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 14:27: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި



1 

 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن والة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  23ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރުން.އެޖެންޑާ އިޢުލާން ދުވަުހގެ، 3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/5އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.  ،4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ޝަން ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ަގިއ ޕެޓި 10:30މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބއްދަލުވުންތައް ޭބްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  ުއމީ ތަރައްޤީޤަަގއި  2:30. މެންދުރުފަހު 1ަގއި ގަާވިއދު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:15. 2ކޮޓަރި 

 . 3ކޮޓަރި 
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މިޓީައކަށް ފޮނުވިފަިއާވ މަތީން މަޖިލީހުގެ ކޮ ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 128އިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާ  -4.2

ެގ އެ ކޮމިޓީ  ވާތީ ައޅުގަނޑަށް އަންގަވާަފއި އިމައްސަލަތައް އެ ކޮމިީޓއަކުްނ ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަުޅއްވަ 

 2000/4ބަރު ގާނޫނު ނަން -1ޢުލާންކުރަން. މަތީން އި ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެ 128ސުންގަޑި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

 27 ؛ބިލު ޖެންޑަރ އީުކއަލިޓީ -2 .2016އެޕްރީލް  27 ؛ލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުޞްށް އި( އައިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނު)ޢާ

 . 2016އެޕްރީލް 

ެގ ރު ދާއިރާތުކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަެއއް ބަދަލުތައް. ގަާވއިދު ކޮިމޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ މާފަންނު އު -4.3

 މުޙައްމަދު އްޒަތްތެރި އި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިާޔޒު ފަހުމީގެ ބަދަލުަގއި ެއ ކޮިމޓީއަށް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާިއރާގެ 

ލިޔުން  ފަިއވޭ. އެހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ އެދިވަަޑއިގެން އެމް.ީޑ.ޕީެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާ ފަލާޙް

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ  މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެ 107ގެ ގަާވއިދުެގ ލިބުމުން މަޖިލީހު

ންގާފަ. ގައި އަ 2016ރީ ވަ ފެބުރު 23ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ކަން ެއގޮތަށް މަތީން އެ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެަވނަ  107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ތުރު ފަންނު އުއިޢުލާންކުރަން. މިނިވަން ުމއައްަސސާތަުކގެ ކަންަތއްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މާ

ތެރި މެންބަރު ްއޒަތްގެ އިދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ވައިކަރަދޫ ދާިއރާ

ފައިވޭ. އެ ޓީ ފޮނުއްވާމް ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދވަަޑިއގެން ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޡިމުޙައްމަދު ނާ

ހިމެނޭ ސިޔާސީ  މަތީން މަޖިލީހުގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 107ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގިއ  2016ރީ ވަފެބުރު 23ލިމެންޓްރީ ގުޫރޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ާވނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން ޕާޓީތަކުގެ ޕާ

އެކަން މަތީން  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 107އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

 އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 5

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

  .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް ،5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުސައިން ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ  ވިލިނގިލީ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -5.1

ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ލާޙު ގެނައުުމެގ ޞްށް އި( އަޓަރ ޖެނެރަލުގެ ގާޫނނުއުކިޕްރޮސި) 2008/9ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ  2ވަނަ އަހަރުެގ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2016ަގއި ބޭްއވުނު  2016ރީ ވަފެބުރު 15ކިޔުން އިްއވާފައި ވަނީ 

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން.  ޖަލްސާގައި. މި ބިުލ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ވިލިނގިލީ
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ުއތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ނިޒާމީ މަްއސަލައެްއގައި ކުޅުދުއްފުށީއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ ނުކުތާ(

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ވާ މައްސަލައިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކާަނލް ފަޔާޟް ސިފައިންޭގގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ޝުކުރިއްޔާ 

ގެ ކަންތަްއ އްސަަލއި ، އެ މައަޅުގަނޑު ުކއްލި މައްސަަލއެްއގެ ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި އޮންނާނެ. އެހެްނވީމާ

 ސް އަރިހު.އޮތް ހިސާބެއް ސާފުކޮށްލަން ހަމަ ދަންނަވާލީ ރައީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންނަވަން. ަގއި ދައިލައުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ނެންގެވި ނިޒާީމ މައްސަ ކުޅުދުއްފުށީ

ތެރި ޒަތްސް، އިއް ނެތް. ެއހެންނަމަވެ އްގޮތުން އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ކަުމގަިއ ބަލައިގަނެޭވކަށެ ގަާވއިދުަގިއވާ

ްސ، ރާރެއް ވިޔަގަ ލާނަން. ުކއްިލ މައްސަލައެއް ވިޔަްސ، ބިލެްއ ވިޔަސް،އިމެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވަ

ކަންކަްނ  މަތީން އެ އެޖެންޑާކުެރވޭނީ ަގާވއިދުަގއިާވ ގޮުތގެ ،ސުވާލެްއ ިވޔަސް މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅި

އްލި މައްސަލަ ވޭ. އަދި ކު ގަވާއިުދގައި ަވކި ކަންތައްތަެކއް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ. 

ިލ އްވި ކުއްުހށަހަޅުއްވަން އުޅު  ؛ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ވިދާުޅާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް އެ ހުށަހެޅުްއވި

ކޮްށ ކެއްތޯ ސާފުދާ އެއްގޮތަށް ނެތީ ކޮންކޮން ކަންތައްތަގައި ހުރި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އޭަގއި ަގވާއި އި މައްސަލަ

އި އެ ވާހަކަ މާތަށް ޓަކަ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫބޫލުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާގަދެންނެވިފައިވާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް 

 ރު ސަޢުދު ތެރި މެންބަާދއިރާެގ ިއއްޒަތް ވެސް ދަންނަވާލަން. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ވިލިނގިލީ

 ސްގައި ބިލު ހުށަހަޅުްއވައިެދއްވުަމށް.ހުބަ ޙުސައިނަށް އިބްތިދާޢީ

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލިނގިލީ

ލާުޙ ޞްށް އި( އަޓަރ ޖެނެރަލުގެ ގާނޫނުއުކި ޕްރޮސި) 2008/9ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މަަސއްކަތްތަާކއި އުކިން ހުށަހެޅުއްވި ބޭުނމަކީ ޕްރޮސިއުުމގެ ބިލު ސަރުކާުރެގ ފަރާތުގެނަ

ގެ މަޤާމަށް ޓަރ ޖެނެރަލްއުކި ޓީ ޕްރޮސި އުމަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އެންމެ ަހރުދަނާ ގޮތެްއގައި އަދާކުރުަމށް ޓަކައި ޑެޕި

 7ާލޙުގެ ތެޭރގަިއ ގާނޫުނގެ ޞްގޮތަށް ކަނަޑއެޅުްނ. ެއގޮތުން މި ގެނެވޭ އި އެކަކަްށ ވުެރ ގިަނ މީހުން ޢައްޔަންކުރާ 
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ަޓރ ޖެނެރަލް މަސައްކަތްތައް ައދާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް އު ކިޕްރޮސި ؛ލާޙުޞް ނަންބަރުގެ )ހ( އަށް ގެނެވޭ އިވަނަ

ަޔންކުރަންވާނެެއވެ. ބުނެވިދިަޔ ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ޢައްަޓރ ޖެނެރަލްއުކިޓީ ޕްރޮސިއުޓަކައި ޑެޕި 

