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9201/22ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 10:30 ގަޑި: ޖަލްސާ ފެށުނު

 14:32: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (ޝީދު، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަރައީސްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަފަސް ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 19

 (ދުވަސް މަހޯ) 2019 ޖޫން 10

 

 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  އްެބވީޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިޖަލްސާ. މި ޖަލްސާއަށް މިއަދު ހާމިއީ ނަވާރަވަނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ފަސްވަނަ 

  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. 54ތު ވަގު

 

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ޕޯޓަލުން  ބޭފުޅުންފަ. އަދި ތިޔަޅުންނަށް ފޮނުވިނީ ތިޔާ ބޭފު. އެޖެންޑާ ވ2019/5ާ/ގެ އެޖެންޑާ ނަންބަރަކީ އޖމިއަދު

 އެ އެޖެންޑާ ފެނިަވޑަިއގަންނަާވނެ.

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ން. ިމއަދުގެ ޖަލްާސގަިއ މުކޮށް އޮންނަ ުއސޫލުން ރިޔާސަތުން އަްނގާ އެންގުއްއާ ެގ ޮގތުގައި މަސައްކަެތއްރުވަނަ ހަތަ

ތެްއަގއި ތަޅުމުަގއި ވަގުތު ދިނުމުެގ އުސޫލަށް ގެެނވުނު ބަދަލު. ޞަ ގޮއެއީ ާޚއް ؛ެއކުަގއި އިދަށް ގެެނވުނު ބަދަލާގަވާ 

 ތްތަުކގައި ަވގުތު ބެހިގެންދާނީ މިދެންނެވި އާ ހުރި މަސައްކަޖަލްސާަގއި ދެން އެުކގައި ޕާޓީަތކަށް މިއަދުގެ މި ބަދަލާ އެ

 އީބްތިދާ އިިއރުގަިއ މިއަދުެގ މަލުކުރާ ޢަކުރަްއވާފަިއވާ އުސޫލު. އެ އުސޫލުން ޙުލާޞްބޭފުޅުން އި  ތިޔަ  .ލުންއުސޫ

ގޭ މިއަދު. އެ ދެ ންހި  ބަހުސް އެބައީބްތިދާއިކަށް ބިލަ ދެ،  ބަހުސްއީބްތިދާއިލަ ޖުމު ؛ގަޑިއިުރގެ 4ދެވޭ ބަހުސަށް 

މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން އެއިން ކޮންމެ  ،ނަމަވެސްގަިޑއިރު ކޮންމެ ބިލަކަްށ އެބަެދޭވ. އެހެން 4ލަ ޖުމުބިލުގައި މުިޅ 

ނަމަވެސް ރިާޔސީ އެހެން ،ގަިޑއިރު. ދެން އަުޅގަނޑުމެން ކުރާނެ މަަސއްކަަތކީއެއް ުކރަނީ ތު ބިލަކަށް ހޭދަކުރަން ގަސް

ގާނޫނަީކ  އެ ،2010/2 ގާނޫނު ނަންބަރު ،ކަމެއް އެަބވޭ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ތެރޭގައި ދެއޭގެ .ކަންކަން މޭޒުން ހުށަހަޅާ

 ،ށްގައި ކްލެމެންސީ ބޯޑަ)މ( ވަނަ މާއްދާގ11ެގާނޫުނގަިއ އެބަޭވ،  . އެ (އަދަބު ލުއިކޮށްިދނުމުގެ ގާނޫނު ދިނުމާއިމާފު)

އް ކަނަޑއަޅާން އެބަޖެހޭ. ެއ ގެ ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރެލެމެންސީ ބޯޑަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުއެ ގާނޫނު ބުނާ ކް

ލެވުނީމާ، އިމިނެޓު އަރުވަން. މި ދަންނަވާ ތިރީސް މިނެޓު އާ އުސޫލުން ބަހަ 30ނިންމަނީ  މަސައްކަތަށް އަުޅގަނޑު މި

 ދެ  .އެން.ސީއަށްޕީ، މިނެޓު ބައި. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ދެ މިނެޓު ބައި ދެ މިެނޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް 18އަށް ލިބޭނީ އެމް.ޑީ.ޕީ

މިނެުޓެގ  އެއްމިެނޓު އަދި ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިްސބަތްނުވާ ކޮންމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  2މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 

މަސައްކަތެްއގެ ގޮުތަގިއ  އި ޮއތްގަ  6ގެންދާނީ. ވަގުުތކޮެޅއް. މިދެންނެވި އުޫސލުން އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ައރުވަމުން

. އެއަށްފަހުަގއި ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނީ ބަހުސް  ބަހުސް. ދެއީބްތިދާއިމިދެންނެވިހެން  މި ފަށަނީ އަޅުގަނޑުމެން

 ،ށް ހުސްަވގުތުޮކޅެްއ އެބަލިބޭ. އެހެންނަމަވެސްއަ 12:30ން އި 12:00އަދި ވޯޓަށް އެހުުމގެ ކުީރގައި  .ަގއ1:30ި

ކުރަީނ ތުއަދުގެ މަޖިލިސް ނިންމާލަން އަޅުގަނޑު ގަސްމި ،ނިމުމަށްފަހުގައިއި ވޯޓަށް އަހަ .ަގއި 1:30ވޯޓަށް އެހުން، 

  ބަުހސްގެ ބާކީ ވަގުތު ބޭނުންކުެރެވމުންދާނެ.އީބްތިދާއިއާ ހަމައަށް އަނެއްާކވެސް 2:30ގަިއ.  2:30

 

 ހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީ  .5

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއީ ގާނޫނު ނަންބަރު  .މިނެޓުގެ ބަހުސްގެ ވަުގތު 30ލަީނ އިގެ ވަގުތު ހުުޅވަމިހާރު އަޅުގަނޑު މި ބަހުސް -{5.1}

ލެމެންސީ ކް ،ގަިއާވ ގޮތުގެ މަތީން (މ)މާއްާދގެ  ވަނަެއގާރަގެ (ނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނުދިމާފު) 2010/2

ުމގެ މައްސަލަ. އްވުކު ަކނޑައެޅު ވާ މެންބަރައްޔަންކުަރއްޢަމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  އެ ،ބޯޑަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

 ބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް.ައއްޑޫ މީޫދ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( )
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 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ގެ (ުބ ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު އަދަނުމާއިދިމާފު) 2010/2ގާނޫނު ނަންބަރު  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްޝުކުރިއްޔާ 

ލެމެންސީ ބޯޑަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޮވާ މެންބަރެއްގެ ކް ،ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން (މ)މާއްދާގެ  ވަނައެގާރަ 

 . އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢުގެ ނަން އަޅުގަނުޑ ހުށަހަޅާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ،ގޮތުަގއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދިއްގަރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން. 

 

 ދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވުްނ: 

 ،ވާތީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް މަޖިލީހުގައި ެއއްެޗއް ބުނެލާ ވެސް މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު

ދަތުރުގައި ބައިވެިރވި  ެއކީަގއި މި ތެރި ޝުކުރެއް އަދި އަުޅގަނޑާޞްލާޚްދާއިރާގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންަނށް ވަރަށް އި

އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއއްޒަތްެތިރ  ، ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުޞައެުކވެރިންނަށް ވަރަށް ޚާއް 

 . ޝުކުރިްއޔާ. އީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަންއިނާ އެ ހުށަހެޅި ނަމަށް ތާމެންބަރު ރޮޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓުގެ ަވގުތު އޮތް  30 ،ދައްަކވަން ނެތް ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާމި މައްސަލައިަގއި އިތުރު މެންބަރަކު ވާހަކަ

ންބަރެއްގެ ނަން ވަނީ . މެބަލަނީ މައްސަލަ ނިމުނީ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ނެތް ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާ މި .މައްސަލަެއއް

 ؛ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން. ވެސް ވަނީ ލިބިފަ ދުޅަށް ވަނީ ތާއީފުއަދި އެ ނަން ވަނީ، އަދި އެ މެންބަރަކަށް .ހުށަހެޅިފަ

ވަނަ މާއްދާެގ 11ގެ (ފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނުމާ) 2010/2ފުކުރައްވާ! ގާނޫނު ނަންބަރު މާނޫން، 

އްޔަންކުރައްާވ އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޢަ ،ންކްލައިމެންސީ ބޯޑަށް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހު ،މަތީން ގެ)ނ( ގަިއވާ ގޮތު

 މެންބަރަކު ކަނޑައެޅުުމގެ މަްއސަލައިަގއި ބަހުސްގެ ަވގުތު ނިމުނީ. 

އްދާެގ  މާ ވަނ60ަގެ (މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްުޓވުމުެގ ގާނޫނު) 2013/12 ވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު ގައި މި-5.2

ރައްޔިތުންެގ  އަށްގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީ ުކރުމާޓްރެފިކް ،މަތީން ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮތުގެއެއް )ށ(ގެ 

މަޖިލީހުން އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ކަނޑައެޅުުމގެ މައްސަލަ. މި މައްސަލައިަގއި ވެސް ަބހުސްކުރުމަށް ބައިގަިޑއިރުެގ 

 .މްއާދަ ރޮޒައިނާ މެންބަރުއިްއޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ މީދޫ ައއްޑޫވަން. ވަގުތު އަުޅގަނޑު އަރު 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ
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 ވަނަ 60ގެ (މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުުމގެ ގާނޫނު) 2013/12ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ުގޅޭ ކަންަކން ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީއަްށ  ޓްރެފިކްކުރުމާ ،މަތީން ވަނަ ަނންބަރުގަިއވާ ގޮތުގެއް އެމާއްދާގެ )ށ(ގެ 

 ޖީހާން  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި 

 އީސް. އިްއަޒތްތެރި ރަ. ޝުކުރިއްޔާ ގެ ނަން އަޅުގަނޑު ުހށަހަޅާލަންމަޙްމޫދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވުމަށް ެގންނަ ބޭރުމީހުން ގެނައުމުގެ އަދި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަްތކުރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޓްރެފިކްކުރުމާ

ެގ  އެބަޭވ ެއ ގާނޫނު ން ވިލަރެސްުކރުމަށްކަންކަ އިުގޅޭގޮތުްނ ސަރުކާުރގެ އަދި ދިވެިހ ދައުލަތުެގ ެއންމެހަ ކަންކަމާ

މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ ކޮމިީޓއެއް. ޭއގަިއ އެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ސާދަ ގޮތުން ވަނަ މާއްދާ ބުނ60ާ

 އެ ކޯުޓގެ ފަނޑިޔާރެއް ހިމެނޭ. ހިއުމަން ،ޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ހިމެނޭ. ސު ،ކަނޑައަޅާ 

އެ ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރެއް ހިމެނޭ. މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އެ މިނިސްޓްރީެގ  ،ން ކަނޑައަޅާރައިޓްސް ކޮމިޝަނު

 ،ޓަރ ޖެނެރަލް ކަނަޑއަޅާއުކި ޕްރޮސި  .ެއ އޮފީުހގެ ގާނޫނީ ަވކީލެއް ،ރނީ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ މުވަްއޒަފެއް ހިމެނޭ. އެޓަ

މަންޓު އޮފް އިިމގްރޭަޝން އެންޑް އެިމގްރޭޝަްނގެ ޓްޑިޕާ ،ަޑއަޅާކޮންޓްރޯލަރ ކަނ .އެ އޮފީހުެގ ގާނޫނީ ވަކީެލއް

މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް  .ޒުން ކަނަޑއަޅާ އެ މިނިސްޓްީރގެ މުވަްއޒަފެއްމިނިސްޓްރީ ޮއފް ފޮރިން އެފެއާ .މުވަްއޒަފެއް

 ،ކަނޑައަޅާ  އިންމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ަސރވިސަސް  ،އެ ސަރވިސަްސގެ އޮފިސަެރއް  ،ކަނޑަައޅާއިން ސަރވިސަސް 

މިނިސްޓްރީ  .އެ އޮތޯިރީޓގެ މުވަްއޒަފެއް ،ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ .ްސގެ އޮފިސަެރއް ރވިސައެ ސަ

 ،ޒުން ކަނޑަައޅާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ިއސްލާމިކް އެފެއާ  .އެ މިނިސްޓްީރގެ މުަވއްަޒފެއް ،ޒުން ކަނޑަައޅާއޮފް ހޯމް އެފެއާ 

އްޓުވުމަށް މަަސއްކަްތުކރާ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކުން ރެފިކްކުުރން ހުއަދި މީހުން ޓް .އެ މިނިސްޓްރީެގ މުަވއްޒަެފއް 

 .ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ  ކެނދިކުޅުދޫއެ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެންބަރެއް.  ،ހުށަހަޅާ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ

ތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް . އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ުޝުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަޑއިގަންަނވާ މިއީ ކޮންފަދަ ނުއުފެދޭ. އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިއް އަޅުގަނޑު ހިތުަގއި އެްއވެްސ ޝައްކެ 

އަުޅގަނޑު ޔަޤީންކުރަން  ަގއިމިނެޓު  30. ބަހުސްގެ ަވގުުތގެ ަތނުގައި ހިނގާ މަަސއްކަތް ކޮމިޓީއެއް ކަމާއި އަދި މި
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އިްއޒަތްތެރި ާކށިދޫ ދާއިރާގެ ތިބޭފުޅުން އެކަންކަމުެގ މައްަޗށް ކޮންމެވެސް މިންވަަރކަށް ނަޒަރު ހިންގަވާނެ ކަމަށް. 

 .ޖާބިރުهللا ބްދުމެންބަރު ޢަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ބަރު ޢަބްދުރާގެ މެންކާށިދޫ ދާއި

ގެ މައްސަލަ ންހިުއމަން ޓްރެފިކި ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަުޅގަނޑު އަބަުދވެސް ގަބޫލުކުރާހިތްވަނީ

 ުކގައި އެކަންތުވެގެންިދޔަ ސަރުކާރުތަސަރުކާރު ބައިވެރިެވެގން ކަމަށް. އަދި ފާއި ދަނީ އި ހިނގަމުން މިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ކަންކުާރ އުސޫލުން މީހުން ގެނައުމަށް ދޭ ހުއްދަތަކާއި އަދި ކޯޓާ  ،ވަނީ ހަމަ ވިޔަފާރި ފިހާރައެްއގެ އުސޫލުންކޮށްފައި

. މިއީ ހަމަ ސީާދ ހިއުމަން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޮގތުން ހިނގާފައި ހުރި ކަންތަްއތައް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،އި ޔާދިނުމުގަ

ރާްއޖެ  ކަށް މުޅިއިީލ ވެރިކަމަޢާ ،ސަރުކާުރ ހިންގާއިރުަގއި ކުންއިލާއަޢާނޑުމެްނ ދެން މިއަދު އަޅުގަ

އިލާ. ދެން މި ޢާއިލީ ގޮތް. ކޮމިީޓއެްއ ނެގިޔަްސ ޢާ ެވސް ފެްނނަނީ ސް ތެރެއިންދިޔުމުަގއި މި މަޖިލިޑިަޒއިންެވގެންދާ

އުމު ޤައިލާައކުން ޢާއެއް  ،ހަވާނެ. އެއްބަޔަކު ވީމާ އަޅުަގނޑަށް ފަސޭވިދާުޅވެދެއް  ގޮތެއް ަރއީސް އެަކއުންޓަބަލްކުރާނެ

 ބިލިޓީ...ކަމެއް ނެތް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. އެަކއުްނޓަ ބަޔަކު މިތާ ތިބޭނެ ހިންގަންޏާ އެހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ފީފު ޢަ ޙަސަން މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލުފުށީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފު ވިލުފުށީ

 އެ ،ކަންތައްަތއް ހުއްުޓވުމަްށ ގާނޫނެއް ފާސްކޮށް  ގެންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ހިއުމަން ޓްރެފިކި 

ހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އަދި އެ ކޮމިީޓއަށް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީ އިގާނޫނެްއގެ ދަށުން ކޮމިޓީއެްއ އުފައްދަ

ވަރަށް އުޅެނީ. މި މައްސަލައަކީ އަުޅގަނޑުމެން ރާްއޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ  މިއަދު އިންތިޚާބުކުރަން މި އަޅުގަނޑުމެން

 މީހުން މި  ކޮށް،މީހުން މި ޓްރެފިކް ،ތެރެއިން މީހަކު ކިޔަިއދިން ވާހަކަެއއްަގއިބޮޑު މައްސަލަެއއް. ައޅުގަނަޑށް މިދޭ

 ނަށް ގެނައުމުަގއި އަޅުގަނުޑމެން ސިކުނޑި ގަބޫލުނުކުެރޭވ ކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް ހިނަގމުން އެބަދޭ. އަުޅގަނޑު އެތަ

 .ތުން ެއ ބޯޓުގެ ކެޕްޓަނަކަށް ދިަޔއީަވގުތީ ގޮނަ އޭ ،ކިޔައިދިނީ މާލެއާއި ޮކޗިންއަށް ދަތުރުކުރާ ބޯެޓއްަގއި މީހާ

މީހުން  އެ އިްނ ވެްސ އާމީހުން މާލެ ގެނައުމަށް. އާދެ، ިއންޑި އަށް އެއަންނަނީ މީހަުކ މީނަ ކައިރި  އެތަނުން މި

ެވސް ަވގަށް  ށްއައާ ގްލަދޭޝްއިން. އިންޑިއަންނަނީ ބަނ މީހުން ގިނައިން މި ؛އުމަށްޤަމި ތިބެނީ  އަިއއްސަ މި

 .ގެންނަނީ މާލެއަށް މި އިބަދަލުކޮށްފަމި ބޯޓަށް. ބަދަލުކުރަނީ ބޯޓުން އެކަމަުކ މި މީހުން ކަނޑުމަތީން  ވަނީ.އެތެރެ

 ،މީހާ ކިަޔއިދިނީ މި މީހުން އެތެރެުކރަނީ ކަންނެލި ދޯނިފަހަރުގައި ކަމަށް އެގެންނައިރު އަެނއްާކ ރާއްޖެއަށް ރާއްޖެއަށް 
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މިއީ އަުޅގަނުޑމެން ވަރަށް ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް. އެހެންވީމާ،  ކަްނކުރާ ގޮތް ކަމަށް. ،ކުރާ މީހުން އެކަން

ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޭޖގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް  ؛ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ލަތުގެ މިދައު

ާރއްޖޭަގއި  މި ،އްތައް ިހނގަމުންގޮސްބޮޑަށް އެބަ ބަލަންޖެހޭ މިފަދަ ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދޭތޯ. އާދެ، މިފަދަ ކަންތަ

ލާއިރުަގިއ ބޭރުމީހުން އަޅުގަނޑަކަްށ ހިޔެއްނުވޭ ސަރުކާރަްށ އިއުޅޭ އަދަދަށް ބަލަ ވަގުތު މީހުން މި

ވެސް  ރޭަޝނަކަށް ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް. އިމިގް ތިބީ ކިތައް މީހުން ންބޭރު އިރާއްޖޭގަ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާހެން މި

މީހުންގެ  ންތޯ. ބައެއްއުޅެނީ ކިހާ ކިަތއް މީހުަވުގތު ބިދޭސީން  މި އިރާއްޖޭގަ ގަންނަާވނެހެން މިހިޔެއްނުވޭ އެނިގވަަޑއި 

ެވސް ނޭނގޭ. ދެން  މެއްކަ  އުމެްއގެ ަބެއއްޤަމެންެޓއް ނެތް. ެއއީ ކޮްނ އުޕާސްޕޯޓެއް ނެތް. ޓްެރވަލް ެއހެން ޑޮކި

މީހުން  ނޫން އެ ށް. އެއީ ދިވެހި ަބހަކުންއުމެްއގެ ބަެއއް ކަމަޤަގަބޫލުކުރަނީ އެއީ އެހެން އަޅުގަނޑުމެން 

 އެ އިމަބޫލުކުރާ ަޤއުމުެގ އެމްބަސީއަށް ގެންދިޔަ ގަކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން  މީހުން ނިސްބަތްވާ އެއަދި  ވާހަކަދަްއކަނީކީ.

އޮތީ.  ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިހިސާބަށް ކަންތައްތައް ޮގސްފައި މި ބޫލެއް ނުކުޭރ އެ ޤައުމުގެ މީހުންގަމީހުން ވެސް 

ގަނޑުމެން މި ިއްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވެސް ބަލަިއ އި އަޅު ކަމެްއގެ ގޮތުގަ  މުއްމުހިމި މައްސަަލއަކީ ވަރަށް އެހެންވީމާ، 

 ން،ޔަޤީންކުރައާދެ! އަޅުގަނޑު ކަންތައްތައް ައޅުގަނުޑމެންނަށް ހުއްޓުވޭ ގޮތްތަެކއް އެބަޖެހޭ ހޯދަން.  މި

ކަމަށް.  އެ ކޮމިީޓަގއި ިމ މަސައްކަްތ ވަރަށް ފުރިހަަމއަށް އަާދކުރަްއވާނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު

ވީާހވެްސ ގެ ކަންތައްަތއް ހިއުމަން ޓްރެފިކިން އިއެކަމަށް ިވސްނައި، މި ރާއްޖޭގަމިދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

އަޅުގަނޑުމެން އަޅަންޖެހޭ ިއ ކަހަަލ ގޮތްތަކަކަށް މި ާރއްޖޭގަ  ހިންގޭނެ އިކަންަތއްތައް ިމ ރާއްޖޭގަ  ކުޑަކޮށް މި

 ަކމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.  ެދއްވާނެންދިުއމަށް ބާރުއަޅުްއވައިން ގެމުފިޔަވަޅުަތއް އަޅަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މަރަދޫ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވު  އިބްރާހީމް ޝަރީފްދާއިރާގެ މެންބަރު މަރަދޫ 

މިއީ ވެސް  ،ޚިލާފަށް އުޅުމާއި، ިވސާ ނެތި އުޅުމާ ަގވާއިދާ އިމީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގަ، އާދެ! ބޭރުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މު ކަމެްއ. ރައްޔިުތން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. އެކަމަށް ައވަސް ޙައްލެއް ހޯުދމަށް ރައްޔިތުން އެދޭ ކަމެއް. އާއްވަރަށް 

ހިއުމަން  ެއކު ފާހަގަކުރަން.ޔާނެްތކަން ހިތާމަސް މިކަން ޙައްލުވެފައިައދާ ހަމައަށް ވެސަުރކާރަކަށް މިއެްއވެސް 

އޭިޝއާގެ ަޤއުމުތަުކގެ  ޔޭަގއި ެވސް ބޮުޑވެަފއިވާ ަމއްސަލަެއއް. ާޚއްޞަޮކށް،ޓްރެފިކިންގެ މައްސަަލއަކީ ުމޅި ދުނި

ީކ، ޓީއަށް ފޮނުވާ ބޭފުޅަޖިލީހުން މިއަދު އެ ކޮމިމަ ގެަގއި މިކަން ބޮޑު. ައޅުގަނުޑމެންމުަތކުތެރޭގަާޔއި އެފްރިާކގެ ޤައު

ކަމަނާއަީކ ވަރަށް ޤާބިލު، ެއކަމަށް ަވރަށް އެކަށޭނަ ބޭފުެޅއް. ިމ  ތްެވެގން ނުކުރެވެން؛ އެވަކި ާޢއިލާައކަށް ނިސްބަ
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. އަޅުގަނުޑ ފަސްނުޖެހެންކަށޭނަ މެންބަރޭ ދަންނަވާކަށް އަުޅގަނުޑ މަޖިލީހުގައި މި ބާވަތުގެ ަކމަކަށް އެންމެ އެ

ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ަވކި ކުެރއްވީތީ. ށް މިކަން މާނަހިތާމަކުރަން، ކާށިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެޫނން ގޮތަކަ

ހަަކ މަށް އަޅުގަނުޑމެން އިންތިޚާބުކުރާ ބޭފުޅެްއ ނޫން އެއީކީ. އެ ވާޤާޢާއިލާއެްއގެ ބޭފުޅަކަށް ވެެގން އެ މަ

ެގ ފިކިންރާއްޖޭަގއި ެވސް ހިއުމަން ޓްރެ. ިދވެހިދަންނަވާނަން، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްދެންނެވުމަށްފަހު އަޅުގަނުޑ 

އެީއ ދިވެހީންަނށް އެނިގގެން ނަމަވެްސ، ޭނނގި ނަމަވެސް އެކަން އެބަ  ހިނގާ. އެްއަގއި އެބަރާ މައްސަލަ ފުޅާ ދާއި

. ބައެއް ކަހަލަ ބޮޑެތި ގޭންގުތަްއ، ލުންތެރިކަން ވެސް ކުޑަީވމަ މިހެން މި ވަނީހިނގާ، ރައްޔިތުްނގެ ތެރޭގަިއ ހޭ

ހަދައިގެން މި ތަނަށް  ؛ ޚާއްޞަކޮށް ބަނގްލަދޭޝްަގއިތަނުގައި ހަދައިގެން ތަންބަނގްލަދޭޝް، އިންިޑއާ ކަހަލަ

ކޮށް ކުރާ ކަމެއް. ބަެއއް މީހުން ޓުއަރިސްޓު ވިާސގައި އައިސްަފިއ، މަކީ އާއްމުލުގެނެސް، މަގުަމއްޗަށް މީހުން ދޫކޮށް

، އެ މީހާ ަގއި ފިލުަވއިގެްނ ގެންނަ މީހުންހުން ކޮންމެެވސް މީހެއްގެ މަސަްއކަތު ައިއއްސަ ަގސްތުބައި މީއަނެއް 

ެއތައް މައްސަަލއެްއ ޖެހި، ވިޔަފާރިތަާކއި، މިކަން ކުާރ މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެިތ ގެންދަނީ. މިކަހަލަ އެަތއް

އްލެްއ ޙަ ވަސް އީ އަމި އްލުކުރަން އެަބޖެހޭ.ޤީޤަތެއް. މިކަންކަން ޙަލީފުތަެކއް ކުރިމަތިވަމުންދާކަމީ ޙަމުޝްކިލާތަކާއި ތަކު

ދި ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ަމއްސަަލ ވެސް އަ  ޓްރެފިކިންގެންއުމަ. ހި ކަމެއްފައި އޮތް ހޯދަންޖެހި

، މި ވަނީ، ދަންނަވަންޖެހެނީ ދަންނަމަޔާއެކުޙައްލުވާންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ހިތާބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ވެސް ީވހާ އަވަހަކަށް 

ން ގެ ތެެރއިފައެއް ނެތޭ. އިމިގްރޭޝަންރާއްޖޭަގއި މި ހިސާބަށް އޮތް އެްއވެސް ސަރުކާރަކުން ިމކަމަށް ޙައްލު ހޯދި

ޔާއެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ އެކަން ގޮސްަފއޭ އޮތީ. ފުާޅ ، ހިތާމަގެ ޢަމަލުތައް ހިނގައިގެން ވެސް އެކި ކަހަލަ ކޮރަޕްޝަން

 ކުރަން. ޖީހާނަށް އަުޅގަނޑު އްލު  އަތް ދޫވެަފއި  އަތްނުފޯރާ ހިސާބަށް. އެހެންީވމާ، މިކަންކަން އެބަޖެހޭ ޙަރާެއއްަގއިދާއި

 . ެއ ކަމަނާއަކީ ވަރަށް އެކަީށގެްނވާ ބޭފުޅެއް. ތާއީދުކުރަންވަރަށް ބޮޑަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު ޢީސާ.ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޅުދޫނދިކުކެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު ޢީސާމެންބަރު  ދާއިާރގެކެނދިކުޅުދޫ 

މުހިއްމު، ސީރިއަސް   ަވރަށްމިކަމަކީން، ޅުވި ފަދައިިވދާ އްޒަތްތެރި ރަީއސްއި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އެ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މިންވަުރ  މާ ގުޅޭ ގޮތުން ގާނޫނެއް ހެދި، އަދިމަސައްކަތެއް. އެ ސަބަބަށްޓަަކއި އެކަ

ޓީެއއް މި ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ޮކމިޓީއެއް އުެފއްދުމަށް ގާނޫނު ލާޒިމްކޮށްފައި ޮއވެގެން ައޅުގަނޑުމެން ކޮމި ބަލައި

ތްތަކުން ެއކަމުެގ  ދައުލަެއކިގެ ެއކިށް ބޭރުރަށް ބޮޑައަކީ ިދވެހިރާއްޖެއަށް ވަ އުފައްދަނީ. ހިއުމަން ޓްރެފިކިން

 ށްދިޔާކަމުން ފިއްތުންތައް ބޮުޑވެ، އަުޅގަނޑުމެން ެއކަމަދޯ އޮންނަލެއް ކަން އެކަން ފިއްތުންތައް، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި 
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ގަިއ ދައުލަތުގެ މުައްއސަސާތަކުގެ އިހުމާލުވުން ެވސް މާޒީވެދިތަ ދުވަސްތަކު  އޮތް ކަމެއް. ޖުބޫރުވެފައިން މަފިޔަވަުޅއަޅަ

އާ ބެހޭ ގޮތުން ވެހިރާއްޭޖގައި ހިއުަމން ޓްރެފިކިންބަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ައއިސްފައި ިމ އޮތީ. ދިއޮެވގެން މިކަން މިހާހިސާ

ޓެރި ންޖެހުމަކަށް ވެފަިއ އޮތް ކަމެއް ިމީއ. އަދި އަމުދުން، ައަވއްމަށް ވެސް ބޮޑު ގޮހަމަޖެހު ނޑުމެންގެ އިޖްތިމާޢީއަޅުގަ

އްސަ އޮތް ރާ ހިސާބަށް ގޮ އަމިކަުމގެ ސަބަބުން ބުރޫ ޚާރިޖީ ގުޅުމަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާ އޮންނަ ބައެއް ަޤއުމުތަކާ 

 ، އަުޅގަނޑުމެން ގަނޑުމެން ަވރަށް ސީރިއަސްކޮށް އިްއޒަތްެތރި ރައީސްޅުމި ކަމަކީ މިއީ އަ ކަމެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، 

 ،ޅުވި ފަދައިން މެންބަރު ވިދާިއއްޒަތްތެރި ގެ ރާމަރަދޫ ދާއި ކަމެއް. ައޅުގަނުޑމެން ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމެއް.ޖެހޭ ންނަގަ

މިޓީއަށް ހުށަހެޅީ، ޖީހާނަކީ ައޅުގަނޑުމެން މި ކޮ  މެންބަރު ޖީހާންގެ ނަންއިްއޒަތްތެރި ގެ ނަން، އަޅުގަނޑުމެން ޖީހާން

އުމަން ރައިޓްްސ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިކަމާ ގުޅޭ ދާއިާރެއއްަގއި ފަސް އަހަރުދުވަސް ަވންދެން، ހި

ންގައި ފަްސ އަހަރުދުަވސް ވަންދެން މަސައްކަްތކުރަްއވާފައި ތަޖުރިބާ ލިބިަވޑަިއގެްނ ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. މިކަާމ ކޮމިޝަ

ހަމަަގއިމު ވެސް ގަބޫލުކުރަނީ މި ޑު މަޢުލޫމާތުތައް ލިބިވަަޑިއގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. އަުޅގަނ ވަރަށް ގިނަ ގުޅޭ

ގައި ޖީހާނަކީ މިކަމަށް، މި ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ މި މެންބަރުންގެ ތެރޭ އިްއޒަްތތެރިވި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެ

ކޮްށ ޞަން، އަދި ާޚއްއްމީދުކުރަން މި ޮކމިޓީފުާޅ ކަމަށް. ައޅުގަނޑު އު މަޖިލީހުން ހުށަހަޅަން އެންމެ ޤާބިލު އެއް ބޭ

މެންބަރު ަވރަށް ފުރިހަމަ، ޒިންމާދާރު  އްޔަންކުަރއްވާއެ ކޮމިޓީއަށް ޢަރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ

ރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުެރވޭ ދުކުރަްނ، މި ގާނޫނަީކ ފުއްމީވާނެ ކަމަށް. އަުޅގަނުޑ އުމަސައްކަތްތަެކއް އެ ކޮމިީޓަގިއ ކުރައް 

 ރައީސް. އިްއޒަތްތެރިގާނޫނަކަށް ެވގެންދާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ 

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް  ރިޔާސަތުން

 ައޙްމަދު ޚައިތަމް.ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މައްޗަންގޮޅި ެދކުނު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ޚައިތަމް މަދު އަޙްދާއިާރގެ މެންބަރު  ދެކުނު މައްޗަންޮގޅީ

ށް ވާތީެވ، ނަާވލަން ލިބޭ ަވގުތަތަމަ އެްއޗެްއ ދަންމި މަޖިލީހުގައި އެންެމ ފުރަ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ން. އާދެ، ހިއުމަން ޝުކުރު ދަންނަވާލަށް ޓުެދްއވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަމައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިރާިއން އަޅުގަނޑަށް ވޯ

 ްއ، ލީގަލްކޮށް ށް އިލީގަލް ކަމެހާތަނަޓްރެފިކިންއާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނެ ވާހަަކއަކީ، ރާއްެޖއަކީ މި

ށް ކުރަމުން މި ން މިހާތަނަމެކަމެއް. ެއކަމަކު ައޅުގަނޑުކީ އިލީގަްލ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންއަެއއީ ކޭ. މުންދިޔަ ތަނެކުރަ

އިލައިގެްނ ގަިއ. ވަކި ގޮަތކަށް، ވަކި ަބއެއް، ވަކި އަަދދުން އަދަދުން ޖަހަތު މެއްގެ ގޮގެންދިޔައީ އެ ކަންތައް ލީގަްލ ކަ

ށްފަހު ފްރީ ވިސާގެ ގައި ވިސާ ހަމަވުމަރެކުރަމުންދިޔައީ. އަދި ހަމަ އެ މީހުން މިތާނމި ތަނަށް އެތެހަމަ މީހުން 

ގަޅަށް ބަލައި، ން ވަރަށް ރަނަކސް މި ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެގޮތުަގއި ވެސް ުއޅެމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެއަ
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ލީހަށް މެންބަރުކަމަށް އިލެކްޓުވުާމ ރަތަމަ މި މަޖިއެންމެ ފު ޖެހޭ. އަުޅގަނޑުވަރަށް ގާތުން މި ކަންަތއްތަްއ ކުރަން އެބަ

ޖޭަގއި ބޭރުމީހުން އެަބ ، ރާއްައކީހަކަރަތަމަ ދާއިރާގެ ަބއެއް ަރްއޔިތުން ދެންނެވި ވާގުިޅގެން ައޅުގަނޑަްށ އެންމެ ފު

ކުގައި ވެސް ތައްތަމި ކަން ބަދޭ.ލައިގެން ވެސް އެދިވެހީންނާ އިނދެފައި އަދި އޭގަފަހުން ފި ވެހީންނާ.އިނދޭ ދި

ލަންޖެހޭ ކޮންމެވެސް ުއސޫލެްއގެ މަތީން، މި ކަންތައްތައް ކުރެވޭތޯ. އެއީ އެ ބަޔަކު ފުަރއިގެންާދ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަ

 ބޭނުްނވާ. ޓޭ ކުރަންއްަތއް ވެްސ އެބަހުޓަިއ، އެކަހަލަ ކަންތައްކަމަށް ވެއްެޖއްާޔ، އެ ަބޔަުކ ވަކި ޑިޕޮސިޓެއް ބަަހއް

ކަމެކޭ. އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހެއޭ  ީއ ވަރަށް މުހިއްމުން އަުޅަގނޑު ދަންނަވައިލާނީ، މި މިގޮތު އެހެންވީމާ،

ޔާ ެވްސ ފި ކަމަށް ވެއްޖެއެމިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލައިލަން. އާބާދީއަށް ބަލައިވެސް ންކޮންމެހެ

ބިދޭސީން  އަށް ވުރެ ގިނަ ެއއް ލަްއކަޔާވެއްޖެއްބިފައި އޮތް ، އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިންޏާކަށް ބުނަޑަ ނގަިއގަ

ންޓުކުެރވެން. ބެލެން އުހި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެޭހ އެކަ އެހެންވީމާ، ެއ ެއއްޗެ މިކޮޅުަގއި އެބަ ުއޅެމުންގެންޭދ.

 އީސް.އިްއޒަތްތެރި ރަ ،ޝުކުިރއްޔާ  އަޅުގަނޑަށް ދެްއވި ވަގުުތކޮޅަށްޓަަކއި އެބަޖެހޭ.

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އިބްރާހީމް ނަސީމް.ތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތުލުސްދޫ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ިއބްރާހީމް ނަސީމްދާއިރާގެ މެންބަރު ތުލުސްދޫ 

ޅެނީ ެވގެން މި އުހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލަ މި ޤައުމުގައި ބޮޑު ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. . އާދެ،ޔާ ރިއްޝުކު

ވާތީ. އަިދ ަގާވއިާދ ޚިލާފަށް އުޅޭ މީހުންެގ ައދަދު ވަރަށް ބޮުޑ ތަނުން ިގނަވެފައި ދާ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ ަގވާއި 

ގެ ން ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ޚިލާފަށް ބޭރުގެ މީހުން މިތަނުގައި އުޅުމަކީ މިހާރު ެއީއ އެްއވެސް މަްއސަލަެއއް ނޫ 

މިއީ ވަރަްށ ދެރަ ކަެމއް. ެއއް ލަްއކައަްށ ވުެރ މަްއޗަށް  ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ފަަށއިފި.  ސިކުނޑިތަކަްށ ވިސްނެން

ޅަ އެްއ ބައިކު  . އެ އަދަދު ދެ ށް އެބަ އަންދާާޒކުެރވޭ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ މީހުންވާ ކަމަށް އަުޅގަނޑުެމންނައަރާފައި 

މަހަކު  އަށް ވެސްސާ ފީވި އެ މީހުންގެ ނިސް، ހަމައެކަކަމަށް ބެލިޔަހާސް މީހުން  ބަޔަށް ތިރިކޮށް، އެއީ ފަންާސސް

އެ މީހުން ގަާވއިދުގެ ތެެރއަށް ވެއްިދްއޖެ ނަމަ. އަދި އެއީ އަހަރަކު  ނެމިލިއަން ރުފިޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ 12.5

ތައް ރަށުެގ ސާސް މިލިއަން. މިއީ ކިއިފިއްާޔ ހަތް ސަތޭކަ ފަން. ދައުރަކަށް ބަލައެއް ލަްއކަ ފަންސާސް މިލިއަން

ނަްނވެއްެޖ ސް؟ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ވިކިތައް ރަށުގެ ެފނާއި ނަރުދަމާތޯ؟ ކިތައް މީހުންގެ އާސަންދަތޯ ނދަރުތޯ؟ބަ

ތުމުން އަުޅގަނޑުމެން ލަދުގަނޭ. އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ތިބެ މިކަން މިހެން . މިކަން މިހެން އޮކަމެއް ފުންކޮށް

 އެބަހުރި... ނެތް. އަޅުގަނޑު ހަނދާންވޭކަށް ން ތިބެވާން ދޫކޮށްލަިއގެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝީދު ޙުސައިންރަ  ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދުއަލިފުށީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންދާއިރާގެ މެންބަރު  ފުށީއަލި

ފައި އޮތް ރު ރާއްޭޖގައި ވަރަށް ބޮުޑވެމިހާގެ މައްސަަލއަކީ އާދެ، ހިއުމަން ޓްރެފިކިން  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.. ޔާ ރިއްޝުކު

މެންބަރަކު ްއޒަތްތެރި އި  ެވސްސަލައަކަށް ވާތީ، ގާނޫނެްއގެ ދަށުން ކޮމިޓީެއއް ހެދި، ެއ ކޮމިޓީއަށް މި މަޖިލީހުންމައް

އިރު، މިކަމަށް އެެދވޭ ކީ ނުހަނު ބޮޑު ަޤުއމީ މައްސަލަެއއްެގ ގޮުތގަިއ އޮތްއަ ސަލަވާނެ. މި ަމއްހިމެނިވަޑަިއގަންނަ

، ށް އެބަ ވިދާުޅވޭ ފުޅުްނ އަމިއްލައަގްޭރޝަނުން ވެސް އެ ބޭއިމި  ފައި ނެތް ކަމެއް.ޙައްލެއް މިހާތަނަށް އަދި ހޯދި

 ކު އެކަމަ .ންދާ ވާހަކަޅެމުދާ ޚިލާފަށް އުރާއްޖޭގައި ަގާވއިން މި ފަސްދޮޅަށް ފަސް ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ބޭފުޅު

 ތަކަށް ބަލައިފިއްޔާ އްަސާވ ހިސާބުޖަ މުއައްަސސާތަކުން އެކި ސަރުކާރުަގއި ހުރި ތަފާތު ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިސާބުތަކުން

ނޫން. މިއީ ވަރަށް  ކަމެއްއެބައުޅޭ. ިމއީކީ ިސއްރުން ުކރާ  ިއގެންލައްަކއަްށވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާރު ރާއްޖޭގައި ފިލަ 1

 އެ ހުކުރު މިސްކިތަށް ހުކުރު  ވަގުތު އަަރއިފިއްޔާ ،ކަމެއް. ރަށެްއގެ މިސްިކތަށް ހިނގާ ގައި ާރއްޖޭަގއި މިހާރުފާޅު

ކްރިކެްޓ މެޗެއް އެްއޗެއް ކުޭޅއިުރ  އިވުރެ ިގނަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތައް. ރަށެއްގަ  ރަށެއްގެ އާބާީދއަށް

މީހުން.  ގެން ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭއިފިލަ ،ވުރެ ގިނަ މީހުންމީހުންނަށް އެބަފެނޭ ެއތަނުން ރާއްޖޭގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އްޤު ގޮތުގަިއ ޙަދިވެިހން ވެސް ނު ،ގަނޑުމެންމީހުން އުޅެނީކީ. މީހުންގެ ބޭނުން އަޅު އެހެންވީމާ، ސިއްަރކުން ނޫން މި

އުސޫލުތައް ހެދިފައި ެއބަހުރި ރޭގައި މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ އަޅުގަނޑު މެންގެ ތެމީހުން  . އެގެންދޭ ހިފަމުން އެބަ

ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން  ،. މިސާަލކަށްވެސް ގޮތުން މިކަން ރާއްޖޭެގ އިތުރަށް ފުޅާވުމަށް މަގުފަިހވާ ސަބަބުތައް ހުންނަ

ފައި ލުމަށް ިޓކެޓް ގަނެއިުފރުވަ ،މީހާގެ ުމއްދަތު ހަމަެވގެންދާން. އެހެންނަމަވެސް  ނޭނުންަވނީ އެބޭ މީހަކު ފުރުވާލަން

މިހާުރ  އިނގޭ އަށް އެބަހުންނަ ހިސާބުން އެ މީހާ އިގަ ތަނެއް ހުންނަ އެކޮމަޑޭޝަންގެ ަގއި ނޫނީ އެގެސްޓްހައުސް 

ފިލަންވީ ަވގުތު އައިްސ ޖެހިއްޖެކަން. ެއ ަވގުތު ކިތަންމެ ވަރަކަށް އެމްޕްލޯޔަރު ސަުރކާރުގެ އެިކ މުއަްއސަސާތަުކެގ 

މީހާ.  ބުންޏަސް ބެލޭނެ ގޮތެްއ ނޯވޭ. އެ ފިލަނީ އެ  ހަރޭންދެން އޭނަ ބަލަހައްޓާލަ ންހުރި ފަރާތްތަކުްނ ފުރެއެކަމާ ގުޅު

މީހުންގެ ބޭނުން ނަހަމަ  . މިވަރަށް މިކަން ގިނަވެފައިގެން ދާއޮތީ ހައްދުފަނަޅަ ގޮސް ރާއްޭޖގައި މިހާރު މިއެހެން

ކުރެވޭ ދިވެހި ފައިާސއެްއ އެބަ ބޭނުން މުންދޭ. އެތައް ބައިވަރުވެސް ކުރަންދަށް ޞާތިޤް ގެ އިންމެގަނޑުގޮތުަގއި އަޅު 

ކުރަމުންދާތީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި މަސަްއކަތްމީހުން  ކުޑަ އަުގގައި އެ ،ކުންފުނިތަކަށް  ނުލިބި

 ފުރުޞަތަށް. ވަގުތު ހަމަވީ ެދއްތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވގަކަދެްއެކވުން:
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އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ފުރަޞަތު ގަނޑު މިހާރު ދެން މި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

 ން ކަށަވަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވަމުން ތި ޤީ ޔަ ށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދަށް. އަޅުގަނޑަ

ފަރާތުން ހިންގާ  އި ައދި އެ ދެފަރާތުގެ ޙައްޤުތަކުގަ  ދެ ކުރާ މީހާއާ. މިއީޓްރެފިކް ،ވާ މީހާއާއި ގެންދަވަނީ ޓްރެފިކް 

އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ  ކުރުމަްށ މިވަނީ. އެކަންކަން ވިލަރެސް މި ެލވިފައިއިގޮތުން މި ގާނޫނު އެކުލަވަ ކަންކަމާ ގުޅޭ

 ،އަުރވަނީ މިވަގުތު  ނުޑ ފުރުޞަރު މިގަދަނީ. އަޅުަވގުތު މި ހިނގަމުން މެންބަރަކު ކަނޑައެޅުުމގެ ބަުހސް މި

  އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދަށް. ދޫ ދާއިރާގެއިނގުަރއި

 

 ނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:އި

މި  ،ަގއި އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަން ބޭނުންއިސްކުރެވުންދާ މައްސަލަހުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ބަ

ވިދާުޅވީ ކޮމިޓީަގއި  ތި ކުރެވިދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއްަޔނޢަ ގަނޑުމެންނަށްއަޅު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މެންބަރަކު

ވެްސ  ގާނޫނެއް ،ގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީކުރަން ނަންަގވާ ދަުއލަތުގެ މުއައްަސސާތަުކގެ ިއސްވެރިން. އަޅު ވިލަރެސް

އަުޅގަނޑުމެްނ  ،. އެހެންނަމަވެސްދާނެކުެރވިއްޔަންޢަނެ. އަދި ބޭފުޅުން ވެސް ގަނޑުމެންނަށް މިތަނުން ހެދިދާއަޅު

ކޮްށގެންހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ މިކަން ރަނގަޅުވާނީ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ޅުލުތައް ވެސް ރަނގަޢަމަ

ފުކޮށް އޮޅުންފިލުވަްނ ގަނޑުމެން ސާވެސް ައޅު އަދަދު އި ތިބިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިވެިހ ދައުލަތުގެ ުވޒާރާތަުކގަ 

ވެސް  އްއަދަދެ ގެމީހުންތިބި ބޭރު އި ތުން ގެނެސްފަލަމަސައްކަތް ކުރަން ދިވެިހ ދައު ،ނީހޭ. އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަ އެބަޖެ

ބޭފުަޅކު ނެތީމަ  ރީގެއަށް ޓުއަިރޒަމް އިްނަޑސްޓްޓީކޮމި އްޖެ މިރަނގަޅަކަށް ސާފެއް ުނވޭ. ައޅުގަނުޑ ވަރަށް ދެަރވެ 

ބޭރުމީހުން. ތިބޭއިރުގަިއ  3000، 1500، 2000  ރިސޯޓެއްގައި ެއބަ ތިބޭކުރަން. އެއީ އަލަށް ހަދާ އަޅުގަނޑު ހިތާމަ

ވެސް ހުންނަ ގޮތުންހެން އަޅުގަނޑަށް  ހަމަތައް ،ވެސް ގަނޑުމެންގެ އުސޫލު އަޅު ޖެހެނީ ގިނަ މައްސަލަ މި އިމީގަ

ނަނީ ދޭނަމޭ ބު މީހާ މި ނަގާހިގެން ކޮންޓެކްޓް ަކއިރީަގއި ޖެ ވީމާ،ޑޮލަރަްށ ގެންނަ މީހާ އަގުހެޔޮ  200ހީވަނީ. މިހާރު 

 ތިބޭ މީހުން  ޑޮލަރު. އެހެންވީމާ، އޭަނ އެތަނަށް އެބަ ބަދަލުވެގެންދޭ. އެހެންވީމާ، ވުޒާރާަތކުަގއި ަކންކަން ކުރަން 300

ރީމާހެން ކުޤައުމު ސަލާމަްތކުރަން މަސައްކަތް  ،ކުރަންއުމަށް ިޚދުމަތްޤަސީދާ  ،ވެސް ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާަދައށް ނުގޮސް

ލާަފިއ އިކަރީތިކޮށް ވާހަކަދައް  ކަންކަން ރަނގަޅުވާނީ. އަޫޅގަނޑޔމެންނަށް މިތާ ތިބެފައި ހީވަނީ މި ނޑަށްއަޅުގަ

ހަވާލުެވ ތިބޭ ވުޒާރާއަކުން އެކަމެްއ ވެސް  ގޮސްލާފައި ތިބެގެންެނއް އަިދ މިކަމެއް ޖުވާނެ. މިއީ ކޮންމެ ކަމަކީ

މަސް،  7ތިއްބޭ  ަގނޑު މިދަންނަވަނީ ދޫނިދޫ ޖަލުގައި އެބަޅުހިނގާނީ. އަ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ރަނގަޅަށް ކުރީމަ މި

ާތ ބާއްވަނީ. ބޭްއވީމާ، އޭަނއަށް އެ އިުރ ކާންދީފައި އިންސާނަކު 5 .މަސް ވަންދެން ބޭރުމީހާ. ހަމަ ހެދުނު ސައިދޭ 8

 ދުވަސް މަސް 6އެތާ މީހާ  މިދަންނަވަނީ އެ ގަނޑު އެބަ ވާންޖެހޭ. އަޅު  ގޮތްދާނޭދައުލަތުން އެކުރާ ހޭދަ ކުޑަެވގެން

ޯވކްޕާމިޓެްއ  ؟އުމަކަށް ފުުރވާލުންހޭ ރަނގަޅީޤަ އެ  އިމީހާ ފްލައިަޓކަށް ާލފަ އެ ،ން ބޭްއވުންހޭ ރަނގަޅީ ވަންދެ
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ގުޅިގެން. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ  ވެސް ރުމީހުންބޭ، އަދި ވެސް ނެތިގެން. ވިޔަފާރި އެބަކުރޭ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން

 ގާނޫނާިއ ގަވާއިދަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން  ،ކޭގޮތުަގއި ހަމަ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅުތަެކއް ހެދިނުޑ ދެކަމެއް ރަނގަުޅވާނީ އަޅުގަ

 ވެސް ޢަމަލުކޮށްހެން އަޅުގަނަޑށް ހީވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުަޞތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ސަލީމް އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

 

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ލާީނ އިވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ އެންމެ ފުރަތަމަ އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މީގަ

ޓެއް. ދެން  އެންމެ މިނެވަގުތު ލިބުުމގައި ވަރަށް ދަތިތައް އެބަހުއްޓޭ. މިހާރު އަމިއްލަ މެންބަރަކަށް ެވސް

މަޖީލީހުގައި ބަހުސްކުރަްނ  އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީން ލިބެނީ ގާތްގަނޑަކަށް ވިްއސަކަށް ިސކުންތު. އެހެންވީާމ، ެއއަީކ މި

 .. .ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ޫނން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްތެދުވަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޤީޤަުތގަތުގައި އަމިއްލަ މެންބަރުންނަށް ޙަވަގުތު ދިނުމުަގއި  ،ހަގަކޮށްދޭން އެބަޖެހޭފާްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު އި

ބަރުންނަށް މެން 65ގެ (އެމް.ީޑ.ޕީ) ިގނަ ވަގުތު. ދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީ  ިއގަންނަާވ މާއެބަ ލިބިަވޑަ

ިއރުގައި އެއް މެންބަރަށް ލިބޭ ގޮތުން ބަހުސްކުރާ  ގުޅޭ އި އޮތް ގޮުތގައި މެންބަރަކަށް ިބލަކާވަގުތު ކަނަޑއަޅާފަ މިހާރު 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  ގަނޑުގުނަ މަދު. އަޅުވުރެ ދެ ބަރަކަށް ލިބޭ ވަގުތަށްވަގުތު އަިމއްލަ މެން

 ސާފުކޮށް އެރުީވ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ:އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް 

ގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޤީޤަތުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީޙަކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އާދެ! ޝު

ކަން އަުޅގަނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރަން. ދެން ، އެއިނގޭތޯ  ވެސް ވަރަށް މަދު  އަށް ލިޭބ ަވގުތުބަލާއިރު އެމް.ޑީ.ޕީ

ގެ މައްސަަލއަކީ ރާއްޭޖަގިއ ހިއުމަން ޓްރެފިިކން ، ޙަޤީޤަތުގައިގޮތުން ދަންނަވާލަން އޮތީ ބެހޭ އާއަޅުގަނޑު މި މައްސަލަ 

އުޅެނީ އެްއގޮތަކަްށވެސް މިީއ  މައްސަލަޖެހިގެން މި  މައްސަލައެއް. މީަގއި އެންމެ ބޮޑަށްޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑު 

އިނގޭތޯ. ިމއީ  ލަެއއްސަދިވެހިންގެ މައް ލަދޭޝް މީހުންގެ މައްސަލައެއް ނޫން. މިއީ މި ރާއްޖޭަގއި ތިބިގްބަނ

ގޮަތކަްށ  އިނގޭތޯ. ވަަރށް ނުރައްކާތެރި ޝަްނގެ މައްސަލަެއއްރޭކޮށް އިމިގްޞަދިވެހިންގެ މައްސަަލއެއް. ޚާއް
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ލަދޭޝް މީހުންގެ މި ގެންނަނީ. އެ މީހުން މި ަރށަށް މި އަންނަނީ އެ މީހުންގެ ގެދޮރާއި، އެ މީހުންެގ ބަނގް

ލާފައި ލިބޭ ލާރިކޮޅެއް މިާތ އި ހި ވިްއކަހުރިހާ އެއްޗެ ހުންގެ ހުރި ގަހަނާތަކާިއ މިއަނބިދަރިންގެ އަންނައުާނއި، އެ މީ

ހާހެއްހާ ޑޮލަުރ  ންނަ އެޖެންޓަށް ދައްކަިއގެްނ މި އެ މީހުން މާލެ މި އަންނަނީ ފުރަތަމަ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ތިންހު

އެހެންވީމަ، ފާިރއެއް މިީއ، ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ދައްކަިއގެން މާލެއަށް ބިދޭީސން މި ގެންނަނީ. ގެނެސްފައި ބޮޑު ވިޔަ

އޯޕަްނ  .އަންނަނީ އޯޕަން ވިާސއެްއގަޭއ ިކޔާފައި ީމގެ ކުރިްނ އަިއސްފައި ހުރީ ެއ މީހުން މިތަނަށް ،ގޮތަކީ  މި ވާ

އެ މީހުން  އަންނަ ގޮތަށް އަިއސްފައިމިއީ ަވރަށް ނުރައްކާތެރިކޮށް އޮތް ިވސާއެއް. އެ ވިާސގައި ައކީ މިއީ ވަރަށް ވިސާ

ނުދޭ. މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު މިއީ ިވޔަފާރިކުާރ ކޯޓާއެއް  ރަށުތެރޭގައި. ޙަޤީޤީ ބޭނުންވާ މީހުންނަކަށް  މި ތިބެނީ

މަގުމަތިން މީހުން ނަގަން މި ޖެހެނީ. އެ  ؛މީހަކަށް ބަލައިލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި ޖެހެނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަންނަ

ކޯޓާެއއް ުނދޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު  ންނަކަށްމީހު ކޯޓާ ބޭުނންވާ ިއނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތުަގއި ތީއުމު އޮޤަލަތުގައި މި ހާ

ނޫންހެން. އެ ީމހުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އެަބ  ކޯޓާ ދޭން ފަށައިފި. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އެ މީހުންގެ ަމއްސަލަެއއް

 އެ މީހުން...ގޮތުަގއި ރަނަގޅު  .އަސްލަށް ރުޖޫޢަވުމަށް ދޭންޖެހޭ ފުރުޞަތު އެ މީހުން 

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

އަރުވަީނ މިނެޓު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު 4މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ބާކީ އޮތީ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

ނެތް. ކުޑަުހވަޫދ  މާމިގިލީ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަވޑަިއގެންނެއް

 މިރު. ޢާންބަރު އަޙްމަދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

މުޅި ދުނިޔެއަްށ ވެްސ ބޮުޑ ގެ މައްސަަލއަީކ ންއާދެ! ހިއުމަން ްޓރެފިކި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.

