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 (މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރައީސް ރައީސް، ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަވީސް ބާގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19

 (ދުވަސް  ބުދަ) 2019 ލައިޖު 17

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىلعو ل هللاالم على رسوالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަވާރަވަނަ ަރއްޔިތުންެގ ީއ، މި. ވީ ުދވަސް 1440ޛުލްަޤއިދާ  14ދުވަސް.  ބުދަީވ  2019ޖުލައި  17މިއަދަކީ 

 މެންބަރުން.  42، ބެވީ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއް ވަގުތު މަޖިލީހަށް މިސާ. ލްވަނަ ޖަވީސްބާމަޖިލީހުގެ 

 

 ން ކުރުލާން ޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެޖެންޑާ ތިބޭފުޅުްނެގ ޕޯޓަލްގައި ވާނެ. .2019/22/އޖއަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން . 4

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ޑަ ދޯންޏެއް ހަދިޔާކުރެްއވި. އެ ދޯނި އަޙްމަދު ާއދަމް މަޖިލީހަށް ކުއެްނގުން. އިްއޔެަގއި ދިއްދޫ ރިޔާސަތުން އަންގާ 

 ންނާނެ، މި ތަނަށް ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ވެދެަވޑަިއގަންނަާވއިރުަގއި އެ ހުންނަ ކުޑަ މޭޒުމަތީގައި. ބޭންދިފައި މިހާރު ހު
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 ކަން ތަކުން ހުށަހަޅާ ކަން ޓީ . ކޮމި 6

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ބަރު ނު ނަންޖޭގެ ކޯޓުަތކުެގ ގާނޫަނށް، ެއއީ ގާނޫއްކަތަކީ، ދިެވހިރާއްރަތަމަ މަސަމިއަދު ފަށާ ފުއަޅުގަނޑުމެން 

ޑު އެދެން ދިރާސާކޮށް ފޮނުވާފަ. އަުޅގަނމި ވަނީ  ން ޮކމިޓީެއއަށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު ޖުޑިޝަރީ، 2010/22

ގެ ުމޤައްރިރު، މާފަންނު އުތުރު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީނީ ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާމަޖިލީހަށް ޓު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް މި ރިޕޯ 

  އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. ރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. ރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު އުތުރު ދާއިރާގެ 

ށް ނަގާނޫ 2010/22 ،ކޮމިޓީްނ ދިވެހިރާއްޖޭހގެ ކޯޓުތަުކގެ ާގނޫނުއާދެ! ޖުޑީޝަީރ  ރި ަރީއސް.ިއއްޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ 

ޮއތް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  ،ގައި  19ގޮުތގެ ރިޕޯުޓ. މި ރިޕޯޓަކީ  އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ދިާރސާކޮށް ނިމުނު

ވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ދި) 2010/22ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަނަ ޖަލްސާަގއި  18ވަނަ ދައުރުގެ  1އަހަރުގެ ވަނަ 2019

ކުރެއްވުމަްށ ޓަކައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ށް އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލު ދިރާސާ( އަގާނޫނު

ންގެ މަޖިލީހަށް ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ބިލު ރައްޔިތު ކުރައްވައި ނިންމެވިފޮނުއްެވވުމާ ގުިޅގެން އެ ކޮިމޓީން ބިލު ދިރާސާ

މި ބިލު މް. ޡިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަލީ ޢާ ،ރުކާުރގެ ފަރާތުންސަ ،ހުށަހެޅުއްވީ

ހެންވޭރު ހުަޅނގު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ،ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ މެންބަރުންނަކީ ީޓގައިކޮމެ ކުރެްއވިއިުރގައި ދިރާސާ

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ   ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު،މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް، ފޮނަދޫ

ސާން ޙުސައިން، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ޙިއިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ، މޫދުމެންބަރު ޖީހާން މަޙް 

ނޑިތީމު ރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު، ކަމަތިވެރި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު، 

ގުަރއިދޫ ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ކީމް، ޙަޢަބްދުލްޝަހީމް هللا  ޢަބްދުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ދު ޢުދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަ ރިޟާ، ކެންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، ވިލިނގިލީ

 ިދޔަ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްއިމްތިޔާޒު ފަހުމީ.  ،އަދި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޅުގަނޑު ،ސައިންޙު

ށް ( އަިދވެހިރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ގާނޫނު) 2010/22ށް ގާނޫނު ނަންބަރު ލާނަން. ޖުީޑޝަރީ ކޮމިޓީއައިގޮތް ދަންނަވަ

އޮތް އެ ކޮމިޓީގެ ިމ ގައި  2019ޖުލައި  9 ،ވުމާ ުގޅިގެންއްމަށް ފޮނުއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެްއވު

 ގައިގޮތުން ކޮމިޓީ  ގުޅޭ ގެންަދވާނެ ގޮތާ ވުމުަގއި ބިލުގެ މަސަްއަކތް ކުރިއަށްވަނަ ބައްަދލު 13އަހަރުގެ 

ވަަނ  13ަކމުގައި ކޮމިީޓގެ  2019ޖުލައި  14މަޝްވަރާކުރެްއވުނު. އަދި ިމ ބިލު ނިންމަވާނެ ސުންގަޑިއަކީ 

ވަނަ  2019ޖުލައި  17އި ވަނަ ބައްދަލުވުުމގަ  14ކޮމިޓީގެ އަދި މި މުއްދަތު ބައްދަލުވުމުަގއި ކަނަޑއެިޅގެްނދިޔަ. 
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ްށ އަ 7ން އި 5މި ބިލުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު ބަދަލުކުރެވިފައިޭވ. ދުވަހަށް 

ށް މާލީ ގޮތުން ދައުލަތަ ،މި ބިލު ފާސްކުރައްަވއިފި ނަމަޞްލާޙާ ގުިޅގެން އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ އި

ެއކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން  ،ފައިނޭންޝަލް އިމްޕްލިޭކޝަނެއް ވާނަމަ ުނވަތަ  ދިމާވެދާނެ ބުރައެއް

އަދަދާ މެދު ޕްރީމް ކޯޓުން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސު ،އިތުރުންީމގެކުރެވިފަިއވޭ. އެކަމަށް ކޮިމޓީން ރިޢާޔަތް ،ސާފުކުރަްއވައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކެގ ) 2010/22ގާނޫނު ނަންބަރު  ، ޔައުމިްއޔާާއއިޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ކުރެވުުނ ބަހުސްގެ

ވަނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް މީގެކުރިން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެްއވުނު  5ގެ (ގާނޫނު

ގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުުމގައި ރަްއޔިުތންހަމަެއއާެއުކގަިއ މި ބިލާ މެދު ވޭ. ކުރަްއވާފައި ދިާރސާޔައުމިްއޔާތަްއ ކޮމިޓީން 

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވިއިރު ފާަހގަކުެރވިފަިއވާ ސަބަބުތަކަށް އަދި ބިލު  ިއ،މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވާފަިއވާ ޚިޔާލުފުޅުތަކާ

ލާަޙކާނުލާ ފާސްކުރެްއވުމަށް ރައްޔިތުްނގެ ތަށް އެްއވެސް އިޞްހުށަހެޅިފައިވާ ގޮމިހާރު މި ބިލު  އިރިޢާޔަތްކުރަްއވަ

ވަނަ ަބއްދަލުވުުމގަިއ  16މި އަހަރުެގ މި ކޮމިީޓގެ  ،ބޭްއވުނުުދވަހު ވަނަ  2019ޖުލައި  15މަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅު

ބިލު  . މިވަނީކުރެވިފައި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސް 7ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއގެން ވޯުޓގަިއ ބައިވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި 

މި އޮތް ޖުޑީޝަރީ ކޮމިީޓގެ ވަނަ ުދވަުހ  2019ޖުލައި  15ލާނަން. އިކޮމިޓީގެ ނިންމުން ދަންނަވަފާސްކޮށްފައި ވަނީ. 

މެންބަރުންެގ  7ވަަޑިއގެންނެވި ވަނަ ބައްދަުލވުމުަގއި ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިެގން ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވެ  16އަހަރުގެ 

ށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ( އަ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޯކޓުތަުކގެ ގާނޫނު) 2010/22 ،އަށް ފޮުންއވާފަިއވާއިއްތިފާޤުން ކޮމިޓީ

ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  ،ެއްއވެްސ އިޞްލާޙަކާނުލާ ކޮމިޓީން ފާސްކުރެްއވުމާ ގުިޅގެންހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް 

ވީމާ، މަޖިލީހުން ގޮތެއް ވުމަށް ނިންމެިވ. ީލހުގެ ފޮނުއްވެ ެގ ދަށަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިވަނަ މާއްާދގެ )ރ( 86

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ) 2010/22ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ޓަކައި މި ރިޕޯާޓއެކު ކޮމިޓީން ފާްސކުރެްއވިނިންމެވުމަށް

ތީން، ތެްއގެ މަށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލު އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުން ފެނިވަޑައިގަްނނަވާނެ ގޮ( އަގާނޫނު

ަވޑަިއގެން ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި އާދެ! ކޮމިޓީގައި ބަިއވެިރވެމަވައިދެްއވުމަށް އެދި މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން. ނިން

ބޮޑަށް ޝުުކރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ  ގޮުތން އެހީތެރިވެދިން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް މެންބަރުންނަށާއި، އިދާރީ

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

  ެކވުން:ވާހަކަދެއް ޔާސަތުން ރި

 36އެމް.ީޑ.ޕީއަށް ގަިޑއިރު.  1 ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިަފއި އޮތީ

މިނެޓު. އަދި  3މިނެޓު. ެއމް.ޑީ.އޭއަށް  4ޕީ.އެން.ސީއަށް މިނެޓު.  5ޕީ.ޕީ.އެމަށް މިނެޓު.  5ރީ ޕާޓީއަށް ހޫޖުމްމިނެޓު. 

ފުރުޞަުތ މިހާރު އަޅުގަނޑު މިނެޓު.  2ވަަޑއިގެން ިތއްބެިވ މެންބަރުންނަށް އިންތިޚާބުވެ   ނިސްބަތްނުވެވަކި ޕާީޓއަކަށް

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.ބަހުަސށް. ލަނީ މި ބިލުގެ އިހުޅުވަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.މަށް އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަކޮމިޓީން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ާފސްކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖާބިރު.هللا ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރުޖާބިهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަބަދުވެްސ  ގޮތަށް ފާސްކުރަން. މިޓީން ހުށަހެޅުއްވިކޮއަުޅަގނޑު ވެސް ާތއީދުކުރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ؛ކުރުމުގެ ވާހަކަރަނގަޅު ބަންދުދޮރުތައް އޮންނަ ގާނޫނު ހެދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން 

ކުގެ ދޮރުަގިއ މި ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަމެންބަރު ވަރަށް ގިނަގިނައިން ވާހަކަދައްކާތީ އެކަމާ ައޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން. 

މިކަންކަން  ،ށަހެޅުމާއިގާނޫނުތައް ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން ހު ށްހަދާ މަޖިލީހަގާނޫނު ،ކިޖެހުމާއިޓަ

ވަނީ. އަުޅަގނޑު މި ވާހަކަަދއްކަނީ މިހާުރ ހުށަހެޅިފައި އޮތް ރިޕޯޓަށް ފަެތއް ޒަމާްއސުރެ ގެްނގުޅެފައި ސަގާހަނިކުރުމުގެ 

 މަޖިލީހަށް އެއްޗެއްއަދި  އި ހަދަވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، އަބަދުވެސް ގާނޫނުއަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ 

ނުވާނެ. އަދި އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ތި ޮގނޑީަގއި އިންނަަވިއގެން ހަނިކުރައްަވިއގެންއޮންނަ ދޮރު ޅަން ހުށަހަ

 ،ޅޭތީވެ ނޭހުށައްޞަ އެްއޗެހިތަކެއް ށް ވަކިން ޚާއެ ބޭފުޅުންނަ ،ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިގެން ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން

 ،ގޮތުން މިތާ ދިމާކޮށް އިދިކޮޅަށް ޒާތީ ހުށަހެޅުންތަކާ ހަށް ހުށަހަޅާއެހެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން މި މަޖިލީ 

ަގއި މި އްގެ ގޮތު މަޖިލީހެ ގޮތުން ވާަހކަދަްއކާ ދެން ޒާތީ ،އެފަދަ ފުރުޞަތު ވެސް މި މަޖިލީހުގައި ދެިވގެންދާތީވެ

ލިްސ. މީހުންގެ ކުންފުނިތަކުގެ ޒާތީ މަޖި ،ހަދާ މަޖިލިސް ނުކިަޔއިމިއަދުން ފެށިގެން ބާއްވަްނވީ. ގާނޫނުމަޖިލިސް 

 ދެއްކުމާއި، ދެ ރަހުމަތްތެރިން ދޭތެރޭ ދިމާވާ ވާހަކަ ދެމަފިރިންގެ ދޭތެރޭގައި ދިމާވާ ވާހަކަ ، ދޭދޭދެއްކުމާއި  ވާހަކަ

ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ެއެއއް ނޫން  ދުވަސްވަެރއް ރަނގަޅުދައްކާލަން ވަރަށް 

. އްވެހިާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާ ސަބަބަކީ. އަުޅގަނޑަކީ ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރެއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ދި

ވެސް މިައދު ދަންނަވަން. އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ވާހަކަ އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް ައަވހަށް އަޅުގަނޑު އެމް.ޑީ.ޕީްނ ވަކިވާނެ

ިއޚްލާޞްތެރިކޮށް ކަންތައް ކުރި  އަށް. އެއީ އެމް.ޑ.ޕީމިސްރާބު މިހާރު ގޯސްވެއްޖެ ކަމަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ދަްނނަވަން

އެހިސާބަށް  ، ަވގަށް ގޮަވއިށް މީހެއް އަުޅގަނަޑކީ ވެސް. ެއމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ ބައެްއ ބޭފުޅުން ައޅުގަނޑަ

ދިވެހި  ެވސް ނޯންނާނެ. ކުަރން. އަދި ދަރާ އޮްތ ފައިާސެއއް ެވސް މިތާ ގެންދާތީވެ އެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ކުށްވެރި 

ތަނަށް  މި އްރިޕޯޓެމިކަހަލަ ވެސް. އެހެންވީމާ،  އޮތީއި ވެސް. ސަރުކާރުން ދަރަ އޮތީިއ ދައުލަތުން އަޅުގަނޑަށް ދަރަ
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ަކމެއް. އިހަށްދިޔަ ސަރުކާުރގައި  އެބަޖެހޭ ދެ ބަުދވެސް ަހނދާންކޮށްލަންން ދައްކާއިުރ އަވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެ  އައީމާ މި

ދިޔަ.  ވެސް ހިސާބަށް ފުރާޅުމަތިން އުކާ އިނަގަމެންބަރުން  ހުގެރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ ،ހަނިކުރަމުންވެސް ހަނިކުރަމުން

 އެ މަންޒަރު...، އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި  ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްއެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިޝު

 . ށްމެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަ

 

 މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ 

ބެހޭ ގާނޫނު( އަްށ  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަކާ 2010/22ުރ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަޝުކުރިއްާޔ 

 7ަފނޑިޔާރުންގެ ބަދަލުަގއި  5ޕްރީމް ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރުންގެ އަދަދު އެއީ ސު ،ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު

 ށްިއޞްލާޙަށް އަުޅގަނޑު ާތއީދުުކރަން. އަދި ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓަކުރުަމށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް އެ ޔާރުންނަށް އިތުރުފަނޑި

ކޮމިޓީން ބެލި  ގެައޅުގަނޑުމެން ،ވެސް ތާއީުދކުރަން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، މި ބިލު ކޮމިީޓގައި ދިރާާސކުރެވުުނއިރު

ތޯ. އެގޮތުްނ ކީ ކޮބައިޔަޓަށް އަންނަ ބުރަދެން  ދައުލަތުގެ ބަޖެ ދެ ފަނޑިޔާރަކު އިތުރުކުރީމާ ،އެއީ  ކަެމއް އެއް

، ގޮުތގަިއ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގަިއ ދެންނެވީމާ ގެސުވާލެއް  ޅުގަނޑުމެންަކ އަ ވާހަ އްގެ ކޭޝަނެ ލިފައިނޭންޝަލް އިމްޕް

ވެްސ ވަނީ ތައް . ޭއގެ ތަފްސީލުދެްއވާފަވިދާުޅވެޮއތް ހިނގާނެ އިތުރު ޚަރަދަީކ ކޮބައިކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެބަ

 އިްއޒަތް  ބޭފުޅުންެގ ޤަދަރާއި ޝަރަފާއިބޫލުކުރަން ަފނޑިޔާރުންނަކީ އެގަވެސް  އަުޅގަނޑު ކަށްގޮތަ ލަމު. ޖުދެއްވާފަ

ިލބެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް،  ެވސް ނާޔަތްތައް އިލިބޭ  މާޔަތްކުރެވިފައި ތިބެްނވާ ޭބފުޅުންކަން. އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށްހި

ނޭންސް ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޖެހޭ އަދަދު ކަުމގަިއ ފިޑިޔާރުން އިތުރުކުީރމާ ދެ ފަނ ން ރުިފޔާ އަހަރަަކށްއަމިލި 7.9

ދޭތެޭރަގއި ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ައދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން  ުޅގަނޑުމެން ެއއާމިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީމާ ެއީއ އަ

އީ ައޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެއް. ެއއްގޮަތކަށްވެްސ އެން ްއވުއިތުރަށް ރިޢާޔަތްކުރެޚަރަދު އިތުރަށް ކުޑަކުެރިވދާނެ ގޮތްތައް އެ 

ިއއްޒަްތ  ،ޝަރަފާއި  ،އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ ަޤދަރާއި ،ެވސް ލާކަށްއިނާޔަތް ކަނޑަ އިންެގ ފަނޑިޔާރު ،ނުދަންނަވަން

އޭަގއި  އުނިކުރާކަށް ވެސް ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް، މިދެންނެވި ައދަދުގެ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުން ޚަރަދުކުރާއިރު

ސާކުރި ރިޕޯޓުން ފެންނަން ދިރާ  އަޅުގަނޑުމެންންވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންގޮތްތަެކއް ހޯދެ ްށވުރެ ލުއިއެއަ

، އެއީ މި ބިލު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުިރ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު. ެއހެންވީމާ އޮތްއެބަ

 މު ން މުހި ގަިއ،ޓްރީން އިތުރަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވަްނާވނެ ކަމެއް ކަމުވެސް ފިނޭންސް މިނިސް އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރާއިރު

ޤާނޫނުއަާސސީ  ،ަފނޑިޔާރުން 7އަދި  .ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. މި ބިލަށް އަޅުގަނުޑ ތާއީދުކުރަން ކަމެއް
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ެލވުނުއިުރ އިތަކުެގ ގާނޫނު އެކުލަވައޭގެ ފަހުން ކޯޓު ،އެ ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުލަަވއިެލވިގެން ައިއސް ،ދިރާސާކުރެވި

ކަމުަގއި ވެސް ެދކެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ މު ކަމެއް ން މުހިައލުން ރުޖޫޢަވުމަކީގޮތަްށ ފުރަތަމައިނުން އޮތް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަދަދު  ގެ ޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރުންވެހިރާއްޭޖގެ ސުދި ،ދަނީ ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު ހިނގަމުން މިޝު

ހެންވޭރު މެދު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ސަރުކާުރގެ ަފރާތުން ،ނިކޮށް ފަނޑިޔާރުްނގެ ގޮތުަގިއ ވަ 5

ތަނަށް  ބިލު މި ،ސްކުރެވި ހުބަ ،ތަނަށް ބަލައިގަނެވި  ބިލު މި ފަނޑިޔާރުްނނަށް ބަދަލުކުރުމަށް.  7 ،ހުށަހެޅުއްވީ

ތަނަށް މި  މިޓީގެ ރިޕޯޓު މިނބުރާ ކޮ އަލުން އަ ،ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެވި  ،ބިލު ކޮމިޓީއަށް ގެންދެވި ،އިގަެނވިބަލަ

ސްގައި ިއތުރު އެއްެޗއް ވިދާުޅވުމަކަށް ހުސް. އިތުރު ބޭފުޅަކު މި ބަ ހުދިޔައީ އެ ބަ ހުށަހެޅުނީ. މިހާރު ހިނގަމުން މި

 75އެކުަގއި މަޖިލީހުގެ  ސް ނިމުމާހުސް ނިމުނީ. ބަހުހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓުގެ ބައެ ނެތް. ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންެނއް 

 ،އަޅުގަނޑު މި ިއއްވަނީ އެހެންވީމާ، ިއއްވަން. ކިޔުން ތިްނވަނަ  ،މާ ސާުފކޮށް ބަޔާންކުރޭވަނަ މާއްދާ އެބަ 

ނަންބަރު  ގާނޫނު ،މް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޡިމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ަގއި މި  1:30ގެނައުމުގެ ބިުލގެ ތިންަވނަ ކިޔުން. ނޫނު( އަށް އިްޞލާޙު)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޯކޓުތަކުގެ ގާ 2010/22

 ދިނުން އޮންނާނެ. ބިލަށް ވޯޓު

 

 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާ ވާފައިނަވަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހުށަހަޅުއްންހި ،އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި އެނބުރެނީ

ފަހުން  ރާރު އެންމެގަ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މިނެޓު 50ަގޑިރާއި  2ސްުކރުމަށް ބާކީ އޮތީ ހުރާރަށް ބަގަރާރު. އެ ގަ

ތެރެއިްނ ތިބި. އޭގެސްކުރެވުނުއިުރގައި ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއި ތިއްބެވި މެންބަރުން އެބަހުރާރަށް ބަގަދުވަހު މި 

، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. އެހެންވީމާ ،ވާ އެއް މެންބަރަކީށް ހަނދާންއަޅުގަނޑު ވަރަށް ސާފުކޮ

 . ށްއަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރައަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ރާުރ. ގަޕްރީމް ކޯުޓގެ ަދށުން މިނިވަންކުރުމުގެ ސު ،ރާރަކީ އެޗް.އާރު.ސީ.އެމްގަ. މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

އެ ހިސާބުން އެ ބޭފުޅުން މިނިވަންކުރީމާ ސީ.އެމް ާއރު.ޕްރީމް ކޯޓުގެ ދަށުން އެޗް.ސު ،އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަކީ 

ކަންތައް ދިމާވި ގޮތް.  ނާނެ މިންއި އޮއަޅުގަނޑު ކުރީުދވަހު ވާހަކަދެއްކިއިރު ބުނެފަ ؟މިނިވަންވީތޯ ؟މިނިވަންވީތޯއޭ

އަހަރު ދައުރެްއގައި ވެރިކަެމއްަގއި ހުރި ބޭފުޅަކު ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ނަގަންެވގެން ހުރިހާ މިނިވަްނ  މިދިޔަ ފަސް

ޖެހި ސަކަރާތްގަނޑެްއަގިއ  ގެްނޮގސް ހިސޯރުކޮށްގެން މަޖިލިސް ހުރިހާ ވަޒީރުންނާއި ރަްއޔިތުންގެ ،މުއައްސަސާަތކާއި 

ބައެއް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުަގއި ތިބީ އެ ވެސް ހަމަ . އެއަށްފަހު މިހާރު އޮތީ ގަނޑު ހިނގާަފިއ މި ކަންތައްމި

އޭ.ސީ.ީސގެ ރައީަސްށ  ،ައޑު ިއވުނު ތަނުގައި ވާހަކަދެްއކި ިއއްޒަތްެތރި ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވި ބޭފުޅުން. އަޅުގަނޑަށް މި

ތިބި އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ށް ވަރަށް ބައިވަރު މީހުން އެބަ. ހަމަ އެގޮތަހުރިހާ ސަކަރާތެއް ޖެހީ ނޭފްލެޓެއް ދީގެން

. ދުވަްސ ތެރޭގައި އޮތީ ނިދާފައަހަރު . މިދިޔަ ފަސްރތެރޭަގިއ އިންފޯމޭޝަން ކޮމިޝަނަޭއގެ ،ފާހަގަކޮށްލާނަން

ނު ކަހާލަން ނުކުރު ވެސް ބުރަަކށި ިއ،ފަތެދުވެގެން މިނިވަންކަން ލިބުނުލެއް ބޮޑުކަމުން މިއަދު ސިންގާއަކަްށ ވެ

، ަގއި ދައުުރ ނިމެނީ އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުަގއި. އެހެްނވީމާ 22 .ވެސް އެަބ އިނީމޭ ތިމަންނަ ،ބޭފުޅަކު

ވެސް މި އެނގުނީ އަދި އެ ނަން ކިޔާ  ދެން އަޅުގަނޑުމެން ތިބި ބޭފުޅުންނަށް  އިން މީހެކޭ ބުނީމާ ވެސްތިމަންނަ

ލީމަ އެނގޭީނ އިއަދި އެނގޭ ެއއްެޗއް. ބަލަ ،ބުނު އެްއޗެްއ ހަރާންފަދައެ ބޭފުޅާއަށް ލި .ންވެސް އެަބއިންކަ ބޭފުޅަކު

ދެން މިނިވަން  ؛ކޯެޗއްކަން ލިބުނީ. ރެހެންދި ފްލެޓެއް ހުންނަ ވާހަކަ އަުޑއެހިން. މިކަހަލަ ބޭފުޅުން ލައިގެން

 ،ދަްއކަމުން ބުނިންވެްސ ވާހަކަ ކުރީ ުދވަހު . އަޅުގަނޑުެއޗް.އާރު.ސީ.އެމް ،މުއައްސަސާަތކުގެ ވާހަކަ ެދްއކާއިރު

ގާނޫނުގެ ތެެރއިން ބާުރ ވަަރކަށް  ވެސް ކޮންމެެވސް ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް. އެ ބޭފުޅުންނަށް ؛އެތާނަގއި އިން ބޭފުޅާ

ދުވަސް ތެރޭގައި ހަމަ އެކައްޗެޭކ އަހަރު ކަންތައްތައް ހާމަކޮށްލަން. އެކަމަކު، މިދިޔަ ފަސް ،ހުރޭ ފައިލިބި

ތިމަންނަމެން އެތައް ސަތޭކަ ރިޕޯޓެްއ އްސަ ނުކުރެވުނު. ެއކަމަކު، މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީއަށް އައި ކަށްބުނާ

ކަްށވެ ހުރެ އިހުމާލުވަމުން. ބޮޑުތަނުން ހަމަ ދިޔައީ ރަީއސަ ،އެހެންނޭ ބުނިއިރު ،މިހެންނޭ ،އޮންނާނޭ އިހުށަހަޅާފަ

ންކަން ބޮޑުވެގެން މިނިވަ ިލބުނު ވަރުގަދަ ސިންގާައކަށް ބަދަލުވެގެން އިހުމާލުވަމުން. މިއަދު ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ތެދުވެ

އިންނަ  ވެސްދަނީ. ދެން ައޅުގަނުޑ މިހާރުމުންމަގުމައްޗަްށ ނުކުމެ ހާމަނުުކރަންޖެހޭ އެއްޗެހިަތއް ވެްސ ހާމަކުރަ

މަތްތެރިކަމާއި ވަރަށް ހަމަ ކުޙި ވަރަށް  ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ؛ޖީހާން ،އްރިރުޤަކޮމިޓީގެ މު

 .އިނެދވޭތީ އިގަ ކޮމިޓީއެ ގެންދަނީ. ދެން އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް އުާފވޭ ކުރަމުން އެްއކޮށް މަސައްކަތް ވިސްނުންތެރިކަމާ

ތަނުގައި ކުރާ  ، ައޅުގަނޑަށް އެހިއުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޓީއަކީ. އެހެންވީމާ ،ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަްތކުާރ ކޮމިޓީއެއް 

ތަން މިނިވަންކުރަން އެކަހަލަ ކަންތައްތަްއ   އެޅާ، އެ ބޭފުކަންަތއްތައް ފެންނަމުންދޭ. އެހެންވީމާ، މަސައްކަތް

 ، އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދޭން. އެހެންވީމާއަުޅގަނުޑ ވެސް ބޭނުންވޭ އެއްބާރުލުންގެންދާތީވެ ކުރަމުން

އެ ތަން  ؛ރު.ީސ.އެމްެދވެނީ މި ބުނާހެން އެންމެ ބޮޑު ެއޗް.އާދީގެން އެކަންަތއްަތއް ކުިރއަށް މި ގެންއެއްބާރުލުން
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ދައުރު  ،ދެންންއަންނަ 22ންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އި ،ވެސް ޮގވާލަން  ، ައޅުގަނޑު މިއަދުވެގެން. އެހެްނވީމާމިނިވަން

 އި ބަހައްޓާފަނެސް މިތަނަށް ގެޅާއެ ބޭފު، ންދާދާން ނުބައި އިގޮތުގަ އެ ބޭފުޅާ ރީތި ިއ،ން މަޑުނުކުރުއްވަކުރަހަމަ

ފުޅަށް ަވގުތުން ިމވަގުތަށް ހަމަ އަިމއްލަ ބޭރުކުރަން. އަދި ެއޗް.އާރު.ސީ.އެމްގެ ަރއީސް މި އިނޯކޮންފިޑެންސް ވޯޓު ަނގަ

ވެސް މި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން އެ ބޭފުޅުން އިތުރަށް ބައިތިއްބަިއގެން އަނެްއކާދިނުމަށް. ފާޢުއިސްތި

އަުޅގަނޑުމެންެގ މެންބަރުންނަށް ގުޅައިގެްނ  ިއ،ތިބޭ މެންބަރުންނަށް ގުޅަ އިތަނުގަ ފުޅުން މިސަކަރާތްޖަހާކަން. އެ ބޭ

އަުޅަގނޑުމެން އެ ކަންތައްތަކަްށ  ށް.ގެން ތިބޭކަހިއްޕައިހަމަ ފައި އިއަނެއްާކެވސް އެތަނުގަ އެކި ގޮތްގޮތަށް 

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދަށުން  ،ސް މި އެދެނީ، އަޅުގަނޑު މިހާރުން މިހާރަށް ވެ. އެހެްނީވމާންނުގަންނަބަލައެއް

ތިބީ.  ުޅގަނޑުމެން އެަކން ކުރަން ައއިސް މިކުރާނަން. އައިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނޑުެމން އެޗް.އާރު.ސީ.އެމް މިނިވަން 

 ، އިތުރަށްމެންބަރުން އެކަން ކުރާނެަކން. އެހެންވީމާ 65ގެ ަރއްޔިތުްނ ގަބޫލުކުރޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ގައިުމވެސް ދިވެހި

 ،ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އެއްބާރުލުން ދީގެން ،އެއްކޮށް މި އެދެނީ އަޅުގަނުޑ ހަމަ ވަރަށް އާދޭހާ ، ނުދީފުރުޞަތެއް

ވަގުތުން މިވަގުތަށް  ީދގެން އެޗް.އާރު.ސީ.އެމްގެ ަރީއސް މިވެސް މިކަުމގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެއްބާރުލުން އީސްރަ

ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ކަންތައް ިއސްނަގަިއގެން ކުރުމަށް.  އަށް އެދިނުމަށް. އެ ބޭފުޅާ އަމިއްލަފާޢުއިސްތި

 ފުރުޞަތަށް. 

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ާދިއރާގެ ދަނގެތީއަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.މަޡިނާ މުޙައްމަދު

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މްޡި މުޙައްމަދު ނާރާގެ މެންބަރު ދާއިނގެތިދަ

 ` ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެްސ މިފަދަ ގަރާރެއް ހުށަހެޅި

 ލުކުރާއަދާކުރަން. އާދެ، އަޅުގަނޑު ގަބޫ ކަމަށްޓަކައި ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާނަން ޝުކުރު

 ،ދިޔައީ  ފަސް އަހަރު އަޅުގަނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މިވެދިޔަ ވޭތު އާދެ، ގޮތުަގއި މީ ވަރަށް މުހިންމު ގަރާރެއް. 

ަވކި ގޮތަްށ  ،ވަނީ ވަކި ބަަޔކަށްއިކޮށްފަތަން. އާދެ، މިކަން  ވެަފއި އޮތްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ޕެރެލައިޒް

އެކި މިިނވަން ވެސް އެހެނިހެން ތަފާތު އެކި ނޫންމި ،ވަނީ ވެދިަޔ ސަރުކާރުން މި ތު ވޭ ،ާއދެ .ފައިދާތަކެއް ހޯދުމަށްޓަަކއި

 ގެއަހަރު  5ދިަޔއީ ވޭުތވެދިޔަ ޖާއަކަށް ެވގެންމިކަންކަން ކުުރމުގެ ނަތީ ،ކުުރވާފަ. އާދެމުއައްސަސާަތއް ޕެރެލައިޒް 

ތިން  .ެކްއ އަުޅގަނޑަީކ ވެސްޔާ ލިބުނު އެމިގޮތުން އަނި ،ދިއުން. އާދެތެރޭގައި އެތަްއ ބަޔަކަށް އަިނޔާތަކެްއ ެވގެން

ދަށު ކޯޓުަތކުެގ  ؛ކޯޓުތަުކގެ ،. އާދެވުނުކުރެ ރުޒިވެސް ގިނަ ފަހަރުތަކެއްަގިއ ކޯޓަށް ހާ އަޅުގަނޑު  އިލާގަ ޙަ މަރުކޯޓުގެ
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 .އަުޅގަނޑަކީޖެހުނު މީހެއް ން އިންނަ އިއެތަުނގަ އިލާގަޙަމް ކޯޓުގެ މަރުރީއި އަދި ހައި ކޯޓުގައި އަދި ސުޕްޔާމަރުހަލާގަ

ނުލެވޭނެ ބަެއއްގެ ގޮުތގައި. ހަމަ ސުޕްިރމް ކޯޓުގެ ބޭފުޅުންނަކީ އަތް ،އޮތީއި  ހީވެފަމް ކޯުޓގެ ބޭފުުޅންނަށްއާދެ! ސުޕްރީ

އެ ބޭފުޅުްނ  ،އެގޮތުން ކޯޓުތަުކގަިއ ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ައންޓަޗަބަލް ބަެއއްެގ ގޮުތގަިއ ހީފުޅުވެ

ވަނީ އެ ކަންކަން  މިއަދު މިއާދެ، އް. ކަމެ ަޔއީ. އާދެ! ކޮންމެ ކަމަކީ ެވސް ބަދަލުވާނެދިގެންކުަރއްވަމުން މަސައްކަތް

މް ކޯޓަށް ބަދަލު މި ރީދާ އެކި އެކި ބިލުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ ސުޕްހުށަހެޅިގެން ށް ބަދަލުވެފަ. މިތަނަ

ވާ ނުވި ބޭފުޅުން ެއ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައިއި ތިއްބެ  ކޯޓުގަ މްސުޕްރީ އިއަހަރުގަ  5ކަން. އާދެ، ވޭުތވެިދޔަ އަންނަނީ

ތަނެްއެގ  ެއއް ،އެގޮތުންވަނީ ހަލާުކކޮށްާލފަ.  އެކި މިނިވަން ުމއައްަސސާތައް މިބާރުތަކެއްެގ ބޭނުންކޮށްގެން އެކި 

 މިކަން އެ ބޭފުޅުންނަށް ،ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން. ާއދެ ،އޮތީ މި އިގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަން ފާހަގަވެފަ

 1އި ިތއްބެވި ޭބފުޅުންގެ ތެރެއިން ދެ ބޭފުޅަކު ޖަލަށް ލީ ހިސާބުން. މް ކޯޓުގަރު ސުޕްރީއޭ ،ދިަޔއީސްެވގެންއިހުސާ

ހުރި ގޮޅިއަކަށް ލެވުނު. ެއ  އި ކައިީރގަ އިއެީކގަ  އަޅުގަނޑާ .ުގޅިގެން އެ ދެ ބޭފުޅުން ޖަލަށް ލެވުނު ރީގެ ޙުކުމާވަރުފެބު

އެ ބޭުފޅުންނަށް އިހުސާސްކުެރވުނީ ތަށްޓަށް ތިރިވި ހިސާބުން ފެށިގެން ޓަކައި، ތިރިމަށްކުރުތްޖަޙާޟާޤަބޭފުޅުން 

އިރުަގއި ެއ މް ކޯޓުގައި ިތއްބެވި ކަމެއް ނޫނޭ. ސުޕްރީ ވެސް ތިމަންނަމެންނަށް މި ކުރެވެނީ ރަނގަޅު އިުތގަހަގީގަ

އެ ބޭފުޅުން އެތަނަށް  ،ހެންނަމަވެސްކަށް. އެފާނެ ކަމައިތަނަށް ލަ  ބޭފުޅުންނަކަށް ހީފުޅެއް ނުކުރެވޭ އެ ބޭފުޅުން އެ

، އަޅުގަނުޑ ކުރާނީ. އެހެންވީމާތްޖަޙާޟާޤަހޭ ިތމަންނަމެންނަށް އްކިހިނެ ،ލާއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ގޮވަތިރިވި ވަގުތު

ނާނެ. ވެސް ދުވަސް ބަދަލުވާ ދުވަސް އަން މް ކޯޓުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށްމިހާރު ސުޕްރީ ،ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ

ށްފައި ހުރި ކަންކަްނ ރަނގަުޅ ުކރުމުގެ ފުރުޞަތު މި ައއީ. ކު ނުތިއްބެވޭނެ. ތިބޭފުޅުން ކޮތިބޭފުޅުންނަށް އަބަދު ތިތާ

ުތަގއި ހިއުމަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަންގައި ިތއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށް ަހގީގަ ތިބޭފުޅުން ބައެްއގެ ބާރުތަްއ އަތުލައި ހަނިކުރީމާ

 ބޭފުޅުްނގެ ުތގައި އެހަގީގަުނކުރެވުނީ. ހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނަށް ދާއެ ބޭފުޅުންގެ ވާޖިބު އަ

 އެ އެްއަވރަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އޭެގ ބާރުތައް ނުލިބުނީމާ ޒިންމާތަކާ ،ޒިންމާތަކެއް އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް

 އިއުމަން ރައިްޓސްގެ ބޭފުޅުން ވަަޑިއގެންފަ ހި އިރުމަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ. ައޅުގަނޑުމެން ޖަލުގައި ތިބި ބޭފުޅުންނަށް

ންނަމެންެގ ނެތޭ ބާރެއް. ތިމަންނަމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތޭ. ތިަމންނަމެންނަށް ހަމައެކަނި ތި ތިމަ ،މި ވިދާޅުވަނީ

ވެސް ކުރަން ބައްދަލު އެންމެ ދެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ުރގައި ިތއްބެވއޭ ،މް ކޯޓުަގއި ތިއްބެވި ެލވޭނީ. ސުޕްރީއި އަހައަޑޭ

ނެވި. އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ދެވުނީ އެއް ޖަވާބެއް. އާދެ! އަުޅގަނުޑ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން

ރަނގަޅުކުރަން އެބަޖެހޭ. މް ކޯޓުގެ ބޭފުޅުން މިކަްނ އޮތީ ވަގުތު އަިއއްސަ. ުސޕްރީ ގޮތުަގއި މިހާރު މި ގަބޫލުކުރާ

ތިޔާރު އަލުން އަނބުރާ ޚްށް ލިބިފައިާވ އިއެ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ާބރާއި އެ މީހުންނަްށ، ޝަނަހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމި

ދިރާސާކޮށްލިއިރުަގއި މި  ، އަޅުގަނޑު ބަލައިިލއިރުަގިއ،ވަންޏާ ކަމަށް ނުކުރާ ކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. މިކަންޢަރުޖޫ

މި މަޖިލީހުން . އޮތީ މަތިކޮށްފަ ކަނގެ މައްޗަށް މިމަޖިލީހު ތުގައި މި ހަގީގަ .ކަންކަން ކުރެވޭނެ މަޖިލީހެއް މަޖިލީހަކީ މި
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 ކަމަށް ކޯޓުން ިމކަން ރަނގަޅުުނކުރާ މްސުޕްރީ ،އެެހންވީމާ .އެްއޗެހި މި ނިންމަނީ ފަރާތްތަކަްށ ދޭ ބާރުތަކާ އެކި 

ން ވަމިނިއެ  ،އެކަން ރަނަގޅުކުރުަވއި ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑު އެދެނީ ،ވަންޏާ މި މަޖިލީހުން

ދިެވހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަްއ  ،ން މިނިވަންކޮށްތައެ ،ތިޔާރު އަލުން ދީޚްއި މުއައްސަާސއަށް އެކަީށގެްނވާ ބާރާއި

ކޮމިޝަނަށް ިއތުރަށް ބާރުދޭން. އާދެ! މިކަންކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނުޑ  އެ ދިނުމަށްޓަކައިއަލުން އަނބުރާ ހޯދައި

އެންމެ އިސްކޮށް މިހާރު  އިއޮތް ކޮމިޓީގަ  އިތުން ހޮވާފަ މި މަޖިލީހުގެ ފަރާުތގައި ައުޅގަނޑުމެންހަގީގަ، ދަންނަވާނީ

ތުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް މި ހަީގގަ .ކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މިަކމުގައި އުޅުްއވާ ބޭފުޅެކޭ ންނަވާ ޖީހާނަހު

މި ގަރާރު  ،ހަރު ުޝކުރުއަދާކުރަމުން، އެކަމަށްޓަަކިއ އަދިވެްސ ެއއްފަުއޅުްއވާ. އެހެންވީމާއެބަމަސައްކަުތގައި 

ދަންނަވަމުން ވަކި  ހަރު ޝުކުރު އަދާކުރަމުން ލިބުނު ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުހުށަހެޅުއްވި ކަމަށްޓަކައި އަިދެވސް އެއް ފަ

     ޢަލައިުކމް.ވަްއސަލާމް ވެލާނަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލޫމާތު ތެރޭގައި ވަރަށް ޢުނދުނު މަޖިލިސް ފަށަމުން ރިޔާސަތުން ދެވުނު މަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިއަދު ހެ

ކަނދޮޅުދޫ. މިދެންނެވީ ދުވާފަރު. އަޅުގަނޑަށް  ރ. ރީ އާދަމް އަޙްމަދު، ގުްލބަކާގޭބޮޑު ކުށެއް އެބަޭވ. ދޯނި ހަދިޔާކު

ރު އަޅުގަނޑު ިމ ދެން. މިހާރެއްވުން އެކުދިއްދޫ އާދަމް އަޙްމަދުގެ ގޮތުގައި ދެންނެވުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް މާފު

 ށް.ޢަބްދުއްލަޠީފަ ާޔސިރު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ކުޅުުދއްފުށީ އަރުވަނީ ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

މް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުްނ ސުްޕރީ އިގޮެތއްގަ  އަަހރު ޚާއްޞަ ފަސް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ފާއިތުވި

 މަރު  ެވސް ބުނަންޏާ އިތުގަހަގީގަ ނަށް ިދޔައީ އެ ބޭފުޅުންދިޔައީ އަދި ކަންތައްތައް ކުރަމުންވަގުތުަތއް ހޭދަކުރަމުން

ެތއް. ހަގީގަވެސް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަކަށް ެއނގިގެެނއް ނޫން. އެއީ ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ސާފުޮކށް މިއަދު އިނގޭ 

ނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފެދިފައިާވ ޤާއުފެއްދި ކޯޓު މް ހަމަ ސުޕްރީ ،ގެ އެތަެކއް މުއައްަސސާތަކެއް ގަނޑުމެންއަޅު

މި ގަރާރަކީ ހިއުމަްނ  ،ވަނީ ނިގުަޅިއގަނެފަ. އެގޮުތން އް މިިނވަން މުއަްއސަާސތަކުގެ ަޙއްޤުތައް އެ ބޭފުޅުންއެތަކެ

ންތައްަތްއ އެ ބޭފުޅުން ވަރަށް ފާުޅގައި އަމިއްަލއަށް މައްސަލަ ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނގެ ބާރުތަކާއި އެންމެހައި ކަ

އެީކަގއި އަުޅގަނޑުމެން މިއާ ްއކެއް.ކަމުގެ ހެގޮތްގޮތަށް ިނުގޅައިގަނެަފއިވާ އެކި ، އަމިއްލައަށް ަބލައިގެން ،ހަޅައިގެންހުށަ

ގޮތް. އަޅުގަނޑުމެން  ކުަރއްވާަފިއ ހުރި މި ނިމިދިޔަ ދައުރުގައި ކަންަތއްތައް ،މި ދައުރުަގއި ،ފާހަގަކޮށްލަން އެބަޖެހޭ

ބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީާފއާ މިނިސްޓަރުމި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރުގެ ިއކޮނޮމިކް  ،ގެނހަނދާންވާނެ ކަންނޭ

 އެ ކޯޓުން  މްލާގައި ޮއއްވާ ސުޕްރީޙަކޮމިޓީ މަރު ،ޮއއްވާ  އިލާގަޙަގާނޫނަށް ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙެއް ކޮމިޓީ މަރު
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ހަދާ މަޖިލީހުން ގާނޫނެއް އަުޅގަނޑުމެން މި ގާނޫނު ،އެބޯޓްކޮށްާލފަ. އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ކަންތައްތައް ވަނީ

. ެއ ބޭފުޅުން ވަނީ އެ ގާނޫނު ނެކަށް ފާޑެއް ނުިކޔޭޔައެ އް މް ކޯޓަކަށެ އޮްއވާ ސުޕްރީ އިލާގަޙަދަންވެގެން ކޮމިޓީ މަރުހަ

ެއގޮތުން  ހަމަ .ގެ ަޙއްޤުަތކަށް އެ ބޭފުޅުން އަަރއިގެންަފއިވާ މިްނވަރު އަޅުގަނޑުމެންކޮށްލާފަ. މިހިރީއެބޯޓް  ސްނުވިހަނީ

އެ ވުނު. ަލއިން ނެރެއާދެ، ގައިޑް ؛ކޮމިޝަނުން ސްވަނަ އަހަރު އިލެްކޝަން 2013 ،އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ

ިއ އަދި އެހެންވެސް ބޭފުުޅްނ ޤާދު ތައުފީއާފު ؛ބޭފުޅުންުރަގއި އިލެްކޝަން ކޮމިޝަންގައި ިތއްބެިވ ލައިނަން އޭގަިއޑް

ދެން  އީމި.  ބޭފުޅުންނަްށ ކުރެްއވި ޙުކުމްއެ ،ފާޑު ވިދާުޅވަމުން ހަމަ މި ބީދައިން އަމިއްަލއަށް މައްސަަލ ބައްލަަވއި

ފަނޑިޔާރުްނެގ  ކުރެްއވިޖެހޭ ކަންތައްތައް. ުޙކުމްންހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ިމ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރަގއި ހިނި އަންނަ

ެއ  .އްޗަށްފަނޑިޔާރުންގެ މަ 7ކުރެްއވީ ޙުކުމް ،މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވީ ނޫސްވެިރން އެ ދުވަހު މަޢުލޫމާތު ދެއްިވ ގޮތުގައި 

ޙުކުމް  ވެސް،ހެންނަމަފަނިޑޔާރުންގެ ަމއްަޗށް. އެ 7ކުެރްއވީ ޙުކުމް ިއ،ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް މަްއަސލަ ބައްލަވާފަ

ހުރީ. އެއީ ދެން ެއ  އިރީ. ދެ  ފަނޑިޔާރުންނަށް ބަދަލުވެފައި ހުދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ބަދަލުވެފަ އިގަ އިރުޝާއިޢުކުރެްއވި 

ފަނޑިޔާރުްނގެ  7ވާހަކަދެއްކިން.  އަުޅގަނޑުެމން އެތަކެއް ބޭބޭފުޅުންނާ .ކުރެއްވީ ވަރަށް ސާފުކޮށްބޭފުޅުން ހަމަ ޙުކުމް

އެ  އި،ްނނަށް ބަދަލުކުރައްވާފަ ވެގެްނ ދެ ފަނޑިޔާރުއްތަެކއް ިރަޔލައިޒް ަފހުން ވަކި ކަންތަ ިއ،ކުރަްއވާފަމައްޗަށް ޙުކުމް 

ރަްއާވފައި ހުރި ގޮތް. މިހެނެްއ ބޭފުޅުން ކަންތައްތައް ކު މިހިރީ އެ .ދެ ބޭފުޅުން ހަމަ ވަޒީފާއިްނ ވަިކކުރަްއވާފަ

ން. އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ އެާއއެކީ ައޅުގަނޑު ހަމަ އެހެން ކޭސްެއއް ވެސް ފާހަަގކޮްށލަހެދޭނެ އިނގޭތޯ. ހަމަނު

މެދު   ފަނޑިޔާރަކާ ޒީ ތަންފީވާނެހެން މި ކޭްސ. ކޯެޓްއގެ  އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކަށް ވަރަށް ފަިރތަ ހަމަ ގެއަޅުގަނޑުމެން

  ފަނޑިޔާރަކު އެޒީނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންނޫންތޯ. އާދެ! މި ކޭސްގަިއ ތަންފީއްތައް ކުެރއްވި ގޮތް. ެއނގިލަްއވާކަންތަ

هللا ުގޅިގެން ހަމަ ދަންވަުރގެ ވަުގތެއްަގއި އެ ބޭފުޅުން އޭުރެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ޢަބްދު ކުމަކާެރއްވި ޙު ބޭފުޅަކު ކު

ފާހަަގކޮށްލެވޭ ކަމަކީ މި ބޭފުޅުން ފޮުނާވ  މި ކޮށްޞަިދ ޚާއް އަޅުގަނުޑ ހަމަ ޔަޤީންކުެރވެނީ. އަ ދުހެންޢީސަ

މްޕެއް ކޮށްލަްއވާފައި މި ތަކެއް ނޫން. ހަމައެކަނި ސްޓޭލިޔުންތަކަކީ ެއްއވެސް ވަަރަކށް ސޮއި ވެސް ކުރަްއވާ ލިުޔން

ޔަތާއި ގެއްިލއްޖެ ޢިއްޝަރު ،ވިލާޔަާތއި  ، އަހުލިްއޔަތާއިލިޔުމުަގއި މި އޮންނަނީ އެ ފަނޑިޔާރުގެ ލިއިފޮނުވަފޮނުވަނީ. 

ކަމެއް ނެތް.  ބޭފުޅާގެ ދުވަސް ދިަޔއީ. ޭއެގ ފަހުން ޖޭ.އެސް.ސީއަކަށް ވެސް ކުެރވުނު ކަމަށް. އެހާހިސާބުން އެ

 ބަރާބަރަށް މުސާރަ ،ވެސްބޭފުޅާެގ މަޤާމު ގެއްލުނީ. އެހެންނަމަ އެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް ކުެރވުުނ ކަމެއް ނެތް. އެ

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގާނޫނުތަްއ ޖުޑީގެންދިޔަ. މިއީ ފާޅުަގއި ދެމުން

އަހަރު ވަނީ ހަމަ  5، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ ުޅން ހަމަ އެ ފާހަގަކޮށްދެއްވީ. އެހެންވީމާފުބޭ ލާފަިއވާކަން އެއިމުގުރަ

ލާފަިއ އިމެން މިއަދު ހަނދާންނައްތަިޗސްޗިްސކޮށްލާފަ. މިއީ އަުޅގަނޑު އިޤާނޫނުއަސާސީ ފާޅުަގއި ަފއިދަށުލަ

ވީމަ ބޭފުޅުްނ ރިޓަޔަރ އް ކޮށްފަިއ އެބޭފުޅުްނ މި ހުރިހާ ކަމެ ކޮށްލެވޭވަުރގެ ކަމެްއ ނޫން. އަދި ިމއަދު އެ ދޫ

 އާަދިއގެ މީހަުކ ބޭފުޅުންނަށް އެލަވަންްސ ވެސް ދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަނުޑމެން ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ 
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ބޭފުޅުންނަށް  ާވއިރުަގއި އެލާަފއިއިމި ބޭފުޅުން ޤާނޫނުއަސާސީ މުގުރަ ،ދެވޭއިރު ބަރާބަރަށް އަބަދު މާކުށެއް ކުެރވުނީ

 ޖެހޭނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޙައްޤު އަދަބު ލިބެން ސްވެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ.  ނުސް ޔޫރުގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަމެންބަރު. ހޮޅުދޫ ދާއިރާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ

ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެދުނު ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދިފަިއވާ އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްަކނީ  ސް.ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ ރިއްޝުކު

 ބޭފުޅުންގެ ބާރު ެވސް އެ  ބޭފުޅުންނަކީ އެ ކަ. ރައީސް. އެވާހަ ތްކޮމިޝަނެއްގެ ބާރު ސުޕްރީްމ ކޯޓުން ނިގުަޅއިގަ

އްަލއަްށ އަެނއް ދުވަހު އެބޭފުޅުން އަމި ،ުދވަހަުކ ސޮއިކުރާ އެތި  އެއް ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް ނިުގޅަިއގަންނަ ބައެއް.

ުނވާނެ. ނޑުމެން ތިބޭކަށްކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ބަލަިއގެން ައޅުގަބޭފުޅުން ިމވެނި ، އެލުކުރައްާވ ބަެއއް. އެހެންީވމާތިބާ

ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް  އެ ،މިއްަލއަށް ެވސް ބޭފުޅުންނަީކ އެބޭފުޅުން އަ . އެކަންމޮޔަ ގެއެހެން ތިބުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން 

 ،ނުކުެރވޭ ކަމެއް ނޭނގޭ ބައެއް. އެހެންވީމާ ބޭފުޅުންނަށް ކުރެވޭ ނާ ބައެއް. އިރުއަރާ ގޮތަކުން އެތިމަންނަމެން ނޫނޭ ބު

ގެ ބާރުތަކެްއ ެއޗް.އާރު.ީސ.އެމް ނުޖެހޭ. ހަިއރާންވެގެން ުއޅޭކަށް ،ގެ ކަމެއް ކޮށްގެން ައޅުގަނޑުމެން ކޮްސެވގެންމި ބާވަތު

އެޗް.އާރު.ސީ.އެމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ލިިބފައިވާ ބާރުތައް ވެސް އެާތ ވާަހކަ އަުޅގަނުޑމެން މި ދައްކަނީ.  ތްގުޅަިއގަނި

ައޅުގަނޑު ެވސް  !ތައް ަރއްޔިތުންނަްށ ހޯދައިދޭކަށް މަސަްއކަތެއް ުނކުރަްއވާއެ ަޙއްޤު !ކުރައްވާ ނުތިބި ބޭފުޅުން ބޭނުން

 ،ފަދައިން އެ ވިދާޅުވި ނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީދުކުރަން މަކުހަމަ ވަރަށް ތާއީ

ަވރަށް ތާއީދުކުރާ ކަމެއް އެީއ. އެޗް.އާރު.ސީ.އެމްގެ ަރއީސް ިމހާރުން މިހާރަށް ވެސް އިސްިތޢުފާދޭން. އަޅުގަނުޑ ެވސް 

ގޮތުން ލިބިފަިއވާ  ކަމަނާައށް ގާނޫނީއެ .  ހުރި ބޭފުޅެއް ެއ ކަމަނާެގ މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާނުކުެރވިަފއި ،ައކީއެ ކަމަނާ

މިހާރު ނުކުންނަވަިއގެން މާ ކަންތައްތައް ކުެރވޭ، މާ ޤާބިލު ބޭފުޅެއްކަން ދަްއކަން އުުޅްއާވ  އި،އްވަ ބާރު ބޭނުންކުރަ

އްޖެ. އަުޅގަނަޑކަށް ވާހަކަ ވެސް މިތާ ކޮންމެެވސް ވަަރަކށް ދެކެވި  ގެ. ދެން ހަމަ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުބޭފުޅެއް

ކަމަކަށް. ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ ޓެްކސް ފައިާސއިްނ  ގެ ެއއްވެސް ބޭނުެމއް މި ޤައުމަށް އޮތްރުނޭ އެ ކޮމިޝަނަނުފެ

ޖާ ނުނިކުންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ތަން ވެސް ވީ  ނަތީތަނުގެ  ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަުމންދާ ތަނެއް އެއީ. އެ

ރަ ތަން އުވާލަން. އެތާ އެހެ އޮތް. ައޅުގަނޑު ޮގވާލަން މި މަޖިލީހަށް، އެބާރު އެބަ އުވާލަން. މި މަޖިލީހަށް އެ

 5ޔަ ވޭތުވެދި ،ރައީސް، ކޮމިޝަންގެ ރަީއްސ ވެސް އެ މަޤާމުން ދުރުކުރުމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިގޮތަށް ހުރި

ދިޔައީ. މި ހުރިހާ ކުރަމުންތަކަށް ފަންކްަޝންއަހަރު މި ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްަސސާތަކެއް ގާތްގަނަޑކަްށ އެއްކަހަލަ ގޮ

ތިމާމެންގެ  ،ޓަަކއިލައްޒަތަށް އިްއާވ ވެސް ތިމާމެންެގ އުފަލާ ްއވާ، އަުތަގއި އޮ ތަނެއް ެވސް ލިބިފައި ހުރި ބާރު އޮ
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ތިމާމެން  ،ވެއެްއޗިހި ލިބޭތީ ތިމާމެންނަށް ފުލެޓުތަކާ  ،ިހތަކެއް ތިމާމެން ޖީބަށް ވަންނާތީވެއެއްޗި ،ޤަދަރާއި އިޙުތިރާމަށް

 ،ވެސް ނުލާއި ހަމަ އަޅަ ،މިގޮތުން ކުެރވޭތީވެ ތްއަނބިދަރިން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ަބއިތިއްަބއިގެން ޚަރަދުަތއް ެއގޮ

ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް އިނގޭތޯ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވިޔަސް، ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ.  ކަމަށް ވެސް ނުހަދާ އެ ރައްޔިތުން ތިބި

ިމ  ޖެހޭގޮސް މި ހުރިހާ ތަނެއް ތިބީ އެގޮތަށް. އަުޅގަނޑުމެން އެބަމިހެން ، ވިޔަސް ޝަން ކޮރަޕްޝަން ކޮމި-އެންޓި

ނެއް ާތކުން ިތއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ރެހެންދި ފުލެޓުންނާއި އަނެއް ތާކުންނާއި އަ މަޖިލީހުން އެ ކޮމިޝަންތަކުގައި

ބޭފުޅުންނަށް އެ ފުލެޓުތައް ލިބުނީ.  ންތޯ އެގޮތަކުން ކީއްެވގެކޮންބަލަން.  އިލިބިފައި ހުރި ފުލެޓަށް ދަންދެން ހޯދަ

ޖެހޭ. މި ހުރިހާ ންޕޭމަންޓަށް ދެއްކީ ކޮންތާކުްނ ހޯދި ފައިސާއަކުންތޯ ވެސް ބަލަން އެބަޑައު  ގެއެ ތަންތަނު އެބޭފުޅުން

ތްތެިރ އްލެއް ނުވާނެ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަޙަމި ކަންކަން  ންނުވީ މި ޤައުމަކުކަމެއް ކޮށްގެން މެ

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ގަލޮޅު އުުތރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

 އަށް. هللا ދުމެންބަރު އީވާ ޢަބް

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ކޮމިޝަންތަކުގެ ތާރީޚު އަުޅގަނަުޑ އުފެދިަފއިވާ ހިއުމަން ރައިްޓސް  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ  ޒަތްތެރި ރަީއސް.ޔާ އިއް ޝުކުރިއް

ރަތަމަ އުފެދުނު ހިއުމަން ރައިޓްސް ހުރި، އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ފުހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ރަނގަޅަށް ހަނދާން އެބަ

ެލުވނު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނެއް ނޫން. ެއކަމަކު އަުއ އިވަައއު ޤާނޫނުައސާސީގެ ދަށުން އެކުލަ  އެއީ ކޮމިޝަން 

ލެުވނު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނެއް. އަުޅގަނޑު ހަނދާްނ ަވއިލަމުންދިޔަ ަވގުތުަގއި ެއކުލައިކުަލވަ ޤާނޫނުއަސާސީ އެ

ޓްްސ މަން ރައިނުކުރާ ހިއުެވސް ނުއުެފދޭނެ އަޅުގަނޑު ޕެޓިޝަން  ދިވެހިރާއްޭޖގައި ައދި ހަމަގައިމުހުރި އެބަ

އެހެން މީހަކު ޖަލަށް ލައިގެން ުނވަތަ އަޅުގަނުޑެގ  . އަުޅގަނޑު މަންމަ ޖަލަށް ލައިގެން ުނވަތަ ކޮންމެވެސްކޮމިޝަނެއް

އަުޅގަނުޑ އުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަްށ ޕެޓިޝަންކުރަން އެއިެރްއގައި އޮންނަ ހި ،ޕާޓީގެ މީހުން ޖަލަށް ލައިެގން

ހަގަކުރެވެނީ ކޮންމެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނެއް ގަނޑު އެަކން ފާތްެތރި ރައީސް. އަޅުއިރެއް ނުދާނެ، އިއްޒަނުދާ

ހިއުމަން ަރއިޓްްސ  އެ އިރެްއގެ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަ އެ އިެރއްގެ ސަރުކާރު ފުރުޞަތު ިދނިއްޔާ ،ވެސް

ތުަގއި ހަީގގަން ވެސް އިޓްސް ކޮމިޝަނުއޭރުގެ ފުަރތަމަ ހިއުމަން ރަވަނީ.  ކޮމިޝަނަކަށް މަސައްކަްތކުެރވޭ ކަމަށް

މީހުން ޖަލަށް ލައިގެން  ބާރަތޭރަިއގެ އޭުރގައި އް އެީއ.ސް ކޮމިޝަނެޓްކުރި ހިއުމަން ރައިވެސް ވަރަށް މަސަްއކަތް

އޭރުގެ ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮިމޝަނުން ރެޑްކްރޮސް ގޮަވއިެގން ވެސް އަދި ބޭުރގެ އެހެްނ  މާކުރީއަޅުގަނޑުމެން ޝަުކވާ
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އޭރުެގ  ،ކަންކަން ކުރި. އެހެންނަމަވެސް އިރުން ގޮވަިއގެން ވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ޖަލު ބަލަހައްޓަސަފީ

ސް ކޮމިޝަުނން ވެސް ޖެހުނީ މަސައްކަްތ ހިސާބުން އެ ހިއުމަން ރައިޓް އިލާސަރުކާރުން ވެސް މަަސއްކަްތ ހުއްޓުވަ 

. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާުރގެ ދަުށގައި އޭުރގައި އޮތް ހިއުމަްނ ސަރުކާރު ފުރަތަމައެމް.ޑީ.ޕީގެ ހުއްޓުވާލަން. ދެން ައއީ 

 ،އިކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތަކަށާ  ،ކުިރ. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށާއިރައިޓްސް ކޮމިޝަން ވަރަށް ހީވާގި. ވަރަށް މަސަްއކަތް

ގޮސް އެތައް، ލޭބަރ ންހެމި ،ރައިޓްްސއާއި  ޗައިލްޑް ،ހިއުމަން ޓްރެފިކިންއާއި ،އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށާއި 

، އި އެތައް ކަަމކަށް މަސަްއކަތްކޮށް ސަރުކާރާ ބެހޭ ަޝކުވާަތއް ވެސް ހުށަހަޅަގޮސް އެތައް މިހެން ،ރައިޓްސްާއއި

ވަރަށް  ިއ،ބުދާރީވެ، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަ، ަޖވާއިޅައދ.އަށް ގެންގޮްސގެން ހަމަ ރިޕޯޓުތައް ހުށަހަ

އޮްތ ެވސް ވަޙީުދގެ ދަުށގަިއ ަބޣާވާތަށްފަހު ދެން އަނެްއކާކުރި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ދެން ްއކަތްހީވާގިކޮްށ މަސަ

ގެ ދަުށގައި އެއްކޮށް ނުކުޅެދުނީ. ދެްނ ރައީސް ޔާމީންހަމަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮިމޝަނުން ވެސް 

ޓްސް ކޮމިޝަނަށް މަސައްކަތް މަން ރައި ލީ. އެ ހިއުއިކުރަމުންދިޔަ ހިއުަމން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ހަމަ އުވަ މަސައްކަތް

ޝަނުގެ ރައީސް ެވްސ ހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމި ނުދިނީ. އަދި ބަޣާވާތަށްފަހު އޭރުގައި އޮތް ގޮަތކަށް ކުރިޔަ ެއްއވެސް

 ،ގޮސް ކުރީ. މިހެންޖަުޒބާތުގައި ޖެހިގެންނޭ ފުލުހުން އަނިޔާ ،އޭ ވިދާުޅވި އިށް އަރަވަނީ ޓީީވއަންއަޅުގަނޑު ހަނދާ

ދިނީމައޭ ގޮސް އެތައް ވާހަަކއެއް. އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަަތ ވެރިން ފުރުޞަތުންމިހެ

 އީއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެ ކު ންނަނީ. ެއކަމައޮ ށްފައިކޮިހއުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަންތައް މަސަްއކަތް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތުންެގ ޔިެގ ޙައްޤުތަކަްށ އަނިާޔވެރިެވ، ރައް ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިން ައއިސް ރަްއޔިތުން މުޅިން އަނެއްޮކޅަށް ވާންޖެހޭ ކަމެއް.

