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 (ޝީދު، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަރައީސްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަތްހަ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 19

 (ދުވަސް ބުދަ) 2019 ޖޫން 12

 

 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:

ނަވާަރވަަނ ިމއީ  ީވ ބުދަ ދުވަސް. 2019ޖޫން  12ދަކީ މިއަ  މެންބަރުން. 44 އްބެވީތި ޒިރުވެހާލީހަށް މި ވަގުުތ މަޖި

 ޖަލްސާ.ަވނަ ތްހަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 

 ން ލާންކުރުޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާނެ. އަދި ިއގަންނަފެނިވަޑަ ލުންޓަތި ބޭފުޅުންގެ ޕޯއެޖެންާޑ . 2019/7މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނަންބަރަކީ، އޖ/

 ުކރެވިފަ.އަންަގއި އިޢުލާންއާއްމުކޮށް  އެޖެންޑާ ވާނީ،ތުރުން، އޭެގއި

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  .4

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 
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 ؛ގުޅޭ  އާއެ މައްސަލަ ލި ަމއްސަލަެއއް ވަނީ ލިބިފަ. އެހެންވީމާ، ، ުކއްަގއިގެ ތެރޭތުން އަންގާ އެންގުމު ިރޔާސަމިއަދުގެ 

ޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރި ގާނެ އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް. ެއއަްށފަހު އައެ މައްސަަލ ެއއީ ިމއަދުގެ މަޖިލީހުގައި ހިން

ފޮނުްއަވވާފަިއވާ ބިލުތަކަށް ކަނޑައެޅިަފއި އޮްތ  އިުނކުރަްއވަގުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީސުލްޖުަރއީ ،މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭަގއި

، މިއަދު އެ ދެ ވޭ ގާްތަގނޑަކަށް ކޮންމެ ބިލަކަށް ވެްސ. އެހެންވީމާމިނެޓު އަދި ބާކީ އެބަ 22 ،އިން ތެރެ ަގޑިއިުރގެ 1

ގުޅޭ  ޑިޓާޖަލުގެ އޮގެނެވޭނެ. ގޮެތއް ނިންމޭނެ. އަށް ހަމަ ދެ ބިލު އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ވޯޓާ ،އްކަތް ނިމިބިލުގެ މަސަ

މިނެޓު. ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލުެގ  15ގަިޑއިާރއި  2ސްގައި ބާކީ ެދން އޮތީ ހުސް މިއަދު ވެސް ކުރިއަްށދާނެ. އެ ބަހުބަ

ނެޓު. މި 16މިނެޓު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  13މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  21ގަޑިއިާރއި  1 ވޭބާކީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް އެބަ

އަމިއްލަ ކޮންމެ  ،އަކަށް ނިސްބަތްނުވާމިނެޓު. އަދި ވަކި ޕާޓީ 7މިނެޓު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  11ޕީ.އެން.ސީއަށް 

 ަބއި.ގަިޑއިރާއި  1އަށް .ޕީއެމް.ޑީ ؛ބާ ކައުންސިލު ިބލުގެ ބާކީ ަގީޑގައި ސިކުންތު.  30މިނެޓު  3މެންބަރަކަށް 

މިނެޓު. އަދި  10.ޭއއަށް މިނެޓު. އެމް.ޑީ 16މިނެޓު. ޕީ.ެއން.ސީއަށް  17މިނެޓު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  9ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް 

 މިނެޓު.  3ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންނަށް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

 

 ސަލަ ކުއްލި މައް 

 

 ން:ވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ،ލިބިފައި އޮތުާމއެކު އްށަހެޅިފައިވާ ކުއްލި މަްއސަލައެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހު 145ޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަ

ގަލޮުޅ ދެކުނު ދާއިާރގެ  ،ްއސަލަ ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންަބރުވަނަ މާއްާދެގ ދަށުން ކުއްލި މަ 46ގަާވއިދުެގ 

 އަރުވަން. ށް ފުރުޞަތުމައްސަލަ ހުށަހެޅުމަ ލް އަޙްމަދު ނަސީމަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާއީ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ލް އަޙްމަދު ނަސީމްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މީކާއީ

ރޭގެ ަވގުެތއްަގއި މޯލްިޑވްްސ  ،ައޅުގަނޑު މި ކުއްިލ މައްސަލަ މި ހުށަހެޅީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ފަރުވާއަށް ކަމަްށ އަދީބު ވަރަށް ކުއްލި ގޮަތކަށް ބޭސް ސަރވިްސއިން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދުކަރެކްޝަނަލް 

ެއކަމުގެ ކަންބޮުޑވުްނ  ،ވާތީކަމަށް އެ މުައއްސަާސއިން އިޢުލާންކޮށްފައި  ބޭރަށް ފުރުވާލަން ހުއްދަދީފައިވާ ،ބުނެ

މަދު އަދީބުގެ ށް އަޙްގޮތަކަ ވަސްތަކުގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ކުްއލިފާޅުކުރުމަށް. އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ފަދައިން، މިދިޔަ ދު

 ،ުޗއްީޓަގއި ހުންނެވި ފަނޑިޔާރަކު ،. އެގޮތުންލާފައިއެތަކެއް މަްއސަލަތަކެއް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތކުން ވަނީ ނިންމަ

 77 ،ގުޅުންހުރި ޙްަމދު އަދީބާގޮތަކަށް ަވޑަިއގެން އަ ވަރަށް ކުއްލި މާންޢުޘްއިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާޢު  ގެހައިކޯޓު
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 ،އިތުރުން. އަދި މީގެލާފައިކުފާނު ޚިޔާނާތްތެރިވިކަމުގެ މަްއސަލައެއް ވެސް ވަނީ ނިންމަށް އެ މަނިން ރުފިޔާއައަމިލި

 އަކީ އަޙްމަދު އަދީބު...މާދަމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފައި އޮތް ހުށަހަޅުްއވާ ،ވިދާޅުވެެދްއވާނީ އިމި ފުރުޞަތުގައި މަްއސަލަ ހުށަހަޅުއްވާނީ. ޭއގަ މެންބަރު.އިްއޒަތްތެރި 

 މަޖިލީހުގެ ޯވޓަކަށް ދާނީ މައްސަލަ ިއތުރަށް ބަހުސްކުރަން ފެނޭތޯ  ، މިންގޮުތގެ މަތީ އްސަލަ. ަގާވއިދުަގއި ދެން ވާމަ

ޓުގެ އިތުރު ފުރުޞަެތއް ިމނެ 7ތެރި މެންބަރަށް އިްއޒަތް ،ނަމަ ތޯ. ބަހުސްުކރަން ފެނިއްޖެނުވަތަ ނުފެނޭ

ގަިޑިއރަށް ވާނެ. އެހެންވީމާ، ިމ  1ލަ ބަހުސްގެ ވަގުތު މެންބަރަށް މުޅި ޖުމުިއގަންަނވާނެ. ިއއްޒަްތތެރި ލިބިވަޑަ

 ފުރުޞަތުގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާނީ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނަސީމް އަޙްމަދު ލްމީކާއީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު

ކުީރގެ އުނގޫފާރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ކީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑު ަމއްސަލައަ 

 ވާ ލުުމގައި ޝާމިލު އިގެއްުލވަ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ،ގެ މަރުގެ ފަހަތުަގިއވާ ފަރާތްތަކާއިއަލްމަރުޙޫމް އަފްރާޝިމް ޢަލީ

ްސ އަޙްމަުދ ރައީ އިބު ކުީރގެ ނަ ،ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭފަރާތްތައް ަވގަށް ާރއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުވާލަން މަދަދުވެރިީވ 

ކަމަށް އެ  ވާމޯލްޑިވްސް ަކރެކްޝަނަލް ސަރވިްސއިްނ ހުއްދަދީފައި ،އަދީބަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަްށ ފުރަން

ރާއްޖެިއްނ  . އަދި އަޙްމަދު އަދީބުެމވެެއކަމުގެ ަކންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަ ،މުއައްސަާސއިން ރޭގެ ަވގުތެްއގައި ބުނެފަިއވާތީ

ޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އަޅާފަިއވަނީ ކޮންިފޔަވަޅުަތކެއްތޯ ސާުފކުރުމަށް ލްގޮސް ފިލިޔަނުދޭން މޯ ބޭރަށް

 ުސވާލުކުެރއްވުމަށް ،ޒިރުކޮށްހާގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުންސް މަޖިލީޜަކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރި

 . ޝުކުިރއްޔާ. ެމވެވެސް އެދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެ ،ނަމަ ކުއްލި މައސަަލއެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ،ވަނީ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 146މަޖިލީގެ ގަާވއިުދގެ ގެ ރައްޔިތުން

 އި،ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ތިބޭފުޅުން ކާޑުކޮޅުތައް ޖައްަސވަ  މެދު ބަހުސްކުރުމަށް ފެނޭތޯ މަޖިލީހުގައި ވާނެ  މައްސަލައަކާ

 ،ސްކުރަން ފެނޭތޯހުަތނުގައި ބަ ޅުއްިވ ުކއްލި މައްސަލަ މިންބަރު ހުށަހެދެންމެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެ

ދެްއވުން އެދެން. އިރަނގަބީލު ޖައްސަވަ ވޯޓު ،މުޢާއްޯވޓަށް ތައްޔާުރވުމަށް ދަންނަވަން. އަމީން އެ  ؛ނުވަތަ ނުފެނޭތޯ

 ަވޑަިއގެންނެވުން އެދެން.  ތަްއާޔރުވެޓަށްވޯ އިޖައްަސވަ ކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ކާޑުކޮޅުޝު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެްއވުން އެެދން. ުކރުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތޯ ުނވަތަ ނޫންތޯ ވޯޓުބަހުސް އަށްކުއްލި މައްސަލަ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  . މްސީނައަޙްމަދު ލް އިދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މީކާގަލޮޅޫ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 56    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު

   58     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 58        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ީކ،ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދަ .މެންބަރުން 63 . ހާޒިރުވެ ިތއްބެވ87ީލަ އަދަދު؛ މަޖިލީހުގެ ޖުމު

މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގިއ  ނުެދއްވާ ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓު .2 ީކ،ންގެ އަދަދަ. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރ56ު

 ކުރުމަށް ކުްއލި މައްސަލަ ބަހުސް .58ލަ؛ . ޖުމ30ު؛ ނީބޭނުންވަ  ވާން. ފާސް 58 ކީ،ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދަ 

ްލ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާއީއަރުވަނީ ގަލޮޅު ދެކުނު އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުފާސްވެއްޖެ. 

 ޓުގެ ފުރުޞަތެއް. މިނެ 7ގޮތުން  ނަސީމަށް، އެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުއްިލ މައްސަލައާ ުގޅޭ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނަސީމް އަޙްމަދު ލްއީމީކާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު
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އިބު ކުރީގެ ނަ ،ގިވަޑަިއގަންނަާވނޭ ފަދައިންނޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު މި މައސަަލ ހުށަހެޅީ އެ

ރީްނ ށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީން ކުކަމަ ފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަކެއް ކުރި ނުދެކޭ ޖެރައީސް އަޙްމަދު އަދީބަކީ ިދެވހިރާއް

 އިގެ ަމއްސަލަިއގަ ެލވިފަިއވާ ނޫްސވެރިޔާ އަޙްމަދު ރިޟްވާންއިެގއްލުވަ  ،ނަކީމަނިކުފާ ިދ އެކަނޑައަޅާަފިއވާ ފަރާތެއް. އަ

ކަމުގެ އިލިފުރުވަ  ،މަނިކުާފނު އިމިގްރޭޝަނާ ހަވާލުވެ ުހންނެވިއިރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ަވގަށް އެ ،ހިމެނޭ ބައެއް މީހުން

ވެސް   ިހމެނޭ ބައެއް ފަރާތްތައްގައިއި މްގެ މައްސަލަސް ުކރެވޭ ބޭފުޅެއް. ހަމައެާއއެކު ައފްރާޝީވެ މަތުތަކެއްހުބޮޑޭތި ތު

ކަމަްށ  މަދަދުވެރިވި ،ކަމަށް ކުެރއްވި ފުޅުންގެ މައްަސލަ ފުލުހުން ބެލުމުގެ ކުރިން ފުރުވާލަން މަސައްކަތްބޭ އެ ،ވަގަށް 

މަރުތަާކ ބެހޭ  އަޙްަމދު އަދީބު ވަީނ ިއއްެޔގެ ވަގުެތްއގައިކުރެވޭ ބޭފުޅެއް. އަިދ މިކަންކަމާ ުގޅިގެން ތުހުމަތު

ކަމަށް ެވސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު  ުސާވލުކުރެވިފައި ،ަމނިކުފާނުގެ ބަޔާންނެގި ށް ގެންގޮސް އެކޮމިޝަނަ

ގޮތަކަްށ  ލިައޙްމަދު އަދީބުގެ މައްސަލަތަްއ ވަރަށް ކުއްތެރޭަގއި  ާތއެއްހާ ދުަވސްހަފުދެ އެބަލިބޭ. ފާއިތުވި 

ާޔނާތްތެރިވިކަމުގެ ަމއްސަލަެއއް ޚި  ށް ރުފިޔާއަމިލިއަން 77އެމަނިކުފާނު  އި،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖޑީޝަރީން ނިންމަ

، ކުއްލިއަކަށް ޗުއްީޓގައި ހުންނަވަިއގެން އޮފީހަށް މާންޢުޘްހަިއކޯުޓގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާޢު  ،ޗުއްީޓގައި ހުންނެވި

ކަމީ ވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާ ކަމެއް. އަިދ ބަރީޢަތްކުރައްވާަފއިވާ އަދި  އި،ވަަލ ނިންމައެ މައްސަ ވަަޑއިގެންނުކުމެ

ގޮތަށް ކަނަޑއެޅިފަިއ  ގެރޭނެ ދުަވހެއްއޭަނއަށް ފުގޮތުަގއި މިނިވަެނއްގެ  ،ޢަވެމާދަމާއަކީ މި ހުރިހާ ކަމަކުން އަދީބު ބަރީ

ން ފުރަ ދީގެން މިއަުދން މިއަދަށް އޭނާދަ ހުއްނައަށްއިން އޭގޮތަކަށް ކަެރކްޝަންސް މިހާ ކުއްލި ،އޮތް ހިނދު

 ވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން.އަީކ މި މަޖިލީހުގެ ސާމަލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭލަސަތައްޔާުރވެފަިއވާ މައް

 ޮއްތ ށްލަތަދައު އެއީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ  ،ނަމަ ގޮސްފިެޖއިން ފުރައިގެން ދިވެހިރާއް އަދީބުޙްަމދު އަ .ރަީއސް  ްއޒަތްތެރިއި

 ކިބައިންގެ ހުމަޖިލީމި  އަުޅގަނޑު .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ހަމަގައިމު ވެސް ެދކެން. އަުޅގަނޑު ނުރައްކަލެއް ކަމަށް 

ކޮމިޓީއަްށ  ގެތުަޤއުމީ ސަލާމަ ،ކަންކަމާ ގުޅޭ ކޮމީީޓއަށްންސް މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޜަކޮމިޝަނަރ އޮފް ްޕރި ،އެދެން

ކޮމިޝަނަރ އޮފް  ،ނަމަ ގެންޮގްސފިފުރައި އަދީބުއަޙްމަދު  ސުވާލުކުރަންންސްއާ ޜައޮފް ޕްރިކޮމިޝަނަރ  ،ހާޒިރުކޮށް

ނުދޭން. މި ފިލިޔަ ނުވަނީ އެ ަމނިކުފާސަރވިްސއިން ކޮްނ ފިޔަަވޅުތަކެއްތޯ އަޅާަފއި ލް ކަރެކްޝަނަ އިސްއާންޜަޕްރި

އްޖެއަކަށް މި ރާ އޭނާ ، ދެން ނަމަ ން އޭނާ ފުރައިފިނުވާނެ މި ރާއްޖެއިންއޮޅިވަަޑިއގެމަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރަަކށް 

 ދައުލަތުން ގެއްލިފަިއވާ އެތަކެތި ފައިސާތަެކއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް އެއް  .އްޒަތްތެރި ރަިއސްއި ނުގެނެވޭނެ. 

ދާނެ ކަމަކަށް ހޯދި ދެން ،ނަމަ ސްފިފުރަިއގެންގޮ ބެހޭ ޙަޤީޤަތެއް އޭނާ އެކަމަކު މަރުތަކާ .ދާނެނަކު އަނބުރާ ހޯދިޒަމާ

މި ވެސް މެންބަރުން ޮބޑަށް އެދެން ުހރިހާ  ށްޅުގަނޑު ވަރަޅުގަނެޑްއ ގަބޫލެއް ުނކުރަން. އަ އިމު ެވސް އަ ހަމަގަ

 ކުިރއްޔާ.ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު ތާއީދުކޮށްެދއްވަން.  އަޅުގަނޑަށްށްއަދި މި ކަމަ .އިެދއްވަންަލވަވަރަށް ބޮޑަށް ބައްމައްސަލަ 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތިން ވާހަކަ
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އަރުވަނީ އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ތެއް.ަގިޑއިރުގެ ަވގު އެީއ ެއއް .ހުޅުވިފަ ތުވަނީ ބަހުސްގެ ަވގު މިހާރު މި

 ށް.ޝަރީފަ އާދަމް މެންބަރުްއޒަތްެތރި އި ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

 ައޅުގަނޑު  ،އަކީ މައަސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތުަގއި މި  ގެ ުކއްލި މައްސަަލއެއް  .ތްތެރި ަރއީސްޒައްއި ކުރިއްާޔ ޝު

ވެސް  ށްވަގުތަ ތުން މިވަގު ލައަކީ އަުޅގަނޑުމެން މިސައަދި މި މައް. ވަރަށް ސީރިައްސ މައްސަލައެއް ދެކޭގޮުތގައި

ށް ގެންދަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ގެން ކުރިއައިްސަކންދީބޮޑަށް  އެއްވެސް ކަމަކަށް ވުރެ އެހެންގެ ހުޖިލީމަ

 ،ކަމާއްސާސްކަން ޮބޑުޚަ މިކަުމގެ  ، މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިން ްއޒަތްތެރިއިއަޅގަނޑު ދެކެން. އަދި ދެްނމެ 

މެން ޅުގަނޑުއަދި މިކަުމގެ ސަބަބުން އަ އި،ވާތީއާ  ލައަކަށްސަނެ މައްދާޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެސީދާ މިއީ  އަދި

އަދި މިކަމާ ގުޅޭ އެތަްއ  ،އިކުރުމާ ތަޙުޤީޤުތައް އެތަްއ ބައެއްގެ  ވާލާފައިއިަރމުންދިޔަ މަރައެތައް ދުވަހަކު އިންިތޒާރުކު

 އި ސަލަިއގަމި މައްއަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި  ،ފެންނާތީކެއް އެޅޭނެ ކަމަށް ތަކަމަކަށް ބޮޑެތި ހުރަސް

ގުޅޭ ކޮމިޓީން މި މިކަމާ  ،ވެސް މުހއްމު ކަމަކަށް ވާނީ މުގައި ބަހުސްކުރުމަށް ވުރެ  ތަޅުމަޖިލީހުގެއަޅުގަނޑުމެން މި 

 ދެކެން.ކަމަށް އަުޅގަނުޑ  މި ކަމަށް ފިަޔވަުޅއެޅުން  ިއ،ގޮތުަގއި އަވަހަށް ަބއްަލވަގެ މައްސަލަ ސީރިައސް މައްސަަލއެއް 

ދުވެްސ ދަނީ މި ޤައުމުގައި ހަމަ އަބަ ންނަށް ފެނިގެން މި މި ބާަވތުގެ ކޮންމެ ކަމެއް އަުޅގަނުޑމެ ،ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

ދައުަލތުން ކުރާ މިކަހަލަ ކޮންމެ  ،ކަމުަގއި ވިޔަސް ގަނޑުމެން ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އައި . އަޅުތަން ހިނގަމުންދާ

  ފެނިގެންދަނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތްކަން. ައދި ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަމެއްަގއި  އަުޅގަނޑުމެންނަށް

ބޮޑެިތ  ،އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް  ،ފައިދަށުން ޫދވެ ގެމެން އަުޅގަނޑު ،ފެނިގެންދަނީ

އްލުކުރެވޭނީ ޙަ ނަށްސަލަތައް އަުޅަގނޑުމެންތަން.  މި މައް ކްރިމިނަލްސް އަޅުގަނޑުމެން ކައިރިން ސަލާމަތްެވގެންދާ

ީކގައި މި ކަމަށް ސީރިއަސް އެ ކަމާޞްތެރިލާތު ިތއްބެވި ޭބފުޅުން އިޚްގުވަ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި މަޖިލީހުގައި މި

މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުގަިއ ވެްސ މި  ،މިއަުދ މި މަޖިލީހަށް ގޮވާލަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރިވގެން

 ތަނަށް  ބެހޭ ފަރާތްތައް މި ކަމާ އި،އްލަވަލަ ބަސަބޮޑަށް އެކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީން އަވަހަށް މައް ވާހަކަތައް ދެްއކުމަށް ވުރެ

އްޒަތްތެރި އި މަށް. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ އްވުއެޅު ވީހާ އަވަަހކަށް ފިޔަވަޅު  ،ހާޒިރުކުރުަވިއގެން މައްސަލަ ބައްލަވާފައި 

 ރައީސް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ޖާބިރު.هللا ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްއި މެންބަރު. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ  އްޒަތްތެރި އި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 
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 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ 

ރައީސް އިބްރާހީމް  ،ވާތީވެ  ޑު މިއަދު ުފރަތަމަ ވާހަކަދައްކާ ުދވަހަށްނއަުޅގަ ،އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ފުރަތަމަ ވެސް

ކުދީންނަށް  ،ދަންނަވަނީ އްހެން މަރުޙަބާ މިކުފާނަށް އަނެނަވަން. އެ މަނިށް ވަރަށް މަރުޙަބާ ދަންލިޙަޞާމުޙައްމަދު 

ހަމަޖެހިގެންދާނެ ބިރިޔާނީ ެވސް ފަހުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް އުއްމީދުކުރަން  .ނާސްތާ ިލބެމުންދާތީ ވަރަށް ރަނަގޅަށް

 ދަނީ  ން މި ކަންކަރާއްޖޭގެ. މި މައްސަަލއަކީ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަަލއެއް .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިކަމަށް އެާއއެކު. 

ތަނަށް ގެންނަންވީ.  މި އެންމެން ހުރިހާ  ؟ބައިތޯން ކޮއަދީބު އެއީ ެއކެްއ. ދެން ތިބި މީހު  .ގޯހުން ގޯހަށް ހަމަ

ައޅުގަނަޑކީ ކާށިދޫ ާދއިރާގެ  .ހިނަގއްޖެހިނަގއިގެންމަރުތަެކއް  އި ާރއްޖޭގަމި މިތާނގެ ކޮމިޓީތަކުން ބަލަްނވީ. 

އަދާ ހަމަައކަށް އިނގޭކަްށ  މަރުވީ ކަެމއްރިްޟވާން  އަށް ނިސްބަްތވާ ބޭފުޅެއް.ޫދ ދާއިރާކީ ކާށިރިޟްވާނަމެންބަރު. 

 ގެއްިލގެން ުއޅޭ ަކމަށް އަޅުގަނޑަށް އިނގެނީ. ނެތް. ދުނިޔޭގަިއ ހުރި ކަމަށް އަުޅގަނޑު މިއަދު ވެސް ިމ ބަލަނީ. 

ފްާރޝީމް އަވަހާރަށްކޮށްލުމުަގއި އަންގެ އަޚް އަިދ އަޅުގަނޑުމެ ،ރިހާ އެންމެންލުވާ ހުއެހެންވީމާ، އެ ކަމުަގއި ާޝމި

ވަނަ  19އޮތީ  އި މިޓަކަ މި ރާްއޖޭގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް  .ނުވާނެ ރަީއސްދީގެންދިޔަ ބައރިވާ މީހަކު ސަލާމަތުން

ދެްއވި ކަމަށް ހުށަހަޅުއްަވއިއެހެންވީމާ، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް މި މައްސަލަ . ބޮޑުތަުނން ހޮވާފަ މަޖިލިސް ރައްޔިތުން

 އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މި މައްސަލަ އި ، ނަސީމް މީކާއީލްޓަކައި 

އޯކޭ ަމއްސަލަެއއް ނެތް. އަުޅގަނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ަގއިދީއަުކ ޮގތުގައި ބަލަންޖެހޭނެ.  ގެމައްސަަލއެއް  ސީރިއަސް

. ޮގސްފަވަރަށް ގިނަ ަގއިީދން ވަނީ ފުރައިގެން ،. އެގޮތުންގޮސްފަވަނީ ފުރައިގެން  އޭނާ އަބަުދެވސް ްއޔާބަލިވެއްޖެ

 ނުވާނެ. ިމ މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ފުޅާ ވަންޏާ އެކަން ކޮށްގެން ކަމަށްއަނބުރާ ނާންނެކަމުގެ ވިްސނުމެއް އޮތީ 

ންޓިލް އަ ،ނުވާހާ ހިނދަކު ކުށްެވރިކި މީހެއްގެ ޒާތަށް އެ މީހަކުބަހުސްކުރަންޖެހޭނެ. އެއީ ވަ މާމިކަ އިދާއިރާެއއްގަ 

ތައް ހުއްާޓ މަތުހުބައިވަރު ތު ،އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ެއއް ނޫން ކަމަށް މި ކުށްވެރި އެއީ  އެ މީހާ ،ޕްރޫވަން ގިލްޓީ

އަުޅގަނޑުމެްނ  އިލައިގަ މި މައްސަ ،ށް ފެންނަނީނުވާނެ. އަުޅގަނޑައެކަން އަުޅގަނޑުމެން އެގޮަތށް ދޫކޮށްލައިގެން

ނެތި  ގެ ހުއްދަެއއްއެ ަމނިކުފާނު ،މްހޫރިއްޔާދިވެހިާރއްޖޭެގ ރައީސުލްޖު ،ންސްގެ ބޮޑުމީހާ ގެަނުއމުގެ ބަދަލުގައި ޜަރިޕް

އޮންނާނެ. ޑިފެންސް ފޯސް ެގ ދަށުގައި ޕޮލިްސ އޮންނާނެ. އެވަުރގެ ކަމެއް ުނވާނެ. ާރްއޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ

އަތްދަށުން  ގެވީާމ، މިއަުދ އަުޅގަނޑުމެންއެހެންބާރުަތްއ އޮންނާނެ.  އި އެންމެހަދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް

އެ ކަންކަމަށް  ،ގޮސްފި ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމުގެ ނަތީޖާ ގޯސްވާނެ. ކަންކަން ރަނގަަޅށް ބަލާފައިކަމެއް ކައްސާަލިއގެން

ކަންތައްަތކުަގިއ ބޮޑެތި  ވަްއކަންތަކާއިޑެތި ދިޔަ ބޮއިމި ރާއްޖޭގައި ހިނގަ .ޒަތްތެިރ ރައީސްއް އިއަޅަންީވ. ފިޔަވަޅު 

ހަމަ އޭރުގެ  . ދެންކުރުވީިވޔަފާރިވެރިަޔކު ބައިވެިރެވގެްނ އަދީބު ލައްވާ ވެސް ވަްއަކންފަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަތަރު

 ދީބުއަ .ތާްސކުޅެން ނެވީއިންިއ . އޭާނ ޭގގައް ކުރީާޔމީން އަދީބު ލަްއވާ ދެންހުރި ކަމެهللا ރައީސަކަށް ހުރި ޢަބްދު

ނޫންތޯ ކަމެްއ ެއއްޮކށް ބަލައިލީމަ މުޅި ެޕކޭޖު އެެހންވީމާ، ؟ކިހިނެއްތޯ ދެން ވާނީ .އުޅެީނ ފުރަން މިއަދު މި
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 ގެ އަޅުގަނޑުމެން މި އަޅަނީ ބިލްޑިންގތައް ިކާޔފައި ބޮޑެތި ކޮްށގެން އަންބާވައްކަންއެންމެްނ ވާނީ. އަންޑަސްޓޭންޑް 

ކީއްެވގެންތޯ އެހެން ށް ޔާމީނަهللا އެބަޖެހޭ. ރައީސް ޢަބްދު ވެސް ވާހަކަަދއްކަން  ލޯކުރިމަތީގައި އިނގޭތޯ. މިކަާމ މެދުގައި

މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ރަނގަޅަށް  ؛ާޔމީންهللا ރަީއސް ޢަބްދު އީ،މިޅުގަނޑުމެން އަ ؟ހުރެވެންވީ

ޓް ކެންސަލްކުރާ މީހެއް. ސްޕޯގެ ޕާ މީހާ އިންދާ އޭނާ އިގަޔާމީނަކީ ފްލަިއޓުهللا ޢަބްދު ސްަރއީ  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

އަުޅއްަވިއގެން  އްނީ ބޮުޑ ބިލްޑިންގެވަުނކުރާކަށް ވަްއކަމެއް މި ޤައުުމގައި އޮތީކީ ޫނން. އޭނާ އެ ހުންނަ ؟އަދި ކޮބައިތޯ

 ދެބައި އެްއކޮށް ،މިތާ ދައްކާއިރު  ައޅުގަނޑުމެން އިބު. އޭާނގެ ވާހަކައޭނަގެ ނަ  ،. ދެން ހުރީ އަދީބުއިއެތާނގަ 

ސިސްޓަމް. ސިސްޓަްމ ކްލީންނުކޮށް މި ކަމެއް  ކްލީްނވާން އެބަޖެހޭ ރަނގަޅަށް  ރު މިތާދަްއކާއިވާހަކަ

 ..ުނގެންދެވޭނެ.ކުރިއަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢަފީފު  ޙަސަން މެންބަރުްއަޒތްތެރި އި ދާއިރާގެ ވިލުފުށީއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަފީފު ަޙސަން ބަރުމެން ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

 ގަލޮޅުޓަަކއި ކަމަށް  ހުަށހެޅުއްވިމިއަދު މި ހުށަެހޅިފައިވާ ކުއްލި ަމއްސަލަ. އާދެ! އްޒަތްތެރި ަރީއސްއި ޝުކުރިއްާޔ 

ިއވާ މަތުގަހުށްތަކުގެ ތުއަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! ކުށް ނަސީމަ އަޙްމަދު މީކާއީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު

އެ ކަންތައްަތއް ހަވާުލވެފަިއ  ،ޤުތައް ހިންގުންޙްޤީތަކަށް މަތުކުރެވޭ ފަރާްތތަހުކުށެއް ކޮށްފަިއވާ ކަމަށް ތު މީހުން ނުވަތަ

ޝަރީޢަތަްއ  އެހެންމެ، ކުށެއް ކުރި ކަަމށް ފާހަގަކުރެވި. އާދެ! އަދި ހަމަމި ދައުލަތުގެ ަބއެއް މުއައްސަސާަތކާ އެބައޮތް

. އޮތްހަވާުލވެފައި އެބަ ކަންތައްތަްއ ވެްސ ަވކި ފަާރތަކާ މުގެނިންމުމެއް ނިންމުޮގތުން  ގުޅޭ މާއެކަ ،ހުށަހެޅުމުން

މިހާުރ ގޮުތގަިއ އެނގިފަިއވާ  ށްމެންނަގަނޑުޅު އަ އިގަ ެކވޭ މައްަސލައިދެކަންބޮޑުެވގެން ވާހަކަ މެންުޅގަނޑުމިއަދު އަ

ހެއްޓޭނެ ގޮތްތަކެއް ހުީރ ހިފެ ؟އްތޯ އޭނަ ހިފަހައްޓާނީހިނެއޭނަ މިނިވަންވީމަ ދެން ކި  ދެން މިނިވަންވޭ.  މާދަމާ އޭނާ

އަށް އެ ފަރާތްތަކުން އަދި އެ  ،ނަމަވެސްއެ ކަންަތއް ކުރެްނ އެބަޖެހޭ. އެހެން. ތަކަށްކުރާ ފަރާތްޤީޤަރުތަޙްހަމަ ހަމަ 

ދަނީ މިފަދަ ބޮޑެތި ގެންފެނިަކމެއް އަުޅގަނޑަކަށް އެނގިަފެއއް ނެތް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އެްއވެސް ފިަޔވަެޅއް އެޅި

ކުްށ  އަދި އެއަށްވުރެ .ވެސް ހަމަ ދަނީ ދޫވެގެން ތަން. ދެން ތިބި މީހުން ގެންދާކުށްތައް ކޮށްފަިއވާ މީހުން ދޫވެ

ތިބި ގައި އަދިވެސް ހަމަ ކުރިން ރަޕްޝަން ހިންގުމު ކުށްތައް ކުރުމުަގއި ނުަވތަ ކޮކޮށްފައި ތިބި މީހުން ހަމަ އެ

މަގުމަތިވެފައި  ،ކުރި މީހުންށް މަސައްކަތްއަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙަ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ތަން މަޤާމުގައި ތިބި

ހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުން ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަްށ މި ފެންނަނީ. މިއީ މިއަދުގެ ހާލަތަކީ. އެ ތިބި

ދައުލަތުން ޭއގެ ަމއްޗަްށ  ،އް ެވސް ހުރި ގޮތުންދައުލަތުން އެ ަމއްަސލަތަ ،ކަމެއް ނިންމަން އޮންަނއިރުގައި 
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ތަނަށް  މި ސްކްޝަންރެމިއަދު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަ. ރިހުއެބަވެސް މައްސަލަތައް  ޅަންޖެހޭޢަމަލުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ހުށަހަ

 މެން ނުވަތަ އަުޅގަނޑު ައޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި ،ގެނެސް ސުވާލުކުރުމުން

ެއއީ  ؟ޓަކައި ކުެރވޭނީ ޭއނައަށް ކޮންކަމެއްތޯމީހާ މިތާނގައި ިހފެހެއްޓުމަށް އި،މީހެއްގެ ބޮލުގައި އަޅުވަ  މަތެއްތުހު

 ން އޮތްކުރަތައް ތަހުޤީޤު ؛ކަންަތއްތައް  މި ،ލަނީއިއަުޅގަނޑު ޮގވަ އުފައްދަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ުސވާލު 

ބޭފުޅުންނަށް ގެންދެވޭނެ  އަދިެވސް އެ ން؛ފުޅުންގެ އަތްމަތީބޭ އެ ،ންތައްތައްކަ ނަށް މިބޭފުޅުން އެ ންއިމުއައްސަސާ 

 ވެސް އެ  މަށްއެޅުފިޔަވަޅު  މަށްޔުނުދިޤީުޤކުރަން. އަދި ފުރައިގެން ިދޔަޙްކަންތަުކގައި ތަ ކުރަން. އަދި އެުސވާލު އިނގޭތޯ

އުުޅއްާވަކމުގެ ެއއްެވސް ނިޝާނެްއ  ންއެކަން ކުރަ ،އެހެންނަމަވެސްގެންދެވޭނެ. ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ކުިރއަށް

މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އާދެ! ހަމަ ކުރީެގ ނުދޭ.  ށް ފެނިގެނެއްކައަޅުގަނޑުމެންނަ

 މީހުން ބިތި ުތގައިގޮ ނާޖާއިޒުތިބި، ދީފައި  ސަރުކާރުަގއި ބަެއއް ބޭފުޅުންގެ ނުފޫޒުަގއި ެއކި ގޮްތގޮަތށް ވަޒީފާ

ތިބި. ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫުލން ދީފައި ތިބި މީހުން ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވީމަ ވެްސ  އެ ަވޒީފާަގއި ެއބައަދިވެސް

މީހުން ނަގަން ކީްއވެޯތ އަލުން  ؟މީހުން ެއގޮތަށް ބައިތިއްބާފަިއ ތިބީ ބައިތިއްބާފަިއ ތިބީ. ީކއްެވެގންތޯ އެ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް އީ މިމީހުން ބައިތިއްާބށޭ.  އްޔާ ވިދާޅުިވއޭ އެސުލްޖުމްހޫރިމި ބުނަނީ ރައީ އަހާލީމަ ،ނުކުރަނީލާންޢުއި

އަުޅގަނޑުމެން މި ހުރި ހަމައެކަނި މިކަމެއް ނޫން. ކިތަންމެ ކަމެއްަގއި. ލިބޭ ޖަވާބަކީ. އެހެންވީމާ، ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަ

ގޮތުން ފިަޔވަޅެއް އަޅަން.  ކަމާ ުގޅޭށް މިން މިއަދަޖެހޭ މިއަދުއަޅުގަނޑުމެން އެބަ ،ކަންބޮޑުވުން މިތާނަގއި އޮންަނއިރު

ަކންތަކެއް ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ކޮމިޓީއަށް ގެނެސް ސުވާލުކުރުަމކުން އެ ސްންޜަހަމައެކަނި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރި

 . ެއއަށްވުެރ ބޮޑަށް...ނެއްލެއް ނުކުެރވޭޙަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރުބަރު. ންމެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

 ގަޮލޅުއަުޅގަނުޑ ވެްސ  ،ހުށަހެޅިފަިއާވ ކުއްލި ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުްއީވތީ`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 އްސާސް ޚަ ދަންވަން. ވަރަްށ ނާޒުކު، ވަރަށް  ށް ޝުކުރުނަސީމަ ލްމީކާއީ ބަރުންމެ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު

ިރޔާސީ  ،ދައްކަނީ އަުޅގަނޑުމެން މިދިޔަ ދެތިން ޖަލްސާއެްއަގިއ މި .މައްސަލަެއއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ދައުލަތުން ގެއްލުނު  އި އަދިމީހުންނާ ެލވިފަިއވާއިވޭުތވެދި ދުވަސްތަުކގައި މަރަ ވާހަކަ. ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރު ހޯދައިދޭ

އެންމެ  ނަށް ވިއްކި ރައްޔިތުން ،ދުތަކުެގ ތެރެއިންޢުއާ ަދުއރުގެ ވަ ގެެއއީ ައޅުގަނޑުމެން ،ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުން

ބަދަލު ހޯދުމުގެ ބާރު  ކަން، ެއަކންއިައވަހަށް އެކަންަކމަށް އިންސާފު ހޯދަ ؛އެކަން ުކރާނެ ބާރުދުތަްއ. ޢުބޮޑެތި ވަ
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މިދެންނެިވ  ،ގަނޑުމެން އެއްޮކޅުން ރިޔާސީ ކޮމިޝަން ހަދާފައި އަނެއްޮކޅުން ެއ ބާރުތަްއ ލިބުމުގެ ކުީރގައި ޅު އަ ،ންހޯދަ

ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭ ގޮތަށް  އިގެންފިލަ އެންމެ ބޮޑެތި ކުށްކުށުގަިއ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ދޫވެގެން

އިްއޒަތްތެިރ  ކަމެއް.ގޮުތގަިއ ބަލަންޖެހޭނެ  ގެ އްސަލަެއއްމަން ެއއީ އަުޅގަނޑމެން ވަރަށް ސީރިައސް އުދިދޫވެގެން

އަފްރާޝީމް ޢަލީ  .ރމް ޑޙޫ ވަިކ މީހަކަށް ނިްސބަތްކޮށް ދައްާކ ވާަހކަެއއް ޫނން މިއީކީ. މިސާަލކަށް މަރު .ރައީސް

އްޖެ ދޫކޮށް ން ރާ ބިގެލިއަވަހާރަކޮށްލުުމގައި ަބިއވެރިިވ މީހުން ވީނުީވއެއް ނޭނިގ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ުހއްދަ

ހިންގި ން ލިބެނީ. މިދިޔަ ދައުރުގައި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެއމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީދިޔަ ކަމަށް އަޅުގަނޑަްށ ޚަބަރުފިލައި

ކުރި މީހުންނެއް ނޫން އިނގޭޯތ. ވަްއކަންބޮޑު ޚިޔާނާތް އެީއ އަުޅގަނުޑމެންނަށް އިނގެންޖެހޭ ކަމެއް އެއީ. ހަމައެކަނި 

ޭއގެ ފަހަތުގަިއވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް.  ،އެ ވަްއކަމުން މަންފާ ލިބުނު މީހުންނާއި ،މީހުންނާއި ވިކުރު  ަވއްކަން އެ

ދައްކާ ކުރީެގ ނައިބު ަރީއސް އަޙްމަދު އަދީަބކީ ވަރަްށ  ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވާހަކަ މި މިފަރާތްތައް ހޯދުމަށް

ާދިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ  ދަނގެތީ ،އިންނެވި ން މިާތ މިޅުގަނޑުމެއަ ފަރާތް އޭަގއި ޝާމިލުވާ.  މު އެއްއްމުހި

ތަުނގައި ެއ  މި ،ިމއަދު ެއ އިންނެވީ ކުށެއް ނެިތގެން ަވޑަިއގެން ؛ންގެއި ލަހަނގުރާމަވެރި ހަތިާޔރެއް  ށްގެކޮޅަ

އެ  ،ުޅވާ ވިދާވެސް އެ ބޭފުޅާ ކަމަށް އެއެކަން ކުުރވި މީހުން، އެަކން ކުރިވި  ވާނަމަކަމަށް އެހެންއިންނެވީ. 

އެގޮތަްށ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ވަރަށް ގިަނ  ހަމަފަރާތް އަޙްމަދު ައދީބަކީ.  އްމައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ، ޝާމިލުވާ އެ 

ޮގވުުމގެ މިފެންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދުްއވާ އުޅަނދުަގއި ބޮޑު  ންދުވަހު ދައުަލތުގެ މީޑިާއއި އްއެ  ؛ކަންކަން

ރާއްޖޭަގއި ކުއްލި ހާލަތު  ،، މުޅި ދުނިޔެއަްށ އެކަން ސަމާލުކަން ގެނެސް . މުޅި ރާއްޖެހިނގަިއގެން އެއްހާދިސާ

އުމަްށ އެަތއް ޤަ ެވ، ެއކަމުގަިއ މި ގޮތުންނާިއ އެަތއް އެތައް ެގއްލުންތަކެއް  ތިޞާދީއިޤް  އަށްކޮށް، ާރއްޖެލާންޢުއި

 ގެ.މި ހުރިހާ ކަމެއް ،ޖެހޭ ހޯދެން އެބަޤީޤަތްޙަހާ ކަމެއްގެ އިނގޭތޯ. މި ހުރި ކަމެއް ކުރިމަިތވި ނުތަނަވަސް

ނު ލުބޭފުޅާގެ މައްޗަށް އުފު މިވާެއއް ޢުއެތައް ދަ ތިރީސްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދިޔަ ދުވަސްތަކުަގއި ޚަބަރުތަކުން ލިބުނީ 

ކަމުގެ ން މިކަންގޮސް އަޅުގަނޑުމެާވއެއް. ހަމަ ކުއްލިއަކަށް މިނިވަންެވގެން، ފުރަިއގެންޢުއެތައް ދަ. ތިރީސް ވާހަކަ

ލޫމާތު އެއްގޮތަކަށް ނުލިބި ޢުނގެން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ މަ އެކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން  މި ،ތަހުޤީޤު ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ

ފަހިކޮށްދިނުން  ގޮތް ލޯމައްޗަށް އެއްކޮށް ދާއިމަްށ ގެއްލޭ ގެ ފަރާތްތައް ބޭރަށް ގޮސްގެން އަުޅގަނޑުމެން  އުޅެނިކޮށް މި

 . އެްއވެސް ހާލެްއގައި މިދަންނަވަނިކީ...އް ނޫންރު ގޮތެއެީއކީ ޒިންމާދާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝަހީމް ޙުސައިން މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ދެކުނު ހެންވޭރުމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު
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ޚިލާފަށް  ކުރި އަސާސްަތކާން ަވކާާލތުއަުޅގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ރި ަރީއސްިއއްޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ 

ދަނީ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި. ހެޮޔވެރިކަެމއް ކުރަން  ތަނުގަިއ މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުން މި އަޅުގަނޑުމެން މި

. އަޙްމަދު އަދީބު ހުރީ ބުޮކށްފައި މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތންޑުމެން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިންތިޚާނއަޅުގަ

އުޅެ ބޮުޑވީ. ުހރި ގެެއއްަގއި ފޫޓު ދުރުަގއި  50ގާތްގަނޑަކަށް  ެގއާ އަޅުގަނޑުކުޑަުކއްޖެްއގެ ގޮުތަގއި ހުރިިއރު 

ނޫީނ  ،ވި ކަމެއްރި ކު އިމަޖިލީހުގައި. އަޙްމަދު އަދީބު ލައްވަ  ސަލާމަތުންމިހިރީ ވެސް  ނުރައްކަލެއް ނެތް. އަުޅގަނޑު 

ކޮންމެ  ހުރިއެއީ މިތާ  ؛އަޙްމަދު އަދީބު ެވސް އޭަގއި ހިމެނޭތޯ، ނޫންތޯ ،ކޮށްފައި ކުރި މީހަކު ކުރުވި ކަެމއް

ހަަމ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ެވސް ތަނަކަށް މައްސަަލއެއް ހުށަހަޅައިގެން ކުެރވިދާނެ ަކމެއް. ބެލިދާނެ ކަމެއް. 

ވަރަކަްށ  10ކަމަށް ދޫކޮށްލާފައި ހުރި، ދޫވާން  ކޯޓުން އޭަނގެ މައްސަަލއެްއ ނެތް ،ށްއަޏޯ ބުންޏޯބުން ،ތޯތޯއަށް

ށް މެޑިކަލް ބޯޑުްނ ކަހުރި ރާއްޭޖގެ ނައިބު ަރއީްސކަން ކުަރއްވާަފއި ހުރި ބޭފުޅަކު ބަިލ ހާލަތަވެފަިއ ދުވަހަށް 

ްނ .ޑީ.ޕީނޑުމެން ނިމުމަކަށް ގެަނއުމަށް އެމްގައިނުން އަޅު ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިފަހައްަޓއިގެން އިންނަ ލަފާދިނީމާ

އަިދ  ،ވިޔަސް  ައޙްމަދު އަދީބު ިދވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުދިނީ. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެރިކަމަށް ގެނައީ.

ޖެހޭނެ ވާ ލިބެންބޭސްފަރުބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަން ރާްއޖޭގައި ކުެރވެން ނެތް ހާލަތެއްގައި  ،ވިޔަސް ކަށްބޭފުޅަ ފަދަކޮންމެ

 ،ދަށުން ަސރުކާރުގެ ބެލުމުގެއަށް ފޮނުވަނީ އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަްޙމަދު އަދީބު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާކަމަށް 

ނޫނީ ގޭ ބަންދުގައި ހުރެ  އި،ޖަލުގައި އަޙްމަދު އަދީބު އޮންނަވަ  ،ދަށުގައި. އެހެންކަމުން ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުގެ ބެލުމުގެ

ވެސް ނަންަގވަންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް. އެހެންވީާމ،  ެވސް އެ ޒިންމާ އްޔާވެއްޖެ އަވަހާރަ 

ވެސް  ޚިލާަފށް. ކޮންމެ މީހަކަށް ދެކެވެނީ އަުޅގަނުޑމެންގެ މުޅި އަސާސާވާހަކަ ތަނުގައި މި މެން މިއަޅުގަނޑު

އިތުުރ  ؛ދެކެން. މައްސަލަެއއް އޮތިްއޔާ މިހާރުވެސް ލިބެންޖެހޭ އިންސާނީ ޙައްޤު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު

ކުރާ ޙުކުމް ނިމެން ޒުތަންފީ ނުވޭ. ެއކަމަކު މިހާރު ސާފެއްދި އަށް ކަމައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިފައި އޮްތ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑަ

ޑުމެން އެކަާމ އަށް ފޮނުވާތީ އަުޅގަނދަށުން ބޭސްފަރުވާ ނީ. ދެން ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެވަވެފައި ދެތިން ދުވަހަށް

ރުކުރަން. މި އުޅެނީ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަށް އިތުބާ އި ކަންބޮުޑވެގެން މިމިތަނުގަ

ބޮޑު  ސް ފުރަތަމަ އިތުބާރުކުރަން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެހެން ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މާރައްޔިތުންގެ މަޖިލި

ނުކުރަން.  ންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑެއް ގަބޫލެއްީދބު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުވާލަދަހިވެތިކަމެއް އޮެވގެން އަ

ވެސް ކުެށއް ކޮށްފަިއ  ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ކޮންމެ ީމހަކު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެދއްވި

 ކުރިއްޔާ. އޮތިްއޔާ އެކަން ބެލެންޖެހޭނެ. އެއަށް ަޙއްޤު އަދަބު ދެވެންޖެހޭނެ. ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރުރި އިއްޒަތްތެ ދާއިރާގެ މަރަދޫއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. 
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ބެވި ކޮމިީޓއަކުން މި މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ ގޮތަށް މިތާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެން ތިއް

އަުރވަނީ ހުސްކުރެވޭތީ އަުޅގަނޑު މުިޅ މަޖިލީހަށް އަދި މައްސަލަ ުހށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރަށް މި ޔަޤީންކޮށްބަ

 ރކޮމިޝަނަނަރ ޜަޕްރިއެއީ  ؛އްަކމާ ބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަ ިއ،ޖަލްސާއެއް ބާްއވަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ހަމަ ކުއްލި

ވިޔަސް އަދި  މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިެފންސް ކަމަށް ،ވިަޔސް ޒް ކަމަށްއެފެއާމިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް ،ވިޔަސް  ކަމަށް

ކަމުގެ ނުޑމެން ކުރިއަށްގެންދާނެއެނޫންވެސް މި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ އެންމެން ހާޒިރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ައޅުގަ

މީހެއްގެ  އެ ،ވިޔަސް މީހެއް ކަމަށް އޮތް ކިތަންމެ ބޮޑު ކުށެއް ކޮށްފައި .އިްއޒަްތތެރި ރައީސްޔަޤީންކަން އަރުވަން. 

 އެ  ،ވިޔަސް   މީހެއް ކަމަށްތް އިންސާނީ ޙައްޤުަތކެއް ިނގުަޅއެއް ުނގަނެވޭނެ. ކިތަންމެ ޮބޑު ކުެށއްެގ ތުހުމަތުގައި އޮ

 ޖެ ބައިވެިރވާ އިންާސނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މުޢާހަދާއާ ވެހިރާއްއެއީ ދި ނިގުޅަެއއް ނުގަެނވޭނެ. މީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤު 

ދިވެހި ސަުރކާރުން  .ކަެމއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަމެއް. ދިވެހި ސަުރކާރަށް ާލޒިމުވާނެ ނެޖެހޭކުރަން ގޮތަށްއެްއގޮތްާވ 

މަދު ކަމެއް. އަޙް އެންމެ ،ކީކަމަ އަދި މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީުހން ޔަޤީންކުރަންޖެހޭނެ ،ކަށަވަރުކޮށްދޭްނވާނެ ކަމަކީ 

މީހަކު  އެ ،ގުޅުންހުރި ގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަސރުކާރާދަށު އަދީބަށް ނުފިލޭނެ ގޮތަކަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ބެލުމުގެ

ިއއްެޔ  .އުމަކަްށ ބޭސްފަރުވާއަށް ފޮނުވުން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްޤަފަދަ އިންިތޒާމެއް ހަމަޖެއްސޭނެ  އަނބުރާ ގެެނވޭނެ

ވެސް  ޖަލުގައި ؟ނަނީބުރިޕޯޓު ބަލާފައި ބަހުސްކުރަން ފެށީ. އޭގައި ކީޭކތޯ  މެން ޖަލުތަާކ ބެހޭ އޮޑިޓްތޯ އަޅުގަނޑުނޫން

ކޮށްފައި އޮތް މީހެއް މީހެއްގެ މަރާލި ކަމަްށ ޙުކުމް ،ކިތަންމެ ބޮޑު ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ކިތަންމެ ބޮޑު ޙުކުމެއް ޮއތަސް

. އެއީ މިތާނގައި ކުެރވުނު  ޙައްޤުތަކާއި ކަާރމާތަށް އަރައިގަެނވިގެންުނވާނޭސާނީއިން އްގެ މީހެ އެ ،ވިޔަސް ކަމަށް

ދިވެހި ސަރުކާރުން މެިޑަކލް ބޯޑުން އަދީބުެގ ފުރާނަައށް ނުރައްާކވެދާނެ ހާލަތެއް ޏާ، ންކަމަށްވަންބަހުސަކީ. އެހެ

ގެ ސަރުކާރަށް ނޯންނާނެ އިންސާނީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ،ނަމަ މެދުވެރިވެއްޖެ ކަމަށް ކަނަޑއަޅައިފި

. ދިމާނުވާކަން. ބަހާއި ޢަމަލާ ުޅގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަަކއާމަލުކުރެވޭކަށް. އެއީ އަޢަޚިލާފަށް  ކަރާމާތާއި ޙައްޤުަތކާ

 ތަޙުޤީޤުނުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންަކން ދިޔުމަކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް  އި،އޭނަ ދޫކޮށްލަ  ،އިއެހެނެއްނޫން. ފިަޔވަެޅއް ނާޅަ 

އަށް ނުފިލޭނެ ހުރިހާ ދަށުަގިއ އޭނާ ނޫން. އެކަންކަން ބެލެންވާނެ. ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ކަެމއް  ފުރުޞަތު ދެވިގެންވާނެ

ވާ ކަމަށް އިންތިޒާމުތަެކއް ހަމަޖައްސާފައި ބޭރަށް ފޮނުވަންޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސް، އޭަނގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ

ސަރުކާރުެގ ވާެއއް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ކަށް ލިބެންޖެހޭނެ ބޭސްފަރުފުރާނަ ސަލާމަތްާވނެ ގޮތަ ވެއްެޖއްޔާ

އެހެންވީމާ،  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުުކރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެއްކަެމއް.   ލާޒިމުެވގެންވާމައްޗަށް

ައޅަންޖެހޭ ހުރިހާ  އި،ވުެމއް މިއަދު ބާއްވަ އުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުޤަ ،ކޮމިޓީން ގެއަޅުގަނޑުމެން

 އްޒަތްތެިރ މަޖިލީހަށް ދެން. ފިޔަވަޅުތަެކއް އަޅާނެކަމުގެ ުފރިހަމަ ޔަޤީންކަން އި
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ފިރުޝާން ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަޑަވެލީޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ، 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިން ފިރުޝާންދާއިާރގެ މެންބަރު  ލީވެމަޑަ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މި މައްސަަލއަކީ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ވަރަްށ ސީރިއަސް މައްސަަލއެްއ. 