ޓަރ ޖެނެރަލް މަޤާމަށް އުކިީޓ ޕްރޮސިއުލާޙުކުރުން. ޑެޕިޞްވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އި  7ގާނޫނުަގއި 

ފެށޭ އިބާރާތް އަންނަނިިވ  ،ވަނަ ނަންބަުރގެ )ރ( 7ޓަރ ޖެނެރަލެެވ. އުކިމީހުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުާރނީ ޕްރޮސި

 ،ނަމަ ޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމަށް އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޢައްޔަންކުރާއުކިޓީ ޕްރޮސިއު ޙުކުރުން. ޑެޕި ލާޞްގޮތަށް އި

ލަތެއްގައި މި ގާޫނނާއި މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަުކގެ ދަށުން ހާ ލަތްތަކުގެ ތެެރއިންހާއަންނަނިވި 

ޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިފައިވާ ބާރު އުކިޕްރޮސި ، ކުރުމާއިގެ މަސްއޫލުވާ އެންމެހައި ކަންކަން ޓަރ ޖެނެރަލްއުކިޕްރޮސި

ޓަރގެ މަޤާމުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިފަިއ އުކި ޓީ ޕްރޮސިއުގޮތުން އަދާކުރާނެ މީހަކު ޑެޕި ވަގުތީ

ރާ ދުވަހުން މި ގާޫނނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ގާނޫނު ދިވެހި ސަރުކާރު ގެެޒޓުގައި ާޝއިޢުކު -4ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ވާކުރުމުގެ ާދއިރާ ވަރަްށ ޢުމަ ިދވެހިރާއްޭޖގައި ދަމިގޮތަށް ގާނޫނު ބަދަލުެވގެންދިޔައި .ފެށިގެންނެވެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ލަތެއްގައި ވެސް ނުވަތަ ޗުއްީޓއަށް ހާޓަރ ެޖނެރަލް ނެތް އުކި ބޮޑަށް ހަރުދަނާވެގެންދާނެ. އެގޮތުން ޕްރޮސި

ވާ އުުފލުމުގައި އެްއވެސް ކަހަލަ ޢުލަތެްއގައި ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ދުްސތޫރީ ނިޒާމުގަިއ ދަހާވަަޑއިގަންަނވާ 

ދަޢުވާއުފުލުމުގެ ކަންކަްނ ؛ ެއކީަގއި ަޝރުޢީ ނިޒާމަށް މި ގެނެވޭ ވީހާވެްސ ހަލުވިކަމާ ،ހުސްކަމެއް ނެތި

ރާއްޭޖގެ ަމޝްރަހުގައި މިހާރު ހިނގަމުްނދާ  ،ން ހަރުދަނާވެގެންދާނެ ކަމަށް ެވސް މި ފުރުޞަތުގައި ފާަހގަުކރަން. އެގޮތު

ސަރުާކރުގެ ގާނޫނީ އޮިނގަނޑު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތަކީ ވީާހވެްސ  ގުިޅގެން ކަންތައްތަކާ

 ،ވީާހވެސް އަަވހަކަށް އެ ކަންކަން ނިމި ،ކުށްކުާރ މީހުންގެ ކުށްތަކަށް އަބަުދ ކަނަޑއެޅި ؛އަވަހަކަްށ ގާނޫނީ

އެކީަގއި ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި ރައްޔިތުްނނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.  ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފުވެރިަކމާ

އެހެންކަމުން، ކުށްކުރާ މީހުންގެ ކުށްތަކަށް ވީާހވެސް އަވަސް ފުރުޞަެތއްަގއި ަޝރުޢީ މަރުޙަލާއާ ހަމައަށް 

ނަށް ވެސް މިކަމުގައި ލުހިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުަގއި އެފަދަ މީހުން އި ގެންގޮސްދިނުމަކީ އެއީ އޭގަ 

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެންކަމުން، މި ގެނވޭ ބަދަލާ އެީކގަިއ ދުސްތޫރީ ނިޒާަމށް އިތުރު ހަރުދަނާކަމެްއ 

 ކަމަށް ފާހަގަކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ލިބިގެންދާނެ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ސްގެ ަވގުތު. ެއއީ ހުގަިޑއިުރގެ ބަ 3ލަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ބިލަށް ކަނޑައެޅިަފއި ވަނީ ޖުމު

 22ިސުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  20މިނެޓު  45ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  41މިނެޓު  30ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ  5ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  10ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  40މިނެޓު 
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މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަުޅގަނޑު މިހާުރ  6ވާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ނުނިސްބަތް

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. އަރުވަނީ ގެމަަނފުށީ ފުރުޞަތު މި

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

ޓަރ އުކި ޕްރޮސި ،ލާޙަކީޞްދެންމެއަކު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ އި ދާދި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

އެހީތެރިއެްއގެ ގޮތުަގއި ބޭފުޅަކު ީޓއެްއގެ ގޮުތގައި ނޫނީ އުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޑެޕިއުކިޕްރޮސި  ؛ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް

ލާޙެއް. ާއދެ! އަުޅގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް މިއަުދ މި މައުޟޫޢަްށ ޞްގޮތުން ުހށަހެޅިގެންދިޔަ އި ޢައްޔަންކުރުމާ ބެހޭ

އަުޅގަނުޑމެންނަށް އަބަދުވެސް މި  ،މު ވާހަކަަތކެއް އްާލއިރު ދަްއކާލަން ވަރަްށ މުހިއިއަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަ 

ޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެސް ވަރަށް ގިނައިން އިވޭ ައޑުތަެކއްގެ ވާހަކަ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ. މަ

ޟީން ޝަރީޢަތް މި ކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަ އަުތން ހަދާފައި ހުންނަ ގާނޫނުތަކުގެ ތެރޭަގއި ލިޔެފައި ހުންނަ ޤާ

ރީނާަތއް ފެންނަން ހުރީމަ އެ ކަްނތައްތަުކގެ މަްއޗަށް ޤާޟީން ގަްއކާިއ ޭއގެ ހެ ،ކަންތައްތަުކގެ މަްއޗަށް. ސާިބތުވެ

އަދި އެހެނިހެން ނިޒާމުތަަކކީ ، ޝަރީޢަތް މި ކުރަނީ. ޝަުރޢީ ނިޒާމަކީ ވެސް، ޚުދު ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ ވެސް 

އިއްެޔަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ،ަރންާލޙުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެްއ. އަޅުގަނޑު އުފާކުޞްވެސް އަުޅގަނޑުމެން އި

މަޝްވަާރގެ ރީތި  ،ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި 

އުސޫލުން ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުން ތައްާޔރަށް ތިބި ވާހަކަ. އަޅުގަނަޑށް މިއަދު ފެނިގެންދަނީ އެ 

ލީޑަރޝިޕް ދެއްކެވުމަށް ޓަކައި އެ  ،ގައި ކަންަތއްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި އެ މަނިކުފާނު އެ ކުރައްވާ ޕާޓީގެ ތެރޭ

ކުރަްއވާ މަސައްކަތްތައް. ައޅުގަނޑު ހަމަ އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް އެ މަނިކުފާނަށް ރައްދުކުރަން. އަޅުގަނުޑ 

ވިހެން މަޝްވަރާގެ ރީތި  ކަންތައްތައް ކުެރވޭނީ ހަމަ އެ ވިދާޅުއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ،ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ 

