހަރުން  60ދޭ އިނާޔަތް ބޫލުކުެރވޭ. ދޮީށ އުމުރުގެ ބޭބޭފުޅުންނަށް ގަކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  ރާނެކުބަޔަކަށް މަންފާ

ތަްއ ުކރުމުގެ ބަދަލުގަިއ ގިނަ ަރްއޔިތުންނަށް މަންފާވާ ރަނގަޅު އަށް ބަދަލުކުރުން ެވސް. ިމފަދަ ބޭކާރު ކަންތައް

ބޮޑަށް  ވަްސެވގަންނަންޖެހޭ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށްކަންތައްތައް ކުރުމަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ މަޖިލިސް އެބަ އަ

 ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ ހަމަވީ.  މިނެޓު 20ގަނޑުމެން މިމަސައްކަތަށް ހޭދަކުރަން ކަނޑައަޅާަފއިވާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅު

ގުޭޅގޮތުން ވާަހކަދެއްެކވުމަްށ  އާމައްސަލަ  ްއ މެންބަރުން އެބަޭވ މިތައެ ގެވީއިރުަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންހަމަ

ގެންދާއިރުަގއި ެއ ށް އައްކަްތ ކުރިމަސަ . އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދެން ައޅުގަނޑުމެން މިފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންފަ

 ޖަލުތަކުެގ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓާއްޖޭގެ ދިވެހިރާ ،މި ފަށަނީމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ. ައޅުގަނޑު މިހާރު 

ނީ މަސައްކަތުގައި ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ހޭދަކުރާ ގެންދިޔަ ބަހުސްގެ މަސައްކަތް. މިގުޭޅގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން

ެގ އަދި 7.1މެންޓް ސެކްޝަންަގއި އުއެީކގަިއ ދަންނަވާލަން ތިބޭފުޅުންގެ ޯޕޓަލްގަިއ މިހާރު ޑޮކި އެއާ . ހަމަމިނެޓު 20

ރިޕޯޓް ތިބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަށް ޕޯޓަްލަގއި މިހާރު ވާނެ. އަުޅގަނޑު  2ކޮމިީޓގެ  2 ؛ގެ ރިޕޯޓް 7.2

  ށް.ފީފަޢަސަން ޙައިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ވިލުުފށީ ދާ ،އަރުވަނީ ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ސަން އަފީފްޙަ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ބެހޭ  ސަރުކާރުން އެ އޮޑިޓާ އި،ތެރި ރައީސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ އޮޑިެޓއް ހައްދަވަ  އިްއޒަތްޝުކުރިއްޔާ

ޖެހޭ އެބަ ލަންއިވަނީ. އަުޅގަނޑުމެން ބަލަ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާަފއި މިމައްސަލަިއގެ ރިޕޯޓެްއ މި 
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ލަތުެގ ބެލުމުގެ ދަށުަގއި ބައިިތއްބާފައި ބަޔާްނޮކށްފައި އެބައޮްތ ދައު އަސާީސަގއި ވަރަށް ސަރީޙަކޮށްނޫނު ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ފަރާތްތަކަށް  އެ ،ކި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައްއެކިއެ  ޮގތެއްަގއި މިނިވަންކަމެއް ނެތި  ޞަތިބޭ ފަރާތްތައް. ޚާއް

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދުވެސް މި ލިބެންޖެހޭ އިންސާނީ ކަރާމާތާއި ޙައްޤުތައް ަދއުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް.

ޖެހޭ ގެންނަން ގޮތުން މަލީޢަތަން. ނަމަވެސް  ަތއް ހުށަހެޅިގެންދާއެ  ރިޕޯޓު ،ތަކެއް ހެދިފެންނަނީ މިފަދަ އެތައް ރިޕޯޓު

ން އާދެ! އަުޅގަނޑުމެގެންދެވެނީ.  . ފަސްޖެހެމުން މިށްދެވެނީ ަފހަތަ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުުމގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ކުރުމުގެ ކުރިްނވެސް ޮއތް ސަރުކާރުން ހަމަ މިފަދަ ގުނޫނުއަސާސީ ފާސްކޮށް ތަސްދީޤާފެހި  ، މިނޫނުއަސާސީޤާމި 

. އަދި އޭުރގެ ަރއްޔިތުްނގެ ެބހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހުނު ތައް ސަރުކާުރގެ ކަމާޓުރިޕޯ އެ ،ރިޕޯޓްތަކެއް ަތއްޔާރުކޮށް 

ކުރިން. މަހަކު ެއަކހަލަ ކޮމިޓީއެްއގައި އަުޅގަނުޑ މަސައްކަތްސަރުކާރުން އުފެއްދި  މެންބަރެއްގެ ގޮުތަގއިގެ ހުމަޖިލީ

ނިމުނީ. ދެން  ހިސާބުން އެ ށް. ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުން އެފަހަރު ައޅުގަނޑުމެން ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަން ރައީސް އޮފީހަ އެއް

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މަސައްކަެތއް ކުރެިވގެންދިޔަ ތަނެއް އަޅުގަ އެއާ

ން އެބަ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހު މި ގެގެ ބަހުސް މިތާ ހިނގަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންމިއަދު މި ރިޕޯޓު ،ބޭނުންވަނީ

 ުކރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ އިޞްލާޙު ،އިޞްލާޙުކުރަން ހުށަހެޅިފައިާވ ކަންތައްތައްގައި ބަލަންޖެހޭ މި ރިޕޯޓު

ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން.  ގެންދޭތޯ. އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފަިއސާ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެށް އަކަންތައްތައް ކުރި 

މީހުންގެ މަްއޗަްށ  ޑަށް ވިސްނަންޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން ކުްށވެރިންގެ ޮގތުގައި އެބޮ މެއާދެ! އަުޅގަނޑުމެން އެން

 އް ދުގައެ ޤްޞަމީހުންނަށް އަދަބެއްދިނުމުގެ މަ ދުކުރަނީ ކޮންމެހެން އެން މި ބަންުކރެވޭ މީހުބަންދު ،ޙުކުމެއް ކަނަޑއެޅި 

ކުރުން ދަށް މަސައްކަތްޤްޞަމަ ، މި. އެހެްނވީމާޓަކައިށް އަބުރާ ގެނައުމަށްމުޖުތަމަޢަ ،މީހުން އިޞްލާޙުކޮށް ނޫން. އެ

ގައި މީހުން ބަންދުކޮްށގެން ނއަޅުގަނޑުމެން އެތާ ބޮުޑ ިޒންމާއަކީ.  މިއީ ޖަލުތައް ބަލަހައްޓަންޖެޭހ ފަރާތްތަކުގެ އެންމެ

ުތގައި އަނބުާރ ްއގެ ގޮއެށް ބޭނުންވާ ބަފަރާތްތަްއ އެއީ މުޖުތަމަޢަ ވިޔަސް އެ ށްކިތަންމެ ދުވަހަކު ގެންުގޅުނު ކަމަ

ހުރިހާ  މި ،ަފރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ތަމްރީނާއި ތަރުބިްއޔަތާ ، އެށް ނެރެވޭނެ ގޮތެްއ ނެތް. އެހެންވީމާމުޖުތަމަޢަ

ބޮޑު ހުރަހަކީ  ކޮށްދިނުމުަގިއ ހުރި އެންމެއިމުޤާކޮްށދޭން. އެ އިމުޤާގައި ނައޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ އެތަންތާ މެއްކަންކަ

 އެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ަދއުލަތަށް ިލބޭ އާމްދަނީގެ ތެެރއިން ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ،ނަމަވާ މާލީ ހުރަސްކަމުގައި

އްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެބަޖެހޭ އެކަންތައް އަުޅގަނޑުެމން ބަޖެޓް ފާސްކުރާއިރުގައި އިމި  ،ށްބައެއް ޚަރަދުތައް ކުރުމަ

ެއއީ ޓްގައިވާ ކަންތައްަތްއ ނުވެއޭ ބުނުމަކީ އަދި މި ރިޕޯ ،ކޮށް ނުދީ ކަންތައްއެ ނިންމައިދޭން. އަޅުގަނޑުމެްނ 

 ...، ައޅުގަނޑު ުއއްމީދުއަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ރަނގަަޅށް ކަން ކުރުމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަރުވަނީ މާފަންނު ުއތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ދެން ިމ ފުރުޞަތު

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަށް. 

 

 އްެކވުން:ވާހަކަދެ  މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ

ވަނަ 19މި  ،ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ޮގވާަލން ބޭނުންވަނީ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އެންމެ

ބިލުތައް ނިންމުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުަތކަށް  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަާކއި ވާްނާވނީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ން ނިންމުންތައް ނިންމަމުންދާ ކުރައިޓްސް ބޭސްޑް އެޕްރޯޗަ ކުރެިވގެން ހިއުމަންޢާޔަތްމަތީ ދަރަޖައަށް ރި އެންމެ

 ކުެރއްވި އެއްގޮތަށް ތަްއޔާރު މަޖިލީހަކަށް ވުމަށް. އާދެ! ޖަލުތަކުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓެއް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަޢުދުފުޅާ 

ލީހުގެ މުކަން ދެނެަވޑަިއގެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިއްއިގެ މުހިދަންނަވަން. އަދި މިމައްސަލަ ޓަކައި ސަުރކާރަށް ޝުުކރުކަމަށް

ޓަކައި ވެސް ުޝކުރު ދަްނނަވަން. އާދެ، ޖަލުތަކުެގ މި އެޖެންޑާކުެރއްވި ކަަމށް އިމި ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް މަިޖލީހުގަ ރައީސް

 ކަމެއް.އެނގޭ  އީމި ؛ވެސް އެނގިގެން މި ަދނީއަެންއކާ ،ދަނީގަނޑުެމނަށް އެނިގގެންޅު އަ ރިޕޯޓުން ވެސް

ފުލުން ގޮސްފަިއވާ މިންވަުރ މި  ތައް ލަތުގެ މުައއްސަސާއު އިތުރަށް ސާބިުތވެ އެނިގގެން މި ދަނީ ދަ ވެސްއަނެއްކާ 

ޖޭަގއި. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަެމއް. ޖަލުތަކުގެ ތަޖުރިބާ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، މެންބަރުން ރާއް

ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހެއް އަުޅގަނަޑކަށް ހިެއއްނުވޭ  ،މަޖިލީހެއް އެހެން ރައްޔިތުްނގެބޮޑަށް ކޮށްފަިއާވ  މިއަށްވުރެ

ން ެއކި ފަހަރު މަތީ ގެ މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ނުަޙއްުޤން އެކި. ރައްޔިތުންއް ދުނިޔޭގައި ވެސް ވާނެހެނެ

އެާއއެުކ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނީ. އަދި ހަމަތަކުގެ ތެރޭަގއި އަނިާޔެވރިވެފަިއވަޖަލުތަުކެގ ތޭރި އި،ޙުކުމްތައް އިްއވަ 

ިތއްބެިވ ބޭފުޅުން.  އިފަލިިބވަަޑިއގެން ތެޭރގައިގެ ކުއަދަބުަތއް ޖަލުތަން ޤުއްޙަގިނަ މީހުންނަކީ ނު އްެބވިތިވެސް މިހާރު

 ސްޓަމްމުޅި ސި ތެއް.ޞަފުރު ދަނީ ވަރަށް ރަނގަޅުގެން އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް މި ލިބި

ނުޑ އެުކގައި އަުޅގަނޑުމެނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތެއް. އަޅުގަ ތަޖުރިބާއާ .އިޞްލާޙުކުރުމަށް ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް

ޖަލުތަކުގެ ެތރޭގައި ލާއިންސާނީ އަނިާޔ  ،އުއްމީދުކުރަނީ މި މަޖިލިސް ވާނީ މި ރާއްޖޭގެ ޖަލުތައް އިޞްލާޙުކޮށް

ދަށަްށ ލަތެްއގެ އަތްއުކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް. އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދަނުހިންގޭނެ ގޮތަކަށް އެ ޖަުލތައް ބައްޓަން

 އެންމެ ދަށުއެންމެ ނުލަފާ ވައްތަރުގެ ޢަމަލު.  ،ޔާވެިރވުމަކީ އެންމެ ގޮތްކުޑަރައްޔިތަކު ގެންިދއުމަށްފަހުގަިއ އަނި

ކަްތކުރަންޖެހޭނެ. އެންމެން ެވސް މަސައް ރުމަްށ އަުޅގަނޑުމެންދަރަޖައިގެ ޢަމަލު. އެހެންވީމާ، މިކަންކަން ިއޞްލާޙުކު

 ހިނގާ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި. މިއީ ާއއްމު އުސޫަލކުން ،ދަނީ އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ރިޕޯޓުން ވެސް އެނިގގެން މި

ތެރެއަްށ ގެ މެޓިކް އުސޫލުން އަިނޔާވެރި ޖަލުތަކު ޓަިސސް އިސިސްޓަމެޓިކް އުސޫަލކުން ހިނގާ ކަމެއް ގޮުތގަ

ހިނގާ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، މި  ެވގެންއިންތިޒާމު ،ނޫން. ެއއީ ރޭވި އެއީ ޮއޅުމަކުން ވާ ކަމެއް ކީވުމަ ފޮނުވުމަށްފަހު

 ަގއި މި ކަންކަމާ ބެހޭ ވާނެ. ޖަލުތަކުނުވެސް ދެިވގެންރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެއްގޮތަަކށް ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެން
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ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަްށ އެ  ،އިތުރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޑުމެންއަޅުގަނ މަށްފައިވާ ކަްނކަގޮތުން ރިޕޯޓްގައި ފާހަަގކޮށް

ނެ. މިއީ ވަރަށް ވެސް ވާގިެވރިވާންޖެހޭ މެން އެންމެންކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީގައި ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަެތއް

ޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ިރއް. ޝުކުވީކޮށްލަން ބޭނުންސާއްހިމުހިއްމު މަސައްކަތެްއގެ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭތީ މި ވާހަކަ 

 ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް.ދާއިރާގެ  މެންބަރު. ހޯރަފުށީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ހޯރަފުށީ

ޓަަކިއ ލަތު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓެއް ސަރުާކރުން ހެއްދެވި ކަމަށްހާުކގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ޖަލުތަ

މަނިކުާފނުގެ ވަޢުދުފުޅާ ެއއްގޮތަށް  ދަްނނަވަން. މިއީ އެ ސުލްޖުްމހޫރިއްޔާއަށް ޝުކުރުވަރަށް ބޮޑަށް ަރއީ

ވަރަށް ބުަރ  ލަންއިވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އަދި މި ރިޕޯޓު އެކުަލވަ ަކންނިންމަވާފައިވާ މަަސއްކަތެއް 

ނަވަން. އަދި މި ރިޕޯޓް މި ދަން ކުރެްއވި ީޓމަށް ވެސް ވަރަށް ޚާއްަޞ ގޮތެްއގައި ޝުކުރު ތަެކއްމަސައްކަތް

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވެސް އަުޅގަނުޑ  ،ޓަކައި  އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ސަމާުލކަމަށް މަނިކުފާނު ގެނެސްދެްއވި ކަމަށް

ަރއީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  ،ލުމުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދޭހަވަނީ ބަލައިދަންނަވަން. އާެދ، ރިޕޯޓް  ޝުކުރު

ޑުަތކަށް ނއެންެމ އާދައިގެ މިންގަ ،ލަމަެއއްހަމައެއް ،ޮފތެއްވާރުަތިވ ޖަލުތަކަކީ އެއްެވސް ގޮތެއްޞާލިޙްގެ ސަރުކާރަށް 

ކަން ެވސް އް ތަކުލީެފއްއެރަބޮޑު ބު  ވަރަށްނީމަްއޗަްށ މި ވެއްޓު އާދެ، މި ސަރުކާރުވެސް ނުފެނޭ ތަންތަންކަން. 

ިސއްރު ރިޕޯޓެއް. އަުޅގަނުޑެގ  މި ރިޕޯޓަކީ ،ަފއިވާ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑަށް އެނގިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރިޕޯޓުން ދޭހަވޭ. 

 އަދި ައޅުގަނޑަށް  ،ގޮތުަގއި ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަކީ މި ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދެއްވުން. އަުޅގަނޑަށް ހީވާ

ރައްޔިތުން ސާފުވެ ހާމަވެގެންދިއުމަީކ ކަން  މީގައި ސިއްުރުކރަންޖެހޭ އެއްވެސް ެއއްެޗއް ނެތްކަން. ކަންގަބޫލުކުެރވޭ

ރިޕޯޓުން ހާމަވަނީ  ،އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަްނ. އާދެ މަށްކަ ކަންކަން ރަނގަުޅކުރުމަށް އެޭޅ ވަރަށް ރަނގަޅު ިފޔަވަެޅއް

 ،އި . ނިދަމާލުވެފަިއވާކަންހުފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އިއިާވކަން. ބޭސް މާލުވެފަ ހުއިޖަލުތަކުގައި ކާންބޯން ދިނުމުގައި 

އާަދއިގެ މިންވަރަކަށް ެވސް ވެފައިވާކަން. ލުމާހުއަާސސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބުމުގައި ވެްސ އި އި،ފެންވަރަ

 ،ދު ކަންކަން ކުރެވިެއކި މީހުންނާ މެ ކަސްރަތުކޮށްލެވޭނެ އިންތިޒާުމތައް ވެސް ނުހުންނަކަން. ާއދެ، އެކި ގޮތްތަކަށް

ގޮތުަގއި ޖަެލއްަގިއ މީހަކު ބަންދުކުރުމުން އޭނާ  . އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާތަފާތުކުރުންތައް ޖަލުތަކުަގއި ބޮޑުކަން ހާމަވޭ

 ންނެއް ލަތު އޮތީ އެހެހާ ރާއްޭޖގެ ،އެކަހެރިކުރުން ފިަޔވައި އެހެން އިތުރު އަދަބެއް ެދވިގެންުނވާނެ. އެހެންނަމަވެސް 

 ތޮއްޖެހި މީހުން އިންތިހާއަށް އެބައޮތް. އާދެ، ޖަލުތަކުަގއިމެން ލަދުަގންނަ މިންވަރަކަށް މިކަން ނޫން. އަޅުގަނޑު
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ގާނޫނަްށ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަްއ  ގެފުދިނުމާއި ައދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުމާ ،ައޅުގަނޑު ހުށަހެޅަނީ ،ގިނަވެަފއިާވއިރުަގއި

ރަންޖެހޭ މީހުން ނޫން އިތުރު މީހުން އެތަނުގައި ނުަބއިތިއްާބ ޖަލުގައި ބަންދުކުހެން ކޮންމެ  ،ގެނެސްގެން ވިޔަސް 

ޖެހޭ ރާއްޖޭަގއި ހުރި ގިނަ ޖަލުތަކެއްެގ އެއާެއކީަގއި ައޅުގަނޑުމެން އެބަތަކަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމަށް. އަދި ހަމަޖަލު

ނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ޖަލުތަކުެގ ތައް ުއވާލަން. އަުޅގަބެހެއްޓުމަށްފަހު ދެންހުރި ޖަލުަމއި އެްއ ޖަލު  ،އަދަދު މަދުކޮށް

ނެ ޚިދުމަތެއް. ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްދޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ކޮންމެހެން އެކަހެރިކޮްށ ކަޒުކުރެވިދާ ޚިދުމަތަކީ ލާމަރު

އި ައޅުގަނޑުމެން ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުން ބޭތިއްބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖަްއސަން އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން. އެާއއެުކގަ 

ދެއް ދިވެިހން ހައްޔަރުވެފައި އެބަތިބި. ނަށް ގެންނަންޖެހޭ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޖަލުތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަހަނދާ

އަހަރުަކން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.  5ުނވާ ގައި އެްއވެސް ކަެމއް ކުރެވިފައިޤުއްޙައަހަރަކީ އެ މީހުން  5ވޭތުވެިދޔަ 

ށް ރަކާދިވެހި ސާރު ،ކަމަށް ވާތީ އްލާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަޢާއިވެހި ހިން ަކމަށް ވެފައި ދިއަދި އެއީ ވެސް ދިވެ

ދެ، ގޮތަކަށް ރާއްޖެައށް ގެނެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސައިދެްއވުމަށް. އާ ން އަވަސްހުމީ އެ ،އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ތުން ވާރިޔާސަ

 ނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު.ފޮ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ޖަލުތަުކގައި މި މައްސަލަތައް ހުރިަކން ދިވެހިން މި އަންނަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޒަމާނުއްސުރެ

ށް ފާހަގަކުރޭ. ސަރުކާރުން މި ކަންކަން އަމުދުން ބޮޑަ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޑުމެންނގަޅުއްޞަކޮށް އަމުން. ޚާފާހަގަކުރަ

ކަނޑައެޅިަފއި  ،ން ކުޑަ ވަގުތުޮކޅަކަށްމުޖުތަމަޢު ކުރި ކުށަކަށް ހާ ޖަަލށް މީހަކު މިލެވެނީ އެމީ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ

ޢަމަލުތަކެއް އެތައް ހުރުމުގައި އޭަނގެ މައްޗަށް ލާިއންސާނީ ހުންނަ ކޮށްއޮންނަ މުއްދަތަކަށް އެކަހެރިުކރަން. އެކަހެރި

ކޯލުތައް ނުދީ ކޮންމެހެން ދޭންޖެހޭ ފޯނު ،ިއލާއަށް ދޭންޖެހޭޢާ  ،ވިމީހުންނަށް ބޭސްފަރުވާއިން މަހްރޫމުކުރު ބަލި ،ހިންގި

 ދީނުަގއި އެ ކަމެއް. އިސްލާމް ޚިލާފުވެސް  އިތުރު އެތައް އަދަބުތަކެއް ދިނުމަކީ ެއއީ ިއސްލާމް ދީނާ އި،ހިފަހައްޓަ

އެހެން ކަންކަމެްއ  ،ކުރި ކުށަށް ެދވޭ ކަނޑަެއޅިފައި އޮންނަ އަދަބަކަށް. ޭއެގއިތުރުންީމހުން  މީހުން އެކަހެރިކުރެވެނީ އެ

ލީމް އެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ސަ ،ކުެރވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހުށަަހޅަންމީހުންނަކަށެއް ނު އެ

މަށްފަހު ނުކުރި ކުށަށް އެަކށީގެންވާ އަދަބު ދިމީހުން  އެ ،ޖަލުަގއި ތިބި ގިނަބަަޔކު  ؛ބަޔަކު ގިނަ ،ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިން

ދެންހުރި ޖަލުތަކަކީ  ،ބެހެއްޓުަމށްފަހުޖަލު  ެއއްޖެހުން. މައި އަވަހަށް ނިކުެމވޭނެ ކޮންެމެވސް އިންތިޒާެމއް ހަމަ

ކަމެއް. ދެްނ  މުއްން އެީއ ަވރަށް މުހިއުގޮތުަގިއ ހަމަޖެހިގެންދި ގެތަންތަނުށް އިންިތޒާމުކުރެޭވ ލާމަރުކަޒުކުެރވޭ ގޮތަ
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ބަޔަކު ޒިންމާ  ށް ގިނަދިުޔމުގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރެިއން ވަރައިމި މައްސަލަތައް މިހެން ހިނގަ ،ކަމަކީ އޮތް އަނެއް

 ،ލުކުރަނީ މިކަމުގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ ސޮަސއިޓީ ނަގަން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު ގަބޫ

ން ގިނަބަޔަކު ގަބޫލުކުރޭ ޖަލަށް ލެޭވ ވެސް އެބަ ބައިވެިރވޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު

މެ ސްބަތްވާ ކޮންއިލާއަށް ނިޢާކަމަށް. އެކަމަކު އެ  އޭނައަކީ ޙައްޤުތަެކއް އޮތް މީހެްއ ނޫން މީހާ ޖަލަށް ލެވުމަށްފަހު

ބޭފުޅުންގެ ދަރިންނަށް  އަރިހަށް ވަަޑއިގެްނ އެ ރުންގެމީހަކަށް އިހާނެތި ގޮތެއް ހެދޭ ކޮންމެ ވަގުތަކު މެންބަ

 އެއިން އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ފަރުވާލެްއ މެދު  މީހުންނާ  ކަމަށް ވިދާޅުވޭ. އެެހން ކަމެްއ ވީ އެވެނި ،މިވެނިކަމެއް

ހޭ އެްއކައިިރވެ، އެބަޖެ ާބވަތުގެ ކަންކަމުން އަުޅގަނޑުެމން މި ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންކަން ފާހަަގކުރަން. ނުބަހައްޓަވާ

މީހުންނަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ަޙއްޤުތަްއ  ތަނެއްަގއި ތިއްބަސް ިއންސާނުންނަށް އެ އެެހން ،ޖަލުތަކުގައި ިތއްބަސް

 ޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ދޭން

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި ،އަުރވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ދެން ުފރުޞަތު މި

 ށް. ސަޢީދަ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ގެމަނަފުށީ

ދާ މައްސަލަިއގައި އަުޅގަނުޑ  ބަހުސްކުރަމުން މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު 

ޖަލުގައި ޙަޤީޤަތުަގިއ  ،ޖެހުމުގެ ސަބަބުންބަޔަުކ ޖަލުގައި ތިބެން ނުޖެހޭ އެތައްމިހާރުވެސް ޖަލުަގއި ތިބެން ،ދަންނަވާނީ

ބަޔަުކ  ސް އެތައްދަނީ. ވާނުވާގައި ޖަލުަގިއ މިހާރުވެ ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ނުލިބި މި ށްތިބެންޖެހޭ މީހުންނަ

ބޭފުޅުންގެ  ދުވަސް ެވގެންާދއިރު ކީްއވެތޯ މިއަހަރު ދެ ،އަހަރުދުވަސް  ،ލަން އެބަޖެހޭއިއެބަތިބި. އަުޅގަނޑުމެން ބަލަ

ދަނީ؟ މީގެ  ދުވަސްތަކެއް ވެގެން މި ގިނަ ނިމި މިހާރީޢަްތ ނުޝަތުހުމަތުުކރެވޭ މައްސަލަތަުކގެ ނޫނީ  ،މައްސަލަތައް

ޖެހޭ ކަންތައްތައް. ަދއުލަތުގެ ެއއްވެްސ އަދަދުޖަހަން ިހސާބުންން ޑުމެލިބެމުންދާ ގެއްލުމަީކ އަުޅގަނ ސަބަބުން ދައުލަތަށް

ގައި ތިބެންޖެޭހ ައޅުގަނުޑމެން ވާނުވާ  .ގޮަތކަށް  ނޭނގޭންކަުނވާނެ ެއ ޚަރަދަކީ ކޮން ޚަރަދެއް ޚަރަދެއް ކުެރވިގެން

ތިބެންޖެހޭ  ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގެ ބިްއދޮށަށް ލައިގެން ވަންދެންއަހަރު  ދެ ،ގައި ބައިތިއްބަިއެގން އަހަރުމީހުން ޖަލު

އިން އިހުމާލުވާ ހުރިހާ ލަން އެބަޖެހޭ. މިކަމުގައި އަުޅގަނޑުމެން ތެރެއިމައިގަނޑު ސަބަބުތައް ައޅުަގނޑުމެން ބަލަ

 ނޫނީ ދައުލަތަށް އެ  ،ންކޮބައިތޯ ދައުލަތުން ގެއްލިގެ .ހުންނާ މެދު ސުވާލުކުރެވެން ެއބަޖެހޭމީ އެ ،އެންމެން ހާޒިރުކޮށް

ކަމެއް ކޮްށެގންނުވާނެ އޭގެ ސަބަބުން  ދާ ޚަރަދުތައް؟ އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސްމީހުންގެ ފަރާތުން ގެއްލިގެން 

 އި ނޫނީ. އަުޅގަނޑުެމންނަށް މިހާރު ދިމާވެގެން މި ކަމެއް އަްނދާޒާކޮށްފަ މީހުންނަށާއި ތަކެއްޗަށް ލިބޭ ގެއްލުމާއި ހުރިހާ
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ނޭޝަނަލް ރއިންޓަ ނެތް ވެއްޖެއްޔާ  ންގޮތު ބުނާ މިރާއްޭޖގެ އެްއވެސް ޖަލެއް މި ރިޕޯޓު ،ކީއުޅޭ މައްސަލައަ 

ލަން އެބަޖެހޭ ކިހިނެްއތޯ އަުޅގަނޑުމެން މިކަން އިންޑަޑަކަށް ފެތޭ. އެެހންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ބަލަސްޓޭ

 ށްން އިންސާނީ ކަރާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަގެންދާނީ؟ އަޅުގަނޑުެމން ކުރާ މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނީ މީގެ ސަބަބުކުރިއަށް 

 އެ ކަރާާމތް ނުގެއްލޭ ގޮތަށް. ެދއްވި ުފރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.  .ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ  ަވއިކަރަދޫއަރުވަީނ  މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ދެން ފުރުަޞތު މިކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ޝު

 ށް.ޒިޔާދަ ޙުސައިން

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު

ލައިފިން. މީގައި ހަމަ މީގެކުރީަގއި މިގޮތަށް ނެރޭ އިރިޕޯޓު ބަލަމި އަޅުގަނޑު ވެސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ބާވަުތގެ ކަންތައްތަުކަގއި ނެރެމުން  ނެތް. ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގެ މި އްތަފާތެބޮޑު  މިއެޭކ މާ ،ހުރިހާ ރިޕޯޓެކޭ ވެސް

ތާއެއް ވަންދެން ުލމަށްފަހު ހަފުއިއެ ރިޕޯޓު ކިޔަ  ،ގޮތަކީ ރީގައި ކަންހިނގާ އަންނަ ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑުމެްނނަށް މީގެކު

ނުޑމެންނަކަށް ވެސް ނޭނޭގ. އަުޅގަ ގޮތެއް ހިނގައިދާ ކަންަގިއވެސް ިމވާހަކަ ދެެކވުމަށްފަހު ދެން މިކަންއާމީޑި

 މި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން  ،އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިކަންކަން އިޞްލާޙުކުެރވެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އޮންނާނީ

ކަމެއް  ގެންހެން. މީެގކުރީަގިއ މީގެ އެްއވެސް ޅި މެދު ފިޔަަވޅުތަެކްއ އެ ކަމުަގއި އިހުމާލުވާ ަފރާތްތަކާކަން

ެވސް ޖަލުތަކުގެ އާބާދީ ބޮުޑެވެގން އެކަންކަން ޙައްުލކުރުމަށް  ހިސާބުގައި އޭރުގެ ވެރިކަމުން 2008އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އިމުުކރުމުގެ މަސައްކަތް ފެއްެޓވި. ޤާެވސް އޭރުަގއި ޖަލެއް  ނޭކުރެންދޫގައި ހދ. ،ެކއް ފެށުނު. އެޮގތުންމަސައްކަތްތަ

 ބޮޑު އެއް  ގަނޑަށް ވެސް މީަގއި ފާހަަގކުރެވުނު އެންމެހިސާބުން އެ މަަސއްކަްތ ވެސް ހުއްޓިަފއި އޮތީ. އަޅު  ވަކި

 .އޮތް ަޖލުގަިއ ގެްނގުޅެން ބޭނުންވޭ  ލުގަިއ މިހާރު. މިހާރު އޮތް އާބާދީ ޮއތް ޖަުވންކަމަކީ ޖަލުެގ އާބާދީ ޮބޑު

. ވޭުތވެދިަޔ ވަނީ ބޮުޑވެފަ ނުގެންުގޅެވޭ ވަރަށް އާބާދީ ،ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ރަނަގޅަށް ގެންގުޅެން ބޭނުްނވި ނަމަވެސް 

އި ތިބި އަހަރު. އޭރުގެ ޖަލުތަކުގަ ފަސްރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ތިާޔގި  ،ފަދައިން އަހަރަކީ އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ފަސް

މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް  ، މިއަޅުގަނޑު ގޮވާލަނީ ،މީހުން އަދިވެސް އެބަތިބި. ައޅުގަނޑު އެދެނީ

ފަސް ގުރާމުން  ،އެްއ ގުރާމުން ،އަހަރަށް ރަދިހާބާ ،ކުދިން ގެ އަހަރު ވިހިބާވީސް ބި ޖަލުތަކުގައި އެތިމިހާރު 

ެދވަަނ  ؛ެދވަނަ ފުރުޞަތެއް ނަމުގައި ނޫނަސް ،ފުރުޞަތެއް އެނޫންނަށް ޖަލަށް ެލވިފަިއ ތިބި ކުދިން ،ހައްޔަރުކުެރވި

ބޭފުޅުންނަށް  އެ ،ފުރުޞަތުގައި ނަމަވެސްފުރުޞަތު ވީމާ ބަެއއް ބޭފުުޅންނަށް ތަންކޮޅެއް އުނދަޫގާވނެ. ފުރަތަމަ 

އަދި  ނުން.ކޮށްދިއެކަްނ އެގޮތަށް  އެއީ އަުޅގަނޑުގެ ބޭނުމަކީ. އަޅުގަނޑު އެދެން .ދަވައިެދްއވުންއްލުއިގޮެތއް ހޯ
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 އަުޅގަނޑުމެން ،މަތީން އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ ރޫލްސްއާމަންޑޭލާ  ،އެހެންމެ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑު ޮގވާލަންހަމަ

ގޮތުަގއި  ގެއެ ޖަލަކީ ތަމްރީނީ ޖަލެއް ،އިމުކޮށްދީޤާއަވަހަކަްށ  އެ ޖަލު ވީހާ ނޭކުރެންދޫގައި  އަތޮޅު ހދ.

އެއީ  .ނޫން ވެސް ޖަލަށް ލުމުގެ ބޭނުމަކު ދު ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ގިނަ މީހުންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައިހަމަޖެއްސުމަށް. މިއަ

ނަށް ލާފައި ތިބި ބައެްއ  ބަލަހައްޓާ މީހުންނަށް ލިބޭ މަންފާއަކަށް އެތައެބޭފުޅުންގެ ވިޔަފާރިައކަށް ނުވަތަ އެތަން

އަވަހަކަށް މި ޖަލުގެ އާބާދީތައް ކުޑަކޮްށގެން  އެންމެ މާ، ވީައޅުގަނޑަށް މި ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރެވުނު. އެހެންވީ ކަމުގައި 

މިކަންކަމުގައި އިހުމާލުވާ  ،އެހެންމެގޮތެއް. ދެން ހަމަ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނަޑކަށް ނުފެނޭ މި މައްސަލަ ޙައްލުވާނެ 

ޭއެގ ވާނެހެނެއް. ެވސް ރަނގަޅު އަޅުގަނޑަށް ހިޔެއްނުވޭ މިކަން ދުވަހެއްަގއި ،ނޭޅޭހާ ހިނދަކުފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު

 ،ންނެ ސުލައިމާްއވާހާސް ރައްޔިތުންގެ އަޑު މި މަޖިލީހުން ކަނޑުވާލި ބޭފުޅެއް އުޭޅނެ. އުޅު 60ރާއްޖޭގެ  މި، ހެއްކެއް 

 ގައި ކަންކަތީަދއްކާނެ ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު ނެތް. ހަމަ މިނިވަން ވާހަކަ ގެބޭފުޅާ . މިއަދު އެންއަޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަ

ކަންކަމުގައި އިހުމާލުާވ  އަންނަން އެބަޖެހެޭއ މި ބައްަލވަން މިހާރުވެްސ އިންނަވާނެ. ކޮންމެވެސް ދުވަހެއް ޓީވީ

މީދުކުރަްނ މި މަޖިލީހުން އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. ނޑު ުއއްއަޅުގަ .ެއޅޭފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާިއރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދުނު ދާއިާރގެ މެންބަކުޅުދުއްފުށި ދެކު

 ،ދަނީ މުން މިވަގުުތ ބަހުސްކުރަ މިއަދު މަޖިލީހުގައި މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  هلل الحمد ،للاّ  مسب

ފައިާވ މުން ހުށަހެޅިމިންަވރު އެނގު ،ދެނެގަނެއި އަުދގެ ސަރުާކރުން ބަލަ ،ދިވެހި ހުރަގޭގެ ހާލަތު ދިވެިހ ސަރުކާރުން

ްށފައި އެބަވޭ. އެްއވެސް ނުކުާތއެްއގައި ނެތް ކަންބޮޑުުނވާ ވަރަކަށް ނުކުތާ ފާހަގަކޮެއގާަރބާރަ. މި ރިޕޯޓުގައި ރިޕޯޓު

ދިވެހި ހުރަގޭގައި ކަންބޮުޑާވ  ،އެނގި ހާމަވަނީ އަދުގެ ހުރަގެ ،ކަމެއް. އެހެންކަމުން ނުވަތަ ކަންބޮޑުވުން ނެތް

. ޒަމާނުއްސުެރ ނޫން އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެބަ ެއނގިލަްއވާކަން. ެއއީ ަވކި މާފުށްޓެއް ރިކަންކަންތައްތަެކއް ހު

އަދި ގާމާދޫ ޖަލު  ،އަދި މާލޭ ވިލިނގިލި ޖަލު ވިޔަސް  ،ހުރި ޖަލު ވިޔަސް  ތަނުގައިހުރި  މިއަދުގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒު

ކުރަްއވާފައި ހުރި ބޭފުެޅއް. ވަރަށް ރަނަގޅަށް ޖަލު ތަޖުރިބާ ،ތުވިޔަސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، މަނިކުފާނަކީ ޖަލުގެ ހާލަ

ިކޔައިޭދކަށް ައޅުގަނޑުމެން ނުޖެހޭނެ. މި ރިޕޯޓު  ،މަނިކުާފނަށް ޖަލުގެ ކަންތައްަތއް ބުެނދޭކަށް އެހެންވީމާ، އިތުރަށް

ދަ ކަންތައްތަކަްށ ން މިފަސަުރކާރު ،ލުމުން އެނގި ހާމަވަނީ އިމަޖިލީހަށް ގެނައުމުން ނުވަތަ ސަރުކާރުން ެއކުލަވަ 

ދޭ  އަދުގެ ސަރުކާރުން މިކަމަށް ،ންދާ ހިނދުނެތިގެ ،އިސްކަންދޭ މިންވަރު. އިންާސނީ މިފަދަ ޙައްޤުތައް ނިގުޅި
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އެުކ ގެ ސަރުކާރަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އިބްރާހީމް މުޙަްއމަދު ޞާލިޙް ؛ސަރުކާރަށް ،އެހެންކަމުން .މިްއޔަތުއްއަހަ

ގިަނ  ށް މިކަމާ ބަހުސްކޮށް ނިންމާލުމުގެ ބަދަލުގަިއ ކުރެވޭނެ ވަރަށްން. ައޅުަގނޑުމެންނަޝުކުރު ދަންނަވަ

 މި މިންވަރަށް މި ،ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލާނަން. ދިވެހި ހުރަގޭގެ ބަނޑޭިރއާއި ދޮރުވާނާ ތަެކއް އެބަހުރި. ެއއް ކަންތައް

އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކަމަީކ  ،ނަމަ ންތައްތައް ުނވާލުން. ިމފަދަ ކައިހޭ އަހަން. ބޭފުޅުންނާ ނަމަވެސް ސުވާުލކޮށްލު

ފަހަރަށް ވަރަްށ ރޫހުގައި ބަސްބުނެލާފަިއ  ަބއެއް ،ލާަފއިއިވާހަކަދަްއކަ ،ަތއްޔާުރކޮށްލާފައިހަމައެކަނި ރިޕޯޓެއް 

ކަންތައްތަްއ އެއްގޮތަށް މިހިރަ  . އުއްމީދުކުރަނީ ރިޕޯޓާނެތް ެވސް ހިތާމައިގެ ކޮޅެއް ،ނަމަ ލާ ކަމަކަށް ވެއްޖެއިނިންމަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމުން އަރައިގަެނވޭނެ ކަމަށް.  ،ކޮށްފާހަގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުީރަގއި ހުރި ޖަލަކީ ޗައިނާ ަބީގޗާ ތަނުަގއި  މަރުަކޒު ހުރިމިއަދުގެ އިސްލާމީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

ހުޅުދޫ ދާއިާރގެ  ،އަރުވަނީ އުޅެނީ. އަުޅގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މިރިްނ އެތަނަށް ކިޔައި އަހުލުވެ އެތަނުގެ ؛ޖަލު

 މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކުރެންދޫއަރުވަނީ ފުކުރައްވާ! އަޅުގަނޑު ދެން މި ފުރުޞަތުމާ ؛މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 ށް.ޢަބްދުލްޙަކީމަ ޢަބްދުލްޣަނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދުލްޙަކީމްބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެން

ޝުކުރިއްާޔ ރައީްސ. ދިވެހިާރއްޖެ ޖަލުތަކުގެ އޮިޑޓު ރިޕޯެޓއް ސަރުކާރުން އިސްނަްނގަަވއިގެން ގެނެސްދެްއވި ކަމަށް 

ފާހަގަކުރެވޭ.  ކަމަށް ރިޕޯޓުން  ދަށްޓަކައި ސަުރކާރަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ަޖލުތަކުގެ ހާލަތު ވަރަށް

ވެސް  މަސަްއަކތުގައި މީހުންނަށް އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކަން ،އަދި ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުުރމުގެ ކަންތައްތައް

 ،ފާހަގަކުރެވޭ. އަދި އެއަްށވުެރ ރަނގަޅަށް ޖަލުަގއި ިތއްބަާވ ބޭފުޅުންނަށް އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތްަތއް ކުެރވިދާނެ

އަދި ބޭސްަފރުވާެގ ކަންތަްއ ވަރަށް ދަުށ  ،ނޭ. ކެއުާމއި ުބއިމުގެ ކަންތައްގިާދނެ ކަމަށް ފެރާމުތައް ވެސް ހިންޕްރޮގް

އިންސާީނ  ،ވިޔަސް ވެސް ދަރަޖައިގައި ހުރިކަން ފާހަަގކުރެވޭ. ޖަލަކީ އެކަހެިރކުރުމަށް ލެވޭ ތަނެއް ކަމުގައި

ކުން ެގންގުޅޭ ކަމަށް މި ރިޕޯޓުްނ އްޓާ ފަރާތްތައް ޖަުލ ބަލަހައެްއކިބާކުެރވޭ ޮގތަށް ޖަލުގެ ކަންަތއްތަ ކުންޙައްޤުތަ

އެންމެ  އެންމެ ރަނގަަޅކަށް އިންސާނުންނާ ކަންތައްތައް ވީ މި  ،ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެިވގެން އެބަދޭ. އެހެންކަމުން

ލަން. ގަނޑު ގޮވާރުމަށް އަޅުކަންަތއްތަްއ ކު  އިއުލު ބިނާކުރުމަށް ކުެރވެންުހރި އެންމެހަޙައެކަީށގެންވާ ގޮތަށް ޖަުލގެ މާ 

 ޝުުކރިއްޔާ ރަީއސް.  ރަން.ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު އަދާކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ގަމުންގެންދިޔަ ބަހުސް މިގޮތުން ހިން ގުޅޭ ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން ޖަލު ރިޕޯޓާއާދެ، 

 ލާނަން. އިމެދުކަނޑަ ވަގުތަށް 

މި އައިޓަމު ކުރިއަށްދާނީ ފުރަތަމަ  .6.4ނެ މަސައްކަތަކީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު ދެން ކުރިއަށްގެންދާ -{6.4}

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ އުތުރު ތިނަދޫއަރުވަނީ ހަމައަށް. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު  ހުސްވަގުުތކޮޅާ

 .އަށްޢަބްދުލްމުޣުނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީދާއިރާގެ މެންބަރުތިނަދޫ އުތުރު 

ޖެހޭ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ދަންނަވަން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ބަހުސްކުރަން މި

 ށް ވީހާވެސް ދެކޭ ިމއީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މިަކން ރައްޔިތުންނަޢުވީ ވަގައި ައޅުގަނޑުމެން ކެމްޕޭނު ތެރޭ ،އޮތީ

 ތައް ކުރިއަށްގެންދެވޭެނ ގޮތަކަށް މި ކޮމިޝަންބާރަށް ތަޙުޤީޤު ވީހާވެސް ައަވހަށް  މިކަންތަކުގެ ،ވަހަށް ފުރިހަމަކޮށްއަ

ކަމަށް  ލުމަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ބާރުދިނުމަީކ މި މަޖިލީހުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްއިއެކުަލވަ

 މެންދިނުމަށް އަުޅގަނޑުފު ޯހދައިސާއިން ށްކަތައަިނޔާ ލިބުނު ފަރާ ،ނެވީން މިދެންދެ، މިހެ. އާއަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން

ކަމަށް ބުނާ  މި ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުދޭން އެބަޖެހޭ. އަނިޔާ ދިން މެންއެކު އަުޅގަނޑުއެއާހަމަމި މަސައްކަތްކުރަނީ. 

ރާއްޖޭގެ  މި  ،. އެހެން މިދަންނަވަނީންލައިގެބައި ެވސް މިކަންތައް ކުރި ބައެއްަކން ހޯދަ ފަރާތްތައް އެއީ އަސްލު

 ތިބި ބައެއް  ދެވިފައިކުެށއް ކޮށްގެްނ އަނިޔާ ،ކަމެއް ކޮށްގެންއެންމެންނަކީ  ދެވިަފއި މިތިބައަނިޔާ ،ލެވި ޖަލުތަކަށް

 ،ލަނީއަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހަށް ގޮވާ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެން ޮއންނާތީ. އެހެންކަމުން ަގއިތަނު ނޫންކަން ވޭތުވެދިޔަ

ވެސް އިތުރަށް ދެވެންހުރި ހުރިހާ  ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނޫނީ މި މަޖިލީހަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ެއއަްށވުރެ

ކަްނތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްދިނުން.  އް ވީާހވެސް އަވަހަށް ކުިރައށްގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް މިމި ކޮމިޝަްނތަ ،ދީ ބާރުތަކެއް

 ީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގިއ 1ވަގުތު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އިޞްލާޙުކުރާ ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ިބލެތްދޫ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ...އަުރަވނީ ދެން މިމުން އެބަދޭ. އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު ހިނގަ

 ށް. ޙަލީމަ އަޙްމަދު ބަރުމެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް
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ދޭްނ އް ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލެއް ގާނޫނަށް ބާރެ ،ދަންނަވާލަން އޮތީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަޅުގަނޑު 

ކޮމިޝަންތައް މީގެކުރިން ރާއްޖޭގައި ހަދާފައި ހުރި  ށްއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނނަހުށަހެޅިފައި އޮތްއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު  2008. ެއއީ ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބައޮތްއެއް ފެނޭ. ވަރަށް ހިތި ތަޖުރިބާމަންޒަރު އެބަ

ޝަނެްއ ސީ ކޮމިޔާފުރަތަމަ ވެރިކަމުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މިފަދަ ރި ެގ ތެރެއިން ައއިގިނަ ޕާޓީ ެއކުލެޭވ ނިޒާމު

އެ ރިޔާސީ ކޮމިޝަން ވެެގންދިޔައީ އެ ވެރިކަން ނިންމަން ބަޔަކަށް މަޖުބޫރުކުރުިވ  ،ވެސް ނަމަދުނު. އެހެންއްފެއު

މި ކޮމިޝަން މި ސަރުކާރުން ހަދަމުންދާއިރުގައި  ،ވީމާ، އަުޅަގނޑު އަނެއްާކވެސް ހިތަށްއަަރނީކަމަކަށް. އެހެން

ނަ ހުންކުރަނީ ރާއްޖޭގައި  ން ކަންކަމި އާއްމުކޮށް ތައްމިޝަންކޮހަލަ މިކަތޯ؟ ކިހާވަރެްއގެ ބިރުވެރިކަެމއް އެބައޮތް

ަމކަށް ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިްނ އަންނަ ވެރިކަ .ދިަޔއިމައުމު ފެއިލުވެޤަމުޅި  ،ވެ މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް ފެއިލް

 ނަމަވެްސ،އެހެން އް.ުކރާ ކަމެންނަ ރައީސަކަށް މަޖުބޫރުވެގެން ހުޓަކައި ގެއްލިފަިއވާ ޙައްޤުަތއް ހޯދުމަށް

ޑޮލަރެްއެގ ން އަމިލި 800އެކީގަިއ  ރިޔާސީ ކޮމިޝަނާވަނަ އަހަރުެގ  2009ފެނިގެން ދިޔައީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ބޮޑު ެގއްލުން ލިބުނު ވަގުތަށް ލިބުނު އެންމެ  ތަނަށްމިހާ ށްނުވެގެންގޮސް ާރއްޖެއަމަ ހަޖަމުދިޔައިމައްސަލަ ބަލަމުން

 މު އްދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިހެދި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑމެން މިފަދަ ކޮމިޝަނަކަށް ބާރު ދިަޔއީ މި ކޯލިޝަނާވެގެން

ލިބިގެންވާ އެްއެޗއް ނޫން. މިންވަަރކަށް ެއްއވެސް ާބރެއް ކަމެއް. މީެގކުރީަގއި ިރޔާީސ ކޮމިޝަންތަކަކީ ގާނޫނީ 

އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން  ،ލިބި  އްމި ކޮމިޝަނަށް ގާނޫނީ ބާރެވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ، މިއެހެންނަމަވެސް

ގެއްލިފައިވާ މުދަލާިއ އަުޅގަނޑުމެން އަތުން  ،އެންމެ ބޮޑު ވަޢުދަކީ ންކުގެ ތެރޭވެފަިއވާ ވަުޢދުތަކައިީރގައި ވަޢުދު 

ކޮށްދިނުން. މީގައި ހާމަޤީޤު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް މަރުތަކުެގ ތަޙުއަދި ގޮްތނޭނގޭ ބިރުވެރި  ،ފައިސާ ހޯދުމާ

އިންުކއަީރ ހެދިގެންިދޔަ ނެޝަނަލް  ަގއި ބަޣާވާތަށް ފަހުފެބުުރވަރީ 7ބޫލުކުރަނީ ގައަުޅގަނުޑ ށް ކަމަ ނެއްކޮމިޝަ

ދާއިުރގައި ރަްއޔިތުންނަށް މީގެ އެއްެވްސ ކީ މިކަހަލަ ކޮމިޝަންތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް ނިމިގެންޔަކޮމިޝަން. ހިތާމަ

އިންުކއަރީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ،އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަންއޭގެތެޭރަގއި ސާފު ޙަޤީޤަތެއް ނޭނގި މިހާތަނަށް ވެސް އޮތުން. 