 ށް ގެނެސްދެްއވި ކަމަށް މި މައްސަލަ މި ފްލޯއަ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު ގަލޮޅު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ،އަށް ައޅުގަނޑުމެން ބަލާއިރުކުުރވެިރވަން. އާެދ، އަޙްމަދު އަދީބުގެ ަމއްސަލަ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު ޓަކައި އެ

 ،ޙުކުމެއްއަހަރުގެ  ތިރީސްދުވަހު  ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ފެންވަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ އެނގޭ. ެއއް

ދުވަހު ހުރިހާ  ެޖހިގެން އަންނަ ،އަހަރުގެ ޙުކުމެއް ކޮށްފައިފަނަރަ އަނެއްދުވަހު  ،އަހަރުގެ ޙުކުމެއް ދިހަވަހު އަނެއްދު 

ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ ބޮޑުތަނުން އިޞްލާޙުކުރަން  އަުޅގަނޑުމެން މި .ލު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްތިފަހަރާ ބާ ޙުކުމެއް އެއް

ތަށް ކުރެވޭ މައްސަލަތަުކގައި ކުރެވޭ ުޙކުމްތައް ރަނގަުޅވާން އެބަޖެހޭ. މަތުބޮޑެތި ތުހު ،އެބަޖެހޭ. މި މައްސަލަތައް

 އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ކުެށްއ ކޮށްފިއްޔާ ކޮންމެ މީހަކަށް  ލިބެންޖެހޭ އެބަ.ޙަޤީޤީ ކުށްކުރާ މީހާއަށް ޙަްއޤު އަދަބު 

ކޮންމެ  ؛ގޮތަށް ގައިދީއަށް  ވާހަކަދެކެވޭ އި މި އިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުގަ ،އެހެންމެއަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ. އަދި ހަމަ ވެސް

 ބޭފުޅެއްގެ ބޭސްފަރުާވގެ ކަންކަން  އެ ،އޮންނަ ުއސޫލެއްގެ ތެރެއިން ވިޔަސް  ޅަކަށްބޭފު ކޮންމެ ،ގައިީދއަކަށް ިވޔަސް

ަލއަީކ ސަމައް ވާހުށަހަޅުއްވާަފއ ލް އަޙްމަދު ނަސީމްކާއީމީ ،ވެސް ނިމެންވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ކުރެވޭ ފަރާތެްއ. ތަކެއް ބޮޑަށް ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް. ބޮޑެތި ތުުހމަތު ވަރަށް ،ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް

ވާ ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ. އެހެްނވީމާ، ޖުޑިޝަރީން އިއްވާަފއި ރާއްޖޭގެ އަދި ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްގެ ޙުކުމްތައް މި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް  ،އުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ ފޮނުވަިއގެންޤަށް އަދި މަގެ އެ ހުށަހެޅުްއވުލްކާއީމީ

ކަމަްށ  ކަމެއް ންސް އަދި ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާަތކުގެ ވެރިން ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަކީ އަުޅގަނުޑ ވެސް އެދޭޜަޕްރި

 ފުރުޞަތަށް. ބޮޑަށް ދެއްވި ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް 

 

  ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތުން 

ބޭފުޅާެގ  ވާނީ އެނައިށީނން މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 .ށްއަޙްމަދަ އިސްމާޢީލް މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދުވާަފރުއަރުވަނީ ގޮނޑިޮކޅުަގއި. ައޅުގަނޑު ދެން މި ފުރުޞަތު

 

  ން:ވާހަކަދެއްެކވު އަޙްމަދު ިއސްމާޢީލް ބަރުންމެ ދާއިރާގެ ދުވާފަރު
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ހަމަ  ،އޮތީ ޖެހިފައި މި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަނެއްކާެވސް މިއަދު ބަހުސްކުރަންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ކަންކަން އިްޞލާޙުކުރަން ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނުކޮށް ރާއްޖޭގެ  އެްއކަހަލަ މައްސަލައެއް. މި

އި ބަހުސްކުރަންޖެހޭނެ. ތަނުގަ މިކަހަލަ އެތަްއ މައްަސލައަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ،ަނމަ ގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާއަޅު

 ،ވީދުޢުބޮޑަށް ވަ ސް އިންތިޚާބުގައި ވެސް ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެމަޖިލި ،އަޅުގަނޑުމެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވެސް 

މިނިވަްނ  އި،ިއމުކޮށްދޭނެ ކަމާޤާތަުނގަިއ  ރަނަގޅު ޝަްރޢީ ނިޒާމެއް މި އި،ކަމާފު ހޯދައިދޭނެސާރައްޔިތުންނަށް އިން

 7އެކު. އަދި ހަމައެއާެއކު ފާއިުތވެދިޔަ ބަރާ ޚައެތަންތަން ބަދަލުކުރާނެކަމުގެ  އި،ކޮށްޭދނެ ކަމާނިވަންމުއައްސަސާަތއް މި

ެއކަންކަްނ  އި،ކަމާކުރާނެިޒރުފުގެ ކުރިމަްއޗަށް ހާސާތެޭރގަިއ ޖަރީމާތައް ހިންގި ފަރާތްަތއް ިއންގެ އަހަރު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތީ. ތުްނގެ އުއްމީުދ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މެޖޯރިޓީއެކު ރައްޔިބަރާޚަ ކަމުގެ އުފާވެރި ބެލިގެންދާނެ

 ދަނީކީ އެ މަގަކުންނެއް އަުޅގަނޑުެމންނަށް މަސައްކަތްކުރެވެމުން މި ،ކީޔަމެޖޯރިޓީއަކީ. ނަމަވެސް، ހިތާމަ ލިބުނު

އުރުތަކުަގއި މަސައްކަތްކުެރވުނު މިދިޔަ ދަދަނީ އަދިވެސް ހަމަ  މެންނަށް މަސައްކަތްކުެރވެމުން މިޅުގަނޑުނޫން. އަ

 އިނާތްލަ ތާގޮުތަގއި ައސްލު އަތްލަންވާ އެކުގަިއ. އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ބޭފުޅުންނާ ހަމަ އެ ،ހަމަތަކުގެ މަތީން

އަްސލު ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ބަދަލުނުގެނެްސ ނެ. ނުލިބޭކަށް ޙައްެލއް ޔަ އަޅުގަނޑުމެން ތިބެގެނެްއ މި

ަރއްޔިތުްނ  ،ސް އަުޅގަނޑުމެން ޭބނުންވާ ޙައްެލއްޔަވަަރަކށް މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ބަހުސްކުރި އަޅުގަނޑުމެން ކިތަންމެ

ލައިގެން ކުރަްނވެއްޖެ ވަރަްށ ވާއަރު ައވަސް  ،ައޅުގަނޑުމެން އަވަްސވެ .މިއެދޭ ޙައްލެއް ނުލިބޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 މުއްދުތައް. ޭއގެތެރެއިން އެންމެ މުހިޢުމު ކަންތައްތަކެއް އެބަޮއތް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ވީ ވައްމުހި

 ،ކަމަކީ ޖުޑިޝަރީ ިއޞްލާޙުކުރުން. ޑީލް ހަދައިގެން ަކންކަން ނިންމަން ތިބި ފަނޑިޔާރުން ތިބިހާ ހިނދަކު

 ،ރާއްޖޭގައި އަބަދުވެސް ިހނގާނެ. އިްއޔެ ކުރާ ޙުކުމް މި ހަޑި މި ،އިޞްލާޙެއް ނުެގނެވޭނެ. މި ސަކަރާތް މިކަންކަމަށް

އެ  މައި،އިއްޔެކުރި ޙުކުމް ކުރި މެޖޯރިޓީ ފަނޑިޔާރުން ތިބެ މިއަދު އެއީ ގޯސް ޙުކުމެއް ކަމަށް ނިން .ލުކޮށްތިމިއަދު ބާ

ފު ލިބޭނެ ހަމައެްއ ސާއަުޅގަނޑުމެންނަށް އިންބިހާ ހިނދަކު ސަސާަތކުަގއި ތިފަނޑިޔާރުން އަިދވެސް އެ މުއައް

ައހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިިނވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ަމސައްކަތަށް ބެލީމަ ވެސް  7ނުވިސްނޭ. މިދިޔަ 

 ބިލިއަންތައް ބޮޑެތި  ންނެތް. ދަުއލަތު ބިނާކުރެވެނިވި މަސައްކަެތއް ކުރެވިަފއެއް ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުވާނެ

ނިވި މަަސއްކަެތްއ ވެްސ ބިނާކުރަ ްނތައް ގެއްިލގެންދިޔައިރު އަމާލިއްޔަތުން ބޮޑެިތ ބިލި ،ޔައިުރަގއި ވެސްގެއްިލގެންދި

އެތައް ަޙއްޤެްއ  ،ލާނުކޮށްޢުނެތް. ކުއްލި ހާލަތު އި ކުރި މުއައްސަާސެއއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ފެނިފައެއް

. މިހިރަމިހިރަ ކަންކަމާ ހެދި އަންނަ މަްއސަލަތަކެްއ މި ތީ ނިދާފަސް ވެސް އޮނިގުޅަިއގަްތއިރު ހިއުމަން ަރއިޓް

 އެންމެ  ގައިދުތައް ފުއްދުމުޢުއެއްކޮށް އެދެން އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ވީ ވަ  މައްސަލަތަކަކީ. އަުޅގަނޑު ާއދޭހާ

ގެ ބަދަލުކުރުމުން ފަނޑިޔާރު ،ކޮށްޖުޑިޝަރީ އިޞްލާޙު ،މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް ބަދަލުކޮށްފުރަތަމަ ވެސް 

ަޙއްލު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހޯދޭނެ. މިއަދުގެ ސަރުކާރަްށ  ގެދިމަވާ މިފަދަ މައްސަލަތަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި
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ހޯދަން ރާއްޖެއިން  ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ބޭސްފަރުވާ ،ބޭސްފަރުވާއަްށ ދާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ،މަޖުބޫރުވާނެ

މާލުން. ހުމިދިަޔ ދައުުރގައި ިމދިޔަ ސަރުކާުރގެ އި ،ލަތަށް ގެެނއްސަ ިމ އޮތީހާފޮނުަވން. އެ ބޭރަށްދާން ލަފާދެއްވީމަ 

 ..އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޖުޑިޝަރީން އަވަްސއަުރވާލަިއގެން.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ޝިފާޢު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ގެ އާދެ، ިމއަދު ލް.މީކާއީ  މެްނބަރުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުިރއްޔާ ގަލޮުޅ ދެުކނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި

ްސ މައްސަލަެއއް. ިއއްޒަތްތެިރ ސާއްޚަ  ،ވެސް މުހިއްމު އި ކިތެންމެހަ ،ފްލޯއަށް ހުށަހެޅިފައި މި އޮްތ މައްސަލައަކީ 

 ،ޙުކުމްތަކެއް ކޮށް ޑެތިްށ ބޮރަނުވެޭވވަސަލާމަތް ވެސް މައްޗަށް މިއިން ޒަމާނެްއަގއިދާދި އިހަކަށްުދވަހު މަތި .ރައީސް

މާ މާދަ ،ށް ބަދަލުވެ ކަކެނޑެމުން ގޮްސ ސުމަކަނޑެމުން 5 ،އިން 15 ،ން އި 10އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީ ބަލަްނ ތިއްބާ 

ައޅުގަނޑު  އުމުގެ ރައްޔިތުންނަީކ ހަމަ މިހާ ދެރަ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންބާއޭޤައުމުން ފުރައިގެން. މި ޤަދަނީ އެ

ދާިދއުން އުމުން ފުރައިގެންޤަދީބު މި އަތަކު ކުީރގެ ަނއިބު ރަީއސް އަޙްމަދު ހިތަށްއަރަނީ. ކޮންމެ ރަްއޔި 

ހިނެއްތޯ މި ކި ،ވަނީ ީކއްޯތ މި ، އަސްލު ވިސްނާލަްނވީނޑުމެން. އަުޅގަހިތާމަވެރިކަމެއްގެ ގޮުތގައި ަބލައިގަންނާނެ

ިއތުބާރެއްތޯ އޮތީ. އިްއޒަތްތެރި މުައއްަސސާތަކާ ދޭތެރޭ ކިހާވަެރއްގެ  އި ހުރިއުފެދިފަ އިއުުމގަޤަވަނީ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

އުމުގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާއިްނ ޤަހަމަ މި  ގޭތޯ.ނނޫނޭ އި ދިޔައީކީ އޮޓަމެޓިކަުކންން ކެނޑެމުންއި 5 ،ންއި 10 .ރައީސް

 ުޗއްޓީަގއި  ،ގަރާރުަގއި ވެސް ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދައިން  ވާ ދިޔައީ. ހުށަހެޅިފައި އެކަން ެއ ގޮތަށް ގަސްުތގަިއ ކުރަމުން

މި ހުރިހާ ކަމެްއ  .ކަނޑަމުން ެއ ދިޔައީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްއޮފީހަށް ނުކުމެ ކަނޑަމުން އި،ހުންނަވަ

ވާްތގެއް ނެްތ ބައެްއގެ ގޮތުަގއި. މިީއ  ،ބާެރއްމެން މި ތިބީ ެއއްވެްސ އާރެއް ައުޅގަނޑުޔައިރު ެވސްދިހިނގަމުން

މާދަމާ އަޙްމަދު ޢަދީބު  އްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅެންވީގޮތަްށ ކުމިކަންކަން ވެގެންާދއިރު  ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މި

ން ކަނޑާލިއިރު ވެސް އ 5 ،ންއި 10މެ ނޫން. ިއއްޔެ ޗުްއޓީަގިއ ހުރެ ނިކުއެއް ފުރައިގެންދާ ޚަބަރު ލިބުނީމަ 

އަޅުގަނޑުމެން  .ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ،ސުވާލުކުރާނެ ނާއަޅުގަނޑުމެން ތިބީ ނިދާފަ. ރައްޔިތުން ައޅުގަނޑުމެން

ކަ އިޞްލާޙުކުރާ ވާހަ ރުޢީ ނިޒާމުއުމުގެ ޝަޤަމި  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާްނޖެހޭނެ

ބުޅާ ކޯޅޭ މަންޒަރު. ކޯޓަކަށް ގެންޮގއްސިްއޔާ ދޫކޮށްލަނީ. ޖަލުގައި ތިބި ބޭފުޅުން  2ނަނީ މި ފެން ލާއިރަށްއިގޮވަ 

 ޝަރުޢީ ނިޒާމު ިއޞްލާޙުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އުމުގެޤަތްހެނެއް. މި ދޫކޮށްލަނީ. އަޅުގަނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ ވަގުތު އޮ

މެ އަވަހަކަށް ކޯޓުތަުކގަިއ ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވީ ެއން ކުރަނީ ިކަޔއިގެން ތިބޭނެ ވަގުެތއް ،އިޞްލާޙުކުރަނީ
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 މާ  ނގަިއގެންދާނީ މިއަްށވުރެމާދަމާ ހި  ،މިތިބަ ފަނޑިޔާރުން އަުޅގަނޑުމެން ޖަވާބުދާރީކުުރވަން ެއބަޖެހޭ. ނޫންނަމަ

އެތައް ދިވެހި ދަރިންނެއް  މްޢުޞޫެވއްޖެ. މަ އިުއމުން އެތައް ބައިވަރު ފަިއސާެއއް ެގއްލިފަޤަބޮޑެތި ކަންތައްތަެކއް. މި 

 ،ެވއްޖެ. އެހެންކަމުން އިލާފައި ަވއްޓަ އިދަނިކޮށް މަރާލަިއ ނޭނގި ެގއްލިފަިއ ވެއްޖެ. ަމގުމަތީ ހިނގާފަ އެއްވީނުވީ 

ޝަރުޢީ ނިޒާމު އިޞްލާުޙކުުރމަށް މި މަޖިލީހުން ކުރަވެން އޮތް ކަންތައްަތއް މާދަމާއިްނ މާދަމާއަށް ވެްސ މިއަދުން 

މާ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް މި  ، އެބަފެނޭ. ނޫންނަމައަުޅގަނޑަށް ށްކަމަ ންވެއްޖެވެސް ލަސްނުކޮށް ކުރަމިއަދަށް 

 ރޭ. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އުމުަގއި ހިނގަިއގެންދާ އަުޑ ދެން އިވޭނީ މިޤަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްލަޠީފް.ރު ޢަބްދުސި ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާ ތުރުއު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުޅުދުއްފުށީ

 

 ރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:ސިކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޔާ

ފްލޯއަށް ގެނެސްދެްއވި  ،ސް މަްއަސލަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ހަމަ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ވެސް މި ސީިރއަ

 މަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ޝުކުރުސީކާއީލް ނަްނބަރު މީގަޮލޅު ދެކުުނ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެކަމަށް ޓަކަިއ 

ން ނުޤީއޮތް ކަމެއް. ހަމަ ޔަ އިޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހިފަ ،ދަންނަވަން. މި މައްސަލައަކީ 

މުްނ ުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ ވަ 15 ވި ިމ ފާއިތު ، ކަންތައްަތއްވެސް އަުޅގަނޑަށް އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ އެަތއް ބަަޔކު މި 

މި ސަރުކާރުން ހަވާލުވީ ، އެއާެއކީަގިއ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭމިކަމާ ކަންބޮުޑަވމުން މި އައީ. ހަމަ ސުރެއްއައީ 

 ،ނަށްންނަށް، ގައިދީންތެރޭަގއި ުކށްވެރިެވސް އިންސާުފގެ ަމގަްށ ދަތުރުކުރަން. ޭއގެ ކުރީއަުޅގަނޑުމެން ކެމްޕޭން ،ވެސް

 އައި ބަެއއް މަށްވެރިކަ މުންވެހިރާއްޭޖެގ އެހެން ހުރިހާ ބައެއްގެ އިްނސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ވަޢުދުވައެއާެއކީަގއި ދިހަމަ

މިހާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ،މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ބަހުސްކުރާ މައްސަލަައކީ ،އަޅުގަނޑުމެންނަކީ. އެހެންނަަމވެސް

ރައްދުާވ  ށްނުން ވެސް އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ އެއް ފަރާތަޤީހަމަ ޔަ ،ނު ކަމަށް އަޅުގަނޑުެމން ގަބޫލުކުރާއުފެދު

 ކަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެތައް ަރއްޔިތުންނަ ،ތައް ކުެރވުުނލެއް ބޮޑުކަމުންންކައްމައްސަލަެއއް. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަ 

ދުވަާހ އިްއޔެާއއި ޭއގެ ކުރިން އާދެ،  ؛އަުޅގަނޑުމެންން މި އޮތީ. ިމއަދު ކަމަްށ ގަބޫލުކުެރވެ އޯކޭ ކަެމއް ކީކަމައް ވަ

ތަސްދީގުކުރުމަށް  ބާރުދިނުމުގެ ބިލު ށްތަނުގައި މި މަސައްކަތުގައި ހޭދަކޮށްގެްނ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަ އެތައް ަވގުތެއް މި

މުން ޭބރަށް ގޮއްސަ ފިލުމުެގ ބިރު އުޤަށްުދވާ ެއއް ފަރާތް  ބޮޑަށް ރަތައްޔާުރވަމުންދާއިރުަގއި މި މައްސަލަ އެންމެ

ތުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް. އަދި ކުެށއް. ޙަޤީޤަނުާލ އަޅުގަނޑުމެން ތިބުމަކީ އިއޮތްއިުރގައި އެކަމާ އަޅަ 

 ނޫން. މަކަށް ނިގުޅަިއގަތުްއޤުޙަ ެވސް ފަރާތެއްގެ އަދި ރައްޔިތުންނަށް ެވވޭ ބޭިއންސާފެއް. އަުޅގަނޑު މި އެެދނީ އެއް

އޮްތ އި ޖޭގެ އެަތއް ބައެްއގެ މަރުގެ އިލްޒާމު އެޅިފަ އްދިވެހިރާ ،މިއަދު މި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ،ނަމަވެސްއެހެން
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 ނީ ިދވެހިވަންނަދަ މި ބައިތުލްމާލޭ އަުޅަގނޑު ން؛އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަުޅގަނޑުމެންެގ ބަިއތުލްމާލު ،ާވއިރު ފަރާތަކަށް

 ، ބޭރަށް ފޮނުވާއިރުަގއިއެ ަފރާތް ،ާވއިރު ކަށްފަރާތަ މަތުކުރެވިަފިއވާހުތު ކަންކުރުމުގެއް ަފއިާސއިން ވަ  ގެއްޔިތުންރަ

 ހުރިތޯ  އިފަ ކަންތަްއ ރޭވި ކަށް ނުދެވޭނެ ގޮތަތަށް ފިލައިގެންފަރާ އެ ،ނުވާއިުރގައި ފަރުވާއަށް ބޭރަްށ ފޮބޭސް

ވީމާ، އަުޅގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ނަވަން. އެހެންކަުމގަިއ ދަން ޖިބެއް ންކުރުމަކީ މިއަުދ އަުޅގަނޑުމެންގެ ވެސް ވާޤީޔަ

 ޝުކުރިއްޔާ މި މަްއސަލަ ހުށަހަޅައިދެްއވި ކަމަށް ޓަަކއި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ކަދެއްކެވުން:ބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެން

ތިބި ބޮޑެތި  އިލާފައިމަރަ ،ލައި އިމީހުން ެގއްލުވަ  ،ފަސާަދާއއި ،ކަމާއިއް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވަ

މިާތ އަޅުގަނޑު . ނުވާނެކުށްވެރިންނާއި އަދި އެހެންނިހެން ފަރާތްތަށް ދޫވެގެންދާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ބަލަން ތިބެގެން

ުނވޭ  އްމެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ، ރަްއޔިތުން ބޭނުންއަހަރު ކުރީަގއި ވެސް ހަމަ ތަކުރާުރކޮށް ވާހަަކދެއްކި 5މީގެ ހުރެ 

ގެ ތެރޭަގއި 19އެޖެންޑާ  ެމންއަުޅގަނޑު އްލު.ޙަމިހާރު މި ވާހަކަތައް ައޑުއަާހކަށް. ރަްއޔިތުން ބޭނުންވަނީ މިކަމުގެ 

ޕަބްިލކް  ،ަޝރުޢީ ދާއިރާގެ އޮނިގަނުޑ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ،ކުރުމަށްފު ޤާއިމުއިންސާފު، އިންތިޤާލީ އިްނސާ

ތަކުރާރުކޮށް ައޅުގަނޑުމެން  ،ކުރުމަށްދައުލަތެއް ޤާއިމު  ކުެރވޭޖަވާބުދާރީ ،ށްކުރުމަޑިފެންޑަރސް އޮފީސް ާޤއިމު 

ތްަތްއ ކުރިއަށް އަޅުގަނޑުމެން އިްއޔެ ކޮމިޓީތައް ަނަގއިފިން. ކޮމިޓީތަކުގެ މަަސއްކަ މެންައޅުގަނޑުދެްއކީ. ވާހަކަ

އިާވ ވާފައްމް މުޙަްއމަދު ޞާލިޙް ފޮނުހީއިބްރާ ،އަުޅގަނޑަށް ފާަހގަކުެރވުނު، ގެން ނޫނީންގޮސް ގެންދަން އެބަޖެހޭ. ގެ

މި ިބލުގައި ވެްސ އެބަހުރި މަްއސަލަތަކެއް. އަދި މި ކޮިމޝަން ފާސްކޮށްގެން ވެްސ  ؛ރިޔާސީ ކޮމިޝަން

ގެިރ  ެވއްޓުނު ވަށްވެ މާ ޒަމާނުަގއި ކުރީދާނީ. މިއީ  ހިސާބަށް   ތަކުރާރުކޮށް ހަމަ މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ

އޮތީ މަރުވެފަ. އެފަދަ ކަމެއް އަުޅގަނޑު ިމ  ، ގެރިނަގަން ދިޔައިރުެވގެން ބޮޑުންގެ ބަަޔކު ސައްލާކޮށްފައި ގެރި ނަގަން

މި  ،ތިބި ހުރިހާ ފަރާތްތައް ދޫވެގެންގެ ތެރޭގައި މި ހުރިހާ ނިޒާމެއް ކުރަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ވާހަަކދައްކާއިުރަގއި 

އަހަރު ކުރިން ވެސް  5މީެގ  ؛މިކަމުގެ ޙައްލު  .ތެރި ަރީއސްހިސާަބށް ދާނީ. އިއްޒަތް ކޮމިޝަނަށް އަތުނުވާ

ްނ އަދި އޭގެފަހު ،ދެއްކިން. ޖިނާޢީ ޢަދްލުެގ ނިޒާމު ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ޮއތް ގޮތާއި އަޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮްށ ާވހަކަ

ތުގެ ގާނޫނު އަޖިނާޢީ އިޖުރާ މަށް.ތުގެ ގާނޫނު ފާސްކުރުއަ ައޅުގަނުޑ ވާހަަކދައްކަމުންދިޔައީ ޖިނާޢީ އިޖުރާ ތަކުރާރުކޮށް

އޭެގ  ،ބާރާތެއް ބުނެފައިއިވަިކ ލަކޮށް ޖުމު ،ކޮށް ވްކަލެކްޓިއަނެްއާކ ގަާވއިދުތަކެއް ހަދަިއގެން ެއއަށް  ،ފާސްކޮށްފައި

ަމސްތުވާތަކެތި ވިްއކި ފަރާތެްއ  ؛ރަގު ީލޑަރުން ވެސް . ދާދި ފަހުން ބޮޑެތި ޑްދަނީޫދކުރަމުން ދަށުން ގަާވއިދު ހަދައިގެން
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ބުނޭ ހުޅުމާލޭގައި ފަހަރު އެބަ ގޮތުން ެވއްޖެއްޔާ އޭނަ ެއއް ފަހަރަށް ދިޔައިރު ވެސް ދޫކޮށްލީ. ގަާވއިދުަގއި ބުނާ 3

 ފަހަރު ބުނޭ ދުރު ތަނަކުންނޭ  ނީ. އަނެއްއޭނަ ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ ްސޓޭޝަނުންނޭއެންމެ ކައިރީ ފުލުސް 

ތުގެ ގާނޫނާއި ޖިނާޢީ ޢަދްލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަޖިނާޢީ އިޖުރާ ގޮތަކަށްހަމަނުޖެހޭ މިއީ ހަމަ  ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭނީ.

 ތެރެއިްނ ދިޔައީ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ މި ގެންނިކުމެ މައްސަލައިަގއި ވެސް  ނިކުތް މި ދަނީ. މިހާރު  ނުކުމެގެން މި

ކޮމިޓީތައް މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން. އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ނީ. ދައެ  ސާފުސީދާކޮށް ފިލައިގެންހަމަ ނުކުމެގެން 

 ގެން ގެްނގޮސްކަންކަން ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެހިމެނޭ އިންސާފުަގއި  19އެޖެންޑާ  ،ވީހާެވސް އަވަަހކަށް އިބާއްވަ 

 ުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ފުރުޞަތަށް.މެއް ޙައްލެއް ުނކުރެވޭނެ. ޝު ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދު ލަޠީފް.ފަރެސްމާތޮޑާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު

މި  ،އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުގަނޑު ެވސް ނުހަނުބޮޑު ކަންބޮޑުވުންތަެކއް އެބަހުރިރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ޮބޑެތި ތުހުމަތުތަކެްއ  އިއެގޮތަށް ޤަުއމުގަ އިންސާފު ނުލިިބ ހުރުމުން. ހަމަ އަށް މަރުތަެކއް ިހނގައި އެ ބޮޑެތިޤައުމުަގއި 

 ގެަރއްޔިތުން އެކަން ކުރި ފަރާތްތައް  ކަށްައވަހަެވސް ވީހާ  ަގއިކަމުގުޭޅ ގޮތުން. މިކަން  ކޮރަޕްޝަނާއެބަ ކުެރވޭ 

އެހެންނަމަވެސް، ދާދި އިހަކަށްދުވަހު އަުޅގަނޑުމެންނަށް  .ގެންނަްނޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްވެސް ކުރިމައްޗަށް 

ދެއްކި ވާހަކަަތކެއް ނޫން އިހަށްުދަވހު ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ފެންނަމުން  ންތަ މުންދާިނއުޅެ ،މަންޒަރުތައް ބަދަލުވަމުން

ލަތު މިއަދު ތަންދޭ ގޮތް. އިއްޒަތްތެިރ ހާޖެހެނީކީ. މިއީ ދުނިޔޭގެ  މިއަދު މި ތަނުގައި އަޅުގަނުޑމެން ދައްކަން މި

 ބޭފުޅެއް މަނިކުފާނަކީ ވެސް. ެރއްވި ކަްނ ކުިމ ރާއްޖޭގެ ަރއީސް ،ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ށްރައީސަ

ކުެމއް ޙުއަހަރުގެ ޖަލު  13ހަނދާނެއް ނެތް.  ގޮތުން އިނގޭޯތ. އަހަރެއް އަުޅގަނޑު ހަނދާންވާ ރޭއަހަ 13 ށްރައީސަ

ކުމެއް އިްއވީ މި ރާއްޖޭގެ ޤާޟީއަކު ަވގަށް ނެގި ކަމަށް ޙުމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ޖަލު  .އިްއވި މި ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން

ޤާޟީ ދޫކޮށްލުމަށް އެ ވާމީ މުޢާހަދާތަކުން ވެސް އަގު ބައިނަލް ން،ސްތަކުސޯބާރު ލިބޭ އެހެނިހެން  ށްބުނެ، އެކަމަ

 އްމި ާރްއޖޭގެ ގާނޫނުތަާކއި ަގވާއިދުތަ  ،ހަމަ އެގޮތަށް  އެަބ ބުނަމުންދޭ.ގޮވާިލ ކަމަށް ަބއެްއ ފަރާތްތަކުން މަނިކުފާނަށް 

ވަނީ އިއްވާފައި  ކުމްޙުއެ ށް ފާނައެހެންނަމަވެސް، މަނިކުނީ. މަށް ވަ އޮތް ކަކުމުގައިޙުތަންނުދޭ ކަމަށް ވެސް އެ 

 ތަކެއް ޚިލާފަށް ވަރަށް ބާރަށް ވަކި މަޤްޞަދު ދާތަކާހަވާމީ މުއާައގުތަކާއި ަބއިނަލްއަތްއިުޖރާ ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކު 

ަގިއ އެ ވާހަކަ މުިޅ ރާއްޖެ ާރއްޖޭމުޅި  ،އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް ހާސިލުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ، 

ފާހަގަކޮށް އެ ކަްނކަން  ،ރުމަށް ޓަކައިކުމަނިކުފާނު މިނިވަންވަނިކޮށް މި ތަޅުމަށް މިދިޔަ ދައުރުގައި ލާފައި އިގުގުމަ 



19 

 

 ،އުޅޭ ވާހަަކއަކީ  ދަްނނަވާލަން މި ރައީސް.އިްއޒަތްތެރި ކުރިން އިނގޭޯތ ރާރުގައި އަުޅގަނުޑ ވެސް ސޮއި ގަހުށަހެޅި 

ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުން ެއކަމަކަށް  މުޅިބޫލުކުެރވޭވަރަށް ގަގޯްސކޮށް ހިނގާފަިއާވ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އް ކަމެ

އަޙްމަދު ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަކަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ ވާހަކަ.  ،ެކވޭ ކަމަށް ވާނަމަވާހަކަދެ

ެއ  ،ނަމަވެސް  އޮތްތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައި ޓަަކއި ނޫނީ މަތިމައްޗަށް މަށްކުމް އިއްވުޙުމަތިމަްއޗަށް  މައްޗަށް އަދީބުގެ

 ޑޮކްޓަރު ވަަނ އަހަރުން ފެށިގެން  2016ލިއިރުަގއި އިއަުޅގަނޑުމެން ދެންމެ ބަލަ ؛ވަނަ އަހަރު 2016އަކީ ވެސް ބޭފުޅާ

ގޮތުަގއި  ގެބޮޑު މައްސަލައެއް  ށް. ވަރަކުރުމަށްބައްަޔކަްށ ފަރުވާ ގުލްކޯމާގެ އެ ބޭފުޅާެގ ލޮލުގެ ވަނީލަފާދެއްވާފައި 

ލަތާއި އަނިާޔ ހާޖަލުތަކުގެ ީކ ދާ މައްސަލައަ މި ަބލަމުން ށްބޮޑަ އެންމެ އިވަނީ. މި ަސރުކާރުގަ ފާހަގަކުރެވިަފއި

ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ުކރިއަށްނުލާ ކުިރއަށް އިލިބެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު ހޯދައިދިނުމުގެ ވާހަކަތަްއ ހުއްޓަ

ދިފާޢުގައި ދެއްކި ވާހަކަަތއް މިއަދު އެ ބޭފުޅާގެ ޙައްޤެްއ  ގެހަށްދުވަހު ސޯޝަލް މީޑިއާަގއި މި ސަރުކާރުން އަދީބުއި

ެއކަމާ ކަންބޮޑުވުްނ  ،އުޭޅތީވެކައި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދާންޓަހޯދުމަށް

. ދެއްވި ވަގުތަށް ގިނަ ވަުގތެއް ނެތް އަޅުގަނޑަށް މާވާހަކަ ދަންނަވަން. ފާޅުކުރާތީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރާ 

 .الم عليكموالس   ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ޝަނީފް.هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުމެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝަނީފްهللا ންބަރު ޢަބްދުތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެ

ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިާރގެ ެއއީ  ،ގުިޅގެންހިނގަމުންމިދާ ކުއްިލ މައްސަލައާ `. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

އަޅުގަނޑު ވެސް އެްއޗެޭކ މި މައްސަލަިއގަިއ ލް ނަސީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ަމއްސަލަެއއް. މީކާއީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

. އާދެ! މިއީކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުަގިއ ސީ ގޮތަކުންނެއް ނޫންސާއްޚަހުރި  އިމި މައްސަލައިގަ  ،ވަނީލަން ބޭނުންދަންނަވާ

އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ވަދެ މިތިބީ  ،ދަނީ ކަންތައްތަެކްއ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ބުނަމުން މި ހިނގަމުންދާ އާ

 އިންސާފުވެިރކަމާ ، ވަޢުދުވީޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަނޑުމެންތްތެރި މަޖިލީހެއް ޤާއިމުކޮށްދޭށޭ. އަޅުގަނހާނަޒާ

  ۚ َوإِذَا َحَكْمتُم َبْيَن النَّاِس أَن تَْحُكُموا بِاْلعَْدلِ ގޮތެއްގައި ާޤިއމު ކޮށްދޭނަމޭ.  އެީކގައި ަރއްޔިތުންނަށް އިްނސާފު ހަމަހަމަ

ކުރުމަށް ފަނޑިޔާރުގެަތއް ބަދަލުކުރުމަީކ ކުމްޙު ގައި ކީ އެ މީސްތަކުންގެ މެދުަގއި ޢަދްުލވެރިކަމާިއ އިންސާުފވެރިކަމާ

އެްއވެްސ އިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅަކަށް  ،އަޅުގަނޑުމެން އެްއެވސް ބޭފުޅަކަށް .ޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާެއއްއަ

 ،ގޮތުން އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ،ިމއަދު މި މަޖިލީހަކީނުދާނެ މިތާކު. ބަރީޢަވެިވގެން

ެދވަނަ އަކީ ރިއްޔާހޫލަތުގެ ެއއް ބާރު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރީއސުލުޖުމްރިއްާޔގެ އެއް ބާރު. މި ދައުހޫދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް
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ދަނީ. ކީއްެވގެންޯތ  ތަން އިްޞލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި ވާހަކަދެެކމުން މި އެގެ. އުޅެީނ ފަނޑިޔާރު ބާކީ ޮއެވގެން މިބާރު. 

 5ކުެމއް ނެރުނު. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުވަނަ ދުވަހު  1ރީ ވަރު ފެބުދިވެހިރާއްޭޖގައި  ؟ން ނުާވންވީއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަ

ފަނޑިޔާރުން  3. ާބކީ ތިބި އްވިކުމް އިޙުކުމާ ދެކޮޅަށް ޙުކުމެއް ނެރުނީމާ އެ ޙުފަނޑިޔާރުންގެ ިއއްތިފާޤުން 

އަނެއްކޮޅަށް ބަދަލުވީ މީހުން . އިކުމުގަ ޙުސް ޖަލުަގއި މާ ޙައްޤު ގޮތުގައި ތިބި ދެ ފަނޑިޔާރުން އަދިވެއަނެއްޮކޅަށް ޖެހީ

ދައްކަނީ. އިންސާނީ  ވާހަަކއެއްތޯ އަުޅގަނުޑމެން މި. ކޮންއިަލއްޒަުތގަ  ،އަރާމާއި ،މިއަދު އެތިބީ ހަމަ އިްއޒަާތއި

 2007ހިނަގއްޖެ ންމިއީ ރައްޔިތުންނަށް ޖޯކަކަށް ެވއްޖެ. އިންކުއަރީ ކޮމިޝަން ުއފެއްދިގެ ؟ޙައްޤޭ ކިޔަިއގެންކަރާމާތޭ 

ކަމެއް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރަން  އެއްވެސް . އުފެދިެގން އައުމާ ގުޅިގެން އެ ކޮިމޝަނުން ނިންމި އިރީ މަހުގަވަރުފެބު

ބަހުސް  ގެރިާޔސީ ކޮމިޝަންތަކު ؟ކުރިތޯއް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކަމެ  އެްއވެސް އެންގިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ އިދާރާތަކަްށ 

ކުރަމުން. ދަނީ މަޖިލީހުގައި ބަހުސް އަޅުގަނޑުމެން މިހުރީ. އިރު ބިލުތައް އިއަމަޖިލީހެއް  އާ ،ނުކުރެިވގެން

ނެ ގޮތްތަްއ ކުރެވޭކަންތައްތައް ތަޙުޤީޤު ވެސް ައވަސްކޮށްލާަފއި ނިންމާފައި މި ނުކުޅެ މިކަންޑްރާމާއަޅުގަނޑުމެން 

 ގެބޫެލއް ނުކުރާނެ. ތިން ބާރު ގަހަަކއެްއ ކާ ވާދައް ުކޅުމަުކން މިމިއަދު މިތާަގއި ޑްރާމާ ނަށް އެބަޖެހޭ. ރައްޔިތުން ހަދަން

ކުެރވޭނެ ޮގތްތަކެއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ޙައްލު ،ވާިއރުދެ ބާރު އަުޅގަނޑުެމންގެ އަތްމަްއޗަށް ލިބިފައި  ރެއިންތެ

  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ހޯދެންޖެހޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް. ރި މެންބަރު. މިއީ ދިވެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 .އަށްޢީއަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 

ންނަ ހުކުރު ދުވަހު އަ ރިެއއް ނޫން އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެްނ މިިއގެ ކުްށވެއާދެ! އާދަ ؛ަރއީސް. އަދީބަކީޝުކުރިއްޔާ 

ރައްޔިތުން އޭތި  ؟ކިހިނެއްތޯ ވާނީ ޔާީމން ހުކުރު ޙުޠުބާ ދީފައި އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް އެރުވީމާهللا ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދު

ޑު ބޭނުމަީކ ބޮ އެންމެ މީގެ ،ގޮތުަގއި  އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭނުގަންނާނެ އިނގޭތޯ. ދެން އަސްލު ؟ބަލައިގަންނާނެތޯ

ހަސަދަވެިރަކން އުފެއްދުން. ރާއްޭޖގެ ަމއްސަަލ އުފެއްދުން. އަުޅގަނޑުެމންގެ ސަރުކާރާ  އިރައްޔިތުންނާ

 މިހާރަށް ަކމަކީ މިއީ މިހާރުން ލުން. އެހެްނވީމާ، މިއިމެންބަރުންގެ ައުގަވއްޓަ 65ރިއްޔާ ބޭޒާރު ުކރުން. ހޫރައީސުލްޖުމް

އޮތީ. ވަގުތެއް ނެްތ  މާދަމާ މި ؛ސްޅުއަޅަންޖެހޭ ކަމެއް. ގެެނޭވ ބަޔަކު ގެނެުޅގަނޑުމެން ފިޔަވަ ވެސް އަ

މިހާރު ސީާދ އަުޅގަނޑުމެންނާ އިދިކޮޅަްށ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުްނ ކަންތައް ކުރާކަެށއް.  މި ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

ައޅުވާަފއި ޒާމްލާފައި އަުޅގަނޑުމެން ބޮލުގައި މި އިލްއިފުރުވަދީބު ދަނީ އަ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުަރމުން މި އެންމެ
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ދެން  ،ނަމަވާ ށްމިކަން އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތަށް ކޮްށފި ކަމައަގުަވއްޓާލުން.  ގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރު 

އްޓާލުން. ސަުރކާރު ވަ ،ބޮޑު ބޭނުަމކީ އެންމެމީގެ  ،ވާނެ. ބޭނުމަކީބޮޑު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އަިނޔާ މާ

ވެސް ާވނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ  މަށް ފޭސްކުރަންޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑުމެންެގ ސަރުކާރު ބަލިކަށިގަނޑުމެން ެއކައަޅު

އަޅަންޖެހޭ. މު އެްއ މައްސަލަ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުން މިއަަދށް ވެސް ިފޔަަވޅުއްއެްނމެ މުހި ގޮތުަގއި ިމއީ ބޫލުކުރާގަ

 މެންބަރުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި، ހޭ. އެހެންވީމާ ުކރިއަށްދާންޖެއަޅުގަނޑުމެން މިކަމުަގއި

ގެންިދއުން. މި ކަްނތައްތައް ކުިރއަށް އި،އަޅަ ވެސް ފިޔަަވޅު ކޮމިޓީތަކުން ،އަަޅއިވީހާވެސް ައވަހަކަށް ފިޔަވަޅު  ށްމިކަމަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ޅޭ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރުގު  ންބަރު. ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އަދި ފޮރިންގ ރިލޭޝަންްސއާއިްއޒަތްތެިރ މެ އްޔާއާދެ! ޝުކުރި 

ޝަރީފް ވަނީ ެއ ބޭފުޅާގެ ކޮމިޓީެގ ަބއްދަލުވުމެްއ މިހާރު ވަރަށް އިބްރާހީމް މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ިއއްޒަތްތެިރ  ،މީންާޢއްމު އަރިހުންދާުޅވެފަ. އަޅުގަނޑު އެދެން އަވި އެިދވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް ންއަވަހަކަށް ާބއްަވވަ

ިއދެއްވުމަށް. އަުޅގަނޑު ދެން ވަހަމަ މިހާރު ބާއްވަބައްދަލުވުން  އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރު 

  ލްޔާސް ލަބީބަށް.އިހުޅުޫދ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އަރުވަނީ ފުރުޞަތު މި

 

 ލްޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން:އިއިރާގެ މެންބަރު   ދާހުޅުދޫ

ވަރަށް ބިރުވެިރ ތިބީ އަހަރު މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަްއޔިތުން  5ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިދިޔަ 

ކަމެްއ ވެސް ޔަޤީންރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުންިދޔައީ ެއއް  ވެސް ގޭޭގަގއިއި ނާންމާންކަމެއްގެ ތެރޭަގއި. ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަ

މީހަކު އަންނާނީ. ފޮނުވާނީ. އެއްވެްސ  އަށްދިމާ . ތިމަންނާއާ އަންނާނީއިރަކުތޯ ތިމަންނައަށް އެޓޭެކއްކޮން ،ނެތް

ގޮސް ެގއަށް ސަާލމަތާއެކީ ވަެދވޭނެ ކަމަށް. މި  އިފައުޅެ އި ބޭރުގަ  އިގާފަމަގުމަތިން ހިނ ،މީހަކަށް ޔަޤީންކަމެއް ނެތް

. ކީ އަޙްމަދު އަދީބުމަތުކުރެވޭ އެއް ބޭފުޅަހުއިރު މިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑަށް ތުނގަމުންދިޔައް ހިކަމެހުރިހާ ބިރުވެރި

ބޭފުޅަކީ ވޭ ގި އެންމެ ބޮޑެތި ވަްއކަމާއި ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަަތުކގައި ތުހުމަތުކުރެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާތަނަށް ހިން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެަތއް  ފައިވާ ސަރުކާރުަތްއ މިީސއަުކން އުފެދިއުފެދިފަިއވާ ޑިމޮކްރަ އި. ދިވެހިރާއްޖޭގަ އަޙްމަދު އަދީބު

ޑިމޮކްރަސީ ހަލާކުކޮށްލުމަށް އެންމެ ކުރަންމުން އަންނަ ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްަކތް ގެ އެތައް މަަސއްަކތުންންރައްޔިތު

 ،ވިޔަސް  ބަލިެވގެން ށްފަރުވާއަކަސް. ބޭއަޙްމަދު އަދީބު ،ބޭފުޅަކީބޮޑަށް މަސައްކަތްކުެރއްވި ކަަމށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އެއް 

ން ބޭރަށް ވަަޑިއގަންނަވަން ފުރުޞަތު ދެްއަވން ޖެހިވަޑަިއގަންނަވަންޏާ ގޮތަކަށް ިވޔަސް ިދވެހިރާއްޖެއި އެނޫން

އެ ބޭފުޅާ ބަލިވެގެން ބޭރަށް  ،ސާފުވާންޖެހޭރައްޔިުތންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްވަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، 
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އޮތީ. އެ  އިހަމަޖެހިފަ އްތޯއުސޫލެ ކޮްނކަހަލަ  ،ވަިއގެންތޯނައެނިގވަަޑިއގަން އަށްޔާރައީސުލްޖުްމހޫރިއްވަަޑއިގަންަނވަނީ 

ކަންތައްތަްއ  މި ؟ަވޑަިއގެންފާނެތޯއިބޭރަށް ގޮއްސަ ިފއްލަވަ  ؟އޮތްތޯގޮތް އެބަ ނެބޭފުޅާ ބޭރަށް ގޮއްސަ ާރއްޖެައށް އާދެވޭ

 މަތީންކަން ށަވަުރވާންޖެހޭ ކޮންކޮން އުސޫލެއްގެ ކަ ށްހި ކޮންމެ ރައްޔިތަދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސާފުާވންޖެހޭނެ. ދިވެ

މި  ތޯ.އޮީތ ކިހާވަަރކަށް އި އެޅިފަ ޒްެސކިއުރިޓީސް މެޝަރ ،ކޮްނޮކން ޤައުމަކަށްކަން ދަނީ ،ފުރާވަޑަިއގަންނަވަނީ 

 ކަމަށް  ާވ ކަހަލަ ބޭފުޅެއްމިއީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ،ބަލާއިރު ތަކަށްބޭފުޅާއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މަްއސަލަ

އޮތްކަން ރައްޔިތުންގެ ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭ.  އިއްތައް ރަނގަޅަށް އިންތިޒާމުވެފަ ، މި ކަންތަމަތުކުރެވޭ. އެހެންވީމާހުތު

ރައްޔިތުންނަްށ . ދިވެހި ގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭހުަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީ ސަރުކާރުން ެއކަންތައް

ަކންތައްތައް ަރއްޔިތުންނަށް  މި ،އިވާފަ ަބއްލަ އެދެން ކޮމިޓީން މި މަސައްކަތް ވެސް ނޑު ކޮށްދޭންޖެހޭ. އަޅުގަސާފު

ޔަދީގެްނ ފުރި ރުަކމެއް ނެތިއްޔާއެ އިންތިޒާމު ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަ ،ސާފުވާނެ ގޮތްތަެކއް ހޯދަދިނުމަށް. އަދި މިކަން

ހުރި  އިއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅިފަ  މިއީ މުޅި ދިވެހިރާރަން. އެއީބޫލުނުކުގަވެސް ވާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނުޑ 

މި މައްސަލަ ީވހާވެސް ައވަހަކަށް ކޮމިޓީްނ  ،ވާތީ ައޅުގަނޑު މިހެން މިދެންނެވީ. އަޅުގަނުޑ އެދެނީ ށްކަކަމަ

 . ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަށްއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަުޅތައް އެޅު ،އިބައްލަވަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ން ޙަސަން ޝިޔާ ާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. ތޮއްޑޫ ދާއިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުޔާ ޝުކުރިއް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ންތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާ

 ވެސް ފުރިހަމައަށް  އަޅުގަނޑު އަށްވާ ކުއްލި މައްސަލަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި

ލް ނަސީމަށް ވަރަްށ އީގަލޮުޅ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާެދްއވީތީ އަދި މި މަްއަސލަ ހުށަހަޅުއްވައިރަން. ތާއީދުކު

ާވ ބޫުލކުރައް ގަބޭފުޅުން އެބަ ެގ ދަންނަވާލަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަުދ ޕީ.ޕީ.އެމް، ޕީ.އެން.ސީ ބޮޑަށް ޝުކުރު

 ދޭންޖެހޭ ބައްޔެއް ހުރި ކަމަށް މިއަދު ެއ ޔެއް ހުރި ކަމަށް. ކޮންމެހެންވެސް ފަރުވާގެ ނުރަްއކާތެިރ ބައްދު އަދީބުއަޙްމަ

 ދުވަހު ކޮބައިތޯ އޭރު އަޙްމަދު އަދީބުއަހަރު ބޫލުކުރަްއވާ. ިއއްޒަތްތެރި މިދިޔަ ފަސްގަބޭފުޅުން އަމިއްލަފުޅަށް އެބަ 

ބޭފުޅުްނ ކުރިހާ މަސައްކަތް. މިއަުދ  ޓަަކއި އެރުކުރުމަށްއެކި ގޮތްގޮތުން ހަްއޔަ އަޙްަމދު އަދީބު ،ޓަކައި ޖަލަށް ލެއްވުމަށް

އަޙްމަދު އަދީބަކީ ދިވެހިރާއްެޖ ނުދެކޭ ފަދަ ނުރައްކާތެރި  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ނެތޭ ހަނދާން

އިވާ ބޭފުެޅއް. އުލަތުެގ ތެރެިއން ހިންގާފައްކަންތައް ދަ ފަދަ ބޮޑެތި ވަ  ީރޚު ނުދެކޭބޭފުޅެއް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތާ

އް. ލިެޔކިޔުންތަކުން އެހެީރ ތުހުމަތުކުރެވޭ ބޭފުޅެތައް ތެެރިއން ބޮޑެތި ޚިޔާނާތުގެ މަްއސަލަ ގެސީ.އާރު ން.ޕީ.އެމް.އެ

މިދިޔަ  .ނިވަން ވަނީދަމާއިން ފެށިގެން މިމާ ؛މިއަދު އެ ހުންނެވީ އަދީބުފެންނަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޙްމަދު 
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ހިންގި  ސަރުކާރުން ގެޔާމީންهللا ދި ައުޅގަނޑުމެން ރައީސް ޢަބްދުއި އަޔާ މެން ކެމްޕޭނުގެ ތެރޭގަހުރިހާ ދުވަހު އަޅުގަނޑު

ްނ ަރއްޔިތުވަނީ  ވާހަކަ ިމއަދު މި ެދއްކި ވަްއކަންތައް ހިންިގ ދުވަްސވަރުަގއި ޕޯިޑއަމްތަާކއި މަުގމަތީގައި

ައޅުގަނޑަްށ . ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އީސްތެރި ރައިްއޒަތް ރައްދުވާ ހިސާބަށް ގޮއްސަ މާތްމަލާއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ދާ އަޅުގަނޑުމެންނާ ދެކޮޅަްށ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަުދ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަކުން މިއަދު ސީ

ިދ އަ ،ށިގެންރާ ވާހަކަ ެދއްކި ހިސާބުން ފެގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ިއޞްލާޙުކުޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން ިދވެހިރާއްޖޭ

ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރާނެނޫނުަގއި މި ގާެގ 19އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ 

 އުޅޭ މަސައްކަތް މި ން ކުރަން ައޅުގަނޑުމެ ،ޓަކައިލިބުނު ހިސާބުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ައގުަވއްޓާލުަމށް

ދަނީ.  ފާހަގަކުރެިވގެން މި މެންނަށް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ުކރާ ތައްސައްކަތް މަހުރިެވން ނުދިނުމަށް ޓަކައި ކުރެ ވިޔަ

 އިން ކުރީމަ މި ފަނޑިާޔރަކު ނިކުމެ ކުއްލިައކަށް މި ޙުކުމް އިްއޒަތްތެރި  ރައީސް. ުޗއްޓީަގއި ހުންނެވި

އަޙްމަދު އަދީބަކީ  ރު. އާދެ! ޝަރުޢީ ނިޒާމު އޮތް މިންވަ ސާުފވޭ މިއަދު ދިވެހިާރއްޖޭގެއެބަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

.ޕީ.އާރު.ީސ މް ެއންމެންނަށް ވެސް އެބަ އެނގިގެންދޭ. އެމް.އެންކަކަންތައްަތކެްއ ހިންގާފައިވާ ބޭފުޅެއް އެތަެކއްއެތަކެއް 

ިސޔާީސ  ،ޚާްއސަކޮށް ؛މަރުތަކުގެ އަީޑގަިއވާ ިއވާހިނގާފަ އިބޮޑެތި މައްސަލަތަާކިއ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގަ  ގެތެރޭ

ތަކުަގއި ެއކަމުގެ މަތުހުާވނާއި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަުރގެ ތުއަދި ރިޟް ލީއާއި ޢައަފްާރޝީމް  ،ކަންކަންބޭފުޅުންގެ 

އްބެިވ މިހެން ތި ،ވީމާއެހެން .ބޭފުޅެއް ތުކުރެވޭމަހުފަހަތުގައިވާ އެިކއެކި ބޭބޭފުުޅންނާ ގުޅުންހުރި ބޭފުޅެއް ަކމަށް ތު

ކުރުމަށް އެ ބޭފުޅަކު ޒިންމާދާރު ،ވިޔަސް ށް ބޭފުޅެއް ކަމަ ހުރި އިދައުލަުތގެ ަނއިބު ރައީސްކަން ކޮށްފަ ،ބޭބޭފުޅުން އެއީ

ވެްސ  އްޔާ ހާޒިރުހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ތަނަކަށް ވެއްޖެ ޓަކައި ލޫމާތު ހޯދުމަށްޢުމަޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ޙްތަ

ކަށް ލިބެންވާނެ ކަމަްށ ބޭފުޅަ ރުޞަތު ވެސް އެފު ނެވިަފއިވާކުރަން ދެންބޭސްފަރުވާ ،ނެ. އެހެންނަމަވެސްވާކުރެވެން 

 ވާހަކަ ަދންނަވާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ކުރާ ގަބޫލު އަޅުގަނޑު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ  ަގނޑު ފުރުޞަތު މިމިނެޓު. އަޅު  14 އޮތީ ބާކީ އިމެންބަރު. ކުއްލި މައްސަލަިއގަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 .هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުމެންބަރު  އިްއޒަތްެތރި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ނަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމް

މިއީ  ،ކުރުންނުޒުންފީކޮށްފައި އަެންއބައި ތަޒުތަންފީީރގެ ެއްއބައި ވަރުފެބު 8ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ލީމަ މައްސަލަައކަްށ އިކުމް ކަނޑަ ޙު އަހަރުގެ  13މަނިކުފާނު ސަާލމަތްވާން  ؛ ސޮރީ!ީރގެވަރުފެބު 1ކޮންހަމައެއްތޯ؟ 

 ނިކުފާނުގެ ވަނީ. މަ ކުމް ކަނޑާލަންީވމަ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަަލއަަކށް މިޙުއަހަރުގެ  33ނުވި. އަޙްމަދު އަދީބު 
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ނުވޭ މަްއސަލައަކަެށއް ބޭރަްށ ދާންވީމަ. ަވކި ބަަޔކަށްތޯ  ލާފައި ހުއްާޓ ދޫކޮށްލީމަ އިރަމީހުން މަ 19ލުޠުފީ  ވެރިކަމުަގއި

އޭރު އަޙްމަދު އަދީބު ދޫކޮށްލީމަ ހުރިހާ އެންމެން  ؟ވަކި ަބޔަުކތޯ ކުށްކުރީމަ ޖަލުގައި އޮންަނންޖެހޭނީ ؟ންނަނީއްޤު އޮޙަ

މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަަލއެއް.  އަްޙމަދު އަދީބު ދާންވީމާ ތިބި މީހުން ވެސް. ެއކަމަކު މިއަދު އަތްޖެހީ މިތާ

އިންސާފެއް ނޫން. އަޙްމަުދ މިީއ ދީފައި އަނެއް ަބޔަކަށް ޙައްޤު ނުދެންޏާ  އްެޤއްޙައެހެންވީމާ، ވަކި ބަަޔކަށް ެއއް 

ސްފަރުވާއަްށ ނުފޮނުވީމަ ތަކުން މީގެކުރިން އަޙްމަދު އަދީުބ ބޭހުރިހާ ފަރާތް ހިފާ ނުދާންއަދީބު މިއަދު ބޭސްފަރުާވއަށް 

ަޖއްސަނީ. އިންސާނީ ަޙއްޤަކީ ވަިކ މައްސަލަ މި ދިޔަީއ. މިއަދު ބޭސްފަރުާވއަށް ޮފނުވާތީލަޖައްސަމުންމިތާ މައްސަ

ކުމް ކެނޑި ވާހަކަ ޙުައހަރުގެ  33ންނަ އެއްޗެއް ނޫން. ންނަ އެއްޗެއް ޫނން. ވަކި ފަރާތަކަށް ވެސް އޮ މީހަކަށް އޮ

ެވސް މިތާ ދައްކާލުްނ ރަނގަޅު.  އެ ވާހަކަ ؟ކުްމ ކެނިޑ ވާހަަކ ީކއްެވބާ ނުދައްކަނީޙުއަހަުރގެ  13 ،ދައްާކއިރުމިއަދު 

ެވއްެޖ  ރީގައި. މިއަދު އެކަމަކު ފަނޑިާޔރުގެ މައްސަލަައކަށްވަރުފެބު 1އޭރު ފަނޑިޔާރުގެ ރަނގަުޅވެެގން މިތާ އަތްޖެހީ 

ެގ ފަނޑިޔާރު ؛ދުވަހު ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހެންވީމާ، ެއއްކުމްތަްއ ކަނޑާލަމުންދާތީވެ. އެޙުގެ އަޙްމަދު އަދީބު

އިގެން ނަމަނިކުފާނު ހިމަ ؛ބި ތި ހަމަ މިތާ ،މު ރަްއޔިތުން ވެސްއް. ހަމަ އާވަމަކުންނެއްއެކަންޏެއް ނޫން މިދަނީ ބަދަލު 

އްސަލަ ވަރަށް ބޮުޑ މެންބަރުންނަށް މި މަ 64 މިއަދުއެކަަމކު  ދުވަހު. އެ  ދިޔައީމެންބަރުން ހަމަ އަތްޖަހަމުން 65

ހަމަ  ؛. ވަކި މީހަކު ވީމަޖެހޭނީވަނީ. ެއހެންވީމާ، މިގޮތަކަށް ނޫން ކަންނޭނގެ ވާހަކަދަްއކަން ލައަކަށް މިމައްސަ

ކުށެްއެގ  ،ންނަ ކަންތައްމާއްދާގެ )އ( ަގއި އޮ ވަނަ  51 ނޫނުއަސާސީގެޤާްނނާނެ އަޙްމަދު އަދީބަށް ވެސް އޮ

ވަނީ ހުރިހާ ކަމެއް  ރީގައި މިވަރުފެބު 1ކުމެއް ނުކުރާހާ ހިނދު. އެހެންވީމާ، ޙުޓަކުން ކޯ ކުިރޔަސްތުޙުމަތުގައި ހައްޔަރު

މީހުން  މީހުން ދޫކޮށްލާފައި އެ 8އަޙްމަދު އަދީބު ހިމެނޭ. އަނެއް  ގައިމީހުންގެ ތެރޭ 9ދުވަހު ތިބި  . އެކެންސަލްކޮށްފަ

މި  ހިސާބަށް މިއަދު މި އްވާނަން އޮ ގެއަޙްމަދު އަދީބުމީހުންގެ ތެރޭގައި  9 އެ . އެހެްނވީމާ، ހަމަމިނިވަންކަމާއެކު

ތަނުން އެ މައްސަލަ ބަލައިގަންނާކަށް ެވސް ނުޖެހޭ. އަޅުގަނޑަކަްށ  ނުޖެހޭ. މިއަދު މި ވެސް  ދާކަށްމައްސަލަ 

ުކ ފިޔާެއއް ވެސް. އެހެން އެއްެޗއް ވެސް. ެއކަމަރުވެްސ، ބައި ލާރި 25މިވަރުގެ ނޯންނާނެ އަޙްމަދު އަދީބު ދިން 

 ކަންތައްތައް ނީހިފަ މީހުން ވެސް މިައދު މި ތިބި ކަންނޭނގެ ވަރަށް ބޮަޑށް. އެފައިދާވި މީހުން މިތާ އެބަ

ނުވާންެވގެން. އެހެންވީމާ، ަވކި ބަޔަކަށް ޙައްޤުދީފައި، ައނެއް ބަޔަކަށް ޙައްޤު ނުދޭން ވަކާލާތުކުރުމަކީ އިންސާެފއް 

 ނޫން އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ ަވރަށް ބޮޑަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުކއްލި މައްސަލަ ބަލަިއގަންނަ  ،ނަނީމެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިގަންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

މި ވޯޓަކަށް އަާހފައި، އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބުީނމާ. އަުޅގަނޑު މިހާރު  ގަާވއިދުެގ ދަށުން މައްސަަލ ހުށަހެޅުނީމާ

 ށް.ޙަސަނަ އިކްރާމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ދިްއގަރު އަރުވަނީފުރުޞަތު
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  ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ދިއްގަރު

މި ށް ލަމީކާއީމެންބަރު އިއްޒަްތތެރި ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑު ވެސް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!

އަުޅގަނޑަްށ އުމުގެ ހާލަތު އިނގޭތޯ. ޤައާދެ! މިއަދު މިފެންނަނީ ދަންނަވަން.  ތީެވ، ޝުކުރުމައްސަލަ ހުށަހެޅުްއވީ

. ތިންބާރު ވަިކވެފަިއވާ ނިޒާމެްއގަެއއް ނޫން އޮތީ އުުމގެ ހާލަތު މިއަދު މިޤަވަރަށް ދެރަ ހިސާބެއްަގއޭ  ،ދެންނެވޭނީ

އުުމގަިއ ޤަމަްއސަލަ  މުގެކަބޭފުޅުންެގ އިޚްލާޞްެތރި ބޭކުރާ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ މަސައްކަތް އޮީތކީ މައްސަލަ މި

މު ބާރު. އެ ބާުރ އްކަިއ އެްނމެ މުހިގެންދިއުމަށް ޓަުއމެއް ރަނގަުޅ ގޮުތގަިއ ކުިރއަށްޤަ އޮތީ. ޖުޑީޝަީރއަކީ  މި

ރުމުގެ ނަތީޖާ ކު ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ބޭނުން ގޮތަކަށް ކަން ފެންނަނީ. ޖުޑީޝަރީގައި ރަނގަޅު ގޮުތގައި ނުހިނގާ ަތން މި

ސަރުކާަރކީ ަވިކ އޮތް ަސރުކާރުގެ އެްއވެސް ަމއްސަލަެއއް މީަގއެއް.  ނަޑކަށެްއ ނުފެނޭ މިއަދު މިފެންނަނީ. އަޅުގަ މި

ޖެހޭ. ޖުޑީޝަރީގަިއ ނިންމާ ނިންމުންތައް ރަނގަޅުވާން އެބަ ޖުޑީޝަރީން ބާރެއް. އެ ބާރުން މީގައި ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. 

ބޭފުޅުންެގ  އުމަށް އިޚްލާޞްިރވާން. ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްެތރިވާން. އަިދ އެ ޤަ ޖެހޭން އެބަ ކުާރ ބޭފުޅުމަސައްކަތް

އިވާ ފަށަހެޅިތަނަށް ހު މި ކުރާ ގޮުތގައި މިާހރުއަުޅަގނޑު ގަބޫލު ޖެހޭ.މަލުތައް ރަނގަޅަށް ބެލޭނެ ގޮތަކަށް ވާން އެބަޢަ

 ްއލު ހޯދަންޖެހޭ މައްސަލައެއް.ޙަިމއީ  ން އަންނާނެ.ަގޅުެވގެމުން ކަންކަްނ ރަނއުބާ ކައުންސިުލގެ ބިލު ފާްސެވގެންދި

އްލު ޙަގެ ގާނޫނުތަކާއި ެއއްޗެިހ ބަދަލުވެ، މިކަމަށް ހުކުިރއަށް އޮތް ތަނުގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ ،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ިއވާ އަދީބު ކޮށްފަ ކުރީގެ ަނއިބު ރައީސްކަން ،ވެސް ާތއީދެއް ުނކުރަންލިބިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު ެއއްގޮަތކަށް

ައޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ތެެރިއން މި ކުރާ މަަސއްކަުތގައި  ފުރުވާލަންޖެހޭނެ ކަމަކަށެއް. ެއހެންވީމާ، އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ

 ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ޮގތަށް ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ން ވާރިޔާސަތު

 .ނަސީމް އިބްރާހީމް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫމެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ެވްސ  ށެއްބޮޑު ކު ކިތަންމެކުރާ ޮގތުގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އަސާސީ ަޙއްޤާއި އަދި ޭބސްފަރުވާކުރުމުގެ ަޙއްޤު ލިިބދޭންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޙްމަދު އަދީބު ބޭރަށް 

 ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ަދއުލަތަށް ނުވަތަ ސަލާމަތީ ،ނަމަވާ ށްފޮނުވާލަން އެއްބަސްުނެވވޭ ކަމަ

ވަރުގަދަ ޚިދުމަތްތަކަކަށް  ދުމަތްތަކަކީ އެއަށްވުރެ މާޚިނުކުރެވެނީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަާލމަތީ ބާރުކަށް އެ އިތުޚިދުމަތްތަ

އުމެްއގެ ސަލާމަތީ ޤަެއ  ،ގުިޅގެން  އުމާޤަމި  އި އުމަކާޤަ ދާ  އަޙްމަދު އަދީބުވާންޖެހޭ. އަދި މިީއ ދައުލަެތއް. 