ކުރަންޖެހެނީ. ޙައްޤުތަކަށް އަރަިއގަންނަ ވަުގތު ޙަޤީޤަތުގަިއ ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަން އެންމެ ބޮަޑށް މަސައްކަތް 

އެހެެނއް ނޫން. އަދި މިއަދުގެ ހިއުމަްނ  ތީކީއޮ ވެފައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހިުއމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންތަަކށް ކުއެކަމަ

އަހަރު ވަންދެން ެވރިއެއް ަރއްޔިތުްނގެ ހުރިހާ  5ރައިޓްސް ކޮމިޝަަނކީ ޭއގެ އެންމެ ބޮޑު ލާމަސީލު މިާސލު. 

، އިނޫނުތައް މުގުރާލަ ގާ، އި އަސާސީ މުގުރާލަނުދިަޔއިުރ ޤާނޫށް އަރައިގަންނަމުންޙައްޤަކަށް، ހުރިހާ ޙައްޤަކަ 

އަދި  އިަލއި،މީހުންގެ ަވީޒފާތައް ގެއްުލވަ އެ ،އިލަޖަލުތަކަށްބަހެއް ބުނި ހުރިހާ މީހުން ގެންގޮސް ޖޭަގއި ރާއްދިވެހި

ދިަޔއިުރ ވެްސ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ެވސް މަރުެވގެން ދިޔައިރު ވެސް، ެއކަުކ ހަމަަގއިމުޖަލުތަކުގަިއ މީހުން މަރުވެގެން 

އަރަނީ ށް ކޮމިޝަނެއް ިމއީ. އަޅުގަނޑު ހިތަރައިޓްސް އި އޮްތ ހިއުމަން ވެްސ ނުކުރެވިފަ  ނަންއެންމެ ބަހެއް ބު

ލަދު  ؟މުގައި އެ ތިބެނީޤާީކއްެވގެންތޯޭއ މަ ،ވިދާޅުވިހެންއެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ؟ްއވެގެންޯތއޭކީ

އަރަނީ. އަުޅގަނޑު ނަމަ ށް ިހތަ، އަުޅގަނޑުއިްއޒަްތތެރި ރައީސް ތޯލަދު ކޮބައި ؟ކޮބައިތޯއޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

. ހިއުމަން ރައިޓްްސ ންއި ގެއަށް ހިނަގއިދާނަފަފާދީޢުނުވަނީސް ިއސްތިފަޟީޙަތްވެސް މިހާރު މިަވރަށް  ހަމަގައިމު

ލިޔަްސ އިކޮމިޝަންގެ ވާހަކަެއއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ މިނިވަން ުމައއްސަސާތަކަށް ބަލަ 

 ބަރަށް އަޅުގަނޑު ުޝކުރުމި ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެން އޮތީ.  ވަގުތު މި ހާލަތުގައި މި މި މިހާރު
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ދަންނަވަން. ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބާރުަތްއ ފުރިހަމައަށް އެބަ އިޔާަދވާންޖެހޭ. އެކަމަކު ދެން 

ކުރާ މީހުން ވާންޖެހޭނީ އްޔަންޢަމަޖިލީހުން  ށް އަުޅަގނޑުމެން މިއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަ

 ކުރާ މީހުންނަށް. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ަގއި މަަސއްކަތްމީހުންގެ މެންޑޭޓު  އެކުާމއެހިތްވަރާއެުކ، ތެދުވެރިކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫނީ އަރުވަފުރުޞަތުމި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު 

 އަށް.ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

އައްަސސާެއއް ވެސް ވަރަށް މުދައުލަތުެގ މުއަްއސަސާަތއް އިހުމާލުވުުމގަިއ، ހުރިހާ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ުގޅިގެްނ އެކަންޏެއް ނޫން ހިއުމަން  ކަމަކާ ޕްރީްމ ކޯޓުން ކުރިސުޖެހޭ ޖަވާބުދާރީކުރުވަން. މެން އެބަބޮޑަށް އަުޅގަނޑު

ބާރު  ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުން ހިއުމަން ރައިްޓްސ ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުއޮީތކީ.  ދާނުކުެރވިރައިޓްސް ކޮމިޝަުނގެ ޒިންމާ އަ

އެޅޭނެ ގޮތެްއ ވެްސ ދޭތެރޭަގއި ފިޔަވަޅު  ރުންނާފަނޑިޔާ ކުެރއްވި ކަނޑުވާިލ މައްސަލަ ބެލެންެޖހޭނެ. އަދި ެއކަން 

 ޝަނުން އެ ޔަ ވިދާުޅވާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިމިހާހިސާބަށް ތިއަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ހޯދަންޖެހޭނެ. 

، ަރއީސް ކުރެްއވީ އެންމެ ފަހަރަކު. އެއީ ކުީރގެ ަރއީސްުފޅުބޭފުޅުންނަށް ގާނޫނީ ބާރެއް ލިބިފައި އޮތް ކަމަށް ގަބޫލު

 ންފޮނުވުފޮނުވިކުރި ކަމަށް ބުނެ، ޤާޟީއަކު ހައްޔަރު ފޮނުވުން އެކަނި. ވާކުަރން ޕީ.ޖީއަށް ފޮނުވިޢުނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަ

ިއގެން ކަމެްއ ކުރައްވަ ބޭފުޅުންނަށް ގާނޫނީ ބާރެއް އޮތް ކަމަށް ަގބޫލުފުޅު ބޭފުޅުންނަށް ނެތް އެ ނޫން ފަހަރަކު އެ

އަހަރު ވެްސ  5ިދގު  ދިޔައިއޭުރގަިއ އޮތް ގާނޫނު މިހާރުވެްސ އޮތީ. އެ ދޭތެޭރގައި ހިނގަ  !ބައްަލވާ .ކުރަްއވާފަެއއް

 ބުނަނީ ޑޮކްޓަރު  މާބޭފުޅުންނަށް އެ ާގނޫނީ ބާރުވެރިކަން އޮތް. މީހަކަށް ފުލުހުން އަނިޔާކޮްށގެްނ ހުށަހެޅީ ހަމަ އެ

އަނިާޔކުިރ  ކަލެއަށް  ިއ ފުލުހުންގެ މިވެިނ މީހަކުގަރެއެއް ތާރީޚެްއގަިއ، މިވެނި ލިޔެފަެއއް ނެތޭ މިވެނި ގަިއ ރިޕޯޓު

ނިާޔވެފައި އޭނައަށް އަ ،ްނނާނީޮޑްކޓަރު ރިޕޯޓުގަިއ ލިޔެފަިއ އޮއްަގެއއް. ޓެ ޔާެނ ޑޮކްޓަރ ރިޕޯލިނު !ަބއްލަވާވާހަކަެއއް. 

ަލއަށް ތަޙުޤީޤު އްމިއަ ،ވެސް ބާރު ލިބޭބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ޝަންގެ ގާނޫނުން އެ އެބަ ހުއްޓޭ. ހިއުމަން ރަިއްޓސް ކޮމި

ކުރަން ފޮނުވުމުގެ ބާރު. ޢުވާކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ދަ ޙައްޤަަކށް އަރައިގެންފި ކަމަށް ގަބޫލުފުޅުނީ، އިންސާއިހިންގަ

އަހަރު  5މި ވޭުތވެދިޔަ  ،ގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީއެއިން ެއްއވެސް ކަމެއް ުނުކރައްވާ. މިއަދު މި މަޖިލީހުން އަޅު

ާލޒިމުކޮށްފައި އޮތް އެްއވެްސ  ގެ ވެރިންނަށް ިތއްބެިވ ބޭފުޅުންގެ މަްއޗަށް ގާނޫނަކުންަތކުއަްއސަސާެގ މުަދއުލަތުވެސް 

 ކުރެވޭނެ ގޮެތއް، އެ ޙައްޤު ެގއްލުނު މީހާއަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ަމއްަޗށް ދަޢުވާ އެ ،ދޫކޮށްލާަފއި ޮއތް ނަމަކަމެއް ނުކޮށް 

މެން ޖެހޭނީ ގާނޫނަކުން މި މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންނަށް ައޅުގަނޑު  ހޯދޭނެ ގޮތެއްބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ބަދަލު 



16 

 

ފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެ ށް ންމާ މަތިކޮޒިއްޤުތައް ިހމާޔަތްކުރަން ންގެ ޙަޔިތުރައްކަނޑައަަޅއިދޭން. ގާނޫނުތަކުްނ 

 ގާނޫނަކުން. ށް ހޯދައިދޭންރައްޔިތުންނަ ކުރުވޭނެ ގޮތެއް ައޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ، ޖަާވބުދާރީމާލުވީމާހުޒިންމާއަށް އި

ރަްއޔިތުންެގ  އި،މުގައި ިތއްަބވަިއގެން ގާނޫނުތަކުގެ ބާުރ ކަނުޑވާލަޤާޖެހޭ ފަނޑިޔާރުންެގ މައަޅުގަނޑުމެން އެބަ

އަށް ގެއްލުނު، ރައްޔިތު މީހާ ޙައްޤުތަކަށް އަރަިއގަންނަ ގޮަތށް ޙުކުމް ނެރުނު ފަނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް

ޖެހޭ ހިއުމަން ޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން އެބަކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯަދއިދޭން ައޅުގަނޑުމެން އެބަވާ ޢުއްޤު ހޯދަން ދަގެއްލުނު ޙަ 

ނުޙައްޤުން  ،ންހެމް އެ ވިދާުޅވިޡިގެ އަޚް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޓްސް ކޮމިޝަނުަގއި ތިއްަބވަިއގެން އަުޅގަނޑު ރައި

ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް  ބޭފުޅުން އިހުމާލުީވތީ، އެ ށް ލިބުނު އަނިޔާއަށް އެމަޡި އުޅުުނއިރުަގއި ނާމް ޖަލަށް ލައިގެންޡިނާ

 ގައިތަނު އިދޭން މިޖެހޭ ަކނޑައަޅަ ކުެރވޭނެ ގޮތެއް ގާނޫނަކުްނ އަޅުގަނޑުމެން އެބަދަޢުވާމަށް ޡިޙައްޤު ހޯދަން ނާ

ތިބި މީހުން، ދައުލަތުގެ  ށްރިްނނަްއގެ ވެހާ މުއައްސަސާއެ މިއަދު ދައުލަުތގެ ހުރި !ޖެހޭ. ބަްއލަވާއަޅުގަނޑުމެން އެބަ

ދަނީ. ނޫމަޑި ކިޔާ ކުންފުންޏަކަށް ސަރުކާރުން  އެ ހުރި ގޮތް ފެންނަމުން ކުރައްވާަފއިވަޒީރުންނަށް ދަންދެން ކަން

ސްޓަރަށް ހައުސިންގ މިނި ،މިއަދު ކޯޓުގައި ހެކިބަސް ދެްއވަނީ .ހަދާފައި އޮތް އެއްބަސްވުެމްއ ބާތިލުކުރެއްވީ

މިއަދު ބުނެގެްނ، ާޔމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ބުނެގެން ކިޔާފައި  ،ޚިލާފަށޭ އެކަން ކުރީ ގާޫނނާ ން ތިމަންނާއިންނަަވއިގެ

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކޯޓުަގއި ހެކިބަސްދީ ދައުލަުތން ބޮޑުސިންގާ ބަދަލެއް އެ ކުންފުންޏަށް ދޭން މަގުފަހިކޮށްދެނީ. 

ޒުގެ މުދާ ދައުލަތަށް ނެގޭނެ ގޮތެއް ގާނޫނަކުން ގެ ބަދަލުަގިއ މުޢިއްދައުލަތަށް ގެއްލުމު ،ދާމު ގެޖެހޭ މުޢިއްޒުއެބަ

އެރިހާ ށްހިތަތިޔަ ވިދާުޅވާ މީސްމީހުން.  ،އަހަރު 5ބޮޑެތި ގެއްލުންދީފިއޭ ިމދިޔަ  ކަނޑައަޅަން. މި ަދއުލަތަށް ހާދަ

ނުވާެނ  ނެއްއަޅުގަނޑުމެން ލަިއގެން ދޫކޮށް  ހަދައިގެން ތިބެންގެއްލުމެއް މި ަދއުލަތަށް ދީފައި ގޮސް ޭގަގއި ނޫން ކަމަށް

މެންބަރުންގެ މަްއަޗށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުންނާއި  5 ތިބިެއ ޓްސް ކޮމިޝަުނގައި ިހއުމަން ރައިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ގެން ތިބެ، އެއަްށ ލޯމަރާލައި އަނިޔާކުރިއިރުއި ތިބި ބާރުވެރި ފަރާތްތަކުން ގަ ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްަސސާތަކު

ކުރެވޭ ގޮތަށް ވާޢުަރއްިޔތުންނަށް ދަ ތިބި މީހުންގެ މައްޗަށް ކޮމިޝަުނެގ މެންބަރުންގެ މައްޗަށްނުވެ ހި،ރީވާންޖެޖަވާބުދާ

ކަނޑައަޅާންޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެކަްނ ކޮށްގެން ނޫިނއްޔާ ގާނޫނުން މި މަޖިލީހުން ގޮތަށް ގާނޫެނއް  ބަދަލު ހޯދޭ

ކަންކުރި ގޮތަްށ، ދިޔަ ދުވަހު ވެ މާޒީ  ،ގައި  މީގެ ކުރީ ވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ވެރިންކެއް މަތިކޮށްފައި ތިިބ މިނިޒިންމާތަ

މާދަމާ ވެސް ކަންކުރުމުގެ ފުުރޞަތު އޮންނާނެ. އަުޅގަނޑުެމން ޖެހޭނެ އެ ފުރުޞަތު ބަންދުކުރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 .މި މަޖިލީހުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ 

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ުގޅޭ  ޓަލްގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއާފުޅުންގެ ޕޯބޭޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތި 

އި ުނގެ މިޝަނާ. އެތަފެނިވަަޑިއގަްނނަވާނެވާ ގޮތަށް އިޮކށްފަޢުލޫމާތު، އެ ކޮމިަޝނުގެ ވެބްަސއިޓުން ާޝއިޢުމަ ރުއިތު
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މި އެންމެހައި މައުލޫމާތު އޭަގއި އެބަވޭ. އަުޅގަނުޑ މިހާރު  ،ވަނަވަާރއި ގެ މެންބަރުންގެއި އަދި އެަތނުއެތަނުގެ ވިޝަނާ 

 އަށް.ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުއަރުވަނީ ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ސް ޓްޓީގެ، މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިސް ކޮމިޓްމަން ރައިއުކުރީ ދުވަހެއްަގއި ހިރައީސް. ްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އި

ބާރުތައް ނަގާލުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮިމޝަނުގެ  ،ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިދާުޅވެދެްއވި

އޮްތ ގޮތަްށ  ހަމަ ސީދާ ، ވާހަކަަތއް ޚުލާސާކޮށް ހުރި ގައި އެ ޙުކުމު  ،މުގައި ވުިނންމެން ނިންމެވިސުޕްރީމް ކޯޓު

ރީ މަސް އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަީނ ސުޕްރީމް ކޯޓުން، ވަރަށް ވަރުޮކށް. މިއީ މިދިޔަ ފެބުފުވަރަށް ސާ ެދްއވިވިދާޅުވެ

. ނޫސްބަޔާން ނެރޭނެ ބަޔަކީ މި ސުޕްރީމް ކޯޓު އިނގޭތޯވެސް އެންމެ ގިނައިން  އިދެން މުޅި ދުނިޔޭގަ ގިނައިން 

، މަލަކީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރުދެއްކުމާއިޢަ ނިމި ބުނަނީ އެއީ މިވެއެއް ނޫސްބަޔާނެއްަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު 

 ،މަލެކޭ އިނގޭތޯ. ބަލައިލިއިރު މިވާ ގޮތަކީޢަކޮށްލުމުގެ ފުނޑުކޮށް ހަލާކު ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ިނޒާމު ފުނޑުއަދި 

އެބަވޭ. ެއ  ށްޕްރީމް ކޯޓަކަމަކަށް ސު ގެއުުޑ ބޮލަށް ވެއްޓޭވަރު  މަކު.ވަރުގެ ކަ މިޓްވީޓެްއކޮށްލީމާ ވެސް ދެ މީހަކުމެކޮން

އަދި  އިގެން އަުޅގަނޑާ ސުޢޫދު ކުރެްއވި ޓްީވޓާ ގުޅިއްނުސްޙުދެން އަދި  އިުކރެއްވި ްޓވީޓަކާ  ސުޢޫދުއްސްނުޙު ،ޓްވީޓަކީ 

 ތިން މީހުން ޅުގަނޑުމެން އަ ކުރީމާ ވީެޓއްމީހުން ޓް 3އަުޅގަޑުމެްނ  ؛ސާ ސިރާޖާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫ މިތަނުގެ

 ،ބައިިތއްބާފައިއެތަނުަގއި ރު ގަިޑއިރު ވަންދެން ހަތަތިން ިއ،ނަގަ ޔާންންގޮސްފަިއ ބަގެ ހަލާއި މް ކޯޓަްށ ދަމަޕްރީވެސް ސު

ަގިއ . ހަމައެހެންމެ، ކުރީ ދުވަހެއްށްޕްރީމް ކޯޓަސު އުޑު ބޮލަށް ވެްއޓޭވަުރގެ ަކމަކަށް ވަނީ ޓްވީެޓއް ކޮށްލީމާ

ޖުޑީޝަްލ  ،އެްއ ވާަހކައަކީ  ،ވިދާުޅވެފައި އޮތީ ްޕރީމް ކޯޓުން ފޮނުއްިވ ސިީޓފުޅެއްަގއިސު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަށް

ދުސްތޫީރ  ޣައިރުޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގެންދިއުމަކީ އެއީ  ދަށަށް  ގެސަރވިސް ކޮމިޝަން

ދުލުއިންޞާފު ޢަ އަދި ޭއގެ ސަބަބުން ވެސް ޚިލާފު ސޫލުތަކާތަުހޒީބީ ދުނިޔޭގެ އު  ވާމީ މިންގަނޑުތަކާއިގު އަދި ބައިނަލްއަ 

ޖުޑީަޝްލ  ، ވެްއޓޭވަުރ ކަމަކަށް ވަނީށްބޮލަ އުޑުއިނގޭތޯ.  މަށްހިލިހިލާއެއް ކަ އިމުކުރުމުގެ ބާރު ބަނެދވިެގންދާޤާ

ގެންިދއުމަކީ. ހަމައެާއއެުކގައި އެ  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ސަރވިސް ބެލުމުގެ ދަށަށް

ރަީސ ރެޑިމޮކްހެޔޮ  . ޢާލަމީ މަބްދަޢުތަކާއިއިނގޭތޯ ލަމީ މަބްދަޢުތަކާޢާ ،އިބާރާތަކީ ޔާންކޮށްފަިއވާ ައނެއްސިޓީަގއި ބަ

ދާނެ އުނިކަާމއި ނިކަމެތިކަން ލިބިގެންވެސް އި އަބުރަށް ޝަަރފާ ، ޤައުމުގެނުކުރާ ދައުލަތެއް ަކމަށް ބެލެވިއިހުތިރާމު

ދަށަށް ޑިޕާްޓމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ  ގެކަެމއްތޯ؟ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުކޮން އީ ކަމެކޭ. މި

ޓުން ވިދާޅުވާ ބަސްފުޅު. އެހެންވީމާ، ޕްރީމް ކޯދާތީ ސުގެން ގާނޫނެއް ހަދަިއގެން  ،ދާތީ ގެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ކަނަޑއެޅގެްނ  އާ ޫނނުއަސާސީޤާންތަނަށް ބާރުވެރިކަން ްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ ނޫންޯތ ތައި

 ބަހުސް މި ކުރަނީ ހިއުމަން ރައިޓސް ކޮމިޝަްނގެ އަުޅގަނޑުމެން  .ފޯރުވަމުންދާ މިންވަރު ންޕްރީމް ކޯޓުޚިލާފަށް ސު
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 ؛ބާރުވެރިކަން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެސް މި .ނިންމެވުމުެގ ވާހަކަޕްީރމް ކޯޓުގެ ނިންމެވިސު އިބާރުވެރިކަން ނަގާލަ 

ތަނުގައި މަރުހަލާތަކުަގއި ހިނގަމުންދާ ބިލަކާ މެދުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުފޫޒު  މި ،މިތަނުގައި ހިނގަމުންދާ

ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުްނގެ  މި. މަސައްކަތް ންދާކުރަމު މަށްޓަކައި ގުހިން އި ބާރުވަފޯރު

ަވނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް. ހެދުމުެގ ބާރު ޚާއްޞަކޮށް ދެވިފައި ގާނޫނުއަސާސީން ނުނޫޤާ ،މަޖިލީހަށް ޚާއްޞަ ކަމެއް

ގައި ހުޖިލީމަ ، ައޅުގަނޑުމެންގެ ބަހުސްތަކާއި ގަިއ ހިނގަމުންދާއަުޅގނަޑުމެން މަޖިލީހު ،ނުބުެނވޭނެ ށްޕްރީމް ކޯޓަކަސު

ތެއް ރުޞަފުނުބުނެވޭނެ. އެކަުމގެ  ،ކޮށް ގައި ވަނިކުތަނުގެ މަރުަޙލާއި މިތަމެދުގަ ސްކުރުންތަކާ ފާފާސްކުރަމުންދާ

ޖެހޭނެ ދޮށުަގއި އޮންނަންތިމަންނަމެންގެ އަތްތިއީ  ،ޕްރީމް ކޯޓަކަށް. ދެން ވިދާޅުވަނީސު އަޅުގަނޑުމެން ނުދޭނަން 

ވަނަ 155 މިސާލަކަށް ،ވެސް ކަނޑަެއޅިގެން ބަޔާންކޮށްަފއި އޮންނަ ގޮތުން ޫނނުއަސާސީަގއިޤާ ،ތަނެކޭ. އެހެންނަމަވެސް

ތައް ހަދަނީ. ގާނޫނު އަުޅގަނުޑމެން އެ އި.ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގަހަދަނީ  ކޯޓުަތއް ހިންގުމުގެ ގާނޫނު ވެސް ؛މާއްދާ

ބަެޖޓު ދެނީ ވެސް ރައްޔިތުްނގެ  .ނޑުމެންންޑު ެވސް ދެނީ އަޅުގަފަ ؛ގޮތުން ވާންޖެހޭ އިދާރީ  ،ހިނގަންޖެހޭނެ ގޮތުގެ

 ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނީ ޝަރީ ހިންގުމުގެ މިނިވަންކަމަށް އެްނމެ ބޮޑަށް ންމެ ބޮޑަށް ޖުޑިއް ނޫންތޯ. އެއީ އެނެމަޖިލީހުން

މި ހުރިހާ  .އެކަްނ ވެސް ކުރަން އޮތީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި  އިން.ބަޖެޓުގެ މައްސަލަ

އަދި އެ  ،ކޯޓުަތއް ހިންގުމުެގ ގާނޫނުތައް ހެދުމާ ،ގެ މަްއޗަށް ލާޒިމްކޮށްފަިއާވިއރުގައި ންކަމެއް ކުރަން އަުޅގަނޑުމެ

ދަށުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ޭއގެ  .އިނގޭތޯ ކޯޓުތަުކގެ ދަށުން ހެދޭ ަގާވިއދެއް މި ބޭފުޅުންނަށް ހެދެންޏާ ހެދޭނީ ވެސް

ން ކުރާ އަުޅގަނޑުމެ ،އް ހުރަސްއެުޅމާއިކުރަން. އެކަމަކު ވެސް މި ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ާގނޫނީ ވާޖިބުތަކެ

މިސާަލކަށް  ،އިޝާރާތްކުރިްނ އެ ބޭފުޅުން އެގޮތު ،ިދނުމާއި ތައްއްކަތްތައް ެއގޮތަށް ނުުކރެވޭނެ ކަމަށް އިްނޒާރުމަސަ

 ކޯޓުތަެކްއގެ ހުރިހާ އެމެރިކާަގއި އޮންނަނީ ޖުީޑޝަލް ކޮންފަރެންސްގެ ދަުށގަިއ ހިނގަމުންދާ ތަނެްއެގ ގޮުތގައޭ 

 ރެްސއިންނޭ އެެމރިކާގެ ކޮްނގްކަން ީވ. އެއެ   ާފސްކުރީމައޭކޮްނގްރެސްއިންސް އެމެިރާކގެ ވެ  .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ހުޒީބުތަކުގައި އޮންނަ ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ގިނަ ތަ ،. އެހެންަނމަވެސްގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްއެކި ގޮތް  ބާރުވެރިކަން ދިނީ

  މޮޑެލް.ޖޭ.އެސް.ީސގެ ،އެއީ  މިާސލަކަށް ؛ކޮިމޝަންގެ މޮޑެލް އި އިންޑިޕެްނޑެންޓްސީދާ ެއްގޒެކްިޓވް މޮޑެލާ ކީ،މޮޑެލަ

ބަިއވެރިކޮްށގެން ފަނޑިާޔރުން ވެސް  އީިއވަުރ ފަނޑިޔާރުން. އެ ބަ ންއެބަ ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭޖޭ.އެސް.ީސގައި 

ގާނޫނީ ގޮތުން އީ އެހެންވީމާ، ޭޖ.އެސް.ީސގެ ދަށަށް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގެންދިއުމަކީ އެހިންގާ ކަމެއް. 

 ާޖގަެއއް އެ  ށް.ޕްރީމް ކޯޓަކައަށް ކުރެވޭނެ ކަންަތއްތަެކއް. މި ކަމަށް ހުރަހެއް ނޭޅޭނެ ސު ފުރިހަމަޅުގަނޑުމެންނަށްއަ

އަށް މް ކޯޓު ވަކަރުގެ ޕްރީން ސުކުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ ވަނަ 19އަޅުގަނޑުމެން މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކުން ނުދޭނެ. 

 ްއޒަތްެތރު ރައީސް.އިންކުރާނެ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ. ޝުކުިރއްޔާ ނިވަން މިތަ ވުމުގެ ފުޞަތެއް ނުދޭނެ. އެ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔާސަތުންރި
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 އިބްރާހީމް  މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު  މާފަންނުމިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަޝުކުރިއްޔާ 

  .ށްރަޝީދަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު މްރާހީއިބް މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

އްޞަކޮށް ާރއްޖޭގެ ހިއުމަްނ ސައިޓެްއަގއި ެވސް އަދި ޚާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ވެބް 

އޮންނަ އިންާސނީ  އި މިޝަން އެހެން ަކނޑައަޅާފަ ،ިވޝަން ވޭސައިުޓގައި ވެސް އޮ ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނގެ ވެބް 

މީގެ  .ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތަފްޞީލު. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ރާމާތް ރައްކާތެރިކުރާނެ ގޮތްތަާކއި ކަްނސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އި

ފަތެއް މީހުންނަށް ގާއްޖޭގައި ޒާުމއްސުރެން އަނިާޔވެރި ސަސްނާލަން އެބަޖެހޭ. މި ރާއަސްލަށް އަުޅގަނޑުމެން ވި 

 ،ހައްޔަރުކުރުމާއި ފައިނިކުންނަ މީހުން ހި މަށްސިާޔސީ ކަންކަ ،މީހުން މެރުމާއި ،މާއިޖެހު އަނދަގޮނޑި ން.އަނިޔާކުރު

ހަދާ މަޖިލީހަކަށް ވެސް ާގނޫނު ،ގަނޑުމެންފަިއާވ ޤައުމެއް. އަޅު އަަށގެންފަތެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާވެސް ބޮޑު ސަ އީ މި

ެއއީ  . އެއީއް ނިުގޅައެއްުނގަނެވޭނެކަމެގެ މިނިވަންލުށް ނޭރޭނެ. ދުކަކަތަިއންސާނީ ޙައްޤު ރަސްކަމަކަށް ވެސް އަދި

. ޙައްެޤއް. އެ ޙައްޤަކަށް ނޭރޭނެމާތްރަސްކަލާނގެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެއްވި  އީ އެ .ސް ޙައްޤެއްމުޤައްދަ

ީރ ވަރުފެބު 7ަފތުގެ ތެރެއިން ގާއަިނޔާވެރި ސަ އި އޮތްއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މި ރާްއޖޭގަ

ދިފާޢުކުރަން މަސައްކަތްކުާރ ހިއުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަނުން މަނިކުފާނުެގ  ޑުމެންައޅުގަނ ؛އައިސް ެއއްކަލަ ހިއުމަން

. މި ރާއްޖޭގެ އެތަްއ ލި ތަންބޮޑު ހަމަނުޖެހުމަކަށް ވައްޓާ މުޅި ދިވެހިާރއްޖެ ،ޖިނާޢީ ދަޢުވާކޮށް ،އްޗަށް ދަޢުވާކޮށް މަ

ެވސް ފެށި މަންޒަރު ަގއި ައނެއްކާޔަ ވެރިކަމުފަތް ނިމިދިގާ އަދި ހަމަ އެ ސަ  ،ލާއިންސާނީ ައނިޔާކޮށް ށްރައްޔިތުންނަ

ވެްސ އަނެއްކާ  މުންދަނީައޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ވަކާާލތުކުރަ .ޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައި. އިއް 

 އުފެދިފައި އެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ރަނގަޅުކުރުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަުކރެވެނީ ރާއްޖޭަގއި

. އަުޅގަނުޑ ކަމަށް ޔިތުން ވަރަށް ޮބޑަށް ބިުރގެންފައިފަތުގެ ެތރެއިން ރާއްޖެ އޮތީ ާރއްޖޭގެ ރައްގާނިާޔވެރި ސަ އޮތް އަ

ަގއި އޭރުަގިއ ިބރުން ތިބެނީ. ހިއުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަނު .ހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިަޝނަށް ތަކުރާރުކޮށް ދިަޔއިންތި 

ރިހާ އެންމެްނ މޭ ޭޑގައި ހައްޔަރުކުރި ހު .އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ހެން 2015މޭ ޑޭގަިއ،  ންހުފަ ދާދި ހުރި ރައީސް،

އަުޅގަނުޑގެ ެއއް ލޮލަށް ފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ގާްތގަނޑަކަްށ  ،ނުދީޭބސްފަރުވާށް އަނިޔާކޮ ޖަލަށް ގެންގޮސް

 ދެނގައި އިެއއް ޑިނވަަޑިއގެްނ އެތާ ގޮ ނަށްއެތަ ންޝަނުމި ރައިޓްސް ކޮ ދުަވސް ފަހުން ހިއުމަން 8 ،ދުވަސް  7

އޮތީ.  އިކޮށްފަ  ދިޔައީ. ެއއްވެސް މީހަކާ ާވހަކައެއް ވެސް ނުދައްކާ. އެތައް އަނިާޔއެއްއަނެއްކާ ނުކުެމެގން އިފިއްލަވާފަ

އެހާވެްސ  .ދުވެވޭތެނު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އޮތީ ގުދަށް. ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑުގެ ފުަރގަހުގެ މި ިއންނެވި

ނިޔާވެިރ  . އަޅުގަނޑު ދުށިންގައި ތިބިތަކު އެތާ ޖަލު ވާއަށް ބޭނުްނވާ އެަތއް ބަަޔކުއަދި ބޭސްފަރު  އިއަނިޔާކޮށްފަ 

. ތަން ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ަރޝީދު ވެސް އަުޅގަނޑު ދުިށން އެތަނުން. އެތަްއ ބަިއވަުރ ބަޔަކަށް އަިނޔާކުރި
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 ،ހަކަށް ވެސްހަދާ މަޖިލީާގނޫނު ،ޅުގަނުޑ މި ދަންނަވަނީ އޮތީ. އަ ރާއްޖެދިވެހިިއ ފަތުެގ ެތރޭގަަސގާއެ  މާ،އެހެންވީ

 މި މެންއަުޅގަނޑު ،ކަށް ނޭރޭނެ. އެހެންަނމަވެސްޤައްޙައެްއވެސް ބާރަކަށް އިންސާީނ  ,ޕްރީމް ކޯޓަކަށް ވެސްއަދި ސު

 އި މިތިބީ ފުަރގަހުގަ ވެސް ބޭފުޅުްނ ކުތް ފަށަނީ. އެަކން ކުރަްއވަން ނު ންވެސް އައު ފެށުމަކުއަނެްއކާ  .ދަނީ އަރަމުން

 ހޯދަން ވާހަކަދެއްީކމާ  ގައި ޙައްޤުއި ުގޅިެގން އަޅުގަނޑު ފުލުސް އޮފީހަށް ގޮސް އެ ަމއްސަލަ. އެކަމާ ގެއަޅުގަނޑުމެން

ެއއީ ށް އާއެއްކޮ. ހަމަ ބުނީނުލައްވާނޭ މަޖިލީހުގައި އެބައިން. މި ރީ ނުވާ ދުވަހަކަށް ވެސް ބުނި ބޭފުޅާ ހަމަ ވަފެބުރު 8

 ،ބުނީ ިކއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ދިޔައިމާސިޕްރޮ އި،އޮތީ ކޮން އުސޫަލކުން ކަމާ އިކަނަޑައޅާފަ އް ކަމަށްނުވާ ދުވަހެ

 އި ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑަށް ެއނގޭނީ އަޅުގަނޑު މަރުވެފަ ؟ އެހެންތެޅި މީހުން އިބޭފުޅާ ގައިގަ  ތިރަޝީދު ދުށިންތޯއޭ 

ލެޭވީނ އިމި ރާއްޖެއިން ނައްތަ ނަށްޅުގަނޑުމެންފަތް އަސަގާއަނިާޔވެރި ރައީސް، މި  އިއްޒަތްތެރި ؟އޮތް މީހަކަށް

 ގެންދަްނ ށްމަގަމި ރާއްޖެ ހަމަ ،ވެްސ ބަޣާވާތުަގއި ނިޔަެތއް ނެތިއަނެއްކާ  .މަ ބިމުގަިއ ތިބެގެންޑުމެން ހައަޅުގަނ

ށް ެދއްކީމަ ރެޯކޑަ މް އެ ވާހަކަޡި ކާނަލް ނާއުފާެވއްޖެ ފުަރގަހުަގއި އިންނެވިވަރަށް . އަުޅގަނުޑ މަސައްކަތްކޮްށގެން

 އި ރަނގަޅު ވާހަކަތަެކއް ދެއްެކވީ. އެކަމަުކ، ބަހާ. ހަމަ ފިމަނިކުފާނު ވެސް ވަރަށް ވާހަކަދައްަކއި  ޓަކައި ވެސް. އެ

ވެްސ ންމެކޮ ،ގެންޮގސްއަިނޔާޮކށް  އިތަޅަ  އިނުވޭ. ހަމަ ިކރިޔާ ބާރެއް ލިޭބއިރަށް ަރއްިޔތުން ގަިއގަ  ޢަމަލާ ދިމަލެއް

ހަކަށް އެްއވެސް މީ ،ން. އެހެންވީމާ، މި ެދންނެވީނަިއަގންޅަ ނިގު އެހެން ކަމެއް ކޮށްގެން ިމ އުޅެނީ ބާރުތައް 

ދިން ވީތީ  ރަސްކަނލާްނގެ އިންސާނަކަށްމާތް އީއެ .އިްނސާނީ ކަރާމާތެއް ،އިންސާނީ ޙައްޤެއް ގަނެވޭނޭނު ނިގުޅައި

ވަރަށް ގިނަ  ،އުމުތަކުަގއިޤަދުނިޭޔގެ އެހެން  ؛ްއޗެއް. ެއއަށް ކިޔަީނ ނިގުޅައިތަކެއް. އެއީ ނިގުަޅއިނުަގނެވޭނެ އެޤުއްޙަ

މިީއ އަިމއްލަ ނަފުސު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  .ަރއިޓްސް ބަލްިލއައޭއިން ިކޔާ ވެސްގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކުގައި 

އެހެން މީހުންނަށް ނުދެވޭނެ. މިއީ ްސ ވެ އް އަުޅެވތިނުކުރެވޭނެ. އަމިއްލަ ނަފުުސގެ ޙައްޤުަތކެ ވެސް އަމިއްލަ ނަފުސު

ބަޔާްނކޮށްފަ.  ތްވާަހކަ އެަބއޮ ގެނުކުެރވޭ ަޙއްޤެއް އަާސސީަގއި އެަބއޮތް އެ ވާހަކަ. ވަކިޤާނޫނު ؛އިންސާނީ

 ގައިން ަވކިނުކުެރވޭ ޙައްޤުތަަކކީ ކޮބައިކަެމއް އިްނސާނެއްގެ ،ަވކިނުކުެރޭވ ޙައްޤަކީ ކޮބައިކަެމއް ،އެހެންނަމަވެސް

 ،. އެހެންނަމަވެސް ަގއިސާސީނޫނުއަ ޤާއްޖޭގެ ަތކުން ެނތް މި ރާޞަރީޙަ އިބާރާ ،ބަޔާްނކޮށް ސާސީަގއި ޤާނޫނުއަ

ރިާކ އެމެ ަރއިޓްސް ބަލްއޭލިއައިން ންނެިވ މި ދެ ،މި ބުނާ ުރގެ ބަެއއް ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކުންއަޅުގަނޑު ދުށިން ބޭ

އްޤުަތއް ވަރަށް ޞަރީޙަ އިބާރާތުން ޙަނީ އިންސާ ،ހުރިަރއިޓްސް އެބަ  މި ؛ރައިޓްސް ބަލްއޭިލއަންއަ ކިޔާ.ހުން މީ

ދުުލގެ މިނިވަންކަމަކީ ެއއީ ދޭންޖެހޭ ޙައްޤެއް ކަމެއް. ވާހަކަދަްއކާ  ވެސްމި ާރއްޖެ ނުދަނޭ އަދި، ންކޮށްފަ. އެކަަމކުބަޔާ

ލާޭށ. އިތައް ނަގަވަން އެހެން މީހުންގެ ނަފުސާ އިއްޒަތާއި ކަރާމާތްދުލުގެ މިނި ނުދަންނަވަން މީހުން އަޅުގަނޑު

ތިރާމާ އެއްޮކށް ޖަދަލުކުރެވޭ މަޖިލީހަކަށް ހުއި .ނީނޑުމެން ޒުވާުބުކރަންޖެހޭއެއްކޮށް ައޅުގަ ތިރާމާހުއި ،އެހެންނަމަވެސް

ތިބެގެންޖެހޭނީ ވެސް ޔާރުން . އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ކުރެވެންޖެހޭނެ. ފަނޑިވެސް ވާންޖެހޭނެ މި މަޖިލިސް

ަގއި މި އޭރުގައި އަުޅގަނޑުމެން ނެގި ވޯޓު ،މި މަޖިލީހަށް ީއސް،ރަ ތްތެރިދުށިން އިއްޒަ. އަުޅގަނޑު އިހަމައިގަ
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 ދު ތަޢުފީޤު ފޮނުވި ފެކްސްތައް. އެދުވަހު އާފު ެގ ރައީސްކޮމިޝަން ސްއިލެކްޝަން ރު ހުރި އޭ ހުށަހެޅި ށްމަޖިލީހަ

ޕްރީމް ކޯޓުން. ސު ނޫން ކަމަްށ ނިންމީވޯޓު އެއީ ވޯޓެއް  ލީރަްއޔިތުން ނުކުމެ މި ރާއްޖޭގެ  މެންމުޡިކާނަލް ނާ

ނޫން. މައިނޯރިޓީ އޮފީހަށް ފެކްސްތައް ހުީރ  ރަކަށްމި މަޖިލީހުގެ ެޗމްބަހުށަހެޅީ އެ ޝަުކވާ  ،އަޅުގަނޑު ދުށިން

ޑީގަިއ މް އަޡިފީޤު ހުރި. ކާނަލް ނާއުދު ތައާ. ފުއަިއއްސަ. ެއވެސް ައޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް

  އަދި ެއއަށްފަހު ވަޙީދު ވެރިކަމުަގއި  ތް.ޕްރީމް ކޯޓު ފަނިޑޔާރުން ދުްއވަިއގަސު ބަހަކަްށ ލަިއގެން ހުންނަވައިގެން

އެމަނިކުފާުނ ނުދިނީ. އެކަްނ ކުރިޔަމް ޡިކާނަލް ނާ ،ވަޙީދު ެވސް ިއސްތިޢުފާދޭން މަސައްކަތްކުރި. އެހެންނަމަވެސްވެސް 

 ؛ވެސް ނަށް ނުކުަރއްވާށޭ. ދެން ިތއްބެވި ބޭފުޅުންއެކަން  މްޡިތަކީ ކާނަލް ނާހަނަސޭައޅުގަނޑުެގ  ެނވި.ވެސް އިން

  ...ން ނޫޅެން އަނިޔާޭދަކށެއް. އެހެންވީމާސިފައިންނަށް އަޅުގަނޑުމެ އިފުލުހުންނާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަުރ އް އިށިދޫ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ކާ ޝުކުރިއްޔާ 

 ޖާބިރަށް.هللا ޢަބްދު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކާ

ކޮންމެ ގެ މެންއަޅުގަނޑު. ދެން އަނިާޔވެރިކަން ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އޮންނަންވަރު ދެން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ަރއިްޓްސ  ރާއްޖޭގެ ހިއުމަން .މި ދަްއކަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް މީހަކު ވެސް ހަމަ ވަރަށް ތަޖުރިބާއާ ެއއްކޮށްނޫންތޯ

ރައިޓްސް  ހަލަ ހިއުމަންއޮންަނ ކަ އިއުފަންކޮށްފަ  ވެސް އި ިނހެން ކޮމިޝަންތައް ދުނިޔޭގަ އެހެ ޝަނަކީ ވެސް ހަމަމިކޮ

 މަންއިުރަގއި ހިއުަކމެއް ދިމާވާ ،ކޮމިޝަނެއް ކަމަށް ގަބޫލުޮކށްގެން އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބެނީ. އެހެންނަމަވެސް

އެހެނެްއ  އަޅުގަނޑަށް އްކާކު އަްނގަިއގެން ަކމެ ،ކަމެއް ނުވޭ. ދެން އެއީ ކީްއެވގެން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނެއް އޮޕަރޭެޓއް

ތިއްބާ އި ޑައިދޫގަނައޅުގަނުޑމެން ހޮ ކަންތައް ނުހިނގާކަްނ އެނގެނީ. އެއީ ،. ެއަކމަކުނޭނގޭ ދަންނަވާކަށެއް

ކަނޑުން އެރީ ވެސް.  ،ރަީއސް ހުއްޓާ އިވަރަށް ފަތިސްނަމާދު ވަުގތާ ކައިރިވެފަ  ިއ،އަރަ  ތެްއަގއިފަތިހެއްގެ ަވގު

ނާއި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ ރައްޔިތުންވީ ކަމަށް. ށް ހައިޖެކު ކޮޑައަުޅގަނޑު ހީކުރީ ދިވެހިރާއްޖެ ކު .ކަނޑުން

ތިލަދުންމަތީަގިއ އެހެން ހިތަށްއެރީ ވެްސ. އެއީ ޮބޑު ވީމާމާމިކަހަލަ ބޭބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ެވސް. ކުއްލި ގޮތަކަށް އެހެން ދި

ގެ ށި ތަޖުރިބާ ނޑުގެ ހުރި ކޮދެން އަުޅގަ .ނެތީ އިިވްސނާފަ މެން އަުޅގަނޑުށްކަމަ ނެ ކަހަލަ ކަމެްއ ހިނގާފަިއވާއެ

 ؟ނީތޯ ކުރާވި. ީކއް ވެސްތަދު ވަރަށް  އަނިކުރި ރައީސް. ށްވަރަ ،ައރައި ތަޅަިއގަނެ ،ސް ވެއަލީަގއި. އެހެންނަމަ

އިޓްސް ކޮމިޝަންެގ ރަ ނޫން. އެހެންވީމާ، ިމއަދު ހިުއމަން ޔަސް ބަލަިއގަންނަ ގޮތަކަށްކޯަޓކަށް ދި  ؟ކޮންތާކަށް ދާނީ

ޢުފާދެއްވަންވީ. ހަމަ ވަރަށް ރައީސް ހަމަ އިްސތި ކޮމިޝަންގެސް ޓްރައި ހިއުމަން ިއ،އްކަ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދަ
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ނުކުެރވޭ ކަމެްއ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާުޅވީ. ތިާމއަށް ނޫފުލޭ ޒިންމާއެއް އިރާގެ ދާރަނގަޅު ވާަހކަެއއް މަކުނުދޫ 

ވަރަކަށް ތިބޭފުޅުން  ންމެލީހަށް އައިސް ކިތަ. ައޅުގަނޑު ރައްޔިތުން މަޖިނުވާނެހަވާލުެވގެން ގައިތަކު އެފަދަ ބޮޑު ކަންތައް

 ވެސް  މުން. އެއީޅަ ބިލުތައް އަުޅގަނޑު ދާނީ ހުށަހަޅާށަހައަުޑގަދަކުރިޔަސް ަރއްޔިތުްނެގ ޙައްޤުަގއި އަުޅގަނޑު ހު

 އެހެންވީމާ، .ހުއްޓުވޭނެކުރަނީ. އެކަެމއް ނުކަތްމަސައްބަލައިގެން އަުޅގަނުޑމެން  ކަމަށް އްޤު ޙަ ތަކާއި އިންސާނީ ކަރާމާ

ރައިްޓްސ  ިހއުމަން ދާނީ. ހަމަ އެގޮތަށް އިނުޮކށް އިންނަންޏާ އަުޅގަނުޑ ިއސްތިޢުފާދީފަ މިތާ ކަމެއް އަޅުގަނޑު

ިއސްތިޢުފާދެއްވަންވީ. ދެންމެ ވެސް ވެސް ތިބި ބަޔަކު ިއސްތިޢުފާދެއްވަންވާނެ. އަދި ދެން ސް ވެސްކޮމިޝަނުގެ ރައީ

 އި ޙުުކމް ތަންފީޒުކުރަންެވގެން ކޯުޓގަިއ ދަނިކޮށް ޓަސްލާފަ  އިގެ މައްސަލަިއގަ ރާމޮހޮބޮޑު  ،މިތާނގައި ވިދާުޅވެއްޖެ

ގެ ނާ އޭ އި ޓަޓަސްލާފަ މާވިދާުޅވީިއ ޔާމީން ުގޅުްއވާފަ ށް ދަސަޢީهللا ޢަބްދު ،ނާގެ ަވގުތުްނ އޭ ކުރެްއވި ބޭފުޅާޙުކުމް

ވެްސ ވެސް އެ ޙުކުމް އަދި އިރުަގއި އިއަ ދިަޔއީ. ައދި މި ސަރުކާރުހުރިހާ އެއްެޗއް ެގއްލިގެން އަހުލިއްޔަތާ އިޔަތާވިލާ

 އި،މުދާތައް ފޭރިގަނެ ބަހައްޓާފަ ފުނިތަކުގެ. ކުންތޯނޫން އްޤުތައް ޙަވެސް އިންސާނީ ީއ ނުކޮށްދެއްވާ. މި ތަންފީޒެއް

 އިރު ެއއީ ވެސްދާންވިދާުޅވިއޭ ކިަޔއިގެން މިތާ ވާހަަކދައްކަމު އިޢަލީ ވަޙީދު އަރާފަ އެަބއޮތޭ އިސަރުކާރަށް ދަރަ

 ، ކުންފުންޏަކީއް. ކުންފުނިތަކަކީ ވެސް އިމޭޖެއް އޮންނަ އެްއޗެއް. އެހެްނވީމާ، އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ޙައްޤެއިންސާނީ

 ގާ ަތއް ހިނާތއި ކުންފުންޏާ އެަތއް ބަިއަވރު އެގްރީމެންޓުލައު. ދައްމިތާ އުޅުނު މެންބަރާ ވަކިްނ އޮންނަ ެއއްޗެ 

އަުޅގަނޑަްށ އެއިން ފުޅުްނގެ ފެންވަރު ވާހަކަދައްކާ ބޭ ،ގޮަތކީ ވާ އްކީމާވިޔަފާރިތަުކގެ މަްއޗަށް މިތާ ވާހަކަދެ

އަޅުގަނޑު އެކަނި ަފގީރު އް ނުދަންނަވަން މިތާނގަިއ ތިބީ ހުސް މިލިއަނަރުން. އަުޅގަނޑެ، ފެނިގެންދަނީ. ދެން

 މާެލ ދަިއގެންސިޓީ ަހއްކުޑަ ،ތަނަށް އަިއސް ައއިސް މި އި ުއޅެފަތަނަށް ައއިސް މިހުރީ. ލޮލީ ވިްއކަން  ކުއްޖަކަށް މި 

ފުޅުންގެ މުއްސަނދިކަމާ ބޭ ނގޭ އެހުސް މިލިއަނަރުން. އަޅުގަނަޑކަށް ނޭ .ތިބީ ހުސް ބޭފުޅުން ދެން މި ،އައިސް 

މިިލއަން ޑޮލަރުގެ ވާހަކަަދއްކާ.  200 ،މިލިއަނުން 100 ން،. ބޮޑެތި އިންެވސްޓަރުދޭތެރޭގައި އެްއޗެއް ބުނާކަށް ވެސް

ވާހަކަަދއްާކކަށް ވެްސ ރުފިާޔ ދޭކަށް  1 ،މިލިއަން 100ރެގެން މީހަކު މީހަކަްށ ނގަިއ ހުއަޅުގަނޑަކަށް ުނކެރޭނެ މިތާ

ރާއްޖެ އެބަޖެހޭ ކުޑަޮކށް އްޤު. އިންސާނީ ކަރާމާތް އެއީ. އެހެންވީމާ، ޙަެވސް އިންސާނީ އީ އެހެްނވީމާ، އެ  .ވެސް

ބޭފުޅުން  ޖެ. އެތުރުެވއްވަރަްށ އިސިސްޓަމެޓިކް އޯޑަރަށް އަްނނަން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިނިަވން މުއައްސަސާަތއް 

 ހަމަ މުޅި ކޭޓްވާން ެއބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނާއެކުއެިޑއުކޭޓްކުރަން އެބަޖެހޭ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެޑިއު 

ހޭނީ. ކުރަންޖެ ްނވީ އަލުން. ކިހިނެއްޯތ ކޮންކަމެއް ރާއްޖޭގެ އެންމެން ެއއްކޮށް އެއްތަނަކަްށ ެއއްކޮްށގެން ިކަޔވައިދޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހެްއގެ  ،ގުމާއި ރި ހިންމާރާމާ ،ސުންނާފަިތކުރުމާއި ،އިފޮޅުމާއިންކަެމއްގެ މާނައަީކ. ތަޅަބައިތޯ ކޮކޮ

މާ އޭނާއަކީ އަހުިލއްޔަތު ވީ ތަުކގެ ފަނޑިޔާރެއްނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓު ޔުނީފޯމެއް ލީމަ އޭނާއަކީ ތަޅާ މީހެއް

ހަށް ށް ެވގެންނުވާނެ. ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީލާ މީަހކައިސްުދއްވަ ދެން ހުރި މީހާގެ ދުވަ ރިހުިއ ގެއްލިފަ

ނޫން. ހިނގާށޭ  އެއީ އޮންނަްނާވނެ ގޮތެއް ،އިގަނެ ޅައެތެރޭގައި ތަ އެތާ ،އައިސް ވާަހކަދައްކާ މިހާ މަރާލުން
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 އިތެރޭގައި ބަހަގެ ންލީޑަރު 4ޤައުމު ތަރަްއގީކުރަން އެބަޖެހޭ. ޤައުމުގައި ފައިސާ  .މަސައްކަތްކުރަމާ އެންމެން ެއއްކޮށް

ދޭ  . ރައްޔިތުންނަށް ލާރިތީޓީތަކުގެ ތެރޭގައި އޮ ޕާހުރި ިއ ގުޅިފަ  ާއއި އެމް.ޑީ.ީޕއާނޫން އެމް.ޑީ.ޕީ ލާ ގޮތަކަށްއިނިންމަ

 ..ގޮތަށް ވަޢުދުެވގެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ކެލާ ދާފުރުޞަތުމި ގަނޑު މިހާރު ޅުރި މެންބަރު. އައިްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ

 .ށްފަޝަރީހީމް އިބްރާ

 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދާ 

ގެ ދަށުްނ ނޫނުއަސާސީހަމަ އެ ޤާ ،އިޓްްސ ކޮމިޝަނަށް ބާރުރަ ހިއުމަންޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ 

ރާރު. ގަހުށަހަޅާ  ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ތީ،ޕްރީމް ކޯުޓން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ނިގުޅަިއގެންފަިއވާސު ވާއްދާފައި އުފަ

އެތާ  ނޫން. ނަމެއް ަޔކީ. އެގޯހިއް  ޕްރީމް ކޯޓެއްނޫންސު ނޫން ގޯހިއްަޔކީ. ކޮމިޝަންތަކެއް އީސް،އިްއޒަތްތެރި ރަ

 5ދިޔައީ ގެންދެވި ގޮތް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންން ކަންތައްަތއް ކުަރއްވަމުން . އެތާ ތިއްެބވި ބޭފުޅުތިއްބެވި ބޭފުޅުން

ޙުކުމް  އިފަނޑިޔާރުން ސޮއިކުރަްއވާފަ 3ން ދެތިން ދުވަހެއް ފަހުން ޭއގެފަހު އި،ސޮއިުކރައްވާފަ  ތިބެފައިފަނޑިޔާރުން 