ވަނީ ފޮރުވާފަ. ހުރެ  ނުވޭ. ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަކަެށްއ ސާފެއްޓު ކޮމިޝަނުން ލިބުނު ކޯނީ ރިޕޯ 

ކޯނީ ރިޕޯޓު ރާއްޖޭގެ ށް ަވހަކަވީހާ އަ ،ބޮޑަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން ، އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ވަރަށްއެހެންވީމާ

ކޯނީ އަދި  ،ންނާނެ ގޮަތކަށް ހާމަކޮށްދިނުމާއެނގިފަިއ އޮސާފުކޮށް ވަަރށް ރަނގަޅަށް އޭިތ އެންމެހައި ރަްއޔިތުންނަށް 

 ،އަޅުަގނޑު މިހެން މިދަންނަވަނީެއޅުން. އަޅަން ހުރި ކަންތައްތަކަށް ފިޔަވަޅުފިޔަވަޅު  ، ކަންތައްތަކަށް ރިޕޯޓުގަިއވާ

އި ހިނަގއިދިޔަ ގަ 2012ީރ ވަރު ފެބު 7ނި ކޮމިޝަނަކަށް ވުެރ ބޮޑަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ރާއްޖޭގަިއ އެކަހަމަ

ބޫެލްއ ގަކަމެއް ިދވެހިރާއްޖެއަށް ކުެރވިދާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑަކަށް  އިތުރު އެްއވެސް ،ބަޣާވާތަށް އިންސާފު ނުހޯދައި

ހިނގާފައި އޮތް  ،ަޔސް ވެސް މެ ގޮްތގޮތަކަްށ ކަންކަން ކުރާ ވާހަކަ ދެްއކިންކިތަ ،ނަމުގައިމެ ރީތި ނަން ންނުކުރެވޭ. ކިތަ

ްނ އެކަމަށް އަުޅގަނޑުމެ ،އަށްސާދިހާދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދިމާވި އެންމެ ބިރުވެރި  ؛ރައްކާތެރިބޮޑު ނު
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ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، މި  ށްމަގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށްދެވިދާނެ ކަނތާ އޮތް ކުރިއަށް އިންސާފެއް ނުހޯދައި 

ހިސާބުން  ލާއިއުވަ  ،މި ކޮމިޝަންތައް ނިމި .އެބަޖެހޭ ސްނަންދޭއިރުގައި ވި ބާރު ކޮމިޝަންތައް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން

 ކުރެވިފައި ހުިރ މައްސަލަތަކަށް ފިޔަވަޅަކާ ތަޙުޤީޤު ،ކޮންޓިނިއުކުރަން ،ގަމުންހިން ގޮތަކުން ސަރުކާރުން ހެންއެ އަނެއްކާ

ޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑު ވެސް ެގންދިއުން. އެއީ ިއއްކަންތައްތައް ކުިރއަށް މިކަން ުކރުމުގެ ވަރަށް ށް ދެވޭހަމައަ

ގެންދިުއމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުެމންނަށް ވީހާވެސް އަވަަހކަށް ވަރަށް އެދެން މި ކޮމިޝަން ހަދައި ބާރަށް ކުރިއަށް 

 ޮބޑަށް. ވަރަށް ގެންެދވުން އެދެން. ޝުކުރިްއޔާކުިރއަށްމިއަށް ވޯޓުލެވޭނެ ގޮތަކަށް ަކންތައްތައް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް. އަުޅގަނޑު ފުރުޞަުތ މި

 މުޙައްމަދު ވަޙީދަށް.

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ދުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީ

ވާހަކަދަްއކާ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަްށ މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑު ެވސް . ރައީސް `. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި

މާކުރަުތ، އުނގޫފާރު އަދި ހުޅުދުއްާފރުގެ އެންމެ ރަްއޔިތުންނަށް  ؛އަުޅގަނުޑ ދާިއރާގެ ަރއްޔިތުންނަށްެއކީަގއި  ވުމާ

އިންނަނީ ވަރަށް  މިތާ އުނގޫާފރު ދާއިރާގެ ގޮނޑީަގއި އަުޅގަނޑު މި .ްއޒަްތތެރި ރައީސްއިޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 ،ގެ މެދުތެރެއިންދައުރު  ،ގޮނޑީަގއި މިތާ ިއންނެވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ތަންކޮެޅއް ުކރިން މިއެކީ. ބަރުހިތަކާ

ެއ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަފ.ށްލެވިކޮލު ތުގަށް ވަރަށް އަނިާޔވެރިކޮ ،ްއގެ ދަންވަުރގެ ތެރޭގައި ވަނީ ވަރަށްއެއެއްރެ 

އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ ލޮބުވެިތ ބައްޕާފުޅު ހަމަ ރީތިކޮްށ  .ރމް ޑޙޫމަރުއިުރގައި އި އަ ތުލު ގަބިރުވެރި ނުރައްކާތެިރ 

ާވއެއްުނވާެއއް އެ ހިތާމަިއަގއި ެއކަމުގެ  ،އުޅުނު ބޭކަެލއް. ެއ ޝޮކުަގއިގާވެ ނހެލިފެލިވެ ރަނގަޅަށް ހިނާގބި

 ،އެ ހާދިސާ ހިނގިއިރު .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީމީުދގައި އުޅެ ދުނިޔެައޅައި ޮގއްސި. އްއިންސާފު ލިބުމުގެ އުމުގައި ނޭނގު

ފުދި، މިދިޔަ އަފްރާޝީްމ ޢަލީގެ ތުއްުތ ދަރިފުޅު ބޮުޑވެ ތަަޞއްރަފު .ރޖަނާޒާއިން ފެުނނު މަރުޙޫމް ޑ ުދވަހު އަނެއް

ރައީސުން އޭގެފަހުްނ  3 .ވެސް އިންސާފެއް ނުލިބޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްދިވެްސ ދީފި. އަ ދެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު

އުޓަރ ޖެނެރަލުން ކިޕްރޮސި 3 ހޯމް މިނިސްޓަރުން ބަދަލުވެއްޖެ. 4ކަން މިހާރު އެ ކުރަްއވަނީ. ސް ރާއްޖޭގެ ރައީ

ޓަކައި ސަުރކާރުެގ ބަބަށްބަދަލުެވއްޖެ. އަިދވެސް އިންސާފެއް ނުލިބޭ. އެ ސަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް 5 ބަދަލުވެއްޖެ.

މުޙައްމަުދ ރަޝީދު ޙުސައިން މި  ނޑުގެ އަޚްއަޅުގަ ،އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއަލިފުށީ ދާ ،ފަރާތުން

ން. ފުރިހަމައަށް އަޅުގަނޑު ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަ ށްނުމުގެ ބިލަދފިހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކޮމިޝަންަތކަށް ބާރު

 ބޭނުން ވަރަށް ކޮންމެ މީހަކު ިލބުން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ފު ލަސްވުމަކީ އިންސާފު ނުސާ އިން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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މި ރާއްޭޖގަިއ ތެދު އޮޅުންފިލުުވމުގެ ޙައްޤު. ޙަޤީޤަތް އެނުގމުގެ ޙައްޤު. ވަރަްށ އަާސސީ ަޙއްޤެއް ެއއީ  ؛އަސާސީ

 ، ކިާޔފަ. ދުނިޔޭގެ އަވިދޭ ފަރާތްއިފޭފް ލަސައިޑް އޮ ކުރަނީ ސަނީ އަޅުގަނޑުމެން މުޅި ދުނިޔެއަށް އިޝްތިހާރު މި

އަލި ުނވަންނަ ައވި ލިބޭ ފަރާތް ، މި އަިލ ލިބޭ ފަރާތް، ުދވަސްތަެކއް ެވއްޖެލި ލިބޭ ފަާރތޭ ކިޔާފަ. ނުވަތަ ހަޔާުތގެ އަ

ކަމެއް ހިނގަމުންދާތާ.  ނާމާން އެތައް ،ބިރުވެރި ،އަޑިނޭނގޭގޮުތގަިއ ހިނގަމުންދާތާ.  ގެއަދި ދައުލަތެއް 

އެތައް މަރެއް އެ ެގފަހުން އެތައްއޭ  ،މަރާ އެކީގައިގެ އަފްރާޝީމް ޢަލީ .ރންނަށް އަޑުިއވެީނ މަޙުރޫމް ޑނޑުމެޅުގައަ

ލުކޮްށ ތުމިދިޔަ ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ގަމީހުން ސާޅީހަކަްށ ގޮއްސި ކަމަށް. މަރާ ގުޅިގެން ހިނގަިއގެން

އެަތއް  ،މީދެއް ކޮށް އްދޭތެރޭ އެަތއް އު  އެ ދަރިޔަކ ،ވިަހއި ދަރިަޔކު . ރައީސްލެިވއްޖެ. ިއއްޒަތްތެރި އިއެއްލަ 

އިލާެގ ޢާޢާއިލާނިކަމެތި  ،ރުގީ ފަ ،ލުންދީގެން ބޮުޑކޮށްއިައޅަ ،ކޮންމެ މިނެޓަކު ،ކޮންމެ ިސކުންތަކު ،ޤުރުބާނީއެއް ކޮށް 

 ެވގެްނ  މީހަކަށްރުވެރިވާ ފަދަޤައުމު ފަޚު  ދުނިޭޔގެ ފެންވަަރށް ކިޔަަވއި މުޅި ،ކުދިން އަމިއްލަ މަސަްއކަތުން ކިޔަަވއި

މުޅި ޤައުުމ ލެވުނު. އިެއއް ރެެއްއގެ ދަންވަރު ހަމަ ކުއްިލއަކަށް ބަެއްއގެ އަނިާޔވެރި ިޝކާރަައކަށްެވ މަރަ ،އައިސް 

އިލާަތކުން އުފަންާވ ކުދިން ވީނުީވއެއް ނޭނގި ޢާނިކަމެތި ާއދައިގެ  ،އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ފަޚުރުވެރިވާ ފަދަ

 40ފަހަރަކު ނޫނޭ އިނގޭތޯ.  އެންމެކެން ވަދެވަދެ ހުއްަޓއި ައމިއްލަ މައިންބަފައިން ދެ ،އަިމއްލަ ެގއަށްއްލުން. ގެ

. މިއީ ފަރުޖައްސާލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ންކޮށްލުފަހަރު ވަޅިޖަހަިއގެން ގަުތލު 40، 5، 4، 3، 2، 1 ؛ފަހަރު

ނޫން އިްއޒަތްތެިރ  ައންނަންދެން ތިބެންޖެހޭ މައްސަލައެއް ޓުފޯމްޕުލެ ައޅަިއގެންމިހެން ވާހަކަދައްކާލަން މިހެން ޓައީ

 ފާރުވެފައި މިއިލާެއއްގެ ހިތްޢާމި ހިތާމައިގައި އެަތއް  ،މި ވޭނުަގއި އިލާެއއްޢާރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އެތައް 

 ...ފާރު  ޮއތީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އޮތީ. ޤައުމު ފާރުވެފައި މި

 

  ން:ވުދެްއކެ ހަކަރިޔާސަތުން ވާ

އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ދެން ިމ ފުރުޞަތު ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ 

 މެންބަރު؛ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  :ވާހަކަދެއްެކުވން މިރުޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ވީމަ  އައު ިސސްޓަމެއް ،ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ެނގީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ނިާޒމާ !ރައީްސ، މާފުކުަރއްވާތި ތްތެރިޒައިއް 

މިހާރު ފުރުޞަތަށް އެދިފައިވާ މީހުންނަށް  ،ވިދާޅުވި  ޖެހޭތީވެ. އިްއެޔގެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްމިކަންކަން އޮޅުންފިލުވަން

ވެސް ިއއްެޔަގއި އަުޅގަނޑު  ވެސް، ހަމަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޕޯޓަލުން ގައިމުމައެހެންނަށް. މަކަ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ
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މި ިސސްޓަމުގެ  ނޫނިއްޔާ ،ަގއި ފެންނަން ނެތީމަ ެއއީ އިދާރީ މައްސަަލއެއްތޯ ވާނެ. ެރކޯޑުފުރުޞަތަށް އެދިފައި 

 !ދެއްވާ ؟ މިކަން ސާފުކޮށްލަދެންތޯފުރުޞަތަށް އެނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން އަނެްއކާ އަލުން ެޖހޭނީ  ،މައްސަލަެއއްތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތަޅުމުގައި ދެން ޑަށް ޖެހިވަޑަިއގަންނަާވނެ އެއް ކަމަކީ ތަޅުމުގައި އިންނެވުން. ބޮ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އެންމެ

އަޅުގަނޑު ށް. ގޮތައެއް  ސީދާ ލިސްޓާހުގެ ދުވަ ކުރީއަރުވަމުން ދަނީ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މިތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް 

 އަޙްމަދަށް.ޙަސަން ިއނގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަރުވަނީ ދެން މި ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު

 އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ިރޔާސީ ކޮިމޝަންތަކަށް ވާރިްއާޔ އުފައްދަހޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރައީސުލްޖުމް

 އިމި ރާއްޖޭގަ ،ކުރަން. މި ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީބިލަށް އަުޅގަނޑު ތާއީދު  ބަރު ހުށަހެޅުއްވިްއޒަތްތެރި މެންއި

ޖޭެގ ތެރޭަގއި މި ރާއް ގެއަހަރު 8އަހަރު،  7އަދި ފާިއތުވެދިޔަ  ،ކަމާއިހުރި ކަން ތަނުގައި ހިނގާަފއި  ވޭތުވެިދޔަ

މިކަންކަްނ  ،ވާީތވެރާއްޖޭގެ އެތައް ރައްިޔތުންނަކަށް އެތައް ޙައްޤެއް ގެއްލިފައި ގޮތުްނ މި  ދިޔަކަންކަން ހިނގައި

 އްއެްއވެސް ތާކުން ތަޙްޤީޤެ  ނީ.ވަރިއްޔާ އެ ކޮމިޝަން އުފައްަދވާފައި ހޫޓަަކއި ރައީސުލްޖުމްކުރުމަށްރަނގަޅު ގޮުތަގއި 

ދުވާުލ  އިރޭގަނޑާ އިއިލާތަކެއް ަކރުނައަޅަޢާރާއްޖޭގެ އެަތއް ގޮތެއް ނުވޭ. ދިވެހި ޖަވާބެްއ ލިބޭ .ނުވޭ ހިނގޭ ގޮތެއް

ންދާ މަންޒަރު މި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަްއޔިތުންނަށް ފެންނަމުންދޭ. އަދި ހެޔޮ ދައުލަތެއް ރައްޔިތުންނަްށ ގެމުންރޮ

ދުތަކުގެ ވާހަކަ ރާއްޭޖގެ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ވަޢު. އީޓަކައި ވަޢުދުަތކެއް ވެގެން އެމް.ޑީ.ޕީ އަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ނޫނުތަުކަގއިާވ ގާޤާނޫނުއަސާީސއާއި  ،، މިކަންކަން ޒާތީނުވެގެންދެވީ. އެހެންވީމާރަށަކަށް ވަޑައިގެން ިވދާޅުވަމުން ހުރިހާ

ދައުލަާތ  އިުކރުމަކީ އެއިެރއްގަ އެކަން  ވަންޏާ ށްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިަފއިވާ ކަމަ ކޮންމެ ރަްއިޔތަކަށް ،މަތީން ގޮތުގެ

 ،ހަމަ ރީތިކޮށް ރޯދުވާލު މެންދުރު ،ވާލުވެ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ާވޖިބެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެެކން. ދައުލަތް ކާލައިގެންހަ

ރި ހުމި ރާއްޖޭަގއި ވޭުތވެިދޔަ ތާރީޚުތަކުަގއި އެބަ ކިތަންމެ ދައުރެއްދާ ދެ ނަމާދު ދޭތެރޭގައި ރަނގަަޅށް ކާލައިގެން 

ގޮެތއް ނުވޭ. ގިނަ  ފެއް ލިބޭ ގޮެތްއ ނުވޭ. ދައުލަތުން ެގއްލޭ ލާިރއެއް ލިބޭސާމަކަށް އިންއެނގެން. އެއިން ެއއްވެްސ ކަ 

ހިނގަންޖެހޭނެ  ޫނން ދައުލަތް ބޮުޑ މަޤާމެއް ލިބޭ ަމންޒަރު ފެންނަނީ. މިއެއް ކާލަިއފިއްޔާ ލާރި  ންދައުލަތު ފަހަރު

ވެސް ޤައުމު. މި  އެންމެ ދެރަ މީހާގެ ،ވެސް އަށްދައުލަތަކީ އެންމެ މަތީ މީހާ މި .އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ގޮތަކީ

އެދި ތިބީ  ފާއި ހަަމހަމަކަން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންސާޤައުމުަގއި އިން

ނުދާނެ. މާތްެވގެންވާ ވެބިނާ ،ވެ ތަަރއްޤީ އްަޤއުމެ ުނވެޤާއިމު ޢަދްލުއިންޞާފު އި ގަ ބިމެއް .ދްލުއިންޞާފުޢަ

ޤާިއމުކުރާށޭ އެންމެ ފުރަތަމަ. ައޅުގަނޑުމެން ރީތިކޮްށ މިތާ  ޢަދްލު އިވެްސ ޮއޭވ އެ ބިމެްއގަ ިއ ދީނުގައިސްލާމް
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ދަްއކާލީމަ ވާހަކައަުޅގަނޑުމެްނގެ ޒިންމާ  ،ތިބެވެްސ ކޮފީ ބޯަލއިގެން ިއ އަދި ޭޓބަލްތަކުގަ ިއ،ލާފައިވާހަކަދަްއކަ

، މި ކޮމިޝަނަށް ެވސް ބައްޓަންެވގެނެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ ކަންނޑުމެންގެ ކަންގޮތަށް އަޅުގަ ދާ އިނިމުނީއޭ ކިޔާފަ

ސިޔާސީ  ،ސަދަވެ ހަހަމަ ފުރިހަމައަށް ބާރު އެބަ ދޭންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެއްވެސް ބޭފުޅަކާ ދޭތެރޭަގއި ޒާތީވެ 

ފު ސާއިންށް ެއއަ ،މައިރަނގަޅު ގޮުތގައި މިކަންކަން ތަޙްޤީޤުކުރެވި ދިޔަ ،ހެޔޮ ގޮތުގައި  ،ބޭނުމެއް ނުކޮށް

ދާނީ. އަުޅގަނުޑ މި ޤައުމު ތަރައްޤީވެ މާއެްއގޮތަށް އެ ޙުކުމްތަްއ ބިނާވެގެންދިަޔއި ފާސާއަދި އެ އިން މަ،ލިބިގެންދިޔައި

ކަމަކަށެއް. ެއއީ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުތަކުން  ނެ މި ރާއްޖެ ދޫކޮށްލަންޖެހޭނުދެކެން މިކަންކަން ނުކޮށް

ައވަްސ  ،އި، އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް މިއަށް ތާއީދުކުރަން. ައދި މިކަން ކޮށްފަުރކޮށްދީފަ. އެހެންވީމާއެކަން އޮތީ ކަށަވަ

ލަތެއް ދާއިމަށް މި ހެޔޮލަފާ ދައު ،މި ތަޙްޤީޤުތައް ހިންގި އި،ކޯޓުަތއް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްފަ ،އިފަތަޙްޤީޤެއް ހިންގާ

 . ދެްއވި ުފރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެން އަޅުގަނޑު އެދެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ؛ށް. އަޅުގަނޑު ުކޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ސާފުކޮށްދެން އެބަޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރައާދެ! 

 ،ންބަރު ތި ވިދާޅުވި ފަދައިންން. ދެން އޮތީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ފުރުޞަތު. އިއްޒަތްތެރި މެއަޅުގަނޑު އެދެ

އެދިފައިވާ ތަރުތީބުން. އެެހންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ެއ  އި ދުވަހުގަ ގެންދަނީ ކުރީމި އަުރވަމުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

އެްއ ސިޔާީސ ޕާޓީެއއްެގ  ،ީތބު އަުޅގަނޑު ބަދަލުކުރަނީގެންދަން. އެ ތަރުވެްސ އެބަ  މުންތަރުތީބު ބަދަލުކުރަ

އެހެން  ،އޮއްވާ  އްގެންދަާވ ތަރުތީބެޅަކު ވާހަކަދަްއކަވަމުން ރާރުކޮށް އެއް ބޭފުޅަކަށްފަހު އަނެއް ބޭފުމެންބަރުން ތަކު

އަުޅގަނޑު މިހާރު އަރުވަނީ. ައޅުގަނޑު އެ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު  ،ސިޔާސީ ޕާީޓގެ މެންބަރަކު ެއދިވަަޑއިގެންފި ނަމަ

 މިރަށް. ޢާތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޑަުހަވދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

މިހާރު ތަޅުމުގައި ިއއްޒަތްތެިރ  ،އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ރައީސް. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލާނީ

ލަތްތަކެއް. ިއއްޔެ ހަތަރުދަމު ހާ އާދޭ އެތައް ތާ ނުހުރެވޭނެ އެބަނަން ިކާޔއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން މި އިލިސްުޓގަރައީސް 

 ،ހުްއޓާ މިތަނުން އިޢުލާންކުރީމަ އިކޮމިީޓގެ ަވގުުތަގއި އަުޅގަނޑު ކޮމިޓީގަ  ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ހިނގަުމންދިޔަ. އެ

އަރާ. ޅުންތަކެއް އެބަ ކުރީމާ އޭގައި ަރއްޔިތުްނނަށް އޮކަނޑައެިޅގެން އަުޅގަނޑު ެފންނަން ނެތި ނަން އިޢުލާން

ހުރިތޯ ނެތްތޯ  އި ބަރަކު އެތާނގަ، އެކަްނވެސް ފުުރޞަތު ދެއްވުުމގަިއ ނަން އިުޢލާންކޮށްލާއިރުަގއި އެ މެންއެހެންވީމާ

މަތީން މިހާރުެވްސ  ، އެގޮުތގެކުރަމުން އަންނަ ގޮތް. އެހެްނވީމާކުރުަމކީ މި މަޖިލީހުގައި އަބަދުެވސް ޢަމަލު އިލާފަލައިބަ

ނޫނީ ނުދާންވެގެން  އިމިީޓގެ ަވގުތު. އެހެންނަމަވެސް، މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން އަޅުގަނޑު ކޮށްފަކީ ކޮވަގުތަ މި
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، އެކަން ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ ސަމާލުކަމަށް އަުޅގަނޑު މަޑުކޮށްގެން މި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާމިތާ އަޅުގަނޑު 

ދާއިރުގައި ިމކަހަލަ ތަފާތު ކަންތައްތަްއ ނިކުންނާނެ. ންލީ. ދެން މި ާއ ސިސްޓަމަކަށް އަހުލުވެރިަވމުއިދަންނަވަ

ށް ޓަކައި ިރޔާސަތަށް ހަނދާންކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން މަސަްއަކތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށްދިނުމަ މި އެހެންނަމަވެސް،

ރު އަުޅގަނޑުމެްނ އެަކން އަުޅގަނޑު މި ކުރަނީ. އާދެ! މިހާ ،ވާީތވެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް

 ވާހަކަ އެ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަަކށް ބާރު ލިބުމުގެ ،ނޫނެއް އުފެދިގާދާ ރިޔާސީ ޮކމިޝަންގެ ސްކުރަމުންހުބަ

ިއރުގައި ިމއީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ލިއިމި ޤާނޫނުއަސާސީ ެއކުލަވަ  ،ދައްކާއިުރަގއި ައޅުގަނޑަށް ަހމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ

ގޮތެްއގައި ޤާނޫުނއަސާީސގަިއ  ޑުމެން އެންމެން މިދަނީ ވަކާލާތުކުރަމުން. މަިއގަނޑުޤާނޫނުއަސާސީެއއް ކަމަށް ައުޅގަނ

ޤާނޫނުއަާސސީން އަުޅގަނޑަްށ ބާރުގެ  ،ބާރުގެ މަްއޗަށް ެއކުލެޭވ ދައުލަތެއް ކަމަކުއަޅުގަނޑުމެން މި ިކޔަމުންދާ ތިން

ވެިރކަން  ،ނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއިގާ ، ބާރާއި ވޭ. ެއއީ ރައްޔިތުންގެ ބާެރއް މީގެތެޭރަގއި ބަޔާންކުެރވިފައި  4ގޮތުަގއި 

ގޮތަށް  . މި ބާރުަތއް ތަރުތީބުކުރެވިފައި އޮތްއޮީތ ބަޔާންކުރެވިފަ ވާހަކަ މިބާރުގެ ޢަދްލުއިްނޞާފުގެ  ،ހިންގުމުގެ ބާރާއި 

 ވަނަ  4ގެ ންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ބާރު. އެީއ ޤާނޫނުއަސާސީލާއިުރގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބާރެއް ގޮުތގައި މި އޮއިބަލަ

 ނީ އޮންނާބާރުތައް ދެމިބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންނޭ. އެ  އިދައުލަތުގެ އެންެމހަ ިއ،މާއްދާގަ

ކަށެއް އެ ބާރެްއ ނުލިބޭ ރަްއޔިުތންނަ ށްބުނުން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަވެސް ަރއްޔިތުްނގެ ކިަބިއގަޭއ ބުނާ

 ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބާރުތަކުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ވޯެޓްއ އަންނަ ވަގުތަކު މެނުވީ. ެއހެންވީމާ ރައްޔިތުން ކުރިމަްއޗަށް

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ިމ  ދުވަަހކު ،ެގންގުޅޭ ކަމަށް ވާނަމަ އިނޑުމެންގެ ކިަބިއގަތުަގއި ހިފުމުގެ ވިސްނުން އަޅުގަގޮ

ވަނަ 115ތައް އުފެއްދުމަްށ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަ ކޮމިޝަން. އަދި މިފަނެއިޚްލާޞްތެރި މަަސއްކަތެއް ުނކުރެވޭ އިޤައުމުގަ 

އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޠްލަަޤށް ނޫނުތަާކއި ޤާޫނނުއަސާސީން ކަނަޑއަޅާ ކަްނތައްތަުކގެ އިތުރުން މުގާ އި މާއްދާގަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ 15 ވަނަ މާއްދާަގއި ދީފައިވޭ 115ބާރުތަކެްއ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަރަށް ވަުރގަދަ 

ަބލާ މައްސަލަެއއް ކަމާ ގުޭޅ ޓަަކއި އިސްކުރުމަށްލަޙަތު ޞް ފައްާދ ކޮމިޝަނަކުން ޤައުމީ މައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުރަ

އެއީ މިދެންނެވި ދައުލަތުގެ ތެރޭގަިއ ބޫލުކުރާނީ ގަވެސް އަޅުގަނޑު  ފަރާތްތަކުން ނުބެލުމަކީ އެއީ ހަމަގައިމު

ނޭ. ެއހެންވީމާ، ެއ ބާރުތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ަބޔާންކުރޭ ިމ އް ނޫގޮތެ ނެކުރަންޖެހޭ ،ނަމަ ކުާރ ބަޔަކު މަސައްކަތް

ވަަނ  115ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ނޫނުއަސާސީަގއި. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ެއަވގުތަުކ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޤާ

އުމަށް ޓަކައި ޤަސް ވެ މުމާއްދާއިން ލިބޭ ބާރުގެ ދަށުން އުފައްދާ ކޮމިޝަނަކުން ކުރާނެ މަސައްކަތަކީ ހަމަގައި 

ކުރުމަށް ޓަކައި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ވެސް އަިދ ޒުމަސައްކަެތއް. އެ މަސަްއކަތް ރަނގަޅަށް ަތންފީއިޚްލާޞްތެރި 

އުމީ ޤަެވސް  ޢަދުލުއިންސާފު ހިންގުމުގެ ާބރުން ވެސް އަދި ތަހުޤީޤީ ިއދާރާތަކުން ވެސް އެކަން ކުުރމަކީ ހަމަގައިމު

މިއިން ކޮންމެ ކަެމްއ  ،ގޮަތކީ ވާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ، ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސްހޭނެންޖެނަޒަރަކުން ކުރަ

ކުރީގައި ޒާީތ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މިންވަރަކަށް ސިކުނީޑަގއި ނުވަތަ ނޭފަތު އުފެއްދެނީމި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
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ުނވާނެ.  އްލެއްޙައް މެންނަކަެށްއ މިކަމެވެސް ައޅުގަނޑު ުދވަހަކު  ،ވާނަމަބަަހއްޓަިއގެން ކަމަށް ކޮންމެވެސް ކަމެއް 

ގަނޑުމެންނަށް ޅުހިފުމުގެ ރޫހު އަބަދަލު އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުަތއް ބަދަލުވަމުންދާ ކޮންމެ ވަގުތެްއގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ތަާކއި ރުނުދާނެ. އެހެންީވމާ، ގޮްތ ނޭނގޭ މަވެސް ރަނގަޅުެވގެން ގެންގުެޅިވއްޖެ ކަމަށް ވާނަަމ އެކަެމއް ހަމަަގއިމު

 ،ދެކެވޭ ގޮތުން ގޮތް އެނގޭވާަހކަ  ،ލެވޭއިނައްތަައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ހަނދާން ،ވާހަކަ ދައްާކއިުރަގއި ގެފައިސާ

ކޮބައިތޯ އިންސާފު ލިބިފަިއ  ؟ބެލިފައި އޮތީމިކަން ކަމެްއ، ކާކަށްތޯ . މިއިން ކޮންކަންތައް ސާފުކަމާއެކު ކުރާ މަރުތަުކގެ

ވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަްށ  142ގެ ނޫނުއަސާސީ ޤާ އެްއގޮތަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ؟އިިއރުގައިމަރަކީ މިހާތަނަށް އަ އޮތް

މަތީން ކަމަށް.  ނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެގާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާމަލުކުރަންޖެހޭނީ ޢަފަނޑިޔާރުން  ،އެބަ ބަޔާންކުރޭ ބަހުން ސާފު

ޔަތްކުރަންޖެހޭނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި ޢާއި ރިްއތަކުގަ ތަ ުނވާ ކަންނޫނުަގިއ ކަނޑަެއޅިފައިނޫނުއަސާސީާއއި ގާޤާ

އުމުަގއި ޤަ އުމެއް. މި ޤައުމަކީ ސައްތައިން ަސއްތަ މުސްލިުމ ޤަގޮތެްއގެ ަމއްޗަށް ކަމަށް. މި  އޮންނަ މެއްއެކަ

 ،ސްނެތަ ކަނޑަެއޅިފައި ގާނޫނުގައި އެއްގޮތަށް ނެ. އެހެންވީމާ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ހިންގެންޖެހޭ

ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވާަހކަތަްއ  ،އެހެންނަމަވެސް ެއހެންވީމާ، ކުމްތައް ވެސް ކުެރވެންޖެހޭނެ. އެކަމަކަްށ ހުރަހެއް ނެތް. ޙު

 މަކީ އިޚްލާޞްތެރިއްކުޔަތްކޮށް ާވހަކަދެޢާހުރެ ވަިކ ކަމެއް ވާްނޖެހޭނެ ކަމަށް ރި ދެކެވެމުންދާއިުރގައި ވަިކ ަސބަބަކާ

ެވްސ ކުެރވޭނެ ކަެމއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ެއއްގޮަތކަށްައދި އެހެން ތަނަކުން ވެސް މަސައްކަތް ސްމަޖިލީހުން ވެ ނިޔަތުގައި

ެއއީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ެނތް ބާރެއްެގ ގޮުތަގއި. ވަރަްށ  ،ނޫނުއަާސސީގަިއ މިހާރު އޮތް ބާރު ޤާގަބޫލެއް ުނކުރަން 

، އެ ކުާރ ކީ ެއ ކުރާ މަސައްކަތް ޔަހިތާމަ ،މަވެސްނަންެއހެ ދީފައި އޮތް ބާރެއް.ކޮށް ރީޙަސަ، ސާފު ބަހުން ސާފު

ނޫނުއަސާސީގެ ޤާުކރަންޖެހޭނީ. އިދާރާތަކުން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މަސަްއކަތް އޮތް ތަހުޤީޤީ  ދެންމަސައްކަތް 

ޔާ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ެވރިއަކީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއް ،ވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަށް ސާފު ބަހުން ބަޔާންވެގެންވޭ 106

ށް ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. އެހެންވީމާ، ސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަކަމަށް. އަދި ސިފައިންގެ ެއންމެ މަތީ ވެރިއަކީ ވެ

އުުމެގ ޤަމަނިކުފާނުގެ ބޮުލގަިއ އެ ެއޅެނީ މުޅި  އެ ،ބޭފުޅަކު ައއުމަށްފަހު މަށްޤާަކމުގެ މައުމުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޤަ

 ،ވެސްބޭނުންވެއްޖެ ނަމައެމަނިކުފާނު ލިއްޔަތު. ރައްޔިރތުްނގެ މަޖިލީހުން ކަމެއް ކުރަން އޫ މަސް ހަޤީޤީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ

ނުމަކީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިކޮށްޓަކައި އިޚްލާޞްތެރި ނިަޔތުގައި މަަސއްކަތްއުމު ހިންުގމަށްޤަ ،އެ މަސައްކަތް 

މަޞްލަޙަުތ  އުމީޤަ ވެސް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރުން އިމުކުރުމުގެ ޤާ ފުޞާދުލުއިންޢަވާޖިބެއް. އަދި ހަމަެއއާއެުކ 

އިމުކުރުމުގެ ބާރުން ވެްސ ޤާފު ޞާލާގަިއ ވެސް އަދި ޢަދުލުއިންޙަކޮްށދިނުމަކީ ޝަރުޢީ މަރުކަމެްއ  އިސްކޮްށގެން އެދޭ 

 މި ފެހި އައިސް ފަހަކަށް ފެންނަނީ މި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ،އެހެންނަމަވެސްއްތައް. ތަކޮށްދެންޖެހޭނެ ކަން

އްޤުތަުކެގ ޙަދެކެވެނީ  ގަނޑުމެންނަށް މިެލވިެގން ދިޔައިރުގައި ބަެއއް ކަހަލަ ވާހަކަތައް އަޅު އިނޫނުއަސާސީ އެކުަލވަޤާ

މާއްާދ  ދެމެދުަގއި ހުރި މާއްދާތަުކެގ ތެރެއިން ބޭނުންވާ  ވަނަ މާއްާދއާ 69ވަނަ ާމއްދާއިން ފެށިގެން  16ވެސް،  ވާހަކަ

ޑު ލީމާ ހަޤީޤީ ހައްޤު ލިބިގެންދަނީ. އެހެްނީވމާ، މިކަންކަން ައޅުގަނއިްއ އެްއކޮށް ިކޔަހުރިހާ މާއްދާތަ އެކަނި.
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މިކަްނކަމުގެ ވާހަަކ  ،އަދި އިނގޭ މަރުތަާކއި ނޭނގޭ ަމރުތަކާއި އި، ކޮމިޝަނެއް ވެސް އުފައްދަ ދަފަދަންނަވާނީ މި

 ކަންތައް ކުރެިވގެން ނޫނިއްޔާ  މި އްަގއިގޮތެ ދައްކާއިުރަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ ހަމަ މިއަށްވުރެ ތަންކޮޅެްއ ޒިންމާދާރު

 އްޤުޙަ . ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގޮތް ނޭނގޭ ފައިާސއާއި ނުނުދާނެ ގެެނއްތު އިސްވެ ޙައުމީ މަޞްލަ ޤަެވސް  ދުވަހަކު

ާވ ޒާުތެގ އެކަމަށް ބާުރވެރި ،އެކު ދަންނަވަން އޮތީޔާދައްާކއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ހިތާމަ މަންފާތަކުގެ ވާހަކަ 

ކުޑަކުޑަ ެއއް މިސާލު . ހިނގައްޖޭނިގެންކަންތައްތަކެއް ފާއިުތވެގެންދިޔަ މަޖިލީހުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެ ކިތަންމެ

މު އިޞްލާޙުތަެކއް އަުޅަގނޑު މި މަޖިލީހަށް ލާފައި އްނޫނުއަސާސީއަށް ވަރަށް ުމހިޤާލާނަން. އިއަޅުގަނޑު ދަންނަވަ 

ސީގެ އިޞްލާޙުތަެކްއ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވޯުޓދީގެން ވެސް ފާސްކުެރވިގެން އަސާނޫނުޤާހުއްޓާ، ހަމަ ބޭނުންވާ 

 ،އްޖެ. އިނގިލިތަެކއް ދިްއކުރެވުނު. ނާޖާިއޒު މަންފާތަކެއް ނެގިކަުމގެ ޝަުކވާ ަރއްިޔތުން ކުރި. އެކަން ކުިރކަންހިނގަ

އިޚްލާޞްތެރި  ކުުރމުގައި ވެސް ކޮންމެ ކަމެއް  ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ަދންނަވާނީަބޔަަކށް.  ނުކުރިކަން އިނގޭނީ އެ

އެބަ ނިކުންނަންޖެހެއޭ.  ންއުމު ހިންުގމުގެ ރޫހެއް މި ދައުލަތުގެ ތެރޭޤަ އެކު. އިޚްލާޞްތެރިކަމާނިޔަތް އޮންނަންޖެހޭނޭ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްޕުޅަށް މުިޅ މަަސއްކަތި ކޮށްެދއްވާ ބަރު ކޮމިޓީތަކުަގއި މެންބަރު. އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ދަންނަވަން.  މަޖިލީހުގެ ނަމުގައި އަުޅަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރު

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ިއސްދޫލާއިުރގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އިހުސްވަގުުތކޮޅަށް މެދުކަނޑާލަނީ. ހުސްވަގުތުޮކޅަށް މެދުކަނޑަ

ފުޅުން ވެްސ ބޭ . އަދި ަވކި ޕާީޓއަކަށް ނިްސބަތްނުވާ ދެއޮތް ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފައެބަ ޙަމީދު ޢަލީ މެންބަރު

 . އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ބަހުސްގެ މަސަްއކަތް މިއޮތް މި ބަހުްސގަިއ ބަިއވެރިަވޑަިއގަތުމަށް އެިދވަަޑިއެގންފައެބ

 މާފަންނު ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން  ،ތުޮކޅަށްފަހުގައި މި ފަށަނީދެން އަުޅގަނޑުމެން ހުސްަވގު ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލަނީ.

ބާ ކައުންސިލު ބިލުެގ  ،ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ފަހުމީ އިމްިތޔާޒު އަލްއުސްތާޛް މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުތުރު

ންދާއިުރގައި އަުޅގަނުޑ ގެމަސައްކަތް ކުރިައށް މާ، އެއެހެްނވީގެންދިއުން. ތިދާއީ ބަހުސްގެ މަސައްަކތް ކުރިއަށްއިބު

 ން،ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާ ދެ މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެއެއީ މިދެންނެވި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، 

 އިސްދޫނަވާ ގަންަވޑައި އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ނިްސބަތްވެއަދި މިަވގުތު ފުރުޞަތު ލިިބވަަޑއިނުގަނެ އެބަ ތިއްެބވި. 

ދެން އޮތް ދަންފަޅި އަޅުގަނޑުމެން  ،އްމު އަރިހުން އެދޭނަންޢާ. އަޅުގަނޑު އަމީންމެންބަރުތެރި ިއއްޒަތް ދާއިރާގެ

ވަރަްށ ދާން. ފަށާއިރުަގއި މިދެންނެވި ތިން މެންބަރުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުއަރުވާފައި އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަށް

  ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.
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 {އަށް 11:01އިްނ  10:32 :ކޮޅުސްވަގުތު ހު}

 (هللاއީވާ ޢަބްދުރައީސް ނައިބު  މަޖިލީުހގެ ؛ވީންނެތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން. މެދުކަނޑާލުމުގެ ކުިރން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުްނ އަުޅގަނޑުމެން ޖަލްސާ ަފށާނަ ުތކޮޅަށްފަހުހުސްަވގު`. 

 ރަޝީދު މުޙައްމަދު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އަލިފުށީ ،ސަރުކާުރގެ ފަާރތުން، 6.4ީރގެ އަިއޓަމު ކު ،ވިޑާުޅވެފަިއވަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި ވަކި ޕާީޓއަކަށް  ؛ބަހުސްގެ ާބކީ ގެހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަުކގެ ބިލު  ޙުސައިން

 ކަމަށް އަުޅގަނުޑމެން ދެން އޮތް އެޖެންާޑ ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ިތން ބޭފުޅުންނަކަށް ފުރުޞަތުދެއްވާފައި 

. ށް ޙަމީދަ ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްެތރި  ދާއިާރގެ އިސްދޫދެީނ  ފުރުޞަތު މި ދާނީ. ދެން ައުޅގަނޑު އައިޓަމަށް

ދު މުޙައްމަދު ނަޝީމެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެމްނޮިޅވަރައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަަޑއިެގން ނޫޅުއްވާ. އެހެންވީމާ، 

 .هللاޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ނަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމް

މީގެކުރިްނ  ؟އުޅެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑުމެން ސުވާލު އުަފއްދަނީ ކީްއކުރަންތޯއޭ މި ބިލު ހުށަހަޅައިގެން މި

ޭއގެ ކުރީެގ  .ގެންގައި ފެށި ވަނަ ުދަވހު 8ރީ ވަރު ފެބުވަނަ އަހަރުގެ 2012ންނަނީ މި ބިލު ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިއިރު އޮ

 ،ފޭރުމާއި ،ޭއގެުކރީގައި ވެސް މި ރާއްޖޭަގއި ަވއްކަމާއި  ؟ކީއްެވގެންތޯޚުތަކުގެ ެއއްޗެހިަތއް ނުބަލަނީ ތާރީ

ރަންތޯޭއ  ހުރި. ވަކި ތާރީޚަކުން ފެށިގެން ވަކި ކަމެއް ހާސިލުކުމި ހުރިހާ ކަމެއް އެބަ ،މީހުން މެރުމާ ،ކޮރަޕްޝަނާއި

އެހެންވީމާ،  ؟އުޅެނީ ށަހަޅައިގެން މިބިލު ހުވަކި ބަެއއްގެ މައްސަލަަތްއ ބަލަންތޯއޭ  ؟އުޅެނީ ބިލު ހުށަހަޅައިގެން މި

ގެ ކުރިްނވެސް މި ރާއްޭޖގައި ވަރަށް 1978ހުރި ވަކި ަބއެްއގެ ކަންަތއްތަެކްއ އެކަންޏެއް ނޫން ކަންނޭނގެ. އެބަ

ެގ 2008އިން ފެށިގެން  2008ހަމައަށް.  އ2008ާއިން ފެށިެގން  78. އަނެއްކާ ބައިވަރު ރުފިޔާަތކެއް ގެއްލިފަ 

 މަްއސަލަތަކެްއ ނޫން އެ ހުރިހާ އެއްެޗއް ވެްސ ބަލަންޖެހޭނެ. ހަމައެކަނި އެންމެ ަބއެްއގެ ެވސް. ހަަމއަށް އ2012ާ

 އް ބަަލއިގެންނެ ލަތައް އެކަނި މައްސަހުރި އަށް ކަމާ ހަމަޔާމީންގެ ެވރި ވަޙީުދގެ ެވރިކަމުން ފެށިގެން ކަންނޭނގެ. ނޫނީ

. ތަކެއް ވެސްނޫނީ މަރު ،ވެސް ިރކަވަީރއެްއ ނުވާނެ  ެއއްެވސް ެއސެޓެއް  މި ކަންތައްތަެކއް ޙައްެލއް ނުވާނެ.

ގެންގޮސްެގން. އެ ކަންތައްތައް ވެްސ  ނުލާ ލިބުނު އެްއވެްސ ޙަޢްޤަކާލުގައި އަިނޔާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ޖަ

ތަނުގެ ބަޔަކަށް އަނިޔާ ލިބުނީމަ އެ  އެކަނި މިވެސް. ހަމަ ކުވާހަކަ ދައްކާނެ ބަޔަކު ނެތް މިތާ  އެއޭރު ބެލެންޖެހޭނެ.