ޖޭގައި ވެސް ޮއންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބައެްއ ބެހޭ ގާނޫނެއް މި ދިވެހިރާއް މަން ޓްރެފިކާމައްސަލައަކަށް ވާތީވެ ިހއު

ެއ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކަންކަން  ،ގާނޫނެއް އުފެދި ންގެއެުކގައި ހިއުމަން ޓްރެފިކި އާދާތަކުން ވެސް ވާގިދޭތީހަމުޢާ

މިއަުދ ހިނދު،  ށް ބޭފުޅަުކ ޢަްއޔަންކުރެިވގެންދާމިީޓއައެ ކޮ ،ލެޭވ ކޮމިޓީެއްއގެ ގޮތުަގއިއިކުރުމަށްޓަކަިއ ެއކުލަވަ ޒުތަންފީ

ގުިޅގެން.  އުމަށް ދިމާވެފައި އޮތް މައްސަލަތަކާޤަގޮތުން މި ވާހަކަދެކެވެނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  މިކަމާ ގުޅޭ

މީހުން ޖޭަގއި ބޭރު. ދިވެހިރާއްއުމީ މަޖަލަކަށް ވެއްޖޭޤަމިހާރު ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ަވރަށް މަޖާ ކަމަކަށް ވެއްޖޭ

ޚިލާފަށް އުޅޭ ވާހަކަނުދައްކާ ހަމަ އެއްވެސް ދުލެްއ ނެތް. މަޖިލީހަށް ވެސް މިއިން ކަމެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމަށް ގަާވއިދާ 

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނުޑމެންނަކަށް ނުފެނޭ މިކަމަށް ލާ. ކައިއެ ވާހަކަ ވެސް ވަަރށް ހަމަ މަޖަލާއެކު ދައް ،ވާނަމަ

ކަމަށް ވަންޏާ  ، އަޅުގަނޑު ަދންނަވާނީ ދުނިޔޭގެ ނަޒަިރްއޔާތުން ބަލާންވީމާއް. އެހެގެންދާ ތަނެއްލެއް ލިބި ޙަ
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އުމުގެ ކަންކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޤަ އޮތީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ  އުމު ހާދަހާ ދަށުގައޭ މިޤަ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

 ދަންނަވާނަން. މި ބާވަތުގެ އެއާއެކު އަުޅގަނޑުއްލުނުކުރެޭވކަމުގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ައދި ހަމަޙަ

އްޖޭަގއި އެބަ ދިވެހިރާ ؟ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދެވެނީ ކިަތއް މީހުންނަށްތޯ މީހުންގެ ވާހަަކދައްކާއިުރަގއި މިބޭރު ؛ކަންކަމަށް

ކަމަށް އެ ގެނައި ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މި މަޖިލީހުގެ ސަމާލު ކަންކަން ހިނގަމުންދޭ. ދެންމެއަކު ވިލުފުށީ

ތެރޭގަިއ  ގެފަލްކާ ގެޓުފަހަރުސް މައްސަލަެއއް. މި ރާއްޖޭަގއި ބޭރު ދަތުރުކުރާ ބޯ އަމައްސަލައަކީ ވެސް ވަރަށް ސީރި

މިކަންކަން ބެލިފައި ހުރީ  ،ހުރި. އެހެންވީމާ އެއްކޮށް ބޭރުކޮށްފައި އެބަ ސޯމާލިޔާ މީހުން އައިސްގެ ބޯޓުފަހަރުގެ މުދަލާ

ހޯަދއި، އެކަން ކުރުން ޙަޤީޤަުތގައި  ،ތެރި ިނޔަތަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލައިޞްމުގެ އިޚްލާއްލުކުރުޙަ ކަންކަން  މި ،ކިހާވަރަކަށްތޯ

ވެސް މި  ހަމަގައިމު ،ނަމަ، ަދއުލަުތން އެކަން ކުެރވިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަމު ކަމަކަށް ވަނީ. ެއަކން ކުރެވިއްޖެ އްމުހި

ވެސް ދައުލަތަކީ ޯކޗެްއކަން ނޭނެގ  ހަމަގައިމު ،ނީނޑުމެން ިސފަކުރަވާހަކަެއއް މިތާކު ނުަދއްކާނެ. ދައުލަތް އަުޅގަ

ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކުން މިކަން ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް  ،ސަރުާކރާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއިދިވެހި ރައްޔިތަކު ނޫޅޭނެ. 

، ހެްނވީމާއް. އެ މައްސަލައެ އްލުކުެރވޭނެޙަ މިއީ ހަމަ ސުން ސިކުްނތުގެ ތެރޭަގއި  ،އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ޔަީޤން ވަންޏާ

މީހުންގެ ކަންތައްތަްއ ގޮސްަފއި އޮްތ ތެރި ނިޔަތެްއގަިއ ވާހަަކދައްކަންޖެހެނީ. ބޭރުޞްއްލުކުރުމުެގ އިޚްލާ ޙަ އެކަން 

ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަުކގައި އިޖުތިމާޢީ އެތައް ބައިވަރު މަްއސަލަތަކެއް ދިމާނުވާ އެްއވެްސ  ހަމަގައިމު ؛ހިސާބު

 .ނުން ވެސް އެބަ އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިކަމަށް..ނެތްކަން ހަމަ ޔަޤީ ރަށެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު. މުލަކު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު

ވަަނ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ އަުޅގަނުޑ ވެސް ވާހަކަދަްއކާ ފުރަތަމަ 19 މި ތެިރ ރަީއސް.ރިއްާޔ ިއއްޒަތްކުޝު

އަުޅގަނޑު މި މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރުަމށް މުލަކު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑަްށ  ،ދުވަސް ކަމަށް ވާތީ

 ގާނޫނު ނަންބަރު .ޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުެރއް ދަންނަވަން. އިއް ޞަދެއްވި ޯވޓަށް އެ ރައްޔިތުްނނަށް ވަރަށް ޚާއް

ެއ ކޮމިޓީއަްށ ހުށަހަޅާ  ،ވަަނ މާއްދާެގ )ށ(ގެ ަދށުން 60ެގ (މީހުން ޓުރެފިްކުކރުން ހުއްޓުވުުމގެ ގާނޫނު) 2013/12

 ،ގައި ފާހަަގކުެރވިގެންދިޔަ މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި ޢަްއަޔންކުރެިވގެން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނަންފުޅެްއގެ ޮގތު

މޫދަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަްށ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ޙްނަވަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަހިން

އުމަށް ވަރަްށ ބޮޑުވެފަިއވާ މަްއސަލަެއއް. ޤަ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި މައްސަލައަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި 

ޖެހިއްޖެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އްލުކުރަންޙައަުޅގަނުޑމެންނަށް މިކަން  މާލޭގެ މާރުޭކޓުތަކަށް ބަލައިލީމާ މި ،ކޮށްޞަޚާއް
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 އްލުކޮށްދެްއވާށޭ. ަގާވއިދާޙަދަނީ މިކަން ބައްދަލުވާ ކޮންމެ ދިެވއްަސކު ވެސް ބުނަމުން އޮތް. އަުޅގަނޑާ ފެންނަން އެބަ

ހުން އެތަްނތަނުގައި މަަސއްކަްތކުރަމުން މީސަތޭކަ ބޭރު ްތކުރާ އެަތއް ނެތި މަސައްކަ ޚިލާފަށް އެްއވެސް ހުއްަދއެއް 

ކުރޭ. ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް އެބަ މީހުން ހުރި އެތައް ގިަނގުނަ ވިޔަފާރިަތކެްއގައި މިދޭ. ދިވެހިންނަށް ލިބެންއެބަ

އުމުން ޤަ މި ސަލަ ކޮންމެހެންވެސްލާޙުތަެކއް ގެެނިވގެން މި މައްޞްގާނޫުނތަކަށް ރަނގަޅު އި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެއާެއއްކޮށް ައޅުގަނޑު ބަލައިލަްނ، މީހުން ގޮުތގައި އަުޅގަނުޑ ދެކެން. ހަމަ ގެމު މައްަސލައެއް އްއްލުކުރަން މުހިޙަ

ންގެ ތެރެއިން ވެްސ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތައް ހެދިފައި ހުރި ގަވާއިދުތަާކއި އެތެރެކުރުމުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދިވެހީ

މީހުން  ،ހުރި. ިއއްަޒތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިންްނ ކުރައްވާފައި އެބައެކަ އި،ނުތަކަށް ނުބަލަގާނޫ

އެތެރެކުރާ މީހާ ގެނެސް ބަލަހައްޓާނެ ވަިކ ޒިންމާދާރު ފަރާތެއް ނެތް. ޚިލާފަށް  އެތެރެކުރުމުަގއި އޮންނަ އުޫސލާ

އެ  ،އެޖެންސީތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ރުފިޔާކޮޅު ލިބުމުން ރައްކާަވނީ. އި ފިލަމަގުމައްޗަށް ދޫކޮށްލާފައި ިގނަ މީހުން 

، މި މަޖިލީހުން .ނީ. އިއްޒަްތތެރި ރައީސްބެތިެއންމެ ރަނގަޅު ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި ހަދައިގެން  އެޖެންސީތަކުން އެކަންކަން

ހުން މިކަން ވަނަ މަޖިލީ 19 ތަނުގައި މި ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑު ދެކެނީ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ުކރިއަށް އޮތް

 އްލުކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ. ޙަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް.ކީޙަޝަހީމް ޢަބްދުލްهللا މެންބަރު. ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޙަކީމް ޝަހީމްهللا ބަރު ޢަބްދުގެ މެން ދާއިރާކަނޑިތީމު

ގެ ވިލަރެްސކުރާ ކޮމިީޓއަށް މި މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ހިއުމަން ޓްރެފިިކންއާދެ!  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހަށް  ނޑު ގަޫބލުކުރާވަަޑއިގަތުމަކީ ައޅުގަތް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖީހާން ވަޑަިއގަ

ެއކުަގއި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ އެއާގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުަރން. ހަމަ ލިބިގެންދާނެ ބާރެްއގެވެސް 

ސް ދެ ފަރާތުގެ ވެ ،ދާ ގޮތަށް ބަލާއިރުަގއިގެ މައްަސލަ. މި ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކަންކަން ހިނގަމުންހިއުމަން ޓްރެފިކިން

ނުަގވައިދުން ުއޅޭ އަދި  ،ޖެހޭ. މި ރާއްޖެ އެތެރެވެފައި ިތބިއް އޮތްކަން ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ގަބޫލުކުރަންޙައްޤުތަކެ

ބޭފުޅުން ަލއްާވ މަސައްކަްތކުރުާވ ބޭފުުޅން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން  ވާލުެވ އެ ހަ އެ ބޭފުޅުންނާ ،ބޭފުޅުންނާއި

އެޅިގެން މިަކްނ ުތގައި ހަމަެއކަނި ބިދޭސީ މީހާއަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފިޔަވަޅު ގޮ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރާ

ދޭތެރޭގައި ވެސް  ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން ޭއގައި އިހުމާލުވާ ަފރާތްތަކާދި ެއކަުމގައި މި ާރއްޖެ އްލުާވކަށް ނެތް. އަޙަ

ހޭ ކަމެއްގެ ގޮުތަގިއ ދެކެން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޖެެއޅެންޖެހޭ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ހުއްޓަންއަޅުގަނޑުމެން އެބަ ފިޔަަވޅު

 . އްޔާވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި 
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  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ.މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ

ބެހޭ ކޮމިޓީއަކަށް މެންބަރަކު  ހިއުމަން ޓްރެފިކާ ، 2013/12 އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު ތްތެރި ރަީއސް.ޔާ އިްއޒަޝުކުރިއް

އުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބޮއްސުންލާފައި އޮތް ޤަމިއީ މި  ،ގޮތުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ބެހޭ އާހޮވުމާ ބެހޭ މައްސަލަ

އަިދ ތަކުލީފަކަށް ެވސް ވެފައި އޮްތ  ނަށް ފަސޭހަެއއް ވެސް ލިބެން އޮތްތުންރައްޔިއުުމގައި ހުރިހާ ޤަމުިޅ މި އޭ. ދާއިރާ

މީހުން، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ދާއިރާެއއް. ބަލައިލާ ކޮންމެ ދިމާލަކުން ވެސް، ފެންނަ ކޮންމެ ދިމާލަކުން ވެސް ބޭރު

ލައިގެްނ   ނުވަތަ ބޭރު މީހުންނާބޭރުންއިން ރާއްޖެ  ،ވެސް އެބަ ގަޫބލުކުރޭ މީހުން ފެނޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންބޭރު

މި  ،އުމެްއގަިއ ނެތްޤައުމު ތަރައްޤީނުކުެރވޭކަން. ޮކންމެހެން ވެސް އެބަ ބޭނުްނވޭ. މި ޤަމެނުވީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި 

ދި އީ އަ. މިޖެހޭބަމީހުން ގެންނަން އެ، ބޭރުމީހުންނެއް. އެހެންވީމާ  ނެއުމު މިހާރު އާރާސްތުވަމުްނދާވަރަށް ބިނާކުރެވޭޤަ

 ،އުޅެނީ އުމެއްގައި ވެސް ހިނގާ ކަމެއް. މައްަސލައަކަށް ެވގެން މިޤައައު ކަމެއް ެވސް ނޫން. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ 

ޚިާލފަށް މީހުން އުޅޭ މައްސަލަ. ކީްއވެގެންތޯ މިހާ ދުވަްސީވއިރުގަިއ، އަުޅގަނޑު ހިތުން ިމ  ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް، ގާނޫނާ

 50000ހުރި. ކިތަންމެ މުއައްަސސާތަކެއް އެބަުހރި. ކިތަންމެނުތައް ވެސް އެބަ ގާނޫ ބެހޭ މިކަމާބޯޑު ވެސް އޮވޭ. އަދި

 ނުވަތަ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅެނީ. އެަތއް ސަތޭކަ.... މީހުންނެއް ނޫން ފިލައިގެން އުޅެނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް. ރި މެތްތެރާގެ ިއްއޒަ މެންބަރު. ނައިފަރު ދާއިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

ކުރުން ހުއްުޓވުމުގެ މީހުްނ ޓްރެފިކު) 2013/12ގާނޫނު ނަންބަރު؛  ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ވަރަށް ބޮޑަށް 

ައޅުގަނޑުމެން މި  ޅަކު ޢަްއޔަންކުރުމުެގ ވާހަކަ ބޭފުީޓއަށްކޮމި ކުރާވިލަރެސްބުނާ  ވަނަ މާއްާދަގއި 60ގެ (ގާނޫނު

. ޖީހާންގެ މައްސަލަެއއް އޮތީެއއް ނޫން. މޫދުގެ ނަން މި ވަނީ ހުށަހެޅިފިޙްދައްކަނީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަ

އަޅުގަނޑުމެްނ ދާތީ ގެންތައްތަްއ ނިމިކާމޭަޒކުން ދައުލަތުގެ ކަން އްލާެއއް، އެޢާއިއަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވަނީ އެއް 

ދައްކާތީ.  މޮކްރަސީގެ ވާހަކަމިދަންނަވާ ގޮތަށް ކަންތައްަތއް ހުރިއިރުގައި އަުޅގަނޑުމެން ޑި  ،ކަންބޮޑުވަނީ. ކަންޮބޑުވަނީ 

 އޮްތ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އަުޅަގނޑުގެ ކަންބޮުޑވުން އެބަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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ގަިޑއިުރގެ ތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި  1ގަިޑއިރު.  1އް ނެތް. މިއަދު ތި ހުށަހެޅުއްވީ ޖާގައެ މުގެ އަުޑއުފުލު

މަނިކުފާނު ރިާޔސަތަށް ވަަޑއިގަންަނވަން އޮްތ ސިކުންތު.  24އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ މެންބަރަކަށް މި ލިބެނީ  ،ލިބެނީ

ިތއީ  ،އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ؟ބިލު ބޭފުޅެއްތޯޤާކުފާނަކީ  މަނިދާުޅވީޅުްއވި. ވިރޭ އަުޅގަނޑަށް ކޮންމެެވސް ނޫހަކުން ގު

އަޅުގަނޑުމެން ކައިީރ އަހަން ހެޔޮވާވަުރގެ ުސވާެލއް ނޫނޭ. ޔަޤީނުން ވެސް ަރއީސް ނަީޝދަނީ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަކީ 

 ކަން ދައްަކވައިފި ނަމަ...ރިތެ ޞްލާކަމޭ. އިޚްތެރިޞް އިޚްލާކަމަށް ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެކޭ. އެހެންނަމަވެސް، މުހިންމީ މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން ވަޙީދު

ން ރުމީހުވަރަށް ގިނަ ބޭ ،ހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާުޅވި ފަދައިން  ހުރިޖޭަގއިރާއް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ 

އޭ މި ކިޔާ އުސޫލުތަުކެގ ގޮތެްއަގއި ދުނިޭޔގައި ިހއުމަން ޓްރެފިކިން މުާއއްެއހެންނަމަވެސް، ދޭ. މަސައްކަތްކުރަމުން އެބަ

 ނުންރޭޝަކޯޓާ ދެވި، އިމިގްށުން ގެ ދަފައި ހުރި ގަވާއިދުތަކު ކުރިއަކުން ނޫން، ެއގޮތަކަްށ ނޫން. ރާއްޖޭގައި ހެދި

އެ މީހުން މިކޮޅަށް  ،އައިްސގެން މަސަްއކަތް މި ކުރަނީ. ތަފާތުވެގެން މިުއޅޭ ކަމަކީ ން ތައްގަނޑު ޖެހި، އެއަރޕޯޓު

ދޫކޮށްލާކަން. ނުދީ މުސާރައެ ގެަނއި މީހުން ފަރުވާކުަޑކޮށް އެ މީހުންނަްށ  ،މަސައްކަތްކުރަން ގެނައުމަށްަފހު

ރޭޝަުނގަިއ ސަރުކާުރން ވަރަށް ބޮުޑ ޑިޕޮސިެޓއް ކަހަލަ ަކންތައްތައް ވެދާނެ ކަމަށްޓަަކިއ އިމިގް، މިމަވެސްއެހެންނަ

ެލޭވވަރުެގ ޑިޕޮސިޓެްއ ބަހައްޓާފަިއވޭ. އިބަހައްޓާފައިވޭ. ެއއިން ކޮންެމ މީހަކު މައްސަލަޖެހިއްޖެއްާޔ އަނބުރާ ފޮނުވަ

 ،އުޅޭ މީހުން ގިަނވެ މިފަދަ ަގާވއިދާ ިޚލާފަށް ،އިރުޓާފަިއ ހުރިހައްޓް ބަައރަނީ މި ޑިޕޮސިތަށް، އަުޅގަނޑު ހިއެހެންވީމާ

 ؟ކުރަނީ ނޭޅެނީ. އެ ޑިޕޮސިޓަށް ީކއްތޯއޭީކއްވެާބއޭ އެކަމަށް ފިަޔވަޅު ،ކޮންމެ ތާކަށް ދިޔަޔަސް ސާުފކޮށް ފެންނައިރު

 ދެން ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަނޑު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތަކުރާރުކޮށް ސްކުރަން ކަނޑަެއޅިފައި އޮތް ަވގުތު މި ނިމުނީ. ހުމި މައްސަލައަށް ބަމެންބަރު. ރި ތްތެިއއްޒަޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ަވުގތު އެރުވެމުން މި ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން މި މަޖިލީހަށް މެންބަރުން 

ުތ އެުރވެމުންދިޔަ ހަުރކަށި އުސޫުލ މި މަޖިލީހުގެ ވަގު ަގއިްއވި ގޮުތގެ މަްއޗަށް ބިނާެވގެން. ީމގެ ކުރީ އިންތިޚާބުކުރެ

އެރުވުުމގަިއ އި ވަގުތު އަުރވަ ވަގުތު، ، މި. އެހެންވީމާލާޙު ގެެނުވނުއިރުަގއި ވަނީ ބަދަލުވެފަޞްގަާވއިދަށް އި

ގަިޑއިރުެގ  4 ،ަނވާ ަވގުުތ މާ ގިނަ. އަުޅގަނޑު މިދެންނެވިހެންޙަޤީޤަތުގައި ވާދަވެރި ފަރާތްަތކަށް ލިބިވަަޑއިގަން
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 ން ލިބޭ ވަގުތާއި އަމިއްަލ މެންބަރުންނަށް ލިބޭ ވަގުތާ އިތެރޭަގއި އެމް.ީޑ.ޕީއަްށ އެގެއޭ .ސެއް މިސާލަަކށްހުއިބުތިދާއީ ބަ

ނަާވ ނުކުތާ. އަމިއްލަ ކޮންމެ ލަްއވައިިފއްޔާ ތިބޭުފޅުންނަށް ސާފުވެަވޑަިއގަންނަާވނެ އަޅުގަނޑު މި ދަންއިއަޅުްއވަ 

ސިކުންތު. އަިދ  21މިނެޓު  2ލިބިލައްވަނީ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރަކަށްމިނެޓު.  4ޑަިއަގންނަވާ ބިވަބަ ލިމެންބަރަކަށް އެ

. އެހެންނަމަވެްސ، ބޭފުޅުްނގެ މެންބަރުން މަދުވީމާ މިނެޓު. އެއީ އެ 4ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރަކަށް އެބަ ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ 

ދާއިުރގައި ބަތުން ހަމަހަމަ އުސޫލުގައި ކަނަޑއެިޅގެން ނިސްނުވަތަމުގައި މި ގެަނއި ހަމަހަމަ އުސޫލު ލުއިބަހަ

ސިކުންުތ  21މިނެޓު  2ސެްއގަިއ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ހުގަިޑއިރުެގ ބަ 4.ޕީެގ މެންބަރަކަށް އެމް.ޑީ

މެ  ކޮންމިނެޓު. ޖޭ.ޕީގެ 4ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް އެބަ ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ  ،ލިބިވަޑަިއގަންަނވާއިުރގައި 

.އެން.ީސގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް އެަބ މިނެޓު. ޕީ 4ންބަރަކަށް އެބަ ލިިބވަަޑއިގަންަނވާ އަނެއްާކވެްސ މެ

އިްއޒަތްތެރި މިނެޓު.  7މިނެޓު. އަދި އެމް.ީޑ.ޭއގެ ކޮންމެ ެމންބަރަކަށް އެބަ ލިބިަވޑަިއގަްނނަވާ  5ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ 

 ، ވެގެެންއ ނުދާނެ. ވަގުތު ބެހުންންަވގުތު ބެހު ރުމަކަށްއިރަ ގެ އަބުޅަލު ލެްއގައި ދެ ހާއެއްެވސް  ،މެންބަރުން

ވަގުުތ މަޖިލީހުގެ ދެ ކޮިމޓީއެްއގެ މަަސއްކަތް އެަބ  މިދެވިގެންދާނީ ހަމަ ޭއަގއި އޮތް އެންމެ ހަމަހަމަ އުސޫލަށް. 

ނގާ. އަދި ާދިއމީ ބަ ހިތް އެގައި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ އިސްލާޙުކުރުުމގެ މަސަްއކަ 1ހިނގާ. ެއއީ ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ 

 ަގއި އެބަ ހިނގަމުންދޭ.  2ރި ނަންބަރު ލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓައިކޮމިޓީތައް ެއކުލަވަ 

 

 ތިދާއީ ބަހުސް އިބު  .6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުރެގ ިޑއިގަ 4ސް. މިއީ ހު ބައީވަނަ މަސައްކަތަްށ އެޖެންޑާގެ. ެއއީ އިބުތިދާ  6އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި އެނބުރެނީ 

ގަިޑއިރު.  1ކުރަނީ ތުސްގަތެރެިއން އަުޅގަނޑުމެން ހޭދަކުރަން މި ަވގުތު އެކުެލވޭ ަމސައްކަެތއް. މިއަދު ޭއގެ ގެސްހުބަ

 .ވިފައްވަނަ ޖަލްސާަގިއ ފުރަތަމަ ކިޔުން އި 3އެއީ  ؛ޖޫން 3 ،ވަަޑއިގަންަނވާނެ އޮތީނގި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އެ

ޖެހެނީ ބިލު އަުޅގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަުރވަން ގައި ސް ހު ބައީއިބުތިދާ ނީ. ފެށުސްހު ބައީމިހާރު މި އިބުތިދާ

 ،ނީވަ މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް. މި ިބލު ހުށަހެޅުއްވާފައި މި 10އެ މަންބަރަށް އެބަ އެރުވޭ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް.

 އަލިފުށީައޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ، ންވީމާއެހެ. ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުްއޒަތްތެިރ އި ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

 .ށްރަޝީދަ މުޙައްމަދު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ
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ހުށަހެޅުމުގެ ބިލު ޅުނު ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެނަވާރަ އްަޒތްތެރި ރައީސް. އި `. ޝުކުރިްއޔާ 

ްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އި  ،ކުރާ ހާލުުޝކުރު ،ކަމަށްޓަކައި ޙަމްދުކޮށް  ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު

 ،މަރުޙަލާ ނިމި ގެކޮމިޓީ  ،ްނގެ ަމޖިލީހުގައި މި ތަޅުމަށް އަިއސްވަަނ ރައްޔިތުއަށާރައިތުވެދިަޔ މި ބިލަކީ ފާ އާދެ! 

ކޮށްލެވިަފއި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ނުނިމި އޮތް ބިލެއް. އެހެންކަމުން،  މި މަސައްކަތް ޕާކު ޔައިރު ންދިދައުރު ނިމިގެ

 ބިލު  މި. ކުގެ ބިލުރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަ ،އަޅުގަނޑު މި ބިލު މިއަދު މި ހުށަހަޅަނީ ،އަނެއްާކވެސް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން

 ާވ ހިސާބުން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  މި ގާނޫނަކަށް .ކަށްގާނޫނަވާނީ  ބިލު މި ،މަށްފަހުފާްސވެގެްނދިއު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ރިާޔސީ ކޮމިޝަންތަކުެގ ބިލަކީ  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި. ާއދެ! ން ފެށޭނެޢަމަލުކުރަ ފެްއޓިގެންުދވަހުން  ަރއްވާތަސްދީގުކު

މަށް އުފައްދާ ވުއެރުލަފާ އެކި ތަޙުޤީޤުތައް އަިދ ޤައުމީ މައްސަލަތައް ެބލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށްއެކި 

ކޮމިޝަންތަކަށް ގާނޫނީ ގޮތުން އިތުރު ބާރުތައް ދިނުމަށް ހުށަހެޅޭ ބިލެއް. މި ކޮމިޝަންގެ ބާރުތަކާއި މަސައްކަތްތަްއ 

މި ގާނޫނު ފުރަތަމަ . ދޭނެއްަބއިނަޑއެޅުމަށް ާގނޫނުން އިތުރު ބާރުތައް ލި ބެހޭ އުސޫލުތައް ކަ އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގުމާ 

ްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އި މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިާޔސީ ވަޢުދެއްގެ ގޮުތގައި  ،ހެޅުނީހުށަ  މިތަނަށް

ލެވިފަިއވާ ފަރާތްަތއް ބެުލމަށް ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދުމަށް އިަމރަ ،ތައްފަރާތްެގއްލިފަިއވާ  ޙްލިޞާއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

ެއގޮތަށް ޚިޔާނާތާއި ޮބޑެިތ  ހަމަ .ނިންމެވުމުގެ ތެރެއިންވިންމެށް ނިވަޢުދު ތަންފީޒުކުރުމައެ  ނިންމަވައިގެން

ެވވަަޑއިގެންެނވި ވަޢުދުގެ ދަށުްނ ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދުމަށް ދެކެވުނު ވާހަަކިއގެ ތެރެއިން ތައް ބެލުމަށް ވެސް ވަްއކަން

މި ތަނަށް ހުށަހެޅީ ބިލު  ެއ މަޖިލީހުގައިރައްޔިތުންގެ ވަނަ އަށާރަ މިދިޔަ ،އޭގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް. އެގޮތުން

ވަނަ ނަވާރަ އުމާ ގުިޅގެން ވަނަ މަޖިލީހުން ފާސްނުވެ ދިއަާށރައެގޮތަށް މިހާރު  ައޅުގަނޑު. ހަމަސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

ވަނަ އަށާރަ ން. ވަނަ މަޖިލީހުގައި ޙަޤީޤަތުގައި ާފސްނުވީކީ ނޫއަށާރަމަޖިލީހަށް ވެސް މި ހުށަހެޅީ އަުޅގަނޑު. 

މެންބަރުން ތަޅުމުަގއި ހަމަވިޔަނުދޭން ކުރެވުުނ  ްސ ތިން، ސާޅީްނ ބޭނުންނުވެގެން ކުރަެއކަންމަޖިލީހުގައި 

ހަމައަްށ  އޭގެފަހުަގއި ތަޅުމާ ،ހަމައެއާެއކު. ހަތަރު ދުވަހުތިން ، ހިފެހެއްޓުނުނުދީތެެރއިން ވޯޓަްށ އެހުނަ ްއގެމަސައްކަތެ

އެކަްނ  މާ، އޭރުއެހެންވީ މަޑުކޮށްލަން ނިންމެވުން. ބިލު ން އެ ރިޔާސަތު އި ދިމާވީގެނައުމަށް ހުރަސްތަކެްއގެ ޮގތުގަ

ނުލިބި  ތައްބާރު އިތުރު ގާނޫނީ އެންމެ ފުރިހަމަ ،އެ ކޮމިޝަންތައް މިހާރު އުފެއްދި ،ނަމަވެސް ނުދިޔައަށްއެގޮތަށް ކުރި 

 ގާނޫނީ ،ހަމަވެ ފުރިތުރަށްއެ މަސައްކަތް އި ،ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ ،އޮތް ނަމަވެސް

އިތުރު ބާރުތައް އަުޅގަނޑު މިއަދު މި ހުށަހަޅާ ބިލުގެ ފަރާތުން ލިބިގެންދާނެ. މި ކޮމިޝަން އެކުލެިވގެްނވަނީ 

އި މަްއޗަށް. މި ކޮމިޝަންތަކަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގަ  މެންބަރުންތަކެްއގެލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނަޑައޅުއްވާ އީސުރަ

ޓަަކއި ަދއުލަތުގެ ުމއައްަސސާތަކާިއ ެއހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ އިޚްިތޔާރާިއ ށްކުރުމަތަޙުޤީޤުތައް 

ވެސް މި ކޮމިޝަނަށް  ބެހޭ ފަރާތްތައް ގެނައުުމގެ ބާރު ރާއްެޖއިން ބޭރުން ަކމާ، ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ. ހަމައެާއއެކު 

މައްސަލައެއް  ޢީލިބިގެްނދާނެ. ޖިނާ ވީމާ ެވްސ މި ގާނޫނަކަށް ބާރު މުގެީހތެރިކަން ހޯދުބީރުންގެ އެޚަލިބިދޭ. ބޭރުގެ 
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ބާރު މި ކޮމިޝަނަށް ެއްއގެ ުތގެ ގާނޫނު ބަޔާންކުރާ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަޖިނާޢީ އިޖުރާ ،ބަލަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ

ޅުމަށް އެންގުުމގެ ށަހެތި ހުވެްސ ތަކެނޫންލިބިގެންދާނެ. ބަލާ މައްސަަލައކާ ުގޅިގެްނ ބޭނުންވާ ކޮންމެ ލިޔުމެއް އަދި ެއ 

ވިޔަސް  ށް ކަމަ  މީގެކުރިން ހިންގާފަިއވާ މައްސަލަެއއްގެ ތަހުީޤޤީ ރިޕޯޓް ؛ބާރު މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވޭ. ތަޙުޤީޤީ

 އެްނގުމަކާ މި ކޮިމޝަނުން އަންގާ ،މި ކޮމިޝަނަށް ގެނައުމުގެ ބާރު ިލބިގެންދޭ. މިގޮތުން އެ ތަހުޤީޤީ ރިޕޯޓް

ލުްނެގ ކީވަ ،މުގައި ތަޙުޤީޤުކުރާއިރުހުދޭ. ކުުށގެ ތުކަުމގައި ކަނޑަެއޅިގެން ކުަރނީ ކުށެއް އެ ރާތެއްޚިލާފުވެއްޖެ ފަ

އެ ލިބޭ ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެްއ ތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އަިއޖުރާ ޢީވެސް ޖިނާ ށްއެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ކޮންމެ ފަރާތަކަ

މައްސަލަެއއް  ޢީތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަުވމާއެކު ޖިނާ .ުކގައިއްތަކަންތަ ގެ އިުތރުން ވެސް އެހެނިހެން ަވކީލުން ؛ލިބިގެންދާނެ

ގެންދަން. އަދި މަދަނީ ނަމަ ކޮމިޝަނުން ޖެހޭ ޕީ.ޖީއަށް މައްސަލަ ފޮނުވަިއގެން އެ އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެެރއިން ުކރިއަށް

ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ  ،ންގޮސްގެ ގެްނ ހަމަ ެއ ގެންދާ އުސޫލުން ކުިރއަށް އޭ.ޖީ ޮއފީހަށް ފޮނުވައި ،ނަމަމައްސަލަެއއް 

ތަޙުޤީޤުތަުކެގ  ، އެހެންަތކުގެ އިުތރުންމިދެންނެވި ދެ ބަވާތުގެ ތަޙުޤީޤު ،ފުރުޞަތު ފަހިވެގެންދޭ. ެއ ނޫން ކަންކަމުަގއި

ގޮތުން ފޮނުވާ ރިޕޯޓްތައް ޔާއަްށ މިއެ ކޮމިޝަނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވަްނޖެހޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ރިޕޯޓް

ފަހަރަކު  އަހަރަކު ެއއް !ްއޒަތްތެރި ރަީއސްއި ފުކުރައްވާތިމާ  ؛ފަހަރު މަދުވެެގން އަހަރަކު އެއް ،ފަހަރު ެއއްރަކު އަހަ

ިމގޮުތން އުފައްދާ ކޮމިޝަންތަކުަގއި އޮންނަނީ އިނގޭތޯ.  ފަހަރު ފޮނުވަންޖެހޭ ގޮތަށް މި  ން މަހުން އެއް ތި ،ނޫން

ފަހަރު. އެީއ  ވަންޖެހޭ ެއީއ އަހަރަކު އެއްމާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއް ށްނެރަލަމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ އޮޑިޓަރ ޖެހި

މާލީ ބަޔާނެއް  އޮންނަގޮަތށް  ވިޔަފާރި އަދި މި ނޫންވެސް އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް އެކުލެވޭ ،މުދަލާއި ފައިސާ

ފަހަރު އޮތް  ހަކުން އެއްން މަތި ން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ކޮންމެކޮމިޝަނު ،ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ. އަދި މީގެިއތުރުން

ރިޕޯޓްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅުމަށް މި ގާނޫނުގެ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލުން ބާރު  ،ކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

ގޮތަްށ  ށް އުފެއްދިލިބިދޭ. އުފެއްދިފައި ހުރި ކޮމިޝަންތައް އުވާލުމުެގ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ

މި  ލެވޭ. ހަމަ އެގޮތަށްއިުޓަގއި ޝާއިޢުކުުރމުން އެ ކޮމިޝަންތައް އުވަ ގެޒެ ،ރާަރކުންގަގެ ޔާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ުޓަގިއ ކޮށް ގެޒެސްީދގުތަ ،ގާނޫނު ފާސްވެ ،ގާނޫނަށް ކުރިން އަުޅގަނޑު ެދންނެވިހެން ޢަމަލުކުރަން ފަށަން މިއޮންނަނީ

ވަގުތު ދިމާވެފަިއ  މި ބިލަކީ ައޅުގަނުޑމެންނަށް މި ،، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީޝާއިޢުކުރުމުން. އެހެންވީމާ

ނިންމުމަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ  ،އެންމެ ޮބޑެތި ކަންަތްއތަކުގެ ތެެރއިން ދެ ކަމެއް އަވަްސ ގޮެތްއގައި ފަަށއިގަނެ  އޮތް

ނގޭ މަރުތަްއ ނޭތްގޮ ،ބޫުލކުރާ ވާަހކަެއއްގައޭގެތެޭރގައި އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް  މުހިއްމުވެފައި އޮތް ދެ ބިލެއް.

ރިްޟވާން މިހެން ގޮްސ ކިތަންމެ މަރުތަެކްއ  ،ރަޝީދު ޔާމީން  ،ފްރާޝީމް. އަރއެގޮުތން ޑ .ރާއްޖޭަގއި ހުރި ވާހަކަ

 .ކުރަމުންދަނީ އެ ކަމަށް ވަކާލާތު ލާތަކުން ެއ ޢާއި. ވާނުވާ ނޭނގިފަ ،އެބަހުރި ޭއގެ ޙަޤީޤީ އެންމެ ފުނަށް ނުދެވި

އްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެ ކަންތައްތައް ރާއްޖޭަގއި އެގޮތަށް ވަންހަނާެވ އިމިއަދު އެބަޖެހޭ މި  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން

 . ފާސްވެގެންދާންަޓަކއި މި ބިލުރަްއޔިތުންނަށް އޭގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދޭނެ ގޮތަށް އެކަްނ އަވަހަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ،ވޭ ނޯވެ
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ވަނީ ވަރަްށ  ަރއްޔިތުްނގެ ފަިއސާ މި. ނގާަފިއ އޮތީ އިންތިހާއަށްއި ހިރާއްޖޭގަ  ކުރުންހަމައެއާެއކުަގއި ބޮޑެިތ ަވއްަކން

މިސާލަކަށް ހަމައެކަނި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ވާހަކަ  .އަދަދު ނޭނގޭ ބޮޑު އަދަދުތަކުން ެގއްލިފަ، ނޭނގޭ މިންވަރަށްގޮތް

ކިތަންެމ  ،އިދާއިރާތަކުގަ  އްގެ ތެ އަުޅަގނޑުމެން އެތައް ރައްޔިއެތަނުން ެގއްލިފައިވާ ަފއިސާައކީ  ،ނަވާލިޔަސްދަން

ވަނީ. އެހެންވީމާ، މި ދެ  ްއސަގޮގެން ކުރުމަށް ފުދޭނެ ފައިސާ މިހާރު ެގއްލިައސާސީ ޚިދުމަތް ފުރިހަމަ އިރަށެއްގަ 

 ލެވިފަިއވާ މަރުތައް އިނޭނގޭ ގޮތަްށ މަރަގޮތް ،ން ނަގާަފއިާވ ފައިސާކޮްށގެަވއްކަން ،ގެއްލިަފއިވާ ަފއިސާ  ؛ކަންތައް

މު ގާނޫނެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ިތޔަ ިއްއޒަތްތެރި އް ރުމަށް ޓަކައި ިމއަދު މި ގާނޫނަކީ ވަރަށް މުހިތަޙުޤީޤުކު

ވަނަ މަޖިލީހުގައި ވެްސ 18އޮތް ކަމެކޭ.  ޮގއްސަގެންމިއީ ވަރަށް ިދގުލައި  ،މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދޭނީ

 ުޅގަނޑުމެންގެ އިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނަ މަޖިލީހުގައި އަ 19ކޮޅުފައިންޖަހާފައި އޮތް ކަމެކޭ. މި 

މި ބިލުން ބާރުލިބިދޭ.  އި ކޮށްދިނުމުގަ  ވިދާޅުވި ކަންތައްތައްރަްއިޔތުންނަށް ހޯދައިދޭން  ،ވަަޑއިގެންެނވިދުވެ ޢުވަ

 ޓީައކުން ކޮމިދާންވާ އެހެންވީމާ، މި ބިލު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ތިޔަ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ބަލައިގަެނ، އެ 

ކަމެކޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ  މަކީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭއުދިތަޅުމުްނ ފާސްވެގެން އެކަސން ހަލުވިކޮށް

 ރައީްސ، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.އިްއޒަތްތެރި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ ކުީރެގ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަލިފުށީ

ރަށް އެހެންވީމާ، އިްއޒަްތތެރި މެންބަނިމި އެ ދިޔައީ އެ ފަހަރުގެ މަޖިލީހަށް ވެސް.  މަޖިލީހަށް ވެސް އަދި މި

 ދާއިާރގެ އުތުރު މާފަންނު. އޮތީ ހުުޅވިފަ މިނެޓުގެ ވަގުުތކޮޅު. ބަހުްސގެ ަވުގތު މިހާރު މި 10ގަންަނވާ އި ލިބިވަޑަ

 . ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

މު ކަންތަްއތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އްރިާޔސީ ކޮމިޝަނެއްގެ މުހި އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.

ގާނޫނީ ބާރުވެިރކަްނ ނޫނިއްޔާ އެ ތަޙުޤީޤުތައް  ކަށްން އެ ކޮމިޝަންތައަދި އޭގެފަހުްނ މި މަޖިލީހު އި،އުފައްދަވަ 

 ޓަކައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަުޅގަނޑު ޝުުކރު ހިންގުމަށް ފަހިވާނެ ގޮތްތަަކށް މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ަކމަށް

 ؟އްހޭރާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެކީްއކު ،ބުނޭދެކޮުޅ ފަރާތްތަކުން އެބަ ސަރުކާރާ ،އާދެ! ބައެއް ަފރާތްތަކުންދަންނަވަން. 