އަޙްމަދު އަދީބަށް ނުފިލޭވަރަށް ކަންކަން ވަންޏާ ކަމަށްއޮތް. އެެހންވެސް ގުޅިލާމެހޭނެ ގޮތްތައް އެބަ ދުމަތްތަކާޚި
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އަޙްމަދު  ،ވީމާ، އަުޅގަނޑު އެދެނީކުރަން. ގަނޑު ގަބޫލު ޭބސްފަރުވާ ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅު ،ވަރުގަަދކޮށްގެން ވިޔަސް 

ތުހުމަތެްއ  މަތުގެ ވާހަކަ.ހުތުވާހަކަ. ކުށުގެ  ،ވުން. ދެން މިއަްނނަ ވާހަކަައކީ ތްގޮ ނެއަދީބަށް ވެސް އެ ޚިދުމަތް ލިބޭ

ުތހުމަތުތަކެއް ކުެރވޭ ބޭފުޅެއް. ގިނަ އަްޙމަދު އަދީބަކީ ވަރަްށ  ،ކުެށއް ކަމަކަްށ ނުބެލެވޭނެ. ނަމަވެސް އަދި ކުރެވުމަކީ 

  ނޭނެގ.ލޫމާތެއްޢުބޮޑު މަ ހޭ ގޮތުން ައޅުގަނޑަކަށް މާ އެގޮތަށް މަުރގެ ތުހުމަތުތަކާިއ ޚިޔާނާތުެގ ތުހުމަތު. މަރާ ބެ

ހުރި. ލޫމާތު ލިބިފައި އެބަޢުއަޙްމަދު އަީދބުގެ ޚިޔާނާތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް މަ  ،އެހެންނަމަވެސް

ގެ ކަންތައް އެހާ ޤީޤަތުގައި އަޙްމަދު އަދީބުެގ ޚިޔާނާތުޙައެބަވޭ. ފަރާތްތަކެއް އެކަމުަގއި ޝާމިލުވާ ވަރަްށ ގިނަ 

ޮއޑިޓަރ  މުން ވަކިކުިރ ހިސާބުން.ޤާލް މަާރއްޖޭަގއި އޭުރަގއި ހުންނެވި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަމައްޗަށް ދިަޔއީ އޭރުަގއި 

ކަްށ ގަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. ވީމާ، އެވަަރކަށް ެއކަމެްއދާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑަ ،މުން ވަކިނުކުރި ނަމަޤާޖެނަރަލް މަ

ދެްއވާށޭ.  ފުރުޞަތު ސް ބޭސްފަުރވާުކރުމުގެއަޙްމަުދ އަދީބަށް ވެ ،ލާނީއިއަދިެވސް ދަންނަވައަޅުގަނޑަށް އަުޅގަނޑު 

 . ޝުކުިރއްާޔ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.އެީއކީ މައްސަލަެއއް ނޫނޭ. ދިވެހި ދައުލަތަށް އަޙްމަދު އަދީުބ ބެލެހެއްޓެންވާނޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގަާވއިދު އިޞްލާުޙކުރާގައި 10:00ން. ލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަޢުމެންބަރުންގެ މަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އިމްތިޔާޒު މެންބަރުިއްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުގަިއ މިހާރު ހިނގަމުން އެބަދޭ.  1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ކޮމިޓީ، 

 .ފަހުމީ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

މުޅި ދަުއލަތް ބޮޑަށް ސިފަވެފައި އޮތީ  އިސަރުކާރާ  ،ިއރުގައި ސް. މިދިޔަ ސަރުކާރު އޮތް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ 

ގެ ސިފަޖެހިފައި އޮތީ. ޔާމާފި ބޮޑަށް ށްވުރެ ސިފައަ ަދއުލަތެއްގެނޫިނއްޔާ  ދައުލަތެްއގެ ގޮުތަގއި. ސަރުކާރެއް ޔާމާފި

ދައުލަތެއް އޮންނައިުރގައި  ،ކަމަކީ  ނަށް އިނގޭމުކޮށް ައުޅގަނޑުމެންއްއަުޅަގނޑުމެންނަށް އާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކުރިމަތިވާނީ.  މީހުންނާ އެ މަލުތައްޢަ ރިޒަްމގެގޮތެއްގައި ޓެރަ މުއްބޭރުން އާ ހަތަރު ފާރުން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ

ގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކު ،މެންނަށް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރު އޮތްއިުރގައި ެއކަންކަން ކުރިމަތިވެފައި އޮތީ އަޅުގަނޑު

 އީ ދަނީ. މި ފާރުން އެތެރެއިން ބޮންތައް ފެންނަނީ. ބޮންތައް ބޭރުވަނީ. ބަޑިތައް ބޭރުވަނީ. ކަނޑު އަިޑއަށްހަތަރު

ގޮތަީކ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަރުކާރެއް އޮންނައިުރގައި ފަިއސާާއ ފަިއވާ ވެޅުގަނޑުމެންނަށް އޭރުަގއި ދައުލަތް ސިފައަ

 ދަބަހުގައިޚިލާފަށް ދަބަސް ޔާ ދިޔައީ އެ ކުެރވިގެން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންޑިޓްބެހޭ ކަންކަން ހިނގަމުންދާންޖެހޭނީ އޮ

 ގެައށް ފައިސާ ދަބަސްތައް އެބަ  ވެސް ވަނީ ތިމަންނަގެ އަމިއްލަފުޅަށް އިޢުތިރާފުަތން.  ގެންދާ ވެރިމީހާގެ ެގއަށް

ބަހުަގއި ފައިސާ ހިފައިގެން ބޮސްގެ ެގއަްށ ގެ ސިފަައކީ. ޓާސްކް ނިންމާލުމަށްފަހުގައި ކަޅު ދަޔާ މާފިއާދެއޭ. މިއީ 



27 

 

ެއއަށްފަހުގަިއ ދެން ؟ ހަމަ ސީދާ އެގޮަތކަށް ނޫންތޯ އޭރުގައި އެކަން ހިނާގފައިވަނީ ެގ؛ދައުލަެތއް ޔާމިއީ މާފި ،ދިޔުމަކީ

ދިޔަ ގޮތަކީ. ކޮށްލުން އެއީ ެއކަން ހިނގަމުންމީހާ އެލިމިނޭޓު ކޮށްލަން ބޭނުންވާޖޮބް ނިމުމަށްފަހުގަިއ އެލިމޭޓް ،ޓާސްކް

ށް ހަމަ މިދިޔަ ދައުލަތް، މިދިޔަ ސަރުާކރު އޮތްއިރުަގއި ދައުލަތް ފެނިފައިވަނީ ހަމަ އެގޮތަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަ

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެ  ؟ބޮސް ކޮބަިއތޯ ؟އަސްލު މީހާ ކޮބައިތޯ ؟ކޮަބިއތޯ އަސްލު މީހާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،

ބޮޑަކަށް ނުފެނޭ. ތަންކޮޅެއް ައޑުމަޑުވާހެން ހީވޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ މަްއޗަްށ ހާއެ އްތަނެ ވާހަކަެއއް މިހާރު ދެއްކޭ

ރުވެރިެއްއެގ ހުމޮޔަކޮށްލުމަށް ޓަކައި ސި ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ،ސިހުރު ހަދާ މީހުން ގެނެސްގެން !ނިކަން ބައްލަވާ

 އޮފީހަށް މައްސަލަ ގެ ޕާޓީން ވާީނ ފުލުސްެއކުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ހިންގި ޢަމަލު އޭގެ ވީިޑއޯ ހެއްކާ ގާތަށް ގޮސް

އްޒަތްތެރި އިލުނީކީ ނޫން. އަސްލު މީހާގެ މައްސަލައެއް ބެ .މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް މިކަން ބެލުނީކީ ނޫން .ފަހުށަހަޅާ

މަދު އޮންނަންޖެހޭ އަދަދު ލިޔުނު ކަމަށް އަޙް ގައިެއ ޙުކުމް ،ޓަަކއިޙުކުމެއް އިވުމަށް ގެ އަހަރުގެ ޖަލު 13ރައީސަށް 

އްޒަތްތެިރ އި  ؟އެުކަގއި. ކޮަބއިތޯ މި ަމއްސަލަތަްއ ބެލުން ވެސްހެްއކާ  ރީ ވީިޑއޯއަދީބުގެ ޑްރަިއވަރު އެބަ ބުނޭ. އެހެ

 ،ތާއޭ ވަގަށް ނަގާފައި އޮތީ ދެން ދެން އެ ،ބުނީ  ނޫސްވެރިަޔކު ސުވާލު ެދންނެވީމާމާނެގީރިްޟވާން ަވގަށް  ރައީސް،

 ޔާމީން ރަޝީދު .ައސްލު މީހާގެހުރި  އިއޭުރގަ ތްނެެވސް ވެުލމެއް  ޙަމްދަރުދީ .ނޭނގެ ެދއްތޯއޭކަން ހޯދަން އުޅޭނެ

ނަން ހުތުރުކުރުމަށް ޓަކައި އޭނާ ކުރާ ޓްވީުޓގެ ގޮތަކީ ޔާމީން ރަޝީދުގެ  ދެންވީ ،ލީމާއިއަނިާޔވެރި ގޮތަށް މަރަ

ނީ. މި ތައްަތްއ އަސްލު މީހާ ކުރައަށް ެވސް ގޯނާކުރުމުގެ ކަންގޮތެއް ނޫންހޭ ކިޔާފައި އޭާނގެ ފުރާނަ ސަބަބުން ވާ

މި  ގެހާރު ބޮޑު މަަސއްކަެތއް ައޅުގަނޑުމެންގެ މިވަރަށް އެހެންވީާމ، އްޒަތްތެރި ރަީއސް، އި މައްސަލަެއއް ބެލުމެއް ނެތް. 

ވެއްޓިަފއި އޮތް ަދއުލަތުެގ އެންމެ ފުންމިން ބެލުމުގެ މިދިަޔ ސަރުކާރުންނާއި މި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހިފައި އޮތީ. 

ގޮތަށް މި މަސައްކަތް ބެލުމުގެ  މެން ކުރަންޖެހެނީ. ހުރިހާ މީހުން ޝާމިލުވާބުރަ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑު މެންއެ

ައސްލު މީހާ  އިއޭުރގަ ކޮށް އި ނުބަ . އެހެންވީމާ، އަްޙމަދު އަދީބުގެ ަމއްޗަށް ކަންތައްތަްއ އަުޅގަނޑުމެން ުކރަންޖެހޭނެ

ންުމމަށްފަހުގައި ދޫކޮށްލަން ކިހާ ޤީޤުކޮްށ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގާ ނިޙުތަ ިއ،ބޭނުންވާ ގޮަތކަށް ދަޢުވާަތްއ އުފުލަ

ދޫޮކށްލަންވީމަ ވެސް ދޫކޮށްލަނީ. . އޭނަ ކޮށްފަ އޭރު އެްއވެސް ކަމެއް ރަނގަަޅކަށް ނޫން އޮންާނނީކީ ؟ފަސޭހަވާނެތޯ

ވަރަްށ  ައޅުގަނޑުމެންނަށް. ކީއޮތީ  އި އޭުރގަ ަދއުލަތެްއގެ ސިފައެއް ނޫން .ނޫން ނގެނީކީއެ ެޔއްމިެޔއްއެއެހެންވީމާ، 

 ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. .އްޒަތްތެރި ަރއީސްއި ވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ  .ބޮޑު ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރަްނޖެހިފައި އޮތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރެވުނު ލުމަށް އިްނ ނިކަމެތި ައޅުގަނޑު މޮޔަކޮށްމިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިއަދު މި ގޮނީޑަގއި އި ޝުކުރިއްާޔ 

އަޅުގަނުޑ ހިތުން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް  މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާ
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އަޅުގަނުޑ . އެބަ ހިމެނޭ އިސާފުވެފައި އޮތީ. މަިޖލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ޝަރުތު ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރުން އޭގަ ބޮޑަށް

 ށް. ައޙްމަދަ ޙަސަން މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިާރގެ އިނގުރައިދޫއަރުވަނީ ފުރުޞަތުމިހާރު ދެން މި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ށް މި ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްލި މައްސަަލއަ މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ދެކުނު ގަލޮޅުްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި ޝުކުރިއްޔާ 

ލުމަކަްށ ނޫން. އިފުރުޞަތު ނަގަވަީނކީ އަދީބަށް ބޭސްފަުރވާެގ  އި އްލި ަމއްސަލަިއގައަޅުގަނޑު ވެސް ާތއީދުކުރަން. ކު

އަދި މި ރާއްޖޭގެ އެތައް ޢާއިލާއެްއގެ އެަތއް  ،އް ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުމާމި ދައުލަތަ ަވނީ،ސަލަ ހުށަހަޅާފައިމައް ކުއްލި

އަިދ ކޯޓަށް  ،ދިރިހުރި ަކމެއް ނޭނގި ،ތަނެއް ނޭނގި  ގެއްލިފަިއވީ ، މަރުވެފައިދަރީންނެއް ވީނުނީެއއް ނޭނގި 

އަހަރުގެ ޙުކުމެއް  33ކަންނޭނގެ. އެހެްނވީމާ، ވޭ  އަހަރު ނުވެސް 33އަށް ޭއރު އެ ބޭފުޅާ ،އަހަރު 33ހާޒިރުކޮށްފައި 

ކުށެްއ ެއއްވެްސ ބޭފުޅަކު  އްާޔ.ކޮށްފި  ނީހެޔޮގޮުތަގއި ކުެރވިފަިއ ކަންނޭނގެ ައޅުގަނޑުމެން ބަލަ ،ރަނގަޅު ގޮތުަގއި

هللا  .މި ރާއްޖޭގައި މިއަދަކު ވެގެްނ އުޅޭ ކަމެއް ނޫން މީ އަޅުގަނޑުމެން .ދަުބ ލިބެންޖެހޭނެއަެއއަށް  ކޮށްފައި އޮިތއްޔާ

 އޮްތ މި ޤައުމާ ހަވާލުވެ ތިބި އެްއެވސް ބަޔަކަށް ކުެރވިފައި މަްއޗަށް މި ބިން ބާއްވައިެލްއވީސުރެ ގެއަޅުގަނޑުމެން

 އިޭއގަ  ްއޗެއް ދީފިްއޔާފޮޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން. ފައިސާ ، ކަންަތއްކަމެއް ނޫން. މިހާހިސާބަށް ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ

މި  ،ވިޔަސް  އެހެން ބޭފުޅުން ށް ވިޔަސް،ހިފާ މިހާރުވެސް. ވެރިކަން ކޮށްފައި ތިބި ބޭފުޅުންނަ ؟.ނުހިފާނީ ކާކުތޯ

އެ މީާހ  ،މި ާރއްޖެ ރަނގަޅެއް ުނކުރެވޭނެ. ރިހާކުުރފުޅި ނަގާ މީހާ އިތެއްގައޮްތ ހާލަ ރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ މި

ވެސް ވާ އަދަބެއް ކޯޓުން ިލބެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް،  ގޮސް ަނގަނީ. ެއއަށް  ކުރާނެ ގޮެތްއ ނެތީމާމުއްތިފުރާނަބަނޑު

 އަދި އެހެން ތަނަކުން ވެސް ން ދައުލަތުންއަޅުގަނޑުމެ ،އަހަރަށް ޙުކުްމ ކަނޑައަޅާފައި އޮންަނއިރުަގއި  15އެ ކުއްޖާ 

 ،އް ނޭދެން. އަޅުގަނޑުމެންނެނެއެ ވާހަކަ ދަްއކާ ހަމަ ސަލާމަތުންދާ ކަމަށް ވަންޏާ  ުކއްލިައކަށް ވަްއކަންކުރާ މީހާ 

އިންސާނީ  ،ެވސް އަބަދުެވސް ަވކާލާތުކުރާީނ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް. އެްއެވސް އިންސާނެއް  ންމި ޕާޓީ އަޅުގަނޑުމެން

މިކަްނ  ދަންނަވަނީ ޕާޓީައކުން ވަކާލާެތއް ނުކުރާނެ. ައޅުަގނޑު މި ާލކަށް މޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްރަިޓކްއިމާތް ނަގަރާކަ

ރައްޔިތުންނަށް އެބަ  .ރަނގަޅަށް މިއަދު ހަވާލުވެފައި އޮތް ސަރުކާރުން އެބަ ބަލަންޖެހޭ ،ހިނގާފައި އޮތް ގޮތް

އެ މަނިކުފާނަށް ބޭރަށް ގޮސްގެން އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮެތްއ  ތޯއުސޫލަކުންކޮން ،ގޮތަކަށްކޮން .އިނގެންޖެހޭ 

އަޅުަގނޑުމެން ޚިލާފެއް ނުވާނެ.  އަމުރަކާކޯޓު ދޭނެ. ދިނީމާހުއްދަދޭނެ. ކޯޓުތަކުން ހުއްދަކަރެކްޝަން  !ެދއްވާ ހޯއްދަވައި

ފުވެިރކަމެއް މި ސާއިން ،އްދުލުވެރިަކމެޢަނަށް މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ،ކޯޓުަތއް ެއބަޖެހޭ ބަލަން ،އެހެންނަމަވެސް

ުޖޑިޝަރީ ވަގުތުން  އި،އްލި މައްސަލަ ުނލަދެން ެއއްެވސް ޭބފުޅަކު ކު އެއަުޅގަނޑު  .ބިންމަތީ ޤާއިމުކުރެވޭތޯ

ކުރަން. އޭރުްނ ކުއްލި މައްސަލަ ދުވާލަުކ ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި ބިލު ފާސްކޮށްފައި އެތާ ތިބި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަކި

 އެބަދޭ ކުރަން އޮތް  ހާއިރުނަމަ. ގަޑިއެއް ކަމެއް ައނެއްހެން ބުނާ ވެސް ބޭކާރުއީ ނުޖެހޭނެ. މި އެއްފަހަރު ލާކަށް
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 24 ޖުިޑޝަރީ އިޞްލާޙުކުރަންޏާ އިޞްލާޙު؛ ޖުޑިޝަރީ ،ުނވެ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާުޅވޭ  ތައްމަސައްކަތް

ދެން އެތަނަށް އްކާނެ ވާހަަކއެްއ ނޯންނާނެ. ބާއްވާފަިއ ސާފުުކރީމަ ދެން ދަ ސްމަޖިލި ،ތަނުން މިގަިޑއިރު ތެރޭަގއި 

ބުނީމާ ކަެމއް ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ެއ  ައޅުގަނޑުއިގެން ައނެއްކާ ބޭފުޅުން އަެނއްކާ ރިްޝވަތު ހިފަަނގާ ކާ އްއަނެ

ނުވާނެ ވެސް ރަނގަެޅއް ނުާވނެ. އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ތިބި އެއްވެސް މެންބަރަކު އަުޅަގނޑު އެދެން ގޮސްގެން ކަމެއް

އަުޅގަނޑު ބޭބޭ  ،. އަުޅގަނޑު ބޭބޭ ަވއްަކންކުރީމާއް ފަނޑިޔާެރއް ަކއިިރއަށް ެއއްވެސް ކަމެއް ކުާރަކށެއެްއވެސް

މި ޤައުމެއް ރަނގަޅެއް ނުވާނެ. މިތާ އެބަތިިބ  ޙުކުމްކުރީމަ ައޅުގަނޑު ގޮސް ސަލާމަތްކުރަން އުޅުނީމަ ،ވަްއކަންކުރީމާ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާެނ  ވެސް ޅުންނަށްސް ކޮމިޝަަނރުން ވެސް. އެ ބޭފުކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުން ވެސް. ޕޮލި

ފުދޭވަރެްއގެ މުއްދަތުަގއި އެ ބޭފުޅުން ވެސް ތިއްބެވި މި ޤައުމުަގއި ހަވާލުެވވަަޑިއގެން. ދިޔަ ގޮތް. އިމިކަން ހިނގަ

 އެހެންވީމާ، ޤައުމަށް އިޚްލާްޞތެރި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޤައުމީ ސަލާމަތާއި  .ބަހުސްކުރަން އޮތް ވަުގތު ހަމަވީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު ކުއްލި މައްސަލައިގަ އިޝުކުރިއްޔާ 

ގަިއ ކޮމިޓީ ެއއް ނަންބަރު ޮކަޓރީގައި އެަބއޮތް. މިދެންނެވި  11:30ޚާރިޖީ ގުޅުންތަުކގެ ކޮމިީޓެގ ބައްދަލުވުމެްއ 

ގުޅޭ  ނު ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ކަންކަމާކުެރވުފާހަގަ އިމި ކުއްލި މަްއސަލައިގަ  ،ބައްދަލުވުމަކީ

 .ަގއި 11:30މިދެންނެވިހެން  ،ރު އިސްނަްނގަަވިއގެން ބާްއވަވާ ަބއްދަލުުވމެއް. އެ ަބއްދަލުވުން އޮތީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރި

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ސަލީދު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަ

ވިދާޅުިވ ކޮންެމ  ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ،އުޅުނީވާލަންކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ދަންނަޝު

ދެން މި  ގެންަދވަނީ. ދެްއވާ ކަހަލަ ޮގތަކަށޭ ނަމަވެސް ުހރިހާ ޕާޓީތަކަކަށް ެއއް ފުރުަޞތުހަމަ ވެސް  އިދަންފަޅިއެްއގަ

 މިދަންފަޅި ލީމެންނަށް އެްއވެސް ފުުރޞަތެއް ނުލިބުނީމާ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާަގނޑުއި އަޅު ގައި ކުއްލި މައްސަލަ 

 ޝުކުިރއްޔާ.  ؟ދިޔައީ މި ކިހިނެއްތޯ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަރިޔާ

 ޕީ.އެމް ވާދަވެރި ޕީ. ،ގަނޑު ބެލިިއރުގައި ގޮތެއް އަޅު  ދަންފަޅީގައި ވެގެްނދިޔަ ކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިޝު

 ން އި. އެމް.ޑީ.އޭަވޑަިއގެންފަސްގައި ބައިވެިރވެހުޮގތުން މި ބަ ސަލައާ ގުޅޭވެސް ވަނީ މި މައް ންޕީ.ޕީ.އެމުފިޔަވަިއ، 
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ްސގަިއ ހު. އަދި ޕީަޕލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެްސއިން ވެސް ވަނީ ބަވަަޑިއގެންފަސްަގއި ބަިއވެރިވެ ހުވެސް ވަނީ ބަ

 . ވަަޑއިގެންފަބަހުސްަގއި ަބއިވެިރވެ  ވެސް ވަނީ ންޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ އްޔިތުންހި ރަދިވެ. ވަޑަިއގެންފަބައިވެިރވެ 

 

 ރި މަސައްކަތް ނުނިމި ހު  .5

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަރިޔާ

ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ  18އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި އެނބުރެނީ މިއަދުގެ ދެން އޮްތ މަސައްކަތަށް. އެ މަސަްއަކތަކީ 

ކުރެްއުވމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ގުން ތަސްދީވަނަ މާއްދާގެ ދަށު 91އަސާސީގެ ނޫނުޤާަވއި މަޖިލީހުން ފާސްކުރައް

ބިުލ  މުގެަރއްކާތެިރކައިާނޔަތާއި އިބުކަން ކޮްށފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރަީއުސޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަ  ،އަރިހަށް ފޮނުއްވުނު 

. ޓުނެމި 22ކީ އޮތީ ގެންދިއުން. މި މަަސއްކަުތގައި ބާ ިރއަށްކު ސްހުމަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަަލއިގެ ބައަލުން 

ދުވަހު އެދިަވޑަިއގެންފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަްށ ފުރަތަމަ. އެއަށްފަހު ދެން  ައރުވާނީ ކުރީމިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު 

 މުޙަްއމަދު. މިއަދަށް އެދިވަަޑިއގަންނަވާ ޭބފުޅުން. ފުވައްމުލަކު މެދު ދާިއރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން 

 

 މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ާވހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު ދޫޮކށްލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދިއްގަރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން. 

 

 : ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވުން މެންބަރު ިއކްރާމް ދިއްގަރު ދާއިާރގެ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ވެސް ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އަޙްމަދު ރަޝީދު.  

 

 ވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެ
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ކުރެްއވުމަށް ގުތަސްދީގެ ދަށުން )ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 91 އަސާީސގެނޫނުޤާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ 

ޖެހޭ އިުބކަން ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ދޭންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު

ލީހުން އަލުން ވަނީ. މަޖި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައި މި މަށް މިނުއަލުން ވިސް މުގެ ބިލުަރއްކާތެިރކަ އިނާޔަތާއި

ސީރިއަސްކޮށް އަުޅގަނޑުމެން ސް އި ވެޤީޤަުތގަޙަ ،ފަިއވާ މައްސަަލއަކީވާމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއް ވިސްނުމަށް ރައީސުލްޖު

 މިން ރައީސު އިބުނަ ގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ަކންތައްތައް އޮތް ހާލަކީ އިރުިއރުކޮޅާވިސްނަންޖެހޭ މައްސަލައެއް. އަޅު

 އްޗަށް ކޮްށގެން. ެއއިންބޭފުޅުންެގ މަ ވެސް އެ ސްކަމަށް ފާ ން އިތުބާރު ނެތްލީހުމަޖި .މުން ދުރުކޮށްފަޤާއޮތީ މަ

ހޭދަކޮށްފައެއް ނެތް. ެއކަމަުކ  ގައިމުޤާެވސް މަ ަބއިުކަޅ އެއްަބއި ދެ އަހަރުގެ 5 ބޭފުޅަކު ރައީްސކަމުގެ ދައުުރގެ

ޒަތްތެިރ އިއް ،ކަމެއް ނޫން ހޭ މިއީ ދެކޮޅުޖެބޭފުޅުންނަށް ދޭން.  ހުރިހާ އިނާޔަތެއް އެ ނީ މި ހެޖެ  ގަނޑުމެން މިއަޅު

ތިޞާދީ ރަްނ ޤްރާއްޖެއަކީ އި ވެސް ނޫން. މި ކަމެއް ޖޭގެ ރައްޔިތުން ބަލަިއގަންނާނެއް ވެހިރާ. އަދި މިއީ ދިރައީސް

ބޭކާރު ޚަރަދުތައް ކުރާނެހާ މިފަދަ އިސްާރފު ކަށްޓަކުުދެގ މައިޞާތިޤްތަނެްއ ނޫން. ރާއްޖޭގެ އި ފަރުބަދަތަކެއް އޮތް

ގޮތަށް މި މައްސަލަ  ިވދާޅުވި ސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ އެރައީ އެބަޖެހޭއަުޅގަނޑުމެން  ،ވެސް ނެތް. އެެހންވެ ވަރެއްހިތް

ށް ފުރުޞަތަކަދުކުރާތީ އީެވްސ ތާ ނޑުގައަލުން އަނބުާރ ރައީސަށް ނިންމަން. އެހެންީވމާ، އެގޮތަށް އަޅު  ބަލައިގެންފައި

 އްޔާ. އެދުނީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި  މި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔާސަތުން ރި

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި އަރުވަނީ މަތިވެރި ާދިއރާގެ ފުރުޞަތުމި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން 

 ޙަސަން ޒަރީރަށް. 

 

 ސަން ޒަރީރު ވާހަކަެދއްެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަ 

ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ  19ތްތެރި  ފަހުރުވެރި ނަޒާހާމިއަަދކީ މި !ސް. އާދެކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީ`. ޝު

ަކއި ގެަނއުމަށްޓަ ގަނޑުމަށް އަޅުޤާ! މި މަބުނާ ފުރަތަމަ ފަހަރު. އާދެ ވެސް ފުރަތަމަ އެއްޗެއް މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު

އިޚްލާޞްތެިރ  ގެ ހިތުަގއިަގނޑުއަޅު ރުބާނީއަށް ޤުމަިތވެރި ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުްނ ވީ ބޮޑު  ؛ރާއިގަނޑުގެ ދާ އަޅު

ވަަނ  18 ،އިބު ަރއީސަްށ އިނާޔަާތއި ރަްއކާތެރިކަން ދިނުމުގެ ބިލުބާދީ ދަންަނވަން. އާދެ! ނަބާރިކުމު އިޝުކުރާ

ވަނަ މަޖިލީހަށް  19އަލުން ވިސްނުމަށް  ،އަްށ ފޮނުވި ބިލުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ރަީއސް،  ތެރެގ ހުރި ކަންބޮުޑުވންތައް ހިއްސާކޮށްލަން ބޭުނން. އިްއޒަތްގަނޑުގޮތުން އަޅު ބެހޭ ފޮނުވި ބިލާ

ތި ޑެހިންގުނު އެންމެ ބޮ ،ތި ޖަރީމާތައްެވސް އެންމެ ބޮޑެއި ދުވަހަކީ މިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައަހަރު 5ނިމިގެންދިޔަ 

ތަްއ ވަީނ، ޔާނާތްޚިތި ބޮޑެ ،ތި ކޮރަޕްޝަނާއި ބޮޑެފާޅުކަން ބޮުޑ ޮގތެއްަގއި އަހަރު.  5ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތައް ހިންިގ 
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ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގިއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު އިނާޔަތާިއ  މި . ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.އުމުގައި ހިންގާފަޤަމި 

ހުށަހަޅާފައިވާ ބިުލގަިއ ބުނެފައިވާ ަނއިބު ަރއީސުން ތިިބކަމީ މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން  ،ވާބޭނުން ރައްކާތެރިކަން ދޭން 

އަސާސީ ފުރަތަމަ ވުޖޫދަށް އައީއްސުެރ ނޫނުޤާގައި ގައި ދިެވހިރާއްޖ1932ޭހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

ޔާުތަގއި ވެސް އެންމެ ގިަނއިން ނައިބު ހަ ރާއްޖޭގެ އަހަރަކީ 5ނަމަ ނިމިދިޔަ މަޢުލޫމާތު ކުށްަކމުގައި ނުވާގެ އަޅުގަނޑު

ާދޅުިވ އާދެ! ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވި ؛ގައި މެންބަރަކު އަހަރު. ކުީރ ދުވަހު މި ްފލޯ 5ރައީސުން ޢަްއޔަންކުެރވުނު 

. އާދެ! ންކޮށްފައަހަރުަގިއ ރާއްޖޭަގއި ަނއިބު ރަީއސުން ވަނީ ަޢއްޔަ 5ޖަޕާނު މަހެއް ވިހާހެން މި ނިމިދިޔަ  ،ފަދައިން

ގޮތުަގއި  އެހެންކަމުން، މި ހުރިހާ ނައިބު ރައީސުންނަށް އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަކީ އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރެވޭ

އަހަރު  5ތުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އާދެ! ނިމިދިޔަ ގޮ ލަތު އޮތްހާރާއްޖޭގެ މާލީ 

ަގއި އި އެމް.އެމް.ީޕ.އާރު.ީސގެ މައްސަލަ ،ުޚގަިއ ހިނގި އެންމެ ބޮޑެތި އެއް ޚިޔާނާތްކަމުަގއިވާ ދުވަހުގައި ާރއްޖޭގެ ތާރީ

ބޭފުޅުން މިއަދު ވެސް  އިހުމާލުވާަކމީ އެގެ ންއަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ނައިބު ރައީސުންގެ ތެރެއިން ަބއެއް ނައިބު ރައީސު

ޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑު ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ންރުކޮށް ޒިންމާދާރުކުރުވަ ޒިއަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ހާ

 ބެހޭ  އަލުން ވިސްނުމަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ބިލާ ؛ރައީސް. ފުރަތަމަ ވިސްނުމަަކށް

ސް ނުމަކީ ވެވަނަ ވިސްތިންގޮތުން އަުޅގަނުޑގެ ވިސްނުަމކީ، ފުރަތަމަ ވިސްނުމަކީ ައދި ދެވަނަ ވިސްނުމަކީ އަދި 

ގޮުތގައި މިއަްށވުރެ މާ  އަވަހަށް މި ބިލު އަނބުރާ ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ބޭރުކުރުން. އަުޅގަނޑަށް ގަބޫލުުކރެވޭ

ހުރި. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ބައިވަރު ބިުލތައް މިތާ އެބަހުރި އައުލާކަން ޮބޑު ރަްއޔިތުންނާއި ުގޅުން

 .هلل والحمدޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަނބުރާ މި މަޖިލީހަށް  އި ނުކުރަްއވަ ގުމެންބަރު. އާދެ! ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

އޭގެތެެރއިން މިހާރު ޭވ. އޭެގ މަސައްކަތް މި ަމޖިލީހުގައި ކުެރވެމުން މި ދަނީ. ބިެލއް އެބަ  2ފޮނުއްެވވި 

 ޅުންނަށް އިނާޔަތް ދިނުމަށް މި ނަިއބުކަން ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފު ،އްކަްތ ނިންމިފައި މި ވަނީއަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިތަނަށް އަނބުރާ ފޮނުއްވެވީމާ ،ކުެރއްވުމަށް ފޮނުއްެވވި ބިލު ގުތަސްދީ ،ތަނުން ފާސްކުރެވި

ައޅުގަނޑުމެންނަްށ . ސްކުރެވިފިހު ހު ވަރަށް ފުންކޮށް ބައެކަމާ ގުިޅގެން މި މަޖިލީހުގައި މިހާރު މި ވަނީ މިދިޔަ ދެ ދުވަ

އޮންނަން ފެނޭތޯ ، ދެން މިއަދުގެ ވޯޓުގެ ގަީޑަގއި މި ބިލު . އެހެންވީމާ ހަމައަށް ގެނެވިފަ ސައްކަތް މި ވަނީ ވޯޓާމި މަ

 ދޭތެރޭގައި މި  ަޓވަލާމިއަދުގެ އިން ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންއާދެ! ނުވަތަ ނުފެނޭތޯ އަޅުގަނޑުެމން ވޯޓަށް އަހާނަން. 

ކުރަނީ ތުސްގަ ، ައޅުގަނޑު މިހާރު މި . އެހެންވީމާވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ގޮތެްއ ދިމާވެފަ އޮތީ  އޮތް ުކޑަ ވަގުުތކޮޅަށް މި

އެީއ މިދެންނެވި  .ިމނެޓު ތިބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑަިއގެންނެވީ 5އިތުރު  ،މިނެޓު ކުިރއަށް އިންަޓވަްލގެ ވަގުުތކޮޅަށް 5
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، ކުެރްއވި އޮތް. އެހެްނވީމާހަމައަށް ގެންދެވެްނ ެއބަ ވޯޓާ . އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ ބިލު ރު ތި ވަނީ ނިންމަާވފަބިލު މިހާ

ބޭފުޅުންނަށް  ިރޔާސަތުްނ ނިހާޔަތަށް ތިމި މަސައްކަތާިއ އަދި ކުރަްއވަުމން ތި ގެންދަާވ ބުރަ ަމސައްކަތަށް 

 ލީ.އިލްސާ މެދުކަނޑަހުްސަވގުތުކޮޅަށް މިހާރު މި ޖައަުޅަގނޑުމެން އިންޓަވަލްގެ  ،ލުހާޝުކުރުދަންނަވާ 

 

 {އަށް 11:02އިްނ  10:23 :ކޮޅުސްވަގުތު ހު}

 (ދު ނަޝީދު، ރައީސް މުޙައްމަރައީސް މަޖިލީުހގެ ؛ވީންނެތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަންފަޅީގައި ކުިރއަްށގެންދަން  ހުސްަވގުތުކޮޅަށްަފހު އަޅުގަނޑުމެން ޖަލްސާ އެނބުރި މި ފެއްޓީ. މި`. 

ށް ހަމައަށް ގެންދިއުމަ ގުޅޭ ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން. އެ ބިލު ވޯޓާ ޮކމިޝަންތަކާ ،ކޮށްފައި މި ވަނީތުސްގަ

 އޮތް މި ބިލާބޭފުޅަކު އެބަ  20 ؛ންތުގޮ ުގޅޭ އޮތް މި ބިލާބޭފުަޅކު އެބަ 19އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަްތކުުރން. މިހާރު 

އަޅުގަނޑު އެބޭފުޅުންނަށް ، އެހެންވީމާ. އެއީ ފުރަަތމަ ފުރުޞަތުގައި. ކަދެއްކުމަށް އެދިަވޑަިއގެންފަ ވާހަގޮތުން ބެހޭ

 ،ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަކަށް ބޭފުޅަކު އެދިަވޑަިއގަތް ނަމަ ؛ވަނަ ފުރުޞަތަކަށް 2 ،އިތުރުންފުރުޞަތުއަރުވާނަން. އަދި ޭއގެ 

ލަށް ވޯޓަށް އަހާނީ. ަތއް ނިމުމަށްފަހުގައި އަުޅގަނޑުމެން ެދން ބިއެ ބޭފުޅަކަްށ ވެްސ އަުރވާަނން. އެ ފުރުޞަތު

މާމިގިީލ  ،ގެ ނަތީޖާ ބުނާ ގޮތަކަށް ކުރިއަށްދާނީ. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޓު އެ ވޯ ،އެއަށްފަހު

ފުަޅކަށް ންނަވި ބޭަތނުގައި އި މި ،ވާނީއަުޅގަނޑު މިާހރު ފުރުޞަތުއަރު ނޫން،ށް. މެންބަރައިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

 އަޙްމަދު ސަލީމަށް. މެންބަރުއިްއޒަތްެތރި ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތުއެުރވޭނީ. ހޯރަފުށީ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ހޯރަފުށީ

 ދެންނެވުމުެގ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ބަހުސްަގއި އަުޅގަނޑަށް އެްއެޗއް

ައޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ރަީއސް އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ޓަަކިއ. އާދެ، ދެއްވި ކަމަށް ފުރުޞަތު

 ،ލުކުރަން ބޭނުންވާ އެއް ނަތީޖާއަކީސިހާއެންމެ ބޮޑަށް  މުގެ ތެރެއިން ައޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންވެރިކަ

ލަތުން ގެއްލުނު އެަތއް އުއަކީ ިދވެހި ދަދިޔަ ނުަރއްކާތެރި މަރުތަކުގެ ހާދިސާއި ހިނގަތާރީޚުަގއިރާއްޖޭަގއި މި ފަހުގެ 

މިލިއަން ރުފިޔާއެއް އަނބުާރ ހޯދުން. މި ކަންކަމުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ނާކާމިޔާބުެވއްޖެ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގަިއ 

މަށް. ކަމާ އެީކގައި ހޮިވ ސަރުކާރު ފެއިލްވީ ކަންޤީޔަ އިއަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އިތުބާރާ ،ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާނީ 

ދިޔަ ނުރަްއކާތެރި ލާިއންސާނީ މަރުގެ ހާދިސާތަކަކީ އިގައި ހިނގަޭޖގައި މި ފަހުގެ ތާރީޚުއްރާ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ން އެތަްއ ނޫން. އެ ކަންތައްތަކާ ގުިޅގެ އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާނުން ދުވަހަކު ވެސް ފިލައިގެންދާެނ ކަންތައްތަކެއް
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ެއ ހާދިސާތަކުގައި ބައިވެިރވި  ،ވަނިކޮށް ތަވަސްކަމަކާއި ހިތްދަތިކަމެއް ލިބިފައިލާތަކަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ހިތް ނުޢާއި

އުމަްށ ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ. އަދި ޤަދުވަހަކު ެވސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ،ނަމަ ހަމަނުކޮށްފި އި އިންސާފު އަރަ މީހުންނާ

ގަބޫލުކުާރ  ައޅުގަނޑު ކު،ހިތްހަމަޖެހުން ނިލުބޭހާ ހިނދަ ތަކަށް ލާޢާއިސާސްކުރަމުންދާ ހު ން އިމި ކަމުގައި ހިތްދަތިކަ

ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހަކަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ. އާދެ، މި ކަންކަމުގައި ޝާމިުލާވ ފަރާތްތަށް އަދި ހޯދުމަކުން 

ތިބި މީހުން އަީޑަގއި  ކަމުގެމި  އި،ހިންގަ  އި،ކަން ރާވައަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ މި ކަމެއް ނުނިމޭނެ. މި ކަން

މުޅި ކަމުަގއި ޝާމިލުާވ މީހުން މުލުން ލުހެލައިގެން ނޫނިއްޔާ މިފަދަ ކަްނކަްނ  ،އިންސާފުގެ ކުރިމަްއޗަށް ގެނެސް

ދަކަށް ފައިސާ ލަތުން ރެކޯޑު އަދައުަކމެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަަކށް ނުލިބޭނެ. އާދެ ދަންޤީނުވާނެކަމުގެ ޔަތަކުރާރު

ޖެއަށް ަވަގށް ފައިސާ ކޮންޓެއިނަރެްއ އްއެނގޭ. ދިވެހިރާ ންނަށް ސާފުކޮށް އެބަެނގިކަން އަުޅގަނޑުމެ  ށްގަވަ

ހުރި ވަރަށް އި އުމީ ަސލާމަތާ ގުޅިފަޤައެނގޭ. އާެދ، މި ކަންކަމަކީ  އެބަ އެތެރެކުރިކަން ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހާރަށް ރިޔާސީ ކޮިމޝަން  ންމިހާރު ،ލަނީއިމި ޮގވަ. ައުޅގަނޑު ރި ކަްނކަންނުރައްކާތެ

ދަަވއިދެްއވާނެ ކަމަށް. އްަރއްޔިތުންނަށް ަޙއްޤުތަްއ ހޯ އި،މި ކަންކަން ެއންމެ ފުނަށް ތަޙުޤީޤުކުރައްވަ  އި،އުފައްދަވަ 

ނޫން.  އުސޫލަކުންެނއް  އުފައްދާނެތް ސިންގާނީ ދަތްމިފަދަ ކޮމިޝަންތައް އުފަދެންޖެހޭ ،އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ

ފުރިހަމަ ކޮމިޝަންތަކެއްގެ ގޮުތގައި ކޮމިޝަންތަްއ  ،ާބރާއި އިޚްިތޔާރުތައް ލިބޭ ޮގތަށްކޮމިޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ 

ގެންދިއުމަށް މިހާރު މި ކަމަށް ޖެހޭނެ. އާދެ، މި މަޖިލީހުގައި ކުރެވުނު ބަހުްސގައި ތަޙުޤީޤުތައް ކުިރއަށް އުފެއްދެން

ވޭ. އި  ކުރިއަްށގެންދަން ވެސް މަްޝވަރާކުެރވިފަމިކަން ަހާވލުކޮށްގެން ހުރި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާިއ ދާފައުފައް

ވެސް  މިއަދު މި ބަހުސް ،އަޅުގަނޑު ދެކެނީ އެ މުއަްއސަސާތައް އެ ގޮުތގައި ަމސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ނަމަ

ައޅުގަނޑުމެން އުފައްދާފަިއާވ  ،ން އެބަޖެހޭނުޖެހުނީސް ކަމަށް. އަުޅގަނޑުމެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރާކަށް 

އެ  ،އެ ތަންތަނަށް ިއތުބާރުހުރި މީހުން ލައި ،އިތުބާރު ައލުން ގެނުވަން. އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަޖެހޭމުއައްސަސާަތކުގެ 

އްޯތ ތަކަށް ވަންނަނީ ކިހިނެސިާޔސީ ނުފޫޒުތައް އެ މުއައްަސސާ ،ތަންތަނުގެ ހިންގުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ބަލައި

ިއ ންކަމާޤީވަރަށް ޔަ އިކުރަން. އާދެ، ވަރަށް އުއްމީދާލުުމގެ މަސައްކަތްއިއަލުން މުއައްަސސާތައް އެކުަލވަ ،ދިރާސާކޮށް

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް  ވާ  އިތުބާރާ އެުކގައި ވަަރށް ބޮޑެތި ހޭދަތައް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އުަފއްދާފައި ށްވަރަ

 ،ވިސްާނވަަޑިއގެން މިކަމާ ްށ ދެރަ ގޮެތއް. އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި މަޖިލީހުންރަވަ ،ފެަވއިާވ ގޮަތކީމިއަދު 

ވަރަށް އަވަހަށް މުައއްސަސާަތކުގެ އިތުބާރު އުެފއްދުމަށް ޓަކައި ކުރަްއވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަްށގެންދަވާނެ. އަިދ 

ވަރަށް އަވަހަށް މި ބިލު  ،ކުރަން. އަދި އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުަރނީގޮތެއްގައި އަުޅގަނޑު މި ބިލަށް ވަރަށް ތާއީދު ޖުމުލަ

ައޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ފު ސާާރ އިންދުކުއަޅުގަނޑުމެން މި ުއއްމީ ،ގާނޫނަކަްށ ވެ  ،ކުރެވިސްފާ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.
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 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 هللا.ންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު . ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

ެވއްޖެ މި ބިލު ފާސްކުރަން. ވެސް މާ ލަސްމިހާރު ވެސް ގައިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތު

މީން އި އަދި ޔާރިޟްވާނާ އަފްރާޝީމް ޢަލީއާއި .ރދުކުރަން މި ބިލު ފާސްކުރަން. ޑޮއަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީ

ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާެނ ވާހަަކ. އަުޅގަނުޑ ންކަން އަުރވަނީ މި ބިލަށް ޤީާލއަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ޔަޢާއިރަޝީދުގެ 

 ށް. އަުޅަގނޑު ހަމަ އަޅުގަނޑު އެންމެޖެހޭނެ މި ބިލު ފާސްކުރަން ވޯޓުދޭކަނުކަށްއަޅުގަނޑު ގާުތގައި އާދޭްސުކރާ

ވަރަކަށް ވެސް. ދެން މި ބިުލ އަުޅަގނޑު ކޮންމެވެްސ  ިބލަށް މި ބިލު ވާނެ ަގއިމު އް އެބޭނުންވެގެން ވޯޓުދޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ ހަލާނަން. މި ބިލުގެ އިފާހަަގވި އެއް ކަެމއް އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަގަނޑަށް ޅުއަ ަގއި ދިރާސާކޮށްލައިފިން. އޭ

ެގ ލުބި ،ޖިނާޢީ ތަުޙޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ،ަބ ހުށަހަޅަން. ެއގޮތުންފަހަތަށް ައކުރެްއ އިުތރުކުރަން އަުޅގަނުޑ އެ ގެ)ރ(

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ ކުށްތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ގާނޫނުތައް ، ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އިން ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭއިރުހަ

 އެންމެހައި ބާރުތައް އެ ކުށް ޙުޤީޤުކުާރ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭތަންފީޒުކުރުމާއި އެ ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ތަ

ައޅުގަނޑަށް މި  ،އިތުރަށްޝަނަށް ލިބިފަވާ ކަމަށް ބަޔާންކުރަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. މީގެތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި މި ކޮމި

ީރ ބޮޑެތި ކު ގަބޫލުކުރުމަކީ ރާކުއަދި ގަބޫލު ،ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ގާނޫނަކަްށ ބަދަލުވެގެން ައއިމާ ،ބިލު ފާސްވެގެން

ކަމާއި ޚިާޔނާތާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ހުރިހާ އްހުރި ހުރިހާ ބޮޑެތި ވައި ކޮށްފަ ކޮށް ކުީރ ސަރުކާރުންޞަޚާއް .ރުންސަރުކާ

މި ކޮމިޝަނާ މެދު  ،ނަމަ މީދު އަުޅގަނޑު ކުރަްނ. އެކަން އެ ގޮތަށް ނުކޮށްފިއްކަމުގެ އުބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބެލޭނެ

އެކުެއކީަގިއ އަޅާނެ ވާހަކަ ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. މިއާމެން ނޑުައޅުގަމެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅުގަނޑު

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ބޮުޑ ގައި ޝަނުން އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭމި ކޮމި ،އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން 

ސަރުކާރުަގއި ެއއްވެްސ  ގެކުރީ ،ލިބިފައިވާ ގޮތުންށް މަޢުލޫމާތު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ހިމެނޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑަ

ރަށާިއ  37ކުށްޔަށް ދިނުމަށް ފާސްކުރި ގާނޫުނގެ ކުރިްނ ވެސް އެބައޮތް ވަރަކަށް ބިަޑކާ ނުލައި އެ ީމހުން ރަށްތައް 

ކޮށްފައިވާ. ކާރުގެ ފަރާތުން ކަމެއް އޭުރގެ ސަރުފަޅު އެިކއެކި ފަރާތްތަކަށް ދީފަ. މިއީ ސީދާ ވައްކަމެއް. ބޮޑު ވައް 17

 6 ޗަމްޕާއަށް .ރަށް 3ަސލް ރވެސް ކޮށްލާނަން. އެގޮތުން މި ޔުނިވަ ަބއެްއ ފަރާތްތަްއ އަުޅގަނޑު ހާމަ ،ަގއިތެރޭމީގެ

 އެއް ށް ރެވަލަޓްރަށް. ސަން  5 ށްފަޅު. އޮންގަ 2ންކާއަށް ޔަރަށް އަދި އެއް ފަޅު. ޕްރި އެއްޓްރީއަށް ކޮރަލް ރަށް.

ޖުމުލަ  .ރަށް. އަދި ވެސް އިުތރު ބައިވަރު ފަރާތްތަކަށް އެަބހުރި ހަމަ މި ގޮތަށް 2ށް ރޮބިންސަނަ ފަޅު.  ެއއްރަށާއި 

ލަތަށް އެްއވެސް ފަިއސާެއއް ނުލިޭބ އުތައް ަވގަށް ދަޓްރަށްޔިތުންގެ އެސެ ،ފަޅު ަރއްޔިުތންގެ ރަށްތައް 17ރަާށއި  37

ދީަފ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ  ޔާނާތުގެ ތެެރއިންޚި ބޮުޑ .ީސގެއާރް..ޕީގޮތަށް ެއކިެއކި ފަރާތްތަކަްށ އެމް.އެމް
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އްމު މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭަގއި މި މައްސަލަ ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް. މި ކޮމިޝަނުން ބަލާ މުހި ،އުއްމީދުކުރަން

 ؛ތައްސަލަ މައް ވަްއކަމުގެ ،އް ހުރި މައްސަލަތައި ވެސް ކުރިން ކޮށްފަ އިތުރަށް ެވސް ބަެއއް ުކންފުނިތަކުންއޭގެ 

ިލއު.އެްސ.ީއެގ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެްކޓަރުގެ ޒަޢާމަުތގެ ދަށުަގއި އެމް.ޑަބް ،މިސާލެްއގެ ޮގތުން، ޚާއްޞަކޮށް

ވަރަކަށް ފަނަރަ، ވިހިމިލިއަނެއް ލިބޭ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް  ފަސް ތަކެއް ެވްސ އެބަހުރި އާއްމުކޮށްލޭންޑިންގ ކްރާފްޓު

ިއ ލަތުން ކޮށްފައުދަެވސް ހަމަ  އީރަުދކޮށްގެްނ ގަނެފަ. އެހެންވީމާ، މި ޚަން އެ އެްއޗަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮްށގެ

. އަދި ސް އަޅަން އެބަޖެހޭބަލައި ފިޔަވަުޅ ވެ .ހުރި ބޮޑެތި ވައްކަންތައް. މި ވަްއކަންތައް އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން

ައޅުގަނުޑ  އިތުރަށްމީގެުޤ އަދަބު ވެސް ލިބެން އެބަޖެހޭ. ކަން ސާިބތުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ޙައްއެ އިއަޅާފަފިޔަވަޅު 

 މި މަޖިލީހުގަިއ ވެސް އެބަ ިތއްބެވި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުންނާއި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރާ ، ޔަޤީންކުރަން

 މެދު  މީސްމީހުންނާ އަދި މި މަރުތަކާ ގުޭޅގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ތުހުމަތުކުރާ ެއތައް ބަިއވަރު މީހުން. އެހެންީވމާ، އެ

 ރަން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ެއޅޭނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑު އުއްމީދުކުވެސް ފިަޔވަޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަޙީދުهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަްތތެރި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދުވަޙީهللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޮގތްނޭނގޭ ގޮތަްށ މަރުވެދިަޔ  ،މައްސަލަިއަގއި އޮތް  ހުށަހެިޅފައިޝުކުރިއްާޔ ރަީއސް. އާދެ، އަޅުގަނޑު ވެސް މި 

 ،هللاެއގޮތަށް ރިޟްވާން ޢަބްދު ފު ލިބެންޖެހޭނެ ކަން ގަބޫލުކުރަން. ހަމަސާއިާލތަކަށް އިންޢާއަދި އެ  އި،ކާފަރާތްތަ

ފު ލިބުން ސާފަރާތްތަކަށް މިހާރުވެސް އިން އަުޅގަނޑު ފާަހގަކުރަން. އެ ަތއްއްކަތްދާ މަސަކުރަމުންއޭނާގެ ަބއްޕަ 

ދަނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ ނަތީޖާ ވީ އެންމެ ައވަްސ  މި ލަސްވެއްޖެ. ހަމަެއއާެއކުަގއި މިފަދަ ކޮމިޝަން އުފެދިގެން

 އަށް މާއްދާ  ބެހޭލުމާއިގައި ކޮމިޝަން އުވަ މާއްދާވަނަ  22މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުގެ  .މަށްއުގޮތެްއގައި ލިިބގެންދި

މިހާރުވެސް މިކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތައް އެބަހުރި. ެއ  ،ކަނަޑއެޅުން. ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އުމުރެއް 

ޖެހެނީ.  މި ކޮމިޝަންތައް ހަދަން މި ށްމުއައްސަސާަތކުން ރަްއޔިތުން އެދޭ ނަތީޖާ ނުނިކުންނާތީ އަޅުގަނޑުމެންނަ

ޖެްއޔާ ޭއގެ ނަތީޖާ ރަްއޔިތުން ެވއްކަމަށް  އޮތް އިއުމުެރއް ކަނަޑއެޅިފަ އިރުަގއިދޭމާ، އެ ކޮމިޝަންަތްއ ހެއެހެންވީ

 އެންމެ ފުރިހަމައަށް ރައްޔިތުން އެދުނު  ންކޮމިޝަނު ތެޭރގައި ލިބިގެންދާނެ. އޭރުން ޙަޤީޤަތުގައި ގެބޭނުންވާ މުއްދަތު

މި  ވެސް އަހަރު ތެރޭގައިފަސް އޮތް  އަށްގެންދާނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ ހަމަ ކުރިގޮތަށް މި ކޮމިޝަންތައް ފަންކްޝަންވެ 

 އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އުފެދިފަިއ ހުރި މުއައްސަސާަތއް ވެސް  .މަސަްއކަތްކުަރމުންދާނީންތައް ކޮމިޝަ

 ބޮޑަްށ އެކަީށގެްނވާ ވަރަށްެއީއ  ންތުކުނަތީޖާ ނުނިގޮތަށް  ަރއްޔިތުން އެދޭމަސައްކަތްކުރާނީ. އެހެންވީމާ، ފަހަރުގައި 
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ލުމުގެ މާއްދާއަށް އުމުރެްއ އި ކޮމިޝަންތައް ުއވަ ،މާްއދާގައި  ވަނަ 22އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު އެދެން ކަމެއް. 

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  މި ބިލު ފާސްެވގެންދާއިރު. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ންކަނޑައެިޅގެންދާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މާމިގިލީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިގިލީ

 ގާނޫނެއްގެ ސިފަ ،ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުދިނުމަށް އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ` އާެދ،

އާދެ،  ؛ދާ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މި ގެނައުމަށް ޓަކަ

ނޫނަސް އެހެންދައުލަތަށް ވެފަިއާވ ިޚޔާނާތާއި އަދި  ،ްއ ޯހދުމާއިގޮތްނޭނގި މަުރވެފަިއވާ މީހުންގެ މަރުތަުކގެ ޙަޤީޤަތްތަ

އާއްުމ  ވާ؛މެދުވެރިވެފައި އަިދ  ،ނިކަމެތިކަމާއި ވާ އުލަތަށް މެދުވެިރވެފައި  ދަ ވެސް ުކަގއިއެނޫން އެހެން ކަންތައްތަ

ނޫނުއަސާސީަގއި ނުވަތަ ޤާދިމާވެފަިއވާ ކަންތައްަތއް ބެލުމަށް ގާނޫނީ އުސޫލުތަކެްއ  ،ވިަޔސް  ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށް

ބާރުަތއް  ސާތަކަކަށް އނޫނުއަސާީސގައި ކަނޑަެއޅި ަބޔާންެވގެން ަވކި މުއަްއސަ ޤާގާނޫނީ ހަމަތަކެއް 

 ތަޢާރުޟުނުވާ ަކމަށް ވާނަމަ މިއިން ކޮންމެ  ޫނނުއަސާސީއާޤާއަުޅަގނޑުގެ ުސވާލަކަށް ވަނީ  ،ާވއިރުހަވާލުކުރެވިަފއި

ނޫނުއަސާީސ ޤާ ،ވާނަމަ ޚިލާުފވާ ކަަމށް ނޫނުއަސާސީއާޤާއެކަަމކު ކަމަށް.  ވެސް ކުެރވިދާނެ  ކަމެއް

ހިތުގައި އުފެދޭ. އަދި ހަމަ  ގެ ސުވާލު އަޅުގަނޑު އެ ؟ކަމެއް ކުެރވިާދނެތޯ ބާވަުތގެ އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހުގައި މެުނވީ އެ

އްސަލަ ހުށަހެޅިގެން ައއިމާ ފުރަތަމަ މި މަމި ބިލު  ،ާއއެީކގައި ވެސް އަުޅގަނުޑ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އިްނއިރުއެ

ޚިލާފަށް ހުިރ  ނޫނުއަސާީސއާޤާ ،ރީމުކޮމިޓީ މަރުޙަލާއަށް ދިޔައިުރ އަުޅގަނުޑމެން ފާހަގަކު ،އެޖެންޑާކުެރވި

ގެ ފަރާތްޕުޅުންނާއި އަިދ ޖެނެރަލް ލްކަންތައްތަެކއް. އާެދ، އޭުރ އަުޅގަނޑަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ަކއުންސެ

ވާހަކަތަްއ ދެއްކީާމ، އަލުްނ  އެ ުފޅުން ފަރާތްތަކުން ލިބުނު ލަފާގެ މަތީން ައޅުގަނޑުމެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާނޫނީ ބޭ

ފަހުން އެ އިޞްލާޙު ލިބިގެން ގެކަމަށް ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އޭ  އިޞްލާޙުތައް ެއބިލަށް ގެނެވިފަިއވާ އަނބުރާ އެ

ތަނަށް ގާނޫނީ އަދަދު  ވޯޓުދޭްނ މި ، ތާއީދުކޮށް އެއަށް ،އައިމާ އަުޅގަނޑު އެޖެންޑާކުިރން. އެޖެންޑާކުރި ނަމަވެސް

ކަމެއް ނެތް ކަމަްށ  މަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑު ކުރާނެއުާސއެްއ ދިޖަލް 3ވަަޑއިނުގެން ެވދެހަމަވާ ވަރަށް މެންބަރުން 

ދާއިރާގެ  ދެންމެއަކު ހޯރަފުށީ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އަިދ ހަމައެއާއެީކަގއި އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ވަންނަ ސުވާލެއް  ށް ގުިޅގެން އަޅުގަނޑުެގ ހިތަ ެއއްަޗކާދައްަކވަމުން ވިދާޅުވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު

 ެއއީ ފުލުހުން ކަމަށް  ؛އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އާދެ، އެުސވާލަކި މިހާރު ހުރި ގާނޫނީ މުއައްސަސާތަކަށް

 އަދި އެނޫން ،ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ކަމަށް ވިޔަސް-އަދި ެއންޓި ،ޔަސްވި ޓަރ ޖެނެރަލް ކަމަށްއު ކިޕްރޮސި ،ވިޔަސް 
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އެ ބާރުަތއް  ،ން ކަނޑަެއޅި ބަޔާްނެވގެންވާ ހިނދުނޫުނއަސާސީޤާބިދޭ ބާރު ލި ،ވިަޔސްމުއައްަސސާެއއް ކަމަްށ  އެހެން

ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ނަކަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާ ޮކމިޝަ ،އަނެއްކާ ޑުބްިލކޭޓުވާ ގޮތަްށ އެހެން ފަރާތަކަށް

ދެވެނީ؟ އާދެ، މިހާރު ހުރި  މި ނަށްކިހާހިސާބަކަްށތޯ އަުޅގަނޑުމެން ،ވަނަ މާއްދާގެ )ގ(ގެ ަދށުން ދޭއިރ115ު

ބާރުލިބިފައިވާ މުއައްސަސާަތކަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަނުުމގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދޭހަވާ  ،މިދެންނެވި މުއައްސަސާތަކަށް 

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިގޮތަްށ  ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރިޢާޔަްތކޮށްއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް މަނިކުފާނު ދެ ށް އެކަގޮތަ

 ން ، ތިވިޔަސް މެންބަރުން ކަމަށް ، ހަތްވިޔަސް މެންބަރުން ކަމަށް ފަސްަލއްވާ ކޮމިޝަެނއްަގއި ތިއްބަވާ އިއެކުަލވަ

ކޮންމެގޮެތއްަގއި ވިޔަސް  ؟ޭއގެތެެރއަށް ނުފޫެޒއް ،ސިޔާީސ ބާރެއް އޭހަމަ ނުވަންނާނެތޯ ،ވިޔަސް މެންބަރުން ކަމަށް

 ،މަތީން އަދަބެއް ީދގެން ިއސްާލމް ދީނުގައިާވ ގޮުތގެނަމަެވސް ބަޔަކަށް  ކޮންމެ ،ޖެއްސުމަށް ޓަަކއިމިކަން ދެކޮޅު

 ކަމަށް މީހެއް ޙައްޤު ނޫން  މީހަކީ އެ ،ލެވޭއިރު އިމީހެއްގެ މަރަށް މަރު ހިފަންޖެހޭ ހާލަތަކަށް އައިސް މީހަކު މަރަ

 ޑުމެން ނުވަތަ ވަކި އަުޅގަނޑުމެން ވަކި ސަރުކާރެއް ނުވަތަ ވަކި މީހަކު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނވަންޏާ 

މަކީ އަޅުގަނޑުމެން އުދިމަތީން ކުރެިވެގން އެގޮތުގެ ،ކަެމއް ޓަކައި ކުރެވޭބަޔަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް

، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ސްޕަރ މެޖޯރިޓިއެއް ޮއެވގެން ްް ާއދެ؛ވެސ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކަށްނުވޭޯތއޭ؟ އާދެ، ިމއަދު

 ވި ންނެވިދާޅުވާ މިދެ އެ ،ތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރު މިއަދު ލިބިފައިވާ ހިނދު ގޮ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން

ޙުަތއް ގެނައުމުެގ ވިދާުޅވާ އިޞްލާެއ ، ކުރުމުގައި ޒުބޭފުޅުންނަށް ތަންފީ ަތކުަގއި ހުރި ާބރުވެރިކަން އެ މުއައްސަސާ

އޭ؟ ނުވަތަ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުންެނވި ބާރުވެރިކަން މިއަުދގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތްުޕޅުަގއި ނެތީތޯ

 ޚިލާފަށް ކަންތައްތަެކއް އަުޅގަޑުމެން ކުރަން ބޭނުންވަނީތޯއޭ؟ މި ނޫނުއަސާސީއާޤާގޮަތށް  ގެންދާބޭފުޅަކު ބަދުނާމުވެ

 ނަވާލަން ވެސް ދަން ފަހު ބަހަކަށް ގައިުމެވސް އަޅުގަނޑު އެންމެއުފެދޭ. ހަމަ ތެރޭގައިހިތު ގެގަނޑުސުވާލުތައް ައޅު

އަުޅގަނުޑ ބޭނުމެއްނުވެއޭ ފަހަރެްއަގއި  ،އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީއެީކގައި  ަވގުތުޮކޅު ުކޑަަކމާ، ބޭނުންވަނީ

ެއއީ އުމަށް ވެސް އަދި ޤައިލާތަަކށް ވެސް އަދި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޢާ އެ  ވެސް ގޮތްނޭނގޭ މަރުތަކަށް ޙައްލެއް ނުފެނި

ވެސް އޭގެ ތަސައްީލ  ށްކަ އަދި ހުރިހާ ޖަމާޢަތަ ،ކަމަށް ވިޔަސްދާއިރާ ައދި ޝަރްޢީ  ،މަޖިލީހަށް ކަމަށް ވިޔަސް

، ަގއިއެކީ މައެއާ ހަ .ކީކަމަ ން ައޅުގަނޑު ބޭނުންއުފު ލިބިގެންދާނެ ގޮތަކަށް ެވގެންދިސާ އިން ލިބިގެންދާނެ ގޮތަކަށް

 ،އިެގ ކަންތައްަތކާއި ޕްޝަާނިއ ފަސާދަކޮށްފަިއވާ ކޮރަްނ ޤައުމު ،ޤައުމަށް ލިބިފައިާވ ބޮޑެިތ ނިކަމެތިކަމާއި

ެއކަންކަން އެނިގގެންދާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ  ،ޮގސްޚިޔާނާތްތަކުގެ ކަންތައްަތއް ަވރަށް ސާފުކޮށް އެނިގގެން 

 ފުވެިރކަމާއެކު ދިއުަމކީ ައޅުގަނޑުމެން ސާބޫލުކުރަނީ. އެހެންނަމަވެްސ، ދުސްތޫރީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިްނ އެކަންކަން އިންގަ

އެވާހަކަ ދަންަނވާލަންެވގެން ، މަޖެހިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ެދކޭތީހަ ،ކަމާއި ޤައުމަށް އޮތް މުސްތަޤްބަލެއް

 ކުރީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ންނުއަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގެ  ބޭ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޞަތު މި އަރުވަނީ އަޅުގަނޑު ދެން ފުރު ބަރު.ިއއްޒަތްތެރި މެން  ޝުކުރިއްޔާ

 ށް. މެންބަރު ނާޒިލަ

 

 :ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަެދއްެކވުން

އެ ބިލަށް  ،ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަެނއް އުފައްަދއިއާދެ! 

ދަންނަވަން.  އަށް ޝުކުރުޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ވިއްމަޖިލީހަށް ފޮނުމި އެދި  މަށްވުތާއީދުކޮށްދެއް 

 ގައިފާސްކޮްށ ވީާހެވސް ައވަހަކަށް މި ބިލު  ގޮތަށް އޮތް މި  މި ބިލު ،އޮތް ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޝަނަްށ މި

ވަރަށް  ިދއުމަކީރިއަށްހުރިހާ ބާރެއް ދީ މި ކަންަތއްތައް ކުށް ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނައަށްހިމެނިފައިވާ ކަންތައްަތކަށް ުކރި

ސަރުކާރަށް ފަސޭހަެވގެންދާނެ ކަމެއްހެން. ޭއގެތެރޭަގިއ  ފުމަށްއްސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތައް ފު ބޮޑަށް އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ 

 ދާއިާރގެ ޕޮލިހުގަިއ  އަުޅގަނުޑގެމީގެތެރޭގައި .މީހުންލެިވފައިވާ މީހުންނާއި ެގއްލިފަިއވާ އިނޭނގެ ގޮތަށް މަރަގޮތް

 އިކޮމިޝަނުން ބަލަ މި އިކަުމގަވެސް އެބަ ހިމެނޭ. އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މި ކަތްކުރަމުންދިޔަ ުކއްޖެއްމަސައް

 ލިބޭ ހިތާމައިގެ  ުތްއތު ދަރިފުޅަށްކުަޑކުޑަ އި،ނިކަމެތިކަމާ އިާލއަށް ޢާމިކަމަށް ވީހާެވސް އަވަހަކަށް އެ  ،ތަޙްޤީޤުކޮށް

ގެ ޙައްެލއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ އޭ ވެސް އަވަހަކަށް އެ ބޭފުޅުންނަށްކަންކަމުަގިއ ވީހާ ކެކުޅުންތަާކއި މި

ހުރިހާ މި ޮގއްސަ. ނުން ލާރިތަކެއް ވަނީ ގެއްިލގެންއަނުްނ ބިލިއަިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދައުލަތުން ބިލި އުއްމީދުކުރަން.