އްޔާ މީގެ މަޤްޞަދެްއ ދުވަްސކޮޅަކަށް މި ދަްއކާލަނީ. އެހެންވީމާ، އެ އުޫސލުން ކަންތައްތައް ދާ ކަމަށް ވެއްޖެ ވާހަކަ 

 .ރަށް ބޮޑަށްހާސިލެއް ނުވާނެ ކަންނޭނގެ. ޝުކުރިއްޔާ ވަ



39 

 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 .ށްޙަމީދަ ޢަލީ މެންބަރުްއަޒތްތެރި އި ދާއިރާގެ އިސްދޫދެނީ  ދެން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙަމީދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ އިސްދޫ

އަުޅގަނޑު ބިލަށް އުފެއްދުމުގެ  ވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކޮމިޝަން ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހުށަހެޅިފައި މިއިޝުކުރިއްޔާ 

މިފަދަ ބިލެްއ ހުށަހެޅިގެންދާއިުރގައި ިދވެހިރާއްޭޖެގ  ،. އެހެންނަމަވެސް، ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީވެސް ާތއީދުކުރަން

ވިދާޅުވާހެން  ިގނަ ބަޔަކު ތި ،މަތީން އެގޮުތގެފައި އެބަހުރި. ންތައްތަކެއް ހިނގާތާރީޚުގައި ވަރަށް ގިނަ މިކަހަލަ ކަ

ޭއގެ ގެއްލުންތަްއ ށް ކަާޢިއލާތަގިނަ  ؛ގިނަ ބަަޔކަށް ޭއެގ ެގއްލުންތައް ،ިދމާވެ ތަކެއްތް ނޭނޭގ މަރުގޮ

ދައުލަތުގެ ފައިާސއަްށ  ަވންޏާ ނޫނީ ކަމަށްހިރާއްޖޭގެ ތާރީުޚަގއި ޮކރަޕްޝަންގެ ވެއަިދ ދި ،ކުރަމުންދިއުމާތަޙައްމަލް

މިފަަދ  ،ވީމާ .ޤީޤަތްަވގުތުގެ ޙަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިަކމީ އޮތްވެގެން ގިނަ ކަންތައްތަކެްއ ހިނގާފައިޚިޔާނާތްތެރި

ނުން މިފަދަ މައްސަލަތައް އެ ކޮމިޝަްނގެ މެންޓޭުޑ ނޫނީ ކަމަށް ވަންޏާ ކޮމިޝަކޮމިޝަނެއް އުފެދިގެންާދއިރުަގއި 

ޅުގަނޑުމެންނަށް ދި އަ. އައެއީ އަުޅގަނޑުމެން ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބު ،ންދާނީ ކިހާހިސާބަކުން ފެށިގެންތޯގެބަލަމުން

ކަނަޑއެިޅގެން ރައްޔިތުްނ އެކަމާ ކަންބޮުޑވާ ބޮޑެިތ ،ދިވެހިރާއްޭޖެގ ތާރީޚުގައި މިފަދަ ބޮޑެިތ އެބަ އިނގޭ 

އެފް.ޕީ.އަިއޑީގެ މައްސަލަތަާކއި ައދި އެއަރ މޯލްޑިވްސްެގ ކަންތައްތަެކއް ހިނގާފައި ެއބަހުރި. އޭގެތެރޭަގއި 

ފަުހގެ ން ޑޮލަރެްއގެ ވާަހކަ ވެްސ ދެކެވެމުްނ އެބަދޭ. އަދި  އޭގެއަމިލި  800އި ފަުހގަމައްސަލަތަކާއި އަދި ޭއގެ

އެހެންވީމާ، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ މަްއަސލަތަކުގެ ވާހަކަ.  އީ އިިދޔަ ކަމެްއ އެ ފަހުގެ ތާރީުޚގައި ހިނގަ ދާދި ،ތާރީޚުގައި 

 ؟ރުަގއި ހިނގާފަިއ ހުރި ކަންތައްތައްތޯ ބެިލގެންދާނީ ބެލެމުންދާއިުރގައި ހަމަެއކަނި ފައިުތވެދިޔަ ސަރުކާމި ކަންތައްތައް

 މައްސަލަތައްއްޔާ ނޫނި ؟ކިހާހިސާބަކުންތޯ މި މަސައްކަތްތައް ފެށިގެންާދނީ ވެގެންޑޭޓު ޭއގެ ކިހާ ބެކްއްޔާ ނޫނި

 ގެން މި ލެވި ނޫނީ ވަކި ަމއްސަލަތަެކއް ދޫކޮށް ،ދަނީ ކީއްެވގެންތޯ ަވކި މަްއސަލަތަކެއް ބެލިގެން މި ަގއިދާއިރުބެލިގެން

ނގެންޖެހޭ ކަމެއް ކަންޭނނގެ. އަދި ކޮމިޝަންތަްއ އުފެދިގެން މަސައްކަތްަތއް އެ އީމި ؟ދަނީ ކީއްެވގެންތޯ

މި އެ ހޯދުންތައް  ނޫނީ ކަމަށް ވަންޏާ މަޝްަވރާއެއް ކުރާނެތޯ ެއްއވެސްއެކަމުގެ ކުރިއަށްދާއިުރަގއި މި މަޖިލީހާ 

ވެސް ައޅުގަނޑުމެންގެ ަބލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަންނޭނގެ. އީ މި ؟ތޯން ގެންދާނެހިއްސާކުރަމުވަަރކަށް  މަޖިލީހާ އެއްވެސް

ގޮތަށް މި  ވާފަިއވާގަކުރައް ްއޒަތްެތރި ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ާފހައި އިވަންޏާ މިދަންނަވާހެން މިތަނުގަކަމަށްންއެހެންނޫ

 ބޭނުންތަކަކަށް އެ ކޮމިޝަންތަކުެގ ޔާސީސި ވަރަށް ާގތް ކަމެއް.މަކީ ގޮތުގައި ހިފު ކޮމިޝަންތަކުގެ ބޭނުން ނަހަމަ 

އްުމކޮށް މިގޮތަށް އާ ،ނުވާނެ. މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންަތއްތައް ހިނގާފައި އޮތް ގޮތަށް ބަލާިއރުގައި ބޭނުން ހިފިގެން

 ސިޔާސީ. ފަހިފިގޮތުަގއި  ބޭނުންތަކުގެ ދޭ ކޮމިޝަންތަުކގެ ބޭނުން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އެބަހުރި ސިޔާސީއުފެއް
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ހުރި ކަމަކީ  ގޮސްަފއިއެޅިގެން ަތއް ފިޔަވަޅުނޫނީ ދަތިކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  ،ނައްތާލަން ބޭނުންވާ ންގޮތު

 ،ުއއްމީދަކީ ގެ ންވީާމ، މި ކޮމިޝަން އުފެދިގެންދާއިުރގަިއ އަުޅގަނޑުއަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަންެޖހޭ ކަމެއް. އެހެ

ިމ އެީކގައި  ފުވެރިކަމާސާއިން  ،ހަމަހަމަކަން މަތީގައި ،ކޮްށގެންރައްޔިތުން ކަންބޮުޑވާ ކަންތައްތަކަށް ފޯކަސް

ސް މި ކޮމިޝަނަށް ިދއުން. ވީމާ، އަުޅަގނޑު ވެއެޅިގެންއެ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަޅު  ،ބެލިގެން  މައްސަލަތައް

އަޅުގަނޑު  ކީދިނުމައެ ކޮމިޝަނަށް ގާނޫނީ ބާރު އި،ކޮމިޝަން އުފައްދައަދި މި  .ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން

ގެ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން. ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ރައްޔިތުން

ތަކާ ދޭތެރޭގައި ިވސްނާވަަޑއިގެން އެ މަޢުލޫމާތު މި މަޖިލީހާ ހިއްސާކުރެވޭނެ އެހެންނަމަވެސް، މި ދަންނަވާ ކަންތައް

 ުޝކުިރއްޔާ.. އިނގޭތޯއަުޅަގނޑު ދެކެން ގޮުތަގއި ށް ރަނގަޅު ގޮެތއް ކަހަލަ ގޮތެއް އޮތުމަކީ ވަރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިާރގެ  ވިލިމާލެްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ބާކީ މި ބިލަށް ާވހަކަދެއްެކވުމަށް ކަނަޑއެޅިފަިއ އޮތީ އި ާޔ ޝުކުރިއް

 ވަގުތު ނެތް.  އްޒަތްތެރި މެންބަރު ތަޅުމުގަިއ މިއި ެއކަމަކު އުޝާމް . އުޝާމް އަޙްމަދު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި

 އުތުރު  މާފަންނު ،ސަރުކާުރެގ ފަރާތުންއަށް.  6.5ބަދަލުވަނީ އެޖެންޑާ ަނންބަރު  މި އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު -{6.5}

 ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލުގެ ބަހުސް ފަހުމީ އިމްތިާޔޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ

ލަކޮށް ބާކީ މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ޖުމުވިހި ގެންދިއުން. ބާކީ މި ބިލުގައި ައޅުގަނޑުމެން މިއަުދ ހޭދަކުރާނީ ކުރިއަށް 

ސިކުންތު.  ސް ދެސާޅީ އިމިނެޓާ ސޯޅަސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް އެގާރަ  އިމިނެޓާ ހިވި ގަިޑއިރާއި ދެ އެބައޮތް އަދި 

 ސާދަިސކުންތު. އެމް.ީޑ.ޭއއަށް  ބާރަ  އިމިނެޓާ ސޯޅަ ސިކުންތު. ޕީ.އެން.ީސއަށް  ވީސް  ެއކާއިމިނެޓާ  ވިހިށް ޕީ.ޕީ.އެމަ

 ތިރީސް މިނެޓާއި  ތިންސިކުންތު. ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވެަވަޑއިނުގަންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  ށްއަމިނެޓާއި 

 ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ބިލަށް  އަުޅގަނޑު ދެްނމެ ދެންނެވިހެން ،ސިކުންތު ބާކީ އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ  ،. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އެމ.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުންމިނެޓު ވިހިހޭދަކުރާނީ 

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް. އި

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނޫނީ ފަންނުގެ ބިލަކީ އަޅުގަނުޑ ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާްއވި ފުރުޞަތަށް. އާދެށް ޝުކުރިއްޔާ ދެބޮޑައާދެ! ވަރަށް 

އަުޅގަނޑު ެވްސ  ންއަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމިއީ . ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް

ފަހުމީއަްށ  އިމްތިޔާޒުއްަޒތްތެރި އި  ޓަކަިއ މަށްއްވި ކަކަމުަގއި ަދންނަވަން. އަދި މި ބިލު ހުށަހެޅު ތާއީދުކުރާ ބިލެއް

މަސަްއކަތްކުރާ މީހުންގެ  އި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ފަންނުގައަޅުގަނޑު
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ގެ ބިލު އް މިގޮތެ އްަގއި ލިބޭނެފެންވަރު މަތީ ލެވަލެ އެ މީހުންގެ ޚިދުމަތް މިހާރަށް ވުރެ ،ޚިދުމަތް ބަލައިގަނެވި

 ،ބިލު ބައްޓަންކުރެވިަފިއވާ ގޮތުން  ،ބޫުލކުރަން. އާދެ! ބިަލކީހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ގަ ސަބަބުން

ވެސް އަުޅގަނުޑ ކަން ވެގެންދާނެ ބިލެއްގާނޫނީ ފަންނުގެ ޚިދުމަތް ވަރަށް ބޮޑަށް މިނިވަން މިދެންނެވީ ؛ފަންނީ ޚިދުމަތް

ތައް އިން ގާނޫނީ ވަކީލުްނގެ ޚިދުމަތްޢާރީޛަ ގޮތުން ޯކުޓތަކުގެ ންނައޮ މިފާހަގަކުރަން. މިހާރު 

ދިއުމަކީ ެއއްވެސް ހާލެްއަގއި މި ދާއިރާައށް އެކަށީގެްނވާ ރަނގަޅު ގޮެތއް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ވެސް ވެމުންރެގިއުލޭުޓކުރެ

ނގަުޅކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ލުގައި ރަލާއިރުަގއި މި ބިއިގަބޫލެއް ނުކުރަން. އަދި މި ވާހަކަތައް މިހެން ދަންނަވަ

ދެމުންދާ އާދެ! ރާއްޖޭަގއި ޚިދުމަތް ؛ގޮތުން ހަގަކޮށްލަން. އާދެ! މިހާރު މި ބިލުގަިއވާހުރިކަން ވެސް ައޅުގަނޑު ފާ

ވީ ނެމު. މިދެންހިއްންކުުރން މުނާރާނެ ގޮތަކަށް ބިލު ބައްޓަޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫގެ ބައެއް މުައއްސަސާަތކު

ވެްސ ައދި ކޮލެޖުތަކަކީ ވެސް އޭގެ ާޒތުގައި މިިނވަން ތަންތަނުގެ ޮގތުގައި ހިނގަމުންދާ ތަންތަން  ަތކަކަކީ ސިޓީރޔުނިވަ

 ދާއިރުގައި މި ގަނޑުެމންނަށް ލިބެމުންެވސް ޚިދުމަތްތައް އަޅު  ޝަން ބޯޑު ކިޔާ ޯބޑެްއގެިޑޓޭ އެކްރެއަދި  ،ވެފައި  ކަމަށް

އަދި އެްއ  ނާރާތަންތާނގެ މަަސއްކަތްަތކަށް ބުރޫއެ ހޭ ނޑުމެން ިވސްނަންޖެދާއިުރގަިއ އަުޅގަކުރަމުންބިލު ބައްޓަން

 5ގޮތުން  ކުެރވިގެންިދއުން. މީަގއި ވާލު ަބއްޓަންއި ބިްއގަހެހީތެރިވެދޭ ރޫއެމުއައްސަާސއިން އަެނއް މުައްއސަސާއަށް 

ރަޖިސްޓްރީކުރެްއވުމަށް.  ށްޅުންނަށް ައލަކުރައްވާ ބޭފުރާަގއި ިޚދުމަތްއަހަރުގެ މުއްދަެތއް އެބަލިބޭ މިހާރު ގާނޫނީ ދާއި

އެުކަގއި  ައއްސަސާ އުފެދުމާބަދަުލގައި މި މުގޮުތަގއި އެ ުމއްދަތަކީ ތަންކޮެޅއް ދިގު މުްއދަތެއް. އޭގެކޭގަނޑު ދެއަޅު

ތިހާނެްއ މްއި .ވިދާނެކުަރްއވަން ފެއްޓެދެްއާވ ބޭފުޅުން އެކްެރޑިޓުކުަރްއވާ ޚިދުމަތްމިހާރު ގާނޫނީ ދާއިާރގަިއ މަސައްކަތް

ނެ ހިންގިދާވެސް ތައް ޕްޮރގްރާމު އިކުރުމަށްޓަކަ ބިލުަކން ރަނގަޅުޤާވެސް ދެވިދާނެ. އަދި މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ބޭފުޅުންގެ 

 ،އަހަރުގެ މުއްދަތު އެައށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ކުރުކޮށް  5 ،ހުށަހަޅަނީ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި

ެތރެއިން އުފަންެވގެން އައުމަށް. މީގެ ވެސް ޅުންގެ ފެންވަރު މަތިކުެރޭވނެ ޕްރޮގްރާމެއްއި ތިއްެބވި ބޭފުމިހާރު ޚިދުމަތުގަ

މިންގަނޑެއް ނެްތކަން  އިެއޅޭ ތަުރތީބާފިަޔވަޅު ،ވާއިުރގައި ކަންަތއްތައް ހާމަކޮށްފައި  ށް ބައެއްެއޅުމައަދި މީގެ ފިަޔވަޅު

. އެ އެޅޭ ބޮޑު ގޮތެްއގައި އެޅެންޖެހޭނީ ވަރަށް ހާމަކަންފިޔަަވޅު މެދު ބަޔަކާގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އަިދ އެއްެވސް އަޅު

ވެްސ  ޮގތަށް އެކަން އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އެއީ ޢަދުލުވެރިކޮށް އެޅޭ ފިަޔވަެޅއްފިޔަވަަޅކީ އިންސާފާއި 

ކަމަށް ބިލުގައި  ދެވޭ އް ނޑަށް ފެނޭ. އަދި ބޮޑެތި އަދަދުތަކެގަކަމަށް އަޅު އްކަމެ އިސްލާޙުކޮށްލަންޖެހޭނެ

ސާބިތުކުެރވޭ  ކަންކަންވެސް ިމހާރު  އިކުެރެވންޖެހޭނީ ކޯޓުތަކުގަހުަށހެޅޭ ޝަކުވާަތއް ސާބިތު އެ ،ފާހަގަކުރެވިަފއިާވއިރު

ކަމަށް އަޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރަން. އަދި މިދެންނެިވ  އެ މިންވަރަށްކަްނ ބިލުގަިއ ސާފުކޮށްފަިއ އޮންަނންޖެހޭނެ ،ފެންވަރަށް

ކަމަށް.  ނެދާލާގައި އިތުަރށް މަޝްވަރާކުެރވޭއިުރގަިއ ަރނގަޅުކުެރވިގެންޙަގަބޫުލކުރަނީ ކޮމިޓީ މަރު ގަނޑު ކަން އަޅު ކަން

މު ޚިދުމަތްތަެކއް ހިއްވަރަށް ބޭނުންތެރި އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގައި މު ،ގޮތެއްަގއި މި ބިލަީކ ވަރަށް ރަނަގޅު ލަޖުމު



42 

 

އަދި ޚިދުމަތުެގ  ،ކުެރވިވެސް ރަނގަޅު ބޮޑުތަނުންޚިދުމަތް މިހާރަށްވުރެން މާ ގެންަދވާ ގާނޫނީ ަވކީލުންގެ ދެއްވަމުން

 ކުރިއްާޔ.. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުއަުޅަގނޑު ދެކެން ކަމަށް ގެންދާނެ ބިލެއްކުެރވި ފެންވަރު ވެސް ރަނަގޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަދު ޙަލީމް. ތްތެރި މެންބަރު އަޙްތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ބިލެ

 

 ތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ބިލެ

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ާގނޫނީ ވަކީލުންގެ މި ބިލަކީރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ސަރުކާުރން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ެގ ކަށް އަހަރުރަވަ 15ކޮށް ވޭުތވެިދޔަ އެއީ ާޚއްޞަލެއް. މު ބިހިއްގޮތުަގއި ވަރަށް މު ވެސް ގަބޫލުކުރާ އަޅުގަނޑު

 ތްތަެކއް އެބަހުރި. އެ މަސައްކަބުރަ ރި ާރއްޖޭގެ ގާނޫީނ ވަކީލުން ކުރަްއވާފައި ހުިރ ވަރަށް ބިުރވެ ތެރޭގައި މި

ން ކުރިމަތިވެފައި މަތީ ފަހަރު ން ވަރަށް ދަތި އުނދަގޫތަްއ ެއކި ރިކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުާކތެންނަށް ހިމާޔަތާއި ރައް ބޭފުޅު

ވަރަށް . އެއީ ޅޭބާވަތެއްގެ ަވީކލުން އެބައު ވެސް ދެިއ ހިތާމައަކީ ވަކީލުްނގެ ތެރޭގަ ،ސްއެބަހުރި. އެހެންނަމަވެ

ގެން ކޯޓަށް އި އާ މައްސަލަ އެ ވަކީލަކު އެ ،އެބަތިބި. ބަެއްއ ވަކީލުންނަކީ އިރާއްޖޭގަ އުސް ވަކީލުން ވެސް މިފުންނާބު

ސަލަ އޮަތސް ނިމޭ ވަކީލުން އެަބއުޅޭ. ވެްސ އެ ަވކީލަކާ އެްއކޮޅަށް ޮކންމެ ގޮތަކަށް މައް މުގޮއްިސއްާޔ ހަމަގައި

ކޯޓުތަުކަގއި ތިބޭ ފަނޑިޔާރުންނާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަްށ  ގެގަނޑުެމންންނާއި އަޅު އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ބަެއއް ަވކީލު

ލަައާކ ތައް ވެސް ވަިކ ވަކީލަުކ އެ ަމއްސަ ކުށްބޮޑެތި ނަ. އެހެންވީމާ، ާރއްޖޭަގއި ހިނގާފައި ހުންގުޅިލާމެހިފަ

ަތން އެބަފެނޭ. މިފަދަ ބިލެއް  ދާމުޖުރިމަކާ އެްއޮކޅަށް މައްސަލަ ނިމިގެން ،އްާޔ އެ ވަކީަލކާ އެްއކޮޅަށްހަވާލުެވއްޖެ

 ހަމަ ،ރިކަމާވެސް ޮއންނާނެ. އެއީ ަވކީލުންގެ ހިާމޔަތާއި ރަްއކާތެ ީމގެ ދެކޮޅު ،ނޑަށް ގަބޫުލކުރެވޭއަންނައިރު ައޅުގަ

މު ހިއްފަދައިްނ ަވކީލުން ހިންގާ ގޯސް ޖަރީމާތައް ވެްސ ބެލޭނެ ގޮތަކަށް މި ބިލު ަބްއޓަންވުމަކީ ވަރަށް މުއެާއއެއް

މިފަދަ ވަކީލުންނާ ހެދި  ،ރާއްޖޭގައި މަދު މިފަދަ ވަކީލުން. އެހެންނަމަވެސް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. މި ކަމެއް

 .ންނާ އެީކަގއިޟީޤާެވސް އެބަފެނޭ. އަދި ބަެއއް ލޯފާމްތައް ބައެއް  ތަން ދާުޑބަޑުވަމުންޖޭގެ ޝަރުޢީ ިނޒާމު ގަ އްރާ

ފަރާތަށް ވެސް  ގަނުޑމެން މި ދެއެހެންވީމާ، އަޅު ނޫން. އް މަދެ ވެސް ތަން ކުެރވޭކަތްފަނޑިޔާރުންނާ އެކީަގއި މަސައް

ބިުލެގ  މިފަދަ ނޭްއގާނީ ޢަމަލުތައް ވެސް މިބަެއއް ގޮތަްށ ވަކީުލކަން ކުާރ ބޭފުޅުން ހިންގާ  ހުރިމީގެ އެންމެ ަފއިދާ

ން ބިލުަގއި އޮތު ވެސް މި ަޞތުކުރުމުގެ ފުރުލާޙުޞްަވކީުލން އި ،ލިބި ކޮމިޝަނަށް ދިނުމުގެ ބާރު ސަބަބުން މި ބާ

ބިލު  ކަމެއް ވަކީލުންގެ ހިމާޔަތުގައި މި މުއްގަނޑު ދެކެން. ހަމަ ެއހާމެ މުހިކަމުަގިއ އަޅު ކަމެއް މުހިއްއެއީ މު

 ؛މި ބިލު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ،ފަހަރު ވެސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅޔގަނޑު އަދިވެސް އެއް ދިއުންފަރުމާކޮށްގެން

ން ދިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައި މަޖިލީހަށްދާއިރާގެ ެމންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މި ބިލު މާފަންނު އުތުރު 
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ވަރަކަްށ  15ގަނޑު ފާހަގަކުރަން މިދިޔަ ކުރު ދަންނަވަން. އަދި އަޅު ޝު ފާނަށްމަނިކު ކަމަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް އެ 

ބާވަތުގެ ަމއްސަލަތަުކގަިއ  މި ވަރަށް ބޮޑަށް ތިާޔޒު ފަހުމީއަކީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްއަހަރު އިމްތިާޔޒު ފަހުމީއަކީ 

ވަކި ގަނިޑއެްއ  އި،ަގއި ވަިކަވގުތެްއ ނުބަލަޚާއްަޞކޮށް މިދިޔަ ސޔާސީ ހައްޔަރީންެގ ކަންތައްތަކު ،ކުރުމަށްވަކާލާތު

ފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަނިކު އެ ، ވީމަ އެކަން ފާހަަގކޮށް ފަރާތެއް ވާކޮށްެދްއވާފައި ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް އި،ނުބަލަ

 ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓު މިނެ 20ކުރަނީ މިއަދު މިއަށް ަކނޑައަޅިފަިއވަނީ ތުެވސް މި ަގސް އަޅުގަނޑުރު. ޒަތްތެރި މެްނބަޝުކުރިއްޔާ ިއއް

ނުވަތަ  ކަށްއްެކވުމަށްފަހު އަޅުގަނޑު ވެސް ބަދަލުާވނީ އެހެން ޕާޓީއަދެމެންބަރަކު ވާހަކަ 2ގެ ވީމާ، އެމް.ޑީ.ޕީ ކަމަށް

ދެނީ  ފުރުޞަތު މި ބަރަަކށް އައުމުގެ ކުރިން. މިހާރު އަޅުގަނޑުންގެ މެއަލުން އަނބުރާ އެމްޑީ.ޕީ އަމިއްލަ މެންބަރަކަށް

 . ށްއިސްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދަ 

 

 ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިސް

ގަނުޑ އަޅު  މާ ށް އައިހިސާބަށް ތަޅުމާ ހަމައަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނީ ފަންުނގެ ބިުލ މިއަދު މި

ގައި ދާއިރާ ހިތަށްއެރީ ހަމަ ކޮންމެވެސް އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން އެންމެ ރަނގަޅޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިހާރު ޝަރުޢީ

މީހުންގެ  ވިދާޅުވާހެން އެ ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ތި ،ދިމާވެފައިވާ މަިއގަނޑު އެްނމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ 

ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ނެތުން. ަބއެްއ ފަހަރު ކޯޓުތަުކގަިއ ހިނާގ މަަސއްކަތްބޮޑުގޮެތއްަގއި އަދި ހާމަކަން  ރައްކާތެރިކަމާ

ގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ ހަމައެކަނި ކޯޓުތަކަށް އެ މައްސަލަތަކުަގިއ ައޅު ،ރެއިންދާޅުވާ ކަހަލަ މައްސަލަތަކުގެ ތެވި ތި

ފަހަރު ވަކީލުންެގ  ތް. ބައެއްނެ އިެއއް މީގަ ކޯޓުތަްއ ގޯސްކޮށްަފއި ވާަހކަދެއްކުުމގެ މާނަ ބްލޭމްކޮށްފައި ނޫނީ

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ަބއެްއ ގަ ޅު ކަމަށް އަ ތެޭރަގއި ވަރަށް ގިނަސުލޫކީ މައްސަލަތައް ެވސް މީގެ ،ެވސް މައްސަލަތައް

ީކ ބައެއް ަވކީލުންނަކީ މިއަދު ބައެއް ގާނޫނީ ވަކީލުންނަ  ،ގަކުެރއްިވ ފަދައިންހަިރ މެންބަރު ފާދެންމެ އިއްޒަތްތެ

ތަޅުމާ  ބިލު މި ،ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުެމރންނަށް ފާހަގަކުރެވެމުންދާކަން މީގައިގެ ބައެއް  ކޯޓުތަުކގެ ވަރަށް ބާރުވެރި

 އަދި ބަެއއް ވަކީލުްނގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަާކއި އެރަން އެބަޖެހޭ. ކުނޑުމެން ފާހަގަގަނައިރު އަޅު ންހަމައަށް އަ

ވިްއޔާ މަްއސަލަތަކުަގއި ގުިޅގެންދާ ބޭފުޅުންނަށް ބައެއް ަވކީލުންެގ  ނީނޫ ންލުްއކިވަހުރި މު ަފއިގުޅި ވަކީލުންނާ

ވެސް ވަރަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަުކެގ  ލުންނަކީވަކީ ،ވަންޏާ ކަމަށް ނޫނީ ،ފަރާތުން އެދެވޭ އެހީތެރިކަން ނުލިބި

ގެ ތެރެއިން މިއަދު ޢުތަމަނޑުމެންނަށް މުޖުގަތެރެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަދެގެންދާ ބަެއއްގެ ގޮުތަގއި އަޅު 

ީކގަިއ އެގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަން އެބަޖެހޭ. އަދި މިއާންނައިރު އަޅުގަނޑު އަޅުބިލު އަ ދާކަން މިފާހަގަކުރެިވގެން
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ފަހުގެ ތާރީޚުގެ ތެރޭަގިއ  ،ޭޖގެ ތާރީޚުެގ ތެރެއިން ގިނަ މައްސަލަތައް ރާއް އިނގޭ ދިވެހި އެބަ ނަށްގަނޑުމެންޅުއަ

ވާ ކަހަލަ ވަކީލުްނގެ ނުފޫޒު ކޯޓުތަުކގެ ތެރެއަްށ ޅުވިދާތި  ވަންޏާ ކަމަށް ތި މައްސަލަތަކަށް ބަލައިފިނިމިގެންދިޔަ ބޮޑެ

މިފަދަ  ގެނކަންނޭ އެބަޖެހޭ ވެސް  އޮންނަ ގުޅުން ވާ ފަނޑިޔާރުންނާއި ަވކީލުންނާބަނޫނީ ކޯޓުތަކުގެ ތެރޭަގިއ ތިއް ،ވަދެ

ތަންތަނުން  އި މިއިރުގަ ދާއެކުެލވިގެން  ކޮމިޝަންތައް ލަ ހަވަންޏާ ބާ ކޮމިޝަން ކަ ކޮމިޝަންތައް ނޫނީ ކަމަށް

ދޫދެްއެގ ޙުން ަވކި ގަނޑުމެޅުގެ އަ ނކަންނޭ ވެސް އެބަޖެހޭ ން އޮންނަ ގުޅު ވަކީލުންނާ ޕްރޮފެޝަނަލް ގޮތެއްަގއި ކޯޓުަތކާ

ކަހަލަ  ބެލޭނޭ ތެެރއިން އެކަންކަންގެ ކީ މިންގަނޑު ވަންޏާ ސުލޫ ކަހަލަ ގޮަތކަށް ނޫނީ ކަމަށް ތެރޭގައި އޮންނަ

ކަހަލަ މައްސަލަތައް  އި ބައެއްގަގަނމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގެ. އަދި އަޅުނނިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެހިގެންދާން އެބަޖެހޭ ކަންނޭ

ނަގާ  ވަީކލުންގެ ފަރާތުން ވަކީލުން ކައިރިއަށް ދާ ފަރާތްތަކުންއި އްސަލަތަކުގަ މަފަރާތުން ނޫނީ  ރައްޔިތުްނގެ ބެލުމުގައި

އަތުން ފައިާސ   ގެ ކަހަލަ މައްސަލަަތުކގަިއ ވަރަށް ޮބޑެތި އަދަދުން ރައްޔިތުން އެއް ތައް. އެހެންީވމާ، ބަފައިސާގެ އަދަދު

ކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތެްއގައި ފޯރުނުކޮށްދޭީތވެ، ެވސް އެ ަވީކލަކު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރު އިމަށްފަހުގަގުނެ

 ިއ،މި ކެމްޕޭުނގަ ގެމެންގަނޑުވެސް އައިސްަފއި އެބަހުރި. އަޅު  ހިސާބަށްަގނޑުމެންނާ މިކަހަލަ މައްސަލަތައް އަޅު 

 އިދިަޔއިުރގަކުރަމުންަމސައްކަތް ަގއިާދއިރާ ގެގަނޑުމެންޅުވެްސ އަިއ ގަމަޖިލީހުގެ ކެމްޭޕނުގެ ދުވަްސވަރު  ރައްޔިތުންގެ 

ތެރޭގެ ކޯޓުތަކުަގިއ . ޚާއްޞަޮކށް ރާއްޖެރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅަމުންދިޔަ މައްސަލަތަކެއް ެއއީވެސް ވަރަށް ގިނަ 

ރުގައި ދާއިޚިުދމަތްތައް ހޯދަމުން މާލޭއިން ބައެއް ަވކީލުންގެ ވަންޏާ ކަމަށް ސަލަތަަކށް ބަލައިފިގެންދާ މައްގަމުންހިން

 ބަދޭ. ބޮޑެތި ކުރަމުން އެބޭފުޅުންގެ އަތުން އެކަށީގެންުނވާ ައދަދުގެ ބޮޑެތި ފައިސާތައް ވެްސ ޗާޖު ގޮތެްއަގއި އެ ނާޖައިޒު

ދާއިރުަގިއ މުންޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެ ފޯރުކޮށްދޭ ެވސް ޗާުޖކުރަމުން އެަބދޭ. އެހެންވީމާ، ަވކީލުން ރަްއޔިތުންނަށް ފީތައް

ބާ ކައުންސިލުން ދާނެކަމާ  މި ކުރެިވގެންއްޗެހި ނެގޭ ގޮތަކާ އެްއޗެހި ރެގިއުލޭޓު އެ ޚިދުމަތަކަށް ނެގޭ ފީތަކާ އެ

އެ މީދުކުރަން. އަދި ެއއާެއކީަގއި އެ ދެވޭ ޚިދުމަތްތަްއ އެކަީށގެންވާ ގޮެތއްަގއި އް އު ވަރަށް ބޮޑަށްޑު ގަނދޭތެރޭގައި އަޅު 

ގެ. ނކަންނޭ މުތަެކއް ހަމަޖެހިގެން ދާން އެބަޖެހޭވެްސ ބެލޭނެ އިންތިޒާ އިންަޓކާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭތޯލަކް ،ފަރާތްތަކަށް

ުކެގ ތަމައްަސލަތަކެއްެގ ގޮތުަގއި ޯކޓު ޢީަވކީލުން ޮގވަިއގެން ޖިނާމީހާ އްޔިތުޖެހެނީ ރަ އަެނއްާކވެސް މި ،އްޔާއެހެންނޫނި

ކުރަނީ ާބ މީދުއްތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އުކަންކަމުގެ ބުރައެއް ރަްއޔިތުންނަށް އުފުލޭކަށެއް ނެ ވަންނަން. މި ތެރެއަށް

ންގެ ފަރާުތން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ކީލުވަ  ،ކުރެވި ކައުންސިލެއް އުފެދިގެންާދިއރުގައި މިކަްނކަން ރެިގއުލޭޓު

ވަކީލުންެގ  ކަމަށް. އާދެ! ކަޭށނެ އަގުތަެކއްަގއި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ލިބިގެންދާނެއަށް އެހަމަ އާރައްޔިތުމީހާ

 އަޅުގަނުޑ ދާނެކަމާ ދޭތެރޭނޫނީ ުސލޫކީ މިންގަނޑު ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް މީގެތެެރއިން ބެލިެގން ންގަނޑުއަޚްލާޤީ މި

 ޝުކުިރއްޔާ. މީދުކުރަން. އްއު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ސަލީމް. އަޙްމަދުއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ދާ ބެހޭ މައްސަލައެއް، ޭއދަފުށީ ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ައޙްމަދު ސަލީމްދާއިރާގެ މެންބަރު އޭދަފުށި 

ސިސްޓަމުްނ  ،. އެހެންނަމަވެސްންއަުޅގަނޑު ކުރީ ުދވަހު ފުރުޞަތަށް އެދުނި ރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

ޖެހެނީތޯ ނޫނީ ކުީރ ދުވަހުެގ ފުރުޞަތު ެއއީ އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނުނު. ދެްނ އަލުން އަނެއްާކ ފުރުޞަަތށް އެދެން

 ޝުކުިރއްޔާ.  ؟ބޫލުކުރާ ެއއްެޗއްތޯގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް. ެއީއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިސްޓަުމގެ މައްސަލަެއއް. ައޅުގަނޑު ރި މެންބަރުތްތެއިްއޒަ

ދަނީ އެ ޯއޑަރުން. ތިބޭފުޅުންެގ  އިްއޔެ އެދުނު މެންބަރުންގެ ލިސްޓު. އަުޅގަނޑު މި ،އަތުަގއި އެަބއޮތް ލިސްޓު

 ކުރިއަށް މި ވާ މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުދު އެދިވަަޑއިގަންނަ ފެނިވަޑައިގަންަނަވނީ ހަމައެކަނި މިއަ ޕޯޓަލުން ތި

ގެންދަނީ.  ގެންދަނީ ހަމަ ިއއްޭޔއްސުެރ، ބަހުސް ފެށުނީއްސުެރ ެއދިވަަޑއިގެންފަިއވާ ިލސްޓުން އަުޅގަނުޑ މި

 އެބަ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ާބކީ ތިބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލުން ައޅުގަނޑަށް އެބަފެނޭ މިއަދު އެިދަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން. އަިދެވސް

ތިްއބެވި. އެހެްނވީމާ، ިއއްެޔެގ  ބޭފުޅުން ިއއްެޔ އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަ. އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ވެސް އެބަ 9ތިއްބެވި 

އަޙްމަުދ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ، އޭދަފުށީދަްއކަާވނީ. ދެން ވާހަކަފުޅުގެންދަނީ އޯޑަރުން އަުޅގަނޑު މި

 ސަލީމް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ައޙްމަދު ސަލީމްދާއިރާގެ މެންބަރު  ށީއޭދަފު

ގޮތުން އަޅުގަނުޑ ވެސް ބޭނުން ކޮންމެވެްސ  ބެހޭ އާދެ! ައޅުގަނޑު މި ބިލާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 މުޅިންބެހޭ ވާހަކަ  ައޅުގަނޑުމެން ވަީކލުންނާއެްއޗެއް ދަންަނވައިލަން. ީމަގއި ބާ ެއސޯސިޭއޝަނެއް ަހދާއިރުަގއި 

ހުރި މައްސަލަަތކާ ެއއްޗެީހގެ ވާހަަކ ވެްސ  ދަނީ. ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެންމެގައި ވެސް ދެއްކެމުން މި

ޤާޟީން ނޫނީ ވެސް މި ގޯސްކުރަނީ ހަމައެކަނި ދައްކަަވއިފި. މިހެން ދައްކާއިރުގައި ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަނޑުެމން އަބަދު

ެއ މައްސަލަެއއްގެ ފަހަުތގަިއ  ،ސަަލއެއް ޙަޤީޤަތަކަށް އަންނައިުރގައި މިއިން ކޮންމެ މައްގޯްސކުރާއިުރަގިއ ފަނޑިޔާރުން. 

އެބަހުރޭ ހަމަ ވަކީލަކު. ކޮްނމެ މައްސަލައެްއ ކޯޓުން ނިޭމއިރުަގއި ވެސް ކޯުޓގެ އެ ިނމޭ ފަރާތުގެ އެބަހުރޭ ެއއް 

 ިވަޔސް، ޕީ.ޖީ އޮފީސްކަމުަގއި ސްކަމުަގއިަރ ނައިބު އޮފީވަކީލު. ެއއީ ބަންޑާ 3ނޫނީ ދެ ވަކީުލ، ނޫނީ  ،ވަކީލު
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ވިޔަސް މި ފަރާތުން ވެސް ހަމަ ވަޑައިގަންަނވަނީ ހަމަ ވަކީލުން. ކޮންމެ އަނިއްާޔއެްއ ލިބޭ ކަމެއްގައި ހަމަ އެބަ 

ނި ޤާޟީން ވަކީލަކު ބަިއވެިރވޭ. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި ވަކީލުން ރަނގަުޅކޮްށފައި ހަމައެކަ

 ހުރިކަމުަގއި ހުގައި ނޑުމެންނަށް ޗާންސެއް ނެތް. ީކއްެވގެްނތޯ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަދި ީޕ.ޖީ އޮފީކުާރކަށް ައޅުގަގޯސް

ިވޔަސް، ުނކުރާ ކަެމއްގެ ވާހަކަ ޝަރީޢަތަށް ޮގްއސަ އޭނަ ކުިރއޭ ިކޔަިއގެން  އެހެން ތަުނގައި ހުިރކަމުގައި ވިޔަްސ، 

ނުވާނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެްނވީމާ، މިހިަރ ލިބިގެން ؟ހުންނަ ވަކީލަކަށް އެލިބޭތޯ ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ

ާވލުވާއިުރގަިއ ކަނަޑއެިޅގެްނ ހަަވކީލަކު ަމއްސަލަައކާ  ،ކަނޑައެިޅގެން އަނެއްާކ އަެނއް މައްސަަލއަކީ  ؛ކަންތައްތައް 

ހުރެގެން އެ މަްއސަލަ  ނެއްޮކޅުަގއިވަކީލަކު އަ ގެ ޙައްުޤކަން ެއނގޭއިުރގައި ވެސް އެއަްށވުެރ މޮޅުކާ އަނެ އީމ

ގޮތަކަށް ވެްސ  މީހަކާ ދޭތެރޭ ބައި އެޅޭ ޤާީޟއެއް ހުރިްއޔާ އެ  އެ ވަކީލާ ދޭތެރޭަގއި ނޫނީ އިމީހާއާ އަނބުރާލައި، އެ

ށް ަވކީލުންގެ ސްޫލކީ މިންގަނޑު ވަުރގަދަކުރުމައެެހންވީމާ،  .ާލ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިމައްސަލަތައް އެބަ ނިންމަ

އެ މި ބިލަށް ވަރަށް ަވރުގަދަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަްނޖެހޭ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އި ޓަކަ

ހިނގާ އެއްެޗއް. އެ ޝަރީޢަތް ބޭރުފުށަށް  ށްބޭރުފުށައަޅުގަނޑުމެން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ ބަދަލުތައް އަންނާނެހެން. 

ފަރާތަކަށް  އްކޭރީާނއާއި ހެކިތައް ދެގަދާނީ.  ކާމިޔާބުވެގެންމައްސަލަ ރާތަކަށްހިނގާއިރުަގއި ވާހަކަަދއްކަން މޮޅު ފަ

އެންމެ  އިދިއުން ވެސް މައްސަލަިއގަާދނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ ަޙއްުޤ ނޫން ފަރާތަކަށް ކާމިޔާުބވެގެންމައްސަލަތައް 

ކަން ހިނގާފައި އެބަހުރި. އިސްލާމީ ތާރީުޚގަިއ ެވސް މި މެ. ވެސް އެކަީށގެންވޭ. ވެަފއި ވެސް ެއބަހުރި. އަދި ވާނެ

 .ޢަލީގެފާނު ްއވީކުރެވާޢުގަިއ ދައް ލުނު މައްސަަލއެހަނގުރާމައިގެ އަްއޑަނަޮކޅު ގެއްޢަލީގެާފނުގެ  .ޒަތްތެރި ރައީސްއް އި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެންމެ ވަރުގަދަ ވާަހކަައކީ  ،ނަމަ މިއަދު ބުނާ ހެންއެއީ އެކަޭލގެފާނަކީ އޭުރގެ ޚަލީފާ. އަނެއް

ައއްޑަަނކޮުޅ  އެނގޭ ކަލޭގެ އެއީ ހަމަ ސީދާ ކަނޑަެއޅިެގން އެބަޔަހޫދީ، ކުރީމަވާޢުވާ ކުރީ. ދަޢުދަ ފާ. ޚަލީފާ އެޚަލީ

އޭރުގެ ހުިރ އެންމެ މޮޅު ޤާޟީ. ޤާޟީ  ކީރައިޙަޝުހުރީ.  ރައިޙްޝުޤާޟީ  ،ނެގީ އޭނަކަން ވެސް. އެހެންނަމަވެސް

ކޮޅަށް މައްސަލަ ނިންމީ. ދެން އާޚިރުގައި ނަތީޖާއަީކ  ގެޔަހޫދީމީ. ޔަހޫދީ މީހާގެ ކޮޅަށް މައްސަލަ ނިން ،މި ނިންމެވީ

އޭނަ އިްސލާމްވެ، ައއްޑަަނކޮޅު ވެްސ ޓަކައި ކަމަށް ޔަހޫދީ މީހާ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ފުރިހަމަކޮބައިތޯ؟ ނަތީޖާއަީކ، 

ގޮތެއްގަިއ  ހަރުދަނާ އިަގއިސަލަފަރާތުން މައް ޢަލީގެފާނު އަތްޕުޅަށް އެރުވީ. އެއީ ކީްއވެގެްނ، ވަކާލާތުޮކށްގެން ދެ

ނުދެއްުކނީތީ ޢަލީގެފާނުގެ ކޮަޅކަށް  އްޖަތްޙު އެާފނަށް ވާތީވެ ޢަީލގެކަމަށް  ށްވަކާލާތުކުެރވުނީ އަެނއް ފަާރތަ

ޙައްޤުނޫން ފަރާތްތަކަށް  ތާރީޚުަގއި ވެސް އެަބހުރިމައްސަލަެއއް ނުނިންމުނު. އެހެންވީމާ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި 

ން ހިނގާނެ ގޮތް. އެހެްނ ހާދިސާއަކަށް އަުޅގަނޑުެމން އް ނިމިފަ. މިީއ ޤާޟީންނަށް ވެްސ މިކަ މައްސަލަތަ

ށް ލިޔުނު ސިޓީެއއްަގއި ޙުކުމްކުރަްނވާ ގޮްތ، ރައިޙަޝުެއކަލޭގެފާނު ޤާީޟ  ؛ޚައްޠާބުލް ޢުމަރުބުނު ،އިލާއިުރގައިބަލަ

ން ޞު  ރަސޫލާގެ ސުންނަތުން ލިބޭތޯ ބަލާށޭ. ދެން ޤިޔާފުރަތަމަ ޤުރުއާނުން އޭގެ ތަފުޞީލު ލިބޭތޯ ބަލާށޭ. ދެން އެންމެ

ށް އިޖުތިހާދުކޮށްގެން ޙުކުެމއް ނެރެވޭޯތ ބަާލށޭ. އިޖުތިހާދުކޮށްގެން ނެޭރ ލިބޭތޯ ބަލާށޭ. ދެން ޭއގެފަހުގަިއ އަިމއްލައަ
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އޭަނއަށް ވާބު ޘަެއއް  ،ފުޅުން އެބަ ދޭހަވޭކީރިިތ ރަސޫލާގެ ޙަދީޘް، ގޮަތީކ ގޯސްކޮށް ނިމުނަސް ޙުކުމުގައި ވެސް މި ވާ

ށް ވާހަކަދެއްކުުމގައި ައޅުގަނޑަްށ މިކަހަލަ ބިލަކަ .ވާބު ލިބޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޘަ 2ކޮށްފިއްާޔ ށް ން. ރަނގަޅަކަލިބޭ

ޖެހީމަ އަޅުގަނުޑގެ ރަނގަބީލުމިހާރު އެ ރަނގަބީލު ޖެހީ.  ،ވަރަށް ދިގު ފުރުޞަތެއް އެަބ ލިބެންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް

 ޖެހެނީ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.  ވާހަކަ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު  ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ދައްަކވާނީ ކުުޅދުއްފުށީ އުތުރުވާހަކަފުޅުދެން 

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޖަމްޝީދު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު 

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޙަކީމްލްޝަހީމް ޢަބްދުهللا ޢަބްދުތްެތރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަ ކަނޑިތީމު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު  ކަނޑިތީމު

ދަނީ  ދެ! މިއަދު ައޅުގަނުޑމެން ބަހުސްކުރަމުން މިތްތެރި ަރއީސް. އާމަރުޙަބާ އިްއޒަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

މާޔަތްކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހިމު ރައްިޔތުންގެ ޙައްޤުތައް ެވސް ާއއް، އަދި އިމާޔަްތކުރުމާހިވަކީލުންގެ ަޙއްޤުތައް 

ރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަށް ރި މެންބަިއއްޒަތްތެގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާބިލެއް. ދެން މި ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ 

ކޮންމެ ފަރާތެްއގެ ވެސް ަޙއްޤުތަެކއް އެބަވޭ.  ،ބޫލުކުރަންވީގަ މީެގ ައޅުގަނޑުމެން ދަންަނވަން.  ބޮޑަްށ ޝުކުރު ވަރަށް

ފަދައިން، އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤުަތކެއް  ަވކީލުންގެ ޙައްޤުތައް ހުންނައެގޮތުން،  ހަމަ

ަހމައެއް ނެތި އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ،އުސޫެލއް ،ދިޔައީ އެބަހުރޭ. ހަމަ އަޅުގަނޑުމެްނނަށް މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެިވެގން މި

ތަން ވެްސ  ދިޔަކީލުން މަަސއްކަތްތަެކްއ ކުރަމުންރައްޔިތުންެގ އަތުން ބަިއވަުރ ފައިސާތަެކއް ނަަގއިގެްނ ވަ

 ދާއިުރަގއި ގެންވެ ނޫނަކަށްގާއްމީދުކުރަނީ މި ބިލު މާ، ައޅުގަނޑު އުގޮއްސި. އެހެންވީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ންނަ އިތުބާރާއި އެ ބޭފުުޅންނަށް އޮ ށްހޭދަކުރުމަބޭފުޅުން އެ ހޭދަކުރާ ަރއްޔިތުންަނށް ވެސް އެ ގެއަޅުގަނޑުމެން

ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ  ގައި ންކަން ކަށަވަުރެވގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ގަބޫލުކުރާ ގޮތު ޤީޔަ

އަުޅގަނޑުމެްނ  ާއއެުކގައި އެގޮުތަގއި ައޅުގަނޑު ފާަހގަކުރަން ހަމަ.  ގެމެއް ވެސް ލިިބގެންދާނެ ވަރަށް ޮބޑު ކުިރއެރު

ނޫން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އުނަދގޫތަާކއި  ށެއްކަގަބޫލުކުރަންވީ މި ާރއްޖޭަގިއ ހަމައެކަނި ގާނޫނީ ވަކީލުްނނަ
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ދެއްކީމާ ބައެއް ބޭފުޅުން ާވހަކަފަނޑިޔާރުންގެ  ޞަކޮށް އަޅުގަނޑުމެންއްއް އެިކއެކި ދިމަދިމާލުން އާދޭ. އަދި ޚާދުއްތުރާތަ

އިންތިހާއަްށ  ތަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ ނުފޫޒާިއ އުނދަގޫތައްޤީޤަޙަ ،ވަރަށް ހިތްޕުޅާ ވެސް ނުާވނެ. އެހެންނަމަވެސް

 ވަކީލުްނގެ ،މެން ގަބޫލުކުރަން. ހަމައެާއެއކުަގއި ަވކީލުންއަުޅގަނޑު ހުރިކަން  ވަކީލުންނަށް ކުރިމަތިެވގެން އަިއއްސަ

 ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ޤުއްޙަބޭފުޅުންނަށް ކުރުމުގެ  ބޭފުޅުންގެ ޕްރޮެފޝަނަލް މަސައްކަތް އެ ގޮތުަގއި އެ

ކަމަށް ވާނަމަ  ބެލިގެންދާ ،އުއްމީދުކުރަން. ހަމައެއާުކަގިއ ބާ ކައުންސިލުން މި ކަންކަން ރަނގަޅަށް ވިލަރެސްކޮށް 

ށް ވެްސ މަންފާ ލިބިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ދެްއވި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރަށް ރައްޔިތުންނަ

 ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.ރުފު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަ

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ 

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައިފިން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު ޢަބްދުއްލަޠީފް.ސިމެންބަރު ޔާ ިއއްޒަތްތެރި އުތުރު ދާއިާރގެ ކުޅުދުއްފުށީ

 

 ކެވުން:ރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެއް ސިެމންބަރު ޔާ ތުރު ދާއިާރގެކުޅުދުއްފުށި އު

ހަޅައިެދއްިވ ކަމަށް ަޓކައި މާފަންުނ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފުރަތަމަ ކަމަށް ހަމަ މި ބިލު މި ފްލޯއަށް ހުށަ

 ެއއާެއކު އަޅުގަނޑު މި ބިލާ ހަމަދަންނަވަން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަްށ ޝުކުރު އުތުރު ދާއިރާގެ

އާދެ  ބޭނުންވަނީ، ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަންކަމެއް ހަމަ  2ގޮތުން 

ކެނޑުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ތްނޫނީ ޙުރުމަ ،ވަކީލަުކ ހިންގާ ޢަމަލަކުން ،ންކުޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަ

ށް. އެޅިދާނެ ކަމަބަބުނޭ ަވގުުތން ފިޔަވަޅު ަވނަ މާއްދާގައި އެ 76ނޫނުތަުކގެ ން މިހާރު އޮންނަ ކޯޓުތަކުގެ ގާޢަމަލަކު

ެއފަދަ ކަންތައްތަކަށް ވެސް ޯކޓުތަކުން މި ޖެހެނީ ނޫނީ  ،ވާއްާދގަިއ މި ބުނަނީ 53އެއާެއކީަގއި މި ބިުލގެ ހަމަ

 ކިހިނެއްތޯ މި ،ކަަމީކ ހަމައެކަނިއި އަޅުގަނޑަށް ސާފުނުވާ ށް އެ މައްސަލަ. ދެން މީގަ ބާ ކޮމިޝަނަހުށަހެޅިދާނޭ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ  76 ކޯޓުަތކުެގ ގާނޫުނގެ ދަށުން އެވެސް ިމހާރު ؟ކަންތައްތަްއ ކުރިއަށްދާނީ

އެ މައްސަަލއެްއ ށް ބޭފުޅުން ޖެހޭނީ ބާ ޮކމިޝަނަ ނޫނީ އެ ؟އެ ފިަޔވަޅު ަވގުތުން ވަގުތަްށ އެތަނުެގ ެއޅިދާނެތޯ
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އޮތުން.  އިއަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެން މި ބިލުގައި ސާފުކޮށް އެ ކަްނތައް ބަޔާންވެފަ އެހެންވީމާ، ؟ހުށަހަޅަންތޯ

ން މައްސަލައަކަށް މީހަުކ ާއއްމު އުސޫެލއްގެ މަތީ ،ވަނަ ކަމަަކށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ 2އެއާެއކީަގއި ހަމަ

މީހަކުގެ ކޮޅަށް މައްސަަލ  ހަރެއްަގއި އެ ނަ ފަެދވަމީހަކަށް އިސްތިޢުނާފުކުރުމުގެ ބާރު ެއބައޮވޭ  ހުށަހެޅޭއިރުގައި އެ

ށް މިސާލަކަށް މުއައްސަާސއަކުން މައްސަލައެއް ނަމަ. ދެން ހަމަ އެގޮތުން ބަލައިލާއިުރަގއި ބާ ކޮމިޝަނަ ނުނިމިއްޖެ

 ނާފުކުރުމުގެ ވެްސ އޭތި އިސްތިޢުއަެނއްކާ  މަ،ވާނަ ގައިމީހަކާ ަވީކލާ އެއްޮކޅަށް ނިއްމިއްޖެ ަކމު ހުށަހެޅިގެން އެ

 ހަމަ ސާފުކޮށް މި ބިލުގައި ބަޔާންވެފައި ވެސް އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައް  ؟ގެންެދވޭނެތޯ އެ ބަޔަކަށްކަންތައްތައް ކުިރއަށް

ހަގަކޮށްލަްނ ނޑު ފާއަޅުގަހަަމ ކަންތައް  2އޮތުމަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެ 

 ޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. ބޭނުންވާތީ. ވަރަށް ބޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ.