 އެ ،ރީ ނޫންހޭ. ވަރަށް ގިަނއިން ވިދާުޅވާ ސުވާލެއް. އެހެންނަމަވެސްހެދައުލަތެއްގެ ގޮުތގައި ުމއަްއސަސާތައް އެ

ނޫނުއަާސސީަގއި ެވސް ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ގޮތަްށ ، ޤާބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ޫނނުއަސާސީަގއި ވެސް ލިޔެަފއިވާ ޤާވާ ރިޔާސީ ކޮިމޝަން އުފެއްދުން ެއއީ އަށް ފެިނވަަޑއިގަންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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އުމެއްގައި ެވސް އެކަން އޮންނަނީ އެހެން. އަދި އަމުދުން އަޅުގަނޑުގެ ޤަކަމެއް. އަދި ރިޔާސީ ނިޒާމު ހިނގާ ކޮންމެ 

ަތެކއް ކަހަލަ ގޮަތކަށް ވަނީ ލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާގައި ަދއު މިފަހުގެ ތާރީޚު  ގައިމި ިދވެހިރާއްޖޭ ކަންބޮޑުވުމަކީ 

އަޅުގަނޑުމެން މިކަންކަން ރަނގަުޅކުރުމުެގ  ،. އިރާދަކުރެްއވީތީވެ އަުޅގަނޑުމެންެގ ސަުރކާރެއް އައިސް ފުލުހުން ގޮއްސަ

ނުކުާރކަން  އްދައުލަތުގެ ުމއައްސަސާަތަކށް އިތުބާރެރައްޔިތުން ިމ ފަށާފަިއވަނީ. ިދވެހިރާއްޖޭެގ  މަސައްކަތް

މެދު ހަމަ އެއްޮކށް އިތުބާރު ގެއްލިފަިއވަނީ.  މެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިނގޭ. ރާއްޖޭގެ ަފނޑިޔާރުެގއާއަޅުގަނޑު

ހުރި މައްސަލައެއް ވަނީ ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މިހާރުވެސް އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ވަރަށް ބިރު

ކުެރވޭ ތުހުމަތު ،ކުރާ ގޮތުަގއިވެސް ވަަރށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު މެދުަގއި  ސަސާއާ. ފުލުހުންގެ މުއައްހުށަހެޅިފަ

 ،ކުާރ ފަރާތްތަކާއި . ތަހުގީގުުކގައިެއކަްއޗަކަްށ އެަބވޭ ަވރަށް ގިނަ ހާލަތްތަ ކުރާ ފަރާްތތަކާފަރާތާއި ތަހުީގގު

ލަމާ. އިނެ ގޮްތ އަޅުގަނމެން ވިސްނަ ތަހުީގގު ހިނގާއެަކއްަޗކަށް ވީމާ ދެން މައްސަލަތަކުގެ  ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާތުހުމަތު

މެދުގަިއ މައްސަލަތަކުަގއި ނާއިންާސފުވެ، އަނިާޔވެިރވެ، ެއކިއެކި  ރައްޔިތުންނާ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ ދެެކފީމު

ތީަގއި ަމގުމަ ،ޮގސް ާވއިރުަގއި އެއަްށވުރެ އަދި ފުޅާކޮށްހިްނާގފައިތައް ޙްޤީޤުއަމިއްލަ ޮގތްތަކަކަށް ތަގޮތްގޮތުން އަމިއްލަ 

 ވޭ.ލާ. މިކަްނކަން ވެސް ހިނގާަފއިއިޓަަވއް އިތަކަށް ދަންދެން އެބަ ކަނޑައްރުއިންދާފައި ހުންނަ ފެންފޯއް

ކުރަނީ ހަމަ ފުލުހުންގެ މައްޗަށް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުމެން މިކަހަލަ ބޮޑު އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ުތހުމަތު

އެއާެއކުަގއި ޒުވާނުން، ނޫްސވެރިްނ ލާފައިޭވ. އަދި ހަމައިވައްޓަ  އިަޔކު މަރަތަކެއް ބަދިވެހިާރއްޖޭގެ އެ ،މައްސަލަތައް

ތަކެއް ޓަކަިއ ލިބޭނެ ހުރިހާ ލީޑުއް ފުރިހަމައަށް ހިންގުމަށްޙްޤީޤެލާަފއި އެބަވޭ. މިފަދަ މައްސަލަތަކުަގއި ތައިގެއްުލވަ

، އިއް ނިންމާލަޙްޤީޤެރިހަމަ ތަޖިނާއީ ފު އްސަލަިއގައި އެ މަ ؛ލިބިފައިވަނީ. މިސާލަކަށް ޒުާވން ނޫސްވެރިޔާ ރިޟްވާން

ހަމައަށް ެއ  އް ލިބިފައިވަނީ. މިއަދާތަވާކުރުމަށް ލިބޭނެ އެންމެ ފުރިހަމަ ލީޑުޢު، ދައިކުރެވޭ ފަރާތްތައް ހޯދަ ތުހުމަތު

އްސަަލއިަގއި ނެގި މަ ނޫން. އަދި އެ ނޫސްވެރިޔާ ވަގަށް ސް ހުރީކީވެ ގުިޅގެން ހައްޔަެރްއގައި ހުރި މީހަކު މައްސަލައާ

 ލާފަިއވަނީ އަނިާޔވެރިއިވައްޓަ  އިކުރި އޭނާގެ ެއކުެވރިޔާ، ޔާމީން ރަޝީދު މަރައެންމެ ބޮޑަށް އޭނަގެ ޙައްުޤަގއި ވަކާލާތު 

ތައް ބެލެން މެދު ވެސް ޝައްކު. އެހެންީވމާ، މި މައްސަލަ ގޮތާ ހިނގަމުންދާ ހްޤީޤު. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއ ތަގޮތަކަށް

އަފްރާޝީމް ޢަލީ  .ރމި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ނިސްބަތްވެވަަޑިއގެންނެިވ ޑ ،ސްމިނޫންވެ އަދި ޖެހޭ.އެބަ

 އިުރގައިހަމައަށް މި ހުިރހާ އަހަރުތަކެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ފާއިުތވެދިޔަ  މިއަދާ މެުދގައި އަވަހާރަކޮށްލި މަްއސަލައާ

 ޤީޤީޙައަފްާރޝީމް އަވަހާރަކޮށްލި  .ރވަނީ ޑ ރުގައި އެހަްއޔަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެޭވތޯ އެ މައްސަލަިއގައި 

އަފްރާޝީމް  .ރޝައްކު. ހުމާމު ކިޔާ ޒުވާނަުކ ޑެވްސ ތުގައި ޤީޤަޙައަުޅގަނޑުެމންނަށް  ؟ގާތިލު ކަމަށް

އެންމެ  ޮއވެދާނެ ަކމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. މީގެ މެއްވެިރކަޤުބޮޑު ޝައު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް މާ

ނުހިންގޭހާ ހިނދަކުގައި އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަްނ  ހްޤީޤުހިންގަންޖެހޭ. އެ ތަ ޙްޤީޤުތައެބަ ފުނަށް އަޅުގަނޑުމެން 

ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ،މި މައްސަލައަށް އިންސާފެްއ ލިބޭނެ ކަމަކަށް. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންފަތުްނ އަުޑއެހިން
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އަފްރާޝީމް  .ރޑ ؛ގޮތުަގއި އޭރުަގއި ުހންނެވި ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވި، ހުމާމު ގެއިްއޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ވަނިކޮށް ގެްނގޮސް ވަނިކޮްށ، ތުހުމަތުގައި ހައްޔަުރުކރެވިފައި އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަަލިއަގއި ހައްޔަރުކުެރވިފައި 

މާފިއާ ފިލްމެއްގައި ެވސް  އީމި ،ންމުންދާ ފަދައިރިސޯޓެްއގައި ބެހެއްޓި މައްަސލަ. އަޅުގަނޑު އަބަުދވެސް ދަންނަވަ

ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ، ގާޫނނު ނުފެންނަ ޒާތުގެ މަންޒަރެއް. ނޫނީ އަޑުނާހާ ކަހަލަ ކަމެއް.

ން ރިސޯޓެްއގައި ބޭންދި އަޑު އަުޅގަނޑުމެއަވަހާރަކޮށްިލކަމުގެ މައްސަަލެއއްަގއި ޖަލުގައި ަހއްޔަރުކުެރިވފައިވާ މީހަކު 

ދައުލަުތގެ ެއންމެ އިސްވެރިާޔގެ ގޮތުަގއި ހުންނެވި ބޭފުޅެއްގެ ދޫފުޅުްނ  ހުންނެވި، އެހިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

 ުނވާނެ.ތޯ. ދަްއކަވަނީ. މާފިއާ ިފލްމަކުން ވެސް މި ާބވަތުެގ ާވހަކައެްއ، ނޫނިްއޔާ މަންޒަެރްއ ފެނިވަަޑއިގެންވާހަކަފުޅު

ގެ ދައުލަތުން، މާލިއްޔަތުން ވަގަްށ ނެގި ފައިސާގެ މައްސަލަތައް ބެލެންޖެހޭނެ. އަމިއްަލ އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭ 

 ނުބެހެއްޓުނު ކުރީގެ  ެވސް ަގއިހައްޔަރު  މިލިއަްނ ޑޮލަރު ވެއްދި ަމއްަސލައިަގއި 1އެަކއުންޓަށް 

 ޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަިއގައި މިއަދުބޮ މް.ޕީ.އާރު.ސީގެ މުޅި ދައުލަތް ދަވާލިއެމް.އެ ؛ކުެރއްވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން 

ޓަަކއި މި . އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަތައް ބެލުމަށްނުލިބިފަ އްޤެއްޙަވަނީ އަުޅގަނޑުެމން ރައްޔިތުންނަށް  ވެސް މި

 ޝަނަށް ދޭންޖެހޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ރިޔާސީ ކޮމި  ފުރިހަމައަށް ހިންގުމުގެ ބާރުވެިރކަން އަުޅގަނޑުމެން ޙްޤީޤުތަ

 ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޖެހޭ.ން އެބަވޭހޭ، ފަހިކޮށްދެމި ފުރުޞަތު އެބަ ދޭންޖެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ެދކުނު ގަލޮޅުއަރުވަނީ  މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 .ށްނަސީމަ އަޙްމަދު ލްކާއީމީ މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ނަސީމް އަޙްމަދު ލްމީކާއީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު

އިާލއަށް ޢާ ވިފަިއވާ މީހުންނާއި، އެ މީހުންގެުލވައިލެ ، މަަރއިލެިވ، ގެއްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގޮތްނޭނގި

މު ރިޔާސީ އްއެންމެ މުހި ލިޙްޞާ  ވަޢުދަކީ ަރީއސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އަދި އެ ،އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގެ ވާހަަކއަކީ

ބުގެ ތެޭރ ޚާއިންތި ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި ައޅުގަނޑުމެން ވެސް ކެްނޑިޑޭޓުްނގެ ޮގތުގައިވަޢުދު

އީ ކަމުގައި އަުޅގަނުޑ މު ވާހަކައަީކ މިއްދިޔަ ވެްސ އެންމެ މުހިކުރަމުންދިޔައިރު އަުޅަގނޑުމެން ދައްކަމުންކެމްޕޭން

ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  18ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް  ؛ަވނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން 18 ،ދެކެން. އެހެންކަމުން

ލަިއގެްނ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްފައިވާ އިވެސް ުގިޅގެން ކޯރަމް ެގއްލުވަ  އާލިޝަްނގައި ހިެމނޭ ޖުމްޙޫރީ ޕާޓީސައުކާުރގެ ކޯ

ކަމީ އަުޅަގނޑު ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް. ދާމުންބިލަށް ބަހުސްކުރެވެ މި ،އަލުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅި ،މި ބިލު

 ޕްރީލުތާއީދުކުާރ ބިެލއް ކަުމގައި ދަންަނވާލަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ބިލަކީ އަުޅގަނޑު ފުިރހަމައަށް މިއަށް އަދި މި
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މިހާރު އަފްރާޝީމްގެ މަރުެގ  ،ސްނުއްސުޫޢދު ވިދާުޅވެފަިއވާ ގޮތުން ޙުްސ ބެހޭ ކޮމިޝަންގެ ރައީ މަހު މަރުތަކާ

އެ ވަީނ  ތުގަިއވާ މީހުންައދި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަުރެގ މައްސަލަތަުކގަިއ ޭއގެ ފަހަ  ވާނާޟް ރި ،ާއއިމައްސަލަ

ބޭނުންވާ ކޮމިޝަންތަކަށް  މި ،ބޭފުޅުން އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަކީ ދެން އެ ،ފުޅުންބޭ . އަދި މިކޮމިޝަންތަކަށް ހޯދިފަ

އަދި އެބޭފުޅުންެގ ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނަުއން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިީއ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އި،ބާރު ހޯދަ

 ތެރޭަގއި އެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންނުން އެބަ ާފހަގަކުރަްއވާ. ީމގެ ނުވާ ކަންކަންފުލުހުންގެ މުއައްަސސާއަށް ެވސް ހޯދިފައި

ކޮމިޝަންތަުކަގއި ހިމެނޭ މެންބަރުން އެބަ  ޮކމިޝަންތަކުން މިހާރު ހޯދިފައިވާ ކަމަށް އެމިރުތަކުގެ މޯޓިވް ވެސް މަ

 .ޓަަކއި ައުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންށްޚަތާރީ ؛ދަ ސޭކް އޮފް ެރކޯޑްސް ވިދާޅުޭވ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ފޯ

ިމނިވަން މުއަްއސަސާތަްއ ެވސް ދިވެހިރާއްޭޖގައި އެބަހުިރ. ދޭ  ންނޫނުއަސާސީޤާދޭ ބާރުތައް މިކޮމިޝަންތަކަށް 

ޑެއްހެން ޮއވެގެްނ ނމައްސަލަތަކަކީ ަވރަށް އެހެން ޒާތެއްގެ މައްސަލަތަކެއް. މިއީ މުޅި ދައުލަތުން އެކަިތގަ އެކަމަކު މި

ކުރާ ކަަމކަށް  އި،ހުށަހަޅަްނ ދެކޮޅަށް އަުޅގަނޑުމެ ނުދޭން ދައުލަތުން ކުރާ މަސައްކަތާމި މަރުތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިޔަ 

ވެސް ނުދެކެން.  ގައިމުކަމަށް އަޅުގަނޑެްއ ހަމަ އް ސެުޓާވނެ ކަމެއްސީޑެންޓެމިކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕްރެ ،ހިނދުވީ

ވީހެން މި އަުޅގަނޑުމެން ކެމްޕޭނުގައި ވެސް ަރްއޔިތުންނަށް ވަޢުދު ،ުނކޮށްކުރަނީ އިތުަރށް ދިއުޅި ދިގުބޫލުގައަޅުގަނޑު 

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ގޮތަށް ފާސްކުުރން. ވަރަށް އޮތް މިލު ބި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. 

 

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: 

ދަންނަވަން.  ބޮޑަށް ޝުކުރު ތްތެރި ރަީއސް. މިބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

ަގއި އަުޅގަނޑުމެން އޭެގ ހުރިހާ ދިމާލަކަށް ވެސް އޭއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަހަލަ ބިލެއް ހުށަހެޅޭއިރުަގއި 

ބާރުތައް ގިނަ  އެތަކަށް ބާރުތަކެއް ދޭއިރުަގއި ރާލަންޖެހޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫނީ އެހެން ފައިއަޅުގަނޑުމެން ބަލަ

ވޭތުވެދިޔަ ތަނުަގއި ބޭނުންކޮށްފައި ހުރީ އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ނޫން.  ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މި

ބޭނުންކުރޭތޯ  ގޮތުގައިހަމަބާރުތައް ދޭއިރުަގއި އެ ާބރު  ،ދަނީ ، ައޅުގަނޑުމެން ައބަދުވެސް ބަލަމުން މިއެހެންވީމާ

ހުރި ތަޖުރިބާއަްށ  މީގެ ކުރިން ދިމާވެފައި ؛ވެްސ ައޅުގަނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި ބެލޭެނ ނިޒާމު އެ .ނުވަތަ ނުކުރޭތޯ

ވެްސ ، މިހާރުބާރުަތއް ބޭނުންކޮށްފައި ހުރީ ނަހަމަ ގޮތުަގއި. އެހެންވީމާ  އިުރގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އެލާއިބަލަ

ގާނޫނަކުްނ  ،ނަމަވެސްނީ މީގެ ކުރިން ރިޔާސީ އެަތްއ ކޮމިޝަނެއް އުފައްދައިފި. އެހެންނައަޅުގަނޑުމެން މި އޮން

ނެތް. މިއީ ދެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު. މިއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ  އްރިޔާސީ ޮކމިޝަންތަކަކަށް ދީފައެއިތުރު ބާރުތަކެއް 
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މަނިކުފާނު އުފައްދާ ކޮމިޝަނަށް އިތުރު ބާރުަތކެްއ  އެއަްށ އަެނއްކާ މިއީ ފެށުމެކޭ. ދެން އަންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ،މީގެ ރަނގަޅު ބޭފުޅަކަްށ ބާރުތައް ދިނުމަކީ ރަނގަުޅ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް  ؛ގޮތުަގއި ދީގެން ޭއގެ ނާޖާއިޒު

ސާފުވެރި ބާރުތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން އެންމެ އިން އެ ވެރިކަމަށް ނޫނީ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގިނަ ފަހަރަށް މި ދިމާވަނީ

 ،ބާރުތައް ބޭނުން ނުކުރާ މައްސަލަ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް މި ަޤއުމުެގ ފުލުހުންނަކީ ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ގޮތެްއގަިއ އެ 

ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް ކޮށްގެން އުަފއްދާފައި ތިިބ  ަވރަށް ޢިލްމީ އަދި ދައުލަތުން ވަރަށް ،ވަރަށް ކިަޔަވއިގެން ތިބި 

ބޭފުޅުްނގެ ޤާިބލުކަމެއް ނެތް މިންވަަރކަްށ  ބޭފުޅުންނަށް ވަިކ ނުހޯދުނު މަރުތަކެއް، އެ ، އެ ބޭފުޅުންތަކެއް. އެހެންވީމާ

 ބޫލެއް ނުކުރޭ. ދުނިޔޭގެގަރާއްޖޭގައި އަުޅގަނޑުމެްނ ނަގާ ޓީމަކުން އެކަން ކުރެވިދާނެއެކޭ ައޅުގަނޑުގެ ހިތެްއ  މި

ބެހޭ  ސިލުކޮށްގެން މިކަހަލަ ކަންކަމާހާތަޢުލީމު  ލާތުންވިއޮސްޓްރޭލިާޔއިން، އިނގިޭރސި އެންމެ ވަރުގަދަ އެމެރިކާއިްނ،

ހުރިހާ ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތެއް ކޮްށގެން ތިބި ބަޔަކަށް ުނހޯދޭ އެއްެޗއް ައޅުގަނޑުމެންެގ މިސާލަކަށް ގާނޫނީ ގޮތުން 

ކުރާނެ ވާހަކަތަެކްއ ލުބޫގަގަނުޑ ހޯދޭނެ ގޮތަކީ އެއީ އަޅު ޢިލްމު ހޯދާފައި ހުރި މީހަކަށް  ބެހޭ ގޮތުން ގެދޮރާނުވަތަ 

 ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި މިއަދު، ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ

ވަންޏާ މިއަދުން  . މުައއްސަސާތަުކަގއި ތިބީ ފީަކޅާ ީމހުން ކަމަށްމެޖޯރިޓީ ލިބިފަ އޮތީ ސުޕަރ މިއަށް އެމް.ޑީ.ޕީ  ؛އޮތީ

، ދަލުކޮށްލާފައި އެަތނަށް ރަނގަޅު މީހުން ލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އަދި ތި ކޮމިޓީގަިއ ތިބި މެންބަރުންށް ބަމިއަދަ

ެއކަމަށް ނާޤާބިލު މީހެއް  މީހަކީ އެއީ މިހާރު ހުރި އިސް އިކޮރަޕްޝަން މެންބަރުން ނޫނީ ފުލުސް އޮފީހުގަ-އެއީ އެންޓި

 ،ކުރެވޭ ސަރުކާރަށް އިތުބާރު  ރަނގަޅު މީހަކު ަލްއވާފައި މި !ވާއް ވަންޏާ އެތަނަށް ވެްސ އިސް މީހަުކ ލަ ކަމަށް

ތަެކއް މަސަްއކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުމި ބޭފުޅަކު އެތަނަށް ލަްއވަިއގެން ކުެރވޭ އެކީ މަަސއްކަތް ޔަޤީންކަމާ

ރިއްޔާއަށް ދޭ ހޫމްލްޖުހަމަޖެއްސިދާނެ. މިކަހަލަ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަކީ ެއއީ ެއކަހަލަ މައްސަލަތައް ބަލާފައި ރައީސު

. އަދި ަމއްަސލަތައް ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކެްއ އެބަހުރި ހުށަހެޅިފަ ލަފާތަކުެގ މައްޗަށް ބަލާފައި އެ ތަކެއް. ދެން އެލަފާ

ކީ ވަރަށް ރީތިކޮށް ބެލުމަމައްސަލަތައް  މުއައްސަސާަތއް އެބަހުރި ހުށަހެޅެން. އެ މުއައްސަސާތަކަްށ ހުށަހަޅައިގެން އެ

މިކަން ެގ މެޖޯރިޓީ އޮެވގެން އެއް އެހެން ޕާޓީ  ،ބޭފުޅުންނަށް ިވދާޅުވެވިދާނެ  މިހާރު މީގެ ުކރިން ދެން ތި ؛އި ގަމި ޤައުމު

ްއ ނެތޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު އެ ފުރުޞަތެ  ،މުއައްސަސާަތކަށް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނީއޭ. އެހެންނަމަވެސް

ކުރަންވީ. ބޭކާރު މީހުން އައްަސސާތައް ވަުރގަދަމު ،ބިފައިބޭފުޅުންނަށް ލި ހުރިހާ ފުރުޞަތެއް ތި މިއަދު އެ

ތެރި މީހުން ޞްއިޚުލާ ،ވަިކކޮށްފައި ރަނގަޅު މީހުންކުަރންވީ. ކުރާ މީހުންތައް ަވކިކަނޑާލަންވީ. ޯގސްކޮށް މަަސއްކަތް

، ައޅުގަނޑުމެްނގެ މާވީތަްއ ހަމަޖައްސަންވީ. އެހެންަމްއސަލަތައް ރަނަގޅަށް ބެލޭނެ އިންތިޒާމު އެތަންތަނަށް ލާފައި މި

ކޮންމެ ބަަޔކު ެނގިަޔސް، ކޮންމެ ބާެރއް ދިނަސް  ،އްޔާ ކޮންމެ ކޮމިޓީެއއް ެނގިޔަސް ތެރި ކަެމއް ނެތިޞްތެރޭގައި އިޚުލާ

، މާއެކަމަކުން ވާނެ އެްއވެސް ކަމެއް ނެތް. ވާނެ މަންފާއެއް ވެސް ނޯންނާނެ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އެހެންވީ

ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެންެގ  ތެރިކަން އޮތް ކަމަށްޞްއިޚުލާ ކަން އޮންނަންވީ.ތެރިޞްއި ިއޚުލާއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަ
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ކުރަްނ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދާނީ ރަނގަޅަށް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އިހަށްދުަވހު ކޯޓުތައް އިޞްލާޙު ތެރޭގައި މި

ރަނގަުޅ  އިއުމެއްގަ ޤަ އެފްރިކާގެ އެްއެވސް ތޯއެފްރިކާގެ ބޭފުޅެްއ. ކިހިނެއް ؟ލީ ކޮންބޭފުޅެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން

މިތިބަ  ؟އްޖޭަގިއ ކިަޔވަިއގެން ތިިބ ޢިލްމީ ބޭފުޅުން ނެތީތޯރާ  މި މެންގެ ައޅުގަނޑު ؟ޝަރީއެްއ އެަބއޮތްތޯޖުޑީ

  ...ންތައް އިޞްލާޙުކަ ބޭފުޅުންނަށް މި ސާންމެން ކަހަލަ ހަމަ ގާނޫނީ ވަކީލުން މިތިބީ ވަރަށް ވަުރަގދަ ބޭބޭފުޅުން. މިޙި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސައިން.ޙުސާން ޙިތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: 

ރު ުދނިޔޭގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއި ؛ހަމަ ގާނޫނީ ގޮތުން އިޤައުުމގަ  ، މިކަހަލަ ހަމަ ަރނގަޅު ބޭފުޅުން މިއެހެންވީމާ

ވަަރކަށް މީހުންެގ ނިސްބަތުން ގާނޫނީ ވަކީުލން ތިބި ޤައުމެއް ުނވެސް ތިބި އިަޤއުމުގަ  ޑަށް ހީވަނީ  މިއަޅުގަނ

 ނުތިބޭނެ. ވެސް  އޮތް ބަެއއް ންނާނެ. ޕީއެްޗޑީ އޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ފަރެސް އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު ދެން މި ފުރުޞަތު މި

 ށް.ފަޠީލަ ސައިންޙުމެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ނޫނުއަސާސީއަްށ ޤާިރާޔސީ ކޮމިޝަނެްއ އުފެއްުދމަކުން  ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިމ ކޮމިޝަންތަކަށް

ހުރި ޮބޑެތި ކަންކަްނ ބެލުމަކީ ެއއީ  އަިދ ޤައުމުެގ ހިނގާފައި  އި އުަފއްދަދަށުން ލިބޭ ބާރުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

ތަކެއް ހުރީތީވެ އަުޅގަނުޑެގ ކަންބޮޑުވުން ،އެހެންނަމަވެސްަގއި ދަންނަވަން. ކުރާ ކަމެއް ކަމުއަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދު

ވެސް ިރާޔސީ ކޮމިޝަންތަކެްއ ހެދިގެން މީގެ ކުރިން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. . ބޭނުން އެކަން ވެސް ހިްއސާކޮށްލަން 

ރައްޔިތުންެގ މެދު  ތަކާރިޕޯޓު މެ. އެރައްޔިުތންނަށް ވަރަށް ސާފު ފައިާވކަން ައޅުގަނޑުމެން ދިވެހިތަކެއް ނެރެރިޕޯޓު

 ،އުފެދި ސުވާލުތަކެއްމެދު  ެއއާ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީަގއި  ވަނީ. ދިވެހި ނިންމުންތައް ފެނިގެން ވެްސ ގޮއްސަ މި

 ،. އެހެންކަމުން. ފެނިފަބޮޑެތި ކަންތައްަތކެއް ާފއިތުވި މާީޒގައި އެބަހުރި ހިނާގފަ ވަރަށް ،ބަހުސްތައް ކުެރވި

ފުންކޮށް  މިދަންނަވަނީ އެފަދަ ކޮމިޝަންތަކެއް ހެދިގެން ބާރުތަކެއް ޭދއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ިވްސނާލަންޖެހޭނެ ވަރަށް

ހުރި މަރުތަކާއި، އޭެގ  ހިނާގފައި އިއުމުގަޤަތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ  ،ސްމެދު. އެހެންނަމަވެ  މިކަންކަމާ
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ނީ ކުރެވޭ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކަްށ ވަ މަގުފަހިވާ ގޮތަށް މި ށްިވގެން ކޮރަޕްޝަނަކުރިން އެކި މެންބަރުން ފާހަގަކުެރއް

ކުެރވޭނެ ގޮތްަތކެއް ފަސޭހައިން ކުެރވޭނެ ބުދާރީޖަވާ ،ށް އެކަންކަން ތިލަވެޔަހަމަ ަރއްޔިތުްނނާ އިއެކަންކަން ބަލަ

 ހަމައަށް މި  މިއަދާ ،އެހެންަނމަވެސް ކަމެއް. ގޮތްތަެކއް ގާނޫނެްއގެ ތެރެއިްނ، ނޫނީ ބާރެއްގެ ތެރެއިން ުކރުމަކީ އޮތް

ދައުލަތުން  ،ސަރުކާރު ދެމިގެން ައއިިއރުގައި އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ ހަމައަށް މި މިއަދާ ؛ސަރުކާރުގެ 

މިދަންނަވަން އުޅޭ  .އަހަރަށް ވެސް ފާސްކުރެވިފަިއވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް މި އް ކުރުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓެޚަރަދު

ކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި މިފަދަ ކޮމިޝަްނތައް ހަދަިއގެން ދައުލަތަށް ުބރަ ބޮޑުވާނެ ގޮތަށް ކަންަތްއ ބައްޓަން ،ހަކަައކީވާ

 އާ މަތިގެ  ބުރަބޮޑު މަސައްކަތަކީ މި އެންމެމިއަދު ރައްޔިުތން މަތިކޮށްފައިވާ  ،ލަން ބޭނުންވަނީއަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށް

އޭެގ  ،އެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ވަނީ ރައްޔިތުން ެދއްވާަފއޭ. އެހެންކަމުންއްކަޭތ. ހަވާލުކޮށްފައި އޮތް މަސަ

ގާނޫނުން ބާރު ދެވިފައިވާ  ،އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިންގޮތުގައި ހިފައިގެން ޑިމޮކްރެީސގެ ރިވެިތ  ބޭނުން ހެޔޮ

 ،ފަހުއެފަރާތެއް ެއއްފަރާތްކުރުމަށް ،ނަމަ ކަމުަގއި ނުވާ  ބިލު ަބއެއް ޤާއެކަމަށް  ތިބި ވެިރންނަކީ އިމުއައްސަސާަތކުގަ 

 ެކއްރަދުތަޚަލަތުން އުދަ ،ްއޔަންޮކށްޢަގެ ތެރެއިްނ އެތަނަށް ެއކަށީގެްނވާ ބޭފުޅުން އް ފުރުޞަުތތަކެ ވަރަށް ހުުޅވިގެްނވާ

ގަބޫލުކުާރ ގޮތް ކަމުަގއި ދަންނަވަން.  ދީގެން އެކަން ކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުފުރުޞަތުމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ކޮށް ބަލަހައްޓަ

ކޮންމެ ކަމެއް ވީހާެވސް އަވަހަކަްށ މިއިން މަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި އުޤަކުރިން ދެންނެވި ގޮތަށް  ،އެހެންނަމަވެސް

އަުޅަގނޑުގެ ހަމަ ކަންބޮޑުވުމަކީ  ،ތީޖާ ރަްއޔިުތންނާ ހަމައަށް ގެންނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްބަލައި އޭގެ ނަ

ތަވާނެ ކޯނީ ރިޕޯޓް. ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ފަރި ތި ؛ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ  އި ހުރި ކުރިން ހެދިފަ

ސުވާލުަތްއ  ފައިވާ ހިތުަގއި އުފެދި ގެައޅުގަނޑުމެން  ؛އެހެންވީމާ، ކޯނީ ރިޕޯުޓގަިއ ވެްސ އަުޅގަނޑުމެންނާ ޭދތެރޭ

އެ ކަންކަމާ ދެން އަންނަ ކޮމިޝަންތަކުން ވަރަށް  ،. އެހެންނަމަވެސްޖެހިފަބައިވަރުމެ. ބޮޑެތި ުސވާލުތަްއ އެބަހުރި 

. ންކޮޅު ނިންމާލައަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. އަުޅގަނޑުގެ ވާހަކަ  ށްކަމަ  ުކރިއަށް ގެންދާނެއެީކގައި  ވިސްނުންތެރިކަމާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދު ނިހާދު. ފޭދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު . އައްޑޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

މި ބިލުގައި  ،ނަމަ ރީތި ނަމުން ؛ރި ރަީއސް. އާދެ، މަރު ކޮމިޝަން ނުވަތަ ަވގުހިފާ ކޮމިޝަންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ޔިތުންނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުންހުރި މިއީ ރައް މި ކޮިމޝަނަކީ  .ރިޔާސީ ކޮމިޝަން ،ނަމަ ލިޔެވިފަިއވާ ބަހުން

ން. އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި މި ދަންނަވަ ަތނަށް ހުށަހެޅުއްވީތީ އަުޅގަނުޑ ޝުކުރު މި ބިލު މިކޮމިޝަނެއް. 
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ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގިއ  18ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން  ންޖެހޭ ފަދަ ބިލެއްލައިބިލަނީ އިތުރަށް ބަހުސަށް ެވސް ހުޅުވަ 

 އެ މަޖިލީހުގެ ަރއީސްގެ ަފއިކޭޓަށް މި ބިލު ،ވަނިކޮށް ވޯޓާ ހަމައަށް ޮގއްަސއި ،ބަހުސްކުރެވި ،މި ބިލު ހުށަހެޅި

 ކީަގބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ބިލަލައިގެން ވޯޓާ ހަމައަށް ނުގެްނގޮސް މިއަދާ ހަމައަށް ގެެނިވފައި މި ވަނީ. އަުޅގަނޑު 

އަުޅގަނޑު ުހށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން. އެ  ،ފާސްކުރަންޖެހޭ ބިލެއް. އެހެންކަމުން ،މިއަދުން މިއަދަށް ބަލައިގަނެ 

 ބަލައިގަތުން. އަދި އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އިތުރު ށްވަގުތުން ަވގުތަ  ،މި ބިލު މިއަދުން މިއަދަށް ،ހުށަހެޅުމަކީ

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ގާނޫނީ ބާރު ދިނުން. ޝުކުރިއްާޔ  ،ވޯަޓކަށް ޮގސްގެން މި ބިލު ފާސްކޮށް ބަހުސަށް ނުގޮސް

 .ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަޑކޮށް ވެސް ކު ށްޝުކުރިްއޔާ. ައޅުގަނުޑ ވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ޖޯޝައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް ބޮޑަށް 

ގަިޑއިރު ިމ  4އެރުވިފަ. އެ ގަިޑއިރު  4ވަނީ ބަހުސްގެ ަވގުތު  މި ބިލަށް މި ،އެހެންނަމަވެސްރަން. ނުކު އް ރެއިންކާ

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ،ނީވަނީ ނިންމިފަ. ފުރުޞަތު މި އަރުވަ ބިލުގެ ބަހުސްގެ ގޮުތގައި ޭބނުންކުރުމަށް މި

 .ޙިސާން ޙުސަިއން . އަލްއުސްާތޛާށްން ޙުސައިނަސާޙިމެންބަރު 

 

 :ެކވުންޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެއް ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޅާތު

ފަހަތަށް ނުޖެހި  ،ވިްއާޔ އަނިާޔގެ ކުރިމަތީަގއި ބިރުނުގަނެކުރެއް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިރާދަ 

މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގަިއ  !ކުރިއަށްދާނަން. އާދެ ެފނޭތޯ އްމަގެ  ،ެކއްއިންސާފު ޯހދައިދޭން ހެއް އަށްދާނަން.ކުރި

ނޭނގޭ އެަތއް މަރުތަެކްއެގ ގޮތް ،ަވޑަިއގެންނެވި ވަޢުދަކީ ވެ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

. ެދްއވާނެ ކަމަށްލާތަކަށް އިންސާފު ހޯަދއިދޭން މަސައްކަތްކޮށްާޢއިއެ  ،ަލއިއިކުރުމަށް ކޮމިޝަންތަެކއް އެކުލަވަ ޤުޤީޙުތަ

ބޮޑެތި  ކޮރަޕްޝަްނގެ ،ެއތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއެއް ަވގަށް ނަގާފަިއވާ މައްސަލަތުަގއި އިންފަިއސާ ރައްޔިތުންގެ

 ،ކޮށްޤު ޤީޙު ަމއްސަލަތަުކގައި ތަމަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑެތި ،ޚިޔާނާތުެގ ބޮޑެތި މައްސަލަތަުކަގއި ،މައްސަލަތަކުަގއި

ލަތަށް ހޯަދއިދޭން މަސައްކަްތކުރަްއވާނެ އުއަނބުާރ ދަ ަފއިސާަތއް ބޮޑެތި އަދަދުތަުކގެ ގެއްލިފަިއވާރައްޔިތުންނަށް 

ޔާމީން ރަޝީދު  ،އަންަނ ކަރުނަެގއްލިފަިއވާ ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދު ރިޟްާވންގެ މަންމަގެ ލޮލުން  !އާދެކަމަށް. 

ން ރަޝީުދގެ މަންމަ އޭނާގެ ބޯކޮުޅަގއި މީޔާ ަގއިއިއެ ދުވަހު ސަރަހަރަ  ،ުލމުންއިގޮަތކަށް މަރަ އަނިާޔވެރި

ވެްސ  އިން މަންޒަރު، އެީއ ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަނޑުގެ ހިތުން ދުވަހަކު ންލާ ކަރުނައަޅާއިފިރުމަލައިފިރުމަ

އަދު ވެސް ިއންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް އެދި މި ންކުލާތަޢާއިވެސް އެަތއް . މި ނޫންނޫން ފިލައިގެންދާނެ މަންޒަރުތަެކއް

ތަކުގެ ބިލަކީ . މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ބަހުސްކުރާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންރާރުކޮށް އަޑުއުުފލަމުންދަނީ ތަކު
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 އި ަނވާ ބާރެއް އިޚްތިޔާރުކުަރއްވަ ންރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިަވޑަިއގަ އިންވަނަ މާއްދާގެ )ގ( 115ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މަސައްކަްތ ޝަންތަކަށް ގާނޫނީ ބާރު ދިކޮމިޝަންތަކެއް. މި ކޮމި ވާއުފައްދަ

ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ  ވޭ އިތުރު ބާރެއް. އާދެ، އަޅުގަނޑު މި ބިލާ ބެހޭދެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރެްއުވމަށް 

އްދާ ން އުފަބިލުގެ ދަށު މި ،މި ބިލުގައި ،ށަހަޅަންގައިމު ހުޅުގަނޑު ހަމަތެޭރގައި އަ . އޭގެތްދެތިން ނުކުތާއެއް އެބައޮ

އެ ބާރުތައް އެންމެ  ،ބާރުތައް ލިބިދީފައި އޮންަނއިރު ވާތުގެ ގާނޫނުން ކަނަޑއަޅާފައި އަޖިނާޢީ އިޖުރާ ކޮމިޝަންތަކަށް

އާެއއްކޮށް މި ކޮމިޝަންތަކުްނ ތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ދިނުމަށް. އަދި އެޚްފުރިހަމައަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޮގތަށް އެ އި

ެވްސ ގަިއ ހިމެނޭ މަދަނީ މައްސަލަތަކުަގއި ުނވަތަ ިސވިލް މައްސަލަތަކުަގއި މިހާރުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަުކގެ ތެރޭތަޙް

ތުތަކަށް ކޮމިޝަނުްނ އަތަާބވާންޖެހޭ މަދަނީ އިޖުރާ ،އޮނިގަނޑުެގ ތެރެއިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ނިޒާުމެގ ތެރެއިން

އި އޮތުން ވެސް މުހިއްމު ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ރަމުންދާއިރު ތަބާވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފަޤުކުތަޙުޤީ

ގޮތުން މި ބިލުގައި މި އޮތް މާއްދާަގއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެަބ  ލުމާ ގުޅޭއިކޮމިޝަންތައް އުވަ !ފެނޭ. އާދެ

 ކޮމިޝަންތައް ،ންޅަލުމުގެ. އަުޅގަނުޑ ހުށަހައިއުވަ   ކޮމިޝަނެއް ރިޔާސީހިނގަމުން ،ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ އިޚްތިޔާރު

ގޮތެއް ިމ  އެ ކޮމިަޝންތަކުން އެހާތަނަށް ކޮށްފައިާވ މަސައްކަތަށް ވާ ،ލަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ނިންމަވާއިރުއިވަ އު

 ،ހެއްކާއި ،މާތުތަކާއިހުންނަ މަޢުލޫ އިފަޮކމިޝަންތަކުން ހޯދާ ،ބިލުގައި ސާފުކޮށް ައޅުގަނޑުެމން ބަޔާންކުރަން. އެގޮތުން

އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ،ގޮުތަގއި ދެމިއޮތުމާ ގެހީއަދި އެނޫންވެސް ނަގާަފއި ހުންނަ ހެކިބަސް އެއީ ޞައްޙަ އެްއޗެ

ހުރި މަސައްކަތްތަްއ  ލާއިުރ ެއ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދިަޔ މަސައްކަުތގެ ތެެރއިން ނުނިމިއިކޮމިޝަނެއް އުވަ 

ކުރާނެ މުއައްސަާސއެްއ ކަނޑައަޅާަފއި އޮތުން. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ހިތުން ކޮމިޝަންތަކުން ކުރަމުންދާ ބަދަލު

މަށް ޓަަކިއ އުނުދިއާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުލަތުގެ ރިޯސސަްސ ބޭކާރުވެސް ބޭފުޅުންގެ ރިސޯ ތަކަށް އެމަސައްކަތް

އި މިދިޔަ ރައްޔިތުންެގ ޔާ ، މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަކޮންމެހެންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް. އާދެ

ދައުލަތުގެ މުައްއސަސާތައް އިޞްލާޙުކުރަްނ  ،ން ފެންނަ ނަތީޖާއަކީދިން ވޯޓުމަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ރަްއޔިތުން 

 ބޮޑެތި ކުރަންޖެހޭރައްޔިތުން ބޭނުންވާކަން. ައޅުގަނޑު ހިތުން އެ މުައްއސަސާތައް އިޞްލާުޙކުރުމުެގ ކުރިން 

މިޝަންތަކެއް. މު އަދި ބޭނުންތެރި ކޮއްކުރަން މިފަދަ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަކީ ކޮްނމެހެންވެސް މުހި ތައްތަޙުޤީޤު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިާރގެ  މެދު ވައްމުލަކުފު ،އަރުވަނީ އާދެ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި

 އަށް.މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

 ޖެހޭ ބިލެއް ަމޖިލީހަށް އަންނަން އީޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. މި ހުށަހެޅިފައިވާ ކޮމިޝަުނގެ ބިލު ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި މި

ަތއް ކުރުމަށް ކޮމޝަންތަާކިއ ކަންތައް މި އި،ވަނީ މުއައްަސސާތައް ހަދަ ައޅުަގނޑުމެން މި ،ނޫން. ސަބަބަކީ  ވެސް

ތެރޭަގއި ދިވެހިާރއްޖެއިން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ފަދަ ތަންތަނުން  ގެ އަހަރު ފަސް . ނަމަވެސް، މިދިޔައެްއޗެހިތައް ހެދިފަ

މީހުންގެ ސިއްރުތަާކއި މި  އެ ،މަރުވެފަިއވާ މީހުން ،ގެއްލިަފއިވާ މީހުންނާއި ،ޕްަޝންތަކާއިހިންގާފައިވާ ޮބޑެތި ކޮރަ

ތިލަނުވެ. އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ރަްއޔިތުންގެ ފައިސާއިން ަބއެއް ބޭފުޅުްނ  ިމހާހިސާބަށްވަނީ އަދި  ތައް މިއެްއޗެހި

މީހާއަްށ ރައްޔިތު ،ދިނުން، މީހުންނަށް ޢަދުލުއިންޞާފު ހޯދައިއެބަ ކަންބޮުޑވޭ ޚަރަދު އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭތީވެ. ނަމަވެސް

ދިނުން އެީއ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެއް. ދައުަލތުން ގެއްލިފައިވާ ފަިއސާތަްއ ތެއް ހޯދައިގެން ދިރިއުެޅވޭނެ ގޮއިހަމައަށް ނޭވާލަ

-ށް އަުޅގަނެޑއް ނުދެކެން. އެންޓިކުރެވޭނެ ކަމަކަ ހަވާލުކޮށްގެން އެކަން ކޮރަޕްޝަނާ-ޓަކައި އަނެއްކާ އެންޓިހޯދުމަށް

. އޮތީ ނިދާފަ . އަދިވެސް އެޮއވެ ނިދާފަވެސް ހަމަ އެއްގޮތަށް  އަހަރުދުވަހުފަސް  ވަނީ މިދިޔަ  ކޮރަޕްޝަން މި

ކޮރަޕްަޝނުގެ ރައީސް އަދިވެސް ޮއފީހަށް ނުނިކުންނަ ވާހަކަ. -އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުިއވޭ މިހާރުވެސް އެންޓި

ވެސް ބާރުތަްއ ދީެގން ގެއްލިަފއިާވ ފައިސާަތްއ  ޑު ެދކޭޮގތުގައި ކޮމިޝަނަށް މިހާރުން މިހާރަށްއެހެންވީމާ، އަުޅގަނ

މި ކޮމިޝަނުން  ،ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ތަޙުޤީޤުކުރެވި ގެްއލިފައިވާ މަރުތަކާއި މިހޯދަންޖެހޭ. އަދި އެބަ 

ވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ހުށަހެޅިފައިާވ ބިލަށް ގޮތެްއ ހޯދަން ެއބަޖެހޭ. އެހެން ުފ ލިބޭނެސާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އިން

ދު ފުއްދުމަށް ޢުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ވެފައިވާ ވަ ،ވަހަކަށް ފާސްކޮށްއަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި ވީ އެންމެ

 ލަން. ޝުކުިރއްޔާ ރައީސް. އިކުރުމަށް ައޅުަގނޑު ޮގވަ ޓަކައި މިކަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝަހީމްهللا ޢަބްދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު. ކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ޝުއާދެ، 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ށްތަކަދަނީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި 

ރާއްޖެ ބަދަލުކުރުމަށް ޓަަކިއ  މި ،ކެެނރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު މީެގ އަހަރުތަކެްއ ކުރިން ގ. . މިއީބާރުދިނުމުގެ ބިލަށް

މުންދިޔަ މަސައްަކތްތަކުގެ ތެރެއިން ިމއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި މައިދާނުގަިއ ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްލަިއގެްނ ނިކުމެ ކުރަ

އިލާއެްއގެ މީހަކަށް ޢާަރށްފުށު  ،އިނގޭތޯ މެން ކަހަލަ ރާއްޖެތެރޭގަިއ ބަސްުބނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުރައްޔިތުންެގ ޙައްޤު 

 ކަންދުވަހު ކުރެވުނު ބުރަ މަސައްކަތްތަެކްއގެ ނަތީޖާ އެ ،މި ލިބުނީ އިދޭންތަނުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްލަ އައިސް މި

ދައްކަނީ.  ޑުމެން މިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ބާރުދޭ ވާހަކަ އަޅުގަނއަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. މިައދު އަޅުގަނޑުމެން ރި
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ވެްސ  ކަންބޮޑުވާނެކަންަވރަށް ބަޔަކު  .އަޅާނެވަރަްށ ތުރުތުރުދައްކާއިުރަގއި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެނގޭ ބަަޔކު 

ޖަހަން  ޮކޅަށް އިހިސާބުން ައޅުަގނޑުމެން ނަގަ އޮތް ޮގސްފައި ރާއްޖެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ. ެއހެންނަމަވެސް، މި

ިދވެހި  ،ހުރި ގޮްތނޭނގޭ މަރުތަކާއި ރާްއޖޭގައި ހިނގާފައި މި ،ވާނަމަ ކަމަށް ނުންވާއެބަޖެހޭ. ކޮޅަށްޖަހަން ބޭ

 ހާނުވެވޭހަމައަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރުޖޫޢަ މިަކމުގެ އަސްލާ ،މިކަންކަން ބެލި ،ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ވަްއކަންތަކާއި

ނެތް.  ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭކަށެއް އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަކަށް ،ްށ ފިނިކަމެއްާރއްޖެއަ ހިނދެއްގައި މި

ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުން އަޅުގަނޑު ގާތުަގއި އެބަ އެދޭ  އިކަނޑިތީމު ދާއިާރގެ ެއންމެހަ؛ ގައިމުވެްސ އަުޅގަނުޑގެ ާދއިރާހަމަ

 ރާއްޖެ ގޯސްކޮށް ޮގސްފައި  މި ،މަގަށް އެޅެން އޮތީހަމަ މި ބިލަށް ވީހާވެސް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކޮށްދެއްވާށޭ. މިރާއްޖެ 

އަުޑއިިވގެންދިޔަ އެިޅގެން. މިއަުދ ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މީގެކުރިން ެއކަންަކމަށް ފިޔަވަޅު  އި އޮތް ކަްނކަން ބަލަ

 ނަށްައޅުގަނޑުމެން ގެންތޯދިޔައިމާ މީތި ބޭރުކޮށްލީ ކީއްވެހުށަހެޅިގެން ވަނަ މަޖިލީހަށް މި ބިލު، އަށާރަމި މަޖިލީހަށް

ބޭފުޅާެގ  އެ  ؟ސަތުަގއި އިންނެވި ޭބފުޅާ އެކަްނ ެއގޮތަށް ކުެރްއީވ ކީްއެވގެންތޯދުަވހު ރިޔާ ސުވާލު އެބަ އުފެދޭ. އެ 

ސުވާލު އުފެދޭ. ކޮމިޝަނަަކށް ބާރުދީގެން ކޮންކަމަކާތޯ އެބަ މަޞްލަޙަތު އޮތީތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު 

އުޅެނީ؟ ރިޔާސީ  ބަލަން މިއެ ކޮމިޝަނުން ކޮންކަމެއްތޯ ؟ ވާނަމަ ކަމަށް ޭއަގއި ބައިވަރު ުނވާ ،ނީކަންބޮޑުެވގެން ުއޅެ

ގޯްސކޮށް ހިނގާފައި ހުރި ކަންކަްނ  ،ބަލަނީ މިރާއްޖޭަގއި ހިނގާަފއި މިކޮމިޝަނަށް ބާރުދިނީމާ އެ ކޮމިޝަނުން 

އުޅެނީ؟ ބަިއވެރިވުެމއް  ބާރު ނުދޭންެވގެްނ މިވެގެންތޯ ކޮމިޝަނެއް. ކީއް  ބަލަންވެގެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފެއްދެވި 

ހަމައަށް  މިއަދާ ،ކޮށްލެިވެގން ދިޔައީއަފްާރޝީމް ޢަލީ އަވަހާރަ ޑރ. ،މެންނަށް ެއނގޭ އެްއޗަކީ އޮތީތޯ؟ އަުޅގަނޑު

ކިތައް ދަރިން ރާއްޖޭގެ  އޮތުމުގެ ސަބަބުްނ މި ވިހަމައަށް ރުޖޫޢަނުވެ ވެސް ައޅުގަނޑުމެްނނަށް އޭގެ އަސްލާ އަިއއިރު

މާދަމާ އަނެއްކާވެސް  ،ނަމަ އަދު އަޅުގަނޑުމެން ނުކޮށްފިކަތިލައިފިތޯ؟ އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މިކަން މި

ބީ.އެމް.ޑަބްލިުޔގެ  ،އެދުމަކީހަަމ ހޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުގަނޑުގެ ޖެހާލަތަށް އެބަ ވެްއޓެން އަޅުގަނޑުމެން އެ

ށް ނޫން ހޭ. އެ އަނގޮީޓެގ މައްސަލަ ވެސް އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ވަކި މީހަކަޖެލަންބަައޅުގަނޑުެމން މައްސަލަ ވެސް 