 ގެއަުޅގަނޑުމެން ،ތެރޭގައި ހުރި މައްސަލަތައް ވެސް ގެ އުސޫލުންނޭ. މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ޝަރުޢީ ނިޒާމު

ނޫީނ ، އަހަރަށް 13 ލިޔަނީ ަވކި ކަމެްއ ކުރީމާ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަްނ އެބަޖެހޭ. ގާނޫނުތަުކގަިއ އަުޅގަނޑު މި

 .ނޫނިއްޔާ ގޭބަންދުކުރަން ،ނޫނިއްޔާ ޖަލުގައި ބަންދުކުރަން  ،އަުރވާލަން ވަކި ކަމެއް ކުރީމާ . އަހަރަށް ޖަލަށްލާން 12

. ދެން ޤާޟީންގެ ށްފައި ހުންނަ ކަންތައްތަކެއް މީލާޒިމްކޮ އިތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅަ ގާނޫނުތަކުގެ  އީމި

ގަނުޑ ދަްއކާއިުރގަިއ އަޅު  ލާޙުކުރަންޖެހޭ ވާަހކަޞްުޅގަނޑުމެން މި ކަންަތްއތައް އި  ޤާޟީންނަށް އަވާހަކަ ަދއްާކއިރު

ކަންތައްތަްއ  އޮތީ މި މި ލާޙުކުރީމާޞްމި ގާނޫނުތައް އަުޅަގނޑުމެން އި، ައކީދަންނަވަން ބޭނުން ވާހަކަ

 ގެ އަުޅގަނޑުމެން ގަިއ،ންޖެހެނީ. ޤާޟީންތަކުގެ ތެރޭއްުލ ހޯދަޙަޑުމެން އްލުކުރެވިަފއޭ. ގާނޫނުތަުކގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޙަ

ކުަރން އެބަހުރި. އެ ކަންތައްތަްއ ކުރެވޭނީ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ޙުލާޞް ތެރޭގައި ެވސް ކަންތައްތައް އި ނިޒާމުޢީޝަރު

ގަނޑުމެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެކަީށގެންވާ ތަޢުލީމީ ޤާބިުލ މީހުންނަށް އަޅު ؛ނގަޅު ފެންވަުރގެ ޤާޟީންަތއް ެވސްރަ
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އަދި މާލޭގެ ެއކިެއިކ ކޯޓުތަކުަގއި މަސަްއކަތްކުރާ  ،ފުރުޞަތުދީގެން. ރަށްފުށުގަިއ މަސައްކަތްކުރާ ޤާޟީންނަްށ ވެސް

 ތައްފޯރުކޮށްދޭނެ މަގު އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ަތމްރީން ޤާޟީން ވެސް ެއ ބޭފުޅުންނަށް އެކަށީގެްނވާ ތަޢުލީމާއި 

އުމުެގ ޤަ. އުމަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާޤަމި ހުންނަނީ  އިކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ގުޅިފަ ކޮށްދިނުން. މި ހުރިހާ ސްތަނަވަ

 މެންކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަެއއް ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަނޑު ކޮްށގެންނެްއ މި އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްށްއާމްދަނީ ހުއްޓުވާކަ

އިމުކުރަން. ޤާހޭ އެކި ދިމަދިމާގައި މަސަްއކަތްކުެރވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ގޮތުަގއި ޤާޟީން އެބަޖެ ވެސް ގަބޫލުކުރާ

ވަންޏާ  ދުވަހަށް އެ ރަުށގައި ަމސައްކަތްކުާރ ކަމަށްއްކަތްކުާރ ޤާޟީެއއް މުޅި ުއމުރުރަށެްއަގއި މަސަ  ،މިސާލަކަށް

 ،ދިމާވެ  ވީ، އަބަދު އެއްބަޔަކާމި ދެންނެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހުންނާނެ މައްސަލަތަކެއް. މައްސަލަަތކޭ އަޅުގަނޑު 

 ގެއަުޅގަނޑުމެން ؛ވަްނޏާ އެ މީހުންނާ ުގޅުން ބަަދހިވެ ދިމާ ކަމަށް ކުރުުމަގއި މިހެން އުޅޭ އެއްަބއެްއގެ ޝަރީޢަތް

ެއ  ،ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް  ދިއުމަކީ ެއކަށީގެްނވާނުޖެހޭ ކަންތައްތައް ފެނިގެންންރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފެންނަޝަ

 ،ންޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލެްއގެ މަތީހަމަ ،ކަކީ ެވސް ެއކި ދިމަދިމާގައި މަސައްކަްތކުާރ ބަޔަކަށްވެ ޤާޟީންތަ

 އްޔާ މި މައްސަލަތައް އިމުކުެރވިއްޖެ ޤާ ކަތްކުެރވޭެނ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޝެޑިއުެލއްގެ ތެެރއިން އެކި ކޯޓުތަުކގައި މަަސއް

މިސާލަކަްށ  ،މަށް ވެސްޤާރ ޖެނެރަލްެގ މަޕްރޮސިިކއުޓަ ،ންނަނީ އްލު ުކޑަވާނެ. އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި އަޙަ

ކަށް ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ނަގާ ބޭފުޅެްއެގ ޒިންމާތަކެއް އަުޅގަނޑުމެްނ މި ގާނޫނުގައި ކަނަޑއަޅަްނ އައޭގެ ޑެިޕއުޓީ 

ނުލަން. ހަމަ ަވކި ޝަރުތުތަކެއް ައޅުގަނޑުމެން  ،ތަން މި އަންނަނީ. މިހެން މި ދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭ

އަސާސީ ތަޢުލީމު ހުރި ކޮންމެ މީހަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެސް ެއބަ އާދެވޭ. ޤާޟީކަން ވެްސ 

މަތީ  ،ކުރެވޭ. ެއަކމަކު މި ރާއްޖޭަގއި އިްއޒަތްެތރި ރައީސް އެބަ ިތއްބޭ މުތައް އެބަޤާކުެރވޭ. ޮބޑެތި ޒިންމާދާުރ މަ އެބަ

މަތީ  ،ރސިޓީތަކުން ެއއްވަަނ ހާސިލުކޮށްފައި ތިބިދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އެިކއެިކ ޔުނިވަ ،އި ތިބިތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފަ

ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައި ތިބި ކުދިން އެބަތިބި. ބޭފުޅުން އެބަތިބި. އެ ބޭފުޅުންނަށް ައޅުގަނޑުމެން މި ފުރުޞަތު 

 ނުކުރެވޭނެ. ކައުންސިްލ  އަުޅގަނޑުމެންނަަކށްނޫނިއްޔާގޮަތކަށް މި ގާނޫނުތައް ބައްޓަންކޮްށގެްނ ތަނަވަސްކޮށްދޭނެ 

 ގެ މަޖިލީހަށް ވެސް އަސާސީ ތަޢުލީމު ެފންވަރު. ރަްއޔިތުންގެ ގެރިމަތިލާން ވެސް އަސާސީ ތަޢުލީމުކު ކަށްބުތަޚާއިންތި

ޅަންވީ ކެރިގެްނ. ފެންވަރު. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ކަނަޑއަ ގެ މުތަކަށް ވެސް އަސާސީ ތަޢުލީމުޤާފެންވަރު. އެހެނިހެން މަ