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިންރިހާ މެންބަރުން . ހަމަ އެހެން ހުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މި ބިލަކީ ވަރަށް ުމހިއްމު ބިލެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން. މި ބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަީނ  ،ރައީސް

ގެ ފުރުޞަތު ނިޒާމެއް ހޯދުމުއިމުކުރުމުެގ ޤާފު ޞާޢަދުލުއިން، ހިފޭއިތުބާރު ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުްނނަށް މިނިވަން

 ،ގޮތުން ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުން. އެއް ކަމަކަށް  ބޮޑުެވގެންދާނެ ކަމަށް. އަުޅަގނޑު ހަމަ ދެތިން ކަމެއް މި ބިލާ ގުޅޭ

ށް އޮތް ބިލަށް އަޅުގަނޑު ބަލައިލާއިުރަގއި މި ބިލުގައި ގާނޫނީ ަވކީލުންނަ އިގޮތުން މި ހެދިފަ ގާނޫނީ ވަކީލުންނާ ގުޅޭ

ފުރުޞަތުތަކެއް ދީފައި އެބަހުރި. އަދި ހަމަ މި ގާނޫނު  ،ބާރުތަކަާކއި ،ކަމަކާއި ރަށް ބޮޑު މިނިވަންބޮޑެތި ވަ ވަރަށް

ތަކެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ އްޔާ ވަރަށް ބޮޑު ަޚރަދުގޮތުން ވެއްޖެ ލަުތން މި ބިލު މިހާރު އޮތްއުދަކައި ޓަތަންފީޒުކުރުމަށް

ގާނޫނީ  ،މި އޮތީ. އެހެން އޮތްއިުރގައި  އިތަށް ބިލު ބައްޓަންކުރެވިފަ އް ކުރާ ގޮރަދުތަކެފައިސާއިން ވަރަށް ބޮޑެތި ޚަ 

ފުރުޞަތު ފަހިވާ  ،މެތި މީހާއާ ހިސާބަށް ވެސް ފޯރުކޮށްދެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށްވަކީލުންގެ އެހީތެރިކަން އެންމެ ނިކަ

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ  ،ގޮތަށް ބަލައިގަނެ  ތް އޮރު މިމިހާ އަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ،އްޔާގޮތަކަށް މި ބިލު ބައްޓަންކުރެވިއްޖެ 

އިންސާފު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ްއޔާ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ެއއީ ވަރަްށ ބޮޑު ފުރުޞަތެއް ންކުރެިވއްޖެބައްޓަ

ޕީ.ޖީން  އިޓުތަުކގަ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް ލިބިގެްނދާނެ ކަމަށް. މިސާލަކަށް މިހާރަށް ބަލާއިރުަގއި ރާއްޖެތެރޭ ރަށްރަށުގެ ކޯ

ދަޢުވާކުރާ މައްސަލަތަުކގައި ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ އެހީތެރިަކން ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އާދައިގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް 

ގެންދަީނ އްކޮށްހެން ގާތްގަނޑަކަށް ގެއްލިފަ. ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޮބޑު އަދަދެްއ މަސައްކަތްކުރަމުންއޮންނަނީ ހަމަ އެ
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 ވެސް  ޔަސްދުާވ ފަރާތުން ބޭނުން ވިއްދަޢުވާ ރަ  ،ވެސް  ަނ މައްސަލަެއއް ބޭނުން ވިޔަސް ންއޮ އިުޓގަކޯމާލޭގައި. ރަށު 

ޞަތު އޮންނަނީ ވަރަށް ހަނިޮކށް. މާލޭގައި ހުންނާ ގާނޫނީ ވަކީލަކު ރަށަށް ގެްނގޮްސގެން މާލޭ ކޯޓަށް ބަދަލުކުރެވޭ ފުރު 

 ވަކީެލއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަކީ މިހާރު ހަމަ ގާނޫނީ ދީގެންފީ ނޫނީ ަވކީލެްއގެ ގާ ،ހި ދީގެންދަތުރު ޚަރަދުތަކާ އެއްޗެ

ގޮތްތަެކްއ މި ގާނޫނުގަިއ ކަނަޑއެޅުްނ އެއީ ވެސް ުނވަތަ ހެދޭ  ށްނެތް ފުރުޞަތެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެއަ

ން. ލެއްހެީވ ދިމާންައޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނުްނ ގެންުގޅެ ދެްއގެ ދަށުން ކަނޑަެއުޅން އެީއ ވެސް އިގަވާ 

ލޯ ފާމުތަްއ ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު ގާނޫީނ  ،ދެން ހަމަ ކުރިން ދުވަހު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަގަކުެރއްިވ ފަދައިން

ވިސްނާލުން ވެްސ ެއއީ  ަގއިއޮތުމާ ދޭތެރޭގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާވަކީލުން ނޫން ފަރާތްތަކަްށ ހަނިކުރެވިފަިއ އޮތް 

އަުޅގަނުޑ  ،ުގޅުން ހުރުމާއެކު ެވސްމަށް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިން ފާހަގަކުރި ނުކުތާއާ ދުއެ ށް އެދޭއަޅުގަނޑު ހަމަ ބޮޑަ

 ލަތުގެ ބަޖެޓުން ވަރަށް ބޮޑު އު މި ދެންނެވިހެން ދަ ؛މި ބިލުގައި ގާނޫނީ ަވކީލުންގެ އިުޖތިމާޢީ ،ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން

މި  ،އުފެއްދުމާ ،އެ އެޯސސިއޭޝަްނ ހިންގުމާއި ،ފައްދައިޚަރަދުތަކެއް ބާ އެސޯސިއޭަޝނެއް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އު 

ަރއްިޔތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެދެން މި  .އެއީ ިދވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ،ކަންކަން ކުރާއިރު 

ގާނޫނީ  ،މީހާއަށް އެންމެ ނިކަމެތި ،ގާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދެްއގައި ކަނޑައެިޅގެން ނަމަވެސް ބިލު ނުވަތަ މި

ކު ވެްސ ދުމަތެއްގެ ގޮތުން ކޮންމެ ގާނޫނީ ވަކީލަވަކީެލއް އެފޯޑްނުކުެރވޭވަުރގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތު މީހާއަށް އިޖުތިމާޢީ ޚި

ގަޑިތަެކއް ކަނަޑއެޅޭ ކަހަަލ  ،ކޮންމެ މަހަކު ނުވަތަ ކޮންމެ އަހަރަކު އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ވަގުތުތަެކއް

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ އެ ކަްނކަމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ރިޢާޔަތްކުރެްއވުން ައޅުގަނޑު  ،ން މި ބިުލގައިކަކަށް އެގޮތަ

ައޅުގަނޑުމެްނ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް.  ،ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އަުޅގަނޑު މިހެން މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ

 ެއ ޤުއްޙަިއގެން ނިކަމެތި ރަްއޔިތު މީހާއަށް ވެސް އެ ންމެ އާދަލަކުން އެމެ ދިމާކޮންރައްޔިތުންެގ ފައިސާ ޚަރަދުކުެރވޭ 

ރަްއޔިތުންގެ ޓެްކްސ  ،ގޮތަކީ ވާނެ ،ނަމަލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ ހޯދައިދޭން. އެހެންނޫންފަސޭހަ 

ފުރުޞަތެއް  ބުނުމުގެ  ަނކަށެއް އަުޅގަނޑުމެންށް ކަފައިސާ ެއ ޚަރަދުކުރެވެީނ އެންމެ އިންސާފުވެިރ ގޮުތަގއި ކަމަ

ރާއްޖެތެރޭ ކޯޓުތަުކަގއި  ،ކުރި ކަންކަމަށް އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ މި ފާހަގަ .ނޯންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް

މި  ނޫނީ ވަކީލުންގެ ފުރުޞަތު ލިބޭ ގޮތަށްގާ ވާ ރައްދުާވ ފަރާތްތަކަށްދަޢު ؛ގާނޫނީ ވަކީލުްނ ވަކާލާތުކުރާ ،ވަކާލާތުކުރާ 

ގާނޫނީ  ގާނޫީނ ވަކީލުން އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮުތަގއި އެންމެ ނިކަމެތި މީހާއަށް ހިލޭ ،މާއިޓަންކުރުބިލު ބައް

 ދެކެންައޅުގަނޑު މި ބިލުގައި ކަނޑައެޅުން ވަރަށް މުހިއްމު ަކމުގައި  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތަެކއް

 ޔާ.ޝުކުރިއް ށް ބޮަޑށްޓަކައި ވަރައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެދއްވި ފުރުޞަތަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ށް ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު ެއރުވުމުގެ ކުރިން އަުޅގަނުޑ ޖާބިރަهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ތުން( މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ރިޔާސަތާ ހަވާލުެވަވޑަިއގަ) . ޝުކުިރއްޔާ.މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ ރިޔާަސތު ހަވާލުކޮށްލާނަން

   ޖާބިރު.هللا ބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ކެވުން:އް ޖާބިރު ވާހަކަދެهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަދި ގާނޫީނ  ،ްޕރޮޓެކްޝަން ދީ. ބާ އެސޯިސއޭޝަން އުފައްދައި ވަކީލުންނަށް ދޭންވާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ްއވީީތ ދެކައި މި މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިގެންިދއުމަށް ޓަރިއަށްކަތް ބަރާބަރަށް ކުބޭފުޅުންގެ މަސައް  ގޮތުން އެ

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޭޖގެ އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާގައި ެވސް އޮންނަ ގޮތަށް  ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ޝުކުރު

ދާނަން ނ. އަޅުގަނޑު ހައުފަންެވފަ އޮންނަންވާނީކުރިން ވެސް  ސިއޭޝަން އުފަންވެަފއި އޮންނަންޖެހޭތާ، މާބާ އެސޯ

ކުރަްއވާފަިއ، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނީ. ދަށު ކޯޓުަގއި ވަކާލާތު ނަން ވެސް ދަންނަވާލީމަތާ  ؛ސްނުއްސުޢޫދުޙުއަންނަނީ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޭފުޅާ. އެކަހަަލ ބޭފުޅުންނަށް  އެ ނީކުރަްއވަވެސް ވަކާލާތު މަތީ ކޯޓުަގއި ހަމަ އެ މައްަސލައިަގއި އަެނއްކާ 

 ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެްނެގ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ. އިއްޒަތްތެރިވަކާލާތު ،ސިއޭޝަން އޮންނަ ނަމަބާ އެސޯ

ން ވަކީލުްނ މަތީ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ ީޒބުވެފަިއވާ ޤައުމުތަކާ ހުދަނީ. ދުނިޔޭގެ ތަ ޒީބުވަމުްނ މިހުރާއްޖެ ވެްސ ތަ

ދާއިުރގައި އެ ކުރުމަށްކަށް ކަންކަން ބައްޓަންންނަށް ފެނިގެންދަނީ އަބަދުވެސް ވަކި ދިމާލައޮޕަރޭޓްވާންޖެހޭނެ. އަުޅގަނުޑމެ

ޓަަކއި މިަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ގާނޫނުތައް ުއފަންކުރަމުން އަޅުގަނޑުމެން ތައް ބެއްދުމަށްލެއްގަިއ ހުންނަ ލޫޕްހޯލްދިމާ

ހަމަ  ،ކުރާ މީހާއަުޅގަނުޑގެ މަްއސަލަިއގައި ވަކާލާތު  އި ޯކޓުގަ ެއއްދަނީ. މިސާލެއްގެ ގޮތުން މިދެންނެވި ކޭސްތަްއ،  މި

ޮގސް މަތީ ކޯޓުަގއި ވަކާލާތު އެބަކުރޭ. އެފަދަ ކުރާ އަނެްއ ފަރާތުގެ ަވީކލަކަށް ެވގެންވާދަ މައްސަަލިއގަިއ އަުޅގަނޑާ  އެ

، ހެންވީމާ ނުކުރެވޭނެ. އެމަސައްކަެތއް މަގުން  އޭނާއަކަށް އެ ،ހާލަތެއްގައި އޭނާ ބާ އެސޯސިއޭޝަން އޮންނަ ނަމަ

ބަޔާންވެފައި ުހރީ ވެސް. ާރއްޖޭގެ ބާ  ނުއުފަންކުރާ ގާނޫުނގައި އެަފދަ މައްސަލަތައް ބަޔާްނވެފަިއ ހުންނާނެ.

 ޞަކުރޭ. ާޚއްކަމުގެ މަްއޗަށް ައޅުގަނުޑމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެކަމަށް ތާއީދުމުއްއެސޯިސއޭޝަން އޮތުމުގެ މުހި 

. ބޭފުޅުންެގ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮންނަންވާނެ ން. ރާއްޖޭގެ ވަކީުލން އަބަދުވެސް އެޑު ެވސް ތާއީދުކުރަގޮތެްއގައި އަުޅގަނ

މަ ފަނޑިޔާރުގެއިްނ އިދިޔަ ކަންކަމާ  ،ގެައކީކުރާ ފަހަރު އަބަދުވެސް ފަނޑިޔާރުއަދި ފަނޑިޔާރުގެތަުކަގއި ަވކާލާތު

ގެ މަްއޗަށް ފަނޑިޔާރުްނ ށްގެން ނެރޭ ނަތީޖާއެއްކުރަންޖެހޭނެ. ވަާކލާތުކޮފަރާތުން ވަކާލާތު ފަރުވާލިބެނީ. ދެ

އި އަބަުދވެސް ަބލާނީ ދުނިޔޭގެ ކަްނކަން ހިނގާ މަާގއި، ދިވެހިރާއްޭޖެގ ކުރުމުގަ ކުރާނީ. ފަނޑިޔާރުން ުޙކުމްޙުކުމް

ދުނިޔޭގެ  ،އިދިކޮޅަށް ތާޢަރީޝަނޫނުއަސާސީަގއި ފަނޑިޔާުރގެތައް ހިންގުމުަގއި ދީފައި އޮންނަ ބަރުތަކާއި، އިސްލާމީ ޤާ

 ގެތަކާ ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރު  އީސް. މިޒީބު ޤައުމުތަކަށް ބަލާފައި ޙުކުމްތައް ނެރެމުން އަންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަ ހުތަ

ޒީބުވަމުން ހުރާއްޖެ ތަ ،ށް އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ިކަޔންޖެހޭ ގޮތަކަށް. އެހެންނަމަެވސްއަދިމާ
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ްއކަނީ ާބ އެސޯިސއޭޝަނުެގ ގާނޫނެްއ އުފަންކުރާ ވާހަކަ. މިހާރު ދަ ޑުމެން މިޅުގަނވެސް އަ އަންނައިރުަގއި ިމއަދު

އަާދ  ،ެވްއޖެ. އެހެންނަމަވެސް ފަނިޑޔާުރގެތައް ހިނގާތާ އެތައް ޒަމާނެއްއި ރާއްޖޭގަ ވަނަ އަހަރު. މި 2019 އީމި

މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެްނ  މި ޮއތީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިކަން ވެސް ުނވެ. މިއަދު ހަމައަށް ދިޔައިުރގައި މި

ށްދާނެ. އަގިނަ ކަންކަން ކުރި ވަރަށް ،ވެޒީބުހުގިނަ ކަންކަން ތަ އުފަންކުރަން އުޅޭ ގާނޫުނެގ ސަބަބުން ވަރަށް

އި ސަުރކާރުެގ ޔާ ކޮށްފައި ތިިބ މީހުން ސަރުކާރުގެ ކޮިމޝަންތަކުގަ މިދެންނެވި ނުރަނގަޅު ގޮަތށް ކަންކަން

ގަިއ ޚުތާރީ ،ބެލޭވެސް. އަދި ެއކަންކަން ކުެރވޭއިުރގަިއ އަުޅަގނޑުމެން ނުތިިބ ހަމަ މިހާރުމަޤާމުތަކުގައި ވެސް އެބަ

ބޭބޭފުޅުން  މުތަކަށް ވަޑައިގަންަނވާއިރު މިޢާހުރީ. ހަމަ މަ މަލުކުރައްވާފައިޢަ ބޭފުޅުން  ނުކުރެވޭ ކިހިނެއްތޯ އެ ކްޓްރެ

 ،ބޭފުޅުން ވަކީލުންނަށް ބަދަލުވެ . ފަހުން އެތިއްެބވި  އެބަކުެރްއވި ބޭފުޅުން ވެސްތިބެ މަސައްކަތް އިފަނޑިޔާރުގެތަުކގަ 

ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ހަމަޖައްސަމުން  ދެންހުރި ކަމެއް ،މާޔަތާއި ރައްކާތެރިަކމާބޭފުޅުންނަށް ދޭންވާ ހި ކު އެއެއާއެ ހަމަ

ބެންޖެހޭ ޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ލިގާނޫނުގެ ސަބަބުން ރާއްވަގުތު މި އުފަންކުރެވޭ  މި އިދިވެހިރާއްޖޭގަ ،ދަނީ. މިގޮތުން މި

 ...ގާނޫނު ޑު އެދެނީ. އަދި މިްނ އަޅުގަނއުގާނޫނީ ޚިދުމަތް ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި ލިބިގެންދި ،ޚިދުމަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީ  .7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއިވާ މަސަްއކަތް. އެއީ ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ  7ފައްޓާ މަސައްކަތަކީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  ން އަޅުގަނޑުމެން މިދެ

ކުރުމަށާއި އަދި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ިއޞްލާޙު ،ކަންކަން. އެނިގަވޑަިއގަންނަާވނެ

ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ  މިހާރު މި ،ެގންގޮސްޓީއަކުން ކުރަމުން ވަގުތީ ކޮމި 2ކަނޑައެޅުުމގެ މަސަްއކަތް 

ވަކި ޕާީޓއަކަްށ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ަމޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި،  ާއއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާކޮމިޓީ 16

ށް ހުށަހެޅުން. މި ކޮމިޓީގެ ގެ ތަޅުމަ މަޖިލީހު ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުން ތަމްސީލުކުރާނެ ގޮތް ހަމަޖެއްެސިވ ރިޕޯޓް މި

މެދު ހެންވޭރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ކުެރްއވީ، މުޤައްރިެރްއެގ ގޮތުަގއި އިންނެވީމުޤައްރިރެއްެގ ގޮުތގަިއ މަސައްކަތް

 މް. އަޅުަގނޑު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކިބައިން އެދެނީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ޢާޡިމެންބަރު ޢަލީ 

 ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް. 
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 މް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ޢާޡިމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

ބެހޭ  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއާއި ކޮމިޓީ  16ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ 

ކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންަބރުން ތަމްސީލުކުރާނޭ ގޮތް ކޮމިޓީގައި މަޖިލީހުަގއި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަާކއި އަދި ވަކި ޕާޓީއަ

ގައި އޮތް ވާހަކަަތއް އަުޅގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ. އަޅުގަނުޑ މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާއިރުގައި މި ރިޕޯޓުހަމަޖެއްސެވި ރިޕޯޓް 

އެންމެ ކޮށްލާނަން. އިޓްމު ބައެއް ނުކުތާތައް ހައިލައްލަ ގޮތެްއގައި މީަގިއ މުހިޖުމު ،ިކވަކިން ދެންނެވުމުގެ ބަދަުލގައި ވަ

ދަންނަވަން.  ބޮޑަށް ޝުކުރު އެކު މަަސއްކަތް ކުރި ޓީމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށްވެސް އަުޅަގނޑާ ފުރަތަމައިނުން

، އަުޅގަނޑަްށ ބޭފުޅުްނ އެ ނިންާމލީ. އެހެންވީމާ ކޮށް އެ ަސއްކަެތއްަވރަށް އުނދަގޫ މަ ،ބުރަ ހަޤީޤަތުގައި ވަރަށް

އާދެ! ރާއްޭޖގެ އަދާކުރަން.  ބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަނުޑ މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ޓަަކއި އެ ދެއްވި ެއއްބާރުލެްއވުމަށް

 87 ،ވަނީ . ރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތން ބުނެފައި މިރައްޔިތުން އެަބއޮތް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލިސް ބަހާނެ ގޮތް ބުނެފަ

 ންމެ ތަނެްއަގއިކޮ 75.ޑީ.ީޕއަްށ %ނިންމުމުގައި އެމްމެންބަރުން ނިސްބަތުން ބަހަންވީ ގޮތް. ެއގޮތުން ނިންމި

. 3. ޕީ.އެން.ސީއަށް %6ށް %އަށް އަދި ޕީ.ޕީ.އެމައްޔިތުން ބުނެފައި އެަބއޮޭވ. ޖޭ.ޕީއޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ރަ

 ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މި  8އަދި ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ަފރާތްތަކަށް % 2އެމް.ޑީ.އޭ އަށް %

 ނަށްއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ކަންކަން ބެލިއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން .ނެފަ ބުވަނީ

ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނާ ވާދަވެރި ޕާޓީތަަކށް ވީވަަރކުން އަުޅގަނޑުމެްނ  ައޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް ،ނީެވވުއެއްބަސް 

ސްލޮޓު ަރއްޔިތުން ބުނި ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެްނ  ކަށްން އެ ޕާޓީތަައޅުގަނޑުމެ ،ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެގޮތުން

އެ ޕާީޓެގ  ؛ެއ ބޭނުން ކޮމިޓީެއއްަގއި އެ ބޭފުޅުްނނަށް ތިބެވޭނެ ގޮތް  ޚިލާފަށްޔާ ލިބުނު އަދަދު ީމގެ  ކުރިހިއިރުގަިއ ބެ

. އަުޅގަނޑުމެން ންދިނިއިނިންމަ އިމެންބަރުންނަށް ތިބެވޭނެ ޮގތް އަުޅގަނޑުމެން މި ޮކމިޓީން ހަމަޖައްސަ

އެ  ،ނަމަ ންނައޮ ސްލޮޓު 10ޖޭ.ީޕއަށް  އިރުބަލާ، މިސާލަކަށް އިންނަ ސްލޮޓް ކަށްޖެއްސުމުގަިއ ެއ ާޕޓީއަހަމަޖެއްސި

ކޮމިޓީެއއް ނެންެގވުމުގެ ބާރު އަޅުގަނޑުމެން އެ  10ސްލޮޓަށް އެ ބޭފުޅުްނ މީގެކުރިއާ ޚިލާފަށް ބޭނުން  10

ތްަތކުގެ ބަްސ މި މަޖިލީހުގައި ޮއތުމުގެ އެންމެ ބޮުޑ އެންމެ ގަނޑުމެންނާ ވާަދވެރި ފަރާތަކަށް ދިނިން. އެއީ އަޅު ތްފަރާ

 19ބޫލުކުރަންޖެހޭ މަޖިލިސް ގަ ކަމެއް ކަމުަގއި ައުޅގަނޑުމެން ެއގޮތަށް ެދކޭތީވެ. އާދެ! ައޅުގަނޑުމެން އެބަ  މުހިއްމު

ވަނަ މަޖިލީހުގައި  19މި ދައުރުގައި  ،މި މަޖިލީހުގައިއަޅުގަނޑުމެން އާ ކޮމިޓީތަެކއް  ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ތަފާތު.ހަމަ 

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ، ުޖޑީޝަލް  ؛ލި އާ ކޮމިޓީތަުކގެ ތެޭރގައި އި ނޑުމެން ެއކުލަވަ އަުޅގަ ،. އެގޮުތންެލވިފައިމިވަނީ އެކުަލވަ

އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީ. ، ރންޑަޖެ  އެންޑް ސްމަން ރައިޓްއުޓު ެއކްސްޗޭޖު، ހިކްލައިމެ ެއންޑް މަންޓްންކޮމިޓީ، އެްނވަޔަރަ

މަނާފަ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ވާ ުކންފުނިތަކުގެ ވަކި ކޮމިޓީެއްއ އަޅުގަނޑުމެން މި ވަނީ ހިސާއް ހި ސަރުކާރުދެ، އާ

 ،އާ މަސައްކަތްތަެކއް މި ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުވެ ،އާ ކޮމިޓީތަކުގެ ބޭނުމަކީގެ އަުޅގަނޑުމެން  ؛ކަންތައްތަުކގެ

 ލިއިޖަހަންޖެހިފައިވާތީެވ އަޅުގަނޑުމެން އެކުަލވަ މިސްރާބުއްަކތް ކަށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ މަސައަޅުގަނޑުމެން އާ މިސްރާބަ
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 ވާއިުރަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަ ކުޑަކުޑަ އެއް މިސާލު އިލާފައިޓީތައް އަުޅގަނޑުމެން ބަހައާ ކޮމިޓީތަކެއް. އާދެ! ކޮމި

މް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަްތވާ މެންބަރުން ތިބުމަކީ އެކަށީގެންާވ ދަންނަވާނަން. ފަހަރުގައި ބަެއއް ކޮމިޓީތަުކގައި ހަމައެކަނި އެ

ެއ  . ދޭއިރުަގއިސްލޮޓް 10ނޫނީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  އް. މިސާލަކަށް، އަުޅގަނޑުމެން މި ދެނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށްކަމެ

 ބޭފުޅުން ޖެހުމުގައި އެ މިސްރާބުމިސްރާބުޖަހާ ންބޭފުޅުންގެ ޕާޓީެގ ިވސްނުމުަގއި ނޫނީ ޕާޓީ ކުިރއެރުން ނޫނީ ޕާޓީ

ދެވާނެ ކަމެއް. އެ ބޭފުޅުންނަށް ފަހަރެއްގައި މާ މުހިއްމު ނު ކޮމިޓީ ފަހަރުގައި ހުރުމަކީ ގާތްބައެއް ނުންނުވާ ބޭ

އެ ބޭފުުޅންގެ މީހަކު އިނުން. އެއީ އެ ބޭފުޅުންނަށް މާ މުހިއްމު ކަމަކަށް ނުވެދާނެ. އެ ބޭފުޅުން  ގައިޖުޑީޝަލް ކޮމިޓީ

ނުވާ ކަމަށް ވެްސ ވުަމކީ ެއކަށީގެްނވާ ކަެމއް. އެެހންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެން  ބޭނުންއެތަންތަން އިޞްލާޙުކުރަން

މެންބަރުން އެްއގެ ެއހެން ޕާޓީ އި،އަުޅގަނޑުމެްނގެ ހުރިހާ މެންބަރުން އެތާ ތިބެފަ ،ނަމަކަމަށް ވާ އެކަން ބޭނުން

ވަނީ ދެވިފަ. ގަނޑުމެން އެ ޕާޓީތަކަށް ވެސް އެކަށީގެްނވާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ފުރުޞަތު އަޅު ނެތުމަކީ

ކަމަށް.  ބޫލުކުރަނީ އަޅުގަނޑަށް މި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅިއްޖެގަމި ވާހަކަކޮޅުން އަުޅގަނުޑ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު 

ގަނުޑ ސްކުރެވެމުންދާއިރުގައި ަބއެއް ކަހަލަ ބަދަލުތައް އައުމަކީ ައޅުހުވެސް ބަ ގޮތުން ހަމަޔަޤީނުން މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭ

 ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ެއކަށީގެްނވާ ކަމެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ޝަރީފް.  ބްރާހީމްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އައްޑޫ މަރަދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:ދާއިރާގެމަރަދޫ 

ިލއިރުަގއި އަްތދަށުން ގޮސްފައި އޮތް ކަމެއް އި! މި ކޮމިޓީތައް އެކުަލވައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އާދެ

ރުމުގައި ހުރިހާ ސިޔާީސ ކުއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކޮމިީޓން. އެއީ އިމްތިާޔޒާއި ސުޫލކު ކޮމިޓީ 11ކަމަށް ފެންނަނީ މި 

ޒިމުުކރޭ އެ ގަާވއިދަށް ބަދަލު ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް މިހާރު އޮތް ގަާވއިދު ލާ

. ޕާޓީތަކުން ބޭނުންވެގެން ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެވޭ ގޮތަކަށެްއ ، އެގޮތަކަެށއް ނޫން އޮތީކީއެހެންވީމާ .ހިނދަކު ނުގެންނަހާ

އެބަިއ އަލުން އެބަޖެހޭ ިސޔާީސ އެހެންވީމަ، ، އެ ނުކުާތ ފާހަގަކޮށްލީ. އެހެންވީމާއޮތީ. ވާއިުދ މިހާރު ގަނޫން 

 . ށް..ގައި އޮތް ގޮތަމަޖިލިސް ަގާވިއދު ؛ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން މަޝްވަާރކޮށްގެން ައސާސީ ަގާވއިދުަގިއ އޮތް ގޮތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ކުންހުރިހާ ޕާޓީތަ ؛ނުމުގައި ކޮމިޓީތަކުން ޕާޓީތައްފެނޑަށް ެފންނަރި މެންބަރު. އަޅުގަޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެ އާދެ! 

ބޭފުުޅންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީަތކުަގއި ހިމެނިނވަޑަިއގަންަނވަން ެއ  ިއ،އެދެވިފަަވނީ  ވެސް ޕާޓީތަުކަގއި މި

އެއާ ގުޅިެގން ޕާޓީތަކުން ވަނީ ނަން  ބޭނުންވެވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ފޮނުވައިެދއްވުމަށް. ދެން،

ުތގަިއ ިތ ވިދާުޅވި ކޮމިޓީަގއި ހުރިހާ ޕާޓީެއއް ތަމްސީލުވޭ. އަިދ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވަވާފަ. އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގވި ގޮ

ައޅުގަނޑުމެންނަށް ލާޒިމުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ހުރިހާ  ން އެއީމެންބަރަކު ވަޑަިއގަތުމާއި ުނގަތު

މެދު ދާއިާރެގ ހެންވޭރު  ،ވެސް ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ބޭފުޅަުކ އެބަ ިއންނަވާ. އަުޅގަނޑަްށ ފާހަގަވި އި ކޮމިޓީއެްއގަ 

ދާނެ ކަމަށް. އިބައެއް ކޮމިޓީތަުކގަިއ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން ނުތިއްބަވަ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި 

ރާތްކުެރއްވި ކޮމިީޓގަިއ އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި އިޝާ ،އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަވީ

ކަނޑައަޅަނީ ައޅުގަނޑުމެން މި ހުރިހާ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރުން ތިއްބަވާ ކަމަށް. އަޅުގަނޑު މި މަސައްކަތަށް  ،މެންބަރުން

ަގއި 1:30އި އޮންނާނެ. ެއއީ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް. ގަ 1:30ޙަޤީޤަތުގައި ވޯޓަށް އެހުން މިއަދު  އިމި ކަމުގަ .މިނެޓު 20

 ، މި ކުރަނީޞަސްގެ ަވގުތުޮކޅެއް އެބަ ކަނޑައަޅަން. އެ ވަގުތު ާޚއްހުމިނެޓުގެ ބަ 20އެހުމުގެ ކުރީަގއި ވޯޓަށް 

ން. ވެސް ެއދިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ތެެރއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ތެެރއިން ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން

އަމިއްލަ ގޮތުން އިްނތިޚާބުވަަޑއިގެންފައި ިތއްެބިވ އަދި އޮތީ ހުޅުވިފަ.  ސްގެ ވަގުުތ މިހާރު މިހުބަ، އެހެންވީމާ

 ވެސް މީގައި ވަިކ ފުރުޞަތު އެރުވޭނެ. މާމިގިީލ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް.  ބޭފުޅުންނަށް

 

 ހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:އިބްރާ ޤާސިމްމާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ީނ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަމީންޢާއްމު ފޮނުއްވި ލިޔުމަކާ ވާ މެންއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު

، އަުރވާފަ. އެހެންވީމާވެސް ޖަވާބު އަމީންޢާއްމަށް އިގުިޅގެން އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ ގޮތް ދަންނަވާފަ

 ؛މިހާރު އޮތް  ،އޮންަނ ގަާވއިދުން ޅުގަނޑު އިތުަރކަށް ދަންނަވާކަށް އެްއޗެއް ނެތް. ދެްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށްއަ

 10ލިބެނީ. އެ  އަުޅގަނޑުމެންނަށްސްލޮޓް  10 ،ގަވާއިދުގެ ަދށުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮްނނަނީ ޢަމަލުކުރަމުންދާ

ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް  އޮްތ ވާހަކަ  އިްއ ދަންނަވާފަކަތަ ވާހަްށ ސްލޮޓަށް އަުޅގަނޑުމެން ޭބނުންވާ ގޮތްތަކަ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުވާ ބޭފުޅެްއގެ ގޮތުަގއި ާކށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ަބތްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސް

 . ބިރުޖާهللا މެންބަރު އަބްދު
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 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މް ވަރަށް އޮނަރަބަލްކޮށް ާޢޡިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެން މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޢަލީ 

  ؟ޗެއްތޯއް އޮތީ ކޯ އިނގަމިތާ މަސައްކަތްކުެރއްވި ކަމަށް އަުޅގަނޑު ބަލަނީ. ވަކި ޕާޓީއަަކށް ނުހިމެނޭ މެންބަރުންނަށް

އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެންދިަޔއީ އިންޑިާއގެ ޕްަރއިމް މިނިސްަޓރު ވަަޑިއގެންނެވިއިުރަގއި ައޅުގަނޑުމެން ވަކި ޕާީޓއަކަްށ 

ތައް މިހާރު ކޮމިޓީ ،ނިސްބަތްވާ ެއއް ވެސް މީހަަކށް ފުރުޞަތެއް ނެތްކަން އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވުކަން. ެދން އޮތީ

 އިއެ ކޮމިޓީގަ ،ުރަގއި ދެން ކޮމިޓީތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެދުނު ކޮމިޓީއެއް ނުެއއް ލިބުނު. ދެންއިއުޅޭނެގިގެން 

ދެ ކޮމިޓީައކަށް އަުޅަގނޑު އެދުނިން. އެީއ މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓއާއި ސަރުކާރު  .ނެތީޔޯ ފުރުަޞތު ،ތަންކޮޅެއް

ކޮމިޓީތަުކގެ ނަންަބރުތައް އިތުރުކުރަްނވީނޫންތޯ.  ،ލިއްޔަތު އަދާކުރާ ިމންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ. އެެހންވީމާއޫމަސް

ވުމުެގ ެވސް ެއކަމެްއގެ ހުނަރު ހުރި ކޮމިޓީއެްއަގއި ަބއިވެރި ގެ ައޅުގަނޑުމެން ،ވެްސ ބަިއވެރިެވވޭނަށް އަޅުގަނޑުމެން

 އްތޯ ކޯޗެއަުޅަގނޑުމެން ހީކުރަނީ  ،ވިސްނުމަށްމި އެދެނީ. ދެން، އަުޅގަނޑުމެންގެ ށްތާ ފުރުޞަތު އޮތުމުގެ ބޭނުމަ

ތިއްބާ. އެހެނެއްނޫން ެއކަން އޮންނަންޖެހޭނީ. މިތާނގައި  އި ައިއސް އަހާލަނީ ބޭރު ކުޑަދޮށުގަ ަވގުތު ފަހު  ވެސް އެންމެ

ުއޅޭ މީހެއް.  ތިބި. އަުޅގަނޑަކީ އަމިްއލައަށް ހޮވިގެންތިބި ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ މެންބަރުން އެބަ އިއަމިއްލަ ގޮތުން ހޮވިފަ 

ކޮށް އެހެން އެންމެން ގްރޫޕު އި،ޑީެލއް ހަދައަޅުގަނޑު އަދި މީހުންނާ  ހޮވިގެން އުޅޭ އަށް މިއްލަ، ދެން އައެހެންވީމާ

ވެގެްނ  ހަމަ ކުދިކުދިކޮށް ހޮވިގެން އުޅޭ މީްސމީހުން. އެ އެންމެންެވސް  އުޅެނީ އިވެސް ނޫން. ދެން މިތާނގަ ހެދީކީ

ނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑުދެކެން. އެީއ އް އޮންނަންވާދައުރެވެްސ  ގެމުޅި މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތަްއ ނިންމާއިރު އަުޅގަނޑު 

، ވެސް ކޮށްގެން. އެހެންވީމާ އި ބުނާ ހުވަ އިޤާނޫނުއަސާސީގަ  އިއަޅުަގނޑުމެން މިހިރީ އައިސްފަ ށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ

ނުޖެހޭ ާތކުންފަހުން ގޮސް އެއްވެސް ތާކު ގޮސް އެންމެވަރަށް ގިނަފަހަރު މި ފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން ބާކީެވގެން 

ވެްސ  ގެ. ވާންެޖހޭނީ އަޅުގަނޑުމެން އޮތުން. އެެހނެއްނޫން ވާންޖެހޭނީކީމާ އެްއެޗއް ދޭ ގޮތަކަށް އޮންނަހިސާބަށް ދިޔައި

ިއ ވެްސ މީޓިން ެއބަ  ބާްއވާ. ަސއިކޮޓަީރގައި ދޮުށގައެަބ ބާްއވާ. ކުޑަ ެވސް މިތާ ބަިއވަުރ މީޓިންތައް .ބައިވެިރވުމާެއކު

ެވގެންދޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ދައުެރއް ނެތް.  ކަންަތއްަތކާ މަޝްވަރާ އިދިމާލުގައެކި ދިމަބާްއވާ. މީޓިންގ އެބަ ވެސް 

 ނޫނިއްޔާ ކިހިެނއްތޯ ެވގެން މި  ؟ނޫނިއްޔާ އަދި ކުެރވުނު ހުވާ ގޯހީތޯ ،، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ނުހޮވެނީތޯއެހެންވީމާ

އިންނަން. އަުޅގަނަޑކީ  އިކޮމިޓީގަ ބޭނުންވޭ މާލިއްޔަތު ޑު ވަަރށްއަޅުގަނ ިއ،ފަ، ެއކަން ަރނގަޅުކޮށްއެހެްނވީމާ ؟އުޅެނީ

 އި ލިްއޔަތު އަދާުކރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގަ އޫަސރުކާރު މަސްއައިސް މަޖިލީހުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި މީހެއް. އަެނއްކޮޅުން 

، ދެން ތިބި ޕާޓީތަކަށް . އެހެންވީމާއަޅުގަނޑު އެބަ އިންނަން ބޭނުންވޭ. އެ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑަށް ލިބެންޖެހޭނެ

، އަުޅގަނަޑށް ލިބެންވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ  ނަމަވެސް އަުޅގަނުޑގެ ސްލޮޓް އިމަދުކޮށްފަ

ެވްސ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްެގ ބާރުތައް ބޭނުންކުރަްއަވއިގެްނ މި ޮކމިޓީގެ ކަންަތއްތައް އަދި އެްއފަހަރު އަޅުގަނޑުމެން

ހަކަ ދަންނަވަން. ދެން ނުދެއްވާ ފުރުޞަތެއް މިތާުކ ށް އަޅުގަނޑު އެދޭ ވާ ބްރޭޓުުކރުމަކޮށްގެން ޑެލިބައިވެރި 
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ދެން  ވެސް. ނުދެްއވަންޏާ އޮތީ ދެްއަވއިފި އެްއެޗއް ލިބެން. އެކަން ައޅުަގނޑަށް ވަރަށް ސާފު ،ލިބޭނެކަންނު

ވެްސ ެއއްޅުގަނޑުމެން ވެސް ނެތް. އަ މުގެ ބޭނުމެއްދުވަހަކު އައިސްގެން މިާތ ތިބު އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް ކޮންމެ

ކީ އެމް.ޑީ.ީޕ އަޅުގަނޑަ މީހުން. އަޅުގަނޑުމެން މިތާ އަމިއްލައަށް ހޮވިގެން ތިބި ،ނޫން ކަމެއްަގއި ބަިއވެރިވަީނކީ

އިާސ މިހާރު ކުއްލިއަަކށް. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ފަ ވެސް ކަމެއް އަމިއްލައަށް ހޮވުނީ ކީއްެވގެން ،މެންބަރެއް. ނޭނގެ

ހޮވިގެން  އަުޅގަނޑު. ެއކަމަކު ޕާލިމެންޓަށް ރަދުކުރަންޖެހޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ ުކރިއަރުވަްނވީމަޚައަުޅގަނޑަށް  ންވީމަރަރަދުކުޚަ

ކަމެއް ވެސް އަުޅގަނަޑކަށް  އަުޅގަނެޑއް ނުވި. މިއީ ކޮންކަހަލަ އަޖައިެބއް މެންބަރަކަށް ވެސް ގެ ޕީ.ޖީ ގުރޫޕު  އައިސް

އެބަޖެހޭ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ގާތުަގއި އަުޅގަނޑު ސާފުކޮށް ބުނަން އްޔިތުންކަން ވެސް ރަ. އެހެންވީމާ، މިނުނޭނގު

 ޕީ.ޖީ ގުރޫޕުން ވެސް ައޅުގަނޑު...ޕާލަމެންޓަށް މި ހޮވުނީ. އެކަމަކު  އަުޅގަނޑުހުއްޓައި މެންބަރަކަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެކެނީ  އަޅުގަނޑު މި !ނުކުތާ ފާހަގަކުަރއްވާބައެއް  މެންބަރު އެބައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ

މި ރާއްޖޭގައި ިގނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ސިޔާީސ ނިޒާމެއް އައީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސ އުފެދިގެން މި

 80ދިަޔ އިގަ މި ޤާނޫނުއަސާީސއަްށ ފަހުގައި ހިނ ،އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އި ކަނޑައެޅުުމގަ

 ގެ ކޮންމެ މަޖިލީހުއަންނަނީ އިންތިާހއަށް ޕާޓީެގ ނިޒާމު ބަަލއިަގންނަމުން.  މިޚާބުަގއި ރާއްޭޖގެ ަރްއޔިތުން ންތިއި

ަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންެގ އަމިއްލަ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި އިންތިާޚބުވެފަހަރުެގ އިންތިޚާބަށް ވުރެ  އިންތިޚާބެްއގައި ކުރީ

 އިންތިޒާމު ،ޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ނިޒާުމ ވެސް އަދި މި ރައް  މަުދވަމުން. ،މަދުވަމުން ،ނީ މަދުވަުމންންނައަ އަދަދު މި

ގިނަ ެއ ވިދާޅުވާ މަންޒަރަށް. ށް. އަދި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ހައޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫ ވެސް މިސްރާބުކުރެވިަފއި މި

މި މަޖިލީހުގަިއ ވީ މިންވަރަކުން  ނަށްމެންބަރުންަޑއިެގންނެވި ވައިންތިޚާބުވެ ވަކިން ޕާޓީ އެކުެލވޭ ސިޔާސީ ިނޒާމަށް. 

 ދެ  މި ،ވުމާހަރަކާތްތެރިވަިކވަިކން ވުމާއި ޖަމާޢަތެްއގެ ތެޭރަގއި ހަރަކާތްތެރި އަރުވަމުން. ފުރުޞަތު ދަނީ  އަޅުގަނޑު މި

ދޫ ދާއިރާގެ ންދާއަރުވަނީ ތު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަވޭއެބަ  ައޅުގަނޑުމެންެގ ސިޔާސީ ނިޒާމުަގއި ގުކަމުގެ ފަރަ

 އަށް.هللا ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

ހަމައެއާެއއްކޮށް އަުޅގަނޑު ަރއީސް. އަުޅގަނޑު މި ރިޕޯޓަށް ވަރަށް ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެްނ  ޝުކުރިއްޔާ

އެްއެޗއްސަކީ އަޅުގަނޑުމެން ިއއްޒަތްތެިރ  މި ،ަވކިަވކި ކޮމިޓީތަކާއަދަދާއި ން ލިބެންޖެހޭ ކޮމިޓީަތކު ،ންފާހަގަކޮށްލަ

ފަ. ދިވެިހ ވައިއޮތީ މާ ކުރިން ދިވެހި ރައްޔިތުން ނިންމަ ޙަޤީޤަތުގައި މިކަން މިމެންބަރުންނަށް ނިންމޭނެ ކަމެއް ނޫން. 

ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމެއް  އެނޫން. 75ެގ %ނޭ ކޮމިޓީތަކުޔިތުން އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީައށް ލިބެންޖެހޭރައް
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ދެން ހަމައެއާެއއްކޮށް މެދު ކުރަން. ޒު ނިންމި ގޮތަްށ އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭނެ އެަކން މިތާގައި ތަންފީ ނުކުރެވޭނެ. އެ

ރަްނ  ނުކުބޫލެއްގަވެސް  ައޅުގަނޑު ގޮތަށް  މް ފާހަގަކުރެްއވިޢާޡި ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ

ޙަޤީޤަތުގައި ެއއީ ޖުޑީޝަރީ  .އިތުރު އެއްވެސް ާޕޓީއެއް ހިމެނެންޖެހޭނެ ކަމަށްޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ނޫން 

 ،ންދިވެހީ. ނެނުވެސް ކުަރްއވާ ،ކުރާނެެވސް އިޞްލާޙުކުރަން އެމް.ޑީ.ޕީ ޫނން އިތުރު ެއްއވެސް ބަަޔކު ަމސައްކަެތއް ނު

ބޮޑަްށ ތާއީދު  ޖުޑިޝަރީ ިއޞްލާޙުކުރަން. އެހެންވެ، ެއގޮތަށް އަޅުގަނުޑ ހަމަ ވަރަށްވަީނ ޔިތުން ބޭނުންދިވެހި ރައް 

 ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. މް ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުާތއަށް. ވަރަށްޢާޡިއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ހަމަ 

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ނިޒާމީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ  ،ންނެވިއްޖެދެއަޅުގަނޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އަދި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ހިމެނިގެްނ ެއއީ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީައކީ  ؛ގުޅޭ ގޮތުން ނުކުތާއާ

 އަޅުގަނޑު ބުނަނީ.   ގަާވއިދު މިމަޖިލީހުގެެލވޭ ކޮމިީޓއެްއގެ ގޮުތގައި އިލީޑަރުންގެ މަޝްވަާރއާ ެއުކގައި އެކުަލވަ

މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅުމެއް އެބަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ތަޅުމަށްމި އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާ ބަލައިގަންނަން. 

އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ  ހުޅުވިފަ. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިފުރުޞަތު އޮތީ ޅޭ ޮގތުން. ގު ގެންދާނެ ގޮތާކުރިއަށް 

 މަށް.ޢާޡިރު ޢަލީ ތްތެރި މެންބައިްއޒަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މްޢާޡިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު އިްޞލާޙެއް ހުށަހަޅާކަށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެ އިޞްލާުޙ  ޝުކުރިްއޔާއާދެ! 

އަޅުގަނޑު ދެއްކި ހަމަ  ،ކަަތއް ބަެއއް ވާހަނެ. އަޅުގަނޑުމި ތަޅުމަށް ހުށަހަޅާއަޅުގަނޑު ކޮމިޓީގެ އެހެން މެންބަރަކު 

ެއ ދާތީވެ އެކަމާ ައޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވާތީވެ ޭބނުންކުރެވެމުން ،ކޮށްފާނެވާހަކަ އެހެން މާނައެްއގައި ަފހަރެއްަގއި ބޭނުން

ން ޕާީޓއަކުއެހެން  އްޔާރީ ޕާޓީްނ ނޫނިހޫޖުމް . ފަހަރެއްގަިއ ެވސް ައޅުގަނުޑ ދެންނެވީކީެވގެން ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

ބަަޔުކ އެ  ،ަވގުތު ދެންނެވީ މިސާލެއްެގ ގޮތުން އަޅުގަނޑު އެޖުޑީޝަރީއަށް އިްސކަންނުދޭ ވާހަކަެއއް ނޫން. 

ބޮޑަްށ އިސްކަންދޭ ކަންތައްތަކަްށ  ރުމަށް އެންމެާރއްޖޭެގ ކަންކަން ރަނގަޅުކުއެ ޕާޓީައކުން ަޙޤީޤަތުގައި އިސްކަންދޭނީ 

އެްމ.ޑީ.ޕީން ތަކުރާރުކޮްށ ދަްއކަމުންދިޔަ ވާހަކަ. ެއއާ ގުޭޅ ކަމުެގ ވާަހކަައކީ ވަހޯބހިޔާލަކަްށ ބަލައިގެންނޭ. މިސާ

ން ކުރާީނ ހަމަޔަޤީނުންވެސް އެހެން ޕާޓީތަކަށް ވުރެ ގިނަ މެންބަރުން އިސްކަންދީގެން ކަންކަ ، ނަމަތްކޮމިޓީއެއް އޮ

 .ށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހިމެނޭ ގޮތައެ ކޮމިޓީގައި ގޮުތަގއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުން ބޫލުކުރާގައަޅުގަނޑު 

އެ ފަރާތްތަކަށް . ވީވަރަކުން ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާމެންބަރަކު އެބައުޅޭ  7ލަން އެބަޖެހޭ އިބަލަ މެންއަޅުގަނޑު

 ކޮމިޓީެއްއގައިދެ ކުރީމު. އެހެްނނަމަވެސް، ކޮންމެ މެންބަރަަކށް ވެސް ފުރުޞަތު ދެވޭތޯ އަުޅގަނޑުެމން މަސައްކަތް
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އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް މި ގެންދަން އުޅޭ  ،ނަމަރެ އިތުރު ކޮމިޓީއެްއގައި އިންނަަވއިފި ކަމަށް ވާއިނުމަށް ވު

 ،. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ދާނީޕީޑެްއގައި ކުިރއަށްސްޕީޑަށް ވުރެ މާ ސްލޯ ސް 

ގެންދެވޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ މަސައްކަްތ ަގއި ކުރިއަށް ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑު ދަވަނީމުން ތި ގެންްއވަރައީސް މަސައްކަތްކުރަ 

މި ނިމޭ ބިލުތައް މި މަޖިލީހުން  ،ނުލެވޭީތވެއިތައް ެއކުލަވަ އެބަހުރި މިހާރުވެސް ފުނިޖެހިފަ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ

ލައިގެެނއް ނޫން. ހުރިހާ އި ވަްސއަރުވަ ޤީޤަތުގަިއ އަ ވަނީ. އެހެންެވގެްނ ޙަ ދާނެ ކޮމިޓީއެްއ ވެްސ ނެިތފައި މި

ގެން މިކަްނ އެ ަމސައްކަުތގަިއ ުއޅެފަރާތްތަކާއި މަޝްވަާރކޮށްގެްނ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ދިުގޮކށް އެއްުދވަސް ެއއްކޮށް 

ކުރުމުެގ ން އެކަން މެބިލުތައް ދާންޖެހޭތީ އަޅުގަނޑުދާއިމީ ކޮމިޓީތަކަށް ދެން ނިންމަންޖެހުނީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ތަޅުމުން 

ނޫނިއްޔާ ައޅުގަނޑުމެްނގެ ބޫލުކުރަނީ ައޅުގަނޑުމެްނ ކޮންމެހެން ކުރަން ލާޒިމް ގަައޅުގަނޑު . އިސްނުމުގަ ވި

މިސާލަކަށް ކޮންމެ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކު ހިމެނެންޖެހޭނެ  ؛ކަންތައްތައް  އޮތްގޮތަކަށް ަކނޑައެިޅގެން  ަވކި ަގއިގަާވއިދު

ގެންދަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ އިޞްލާުޙ ތަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް  މިއެ އިޞްާލޙު އޮތުން ކަމަށް އޮތް

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުޝުކރިއްޔާ. ންވެސް ދަންނަވާލަ ކޮމިީޓގެ އެެހން މެންބަރަކު ހުށަހަޅާނެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެންގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް ޝަރީފް.ބްރާހީއި އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު. މަިއއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

 

 :މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވންބްރާހީއިމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސިޔާސީ  ލަ ގޮތެއްަގއި އާދެ! ޖުމުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ،ނަމަވެސްހުށަހެޅުއްވި ގޮތް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ފާސްކުރަން. އެހެން ްށގެން މިމަޝްވަރާކޮ ނާޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން

ކޮމިީޓއަށް ހުރިހާ  އި ސުލޫކުއެއީ އިމްތިޔާޒާ  ،ޮއންނަ ބައިގައި  (ނ)ަވނަ މާއްދާގެ 110މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

މެދު ހެންވޭރު މިހާރު  ،ޮއތުންންނަންކޮށްފައި އޮނަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާމެންބަރުން ހިމަނައިގެން އޮން ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ

އެކު ހުރިހާ ކޮމިޓީަތއް ޙާލާޞްއި އެ . އެހެންވީމާ،  ހުށަހަޅާނޭޙުލާޞްއި އެ  ،މެންބަުރ ވިދާުޅވެއްޖެިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

އް ިސޔާީސ ބައެ  .އީސްފާސްކުރުމަކީ އަުޅގަނޑަށް ަވރަށް ފެންނަ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރަ

ސުލޫކު ކޮމިޓީއަްށ  އިިއމްތިޔާޒާސުލޮޓު ލިބޭ ޕާޓިއަކުން ވެސް  ންމެ ދިހަވަަޑއިުނގަތަސް އަދި އެފުޅުވެތަކުން ބޭނުންޕާޓީ

 އިގެ އިމްތިޔާޒާންގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުހުެއއީ ސަބަބަކަްށ ވަނީ މަޖިލީއިނގޭތޯ.  ާވނެވެސް މެންބަރަކު ފޮނުއްވަން 

އެތެރޭގެ މައްސަލަެއއް. ވަރަށް  ގެހުލަ މައްސަލައެއް. އެއީ ސީދާ މަޖިލީ ކަހައެހެންމުޅިްނ  ަލއަކީސުލޫކުގެ މައްސަ

 ބަޔާންކޮށްފައި މި  މިހާރުަގއި  (ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  110ގަާވއިދުެގ މަލުކުރާ ޢަައޅުަގނޑުމެން ދެއްަގއި ޞަމަތިވެރި މަޤް

މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަން ދޫކޮށްލައްވާފައި ން، ެވގެންނަވަންގަ . އެހެންވީމާ، ވަިކ އެހެން ކޮމިޓީތަކަށް ވަޑައި ންމިހެ އޮތީ
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ތެއް މި ގަވާއިދުން ތަނެއް ނުދޭ ެއއްވެސް ިސޔާސީ ޕާޓީެއއްެގ ޞައެހެން ކޮމިޓީތަކުަގއި ހިމެނިވަޑަިއގެންނެވުމުގެ ފުރު

 ްނވާނީ.ހުންނަވަ ަގއިކޮމިޓީ ވަންޏާ އެ ށް ިވޔަސް. ެއއް ްސލޮޓް އޮތް ކަމަޮއތް ކަމަށް  މެންބަރަކަށް. އެްއ ސުލޮޓު

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް ގޮތަްށ ކުތާ ެއ ނުހުންނަންވާނީ. ކޮމިީޓގަިއ  ސުޫލކު އިތިޔާޒާ އިމް

 ހާރު ފި. އެކަމަށްަޓކަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން މިގެނެބައްލަަވއި

 ތޯ.އެކު އިނގޭޙާލާޞްއި  ކު މިދެންނެވިރަން. އެކަމަގޮތަށް ފާްސކު އްވިހުށަހެޅު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. 