ފު ސާއިން ،ައކީވާހަކަ . އަުޅގަނޑުމެން އަބަުދވެްސ ދައްކާ. ަވކި މީހަކު ނޫން ގެންގޮސް ޖަލަށް ލާންީވކީދަޢުވާކުރަންީވކީ

 އިލާައކަށް އޮންނަޢާވަކި  ،އީ ވަކި މީހަކަށްއެ އޭ.އެބަޖެހެ ވާންއިމުޤާފު ސާ. އިންއޭރާއްޖޭގައި އެބަ އޮންނަްނޖެހެ މި

ެއ ޙައްޤު އެބަ ކަަށވަރުާވްނ  އް.ވެސް ޙައްޤެ ގެ ނުޑމެން އެންމެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުމީހާނޫން އެއީ. އަުޅގަ ކަމެއް

 މަ ެއއީ މެޑަމް ފާތު އި،ކޮމިޝަނަށް ވެސް ވީހާެވސް ފުރިހަމައަކަށް މިކަންކަން ބަލަމި އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު އެދެނީ 

ވަނަ ؛ އަށާރަ އަިދ މި މަޖިލީހުގައި ،ވިޔަސް ދުވަުހ ޗޮކްލެޓު ބަންދުކޮށްދޭން ތިިބ މީހުން ކަމަށް އަދި އެވިޔަްސ  ކަމަށް

ަފއިސާަގއި  އަދި އެ ،ވިޔަސް  އެހެން ބުނި މީހާ ކަމަށް ،މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑޭ ފަިއސާ ގޯނި ހިފައިގެން ހިނގީ 

 ،ދޭތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޢަދުލުވެރި ބޭފުޅުންނާ އެ ިއ،ބޭފުޅުން ހޯދަ އެ ،ކަމަށް ވިޔަސް މީހުން ޖެހިފައި ތިބި 

ޖެހޭ. ދައުލަތުން ހޯދަންއެބަ ފައިސާ ަދއުލަތަށް  ރާއްޖޭަގއި ހިންގެން އެބަެޖހޭ. އެ ރީޢަތެްއ މިޝަފުވެރި ސާއިން
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 މިއަދު  !ދަންނަވަންތޯ .އެބަޖެހޭނެގެން  ސާ ދައުލަތަށްދައުލަތުން މަކަރާއި ހީލަތުން ހޯދާފައި ހުރި ފައި ،ޚިޔާނަތްވެފައި 

ނީ އެއްެޗއް ޅެއު ޗަށް މިއްވެސް ނެރުމަ ވެސް އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާގެ ނޫމަރާގެ ބަނދަރުގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން މިއަދު

އީ މި . އެބަޖެހޭންނަންވަފަިއސާ  އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ދައުލަތަށް އެރަްއޔިުތން  ެއކަމުަގއި .އަރަިއގެން

ކުެރވޭނީ އަުޅގަނޑުމެން މި ރިޔާސީ ކޮމިަޝނަށް ބާރުދީގެން. ދައުލަތުން މުއްސަނދި ދައުލަތެއް. މި ދައުލަތް މުއްސަނދި

ވަްއކަންކޮށްަފއި ހުރި ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދިގެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް  ،ނަގާފައި ހުރި

  ދެއްވި ފުރުަޞތަށް. ވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްވާހަކަ ދަންނަތާއީދުކުރާ  އަށްފުރިހަމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ  މަޑުއްވަރީޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ، 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ބޮޑެިތ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް  ،ވާ މީހުންނާއިލާފައިއިގޮތަށް މަރަ ނޭނގޭޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގޮތްޝުކުރިއް

ވާ ފައިދީއަށް ލިބިން މިހާރުވެސް ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާނޫނުައސާސީޤާޓަކައި ރިޔާސީ ކޮިމޝަނެއް ހެދުމަކީ ބެލުމަށް

ގޮތަކަްށ  ކޭގޮުތގަިއ ޚާއްަޞކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެއަުޅގަނޑު ދެ  ،އިޚްތިޔާރެްއ. މި މަސަްއކަަތށް ބަލާއިރު

ބަޔަކު އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި އެަތއް ،ދެްއކި ކަމުަގއި ވިޔަސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީވާހަކަ

ގާްތ  ވަރަށް ގެުޅގަނޑު ލީމު ހާސިލުކުރަމުންދިޔަ އަޢުއެުކގަިއ ތަ ޅުގަނޑާާވކަން. އަލާފައިއިގޮތްނޭނގޭ ގޮތަށް މަރަ 

ލީެގ ޢަނުކުެރވޭ އަދިެވސް ޑރ. އަފްރާޝީމް  ބޫލެއް ގައަުޅގަނޑުމެންނަަކށް . އަފްރާޝީމް ޢަލީއަކީ ެއއް ޑރ.އެުކވެރި

ލެވުނު އިމަރަ ައނަސްއަކީ. އޭނާ ގޭމީދޫ، ފެންފިޔާޒު އިލާއަކަށް އިންސާފު ލިބުނު ކަމަކަށް. އަުޅގަނުޑގެ ޮކއްޮކެއއް ރ.ޢާ

ަރއްޔިތުންނަކަްށ  ،ިއލާތަކަކަށްޢާ  އެކަން ަދނީ ކިހިނެއް ކަެމއް، އެ ،އް ޙްޤީޤެތަ ،ްއވެސް ކުރިެއރުމެއްގޮތުެގ ެވސް އެ 

 ހުރީ އަޅުގަނޑުމެންޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް އަުޅގަނޑުމެްނެގ ތެރޭގައި ޚިެއކީަގއި ބޮޑެތި މިއާއެނގޭނެ ގޮެތއް ނެތް. ހަމަ

އެީކގަިއ، ރަނގަޅު ނިޔަުތަގއި  މަްއސަލަތައް މިގޮތަށް ހުރުމާ މި ،މާވެސް ކަންބޮުޑވާ ިމންވަރަށް. އެހެންވީ އެންމެން

ން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން ކޮމިޝަންތައް ހެދުމަކީ އަޅުގަނުޑ އަސާސީނޫނުޤާ

ރުމުގައި އަުޅގަނޑު ެއކަން ކު ، ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ވެސް މިއަދު ދެކޭގޮުތގައި ހަމަ ކޮންމެހެން

އަުޅގަނޑުމެްނ  ންގާނޫނު ގޮތަށް މި އޮތް ެއބަހުރި. މިހާރު މި ކެއްތަދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ ކަންތައް

އަުޅގަނޑުމެންގެ ފޭހޭ ިއލޮށިގަނޑު  މި ،އެބަޖެހޭ ކޮމިޝަނަށް ބޮޑެތި ބާރުތަެކްއ ދޭއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނަން

ވިސްނަންޖެހޭ  ގެންދަން. އަުޅގަނުޑމެން  އެބަމަސައްކަތްަތްއ ކުރިއަށް  ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ލޮލަށް ނުހެރޭނެ

 ފަސޭހަކަމާ  ،މިކަން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ަރއްޔިތުން ބޭނުންވާ ެހޔޮ ބަދަލުތަކެއް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުަގއި ހަލުއިކަާމއި
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ބިލު  ،އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު ފަރުމާކުރަން. މިހާރުގެ މި  އް ކުިރއަށްދާނެ ގޮތަކަށް ބިލުއެީކގައި މަސަްއކަތްތަ

އޮތީ އަވަްސ  ުކރެވިފައި މިކުރެވިފައި އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިރު ައޅުގަނޑަށް ާފހަގަކުރެވެީނ ބިލު ތަރުތީބުފަރުމާ

 ދެންމިގެންދާެނ އް ނިންމޭ ަވރަށްވުރެ ދިގުމަްއސަލަތަ ،ައވަސް ހާލަތެއްގައި ަމއްސަލަތައް ބަަލއި ،މުސްތަޤްބަލެއްގައި 

ގެ ބަހުސްގައި ލީހުބިލު މަޖި ގޮުތގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ބޫުލކުެރވޭގައަުޅގަނޑަށް  ،ގޮތެްއގެ މައްޗަށް ކަމަށް. އެހެންވީމާ

 ވަކި ގޮތުން ޮބޑެިތ މައްސަލަތައް ވެސް ބޫލުކުެރވޭގަތަުނގައި އަުޅގަނަޑށް  ކުިރއަށް އޮތް ،ކުެރވިގެންާދއިރުރަނގަޅު

ސަރުކާރު  މިހާރުގެމަްއސަލަތައް ބަލައި ނިންމޭނެ ގޮަތކަށް އަުޅގަނޑުމެން ެއކަން ުކރަންޖެހޭ.  ތެޭރގައި އެމުއްދަތެއްގެ 

 އައިއިރު މާމަރުތަކަށް އިްނސާފު ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުަގއި. މިހާހިސާބުން  ވާގެއްލިފައި  ،އިންސާފުތައް  އަީއވެސް މި

ވެސް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަިދ ގެނެވިފަެއއް ނެތް. އެީއ  ހަމަގައިމުެކއް ރައްިޔތުން ބޭނުންވާނެ ބޮޑު ކުރިއެރުންތަ

ކޮންމެ ސަުރކާރެްއ  .ެވސް ައޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ވިަޔސް ކަމަށް ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާަތއް ުހރި

ތުން ބޭނުންވާނެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރައްޔި ވަނީ އަިއިއރު މިވެސް މިހާހިސާބަށް  ކޮންމެ ދައުލަތަކުން  ،އަޔަސް 

. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ވެފަވަނީ މިކަމަށްޓަކައި ފެއިލް  . ދައުލަތުން މިއިންސާފު ހޯދައިނުދެވިފަ

މި ކޮމިޝަނުގެ ތެރެއިން އިންސާުފ  ޭއ،ދާއިރުގައި އެބަ ކަނޑައަޅަންޖެހެނޫނަށް ބާރުދެމުންގާ އަޅުގަނޑުމެން މި

އެީކގައި އްލުކޮށް ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ހަމައެއާޙަމައްަސލަތައް  ކެްއގެ ތެރޭަގއި މިމުއްދަުތތަ ނުމުގައި ަވކިހޯދައިދި

ކޮމިޝަނުގެ  ؛ގޮތުން ބިލުގެ މެންބަރުންނަށް ބިލުގެ މިހާރު އޮތް ،އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ައނެއް މައްސަލައަކީ 

ކަމެއް، ކޮްނގޮތަކުން ކުރާނެ  ވާކަށް ެއއީ ކާކުނާޔަތްތައް ކަނޑައަުޅއް ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވެންޖެހޭ އި މެންބަރުންނަށް އެ

ލީމީ ޢުގޮތުަގއި ރާއްޭޖގައި ިތއްބެިވ ހަރުދަނާ ރަނގަޅު ތަ ބޫލުކުރާ ގަކަނޑަެއޅިފަެއްއ ނެތް. އަޅުގަނޑު  ކަމެއް ކަމެއް

އްޔިތުްނގެ . އެހެންވީމާ، ރަ އި ގަ އޮންނަ ސަުރކާރެއް  އިއަބަދުވެސް އެއިެރއްގަ  ބޭފުޅުންނާއި ގިނަ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނީ

ގޮެތއްަގއި  ނުވަަތ މުޅިން ޭއގެ ަފއިދާ ރަނގަުޅ ނޫން ،ދާނެ ޮގތަކަށްކުރެިވގެންފައިސާ އަެނއްާކވެސް ޭބއިްނސާފުން ބާކީ

ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ އެންެމ ރަނގަުޅ ގޮަތކަށް ނުވާނެ. ކަންކަން ޭރިވގެން ހިފޭނެ ގޮތެްއގެ މަްއޗަށް މި 

މެންބަރުންނަށް މުސާރައާއި އިނާަޔތްތައް ކަނަޑއެޅުމުަގއި ވެސް އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ެއީއ ކޮމިޝަުނގެ  ،ވީމާއެހެން

ކަންތައްތައް ުކރެވޭނެ ގޮތެއް ކަމަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ.  އެ ،ންހަރުދަނާ ރަނގަޅު އުސޫލެއްެގ މަތީ

ގެ ގޮުތގަިއ ވަނީ ހަމަ ސީދާ އޯގަނަިއޒްޑް ކްރިމު  އްތައް މިން ފަދަ ކަންތަ އްޭޖަގއި މީހުން މެރުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާ

ަގިއ ހުމަޖިލީ މި ،އިނގޭތޯ. ިމކަންކަމުގެ ތެޭރަގއި ައޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެ ގޮަތކަށް ވާަހކަދެއްކިަޔސް

ތުގެ އެހެން ޖެހޭ ދައުލަބޫލުކުރަން އެބަގަެވްސ އެކަންކަން ނިސްބަްތވޭ. އަޅުގަނޑުމެން  ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް

ނިސްބަތްވޭ. ތައުލީމު ާހސިލުކޮށްގެން ިތއްބެިވޔަސް،  ވެސް ެއކަންކަން ެއބަ މުއައްސަސާަތކުަގއި ތިބި މީހުންނަށް

ވެްސ ެއކަންކަން ުކރުމުގެ ތެރެއިން މީހުންނަްށ  ކިތަންމެ ވަުރގަދަ ތަމްރީނުތަކެއް ލިިބގެން ތިބިކަުމގައި ވިޔަސް 

ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ކުޑަ ަތނެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،އުޅެނީ ނެރެވިގެން މިީތޖާ ނުގޮުތަގއި މީގެ ނަ ރަނގަޅު
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ބޫލުކުެރވޭ ކަެމއް ނޫން ިއންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ހަމަ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން އެަބ ގަ

އަުޅގަނޑު  ،ދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްތާއީ ކުރަންޖެހޭ. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު މި ކޮމިޝަނުެގ ބިލުގެ ރޫހަށް މަސައްކަތް

މިއަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް މިކަން  ،ދެެކވިތަނުގައި ވާހަކަ ބިލަށް ކުރިއަށް އޮތް އަދި މި ،ދެކޭގޮުތގައި މިކަންކަން ރޭވި

 ބޫލުުކރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ ރައީސް.ގަކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ. ޝުކުރިއް

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކވުން: 

ތަނުގަިއ  ދިޔަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ވީުނވީެއއް ނޭނގި ދިވެހި އެތައް ަރއްޔިތެްއެގ މަރު މާޒީވެ

 އި،ލެވިފަިއވާ މަރުތަކާ އިނިއްޖެ. އަދި ހަމަެއއާެއކީަގއި ައނިޔާވެރިކޮްށ، އިހާނެތިކޮށް މަރައަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެ

ރަްއޔިތުންގެ އެތައް ބިިލއަން ރުފިޔާއެްއ ވީުނވީެއއް ނޭނގި ގެއްލިފަިއެވއްޖެ. އެންމެ  ެއކީަގއި ިދވެހިހަމައެއާ

 ؛އެީކގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މުދާކަ. ހަމައެއާ ހަމިލިއަނެއް ނޫން. އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާެއއްގެ ވާ ދެ ،މިލިއަނެއް

އެީކަގއި ވަރަށް ބޭިއންސާފުން ނަހަމަ ގޮތުގައި  ގިރިތަކާއި އަދި ކަނޑުތަކާ ،ފަޅުތަކާއި ،ހަރުމުދާ، ފަރުތަކާއި

ނުވަަތ  އްމެާޒތުގެ ކިތަންމެ ކަ ެއކީަގއި މިެލވިފަިއެވއްޖެ. ހަމައެއާއިދިޔަ ތާނގައި ބަހަމާޒީވެ  ،ފާއިތުވެދިޔަ ތާނގައި 

އެ  ތިޔާރަށް ދިނީމާޚްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ދޭންޖެހޭ ބާރު މުޠުލަޤަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަްށ އި

ބޫލުނުކުާރ ގަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު ނަހަމަ ގޮތުަގއި ނުސީދާކޮށް، ނާޖާިއޒު ގޮުތގައި ުނވަތަ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުން 

ރައްޔިތުން ދެކެފި. މި އެންމެ ސަބަބުތަކަށްޓަކަިއ  ވެްސ ދިވެހި ތަން ކުރިދުވަހު ބޭނުންހަރުއަ 5ގޮތަށް ފާއިތުވެ ިދޔަ 

 ފަސް  އިަވކި މީގަ  ؛ދިޔައިމާީޒގަިއ ހިނގަ  ،ދިޔަ ކަންތައްތައް އިހިނގަ  މި ،އުޅެނީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވެގެން މި

އް ރަނގަޅުކުރުމަށް މިދިޔަ ރިޔާސީ ދިޔަ ކަންތައްތަ އިދިޔަ ގޯސްކޮށް ހިނގައިއަހަރުގެ ވާހަަކއެއް ނެތް، ާމޒީަގއި ހިނގަ

 މަނިކުފާނު ދިަޔ ކަންތައްަތއް އެއިހިނގަ  އެ  ؛ދުޢުބުަގއި މިއަުދގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެވވަަޑިއގެންނެވި ވަޚާއިންތި

އިންސާފު އަދި  ،ކުރުމަށް ނުވަތަ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް އެކަންކަުމގެ ތަފްސީލު ހާމަޮކށްދިނުމަށްހްޤީޤު، ތައިބެލުމާ

ުދގެ ޢުދެކޭ. އެ ވަޢުަވޑަިއގެްނނެވި ވަނުލިބި ހުރި ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެ

 ؛އަޅުގަނޑުމެން އުފަްއދަން އުޅޭ ނުވަތަ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަން ުއޅޭ ،ދުގެ ދަށުންޢުތެރެއިން ނުވަތަ އެ ވަ

 ތެރެއިންން ލިބިދޭ ބާރުގެ ( އި ގ)ވަނަ މާއްާދގެ  115އަސާީސގެ ނޫނުޤާ ،ސާީސން ލިބިދޭއަނޫނުޤާއެމަނިކުފާނަށް 

 އުޅޭނީ ގާނޫނީ ބާރު. އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަން އުޅޭ ކަމަކީ މާޒީވެދިޔަ  އުފައްދާ ކޮމިޝަނެއް. ެއކޮމިޝަނަށް ދޭން މި

 ،ޤުއްޙަންެގ ންގެ ދަރީއަުޅަގނޑުމެ ،ޤުއްޙަ ސް ވެ ައޅުގަނޑުމެންގެ ،ޤުއްޙަތަނުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގެއްލިފަިއާވ 
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ތަކެްއގެ ވާހަކަ. އެ ހުރިހާ ޤުއް ޙަމި ހުރިހާ ، ޤުއްޙަރަްއޔިުތންގެ  މުޅި ދިވެހި ،ޤުއްޙައަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ 

 ވަތަ އެލާރިތަްއ، ނު ފައިސާަތއް ނުވަަތ އެ ގޮުތގެ ވާހަކަ. އެ ބޭއިންސާފުން ަކންކަން ގޮްއސަ އޮތް ،ތަކެއް ޤުއްޙަ

 މާނައެއްަގއި ނުވަތަ ިދވެހި ޙަޤީޤީހުރި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކަށް  ހެންނިޔާަތއް، ނުވަތަ މިއަ މަރުތައް، ނުވަތަ އެ

ބޫލުކުރެޭވ ގަގޮތުން  ލްމީޢިބޫލުކުރެވޭ މިންގަނެޑއްަގއި، ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރެްއގަިއ، ގާނޫނުން ގަރައްޔިތުން 

 މަސައްކަތް ކުރެވޭތޯ މި ސާފު ހޯދައިދިނުން. މިނުވަތަ އިން ،ށް ހާމަކޮށްދިނުންރައްިޔތުންނަ ދިވެހި މިންގަނޑެްއގައި

އެތަްއ ދުވަެހްއ  ،ބިލު ފޮނުވި ވަނަ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހަމަ މ18ިއުޅެނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ 

އެްއވެްސ އަެންއ ބިތުގައި ޖެހިފައި  ،ހިފައިތަން. އެއްބިތުަގއި ޖެ ދިޔަވާންދެން މިތާނގައި ެއކިެއކި ބިތްތަކުގައި ތެޅެމުން

މަޖިލީހަށް  މިއަދު މި ،ނަމަވެސްދިޔައީ. އެހެންދައުުރ ނިމިގެން .ދިޔައީަލއި މަޖިލިސް ނިމިގެންއިނުތަނެއްަގއި ލަްއވަ

ވޭވަުރެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ފޮނުވީ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އެހީތެރިކަން ދެ

ހަމަ  ،ވެސް އެދެނީ މަޖިލީހުން މިކަން ކުރާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރާނެ. މިއެީކގައޭ. އަ  މެޖޯރިޓީއަކާ

ހިރާއްޖޭެގ ގޮތުގައި ދިވެ ދިނީމަ ނަހަމަބާރުން މަޖިލީހު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ކުރީގެ ފަސް އަހަރު މި

 ަގއިއެގޮތަށް ނާޖާއިޒު ގޮތުނުވަތަ ބަހާލުން ގޮތުގައި ވަކި ބަޔަކަށް ބަހާލި ނަހަމަ ޔިތުންގެ ފައިސާދިވެހި ރައް ،ށްމުދަލަ

ނުކުރުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަޤީން މިައދުގެ ރައީސް ނުވަތަ މިއަުދގެ ސަރުކާރުން ެއގޮތަށް އެ ބާރު ބޭނުން

އޮތް. ތް. ދިވެހި ރައްޔިތުްނނަށް ޔަޤީންކަން އެބައޮޔަޤީްނކަން އެބަ 100ކަން. އަޅުގަނުޑމެންނަށް %ނުކުރާނެޢަމަލު

 ަގއި ދިވެހިާރއްޖޭ ،ރައްޔިތުން ކެންމަދުވެފައި ތިބީ ،ޔިތުން ބޭނުންވެފައި ތިބީދިވެހި ރައްޔިތުން އެ ޔަޤީންަކން ދީފި. ރައް

ނބުރާ ރައްޔިތުންނަްށ ެގއްލިގެްނދިޔަ ރައްޔިތުްނގެ މުދާ، އެ މުދާ އަ ؛ކަމެއް ހިނގައިދިޔަ މިފަދަ ނުރަްއކާތެރި އެތައް

ވެސް ބަހާލެވިފައި ނުވަތަ ލާޖައްސާފަިއ  ބިންޖެހިގެން އޮތް  މާބި. ގޮތް ބަހާލެވިފައި ހުރިނެ ގޮތް. ބިންތައް ލިބޭ

ން އެބަޖެހޭ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން މީގެކުީރގެ ދަންފަޅިއެްއަގިއ ކަންަކން ސާފުވާ ގޮތް. މި ދެވިފައި ހުރި

ގެ ވާަހކަިއގެ ތެެރއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ންމަްނ ޓްރެފިކިއުހިގެ ވާަހކަ. ންންދިޔައީ ހިޔުމަްނ ޓްރެފިކިވާހަކަދަްއކަމު

ައޅުގަނޑުމެން  އޭ ބުނީމާން މަން ޓްރެފިކިއުެގ ވާަހކަ އާދޭ. ހިނމަން ޓްރެފިކިއުހިމައްސަލަިއގަިއ ވެްސ ެއއްކަަލ 

މި ކޮމިޝަނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫން.  .ޭބރުގެ މީހުންގެ ވާހަކަ ސާސްކުރެވެީނ ރާއްޖެއިން ހު އެންމެންނަށް ވެސް މި އި

ލެވިފައި އިދުއްވަ ފުރާނަ ،ރައިްޓސް ނުވަަތ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ އެތައް ރައްޔިެތްއގެ ދިރިއުޅުން ރައްޔިތުންގެ 

ންނަށް ޔަޤީްނ އެބަޖެހޭ. ެއއީ މި ކުރަންުއޅޭ ކަމަކީ. އަުޅގަނޑުމެ ތަކުން ހޯދަންތް ގޮތް މި ކޮމިޝަންއޮ

ނޫނީ ބާުރ ގާދިވެހިާރއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްާޔ އުަފއްދައި ކޮމިޝަނުން  ،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ބިލު ާފސްެވގެންގޮސް 

ހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިދެންނެވި ޒާތުގެ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއ ުކރާ މަސައްކަތުން ދިވެއެ ބާރުގެ ތެރެއިން  ،ލިބި

ދެްއވި މަޖިލީހުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ެއއީ.  މި މަސައްކަތަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުއަުޅަގނޑުމެންގެ ކަމަށް.  ސާފުވެގެންދާނެ

 ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ރައީސް. ފުރުޞަތަށް ވަރަށް
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދުކަނޑާލަނީ.މިނެޓުގެ ހުްސވަުގތުކޮޅަކަށް  30 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި

 

 {އަށް 12:30އިްނ  12:00 :ކޮޅުސްވަގުތު ހު}

 (، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުމަޖިލީުހގެ ރައީސް ؛ވީންނެތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިއް `. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 

 ފަލާޙަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

، ންމި ބިލަކީ ފާއިުތވެިދޔަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ބާރުދޭ ބިލު

ކޮށް ރޭވުެމއްގެ ތެެރއިން،  އެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، އެ މަޖިލީހުގައި ބަުހސްހުގައިވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީ 18

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ  19ކޮށްފައިވާ ބިލެއް. މި ބިލު އަލުން އަނބުރާ މި ޕާކުލަތްތެރި ރޭވުމެއްގެ ތެރެއިން ފާސްނުކޮށް ހީ

އަޅުގަނޑު ފަށްފަށުން  ބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށްރި މެންއަލިފުށީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެ ،ދެްއީވތީމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި

ްނ ބޭއްވި ިރޔާސީ އިންތިޚާބުވޭުތވެދިޔަ އަހަރު އަުޅގަނޑުެމންގެ  .ޝުކުރު ދަންނަވަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

 ގޮތްނޭނގޭ ގޮތަށް ،ެއއް ވަޢުދުގެ ތެރެއިން ވަޢުެދއް މިއީެވވަަޑއިގެންެނވި ރިއްޔާ ހޫއަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމް 

އެންމެ އެ ބޭފުޅާގެ ހޯދައިިދނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަދއުލަތުން ގެްއލިފައިވާ ފައިސާަތއް ، ލެވިފަިއވާ މީހުންނާއިއިމަރަ

ހުށަހެޅި ިބލެއް މިއީ. ަބއެއް ބޭފުޅުން  ޓަކައިފުއްދުމަށް ވަޢުދެއް  ވެފަިއވާ އެ ބޭފުޅާ ދެިކ،އިސް ެއއް ވާޖިބު ކަމަށް 

 މިކަހަލަ ކަންކަން ބަލާ ،ކޮމިޝަންތަކާއި އެކި ކަަހލަެއކި ކަހަަލ ާރއްޖޭަގއި  ،ވާހަކަދަްއކަވަމުން އެބަ ގެްނދަވާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  .މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސް ކަހަލަ އިދާރާތައް ހުރި ވާހަކަ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްރާއްޖޭގެ 

ޒަމާނެއް ވަންދެން  އެތައް ،ނުބެލި އެކަްނކަން ،ޮގސްފަިއވާ ަވގުތަށް ބަާލއިރުަގއި މިކަންކަން ހިނަގއިމީގެކުރިން 

ކޮމިޝަނަށް  ވިރިއްޔާ އުެފއްދެހޫރައީސުލްޖުމް މާ ދިޔައިމިހިސާބަށް ،ނުބެލިއެކަންކަން ބައެްއގެ ނުފޫޒު ފޯރުަވއިގެން 

ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ގެންދިޔަ މަަސއްކަްތ ކުރަމުންވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  18 ،ޓަކައިބާރު ނުދިނުމަށް

ަރއްޔިެތއް. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ  ،ައުޅގަނޑު ނިސްބަތްވާ ރިްޟވާނަކީ ވާނެ. އާދެ! ގެއްލިފަިއވާ ގެންގޮސްފައި ފެނި

 .ވޭމަށް ވިދާޅުވެފައި ފޯރުކޮށްދިނުއެހީތެރިކަން ގުޅައި މިކަމަށް ފަހަރު  ވަރަށް ގިނަ އިންއިލާޢާއެ އަޅުގަނޑަށް 
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ޢައްޔަންކުރި މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން މި ތި ބޭފުޅުން  ،ވާލަން ބޭނުންނަދަންހަމަ  ށްއިލާއަޢާއަޅުގަނޑު ހަމަ އެ 

އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި  ބަސް އަަބދުވެސް އޮންނާނެ ވާހަކައާނ، ޓަކައި އަޅުަގނޑުގެ ބަސްބިލު ފާސްކުރުމަށް

 މިފެިނގެންޮގއްސަ ތެރޭގައި  ުހގެދުވަރުއަހަ 5ފާއިތުވެދިަޔ އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، .ދަންނަވާލަން

ތަން.  ދައުުރވަމުންދިޔަތައް ާރްއޖޭގައި ަވގު ފައިސާ ،ނުހިނގާ ފަދަ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތަކެއް ހިނގައި ވަނީ ރާއްޖޭަގއި 

ދު ހުކުރެްއވި ބޭފުޅުން ދިޔައީ އެކަްނ މި ފެނިގެން ނަށް ދާދި އިަހކަށްދުވަހު އަުޅގަނޑުމެންއެހެންނަމަވެސް، 

ކަމެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ބޫލުކުެރޭވނެ ގަތިކޮޅަށް ވެގެން ނުުކމެވަޑަިއގެންނެވި ތަން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަލްފޮމަލް

ދަނީ.  މި ތަން އަޅުގަނޑުެމންނަށް ފެނިގެން ހީލާފައި އުޅޭއެ މީހުން ނުކުމެ އަލުން މުޖުތަމަޢުގައި ހަމަ ރައީސް. 

 ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭނެ  ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ިއއްޒަތްތެރި ޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ކަންބޮޑުވޭ. އަ ،ހިނގަމުންމިދާ ގޮތް ޝަރްޢީ ނިޒާމުރާއްޖޭގެ ކަމެއް. 

ޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު ކޯ ެރްއުވމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީއިކުއިހަކަށްދުވަހު ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ުހވަދާދި .ރައީސް

ގޮތުގައި އެ  ބޭވަނީ. ައޅުގަނަޑށް ޚަބަރު ލިށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ކުރަްއވާފަިއވާ ިވޔާނުދާ ކަމެްއގެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަ

 ވާކަން ލާފައި އިއެ ބޭފުޅާ ެއ ތަނަށް ވަޑަިއގެން އެ މައްސަލަ ހުއްޓުވަ  މާމައްސަލަ ކުރިން ބަލަމުން ގެންދިޔައި

ހުރި ގޮތް. އިްއޒަތްތެރި  ހިނގަމުންގޮްއސަހުންނަނީ ކަންކަން  މިއެހެންވީމާ،  އަޑުިއވުނީ. ނަށް މިމެންއަޅުގަނޑު

ހިނގާަފއިވާ ގޮްތ ނޭނގޭ މަރުތަކާއި ރާއްޖޭެގ  ރާއްޖޭގައި ،އެހެންވީާމ، މިކަހަލަ ކޮމިޝަނަކަށް ބާރު ދީގެން .ރައީސް

ގޮތް ބެލުމަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ އް ހިނގާފައިވާ ެގއްުލންތަފައިާސގެ ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ 

ކަން ކޮށްަފއި ހުރި ރިއްޔާހޫަރއީސުލްޖުމްަގއި ދިވެހިރާއްޖޭ ،ދަނީ ށް ފެނިގެން މިކުރާ ކަެމއް. ައޅުގަނުޑމެންނަތާއީދު

ކުންފުނީެގ ްފ ، އެސް.އޯ.އެކުެރވިއެމް.އެމް.ޕީ.ާއރް.ސީގެ ަފއިސާ ޖަމާ ،ން ޑޮލަރުއަިމލި 1ބޭފުޅެއްެގ ެއކައުންޓަށް 

އެ ބޭފުާޅ ދޫކޮށްލައިގެން އެ ހުރިހާ އަލުން  މާދިޔައިޓަކައި ރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތކަށް ކަންކަން ބެލުމަށްއެ ކުރީމާފަރާތުން ޖަމާ

ކަންކަން  ދީގެން މިކޮމިޝަނަކަށް ބާރުއެހެންވީމާ، ން. ތަ ގެންދާ ޓަަކއި ޖާގަދީގެން ކަންކަން ކުރަމުންކަމެއް ފޮރުވުމަށް

ބަ. އެެހންވީމާ، މި ފުރުޞަުތގަިއ ައޅުގަނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން އެ ބޫލުކުރަންޖެހޭގައަުޅގަނޑުމެްނ ން ކުރަންޖެހޭކަ

ލަސްނުވެ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް މިކަމުގެ ތަފުސީލު  ،މިކަން ކުރުމަށްފަހުމި ކޮމިޝަންގެ ބޭބޭފުޅުން  ،ބޭނުން

ކަެމއް އިނގޭތޯ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  މުއްށް މުހި ވެސް އެީއ ވަރަފުރިހަމައަށް ލިބޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އޮތުން

ރައްޔިތުްނގެ  ،ދިއުން ހާމަވެގެންގޮތް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  އެހެންވީމާ، އަދި ާޚއްޞަކޮްށ މިކަންކަން ހިނގާ

ރުޞަތު ލިބޭ ކަމަށް ފުންކަ މި ެއއީ އަުޅގަނޑު ޭބނުންވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ،  ،މަޖިލީހަށް އެކަންކަން ސާފުވެެގންދިއުން

ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު ިއޞްލާޙެއް ގެނެިވގެން ެއކަންަކން ކުރަމުންެއއަށް ނޫނިއްޔާ  ،ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ބިލު ފަރުމާވެގެން 

ބޮޑަށް ުޝކުރު  އެ ވާަހކަ ދަންނަވާލީ. ދެްއވި ފުުރޞަތަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީަސށް ވަރަށް ،ވާތީ ށް އެދޭ ކަމަ

 ދަންނަވަން. 
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  ކަދެްއެކވުން:ތުން ވާހަރިޔާސަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު.ިއއްޒަތްތެރި އުތުރު ދާިއރާގެ  މައްޗަންގޮޅީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދުއުތުރު  މައްޗަންޮގޅީ

މުޙައްމަދު  ހަމަރަތަމަ ކަމަކަށް އަލިފުށީ ދާއިރާގެ  ެއންމެ ފުޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ހަމައާދެ! 

އާދެ! މިއީ ވަރަށް  ؛ކުރަން. ދެންހަމަ މި ބިލުހުށަހެޅުއްވި ބިލަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ަވރަށް ތާއީދު ޙުސައިން މިރަޝީދު 

ންނަން. މިކަހަލަ ފުކޮށް ފެއޮތީ ވަރަށް ސާ ރާއްޖޭގެ ތާރީުޚ ބެލިޔަސް މި ،މު ބިލެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚުންއްމުހި

ދަނީ.  ތަެކއް ހަމަ އެތަކެއް ޒަމާނުްއސުރެ ުކރިން ހިނގަމުން މިފައިސާަތއް ެގއްލި، މިފަދަ އެތައް ކަންތައް، މަރުތަކާއި

ދިޔައިރު ވެސް މިފަދަ އެތައް ކަންތައްތަކެއް ހިނގަމުންދަނީ. އާދެ! އިއްޒަތްތެިރ އަހަރު ވެގެން ސް، ސާޅީސްތިރީއާދެ! 

ަލއިަގއި ން ޑޮލަރެއްގެ މައްސައަ މިލި 800 ،އެބަހުރި ޑު ހަމަ ަވރަށް ރަނގަޅަށް ގާތުން ހަނދާންނއަުޅގަ .ރައީސް

ބަޔަކު ހައްޔަުރކުރަން ނޫނީ ެއ މައްސަލަ ބަލަން ތަޙުޤީޤަށް އޭރަކު ވެރިޔަކަށް ހުންނެވި ައޅުގަނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި 

ކުއްލިައކަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ެއކަން  ވަގުތުން  ،ރައީސް މިއަދު ހުންނެވީ. ޭއތި ބަލަމުންދަނިކޮށް

އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތަންތަން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ާއދެ! ހިސާބު.  ިރކަން ވައްޓާލިކޮށް ވެބަޣާވާތެއް  ،ހުއްޓި

ކަމަކީ.  މުއްކަންތައްތަެކއް ނޫްނ މީގައި މުހި މި ޖުޑިޝަރީއާިއ އަދި އެހެނިހެން ކޮމިޓީތަކާއި ނޫނިްއޔާ 

ެއީއ ަޑއިގެންަފއިވާ ވަޢުދު އިސްނަންގަވަިއގެން ެވވަމި ރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ހޫސުލްޖުމްއީރަ

ޖެހެނީ.  ކޮށްދޭން މިމަސައްކަތްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މު އެއް ކަންތައް. އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރުމަށްއްއެންމެ މުހި

މި ެއއްޗަށް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އެއްބާރުލުންދީ،  ކަިއ މި ކޮމިީޓންޓައާދެ! މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރުމަށް

ވޭ. ވިފައި ބުރަކަްށ މި ބިލު ބޭރުކޮށްލެ ވަނަ މަޖިލީހުގައި ދެ 18ގެންދަން އެބަޖެހޭ. އާެދ! އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ކުރިއަށް 

އް ެވސް މީގެތެރޭަގއި ހިމެނުމަކީ ޕާޓީތަ މިއަދުގެ ކޯިލޝަނުގައި ހިމެނޭ ،އާދެ! އަުޅގަނޑު ހިތާމަޔާެއުކ ނަންގަންނަން

ކަމެއް. އާދެ! މިފަދަ  ރަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް. އާދެ! މިއީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުަރންޖެހޭައޅުގަނޑަށް ލިބުނު ހަމަ ވައެއީ 

މުިޅ ަބޔަކު މަރުވެަފިއވާކަން  ސުރެ ވެފަ. އާދެ! ޖަލުތަކުން އެތައްއްވަނީ ވަރަްށ ކުރީ މި އާދެ!  ؛އެތަކެްއ މަރުތަކެއް 

ނެ. އާދެ! އިްއޒަތްތެިރ ރައީްސ، ކުީރަގއި ބޮޑެތި ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ބޭފުޅުްނނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިލަްއވާ

މަންޒަރުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެތަކެއް އެތައް ފައިސާތަެކއް ނުފެނި  ިއ،އެބަވޭ ެގއްލިފަކުންފުނިތައް 

. ގެން ހިނގައްޖޭ. ެއއްކޮްށ ދިރުވާލައި ވިިކއްޖޭއި ކުަގއި މި ޤައުމު ެއއްކޮށް ދަރަޖައްލާތަޮބޑެތި މަ ،އެބަދޭ. ނޫސްތަކުަގއި

ފެނިފައި އެބަހުރި އިނގޭތޯ. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ެއއީ މިފަދަ މޭރުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ މަޖައްލާތަކުން 

ކެބިނެޓުގެ މެންބަރުންގެ ގުޅުންހުރި ަހމަ  އަދި ެއއާ ހުންނެވި ފަާރތާއޭރަކު އެ ކުންފުންޏެްއގެ ަހމަ ވެރިޔަކަްށ 
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ވަނީ. އާދެ! އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ައޅުގަނޑު ހަމަ އެހީތެރިކަމާ އެީކގައި ިމވަރުެގ ބޮޑެތި ވައްކަންަތކެއް ކުެރިވފައި

 ށްރައްޔިތުންނަ އި،އެ ކޮމިޓީން މިކަންކަން ހަމަ ހިންގަ ،ދި މި ކޮމިޓީއަށް އެ ބާރުތައް ލިބިމި އުފެ، ކޮމިޓީއަށް

ވެސް  ، މިއަށް އަުޅގަނޑުެވސް ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދޭ ކަެމއް. އެހެްނީވމާ ލިބުމަކީ އަޅުގަނޑުމަންފާ  ،ހުރިފައިދާ

  .މިއަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ހަމަ ވެސް ނާއި ައދި ޚުދު އަޅުގަނޑުދާއިރާގެ ފަރާތުންހަމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުޅުމާލޭ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  އަރުވަނީއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރި

 ޢަލީ ނިޔާޒަށް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ވާހަކަެދއްެކވުން:ހުޅުމާލެ 

ދިޔަ. އިްއޒަތްތެިރ ސް ހުށަހެޅިގެންވެ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްއަށާރައާދެ! ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރު ދިނުމުގެ ބިލު 

ވަޢުަދކަށް  ގެމިއީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ވަޢުދެއް ކަމަށް. ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،މެންބަރު ހުށަހަޅަމުން ވިދާޅުވެއްޖެ

 ރާއްޭޖގައި މިކަން ވީ ޙަޤީޤަތުގައި ދިެވހި ރައްޔިތުން އެކަން ބޭނުންވެގެން. ރަްއޔިތުންގެ ތެރެއިްނ އެތައް ބަޔަކު 

މަަސއްކަެތްއގެ ގޮުތަގިއ އެއް ަޓކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު ފުެގ މަގަށް ރާއްެޖ ގެންދިއުމަށްސާފު ނެތަތީ، އިންސާއިން

އަިދ  ،ެލވިއިގޮތްނޭނގޭ ގޮތަށް މަރަ އަކީަޝކުވާ އެއް އެންމެ ބޮޑު އައި ޔިތުްނގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައް

ވަނަ ރައްޔިތުްނެގ އަށާރަ ޓަކައި ގެ ތަޙްޤީޤުތައް ރައްޔިތުްނނަށް ހާމަކޮށްދިނުން. އެކަމަށްެލވިފަިއވާ މީހުންގެ މަރުއިގެއްުލވަ

ނަމަވެސް، ހިތާމަޔަކީ އެަތއް ގޮަތކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު ދިޔައީ. އެހެންމަޖިލީހަށް މި ބިލު ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިގެން

 ނޫނާ ޚިލާފު ބިލެއްގާ އީވޯޓާ ހަމައަށް ދިޔައިރުގަިއ މި ފަހު ވަގުތު އަދި އެންމެ ،ވެސް ނިމި ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާތައް

އްޔިތުން އެހާ ބޮޑަށް އޮުތން. ރަދެއްކުމަށްފަހު މި ބިލު ފާސްނުކޮށް ބޭއްވިފައި އޮތް  އެއްއަދި އެތައް ބަހަނާ ،ކަމަށް ދެކި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭނގެ. އެދޭ ކަމަކަށް މި ިއްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެގޮތަށް ކަންތަްއ ކުރެްއވީ ީކއްެވގެން ކަމަށް 

ވެސް ަރއްޔިތުން ގާތުަގިއ  ދިމާކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އަނެއްާކވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ

ވަނަ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި މަަސއްކަތްކުެރްއވި ބޭފުޅުންނަށް އަށާރަ  ވަނީ. މި އި މިގޮތަށް ބުނެފަ އެހީމާ ހަމަ

 ،ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގިއ ރައްޔިތުން އެދުނު ގޮތަށްއަށާރަ ުދވަހު  އެ ،ވެގެންދާނެ ޙަީޤޤަތުގައި  ކަށްބްރަތަޢި

ދަނީ.  ޖާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުން ފެނިގެން މި. އޭގެ ނަތީންމުްއވުރައްޔިތުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ަކންކަން ނުކުރެ

ވެސް ރަނަގޅުކުރަން އޮތީ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން.  ެއކަން ވާނަމަކަމަށް ހުރި ހުރަސްތަެކއް  އިނޫނުގަ ގާ

ވެްސ ޙައްލުކުެރވެން އޮީތ މި އިްއޒަތްތެިރ  ޚިލާފު ގޮަތށް އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ވާަނމަ އެކަން ޤާނޫނުއަސާސީއާ 

ނެއްާކވެސް އަ ،ނަމަ އްލެއް ނުހޯދާޙަ މިކަމަށް  އި،ޖިލީހުން. އަޅުގަނޑުމެން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަަދއްކަ މަ
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ެއއްެވސް ޝައްެކއް ޮއތް ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެއި ގާުތގައި މިގޮތަށް އެދެމުންދާނެކަީމ އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުން 

! ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އާދެ ބިލަށްހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ލިފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އައަޅުގަނޑު 

ގޮެތްއ  ދުވަހެްއގެ އިރުއަާރއިުރގައި އޭާނގެ ދަރިފުޅު ވީނުވީ ބައްޕަެއއްތޯ ބޭނުންވާނީ އެއްމަންމައެއްތޯ ނުވަތަ ކޮންކޮން

 އި ތަނަކަށް ވަޅިޖަހާފަެއތައް  ތިރީސް އިރުއަާރއިރުަގއި އްގެދުވަހެ  ާކކުތޯ ބޭނުންވާނީ އެއް ؟ނޭނގި ގެއްލެން

ދައުލަތުގެ ހަމަ އެގޮތަށް  ނުވާނެ. ބޭނުމެއް . އެްއވެސް މީހަކުންތަން ދެކެ ސިޑިބުުޑގައި ދަރިފުޅު މަރުެވފައި އޮތް

ތިބި މީހުން ނުހޯދާކަށް ެއއްވެްސ ރަްއޔިތަުކ  އިފަހަރު. އެނިގގެން ވަްއކަންކޮށްފަ ގޮަތކަށް ޫނން މި ޚާޒާނާއިން ނޭނގޭ 

ލަިއގެްނ އިގޮތަށް ެގއްލުވަ  ނޭނގޭގޮތް ،ތިބި މީހުންނާއި އި، ދައުލަުތގެ ފައިާސއިން ވަްއކަންކޮށްފައެހެންވީމާނޭނދޭނެ. 

ޙަޤީޤަތް ހޯދަން  ގެލާފައި  ތިިބ މީހުންއިނޭނގޭ ގޮަތށް މީހުން މަރައަިދ ގޮތް ،އެކަން ފޮރުަވިއގެން ތިބި މީހުންނާއި

ޔާ އުފައްދާފަިއވާ ކޮމިޝަުނން ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް ދަނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޖެހޭ. އެ މަސަްއކަތް ކުެރވެމުންއެބަ

ރައްޔިތުން އެދުނު  ،ވާނަމަ ކަމަށް ެއއްކޮށް މި ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުދީފި  ގެ ުކަޑކުޑަ ހިތްވަރަކާކުރޭ. އަުޅގަނޑުމެންއެބަ

އަޅުގަނޑު  ނަތީޖާ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ލިބިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު ިމ ބިލަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި

 ވެގެންިދއުން.އެންމެ ފުރަތަމަ ފާސްކުރާ ބިލަށް މި ބިލު  ،އުއްމީދުކުރަނީ އަުޅގަނޑު މި މަޖިލީހުގައި ބިލަކަށް ތާއީުދކޮށް 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކެންދޫ ާދިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު 

 ށް. ނައިޢަލީ ޙުސަ

 

 އިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަ

ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތް   ގުޅޭދާ ބިލާކުެރވެމުންސްހުބަ މިއަދުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! 

ކަން. ޙަޤީޤަތުަގިއ ޖެހޭ މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހަޅަން މި ޖެހުނީ ކީްއވެގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނގެން އެބަ ،ވާހަކަައކީ

ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހަމައެަކނި ވަޢުދަކަށް ވެގެންނެއް ނޫން މި ބިލު މި ތަނަށް ހުށަހަޅަން 

ވެްސ  ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ،ސަބަބަކީ ދަންޖެހޭ ސަބަބުކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭ މިފަދަ ކޮމިޝަންތައް އުފައް

ިއ ދިއުން. ޙަޤީޤަތުގަ ހަްސނެތިގެން ،ރުަގއި އޮންނަ ޖިނާޢީ ޢަދްލުގެ ނިޒާމު ފުނޑުފުނޑުވެސަބަބަކީ އޭ ބަލައިގަެނވޭ

 ،ރަން ތިބި ފަރާތްތަކަށް ތަޙްޤީޤުނުކުރެވުނީތީވެތަޙްޤީޤުކު އިއަދި އޭުރގަ  ،ޢަދްލުގެ ނިޒާމު މަސައްކަތްނުކުރީީތވެ ޖިނާޢީ

 ވިދާޅުުނެވވުނީތީވެ  ،އެ ތަޙްީޤޤު ރަނގަޅަށް ހިންގާށޭ ނުބުެނވުނީތީވެ  ށްކިއުޓަރ ޖެނެރަލައަދި ތަޙްޤީޤުނުކުރީމާ ޕްރޮސި

ބޫލުކުރަންޖެހޭ ގަން އަޅުގަނޑުމެގެންދަން މި ޖެހެނީ. ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލު މިއަދު ހުށަހެޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ުކރިއަށް
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ތަޙްޤީޤުކުރާނެ ކަމަކަށް  މިހާުރ އެކަންތައްަތއް ރަނަގޅު  ،ކުީރގައި ތަްޙޤީޤުނުކުރި ބަޔަކު ،ޙަޤީޤަތެއް

ެއ  މިއަދު އަލުން ،ބަލަން ދެކޮޅުހެިދ ބަޔަކު ތައްބޫލެްއ ނުކުރެވޭ. ކުީރގައި އެ މައްސަލަގައަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

ނުކުރެވޭ. ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް. މި މައްސަލަތަްއ  ބޫލެއްގަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މައްސަލަތައް ރަނގަޅަށް ބަލާެނ ކަމަ

އަލުން  ،ބަޔަކުއޮތް ކަަށވަރުކޮްށދީފަ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަްނކަން ނުކުރި  މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެބަބެލޭނެ ގޮތް

ހުރި  އިޑުމެން މި ކޮމިޝަންތަކަށް ދީފަބޫލެއް ުނކުރެވޭ. އަުޅގަނގައަުޅގަނޑުމެންނަކަށް އެކަން ކުރާނެ ކަމަކަށް 

ނުޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ފުލުހުންނަށް ނުލިބޭ ންޖެހޭކަށްންބޮޑުވާބޮޑަކަށް ކަ މެދު އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން މާ ބާރުތަކާ

ކޮމިޝަންތަކަކަށް ލިބިގެނެއް ުނދޭ.  ބާރެއް އަށް ނުލިބޭބާރެއް މި ކޮމިޝަންތަކަކަށް ލިބިގެނެއް ނުދޭ. އޭ.ސީ.ސީ

ފާސްކުރުމާިއ  އިބަލަ، ޙަޤީޤަތުަގއި ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކެއް، ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ންވީމާއެހެ

ކޮރަޕްޝަނަްށ ލިބިފައިވާ ބާރުތަކާިއ -ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަަލތަކުަގއި އެންޓި ައދި ،ބާާރއި ހައްޔަރުކުރުމުގެ

އިތުރު އެްއވެްސ  އިޤީޤަތުގަިއ ެއއްކޮށްލާަފއި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަކަްށ ލިބުން ފިޔަވަ ޙަިމ ދެބަިއ ކާ، ތަ ލިއްޔަތުއޫމަސް

 އުޅޭ ކަންތަކާ މެދު ނުވަތަ މި ބިލުން ކުރަން މި ބިލާ އަުޅަގނޑު ޤީޤަުތގައިޙަގާ. އެހެންވީމާ، ކަމެއް މި ބިލަކުން ނުހިނ

އަުޅގަނުޑ ހަމައެއާެއކީަގއި މެދު އަޅުގަނޑުގެ ކަންބޮުޑވުމެއް ނެތް. ައޅުގަނޑު ހަމަ ނުހަނު ބޮޑަށް މިއަށް ާތއީދުކުރަން. 