ވި ޝަރުތުތަްއ ކަމަށް ވެޭވނީ މި ދެންނެއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ވެސް ކަނޑައަޅަްނވީ. ރަ 

ްއޔާ ޑިގްީރ ެވއްޖެ .ލްލެވެއްޔާ ޭއ ލް ވެއްޖެ ލް. އޭ ެލވެްއޔާ އޯ ލެވެ ޖެްލ ެވއްއޯ ލެވެ . ޖީ.ސީ.އީހުރި މީހުންނަށޭ

ތަކެއް ރުތުގަނޑުމެން ކަނަޑައޅަން އެބަޖެހޭ ޝައްޔާ މާރސްޓަސް ފެްނވަރު. ައޅުޓަސް ވެއްޖެ ނޫނީ މާރސް، ޑިގްރީ

 މީހަކު ވެސް ކުރިމަތިލައިގެން ގޮތަކީ ހަމަ ކޮންމެ މި ވާ ޝަރުެތއް ނެތި މިހެން ދޫކޮށްލީމާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ތަނެއް ނާދެ.  ކެއް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ފޯރުކޮށްދެވޭރައްޔިތުްނނަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ ިޚދުމަތްތަ .ހޮވިގެން އަންނަނީ

ްއ ކެޝަރުތުތަވިޔަްސ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ބެއް ކަމަށްޚާ ރައްޔިތުންނަށް ައޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްލާ އިންތި ދެން
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ކަންތައްތަުކަގއި ކެިރގެން  ،ބިލުޤާ ުކަގއިއްތަކަންތަ، ވަންާޏ އަންނަ ކެނޑިޑޭޓުންނަކީ ޮކލިޓީ ކަނޑައެިޅއްޖެ ކަމަށް

ކުެރވޭނެ ޭއގެ އެިވެޑންސާއި ޖަސްޓިފައި ،ޢިލްމީ ފެންވަރެއްަގިއ ބަހުސްކުރެވޭނެ ،އަދި އިޞްލާޙުުކރެވޭނެ ،ކުރިމަތިލާނެ

ޓަކައި މި ގާނޫނުގެ ތެެރއިން  ، އެފަދަ ބެފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ކަމުގައި ވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ ބޭފުޅުން

 މެން މަޝްވަރާކޮްށެގން އިޞްލާޙުތައް ހޯދުމަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި އި އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން:ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އަ

އް ހުށަހެޅުމަކުން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ނިޒާމުގައި ހުރި ކަންތައްަތއް ތެރި ރަީއސް. މި މަޖިލީހަށް ބިލެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ނގޭ އަުޅގަނޑުމެންެގ ނޑުމެންނަށް އެބަ އެއަޅުގަ .އެްއކޮށް ރަނގަޅެއް ނުވޭ އިނގޭތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ނަށް ވަޑަިއގަންނަާވ ރ ެޖނެރަލުންއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ މިނިވަންކަން ހުރި ވަރާ ޕްރޮސިކިއުޓަ

ގޮތް.  ދާންކަންތައްތައް ވެގެ ،ގޮތަކަށް ކަންތައްަތއް ކުރީމާ ދޭތެރޭގައި ވެރިްނނަށް ތިބޭ މީހުން ބޭނުންނުވާ ބޭފުޅުންނާ

ޑެިޕއުޓީން  ،ކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ަދށަށް ލާންޖެހޭ ޑެޕިއުޓީންގެ ައދަދު ގިނަކޮށްރ ޖެނެަރލަކިއުޓަމިއަދު ޕްރޮސި

 އި ައޅުގަނޑު ަހމަ ހިތަށްއަރާ މީގެ ފަހަުތގަ ،ކަމަށް ައޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަާޅއިރު ލުމަކީ ެއއީ ެއ ބޭފުޅާެގ ޒިްނމާއެއް

ކީ މި ޭބފުޅުން ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަށް ރ ޖެނެރަލަޑެޕިއުޓީ ޕްޮރސިކިއުޓަ ހުންނެވި ބާަވއޭ. މިހާރުއިއޮތް ސިއްަރކީ ކޮބަ 

އެކި ޭކސްތަާކ  އި،ކަމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވަީނ ބާވައޭ. ގިނަ އަދަދެްއގެ ީމހުން ލާފަ ކަންތައް ނުކުރަްއވާނެ ބޭފުޅެއް 

ޕިކް އެންޑް ޗޫސް ކުރުމުގެ  ،ހަކުށް ހުންނަވާ ބޭފުޅާ އެކަން ކޮށްދޭނެހެން ހީވާ މީރ ޖެނެރަލަޓަރޕްރޮސިކިއު ދިމާވީމާ

ކުރެްއވި އްޔަންޢަމަޖިލީހުން މި ބޭފުޅުން  ކަމެއް ބާވައޭ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ ހަމަ މި ގޮތުން ކުރާ

ޖެހިއިރު ކޮމިީޓއަށް  2ޚިލާފަށް އެއް ުދވަހު މެންދުރު  ރ ޖެނެރަލެއް ަވކިކުރެިވގެންދިޔަ ގޮާތއި، ގާޫނނާޕްރޮސިކިއުޓަ

ޖެހިއިރުގަިއ  4އެ ދުަވހު މެންދުރު  ިއ، ކޮމިީޓގެ ބަްއދަލުވުން ބާއްވާފަުރގައިއިވީ 2:30 އި،މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅާފަ

އެ ބޭފުޅާ ތަކުރާުރކޮށް ތިމަންނަ ދައްކާ ވާހަކަ  އި،ތަނަށް ގެނެސް އިންޓަިވުއކޮށްފަ ރ ޖެނެރަލް މިޕްރޮސިކިއުޓަ

ވެސް ިސްއރު ބައްދަލުވުމެްއގެ ގޮތަށް ބާއްަވއިގެން ަރއްޔިތުންނަށް  މާއިދޭށޭ ބުނީގޮތް ަހދަ ރައްޔިތުންނަށް ިއވޭ

ރ ޕްރޮސިކިއުޓަ ިއ،ޭރ ރޭގަނޑު ޖަލްސާ މަނިކުފާނު ބާއްވާފަ އެ ،ނުދީޖެހޭނެ އެތައް އަޑުތަކެއް އިވުނަކޮންމެހެން އިވެން

އަރަނީ އިތުރު ގަނުޑ ހަމަ ހިތަށް، އަޅު ނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ. އެހެންވީމާތަން އަޅުގަ ކުރިމުން ވަކިޤާޖެނެރަލް މަ

ެއ  އެކަުކ ހުރީމާ ؛ގޮތަށް  ތެެރއިން ހޮވޭނުންކަެމއް ކޮށްދޭނެ މީހުން އޭގެބޭ ،ޑެޕިއުޓީން ލާން މި އުޅެނީ ޭބނުން ވަގުަތކު
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ށް ހިންގި ޖަރީމާ ކަހަލަ ޖަރީމާތައް އިތުރަ ވެސް ތިކުރިން ،ވަންޏާ އެ ހިސާބުން ތާށިވެ މީހާ ނުކޮށްދީފި ކަމަށް

ބާވައޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިައދު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބޭއިންސާފުގެ އިތުރުބޮެޅްއ  ތީވެންޖެހިދާނެހިންގަ

 ހެންވޭރު ދާއިރާގެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެދުކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ. އަުޅގަނޑުމެ ފެނިގެންދާނެ ދުވަހެއް