 ތަން. ޖަލަށްލީ އިކޫއްތަޔާރުން ގެންޮގސް ދަމާފަނޑި 2ން ތިބި އެއާެއއްކޮށް ދެއަދި ހަމަ ތަން. ލުކުރެއްވި ތިބާ

 ބާރުތައް ހަނިކުރި ޕްރީމް ކޯުޓން ބައެއްން ވެސް އަދި ސުޝަރައިޓްސް ކޮމި ދިޔައީ ހިއުމަންއަޅުގަނޑަށް ފެނިގެން

ރީހުން ތިއަޅުގަނޑުމެްނގެ ދަރިން، ވިހިންތަން.  އޮތް އިސް ނިދާފަރައިޓްްސ ކޮމިޝަން ވެ ހިއުމަންނަމަވެސް 

. ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހަމަ ތިބީ ނިދާފަ ދިޔައިުރ ހިއުމަންކުިދންގެ ލޭ އޮހޮުރވަމުން އެ  ިއ،މަގުމައްޗަށް ކޮށަ

ރައިޓްސްައކީ ޯކްއޗެއް ކަމެއް.  ހިއުމަން ުކރާކަށް މިހާރުައޅުގަނަޑކަށް ނޭނގެ މާނަ .އެބޭފުޅުންނަކަށް ނުފެނޭ

ހުރި ބަހެއް މިއީ. އިންސާނުންގެ  ގުޅިފައި ވެސް އިންސާނުންނާ އިމުގަމިއީ ހަމަ ،އަޅުގަނޑަށް އިނގެނީ ހިއުަމން

ޝަން ބޭފުޅުްނ ރައިޓްސް ކޮމި ކަރާމާތް ަނގާލަމުންދާއިރު ވެސް ިހއުމަން ހުރި ބަހެއް. އެކަމަުކ މި ގުޅިަފއި ކަރާމަތާ

ބޭފުޅުންގެ  ވާނީ އެނުޑ ދަންނަވެސް އަުޅގަ އެކު އެހެން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުން. ހަމައެއާތިއްބެވީ ނިދާފި

ފަަތީކ ގާއޮތް ސަ މިހާރު މި ،ނުދެއޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ފެތުރިފަިއ އޮތްކުަރމުންލިއްޔަތުަތކެއް އަދާމަސްއޫ

ގެންދަވާީތވެ، ބޭފުޅުންނަށް މުސާރަ ނަންގަވަމުން އަދި އެ ؛ދެން ން ޒިންމާ އަދާނުކުރެވުނީމާއެބޭފުޅު ނަށްއެބޭފުޅުން

ގެންަދވަނީ. ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާުނވެގެން ިފއްލަވަމުން ބޭފުޅުން ގިނަ ބޭފުޅުން މިހާރު އެ އެ ،ނީތީވެ ގެންދެވު

ދަވަނީ. ދެން ތިބި ބޭފުޅުން ހައްދަވާ ގޮތަކީ އެހެން ގެންއެހެނިހެން ތަންތަނަށް ފިއްލަވަމުން ،ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
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މި މެދުވެރިކޮްށ ސަރުކާރުގެ ތެެރއަށް ެއހެން ޕާޓީއެއް  ނުވަތަ ކޮންމެވެސްކޮންމެވެސް ކޮމިޝަނަކަްށ 

ބޭފުޅުން ކުރެްއވި ކަންަތއްތަްއ ފޮރުވޭޯތ  ދެަވޑަިއގަންނަވަނީ. ވަެދވަަޑއިގެން އެހެން ބާރެްއ ހޯއްަދވަިއގެން އެވެ

ކުރީގެ ެއކު ސަރުކާރުގެ ވެސް ހަމަ މިހާރު ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދަނީ އެހެން. އެއާ ހަމަކުރަނީ. ތްމަސައްކަ

ބޭފުޅުން ހަމަ  ްއާވފައި ތިއްެބވިކުރަ ޒިންމާ އަދާނުކުެރވި، ަވޒީފާގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ،ސަރުކާރުަގއި ޚިޔާނާތްތެިރވެފައި

ވެސް ުނވަތަ އެާތގެ ދަށުަގިއ  ކުގަިއ ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެންދަވަނީ. ކޮމިަޝންތަ އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރަްއވަމުން މިހާރު

ހުރި  ބޭފުޅުން ކޮށްފައި ގެންދަވަނީ ހަމަ އެގޮތަށް. އެފުްނ ވެސް ކަންތައްަތއް ކުަރއްަވމުންޒައެހީތެރިވާން ތިބޭ މުވައް 

ތިލަްއވާފައި މިތާ ވެސް ކޮންމެެވްސ ކޮމިޝަނަކަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ. ކުރިމަަޓކަިއ އަނެއްކާ ކަންތައްތައް ފޮރުވުމަށް

ދޭށޭ ިކޔަިއގެން މިވެނި މީަހކަށް ވޯޓު، ދޭށޭތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަިރހަށް ދުރުވެ ތިމަންނައަށް ވޯޓު

ޑުމެންެގ އަޅުގަނވެސް ެވގެންދަނީ މިގޮތަށް.  މަޖިލިސް ެއކު އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ގެންދަނީ. ަހމައެއާކުރަމުންމަސައްކަތް

ގެ ން ރައްޔިތު .އޮތީ މިހާރު ތިބި މީހުން ފިލަން ވަންނަ ތަނަކަށް ވެަފއި މި  މަޖިލީހަކީ މީހުންނަށް އަނިޔާކޮށްފައި މި

ބޭފުޅުްނ  ބަށް ކުރިމަތިލައްަވއިގެްނ އެޚާބަށް ކުރިމަިތލާއިރަށް އިންތިޚާކުރިމަިތވާއިރަށް އިންތި ބުޚާއިންތި މަޖިލީހުގެ

ވަނީ. މަޖިލިސް ވެފައި އޮންނަނީ.  ހިމާޔަތް ހޯދުމަށް ވަންނަ ތަނަކަށް ބޭފުޅުން އަިނޔާތައް ފޮރުވުަމށް އެކޮށްފައިވާ 

ކުރެޭވނީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިުތްނ ވެއްޓިަފއިާވ އަނދަަވޅުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސަލާމަތް މު، ީމގައި މި ަޤއުއެހެންވީމާ

ންމިގެން. ކު ނިންމާ ކަންތައްތައް ނިކުމަތްތެރިކަމާއެޙިއެުކ، ކަމާއަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލިސް ވަރަށް ވިސްނުންތެރި

 ، އެޖެހޭ. އެހެންވީމާހުރި ކަންތައްތައް އެަބ ބަލަން އިޮކށްފަ ގައިމާޒީ ،ހުރި ބޭފުޅުްނ ކޮށްފައި ރައްޔިތުން ވެސް އެ

ެގ އެއް ހަނދާން އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑު ލަން އެބަޖެހޭ. ބަްށ ކަންތައްތަކަ ބޭފުޅުން އެ އިރު ވެސް އެދެއްވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު

ޑިޮމކްރެީސެގ  އުޅެަފއިާވ މީހެއް. ވަަރކަށް އަހަރު 10މަުގގަިއ ވޭުތވެދިޔަ ޭޑޒީލާނަން. ައޅުގަނަޑކީ އިދަންނަވަ

ދުންފުނި  މެންދުންފިނި ޖަގަހައިަގއި. ައޅުގަނޑު ދިޔަކުަރމުންއަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ފުަރތަމަ މަރުޙަލާގައި ބަހުސް

ތީަގއި ހުރެފައި ނިކުންނަތަނާ އަިއްސ އަުޅގަނޑު ގޭގެ ކުރިމަ ،ފަހައިަގނެގެން މީހުން ދާއިރު ންއެތަނު އިންޖަގަހަ

ފާނެ. ވީިއރު އަުޅގަނޑު މިއީ އެތަނަްށ ދިޔަ މީހެއް ވެްސ ނޫން އިފާނެ. ލޮލަށް ޖަހައިސްޕްރޭ ބޮލަށް ޖަހަޕެޕަރ

 މޫނުމަތި  އިލާނެ.ޖަހަ މެން ގަޔަށްއިރަށް އަޅުގަނޑުމަޖިލިސް ކައިރިއަށް ނުކުންނަ ށްއެަގޑީަގއި. ދެން ހަމަ މިކޮޅަ 

ތަންތަނަށް ވަދެގެން މި ތިއްބަވަނީ  ޭބފުޅުން މިއަދު މި ބޭފުޅުން އެބަތިއްބަވާ. އެނަގާއިރު ވަރަށް ދޮންދޮން 

ކަންތައްތަކަކީ  ، މިކުރުމަށް. ެއހެންވީމާދޭތެރޭގައި ަވކާލާތު އާކުރުމަށް. ޑިމޮކްރެސީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިމޮކްރެސީ ފައްކާ

ުދވަހަުކ ތައް ަބއްލަވަންޖެހޭނެ. ައޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ކަން ރަްއޔިތުން އެ  ؛އެްއގޮތަކަށް ވެސް ިމކަންތައް ކުރެިވގެންވާނެ 

ސްޕްރޭ ފޮހެލާފައި ގޮސް މޫނަށް ކިރުޖަހައިގެްނ، ނުވަތަ އެހެން ގޮތަަކށް މިކަމުން ރައްކާތެރިވަނީ. ވެސް ލޮލުން ޕެޕަރ

ތައްތަކުން ކަން މި ،، އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގޮތް. އެހެންވީމާ ވާގޮތް.  ، މިއީ މިކަންތައްަތއް ހިނގާއެހެންވީމާ

ކަންތައްތަކަްށ  ވޯޓުދޭއިރު މިބޭފުޅުންނަށް  ކޮމިޝަންތަކަްށ ކުރިމަތިލާ ،އެކު މާސަލާމަތްވާނީ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނު
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އެކު ަރއްިޔތުން ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ނުވަތަ އެހެން ވެސް ދެއްިވއްޔާ. ހަމައެއާ ބަލައިގެން ވިސްަނިއގެން ވޯޓު 

ހުރި  ަފއިމާޒީަގއި ކޮށްބޭފުުޅންގެ  ވަރާއި އެބޭފުޅުންގެ ވަނަ  ދެްއވާއިރު ިލބޭ ފުރުޞަތުތަކުގައި އެމުތަކަށް ވޯޓުޤާމަ

 ދެއްިވއްޔާ. ުޝކުިރއްޔާ. ބޭފުުޅންނަށް ވޯޓު ކަންތައް ބަލަިއގެން އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް. ނިހާދަމުޙައްމަދު

 

 ރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ދާ ގަރާރު. މި ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވި އިއްޒަތްތެިރ ކުރެވެމުންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ހުށަހެޅި ބަހުސް

އި ނޫނުއަސާީސގަޤާދިވެިހރާއްޖޭގެ ދު ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ެއއީ ޤްޞަމެންބަރުގެ މަ

ލާފަިއވާތީ އެކަމުގެ ކަންޮބޑުވުން އިކޯޓުން ކަނޑުވަ މްޕްރީރަިއޓްސް ކޮމިޝަންގެ ބާރު ސު ހިއުމަންއޮތް  ލިޔެވިފައި

ގާނޫނުގެ ެތރެއިން ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް  ާއއިނޫނުއަސާސީޤާބޭފުޅުންނަށް  އެރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް  ހިއުމަން ،ފާޅުކޮށް

 މިިކޔާ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު މި އެްޗ.އާރު.ސީ.އެމޭ ،ވާީތވެ. އެހެންނަމަވެސް އިދިނުމަށް ކުރެވޭ މަަސއްަކތަކަށްހޯދަ

މަން ހިއު"ދިގުކޮށް ިކޔަމުން ގެންދަނީ  ،އެޗް.އާރު.ސީ.އެމް މާނަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިގނަ ރައްޔިތުން ،ކޮމިޝަން

އެމް .ސީ.އާރު.ރަްއޔިތުްނނަށް އެ ެއޗް ިއ އިނގޭތޯ. އެއީ ިދވެހިގަނަމު މި "ރޭޕިންގ ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކޮށް  ިއ،ޚިާލފު އެތައް ޖަރީމާެއއް ހިންގަ  ފެނިފައި އޮތް ގޮތް. ިދވެހިާރއްޖޭަގއި އިންސާިނއްޔަތާ

ކިާޔ   މިސް ކޮމިޝަނޭޓްަރއި  ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއުމަންއެމޭ.ސީ.އާރު.އެޗް ،ހިނދު ދާއެތައް ކަެމއް ެވގެން

. ލޮލަކަށް ނުފެނޭ. ެއްއވެސް ފިަޔވަެޅއް ނާޅުްއވާ އިނގޭތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. . ީބރުވެފަމުއައްސަސާ އޮތީ ކަުނވެފަ

ަފއި ެއބަހުރި ކޮބައިކަން ކުރަންޖެޭހ ކުރެވިފަިއވާ ޒިންާމގަިއ ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިޔެމަތި ބޭފުޅުންނާ އެ  އިޤާނޫނުއަސާސީގަ 

މީެގ  ރައިޓްްސ ޮކމިޝަނުން ނުނަންގަވާ. އިން އެްއެވސް ކަމެްއގެ ޒިންމާއެްއ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ިހއުމަންމިއްތަކަީކ. ކަންތަ

 ކޯޓުން ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ަމއްޗަްށ ލިބިދީފައިވާ ގާނޫނީ ބާރު މްރީޕްހިރާއްޖޭގެ ސު ވެދި  ،މާނަޔަކީ

ގެންދިޔަީއ ރާއްޭޖގައި ރީމް ކޯޓުން މަސަްއކަްތކުރަމުންޕްއްޖޭެގ ސުނިގުޅަިއގަންނަންޖެހޭ ވާހަަކެއއް ނޫން. ިދވެހިރާ

މުޅި ޤައުމު އެީއ ތިމާމެން ހިންގާ ތަނެއްގެ  ،ސަާސއެްއގެ ބާރު ަކނޑުވާލައި އްއުފެދިފައިވާ ހުރިހާ މިނިވަްނ މުއަ

ބަހުރި. ވެސް އެައއްސަސާ ލަތެއްަގއި އޮތް އެހެން މުހާމަސައްކަްތކުރަމުން. ހަމަ މިފަދަ ހެދުމަށް ަގއި ގޮތު

ޔިތުންނަށް ފެންނަން އޮތް ދަނީ ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން ދިވެހި ހުރިހާ ރައް އެ ،ރަލްޖެނެިކއުޓަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރޮސި

ފަސް  ،ތިން އަހަރު ، ިއރުގައި ޭރގައި ހުރި ތެހާސް މަްއސަލައެއް އެތާ އްތަ އެ ނަށް އަިނޔާކުރަމުން.ންބީދައިން ރައްޔިތު
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އެިކ  ،އިންސާފު ލިބޭނެ މަގު ކަށަވަރުކޮށްނުދީރައްޔިތުންނަށް  ނުކޮށް ހިފަހައްޓާލި. އަދި އެއަހަރު ވަންދެން ދަޢުވާ

ކުރަމުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  އެކި ރައްޔިތުންނަށް ނުޙައްޤު ލާއިންސާނީ ދަޢުވާ .ފިއްތަުމން ، ތާށިކޮށްގޮތްގޮތުން

މިހާރު މި މެން މެ އަޅުގަނޑުންދެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނެވީހުންނެވި ބޭފުޅާ އެ ހުން މިއަދު ލްއަށްރަކިއުޓަރ ޖެނެޕްރޮސި

ޙައްޤުތަކަްށ އަރަިއގަނެގެން. އަުޅގަނުޑ މިއަދު މި ފުރުޞަތުގަިއ  އްޖޭގެ އިންސާނީކުރަމުްނގެންދާ ދިވެހިރާތުވަކާލާ

ދަީނ  އަނިޔާ އެޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ލާއިންސާނީ ދެއްވުމަށް. ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާޕްރޮސި  ،ވާލަންގޮ

ވަނީ  ސަސާަތއް މިއްަނ މުއަގިން އުފެދިފަިއވާ ނޫުނއަސާސީޤާއްޖޭގެ ްއވަމުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހިރާ ރަކު

 އެހީތެރިކަމާ ޕްރީމް ކޯޓުގެޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ސުމާހިވި ބޭފުޅާ އަހަރު ވެރިޔަކަށް ހުންނެ 5. މި ފާއިތުވި ޕެރެލައިްޒވެފަ

ގައި. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއަުދ ތު ހަމަ ގަސް ސަސާެއއް ޕެރެލަިއޒްކުރީއްުމގެ ހުރިހާ މުއައެީކގައި މުޅި ޤައު

ްއޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީން އުފެިދފައިވާ ހިއުމަން ރައިޓްްސ ރާރާރަށް ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަނީ ދިވެހިގަވާ ހުށަހެޅިފައި

ން، މި މުންކަވެ. އެހެތީ ރާރު ހުށަހެިޅފައިވާގަ އި މިދުގަްޤޞައެ މަ ،ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ގާނޫނީ ބާރު ހޯދައިދޭން

 ރާރަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްާޔ. ގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިާރެގ 

 ށް. ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒައިއް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް

ޤާނޫނުައސާސީެގ ދަށުން  ްއޔާގެ ޖުމްހޫރިގެ ދިވެހިރާއްޖޭންސުޕްީރމް ކޯޓުގެ އިސްނެންެގވުމުގެ ަމތީ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ރީމް ޯކޓުްނ ޕްެއ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން އުފައްދާފައިާވ ސު ރު ހަމަބާަރއިްޓސް ކޮމިޝަނުެގ އުފައްދާފަިއވާ ހިއުމަން 

ާވ މި މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ަރއިޓްސް ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ހުށަހަޅާފައި ،ޚިލާފަށް ިނުގޅައިގަނެަފއިވާީތވެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ގޮތުްނ  ފާކުެރވޭލައިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަނޑަށް  ރާރަށް ައޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.ގަ

ކަމަށް  ކަމެއް މްވާ ގޮތުން ވާހުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ފަކޯޓުގެ ނަކީ އެ ކަރީމް ކޯޓުން މި ކުރާ ކަންތައްތަޕްސު

 ގެ ހިރާއްޖޭވެދިއެ ބޭފުޅުންނަށް ލަފާކުރެވެނީ ކަންނޭނގެ ކިޔުމުން  ނަން މި "ސުޕްރީމް ކޯޓް "ލަފާކުރެވޭ. 

ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ނަން އެ  .އަސާސީއަްށވުރެ ވެސް  މަތިން އުފެދިފައި އޮތް ކޯެޓްއ ކަމަށް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ނޫނުޤާ

 ްއޔާގެޖޭގެ ޖުމްހޫރިއަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. ދިވެހިރާއް ޮކށްދޭން ބޭފުޅުންނަށް ހާމަވާނެ ގޮތަަކށް ކަންތައްތަްއ އިތުރަށް

 ގެ ެއ ކޮމިޝަނުގެ ކަންތައްަތކު ،ބޭފުޅުންނަށް ބާރު ފޯރުވައި އެ ޝަނަކަށްއިވާ ކޮމިފައުެފދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން

، އޮތް އެއްެޗއް. އެހެންވީމާ އްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސން ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން ރާއެީއ ދިވެހި ނުބޭނޭނެކަންތެރެއަށް އަތް
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ރީމް ކޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖޭގެ ުސޕްިދވެހިރާއް ،ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑު ވަރަށް ކުްށވެރިކޮށްން ކުރެވެމުންދާ ހެމި

ރާރަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ގައަުޅގަނޑު މި  ،ރިހާ ކަންތައްތައް ކުށްވެރިކޮށް ހު ޚިލާފަށް ކުެރވެމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

 އްޔާ. ރު ދަންނަވަން. ޝުކުރި ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު ވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުރު. ޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 އިބްރާހީމް ނަސީމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމް 

އިްނތިޤާލީ މަރުޙަލާ ވެސް ހިމެނޭ  ،ގެންަރީއސް. އާދެ! ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެދުނު ދުވަހުން ފެށި ރިޒަތްތެއްޝުކުރިއްޔާ އި 

ވަދެއް ިހްއޕަވަިއގެން އުުޅްއވި ފަނޑިާޔރަކު. އެ ވަުދަގއި ފަހަރަކު ްއވި ހިބަރުއެ ކޯުޓަގިއ އުޅު .ގޮތަށް އިނގޭތޯ

މިހާރު އެ ހުންނެވީ އަމިއްަލ  ،ރިހާ ތަނެއް ޖެހި ނިމިހު ،ގޮސް ޖައްސަމުންމިނިވަން މުއައްސަާސއެއް ަޖއްސަމުން

ެގ އްނާޔަތެ އިމާލީ  ،ނަމަ ާނޔަތެްއ ދޭންޖެހޭއިލަތުން ވަުދަގއި ޖަްއސަވަިއގެން ޭގގައި. އެހެްނވީމާ، ދައުއެ ހިބަރު ނަފްސު

ން އިނގޭތޯ. ދެން މިނިވަްނ ލަ ހަމަ ގޮވާ ފޮނުވަން އަުޅގަނޑު ވަދުއެްއކަ ހިބަރުހަކު ެވސް ހައި ކޮންމެ މަގަބަދަލު

ަގއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަކި ގާނޫނަކުން ބޭބޭފުޅުްނނަކީ އަސްލު މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ؛ސަސާަތއްއްމުއަ

 ކަންތައްތައް ނުކުރެްއވޭހެން ށް ކަންތައްތަެކއް މަތިކޮށްފައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުންނަށް ގާނޫނުގައި އޮތް ގޮތަ

ގައި މިނިވަްނ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތު އަދި ދިނުން. ފާޢުރަނަގޅުވާނީ އަމިއްަލއަށް އިސްތި  ،ނަމަ ސާސްވާހުއި

 މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުންގެ ރުހުން ހޯދައިގެން ގެރައްޔިތުން  ،ަޓކައި ލޮީބކޮށްގެން ްށ އައުމަށްކަބަރަންއްސަާސއެްއގެ މެމުއަ

ނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ. ެއއީ އެ ބޭޭބފުޅުން އެ އަންނަނީ ބައެްއެގ މިނިވަްނވެވޭ ،ނަމަ ުތވެއްޖެމިނިވަން މުއައްސަާސއަށް އަ

ންތަާކއި އެ ބޭފުޅުންގެ ޔު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިންއެ ބޭފުޅު އި،މާ ބިލުކަޤާއެ ބޭފުޅުްނގެ  .ޓަަކއިދުމަށްފާ ހޯވަޒީ ދަށަށްފައި

ނުޖެހޭނެ. އެނޫން ގޮތަކަށް ދުވާލަކު އަުޅގަނޑުމެންގެ ދަށުާވކަށް ،ނަމަ ޤާމަށް އަތުވެއްޖެމަގެން އެ ތެދުވެރިކަން ދައްަކއި

ށް އިތުުރ ގޮތެއް ނޯޭވ. އެ ބޭފުޅުން ކަމަށް އައިމާ ދެން އެ ބޭފުޅުންނަޤާރަށް ލޮބީކުރަްއަވއިގެން އެ މަހަހައެއްކަ ފަ

 ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަރަނިކޮށް ނުކެވޭ. އެހެންީވމާޖެހެނީ ހަމަ ސީދާ ހިހޫތަނުން ކާން. އެއްގޮތަކަށް ެވސް ދުން

ން ބަވާށޭ. އަުޅގަނޑުމެއްްށ ތިރީިތކޮ އި،އްވަ ރަސަސާަތކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުން ވެްސ ލޮބީނުކުއްމިނިވަން މުއަ

ޅުންނަށް. ފުހަމަ އެންމެ ޤާބިލު ބޭބޭ ،ދޭނަމޭބަލާނަމޭ ރަނގަޅަށް ތި ބޭފުޅުން ފަތްފުށް. ބަލާފައި އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓު

ތަށް ވަރަށް ޞަެރވޭނީ. ދެއްވި ފުރުކުގެ ދަށުނުވެ ަރނގަޅަށް ޒިންމާ އަދާއެއް ބަ ނަށް އެއްވެސް ންއޭރުންނޭ ތި ބޭފުޅު

 ޝުކުރިްއޔާ. ބޮޑަށް 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާރު ހުށަހެޅުްއިވ ގަ ރާރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު ނިންމުމުގެ ކުރީގައިގަބަރު. އާދެ! މި ން ޒަތްތެރި މެއް ޝުކުރިއްޔާ އި 

ވަން. މޫދަށް ފަހުބަސް ވިދާޅުވުުމގެ ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑު އަރު ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙް 

 މޫދު. ހާން މަޙްހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މޫދުހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙް

ރަީއސް، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޒަމާނުއްުސރެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް  އްޒަތްތެރިރި ަރއީސް. އި ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެޝުކު

ނިޒާމުގެ ތެރެއިން  ،ލަމަައށް މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ އެންމެންނަށްއިޔާހަމަ ،މަސައްކަތްކުރާ  ސާފަށްއިން ،މަސައްކަތްކުރާ 

ޞަކޮްށ އްޓަަކއި ޚާ ވަީނ އެކަމަށް ފަިއ މިއައިްސ ހުއްޓި ިމއަދު ައޅުގަނޑުެމން ،ިއސްދެއްކުން ަދއްކަމުްނ އަނިޒާމީ ބިރު

ހެނިހެން ދި ދައުލަތުގެ އެއަ  ޢިއްޔާތަކާއިމުޖަ މަދަނީ ތްކުރާ ކަތަކުަގއި ދިފާޢުގައި މަސައްޤުއިންސާނީ ޙައް

މި  ؛ގާނޫނުތަކުން ،އިވާދީފަ ތައްނޫނުއަސާސީން ބާރުޤާ ،ދުގައި އުަފއްދާފަިއވާޤްޞައެކަުމގެ މަ ،ސަސާަތކާއި އްމުއަ

 އް ސަސާތައްގެ މުއަ ބާރު އެކިެއކި ގޮތްގޮތުްނ ދައުލަތުގެސަާސތަކުއްދީފައިވާ މުއަތަކުން ބާރުނުމަޖިލީހުން ހަދާފައިވާ ގާނޫ

ްށ ކޮމެުދވެރި އްތަާކއި، ކޯޓުތަޓުއަދި އެންމެ ފަހުން އައިްސ ސުޕްރީމް ކޯ ،ވެރިން މެދުެވރިކޮށް ،ށްކޮމެދުވެރި

ތަން  ލާފަިއވާއިސާތަުކގެ ޭބނުން ކަނޑުވަ މި މުއަްއސަ ،ބިރު ދެއްކުންތަުކގެ ތެރެއިން އަިއސް މީޒާނި ،ބިރުދައްކަމުން

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިމދިޔަ އަހަރު ޭބއްިވގެންދިަޔ . ަވނީ ިއ މިނޑުެމން އައިްސ ހުއްޓިފަންނަ ދުވަހަކަށް އަުޅގަފެ

މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ އަހަރު މި ނިމިގެންދިޔަ ރައްޔިުތންގެ  މި ،ރިޔާސީ އިންތިާޚބުގެ ނަތީޖާއަށްފަހު ،އިންތިޚާބު

ޭރގައި މިގޮަތށް، މިގޮތަށް ބިރުދައްކަިއގެން ނޑުމެންގެ ތެދަނީ އަޅުގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ،ފަހު ނަތީޖާއަށް

ިފއްލަަވއިގެްނ  އިންމާތައް އަދާނުކުރައްވަ އަދާކުރަންޖެހޭ ޒި މީހުން ނެގިމަުޑވެފައި ހަމަ މުޅިންވެސް އެ ،މަޑުޖެހިފައި

ގެ ޒިންމާ އަލުންބަލުން ޅުންބޭފު  މިއަދު ުކްއލިއަކަށް، ކުއްިލއަކަށް އެ ،ުމއައްަސސާތަުކގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ތިއްބެވި 

ވޭ ސިއްރެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ކުރަްއވާ ތަން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މީގެފަހަތުގައި ވެސްއަދާކުރަްއވަން މަސައްކަތް 

ކަމަށް  އުލެއް އޮތްޙަކުެރޭވނެ މާެއކު މަސަްއކަތްަތކީ މިިނވަންކަމާަހގީގަވޭ. އެ  ެތއް ަހގީގަވާ  މީގެފަހަތުގައި

ބަަޔކާ މެދު  އެކު އެަބޔަކަށް ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކޮށްގެން އެނިަވންކަމާއްވުން. މިރެ ކުއިހުސާސް

ރި ރައީސް، މިހާރު ނާޅާނެކަުމގެ ޔަޤީންަކން އުފެދިގެން އައުން. އެ ޔަޤީންކަން ލިބުނީމާ އިއްޒަތްތެފިޔަވަޅު

 ަތން. އަުޅގަނޑު ދަންަނވަން މި ކުރާ ަސއްކަތް މަތައްވަަރކަށް މި މުައްއސަސާ ފެނޭ ޮކންމެވެސްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

އަދި މި  .ރާއްޖޭގައި ރަްއޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް މިއަުޅގަނޑުމެ  ،އުޅޭ ވާހަަކއަކީ 

ވާ ގާނޫނީ ކުރުމަށް ލިބިފައި ެއކަން  ،ސަސާަތކަށް އެ މުއައްަސސާތަކަށް ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ ބާރުކުރާ މުައއްމަސައްކަތް
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އަިދ  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންމި ފަށައިގެން ކޯޓުތަކުން  ،ބާރާއި މެންޑޭޓު އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުރިހާ ދިމާލަކުން

ދު އަުޅގަނޑުމެްނ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް މިކަމުގެ ފުުރޞަތު މިއަ ،ސަރުކާރުން ވެސް ފަހިކޮށްޭދން ޖެހޭއިރު

މާ އަދާކުރަންޖެހޭތީވެ، މި ގަރާރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅީ.  ޒިންއަުޅގަނޑުމެްނ މި ،ލިބިފައިވާއިރު 

 ހިއުމަން ،ޚާއްޞަކޮްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ،އީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަަކށް މެދުވެރިކޮށްއެ

އަދި ެއ  އި،އަރަ އިންންޑޭަޓށް ފަަރއިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެ ހިއުމަން ިއ،ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބާުރ ކަނުޑވާލަ

ދިަޔއީ ެވގެން ޓަކައި އެދައްކަމުން ގެންިދޔަ ބިރުތަުކގެ ނާތީޖާއަކަށްނުދިނުމަށްކުިރޔަކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

މުެގ އްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ނިޒާމު އެއްކޮށް ހަލާކުވެެގންދިޔުން. ޖަވާބުދާރީކުރުތެރޭގައި އި  ގެއަހަރު 5މި ވޭތުވެދިޔަ 

ާލއިރު އިކަށް ބަލަރައިޓްސް ކޮމިޝަން އެކަންޏެއް ނޫން. ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަ ހިއުމަން ؛ނިޒާމު

ދަކީ އިއްޒަތްތެރި ޤްޞަެގ މަން. މި ގަރާރު އަުޅގަނޑު ހުށަހެޅުމުއުޖަވާބުދާރީކުރުމުގެ ނިޒާމު ެއްއކޮށް ހަލާކުވެގެންދި 

ވަނަ ރައަށާ ،މި މަޖިލީހުންން މި ވޭތުވެދިޔަ ތާނަގިއ ލީހުތުްނގެ މަޖިވަނަ ަރއްޔިަނވާރަ ،ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން

ތިބިހެން އަޅުގަނޑުމެން ނުިތބޭނެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމގޮތަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ހަނު 

ްއސަސާތަކަށް ދައުލަތުގެ މުއަޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ަގއި ހިނާގފައިވާ ކަންކަން ރަނގަުޅކުުރމަށްމާޒީ ،ހިނގާފައިވާ 

މި  ،ދިނުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންކަމުންރުގޮވާލުން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރުގެ މުއައްަސސާތަަކށް ހިތްވަ

ހަކަތަުކގައި ހުރިހާ މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވާަފއިާވ ގަރާރާ ގުިޅގެން މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މި ދެެކވުުނ ވާ

ވި ކަންކަން ައޅުގަނޑު ވަރަްށ ހެޔޮހިތުން ބަލައިގަންނަން. އަދި އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީންކަްނ ކުރެއް ފާހަގަ އަދި އި ރުތަކާޢޫޝު

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިން ސޫމޯޓޯ މައްސަލަތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގައިގެންޛަރީޢާ ހިނގައްޖެ މި ގަރާރުގެލިބިގެން

 ،ޓަަކއި ގާޫނނީ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން މަކަށް ގެނައުމަށްހުްއޓުވު  ންއުގެންދިމުއައްސަސާަތކަށް ބިރުދައްކަުމން ގެންދާ

މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް ބާުރވެރިކުުރަވއިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  ،ޞްާލޙުތައް ގެނެްސގެންގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އި

ިއއްޒަތްތެިރ  .ކުރަންރު އަދާޓަކަިއ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކު ލީހުން ތައްޔާރަށް އޮތްކަން. ެއކަމަށްކުރުމަށް މި މަޖި

 އަުޅގަނޑުގެ ވާހަަކޮކޅު ކުރުކޮށްލަން.  ،ރައީސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަރއިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯާޓ  ންެއއީ ހިއުމަ ؛ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިާވ ަވގުތު

ވާނެ އިތުުރ ޅެއް އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެްސ، ބަހުސްގައި ަބއިވެރި ޓުކޮކުޑަ މިނެ ަވގުތު ހަމަުވމަށް އަދި އެ .ގޮތުން ގުޅޭ

 ތަނަކަށް އެދިފައެއް ނެތް.  ބޭފުޅުންނެއް މި

ދާއިާރގެ  އްކަތަށް. ދަނގެތީވާ ަމސަަގއި  5.2 އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި އެނބުރެީނ އެޖެންާޑގެ -{5.2}

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ) 2010/8ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،ވާފަިއވާހުށަހަޅުއް މްޡިނާ މުޙައްމަދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 
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ގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ށް އިޞްލާޙު( އަމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެިރކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު

ގިނަ ބޭފުޅުްނ  ފްލޯގަިއ ަވގުުތ މި މި  ގެ ތެރެއިންބަހުސް. މި ބިލުގެ ބަހުްސގަިއ އެދިަވޑަިއގެންފަިއ ތިއްެބވި ބޭފުޅުން

 .ށްވަޙީދަهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  އެބަ ތިއްެބވި. އަުޅގަނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ވަޙީދުهللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ގާނޫނަކަްށ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން މި  ރެވިަފއިވާ އި ގެޒެުޓކުގަ 2010 ޖުލައި 8ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ގައި އަިދވެސް އިއެ ގާނޫނު ުފރިހަމަ މާނަ .އުޅެނީ މިހާރު ގާްތގަނަޑކަށް ނުވަވަަރކަށް އަހަރު. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް

މް.ޑީ.ޕީ އުފެދުނު އެަގިއ އޭރު  2008ކަެމއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ފާހަަގކުރެވޭއެއީ ކުރެްއވެމުން ނުދާކަން ޒުތަންފީ

ތަެކްއ ވަރަްށ ރަނގަޅު ސިޔާސަތު ،ވަރަށް ާޚއްޞަ ސަމާުލކަމެއް ެދވިގެން ށް ކަންކަމަ މި ންރުކާރުސަ

ވަނަ އަހަރު އުެފދުނު ސަރުކާރުން ވެސް މިދެންނެވި ކަންކަމުގެ މަްއޗަށް  2018ެއއާެއުކގައި ކަނޑައެިޅގެންދިޔަ. ހަމަ

 ކަމެއްތޯ؟ ަޝން މިއީ ީކއްކުރާ ްސ، އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަާރ ކޯލިޅިފަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީޑައެ ކަނއް ތަކެ ވަނީ ިސޔާސަތު

އިްއޒަތްތެރި  އްސަންތޯ؟އަޅުގަނޑުމެން ކޯލިޝަނެްއަގއި ސަރުކާރަށް މި އަންނަީނ ހަމައެކަނި ަވޒީފާތަކެއް ަހމަޖަ

ގެ ޖަޒީާރ ަރނގަޅަށް ކޯލިޝަނު .ވެގެންދަނީގޮުތގައި އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަ  ގެކޯލިޝަުނގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅެއް .ރައީސް

ކަްނކަމަށް ޚާއްޞަ ިސޔާސަތުތަެކއް  އެ ެމނިފެސްޓޯގައި ހުރި ކަންކަން ސާފުވެގެންދާނެ. މި ލީމާއިމެނިފެސްޓޯ ކިޔަ

 ގުޅިފަިއވާ ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކން އުފައްދާ ެއއްބަިއވަންތަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އައީ.  މިކަނޑައެިޅގެން އަުޅގަނޑުމެން 

ކޯލިޝަން  ަގއިވަނަ ޕޭުޖަގއި މިކަންކަމު 45ިސާޔސަތުތަކުގެ  ކާއިސިފަތަ  ައާސސުތަކުގެކާރުން މައިގަނޑު ސަރު

ސިޔާސަތުތަެކއް ވަނީ ަކނޑައެޅިފަ. ޭއގައި މި އެަލަވންސްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން  ގެގޮތު މަލުކުރާނެޢަސަރުކާރުން 

އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންނާ  ންއަުޅގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ  ސް،ތެރި ރައީ . އިއްޒަތްވަނީ ލިޔެވިފަ މަށްކަ ނާޔަތްތައް ދޭނެއި

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަެވގެންދިަޔއީ ރާއްޭޖގައި ުހރިހާ ގެއަކު ވެސް ޚާއްަޞ  .ބައްދަލުކުރޭ. ދޮރުންދޮރަށް ހިނގާ

 ތިރީސް އަހަރުހިއުމުރުން ވި .ތިން ކުދިން ތިބިކަން ،ކުިދން ތިިބކަން. ބަެއއް ގޭޭގގަިއ ދެއެހީއަށް ބޭނުންާވ ކުދިން 

އުފުލާ ބުރަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިހުސާސްކުރެޭވ.  ކުދިްނގެ ބެލެނިވެރިން އެ ދިން އެނދުމަތީަގއި ތިބިކަން.ވަންދެން އެކު

ޓަަކއި ެއކުރާ މަސަްއކަތްތައް ަވރަށް ސާފުކޮށް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ސާފު. އަޅުގަނޑުމެން މަށްފަރުވާދިނު އެކުދިންނަށް

ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންެގ ލުކުުރމަށް. އެ ހާލަތު ބަދަށްފަިއވާ ހާަލތަކުދިންނަށް މިއަދު ދިމާވެ ޭވ އެ  ދެރަވަރަށް

 ލީމާއިކިޔަ  އެ ސިޔާަސތުތައް ރަނގަޅަށް ހުރީ. އިމެނިފެސްޓޯގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ސިޔާސަތުަތކެއް ކަނަޑއެޅިފަ

ތަމަޢުގަިއ ނެވި ކަްނކަން ހާސިލުެވގެންދާނެ. އެ ކުދިން މުޖުންދެކުދިންނަށް މިެއ ވަަށއިޖެހޭ ގޮތަށް  ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

. އަދި ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު ކަނަޑއަޅާފަަޓކައި ައޅުގަނޑުމެން ވަީނ ސިޔާސަތެއް ބައިވެިރވުން އިތުރުކުރުމަށް

ރުމާިއ  ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުޙީޞިއް  .ފަޓަކައި ވެްސ މި ވަނީ ހަމަ އެ ސިާޔސަތުގައި ކަނަޑއެޅިއިތުރުކޮށްދިނުމަށް
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 . އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މިވެސް އަުޅގަނޑުމެން ވަނީ ެއ ސިޔާސަުތގަިއ ކަނަޑއަޅާފަ ޞަތު ދިނުމަށްވަޒީާފގެ ފުރު

 އްކަންކަން ހަމަޖެއްސޭކަށެ ހަމައެކަނި ފައިސާއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ ،ލާއިުރގައި އިވި ކަންކަންކަމަށް ބަލަދެންނެ

ކުދިންނަށް ބޭނުންާވ  އެ  ،ނިޒާމެއްެގ ތެރެިއން ފުރިހަމަކުދިންނަށް  އެޖެހޭ އެބަން ނެތް. ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަުޅަގނޑުމެ

ނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި ފައިސާގެ ކަްނކަމުން އެކަން ހަމަޖައްސަން ސިލުކޮށްދޭން. އެހެންނޫނީ އަޅުގަހާ ކަންކަން

ނުދިޔައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މި  އްނެ މަސައްކަތްކޮށްފިކަުމގައި ވާަނމަ އެ ކުދިންނަށް ފުރިހަމަ ފަރުވާެއއް ލިބިގެ

 ބޭނުންވާ ކުދިން އަދި ޚާްއަޞ އެހީއަށް ތައް،ާރއްޖޭަގިއ ވަރަށް ގިނަ ނުކުޅެދުންތެިރ ކުދިން ،ފާހަގަކުރި ގޮތަށް

ކުދިން  މިއަދު އެ ،ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ފަރުާވެއއް ދެވުުނ ނަމައި އެ ކުދިންނަށް ޭއރުގަ .ތިބިއެބަ

އަުޅގަނޑުމެންގެ  ،ބޫލުކުރަނީގަ އުޅުުމގެ ފުރުޞަތު ލިބުނީސްކަން ޔަޤީން. އަުޅގަނޑު ވެ ބިނގާ ހިނގާކޮންމެވެްސވަރަކަށް

ކުދިންނަށް  ވަަށއިޖެހޭ ގޮތަށް އެ ؛ދެންނެވި ކަންކަން  ލީހަށް ފޮނުވާއިރުަގިއ މިސަރުކާރުން އެ ސިޔާސަތުަތްއ މި މަޖި

ދިުއން. އެހެންނޫނީ ހަމައެކަނި ންލީހުން ފާސްވެގެބިލެއް މި މަޖި ޚިދުމަތެއް ލިބޭ ކަހަލަބޭނުންވާ ހުރިހާ 

މާއްދާތަކަށް އިޞްާލޙުތަކެއް ގެނެިވގެން ކުެރވޭ  ގެކުރެވޭ ަކމަކަށް ވެގެންދާނީ ބަެއއް ާގނޫނު އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ކުރަނީ ބޫލުގަ، އަުޅގަނޑު މެދުގައި އަޅުގަނޑަށް ޝައްކު. އެހެންވީމާ ކަމާކަމަކުން އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާ ނިކުންނާނެ

އެ ސިޔާަސުތ  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް އަވަހަށް މި މަޖިލީހަށް މި ކުދިންނާ ގުޅޭ ސިޔާސަތު ފޮނުވަިއގެން

ދެއްވި ފުރުޞަތަށް  .ކުދިންނަށް މި ބޭނުންވާ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މާ ވަަށއިޖެހޭ ގޮތަށް އެފާސްވެގެންދިަޔއި

 ށް ޝުކުިރއްޔާ. ވަރަށް ބޮޑަ

 

 :ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުންރި

އަރުވަނީ ފުނަދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

  ށް.މުޙައްމަދު ޝާހިދަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު

 އަުޅގަނޑަށް އެބަ އެނގޭ ކޮންމެެވސް ލީމާއިއޮތް ބިލު ބަލަ މި ރު ހުށަހަޅުއްވާފައިިއއްޒަތްތެރި މެންބަދަގެތީ ދާއިރާގެ 

އެ  ،އެކި ދަރަޖަތައް ދެވުން ން،ކުރެވުހުރި. މިސާލަކަށް ދަފްތަރުވެސް އެ ބިލުަގއި އެބަ ވަރެއް ބޭނުންވާ ވާހަކަަތކެއް

ހަކަފުޅެއް. ވާރަނގަޅު  .ތަކެއް ހެދުންގޮތް ފޭނެގެ ބޭނުން ހިބޭފުޅުންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލައި އެ ބޭފުޅުން

ނާޔަތް ބޮުޑކޮްށ އިދޭ  އް،މެމާލީ އެހީތެރިކަ  ،މައިގަނުޑ ގޮެތއްަގއި އެކަމަުކ އެ ބިލުން އަުޅގަނޑަށް ާފހަގަކުރެވެނީ 

 ،ިއގަންނަވާނެ ދަނީ. އެނގިވަޑަ ބޭފުޅުން މަޙްރޫމުކުރުން އެ ބިލުން ބޮޑަށް ފެނިގެން އެހެން ކަންކަމުން އެ

 މި  ،ުލން ލިބެންވާނެ ކަމާއިއިއެ ީމހުންނަށް އެކަށީގެންވާ އަޅަ  ،ރިކަން ހުރި ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި އުޭޅކަމާއިދުންތެނުކުޅެ
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އުފެއްދުން. ޕާޓީގެ އަުޅގަނޑުމެންގެ  ،ކަންކަމަކީ ކަންކަމަކީ ައޅުގަނޑުމެން މި މުޖްތަމަޢަށް އުފަންކުރުވި ކަންކަން. މި

ވެސް ޚުދު ައޅުގަނޑުމެންނަށްކަން ދިވެިހ  ނގޭނީޙައްެލއް ގެެނސްދޭން އެ އެންމެ އެކަށޭނަ ރަނގަޅުކަމަށް  މި

ވަކި ގާނޫެނއްގެ ވަިކވަކި މާއްދާތަކަށް މިކަހަލަ އިޞްލާޙު ގެނައުމަށްވުރެ  ،އެެހންވީމާރޭ. ބޫލުކުގަރައްޔިތުން 

ރަނގަޅު ޕެކެޖެއް  ފުރިހަމަ  ،ރުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮވަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް

އިަހަވންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ،މު ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ހިތުންންއެކުެލވޭ ގާނޫނެއް ގެނައުން އެއީ ވަރަށް މުހި

ެކއް އެކުެލވޭ ބަިއަވރު ކަންތައްތަ ،ަދއްަކވަމުން ވިދާުޅވި ފަދަދުވަހު ވާހަކަފުޅު ފާޢު ކުރިންމެންބަރު މުޙައްމަދު ޝި

ކުންނެއް މިކަމެއް ނުޭވ. ބައްަލވާ! ނުމަރުފިޔާ ދި 9000ނޫީނ  70000ކަމެއް ނުވާނެ. ގެނެްސގެން މެނުވީ މި  ބިލެއް

ބޭސްފަުރވާެގ އެހެނިހެން ކަންކަން އެއީ  ،ކުދިންެގ ކެއިންބުއިމާއި އެ ،ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ އަގު ެއިއން ކެނޑުމާއި

ުކޑަ އަދަދަކުން ވާކަށް ނެތް. ގެ ެއވަރު އެ ކަންކަން  ރަދުތައް.ޚަވުރެ މާ ބޮޑެތި ވާވަރަށް ން އި 9000 ،7000މަހަކު 

އެ  ންއެ ކުދިންނަށް މި ޤައުމު ؛، ފައިާސގެ އަދަދުތަކެއް ކިޔުުމގައި އެ ކުދިންނަްށ ދޭނެ ޚިދުމަތްތަކެއްއެހެންވީމާ

އެކަްނ މެނުވީ ކުން ވަިކ ގާނޫނަ،އި ކުދިންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުެގ ނިސްބަތުން ވެދެވޭނެ އެހީތެރިކަން ކަނޑައަޅަ 

ވެސް ިމއަށްވުރެ ާމ ފުރިހަމަ ރަނގަޅު ބިލެއް  ަވގުތަށް ަސރުކާރުން މި ،ކުރުމަކީ ރަނގަުޅ ކަމެއް ކަަމށް ނުދެކޭތީ

ލުން ކުަޑ ގޮަތކަށް އޮތް އިމިހާ އަޅަ  ،މިހާ ކުޑަުކޑަކޮށް ުކ،އެމުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމުގެ ަމގުމަތީަގއި އޮތުމާ ފަރުމާކުރަ

ަވގުތަށް މި ބިލު ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް  ބޫލުކުެރވޭ ކަމަކަށް ނުވާތީ، މިގަަގނޑަށް ަނއުމަކީ އަޅު ޞްލާޙެއް ގެއި

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ އްމުަލކު މެދު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުވަ

 އަށް. ދީދީއިން މުޙައްމަދުމެންބަރު ޙުސަ

 

 ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:އިން މުޙައްމަދުފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސަ

ެގ ވާ ބިލު ގެތީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅާފައި މިނ ރައީސް. އާދެ! ދަޝުކުރިއްާޔ  ިއއްޒަތްތެރި

ހަމަ އަދަދުތަެކްއ  ،ބޮޑު ދިރާސާތަެކއް ހެދުމެއް ނެތި ލާޙުތަކަށް ބަލާއިުރަގިއ އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީ މާއިޞް

މިހާރުވެްސ  ،ދެ، އެންެމ ބޮޑު ހެްއކަކީޖައްސަަވއިގެްނ މަޖިލީހަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ބިލެއް ކަމަށް. އާ

ރުފިޔާ. އެހެްނވީމާ،  6500ތެރަީޕއަށް އެބަ ނަންަގވާ މަހަކު ސިއޭޝަނުން ހުޅުމާޭލގައި އޯޓިަޒމް އެސޯ ،މާލޭގައި

ވެސް  ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ތެރަޕީ ުކދިންނަށް ލިބިގެން އެ ރުފިޔާގެ އެަލވަންސެއް އެ 5000އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުން 

ތަކެއް މިގޮތަށް ދީގެްނ ސްރުފިާޔގެ އެަލަވން 5000ބޫެލއް ނުކުރެވޭ ިމޮގތަށް ގަންވީމާ، އަުޅގަނޑަކަށް ނުނެގޭ. އެހެ
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ވަނީ ދެންމެ އަުޅގަނޑު މި ބުިނ އޯިޓޒަްމ  އަސްލު މައްސަަލއަށް އެޑްެރސްކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް. ަދއުލަތުން މިހާރު މި

ރުފިޔާ ހަމަޖައްަސވާފަ. އާދެ! އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮތުްނ  5750 ތާއިން ފެށިގެންއެސޯިސއޭޝަންގެ ތެރަީޕއަށް މިދިޔަ ހަފު

ާރއްޖޭގެ އުތުރާިއ  ،އެގޮތުން.  ޙައްލުގެކުދިންަނށް ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީ އަސްލު މީ  ތައް އެމިފަދަ ފަރުވާ

މަށް އަޅުގަނޑު ކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ކަ އެ  ސެންޓަރުތަކުން ފަރުވާ އެ ،ދެކުނުގައި މިފަދަ ސެންޓަރުތައް ހެދި

 ޚާއްޞަެއހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ،ބޭ ފަދައިންން ލިދައި އާސަންއްމު މީހާ ބަލިވެގެން ޕެނަޑޯލް އާ ބޫލުކުރަނީ. ގަ

 9000 ރުފިޔާ ނޫނީ 7500. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ ތެރަޕީތައް ޕެނަޑޯލް ފަދައިން އެބަ ިލބެންޖެހޭ ވެސް ހަމަ

ދުވަހު  20 ،ހުދުވަ 15ޅު ޓިކެުޓ ނަގަިއގެން މިކޮޅަށް އަިއްސ ދެކޮ ،އައިސް  މުލަކުްނ މާލެރުފިޔާ ލިބިގެން ފުަވއް

ރުފިޔާ އެބަ ޚަރަދުވޭ. ޚާއްޞަ އެހީއަްށ  15000، 10000ޮޑްކޓަރަށް ނުދެއްކި ގޮސް  ،އެޕްއިންޓުމަންޓު ނުލިބި

ބޫެލްއ ގަ ޑޮްކޓަރަށް ދައްަކއިެގން އަނބުރާ ގެންދެވިދާނެ ަކމަކަށް އަުޅގަނޑަށް ގެނެސްގެންމާލެ ބޭނުންވާ މީހަކު 

ނާޔަތް ކަމަށް އި ، ކޮންމެ ކަެމްއގެ ފަރުާވއަީކ ެއއީ ފަިއާސ ނޫނީ ދޭމާން. އެހެންވީރުފިާޔއި 9000ނުކުރެވޭ 

ވަނަ އަހަރު  2008ން މިކަމަށް ޙައްލު ލިބިދާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން. އާދެ! އެމް.ޑީ.ޕީން ވަނީ ަޅިއގެކަނޑައަ

ވެްސ   ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށްއެހީއަށްޚާއްޞަ . ާނޔަތެއް ަކނޑައަޅާފައި ރަސްވެހިންގެ ވާުލވުމަށްފަހު އިސްހަވެރިކަމާ 

އާދެ! އެމް.ޑީ.ޕީން އެކަްނ  .ނާޔަތްތަެކއް ކަނަޑއެޅިއި ެވސް ނާޔަތްތަެކއް ކަނަޑއެޅި އަދި އެކަނިވެރި ަމއިންނަށްއި

މެުދ  ،ދެކުާނއި ،އިއުތުރާ ،ދިރާސާކޮށް ލަތުހާހަމަ އެބީދައިން ރަނގަޅަށް ޤައުމުގެ  ،ކޮށްފައި އޮތް އުސޫލުން 

ހުރިހާ ތަނެއްގެ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަށް ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެއްޯތ  ،މާލެއާއި  ،ރެއާއި ރާއްޖެތެ

 ރިޕޯެޓއް ހެދިގެން ެއައށް ބަލައި ގާނޫނަށް އިޞްލާުޙތަކެއް ގެންނަން އަުޅގަނޑު ،ރަނަގޅަށް ދިރާސާުކރެވި ،ބަލައި

ރުފިޔާ ދީގެންނެއް އެ  2000ންވާ މީހުންނަށް އްޞަ އެހީއަށް ބޭނުެވސް ދެކޭގޮތުން ޚާ ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަނޑު

ތެރެއިން ހަމަޖެހިގެންދާން.  އިގެ ޖެހޭ އާސަންދަކަންކަން އެބަ ލިބެންޖެހޭ ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް ނުުކރެވޭނެ. ފަރުވާ

އާލާތްތައް ނޫނީ  ންވާބޭނުބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަްށ   ެއހީއަށްއްޞަޚާ ،ބޭނުންވާހިޔަރިން އެިއޑާއި އަދި އިުތރަށް 

 ޖެހޭ އާސަްނސައިގެ ތެެރއިން ހަމަޖެހިގެންދާން. ޝުކުރިއްޔާ  ެދއްވި ފުުރޞަތަށް. ސާމާނުތައް އެބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ބްރާހީމް ނަސީމަށް. އި

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން:
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 ؛ބިލު މި ވާ މް ހުށަހަޅުއްވާަފއިޡިގެތީ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާނދަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަން. މުން، ައޅުގަނުޑ ހިމެނޭ. އެހެންކަބިލުގައި އަުޅގަނޑަށް ރަނަގޅު ކަންތައްތަެކއް އެބަ

ޔަށް ތާއީދުކުރެޭވކަށް ނެތް. މި ބިލު އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ވަރަށް ނާޔަތުގެ ބައިވާ މާލީ  އެހެންނަމަވެސް، މީަގއި މި

ބޫުލކުރަން ތިން ގަވެސް  އޮތުން. އަުޅގަނޑު އޮތް  ގޮތަށް ލާއިތަަކކަްށ ނުކުޅެދޭ މީހުން ބަހަރަނގަޅު ކަމަށް ގިންތި

އަިދ  ،ނާއިންވި އޮްނނަ މީސްމީހުދުވެ ެލވެން. އެއީ އެނދުަގއި އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުތެއިޖެހޭ ބަހަންތިއަކަްށ އެބަގި

މިހާރުވެސް ދައުލަތުން މި  ،ދެން އެނޫން މީސްމީހުން. އެގޮތަށް ބަހާލެވިގެން ،ގޮނީޑގައި ތިބެންޖެހޭ މީހުންނާއި

ވަރަށް ބޮޑަްށ  ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނުޑ ބަލައިފިން އި ދާނެ ވެސް  ނާޔަތުން މިަކން ފުއްދިއިގެންދާ ދެމުން

ެއއްހާ މީހުންގެ ހަތް ހާސް ފަސް ސަތޭކަގެންދާ ނާޔަތް ދެމުންއިން ދިރާސާކޮށްފިން. ކުރިއިުރގަިއ މިހާރު ދައުލަތު

ތަކެއް ބަޔަުކ ކޮންމެވެސް މަޤްޞަދު ނުޖެހޭ.ނާޔަތް ލިބެންއި އުޅޭ ހާސް އެބަ ތެރޭގައި ހަމަ ޔަޤީންކަމާެއުކ ދެތިން

އޮތް. ޮޑކްޓަރު ސިީޓ ނާޔަތް ދޭންޖެހޭ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައި އެބަ އި ،ދޭންނުޖެހޭ ބަޔަކުނާޔަތް އިލުކުރަންވެގެން ހާސި

ނުލާ އެ ލިސްޓުގައި ިހމެނިފައި އެބަހުރި. އެގޮތުން އިއިން ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި އެއީ ކާކުޯތ ބަލަޕާ އެންސް ،ގެންދިއުމުން

ވެސް މި މަޖިލީހުން  ވަންޏާފަ. އެހެންކަމަށްހުރި ީމސްމީހުން އެބަހުރި އެ ލިްސޓުގަިއ ހިމެނި ލޮލުގައި ފުްސކަމެއް

ައޅާފައި މި ތިބީ. ދެން އަދި ހުރި މީސްމީހުން. އައިނުއަޅުގަނޑަށް ގިަނއިން މި ފެންނަނީ ހަމަ ލޮލުގައި ފުސްކަމެއް 

 ދެމުން ނާޔަތްއި ،މީހަކަށް ހަދައި މަނައިގެން ނުކުޅެދޭހަމަ އިނގިއްެޔއް ބުރިެވގެން ވެސް އެބަހުރި މި ލިސްޓުގަިއ ހި

ކުރެވެންޖެހޭ ދަފުތަރު ،ބެލެހެއްެޓންޖެހޭއޮތް ިލސްޓަީކ ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ނާޔަތް ދޭން މިއި  އެބަ ގެންދޭ. އެހެންކަމުން،

ހުށަހަޅާފައި  ރި މެންބަރުއިްއަޒތްތެ ،މަނަ ބައެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެެކން. އެގޮތަށް އެކަން ކުރެިވއްެޖ ކަމުގަިއ ވަނީ

ގެޓަގަީރއަކަށް، މިސާލަކަްށ  3 ނުވާނެ ގޮތަށްހާސް ރުފިާޔައށް ވުރެ ބޮޑު 5އަދި  ،ތަަކކަށް ބަހާލައިއޮތް ގޮތަށް ގިންތި

ރަދުކުރާ އެއްެޗްއ ޚަވެސް ދަުއލަތުން ލެވިއްޖެްއޔާ މިހާރުއި ހާސް ެއގޮތަށް ބަހަ 5 ސަޭތކަ، 5 ހާސް 3ހާސް،  2

ބޫލުކުރަން. އެހެންކަމުން، ގަްށވުރެ މާ އިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް މިކަްނ ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ އަމިކޮށްގެން ރަދުޚަ

 ކޮށްލަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.މި ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ގެްނގޮްސ ދިރާސާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ރުޞަތު މި ގަނޑު މިހާރު ފުމެންބަރު. އަޅު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްެތރިއާދެ! 

 މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދަށް.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން ވަޙީދު
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 ސުރެންން ފެށީސަތޭކަ އަހަރެއް ކުރިން ރާއްޖޭަގއި މީހުން ދިރިއުޅެ އެަތއްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

. ދުވަްސވީ މީހުން އުޅެމުންދިޔަ. ނިކަމެތި ބަލިމީހުން ވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އުޅެމުންދިޔަ

 މަނިކުފާނު ސަރުކާރާ ަހާވލުވަންދެން މިއިން ެއްއވެސް ން،އެމް.ޑީ.ޕީގަިއ  2008އެހެންނަމަވެސް، އުޅެމުންދިޔަ. 

ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ ަޙއްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމަށް ޓަަކިއ  ، ފާހަގަކުަރންައޅުގަނޑު އުފަލާެއކުނުލެވި. އިކަމަކަށް އޮތީ އަޅަ 

ދި އެ ގާނޫނު ވޭ. އަގައި މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި 2010ވަަރށް ރަނގަޅު ގާނޫނެއް ބިލެއް، ވަރަށް ރަނގަޅު 

ހާސް ރުިފޔާ  2 ތްގޮތުަގއި އޮ ކުގެ ނާޔަތްތަ އިއެހިނދުން އެހިނަދށް ދެވެންޖެހޭ  ،ހަމަ އޭރުްނ އޭރަށް ،ފަހުން ފާސްކުރި

އެ  ،ުދވަސްޮކޅެްއަގއި ަސރުކާރު ބަދަލުކޮށްލުމުން ެއހާ ކުޑަ ،އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރު ބަދަުލވުމުން .ދޭން ފެށުނު

އޮތް ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ލާފަ. މިހާރު އިނައްތަ ދެން އައި ސަރުކާރުތަކުން ަވނީ ހަނދާންގާނޫނުަގއި ދެންހުރި މާއްދާތައް

ން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ކުދިންގެ ަޙއްޤުތަްއ އިއެ ،2010/8ނު ނަންބަރު ގާނޫ

ކަމެްއ  ވޭ. އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮުތން އިޖްތިމާޢީ އެތައް އި ކޮށްދީފަ ނާަޔތްތައް ެވސް ކަަށވަރުއިވޭ. މާލީ ކުެރވިފައި ރައްކާ

ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ  ސަރުކާުރަގއި  ،ާއސަންދަ ނެތްއިރުަގިއ ވެސް ބަޔަކަށް ،ކުީރަގއި ވެސްވޭ. ކޮށްދީަފއިކަށަވަރު

ނަކުން އެންމެންނަށް ބަޔަކަށް އާސަންދަ ނުދިނަސް އެހީތައް ލިބެމުންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަްނ ގާނޫ

 ،އުޅޭ ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަްނ މި .ދިޔައީ ައޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުންފުރިހަމަވެގެން

އަުޅގަނުޑމެންގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރަކީ  ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުން ވެސް އަދި ކުޑަކުދިން ވެްސ ޔަޤީންކުރައްވާށޭ 

އެ ކުދިންނާިއ  ،ފަދަ އިޖްތިމާޢީ ހުރިހާ ކަމެއްަގއި ބަރާބަރަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ފަރުވާކުޑަުނކޮށްއިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ މި

ހާސް  2މިހާރު އޭުރަގއި ައޅުގަނޑުމެން  ،ބޫލުކުރަންގަދޭނެ ސަރުކާރެކޭ. އަުޅގަނޑު ވެްސ ހުންނަށް ޚިދުމަތްއެ މީ

ސް މިހާރު އަލުން އެ މުރާޖަޢާކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަްށ ޔަރިކުކަށަވަރު ންނާޔަެތއް ގާނޫނުއި ގެރުފިޔާ

ނާޔަތެްއ އި ެދވޭ ުނވަތަ ެއ މީހުންނަށް ދެވޭނެ ެއންމެ އެކަށީގެްނވާ ދަންނަވަން، މިހާރު އެ މުރާޖަޢާކޮށް އެ ކުދިންނަށް

އެހެން  ،ކުންއެ ގާނޫުނގައި ހުރި އެހެން މާއްދާތަ އަނެއްާކވެސް ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެންނަން. އެހެންަނމަވެސް،ދޭން 

ހަމައެކަނި  ،ށް ދަންނަވަންާވތީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ސަރުކާރަ ލާފައި އިމާއްދާތައް މިދިޔަ ސަުރކާރުަތކުން ހަނދާންނައްތަ

ހާރުން ައވަހަށް މި ،ރިޢާޔަްތުކރައްަވއި ،ނާޔަތް ދިނުމެއް ނޫނޭ އޮީތކީ. އެހެން ހުރިހާ މާއްދާތަކެްއ ވެސް ބައްަލަވއިއި

 ވަރަށް ގިނަ އަުޅގަނުޑެގ ދާއިރާއަކީ ވެސް ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ހުންނަ  ،ދޭށޭ. އަޅުގަނޑުމެންއިއަޅުްއވަ މިހާރަށް ފިޔަވަޅު

ކުިދން އެ ދާއިާރއެްއގައި ދިިރއުޅެމުންދާ ދާއިރާެއއް. އަުޅގަނޑު އެ ހުރިހާ ކުދިންެގ  ، ވަރަށް ގިނަހުންމީ

ނުެވ  އިރާދަފުޅުކުެރއްިވއްޔާ ލަސްތަެކއް ،އަރުވަން ންނަށް ހަމަ ޔަޤީންކަންއެ ހުރިހާ ކުދި މައިންބަފައިންނަށާއި

ނާޔަތްތަާކއި މަންފާތައް ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހަދައިދޭނެ އިވާ އެ ކުދިންނަށް އެކަށީގެން ންއަޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރު

 ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވާހަކަ. ވަރަށް
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  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި މަޖިލިސް މެދުކަނޑާލަނީ އިންޓޯލުގެ ަވގުތަށް.

 

 {އަށް 11:00ްނ އި 10:30 :ޅުކޮތު ގުސްވަހު}

 (هللاއީވާ ޢަބްދު ރައީސްނައިބު ގެ ލީހުންގެ މަޖިރައްޔިތު ؛ވީނެންއިއި ތުގަސަޔާ)ރި

 

  :ެކވުންއް ދެކަތުން ވާހަރިޔާސަ

ާދއިރާެގ ދަނގެތީ  ،ގެންދިޔަބަހުސްކުރަމުން ،ައޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ދަންފަޅީގެ މަަސއްކަްތ މި ފަށަނީ. `

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ) 2010/8ގާނޫނު ނަންބަރު  ،މް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާޡިރު މުޙައްމަދު ނާއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ގޮތުން. ފުރަތަމަ  ިއޞްލާޙާ ބެހޭގެ (ގާނޫނު ހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމުގެއި މާލީ އެކުރުމާަރއްކާތެރި މީހުންގެ ޙައްޤުތައް 

 ޖާބިރަށް.هللا ދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުފުރުޞަތު މި ދަންފަޅީގައި އަުޅގަނޑު މި އަުރވަނީ ކާށި

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުންޖާބިރު هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަިދ  ،ނާޔަތެއް ދިނުމަށްއިފަރާތްތަކަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޭޖގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

ޓަކައި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއވަން ކުުރމަށްރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު

ިއއްޒަތްތެިރ  ުޝުކރު ދަންނަވަން.ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު  ދަނގެތީ ،ދާތީވެ މުންއްވަކުރަ މަސައްކަތް

 ގެ މުހިންމު ގޮތުން ވާހަކަަދއްކަން މި ތެދުވީ ވެސް މިކަމު  އިޞްލާޙާ ބެހޭފަހަރަށް އަޅުގަނޑު މި  ރައީސް، ެދވަނަ

ން ހުންނަ މީހުން ދިރިއުޅެމުންދަނީ. އަދި ވަރަްށ ގިނަ ނުކުޅެދުންތެރިކައަުޅގަނޑުމެްނގެ ދާއިާރަގއި ކަމަށް ބަލާފަ. 

 ،ުއމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ،ބޭނުންވާ ކުަޑކުދިންނާއި ހެން ބައެްއގެ އެހީތެރިކަން އެ ރާއްޖޭގެ ކަްނކޮޅުތަުކަގއި ެވސް 

 ވެްސ މިކަން އޮންނަނީ މިހެން. ޒަމާނުއްސުރެ .ވެހިރާއްޖޭގައި ވަަރށް ގިނަޖިންސުގެ މީހުން ދި ތަފާތު ގިންތީގެ ދެ

އަުޅގަނޑު  ،އަޅުގަނޑު ަހނދާން އެބަހުރި ށްކުރީ ޒަމާނުގައި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަ .ދިވެހިރާއްޖެ މިދަނީ ތަހުޒީބުަވމުން

ލ. އަޮތުޅެގ  އަުޅގަނާޑއި އޭރުގެ ރުފިޔާ މުސާރަ. 7000ނީ ވަނަ އަހަރު މިމަޖިލީހަށް އައިސްފައި އޭރުަގއި ލިބެ 2004

 މެންބަރުންނަށް ކަންކަން ހުގެމާ ގިނައިން މަޖިލީ  މުސާރަ ޮބޑުކުރަްނ އެދުނީ. މަޝްވަރާކޮށްގެން މަނިކާމެންބަރު މޫސާ

ދިޔައީ ތަްނކޮޅެްއ ނިގެންފަހުން ފެ ބޭނުންވާތީ، އަުތަގއި ތަނަަވްސކަން ނުހުންނާތީވެ، ތަނަަވސްަކން އިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި.

މުސާރަ ތަންޮކޅެއް . އެއީ ަތން ިދޔަވެސް ކުަޑކޮށް ތަނަވަސްކަން ލިބިގެން ހުރި މެންބަރުންނަށް މަދުން ތަނަވަސްކަން

އަދި މިގޮތަށް އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ށާއި ޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނައެހެންވީާމ، ނުކު .ރަނގަޅުވީމަ

ވެސް ހުރި  ލާގައި ޭއގައިޙަބޭރުކޮށްލަން ނުބުނެ ކޮމިޓީއަށް ގެންގޮްސގެން ކޮމިޓީގެ މަރު އް ހުށަހެޅީމާ،މިމަޖިލީހަށް ބިލެ
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ޅު އެޅުމަށްޓަަކއި ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތް ކޮންމެ ދިރާސާކޮށް، ައޅަންޖެހޭ ރަނގަޅު ފިޔަވަ ިއ،ބަލަ ރަނގަޅު ކަންތައްަތއް

 ... ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން.ވެސް ެއއީ ބަކީބަރުންގެ ވާޖިމަޖިލީހުގެ މެން މި ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ. ބޭފުޅަކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު.

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ތައް ޤުއްޙަފަރާތްތަކުގެ  . ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެ ޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ އިއް 

 "ރުޯއގާތެރި ސަރުކާ"ބޮޑަށް ާތއީދުުކރަން.  މާލީ އެީހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް ،ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި 

 މު ވައުދެއް.ންއްޖެ މެނިފެސްޓޯގައި ވަރަށް މުހިރާ ރާޖަޒީ އަދި ގައި 19މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެޖެންޑާ 

 ެދއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިޢުވެސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވަ ިމއީ " ހާލަތްތަކުަގއި ތިޭބ ފަރާތްތަކަށް ލުއިކަމެއްޞައްޚާ"

 ގަބޫލެއް ނުކުރަްނ ވާ އިްސލާހުތަކުގައި އަުޅގަނޑު ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުށަހެޅިފައިނޫނަށް ހުގާ

. މިއީ ިމއަށްވުެރ ތައް ަރއްކާތެރިކުެރވިދާެނ ކަމަކަށްޤުއްޙަމީހުންގެ  ވޭ އިާނޔަތަކުން އެހަމައެކަނި ދެވޭ އަދި ބޮޑުކުރެ 

ތަްއ ޕީ އެހީތެރިކަމާއި ތެރަޙީއް ޞި. މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފުޅާކޮށް އަުޅގަނޑުމެން ވިްސނަންޖެހޭ މައްސަލައެއް

ފަރާތްތަކަްށ  . އަދި މިމެން ހަމަޖައްސަން އެބަޖެހޭއްެދްއގަިއ ލިބޭނެ އިންތިޒާުމ އަުޅގަނޑުހުރިހާ ސަރަހަރާއްޖޭގެ 

. ެވސް، ހަމަޖައްސަން އެބަޖެހޭ ހަމަޖެހޭނެ ގޮތް  ފަުރވާާއިއ ތެރަޕީތައް އާސަންދަިއގެ ދަށުންޙީއްޞިބޭނުންވާ 

ދައިްނ އާލާތްތައް އާސަން ިއޑް ކަހަލަ ބައެއް ހިޔަރިންގް އެދަނީ، މިސާލަކަށް އެނގެމުން މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު 

ގޮްތ  ހިތައް ލިބޭނެއެްއޗެ ،ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މިކަހަލަ ސާމާނުތައް މި. އެހެންވީމާ، ކަވަރުނުކުރާ ކަމަށް

 މުޅި ރާއްޖޭގެ ދެވޭނޭ އިންތިޒާމެއް ލީމުޢުކުދިންނަށް ފަސޭހައިން ތަ އާސަންދައިން ހަމަޖައްސަން އެބަޖެހޭ. އަދި މި 

 ،އަުޅގަނޑު ކަންބޮުޑވާ އަނެއް ކަމަކީޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އިމުކުރަންޤާވެްސ  ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްަގއި

ސަރުކާުރ ހިމެނޭ ކޯލިޝަން ޕާޓީއެްއގެ މި ަދނގެތީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކީ   ހުށަހެޅުްއވިޙުލާޞްމި އި

މުތައް ޤާސަރުކާުރގެ މަ .ބިލު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީ ނެތި މި ެއްއވެސް މަޝްވަާރެއއް ކުރުމެއް މެންބަރަކަށްވެ، ސަރުކާރާ

ނެތް.  މަޝްވަރާކުރުމެއް އް ހުށަހަޅާއިރު ކޯލިޝަނާ ޙެލާޞްހޯދަންވީމާ، ކޯލިޝަން އޮޭވ. އެކަމަކު ބިލަކަށް އި 

ކާރަށް މާލީ ބުރައެއް އުފުލަންޖެހޭ ގޮތަށް ރުސަ ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ޮކންކަހަލަ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރުންނެއްތޯ

އެހެންނޫނީ . މަޝްވަާރުކރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ ތަކުގައި ސަރުކާރާޙުލާޞްހުށަހެޅޭ މިފަދަ އި

ށް އެީހއަ ޞައްޚާ .. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްކޯލިޝަން ހަދައިގެން ތިބުމުެގ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ

ދައުލަތުގެ އެހީތެރިކަން  ،ހުރެ ލަމުންދާއިރު ައމިއްލަ ފުދުންތެރިކަންއިފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރު އެކުލަވަ ނުންވާ ބޭ
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. އާސަންދައިން ގޮތް ވީ . އެހެްނނޫނީ ވާނީ އާސަންަދއަށް ތްތައް ފާހަގަކުރަން އެބަޖެހޭބޭނުންނުވާ ފަރާ

.ޑީ.ާކުޑ ވެސް އައި ބުރުމާ ޤާސިމަށް ،އިފީފާޢަޗަންޕާ  ،އި ދޭއާމޮހޮކޮލި ،ތަކީ ހަގީގައަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ 

ފަރާތްތަކަށް ާއސަންދަ ލިބެންޖެހޭ ކަމަކަށް  ުތަގއި އެހަގީގަ. އޮންނަނީ ލީމާ ބޭސްފަުރވާ ކުެރޭވނެ ނިޒާމެއް މިއިދައްކަ

މީހެްއގެ ފުދުންތެރިކަްނ  އެވެސް ހަމަޖެހެންޖެހޭނީ  . އަުޅގަނޑު ދެޭކ ގޮުތަގއި ާއސަންދަނުކުރަން އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް

. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މީހަކަށް އަމިއްލައަށް ބޭސްފަރުވާ ނުކުރެވޭނެ ފަދަ ބަލިތަކަށް ހުރިވަރެްއގެ މައްޗަށް ބަލާފަިއ އެ

. ެއކަމަުކ ރުިފޔާއަީކ އެންމެ އެކަީށގެންާވ ިއނާޔަތެއް ނޫންކަން 2000ދެވޭ  ގަބޫލުކުރަން، މިހާރު މި ވެސް އަޅުގަނޑު

ަކން. އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަ ވެސް ޮކށްދެވޭނީ ކޮންމެވެސް ވަރެއް  މެން ވިސްނާލަން ެއބަޖެހޭ. ސަރުކާރަށްނޑުގައަޅު

ރުފިޔާގެ ބަދަުލގައި މިހާރު  2000ދެވޭ ކަމުަގއި ޮއންނަން އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، މިހާރު ވެްސ މި ޒިންމާއެއް

ކުދިން، ނުުކޅެދުންތެރިކަން  15000ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އެީއ ދިންޔާ ފިހާސް ރު ގޮތަށް ެއވްރެްޖ ހަ ވާހުށަހެޅިފައި

ސް އެއީ މަހެއްގެ މަްއޗަްށ ނުވަދިހަ މިލިއަން ރުފިޔާ، ޔަކަމުގައި ބަލާފައި، އެ ރޭޓުން ބެލިހުންނަ ކުދިން ތިބި

ފަދަ ބިލެއް  މިތުންސަރުކާރުެގ ފަރާ .އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ބިލިއަން ރުފިޔާ އަހަރެްއގެ މައްޗަށް ެއއީ ެއއް

.ޕީގެ ހުރިހާ އެމް.ޑީ  ލަނީއިމިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުަގއި އަުޅގަނޑު ޮގވަތައްޔާރުކުެރވި، 

 .ތަކެއް ގެނެސްެދއްވުމަށްޙުލާޞްބިލަށް ރަނގަޅު އި ލާަގއި މިޙަކޮމިޓީ މަރު ،ވެސް މިބިލު ބަލައިގަނެ މެންބަރުންނަށް

ވެސް ދަުއލަތަށް ކުޅަދާނަ މިންވަރަކަްށ،  ނަމަ ހެޔޮ އެދެްނވީ އެދޭ ؛ެވސް ދަންނަވާނީ ލަމުންމާނިންއަޅުގަނޑު 

 . . ޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް ޮބަޑށްށް ކުޅަދާނަ މިންވަަރކަށްވާނީ ސަރުކާރަވާން ސްޔަދާވާތްތެރި ވިޢަ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މީދުޙަ އިސްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ

 

 މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިސްދޫ ދާއިާރގެ 

ވާ  މި ޡިމް ހުށަހަޅުއްވާފައިދާއިރާގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ ގެތީ . ދަނޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ވެސް  އަޅުގަނޑުށް ލަބި ގެނައުމުގެ މި ޙުލާޞްނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުންނަ މީހުންގެ ގާނޫނަށް އި ،ށްޙަލާޞްއި

ނަ ކަންތައްތަކެްއ މު ގިންވެސް މުހި ވަގުތަށް މި ،ބިލުގައި އަދި ައޅުގަނޑުމެން ގަޫބލުކުރާ މި ،ތާއީދުކުރަން. މީގައި 

 ،. އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ ދަންނަވަން ހިމަނާފައިވާކަން ައޅުގަނޑު ާފހަގަކޮށް، ނާޡިމަށް ހަމަ ފަށްފަށުން ޝުކުރު

އިލާތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ އުނދަގޫ ޢާ ޔިތުްނގެ ތެރޭގައި ނިސްބަތުން ހަމަ ގިނަ އަދަދެްއގެ އް ރަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އަުޅގަނުޑގެ  .ތެއްހަގީގަވެސް ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ  ގެންދާކަން މިއީ އަުޅގަނޑުމެން މިހުރިހާ ރައްޔިތުންތަހައްމަލުކުރަމުން
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ަހމަ ގާތްގަނަޑކަށް އާބާީދގެ ބޮޑު ނިސްބަތަކުން މިފަދަ ، ވެސް ކަމުގައި ވީނަމައިލާގަިއ އެފަދަ ުކއްޖެއް ނެތްޢާ

. ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުން  މަޖިލީހާ އަިމއްލަ ތަޖުރިބާއެއް މިކުރަމުން. އަޅުގަނޑު ދިރިއުޅުންތައް އެބަދޭ ތަހަްއމަލް

އިލާއަކަށް ައޅުގަނުޑ ޢާ މިފަދަ ،ދުވަހަކީ  އަޅުގަނޑުގެ ަހޔާތުަގއި އެންެމ އަސަރުކުރަިނވި އެންމެ ދެަރކޮށް ދިމާވި ެއއް

އިާލެގ ޢާ އެ ،ން ތިބޭއިރުގައިކުދި 5އިލާއެްއަގއި ޢާއުޅެނީ. ކަލައިދޫގެ އެއް  ން މިލަކުރި ޒިޔާރަތެްއގެ ވާހަކަ ދަންނަވާ

މިދެންނެވީ، އިންތިހާ ދަރަޖައިގައި  މޭހުންނަ ކުދިން. ނުކުޅެދުންތެރިކަނުކުޅެދުންތެރިކަން  ކުދިންނަކީ 4

އަމިއްލައަށް  އަމިއްލައަށް ކުރެވޭނޭ އެްއވެސް ކަމެއް ނެތް. ނަށްކުދިން . އެނަ ކުދިންހުންން ނުކުޅެދުންތެރިކަ

 15ބޮޑެތިވެފައި ތިބި ކުދިން.  ނަކީކުދިން 4ކެވޭ. މިދެންނެވި ވެސް ނުދެ ވެސް ނޫޅެވޭ، ވާހަކައެއްވެ ބިނގާހިނގާ

. ެދމަފިރިންނަކީ ދަނޑުވެރިކަން ންނަވަނީދަމި އަހަރުގެ ކުދިންގެ ވާހަަކ އަުޅގަނޑު 20އަހަރާއި  17، 16އަހަރާއި 

އަހަުރގެ  15ތެރެއިން މީގެ ،ދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި މަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި އުޅެިނކޮށްއެީކގައި އާމް ވުމާ ކުރާ ބަޔަކަށް

ިއ ގައިރު ވެސް ކުެރވިފަިއވާކަން މިއީ އަުޅގަނޑުމެން މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެންދާ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ އަންހެން

އިލާއަށް ޢާ ،ވެސް  ރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައިއެހެންވީމާ، މިފަދަ ރައްކާތެ މިއީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް.

 ވެްސ ތަނަވަސްކަްނ ހުރި މިންވަރުން ެއ ރަްއކާތެރިކަން  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިަކން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

 ،ެތއް. އަދި މި މަްއސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިހަގީގަޖެހޭ ރަންން ފާހަގަކުމެނޑުނުދާކަން މިއީ އަޅުގަފޯރުކޮށްދީގެން

ެވސް އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަްނ  ނެްތކަންވެސް އެކަމަށް އެކަީށގެންާވ ފިޔަވަެޅއް އެޅިފައި ހަމައަށް ައއިއިުރަގއި އަދާމި

ދުމަތް ހޯދުމަށްޓަކަިއ ޚިންޖެހޭ ބޭސްފަރުވާގެ ބިދޭލި ކުިދންނަށް އުނދަގޫތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އަދި އެމި . ބޭނުން

ކުދިްނ  ވަނަ ބުރީަގއި. އެ 5 އި. ދިރިއުޅެމުން ގެްނދަނީ ހުޅުމާލޭގެ ފުލެޓެއްގަ ބަދަލުވެފަވަނީ މާލެއަްށ  އިލާޢާ މިހާރު އެ

 އްޔާ ވި  އްޔާނި ނޫެވސް ަވރަށް ބޮޑެތި ތަކުލީފުތައް ުއފުލައިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދަްއކަން ބޭނުންެވއްޖެ ހާލަތެއްަގއި

، ވަންޏާ ބޭފުޅުން ދެއްވި މަޢުލޫމާތަށް ބަލައިފި ކަމަށް . ގިނަ ފަހަރަށް އެ ެވސް ނެތް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނެ ގޮތެއް

ޭކއިން އެޮޕއިންޓްމަންޓެއް ހައްަދއިގެން އެމްބިއުލަންސަށް ުގޅަިއގެްނ .ޑީ.އޭ ،ންޏާވަ ކަމަށް ން ނޫނީއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗު

ހަމައަށް ދާއިރުގަިއ އެޕޮއިންޓްމަންޓް އޮންނަނީ  ަގއި ޑޮކްޓަރާއެކީ ކަމާއެހީތެރި ގެން އަިއސްއެމްބިއުލަންސް 

. ވަގުތަށް ނުދެުވމުގެ ސަބަބުން ޑޮކްޓަރަށް ުނދެއްކޭ ވަރަށް ގިނަ ހާލަތްތަްއ މެދުވެރިެވގެންދޭ. ވީމާ، ކެންސަލްވެފަ

ރިކަމުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ކުޅެދުންތެމިހާރު ނު ،މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ތިއްެބވި ފަރާތްތަކަށް ބަލާފައި

އިލާތަކުގެ ޢާން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ތިބޭ . ެއގޮތުގެ މަތީތަކެއް ހުރިކަން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަންޙުލާޞްއި

 އި ވާކަން ވެސް މީގަ  އިާލތަކެއްޢާ ޞަ އްޚާ. އަދި ރެވެްނ އެބަޖެހޭކުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހާލަތްތައް ގިންތި 

މު އްއާ ،ން ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުންނަ މީހަކަށްމު އުސޫުލތަކުގެ މަތީއް. އާނޑުމެން ގަބޫލުުކރަން އެބަޖެހޭވެސް ައޅުގަ

އިލާެއްއގެ ތެރެއިްނ މިފަދަ ބޮޑެތި ބުރަތައް ޢާދިަޔއިމާ، އެއް ކަނޑައެިޅގެން ރުފިޔާ 2000ން އުސޫލެްއގެ މަތީ

 ހާލަތްތަްއ ޞައްޚާ އެފަދަ ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވަޒަންކުރަން.އްކަން ައޅުގަ ހާލަތްތަކެޞައްޚާއުފުލަންޖެހުނީމާ، މިއީ 
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އެފަަދ  ގާނޫނުެގ ތެރެއިން ހަމަޖެހިގެންދާން. ނޭ ގޮެތއް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިއިލާތަކަށް އިްސކަންދެވޭޢާހުންނަ 

އްލެއް އަުޅގަނޑުމެން ޙަ  އިންސާުފވެރިކަީށގެންާވ ، އެޔަތްކޮށްފައިޢާބުރަަތކަްށ މި މަޖިލީހުން ރި އުފުލާ ންއިލާތަކުޢާ

. އަދި މިފަދަ ނޫން ައޅުގަނުޑ މިދެންނެވީކީވެސް  އްެލްއގެ ވާަހކަެއއްޙަދޭން އެބަޖެހޭ. ހަމައެކަނި ފައިސާގެ އިހޯދަ

ންނަށް ބޭފުޅު ެގ ތެރެއިން އެ އޮޕްޝަން  ޑޮކްޓަރަށް ދެްއކުމާއި ޕަބްިލްކ ޓްރާންސްޕޯޓް ،އަޅުގަނޑު މިދެންނެވިހެން

 ވެސް އެ ދުމަތް ހޯދުމުގައިޚި  . ސަރުކާރުގެ ުވޒާރާތަކުންކަމެއް ލިބިދޭން އެބަޖެހޭ ޞައްޚާ ދޭންޖެހޭ. ތްތަެކއް ލިބިއިނާޔަ

 އެހީތެރިކަމެއް ލިބިދޭން ޞައް ޚާ ވެސް   އެހީތެިރކަމެއް އެބަ ލިބިދޭންޖެހޭ. ޑޮްކޓަރަށް ދެއްކުމުަގއިޞައްޚާބޭފުޅުންނަށް 

 ،ޖިލީހުގެ އެހެން މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިންމަ ެވސް މި ދުމުގައިގެ އެހީ ހޯބޭސްފަރުވާ. އާސަންދަާއއި އެބަޖެހޭ

 . ީވމާ، އަޅުގަނޑު މި ޖުމުލަ ށް އެބަޖެހޭ ލިބިދޭން ގާނޫނީ ރައްކާތެރިކަުމގެ ތެރެއިންބޭފުޅުންނަ ކަމެއް އެޞައްޚާ

 ޙީ ލާޞްކަށް ފޮނުވަިއގެން ރަނަގޅު އިޓީއަކޮމިބިލު  ގޮތެްއގައި މިބިލަށް ތާއީުދކުަރން. އަދި އަުޅގަނޑު އެދެނީ މި

ދުމަތްތަކެްއ ޚި ނަށް އެކަީށގެންވާ ރަނގަޅުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ރައްޔިުތންނަށް މިހާރުން ފެށިގެން

ދިއުން. އަިދ ތަނުން ގާނޫނުގެ ސިފައިގައި ފާސްެވގެން މި ،ބައްޓަންކުރެވި ބިލު ފޯރުކޮށްދެވޭނޭ ގޮތަކަށް މި

 މަޖިލީހުގެ އެހެން ޓްނަރެއްގެ ގޮތުަގއި މަސަްއކަތްކުރަމުންދާިއރުގައި މިެއކީަގއި މި ައޅުގަނުޑމެން ކޯލިޝަން ޕާއާއެހަމަ

 ސަރުކާރާ ،ވެްސ އެދެނީ ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން  އަުޅގަނޑު ،މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން

މިއީ ބޭކާރު މަސައްކަެތއްގެ ގޮުތަގއި ނުދެކި  ގޮސްށް ހުށަހެޅިގެންނަތައްސާސް ބިލުތައް މިޚަ މަޝްވަރާކުެރވިގެން މިފަދަ 

. ދިއުންފޯރުކޮށްދެވޭނޭ ގޮަތކަށް މަސައްކަްތތައް ބައްޓަންެވގެން ދުމަތްޚި މިހަމައަށް  ރައްޔިތުްނނާ ޮގސްމި ފާސްވެގެން

 ތަްށޓަކައި. ޞަޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސަނީފް. هللا ޢަބްދުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދެކުނު ންބަރު. ތިނަދޫރި މެިއއްޒަތްތެކުރިއްޔާ ޝު

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މެންބަރު ޢަބްދު ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ

ހިނގާފައި އޮތް މީަގއި ` ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ގާނޫނަކީ ފުދޭވަރަކަށް ިދގު މުއްދަެތއް 

ގައި އެމް.ީޑ.ޕީ ވެރިކަާމއި ަހވާލުެވގެން ައޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕއަކީ،  2008އަުޅގަނޑުމެން  ،ނަައކީނޫނެއް. ޭއގެ މާގާ

ހުިރ  މެއްކުރުމުގެ ވިސްނުޤީ އެހީއަށް ބޭނުންާވ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަަރއްޞައްޚާއަބަދުވެސް ނުުކޅެދުންތެރިކަމާއި 

ގުިޅގެްނ  ދިއުމާނަމަވެސް ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުެވގެން ރު.ދުެވގެން އައީ އޭމި ގާނޫނު ވުޖޫ ވީީތވެ،ބަޔަކަށް 

ބިލު ުހށަހެޅުއްވި ދަނގެތީ ދާއިާރެގ  މި ،ވެްސ ގަބޫުލކުރަން. ެއގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ހުރިކަން އަުޅގަނޑު

ވެްސ  އެކީަގއި ކަމަށް ތެރިަކމާޞްލާޚްއި ހުށަހެޅުއްވީޅުމަށް މަޖިލީހުގެ ތަ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް މި ބިލު
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ވެސް އަޅުގަނޑު  ކަމަށް ބިލުގައި ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ެއަކމަކު މި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން.

ވެްސ  އެއީ ހުރީމާ، ހުރި ގޮތަށް އަދަދުތަކެއް ހުށަހެޅިފައި ހަޅުއްވާފައިހުށަގަބޫލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

މަޖިލީހަށް  ސަރުކާރުން ވަަރށް އަވަހަށް މި ،އެގޮތުން  ކަމަށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަްނ. ުޑވާ ކަެމއްނޑު ކަންބޮއަޅުގަ

ދަނެގތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡިމް  ،ގުިޅެގން އަުޅގަނޑު އެދެނީ މާއޮތު އެްނގުންަތކެއް އަންގާަފއިބިލެއް ހުށަހެޅުމުގެ 

ގުުޅވަިއގެްނ  ތަކާޙުލާޞްލާއަށް ގެންގޮްސ، ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ އިޙަރުޓީ މަ، ކޮމިޙުލާޞްއި އޮތް އި މިހުށަހަޅުއްވާފަ

ުތަގއި ގިންތިތަކެްއ ހަގީގަ. ަތއް ފޯރުކޮށްދިުނންޤުއްޙަރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ައސާސީ  ބިލު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް މި

ީއ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރުމުގެ ންޖެހޭ. އެކެއް ކުރެވެތަކުދީންނަށް ގިްނތިކުރެވެންޖެހޭ. ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުންނަ 

ބައެްއގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން.  އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ނެތި، އޭނަ އެހެން ،ނުކުރެވިއޭނައަށް މަސަްއކަތް  ،އަކީމާނަ

ކަން ހީތެރި ބުނާ އެ މި ގައިމުގެ ގާޫނނުެވސް ނުކުޅެދުންތެރިކަ ހާލަތް ނޫން ހާލަތުގައި ތިބޭ މީހުންނަކީ އެ ،ނަމަވެސް

ހަވާުލެވގެން ހުންނަ  ، ދައުލަތުގެ އެ ުމއަްއސަސާއާ އެހީތައް ލިބެންޖެހޭނީ. އެގޮތުންމިއަދު ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ބައެއް

 ،އެއް ނޫންމިނިސްޓަރަކަށް ގުޅަިއގެން އޭނައަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހެއްކަން މިނިސްޓަރަށް އެނގުނީމަ

މެޑިކަްލ  ،. އެގޮތުންތައްތަކެއް އޮންނަންޖެހޭއޭގައި ބެލެންޖެހޭ ކަން .ބެންޖެހޭނީއިނާޔަތް ލިދޭންޖެހޭ ދައުލަތުން ފޯރުކޮށް

ބެލެންޖެހޭ  ،މައްސަލަތަކެއް ހުންނަ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ، މެޑިކަލީ ގޮުތން ހުށަހެޅެންޖެހޭ ބައިވަރު ހުށަހެޅުންތަކެއް

ރިކަން ކޮށްފައި ތިބި ނުކުޅެދުންތެއެނދުމަތި ،އަކީގެ މާނަކުރުމު ންތިކި ގިންތިތަކަށް ގިއެ ބެލުންތަކެއް އޮންނަންޖެހޭ.

 ޞައްޚާ ދިމާވާ  ،އުފެދުމުަގިއ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ުކއްޖާ ،އުފެދުމުގައި ހުންނަ މީހުން އެބަތިބި.

ެވސް  ކެއް މީހުންތަލުވެގެންދާންތެރިކަމަށް ބަދަނޫނިްއޔާ އެކްިސޑެންޓެްއގެ ސަބަބުން، ނުކުޅެދު، ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން

ގިނަ މެންބަރުން  ގެއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހު އެހެންވީމާ، މި ގާނޫަނށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭކަން މިއަދު މި ތިބޭ.

 ،ވިސްނުމަކީއެގޮތުން މިައށް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ގެެނވޭނީ ސަރުކާރުގެ  . ހަމަކަމެއް ފާހަގަކުރުމަކީ އަުޅގަނޑު އުާފވާ

ކޮބަިއކަން އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް އެނގިގެން. އެކަްނ   ވިސްނުންފުޅުތަކަކީންނަންޖެހޭބިލަށް ގެ މި

ގުޅިގެން.  ހަމައަށް އައުމާ ބިލަށް އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހެޅި މަޖިލީހާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެްނދާނީ ސަރުކާރުން މި

ލާއަށް ޙަކޮމިޓީ މަރު ޙުލާޞްއި  ބަދަލުގައި މި މުގެގެނައުދަލުށް ބަޙަލާޞްއި މިއެހެންވީމާ، ެއއަށްވުރެ ކުީރަގއި 

އެދުމެއް. ޝުކުިރއްޔާ ެދއްިވ ފޮނުވައިދިނުމަކީ އަުޅގަނުޑ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެދޭ

 ތަށްޓަކައި. ޞަފުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލަޠީފް. އްސިރު ޢަބްދުންބަރު ޔާމެިއއްޒަތްތެރި ގެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާ 
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 ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: އްޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުކު

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ސޯޝަލް ޕްރޮޓެްކޝަނަކީ މީގެ ކުރިން އަުޅގަނޑުމެން ދަންނަ ވާހަކަތަކެއް

ހުންނަ ، އޮްނނަ އުސޫލުެގ ދަށުން. ތީުމގޭަގއި ދެން އިގަ ދެނީ ތީުމގޭކަމަށް އެމީގެކުރިން ައޅުގަނޑުމެން އެހީތެރި. ނޫން

ވަނަ އަަހުރ  2003ެއހީތެރިކަން ލިބޭ ފަރާތަކަށް ލިބޭ، ނުލިބޭ ފަރާތަކަށް ނުލިބޭ.  ެހޔޮފުޅުކަމުން ބޭފުޅެއްގެ

އެތަކެއް  ން ފެށީމާްއ ދައްކަމިފަދަ ވާހަކަތަ ،އައިސްކޮޅުނބުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ އުފެްއދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން 

ަގއި  2008އެމް.ޑީ.ޕީ އެހެންނަމަވެސް، ކަމެއް ނޫނޭ.  ހަމަ ފާޅުކުރަމުްނދިޔަ ޝުޢޫރުތަކެއް ިތއީ ވާނެ ރައްޔިތުން 

ދު މި ވާުލވެގެން މިފަަދ ކަންތައްތައް ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ފަހިކޮށްދެއްވި. ހަމައެއާެއކީަގއި، މިއަހަވެރިކަމާ 

ވެްސ  އާދެ! އަުޅގަނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ؛ސަުރކާރު ކޯލިޝަުނގެއުފެދިފައިާވ 

ކުަރއްވާ މި ކަންތައްތައް ިރވަިއޒްކުަރއްަވއި، އެންމެ ރަނގަޅަްށ  ހަމަ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ

މަފްހޫމަށް  މި އިޞްލާަޙކީ ޭއގެ ޒާތުަގއި ،ކުރަންބޫލުގަަމ ެއީކގައި އަުޅގަނޑު ހަގެންދެވުމަށް ޓަަކއި. ަހމައެއާކުރިއަށް 

ޅު ގޮތަކީ، އަދި ވެސް، އެްނމެ ރަނގަދުކުރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަށް ތާއީގަނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަބަލާއިރުަގއި އަޅު 

 ންޅިގެންިދއުތަްއ ވެސް ހަމަ ގު މަސަްއކަތްމަޖިލީހުަގއި މި ކުރެވޭގައި ރު އިތް ޚާއްޞަކޮށް ކޮލިޝަްނގެ ސަުރކާރެއް އޮ

ބަ ދަންނަވާ، މި ކަންތައްަތއް ކީ، ސަުރކާރުން ހަމަ އެމިދަންނަވާ ވާހަަކއަ  ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަްނ. އެހެން

ވޭނޭ އިޞްލާޙެްއ ގެނެސްެދއްވުަމށް މަސައްކަތް ކުރަްއވާ ކަމަށް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަްށ އަށް އިންތިޒާމުކުރެ ހަމަފުރި

ކީ ށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް މި ދެވޭ އެލަވަންސަހީއަނޑުމެންގެ ޚާްއަޞ އެުޅގަމިއަދު އަ، ހެޔޮ ހިތުން ގަބޫލުކުރަން

ގިަނ ، ކަމަށް ވިޔަސްރުފިޔާ ދިން  ހާސް 7ނޫން. އަދި ހަމައެއާއެީކގައި އަުޅގަނޑުމެން އަދި އެންމެ ފުރިހަމަ އަދަދެއް 

ންގެ ބެލެނިވެރިން ބޭނުންވަނީ، އެ ނޑުމެއަދު ައޅުގަށް ބޭނުންވަނީ އެ ކުދިންނަށް ކާންދިނުމެއް ޫނން. މިބެލެނިވެރިންނަ

ހާސް ރުފިޔާ  7އެގޮތުން، ައޅުގަނޑުމެން އެ ކުދީންނަށް  ކަމަށް ހެދުން. ކުދީންނަކީ ވެސް ކުރިމަގެއް އޮތް ކުދިން

 އަދުްށ މަގުފަިހވެގެެނއް ނުދާނެ. މިކަދިނުމަކުންނެއް އެ ކުދީންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ ތެރަޕީަތކާއި ކަންތައްތަ

ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް މަދު ބައެއް. ޕިސްޓުންނާއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް ސްީޕުޗ ތެރަޕިސްޓުންނަކީ މި ދިވެހި ތެރަޝަނަލްއުޕޭއޮކި 

މި މާކެޓު މި އޮތީ ކޮންޓްރޯްލކުރެވިފަ. އަދި ޚާއްަޞކޮށް ައގު މި ވަނީ އުފުލިފަ. ވަރަށް ބޮޑު ައގެއް ަނގަމުން އެބަދޭ. 

ށް ގިނަ ރަްއޔިތުންތަކެއް އެ މީހުންގެ ދަރީން މި ގައި ވަރަކުޅުުދއްފުށީ ށް ކޮޞައަދި ޚާއް އި،ތުާރއި ދެކުނުގަ އްޖޭގެ އުރާ

ން ކުޅުދުއްފުށީށް ކޮޚާއްޞަހާލަތުގައި އެބަތިބި. އަުޅގަނުޑމެންގެ އެދުމަކީ މި ޚިދުމަތްތަްއ ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ވެސް އަިދ 

މި ބިލު އިޞްލާުޙވެގެްނ  ރުން ކާރުސަމި ޭވ ހީރަށް ށްޓަކައި އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ވަވެސް ލިިބގެންދިއުން. އެކަމަ 

ނެ ގޮތެއް. އަންނައިރުަގއި ގާނޫނަކުން އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ާލޒިމްކުރަންެޖހޭ މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ވެސް ލާމަރުކަޒީ ކުެރވޭ

 ބަދަލުގައިގެ ، މި ޚިދުމަތްތައް ހަމައެކަނި ލިބެން ހުރުމުތައްތައްހަމައެކަނި މާލޭގައި އަުޅގަނޑުމެން މި ކަން

ަގިއ ވީ، ހަީގގަތުމެން ދިރިއުޭޅ ތަނުން ނޫނީ އެާޔ ަކއިރި ސަރަހަްއދަކުން އެފަދަ ޚިދުމަތްތަކެްއ ލިބިގެން މެނުއަޅުގަނޑު
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 ގެ އެންމެން ވެސް އެީއ އަުޅގަނޑުމެން ްއ ލިބިގެންނުދާނެ.ެއންމެ ފުރިހަމަ ކަންތައްތަކެނަށް ބޭނުންވާ އެ ކުދީން

ސް އެބަ އިތުރުކުެރވެންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަީނ ރިކަން ވެމާލީ އެހީތެެއކީަގއި ލުކުރާ ކަމެއް. ހަމަެއއާބޫގަ

ތަކަްށ ންތައް، ައޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ފޮނުއްވާއިރުަގއި މި ކަސަރުކާރުން މި އިޞްލާޙު ގެންނަވާއިުރަގއި

ޞްތެރިކަމާ އެކުަގއި މަ އިޚްލާޅުގަނޑު ހަހަމަކޮށް ފަރުމާކުރެވިގެން އަންނާނެ ކަމަށް. އަރި ށް ފުރިޢާޔަތްކުރަްއވައި ވަރަ

 ޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއް. ޔާލަށްޚިއްވި މި ހުށަހެޅު ކުރު އަދާކުރަންދަނގެތީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ޝު

 . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު. ޢާ އަޙްމަދު މެންބަރު  ްއޒަތްތެރިދާއިާރގެ އި  ކުޑަހުވަދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާއަޙްމަދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ކުޑަހުވަދޫ 

ލީ އެހިތެރިކަްނ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކާެތރިކުރުމާއި މާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ބޫލުުކރަން. އެކަން އެންމެ ބޮޑަށް ގަން އަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ އްކަނޫނެގާޖެހޭ ލާޙުވާންޞްނޫނަކީ، އި ގާފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ވަނަ 35ޤުަތކާއި މިނިވަްނކަމުގެ ބާުބެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނޫުނއަސާީސގެ ައސާސީ ޙައްޤާބޫލުކުރާ ސަބަބަީކ، ގަ

ޚާއްޞަ އެހީއަްށ އި،  މީހުންނާ، ޅަފުރަިއގެ ކުީދންނާއި، އުމުރުން ުދވަްސވީ، މި މާއްާދއަީކ، ުކޑަކުދީންނާއިމާއްދާގައި 

އަުޅަގނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވި . އްދާއްކާތެރިކަުމގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މާރަ ޞައްބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލިބޭ ޚާ

ޢާއިާލގެ ަފރާތުންނާއި، ޖަމާޢާތުގެ ފަރާތުންނާއި، ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ފަދައިން، މި މާއްދާގެ )ށ(ަގިއ މި ބަޔާންކުރަނީ، 

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އުމުރުން ދުވަްސވީ މީހުންނާއި،  ރަްއާކތެރިކަން ލިބުމަކީ ތެރިކަމާއިޚާއްޞަ އެހީ

ދާއެްއަގއި މާވަހު ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން، އެއް ކުރިްނ ދު އްޤުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުޤެކޭ. މި ޙަންވާ ޙައްލިބެ

 ލިބޭ ޙައްޤު ެއިކ ފަރާތަށް ތަފާތު ގޮތަކަްށ ދާެގ ދަށުންއި މި ާމއްށްފައި އޮންނައިރުގަ ަބޔާންކޮއެްއގޮތަކަށް 

އަުދ ޔަތެއްގެ ގޮުތގައި މިނާވޭނެ ކަމެއް ޫނނޭ. އެހެންކަމުން، މާލީ އިއިގަނެލިބިގެންދިއުމަކީ ެއއީ ހަމަ ބަލަ

 ންނަކީ،ސް ރުފިޔާ ލިބިފައި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުހާފަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއް ބަޔަކަށް 

ބައެއްކަން އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. ތިބި ެނތް މީހުން ެރވޭ ހާލުގައި ްށވެސް ެއްއވެސް ަމސައްކަެތއް ކުތަކަްއގޮއެ

ެއކަްނ ހަކު ވެްސ ްނސާނިއްޔަތުކަްނ ހުރި ހަމަ ކޮންމެ މީ ހަމަގައިމު ވެްސ އިއެހެންވީމާ، އެ ޮބޑުެވގެންދިުއމަކީ

ަގިއ ކެއް ގެންނައިރުއްަގއި ައޅުގަނޑުމެން ިއޞްލާޙުތަގެ ކަމެތުށް މި ާބވައެއާެއއްކޮއަދި ހަމަގަބޫލުކުރާނެ ގޮތް. 

ށްދިނީމާ، އެ ސާ އަޅުގަނޑުމެން އެ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮއިއްތަެކއް ވެސް ހުންނާނެ. މި ފަކަންތަޖެހޭ ރިޢާޔަތްކުރަން

މަޔަީކ މި ނޫން. ހިތާ ާވހަކައެއްމެން ކުރާ ، ހިތާމަޔަކީ އެންތޯ ނޫންތޯޙައްޤުވެރި ފަރާތަށް މި ފަިއސާގެ ބޭނުންހިފޭ
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ޖޭަގއި ާވކަން. އަިދ ވެހިރާއްގެ މި ދިބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭފައިސާގެ 

ގެ ަކއި ޮޑކްޓަރުދައިން، މި ދަފްތަރު އެކުަލވައިލުމަށްޓަ މެންބަރުން ފާހަރެއްވި ފަހަމައެއާެއކު ބަެއއް ިއއްޒަތްެތރި

މަ ހަކަން ކުރަމުންދާކަީމ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކަތްކޮށް އުެޅވޭ މީހާ ވެސް މިގެން ހަމަ މަސައްއް ހޯދައިލިޔުމެ

، ވަރަްށ ޖެހޭނެ ހަގީގި ގޮތަކީ ގެންދާއިރު ވާންނެއް ިއޞްލާހުވެދަ ގާނޫދަންނަންޖެހޭ ހަގީގަތެއް. އެހެންވީމާ، މިފަ

އްޤުވާ ފަރާތަށް ލިބޭނޭ ގޮތް ވެގެންދިއުން.  ޙަރެިވގެން މިހަރުދަނާކުޒިންމާދާރުކަމާއެކު މޮނިޓަރިންގ މެކޭނިޒަމް 

ގެ ސަބަބުން މި ދިމާވާ މައްސަަލއަކީ، ަޙއްުޤވާ ތް ހުރުމު، ދޯހަޅި ގޮްތގޮ  ލޫޕްހޯލްތަކުންމިގޮތަށް މި ބާވަުތގެ ކަންކަން 

ނަށް ނުލިބޭ ންއިންބަފައިރުޞަުތ މަފަރާތް ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލުަގއި މި އޮންނަންޖެހެނީ. ެއއްެވސް ކަމެއް ކުރުމުގެ ފު

ސް އެްއވެސް ކަެމއް ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު، ނުކުޅެދުންތެރިކަން މާއިންބަފައިން ވެސް އެބަތިިބ، އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވެ

، ކުެރވޭ ހާލަތު ނެްތ ކިތަންމެ މައިންބަފައިންނެއް މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވާކަްނ ޖެހުމުގެ ސަބަބުންންލަހުންނަ ކުއްޖާ ބަ

ން ޙަމްދަރުދީވެގެން ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް ނޑުމެރާތްތަކާ ެމދު އަުޅގައެހެންވީމާ، އެ ފަބޫލުކުރަން.  ގަނޑުމެންޅުގައަ

ތުގަިއ ޞަރުތް ވެސް ބޮޑުކުރެވެންޖެހޭ. އަދި ހަމައެާއއެކު މި ފުޖެހޭ. އަދި މާލީ އިނާޔަޑުމެން ހޯދައިދޭންއަޅުގަނ

ހީ ފޯުރކޮށްދިންަކމުގައި ވީނަމަެވސް، މި އެ އިއް މީގަ ހީެތރިކަމެމެ ބޮުޑ އެއުލަތުން ކިތަންދަހަގަކޮށްލަން، އަޅުގަނޑު ފާ

ެވްސ  ގައިމުމީހާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަމުންދާ މީހުން ވެސް އެބަތިބި. އަޅުގަނޑު ހަމަނުކޮށް ތިމާގެ ޢާއިލާގެ ބޭނުން

ދުނިެޔ  ،ލަތުގައި ޮއވެހާރިކަމުގެ ކުޅެދުންތެއެްއކަމަކަށް ފާހަގަކޮށްލާނަން، އަޅުގަނުޑގެ މަންމަ ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ނު

ހަމަ  އަދިކުރައްވާށި! އާމީން. ންމަެގ ފުރާނައަށް ސުވަރުޭގގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރުވަނީ. މަދޫކުރައްވާަފއި

ވެސް  ންމަައކަށް މީެގ ޒައްެރއްގެ މިންވަރުމަ ގެވެސް އަޅުގަނޑުިއރު އަޅުގަނޑެއް ގައިމު ތަނަށް އައި މިހާއެާއއެްއކޮށް، 

އް ުނވާނެ. ަދންނަވަން މި އުޭޅ ވާހަަކައކީ، އަުޅގަނޑުމެންނަކީ އިންސާނުން ކަމަށް ވީީތވެ، ންކޮށްފައެބޭނު

ްއ ތައްތަކެ، ައޅުގަނޑުމެން ހަނދާންކުރަންޖެހޭ ކަންމުން ކަމަށް ވީތީވެ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ސައްަތއިްނ ސައްތަ މުސްލި

ނެއްގެ ގޮުތގައި. އެ ވެރިކުރަްއވަީނ އިމްތިހާމެދު ތަކުލީފެއްهللا ށް ވެސް  އެބަ އިނގޭ. ޮކންމެ އިންސާނަކަވެސް ާވކަން

މި ދައިން މިދަންނަވަނީ، އިމްތިހާނުތަކުން އެ މީހުން ފާސް ވެސް ވާންޖެހޭ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ެއބީ

އި، ފަރާތުންނާ ޖަމާޢާތުގެޢާއިލާގެ ފަރާތުންނާިއ، ދާގެ )ށ(ަގއި މި ބަޔާންކުރާ އިބާރާތް. މާއް  ވަނ35ަނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

؛ ތިން ބައެްއގެ މަްއޗަށް މިކަން މި ލާޒިމްކުރަނީ. އެކަމަކު ައޅުގަނޑުމެންގެ ހިތާމަަޔކީ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން

ދަ ވާ މަރުކަޒަށް މިފަ އަށް ބޭނުންޚާއްޞަ އެހީ ޑުމެންގެ ޢާއިލާގެ ތެޭރގައި ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތް ހުރި މީހުން ވެސްގަނއަޅު

ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.  ހިތާމަ ވަރަށް އަރާުމގައި އުޅެމުންާދ މީހުން މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ާވކަމީއިގެން އި ލަޓަކަށްމަމީހުން ބެލު

ެގ މަރުކަޒު ޚާްއޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާޒާއި އެހެންވީމާ، މި ބާވަތުގެ ކަންަކމުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުަޑކުދިންގެ މަރުކަ

ންވާ . އެހެންވީމާ، މިހިރީ އަޅުގަނުޑމެން ގާނޫނަކުން މާތްވެގެންވާ މީހު ބޭނުންނުލަންތެރޭގައި އެބަތިބި ޢާއިލާއިން އަޅާ

ޖެހޭނެ ކަމަށް ނުތައް ވާންން މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހަދާ ާގނޫއިސްލާމްދީނުގެ ހަމަތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީ
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އް އެޅޭނެ ގޮތްތަކެ ފިޔަވަޅު  މެންނަށް ޑުމެދު ވެސް އަުޅގަނކާ ރާތްތަބޫލުކުރާއިުރަގއި، މިފަދަ އިހުމާލުވާ ފަގަ

އަށް ބޭނުްނާވ އްޞަ އެހީޚާލަތުގެ ފަރާތުން ިމއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދައު އަދި ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް .ޖެހޭނެންނަންއޮ

ނަށް ވެރިކަން ނެތް މީހުންޢާއިލާެގ ފަރާތުން ބެލެނިށް ކަހަރުދަނާކޮށް، ެއއްެވސް ަވރަ ށް ޅަމަރުކަޒު މިއަްށވުރެ ރަނގަ 

ވެްސ ހަމަ ވަަރށް އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަުތަގިއ  ްނޖެހޭ. މިކަމަކީވާ ނާ ގޮްތތަކެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށްވޭެނ ހަރުދަޅާލުން ދެއަ

ަދއުލަތުގެ ތެެރއިން ެވސް ވާަހަކދައްކަިއގެން މިއަްށ ރަނގަޅު ކަށް ވާތީެވ،  އޮތް ކަމައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅާފައި

ެވސް އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު  މަގައިމުގޮތްތަެކއް ހޯދައިދިނުމަކީ ހަ

  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤަބޫލުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިލާނަްނ.ވަގުތު ހިނގަުމންދާ ކޮމިޓީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

ގުޅުންތަުކގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ  ،ވެސް ކުރިއަށް އެބަދޭހައެއް ޖެހީއްސުރެ މިހާރުހެނދުނު ދި

ގައި ކުިރއަްށ  1މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމީޓީ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި  ސުރެއިން 10:15ދޭ. ަގއި އެބަ ކުިރއަށް 5ކޮޓަރި 

ޤައުމީ ތަރައްޤީ ، ޖަހާއިރު ފެށީ 11ކޮމިޓީ އެބަ ކުރިއަށްދޭ.  ޓީގެ ސަބްޑިޝަރީ ކޮމިސުރެން ޖުއިން 10:30އެބަދޭ. 