ލުގެ ނިޒާމަށް ދުޢައަޅުގަނޑުމެން މުޅި ޖިނާޢީ  ؛ނިޒާމުމުޅި ޖިނާޢީ އަދުލުގެ  ،އުޅޭ ވާހަކައަކީ ދަންނަވަން މި

 އުޅެނީ. މި ކޮމިޝަންތަކުގެ ނަތީޖާައކަށް އަންނާނެ ކަންތައްތަުކެގ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަން މިބަދަލު

 ގޮތުަގއި ކުރާވެގެންދާނީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލު ހިންގާ ތަހުޤީޤުތަކުގެ ނަތީޖާއަކަށް އަދި މި ކޮމިަޝންތަކުން ،ވެގެންދާނީ

ނުކޮށް ކުރަން ތިިބ އިދާރާތަކުން ތަހުޤީޤުތަހުޤީޤުން، އުހާމަެވގެްނދިތަ ރައްޔިތުންނަށް ން ނުވަ އުދިެވގެންއެކްސްޕޯސް 

ޖަލުތަކުަގއި  ،ފެއިލްވެފަިއވާ މިންވަރު. ައދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ައުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން

އަދި ަދއުލަތުގެ ަޚޒާނާއިން ޮބޑެތި  ،ނޭނގޭ ގޮތަށް މަރުެވެގންދިޔަ މީހުންނާއި ގޮތް ،މަރުވެގެންދިޔަ މީހުންނާއި

ދުލުގެ ނިޒާމު ޢަދިޔައިުރަގިއ މުޅި ޖިނާޢީ އަދި ކޮރަޕްޝަުނގެ ގޮތުަގއި ފައިސާ ގެއްިލގެން ،ކުރެވި އަދަދުތަކުން ަވއްކަން 

ނަރަލް ކިއުޓަރ ޖެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް. ޕްރޮސިރޮސިހިފަހައްޓަން ހުންނެވި އެއް ބޭފުޅެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން ޕް

މުގައި އެ ހުންނެވީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ހަމަ އެ ޤާކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ މަ ވެސް ްޕރޮސި މިއަދު ،އަދިވެސް 

ދެްނ ޤީޤުތައް މި ކޮމިޝަންތަކުން ހިންގަަވއިގެން ޙުމިއަދު މި ތަ ކިއުޓަރ ޖެނަރަލް ހުންނަވަިއގެންޕްރޮސި

ޤީޤަުތގަިއ ޙަން ިމއަދު އުަފއްދަންޖެހޭ ސުވާެލއް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ގަނޑުމެޅު އެީއ އަ ؟ން ކޮންކަެމއްތޯ ުކރާނީއަޅުގަނޑުމެ

ދާ ބިލަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަިދ  ވެސް އުފައްދާ ސުވާެލއް. އަުޅގަނޑު މިއަދު ކުރިއަށް މި

ވަނީ.  މަކޮށްފައޭހާތަުކރާރުކޮށް  ގައިގޮތް ހަޤީޤަތު މެދު އެދޭ ރައްޔިތުން މިކަމާ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ

ހަދާންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަެބއް ނެތޭ. މެދު ދެކޮޅު ގޮތާ އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކުން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ

 ޝުކުރިއްާޔ.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުަފއްދަވާ އެއީ  ،ކުރީމެން މި ބިލަށް ޚަރަދުެމންބަރު. އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

އޮތް. ަގޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު އެބަ  4ގޮތުން  ގުޅޭ . މި ބިލާރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ގާޫނނީ ބާރު ދިނުމުގެ ބިލު

ވަނީ  ރުގެ ަވގުތު ިމއަދު މިގަިޑއި  1ަގޑިއިރު. އެ   އެއްމިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ޭއގެތެެރއިން ބޭނުންކުރަން މި ނިންމީ

ބޭފުުޅންގެ ފުރުޞަތު މާދަމާ މި  އެ ،ބޭފުޅުންނަށް . ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންފައި ިތއްެބވި ބޭފުޅުން، އެހަމަވެފަ

 ދާއިރާގެ  ކުޑަުހވަދޫއާދެ! ުޝކުރިްއާޔ. އާދެ!  ؛ބިލުގެ ަވގުތުަގއި އެުރވޭނެ. ައޅުގަނޑުމެންގެ ދެން އޮތް ަމސައްކަތަކީ 

 .މެންބަރު ތެރިއިްއޒަތް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

އަދިެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުނުވާތީ ިމ  ،، އަުޅގަނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލއެްއ މި ނެގީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ރިޔާސަތުން ގޮތެއް ނިންމެވީމަ  ތޯ ނުަވތަ ޕާޓީތަކުގެ ތަރުތީބުންތޯ؟އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ތަރުތީބުންފުރުޞަތު ދެއްވުމުަގއި 

 ދެން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ފަޭސހަވާނެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕާޓީތަކުްނ  ،ދެކަމަކަށް. ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެންފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިންބަލަނީ  އަޅުގަނޑު

އަރުވަން ހުރިާހ ބޭފުޅުންނަށް އެަބ ފުރުޞަތު ކަިއރީގައި އެ ިވ ބޭފުޅުން އަުޅގަނޑު އެއް އެދިަވޑަިއގެންފައި ިތއްބެ

މިސާލަކަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލްގައި ދެްނ  ،ދަންފަޅިއެްއގައި ވެސް. ދެންމެ ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާނެ

އޭގެ ބަދަލުގައި ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތެްއ  ،އޮއްވާ. ިދއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ،ފުރުޞަތެއް އަރުވަން އޮތީ

ސިޔާސީ ޕާޓީަތއް ިމ  ،އެކަން އެގޮތަށް އަުޅގަނޑު މި ކުރީކެންދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.  ،މި އެރުވީ

 ހުންނަނީ ކޮންމެ  ކޮށްފައި މިގަސްތު ގެންިދއުމަށް އަުޅގަނޑު ކުރަމުނޖިލީހުގައި ހަމަހަމަ ގޮތުަގއި ތަމްސީލުމަ

ެއއް ނުދާނެ  ދަންފަޅިއެްއގައި ވެްސ، ކޮްނމެ ވަގުެތްއގައި ވެސް. އެހެްނވީމާ، އެްއވެސް ަވގުތެއް އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ 

ގަިއ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 88ުދގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއި އަދި ،އެ ހަމަ .ގެންދާސްކުރަމުންބަހުގޮތުން  ުގޅޭ ޕާޓީއަކުން ބިލަކާ

 . މީދުކުރަން ޮއޅުންފިލައިފި ކަމަށްއްގެންދަނީ. އަޅުގަނޑު އު  ގަނޑު ކުިރއަށް މިއެ ބުނާ ހަމަ ހިފަހައްޓަމުން އަޅު
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 އިމްތިޔާޒް  މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު ،އަރުވަނީ އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި -{6.2}

ބާ  ،ރު މި ހުށަހަޅުއްވާ ބިލަކީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ ފަހުމީ، އިމްތިޔާޒު އަށް.ފަހުމީ

ތިދާއީ ބަހުސަށް ބު. އިބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުންވަނީ ނިމިފަގުޅޭ ބިލު. މި  ކައުންސިުލގެ ބިލު ނުވަތަ ގާނޫނީ ފަންނާ 

ަގޑިއިރު. އިމްތިާޔުޒ އެއް ބޭނުންކުރާނީ މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ގަިޑއިރު. ޭއގެތެރެއިން  ހަތަރުކަނޑައެޅިަފއި އޮތީ 

 ފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.ފަހުމީ، މާ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ހުށަހެޅުމުގެ ިމ ދައުރަށް ވެްސ މު ބިލު އަނެއްކާ އްމި މުހި ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ވެސް ހުށަހެޅުނު ބިލެއް.  18އާދެ! މި ބިލަކީ ނަވަން. ދަން ޝުކުރު ނީތީފުރުޞަތު ލިބު

އެއީ ގާނޫނީ ފަންނު  އާދެ! ހުްއޓުވާފައި އޮތީ ފަނޑިޔާރުން ަކމަށް އަޅުގަނޑު ތުހުމަތުކުރަން.މި ބިލު  ،އެހެންނަމަވެސް

 ހަމަ ތުހުމަތުކުރަނީ. އާދެ! ށް އަުޅގަނޑުހުއްުޓވުމެއް ކަމަވިހުއްޓު  ،ފަނޑިޔާރުންގެ އަތްދަށުން ގޮސްދާނެތީވެ 

ވަކީލުން ައތްދަށުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްަކތުގެ ުކޑަކުަޑ ެއއް މިސާލެްއ  ިއ،ަވކީލުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަ ،ފަނޑިޔާރުން

ނޫނުއަސާީސަގއި ޮއވޭ ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެްއެގ ޤާ ،ލާނަން. މިސާލަކަށްއިއަޅުގަނޑު ދަންނަވަ 

ދިަޔ އިއެކަން ހިނގަ ،ކުރާ މެންބަރަކު އިްނނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސްއްޔަންޢަރާތުން ވަކީލުންެގ ފަތުަގއި ގޮ

ކުރުުމގައި ކުރަންޖެހޭ ބޭފުޅަކު، ެމންބަރަކު އެޕޮއިންޓުގޮތަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަކީލުން ވޯޓުަލިއގެން އެޮޕއިންޓް

ވަނީ. ެއއީ ެދއްަވިއގެން މެންބަރަކު ފޮނުްއވާފައި ން، އެއަށް ވޯޓު ތޮފި ައޅުްއވަިއގެފަނޑިޔާރުން ުކއްލިއަކަްށ ަވީކލުންގެ

އޮތް ދަރަޖަ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލީ. ކިހާބޮޑު ފަންޑަރމެންޓަލް ނުބައެއްޯތ  ވަކީލުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ގެންޮގއްސަ

ވަކީލުންގެ ފަރާތުން  ،ުބނަނީނުއަސާސީގައި ނޫޤާުކއްލިައކަށް ފަނޑިޔާރުން މި ބަދަލުވަނީ ވަކީލުންނަށް.  .އެއީ

ކުރަްއވާފައި ިތއްބަވާަފއި ކުަރއްވަ ފަނޑިޔާުރކަން  ،. އެހެންނަމަވެސްކުރާ މީހަކު އެތަުނަގއި އިންނަންޖެހޭނޭއްޔަންޢަ

. މި ނުބައި ވަނީއެައށް ވޯޓުދެއްވާަފއި މެންބަރަކު ފޮނުއްވާފައި ވަކީލުންނަށް ބަދަލުވެފައި އެހެން ތޮތްޕެއް އަޅުއްވާަފއި 

މު ބިލެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ގާނޫނީ އްކުރާ ބިލެއް މި ބިލަކީ މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ބަދަލުވީމަ. މިއީ މުހިނގަޅުރަ

ިދނުމާއި ލައިސަންސް ބާތިލުކުުރން އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ައތްދަށުގައި އޮންނަ ހަމައެކަނި  ލައިސަންސް ށްވަކީލުންނަ

ގެންނަނީ.  މިވުޖޫދަށް  ގާނޫނު އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވްއޔާދަލުކުރާ ކީ. މިކަން ބައުމު، މި ދިވެހިރާއްޖެއަޤަ

 ކުރިދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާނޫނީ ވަކީުލން ގަނޑުކޮށް، ގަނުޑކޮށް ެއތަކެއް ބަިއވަރު ވަކީލުންނެއް އެއްފަހަރާ ސަސްޕެންޑު

އުެމއް ދުނިޔޭަގއި ވެސް ނޯންނާނެ. މިކަްނ ޤަކުރި ންޑުމިއަށްވުރެ ގިނަ، މިއަްށވުރެ ިގނައިން މިދެންނެވި ގޮތަށް ަސސްޕެ

ކަށް އަދަބު މީހަ އި،ޖިނާޢީ ކުށެއް ގާނޫނެއްަގއި ަކނޑަނާޅަބަދަލުކުރާ ބިލު އަޅުގަނޑުެމން މިއަދު މި ހުށަހަޅަނީ. 

ޓުގެ ފެންނަނީ ސުޕްރީމް ކޯ އެހެން ސާފުކޮށް ޮއއްވާ ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ،އިރު ދެވޭނެ ކަމަށް އޮންނަނު
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ލާ އުސޫަލުކން، ގަާވއިދަކުން ވަކީލުންނަްށ ހަމަ ޖިނާޢީ އަދަބު އަންނަ ކަހަލަ އުސޫލުތައް ހަދަިއގެން އިދައެތެރެއިން ހަ

ވުޖޫދަށް މިގެންނަނީ. ާއދެ! ބާ ކައުންސިެލއް ނެތި މިކަން ބަދަލުކުރާ ބިލު އަުޅގަނޑުެމން އެބަދޭ.  އަދަބުދެމުން

އުމަކަށް ޤަފުރުޞަތު ހަމައެކަނި އޮންނަ  ވަކާލާތުކުރުުމގެ ލައަށް  ަވކާލާތު، އަިމއްވަކީލުންނަށް ވެްސ ހުއްދަ ިލބިގެން

 އުފައްދަިއގެން ަވކީލުންނަށް މި ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެން ބާ ކައުންސިލުދާނެ. އެހެންވީމާ، ގެންދިވެހިރާއްޖެވެ 

ެފންވަރު ނުބެލި، ވަކީލުންނަށް  ވަކީލުްނގެސަރުކާުރެގ ފަރާތުން.  ހޯދައިދިނުމަށް ހުށަހެޅޭ ބިލެއް މި ބިލަކީ 

ެދވޭނެ ބިލެއް އަުޅގަނުޑ މިއަދު ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ަރއްޔިތުންެގ  ތަމްރީނުތަކާއި ަވކީލުން ތަރަްއޤީކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

ޓަކައި މަޖިލީހަށް މި ހުށަހަޅަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންާނިއ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ކަންކަްނ އޮންނަ ގޮތް ބެލުމަށް

ެއއް ަވޑަިއގެން ވަރަށް ބޮޑު ިދރާސާއެއް ކުރެްއވި. އަދި އެ ދިރާސާގެ ރިޕޯޓުަގއި ވަރަށް އާ .ދގެ ސްޕެޝަލް ރެޕަޓު އ

ޚިލާފަށް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ވަީކލުންނަކީ ވަކި އަަތކަށް ނުޖެހި  ފަނޑިޔާރުންނާ ވޭ.ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ފާހަގަކޮްށފައި

ބުން ޞަތަޢައް، ނުޖެހިކުރަންޖެހޭނީ ކޮންމެހެނެއް ފަނޑިޔާރުން ވަކި ައތަކަށްއްކަތްވަކީލުްނ މަސަތިބޭނެ ބައެއް ނޫން. 

 ،ކުރަންޖެހޭ ގޮަތކަށް ނޫން. ވަކީލުްނގެ ކަންތަްއ، މަސައްކަތް ހުންނަނީކީ އެޮގތަށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އެްއކިބާެވގެން

މީހުންގެ  ުނވާނެ. އެން އެހެން ނުފޫޒެއް ވަދެގެންބޭރުވަކީލުންގެ ަޙއްޤެއް އޮވޭ. ެއ ވަކީލުންނަށް އެހެން ނުފޫޒެއް، 

މީހުންެގ  ުނާވނެ. އެހެން ފަރާތަކުން އެ ބާރުވެރިކަން އެމަސައްކަތްތަަކކަށް ހުއްޓުމެއް، ހުރަސްއެޅުމެއް ޮއވެގެން

 ޖޫދަށް. މި ގެރެންޓީ ދެވޭނީ މިދެންނެވި ކަހަލަ ގާނޫނެއް، މިފަދަ ގާނޫނެއް ވުމައްޗަށް ފޯރުކުރެިވގެންނުވާނެ

ގޮތެްއަގއި  ފޯރުވާނެ. ޚާއްޞަ . ވަކީލުންނަށް ބާރުވެރިކަންނަމަހީ ވަކީލުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާނެނޫންގެނެސްގެން. އެހެން

ެގއިްނ ފަނޑިޔާރު މި ރާއްޖޭގެ މިައދު ސުޕްރީމް ކޯޓުންނާއި  .ަވކީލުންނަށް ބާރުވެރިކަން ފޯރުވާނެ ،ފަނޑިޔާރުން

ދައްކަމުންދާ ބިރުދެއްކުން ކުރިއަށްދާނެ. ބާރުވެރިކަން އަދި އެ ވަކީލުންނަށް ފޯރުވަމުންދާ  އްޤުންޙަނު ނަށްވަކީލުން

ުމ އް. މި ބިލުގައި ވަރަށް މުހިހުރެ މިފަދަ ސަބަބުތަކާ މުވަނީއްމިކަން ހުއްޓުވަން އަޅުގަނޑުމެންނަށްޖެހޭ. މި ބިލު މުހި

ނޑު ދެޭކގޮތުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެްއ. މިއީ އަޅުގަ އުފެްއދޭ. ކަމެއް ސެލްފް ރެިގއުލޭޓްރީ ބާ ކައުންސިލެއް އެބަ

ކީލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ، އެކަމަށް ވަރަްށ ފެދެނީ. ވަފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ބާ ކައުންސިލެއް މި އު

މާ ެފއްދީއުންސިލެއް އު ކަެމއް. ބާ ކަތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވޭއެދި ތިބި ކަމެއްެގ ގޮބޮޑަށް އެދި

ން. އެއާެއކުަގއި ވަކީލުްނގެ ތެރިކަމެއް ނޫއެކަނި ލިބެނީއަކީ ވަކީުލންނަށް ލިބޭ ޕްރޮޓެކްޝަނެއް، ނޫނީ ރައްކާހަމަ

، އެ މީހުންނަށް ގެ މައްސަލަތަކާ މެދުންމޮނިޓަރކުރެިވ، ވަީކލުން އެ މީހު  ފެންވަރު، ވަކީލުްނގެ ކަންތައްތައް

ށް އައިާމ އެބަ ފަހިވެގެންދޭ. ވަކީުލންނަށް ވަކީލުކަން ކުރުމުގެ ނެއް ވުޖޫދަފިޔަވަުޅއެޅޭނެ ގޮތްަތއް މިފަދަ ގާނޫ

ިއ، ށް ދިޔައިމާ ބާތިލުކުރުމާހޭ ހިސާބަކަސް ދިނުމާއި، ެއ މީހުންގެ ލައިސަންސް ބާތިލުކުރަންޖެލައިސަން

ގެން މި ދަީނ، އަށް ެދވިނެވި ސެލްޕު ެރގިއުލޭޓްރީ ބޮޑީގެ ބާރު މިެދންސަސްޕެންޑްކުރުމާ، މިފަދަ ަކންތައްތައް ކުރުމު

، ަތއްމުޅި ެއްއ އުސޫލަކުން އެތިކްސްގާނޫނުން ޔުނިފޯމް ގޮތެއްގައި  މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އަދި ހަމަ މި
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ވަކީލުންެގ ހުންނަންޖެހޭ ައޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަާކއި ސުލޫކީ މިންގަނޑުަތއް ިހފެހެއްޓޭނެ ގޮތްތަެކއް އެބަ 

އް އެޅުމުަގއި ވެްސ ަވކީލުންނާ މެދު އެޅޭ ިފޔަވަޅުތަ  ނަރީ މެޝަރޒްތައް ނޫނިްއޔާލިނޑައެިޅގެންދޭ. އަދި ޑިސިޕް ކަ

އައިމާ އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ   ގޮތްަތކުގެ އުސޫލުތަެކއް މި ގާނޫނުޅޭނެއިންސާފަށް އަދި ކޮްނސިސްެޓންޓް ގޮތެްއަގއި އެ 

، އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނީ ވަކީލުން ށް، ވަކީލުްނނަށް މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް އެބަ ލިބިދޭ. އާދެއަޅުގަނޑުމެންނަ

މެދު ވާހަކަދެއްކުމުގެ   ޢަދްލުގެ ނިޒާމާ ެއއްފަދައިން ރާއްޖޭގެ، ހަމަ ކޮންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިެތކޭދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 މެދުގައި އެަބ ޢަދްލުގެ ނިޒާމާ، ރާއްޭޖގެ ލިބިގެންވޭ. އަދި ައމުދުން މާ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޙައްޤު

 .ށްފަިއވޭކަން ހަމަ ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުާއގެ ރިޕޯުޓގައި ވެްސ ފާހަގަކޮމި  .ގާނޫނޫ ވަކީލުން ދަްއކަންޖެހޭހެންވާހަކަ

ގެ ފަނޑިޔާުރގެއާ މެދުަގިއ މަވެސް، ައޅުގަނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ މި ރާއްޖޭަގއި ވަކީަލކު މި ރާއްޖޭއެހެންނަ

އި ވާހަަކއެްއ ދެއްކީމާ، ިމއަދާ ހަމައަށް ދްލުގެ ނިޒާމާ މެދުގަ ، މަދަނީ ޢަލުގެ ިނޒާމާ މެދުގައި ނިއްޔާ ޖިނާޢީ ޢަދްނޫ

ކަެމއްަގިއ. ޓްވީޓެއް ކޮށްގެން. ހަމަ ޑުކޮށްަފއިވަނީ މި ބާވަުތގެ ށްފިްއޔާ ސަސްޕެންމިހާތަނަށް ވަކީލަކު ސަސްޕެްނޑުކޮ

 ފަނިޑޔާރުެގއަށް ގޮސް އެ ވަކީލަުކ ގެން. ޓްވީޓަކާ ހުރެބަލާންނަނީ ބަލަޓްވީޓެއް ކޮށްލާއިރަށް ސުޕްީރމް ކޯޓު އޮ

 ަގޑިތަކުން ނޫނިްއޔާ ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެ ބޭކާރުކުރޭ. މިވައްަދއި، އެަތއް ަގޑިއިެރއް ދައުލަތުގެ 

ވަކީލުންނަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބައެއް ފަނޑިޔާުރެގ  ،އެބަ ހިނގަމުްނ އެބަދޭ. އެހެންނަމަވެސް ކަންކަން

. މިއަދު އޮތީ ވަކީލުންނަށް މި ބިރު މަށްލުގެ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކުރުަމށް ވާހަކަދެއްކުދްޢަޖިނާޢީ  ،އިޞްލާޙުކުރުމަށް

އެކުަގިއ  މާވަކީލުްނނަށް މިނިވަންކަ .ހުއްޓިގެންދާނެވީމާ، އެ ބިރު އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މި ބިލު ގާނޫނަކަށް  .ދައްކާފަ

ވެސް ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކުރި ގޮތަށް، އެންމެ ރިންކުދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ. އަދި އެންމެ ބޮޑަށް ވާހަކަ

 ބު ދެވޭނެ ގޮތަށް ދައަމީހުންނަށް  އިޖިނާޢީ ކުށެްއގެ ގޮތަށް ކަނޑަނާޅަ  ،ުކށެއްގެ ގޮތަށް ،ކަންބޮޑުވާ ެއއް ސަބަބަކީ 

ޯޓ މޯމީހުންގެ މަްއޗަށް އަމިއްަލއަށް ސޫ ،އޮތުންރީމް ކޯުޓން އަމިއްލައަށް ހަދާފައި އޮންނަޕްސު .އޮތުންއޮންނަ

ސުވާުލ ވެސް ކޮށްލުމެއް ނެތި އެބަ  ަވކީލުންނާ އިގެްނ، ނޫނިއްޔާހިންގަ މޯޓޯގެ މަްއޗަށް ސޫގައިގެން ވަކީލުން ހިން

އުފުލޭ ހިސާބަށް އެބަ ގެންދޭ.  ވެސް ދަޢުވާތައް މައްޗަށް ޖިނާޢީ ކުރޭ. އަދި އެއަްށވުރެޑްންދޭން ސަސްޕެބުއަދަ

، މިކަން އެބަ ވީމާ. އެހެން ކޯޓުތަުކގެ ވަކަލކަށް ވެފައި ނުޙައްުޤންމްޕްރީއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮްނމެ ވަކީލަކީ ސު

 ސަރުކާރުގެ އިޞްލާޙީ އެޖެންޑާގެ ތެެރއިން މި ބަދަލު. ޑު ަސރުކާރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަންނއަޅުގަ .ބަދަލުވާންޖެހޭ

 އެދެީނ މ ބިލަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަދި އަުޅގނޑު .ގެނައުމަށް މި މުހިއްމު ބިލު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުްއވާތީވެ

ކޮމިޓީ ަމރުޙަލާތަކުގަިއ ވެްސ ގެންނަްނޖެހޭ ހެޔޮ ބަދަލެއް އޮތިްއޔާ  ން.ށަހަޅުްއވަިޚޔާލުފުުޅތައް ހު އި،ދަްއކަވަ ވާހަކަފުޅު

 ދުލުގެޢަމި ބިލު ައވަހަށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ވަކީލުންނަށް އަދި މި ރާއްޖޭގެ  ،ދެކެވިމެދު ވެސް ވާހަކަ  އެ ބަދަލާ

  .ނިޒާމަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާެނ ގޮތެްއގެ މަތީން ނިންމުން. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީ ބިުލގެ ބަހުްސެގ  ފަހުަގއި މިހާރު މިމަށްއްވުރުެގ ހުށަހެޅުްއޒަތްތެރި މެންބައިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އި ޝުކުރިއްާޔ 

 .ޢަފީފު ޙަސަން މެންބަރު ދާިއރާގެ ވިލުފުށީ. ުޅވިފަވަގުތު ހު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް އި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންއިޝުކުރިއްޔާ 

އިންތިޒާމުކުރަމުން ައިއ އެަކމަށް ވަންދެން އަުޅގަނޑުމެން  ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ،  އެ ހުށަހެޅުއްވި ބިލަކީދެންމެފަހުމީ 

ވަކި ބަެއއްގެ ަވކިތަުކގެ  ، ަވކީލުންނަކީ ކަމެއް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަަސއްކަތްކުރާ ގާނޫނީ ކަމެއް. ވަރަށް މުހިއްމު

ދާނީ ވަރަށް  ންގެނައުމަށްޓަކައި މި ބިލުނިމުމަކަށް އެ ަކންތައް . ވެފަ އޮތީ މި އިދަށުގައި ތިބި ބަޔަކަށް މީގެުކރީގަ

ންނެވި ބިލުެގ އާދެ! މިދެ މުހިއްމު ިފޔަވަެޅއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެެކނީ. މިއީ ވަރަށް ،ގެން. އާދެޑަށް މަސައްކަްތކުރެވި ބޮ

 ިއ، ކަންަތއް ބަލައި އޮންނަ ގޮތަށް ަވކީލުންގެގަ އުފެދޭ ބާ ކަުއސިންލަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެންވެސް ަޤއުމުތަކު ތެރެއިން

ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އަޅަންޖެހޭ ފަރާތް. އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ  ގުޅޭ ވަކީލުްނނާ ، އަދިވިލަރެސްކޮށް

ވޯޓުދޭން  ބާްއވާ އިންތިޚާބުަތކުަގއި ވަކީލުންނަށް އިށުން ނުވަތަ ބާ އެސޯސިއޭޝަންގަމިދެންނެވި ގާނޫނުގެ ދަ ،ބޭނުން

ަބއި ގެނައުން. އާދެ، މި ބިލު ކޮމިޓީއަކަްށ  ތެެރއަށް ފަނޑިޔާރުން ނުހިމެނޭ ގޮތަށް މި ބިލުގައި އެޭއގ ،އޮތުންއޮންނަ

ެއ  ،ނޑިޔާރުން މީގެތެރެއަްށ ނުފޫޒު ފޯރުވޭ ގޮތަށްމަސަްއކަްތކުރާއިުރގައި މިދެންނެވި ގޮަތށް ފަ ންކޮޓީ އެ .ދާނެ

ގާނޫނީ ގޮތުން ، ވަކީލުން އެިކއެކި ަމޤާމުތަކަށް ،ުނާވނެޯވޓުލެވޭ ގޮތަށް ޮއވެގެން މީހުންނަށް މީގެތެރޭގައި

ާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ އިރު ދާތުކުރާއިރު. އާދެ! ދެންމެ މާފަންނު އުމުތަކަށް އިންތިޚާބުޤާކުރަންޖެހޭ އެކި މަ އިންތިޚާބު

ކޮމިޝަނަށް ައސާސީެގ ދަުށން އުފައްދާފަިއވާ ޖުީޑޝަލް ސަރވިްސ ނޫނުޤާ ،ްއވި ފަަދއިންމެންބަރު ފާހަގަކުރެ

 ކުރަންޖެހުމުން ކުއްިލއަކަށް ފަނިޑޔާރުން ެވއްޖެ ޭއގައި ނުޫފޒު ފޯރުަވއިގެން އެ އްޔަންޢަވަކީލުންެގ ފަރާތުން މެންބަރަކު 

ހިސާބުން އެ މީހުންނަކީ ވަކީލުން. ވަކީލުންގެ މަސަްއކަތް  ތަނަށް ވައްދަން. އެ ކުރެވޭ މީހަކު އެމީހުންނަށް ކޮންޓްރޯލް

ހަވާލުކޮށްފަިއވަނީ  ުކރާ ބައެއް. އެގޮތަށް އެކަންތަްއ ވެިވގެންނެއް ުނވާނެ. ފަނިޑޔާރުންނާވަޒީފާ އަދާ އަދާކުރާ ބަެއއް. 

 ގަިއ އެމަސައްކަތު  ފަރާތަކަްށ ބުރަނުވެ ޝަރީޢަތް ހިންުގމަށް. އެ އިްނސާފުވެރިކޮށް ވަކި ،ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް

އެއާެއކު އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ސް އެގޮތަށް. ހަމަވެ އޮންނަނީ އަސާސީ ބަޔާންކޮށްފައިނުނޫޤާ  ބޭފުޅުން ދެމިތިބެންޖެހޭނެ.

 ޕްީރމް ކޯޓުން އަތްގަދަކޮށްފައިވާ ހިނގައްޖެ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މައްޗަށް ވެސް ސުފެނިގެން

 އަާސީސ ތަންފީޒުެވގެން ައއިއިރުނޫނުޤާ އާދެ! މި ،އަުޅގަނޑު  .އޮތީ ެއގޮތަށްތަން. މިހާރުވެސް އެކަންަތްއ 

ޖުޑިޝަލް  ،ލީ މަރުޙަާލގައި އަުޅގަނޑަށް ވެސް ުދަވސްކޮޅެއް ލިބުނު ޤާރު އޮތް އިންތިނިމުމަށްފަހު އޭ ކޮށްގުތަސްދީ

ޑީޝަްލ ކުރަމުން އައީ ޖުކަތްޕްރީމް ކޯޓުން މަސައްރުއްސުެރ ސުކުރަން. އޭސަރވިސް ކޮމިޝަނުަގއި މަސައްކަތް
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ްސ ސަޤީޤަުތގަިއ ޖުޑިޝަލް ސަރވިޙަގެންދިއުމަށް. ކޯުޓެގ ދަށަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާްޓމަންޓު އެ

ކޮމިޝަނުގެ  އެ ،ރު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އުފައްދާަފއި އޮތްޑިޕާޓްަމންޓަކީ އޭ ޝަންއެޑްމިނިސްޓްރޭ

 ،ގޮތުން ވިސްނަވާަފއި އޮތްން ބޭފުޅު ވެސް އެއި ރުގަ  އޭގެންދަނީ މިކަްނތައްތައް ކުރަމުން މި އެތެރޭގެ ޑިޕާޓްމެންޓެއް.

 ބޭފުޅުންގެ ނުފޫުޒ ފޯރުވަން. އެހެންވީމާ، މި  ބޭނުންފުޅުވަނީ އެފުންނަށް މަަސއްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަ ޝަރީގައިޖުޑީ

ަވކީލުން  ،ސް ވެ ވަކީލުންގެ މައްޗަށް ،ައޅުގަނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ ސަލާމަތްވާން. އެގޮތުން ންކަންތައްތަކު

އޮތީ  މި ނެއްސަގެ ހުރިހާ ކަންތައްތައް މިހިސާބަށް މި ،ޅުމާއިއެ ަވކީލުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު ،ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި

ގޮތުން  ކުރަްއވާ ގޮތާ ބެހޭޔާރުން ކަން ޑި ޕްރީމް ކޯޓުަގިއ ތިއްބަވާ ފަނސު، ޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަރާތުން. ވަކީލުންސު

މެދު  ފުޅުންނާބޭ އެ އްާޔ އެިހސާބުންއެްއވެްސ ފާުޑކިޔުމެއް ވިދާުޅެވއްޖެ ،ލެއް އެްއެވސް ޚިޔާ ،އެްއވެސް ވާހަަކއެއް 

ނޑުމެން ބޭފުޅުން ކުރާ މަަސއްކަތްތަުކަގއި އަުޅގަ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ެވސް އެއަންނަނީ. އާދެ!  ސަސްޕެންޝަން މި

ދިމާވާންޖެހޭނެ.  ވެސް ޅުންނާބޭފު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ފާޑުކިޔުމެއް އެ ،އިގަބޫލުކުރޭތޯ ނޫންތޯ ބަލަ ރައްޔިތުން

ގޮަތކަްށ  ގާނޫނުތަކުން ވަކި އިއަސާސީއާނޫނުޤާންނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިޔެންޖެހޭނެ. އާދެ! ޅުޔުން އެ ބޭފުކިއެ ފާޑު

ކަމަްށ  ގޮތަށް ފަނިޑޔާރުން ކަންކުރާ  އެނޫން ،ކަންކުރަން ފަނޑިޔާރުންނަްށ ލާޒިމުކޮށްފަިއ އޮންނައިރު 

ނޑުމެން ގަަކންޖެހޭނެ. އެއީ އަޅު ނޑުމެން ދައް ވާހަކަ އަުޅގަ އެ  ،ކަތް ސައްމަ ވަންޏާ އެ ކަމަށް ހަވާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޭ

މީހުން ކުރާ  ދައްކާ ވާހަކަެއއް. އެ މަށްރުމަށް ދައްކާ ވާހަަކއެއް ޫނން. ރަނގަޅުކުކޮންމެހެން ފަނޑިޔާރުން ގޯސްކުރު

 މި ނޑުމެން ކުރިމައްޗަށްގޮތުން މިއަދު އަުޅގަކާ ވާހަކަެއއް. އެހެްނވީމާ، މިލާޙުކުރުމަށް ދައްޞްކަންތައްތައް އި 

ކުރުމަށްޓަކައި  ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ވަރަށް ފުރިހަމަ ވާ ބިލަކީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނުޑމެންގެ ހުށަހެޅިފައި

މި ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރަށް ކުރެވޭ މަސަްއކަތަކަށް ެވގެްނދާނޭ. އާދެ! އަޅުގަނޑު އެެދނީ

މި ބިލު މިކޮޅަށް އަވަހަށް މަޖިލީހަށް  ،ރުމަށްފަހުލާޙުކުޞްންތައްތައް އިލާުޙުކރަން ހުރި ކަޞްއި އިގަމީ ،އުމުންދި

 މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ެވގެންދިއުން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ،މި ބިލު ފާސްވެ ،ހުށަހެޅި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ދާއި ،އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް. 

 

 ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  ގޮތުން އަޅުގަނޑު ގުޅޭ ދާ ބިލާކުރަމުން ބަހުސް ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހުށަހެޅި

ވަކީލުން އަުޅެވތިކަމުން މިންޖުކުރުމަށް މި  ،ސް، ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވަނީމި ބިލަކީ އިއްޒަްތތެރި ރައީ .ބޭނުންވޭ
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ބިަލކީ.  ލެއް މިގާނޫނަކަށް ހަދަންޖެހިފައިވާ ބި ،ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލެކޭ. ކޮންމެހެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް މަޖިލީހަށް

 7ޔައީ، ދި ައހަރު ފެނިގެން މި 5 ުތވެދިޔަ ާޚްއޞަކޮށް މި ވޭތުވެިދޔަވޭ ،ދިޔައީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ކުމްަތއް ޙުތަން. ކޯޓުތަުކގެ  ޮގސްފަިއވާދިަޔީއ ވަރަށް ޮބޑަށް ޝަރުޢީ ިނޒާމު ހަލާކުެވގެން އަހަރު ފެނިގެން މި

މަލުތައް ކޯޓުތަުކަގއި ޑިމުުޑދާރު ޢަރިްޝވަުތގެ ހަ ،ޔާީސ ޙުކުމްތަެކއް ނެރެވިހަމަ ސީދާ ސި ،ވަކިފަރާތަކަށް ބުަރވެ

 އަދި މިކަމާ ،ލެއް ގެެނވޭނީއްޙަ ދިޔައީ. މިކަމަށް އެންމެ ބޮޑު  މެންނަށް ފެނިގެން މިަގނޑުންޒަރު އަޅުފެނިގެންދިޔަ މަ

ވަކީލުންނަށް  ،ކަމަށް ވާއިރުަގއި ލުންކަންތައް ކުރެވޭެނ ފަރާތްތަކަކީ ވަކީ އިދެކޮޅަށް އެންމެ ގަދައަށް ާވހަކަދައްކަ 

ޕްރީމް ކޯޓުން ވެިތކަމެްއގައި ބެހެްއޓުމަށް ސުައޅު އި،ރުދަްއކަ ދިަޔއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބި އްދަތުގައި މިމިދިޔަ މު

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ވަކީލުން  އެޓަރނީ ،ގަނޑު ފާހަގަކުރަން . ޚާއްަޞކޮްށ އަޅުކޮށްފަމަސައްކަތް

ޕްރީމް  ސުން ހަމަޓުންވަނީ އެ ބާރު އާދަިއގެ ުއޫސލުގެ މަތީޕްރީމް ކޯވަނިކޮށް ސުހެއްޓުން ހަމަޖެހިފައިކަންތައް ބެލެ

. ވެސް ހަވާލުވެފަ ން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ވަކީލުން ބެލެހެއްޓުމުެގ ކަންތަކާކޯޓުން މައްސަލަތައް އުފުއްަލވާ ގޮުތގެ މަތީ

 ،ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކީ  ،އިވަކީލުންގެ ކަންަތއް ބަލަހައްޓަ ،ކުރާޢަމަލު މުގައިދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބު ތަންތަނުގައި މިކަ

ާބ  ިއ،ާބ ެއސޯސިއޭޝަނަށް ހަދަ އި،ހަދަ ވަިކ ތަނެއް  ށް ގޮތަ ވާލު ހުށަހެޅިފައިއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިހާރު މި ބި

ގޮތަށް. ވެސް ޢަމަލުކުރާ ިއ ދަނީ ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބު ތަންތާނގަ ބެލެހެއްޓެމުން މި އެސޯިސއޭޝަނުގެ ދަށުން 

 ،އް ހިނގާފަިއވާ ގޮަތކީވޭުތވެދިޔަ ުމއްދަތުަގއި ަކންތަ ،އި މިކަންތައް ވެގެންިދޔަ ގޮަތކީދިވެހިާރއްޖޭގަ  ،އެހެންނަމަވެސް

މަވެސް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ނަ ކުރި  ްޓވީޓެއް  ،ވަނީ ނަމަ ކަމެއް ފާހަަގކޮށްފި ކަމަށް ނުވާ ޕްރީމް ކޯޓުން ހިތްޕުޅާސު

އެތައް ުދވަހެއް ވަންދެން  ިއ،ބަޔާންަނގަ ިއ،ދައްކަބިރު ،ޒިުރކޮށްހާނިގެންދިޔައީ ވަކީލުން މެންނަށް ފެއަޅުގަނޑު

ކަންތައްތަކާ  މި .ގަނޑު އަދި ހަމަ ފާހަގަކުަރން ބޭނުންވޭ މަންޒަރު. ައޅުކަންތައް ކުރި ިއ،ޓަ ހިފަހައްއްދަ ވަކީލުކަުމގެ ހި

ރަށް ފަޚުރުވެިރކަމާއެުކ ގަނޑު ަހމަ ވައްަޞކޮށް ައޅުޚާ ،ދެކޮޅަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހަމަ ވަރަށް ގިނަ އަދަެދއްގެ ަވކީލުން

ދުލުގެ ިނޒާުމ ޢަޖޭގެ ދިވެހިރާއް ިއ،ްނ ކުރަމުންދިޔަ ކަންތަކާޓުޕްރީމް ކޯަވކީލަކު ވަނީ ސު 56ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ 

އް ބެހޭ މުައއްސަސާތަކަށް ޕެޓިޝަނެ  ޕްރީމް ކޯޓަށް އަދި ކަމާސުއެކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވެ  ،ހަލާކުވެފަިއވާތީ

ށް ފެނިގެންދިޔައީ އަުޅަގނޑުމެންނަ ،ެވގެންދިޔައީ  ނަމަވެސް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އޭގެ ނަީތޖާއަކަށް. އެހެންހުށަހަޅާފަ

 ،ިވގެންދިަޔ މަންަޒރު. އަދި ަބއެްއ ަވކީލުންކުރެޕްރީމް ކޯޓުން ަސސްޕެންޑުނެތި ސު ަވކީލުން ހަމަ ޖެހިލުމެއް 56

ންދެއް ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިަފއިވާ މަންޒަރު. ިއއްޒަތްތެިރ މަސް ވަ 6 ،މަސް 5 ،މަސް 4ތެެރއިން ބަެއއް ަވކީލުން އޭގެ

 ޖެހޭނެބަލަހައްޓަން .ލުން ބެލެހެއްޓޭނެ ކަމަކަށްފަނިޑޔާރުެގއިން ަވކީ ،ލެއް ނުކުެރވޭބޫ ގަނޑަކަށް ގައަޅު  .ރައީސް

ިރ ގޭަގއި ހުނޑިޔާރު ެއކީަގއި ފަ މާމިނިވަންކަ ނަށްވަކީލުން ،ގަނޑުމެންނަށް މިނިވަންކޮށް މިކަން ކުރެވޭނެކަމަކަށް. އަޅު 

 އެ  ،އެންމެ ަކއިރިން ދެކި  ިއ، ވާހަކަދަްއކަގޮތުން އެކަންތަާކ ބެހޭ ،މައްސަލަތައް ފާހަަގކުރެވެންެޖހޭނެ. ފާހަގަކޮށް

މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ  ަގއި ހުރިކޯޓުަތކުވަކީލުންނަށް  ،ވާއިުރަގއި  ކަމަށް މަންޒަރުތައް ފެންނަ ފަރާތްތަކަކީ ވަކީލުން
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 ލު އުޙަންނަންޖެހޭ. މި މާއޮއިމުވެފަިއ ޤާ އުލެއް ޙަނެ މާީކގައި ެދެކވޭއެ ުރވެރިކަމެއް ނެިތ މިނިވަންކަމާބި އެްއވެސް

އެީކަގއި  ވަކީލުްނނަށް މިނިވަންކަމާ ،އެންމެ އަވަހަކަްށ ފާސްކޮށް އިމުކުރެވޭނީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ބިލު ވީޤާ

ޕްރީމް ސު ށްމީހެއްގެ ޚިާޔލު ފާޅުކުރާއިރަ ނުވަތަ އެ ށްވީޓެއް ކުރާިއރަޓް އިމުކޮށްގެން. ޤާއުލެއް ޙަކުެރވޭނެ މާމަސައްކަތް

އެކަން ކުރުަމކީ ެއއީ ދުނިޭޔެގ ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢުތަކުގައި  އި،ސް ބަޔާންނަގަ ޕްރީމް ކޯަޓށް ގެންގޮ ސު އި،ކޯޓަށް ދަމަ

 އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަިދ ކުރަންެޖހޭޕްރީމް ކޯޓުން ދަސްނޫން. އެކަްނކަން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސު ކުރަމުންދާ ކަމެއްޢަމަލު

 އި ިދވެހިރާއްޖޭގަ  ،ހެޅިގެން ވާހަކަދައްާކއިރުމި ބިލު ހުށަ ،ކަެމއް އިތުރުން ައޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންޮބޑުވާމީގެ

ެގ ފެންނަނީ ފަނޑިޔާރުގެ. ފަނޑިޔާރު  ގަނޑުމެްނނަށް މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާ ތަނަކަށް މިއެންމެ ބޮޑަށް އަޅު

ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ނޑު ހަމަ ކޮންމެހެންގަައޅު އިރުމުގެ ވާހަކަ މި ބިލަށް ބަހުސްކުރާކުރުލާޙުޞްއި

ޕްރީމް ކުެރވެން ެއބަޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮށް ސުލާޙުޞްވީ އެްނމެ އަވަހަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތައް އި .ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ

ވެން. ން އެ ބަޖެހޭ ކޮންމެހެންވެްސ މި މަޖިލީހުން ހުއްޓުކުރު ކުރާ  ކަންަތއް ނުލިބޭ ބާރުތައް ބޭުނންކޮށްގެންކޯޓުން 

ނޑު ހަމަ ވަރަްށ ގަަތން. އަޅު  ލިއިވެްސ ެއކުލަވަ  ދުވަހު މަގުޗާެޓއްށްމިދާކަ އިނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މީގަގައަޅު

 ،ގާނޫަނކުންލިން. ބެިލއިރުގަިއ ެއއްެވސް ގުިޅގެން ބެ ގުޅުންހުރި ގާނޫނުަތއް ހަމަ ެއކަމާ، އި ސާީސއާއަނޫނުޤާސާފުކޮށް 

ހަމަ އެކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި ލަން. އިއަސާީސއަކުން ފުރުޞަތެއް ުނދޭ މަގުޗާޓެއް އެކުަލވަނޫނު ޤާ ،އެްއވެސް ަގާވއިދަކުން

ެރވޭެނ ންސް ނޯންނަ މީހަކު އުޅަނދު ުދއްވުން ކަހަލަ ކަމަކަށް. ެއކަމެއް ނުކުއަުޅގަނޑަށް ފާހަަގަވނީ ލައިސަ ،ރައީސް

ކަންތައްތައް  ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މި ޕްރީްމ ކޯޓަކަށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ސު

 ،ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަުނވެ ،އިންސާުފވެރި ،މެންނަށް ޢަދުލުވެރިގަނޑުއަޅު  ،ޖިލީހުން މަސައްކަތްކޮށް މަ  މިށްމަހުއްޓުވު

މަށް. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ ނެ ކަދޭހުން އުފައްދަަވއިމަޖިލީ  ެގއެއް މިވާ ފަނޑިޔާރު ރައްޔިތުންެގ އިތުބާރު ލިބިަފއި 

 . ރައީސްއިްއޒަތްތެރި 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ދު. ޙީވަهللا އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވަހީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ޢަބްދު ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ،ޅާފައިވާފަހުމީ ހުށަހަންބަރު އިމްތިޔާޒު މެރި ތެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތް

އެންމެ  ދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ! މި ބިުލ ވީ އީވެްސ ތާ ގަނޑުދިވެހިރާއްޖޭެގ ގާނޫނީ ފަންުނގެ ބިލަށް އަޅު 

ތެޭރގަިއ  ގެއަހަރު  7އެދުން. ެއއީ ވޭތިެވދިޔަ ެވސް އެދޭ  ގަނޑު ދިއުމަކީ އަޅު ވަހަކަްށ މަޖިލީހުން ފާސްެވގެންއަ

މައްސަލަަތއް  އިޝަރީޢަތުގަގޮތް ފެނިގެންދިޔަ.  ކުރެވެމުންދިޔަދު ޢަމަލުކީލުންނާ މެގަނޑުމެންނަށް ގާނޫނީ ވަ އަޅު
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ން ވަރަްށ ގިނަ ބައެއްގެ ަޙއްޤުތަްއ ގެންދިޔަ. އޭގެ ސަބަބުކުރެވި ވަީކލުން ސަސްބެންޑު ދާއިރުގައި އެހިނގަމުން

ތެރޭަގިއ ައޅުަގނޑު އެދެން އަތޮޅުދާއިުރގައި ލާގައި ކުިރއަށްޙައެއާެއކުަގއި މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުހަމަ .ނިގުޅިގެންިދޔަ

އަހަުރގެ ތެރޭަގއި  7 ދިއުން. ވޭުތވެދިޔަބިލުން ލިބިގެން ގޮތެއް މި  ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ފުރުޞަތު ފަހިވާނެ

ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭ  އެ ،އަޮތޅުތެރޭގައި ވެސް އެިކއެކި މައްސަލަތަުކގައި ހައްޔަުރކުރެވި  ގިނަ ރައްޔިތުން ވަރަށް

ސަބަބަކީ، ގިނަ ދަތިތަކެއް ދިމާވި.  ޙައްޤުތައް ލިބުމުގައި ވަރަށް އިލިބޭ އެންމެހަ ންއަސާސީ ؛ފުރިހަމަނޫނީ އެންމެ ގާ

 ެއ ހިސާބުަގއިނޫންނަމަ އެފަދަ ފަރާތްތަކެއް  ،ނެތުން ނޫނީ ވަކީލުންގާުކގެ ތެރޭަގއި ިމދެންނެވި އެ އަޮތޅުތަ

ެއ  އަލިއަޅުަވއިެލވިގެންނޫނު ވުޖޫދަށް އަންނައިރުަގއި މިދެންނެވި ކަންަކމަށް ގާން. އެހެންވީމާ، މި މުދިއުނެތިގެން

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  އްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްއެދުމެއް. ދެ ދިއުމަކީ ައޅުގަނޑު އެދޭފުރުޞަތު ފަހިވެގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا.ޤޫބު ޢަބްދު ޢުޔަދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ދާންދޫ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޤޫބު ޢަބްދުޢުޔަގެ މެންބަރު ދާއިރާދާންދޫ 

މި ބިލު ހުށަހެޅުްއވީތީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިާޔްޒ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ހުށަހެޅި ކުރިން ވެސް އަޅުގަނުޑމެން މި މަޖިލީހަށް  ފަހުމީއަށް އަޅުގަނޑު ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިއީ މާ

 މި ބިލުގެ  ،ށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްމި ބިލަށް އަުޅގަނޑު ަހމަ ފުރިހަމައަފާސްވެގެްނ އަންނަންޖެހޭ ބިލެއް. 