 

 :ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދެެކވޭ ކޮމެޓީ ރިޕޯޓާވާހަކަ މިށް ގެން މިހާތަނަައދު ހުށަހެޅިމި މި އާދެ! އަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ވެސް ހަމަ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑަްށ  ގުިޅެގން ގުިޅގެން ބައެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ޚިޔާލުތަކާ

ވަނީ އިުނގަތްނަވިސްނާަވޑަ ،ސް އެހެންނަމަވެ .ނޫްނ ކަންނޭނގެ ންމީގައި އެނިގވަަޑއިނުގެ ށްހީވަނީ ބައެއް މެންބަރުންނަ

އޮންނަނީ ދަތި  މި ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ކަށް ެއއް މެންބަރަކަށް ހާޒިރުވުމަކީކަމީަގއި ގިނަ ޮކމިޓީތަ .ކަންނޭނގެ

އެއް ބޭފުޅަުކ  އެހެންކަމުން، ވޭ. އަދި ކަމަކަށް ދަތިެވސް ތަެކއް އެއް ފަހަރާ ބޭއްވުމަކީ . ގިނަ ކޮމެޓީވެފަ ކަމަކަށް

 ،ަވޑަިއގަންނަަވން ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަނދެޓީގައި އިށީކޮމެ ހަތަރު ނޫނީ ވިއްޔާ  އި ގަ ކޮމެޓީފަސް ށް މިސާލަކަ

ދިމާވާނެ. ހަމައެއާއެކު އަުޅގަނޑު ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  މިހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ،ކޮމެޓީތައް ނުބޭއްވުމާ

ރުމުގެ ވާހަކަައީކ ކުޙުލާޞްއަީރ އިނުން. ޖުޑީޝިންނަވާލަން ބޭހަމަ މި ދަ ،މެންބަރަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން

ވެްސ  ހިސާބުން ފެށިގެން ދައްކާ ވާހަކައެކޭ. މިއަދު ކަމުގެ ހުއްދަ ލިބުމާަގއި ގާޫނނު ވަކީލު 2008 އަޅުގަނޑު

ްނ އެކަ ހެންވީމާ،ަގއި ވެސް ައޅުގަނޑު ދައްކާނެ ާވހަކައެކޭ. އެނތާ ކުރިއަށް އޮތް އަޅުގަނޑު ދަްއކާ ވާހަަކއެކޭ. އަދި

 މިއަދު މިރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއާ ،ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ގައިއެކީ ހަނދުމަކޮށްދިނުމާ

އެންްޑ  މަންޓްންދިޔައީ. އެީއ އެންވަޔަރަ ެލވިގެން މިއިމަޖިލީހުގައި އެކުލަވަ މުހިއްމު ކޮމެޓީއެއް މިގައި ވަރަށް އެކީ 

ންމެވެސް ކޮ ،މެ ފަހަރަކު ފެންނަނީލި ކޮންއިޝަލް މީޑިާއ މިއަދު ބަލަޅުގަނޑުމެން ސޯޖު ކޮމިޓީ. އަ ކްލައިމެޓް ޗޭން

ޔާރު ގޮތަކަށް ދީަފއި އޮތް ަތނެއްަގއި ޖަހަން ކޮންމެވެްސ ސި ކަނުގޮތަކަށް  ،ންޤުއްޙަކޮންމެެވސް ފަޅެއް ނު ،ފަރެއް

ގެން ރީތި ފަރެއް ސްތަކެއް ކޮނެސް ތަނަކުން ފަތަކެއް ލުހެލަިއގެން ގެންދާ ވާހަކަ. ކޮންމެވެއްރަށަކުން ރު

ގަށް ނަގާަފއި އޮްތ ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަނުެގ ގޮތުން ދީފައި އޮތް ފަރަކަްށ އަޅަން، ރަށަކަށް އަޅަްނ ވަ  ،ހަލާކުކޮށްލާފައި

 ދުނިޔެއިން  ިދވެހިރާއްޖެއަްށ އަދި ވަކިން މުިޅ މި ގެންދާ ވާަހކަ. ހަމަެއއާެއކީަގިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެަބ އެނގޭ މި
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 ރާއްޖޭގައި އުފެދޭ ކުީނގެ  ލަައކީ ކުީނގެ މައްސަލަ. މިމައްސަ ގުތު ދިމާވެފަިއވާ އެންމެ ބޮޑު ެއއްވަ  މި ،މިއަދު ސްވެ

އެތަެކއް ބުރަެއއް  އަުޅގަނޑުމެން ކުންޏެްއގެ ސަބަބުން އެންމެ އެ އަދި ،ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ ނައްތާލަން އުނދަގޫ

ރާއްެޖއަށް ދިމާާވ،  ށް،ވީމާ، ޕުާލސްޓިކުެގ އުނަދގުލުން ސަލާމަތްވުމަޓިކު. އެހެންްއޗަީކ ޕުލާސްކުރަންޖެހޭ އެކަތަހައްމަލް

އަދި އަުޅގަނޑުެމން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތަްއ  ،ދިމާވާ ތިާމވެށީެގ ގޮންޖެހުންތަކުން ސަލާމަތްުވމަށްޓަކައިދުނިޔެއަށް 

 ތިބި މީހުން މެދުވެރިކޮށް ެއކަންތައްތަކާ  ންލުކުރަތަމްސީ ޔިތުން އެޅުމަށްޓަަކއި އަދި ަރއްޔިތުްނގެ ކަންބޮުޑވުންތައް ަރއް

 ކަނޑައެޅުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން އެކަމާ މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހާމަކުރެވޭނެ ގޮތެއް މެ

 ލުމާ ވައިކުލަ ކޮމިޓީތައް އެ މި އަދި ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއަދުން ފެށިގެންގައުފާކުރާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު 

ކަމަށް  ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ވެސް ދިވެހިަރއްޔިތުންގެ ކަންޮބޑުވުެމއް އޮތް  ގޮތުން ގުޅޭ ޓާށްހިސާބުން ފެށިގެން ތިމާވެ

ބޭނުންވާ ފަދަ  ،ދާނެ. އަދި ަރއްޔިތުން ބޭނުންވާ ފަދަ ކަްނތައްތަކެއް ކޮމެިޓައށް ހުށަހެޅިގެންއެ ެއކަމެއް  ،ވާނަމަ

 ގަނޑުމެންނަށް ގެނެިވގެްނދާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.ތަކެްއ އަޅު އަދި ބަދަލުއްގާނޫނުތަކެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުރައިޫދ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިނއަުރވަނީ  އަުޅގަނޑުދެން ފުރުސަުތ މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 ޙަސަން އަޙްމަދަށް. 

 

 ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ބަރު މެން ގެގުަރއިދޫ ދާއިރާއިނ

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ބާރަށް  ެލވި މިއިކޮމެޓީތައް އެކުަލވަމި އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި 

 ،ންވީމާއެހެތިތަެކއް އަންނާނެ. ދަވަގުތުަތކުަގއި  ހާޒިރުނުވާހިނގަން އެބަޖެހޭ. ފަސް ކޮމެޓީގައި ެއކަކު އިނެދގެން 

މަސައްަކތަށް އެނބުރުމަށް އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނުޑ  އެކީަގއި މި ވެސް ކެތްތެރިކަމާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން

ލިބޭ ފުރުސަތުތަކުގައި ރަނގަޅަްށ  ،ފާހަގަކޮށްލަން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ނަސޭހަތެއްގެ ގޮތުން 

މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ަރީއސްގެ ކޮނޑުފުުޅަގއި ބަދުނާމު  މި  ، ބަދުނާމު ނާޅުަވއިގައިއްޔާގެ ކޮނުޑފުޅުރިރައީސުލްޖުމްހޫ

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ލިބިގަތުމުެގ  ،ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާޖިބު ރަނގަޅަށް އަދާކޮށް ،ނާޅުވައި 

ގޮތް ރަނގަޅަްށ  ސަުރކާރު ހިނގާ ،ގޮތް ލަތް ހިނގާދައު ަލއްަވއިގެްނ ޓިގާނޫނުގެ ދަށުން ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކަށް ސި

ރަްއޔިތުންެގ  ،ތަށް ގޮ ތަނުގައި ރަްއޔިތުންނަށް އޮޅޭ ތިބޭުފޅާ ކަމެއް ސާފުނުކޮށް ައއިްސ މި އީއެ ؛ސާފުކުރަްއވާފައި

ންނަވަން. ތިަޔ  ދަީކގައިއެ ތިރާމާ ޙްެއކީަގއި މަސައްކަްތކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އި ކަންކަމުަގއި ޒިންމާދާރުކަމާ

ވެސް އަުޅގަނޑަށް އެނޭގ.  ރައްޔިތުްނގެ ހައްގުަތކަށް ވަކާލާތުކުރަްއވާ ބޭފުޅެއްކަން ،ވަރަށް އެކަށީެގންވާހަމަ ބޭފުޅާއަކީ 

 ނުދެއްެކވުމަށްފަސާދަ އުެފދޭ ގޮތަށް މި އިްއޒަތްތެރި ަމޖިލީހުގައި ވާހަކަތުނަތެރޭަގއި ފިަރއްޔިތުްނެގ  ،އެހެންނަމަވެސް
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ދަންނަވަން. ައދި ލިބޭ ފުރުސަތުގައި ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނަށް ވެސް އަދި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުެގ  އެކީރާމާތިޙްއި

ދެއްކެވުމަށް. އިންސާނަކަްށ ވާހަކަފުޅު  އި ެއކަްނކަން ސާފުކުރަްއވަ ިއ،ަދއްަކވަތިރާމާެއކީ ވާހަކަފުޅުޙްވެސް އި ބޭފުޅުންނަށް

 ، އެ ހަލާލު ގޮުތގަިއ ހޯދުމަށް ވެސް އިހުތިރާމާ ލިބި އޮތް އެްއޗެއް ކަަމށް ވަންޏާ ނުގައިހަލާލު ގޮތު ލިބޭ މުދަލެއް އެއީ 

ނަފުރަތު އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް، އަދި  އެީކގަިއ ދަންނަވަން. މުދަލެްއ ނުލިބިގެން އެހެން އެްއެޗއް ނުލިބިގެން އެ

އެކީގައި ދަންނަވަމުން  ަގއި ނޭޅުްއވުމަށް އިހުތިރާމާފުޅުކޮނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެސަރުކާރަށް އަދި މިމަޖިލީހުގެ 

 ފުރުސަތަށް ވަރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ވިއްދެ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 .ދާނެއަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބެމުން ެގ ނަސީބު އެކިއިުރަގއިޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެކި ގޮްތގޮތުއާދެ! 

 އަރުވަނީ ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބަށް.ގަނޑު މިހާރު މި ފުރުސަތު އަޅު

 

 :ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން 

 ރެްއވިްއޔާ މިދަކު. އިރާއްހެ ވަރަށް ތަފާތު މަޖިލީކީހަވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީނަވާރަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ވެސް އެހާ ބާރު ސްޕީުޑަގއި  ގެ މަސައްކަތްތައްހުއްގެ ގޮތުަގއި. މަޖިލީހެމަޖިލިސް ވެގެންދާނީ ވެސް ތަފާތު މަޖިލީ

މެދު  ،އްރިރުޤަ ިމައދު ކޮމެޓީގެ މު އި،ވަ ނިންމަން . ެއގޮތުން އިްއޔެަގއި ކޮމެޓީބޭނުންވޭ ދާކަން އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮށްަލން

ހުށަހެޅުއްިވ ކޮމެޓީ ރިޕޯޓުަގއިާވ ގޮަތީކ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން އެ އްޒަތްެތރި މެންބަރު ެގ އި ހެންވޭރު ދާއިރާ

ގައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އޭ  ،ބަލައިގަންނަ ގޮތްތަެކއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އެހެްނނަމަވެސް

އް ުހށަހަޅާލަން ބޭނުންވޭ. ެއއީ، ޙެލާޞްއަުޅގަނޑު ކުޑަުކޑަ އިށް އަުތަގިއ ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްެގ ގޮ

 އި ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ހަމަޖައްސާނީ މަޖިލީހުގަބެހޭ ަގއި ސުލޫކާ  (ނ)ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ބަރުންނާއި މެން ޔާސީ ޕާޓީތައް ަތމްސީލުކުރާސި ،ންތަމްސީލުކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ ލީޑަރުްނގެ މަޝްވަާރގެ މަތީ

ަގިއ ދޭއް ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަުލ  މި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަްށ ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ

ން ގުިޅގެ ޙާލާޞްއި އެ ،އް ގެެނސްޙެލާޞްބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިމްތިާޔޒު ައދި ސުލޫކު ކޮމިޓީއަށް އަންަނނިވި ގޮތަށް އި

 ؛ރިޕޯޓުގެ އެހެން ބައިތަކަށް ގެނައުން. ެއއީ އިމްތިާޔޒު އަދި ސުލޫކު ކޮމިޓީަގއި ތައް މިލުބަދައަންނަ ހަމައެކަނި 

؛ މެންބަރުން. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ؛ އަށްމޯލްޑިިވައން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، ވަަޑއިގަންަނވާނީހިމެނި ގައިއެކީ  ރުން އެބަދަލާއޭ

. މޯލްޑިްވސް ؛ އެެކއްންގްރެސްސް ނެޝަނަލް ކޮޕަލް. ޕީ؛ އެެކއްސް. ޕްރޮގުރެިސވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްއެެކއް

 ބޭފުޅަކު. އޭރުން މި  އެއް . ަވކި ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިންެއކެއް ؛ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް 

 އަދުކޮމިޓީަތކުަގއި މެންބަރުން މި މެންބަރުން ތިއްބަވާނެ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް މި ތޭރަލަ ކޮމިޓީގަިއ ޖުމު
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 ެއކީ މިވެސް ާފސްކުރުން މިއަދު އެޖެންޑާަގިއ އެބައޮތް. ފާސްކުރުމާ މެންޭޑޓު ކޮިމޓީތަކުގެ މި ،ރަްއވަިއގެންފާސްކު

ކޮމިޓީތަކުެގ މަސައްކަްތ ބާރަށް ހިނގަިއގެންދާނެ ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ެދކެން. ވީމާ އަުޅަގނޑު މި ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓު 

 ތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްއްޔާފާސްކުރުމަށް ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔާސަތުން ރި

އަރުވަނީ ވިިލމާލޭ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެްނ ފުރުސަތު މި އާދެ!

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އުޝާމަށް.

 

 އުޝާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ައޙްމަދުވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 މަދު އުޝާމް އިނގޭޯތ.އްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޙްރިއްޔާ އި ޝުކު

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ައޙްމަދު އުޝާމް. !ވަރަށް ބޮޑަށް މާފުކުރަްއވާ

 

 އުޝާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ައޙްމަދުވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ،ނަމަވެސްންނާނެ. އެހެންތަކަށް އެދިފަެއއް ނޯރުސަ ފުއަެންއހެންބަހުސްކުރުަމކަށް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ަމއްސަަލއިަގއި 

މެދު  ؛ވެސް ެދޭކގޮތުަގއި އިްއޒަތްތެރި ފުރުސަތު ދެއްވި ކަމަށްޓަކަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަްނނަވަން. އަުޅގަނޑު

 ތަކަށް އަުޅގަނޑުކަންޕޯުޓގަިއ ހުރި ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ކޮމިީޓގެ ރި

ދަންނަވަން. އަުޅގަނުޑ  ެވސް ވެސް ފެންނަ ވާހަކަ ައޅުަގނޑަށް ގޮތަށް ފާްސކުރަން އެ އޮތް. ތާއީދުކުރަންހަމަ ވެސް 

ެވސް  މަޖިލީހަށް ހޮވިފަިއވާ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އަުޅގަނޑުރައްޔިތުންގެ ދެކޭގޮުތގައި އަިމއްލަ ގޮތުްނ 

އި އޮތް ގޮތުްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ހަމަހަމަ ފުރުސަތެއް ލިބިގެންދާ ލެވިފަ އިރު އެކުލަވަ ހާއް މިކޮމެޓީތަ ،ދަންނަވާނީ

ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ   ފާސްކުރަން އަޅުގަނޑުމިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތަށްއެހެންކަމުން ބޫުލކުރަމޭ. ގަކަމަށް އަުޅގަނޑު 

 ން.ދަންނަވަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ދަމް އާދެން މިފުރުސަތު އަރުވަނީ މީދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑުޔާ ިއއްޒަތްތެރިއްޝުކު

 ދަމް ޝަރީފް.އާދާއިރާގެ މެންބަރު  ދޫ، މީޝަރީފަށް. އާދެ! މަޑުްއވަރީ
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 ުވން:ދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެ އާމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު 

 .އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލާނަންަކއި ށްޓަވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމަ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔާސަތުރި

ުފރުސަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދެން އަޅުގަނޑު 

 މުޙައްމަދު ނިހާދަށް.

 

 ދެއްކެވުން:ހަކަފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާ

ވެސް މަސައްކަްތކުިރ މެންބަރެއް. އަޅުގަނޑުމެން  ޮކމިޓީގައި ވެސް މި ނޑަކީއަުޅގަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ޕާޓީއަކަށް މި ކޮމިޓީތަުކގައި ޝާމިލުވެިވގެން ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްކުރީ މަލްޓިޕާޓީ ިސސްޓަމު

މަރުހަލާގައި ހުރިހާ  ކޮމިޓީގެ އިމުކުުރމަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިޤާ އިންތިޒާމެއް ވޭނެކުރެ މަސައްކަތް ގޮތުަގއި މި

ކުރެވުނު. މި ފުރުސަތު ދިނުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ މެންބަރުންނާ ވިވަަޑިއގެން ތިއްބެޕާޓީތަކާއި އަމިއްލަ ގޮތުން ހޮވި

 އެ . އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ވަނީ ދެިވފަ މިސަތެއް ރުފު މިގަާވއިދުގެ ތެެރއިން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވެން ހުރި ހުރިހާ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ހުަށހަޅަނީމި އަުޅގަނޑު  ،އެެހންކަމުން ރުސަތު ނުލިބޭ ވާހަކަ ދެްނނެވުމަކީ ވާނީ ދޮަގކަށް.ފު

ތެރި މެންބަރު ޒަތްއް އެއަށް މިހާރު ހުޅުދޫ ދައިރާގެ އި ،އުސޫލު ބަލަިއަގނެކޮމިޓީތަކުގެ  އަށް ހުށަހެޅިފައިވާމިހާރު ފުލޯ

ރާ ވާހަކަ ކުށް ތާއީދުޙަލާޞްއެ އި  .އެީކަގއި ބަލަިއގަނެ ފާސްކުރުމަށް ޙާލާޞްއި ްއވި ޔާސް ލަބީބް ހުށަހެޅުލްއި

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

ކީ ރިޕޯޓަ މިދަންނަވާ ކޮމިޓީ ށް.ން ހުށަހަޅާފައިވާ ދެވަނަ ރިޕޯޓަޓީއިއެނބުރެނީ ކޮމެއަޅުގަނޑު ދެން މި  -{7.2}

ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ   ،ވަނަ މާއްާދަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  93ވަނަ ާމއްދާާއއި  92ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ 

ްނ ެރއްވުަމށް ހޮއްެވވި ވަގުީތ ކޮމެޓީކުޙުލާޞްަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު އި ،ިލްއޔަތުއޫދާއިމީ ކޮމިޓީތަުކގެ މަސް

މް މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ،އްރިރުޤަ ކޮމިޓީގެ މު އެ ،ޕޯޓު އިްއވަަވއިދެްއވުމަށްކުރެްއވި ރިދިރާސާ

 ޝަރީފްގެ އަރިހުން.
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 :މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވންމެންބަރު އިބްރާހީމަރަދޫ ދާއިރާގެ 

ވަނަ ާމއްދާާއިއ  92މަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިުދގެ ޢަ ިމއީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އާދެ!ިރ ރަީއސް. ތްތެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

ހުށަހަޅަމުން ނިމުނު މިންވަރަށް އަޅުގަނޑު  ؛ތައް. އެއީ ކޮމިޓީަތކުގެ މޭންޑޭޓުޙުލާޞްމާއްާދއަށް ހުށަހެޅުނު އި ވަނަ 93

ނަންޖެހޭ އަދި ންގެގުިޅެގން ބަދަލު ތަކާޙުލާޞްގެނެވުނު އި  މިވަނަ މާއްާދއަށް 93 މާއްާދއާއިވަނަ  92 ގެންދަނީ. މި

ނިެމމުންދާ ވަރަކުން ހުށަހަޅަމުން  ،ނަމަވެސްކޮމިޓީތައް ހިްނގުމަށްޓަކައި. އެހެން ބައިވަރު ކަންކަމާއި ާމއްދާތަްއ އެބަހުރި

ޭޅ އަނެއް ބައި ަތއްޔާުރކޮށް މަ ގުހަ ިމއާ ކުރެއްިވއްޔާވެސް އިާރދަ މިއަދު .ގެންދިއުމަށްޓަަކއި މި ހުށަހެޅެމުންދަނީ

ރިޕޯޓު  މި މިހާރު ދަންނަވަން. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅުމަތީގައި ވެސް ވާހަކަހުށަހަޅާނެ  އިނިންމަން ކޮމިޓީ

އެގޮތުްނ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުނީ ކަމަށް އެހެންވީމާ، އޮންނާނެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ސްކްރީންތަކުން ފެނިވަަޑއިގަްނނަވާނެ. 

ރިޕޯޓުގައި މިހިރަ މެންޑޭޓުތައް ތައްޔާުރކުރުމުަގއި  . އާދެ! މިނަށްިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޫލުކުރަންގަނޑު ޅުގައަ

ގެ ހުމަޖިލީ ،. ޭއގެތެޭރގައި ަރއްޔިތުްނގެ ޚިޔާލުަތކާއި އްވިޔަތްކުރެ ޢާމެންބަރުން ރިޓީގެ ޮކމިވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަކަށް 

އިާރއެްއގައި ކޮމިޓީތަުކގެ މަސަްއކަްތ ވީހާވެްސ ފުޅާ ދާ ،އި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއިޓަކަކުރުމަށްމަސައްކަތްތަްއ ހަރުދަނާ

އިމުކުރުމަށްޓަަކިއ ޤާތްތެރި މަޖިލީހެއް ަނޒާހާ ކިޔާ މެން މިއަުޅގަނޑު ،ކަށްގެންގޮސް ަރއްޔިތުން އެދޭ ގޮތަ ކުރިއަށް 

ވާނެ. ެއގޮތުން ކޮންމެ ކޮމިޓީއެްއަގއި ވެސް ފުާޅ ފައިޑަށް ބެލިކޮމިޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ ބާރުތައް ދިނުމަށް ވަރަށް ބޮ

އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ  ތިޔަ ބޭފުޅުން ބެއްެލވީމާ ؛ދާއިރާެއއްަގއި ކޮމިީޓގެ މަސައްކަތް ގެންެދވޭނެ ހުރިހާ ފުރުސަތެއް

ކޮމެޓީތަކުްނ  އިވުރެ މާ ފުާޅ ދާއިރާެއއްގަ  . ކުީރގެ ަގާވއިދުތަކުަގއި އޮްތވަރަށްުކރެވިފަވަސްނަތަނީ މިހާރު އޮންނާ

ވެސް އަދި ކޮންމެހެން ހާސިލުކުރަންޖެހޭ ލާމަރުކަޒީ  ްސ އަދި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިަތކަށްވެ ށްސަރުކާރުގެ އިދާރާަތކަ

 މި  ،މޭންޑޭޓް ދެވިފަިއވާނެ. އެހެންވީމާވެސް ޭއގެ ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި އަށް އިމްކުރުމަށް އުފެްއދުނު ކޮމެޓީޤާއުސޫލު 

ތަުނގެ ތަޖުރިބާގައި ރައްޔިތުްނގެ  ކުރީ ވޭތުވެދިޔަމަސައްކަތް ން މިހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީށްފަހަކަ ދަންނަވާލުމަވާ

މީުދކުރާ ކަންތައްތައް މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އްރަްއޔިތުން އުއަދި  ،މަޖިލިސް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި

ޖިލީހަށާއި އަިދ ލުތަކާއި ފުރުސަތުތަްއ ކަނަޑއެޅުމަށް މައުސޫ ކުރުމަށް ބޭނުންާވ ކުރެވޭނެ ހުރިހާ މަެގއް ތަަނވަސް

އްކަތްކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގަިއ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މަސަ ،ފުރުސަތުދިނުން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެވެސް  ކޮމިޓިތަކަށް

ވަގުީތ   ުގޅޭކަންކަމާ ްއޞަވަކި ޚާ ގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމިޓީތަކާއި އަދި  މަޖިލީހުގައި ލަފާދޭ ފަރާތްތަކަކީ ެއކި ކަންކަމާ

އޮތީ. ަވގުތީ ކޮމިޓީތަާކއި  ކޮމިޓީތައް. މިއީ ހަމައެކަނި ާދއިމީ ކޮމިޓީތަުކގެ ބައި އެކަިނ އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވާފައި މި 

ަވގުުތ  ހަމައެކަިނ މި ހުށަހަޅާނެ ވާހަކަ ދަންަނވަން. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ފަހުންބެހޭ ބަިއ  އަދި ބަޖެޓު ކޮމިީޓއާ

ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވީހާވެްސ  ،މި ވަގުތުން ަވގުތަށް ެވސް ހޮވައި ނިންމަންޖެހޭތީ ،ށަހެޅުނު ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް ހުމި

ޓަަކއި ހުށަހެޅީ. އާދެ! މި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުނުކަމަށް ދަންނަވަމުން ދެއްވި ފުރުޞަތަށްގޮތަްށ އަވަހަކަށް މި ރިޕޯޓު މި 

 ންނަވަން. ދަ ކުރުބޮޑަށް ޝު އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވަރަށް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުކޑަހުވަޫދ  ؛ވަނީ ބަހުސްގެ ަވގުތު ހުޅުވިފަ. އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން މިހާރު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 މިރު. ޢާއަޙްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ވާ ރުމިޢާއަޙްމަދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ކުޑަހުވަދޫ 

ނިމިގެންދިޔަ މަްއސަލައަށް ވެސް ައޅުގަނުޑ ފުރުޞަތަށް އެދުނިން.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ލިބިގެންދިޔައިރު ވެސް އަުޅގަނޑަކަްށ އެހެންނަމަވެސް، ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިނުގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު 

ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ޕޯޓަލުން އަޅުގަނޑުގެ ނަން ނުފެންނަނީބާއޭ. ނީ އަރަދެން އަޅުގަނޑު މި ހިތަށްލިބޭ. ނު

 މިވާހަކަ ދެން ތަންކޮޅެއް ގިނައިން ދައްކަންޖެހޭތީ ތަންކޮޅެްއ އުނދަގޫ ެވސް ވޭ އެބަ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުޅގަނޑު ހަނދާންވަނީ. އޭގައި އެބަޭވ ޅ( އޭވަަނ މާއްދާގެ ) 94މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއާދެ! 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގެންދަނީ ހަމަ ސީދާ އަކުރުްނ ައކުރަށް ެއޮގތަށް.  އަުޅގަނޑު މިގެންދާނެ ގޮެތއް. މިކަން ކުރިއަށް 

 ގެންދަވާ! ކުރިއަށް 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

ބާވަުތގެ ކަްނކަމުަގއި ޕާީޓތަކަށް ވެްސ ހަމަ ފުރުޞަތު  ދެންނެވިހެން މިމި އިދުަގިއ ހަމަ ގަވާ  އާދެ! މަޖިލީހުގެ

ކަމަކު، ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަންަނާވ  އްއޮތެ ވަނީ. އަދި )ޅ( ަގއި ތިހެން ބަާޔންކޮށްފައި ދިނުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުެރވިދާނެ. އެކަމަުކ  ބޭނުންވާ ންސަތުމިއްޔާ ިރޔާ، ރިޔާސަތުން ބޭނުށް ދިނުމަންނަށް ފުރުޞަތުބޭފުޅު

އްވާ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑައިުނގަްނނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ދިންއިުރަގއި ައޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތު ނުލިބޭތީ، އެދިފައި އޮ 

އްޖެއްޔާ އެ ެރވި  ގެނައީ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، މައްަސލައެއް ފާހަގަކުފުރުޞަތު ނުލިބޭތީ އެ ވާހަކަ ވެސް ސަމާލުކަމަށް

ވެސް އަުޅަގނޑު މިދަންނަވަނީ ރިޔާސަތުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުަމކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މައްސަލަ އަބަދު

ދެން ެއ ނަވައިލީ. ދަން ވާހަަކ މި ވާތީ ހަމަ އެ މެންބަރުންގެ ހައިސިްއޔަތުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ަކމަކަށް

ބަޔާންކުރާ  އި ަގވާއިުދގަ ،ޫދކޮށްނުލަްއަވއި ހަމައެކަނިއެހެން ވިދާޅުވެަފއި  ދޭވާއިގަ ، ންގޮތުެގ މަތީ ވާގަާވއިދުަގއި 

 . އެހެންވެއްެޖއްޔާއިއެްއޗެއް ެވސް ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ވިދާޅުވެެދއްިވއްޔާ ަވރަށް ރަނގަޅޭ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގަ

ން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަތުކުރުމުގައި ފަސޭަހވެގެންާދނެ. ހަމަ ރިޔާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްަކތް
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 ޖެހޭ އެއާެއކު އަުޅގަނޑުމެން ިރޔާސަތަށް ހަނދާންކޮށްދޭަހމަ ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވެސް ހުންނާނެ. އަދިހަނދާންކޮށް

، ޙަޤީޤަުތގަިއ ދާއިީމ ގޮތުން ވެސް އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ ކަންތައްތަްއ ހުންނާނެ. ނިމިގެންދިޔަ މައްސަލަާއ ުގޅޭ

މަސައްކަަތކީ ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމަ  އޮތްޓީން ނިންމާފައި ކޮމިޓަަކއި ންބަރުން އެކުލަވައިލުމަށް މެކޮމިޓީތަކަށް

ޙަޤީޤަތުގައި ވީހާވެސް އަވަހަކަްށ ކޮމިޓީތައް އެކުަލަވއިލުމަކީ މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް މަސައްކަތެކޭ. މަޖިލީހުަގއި 

ވެްސ  އިުރގައި ހަަމގައިމުމި ެއކުލަަވއިލިން އެގޮުތގެ މަތީވާނީ. ންނަހަލުވިކަމޭ އަޅުގަނޑު ދަބޮުޑ ެއއް  އެޅޭނެ އެންމެ

ނިސްބަްތވާ  އިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ދިމާވެގެން އުޅޭ މަްއސަލައަކީ ަބއެއް ބޭފުޅުންނަށް ެއ ކޮމިޓީތަކުގަ 

މިޓީތަކަށް މެންބަރުން މު ކޮއްއަދި ޚާއްޞަކޮށް ޕާޓީތަުކގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީތަކަށް، މުހި އި،ސެންޓޭޖުގެ މައްސަލައާ ޕަ

ްސ ޔަ ސް ނުކުރިޔަ ބޫލުކުރިގަވާ ޙަޤީޤީ ސަބަބަީކ،  ވާ މަްއސަލަތައް އަންނާނެ. މިހެން މިކަނޑައެޅުުމގަިއ ދިމާ

ވަނަ މާއްާދގެ  88ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަކީ ޤާނޫނުައސާސީގެ ބޫލުކުރަްނޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، ގައަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ާވއިުރގައި އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީން ފައިލާަފއިވާ ގަާވއިދެއް. އެ ގަާވއިދު ެއކުލަަވއިލާއިވަދަށުން އެކުލަ

 ަގވާއިދުތަުކގެ ކަންތައްަތއް މި ގޮތަށް  ިލއްޔަތު އަާދކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭއޫމަތިކޮށްފަިއވާ ޙަޤީޤީ މަސް ކޮންމެ މެންބަރަކާ

އެހެންމިދެންނެވި ކަމަކީ، ިމއަދު ވެްސ ގޮތެއް ނެތް.   ެއއްެވސްވާނެއޮތީ. އެހެންވީާމ، މި މަްއސަލަ ކުރިމަތުނު

ވަނަ މާއްާދއަށް  75ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މަޖިލީހަށް ބިލެއް އަނބުރާ ފޮނުވައިިލއިރުަގއި ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ގެ މަޖިލީހުގެ ތުންން ރައްޔިމަތީ  ގޮތުގެ  އެއްގޮްތވާހާވަނަ މާއްދާގެ ރޫ 75ރިޢާޔަތްކޮށްފައިޭވ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ،ވެސްއެހެންނަމަލިެބންޖެހޭނެ.  ގައިތެރޭ ގެ މެންބަރުންގެ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރުމުގެ ފުރުަޞތު މި މަޖިލީހުމެންބަރުން އެ

ވަނަ  29މިއީ ވަރަށް ސާފުކޮށް  ؛ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުަލވައިލާ ަގާވއިދު 88ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، ގަ

 ންވަކި އުސޫލުތަކަާކއި ވަކި ހަމަތަކެްއގެ މަތީ ވެިތބެޓީތަކަކީ ވަިކގޮތަށް ތަބާ، ޕާ ބުނަނީ މާއްދާގައި މި

ކުރުމަށް ެއކުލަަވިއލެވޭ ބައިގަނޑަކަށް ިކޔާ ނަމެކޭ. އެހެންވީމާ، ޕާޓީތަކުގެ ނިސްބަތުން އެކަްނ މަސައްކަތް

ންނަށް އެހެންވީާމ، މިކަން އަުޅގަނޑުމެނެ. ބަޔަކަށް މަދު ގޮތް އަންނާ މަދު، ބެހިގެންދާއިރުަގއި ގިނަ ބަަޔަކށް ގިނަ ގޮތް

މި މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ ރައްޔިތުްނެގ  ،ޮގތެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް  ކުރިމަތިނުވާނެ ެއއްެވސް

 މި ދެ ކަމެއް  ،ނަމަ މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުަގއި ެއއްކަަލ ބައިވެިރވުން ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ލިބެންޖެހޭނެ ގޮތަކަށް އޮންނަ

ގޮތެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ،  މައްސަލަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިނުވާނެ ެއއްެވސްނާރާނެ. އެހެންވީމާ، ެއ ފުށު

 .ންައޅުަގނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރަ އަށްޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ެދއްެކީވ ތިޔަ ވާހަކަފުޅުވަނަ މަޖިލިހުގައި ެދންމެ 19 މެންބަރު، މިހާރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި 

އަރުވަނީ ފުަވއްމުލަކު މެުދ ވަނަ ފަހަރަށް ބަހުސްގަިއ ތި ބައިވެރިެވަވޑަިއގެންނެވީ. އަޅުގަނޑު ދެން މި ފުރުޞަތު 8

 ދީދީއަށް. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ދީދީ މުޙައްމަދުޙުސައިން ރު ދާއިާރގެ މެންބަފުވައްމުލަކު މެދު 

ހިމެނޭ  ގައި އެބަރިޕޯޓު ލިްއަޔތުއޫމަސްގެ ވާ ދާއިމީ ކޮމިޓީއާދެ! ހުށަހެޅިފައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ޖެހޭ ދަންގެން ިލއްޔަުތގެ ދަށަށްއޫ މަސް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ ޑްގޮުތގައި ސްޓޭޓް އޯން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ

 4މި  ؛)ތ(، )ލ(، )ގ( އާއި  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 98. މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީގެ އި މާއްދާަތއް މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގަބައެއް

ންނަންޖެހޭ މާއްދާތައް ކަމަށް އަުޅގަނޑަްށ ހުއެންޓަރޕްރަިއޒަސް ކޮމިޓީގެ ދަށުަގއި  ޑްމާއްދާ ވެސް ެއއީ ސްޓޭޓް ޯއން

އްސާވާ ކުންުފނިތަކާއި ިވޔަފާރި އިދާރާތަުކގެ ހި ަވނީ ދައުލަތް  މިވަނީ، )ރ( ަގއި  މިބޫލުކުެރވެނީ. އެ ެއްއޗެހީަގއި ގަ

އެންޓަރޕްރައިަޒސްގެ ކޮމިީޓެގ  ޑްސްޓޭޓް އޯން 104.6މާލީ ހިސާބުތައް ދިރާސާކުރުން. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާތައް 

 ހުށަހަޅަން. ގެންިދއުމަށް އަުޅގަނޑު ލިއްޔަުތގެ ދަށަށް އޫމަސް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ން ރިޔާސަތު

 .ދާއިރާލެ ވިލިމާއަޙްމަދު އުާޝމް، އަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި ދެންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ައޙްމަދު އުޝާމްދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލިމާލެ 

 ހުރި ގިނަހުށަހަޅާފައި އޮތް ރިޕޯޓުަގއި  ޓީންގަާވއިދު އިޞްލާޙުކުރުުމގެ ަވގުތީ ކޮމި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ގޮތުން އަުޅގަނޑު  ަކމަކާ ގުޅޭ  ކަންތަކަށް ައޅުގަނޑު ެވސް ަހމަ ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަެވސް، ހުށަހަޅާފައި އޮތް ެއއް

 ގެ އްލާޙެ އިޞްަވނަ މާއްދާއަށް 99އެދުނީ. އެގޮތުން،  އެކީގައި ފުރުޞަތަކަށް މި ުހރުމާ ތައްކޮމެންޓު ބައެއްވެސް 

ބޭފުޅުން އެކަަށއަޅާފައި  ލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަުރ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މެންޑޭުޓަގއި މިއޫ ސަރުކާރު މަސް  ،ތުަގއިގޮ

ގޮުތގައި ާމއްދާއެއް ގެ ގޮުތަގއި މާއްދާެއއް. )ޅ(ގެ މިއަށް މިހާުރ އިތުރުކޮށްފައި އެަބއޮތް )ޅ(އޮތްއިުރގައި 

ންނަށް ރުހުން ދޭންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ަމޖިލީހުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ޒީރުވަ ،އޮްނނަނީ އިތުރުކޮށްފައި ީމގައި މި

ވަނަ މާއްދާ  171މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިުދގެ  ކަނޑައަޅާފަ. ައޅުގަނޑު މި މާއްދާ ބަލާއިރުގައި މި މާއްދާައކީ

ޅާފަ. މީަގއި ިމ އަށަ އެކަގޮަތށް  ޖެހޭރަންމިތަނަށް ވަޒީރުން ވެްސ އެއަށް ޢަމަލުކު ޮއތީ، ޅުން މިފުގޮތަށް މިބޭތް އޮ

 ،ނޑު މިދެކެނީކަމަށް އަޅުގަ ހުންނާނެ ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހަނދުމަފުޅުދިމާވާ މައްސަލައަީކ، ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް

އޭުރގެ ަވޒީރުންެގ  އިރުަގއިްއވި ކަން ކުރެވަނަ އަހަރު ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 2010
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، ހަމަ އެ ދިނުމަށްފަހުއޭރުެގ ަވޒީުރންގެ މަޖިލިސް އެްއކޮށް އިްސތިޢުފާ. މައްސަލަ ދިންލިސް އެއްކޮށް އިސްތިޢުފާމަޖި

ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  17ކުރެއްވީމާ އޭރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްަޔންވަޒީރުްނގެ މަޖިލިސް އަލުން ރައީސުލް

ުހރިހާ ވަޒީރުން ރައްޔިތުްނގެ  ،ގޮތަށް ބުނާ އިވަަނ މާއްދާގަ 171 ުދގެ، މި ގަވާއިޢަމަލުކުރަން ބޭނުންވި ގޮތަކީ

މަޖިލީހުން މި  އޭރު ކުރުމަށް އް ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ނުބުނާ ކަންތައްަތކެ ،ަވޒީުރންނާ ސުވާލުކޮށް ،މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް

ވާީތވެ،  ކަމަށް ކުރި މީހެއްކަތް ސައް ގޮުތގަިއ މަ ނިންމީ. ނިމުމާ ގުޅިގެން އޭުރ އަުޅގަނޑު ވެްސ ދައުލަުތގެ ވަކީެލއްގެ 

 މީހަކަށް ކުރިގައި މަސައްކަތް މި ފީލްޑުދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޕްރީމް ކޯޓަށް އަޅުގަނޑު ވެސް މި މައްަސލަ އޭރު ސު

ޕްރީމް މައްސަލަ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސު އޭރު މިއެނގެނީ.  ވާތީެވ، ައޅުގަނޑަށް މި ަމްއސަލަ މިހާ ތަފުޞީލުކޮށް

 171ވަަނ މާއްދާ މާނަކޮށްދީފަ.  171ޕްރީމް ކޯޓުން އޮންނާނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ޅީމަ ސުށަހެކޯޓުން ހު

ވަނަ މާއްދާގެ ބުނާ  171 ،ޕްރީމް ކޯޓުން އޭރު ކަނޑައަޅާަފއި އޮންނާނެސު ،ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރިއިރުަގއި 

، އިކަމާ  ކަމެއް ބުނާ މަބްދަޢުާއ ޚިލާފު މި ކަީކ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ސެޕަރޭޝަން އޮފް ޕަަވރސްއޭކަންތައްތަ

ޕްރީމް ކޯޓުން ކަމެްއ ަކމަށް. އޭރު ސު ވަަނ މާއްދާއާ ވެްސ ޚިލާފު 130އަދި  އާއި ވަނަ މާއްދާ 129ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ެގ  ދިނުމުގައި ރައްޔިތުންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންވަޒީރުންނަށް އޮންނަނީ،  ކުރި ޙުކުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއ މި

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ދައުލަތުގެ ބާރުަތްއ  ،ޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ަވނަ މާއްދާގެ )ވ( ގައި ވާ 171މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ވަޒީރުްނގެ މަޖިލިސް އެކުަލވައިލުުމގަިއ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައިާވ  ،ދުސްތޫީރ އުސޫލާއި ވަިކވެފައި އޮތުމުގެ 

ގޮތުން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރު ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ދުސްތޫރީ  ދިނުމާ ގުޅޭްނ ، ވަޒީރުންނަށް ރުހުބާރާއި

ަވަނ  171 މި ޕްރީމް ކޯޓުންކަމަށް. އެހެންވީމާ، ސު އެނގެން އޮންނަ ކަމަށް ތްތަކެއްއަ އިޖުރާއުސޫލާ ތަޢާރަޟުވާ 

ަތކަށް އެކުަލަވއިލެވިފަިއ އޮްތ ގޮ ފު ޚިލާއާ  މާއްދާވަނަ 130ވަނަ މާއްދާ،  129ޤާނޫނުއަސާީސެގ  ،މާއްދާއަކީ 

ލިްއޔަތު އަާދކުރާ އޫސަުރކާރު މަސްގޮތަށް  މިހާރު އަލުން އެ މާއްދާ އޮތް  ،އި ޮއއްަވއިމާއްދާއެއް ކަމަށް ކަނަޑއަޅާފަ 

 ،ނަމަ ށްފިތެރެއަްށ ލެވިދާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، އެކަންތައް ކޮގެ ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓު

ކަމަށް ބެލެވިދާނެތީވެ އަުޅގަނޑު ހުަށހަޅަން މިހާރު ހުށަޅާފައި އޮތް  ގޮތަްށ ޢަމަލުކުރެވިގެންދާނެ ސީއާ ޚިލާފުއަސާޤާނޫނު

 ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. .އުނިކުރުމަށް )ޅ(ވަނަ މާއްާދގެ  99ރިޕޯޓުގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަހަރު  14ވަނަ މަޖިލީހުގައި  19ލާނަން. އިމަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަ  ނޑުިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަޝުކުރިއްާޔ 

މަރަދޫ ފަހަރު ބަހުސްގައި ބައިވެރިެވވަަޑއިގެންަފއި ވަނީ  ަވޑަިއަގންނަވަިއގެން އެންމެ ގިނަބަހުސްގައި ބަިއވެރިވެ 

 ،ރު ބަހުްސގަިއ ބަިއވެރިެވަވޑަިއގެންފަހަ 12ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ. 

ވަަނ  3ފަހަރު ބައިވެރިެވވަަޑއިގަންަނވަިއގެން  10ވޭ. އަދި ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނަ ހޯއްަދވާފައި 2
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ސްގަިއ ބަހު ފަހަރު 9ވަަނއެްއަގއި ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު  4ވަރަްށ ގާތް  ،އިވާއިުރގަ ހޯއްދަވާފައި 

 ، މިަތއްމައްސަލަޤާނޫނުައސާީސއާ ޚިލާފު  ،ހަަމއެާއއެީކގަިއ ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ވަޑަިއގެންފައި ބައިވެިރވެ 

 ކަމަށް ވޯޓަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބޭ ކަންމި މަޖިލީހަށް ކޯޓުން އެކަނި.  ސުޕްރީމް ނިންމާނީ ފެނުމުގައި ރިޔާސަތަށް ފެންނަ

 ފުރުޞަތު މި އަޅުގަނޑު ދެންނިންމުމެއް. އެހެން ާބރަކުން ނިންމާއެހެން މަރުޙަލާއެއްަގއި ެއއީ  ނެ.ގެންދެވޭއަހަމުން

 ޝަރީފަށް.އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ގޮތުން ެއއްެޗއް ދަންނަވާލުމަކީ ވަރަްށ  ބެހޭ ކާބަރަކު ފާހަގަކުރެއްވި މައްސަލައަމެންދެ އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ފުަވއްމުލަކު ދާއިާރގެ މެންބަރު މި ދަންނަވާލަނީ. އެްއެޗއް މުނާޞަބު ކަމެއް ކަމުަގިއ އަުޅގަނޑު ދެކޭތީ 

ތުަތކުގެ ތެޭރގަިއ އޮތް ކަމެްއގެ އަރާއިޖުއާއި ާމލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ކޮމިޓ ަޒސްޕްރައިޯއންޑް ސްޓޭޓް  ،ފާހަގަކުރަްއވައިފި 

އިޤްތިޞާީދ  ދާިއރާއެްއގަިއ ބަހުސްކުރުމަށްފަހު އެކަން އެގޮތަްށ އޮންނަންޖެހޭތީ އޮތް ކަމެއް. މިީއ ވަރަްށ ފުޅާވާހަކަ. 

 ލިްއޔަތާ މާމުޅި ދައުލަތުގެމާލިއްޔަތު ކޮމިީޓއަކީ ވަކި މަަސއްކަެތއް ކުރާ ތަނެއް.  ކާއިކޮމިޓީއަކީ ވަކި މަްސއޫލިްއޔަތަ 

އެ  ބަލާނީދާއިރާއެްއގައި  ބެހޭ ކަންތައްތައް ފުޅާ ކާއެހެންކަމުން، މުޅި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ފައިސާއައިދާރާ. ބެހޭ 

، ބެހޭ ބައި ކުރާ ކޮންމެ ތަނެްއގެ މާލިއްޔަތާ ރަދުޚަބަޖެޓު ދީެގން ބަޖެޓުން ސަުރކާރުގެ އެހެންކަމުން، ތަނުން. 

ކަެމްއ  އޮތްޮއޅިގެން އެއީ އޮތީ.  ކުރާ ގޮތަށް މިމުރާޖަޢާ ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު ބައިބެހޭ  އާފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓިން

އަިދ  ،ެއކަން އެޮގތަށް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނާތީާއއި ،ޑަށް ފާހަގަކޮށް ބޮ  ވަރަށްއެހެންވީމާ، ނޫން. 

ކަމަށް ވާތީ އެއީ ކުާރ ތަނަކީ ރިޢާޔަތް ށްއަސީލް ޕޮލިްސކަފިިސޔާސަތުތައް ފައިސާގެ މުޅި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާއި 

ގާ ދޫކޮށްގެން ހިން  ންދައުލަތުން ފައިސާ ބަޖެޓު ތަނަކީވަރަށް ގިަނ ތަންޕްަރިއޒަސްގެ ތެެރއިން އެންޓަރއޯންޑް ސްޓޭޓް 

.އީ ސް.އޯއެތެރެައށް ވެްސ އެކަްނ ައއިސްފަިއ އޮތީ. އެާއއެކު  ގެ ތަންތަން ކަމަށް ވާތީ މާިލއްަޔތު ކޮމިޓީެގ މެންޑޭޓު

ކުރަނީ ތައް ފަިއސާގެ މުޢާމަލާތް ގައި،ހިން ،އެ ތަންތަން ހަރުދަނާކޮށް ،އޮތީ  ކޮމިޓީގެ ދަށުަގއި އެ ވާހަކަަތއް އެ

ންސްގެ ތެރެއިންތޯ ބެލުމަށް ަގވަރނަުގޑް ކޯޕަރޭޓް  ،ހުން ކަނޑައަޅާފައި ޮއތް ގާނޫނީ އޮނގަނޑު ތެރޭަގއިމަޖިލީ

ކަމެއް ނޫން. ދެން  އޮތީ. އެހެްނވީމާ، އެއީ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ފުށުއަރާިއ ދީފަފުރުޞަތު ވެސް އެ ފަރާތްތަަކށް ވެސް 

ޝާމް އު ޝާމް. އުކަމެްއ ސާފެްއ ނުވި.  އަޅުގަނަޑށް ކޮން އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރެއް އިިފ،ފާހަގަކުރަްއވަ

ކަން ހަމަ ތް އޮ ެމއްކުޙުވެސް ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ގައި ކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މީެގ ވާހަ ފާހަގަކުރަްއވައިފި )ޅ(

ވަޒީރުންނަށް ރުހުން  ންުކރުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުދާއިރާެއްއގައި ބަހުސް  ކޮމިޓީއަށް އެނގޭ. ވަރަްށ ފުޅާ

ންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކޮމިޓީއަްށ ސުާވލުކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮ ެއ ަވޒީރަކާ  ،ދިނުމުގައި ކޮމިޓީްނ ފާސްކޮްށފި ނަމަ

ނުކުރެވޭނެ ކަމަްށ ސުވާލު ވަޒީރަކާ ރުދޭއިތަނަކު ރުހުން  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއއްެވސްއަދި .ފެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ
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 އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނުފެންނާތީ ހަމަ ކޮމިޓީއަށް އެނިގގެން ސާުފކޮށް ތިބެ މިކަން ކޮށްފައި މި ތަން  އޮތްބަޔާންކޮށްފައި 

ކޮށް، ުސވާލުކުރަންޖެހޭ ސް ުސވާލުދޭއިރުގައި ގެނެން މެންބަރުންނަށް ރުހުމުއައްސަާސއެްއގެ އެއީ އެހެން ހުރިހާ  އޮތީ.