ކުެރވިަފއިާވއިރު ޕޮލިހުންގެ އަމުރަށް ޖަހާއިރަށް ޝެޑިއުލް 11ކުރުން މިއަދު މްމަށް ޙުކުޢާޡިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

އިރުަގިއ ކޮށްގެން ކޯޓުން މައްސަަލ މިހާހިސާބަށް އައި މް ޕްރޮިސކިުއޓުޢާޡި ،ނުކިޔަމަންތެރިެވގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެ 

ބެރިކޭޑް މަތީ އިށީންނަވަިއގެން ހުރި ފޮޓޯ މަނިކު  ޙުސައިންޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަޙްމަދު ނިހާން

 ހުރީ އިއަރަީނ އެ ކަންކަން ކޮށްފައަޅުގަނޑު ހިތަށް .ދާ ފޮޓޯ އެަބހުރިއިބެރިކޭޑްމަތިން ފުންމައިގެން ދުވެފަ  .އެބަހުރި

އަމުރަށް ދިޔައިާމ އެއީ ފުލުހުންގެ ވަތުދީގެންތޯއޭ. ފުލުހުން ބެރިކޭޑްޖެހީމާ އޭގެ މަތިން ފުންމައިގެންޢުފުލުހުން ދަ

ކުރުުމގަިއ ބޭނުން މީހަކު ނަގަިއގެން ޭބނުން މައްސަލަެއއް ބޭނުން ޕްރޮސިިކއުޓް ؟ޔަމަންތެރިވީ ކަމަކަށް ނުޭވތޯއޭނުކި

ީތތޯއޭ އިންސާުފގެ ނިޒާމު ިމ  ؟ތީތޯޭއ ޖުޑިޝަރީ ރަނގަުޅކުރުމަކީގެންދަވަނީ  ގޮތަކަށް ކަންތައްތަްއ ކުަރއްަވމުން ތި

އަރާ ހިތަށް އި،އަާރ މީހެއްެގ މައްސަލަ ބަލާފަހިތަށް ؟ފާނު މަސައްކަތްކުަރްއވާ ގޮތަކީނިކުއުމުަގއި ރަނަގޅުކުރަން މަ ޤަ

ޓަރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަމަށް ހަދަިއގެން ދެ ލޯ މަރައިގެން ތިބުން. ހޯމް ިމނިސް މީހެއްގެ މަްއސަލަ ނުފެންނަ

ވީިޑޯއ  .. ފޮޓޯ އެބަހުރިންތަ ތްލާ ދޭންވެގެން ނުކުހުންނަށް ހަމަދަނޑިބުރިތައް ތޫނުކޮށްގެން ނުކުމެ ފުލު ،ދިޔަފެނިގެން

ލަ ކޮށްއިރަކުންތޯ މައްސަ ؟ އެދުށް މީހުން އެބަތިބި. ހެކިން އެބަތިބި. އެކަމަކު ކޮަބއިތޯ .މަންޒަރު އެބަހުރި ،އެބަހުރި

 ،އެރި ަބޔަކަށް، ހިތަށްމާއެހެންވީ ؟ގެންގޮްސ މި މައްސަލަތައް ބަލަނީއިަރކުންތޯ ކޯޓަށް ކޮން ؟ޕްރޮސިކިއުްޓކުރަނީ

ރާބުކޮށްގެްނ ޚަބަދަލުކޮށްގެން މުިޅ މި ނިޒާމު  އެްއޗެހި ްއތައް ކުރަްނވެގެން ގާނޫނުތަކާ ހިތަށް އެރި ގޮތަކަށް ކަންތަ

 އުުމގަިއ ތިބި ރަްއޔިތުންނަށް ވާެނ އެްއވެްސ ފައިދާެއއް އޮތްޤަ ންތައްަތކަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރަމުން ތި ގެންދާ ކަ

ވެގެންދާއިުރަގިއ  ރިޟްވާން ގެއްިލގެން އެތަްއ ޒަމާނެއް .ރައީސް  ޑެއް ގަބޫލެއް ނުކުރަން. އިއްޒަތްތެރިކަމަކަށް އަޅުގަނ

ޓުކުރަްނ ފޮނުވުނު މީހަކީ އުފުލުހުންނަށް ކުރެވުނު ކަމަީކ ކޮބައިތޯ؟ ކޮބައިތޯ މި ކަްނކަން ތަޙުޤީގުކޮްށގެން ޕްރޮިސކި

. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަރުގެ އިްނޒާރު ައއިމަ އިހަކަށްދުވަަހކު ނޭނގޭމިހާތަނަށް؟ ރިޟްވާނަށް ވީ ގޮތެއް އެނިގއްޖެތޯ؟ 

އެ ބޭފުޅުންނަކަްށ  އިފުލުހުން ވިދާޅުވިއޭ އެ މަްއސަލައިގަ  ،މަނިކުފާނު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އޮންނަނީ

ން ހާއަލް އި،މީގެ މައްސަލަިއގަ ން ފަހުހާއެްއވެސް ކަމެއް ނުހޯދުނޭ. ިއންޒާރުދިނީ ކޮންބަެއއްތޯ ވެްސ ނުހޯދުނޭ. އަލް

ކޮބައިތޯ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ހޯދުނު އެއްޗަކީ؟ އަުޅގަނޑުމެންގެ ސިޓީން  ފަހުމީގެ ބުރަކަށްޓަށް ވަޅިޖެީހމާ

ފްރާޝީމް ޢަލީ ކަތިލާފައި އޮތީ އިނގޭތޯ. މިހާަތނަށް ކޮންކަމެއްތޯ ކުރެވުނީ؟  އަ ،މެންބަރެއް މިތާގައި އިންނަަވނިކޮށް

އަނބުރާލަިއގެން ނެރޭނެ  ،ގޮތަކަށް އޮޅާަލިއެގން ތޯ ހޯދުނީ؟ އެހެންވީމާ، ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް އިންޞާފު ބޭނުންކާކު

އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއި ނެރެން ތި ބޭފުޅުން ތި ލައްވާ ިއޞްލާޙުތަކަކީ ައޅުގަނަޑކަށް ތާއީުދކުރެވޭ އިޞްލާޙުތަެކއް ނޫން. 

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް. އި ޝުކުރިއްޔާ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންބަރުއްޒަތްތެރި މެއި  ުކޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އި ޝުކުރިއްޔާ 

 އަޙްމަދު ޢާމިރަށް.

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކަމެއް ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރިޔަސް ގޯްސވާ ބަޔަކަށް ގޯްސވުމަކީ ެއީއ 

އި، ވަނަ މާއްދާގަ  43ނޫނުއަސާީސަގިއ ވަރަށް ސާފު ބަހުން ބަޔާންވެގެންވޭ ޤާދުނިޔެވި އުސޫލުން ެއކަން ހިނގާ ގޮތް. 