 ގޮތުން،  ވާވެސް ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. އެ މާއްާދގައި ެއްއގޮތަކަށް  )ނ( އަްށ އަުޅގަނޑުވަނަ މާއްާދގެ  61

 އްސާކުެރވޭހި އްާސ ލޯޔަރުންނަށް، ވަކީލުންނަށް ހި 80%މެްއގެ ލޯ ފާ ންނަނީކުެރވެްނ މި އޮމެއް ރަޖިސްޓަރީލޯ ފާ

ޓްނަރޝިޕްގެ ޕާއެ މެްއެގ ނޫނީ މެއް ހިންގާއިރު، އެ ފާނުޖެހޭ ލޯ ފާގޮތުަގއި ކޮންމެހެން ބޫުލކުރާގަގޮތަށް. އަުޅގަނޑު 

ގޮތުަގއި އޮންަނންޖެހޭ ކަމަކަށް އަޅުގަނުޑ  ގެކަމެއް އްސާވުމަކީ ކޮންމެހެން ލާޒިމުހިވަކީލުން އްސާ ކޮންމެހެން ހި

ގެ ށް ީހވަނީ އޭ.ޑީ.ކޭ މިސާލަކަށް އޭ.ޑީ.ޭކ، އަުޅގަނޑަ .، ހޮސްޕިޓަލްތައް ބޫލެއް ުނކުރަން. މިސާލެްއގެ ގޮތުންގަ

ދެމުން މި ރާއްޖޭަގއި ހަމަ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ޚިދުމަތް ،އެހެނަސްޑޮްކޓަެރއް ނޫންހެން. ވެރިފަރާތް ނާޝިދަކީ 

މެއް ހިންގާ ބަޔަކު. ނަރޝިޕް ނޫނީ ލޯ ފާޕާޓްނުޖެހޭ ލޯޔަރުންނަށް ވާކަށކޮންމެހެން  ،އެ ގެންދަވަނީ. ެއގޮތަށް ބަލާިއރު

އުވާލަން ައޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. ހަމަ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ގެންނަން؛ އަށް އެ ބަދަލުމި މާއްދާގެ )ނ(  އަޅުގަނޑު

 ެސންޓު އޮންނާކަށް ައޅުގަނޑުވަަރކަށް ޕަ ެއއްވެސް  ،އޭ 50ނޫނީ % ،އޭ 20، %އޭ 80އެްއވެސް ެޝއަރެއއް، %

ނޫން  ނީ. ދެން މީގެއިތުރަށް މި. އެ މާއްދާ ހަމަ އެއްކޮށް އޯޕަންކޮށް ދޫކޮްށލަން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަތާއީދެއް ނުކުރަން

ހަމަ މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  ،. މީެގއިތުރަށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުަރންއިމި ބިލުގައިތުރު ކަންބޮޑުވުެމއް އަުޅގަނޑަކަށް ނެތް 
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 ހުރި ނީ ހަމަ ލޯޔަރުންނަށް ދިމާވެފައި ވަތުގައި ެވސް ދިމާވެފައި ޓަރޑް ެއކައުންޓެންޓުންނަްށ ވެސް ހަމަ ޙަޤީޤަޗާ

 ޓަރޑް އެަކއުންޓެންުޓންނަށް އަދި އޮިޑޓަރުންނަށް އަރުވަނީ ުހރިހާ ޗާ . އަުޅގަނޑު ހަަމ ޔަޤީންކޮށް މިތައްމައްސަލަ

ވަރަްށ ައވަހަށް ބިލެްއ  މާޔަތުގައި މި މަޖިލީހަށް ައޅުގަނޑުހިބޭފުޅުންެގ  ަޙއްޤުަގއި އެބޭފުޅުްނގެ  ހަމަ އެ ،ވެސް

ގޮތަކީ،  މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިގެންދާނެ ވާހަކަ. ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ކަން ހިނގާހުށަހަޅައި، އެކަން ވެސް 

މީހެްއެގ  ަރކު ނޫނީ އެަކއުންޓެންޓަކު އެފަދައިން، އޮޑިޓަ ނޫނީ ަވކީލުންނަށް ވެސް ހަމަ ކަން ހިނގާގާއަޅުގަނޑުމެން 

މީހެްއގެ ަލއިސަންްސ  ކޮށްިފއްާޔ އެވަރަކަށް މީރާާއ ދެކޮޅަށް މަަސއްކަތް ެއއްެވސްޢުަގއި މީާރގަިއ ކްލައިންޓެްއގެ ދިފާ

ވީީތވެ ކުެރއްކްލައިންެޓްއގެ ދިފާޢުގައި މަސަްއކަތްނޫން އިތުރު އެހެން ޤައުމެއް  ވަނީ. އަުޅގަނެޑއް ނުދެކެން މިތިލުބާ

އް. ެއހެން އެއްވެސް ސޮަސއިޓީެއއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ވާ އިތުރު އެހެން އެްއވެސް ޤައުމެތިލުލައިސަންސް ބާ

ބޭފުޅުންގެ ދިފާޢުގައި އަުޅގަނޑުމެން މި  ވަރަށް ޔަޤީންކަމާެއކު މިދަންނަވަނީ، ހުރިހާ އޮޑިޓަރުންނަްށ ވެސް ހަމަ އެ

 އަޅުގަނޑު މާފަންނު އުތުރު އެާއއެްއކޮށް އަދިވެސް ނިންމާލަމުން ވެސްހަމަ ވާހަކަ. އަދިބިލެއް ފާސްކުރާނެ މަޖިލީހުން 

 ދަންނަވަން މި ބިލު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީީތވެ. ޝުކުިރއްޔާ.  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ހަމަ ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް އިބްރާހީމް. އޮނަރަބަލް ޤާސިދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މިގިލީ މާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޤާސިމް އިބްރާހީމްދާއިރާގެ މެންބަރު މާމިގިލީ 

 ނަންބޮޑަްށ ޝުކުރިއްާޔ. އަދި ަތކުރާރުޮކށް ޝުކުރު ދަންނަވައިލާ ، ވަރަށްއިްއޒަތްތެިރ ރައީސް އާދެ!`. 

މެދުގައި ވިދާޅުވި ހެޮޔ  ޑާ މަށްފަހު ދެއްެކިވ ވާހަކަފުުޅގައި އަުޅގަނަވޑަިއގަތުވާލުވެހަމަނިކުފާނު ރިޔާސަތާ 

އާދެ! މި ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ ބިލަީކ ކަމާއެކު ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވައިލަން. ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރިބަސްފުޅުތަކަށް 

ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ބިލެއް ގެންނަންޖެހޭނެ  ން ޤައުމަށްއަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުާރ ބިލެއް. އަދި އަޅުގަނޑުމެ 

މި ބިލު ހުށަހެޅިގެން އައިއިުރ، ޤާނޫނުއަސާީސާއ ިރޔާސަތުަގއި ިއންއިރު ، އަޅުގަނޑު ންނަމަވެސްބޫލުކުރަން. އެހެގަ

ޖެހުނީ ކުޑަކޮށް  އެ ިބލު އަނބުރާ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މިތަޢާރަޟުވާ ކަންތައްަތކެްއ ހުރުމުގެ ސަބަބުން 

ނުހޯދެނީސް ، އެކަމަށް ޙައްލެއް ސްނުދަނީމަޑުޖައްަސއިލުން ނިމިގެންއެ މަޑުޖައްސައިލަން. ހަމައެާއެއކީަގއި 

އޮތީ.  މި އެ ިބލު ފާސްނުކުރެވި ެއކަންތައްތަކާ ގުިޅގެން  ،ައއު މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު މެދުވެިރވެ ގެއަޅުގަނޑުމެން

ނުޖެހޭ ކަމެއް ބޫލެއް ނުކުރަން އެއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ައޅުގަނުޑމެން ގެންނަންގަވެސް އަުޅގަނޑު އެްއގޮތަކަށް 

ިމ  ،ބޫލުކުރަންގައިޞްލާޙެްއ ކަމަކަށެްއ. ައޅުގަނޑު ހަމަ ހެޔޮހިތުން ނުޖެހޭ ނުވަަތ އަުޅގަނޑުމެްނ ގެންނަން ،ށްކަމަ

ދާންޖެހޭ މި ބިލުގަިއވާ ކަންތައްތަްއ، މި ބާ އެސޯިސއޭޝަން އުފެދިގެން ،އައިސް  ށްބިލަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރެއަ 
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 މަށް ކަ ބިކުރާ މީހެއް ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަނަޑކީ އިޞްލާަޙށް ލޯގޮތުަގއި ބޫލުކުރާގަ ކަމެއް ކަމަށް. އަުޅގަނޑު 

ކަމަށް އަުޅގަނޑު  ބޫލުކުރާނެގަ ގިނަ ަރއްޔިތުން  ބޫލުކުރަްއވާނެ. އަދި މި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވަރަށްގަމަނިކުފާނު 

ކަންތައްަތކުގެ ތެޭރގައި  އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނީ މި ބިލުގައިވާ ،ބޫލުުކރަން. އެހެންކަމުންގައިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު 

އޭުރ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ުހރި  ،ވާހަކަދެެކވި، ިއޞްލާޙުތަކެއް ގެނެވި  ،ުހސްކުރެވި ވެސް ބަކޮމިޓީ ލެވެްލގައި 

އަުޅގަނޑުމެން ކަންތައްތައް ެވސް ފާހަގަކުެރވިފަިއވާކަން  އެ ،ބައެއް ކަންތައްަތކާ މެދުގަިއ ވެސް ވާހަކަދެެކވި

މިީއ ފަދައިން،  ނެހެދޭނެ. މަނިކުފާނަށް ވެސް އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެނޫނެއް ގާނުއަސާީސާއ ޚިލާފަށް ޤާނޫބޫލުކުރަން. ގަ

ކޮމިޓީ ކަންތައްަތއް  އެ ހުރީާމ އެކަންތައްަތއް ފާހަގަކުެރިވެގން އިގޮސްފައެފަދަ ކަންތައްތަެކއް އޭަގިއ އެކުެލވިގެން 

އް ވަރަށް އަވަހަށް ގެންދިއުުމގެ ބޮޑު ބިލެ ވަރަށް ؛އްތައް ކުރުމަށްކަންތަ މަރުޙަލާގައި ގެންދެވުނީ. ވަަރށް އަވަހަށް އެ

 ފާހަގަކުެރއްވި  ހަމަ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދެންމެއަކު އެ ފާހަގަކުެރއްވި އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ވެސް ވާހަކަފުޅުގައި

ކަމަށެްއ  ތަކެއް ޭއގައި ނެތްކަންތައް ވިސްނާލަންޖެހޭދުސްތޫރީ އުސޫލުން ބަލާއިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފަދައިން، 

ދާނެ. ނިންމިގެންއެކަމެއް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިންމަން ބޭނުންވީމާ  ،ވޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސްނުބުނެ

ދެ ަޓކައި ަބެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާަހކަައކީ. އެހެްނީވމާ، އެ ސަބަބަށް ވިއެއީ އަުޅގަނޑު ދަންަނވައިލަްނ ބޭނުން

ފަށްފަށުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރަން ބޭނުންނުވެގެން އަދި ، ލެއްގެ ވާަހކަ ތަކުރާރުކޮށްބި

އަުޅގަނުޑ  ،ދެެކވަަޑއިގަންަނވާތީއެހެން މަށް ކަ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުަގއި ތިބެންގެން ވެސް އެ ކަްނަކން ނުކުރީ

ގެންނަންޖެހޭ  ،ނޫން ކަމާއި ްއވެސް ކަެމއް ޮއެވގެން ވެސް ެއކަަހލަ އެެއްއގޮތަކަށް  ވާހަކަ މިހެން މި ދަންނަވާލީ. މި

އަދި ޚާްއަޞކޮށް ައޅުގަނަޑކީ އެ ކަމަށް  ،ެވސް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙީ ބަދަލުތައް ގެަނއުމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަކީ އަބަދު

ންނަށް ރާއްޭޖެގ ލޮބުވެތި ރައްޔިތު ޓަކައި ފުރިހަމައަށް އިޖާބަޭދނެ މީހެއްކަން ހަމަ މަނިކުފާނަށާއި ދިވެހި

ވެސް އެ އަޅުގަނޑު އެްއގޮތަކަށް  ،ޖެހުނީ. އެހެންނޫންނަމަވާހަކަތަްއ ދަންނަވާލަން  މި ންކޮށްދެމުން އަުޅގަނުޑގެ ޤީޔަ

ގާނޫނީ އަދަދު  ،ނުނެގުމަކީނުދިޔައިމުސް. ދެން މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ވެދެވަަޑއިނުގަންނަަވިއގެން ވޯޓު  ައކަށްވާހަކަ

ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ވެސް ހަަމ  ކީ އެއީ އަޅުގަނޑު ކުރާން ޮއތް ކަމެއްނުނެގުމަ މަނުވެގެން ވޯޓުހަ

ށް އަދިމާ އެކަކު އަނެަކކާއަުޅގަނުޑ  ،ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނޑު ިއށީންނާނީ. ވަކި ފަރާތެއް ބަދުނާމުވާ ގޮތަށް

އަދި  އާއި،ތެރޭގަިއ ޒަމާނީ ތަރައްޤީެވސް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ށް އިނގިލިދިްއކުރަމުން ދައްކާ ވާހަކަައކީ އެއީ ެއްއގޮތަކަ

އެކަންކަަމކީ ޑިމޮކްރަީސއަްށ  ،ކަެމއް ނޫން ކަމަށް ދަންނަވަމުންދޭ ތަން ކުރިއެރުމަށްޑިމޮކްރެިޓކް ހަޔާުތގައި އުމެްއގެ ޤަ

އޮތް ހުރަހެްއ ކަމަށް އްަބއިވަންތައެ މެންއަދި ެއކުެވރިކަމާއި ައޅުގަނޑު .ހުރި ހުރަހެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަމުން

ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުާރތީ އެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނޑު އިށީނެދލާނަން. އަޅުގަނޑަށް ދެއްިވ 

ަފހަރު ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި މަނިކުފާނު އަުޅގަނޑާ މެދުަގިއ  ަދންނަވަން. އަދި ވެސް އެއް ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ުޝކުރު

 .އިލާނަންދަންނަވަމުން އަުޅގަނޑު ނިންމަ ޝުކުރު ތެރިކަާމއެކުޞްލާޚްވަރަށް އި ހެޔޮ ަބސްފުޅުތަކަށްވިދާޅުވި 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

   އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ރާމް ޙަސަން ދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއކް

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، މާފަންނު އުުތރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

ޮގތުގައި ވަރަށް ެވސް މުހިއްމު ބިލެއް. މިދިޔަ ދުވަސްތަކަީކ  ވާ ބިލަކީ އަޅުގަނޑަށް ވެސް ގަބޫުލކުރެވޭ ހުށަހަޅާފައި މި

ވަރަށް ބޮުޑ  .ދާއިާރއަށް ގެފުޞާ ދުލުއިންޢަ ނީދުަވސްތަކެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަމާީޒަގއި ަކޅު އުމުގެ ޤަ

ގެ ގޮުތގަިއ އިމްޕްޫރވްކުރަމުްނދާންޖެހޭ އެއްޗެއް  ޅިއެީއ ކެނޑިނޭ ޕްރޮފެޝަނިލަޒަމްވަީކލުންގެ  .އް ގެންނަންޖެހޭޙެއިޞްލާ

ިމ ބިލު މިއީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު  ،ބަލާއިރުވެސް  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ހުރިާހ ގޮތަކުން

އަލުން  އްއުމަށް މުހިއްމު ބިލެއް. ަރއްޔިތުންނަށް ުއއްމީދު ކެނިޑފައި އޮތް ދާއިާރއެ ޤަފާހަގަކުރަން. މި ބިލަކީ މި 

ހަަމ މި ބިލަށް އަުޅގަނޑު  ހެންވީމާ،ކޮޅަށް ޖަހާނެ ބިލެްއެގ ގޮުތގައި އަުޅގަނުޑ މި ބިލު ފާހަގަކުރަނީ. އެ އިނަގަ

 ދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ފުރިހަމައަށް ތާއީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝަފީޤްهللا ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝަފީޤްهللا ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލިދޫ ދާއިވެ

ގެ ބިލު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ނުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ފަން

ގޮތަށް އަންނަންޖެހޭތާ ށަހެޅުން މި މެއް. މި ހުއްވުހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުަމކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ހުށަހެޅު

މާޔަތެއް ނެތި. އާދެ، ހިދިޔައީ އެްއެވސް ެވއްޖެ. ގާޫނނީ ވަކީލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަވކާލާތުކުރަްއވަމުން އެތައް ދުވަެހއް

 ން ދިޔައީ އެްއވެސް ުއސޫލެއްޟީންގެ ކުރިމައްޗަށް. އެ ޤާޟީ ގާނޫނޫ ވަކީލުން ޝަރީޢަތްތަަކށް މި ހާޒިރުވާންޖެހެނީ ޤާ

މުޅި ދުނިޔޭގެ  ،ލުންނާ މެދު ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން. އެކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަްށ ސާބިތުވެނެތި އެ ވަކީ

ވަީކލެއް ސަސްޕެންޑްކުރީ. ެއީއ  54ބަރުމަހު. ންވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެ 2017ތް އެބައޮ އި ކޮށްފަ ރެކޯޑެއް ވަުރގެ ކަމެއް

އުމެްއގައި އެ ނިސްބަތުން ޤަ އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި މިފަދަ ކުޑަ އުމެްއަގއިޤަވެސް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެއް 

ުނކުރަން. އެހެންވީމާ، ފަނިޑޔާރުންެގ  ނާ މެދު ކަންކުރެވިގެްނވާނެ ގޮެތއް ކަަމކަށް ައޅުގަނޑު ގަބޫލެއްފަނޑިޔާރުން

އޮންނަންޖެހޭ  ވަކީލުންނަށް !ނަށް މާފުކުރަްއވާަވކީލުން ؛ފަނޑިޔާރުންނަށް ެއ އޮންނަންޖެހޭ މިނިވަންކަމާއި  ،މާޔަތްހި
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ދިއުމަީކ ބޭފުޅުން ޝަރީޢަތްތަކުަގއި ވަކާލާތުކުރުުމގެ ޙައްުޤ މިފަދަ ގާނޫނަކުން ލިިބގެން މިނިވަންކަމާެއކު އެ  ،މާޔަތްހި

ގަނޑުމެންނަްށ ވަރަށް ވެސް ބޭނުންތެރި ކަމެއް. އަޅު ،އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި އެ ަވކީލުންނަށް ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު

 ހާރު ވެސް ފެންނަމުން މި ދަނީ ޝަރީޢަތްތަކުން އެިކ ޮގތްގޮތަށް ކަންކަްނ ކުރަމުންދާ މަންޒަރު. ެއކަންކަމާ ބެހޭ މި

ގޮތުން ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް ފާޑުކިޔެން އޮންނަންވާނެ. އަދި ގާނޫނީ  ތުގައި ނިންމާ ނިންމުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޝަރީޢަ

 މަޭބފުޅުންނަށް އެކަމުގެ ފުރިހަ އެ  ،ބޭފުޅުންނަށް ވާއިރު  ބި ތިއި ބޮޑަްށ ގުޅިފަ ާކ ވަރަށް ތްތަވަކީލުންނަކީ އެ ޝަރީޢަ

ނުކުރަން ކުރާ ްޓވީެޓއްެގ  ވެސް ގަބޫެލއްއި ކޯޓުން ބޭުރގައި ވެސް އޮންނަންވާނެ. އަުޅގަނޑު އެްއގޮތަކަށް ޔާ ޙައްޤު ކޯުޓގަ

 ،ގޮތުން ދާ ކަމަކާ ގުޅޭތަކު ޝަރީޢަުތގައި ހިނަގމުންނޫނީ ރައްޔި ންސަބަބު ވަކީަލކު ކުރާ ްޓވީޓެްއގެ ،ސަބަބުން

ލިޔުމެްއގެ ސަބަބުން ގޮތުން ލިޔާ ޫނންނަމަ އެކަމާ ގުޅޭ ،ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށްނޫންނަމަ ޝަރީޢަތުން ނިންމާ

 ށް ލިޔުންތަކަގޮތުން ލިޔާ ވެސް އެބަފެނޭ ބަެއއް ނޫސްތަުކގައި ކޯޓުތަކާ ބެހޭފިޔަވަުޅއެިޅގެންވާނެ ކަމަކަށް. މިހާރު

ނޭ. ނޫސްވެރިންނަށް ވެްސ ނޫ ރު. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މީކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ކަމެއްފިޔަވަުޅއެިޅގެންދާ މަންޒަ

ކަުމގައި ބޭފުޅުން މިނިވަންކަމާއެކު ގާނޫނެއް ނެތް މިނިވަންކަމާއެކު ލިޔުމުގެ ފުުރޞަތު އޮންނަންވާނެ. ވަކީލުްނނަށް އެ

ޖެހެނީ  މެންގެ ތެރޭަގއި ާގނޫނުތައް ހަދަން މި އަޅުގަނޑު ،. އެހެންނަމަވެސްވިޔަސް އެ ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެ

 އެ ،ގާނޫނެއް ނެތީމަ. އޭގެ ސަަބބުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަމުންދާތީ. ފަނޑިޔާރުންގެ ނަމުގައި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން

ދާތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނުޑ ގާނޫނީ ަވކީލުންނާ މެދު ފިޔަޅުއަޅަމުން އިތު އިސްކުރަްއވަޙަބޭފުޅުންގެ ޒާތީ މަޞްލަ

ހެްއދެވުމަކީ ައޅުގަނޑު ނުހަނު ގޮުތަގއި ނަވާނީ މި ބިލަށް ތާއީދުޮކށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި ބިލު ގާނޫނެްއގެ ދަން

 އެދޭ އަދި އަުޅގަނޑު ނުހަނު ތާއީދުކުރާ ކަމެކޭ. ެދއްވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ މަނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ

 އަޙްމަދު ހާރޫނަށް.

 

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވީމަ އަޅުގަނޑު  ވާހަކަދަްއކާ ފުރުޞަތުޖިލީހުގައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ވެސް ފުރަތަމަ މި މަ

މި  ،ގާނޫނީ ފަްނނުވެރިންގެ ބިަލކީ މިއީ  ން ބޭނުން.ލަވާދަްނނަ ހަމަ މަނަދޫ ދާއިރާގެ ލޮުބވެިތ ރައްޔިތުންނަށް ުޝކުރު

 އި ވެސް ގާނޫނީހިސާބެއްގަ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ  .ވެފަިއވާ ބިލެއް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްމިއަދު ވަރަށް މުހިއްމުއަށް ރާއްޖެ

ފު ޞާ. މި ރާއްޖޭަގއި ޢަދުލުއިންފަންނުވެރިންނަކީ މިނިވަންކަމާއެކު މަސަްއކަތްކުެރވޭ ބައެްއ ކަމަށް ވަނީ ހެދިފަ

ވަނީ  ނެތި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ބަޔަކަށް މި ކަށަވަރުކުރުުމގައި ގާނޫނީ ަވީކލުންނަކީ މިނިވަންކަމާއެކު އެްއވެސް ބިރެއް
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މިނިވަްނ ކައުންސިލަކުން ވަކީލުްނގެ  ،އެބަހުރި. އެގޮތުން އިގައި ެއ ކަންކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ. މި ބިލުހަދަންޖެހިފަ

ބިލުަގއި ހިމަނާފަ. ހަމައެއާއެކު އަުޅގަނޑުެމން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ އަނެްއ މި ކަންކަން ރެިގއުލޭޓްކުެރވޭނެ ގޮތް ވަނީ 

 ،ތްތަކަށް އެިކއެކި ދަތިަތއް ދިމާވެަފއި އެބަހުރި. މިސާަލކަށްދާ ފަރާހޯގާނޫނީ ަވކީލުންެގ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ،ކަމަކީ

ބައެއް މައްސަލަަތއް އެކަަމކާ  އެބަހުރި.އި ޝަރީޢަތް އޮންނަ ގަޑިއަށް ވަކީލު ހާޒިރުނުެވގެން އެ ިޚދުމަތް ނުލިބިފަ

 ގެންދާންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވެއްލުޙައެބަހުރި. މި ކަންތައްތަކަީކ މި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ިއ ގުިޅގެން ކޯޓުން ބޭރުކުރެވިފަ

 ދުމަތަކީ ހަމައެކަނި މާލޭގައި ލިބޭ ޚިދުމަތަކަށް މި ގާނޫނީ ވަކީުލންގެ ޚި ،އެއާއެކުކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަިދ ހަމަ

ހިތްަވނީ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ިޚދުމަތަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ވަނީ ވެފަ. ޭއގެ ބަދަލުގަިއ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ެވގެންދިއުން. އަޅުގަނޑު ވެސް މި ބިލަށް ފުރިހަމައަށް  ިއ ެވސް މި ބިަލށްފަހު ލިބިގެންދާނެ ޚިދުމަތަކަށްގަކަންކޮޅުތަކު 

 ތާއީދުކުރާ ކަމަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް.މެންބަރު. ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ 

 

 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގާނޫނީ ަފންނުގެ ބިލުގެ ނަމުަގއި މި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ބިލެއް 

އެއާެއކީަގއި މި ބިލު ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ ށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަަކއި ސަރުކާރަހު

އިމްިތޔާޒް ފަހުމީއަށް  ްލުއސްތާޛްަޓކައި މާފަންނު އުތުރު ާދއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްޕޮންސަރކޮށްދެްއވި ކަމަށް

ާގނޫނީ ވަކީލުން ކުރަމުން އައި  ، ިދވެިހރާއްޖޭގެ ދިގު ތާރީުޚގައިދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ޝުކުރު

ކަށާިއ ާގނޫނީ ވަކީލުންގެ ސްލޫ ،މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަަދލެއް އަންނާނެ ބިލެއް މި ބިަލކީ. މި ބިލުގެ ސަބަބުން

ފައްދާތީ. ހަމައެއާެއީކގަިއ ކައުންސިލެއް މި ބިލުން އު ބާ ،އަދި މަސައްކަތަށް ނުހަނު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ

އުސޫލަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އެބައާދޭ.  ތްމި އޮ އި ވަކީލުްނގެ ހުއްަދ ދޫކުރުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފަގާނޫނީ

މުން މި ގެންދަނީ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ަވކީުލންނަށް ވަކާލާތުކުރުމުގެ ުހއްދަ ދޫކުރަ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ން ނޫން. އެކަން ކުރަ އުމެއްަގއި ެއކަން ކުރާ ޮގތެއްޤަެވްސ އްދުނިޭޔގެ އެ  މް ކޯުޓން. އެއީކީޕްރީދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު

އްޔަާތިއ ސި އިހަވަކީލުންގެ  ރާދާުކރެއްވީތީ މި ބިލުަގއި މި ވަނީ ހިމެނިފަ. ހަމައެއާކީަގއި ގާޫނނީހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށް އި

 ކީލޫސުލޫކާއި އަދި ސު ގެނީ ބަޔާންކޮށްފަ. ގާނޫނީ ވަކީލުން އަދި ޒިންމާތަްއ ވެސް މި ބިލުގައި ވަތިޔާާޒއި އިމް

ނެ ގޮތް ވެްސ މި ބިލުގައި ތަފުޞީލުކޮްށ ވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ. ގާނޫނީ ަޝކުވާ ހުށަހެޅޭ ޫލކީމައްސަލަތަކާއި ސު

ެއއީ  ،ތް ގޮތުަގއި ކުެރވޭނެ ގޮއްކަތް ވިޔަފާީރގެ ކީަގއި ގާނޫނީ ވަކީުލންގެ މަސައެ އެއާހަމަ ވަކީލުންގެ ޕްެރކްޓިސް އަދި
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ޞަދެްއ އެކަން ކުެރވޭނެ ގޮތް މި ިބލުގައި މި ވަނީ ބަޔާްނކޮށްފަ. މިއީ މުހިއްމު މަޤް ިއގެންޕާޓްނަރޝިޕް އުފައްދަ

ފަންނުގެ ބިލު އެ ގާނޫނީ ވަކީލުްނގެ ނުވަތަ  ؛ޞަދުގެ ތެޭރގައި އެަބވޭލާފަިއވާ މަޤްއިހާސިލުކުރުމަށް މި ބިލު އެކުލަވަ

އެއާއެީކަގއި ކޯޓުަތކުން ައދި ހަމަ އި،ހުރަހާ ގެންދާއަޅަމުން މި ވަނީ ކޯޓުތަުކން ގާނޫނީ ވަކީލުންނާ ދޭތެޭރ ހުށަހަޅާފައި

. މި ނިމުމަކަށް ގެނައުން ކަމުގައި މި ބިލުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ ކުރުންޓްރެގިއުލޭގާނޫނީ ވަކީލުންގެ މަސަްއކަްތ 

މި  ޞަދަކީ އެއް މަޤްއެންމެ މުހިއްމު ތް ކަމުގައި ވިަޔސް ވެސް އަުޅަގނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭބިލުގައި ބަޔާްނކޮށްފައި ނެ

ބިލަަކށް މި ބިލު ވެގެންދިއުން. މި  ނޭޝައުޤުވެރިކުުރވާ ުރންދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޮރިންގ އިންވެސްޓަ ،ސިލުވާނޭބިލުން ހާ

ވަކީލުން  ކުރަްއާވ ވަކީލުންނަށް އެއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ ގާނޫނީ މަސައްކަތް ދިއުުމން ބިލު ގާނޫނަކަށް ެވގެން

މާ ޙަޤީޤަތުަގއި ދިވެހިރާއްެޖއަށް ފޮރިން އިންވެސްޓަރުްނގެ ޔަޤީންކަްނ އިދިޔަ ކުރެިވގެންތް ެރިގއުލޭޓްކުރަްއވާ މަސައްކަ

ާގނޫނީ ވަކީލުންގެ މަސައްކަތް  ،އެއް ހުރަހަކީ ނުކުރުަމށް އޮތް. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިްނެވސްޓަރުން އިންވެސްޓްލިބޭ

ްއކަްތ ވެސް އަދި ޝަރުޢީ ޯކޓުތަކުގެ މަަސއްކަތް ެވސް ނެތުން. ާގނޫނީ ވަކީލުންގެ މަސަކުރެވިަފއިރެގިއުލޭޓް 

ނެތުމުެގ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގައި ހުރި އުސޫުލތަކެއް ކަނަޑއެޅިފައި ކުރެވި ަވކި ަކނޑައެޅިފައިރެގިއުލޭޓް 

ވަނީ. އެއީ އެންމެ  ގުުތ ފޮރިން އިންވެސްޓަރުން ރާއްޖެއަށް ޝައުުޤވެރިކަން ނެިތފައި މިވަ ންނަށް މިއަޅުގަނޑުމެ

ބިލުން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ާގނޫނީ ވަކީލުންގެ މަަސއްކަްތ  މި  ދަނީ މު އެއް ސަބަބު. އަުޅަގނޑަށް ފެނިގެން މިއްހިމު

އަްށ ހާތަން ފެނުމުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިންތި ދާންެވގެއަދި ގާނޫނީ ފަންުނގެ ދާިއރާގެ މަސަްއކަތް ެރގިއުލޭޓް 

މު ބިލެއް. ައޅުގަނުޑ އްވެހިާރއްޖެއަށް އަންނާނެ ކަމަށް. މިީއ ވަރަށް މުހިބޭނުންވެފައި މިާވ ފޮރިން އިްނވެސްޓްމެންޓް ދި

ްއވުމަށްފަހު މި ބިލު ން ދިރާސާކުރެފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން މި ބިލަށް. އަދި ކޮމިޓީއަށް މި ބިލު ގެންގޮސް ކޮމިޓީ

ބޮޑަްށ   އެންމެ އެދޭ ގޮަތކީ. ވަރަށްފާސްކުރެިވގެން މި ބިލުގެ ަމންފާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުން އެއީ އަުޅގަނޑުމެން

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ އަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން މި ފުރުޞަތު

 ށް.ސައިން ޝަހީމަޙުމެންބަރު 

 

 ސައިން ޝަހީމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ޙު މެްނބަރު ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ

ޝަރުޢީ  ، ދިވެހިރާއްޖޭގެގެ ިބލުބާ ަކއުންސިލު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ސަރުކާރުން މި ހުށަހެޅުއްވި

ވެނީ ފާހަގަކުރެ ބިލަކަށްވުރެ ވެްސ ބޮޑަށް މިބެހޭ  ކަމާވަކީލުންގެ ރަްއކާތެރި  އިވާ ެއންމެހަކުަރއް ނިޒާމުގައި ވަކާލާތު

 އެ ،ފެންވަުރ މަތިކޮށް ،މޫސުމުަގއި ދޮންދޫިނ އުޅޭހެން އުޅޭ ގާނޫނީ ަވކީުލންގެ ކަންކަްނ ވެްސ ރެިގއުޭލޓްކޮށް އިރުަވއި
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 ،ހުށަހެޅޭ ބިލެއްގެ ގޮުތަގއި. އެހެންކަމުން އިއަޅުްއވައި އުސޫލުތަްއ ހިފެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ބާރުޔާހަމަ މީހުން

 ،ކުރަން. ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެވިދާޅުވި ފަދައިން ށް ތާއީދުއަޅުގަނޑު މިބިލަށް ފުރިހަމައަ 

ކަމުގަިއ  ލެއްފޮރިން އިންވެސްޓަރުންގެ ިއތުބާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ބޮޑުތަނުން ލިބިގެންދާނެ ބި

މާފަންނު އުތުރު  ؛ތިާޔޒް ފަހުމީއަށް އަޅުގަނޑު ެދްއވި ކަމަށް ޓަކައި އިމްއިބިލު ހުށަހަޅުއްވަ އަޅުގަނޑު ދެކެން. މި

ވަަނ  18މިއީ އަދާކުރަން.  ބޮޑަށް ުޝކުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަށް ައޅުަގނޑު ވަރަށް

 ށް މަޖިލީހަ  ވަނަ 19 ގެއަުޅގަނޑުމެން ،ނުގަނެ ދިޔަ ބިލަކަށް ވެފައިފާސްނުވެ، ބަލައި ،ޅިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެ 

ކުރެވެމުންދާީތ ަވުގތު މަސައްކަތް ތަޅުމުގައި މި ޓަކައި މިބިލު ފާސްކުރުމަށް  މި އި،ބިލު އަލުން އަނބުރާ ހުށަހަޅަ މި

ޑަށް ެދއްވި ފުރުަޞތަށް ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުގަނޑު އަޅުގަނޑު އެކަމަށް ޓަަކއި ުއފާކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ އަޅުގަނ

 ދޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ. ތާއީދުކޮށް މިބިލަށް ވޯޓު ބޮޑަށް ބިލަށް ވަރަށް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު ދެން ފުުރޞަތު މި

 ށް. މަދު އުޝާމައަޙް

 

 ދެއްެކވުްނ:ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު އުޝާމް ވާހަކަ

މިފަދަ ބިލެއް މަޖިލީހަށް  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނަޑކީ ވެސް ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވާ ހިނދު

އަދި މިބިލު ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ،ެދްއވި ކަމަށް ޓަަކއި ސަރުކާރަށްހުށަހަޅުއްވައި

ބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ ގާނޫނީ ފަންނުެގ ގަން. ައޅުގަނޑު ދަންނަވަ ޮބޑަށް ޝުކުރު  މީއަްށ ވަރަށްމެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހު

މުކަން އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނީ އް ެވއްޖެތާ ކިތަންމެ ުދވަހެއް. މިފަދަ ބިލެްއގެ މުހިމިފަދަ ބިލެއް މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން

މި ބިލު މިހާރު ހުށަހެޅިފައި  ،ނަމަވެސްއިނގޭ. އެހެން ކުރާ ހުރިހާ މީހުންނަށް ވެސްވަކީލުންގެ ގޮތުަގއި މަސައްަކތް

ކަންތައްަތއް އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން.  ގޮތުން އަުޅގަނުޑގެ ބަެއއް ކަހަލަ ކަންބޮުޑވުންަތއް ހުރީމާ އެ އޮތް

 މި ، ބަލާއިުރގައި ވަނަ މާއްދާއަށް 3ވަނަ މާއްދާ އަދި ބިލުގެ  1ބިލުގެ  މި ،އެންމެ ފުރަތަމަ ަކމަކަށް ،މިގޮތުން

އް އުފެއްދުން ކަމަށް. ދަކީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ބާ ަކުއންސިލެޤްޞަބިލުގެ މަ މި ،ަވނީ ލުގައި ބަޔާްނކޮށްފައި މިބި

ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަކީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ބާ ކައުންސިލްެއއް އުފެއްދޭނީ ބާ ކައުންސިލު 

ވަނަ ަރއްޔިތުްނެގ  18 ،ުގޅިެގން ނަޑކަށް ނޭނެގ ކޮންމެވެސް ސަބަަބކާ ކަމަށް ވެގެން. އަުޅގަބައެއް ހިމެނޭ ތަނެއް

ބާ އިރުގަިއ ވަަނ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް މިބިލު ހުށަހެޅުނު 19ޚިލާފަށް  ބިލު ހުށަހެޅުނު ގޮތާ މަޖިލީހަށް މި

ނައިބު ހިންގާ  ން ބަންޑާރަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތު ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީަގއި އެބަ އިންނެވި ބަންޑާރަ ނައިބު. މަކައުންސިލު 
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 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއި މި  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  6މިހާރު  ބިލުގެ ކޮމިޓީގައި އިންނަވާނެ ކަމަށް މި

ފައި ކޮށްވަަނ އަހަރަށް މަސައްކަތް 2019ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2009އޮތީ. އަުޅގަނޑަކީ ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުގެ 

ވަނަ  133އަސާސީެގ ނޫނުޤާ ކުެރވިއްޖެ. ެއކީަގއި އަުޅގަނޑަށް މަސަްއކަތް ނައިބުންނާ ހައެްއކަ ބަންޑާރަ ހުރި މީހެއް. 

ޖެހޭނެ މީހެއް ކަމަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ކުރަންއެީކގައި ަމސައްކަތް މާއްދާގައި ބަންޑާރަ ަނއިބަީކ މިނިވަންކަމާ

 ބަންޑާރަ ،އެކީަގއި ައޅުގަނޑަށް ަދންނަވަން ކެރިދާނެ ުޑގެ ެއކްސްޕީރިއެްނސާނނަމަވެްސ އަޅުގަބަޔާންކޮށްފައި އޮތް 

ވަަނ  133އަސާސީގެ ނޫނުޤާ، . އެހެންވީމާށްބިނާެވގެންވަނީ ސިާޔސީ ކަންކަމަ 80ނައިބުން ނަންގަވާ ޑިޒިޝަްނ %

ބުްނނަކީ ސިޔާީސ މަޤާމުތަކުަގިއ އިނަ ރަމާއްދާގަިއ ކޮންމެ އެްއޗެއް ިލޔެފައި އޮތްކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ ރާއްޖޭެގ ބަންޑާ

 ބާ ަކއުންސިްލގެ ހިންގާ ކޮމިޓީަގއި ބަންޑާރަ ، ޝަން ނަންގަވާ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާސިތިއްބަވާ ބޭފުޅުން. ިސޔާސީ ޑި 

ުސވާލު  ށްކަމަވަންކަމާިއ މުސްތަޤިއްލުގެ މިނި ޭއގެ ޒާުތގަިއ ާބ ކައުންސިލު ނައިބު އިންެނވުމަކީ އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮުތގަިއ 

 ކަމާ ކީ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުއަލަށް އުފައްދާިއރުގައި ބާ ކައުންސިލަ ފެދޭނެ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ބާ ކައުންސިލުއު

ކެނީ. ދެވަަނ ޓަކައި މިކަން ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކުެރވޭނެ ަކުއންސިލަކަށް ހެދުމަށްއެކީ މަސަްއކަތް

ކޮށްދޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްވަނަ މާއްދާއިން މިހާރު ހިލޭ 62މި ބިލުގެ  ،ށްލަން ބޭނުންކަމަކަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮ

ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ވަަނ މާއްދާ އިޞްލާޙު 62ޓަކައި ފަރާތްތަކަށް ހުރި ދަތިތައް ބަދަލުކުރުމަށް

ސާބަހަށް ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ތަކަށް ހިލޭ އޯސް.ޖީ.ުނ މިހާރު އެކުލެވިފައި އޮތް ޮގތުން އެންދެން ގާނޫ މެންގެއަޅުގަނޑު

، އޮތީ. އެހެންވީމާ  ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި ބޮޑަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާ ގޮތަށް މި ވަރަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

 ވަނަ މާއްދާ  62ގާނޫނުގެ  ކުރުމަށް ޓަކައި މި ދަލުއެކީ ކުރެވޭނެ ޮގތަށް ބަތަކަށް މިމަސައްކަްތ ފަސޭހަކަމާއެން.ޖީ.އޯ

 68މިހާރު ހުށަހަޅާފައި އޮތް، މި ބިލުގެ  ގައިބިލު އިތުރުން މިކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި ޭއގެ އިޞްލާޙު

ޚިލާފު މާއްދާެއއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ.  މާއްދާއާވަނަ  158އަސާސީގެ ނޫނުޤާ ،ދާގެ )ށ( އަކީ ެވސްވަނަ މާއް

އޮތް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ރަށް ކަނަޑއެޅިގެން ަބޔާންކޮށްފައި އެބަ ވަ އި ވަަނ މާއްދާގަ 158ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ  68މީހަކު ހުންނަންވާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް، މި ބިލުގެ  ނެކޮމިޝަންގައި ވަކީލުން ތަްމސީލުކުރަންޖެހޭ

 މި ބިލު ައުޅގަނޑުމެންނަށް އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދަނީ ،މާއްދާގެ )ށ( މިހާރު އެކުލެވިފައި އޮތް ގޮތުން

ނޫނީ ވަކީލުން ގާ ،ވަނަ މާއްދާަގއި އެ ުބނާ މީހާ 158ގެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެވގެންދާ ހިސާބުން ފެށިށްކަނޫނަގާ

އެަބ  ގައިނޫނީ ހުސްކަމެއް މީގެތެރޭ ގާދޭ. ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އެބަ ތަމްސީލުކުރަން އިންނަންޖެހޭ މީހާ ނެތި ތިރީހަކަށް

 ކުރިމަތިވޭ. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ
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ަގޑިއިުރެގ  1ސްެގ ހު ބައީތިދާ އިބުއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑުމެން މި ބިލަށް ހިންގާ 

 ހިސާބަށް ނިމުނީ.  މަސައްކަތް މިއަުދގެ މި

 

 ކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަން 8

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ޮގތުން ވޯޓަށް އެހުން. މިއަދު  މިއަުދގެ ޯވޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭ ، އޮތް ަމސައްކަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެން

ނޫނުގެ ދަށުން ގާދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ދިނުމާއި އަފުމާ ،އޮތް. ެއއް މައްސަލަައކީވޯޓަށް އަހަން ދެ މައްސަލައެއް އެބަ

 ،ވެސް އޮތީ ަމޖިލީހުން ބޭފުޅަކު ކަނޑައެުޅން. ދެވަނައަށް ލާފަިއވާ ކްލެމެންީސ ބޯޑަށް މި އިއްޒަތްތެރިއިއެކުަލވަ

ލެވޭ ވިލަރެސް ކޮމިޓީައކަށް އި ނޫނުގެ ދަށުން ެއކުލަވަ ގާ ގމަން ޓްރެފިކިން އުވާހަކަ. އެއީ ހި ކަނަޑއެޅުމުގެ ބޭފުޅަކު

ގެ ަވގުުތގައި ނަްނ ސްހުވެްސ ވަނީ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅު ބަ ކޮމިޓީއަށްދެ މި ގެ މަްއސަލަ. ކަނޑައެޅުމު ރަކު މެންބަ

. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އެދެނީ ވޯޓުގެ ރަނގަބީލު އަދި އެ ނަންތަކަށް ތާއީދު ލިބިފަ ،ލިބި

ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންގެ ާކޑުކޮޅުަތއް ޖައްަސަވިއ ވޯޓަށް ަތއްޔާުރވެދެްއވުން  (ކަށްފަހުވަގުުތޮކޅަ)ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް. 

އިްއޒަތްތެރި  82ވަގުުތ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގިއ ތިއްބެީވ  މި ؛ނުޑ ފުރަތަމަައށް ވޯޓަށް މި އަހަނީއެދެން. އަުޅގަ

 މެންބަރުން. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވައި، އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ  ،ށް މި އަހަނީއަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ވޯޓަ

ނޫނު ގާ ؛ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ހުަށހެޅުމުގަިއވާ ގޮތަށް ދިއްގަރު

ރައްޔިތުްނގެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )މ(ގެ ދަށުން 11ގެ (ނޫނުގާ ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ފު)މާ 2010/2ނަންބަރު 

މެދު  ގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ޢައްޔަންކުރެއްވުމާއިހަވަންދޫ ދާއިރާ ،ކްލެމެންސީ ބޯޑަށްމަޖިލީހުން 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިނާ އާދަމް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 ދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން  ްއވި މެންބަރު:ތާއީދުކުރެ

  

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 82    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 81    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި 

   81     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 41      އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ 

 81        ޖުމުލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 82. ހާޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ ނެގުނު ވޯޓު ދެންމެ

ނުދެްއާވ ވޯޓު. ނުފެންނަ ކަަމށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރެއް ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް 81ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

. ވީމާ، 41ބޭުނންވާ އަދަދަީކ؛  ވުމަށް. ފާސ81ްގެ ައދަދަކީ؛ ވެސް ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުން މެންބަރަކު

އިްއޒަތްތެރި ގުިޅގެން ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އިހަަވންދޫ ދާއިރާގެ  ްއވުމާމިގޮތަށް ފާސްކުރެ

 ކޮށްފި. މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ޢައްޔަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްަވއި، ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ ،ޓަށް މި އަހަނީއަޅުގަނޑު ދެން ވޯ

ނޫނު ގާ ؛ގޮތަށްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމުގަިއވާ ސާ ޢީ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

ވަނަ ނަންބަރުގެ  1ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 60ގެ (ނޫނުގާ  ހުއްޓުވުުމގެ ކުރުންމީހުން ޓްރެފިކު) 2013/12ނަންބަރު 

ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ  ،ކުރާ ކޮމިީޓއަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ޓްރެފިކުކުރުމާ ގުޅޭ ަކންކަން ވިލަރެސް ،ދަށުން

ނަވާ ގޮތަކަްށ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަން މާ މެދުްއވުކަނޑައެޅު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދަމް އާއަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ސާޢީކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 82    ޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާ

 81    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   81     ދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 41      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 81        ލަ:ޖުމު

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 82. ހާޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ލަ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު 

ަވކި އަިދ  .ދެްއވާްއ ނުވޯޓެ ވެްސ މެންބަރަކުއެއް  ށްކަ. ނުފެންނަ ަކމ81ަރުންެގ އަދަދު؛ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަ

ނީ މަށް ބޭނުންވަވުފާސް މެންބަުރން. 81ިއގަތީ ވަޑަ ނެތް. ވޯޓުަގއި ަބިއވެރިވެ  ެވސް މެންބަަރކު ްއވާދެމުގޮތަކަށް ވޯޓު

ކުރާ ކޮމިޓީއަށް، ކުރުމާ ގުޅޭ ކަންކަްނ ވިލަރެސްފިކްމީހުން ޓްރެ ،ިމގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ ުގޅިގެންވީމާ،  ވޯޓު. 41

 .މޫދު ކަނޑައަޅައިފިހިންނަވަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޖީހާން މަޙް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައއި މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން މިއަުދ  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންމެންބަރުން، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. 