ކަންަކމާ ދޭތެރޭ. އެހެންވީމާ، ިމއީ  މަޢުލޫމާތު ސާުފކޮށްހަދާފައި އެބަހުރި އެ ބޭފުުޅންގެ ފަންނީ ޤާބިލުކަމާގައި ތަކުލަތްހާ

ން މަޖިލީހުގެ . ދެކުމް އޮތްކަން ވެސް ނޭނގި ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް ނޫންޙު ކޯޓުގެސުޕްރީމް އޮޅުމެއް ނޫން. އަދި 

 ނިންމާނީ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިްއޔާ. ގޮތެއްއިން ފްލޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ތާޒްމްިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  މުމްތާޒްމަދުފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައް

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ވަނީ އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާއަުޅގަނޑު ތާއީދު  ްއވުމަށްހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ މެންބަރު 

 އީސް.ރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސިރާޖު.ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 ތޯ.އިނގޭޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު މޫސާ ސިރާުޖ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސިރާޖު. ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

ލޭގެ ލިމާންނަ މެންބަރެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން ވިއިޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. އަުޅަގނޑު ވެސް ހަމަ ަގވާއިދު ކޮމިޓީގައި 

ވާތީވެ. އަުޅގަނޑުމެން ކުޑަކޮށް އަުޅގަނުޑ ވެސް އެްއޗެއް ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންކާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާޅުކުރި ކަންތަ

ވަރަށް ސާފުކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ހަމަ ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( ހިމެނިއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  99ގަާވއިދުަގއި 
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ޒީބު ހުޑުމެން ބެލިއިރުގައި ތަގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ. ެއހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނއަޅު  އޮތްކަން ވާފައިނިންމަ

ކަންތައް ކުރެވޭ. އެ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މިނިސްޓަރުންނަށް ރުހުން ދޭއިރުގައި ހަމަ މަޖިލީހުގައި ސުވާލުޮކށް 

 އެއް.ހިމަނާފައި އޮތް މާއްދާ ހުރެކަން އެނގިކުމެއް އޮތްޙުސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ،އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެކަން އެނގިހުރެ

ގޮތުން ގާނޫނާިއ ގެ އުސޫލެއް ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ  ޤާނޫނުއަސާސީ ބައްޓަންވެަފއިވާ  ،ނަންޖެހުނީއެގޮތަށް ހިމަ

ގާނޫނެއްގެ ތެރެއިން ޢަމަލުކުރަން ކަނޑައެޅިަފއިވާ ތަނެއް. މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ  ،ެއއްގޮުތގެ މަތީން ގަާވއިދާ

ތަނުގައި  ވީ ގޮުތގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި  ބޫލުކުރާގަޑު އަޅުގަނ ،ވަނީ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާަފއި އެއަޅުގަނޑުމެން

 ހަމަ މީގައި މި ،ފުނޑާލައިުރ ތޫދުސް ބޮޑަށް ވަރަށް ،ޑަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިާލފަށްބޮ މަސައްކަތްކޮށްަފއި ވަނީ ވަރަށް 

ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ  ،އްދުމުންގާނޫނަކުން ުއފެ .އޭޑީ.ޖޭ ،ކީާސލައޮތް އެްއޗަކާ ކަނޑަެއޅިގެްނ ޚިލާފަށް. އޭގެ އެއް މި

ައީއ  އަބަުދެވސް ފާހަގަކުރަމުން މިހިތަްށއެރީމަ ގެންދިުއން. އަުޅގަނޑުމެން  އެގޮތަށްއެ ބޭފުޅުން  ށަށްބެލުމުގެ ދަ

 ކުރީމާ  ކަންގައި ސުޕްރީމް ޯކޓުން ގާނޫާނ ޚިލާފަށް ކަން 19ައޅުގަނޑުމެން މަޖިލިސް  .ވާނޭތަފާތު 19މަޖިލިސް 

ވާ މިންގަނުޑގެ  ނޫނުއަސާސީގައި މިޤާ ޖެހޭނީ  އެހެން ތަނަަކސް ހަމަ ،ސުްޕރީމް ކޯޓަސް ނަން.އެކަންކަން ހުއްުޓވާ

އެގޮތަށް  އިވަަނ މާއްދާގެ )ޅ(ގަ 99 ،ތެރެއިން ކަންތައްތައް ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެގޮތަްށ ގަބޫލުކުރެވޭީތވެ

 ުޅގަނޑު ސާފުކޮށްލަދޭން ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އް އަވަނީ. ހަމަ އެ ކަންތަހިމަނާފައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫނުއަސާސީން މި މަޖިލީހަށް ދީފައިވާ އެްއވެސް ބާރަކަށް، ޤާމެންބަރު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ުނގަނެވޭނެ.  ރާދަކުެރއްިވއްޔާ އެހެން ެއއްވެސް ފަާރތަކަށް އަރަެއއްއި ،އެްއވެސް އިމްތިޔާަޒކަށް، އެްއވެސް އިާނޔަތަކަށް

 ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދަށް. ދާއިރާގެ އިްއޒަ އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީއަޅުގަނޑު ދެން މި ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ގެމަނަފުށީ

 ،ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ރަދޫމަ .ީއސްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީން ބަލަމުންގެންދަވާނީ.  ންތަނުގެ މާލީ ރިޕޯޓުތަކޭދޭ ތަސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް ދަުއލަތުން ބަޖެޓު

ހާ ކުންފުނިތަކަކީ ސަުރކާރުން ޖަބެޓު ހުރި ސަރުކާުރ ހިއްސާވާ  ެވއްޖެއްޔާ  އަޅުގަނޑަށް އެނގިފަިއވާ ޮގތުގައި

ލަވާނީ މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީންޯތ ، ެއ ތަންތަނުެގ މާލީ ރިޕޯޓު ެވސް ހަމަ ބައް ހަމަޖައްސާ ކުންފުނިތަކެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ

 . ުޝކުރިްއޔާ. ވެގެންސާފުކޮށްލަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 هللا.ދުޢަބް ޔަޢުޤޫބުިއއްޒަތްތެރި  ދާންދޫ ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ ތްމެންޑޭޓުަގއި ވެސް އެަބއޮ  އާއި އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީގެމާލިްއަޔތު ކޮމިޓީ ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް.

. ދެން އަުޅގަނުޑ މާއްާދއެްއ ތަކުރާރުވެފައް ހަމަ ެއއް ޕޮއިންޓެއް، އެ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަުކރެއްވި ފަަދއިން

ެއއީ މާލީ ހިސާބަކީ  ،މާލީ ހިސާބުތައް ؛މާލީ ހިސާބުތައް ދިރާސާކުރުން ،ކީއެކަމަކު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަ 

ޭއ ކޮށްަފއި ހުރި ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓްތޯ ނޫނީ އޮޑިޓު ،ނުކޮށް ހުރި ަފއިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓްތޯއޭ އޮޑިޓު

ންތައް. ދެން އަުޅގަނުޑ މިއީ އަުޅގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެްއ ކަ؟ ނީ މެނޭޖުމެންޓް އެކައުްނޓްތޯއޭނޫ

ގުޅުންހުރި އެްއވެްސ ކަމެްއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބޭރަށް  ގުޅުންުހރި އެްއވެްސ ކަމެްއ، މާލިްއަޔތާ ހުށަހަޅަން، މާލިއްޔަތާ

 ވިޔަސް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ެއ ކަމެއް ބޭރުެވގެންނުވާނެ.ތަކުރާރު، ރިޕީޓު ދި  އަގައިއެއް ގޮްސގެންނުވާނެ. އެހެން ކޮމިޓީ 

 އެއީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ފާހަގަކުރާ ކަމެއް. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުޑ ކަަށވަރުކުރަން ގަނއޮތް. އަޅު ސްގެ ަވގުތު އަިދ އެބަ ހު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބަމެންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

ތާއީދުލިބޭ ކަންކަމަށް  ،ކަމަށް. ހުށަހެޅި ނޫން ރިޔާސަތާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ތިޔަ ސުވާލު ތިޔަ ކުރެްއވީ 

ސްގެ ވަގުތު ނިމުނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުގުޅޭ ބަ އާއާދެ! މި މައްސަލަގެންދާނަން. ރިޔާސަތުން ވޯޓުނަގަމުން 

ގާްތވާން، މެންދުރުގެ ހުސްަވގުތުޮކޅަށް، ެކއުމުގެ ވަގުުތކޮޅަށް،  ޖަހާއިރު. މެންދުރާ 12 އޮތީ މެންދުރަށް ނިންމަން މި

އަުޅގަނޑު މިހާރު  އިސަްއކަތެްއ ނުފަށަވުމަށް އަދި މިނެޓުކޮެޅްއ އެބަވޭ. އިތުރު މަ 12:30 !ކުަރއްވާފުގައި މ12:30ާ

 ލީ. އިމި ހުސްވަގުތުކޮޅަށް މެދުކަނޑަ 

 

 {އަށް 13:00ްނ އި 12:26 :ކޮޅުސްވަގުތު ހު}

 (ޝީދުނަމުޙައްމަދު ރައީސް  ރައީސް، މަޖިލީުހގެ ؛ވީންނެތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިއވާ 6.5ގެންދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  މެންދުރުފަހުގެ ދަްނފަޅި ފެށުނީ. އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ކުރިއަށް މި`. 

ސްެގ ހުޮއތް ަވގުތު. މިހާރު ބަ  މި ކަނޑަައޅަނީ ިމއަދުގެ ވޯުޓގެ ކުރިއަށް މި މަސައްކަތް. މި މަަސއްކަތަށް އަޅުގަނޑު

ކަމުން އަޅުގަނުޑ ސާޖެންޓް އެޓް އާރމްްސ ދުޅުމުގައި ެމންބަރުން މަަޅކަށްފަހު( ތަ)ަވގުތުކޮ. ތު މި ވަނީ ހުޅުވިފަވަގު
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ގެންދަނީ ބާ ކައުންސިލުގެ  މި ހާރު ކުރިއަށްލެއްވުމަށް. ައުޅގަނޑުމެން މިއިމެންބަރުންނަށް ދަންނަވަ ،އަރިހު ދެންނެވިން

( )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު. ބާ ކައުންސިލުެގ ބިލު. އޮތީ ހުޅުވިފަ ތު މިހާރު މިސްގެ ަވގުހުސްގެ ަވގުތު. ބަހުބިލުގެ ބަ

 . ށްސާން ޙުސައިނަޙި އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ސާން ޙުސައިންޙިޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ތު

ގޮތުން މިތާނގައި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ގުޅޭ އާދެ! ބާ ކައުންިސލުގެ ބިލާ ތްތެިރ ރައީސް.ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒައާދެ! 

ިއ ދިވެހިރާއްޖޭގަ ،މީވަރަށް ގިނަ ނުކުތާތައް ފާހަގަކުަރއްަވއިފި. އަުޅގަނޑު ުފރަތަމަ ކަމަކަށް ދަންނަވާލަން ބޭނު

ޭޖގެ މަސަްއަކތްކުރާ ގާނޫނީ ަވކީލުންނަށް ކީ ދިވެހިރާއްފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިނިވަން ބާ ކައުންސިލެއް އުފެދިގެން ައއުމަ

މިނިވަން ބާ ކައުންސިލެއް ހެދުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެން އަންނާނެ ކަމެކޭ. ވަކީލުން 

ހެދި  ތަކާއެިކއެކި ގޮންޖެހުން ،ްއ އަހަރުތަެކއް ވެއްޖެ. އެިކއެކި ސަބަބުތަކަްށޓަކައި ތަކެނަތާ އެމަސައްކަތްކުރަމުން އަން

 އި ްސގެ ތެރޭގަ ހުމެދު ކުރެވުނު ބަ މި ބިލާ ؛ސްހުވެސް ޮއންނަނީ ކާމިޔާބުނުވެ. އާދެ! ިމ ބިލުގެ ބަ މަސަްއކަތް އަބަދު އެ

 ޚިލާފު ބައެއް ާމއްދާތައް ހުރިކަން. އިނޫނުއަސާސީ ޤާލުަގއި މި ބި ،ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ފާހަގަކުރެްއވި

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީ ގާޫނނީ  ،ށް ފާހަގަވެގެންިދޔަކަށް އަުޅަގނޑައެއް ކަމަ  ،އެގޮތުން

 ކަމެއް ކަމަށް ނުވަަތ ޚިލާުފވެގެްނދާނެ އާނޫނުއަސާސީޤާދިއުމަީކ ގޮތުން ވަިކެވގެން އަންނަ މެންބަރު މި ބިލުގައި އޮތް

ޝަްލ ހަގަކޮށްލަން ޭބނުން ޙަޤީޤަތުގައި ޖުޑީ. އަޅުގަނޑު ފާޚިލާފުވެގެންދާނެ ކަެމއް ކަމަށް ހާނޫނުއަސާސީގެ ރޫޤާ

ބުވެަވޑަިއގެން އިންނެިވ ޚާޚިލާފަށް އިންތި ހާނޫނުއަސާީސގެ ރޫޤާސަރވިސް ކޮމިޝަންަގއި މިހާރު އިންނަވާ ވަކީލަކީ 

ޔާންކުރާ އަސާސީަގއި ބަނޫނުޤާރުންނާިއ މެޖިސްޓްރޭޓުން ވޯޓުލައިގެްނ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅެއްކަން. ފަނޑިޔާ

ަތނަށް ދެވޭ ބޭފުޅެއް ކަމަކަށް  ގޮތަށް އެ ބަޔާންކުރާ ނޫނުއަސާސީގައިޤާއެއީ އަދި  ދާ މީހަކު ދާން ހޮވުނީމާ މަޤާމަކަށް

އިން އެ ގޯްސ ޢާރީޛައަުޅގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ މި ބިލުގެ ނުކުރެވޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ހަމަގައިމު ގަބޫލެއް

މެދު  މި ބިލުގައި ލޯޔަރުންނާ ،ތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އާދެ! ިއއްޒަ ރަނގަޅުކުރުން

ޕްރީމް ސު ،ނަމަ ހަމައެއްނެތި ފިޔަވަުޅއެޅުން ހުއްޓުމަކަށް ައއުން މަގުފަހިކޮށްފައިވާކަން. މިހާރު މި އޮންނަ އުސޫލުން

ޔަަވޅުއަޅަްނވީ. ިސވިލް ކޯޓުން ވެްސ، ކޮށް ފިޤީޤުޙުކޯޓުން ވެްސ ފިޔަަވޅުއަޅަްނީވ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ެވްސ ތަ

އެާއއެްއކޮށް މޯލްޑިްވސް ޕޮިލސް ސަރވިްސއިން ވެސް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ ވެްސ ފިޔަވަުޅއަޅަްނވީ. އަދި ހަމަ 

އި ނާޅާނެ މެދު ފިޔަވަޅުައޅަން އަޅާފަ ސްއިން ވެސް ފިަޔވަުޅއަޅަންވީ. ވަކީލުންނާފިޔަވަުޅއަޅަންީވ. ކަރެކްޝަނަްލ ސަރވި

މުައއްސަާސއެްއ، ވަކި އިދާރާެއއް މިހާރަކު ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބިލުން އެބަ ފަހިވެގެންދޭ ގާނޫނީ  ވަކި

ދިއުން. އަިދ ޅޭނެ ގޮތްތަްއ ކަނޑައެިޅގެންމެދު ފިޔަވަޅުއެ ާދއިރު އެ މީހުންނާލޭޓްވެގެންއު ވަކީލުންގެ ކަންތައްތައް ެރގި

ރޮވައިްޑކޮށްދޭ. މާޔަތް ވެސް އެބަ މި ބިލުން ޕް ހި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ންގެ ިކބައިންއެއާެއއްކޮށް ލޯޔަރުހަމަ
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ބިލުން  އާދެ! މިގުޅިގެން އުފެދޭ ޝަކުވާަތއް ހުށަހެޅޭނެ އަދި ބެލޭނެ ނިޒާމެއް އެބަ މި ބިލު ޤާއިމްކޮށްދޭ.  ލޯޔަރުންނާ

ތައް ރަނގަުޅ ފެންވަރަކަްށ ިކަޔވައިދޭ ޕްޮރގްާރމުުނަވތަ ގާނޫނު ތައް ކިަޔވައިދޭ ޕްޮރގްރާމު ލޯ ،ވަނަ ކަމަކީ  3ހާސިލްވާ 

މި ިކަޔވައިދޭ ޯލ  އިެވގެން އެ މަަސްއކަތްތައް އެގޮތަްށ ކުިރއަށްެގންދިއުން. މިހާރުގެ ިދވެހިރާއްޖޭގަ އެކްރިޑޭޓް 

ނޑުމެްނ ނޫންކަން އަުޅގަނުަވތަ  ކަންތައްގަޅު ގޮތަށް ބައްޓަްނވެފައި ހުރި ޕްރޮގްރާމުތަކަކީ އެންމެ ރަނޕްރޮގްރާމު

ތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ. މި ބިލުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކީ ދިވެހިާރްއޖޭގައި ކިަޔަވއިދޭ ލޯ ޕްރޮގްރާމު

ޅުގަނޑު ހިތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ޝަްނގެ މަސައްކަތް. އަޓޭކުރަންޖެހޭ އެކްރެޑި ބައްޓަންކުރުމަށް

މެދު  ދިއުމުން ޭއގެ ފައިދާކުރާނެ. އާދެ! މި ބިލުަގއި ގާނޫނީ ަވކީލުންނާއުމުގައި ބިނާެވގެންޤަރުން މި ންވަރުގެ ލޯޔަފެ

އަދި  ،ހުރި ރައްކާތެިރކަމާާމޔަތުަގއި ެއ މީހުންނަށް ދީފައި ހި އަދި އެ މީހުންގެ ،މިދެންނެވިހެން އެޅޭނެ ފިަޔވަުޅތަކާއި

އެންމެ އެ އަދި ހަމަ ،އޮތް. އެ އުސޫުލތަކަށް ތަބާވުމުން ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއަޅާަފއި އެބަފީ ނެގޭނެ އުސޫލު ވެސް ކަނޑަ

  ..މާޔަތުަގއި މި ބިލު އެބަ މަސައްކަތްކުރޭ. އާެދ! އިްއޒަތްތެރި ޤާޟީ.ހިމީހުންގެ ކިބައިން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ 

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ހުންނެވީ އެހެން މަޖިލީހެއްގައި.ޔަ މެންބަރު، ތިއިްއޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ސާން ޙުސައިންޙިތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ކުރަްއވާތި! އަޅުގަނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން އަޅުގަނޑު ދަންަނވާލަން ފުވަރަށް ބޮޑަށް މާއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ވަކީލުން އެްއކޮށް  57ބޭނުންތެރި ގާނޫނެކޭ. ނު މި ގާނޫނަކީ މި ވަގުތު ިދވެހިރާއްޖެއަށް ނުހަ ،ބޭނުމީ

ދިޔަ ަވގުުތ މިފަދަ މުއައްސަާސެއއް ެނތުން އެީއ ެއ ަވގުތު ގާނޫީނ ވަކީލުންނަށް ދިާމވި އެންމެ ސަސްޕެންޑްެވގެން

 ކުން ވާމީ ބާ އެސޯސިއޭޝަްނސްތަކާއި ބާ ކައުންސިލުތަގު ްލއަބައިނަ ،އުނދަގޫ ދަތި ކަންތައް. ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ

ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އެ ަވކީލުންގެ ިދފާޢުގައި ެއއްެޗއް ބުނާނެ  ،އެ ވަކީލުްނގެ ދިފާޢުގައި އެްއޗެއް ބުނިއިރު 

ތައް. މި މަސަްއކަތަށް ެއންމެ ބޮޑަށް ހުރަސްއެޅިގެން އޭރު ދިޔަ އެއް ކަންވަކީލުންގެ މުއައްސަާސއެއް ނެތުން އެީއ 

އެތަެކއް ައހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫީނ ސަލަަތކަީކ މިދިޔަ އެތަކެއް މައްއްުލކުރަން އުޅޭ ޙަ ބިލުން އަޅުގަނޑުމެން

 ހޯދައިިދނުން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.  އްލުޙަވަކީލުންނަށް ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަނީ ބާރަށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މިއިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

 އަށް. هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: هللاބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

ހެޅިފައިވާ ބިލަކީ ގަިއ މި ހުށައި ައޅުގަނޑުމެން މި ބަޙުސްކުރަމުންދާ މައްސަލަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

އެ ބިލު  ،މު އަދި ހަމަ އެހާމެ ބޭނުންތެރި ބިލެއް. އެހެންކަމުންއްމިއަދު ދިެވހިރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހި ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް

 ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ޝުުކރު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީތީ އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަާށއި

ހެޔޮ މަގަށް ގެންދިއުމަށްޓަަކިއ  ،ވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަން ރަނގަޅު އިުރަގއި ދިއިނޑުމެން މިހާހިސާބަށް އައަުޅގަ .ރައީސް

ވަކީލުްނެގ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަްށ  .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްލައްކަ ގިނަ މަސައްކަތްަތކެްއ ކުރަން ވަނީ ޖެހިފަ

މުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ ފެށު ިނޒާމަށް ޢަމަލުކުރަން ުމެގ އާކުރުތިލުއި، ބާބެލެހެއްޓި، ވަކީލުންެގ ލައިަސންސް ދިނުމާ

އަދި ޚިދުމަތް ހޯދާ  ،ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަސައްކަްތކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަށް އިތުރު ރައްކާތެރިކަމަާކއި، ހިތްހަމަޖެހުމަކާއި

ގެންދާނެ. ިއްއޒަތްތެރި ގުަފހިވެނެރުމަށް މަހޯދާ ޚިދުމަތުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް  ބޭފުުޅން ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ

ކަްނކަން ހިނގާ ގޮތް އަުޅގަނޑުމެން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ާރއްޖޭެގ ގައި ތަކުުމޖުތަމަޢުތަހުޒީބު . ދުނިޭޔގެ ރައީސް

. ބާ ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ނުދެކެން ކަންކަން ހިންގުމުގައި މަިއަގނޑު ވިސްނުމެއްގެ ގޮތުަގއި ބެލުމަކީ ގޯސް ކަމެއް

ކަުއންސިލުން ވަކީލުންގެ ކަންތައް ރެިގއުލޭޓުކުރަން ފެށީމާ ހަރުދަނާ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އެ  ،ކައުންސިލު އުފެދި 

މި ބިުލގަިއ ބައެްއ ކަންބޮުޑވުން ވެސް  .ްއަޒތްތެރި ރައީސްއިމީ ެއއީ ަޝއްެކްއ ހުރި ކަމެއް ނޫން. އަންނާނެކަ

ކީލުްނގެ ކަންތައްަތއް ބަލަހައްޓާ ގަނޑު ިމ ދައްކަނީ ގާނޫނީ ވައަޅުގަނޑުގެ ހުރި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަޅު

އިބު ރައީެސއްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ވަކީލުންގެ ނަ  އިމުއައްސަާސއެްއގެ ވާހަކަ. ައދި އެ މުއައްަސސާގެ ަރީއސަކާ

 އެންމެ ތިން މިދެންނެވި ފަދަ ކައުންސިލެއްގެ ރަީއސެްއގެ ޝަރުތުގެ ތެރޭގައި ،ތެރެއިން ކަނޑައެިޅގެންދާއިުރގައި 

އަަހރުގެ ތަޖުރިބާ އެކަނި ފުއްދާުލމަކުން މިހާރު މި ޒަމާނުގައި  10ކަމެއް.  އީ އަުޅގަނޑު ކަންބޮުޑވާން އެތުޝަރުތު އޮ

އްޒަތްތެިރ އިއެ ކަންކަން ެއއީ އޮންނަންާވ ގޮތް ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ައޅުގަނޑަށް ދަތި ވާހަކަ ވެްސ ދަންނަވާލަން. 

އީަސކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ގާނޫނީ ގޮތުްނ ލުގެ ރަމިފަދަ ކައުންސި ގޮތުަގއި ލުުކރާއަުޅގަނޑު ގަބޫ .ރައީސް

ގައި ކަމު އަދި ބޭނުންތެރި ކަމެއްމަތީން މާސްޓަރސް ފެންވަރުގެ ސެޓްފިކޭެޓްއ އޮތުމަކީ އެއީ މުހިއްމު  ވުރެ ށްޑިގްީރއަ

ލުގެ ރައީްސގެ ވާަހކަ. ރެގިއުލޭުޓކުރަން އޮތް ަކއުންސިވަކީލުންގެ ކަންތަްއތައް  ހުރިހާ ދެކެން. އަޅުގަނޑު މިދަންނަަވނީ 

މެންބަުރންގެ ގޮުތަގއި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންގެ ެވސް ތަޖުރިބާގެ ތިްނ  ލުގެަކއުންސި، ހަމައެާއއެކު .ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި

އެންމެ  ަގއިބޫލުކުރާ ގޮތުގައަުޅގަނޑު  ނެތުމަކީ އެއީ ޝަރުތުތަުކަގއި އޮތީމާ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  އަހަރެއް ހުރުން

ކަމުގައި ފެންނަ ވާހަކަ ވެސް  ކަމެއްނޫނީ އޮތް ނުތަނަވަސް ،ކަންކަން ކުރުމަށް އެޅިގެންދާނެ ހުރަހެއް  މިރަނގަޅަށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ މީހަކު  37ގާނޫުނއަސާީސގެ  .އްޒަތްތެރި ަރއީސްއިދަންނަވާލަން. 

މި ގާނޫނުން  ށްވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަ 37ދެންނެވި އްޤު ލިބިދީފަިއާވއިރުަގިއ މިކުރުުމގެ ޙަ ބޭނުންވާ މަސައްކަެތއް
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ލޯފާމު އުެފއްދުމާއި ލޯފާމު ހިންގުމަކީ ވިޔަފާިރ  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިހުރަސްއެޅޭ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރަން. 

 ަވކީލަކަށްއަީކ ރުަގއި ލޯފާމު އުފައްދާ މީހާާވއި ކަމަށްކަންކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުން މިއަދު ދުނިޭޔގެ ަޤއުމުތަކުަގއި 

ފައްދާ މީުހންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ަވކީލުންނަށް ވުން ެއއީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވާކަށް ނޫނީ އެ އު

ވަަނ  55ބިުލގެ  ،ހަމައެއާެއކުޑު ފާހަގަކުރަން. ނކަމުގައި އަޅުގަ ޚިލާފު ކަމެއް ވަނަ މާއްާދެގ ރޫހާ 37މިދެންނެވި 

މިނަކީ ކިތައް އަހަރުޯތ ެއކަށީގެްނވާ ައވަސް ،ގައި ވާހަކަ ޮއންނައިރު ުމގެކަންކަމިނެއްގެ ންވާ އަވަސް މާއްދާގައި އެކަީށގެ

މިއަދު މި ޖެހެނީ ދަންނަވަންދެކެން. އެހެން  ގައި އަުޅގަނޑުކަމު ނޫނީ ކިތައް މަސްތޯ ައޅުގަނޑުމެން ބުނެދޭންޖެހޭ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ  ތައްށް ހުށާހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރުގައި ޯކޓުގޮތަ  ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ހިނގާ

ބާއްވާެލވިފައި އޮންނަ ތަން. ހަމަ އަހަރު ވެގެންދާއިުރ ވެސް މޭޒުމަތީަގއި ދިހަބާރަ ހުށާހެޅޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 ރަނގަޅަށް ކަންކަްނ ކެއް ކަނަޑއެޅިފައި ޮއތުމަކީޓަކައި މުއްދަތުތަމިފަދަ ކަންކަން ނިންމުމަށް .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

މިނުގައި ނޫނީ ހުށަހަާޅ ފަރާތްތަކަށް އެކަްނ ނިމިެގންދާނެ މުއްދަތެއް އެނގިފައި ބާރުަވްސ ނޫނީ އަ ގެންދިއުމުަގއި

ން ހުސް ކަމުގައި ދެކެން. ަވކީލުންގެ ކަންކަން ކުރަ ވެސް މުހިއްމު ކަމެއްަގއި އޮތުމުގެ ބޭނުންތެރިކަމަށް ބަލާއިރު

ޖޭ.އެސް.ސީ އުފެދިފަިއވާ ގޮތް ނޫނީ  ،ްސ ތިބުމަކީ ައޅުގަނޑުމެން ިމއަދު ިމ ދައްކާ ވާހަަކއިގެ ވަކީލުން އަނެްއކާވެ

ފަނިޑޔާރުންެގ  ،ދައްކަމު ެލވިފަިއވާ ގޮތަށް ބަާލއިރު ައޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިަނއިން އެބަ އިޖޭ.އެސް.ސީ ެއކުލަވަ 

 ަބެއއް  ގޮތް ވަރކޮށްދެވޭ އްާޔ ފޭނޫނީ ެވއްޖެ ތު ފުށުއެރުމެއްޙަލަޞްމަ  ތިބީމާކަންކަން ނިންމަން ގިނަ ފަނޑިޔާރުން

ތަްއ ވަކީލުްނގެ ކަންަތއް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި .ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި ކަމަށް.  ވާކަހަލަ ކަންތައްތައް 

ވިސްނާލުމަކީ ވެްސ ތޯ މެ ރަނގަުޅ ގޮތްނޫނީ އެން ގޮތްތޯރެގިއުލޭްޓކުރަން ހުސް ވަކީުލން ތިބުމަކީ އެންމެ ބުއްިދވެިރ 

ކަންބޮޑުވުންަތްއ  މިދެންނެވި ހެންވީމާ، މި ބިލުން އަުޅގަނޑު ގޮުތަގއި ރަނގަޅު ކަމެއް. އެ ލުކުރާޑު ގަބޫނއަޅުގަ

ޓީ މަރުޙަލާގައި މަސަްއކަތްތަެކއް ުކރުމަކީ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާ ކޮށްލަން ކޮމިކަމުގައި ވިޔަސް އެ ކަންަކން ރަނގަޅުހުރި

 މި  ތުމަށް ޓަަކއިަވޑަިއގައިޑު ހަމަ ކޮމިޓީެގ މަސައްކަްތކުރާ ަވގުތު މި ކަމަށް ވިްސނަނވާީތ އަުޅގަ ކަުމގައި  މެއްކަ

ގަނޑުމެންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެްއ މި ބިލަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަޅު  .އްޒަތްެތރި ރައީސްއި ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލީ. 

މަގުތަކެްއ  ޓަކައިބަދަލު ފެނުމަށް ބޭނުންވާ ދެކެންއެދޭ ނޫނީ އި އަޅުގަނޑުމެން ލިބި ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގަ

ށް ވަރަށް . ދެއްވި ފުރުޞަތައަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން  ވެސް ކަމުަގއި  ކޮށިގެންދާނެ އަދި މަގުތަެކއް ފަހިވެގެންދާނެ ބިލެއް

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތރުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އި ާދއިރާގެ ތޮއްޑޫދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަޅުގަނޑު ޒަތްތެރި މެންބަރު. އް އިޝުކުރިއްޔާ 

 ށް.ޝިޔާނަ ޙަސަން
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

ދެްއކުމުގެ ކުރީަގއި ކައްޒަތްތެރި ަރީއސް. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަަލއަްށ ވާހައި ޝުކުރިއްާޔ 

އަށް ވަރަްށ ފަހުމީ ިއމްތިޔާޒު މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާިއރާގެ އުތުރު މާފަންނުއެންމެ ފުރަތަމަ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި 

އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ . ވަގުތަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް ދަންނަވާލަން. ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލަކީ މި ބޮޑަށް ޝުކުރު

ވަނީ ވަރަށް  ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ިތބި ވަރަށް ރަނަގޅަށް ިކޔަަވިއގެން ތިބި ގާނޫނީ ވަކީލުންނަްށ މީގެކުރިން މި ،ބޭނުންވޭ

ވަރަްށ  ،ާފހަގަކުރި ފަދައިން ވެސް ޙުސައިން ޙިސާން ޛާ އަްލއުސްތާ އި . ދެންމެގަކުރިމަިތވެފަ އްބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަ

ސަބަަބކާ ހުރެ ސަސްެޕންޑްކުރީ ކޮން  .ސަސްޕެންޑްކުެރވިފަ އި އެބަހުރިޓަކަކަށް ގިނަ ގާނޫނީ ވަކީލުން ިސޔާީސ ބޭނުމަ

  ކޮމިޝަނެއް އުފެދި ބާ ަކުއންސިލެއް އުފެދިގެން އައިމާ މިފަދަ ،ފަހަރު ވަނީ ނޭނގި. އެހެންކަމުން ވެސް ގިނަ ކަމަށް

ބިގެން އެބަދޭ. ވަރަށް ގިަނ ެކއް ވަރަށް ގިނަ އިޚްތިޔާރުތަާކއި ބާރުތަކެއް ލިގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަ ސީދާ

 .ކުރަންފާޓަަކއި އަޅުގަނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް އުއެބަ ލިބިގެންދޭ ގާނޫނީ ަވކީލުންނަށް. އެކަމަށްެވސް ެމއް ކަރައްކާތެރި

ޒިންމާދާރު އިސް ގާނޫނީ ަވކީލުން މިކުރާ މަސައްކަތްތައް އަ އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ވެގެން 

ޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެްނ ނދިއުން. އާދެ! އަުޅގަދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ފެނިގެން ެރވޭނެ ގޮތްތައްކު ގޮތެްއގައި 

ކޮރަޕްޝަންގެ ަވރަށް ބޮޑެތި ގުިޅގެން  ކީލުންނާތަުކގެ ފަނޑިޔާރުންާނއި ގާނޫނީ ވަ ޓުކޯ އި ކުރީގަ ގޮސްފައި އެބަހުރި މީގެ 

އަުޅގަނޑުމެންަނށް ފެނިފައި ހުރި ކަންކަން.  މީގެކުރިން. މިީއ ހިންގާފަޖަރީމާަތއް އެބަހުރި ބޮޑެތި ކަންތައްތަކާ 

އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ  .ށްން ތަކުރާރުެވގެންދާކަމިކަހަލަ ކަންކަ އިއޮތް ތާނގަ ކުރިއަށް އަޅުގަނޑުމެން ނޭދެން

 ސަބަބުން މިހެން ހުރި ގޮތް ވުމުގެ މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ގޮތް ގާނޫނީ ވަކީލުންކުރާ މަސަްއކަތްތައް ރެިގއުލޭޓްކޮށް 

 ަގއި ކޯޓުަތކު ،ޑު ހުށަހަާޅލަން ބޭނުންވޭނއަދި މި ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަ .މައްސަލަތައް ަޙއްލުެވގެންދާނެ ކަމަށް

ގާނޫނީ ސީދާ  އެބަޖެހޭާވން އެބަދޭ ބޭުފޅަކު. އެ ބޭފުޅަކު ވެސް  ގައިބަދަލު، ން ެއބަދޭހާރުވެސް ވަކާލާުތކުރަމި

 ގައިބަދަލު އެބަ ވެްސ ކޯުޓގަިއ  ކުަރމުންދާ އުސޫލަކީ ގާނޫނީ ަވކީލަކު ނޫން ބޭފުަޅކަށް ރު ކަންމިހާ ވަކީލަކަށް.

ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި މިކަްނ  ބާ ކައުންސިލު އުފެދިގެން އައިމާ، ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް ވަކާލާތުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު

އަުޅގަނޑަށް  ޓަކައިމަށްތުން. މިކަން ފެއްތަފައް މިކަންސިސްޓަމަކަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ ކުރުމަށް

ހަމަ ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް އެ ފުރުޞަުތ ޤާބީލު  ެރވެނީ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތަކަްށ ވާނީ ކިަޔވަިއެގން ތިބިގަބޫލުކު

ރާއްޭޖގަިއ ދިވެހި ލިބިގެންދާނެ ގޮތަކަށް ވުން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ވެގެން އައިމާ

އެންމެ ނިކަމެތި މީހާއަށް  ،އިންސާފު ބޭނުންވާ ރައްޔިތު މީހާ  ،ލު ލިބިމިހެން ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ޙައް

ނެ ހަމަހަމަކަން ލިބގެންދާ އިފާ ސާއެީކަގއި އިން ގާނޫނީ ވަކީލުްނގެ އެހީތެރިކަމާ ،އެީކގައި  ކަމާވެސް ގާނޫނީ ރައްކާތެރި 
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ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ  . ދަންނަވާލަންބިލަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަމި ކަމަށް. އަޅުގަނޑު  ފެނިގެންދާނެ ދުވަހެއް 

 ޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ވަރަށް ބޮ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 .ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއްޒަތްެތރި އި  ދާއިރާގެ ފޭދޫއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިހާދު މުޙައްމަދު ބަރުމެން ދާއިރާގެ ފޭދޫ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ މި މަޖިލީހަށް  ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށްއިޝުކުރިއްޔާ 

 މަށް ވީއްލު ކަމުންގާނޫނީ ވަކީުލން ރަހީނު އީދަންނަވަން. މި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުހުށަހަޅުއްވީތީ އެ ބޭފުޅާއަށް 

 ނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނުތަކާ ޤާ ،ިމ ބިލު ގާނޫނަކަށް ވުމުންލުކުރަން. ކަމުަގިއ އަޅުގަނޑު ގަބޫ ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލެއް

ުތ ދިވެހި ރަްއޔި ،، މިނިވަންވެށްގެން ތިބި ބައެްއގެ އަްތދަށުން ވަކީލުން ސަލާމަތްވެޕްރީމް ކޯޓު ހިސޯރުކޮޚިލާފަށް ސު

އިންސާފު  ،ތިނެ ގުުމެގ ފަރަރުކަގީމުއްސަނދިކަމާއި ފަ ކައި ކުރާ މަސައްކަުތގައިޓަމީހާއަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް

 މި ،ޓަކައި ވަކީލުްނގެ އެީހތެރިކަން ހޯދުމަށް ފުރުޞަތެއް ލިބިގެންދާނެކަމީ އެއީ ޔަީޤންކަމެއް. އެހެންކަމުންށްހޯދުމަ

 ،އަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލު ފާސްެވގެންދާއިރު ފުރިހަމއަްށ ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރަނީ މި އަޅުގަނޑުބިލަށް 

މިއަދު ކިޔަވަމުންދާ  . އެއީއަށް އިތުރު އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަންއަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަޝްވަރާކުެރވޭއިުރަގއި އެ

އިވާ އުސޫލުްނ ންދާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ބިލުގައި މިހާރު ހުށަހެޅިފަެވގެގުދީސްތަ ،ހިސާބުން ކުދީން މި ބިލު ފާސްވުމާ

އެ ކުދީންނަށް އެ . ކިޔަވަުމންދާ ބައެއް ކުދީންނަށް ގެއްލިދާނެތީފުރުޞަތު މިއަދު  އެ  ،ނަމަ އެކަން ފާސްވެއްޖެ

ދިނުމަށް.   ކުދީންނަށްްއ އެދުވަހުގެ ފުރުޞަތެޞްލާޙު ގެނެސް މަދުވެެގން އަހަރުއިޓަކައި އެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް

ދާންވާއިރަށް  ފާސްވުމާ ހިސާބަށްމި ބިލު  ،ވާންގުދީސްއެީކގައި މި ބިލު ތަ މާ އޮތުއެގޮތަށް ތުއެ ފުރުޞަ، އެހެންކަމުން

މި ބިލަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ  ،ހެންކަމުންއެ ަވކީުލން މިނިވަންވެގެންދާނެ ކަމަށް. ބޫލުކުރަނީގައަޅުގަނޑު 

 ވަން. ވަރަށް ބޮޑަށްޝުުކރިއްޔާ.ދަންނަ

 

 ން:ކަދެްއެކވުރިޔާސަތުން ވާހަ

 .ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ކެންދޫ ންބަރު.އްޒަތްތެރި މެއި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ެދއްެކވުން:ކަވާހަ ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ
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ހޮްސޕިޓަލުގައި މަަސއްކަްތކުރާ އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗްަގއި މަސަްއކަތްކުރާ އި ޝުކުރިއްާޔ 

މެޑިކަލް ކައުންސިުލގެ   ،ކަމަށް ަވންޏާ ހިނގާނުބާރު  ބިލެއްގެނުވަތަ މެޑިަކލް ކައުންސިލުން ހަދާ ކްޓަރުންނަށް ޑޮ

ށް ީހވަނީ ވަންޏާ އަުޅގަނޑަ ރާ ޮޑކްޓަރެްއގެ މަްއޗަށް ނުހިނގާ ކަމަށް އައި.ޖީ.އެމް.ެއްޗގަިއ މަސައްކަްތކުޞްޞާތިޚްއި

ބިލަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ،  އަުޅގަނޑު މި ،ވަން މިއުޅޭ ވާހަކަައކީއޭގަ އެބައުޅޭހެން މައްސަަލއެްއ. ދަންނަ

 ،ވަނަ މާއްދާަގއި އެަބއޮތްހަތްިދހަ ާފހަގަކޮށްލަން މި ބިލުގެމައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި. ަވިކން ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަނޑު 

ން އެ ބޭފުޅުންގެ މަޤާމުގެ ލު ކުރަްއވާ ަވކީމަަސއްކަތް  އިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީުހގައުއެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހާއި ްޕރޮސިކި

ގުިޅގެން ބާ ކައުންސިލަކުން ެއއްެވސް  ދޫކޮށްލާ ކަމަކާނުކޮްށ ނުވަތަ ނުވަތަ  ކުރާ ލިއްޔަތު އަދާކުރުމުަގއި އޫމަސް

މި ރާއްޭޖަގިއ  އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް މިއީ . . ެއއްވެްސ ފިޔަވަެޅއް ނޭޅޭނޭކަމެއް ނުކުެރވޭނޭ

ޤީޤަތުަގިއ މި ތިބެނީ ގާތްގަނޑަކަށް ޙަކުރާ ަވރަށް ގިނަ، ނިސްބަތުން ވަަރށް ގިނަ ވަކީލުން ތަުކގައި މަސަްއކަތްކޯޓު

އޭ.ޖީ  އެބަ އުޅުްއވާ.އި ކިއުޓަރ ޖެނަރަލް ޮއފީހުގަށްވުރެ ވަކީލުްނ ޕްރޮސިސާޅީހަލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުަގއި ޢުއަޅުގަނޑަށް މަ

އަދި އެ  ،އެހާވަރަށް ުއޅުްއާވނެ. މި ބޭފުޅުން މި ބިލުން އިސްތިސްނާވެއޮފީހުގައި ވެސް ހަމަ ގާތްަގނޑަކަށް 

ިމ  ގޮތަށް  ޚިލާފުވީމާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ނޭޅޭ  ގޮތުން ުސލޫކާ ައޅަންޖެހޭ، އުސޫލީ ޕްރޮފެޝަނަލީ ނަށްވަކީލުން

ޚާއްަޞ  ަވކިތުގެ ވަކީލުންނަކީ ދައުލަހަމައެއާއެީކަގއި އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް.  ބިލު ފަރުމާކޮށްފައި

ކޯޓުގެ ކުރިމަތީގަިއ ޖެހެން. ޖެހިއް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ފަހަތަށް ދޫކޮށްލަންއަުޅގަނޑުމެްނ ދެކޭ ޒަމާން  ކަމަށް ވަކީލުން

ހޭނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ވަކީލެކޭ ވާންޖެ ،ޭއ.ޖީ އޮފީހުގެ ވަކީެލކޭ،  އޮފީހުގެ ވަކީލެކޭ ޕީ.ޖީ ،ދައުލަތުން އަންނަ ަވކީލެކޭ 

ވެސް އަޅުގަނޑު މި ހުރީ ސަސްޕެންޝަންގައި.  އަުޅަގނޑު މި ވާހަކަ ދައްކާތީ ކަމަށް މިއަދު ،ވެދާނެހަމަ އެއްވަރު. 

ލަސްވެފައި އޮތް ކަމެއް.  މާ ެވ،ކުރަންއް. ގޮތެްއގައި މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކުަރންވެއްޖެ ކަމެ ލަޖުމު ،އެހެންނަމަވެސް

ދައުލަތުގެ އެހެްނ  ،ނޫނަސް ަގއިޭއ.ޖީ އޮފީހާއި ޕީ.ޖީ އޮފީހު ،ލަންހަމައެއާެއކު އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮށް

އޭ.ީޖ  ،އެ ވަކީލުންގެ ަމއްޗަށް ިމ ގާނޫނު ހިނގާފައި  ،މުއައްސަސާަތކުަގއި ވަކީލުްނ ތިއްބަވާނެ. އެހެންނަމަވެސް

ުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ވަކީލުްނގެ މަްއޗަށް މި ގާނޫނު ނުހިނގާ ގޮތަްށ ޮއތުމަކީ އަ އޮފީހާއި ޕީ.ޖީ އޮފީުހގައި ިތބި

ތަނުގައި އެބަ  އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިްސގެ ވާހަކަ މިފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއްހެން.  ދުމެ މިކަމާއަޅުގަނޑުމެން 

ނުވާނެ ކަމަށް ވަކާލާުތކުރަްއވާ ތަން ވެްސ ދެކެވޭ. ވަކީލުްނ ނޫން ގޮަތަކށް އަމިއްލަ މީހުންނަށް މަްއސަލަ ހުށަހެޅިގެން

ފަންނީ އެހީ ލިބިގެްނ އެކްސެްސ ޓު ޖަސްޓިސްގެ  ސުޕްރީމް ކޯޓުންނާއި އަދި ޭބރުގެ އެީކގައި އެއާ އެބަ ފެނޭ. ހަމަ

 ،ތަން ފެނުނު. އެހެންނަމަވެސް ބޭްއވުނުވެސް ޮކޅުަގިއ ވަރަށް ގިނަ އެއްވުންަތއް ނަމުގައި ލޮނުޒިޔާރަތް

ޓިސްެއއް ދިވެހިރާއްޖެައކު ނެތޭ. އެކްސެސް ޓު ޖަސް ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ މަންޒަރަކީ، ދަްއކާ ވާހަަކއަކީ

ނުލެިވ އިހިސާބަށް ވެސް އުވަ  މަލުކުރެވޭ ގާނޫނެްއ އެބަ އޮވޭ. އަދި މިއަދާޢައިން ފެށިގެން  1978ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭ

މީހަކަށް ވެސް ކޯޓަށް ގޮސް  މު ކޮންމެއްއާ  އި،އޮވޭ ދައުލަުތން ފިޔަވަޮއވޭ. ެއ ގާނޫނުގައި އެބަ އޮންނަ ގާނޫނެއް އެބަ
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. އެހެންވީމާ، ގާނޫނީ ނިާޒމުގެ ތެރޭަގއި އެކްސެްސ ުޓ ހެޅިދާނޭހުން ިވޔަސް އަދި ލިުޔމުން ވެސް މައްސަަލ ހުށައަނގަބަ

ޤީޤަތުގައި ކޯޓުތަކުން، ޙަޖެހެނީ  މައްސަލަ މި ،. އެެހންނަމަވެސްލެވިފައިބޮޑުތަނުން ހުޅުވަ އޮތީ ވަރަށް މި ޖަސްޓިސް

ކުރަމުން ވަކީލުން ރެގިއުލޭޓް ގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭެގ 2012ކުގެ ސަބަބުން. ޓަަކއި ހަދާ ގަާވއިދުތަކޯޓުތައް ހިންގުމަށް

ކަންދިާމކުރި ގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނަރަލް އޮފީހުން ކުރަމުން އަިއ  ،އައީ އެޓަރނީ ޖެނަރަލް އޮފީހުން. އެހެންނަމަވެސް

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ގުޅިގެން ވަކީލުންނަށް  ގޮަތކަްށ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބަދަލުވުމާ މަސައްކަތް ކުއްލި

ދިޔައީ. އަދި ކުރަމުންގުިޅގެން ަވކީލުން ސަްސޕެންޑް ވަކީުލން ދައްކަމުންދިޔަ ވާަހކަތަކާ  ޅިެއކޭ ައއީ.ރޯގުލުނަ

އުމެްއގައި ނުކުރާ މިންވަރަށް ޤަ ދިޔައީ. އަދި ފަހުގެ ތާރީޚެއްަގއި ދުނިޔޭގެ ެއއްވެސް ނުކުެރވޭ ގޮތް ހަދަމުންމަސައްކަތް

އްޤުަގއި ވާަހކަދައްކާނެ ހަމަ ޙަ ަވކީލުންގެ  ،އެެހންނަމަވެސްކުެރވިފަިއވޭ. ަގއި ަވކީލުން ސަސްޕެންޑުދިވެހިރާއްޖޭ

އުެމއް ކަންތައްަތއް ޤަ ،ތެއްޤީޤަޙަކުރަންޖެހޭ އެްއވެސް މީހަކު އޭަރުކ ނެތް. އަޅުގަނޑުމެްނ ގަބޫލު

އުމުގެ ގާނޫީނ ހަޔާތުން ދުވަސްތައް ޤަ ،ޑިޮމކްރަސީއަށް ބަދަލުެވގެންދާިއރުގައި ، ބަދަލުވެގެންދާއިުރގައި 

ކުމް ވެސް ކުރޭ. ކަންތައްތަްއ ޙު .ލާ ދާއިރުގައި ީމހުން ޖަލަށް ވެސްވެރިަކން ބަދަލުވަމުން ،ދާއިުރގައި ވަމުންފާއިތު

ދޭތެޭރ  ހިންގާ. މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރޭގައި ވެސް ެއއިރެްއަގއި ޮއންނަ ސަރުކާރާއި ެއއިރެްއގަިއ އޮންނަ އޮޕަޒިޝަނާ

ޕްރޮފެޝަނަލީ އަޅުގަނޑުމެން  ،މާ، އަުޅގަނުޑ މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަނީވަނީ ަވީކލުން. އެހެންވީ ތޭ ބަޔަކަށް މިފި

އުމުތަކުަގއި ޤައެހެން  ،ދަްއަކވަފިޖެހޭ. ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުޖެހޭ ވަކީލުން އަމިއްލައަްށ ރެގިއުލޭޓްވާން އެބައެބަ

އަމިއްަލއަށް ރެިގއުލޭްޓވާންޖެހުނީމަ. ލުން ވަކީއާެދއޭ ވަކީލުން ންޓްރެސްޓް އެބައޮންނަ އުސޫުލވެސް ކޮންފްލިްކޓް އޮފް އި

އުމުތަކުަގއި ވެސް ޕްރޮފެޝަނަލް ބޮީޑްޒ ޤަކުރާ ގޮތުަގއި ދުނިޭޔެގ އެހެނިހެން އަުޅގަނޑު ގަބޫލު ،އެހެންނަމަވެސް

މީހުން އަމިއްލައަށް އެ   އެގޮަތކީ މިއީ. ވަކީލުން، ޮޑކްޓަރުން އަިދ އެކައުންޓެންޓުން ވެސް ވާރެގިއުލޭޓް 

މީހުން  ޮބޑީޒްތައް ހަދަިއގެން، ކައުންިސލުތައް ހަދައިގެން އެ ގެއެ ޕްރޮފެޝަންއަމިއްލައަށް ތަކުގެ މީހުން ޕްރޮފެޝަން

ވެސް އަުޅގަނުޑމެން މީގައި އުޅޭ ވަކީލުްނގެ ހިމާޔަތުގައި ހަދާ ެއއްެޗއް އަމިއްލައަށް ެރގިއުލޭްޓވަނީ. ިމއީ ެއއްގޮަތކަށް

ައޅުގަނޑުމެން  ،އެީކގައި  ލޫކީ މިްނގަނޑުތަްއ ވަކި މިްނވަރެްއގަިއ ބެހެްއޓުމާން. ހަމައެއާެއކީަގއި ވަކީުލންގެ ސުނޫ