ހަމަތަކާ  ގެޢަދުލުއިންޞާފުން ކަށް ވެސް ގާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީއިދާރީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިްނ ކޮންމެ މީހަ

ން އެކަީށގެންާވ ައވަސް މިނެްއަގއި ކަން ކުރުމަކީ އެ މީހަކަށް ލިިބގެްނވާ ަޙއްޤެއް ކަމަށް. މިއަުދ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތީ

ކުރެވޭ މަްއސަލަތައް ކިއުޓު ޕްޮރސިތަ ނުވަ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދާރީ އޮިނގަނޑަށް ހަލުވިކަެމއް ގެަނުއމަށް ޓަކައި

ޝަރީޢަްތ  ،އަވަްސކުރުމަށް ޓަކައި އަދުެގ ސަރުކާރުން މިއަދު އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ތަޙުޤީޤުތައް ައވަސްކޮށް

 އި ގާނޫނަްށ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިގެންދާ ވަގުތު މިއާ އިދިކޮޅުހަދަޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަވަްސކުރުމަށް ޓަކައި 

ވާހަކަ ދައްަކވާ ބޭފުޅުންނަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ ދައްކާ ވާހަކަާއ އެްއވެސް ވަރަކަށް ގުޅުެމްއ 

ވާހަކަެދއްިކޔަކަސް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސިޔާސީ ަނަޒރަކުން  ނެތް ވާހަކަތަެކކޭ. ކޮންެމ ކަމެއް

އް ނުވެވޭނެ. ަޤއުމާ ހަވާލުވާންެޖހޭ ކޮންމެ ވަގުތެްއަގއި ޤައުާމ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޭއގެ ައސްލު މަޤްޞަދެއް ހާސިލެ

ގާނޫނަށް ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވެްސ ޤައުމު ސަލާމަތުން އޮެވގެން. އެހެންވީމާ، ިމއަދު  ހަވާލުެވވޭނީ ހަމަގައިމު

ހަކަެއއް މައްސަލަތަްއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިަނއިން ދެކެވޭ ވާ .ދަނީ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެިވގެން މި

ވާހަަކ. އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ ެއ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ޤާއިމުކުރުމުގެ ދާިއރާ ޢަދުލުިއންޞާފު  ،ލަސްވުމުގެ ވާހަކަ

މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހާ ގާނޫނުތައް ހެދުމަށް ޓަކައި ތައްޔާރަށް.  ،ކަންކަން ބަލައިގަނެ

ނަަމވެސް  ލީހުގައި ުކރެވޭ މަސަްއކަތަކީ ިސޔާސީ ާޕޓީތަކަށް ނިސްބަތްެވގެންވާ މަިޖލީހެއް ކަމުަގއިވީއެހެންވީމާ، މި މަޖި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްިޔތުންނަށް މި ބާވަތުގެ ކަންކަން އަވަްސކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ކުރުވޭ މަސަްއކަތުަގއި ެއްއ 

ޓަރ އުވީމާ، މިައދު ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮސިކި ވާހަކަެއއް ދެެކވޭ ަބޔަކަށް ެއބަ ވާންޖެހޭ. އެހެން

ގޮތުަގއި މިދެންނެވި ހަމަތަކާ  އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާހަމަގައިމު ވެސް ޖެނެރަލްގެ ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ 

ދާނެ ގާނޫނެްއ ކަމުަގިއ ިމދެންނެވި ފޮނިމީރުކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ލިިބގެން ،ންމަތީ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ

އަިދ  ،ހަމަގައިުމ ވެސް މި އިޞްލާޙު ވީހާެވސް އަވަހަކަށް ފާްސވެގެން ޝަރީޢަތްތައް އަަވސްވެ  ،އަޅުގަނޑު ދެކޭތީވެ 

ރަްއކާތެިރކަމާއި ގާނޫނުން ލިބޭ އަދަުބ ައވަހަށް ލިބިގެންދިއުަމކީ  ގެ ގާނޫނު ،ވެސް ައވަްސވެ ތަހުޤީޤުގެ މުއްދަތު
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ންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް ލިބޭނެ ހިްތހަމަޖެހުމެއް ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ދެކޭތީވެ މި އިޞްލާޙަްށ ވެސް ކޮ ހަމަގައިމު

 އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ާތީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރުތްތެރި މެންިޢއްޒަ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ރިޔާޟަށް.هللا ޢަބްދު

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޫނަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާ ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ބެހޭ `. ޝުކުިރއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! 

މި  ،އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އާދެ! އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ޓީންތަކެްއ އުެފއްދުމުގެ އުޓަރ ޖެނެރަްލގެ ެޑޕިއުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިުލގަިއ ަޙޤީޤަތުގައި ީމގެން އިތުރަށް ޕްރޮސިކި

އޮތް ޢަދުލުއިންޞާފަށް  އަދި މިހާރު މި ،އޭގެން ަރއްޔިތުންނަށް ކުރާެނ ފައިދާތަެކއް ،ކެއް މައިގަނުޑ މަޤްޞަދުތަ

ލުތަކެއް ހާމަކޮށްފައިނެތީމަ މިއީ ކޮން ބޭނުމެއްގައި ައނެއްކާެވސް އިތުރަށް އުަފއްދާ ސީއޭގެން ކުރާނެ ފައިދާަތކެްއގެ ތަފް

ޓަރ އުޕްރޮސިކި !އެ ސުވާލު އަޅުގަނޑު އުަފއްދާލަން ބޭނުންވޭ. ައޅުގަނޑުމެން ބަަލިއލަމާހިނގާ ،މަޤާމުތަކެއްތޯ

ވަނަ ާމއްދާއިން  220ނޫނުައާސސީގެ ޤާިލއްޔަތަީކ ާކކުކަން އޫޓަރ ޖެނެރަްލގެ މަސްއުޕްރޮިސކި ،ޖެނެރަލަކީ ކާކުކަާމއި

ލިއްޔަތު އޫޓަރ ޖެނެރަލް ވާންޖެހޭނީ އޭނަގެ މަސްއުލުކޮށް އެބަހުރި ހާމަކޮށްފަ. ޕްރޮސިކިސީފެށިގެން ވަރަށް ތަފް

 ،ނެތި ހިނގާ ތަނެއްެގ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަކި މީހެއްގެ ނުފޫޒެއް ،އަދާކުރުމުަގއި ވަކި ފަރާތަކަްށ ނުޖެހި

ށް ލާިޒމް ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަ އީ މި .ނޫނުއަސާސީަގއި އަުޅގަނުޑމެންގެ އެަބއޮތްޤާ

އޮފީހަކީ ވެސް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ެއކްސްޓެންޝަނެްއގެ ގޮުތގައި  ގެޓަރ ޖެނެރަލްއުމިފެންނަނީ ޕްރޮސިކި

ޚާއްޞަކޮށް ސިޔާސީ  ،ދަންނަވާލަނީ ހިނގާ ތަން. މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަޅުަގނޑު މިހެން މި

ޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް ތެރެއިން އުފަހަކަށްއައިސް ޕްރޮިސކި ލަތައް މިހަރަކާތްތަކުަގއި ބަިއވެރިވަމުްނދާ މީހުންގެ މައްސަ

 !ކުރެިވގެން ޝަީރޢަތާ ހިސާބުން ޙުކުމްކުރެިވފައި ހުރި ބައެއް ަމއްަސލަތަކުގެ ވާހަކަ. ބައްަލވާކިއުޓު ޕްރޮސި

 ރުތައް ދައު ،ލިއްޔަެތއް ފުލުހުން ހިންގާ ތަޙުޤީޤުތައް ހިންގާ އުސޫލުތަކާއި އޫޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއުޕްރޮސިކި

ކުރީގެ ަރއީްސ  ،ލިއްޔަތުަތކެްއވޭ. އަޅުގަނޑުެގ ސުވާލަކީއޫޓަރ ޖެނެރަލްތަކުގެ މަސް އުއަދާކުރަމުންދާއިރުަގއި ޕްރޮިސކި

ޓަރ އުވެގެންތޯ ޕްރޮސިކި  ނޫނުގެ ދަށުންތޯ؟ ކިހިނެއްގާނަޝީދުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކޮށްފައި ވަނީ ޓެރަރިަޒމް 

ޓަރ ޖެނެރަލަުކ ާގނޫނާ ޚިލާފަށް މީހަކު ބަންދުކުރި މައްސަަލއެްއ ދަޢުާވ އުކުރިން ހުންނެވި ޕްރޮސިކި ؛ޖެނެރަލް

އުފުލާފައި އެ ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނެސްފައި އެ ަމއްސަލަ އަެނއްކާ ޓެރަިރޒަމްެގ މައްސަަލއަަކށް އުފުލިގެން ިދޔައީ. ހަމަ 
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ފޫޒެއް ނެތި މިނިވަންކަމާ އެއްކޮށް ހިންގި ޢަމަލުތަކެއްތޯ؟ ކާނަލް ެއއްެވސް ނު ،ސިޔާސީ ނުފޫޒެއް ،އެްއވެސް ނުފޫޒެއް 

ނގޭ ފްރޭމްކުރެިވގެންދިޔަ ަމއްސަލަެއއްކަން. ސީން އޮްފ ނާޒިމްގެ މަްއސަލަ ކަނަޑއެިޅގެން ހުރިހާ އެންމެންނަށް އެ 

އްކާއި ގަރީނާ ލިބިފައި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ހެ ، ހިނގި ތަނުން ފެނުނު ފިންގަރޕްރިންޓް ފެނިސާހާދި ،ކްރައިމުން

ޓަރުންނަްށ އުޓަރ ޖެނެރަލް ޮއފީހުގެ ޕްރޮސިކި އުޕްރޮސިކި ،ވެސް އެއިން އެްއވެސް އެްއޗެްއ ރިޢާޔަތްނުކޮށް ހުރިއިރުގައި 

އްސަލަތަްއ ަވކާލާތުކޮށް އެ މީހުން ގޮްސ މަ ،ނގޭ ހިނދުވެސް މި ކަންކަން ގޮސްފަިއ ހުރި ގޮތް ކަނޑަެއޅިގެން އެ

ކުރާނީ ިމ ސަރުކާރުން ޓެރަރިޒަމްެގ ކިހިނެއްތޯ ޑިފެންޑް !ްޚ ޢިމްރާނުގެ މައްސަލަ ބައްލަވާ އިއޮތީ. ޝަ  ކޮށްފައި އެޙުކުމް

އީ ަބއެްއ އަހަރުގެ ޖަލު ުޙކުމެްއގަިއ ޭއނަ ބާއްވަން. މި 12ކޮށްގެން ޚް ިޢމްރާނަށް ޙުކުމްއިނޫނުގެ ދަށުން ޝަ ގާ

ޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބޭފުޅުން އުުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ ޕްރޮސިކި އަދަންނަވާލީ.  ައޅުގަނޑު މިަތއް މައްސަލަތަކުެގ ވާހަކަ

ބޫލެްއ ނުކުރަން އެ ކަންކަމެއް. ގަަރްއވާ ާވހަކަ. އަޅުގަނޑުމެން ކުަޑއިގެންަފއި ދެން އައިސް ކީރިތިކޯޓަށް ވަ

ަދއުުރ  ގެމުސާރަދީެގން އަޅުގަނޑުމެން ،އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ަދއުލަތުގެ ަދއުލަތުން ފައިސާދީގެން

ޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ، ޕްރިންސިޕަލްސްތަެކއް ުހންނަންއެިތކްސް، ވެިލުއސް އިއަދާކުރާ ބަެއއް. އަުޅގަނޑުެމން ގަިއގަ 

ނުވާނެ. ކޮންމެ ށް ގަެނވޭނެ އެްއަޗކަށް ެވގެންހުންނަ އެތިްކސް ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ިސޔާީސ ވެރިންނަ އި ގަިއގަ

ެއ  ،ވާނަމަ އެ މަޤާމެއްަގއި ހުންނަ މީހެއް ކަމުަގއި ،މާޔަތްކޮށްދޭނެހިަޙއްޤު ކީ ވެސް އެ ަރއްޔިެތއްގެ ރައްޔިތަ

ޓަރ އުސޫލުތަެކއްެގ ތެރެއިން. ޕްރޮސިކިގަބޫލުކުރާ އު ދާކުރަންޖެހެނީ އެތިކަލީ އޭނާލިްއަޔތު އައޫމަޤާމުގައި އޭަނގެ މަސް

ނގޭ ކަނޑަެއޅިގެން ފްރޭމްކޮށްފައި އޮތް އެޓުކުރަންދާއިރު ެއ މީހުންނަށް އުޓަރުްނ ޕްރޮސިކިއުޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކި

މުޅި  ،ުކރީ. އޭނަގެ މައްސަލަޚިލާފަށްކަން އޭނަ ހައްޔަރު ުއސޫލުތަކާ  .މައްސަލަެއއްކަން ކާނަލް ނާޒިމްގެ މައްސަލައަކީ

 އެ ކޮބައިތޯ މިހާރު ؛ންވީ އެ ޙުކުމްހުރިހާ އެންމެން ވެސް އެއަށް ތިބެކުރީ. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ މައްސަލަ ޕްރޮސެސް

 މެންތުތައް އަުޅގަނޑުލިއްޔައޫ ޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް އުއެހެންވީމާ، ޕްޮރސިކި .ވެސް ގައިކުެރވިގެންިދޔަިއރުމައްސަލަ އެޕީލް

ޅުގަނޑުމެން ކުރަންީވ. ނޫނުައސާސީަގއި ބުނެފައި އޮންނަ ގޮަތށް ގެންދިޔުމަށް ޓަަކއި އަޤާޚާއްޞަކޮށް 

ތަނަށް އަންނަންވީ.  ކުެރވޭނެ ގޮތްތަކާ ބިލުަތކެއް މިންސިޕަލްސް ރަނގަޅުލިއުްސ، ޕްރިޓަރުްނގެ އެތިކަލް، ވެއުޕްރޮސިކި

މު ަބއެއް ެނތްކަން ގަބޫލުކުެރވޭ ފެންވަަރށް އެ މީހުންގެ ިސކުނިޑ އްމުހި ރައްޔިތުންނަްށ ވުރެ ނަށްއެ މީހުން

 ންވީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.ތަރައްޤީކުރުމުގެ ބިލުތަެކއް މި މަޖިލީހަށް އަންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރުޒަތްތެރި މެންއްއި  ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އި ޝުކުރިއްާޔ 

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް.
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލޭ

ހަތަރު ރަޖާ ލައިގެން ހަމަ ގޮތަށް ދެތިން ްއޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު ރޭަގއި ހުންއައިއިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ 

ައއީ. ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގެ  އެްއގޮތަކަށް ވެްސ ހުން ނުފިލާ އޮވެަފއި މަޖިލީހަށް މި

ކޮށްފައި ފިަލއިގެްނ   އްޖޭަގއި އެިކއެކި ބަާޣވާތްތައްޗެނަަލކުން ދިވެހިރާމިނިވަންކަމުގެ ތެެރއިން އުަފއްދާފައިާވ ީޓވީ 