ރައިްޓސް  ހިއުމަން ،ަޖހާއިރު 12މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ ކުރިއަްށއެބަދޭ.  ޖެހިއިރު ފެށި 11އަދި ، ޓީ އާއި ތަިރކަިއގެ ކޮމި

 ގަވާއިުދ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ ،ޖަހާއިރު 12ދާނެ. ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމެއް ކުިރއަށް ރއެންޑް ޖެންޑަ

ދާނެ. މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޖަހާއިރު ކުރިއަށް  12ވި ވަގުީތ ކޮމިީޓގެ ބައްދަުލވުމެްއ ވެްސ ެލއްވުމަށް ޮހއްވެ އިއެކުަލވަ

 .އަށްމޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫއަރުވަނީ 

 

 ދެއްެކވުން:ހަކަވާ މޫސާ ރުޢަބްދުލްޣަފޫ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޚާއްަޞ އެހީއަްށ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދެމުންދާ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރުމަށް ހުށަހެޅިަފިއ ޝުކުރިއްާޔ 

ރެއިން ތެއަހަރެްއގެ މެދު ،ވާ ހުށަހެޅުމަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް  މި

ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެން  ކަށް ނުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުުކރާ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަރުމަކީ ެއއީ ކަމެއް ކު މިވަރު

އެހީއަށް ބޭނުންވާ ބޭފުޅުންނަށް ދެވޭ  ކުރާީނ ދޮށީ އުމުރުގެ ބޭފުޅުންނަށާއި، އަދި ޚާްއޞައަބަދުވެސް މަސަްއކަތް

ހަމަ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސައްކަތް ެފއްޓި ބަަޔކީ ވެސް މަ އެ ،ނެހުރެދިނުމަށް. އެކަން ދެއިއިނާޔަތާއި ަރއްކާތެިރކަން ހޯދަ

އެ ބޭފުޅުންނަށް  ދާ ައދަދަކީ އެއީ ައޅުގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރަން ިމހާރު ސަރުކާރުން ދެމުން ،ސަރުކާރުން. އެހެންކަމުން

ެގ ންނަ އަހަރުތެއް މި އައެންމެ އެކަީށގެންާވ އަދަދެއް ނޫން. އެހެންކަމުން ހަމަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެވވުނު މަސަްއކަ

 ހިމަނަިއގެން ޚާްއޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަާރތްތަކަށް ދެމުންގެންދާ އިނާަޔތް ބޮޑުކުރުމުގެ މަަސއްކަްތ ބަޖެޓުގައި
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އެކު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުެމންނަށް އިނގޭ އެ ބޭފުޅުްނ ކުރާނެ ވާހަަކ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އުފަލާ އަޅުގަނޑުމެން

އެީހއަށް ބޭނުންވާ  ވޭާނއި ަތކުލީފު. ޙަޤީޤަތަކީ އެންސްާޕިއން ޚާއްޞަ ،އިސާސާންދާ އިހުލާއި ކުރަމު އުޅެމުންދާ ދަތި ހާ

ހަނިމާދޫއަީކ  ،ކުދިންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ އެއްެވސް ކަމެއް ނުކޮށްެދވެޭއ އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ. އަުޅަގނޑުގެ ދާއިރާ 

އެ  ، ދާއިރާއެއް. އެހެންނަމަވެސް ދިރިއުޅޭއި މީހުން  ކުދިންނާވެސް ހަމަ ވަރަށް ބައިވަރު ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ

ޖެހެނީ މާލެ އަންނަން.  ަކންކަން ކުރުމަށްޓަަކއި، ޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެްއގަިއ ރަްއޔިތުން މި ދާއިރާަގއި ވެސް ހަމަ މި

ލާެނ އިކަދިން ދައް ނުހުރޭ. ޚާއްޞަ އެހީއަްށ ބޭނުންވާ ކު އެއްއެންމެ ކުަޑވެގެން ހަމަ އެްއވެސް ކަެމއް ހަމަޖެހިފަ

އެކު ފާަހގަކުރަން. ޔާނެތްކަން ައޅުގަނޑު ހަމަ ހިތާމަެވސް  ހޮސްޕިޓަަލކު އްދުގެހަސާބުވެްސ އެ ސަރަހި ހާ އްޑޮކްޓަރެ

އިތުރަށް  އިއެކަމުގަ  ،ހުރުމުން އިއިލާގަޢާހުރުމުން ނުވަތަ މީހަކު  އިއިާލގަ ޢާއެފަދަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖަކު 

 އްލުކޮށްީދގެން ނޫނިއްޔާ ޙަމިކަން އަޅުގަނޑުމެން  ،ބޮޑު. އެހެްނކަމުން ށްއަ އިންތިހާހޭ ތަުކލީފުއުފުލަށްޖެމާލީ ގޮތުން 

އްލެްއ ޙައިލާއަށް މާލީ ގޮތުން ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަަތއް ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޢާއިލާއަށް އޮތް ހަމަޖެހުމާއި ޢާ

ވެސް ހަމަ މަޝްވަރާކުރިން.  އިގަ އަުޅގަނޑުގެ ާދއިރާ އިގަމިކަމު ންނާނުކޮށްދެވޭނެ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅު

ތެރެއިްނ  ގެ ސްޕާންެއއްކޮށް. އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ގަބޫލުނުކުރެވޭ އެ ކަމާއެ ބޭފުޅުން ތިއްެބވީ ހަމަ ވަރަށް މާޔޫސް 

ނުދެވުނު ުޑކޮށްތް އަދި ބޮމާލީ އިނާޔަ ،ނުޖެހޭނެ ސަބަބެއް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ސަރުކާރަށް ގޮވާލަންމިކަންކަން ކޮންދޭން

މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް އެންސްާޕގެ ތެެރއިން އެ ކުދިނަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި، މާލެ ، ވިޔަސް  އިކަމުގަ

ވެދިނުމަށް. އަޅުގަނޑުމެްނ އަދި ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް އެހީތެރި އައުމާ

ޖެހޭނީ އެ ސިޔާސަތު ބޭނުންވާ ން ސިޔާސަުތ އެކަށައެޅިަފއި އޮންނައްކާތެރިކަމުގެތުެގ ރަދައުލަ ،ނެގަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ފަރާތްތަކަށް. އަުޅގަނޑަށް އެަބފެނޭ ދޮށީ އުމުރުގެ ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން ހަމަ މުއްސަނދި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ އެ 

އްބަވާ ދޮށީ އުމުރުެގ ތި އިއިލާތަކުގަޢާތެރި ހޭ ފުދުންތަން. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ނުޖެ ދާއިނާޔަތް ލިބެމުން

ބޭފުޅުންނަށް އެ އިނާޔަތް ދޭކަން. ސަރުކާރުން ދޭ ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބެންޖެހެނީ އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަން ނެތް 

ކުރުމުން ޢާވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރަށް މުރާޖަ ދެވޭ އިނާަޔތް އިއުމުރުގަ ދޮށީ ،ފަރާތްތަކަށް. އެހެންކަމުން

ން ހޯދޭނެ. އެއަށްފަހު މާލީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ފަިއސާ މީ މެންނަށް އިތުރުއަޅުގަނޑު

ކަމަށް  ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން މިކަން ކުރުމަީކ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް

 ވީހާ އަވަހަކަށް  ،ލަނީއިސަރުކާރަށް މި ގޮވަ  ސްޕާއަާށއިއަުޅގަނޑު އެ ،ހެންކަމުންކުރެޭވ. އެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލު

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން މިހާރަށްވުރެން ރަނަގޅަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. އަދި 

  ފައިސާ ނުލިބޭ  އެހީއަށް ބޭނުންވާއްޞަޚާ ތްތައްވަރަށް ގިނަ ފަރާެވސް ހަމަ  އިއެހެންމެ އަޅުގަނޑުގެ ދާިއރާގަހަމަ

ދިނުމަށްޓަކައި ވަރަށް އިން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ފައިސާ ހޯދަވެސް ަތފާތު އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތީ އެބަތިބި. އަުޅގަނޑު

ދާކަން ނުވެގެންއެ ަކންކަން އަދި އެންމެ ރަނަގޅަށް ފުރިހަމަ ،ގިނަ މަސަްއކަތް ކުެރވިފަިއަވނީ. އެހެންނަމަވެސް



47 

 

އެ  ،ކަމަށް. އެކަމަކު ޙަީޤޤީ ހާލަތު ދެނެގަނެ ާދނެ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްަސލައެއްގަކުރަން. ވެގަނޑު ފާހައަޅު

ލިބެންޖެހޭ މާލީ ރައްކާތެރިކަމާިއ، އެ ބޭފުުޅންނަށް އެ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ދައުލަތުން ކޮށްދޭން ބޭފުޅުންނަށް 

ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދުތައް އެންމެ ހެޔޮ  ނީޖެހޭންކުރައްަކތްމެން މަސަ އަުޅގަނޑުކުރަންޖެހޭނެ. އަބަދުވެސްމަސައްކަތް

ޚަރަދު ލިބޭ ފަރާތަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަށް އެކަމެއް ކޮށްެދވޭނެ ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިން  ގޮތުަގއި ކުެރވޭނެ ގޮތާިއ،

އަށް ސް ހަމަ ޚާއްޞަ އެހީ ވެ ަވގުތު މި ،އަުޅގަނޑު ހަމަ ސަުރކާރަށް ޮގވާލަން ،އަޅުގަނޑުމެން ދިއުން. އެހެްނކަމުން

އެ ބޭފުޅުންަނށް މިއަށްވުރެން ރަނގަުޅ ، ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް އެ ބޭފުުޅން އުފުލަމުންދާ ދައްޗާއި ތަުކލީފު ދެނެގަނެ

، އެހެންވީމާ  .ދިނުަމށް. މި އަހަރު ތެރޭަގއި ެވސް މިކަމަކީ ސަުރކާރުން ޮކށްދެވޭނެ ކަމެއްއިގޮތްތަެކއް ހަމަޖައްސަ

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަކީ ވެސް ހަމަ  ،އްިވއްޔާ މަަސއްކަތްޮކށް އިރާދަކުރެޅުގަނޑުމެންމުގައި އަ މިކަ

އެްއކޮށް ެއއް ހަމައެއްަގއި ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްގެން އުެޅވޭނެ ފަރާތްތަެކއްގެ ގޮތުަގއި ހަދައިދިނުމަކީ  ރައްޔިތުންނާ

މެންނަށް ކޮށްދެވެން އޮތް ހުރިާހ އެކަުމގައި އަުޅގަނޑު ،ވާތީ  ށްމަކަ ސަތުއެމް.ޑީ.ޕީގެ ިސޔާ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ

މަސައްކަތެއް ކުރާނެކަމުގެ ޔަީޤންކަން ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަނޑުމެން ައރުވަން. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއިވ 

 ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ިޒޔާދު ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދޫކަރަވައި ބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެން

 

 ހަކަދެްއކެުވން:ވާ ޙުސައިން ޒިޔާދުިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވަ

 ޖެހޭންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ އިޞްލާޙެއް ގެންނަ

އަކުރަށް ިފއްޔަްށ  ،ވެސް ގާނޫނުގެ ތަންތަންކޮޅަށް އިޞްލާޙު ގެެނސްގެންއެހެންނަމަ ލުކުރަްނ.ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫ

އޮތީ.  މި އިކުރިމަތިލާފަ މާ ބޮޑު މައްަސލައެއް މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނާ އްުލކުރެޭވ ވަރަށްވުރެޙަގެނެސްގެން ބަދަލު

ދެެކވެނީ. އަުޅގަނުޑ މެން މި ވާހަކަ އަުޅގަނޑުއިރާއަކަށްއޮތް ދާ އިނުލެވިފަ އިއަޅަ  އި،ކުރެިވފަޒަމާނުއްސުރެން އެކަހެރި 

. އަޅުގަނޑު ވެސް ބޭނުން. ކަމަށް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ދޭ އިނާޔަތް މާ ކުޑަ ،ވެސް ގަބޫުލކުރަން

ގަިއ ތު ގޮ ުލކުރާއްލެއް. ފައިާސއަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫޙަލަ އުޅެނީ ޖުމު ހޯދަން މި އިއަޅުގަނޑުމެން މީގަ ،އެހެންނަމަވެސް

 ކުދިންނަށް ފުރުޞަތު އްލެްއ ނޫން. ެއގޮތުްނ އެޙައްުލކުރެވޭނެ ހަމަެއކަނި ޙަ އޮތް ަމއްސަލަ މިހާރު ދިމާވެފައި މި

ގޮތުން  އޮންނަ އިބޭސްފަރުވާގެ ފުރުޞަތު. ަތޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު. މި ރާއްޖެ އެކުެލވިފަ އެބަޖެހޭ. ވަޒީފާާއއި ހޯދައިދޭން 

މި އޮންނަނީ. ޚާއްޞަކޮށް  އި ކުރެވިފަ ކަމެއް ބައްޓަން ވެސް ހުރިހާގޮތަށް މިހާރުމާކުރެވޭ މާލެއަށް ޖަ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް 

ްސ، ގެ ދާއިރާަގއި ވެން އެގޮތަްށ މަޖުބޫރުވާ ގޮތަށް. އަޅުގަނޑުމެންއެކައޮތީ  އިވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުން ކަންކޮށްފަ
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ޞަ އެހީއަްށ ތެޭރގަިއ ވެސް ާޚއް ޓެހިންގެނޑުގެ ަރއްއެުކަގއި ައޅުގަ  ނޑާ، އަުޅގަލާަގއި ވެސް އަޅުގަނޑުެގ ޢާއި

ަގއި ޑީ.ޕީ.އަިއގައި ނޭޕާުލގަިއ ބޭއްވި ކޮންފަރެންސްގަިއ  2004އަޅުގަނޑު ެވސް  ނުންވާ މީހުން އެބަތިބި.ބޭ

ޖަޕާން ިރވީ މި ސަރަހައްދުގެ. އި ަބއިވެން އޭގަކުޤައުމުތަބައިވެިރވިން. އެއީ ދުނިޭޔގަިއ އެންމެ ތަރައްޤީވެފައި ހުރި 

 ،އެ ބޭފުޅުންނަށް ،ގަިއ. އޭުރގައި އެ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅަމުންދިޔައީ ރިޕޯޓުތަކުަގއި 2004ކުގަިއ، ެއއީ  ޤައުމުތަފަދަ

 ؛ރަންޖެހުނީކުދުވަހު  ނޑު ަވކާލާތު އެވާ ފުރުޞަތުތަކުަގއި، ައޅުގަލިބެންށް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުްނވާ މީހުންނަ

ނޭރޭތީ. މިހާ ބޮޑު  މިސްކިތްތަކަށް ށްްށ ބޭނުންވާ މީހުންނައެހީއަ ޚާއްޞަ ނީ.ގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ިމ ދައްކ2004ަ

ަގއި މާލޭަގއި މަދު 2004ތަކީ ެއއީ. ނޑުމެްނނާ. މިއަދު ވެސް ހާލަކާ އަުޅގަތަފާތެއް އެބައޮތް ދުނިޭޔގެ ެއހެން ޤައުމުތަ

ށް އެރޭނީ. ވަރަށް މަދު ހަކަނުންކުާރ މީކޮށް ވީްލޗެއަރ ބޭާޚއްޞަ ، ކަށްޚާްއޞަ އެީހއަްށ ބޭނުންވާ މީހަތަކަށް ކިމިސް

ރާއްޭޖގެ މީހުން ، މުޅި ކުާރއިރުަގއި ކުޅުދުްއފުށީ، ޖުުމލަ ޙައްލަކަށް އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްމިސްކިތަކަށް. އެހެންވީމާ

އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން.  ވެސް އުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ތެރަޕީ ދެވޭނެ ނިޒާމުތަކެއް ޤާއިމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެ 

ލްތަކުަގއި އެންމެ ކުޑަމިނުން ސްޕީޗު ތެރަޕީ ދެވޭނެވަުރ ޭޖގައި މިހިރަ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަވެސް، ރާއްއެހެންނަމަ

އަޅުގަނޑުމެންނަސް ކޮށްލެވޭެނ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރަނީ. މިއީ ފައިސާ އެކަިނ ހުރެގެން ޙައްލުުނވާނެކަްނ 

އެހީއަށް ބޭނުންާވ  ޞަންނަގެ ބޭެބ ޚާއްސެޖު. ތިމަިއ ެއއް މެއަ އެނގެނީ މި ބިލު ހުށަހެޅި ދުވަހު އަުޅގަނޑަށް

ހާސް ރުފިޔާ މަހަުކ  10ގެން ނުގެންދެޭވތީ، ގެއަށް މީހަކު ގެނެސްެގން އަހަރު، ފިޒިޮއތެރަޕީ ދޭންވެ 23އުމުރުން 

ުމެގ ކަރެވޭނެކުގެން މިކަން ޙައްލުނު. ނުވަ ހާސް، ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ؛ ނުވަ ހާސް ރުފިޔާގެ އިނާޔަެތއް ދީޚަރަދުކުރަމޭ

ވީމަ އެއީ ލެ އަންނަންންީވމަ މާހދ. ނެއްލައިޫދަގއި އުޅޭ މީހަކު ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ ތެރަޕީއަށް ޚަރަދުކުރައެއް ހެކި. 

ގެ ެއއް ކޮްއކޮ އޯެލވެލް ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް. ގާތުްނ މި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ފުރުޞަތެއް އޮތުން ެއއީ، ައޅުަގނޑު

ން ކާލަިއގެން އަެނއްާކވެްސ އަދުެގ މަސައްކަތަީކ ނަމާދުކޮށްލައިގެްނ ގޭ . އޭނަގެ މި  ެއބައުޅޭގައިނިންމާފައި މިހާރު ރަށު

އާ 10ެއއް ނެތް. ޯއލެވެލް ހަދާފަ. ގްރޭޑް ޖާގަ މުޖުތަމަޢުގައި އޭނައަކަށް ތް. ދަށް. ކުރާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެނަމާ

 ޏެއް ނޫްނ،ީނ. ފައިސާ އެކަންން މި އުޅެބޭނުންވެގެނަށް މިއަދު އެ މީހުން  އަށް ކިަޔވާފަ. ަވޒީފާެގ ފުރުޞަތުހަމަ

ކު ވެސް ީމގެ ގެ ަޙއްލު ކަމަށް ބަލަިއގެން އުޭޅ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ދުވަހަސާައކީ ހުރިހާ ކަމެއްފައި

 ވެސް މި ޑު ުއއްމީދުކުރަނީ، އަުޅަގނޑުގެ ނަސޭހަތަކީސާބަކަށް ނުދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނއަސްލު މަޤްޞަދާ ހި

ސަުރކާރާ ށް ވާތީ، ކަ ކޯލިޝަން ޕާުޓނަރަޑުމެންގެ، ައޅުގަނންބަރުޅި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެބިލު ހުށަހެ

މި  ޝްވަރާކުރަން، މަށް ތުން މަސައްކަތްކޮޮކށް މި ބަޔާ ބެހޭ ގޮ، ސަރުކާރާ ެއއްގުިޅގެން މި ބިލު އަލުން އިޞްލާޙުކޮށް

ގިަފއިާވ . ައުޅގަނޑު އެދެނީ ެވސް ެއ ގޮތް. އަުޅގަނޑަށް އެނމީދުކުރަނީގަނޑު ުއއްނަގާނެ ކަމަށް ައޅު އަލުންބިލު 

ގޮތުަގއި މިހާރުވެސް ސަރުާކރުން އެބަދޭ ބިލެއް ޑްރާފްޓުކުރަމުން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް އޭގައި 

ބެހޭ އެްއވެްސ އި ިމކަމާ ގ19ަންޑާ ކަމަށް އަުޅގަނޑު މި ބަލަނީ. އަޅުގަނޑު ައޑުެއހިން މިތާނގައި އެޖެއޮންނާނެ 
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ބައެއް ނެތޭ. ނޫން، އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އޮންނާނެ. އަުޅގަނޑުމެން މި އުޅެނީ ޯއގާތެިރ 

ޅުގަނޑުމެންެގ ހުރިހާ ވެސް ހާ ފުދުންތެރިކުރާށޭ. އަ ރަްއިޔތު މީައުޅގަނޑުމެން މި ުއޅެނީ ސަރުކާރެކޭ ގެނެްސގެން. 

ރަްއޔިތު  ގެ ޖީބަށް ވަންނަ އެއްޗެއް އިތުުރކުރުން. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން މި ކުރާ ކަމަކީ. އެއީހާްއޔިތު މީމަސައްކަތަކީ ރަ

އީ ގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ އެހީައށް ބޭނުންވާ މީހާއާއި، އުމުުރން ދުވަސްވީ މީހާއާ، މި ހުރިހާ އެންމެން ހިމެނޭނެ. އެމީހާ

  ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.ސް، ދެއްވިތްތެރި ރައީއަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ބަާލ ގޮތަކީ. ިއްއޒަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ، މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ހާމިބަރު. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމން

 .ދާޅުވުމަށްހުބަސް ވިމަދު ނާޡިމަށް ފަމުޙައް މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

 

 : ވާހަކަދެއްެކުވންމަދު ނާޡިމްމުޙައް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަނޑު މި ހުށަހެޅި ބިލަށް ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެކި ޖަޒުބާތުގަިއ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ރިހާ ފުޅުދައްަކވައިފި. އެހުހަކަ ގޮތުން ވާ ރާ ދާއިރާގެވާހަކަދަްއކަަވއިފި. ސިޔާސީ ޮގތުންނާއި އަދި އެ ބޭފުޅަކު ަތމްސީލުކު

ނޑު އިހުތިާރމުކުރަން. އާދެ، ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަފުޅުަތކެއް ެދއްެކިވ ށް ވެްސ އަުޅގަބޭފުޅުން ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅުަތކަ

ން ންމުކަބިލުގެ މުހިމި ކޮށް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، ލަވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން. އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ޖުމު

މި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރިފަ. މެންބަރުންނަށް މި ވަނީ ފާހަގަކުރެވި އިއްޒަތްތެރިމިހާރު ހަމަގައިމު ވެސް މި މަޖިލީހުގެ 

ނޑުގެ އެްއވެސް ސިާޔސީ ބޭނުމެއް ނެތް. މި ބިލަށް މި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަކީ، ބިލު އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުމުަގިއ އަޅުގަ

، އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ކަންތައްަތއް ީހއަށް ބޭނުންާވ މީހުންނަށް ާޚއްޞަ އެގައިއް ޚާއްޞަ ގޮތެށް ރައްޔިތުންނަ

ގެ ސަބަބުން ހަމަގައިމު ެވސް މިހާރު ރާއްޖޭަގއި މިތިބަ ަތކުއިޞްލާޙުމި އް. ތަކެހެޅިފައިާވ ިއޞްލާޙުށަހޯދުމަށްޓަކައި ހު

ށް އަުޅގަނުޑ މަމުަގއި ތަަސއްލީެއއް ިލބިގެންދާނެ ކަާވ ކަންކަން ބޭނުން ަފރާތްތަކަށް އެ މީހުޚާއްޞަ އެީހއަށް ބޭނުންވާ

ސީލުކުރާ ދަނގެތީ ދާއިރާގައި އަުޅގަނޑު ކުރީ ދުވަހު ވެްސ އެ ދާއިރާެއއް ތަމް ދެ، އަުޅގަނޑުގަބޫލުކުރަން. އާ

 ންވާ އަށް ބޭނުޚާއްޞަ އެހީހުންނަށް ވުރެ ގިނައިްނ ދަންނަވާލި ފަދައިން، ހަމައެކަނި އެންމެ ރަށެއްގައި ނުވަިދހަ މީ

ައޅުގަނޑު ކުީރ ދުވަހު ވެސް ތަފާސްހިސާބު ވޭ. މީހުން އެބަތިބި. އަތޮޅަށް ބަލައިލައިފިްއޔާ ެއއަްށވުރެ މާ ައދަދު ގިނަ

 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ . މީހުންނަށް އެންސްޕާއިން މިހާރުެވސް މި ޚިދުމަތް ދެމުންދާކަން 8813 ންނަވައިލިން.ދަ

ރ މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ައޅުގަނޑު ކުރީ ހަމައެއާއެީކގައި ޖެންޑަންދާކަން. އިސާ ދެމު މީހުންނަށް ފަ

މީހުން އެބަތިއްބޭ. އާދެ،  ޚާއްޞަ އެީހއަށް ބޭނުންވާ އިންނަދުވަހު ވެސް ދަންނަވާލިން ަފނަރަ ހާސް މީހުންނަށްވުރެ ގި

 7. މައިގަނޑު ފައިސާ ދިނުމުގެ ބައެއް ނޫން އޮންނާނީ، ަގކޮށްފައި މި ބިލުގައި އަުޅގަނޑު މަިއަގނޑު ގޮތެްއގައި ފާހަ
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ކަމެއް  މީހުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވއިުލން، އެއީ މުހިންމު ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ. އޭގެތެރޭަގިއ ކަމެއް ހުށަހެޅިން

. ނައިލިން ކަށް ހިމަކޮށްފަ. ހަމައެއާއެީކގައި ގިންިތކުެރވޭ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ދެަވނަ ކަމަކަމަށް ވާނީ ފާހަގަ

 ހާސް ރުފިާޔ ބޮުޑކޮށް، އެ ދެރުފިޔާ  2000ރު މި ދެވޭ މީހުންނަށް މިހާ ޚާއްޞަ އެހީައށް ބޭނުންވާހަމައެއާެއކީަގއި 

މި ވައިލާހިތް އޮތީ، ނަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނޑު އިއްޒަނޑު ވާނީ؛ ައޅުގަ ދޭތެރެއަށް އަޅުގަސް ރުފިޔާއާފަސް ހާ

ހެނިހެން ޕާޓީތަކުްނ ހަމަ މިކަން ކުރާ އުސޫލުން އަުޅގަނޑު ހަމަ މިކަުމގެ ޅުމުގަިއ އެން ހުށަހެ ބިލު އިޞްލާޙުގެންނަ

ޭގޭގގެ ހުރިހާ މީހުންނާ އެކީ ވާނީ މަޝްވަރާކުެރވިފައޭ. އަުޅގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ގޭެގއަށް އަުޅގަނޑު ދިޔައިން. އެ 

 ޚާއްޞަ އެހީއަްށ ބޭނުންވާެއާއއެީކގަިއ މަހަކުރިން. ީމހުންނާ އެކީަގއި އިށށީނދެ ަމޝްވަރާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުްނވާ

ން. މާލޭގައި ތިބި މީހުންގެ ގޭެގައސް ދެވުނު. އަދި މިކަމާ ގުިޅގެން އެ މީހުންގެ ބެލެނިވެރިްނނާ އަޅުގަނޑު ަބއްދަލުކުރި

ދިަޔއިން.  ށްޒާރާތަކަލުކުރިން. ސަރުކާުރގެ ވު ހަމައެއާެއކީަގއި މިކަމުގެ ކަންކަމުގައި ވަކާލާުތކުރާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަ

މަށް ކޮށްފައި އޮތް ކަެމއް ނޫން ށްލުން މަޢުލޫމާތު އެްއކުރިން. ަހމަ ކަމަކަށް ކަެމއް ކޮަތކުސަރުކާރުެގ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތް

. މި ތަނުގައި ވަރަށް ގިނަ އިްއޒަތްތެރި އްޑުމެން ައޅާލަންޖެހޭ ކަމެމި ކަމަކީ މިހާރުން މިހާރަށް މިކަމާ އަޅުގަނ މީކީ.

ވޭ ެއގޮތަށް ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި. ައޅުގަނުޑ ވަރަށް އުފާކުރާ ކުރަންޖެހޭ  މިހާރުން މިހާރަށްއިިފ، ކުރައްވަރުން ފާހަގަމެންބަ

އެ ބޭފުޅުން ވާހަކަދެްއކެީވމަ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިކަމަކީ ހެޔޮ ނިޔަތެްއގައި ަރއްޔިތުންގެ ތެެރއިން 

ށަހެޅިފައިވާ ހުށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ބި ބަޔަކަރިވެފައި ތިނަށް ނޫނީ އެކަހެޒްވެފައި ތިބި މީހުންމާޖިނަލައި

ސް ނުވަަތ ހާ ހަތް، އޮތް ގޮތަށް ފަސް ހާހާއި އަުޅގަނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރަން، މިހާރު މިހުށަހެޅިފައި އިޞްލާޙުތަކެްއ.

ން މުޅިން މިކައޮތުމުން  ފައި އް ކަނޑަެއޅިފިޠާެގ އެލަވަންސެ ށް ނުވަ ހާސް ރުއެނދުމަތިކުރެވިފަިއ ތިބި މީހުންނަ

ދަންނަވާހިތް އޮތީ، މި ބިލު ބަލައިގަނެ، މި ބިލު ކޮމެީޓ އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ގަނޑު އި ފުރިހަމަވެގެންނުދާނެ. އަޅު 

ރު އެަބ ހާްނ މިއަށް އިތުރުކުެރވިދާނޭ. ައޅުގަނުޑ ވެްސ މިފުޅުން ތި ބޭނުންވާ ކަންކަމަރުޙަލާގައި ިތ ހުތިހާ ބޭ

ކަމަސް. އަޅުގަނުޑ މިަކމާ ބެހޭ ގޮތުން ބިލެއް އެުކލަވައިލުމުގެ މަަސއްކަތް ކުަރމުންދާ ރުކާރުން އަުޑއަހަން، ސަ

ށް މި ތަނަށް ށް ިވަޔސް، މިހާތަނަޝަނެއް ހަދައިގެން ތިބި ކަމަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑުމެން ކޯލިރެކޯޑަށްޓަަކއި ދަ

ވަާރކޮށްފައެއް ނެތް. ހަމައެކަނި ކާރުން މަޝްަގއި ސަރުގެ ޕާޓީއާ ެއކީހުށަހެޅުނު އެއްވެސް ބިލެްއަގއި އަުޅގަނޑުމެން

ގެ ެތރޭގައި ގުޅުންނެތީކީ ނޫން. ދަންނަވައިލި ވާހަަކެއއް. ޭއގެ މާނައަކީ އަުޅގަނޑުމެން އަުޅގަނޑު ރެޯކޑަށް މިއީ

އޮތް. ކުަރމުން މި ދަނީ ވަރަށް ެއކުވެރިކަާމ ެއކީަގއި. ކޯލިަޝން ފުރިހަމައަށް އެބަްއކަތްޅުގަނޑުމެން މަސައަ

ޑުމެން މި ދަނީ ަމސައްކަތްކުރަމުން. އަުޅގަނޑު މަ ތާީއދު އެބައޮތް. ސަުރކާރާ އެީކަގއި ައޅުގަނގެ ފުރިހަގަނޑުމެންއަޅު

މީހުންނަށް  ާޚއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ށް ބޯޑަށް މިކަމުަގއި ވަރަ  ރިއްޔާވެސް ގަބޫލުކުރަން، ިއއްޒަތްެތރި ރައީސުލްޖުމްހޫ

އްވުނު އެވޯޑުިދނުމުގެ ސެރެމަނީގައި ވެްސ މުންދާކަން. ެއންމެ ފަހުން ބޭކެއް ކުރަސަްއކަތްތައިންކްލޫިސވް ގޮތަކަށް މަ

މީހުންެގ  . އެ މީހުންނަށް ތަޢުލީމު ދިނުމާއި، އެ ފައިާސ ދިނުމެއް ނޫންޑަްށ ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި. ހަމަެއކަނި ވަރަށް ބޮ
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މަަސއްކަތްޕުުޅކުރަްއވާ.  ރިއްޔާރަީއސުލްޖުމްހޫށް ވޭ ގޮަތކަގިނަ ކަންތައްަތކެއް މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ގެެނވިގެން ކުރެ 

މުން އަށް އަުޅަގނޑު ޝުކުރު ވެސް ދަންނަާވލަން. އަޅުގަނޑު ނިންމާލަރިއްޔާރައީސުލްޖުމްހޫއެކަމަށްޓަަކއި ިއްއޒަތްތެރި 

ުތގަިއ ކަމެްއގެ ގޮއްދަވާށޭ. މި ކަމަކީ އޯގާތެރިވެސް ދަންނަވައިލާހިތް އޮތީ، މި ކަމަކީ ސިޔާސީ ކަމަކަށް ނަހަ

ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުަގިއ  މީހުންނަށް  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ، ކެވަަޑިއގަންނަވާށޭ. މިކަމަކީދެ

މެޓީއަކަށް ގެންގޮްސ ބިލު ކޮ . އެ ިވސްނުމުގައި އެންމެން ެއކީަގއި މަސަްއކަތްކޮްށގެން މިތިބޭފުޅުން ދެކެވަަޑއިގަންަނވާށޭ

ގެ އިރާދަފުޅާ އެީކގަިއ هللاމި ބިލު ގެނެސްގެން މިކަން ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވަްނޏާ ކީގައި ންމެން އެއެއަޅުގަނޑުމެން 

ގެން ތިބޭނެ ބައެއްގެ ކީ، މި މުޖުތަމަޢުގައި އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ ލިބިީމހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ

 .. ޝުކުރިްއޔާދަންނަވަން ށް ޝުކުރުގޮތުަގއި ެވގެންދާނެ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި 2010ވަަޑިއގަންނަވާނެ، ޮއގަސްޓު މި ބަލަކީ، އެނގި ބަރު.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

 ވެގެންދިޔަ ބިެލއް. ގާނޫނަަކށް ، ފާސްެވގެންދިޔަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، 

ޒަތްތެިރ ރު އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސް މި ފަށަނީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއް ހާމި -{5.3}

މި ބަލަށް  ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ވިސުލްބްލޯކުާރ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުެގ ބިލުގެ ބަހުސް.هللا އިވާ ޢަބްދުރު ބަމެން

 ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެްނނެވުން އެދެން. ހިތަދޫ މެދު މެންބަުރން އްޒަތްތެރިބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެދިަވޑަިއަގންނަވާ އި 

 ދު.އަޙްމަދު ރަޝީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުރާގެ ދާއި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދުއަޙްމަދު ރަޝީ މެންބަރު ރާގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއި

ކޮރަޕްޝަނާއި، ނުފޫޒުެގ އްކަާމއި، ން އަިއ ވަ ޭޖގައި ޒަމާނުްއސުރެ ހިނގަމުދިވެހިރާއް ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ވެސް މަޖުބޫރީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ތިބީ ؛ ެއކަންކަން ެއނގޭ މީހުން ކޮންމެބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާ ނާޖާއިޒު އެތައް ކަމެއް

 މި ާރއްޖެ ވަގުން ިހތަށްއެރިވަރަކަްށ ަވއްކަްނކުރާނެ ފުރުޞަތު ލިބުން. ކޮރަްޕޝަންގެ ހާްއޔަކަށްހަނު. ނަތީޖާއަކީ، 

، އިބާނަުއމުގެ ތިޖޫރީއަށް އަތްޤަމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮްށގެން ނާޖައިޒު ފައިދާަތއް ނެގުން. ޤާ މަން ދާން ފެށުން. ބަދަލުވެގެ

މިއަދު ބޮޑެތި  ،ކީމިދެންނެވި މީސްމީހުންނަ .ދިޔުން. އިއްޒަްތތެރި ރައީސްހިތުހުރި ވަރަކަށް އަމިއްލަ ޖީބު ބޮޑުކުރަމުން

ގެ ގޮޅިަތްއ މާުރކޭޓު ،ލޯންުޗތަކާއި ،ފަޅުރަށްަތކާއި  ،ފްލެޓްތަކާއި ،ބިންތަާކއި ،އިމާރާތްތަކާއި ގެންމީހު މަހުޖަނުން. އެ

 މިކަންކަން އެީއ ބިރެއް ނެތް، ލަދެއް ނެތް، އަބުރުވެރި އަދި ޤަދަރުވެރި   .އެ ހުރީ ފެންނާން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ުދވަހަކު ނެތް  . އެކޮްށ ތިބީމަނުން އެކަން ހާމަބިރުށް ެގއްލުމަކަ ލިބިދާނެ މީހުން  އިނގޭއެކަންކަްނ  ،ވީ  ކަމކަށް

ރޭވިަފއި އޮތް  ޓަމުސިސް .ފެްނވަރުަގއި ފޯރުކޮށްދެވޭެނ ފުރުޞަތެއްއޮތް  މިިމ ބިލުގަިއ  ،ލޫމާތުޢުއެފަދަ ކަމެްއގެ މަ
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ޅުވަނީ ޚުދު ވިދާއެ  ،ނެއްކޮޅުންލޫމާތު އެކަން ރައްދުވާ ފަރާތަށް ބަރާބަރަށް ލިބޭ. އަޢުދޭ މީހާގެ މަތުލޫމާޢުމަ ،ގޮތުން

އުމުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިންގެ ވިސްނުންފުޅު އޮތް ގޮތް. ޤަ ގެއަށް ފައިސާ ވަންނަ ގޮތެއް. މިީއ އަނބިމީހާ ވެސް ނާހާނޭ

ތިޔަ  ،ޚުދު މަތީަގއި ތިބޭ މީހުން ވެސް ނާހާނެ، ރީއަށް އަތްބާނާއިރުގައި ތިޭބ މީހުން ތިޖޫދަށު އެހެންވީމާ، އޭގެ

ކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ލްބްލޯހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ވިސުމި މަޖިލީ .އިްއޒަްތތެރި ރައީސްށޭ. ނީ ތިޖޫރީއައަތްބާނަ

ޚާއްޞަ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބިލެއް. ، އިހިމަނައިތައް ޞަދު ހާސިލުކުރެވޭ ގޮތަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ބަބިލަކީ އޭގެ މަޤް

ކަމީ ފަހިކޮށްދީފައި އޮތްކާތެރި އެތައް ގޮތެއް މި ބިުލގައި ވޭނެ ރައް އެކަން ކުރެ  ކަށްކުރާ ފަާރތްތަލްބްލޯގޮތެްއގައި ވިސު

އް ލަތެސީމިފަދަ ޒަމާނީ އެތައް ވަ ،ންމެއިލު-އީ، ޞަދު ހާސިލުާވނެ ކަމެއް. މިސާލަކަށް ޓެކްްސ މެސެޖުންގާނޫނުގެ މަޤް

 ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން މި ކުރާލްބްލޯޮއތް. އަދި ވިސުބޭނުންކޮށްގެން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭން މި ބިލުގައި އެބަ

މި  ،. މިފަދަ އެތައް ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށް އޮތުމާއިށްދީފަފަރާތްތައް ސިްއރުކޮ ، އެއި ބިލުގައި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ާބރުއަޅަ

ަކ ކުރާ ވާހަމި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދު ،ނެ ނިޒާމެއް މި ބިލުގައި ވާތީ ރެވޭ ޞަދު ހާސިލުކުބިލުގެ މަޤް

 ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރެްއ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ގަޑީަގއި އެްއވެސް ކޮމިޓީއަކަށް ވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭ އިއްޒަތްތެ

ބަިއގައި ފުރުޞަތުދޭން އިނގޭނީ. އާދެ!  ނޑަށް ކުރީއިޝާރާްތކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. އޭރުން އަުޅގަ އިންނެިވއްޔާ

 ޒިޔާދު  ޙުސައިން މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ަވިއކަރަދޫ !ްއޗޭމަޑުކޮށްލަްއވަ ؛ދާއރާގެ ިއއްޒަްތތެރި ވަިއކަރަދޫ 

ކުަރއްވާ. އެބަ އިޝާރާތް هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު މެންބަރު ިއއްޒަތްެތރި ންދޫ ދާއިރާގެ ދާކުަރްއވާ. އަިދ އެބަ އިޝާރާތް

ން. ނަދާގެން އޯޑަރަށް އޮތް ލިސްޓުދެން އަޅުގަނޑު ރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުދީފައި ތްތެންވީމާ، އެ އިްއޒަހެއެ

 .ޒިޔާދު ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން:ޒިޔާދު  ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ފަތެްއ، ސަގާެއކަހަލަ  ،އުަމކަށްޤަާރްއޖެއަށް، ރާއްޖެ ކަހަލަ ވެސް ުތގައި ހަގީގަކީ . މި ިބލަކުރިއްޔާ ަރއީސްޝު

ތުަގއި މި ބިލު ހަީގގައުމަކަށް ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް. ޤަ އް އޮތް ފަތެސަގާބިރުވެރިކަމެްއަގއި މުަވއްޒަފުްނ ތިބެންޖެހޭ 

އަުޅގަނޑުެމންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ެއއްެޗްއ  ،މަވަްސވި ނަބޮޑަށް ލަސްެވއްޖެ. މި ބިލު އަ އަންނަން މިހާރުވެސް މާ

 ނުދެވޭ މީހުންނަށް ސްކޮޅު ހިފައިގެން ޕާީޓގެ ޖަލްސާތަކަށްކަރުދާކޮ  ލަތެޭރގައި ކު ބިރުވެިރކަމެއްގެސް. ކުރެވުނީސަލާމަތް

 އް ނެތް މިއަދާ ކާތެރިކަމެ މިފަދަ ކަމެއް ކުރަން ގާނޫނީ އެްއވެސް ރައް ،އޮންނައިރުަގއިބިުރ  ކަމުގެވަޒީާފގައި ނޫެޅވޭނެ

ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތަށް، އެ ކެރޭ ނެތްއިރު ވެސް އެ ހާލަތުގައި ވެސް ޤާސިމް ޢަބްދުލްކަރީމް  ހަމައަށް



53 

 

ވުމުގެ ކުީރގައި ެވްސ  ނޑުމެން އެކަން ގަބޫލުކޮށް ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި މި ބިލު ގާނޫނަކަށްމަސައްކަތަށް އަުޅގަ

. އަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ އަބަދު އެްއ ވާހަަކެއއް އަޅުގަނޑު އެބަ ޖެހޭ ސާފުޮކށްލަދޭންގެ ެރކޯޑު އެމަނިކުފާނުގެ ކުށު 

ީމގެ ސަބަުބން އަުޅގަނޑުމެން ރާއްެޖއަށް  ،. އެހެންނަމަވެސްދައްކަންޖެހޭތީ އެ ވާހަކަ ނުަދއްކާނަމޭ ހިތާ މި މަޑުކޮށްލީ

ގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ވެސް މިކަން  އަންގާލަދިނުމުޔިުތންނަށްއްލިބިދާނެ ފައިދާ، ލިބޭނެ ފައިދާ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރަ

 އަގުތައް ހުށަހެޅޭ ތީއަހަުރން މަ 35 ،ަވނަ އަހަރުގެ މާލިއްޔަތު ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލު 2015ކޮށްލަނީ.  ފާހަގަ މި

ފުރަތަމަ  ން އެންމެހިސާބު ނިންމުން. މިއީ މިކަން ފަށައިގެން ައއި ހިސާބަކީ. އެނުކުރާ ގޮތަށް ނިންމިބިޑު އެްއޗެހި

ޔާ ގެއްލުން. މިލިއަން ރުފި 8.6ނަށް ންއަހަރަށް. ނަސަންދުރައިން އަޅުގަނޑުމެ 50ނުލާ ހަވާލުކުރީ ނަސަންދުރަ  ބިޑަކާ

ނުލާ  ކުންފުންޏަކަށް ބިޑަކާ ގެ ޕޫރު ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅަން ސިންގަ ބުރި 25ވަނަ ކަމަކަށް ދެ ؛އެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ

ކަންތައް މިއީ.  ވަރަށް ދިގު ލިސްެޓއް. ފުރަތަމަ ދެ އީ. މިބިލިއަން ރުފިޔާ 1.5ނަށް ގަނޑުެމންން އަޅު އިކުރި. އެ ހަވާލު

މް ޢަބްދުލްކަރީމެއް ހުރި ނަމަ މިއަދު މިއިން ކޮންމެ ތަނެއްަގއި ޤާސި ،އުޅެނީ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މި

ން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީ ،އޮތް ަނމަރެ ކުރިން ސް. މި ބިލު މިއަށްވުކުރެވުނީއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފައިސާ ސަލާމަތް

އެއް . ބަ އޮތްއެބަ  މިލިއަން ރުފިާޔ ަޚރަދުކޮށްފައި 3.7ސް. ހަމައެކަިނ ނާސްތާއަކަްށ، ެއްއއިރު ެކުއމަށް ސަލާމަތްވެވުނީ

ކަށް. މިލިއަްނ ރުފިޔާ، މިއީ ެކއުމަ 3.7ށް ޖާފަތަ ގ50ެމިނިވަން  .ކުރަން ެވސް އުނދަޫގވާނެބޭފުޅުންނަށް ގަބޫލު

ބޮޑަށް ވެސް ލަސްެވއްޖެ. އެހެްނ  ޑު ހިތުން މާނއުމެއްަގއި މިފަދަ ބިލެއް އަޅުގަޤަންވީމާ، މި ހާލަތުގައި ޮއތް އެހެ

ިއއްޒަތްެތރި މި މަޖިލީހުން ވެސް މުޅި  ،އަުޅގަނޑު ނުދަްއކާނަން. އެހެންނަމަވެސް ެއއްކަތަންތަނުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާހަ 

އައި ސަުރކާރެއް ޭވތުވެދިޔަ ސަރުކާަރކީ. އެހެްނީވމާ، މިފަދަ އެތައް ކަމެްއ ރެވިގެން ލަތަށް ވަްއކަން ބައްޓަންކު ދައު

ތައް ފާހަގަކޮށްލީމަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެރީ ހަމައެކަނި މި ދެތިން ކަންށްއަުޅގަނޑު ހިތަ ހިނގާފައި އޮތީމާ

ހުރި މީގެކުީރަގިއ ތަންމެ ގާނޫނުތަކެއް އެބަކިމީގައި  ަކމެއް، އެއްކުރާ ވެސް ައޅުަގނޑު މީގައި ގަބޫލު ކު އިނެގއޭ. އެކަމަ 

ނަމަ ނުންމަލުކުރަން ބޭނުން، ނަތީޖާއެއް ނެރެން ބޭޢަމަލުކުރާއިރު، ޢަ ންވީމާ، ފުރިހަމައަށް ހެވެސް ައއިސް. އެ

 ،ކީ ކަމަ  އެއްއިން ެއންމެ މުހިންމުހުރި. ޭއގެތެރެމީގެއިތުރުން އަުޅގަނޑުމެން ުކރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިަނ ކަންތަްއތައް އެބަ

ައޅުގަނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް ގިނައިން މި ވާހަަކ  ކުރުން. މިއަދު ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި ވެސްފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާޙު

މިކަން ނުކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ުކރެވޭނެ ެއްއވެސް ކަމެއް ެނތް. މި ހުރިހާ ގާނޫނުތަާކިއ ަތކީ ަހގީގަދެކެވުނު. 

ކަމެްއ  ގާނޫނެްއ ކަމެއް، ަގވާއިެދއް .ންގުޅޭ ނެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ގެަގދަ ގާނޫވަރު ާވއިދުތަކަްށވުރެ މާގަ

ްއޔާ މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދޭ. އެހެންވީާމ، ދަށުވެއްޖެރޫރާ. މީެގ ޟަލަތުއްޙާއަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ. އެއަްށ ކިޔަނީ 

ފަނޑިޔާުރގެއަްށ ރަނަގޅު  ޓަްށ،ސުޕްރީމް ކޯ ވެގެން ައއުމުގެ ުކރީގައި ވެސް ޒުއަޅުގަނޑު އެދެން މި ގާނޫނުތައް ތަންފީ

އިްނ  5ންގެ އަދަދު ފަނޑިޔާރު ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް. އިޞްލާޙުވާނެ ކަމަށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ

އޮނަކަށް ލިޔަސް އަށް ބޮުޑކުރަން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މީހުން ބުނާތީ އަޅުގަނޑު އަހަން، ބަެއއް ނަގޫ ސަންފ7ާ
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ެއއްކޮްށ  ެނ ކަންތައްަތއް ވެްސ ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެދެން ިމކަމާނުވާއެހެންވީމާ، ރަނގަޅު. އްނުވާނޭތެދެ

މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެން މި ބިލުގެ ކަންތައް  ިއއްޒަތްެތރި އެހެން މެންބަރުން ވެސް އި،ނަމިކަމާ ވިސް

 . ފުރުޞަތަށް . ޝުުކރިއްޔާ ދެްއވިނެ ކަމަށްގެންދާށް އަކުރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ( ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާސަތާ ހަވާލުެވވަަޑއިގަތުން)ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 .އަށްهللا ޤޫބު ޢަބްދުޢުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔައަރުވަނީ ދާންދޫ ދާއިރާެގ  ަވގުތު ފުރުޞަތު މި އަޅުގަނޑު މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޤޫބު ޢަބްދުޢުދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަ ދާންދޫ

ފާހަގަކުެރްއވި هللا ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގަޮލޅު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ީއވާ ޢަބްދު

ލަރެންސް އޮްތ ށް ޒީރޯ ޓޮިއ ަވއްަކމަރި ވެރިކަެމއް. މިއީ ކޮރަޕްޝަނާމިއީ އޯގާތެިރ ސަުރކާރެއް. ިމއީ ޯއގާތެ ،ފަދައިން

ފަހުން ވަނީ  ވެސް ވަރަށް ލިޙް ޞާސަރުކާރެއް. ރާއްޭޖގެ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

. އަުޅގަނޑު ނދުމަފުޅުކޮށްދެއްވާފަކޮށް ކުންފުނިތަުކެގ ވެރިންނަށް މިކަން ހަޞަ. ޚާއްމިކަން ހަނދުމަފުޅުކޮށްދެއްވާފަ

ާއއްމުކޮށް  ،ދެއްވީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ކުންފުނިތަކުެގ ވެިރންނަށް މިކަން އެގޮތަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްތުން ރައީގަބޫލުކުރާ ގޮ

 އި މި އަހަރު ތެރޭގަ 5ކޮށް މިދިޔަ ޞަ ވާތީވެ. ޚާއް ކުރަނީ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިްނ ކަމަށްރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި ަވއްކަން  މި

ވާީތވެ.  ލާފައި ކަމަށް އެކިެއކި ކުންފުނިތަުކގެ ެތރެއިންފަިއަވނީ ވެސް ހިްނގާ ބޮުޑ ވަްއކަން ރާއްޖޭަގއި ހިންގި އެންމެ

ކޮށްަފއިވަނީ ން ަވއްކަންއެމް.އެމް.ޕީ.ާއރު.ސީ ،އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރު.ސީ ؛ބޮޑު ަވއްކަން ރާއްޖޭގެ ތާރީުޚަގއި ހިިގ އެންމެ މި

 ،ކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ެއގޮތުންއެކުަގއި އި އެމް.އެމް.އޭގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްާބރުލުމާބީ.އެމް.އެލާ

ތިމަންނަމެންެގ  ވެފައިތިރާފްޢު ން ވަީނ ވަރަށް ސާފު ބަހުން އިވެްސ ބީ.އެމް.އެލު އި އިްއޔެ މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓގަ

 މިސާލެްއގެ  ދިަޔއީ.ަވއްކަން ުކރެވިގެން ،އެކުކަން އެމް.އެމް.ޕީ.އާުރ.ސީެގ ބޮޑު ޚިޔާނާތް އެއްބާރުލުމާ ،އެހީތެރިކަމާއި

 ތައް ޖަމާކޮށްފައިވަނީ އުސޫލާއެސް.އޯ.އެފް އެަކުއންޓަށް ޖަމާކުރި ހުރިހާ ޗެކު ،ގޮތުން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަލފާނަން

ޓްރާންެސކްޝަންތައް  . ައދި އެވެފަތިރާފުޢުވަީނ އި ން ިއއްެޔ މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީގައި ށް ވެސް ބީ.އެމް.އެލުޚިލާފަށް ކަމަ

ރީޙަ ޞަވަނީ  ންމަލުތަކެްއކަން ާފހަގަކުރެވުުނ ކަމަށް ވެސް ބީ.އެމް.އެލުޢަޑްރިންގެ މަނީ ޯލން ދިަޔއިރު އެއީށްއަކުރި

މާދަމާ ވެސް ބީ.އެމް.އެލް ޯބޑަށް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުްނ  ،ގަނޑު ހިތާމަކުރަނީނަމަވެސް އަޅު  .އިބާރާތުން ެއއްބަސްވެފަ

ެއީއ  ،ދިން ފަރާތްތައް ވެސް ހިމެނޭތީލުންށް އެއްބާރުބޮޑަ ވައްކަުމގައި އެންމެ ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެ ތެރޭގަިއ މި

ކާރު ައޅުގަނޑުމެންގެ ސަރު މި  ،ނަންތަަކކީ ކޮށް އެޞަޮބަޑށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ާޚއް  ވަރަށްއަޅުގަނޑު ވަރަށް

 ރައީްސ އަބަދުެވސް ،އިުތރަށްބޮޑަށް ފާހަގަކުރަން. ޭއގެ  ސަރުކާރުން ހުށަހެޅިގެންދާ ނަންތަކެއްކަން އަުޅގަނޑު ވަރަށް 



55 

 

ޒީރޯ ޓޮލަރެންްސގެ ާވހަކަ. އަުޅގަނޑު މިއަދު  ،އަބަދުވެސް ވިދާުޅވާނެ  ލިޙްޞާބްރާހީމް މުޙައްމަދު އި

އެމް.އެމް.ީޕ.އާރު.ީސގެ ބޮޑު ިޚޔާނާތުަގއި ކުރައްވަން. ތިރާމުހުށް އި ޒީރޯ ޓޮލަރެންސަ ،ންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޮގާވލަ

މުތަކަށް ޤާމަ ވެސް މާދަމާ ހަމަ އެބޫލުކުރެވޭ ފަރާތްތައް އަނެއްކާ ގަނޑަށް ގަކުރެޭވ އަޅުކަމަށް ތުހުމަތުބައިވެިރވި

ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ ީޒޯރ ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާސަރުކާރުެގ ފަރާތުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރު 

އެފަދަ ބޭފުޅުްނ  ،ާޔއަށްޖުމްހޫރިއް، އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން ރައީސުލްކުޑަކުރުން. އެހެންވީމާ ތިރާމުހުށް އިޓޮލަރެންސަ

ވެްސ.  އެނަންތަްއ އަނބުރާ ގެންަނވަން ،ނަމަ ހުށަހަޅާފައި، އެ ނަންތަްއ ހުށަހަޅާފައިވާބޯޑުތަކުން ަވކިކުރަން. އަދި 

މިހާރު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނަންތަކުގެ  ،އިތުރަށް ވެސް އަުޅގަނަޑށް ބީ.އެމް.އެލް ބޯޑުން ފާހަގަކުެރވޭމީގެ

 . ިވޔަފާރި ޕާޓްަނރުން ވެސް ބީ.އެމް.އެލް ޯބޑަށްތް ބޮޑު ަމއްސަލަެއއް ެވސް އެބައޮ ގަކުެރވޭ އެހެން ވަރަށްރެއިން ފާހަތެ

ގާތް ރައްޓެހިންގެ ވާަހކަ.  ދައްކަނީ އަުޅގަނުޑގެ ވަރަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާކަން. އަޅުގަނޑު މި

ސަރުކާރުން  ވެސް މިއީ ، އެބެލޭނެ ާގތް ރައްޓެއްެސއް. އެހެންވީމާގަނޑަށް ނުކޮރަޕްަޝނަށް އަޅު، އެކަމަކު ވަްއކަމާއި

ލުމުގެ ކުރިން. އިކުރަންވީ ބޯޑު އެކުަލވަސް އެަކން ވެސް އިޞްލާޙުަވނަ ވިސްނުމަކަށް ގޮ 2ވިސްނަންެވއްޖެ ކަމެއް. 

އަރާ އަޅުގަނޑުމެން ށްފަހަރު ހިތަކަމަށް. ބައެއް  ބޮޑު ކޮންޓްރޯލް އިޝޫއެއް ެއީއ ވަރަށް ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

ކާ  އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެފަދަ ަވއްކަން އަެނއް ،ން ކުރި ވައްކަންމިއުޅެނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

 ސަރުކާރުގެ ކުްނފުންޏަކުން އަޅުގަނޑަށް ަވއްަކންކުރާކަން ފާހަގަކުރެިވގެން  މިވެސް ބާަވއޭ. މީގައި ިމހާރުތަކުރާރުކުރަން

 ލަ ެވސް. ައއިލެންޑްަބލާ އައިލެންްޑ ޭއިވއޭޝަންެގ މައްސަން ވެސް އެބަީއ ކޮމިޓީ.އޯ. މިމަޖިލީހުގެ އެސް ވެސްމިހާރު

އުޭޅ  ޚިލާފަށް ބޮޑުކޮށްގެން ޚިލާފަށް، ަގވާއިދާ ޓްމެންޓް ހެޑުންގެ މުސާަރ އުސޫލާގެ ޑިޕާއޭިވއޭޝަންެގ ވެރިން އެތާ 

ކޮށްފައި އް ނުލިބޭނޭ. އަޅުގަނޑު ޗެލެންޖުންެގ ރިޕްލޭސްމެންޓެކަނީ އެމީހުދައް މައްސަލަ ވެސް. ސަބަެބއް ޮގތަށް މި

ނުކުރެވޭނެ. މެްއގެ އެްއވެސް މީހަކު އެްއވެސް ެވރިއަކު ރިޕްލޭސްޤާގައި ނުހުންނާނެ އެއްވެސް މަނތާމިދަންނަވަނީ އެ

ޚިލާފަށް މަޖިލީހަށް  ޅިން އުސޫލާމުކުރަން. މުތަކެއް ރިޕްލޭސްޤާމައެވަުރގެ ރާއްޖޭގެ  އެްއވެސް އުނަދގުލެއް ނޫން މި

ލޫމާތު މިއަދާ ހަމައަށް ޢުސްޓްރީއަށް ޮއޅުވާަފއި، މުޅިން ޮދުގ މައޮޅުވާަފއި، ީޕ.ސީ.ބީއަށް އޮުޅވާފައި، ފިނޭންސް މިނި

 ،ފުްނގެއިނގޭ އައިލެންޑް އޭިވއޭޝަންގެ މުަވއްޒަ ން ކުރި އޮޑިޓަކުން އެބަދީފައި އޮތީ. އެކަމަކު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ން އަުބރާ އަތުލަން ވެްސ އެަބއޮތް ޮބޑުކުރުބޮޑުކުރިޚިލާފަށް ބޮޑުކޮށްފައިކަން. އަދި  ސާރަ އޮތީ ގަާވިއދާރިންގެ މުވެ

ހަމައަށް ވެސް އެސް.އޯ.އީ ކޮމިީޓަގއި ވެްސ، މަޖިލީހުގައި ވެސް އައިލެންްޑ  އަދާ ،. އެހެންނަމަވެސް އަންގާފަ

 ...ބޮޑެއް ނުކުރަމޭ. ލިޔުންތަކުން އެބައޮތް މުސާރަ ބޮޑުން މުސާރަ ދަންނަވަނީ ތިމަންނަމެ އޭިވއޭޝަންގެ ވެރިން މި

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ
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މެންބަރުންެގ ަނވާ ަދއްަކވަން ެއދިވަަޑއިގަންގައި ވާހަކަފުޅުޢުމައުޟޫ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! ދެން މި

 ށް.  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމައޭަދފުށީ ،އަރުވަނީ ަވގުުތ ފުރުޞަތު މި ތެރެއިން އަުޅގަނޑު މި

 

 :އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން 

ކުރާ ބިެލއް. ނުޑ ވެސް ާތއީދުބިލަކީ ުއސޫލެއްެގ ގޮތުން އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އާދެ! މި

ލްބްޯލ މާނަކުރުމުގަިއ އަުޅގަނޑަްށ ކުޑަުކޑަ ދަތިތަެކއް އެަބއުޅޭ. ސްލު ވިސުއަ ،މުގައި ބިލު މާަނކުރު މި ،އެހެންނަމަވެސް

 މިކަހަލަ ގޮތަކަށް މާނަކުެރވޭ ކަމަށް  ،ކުރުންކުރުން ނުވަތަ މީހުން ބޭޒާރުތްހަަބއެްއ ފަރާތްތަކުން މީހުން ފަޟީއެއީ 

ވަްއކަމެްއ  ؛ބެހޭ ގޮތުން ކަމާ ނުކުރަން. ޑު ގަބޫލެއް ޏާ ޙަޤީޤަތުގަިއ މިއީ އެހާ ރަނގަޅު ކަެމއް ކަމަކަްށ ައޅުގަނވަން

 ކަންކަން ހުށަހެޅުމަކީ އެއީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަދި އެކަންކަން އެ  ބެހޭ ފަރާތައް އެ ކަމާ ،މީހަކު ކޮށްފިއްޔާ

ން ައއްސަާސއިބެހޭ މު ސިއްުރކުރާނީ އެކަމާއެީއ ކުރަްނޖެހޭނެ ކަމެއް.  ވެސް ފަރާތްތަކުން އެކަން ިސއްރުޮކށްދިނުމަކީ

މީހުން  ،ކުރުމަކީ އެފަރާުތގެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސްހުރިހާ އެްއޗެހި ިސްއރު އެ ހުށަހެޅި މީހާގެ ނަމާިއ އެ

ދުނިަޔވީ ހަމަތަކަށް  ،ރުަގއި ވެސްވަންތަ ކަމަށް ބަލާއިއިްނސާނީ ކުރުމަކީ ފަހަރެއްގަިއ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެތްޙަފަޟީ

ކުރުމާއި، އެްއވެސް ހާލެްއގައި މީހުން ބޭޒާރު ކޮްށގެންވާނެ ަކމެއް ނޫން. ގަނޑުމެން ބަލާއިރުަގއި ެވސް މިއީކީ ައޅު

، މިއިން އެއްވެސް ކަމަީކ ކުރުމާކުރުމާއި، މީހުންގެ އަގުަވއްޓާލުމާިއ، މީހުންނަށް ފުރައްސާރަތްޙަމީހުން ފަޟީ

ކުރަން ހެޔޮނުާވވަރުެގ  ގަނޑުމެންކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުންގެ ގޮތުަގއި ތިބެގެން އަޅު ޞަޑުމެން ޚާއްއަޅުގަނ

ދީޘް ދަންނަވާލިން. ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަކަންތައްތައް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑު ކުރީ ދުަވހުގައި ވެސް މި 

ޔާމަތް ޤި މީހެްއގެ އުނިކަމެްއ ޮފރުވައިދީފި މީހަކަށް  .واآلخرةستره هللا في الدنيا  مسلًماستر ومن ،ކުރައްވަނީ ދީޘްޙަ

ތަކުން ޘްދީޙަމި  ،މީހެއްގެ އުނިކަންަތއްތައް ފޮރުވައިެދްއވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ ލާ އެޢާޙާނަހޫ ވަތަސުބުهللا ން ދުވަހަކު

 ،ވެސް އެއީ ޭބޒާރުކޮށްދަނީ މީހުންގެ އަިއބުތައް އުނިކަންަތއްތަަކކީ ެއްއގޮތަކަށް  މެންނަށް އެނގިގެން މިވެސް އަުޅގަނޑު

ބޮޑަށް ސާބިތުވޭ. އަދި އަުޅގަނުޑ  ން ވަރަށްދީޘުޙަމި ގަނޑުމެން ންކަން ައޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނޫތްޙަފަޟީ

ލައިހިއްސަލާމްގެ ދުވަްސވަރުަގއި ޢަމޫސާ  ،ުދވަްސވަރެްއގައި ލާނަން. ެއއްއިމީގައި ދަންނަވަ ވެސް އެހެން ހާދިސާއެއް

ރަތަށް ދުާޢ ގެ ޙަޟްهللا ،އިވަ މާދުކުރައްެވހުމަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ަޤއުމުެގ މީހުންނާއިގެން ނަވާރޭވެހުން ލަްސވެގެން ވާރޭ

ށް އިޖާބަކުރަްއވާ އެްއެޗއް. ުނވެހުނު. ރަސޫލުބޭަކލެއްގެ ދުާޢއަކީ ަވގުތުން ަވުގތަދެންނެވި ހާލުގަިއ ކޮންމެައަކސް ވާރޭ

ތޯ ރަުތަގއި ދެންނެވީ ކިހިނެްއެވގެންޟްޙަގެ هللاލައިހިްއސަލާމް މާތްޢަމޫސާ ނުވެހުުމގެ ސަބަބުން ވާރޭ ،އެހެންނަމަވެސް

އަށް هللاައހަރު ވަންދެން ތިމަން  40މީހުންގެ ތެރޭަގއި އެބަހުއްޓޭ  ތި ،ަގއިނވަޙީ ުކރެއްވީ ތިތާهللا މާތްވެހުނީ. ނުވާރޭ

ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް. ނިކަން ދުޢާ އިޖާބަކުރާށޭ. އެހެންނޫނީ އުރެދުނު މީހާ ބޭރު، މާމީހަކު. އެހެްނވީ އުރެދުނު

އެީކަގއި މޫސާ  ވެިހއްޖެ. ވާރޭ ވެހުމާކޮެޅއްގެ ތެޭރގައި ވާރޭކުޑަ އިރުއެހެން ހުއްޓާ ހަމަ ކުޑަ !ަބއްލަވާއިވިސްނަ
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 ބެލީ. ވީ ކިހިނެއްތޯ މި އް ުނފެނޭ. ބޭރެއް ނުވެސް ވޭ. ދެން މިތަނެ  މީހާ ޮކންމެއަކަސް ބޭރުވީ އެ ށްލައިހިއްސަލާމަޢަ

. އޭނަ އޭނަ ތަޢުބާވެއްޖޭ ،ކުެރްއވީވީ. ވަޙީ ނުވެއޭ. ކިހިނެއްތޯއޭ މި އްރެއް ދެންނެވީ މީހަކު ބޭށްރަތަޟްޙަގެ هللا މާތް 

ރަުތގައި ެއ ގެ ޙަޟްهللاމާތް  ،ޢަލައިހިއްސަލާމް މި ދަންނަވަނީ. އެހިސާބުން ވާޭރވެހުނީ. ދެން، މޫސާ ތަޢުބާވެއްޖޭ

 ނޫނޭ އޭނަ  ކަމެއް  ތްޟްރަތަށް އޮޙަ ގެ هللاއެއީ ތިމަން  ،އްވަނީވަޙީކުރަ هللا ެދްއވާށޭ. މާތް އިއަންަގވަ މީހާގެ ނަން

ވާހަަކ  ނި އެހަމައެކަ ،ތިމަންކަލޭގެފާނު އެކަނި ގިނިަކންޏާ ،މޫސާ ޢަލައިޙިއްސަލާމް ދެންނެވީ ދެންމަކީ. ފަޟީޙަތްކުރު

އަހަރު  40ވަީޙކުރެްއވީ هللا މާތް  ؟ވަީޙކުރެްއވީ ކީކޭތޯهللا . އެހެންނަމަވެސް، މާތް މަށްެދްއވު އި އަންަގވަށްގެފާނައެކަލޭ 

މިއަދު އޭނަ ތަޢުބާވީާމ  ،އޮތްއިުރަގއި އިކޮށްފަސިއްރު ސް އެަކންއަްށ އުރެދުނުއިރުަގއި ވެ هللاވަންދެން އޭނަ ތިމަން 

މިއީ މީހުން  ލަ!. ނިކަްނ ވިސްނާލަބަނުވާނޭހިލާ އެހެންނަކުން ހަމ ؟މީހަކު ފަޟީޙަތްކުރަންހެއްޔޭ އެވީ هللا ތިމަން 

ކަން ކުރުމުަގއި މެން ކަންގޮތް. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ފަޟީޙަތްކުރުމުގައި މި ކަންަތއްތައް އޮތް

ވެްސ ރާއި އިްއޒަތްތާ ކަރާމާތް ނަގާލުމަކީ އެއީ އެްއގޮތަކަށް މީހުން ބޭޒާރުކޮށް މީހުންގެ އަބު ،މީހުން ފަޟީޙަތްކޮށް

ނޫން. ައޅުގަނުޑ ހަމައެކަނި މި ފުރުޞަތަށް އެދުނީ މި ވާހަކަަތއް  ގަނޑުމެން ކޮށްގެްނވާެނ ކަމެއްއަޅު

އިގެން ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅަ ެއކަންކަން ކަމާ ،، މީހުން ކުރާ ަވއްކަްނތައްންނަމަވެސްދަންނަވާލަންވެގެން. އެހެ

. އަިދ ހުށަހެޅި މީހާ ވެސް އެ ފަރާތްތަކުން ސިއްރުކޮށްދިނުމަކީ ގެންދިއުމަކީ ައޅުގަނުޑމެންގެ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކުރިއަށް 

ންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ޙަޤީޤީ ހޭނެ. އެހެެވސް ޖެ ންކޮށްދޭ .އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލާޒިމު ކަމެއް

 އެ ވާހަކަ   ނެތްށްތުން އެކަން ސިއްރުކުރާނީ. ައޅުގަނޑުމެންނަކަނީ. އެ ފަރާބްލޯައކަށް ވާންޖެހޭލްވިސު

އެީކަގއި  މާލުއިވާަހކަ ދަންނަވަ މި، އެެހންވެގެން އަުޅގަނޑު . ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އެހެންވީމާ ފަޟީހަތްކުރުމެއް

 ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.ޑު ވާހަކަ އަޅުގަނ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ތި އިއްޒަތްތެރި މެންބަ ،ބިލުގައި މާނަކުރެވިފައިވާ ގޮތުން މި !ދެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާ

ހުށަހެޅުްއވުމުން  ުޅގަނޑަށް ހީވަނީޞްލާޙެއް އައި  މުން،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުްއވު ްއ،ތަކަންަތއް ފާހަގަކުރެްއވި

ނޫން  އާއްމު ގޮތެއްަގިއ އަޅުގަނޑުމެން މި ބޭނުންކުރާ ފަޟީޙަތްކުރުމެއް ،ދެން ގަންނާނެހެން.ކޮމިޓީން ބަލައި

ތު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަ ،ދެންއާދެ!  ގޮތުން. މާތު ފޯރުކޮށްދިނުން އެ މީހަކާ ގުޅޭއެއީ މަޢުލޫގާނޫނުަގއި މި މާނަކުރަނީ. 