ދުިނޔޭގެ ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރާ ކަެމއް މިއީ. ވެސް ެގންދިއުމަށް ވަކީލުންެގ ފެންވަރު  މައްޗަށް ކުރާ ހަޤީޤަތުގެ ގަބޫލު

ލުންނަީކ ކޯުޓގެ އޮިފސަރުންގެ ގޮތުަގއި. އަދާލަތު ދޭތެރޭގަިއ ދެކެީނ ވަކީ ލުންނާތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ަވކީ

އިމުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ފަނޑިޔާރު އުފުލާ މިންވަރުގެ ިޒންމާއެއް ވަކީލުން އުފުލަންޖެހޭ. ދެކޮޅުން އަންނަ ވަކީލުްނ ޤާ

ޓަކައި އިމުކުރުމަށްޤާލަތު ޓަކަިއ، އަދާތަށް ވާސިލުވުމަށްޤީޤަޙަޤީޤަތުގައި ެއ ވަކީލުން ދެކޭގޮތުގެ ވާހަކަ. ޙަދައްކަންޖެހޭނީ 

ޤީޤަތުގައި ވަކީލުން ޙަފަނޑިޔާރުންނަށް އެހީތެރިވާން ތިބޭ ބަޔަކީ ވަކީލުން. އެހެންވީާމ، ފަނޑިޔާރަށް، 

ން. އަިދ ލަ ގޮތެއްަގއި އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަރެގިއުލޭްޓވާންޖެހެނީ ޕްރޮފެޝަނަލް ބޮޑީއެްއގެ ގޮުތަގއި. ޖުމު

މި  ،ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް ްއވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝުކުރުދެއިބިލު ހުށަހަޅުއްވަ
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 އަދި ،މެުދގަިއ އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުހަލާަގއި ބަހުސްކުެރވި ބިލުގައި ހުރި ަބެއއް ަމއްސަލަތަކާ

 ޢަލައިކުމް. އްސަާލމް. ދެްއވި ފުުރޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވަ މީދުކުރަންއްއިޞްލާޙުކުެރވިގެންދާނެ ކަމަްށ އު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މުޙައްމަދު ރާޢީމެންބަރު ިއއްޒަތްތެިރ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

 އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ.ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ިއްއޒަތްތެރި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

އި ޓަކަދިވެހިާރއްޖޭގެ ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކަމަށްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

އްޤުތަްއ ޙަ ކުރަމުންދާ ވަކީލުންގެ އަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ ޝުކުރުވެިރވަން. އަދި ިދެވހިރާއްޖޭގައި މަަސއްކަތް 

މި ބާވަތުެގ  ނަށްައޅުގަނޑުމެން، އެހެންނަމަވެސް ކުރަން.އަޅުގަނޑު ގަޫބލު ވެސް ފައި އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށްރެވިހިމާޔަތްކު

، އިތަޤިއްލު ފަރާތަކުން މިކަންކަން ބަލަސް ނުވަތަ މިނިވަން މުނެއްކަންކަން މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަ

ހުރި ަބއެްއ ުގޅޭގޮތުން އަުޅގަނުޑެގ ވެްސ އެބަ ކުރެވެންޖެހޭނެ ކަަމށް ގަބޫލުކޮށް ަދއްާކ ވާހަަކތަކާރެގިއުލޭޓު 

ުނވަތަ  ށްތްކުރުމަޔައްޤުަތއް ހިމާޙަ އަުޅގަނުޑމެންނަށް ވަކީލުންގެ  ، ސަބަބަކީކަންބޮޑުވުންަތއް. އެންމެ ފުރަތަމަ

ެލވޭ ގާނޫނެްއ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހެދިގެންދާނެތޯއޭ އިކުރުމަށް އެކުލަވަ ހަރުދަނާ ވަކީލުންެގ ކަންކަން 

ވެސް އަުޅގަނޑު ތެރޭަގިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އަނެއްކާ ޭއގެ ؟ހުސް ވަކީލުންތަެކއް ަވާކލާތުކޮށްގެން

އެބައި މީހުން އެބަިއ  ވަންޏާ ކަމަށް ން ކުރާމަތީ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ ހާވަަނ މާއްދާގެ ރޫ 75ދަންނަވާލަންޖެހެނީ 

 އިއަދި ތިާމއާ .ކަމަށް ށްތަޙަލަ ޞްކުރަްނޖެހެނީ މުޅި ޤައުމުގެ މަުކރުމުގައި ވެސް ރިާޢޔަތްމީހުންގެ ދާއިރާތައް ތަމްސީލު 

 ގައިމު ކުރުމަށް ޓަކައި ހަމަތު ހިމާޔަތްޙަލަޞްގެ ވެސް މަގުޅުންހުރި މީހެއް އާތު ނުވަތަ ތިމާޙަލަޞްއަމިއްލަ މަގެ ތިމާ

މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ގިނަ  ވެސް މި  މިއަދު ހަމަގައިމު ،. އެހެންނަމަވެސްނެވެސް މި މަޤާމެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭ

ދާއިުރަގިއ ގެންފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ވަދެ ތެރެއަށް އެހާވަންޏާ ވަކީލުންތަކެްއގެ ބަސް މީގެ ވަކީލުންތަެކއް ތިބީ ކަމަށް

، ޙަޤީޤީ ބުނާނެ އެހެން ބަޔަކު ވެސް ައންނާނެ. އެހެންވީމާރިޢާޔަތްކޮށް މިއަށް ބަސް ަކށްމާ އަނެއްކާ މި ގާނޫނުތަމާދަ
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އުފެދޭ ބަިއަވރު ކަންތައްތައް އެބަހުރި. ޓަަކިއ މިކުރެވޭ މަސައްކަުތަގއި މިކަހަލަ ސުވާލުމިނިވަންކަން ގެނައުމަށް

އޮތުމަކީ ެއއީ އް ުކރެވޭނެ ގޮތެއެރީމާ ވަކީލުން ސަސްޕެންޑުށްހަމަ ހިތަ ފަނޑިޔާރުން ،ކުރަން ބޫލުގައަޅުގަނޑު ވެސް 

ރުމަތް ވަކީލަކު ޙުުކ ކޯޓުގެ އެއާއެޒިންމާދާރު ގޮތެއް ނޫން. އޭަގއި ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ޮއންނަންޖެހޭ. އަދި ހަމަ

އީ މި ؟ އޮންނާނީތޯން ގޮެތއް ނިމެންދެޅައިގެން އެތަނުންލީމާ އެމަްއސަލަ އަނެްއކާ ފަނޑިޔާރުން ތަނަކަށް ހުށަހައިކަނޑަ

މަލުކުރަމުންދާ ނުވަތަ ޢަެއކު ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ިމހާރު އުފެދޭ ކަމެއް. އަދި ހަމައެއާވެސް ހަމަ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ސުވާލު

މެނޭ ސްމު ހިޚަ ގެން ދެފަރާތުން މަންފާ ނަގައި  ލާއިުރގައި މަދެއް ނޫން ވަީކލުން ދެއިއަުޑއިވެމުންދާ ބަސްތަކަށް ބަލަ 

ިއވޭލެއް މަދެއް ނޫން. މިހެން  ގުޅުންހުންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންެގ މެދުގައި ވާހަކަދެކެވޭ ައޑު ފަރާތާ މައްސަލަެއއްަގއި ދެ

ވެސް ސުލޫކީ މައްސަލަތަެކްއ ބެލޭނެ ހަރުދަނާ ގޮތްތަކެއް  ވަންޏާ އެއީ ވަކީލުްނގެ ހަމަގައިމު ކަމަށް މިކަން އޮންނަ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ބައެއް ކޯޓުަތކުަގއި ވަކީލަކާ  ،ދެން އަނެއްކާ އަނެއް ކަމަކަށް ، ވާނެ. އެހެންވީމާ އޮންނަން

މީހަކު  އޮތީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް އެ ހިތްޫބލުކުރާގަނުގެންދެވޭ. އަުޅގަނޑު ަކށްއަ ނުލައި މައްސަލަެއއް ކުރި

ނުކޮށް ވެސް މައްސަލަ އާިއގެްނ  ވަކީަލކު ބޭނުންވާނަމަ ން ނޫން ކަމަށްްއޔާ ަވކީލަކު ބޭުނންކޮށްގެން، ބޭނުބޭނުންވެއްޖެ

ބޫލުކުރާ ގޮތް. ގަ ނުވާނެ. މިއީ ައޅުގަނޑުދިޔުުމގެ ޙައްޤު އޮްނނަންޖެހޭނެ. އެ ޙައްޤު ހަނިކުރެިވގެންށްއަކުރި

ގޮތުްނ ހުރި ފައި ކުެރވިއްޓަންބަ އަިދ ގާނޫނުތަކާ  ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އުސޫލުތަކާިއ، ަގވާއިދުތަކާ  ،އެހެންނަމަވެސް

އޭނައަށް ވަކީލެއް ނުލިިބއްޖެ  .މައްސަލަެއއް ނުލެވޭ ނުލައި ޭއނައަށް ބައެއް ޯކޓުތަުކގައި އަުޅގަނުޑމެންނަށް ވަކީލުންނާ

 ، މިަކހަލަ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކަށް މައްސަަލިއގައި އޭނައަށް ނިކަމެތިކަން ލިބިގެންދޭ. އެހެންވީމާ ވަންޏާ އެ ކަމަށް

ވެސް ިދވެހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންނަށް ިތވިދާުޅވާ  ގައިމުމަީކ ހަމައުެވގެންދި ގެ ތެރެއިންނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ބިލު ގާ

ބޮޑު ފުރުޞަތަކަްށ  ކުރުމަށް ުނވަތަ ެއ ޙައްޤު ލިބިގަތުމަށް ލިބޭ ވަރަށްއިމުޤާއެކު ކަމާޢަދުލުއިންސާފު ހަމަހަމަ

ކުރުމަށް ހެދޭ ކީލުންގެ ޙައްުޤތައް ހިމާޔަތްށް ނުވަތަ ވަކުުރމައް ހިމާޔަތް، ވަކީުލންގެ ކަންތައްތަވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ 

ވަންޏާ ޭއގަިއ  ގާނޫނަކީ ހުްސއެކަނި ވަކީލުްނތަކެއް ުނވަތަ ގިނަ ަވކީލުންތަކެއް ވަކާލާުތކޮށްގެން ހެދޭ ާގނޫނެއް ކަމަށް

 ކުރިއްާޔ. ފާހަގަކޮށްލީ. ޝުވާހަކަ ބޫލުކުެރވޭތީ އެގަތު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޙަލަޞްއަމިއްލަ މަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު

 އަށް. ޟާޢަލީ ރި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޟާމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރި

 ފުރުޞަތު ދޫޮކށްލީ.  . އަުޅގަނޑުޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ ިއއް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު

އް ރާއްޭޖގައި އޮތުމަށް ކަތަެކއް ދަްއކާކަށް ނޫން. އަުޅގަނޑު ވެސް ބާ ަކއުްނސިލެ. މާިދގު ވާހައިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތު އަދި ޙަލަޞްމިހާރު މީގައި އެބައޮތް ކަންބޮޑުވާ މަްއސަލަެއއް. ަވކީލުންގެ މަ ،ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ތާއީދު

 ،ެރވޭނެ ގޮތަކަށް މި ގާނޫނު ބައްޓަްނކޮށްކުސް ހިމާޔަތްުތ ވެޙަލަޞްްނގެ މަރައްޔިތު ،ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރާ ފަަދިއން

ބުކުާރ ޚާވަކީލުްނގެ ތެެރއިން ަވކީލުން އިންތި ،ބޫލުކުރަނީ. ެއގޮތުން ބަލާއިރުގަކުރެވޭނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ފަރުމާ

ާތއީދު.  ނޑު ވަރަށްއް ހެދުމަށް އަޅުގަލެ ުކރެވިދާނެތޯ މިއީ އުފެދޭ ސުާވލެއް. ބާ ކައުންސިބަޔަކަށް ަވކީލުން ޒިންމާދާރު

ދޭތެރޭގަިއ އަދި ދެވަނަ ވިސްނުމަކުން  އޮތް އުސޫލާ ކުރުމުގައި މިބު ޚާއްޔަންކޮށް އިންތިޢައެކަމަކު މެންބަރުން 

މިއީ ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާެއއް ނޫން. މު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެެކން. އްވިސްނާލުމަކީ މުހި

ރައްޔިތުންގެ  މި .އޮތީ ގޮތަށް ނުވަތަ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް މި ދޭ ޖެޓުޖެޓުން ބަދައުލަުތގެ ބަ ،ނަމަވެސްއެހެން

މިއީ  ؟ކުރޭތޯ ބަލަނީ ކޮން އިދާރާއަކުންތޯޒުގާނޫނު ތަންފީ މި ،މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނެއް އޮވެގެން އޮންަނއިރު

ިވއްާޔ  ވަނީ ައްއސަސާެއއް ކަމަށްގާ އެްއވެސް މުޚަރަދުކޮށްގެން ހިން، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އުފެދޭ ސުވާލެއް. އެހެންވީމާ

ތެރޭަގިއ  ހުގެއެ މުައއްސަާސގެ މާލީ ކަްނތައްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ިނޒާމެއް އެންމެ ުކޑަމިނުން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީ

 އި ސަލަތައް ބަލައިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ވަކީލުްނގެ ސުލޫކީ މައްބޫލުކުރަން. ގައޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު 

ސަބަބަީކ އެއީ ވެސް އުފެދޭ ސުވާލެްއ.  ؟ބުކުރާ ގޮތުން އެޅިދާނެތޯޚާމިހާރު މެންބަރުން އިންތި ،ޅު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަ

ބޮޑަށް އޮވޭ.  ކުރި މެންބަރު މަޤާމުން ދުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށްބުޚާފިޔަވަެޅއް އަޅަން ދިމާާވއިަރށް އިންތި

 ،ބޫލުުކރަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްގަހޭނެކަން އަޅުގަނޑު ން ކަށަވަރުކޮށްދޭްނޖެގާނޫނު ން މިަރއްކާތެިރކަ ، އެއެހެންވީމާ

ކުރާ ވަކީލުންނާއި ޙަޤީޤަުތގަިއ ސްޓްރވައްތަެރއްގެ ވަީކލުން. އެމްބިއުލެންސް  2ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާގައި ެވސް ތިބޭ 

، މިކަންކަުމގެ . އެހެންވީމާކުރާ ވަކީލުންނާމަށް މަސައްކަތްކުރުއިމުޤާ ފުޞާވެސް ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގިއ ޢަދުލުއިން

މީހުންގެ އަޚުލާޤާއި ސުލޫކު  ވަކީލުންނަށް ފުރުޞަތު ނޯންނަ ގޮތަކަށް އެ ކުރާސްރޭޓް އެމްބިއުލެންސް  ،މައްޗަށް

އްތައް ތަގޮތަށް ކަންކުރުމުގައި ގެްނގުޅޭނެ މިންގަނޑުތަަކށް ފެތޭ އިމުޤާފު ޞާަފިއވާ މުޖުތަމަޢުގައި ޢަދުލުއިންއިކުރިއަރަ

ބޫލުކުރަން. ގަެއޅުމަށް މި ގާނޫނުން ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދީފައި ވާްނވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އި ބާރުޓަކަކުރުމަށް

އް ހަދަިއގެން ައޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނުގެ ތެެރއިްނ ބާކައުންސިލެ  ޏާ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އެެހންކަމަށްވަން

 ހުިރ ކަމެއް ނޫން. ހަމައެކަނި މި އްއީ ަޝއްކެއެކަމީ ނުވާނެސިލު ހާދު ޞަޤްވާ މަތިވެރި މާތް މަސިލުކުރަން ބޭނުންހާ
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މެންބަރުން  ،ނުކުތާ އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮްށލީ. ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާަގއި ިމދެންނެވި ކަންކަމުެގ މައްޗަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް

ޅު ކުރުކޮށްލާނަން. ނޑުެގ ވާހަކަކޮއަޅުގަ ންމުދަންނަވަ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ެގނައުމަށް އަޅުގަނޑު އެދޭ ވާހަކަ

 ޓަކައި. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަ  .8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ މަަސއްކަތު  ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ަމސައްކަތް. މި ފައިދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސަްއކަތަކަށް އޮތީ ނިމި

 އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާކޮމިޓީ 16އަހަނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ  ވޯޓަށް މިތެރެއިން އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ 

ކުރާނެ ނުާވ މެންބަރުން ތަމްސީލުތްބެހޭ ކޮމިޓީގަިއ މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަާކއި އަިދ ވަިކ ޕާޓީައކަށް ނިސްބަ

. އަިދ އެކީަގއި އެހޭ ވޯޓު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ 17ކަށް. އެއީ ހިމެނޭ ވޯޓުތަގައި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ގޮތް ހަމަޖެހިފައި އޮތް

ޓަށް ލަކޮށް ވޯ، މުޅި ޖުމު. އެހެންވީމާއެއަްށ ތާއީދު ވެސް ލިބިފަ ،ވަނީ ތަޅުމުން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ކަންކަމަށް ބައެއް

މެންބަރުން  ތުކޮަޅކަށްފަހު()ަވގުދެްއވުން އެދެން. އި ޖައްސަވަ އެހުމުގެ މަސަްއކަތް އަުޅގަނޑު މި ފަށަނީ. ރަނގަބީލު

އެކަްނ ވެްސ  ،ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން. ކޮށްލެްއވުން އެދެން. ވޯުޓެގ ރަނގަބީލު ިމހާރު އޮތީ ޖެހިފަކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކު 

އަުޅގަނުޑ ފުރަތަމަ  ،މެންބަރުންްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ އި )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ގޮތަށް.  އޮންނަނީ މަދަރުސާގަިއ އޮންނަ 

  )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( ..ވޯޓަށް މި އަހަނީ.

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ލީހުގަިއ ކޮމިޓީއާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި މަޖި 16މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ  ގެފުރަތަމަ ވޯޓު. ރައްޔިތުން 

ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްުނާވ މެންބަރުން ތަމްސީލުކުރާނޭ ގޮތް ހަމަޖެއްސެިވ ގޮުތގެ 

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙެއް ވަނީ ހުށަހެޅިފަ. އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ 

މުޙައްމަދު ނިހާދު. އަމީންޢާއްމު  ކުރަްއވާފަިއވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުލަބީބް

 އިޞްލާޙު ކިޔާލަެދއްވުން އެދެން.
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 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ންފޭދޫ ދާއިރާގެ މެ ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ހުށަހަޅުއްަވއިހުޅުދޫ ދާއިރާގެ 

ލޫާކ ބެހޭ ވަނަ މާއްާދެގ )ނ( ަގއި ސު 110ހުށަހެޅުން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ އީދުކުރަްއވާފަިއވާ ތާ

 ،ންުކރާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ީލޑަުރންގެ މަޝްވަާރގެ މަތީކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ހަމަޖައްސާނީ މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލު

އި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެްނބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ކަމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީަތއް ތަމްސީލުުކރާ މެންބަރުންނާ

ގޮތަްށ ންނަނިވި ކޮމިޓީއަށް އަ ލޫކުއަދި ސު ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ އިމްތިޔާޒު 2ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ

ން. އުހެން ބައިތަކަށް ގެނަ އެ އިްޞލާޙާ ގުިޅގެން އަންނަ ހަމަެއކަނި ބަދަލުތައް ރިޕޯޓުގެ އެ  ،ގެނެސް އިޞްލާޙު

، ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް 1 ؛، ޕްރޮގްރެިސވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިްވސ1ް ؛، ޖުމްހޫރީ ޕާޓ8ީ ؛ކްރެޓިކް ޕާޓީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮ

 .1 ؛، ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާ 1 ؛ޕްމަންޓް އެލަޔަންސް ލޮ، މޯލްިޑވްސް ޑިވ1ެ ؛ކޮންގްރެސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 81    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 79    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   79     ގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުން

 40      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 79        ޖުމްލަ:
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 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި 81. ހާޒިުރވެ ިތްއބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ލަ އަދަދު؛ ވޯޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު 

 އްމެންބަރެބޭނުންނުވާ  ންނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ޯވޓުދޭ އްމެްނބަރެ . ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވ79ާގެ އަދަދު؛ މެންބަރުން

ވީމާ،  .79ލަ؛ . ޖުމ40ު؛ ކީ ބޭނުންވާ އަދަދަ ވާން. ފާސ79ް؛ ކީނެތް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދަވެސް 

 މި އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ކޮމިީޓއާިއ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ޮކމިޓީގައި މަޖިލީހުަގއި ހިމެނޭ  16ދެވަނަ ޯވޓު. ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަާކއި ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުން ތަމްސީލުކުރާނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސެވި ގޮތުގެ ރިޕޯަޓްށ 

ރިޕޯޓު ފާްސކުރެްއވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮަތކަށް  އެކުޞްލާޙާ މަޖިލީހުން ގެންނެވި އި

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 81    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 80    ން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދި

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   80     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 41      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 80        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަށް 81. ާހޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ލަ އަދަދު؛ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ން . ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދެްއވާ. ނުފެންނަ ކަމަށް މެންބަރަކު ވޯޓުދެްއވާފަެއއް ނެތ80ްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ފާްސވާން 80ވެސް ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  އެދިަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރަކު 

 ވީމާ، ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓު ފާސްވެއްޖެ.  .80ލަ؛ ޖުމު ވޯޓު. 41ބޭނުންވަނީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ މެންަބރުންނާއި ަވކި ޕާޓީައކަްށ ތިންވަނަ ވޯޓު. ރަްއޔި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަުކގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ގޮތް ުނގަންނަވާ ެމންބަރުން ނިސްބަތްވެަވޑައި

ައޅުގަނޑު މި  ؛އެގޮތަށް ވޯޓުދެްއވުން ،ނަމަ ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ

މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމު  ކޮށްދެްއވުަމށްކުރީަގއި ކޮިމޓީތަކުަގއި މެންބަރުން ހިމެނިފައިާވ ގޮްތ އިޢުލާނު ވޯޓަށް އެހުމުގެ

 އަރިހުން އެދެން. 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

މުލަކު ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމްއިްއޒަތްތެރި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ގަާވއިދު ކޮމިޓީ؛ 

ޖަމްޝީދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދެކުނު ދާއިރާގެ  ކުުޅދުއްފުށީއެމް.ޑީ.ޕީ. ، މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުއިްއޒަތްތެރި 

ފޭދޫ ާދއިރާެގ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، އިބްރާހީމް ނާޒިލްމެންބަރު ިއއްޒަތްތެިރ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިާރގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، މުޙައްމަދު

، އިކްރާމް ޙަސަންމެންބަރު އިްއޒަތްތެިރ ގެ ދިއްގަރު ާދއިރާއެމް.ޑީ.ޕީ. ، މުޙައްމަދު ނިހާދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި 

ިއއްޒަތްތެިރ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމްިއއްޒަތްތެރި މެދުހެންވޭރު ދާިއރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. 

ތުލުސްދޫ  އެމް.ޑީ.ޭއ.، މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުއިްއޒަތްތެރި ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، މޫސާ ސިރާޖު މެންބަރު

މަރަދޫ ދާއިރާގެ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ. މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ؛ ، އިބްރާހީމް ނަސީމްމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

، އިލްޔާސް ލަބީބްމެންބަރު އިއްޒަތްތެިރ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ރީފްމެންބަރު އިބްރާހީމް ޝައިްއޒަތްތެރި 

އިްއޒަތްތެިރ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި އިރާގެ ހަނިމާދޫ ދާއެމް.ޑީ.ޕީ. 

ކިނބިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޙަސަން ޢަފީފުމެންބަރު ރި ިއއްޒަތްތެދާއިާރގެ  ވިލުފުށީެއމް.ޑީ.ޕީ. ، ޙުސައިން ވަޙީދުމެންބަރު 

ޔަޢުޤޫބު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާންދޫ ދާއިރާގެ އެްމ.ޑީ.ޕީ. ، މުޙައްމަދު ނާޝިޒުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

 ޅުުދއްފުށީކުއެމް.ޑީ.ޕީ. ، މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމްިއއްޒަތްތެިރ ހިތަޫދ އުތުރު ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، هللاޢަބްދު
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މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާިއރާގެ  އޭދަފުށީޑީ.ޕީ. އެމް.، ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފްމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި އުތުރު ދާއިާރގެ 

ޕީ.އެން.ސީ. ، އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޕީ.ޕީ.އެމް. ، އަޙްމަދު ސަލީމް

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރިޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ ، ރިޔާޟް هللا ޢަބްދުމެންބަރު ތްެތރި ިއއްޒަދާއިރާގެ  ތިމަރަފުށީ

ަވކި ޕާޓީައކަްށ ، މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްަމދު ލަޠީފްިއްއޒަތްތެރި ަފރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރގެ އެމް.ީޑ.އޭ. ، އަޙްމަދު ޢާމިރު

މިލަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޢަބްދުލްމުޣުނީމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ރާގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިއިޤްތިޞާދީ ޮކމިޓީ؛ ނިސްބަތްނުވާ. 

އިބްރާހީމް މެންބަރު އިއްަޒތްތެރި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޢަލީ ރިޟާމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

ދާއިާރެގ  އަލިފުށީ.ޕީ. ެއމް.ޑީ، ޙަސަން ޒަރީރުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މަތިވެިރ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ނާޒިލް

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ރަޝީދު ޙުސައިން މެންބަރު މުޙައްމަދުއިްއޒަތްތެރި 

އެމް.ޑީ.ޕީ. ، އިްބރާހީމް ރަޝީދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ނައިފަރު ާދިއރާގެ .ޕީ. އެމް.ޑީ، އިސްމާޢީލް އަޙްމަދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެިރ ރާގެ ދުވާފަރު ދާއި

 މާމިގިލީޕީ.އެން.ސީ. ، މުޙައްމަދު ަސޢީދުމެންބަރު ިއއްޒަތްެތރި މާވަށު ާދއިރާެގ ޕީ.ޕީ.އެމް. ، އަޙްމަދު ޝިޔާމް

މަދު މެންބަރު އަޙްިއއްޒަތްތެރި މީދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. ، މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްއިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

ވަކި ޕާޓީއަކަށް ، ސިން ޙަމީދުޢަބްދުލްމުޙްމެންބަރު އިްއޒަްތތެރި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޭއ. ، ސިޔާމް މުޙައްމަދު

ކެނދިކުޅުޫދ އެމް.ޑީ.ޕީ. ،  ރާޢީމުޙައްމަދުމެންބަރު ިއއްަޒތްތެރި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ނިސްބަތްނުވާ. އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ؛ 

ޙުސައިން މެންބަރު އިްއަޒތްތެރި ދާއިރާގެ  މަޑަވެލީއެމް.ޑީ.ޕީ. ، އަޙްމަދު ޢީސާމެންަބރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

އުތުރު  މައްޗަންޮގޅީއެމް.ޑީ.ޕީ. ، މުޙައްމަދު ޝާހިދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ފިރުޝާން

މެންބަރު މުޙައްމަދު އިްއަޒތްތެރި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ . އެމް.ޑީ.ޕީ، މުޙައްމަދު ރަޝީދުމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ގެ ދާއިރާ

ވެލިދޫ ދާއިާރގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، އިސްމާޢީލް އަޙްމަދުމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދުވާފަުރ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޝިފާޢު

މެންބަުރ ިއއްޒަތްތެރި ނިލަންދޫ ދާއިާރގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި 

ބާރަށު ދާއިާރގެ ވަކި ޕާޓީއަކަްށ ނިސްބަތްނުވާ. މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކެގ ކޮމިޓީ؛ ، ސިން ޙަމީދުޢަބްދުލްމުޙް

، ޙިސާން ޙުސައިން މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި ތުޅާދޫ ދާއިާރގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، هللاޙްަމދު ޢަބްދުމެންބަރު އައިްއޒަތްތެރި 

މެންބަުރ ިއއްޒަތްތެރި ގަމު ދާއިރާެގ އެމް.ީޑ.ޕީ. ، ޙަލީމް މެންބަރު އަޙްމަދު އިްއޒަތްތެރި ބިލެތްދޫ ާދއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. 

ައްއޫޑ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ސަނީފްهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިާރގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، މުޙައްމަދު ވިސާމް

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ގަލޮޅު ެދކުނު ާދއިރާެގ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، އިނާ އާދަމްމެންބަރު ރޮޒައިްއޒަތްތެރި ރާގެ މީދޫ ދާއި

އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުމެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ލް އަޙްމަދު ނަސީމްމީކާއީ

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި އިދޫ ދާިއރާގެ ގުރައެމް.ޑީ.ޕީ. ، ސައިން ޤާސިމް ޙު މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ 

ވިލިމާލެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. އަދި ، ޢަލީ ޙަމީދުމެންބަރު ިއއްޒަތްެތރި އިސްދޫ ދާއިާރގެ ޕީ.ޕީ.އެމް. ، އިބްރާހީމް ރިޟާ
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 ރުާކރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ ަވކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ. ސަ، އުޝާމްމެންބަުރ އަޙްމަދު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

މަނަދޫ ދާއިާރެގ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޙުސައިން ިޒޔާދުމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ަވއިަކރަދޫ ދާއިރާެގ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ؛ 

، އަޙްމަދު ރަޝީދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، އަޙްމަދު ހާރޫންމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި 

ދިއްދޫ ދާއިރާެގ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްއިްއޒަތްތެރި ގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ.ޑީ.ޕީ. އެމް

ލް އަޙްމަދު މީކާއީމެންބަރު އިްއޒަތްތެިރ ގަލޮުޅ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ވަޙީދު هللا މެންބަރު ޢަބްދު އިްއޒަތްތެރި 

މާފަންނު އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީމެންބަރު އިްއޒަތްތެިރ އިރާގެ ުފވައްމުަލކު މެދު ދާއެމް.ޑީ.ޕީ. ، ނަސީމް

މެންބަރު އަޙްމަދު ިއއްޒަތްތެރި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، އާދަމް ޢަލީމެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދެކުނު ދާއިރާގެ 

ދާއިރާގެ  ދަނގެތީޕީ.އެން.ސީ. ، ޝަރީފް އާދަމްމެންބަރު ރި އިްއޒަތްތެދާއިރާގެ  މަޑުއްވަރީ ޕީ.ޕީ.އެމް. ، ޠާރިޤް

، ޖާބިރުهللا ޢަބްދު މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. އަދި ، މްޡި މުޙައްމަދު ނާމެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

އިބްރާހީމް  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި ކެލާ ާދއިރާގެ އުމީ ތަރައްޤީާއއި ތަރިކަިއގެ ކޮމިޓީ؛ ޤަވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ. 

ިއއްޒަތްތެިރ ދިްއގަރު ދާއިާރގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޢަލީޔޫނުސް މެންބަރު ިއއްޒަތްތެިރ ހޮޅުދޫ ާދއިރާެގ އެމް.ީޑ.ޕީ. ، ޝަރީފް

ފޮނަޫދ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، އަޙްމަދު ސަޢީދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  ގެމަނަފުށީެއމް.ޑީ.ޕީ. ، އިކްރާމް ޙަސަންމެންބަރު 

، އަޙްމަދު ސަލީމް މެންބަރު އިްއޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީއެމް.ޑީ.ޕީ. ، މޫސާ ސިރާޖުމެންބަުރ ޒަތްތެރި ިއއްދާއިރާގެ 

ބާރަށު ދާއިރާެގ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް ޢަބްދުލްމެންބަރުއިްއޒަތްތެރި ކުރެންދޫ ދާއިާރެގ އެމް.ޑީ.ޕީ. 

، އިބްރާހީމް ނަސީމްމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ތުުލސްދޫ ދާއިރާެގ .ޕީ. އެމް.ޑީ، هللاޙްމަުދ ޢަބްދުމެންބަރު އައިްއޒަތްތެރި 

ަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުން؛ ގުޅުންތަުކގެ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަ ޖީރިޚާއުމީ ސަލާމަތާއި ޤަވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ. 

ދެކުުނ ދާއިާރގެ  ަމއްޗަްނގޮޅީޕީ. އެމް.ޑީ.، މުޙައްމަދުޖަމްޝީދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދެކުނު ާދއިާރގެ  ކުޅުދުއްފުށީ

، މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްިއްއޒަތްތެރި މަަރދޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، އަޙްމަދު ޚައިތަމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 ދާއިރާގެ  ވިލުފުށީއެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އެމް.ޑީ.ޕީ. 

، އަޙްމަދު ޢީސާމެންބަރު އިްއޒަތްތެިރ ކެނިދކުޅުދޫ ދާއިާރގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޙަސަްނ ޢަފީފުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި 

ިއއްޒަތްެތިރ ގައްދޫ ާދއިރާެގ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޙަސަން އަޙްމަދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި އިނގުަރއިދޫ ދާިއރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. 

 ތ.އެމް.ޑީ.ޕީ. ، އިސްމާޢީލް އަޙްމަދުމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދުވާފަރު ދާއިރާގެ . އެމް.ޑީ.ޕީ، ޒާހިރުމެންބަރު އަޙްމަދު 

އިްއޒަތްތެރި  ާމވަށު ދާއިާރގެ، ޕީ.ޕީ.އެމް. މޫންމުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމެންބަރު ިއއްޒަތްތެިރ ގުރައިދޫ ާދއިރާގެ 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. ، މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްތެރި އިއްޒަތްދާއިރާެގ  މާމިގިލީޕީ.އެން.ސީ. ، މުޙައްމަދު ސަޢީދުމެންބަރު 

ވަިކ ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާ. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީަގިއ ، އުޝާމްމެންބަރު އަޙްމަދު ިއއްޒަތްތެިރ ވިލިމާލެ ދާއިރާެގ 

އިހަވަންޫދ  އެމް.ޑީ.ޕީ.، މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުއިްއޒަްތތެރި މުލަކު ދާއިރާގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން؛ 

އިބްރާހީމް ންބަރު މެިއއްަޒތްތެރި ކެލާ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޝިފާޢުމެންބަރު މުޙައްމަދު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 
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އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ކަނިޑތީމު ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޝަރީފް

ިއއްޒަތްތެިރ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޙަސަން އަޙްމަދުމެންބަރު ރި ިއއްަޒތްތެއިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ 

 ހޯރަފުށީއެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޙުސައިން ޤާސިމް މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޢަބްދުލްމުޣުނީމެންބަރު 

ޔާޒު އަދި ސުލޫކު ކޮިމޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ އެމް.ޑީ.ޕީ. އިމްތި، އަޙްމަދު ސަލީމްމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

މަކުނުދޫ ދާއިާރެގ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފްމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ގެ އުުތރު ދާއިރާ ކުޅުދުއްފުށީމެންބަރުން. 

، އަޙްމަދު ރަޝީދުރު ެމންބަިއއްޒަތްތެރި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، މުޙައްމަދު ރާޢީމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި މަނަދޫ ާދއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ.  ،މުޙައްމަދު ވިސާމްމެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ގަމު ދާއިާރގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. 

ކޮމަންޫޑ ދާއިާރގެ އެްމ.ޑީ.ޕީ. ، ޢަލީ ރިޟާމެންބަރު އިްއޒަތްތެިރ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، އަޙްމަދު ހާރޫން

، ސަނީފްهللا ޢަބްދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޙުސަިއން ވަޙީދުމެންބަރު ރި އިްއޒަތްތެ

ދާއިާރެގ  މަޑުްއވަރީޕީ.ޕީ.އެމް. ، މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫންމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ  ތ.އެމް.ޑީ.ޕީ. 

، މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދުއިްއޒަތްތެރި މީދޫ ދާއިރާގެ ޕީ.އެން.ސީ.  ،އާދަމް ޝަރީފްމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި 

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަދި ، މްޡި މުޙައްމަދު ނާމެންބަރުއިއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  ދަނގެތީއެމް.ޑީ.ޭއ. 

މު ކޮމިޓީަގއި އްއާތްނުވާ. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަ ، هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި 

ފުނަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޙަސަން ލަޠީފް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  ހެންވޭރު ހުޅަނގުހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން؛ 

މެންބަރު މުޙައްމަދު އިްއަޒތްތެރި ދާއިރާގެ  އަލިފުށީއެމް.ޑީ.ޕީ. ، މުޙައްމަދު ޝާހިދުމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމްޢަބްދުލްމެންބަރު އިއްަޒތްތެރި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޝީދު ޙުސައިންރަ

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ޮތއްޑޫ ާދިއރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، އާދަމް ޢަލީމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

ޕީ. އެމް.ޑީ.، މުޙައްމަދު ރަޝީދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ކު އުތުރު ާދއިރާެގ ފުވައްމުލައެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޙަސަން ޝިޔާން

މާލެ ހުޅުމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ؛ އެމް.ޑީ.ޕީ. ލާ، މުޙައްމަދު މުމްތާޒްމެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ 

މުޙައްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ނު ދާއިާރގެ ުފަވއްމުލަކު ދެކުއެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޢަލި ނިޔާޒްމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

އުތުރު  މައްޗަްނގޮޅީއެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޙަސަން އަޙްމަދުމެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ  އެމް.ޑީ.ޕީ.، މުމްތާޒް

ރު އަޙްމަދު މެންބަިއްއޒަތްތެރި ަގއްދޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، މުޙައްމަދު ރަޝީދުމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

އުނގޫފާުރ އެމް.ީޑ.ޕީ. ، މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްތެރި ިއއްޒަތް މާފަންނު ހުޅަނގު ާދއިރާެގ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޒާހިރު

ޙުސައިްނ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  މަަޑވެލީއެމް.ޑީ.ޕީ. ، މުޙައްމަދު ވަޙީދުމެންަބރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

ނޮޅިވަރަމް ދާއިާރެގ ޕީ.ޕީ.އެމް އަދި ، މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމްިއްއޒަތްތެރި އިަފރު ދާއިރާގެ ނައެމް.ޑީ.ޕީ. ، ފިރުޝާން

ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ. ޖުޑީޝަރީ ކޮމިީޓގަިއ ، هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި 

އެމް.ޑީ.ޕީ. ، މެންބަރު ިއމްތިޔާޒު ފަހުމީތެރި ިއއްޒަތްމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން؛ 
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މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޙަސަން ލަޠީފް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު

ންވޭރު އުތުުރ ހެއެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޖީހާން މަޙްމޫދުމެންބަރު ިއއްޒަތްތެިރ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، މޫސާ ސިރާޖު

ޙަސަން މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި މަތިވެރި ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، މް މުޢިއްޒުއިބްރާހީމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

ކަނޑިތީމު ާދއިރާެގ އެްމ.ޑީ.ޕީ. ، ޙިސާން ޙުސައިންމެންަބރު އިްއޒަތްތެރި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޒަރީރު

މެންބަރު އިބްރާހީމް އިްއަޒތްތެރި ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ބްދުޢަމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި 

ާދއިާރގެ  ވިލިނގިލީއަދި  ،ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ، މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންިއއްޒަތްތެރި ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޕީ.ޕީ.އެމް. ، ރިޟާ

ކްލައިމެންޓް  އެންޑް ންޓްނިސްބަތްނުވާ. އެންވަޔަރަްނމަ ވަކި ޕާީޓއަކަށް ، މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިންއިްއޒަތްތެރި 

، އަޙްމަދު ސަލީމްމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީޗޭންޖު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުން؛ 

މެންބަުރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާންދޫ ާދއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޒާހިރުމެންބަރު އަޙްމަދު ިއއްޒަތްތެރި ގައްޫދ ދާއިާރގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. 

އެމް.ޑީ.ޕީ. ، އަޙްމަދު ޚައިތަމް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި ދެކުނު ދާއިާރގެ  މައްޗަންގޮޅީއެމް.ޑީ.ޕީ. ، هللاބު ޢަބްދުޔަޢުޤޫ

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި އުނގޫފާރު ާދއިރާެގ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޙުސައިން ފިރުާޝންމެންބަރު ިއއްޒަތްތެިރ މަޑަވެލި ދާއިާރގެ 

 ުކޅުދުއްފުށީ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، އަޙްމަދު ސަޢީދުމެންބަރު ިއއްޒަްތތެރި ދާއިރާގެ  ފުށީގެމަނައެމް.ޑީ.ޕީ. ،  ވަޙީދުމުޙައްމަދު

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މަހިބަދޫ ދާިއރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަީޠފްމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި އުތުރު ދާއިާރގެ 

 ވިލިނގިލީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. ، މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންިއއްޒަތްެތރި  އިާރގެކެންދޫ ދާޕީ.ޕީ.އެމް. ، އަޙްމަދު ޠާރިޤް

ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ. ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ، މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިންިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

އިްއޒަތްތެރި ކަރަދޫ ދާއިާރގެ ަވއި ޕީ. އެމް.ޑީ.، ޖީާހން މަޙްމޫދުމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ހިންނަވަރު ާދއިާރެގ ކޮމިޓީ؛ 

އެމް.ޑީ.ޕީ. ، މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްިއއްޒަތްތެރި އަްއޑޫ މީދޫ ދާިއރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޙުސައިން ޒިޔާދުމެންބަރު 

 އިްއޒަތްތެރިުފަވއްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، މުޙައްމަދު ރާޢީ މެންބަރު އިްއޒަތްެތރި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 

މާފަންނު އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޢަލީޔޫނުސް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ހޮޅުދޫ ދާއިާރގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، މުޙައްމަދު މުމްތާޒްރު މެންބަ

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީިއއްޒަތްތެރި  އުތުރު ދާއިރާގެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. ، މްޡި މުޙައްމަދު ނާމެންބަރުއިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ދަނގެތީ. ، އެމް.ޑީ.ޕީސަނީފްهللا ޢަބްދު

ސްޭޓްޓ ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާ. ، މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްިއއްަޒތްތެރި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ 

މެންބަުރ ިއއްޒަތްތެރި ޑޫ ދާިއރާގެ ތޮއް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުން؛  ޑްއޯން

ހުޅުދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، އިބްރާހީމް ރަޝީދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޙަސަން ޝިޔާން

، ލީމްޙަ މެންބަރު އަޙްމަދުިއއްޒަތްެތރި ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ، އެމް.ޑީ.ޕީ. ޔާްސ ލަބީބްއިލްމެންބަުރ ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

ިއއްޒަތްތެިރ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމް.ީޑ.ޕީ. ، ވަޙީދުهللا މެންބަރު ޢަބްދުިއއްޒަތްތެރި ދިއްދޫ ދާއިާރގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. 

އެމް.ޑީ.ޕީ. ، މުޙައްމަދު ނާޝިޒުމެންބަރު ްއޒަތްތެރި އި ކިނބިދޫ ދާއިާރގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޙުސައިން ޝަހީމްމެންބަރު 
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އިްއޒަތްތެރި ފޭދޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ

ފެލިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް. ، އަޙްމަދު ސަލީމްމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  އޭދަފުށީއެމް.ޑީ.ޕީ. ، މުޙައްމަދު ނިހާދުމެންބަރު 

ޢަލީ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ިއސްދޫ ދާއިރާެގ ޕީ.އެން.ސީ. ، ދުއިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ. ، ޖާބިރުهللا ޢަބްދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. ، ޙަމީދު

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން؛ ސަ

އެމް.ޑީ.ޕީ. ، ޙުަސއިން ޝަހީމްމެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އެމް.ޑީ.ޕީ. ، މުޙައްމަދު އަސްލަމް

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ . ހަނިމާދޫޕީ.ޑީއެމް.، މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ރި އިްއަޒތްތެމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ 

ޢަލީ ނިޔާޒް، އެމް.ޑީ.ޕީ. ގަލޮޅު އުތުރު  މެންބަރު އިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެރު މޫސާ، އެމް.ޑީ.ޕީ. ހުޅުމާލެ ޢަބްދުލްޣަފޫ

ޙަސަން  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ، އެމް.ޑީ.ޕީ. ހެންވޭރު ހުޅަނގު هللاވާ ޢަބްދުއީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 ާދއިރާގެ އިލްޔާސް ލަބީބް، އެމް.ީޑ.ޕީ. ތ. ގުރައިދޫ  މެންބަރުތެރި އިްއޒަތް ދާއިރާގެލަޠީފް، އެމް.ޑީ.ޕީ. ހުޅުދޫ 

އާދަމް  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެޕީ.ޕީ.އެމް. މަޑުްއވަރީ ން، މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

މްހޫރީ ޕާޓީ. ކުޑަހުވަޫދ ޔާޟް، ޖުރިهللا ޢަބްދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެޝަރީފް، ޕީ.އެން.ސީ. ތިމަރަފުށީ 

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެޢާމިރު، އެމް.ޑީ.އޭ. އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ  އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް، ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންނާއި ވަކި ޕާޓީއަަކށް ގައި ހިމެނޭ ޔިތުްނެގ މަޖިލީހުޝުކުރިއްާޔ. ރައް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަުކގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ގޮތް ުނގަންނަވާ ެމންބަރުން ނިސްބަތްވެަވޑައި

 އެދެން.  ްއވުންކަށް ވޯޓުދެގޮތަ ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 81    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 80    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު

   80     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 41      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 80        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 81މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ވަަޑިއގެން ތިއްބެވި . ހާޒިރުވެ 87ލަ އަދަދު؛ ގެ ޖުމު ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުދެންމެ 

ަވިކ  .ދެްއވާއް ނުމެންބަރަކު ވޯޓެއެއްވެސް ށް ކަ. ނުފެންނަ ކަމ80ަފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ފާްސވާްނ 80 ކީ،ންނެވި މެންބަރުންެގ އަދަދަވެސް ނެތް. ވޯޓުަގއި ަބއިެވރިވެަވޑަިއގެ މެންބަރަކު ދެްއވާނުގޮތަކަށް ވޯޓު

 ފާސްެވއްޖެ. ވީމާ،  .80ލަ؛ ޖުމު ވޯޓު. 41ބޭނުންވަނީ 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ވަަނ މާއްދާ 93ާދއާއި ވަނަ މާއ92ްތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ހަތަރުވަނަ ވޯޓް. ރައްޔި

، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު އިޞްލާޙުކުެރއްވުމަްށ ގެ މަްސއޫލިްއޔަތުތައްކުާދއިމީ ކޮމިޓީތަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މެދުވައި ނިންމެވި ޮގތަށް ފާސްކުރެއްވުމާ ހޮއްެވވި ަވގުތީ ކޮމިޓީން ިދރާސާކުރައް 

 އެދެން.  ކަށް ޯވޓުދެއްވުންގޮތަ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 

 ]ދެްއވުންވޯޓު[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 81    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 78    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް

   78     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 40      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 78        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަށް 81މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ިތއްބެވި ވެ. ާހޒިރ87ުލަ އަދަދު؛ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

 ދެްއވާނުވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު .ތްނެމެންބަރަކު  ދެްއވިވޯޓުށް . ނުފެންނަ ކަމ78ަވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަަދދު؛ 

ލަ؛ ޖުމު .40  އަދަދު؛ބޭނުންވާ މަށް. ފާސްވ78ު ؛ މެންބަރުންގެ ައދަދުވެސް ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރަކު

ަގިއ ވަނަ މާއްދާ 93ދާއާއި ވަނަ މާއ92ްތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ރަްއޔި ށް ފާސްކުެރއްވުާމ ގުޅިގެން،މިގޮތަ  .78

ްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ރަ، ގެ މަސްއޫިލއްޔަތުކުބަޔާންކޮށްފަިއވާ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަ 

 ފާސްެވއްޖެ. ގޮތަށް  ވާފައިވާ ނިންމަވި ވަގުތީ ކޮމިޓީން އިޞްލާޙުކުެރއްވުމަށް ހޮްއވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށޭ. ޅުގަނޑު ދެން އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް މި ދަންނަވާލަނީ މި ވަގުތު، ތިން ކޮމިޓީއެްއގެ މަސައްކަތް އެބަފެއަ

ހަމަ  ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވަޑަިއގެންނެވުން އެދެން އަށް، ގަވާއިދު 1ގަާވއިދު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަްތ، ކޮޓަރި ނަންބަރު 

އަށް ވަަޑިއގަތުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އިޤްތިޞާދީ   2ރުން ކޮމިޓީ ނަންބަރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަ. މިހާރު

މެންބަރުން ފަހު( )ވަގުތުކޮަޅކަށްއަށް ވަޑައިގަތުަމށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން.  3ރުން ކޮމިޓީ ނަންބަރު ކޮމިޓީގެ މެންބަ

ިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޑު ދެންމެ ނަން އިއްވި ކޮމިޓީތަުކގައި ހިމެނިވަޑަމަށް ވަރަށް ޮބޑަށް އެދެން. އަުޅގަނނުކުމެވަަޑއިގަތު

 ންބަރުން.. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެގަންަނާވނީއެ ކޮމިޓީތަކަށް ވަަޑއި

 

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  .9

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ެއގޮތުން، މި ދަންފަޅީގައި ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް އްަކތްތަކަށް. އަޅުގަނޑުމެން ދެން މި އެނބުރެނީ ނުނިމި ހުރި މަސަ

ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ވާ! ؛ މާފުކުަރއް އިާރގެއަޅުގަނޑު މި ނިންމަނީ، ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާފަންނު އުތުރު ދާ
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ޝަންތަުކގެ ރިޔާސީ ކޮމި ށަހަޅުއްވާަފއިާވ،ހު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންރު އިްއޒަތްތެިރ މެންބަ އިރާގެދާ ށީއަލިފު

އޮތީ  . އެެހންވީމާ، އެ ވަގުުތގެ، ބަހުްސ ވަގުުތގެ ފުރުޞަތު ަވގުތު ބާކީ އަދި އެބަވޭއެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ ބިލު.