 ކަނޑަެއޅިފައި އޮތް މަސައްކަތް ކޮށް ނިމުނީ. ވޯޓުެނގުމަށް  ،ވޯޓާ ހަމައަށް ައއިސް
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 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް  .7

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 18ޅުގަނޑު މި ފަށަނީ މަސައްކަތް. ޭއގެތެޭރގައި ފުރަތަމަ އަހުރި  އޮތީ ދުވަހުގެ ބާކީ ން މި ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  91ާޤނޫނުއަސާސީގެ  ،ަފއިވާ އްވާވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަ

ކަން ކޮށްަފއިވާ މީހަކަށް ރިއްޔާެގ ނައިބުހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުްއވުނު ރަީއސުލްޖުމްހޫއްވުމަށް ަރއީސުްލޖުމްކުރެ ސްދީގުތަ

ކަމުގެ ބިލު އަލުން ވިްސނުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަަލިއގެ ބަހުސް އްކާެތރިނާޔަތާއި ރަ އިދޭންޖެހޭ 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. !ންނަވާފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގަގެންދިއުން. ކުރިއަށް 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މި މަޖިލީހުން  ،ރިއްޔާ ައނބުރާ ފޮނުއްވާފައި އޮތް މައްސަލަައކީހޫރައީސުލްޖުމްކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝު

ބޫލުކުރަން. އެހެންަނމަވެސް، ކޮމިޓީ ސްޓޭުޖގަިއ ގަވަރަށް ައވަހަށް ފާސްކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު 

 ހުަގއި ވެސްވުން ފާުޅކޮށްފައި ކުރީ މަޖިލީކަންބޮޑުްއޒަތްތެރި މެްނބަރުން ގެ އިހުމަޖިލީ ކުާރއިރު ދިރާސާމައްސަލަ މި 

ވަރަށް  އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ކަމެއް ފާސްކުރާއިރުކަމެއް.  މުއްމުހި މަކީކޮށްލުކަމުގެ މައްޗަށް ެވސް ރިޢާޔަތްހުރި ކަން

އިންސާނީ ވާމީ އަގު ައދި ބައިނަލް ،ށާއިމީހެއްގެ ޙައްޤަށް އުނިަކމެއް ނާންނާނެ ގޮތައެްއެވސް ރައްޔިތުންގެ މު އްމުހި

 ،އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ތަކާއަތްތަކާއި އަދި ރާއްޭޖގައި އޮތް ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތްޖިނާޢީ އިޖުރާ  ،ޙައްޤުތަކާއި 

ކަމެއް. އެހެން މިދެންނެވީ  މުއްހިގޮތަށް ާގނޫނެއް ފަރުމާކުރެވިފައި އޮުތން. އެއީ ވަރަށް މު އެކަންކަމަށް ފެތޭ

ޖިނާޢީ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީން ޚާއްަޞކޮށް އަުޅގަނޑުމެން  ،އިރުަގއިއި ގެ ވާހަކަދަްއކަމުން އަުދވަހުއަހަރު 30ނޑުމެން އަޅުގަ

ހަކަށް އައި ވާހަަކެއއް. އަދި ެއއްެވސް މީ ޢަދްލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ވާހަަކއަކީ ވަރަށް ގިނަިއން ދައްކަމުން

ކުރުމުގެ ވާހަކަައކީ ވެްސ ބަންދު ،ކަހަލަ ފުރުޞަތެއް ފަހިވެފައި އޮތުން އްެވސްގޮތަށް އެ ނުލާ އަދަބެއް ލިބޭނެ ޙައްޤަކާ

ކަމުގެ މައްޗަްށ އައި ވާހަކަެއއް. އެހެންީވމާ، މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް އަޑަށް ބާރުލާފައި ދައްކަމުން

ވެްސ ރަްއޔިތެްއގެ ޙައްޤަށް އުނިކަްނ ކަމެއް ކަމުަގއި ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން ެއއްމު އް މެ މުހިންކިތަ ،ރިޢާޔަތްކޮށް

ތުތަާކއި ަޙއްޤުތަްއ އަނާންނަ ގޮތަށް އަދި ޤާޫނނުއަސާސީން ރަްއޔިތުންނަށް ކަށަވަުރކޮށްދީފައިާވ ހުރިހާ އިޖުރާ

ބޫލުކުރަން. އެހެންވީާމ، ގަބައްޓަްނކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ އަުޅަގނޑުމެން ގާނޫނުތައް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހިމާޔަތް

އަނބުރާ ފޮނުވުނު ދެ ބިލު ވެްސ ަމއްސަލަތައް މިހާރު އޮތް މި  ކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެންކަމުގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތް ކަންމި

ދެ މައްސަލައަކީ ވަރަްށ އޮތް  މިމިހާރު  ؛ސްެގން. ތެދުފުޅެއްނީ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ވެސް ގެނެވާފާސްކުރަން
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ހުރި މަްއަސލަތަކެއް. އެހެންވީމާ، ެއކަންކަން ވެްސ ވަރަށް ައވަހަށް  އަދި ަރއްޔިތުންާނ ވަރަށް ގުޅުންސްއްސާޚަ

ރިއްާޔ ހޫކުރަން. އަދި ކޮމިޝަންތައް ހުށަހެޅުމަށް ރައީސުލްޖުމްމަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު 

ެއ  ،ނުމަކީ ވެސްއަދި ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުތައް ދިކުރާ ަކމެއް. ސް އަުޅގަނޑު ވަރަށް ތާއީދު ވެ ހެއްެދވުންހެއްދެވި

ކަުމގައި ިވޔަްސ ކުރާ ކަމެއް. އެކަން އެހެން އޮތްދުއަުޅގަނުޑ ތާއީ ،ބޭފުޅުންގެ މަސަްއކަތަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް

ނުވާ ގޮތަކަށް މި ގާނޫނުތައް ފަރުމާކުރެިވގެްނ ށް އުނިކަންރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤަ  ،ާވ ގޮތަކަށްނުޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟު

 ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ފުރުޞަތުގައިއަޅުގަނޑު ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮްތ  ދުވަހު ނުނިމި މަސައްކަތަކީ ކުރީމި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ގެ ބައްދަލުވުމުަގއި ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެންފައި ތިއްެބިވ މެންބަރުން އެބަ ތިއްބެވި. ދުަވހު މަސައްކަުތގެ ބައެއް. ކުރީ

ބޮޑަށް އެދެން.   އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ައުޅގަނޑު ވަރަށްއެހެންނަމަވެސް، މިއަުދ އަލުްނ އަނބުރާ އެ ބޭފުޅުން ފުުރޞަތަށް

 މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމަށް. އަރުވަނީ ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި ފުރުޞަތު މި

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް 

 މަށް،އްާޔގެ އޮފީހުން އަލުން އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ގޮތެއް ނިންމުރިހޫރައީސުލްޖުމްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ގޮުތަގއި މި މަޖިލީހަށް ބަލައިނުގަތުމަކީ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ާވ ބިލު އަޅުގަނޑު ދެކޭމަޝްވަރާކުރުމަށް ފޮނުވާފައި

ދާ އެްއޗެއްާސިއ އިގަންނަވަމުންލިބިވަޑަ ދެކެން. މިހާރު އެ ބޭފުޅުންނަށް މިއަދު ގޮުތގައި އަޅުގަނޑު ގެކަމެއް ކުރަންޖެހޭ

ހުިރ  ުޅންނަށް ކަން ކުރެވިފައިއެ ބޭފުުދވަްސވަރު މުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަާދުކރެއްވި ޤާއެކަންކަމަކީ އެ ބޭފުޅުްނގެ މަ

 އިތުރު ކަމަށްބަާލއިރުަގއި ހަމަ އެކަީށގެންވާ ެއްއޗެކޭ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ. އެހެންވީމާ، އިތުރު ކަންއަޅާ ގޮތާ

 ؛އޮތް ބިލު ފޮނުވިފައި ގޮތަށް ކަންކަން ކުރަން މި ތަނަށް ގިނަ މަންފާ ލިބޭ  އަދި މާ ،ގޮަތށް ރަދުތައް ދައުލަތުން ދާޚަ

ބިލަށް  ށްޓަކައި ފޮނުއްވި މިވުމައަނބުރާ މަޖިލީހަށް ގޮތެއް ނިންމެ އިނުކުރަްއވަ ގުރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ތަސްދީ އަދި

އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރާ ގޮތޭ. އެހެންީވމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މަޖިލީހުން ބަލައިނުގަތުން ެއއީ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އުތުރު ާދއިރާެގ  ކުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުސަތު އަރުވަނީ ފުވައްމުލަ

 އްމަދު ރަޝީދަށް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ
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 ދެއްެކވުން:އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަ ކުފުވައްމުލަ

ރިއްާޔ ރަީއސް. އާދެ! ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނައިުބކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް އިާނޔަތާއި ަރއްކާތެިރކަން ދޭން ޝުކު

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ  އެ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިަވނަ ، އަށާރަހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަކީ

 ބިލު އަނބުރާ މި ވަނީ މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ،ނު ބިލެއް. ނަމަވެސް ފޮނުވު އްވުމަށް ކުރެ ގުތަސްދީ އަރިހަށް

 މަނިކުފާނު   ވަނީ އެބިލު އަނބުރާ ފޮނުއްވާލަްއވަުމން . އެމަނިކުފާނު މިަލއްވާފައިމަޖިލީހަށް ފޮނުއްވަ

. އިްއޒަތްތެިރ ހަގަކުރަްއވާފަބިލުގައި ހުރި ކަމަށް ފާ  މި ،ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގަންނަވާ ވަރަްށ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން

ރައީސް. އުސޫެލްއގެ ގޮތުްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބުކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަކަްށ އިނާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަން 

ބޫލުކުރަން. ެއއީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ގަ ެވސް  ަށވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް ައޅުގަނޑު ގާނޫނަކުން ކަ

އަދި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި  ،ބޭފުޅުންނަށާއި  ކުރަްއވާފަނޑިޔާުރކަމުން ރިަޓޔަރ ،ފައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުްނނަށާއިކުރަްއވާ

ވާ ބޭފުޅުންނަށް ގާޫނނަކުން އިނާޔަތާއި ަރއްކާެތރިކަން ކަށަވަުރކޮށްދީފައިވާތީ. މެންބަރުކަން ކުރައްވާަފއި ތިއްބަ

ވެްސ ތާއީެދއް ނުކުރަން.  މަޖިލީހުން ފާސްކުރާކަށް އަުޅގަނޑު   މިއޮތް ގޮތަށް ބިލު މިހާރު މި މި ،ނަމަވެސް

ޤައުމުަގިއ  މި ،ކަށާއި ާވތުގެ އަހުލުވެރިްނގެ ތެރެއިްނ ބަޔަޣާބަ ބިލު އަުޅގަނޑަށް ބޮޑަށް ސިފަވަނީ މި ،ސަބަބަކީ

ގޮުތގައި. ައޅުގަނޑުމެން  ރަޕްޝަންގެ ބަެއއް ބައިވެރިންނަށް ދެވޭ ހަދިޔާެއްއގެމިހާތަނަށް ހިންގުނު އެންމެ ބޮޑެތި ކޮ

 ،އުޅެނީ. ެއގޮތުން ބަލާއިރު ޔަާތއި ރައްކާތެިރކަން ދޭން މިލަން އެބަޖެހޭ ކޮންބަޔަަކށްތޯ އަޅުގަނޑުމެން އިނާއިބަލަ

 ،ޤައުމަށް ގެނެވުނު އެންމެ ބޮޑު މި ،މަނިކުފާނަކީ މަނިކު. އާދެ! އެ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަންއެންމެ ފުރަތަމަ ޑރ

 އަޙްމަދު. ާއދެ! ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް  ވާތުގެ ައއްޕަ. ދެން ހުރީ ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލްޣާ ބަން ހަރާއެންމެ ހުތުރު

 ވެސް މި  ކީއާދެ! ައއްނަބީލް މުޙައްމަދު ވަޙީދުއްދީނަ .އަޙްމަދަށް ވުރެ ކުރިން އަްނނަބީލް މުޙައްމަދު ވަޙީދުއްދީން

ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު ޔާމީން ސަރުކާރުެގ ނައިުބ  2013ެބވީ ވާތުގެ ަބއިވެިރއެްއ. ދެން ތިއްބެީވ، ދެން ތިއްޣާބަ

 ދުވަްސކޮޅެްއގެ ަޑ ވަނީ ކު މަނިކުފާނު އެންމެ ފުރަތަމަ ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު. އެ ،ރައީސުން. ެއގޮތުން

ޣަފޫރު. ހުރިހާ ލް. ެއއަށްފަހު އެ މަޤާމަށް އިސްކުެރވުނީ އަޙްމަދު ައދީބު ޢަބްދުފަރެވިމަޤާމުން ދުރުކު ތެރޭގައި އެ

ރަޕްޝަންތަުކގެ އެންެމ ޤައުުމގަިއ މިހާތަނަށް ހިންގުނު އެންމެ ބޮެޑތި ކޮ ބުރޯ. އާދެ! އެީއ މި ،ބޭފުޅުންގެ ނަމުން ނަމަ

މަސީޙާއި هللا ޢަބްދު ،ދާއިހާޖިهللا ދު. އާދެ ޢަބްދުހާޖިهللا ޤާމަށް އިސްކުރެވުނީ ޢަބްދުމަ . އެއަށްފަހު އެޔާއިސް މޭސްތިރި

ޤައުމު މިހާތަނަށް ދުށް އެންމެ  އުމުަގއި ހިންގި ވެިރކަމަކީ މިޤަ މި ތިން ބޭފުޅުން ވެގެން މި ؛ޔާމީންهللا ޢަބްދު

ދެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް އިނާޔަތާއި ހުރެ މި ތާރު އެއް ވެރިކަން. މިދެންނެިވ  ސަބަބުތަކާޚްދުމުޚުއަނިާޔވެރި އެންމެ 

ބީ ނައިބު ރައީސުްނގެ ތެރެއިން ޚާއިންތި ،. ނަމަވެސްބޫލެއް ުނކުަރންގަރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭ ކަމަްށ އަުޅގަނޑު 

 ޓީ ކޮމިއިނާޔަތާިއ ރަްއކާތެރިކަން ލިބިދޭންޖެހޭ ގޮތަށް، ލިބިދެވޭ ގޮތަްށ،  ށްކުރައްާވ ބޭފުޅުންނަދައުރު ފުރިހަމަ
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ަވއްމުލަުކ ވެްސ ތާއީދުކުރަން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ފު  ތަކެއް ގެންނަން ައޅުގަނޑު ޙުލާޞް ބިލަށް އި ލާގައި މިޙަމަރު

ވަނަ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނުޑ ނަވާރަ ބޭފުޅުންގެ މަންދޫބެްއގެ ގޮތުަގއި  އުތުރު ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުން އެ

ިސޓީެގ  ކުޮކށް މުޅި ފުވައްމުލަޞަޚާއް  ،ލަކު އުތުރު ާދއިާރގެ ރަްއޔިތުންނަށްބުކޮށްދެްއވި ކަމަށްޓަަކއި ފުަވއްމުޚާއިންތި

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް.  ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބިުލގެ  ،ބޫލުކުރަންގަ ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އާދެ! އަޅުަގނޑު

ބޭބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް  ،ސްސްޓާރިންގް ރޯލުތަުކގަިއ ުކލަގަދަ ބޭފުޅުން އެބަ ހިެމނޭކަން. އެހެންނަމަވެ

ައޅުގަނޑު އެުކ ބޭފުޅުްނގެ ނަމުގެ ުކރިއަށް ނުގެންެނވުމަށް ވަރަްށ އިޙްތިރާމާ ނަންއިތުުރ އެ ،ަގއިކިޔުްއާވއިރު

ފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ވިލު އިން އެދެން. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުސަތުމެންބަރުންގެ ކިބައިްއޒަތްތެރި 

 ފީފަށް. ޢަޙަސަން  މެންބަރު

 

 ފީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން 

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދިވެހިާރއްޖޭގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ނައިބުކަން ކުަރްއވާފަިއާވ 

އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބިލު ވަނަ ރަ ރައަށާބޭފުޅުންނަށް އިނާޔަތާއި އަދި ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް މިދިަޔ 

. މެދު އަލުން ވިސްނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަީނ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަ ބިލާ އެ ،ނޫނަކަށް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި ގާ

ތައްަތކެްއ އިރުަގއި ފާހަގަކުަރއްވާަފއި ވަރަށް ގިނަ ކަންއާދެ! ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ބިލު މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި

އަސާސީ ފަރުމާކުރެވިަފއިާވ ޫނނުޤާރާއްޭޖގެ ދިވެހި ،އިތުރަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއެބަހުރި. އަދި ޭއގެ

މަޤާމުތަުކގަިއ  މި ،ފަނޑިޔާރުން ، ގޮތެްއގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޞަާޚއް !އާދެ ؛ގޮތުން ރާއްޭޖގެ މަޤާމުތަކުަގއި 

ތަެކްއ ވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭ ވަކި ގޮތްތަކުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަދާުކރެއްވުމަށްފަހު ަވކިވެ މު އެ މަޤާ ،ތިއްބެވި ބޭފުޅުން

ުނކުރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އަާސސީ ބަޔާންނޫނުޤާއެބަހުރި އިނާޔަާތއި ރަްއކާތެިރކަން ލިބުމުގައި. އަދި ދިވެހިާރއްޖޭގެ 

 ،ާކތެރިކަމަކާއި އިނާޔަތްތަްއ ދޭންޖެހޭ ކަމަކަށް. ނަމަވެސްއްނައިބުކަން ކޮށްފަިއ ތިއްެބިވ ބޭފުޅުންނަށް އެފަދަ ރަ

އަސާސީއަށް ވެްސ އަދި އެހެން ގާނޫނުތަކަށް ނޫނުޤާ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ،މެން ދިރާސާކޮށްކަންތައްތައް އަޅުގަނޑު

އެފަދަ  ށްބޭފުޅުންނަ ާރއްޖޭގެ ނައިބު ރަީއސްކަން ކުަރްއވާފަިއވާ ،މި ވަުގތު ކަން އޮތް ގޮތުންވެސް ގެންނަންޖެހޭނެ. 

ވަގުތު އަުޅގަނޑުމެން  އެކު ެއގޮަތށް މިނެތުމާއި ހިމެނިފައިއަސާސީގަނޫނުޤާއިނާޔަތްތަާކއި އަދި ރަްއކާތެިރކަން ދިނުމަށް 

، ރަނގަުޅ އިވެސް ފެންނަ ކަމެއް ނޫން. ނަމަވެސް އެފަދަ މަޤާމުތައް އަދާކުރަްއވަ  މިކަން ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަށް 

އަިދ  އި،ނުކުރަްއވަ މިދަންނަވަނީ ގާނޫނީ ކުށެއް  ،ތިއްެބިވ ބޭފުޅުން ތަުކގެ މުްއދަތު ހަމަކުރައްވާފައިމުމަޤާ ގޮތުަގއި އެ
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މަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަކުރައްވާފަިއ  އެ ިއ،ނުކުރަްއވަ ތައްކުރެވޭ ެއފަދަ ހަޑިމުޑުދާރު ކަންތައްތުހުމަތުއެނޫންވެސް 

 ވެސް  ތެރިަކން ދިނުމަށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަކީ އަުޅގަނޑުަރއްކާވަިކވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނނަށް އިނާޔަތާއި 

ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ައޅުގަނޑުމެްނ  އެ ،ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ނަމަވެސް ގަނޑުމެންއަޅު ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ގަ

ދަލުތަކެއް ންޖެހޭ ބައަސާީސއަްށ ގެންނަނޫނުޤާ ގޮތެްއގަިއ ޞަގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް އެބަހުރި. ޚާއް

ރައްކާތެރިކަާމއި އިނާޔަތްަތއް ބޭފުޅުންނަށް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އެ ަބދަލު ގެނައުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން އެފަދަ 

ވެްސ ދެކެން. އަދި ހަމައެއާެއުކ އެފަދަ ބޭފުޅުން މަޤާމުން  ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދިނުން އެއީ މުހިއްމު ކަމެއް 

ަގއި އަާސސީނޫނުޤާވެސް އަުޅގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ ކަނޑަައޅަން. ިމ ަވގުތު  ހޭނެ ގޮތްތަެކއްރަންޖެކުމަލުޢަވަކިކުރުުމގަިއ 

ބޭފުޅުން މަޤާމުން ވަކިކުރަްނ  ލަބިްއޔަތުން އެ ޣުބައިެގ އަ ގެ ތިން ަބއިކުޅަ ދެހިބުނެފައި އޮންނަނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ

އެ ޖެހޭ ސަބަބުތަކެއް އަޅުގަނުޑމެން ޖެހޭ ކަނޑައަޅަން. ންކުރަ ަވކި ،ނަމަވެސްޖެހިއްޖެއްޔާ ަވކިކުެރވޭނެ ކަމަށް. އެހެން

ތަނަށް. ގެނެްސ  ގޮތް އަުޅގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ގާނޫނެއްގެ ސިަފއިަގއި ގެންނަން މިެއ ގޮތް ،ސަބަބުތައް ހޯދާނެ ގޮތާއި 

އަުޅގަނޑުމެްނ  ެއއީ ކީދިއުމަެވގެންވަކިކުރެވޭެނ ގޮތްތަކެއް ކަށަވަރު  ތަކުންއެްއގޮތަށް އެބޭފުޅުްނ މަޤާމު އެއާ

 ށް. ެދއްވި ަވގުތަ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަނޑަށް ފެނޭ. އާދެ! ުޝުކރިއްޔާ

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި ތްތެއަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަ. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުސަތުޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުއާދެ! 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް. 

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ިއވާ ބޭފުޅުންނަށް އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސްކަން ކުރަްއވާފަ

 އި ެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ގާނޫނު ތަސްދީގުނުކުަރްއވަޔިތުންގޮތުން ކުީރގެ ރައް  ބެހޭ އިނާޔަތްތައް ދިނުމާ

ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާއެުކ  ގޮުތަގއި ދެކޭރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ފޮނުއްވާފަިއ އޮްތއޮތުމަކީ އަުޅގަނުޑ 

 ކަްނކަން ެއއްމިކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ކަންބޮޑުާވ ބަ .ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްކަމެއް.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރެްއވި 

ވަންޏާ މި ސެޓުކުރެވެނީ ވަރަށް ނުރަްއކާތެިރ  ކަމަށް މިފަދަ ބިލުތައް ގާނޫނުތަކަށް ވެެގންދާ ،އެބަހުރި. މިދެންނެވީ

 އުޅުމަށްފަހުަގއި އެ ަވޒީފާަގއި އުޅުނީީތ ޑެންޓެއް. ައޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ މީހަކު ދުވަސްޮކޅަކު ަވޒީފާަގއިސީޕްރެ

ެއީއ ވަންޏާ ޙަޤީޤަތުގައި  ޑިމާންޑުކުރާ ކަމަށް ހޯދަން ނާޔަތްތަކާއި ަރއްކާތެރިަކން އިންނަށް ނޑުމެދުވަހަށް އަުޅގައުމުރު

ކަމެއް. ހަމަ ޑިރެކްޓަރ ެޖނެރަލުންނަށް ވެސް މިކަން  ހިނަގއިދާނެ ވެގެން ދައުލަތަށް ނުއުފުލޭވަުރގެ ބޮުޑ ބުރައަކަށް

ވެސް ޙައްޤު. މިހެންޮގސް މިއަކީ އެްއވެސް ގޮތަކަށް  ނަށްޙައްޤު. ޑިރެްކޓަރުންނަށް ެވސް ޙައްޤު. ކުިނކަހާ މީހުން

ވަޒީާފ  ،ުނކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ވިސްނަންވީ  ނޑު ގަބޫލެއްއިމެއް ކަނަޑއެޅޭނެ ކަމެއް ަކމަކަށް އަޅުގަ
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ގެ ބަދަލުގަިއ ނޫން. އޭ އަދާކުރުމަށްފަހުގައި ވަޒީފާ ައދާކުރީތީ އަދިވެސް އިތުރަށް ދައުލަތުން އެްއޗެހި ހޯދުމަކަށް

 ކަމަކަށްނާޔަތާއި ަރއްކާތެރި އިބޮޑު  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަޒީފާ ައދާކުރުމަށްފަހުގައި ދެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެންމެ

ެއއަްށވުރެ ބޮޑު  ،ނާޔަތެއްއިވާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދޭ ލޯތްބާއި އޯގާތެިރކަން. އެއަްށވުރެ ބޮުޑ 

ރާއްޖޭެގ  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ނެތް. ކަމެއް ވެސް ގެންނާނެ ހޯދަން އަޅުގަނޑުމެން ޚިޔާލަށް އްރައްކާތެރިކަމެ 

ރަށެއް އެބަހުރި.  ށް ކިތަންމެެވސް ކަރަންޓުެގ ހާލު ވަރަށް ދަ ހާލަތަށް ައޅުގަނުޑމެން ބަލާއިރުގަިއ މިއަދު ރަށްތަކުގެ

ލީމީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ޢުނެތް. ތަ ށެއްވެސް ރަޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަުރ ރަނގަޅުކުރަން ނުޖެހޭ އެއް 

 ،ނާޔަތްތަކާއިއިއަޅުގަނޑުމެން ަވކިަވކި މީސްމީހުންނަށް  ،އްވާ ކިތަންމެ ތަންތަނެއް އެބަހުރި. މިކަންކަން މިހެން އޮ

ދިވެިހ  ހާލެްއަގއިނަމަ އެީއ އެްއވެސް ވާ އަދި ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ކަމަށް ،ރައްކާތެރިކަާމއި

ނބުރާ ފޮނުއްިވއިުރގައި ނުކުރަން. އާެދ، މި ިބލު އަ ރައްޔިތުން ބަލަިއގަންނާނެ ަކމެއް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ގަޫބލެއް

 ،ނުކުރެއްިވ. އެ ސަބަބުތަާކއި ގު ދީސްސަބަބުތައް ބިލު ތަވޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް އެބަ ވިދާުޅވެފައި 

ނުކުތާތަކުެގ އަލީަގއި އަުޅގަނޑު ވެސް ުހށަހަޅަނީ މި ބިލު މަޖިލީހަށް  ހެންއެހެނިބައެއް  ފާހަގަކުރި މި އަދި އަުޅގަނޑު 

 ނުގަނެ ދޫކޮށްލުމަށް. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ބަލައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެޖެންޑާ އައިޓަމު އެއީ  ؛އިތަުކގެ ތެޭރގަ ހުރި މަސައްކަތް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑުމެންގެ ނުނިމި 

އިން ކޮންމެ އެ  ،ވުން ފަށަމުން ދެންނެވިންމަސަްއކަތެްއ އެބައޮތް. އަުޅގަނޑު މިއަުދގެ ބައްދަލު ތިންަގއިވާ  7

މިނެުޓ  20މިހާރު މި މަސައްކަތަށް ކަނޑައެޅުނު  ދެން މިނެޓު އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑަައޅާނެ ވާހަކަ. 20މަސައްކަތަކަށް 

 ނީ. ނިމު

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވެސް އެއީ  .7.2ގެންދަނީ އެެޖންޑާ ައއިޓަމު  އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް މި ދެން -{7.2}

ލަނީ އެ މަްއސަލަިއގެ އިހުޅުވަމި މި މަޖިލީހަށް އަލުން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަެއއް. އަުޅގަނޑު  އިނުކުރަްއވަ ދީގުސްތަ

 .ޢަފީފު ޙަސަން މެންބަރުޒަތްތެރި ިއއް ދާިއރާގެ ވިލުފުށީބަހުސްގެ ަވގުތު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފު ވިލުފުށީ

 ުނވޭ. އެެހންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑަށް ީހވާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ުޝކުިރއްޔާ. އާދެ، މައްސަލަ ިރާޔސަތުން ވިދާޅެއް

ިދނުން. އެ މައްސަލަ ކަމަށް  ނާޔަތްއި ފައިވާ ބޭފުޅަކަށްުއއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަން ކުަރްއވާ  ،މައްސަަލއަކީމި ގޮތުަގއި 

 ދެންނެވުނީ؟ އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ. ރަނަގޅަށްތޯ މި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ނާޔަތް އިކަން ކުަރްއވާފަިއވާ ބޭފުޅަކަށް އްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޖިލީހުން ކުއްލި ގޮަތކަށް ކުީރގަިއ އުވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މައަށާރަ

ނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަމުންދިޔައިުރ ޤާ މި ވަނީ ގާނޫނެއް ފާސްކޮށްފަ. އާދެ، ައޅުގަނޑުމެން ގޮތަށް މި ލިބޭ

  އެ ެއއީ މިދަންނަވަނީ ،އާދެ ؛އަދާކޮށް ނިމުމުން މުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުޤާބޭފުޅުންގެ މަ އެ  ،ގާނޫނުަގއި ފަނޑިޔާރުން

ބޭފުޅުންނަށް  އެ ،ނިމުމުން ށް އޮންނަ މުއްދަތުަގއި އެބޭފުުޅން އެ މަްސއޫލިްއޔަތެއް ައދާކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް އަާދކޮ

އްތަަމ ަވނީ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުަގިއ ކަނޑައެޅިފަ. ދެން އިތުރަށް އަނެއްކާ ކުީރގައި އު ލިބޭނެ ގޮތްގޮތް ނާޔަތްއި

އަުޅގަނޑު ހިތަށްއަރާ ކީްއވެބާއޭ މި ބިލު  ،ނާޔަތް ދޭން ބައްލަވާއިުރގައި އިށް ކަން ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅަކަފަނޑިޔާރު

މު އަދާކޮށްފައި ރަނަގުޅ ޤާއް ަބއިވަުރ ފަނޑިޔާރުންނެއް ކުީރަގއި ހަމަ މައެތަ ،ވީ އޭރުަގއި ހުށަހެޅުްއވި ބޭފުޅާ ުނވިސްނެ

 ވަކިކުެރވިފައި ެއބަ ތިއްބެވި. ކީްއވެބާއޭ އެ  މުން ދުރުވެފައި ވެސް އެބަތިބި.ޤާވެގެން މަ އަހަރު 70 ގޮތުަގއި އުމުރުން

ކި ބޭފުަޅކަށް އަާމޒުކޮށް މިފަދަ ބިލެްއ ހަމައެކަނި ުއއްތަމަ ފަނިޑޔާރުކަން ކުެރްއވި ވަ ިއ،ދޭތެރޭ ނުވިސްނަ ބޭފުޅުންނާ

ވަިކ މީހަކަށް  ނޫން. ޖެހެނީ ަވކި މީހަކަށް ފަހާ ކޯެޓްއގެ ގޮުތގަެއއްހުށަހެޅުއްވީ؟ އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނު ތަްއޔާރުކުރަން

ެއއީ ޖެހޭ އެްއޗެއް. ާފސްކުރަންގޮތަށް  ގާޫނނަކީ އެންމެންނަށް ޭއގެ މަންފާއާއި ލާބަ ލިބޭ .ނޫން އަމާޒުކޮްށގެނެއް

ނިސްބަތްވާންޖެހޭނެ. އެއީ ށް ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާފަިއ ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަ ވަންޏާ ނޑިޔާރުންނަށް ކަމަށްފަ

ނޫން. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން އަުޅގަނޑަކަށް ނުފެނޭ  ށް ިނސްބަތްކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ިއޞްލާޙެއްހަމައެކަނި ވަކި ބޭފުަޅކަ

 ެވސް ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް  އެުކަގއި ވުމާދު ގޯްސވެފައި ޤްޞަ މަ ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރަތަމަ

 ާތއީދުކުެރެވނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ގަނޑަށްށް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ އަޅު ކަމަ

 ކި ބޭފުޅަކަށް ޚާއްަޞކޮްށގެން ހަދާފައިވާ ގާނޫނަކަށްވުރެ އަދި އިތުރަށް ެއއީ ވަ  ަސބަބަށް ްއވާފަިއވާ ގޮުތގެފާހަގަކުރަ

ނުތަްއ ގާނޫ ،އާދެ، އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނުަތއް ފާސްކޮށް ލުމަށް.އިވާތީެވ، އަުޅގަނޑުމެން ައނބުރާ ފޮނުވަ

 މަސަްއކަތް މި ބިލުތަްއ ފަރުމާކުރަމުންދާއިރުގައި އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ ައޅުގަނޑުމެން  އިރު،ފަރުމާކުރަމުންދާ

ކަންކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، ގޮތަްށ  ގޮތަށް ކަންތައްތަްއ އިޞްލާުޙވާ އުމަށް މަންފާ ލިބޭޤަމުޅި  ،ށްރަނީ މުޅި މުޖުތަމަޢަކު

ތައްތައް އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަންޖެހޭނީ. ހަމައެކަނި ވަކި މީހަކަށް މަންފާ ދުގައި ކުރާ ަކންޤްޞައެ މަ

 ނޫން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކަެމއް ނޑުމެންނަށް ބަލައިގަނެވޭނެހޯދައިދިނުމަށް ކުރާ ކަންކަން އެއީ އަުޅގަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ
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ތި ވިދާޅުވިހެން ވަރަށް ދިުގ ލިސްަޓކީ . އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

 ތަކުގައި ވެސް ހަމައެްއަގއި ދިގު މިންވަރުގެ ލިސްެޓއް. ލޯމާފާނުލިސްޓެއް. ރާއްޖޭގެ ރަސްަރސްކަލުންނެކޭ އެއް 

 ދާއިާރގެ  އިނގުރައިދޫނީ އަރުވަފުރުޞަތު  ބަޔާންވެފަިއވޭ. އަޅުގަނުޑ މިހާރު މިފަނޑިޔާރުންގެ ނަންފުޅުތައް 

 ށް.އަޙްމަދަ ޙަސަން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިމ  ،ލާއިުރގައި އިދާ ކަންކަމަށް ބަލަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުން

ދައުލަތެްއަގއި ިތއްބަވާ ބޭފުޅުން އެ ަދއުލަތަކުްނ  ،ާލއިރުަގއިއިވާފައިާވ ސިީޓފުޅަށް އަުޅގަނޑުމެން ބަލައްމަޖިލީހަށް ފޮނު

ތަުކގަިއާވ ނޫނުައސާސީާއއި ގާނޫނުޤާނުވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ.  ކަިއގެން ުއޅުމުގެ ނިަޔތް އޮެވގެންއަބަދު

ކަމެއް ރަނގަޅަްށ  އެ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ،ނިމި މަތީން ކަންކަން ކޮށް  ގޮތުގެ

ަރއްޔިތުންގެ ލޯތްެބއް ހޯދާކަްށ  ،ސަލީމް ވިދާޅުވިހެން އަޙްމަދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ ، ކުރެިވގެން

ިމ  ،އެދެމުންދޭގިނަ ދުވަހު  ވަރަށްރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން  ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. މި  އެްއވެސް ނިޔަެތއް އޮތް

 ޮއެވގެން ވާ  އިމުކުާރއިރު ެއީއ ކުޑަބޮޑުމިނެއް ޤާޢަދުލުެގ ނިޒާމު ދިއުމަށް. ޢަދުލުގެ ިނޒާމު ަރނގަޅުެވގެންރާއްޖޭގެ 

މުކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަޑުިއވެނީ ގޮނޑި ކުަޑއޭ، އްއާ ލިބިގެންދޭ.ކަމެއް ނޫން. ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް އެކަން 

މަނިކުފާނަކު ިއްއވާ ޙުކުމަީކ ގޮނިޑ އެތާ ާޖގަ ނެތް ވާހަކަ. އެްއވެސް ފަނިޑޔާރު ،އެތާ ހުންނަ ތަކެތީެގ ަވޒަންޮކށް

އިްއވާ ޙުކުމަީކ  ނިކުފާނުމަ ފަނޑިޔާރު ުނވާނެ.އިްއވުމަަކށް ވެގެންަތން ކުޑަެވގެން އިްއވާ  ކުޑަެވގެން، ބޮުޑވެގެން އެ

ގޮތަކަށް ޙުކުމްކުާރ  ުފ ލިބޭނެސާއެކީަގއި އިން އިންޞާފުވެރި ޢަދުލުވެިރ، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ަހމަހަމަކަމާ

ކަމަށް  މިހެން މިކަން ކޮށްފި ،މީގައި ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ތިވިދާޅުވިހެންރާއްޖެ ވާން އެބަޖެހޭ.  މިފަނޑިޔާރުެގއަކަށް 

 މި  ކަމަށް ވަންޏާ ނާޔަތް ދޭ، އިނޫނެއް ގާމިހެން ފާސްކުރެވޭ ކޮންމެ . ތަށް ވަރަށް ބުރަޔަކަށް ވާނެދައުލަ މި ވަންޏާ

އެބަތިބި. ވަޑާންކޮށްަފއި ތިބި ބޭފުޅުން  ދަނޑުވެރިކަން ޮކށްފައި ތިބި އުމުރުން ދޮށީ އުމުރުގެ ބޭފުޅުން އިރާއްޖޭގަ 

ބަތިބި. ދުވަހަކު ވެސް އެއިން ބޭުފޅަކަށް ެއއްެޗއް ދައުލަތުން  އެއެބަތިއްެބވި. މަސްވެިރކަން ޮކށްފައި ތިބި ބޭފުޅުން

ކޮށްފަިއ ތިބި ބޭފުޅުންނަށް ނުވަތަ އެހެން ށް ނުވަތަ ވެިރކަންމަނިކުފާނަގޮތެއް ުނވޭ. ަހއްތާ ވެސް ފަނިޑޔާރު ލިބޭނެ

. ޤާނޫނުއަސާސީން ޤައުމެއްއިލާއިރު މި ޤައުމަކީ އެންމެންގެ ނާޔަތް ދޭން ބަލައި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުންނަށް

ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުަތއް އެަބހުރި މި ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ބަޔާންކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ނުދެކެން މިީއ 

ށް. މިއަށް ބަހުސްކޮށްފައި ވީހާ އަވަހަކަށް މި ތަޅުމުން މި ކަކަމައަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަްނޖެހޭނެ ކަމެއް 

 ން އެބަޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ބޭރުކޮށްލެވޭނެ ގޮެތއް ހޯދަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا. ޢަބްދު އަޙްމަދުދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ބާރަށު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: هللاއަްޙމަދު ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ބާރަށު 

ގޮތުގެ ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ  މަޖިލީހުގެ ަގޑި ބައްަލވާ  ،އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ގަީޑގައި  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ޝުކުރިއްޔާ 

 50ޓު ނޫނީ މިނެ 45ުރގެ ބަހުސް ަގޑިއި 1ތެރޭ،  މިނިޓުއިރު 15ޓުގެ ބަހުސް މިނެ 20މައްސަލަެއއް އެބަުއޅޭހެން. 

ދަންނަވައިލީ އިނގޭތޯ. ާވހަކަ  އެ ؛ހަމަ ސަމާލުކަމަށް ރިޔާސަތުގެ އެހެންވެގެން އަުޅގަނޑުމިނިޓުތެރޭ އެބަ ނިމިގެންދޭ. 

އި ހުރި ފަ ކުރަން ފޮނުވާގުދީސްފާސްކޮށްފައި ތަ  ޫނނުތައް ނޫނީގާމިހާރު މި ފާސްކުރެވެމުންދާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އާދެ!

މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރުގައި ނޫނުތަކަށް ބަލައިލާއިގާކޮށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ގުދީސް، އަދި ފާސްކޮްށ ތައި ނޫނުތަކާގާ

ނޫނުތަކެއް ިމއަދު ގާފަދަ އެތައް  ޭއގެ ގެއްލުމާިއ ކުރިމަތިލާންޖެހޭރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު ގެއްުލން ބޮޑު، އިންތިހާއަށް 

 ވެްސ ކުެރވިފަ. ގުދީސްތަ ،ވަނީ ޢަމަލުކުރަމުންދާން މަޖުބޫރުވެފަ. އެީއ އަިދ ފާސްކުެރވި މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ހުރިހާ ބޭބޭފުޅުންނަށް  މި ިއ،މި ަމޖިލީހާ، އަދި ފަނޑިޔާރުންނާ  ،މިނިަވން މުއައްސަސާަތކާއި  .ރި ރަީއސްއިްއޒަތްތެ

ނާޔަތްތަކަކީ އެީއ އިވެސް ެދމުންދާ  މިހާރުނޫނީ ދޭްނ ކަނޑަައޅައި ،ނާޔަތްތަތަކީއިމަޤާމުގެ ދައުރު ނިމުމަށްފަހު ދޭ 

 އުފުލޭވަރަްށވުރެ މާ ށްނޫނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޚަޒާނާއަ ށްބަޖެޓަގޮތުަގިއ ދިވެހި ދައުލަތުގެ  ބޫލުކުރާގައަޅުގަނޑު 

 ނާޔަތް ދޭން ނިންމާއިރުގައި މިހާރަށްވުރެ އިނާޔަތްތައް ކަނަޑއަޅާިއރު، ނޫނީ އިައޅުގަނޑުެމން ބޮޑު ބުރައެއް. 

މިއަުދ  .ރި ރައީސްބޫުލކުރަން. ިއްއޒަތްތެގަކަމުގައި އަޅުގަނޑު  ޒިންމާދާރުކޮށް ކަންކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަންޖެހޭ

ނާޔަތްތަކާއި އެަލވަންސްތަުކގެ އި ދޭ  ގޮތަށް މިދެންނެވިއަޅުގަނޑުމެން ބަލައިާލއިރުަގިއ ވެްސ އެަތއް ސަޭތކަ މިލިައނެއް 

ވަނަ  17 ،ހުގައި ދެމުންދާކަމީ އެއީ ޙަޤީޤަތް. އަުޅގަނޑު ަހނދާނަށް އާދޭގޮތުަގއި ަވޒީފާގެ ދައުރު ިނމުމަށްފަ

ޖުޑިޝަލް  ،ކަތައް ދެެކވުުނ. ޚާއްޞަކޮށް ހަގައި ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިޮގތަށް މި ވާރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހު

މަހެއްގެ މައްޗަްށ  ދޭ މީހުންގެ ލިސްޓެއް ގެނެސް ބަލަިއލިއިރުަގއިނާޔަތްއިސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަުޅގަނޑުމެން 

 .މުންދާކަން އެއީ ަޙޤީޤަތް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްނާޔަުތގެ ޮގތުގައި ދެވެއިގޮތަށް  އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާެއއް ިމދެންނެވި

ގޮތަްށ، އަދި ފަނޑިޔާރުންނާއި ަނއިބު  އަދި މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް ވެސް ހިމެނޭ އި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ

ށް ބޭފުޅުންނަ ާނޔަތްތަްއ ދީ، ނޫނީ އެއިއުސޫލުން އި ތިްއބެވި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މިެދންނެވި ރައީސްކަން ކުަރްއވާފަ

އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތަށް  ،ާނަޔތެއް ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭއިނޫނުން ކަނޑައަޅާ ގާ

 ެއކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ދިވެހި ދައުލަތުެގ ކަމެއްތޯ. ދިގު މުސްތަޤުބަލުގައި ކެރިކުޅަދާނަ ކަމެއްތޯ. ެއއީ ކުރެވިދާނެ

ނާޔަތްތަކެއް ދޭްނ އިއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފާސްކޮށްލާފައި  ،ންކަމަށް ނުވިސްނައިއަށް ކުރާނީ ކިހާވަރަކަްށތޯ. މިކަޚަޒާނާ

. އަދި ޒިންމާދާރުކަމެއް ވެސް ނޫން ،ކަމެްއ ނޫން ގޮުތގަިއ ުކރެވޭނެ ބޫލުކުރާ ގަދިނުމަކީ ެއއީ ައޅުަގނޑު  ،ބުނެ
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ނާޔަތްަތއް ލިބޭ އިެއއްެޗއް. ައދި އެފަދަ ނާޔަތްތަކަކީ އެއީ ކެނޑެންޖެހޭ އި ގޮތުަގިއ މިފަދަ ހުރިހާ ބޫލުކުރާގައަޅުގަނޑު 

ދާއިާރެގ  ހޯރަފުށީކަެމއް ނޫން.  ެވގެްނވާނެކަމަށް ޓަަކއި ލިިބގެންދިއުމަކީ އެީއ  ގޮުތގަިއ ަވޒީފާ އަދާުކރި ދާއިމީ

ދެން  ސަލާފައި ޮގއްމައިއަާދކޮށް ނިންފަދައިްނ، ައުޅގަނޑުމެން މަޤާމެއް  ހަގަކުރެްއވިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ެއ ފާ

ގޮތަށް  ލިބެންޖެހޭ އެއްަޗކީ ރަްއިޔތުންގެ ލޯތްބާއި ަރއްޔިތުްނގެ އިޙްތިރާމް. ެއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހޯދޭ

ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އެ މަސަްއކަތް ވެްސ  ާނޔަތް ލިބުނީ. އަދިއިގޮުތަގއި އެ  ބޫލުކުރާގަކުެރވުނީމަ އަުޅގަނޑު މަސައްކަތް

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ކަމުަގއި ދެކެން. ވަރަށް އެ ކުެރވުނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު  ހަނިމާދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފޫރު މޫސާޢަބްދުލްޣަދާއިރާގެ މެންބަރު ހަނިމާދޫ 

 ،މި ބިލު ހުށަހެޅިގެންދިޔައިރު ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވިން ށްލީހަވަނަ މަޖި 18 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާީސ، މި ފެހި  .މިއީކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ުކރެވޭނެ ކަމެްއ ނޫނޭ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

ނޫނު ގާބެހޭ  ނާަފނޑިޔާރުންފެހި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީައކު މި ވާހަަކއެއް ނެތް އިނގޭތޯ. 

އިށީނދެގެން ފަނޑިޔާރުކަން  އިދިޔައީ ވެސް. އެހެްނީވމާ، މި ވާހަކަ ނެތީ ވެސް. އަދި ރާއްޖޭގައި ގޮނިޑއެްއގަ ހެދިގެން

ހުރިހެނެއް  އަކުކުރި، ތިޔަ ވިދާޅުވާ ބޭފުަޅކު ފަނޑިޔާރުކަން ކުރި މަންޒަރު ފެނުނު ލޮލެއް މި ދިވެހިރާއްޖެ

ވަކި މި މަޖިލީހުން  ،ައޅުގަނޑުމެންނަށް ެއއަށް ތާއީދުނުކުެރވުނީ. އެހެންނޫނަސްންވީމާ، އެހެ ވޭ. ށް ިހއެއްނު ކައަޅުގަނޑަ

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ކަމެްއ ވެސް ނޫން  ެއއީ އަުޅގަނުޑމެން ކުރަން ހެޔޮާވވަރުނޫނެއް ހެދުމަކީ ގާބޭފުޅަކަށް ކަނަޑއެިޅގެން 

 ން މަ ވީހާ އަވަހަކަށް މި ބިލު މި މަޖިލީހު ހަ ،ފެންނަނީށް ވެސް ހަމަ ބޮޑަށް ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަ

ތަޅުމުން މި ބިލު ބޭރުކޮށްލުން އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީކީ  ،ކަމަށް ކަނޑައަަޅއި ފާސްކުރަން ނުފެންނަ

ސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީ ،ކަމެއް ެވސް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ

ކުރެވޭނީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނއަސާީސ ދަންނަ ކަންތައްތައް. ެއ  ތައް ޅުގަނޑުމެނަށް ކަންއަ

އަުޅގަނޑުމެްނ  ޤާނޫނުއަސާސީން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރަން ލާޒިމުކޮށްަފއިާވ ކަންތައްަތއް. އެހެންީވމާ، މިއީކީ 

 .  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ޝުކުރިްއޔާކަމެއް ނޫން އެްއގޮތަކަށް ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ބޭފުޅަކަށް އަުޅގަނޑު، މިތާ އިްނނެވި އަރުވަނީފުރުޞަތުމި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު 

ތައް އެކުަލވައިލާ ވަގުތު ދެ ކޮމިޓީެއއްގެ މަަސްއކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ. ެއއީ ާދއިމީ ކޮމިޓީ ޖެހެނީ. މިފުރުޞަތު އަރުވަން

އެ  ؛ގައި. އަދި ގަާވިއދު އިޞްލާޙުކުރާ ކޮމިޓީ 2ދަނީ ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ނަންބަރު އެ ކޮމިޓީގެ މަސަްއަކތް ކުރިއަށް ؛ކޮމިޓީ

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  އަރުވަނީ، ހޯރަފުށީއަުޅގަނޑު ިމހާރު މި ފުރުޞަތު. އިގަ  1ކޮޓަރި  ދަނީ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތް މި

 މަދު ސަލީމަށް. އަޙްމެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އަޙްމަދު ސަލީމްދާއިރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށީ

ެދއްވި ފުރުޞަތަށް އިނގޭތޯ. ުކރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަން  ޝުކުރިއްޔާ ބޮޑަށް ، ވަރަށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސްއާދެ! 