ކަންަތއްތައް ބެލުުމގެ ފުރުޞަތު މި  ،ިޅގެން ގުދޭ ބާރާކޮމިޝަނަށް އަުޅގަނޑުމެން ނަނީ މި  އަންވެސް މި ކަމެއް

ވެސް މި ކޮމިޝަނަށް މި  ފަހިވެގެްނދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑު މިއަދުން މިއަދަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ިދއުމަށް މި ބިލުގެ ކަްނތައްތައް ހިނަގއިގެން އަވަހަކަށް މި ބިލު ފާސްކޮށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުަގއި ވީާހެވސް ،ދީ ބާރުތައް

 ޝުކުރިއްާޔ.އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދެން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިރ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެ ،އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 މް ރަޝީދަށް. މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 ގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

ވީހާެވސް ައވަހަކަށް  ،ޮފނުވާފަިއވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަްނގެ ބިލު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ފޮނުވަންވީ. އާދެ! މި ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މެންައޅުަގނޑުއަށް ކޮމިޓީ ،ފާސްކޮށް އި،ވޯޓަށް އަހަށް މި ބިލަ
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ބާރުތައް ލިބިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްާދ  ،ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ބަޔާންކުރާ ނިޒާމުގެ ތެރެިއން

ޖެހޭ. މިހާރު ން ވިސްނާލަންލިބެނީ ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަނުޑމެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް  އެ ރިޔާސީ  ދެ،ރިޔާސީ ކޮމިޝަެނއް. އާ

ވިްސނާލަންޖެހޭ. މިހާރު އަޅުގަނުޑމެނަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެބަ ެވސް އަުޅގަނޑުމެން  ކޮަބއިތޯ ހުރި މައްސަލަތަކީ

އެ ިނޒާމުެގ  އްފަރާތްތަ ކޮށްފަިއވާޖިނާޢީ ޢަދްލުގެ ނިޒާމުގެ ތެެރއިން ދޫެވެގންދިއުން. ބޮޑެތި ކުށް ،މައްސަލައަކީ 

އަދި  ސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލާޕްރޮ ،އިފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤާ ؛އެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ތިން މަރުޙަލާ ދިއުން.ންވެގެދޫ ތެރެއިން

ފުލުހުންެގ  ؛މިދެންނެވި ތިން ނިޒާމުގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ،ތެރެއިން ަޖލުތަކާ ހަމައަށް ދާއިުރގައި  ޝަރުޢީ ނިޒާމު

ނޫނުގެ ގާ 3، މި ޒްފެސިލިޓީ ލްކާއި ކަެރކްޝަނަލުތަާޒމު، ޖަޝަރުޢީ ނި ،ނޫނުގާިކއުޓަރ ޖެެނރަލްގެ ޕްރޮސި ،ނޫނުގާ

ކޮމިޝަންގެ  އިމި ބިލުގަރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ، ެވސްއި ތެރެއިން ނުކުމެގެންދަނީ. އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ މި ބިލުގަ

 ޖެލަެއއް ބަލަންޖެހިއްތެރޭަގއި ޖިނާޢީ މައްސަ ގެކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތު  ،ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( 6 ؛ބާރުތައް

 ނޫނާ ގާތުގެ އަބަޔާންކުރާ ފަދަ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއެްއގެ ބާރު ޖިނާޢީ އިޖުރާ ޤާނޫނުގައި ތުގެއަޖިނާޢީ އިޖުރާ ،ނަމަ

 އެބަހުރި. އިބާރާތްތަެކއް ވާބުނެފައިކޮށް ލަނޫނުގައި ޖުމުގާ ތުގެ އަ. ޖިނާޢީ އިޖުރާުރންއެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ ބޭނުންކު

ނޫުނ ގާ ތުގެއަޖިނާޢީ އިޖުރާ ؛ނޫނުގާމި  ،އުޅެނީ މެއް ކޮށްެގން މިހުން އޮފީސް ކަމަށް. މިކަލުފު ނީތަޙްޤީޤުކުރާ

 ދާހައެބަކޯޓުތަކުން  އިހައްަދާވއިރުގަ ަގވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު ދީފަ. ދެން ގަވާއިދު  ވޭއޮ ކޯޓުތަކަށް އެބަ ދުމަށްފަހު ހެ

 ، ނުވަތަނީހެންޖެ، ހުޅުމާލޭގެ މައްސަލަެއއް ގެންނަވަިކ ނަންނަން ޖަހާފަ. މިސާލަކަށް އިއޮފީސްތަކުގަ ފުލުސް 

މީޓަރަށްވުރެ ދުރުން ކިލޯ 2ނުވަތަ   ހުންނާނީމީޓަރޭކިލޯ 1 .ހުޅުމާލޭގެ މިވެނި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކުންނޭ

ެއއީ  ވެސް މައްސަލިއގައި  ޑްރަގު ގެެވސް ތިން ކިލޯ އި މަްއސަލަތަުކގަ  ޑްރަގުފަުހން ހިފި  . އެންމެުނވާނޭގެނެސްގެން

ފުލުސް އޮފީހުން  އި، ގޮތަށް ލޫޕްޯހލް ލާފައޭ. މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ޫދކުރެވޭއޭނަ ދޫކޮށްލީ  ނޭ، ެދންޓޭޝަނަކުންހެން ސްއެ

 ހުރި. އަުޅގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ވެްސ އެބަ ޫނނުތައްގާރުޢީ ނިޒާުމގެ ޝަ ،ެވސްއި ނޫނުތަކުގަ ގާފުލުހުންގެ 

ފު ސާބަޔާްނކުރާ އިންތިޤާލީ އިން އިގަ 19ންޑާ އެޖެ، ދެޭކގޮުތަގއިނޑު އްަލަކށް އޮތީ އަުޅގަޙަމިކަުމގެ  އިކުރާއިުރގަ

ބަ ހިމެނޭ ުއޭޅ. ޓްރާންސިޝަނަލް ޖަސްޓިސް. މީގެތެރޭގައި އެއެބަ ކަންކަންތެރޭގައި ހިމެނޭ  މަރުޙަލާގެ އިމުކުރުުކގެޤާ

އަދި  ަތއް.އްލުތަކުެގ ވާހަކަޙަދޭ ދައިބަޓްސްމަނުން އޮފީހުން ހޯންކުރުން. ބަދަލު ހޯދައިދިނުން. އޮފުމާ ،ހާމަކޮށްތެދު 

ނުލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަްށ ފުސާ އިން ،ވެކަށް ޔަފާތު އެކި ގޮތްގޮތުން އަނިާޔގެ ޝިކާރަ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަުކގަިއ ތަ

. ންކުރުމުސިސްަޓމެއްގެ ތެެރއިން ޤާއި ޖަސްޓިސްޝަނަލް ސި ޓްރާން ؛އިންޞާފު ހޯދައިދިނުމަށް އިްނތިޤާލީ އަދާލަތު

ކަމެްއ. ޖިނާޢީ ަވއްަގއި ޮކށްފައިވާ ތުސްގަހުރި. ޝަރުޢީ ނިޒާމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަަލތައް އެބަ އްޖޭގެދިވެހިރާ

ވެސް އެބަހުރި ވަރަށް ގިނަ ލޫޕްހޯލް ލާފަ. އި ނޫނުގެ ތެރޭގަ ގާނޫނުގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ ހެއްކާ ބެހޭ ގާތުގެ އައިޖުރާ

 ،ބުނީދެންމެ ވާހަކަދެްއކި ބޭފުޅާ  ؛ީދގެންރިޝްވަތު ،ިއގެންސާ ނަގަ  ަފއިފުލުހުން ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި

އުޅެނީ.  ސިޔާސީ ނުފޫޒޭ. ސިޔާސީ ނުފޫޒަށްވުރެ ބޮޑަށް ކޮރަޕްޝަްނގެ ނުފޫޒު. ފައިސާގެ ނުފޫޒު ކޯޓުތަކަށް ވަެދގެން މި
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ސަލާމަތްވާ  އި،އް ލާފަހޯލެޕްފުލުސް އޮފީހުގައި ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލަތައް ލޫ ،ކޮރަޕްޝަންގެ ނުފޫޒު ފޯރުަވއިގެން 

ތެރެއިން  މަރުޙަލާގެ ޝަރުޢީ ،ތަޙްޤީޤުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  ގެރުފިޔާއަށް. ފުލުހުންފަންސާސް ހާސް ގޮތަށް ކޮށްދޭ 

 އި ، މި މައްސަލަިއގަެއހެންވީމާ ކޮްށދޭ ބޮޑެތި ކުށްކޮށްފައި ތިބޭ، ޖިނާޢީ ބޮޑެތި ކުށްވެރިން.ސަލާމަތްވަކީލުން މޮޅެތި 

ުޅގަނޑުމެން ޓަކައި އަހޯދުމަށްތަްއ ގޮނޑިރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ، މިކޮޅަށް  ،ލާތުކުރީއަުޅގަނޑުމެން ވަކާ  ،ޙައްލަކީ

މުޅި ސިސްޓަްމ  .ންރުފު ޤާއިުމކުސާއިން އިގަ 19އެޖެންާޑ  ، އެއީ ރައްޔިތުން ަކއިީރގައި ެދއްިވ ވާހަކަަތއް

އަށް މި ބާރުތަްއ ސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަދި ަރއީ ވޭނެ.އޯވަރހޯލްކޮްށގެން ނޫނިއްާޔ އަުޅގަނޑުމެން މިކަމެއް ނުކުރެ

މަން އުވެސް އެބަހުރި. ހި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝން-ހުރި ކޮމިޝަންތައް. އެންޓިއެބަދެއްވިކަުމގަިއ ިވޔަސް. މިހާުރވެސް 

 ،ކުރާނެ ކަމަކީ ވެސް ވެސް ކޮމިޝަނެއް މި ހަދަނީ. މި ކޮމިޝަނުން ވެސް އެބަހުރި. މި ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ންކަށް ރިވި ބޭން ޑޮލަރު ފޮއަ މިލި 1 އި،ހޯދުން. ތަންތަނަށް އަރަ ރީނާގަ އިހެއްކާށް ތަޙްޤީޤަޤުތައް ކުރުން. ޙްޤީތަ

 ؟ރީނާތަކެއް ދަނީ ކޮންތާކަށްތޯގަހުރިހާ  މި ރީނާ ހޯދުން. އެހެންނަމަވެސް،ގަ އިއެތަނުން ބޭނުންވާ ހެއްކާ  އިއަރަ

ޝަރުޢީ ދަނީ ންިނކުންނަހެން ނިކުމެގެ ކައެއް އަނެްއކާެވސް ލޮނދިހިބުންހިސާ ތެރެއިްނ ޕީ.ޖީއާ ގެފުލުހުންގެ މަރުޙަލާ

ހުރިހާ ކަމެއް ވީހާވެސް ައވަހަކަށް މި  ވާބަޔާންކޮށްފައި އި ގަ 19ޑާ އެޖެން ،ހޭ ކަމަކީއަޅުގަނޑު ކުރަންޖެ  ން.ނިޒާމު

ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ  ،އެހެންނޫނިއްޔާިއ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު މީގެތެރެއަށް ފެއްތުން. ގަބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ތެރޭ

ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ  ގެޣާވާތުގެ ިދވެހިރާްއޖޭބަރީ ވަރުފެބު 2012ދެއްކެނީ. މި މައްސަލައަކީ  އެއް ވާހަކަެއއް މި

 .އިގަ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ ފުނޑުފުނޑުކޮށްލުން. އަދިވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބީ އެ ހިސާބު

ފުގެ ސާހިމެނޭ އިން ގައި 19އެޖެންޑާ  ާއއިޤާނޫނުއަސާސީ ،އެްއކޮށްލަިއގެން ނޫނިއްޔާމިއާ  އި،މެން މިއާއަޅުގަނޑު

އަދި މަރުވެަފއިާވ  ،ހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލިފަިއވާ ޙަްއޤުތަކާއިތެރެއިން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނުޑމެންނަށް ދިވެ

ވެސް ައވަހަށް ވީހާ  އިކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އިތުރު ވާހަކަ ުނދައްކަ މެންމަރުތަކުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނުޯހދޭނެ. އަޅުގަނޑު

މުޅި  ،ދީ ތައްއިތުރު ބާރުގެ ބިލަށް މިޝަން ބާރުތައް ދޭންވީ. ރިޔާސީ ކޮކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ،ފާސްކޮށް އަވަހަކަށް 

 ން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް. ނިޒާމު ސާފުކުރަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ވާހަކަދެއްކުމަށް އެދިފައި ދުވަހު މި ބިލަށް އޮތް ކުރީއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު އަތުަގިއ އެބަ

އަރުވަމުން. އަިދ ތީބުން ތި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުދަނީ އެ ލިސްޓުގެ ތަރު ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓު. އަޅުގަނޑު މި

ވެސް އެދިަވޑަިއގަންނަާވ.  ދިަވޑަިއގެންފައި ިތއްބެވި ަބއެއް  ބޭފުޅުން އެބަ މިއަދު ކަދަްއކަވަން އެކުރީ ދުވަހު ވާހަ

ން ތި ފެނިވަޑައިގަންަނވަނީ. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ޕޯޓަލުމި ދިވަަޑިއގަންނަވާ ަތރުތީބު ތި ބޭފުޅުންނަށް މިއަދު އެ

 ޠީފަށް.ލައްބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުތްތެރި މެންކުޅުދުއްފުީށ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަ ،އަރުވަނީފުރުޞަތު
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 ފް ވާހަކަދެްއކެވުން:ލަޠީއްކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދު

ގޮތުން ދެކެިވއްޖެ.  ބެހޭ އާދެ! ވަރަށް ގިނަ ވާަހކަތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ބިލާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 ،ބަ ެއއްބަްސވޭސް އެވެ ބޭފުޅުންއެންމެ ކޮށް މި މަޖިލީހުގައި ިތއްބެވި ޞަައދި ޚާއަމި ބިލުގެ މުހިއްމުކަމާއި 

ތަޙުޤީޤު ހިންގެންޖެހޭނެ ކަމަށް. ދިވެހި  ކަމަށް. ކަމަށް. ތަޙްޤީޤު ހިންގެންޖެހޭނެ ބެންޖެހޭނެފު ލިސާމަރުތަކަށް އިން

ހުރިހާ ބޫލުުކރޭ. އެހެންނަމަވެސް، ގަެއއް އެބަ ހޯދެންޖެހޭނެ ކަމަށް. މި ހުރިހާ ވާހަކަފައިާސ ވާ އި އިފަދައުލަތުން ކަ

ދޭންޖެހޭ  ،އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ ތޯ. ރިާޔސީ ކޮމިޝަނަްށ ބާރު ދޭނެ ،ސަބަބަކީ ވޭބޭފުޅުންނަށް އެއްބަސްނުވެ 

ހާސިލުކުރަން. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮްށ ކަންތައްތައް  ބާރެއް ދީގެން ވެސް މިައދު އަޅުގަނޑު ބޭނުމޭ މި 

 ،މިކަން ކޮށްެދްއވާނެ ކަމަށް ވިދާުޅވެފައި އިރުަގއި ވި ސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ވެިރކަމަށް ވަަޑިއގެންނެރައީ

ޔަޤީނުންވެސް އަޅުގަނޑު  ެއއީ ހަމަ ،ކުރެވުން ކަމުަގއި ވާނަމަގުދީސްތަވަނީ މި ބިލު ރިއްޔާއަށް ބޭުނންހޫރައީސުލްޖުމް

ޓަކައި މި މަރުތަުކގެ ތަޙުޤީޤު ހޯދުމަށް އްކުރަންތޯމި ބިުލ ކީ ،ވާ ކަމެއް. އަދި ކީްއކުރަންތޯކުރަން ބޭނުން

ެއކަން ވެްސ އަުޅަގނޑު ކުރަން ބޭނުން. އެީއ  ،ވިދާުޅވިޔަސް  ށްރިއްޔާ ކޮންނަޯބޓެއް ބޭނުންވާ ކަމަހޫރައީސުލްޖުމް

ސާސްެގ ދާ އިހުއަޅަމުން އް. މިއަދު އެތަކެްއ މައިންތަެކއްުގޅިފަިއވާ ކަމެ  މިކަމަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަ

ދަނީ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނުޑ ހަމަ މި އެދެނީ ިމ ތަނުަގއި ދައްކަމުން ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ތަފާތު އެކި ބޭބޭފުޅުން މި 

ކޮށްދެްއވުން. ައޅުގަނަޑކަށް ހަމަ ގުދީސްއި މި ބިލު ހަމަ ތަސް ދީފަިވޔައިތުރު ާބރެއް ބިލަށް ބޭނުންވާ 

މި އަދި އެްއވެސް ބޭފުަޅކު ެވސް ނުކުރެވޭ މި މަޖިލީހުގައި ވެްސ  ބޫެލއްގަރެވޭ އެްއގޮތަކަްށވެސް އިހްާސސެްއ ނުކު

ސަބަބެއް ނުވެސް  ވެސް އަޅުގަނޑު ބިރުަގންނަންޖެހޭ ހަމަޔަޤީނުން .ބިލު ފާސްކުރެވިގެން ބިރުގަްނނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް

 ރީނާއާ ގައި ހެއްާކއި ޓުތައް ނެރޭއިރުގަ ޮކމިޝަންތަކުން ރިޕޯ ،ބޫލުކުރަން އެާއއެީކަގއިގައޮވޭ. ހަމަ އަޅުގަނޑު އަދި 

ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ  މި މެންޑު ވާހަަކއެއް އަުޅގަނޑުބޮ ގެންދާނެ ކަަމށް. އެއީ ވަރަށްވިއެީކގައި ނެރެ 

ްށ ބޮޑަ ށް ެގންގޮސްދެްއވުން. ވަރަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިއައްތައް ފަހިކުރުމަށްމި ކަންތަ ހަމަ އެދެނީ

 ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް. ޢާޡިމެންބަރު. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މްޢާޡިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝަފީޤް.هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝަފީޤްهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ވާހަކަދައްަކވަމުން މި  ންހެތަނުގައި ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ބަލައިގަންނަން މިމި ބިލު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ގިނަ ވާހަކަަތކެްއ  މާގެންދަވަނީ. އެްއ ވާަހކަތަކެްއ މި ދެކެވެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން ީމގަިއ 

މި ބިލު ބަލައިގަންނަން ފެންނަ ކަމަށް  ،ވީހާވެސް ައވަހަަކށް ވޯޓަކަށް ގޮސް ހަމަ މީގައި އަޅުގަނޑު އެދެނީ . ދައްކާކަށް

. ހުރި ބައެްއ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮުތން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނަން ގަކުރަްއވާފައި ފާހަބައެްއ ބޭފުޅުން ކުރަން. ފާސްމަޖިލީހުން 

. އެހެންނަމަވެސް، ެއ އޭދެރަދުކުރަމުން އެބަޚަބޮޑަށް  ވަރަށް ބަިއވަރު ކޮމިޝަންތަްއ އެބަހުއްޓޭ. ދައުލަތުން ވަަރށް

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެ ކޮމިޝަންތަކުން  ؟ހަދަނީ ކީއްވެޯތއޭ ނެއް މިއިތުރު ކޮމިޝަ،ކޮމިޝަންތަކުން މިކަން ނުކޮށް 

ތަުކގެ މެންބަރުން އެ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރެްއވީމައޭ ިމއަދު ައޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ިމ ންއެ ކޮމިޝަ

 ރަނގަޅަްށ ގަނޑުމެންތް މަސައްކަތް އަޅުއޮ މަސައްކަތް އައީ. އެހެްނވީމާ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނާ މަތިވެފައި މި

 ޝުކުރިްއޔާ.ކުރަމާހިނގާށޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޙުސައިން ޝަހީމް.ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ! 

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް

ފޮނުއްވި މި  ،ރިއްާޔގެ މި ބިލަށްހޫްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ައޅުގަނޑު ރަީއސުލްޖުމްއިޝުކުރިއްޔާ 

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާއަކީ ގޮތްނޭނޭގ  ،އެއް ސަބަަބކަށް ދިމާވަނީބޮަޑށް ތާއީދުކުރަން.  ބިލަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް

ކުދިްނ  ދާއިރާއަށް ވާތީ. ހަމަ އެންމެ ގެައކުން ވެސް ދެ ެއއްއެންމެ ގިނަ ުޒވާނުން މަރުވެޮގއްަސވާ މަރުތަކުގައި 

ވޭނެްއގެ ، ސިލޯނުގައި ގޭަގއި އިންދާ މަގުމަްއޗަށް ނެރެ ެއކަކުއިން ރފްލާވަ . ހެންވޭރު ަހންޑްރެޑްއިވޭމަރުވެގޮސްފަ 

ނދެގެްނ އިންދާ ގަިއ އިށީގޮނިޑއެއް ގޭދޮރުމަީތގައި  ،މަރާލަިއެގންދިޔައީ. ހަމަ އެ ގޭ އަނެްއ ކުއްޖަކު  އިތެރޭގައި ވަޅިހަރަ 

 މަތީ ލާފައި ދިަޔއީ. އަދި އެހެން މީހެއްގެ ުކއްޖަކު އިަވއްޓަ  އިމަގުމަްއޗަށް މަރަ ،ކޮށްކަނޑިން ޖަހައި ގަތުލު

 ޭއގެ ޙަޤީޤަތްވެްސ ޝަުކވާކުރަމުންދަނީ  އިމާރާތަކުން ެވއްޓި ވީ މަާރ ދޭތެރޭގައި ވެސް އޭަނގެ ަބއްޕަ އަިދއަދަށް

ކަމެއް ކޮށްގެން ސް، މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަންޖެހޭ ބިލެއް. ހަމަ ކޮންމެފަދަ ޒަތްތެރި ރައީޓަކައި. އިއް ހޯދުމަށް
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ޝަރީޢަތް އަދި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް މިކަމުގެ ޙައްޤު  ،ން ވެފައި ތިބިކަންކަމިފަދަ ވެސް އަުޅގަނޑު ބޭނުން 

ޝަރްޢީ ނިޒާުމގެ ތެރޭގައި ކަންކަން ކުރާނެ  އަުޅގަނޑު ދެޭކޮގތުގައިދިއުން. އިންސާފު ލިބިެގން ،ހިނގައި

ސްކިޔާފައި ބަިއވަރު ވަސީލަތްތަާކއި މުައއްސަސާަތއް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުން އެ ިތއްބެީވ ހަމަ ހެ

ަތއް ަގއި މަޑުކޮްށގެން ވަގުތުމިފަދަ ކަންކަން ހޯދައި ބަލަން އެ ބޭފުޅުންނަށް ކިއޫ  ،ރެެގންކުރާނެ ހުތަޙުޤީޤު ކަންކަން

ރީ. އެހެންވީމާ، މިކަންކަން ނުހޯދި މިހިދިއުުމގެ ސަބަބުން ެއކަންކަން ނުކުެރވި ،ބުރަވެއަދި އެކަންަކން  އި،ނެތުމާދެވެން

ށް އަޅުގަނުޑ ދެކޭތީ، އަުޅގަނޑު މިއަށް ފުރިހަމަކޮށް ބެލޭނެ ކަމަ ން މާކަކަން ކޮމިޝަނެއް އުފައްަދއިގެން މި

އެހޭނެ ގޮަތކަށް ކަންކަން ގެންދިއުން އަުޅގަނުޑ  ހަށް ވޯޓަކަށްހަކަ ދަންނަވަން. އަވަމިއަށް ވޯޓަށް ދޭެނ ވާ ށް،ކޮތާއީދު

 ގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދަންނަވަން. ޝުކުިރްއޔާ ރައީސް، ެދއްވި ފުރުޞަަތށް. ހުމަޖިލީ

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 .ނީފްސަهللا ބްދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ނީފްސަهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ާދންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ،ަރއީސް. އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް ވާހަކަދަްއކާލަން މި ތެދުވީ ިއއްޒަތްތެރި.السالم عليكم 

)ރ( ގެ ގެ ވަނަ މާއްދާ 6ބިލުގެ  ؛ވަނަ މާއްދާ 6ށް. އެީއ ބިލުގެ ހުށަހެޅުމަކަހުށަހެޅުއްވި هللا މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

ކޮމިޝަނަށް ބާރުތައް  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އިން 6ބާރު ބިލުގެ މުގެ ކުރުތިރިއަށް އިތުރުކުރުން ބައެއް. ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤު

 ،ކުރުމާއި ޒުގާނޫނުތައް ތަންފީނުތަކާއި ުގޅޭ އެންމެހައި ގާނޫ ކުރާ ބާރުތަކާމި ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤު ،ވާއިރު ލިބިފައި

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ ެއންމެހައި ބާރުތައް އެކުެލވިެގންވާ ތަޙުޤީޤެްއ ކުރުމުަގއި ތަޙުޤީޤު ގާނޫނުތަކުެގ ދަށުން 

 މަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން އްވު ޔަޢުޤޫބު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅު .ބަޔާންކުރަން ފެނޭކޮމިޝަނަށް ލިބިދީގެންވާ ބާރު 

ަބއެއް ބޭުފޅުން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުަތްއ  ،ސްތަކެއް ނެތިގިނަ ބަހު މި ބިލަކީ މާ ނީ.ެއދު ށްއަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތަ

މި މިގޮތަްށ ބަދަލުތަކެއް ގެެނވިގެން  ،މަޖިލީހަށް ފެނިލައްވާ ކަމަށް ވާނަމަ ،ނަމައޭަގއި ރަނަގޅު ކަމަށް ވާ 

 ނީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.އެދެ ެވސް މެންއެހުން ައޅުގަނޑު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު ހާރޫނު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫނު
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މަޖިލީހުގަިއ  ތަކަށް ބާރުދިނުމުގެ މައްސަލަިއގަިއ މިން އުޅޭ ޮކމިޝަންހުށަހެޅިގެ ރަީއސް. މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ވަރަށް މަދު މެންބަރުންނެއްގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑަްށ  ،ބަހުސްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

ވެސް  ކޮްށގެންޓްބާރުތައް ޑުބްލިކޭ ،ނީއުޅެ ފާހަގަކުރެިވއްޖެ ބާރުތައް ޑުްބލިކޭޓުވާ ވާަހކަ. އަުޅގަނޑު ަދންނަވާލަން މި

ވަނަ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނައިން އިވުނު  18މިކަން ކުރަން އެބަޖެހެއޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިމިދިޔަ 

 މި  ،އުޅެނީ ީމނަ ކައިރިއަށް ިދޔަ ވާހަކަ. ދަންނަވަން މި ،ނަ ކައިިރއަށްރުފިޔާ ގޯންޏެއް ހިފައިގެން އޭ ،އަެޑއް

 މިކަމާ  ،ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއިގައަުޅގަނޑު  އުޅެނީ ހުރި މުއައްސަސާތަކަށް ނުެބލިގެން މި ލަތައް މިހާރު ބާރުދީފައިސައްމަ

މާ، އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އުޅެނީ. އެހެންވީ  ގުޅުންހުރި ކަރަޕްޝަން ަމްއސަލައިެގ ބެހެނިވެރިން ގިނަ ވެގެންނޭ މި

 ،ރަޕްޝަންތަކަކީމައްސަލަތައް ބެލޭނެ ގޮތް ހަދަން. މިދެންނެވި ކޮ މިނިވަން ކޮމިޝަނަކަށް ބާރުތައް ދީގެން މި

އަތޮުޅ  .ނ ،އަތޮޅުަގއި .ނ ގެތަކެއް. ައޅުގަނޑުމެންހުރި މައްަސލަ ުގޅިފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ ރަްއޔިތަކާ

ތިބީ  ނުދެވި މި ދުމަތްޚި ،ޕޯޓެއް ތަރައްޤީކޮށް ނިމިރްއޤީކޮށް ނިމި، އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަޕޯެޓއް ތަރަރމާފަރުގައި އެއަ

 ގުިޅގެން ދޭންޖެހޭ ފަޅުރަށެއް ަދއުލަތަށް ނުދެިވގެން. އަުޅގަނޑު ވަރަްށ ހިތާމަކުރަން މި  ޕޯުޓ ތަރައްޤީކުރުމާރއައެ

ރަށުަގއި މީހުން  13ރަށް ހިމެނޭ ައތޮޅެއް.  70ކީ އަތޮޅަ . ނ ،ތަުނގަިއ ދަންނަވަން. ފަޅުރަށް ދޭން ބަލާއިރު  ވާހަކަ މި

 ޕޯޓު ތަރަްއޤީކުރި ފަރާތްތަކަށް ދޭނެ ފަޅުރަށެއް. ކޮންމެ ރަށެއް ެއއް ރއަތޮުޅގައި ެނތޭ އިނގޭތޯ ެއއަ .ނއުޅެނީ.  މި

ރަްށ  އެ ،ޖެހެނީ އެއްކަލަ މީހުންނަށް ބަދަލުދީފައި . ދައުލަތަށް މިއަދު މިބަޔަކަށް ނޫނީ ދެ ބަޔަކަށް ދީ ނިންމާފަ

. ދެން ރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ އެބައޮތް ފެތުރިފަވަރަށް މި ކޮހަވާލުކުރަން. މިހާ ފަރާތާ ޕޯޓު ހަދާރނަގާފައި ެއއަ

-ރަްޕޝަނުގެ މައްސަަލ އެންޓިެއމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސގެ ކޮ ،ކަަމކީ  އަެނއްއަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ޭބނުންވާ

 ގައި އެރު އިމުކުރިއްުމކުރި. އާ އްބުގެ ތެރޭަގއި އާޚާއިންތިހުގެ ޕްޝަނުން ބަލާފައި އަުޅގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީރަކޮ

އެސް.އޯ.އެފް ކިޔާ އެންމެ ކުންފުންޏެއްގެ ވާހަކަ ޭއަގިއ  ،ރިޕޯޓުން އަޅުގަނޑަށް ފާހަަގވި އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ

އިރު ައޅުގަނޑުމެންނަްށ ހަމައަށް ތިލަވެގެްނ އައި  މައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެންނާ އެ ،އައިސްަފއި އޮްތކަން. އެހެންނަމަވެސް

-ވެސް އެންޓި ރިޕޯޓު ެއކި އެަކއުންޓުތަކަށް ޖަމާކުރި ވާހަކަ. އެތަެކއް ެއކިްށގެން ޗެކުއެްނޑޯޒްކޮ ،އެނގިފައި އޮތީ

އެންމެ ެއކައުންޓަކަށް ޖަމާިވ ފައިާސެގ ތަފްސީލު އެކަނި. މިގޮތަށް  ،އޮޅުވާަލިއގެންމިަވނީ  ކޮރަޕްޝަނުން ނެރެފައި

ޖެހެނީ.  މައްސަލަތައް ބަލަން މި މި  ންރުތައް ދީގެކޮމިޝަނަށް ބާ ބުތަކަށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މިމިފަދަ ބައިވަރު ސަބަ

ބިލު ފާސްކޮށް، މި ކޮިމޝަނުގެ މަސަްއކަތްތަްއ ވީާހ  މި މަޖިލީހުން ވީހާވެސް ައވަހަކަްށ މި ،ވެސް އެދެނީ އަޅުގަނޑު

 ދިއުން. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.އަވަހަކަށް ފެިށގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ތެރި މެންބަރު. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ިއއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ
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 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު:

 ޙް ލިޞާމް މުޙައްމަދު ހީބްރާއި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ 

 ގަނުޑ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. މިފަދަޅުގޮުތގައި ކޮމިޝަނަށް ބާރު ދިނުމަށް އަ  ގަާރރެއްގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

ޖެހެނީ ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ހެދިފައިވާ  ކޮމިޝަންތައް އަޅުގަނޑުމެން ހަދަން މި  ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެން، މިފަދަ

ތްތަްއ ކުރުމުގެ ސަބަބުން. މަސައްކައަދާކުރަްނޖެހޭ ޒިންމާ އަދާނުބޭފުޅުން  އެމިނިވަން މުއައްސަސާަތކުން 

ޖެހެނީ ކުރިން  ރަން މިާލއިރުަގއި މަސައްކަތް ޑުބްލިޭކޓުކުއިއަުޅގަނޑުމެން ބަލަ ކަށްޖެހޭ ސަބަބުތަޑުބްލިކޭޓުކުރަން

ބަޔަކަށް އަދާނުކުރެވުުމގެ ސަބަބުން.  ފުރިހަމައަށް އެ ބަޔަކު އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިްނމާ އެ  ،އަޅުގަނޑު މިދެންނެވިހެން

ވެސް ުކޑަެއއް ނޫން.  ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބޭ ގެއްލުން މުގެ ހުޖެފަދަ މަސައްކަތްތައް ޑުްބލިކޭޓުކުރަންމި

ހަމައެކަނި ބަލާފައި މިފަދަ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޫކޮށްލެވޭކަްށ  ށް ލިބޭ ގެއްލުމަދައުލަތަށް، އެހެންނަމަވެސް

، އިންސާފު އެންމެންނަށް އިގެއްލިފަިއވާ މީހުން ހޯދަ  ަފއިާވ މީހުންނާއިނޭނގޭ ގޮތަށް މަރުވެނެތް. ރާއްޖޭަގއި ގޮތް

 ވި ފުރުސަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.ބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ ދެއް ސަ ލިބެންޖެހޭކަން އަޅުގަނޑުމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް ޝަރީފް.ބްރާހީއި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި

 

 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ބްާރހީއިކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވަަނ  3ށް ވާހަކަދައްކަން ޢަޟޫއުހިނގާ މަ މިހާރު މިށް ވެސް މި ބަޓަނަ ުޅގަނޑުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަ

 މި ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޓަަކއި ޝުކުިރއް ވި ކަމަށްތު ދެއްޞައިންނަނީ އިނގޭތޯ. އަދި ފުރު ފަހަރަށް ފިތައިގެން މި

ެވސް ފައިާސ  ދިޔައޭ މި އިްއޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގައިންމެންނަށް ފެނިގެަދންނަވަނީ، ައޅުގަނޑު މައްސަލަިއގައި އަުޅގަނޑު

 ެގއްލިއްޖެކަން. އެނގޭ ދައުލަުތގެ ފައިސާ  މެންނަށްގޯނިގޯންޏަށް ައޅަިއގެން އެކި މީސްމީހުންނަށް ބެހިކަން. އަޅުގަނޑު

ބޭނުންކުރާ  އެނގޭ ެއ ފައިސާ ދިޔަ އެކައުންޓުތައް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ިއނގޭ އެ ފައިސާ މެންނަށްނޑުއަޅުގަ

 އެ ހުގެ ވެްސ ކުއްލިައކަށް މަޖިލީ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ބަެއއް ބޭފުޅުން 18 ،މަޖިލީހުގައި މީހުން. އަޅުގަނޑުމެން މި

ވަނަ މަޖިލީހުގެ  19. އަޅުގަނުޑމެން ވަނީ މަހުޖަނުންނަށް ވެފަ ބޭފުޅުން ކުރިިއރު އެބޭފުޅުންގެ ދައުރު ހަމަ

ށް ވަންނައިރު ގިނަ ފަހަރަށް ޖީބުގައި އިންނަނީ ދޯރިއެކޭ. ހަމަޖިލީއައީ  ކިޔަމުން މި ވެސް އަުޅގަނޑު ކެމްޕެއިނުަގއި

ކަންތައްަތއް  އެހެންވީމާ، މި .އޭހުރެގެދޮރު  ންގެބޭފުޅު ތަންތަނުަގއި އެފަދަ ނިއުޔޯކް  ،ނިކުމެގެން ދާއިރު ސިްނގަޕޯރ

 ކަންތައްތަްއ ނުބެލިގެން މިގެ މި އެަބ ުސާވލުކުރޭ. އަުޅގަނޑުމެން  އަުޅގަނޑުމެންއުޅެނީ ކީްއެވތޯ  ނުބެލިގެން މި
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އަދި ވެްސ  ބަެއއް. ައޅުގަނޑުމެންެގ މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކަގއި ތިބެނީ އެއް އުޅެނީ ައޅުގަނޑުމެން ބަލަްނ މި

 ތްތެރި ރައީސް މިމީހުން އިއްޒަ ކަންކަމަށް ބައިއެޅުނު ބެހިގެން މި .ބެހޭ މިކަމާވެސް  އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަުކގައި 

ރިޔާސީ ކޮމިޝަން އުފެއްުދމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކޭ.  ،އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ  ،ތިބެނީ. އެހެންވީމާ މިންތާނގައި ތަ

 ދާއިރުައހަރުގެ ދައުރު ނިމިގެން 5އަޅުގަނޑުމެންގެ މި  ،ވިޔަސް ކިތަންމެ ދުވަހެއް އްޔާ އަުޅގަނޑުމެްނ ނޫނިއެހެން

ކުރުމަށްޓަކަިއ ކަންތައްތައް ައވަސް  މައްސަލަތަކެއް ނުބެލޭނެ. އެހެންކަމުން، މި މި ށްވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަ

ދިޔަ ވޭތުވެދިޔަ ޑުމެްނނަށް ފެނިގެންއަޅުގަނޑުމެން މި ރިޔާސީ ކޮމިޝަން އުފައްދަންޖެހެނީ. އަދި ހަމައެއާއެކު އަުޅގަނ

ވެްސ  އި ައދި ރާއްޖޭން ބޭރުަގއިޔާ އްރާއްޖޭގަ   މަރުތައް. އެމަރުތައް ޤުއްޙަ އަހަުރގެ ތެޭރގައި އެަތއް ބަިއވަރު ނުހައެއްަކ 

 ޭރގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެ ވަރަށް ގިނަ މީހުންތަކެއްއަުޅގަނޑުމެންނަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ  ،އެހެންނަމަވެސް  .ވަނީ ހިނގާފަ

އަދި  ،ޮގސް ފުރާނަ ދޫކޮށްފައިމިއަދު ވަނީ  ަބއެްއ މީހުން ގެއެކު އޭހަމައެއާ އެބަުއޅޭ. އަދި މިހާރުވެސް ވެސް 

މަރުތަކަށް އިންސާފު  ވެސް އެބައުޅޭ ތުހުމަތުކުރެވޭ ބައެއް ބޭފުޅުން. އެހެންީވމާ، މި ޮގއްސަ ފިލައިގެން ރައްާކެވގެން

ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް.  ކެނީ އެއީ އަުޅގަނުޑމެންގެ ހިތާމަތައް އިތުރުވެގެްނދާނެނުލިބިވާ ގިނަ ދުވަސް އަުޅަގނޑު ދެ

ވެސް މި ބިލު ބަލައިގަނެ ރިޔާސީ ޮކމިޝަންތަކަށް ބާރުދިނުމަށް  އަުޅގަނޑު ،އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ަދންނަވަން. ދެއްވި ފުރުސަތަށް ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ދެްއެކވުން:ން ވާހަކަރިޔާސަތު

 ޖާބިރު.هللا އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވުން:ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ސަތު ފުރު ގައިރަކަށްފަހުވަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝުކރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ދިގު ިއންތިޒާ

ްނ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ދެ ދަން. ރިޔާސީ ކޮމިޝަން ހަފަހަރު ޝުކުރު ދަންނަވަން އަިދވެސް ެއއް ދެއްވީތީ

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު، ދާންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުަޅްށ 

ފަސް  މާމުލުންގެ. ިދވެހިާރއްޖޭގެ ފަސްފުޅެއްދާުޅވީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަވި ަމނިކުފާނު އެ . އެންއަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރަ

ރިޒަމުގެ ަވއްކަންތައް ވަރަށް ބޮުޑކޮށް އަޓުހުރިހާ ހިނގާ  ވަގުން ކިޔާ ތަނެއް އޮންނާނެ. އެއީ މަޓީ. ާރއްޖޭަގއި މި

ދީ،  ނާއަށް ރޮލެކްސް ގަޑިއޭ ތުެވއްޖެްއޔާކު އަޓަރަމިނިސް ިރޒަމްއަރާއްޭޖގެ ޓު. އެއީ އް ހިންގާ  މުނާސަބު މަރުކަޒެ

ކުުރވަިއގެްނ މީހަކު ައވަްސޮގތަކަށް ކޮރަޕްޓު އެ އި،ރޮއިސް ކާުރގަިއ ދަތުރުކުރުވަ ލްސްސިންގަޕޫރަށް ގެންގޮސް ރޮއަދި 

ބޭބޭފުޅުންެގ  ނީ. އެއްވައުޅު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ވައްކަންކޮށްގެްނ މިދެންނެވި ބޭބޭފުޅުން މި  އިންޒާނާޚަދައުލަތުގެ  މި

ވެސް ކޮށްލާނަން.  ކުރަންޖެހިއްޖެއްޔާ ައުޅގަނޑުމަކުރެއްވި. އެހެންވީމާ، އަލުން ަތކުރާރުޤޫބު ހާޢުންތައް ޔަނަ
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ނޫން. ބިލިއަނުން ޑޮލަރުން. ެއއީ  ނެއް ކުރީ އެންމެ ބިިލއަން ރުފިާޔއަކުންާރއްޭޖން ވަްއކަން ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

. މި ަބއެއް ައތޮޅުތައް ެއއްކޮށް ކާލަނީ ގައިގެން.ވަަގށް ރަށް ނަ ޅަނީއަ މި ރެންޓުރެސްޓޯ ރވޯޓަ ރރަށްތަކުގައި އަންޑަ

 އަުޅގަނޑުމެން އެކި  ،އަނިޔާވެރި ވެިރޔާއަށް. ައޅުގަނޑު ހަނދާން އެބަހުރި ،ބޭފުޅުްނ ތިއްބަވަނީ ތަޅަން އެއަތްތިލަބަޑި

ކުރެްއވި މަސައްކަތް. ވެސް  ސްރި ރައީއުމަށްޓަކައި ިއއްޒަތްތެާރއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ގެނަ  ،ެލވިއިއަުރވަ ގައިތަންތަނު

ހުރި ރަށްރަށް ދައުލަތަށް  ން ދޫކޮށްަފއި. އެހެންވީމާ، މިހެވަނީ ހިނގާފައިމަގުން  އަދި ބަިއވަރު ކަންަތއްތައް މި

ން. އަދި ރާއްޭޖގެ ށްކަމަގަ ން ކުަރްއވާނީ އެން އެކަޢީދު އަުޅގަނޑަްށ ޔަޙީލީ ވަޢަރިޒަމް މިނިްސޓަރު އަ. ޓު ވީނަގަން

ތްވާ ބޭފުޅަކު، ެއީއ ާދއިރާއަްށ ނިސްބަ ގެގަްށ އެކަން ކުރަްއވާނެކަން. ދެން އޮތީ އަޅުގަނޑުމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ

ތަނެއް ނުއެއް  ވީ ވާންއުޅެނީ. އަދާ ހަމައަށް ދިޔައިރު ރިޟްމި ކީ. ރިޟްވާން ެގްއލިގެން އަޅުގަނޑުމެން ރިޟްވާނަ

 ވެސް ހަމަ އެ  ަވޒީފާަގއި ހުރި ބޭފުޅާފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ،އިާލއަށްޢާ ؛އުލާދު ރިޟްވާނުގެ އައިނގޭ. ދެން އޮތީ

 އޭނާއޭަގއި ބަިއވެރިވީީތވެ، އުޅެނީ ކޮއްކޮ ެގއްލިެގން. ތިމާގެ މީހާ ގެއްލިގެން.  މި ،ދުވަހު މުޒާހަރާގައި ބަިއވެިރީވމާ

މީހާ  ދެން ާއމްދަނީއެއް ލިބެންހުރިއިަލއިފި. ހާ ގެއްުލވަހުރި މީލިބެން ދަނީިއލާއަށް އާމްޢާވެސް މަޤާމުން ަވކިކޮށް، 

ލިބުނު ހިތާމަވެރި ދަތި އުނދަޫގ ކަންތައްތަުކގަިއ އަުޅގަނުޑ އިލާއަްށ ޢާ އެހެންވީމާ، އެ ފި.މަޤާމުން ދުރުކޮށް

ކޮމިޝަން ހިނގަްނ  މަތީގައި މިކޮމިަޝން އުފަންކޮށް، ަރއްޔިތުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ސީދާ މަގު ޝާމިލުވަން. އަދި މި

. ަދއުލަތުން ންއުފައްދައިފިން އަުޅގަނޑުމެ ރަންޓުކޮށް. ބަިއަވރު ކޮމިޝަންތައް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ. ވަރަްށ ޓްރާންސްޕޭ

ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ. ސަމާސާ ސީދާ ޔާމީން هللا ސާ އަނބުރާ ހޯދަންވީ. އަދި މިކަމުގައި ބައިވެިރވާ ޢަބްދުދޭ ފައި

ވެރިކަްނކޮށްފައި ރާއްޖޭގެ މީން މިއަދު ގޭގައި އިންަނަވނީ. ޔާ هللا ޢަބްދު ކީ.ހުރީ ހިގާފައިންކަން ކަ ގޮތަކަށް ނޫން މި

ޓަްށ ށްއަނެްއާކ އެއްފޮށިން އަނެއް ފޮ ،ޓަށް. އެއް ލަްއކަ ޑޮލަރުށްވަގަށް ެނގި ޑޮލަރުތަްއ އެއް ފޮށިން އަނެއް ފޮ ،ލިބުނު

ރު އެއްލައްކަ ޑޮލަރު ރައީސް ކިތަންމެ ވަރަކަްށ . މިހާރަނީޓަށް ބަދަލުކުށްބަދަލުކޮށްފައި އަނެއްކާ އަެނއް ފޮ

ހެންތާ. އޭނާ ނީމާ ވާނީ އެ. ބައްެޔއް ޖެހު ނުަލްއކަ ޑޮލަރަކަށް ލައްކަ ޑޮލަރު ވާީނ ެއއް ސް އެއްސް ރައީ ޔަބަދަލުކުރި

މިއީ  ރައީސް އިްއޒަތްތެރި ،އެޅީ. އެހެންވީމާ  އް މިއަނެއްކާ ބޮޑުސިްނގާ ބިލްޑިްނގެ .އިންނަވާ އެތާނަގއި އެބަ

ބޮޑުތަނުން ވިސްނަން  ޅެނީ. ައޅުގަނޑުެމން މާއު މިހާރު އައިްސގެން މި އް ނޫންތޯތަންކޮޅެއް ސީިރއަސް މައްަސލައެ

ނަީޒުރ  ންޑްކުރަނީ. އެީއ ސަންލޭ ކުރާ ގުރޫޕެއް އެބަުއޅޭ. އެލީޓު ުގރޫޕަކުން ަވއްކަން މިވަްއކަންދެން އެބަޖެހޭ. 

ކު މަށް ވިޔަްސ، ޗަންޕާ އުްއޗު ކަމަށް ވިޔަްސ، އަދި ދެން ކޮންމެ ބޭފުޅަނަޒީރު ކަ ގެޕުކަމުގައި ވިޔަްސ، ޗަންޕާ ގުރޫ 

ހުރިހާ ލާރިއެއް ެއއްފަހަރާ  ކުރަނީ. ދައުލަުތގެ  އޯގަަނއިޒްކޮށް މި އުުމގައިޤަ މި ވަްއކަންތައް ބޮޑެތިސް މިހާ ނަމަވެ ވީ

 މި ކާލަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ޔޮދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް.ތެރި މެންބަރު. ކެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ވުން:ްއކެވާހަކަދެ ންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމްދާއިާރގެ މެ ކެޔޮދޫ

 އެކު ފުރަތަމައިނުންވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް ފެށުމާ 19 ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ  19އީސް. އަުޅގަނޑުމެން އުފާކުރާ ކަމެއް. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރަ މަގަށް ފެުށމަކީ ވެސް އިންސާުފގެ 

 ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ފެނުމަކީމަގަށް ދާތަން  އެ ،ވާނެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން އަިއސްމަޖިލިސް ތަފާތު

ހަމަޖެހުން  ،އިންސާފު ޤާއިމުވެ އޮތުމޭ، ޤީޤަތަކީޙަލުކުރާ ބޫ ގަވެސް  އުފާކުރާ ކަމެްއ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެން

 ށް އިންސާފަ ހަމަ ؛ އަދި ޖަލުގެ އޮިޑޓު ރިޕޯޓު ،ލޯޔަރުންެގ ކޮމިޝަން ،ސީ ކޮމިޝަން އޮތުމަކީ. އާދެ! ރިޔާޤާއިމުވެފައި 

އެ ކޮމިޝަންތައް  ،ޤިއްުލ ކޮމިޝަންތައް އެބަހުރި. ސުވާލަކީ މަށް ކުރާ މަސަްއަކތް. ތެދުފުޅެއް. މުސްތަވާސިލުވު

މި ަރއްޔިތުންގެ ހުއްޓާ،  ެވސް  ހުރިހާ ކޮމިޝަންތަކެއް ން އެއަުޅގަނޑުމެ އްޖެތާ،މުސްތަޤިއްލުތޯ؟ ސުވާލު އުެފދި

 ެވގެން އެ ގެ ރުހުން ހޯއްދަވަންހުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ މި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮމިޝަނެއް ަހއްދަަވއިށް ހަމަޖިލީ

ން އިންސާފަށް ކުރާ ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑުމެކޮމިޝަނަށް ތާއީދު ރިހަމައަށް އެވީ. ައޅުގަނޑު ހަމަ ފުއްފޮނު

 ނުންޭވ މިަރއްޔިތުން ބޭ ،ެވސް ދަންނަވަން. ސަބަަބކީ ަމޖިލީހުން އެއްބާރުލުންދޭނެ ވާަހކަ މިވެސް  ކޮންމެ ކަމަކަށް

ނުންވޭ. އެހެންވެ މަގަށް އަޅުވަން ރަްއޔިތުން ބޭހުރިހާ ކަމެއް ހަމަހުރި  ކަންކަން އެނގެން. ނުހައްޤުްނ ހިނގާފައި

ިއންސާފު އަޅުގަނޑުމެން ޤާިއމުކުރަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ.  ،ދާ ވާހަކަައކީ ދައްކަމުންއަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް

 އި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ތަށްޓަކަޞައަޅުގަނޑަށް ދެްއވި ފުރު

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

  މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި

 

 ވުން:އްކެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެ

 އެދިަފއެއް ނޯންނާނެ. މީގައި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ފުރުސަތަކަށްޝުކުރިއްޔާ 

 

 ން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުރި

ަގއި ވާހަކަަދއްަކވަން. ޢުމައުޟޫ މީގެ ކުރީ ދުވަހެްއަގއި މި ،ތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއި އޮތީޞައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރު

އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ފުރުސަތު  ކުރިއްޔާ. އަުޅގަނޑު ދެން  މި ތު ދޫކޮށްލެއްވީމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުޞަފުރު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ.
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 ވުން:އްކެ ދެވާހަކަމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ 

މައްސަލަތައް އެބަހުރި. ހުރި ވަރަށް ގިނަ  ދިޔަ ދިގު ޒަމާންތަކުަގއި އުފެދިފައިމާޒީވެތެރި ރަީއސް.  އިްއޒަތްޝުކުރިއްޔާ

ގޮތުަގއި ޑު ދެކޭ . އަޅުގަނޖެހިފަަމއްސަލަތައް ހުރީ ފުނި ދުވަހުއަހަރު 7 ގޮެތއްަގއި ފާއިތުވި ޞައް ޚާވަކިން 

 ސްޕީޑު އެބަޖެހޭ ޑަށް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ވަަރށް ބޮ މި ،އަޅުގަނޑުމެން ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތްތަކެއް 

ެއ  ،އްލެއް ހޯދައިޙަހުރި މައްސަލަތަކަށް އަވަހަށް  ޤައުމުގައި އުފެދިފައި ދުވަހު މިައހަރު 7ޔަ ބާރުކުރަން. ފާއިތުވެދި

 ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ިދއުމަކީ އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮތުަގއި އަދިކުރިމަީތގައި ސިަފވެގެންމަންޒަރު ރައްޔިތުންގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް  ،އްޤުތައް ޙަ އޮތް ސާީސން ލިބިދީފައިއަނޫނުޢާމީދުކޮްށގެްނ ތިބި ކަމެއް. އްވެސް ވަރަށް އު

 ކުރުމަށް ޤައުމީ މައްސަލަތަކުގައި ޙްޤީޤުތަ ،ދިނުމަށާއި ލަފާބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި  ،ގެ ދަށުން (ގ)ވަނަ މާއްދާގެ  115

ހަކަށް ދީފައި އޮތް ބާރެއް. ކަން ކުރާ މީ އަސާސީން ރަީއސުލްޖުމްހުރިއްޔާނޫނުޤާކުރުމަށް ކޮމިޝަން ހެދުމަކީ ޙްޤީޤުތަ

 ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެއްޖެބޭނުން ،ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނަނީ ގެ ދެ(ށ)ވަނަ މާއްާދގެ  70އަާސީސގެ ެއކީަގއި ޤާނޫނުއެއާހަމަ

ލިބިގެންވާ މަޖިލީހަށް  ތިލުކުރުމަކީ މިގާނޫުނ ހެދުމަށް ގާނޫނު ބާ ،ންގޮތުގެ މަތީ ނުވާާލފުޚި އިސްލާމުދީނުގެ އަސްލަކާ

 ،ނެތް. އަުޅގަނުޑމެން ކުރަންވީ މަސައްކަތަކީ ކަމެއްގައި އަށް ުފށުއަރާނެ އެްއވެސް ޖާަގއެއް މިއަސާސީނޫނުޤާ. ކޭބާރެ

ތަކަްށ ރިޢާޔަތްޮކށް ވީހާ އަވަހަކަްށ ބޭނުންާވ ސައްކަތްހުރި މަ ފުނިޖެހިފައި ،މި މަަސއްކަތްަތްއ ައވަސްކޮށް ގައި ޤީޤަތުޙަ

ސްޕީޑުތައް ން. ރައްޔިތުން ޭބނުންވާ ތަރައްޤީެގ ން. ފަސޭހަކޮށްދޭށް ހަދާފައި ސަރުކާރަށް މަގުފަހިކޮށްދޭގާނޫނުތައް ައވަހަ

ދެ ހުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީ  މި ،ބޭނުން ހުށަހަޅާލަންައޅުަގނޑު  އްކަތްކުރަންވީ.މަޖިލީހުން މަސަ ބާރުކޮށްދޭތޯ  މި 

 ދެ ދަްނފަޅިއަށް ބަހަިއގެން ރޭގަނޑު. ިހސާބަށް ހިނގައްޖެވެްސ މިހާރު މަސައްކަތް ކުރާ  ދަންފަޅިއަށް ބަހައިގެން

ރު ގެްނޮގސް ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ މިހާމަޖިލީހުގެ މަަސއްކަތް ބާރަށް ވެސް  ވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްާސއެްއ ބާްއވަިއގެން

ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަށް  ،އުފެދިފައި އޮތް ގާނޫނީ ވެރިކަމަށް، ގާނޫނީ ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވުމަށާއި 

އަިދ ރައްޔިތުންގެ ުއއްމީދުތަްއ  ،ބޭނުންވާ ގާނޫނުތައް ައވަހަށް ފާސްކޮށްދިނުމަށާއި ،މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށާއި

ޖެހޭ. މި ދެންނެވި މައްސަލަތަކަކީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ލީހުގެ މަސައްކަތް ބާރުކުރަން ެއބަހާސިލްކޮށްދިނުމުގައި މަޖި

ިއ އަދި ޭގގެ ޔާމަގުމަތީގަ  ،ެއ ކަންކަމަށް ވަކާލާތުކޮށް  އެތައް ުދވަަހކު ،ވަރަށް އިްނތިޒާރުކޮށްގެން އުއްމީދުކޮްށގެން، 

، މިދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް ދާ ކަންތައްތައް. އެހެންީވމާގައި ތިބެގެން ެވސް އެކަންކަމަށް ަވކާލާތުކުަރމުންރޫމުސިޓިން

ބާރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނާތީވެ ފުރުޞަތެއް  ސައްކަތުެގ ސްޕީޑުއަވަސް ފަރުާވެއއް ހޯދުމަށްޓަކައި މި މަޖިލީހުގެ މަ

 ލީ. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. އިހޯދަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ޢަބްދުލްޙަކީމް.މެންބަރު. ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރިޝުކު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް

އަނިާޔވެިރކަމާއި،  ،ތިބީ ިއ މިވަނަ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން ހޮވާފަ 19އަުޅގަނޑުމެން  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ކަމާއި، ނުަޙއްޤު ފައިާސ ބޮެޑތި އަދަދުތަކުން ދައުލަތުން ފަސާދައާއި، ަވއްކަމަށް ނޫެނކޭ ބުނުމަށް. ޚިޔާނަތާއި، ަވއް 

ައދަބު ލިބެންޖެހޭ. ދައުލަތުން ގެއްލިފަިއވާ ފައިާސގެ ބޮޑެތި  ،ގޮތުގައި ނަގާފަިއވާ ފަރާތްތަކުގެ ކަންކަން ބެލި ނަހަމަ

ވެސް ގެނެސްެދވޭނެ ފަދަ ކާއި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީަތްއ އަދަދުތަކަކީ ިދވެހި ރަްއޔިތުްނނަށް ވަރަށް ގިނަގުނަ ޚިދުަމތްތަ

ދަުއލަތަށް ހޯދައިދިނުމީ ވަރަށް  އަދަދުތަކެއް. ފާއިުތވެދިޔަ ަތނުގައި ހިނގާފަިއވާ ަވއްކަާމއި ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ  އަލިފުށީ ،ފަރާތުން އަވަްސކުރަންޖެހޭ ކަމެއްމެ. ސަރުކާރުގެ

ނޭނގޭ މަރުގެ މައްސަލަަތަކށް އިންސާފު ނުލިބި ގިނަ ށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އަދި ގޮތް ހުށަހެޅުމަށް، ބިލަ

ސްކުރުމަށް ގޮވާލަން. ގޮްތ މިހާރުން މިހާރަށް މި ބިލު އަވައެަކމަށް ހިތާމަ ވެސް ކުރަން.  ،ދުވަސްތަެކއް ވެފަިއވާތީ

 ކަންކަމާ  ގޮެތްއގައި މި  މުޢާއް ،ކަކަުމގަިއ ިވޔަސްމި ދެެކވެނީ މަދު ބަެއްއގެ ވާހަ ،ނގޭ މަރުގެ ވާހަަކ ދެެކވޭިއރުނޭ

ލާތަކަށް އިންސާފު ީވ އެންމެ ާޢއި މިހާރު ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަުކގެ ގެން ވަރަށް ގިނަ ބަަޔކު މަރުވެފައިޭވ. ގުޅި 

މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަން.  ހާރަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑުހަކަށް ހޯދައިދިނުމަކީ މިހާރުން މިއަވަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުުރއަާދކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޖީ ކަންކަމާ ޚާ އުމީ ސަލާމަތާއިޤަށްޓަކައި ދަންނަވަން. މެްނބަރު. މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ،ދޭ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ހިންގާ މަސަްއކަތަކީގައި ހިނގަމުން އެބަ 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ،ގުޅޭ ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުމެއް 

ސަސްއިން ހުއްަދ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަަނލް ސަރވި

އަރުވަނީ ގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއެ ބޭފުޅުން ެގންދަވަނީ އެ މައްސަލަ ދިރާސަކުރަްއވަމުން. އަޅު  ،ދީފައިވާތީ

 ށް. އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  18 ،ވާ ރިާޔސީ ކޮމިޝަންގެ ބިލަކީ އާދެ! ހުށަހެޅިފައި  ާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ރިއްޝުކު

ަވނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  18މީތި ކިޔަުމން ކޮޅެްއަގއި ނުޖައްާސ އޮްތ ބިލެއް. ޙަޤީޤަުތގައި ވެސް ހުށަހެޅި އޭތި

ދިަޔއީ ިރޔާސީ ކޮމިޝަންތަުކގެ ބިލު. ބަކަށް ެވގެންޖެހުނު އެްއ ސަބަިކޔަންއަލްވަދާޢު  ގިނަ މެންބަރުން މި މަޖިލީހާ 
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ވީނުީވއެއް ނޭނިގ  ،ންދެން ވެސް ެއ ތިބެނީދާލާތަކެއް ހިްތދަތިކަމާއި ކަރުނަިއގެ ތެޭރގަިއ އަދިއަދަށް ާޢއިދިވެހި އެތައް 

ލާތަކަށް އިންސާފު ޢާއިތީމަ. އެ ނެބަބު ހޯދިފައި، ެގއްލުމާއި މަރުވުމަށް ދިމާވެފަިއވާ ސަގެއްލިފަިއވާ ދިވެހި ދަރިންތަެކއް

 އަހަުރ ފުރޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން މި 5ގަސްޓް މަހަށް ވާނު ެގއްލުނުތާ މި އޮނުލިބިގެން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރިޟް

ަޔއީ. ދިއިވަނަ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލިސް ފެށުނުތަނާހެން މި ހާދިސާއެއް ހިނގަ 18ދައްކަނީ ރިާޔސީ ދައުެރްއގެ ިދގުމިން. 