 ދުދީދީއަށް.ވަނީ ފުަވއްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަމި އަރު

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އެބަ ވިދާޅުވޭ މިީއ މެންބަރުން  ވާހަކަދައްކަމުން ބައެއް އިްއޒަތްތެރިށްމި ބިލަ !އާދެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނޫން.  ނެއްހުްނނަ އުނިކަމަކުން އިމީހާ ަގިއގަ ަވއްކަްނކުރަނީ އެ ފަޟީޙަތްކުރާ ބިލެކޭ. އާެދ، ވަްއކަންކުރާ މީހާ އެ

ލެްއގައި މި ބިލު ގާނޫނެއްގެ ގޮތަށް ައއިމަ ހާއިގެން މި އުޅެނީ އެްއވެސް ލަމި ބިލު  ،ނީޅެއު އަޅުގަނޑުމެން މި

ނޫނީ އުނި ސިަފއެްއ  ،ހުންނަ އައިުބ ސިފަެއއް ކަމަށް އިެއއީ މީހާ ަގއިގަ  ،ލާމަތްުކރަންވެގެންރާ މީހާ ސަވަްއކަންކު

 ކަމަށް ކަމެއްނޫން  މިއީ ދީނުަގިއ ހުއްދަކުރުމަކީ ބްލޯލްއަދި ިވސު އި،ށް ދައްކަ ކަމަށް ދެކިގެން އެ ވާހަކަތަްއ އެ ގޮތަ

ން ތަފާތު ކަމެއްހެން. އެއީ މުޅި ހާރޫ ގެހީވަނީ މި ބިލު ޅުގަނޑަށްއައެ ގޮތަށް ާވހަކަދެއްކުމަކީ  ،ތަށްދޭހަވާ ގޮ

އެ ވާހަކަތަްއ  ،ުކރެވޭ ފާފަެއއް އަށްތަނެްއަގއި މީހަކު ގޮްއސަ ެއ މީހާ މެން މި އުޅެނީކީލެްއަގއި އަޅުގަނޑު ހާއެްއވެސް 

އި އަދި ޕްރައިވެްޓ އެތެރޭގައާ  ލަތުގެއުނޫން. އަޅުގަނޑުެމން މި އުޅެނީ ދަ ފަޟީހަތްކުރާކަށް ދައްކަިއގެން އެ މީހާ

އަިދ އުސޫލުން ބޭރުން ކުރެވޭ  ،ރަޕްޝަންއި ކޮސެކްޓަރަގޔާއި މި ތަންތާނގައި މި ހިންގާ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކާ

އެ ވާަހކަަތއް ކިަޔއިދޭން. އާެދ، އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮތުން އިްއޒަތްތެރި  ،ށް ތިލަކޮށްކައްތައްަތުކގެ ވާހަކަ ަރއްޔިުތންނަ

ށް އޮތީ މަޖިލީހަ މު ބިލެއް. މިއީ ކޮންމެހެން ވެސް އޮންނަންޖެހޭ ބިލެއް. މި ބިލު މިންުމހި ީކ ވަރަށްރައީސް، މި ބިލަ

ވަނީ އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުްނ  ގެ އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކަށް މިޤީއަންނަން ވެސް އަސްލު ލަްސވެފަ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތަަރއް

 ޓު ހައުސިްނގ ޔުނި 7000، މިދިޔަ ސަރުކާުރަގއި ަގއި. އާދެއަގު ގެ ފްލެޓް މި އަޅަނީ ެއއް ފްލެޓު 2ކޮރަޕްޝަން.  

ރުފިާޔ  1900ންނަނީ މި އޮިއ ރުފިޔާ. ބިޑު ހަވާލުކޮށްފަ 1900ންނަނީ ފުޅުން އަކަފޫޓަކަށް މި އޮބޭ އިރު އެނަތްދީފަ އޮ

ށް. އެީއ އަކަފޫޓަކަ ރުފިޔާ 1200، 1100ދަނީ  ފޫޓަކަށް. ެއއީ ާއއްމު ގޮެތއްަގއި މާލޭަގއި ގެދޮރު ބިނާުކރާއިރު މިއަކަ

. އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަތައް އެބަޖެހޭ ންނަނީ ދީފަރުފިޔާގެ ބޮޑު އަަގގެްއަގއި މި އޮ 800ނޫނީ  700ގާތްގަނޑަކަށް 

 އެނގެން. މިފަދަ ޖަރީމާތައް އެބަ ހިންގަމުންދާކަން. އާދެ، ށްހަކަތައް އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުންނަތިލަކުރަން. މި ވާ

ަތއް ހަދައި ންޓުމް.ޕީ.އާރް.ސީ ފަދަ ތަންތަުނން ބޮޑެތި ަވއްކަންަތއް ކޮްށެގން އެގްރީމެއެމް.އެ ،ރަނީއަޅުގަނޑު ހިތާމަކު

ރައްޔިތުންނަށް މި އަދަބު  ،ލުނުކުރެވިތިމިއިން އެއްެވސް އެްގރީމެންޓެއް ބާ ،މާޔަތްވެހިއެބޭފުޅުން މިހާރު 

ޢަމަލު ހިންގާ ފަރާތްތައް  ގެނީ ކޮރަޕްަޝންލުކުރެވޭއްޙަމި ކަންކަން  ،ކޮރަްޕޝަނާއި ފަސާދައާއި ،ލިބިގެންދާތީވެ. އާދެ

ޓްތަކުެގ ސޯފުޅުން އުފުލޭނެ ގޮތެއް ައޅުގަނޑުމެނަށް ހެދިގެން. ރިބޭ  އެއެކަުމގެ ޒިންމާ ،ޖަވާބުދާރީކުރުވި 

ފަހު ށްތަްއ ހެދުމަތަެކއް. ެއ އެގްރީމެންޓުތައް އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮތުން ެއއީ ވަުގ އެގްރީމެންޓުއެގްރީމެންޓު

 ވިަޔސް އަދި ދެން އެހެން އަްށ އެަބއެނޭގ މި ހަދަނީ ވަުގ ެއގްރީމެންޓެްއކަން. އަދި ޭދ ފަރާތައް ަވޒީރު ވެރިޔާފާރި ވިޔަ

ފަހު ށްމި ކުެރވެނީ ވަްއކަމެއްކަްނ. މި ެވވެނީ ިޚޔާނާތެއްކަން. އެނގިހުރެ އެކަން ކުރުމަ އެްއ ިވަޔސްކުންފުޏެއްގެ އެމް.ޑީ 

ތިރާމުކޮށްގެން ތާައބަދު ރައްޔިތުން މި ޖެހެނީ ހުމަށް އަުޅގަނޑުމެން އިވަްއކަކުރި  އެދެން އަނެއްކާ އަުޅގަނޑުމެްނ 

ސަރުކާރުން ބަަދލުތަކެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް  ،އީ ދިޔައަުޅގަނުޑމެންނަށް އިހަކަށްދުވަހު ފެނިގެން .ގައި ތިބެންމިކަމު

މެްނ އެބަޖެހޭ ބަލައިލަން. އެީއ އަުޅގަނޑު ކުރި ބަެއއްތޯ ީކ ެއއީ ކޮންކަމެއް ށް. އާދެ، ސީ ލައިފަސީލައިފް ކުންފުންޏަ
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ޅަށް އެނގެން. އެ ބޭފުޅުންނަކީ އެއީ މިލިައނެއްހާ ޑޮލަރު ރަްއޔިތުންެގ ދޭންޖެހޭ ބަދަލެއްތޯ ވެސް ެއބަޖެހޭ ރަނގަ

. ނެގި ބަެއއް  ރަްއޔިތުންގެ އަތުން ލާރިގަނޑެއް އި ދޭނަމޭ ކިޔާފަޓްފްލެ ،ގެދޮރު އަޅައިދޭނަމޭ އަތުން އަތުލަިއގެން

ވެސް  ހައުސިްނ ޔުނިޓެއް ދެވުީނކީނޫން. ބަޔަކަށް  އަނެއްކާ ޭއގެ ެއއްވެސް ފްލެެޓއް ެއއްެޗއް ެއުޅނީކީ ފަހުމަށްނެގު

ނޫން. ނެތް  އުމުަގއި ހުރީކީޤަ ވެސް މި  ރޮނެގއްއެޅި ނޫން. އެބޭފުޅުން  އެއްނޫން. އެްއވެސް މަސަްއކަތެއް ވެސް ކުރީ 

ތައް ތަކުގެ ސަބަބުން ބަދަލުބޭފުޅުންަނށް މި ހެދިފައިވާ ެއގްރީމެންޓު ނެއްކާ އެ ޖެހެނީ އަހާލުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި 

 ން ތައް އޭރުަގއި ޮސއިކުެރވުނުއިރުދޭން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ މިއީ ވަރަްށ ހިތާމަހުރި ކަމެކޭ. މި ެއގްރީމެންޓު

ސް ދޭން ދިޔަ ބޭފުޅުންނާ ނުން ހެކިބަ ތަންތަދިަޔއިރުަގއި އެއިފެށިގެން މިހާހިސާބަށް ކޯޓުތަކުގެ މަރުޙަލާތައް ހިނގަ 

 ފުނިތަުކގެ އެމް.ޑީންެގ ގޮުތަގއި ތިބެންހި ައޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ހާމަކޮށް ރައްޔިތުންނަްށ އެނގެން. ކުއެްއޗެ

 ދިކޮޅަށް ހެކިބަސްދޭން. އަޅުގަނޑުއްކާ ކޯޓަށް މި ދަނީ ކުންފުންޏާ އިއަނެ ،ތަުކގައި ޮސއިކުުރމަށްފަހުއެގްރީމެންޓު

ނޫން ދުވަހެއް ފެންނާނެ މިފަދަ އުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަށް މިޤަހިތާމަހުރި ކަމެކޭ. މި ވާނީ މިއީ ދަންނަ

ކަމަްށ  މިކަންތައް ވެގެންމި ގޮތަށް  ،މާޔަތް ލިބިހިފަރާތްތަކަށް ކުރާ ބްލޯލްވިސު ގާނޫނުތައް ހެދި މި ގާނޫނުތަކުން

ކުރާ ބްލޯލްތަންތަނުން ވެސް މިފަދަ ހަމަ ވިސުފަދަ  ޫޔކޭއަދި  އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އިންޑިާއ އަދި ޔޫ.އެސް.އޭ

ބްޯލ ލްވިސު ިނޒާމުން ެވސް އެަބ ެގްއލޭ. އެހެންވީމާ،، ެލވިއިމަރަ ބަެއއް މީހުން އެބަ އަދި  .ފަރާތްތަކަށް އަނިޔާލިބޭ

ވެންޖެޭހ ކުރެޒު ންފީމިހާރުން މިހާރަށްވެސް ރާއްޖޭގައި ތަ މު އެއްެޗއް.ންވަރަށް މުހި ގޮުތން ނޑު ެދކޭއެކްޓަީކ އަުޅގަ

ފުރަތަމަ ޔޫ.އެސް.އޭ ތަްނތާނގައި މި އެކްޓު ހެދިގެްނ  ގާނޫނެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ެދކެން. އާދެ، ދުނިޭޔަގއި އެްނމެ

ކުާރ ލްބްލޯސުއެ ގާނޫނުެގ ދަށުން އެތާނަގއި ވި ،ލްބްލޯ އެކްެޓްއ ހެދިގައި ވިސު 1989ންނަނީ އޮމި ގޮސްފަިއ 

ފުރަތަމަ  ޤާސިމް ޢަބްދުލްކަރީމް އެންމެ ،ދެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުިއވެނީގެންދޭ. އާފަރާތްތަކަށް ހިމާޔަތް ލިބި

ނޫނީ ެއވާހަކަ އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންިގ  ،ހިްނގި ކޮރަްޕޝަނުގެ ޢަމަލުތައް ބޭޒާުރކުިރ ވާހަކަ އިބީ.އެމް.އެްލގަ

ނީ ެވސް ޤާސިމް ޢަބްދުލްކަރީމޭ. ޔަންޖެހޭއަސްލު ކި  ނަމަކަށްޅުގަނުޑ ހިތަށްއަރަނީ މި ބިލުގެ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، އަ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ގެ މަނަދޫ ދާއިރާދައްކަވަން އޮތީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، ދެން ވާހަކަފުޅު 

 .އަޙްމަދު ހާރޫން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަނަދޫ
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އުމަށް އުފަންވުމާ ހަމައަށް ޤަފަށް ލޯބިކުރުމުގެ ފިކުރު މި ސާކަމާއި އިންހަމަހަމަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ތަކެްއގެ ތެރޭގައި. ކޮޓަރި ރިއަޅުގަނޑުމެން އުޅެމުން އައީ އަނދިރިކަމެްއގެ ތެރޭގައި. ަދއުލަތް ހިނގަމުންދިޔައީ އަނދި

ކަމެއް  އުލަތުގެ ފައިާސއަށް ވަނީ ކިހިނެއްކަމެއް. ދަ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ އެތަނުަގއި ހިނގަނީ ކޮންކަމެއް

ލްބްޯލވަރުންނަކީ ސޮސައިޓީަތއް ހުޅުވާލަދޭ ބަެއކޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ވިސު ،ުއޅެނީ ނޭނގޭ. ދަންނަވާލަން މި

ފަށް ލޯބިކުރާ ފިކުރު މި ސާހަމަހަމަކަމާއި އިން  ،ޯއގާތެރިފެނިގެންދިޔައީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފުރަތަމަ  މަންޒަރު އެންމެ

ހިސާބުން ފަށައިގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އައީ ދައުލަުތގެ ތެރޭަގިއ  މުަގއި އާލާވާން ފެށި ހިސާބުން ފަށައިގެން. އެއުޤަ

ހާމަުކރެވެމުން. އޭގެ ސަބަބުން  ،ާއއްމުވަމުންފައިަގއި ހިނގަމުންދާ އެކިއެކި ނޭެދޭވ ކަންތައްތައް އެކި ސިފަސި 

ތުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ މި ފިކުުރ ހަީގގަްނ ދިޔަީއ ިއތުރުވަމުން. އަސްުލ ިފކުރަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތު އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

ނަީކ މި ގާނޫ ،ލްބްލޯކުުރން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީވިސު އާލާެވގެން ައއި މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ

އި ޢަމަލުކުރެވެންޖެހޭ އުމުގަ ޤަކުރިން މި  އަހަރު ހަތް މިއަދަކު ފާސްކުރަންޖެހޭ ގާޫނނެއް ނޫނޭ. މި ގާނޫނަކީ ީމގެ

 މި ރައްކާތެރިކަން އަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރެއިން ހިްތވަރުހުރި ރައްޔިތުންނަށް ދެވިަފއި އޮތް ،ގާނޫނެއް. މި ގާނޫނު ޮއވެ

ލްބްޯލވަރުންނަކީ ގޮެތއްަގއި ވިސު އާއްމު .ނުެވއްޓުނީހޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ދަވަޅަކަށްމި އަނ އުމުޤަމި  ،ނަމަ

މީހުންނަކީ އަޅުގަނޑުމެްނ  ހާމަކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއެހެންނަމަވެސް، ނޫން.  ބޭ ބަެއއްރައްޔިތުންގެ ލޯބި ލި

ވާހަކަަތއް  ތިބި. މިރިންނެއް އެބަ އެތަްއ ދަހުރިރައްކާތެރިކޮށްދޭންޖެހޭ ބަެއއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި ހިތްވަރު

ވާހަކަތަްއ  ގޮތުން މި އުމުަގއި ހާލަތު އޮތްޤަމަވެސް، މި ލާނެ ދަރިން އެބަތިބި. އެހެންނަަކއި އެިކއެކި ތަންތަނުަގއި ދައް

 ،ކޮށްލާނީ . އަޅުގަނޑު ފާހަގަވަނީ މި ފުރުޞަތު ލިބިފަ ތިބީ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ނުކެރިފައި މިދައްކަން

ކަމުގެ ތެެރއިންނޭ. ވަނީ ނޫސްވެރިފުރަތަމަ މި ރާއްޖޭގައި ފެށިގެން އައިސްަފއި ލްބްލޯކުރުމުގެ ކަންަތއްތަްއ އެންމެވިސު

އަށް އައި.ޑީ.ޕީއެފް. ؛އައި.ޑީ.ޕީސަންގު ނޫހުގެ ވާހަކަ. އެފް. ،އޭގެތެެރއިން ވެސް އަުޅގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން

ޮގްތ  ވަނީ ސަންގު ނޫހުގެ ފަރާތުން. އެ ނޫހަށް ވެގެންދިޔައުމުގައި ހާމަކޮށްދީފައިޤަ ފުރަތަމަ މި ގޮތް އެންމެ ވެގެންދިޔަ

ގޮތް އެނގިަލްއވާނެ.  ވާހަކަތައް ިލޔުނު ބޭބޭފުޅުންނަށް ވީ އެ  އިރައީސަށް ވެސް އެނގިަލއްވާނެ. އެ ނޫހުގަ އިްއޒަތްތެރި 

ިކޔާ ށް ދެން ލިބުނު ފުރުޞަތަކީ ދިވެހި އޮބްަޒވަރގަނޑުެމންނައަޅު  އިއެއާެއކު އޭގެފަހުން ެއ ަތޖުރިބާއަށް ބަލަހަމަ

ތަށް މަޢުލޫމާތު ފޮނުވައިގެން ަދއުލަތުގެ ތެރޭަގއި ެއކިެއކި ވެބްސައިެޓއް. އެ ވެބްަސއިުޓގައި ާކކުކަން ނޭނގޭ ގޮ

ންދިޔަ. މިކަމާ ށް ލިބެމުކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިނަގމުންދިޔަ ނޭދެވޭ ކަންތައްތައް ހާމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންނަ

 ކޮށްގެން މި ވެބްސައިޓް އޭރުގަިއ އޮތް ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ޚަރަދު ،ބިރުން ދައުލަތުން

 ައޅުގަނޑުމެންނަށް ،އުޅެނީ ކުރަން ކުރި މަސައްކަަތކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނޭގ ކަންތައްތައް. ދަންނަވަން މި ބްލޮކު

 ،ކާތެރިކަން ލިބެން އެބަޖެހޭ. އަދިވެސް ައޅުގަނޑުމެން މިހާހިސާބަށް ތަރައްޤީވެސް މި ރައްުތގައި ވެހަގީގަ

ކަމެއް ނޫން.  ވާއި ވެސް އަުޅގަނުޑމެންގެ ތެރޭގައި މިކަމަކީ ބަަލއިގަެނވިފަ ވެެގން އައިއިރުޑިމޮކްރަސީއަށް އަހުލުވެރި 
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އިްއޒަތްތެރި ަރއީްސ، ޖަުލގައި ިތބީ. ރާތްތައް ދުވަހު އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ވާހަަކ ދެްއކި ފަދާދި މިދާކަށް

އޮންނަނީ ހަމަ  ެސސް ލިބޭ ޗެނަލަކަށް މިލްބްލޯކުރަން އެކްއަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަްށ އެންމެ ފަސޭހައިން ިވސު

ިރްނ ވަނަ އަހަރުން ފަށައިގެން ނޫސްވެ 2008 ،ނޫސްވެރިކަން. އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

ގަނޑުމެން މިއަދު އަޅުންނޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ ނުޖެހޭ ގޮތަށް ގާނޫނުގައި ލިޔެދީފައި އޮތީ މާތު ހޯދާ ސޯސް އާއްމުކުރަންމަޢުލޫ

ދައުލަތް  ،ދަކީޤްޞަރަްއކާެތރިކަން ހޯދައިދޭން. ައޅުގަނުޑމެންގެ މަތިބި ފަރާތްތަކަށް  ެދން ،ލްބްލޯކުރަންމިއުޅެނީ ިވސު

އުލެްއަގއޭ. ރަްއޔިުތންނަށް ރައްޔިތުންެގ ފައިާސއިން ކުރަނީ ކީްއކަން އެަބ ޙަަފއިާވ މާލެވިއިހިނގަންޖެހޭނީ ހުޅުވަ

ގާނީ ކަންތައްަތއް ހާމަކުރެވެން އެބަޖެހޭ. އްތެރޭގައި ހިނގާ ެއކިއެކި ނޭދެވޭ ނޭ. ދައުލަުތގެ އޭއެނގެންޖެހެ

ން ލިބޭ އެއްެޗއް ނޫން. މި ބިލުގަިއ ޒާރުކޮްށގެކަމަކީ ބޭއެހެންނަމަވެސް، މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުން ރައްާކތެރި

ދައުލަުތގެ ެއކިެއކި މުައއްސަސާަތްއ  ،. އެގޮތުންދީފައެބަހުރި އެ މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރަންވީ ޗެނަލްތަެކއް ބަާޔންކޮށް

ރުވެސް އެބަހުރި. އެ މުއައްސަސާަތުކގައި އެބަހުރި އެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭނެ ެއކިެއކި މެކޭނިޒަމުތައް މިހާ

ނޫނީ  ،ގެން ވާަހކަތައް ަދއްަކއި ާއއްމު ތަންތަނުަގިއ މީހަކު ބޭޒާރުކުރަްނ އެ  ،އުޅެނީ . ދަންނަވަން މި އިމުކުރެވިފަޤާ

ގުޅުންހުރި  ސޯޝަލް މީޑިޔާަގއި ލިެޔގެްނ މި ބިލަކުން ރައްކާތެރިކަމެްއ ނުލިބޭނޭ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެކަމަކީ އެކަމަކާ

ނޫނީ  ،ކޮރަޕްޝަނަށް-އެންޓި މކަމެއް ކޮރަްޕޝަނަށް އަންގަންޖެހޭ-އެންޓި ،ނަމަްށ ދަންނަވާމިސާލަކަ ؛މުއައްސަާސއަކަށް 

 ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނޭ.ޖެހޭ ޕޮލިސް ސަރވިސް އަންަގއިފިއްާޔ މި ބިލުގެ ަދށުން އަށް އަްނަގންޕޮލިސް ސަރވިސް 

ބޭފުޅެްއގެ  ރުޞަތެކޭ. އެރަނަގޅު ފު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މިއީ ވަރަށް ،އުޅެނީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މި

ގުިޅެގން އަންގަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް އެ  ކާފަރުދީ ޒިންމާ އޭގެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި އަދާކުރަން ލިބޭ ފުރުޞަތެކޭ މިއީ. އެކަމަ

 ގާނީ ކަންަތއްތައް އްދާ އެކިއެކި ނޭެލވިއްޖެްއާޔ މިހާރު ހިނގަމުންއިމަޢުލޫމާތެއް އޭގެ ރަނގަޅު ވަގުުތަގއި އަންގަ 

ހޭ ޢަމަލުކުރެވެންޖެ ،ދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ބިލަީކ ވީާހވެސް އަވަހަކަށް މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވި ނެތިގެން

ލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ވިސު ،އަޅުގަނޑު ދެން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ .ބިލެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 މި ފުރުޞަތު އަޅުގަނުޑމެންނަށް ބަންދުކުރެވެން މި  ދޮެރކޭ. ވިފަިއވާންނަށް ހުޅުނެތުމަކީ ކޮރަޕްޝަނާއި ކުްށވެރި

 ،ާވހަކަތައް މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭަގއި ވީހާވެްސ ގިަނއިން ދެްއކި  މި ،ފަދަ ޗެނަލްތައް އާއްމުކުެރވި ވާ އަންނަނީ މި ބިލުަގއި

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކުރިއްޔާ ޝު ނޭ.ރައްޔިތުންނަށް މި ރައްކާތެރިަކން އޮތްކަން ކަށަވަުރކޮށްދީގެން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ސަނީފްهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ޓަކައި ވަރަށް މުހިންމު ަދއުލަތެއް ދެމިޮއތުމަށް ،ޓަކައިންުގމަށްލަެތއް ހިމިއީ ދައު` ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ނަން ދެވިގެންދާއިރުަގއި ލްބްލޯކުރުމުެގ މި ގާނޫނަކީ އަުޅގަނޑުެމން މިއަށް އިނގިރޭސި ބަުހން ގާނޫނެއް. ވިސު

މީަގއި ދިވެހި ބަހެއް  އިގަންދާއިރުތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ތަފާތު މެންބަރުން މާނަކުރަމު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނަްނޖެހޭ މި 

ތިނަދޫ ބަހުން ނޫީނ  މިއަްށ ގދ. ވޭދިވެހި ބަހެއް އޮ  ށްތިނަދޫ ބަހުން މިއަ  ގދ.ެވސް  ަގއިމުއާދެ، ހަމަ ؟ޯތއޭވޭއޮ

ކަމަށް ފަހަރު ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ސަމާލު ހަށްޓަންޅޯ. އަދި އެއް ،ކިޔާ ދިވެހި ނަމަކީ ހަވަރު ތިނަދޫ ބަހުން މިއަށް

މަކީ އެއީ ބަުހގެ ތުވަކި ަނމެއް އޮ ކަށްކޮންމެ ބަހަ ؛ބަހުގެ މުއްސަނދިކަން  ،ނަން. މިހަށްޓަންޅޯ ގެންނަން

ހަވަރު ތިނަދޫ ކަމަށް ވެއްޖެއްާޔ މި ބިލަށް  މިއަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ނެތް ށްމުއްސަނދިކަން. އެހެންވީމާ، ތިބޭފުޅުންނަ

ދިވެިހ ބަހުގެ އަދީބުން ަކއިީރ ގަނޑު މަށް އަޅު ބޭނުންކުރު "ހަށްޓަންޅޯ"ބަހުން ބޭނުންކުރަމުން މިދާ ނަން 

ޮއޅުންފިލުވުމަށް އަުޅގަނޑު އިލްތިާމސްކޮށްލަން. ދެން އޮީތ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ައޅުގަނޑު ވާހަކަ ިމކަން އައްަސަވއިގެން 

 11 ގައި ބިލު މި ،ިމ ބިލަކީ ރަްއޔިތުންނަށް އެހާމެ މަންފާ ލިބޭނޭ ބިލަކަށް ވާ ހިނދުގައިދައްކަން ބޭނުންވަނީ. އާދެ، 

އާއި ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )ހ( 12 ިއ،ދޭތެރޭގައި ހުރި ކަންތައްތަކާ އާ)ހ( އިން ފެށިގެން )ށ(ގެ ވަނަ ނަންބަރު

 އަސްލު ބަދަުލ ތްމި ބާބުތަުކަގއި އެަބއޮ އިމީގަ  .ހޯދުމަށް ކަނޑަައޅާ ބާބުބަދަލު؛ ޯހދުމުގެބަދަލު ހުރި ދޭތެރޭ )ށ( އާ

 ރެ މިއަށްވު ހޯދުމަށް ޓަކައި ުކރެވޭ މަސަްއކަތްބަދަލުޔާ ލިބޭ ފަރާތަށް ކޯުޓަގއި ދަން އަނިހޯބަދަލުޓަކައި ހޯދުމަށް

އިތަކަށް މަރުޙަލާގައި އެ ބަ  ންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. ކޮމިޓީއިލަތަފްސީލުކޮށް މި ބިލުގައި ެއކުލަވަ 

ިރ ޤާސިމް ޢަބްދުލްކަރީމް. ޤާސިމް ން ވަކިކުލުބޭ.އެމް.އެ ،ބައްލަވާނެ. މިސާލަކަްށ، ައޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަން

ފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަެކްއ  ކުރީ އެތާނަގއި މުޅި ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާކިވަން ބީ.އެމް.އެލުޢަބްދުލްކަރީމް 

މް އި އުސޫލުން ބޭރުން ޤާސިކާ ން. ނަމަވެސް، ބީ.އެމް.އެްލގެ ަގވާއިދުތަބަބުސަ މުގެވު އެކަން ފަޅާއެރު  ،ގެންހިމެނި

ޚިލާފަށް  ކާތަކުންފުނީގެ ގަާވއިދު ،ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް  ވީމާ ދައުލަަތށް ކިތަންމެހާ ފައިދާކުރި ކަމެއް ވި ކަމެއްކުރެއް 

ދޭ. ދަުއލަތަށް މިހާ ރަނގަޅު ކަމެްއ ބަތަކެއް ލިބިގެން އެދަބު އަޤާސިމަށް މީަގއި  ،ވީީތވެ ވުނު ކަެމއް ކަމަށްކުރެ

އަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަެކއް މީހާ  ގަވާއިދުަތކެްއގެ ސަބަބުން އެ ނަންއި އޮފަހެދިކުންފުނީގައި  ކޮށްދެވުނީމާ

ކަށް ބަޔަ  ކޮށްދޭން އުޅޭ ން ނޫނިއްޔާ މި ކަންކަ ،މިކަން ކުރަން ،މި ބިލުގެ ފުރިހަމަ ނަފާ ދިއުމަކީލިބިގެން

ލަތުގެ ސަމާލުކަމަްށ ދައު ،މާއިމާތަކެއް ހުއްޓުވުރީ ހުރިހާ ޖަ މި ހިންގާ ،ދަާއއި، ދައުލަތް ލޫޓުވުމާކޮރަޕްޝަނާއި، ފަސާ

ތަކަކީ ވެސް ަގއި ހެދިފައި ހުންނަ ގަވާއިދުތަކުމިއީ ގޮންޖެހުން އަންނާނެ ކަމެއް. ކުންފުނި ނަށްގެންނަން އުޅޭ މީހުން

، އަުޅގަނުޑ  ަގާވއިދުތައް ވެްސ ބަދަލުވާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާށް އެ އަހަމަ  މި ބިލު ވުޖޫދުެވެގން އައުމާ ،ންޖެހޭވާ

މި ބިލަކީ މިއަށްވުރެ މާ ކުީރަގިއ  ،ތަކީ ހަގީގަބަދަުލވާންޖެހެއޭ. ދެން ީމގައި ގޮތުން ހުރި ކަންތައްތައް ކޮށްލަނީ އެ ހަގަފާ

މި ބިލު އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް  ވަނަ އަހަރުަގއި 1962އަށް އަންނަންޖެހޭ ބިލެއް. އެއީ ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ޖެދިވެހިރާއް

ރާއްޖޭެގ އޭުރެގ ވެހިދި ،ނަމަ ވަނަ އަހަުރގައި އޮތް 1962އި ހިރާއްޭޖގަ. ިމ ބިލު ދިވެންއަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަ
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  މަށްލުރަށެއްެގ ރައްޔިތުން އެ ރަށުން ބޭ ،ތެރި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްތްއިްއޒަ

ނުވާފައި ހުރި އެންމެ އިްސ ލަތުން ފޮަދއު ،އެްއގެ ގޮުތގައި ހުރިރި ނިންމޭނެ. އެއީ އޭރުަގއި ހަވަރު ތިނަދޫގެ ިއއްޒަތްތެނު

 ތިނަދޫަގއި ދީ ކިޔާ ބޭފުަޅކުޙަސަންދީ .ތ.ިއ ހުރީ ނފަރާތަކީ އަތޮުޅވެރިޔާ. އޭުރެގ އަތޮުޅވެރިޔަކަްށ ފޮނުވާފަ

ނޫނިްއޔާ އޭރުަގއި ހުންނެވި އެންމެ ، ރާއްޖޭގެ ދައުލަތަށްލޫމާތަކީ ދިވެހިޢުވާ މަރީ. އެ ބޭފުޅާ ދެއްހުއަތޮޅުވެިރކަމުަގއި 

ހި ވެކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ދި ގޮތަށް ދާ ދާލަތު ހާ މިައދު ތިނަދޫގެ، ލޫމާތަކީޢުށް ދެއްވާ މަރަ އިބްރާހީމް ނާޞިއިސް ވެިރޔާ

ސަނދިކަން ހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން  މުއްގެމީހުން . މި ދައުލަތުގެ ބެލުމުެގ ދަށުަގިއ ތިނަދޫއެއް ނޯންނާނޭ

ީވ  ވީ، ނަތީޖާއަކަށް  . ނަތީޖާއަކަށްއް ނުވާނޭމަނެޔަދައުލަތަށް ކިމީހުން  މިތަފާތުކޮނޭ.  ށްއާދަޔާ ބޮޑަ ކަންކޮޅުތަކާ

ރެްއެގ ިޑއިގަ 4 ށްނުލައި އާއްމު ަރއްިޔތުންތަކަކަ ަޙއްޤަކާ ،ްނގެ މަޖލީހުގައި މަޝްވަާރކުރެވި ތުއިްއޒަތްތެރި ރައްޔި

އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް މިފަދަ . މިފަދަ ދިއުންސުންނާފަިތކޮށްލާފައި އި،ލަނެތިކޮށް އި،ތެރޭގައި މުޅި ރަށް ފަޅުކޮށްލަ

ފައި ނެރެ. ސީލައިފް ީކއްެވެގންތޯ ރެޑް ނޯޓިސް ސީލައިފް ،ތް އޮތީހިދެން އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ންނަންޖެހޭ.ބިލުތައް އި

ކަމުަގިއ ަގއި ވެރިިމދިޔަ ދައުރު ،ންފުންޏެއް ހަދައިގެން ޔާމީްނ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އޭރުަގއިކުކު މި ބޭފުޅަ ، ބޭފުޅަކަށްތްއޮ

ކޮށްފައި ރަްއޔިތުންނަށް ރުސޯން ހިތަމީހުންގެ ފޮޓޯ ޖަހައިގެން މުޅި  ްއޔޫމާއި މުޢިއްޒާ ދެޤަޔާމީން ޢަބްދުލް ،ހުރެގެން

 ލާރިކޮޅު  ގެން ތުރައްޔި ިއ، އަތުން ލާރި ނަގަގެރައްޔިތުން ފްލެޓް ވިްއކަނީއޭ. ،އޮތީ ފްލެޓް ވިއްކަނީއޭ  މި މި ދެއްކީ

ލަތުގެ މިއަދުގެ ވެިރކަން ބަދަލުވެފައި ން ގޮސްފައި ލަންކާަގއި. ލަންކާަގިއ ހުރިއިރު ދިވެހި ދައުމާ ފިލައިގެނިންމީ އިގަނަ

ވަރާކުެރވެނީ މަޝް ބުނާ އަންމަޓީއާ އޮތްއިުރގައި އަުޅގަނޑު ެދރަވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުން މި

ނިންމީ  ހުރި މީހެއް. ދައުލަތުން ފައިސާ ދޭން ފައިނެރެ ނޯޓިސްކުްށވެރިެއއްގެ ގޮުތަގއި ރެޑް ؟އުސޫލަކުންތޯކޮން

 .ރާއްޖޭަގިއ ވަްއކަންކުރާ.. ؟އުސޫލަކުންޯތއޭންކޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓު. އާދެ!  12ޕީއަށް ދެން ބާކީ އޮތީ .ޮގތުން އެމް.ޑީ ގުޅޭ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ބިލާ

ަގއި ފެށުމަށް  12:00ލާނަން މިހާރު ވައިން ދަންނަފުރުޞަތު އެރުވުުމގެ ުކރި ފުޅަކަށް އަޅުގަނޑު އިތުރު ބޭ

. 2ކޮމިޓީތައް. އެއީ ިހުއމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީ، ކޮިމޓީ ކޮޓަރި ނަންބަރު ހިނގަމުންދާ މިހާރު  ،ހަމަޖެހިފައިވާ

އާދެ! ސްޭޓްޓ  ؛ަގއި 2:00ން ގައި. ދެ 4 ލުމަށް ހޮވިފައިވާ ކޮމިޓީ، ކޮޓަރި ނަންބަރު އި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުަލވަ

 ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު  ގައި. އެްނވަޔަރަންމަންްޓ އެންޑް 3ނަންބަރު ޓަިރ ކޮކޮމިޓީ ، ޓީއޯން އެންޓަރޕްަރއިސަސް ޮކމި

  ކޮމިޓީ،ގެސަސާތަކު އްގައި. މިނިަވން މުއަ 5ޓީ، ކޮިމޓީ ނަންބަރު މިކޮ ގައި. ލާމަރުަކޒީ 1ޓީ، ކޮމިޓީ ނަންބަރު ކޮމި

ޖަހާއިރު  4މިއަދު  ،ދެންނެވީ ގައި. މި 1 ނަންބަރު ޓީ، ކޮމިޑިޝަރީ ކޮމިޓީޖުގައި. ައދި  4ރު ޓީ ނަންބަކޮމި
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ގަިއ. 14:30 ޓީކުގެ ކޮމިތަސާއްސަޖަހާއިރު. މިނިވަން މުއަ 2މި ފެށެނީ  ތައްކޮމިޓީ އޮންނާނީ. އެހެން ކޮމިޓީޖުޑިޝަރީ 

  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް. ނު ހުޅަނގުމާފަން ،ރުަޞތު މި އަރުވަނީއާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ފު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

ށް ބިލެއް ހަޓަކައި މި މަޖިލީ ކުރުމަށްތެރި ކާއް ރައްތަލްބްލޯކުރާ މީހުންެގ ޙައްޤުތްތެރި ރަީއސް. ވިސުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

އަދި ބިލު މި މަޖިލީހަށް  ،އަާށއިهللاޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު އް ްއވީތީ ގަޮލޅު އުތުރު ދާއިާރގެ އިދެ ޅުއްވައިހަށަހު

 7ައޅުގަނޑުމެން ވޭުތވެދިޔަ  .ކުރު ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވަރަށް ބޮޑަށް ޝު ކާރަށްވީތީ ދިވެހި ސަރުއްފޮނު

ލްބްލޯކުރާ މީހުންގެ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މިކަހަލަ ވިސުގެ ސަބަބުންދުވަހު ހިނގަމުންދިޔަ ކަންތައްތަކު އަހަރު

 ގޮތުން  ބެހޭ ފެނިގެން މި ބިލާވެސް ބިެލއް ޮއންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ހެން ކޮންމެއި ރަްއކާތެރިކަމަށް މާޔަތާހި

އެންމެ ބޮޑު ދިޔަ އިނގައަިއްސ ހިދިވެިހރާއްޖޭަގއި މި ފަހަކަށް .ރި ރައީސްޒަތްތެއް ދަނީ. އި މި ދަްއކަމުންވާހަކަ

ކު ޤާސިމް ޢަބްދުލްކަރީމް ކިޔާ މީހަކު ެއ ތަ ގޮތުްނ ދިވެހި ރައްޔި ބެހޭ އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ކޮރަޕްޝަނާ.އެމް ،ޝަންޕްކޮރަ

ގެންދިޔަ ގޮތް ވެށް އަަމ އޭނައިލީެއކަން ފަޅާއަުރވަ ،ންކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ުޓވިޓަރަގާއއި އެތަންމިތާނަގއި ލިޔެކަ

އެަތއް ުދވަހަކު  ލައި، ގެންގޮސް ަޖލަށްނަށް ެވސް އިނގޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން ބަލަން ތިއްބާ ދަމާންއެންމެ ންމެއަޅުގަނޑު

ލެއް ދައުލަތުން ބި ލަ، ައޅުގަނޑުމެން މިކަހަފައި ދޫކޮށްލީ. އެހެންވީމާޔާނެތޭ ކި ޖަލުގައި ތެުޅވުމަށްފަހު ކުށެއް 

ެގންދާއިރުގައި އަުޅގަނޑުމެން ޮކމިޓީތަކަށް ރާއްޖޭގެ މިކަހަލަ މުންވެކުރެގެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްއިޅަހަހުށަ

ގެން ސާތައް ގެނެސް ސަ އްއަ މުބިކަންކަން ބަލަން ތިބި މުައއްސަސާތަްއ މި މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފައި ތި

ގެ މުކަންކަފައި ހުރި ނގާހިގުޅިގެން  މި ފެންނަނީ މިކަމާ ުރގައި އަުޅގަނޑުމެން ދުވަހުން ދުވަހަށްއިކުރަމުންދާސުވާލު

ހުިރ  އިވާހަކަ. އިްއޔެ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވގެންދިަޔއީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކުީރގެ ސަރުކާރުން ހިންގާފަ

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ އެކައުްނޓަށް ތިން ޕްރޮޖެކްޓަކުން ލާރި  ޔާމީން ންނެވިހުޭއރުގެ ވެރިަޔކަށް  ،ގެ ތެރެއިންއް ކޮރަޕްޝަނެ

 .މުހިންމު މަޢުލޫމާތު  މީގެ ކުރިން އެނގިފައި ނެތް ކަ. މިހިރީ އަޅުގަނޑުމެން އެްއވެސް މީހަކަށްހުރި ވާހަ ބަދަލުވެފައި

މިކަހަލަ ކަންކަން ބެލުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި ތިބި މުއައްަސސާތައް ނުކުޅެދިަފިއ ައޅުގަނޑުމެންނަށް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މައްސަަލއިަގއި  ގެ ްށ ފެނިގެންދިޔައީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީނޑުމެންނައަޅުގަ ނީ.ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނު ތިބި

ދިޔަތަން. އެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއް ޭއގެާޒތުގައި އިހުމާލުެވގެން ،މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް ހުރި ރާއްޖޭަގއި އުފެދިފައި

ރާއްޖޭގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ،މުންދާތީހިނގައަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިަޔއީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިަކހަލަ ކަންކަން 

ަބއްަދލުކޮށް މި ވާހަކަ ދެްއކީމާ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ވެގެންދިަޔ ގޮތުގެ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެިރ  ރިއްޔާއާހޫރައީސުލްޖުމް

ށް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަދާއިރުގައި މިހެންހުރި ަކންކުރަުމންމިކަހަލަ ބިލެްއ އައިްސގެން ބަހުސް .ރައީސް

ެއގޮތަށް  މުަގއިމިކަހަލަ ކަންކަ ،ޖެހޭނެ. އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ މިކަހަލަ ކަންކަން ވީމާކުރެވެންސް އެޑްރެ
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ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކަހަލަ ހަމަ އަދި ނުލަފާ ވެރިއެްއ ކަންތައް ކުރީމަ ައޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެއަށް ައއިސްދާނެ ހަމަ ޔާމީން 

 ވެސް އައިސްދާނެ. އެހެންވީާމ، އެަކން ކަމަށް އެޑްރެސްކުރެޭވ ލަފާ މީހަކުވުރެ ނުވެސް ައއިސްދާނެ. އަދި އެައށް

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ީސެގ  .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްިދއުމަކީ އަުޅގަނޑު ެއދޭ ކަމެއް. ގޮތަކަށް މި ގާނޫނު ބައްޓަންވެގެން

އްޔަތު ގާނޫނަށް އްޖޭގެ މާލިރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ދިވެހިރާވަނަ  18ޓަކައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގުމަށް ފެށުމަށް

ަވނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި  18ަގއި ތުސްގަގޮތް ބޭންކުތަކަްށ ޖަމާކުެރވޭނެ  އެހެންކުަތްއ ސްގެން އެ ޗެގެނެބަދަލު

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އީ. ގެންިދޔަކަންކަން ކުރަމުންބޭނުންކޮށްގެން ރައީސް ޔާމީން ހޯއްދަވާފަިއާވ ސްޕަރ މެޖޯރިޓީ 

އޭުރގައި ހުންަނ  ސްގެނެގަިޑއިރުގެ ތެޭރގައި ބަަދލު 24ދާއިުރގައި ގާނޫނަށް ހަލަ ގާނޫނެއް ހެދިގެންމެން މިކައަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑުމެން ެވސް އެަބ ހަދަންޖެހޭ.  އް ކޮށްލަިއެގން މިކަންކަން ނުކުރެވޭެނ ގޮތެގު ދީސްވެރިޔަުކ ތަ

 ،ރައީސް، މިަކހަލަ ގާނޫނެއް ހެދުމަށްފަހުޒަތްތެރި އިއް . އެހާ ފަސޭހައިން ބަދަލެއް ނުގެނެވޭޤާނޫނުއަސާސީައކަށް

އޮންަނ  ކަމަށް ވަންޏާ ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރަން ކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ ގާނޫނު ބަދަލުކުރާގެޒެޓު 

ންނަްށ ޅުގަނޑުމެގޮތް ވެސް އެބަ ހަދަންޖެހޭ. އަ ނުކުރެވޭބަދަލުނޫނިްއޔާ މަޖިލީހުގައި އަޣްލަބިްއޔަތު ލިބިގެންވަރަށް 

މެ ޕާޓީތަކަށް ބެހިގެންގޮއްސަ އޮތް ަރއްޔިތުންެގ ންއަދި ކިތަ ،ކަމަށް ވަންޏާ މިކަހަލަ ގާނޫނެއް ބަދަލުކުރަން ފެނިއްޖެ

ިމ  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބަދަުލކުރަން ެވއްޖެ ކަމަށް ފެނިއްޖެ ކަމަށް ވަްނޏާ ،ކަމުަގއި ވީނަމަވެސްމަޖިލީހެއް އޮތް

ސްގެން މިކަން ގެނެއަޣްލަބިއްޔަތު ދީފަ. އެހެންވީމާ، ގާނޫނަށް އިރުއިރުޮކުޅން ބަދަލު އެވަރު ހެން ރާނެމަޖިލީހުން ބަދަލުކު

ލިބޭ  ުކރުމަށްފަހު ދެން އަންނަ މަޖިލީހުގައި އަޣްލަބިއްޔަތު ލްބްލޯ ގާނޫނު އަުޅގަނޑުމެން ގެޒެޓު ވިސުއަިދވެސް  ،ކުރީމާ

އުނދަގޫ ޮގތަކަށް މިކަން އޮންނަންޖެހޭ.  ،ނުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އެކަންކު އެކަމަބަދަލުކޮށްފާނެ. ބަދަލުކޮށްފާނެ.  އެއްބަ

 ގެންދާތެެރއިން ލާފައި އެކަްނކަން ކުރަމުންހަމަ އޭގެ ،ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ހަމަ މި ގާނޫނު ބަދަލުކޮށްފައިއެހެން

އަުޅގަނޑުމެންެގ  އްޔާ އަދިކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ނޫނި ވެްސ ، އެއީ ކޮންމެހެން ނީ. އެހެންވީމާތަން ފެންނާ

ވާހަކަ ލިެޔގެްނ ނަމަވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަެމއް އެ  ،ަބއި އެސްގެން ވެސް ނޫނީ ގާނޫނެްއެގ ގެނެނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލު ޤާ

ކުރުމަށް ޓަކައި މި ގާނޫުނ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރި ލްބްލޯކުރާ މީހުންގެ އެހެންވީމާ، ވިސުބޫލުކުރަން. ގަކަމަށް އަުޅގަނޑު 

އަޅުގަނޑު ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއިވ  ށްރާއްޖޭަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގާނޫނެއް ކަމަ ،ސްކޮށްައވަހަށް ފާއެއީ 

 ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ، މި އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 ނިހާދަށް. ޙައްމަދުމެންބަރު މު
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

އަޅުގަނުޑ ބިލު. މި ބިލަށް  ލްބްލޯކުރާ ފަާރތްތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެވިސުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ެއގޮތުްނ  ނަން.ފާތު އެިކއެކި ނަންކިޔަނީ ތަ ބިލަށް އަުޅގަނުޑގެ ރައްެޓހިން މި ،އިައުޅގަނޑާ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. 

ނުވަތަ ެއފަދަ އެހެން ފިރިހެން ނަމެއް  ރުބޭލް ،ވަްއކަންކުރުން ހުއްޓުވާ ބިލު ،އެބަ ކިޔާ ބަނޑުޮކއްޓުން ހުއްޓުވާ ބިލު

ަތްއ ތަފާތު އެ ިއ ފިރިހެނަކު އެކަހެރިކޮްށ ހުރެގެން ފައިސާ ގުނާ މައްސަލަ ުހއްުޓވާ ބިލު. މިފަދަކާ އެީކގަކިޔާ ފިރިހެނަ

ލްބްލޯކޮްށ ކަމުގައި ވީނަަމވެސް ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ވިސުނަން ދެވުނުެއކި ގޮްތގޮތަށް މި ބިލަށް މާނައެއްަގއި 

މި ބިލަށް ައޅުގަނޑު ަކމެއް.  ވަރަށް މުހިންމުމިއީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނާގ ނޭްއގާނީ ކަންަތއްތައް ުހއްޓުވަން 

ލްބްލޯކުރުމަކީ ގާނޫނީ ޒިންމާއެްއ ލްބްލޯކުުރމަކީ ކޮބައިކަން. ިވސުގާ ވިސުލަމާހިނއިފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ބަލަ

 ކަުމގެ ގާނޫނާ ޚިލާފު އިންާސނިއްޔަތުވާމީ ައގުބައިނަލް މުން،އިންސާނީ ަޙއްޤަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލެއް ކުރު  އަދާނުކުރާ މީހާ

، ކުރިަމތިވާ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން ތެރިކަން ރަްއކާ ނުވަތަ އާއްމު ކޮރަޕްޝަްނ އާއްމު ިޞއްޙަތު ،ކަމެއް ކުރުން

 ،ކުރުންނަހަމަ ބޭނުން މުގެޤާދައުލަތެްއގެ މަ ،ޓަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާ ފަދަ ކަމެއް ކުރުންށްތިމާވެ

 ،ޢަމަލެްއ ކުރުން ، ކުރުްނ ނުވަތަ މިސްކަރޭޖް އޮފް ަޖސްޓިސްގެއެުޅމުގެ ޢަމަލެއް ކުރުން ހުރަސް ށްޢަދްލުއިންޞާފަ

 ،ހުއްޓުަވއިކަންތައްތައް މިފަދަ ބަދަލުހިފުން، ލްބްލޯކުރުމުން ވިސު ،ކުރުންމިސްމެނޭޖުރުން ނުަވތަ ކުބޭނުންއް ވަސީލަތެ

ގޮތުން އައިސް މި ކަންތައްތައް ުހއްޓުވަން އުފެދިގެން އަންނަ  ގެމިއީ ގާނޫނީ ގާނޫެނއްގެ ގޮުތަގއި މި ބިލު ގާނޫނެއް 

 ،ވާނެ ގޮަތކީ ކަމެއް ހުއްޓުިވގެން ައންނައިރުގައި . މި ހުރިހާބޫލުކުރަނީގަގާނޫނެއް ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑު 

މު ާއއްމުވަްއޒަފުންނަށް އަދި  ،ސްޓާފުންނަށްއެ ވާހަަކ ދައްކަން ޓިގެންދާނެ. ބަނޑުޮކއްޓުްނ ހުއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

މަލެއް ކުރަން ވާ ފަދަ ޢަ ވައްކަމަށް މަގުފަހި ނޫނީ ،ކުރާ މީހާ ކުރާ ވައްކަމުގެ ާވހަކަވައްކަން  .ފަރާތްތަކަށް ކެރޭނެ

އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ނެ.ޅުވިގެން އަންނާހުެއ ފުރުޞަތު  .ދައްކަން ކެރޭނެ އެ ވާހަކަހިސާބުން  މަސައްކަތް ފަށާ

ލެވިފަ. އިހުޅުވައޮތީ ވަރަށް ފަސޭހަ ގޮތްތަކެްއ މި ބިލުން  ކުރުމަށް ވެސް މިރިޕޯޓުނޭއްގާނީ ޢަމަލު ހިންގުން މިފަދަ 

ނެ. އިންޓަނެްޓ ލެވިދާނެ. ފޯންކޯަލކުްނ އަންގާެލވިދާއިވިދާނެ. ފެކްސް މެސެޖަކުން ފޮނުވައަންގާލަދެ  ސިޓީއަކުން ވެސް

އިލެކްޓްރޯނިކް ެމއިލް އަްނގާެލވިދާނެ. ވެސް އް ނުވަތަ އެމް.ެއމް.އެސްައކުން މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅިދާނެ. އެސް.އެމް.އެސެ 

ޑިއޯ ަފއިލެއް ފޮުނވަިއގެން ެވސް އަްނގާލެވިދާނެ. ވީިޑއޯ ވިދާނެ. އޯ އިެލކްޓްރޯނިކް މެސެަޖކުން ވެްސ އަްނގާލެ ނުވަތަ

މި ހުރިހާ  މި ބިލު ގާނޫނަަކށް ވެގެްނ ައއިމާކުރެވިދާނެ. ރިޕޯޓު  ހުެރގެން ެވސް އަްނގާލެވިދާނެ. ާހޒިރުވެ ކުލިޕަކުން

މި ރި ރައީސް. އޭރަށް އިްއަޒތްތެދަނީ ފުރިހަމަވެގެން  ަޓކައި ބޭުނންވާ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް މިކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް

ރަންސަްށ އަުޅަގނޑުމެން ވަކާލާުތކުރަމުންދާ ބުނާ ކޮރަޕްޝަން ހުްއޓުވުަމށް ޒީރޯ ޓޮލެދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަުޅގަނޑުމެން 

އަދާކުާރ  އަދި ަވޒީފާ ަގއިކަންތަކަށް އިރާދަކުެރއްވީތީ ޙައްލެއް ލިބިގެން އަންނާނެ. އެކިެއކި މުއަްއސަސާތަކު 

ިވގެން އަންނަނީ މިފަދަ ނޭއްގާނީ ޢަމަލު އަިމއްލަ ފަރާތްތަކަްށ ފުރުޞަތު ހުޅު ،ތުެގ މުަވްއޒަފުންށް ދައުލަފަރާތްތަކަ
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އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި  ،މިގޮތުން .ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޓަަކއި ރިޕޯޓުހުއްޓުވުމަށް

 ބޮޑު ަވއްކަމުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ކުެރވުުނ އެންމެ ،؛ އާދެ .ގައި ީބއެމް.އެލް ހިނދުގައި ވަކާލާތުކުރަމުން އަންނަ

 ރކުރުމަށް ޓަކައި ބީ.އެމް.އެލްގެ ސީދާ މެނޭޖްމެންޓުން އެދަނީ ޓްވިޓަލްބްލޯކުރި ފަރާތް މިއަދު ބަދުނާމުވިސު

ން ބުނަީނ އެމް.އެލުމުން. ބީ.ތަފާތު ވާހަކަތައް ދައްކަ ކުރުމަށް ޓަކައި އެކިބަދުނާމުޤާސިމް ޢަބްދުލްކަރީމް އެަކއުންޓުަގއި 

މަށެއް ނޫނޭ.  ،ނަނީ މަށެއް ނޫނޭ. ދެ ފަރާތުން ވެސް ޮގވަމުންދަނީ މަށެއް ނޫނޭއެމް.އެމް.އޭއިްނ ބުމަށެއް ނޫނޭ. 

ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން އެަބ ިއ ހުރި ޙަޤީޤީ ރިޕޯޓުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަާލއިރުގަ  ންފެންނާ ؟އެހެންނަމަވެސް، ާކކުތޯ

އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުދަންނަވަން  ވެރިްނ މިކަމުގައި ޝާމިލުާވކަން. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެމް.އެްލގެއެނގޭ ބީ.

އެްނމެން މިކަމުގައި ބައިވެިރިވ ވާހަކަެއއް. އަުޅގަނޑުމެން  ން،ބީ.ެއމް.އެލްގެ މުަވއްޒަފުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ބޮޑަްށ  ޓުތަކުގެ ވެރިްނ މިކަމުގައި ވަރަށްޑިޕާޓްމަންބީ.އެމް.އެލްެގ މި ކަންތައްތަކާ ގުޅުންހުރި  ،މިދަންނަވަނީ

އެގޮތުން  އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ހަމަ ވެއޭއި ހަމަ ސީދާ ކަނޑައެޅިގެްނ ބައިވެިރވެފަ ުމގައި . މިކައޭވެއިހުމާލުވެފައި 

 ނަންން އެލުމި ޔުނިޓުތަުކގެ ވެރިން ގޮުތގައި ިތއްެބވި ޭބފުޅުން ބީ.އެމް.އެމް.އެމް.ޭއގެ  ،އެމް.އެމް.ޭއަގއި ެވސް

ތިމަންނާމެން މިކަމުގަިއ ބަިއވެރިެއއް ުނވަމޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެފަދަ ހެިކ  ،ހާމަކުރައްވާ ފަރާތްތަކުްނ އެަދނީ ބުނަމުން

އަނެއްާކ މިފަދަ ފަރާތްތައް މިއަދު  .ދަނީ ބުނަމުން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ހުރި ވާހަކަ ބީ.އެމް.އެްލގެ މެނޭޖްމަންޓުން އެ

ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ހަމަ މުތަކުަގއި ތިބޭ މަންޒަުރ ެއއީ އަުޅަގނޑު ޤާ ެތރޭގަިއ ސީނިއަރ މަރުގެ ސަރުކާއަޅުގަނޑުމެން

ސް ޔަކުރި ފަޟީޙަތް ،އަުރވާލިޔަސް އި ފަޅަ ،ކުރިޔަސްލްބްލޯއިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ިވސުދެކެން ބޭނުންވާ މަންޒަެރއް ޫނން. 

ޒިންމާދާރު  ިއގެން. އަުޅގަނޑުމެން އެފަދަ ފަރާތްތައްޅުައޅަން ފިަޔވަވަނީ އަުޅގަނޑުމެއަދި މިކަމެއް ަޙއްލެއް ުނވޭ. ޙައްލު

މުތަކުން ދުރުކޮށްގެން ާގނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން އަޅަްނޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅަިއގެން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ޤާމަ

އަުޅގަނޑު ިމ  ،ންވަހަރު ދަންނަފަ އަޅުގަނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަަތށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު ދަްނނަވަން. އަިދވެސް ެއއް

 ބޮޑަށް ތާއީދުކުަރން. ޝުކުރިއްޔާ.  ބިލަށް ވަރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުން ވާ ފަހަރަށް ވާހަކަދައްކަން ެއދިވަަޑއިގެންފައި   ފުރަތަމައާދެ! މި ބިލަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާސިރު  މިފުރުޞަތު ވަުގތު  އަުޅގަނޑު މި ،ތިބުމާއެކު

 ލަޠީފަށް.އްޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފްއްދުއުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބް ކުޅުދުއްފުށީ
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މި ކަންތައްތަުކެގ  ،ވަްއކަމާއި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން ަވރަށް ޒަމާންތަކެއް ެވއްޖެ

ގޮތެްއަގިއ  ެދކޮޅަށް ަވކިން ޚާއްޞަ އަދި ާޚއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީން އަްނނަނީ ވައްކަމާގަިއ ދަްއކާއިރު ވާހަކަ

ެގ ައޅުގަނޑުމެން ،ދޭ އެއް ކަަމކީގޮެތްއގައި އެންމެ މުހިންމުކަން  ދައްކަނީ އާއްމު މުން. ައޅުގަނޑުމެން މިކުރަވަކާލާތު

ލްމާަލީކ ތުއަޅުގަނޑުމެންގެ ބައި .ކޮށްލަމާހިނގާހަމަ އަނެއްކާވެސް ތިލަވައްަކމުގެ ވާހަކަ.  ރެވޭކު ލުންލްމާތުބައި

މުވާން އެބަޖެހޭ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ ހުައޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ފަ ކޮބައިކަން

ކުރާ ފަރާތްތައް ބްލޯލްވެސް ހަމަ ރުފިޔާ. ވިސު މީހާގެމެތިންމެ ނިކަ އަދި އެއެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ ވެސް،  އުޅޭ

އަށް هللاވާ ޢަބްދުއީގަޮލުޅ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ޓަަކއި ކަމަށްރައްކާތެރިކުރުުމގެ ބިލެއް ހުަށހަޅައިދެްއވި

މިފަދަ  ،މަސައްކަތްތަަކކީ ން ުއޅޭ އަދާކުރަން. ައުޅގަނޑު މިހާރު މި ކުރަ ޝުކުރު އިއެީކގަ ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ތަްއ  މި ވާަހކަހުްއޓުވުމަށް ެއންމެ ބޮޑަށް އަުޅގަނޑުމެން އެޅޭނެ އެއް ފިަޔވަޅު. ައޅުގަނޑުމެން ތައްވަްއކަން

ކޯޑުކުެރވުނު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރެވެސް ތާރީޚުަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަނީބަލަމުން ދައްކާއިުރަގއި މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން

ލަތުންެގ އުން ޑޮލަރު ދަ އަމިލި  79.37ްއ ަވއްކަން. އެމް.އެން.ޕީ.އާރު.ީސގެ ވަްއކަމުގެ ވާހަކަ. އެންމެ ބޮޑު އެ

ިދޔައީ އެންމެ މީހަކަށް އިހިނގަ ތައްކަން ޫބލުކުރެވޭ މިގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް .ަކންށްަނގާފަިއވާވަގަމާލިއްޔަތުން 

މުޅި ދައުލަތުަގއި އޭުރގައި ތިއްެބވި ބޭބޭފުޅުންގެ  .އެީކގައި އެނިގގެނެއް ނޫން. އެތައް ބައެްއގެ ރޭވުންތެރިކަމާ

ހުްނ ވޭ. ރައީސް އޮފީހާމަެއބަ ކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޭމޒުމަތިންއެއް . ރަށްތައް ދޫކޮށްފައި ވަނީއިއެީކގަ  ރޭވުންތެރިކަމާ

ދިަޔއިރުަގިއ އިނގަ އްތައް ހި، މި ކަްނތަމޭޒުމަތިން. އެހެންވީމާއްއެ  ހަމަ، އެހެން ތާކުން ސިޓީ އަިއސް ،ސިޓީ އަިއސް

ެވސް ތިބޭނެ. ހަމަ ެއގޮަތށް  ިތބޭނެ. ހަމަ ޔަޤީނުން ތަކެއް އެ ކަންަތއްތައް އެނގޭނެ އެހެން ފަރާތް

އި އެކަންތަތަްއ ިދޔައިުރގައިހިނގަ ވެސް އްހުރިހާ ކަންތައްތަ ކޮްށފައިވާ ޮޑކިއުމަންޓުތަާކއި މި.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފޯޖުމްއެމް.އެ

ޖެހެނީ އެއިން އުަފއްދަންތަކެއް  ތިބޭނެ. އެހެންނަމަެވސް، ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ސުވާލުފުންްއޒަވައެނގޭނެ އެހެން މު

މިއަދު އެއީ ައޅުގަނޑުމެން  ؟ކީއްެވގެންތޯ ރުނީނުކެ ނީއެްއވެސް ފަރާތަކަށް އެ ވާހަަކ ދައްކަން އޭރުަގއި ކެރޭނެތޯ. ނޫ

މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓގައި ވަރަށް ގިަނ  އިއިްއޔެގަ  ންއިޑިވްސް ންމެ ޮބޑު ެއްއ ބޭނުމަކީ. ބޭންކު އޮފް މޯލްމި ބިލުގެ އެ

ވަނީ. އެ ަކންތައްތަކުަގއި އެ ބޭފުޅުްނެގ ފުވެފައި ވާހަކަތަެކއް ދެްއެކވި. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެ ބޭފުޅުން ަހމަ އިޢުތިރާ

ެއކުލަަވއިެލވޭއިުރގަިއ  ބޯޑު ަހމަ ެއ ބޭފުޅުން ިމއަދު ތްކަން. އަެނއްާކވެސްވަރަށް ރަނަގޅަށް އެބަ އޮ އިންވޯލްމަންޓް

ުކރައްވާ. ިމއީ އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަ  އޭރުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން އަނެއްާކވެސް އެ ބޯޑަށް ައންނަން މަސައްކަތް

ނިމިިދޔަ ރިޔާސީ  އިންތިޚާބުަގއި  .ވޭއަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަން  ބޭނުން ،އެއާެއީކގައި ހިތާމަހުރި ކަމެއް އިނގޭތޯ. ަހމަ

ހުރިާހ އަށް. ފެނަކަހދ. އަތޮޅު ޚާއްޞަކޮްށފައި ވަނީ  ؛ެއކި ކުންފުނިތަކުން ކެމްޕޭނަށް ކޮށްފައިވާ ަޚރަދުތުގެ ެއކިދައުލަ

 ެތއް.ހަގީގަތް އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެނގޭ ހަީގގަދިޔައީ ފެނަކައިން. މިއީ ޚަރަދުތަކެއް ބަލަހައްޓަމުން

މިއީ  .ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏަކުންދައުލަުތގެ ކުންފުންޏަކުން. މިއީ  .އިންްސ.ޓީ.އޯ ދިޔައީ އެޚަރަދުކުރަމުން ށްފުވައްމުލަކަ



69 

 

ތްތައް ހަގީގަގެ . މީރޭއަޅުގަނޑުމެންގެ ރުފިޔާ އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް، މިވާހަކަ އެްއވެސް ފަރާތަކުން ދައްކާކަްށ ނުކެ

ކުރަނީ މި މަސައްކަތްއަުޅގަނޑުމެން  އަދުމި އެހެންވެގެންއް. ކަމެރައްކާތެރިކަށް ނެތް  ބޭފުުޅންނަނުކެރޭ. އެއީހާމަކުރާކަށް

އެާއއެީކަގިއ މާޔަތްކުރެވޭނެ ގޮތެއް. ހަމަހިއެ މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރާ ފަރާތްތައް  ،ގާނޫނުން މިފަދަ ކަންތައް ހުއްޓުވުމަށް

ރި. އެހެންނަމަވެސް، ހުއް ހެދިފައި އެބަތަމިފަދަ ބިލުއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ދުނިޔޭ އެިކއެކި ޤައުމުަތކުަގއި 

މި ބިލު އަންނައިރުގަިއ  ޖެހޭ.އުަފއްދަން އެބަސުވާލުވޭތޯ އަުޅގަނޑު ހަމަ ރަކާްތތެރިހައެންމެ ރަނގަޅަށް 

 ،ވޭއަުޅގަނޑަށް ހަމަ އުއްމީދުކުރެ ،ހުރި ނަމަވެސް ފާހަގަުކރެވިފައި  ކަންތައްތަެކއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު

. އަުޅގަނޑުމެްނ ންމި ވާހަކަތައް ދައްކަ ިއ،ބްރޭޓުކުރެވިފަ އެލޮ މަރުޙަލާގައި މި ބިލު އިތުރަށްއަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ ކޮމިޓީ

އްގާނީ ޢަމަލުތަްއ އަދިވެްސ އެެހނިހެން ނޭ ،ކަމާއި ވައް ހިނާގ ކޮރަޕްޝަނާ ލަނީ ދައުލަތުަގއި އިމި ފުރުޞަތު ހުޅުވަ 

 ބޭފުޅުން އެ  ،އެހެންނަމަވެސް މާޔަތްތެރިކަން.ހި ތްތަކަށް ފަރާހާމަކޮށްދޭ ،ހާމަކުރެވޭ ތައްހުއްޓުވުމަށް އެ މަޢުލޫމާތު

 އެޭޅނެ ފިޔަވަޅުަތކެްއ އަުޅގަނޑު ެވސް ށްދޮގު މަޢުލޫމާތު ާހމަކުރާ ފަރާތްތަކަ .ވެސް އެ ހާމަކުރަނީ ތެދު މަުޢލޫމާތެއްތޯ

ކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޓަށް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެން. ދެއްވި ފުރުޞަތަމީގައި ހަމަ ހިމަނަންޖެހޭ  ވެސް

ާވ އީ ޓަަކއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކަމަށް  ޝުކުރިއްާޔ. އަިދވެސް ެއއްފަހަރު ހަމަ މި ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި

 .ޝުކުިރއްޔާ ބޮޑަށްވަރަށް އަދާކުަރން.  ޝުކުރުވަރަށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާއެކު އަށް هللاޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! ދެން އަުޅގަނުޑ ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ަމއްޗަްނގޮޅީ ދެކުުނ ދާއިާރގެ  ޝުކުރިއްޔާ 

 ށް. އިތަމަޚައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 ކަދެއްެކވުން:އިތަމް ވާހަޚަމައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ރަީއސް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްެގ  ،ންގެ ިމ ސަރުކާރަކީ އްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެޝުކުރިއްާޔ އި 

ައިދ  .ސަރުކާަރކީމި ސަރުކާރަކީ އަުޅގަނޑުމެން މި ކިޔާ ޒީރޯ ޓޮލެރެންސް ޓު ކޮރަޕްޝަން. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންގެ 

ބިލެއް  ވަރލޯބްލްވިސު ނީއެކްެޓއް އެހެްނނޫ ރވަބްލޯލްނޑުމެންނަށް ިވސުމިއަދު މިއަދާ ހަމައަށް އަިއއިރު އަުޅގަ

އެ ބިލު މިތާ  ،ނަމަވެސް ނެތުމަކީ ޙަޤީަޤތުގައި އަުޅގަނޑުމެން ވަރަްށ ހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް.ފާސްކުރެވިފައި

ނޫނިއްޔާ ކޮރަޕްޝަން ރިޕޯޓިްނ ހެންން އެވިބްލޯ ލްއޮތް ވިސުބަ ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ސަރުކާުރގެ އެ ،ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް 

ްއަގއި އަސްލު ކެެއއްެވްސ ސަރުކާރުތަކުރީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާ ތަނެއް މިއީ . މެކޭނިޒަމެއް ޤާއިމުކުެރވިފަ

. އްޕަވާފައެ އް ހިބޭނުމެއް ނެތް ރަނގަޅަށް ސްޕޭސްގެ ސައިބަރ ޙަޤީޤަތުގައި އިންޓަރނެުޓގެ ބޭނުން އެހެންނޫނީ

 ތްެވއްޖެއްާޔ އެަބއޮ ކަމަށް ނުންވާ ކުރަން ބޭބްލޯލްވިސު ނޫނީއެހެން ،ންވިބްލޯލްއިން މިހާރުވެސް ިވސުއޭގެތެރެ 
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,.gov.mvwhistleblowerwww. ުންާވ ސީދާ ސަރުކާުރެގ ވެބްސަިއޓެއް. ެއއަށް ލޮގިންކޮށްފައި އެ ބޭނ

 ގެމީހާ ފައި ބަލަން އެއިތުރުން އެ ސައިުޓގައި އެބަ އިނދޭ ެއޑްަވއިުޒކޮށްހެޅޭ. އަދި އޭގެ މައްސަލަެއއް އެބަ ހުށަ

ބްރައުާޒއެްއ އިންނާނެ. ެއ ބްރައުޒާ ބޭނުންކޮްށގެން އެބަ  ޔާ ކި  އަިއޑެންޓިޓީ ފޮރުވަން ބޭނުްނވާކަމުަގއި ެވއްޖެއްޔާ ޓޯ

އަންނަ  ބްލޯލްކުރުމަކީ. އެއީ ވިސުބްލޯލްދާނެ ކަމެއް ވިސުކުރެވި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ، މިހާރުވެސް ހުށަހެޅޭ. އެހެންވީމާ

ންނަ ކަމެއް އަސްލު ، އެކަހަލަ ގޮަތކަށް އޮމަ ރެފްރީ ކަށިގަނޑު ފުމެލާނެ. އެހެންވީމާއް ކުރީފައުލެ ސަބަބަކީ

އަިމއްލަ ފަރާތަކުން  ،ވިޔަސް  އެ ވާހަަކ ދައްކަން. ެއއީ ދައުލަތުން ައކީ. އެއީ ގޯހެއް ހެދީމާބްލޯލްވިސު ުތގައިހަގީގަ

 ،އެއީ ކޮރަޕްޝަން ވިޔަސް  ،ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ  ކޮށްފިްއ ގޯސް ކަމެ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވިޔަސް ހަމަ ،ނަމަވެސް

އެހެން ކަމެއް ވިޔަސް އެ ހުރިހާ އެއްެޗއް ރިޕޯޓުކުރަން އޮންނަ މެކޭނިޒަމެއް މި މެކޭނިޒަމަކީ. އަދި  ،ޚިޔާނާތެއް ވިޔަސް 

އޮތީ ވަރަށް ޮބޑަށް  މި ހުރިހާ އެްއޗެއް މި ،ކޮރަޕްޝަނާ ވަްއކަމާއި  ،ބޭނުންވޭ ން އަުޅގަނޑު ފާަހަގކޮށްލަންއިތުރުއޭގެ 

 ނޫނީ މާ އެހެން .ކަމެްއގެ ގޮުތގައި  ޮގސް އެއް ކަމަކީ ހުއްދަދިޔަިދޔައިނުންމުެވގެންއްުމވެފަ. އާއްއިންތިހާ ދަރަޖައަށް އާ

ން އެބަ ބަދަލުކޮށްާލ ދެކޭ. އަދި އޭީތގެ ނަން ކޮރަޕްަޝނުގެ ނަކަުމަގއި ބަެއއް މީހުން އެބަބޮޑު މައްސަލަެއއް ނޫން

 ެއއީ  ގުމަކީ އަދިއަދި އެްއޗެއް ނެ  ަނގާލަމާ.ކަޓެއް ހިނގާށޭކަހަލަ ނަންނަމަށް. ވަރަށް ރީތިކޮށް މިއިން ކުޑަ  ކަޓުނެގުން

މައްސަލަައކަށް ނުވާ  ،ކަހަލަ ުތގައި އެްއޗަކަށް ުނވާހަގީގަމައްސަލަެއއް ނޫނޭ. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ވާހަކަައކީ މިކަމަކީ 

ންގ ވިބްލޯލްިވސު  ވެސްއެބަދޭ ފެންނަމުން. ކޮންމެހެންވެިދޔަ އަހަރުތަކުަގިއ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ވޭތު ގޮތަކަްށ ކަހަލަ

ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންގެ މި އެހެން. ކަމެއް ވެސް ކުރަންޖެހޭލުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެންވައިއަރުނޫނީ ފަޅާއެހެން

އްަތއް ދާނީ ަހމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މަްއޗަށް. ެއއީ ކޮރަްޕޝަނާއި ކަންތަ .އް ނުކުރެވޭނެއުެމއް ވާހަަކއަީކ ސަާލމަތެޤައޮތް 

ވީމާ މި ބިލަކީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީުދކުރާ ެއއްެޗއް. އަދި މި ފުރުޞަތުަގއި އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަްނ 

. އިމި އަހަުރގަ 2019ޫޖން  23ައކީ ޑޭ ރބްލޯވަލްއެހެންނޫނީ ވޯްލޑް ވިސުންގ ޭޑ، ވި ލޯބްލްވޯލްޑް ވިސު ،ބޭނުންވޭ

އަކީ. ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޑޭ  ރލޯވަބްލްކަމެއް ިވސު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެްސ ފާހަގަކުރަމުންދާ ހަމަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ދެން އަޅުގަނުޑ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުސްވަގުތުޮކޅެއް އަުރވަން. 

 ގައި.  1:00ގެ ޖަލްސާ ފެށޭނީ ހުން މަޖިލީދެ

 

 {ށްއަ 13:04އިްނ  12:33 :ކޮޅުގުތު ސްވަހު}

 ( ނަޝީދުއީސް މުޙައްމަދު، ރައީސްރަ ގެހުޖިލީމަތުންގެ ރައްޔި ؛ވީނެންއި ތުގައިސަޔާރި)
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 ކަންކަން. ޅާ ހުށަހަ ން ތަކުކޮމިޓީ  .8

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިާރގެ  އުތުރު ގަލޮޅުވެސް ކުރިއަށް މި ގެންަދނީ ފަހު އަނެއްކާށް ރައަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މެންދު`. 

ގުޅޭ  ބިލާ ބްލޯވަރލްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ވިސު !ކުރަްއވަްއޗޭމާފު ؛ފަނިފަކްސާ ،ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

ވޭރު ދެކުނު ދާއިރާާއއި، އަލީ ރިާޟ ޙުސައިން ޝަހީމް ހެން ،ިތއްބެވީ  އިވަގުތު ެއދިވަަޑއިގެންފަ ގޮތުގެ ބަހުސް. މި

ައޅުގަނުޑ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވަގުތު ކޮމިޓީަގއި ތިއްެބވީ.  މިއެ ބޭފުޅުން އަދި  ،މިލަންދޫ ދާއިރާ. އެހެންނަމަވެސް

 ށް.ސިރާޖަ މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫއަރުވަނީ ޞަތުރުމިހާރު މި ފު

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

ހުށަހަޅައިދެްއވި ކަމަށްޓަަކއި ވަރަށް  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު

 އި މި ިނމިދިޔަ ދައުރަށް ބަލާއިރުގަ  އިބޮޑަށް ޝުކުރުއަާދކުރަން. މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގަ

ދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވައްކަާމއި ފަސާދައާއި ުރގައި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންލާއިއިވެރިކަމަށް ބަލަ ރައީސް ޔާމީނުގެ

ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ  އެ ކަްނތައް ކަމާ ،އި ެއކަންތައް ހުއްުޓވަ ،އެހެންނަމަވެސް ދިޔަ ަމންޒަރު މުެވގެންއްމިކަންކަން އާ

ދިޔައީ. ެއއްވެްސ ވަަރކަށް އެކަންަތްއ ރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންޖެހެމުންދިޔަ މަންޒަސަމާލުމަކަށް ގެނައުމަށް ފަސް 

ކަމެއް ށްދޭ ފަރާތްތަކަްށ އެްއވެސް ަރއްކާތެރި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮ ލޫމާތު ކަމާޢުގުޅޭ މަ  ހުއްޓުވުމާިއ، އެކަމާ

އީ. އަދި ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް ދިޔަ ދިޔަ މަންޒަރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންއެ ފަރާތްތައް ަފސްޖެހިގެން ،ނެތަތީވެ

ގައިިދަޔ ހިނގުިޅގެން  އެމް.އެމް.ޕީއާރު.ީސގެ ަކންތަކާ ،ހިނގަިއދިޔަ އިއޮފް މޯލްޑިވްްސގަ ންކު ބޭ ،ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ

ދިޔަކަމީ ކުރުމުން އެ މުވައްޒަފަށް ހަމަ އަނިޔާ ލިބިގެންސާއްހިގެ މުވަްއޒަފެއް އެ މަޢުލޫމާތު ބޭންކު އިވަްއކަމުގަ 

ެއކަންތަުކގެ ވާހަކަަތއް  ،ނޑުމެން އެއްމެން ެއކަމާ ލަދުގަންނަށްޖެހޭ ކަމެއް. މިފަދަ ވައްކަށްަތއް ފަޅާއަުރވާަލއިއަޅުގަ

އެބަޖެހޭ. މި ގާނޫނުން  އުމު ސަމާލުކަމަށް ގެންނަ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ިލބެންޤަގެނެްސ  ހަމައަށް ރައްޔިތުންނާ

ފަސޭހަ ގޮތަކަށް  ،ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ. އެކަމަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ކޮށްހަމަ މެން އެކަން ކަަށވަރުކޮށްދޭތީވެ އަުޅގަނޑު

އަދި . ކަމެއް ޖެހޭމެން ވެސް އުފާކުރަންންކީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެދިއުމަމިކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތަެކއް ހަމަޖެހިގެން

ދިަޔއީ ެގ ވެިރކަމުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންޔާމީންކަމެއް. ރަީއސް  އުމަށް މިކަމުެގ ސަބަބުން ަފއިދާތަކެްއ ވާނެ ޤަ

ފޮެތއް  އިނަމުގަ  ކުގެށްަފއިާވ ަޚރަދުތަތަރައްީޤއަށް ކޮ ،ދިމާކޮށް އެ ފަާރތްތަކުން ކޮށްފަިއވާ ޚަރަދުތައް  ކެމްޕެއިނާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ަހދާލިން. އިިކޔައި ރުގައޭ ދިޔަ. އަުޅގަނޑު އެ ފޮތުގެ ބައެއް މަޢުލޫމާތުތައްމުކުެރިވގެންއްއާ
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 ދިދަ ދަނޑިެއއް ޖަހާލަން ވެސް އެއް އިތަނެއްގަ ،ތިން މިލިއަނުން ،ދިޔައީ ގަބުުރކޮޅެއް ޮކނެލަން ވިޔަސްފެނިގެން

މިފަދަ ކަންަތއްތަްއ  .ދިޔައީްއކަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފަިއވާ މަންޒަުރ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދެ ލަ ،ލައްކަ

 ނުވަތަ އެ ކޮރަޕްޝަުނގެ ން ހަމައަށް ގެންނަ ބެހޭ ވާހަކަަތއް ަރްއޔިތުންނާ ެއަކންތަކާއިުރގަިއ ިދޔަހިނގައިގެން

ގޮުތގައި މިފަދަ ރައްކާތެިރކަމެއް ގާނޫނުގެ ނިޒާުމގެ ތެރެއިން  ެރވޭނުވަނީ އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުމަލުތައް ހާމަކޮށްފައިޢަ

ދަންނަވަމުން  ފަހަރު ހަމަ ޝުކުރު ދިވެސް އެއް ނުވާީތވެ. މި ބިލު މިގޮތަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީީތ އަދެވިފައި

 ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ޝުކުރު ދަްނނަވަން ކުރުކޮށްލާނަން.  ށްއަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކކޮޅަ

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ށް.ޙިސާން ޙުސައިނަމެންބަރު ިއއްޒަްތތެރި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ރާގެދާއި ތުޅާދޫ

އުމަްށ ގެންނަށް މިހާރުވެސް މާ ޤަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މި ގާނޫނަކީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި 

މި ގާނޫުނ ދިން ކަމަށްޓަކައި އޮތް ގާނޫނެއް. އަޅުގަނޑު މި ގާނޫނު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި އިލަސްވެފަ

ކީ ދުނިޭޔެގ ޕްރޮޓެކްޝަނަ ވާރލޯބްލްރަން. އާދެ! ވިސުއަދާކު އްވައިެދްއވި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ޝުކުރުހުށަހަޅު

އުމުތަކުަގއި މީހުންނަށް ދެމުން އަންނަ ޕްރޮޓެކްޝަނެއް ޤަތަކުއްސުރެން ފެށިގެން އެކި ތަކުގެ ފަހުގެ އަަހރުއަހަރު 1970

ވަޒީފާެގ  ،ބަބަކީޕްރޮޓެކްޝަން ދޭން ފެށުނު ސަ ްބލޯވާރލްށް ވިސުނުވަތަ ހިމާޔަތެއް. މައިގަނުޑ ސަބަބެއް ގޮތަ

ވަޒީާފ އަދާކުރާ މުަވއްޒަފުންނަށް  އިުނވަތަ ވަޒީފާެއްއ އަދާކުރާ މުައއްސަާސއެްއެގ ތެރެއިން އެތަނުގަ  އިއުލުގަޙަމާ

ކުރުމުން ނުވަތަ ކަށް ރިޕޯޓުގޮތުން މުއައްސަާސތަ ބެހޭ އެ މައްސަަލތަކާ، ފެންނަ ޚިޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް 

މެުދ  ވަރއާބްލޯލްކުރުމުން އެ ވިސުއި އެ މީހަކު ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ އެންމެ އިސް ފަރާތަށް ރިޕޯޓު އުުލގަޙައެ ވަޒީފާެގ މާ

ަޝކުާވުކރާ ފަރާތަށް ރިޓެލިއޭޝަްނގެ  ނުވަތަ އެ ގޮތަށް .ކުރުމަށްޓަކައިނުރަނގަުޅ ގޮތް ރަނގަޅު ، މަލުކުރެވޭ ގޮތްޢަ

ކުރުްނ ދި ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި ވަޒީާފއިން ވަކިކުރާ އަންނަ ފިއްތުންތަކާއި ދަތިކުރުންތަކާއި އަ  ގޮތުަގއި

ފަުހެގ ތާރިޚުގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ހިނގައިދިޔަ ކޮރަޕްޝަނާއި  .ލުމަށްޓަކައި. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިހުއްޓުވަ 

 ހިނގާ މިފަދަ އި ންނަށް ފެނޭ ވަޒީފާ އަާދކުރާތަނުގަވެސް އަުޅގަނުޑމެ ލާއިރުއިޚިޔާނާތުގެ މަްއސަލަތަކަށް ަބލަ

އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ަވޒީފާގެ ބިރު.  ޖެހޭކަން. މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރަން ަވރަށް ބޮޑުތަނުން މުވައްޒަފުްނ ފަހަތަށް

އޮްފ  ންކު ބޭ ،ފެނުނު އިއަުޅަގނޑުމެންނަށް އެއް ަމއްސަލަެއއްގަ  ބިރު.މަލުކޮށްފާނެ ގޮުތގެ ޢަމެދު ދެން  އާތިމަންނަ

ޚިލާފު  ގާނޫނާ އޮފް މޯލްޑިްވސްގެ ތެެރއިްނ ހިނގައިދިޔަ ންކުބޭ ،ބްދުލްކަރީމްގެ މައްސަަލއިަގއި ޤާސިމް ޢަމޯލްޑިވްސް 

މަލުކުރި ހިތި ގޮތް. އާދެ! ހަމައެކަނި ޢަމެދު  އަރުވާލުމުން ނުވަތަ އެ ކަންތައްަތއް ހާމަކުރުމުން އޭނައާމަލުތައް ފަޅާޢަ
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އެިކ  އި. ރާއްޖޭގެ ެއކި ކުންފުނިތަކުގަ ޖަލަށް ވެސް ލީ ،ހައްޔަރުކޮށް އިލީކީ ނޫން. ހިފަވަޒީާފއިން ކަނޑާ

ެދކޮޅަށް އެ މުައއްސަސާަތކުގެ  ވަރަށް ަބއިވަރު ުމވަްއޒަފުން އެބަތިިބ ކޮރަޕްޝަނާއި ޚިޔާނާތާ އިމުއައްސަސާަތކުގަ 

ންެގ އެޓެންޝަނަށް ނުވަތަ މީޑިާޔއަށް އަިއއްަސ ބައެްއ ބޭފުޅުން އަދި ައޅުގަނޑުމެ. ަޖއްސާ ބޭފުުޅންތެރޭގަ މައްސަލަ

އުލުަގިއ ޙަހުރެ އެބަހުރި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަ. އަެނއްބައި ބޭފުޅުން ވަޒީފާގެ މާ ސަބަބުތަކާ ،ކަމަށް ވީނަމަވެސް ތްނެ

ކީ ުނވަތަ ިޓވަބޭނުންވާ އޮބްޖެކްކޮށްފަ. އަުޅގަނޑުމެްނ މި ބިލު ހާސިލުކުރަން ެއކު ގެންގުޅެފަ. ޑީމޯޓްކަކާތަފިއްތުން

އެ  އި،ޝަުކވާއުފުލަ  އިއެްއކޮށް ކޮަރޕްޝަނާއި ޚިޔާނާތުެގ މައްސަަލތަކުގަ  މިފަދަ މީސް މީހުންނަށް ހިތްވަރާ އަކީޖާނަތީ

އާދެ! އިއްޒަތްތެިރ  .ހިމާޔަތެއް ދިނުން .ޝަކުވާަތއް އެފަދަ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރާ މީހުންނަށް ޕްރޮޓެކްޝަނެއް ދިނުން

ހިންާގ ޒީޯރ  ދެކޮޅަށް ން މި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު ކޮރަޕްޝަނާ ހިތުން ިމ ބިލަކީ އަޅުގަނޑުމެރައީސް. އަުޅގަނޑު

ދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ޓޮލަރެންސް ޕޮލިސީއަށް ކޮންމެހެން ވެސް މުހިންމު ބިލެއް. އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް ތާއީ

 ާލނަން. ޝުކުރިއްޔާ. އިއަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމަ

 

   ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން

އިސްދޫ ދާއިާރގެ އަރުވަނީ ! އަޅުގަނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުއާދެ އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ޝުކުރި

 ށް.ޢަލީ ޙަމީދަމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން ޢަލީ ޙަމީދުއިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

މަލުކުރަން ޢަނޫނުއަސާީސއަްށ އަުޅގަނޑުމެން ޤާވެިހރާއްޖޭގެ އާ ދިނޑު ހިތުން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ހުއްޓުވުމަށް  ކަންނޫނުއަސާީސގެ މަިއގަނޑު އަސާްސތައް ވެްސ ބިނާެވގެންވަނީ ިމފަދަ ކަންޤާނޫނީ އެ  ،ފެށި ފަހުން

ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަްށ ފާޅުޒާތީ ޚިޔާލު  ،ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ މިނިވަންކަމާއި .ގެ ގޮތުންމުބާރުއެޅު

އަުޅަގނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ.  ނޫނުއަސާސީގައި ވަަރށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ާބރު ލިބިދީފައިވާކަންޤާމި 

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޒަމާނުއްސުެރން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި އެަކކު ކުރާ ނުރަނގަޅު ކަންތަކުގެ ވާހަކަ ދެްއކުމުެގ 

ހުިރ  އިނަމަެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާއިތުވެދިޔަ ަޒމާންތަކުގައި ފެނިފައުމެްއ ކަމުގައި ވީޤަ ތް ިރކަން އޮޝައުޤުވެ

އުނދަގޫަތކެްއ  އިކުރުުމގަ އިއެީކގަ  މިކަން ހަރުދަނާ ސިފައެްއގަިއ ގާނޫނީ ރަްއކާތެރިކަމާ ،މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިުރގައި 

ޖެހޭ ންގަންނަނެތުމުެގ ސަބަބުން ބިރުގާނޫނީ ަރއްކާތެރިކަން އި ރުމުގަ ކުބޭނުން އި ޒާތީ މިިނވަންކަން އޭެގ ޒާުތގަ .އެބަހުރި

ވެސް  އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިނގޭ އެްއޗަީކ ކޮންމެ ސަރުކާރެއްއުމުގެ ކަންތައްަތއް ގޮްއސަ އެބަހުރި. ޤަހާލަތަކަށް 

ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ،ރައްޔިތުން ކައިިރއަށް ޮގްސ މި ވިއްކަނީ ރައްޔިތުްނެގ ޙައްޤާއި

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ  ،ރައުސުލްމާުލން ،އަދި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބަޖެޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަތުން ،ޚިދުމަތްތަކާއި
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ހަމައަށް މި  ކުަރމުން ވެރިކަމާދިނުމަށް އެދި ވަކާލާތުގޮެތްއގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮެތްއގަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނައެކަށޭ

ކޮންމެ ސަރުާކރަކަށް ވެސް އެ ދައުލަުތގެ  އިހަމައަށް ައއުމަށްފަހުގަ ހިތާމައަކީ ވެރިކަމާ ،މަވެސްނައަންނަނީ. އެހެން

ތަން  ގެންދާމަލުކުރަމުންޢަކަހަލަ ގޮތަކަްށ   މިލްކިްއޔާތެްއގެ ގޮތުަގއި ހީވާއަމިއްލަމެންގެ ތިމަންނަ ރައުސުލްމާލަކީ 

ށް ހުންނަ މީހާއަކީ އެ ދައުލަތުގެ މިލްކިއްޔާތަށް ޒިންމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއައަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ. 

ނުހަމަ ގޮތުަގއި ނޫނީ އެ ބޭފުެޅއްެގ އަމިއްލަ ިސޔާސީ ކަންކަން މި ަދންނަވާ ަވސީލަތްތައް  އިުރގައި ހަވާލުކޮށްފަިއވާ

ބޭނުންކޮށްގެން އިންތިހާ  ތަންތަން ތަކާއި މިމިނިސްޓްރީ ،ވުޒާރާަތކާއި ، އުލަތުެގ ކުންފުނިތަކާއިހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ދަ

ރައްޔިތުން އެންމެ  ދިވެހިމިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އީ މަލުތައް ހިންގާފައި ހުރިކަން މިޢަ ދަރަޖައަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ

. ވަނީ  ގޮސް މިއްެލއް ނުލިބިގެންޙައަދިވެސް ކަންބޮޑުވާ އެއް މަްއސަލައަީކ. މިކަންކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެބަތިބި.  ެނއްބަިއވަރު ިދވެިހ ރައްޔިތުންއެތަްއ އެދިތިބި  ެއކަންކަމަށް ،ކުރާ ތްއެކަމަށްޓަަކއި މަަސއްކަ

 ނޫނީ މިކަހަލަ ކަންކަމާ  ،ްއަވންމިފަދަ ކަންކަމަށް އިސްނަގަިއގެން ވަކާލާުތކުރަ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ ެއއްަޗކީ

 އެ މީހާައކީ ސަުރކާރާ އިމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގައަިދެވސް އަުޅގަނޑު މީހަކު ެދކޭ ހިސާބަށް ދިަޔއިމާ ގޮތުން ވާަހކަ ބެހޭ

މިފަދަ ކަންކަމުްނ ވީމާ، ކަމެއް.  ދިއުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭދެކޮޅު މީހެްއގެ ގޮތުަގއި ިސފަކުރެިވގެންދާ

ގައި މި މުހަމަައށް ފޯރުކޮށްދިނު ހަމަގޮތުަގއި ަރއްޔިތުންނާ ރަުއސުލްމާލު އަރަިއގަތުމަށްޓަކަިއ، އަުޅގަނޑުމެންގެ

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ކަމަކީ  އަނެއްކުރަން އެބަޖެހޭ. ައޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ތަކެއް މަޖިލީހުން އެކަށީގެންވާ މަސަްއކަތް

ރިާޔީސ މިދިޔަ ގައި ނަމަވެސް ފަހުތަނުގައި  އޮތުމަށް މަޖިލީހެއް މިރައީސް މިދިޔަ ދައުުރގެ ަރއްޔިތުންެގ 

މި  ،ރި ނޭއްގާނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހުރިކަމުގައި ވީނަަމވެސްހު ހިންގާފައި ތެޭރަގއި ވެރިކަމުގެ

ކަން. މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުަގއި ނުގޮްއސަ އޮތް ތެރޭގައި އެ ވާހަކަ ދެްއކުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބިގެންމަޖިލީހުގެ ފްލޯ

ގާނޫީނ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައި ތިބި  ތަނަށް ހާޒިރުކޮށް، އެކަްނ ކަމަށް ފާރަވެރިވާން  ކޮމިޝަންތައް މި މިދެންނެވި

ކަުމގައި މުސާަރ ނަންގަަވިއގެންދިޔަ ،ެއއްވެްސ މަސަްއކަތުެގ ޒިންމާއެްއ ނުނެގި ،ކޮމިޝަންތައް ޕެރަލަިއްޒވެ

ނެތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އި އެ ބޭފުޅުންނާ ުސވާލުކުެރވިފައިޮގތުން ކޮމިޓީތަކަށް ހާޒިރުކޮށްފަ  ވީނަމަވެސް އެކަންކަމާ ބެހޭ

ގޮތުަގއި އަުޅގަނުޑ ދެކެން. އެހެންވީމާ، މި ބިލު މަޖިލީހަށް އައިސް މި  ގެޔިތުންނަށް ވެަފއިވާ ިޚާޔނާތެއްރައް

ދިއުމަށް ޓަަކއި އިނގަމާ ައޅުގަނުޑ ހިތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންގެ ތެރޭަގއި މިފަދަ ކަންަކން ހިދިަޔއިފާސްވެގެން

ދާނެ. ީވމާ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ޮކންމެހެންވެސް މި މަޖިލީހުން ބޮޑުތަނުން ވެސް ހަނިވެގެން އޮތް ފުރުޞަތު މާ

މިހާރު ، ގޮަތކީ ފާސްކުރެިވގެންދާންޖެހޭ ބިލެއް. މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި އަުޅގަނޑު އެދޭ

ނެތި  ބެލުމެއް ރަްޕޝަންތަކުގެ މައްސަލަ އެްއވެސް މީހެއްގެ މޫާނއި ަކރުދާއަކަށްހިންގާފައިވާ ޮބޑެތި ކޮ

ބޫލުކުރަން. އަދި ގަިއ އެ ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޙަްއޤު އަދަބު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑު އެކީ ހިްނގައިންސާފުވެރިކަމާ 

ކަމަށް ރައްޔިތުން އިްސެވ ާއއްމުކޮށް މިކަހަލަ ކަންދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  .މިއާއެީކަގއި ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން
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ެއ ބޭފުޅުންގެ ާއއިލީ ޒިންމާތައް ޮބޑުކަާމއި ފުދުންތެރިކަން ކުަޑކަން.  ،ން ނުކެރޭ ަމިއގަނޑު ސަބަބަކީ މަސައްކަތްކުރަ

. އައިްސގެން އިލާ އެކީގަބެހޭ ގާނޫނަށް ވެސް ބަދަލުތަކެއް އަންނަން އެބަޖެހޭ މި ބި ަވޒީފާއާ ވީމާ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ގޮުތގައި މިފަދަ  ގެފައިދާކުރަނިވި ކަމެއް  ށްސިްއޔަތުްނ މުޅި މުޖުތަމަޢަވަޒީާފއަދާކުރާ މީހާ އޭނަގެ ާޒތީ ޒިންމާއެްއގެ ހައި

ގާނީ މިފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ސޯޝަލް މީޑިއާ އަދި މި އެހެނިހެން އްކަންކަމަށް އިސްނަންަގވަިއގެްނ ހިންގާ ނޭ

ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްަގއި  ކަމަށް ަވންޏާ ން ެވސް ފާޅުކުރުމާ ުގޅިގެން އޭނައަށް ލިބިދޭ އެްއެވސް ގެއްލުމެއް އޮތީގޮތްގޮތު

ގޮުތގަިއ  ގެނަމަވެސް، ޝަރްޢީ މަރުޙަލާ ނިންމުމަށްފަހުގައި ނަމަވެްސ އެ މައްސަލަތަކަކީ ސާބިުތ މައްސަލަތަކެއް 

އަދި އެހެނިހެން ގެއްލުންތައް ވެސް އޭަނއަށް  ،އިވާ މާލީ ެގއްލުމާއޭނައަށް ލިބިފަ ފާހަގަކުރަނީ ކަމަށް ވަންޏާ

މީދުކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް އްއެިޅގެންާދނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އު ށްދިނުމަށް މި ބިލުެގ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު ދަކޮޔާއި

 ބޮޑަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ ރަީއސް. ޓަކައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އަރުވަނީ މި ބިލުގެ ަބހުސްގެ އެންމެ ފަހު ބޭފުޅާފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް.

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް

ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން  ،هللاރި މެންބަރު އީވާ ަޢބްދުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެ

މި ރާއްޖެއަށް ހަމަ ކޮންމެހެންވެސް އޮންނަންޖެހޭ  ،މިހާރަށް ،ޒަމާނަށް އީލްބްޯލ ބިލު މިހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ވިސު

  ވަރަށްމައްޗަށް ަޢމަލުކުރަން ފެށެންޖެހޭ ބިލެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ގެފާސްވެގެން މީ  ަގއިބިލެއް. ގާނޫނެްއގެ ގޮތު

ޚިލާފު ބިލެއް ކަމަށް ދޭހަވާ  ަވއިފި އިސްލާމްދީނާބޫލުކުރަން. މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ދައްކަގަބޮޑަށް 

ވެސް އެ ވިދާުޅވި އެްއގޮތަކަށް ށް ައޙްމަދު ސަލީމް. އަޅުގަނޑަ ރުކަހަލަ ގޮތަކަށް. އޭދަފުށީ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

ދެްނ  ،ެއއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް އެއާމިއާއި  މަ ދެއްެކިވ ވާހަކަފުޅުަގއި ައޅުގަނޑަށް މި ބިލު ކީއަރަބި ބަސްތަކާއި އެ

 ،ކޮްށގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ގޮާތއިލްބްލޯަތކުަގއި. އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ވެސް ވިސުއެ ދެްއކެވި ވާހަކަފުޅު

މީހުންނަށް ދިމާވެދާނެ  ކުރުުމން އެލްބްލޯވިސު ،ގޮތާއި ްނދާނެގެއެ މަްއސަލަ ކުރިއަށް  ،ގޮތާއި ހުށަހެޅީމަ ބަލައިގަންނާނެ

ރި ތްތެަނޒާހާ ،ސަރުކާާރއި އަިމްއލަ ފަރާތްތަކުގެ ކަންކަން ހިމާޔަތްކުރުމާއި ،މީހުން ރައްކާތެރިކުރުމާއި ކަންކަމުން އެ

 ަޒމާނަށް ބޭނުންވާ ބިލެއްގެ ަޓކައި ކޮންމެހެން ވެސް މިާކއި ކުންފުނިތައް ބެހެއްޓުމަށްތަންތަނުގެ ގޮތުަގއި ުވޒާރާތަ

މަލެްއ ކުާރ ޢަެވސް މި ާބވަތުެގ ނޭދޭވޭ ބެލިއިުރގަިއ ެއއްގޮަތކަށްިމ ކުަރން. އަުޅގަނޑަށް ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލު

 ށެްއގެ ގޮުތގައި ސަލީމް ވިާދޅުވަމުންގެންެދވީ، އޭދަފުށީދީނީ ކުބޮޑު މީހެއްގެ ކަމެއް ެއްއވެސް ގޮަތކަށް ހާމަކުރުމަކީ 



76 

 

ވެްސ މިކަހަލަ ކަމެއް ކުާރ މީހެއްގެ އަިދ ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން ވިދާޅުީވ އިސްލާމްދީުނގައި ެއއްގޮަތކަށްދާއި

ންޖެހޭނީ. އެހެން އޮތް ކަމެއް ކުރަ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުން ސިއްރިްއޔާތުަގއޭ ތަޙުޤީޤު ،މަލެއް ކުރާ މީހަކުޢަމިކަހަލަ ނުބައި 

ނޫން.  ނެއްކޮ ފައި ފޫކޮޅުަގއި ތަޅަނީ ރާއްޭޖގައި މަދެއްދިދަ ބުޑަށް ނެރެކުރާ ީމހުން ނޫން އެއީކީ. ޒިނޭ

ލްބްލޯ ބިލުގައި ސަރުކާރުން ިވސު ،ދަންނަވަނީ މި ބިލުގައިމި. އަުޅގަނޑު ސިއްރުން ކުރާ ކަެމްއ ނޫން އެއީކީސިއްރު

އޭދަފުށި  ،މި ހުށަހެޅުއްވި ބިލަކީ  ލޮޅު އުތުރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުތަނަށް ތަުޅމަށް، ގަ ފޮނުއްވަިއގެން މި

 4ތި ޗެްއ ނޫނޭ. އަޅުގަނޑު މީވިދާޅުވާ ގޮތަްށ ފަރުމާކޮށްފައި އޮތް އެއް އެ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމު 

ހަމަ ައއިްސ  ،މެ ހެޮޔ ނިޔަތުަގއި ސަުރކާރުން ކަެމއް ކުިރޔަސްފަހަރު ކިޔައިފިން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ކިތަން

 ގޮެތއް. ކުޑަ ކަންއެއީ ވަރަށް ޒިންމާދާރު ފައި ވަަޑިއގަތީމާގޮަތށް ކަންކަމުގައި ވާހަކަދަްއކާ ޔިތުންނަށް އޮޅުްނއަރާރައް

މިފަަދ ބިލެއްގެ ވާހަކަ އެގޮތަށް ގުޅުަވއިގެން  އަދި އަމުދުން އިސްާލމްދީނާ ،ތެުދވެރިކަމާ ެއީކަގއި ވީހާވެސް

ކަމެއް.  އެއީ ވަރަށް ދެރަ .އި ވަަޑިއގަތީތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ދައްަކވާފަށް ރައްޔިޮގތަ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުްނއަރާ

ާވ  ެއއީ ރަްއޔިތުންގެ އެްއެވސް ކަމަކަށް ޚިޔާނާެތއް .ުގޅޭ ބަލާއިރު ަވރަށް ބޮޑަށް އިސްލާމްދީނާމި އަޅުގަނޑުމެން 

ފަރާތްތަކުން މިކަން   ހުށަހެޅި، އެއެކީގައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ސް ކަމެއް ައއިްއސިްއާޔ ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއެްއވެ

މައްސަލަ ބެލި އަދި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި މައްސަލަ  ،ހުށަހެޅިމައްސަލަ އެީކގައި  މާކަހަގޮތާއި އެ ފަސޭ ބަލާނެ

ލެއް. ފައި އޮތް ބިރެވިންެދވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުގެކަން ލިބިގެން މަްއސަލަ ކުރިއަށްތަށް ވެސް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިރާބަލާ ފަ

 އަުޅގަނުޑ މިކަމަށް. ންދެން، މި ފަހު ުފރުޞަތު ލިބުނީތީ ވަރަށް އުާފކުރިޑަށް އެއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވަރަްށ ބޮ

ނޫނަކަްށވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ސަރުކާރުން ފޮނުވާފަިއވާ ިބލު އަުޅގަނޑުމެން ފާސްކޮށް، އަވަަހކަށް ގާ

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ެގްއލެމުންދާ އެތައް ޙައްޤުތަެކއް  ،ލިއަން ރުފިޔާައކާއިމާލިއްޔާއިން ގެއްލެމުންދާ އެަތއް މި

މީދުކުރަން. އްވާނެ ކަމަްށ އަުޅގަނޑު އު ރައްކާތެރިކުރުމަށް މި ބިލުން ވަރަށް ބޮޑުތަން ފަހިެވގެން، ަވރަށް ބޮޑު ބާރަކަށް

 ޢަލައިކުމް. މްތެރި ރައީްސ، ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ަވްއސަލާއިްއޒަތް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު މިހާރު މި ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، 

ަގއި.  1:30އޮންނަނީ  މުޮކށް މިއްށް އެހުން އާ ޓަވޯ ؛ޯވޓަށް އެހޭނެ. މިއަދު ވޯޓަށް ެއހުމަށްަގއި މި ބިލަށް ވެސް 1:30

މިނެޓުއިރު ތެރޭގަިއ  4ަގިއ އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  1:30އެހެންވީމާ، މިއަދު ވެސް ވޯޓަށް އެހުން 

ޒަތްތެރި މެންބަރުން ހިމޭނުން ގޮނޑިޮކޅުތަުކގައި ިތއްބެވުްނ ޖެހެންދެން އިއް ގަޑިއަޅުގަނޑުމެން އެ ރަނގަބީލު ޖަހާނަން. 

އެބަ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ވޯޓަްށ  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ތުލުސްދޫ ހު(ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަ
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ކުރުމުގެ  އްވަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ސުވާލެއްތުން ސުވާލުކުރަ ގޮ ގުޅޭ އެހުމުގެ ކުރީަގއި ފަނޑިޔާރުްނނާ ގުޅޭ ބިލާ

 މެ ރަނގަޅު މީހާ ކަމަށް ފަހަރުގައި ނުވެދާނެ. މިއީ ަޖވާބުދޭން އެން ،ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު އަުރވާނަން. އެހެންނަމަވެސް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ހަވާލާދީ  ޓަަކއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފަނިޑާޔރުން އިތުރުކުރުމަށްޝުކުރިއްާޔ 

 7.5 ،މަށް އިނގޭތޯ. ނަމަވެސްރަކު އިތުރަށް ޚަރަދުވާނެ ކަހައަން ރުފިޔާ އަލިމި 7.5ވިދާޅުވެފައި އެބައޮްތ  ކޮމިޓީން

ެއީއ  .ގައި ދެ ފަނޑިޔާރަކު އިތުުރކުރަން ަވރަށް ބޮޑު އަދަދެއްން ރުފިޔާއަކީ އަޅުގަނޑު ބަލައިލި ގޮތު އަމިލި

ލިބިއްޖެ ެއއީ ކޮށް ޚަބަރުނުަރސްމީ އިދެންމެގަ  ،ހާސް ކަންނޭނގެ މަހަކު. ދެން ލަްއކަ ބާރަ ފަނޑިޔާރަކަށް ތިން

 ދެވިދާނެތޯއޭ ޑުމެންނަށް އޮޅުންފިލުވާލަނހެންވީމާ، ައޅުގަކެޕިޓަލް އިންވެްސޓްމަންޓް ވެސް ހިމަނައިގެންނޭ. އެ

 ިރކަރަންޓު ޚަރަދަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޝުކިރއްޔާ. ،އޭގެތެެރއިން ކެޕިޓަލް އިްނވެްސޓްމަންޓަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ކުރެވޭ ިއންވެސްޓްމަންޓް. ރިކަރަންުޓ މުދަލަ. ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަްނޓަކީ، ހަރުއްޒަތްތެރި މެންބަރުއި އްޔާ ޝުކުރި

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅގަނޑަށް ޔަޤީން އަުޅގަނުޑެގ  )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ހިނގާ ހުންނަ ޚަރަދު.ޚަރަދަކީ ހިނގަ

  ޖަވާބު ރަނގަޅުކަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 7.5އަހަރަކު އީ އެ .އަދަދު އުޅެނީ އަދަދު އިނގޭތޯ. އެ  އަުޅގަނޑު ބޭނުންެވގެން މި. ްއޒަތްތެރި ރަީއސްއިޝުކުރިއްޔާ 

ވަގުތު  . ދެން މި އޭދެ އަހަރަކު އަބަދުެވސް ކިތަންމެ އަހަރެއް ވިޔަސް އެ ޚަރަދު ން ޚަރަދުވަންޏާ އޭގެ މާނައަކީއަމިލި

 ރަދުގެ ގޮތުަގިއ ހިނގާނެ އަދަދު އެނގުނީމާމަންޓަށް ދާނެ އަދަދާއި ދެން ެއއަށްފަހު ރިކަރަންޓު ޚަކެޕިޓަލް އިންެވސްޓް

 .އުޅެނީ ޑު ކަމަށް ބެލެވޭީތ މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވެގެންދާނެ. މި އަދަދު ތަންކޮޅެއް ބޮ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ކެޕިޓަލް ،ނެތް. އަޅުގަނޑު ތަކުރާުރކޮށް ދަންނަވާނަން އްަޑކަށް ޖަވާބު އެރުޭވކަށެ ޅުގަންއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެން އަ އި

 ހިނގާ ހުންނަ ޚަރަދު. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ރިކަރަންޓު ޚަރަދަކީ ހިނގަ .މުދަލަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުރަދަކީ ހަރުޚަ

 

 ށް ވޯޓަށް އެހުން ކަންކަމަ  ޓަށް އެހުމަށް ހުރި ވޯ .7
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 ްއެކވުން:ން ވާހަކަދެރިޔާސަތު

ްއޒަތްތެރި އިދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ ،ކީއެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓަ ހަން.އަވޯޓަކަށް އެބަ ފަސް އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން 

 މަސްބޯޓުފަހަރު ބޭރުގެ ،ނަާވނެގަރާރަކީ އެނގިަވޑަިއގަން އެގަރާުރ.  ަފއިވާމެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާ

ގެނެވުުނ  ތުންގޮ ގުޅޭ ުލމާއިއޮތުން ހުއްޓުވަ ދީފައި އޮތްހުއްދަން މަސްވެރިކަންކުރަ ލޭނު މަސްކަނޑުތަކުަގއި ދިވެހި

ވޯޓަށް މި އަހަނީ ހެންޭވރު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  އަްށ އަުޅގަނުޑމެން. ދެވަނައްރާރެގަ

ގުޅޭ ބިލު.  ށް ބަދަލުކުރުމަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙާހަތަކަން ފަހަކުފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު  .ށްތަުކގެ ގާނޫނައެއީ ކޯޓު ؛ބިލު

މެންބަރު ޖީހާން ިއއްޒަތްތެރި ރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަ ،ނޑުމެން ވޯޓަށް މި އަހަނީއަށް ައޅުގަވަނަތިންއޭެގއިތުރުން 

އިއްަވވާފަިއާވ  ުސޕްރީމް ކޯޓުން ގެ މައްޗަށް ރައިްޓސް ކޮމިޝަންހިއުމަންއެއީ  ؛ަގރާރު މަޙްމޫދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ގެ ިއރާދާ  ތީދަނގެ ލާ ގަރާރު.އިކަންކަމުން ސުްޕރީމް ކޯޓު ބަރީޢަކުރުމަށް ޮގވަގަިއވާ ޙުކުމް

ޮގތަކާ ގުޅޭ ބިލެއް. އެ ބިލަށް  މަލުކުރާނެޢަގުޅޭ ގޮތުން  ނުކުެޅދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ  ،ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބަވޭ 

ގަލޮުޅ އުތުރު ާދއިރާެގ  ،އަށް ައޅުގަނޑުމެން މި ވޯޓަށް އަަހނީވަނަ ފަސް ިމއަުދ އެބައޮތް.ވޯޓަށް އެހުން ވެސް 

 ގުޅޭ ވޯޓު.  ބިލާ ވަރލްބްލޯހުށަހަޅުއްވާ ފައިާވ، ިވސު هللاމެންބަރު އީވާ ަޢބްދުޒަތްތެރި އިއް 

 

 ްއެކވުން:ން ވާހަކަދެރިޔާސަތު

މެންބަރު އަޙްމަުދ ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ، އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  ހޯރަފުށީ ،ޅުގަނޑު ފުރަތަމަ މި ވޯޓަްށ އަހަނީއަ

މި  .ޅާ ގަރާރުގޮތުން ހުށަހަ ރުން ހުއްުޓވުމާ ުގޅޭމަސްކަނޑުތަުކގަިއ މަސްވެިރކަންކު ބޭރުގެ މަސްބޯޓުފަހަރު ދިވެހި 

 ބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.ގޮތުން ިއއްޒަތްެތރި މެން ގަރާރާ ގުޅޭ

 

 ]ވުންޓުދެއް ވޯ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު: 

 

 87    :މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 75     ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ

 73    :ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު މަށްފެންނަ ކަ
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 01    ދު: އަދަނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 00 ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ށް ވޯމަވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

   74     ންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރު

 38      ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 74        ލަ:ޖުމް

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 75؛ ކީ. ހާޒިުރވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދ87ަ؛ ކީލަ އަދަދަލީހުގެ ޖުމުދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ަނތީޖާ. މަޖި

 ްއވާ ދެނުވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓު .ޓުދެްއވިވޯ އެއް މެންބަރު ނުފެންނަ ކަމަށް .މެންބަރުން 73 ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވީ

ލަ؛ ޖުމު .38؛ ނީބޭނުންވަވާން ފާސް ، އެހެންވީމާ  .74ީކ؛  މެންބަރުންެގ އަދަދަވޯުޓަގއި ަބއިވެިރވިނެތް.  މެންބަރަކު

 މި ގަރާރުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގަރާރު ބަލަިއގަންަނން ފާސްވެއްޖެ. މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ .74

 އަށް. މިީޓގެ ދިރާސާއެ ކޮ ،އަށްހެންކަމުން، ދެން ދާނީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޡިމް ޢާ މެންބަރު ޢަލީމެދުހޭންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި ފަރާތުން، އެީއ ސަރުކާރުގެ  .މިއަދުގެ ދެވަނަ ވޯޓު

 ،ގެނައުުމގެ ބިލުްށ އިޞްލާޙު( އަރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ގާނޫނުިދވެހި) 2010/22ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ގޮތުްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ުގޅޭ ނިންމެވި ގޮތަްށ ފާސްކުރުމާ އި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވަ

ބަރަށް ދިމާވެފައިާވ އާދެ، އިސްދޫ ދާިއރާގެ މެން)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ޓުދެއްވުން އެދެން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވޯޓުދެއްވާ ގޮްތ  ސާސްކުރެވޭ. އިސްޫދ ދާއިރާގެހުތަކްލީފު އަޅުގަނޑަށް އެަބ އި

 ވިދާުޅެވދެއްވުން އެދެން. ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިތެދުވެަވޑަިއގަންނަވަ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް މެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 75    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 74    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނު

   74     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 74        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަ މަޖިލީހުގެ ޖުމުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނުލައި.  ގެޅު އުތުރު ދާއިރާލޮއެއީ ގަވޯުޓގެ ނަތީޖާ. ދެންމެ ނެގުނު އާދެ! 