 هللا.ބާރަށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު ވިފަ. ހުޅު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: هللاމެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދުރާގެ ބާރަށު ދާއި

ސް. ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މި ވަގުުތގަިއ އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ ޝުކުރި

ތްތެިރ އިއްޒައި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ރަށާމެންބަ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވިއަޅުގަނޑު ހަމަ 

ބޭނުންތެރި ބިލެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭަގއި އެތައް ބަަޔކު މި  މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އަދި އެހާމެ ސް.ރައީ

ން މި ވަނީ  ގެއްުލވައިެލވިފަ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަްށ ގިނަ ޒުވާނުފައި އަދިވަނީ ގޮތްނޭނގޭ ގޮތަށް މަރަިއލެވި

ސީލްކުާރ އަުޅގަނޑު ެއ ދާއިރާއެއް ތަމް ސް.ިއއްަޒތްތެރި ރައީވެގެންޮގއްސަ. ޮގތަށް މަރުވީނުީވއެއް ނޭނގި އެކި ގޮތް 

މިދެންނެިވ  ސް.އިްއޒަތްތެރި ރައީެވގެްނގޮއްސަ. ބާރަށު ދާއިރާގެ ުޒވާނަކު ެވސް މި ވަނީ މިފަދަ މަރެއްގައި މަރު

ސަަލ ތަޙްޤީޤުކުެރވި، އެ މަރުތަކަްށ އިންސާފު ގެ ަމރުގެ މައްގޮތްނޭނގޭ ގޮތަށް މަރައިެލވިަފއިާވ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް 

ނޑުމެން ގަބޫލުކުަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. މިފަދަ ތިބިކަމީ އެީއ އަުޅގައިލާތަކުްނ ޢާ އިންިތޒާރުަގއި އެ ބޭނެ ދުވަހެްއގެލި

މަރުވެިދޔަ  ،މުކުރެވި އިޤާފު ތަކާ މެދު އިންސާ ޙްޤީޤކުެރވި، މިފަދަ ކަންތައްތަކުަގއި ަބއިެވރިވާ ފަރާތް ތަމައްސަލަތައް

ޖެހޭ އުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެހެން މިއަދު ކުރަންކުދިންގެ ނުވަތަ ފަރާތްތަުކގެ ޢާއިލާތަކަށް އިންސާފު ލިބގެްނދި

މިދެންނެވި މަރުތަކުގެ ައދު  ވެސް މިތައްަތއް ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއިކަމެއް. ައޅުގަނޑުމެންގެ ާރްއޖޭގައި މިފަދަ ކަން

އީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ިވ، ޙައްޤު އަދަބު ދިނުމަކީ އެ އެ ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމަްއޗަށް ގެނެތަޙްޤީޤުކުރެވި، އަދި

ގުޭޅ ގޮތުްނ، އަިދ  ތަކާއިވެނީ މިދެންނެވި މަރު ޑު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އަްސ. އިްއޒަތްތެރި ރައީކަމެއް. 

ތަފާތު ވާހަކަތައް އެިކެއކި ދިމަދިމާލުގައި ެއކިެއކި ޮގތަށް ގުޅޭ ގޮތުން، ތަފާތު ގޮތް ގެއްުލވައިެލވިފަިއވާ ފަރާތްތަާކ 

އްޔިަތކު އަދި މި ިމއީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ެއްއވެްސ ދިވެހި ރަ ސް.ިއއްޒަތްތެރި ަރއީންދާ ައޑު. ފޯރަމްތަކުގައި ދެެކވެމު

ެމއް ނޫން. ކައެދޭނެ ކަންަގން ބޭނުންވާނެ ނޫނީ ހިނލާައކުން ެދކެން  މީހަކު ޫނނީ އެްއވެސް ާޢއިރާއްޖޭގެ އެްއވެސް 

ންސާފު ތްތަކަށް އިގައި ެއފަދަ ފަރާދަިއ ބެލުމަށްފަހުމިނަށް ފީނައި، ހޯއްތަްއ ޭއގެ އެންމެ ފުންއެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތަ 

ތައް ންޝަމިދެންނެވި ކޮވަނަ މަޖިލީހުގައި މ18ިގަނޑުެމން މަސައްކަތް އެބަ ކުރަންޖެހޭ. ބޭނޭ ގޮތަކަށް އަޅުލި

، ދިގުަލއިގެްނގޮްސ ނަވާރަވަނަ މަޖިލީހާ ހަމައަށް މި ބިލު އަންނަންޖެހުމަކީ ބިލު ފާސްނުވެ ށަހެޅުނުހެދުމަށްޓަކައި ހު

ކަންބޮޑުާވ ހޭ އިންސާފު ލިބިގެންދިއުން ލަސްވުމަކީ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެ މެއް.ކަތާމަކުރާ  އަުޅގަނޑު ހިއެއީ

ތެރި މަޖިލީހަކީ އަޅުގަނޑު ގާފައިާވއިރުަގއި މި ިއއްަޒތްކަންތައްތައް ހިނކުރިން މިފަދަ  ސް.ިއއްޒަތްތެރި ރައީ ކަމެއް. 

ބޮޑަށް ިއސްކަމެއް ދޭންޖެހޭ އަދި ެއކަމާ އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވެ، ންތައްތަކަށް އެންމެ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިފަދަ ކަ 
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 އަޅަންޖެހޭ އިމުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެންމެ ބާރު ސްޕީޑުަގއިށް އިްނސާފު ޤާފަރާތްތަކަމިދެންނެވި 

ންަކމަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދެވި، މިފަދަ ކަ ރަން އަށާރަަވނަ މަޖިލީހުގައި، ައޅުގަނޑު ހިތާމަކުވެސްމަޖިލިސް. އެހެންނަމަ

ދިޔަދިޔުމަކީ ޝަންތައް ެއކުލަަވއިުލމަށް ކުރެވުނު މަސަްއކަތަްށ ހުރަސްއެިޅގެންއަދި މި މައްސަލަތައް ބެލުަމށް ކޮމި

މި ބިލަކީ މާކުރިން ފާސްވެ، ްސ. އިއްޒަތްތެރި ރައީ. އަދި އެކަމާ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަެމއް

ފު ތަކުގެ ާޢއިލާތަކަށް އިންސާގާނޫނަކަށްވެ. މިދެންނެވި ކޮިމޝަންތައް ހެދި، ގެއްުލވައިެލިވ އަދި މަރައިެލވިފަިއވާ ފަރާތް 

 ސް.އިްއޒަތްތެރި ރައީ  މަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރަން.ންކަން ކުރީްއސުރެ ހޯދައިދޭންޖެހިފައިވާ ބިެލއް ކަލިބޭނޭކަމުގެ ޔަޤީ

ލާތަކަށް ނީ، މި ޢާއިކަން ނޫމުކޮށްދެޭވނެކަށް އިންސާފު ޤާއިނެވި ޢާއިލާތަްސވެ، އަދި މިދެންގެ މަސައްކަތް އަވަމި ބިލު

ކަން އަޅުގަނޑުމެން މި ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ެވސް އަދި އޭގެފަހުން ބޭއްވުުނ ފު ލިބޭނޭކަމުގެ ޔަޤީންއިންސާ

ޑަްށ ބޮވަރަށް  ކުރަްނ އަޅުގަނޑުސްކަތް ައވަމި ބިލުގެ މަސައް ސް.އިއްޒަތްތެރި ރައީފަ. އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވެސް ދީ

ގެ ޢާއިލާތަކަށް ފަރާތްތަކުެގއްލުަވއިެލވިފަިއާވ އަދި ަތކާއި ވި ގޮންނޭނގޭ މަރުމިދެންނެ. އަދި ހަމައެއާެއކު ބޭނުން

ރަންޖެހޭ ށް ހާމަވެގެންދިއުަމކީ އެއީ ިމއަދު ކުމުޅި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަތަކުގެ ޙަޤީޤަތް ވި މަރުއިންސާފު ލިބި، މިދެންނެ

ކުެރވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެޭދ  ކުރުަމށްޓަކައިލު އަވަސް ބިކަމެއް. އެެހންވީމާ، މިކަމެއް. ބޭނުންތެރި

ބޮޑަްށ  ވަރަށްން ވާހަކަ ނިންމައިލާނަން. ދަންނަވަމުހާލު، އަދި މި ބިލަށް އަޅުަގނޑުގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު އޮތްަކމުގައި 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޙުސައިން ފިރްޝާންދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު  މަޑަވެލީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިން ފިރްޝާންމެންބަރު ާރގެ ދާއި މަޑަވެލީ

ންތަކަްށ ، ރިޔާީސ ކޮމިޝަހުސްކުރަމުން މި ދާ ބިލަކީ އާދެ، ައޅުގަނޑުމެން ބަ ސް.އްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރައީ ޝުކުރި

 . މި ރާއްޖޭގައި މިދިޔަ އަށާރަވަނަ ރައްޔިތުްނގެ ބާރުދިނުމުގެ ބިލަކި ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް

މެންނަށް ގަނޑުމިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިާޔގެ މައްަސލަ ވަނީ ހުށަހެޅިފަ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުހަށް ވެސް ޖިލީމަ

ފެނިގެންދިޔައީ އެ މަޖިލީހުން ވެސް އެ މައްސަލަ ނުބެުލނު ތަން. އެހެންކަމުން، މިހެން ދިމާވެފައިވާ ކަންތައްަތއް، 

ޚާއްޞަކޮށް ގޮތް ނޭނގޭ މަުރތައް ބެލުމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ބާރު ދިނުމަކީ، އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން 

ފަަދ ކޮމިޝަންތައް ވަނީ ހެދިފަ. މީގެކުރިން ވެސް މި ސް.ިއއްޒަތްތެރި ރައީ ޖެހޭ ކަމެއް. ކުރަންހާރުން މިހާރަށް މި

އަީރ ހެދި، އޭގެ ނަތީޖާ ވެްސ ފެބުުރވަރީެގ ބަޣާވާތަށްފަހު ކޮމިޝަން އޮފް ނެޝަނަލް އިންކު 7މިސާލަކަށް، 

ލީހަށް ވެސް ްއޒަތްތެރި މަޖިނޑު ަސރުކާރަށް ވެސް އަދި މި އި ސް، އަުޅގައަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފަ. އެހެންނަމަވެ
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ވޭ ހާލަތުަގިއ އުގޮވާލަން، މިފަދަ ކޮމިޝަންތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް ާއއްމުންނަށް ފެންނާނޭ ގޮތަކަށް ކޮމިޝަންތައް 

ޑުމެންނަށް ނުބެލި ހުރި ދި ހަމައެހެންމެ ކުރިން މިފަދަ ކޮމިޝަންތައް ހަދައިގެން އަުޅަގނހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް. އަ

ކަީކ ޝަންތަކަށް ަވނީ، މިފަދަ ކޮމިސަލަތައް އަލުން އަނުބރާ ބަލަން ވެްސ އަުޅގަނުޑ ހުށަހަޅަން. ސަބަބަމައް

ުނކުރެޭވ މަސައްކަތްމާނައިގަިއ ޝަންތަްއ. މަސައްކަްތކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ކޮމިޤީޤީ މާނައިގަިއ ރައްޔިތުންނަށް މީގެ ޙަ

 ަކމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. މި ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަްށ ތައް ައޅުގަނޑުމެން ބަލައި ދިރާސާކުރަންޖެހޭސަބަބު

ހޭ ކަމަށް ގޭ މަރުތަކާއި ދައުލަތުން ކުރެވުނު ަވއްކަންތައް ބެލެންޖެނ، ޚާްއޞަކޮށް ގޮތް ނޭދިނުމުގެ ބިލުގައިބާރި

 ށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ރުޞަތައަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. އަދި އެކަމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. ދެއްވި ފު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން.ދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުތ. ގުރައިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާ ދު ޣައްސާން މައުމޫން މުޙައްމަމެންބަރު ާރގެ ދާއި ދޫރައިގު

ނުވީ ނޭނގި ގެއްލިަފއިވާ މީހުންނަށް ވީ ގޮތެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. ދައުލަތުން ވީ ސް.އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ ޝުކުރި

ޖެހޭ. ނަމަ، އިންސާފުގެ ކުރިަމއްޗަށް ހާޒިުރކުރަން އެބަގެއްލިފަިއވާ ފަިއސާ ހޯދަން އެބަޖެހޭ. އިހުމާލުވާ ބަޔަކު ިތބި 

ނުއަސާސީންނާއި ެއޅިފައި ހުރި އުސޫލުތަކެއް އެަބހުރި. ޤާނޫމިކަންކަން ކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ކަނޑަ 

އި، ޮކމިޝަންތައް އެބަހުރި. އެ ، ިމނިވަން މުައއްސަސާތަކާ އިފެދިފައިާވ އިދާރާތަކާ އުލިިބގެން  ބާރުގާނޫނުތަކުން 

އްސަލަތަކަްށ  އުފެއްދުމުން ނުކުމެދާނެ މަރު ދީގެން ބާޝަނެްއ ާގނޫނީމަސައްކަތްތަްއ ތަކުރާރުކުރަްނ އަލުން އިތުުރ ކޮމި

ކަށް ވެސް މި މަޖިލީހުން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަްނ. އެހެނީ، މުސްތަޤުބަލުގައި ވާނޭ ކަންތައްތަ

ޤައްދަސް މުހަވާުލުކރައްވާަފއި އޮްތ ަރއްޔިތުްނ އަުޅގަނޑުމެންނާ  ،ދުރާލައި ވިސްަނިއގެން ކަްނތައް ކުރުމަކީ 

، ހަތްވަނަ މާއްާދގެ ކާއިރުތަބާބިދޭ ؛ މި ބިލުގެ ހަވަނަ މާއްދާއިން ލިކޮށްލަންހަގަމަސްއޫލިއްޔަުތގެ ބަެއއް. މިޮގތުން، ފާ

، ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރުންނަށް މި ބިލުގެ އިރު ބިފައިވާ ބާރުަތއް އެހާމެ ބޮޑުކި ހޯދުމާއި މީހުން ހާޒިރުކުރަން ލިދަށުން ހެ

ެއއްެވސް ކުރަްއވާ ެއއްވެްސ ކަަމކަށް ފަހުން ވެްސ ުފޅުން ބޭވާ ހިމާޔަތް. އެހެނީ، އެ ލިބިފައި  ސާދަވަނަ މާއްާދއިން

ޔަސް. މިފަަދ ނާޢީ ގޮތުން ވިޔަްސ، މަދަނީ ގޮތުން ވި ތް. އެީއ ޖިތެއް ނެ ހުށަހެޅޭނެ ފުރުޞަޗަށްމަޖިލީހެއްގެ ކުރިމައް 

މަށް ވަންޏާ ިޑމޮކްރަސީގެ ިރވެތި އުސޫލުތަާކއި ޗެކް އެންޑް ބެލެންްސެގ ބާރުތައް ެއއް ބަެއއްގެ ަމއްޗަްށ ދޫކޮށްލައިފި ކަ

ަތއްތައް މި މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަކީ އަުޅގަނުޑގެ ކުރަން. އެކަންނެކަން ފާހަގަގެއްިލގެންދާ ރިވެތި އުސޫލުތައް 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށްވާޖިބެއް ކަމަށް ދެކެން. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު.ގައްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު 

 ،ޖެހެނީ މި އަޅުގަނޑުމެން އެްނމެން ވިސްނާލަންއެންމެ ފުރަތަމަ  ،ވެސް އަުޅގަނުޑ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ނެތް ގޮތުަގއި  ޝައްެކއްމެއްޯތ. ބަޔަކަށް ކޮށްދޭ ކަެމއްތޯ. ކީްއކުރަން ކުރާ ކަކޮންމަކީ މި މަޖިލީހުން ކުރާ ކޮންމެ ކަ

ހުރީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ބަްއޓަންކުރަންޖެހޭނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ

އުފައްދަންޖެހޭ ރިާޔސީ ކޮމިޝަން  ،ލާއިރުއި. މިކަން ކަމަށް ވިސްނަގޮތަކަށްތޯކޮން ޤައުމަށް އެންމެ ފައިދާހުރީ 

ބޮޑު ސަބަބަކީ ވޭުތެވދިޔަ އަހަރުތަކުަގއި ހިނަގއިިދޔަ މަރުގެ މައްސަލަތަާކއި  ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި. އޭގެ އެންމެ

 އަިދވެސް ވީ  އަށްސަލައެ މައް ވެ.ޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ހިނގައިދިޔައީ މިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ކަމަށް ވާތީބޮ އެންމެ

މި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ޮބޑު.  މައްސަލަ ވަރަށް ގެރިންމަނީ ލޯންޑް ފައެއް ނެތް. ެއނގި އެްއވެސް މީހަކަށްގޮތެއް 

 ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން ބާރުތަެކއް ީދގެން ުމއައްަސސާތަކެްއ އުަފއްދައި ؛ތެދެއްމެ ،މިހެން ހުރިއިރު

 ަބއެްއގެ އިހުމާލުން  ،ަނމަވެސް  މުއައްސަސާަތއް އުފެއްދިކޯޓުތަާކއި އެހެން އެހެނިހެން އަިދ  އްސަސާަތކާމިނިވަން މުއަ

ހަމައަށް  ން ެއއްެވސް މައްސަލަެއއް ނެތް ބެލިފައެއް. އިންސާފެއް ިދވެހި ރައްޔިުތންނަކަށް މިއަދާއިނަމަވެސް މި

ކޮމިޝަންތައް މި ޖެހެނީ.  އުަފއްދަން މި ަޝންތައް މިއަދުކަމުގައި ލިބިަފއެއް ެނތް. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިމިކަން

ނެތް. މި ކޮމިޝަން  އަުޅގަނޑުމެްނ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެސް އެބަހުރި. ަޝްއކެއް ،އުފައްދާއިރު 

ަގއި ިމއަދު އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން. ދިވެހިރާއްޖޭ ،އުފައްދަިއގެން ނަމަެވސް

މި ބަެއއް ާމއްދާތަުކގައި ޖެޭހ ރައްޔިތުންނަށް. އެހެންނަމަެވސް، އެބަ ހޯދައިދޭން ފުކަމަށް ޢަދްުލއިންޞާދިޔަ ކަންހިނގައި

ކޮމިޝަންތަކަށް އެަބ ވަރަށް ަބއިވަރު ބާުރތަކެއް  ،ބިލުގައި ހުރި ބައެއް ާމއްދާތަކަށް އަުޅގަނޑު ެވސް ބަލަިއލާއިރު

 ކުެރވޭނެ ގޮތަކާ މި ކޮމިޝަން އެކައުންޓަބަލް .އެބަޖެހޭ މި ބާރުތައް ދޭއިރު މެން ިވސްނާލަންދޭ. އަޅުގަނޑުލިބިގެން

 އެބަޖެހޭ. މި ހުރިހާ ބާރެއް ދޭންޖެހޭތޯ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން  ދޭތެރޭގައި ވެސް އަުޅގަނޑުެމން ވިސްނާލަން

  މިދޭންމި ބާރުތައް ައުޅގަނޑުމެން މިއަދު  ،ނީބޫލުކުރަގަ އަުޅގަނޑު  ،އެބަޖެހޭ. މިގޮތަށް އަުޅގަނުޑ ބަލައިލާއިރު

ނުކުރާތީކަން. އެހެންނަމަވެސް، މި މަޖިލީހުން ޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަދްލުއިންޞާފުގެ ނިޒާމު ރަނަގޅަްށ މަސައްކަތް

ބޫލުކުރަނީ ގަނޑު އަޅުގަކުެރޭވތޯ. އެބަ މަސައްކަތްކުރަން ޢަދްލުއިންޞާުފގެ ނިޒާމު ވެސް ރަނަގޅުއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު 

ދާނެ ކަމަށް. ތަކުރާރުެވގެންމަމަގަށް އެޅުމާ ެއއްކޮށް ިމ ބިލުގެ ބައެއް ކަންތައްަތްއ ގެ ނިޒާމު ހަޢަދްލުއިންޞާފު

 ،ވިސްަނއި ،ކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްކުރިން އަުޅގަނޑުމެން ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިކަން މި ބިލު ފާްސކުުރމުގެ އެހެންވީމާ، 

ބޫލުކުރަްނ. ގަސް، މި ބިލު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފާސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޙުތައް ގެނެގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާ
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ލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްިވ އިހާލުގައި އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ނިންމަ އެހެންވީމާ، މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ

 .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ،ފުރުޞަތަށް

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 މް.ސާވި ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދުޝުކު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މްސާގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަްއމަދު ވި

ކުރިން  ން މީގެއަނިާޔވެރިކަާމއި ބޭިއންސާފާއި ވަްއކަމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  19ސާބިތުކޮށްގެން. މިއަދު  ތައްކަމުންދިޔައީ އަިނޔާވެރިްނ ކުރިމަތީގައި ފައިތިލަދައް

އާދެ!  ؛އް ހޯދުމަށްެގއްލިފަިއވާ ފައިސާތަ ،ގޮތްނޭނގޭ މަރުތަާކއި އަިދ ދައުލަތުން ގެއްލިފަިއވާ ފައިސާތަކަށް

ދޫކުރާ ގޮތަކަށް ައޅުގަނުޑމެން މިތިބީ  ،ރުއިފައިވާ އިމުގެ ބިލު ހުށަހަޅަހުށަހަޅައިފައިވާ ރިޔާސީ ކޮިމޝަނަށް ބާރު ދިނު 

ކުރަން. އަދި ގާނޫނީ ާބރު މި ކޮމިޝަނަށް ދޭ އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލަށް ތާއީދު

 3 ،އިނގޭތޯ  ވާ ރިޔާީސ ކޮމިޝަނުންއާދެ! މިހާރު އުފައްދާފައި  ؛ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ ،ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ސަބަަބކީ 

އޮތް ބުނެފަ. އެއީ މީގެކުރިން ކަން އެނގޭ ކަމަށް އެބަ ބައެއްރުތަކުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ކޮން ނުވަތަ އެ މަ ވް މަރެއްގެ މޯޓި

އެހެންކަމުން، ބުނެފައިވާ ވާަހކަެއއް ނޫން. އެނޫން އެްއވެްސ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުައއްސަާސއަކުްނ 

އަފްރާޝީމް މަރާލި މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ެމންބަރު ވަނަ އަހަރު ރަްއޔިތުންގެ  2012 ،ން އެކަމާ އުާފކުަރނީއަޅުގަނޑުމެ

ދަނީ  ބައެއްތޯ އެމިއަދު ވެސް އެކަުމގެ ފަހަތުަގއި ތިބީ ކޮން ންއިލާއިޢާއެ  ،އާދެ! އެކަމުގެ އިްނސާފު ނުލިބި ؛ފަހުން

ވަަނ އަހަރު ވީނުީވއެއް ނޭނގި  2014ނޫްސވެިރޔާ ރިޟްވާްނ . އިއިގަ ެއަކމުގެ ހިތާމަހިތާހިތާ ސުވާލުކުރަމުން 

ނުޭވ. އް އެ ދެމީހުންގެ ަމއްަޗށް ކުށް ސާބިތެ  ،ުކރިއިރުމީހެއްގެ ަމއްޗަށް ދަުޢވާ އާދެ! ދެ ؛ާވއިރުލާަފއިއިގެއްުލވަ

އެންމެ ދޮެރއް ނުޖަހާ ގައި ުމއަްއސަސާތަކަށް ޮގސް ޓަކިނތާ  އިލާއިްނ އިްނސާފު ހޯދުމަށް ވޭތުވެދިޔަ ޢާރިޟްވާންެގ 

އަދި ހަމަ ގާނޫނީ  ،ކޮށްއެބަޖެހޭ ތާއީދުމި ބިލަށް ކަންތައްތަކަށް ބަލާފައި ައޅުަގނޑުމެން  މިވެސް ނެތް. އެހެންކަމުން، 

އާދެ! އަނިާޔވެރި ގޮތަކަްށ  ؛ަގއި 2017 ލުއެޕްރީ 23 ،ފާހަގަކޮްށލަންޖެހެނީ ޔާމީން ރަޝީދުބާރުވެރިކަން ދޭން. 

ދަނީ ކުރިައށް. އެހެންނަމަވެސް، އެކަާމ އޮތީ.  އެކޯޓުަގއި ގެ ޝަރީޢަތް އިނގޭތޯ އަދިެވސް މީހެއް  7ާވއިރު މަރާލެވިފައި

، ރަީއސް އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑުމެން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްހުރި. ގެ އެބަެމންކަންބޮޑުވުން އަުޅގަނޑުމެދު 

ވީނުވީެއއް ނޭނިގ އަދި ހަމަ  ،މިޝަންތަކަށް ބާރުދީަގއި ކޮގޮތު ގެގެ ރިޔާސީ ވަޢުެދއްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 

މިަކމަށް އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫީނ  ،ާވއިރުލާަފއިާވ މީހުންނާއި އަދި މަރުތަުކގެ މައްސަަލ ބަލާނެ ކަމަށް ބުނެފައިއިވަގެއްލު 

 ޅުގަނޑުމެން އާދޭހާ ން، އަބޫުލކުރަން. އެހެންަކމުގަރިާޔސީ ކޮމިަޝންތަކަށް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ބާރުވެރިކަމެއް
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އާދެ!  ؛ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިބި އެންމެހައި މެންބަރުންގެ ކިބައިން 19މި  ،އެްއކޮށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން 

 މި ބިލަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ. ،މި ބިލު ބަލައިގަނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވިލިމާލޭ. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތު އަުރވަނީ މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 އަޙްމަދު އުޝާމް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު އުޝާމް

ގަނޑު ެވސް ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ  ހުށަހެޅިފައި މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ  ،މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ބަލައިގަނެ ދެކޭގޮުތގައި ބިުލގައި ހުރި ގިނަ ކަންތައްަތކަކީ ހަމަ 

އޭގެ ގޮތުން  ްއ މިހާރު ހުރިކަންތައްތަެކއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ެވސް ދެކެނީ. އެހެންނަމަެވސް، ބިލުެގ ބަެއއް މާއްދާތަ 

ވަަނ  6ބިލުގެ  ،އެގޮތުންކޮށްލާނަން. ސާއްހިއެކީަގއި އެކަން އަުޅގަނޑު ހަމަ  ހުރުމާ ކަންބޮުޑވުންތަްއ ބައެއް ގާނޫނީ 

ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންާދ އެ މާއްާދގެ )ރ(، ާވއިރުމާއްދާގަިއ ކޮމިޝަންެގ ބާރުތައް ބަޔާންކޮށްަފއި

 ރާ ފަދަތުގެ ގާނޫނުގައި ަބޔާންކުއަޖިނާޢީ އިޖުރާ ،ޖެހިއްެޖ ނަމައި ޖިނާޢީ މައްސަލައެއް ބަލަންމަސައްކަުތގެ ތެރޭގަ 

ތުގެ ާގނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭނުންކުރުމުގެ ބާރު އަތަޙުޤީޤީ އިދާރާއެްއގެ ބާުރ ޖިނާޢީ އިޖުރާ

ވަަނ  115ދެކޭގޮުތގައި އެީއ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އަޅުގަނޑު ،ރިއްޔާ އުފައްަދއި ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންދާތީހޫރައީސުލްޖުމް

ކޮމިޝަން ުއފެއްދިދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުތަުކގެ ބޭރުން  އަށްރިއްޔާހޫރައީސުްލޖުމް ،އި ( ގަގމާއްދާގެ )

ރިއްާޔ ހޫގެ ަދށުން ރައީސުލްޖުމް(ވަނަ މާއްާދގެ )ގ 115ދެވޭ ބާރެއް. ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ޤާނޫނުައސާީސގެ 

އެފަދަ ކޮމިޝަންތަކަށް ހިންގޭނީ ނުވާނެ. ބާރު ދެވިގެންޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤުތައް ހިންގުމުގެ ކޮމިޝަންތަކަކަށް  ފައްދާއު

އެ ކޮމިޝަންތަކުން  ،އެފަދަ ކޮމިޝަންތަކުން އިންކުއަީރޒް ހިންާގފައިއިންކުއަީރޒް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެކެނީ. 

 ކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ކަނޑައަޅާަފިއވާޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤު ފައިބިނާކޮށްނިންމުންތަކުގެ މައްަޗށް ނިންމާ

މުއައްސަސާަތކުން ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤު ހިންގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ައޅުގަނުޑ ދެކެނީ. މިހާރު މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި އޮްތ 

 ،ކުރެވޭ ކަމަކީއެ އަޅުގަނޑުެމންނަށް  ،ނަމަ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގުމުގެ ބާރު ދޭ ގޮތުން އެފަދަ ކޮމިޝަންތަކަށް ޖިނާޢީ

މި ުމއައްސަސާަތކުެގ ަފންކްޝަންތައް ރިޕްލޭސް  ިލބިފައިވާޤީޤުތައް ހިންގުމުެގ ބާރު ޤާނޫނުއަސާސީން ޖިނާޢީ ތަޙު

ފަިއ އޮތް މަްސއޫލިްއޔަތުތަްއ ށްަހވާލުކޮ ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުްނ އޭ.ސީ.ީސއާ 199ޤާނޫުނއަސާީސގެ ކުރެވެނީ. 

އްދާގެ ވަނަ މާ 244ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މުއައްސަސާެއއް މި އުފެއްދެނީ.ޓަަކއި އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެހެން ރުމަށްއަދާކު

ޓަަކިއ އާއި މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްމަތިކޮށްފަިއ އޮތް ޒިންމާ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ
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ވަނަ މާއްާދެގ  115އެހެންކަމުން، ޤާނޫނުއަާސސީގެ ންދަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެން މުައއްސަާސއެއް މި އުފެއްިދގެ

ރިޕްޭލޝްމެންޓް މުއައްސަސާތަެކއް އިތުރު  އުފައްދައި ޮކމިޝަންތަކަށް އެފަދަ ބާރުތަކެއް ދީގެން ގެ ދަށުން)ގ(

މިހާރު ، އުޅޭ މަްއސަލަައކީޙަޤީޤަތުގައި މި ދިާމވެގެްނ ބޫލެްއ ނުކުރަން. ގައުފެއްދިދާނެ ކަމަކަްށ އަުޅަގނޑެއް 

ެއ މުއައްސަސާަތކުން ޢަމަލުުކރާ ގޮތުން ދިމާެވގެން ުއޅޭ  ،ުމއައްަސސާތަކުގެ ފަންްކޝަން ހުރި އިއުފައްދާފަ

ބާރު ދިނުމުގެ  ށްކޮިމޝަންތަކަ އި،ކޮމިޝަންތައް އުަފއްދައަުޅގަނޑުމެން މިފަދަ  ،ނަމަށް ވާމައްސަލަެއއް ކަމަ

ބަދަލުގައި މިހާރު އުފެދިފައި ހުރި ކޮމިޝަންތަކުަގއި ހުރި މައްސަލަތައް ަޙއްލުކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް 

އަދި  އިމްހޫރިއްޔާއާ ރައީސުލްޖު ،ނަމަ އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްސަލަެއއް އުޅޭ

ޭއ.ސީ.ީސގެ ީސގެ މަްއސަލެއއް އުޭޅ ކަމަށް ވާނަމަ، ސީ.އޭ.ްނވާނެ. ަކންކަން ރަނގަުޅކުރެވެމި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް 

 ،ޭއ.ސީ.ސީ ޒިންމާދާރުކޮްށގެން ،ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ގެނެްސގެން ނޫނީ ގޮތުންގާޒިރުކޮށް ނުވަަތ ހާމެންބަރުން 

 ަކމަށް ޔަޤީންކުރެވެްނވާނެ. އެ  މަތިކޮށްފައި އޮްތ ކަްނތައްތައް ފުރިހަމައަށް ކުރާ ންސީއެ ބޭފުޅުންނަށް ޤާނޫނުއަސާ 

 ،ވަނަ މާއްާދގެ )ގ(ގެ ދަށުްނ ކޮމިޝަންތަކެްއ އުަފއްދައި 115ޤާނޫުނއަސާީސގެ  ،ކަންތައްތަްއ ކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި

އި އޮތް ގޮތަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރަސްތަކެއް ނޫނީ ނިޒާމު މިހާރު ބައްޓަންކުރެވިފަ ގާކަންކަން ކުރުމަކީ  މި މިފަދައިން 

ައޅުގަނޑު ކޮމިޓީ ސްޓޭުޖގަިއ މި ބިލުގެ މަސަްއކަތް  ،ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެްއ ކަަމށް އަުޅގަނޑު ދެކޭތީ 

ވަރަްށ ޓަަކއި ކަްނކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވާނެ ކަމަްށ އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ކުރަމުންދާއިރުަގއި މި

 ދަންނަވަން.  ޝުކުރުޑަށް ބޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ކޮމިޓީތަކުަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަށް މިހާރު ތި 

 ވަޑަިއގަްނވަންވީ ަގޑިތަާކއި އަދިބޭފުޅުންނަށް އިސާހިތަކު ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ ޓެކްްސޓު ކޮމިޓީތަކަށް 

ގަިއ. 1ކޮޓަރި ނަންބަރު  އި،ގަ 2:30އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ  .ލާނަންއިވަަޑއިގަންަނވަންވީ ތަންތަން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ 

އަދާކުރާ ލިއްޔަތު އޫސަރުާކރު މަސް .އިގަ 2:30ހަމަ  ؛ގައި 2ކޮޓަރި ނަންބަރު  ،މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ުގޭޅ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ،ބެހޭ ކޮމިޓީ . ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއިގަ 2:30ހަމަ  ؛ގައި 3، ކޮޓަރި ނަންބަރު ކޮމިޓީ ބަލާ މިންވަރު

 މި ކޮމިޓީ އޮންނާނީ ކޮޓަރި ؛ޖަހާއިރު. ޤައުމީ ސަލާމަތާިއ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަުކގެ ކޮމިޓީ  3ަގއި އޮންނާނީ 1ނަންބަރު 

ޖަހާއިރު. އިމްތިޔާޒު އަދި ސުލޫުކ  3 ،ގައި 3ކޮޓަރި ނަންބަރު  ؛ޖަހާއިރު. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ 3 ،ގައި 2 ނަންބަރު

 ؛ޖަހާއިރު. ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 3 ،ގައި 2ކޮޓަރި ނަންބަރު  ؛އްމު ކޮމިޓީއާ. އިގަ 3:30ގައި 1ނަންބަރު  ކޮޓަރި ؛ކޮމިޓީ

 މަންޓްންޖަހާއިރު. އެންވަޔަރަ 4 ،ގައި 1ޮކޓަރި ނަންބަރު  ؛. ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއިގަ 3:30 ،ގައ3ިކޮޓަރި ނަންބަރު 

 ؛ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ  މަން ަރއިްޓސް އެންޑް އުޖަހާއިރު. ހި 4 ،ަގއި 2ކޮޓަިރ ނަންބަރު  ،ޓު ޗޭންޖު ކޮިމޓީކްލައިމެ އެންޑް
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 ،ަގއ1ިކޮޓަރި ނަންބަރު  ؛ވާ ކުންފުނިތަާކ ުގޅޭ ކޮމިޓީ ސާ އްހިޖަހާއިރު. ސަރުކާުރ  4 ،ަގއ3ިކޮޓަރި ނަންބަރު 

އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް މި ގަޑިތަާކއި  . އަދި އިގަ 4:30 ،ަގއ2ި ނަންބަރު ކޮޓަރި ؛. ސަލާމަތީ ކޮމިޓީ އިގަ 4:30

ޑިޕާޓްމަންޓުން  ެލޖިސްލޭޓިވް ،މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އްކޮޓަރި ނަންބަރުތައް އިސާހިަތކު ތި ބޭފުޅުންނަށް ޓެްކސްޓެ 

 .ނަށްތޮްއޫޑ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާ ،ފޮނުއްަވވާނެ. އަުޅގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ންޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާތޮއް

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފަިއާވ  115 އަސާީސގެނޫނުޤާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ުޅގަނުޑ ްސގައި އަހުާވ ބިލަށް މިއަދު މި ުކރެވޭ ބަފައިގޮތުން ހުށަހަޅާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ބާރުިދނުމާ ބެހޭ

ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް  ަވރަށް ގިނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ފާހަގަކުރަްއވައި ކީްއެވެގންތޯއޭ ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

މި އައީ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް އަންނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިަނ ސަބަބުތައް އެބަހުރި ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ. 

އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ  ން،އަހަރު މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 7ރި ަރީއސް. ފާއިތުވެދިޔަ ދަންނަވަންތޯ އިއްޒަތްތެ

ވެސް ަދއުލަތުގެ އެިކއެިކ ިއ އަހަރު ެވގެންދިޔައިުރގަ  7އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ައފްރާޝީމް ޢަލީ ޝަހީދުކޮށްލިތާ 

އިލާއިންނާއި އަިދ ޢާދި އެތަކެއް ފަހަރު އެ މި މަރު ތަޙްޤީޤުކޮށްދިނުމަށް އެ އިމި މައްސަލައިގަ  ށްމުއައްސަސާަތކަ

ވެސް ަވނީ ވަރަށް ގިނަ މަސަްއކަތްަތކެއް ކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެްސ، ފެއިލްވެަފއިާވ ސިސްޓަމެްއގެ  ދައުލަތުގެ ފަރާތުން

 ހަމައަށް  ަތޙްޤީޤީ އިދާރާތަކާިއ އަދި އެެހނިހެން ތަންތާނގައި ތިބީމާ މި މައްސަލަ މިއަދާ ،ތެރޭގައި ިތއްެބވި ބޭފުޅުން

ފު ުނލިބި. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސާވަނީ އިން އަށް މިުނޖެހި. ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ  އިވަނީ ކޮެޅްއގަ ވެސް މި

ގުިޅގެން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެްއ ެވއްޖެ  މި ަމއްސަލައާ ،އުޅޭ ނުކުާތއަކީ  އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން މި

މީހުން އެބަ ތިބި ަގއި ތަކުގޮްއސަ. ެއކިެއކި ތުހުމަތުެޔއާ ވަިކވެގެން ގޮއްސަ. މި ދުނިގޮއްސަ. މަުރވެެގންދުވެގެން ހީޝަ

ގުިޅގެްނ  ޝީމް ޢަލީގެ މައްސަލައާޑރ. އަފްރާ، އުޅޭ ވާހަކަައކީ ދަންނަވަން މި ފު ނުލިބި.ސާތިއްބެވި އަިދވެސް އިން

މަތުކުރެވިގެން. ހުތު ތިބި އިދޫކޮްށފަތެރެއަށް މާލެ އިއަުޅވާފަ ެޓގް އިއެކަމުގަ ތުހުމަތާ ގުިޅގެން ަވރަށް ގިނަ މީހުން އޭރުގަ

ފާހަގަކޮށްލަން. ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު އިއްތިފާޤުން  ށްގުޅުން ނެތް މީހުން ކަމަ އެްއވެސް ވަރަކަށް މި މައްސަލައާ މިއީ

ޕޮލިސް  ގެއްބެވި ސަރުކާުރގެ ުވޒާރާތަުކގެ ވެރިން. އޭރު ނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މި މަޖިލީހުގައި އެބަ ތި 

ވެްސ އަދި އޭރުގެ ވަޒީރު ބޭފުޅުން ކޮމިޝަނަރުން. އޭރުގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުން. އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުން. 

. މިފަދަ ދިއުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއްކަންކަން ނުބެލި އެބަ ތިއްބެވި. މިއަދާ ހަމަައށް މި

ވެސް މިކަން ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު  މިފަދަ ކޮމިޝަނަކަށް ދޭންވާ ބާރު ދީގެން ،ކޮމިޝަނެއް ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ

ހިއްޖޭ، ފުލުހަކު ދަންޖެ ިދޔައީ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ީޓވީތަކުންާނއި އަިދ ނޫސްތަކުން ފެިނގެންދާނެ ކަމަކަށް ވެގެން މި

. މި ހެޑްލައިންތަްއ ހުރި މީހަކު ދަންޖެހިއްޖޭ ކޯހެއްަގއި ކިަޔަވން ގޮއްސަ ،ސިފައިންގެ މީހަކު ދަންޖެހިއްޖޭނޫނީ 
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ކުރަން މިއީ ފުލުހުްނގެ އިދާރާަގއި ތަހުޤީޤު !ައންނަނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދަންނަވަންތޯނިމިގެން ން އިލީމަ މި އިކިޔަ

 . އެ ކޭ މިއީގުޅިފައި ުހރި ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުަރމުންދިޔަ ޒުވާނެ އްސަލަތަކާމަ މަރުތަކުގެ ހުރިމިހެން ނޫނިއްޔާ 

ކުން ކަ. ތަހުޤީޤީ އިދާރާތައެބަ ބެލެންޖެހޭ  ނަށްމީހަކު މަރުވެގެންދިޔަ ގޮތް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުމެން

ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫުލކުރެޭވ  ަގއި ހުރީދިޔައީ ައީޑގައި ފޮުރވިފަިއވާ ކަންތައްަތކެއް މީގެތޭ މިކަންކަން ނުބެލި

ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް މިކަންކަން  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެެހންވީމާ، މިފަދަ ކޮމިޝަނަކަށް ބާރުދީގެން

މު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ހަމައެއާެއކީަގއި މި ކޮމިޝަނުގެ ބާރުތަކުެގ އްތަހުޤީޤުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހި

ޖެހޭ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީން ޚިޔާނާުތގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބެލެން އެބަ  ސަރުާކރުން ކޮށްފައިވާ  ނިމިގެންދިޔަތެރެއިން

އަިދވެސް އެ ތިބީ އިންސާފެއް ނުލިބޭ. ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ފަިއސާ  ،ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަްއކަންކޮށްގެން 1.2

ހަތަރު މީހުންނަށް ތިން ަނގާފަިއވަނީ. ސާން ފައިއިނގި ިވއްކާލީ. ޑަބަލްކޮށް އެ އެއީ. އެތަެކއް ފަޅުތަެކއް ވީުނވީެއއް ނޭ

ނީ. ދަ ނޭނގި މި އެއްން ވާނުވާ އި. އަިދެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހުރި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެއް ރަށް ވިްއކާފައެބަ

ޖެހޭ ބެލެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވެސް ފުރިހަމައަްށ މުޅި ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިން ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް އެބަ

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ބާރު  ،މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވާލަން. އަދި ހަމައެާއއެީކަގއި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ 

ޝަނުގެ ތެެރއިން ދާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުެމން ސަރުކާރުެގ ތެރޭަގއި ެވސް ހިނގާ ޭނއްގާނީ ކަންަކން މި ކޮމިލިބިގެން

ދައުލަތުގަިއ ެވސް އެކިެއިކ  މި ސަރުކާުރގައި ވެްސ،ިމ އަިދވެސް ކަމަކީ  މުއްމުހި ންމެބެލެންވާނެ ކަމަށް. އެ

ކުރެވުނު ބޭފުޅުން. ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް އަިދ ކަންކަމަށް ތުހުމަތު ވަޒީފާތަުކަގއި އެބަ ތިއްބެވި މި

، މުތަކުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންޤާއައި ވަޙީދު ސަރުކާރުަގއި ވެސް ހަމަ މިދެންނެވި މަހުްނ އޭގެފަހުން ބަޣާވާތުގެ ފަ

ހުރި ބޭފުޅުން އެަބ ގުޅުން އިދާރާތަކުގައި އެއާ  މިދެންނެިވ ތަހުޤީޤީ ،މިދެންނެވި ކޮމިޝަންތަކުަގއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރު  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ގޮްތ ވާނީތިއްބެވި. އެހެންވީމާ، މިހެން ހުރި ކަންކަން ބެލޭނެ ގޮތް

ކުެރވޭެނ ގޮތަކަށް، ޒިންމާދާރުކުެރވޭނެ ގޮތަށް މިކަން އޮތް ކަމަށް މިހެން ހުރި ކަންކަން ެއކައުންޓަބަލްވިޔަްސ  ށްކަމަ

 ޔާ.އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ އެ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. ދެއްވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫމެންބަރު. އަޅުގަނޑު މި ފުރުަޞތުއަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 .ށްރަޝީދަ އަޙްމަދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ



105 

 

ކުރާ ގޮުތަގިއ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ ބިލަކީ ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުއިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ 

ޤީޤަުތގަިއ ވެސް ބަލަންޖެހޭ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ޙަކޮމިޝަނުތަކުން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް. މި ބިލުން ބާރު ލިބިދޭ 

އެފަދަ  ،ނުވާތީ މަްއސަަލތައް ބެލިފައި ންއި އިންސާފުޔާއަށް ވެސް ަހމަހަމަ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި މިއަދާ

މި ބިލުގެ ރޫހަށް  ،ޖެހޭތީ ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލެއް. ެއހެންކަމުންވަގުތަށް އޮންނަން މައްސަލަތައް ބަލާނެ ކޮމިަޝނެއް މި

ކުރި މި ބިލު ބަލައިގަންނަން ތާއީދު .ތާއީދުކޮށް، މި ބިލު ބަލައިގަްނނަން އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ހަރުދަނާެވ،  ގައިކަންކަމު ަތހުޤީޤީ އިދާރާތަކުގެ ދައުރު މި ،ގޮަތކީ ކަމުގައި ވިޔަސް އަުޅގަނޑު ވެސް ބޮޑަށް އެދޭ

އަުޅގަނޑު ވެްސ  ،ކަންކަންވުން. އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ އިދާރާތަކުގެ މަަސްއކަތްތަކަށް މުސްތަޤުބަލުގަިއ މި

އިންސާފު އްަޞކޮށް މަރުތަކާ ބެހޭ މައްސަލަތަްއ ނުބެލި، އިންސާފު ލިބެްނޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާ  ،ކުރަންގަބޫލު

ޤީޤަތުގައި އެީއ ޙަ ،ބޮޑުކަމުންކަން. އެހެންނަމަވެސް ލެއްކޮންމެވެސް ނުފޫޒެއް ފޯރާފަިއވާ މަށްކަންކަ ނުލިބިފައިވަނީ މި

ެއްއވެްސ  ެއކު،މިނިވަންކަމާއި މުޞްތަޤިއްލުކަމާ ،އެކަންކަން އޮންނާންޖެހޭ ގޮތެްއ ނޫން. ތަހުޤީޤީ އިދާރާތައް ވާންޖެހޭނީ

ރަންޖެހޭނެ ގާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކު ށްއެތަންތަނަ ،ނުދީސިޔާސީ ނުފޫޒަކަށް ޖާގަ

އަދި هللا ، ޢަލީ ޢަބްދުުބރުނީގޭ ،ހިތަދޫ ސ.ސިީޓގެ  ެވސް ައޅުގަނޑު ނިސްަބތްވާ ތަންތަނަށް. މި ވާހަކަ ދަންނަާވއިރު

ހަމައަށް ވެސް އެްއވެސް އިންސާފެއް ނުލިބި  ލާފައިވާ މައްސަލަ އަދާއިނެތި މަރަ އްފޭދޫ، ޔާމީން ރަޝީދު ރަހުމެ ސ.

އެންމެ އަވަހަކަށް ެއކަމުަގއި  ވީއިލާއަށް ޢާއަދި އެ ދެ މަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ހިތާ އޮތްކަން ގަބޫލުކޮްށ، އެކަމާ

މިދެންނެވި އައްޑު އަޮތޅު  .އިންސާފު ހޯދައިދޭން ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ައޅުގަނުޑ ގޮވާލަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

. ވަނީ ނުހޯދިފަ  މަރެއްގެ އިންސާފު ައދިވެސް މިޢަލީގެ މަރު ފަދަ ކިތަންމެއަފްރާޝީމް  .ރޑ ،މީހުންގެ އިތުރުން ދެ

ރިާޔސީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  .އެޅިފަޅުތަ. މަރުއެކަންކަން މިހާތަނަށް އޮީތ ކޮންމެވެސް ނުފޫެޒްއގެ ޖެހި ހުއްޓިފަ

ނގަޅަށް މިދެންނެވި ފަދަ ހުރިހާ މަރުތަކެއް ރަ ،ކުރަނީ މިތާއީދު  މެންކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުދޭ ބިލަށް އަޅުގަނޑު

 .އިލާަތކަށް އިންސާފު ލިބިދޭން އަޅުގަނުޑ އެދޭތީޢާއެ ، ތަހުޤީޤުކޮށް، ކުްށވެރިން އިްނސާފުގެ ކުރިަމއްޗަށް ގެނެސް

ެއ  ،ނަމަވެސް ނޑު ޚުދު އަޅުގަެއއީ  ؛ހަމައެހެންމެ ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކޮންމެ މީހެއް

އަދި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ  ޖެހޭ.ވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ޙަްއޤު އަދަބު ލިބިދޭން އެބަމައްސަލަތައް ރަނގަޅަށް ބެލި، ކުށް

 ޖެހޭ. ހަމަ މިހެން ދައުލަތުގެ ިއއްޒަތްތެރިްނގެނަގަން އެބަ ގެން ނަމަވެސްއި ފަރާތްތަކުގެ މިލްިކއްޔާތު ިވއްކަ  ފައިސާ އެ

ގޮތުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުްނގެ އެަކއުންޓުތަކަށް ފައިސާ ޖަާމވެފައި ހުރި ކަންކަުމގެ ވާހަަކ އެބަ ދެެކވޭ. ެއކަންކަމަކީ 

ތްތެރިކަން ވެސް ަރއްޔިތުްނ ބޭފުޅުްނގެ ނަޒާހާ  ވެސް ބެލެންޖެހޭނެ ކަންކަމުެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަނުޑގެ ދެކެްނ. އެީއ އެ

ދެވިަފއި ހުރި ތައް ފްލެޓުހުރި ދައުލަތުެގ ބެހިފައި  ދި ފްެލޓުންއާެއއްކޮށް ރެހެންދެނެގަންނަން ބޭނުންވާނެތީ. ހަމައެ

ަފނޑިޔާރުންނަށާއި މިނިވަން ުމއައްަސސާތަުކގެ ވެރިންނަްށ އަޑުިއވޭ ގޮތުން ންތުންމަތިން ތު ؛އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ

ތަކަކީ ންބަރުންނަށް ވެްސ ލިބިފައި ހުރި ފެލެޓުައދި މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ ކުރީގެ މެ ކީ،ލިބިފައި ހުރި ފެލެޓްތަކަ



106 

 

ތްތެރިކަން ވެސް ބޭފުުޅންގެ ނަޒާހާ ހެނީ އެއެ ކަމުަގއި އަުޅގަނުޑ ދެކެން.ވެސް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ކޮންމެހެން

ތޯ، އްތަންތަނަށް ފައިސާ ދެއްކިފައި ހުރީ ކާުކގެ އެަކއުންޓުން ކިހިނެ ރއްޔިތުންނަށް ކަށަވަުރކޮށްދޭންޖެހޭތީ. އެއީ އެ

އަޅުގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. މިކަންކަން މިއަދު ސީރިއަސްކޮށް ނުަނގައިފި ކަން ެވސް ބަލަންޖެހޭ ކިހިނެއް ހޯދި ލާރިއެއްތޯ

 ފަތަކަްށވެ، ާރއްޖެަސގާއުުމގެ ޤަ ދިވެހިރާއްޖެ ވެއްޓޭީނ ކޮރަޕްޝަނުގެ އަނދަަވޅަަކށް. އަދި އެއީ މި  ،ނަމަ

ޔަތްކޮށް ޢާ ހިނގައިދާނެ. ވީމާ، މި ބިލަށް ިމއަދުގެ ހާލަތަށް ރިެވގެން ޔަކަށް ކޮރަޕްޝަނާއި މިފަދަ މައްަސލަތަކުގެ ާހއް

 ކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުގަނޑު ތާއީދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައއީ،  ތަޅުުމގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކަށް މި ގެއަޅުގަނޑުމެން ،މެްނބަރު. މިއަދުގެ މަސަްއކަތްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 އަންނަނީ. 

 

 މުން ނިން 

 

 ން:ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުރިޔާ

 ޖެހުމާ 5ކޮމިޓީތަުކގެ މަސައްކަތް ދެމިގެން އެބަދޭ މިއަދުގެ ހަވީރު  ،އެހެންނަމަވެސް އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ
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