ނިމި އެ ިދޔަީއ ެއކަމަށް އިންސާފު ލިބޭނެ ކޮޅުމަތި ވެސް ނުފެނި. އަުޅގަނޑުމެން  ،ްސ ުއވިސް، އެ މަޖިލިއެހެންނަމަވެ

 ،ލާތަކަށްއިޢާމި  ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔައިރު ވީ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ވަޢުދަކީ 19

ވެސް އަުޅަގނޑުގެ ާދއިރާެގ ރަްއޔިތުން   ހޯދައިދިުނން. ހަމަގައިމުއްކުުޅމަށް ތަސައްލީއެ ލާތަުކގެ ވޭނާިއ ކެ ޢާއިއެ 

އެ ެއކަން ކުުރމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ބޭނުންވާ ބާރުތައް،  ،އެންމެ ބޮޑަށް އެދެމުންދާ އެއް އެދުމަކީ 

ލީހުން ފާސްކޮށްދިނުން. ހަކަށް މި ބިލު މި މަޖިބޭނުންވާ ބާރުތައް ދިނުމަށްޓަކައި ވީ އެންމެ އަވަދޭން ކޮމިޝަންތަކަށް 

ވަނަ މާއްާދގެ )ގ(ެގ ދަށުން މި ކޮމިޝަންތަަކށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 115ނޫނުައސާސީގެ ޤާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ރުގެ މި މަ . ނެތްއްޖެހޭ އެއްވެސް ސަަބބެއް އަުޅގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. ޝައްކެ ނުހިންގެންތަޙުޤީޤުތައް މި ބާރުދީގެން 

ން އަސަރު ެވސް ކުރާނެ. ބަޔަކު އެކަމާ އިބަޔަކަށް އެ ހަދަން ފެށީމާ އި، މި ަވްއކަންތައް ފުރޮޅައިޙުޤީޤުތައް ހިންގަތަ

ޖެހިލުން ވެސް ވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ަވކާލާތު މި ކުރަނީ އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް. އެމް.ޑީ.ޕީން 

މި ރިޔާސީ  ،ޕަރ މެޖޯރިޓީ މި މަޖިލީހުގައި ޮއވެށް. އަޅުގަނޑުމެންެގ ސުފަސާއަބަދު ވެސް ވަކާލާުތކުރަނީ އިން

ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުންދިނުމުގެ ގޮުތން މި ބިލު ވީހާ އަވަހަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ން ކޮމިޝަންތަކު

ން ވީހާ އަވަހަކަށް ދިނުމަކީ ނީ ބާރުވެރިކަ ދޭންޖެހޭ ގާނޫއްދާފަިއވާ ކޮމިޝަންތަކަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އުފަ ،ފާސްކޮށް

ޤީޤީ އެތައް މުައއްސަާސއެްއ އުުމގައި ތަޙު ޤަ ކުރަން ލަސްވެއްޖެ ކަެމއް. އާދެ! މި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުން މިހާރަށް

ހައި މި ސުވާލަކީ އެ ؟ހުނީތަކެއް އުފައްދަން މި ޖެކީްއވެގެންތޯ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ރިޔާސީ ޮކމިޝަންހުރި. އެބަ

ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ  ،ން އުނދަގޫ ސުވާެލްއ ނޫން. މި މުއައްސަސާތަްއ ފެއިލްވެފަިއވާކަުމގެ އެއް ަދލީލުޖަވާބުދޭ

 ،ޖެހުން. އަޅުގަނޑުމެންެގ މަޤްޞަދަކަށް ވާންޖެހެނީރިޔާސީ ކޮމިޝަެނއް އުފައްދަިއގެން މި މަްއސަލަތައް ތަޙުޤީުޤކުރަން

ލުމެއް ނޫން. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެކަްނ އިދެން އެ ތަޙުޤީޤުތައް ހުއްޓަ ލްވީމާއައްސަސާތަކެއް ފެއިކޮންމެހެން މު

ލާތަކަށް ތަަސއްލީެއއް ޢާއި ވޭނާއި ކެކުޅުުމގެ ތެޭރގައި އެ  ،ން އޮތް ގޮަތކަށް ފަހިކޮށްދީގެންވެކުރެވޭނެ ަމގު ފަހިކޮށްދެ

ދެކޮޅުހެދީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ންބަރުން މި ބިލާގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެަވނަ ރައްޔިތުން 18ޖެހޭ. ހޯދައިދޭން އެބަ

މުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންވީ ކުރު އިންސާފުހޯދައިދޭނެ ކަމަްށ ވަޢުދުވީމަ. އެހެންނަމަެވސް، މި ބިލު ޕާކު 

 ލާތަކުގެ ވޭނާއިޢާއިދާ ުކރަމުންލްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ޫނން. އާދެ! ެކކުޅުމާިއ ވޭުނަގއި މިއަދު ވެސް ތަަހއްމަ

ލާތަކަށް ތަަސއްލީެއްއ ޢާއިިދޔައީ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ެއ ނު އިތުުރ ބުރައަކަށް ވެގެންކެކުޅުމަށް ލިބު

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަނޭވާ ލާނީ ތިޔަ  ،ލާތަކަށް ދޭން ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަމަކީޢާއިހޯދައިދޭންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ެއ 
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. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި ރިޔާީސ ކޮިމޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ އްލީެއއް ހޯދައިދީފަޅުންގެ ތި ވޭންތަކަށް ަތސަބޭފު

ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ.  ލާތަކާޢާއިވާނުވާ އެ  އިއޭގަ  ،ބާރުދީގެން އެ ތަޙުޤީޤުތައް ެއންމެ ފުރިހަމައަށް ހިންގައިެގން

ކުރުމަށް މިހާރުވެސް އުަފއްދާފަިއވާ ތަޙުޤީޤުލެްއގަިއ ނުފެނޭ ހާއްެވސް އާދެ! މި ގާނޫަނކުން ައުޅގަނޑަކަްށ އެ 

ތަނެއް. އަުޅގަނުޑމެން މި ރިޔާސީ ކޮމިޝަްނ  މުއައްސަސަަތކަށް ނެތް ވަކި އިތުރު ބާރެްއ މި ރިޔާީސ ކޮިމޝަނަށް ދޭ

 ހުރި ންޏާ އެ ތަޙުޤީޤީ މުއައްސަސާތަކަށްވަކަމަށްޖެހުނީ ތަޙުޤީޤީ މުއައްސަސާތައް ފެއިްލެވގެން. ެއހެންވެއްޖެއުފައްދަން

އުމުަގއި ޤަ އިންސާފު މި  ިއ، ދީގެން އަުޅގަނޑުމެން ުފރިހަމަ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގަބާރުތައް މި ކޮމިޝަންތަކަށް 

. ތަޙުޤީޤީ މުއައްސަސއާތަުކގައި ހުރި ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން ބަެއއް ދީެގން މިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. މިއީ ނެޤާއިމުކޮށްދޭންޖެހޭ

 ބޮޑު ަމއްސަލަެއއްަގއި ފުރިހަމަ ތަޙުޤީޤެއް ިހންގޭނީ ފުރިހަމަ ބާރުވެރިކަްނ . މިފަދަަރއީސް ،މީ ބޮޑު މަްއސަލަެއއްއުޤަ

މި މަޖިލީހުން މި ބިލު ފާސްކުރެވެން އޮތް އެންމެ  ،އެކަން ކުރަން ތިިބ ފަރާތްތަަކށް ދީގެން. ައޅުގަނޑުެގ އެުދމަކީ

  ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވިސްނުންފުޅާ ައވަހަކަށް ވީ އެންމެ ިއ،ފާްސކޮށްދެްއވަގޮަތކަށް، އެންމެ ކުރު މަގަކުން  އަވަސް 

ދިއުން. ދެްއިވ ފިރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުމުގެ އަދުލުިއންސާފު ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދީގެންޤައެްއގޮތަށް މި 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަންދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ ނި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު ދެންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ސިން ޙަމީދު. އަޙްމަދު މުޙް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު

 ގެ ދަށުންވަަނ މާއްދާގެ )ގ( 115ނޫނުއަސާސީގެ ޤާދެ! އާ ، ޢަބްުދލްމުޙްސިން ޙަމީދު.އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ދާއިާރގެ  އަލިފުށީ ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ،ލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާަފއިާވ ކޮމިޝަނަށް ގާނޫނީ ބާުރދިނުމުގެ ގޮތުންރައީސު

މި ބިލުގައި މަިއގަނުޑ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މި ބިލަށް އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އާދެ!

ލާފައިާވ އިނުވަތަ މަރަ ،ވަީނ ދެ ކަމެއްގެ ވާހަކަ. ގޮތްނޭނގޭ ގޮތަށް މަރުވެފައިވާ މީހުންއިގޮތެްއގައި ފާހަގަކޮށްލާފަ 

ދައުލަތަށް ގެއްލިަފއިވާ ފަިއސާ ނުވަތަ ޚިޔާނަތްެތރިވެފަިއވާ ފައިސާަތއް ހޯދުމުގެ ވާހަކަ. މިކަމާ ގުޅުންހުިރ  ،މީހުންނާއި

 ،އާއި ސަރވިސް  އިނގޭތޯ. މޯލްިޑްވސް ޕޮލިސް  އެބަހުރިމިހާރުވެސް  އި ދައުލަުތގަ ގިނަ މުައއްސަސާތަެކއްވަރަށް 

 ،ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަން. އެހެންނަމަވެސް-އެންޓި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތކާއި ،ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހާއި ރކިއުޓަޕްރޮސި

ކޮްށގެން ޓްމި ޑުބުލިކޭ ،އްލެއް ނުލިބިގެން. އެހެންކަމަށްވާނަމަޙަދަނީ  ވެސް މި ކަމަށް މި ނެއް ހުރިއިރުތަ މިހުރިހާ

އަްށ ލަ މައްސަ މި ،ދައުލަތަށް މިކަން ކުރެވެން އަންނަނީ ،ޮކމިޝަން ހަދައިގެން ނަމަވެސް  10ސް އަިދ އިތުރު ނަމަވެ
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 ،ވާނަމަ ލު ފާސްކޮށްގެން އިތުރު ކޮމިޝަެނއް ހަދައިގެން ކަމަށްނުގެ ބިދެވެން އަންަނނީ މި ކޮމިޝަދައިއްލެއް ހޯޙަ

މި މައްސަލައަކީ ވަރަްށ  .ދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއީމައަށް ތާއަޅުގަނޑު އެކަމަށް ހަމަ ފުރިހަ

އިލާތަކަށް މީގެ ޢާއް. ަވރަށް ގިނަ ތެރޭަގއި ހިމެނިގެންދާ މައްސަލައެރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރަްއޔިުތންގެ އުދާސްަތއް މީގެ

ގެ ެވސް ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކު  ވާ ފަިއސާައކީނީ ލިބެމުން. އަދި ދައުލަތުން ގެއްލިފައި ދަ މި ކަންނިކަމެތިދެރަ

ވާީތ، މި ކޮމިޝަނުގެ ބިލު ާފސްކޮށްގެން ަދއުލަތަށް މިކަން  ހުށަހެިޅފައިވާ ަމއްސަލަައކަށް އަށް ހުރަސްޤީތަރައް

އްލެްއ ޙައަުޅގަނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަދުގެ ސަުރކާރަށް މިކަމަށް ކޮށްދޭން 

ގަނޑު ެއކަމަށް އަޅު  ،ވާނަމަ ކަމަށް ދެވެން އަންނަނީ މި ކޮމިޝަނުގެ ބިލު، ނޫނީ މި ކޮމިޝަން އުފައްދަިއގެންއިދަހޯ

 ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ކުރިްއޔާ ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުދުއީފުރިހަމައަށް ތާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދެން ފުރުޞަތު މިރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ތެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 ލް ރަޝީދު. ޟުމް ފައިބްރާހީ

 

 ލް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ޟުމް ފަފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

ެއއް ވާހަކަޅުގަނޑު ދެތިން ގޮތުން އަ ބިލާ ބެހޭޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ 

ދުނީ. ީމގެ ކުީރގެ ސަުރކާރުތަުކގަިއ ހަމަ މިގޮތަށް ރިޔާސީ އެ ގަނޑު ުފރުޞަތަކަށް މިންނަވާލަން އަޅު ދަ

މަންފާ ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަށް އޭގެ އެދެޭވ  ީގގީޭއގެ ހަ ،ވެސް އެބަހުރި. އެހެންނަމަެވސް އިކޮމިޝަންތަކެއް އުފެއްދިފަ

 އި ކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. މަނިކުފާނުގެ ރައީްސކަމުގަ ތުގަިއ އަުޅަގނޑު ފާހަގަޞަރުފު ނުާވކަން މިއިގޮތެްއގަިއ ފޯރުކޮށްދެވިފަ 

ންތަކަށް ކޮމިޝަ ހެދި އެ ކޮމިޝަންަތކެއް ވެސް ރިޔާސީ އިވެސް އަދި މި ސަރުކާރުގަ  އިވެސް އަދި މިދިޔަ ސަރުކާރުގަ 

 ،ކަތްތަަކކީ ިދވެހިންނަށްަމސައް ކުރެވޭ ޤީޤަތުގައި އެޙަ ،ނަމަ ލިއްބައިދީފި މަޖިލީހުން ބާރު ދައުލަތުން ނޫނިއްޔާ

ައވަްސ  ކަށް މީގައި ހާސިުލކުރަންކުރަން ބޭުނންވާ މައްސަލަތަ ،ބުނާ ކަންތައްތައް  މެން މިގަނޑުއަޅު ންއިއެ  ނޫނިއްޔާ

ލަން. ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާ ަގއި މިކަމު ކަމެއް  ވުމަކީ އަުޅގަނޑު ވެްސ އެދޭަކށް ޝިފާއެއް ލިބޭނޭ ކަންަތއްތަ

އަދި  ،ލެވިފައިވާ ބޭފުޅުންަނށް އިންސާފު ހޯދުމާއިއިއޮތީ މަރަ ްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއިެތްއގައި މިގޮ މައިގަނޑު

ުދކުރާ ވާހަކަ މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަމުން އީނޑު ތާގަގެއްލިފަިއވާ ފަިއސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް. މިކަމަށް އަޅު 

ކުރުމަށް ޓް މުއަްއސަސާތައް ހަރުދަނާޑެންއިންޑިޕެން ްނގެ ގަނޑުމެއަޅު .ދަންނަވާލަން ބޭނުންގަނޑު ހަމަ އަޅު

ގަނުޑ ފުރުޞަތުގައި އަޅު  ކުރަންޖެހޭކަން މިކަތްމަސައްން ގުިޅެގން ންނާއި އަިދ ސަރުކާރުއަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހު

 ހުގެ ސުޕަރއަދި މަޖިލީ ،ގެ ފަރާތުންމް.ޑީ.ޕީފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ. މިހެން މިދެންނެވީ ސަރުކާރުން ހިންގަނީ އެ
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ވިދާުޅވޭ ތިމަންނަމެންނަށް ވަކި ގާނޫނުތަެކއް  ބޭފުޅުން އެބަ ގެގެ ަފރާތުން. މި މުއައްސަސާތަކު ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ  ޓީމެޖޯރި

ކުރިއަްށ  ،ނަމަނެތިގެންނޭ މިކަން ނުކުރެވެނީ. ނޫނީ ވަކި ވަސީލަތްތަކެއް ނެތިގެންނޭ މިކަން ނުކުރެވެނީ. އެހެންކަމަށްވާ

ވެސް އަދި   މިކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަްތތައް މަޖިލީހުން އިލަށް ދުރާލައޮތް މުސްތަޤުބަ

ނޭދެޭވ  ،ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުަރން. ނޭދެވޭ ބާރާއި  ކުރަންޖެހޭނެ ގުިޅގެންެވސް  އިތުރުން ސަރުކާރުންއޭގެ 

ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުަގއި  ނޫނިއްޔާ ،ވާހަކަ ންނަރުކާރުތަކުން ފެކަމެއް މީގެ ކުރީގެ ސަ މިހުރިހާ ،ނުފޫޒާއި

އް. މެއް ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ލިއްބައިދޭކަށެ ކަ ިއވެމުންދޭ. އަުޅގަނޑު ނޭދެން އެކަހަލަ ެއއްވެސް ށްއަޅުގަނޑަ

މަރުގެ މި  ކީމީދައްއު އަުޅަގނޑުގެ ިދއުން. ހުރިހާ ބޭފުޅޫންނަށް ކަންކަން ވެގެން ތާއީުދކުރަނީއަޅުގަނޑު އަބަދުެވސް 

ދިނުން. މި އެ ފައިސާ ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިއްބައި،ނަމަ ވާ ށްކަމަ މައްސަލަތަކާއި އަދި ހަމަ ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ ހުރި

 ބޭފުޅުންގެ  އެ ،ެވސް އެބަ ވިާދޅުވޭ  ން ސީ.ސީ.ދައްކަނީ އޭވާަހކަ މުއައްސަސާަތކުެގ ވާހަަކ ހަރުދަނާކުރަން އަުޅގަނޑު މި

ލާޙުަތއް ޞްގޮުތން ތިމަންނަމެންނަށް މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރަން ދައްޗޭ. ެއހެންވީމާ، އެ އި އޮތްޤީޤަތުގައި ގާނޫނު ޙަ

 ވެސް އަދި މި  އިގެ ފަރާތުން އެިކއެކި ަޖލްސާތަކުގަ ލާޙުތަކުެގ ވާހަަކ އޭ.ސީ.ސީޞްއި  އެ ،ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ނަމަެވސް

ޔަތްކުރަްއަވއިގެްނ ޢާކަންކަމަށް ވެސް ރި . އެހެންވީމާ، މިުޅގަނޑު ދެނަހުރީމުފައިވާކަން އަމަޖިލީހަށް ވެސް ހުށަހެޅި

ބޮލުަގއި  ގެގަނޑުމެންނޫނިްއޔާ އަޅު ،ގަނޑުމެން އަތުގައި އޮތް އްލު ހޯދުމަކީ އަޅުޙަތާނަގއި މިކަންކަމަށް  ކުރިއަށް އޮތް

ން އިްނވެސްިޓގޭޓްކުާރ ރުއިތުއަިދ ޭއގެ  އި ހާއިތުރުން ޕޮލިހަދަމާ. އަދި ީމގެކަުމގަިއ ހިނގާށޭ އެޅީފަިއ އޮތް ޒިންމާެއއް

ހުރި މަސައްކަތްތައް މަޖިލީހުން ގުޅިގެން  އްލުކުރުމަށްަޓކައި ކުެރވެންޙަވެސް މި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް  ތަންތަނަށް

ތަކެްއ ކޮންެމ ތާނަގއި މިފަދަ ރިާޔސީ ކޮމިޝަން ވާީނ ކުރިއަްށ އޮތް އޭެގ ސަބަބަކަށް !ދެމާއްލުކޮށްޙަހިނގާށޭ 

ންްޓ ނޫނިއްޔާ އިންޑިޕެންޑެ ،ޮކމިޝަންތަކަށް ބާރުލިބިގެން ނުދިއުން. އެހެދިގެންނައިުރަގިއ ރުކާރެްއ އަންސަ

ގަނޑުމެންނަށް މި ޤީޤަުތގައި އަޅުޙަމަ އިދިޔަރަންޖެހޭ ކަންތައް ފުރިހަމަވެގެންއެ ފުރިހަމަކު ންމުއައްސަސާަތކު

ކުެރވިެގންދޭ. އަދި ރިސޯސަސް ޚަރަދު ކުޑަުކޑަކުެރިވގެންދޭ. ކަތްތައް މަސައް މުގެ ވުލިކޭޓު ޕްމަސައްކަުތގެ ޑު

ނުޑ ގަކަމަށް އަޅު  ދާއިރާެއްއގަިއ ހަމަ ދައުލަތުގެ ކަންކަން ކުރެިވެގންދާނެ ކުރުމުަގއި ވަރަށް ފުޅާޔުޓިލަިއޒް

އެދެން. އަިދ  ގަނޑުލާގައި އަޅު ޙަކަމަށް ކޮމިޓީ މަރު ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށްދެްއާވނެ ރަން. އެހެންވީމާ، މި ކުގަބޫލު

ޤީޤަުތަގއި ޙަިމ މައްސަލަތަކަކީ  ،ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ކަެމއް  ގަނޑު އެދޭދިނުމަކީ އަޅު އްޤު މިންވަރަށް ބާރުޙަނު

ވަނީ  ަވނީ. އަދި ގެއްލިފައި މި ލެވިފައި މިއިނޫނީ މަރަ ،ވަނީ  ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން. މިއީ ދިވެހި ދަރިން މަރުވެފައި މި

 ،ދު އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުންއީވެސް ތާ  ނުޑގެގަފުރިހަމައަށް އަޅު ށް ހަމަ ާމ، މިކަމަދިވެހިންގެ ފަިއސާ. އެހެންވީ

 ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުުރކޮށްާލނަން. ޝުއަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ގެ ރާ އިވަދޫ ދާކުޑަހު  ،ާލނަންއިކައި ދަންނަވަ. އަުޅގަނޑު ަމޢުލޫމާތަށްޓައާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު

ފުރުޞަތު  ގަނޑު . ދެން އަޅު ަކވާފަަދއްފުރުޞަތުގައި ވާހަކަ 1މިރު ވަނީ މި ބިލަށް ޢާރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ތެއިްއޒަތް

 އަރުވަނީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް.  މި

 

 އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ތަށް ލަދައު ؛ހޯދުން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގޮތްނޭނޭގ މަރުތަކާއި ގެއްލިފަިއވާ މީހުން ،އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް

ގެ ޙްލިޞާމް މުޙައްމަދު މުދާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް އިްބރާހީ ،އިަވއްކަުމގެ ފަިއސާއާ  ،އާއި ޔާނާތުެގ ފައިސާ ޚި ގެއްލިފަިއވާ 

އިން ވަނަ މާއްދާގެ )ގ( 115އަސާީސގެ ނޫނުޤާ ؛ވި ަމސައްކަތް ރިޔާސީ ދައުުރގައި ފެއްޓެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމުަގއި 

ވަނަ މަޖިލީހުން ފެށިގެން  18ސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ގާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ބޭނުންވާތީެވ، ބާރުލިބިގެން އުފެއްދެވި ިރޔާ 

ސް ވިދާުޅވެއްެޖ، ރުގެ މަޖިލީހުގެ ރައީމުން. ދާދި ދެންމެ އޭރަކުކަތްދަނީ މަސައް ގަނޑުމެން މިކަމެއް ކުރެޭވތޯ މިއަޅު

ެރއްވި ބުަރ ކު އެ މަނިކުފާނު އޭރު އެ ވިދާުޅވީ، މްސިމް އިބްރާހީޤާމާމިގިލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު 

ވަސްަތކުަގިއ ޕާީޓގެ މެންބަރުން ވެްސ ެއ ދުނިސްބަތްވާ ނެތި ެއ މަނިކުފާނުގެ  އްމަނިކުފާުނގެ ރުުހމެ .މަސައްކަތް

 އެއެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ެއ މަނިކުފާނު ވަރަށް މަސައްކަތްކުރެްއވި. އިނގޭތޯ. ުނގަތީ ވެދެަވޑައި

ގޮތުްނ  ބިލާ ގުޅޭ  މި ވަީނ ނުވެ. ދެން މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ިމ މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ދިުގޮކށް ދުވަހު ވެސް 

ފާހަގަކޮށްލަން  ،މަވެސްނެތިން. އެހެންނަ އިތުރަށް ދާކަށްއެ ބައިތަކަށް އަޅުގަނޑު  އެހެްނވީމާ،ވާހަކަދެެކވިއްޖެ. 

އަޅުގަނޑުގެ މަޢުލޫމާތުގައި މި މަރުގެ މައްސަލަަތްއ  ،ބޭނުންވާ އެއް ކަެމއް ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން. އެޮގތުން

އިާވ ކުިރއަށް ހިނގާފަ މި ހިނގާ މައްސަަލތައް.  ވަަނ އަހަރުން ފެށިގެްނ ފަހަތަށް 2012ބަލާ ކޮމިޝަނުން ބައްލަވަނީ 

 ވަނީ ނަމަ،ށް ކަމަމައްސަލަތައް. ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ގޮތް ނޭނގޭ މަރެއް އެްއވެސް އިރަކު ހިނާގފައިވާ 

 ޙްލާޞަހިތަދޫ ނާޒުކީޭގ ޙުސައިން  ސ. ،ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް މި ނުކުތާ ައޅުގަނޑު ިމ ފާހަގަކުރަނީ. ބެލެންޖެހޭނެ

ވެސް  މިއަދު، ްއޒަްތތެރި ރައީސްއި ގޮތުން.  ުގޅޭ އާވަނަ އަހަރު މަރުވެދިޔަ މަްއސަލަ 2007 ،ންަނވާނެަޑއިގައެނިގވަ

ޙުަސއިން . ސަހަރާަގއި ވަޅުލާފައި އޮތީކަމެއް މާލޭަގއި  ލާޙްގެ ހަިށގަނޑު ޞަޙުސައިން  ،ޢާއިލާއަކަށް ޔަޤީނެއް ނޫން

ބުނި  އިފަހުން ވެްސ އަޅުގަނޑު ަކއިރީގަ  އޭނަގެ ބޭބޭ ދާދި ،ޒަރީރުމް ހީޔަޤީެނއް ނޫން. އިބްރާ ކަށްލާޙްގެ ޢާއިލާއަ ޞަ

ގަނޑުޯތ ލާޙްގެ ހަށިޞަހަށިގަނޑު ކަމެއް. އެްނމެ ކުޑަމިންވަރުން އެއީ ޙުަސއިން  ީއ އެޔަޤީެނއް ނޫނޭ އެއިނގޭތޯ. 

އަށް ކަށަވަުރކޮށްދޭން ލާކޮންމެވެްސ ހިސާބަކުްނ ޢާއި ކުންސަާސއަ ނުވަތަ ނޫންތޯ ދައުލަުތގެ ޮކންމެވެސް ެއއް މުައއް

. މަރުވެފައި އޮތް ތަން ފެނުނީ ންފަޅުތެެރއި ކުއްޖެއް. ޖަުލގަިއ ހުރި ،ނެތި ނޫންތޯ. ޢާއިލާއަށް ެވސް ދެއްކުމެއްއެބަޖެހޭ

ދިން މީހުންގެ  ބަޔާން .ުބނަނީ ތޭރާެއްއގައި އެްއވެސް އެްއޗެއް ފެންނާކަށް ނެސީ.ސީޓީވީ ކެމެ ،ދޫކޮށްލީމޭ ބުނަނީ

ވަަރކަށް  ގަްނނަވާނެ. ކޮންމެވެސްއި ެލއްވީމަ އެނގިަވޑައިކަން ބައްލަވަކަން އޭރު އެދެން  ،ތޯ އްދަ ބައެ ކޮންފަބަޔާން އެއީ
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ތަކަށް އެކަން ބެލއިރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދިމާވާ ގޮވެސް ހުން ލީމަޖި ،ވާތީ މަޖިލީހުގައި ުއޅުނު މީހަކަށް ވެސްއޭރު

 ؛ކަމަށް އޭރު ފާަހގަކުެރވިގެްނދިޔަ. މިފަދަ މައްސަލަތައް އޮްތ  ުމގައިފޮރުވުެވސް މިކަން ހިއްސާ ފުލުހުންގެ  ،ނޫން

ންޖެހޭނެ. އެކަން ފު ހޯދެސާިއންނަމަ ވާ ށްމައްސަލައެއް ކަމަމިހެން ހުރި  އެކަނި މި މައްސަލަެއްއ ނޫންހަމަ

ލާަގއި މި ޓީ މަރުޙަމިކޮ ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ސާފުވާންެޖހޭނެ. އެހެންކަމުން ތްދިޔަ ގޮއިހިނގަ

އަދި ފައިސާގެ ޚިޔާނާުތެގ  ؛ނަމަވާ ށްކަމައިރަކު މިފަދަ ކަމެްއ ހިނގާފައިވާ  ށޭ ެއއްވެސްބިލުގައި ލިުޔއްަވއިދެްއވާ

ވެްސ ހިނގާފައިވޭ. ބެލެންހުރި  ާރއްޖޭެގ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތަކުގެ ަމއްސަލަތައް މީެގކުީރގައި ،ސްވެ  މައްސަލަތައް

ނަމަ، ވާ ށްކަމަމުދަލެއް ގެއްލިފަިއވާ  ،ހުރިހާ ފައިސާއެއް އް ލިބެންހުރި ދައުލަތަ .ވީކެއް ބަލަންމައްސަލަތަހުރިހާ 

އަުޅގަނޑު ދެކެނީ.  ކަމަށް މީހުންގެ މައްސަލަ ބެލެންޖެހޭނެގޮސްފަިއވާ މީސްއްޤުން އަނިާޔަގއި މަރުވެ ޙަހޯދަންވީ. ނު

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްާޔ.

 

 ވުން:ތުން ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަ

 .މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ  އުތުރު ހެންވޭރުއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ހެންވޭރު

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގާފަިއވާ  ،ދެޭކގޮުތަގއި ހިނގާފަިއވާ މަރުތައްްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު އިޝުކުރިއްޔާ 

 ބާރަ މީގެ ،އަޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ،ންޖެހޭ. މިގޮތުންއަސްލު ޙަޤީޤަތް ހޯދައެކަުމގެ  ިއ،މައްސަލަތައް ބަލަކުގެ މަރުތަ

އަްށ ސަލަ މިއަދާ ހަމަޢަލީ އިޝާުރެގ މައްކުބުރާ . ހ .ލެވިަފއިވާ އިގައި މަރަ  2004ބަުރ ންޑިސެ 2އަހަރު ކުރިން 

ވެސް ހުރި. ހެކި ެވްސ  ުނވޭ. ސީ.ީސ.ޓީީވ ފްޓޭޖު އަދަބު ދެިވފައެއް ަބޔަކަށްޝާމިލުވާ އެްއވެސް  ކަުމގަިއ ވެސް މި

އޭރުގެ ތަޙުޤީޤީ އިދާާރތަކާއި ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަށް  ،މަންޒަރު ފެނުނު މީހުންގެ ހެކި ވެސް ލިބުނު. ނަމަވެސް. ލިބުނު

 ޓަކައި ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުދޭންޖެހޭ މި ސަބަބަށް. ކަމަކަށް ނުހެދިޗަށް އެކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭ އެ މީހުންގެ މައް

ޓަކަިއ މި މަރުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދަންޖެހޭނެ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ،ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރުްއަޒތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ރުފަނައިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި  ޝުކުރިއްޔާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު
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މިޝަނަށް ކޮދަނީ ރިޔާސީ  ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުެމން ބަހުސްކުރަމުން މިއިޝުކުރިއްޔާ 

އްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އިމި  ރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ރި މެންބައްޒަތްތެއި ޓަކައި އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ބާރުދިނުމަށް

ވަނަ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ވެސް  18 ިއ،ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަ ވޭތުވެިދޔަ، ފަިއވާ ބިލަކަށް. ެތދެންމެއްވާހުށަހަޅު

މިއަދު  ،ގޮތާއި ެއ ބިލު ފެނުނު ނޑަށްއަުޅގަ އިހަމަ މި ބިލު އަޅުގަނޑުމެންާނ ހިސާބަށް އައި. އެހެންނަމަވެސް، އޭރުގަ 

ބިލަކީ ަވކި މީހަކު ގަނޑުމެން ހަދާ ޅުވަރެްއގެ ތަފާތުތަެކްއ އެބަހުރި. އަ ކޮްނމެވެސް ގޮތާ މި ބިލު ފެންނަ

ރީ މަހު ކުރާ ވަރުުނވާނެ. އަޅގަނޑުމެްނނަށް ފެބުހައްޔަރުކުރަން ހަދާ ބިލަކަށް ވެގެން ވަކި ބަަޔކު ،ހައްޔަރުކުރަން

ކުރީމާ މާ ރަނގަޅުވޭ އެބަ. ަގއި ޙުކުމް ބަރުންމަހު ކުރާ ޙުކުމް ރަނގަޅެްއ ނުވޭ. ނޮވެުޗ ރިމާބަ ރަނގަުޅވޭ. ޙުކުމް އެ

ތިބޭ އޮިޑއެްއގެ ސަބަބުން ކަމަްށ  އިައޅުގަނޑުމެން އަރަ ، އްޒަތްތެިރ ރައީސް އިފެންނަނީ  ހެން މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ނުދޭ. މިނާ މިންގަނުޑ އަޅުގަނޑަކަށް ކަަމކު ައޅުގަނޑުމެން ޔާއިމަފާއި ހަސާއަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކާ އިން ،ނަމަވާ

ަޙއްުޤ  ،ހަމަޔާއި ،ފާއިސާއިން ،މެން މި ދައްކަނީފައި ައޅުަގނޑުތިބެ އިތިބޭ އޮިޑއެްއގަ އިއަޅުގަނޑުމެން އަރަ

ހަމަޔާއި ޙައްުޤވާ އި ފާސާޙައްޤުވާ މިންަވރަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިން ހަމަޔާއިއި ފާ ސާއިން. މިންވަރުގެ ވާހަކަ

އި އްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައިމި ްއޒަްތތެރި ރައީސް، މީގެކުރިްނ ކުޑައިރުޮކޅެއް ކުރިން އިމިންވަރަކަށް ނުވޭ. 

އިުބކަން ކުރަްއވާފަިއ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ނަ ؛އަޙްމަދު އަީދބު .ބަހުސްކުރެވުނީ ކުއްލި މައްަސލައަކާ ގުިޅގެން

 ،ދާތީވެ  ާރއްޖެއިން ޭބރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ،ދުވަހެއްގެ ތެޭރގަިއ މިނިވަންވެ އެ މަނިުކފާނު ދެ .ހުންނެވި ބޭފުޅެއް

 ،ކަމުަގއި ދެިކގެން ގެ ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ެއއީ ކުއްލި ަމްއސަލައެއްއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުއި ނުރުހިގެން  އެކަމާ

ވަނަ  18ހަަމ މި ބޭފުޅުން  ،އުޅެނީ ންނަވަން މިއަުޅގަނުޑ ދަ .ހުށަހެޅިގެން އެކަމަށް ބަހުްސކުރެިވގެންދިޔައީ

 ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ތަ އަޙްމަދު އަދީބަށް ބޭސްފަރުވާ ނުވަ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ައޙްމަދު އަދީބު ދޫކޮށްލަން

 މިއަދު ެއއީއެކަަމކު  .ފުސާއިން އެީއ ހަމަ  އިއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުގައި އަުޑގަދަކުރަމުންދިަޔއީ. އޭރުގަ އި މި  ،ވިދާޅުވެ 

ަގބޫލުކުރުންތައް އިްއޔެ ވަިކ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ،ފަކަށް ނުވޭ. އަުޅގަނުޑ މިދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަކައަކީ ސާއިން

ިއ ޔާ ނުޖެހެއޭ. ެއއީ ތި ބޭފުޅުން ނުވަތަ އެ ބޭުފޅުން ގަބޫލުކުރަްއވާ ހަމަމިައދު އެ ބަދަލުވާކަށް ،ގޮތަކަށް ގަބޫލުކުރެވިަފއި

 ށް . ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކާއި ދައުލަތައޭއިންސާފަކަށް ނުވެ  ހަމަޔާއި ަރއްޔިތުންނަކަށް ެއއީ ،ށް ވަންޏާފު ކަމަސާއިން

އެތައް ޢާއިލާއެްއގެ ވާހަކަ.  ،އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ .އެބަ ބެލެންޖެހޭ .ގެއްލިފައި ހުރި ފައިސާ އެަބ ހޯދަންޖެހޭ

 3ބަރާ ހިސާބުން ފެށިގެން ންނޮވެ  2018 ،ންަޑއިެގންނެވި ފަހުލިޙް ވެިރކަމަށް ވަޞާރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

ގޮތް ނޭނޭގ މަރުތަްއ އިންތިހާއަށް ގިނަެވގެންދިޔަ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮންެމ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި  ،މަސް ވޭުތވެދިޔައިރު 

 ،ރަށް އެދެންއަޅުގަނޑު ވަ .ކޮންމެ ޢާއިލާެއއްގެ ކޮންމެ ދަރިޔަީކ ވެސް މުހިއްމު ދަރިއެއް ،ދަރިޔަކީ ވެސް

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ން،ދެއްވަނޑަށް ކުަޑކުޑަ ަވގުތުޮކޅެއް އިތުރުކޮށްލަ ޕީ.ޖީ ލީޑަުރ އަރިހުން އަޅުގައަޅުގަނޑުމެންގެ 

 ނަމަ. ވާށް ވަގުތު އޮެވއްޖެ ކަމަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ަވގުތު އަރުވަނީ އަޅުގަނޑު ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ނައިފަރު

މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއި ެއގޮތަށް އޮތީމަ ައުޅގަނޑު ހަމަ ރިޔާސަތުން މި އެދެނީ އަުޅގަނޑަށް އިތުރަްށ  !ފުކުރައްވާތިމާ

 ޓޫޓީ ،ނީފެންނަ ައުޅގަނޑަށް މި ،ވަގުުތކޮެޅއް ދެްއވަން. އާދެ! އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ އިނގޭތޯ 

ރައްޔިތުނނަށް އެަތކެްއ  ،އިންޖީނެްއ ކަމެއް އަުޅގަނަޑކަށް ނޭނގެ  ޓީތްރީ ،ށް ނޭނގެއަުޅގަނޑަކަ  އްއިންޖީނެއް ކަމެ

 ވަޢުދެއް ެވަވޑަިއގެން މިއަދު ައއިސްފައި އޮތް ސަރުކާރުން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަގުުތ އެބައޮތް. ށްރި މެންބަރަްއޒަތްތެއި

 

 ކަދެއްެކވުްނ:ވާހަ ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

އަުޅގަނޑުމެން މި  .ވާހަކަ ފާއި ހަމަިއގެ ސާވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ އިން

ދުތަްއ މިއަދު ޓަކައި ދެްއކި ވާހަކަތަްއ މިއަދު ބިލާހަކަށް ެވގެން ުނވަތަ ެއ ވަޢުދައްކަނީ ވެރިކަމަށް ވަަޑއިގަުތމަށް

ވެިރކަމަށް  ގޮުތގައި ިމއަދުެގ ކުއްލި ަމއްސަލަެއއް  ،ހިއްމުޭވ އެބަބިލާހަކަށް ވެގެންދާ ވާހަކަ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މާ މު

އެްއވެސް އުފަލެއް ނެތް.   ހާސިލުކުރެވުުނ ެވގެންދާއިުރގައި ދިެވހި ރައްޔިތަކަށް މި ވެރިކަްނ އައިްސގެންމަސް 7

ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހާސިލުނުެވ  ،އެހެންނަމަވެސް. ހުރީ ރައްޔިތުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާއަސާސީ އެަތއް ކަެމއް 

މިއަދު ކުދީން ތުއްތުނޫުރ ފަދަ  ގެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެލޮލުދަނީ އަޅުގަނޑުމެން ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަމުން މި

 ނަށް މި ފެންނަނީ. ނޑުމެންތަން އަޅުގަ ގެންދާކަންތައްތައް ކުިރއަށް  ގެ ބިންމަތީގައި ތިބިގެން ނާސްތާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ..މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ދޫކާށި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ދެްއކެވުން:ވާހަކަ ޖާބިރުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުދޫ ކާށި



60 

 

ފަހުން ބަޔަުކ  އިކާރު އަ މި ަސރު ،ދައްަކވަމުން ވިދާުޅވެއްޖެ އްޒަތްެތރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުއި ނައިފަރު ދާއިރާެގ 

ސަރުކާރު  މި ،ެއއީ ނިާޒމީ މައްސަލައެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އެއީ ސަަބބަކަށް ވަނީ .މަރުވެއްޖެ ވާހަކަ

ގޮތެްއަގއި މަރުވެފަިއ އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑަްށ އެނގިފައިުނވާތީ ކުަޑކޮށް  ފަހަކުން އަދި މީހަކު އެކަހަލަ އައި

 ވީމަ...ސާފުކޮށްލަދެއް

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ،އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން .ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ވިދާޅުވީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއ ނޫންއި

 !ވާގެންދަ އްޒަތްތެރި ެމންބަރު ކުރިއަށްއި މަޢުލޫމާތު އޮޅިަވޑަިއގެންާވކަން. މެންބަރަށް  ްއޒަތްތެިރ އިނައިފަރު ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަީނ  ،އުެޅނީ މަޢުލޫތު އޮިޅގެނެއް ނޫން މި ށްުޅގަނޑައަ. އްޒަތްތެރި ަރއީސްއި  ޝުކުރިއްޔާ 

ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި ސަރުކާރު އައި . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްތަުކގައި ިލޔެފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ިދޔަކަމުގެ ވާހަކަަތއްއިމޫދުަގޔާއި އެިކ ތަންތާނގައި ެއކި މަރު ހިނގަ ،ގޮތް ނޭނގޭ

 ...ންދައުލަތު އި ިދވެހިދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގަ ައޅުގަނޑު މި ން ޔަޤީނުން ވެސް.ނޫސްތަކުން އަުޅގަނޑު ކީ

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނޫހެއް ފެނިފައެއް  މި އިދާރާއަކަށް ޭއގެ ،އަރުވަންޖެހޭހަމަ ހަނދުމަކޮށް އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު،، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ނެތް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

އަުޅގަނޑު ިމ ނައިފަރު ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުން  ދައްކަނީ އަޅުގަނުޑ މިުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ،ދައްކަނީ ނީ. އަޅުގަނޑު މިއްކަދަ ތަމްސީލުކުރަނީ. އަޅުގަނޑަށް ފެނިފައި ހުރި ނޫސްތަކުގައި ވާހަކަ އަުޅގަނޑު މި

. އެއީ ހޭނެންޖެހޯދެކުރާ ގޮތުަގއި އެ ފައިސާ ހުރި ފައިސާގެ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑު ގަބޫލުެގއްލިފައި  ދިވެހި ދައުލަތަށް

 ލައިްނގެ ޖަރީމާގެ ވާހަކަ ގއަދި ޯމލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިން ،އެފް.ޕީ.ައއި.ީޑގެ މައްސަަލއިެގ ކަމުގައި ވިޔަސް 

ވިޔަސް،  ން ެގއްިލފައި ހުރި ފައިސާސީއަިދ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު ،އަދި ޖީ.އެމް.އާުރގެ ޖަރީމާގެ ވާހަކަ ވިޔަސް  ،ވިޔަސް 

ވަންޏާ ެއ ފައިސާ ބަލަން، އެ ފައިސާ  ށްހުރެއްޖެ ކަމަފަިއ ެގއްލި ންެގ ފައިސާަރއްޔިތުިދވެހި  ،ދިވެހި ދައުލަތަށް

ނުޑ އިތުރު ކޮމިޝަންތައް އުފައްދަިއގެން ވެސް އެ ފަިއސާ ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމަށް، ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ ހޯދަން
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ކޮމިޝަންތައް  ލަންޖެހޭއިއަުޅގަނޑުމެން އެބަ ބަލަ ،ކުރަނީ. ކޮމިޝަންތަުކގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދައްާކިއރުގައި ގަބޫލު

މިއަުދ  ،ޞަދު. އަޅުގަނަޑކަށް ގަބޫލެއް ނުކުެރވޭހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު. ކޮމިޝަންތަކުން މި އުފައްދާ މަޤް

ހާ ބާރެއް މިއަދު ހުރި ،ޞަދެއް މީަގއި އޮެވގެން ކަމަކަށް. މިހެން މިދެންނެވީގަޅު މަޤްއުފައްދަނީ ރަނމި  މި ކޮމިޝަން

ތަުހޤީޤީ އިދާރާތަކުގެ ބާރުތަާކއި  ،އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ނުވަތަ މިއަދުގެ ސަުރކާރުެގ އަތުަގއި އޮްތއިރުަގއި

ލިިބގެން އުފެދިފައި ހުރި މުައްއސަސާތަކުަގއި ހުރި ބާރުތަްއ ނޫނުއަސާސީން ބާރުޤާއަދިވެސް އެހެން އިދާރާތަުކަގއި 

އޮތް  ވެސް އަުޅގަނަޑަކށް ނޭނގޭ. މިއަދު މި ުއޅޭ ކަމެއް އަުޅގަނަޑކަށް ހަމަ އެްއގޮތަކަށް ޖަމާކޮށްގެން މި ކުރައްވަން

ން ވެސް. އިތުރު އޮތް ގޮަތށް އޮެވގެ މިހާރު މި ،ނުކުރެވޭ އެްއވެސް މަްއސަލަެއއް ނޯްނނާނެސަރުކާރަށް ތަހުޤީޤު

  ނަހަމަ ައޅުގަނޑުމެންގެ ދައުލަުތގެ ފައިސާ  ،އަކީ ކޮމިޝަންތަކެއް މި އުފައްދަީނ އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަން ުއޅޭ ވާހަކަ 

ޮއތޭ. މި ކޮމިޝަންތަކަށް ކިތައް މެންބަރުން ކަމެއް ޞަދު މީގެތެރޭގައި އެބަގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމުގެ މަޤް

ކިަތއް މެންބަރުން ކަމެއް ބޭރު އުމަކުން، ޤަކޮން ކުރަނީ. މި ކޮމިޝަްނތަކަށް ންއްޔަޢައަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ 

ތައް ތިއްަބވާނީ ައުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ. މި ކޮމިޝަންތަކުގެ އަދަދު އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ ކި އިތަކުގަ އުމުޤަ

އޮތް މި ކޮމިޝަންތަކުގެ ތާރީޚެއް. އެބަ މީގެކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ،މެންބަރުން ކަމެއް. ކިހާ ފައިސާއެއްތޯ 

މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ހޭދަކޮށްފައި  16ދައުލަތުން ވެހި ދިދިަޔއީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތައް އުފަްއދައިގެން

ން ހާސިލުވި ކަމެއް އިހޯދުމެއް، އެށް އެބަ އިނގޭ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުތަުކން. އެހެންވީމާ، ހޯދުނުއޮތްކަން ައޅުގަނޑުމެންނަ

 ،، ައޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީއްޔިތުންނަށް އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑަކަށް ގަބޫެލއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ ރަ ހިދިވެ

. ހާސިލުުކރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްަތެކްއ އޭޖެހެއަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސަްއކަތުަގއި އިޚްލާޞްތެިރކަމެއް އޮންނަން އެބަ

ދިވެހި ރައްޔިތުން ވޯޓުީދގެން ގެަނިއ ސަރުކާރުން ހާސިލުކުރަން  ،އަދު މި ތިބީއެބަ އޮންނަންޖެހޭ. ދިވެހި ރަްއޔިތުން މި

ތަރައްޤީގެ ނަމުގައި ޑުމެންނަކަށް ނުެފނޭ ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ަކންތައްތަކެްއގެ އިންިތޒާރުަގއި. އަޅުގަނ

ން ދެންނެވީމަ ހަމަ ރައީސް ލާ ތަނެއް. ދެން އަޅުގަނޑު މިހެއިކުރުމަށް ޓަކައި އެންެމ ގާކޮޅެއް ވެސް ފުރޮޅަތަރައްޤީ

 ެއއްޗެޭކ ވިާދޅުވާނެ. ތިމަންނަމެން ގާފުރޮަޅނީ ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއޮފީހުން ކޮންމެވެސް ބޭފުަޅކު ނިކުމެވަަޑއިގެން 

 ،ރަްއޔިތުންގެ މިއީ ދިވެހި  .ެއކީަގއި ކިހާ ދުވަެހއްތޯ އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ސުވާލުކުރަން ގައޭ. ވިސްނުންތެރިކަމާއެކީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ޮރޅައިގެން މިއެކީަގއި ގާފު މިއީ ނައިފަރު ރައްޔިތުން މިއަދު ކުރާ ސުވާލު. ވިްސނުންތެރިކަމާ

މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރާ  ؟މަސް މަދުތޯއޭ 7ިދވެހި ރަްއިޔތުންނަށް ހުރި ކަންތައްތަްއ ކުރަން ކުރަން ތަރައްޤީ

 ،މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ވިޔަސް އަިދ އަޅުގަނޑުމެން ވިަޔސް ،ނީދަންނަވަ ސުވާލެއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑު މި

ޖެހެއޭ. އަޅުގަނޑު މި ކޮމިޝަނުން ހާސިލުކުރަން އް ހުންނަން އެބަކަތުގައި އިޚްލާޞްތެިރކަމެއަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސައް

ނޑު މި ކޮމިޝަނުގެ ބިލަށް އަުޅގަ  ،ނަމަޤީޤަްތ ހޯދުން ކަމަށް ވާޙަނޭނގޭ މަރުތަުކގެ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ގޮތް ،ބޭނުންވަނީ
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މުޅި ަދއުަލތަށް ގެއްލިަފއި ހުރި ފަިއސާ  ،ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރަން. މި ކޮމިޝަނުގެ ބިލުން ހާސިލުުކރަން

 ހޯދުން ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު މި ކޮމިޝަނުގެ ބިލަށް ތާީއދުކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އޮތީ މި ބިލާ މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި  ދާއިާރގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ،މެްނބަރު. ދަންނަވާލަންޖެހޭޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ޭއދަފުށީއަރުވަނީ  . އަޅުގަނޑު ދެން ފުރރުޞަތު މި ބޭފުޅާގެ ަވގުުތ ނިންމަވާފަ ގޮތުން އެގުޅޭ 

 ށް.ސަލީމަ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށީ

ޓަކައި. އާދެ! ައޅުގަނުޑ ވެސް މި ބިލަށް އިތުރަށް ، ފުރުޞަުތ ދެްއވި ަކމަށްތެިރ ަރއީސް ިއއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ 

މު ބިލެއް. އެއީ މި ބިލު ފާސްކޮށްގެން ވީާހވެސް އްޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަްށ މުހިޙަޖެހުނީ މި ބިލަކީ ވާހަކަދަްއކާލަން

އަުޅގަނުޑ ހަމަ  ،އި ަމއްސަލަައކީމީގަ  ،ންނަމަވެސް. އެހެކަމެއް އަވަހަކަްށ މިކަން ބެލުމަކީ ައޅުގަނުޑ ވެްސ އެދޭ 

ދެވޭނެބާަވއޭ. އިއިންސާފު ހޯދަ ،ދިން ކަމުގައި ވިަޔސް މި ބިލުން ކިތަންމެ ވަރުގަދަ ބާރުތަކެއް ،ހިތައްއަރާ އެްއޗަކީ 

ކު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެވަރުގެ އިޚްލާޞްތެރި، ތެދުވެިރ ބަޔަ ؟ތިބިތޯ ފެންނަންއެވަުރގެ ބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

ިމއީ ައޅުގަނޑުމެން  ؟ނޫނީ މިހާރު ލެވިފައި ތިބި މީހުންނަކީ މިފަދަ އިޚްލާޞްތެރި ަބއެއްތޯ ؟ތިބިތޯ ފެންނަންއެބަ

މޮުޅ  ،ދިނުމުގައި އަބަދުވެްސ މިއޮންނަ ގޮތަކީ އިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިންސާުފ ހޯދަ ،ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް

ދަނީ ތާރީޚު ފެށުނީއްސުރެ ވެސް. މިީއ  ފު ހޯދިގެން މި. އިންސާ މީހުންނަށް ދެރަ ގޮތްމީހުންނަށް މޮޅު ގޮތް. ދެރަ

މޮޅު މީހަކު ކަމެއް ކުރީމަ އޭގައި އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ މައްސަލައެއް ކުރިަމއްެޗއް  ؛މީގައި މައްސަަލއަކަށް ދިމާެވެގން

ހެްއގެ މަްއޗަށް މީ އެ އި،ެއ މައްސަލަތަްއ ނިންމާލަ ނުވޭ. ދެރަ ނިކަމެތި މީހަކު ަކމެއް ކޮށްފިްއޔާ ވަރަށް ފަސޭަހއިން

ދެން ޖަލުގެ ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މީގައި ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް  ؛މީހާ ޖަލަށް ގޮސް އެ އި،ކުމް އިއްވަ ޙު

ލުން ނީ. ޖަދައްކަ ޖަލުން މީހުން ފިާލ ވާހަކަ މި  ،ޖެހޭ. ޖަލުގެ ވާހަކައަްށ ދާއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަލން އޮތީއެބަ

ހުންނަ  އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ. ޖަލުގައިަވރަށް ރަނގަޅަށް ށް ޖަލު ޒަތްތެރި ރައީސައިއް؟ ތިބޭނެތޯ އިމީހުން ނުފިލަ

 ޭއގެ  ޖަހާއިރު އަދި އެ އަށިން 11ރުވާއިރަށް އެ އަރާ ހޫނު، ރޭގަނޑު މެންދު  ،އިރުއަަރިއގެން އަންނަ ހޫނު އިއަށީގަ 

ތަނަށް އަންނާނެތޯ.  އެ، އަދި ބޭރަށް ދެވުނަސް އަނބުރާ އްޔާން މީހަކު ސަލާމަތްވެއްޖެހޫނުކަން ނުފިލާ. ދެން އެތަނު

ުކރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްަކތެއް ކުރާނެ ިއއްޒަތްތެިރ  ށްމީހާގެ ޖާނު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި އިންސާަނކަ އެ

ކުރަްނީވ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ނގަޅުެއއްެޗހި ބަރާބަރަށް ރަ ޖަލުތަކާއި ވީ  ރައީސް. އެހެންވީމާ، ފުރަތަަމ ވެސް 

މަރުގެފާނު. ެއކަލޭނގެފާނު ސީދާ ބެއްެލވުމުގެ ދަށުން ޖަލުތައް އުފެއްީދ ޢުމަތުަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަލު އުފެއްދީ އްއު
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 ލަތާ ގޮތާއި ޖަލުތަކުގެ ހާ ނައެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް. އުފައްދަވާ ސީދާ އެކަލޭނެގފާނު ބެއްލެވީ ޖަލުތައް ހުން 

އުމުގެ ވެރިމީހާ ނޫނީ އޭގެ ދަށުން ތިބޭ ވަޒީރުްނ ޤައިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އެ ހާލަތަށް ނުދަންޏާ  ބެއްލެވި

ދާނީ ގެއްލިގެން. އެހެންވީމާ، އިންސާުފ  ވެސް ދާނީ ގޯސްވެގެން. އިންސާފު އެކަންކަން ނުކުެރވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ހާލަތު 

މީހުންގެ  އެ އޮތް ކޮިމޝަނުން ވެސްަސލަތައް. އަދި މިހާރު ގަނޑު މިދެންނެވި ަމއްޅޭ މައްސަަލއަީކ އަޅުކަށް ނޭޔަހަމަ

 މި  މަމީހުންގެ ރަށްެޓއްސަކު އައި މީހުންގެ ތިމާގެ މީހުން، އެ މީހުންގެ ގާތް މީހުން، އެ ންނައިުރގަިއ އެއޮއާރާއިބާރު 

މީހަކަށް  މީަހކު އަުތވެއްެޖއްޔާ އެ އެ ން ތެރޭބަެއއްގެ  ުރގަދައިލާައކުން ނޫނީ ވަޢާމޮޅު ަވރުގަދަ  ަތކީ، ނޫނީ މާގޮ ވާ

 ފައި ޮއވޭ ނުވޭ އިނގޭތޯ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިއސްލާމް ދީނުގައި މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ އްގޮތެ  ފު ހޯދައިދެވޭސާއިން

 އި ެއއްއަރިހުގަ  ގެمليه وسل  ع صل ى هللارسول ކީރިތި  ،ން ކުރި ވަރަށް ކުރިން. މީގެ ސާދަ ސަތޭކަ އެތައް އަހަެރއް

އިާލގެ ބޭފުޅެްއ ޢާެވރިކަންކުރާ  ،ނަމަ ޒަމާނުަގއި ބުނާ މިއީ އެ ،އިނގޭތޯ ބީލާގެ މީހަކު ޤަ ވަންހަިއގެ މަހުޒޫބު ދުވަހަކު 

ަވއްކަންކުރީމާ ވަރަށް ކަންތައް ބޮުޑެވއްޖެ  އޭނަ ،ގޮތަކީ ވީ  މިއިމާ އަ ންއިލާއިއެ ޢާ ؛ވަރަށް ވަުރގަދައެއީ އިނގޭތޯ. 