. 74. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 75. ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87އަދަދު؛ 

ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް.  ތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށްއަނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރަކު ނެތް. ވަކި 

 އެހެްނވީމާ، މި ބިލު  .74ލަ؛ . ޖުމ38ު؛ ކީ މަށް ބޭނުންވާ އަދަދަވު. ފާސ74ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުަގއި ަބިއވެރިިވ 

މި ބިލު ާފސްވީ. އިތުރު ކޮމިޓީައކަށް  !ފުކުރައްވާޫނން މާ .ފާސްވެއްޖެ. ބިލު ފޮނުިވގެންާދނީ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް

ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިްނމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓަށް. ބިލު  ތި ބޭފުޅުން ތި ވޯޓުދެްއވީ ށް ބިލެއް ނުދާނެ. ބިލަދެނެއް މި

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖޭގެ ޖުމްހުރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއް ،މޫދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާވަރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްނަހިން

 އެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެހަމަ  ،ސް ކޮމިޝަންޓްރައި ޖޭގެ ހިއުމަންއުަފއްދަވާފަިއވާ ދިވެހިާރއް ނުއަސާސީގެ ދަށުންޤާނޫ

ޚިލާފަްށ  ނޫނުއަސާސީއާޤާޕްރީމް ކޯޓުން އެ ނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ުއފައްދަވާފަިއވާ ދިވެހިާރއްޖޭެގ ސުޤާ

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ  މާ ބަލަިއގަތުށްމަޖިލީހަ ،ރާރުގަ ނިގުޅަިއގެންފަިއވާތީ ހުށަހަޅާ

  ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މޫދު ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 76    ންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރު

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަ

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަ

 70        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންަނ 76. ހާޒިރުެވ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87؛ ކީއަދަދަ ޯވޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެއާދެ! ދެންމެ ނެގުނު 

ނުދެްއވާ ނުފެންނަ ކަަމށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަުކ ނެތް. ވަިކ ގޮަތކަށް ވޯޓު. 70ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

ލަ؛ . ޖުމ36ު. ފާްސކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 70ވޯުޓގައި ަބިއވެރިވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ ކު އިންނެވީ. މެންބަރަ އެއް

 ރާރު ބަލައިގަތުމާގަމި ފާސްވެްއޖެ. ރާރު ގަހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އެހެންވީމާ،  .70

 ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ވެްސ ށްރާރު ދިރާސާކުރުމަގަ  މިބަަލއިގަތުމާެއކު ބަލަިއގަންނަން ފާސްވެއްޖެ.  ؛އެުކގައި 

 ނިންމިއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ދު ނާޡިމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އްމަޙަިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މު ާދއިރާގެ  ދަނގެތީ .ވަނަ ވޯޓު 4

ރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ެއހީތެމާއި މާލީ ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަްއ ރައްކާތެިރކުރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ) 2010/8

ިއގަންނަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑަ މެދު ގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާގެަނުއމުށް އިޞްލާޙު( އަގާނޫނު

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ދާއިރާގެ ދަނގެތީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 76    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 12    ބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެން

 57    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ނުވޭ ސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ީކ؛. ހާޒިރުެވ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދ87ަ؛ ކީ އަދަދަމެންބަރުންގެ  ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ އާދެ! ދެންމެ ނެގުނު ޯވޓުގެ

. 57ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއ12ް؛ ކީ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދ76ަ

. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިވި މެންބަރުންެގ 5؛ ކީ ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭުނންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދަ

 މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނާކަށް ފާހެއްނުވި. . އެހެންވީމާ، 35މަށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސ69ްއަދަދު؛ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ބްލޯުކާރ ލްވިސު ،ހުށަހަޅާފައިވާهللا ގަލޮުޅ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ،ތުންސަރުކާރުގެ ފަރާ

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ  ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ

 ވުން އެދެން.ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއް 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 هللا.ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 76    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 75    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނު

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   75     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 75        ޖުމްލަ:

  ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ފެންަނ 76؛ ކީ. ހާޒިުރވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދ87ަ؛ ކީއަދަދަ އާދެ! ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ

 ނެތް. ަވކި ގޮތަކަށް ރުންގެ އަދަދު؛. ނުފެންނަ ަކމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބ75ަ؛ ކީކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދަ

. 38މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު . ފާސ75ްނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ވެސް މެންބަރަކު ނުދެްއވާވޯޓު

ބްލޯކުރުާމ ލްވިސު ،ބިލު ަފއިވާ އެހެންވީމާ، ގަލޮުޅ އުތުރު ާދއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވާ .75ލަ؛ ޖުމުމުޅި 

ެވސް އަވަހަކަްށ މި ކުރުމަށް އިރާދާކުރެްއިވއްޔާ ވީހާގު. ަރއީސުލްޖުމްހުރިއްާޔ ތަސްދީވެއްޖެބެހޭ ބިލު މި މަޖިލީހުން ފާސް 

ކުރުމުގެ ބިލު އަުޅގަނުޑމެން މިހާރު މި ފޮނުވަނީ ބްލޯލް ފުކުަރއްވާ! ވިސުފުކުރައްވާ! މާމަޖިލީހުން ފޮނުވާނަން. މާ

ބިލު  މި ،ައޅުގަނޑުމެން ފޮނުވާ ކޮމިީޓއަކީއަދި . ކޮމިޓީައށް ނޫން. ކުރަްއވާކަެށއްގު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ގުޅޭ ކޮމިީޓއަށް.  ދިރާސާކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ

 

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  .8
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 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ކުރުމުގެ ބަހުސް ތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލަށްކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތް ،މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި އެބުރެނީ

ަގޑިއިރު އެބައޮތް. ައޅުގަނޑު  2. ރަނގަޅު މިނެޓު 57ގަިޑއިރާިއ  1 ެލވެނީ. މިިބލަށް ބާކީ އޮތީއިވަގުުތ މި ހުޅުވަ 

 އަށް.އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީމިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 ނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މަކު

ކުރާ، އަުޅގަނުޑ ތިރާމުހު ހުށަހަޅާފަިއާވ ބޭފުޅަކީ ައޅުގަނޑު ވަރަށް އިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މިގަރާރު

އް. ިވޔަފާރިތައް ވެސް ބޭފުާޅއަކީ އަސްލު ިހސާބަށް ވެސް ވަރަށް ހަމަ ޮމޅު ބޭފުޅެ ވަރަށް ގަބޫލުކުރާ ބޭފުެޅއް. ެދން އެ

ަގއި ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބޭފުޅެްއ. ކުރަްއވަމުން ގެންަދވާ ބޭފުޅެްއ. ޢިލްމީ ގޮތުން ެވސް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮތު 

 ؟މި ގަރާރު ހުށަހެޅިއިރު ހިސާބު ޖެއްސެވިތޯ މަޖިލީހަށް ،ބިލު ބޭފުޅާ މި އަަރނީ އެށްއެކަމަކު އަުޅގަނޑު ހިތަ

މިލިައން ސަރުކާރުން ޕެންޝަން  105ލޫމާތު ހާމަކޮށްލާނަން އިނގޭތޯ. ކޮންމެ މަހަކު ޢު މައަުޅގަނޑު ،ސަބަބަކީ

މިލިއަން. މަދު އަދަދެއް ނޫން. މިވަރުެގ  15މިލިއަން. ސަރުކާުރން އެބަލާ  90ބޭރުކުރޭ. ލިބެނީ  ފަންޑުގައި އެބަ

ބޭފުޅެއް  މުއްސަނދިހަމަ ވަރަށް  ،އެްއޗެހި ކާތަގޭވަރުގެ ބޭފުޅެއް ނޫން މިއީކީ. ބޮެޑތި ރިސޯޓުނނޭ ލަންހިސާބެއް ހަދާ

ހަމަވާ، ވަގުތު ވެސް ކުފޫ މި  6000ޅުން އެބަތިބި ވަރަކަށް ޭބފު 6000ބެލުމުން މިއީ. ދެން އަުޅގަނޑު ބެލި 

ވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިާޔެގ  4ގާތްގަނޑަކަށް  ހާސް ރުފިާޔގެ ަމގުން ނަގައިިފއްޔާ 79ދާން. މި  ޝަރުތުހަމަވާ ހައްޖަށް

ތި ދީލަ ،މުއްސަނދި ބޭފުޅާއަކީ އެ ،ދައްކަނީ. މި ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅާގެ ނިޔަތް ރަނގަޅު ނަމަ ހަކަ މިވާ

ބޭފުާޅގެ ކުންުފނީގެ ދީލަތި އެހީގެ ދަށުްނ  ނޫންތޯ ކޮންމެ އަހަރަކު އެބޭފުޅުްނ ފޮނުވާލަންވީ 6000ބޭފުޅެއް. މި 

ފުޅާ ވަރަްށ ދީލަތި ބޭފުޅެއް ކަމަށް. ވަރަށް ހެޔޮއެދޭ ބޭފުޅެއް ކަމަށް. ބޭ އެ ،އޭރަށް އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރާނަންހައްޖަށް. 

 އި،ނުޖައްސަވަ ހިސާބުބިލަކީ މިއީ ގޯސް ބިލެކޭ. ެއކަމަކު  ންނަވަން އިނގޭތޯ މިއަޅުގަނޑު އެްއވެސް ފަހަރަުކ ނުދަ

 އެްއކޮށް ގުިޅގެން ، ސަރުކާރާންވީމާއެމް.ީޑ.ޕީގެ މެންބަރެއް. އެހެ ،ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭފުެޅްއ ކަމަށް އެބަ ވިދާޅުވޭ 

ވެސް އެަބ ވާހަކަދެެކވޭ. މި ބިލުަގއި  ވެސް ވާނީ. ދެން ދެކޮޅަށް ކުރަންކަމަށް އަުޅގަނޑު ބަލަނީ މަސައްކަތް

ގަބޫލުކުރެވޭ ކަހަލަ  ގަިއ މިހިރީސަބަަބކީ މީ އެއްަބސްނުވެވޭ.ވަަރކަށް ބޭފުޅާައކަްށ އެްއވެސް  އަޅުގަނޑަށް އެ

އްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު. މުސްުކޅިވާ ދުވަހު ދިވެހި މައިންބަފަިއްނ ނޫން. މިީއ ހަމަ ސީދާ ލޯބި ހޯދަން ވެއްޖެ ވާހަކަތަެކއް 

ލާިރ  ކުރާ އުޫސލެއް ވެސް ނޫން އެއީ.ނޫން. އަޅުގަނޑު ގަބޫލު  ހެއްހާ 15ހާްސ،  10ބޭނުންވަނީކީ ލާރިެއއް ނޫން. 

އޮތީ ޮކންމެވެސް ވަެރއްެގ ެއއްެޗްއ  ސަރުކާރުން އޯޭކ އެ ދީގެން ދަރިން ނުޖެހޭނެ މައިންބަފައިން ބަލާކަށް. ދެން

 ،. އެކަމަކު މުްސކުޅިވާ ުދވަހު މައިންބަފައިން ބޭނުންވަނީ ދަރިންގެ ލޯބި. މުސްކުޅި ބޭފުޅުން ބޭނުންވާނީފަލާއިހުށަހަޅަ
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ނުލަްއާވ އިސް ހަމަ ބައްލަވަވެ ހުރީ. ހުއްޓާ އިތުރަށް އަނެްއކާ ހާ ކަމެއް ހަމަޖެހިފައިހުރި ދައުލަތުގެ ރަްއކާތެރިކަން. މި

ބޭފުޅާއަށް  ތިރާމާއިއެކު އެހު މިކަހަލަ ދެއުޅިއެއްުނވާ ކަަހލަ އެއްޗެހި މިތަނުން ހުށަނާޅަން އަޅުގަނޑު ވަރަށް އި

ޮބޑެތި ވަޢުދުތަކެއް ާދއިރާގެ  ވީ ވަރަށްބޭފުާޅ ވަޑަިއގެންނެ  އިތުރުން އެއަރުވަން. އަިދ އޭގެ ހަނދުމަފުޅުކޮށް

، ެއކަހަލަ އި ގުޅާލަ ންކާށިދޫ ދާއިާރގެ ކޭަބލް ކާރު !ދެއްވާށް ަވޑަިއެގންއަ. ެއކަންަތއްތަކާިއގެން ކުރި ފަރައްޔިތުންނަށް ވެ

ވެސް ވަރަށް ށް އޮތް ދައުރުަގއި ައއުަމށް އަނެއްކާ އަ ބޭފުޅާއަށް ވެސް ކުރި ކަންތައްތައް ކޮށްލެްއވީމަ އެ 

ށް ުހރި ދުވަސްތަކުަގއި މިކަހަލަ އައެކު ދަންނަވަން ކުރިމާ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިހުތިރާސޭހަވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާފަ

ޮބޑަށް ޝުުކރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ  ދެއުޅިެއއްނުވާ ކަންތައް އެކަަހލަ ބޭފުޅަކު ނުކުރެްއވުމަށް ިއނގޭތޯ. ވަރަށް

 . އަޅުގަނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެން

 ފީފަށް. ޢަޙަސަން 

 

 ފީފު ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢަވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން 

 އެކަނިވެިރ އަދި ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ރާއްޖޭގެ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ޕެންޝަނެއް ދިނުމާ

އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  ،މައިންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމާ

ެދއްިވ އިވަނަ ދުވަހު ހަވާުލވި ވެރިކަުމގެ ފަރާތުން ފައްަޓވަ 11މަހު  ބަރުންވެވަަނ އަހަރު ނޮ 2008 ،މަނިކުފާނުމިއީ 

މިފަދަ މާލީ އިނާޔަތްތަކެއް  ިއ،އެކު ވިސްނަ ޭއގެ ކުީރގައި އެްއވެސް ސަުރކާރަކުން މިފަދަ ފަރާތްތަކާކަންތައްތައް. އާދެ! 

. އަުޅގަނުޑ ނުދަންނަވަން ކޮންމެވެސް ނެތް ެއއްގާނޫނީ ސިފައެއް ެއއަށް ެގނެއްސަދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ށް. އާދެ! މިފަދަ ކަނުދޭ ކަމަްނ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްވަރަކަށް މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކުރީގެ ވެރިކަމުގެ ފަރާތްތަކު

 ފަރާތަކަށްދޭ  އިނާޔަތްތައް ދައުލަތުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަްނ އިތުރުވަމުންދާ ނިސްބަތުން އަދި ޚަރަދުތަކަށް ވެސް

 ކުރަންޖެހޭ ތަކަްށ ވެސް ވިސްނާ އިތުރުކޮށްިދނުމަކީ ކޮންމެހެންއެުކ އިންފްލޭޝަންގެ ރޭޓުއަދި ހަމަެއއާ  ިއ،ވިސްނަ

ފައިސާ  އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޭއގެ ،އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސްފައި ކަމެއް ކަމަށް ގާނޫނުގައި ެވސް ބަޔާންކޮށް

 މި ،ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ އުސޫުލގެ އިތުރުންނުވޭ ކުެރވިދާނެހެނެއް. ދެވޭނެ ގޮތްތަެކއް އަުޅގަނޑަަކށް ހިއެއް

ނެ ކަަމަކށް އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫލެއް ުނކުރެވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފައިސާައކީ ކޮންމެ މީހަކު ކަންތައްތައް ކުރެވިދާ

ނޫން. އެކަނިވެިރ މައިންނެއް ވެސް  އުމުުރެގ ފަރާތްތަކެއް ވެސް ވެސް ބޭނުންވާނެ އެްއެޗއް. އެއީ ހަމަެއކަނި ދޮށީ

، މިހެން އޮންަނ ެއހެންވީމާ ެވސް ބޭނުންވާނެ. ެއކު މުްއސަނދިން އިތުރަށް މުއްސަނދިވާންއަދި ހަމަެއއާނޫން. 



86 

 

ކުރެވޭ  މިއަުޅގަނޑުމެން ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ މިފަދަ ބިލުތައް ހުށަހަޅުއްވާއިުރަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކަމެއްަގއި 

 އެބަޖެހޭ އެކު އަުޅަގނޑު ވިސްނާލަންކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ދައުަލތަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަެކްއތޯ. އާދެ! ހަމައެއާ

އަުޅގަނޑުމެން  ،ކުރުމަށް މަގުފަހިވެފައި އޮންނައިރު ތައްމިފަދަ ބިލުތައް ހުށަހަޅައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންތައް 

 ބުނާ އުސޫލުަތުކގެ  ގާނޫނުތަކުަގއި ެވސް އެ ވަންޏާ އެ ނީ މިފަދަ ގާނޫނުތަކެއް އޮތް ކަމަށްމިކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ

 ،މީުހންނަށް ތަނަވަސްކަމެްއ ލިބި އެ ،ނާޔަތްަތއް ލިބިއިށް މާލީ ނައުމުރުެގ މީހުން ީއސް، ދޮށީއިްއޒަތްތެރި ރަ. މަތިން

ކަމުަގއި  ވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅޭ ބަެއއްފާމީހުންނަކީ އު ގޮސް މިއަދު އެ ލަުތ ބަދަލުވެގެންހާއަދި އެމީހުންގެ ކުރީގެ 

ޕެންޝަްނ  ބެހޭ ގާނޫނުގައި ައސާސީ ރި ރައީސް، ޕެންޝަނާޖެހެނީ. އާދެ! އިއްޒަތްތެއަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން މި 

ން އިތުރުކުެރވޭނީ އެ ޝަައސާސީ ެޕންށް . ައޅުގަނޑުމެންނަފަޅާތް ހުށަހައޮބަ ވޭނެ ޮގތްތައް އެރެ އަދަުދ އިތުރުކު ދެވޭ

ޚާބުތަކަށް ފަހަރު އިންތި ގަނޑުމެން ބަެއއްެއްއގޮަތށް. އަދި އަޅު  ސޫލާއުއެ  ،އޮންނަ ގޮތަށް ގާނޫނުަގއި ބުނެފައި

ާނޔަތްތަެކއް ދޭނެ ވާަހކަ. އާދެ! ެއ އިމި ދަންނަވާ ފަރާތްތަަކށް އިތުރު މާލީ  ،ތިލާއިރުަގއި އެބަ ބުނަންމަކުރި

އަިދ ވިޔަސް  ގައިތުން ކަމުއާދެ! ެއއީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ ފަރާ ؛ނާޔަތްތައް ދޭން އަޅުގަނުޑމެން ބުނާއިރުގައިއި

 ،އަުޅގަނޑުެމން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ ،ިވޔަސް ތިލާ ކެންޑިޑޭޓެއް ަކމުގައިޓީއެްއގެ ފަރާތުން ކުރިމަސިޔާސީ ޕާ

ރާއްޭޖެގ  ގެ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންންއަދި ދައުލަތު އާއިދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ

ން މި އަންނަނީ މުުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބެރަން. އެ ފައިސާ ވެސް އައެކި ދާއިރާަތއް ތަރައްޤީކުރުަމށް ފައިސާ ޚަރަދުކު

ކްސް ނިޒާމަށް އަުޅގަނޑުެމން ބަލައިލާއިުރގައި ޓެ  ލިބޭ ޓެްކސްގެ ނިޒާުމގެ ތެެރއިން. ެޓކްސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ވެސް ައޅުގަނ އީައޅުގަނޑުމެންނަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވިދާނެތޯ މި އިތުރުކޮށްގެން

ރިވެރިންނަށް ލިބޭ އަދަދު ފާއިތުރުުކރެވޭނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ިވޔަ  ނަށްސް އިތުރުކޮްށގެްނ އަޅުގަނޑުމެންމެއް. ޓެކްކަ

އް ވެސް ނުނެގޭނެ. އިތުރު މެންނަކަށް ޓެކްސެ އެ ިވަޔފާރިތައް ހީނަރުވާ ގޮތްތަކަކަްށ އަޅުގަނޑު ވެސް އިތުުރވެގެން.

ޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ންށް އެ ވިޔަފާރިތަަކށް ހީނަރުކަމެއް އަންނަ ކަމަށް ވަޓެކްސްތަެކއް ނަގާއިުރަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަ

ވެްސ  ކަމަކު ެއކަން ން ރޭޓު އިތުުރކުިރއެއްރަދު ވެސް ދާނީ މަދުވެގެން. އަުޅގަނޑުމެން އަދި އިތުރުކުއަދަލިބޭ 

ރާއިރުަގއި އެ ކަންތައްަތްއ ކު ތިމަކުރިލަތަށް އެއް ދައުރަ، އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ މާލީ ބުއެގޮަތކަށް ނުދާނެ. އެހެންވީމާ

ތްތަކުގެ ވެސް މަޝްވަާރ ބެހޭ ފަރާ ތުގެ މާލީ ކަންކަމާލަކުރާ ގޮުތަގއި ދައުލުއަުޅގަނޑު ގަބޫ ކުރެިވގެން އަންނަންޖެހޭނީ

ވަީނ  މިހާރު ،ވިަޔސް އިމުގަކަ ވާއިުދގަިއ ުކރިން އެ މާއްާދ އެހެން އޮތްގަ ޖިލީހުގެ މަރި އްޒަތްތެ ލިބިގެން. އާދެ! މި އި 

ސް، އަުޅގަނޑަްށ ވެމިފަދަ ބިލުތައް ހުށަހެޅިދާނެ. އެހެންނަމަ ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް. އެެހންވީމާއެ މާއްދާ ބަދަލުކުެރވިފަ

 އަދި ޚާއްޞަ  .އެބަޖެހޭ މި ދެންނެވި އުސޫލުތަކަށް ލަންއިން ބަލައި މި ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެގަހީވާގޮތު 

ޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ސޫލުތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ރިޢާއުއްދާގެ ވަނަ މާ  97 އަދި 96 ގޮތެްއގަިއ ޤާނޫނުއަސާީސގެ

 ށް. ތައަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ. ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ފުރުޞަ
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  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ

 މޫސާއަށް.  ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 

މި  ށްނުމަގައި ދިނާަޔތެއްގެ ގޮތު އިރުފިޔާ ހާސް  ހަށް ދިނަ އުމުރުގެ ބޭފުޅުންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދޮށީ 

ޒަތްތެިރ ރައީސް. ނުބައި ނިޔަތެްއގައި ގޮުތގައި އިއް  ވަނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ކުރާ މަލާމާތެއްގެ ށަހެޅިފައި މިމަޖިލީހަށް ހު

އިާވ ފަޅި ދެއްކުމަށް ޓަކައި ހުށަހެށްކަމަ ގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންއަޅުގަނޑުމެްނ މިކަން ކޮށްދޭތީ އެއީ ކޮށްއެ ބޭފުޅުންނަށް 

 ތްނާޔައިން ނެްތ ެއއްެވްސ ޝަުކވާެއއް ކޮށްަފއެްއ ެއ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ އެ ބޭފުޅު .ބިލެއް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ކުން އެ ބޭފުޅުންނަްށ އިނގޭ ދައުލަތަށް ކެރިކުޅަދާނަ ިމންވަރަ ިރ ރައީސް. އެ ބޭފުޅުންނަށްްއ ިއއްޒަތްތެނެކުޑަެވގެން

މެދުގައި ާރއްޖޭެގ   ބޭފުޅުންނާއެ ،ދާނެކަން. މިކަން މިހެން ކުރަމުން ގެންދަނިކޮށްންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން

ކަނޑައެިޅގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ޓަކައި ގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށްހިތު ހެން ބޭފުޅުންގެއެ

ޖެހޭނެ. ކުރަންތިރާމުހުރަށްވެހިންނަށް އަުޅގަނުޑމެން އިއިސްެގ މިއީީކ ގަބޫުލކުރެވޭެނ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން ބިލަކީ.

ޅުންެގ ފުގެންދާ ކަންތައްތައް. އަދި އެ ބޭއެ ބޭފުޅުން ގަބޫލުކުރޭ އެ ބޭފުޅުންނަށް ދައުލަތުން މިއަދު ކޮށްދެމުން

ދުމަތް ލިބޭކަން ށް އެ ޚިނަގަިއ ނުޖެހި އެ ބޭފުުޅންއު ލުތަކުން އެ ބޭފުުޅން ކިބޭސްފަރުވާާއއި އަދި ސަރުކާުރގެ ހޮސްޕިޓަ

ގެންދޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެްއކޮށް ެއންމެ ބޭފުޅުން ގަބޫލުކުރަމުން ކުރުވެިރކަމާވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަާމއި ޝު

އެ ކަްނކަމުން  ،ރަން. ކަްނަކން ކޮށްދީފައިކު ނީ އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަންތައްތައްޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން 

ދެން އެ ބޭފުޅުން ވަރަށް ހިތާމަކުރައްވާނެ  އެހެން މީހުންނަށް އުނދަގޫާވ ޒާތުގެ ކަންތައް ކުރަން ދިމާކުރީމާ

 ރިކުެރވޭނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ދޭން މި ޖެހެނީ އިއްޒަތްތެލުރި ރައީސް. މިީއކީ ގަބޫއިްއޒަތްތެ

ކަމެއް. ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ މާރައީސް، އަިމއްލަ ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހާއަށް. އެހެންވީ

ބަދޭ. އެެހންކަމުން، އަުޅގަނޑުމެން ިމ މިއަދު ލިބެމުން އެ ވަރަށް މުއްސަނދި ފަރާތްތަަކށް ވެސް ހަމަ މި ަފއިސާ

މި ފައިސާ ނުލިބޭނެ ގޮތަކަށް  އެ ފަރާތްތަްއ ބޭނުންފުޅު ނުވަންޏާ، ންމެވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްގާނޫނަށް ކޮ

އް ލެ ރާތްތަކަށް މި ފަިއސާ ޚަރަދުކުރެވޭނެ އުސޫފަށްދޭންޖެހޭ އެހެން  ފޯރުކޮންަދއުލަތުން ެއހީތެރިކަ އި،ހަމަޖައްސަ

ދަީނ  އަބަދުވެސް ަމސައްކަތްކުރަމުން މިރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން އެބަޖެހޭ އިްއޒަތްތެ

 ޓަކައި. މިއަދު ހެނދުނުމަށްަރއްޔިތުންނަށް ދަތިވާ ކަންތައްަތއް ަޙއްލުކުރު  ،ޓަކައިރައްޔިތުންެގ މުހުތާދުތައް ފުްއދުމަށް

ރަށް ގަބޫލުކުާރ އަުޅަގނޑުމެން ވަ ވާ ފަރާތްތަކަށް ހުރި ކަންތައްތަކަކީ ހަމަން ބޭނުށްޔަ ޚާއްޞަ އެީހއަދިހުށަހެޅިގެން
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ސަރުކާރުން ވީހާ އަވަހަކަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާނެ ޑޮކްޓަރުންނާއި އަދި  ،ކަންތައްތަެކއް. އަުޅގަނޑުމެްނ އެދެނީ

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ފުޅުންނަށް ބޭނުންވާނެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ޤައުމުގައި އަަވސް ގޮެތއްަގއި ހަމަޖެހިގެންދިއުމަށްއެ ބޭ

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް  ނުޖެހޭނެ. އަދި މި ރުން އެކަން ކުާރކަްށ ފަހަތަކަށްކުެރްއވިްއޔާ މި ސަރުކާރައީސް. އިރާދަ

 ،ދިނުމުގައި ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހާއިށްކަންތައްތައް ކޮ އިހަ ހުރި އެންމެޓަކައި ކޮށްދެވެންފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް

ދާނެ. ައޅުގަނޑުމެން މި ކަންކަން ުކރެވިގެން އެއްކޮށް ރުލުމާިމ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އެއްބާ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީާއއި

ނަށް އިނޭގ ންރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެތްތެދެއް ނުގަނޭ އިްއޒަލަމި މަޖިލީހުގައި ބުނާކަށް  އެތިވާ ންބުނަން ބޭނު

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ކަމެއްކަން. ދަނީ ކޮން އަުޅގަނުޑމެން ކުރަމުން މި. މެއްކަންކައަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވެނީ ކޮން

ދޭނަން ނުކަށް އުނދަގޫވާނެ ެއްއވެްސ ކަމެއް ކުރާކަށް އަުޅގަނޑުެމންނެއް ފުރުޞަތެއް ިޔތަސަރުކާރެްއގައި ދިވެހި ރައް 

ސާ ގިނައިްނ ލިބުނުވަރަކަށް އަުޅގަނޑުެމން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ފައިއުަލތަށް ހަމަ ދަ .ތެރި ރަީއސްޒަތްއް އި

ންެގ ކޮށްދިނުމުގައި ދެމިތިބޭނީ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެ ވާ ކަންތައްތައްންއްޔިތުންނަށް ބޭނުރަ ރާނީ.ކުޚިދުމަތްތައް ފުޅާ

އިމުުކރާކަށް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން ޤާ މިތާ ރަސްކަމެއް  ޅެީނކީރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން މިއު ރިއިްއޒަތްތެ ،ފަލްސަފާ

ދަނީ. ދާ މަސައްކަތް ައޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންރެވެމުންނީ ފުދުންތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި ކުމިއުޅެ

 ބިލުތަކެއް ިމ މެންުތގެ ކިތަޒާރި ރައީސް. އަދި މި، އެކަމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ދެމިތިބޭނަން އިއްަޒތްތެއެހެންވީމާ

ީކ ދަނީ. މިއީ މިން މުރު ފެންނަައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ މަންޒަ ޅިގެންދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ށަހެޖިލީހަށް ހުމަ

ެއްއކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅާ  އިޚުލާޞްތެރިކަން ހުރެގެން ަވފާތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާ

ޭއގެ މަލާމާތާއި ނަފްރަތު  ިއ،އި ަދއްކަ ލީހުގަހަކަ މި މަޖިހޭ ބޭކާރު ވާޖެނުން. ހަމަ ތަފާތު ތާކުންތާކުހުށަހެޅުންތަކެއް ނޫ

ވެްސ ، މި ބިލަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑު އެްއގޮތަކަށް ލުތަކެްއ ެއީއ. އެހެންވީމާޓަކައި ހުށަހެޅިގެންދާ ބި ހޯދައިދިނުމަށްށްނަމީހުން

 އީސް، ުޝކުރިްއާޔ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ތާއީދުކުރާނެ ބިލެއް ނޫން. ިއްއޒަތްތެރި ރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި ުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިބަރު. އަންިރ މެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދަށް. 

 

 ދެްއކެުވން:އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަ

ކަމަށް  އިންސާުނން އެންމެ ބޭނުންވާރި ަރީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދުނިޔޭގައި އުޭޅއިރު ތެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ވާ ން އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ބޭނު .ތެރި ރައީސްތްކުލުާނއި، އޯގާތެިރަކން. އިްއޒަ ،ލޯތްބާއި ،ލުމާއި އިައޅަ ،ގަބޫލުކުެރވެނީ

ޙަޤީޤީ  ރަކީ ޙަޤީޤީ ލޯބި. އަނެއް ބާވަތަކީ ގިރިޓީ ލޯބި.ތައްގެ ލޯބި. އެއް ަވއްަގއި ޮއވޭ ދެ ބާވަތެބީއެްއޗެއް ލޯތްބަކީ. ލޯ
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 ،ލޯބީގައި އަުޅގަނޑުމެން މި ކިޔަނީ މަރުވަންދެން ވެސް އުޅޭނީ އެީކގައޭ. މަރުވެ އަިދ އޭގެ ފަހުން ވެސް ކަށިވެ

ހިތާނުވިޔަސް އިންނާށޭ.  ،ރިޓީ ލޯީބގައި މި ކިަޔނީޭޔގައި ވެްސ އުޅޭނީ އެީކަގއޭ. ގިދިޔަޔަްސ އަެނއް ދުނިވެފީ

އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ދުަވސްީވ  .ދޭނަމޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަސްރަފީާއއި، ޖަވާހިާރއި، ަފއިސާާއއި މުދަލާ

ްއ އޭގެ އަގެ  ،ދިހަ ލައްކަ ދިނަސް ،ހާހެއް ނޫން ދިހަ ،އި ދޭނަމަފަކުރި ޚިދުމަތް އަގުކޮށް ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުން

 ހަަމގައިމު  ،ގެއަޅުގަނޑުމެން . ރައީސްރިސް ނޫން. އިްއޒަތްތެވެ ނުދެވޭނެ. ެއއީ އަދި އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮެތއް 

އަުޅގަނުޑެގ  ،އިލާާލއިރަށް އަހާނެ ކިހިނެއްތޯ ތި ދެނީ. އަޅުގަނޑުގެ ޢާއިވެސް އަުޅގަނުޑގެ ބައްޕަ ެއްއޗެއް ދޭން އަހަ

ހާހުގެ ލުއި ލޯނެއް  ގޭ ކުއްޖަުކ ފަނަރަ ،ދުން އެހެން ކުއްޖަކުންތޯ. އަދި އަމުއަނބިދަރިން ތިބީ ރަނގަޅަށް ކައިގެ

ކީ އެހާ އަމިއްލަ ނަބޭފުޅުން . ައޅުގަނޑުމެން ރާއްޭޖގެ ދުަވްސވީނެގައި އެޅޭނެތީ ދެކޮޅުހަދާލު ނަގަން ވެސް ދަރަންޏެއް ބޮ

 ދަރަނިވެރިެވގެން އެ ،ނެތް ެއްއޗަކުން ދަަރންޏަށް އުމުަގއި ރަްއޔިތުންގެ މާިލްއޔަތުަގއިޤަަބއެއް ނޫން. މި  އެދުން ބޮޑު

ރާއްޖޭގެ  ގެ ދުވަްސވީ މުސްކުޅިން ޭބނުންވާ ގޮތަކީ. މިނާޔަތް ބޮޑުކޮށްދޭކަށް އެއީކީ ނޫން މިރާއްޖޭ އިމީހުންނަށް 

އެީކގަިއ  އިލާއާޢާ ،ދަރިންނާ އެީކގައި ކާފަ ގޮެތއް.ދިިރުއޅެވޭނެ  އެީކގައި ނީ ޢާއިލާއާވަދުވަސްވީ މުްސކުޅިން ބޭނުން

އުެޅޭވނެގޮތެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މިރާއްޖޭގެ ދުވަްސވީ މީހުން ބޭނުންވަނީ ދުވަހެއްގެ އެއްތަށި މަތިން ކައިބޮއި 

 ލާއާއިޢާމީހުންގެ  އެ ،ދޭތެރޭގައި ޫނޅޭ ާޗއި އަތިރިމަްއޗާއި މިސްކިތާއްފަދިގު ވަގުތު ޖޯލި ގަިޑއިރުގެ ސައުީވސް

މީހުންގެ  މީހުންގެ ދަރިން އުފާވެރި ިދރިއުޅުމެއް އުޅޭތަން ދެކެން. ަރށުގައި ތިެބގެން އެ  އެީކގައި ރަުށަގއި ތިބެގެން އެ 

ކުލުނުވެރި ދިރިުއޅުމެްއ  ،އިލާ ގާތުަގއި ތިބެގެން އުފާެވރިޢާއި ރަށުގަ .ތަން ދެކެން ލީމެއް ހޯދާޢުކާފަދަރިން ރަނގަޅު ތަ

ދަރުކުރުމަކީ ޤަ ،ިތރާމުކުރުމަކީހުއި ،ލުމަކީއިއަޅަ  ،މީހުން މާނަކުރޭ ތްތެިރ ރައީސް، ބަެއއްއުޅޭތަން ދެކެން. ިއއްޒަ

. އަދި އޭގެ އާޚިރު ެޗއް ދިއްކޮށްލުްނ ކަމަށްއްފޮވަރެްއގެ މިންވަރެްއެގ ފައިސާ ބޮލުން ކަޓުވާލަންވެގެން ކޮްނމެވެސް

 އުމެއް ވަކި ޤަ .ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އުމެއްޤަ ،ކަމަކީ ކުރާ ނަތީޖާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން މި

އާނއެޭކ  ،ހާސް ރުފިޔާ ދީފައި ރީތިކޮށް ދިހަ އަޅުގަނޑުމެން ދުވަސްީވ މީހަކަށް  ުއޅެނީ. މި ގޮތަކަށް ބައްޓަންކުރަން

މީހުން  އެ ؛މީހުން ވެަފއި ކޮންެމެވސް ބިދޭސީއަުކ ގެނެްސގެްނ އެނޭ މުސްކުޅިތިމަންނަގެ މައިންބަފައިން ިތބޭ

މީހުންނަށް ދަރިން ވާ  އެ ،މީހުން ބޭނުންވަނީ ނޫން. އެ  ބިދޭސީއެްއގެ ފިރުމުންތަކުގައި ތިބޭކަެށއްބޭނުންވަނީކީ

މީހުން ބޭނުންވަނީ  އެކިރާ އެއްޗަކަށް ާވކަށެއް ނޫން. އޭގެ ބަދަލުގައި ލޯތްބަކީ ހަމައެކަނި ފައިސާއިން މިނެ

 މި އެކީ މިދަންނަވަނީ ރުވެރިކަމާޚްގަނޑު ހަމަ ފައަޅު .އުފައްަދންއަޅުގަނޑުމެން ކުލުނުވެރި ނިޒާމެއް މި ރާއްޖޭގައި 

ެލވުނީ. އަުޅގަނޑުމެން އުާފވަީނ އިފަހުން މުސްކުޅިންނަށް އަޅަ  އެތައް ހާސް އަހަރެއް  ،ރާއްޖޭަގއި އެަތއް ސަޭތކަ

އެްމ.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަމުަގއި އަލަށް  ،2009/7ާލިއރުގައި އަލަށް އިނޫނުތަކުގެ ނަންބަރު ކިޔަގާ ،އިނގޭތޯ. މި ބިލުތަކުގެ

ކަމެއް. އަދިވެްސ އެކަން ދަމަހައްޓާނީ ވެްސ  ން ކުރިނާޔަތެއް ދިނުން ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް

ކުރާނީ ޒިންމާދާރުކަމާ   އެަކންންްނ. އެކަމަކު އެމް.ޑީ.ޕީން. އަދި ެއކަން ުކރިއަރުވާނީ ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީއެމް.ޑީ.ޕީ
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ދުަވސްީވ  އިުމކުރިޤާއިުޖތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންުޝއަރެންސެއް  ،2001/15 ؛ުޅގަނޑުމެންެވސް އަ  އެީކގައި. އެފަހަރު

މަތަކެްއގެ ަވކި ހަ ،ކުރީ ވަކި ަތރުތީބަކުން އަުޅގަނޑުމެން އެކަން .މީހުންނާއި ހުރިހާ އުމުރެއްެގ މީހުންނާ އެކީގައި

ލާއި ޚިދުމަތުން އަދި ވިޔަފާރި މުދަ ،ކަމަކީ ކުރަންެވެގން ފައިސާ ހޯދަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރި އެކަން .ތެރެއިން

ފައިާސއިން އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ުދަވސްވީ ރަށްވެހިންނަށް ެއއްެޗްއ  ފައިދާއިން ޓެކްސް ެނގީ. ޓެްކސް ނަގާފައި އެ

މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހެނިހެން  އެ ،ނާޔަތް ބޮޑުކޮށްދޭނީ ވެސްއިޑުމެން މި ފޯރުކޮށްދިނީ. އަނެއްކާެވސް އަޅުގަނ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  .ަވކި ތަރުތީބަކުން ،އެކީގައި  ފޯރުކޮށްދޭނީ ވެސް ޒިންމާދާރުކަމާ ންދައުލަތު ތައްޚިދުމަތް

އަކުރުން އަކުރަްށ  ،ން ރަނަށްނުދެއް ވަނީ ރަޢުއަުޅގަނޑުމެން ވަ އް.ެއކީ އިންތިޒާުމެވގެން ހިނގާ ޕާޓީއެ ރޭވުންތެރިކަމާ

އަުޅގަނޑުމެން އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ މި ސަރުކާރުްނ  .މަށްންކަކޮށްދެޭވނެ ވަރު ކަންަތއް ކޮށްދޭނެ ކަ  ،ދިރާސާކޮށް  އި،ބަލަ

ހުރިހާ ކަމެްއ  ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ވެސް އަދި ކޮންމެ ފަންތިއެްއެގ ކޮންމެ އުމުރު ރައްޔިތުންަނށް ވެސް އެ

ުޅގަނޑުމެން ންނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަމާިއ ވަކި ޭރވުންތެރި ިސޔާސަަތކާ ެއކީަގއި އަކޮށްދޭނެ. އެހެ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އެކަންކަން ކޮށްދޭނީ. ވަރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ އަނިޔާ. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ކެއްާސއި ލޯބީގަިއ ލިބޭނޭ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވާނޭ

 .ށްލަޠީފަ ޙަސަން މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ހުޅަނގު ހެންވޭރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ށް ގާނޫނަޕެންޝަނާ ބެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ވެްސ  ަގއިމުރަނގަޅު މެންބަރުން ތިބި ޕާޓީައކަށް ވާނެ ހަމަ ގޮތުން އެންމެ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިބލާ ގުޅޭ

 ،ޔަތީމު ކުދިންނާއި ،ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނާއި .ގުޭޅގޮތުން ެއއްެޗއް ބުނުމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިއާ ،އެމް.ޑީ.ޕީ

ބަލަިއގަތީ ވެސް  ،ގަބޫލުކޮށް ،ނުުކެޅދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންނަށް އެީއ ބަެއއް ކަމުަގއި ދެކި  ، މައިންނާއި އެކަނިވެރި 

ފުރަތަމަ ސަރުކާުރގައި. އޭެގކުރީަގއި ވެސް މިދެްނނެވި މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ގެވަނަ އަހަރު އެމް.ޑީ.ޕީ 2008

 އެނގިފަެއއް ކަށް ަޔ ސަރުކާރުތައިދިހިނގަ  ޭއގެކުީރގައި ން ެވސް  ަބެއއްކައުޅެމުންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، ެއއީކީ އުޅޭ

. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ަގއިވެސް މިދެންނެވި ސަުރކާރު ނެތް. އުސޫލެއް ކަނަޑއެިޅގެން އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްެދވެްނ ފެށީ

ނަށް ވެސް އަިދ މު ކުދިންޔަތީ  ،ދޮށީ އުމުރުެގ މީހުންނަށް ވެސް ،އެނގޭ އެކަިނވެރި މައިންަނށް ވެސް

މީހުންނަށް އެހީތެރިކަމެއް  މީހުންނަށް އެ ޖެހިފައިވާ ހާލުން އެ  އެ ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންނަށް ވެސް

 އެއް ،ހާސް ރުފިޔާއެއް ނޫންދިހަ ފޯރުކޮށްދޭން ކޮށްދޭންވީ ކޮން ކަންތައްތަެކއްކަން. ޕެންޝަާނ ބެހޭ ގާނޫނަށް އަދި 
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ބިލު ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް މިހާރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ލިޔެ ކަމުގައި ދޭނެހުންނަށް މީ މިލިއަން ރުފިޔާ ވެސް އެ

 އި،ގޮތަްށ މިއޮތީ. ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ ދެލި ހިނގާ ގަލަމަކާ ކުެރވޭ އޮތީ. ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް އެކަން މި

ވަރަކަށް މިދެންނެިވ  ގުން. އޭރަށް ކޮންމެވެސްހަން އެނޖަލޭޓަރު ޖަހައިގެން ހިސާބު އުއަދި ަކލްކި ،ގަނޑުކަނޑާ ފޮތަކާއި 

 އުމުތަުކގައި މިޤަކަހަލަ ބިލު ހުށަހެޅިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ދުނިޭޔގެ މިނިވަން ިޑމޮކްރެޓިކް 

މިއްލަ އަ ،ށްަވކި އުސޫަލކުން. މަނީ ބިލަކީ އެއީ އާއްުމ މެންބަރުންނަ ،ކުންޔަކަންކަން ކޮށްއުޅެނީ ވަކި ަހމަ

 ،ިވލާތަށް ބެލިކަމުގައި ިވޔަސް ންބަރުންނަށް ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކެއް ނޫން. އިންިޑޔާއަށް ބެލިަކމުގައި ވިޔަްސ، އިނގިރޭސިމެ

އަދި އެމެރިކާ އަށް ބެލިކަުމގައި ވިޔަސް ވެސް މިދެންނެވި ކަހަލަ ބިލުތައް ެއއީ ަސރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލުތައް. 

ގޮތުްނ މި ބިލު އެަބ  މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު މިހާރު އޮތް ގެ މެންެގ ރަްއޔިތުންއަުޅގަނޑު ،އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން

ދަނީ ތްތެރި ރައީސް، މިހާރު މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އިްއޒަ  ހުށަހެޅޭ އަމިއްލަ މެންބަރުންނަށް. އެހެންނަމަވެސް

އެއް ނޭޭޅ. އަުޅގަނޑަށް ެވސް އެނޭގ ލެއް ހުށަމި ބިގޮތުން  އިޞްލާޙުކުެރވެމުން. މިހާރު ފާސްކޮށްފައި އޮތް ާމއްދާ އޮތް

ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނީ. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ބިލު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ  އަށްއެ  ކަންއެ މާއްދާ މި މަޖިލީހުން ފާްސކުރީމާ

 މިހާރު އެ ކަމުގައި ެއްއވެްސ މަނީ ބިލަކީ އެއީ ސަރުކާރުން ނޫން ގޮތަކަށް ހުށަހެޅޭނެ ބިލެއް ނޫން ،ވިސްނުމުަގއި ވެސް

. އުސޫލީ މަްއސަލައެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީ މި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބިލުަގއި. އޮތީ ފާސްވެފަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމފަދަ ބިލުތައް ރައްޔިތުންެގ  ،ދެން އަނެއް މައްސަލަެއއް ޮގތަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެެވނީ

އުފުލަންޖެހޭ  ގޮތުން މާލީ ،އިން ފޯރާނެ ބުރަައކީ ރަނގަޅު ގޮތަީކ ސަުރކާރަށް މި މެއޭގެ އެން ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާއިރު

ޒިންމާއަކީ ކޮަބއިކަން ދެނެގަުތމާ އެކީަގއި ެއކަން ހާމަވެސްުކރުން. ބިލުގައި ެއކަން ބަޔާްނވެސް ކުރުން. އަނެއްާކވެްސ 

 ،ގައި އެބަ ބަޔާްނކުރޭދޭއްަގވާއިުދގެ ޖަދުވަުލ  އެ ،ހުށަހެޅިފައި އޮތް އަނެއް އިޞްާލޙަކީ ށްގަާވއިދަ ގެމި މަޖިލީހު

އަދި  ،އެކީަގއި. ެއ ބިލެއް ހުށަހަޅާއިރު ދައުލަތަށް ދޭންޖެހޭ ބުރައަކީ އެސްޓިމޭޓެއް ހުށަހަޅަން ކޮންމެ ބިލަކާ  ކޮސްޓް

 ގައި ވެސް. ެއއީބަޔާނެއް ހުށަހަޅަން ކޮންމެ ބިލަކާ އެކީ  ދައުލަތަށް ވާނެ ފައިދާައކީ ކޮަބއިކަން އެނގޭ ކަހަލަ ތަފްސީލު

ވަނަ މައްސަލައަކަށް އަުޅގަނޑަްށ ތިންވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެ ކޮިމޓީން މިހާރު ފާސްކޮށްފައި ޮއތް ފާސްކުރުމެއް. 

ނިސްޓަުރެގ ިމވަރުެގ ބިލެއް ހުށަހަޅާއިރު ަދއުލަުތގެ ފައިނޭންސް މި ،ވަނަ ކަމަކަށް ފާހަގަކުެރވެނީ، ތިންފާހަގަކުރެވެނީ

އެންމެ ުކޑަމިނުން ފޯނު ކޯލަކުން  ،މިކަމުެގ ސަބަބުން ޖެހޭނެ ބުރަައކީ ކޮަބއިކަންކިބައިން ަދއުލަތަށް 

ންޖެހޭ. އެކަން ރަތަފްސީލުކޮށް މަޝްވަރާކު .ކަމެއް. އެންެމ ކުޑަމިނުން ްއވާފައި އޮތުން އެއީ މުހިންމުއިލައައްަސވަ 

ުނވޭ މި ިބލު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތްއިރު.  ށްެވސް ކޮށްަލާވފައި އޮތް ކަމަކަ ެއވަރު ،ކުންޯކލަނުކުރެވެންޏާ ހަމައެކަނި ފޯނު

ނުުކރެވޭ މި ބިލުން އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނަޑކަށް ގަބޫެލއް އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި އެތަްއ ބައިވަރު ސަބަބުތަެކއް ހުރީމާ

ދޮށީ އުމުރުެގ  ހާސް ރުފިޔާ ދިހަ . ެއއީ ކޮންމެހެނެއްދު ހާސިލުވާނެ ކަަމކަށްޤްޞަހާސިލުކުރައްވަން ުއޅޭ މަ މެންބަރު

ވި ެއ ނުދެބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ތުަގއި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް މިހާރުހަގީގަ ،މީހުންނަށް ނުލިބިގެނެއް ނޫން
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މުރުގެ ސަރުކާރުން ދޮށީ އު .ރެވެމުންދާނެަކން އިންތިޒާމުކުސަރުކާރުން ެއކަން އެއަްށވުރެ މާ ރަނގަޅަށް .އޮންނަނީ

މި މަޖިލީހުން ވެސް ކަމެއް ކޮށްދެންޏާ  .ދެނެގަނެ. މިހާރުވެސް އެ ދަނީ ކުރަމުން މީހުންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން

ޅީމާ  ސިަފއިަގއި ހުށަހެއްގެނުމަށް ބިލެދިންތައްތައް ކޮށްނީ ކޮންަކންތައްތަކެއްތޯ ދެނެގަެނ، އެ ކަސަރުކާރުން ބޭނުންވަ

ން  ބެހޭ ގާނޫނަށް މިގެންނަ އިޞްލާޙުން އެހެން ކަންކަނަށް ވެސް އަދި ޕެންޝަނާހަގީގަުތގައި ދޮށި އމުުރގެ މީހުން

  އީސް ދެއްވި ފުރުަޞތަށް.ރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރަަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކު .ވެސް ހާސިލުކުެރވިގެންދާނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރުގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު މިހާރު އަޅުގަނޑު ތެރި މެންކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ވޯޓަްށ އެހޭނެ. ގޮތުން ޅޭ ގު މި ބަންދުކުރަނީ. ދެން މަޖިލިސް އޮންނަ ދުވަހެްއގައި ބިލު ބަލައިގަތުމާ

 

 މުން ން ނި
 

 ކަދެްއެކވުން: ވާހަސަތުންރިޔާ

ޓީަތކަށް ކޮމެ ؛ން ބޭނުންދަންަނވަ އަޅުގަނޑު ންމާލަމުންމަޖިލިސް ނި ގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިއަދުއަޅު

ަވރަށް ގިނަގިަނއިން ސަުރކާުރގެ އެިކއެކި ބޭފުޅުންާނއި، އަދި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުެގ  ވަރަށް ގިނަ އަދަެދއްެގ،

އްލު މުައއްސަސާތަުކގެ ބޭފުުޅންނާއި، އަިމއްލަ ކުންފުނިަތކުގެ ބޭބޭފުޅުން ވެސް އެބަ ނާއި، އަދި މުސްތަޤި ބޭފުޅުން

ޞަކޮށް ކޮމެޓިތަުކެގ އްޚާ ،ނަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންށް ބޮޑަށް ނެވޭ. ައޅުގަނޑު  ވަރަގެނެވޭ. އެބަ ދެން

ްށ ކޮމެީޓއަކަ އަްއސަސާެއއް ެއއް، އެއް މު ރާ ގޮތަށް ެއްއ ވުޒާާރއެއް މުޤައްރިރުންގެ އަރިހުން އެދެން، ފުށުނާ

، ޒާާރއަކާ ުނވަތަ އެ ުމއައްަސސާައކާ އެހެން ކޮމެީޓއަކުން އައްަސވާން ބޭނުންވެލަްއވާ ުސވާލުގެނެޭވއިރުަގއި ހަމަ އެ ވު 

ނަވަިއ، އަކަްށ އެ ބޭފުޅުން ނުގެންޓީ މެކޮއެހެން  ަގއިޅުންފިލުވާން ބޭނުންވާ ކަންަކން ވާނަމަ، އަނެްއކާ އެހެން ދުވަހެއްއޮ

ގެ އެކަމާ ުގޅޭ ކޮމެޓީެއްއ ވެސް؛ ނުވަތަ މިދަންނަވާ އެ ބޭފުޅުން މި ތަނަށް ވަޑަިއގަންނަވާ ދުވަުހގައި އަުޅގަނުޑމެން

ކަން  އެްއވެ، ނުވަތަ ތިން ކޮމެޓީއެއް ެއްއވެގެން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންޓީއެއްވާހަކަައކީ، ދެ ކޮމެ

އޮޅުންފިލުވުމުގެ މަަސއްކަތް ުކރެވޭނޭ. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާެނ، ސަރުކާރުގެ ުމވަްއޒަފުންނަށް ވެސް، ވެރިންނަށް ވެްސ 

އަދި އިދާރާެގ ޒާރާގެ ދެން ވު މާ.ގަތީބަވަންޖެހިަވޑައި އި ތިއްމަޖިލީހުގަ އް ނުވާނެ ދުވަހުެގ ގިނަ ވަގުތުފަސޭހަފުޅެ

ތިފުޅުާވނެ. އަދި މިތަނަށް ވަޑަިއަގންނަވާއިުރގައި އެ ބޭފުޅުން ށް ވެސް ދައެ ބޭފުޅުންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް

 ެއއް ވަަޑއިގަންަނވަން ވެސް ޖެހިަވޑަިއގަންނަވާނީ، ވަރަށް ބޮޑަްށ ތައްޔާރުެވވަަޑއިގަންަނވަިއެގން. މިއާއެކީަގއި އަދި

ނޑު ގާތުަގިއ ބައެއް މުޤައްރިރުން އެބަ ިވދާޅުވޭ، ބަެއއް ުވޒާރާތަކުން، އަޅުގަ ގަކޮށްަލން ބޭނުން.ހަކުތާ އަޅުގަނޑު ފާނު
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ކަަވއޭ. މުައއްސަސާަތކުން ވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ މި ތަނުގައި ސާފު ބަުހން ވާހަކަެއއް ނުދައް  ނޫން. ބައެއް

ތަކަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ށް އެަބ ޝައްކުކުެރވެއޭ. އަުޅގަނުޑ ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ފަރާތްދަވާ ކަމައިތުރުފުޅުހައް

އަދި މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ެވސް، އަްއސަސާތަުކގެ އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް، މުސަރުކާރުގެ 

ދެން ގެްނ އިތުރުފުޅުހެއްެދވުމަކީ ޖިނާީޢ ކުށެއް. މި މަޖިލީހަށް މި މަޖިލީހަށް ަވޑައި ންނަށް ެވސް، ރަްއޔިތުއެންމެހައި 

ނެ. އަދި ަދޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިިކއުޓަރ ކުރެވޭބޭފުޅަކު އެާބވަތުެގ ކަމެްއ ުކރައްާވކަން ފާހަގަކުެރިވއްޖެ ނަމަ، ތަޙުޤީޤު

ދުވަހު ހެނދުނު  ހޯމަވާ  2019 ޖުލައި 22 އް އޮންނާނީޖަލްސާއެ ހުގެދެން މަޖިލީޖެނެރަލް އަރިހުގައި ދެންނެޭވނެ. 
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