ނުކުރައްަވއި ގުދީސް، މި ބިލު ތަސަލަިއގައި މައްހުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތުން  ބެހޭ  ނާޔަތް ދިނުމާއިކުރެްއވި ބޭފުޅަކަށް 

ރަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާ ނިންމެވުމަކީ އަުޅގަނުޑ ވަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުާރ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވުމަށް ނިންމެވި

 .ރައީސްކަމެއް. އަދި އެއީ ަރއީސް ަވރަށް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ކުެރްއވި ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި 

ައޅަިއގެން ރީތި ހެދުމުގައި ތިބެ ދައުލަތް ސިފަކުރެވުނު ގޮަތކީ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ޓައީބިލު ފެނުމުން މި އަޅުގަނޑަށް 

ނޫނެއް ފާސްކުރަން ބަޔަކު ގާޓަކައި ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް . ވަކި މީހަކަށް ނާޖާއިޒު އިވުމަށް ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮުތގަލޫޓު

ހިނގާނެ ެއްއވެްސ  އިވަންޏާ ިދވެހިރާްއޖޭގަ ށްކަމަ ރަޕްޝަންގެ ޢަމަލަކަށް ުނވާން ކޮެއއީ ދެ ،ނަމަ އުޅެއްޖެ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަން ނުަވތަ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްިވ ނޑު ނުދެކެން. ރަޕްޝަނެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަކޮ

ޓަަކިއ ނޫނަކަށް ހެދުމަށްގާ ، ފާސްޮކށްމިތަނަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައި، ެއ ބިލުގޮތުން،  ނާޔަތް ދިނުމުގެ އިބޭފުޅަކަށް 

ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ފަހު ވަގުތު ނިމިދިޔަ ފޮނުއްވުމަކީ އެންމެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުއްވި

ރައީސް މި ބިލު އެންމެ ދެރަވަުރގެ ޢަމަލުކަމުގައި އަުޅގަނޑު ެދކެން.  ،ހިންގި އެންމެ ދަށު ދަރަޖައިގެ 

 ނުކުރަްއަވއި އަނބުރާ ފޮނުއްިވއިރުަގއި އެބަހުރި ަވރަށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެަފއި ިމއީ މިކަން ިމގޮތަށް ކުެރވޭނެގުދީސްތަ

ގޮތަކަށް  މަށް. އަުޅަގނޑު ވެސް ާތއީދުކުރަނީ، އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާއިން ާތީއދުކުރަނީ އެްއވެސްކަ ކަމެއް ނޫން

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ނބުރާ ފޮނުވައިެލއްވުމަށް. ވަރަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މި ބިލު ބަލައިނުގަނެ އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާދިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގައްދޫ އަރުވަނީ ފުރުޞަތުމި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު 

 އަޙްމަދު ޒާހިރަށް. 

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާ އަްޙމަދު ޒާހިރުދާއިާރގެ މެންބަރު ގައްދޫ 
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މި ހުށަހަޅާފައި ވެސް އުއްތަަމ ފަނޑިޔާރަށް ވަކި ގޮެތއް ހޯދައިދިނުމަށް އަުޅގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނާޔަތްަތްއ އި. އޮތް ބިލަށް ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ސަބަބެއް ނެތިގެނެއް ނޫން އަުޅގަނޑު ތާއީދުނުކުރަނީކީ

އުޅެނީ  ހޯދައިދޭން މި ފައިސާ. ައޅުގަނޑުމެން މީުހންނަށްނުމުގައި މި ބޭނުންކުރަނީ ދައުލަތުގެ ބޭފުޅުންނަށް ހޯދައި

 ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލެއް ށްބައެއް މީހުންނަށް ޚަރަދުކުރުމަޚަރަދުކުރަންވެގެން، ބޭފުޅުންނަށް  ލާރި އެރައްޔިތުންގެ 

 ،ްއގަިއ ހުށަހަޅާފައި ަވކި ކަެމއް ކޮށްދޭްނވެގެްނ ަވިކ ނިޔަތެ. މިީއ ވަކި މީހަކަށް އީބޫުލކުރަނީ މިގަކަމަށް އަުޅގަނުޑ 

ިމ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން  .ބޫލުކުަރނީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްގަކަމަށް ައޅުގަނޑު  ކަނޑައެިޅގެން ހުށަހެޅި ބިެލއް 

ންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ އަުޅގަނޑުމެން ޚަރަދުކުރަކުރަންޖެހޭ އެހެން ކަންތައްތައް ބަިއވަރު. މި ދައުލަތުގެ 

އަޅުގަނޑުމެން ޒަމާނުއްސުެރ  ގޮތަކަށެއް ނޫން. ވަކި މީހަކަށް ޭއގެ މަންފާ ހުންނަގޮތަށް.  ހުންނައި މަންފާ ޔާލާބަ

ވެސް އަދި  ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ،ވެސް ދައްކާ ވާހަަކއަކީ  ހުރިހާ ރައްޔިތުން ،އައީ މިއަދާ ހަމައަށް ގަބޫލުކުރަމުން މި

ފުގެ ނިޒާމު އަދިވެްސ ޞާލުއިންޢަދު ،ޖިލީހުގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ދައްކާ ވާހަަކއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަ

 މި  ،ކުރަންޖެހޭ ވާހަަކ. މިހެން މިކަން އޮތްއިރުލާޙުޞްނުވާ ވާހަކަ. ަގޑުބަުޑވެފައި އޮތް ވާހަކަ. ޖުޑިޝަީރ އިރަނގަޅު

ދުވަހު. ން އުމުރުބޭފުޅުން ބަލަހައްޓަ ޖެހެނީ މި ރައްޔިތުން މިބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް މަންފާއެއް ނުވީތާކު 

ވެްސ ގަބޫލެއް ުނކުރަން. އަދި މީގެ ކުރިން ވަކި ަބޔަކަްށ  ނޑުގަކަށް އަޅު މިއީ މިކަން ެވގެންވާނެ ގޮެތއް ކަމަ

ންވީމާ، މި ދެ ބިލަކީ ދެއް ުނކުރަން. އެހެއީގަނޑު ތާ ވެްސ އަޅު  ދޭން ހުށަހެޅި ބިލަށްއިވަޒީރުންނަށް އިނާޔަތްތަެކއް ޯހދަ

 ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް މި   ދެ ބިލުއަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލަންޖެހޭ

ންމީދުުކރަމުން އަޅުގަނުޑގެ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން. ޝުކުިރއްާޔ ކަމަށް އު ދުކުރަްއވާނެއީއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ތާ

 ަކއި. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ށްޓަދެއްވި ފުރުޞަތަ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ގަނޑު ދެ ފުރުޞަތު އަދި މި މަސައްކަތުަގއި ެއބަ އަރުވަން. އެއީ މަކުނުދޫ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅު

ލިދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތާއި އަދި ފެ ނެ އަުރވާ އަށްރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީތެދާއިރާގެ އިްއޒަތް

 މުޙައްމަދު ރާޢީ.  ފުރުޞަތު. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުނެ މް ފަޒުލް ރަޝީދަށް އަރުވާއިބްރާހީ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ތަނުގައި ވޯޓަށް  ބިލަކީ މި މި ،ން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ ވެސް ބުނަ ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. ައޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ

ބޭފުުޅންގެ ވެސް ވޯާޓއެކު އެންމެ  އެ ތިބި ބޭފުޅުން މި މަޖިލީހުގައި ތިބިއްޔާ ނުލާނަގަިއގެން މިދިޔަ މަޖިލީހުގަިއ ވޯޓު

މިއަށް އަުޅގަނޑުމެން  ޢަމަލެއް. މިއީ ހަމަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ،ބޮޑުތަނުން ބޭރުކޮށްލަންޖެހޭ ބިލު. ހަޤީޤަތުގައި ބުނަންޏާ
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ކަމެއް ނޫން.  ދައްކަންޖެހޭވެސް ކުރަންޖެހޭ ވަގުެތްއ ނޫން މިއަކީ. މިއީ ވާހަކަ  އް ޭހދަރުމަތްތެރިކޮށް ވަގުތުތަޙު

 ތް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ އޮ އިއާ ބޭފުޅާތްކަމެއް މިއީ. ދެން މި ބިލު ހުށަހަޅާފައި އޮ ބޮޑުތަނުން މީތި ބޭރުކޮށްލަންޖެހޭ

ގޮުތގައި  ގަނޑަށް ފެންނަތޯ. އެހެންވީމާ، ައޅު އެްއޗެއްތްމަ ބަލަންޖެހޭ. ކީއްކުރަން ހުށަހަޅާފައި އޮ ެވސް ހަ ގުޅުން

ބޭރުކޮށްލަންޖެހޭ ބޮޑުތަނުން ވޯޓުލައިގެން  ކަންތައް ވަުގތުން ބަލާފައި މިއީކީ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް. މި

ސް ވެ ގަނޑުަތްއތައް ނޫނޭ ބުނާ އުސޫލުން. ެއހެންވީމާ، އަޅު ގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ ކަން އެންމެންނަށް ފެންނަ

 . ޝުކުރިްއާޔ ރައީސް. ގަބޫލުކުރަން ށްކަމަ ދެއް ނުކުރަން. ވަުގތުން މީތި ބޭރުކޮށްލަންޖެހޭއީމިއަށް ތާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލް ރަޝީދު.ޟުމް ފަހީފެލިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލް ރަޝީދުޟުދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ފަފެލިދޫ 

ގޮތުން  ްލ ރަޝީދު އިނގޭތޯ. ހުށަހަާޅފައި އޮތް ބިލާ ބެހޭޟުފަ .ބޮޑަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ުޝކުިރއްޔާ ވަރަށް

ަވކި ބަޔަކަށް ކޯުޓ  ،ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ގަނޑުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހަމަ އަޅު  ދަްއކާ ކަމުަގއި ވަންޏާވާހަކަ

އެތައް ފަނިޑޔާރުންތަެކއް  ،ނުވާނޭ. މީގެ ުކރީގައި އެތައް މިނިސްޓަރުންަތކެއްމަޖިލީހުން ފުރުޞަތު ދީގެންފެހޭކަށް މި 

އަދާކޮށްފައި ތިބި އެަތްއ  އްމުތަޤާއިބު ރައީސް ފެންވަުރގެ މަނަ ،މުތަކުގައި ޤާުތގެ ިއސް މަލަދައު އަދި ނޫނިއްޔާ

މިހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއ  ،ޅުންނަށް އިނާޔަތްތަާކއި ރަްއކާތެރިަކމާއެބަިތއްބެވި. ކުރީެގ ބޭފު ނެއް ންބައިވަރު ބޭފުޅު

 ގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ޮކންމެ ރައްޔިތަކަށް ހަމަ އެއަޅު ވަންޏާ ށްބޭފުޅުންނަށް ފަހިކޮށްދޭ ކަމަ ގަނޑުމެން އެއަޅު

ގަނޑުމެންގެ ގާނޫނުތަކަށް ގުތު އަޅުވަ ކަމެއް މި  ނުދޭ ތަންއަސާސީންނޫނުޤާ ރުދޭން އެބަޖެހޭ. އޭފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށް

ގަނޑު އިނާަޔތެއް ދިނުމަކީ އަޅު ބޭފުޅުންނަކަށް އެ ަރއްކާތެރިކަެމއް ނޫނީ  މަށްފަހުގައި އެއުގެނަ ލާޙުޞްއި

ދިވެހިރާއްޖެ  ންކުރަނީ ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ މަތީަކމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ލޯބި ކުރާދުއީވެސް ތާއެްއގޮތަކަށް 

ލާބަ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެްއ  އާއިން ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ މަންފާއަދި ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ މަތީ  .ކުރުންގުމަށް މަގުފަހިހިން

ހަމަ އެއްވެސް ަވގުތަކަށް ިމ ބިލު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި  .ިދއުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކުެރވިގެންކަންކަން ބައްޓަން

 ފެނޭ. ވީާހވެސް ައަވހަކަށް މި ބިލު ހަމަ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލަން އަުޅގަނޑަށްސް ައޅުގަނޑަކަށް ނުވެ  ކުާރކަށްވަކާލާތު

 ޤީޤަތުަގއި މިއަްށވުރެ ޙަަގނޑުމެންގެ މަސަްއކަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ބައްޓަންކުރަްނވީ ކުރެވެނީ. އަޅު ދުއީވެސް ތާ 

 ށްކަން އަށްވުެރ ޒިްނމާދާރު މަސައްކަތްތަކަައމާޒުކުރަންވީ މި ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްތަކަށް. އަޅުގަނޑުމެން މަސަްއކަތް 

އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގަިއ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. ހަމަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ވާހަކަެއއް އަުޅގަނޑު ކުަޑކޮށް 

ރަން ކުގު ށް ތަސްދީފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. މިކަހަލަ ބިލުތައް އަުޅގަނޑުެމން މިކޮޅުން ފާސްކޮށްގެްނ ރައީސަ
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ބޭފުޅުން ފާހަގަކޮށްދެްއވާނެ. އެހެންވީާމ،  ވެސް މި ގައިމުޤީޤަތުަގއި ގާނޫނީ ފުށުއެރުންތައް ހަމަޙަގައި ފޮނުވާއިރު 

ތާނގައި މި  ސް އަިދ ކުރިއަށް އޮތްޔަމިކަހަލަ ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެން ކުރީގައި އަދި މަޖިލީހުން ކުރިކަމުގައި ވި

ކުރުމުގެ ގޮތުން މިކަހަލަ ކަންކަމުން ަވގުތު ސަލާމަތްައޅުގަނޑުމެންގެ  ،ސްޔަމަޖިލީހުން ކުރިކަމުގައި ވި 

ކަމެއް ކަމުަގއި ިމފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް  ތިބުމަކީ އަުޅގަނޑު ހަމަ އެދޭއެްއކިބާވެ

ރެއިްނކަން. ެގ މިންގަނޑުގެ ތެއަރުވާނީ ގާނޫނާއި ަގވާއިުދގެ އިމު ޖެނެރަލް ލަފާ އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ކައުްނސެލް

. ކުރަންވާނެގަނުޑމެން މަސައްކަތްމި މަޖިލީހުން ނުވެވޭތޯ އަޅު ތަުނގައި  އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންަތއްަތއް ކުިރއަށް އޮތް

ގައި ގަނޑުމެން އެންމެންގެ އަާމޒެއް ކަމުކުރުމަކީ އަޅު ގަނޑުެމން މަސައްކަތްތައް ެއގޮތަށް ަބއްޓަންދަކުރެްއިވއްޔާ އަޅު އިރާ

 ،ވެްސ ހަމަ ވާހަަކ ކުރުކޮށްލަމުން ދަންނަވާނީ ާއއެީކގަިއ ައޅުގަނޑުއެ ކަމެއް. ހަމަ ނޑު އެދޭ ގަހެއްދެވުމަކީ އަޅު 

ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ހިންަގވާޭށ މި ބިލު ބޭރުކޮށްފައި އަދި އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސަްއކަތުަގއި ަވކި ބަަޔކަށް ކޯުޓ 

 ިއއްޒަތތްރި ރަީއސް. ރިއްޔާ ފެހުމުގެ އުސޫލު ދޫކޮށްލަން. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ މަސަްއކަތުގެ ަވގުތު ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑުމެންގެ ިމއަދަށް ކަނޑަެއޅިފަިއވާ މި ައިއޓަމުޝު

 ހަމަވެއްޖެ. 

ަލއަްށ ތަށް. މި މައްސަވާ މަަސއްކަގައި  7.3ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި އެނބުރެނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{7.3}

ކުރަނީ ތު. އަޅުގަނޑު ގަސްޓު މިނެ 51ގަިޑއިާރއި  2އިރުގެ ތެރެއިން ބާކީ އޮތީ ގަޑި  3ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފަިއާވ ބަހުސް

. ވަނީ ހުޅުވިފަ މި މައްސަލަިއގެ ބަހުސްެގ ަވގުުތގަިއ ހޭދަކުރަން. ބަހުސްގެ ަވުގތު މިހާރު މި ޓުމިނެ 15މިއަދުގެ އަދި 

ޓާ ުގޅިގެން މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މަްޝވަރާކުެރވެމުން ޑިޓް ރިޕޯއްޭޖގެ ޖަލުތަކުގެ އޮ ީކ ދިވެހިރާމައްސަލައަ

ސްކުރެްއވުމަްށ ހުބަ ،މައްސަލައަށް ވާހަކަެދއްެކވުމަށް އާދެ! މިއީ މިމަޑުކޮްށލައްޗޭ! އަންނަ މައްސަލަ. 

ްނފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންެގ ނަންފުޅުތަކެއް ނޫން މިހާރު މި ކުރީ ދުވަހުަގއި އެދިަވޑަިއގެ ،އެދިަވޑަިއގެންފައި ިތއްބެވި 

އަރުވަނީ ޖެހިަވޑަިއގަންނަވަނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުވަނީ. އަލުން އަނބުރާ މިއަދު އެދިވަޑަިއގަންނަވަން

 .ށްފަލާޙަ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ

ކުރީ ދުވަހު މި ބިލަށް  ،އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

އެ  ،ވާތީ ދިަޔިއރުގައި ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން އެދިލައްވާަފއިމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަމުން ،ދިޔައިރުވާހަކަދަްއކަމުން

ވާ ކަމެްއ ކަމަށް ވާތީ ދަންނަވާލީ. ދިއުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑަށް ވެސް ތަްނޮކޅެއް ހިތް ނުތަނަސްތަރުތީބު ގެއްިލގެން
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ާދއިރުަގއި ކުީރގައި އެދިފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ދެން މިކަހަލަ ބިލެއްގައި ވާހަަކދެއްކިގެން ،އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން 

ަވޑަިއގަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އި ގޮތަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ވިސްނަ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ

ައޅުގަނޑު މީެގ  ،ބަލާއިރުަގއި ންގެޮގތުން ރިޕޯޓެއް ނުކުމެ ބެހޭ އްޖޭަގއި ޖަލުތަކުގެ ަކންކަން ހިނގާ ގޮތާދިވެހިރާ

ކަތް ފެށިގެން އައީ ޖަުލގަިއ ލާޙީ މަަސއް ޞްއި ގެއަުޅަގނޑުމެން ،ުކރިއަށް ޖެހިލާއިރުަގއިުދވަސް އަހަރު 15ކުރީގެ 

ދިޔައިުރަގއި އިްއޒަތްތެިރ . އެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާ ހިނގައިގެންލާފަ ދިމާވި ވަރަށް ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެްއގެ ތެރެއިން

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސަްށ  ،އެނގޭ ނަށްތަން އަޅުގަނޑުމެން ރައީސް، ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ ވެސް އެ ދުވަހު ހުންނެވި

ުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އިުރގަިއ އައި ހަމައަށް އަ ދިޔަ ގޮތް. މިއަދާންަނވާނެ އެ ުދވަހު ކަން ހިނަގއިއެނިގވަަޑއިގަ

ދަނީ ރަނަގޅަކަށް ނޫނޭ. މީގައި އެބަ ހުއްޭޓ އިޖަލުަގއި ކަްނކަން ހިނގަ ،އޮތީ އޮޑިޓް ރިޕޯެޓއް އައިސްަފއި މި

ވާމީ ދިެވހިރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްަފއިާވ ގުަބއިނަލްއަ  ،ުނތަކާއިދިވެހިރާއްޭޖގެ ގާނޫ ،އާއި ނޫނުއަާސސީ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކަނބަލުންނަށް ދިމާވާ  ،ކޮށްޞަ ށް ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް ޖަލުަގއި ހިނގަމުންދާ ވާހަކަ. އަދި ޚާއްޚިލާފަ ދާތަކާހަމުޢާ

ޮއވޭ. ގަކުރެވިފައި އެބަކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގަިއ ފާހަ ދަނީ ރަނގަޅަްށ ނޫންކަންކަމުަގއި ޖަލުގައި ކަްނަކން ކުރެވިގެން

އްލުކުރުމަށްޓަަކއި ނުކުތް ޙަރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ ކަންކަން  ،އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެސް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހަތަރު ފަހަރު ޖަލަށް ނުދާ މީހަކު މިތާކު، މި މަޖިލީހުގައި ވަރަްށ ތިން ،ގެ ތެރެއިން ޖަލަށް ނުދާ މީހަކުތަކުމީހުން

ތް. ޖަލުަގއި ، އަުޅަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެްސ އެނގޭ ޖަުލގައި ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮވީމާމަދުވާނެ. އެހެން

ަވކިން ހުންނަކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަންކަން ކުރެވެމުންދާ ގޮްތ. ކާބޯތަކެތި އަންނައިުރަގއި ހަާވދުކޮޅާއި މަސްޮކޅާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަންތަން ދާ އަރާފައި ހުންނަމީ ،ހި ެގންނައިރުގަިއ ޭއގަިއ ކުރަފިެއއްޗެއެބަ އެނގޭ. ކާ 

ފުލުހުން  ،ކޮްށ ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ޞަވަނީ. އަދި ޚާއް ގޮސްފައި ބަިއވަރު ކަންކަްނ ހިނގަމުން ވަނީ. އެކަހަލަ ގޮސްފައި ފެނިގެން

 ،ސާނީ ޢަމަލުތައްގެންދާއިރުަގއި މީހުންނަށް ލިބޭ ލާއިންބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ދޫނިދޫ ޖަލުގައި މީހުން ބަންދުކުރަމުން

 ތިބުމުގައި އަވިދޭ ބައިތިްއބާފައި ތިބޭ ،ޔަސް ނުކުރިއަދި އަނިޔާ ހިނގަމުންދާ ކަންކަމަކީއަދި އެ ޖަލުގައި ތިބޭއިރުަގިއ 

، ޖަލުގެ މި ކަންކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ ،ހޫނުމިނާއި ،އަވިދިނުމާއި 

 އަޅުގަނޑު މަށްކަ  ކަންކަންރިޕޯޓުގައި މިހިރަ ކަންކަމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުަގއި މިހިރަ

، މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ މި ކޮމިޓީއަކަށް ގޮްސގެްނ ގަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ

މިީޓއަކުން ޖަލުތައް ބަލައި ފާސްކުރަްނ ވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ މި މަޖިލީހުގައި ޖަލުތައް ބެލޭނެ ކޮމިޓީއެއް ނޫނީ އެ ކޮ

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި މިކަން ވަނީ  18ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ ކަމެއް. ން ވެެގންދެވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންކަ

ން ހިނގާ ަދއުރުތަުކގަިއ މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީުހން ޖަލުގެ ކަްނކަ . ޭއގެ ކުރީަގއި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެހުއްޓިފަ

ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ  18ުހރި. އެހެންނަމަވެސް، ވޭތުވެިދޔަ އި އެބަކޮމިޓީތަކުން ގޮސް ބަލައި ޗެކްކޮށްފަ ން،ގޮތް ބަލަ

ޖަލުތަަކށް ލެވިފައި ތިބި މީހުންނަށް  ވަނަ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ރާއްޖޭގެ 18 .މަޖިލީހުގައި މިކަން ވަނީ ހުއްޓިފަ
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އްުލވެގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ޙަ ، މިކަންކަން. އެހެންވީމާއިވޭގޮސްފަ ކުރިމަތިެވގެން ގޫަތކާނުހަނު ގިނަ އުނދަވަނީ 

 އުއްމީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިން. ސާން ޙި މެންބަރު. ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިންސާން ޙިތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އާދެ! މި ރިޕޯަޓށް ބަލައިލާއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަެވގެން މި ދަނީ  ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.އާދެ! 

ވާލުެވ ހަ ަޖލުތައް ބެލެހެއްޓުމާ ،ޖަލުތަކުގައި ދިާމވާ މައްސަަލތައް މި ދިމާވަނީ ދެ ސަަބބަށްކަން. އެްއ ސަބަބަކީ

ިދއުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް. ދެވަނަ ސަބަބެްއެގ ފަރުވާކުަޑވެގެން ން،މުފުޅުންގެ އިހުމާލުން އަޅާނުލުތިއްބެވި ބޭ

ގައި އެގޮތަްށ ކަންކުރަން ބޭނުންވެގެްނ ތު ސްގަމި ދިމާވަނީ  ،ގޮތުަގއި ދިމާވާ މަްއސަލަތަްއ މި ފާހަގަކުރެވެނީ

އާދެ! ޖަލުތަކުގައި ޢަމަލުކުަރމުންދާ ގޮތަށް ބަލައިލާއިރު ދިއުން. ތަށް ޖަލުތަކުަގއި ޢަމަލުކުރަމުންނުރަނގަޅު ގޮތްގޮ

ިއސް ބޭފުޅުންނަށް އެބަ ލިބޭ  ،ވާލުވެ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށްހަ ޖަލުތަކާ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވޭ

ލް އިން ނުވަތަ މި ލިޓުކުދި ގަވާއިދުގެ ެތރެދު ހެދުމުގެ. މި ކުދިިތޔާރުތަެކއް ކުދިކުދި ގަާވއިޚްވަރަށް ބައިވަރު އި

މެދު ލާއިންސާނީ އަނިާޔވެރި ގޮތްަތކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ  ރޫލްސްގެ ތެރެއިން އެ ބޭފުުޅންނަށް ޖަލުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނާ

 ،ކުރެވި ތަނެއްގައި ގެޒެޓު އަކީ ެއއްެވްސ ބާރު އެބަ ލިބިދޭ. މި ކުދިކުދި ގަވާއިދުަތއް ނުވަތަ މި ލިޓްސް ރޫލްސް

އް ހޯދޭ ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް އެ ހާމަކުރެވޭ ގަާވއިދުތަެކއް ވެސް ނޫން. އާދެ! ވަކީލު ަބއްދަލުވުްނ އެޕްރޫވަލެ 

އެކު ުމވަްއކިލުން ދައްކާ ވާހަކަަތއް ގޮނޑިދަށުަގއި ރެޯކޑަރު ހަރުކޮްށގެްނ ފަސޭހައިން ނުދިނުމާއި، ަވކީލުންނާ

ޖެހިގެން ހުންނަ ކޮޓަީރގައި ީޓވީ އަޅުަވިއގެން ބަލަން ތިބުމާއި،  ،ރުބައްދަލުކުރާއި ންނާުމވަްއިކލު ންއަުޑއެހުމާއި، ވަކީލު

ފަންސޫރު ލުމާިއ، ހަމަެއއްނެތި ެއކަހެރި ބައްދަުލވުްނ ނުދިނުމާއި، ފޮތްއިލީ ަބއްދަލުުވން މެދުކަނޑަޢާއިހަމައެއްނެތި 

ނާޅުވާ ވެސް ުނވަތަ ޑިއިގެްނ ކަސްރަތަށް ނެރުމާއި، ބިނުދިނުމާއި، ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން ބިޑިއަޅުވަ 

އަދި މީހާ  ،ގައި ނުދިނުމާތުސްގައަުޅވަިއގެން ވެސް ަކސްަރތަށް ނުނެރުމާއި، ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ބޭސް ބިޑި

ގަނޑުމެންނަށް މި ަގއި ކުރާ ކަންތަްއތައް. އަޅު ތު ސްގަޖަލުތަކުގައި ފަރުާވައށް ނުނެރުން. މިއީ ެވސް ބޭސް މަރުވާއިރު

 ލާޙުކުރަންޖެހޭކަން. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ޞްލަތު މިހާރުން މިހާރަށް އިހާޖަލުތަކުގެ  ދޭރިޕޯޓުން ވެސް ސާފުެވގެން ެއބަ

ލާޙުކުރުން. ޞްލަތު އިހާލުަތކުގެ ނުަވތަ މައިގަނުޑ ސަބަބަކީ ޖަ ،ހެދި އެއް ސަބަބަކީ ގޮތުަގއި ސަުރކާރުން މި ރިޯޕޓު

މު. އްއްދުތަކުގައި ހެދުން މުހިހަލުގެ ބަދަލުގައި މީހުން ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަށް ކުދި ޖަލު އެކި ސަރައާދެ! ބޮޑު އެއް ޖަ

މު. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަޭވ އް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް ޖަލުތަކުގައި ދިނުން މުހި
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ރަށްރަށުގެ ރަޖިސްޓްރީަގއި ތިބޭ މީހުންނަށް  ،ނަށްމީހުން ދިރިއުޅޭ  އިރަށުގަ ،ނެރޭއިރު ރަށްރަށުގެ މީހުން ށް މުޖުތަމަޢަ

ޖެހޭ މީހަކަށް އޭނަ ގެއަށް ބަދަލުކުރާއިރު ަރށަށް އަނބުރާ ނުދެވޭ މައްސަލަ. ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް މާލޭގައި ދިރިއުޅެން

ތިއްެބވި ދިރިއުޭޅ އެއީ ރަށްރަށުގައި  އަނބުރާ ނެރޭއިރު އެބަ ވާންޖެހޭ. ށްވެގެން އަންަނއިރު މުޖުތަމަޢައޭނަ ރީހެބިލިޓޭޓް

ގޮސް ހުންނަ މީހާ ވެސް އަނބުރާ ނުކުމެވެން ލުން ޖަޮގތަކީ  ، މި ވާމީހުންނަށް ކުޅަދާނަ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ  ،ރަީއސް އަުޅގަނޑު އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ؛ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެންގޮޅީަގއި މި އޮންނަންޖަލު

ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އެއީ މި ރިޕޯުޓ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮުނވަން. އަދި هللا ަޢބްދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ީއވާ

 ށްއައާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ މި ޖަލު ރިޕޯޓުގައި މިހިރަ ރެކޮމެންޑޭޝަްނސް .އެާއއެްއކޮށް އެ ހުށަހެޅުމަށް އިތުރުކޮށްލަން

ކުުރމުގެ ޕްރޮސެސްެއއް ެވސް މޮނިޓަރ ،ގަނެވެގެންދާ މިންަވރު ދެނެޒުފެންނަ ރެކޮމެންޑޭޝަންސް ތަންފީ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ޤާިއމްކޮށްފައި ބާްއވަން. ޝުކުރިްއޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.މެންބަރު. ހިތަދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުހިތަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ ޮއޑިްޓ  ،ވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަްއޗަށް ހުށަހެޅިފައި މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ތައް އެކުެލވޭ ރިޕޯޓެއް. ިމހާރުވެސް ޖަލުގައި ހުރި މަްއސަލަ ،ވަރަށް ބޮޑު ދިރާސާތަކެއް ކުެރވި ،އަކީ  2019ރިޕޯޓް 

އެކަމަށް  ،ވެއްޖެ ނަމަސަށް ދާންހުބަ ކުގެމައްސަލަތަ ންވަިކވަކި  ،ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތަކަކީ މިފަދަ ރިޕޯޓެއްގައި

މި މަޖިލީހަށް  ންވެރި ވަރަށް ގިނަ ަވގުތު ހޭދަވާނެ ރިޕޯޓެއް. މި ރިޕޯޓަކީ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ ޒިްނމާދާރު

ކެއް ތަނުވަނީ ކީްއެވގެންޯތ ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަވާލުކުެރވިފަިއވާ މަސްއޫލިްއޔަުތ އުފުލާފައިހަ ފުޅުންނާބޭ އެ ،ހާޒިރުކޮށް

އަޅަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ފިޔަވަޅު  ،ގަނެނެހުރި ރިޕޯޓެއް. އަސާސީ ޙައްޤުތަކުން ަގއިދީން މަޙުރޫމްކުރުވާ ސަބަބު ދެ

ވޭ. ވީމާ، އަޅަންޖެހޭކަން ިމ ރިޕޯޓުން ހާމަ އެބަެމއް ބަލައި ފިޔަަވޅުިއތުރަށް ވެސް އެަތއް ކަޖެހޭ. މީގެ އަޅަން އެބަފިޔަވަޅު 

މިކަަމށްޓަކައި މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކަށް މި މައްަސލަ ފޮނުވަން. މި ދަންނަވާ  ،އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ

އްަޔތުތައް ނުއުފުލީ ކީއްެވގެންޯތ މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލި  ކަރެކްޝަނާ ،ކޮމިޓީގެ މަސައްކަަތކަށް ވާންާވނީ

އެކަންކަން މި  ، ެއޅެން ހުރި އެކަށޭނަ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަނެއެކަންކަން ޙައްލުކުރަން ،ބަލައި، މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ 

ށް ޖެހޭނެ ކަމައެކަމަށް މި މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަން ،މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން ކަމުގަިއ އަޅުގަނޑު ދެކެން. ެއއަށްފަހު

  ރައީސް.ވެސް ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ، އިްއޒަތްތެރި 

 



79 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހައްދުންމަތީ ގަމު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 . ށްމަދު ވިސާމަމެންބަރު މުޙައް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަްއމަދު ވިސާމް

ަލއިފިން. އިއާދެ! މި ރިޕޯުޓގަިއވާ ކަންތައްަތއް ައޅުަގނޑު ވެްސ ބަލަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

މި  ށްއަކުރާ މީހާޒުތަންފީ ޙުކުެމއް ދެ،އާ ،އާއިއާދެ! ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ހަްއޔަުރކުރާ މީހާ ؛ޖެހެނީފާހަގަކޮށްލަން

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުަގއި  ،ތްގަނަޑކަށް އެއް އުސޫަލކުން ކަމަށް. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީރާއްޖޭަގއި ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ ގާ

އަތޮުޅވެއްސަށް ގެންގޮސްަފއި ޢަމަލުކުރެވެމުން އަންނަ  ،ޖަލު ކޮށް ދޫނިދޫ ނުވަތަ މާލޭޞަ ޚާއް ،ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހާ

ިމ ރިޕޯޓުަގއި ވަރަށް ގިނަ  ،ޖެހޭފާހަގަކޮށްލަން ،ގަނޑުމެން އެބަ ބަދަލުކުރަންޖެހޭކަން. އެޮގތުންއުސޫލު އަޅު 

ޖެހޭ މި ރިޕޯޓުަގއި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ކަންތައްަތއް ރަނަގޅުުކރޭތޯ އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ،ފަިއާވިއރުކަންތައްތަްއ ބަޔާންކޮށް

 5 އާދެ! ވޭުތވެދިޔަ ؛ށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު އެއް ކަމަކީން އަޅުގަނޑަޖަލު އޮޑިްޓ ރިޕޯޓު ،ބަލަން. އެގޮތުން

މި ރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކުަގއި ހިނގާަފއިާވ މަރުތަކުގެ ވާހަކަ ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަަގކޮށްލެޭވ.  ،އަހަރު އިނގޭތޯ

  ކަމަށް އެބަ ތުހުމަތުކުރޭއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮްނމެ އަހަރަކު ވެސް ޖަލުތަކުަގިއ ކަންތައްތަުކގެ ސަބަބުން މަރުވާ

އާދެ! އިހުމާލާިއ  ،ރަޝީދު ފަދައިންهللا ުގޅިގެން ަހއްޔަރުކުިރ ޢަބްދު އާ މޭޑޭ މުޒާހަރާ ،ލާތަކުން. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭޢާއި

 3 ރަޝީދުގެهللا ނުލުުމގެ ސަބަބުން މި ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުަގއި ކަންަތއްތައް ހިނގާފަިއވާކަން. މިއަދު ެވސް ޢަބްދުއިއަޅަ

ނެްތކަން އަުޅގަނޑު ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައި އެހެންނަމަވެސް، މި ރިޕޯޓުގައި މި. ތިބީަގއި އެ އިން އެކަމުގެ ހިތާމަކުދި

 ލާފައި ދޫކޮށްެލވޭއިގަިއ ދައްކަ އާ އެކު ފާހަގަކޮށްަލން. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ަހފުތާއެއް ވަންދެން މީޑިޔާހަމަ ހިތާމަ

ގެ ތުހުމަތުގައި މީހާ ހަްއޔަރުކުރުމީ . އާދެ! ކުެށއް އެއްގުޅިފަިއވާ މަްއަސލަ ލަޙަތާޞްވަރަށްވުރެ މުިޅ މުޖުތަމަޢުގެ މަ

ކަމެއް ނޫން.  ކުރާއިުރ އިންސާނަކަށް ވީތީ އެ މީހާއަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކުން ަމޙުރޫމްވާންޖެހޭޒުނުވަތަ ކުށެއް ތަންފީ

މި  އީސް.އިްއޒަތްތެރި ރަ،  ނުެދއްކޭނެޖެހޭ ަކމެއް ވެސް ނޫން މިއީ. ެއކަމުގެ ހުއްޖަތެއްކުރުވަންއަދި މަޙުރޫމް

 ވާަހކަ  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެހައްދުންމަތީ ގަމު ދާއިާރގެ  ؛މެންެގ ދާއިރާއަުޅގަނޑު ،ރިޕޯޓުގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން އިނގޭތޯ

 ޮގިޅއެއް ޞަކުޑަކުދިން ބަހައްޓަްނ ވަކިން ޚާއް ،ދޫނިދޫގައި ފިރިހެނުން ،ާވއިރުފައި ވެސް ފާހަގަކޮށް

ޕޮލިްސ ސްޓޭޝަންަގއި މި ަވގުތު ެވސް އަންހެން ފުލުހެއް ނެތް.  ގަމު ދާއިާރގެ ގެައޅުގަނޑުމެން ،އިރުކަނޑައަޅާަފިއވާ

ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގަިއ އަންހެަނކު ހައްޔަުރކޮށްގެން ބަންދުކުަރން އެ ފުލުސް ސްޓޭޝަްނގަިއ މަސައްކަތްކުާރ މުަވއްޒަފުްނ 

ގޮޅިެއއް ވެސް އެ ޕޮިލްސ  ޮކށް ކުޑަކުދިން ބަންދުކުރަންޞައްއަދި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާ  ؟ޖެހޭނީތޯ ުއޅެންއްކިހިނެ

އަދި އިންސާނަކަްށ  ިއ،އާދެ! އިންސާނީ ކަރާމާތް ަނގާލައެުކ ފާހަގަކުރަން. ޔާސްޓޭޝަންގަިއ ނެތްކަން އަޅުަގނޑު ހިތާމަ



80 

 

ގޮުތގައި ިމއަދު މި އޮްތ ލަތަށް ދާންޖެހެނީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑު ދެކޭހާަގއި މި ތުސްގަވީތީ ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކުން 

ލަތަށް ދާން. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑުމެން ހާޖެހޭ މި ކޮމިޝަްނ މިކަމުގެ ޒިންމާނަގަން ސްއިލެކްޝަން

ކުރައްވާ އިނގޭތޯ. ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ފުމާ ؛ކޮމިޝަން ސްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކޮމިޓީަގިއ އިލެކްޝަން

ވާންީވ ހިުއމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ  ގަނޑުމެންގެ ިމއަދުގެ ވިސްނުމަކަށްހާޒިރުކޮށް ުސވާލުކުރާނަން. އާދެ! ައޅު

އެންމެހައި މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކޮްށގެން ނޫނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި މަސައްަކތް ކާމިޔާބުކުރެޭވކަށް ނެތް. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މޫދު. ޙް ނަވަރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަމެންބަރު. ހިންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މޫދުޙްހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަ

 އި އަނިާޔވެރި ލާއިންާސނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހުއްޓުވުމަށް، ޢަމަލުތަކާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 ،ދާހަިތޔާރީ މުޢާކުެރވުނު އިޚްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުހަދގެ މުޢާ.ވާީމ އގުނަލްއަ ބެޭހ ބައި ދިނުން ހުއްޓުވުމާއަދަބު

ެލވުނު ފުރަތަމަ ސަބް ކޮމިޓީ އިވައޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އެެގއިންސްްޓ ޓޯޗަރގެ ދަށުން އެކުލަ 

އިނގިރޭިސވިލާތުގެ  ތް ެވވަަޑއިގައެ ކޮމިޓީގެ ރައީސާއަށް ،ހިމެނިވަަޑިއގެން އިއޮން ދަ ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރގަ

 ތަކާޖުތަމަޢުގެ ލޯމު ،ވަކިން މުޖުތަމަޢާ ،އެކަހެރިކޮށްގެން މުޖުތަމަޢާ ،ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ސިލްިވޔާ ަކސާލޭ ވިދާޅުވެަފއިވޭ 

 ގޮތަށް އިންސާނުންނާ ނުވާނޭމްހު އެހެން މީހުންނަށް ފަ ،ދުރުން ތޭރިތަކުގެ ފަހަތުަގއި އެހެން މީހުންނަށް ނުފެންނާނޭހެން

މި ރިޕޯޓަށް  .ބަލާ ލޯގަނަޑކީ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްޙަޤީޤަތުަގއި ެއ މުޖުތަމަޢުގެ މޫނު އޭގޮތަކީ ެއއީ  މެދު ޢަމަލުކުރެވޭ

ބަލައިލުމުްނ  އިކިޔަ އި ައޅަ އަހަރުެގ ހިއުމަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓުަތކާ 10މުން އަދި މި ވޭތުވެިދޔަ ބަލައިލު

ބަލާ ލޯގަނޑު ފެންނަނީ ވަރަށް ެވސް ހުތުރުކޮށް. ޙަޤީޤަތުގަިއ ގަނޑުމެންނަށް އަުޅގަނުޑމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ މޫނުއަޅު

ފަތެއް ދިވެހި ދައުލަުތގަިއ ގާންސާނުންނަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ސައިންސާނީ ކަރާމާތާއި، އިންާސނީ ޝަރަފާއި އަދި އި

ގޮތެްއަގއި އިންސާނީ ކަރާމާތް ނެގެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ  ޞަަގއި ވެސް އަދި ޚާއްއެ ޒިންމާ މަތިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކު ،ވެސް

ނުޑމެންގެ ޖަލުތަކުގެ ތޭރިތަކުެގ ނެތެމުންދާތީ އަޅުގަ، ބޭނުންވާ ިސޔާސީ ނިޔަތް ނެތިގެންގޮސްަފިއވާތީ ސިޔާސީ ނިޔަތް،

އަދު މި ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މެދު ޢަމަލުކުރެވެމުން މި ންނާއިންސާނު ،މެދު ފަހަތުގައި ތިބޭ މީހުންނާ

އަުޅގަނޑުމެްނ  މަށްާވ ކަންކަ މި ރިޕޯޓުަގއި މި އެްއވެްސ ަވރަކަށް ބަލަިއގަނެވޭެނ ގޮަތކަށް ނޫން. ؛ބަލައިގަެނވޭނެ

ވަނީ މި  މަތިކުރުވާފަިއވާ ިޒންމާތައް ވެސް މި ޯއވަރަސއިޓް ބޮޑީސް ނުވަތަ މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކާ ،ބަލައިލާއިރު

 ގަޮލޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ،އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރަން  ،. އެހެންކަމުންަތކަށް އަދާނުކުެރވިފަމުއައްސަސާ
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ލަ ގޮތެއްަގއި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ވާ ކަންކަމަކީ ޖުމުމަށް. އަދި މި ރިޕޯޓުގައި އްވުމެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅު

ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް މި  އުމީ ސަލާމަތާޤަ ިއވާ ޒިންާމތައް ކަމަށް ވާތީވެ ދަށަށް، ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މައްޗަށް މަތިކުެރވިފަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވުމަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ފޮނު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ނިޔާޒު.ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މެންބަރު. ހުޅުމާލޭޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒު

ކަމެއްގެ ަމއްޗަްށ  9ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯަޓށް ބަލާއިރުގައި މަިއގަނުޑ  އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 މި ރިޕޯޓު މިގޮތަށް ކީޔަލާފައިވާ މި ރިޕޯޓަކީ މަޢުލޫމާތުން ފުރިގެންވާ ރިޕޯޓެއް. އެހެންނަމަވެސް، ިހތާމައިއަލިއަުޅވަ 

. ަބެއއް މުައްއސަސާތަކުން ޢަމަލުކުރި ގޮތް ކަމަށް މި ރިޕޯުޓަގއި ފާހަގަކޮށްފަިއ އޮތް ނިކުތުމާއެކު މިކަުމގަިއ އިހުާމލުވި

ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކޮށް ެއ  ،ބުނުމަކީމިއީ ޒިންމާދުރުކަން ކުޑަކޮްށ ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓެއް ކަަމށް ބުނި

 ދައްކާ ވާހަކަެއއް ނެތް. ބޫލުކުރަން. މިއަކު ބަަޔކު އަަލށްގަ މުއައްސަާސއިން ކޮށްފައި އޮްތ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު 

އާ ހާލަތު ހުރި ގޮތުގެ ވާހަކަައކީ  ޖަލުތަކުގެ ނިާޔކުާރ ވާހަކަާއއިއައި ޖަލުތަކުގަ ،ންގޮތު ބެހޭ ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާ

މިކަްނ  ،އޮތީ އަދި މި ރިޕޯޓުގައި ވެސް ހުރީކީ އާ ާވހަކައެއް ނޫން. އާ ވާހަަކއެްއގެ ގޮުތގައި މި .ންވާހަކަެއއް ނޫ

ޯގްސ ން ތިބޭ މީހުންގެ ނިޔަތް އަދި ެއކަން ކުރަ ،ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ުމއައްަސސާތަކުން ނުކުޅެދިފަިއވާ ވާހަކަާއއި

ނުޖެހިގެން ރުޅިއަންނަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. މިހާތަނަށް މި ބަޔަކު ހިތްހަމަ އެްއވެސްވާހަކަ. މިއީ ބުނެފައިވާ  ކަމަށް

ނިޔަތް ނެތުން ކަމަށް އެ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެްސ  ނައިސް އޮތް ަސބަބަކީއްލުވާހަކަތައް ަދއްަކިއގެން މިައށް ޙަ

އްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އިއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން މި  ެޖހޭ.ލުކުރަންގަބޫ މެންއަޅުގަނޑު

ައޅުގަނޑުމެންގެ މަްއޗަށް  ،ގައި ކުެރވެން ހުރި ކަްނތައްތައް އެބަހުރި. މި ރިޕޯުޓަގއި ވެސް ފާހަަގކޮށްފައި އެބަުހރިމިކަމު

ށް ޓޯޗަރ ގާނޫނުގެ ދަށުން މިހާތަނަ-އެންޓި ،ގޮތުން ރިޕޯުޓގައި ބުނާމި  ލިއްޔަެތއް.އޫލާޒިމްކޮށްފައި އެބައޮތް މަސް 

 90%އެްއވެސް މީހެއްގެ  މައްޗަްށ ދަޢުވާކުރެވިފަެއއް ނެތް. އަދި އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ 

މާ، މިީއ ކިހިނެއްވާ ކަމެއްތޯ ބެލުމަށް މި ދެކޮޅަށް ނިމިފައިާވ މަްއސަލަތައް. އެހެންވީ މައްސަލައަީކ ހުށަހެޅި މީހުންނާ

މަސްދުވަހުެގ  4ކުރާތާ ސާއްހި ރިޕޯޓު. ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހާ ހަވާލުކޮށްފައިލިއްޔަެތއް މި އޫރިޕޯޓުގައި އެބައޮތް މަސް 

ގައި ކަމުމި އި،ބެހޭ ކޮމިޓީން މިކަން ބަލަ ންތައްތަކާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކެގ ކަތެރޭގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

މަތުކުރާ މީހުންނަށް ހުއަނިާޔގެ މަްއސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް އަނިާޔ ލިބުނު ަކމަށް ތު އި،ކޮމިޝަންގެ އިހުމާލެއްވޭޯތ ަބލަ

އެފަދަ ހުރަސްތަެކއް ނައްތާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ  ،ގައި ހުރި ދަތިތައް ދެނެގަނެޝަންމިފު ހޯދައިދިނުމަށް އެ ކޮސާއިން
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އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ެދކޭގޮުތަގއި ގަޮލޅު  .ކޮށްފަލީހާ އެބައޮތް މަސަްއކަތެްއ ހަވާލުްއ ކުރުމަށް މި މަޖިމަސައްކަތްތަ

އަދި  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއިއަދި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިންއިއުތުރު ދާއިރާގެ 

ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް މި  މި މަޖިލީހުގެ ކަމާ ،ހަގަކުރެއްވި ފަދައިންފާއެ  ރުމެންބަްއޒަްތތެރި އި ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

ކޮމިޓީން ުކރާ މަސައްކަެތއްެގ ގޮުތަގިއ  މަސަްއކަތްކުަރން އެބަޖެހޭ. އެ  ންމައްސަލަ ގެްނގޮްސގެން މިަކމާ ގުޭޅގޮތު

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހަދާފަިއ  އެކިެއކި ދުވަްސވަރުތަުކގައި  .އްމު ކަމެއް ކަމުަގއި ނުދެކެންއަލުން ރިޕޯޓެއް ހެދުމަކީ މުހި 

ގަިއ ކަމެއް ކަމު ގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމަކީ މުހިއްމު އެ ކަންަކމާ ބެހޭ އި،ހުރި ރިޕޯޓުތަކުގެ ރިކޮމަންޭޑޝަންތައް ބަލަ

  އަޅުގަނޑު ދެކެން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުޭޅގޮތުން  ޕޯޓާއެއީ ޖަލު ރި ؛ގަިއވާ މަސަްއކަތް 7.3އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަުދގެ . ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއިޝުކުރިއްޔާ 

 ބާކީ ިމއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެ. ގަޑިއިރު ލަ ކަނޑައަޅާފައި ޮއތީ ތިންސައްކަތަށް ޖުމުމަމި  .ބަހުސްކުރުން

މިނެޓު. ބާކީ އޮްތ  15އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހޭދަކުރެވުނީ ޭއގެތެރެއިން ދެންމެ . މިނެޓު މިއަުދ އޮތް 51 އި ގަިޑއިރާ

 ްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ލިބިވަޑައިގަންަނވާނެ. އިވަގުތު އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ދެްނ އޮންނަ ޖަލްސާއެްއގައި 

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަހުގެ  ދު. އެހެންވީމާ، މަޖިލިސް އަލުްނ އަނބުރާ ަޝއްވާލް އީރޯދަވެރިންެގ ހަ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މާދަމާއަކީ

ޖޫން  11ަގއި. މާދަމާ  9:00 ހެނދުނު މާދަމާގެ މަޖިލިސް ފެށޭ ގަޑިއަކަށް ވެގެންދާނީ .އްމު އުސޫލަށް ބަދަލުވާނެއާ

 ަގއި ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ. 9:00ހެނދުނު  ގެވާ އަންގާރަ ުދވަހު 2019

 

 .މުނީނި ަމޖިލިސް .ينالمالع رب   هلل حمدوال

__________________ 

 