ވާހަކަ ދަންނަވަްނ މި ހެދި އެްއޗަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ އަރިހުގައި  ބޮޑުެވގެންގޮސް މި މީހުން ންތައްެއކަ .އިޝުންނަށްގުރަ

. ކޮންމެއަކަްސ ފާނުގެ ދަރިަކލުން އުޝާމާުދގެޒައި ކެރުނީ ތަކުރާުރކޮށް ވާހަކަަދއްކަިއގެން އެކަން ކެރޭނީ ކޮންބޭފުޅެއްތޯ 

އިސްލާމް  ،ވިދާުޅވީ އިފާނު ކޯފާއިްސކުަރއްވަ ވީމާ، އެކަލޭނގެވާހަކަ. ދެންނެ އުޝާމާ އެކަލޭނގެފާނަށް ދެންނެވި މި

؟ ދެންނެވީ ވާހަކަ ތި ކަލޭގެފާނު އަރިހުަގއި ތިތިމަން ްއޔޭނުދޭންހެދީނުގައި އޮތް ުޙކުމެއް ުކރިއަށްގެންދިޔަ

ޘްކުރެއްވީ އުއްމަތްަތްއ ދީޙަަވޑަިއގެންނެިވ. މެންބަރަށް އަރާވަަޑއިގެންފަިއ އިއަރަމެންބަރަށް އެކަޭލގެފާނު ވަަޑއިގެން ވެ ކޯފާ

އުމުަތއް ޤަފު ލިބުމުގެ ނަތީޖާއޭ ސާމޮޅު މީހުންނަށް އިން ،ފު ނުލިބިފައިސާދެރަ މީހުންނަށް އިން ،ހަލާކުވެގެންދިަޔއީ

 ،ދަންނަވަމޭ އިހުވާކުރަްއވަ هللا މުގެ އަސްަލކީ. އެހެްނވީމާ، ތިމަންކަޭލގެފާނު ގަންދީ މާތް އުދި ހަލާކުވެގެން

މިީއ  .މޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްށީހުކަނޑާއަތް  ،ވިޔަސް ށްމާ ވައްކަންކުރި ކަމަޠިދަރިކަނބަލުން ފާތިމަންކަލޭގެފާނުގެ 

ކުރިން އައިސްފަ.  އެތައް ހާްސ އަހަރެއް ،ކުރިން އުސޫލަީކ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި އުސޫލު އޮތީ މާ އޮންނަންވާ

ނާންނާނެ. މޮޅެތި  ކަށްޔަހަމަ މެންގެ އުސޫލެއްގަނޑުައޅު ރާއްޖޭގައި ދަމަހައްޓައިގެން ނޫނިއްޔާ އެ އުސޫލު މި

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ވަންޏާ ކަމަށް ހާލަތު އަންނަ ރީމާ އެފު ލިބިފައި ދެރަ މީހަކު ކަމެއް ކުސާމީހުންނަށް އިން

ފު ސާއި އިންފު ހޯދަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަހަމަ ގޮތެއްގަ ސާފެއް ނުލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، އިންސާވެސް އިން ދުވަހަކު

. އަޅުގަނުޑގެ ޕާީޓ ޓަކައި މަސައްކަތްކުަރންވީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުުރޮކށްލާނަންހޯދުމަށް

ައޅުގަނުޑ  ،މީހަކަށް ެގއްުލމެއް ލިބިދާނެތީ އަުޅގަނޑުެގ ސަބަބުން އެ  ،ހުރެދާނެ ކަމަށްމީހަުކ އަދިވެްސ ވާހަކަަދއްކަން 

 ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ. ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ފާހަގަކުަރއްވާ ުނކުތާތައް އިްއޒަތްތެރި  އިރި މެންބަރުގެ އިސްލާމީ ތާރީޚުގަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އިްއޒަތްތެ

އިގެ ރަންހާރު. އަުޅގަނުޑ ނގުާރމަސާގެ ހަޢީމަރު ޢުމެންބަރުން އިތުރަށް ބައްލަވަން ބޭނުންވެވަަޑިއގަންނަވަންޏާ އެއީ 

 .ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫއަރުވަނީ ފުރުޞަތުމި ދެން 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

މި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެޭރގަިއ  ،ގޮތުން ގުޅޭ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ، ހުށަހެޅިފައިާވ މަްއސަލައާ

ހަކަފުޅުތަުކގަިއ ރިޔާީސ ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދުމަްށ ކުރެވޭ. ބަެއއް ބޭބޭފުުޅންގެ ވާ ގިނަ ގޮތްގޮތަށް ބަހުްސ އެބަ ވަރަށް

ވެްސ  ވެސް އެބަ ދެއްކޭ. ރިާޔސީ ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހުގެ ރުހުމެްއ ހޯދުމުގެ ވާހަކަ

ންވީމާ، ތަފާތު ވެސް އެބަ ވާހަކަދެކެވޭ. އެހެ ގޮތުން އެބަ ވާހަކަދެެކވޭ. އަެނއްބައި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތަުކަގއި ބިލާ ގުޅޭ

ވަކި މުއްދަތަކުްނ  ،. އަޅުގަނޑަށް މި ބިލުން ފާހަގަކުރެވެނީއޮތީ ފަޅާފަ ގޮތުން މި މިހާރު މި ބިލާ ބެހޭކުރިތަކެއް 

ެއކު ބެލުމުގެ މަތިވެރި ނިޔަތުގަިއ ފުވެރިކަމާސާްށ ހިނގާފައިވާ ކަންތައްަތްއ އިންފެށިގެން ވަކި މުއްދަތަކަ

ދާގެ ދަށުން ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބގެންވާ ިއޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އުަފއްދާ ވަނަ މާއ115ްނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

އެކު ޞްތެރިކަމާކަ. އަުޅގަނުޑ ހަމަ އިޚްލާޓަކައި ހެދޭ ގާނޫނެއްގެ ވާހަ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުނެތިގެން އެއަށް ބާރު ހޯދުމަށް

އަުޅގަނޑުމެން ެއއްވެސް މީހަުކ  ،ން ބޭނުންވަނީހުރިހާ ވާހަކަތަކުގެ އަީލަގއި އަުޅގަނޑު ަދންނަވާލަ ނުވަތަ ހަމަ މި

 ވެސް ހުރެއްޖެ ކަމަށް ކުރާ މަސައްކަެތްއގައި ޭއގެެތރޭގައި ސިޔާސީ ވިސްނުުމގަިއ މަސއްކަތްކުރުުމގެ ރޫހު ުކޑަކޮށް

ވަކި މުއްދަތަކުން  . މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށްފުވެރި މަސައްކަެތއް ނުކުރެވޭނޭސާއިން ،އެައކަށް ޢަދުލުވެރި ،ވާނަމަ

ރައްޔިތުްނގެ ތެޭރގަިއ މިކަމުގެ ުސވާލު އުފެދެނީ  ،ފެށިގެން މިކަން ބަލާ ވިްސނުން އުފެއްދިއްޖެ ކަމަށް ާވނަމަ

ލުން ރަނގަޅުކަމެއް ކަންނޭނގެ. ގަާވއިދު ކޮމިޓީ އިޞްލާޙު އަޅުގަނޑުމެްނ އިލަކިހާވަރަކަށްތޯ ހަމަ މި މަޖިލީހުން ބަ

ދަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިގެން ެއކަމަށް  މިސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާއިރުަގއި މިހާރުވެ

. އަދި މި އާދޭވަރަށް ތަފާތު ވިްސނުންތައް އެބަޓަކައި ަރއްޔިތުންގެ ވިސްނުްނތައް ހޯދަމުން. ވަރަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް 

އްޔިތުްނގެ ޚިޔާުލ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އޮީތ ރަ ،އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން ެވސް މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން

 ވާ ނޫނުއަސާސީން މި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ވެސް މަތިކޮށްފައި ޤާކަމެއްކަން.  މުއްން ެއީއ މުހިލުއިކޮންގޮތަކަށްތޯ ބަލަ 

 ކަންކަމުަގއި ާއއްމު ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓެއް ވެސް މި މަޖިލީހަށް ނެގިދާނެ. އަދި ގުޅޭ  ކަމެއް ރައްޔިތުންނާ

ނޫނުއަސާސީގަިއ ޤާުއމީ ކަންކަމުގައި ަރއްޔިތުންެގ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓު ނެޭގނެ ކަމަށް ށް ޤަ އަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުން ކުެރވޭ  ،ސްޔަކުރިން ިމކަންކަން ހަރުދަނާުޅގަނޑުމެވަރަކަށް އަ ބަޔާންކޮށްފައި އޮވޭ. ކިތަންމެ

މަޖިލީހުގައި ބެލޭނެ  ރީޢަތުގެޝަ ކުެރވޭ މަަސއްކަތަކަްށެވފައި އެ މަސަްއކަތްތައް  އެކުމަސައްކަތަކީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 

ޙައްލުކުރާކަށް. އެހެްނ މިކަމެއް ނަށް ނޫނޭ އަޅުގަނޑުމެން ލާހިކު ކުޅަދާނައެއް  ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އޮވެގެން ނޫނިއްޔާ



65 

 

ދެެކވެނީ ޭނނގޭ މަރުތަުކގެ ވާަހކަ. ހަމަ  މިމިހާުރެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ޮބޑަށް ވާހަަކ  ،މިދެންނެވި ކަމަކީ

ދޭ. ހޯނު ފެއްސާދުވާލުހެން އެނގޭ މަރުތަްއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަދޭ ހިނގަމުން. އެކަމަކު އަުޅގަނޑުެމންނަށް އިންރޯމާ

ނދަުކ އޮތްހާ ހިމިހެން ވަނަ މާއްާދގައި  52ޫނނުއަސާސީެގ ޤާނުކުރަން  ވެގެންތޯ ނުހޯދެނީ؟ އަުޅަގނޑެއް ގަބޫލެއްކީއް 

ނުކޮށެްއ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޙަޤީޤީ ކަންބޮުޑވުްނ ޙައްލުކުެރވިދާނެ ކަމަކަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މާއްދާ އިޞްލާޙު

ރީޢަތުގެ ޝައްދި ސަލާމަތުން ހުރެ ތުުހމަތުކުރެވޭ މީހާ ބު ،ނަނީބު ވަނަ މާއްދާގައި މި 52ގެ ނޫނުއަސާސީޤާ

ްއވެސް އިޢުތިާރފަކީ ހެއްެކއް ކަމުަގއި ނުބެލެޭވނެ ވާހަކަ. ކިހިނެއްތޯ ދެްނ އެހެން އެ ،މަޖިލީހުގައިވާ އިޢުތިރާފު ފިޔަަވއި

ދާއިރުގައި އޭނަ  ހިސާބަށް ޖިލީހާމަ ރީޢަުތގެޝަސް ޔަކުރި އަޅުގަނޑުމެން ތަޙުޤީޤީ އިދާާރތަކުން ކިތަންމެ މޮޅަށް އެކަން 

 އިނެތް. ގިނަ ކުށްތައް ކޮށްފަ ްއވެސް ގޮެތއްވަންޏާ އޭނަގެ މައްޗަށް ޙުުކމްކުރެވޭނެ އެ އެތަނުން އިންކާރުކޮށްފި ކަމަށް

، ވީމާ މާއްދާއެއް މިއީ. އެހެންއޮތްނޫނުައސާސީަގއި އުފައްދާފައި ޤާޓަކައި މަށްއުކޯޓު މަރުޙަލާއިން މީހުން ނިކުމެގެންދި

ކުން ކުެރވޭ ނުކުެރވޭ. އެހެްނވީމާ، ަތޙުޤީޤީ އިދާރާތަ ށް ގަބޫލެއްކަައޅުގަނޑަ މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކޮްށގެން ނޫނިއްޔާ

ކިތަންެމ  ،މެ ބޮޑު ކޮމިަޝނެއް އުފައްދާަފއިންވަނީ ބޭކާރު މަސައްކަތްަތކަށް. ކިތަަހމަ މަސައްކަތްތައް ޙަޤީޤަުތގައި 

ވާ ަޙއްޤުތަކަީކ ތެރެއިން  ނަމަވެސް އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަްނކަމުގެ ާބބުގެ ކުރި ންކަ ބާރު ދީފައި އެ އަށްވަރުގަދަ 

 ބާރާތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ އިެއުކ ލިބެންޖެހޭނެ އެއްެޗއް ކަމަަކށް މީގެ މި ތުންނަށް ކަަށވަރުކަމާރައްޔި

ށް. ކަކަށް ުނވިސްނޭ ެއަކން އެހެންވެދާނެ ކަމަކުނޑިއަ ފަގީރު ސިމި  ަވންޏާ އަޅުގަނޑުގެ  ކަމަށް ކުރާ  މަތީން އެކަން

މިއީ އިލާހީ ކީ ެވސް ނޫނުައސާސީއަޤާ ؛ކަންކަން އިޞްލާޙުވެ ،ވާހަކައަކީ އުޅޭ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން މި

ބިލު  ފަސްގައި ވަަނ މަޖިލީހ17ު ވެސް ގައިމުއަުޅގަނޑު ހަމައިން މިނޫން. މި އިްޞލާޙުކުރެވޭނެ.  ނިންމުމެއް

ލެްއ ކީ ިސޔާސީ ވިސްނުމުގެ ތެެރއިްނ ެއއިން ެއްއވެސް ބިޔަ. ހިތާމަންއަސާސީއަށް އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅިނޫނުޤާ

މު އްެއ އިޞްލާޙުަތކާ ގުޭޅގޮތުން ެއއީ ވަރަށް މުހި ،ފާހެއްނުވި. އެކަމަކު ިމއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އަުޑއިވޭ 

ކަން. ނޫން ކަެމއް މަކީ ަރއްޔިތުްނ އެދޭއުބޮޑުެވގެންދި ވަރަށްސް ސަޭކގާނުާވ މި މަިޖލި .އިޞްލާޙުތަކެްއކަން

 ނޫންކަން. އިޖުތިމާޢީ އެަތއް ކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިުރއިރުޮކޅުން މިތާ އިންތިޚާބު ޭބއްވުަމކީ ރަްއޔިތުން އެދޭ 

ނޑުމެންނަށް ވެސް، އަުޅގަކަްނކަމުގެ ާވހަކަތައް އެބަެދކެވޭ. އެހެންަނމަ ބައިވަރު ަމއްސަލަތަެކއް ކުިރމަތިވާކަން. މި

އެކަމަީކ  ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ މުަގއި. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިދަނީ ސިޔާސީ ވިސްނު ކުެރވިގެން މި ކަންކަން

އުމުގަިއ ޤަވަކި ތާރީަޚކުން ަވކި ާތރީޚަކަށް ނޫނޭ މި  ،ާވނަމަ ކަމެއް ކަމަށް އެއީ ިސޔާސީ ވިސްނުމުގެ ތެެރއިން ކުެރވޭ

 މި  ،ަވންޏާ ކުރަންވީ ކަަމކީ ކަމަށް ރާކު އެކު މިކަންންކަްނ ބަލަންޖެހޭނީ. އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ހުރި ކަހިނގާފައި

އިމުކުރަްނވީ. ޤާ ާބވަުތގެ ކަންކަން ނުހިނގާނެ ހަރުދަނާ މެކޭނިޒަމެއް  ހިސާބުން ފެށިގެން ފާރެއް ާރނާފައި އިތުރަށް މި

ނޫނުއަސާސީ އުފައްދާފައި ޤާން ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް. ކަ މިކަން ނުކުރެވޭ އަޅުގަނޑުމެންނަަކށް ގަބޫލެއް އެނޫނިއްޔާ

ނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ސާފުބަހުން އެބަ ބުނޭ ކުރިން ކުރެވިފަިއވާ ކަަމކަށް ފަހުން ހަދާ ގާނޫނަކުން އަދަބު ޤާ
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ކަށް މުތަހޫމަފްހަލަ ކަމި ރުދެކެވެމުންދާއި ވާހަކައަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު  ކުމް. އެކަމަހޫ ނުލިބޭނެކަމުގެ މަތިވެރި މަފް

ެއކަމެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ނަމަ ކަންކަން ކުެރިވގެންދާ ކުެރިވގެން އްޓަންބޭނުންާވ ގޮތަކަށް ބަ  ،ނިވެ ހުވެސް މަސް

ގޮުތގައި  ގެމިއަދު ުކއްލި މައްސަލަެއއް  ،ނީ ޙައްޤުތަުކގެ ާވހަކަ ދައްކާއިުރަގއިސާއެާއއެްއޮކށް އިންދެން ހަމަ .ކުރެވޭނެ

އަނެާކގެ މީހަކު  ވާލަންެޖހޭ. އެއްވެސްވަރަކަށް އަލިައޅު ވެސް ކޮންމެެވސް ސަލަިއެގ ކަންތަކަށްންދިޔަ މައްހުށަހެޅިގެ

ނޫން. އަދި މާތްެވގެންާވ  ކަެމއް  ނީ ަޙއްޤުގެ ތެެރއިން ވާނެސާކުރުމަީކ އިން ފުރާނައަށް ނުރައްާކވާ ފަދަ ކަމެއް

ގެ މަރު ހިފަންޖެހޭނެ ގޮތްތަކުގެ ވާހަކަ ވަރަށް  މީހެއްމް ދީނުގައިނޫން. އިސްލާ ކަމެއް ސް ހުއްދަުކރާވެ އިސްލާމް ދީން

ފަދަ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑަށްވުރެ ތަންކޮެޅއް ތަފްީސލުކޮށް ކިަޔއިދޭން އެނގިދާނެ.  މެންށް އެބައޮތް. ސަލީމްސާފުކޮ

 ލުމަކީ އެއީއިމަރަ ،ދީ ލާެއއްމީހަކު ހިތްހަމަނުޖެހިގެންގޮސް އަނެާކއަށް ހަމަ ،އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް މިހެން އޮްއވާ

ޖަލުތަކުގެ  ،ނީ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ ސާވެސް އިން ރާ މީހާއަށްނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ކުށްކު ކަމެއް ކުރެިވގެންވާނެ

އަުޅގަނުޑ  ރުމަތްތެރިވެގެންނުވާ ޒާުތގެ ކަންކަުމގެ ވާހަކަ ދައްާކއިރުޙުނީ ޙައްޤަށް ސާވާހަކަ ޖަލުތަކުަގއި ހުރި އިން

ދުނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ދެންެމ އުމުަގއި ުއފެއްޤަކަންބޮޑުވުން ިމ  ކަމުގެފާނެއި ފިލަ މީހަކު ،ވާހަކަައކީ ން ބޭނުންވާނަވަދަން

މިތާނގަިއ ންގޮްސ ދުނިޔޭގެ އެތައާަދއިގެ ނިކަމެތި މީހަކު ފިލައިގެން ،ފަދައިން ވިދާޅުވި ވެސް އެ  ސަލީމުގެ ވާހަކަިއަގއި

 ގޮތަށް ފައިގައި ބިޑިއަުޅވާފައި ދާސްވަންޏާ ހަތަރެ  ފެނިއްޖެ ކަމަށްވެސް އޭނަ ައިއއްސަ އިއުޅޭނެ ދުވަހަކު އުޅެފަ

ނޫން.  މަ އޭަނައށް ދޭންވާ އަދަބުދޭ. އެކަމަކު މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދަނީކީ އެހެނެއްހަ އި،ގޮސް ޖަލަށްލަ

ނުފިލޭނެ ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ؟ގެންތޯކަމުެގ ކަންބޮވުން އުފެދިފައި އޮީތ ކިހިނެއްވެ ފާނެއިއެހެންވީމާ، ފިލަ

އުމުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭނީ ޤަ ،ހިނދު ވާ އި ވާމީ ެއކިެއކި މުޢާހަދާތަކުގައި ސޮިއކޮށްފަގު ނަލްއަބައި

ޭޖގަިއ ިދވެހިރާއް ،ނަމަކަމެއް. އެހެންވެއްޖެ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ،އެހީތެރިކަމެއްތޯ ކިހާވަރެްއގެ 

އުމެއް. ިމ ޤަޤިއްލު ވެްސ މިނިވަން މުސްތަ ވެްސ ނޯންނާނެ. މިއީ ގައިމު ހަމަގޮތެއް  ފަރުވާއަށް ާދ މީހަކު ފިލޭނެބޭސް

ވަނީ ެއ މައްޗަށް ަތބާވުން ލާޒިމުކުރާ ދުސްތޫރެްއ އެްއކޮށް ކުރެވިފައި  އުމުތަކާޤަމުޢާހަދާތަްއ ބޭރުގެ  ްއކޮށްވާއެ އުމާޤަ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން  ވީތީވެ، ެއކަން ށްއުމަކަޤައަިދ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު  އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮތީމާ.

އުމުތަކުގެ އެހީތެރިކަން ޤައެހެންވީާމ، އެ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން އެ  .ކުރެވޭ މުޢާހަދާތަކެއްގެ މަްއޗަށް ހަނދާންކޮށްގެން

 ގޮތަށް މި  ހެރިވާނެ އެކަނީ ޙަްއޤު ސާވީތީ އޭނަގެ އިން . އެކަމަކު ަވކި މީހަަކށްޖެހޭނެންކުެރވެ  ވެސް ެއކަން ހޯދައިގެން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ނޫން.  ފުވެރި ގޮތެއްސާއީ އިންއި ވާހަކަދެްއކުމަކީ އެ ތަނުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



67 

 

ުތގެ ފަހު ފުރުޞަތު. އަރުވަނީ މި ބިލުގެ ބަހުސް ވަގު މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ތުލުސްދޫ  ން ވޯޓަށް އެހޭނެ.ގޮތު ގުޅޭޓަށް އަހާ ަގޑީަގއި މި ބިލާ މިއަދުގެ ވޯ

 .ށްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީ

ތެިރ ރަީއސް. ރިޔާސީ ކޮމިޝަން ހެދުމަކަށް މިހާރަކު ވެްސ ރައީުސލްޖުމްހުރިއްޔާއަކަށް އެްއެވްސ  ިއއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ 

ތުަގިއ ޙަޤީޤަކުާރ މަސައްކަަތކީ  މިހާރު މި އޮންނަ ގޮތުން ެހދޭ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަކުން ،ހުރަހެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް 

އް ހަދައިގެން ކުރާ މަަސްއކަތްތަކުަގއި ޮއއްޓަރު ހުންނަ ސީ ކޮމިަޝނެމަކީ. ރިޔާލަުތގެ ފައިސާ އިްސރާފުކުރުއުއެއީ ދަ

ަޓކައި ައޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނީ. އަޅުގަނޑު މި ކަމަށް ދީގެން އެކަން ކުުރވުމަށްއާާރއި ބާރު  ގޮތަށް ގާނޫނުން

ބޭބޭފުޅުންނާ  ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ސިޔާީސ ފިކުރުތަކުގެ . އަޅުގަނޑު މިކަމާ ބެހޭދުކުރަންފުރިހަމައަށް ތާއީ

ބޭފުޅުންނަށް  އެ ، ކަމުނުދަނީށްވަގުތަ ުމަގއި ޚިޔާލު ހޯދައިފިން. ަބއެްއ ބޭފުޅުންނަށް މިވާހަކަދަްއކައިފިން. މި ކަ

ވަގުތު އެބޭފުޅުން  ބޭފުޅުންނަށް މި ބައި ތެރިވެާދނެ ކަމަށް. އަނެއްޞްއިޚްލާއިތުބާރުނުކުރެވެނީ މިއަުދގެ ސަރުކާރުން 

ގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ަވރަށް ކޮށި ވިސްނުމެއް. މި ޅު ެއއީ އަ ،ނެތީމާ ަކމުނުދަނީ. އެހެންނަމަވެސްސަރުކާރު ހިންގަވަން

މަށް ރިޔާސީ ވަޢުދު ފުއްދު ،ޖެއަށް ައއިކަުމގައި ިވޔަސް އްކޮމިޝަނަކީ މިއީ ކޮންމެ ވެިރކަމެއް ފަހުގެ ތާރީުޚގައި ިދވެިހރާ

މިފަދަ ކޮމިޝަނެްއ ޮއވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ެވގެންދާނެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވޭ ވަަރށް ބޮޑު ެއއްބާރުލުމަކަށް

ށް ހުގެ މެޖޯރިޓީ ނުލިބުނު ކަމަމަޖިލީ ،މިފަދަ ކޮމިޝަނެއް އޮވެ ،އައިސް ށްއުމަޤައަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ވެރިަކމެއް 

ފަސޭހަެވގެންދާނެ. މާ ބޮޑުަތނުން ވެސް  ވުރެ ފުއްދަން މިހާރު މި އޮތް ގޮތަށް ވިޔަސް އެ ވެރިކަމަކުން ިރާޔސީ ވަޢުދު

. ޞަދުޮބޑަށް މީގެ ޙަޤީޤީ މަޤް ވުރެ ޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށްމީގަިއ ަވކި ިސޔާސީ މަޤް  ،ިވސްނަންޖެހޭނީ ،ހެންކަމުންއެ

އެބަ ބޭނުންޭވ  އެބޭފުޅަކުވަަޑއިގަންަނވަނީ. ތައް މި ޚުކޮްށގެން ެވރިކަމަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެްސ ތަ ރިޔާސީ ވަޢުދުަތއް

ގޮްއސަ ހުންނަ މަރުގެ އި މިފަދަ ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ހިނގަ ،ވަންޏާ ފުއްދަން. އެހެންކަމަށްރިޔާސީ ވަޢުދުތައް

ކަމެއް ެވސް ދީގެން ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ހޯދެން މި އަންނަނީ މިފަދަ ބާރުވެރި ބޮޑެތި ކޮރަްޕޝަންތަކާ ،ހާދިސާތަކާއި

ވަގުތަްށ  މި ،ޕެންޑިްނގ ލިސްުޓގައި. އެހެންކަމުން ވަގުތު ާރއްޭޖގައި ވަރަށް ގިނަ ހާދިސާތައް އޮތީ  މި ލުކުރަން.ގަބޫ

ވަނީ މިފަދަ ބާރެއް އަުދގެ ސަރުކާރަށް ދިނުަމށް. އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި  ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ކަންަތއް ބޮޑުވާ ގޮތް

. އަންނަ ކޮމިޝަނަކަށް އިއަުރވަ ައހަރުގެ ކަންތައްަތއް ފަޅާ 5ނިމިދާ ސްތަޤުބަލުގައި މި ކޮމިަޝން ވެގެންދާނީ މު

އެ  ،ރަްއޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދީ ،ހުންނަ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް އިކަމުން ނިމިދާ ވެރިކަމުްނ ކޮށްފަވެރި

އް ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު އުމަްށ ލިބިގެންދާ ކުިރއެރުމެޤަޝަަނކަށް. އެހެންކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ ކޮމި މައްސަލަތައް ބަލާ

  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.ދެކެނީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ަވރަށް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަްއޑޫ ،ވުުމގެ ފުރުޞަތު މި ލިބެނީއާދެ، އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮުޑ ނަސީބެއް މި ލިބުނީ އެންެމ ފަހު ފުރުޞަތު އެރު

 ށް.ރޮޒައިނާ އާދަމަިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު  މީދޫ ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ކޮމިޝަންތަުކގެ ބިލަީކ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަްށ މުހިއްމު ބިލެކޭ. މި ބިުލގެ 

 ކު އެަތއް ދުވަހަ ، މި ބިލު ތަޅުމުގައި ތާށިވެތަޅުމަށް އައި ފަހުން އިމަޖިލީހުން ވެސް ނިންމާފަ މަސައްކަތް ކުރީ

އަުޅގަނޑަްށ  ،ނުދިަޔއީ. އެހެންނަމަވެސްރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވާލައި ިމ މަސައްކަތް ނިމިގެންކާ އަނބުއަނެއް  ،އޮތުމަށްފަހު

މަަސއްކަްތ މި މަޖިލީހުން ވަރަށް އަވަސް މުްއދަތެއްގެ ތެޭރގައި މި ކޮމިަޝނުތަކުގެ ބިލުގެ  ،ންކަން އެބައޮތްޤީހަމަ ޔަ

 ،ުނަގއި ވާަހކަދައްކަމުން ަބއެއް ޭބފުޅުން ވިދާުޅވަމުން އެބަދޭތަ މި .ނިމިގެން އަންނާނެ ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ފޮާލ ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ވެސް ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކާއި މިކަހަލަ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ. ިމއީ ޚިޔާލީމަސް 7މިދިޔަ 

އަހަުރގެ ތެޭރގަިއ  5 ވެދިޔަވޭތު  ،ދުވަހު ރައްޔިތުންނަށް އެަތއް އަިނޔާތަކެްއ ލިބިގެންައހަރު 5ކެއްކުން ކަހަލަ ކަމެއް. 

ރައީްސ އިބްރާހީްމ  ،ވަްއކަމާިއ ކޮރަޕްޝަނާިއ އަނިާޔގެ އަޑު. އެހެންނަމަވެސް ،ކީދިޔަ އަޑަ ވެްސ ިއވެމުންއަބަދު

ކާރު ައއުމަށްފަހު އަުޅަގނޑުމެންނަކަށެއް އެ ާބވަުތ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މި ސަރު ،ސަރުކާުރ އައުމަށްފަހު އްމަދު ޞާލިޙްގެޙަމު

އެނގޭ.  ވާކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ެކއްިއވެމަކުންނެއް ުނދޭ. އެހެންވީމާ، ރަނގަޅަށް ކަންތައްތައަޑުތަެކއް 

ުތގަިއ ޙަޤީޤަ ،ދެއްކުމަކީ ސިޔާސަތުތަުކގެ ވާހަކަ ުނވަތަ ސިޔާސަތުަތކެއް ކަުމނުގޮސްގެން އުޅޭ ވާހަކަ 

ރަނގަޅު ގޮުތގައި ވިސްނުމަްށ  އްޔިތުންނަށްރޭ ރަދޭތެ ންކަމާކަ ، އާލާކުރުމަށާއިހުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޑިމޮކްރަސީގެ ރޫ

ޖެހުުނ ކަހަލަ ޚިޔާނާތާއި މިކަހަލަ ގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ދެކެނީ. ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަންލިބޭ ފުރުޞަތެއް

 7ކޭ. ނުޖެހުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެނަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެވާހަކަތަުކގެ ވާހަކަ ދަްއކަން 

ލާފަިއ އޮތް އިލޫުޓވަ ،ކޮށްކަްށ ގިނަ ދުވަެހއް ނޫން. ބަނުގރޫޓުއޮތް ނިޒާމެއް ރަނގަުޅކުރާ އި ދުވަހަކީ ބޮއްސުންލާފަމަސް

ނޫން. ެއހެންވީމާ، މި ސަރުކާރުގެ ިމސްރާބު މިހިރީ ރަނގަޅަށް.  މާލިއްޔަތެއް ހަމަޔަކަށް އަުޅާވކަށް ގިނަ ދުވަެހއް

ރޭަގިއ ގެ ތެއެމް.ޑީ.ީޕގެ މެނިފެސްޓޯ، އުޅޭ ކަމަކީ ށް ބާރުދީގެން ކުރަން މިއަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޝަންތަކަ

ގޮތް ނޭނގޭ  ،އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ވަޢުދުވީ ވަްއކަމާއި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަަލތައް ބެލުމާއި ،ދިޔަހިމެނިގެން

ގޮތުގައި.  މަ އް ބެލުން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަލާފަިއވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައިގެއްުލވަ  ،ލަތައް ބެލުމާއިސަމަރުތަކުގެ މައް

އެިކއެިކ  ،ޅުގަނޑުމެން ވާހަކަެދއްިކއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުންދިޔައިމުއަދެން ވަން  ދުވަސްއަހަރު 5މިދިޔަ 

ންނަށް ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެ ވާ  ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ރުކުރުވަން ހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ އިްނވޯލްވްމަންޓް މިދާޒިންމާ
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އެިކެއކި މުައއްސަސާތަުކަގއި ތިބި  ،ިއވަނީމަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭަގއި މި ަކންކަން ހިނގާފަ ގޮތުން ލިބުނުއެކި ގޮތް 

ޮގއްސަ ވަނީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ މިނިވަްނ ކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެންއިމީހުންގެ ވެސް އެއްބާރުލުމާ ެއކީގަ 

 ،ތައް ކުރީމު ގިނަ ދިރާސާށްޤީޤުކުރުމަށް މުހިއްމުވެގެންދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަ ކަންަކން ތަޙްކޮމިޝަންތަކެއް މިކަހަލަ 

 އެކީގަިއ ނީ ޖެނެރަލާރދިަޔއިރުަގިއ އެޓަޝަންގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްމި ކޮމި މިދިޔަ މަޖިލީހުގައި ވެސް

ކަން މި ގޮތަށް ގެންދިއުމަކީ އެންެމ ކުެރވުނު. މިވެސް މަޝްވަރާއެީކަގއި މަޝްވަރާކުެރވުނު. އެހެން މުއައްަސސާތަކާ 

ވެްސ ުއއްމީދަކީ ވެސް ވީހާ ގެސަސާތަކަށް ވެސް ފެިނގެންދިޔައީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް އެ ުމައއް

ިރއްާޔ . ޝުކުދިއުންއަނބުރާ ތަޅުމަށް ައއިސް ާފސްެވގެން ،ަތޅުމުން މި ބިލު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވި ގެ އަވަހަކަށް މަޖިލީހު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރުގައި ވަގުތުކޮަޅކަށް، ހުސްަވގުުތކޮޅަކަށް މި ދަނީ.  ށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން މެންދުރަ

ިމ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ވޯޓަށް އި އަހާ ަގީޑގަ ވޯޓަށް، އެހެްނީވމާވަނީ މި ބިލުގެ ބަހުްސެގ މަސައްކަތް ނިމިފަ.  މި

 ދަނީ ހުސްވަގުތުކޮޅަށް. އަހާނަން. މިހާރު އަޅުގަނޑުެމން މި

 

 {އަށް 13:05އިްނ  12:33 :ކޮޅުސްވަގުތު ހު}

 (هللاއީވާ ޢަބްދުރައީސް ނައިބު  ުހގެމަޖިލީ ؛ވީންނެތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ދަންފަޅި  ؛ގަނޑުމެން މިހާރު މި ފަށަނީގެ ދަންފަޅި މި ފެށީ. އަޅުނޑުމެން މިއަދުގެ މެންދުރު`. އަުޅގަ

 އިވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވަ  18ިއން. އެއީ  5.2ނަންބަރު އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ފަށަނީ އެޖެންޑާ 

، ިއވާފަްއޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވާރިހޫކުރެްއވުމަށް ރައީސުލްޖުމްގު ދީސްގެ ދަށުން ތަވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( 91 ގެޤާނޫނުއަސާސީ

ވަނަ އިްޞލާޙު ގެނައުގެ ބިލު، އަލުން  6ށް ( އަދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުްނގެ ގާނޫނު) 2010/13ގާނޫނު ނަންބަރު 

ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ދެްއކެވުމަށް އަުޅގަނޑު ފުޅުވާހަކަފުރަތަމަ ވާ ަމއްސަލަ. ފައިވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ

 ސިރާޖަށް.ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ފޮނަދޫ ދާއި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު
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ރިއްޔާ އިތުރަށް މަޖިލީހަށް މި ހޫދާ މައްސަލަިއގައި ަރއީސުލްޖުމް މި ބަހުސްކުރަމުން .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 ނާޔަތްއިފަނޑިޔާރުންނަށް ވޭ. އަާދކުރަން ބޭނުން ޝުކުރުރަީއސަްށ ށް ޑަބޮ ފޮނުވާލުމަށް އަުޅގަނުޑ ހަމަ ވަރަށްފޮނުވާލި

 ކަންނިންމުމެއްާނޔަތް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިށް ދާ ބިލުގައި ވަކި ަފނޑިޔާރަކައެބަހުސްކުރަމުން ،ހުށަހެޅިދިނުމަށް 

ެއއްަޗކަށް  ން ހަދާްއޞަކޮށްގެމީހަކަށް ޚާަވކި  ،ބޮޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. ގާނޫނަކީ ަވކި މީހަކަށް ބަާޔންކޮށް ވަރަށް

 ލާބަޔާއި މަންފާ ވާެނ ރައްޔިތުންނަށް އެަކމުގެ ުނވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނު ހަދަންޖެހޭނީ އާއްމު އެންމެހައިވެގެން

ގޮތުން ވާހަކަދެެކވޭއިރު އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ހަމަ  ނާޔަތް ދިނުމާ ބެހޭއި ގޮތަށް. ފަނޑިޔާރުންނަށް 

ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފަިއވާ މައްސަަލއަކީ ޢަދްލުވެިރ  ައުޅގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭަގއި އެންމެ ،ވޭބޭނުންން ރަފާހަގަކު

ފަނޑިޔާރުންަނށް ެގއެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނުލިބި އޮތް މައްސަލަ. ާރނެ ފަނޑިޔާރުކުއިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތް

ކުރަންޖެޭހ  ،ދީ  އިސްކަމެއް ،ދީ ައވަސްކަެމއް އެންމެ ފެނުމުގައިނާޔަތްތައް ދިނުމުގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަނޑަށް ފެންނައި

ކުރުން. ެގއެއް ާޤއިމުލިބޭނެ ފަނޑިޔާރު ޢަދްލުއިންޞާފުކުެރވޭ ގެ ސާފުކޮްށ، ރައްޔިތުންނަށް އިތުބާރުފަނޑިޔާރު  ،ކަމަކީ

ންސާފުކަްނ ަރއްޔިތުްނ އެ ލިބެނީ އި ،ގޮތަކީ  ބޫލުކުރާގަލިބޭ ކަމަށް ގާނޫނު ޢިލްމުން ގާނޫނު  ޢަދްލުއިންޞާފު

 އިމެްއގަކަމަކަށް އެ ޤައު ލިބެނީ ،ކަމަކަށް ލިބޭ ޢަދްލުިއންޞާފުނޫނިއްޔާ  މަހިސާބަށް ކަންކަްނ ދިޔައި ބޫލުކުރާގަ

ާނޔަތަށް ދިނުމަށް އިގޮތުގައި  ގޮތުން ބުނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ ކަނޑަނޭޅޭނެކަން ގާނޫނު ޢިލްމު ބުނާ

ކުރުން ޢަމަލުކުރާފަނޑިޔާރުްނ ގޯސްކޮށް  ، އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމަކީއަވަްސއަުރވާލުމުގެ ބަދަލުގައި 

 ،ސް ގެނެކުރުން. ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލުގާނޫނުތައް ބަދަލު ،ށްހުއްޓުވޭނެ ގޮތަކަށް ބަްއޓަންކޮ 

ުކރެވޭނެ ގޮަތކަށް ގާނޫނުތަްއ ޢަމަލުޅަށް ރަނގަން އެންމެ ގޯސްކޮށް ޢަމަލުކުާރނެ މީހާ ވެސް ގާނޫނުގެ ތެރެއި

 ،ދައްާކއިރު ނޑިާޔރުންގެ ވާހަކަފަވުން. އެޭޅނެކަން ޔަޤީންފިޔަވަޅު ،ކުރުން. ގޯްސކޮށް ޢަމަލުކޮށްފި ނަމަބައްޓަން

ހަމައެކަނި އިޞްލާޙުކުރާއިުރ  ،ވޭވާއިރު ަހމަ ފާހަގަކުރަން ބޭނުން ގުޅިފައިވާ ކަަމކަށް މިކަމަކީ ޢަދްލުއިންޞާފާ

ިކއުޓަރ ޕްރޮސިނަށް އެކަނި ނޫންކަން ިމކަން ކުރަންީވކީ. ާޚއްޞަކޮްށ ދައުލަތުެގ ޔަވަުޅއަާޅއިރުަގއި ފަނިޑޔާރުންފި

ފަރާތުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިުރގަިއ  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ. ޕްރޮސިޖެނެރަލް

ގޮަތކަށް  ގާނޫނުތައް ހިތުހުރި ،ގޮތަކަށް މީހުންެގ މައްޗަށް ދަުޢވާތައް ކުރެވި  ހިތުހުރިލަމަެއއްެނތި ހަމައެއް ،އިންސާފެއް

ދިޔަ މިގެ ކުށުްނ ކުށްވެރިނުވާ ރަްއޔިތެއް ދިެވހިރާއްޖޭގައި ހުރިހެނެއް އަުޅަގނޑަކަށް ހިއެއްުނވޭ ޓެރަރިޒަމް ،މާނަކޮށް

ގޮތުގައި ފަނޑިޔާރުންނަްށ މާ، އަުޅގަނޑަށް ފެްނނަ ގޮތަށް ބަލާއިރު. އެހެންވީ ކަންަތއްތައް ހިނގާފައި އޮތް މުއްދަތުގައި

 ،ކުރެވޭ ަރއްޔިތުންނަށް އިތުބާރު  ،ނުޑމެން އަވަްސެވގަންނަންވީދިނުމަކަށް ނޫން ައވަްސވެގަންނަންީވ. ައޅުގަ ނާޔަތްއި

ނާކުރަން. ކަން ޔަޤީންވާނެ ކޯޓުތަކެއް ބިއިންސާފު ލިބޭނެ ނަށްއެ މީހުން ،ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤުތައް ަކށަވަރުކޮށް

ގޮތަށް  ވާަގއި  19އެޖެންޑާ ވަނަ މަޖިލީހުން  19 ،މި މަޖިލީހުން ބޮޑަށް އެދެން ވަރަށްއަޅުގަނޑަށް ހަމަ 
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ގެތަެކއް މި މަޖިލީހުން އުފައްދައިދިނުމަށް ކަށަވަރުކޮްށދޭނެކަން ޔަޤީންކޮށްދޭނެ ފަނޑިޔާރު ޢަދްލުއިންޞާފު

 ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކުރަމުން ުކރުކޮށްލާނަން. ޝުކު. ދެްއވި ފުުރޞަތަށް ޝުކުރުއަދާބާރުއަޅައިދިނުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް

ވަނަ  18ނުމަށް ނާޔަތް ދިއި  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފަނޑިޔާރުންެގ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅައިއާދެ! 

އަނބުރާ އަލުން މި  ،ކޮށްދެްއވުމަށް ފޮނުވައި ގުދީސްރިއްާޔ ތަހޫރައީސުލްޖުމް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް

މި ބިލަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން.  ރިއްާޔއަށް ވަރަށް ހޫޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްއަށް ފޮނުވައިެދއްިވ ކަަމށްފްލޯ

ަވިކ ސިކުންތުކޮޅަކުން ފެިށގެން  ،ވަކި ގަިޑއަކުން ،ވަކި ުދވަހަކުން ފެށިގެންމީހަކަށް  ަވކި މި ބިލުަގއި ބަލާއިރުަގއި 

ރިއްޔާެގ ހޫށް ރައީސުލްޖުމްދޭން ކަނަޑއަަޅއި ިނންމާފައި އޮތުމަކީ ަދއުލަތަށް ލިބިގެންދާ ނުހަނު ބުރައެްއ ަކމަނާޔަތްއި

 ގެންދިއުމުގެ ބަދަލުަގއި މިކުރިައށްގިނަ ވާހަކަތަކެއް  ވޭ. އަުޅގަނޑު އިތުރަްށ މާއެބަސިޓީފުޅުަގއި ފާހަގަކުރަްއވާފަިއ 

އިން ވީހާެވސް ައަވހަކަށް މި ބިލު މި ފްލޯ ،އިން ނިންމައިދެއްަވއިއޮތް ގޮތަށް މި ބިލު ބަލައިުނގަނެވޭ ކަމަށް މި ފްލޯ

އިްއޒަތްތެރި މެއް ކަުމގަިއ އަުޅަގނޑު ދެކެން. ބޮޑަށް ެވސް ދިވެހި ަރއްޔިތުންނާ ގުުޅންހުރި ކަ ވަރަށް ކީ ރުކުރުމަބޭ

ޭވ. ގުޅިފައި އޮންނަ ކަންތައްަތއް ރަްއޔިުތން އަބަދުވެސް ބޭނުން ބަިއވަރު މާލީ ކަންތައްތަކާމިކަހަލަ  .ރައީސް

ލޭ ފު އިރު ެވސް އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނނަށް މިފަދަ ބުރަތައް ނޫއި ށް އަވެިރކަމަ އިރު،އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަމަށް ައއި 

އިން ގެންދާނެ ވާހަކަ އައީ ދަްނނަވަމުން. ވީމާ، މި ބިލު ވީހާވެސް އަވަަހކަށް ފްލޯފަދަ ގޮތަކަށް ދައުލަތް ކުރިައށް

 ބޭރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދެން. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 .ޢަލީމެންބަރު. ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޔޫނުސް  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް

ލު އަނބުރާ މި ފަިއވާ ބިއިނާޔަތް ދޭން ކަނޑައަޅައިޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ފަނޑިޔާރުންނަށް `. 

 .ރިއްާޔއަށް ޝުކުުރ ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްހޫގަނޑު ަރއީސުލްޖުމްދެްއވީީތ އަޅު ލީހަށް ފޮނުއްވައިމަޖި

ބޫުލކުރަނީ ގަެގއެއް ބިނާކުރުމުން މިފަދަ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންނަށް އަޅުގަނޑު ޢަދްލުވެރި އިންސާފުވެރި ފަނޑިޔާރު
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ގިނަ ވާހަކަަދއްކަްނ  މި ބިލަކީ މާ ނާޔަްތ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް.އި ފުވެރި އުސޫަލކުންއިްނސާ ،އިންސާފުވެރި ގޮތެްއގައި 

ގިނަ ވާހަކަދެއްކަްނޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ސަބަބަކީ،  ލެއް ނުކުރަން މިފަދަ ބިލަކަށް މާބޫގައޮތް ބިލެއް ނޫން. އަޅުގަނުޑ 

ތް ކަމަކަްށ ރެިއން ކޮށްފައި އޮބޮޑު ޭރވުމެްއގެ ތެ ނާޔަތް ދޭން ކަނަޑެއޅިގެންއިުފޅަކަށް ބޭވަކި  ،މިއީ ވަކި މީހަކަށް

އަުޅގަނޑު މި ބިލު މިހާރުން މިހާރަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ބޭރުކޮށްލުމަށް ޮގވާލަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަްށ  ،ތީވާ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދެތިން މީހަކަށް ފަހު ހަމަ  ،ހުންނަނީ މިކޮްށެގން ތުސްގަ މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ަވގުތު  ވާހަކަދެްއކުމަށް ެއދިވަަޑއިގެންފަިއވާ އޯޑަރުން. އެހެންނަމަވެސް، މި ،ދާންއެހެން ޕާޓީތަކަށް ފުރުޞަތުެދމުން

ނޑު އަނެްއކާެވސް އަުޅގަ ،ޅުން ތަޅުމުގައި ނެތުމުންޕީ.ޕީ.އެމާއި އެމް.ޑީ.ޭއއިން އެދިަވޑަިއގެންފައި ތިއްެބވި ބޭފު

 .ސާޢީރަކަށް ފުުރޞަތު ދޭނަން. ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މް.ޑީ.ޕީގެ މެންބައެ

 

 ސާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢީކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ތައް ފާސްކުރުންފާސްކުރާ ގޮުތަގއި މި މަޖިލީހުން ބޫުލކުރާގަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު 

ނޫނީ ބޮޑެތި މަްއސަލަތަކެއް ހުރެގެން. އަިދ ގާލަްއވާނީ އިރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ފޮނުއްވަ  އިނުކުރަްއވަ ގުދީސްތަ

ގޮތުްނ  ނައިބު. ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ރަ ނޫނީ ލަފާދެްއވަީނ ދައުލަތުގެ ބަންޑާގާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް  އިއެކަންކަުމގަ

ލަުތގެ ބަންޑާރަ ނައިބު. ހަމަެއކަިނ ސަރުކާރުގެ ބަންޑާ ަނއިބުގެ ވާހަކަެއއް ނޫން އޮންނަނީކީ. ނައިބަކީ މުޅި ދައު ބަންޑާ

ނޫނީ ނުކުތާތަކުެގ ގާނޫނީ ލަފާދެއްވަނީ ބަންޑާރަ ނައިބު. ބަްނޑާރަ ނައިބު ފާހަގަކުރަްއވާފަިއ ހުރި ގާ ށްމުޅި ދައުލަތަ

 މައްަސލަތަކެއް ހުރެގެން. އަުޅގަނޑު  އިލެްއވީ މީގަ އިނުއްވަ ފޮހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ރަީއސުލްޖުމް ،މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

މި  ،ކަށްކަމަ ޚިލާފު ކިތަންމެ ކަމެއް އެަބހުރި. އެއް  އާބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމ ބިލުގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީ ގަވެސް 

.  ކަމަށްނާޔަތް ދެވިދާނެއި ނޫނަކުން ފަނޑިޔާރުންނަށްގާ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ހަދާ ،ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނަނީ

މި  ،ތި ވިދާޅުާވ ބޭފުޅާއަކީ  ކަށް.އެކަމަުކ، ެއއީ މި ޤާނޫނުައސާސީގެ ދަށުން ފަނޑިޔާުރަކން ކޮށްފައި ހުރި މީހަ

ފަނޑިޔާރުކަްނ ކުރެއްވި ބޭފުެޅއް. މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ހަދާ  އިޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދަށް އަުއމުގެ ކުރީގަ 

 ނާޔަތް ދޭން އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރުމަކީ މި ޤާނޫނުއަސާސީއާއިށް ލިބޭ އަށް ފަނޑިޔާރުންނަނޫނަކުން އެ ބޭފުޅާގާ

ކޮށްލަން ބޭނުން. މި ބިލަކީ އަުޅގަނޑު ފާހަހގަ ކަމެއް. ެއއް ވާހަކަ. ދެވަނަ ނުކުތާައކަށް ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ޚިލާފު

ތް ބިލެއް. ސްކޮށްފައި އޮމަޖިލީހުން ފާ ގެންރައްޔިތު ޓަކައި މިސީދާ ވަކި މީހަކަްށ، ަވިކ އެްއޗެްއ ދިނުމަށް

ލަޙަތަށް ބަލައިގެްނ ޞްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަސައްކަތްކުރަްނވާނީ ަޤުއމީ މަ ،ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނަނީ
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ލަޙަތު ޞްަވކި ގޮތަކަށް ދޭން މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަކީ އޭަގއި ޒާތީ މަ ،ވަިކ އެއްެޗއް ،ރުދަކަށްކަމަށް. ވަކި ފަ

އޮތް  އިޚިލާފަށް ނިންމިފަ ވެްސ ޤާނޫނުއަސާީސއާ  ހަމަގައިމު އެބައޮތް. މުގެ ފުރުޞަތުއްގެ ގޮުތގަިއ ބެލު ހިމެނޭ ކަމެ

މިހާރުވެސް ައޅުގަނޑުމެން އެބަހުރި މި  ،ބޭނުން ދެވަނަ ނުކުާތައކަށް ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮށްަލންނިންމުމެއް. 

އުސޫލުަތްއ ކަނޑައަޅާފަ. އެ ސަބަބަށް ތެރިކަން ދެވޭނެ ނާޔަާތއި ރަްއކާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުންނަށް

 ބޫލެއް ެއއްގޮަތކަށްވެސް އަުޅގަނޑެއްގަޓަކައި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ސަބަބުަތކަށް ،ޓަކައި

ން އިތުރަްށ ައޅުގަނޑުމެން ދެ ންލެއްވުއިއޮތް ފޮނުވަ މި އި ލައްފާއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ފޮނުއްވަ  ،ނުކުރަން

ޓަކަިއ މި މަޖިލީހުން ވީހާވެސް ބޫލުރަނީ މި ހުރިހާ ސަބަބުތަކަށްގަގެންދަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އަުޅގަނޑު އަށް ކުރި

އަޅުގަނޑުމެްނ  ،ޓަކައި އްގެ ގޮތުގައި. މިދެންނެިވ ސަބަބުތަކަށްއަވަހަކަށް މި ބިލު ބޭުރކޮށްލަންޖެހޭ ބިލެ

ްސ. އަުޅގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް މި ލަޙަތަށް ބަލައިގެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީޞް މަނިންމަންވާނީ ޤައުމީނިންމުންތައް ނިންމާ

ދައްކަމުން އަންނަ ވެސް އަދި މި ދައުރުގައި ައޅުގަނޑު އި ވަނަ މަޖިލީހުގަ 17 ،ފަހަރު މަތީން މަޖިލީހުގައި އެކި

 އުފުލަންޖެހޭ  އިލްތިޒާމު  ރަްއޔިތުންއެީއ ޭއގައި  ،ކީމުމަކޮންމެ ނިންނިންމާ ވާހަކަެއއް. މި މަޖިލީހުން ައޅުގަނޑުމެން 

އަުޅގަނޑުެމން ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަާމއެކު ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި އަމުދުން ރައްޔިތުްނގެ  ،ކޮންމެ ކަމަކީ

ާވ ކެރިކުޅަދާނަވެގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ،އެއީ ދިެވހި ދައުލަތަށް ،ރަންޖެހޭ ކޮންމެ ނިންމުމަކީރަދުކުބައިތުލްމާލުން ޚަ

ވޯޓެއް ަލއިގެން ކޮންމެ ނިންމުމެއްގެ ޒިންާމ  އިޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުގަޅުގަނޑުމެން ަބލަން އެބަނިންމުމެއްތޯ އަ

މި ޤައުުމ އުފުލަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ޒިންމާ އަުޅގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން ނަގަންޖެހޭނެ. އޭގެ ަތކްލީފު

ތިބީ ރައްޔިތޔުްނގެ ޙައްޤުަގއި  މި އިތަނަށް އިންތިޚާބުކޮށްފަ މިޑުމެްނ ރައްޔިތުން ނަގަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނ

 މާދާރު ޒިންވާ ގޮްތ ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްދޭން. މި ޤައުމު  ވަކާލުތުކުރަން. ރަްއޔިތުންގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށް

ނޫނެްއ ގާހަދާ ކޮންމެ  ،މެއްންމާ ކޮންމެ ނިންމުނިެގންދަން މަގުފަހިކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމެްއގެ ގޮުތގައި ކުރިއަށް 

 ..މި ހަދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ.

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ޙަކީމް. ޝަހީމް ޢަބްދުލްهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 :މް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްެކވުންހީޝަهللا މެންބަރު ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ 

ނާޔަތް އަިދ ރައްކާތެރިކަން އެއީ ހަމަ އިގޮތުަގއި  ބޫުލކުރާގަ. އާދެ! އަޅުގަނޑު ޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ިއއް 

 ،ދާ ބިލުސްކުރަމުންހުބަވަގުތު އަުޅގަނޑުމެން މި  ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް، މި

 ،ަވނީ ވަިކގޮތަކަށް ފަރުމާކުެރވި މި ބިލު މި ؛ބިލުަގއިވާ ލާފައި އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވަ
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ތަޅުމުން މި ، މި ބިލު  ކޯޓެްއގެ ގޮުތަގއި މި ބިލު އަޅުގަނޑަށް ސިފަވަނީ. އެހެްނވީމާތްއޮ  އިލާފަަހއިވަކި ބޭފުޅަކަށް ފަ

ބޫލުކުރަްނވީ ގަ، ައޅުގަނޑުމެން . އެހެންނަމަވެސްހަމަ ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ން އަޅުގަނޑުބޭރުކޮށްލަ

ނާޔަްތ ފޯރުކޮށްދޭއިރުަގއި ިމއަުދ އިއިާނޔަތް އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭން. މި  ،ޙަޤީޤަތަކީ

ޖެހޭ. ވެސް އަުޅގަނުޑމެން އެބަ ދެނެގަންނަން ކަންަގއިހާ ހިާސބެއްއަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ތިީބ ކި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށްރަށުަގއި  ،ދައްާކއިރުަގއިވާހަަކދައްކާއިުރަގއި  ާނޔަތްދޭއިަފނޑިޔާރަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން ވަކިމިއަދު 

ނާަޔތް ބޮޑުކުރުން އަުޅގަނޑަށް އި. އެ ނާޔަތްއި ތިބި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ލިބޭ

 އެ  ،މިއަދު ދިރިއުޅުން ފަށައިގެންކުދިން ން ހުންނަ ރިކަދުންތެޅެއީ އެ ނުކު . އެހެންބޮޑު ހީވޭ މާ އަޢުލާންކަން

ލިބެނީ  ކުދިންނަށް އެބަ ޚަރަދުކުަރންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިައދު އެ ބޭފުޅުންނަށް މީހުންނަށް ދަރިން ލިބިގެން އެ

 ރުން ެއއީ ައޅުގަނޑުނާޔަތް ހަމަ ބޮޑުކުއިބޭފުުޅންނަށް މި ލިބޭ  އެ، އިާނޔަތެްއގެ ޮގތުގައި. އެހެންވީމާރުފިޔާ  2000

ނާޔަތް ބޮޑުކުރުމަކީ ވެސް މުހިއްމު އިަކމެއް. ހަމަ އެއާއެުކގައި ެއކަިނވެރި މައިންނަށް ދޭ  ގޮުތގައި މުހިއްމު ބޫލުކުރާގަ

ޭދ ާނޔަތް ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްއިން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ވެްސ އަުޅގަނޑުމެއީ ކަމެއް އިނގޭތޯ. އެ 

ދިނުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑަކަށް ހަމަ ެއްއގޮތަކަްށވެސް ތާއީދުކުރެވޭެނ ކަމެްއ ނޫން. ނާޔަތްއިށް  ަވކި މީހަކަނަމުގައި މިފަދަ

މިހާރު މަޖިލީހުން ، އީދުކުރާ ދަންނަވަން. އެހެްނނަމަވެސްނާޔަތް ދިނުމަށް ހަމަ އިންތިހާއަށް އަުޅގަނޑު ތާއި، އެހެންވީމާ

ހަމަ  އަޅުގަނޑު ކޮށްލަންހާވެސް އަވަަހކަށް ތަޅުމުން ބޭރުންހަމަ ވީ ދާ ބިލު ރަމުން މިސްކުހުއަޅުގަނޑުމެން ބަ

 ން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރްއޔާ. ލަތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .ށްނަސީމަ އިބްރާހީމްިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ސްދޫލުތު

މިއީ ކިހާ ކުރިެއއްތޯ.  ވީންލައިައޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ބަލަ ؛ޝުކުރިއްާޔ. ކުރީގެ ފަނިޑާޔރަކަށް އިނާޔަތް ދިނުން

ފެނުނު ލޮލެއް މި  އްކުމެޙުއިންަނވަިއެގން މި މަނިކުފާނު ކުރެއްވި މަނިކުފާނުގެ ގޮނީޑގައި ރީަގއި ފަނޑިޔާރު ކު

ވަންޏާ މިއީ ކޮން ކުރިއެއްޯތ އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ރުކުރިތޯ؟ ޖެހޭ. އެހެންކަމަށްހުރިތޯ ސުވާލު ކުރަން އެބައުމުަގއި އެބަޤަ

ކުީރގަިއ، އަުޅަގނޑަށް އެނގިަފއި އޮތް ގޮުތގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ އިންނެވީ؟ ތޯ އެްއަގއިކުރި ގަހުކުރިތޯ؟ ކޮން

އެންެމ އިސްވެިރއަކީ އެއިެރއްަގއި އޮފީުހގެ ތަނަކީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ނިންމުން ނިންމާ އޮފީސް ފަހުގެ

އްޤުވެރި ފަރާތް ހޯދަން ވެސް އަނެއްކާ ފަހުން އެހެން ޙަވަންޏާ މި އިނާޔަތުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އެހެންަކމަށް

ށް އިނާޔަތް ލިބެންޖެހޭނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، މި ބިލަށް ބޭފުޅަކު ނުވަތަ އެހެން ބަޔަުކ އުޅުްއވަފާނެ. ކަންކުރި ބަަޔކަ
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ން. އަދި ިމއަދުެގ  ކަންތައް ނިންމާލަން އަުޅަގނޑު ޮގވާލައަޅުގަނޑު ތާއީެދއް ނުކުރަން. މިހާރުން މިހާރަށް މި ބިލުގެ 

އް ނުކުރަން. ތެ ސްގަމި ޖަލްސާގައި، މި ތަޅުމުގަިއ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރަށް ވާހަކަދައްާކކަށް ވެސް ައުޅގަނޑު 

 ހިސާބުން ހަނުހުރީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްާޔ. އަޅުގަނޑު މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގޑިއިުރގެ ތެރެއިން މި ބިލަށް  1ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިަފއިވާ މައްސަލައަށް  މެންބަރު. މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ހިތަދޫ އަރުވަނީ  ިއގެންފަިއވަނީ ދެ މެންބަރުން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިމިނެޓު. އެދިަވޑަ 6ދެން ބާކީ އޮތީ 

 .ށްރަޝީދަ އަޙްމަދު ެމންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މެދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

ނުކުރަްއވާ މި މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުއްވީތީ ގުދީސް ތަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ބިލުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ހުން އަނބުރާ އެްއގޮތަކަށް ެވސް މި މަޖިލީމި ބިލަކީ  ،ދަންަނވަން. ައޅުގަނޑު މި ގަބޫލުކުަރނީ އެމަނިކުފާނަށް ޝުކުރު

ވަރުކޮށް ފާހަފައި އޮްތ އެއީ ިމއީ ަވކި މީހަކަށް ހެޔޮފޮނުވަންޖެހޭނެ ބިލެއް ނޫންކަން.   ހަަމއަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ

މުސްތަޤުބަލުަގއި ވެސް މި މަޖިލީހުން މި ބާވަތުގެ ކަންތައްތައް ނުުކރައްވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު  ،ކަށް ވާތީކޯޓަ

އް ނޫން ބިލެ ފެންނަ  ވެސް އެްއވެސް ހާލަތެއްަގއި އިާނަޔތްދޭންމި ބިލަކީ އެއްގޮތަކަށް  ،ކުރަން. އެހެންކަމުންލުގަބޫ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިފައިވާ ގޮަތށް މި ބިލު އަނބުރާ  ދި ދަންނަވަން. އަކަމުގައި އަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑު ވޯޓުދޭނެ ވާަހކަ ވެސް ދަންނަވަން. ވަރަށް  ންރަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ނުާދނެ ގޮތަކަށް މި ބިލު ބާތިލުކު

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ިޒޔާދު ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫމެންބަރު. ރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ޒިޔާދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

. އަޅުގަނޑު ވެްސ އޮތީ ފުރުޞަތު ލިބިފަ އަުޅގަނޑަށް ފަހުބަސް ބުނަން މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

އެްއގޮތަށް، މި ބިލަކީ އެްއވެސް ހާލަތެްއގައި ބަަލިއގަންނަން ބޭނުންވާ، ފްލޯަގއި  މެންބަރުންނާމަޖިލީހުގެ އެހެން 

ޞަދަކީ ޤީޤަތުގައި މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންގެ ވެސް ހަޤީޤީ މަޤްޙަވާ ބިލެއް ނޫން. ބަހުސްކުރުމަށް ވެސް ބޭނުން

ބޭފުޅުންގެ  އެއީ އެއިނޭގ ކަމެއް.  ،ން ކަށަވަރުވާ ފަދައިބޭފުޅަކަށް އިނާޔަތް ދިނުމެއް ނޫން. އެއީ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ

ބޭބޭފުޅުންނަށް   ނަމުގައި ބިލު ހުށަހަޅައިގެން އެބޭފުޅުން ވަނީ ވަިކވަކި ފަރުދުންގެ ބާރު އޮތް ދުަވސްވަރު އެއާރާއި
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 ބިލުގައި ؛ނާ ބޭފުޅަކު ބު. މިއެއްޗެހި ކަނޑައަޅާފަ މުތަކާޤާ ނުލެވޭނެ މަބޭނުންވާ އިނާޔަތާއި ވަކި ބޭުފޅުންނަށް ކުރިމަތި

 ނެއް އަުޅގަނޑު ހަމަަގއިމު ނަން ނެތަސް އިޝާރާތް ެއ ކުރަްއވާ ބޭފުޅެއް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަން ކުެރއްވި ހަނދާ

ބޭފުޅާއަށް އިާނޔަތް ދޭން  އެފަހު ދުވަހަކު ނޫންތޯ  މިއަދަކު މަޖިލިސް ދައުރު ނިމޭ އެންމެ ،ވެސް ނުވޭ. އެހެންީވއިރު

ބޭފުޅަކަށް  އެ ،މަސައްަކތްކޮށްދެއްވީތީ އިންތިޚާބުަގއި ވަކި ބޭފުޅަކަށް މިދިޔަ މިއީ މި އިންތިޚާބުގަިއ، ހުށަހަޅާނީކީ. 

ނޫނިއްޔާ ބައެްއގެ ބޮލުގައި ަބދުނާމު އެޅުވުމުގެ ގޮތުން ލާފައި އޮތް ބިލެއް. އެހެންވީމާ،  ،ދިނުމުގެ ގޮތުން ހަދިޔާއެއް

ެވއްޖެ. ބުނެލަން  ވެސް ހަކަ ދެއްކުން ތަންކޮެޅއް ލަސްއޮތީ، ިމ ވާބުނެލަން  އަޅުގަނޑު ވެސް ފަހު ފުރުޞަތުގައި

 މިކަމާއިގެން ކުިރއަށްދާކަެށއް. ވީހާ އެންމެ ައވަހަކަށް މި އިތުރަށް، މި ބިލަށްއަޅުގަނޑަކަށް ވެސް ުނފެނެއޭ  ،އޮތީ

 ްއވި ފުރުޞަތަށް.. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެބިލު މަޖިލީހުގެ ފްލޯއިން ބޭރުކޮށްދިނުން އެދެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ޯވޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމުމެންބަރު. މި އެޖެންޑާ އައިޓަމު ވެސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 މިއަދު މި ބިލަށް ވެސް ވޯޓަށް އެހޭނެ.ތެރޭގައި ހިމަނާނަން. 

. ެއއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު 5.3ބަރު ންޑާ ނަންފަށަނީ އެޖެމި އަުޅގަނޑުމެން ދެން  -{5.3}

 .ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރުތެރި އިްއޒަތް ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫގުޅޭ މައްސަލަ.  އ2019ާ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

އްޖޭަގއި ދައްކަްނ ހެޔޮނުވާވަރުގެ ވާހަކަެއއް ކަ ިމއީ ދިވެހިރާޖަލުތަކުގެ ވާހަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް ައސަރުގަދަ ވާހަަކއެއް. ވަރަްށ ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފައި އަދި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ޤީޤަށް ޙްގެން ނުވަތަ ތަހަކު ކުށްވެރިވެއިހުމާލުވަމުންދާ، ޒަމާނުއްުސރެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިހުމާލުަވމުންދާ ކަމެއް. މީ

ންސަކަށް ވެގެންުނވާނެ. ހައްޔަރުކުރުން ެއއީ އޭނަެގ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އަރައިގަންނަން ލިބޭ ލައިންސަ

ހަަރކާތްތެރިވާ އެންެމ ތިރިން ފެށިގެން މަްއޗަށް  އިިދވެހިރާއްޭޖަގއި ޒަމާުނއްސުރެ ޖަލު ބެލެހެްއޓުމުގަ ،އެހެންނަމަވެސް

އަޅުގަނޑު  .ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސްހިސާބުން އެބޭފުޅުންނަށް ލައިސަންސް ލިބުނީ ކަމަށް.  އެ  ،ނަނީެރވިފައި އޮންކުގަބޫލު

 ،ސް ވެ ފަހަރު ހައްޔަރުުކރެވުނު. ދުވަހަކު ތެރޭގައި ގާްތގަނަޑކަށް ިވއްސަކަށް ހުގެދުވައަހަރު 7މިދިޔަ 

ޖަލު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުން ނޑަށް  އަޅުގައްޤުތައްޙަނޫނުއަސާސީން އަުޅގަނޑަްށ ކަށަވަރުކޮށްދީަފއި އޮތް ޤާ

ނޫނުއަސާީސާއއި ގާނޫނުތަކުން ދީފައި ހުރި ޤާގުޅަން އަޅުގަނޑަށް  އިާލއާޢާ ށްކަށަވަރުކޮށްދީަފއެއް ނެތް. ައޅުގަނޑަ

. އަުޅގަނުޑގެ އިންސާީނ ތްިއގައްޤުތައް ނިގުޅަ ޙަދީފައި ހުރި  . އަުޅގަނޑަށް ބޭސްފަރުާވއަށްތްއްޤުތައް ނިުގޅަިއގަޙަ

 ޅުަގނޑު އެކަންޏެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑގެ ކުރިމަތީަގއި، އަުޅގަނޑާ ރާމާތަށް އަރައިގަތް. އަ ކަ
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ފަރުވާ ކުަޑކޮށްގެން ިމ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނ  ދިނުމުަގއިއެްއގޮީޅގައި ޭބސްފަރުވާ ުނލިބި، ބޭސްފަރުވާ 

ދައުލަުތގެ ދެން ހުރި މުއައްސަސާތަްއ،  ،ރަންޖެހޭ ތަންކޮޅަކީމަކުހިތާއަިދ މީގައި އެންމެ ހުރި. އެބަގޮސްަފއި މަރުވެ

ބޮޑަށް އެކަންކަމަށް  އަަޅން ހުރި ދައުލަތުެގ އެހެން ުމއައްަސސާތަކުން އަދި ެއއަްށުވރެ މާފިަޔވަޅު  އިއެކަންކަން ބަލަ 

އުމަން ސް ކޮމިޝަން. ހިހިއުމަން ރައިޓް  ،ކޮށްަލން ބޭނުންއިހުމާލުވަމުންދިޔަކަން. ައޅުަގނޑު ޚާއްޞަކޮށް ފާަހގަ

ނޫނުއަސާީސއާިއ ޤާރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ޖަލުތަކުަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އަރަިއގަނެގެން 

 ހުށަހެޅޭ އެްއވެސް ،ގައި ނުދީ ހިފަހައްަޓއިގެން ތުސްގަ އްޤުތައް ޙަގާނޫނުތަކުން ކަށަވަުރކޮށްދީފައި ހުރި 

ޤީޤެްއކޮށްފައެްއ ޙްސާފުވެރިކަމާއި ޢަދުލުެވރިކަމާއެކު ތައެްއވެސް މައްސަލަެއްއގަިއ އިން މައްސަލަެއއްަގއި، ހުށަހެޅުނު

 އެ ނުކުެރްއވި ތަނުަގއި ގާނޫނުން ބޭުފޅުންނަށް މި މަޖިލީހުން މަތިކޮށްފައި އޮތް ޒިންމާއަދާ ނެތް. އަދި ގާނޫނުން އެ

 ،ފަިއ ހުރީ. އުފެދޭ ސުވާލަކީއްވާށްލަ ދޫކޮނުކޮށްޚްތިޔާރުތައް ވެސް ބޭނުންބޭފުޅުންނަށް ލިބިދީފައި ހުރި އި

މިީއ  ؟އުޅެނީ މިލޫމާތުތައް ލިބިގެން ޢުމަިއވި، ޖަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މި އަޑުތަްއ  އަލަށްތޯއޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ހެދިފައި ހުރި   ؟ގޮތުްނ ހެދުނު ގުޅޭ ގޮތާ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓުކުރެވޭ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖަލުތަުކގެ ކަންތައްަތއް ހިނގާ

ވެސް މިކަންކަމުަގއި އިހުމާލުވި ފަރާތްތައް،  އެކަމަކު ދުވަހަކުއަދަދެއް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ނެތް. ރިޕޯޓުތަކުގެ 

ހުރި. ުދވަހަކު ަބޔާންކޮށްފައި ވެްސ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އެބަ އި ނަން ކަނަޑއަޅަ ކުގެރިޕޯޓުތަކުަގއި އިހުމާލުވާ ފަާރތްތަ

، ޒިންމާދާރުކުރުވާ މިއިން ެއއްވެސް ކަމެއް ކުެރވިފަެއއް އި ލަ ވާެއއް އުފުޢުމައްޗަށް ދަވެސް އިހުމާލުވި ފަރާތްތަުކެގ 

ކުރާ ގޮުތަގއި ިއހުމާލުވެފައި ހުރި ފަރާތްތަކުގެ އަުޅަގނޑު ގަބޫލު ،ނެތް. މިއަދު މި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ

އެ ފަރާތްަތކުެގ  އި،ފަރާތްތަެކއްތޯ ކަނޑައަޅަ މާލުވީ ކޮންއެޅުުމގައި އިހުފިަޔވަޅު  ،ާއއިނޭޅުނީ ކީްއެވގެންތޯމައްޗަށް ފިަޔވަޅު

ހުރި މުއަްއސަސާތަކަްށ ފޮނުވުން. އެީއ އަުޅގަނޑުެމން މިއަދު ކުރަންވީ ކަަމކީ. ކުރަން ކަމާ ގުޅުންވާ ޢުމައްޗަށް ދަ

ނެރޭނެ.  އިތުރު ރިޕޯޓެއް ހަދައިގެން އަންނަ އަހަރު އެހެންނޫނިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަނެއްާކވެސް މި 

އްޤުތައް ޙައްޤަކީ. ކަރުދާހުގަިއ ލިޔެފައި ހުރީ ޙަވެސް ކަރުދާހުަގިއ ލިޔެގެން ލިބޭ އެއްޗެއް ނޫން އެްއގޮތަކަށް 

އްޤުތަްއ ޙަ ނުކުރާހާ ހިނދެއްގައި ިދވެހި ަރއްޔިތުންނަށް އެ ކަށަވަރުކޮށްދޭން ަދއުލަތުގެ ުމއައްަސސާތަކުން މަސަްއކަތް

ވެސް،  ޤީޤަތެއް. ުދވަހަކުޙަކުރަންޖެހޭ ޑުމެން ގަބޫލުރައީސް، ނުދާނެ. މިއީ ައޅުގަނ ކަށަވަުރވެގެެނއް އިްއޒަތްތެރި 

ފިަޔވަުޅ  އި،ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދިޔަ އަނިޔާތައް ބަލަ  އިވެސް ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކުގަ  ދުވަހަކު

ކަނީ ެއވާހަކަ. މި މަޖިލީހުގައި ވެސް އް ދަ ންވެްސ އަޅުގަނޑުމެ ންއިންސާފުވެރިކަާމއެކު ެއޅިފަެއއް ނެތް. އަދި މުޅީ

 ،ވާހަކަ. ދައުލަުތގެ މުއައްަސސާތަކުން ވެސް ހަމަ ބޮޑެތި ވާހަކަތައް ދެްއކުން ނޫން އެއްެވސް ކަމެއް ނުކުރޭދައްކަނީ 

ތިބީ  ވިދާޅުވާނެ ޖަލުަގއިއްޤުގަިއ. ދެން މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދެއްކީމަ ބަެއއް ބޭފުޅުން ޙަނިކަމެތި މީހާގެ 

ނޫނުއަސާީސއާއި ޤާިމކަންކަން  ،ދޭންވާ މިންވަާރއި ،ކުްށވެރިންނަށް ވެސް އަދަބުދެވޭެނގޮތާއި  ! ރިންނޭ. ބައްަލވާވެކުށް

ގެ ނަމުގަިއ އަދަބުދިނުމުއަދަބެއް ވެސް ނުދެވޭނެ. އަދި އެއަްށވުރެ އިތުރަކަްށ ރީ. ހެގާނޫނުތަކުަގއި ކަނަޑއަޅާފައޭ އެ
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ިއއްޒަތްތެިރ  ،ޒަތްތެިރ ރައީސް. ައދި އަމުދުން އަުޅގަނުޑ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންއްލާއިންސާނީ އަނިާޔެއއް ނުކުެރވޭނެ އި 

ޤީޤަތަށް ޙްޤީޤަށް ަހއްޔަުރުކރެވޭ މީހާ ެއއީ ކުށްވެިރއެްއ ަކމަށް ކަނޑައެޅޭެނ ެއއްެވސް ޮގތެއް ނޯންނާނެ. ތަޙްރައީސް، ތަ

ނޫނުއަސާީސން އޭނައަށް ލިބިދީފައި ހުިރ ޤާ ނުވަަތ ކީހުންނަ މީހާގެ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އަރަިއގަތުމަ ހައްޔަރުކޮށްފައި 

އުމުގައި ހިންގާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޚާއްޞަޮކްށ ޤައްޤުަތއް ހިފެހެއްޓުމަކީ އެއީ ބޮޑު ޖަރީމާެއއް މި ޙައަސާސީ 

ރުކުރެޭވ ޔަޤީޤަށް ހައްޙްދޫނިދޫ ޖަލުގައި ތަ އޮންނަ ދަށުގައިއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ 

ބޭފުޅުްނގެ  ވެސް ރަނަގަޅށް ބަލައިފިއްޔާ އެ މިއަދު ؛ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް ކެނޑިނޭޅި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަމަ އެމީހުންނަށް 

ހުއްޓުވަން  . އަުޅަގނޑުމެން އެކަންތަންތަނުގައި ހިފެހެއްޓިފަ އްޤެއް ހުންނާނެ އެޙައަސާސީ، އިންސާނީ ކިތަންމެ 

ކުރި ދިވެހި ރައްޔިތުން ަހވާލުށް ެޖހޭ މުއައްސަސާަތއް ޒިންމާދާުރކުރުވަން. އެއީ މި މަޖިލީހަބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން އެއެބަ

އެކަން ނުކޮްށ  ކުިރ ޒިންމާއަީކ ެއއީ. އަޅުގަނުޑމެން މިއަދުމެންޑޭޓަކީ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދިވެހި ރަްއޔިތުން ހަވާލު

 .ރާނެ އެްއވެސް ކަމެއް ނެތް. އަޅުގަނޑު އެދެނީ..ކު ދައްކާނެ ެއްއެވސް ވާހަކަެއއް ވެސް ނެތް.  އަޅުގަނޑުމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އްޒަތްތެިރ އި  ދާިއރާގެ އުތުރު ތިނަދޫ)ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( . ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

 .ޢަބްދުލްމުޣުނީ

 

 ވުން:ކެވާހަކަދެއް ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ތިނަދޫ

ޖަލުތަކުގެ ރިޕޯުޓގެ ވާހަަކ  ،ހުށަހެޅިފައިވާ ޖަލުތަކުގެ ރިޕޯޓަށް ބަލައިލާއިރު  އާދެ! މިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އި ޝުކުރިއްޔާ 

 މި ކަމަކީ ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޒަމާނުއްުސރެ  ،އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަން ފެށުމުގެ ކުރިން ައޅުގަނޑު ބުނެލަން އޮތީ

އަބަދުމެ  އިތަކުގެ އަނިާޔެވރި ވާހަކަ އަބަދާޖަލުއަދި ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކަކުން  .ަތކެކޭއްއެނިގގެން ހިނގާ ކަންތަ

ހުރިހާ  ،ފަތެްއގެ ދަށުްނ ދާއިމަށް އަބަދުމެގާގެންދާ ވާަހކަތަކެކޭ. ޖަލުތަކުގައި ކުރާ އަިނޔާތައް އެއީ ވަކި ސަ ދައްކަމުން

އިުރ ދަްއކާ ތައް އަުޅގަނޑު މި ަޖލުތަކުގެ ވާހަކަ ތައްތައް.ންކަ ވެސް ކުރަމުންދާ  ހުރިހާ ޒަާމނެއްަގއި ،ސަރުކާރެްއގައި 

ހައްޔަުރކުރުމުގެ ަނމުގައި ރަށްރަށުން ކުިދކުިދ  ޖަލުތަކުަގއި،  އަނިޔާކުރުުމގެ އިތުރަށް ތަކުަގއިޖަލު ،ބުނެލަން އޮތީ

އެ ކުދީންނަށް ކުށް  ،ސްތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ނަމުގައި މާލެއަށް ެގނެ ،މާލެއަށް ގެނެސް ،ކުށްތައް ކުރާ ކުދީން ގެނެސް

 ބޮޑެތި ކުށްތަުކގަިއ އަނބުރާ  މާ މާލެތެރެއަށް. ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުދީން އެއަްށވުރެ ދޫކޮށްލަނީސާބިތުނުވެ 

އިނގޭ މިގޮތަށް  ވަނީ ބޮޑެތި ކުށްވެރިންނަށް. އަުޅގަނޑު މި ޖަލުތަކުގެ ރިޕޯޓު ކިޔަިއލީމަ އެބަކުދީން  ޖަލުތަކަށް ގޮސް

ހުރުމާއެކު  ވެރިންގެ ގޮތުަގއި ތިބެންޖެހިފައި ތިބިކަން. ކަން މިހެންނެއް އަނބުރާ ޖަލުގައި ބޮޑެތި ކުށް ންއެތައް ކުދީ

ކުިދކުދި ޖަލުތައް ރާއްޭޖގެ އެކި  ،ޖަލު ރިޕޯޓު ދިާރސާކުރާ ކޮމިީޓއަށް ައޅުގަނުޑ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވަނީއަޅުގަނޑު 
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އްދުތަކުަގއި ހެދުމަށްފަހު ހަަސރަ ކި ވަ ެލވިފައިއިބަހަ ތައް ވެސް ާރއްޖޭގެލުއަދި ބޮޑެތި ޖަ ،ކަންކޮޅުތަުކގަިއ ހެދުމަށްފަހު

ތިއްބޭ ގޮެތއް ކައިރިއަށް ހަްއޔަރުކުރެވޭނެ ބޭ ބެެލނިވެރިންނާ ،ކުދީން ރަށާއި ކައިރިއަށްތަންތަނަށް އެ އެ 

އެ ކުދީންނަްށ  ،ށް ނުހިފިކަ ބައްދަލުކޮށްލަން ލިބޭ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ޢާއިލާތަ ކުީދންނާ ހަދައިދިނުމަށް. އެއީ އެ

ޓަަކިއ އްލުކުރުމަށްޙަ އެ ކަންތައްތައް  .ަދނީ މަހުރޫމުވަމުން ެވސް ނުލިބި ެއ ކުދީން އެ ންސާީނ ޙައްޤުއި ލިބެންވާ

އްދުތަކަށް އެ ކުދީން ގެްނގޮސް ހަކައިރިން ބޮޑެތި ޖަލުތައް ހެދިފައި ހުންނަ ސަރަ ނޫނީ ރަށާ ،ކުދިކުދި ޖަލުތައް ހެދި

ބައްދަލުކޮށްލަން ލިބޭ ުފރުޞަތުގެ ބޭނުން ލިބޭނެކަން  ށް ެއ ކުދީްނނާިތއްމުން ނިަކމެތި ޢާއިލާތަކައްބޭއެ ތަންތާ 

އެ ިއޞްލާޙު ރިކޮމަންޑޭޝަނެްއގެ  އި،ޔަޤީން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ހުށަހަޅަން އެގޮތަށް ކޮމިޓީްނ އެގޮތަށް ވޭތޯ ބަލަ

ށް. އަދި އެގޮތަށް ހަދާ ޖަލެއް ގދ. ިތނަދޫގައި ހެދުމަށް އަުޅގަނުޑ މަޖަލުތަުކގެ ރިޕޯުޓގައި ހުށަހަޅާނެ ކަމި ގޮތުަގއި 

 ށްޚާއްަޞކޮ ،ކަންތަްއ ކުރަން އަުޅގަނޑުމެން ބޭުނންވާ ސަބަބަކީ  މިހެން މި އާދެ!އެދޭ ވާހަަކ ވެްސ ބުނެލަން. 

ބައްދަލުވުން ލިބޭ ދުވަހު  ލޭގައި ހުންނަ ކުއްާޖއަށް ޢާިއލިނިކަމެތި ޢާއިލާތަކަށް މާ،އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިެހން 

އެ ކަންތައްތައް ެއގޮތަްށ  ،ކަމަކަށް ނުވާތީވެ މާލެ އައިސް އެ ކުއްާޖއާ ބައްދަލުކުރުމަކީ ެއއީ ކުރަން ފަސޭހަ

 ެދއްވި ުފރުޞަތަށް ޓަކައި ޝުކުިރއްޔާ. .ޓަކައިވިޔަނުދިނުމަށް

 

 ދެްއެކވުން:ހަކަރިޔާސަތުން ވާ

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި ޔާ ޝުކުރިއް

 

 ހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވ ޓަށް އެހުން ށް އެ ޓަވ   .6

 

 ދެްއެކވުން:ހަކަރިޔާސަތުން ވާ

  ަވގުތުކޮޅަށްފަހު()ވޯުޓގެ ަރނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދެން.  ،އަމީންޢާއްމު .މިހާރު ވޯޓުގެ ަގޑި މި ޖެހުނީ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އިގުތުޮކޅު. ވަހުސްމިއީ ވޯޓުދިނުމަށް ރަނގަބީލުެޖހުމަށްފަހު އޮތް  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންއި

ބެޭހ މައްސަލަެއއް ނުނެްނގެވޭ.  މި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއ ވޯޓަކަްށ އަހާފައި ޮއއްާވ ނިޒާމާ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

 ނީ ޖެހެއެކު ދަންަނވާލަންޔާހިތާމަ ،ބެހޭ މައްސަލަ ނެންެގިވ ނިޒާމާ އްޒަްތތެރި މެންބަރު ތިޔައި  ވީމާ، އަުޅގަނޑަކަށް

އެީއ ، 5.1އަހަން. ފުރަތަމަ ވޯޓަކީ ެއޖެންޑާ ނަންބަރު  ޯވޓަކަށް ެއބަ 3ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން  ބަލައިގަެނވެން ނެތް

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  91އަސާީސެގ ނޫނުޤާ، އެހެންނަމަވެސް އިފާސްކުރައްވަ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުން  18

ގޮތުްނ  ގުޅޭ ވާަފއިވާ ބިލާއްމިތަނަށް އަނުބރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނު އިނުކުރައްވަ ގު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީ

އިބުކަން ކޮށްަފއިވާ ހޫރިއްާޔގެ ނަރައީސުލްޖުމް ،ގޮެތއް ނިންމުން. މިދެންނެވީ އިކުރުމަށްފަހު ދެން ވޯޓަށް އަހަބަހުސް
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ފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ލިއޮތީ އަ މި ،އިުތރުންގޮތުން އޮތް ބިލު. އޭގެ ބޭފުޅަކަށް އިނާޔަތް ދިނުމާ ގުޅޭ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރިާޔސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލު ބަލައިގަތުމަށް މެންބަރުންނަށް 

 ދިެވހިރާއްޖޭގައި ފަނޑިޔާރުަކން  ،އޮތީ  ން މިއިތުރުދެއްވުމަށް އޮތް މައްސަލަ. ދެން އޭގެ ގަންނަާވ ގޮަތކަށް ޯވޓުއި ފެނިވަޑަ

ގޮތުން އޮްތ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅުންނަށް އިނާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަން ދިނުމާ ގުޅޭ

މިހާރު ގޮތުން ގޮެތއް ިނންމުމަށް ނެގޭ ވޯޓު.  ދެން އެކަމާ ގުޅޭމި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވެވީމާ  އިނުކުރަްއވަ ގުތަސްދީ

  ންބަރުން.މެ 80ވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ ޒިރުވެ ހާ

 

 ދެްއެކވުން:ހަކަރިޔާސަތުން ވާ

ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 92ައސާސީެގ ނޫނުޤާ އިވަނަ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުަރއްވަ  18ފުރަތަމަ ވޯޓު. 

ބިލާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަލުން  ހަށް ފޮނުވުމުން އެްލޖޫމްހޫރިއްޔާގެ އަރިކުެރއްވުމަށް ރައީސުގުތަސްދީ

އިބުކަްނ  އެިދވަަޑިއގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ފޮނުއްވަވާަފއިާވ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަށްވިސްނެވުމަ

ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ަރއްކާތެިރކަމުެގ ބިލު ފާސްކުރެއްވުމާ މެުދ އިްއޒަ

  .ދެއްވުން އެދެންފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 81    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 02    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ 

 74    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04  ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވާވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނު

   76     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 46      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 74        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 81. ހާޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87އަދަދު؛  ލަނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު  ދެންމެ

ވަކި ގޮަތކަްށ . 74ންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު. ނުފެންނަ ކަމަށް 2ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

. 76ބަރުންގެ އަދަދު؛ ން. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރިވ މ4ެންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

 . ުނގަނެވުނު. ބާތިލުއެހެންވީމާ، މި ބިލު ބަލައެއް. 46ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނުޑެގ  ،ނަމަ ދަންނަވަނީ. ކަމެއްަގއި ޝަްއކެއް އުފެދިއްޖެ ވަނަ ވޯޓަށް އަޅުގަނޑު މި 2އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 ވޯޓު. ުސވާލާިއގެން ނުކުންނެވުން. ދެވަނަ ،ެލްއވުން. އެއަށްފަހުއިކީ ފުރަތަމަ ވިސްނަވަރި އިލްތިމާސަތެއިޚްލާޞް

 ،އަލިުފށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންަނވާ ގޮަތކަށް މެދު  ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަުކގެ ބިުލ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންއަލިފުށީ ދާއިރާގެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 81    ބަރުންގެ ައދަދު:ންހާޒިރުވެ ތިބި މެ

 79    މެންބަރުންގެ އަދަދު: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   79     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 40      ވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ސްފާ

 79        ޖުމްލަ:
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 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރވެ ތިއްެބވި 87ލަ އަދަދު؛ ެނގުނު ވޯޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލު ބަަލއިގަުތމާ ގުޅޭގޮތުން 

ްއ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރ79ެށް ވޯޓުދެްއވި މެންަބރުންގެ އަދަދު؛ މަ. ެފންނަ ކ81ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. 79ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މެންބަރު.  1 އިނުގަންނަވާިދވަޑަ ްއވަން އެވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދެ ނެތް.

ބިލު ބަލައިގަތުމާ  . މަޖިލީހަށް މިިވއްޖެއިގަނެލަ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހަށް މި ބިލު ބ40ަމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވުފާސް

 އަޅުގަނޑު މިއްގެ ގޮުތގައި ނިންމެވުމެމު ކޮމިޓީން ނިންމަވާއްއާ  ،ގުޅިހެން ބިލު ގޮސް ހުއްޓޭެނ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަކީ

ވުމަށް އްދާއިމީ ކޮމިޓީއެއް މިއަދު ނިންމަވާލަދެހުއްޓޭނެ މު ކޮމިޓީން މި ބިލު ދެން ގޮސް އްދެކެނީ. އެހެންވީމާ، އާ

ބޭފުޅުންނަށް މިކަން ިނންމާލަދެވިދާނެ. އަުޅގަނޑަށް  ކޮމިޓީެގ ބޭފުޅުންނާ އެުކަގިއ އެ ިއ،އްރިރާޤަ މު ކޮމިޓީގެ މުއްއާ

ޖުޑިޝަރީާއ  ،ލެވިދާނެ މި ދާންވީ ކޮމިޓީއަކީ ކޮަބއިކަން. މި ދާންވީ ކޮމިޓީއަކީ އިމަ ދަންނަވަނޫނިއްޔާ ހަވެސް އެހެން

މު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އްއާއެއީ، ޖުޑިޝަރީއާ ުގޅޭ ކޮމިޓީ.  ،ބިލު ދާނެ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަކީ މިގުޅޭ ކޮމިޓީ. އެހެންވީމާ، 

 ރީއާ ގުޅޭ ކޮމިޓީއަްށ. މި ބިލު ދާނީ ޖުޑިޝަ ،އެހެން ގޮތަކަށް އެިދވަަޑއި ުނގަންނަވަނީ ނަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ދަށުން (ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 91އަސާީސގެ ނޫނުޤާ އިރައްވަ ކުވަނަ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް 18ވަނަ ވޯޓު.  3

އެ ބިލާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަދި އިތުރަށް  ،ކުެރއްވުމަށް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުުވމުންގުތަސްދީ

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ) 2010/13 ރުގާނޫނު ނަންބަ ،ޮފނުއްވާފަިއވާ ދިަވޑަިއގެން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ވިސްނުމަށް އެ

ގެަނއުމުެގ ބިލު، ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ލާޙުޞްވަނަ އި 6ްށ ( އަފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު

 ދެއްވުން އެދެން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 81    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 00    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 77    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   77     އަދަދު: ގެވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުން

 44      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 77        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމަށް  . ފެންނ81ަ ؛ރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދުޒި. ހ87ާދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ އަދަދަކީ 

 ބޭނުންނުވާ . ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓުދޭން 77 ؛ންބަރަކު ނެތް. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދުމެވޯޓުދެްއވި 

. ފާްސވުމަށް ބޭނުންާވ 77 ؛. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ އަދަދ2ު ؛ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު

މި މަޖިލީހުން،  ،ގޮތުން  ގުޅޭ  ފަނޑިޔާރުންނަށް އިނާޔަތްދިނުމާގެ، ދިވެހިރާއްޖޭ. ެއހެންވީމ77ާލަ . ޖުމ44ު ؛އަދަދު

ކުަރއްވަން ފޮުނއްެވވި ބިލު ބަލަެއއްނުގަެނވުނު. ގުއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ތަސްދީރަ  އިވަނަ މަޖިލީހުން ފާސްުކރައްވަ  18

 ލު. ޝުކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ތިފާހެއްނުވި. ބާ

 

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  .7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެޖެންާޑގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް. އޭގެތެޭރަގއި  ،މިހާރު މި އެނބުރޭ މަސައްކަތަކީ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސަްއކަތަކީ

އަުރވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ސް. އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުހުޮގތުން ކުރަމުންދާ ބަ ގުޅޭ  ޕޯޓާމި ވަނީ ޖަލު ރި

 . ށްރު މޫސާ ސިރާޖަބަމެން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ގުިޅގެން އަޅުގަނޑު ެވސް ސް މި ކުެރވޭ ބިލާހުބަ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް.

ން ށް މި ލެވެނީ މުޖުތަމަޢުލަ ކުރަނީ، ޖަ ބަންދުކޮށް މިހައްޔަުރކޮށް ބޭނުންވާތީވެ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މީހުން 

ޖަލަށްލާ މީހާ ޖަލަށް ލެވެނީ އެކަހެރިކުރުމުގެ ބޭނުމުަގއި. އިތުރު އަދަބުތަކެއް ދިުނމުގެ ބޭނުމުގަެއއް ނޫން. 
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އި ެއކަމުގެ ބޭނުުމގަިއ. އެކަމުގެ ނުރައްކަލެްއ ޮއވެދާނެ ކަމަށް ބަލަ ށްމުޖުތަމަޢަ ،ހަުކ ހުރުމުންމުޖުތަމަޢުގައި އެ މީ

ލުމުން މި ފާހަަގވަނީ ވަރަށް ޮބޑަށް ހިއުމަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުްނ އިމި އޮޑިުޓ ރިޕޯުޓ ކިޔަ  އަޅުގަނޑު

 އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އީނާޒް  ،ެގ މެންބަރުންގެ ތެރެއިންކޮށް އެ ކޮމިޝަންޞައިހުމާލުވެފަިއވާ މަންޒަރު. އަިދ ޚާއް

މަލާމާތްކުރަމުންދާ މަންޒަރު އަޅުަގނޑަށް ފެނިގެން މި ދިަޔއީ.  ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުވޭ. ިމ އިންސާނީ ޙައްޤުަތކަށް

އްޔަތުން ހަމަ ސި މީހެއްގެ ހައި ންޖަލުގެ ކަންތައްތައް ދުވަރަށް ަކއިރިން ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑަކީ 

ލިބޭ ޙައްޤުތަކާއި އެ މީހުންނަށް ތިބޭ މީހުންނަށް  ފައިޖަލުގައި ހައްޔަުރކޮށްބައެއް ކަންަތއްތައް ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވޭ. 

ހުރި. ން ވެސް ފެނިފައި އެބައެއް ކަންތައްަތއް ދޫިނދޫލިބޭ އިނާޔަތްތަކަށް ބަާލއިރުަގއި ައޅުގަނޑަްށ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ބަ 

މި  ،ިޑއަުޅގަިއގެން ކަސްރަތަށް ނެރުމާކަސްރަތަށް މީހާ ނެރޭއިރުގައި ފުރަގަހަށް ބި ،ގޮުތން އޭގެތެޭރގައި މިސާެލއްގެ

ޕޯޓަށް ބަލާއިރުަގިއ ހުރި. ިމ ޖަލު ރިގޮސްަފއި އެބަޒާތްޒާުތގެ ވަރަްށ ގިނަ ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ަގއި ވަރަށް ގިަނ ތުސްގަވަރަށް ބަިއވަރު ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކާއި ައދި  ،އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ 

އަރަިއގެންފަިއވާ މިންަވރު. އަޅުގަނޑު މި ރިޕޯޓު ބަލާއިރުގައި މި ރިޕޯޓުން  މީހުންގެ ޙައްޤުަތކަށް ށްގޮތްގޮތަ

ން ކޮންމެ އިއަދި މަހެްއގެ މައްޗަށް މި  ،އްހާ މީހުން ތިބިކަމާއިފަނަރަ ހާހެޖުމްލަކޮށް މިހާރު ، ނީވަކޮށްފައި ފާހަގަ

ށް. މަހެއްގެ މަްއޗަށް މި އެންމެންގެ ަމއްޗަްށ ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރަމުންދާ ކަމަ ހާހެއްހާ ަފނަރަމީހެއްގެ ބޮލަށް ެއވްރެޖުކޮށް 

ނެއްހާ ރުފިޔާ ކޮންމެ މަހެްއގެ މައްޗަށް ޚަރަދުކުެރވެމުން އަމިލި  22ގޮތުން  ނާރިޕޯޓު ބު ،ޚަރަދުވާ އަދަދަށް ބަލާއިރު

އްެވސް ވަރަކަށް ދޭ. މި މިންވަރަށް ޚަރަދުވެގެންދާއިުރގައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންޮބުޑވާންޖެހޭ އެއެބަ

ދަށް.  ލަތު އެހާހާޖެހޭ ގޮޅީގެ ންދުގައި އޮންނަ މީހާ އޮންނަންނުދޭ. ބަޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ޙައްޤުަތކެއް ރަނަގޅުެވގެން

މީގެން އެްއވެސް ކަެމއް ރަނގަުޅވެގެންދާ މިންވަެރއް ނުފެނޭ މިހާ ބޮޑު އަދަދަކަށް ޚަރަދުކުރެިވގެންދާއިރުަގއި ވެސް. 

ދުނިޭޔެގ  ،ގޮތަށް   ނޭނގޭ ަބއެްއ ގޮޅިަތކުން ރޭގަނޑެްއ ދުވާެލއް ،ހާ ބަންދުގައި އޮންނައިުރގައި ންނަ މީބަންދުގައި އޮ

ވަރަށް ވާމީ މިންގަނޑުަތަކށް ފެތޭ ޖަލުތަކެއް ރާއްޖޭަގިއ ނެތް. މި ރިޕޯޓުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ގު ބައިނަލްއަ

ބެހޭ ވާހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަނޑު ހަަމ  ޖަލުތަކާ ތްތެރި ރައީސް،އިތުރުން އިްއޒަދޭ. މީގެސާފުކޮށް ފާހަގަެވގެން އެބަ

ނުދީ ރަޝީދަްށ ބޭސްފަރުވާެގ ޚިދުމަތްهللا ރަޝީުދގެ މަތިން. ޢަބްދުهللا ޢަބްދުނަށް އަންނަނީ މޭޑޭގައި ހައްޔަރުކުރި ހަނދާ

ވެގެން ދައުލަތުން ރަޝީދަކީ ދައުލަތުން އިހުމާލުهللا ައޅުގަނޑު ހަމަ އެކަން ގަބޫލުކުރާހިތްވަނީ ަޢބްދު ؛ޖަލުގައި

 ޒިންމާއެއް ނަގަންޖެހޭނެ ފަރާތަކީ ހިއުމަން ރައިޓްްސ ޞައްޖެހޭނެ މަރެއް ކަމަށް. މިކަމުގެ ޚާޒިންމާނަގަން

ބާތުގެ ޤޫޢުނޫނުލްޤާ ކޮމިޝަންކަން ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިެވހިރާއްޖޭގެ

ރި ރައީްސ، ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައި ާސފުކޮށް އިްއޒަތްތެ 23ގޮތުން.  ނޑު ހަނދާންވާވަނަ މާއްދާ )ނ( އަުޅގަ  23

 ...ކަންން ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް. ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަންމިކަހަލަ ކަްނކަ ،އެބަ ބަޔާންކުރޭ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 (ިރާޔސަތާ ހަވާލުެވވަަޑިއގަތުންهللا  ޢަބްދު ީއވާސްމަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީެމންބަރު. )ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް

އަުޅގަނޑުމެން  ، ދައްކާއިރު އާދެ! ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަުކެގ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގެ ވާހަކަ މިއަދު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ހަކަށް ހަކަށް، ފަންސާމި ވޭުތވެިދޔަ ސާޅީ އިގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ޖަލުތަކަކީ ެވްސ އަދި ރާއްޖޭގަ އެބަ 

ާއއި މި ވާަހކަތަކަކީ ާރއްޖޭގެ ތާރީުޚގައި ވެސް ަޖލުތަކުގައި ލިބިަފއި ހުރި ެގއްލުމާއި އަިނޔާ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި

ޅުންނަށް ފަހަރެއްަގއި މިއަދު ހަނދުމަފުޅުނެތުމަކީ އެކަށީގެްނވާ ކަމެއް. ފައި ހުރި ވާހަކަތައް. ަވރަށް ގިނަ ބޭފުލިޔެވި

ށް ދިން އަނިޔާގެ އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންގެ ައވަށެްއގެ ގޮުތަގިއ މި އޮތް ވިލިނގިލީ ޖަލުގަިއ މީހުންނަ

 ކޮށްލަންޖެހޭ ވާހަކަތަކެއް. ހަމަާއއެީކގައި މާފުށީގައި މިއަދު އެ ހިނގާ ވެސް ައޅުގަނޑުެމން ހަނދާންައކީ ވާހަކަ

އާެދ،  ؛ޮބޑެތި އަިނޔާތައް ދިްނ އެހެން ޖަލުތަކެއް ،ބޮޑެިތ ެގއްލުންަތއް އިރު މިއަށްވުރެއަނިޔާތަުކގެ ވާހަކަދަްއކާ

ލަ ކިތަންމެ ކަމެއް ޖަލުތަުކގަިއ ކަހަގެ މަރުެގ ހާދިސާ. މިހުންނާނެ އީވާން ނަޞީމްންއަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ހަނދާ

 ަމއްޗަށް  ގެމިހާރު މި އޮތް ރިޕޯޓު ،އެބަހުރި. މި ހުިރހާ ކަމެއް ައޅުގަނޑުމެން ހަނދާނަށް ގެނެސް އިހިނގާފަ

ވެްސ ޖަލުތަކުގައި މީހުންނަށް ދު ރާއްޖޭަގއި އަބަ ،ތަކީޤީޤަ ޙައަުޅގަނޑުެމންނަށް ގަބޫކުރަންޖެހޭ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު

އޭނަައށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާަތްއ  ،ޔާދެމުންދާ ވާހަކަ. ކުށްކުރީމާ އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސްން އަނިޤުއްޙަނު

އްަގއި ގޮތެ ނޫން. ޚާއްޞަ ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެން އެްއވެްސ މީހަކު ގަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް

އެުކވެރި ކުރާ އަިދ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުތިރާޙްތަކަށް އިޤުއް ޙަ މީހުންގެ ޑުމެން ދިވެހިންނަކީ ވަރަށް ބޮޑަށްއަޅުގަނ

ބާވަތުގެ  އެާއއެީކަގއި ވަރަށް އެުކގައި ދިރިުއޭޅ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭއިުރގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިހަމަ ަތ،އެއްަބއިވަން

 ،ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްރަންކު ެއއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލު އެބަ ދިއުމަީކ މައްސަލަކަންތައްތަްއ ފެނިގެން

ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ޓަަކއި އަނެއްކާ އްުލކުރުމަށްޙައަޅުގަނޑަށް މި ރިޕޯޓުން ފާަހގަކުެރވޭ ގޮތުަގއި މި ހުރި ަމްއސަލަތައް 

އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ  ގެން ޫނނީކުރެވި  ތަެކއްެކއް ކުރަން. ެއ މަސައްކަތްތައެބަޖެހޭ މި މަޖިލީހުން މަސައްކަތް

ނަވަނީ މީގެ ނުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، މި ދަން ންނަކަށް އެކަީށގެްނވާ ނަތީޖާއެއް ފެންނާނެ ކަަމކަށް ގަބޫލެއްމެއަޅުގަނޑު

 ،ވާނަމަ ށްޔަ ގޮތަްށ މިއަދު ެވސް ެއ ކަންތައްަތްއ ވަމުންދާ ކަމަދިހަމަ ޖަލުތަކުަގިއ މަސައްކަްތކުރަމުންވެްސ ކުރިން 

ރިޕޯުޓގަިއ މި ޖަލުތަކުގެ  ،ގައި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންމިއާެއކު  އެީކގައި. ތީއާނަތީޖާއެއް ނުފެންނާނެ

ެލވިފަެއއް ނެތް. އެީއ ޖަލުތަކުަގއި ދޭ އަނިާޔެގ އިއަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ ވަރަްށ މުހިއްމު ެއއް ބަަޔކަށް އަލިއަޅުވަ 

ދިއުުމގެ ފިކުުރ ފެތުރުމަށް އިޅަފަހަނަ އްދުއެ ޖަލުތަުކަގިއ އުޭޅ މީހުންނަށް ހަ ،ތަކަކީވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ޖަލު ،އިތުރުން
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ވަރަށް ބޮުޑ އެހީތެރިކަމެްއ ުނވަތަ ވަރަށް ބޮޑު ނުޫފޒެއް ޯފރުވަމުންދާ ތަނެއް. ވަރަށް ިގނަ ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ދިއުމުގެ އިޅަހައްދުފަހަނަ ނީނަކީ އެކި ގޮތްގޮތުން ދީޖަލުތަކުން ނިކުމެގެން އަންނަ މީހުން ،އެބަހުރި އިފާހަގަކުރެވިފަ 

 އިއެިކ ގޮތްގޮތަށް ބޭނުންކުެރވިފަވެސް އެ މީހުން ޓަކައި ލުމަށް އިއަދި އެ ކަންކަމާ ގުިޅގެން ބޭރަށް ފުރުވަ އި،ފިކުރާ

ވެސް އިތުރު އޮޑިްޓ އަނެއްކާ ހަމަ  ،މި ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުެރްއވި ފަދައިންއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން ތިބި މީހުން. 

ދިއުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަންތައްަތްއ އިޅަިއ ޖަލުތަކުގައި މީހުން ދީން ހައްދުފަހަނަެތއްގަ ގޮ ާޚއްޞަ ،ރިޕޯޓެއް

ޓަކައި އިތުރު ަމސައްކަތްތަެކއް ކުރުން. ެއކަްނ އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަމުން މި ފުރުޞަތު ދެއްވީީތވެ ވަރަށް ނެގަތުމަށްދެ

 ދަންނަވަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ކުރުބޮޑަށް ޝު

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަތުރިޔާ

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު.

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ނުވޭ. މި  އްނުމުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ހައިރާނެރިޕޯޓް ފެ ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖަލުތަކުގެ ރިޕޯޓު މި އޮިޑޓް

ޖަލުގަިއ  ނީ ބޮޑު ޖަރީމާތަކެއް ހިންގާފަ. މިއަދު ެވސް އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ ކުއްޖަކު ތަޙުޤީޤަށް އިންސާވަނީ

 ފުރަގަސްފަރާުތގެ ސާޖަރީއަކަށް ޑޮކްޓަރުން  ށްދަނީ އަހަރަކުތަކެއް ގުނަމުން. އެ ކުއްޖާއައެަބއޮތް.  އިބަންދުކުރެވިފަ

ގެން އެ މައްސަލައަށް ވެސް ބޭސްފަުރވާ ހޯދުމަށް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ލާުކވެވަނީ ލަފާދެއްވާފަ. މައިބަދަިއެގ ޑިސްކެއް ހަ

ޖަލު  ފަރުާވައށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތުކުރަމުންދާއިރުަގއި ެވސް ބޭސް ހުރިހާ ކަމެއް ،އާދޭްސކޮށްރޮއި  ،ލަފާދެއްވާފަ. އެދި 

މި  ؛މިހިރަ އިންސާނީ ޖަރީމާ އިފަމެނިހި ަގއިޕޯޓުރިައދި މި  ،. އެހެންކަމުންުނވޭ އެއްބަލަހައްޓާ މުއަްއސަސާއިްނ ދީފަ

ގާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާކުރެވިފަިއވާ އެްއވެްސ ފަރާތަކުން ފުރިހަމައަށް  ޓަކައި ކަންކަން ބެލުމަށް

 ގެ 2013/14 (ގާނޫނު ގެލްރޯޖަލުތަކާއި ޕެ)ތެއް. ޙަޤީޤަނުާވކަން މިއީ މި ރިޕޯޓުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޒިންމާއަދާކުެރވިފައި

މި ރިޕޯޓުން  ވާކަންނު އަށް ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރެވިފައިވާންސްޜަރ އޮފް ޕްރިޓަރެކް  ޑައިދަށުން އުފެދިފައިވާ

 ުނވާކަން މި ރިޕޯޓުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ. ޖަލު ދާކުރެވިފައިއަ ނޫނީ ވާޖިބު ރައިްޓސް ކޮމިޝަނަށް ގާ ކަށަވަރުކޮށްދޭ. ހިއުމަން

ހޯމް  .އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް ،ލްވެފަ. އެހެންކަމުންފެއިވަނީ  ބަލަހައްޓަން އުފެދިފައިވާ ހުރިހާ މުއައްސަސާެއއް މި

މާލުވެފަިއވާީތ ހުގާނޫނީ ގޮތުން ދެވިފަިއާވ ޒިންމާއިން އި ްސ، ޕޮލިސްގެ މަްއޗަށްސަރވިސަ ލްކަރެކްޝަނަ ،މިނިސްޓްރީ

ުޑެގ ފާފާޑު ،މި ޒިންމާއިން ބަރީޢަވާްނ މަސައްކަތްކޮށް  ިމއަދު ،ފުޅުންޖެހިަވަޑއިގަންަނވާ ބޭގޮވަންނަން  އެ ޒިންމާ

ްއޔަތެއް އަދި ުއސޫލެއް ނެތްކަން އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެ ފަރާތްތަކުްނ ސިރިޕޯޓުތައް ނެރުމުގައި އެްއެވސް ހައި

ޓަކަިއ މާއިން ސަލާމަތްވުމަށްހިންގިފައިވާ އިންސާނީ ަޖރީ ،ޒިންމާއިން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަަކއި ،ޒިންމާއިން ބަރީޢަވެ
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ގާނޫނީ ޒިންާމ  ،މިއަދުން މިއަށް މި ފަރާތްތަކަށް ،ނެ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރަނީވިދާކިތަންމެ ރިޕޯޓެއް ވެސް ެނރެ

ގެންދާ އިންސާނީ ގަމުންހިން ގެ ޖަލުތަކުަގއި އަޅުގަނޑުމެން  ،އަަޅއިގެން ނަމަވެސް ޔަވަޅު މެދު ފިނަގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ 

 ންޖެހޭ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.މާ ހުއްޓުވަޖަރީ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަރިޔާ

ލާނަން. ހުޅުދޫ އިމެންބަރުން. ކުރިއަށް ވާހަކަފުުޅދައްކަވާނެ އޯޑަރު އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ބަދަލުވާނީ ވަކި ޕާޓީައކަށް އަޅުގަނޑު އެައށްފަހު ދެން  .ލަބީބު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު އިލްޔާސް

ންބަރު މުޙަްއމަދު ނަޝީދު. ފަރެސްމާތޮޑާ ބޭފުޅުންނަށް. ނޮޅިވަރަމް ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ 

ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރެގ  ،ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޙުސައިން މުަޙއްމަދު. ެއމް.ޑީ.ޭއގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

އަޅުގަނޑު އަލުން އަނބުރާ  ،އެ ބޭފުޅާއަށް ފަހު ޔާއަޙްމަދު ޢާމިރު ވަޑައިގެން އިންެނވިއް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ޙުސައިންކެޔޮދޫ ާދއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ގެތެޭރގަިއ ޯއޑަރުަގިއ މިހިރީ.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުންނަށް ދާނަން. އޭއެމް

ރި މެންބަރު ޒަތްތެޤާސިމް. ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއް 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއލްޔާސް ލަބީބު.އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ. ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އި 

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މަޖިލީހުގެ ނައިބު ަރއީްސ މި ފްލޯގަިއ ރިޔާސަުތަގއި 

 ،ޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭައޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާ އުފަލެއް. ިއއް  މީވާކަންނައި

ޖަލުތަކާ ބެހޭ ރިޕޯޓުގައި އެބަހުރި އަޅުގަނޑުމެން ަވރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްަތއް. މި ރިޕޯޓް ބަލައިލީމަ 

 މުޅި އި،ލަތް ައުޅގަނޑުމެން ނަގާފަ އުލު. މުޅި ދަ ހާިއވާ އްޓިފަ ވެ ލަތްއުމުޅި ދަގަނޑުމެންނަށް ސާފުެވގެްނދަނީ ޅުއަ

ލަތު ހާަހާވލުވެފައި މި އޮތް ސަރުކާަރީކ އިރާދަކުރެްއވީތީ މި  އާލަތް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭަވރު. މިއަދު މި ރާއްޖެއުދަ

ވީތީ މި އް ކުރެއިރާދަ  އެބަދޭ. ވެސް ފެންނަމުން  މި ހެޔޮ ބަދަލު މިހާރުށްއަުޅގަނޑުމެންނަ އް.ބަދަލުކުރަން އައި ސަރުކާރެ 

އްލުކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް ޙަ އްލުެވގެންދާނެ. މިކަން ޙަ ތެޭރގަިއ  ރިޕޯޓުގަިއ ހުރި ގިނަ ކަންތަްއތައް މި ދައުުރގެ

. ެވސް އަދާކުރަން މަސަްއކަތްތަަކށް އަުޅގަނޑު އެމަނިކުފާނަްށ ޝުކުރުގެ ސަރުާކރުން ކުރަްއވާ މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ަޖލުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ބަލާިއރު ކޮންމެ ބޮލަކަށް މަހަކު  ، ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭތެރި ރައީސް އިްއޒަތް

ގެ ރުފިޔާ 15000ރުފިޔާއާއި  12000ލަތުން އުލަތުން ޚަރަދުކުރޭ. ދައުރުފިޔާގެ އަދަދެއް ދަ 15000ރުފިާޔއާއި  12000

ޓަކައި. އެ ގެނައުމަށްކުަރނީ އެ މީހުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ށް މި ޚަރަދުގެ ބޮލަކައަދަދެއް ޖަލުަގއި ތިބޭ ކޮންމެ މީހެއް

އޮތް ކުށަކާ ގުިޅގެން ޙައްޤު އަދަުބ ދިނުމަށް. އިތުރު އަދަބެްއ އި ތިބެނީ އެ މީހުން ކޮށްފަ އިމީހުން ޖަލަށް ލާފަ
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ޙައްޤުވާ އަދަބަކީ ެއއީ  ށްހުންނަން އެ މީނޫުނލްޢުޤޫބާތުގެ ދަށުޤާ ،ގާނޫނުތަކުން ،އަސާސީންނޫނުޤާދިނުމަކަށް ނޫން. 

ފަހު ން ޖަލުގައި އެ ތިބީ. އޭެގ ބޭނުމަކީ އެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށްހުޓަކައި އެ މީކުރުމަށްޒު ކަމަށް ވާތީ އެ އަދަބު ތަންފީ

އުޅެވޭނެ ގޮތްަތއް ހެދުން.  ގައި ގޮުތގައި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގެ އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނެސް ރަނގަޅު މީހެއް

ލީމާ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވަނީ ޖަލުތަުކަގއި ތިބޭ މީހުންނަށް ޖަލުތަކުގަިއ އިންނަމަވެސް، މި ރިޕޯުޓ ބަލައެހެ

މިދިޔަ  ،ތަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި އެބަހުރި  ލިބިގެންދާއިތުރު އަދަބު  ،ތިބުމުގެ އަދަބުގެ އިތުރަށް

ަބއެްއ ސަރަހައްދުތައް މިީއ އިްނސާނުން ދިރިއުޅެން ކަމުނުދާ  ،ގޮޅިަތއްދުވަސްތަުކގައި ޖަލުތަުކަގއި ތިބި ބައެއް 

ވެސް އަުޅގަނޑަށް  ލީމާއި ބަލަފެންވަރުގެ ތަންތަން ހުރިކަްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވިފައި އެބަހުރި. މި ރިޕޯޓު

ތަންތަނުގަިއ  ގުިޅގެން މި އެބަފެނޭ. އަދި ޖަލު ބަލަހައްޓާ މުއަްއސަސާތަުކގައި ިތއްބެވި ަބއެއް ބޭފުޅުންނާ

ނޑަށް އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ. ލީމާ އަޅުގައިގޮތުަގއި ހިނގަމުންދާކަން ެވސް މި ރިޕޯޓު ބަލައެ  މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި

ގެންދަވާ މަސައްކަތަށް ވެސް ައޅުގަނުޑ ކުރަްއވަމުންއިން ށް ވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިަސސްމިކަން ހުއްޓުވުމަ

ަމްއސަލަ އެބަހުރި. ައޅުގަނުޑ  ގެހިއުމަން ރައިޓްސް  ،ބަލާއިރު  މެންން. މި ރިޯޕޓުގަިއ އަުޅގަނޑުޝުކުރު ދަންނަވަ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ! ފުކުރައްވާމާ ؛ކުަރއްވާ އިން ޓްސްބެހޭ ކޮމިޓީން ހިއުމަން ރައި ތަކާއެދެނީ މިނިވަން މުއައްސަސާ 

 އިތުރަށް ިއޞްލާޙުކުރުމަށް އެ ކޮމިޝަނާ ،އިތް ބައްލަވަ ކުރައްވާ މަަސްއކަހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން  ،ކޮމެޓީން

ށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ މި ރިޕޯޓު ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮ ،މި ރިޕޯޓު ބަލައިގަނެ .އެކީ ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް ުކރެއްވުމަށް

ކުރުމަށް.  ެއކަން އިއަންގަބެހޭ ހުރިހާ ވުޒާރާައކަްށ  ކަމަށް މި މަޖިލީހަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް ސަރުކާުރގެ ަކމާ

 ޓަކައި. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުމެންބަރު ތެރި އިްއޒަތްނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ގުޅިގެން ނޫނީ  ދައްކަނީ ރިޕޯޓަކާ ފަހަރަކު ވެސް ޖަލުތަކުގެ ވާހަކަ މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮންމެ

 ވެސް. އެކަމަކަްށ ފިަޔވަޅެއް ހަްއޔަުރކުރީމަ. ޭއގެކުީރ ޖަލުތަކުެގ ވާހަކަތަެކއް ނުދެްއކޭ މިތާކު ސިޔާސީ ޮބޑު މީހަކު 

ނިކަމެތި މީހާ ފެންބޯންވީމަ ދަބަރު ފެން އޯކޭ. އެކަމަކު ޕޮލިސް ދައިގެ ދެރަވެސް ނޭޅޭ ސަރުކާރަކަށް ެވސް. އާ

ކަން ކޮށްފަިއވާ ޭބފުޅާ ދިޔައިމާ އެ ފެން ކަމަުކނުދޭ. މިއީ ވަރަްށ ބޮޑެތި ަމްއސަލަތައް. ހަމަ ެއ ޮގޅީަގއި ކޮމިޝަނަރު

ވެރިްނ ށް ކުަގއި ނިދަންޖެހެނީ. ސިޔާސީ . ސިމެންތި އެނދުރޭހުއާދަިއގެ ދެރަ ނިކަމެތި މީހާ އޮންނައިރަކު ަލއިެޓއް ނު

 އިނޫނުއަސާސީަގއި އެންމެހަޤާ ފަކީ؟ ސާންިލބޭ. ކޮބައިތޯ އި ެވސް ޑި ނގެންދިޔައިމާ އޭ.ސީ ކޮޓަރި ެވސް ލިބޭ. ގޮދަ
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 ެވސް  ވަނީ ބައެއް ކަންތައްތަުކގައި. ޖަލަށް ދިޔައިމަ ންނަނީ. އެކަމަކު ހަމަހަމަ މިރައްޔިތުން ހަމަހަމަ ކަމަށް އޮދިވެހި 

 ހެންވީމާ، މިހާރު މި. އެނުވޭ އާއްމު ރައްޔިތުންނަކާ ސިޔާސީ މީހުންނާ އެހެން ކަންތައްތަކުަގއި ވެްސ ހަމަހަމައެއް

ައޅުގަނޑުމެން ވެސް ޖަލުތަކުގެ ވާހަަކ  ކުރިން ދަްއކަްނވީކީ. ީމގެނޫން ކަންނޭނގެ ޖަލުތަކުގެ ވާހަކަ ހާލަތު އެކަންޏެއް

ވާހަކަތަްއ  ވެްސ ނެތް. އެކަމަކު ިސޔާސީ ީމހުން ދިޔައިމާ އެ ައޑުއަހާނެ ބަޔަކު ުދވަހު މިވާހަަކތައް  ދެއްކިން. އެ

ނެތް  ވާހަކަ ކުން މިވާހަަކތައް ޖަހައިދޭ. އެހެންވީމާ، ިމހާހިސާބަ ވެސް ވޭ. ނޫސްތަކުަގއި ވެސް މި ންއަުޑއަހާނެ މީހު

ޯހދާފައި ވީހާވެސް ައވަހަކަށް  ގޮެތއް ނެވެްސ އަދި އިތުރަށް މިކަންތައްަތކާ ކުރިއަށްެދވޭ ދޫކޮށްލާފައި ބޭްއވޭކަށް

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ހަދައިދޭން ެއބަޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި އަޅާފައި އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ޔަވަޅު ފި

 ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ދު ލަޠީފްމެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަ ިއްއޒަތްތެރި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރަނީ މި ކޮމިޓީން ކުރައްވާފައި ވަީނ 

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މިތަުނގައި ިއއްެޔގަިއ  ހެންނަމަވެސްވަރަށް ހަމަ މިންނެތް ރަނގަުޅ މަސައްކަތްތަެކއް ކަމަށް. އެ 

ދާއިރާގެ  އަުޅގަނޑު ހަނދާންވަނީ ވިލުފުށީ ،ފަދައިން އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ފާހަގަކުރެްއވި  ްއކެވިދެފުޅުވާހަކަ

ްއގައި ހިމެނިގެން ހަމަ މަނިކުާފނަކީ ވެސް ކުރީަގއި މިފަދަ ކޮމިޓީއެ އެ ،ވިދާޅުވީ ޢަފީފު  ޙަސަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އްިވއިުރގައި އެ ކޮމިީޓގައި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅު ހުށަހެޅުންތަކެއް ސަރުކާުރގެ ކަމާބޮޑު  ިއ،ބޮޑު ރިޕޯޓެއް ހަދަ

އެ ިރޕޯޓަށް ވީ ގޮެތއް ވީުނވީެއއް ވަރަށް އިްސކޮށް މަސަްއކަތްުކރެއްވި ބޭފުެޅއް ކަމަށް. އެހެްނނަމަވެސް، އެހިސާބުން 

ގޮތަީކ މިއީ.  ރާއްޖޭެގ ކަންހިނގަމުން އަންނަ މަށް. އެީއ ރަނގަުޅ ވާހަަކއެްއ އިނގޭތޯ. މިހާހިސާބަށް މިނޭނގޭ ކަ

 ކަމެއް. މި އެީއ އަބަދުމެ ކުރާ މަކީއަށް އެުރވުޚީކަމެއް ީމޑިޔާތަުކގެ ފަަލ ސުރު ސަރުކާރަކުން ބޭުނންވާއެއިެރއްގެ 

ނުކުރަން އިނގޭތޯ. ެއީއ އް ކުރަްއވާެނކަމާ މެދު އަޅުގަނޑު ޝައްކެ  ބޭފުޅުން އެކަން ކަން އެހެންވިޔަނުދީ ތިފަހަރު އެ

ެއކަން ހަމަ އެއީ ނަކީ ތަނުގައި ތިއްެބވި ގިނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ،ަފދައިން ތިބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްވާ

މިހެްނ ވާހަކަ  އެ ،ކުެރވޭތީމަށް އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހަމަ ފާހަގައަމިއްލައަށް ތަޖުރިބާކުަރއްވާަފއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ކަ

 ،މިދެންނެވީ. އަުޅގަނޑު ުއްއމީދުކުރަނީ އެ ބަދަލުތައް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް. އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

 ،ނަމަ އެއީ އަުޅގަނުޑ ހަނދާންވާ ގޮތުން ؛އިން ފެށިގެން 2007ރާއްޖޭގައި ޖަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން  މިނޫނަސް މި

ލެވުނު ނެޝަނަލް އިއިޚްތިޔާރު މުޢާހަދާގެ ދަށުން އެކުލަވަ  ،ންސާީނ އަނިޔާދޭ މުޢާހަދާގެވާމީ ލާއިގު ބައިނަލްއަ
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ގުިޅގެން ހިއުމަން ަރއިޓްސް ކޮިމޝަނުން ހަމަ ހުށަހެޅުންތަކެއް  ަގއި ވުޖޫދަށް ައއުމާ 2007ރިވެންޓިންގ މެކޭިނޒަމު ޕް

އެްއވެސް ެއއްެޗއް އަުޅގަނޑުމެން  ެއއިން ،ދެރަކަމަކީހުއްޓޭ. އެހެންނަމަެވސް،  މި މަޖިލީހަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައި އެބަ

ނޫން. އެއީ ެއއިރެްއގެ  ހަމައަށް ހިއްސާނުކުރުން. އެއީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިތިބަ މެންބަރުންގެ ކުށެއް މެންބަރުންނާ

ކޮމިޓީތަކަށް  ކަންކަން ހުރި އި ޭއގަ ،މުކަމާއި އްރިޔާސަތުަގއި އިންނަވާ ބޭފުަޅކު އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އެކަމުގެ މުހި

ދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް، މީެގ  ހުށަނާޅުއްވާ އޮްތއޮތުން. އެަކން މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ެފނިގެން ފާހަގަވަމުން މި

ސަތުްނ ޓަަކއި ައޅުގަނޑު ރިޔާިދޔައީ ިމއަދު ރިޔާސަުތގަިއ އިންެނވި ބޭފުޅެއްގެ ތަފާތު. އެކަމަށް މި ކަށްވެގެންތަފާތަ

ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު އެދެނީ ވީާހވެސް އަވަަހކަްށ  ށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވީީތ ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަ

 ޓަކައި. ިއޞްލާޙުެވެގންދިޔުން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ،ތަންތަން ތަންފީޛީ މަރުޙަލާއަކަށް ގެެނސް މި

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުބަރު. މެންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

މުކަން އްހަމަ މި ރިޕޯޓުގެ މުހި ،ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު މި އެދިލީ

ގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރޭވތީ. މިދިޔަ ސަރުކާރު އޮތްއިުރގައި މިދިަޔ ދުވަސްަތކުަގއި ުމޅި ރާއްޖޭަގއި ަރއްޔިތުްނގެ އަޅު

ބޮޑު ެއްއ  ވެސް ައރައިގަންނަމުންދިޔައިުރަގއި ައޅުގަނުޑގެ އެންމެ ގެ ތެރޭަގއިއިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ފާޅުަގއި ޖަލު

އުލު ރާއްޖޭގައި ޙަހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނން މި މާ ؛ށް ފާރަވެރިވާ ކޮމިޝަންއިންސާނީ ަޙްއޤުތަކަ ،ކަންބޮޑުވުމަކީ 

އެކަމުަގިއ  ؛އި ފާހަގަކޮށްލުމުގެކަެމއް ރަނގަޅަށް ފާޅުގަ  ނުދެވުނު. އެއިންއޮތްކަންެވސް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް

ށް ކަޙައްޤަ އިންސާނީޮގތުން  ންނަގާނޫނެއް ަގވާއިެދއް އުސޫެލއް އޮ ،ނުގަުތމުގެ އިތުރުންކެރިވަަޑއިން ލައަުޑއުފުލާ

ލާފަށް ޚި ައުޅގަނޑުމެންނަށް އެއާެވސް ފާހަގަކޮށްލުމުގެ ހިތްވަެރްއ އެ ކޮމިޝަނުަގއި ނެތް.  މިކަން ،އަރަިއގަނެޭވކަން

ރަްށ ވަ ޖަމާޢަތްތަކުން އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި ރަްއޔިތުންނާ ،ވާމީ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަކާ ބެހޭ ޖަމުޢިއްޔާ ގު ބައިނަލްއަ

ޝުކުރު ދަންނަވަން.  މެންބޭބޭފުޅުްނގެ އެހީެތރިކަން ލިބެމުންދިޔަ. އަުޅގަނޑު އެ ިއ،ކަންތައްތަްއ ބައްަލވަ ގާތުން އެ

ންނަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޝަެނއް މިހެން އޮއްވާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެފަދަ އެހީތެރިކަމެއް އަދި އަޅުގަނޑުމެން ލަދުގަ

 ާރތްތަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ައޅާލަންޖެހޭ ހިސާބަށް ދިޔައީތީެވ. އާދެ، ޖަލަށް މީހަކު މިވާމީ ފަގުބައިނަލްއަ  ،ނުލިބި

 އެ ޓަކައި. އެއީ މުޖުތަމަޢާރެގެން. ހަމަ އެންމެ ސަބަބަކަށްހު ލެވެނީ ޙުކުމެއް ކޮްށގެން ިވަޔސް ހަމަ އެންމެ ސަބަބަކާ

ޓަކައި އެކަނި. ޖަލަށް މީހަކު ސަބަބަށް ށްލުން. މިއެކަހެރިކޮށްލުން ަވުގތީ ގޮތުން ނަމަވެސް. އެކަެހރިކޮ މީހާއާ

ގޮތެްއ  ހެދޭނެ  ހެންމި ،މީހަކު ނިދިން މަހްރޫމުކޮށް އެ އި،ފަދަ ހޫނުތަނަކަށް ހަދަ  ލާ ޖަލު އަވަނެއް ލުމަށްފަހުގައި އެ
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 ވެސް ބުނާ އްވާމީ ގާނޫނުތަގު ވެސް އަދި ބައިނަލްއަ  ފަދަ ރާއްޖޭގައި ާގނޫނު ނޯންނާނެ. މިއީ އަނިޔާއަކީ. މިދެންނެވި

 ޑިއެއް ފަދަ އެއްޗެއް ނުދީ ނިދިން މަހްރޫމުކުރުމަކީ އެއީ ކުރެވޭނެ ނނެތް ގޮތަކަށް މީހަކަށް ގޮދަ ގޮތް ގޮތުން. ނިދޭނެ

މީހުން މަހްރޫމުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ. އެީއ  ނިޔާދިނުން. ސާފުބޯފެން ނުލިބޭނެ ގޮތަށް އެނޫން. އެއީ ހަމަ އަ ކަމެއް

އަޑުތަްއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަބަދު  ކުރަމުންދާބޭސްފަރުާވައށް މަހްރޫމުފާހަގަކުރަނީ. ައޅުގަނޑުެމން  ގޮުތަގއިގެ އަނިޔާ 

އެއީ ހަމަ އަނިޔާ. ިމ މައްސަލަތައް ބެލެންޖެހޭނެ ތަކުރާރުކޮށް ިއވެމުންދަނީ. މިކަމެއް މިހެނެއް ނުކުރެވޭެނ. 

 ޖަލުގައި ބަންދުވެފަިއވާ މީހުންނަށް ބައްދަލުނުވެވޭނެ އެ ،އިލާތަކާއި ޢާ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި ވަކީލުންނާއި 

ފެނޭ. އަދި އެއްޖަލުްނ ތަްނ އެބަ ކުރެވެމުންދާ ހަދާ. ހަމަ ސިސްޓަމެޓިކް ުއސޫލުން އެކަންވެސް އެބަ ގޮތްތައް

ކަން ކަން ކުރަމުންދޭ. މި ނެތި އެކަން  އަންގާލުމެއް ލަށް ަވކީ އިލާއަށް ނޫނިްއޔާޢާ ނެއްޖަލަށް ބަދަލުކުރާއިރުއަ

. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ނީނުކުރެވެ  ވާތީ އެކަންތައް ކަށްތައްތަކަންއަިނޔާވެިރުވމަށް މަގުފަހިވާ ނުކުރެވެނީ އެއީ 

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންާވ ބައެއް ކަންތައްަތއް އެބަހުރި.  ންޔަތްކުރަރިޢާ ،ދިރާސާކުރަމުންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑު މި ބިލު 

 ޖަލަށް ބަހައްޓާ ތަޙުޤީޤުކުރެވޭނެ މައްސަލަތަކުަގއި ތަކުރާރުކޮށް ނުކު ބަންދުގައި އާއްމު އުސޫލަކުން ޖަލަށް މީހަ

ވެްސ  ދުވަހު ުތަގއި ައުޅގަނޑު ކުރީގޮ ގެމުއްދަތު ޖަހާފައި އެބަ ބަހަްއޓާ. މިސާލެއް  ދުވަހަށް ގިނަ އިފަ ގެންގޮސް

 މިހާރު ށްތަނަ ޓަކައި މިކަމަށް  ގިނެ ޓަކައި އަތްއިސްާލމީ މަރުކަޒުަގއި ދުޢާއެއް ުކރުމަށް ،ފަދައިން ދަންނަވާލި

ދުވަސް ބަހައްޓާފައި ހުރި. ފަންސާސާ  ،ދުވަސްތިރީސް  ދެ މެންބަރަކު ގެންގޮސް ޖަލުގައި ތިބިހޮވިވަަޑިއގެންފައި 

 ޖަލުގައި ބަންދުކޮްށގެން ނޫނިއްޔާ ތަޙުޤީޤުނުކުރެވޭނެ ކަންކަމެއް ސް ިހނގަމުންދިޔަ. މިހުންނަނީވެ ތަކުރާރުކޮށް އެކަން

ނުޖެހޭ ބާވަތަށް ޖަލަށް ގެންޮގސްގެން ހައްޔަުރކުރަން އެހެންވީމާ، މި ގައި.ހާލަތުނޫން. ބަންދުކުރާކަށް ނުޖެހޭ 

އެއާެއކުަގއި އެކަން ެއގޮތަށް ވާން އެބަޖެހޭ އަދި ހަމަމިނިވަން ބި މީހުން ފައި ތިމައްސަލަތަކުަގއި ހައްޔަުރކޮށް 

މިއީ  .މީހުންގެ މައްސަލަތައް އެބަ ބަލަންޖެހޭ ވާކަންތައްތަްއ ހައްޔަރު ލުގެގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ޖަ ނުދާނޭތަކުރާރުވެ

 ،ޙުކުމެއް ިއްއވަިއެގން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ  ،އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމެއް. އަިދ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނާއި

  ކަންތައްތައް. ލަތު މުޅިން ތަފާތު އެބަ ކުރަންޖެހޭ. މުޅިން ތަފާތުވާންޖެހޭނެ މިހާޖަލުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިން. ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަ

 

 އިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަ

ރު މި ާލއިއިބަލައައިސް ާލއިރަށް ިޑއުޓީ އިޑިއުޓީ ޮގވަ ،ޑިުއޓީ ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި އިވެނީ ޑިއުޓީ

ލާއިރު މި އިިޑއުޓީ. ގޮސް ބަލަ ،ިޑއުޓީ ،ިޑއުޓީ ،އޮފް ޕޮލިސް. އަނެއް ގޮޅިން ގޮވާލަނީ ރންނަނީ ކުރީގެ ކޮމިޝަނައޮ
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ިޑއުޓީ.  ،ިޑއުޓީ ،ޑިއުޓީ ،އޮންނަނީ ކުރީގެ ޗީފް ޖަސްޓިސް. އަނެއްކާ ދެން ޖެހިެގން އޮންނަ ގޮޅިން ގޮވާލަނީ

އުޅޭ ވާހަކަައކީ  . ދަންނަވަން މިނިސްޓަރުންނަނީ ުކރީގެ ޑިފެންސް މިމި އޮ އިގޮީޅގަންނަނީ، ައނެއް ލާއިރު މި އޮއިބަލަ

ިތބި މީހުންގެ ތެރޭގައި ނެތޭ  އިރައީސްކަން ކޮށްފަ ،މިހާރު މި ޤައުމުގައި ސިޔާީސ މީހުންނޭ ކިޔާ މީހުންގެ ތެރޭގައި 

ވެސް   އެންމެންތިބި މީހުން އިސާސްކޮށްފަހުހުރި ވޭން އި އިޖަލުގަ ،ވަދެށް ޖަލަށް ނުވަންނަ އެއްވެސް ީމހަކު. ޖަލަ

ވެސް އަދި އަުޅގަނުޑ  ބޭނުންވަނީ ންބޫލުކުރަގައޮތީ އަދި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ިހތްބޫލުކުރާގަތިބީ. އަޅުގަނޑު 

 ޖަލަކީ މީހުންނަށް އަދަބުދޭން ަވއްދާ ތަނަކަށް  ،ލަތު ބަދަލުކޮށްހާވެސް ިމ ސަުރކާރު ެވގެންދާނީ ޖަލުެގ  އުއްމީދުކުރަނީ

ނުވަތަ ނުލާ ތަނަކަށް ަބދަލުކުރުމަށް. ޖަލަކީ އަދަބު  ،ނިޔާދޭން ނުަވއްދާ ތަނަކަށް ޖަލަކީ މީހުންނަށް އަ ،ހަދާފައި

ޓަކަިއ ެވއްދޭ ަތނެއް. ޖަލަށް މީހުން ލަނީކީ އަިނޔާކުރާކަްށ ނޫން. ތަްނފީޒުކުރުމަށް އަދަބު، ކަނޑައެިޅގެން

މިއީ ދެއެއްެޗއް. އަދަބަީކ  ؛އަނިޔާ ،ބުހުން މި އޮންނަނީ އަދައަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ. ދިވެހި ބަ

ޙުކުމެއް ކުރީމާ އެ ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ އެއްެޗްއ އަދަބަކީ. އެހެންނަމަވެސް،  ،ޙުކުމެއްގެ ދަށުން

 ޔާެއއް. ޤާނޫނުއަާސސީަގއިނުޙައްޤުން ކުެރވޭ ޮކންމެ ކަމަކީ އެއީ ެދވޭ ބޮޑު އަނި .ނުޙައްޤުން ދެވޭ ެއއްެޗއް ައކީއަނިޔާ

ލަތްތައް ފިޔަަވއި އިތުރު ގޮތްގޮތަށް މީހުން ޖަލުގަިއ ހާލަތްތައް. އެ ހާ ކުރޭ މީހުން ޖަލުަގއި ބަންދުކުރެވޭނެބަޔާން އެބަ

ވެސް ަބއެްއ  ދާއިާރއިން ގެވެސް އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު .ގޮުތގައި ެދވޭ އަިނޔާެއއް  ބޫުލކުރާގަތިއްބުމަކީ އަުޅގަނޑު ބޭ

މަޢުލޫމާތު  ނަށްއަޅުގަނޑުމެން ންއެހެން ދާއިރާތަކު .ތިން އަހަރު ،އަހަރު ކޮށް ޖަލުގައި ދެން އެބަ ތިބި ޙުކުމެއް ނުމީހު

ޮބޑެިތ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުަގއި.  ،ޮބޑެތި މައްސަލަތަުކަގއި .އަހަރު. ރަނގަޅު 8 ،އަަހރު 7 ،އަހަރު 5ލިބޭ އެބަ

ޮއވޭ. ަޝރީޢަތް އެކަށީގެންވާ އަަވސް ބަެވސް އެ ދޭ އެހެން ޙައްޤެއްނަމަވެސް، ޤާނޫނުއަާސސީން ހަމަ ލިބި އެހެން

ލަތު ހާ، ައޅުގަނޑުމެން ޖަލުގެ ވެސް ލިބޭ ޙައްޤެއް. އެހެންވީމާ އެއީ ކޮންމެ މީހަކަށް ކީމިނެއްގައި ކޮށް ނިންމުމަ

 ޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެއެބަ ލަތު ރަނގަޅުކުަރންހާޖެހޭ ޖުޑީޝަރީގެ ކަމަށް ވާނަމަެވސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ރަނގަޅުކުރާ

ޖެހޭ. މި ާވހަކަކޮޅު ނިންމާލަމުން އަުޅަގނޑު ހަމަ ހަނދާންކޮށްލަން ޢަދްލުއިންޞާފުގެ ނިޒާމު ަރނގަޅުކުރަން އެބަ

ިނޔާެވގެންދިަޔއީ.  އިރަޝީުދ ޖަލުގަهللا އަޮތޅު ދަރަަވންދޫގެ ޢަބްދު ބޭނުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިރާެގ ބ.

އަދަބު  ،ނިޔާ ލިބިގެންރިންނެއް ދިވެހި ޖަލުތަކުގަިއ އައެތަކެއް ިދވެހި ދަ ވެސް ންއިތުރުއަޅުގަނޑުމެންގެ މީގެ 

ހިނގައްޖެ. އެހެންނަމަވެްސ، ނިާޔގެ ޝިކާަރއަކަށް ވެގެން މަުރވެ ނެތިގެން އަ ،ލިބިގެންނޫން އިނގޭތޯ. އަނިާޔ ލިބިގެން

އްސަުކ، ރައްޓެ  ގެ ންގެ ދަރިައކު، ައޅުގަނޑުމެންމިއަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެ ،އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ނިންމަންވީ ނިންމުމަކީ

، އެ . އެހެންވީމާއިތުރަށް އަނިާޔއެްއ ނުލިބޭނޭ އި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭެބއަުކ، ައޅުގަނޑުމެންެގ ދައްަތއަުކ ޖަލުގަ

ން ެއ ކަންތަްއތައް އިތުރަށް ބަލާ ދިރާސާުކރުމަށްފަހުގައި ޭއގެކުރި ވާއަޅުގަނޑުެމން މި ރިޕޯޓުގައި އިނިންމަނިންމުން

 އި،ލަތު ރަނގަޅުކޮށްފަހާޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީެގ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

 ލަތު ރަނގަޅުކުރަން. ޝުކުިރއްާޔ. ހާޖަުލގެ އި އެާއއެުކއެީކގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ބްދުލްޙަކީމްޝަހީމް އަهللا ޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުކަނ

 

 ޝަހީމް އަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ަކ ޖަލުތަކުގެ އަނިާޔގެ ވާހަ ،މެދު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ ޖަލުތަކުގެ މި ރިޕޯޓާ

ވެސް.  ކޮށްލާނަން މި މަޖިލީހާ ސާއްހިޅުގަނޑު ހަމަ އިނގޭތޯ. ޖަލުތަކުގެ އަިނާޔގެ ކުޑަުކޑަ ތަންކޮޅެއް އަ 

ުކރުމަށް މި ނެރެނީ ފަހަތަށް ދުވަހު ކަސްރަތު ަހފްތާއަކު ދެ އި،ހަކަށް ދުވަހު ޖަލުގައި ބާްއވާފަތިރީ ،މަސްދުވަސްވަރު 

ހުރި  އިޖުރިބާކޮށްފަނަވާ އަނިޔާ ލިބޭނެވަރު. މިއީ ޚުދު އަޅުގަނޑުމެން ތަދެން ވިސް .ޓަކަށްށްބިޑިއަުޅވަިއގެން މަދިރި ކޮ

ވެސް މިހާރު  އަނިޔާ އެކި ޒާތަްށ ޖަލުތަކުގައި ކުރަމުންދަނީ. ޙަޤީޤަތަށް ،. އެހެންީވމާއިކަމެއް ދޫނިދޫގަ

ކިާޔ  ނަ ބޯނުހިއްލާ ގޮޅިއެ ޖަލުގައި އިން ،ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަލެއް ހަދައި މި ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިފަވަނީ

ކަްލީކ ބިޑިައކާއި ޯރސްކުރި ކުކުޅު އޭަނއަށް  ،ކުރީމާއެންެމ ގަދައަްށ އެތާ ތިޭބ ާގޑުން އަނިޔާގޮޅިައކަށް ލާ މީހާއަްށ 

ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ  ނާސްތާ އޭނައަށް މި ލިބެނީ އޭނަ ެއކަން ކުރީމަ. މިއަދު އެޭރގެ މީރު ،ފަޔަކާއި 

ރާކަށެއް ނޫން. މުޖްތަމަޢުގައި އޭނަ އެްއކައިރި މި ކުރަނީ ރު. ޖަލަށް އަޅުގަނުޑމެން މީހަކު މި ލަނީ އަނިޔާކުއެ މަންޒަ

ވާތީ. އެހެންނަމަވެސް، އެީއ  ށްބަހައްޓަންޖެހޭ މީހަކަ އި ެއކަހެރިކޮށްފަ ޭއނައަށް އެއީ ،ކުުށގެ ބާވަތުން އޭނަގެ

ވެްސ  ންނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި ފެންނަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކު ކުާރކަށް ލަނީކީއަނިޔާ

 މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ގިަނ ލަތު ވަރަށް ދަށް. ވަރަށް ދަށް. މިހާ މަހްރޫމުކުރުވާފައިވާ މަންޒަރު. މި ރާއްޖޭގައި ޖަލުގެ

އަޅުގަނޑު ހަމަ  ،، މި ރިޕޯޓު ދިރާސާކޮށްވާނީ. އެހެްނވީމާ އިކުެރވިފަމެންބަރުންނަށް ވަރަށް ރަނގަަޅށް އެކަން ތަޖުރިބާ

ބޭފުޅުން ތެރެއިން ހަމަ ގިނަ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެން އެަބ  އްބެވިޖަލު ބަލަހައްޓަން ތިބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ގަ

އަދި އެ ޖަލުތަކަށް ލެވޭ މީހުންނަކީ މުޖްތަމަޢަށް ނިކުންނައިރުަގއި މުޖްތަމަޢު  އި،ހޭ. އެތަން ބަދަލުކޮށްފަބަދަލުކުރަންޖެ

ްއގެ ގޮުތަގއި ޖަލު އަުޅގަނޑުެމން އެބަ ބައްޓަންކުރަންޖެހޭ. މީހުން އުފެއްދޭނެ ތަނެ ބަލައިގަންނަ މީހުންގެ ގޮުތަގިއ އެ

އޮތްާތ ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް. ދެއްވި  ރަނީ އެކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށްމި އުއްމީދުކު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނޑު

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު.  ތެރި މެންބަރު ޙަސަންއިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް 
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 ވާހަކަދެއްެކވުން:އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު 

ލީމާ މީގައި ފާހަގަކޮށްަފއި ހުރި ވަރަށް ބައިވަރު ކަންކަްނ އިޖަލު ރިޕޯޓު ކިޔަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 އިރާެރއްގެ ސިަފއިގަ ގަ ،ނަމަެވސް އިވެްސ ރިޕޯޓެއްގެ ސިފަިއގަ  އެބަހުރި އަޅުގަނޑުމެން ރަނަގޅުކުރަން. ކޮންމެ ކަމެއް

ެވސް ދިޔައީ. އެހެންނަމަވެްސ، އި ތަން ާމޒީގަ  ސްކުރެވޭހުގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބަތަނަށް ހުށަެހޅި މި ،ނަމަވެސް

ރަން ހުރި ކަންތައްަތއް ހިސާބަށް ރަނގަޅުކުމިހާ އިއަޅުގަނޑު އެދެން މި ރިޕޯޓުަގއި ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ކަންަކން ބަލަ

ވެސް ރަނގަޅުކުރާނެ. އަޅުގަނޑު  ތައްއޮތް ސަރުކާރުން އިރާދަކުފުޅުވިްއޔާ މި ޖަލު މި ރަނގަޅުކުރުމަށް. މިއަދު

ނުފެންނަ ވަނިކޮށް ަހމަ ތި ވިދާޅުާވ އަލިދެކޭގޮުތގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާުނގައި ޭރގަނެޑްއގެ ަވގުުތގައި ގިނިކަންޏާ ހުންނަ

. ރީމި ޤައުުމގައި ހު އަކަށްމިއަދު މިތާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ެއއްަޑއިގެން ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮޅިއަށް ވެެދވަ

ރަނގަޅުުކރަމުންދާކަން އަޅުގަނޑުމެން  އިލަތަްށ ބަލާއިރުގައި ވަރަށް ގިނަ ަކންތައްތައް ޖަލުގަހާ، މިއަދުގެ އެހެންވީމާ

ކަންކަން  އިފާަހގަކޮށްފަ އިކަންކަން ރިޕޯޓެްއގެ ސިަފިއގަ . ދެން މި ދޭވެްސ ފެނިގެން އެބަ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް

. ށްިތއްެބވި ބޭފުޅުންނަވާލުވެ ހަ ނޫނީ ގޮތުން ގާ ،ވާލުެވ ތިއްބެވި ހަ ެއއްަގއި ރަނގަޅުކުރަން ކަމެއް ދެނީ ެއ މުއައްަސސާ

ވެްސ  ނޫނީ ގޮތުންގާނާ ދޭތެރޭގަިއ އެ ބޭފުޅުން އެކަންކަްނ ނުކުރީމާ ެއ ބޭފުޅުން ،އެ ބޭފުޅުން ކަްނކަން ނުކުެރްއވީމާ

އަުޅގަނުޑ ގޮތުގައި އެހެރީ. ނެތީމާ މިހާހިސާބަށް ޖަލުތައް އެއަދި އެހެން ގޮތަކުން ވިަޔސް ޢަމަލުކުރެވިފައި

ޤާނޫނުއަސާީސއާިއ ވެސް ރަނަގޅުވާްނ އަްނނަނީ އަޅުގަނޑުމެން އިޞްާލޙުވެގެން.  މިހުރިހާ ކަމެއް ،މިދަންނަވަނީ

އެ ބޭފުޅުން  އި،ބެލިފަ ،ނޫނުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުެރވި ގާހުރި  އިހެދިފަ ށްއަްއސަާސތަކަނޫނުތަކާއި އެ މުހާ

ނުޖެހޭނެ. އިންސާނުން ކުށްކުރީމާ މިތާ ދައްާކކަށްއައިްސ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން  ުދ މިިމއަ މަ، ނަވޭކުރެޒިންމާދާރު

ނޫން  އެތަނަށް ެވއްދީމާ އަިނާޔކުރަން އޮންނަ ތަނެއް  އެީއއަކީ ،ވެްސ ހަދާ. އެހެންނަމަވެސްއިަލއި އަުރވަ އި،ޖަލަށްލަ

އެއީ ކޮންމެ ޤައުމެއްގެ ރަްއޔިތަކަށް ިވަޔސް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ  ،. ެއއީ ކޮންމެ ރައްިޔތަކަށް ވިޔަސް އެީއއަކީ

ތިބޭ ބޭފުޅުން  އިވާލުވެ އެތަނުގަ ހަޖަލާ ރިއްސާއިުރަގއި  އިހަތަރު ދުވަސްދެން ދަތުގަ ،ރިއްސާ މީހާ އިދޭ ދަތުގަފެނިގެން

ތަން.  އޮންނަ އިއެ ގޮޅީގަ  ބިެވސް ނުލި އަދި އެ ބޭސްކޮޅެއް ،ތަން ފަރުވާ ނުލިބޭ މީހާއަށް މީހާއަށް އެދިއެދި އެބަލި

ވަންތަކަން އިންސާިނއްޔަތު  ،ސާސްކޮށް ހުކަމެއްކަން އިކޮން ވާނީ އަށް މާދަމާ ތިމާީވ ގޮތަކީ. ެއއްނޫން ކަންކުރަން ވީމާ، މި

މި  ގެންއެންމެންނަށް އިޙްތިރާމުކޮށް ،ބާްއވަންވީ. އެއީ އިންސާެނއްކަްނ. އަޅުގަނޑުމެން އިތުގައަޅުގަނޑުމެން ހި

ވާލުެވގެން. ހަމޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން މި ދައުލަތަކީ ރިވެިތ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުަގއި ހިންުގމަށް މިއަދު  ،ޤައުމަކީ

ވެސް ނުުކރާނެ. އިރާދަފުޅުކުރެއްިވއްާޔ  ކުިރއަށް އޮތްތާ އަނިޔާެއއްވެސް ރަނގަޅު.  އިރާދަފުޅުކުރެިވއްޔާ މި ޖަލުތައް

އެްއވެސް ޝައްެކއް ނެތް. ޝުކުިރއްާޔ  އިމިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހިތުގަ ގޮތަށް ަކންކަން ނި ރައްޔިތުން ތި އެދޭ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަށް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. މާފަންނު މެދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ލެވުުނ އިއެކުަލވަ ަވނަ އަހަރު  2018، ދާ ރިޕޯޓުސްކުެރވެމުންހުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މި ބަ

މެންބަރުންގެ މަްއޗަށް  7ގެ ށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެާއޒު ޑިޓް ހެދުމަ ހިމެނޭ އޮގެ ތެޭރގައި ދުތަކު  ވަޢުސަރުކާރުގެ

ސާބިތުވަނީ އެޖެންޑާ . މި ރިޕޯޓުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެްނނަށް ންސް އޮޑިޓުޜަކޮމިޝަންސް ޮއފް ޕްރި ،ލިއިއެކުަލވަ

 ކުރުން. ޝަރްޢީ ދާއިރާސާފު ާޤިއމުއިންަގއި އިންތިޤާލީ  19އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެޖެންޑާ  ްނ،ކަމުއްމުހިގެ 19

 ،ކުެރވޭނެ ދައުލަތެއް ބިނާކުރުންކުރުން. ޖަވާބުދާރީއޮނިގަނޑު އިޞްލާޙުކުރުން. ޕަބްލިކް ޑިފެންޑަރސް އޮފީްސ ޤާއިމު

 ވެސް ިމ ދައްކަނީ އެއް ވާހަަކއެއް.ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި ވެސް ހަމަ ދެއްކީ އެއް ވާހަކަެއއް. މިހާރުއޮތް ހިމެނިފަ. އެބަ

ޖިނާޢީ ޢަދްލުގެ ނިޒާުމގެ ވާހަކަ. ދެއްކީ އެްއ ވާހަަކެއއް. ެވސް ހަމަ  އަހަރު ކުިރން މިތާ ހުރެގެން 5 މީގެ ގަނޑު އަޅު

ގަިއ ބަާޣާވތަށް ފަހު ލިބުނު އަނިޔާ ގެރީވަރު ފެބު 7 ،2012، ބަޣާވާތަށް ފަހު ތޯ!ންލައިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދަންނަވަ 

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ  ގެ. ޖިނާޢީ ޢަދްލުގެ ނިޒާމުޟާރިޔާهللا ސް ޢަބްދު ރ އޮފް ޕޮލިކޮމިޝަނަ ،ން އަޅުގަނޑު ސުވާލުކުރި

 ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީޤު. ވިާދޅުވީ ޖިނާޢީ ޢަދްލުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ ބައެއް ނޫނޭ ފުލުސްތިއީ. އޮފީސް  ނޫންތޯއޭ ފުލުސް

ދްލުގެ ނިޒާމު ފެށެނީ ޖިނާޢީ ޢަ ،ރިޔާޟްމެންނަށް މިހާރު އެނގިަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭهللا އޮފީހަކީ. އެހެންވީމާ، ޢަބްދު

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ބާރު ހޯދުމުގެ ބިލުގައި ވެސް  ،ފޮނުވި މިއަދު އޮތް ކަނޑަެއިޅގެން އެބަ .ކަންކިހާހިސާބަކުން

އެ ފަރާތުން ކަންޮބޑުވާ މަްއސަލަތަކެއް ފޮުނވާފަ. ޖިނާޢީ ޢަދްލުގެ ނިޒާމު މަސައްކަތްކުރަނީ ފުލުހުންގެ  ،ތްއޮއެބަ

ގޮސް ކަެރކްޝަނަލް  ،ކިުއަޓރ ޖެނެރަލާއި ޝަރްޢީ ނިާޒމާއިޕްރޮސި ،ުކރާ ހިސާބުންޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤު ،ތަޙުޤީޤާއި

ހުރިހާ އެންމެންނަށް  ؟ހުއްެޓނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަުކގަިއ އަނިޔާކުާރކަށް ނޭނގެނީ ކާަކށްތޯ ހިސާބަށް އާފެސިލިޓީޒް

، ދެން ޢަލީ ވަޙީދު ،ޖެހިގެން އޮތް ގޮޅިއާއި  ރާނިސްޓަހޯމް މި ،މްރާންޢި ޝައިޚްއަުޅގަނޑު އޮިތން ވެސް އެނގޭ. 

  އައިސް އެތާ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއުހިމޭޭޑގައި އެއްލޮަލށް ނުފެނި.  ،ރިޒަމް މިނިސްޓަރު ގޮޅިާއއިއަޓުމިހާރު 

ރައްޔިތުްނ  މިހާރު .ތައްނުބަލާ. މި ހުރިހާ އެއްެޗއް މިއީ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ވާހަކަ .. ނުވަދެއިބޭރުގަ  އިންނެވީ

ަލއިފަ. މި ކޮމިޓީގަިއވާ އިެއުކލަވަ ިއއްޔެ ކޮމިޓީތައް އޮތީނުކޮްށ އަުޅގަނޑުމެން ަވގުތު ބޭކާރުޙައްލު. ވަނީ މީގެ ބޭނުން

ެއ ޭދންވީ. މީަގއި އިންސާފަކީ ދެންޏާ އަދަބުކުރަންވީ. އަދަބުކުރަންޏާ މާފުމާފު ،ޓްރާންިސޝަން އޮފް ޖަސްޓިސް ،ގޮތަށް

ަވނީ އަދަބެއް ކަމަށް ވަންާޏ އެ މީހަކަށް ަޙއްޤުއެ މީހަކަްށ ދިނުން.  މިްނވަރު މީހަކަށް ޙައްޤުވާ އެ ؛ަޙއްޤުބަޔަކަށް 

އިްއޒަތްތެރި  އިންސާފަކީ. މިއީ، ވަނީ ޝަރަފެއް ކަމަށް ވަންޏާ ޝަރަފު ދިނުންއަދަބެއް ދިނުން. އެ މީހަކަށް ޙައްޤު

އެކަން  .ހޭ. ޖިނާޢީ ޢަދްލުގެ ނިޒާމު ެވސް ސާފުކުރަންޖެހޭގެ މަްއސަލަތައް ެވސް އެބަ ބަލަންޖެ ރީ ވަރުފެބު 7 .ރައީސް
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ތުގެ ގާނޫނުަގިއ އަޖިނާޢީ އިޖުރާދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ން.ކުރެވެން އޮތީ މި ޝަރްޢީ ނިޒާމު

ޤީޤު ފުލުހުން ހިންގާ ތަޙުތަޙުޤީޤު ހިންގާނީ ފުލުހުންނޭ.  ،ށް އެބަހުރިޢުކޮޖަމު ، ބަޔާންކޮށްަފއި އެބަހުރިކަލެކްޓިްވކޮށް

މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވެސް އެބަ ހިންގާ. އުހި .ކުރޭޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤު އެބަ ،ކުރޭކަމަށް ވަންޏާ ދެން ތަޙުޤީޤު އެބަ

ހިްނގާ. ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ ބިލަކަށް ބާރެއް ުނލިބޭނެ. ޖަލުތަކުގެ މައްސަަލ ވެސް އެބަން ކޮމިޝަުނން ކޮރަޕްޝަ-އެންޓި

އަުދ ވެްސ އެހެރީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެ ނެ. މިުނވާނެ. އަުޅގަނޑުެމން މުޅި ނިޒާމު ސާފުކޮްށގެްނ ނޫނީ ނުވާޙައްލެއް 

 ،އެހެންވީމާ، މީގެ ަޙއްލަކީޮގއްސަ. ނިޒާމު ތެރެއިން ނުކުމެގެންލޮނދި ހިކެންދެން އެއް ބޭފުޅާ  ޖަރީމާތައް ހިންގިބޮޑު 

ަގއި  19އެޖެންޑާ  ،މި ވާހަކަަތއް ގިަނނުކޮށް ،އްޔިތުންނަށް ވީ ވަޢުދާލި ހުިރހާ ކޮމިޓީއާއި ރަ އިތި ބޭފުޅުން އެކުލަވަ 

ކުރުން. ޓްރާންސިޝަނަލް ޖަސްޓިސް ތެރެއިން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިންސާފު ޤާއިމުއިންތިޤާލީ  މިބުނާ

ކަުޅވިލާ ތެެރއަށް  ،އޮީތ ބަނަވެ ތެރެ އަިއ ބޮުޑ މައްސަލަެއއް. ޖަލު ން ފެށިގެންރީވަރުެފބު 7ސަލާމަތެއް ނުވާނެ. ިމއީ 

 ސޯޝަލް މީިޑއާގެ . އިސޯޝަްލ މީޑިާއގައްެބވި ރޭގައި ިތއްެބވި ކުދިްނ އެބަ ތިޖަލު ތެފުރިފަ.  ،ކޮރަޕްޝަން ވަދެ

 ...ތެރިވޭުޓވިާޓގައި އެބަ ހަރަކާތް ،ފޭސްބުކް. އިތަކުގަ އެބަ ޖަލު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. ފުވައްމުލަކު އުތުރު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ރިއްޔާ ހޫރައީސް. މި ރިޕޯޓަކީ ިނމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގައި ަރއީސުލްޖުމް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

މެްނބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ  7ލެްއވި، އިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާުޒން އެކުލަވަ މިނި ،ގެންނެވި ގޮތަށްވަަޑއި ވަޢުދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކަކީ  ، އެއް ކަމަކީމުއްއެންމެ މުހިކޮމިޝަނަކުން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓެއް. މި ރިޕޯޓުން ފާހަގަވެފަިއވާ 

މީހުން ގިނަވުމުގެ ވޭ. މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަޮކށްފައި ކަންއިންސާނުން ބަންދުކޮށްގެން ެގންގުޅެން އެކަީށގެންނުވާ ތަންަތން

ކަން ވެސް މި ރިޕޯޓުން އުނދަގޫވެަފިއވާދޭން ޚިދުމަތް، ކަން ެގއްލި ހިރުތާގެ ސާފުނއެ ތަްނތާ ،ސަބަބުން ތޮއްޖެހި

 ، ވީނަަމވެސްބަންދުކުރެވޭ ތަްނތަން ކަމުގައި ،ކުުށަގއި މީހުން އެކަހެރިކޮށްޖަލަކީ އެިކއެކި ކުށްވޭ. ފާހަގަކޮށްފައި 

ނަ ގޮތަކަށް ވެއްދޭކަމީ އެންމެން ދަން މަސްތުވާތަެކއްާޗއި ފޯނާއި އަދި އެހެނިހެން ސާމާނު ވެސް ހިތުހުރިޖަލުތަކަށް 

 މިނިވަން ޖަލުތަކުގައި ތިބޭ ކުށްވެިރން ފައިސާ ދީގެން  ،ކަމަކީ އެކު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭޔާހިތާމަ ބޮޑު ޙަޤީޤަތެއް.  ވަރަށް

ހަވާލުެވގެން ތިއްެބވި  ކަންކަމަކީ ޖަލު ބެލެހެއްޓުމާ މިކަމެއް.   މިީއ ވަރަށް ހިތާމަހުރިކުރެވެމުންދާކަން ެވސް

އާދެ! ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތަކެއް. ދަށުދަރަޖައިގެ ގެންދާ ވަރަށް ހިންގަމުންފަރާތްތަކުން 

އަހަރަްށ  7 ،ގޮތުންވޭ. އެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ކަމަށް މި ކުރެވިފަިއވާބަންދުޖަލުތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ ކުްށވެރިން 
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ވަންދެން އަހަރު  7ިހތަށްއަރާ ައޅުގަނުޑ ވޭ. ަކން ފާހަގަކުރެދުވަްސ ވެަފއިާވ ުކށްވެރިން ެވސް ޖަލުަގއި ތިބި ވުރެ ގިނަ

 ނެތް ކަމަށް ާދއިރު ކުެށއްޝަރީޢަތްތައް ނިމިގެން ،ގައި ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާަގއި ބަންދުކުރެވިަފއިވާ މީހުން ޖަލު

ޖަލުގެ އާބާދީ ގާްތގަނަޑކަށް  ،އާދެ! ޖަލުގެ ރިޕޯޓަށް ބަލައިލާއިރު  ؟މިއީ އިންސާފުތޯއޭ ،ވާނަމަ ށްސާބިތުވެއްޖެ ކަމަ

 ރަދުވާޚަހާސް ރުފިޔާ  15މީހަކަށް ައދި މަހެއްގެ މައްޗަށް ބުނޭ. ސަތޭަކެއއްހާ މީހުން ކަމަށް މި ރިޕޯޓުގައި އެބަ 15

ން ރުފިޔާ. އަދި އަހަރެްއގެ މައްޗަްށ އަމިލި 22.5ަމއްޗަށް  ކުރޭ. އެއީ މަހެްއގެއެބަ ން ފާހަގަކަމަށް ވެސް މި ރިޕޯޓު

ދާއިުރ މުންވެރަދުކުރެޚަބޮޑު އަދަެދއް ޖަލުތަކަށް  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މިހާްނ ރުފިޔާ. އަމިލި 270ގާތްގަނޑަކަށް 

ޖަލުތަކަށް  ،ކަމެއް. މީެގއިތުރަށް ކުރަންޖެހޭގަނޑުމެން ހިތާދިއުމަކީ ައޅު ދާނުބެލެހެއްޓި  ،ވެސް ޖަލުތައް ޮބއްސުންލައި 

ކުދި ުކށްތަކުަގއި ޖަލަށްލެވޭ މީހުން ކުދި، ކުުރމުގެ ސަބަބުންއެއް ތަނެްއގައި ބަންދުބާވަުތގެ ކުްށވެރިްނ އެިކއެކި 

ކުދިން އަރަިއގަންނަން  ވުުމގެ ބަދަލުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އިތުރު ކުށްތަކަށް އެ ޙުލާޞްއި

 5 ،ވެސް ޕޮލިްސ ރިޕޯޓު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ޖަލުން މިިނވަންާވ ކުދިންތައްޔާުރވަމުންދާ މަންޒަރު. ޭއގެ

ވަޒީފާއަްށ ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ނެތި، މަގުމަތީގައި ތިބެންޖެހުމަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ދެން އަހަރު ވަން

ހުރެ ޖަލުގެ ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  ޤީޤަތެއް. މިދެންނެވި ސަބަބުތަކާޙަކުރިމަތިލަމުންދާ 

ތަކެއް ވެސް އެބަހުރި. ޙުލާޞްގުޅިެގން ގެންނަން ފެންނަ އި ކުގެ ރިޕޯޓާއެއްކޮށް މިައށް ޖަލުތަދަންނަވަން. މިއާ

  ގައި...ލާޙަައޅުގަނޑު ޮކމިޓީ މަރު ،އެހެންނަމަވެސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ޖާބިރު.هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ބާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ވަރަްށ އުފާެވއްޖެ މި މަޖިލީހުގައި ޙަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. މަރު

ދަނިކޮށް ވާހަކަަދއްކަން މިއަދު ފުރުސަތު ލިބުނީމާ. އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު އަންހެން ބޭފުޅަކު ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަމުން

ންނަވަން. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖަލުތަކުގެ ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ޝުކުރު ދަ

އެކި ަގއިދީންތަްއ  15، 14، 13މަޖިލީހުގެ ގައިދީ، ގައިދީ ނަންބަރު  ޖަލަކީ އަޅުގަނޑުމެން ގާްތަގނޑަކަށް މި

. އެހެންވީމާ، ޖަލުގައި ވަރަްށ އެކްސްޕީރިއަސް ހުންނާނެ ގޮތްގޮތުން މަޖިލީހަށް ވަދެ ތިބީ. މިއަދު އެކި މިމިތާނގައި 

އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނައިގެން ކަންކަން ކުރަން.  .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްއަޅުގަނޑުމެންގެ. 

ޒީބުވެަފއިާވ ދުނިޔޭގެ ތަހުއަދި  ،ހުރި ޖަލުތައް ބަންދުކޮށް މިހާރު ،ރާއްޖޭަގއި ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކޮށް

މެއް އްއާ އަފޫ ކަންަކން ތަރުތީބުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާއްޖޭގެ ޔޫ.އެން ސްޓޭންަޑޑަށް
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. ވަރަށް ގިނަ ދަނީ ކުަރމުން މިވިއު ވެްއޖެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ަކމެއް ރީިވޒިޓްކޮްށ، ރި  ނާންނަތާ ވަރަށް ދުވަސް 

ކުެށއް ނެިތ އެތައް ަބޔަކު އެބަތިބި.  ެއއްވެްސ ކަހަލަ .ދަނީްއކަވެ، އަނިާޔވަމުންބޭފުޅުންނަށް ޖަލުގައި ހާނި

އަިދ  ،އަދި ވާުނވާ ޖަހާފައި ތިބި މީހުންނަށް ބެލި ނަމަވެސް ،އްޔަސްމުޒާހަރާތަކުަގއި ހައްޔަުރވެފަިއ ތިބި މީހުންނަށް ބެ

ނުކުރުމުގެ ސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮޕަރޭޓުޕްރޮ ވެރިކޮށްއިންސާފު ފުގެ ތެރެއިންޞާއިންދުލުޢައެކި ގޮްތގޮތުން 

ެވްސ  ކޮންމެ ރައީސަކު ގައި މިހާރުސަބަބުންވެސް އަނިޔާ ލިިބފައި ތިބި މީހުން އެބަތިބި. އެހެންވީމާ، 

ނގިަވޑަިއގަންނަަވއޭ، ވަރަށް ބޮޑު ރަނގަޅަށް އެަވރަށް  ށްތިމަންމަނިކުފާނަ ،ވިދާުޅވަނީ ވަަޑއިގަންަނވާއިރު މި

އޮީތ  ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ތިބެނީ. ލާއިންސާނީ އެަތއް ަކންތައްތަކެއް ހިނގަމުންނޭ މި މީހުން މި އަނިާޔވެރިކަމުަގއޭ

. ާރއްޖޭެގ ޖަލުތަކުަގއި ތިބި ބޭފުޅުންނަށް ރާއްޭޖގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ވަރަށް ރަނަގޅު ފުރުސަތެްއ އައިސްފަ

 ޖަލުތަކުަގއި ތިިބ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުސަތެއް  ،ފައިެމްއ ނެރެއްއާއަފޫ ގެ ދަށުން ބާރުތަކު އަސާސީން ލިބިގެްނވާނޫނުޤާ

 ާރއްޖޭެގ ޖަލުތަކަށް މީހުން ލެވިފައި  ފުރުަސތު އޮންނަންވާނެ. މި ުއޅުމުގެވެްސ ދުނިޔޭަގއި  ދީފައި، ކޮންމެ މީހަކަށް

މް ޙޫއުޅުނީ. އަލްމަރުނަިއން ކައިރެންޓުން އަޅުގަނޑު އެންމެ ގިހުރީ، އަޅުގަނޑު ހަނދާންަވނީ އަލިހޮއްކޮ ރެސްޓޯ

މިހާރު ނިޔާެވއްޖެ. އެީއ އަުޅގަނޑުމެން މާލެ އަިއއްސަ ދާންޖެހޭނީ ފުލުސް އޮފީހަށް ކާން. އެހެންވީމާ،  ؛އަލިހޮއްކޮ 

 ބޭފުޅާ ވިދާުޅވާނެ ޖަލުން މިނިވަންވެވޭނީ  މަނިކު، އެމްްބރާހީއިސްތަފާ އިއަލިހޮއްކޮ ނިާޔެވއްޖެ މިހާރު. އޭރު ހުންނަވާނެ 

ދުވަހު އިހަކަށް ތިބީ.ވެސް ޖަލުތަކުަގއި ތިބި މީހުން  ހަމަައށް އަދާ ފެށިގެން ސިޓީއެއް ިލޔުނީމައޭ. ެއޒަމާނުއްސުރެ

ނަމަެވްސ  .އައީ. އަުޅގަނަޑކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ މަސަްއކަތްކުރި މީހެއް ޖަލުން އަުޅގަނުޑ މިއަޅުގަނޑު 

މިހާރުެގ  ،މީދުކުރަންއްށް އަނިާޔ ލިބުނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު އު އަޅުގަނޑު ހުރީ ޖަލުގަިއ. އެެހންވީމާ، އެަތއް ބަަޔކަ

ކަްނކަން ކުރާ  ކަމާއެކުވަރަށް ވިސްުނންތޫނު ،ވަރަށް ޯއގާތެިރ ސަރުކާރެއް  ،ވަރަށް ދީލަތި ސަރުކާރެއް  ؛ސަރުކާރުން

ބި ހުރިހާ އެންމެން ރާއްޭޖގެ ޖަލުތަުކގައި ތި ،ދީ މެއްއް އާ ސަރުކާރެއް އަުޅގަނޑުމެން ގެނައީ. އެހެންވީމާ، އަފޫ

ޖަލެއް  ނެއްގައިށް އޮތް ތައެހާ ބޮޑަ ކޭޓުރިޒަމް މާރއަރާއްޖޭގައި ޓު .ކޮްށ މާފުށީ ޖަލުންޞަ މިނިވަންކޮށްފައި، ޚާއް

ވެސް ބަދަލުކޮށް، ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް  ނުޖެހޭނެ. އެ ތަންތަންނުޖެހޭނެ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނާކަށްހުންނާކަށް

ދުުލވެރި އަ ވަންޏާޮއތް ކަމަށް  އެއް މެއް އަންނަން އެބަޖެހޭ. ދެން އަލުން އިޝޫ އްއާބަދަލުވެ، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ައފޫ

ޝަރީއަތެއް ކޮށްފައި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ބަލަންޖެހޭ ހުރިހާ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުން. ގިނަ ފަހަރު 

ވާހަކަަދއްކަން ފުރުސަތު ކަށްެވސް ެއއްގޮތަ  ދާއިރުގައިކަނޑަައަޅމުން އަދަބު ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން ޖިނާއީ އިޖުާރައތުގެ

ކުމްކޮށްފައި ތިބި މީހުން ޙުޒަމާނުަގިއ  އެ ،ގޮތަށް ފުލުްސކޯުޓ އޮތް . އަދަބު ކަނަޑއެިޅގެްނ އެބަހުރި ގޮސްފަ ،ނުލިބި

އްޤުަތއް ގެއްިލގެން މިދަނީ. އެތައް ބަޔަކު ވޭާނއި ކެކުޅުާމއި ޙައެބަތިބި. ބައިވަރު މީހުންގެ  ޖަލުަގއިއަދިވެސް 

ދަރިން ސަލާމަތާިއ ރަްއކާތެރިކަމުަގއި ތިބެން. ދެން  އްގެީމހެ ވެސް ބޭނުންވޭ، އެ ތިބެނީ. ކޮންމެ މީހަކު ަގއި މިރުއިމު
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ދާ ރިޒަމް ބާޒާރުަގއި މިހާ ބޮޑަށް ޕްރޮމޯޓުވެގެންއަޓު ދިވެހިރާއްޖެ ކަހަލަ ،ިހތްވާ ދުވަހަކީއަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ދެކޭ

 ..ދިއުްނ. އެގޮތުން ައޅުގަނޑު.ދާ ތަން ފެނިގެންތް ވަރަށް މައްޗަށް ނެގިގެންއްޤުަތކާއި ކަރާމާޙައިންސާނީ  ގައިޤައުމެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އުތުރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މައްޗަންގޮޅީ

 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:މެންބަރު އުތުރު ދާއިާރގެ  މައްޗަންޮގޅީ

ވަަނ  2019 ،ޖަލުތަކުގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓުގައި ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާ އިނގޭތޯ.

ވިްލ އާަދއިގެ ސި ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އެންމެ ހައިރާންވަނީ ،ަދއްާކއިރުގޮތުން ވާހަކަ ބެހޭ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓާ

ޖަލުތަކުގައި އުޭޅ  ކުރަންޖެހޭ ކޮްށގެން ލިބޭ ަވރަށް ވުރެ ބޮޑު ޚަރަދު އެބަސަރވިސް މުަވއްޒަަފކަށް ބުރަ މަސައްކަތް

ހަމަ . އާދެ! އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރަގއި އިނގޭތޯ ނޭ ހަނދާންވަނީއިން 15000ން އި 12000 އާދެ! ގައިީދއަކަށް.

ގެން އޭނަ އެންމެ ބޯފެން ބޮއި ނެތިގެން ފާޚާނާއިްނ ހުރި ކުއްޖެއް. ބޯނެ ފެންކޮޅެއްބަންދުކުރެިވފައި މައްސަލަެއއްަގއި 

 ަގއިއެތައް ހާލެއް ،ތެޅިތެޅިއެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެްނ ގޮސް ފަހުން  އެންމެވެގެްނގޮސް،  ފަހުން އޭނައަށް ކެތްނުވާވަރު

ދެ! އަޅުގަނުޑ އެތަްއ ޮގތްގޮތުން ތެޅިފޮޅެމުން ައއިސް މި ސަރުކާރުަގއި ގެއަށް ބަދަުލކުރެވުނު. އާ ،ޑޮކްޓަރަށް ނުދެްއކި

ރަދުކޮށްގެން ގެެއއްަގއި އެންމެ މީހަކަށް ޚަ ރުފިޔާ ހާހެއްހާފަނަރަ  ނީބާރަ ސަތޭކަ ނޫ ،ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ ބުނެލަން

ކޮށްލި ދިއް ،ފެނުނު މީހަކަށްއޮންނަ ވެސް އެތަނުަގއި  ބޮނީކީ ފާޚާނާގެ ފެނެއް ނޫނޭ. އަދި ކަނީކީ  ،ދިރިއުޅެޭވއިރު

 ވަރަކަށް ޕަސެންޓު 80ދަނީ  ލާ އުސޫލަކުންެނއް ނޫނޭ. މީގައި އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މިއިއެްއޗެއް ކަ

 އެއީ ބަެއްއގެ ވިޔަފާރިެއއް. ޭއގެތެޭރގައި މިއިްއޒަްތތެރި ރައީސް.  ،ގައިދީންނަކީ ެއއީކީ ކުްށވެރިްނގެ ގޮުތގަެއއް ނޫން

މީހުން ފޯކަސްކުރާ ަވިކ  ވެރިންނަށް ތިބޭ ބަޔަކު އެ މހިމެނެނީ ވަނަ ކަމަކަށް މިހިމެނެނީ މަސްތުވާތަކެއްާޗއި، ދެން ދެ

ދޭ އަދަބުތައް  ،ދޭއިރުއަދަބުއަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ އަދި އޭގެ ކުރިން،  ،ބަޔަކު ގެންޮގސްގެން އަދަބުދީ 

 މިއީ މި  .ދެކެވޭ ވާހަކަދޭ. އާދެ! މިއީ ެވސް އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެނިގެން އެބަ އެންޓަޓެއިންކޮްށ، މަޖާކުރާ މަންޒަރުތައް

މީސްމީހުން ދައްކާ ވާހަކަ. ަކއިރީަގއި މި އޮތް  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަނދާން އެބަހުރި .ޤައުމުތަކުަގއި ދެކެވޭ ވާހަކަ

އެަތކެްއ  ބަހަްއޓަިއގެންގެންޮގސް ތަންތަނުގައި ގޮހޮރު އެލުަވއިގެން  ގެން،ވިލިނގިލި ހިސާބުަގއި ކަރުތާެފނަށް މޫދަށް އެރި

 ޖަލުތަކުަގއި ،އުޅޭ ވާހަކައަކީ  އަނިޔާތަެކއް ދޭ ވާހަކަ. އާެދ! އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަނޑުމެން ބުނެލަން މި 

ބައިތިއްަބއިގެން ކުރާ ކަެމއް  ކުްށވެރިން ،ކޮންމެހެނެއް ކުށްވެރިންގެ ގޮުތގަިއ ގެންގޮްސގެން ހިންގަމުން މި ދަނީކީ

އޮތީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން.  ކަން މިވިޔަފާރި އީވިޔަފާރި. މި މި ހިންގެނީ ބޮޑެތިނޫނޭ. އެހެންވީމާ، މިތާނގަިއ 

ކުރަނީ. މި ކަން ިމ ގޮތަށް ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ،  ޚަރަދުކޮށްގެން މި ހުރިހާ ކަންކަމެއް މި ބާރަ ހާހުން، ފަނަރަ ހާހުން
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 .ކުށްވެރިްނގެ އަދަބު ދޭން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭނީ  ްއލެއް ނުވާނެ. ކުށްވެރިންނަށްޙަކަމެއް  ވެސް މި ދުވަހަކު

މީހާ  ފިރިމީހާ ގެްނގޮސް ޖަލަށް ލާފައި އަންހެން ގެމާރީތި އަންހެނެއް ހުރީަމ، އޭނަވެގެން ނޫިނއްޔާ ބަޔަކު ބަޔަކު ޒާތީ 

ގަޔަށް އަރާ އުސޫލަކުން ޫނން ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނީކީ.  ގެ ނަ، އާދޭސްކޮްށގެން އޭއިގެނެސް އެމީހާ ކައިީރގަިއ ބާއްވަ 

 ކަމާ  މިއީ، އަލަަކށް ވާ ކަެމއް ނޫން. މި .ައޅުގަނޑުމެން މި ވަރަށް ބޮޑަށް ވިްސނަންޖެހޭ ކަމެއް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އަދަބު  އްޤުޙަށް ހަމަ ބަޔަކަ އެ އި،ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާފައި މިކަން ކުރި ބަޔަކު ހޯދަހަމަ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން 

 ޖެހޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ައޅުގަނޑަށް ދެްއވި ަވގުތަށް. ދޭން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުމްތާޒް.ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ފުވައްމުލަކު ދެކުނު

 

 ކަދެްއކެވުން:ވާހަމުޙައްމަދު މުމްތާޒް މެންބަރު ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިާރގެ 

ލުމުން އިއާދެ! ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޖަލުތަކުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯުޓ އަުޅގަނޑުމެން ބަލަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ޖަލުގެ ހާލަުތ  ،ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބައޮތް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ބި މީހުންނެއް ނޫނޭ. އެތައް ބަޔަކު ހަމައެކަނި ޖަލުތަކުގައި ތި ކީހިސާބަށް ދިއުމުގައި ހަމައެކަނި ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީމިހާ

 ،ޖެހޭއެބަ ޮކށް ފާހަގަކޮށްލަންޞައްޚާނަގަންެޖހެއޭ. އޭގެތެޭރަގއި ނަގަންޖެހޭ. އެތައް މުައއްސަސާތަެކއް ޒިންމާޒިންމާ

ޑަކުރުމަށްޓަަކއި އާބާީދ ދިއުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުަތއް ތޮއްޖެުހން ކުޚިލާފަށް ތޮއްޖެހެމުން އާދަޔާ ،ންޖަލުތައް ތޮއްޖެހު

މީހުން ގެނައުމުގެ ސަބަބުްނ، މާޭލގެ ޖަލުތަކަށް ބޮޑެތި ރަށްރަށުގައި ޖަލުތައް ހެދުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. އެއީ 

 ،ލާފަށް ގިނަެވ، މީހުންނަށް ދިމާވާޚި ރަށްރަށުން މީހުން ގެނައުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މަްއސަލަތައް އާދަޔާ

އިންތިާހއަށް  ކަންތައްަތއް ބައްދަލުުކރުމުގައި ހުންނަ ދަތިތަާކއި  މީހުންނާ ތިބޭޖަލަށް ލާަފިއ  ،ގައިދީންނަށް

ގެ  (ށ)ވަނަ މާއްާދގެ  60ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތެގ  ،އާިއއެކު ައޅުގަނޑު އަދި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭބޮޑުެވގެންދާތީވެ. މި 

ޖެހުމުގެ  ކިޔާ ވާނުވާ  މި ؛ިވ ވާުނވާމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުން. މިދެންނެ މަށްބަންދުކުރު ،ދަށުން ބަންދުކުރެވޭ މީހުން

މީހުން ދިގު ުމއްދަތަކަށް ޖަލުަގއި  ، އެަތއް ދިގު އެަތއް މުްއދަތެއް ،އެަތއް ދުވަހެއް ވަންދެން އިޖަހަ ؛ސަބަބުން

ުބން އަުޅގަނޑުމެން ހުއްޓުަމކަށް ގެންނަން އެބަޖެހޭ. ބައިތިއްބާތް ިނމެންދެން ބައިތިއްޢަ، ޝަރީއިބައިތިއްބަ 

އަހަރަށް ވުެރ ގިނަ ުދވަސް ވަންދެން ޖަލުގައި ހޭދަކުރަންޖެހުނީ މި  3 ،ޒުވާނުން  12ާދއިރާެގ  ގެއަޅުގަނޑުމެން

ްތ ޢަޝަރީ ،ގެ ދަށުން ވާނުވާ ޖަހާފައި (ށ)ވަަނ މާއްދާގެ  60ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ  ،ދެންނެވި ގާނޫނުގެ ދަށުން

ތް ނުނިމި އޮތީ. ޢަޝަރީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލާފައި ބައިތިއްބާ، އަިދވެސް މި ދެންނެވި ުޒވާނުްނގެ ،ނުނިމި
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ޖަލުގައި ބޭތިއްބޭނެ މުއްދަތެްއ  ؛ނޫނުގެ ދަށުން މުއްދަތެއްގާ ކަންތައްތަަކށް މުއްދަތެއް  މި  ވީމާ، މިއެހެން

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އެ ކަނޑައެޅުަމކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ދު.އިސްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީ

 

 ކަދެްއކެވުން:ދު ވާހައިސްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީ

ީނ ހީވަ  ށްރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ައޅުގަނޑަވާަހކަައކީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖަލުތަކުގެ 

ނޭނގެ. އަދި މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ިތްއބަވާ މެންބަރުންގެ ތެެރއިން އަބަދުވެސް ިއވެމުންދާ ވާހަަކތަކެއް ކަން

ދުމަތްކޮށްފައި ިތްއބެވި ބޭފުޅުންނަށް ބަލާއިރު. ޚިތަނުގައި  ޖަލަށް ވަޑައިުނގަންނަވާ ބޭފުަޅކު މަދުވާނެ ކަންނޭނގެ މި

ވެސް ޖަލުގައި ަވގުތުތަެކއް  ލާއިރުަގއި މްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައި ތިްއބެވި ބޭފުޅުންނަށް ބައަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުްލޖު

ހިސާބަށް މިކަން ގޮސްފައި  ހޭދަނުކުރައްވާ ބޭފުޅަކު ވަރަްށ މަދު ކަންނޭނގެ އަުޅގަނަޑށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާ، މި

ދުމަތްތަކުގެ ޚިނިޔާއާއި އަދި ޖަލުތަކުން ލިބެމުންދާ ޖަލުތަކުގެ ވާހަަކ ނުވަތަ ޖަލުތަކުގައި ލިބެމުންދާ އަ ،އޮތްއިުރގައި 

ިއ އްލެއް ަނއިސް މިހަޙަެއއްވެްސ ކަމަކަްށ  ންމިއި ،ފެންވަރު ދަށްކަމުގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން ދަްއކަމުންދާއިރުަގއި

އަުޅގަނޑުމެން  ،އަރާ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އިނގޭ ެއްއޗަކީދަނީ ކީްއެވގެންތޯ އަުޅގަނުޑ ހިތަށް ދެމިގެން މިދިގު

ދެވެންޖެހޭ އޭަނއަށް ލެވެނީ އޭނާއަށް ލިބިެގންވާ،  މީހަކު ޖަލަކަްށ މި ،ބޫލުކުާރ ވާހަކަައކީގަވެސް މި  އެންމެން

ވެްސ އޭގެ ޒާުތގައި ގާނޫނުަގއި ހުދޫދުތަކެއް ކަނަޑއެޅިފަިއާވ  އަދަބަކީކޮންމެ ކަން. މަށްޓަކައި ފީުޒކުރުއަދަބެއް ތަން

 ގާނޫނެްއގެ ތެރެއިން ހެދިފައިވާ ަގވާއިދުތަަކކަށް ބިނާކުރެިވގެން ދެވޭ އަދަބަކަށްވެސް  އަދަބުތަކެއް. ކޮންމެ އަދަބަކީ

ފާހަގަކުރެވެނީ.  މި ށްއޮންނަނީ. އޭގެ ޭބރުން ދެވޭ ކޮންމެ އަދަބަކީ އެއީ އަނިާޔއެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑަ ވެފައި މި

ެވގެން ދިވެހިރާއްޭޖެގ ގާނޫނުން ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫން. ވީމާ، މިކަންކަން ތަކުރާރުއެްއވެސް އަިނޔާައކީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ 

ހަމަ ދާ ސަބަބެއް އަުޅގަނަޑކަށް ދެމިގެންއެއްެވސް ފިޔަަވޅެއް ނޭޅި، މިހާ ދިގު ކަމަށްާދއިރުަގއި މިޖަލުތަކުގައި ވެގެން

އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މި ރިޕޯޓު މިތަނަށް ހުށަހެޅިގެންދާއިރުގަިއ  މާ،ވީގަންނާކަށް ނޭނގެ. އި ވިސްނަ  ވެސްގޮތަކަށް އެއް 

 ނޭނގެނިންމާލުމުގެ ބަދަލުގައި މި ރިޕޯޓު އެބަޖެހޭ ކަން އިަދއްކާލަ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގަިއ ހަމައެކަނި ވާހަކަ

އިނގޭތޯ.  ން މަސައްކަތްކުރަންކުރުމަށްޓަކަިއ މި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެވެސް ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވަިއގެއިތުރަށް ދިރާސާ

، އަދި އި ކަންކަމަށް އިހުމާލުވެގެން މި ދާ ވުޒާރާތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަ ސަރުކާުރގެ ުވޒާާރތަކުގެ ތެރެއިން މިއެހެންވީމާ، 

ގަނޑުެމން ބަލަން އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ. ކަެރކްޝަނަށް ދީފަިއވާ ވެސް އަޅު  އެބޭފުޅުންނަށް ހުރި ދަތިކަމަކީ ކޮބައިތޯ

ގެންދިޔަިއމާ، އެއީ ނިސްބަތުން ބޮޑު ކުރަމުންރުފިޔާ ޚަރަދު 15000ޓުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ގައިދީެއއްގެ ބޮލަކަށް ބަޖެ
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ކޮންކޮން  ނީކުރަމި ޚަރަދުރުފިާޔ  15000ވެސް ޤަބޫލުކުރޭ. އެހެންވީމާ،  އެްއޗެްއކަން އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން

ކޮށްދޭންތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލައިގަންނަން. ބަލަން އެބަޖެހޭ. ކޮންކޮން ކަންތައްތަކެއް  ،ދުމަތްތަކެއް ދޭންތޯޚި

ރޭޝިޯއއަްށ  ،ަގއިދީންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރުަގއި ޖަލުަގއި ބަންދުކުެރިވފައިވާ އިރުގަިއ،ޖަލުތަކުގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާ 

 1:1 .ުކރާނެ މީހަކު އެބަހުރިދުމަތްޚި ،ބަލާއިރުަގއި ބަެއއް  ޖަލުތަުކގަިއ ކޮންމެ ގައިީދއެްއގެ ބޮަލކަށް މުަވއްޒަފަކު 

ދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ރޭޝިއޯ. އެހެންވީމާ، ޚިރ ހޮޓަލެއްަގއި ވެްސ ސްޓަ 5ރޭޝިއޯެއއް އެަބއޮތް. މިއީ 

 ؟ނުބެލެހެއްޓިެގން މި ދަނީ ކީއްވެގެންތޯ ،ނުކުެރވިދުމަތް ރަނގަޅުޚި ،އެތަނުަގއި އެވަރަށް މީހުން ބައިތިއްަބއިގެން

ހުއްޓުމެއް ނެތި އުނދަގޫ ފޯރާ  ޢަށް ބައެްއގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަ ތިބޭ ބަންދުކުރެވިފައި ،ލާފައި ތިބޭ މީހުންގެޖަލަށް 

 ކަމީެނގެން ދާަގއިދީްނގެ ފަރާތުން ސައިބަރ ކުރަިއމަށް އަރައިގަ ބޭއޮތީ ގޮއްސަ. ޖަލުގައި ތި މިވެސް  ހިސާބަށް

ކޯލުެގ އެތަުނގަިއ ތިބެގެން އެކި ފޯނު ކަމެއް. ބޫލުކުރާގަސް ވެ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގެއަޅުގަނޑުމެން

ގައި ިތބޭ، ދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތުންނަށް ޢުމުކޮށް ރައްކާތެިރުކރެވިފަިއވާ މުޖުތަމައްއިން ސޯޝަލް މީޑިާއއިން އާ ޢާރީޛަ

ދާ ، މިކަންކަން ހިނގަމުންމާވީ . އެހެންދަނީ ، ފޯުރކޮށްދެމުން މިދަނީ އުނދަގޫތަްއ ހުއްޓުމެްއ ނެތި ފޯރުވަމުން މި

މި ދިރާސާ ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީައކަްށ  ،ސަބަބުތަކެއް ދެނެގަތުމަށްަޓކަިއ އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން މި ރިޕޯޓު

ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލުވައި ހެދުން.  މި ކަންކަން ށްގެންބޭބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮ ވިފޮނުވަިއގެން އެ ވުޒާރާތަުކަގއި ތިއްބެ

 ޔާ ެދއްވި ަވގުތުކޮޅަްށ. ޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ގަިޑއިރު  1ޮއޑިޓް ރިޯޕޓަށް ބާކީ އޮތް  ެގ ޖަލުތަކުގެ 2019 ،މައްސަލައަށް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި

 ގެންދާނަން. ކުރިއަށް އަުޅގަނޑުމެންޖަލްސާަގއި  އްގެއަޅުގަނޑުމެން ދެން އޮންނަ މަޖިލީހެ

 

 މުން ނިން 

 

 ން:ްއެކވުސަތުން ވާހަކަދެރިޔާ

ޖަހާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ފެށީ  2ލާނަން. އިޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުންދާ ކޮމިޓީތައް ައޅުގަނޑު ދަންނަވަ މިހާރު ރައް

 ،ަގއި ފަށާނެ 2:30ަގއި ހިނގަމުން ެއބަދޭ.  3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި މިހާރު ކޮމިޓީ،  ބެހޭ ޤައުމީ ތަރައްީޤއާިއ ތަރިކައާ 

ވަނަ  3 ،ޖަހާއިރު ފަށާނެ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  3ލިްއަޔތު ކޮމިޓީ ގަިއ ހިނގާނެ. މާ 1ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮަޓރި 

ަގއި. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް  1ކޮމެޓީ ކޮޓަރި  ،މު ކޮމިޓީ ކުރިއަްށދާނީއްގައި އާ 3:30ކޮޓަރީަގއި ކުިރއަށްދާނެ. 
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