އެ އޮށްތައް ގިނަކަމުން  .ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސް ިތބި ބަޔަކު ފަޅަމުންދާ ކަރާތަކުގެ ގިނަކަމުން، ބޮޑުކަމުން

އައީ. ކިރިާޔ  އޮވެަފިއ މަޖިލީހަށް މިލައިގެން ްސ، ހަމަ ސަލާމަތްނުވެގެން ހުންގަަދވެެގން ހަމަ ރަޖާްއޒަތްތެރި ރައީއި

ޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގާނޫނު ފަދަ އު ރޮސިކިޕްދެްއކޭ ހާލުގައި މިހިރީ ވެސް. ނަމަވެްސ، އަުޅގަނުޑމެން ކުރިމައްޗަށް ވާހަކަ

ށް ވާތީ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މިއަ މަ މިައށް އެއްެޗއް ބުނެނުލާ ހުރުމަކީ ކަމުނުދާނެ ކަމަކަށްމު ގާނޫނެއް އައިއްމުހި

ދައްކަމުން  އިމްގަހޫ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި މަފައި ތޯ މި ބަލަނީ. ނަމަވެްސ ބައެއް ލެވޭއިންމެވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވަ ކޮ

ޔަ ަބއެްއ ކުރަމުންދިރުންނަށް މި ރާއްޖޭގަިއ ވެރިކަންއްޒަތްތެިރ މެންބައި ހަކަފުޅުަތކުން ހަމަ ހިތަށްއަރާ ގެންދަވާ ވާ

ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުަގއި އި .އްަތކަްށ ހިތުގައިޖެހޭ މިންވަރުެއ ކަންތަ ،އިހަަކތަކާބޭބޭފުޅުންގެ ބަެއއް ވާ

 ،ރިޔާްޟ ދެންމެ ވިދާޅުވި ފަދައިންهللا ޢަބްދު ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟްއިޑަިއގަންނަވާ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ހިމެނިވަ

ގަދަކަމުން ިސޓީއެއް އަތުލަިއގެން ދެކޮޅަށް މީހަކު އަތުން  ފެބްުރއަރީަގިއ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުަގއި ހުރި 7މި ބޭފުޅާއަކީ 

ރިޒަްމގެ ދަޢުވާކޮށްަފިއ ދުއްވި މީހެްއ އިނގޭތޯ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. ބަަޔކު ޓެރަ

 ކަދަްއކާ. ހަަމ ދެ އަނަގއިން ވާހަމީ މީހުންގެ ތެރެއިްނ އެަކކު އަހަރަށް ބާއްވަންޏާ ާބއްވަްނވާ 100ޖަލުގޮޅީަގއި 

އަދަދު  ންގެރަލުހުރެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ މި ބާވަތުގެ މީހުންނާ . މީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޤު ނާފިމު ދެބޯގެރިލީ

ޖެހޭ.  ރަލެއް ބަހައްޓަން އެބަޖެހެނީ. މިއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ ފަހަތުަގއި ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެ ގިނަކުރަން މި

މީަގއި އަނެްއ ތަންކޮޅަކީ އެމް.ޑީ.ީޕއޭ މި ިކާޔ  ކު ހޭ ބަހައްޓަން. ދެން އެކަމަްށ އެބަ ޖެނިއަވަންނިވަން ،މިއްޔަށްރިމި

ދޮންނަމެޝިނެއް ެގންގުޅޭ ބަެއއް. ހަމަ ވަގުތުން  ،ޖަމާޢަތުގެ މީހުންނަކީ އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެސް ދަންނަވާހެން

ހަމަ މާދަމާ އެ ޕާޓީއާ  .ނާނެސާފުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ އެްއވެސް މީހެްއގެ ކުެށއް، ނެގި ެއއްެޗއް ވެސް ނޯން

މަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން މި ވާހަކަަތއް ނިކަްނ އިހިސާބަށް ދިޔަ ގުޅޭއިރަށް ސާފު ހުދު އިނޭގތޯ. މި

ރަނގަޅަށް ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބެނީކީ މަޑަކުން އެްއޗެއް ނުބުެނވިގެެނއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މި 

އެކު ީރއްޗަްށ  މަޑުމައިތިރިކަމާ ޅުގަނޑުމެންނަށް ަދސްކޮށްދިން ޕްރިންސިޕަލްތަކުގައި މިހާތަނަށް ހުރީތިބެނީ އަ

ރަްއޔިތުންނަށް އޮުޅވާލުން ނޫން ކަމަށް  އިދިނުން ކަމަށް ވާީތ. ދޮގުތަކެްއ ހަދައިރައްޔިތުންނަށް ެއއްޗެހި އޮޅުްނފިލުވަ

 އަުޅގަނުޑމެންގެ އަުތގަިއ އެަބއޮތް. ަރއްޔިތުންެގ މި މަޖިލީހުގަިއ ެމންބަރުންގެ ފައުޖެއް  44ވާތީ މަޑުން މި ތިބީ. 

އެބައޮތް. ައޅުގަނޑުމެންނަށްުވރެ ވަކި ައޑުގަދަ، އަުޅގަނުޑމެންނަށްވުރެ ވަކި ގިނަ ޖަްލސާތައް ބޭްއވޭނެ އެްއވެސް 

 ންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް. މި ކުރީގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެ ،މި އިންނެވި ،ބަޔަކު ނޫޅޭނެ. މިތާ ދެންމެ ވާހަކަދެްއކެވި 
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އަށް އެކަންޏޭ އަނަގއެއް އޮތީ މިތާގައި. ނިކަން ރަނގަޅަްށ ކަމަނާއަށް ހީފުޅުވަޑަިއގަންނަަވނީހެން ހީވަނީ ތިމަންނާ

 ށްޓު އާދަމްފުޅުން ފެއްިޓގެން ފައްޓަމާހިނގާ. މީނާއަގެ ތެެރއަށް ފެއްިޓގެން އަޅުގަނޑުމެން ފައްޓަމާހިނގާ. ޗޮއްޕ1970ަ

ުޓ. މައުމޫން ޢަބްދުއްޤައްޔޫމް އް ވެސް ނޫނޭ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް ިކޔާނީ. މީނައަށް ކިޔަނީ ޮރޒައިނާ ޮޗއްޕަމި ނަމެ

 ދި ނަމަ...އްކާޑު ނުހެ ޓީިދވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ައއިޑެންޓި  ،ވެރިކަމަށް ައއިސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތު ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ދާއިރާގެައއްޫޑ މީދޫ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ންމެހެން ކޮ ދެއްކީމާ  ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެންގަިއ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތަްއ ކުރާ މީހުންގެމިތާ  .ތެރި ރައީސްއިްއޒަތް

ެއ  އީސްތްތެރި ރަހޭއިރުގައި އިްއޒަނުޖެހޭނެ. ބެންގެ މައިންބަފައިންާނ ބެހޭކަށްަގއި އަުޅގަނޑުމެރުޅިއަިއސްގެން މިތާ

ން މެންބަރު !ކުރަްއވާ ްއގޮތަށް ކަންަތއްތައްނުޖެހޭނެ. މިތާ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ އެ ށްވާހަކަ އަުޑއަހާކަށް ވެސް އިްނނާކަ

 ރައްދު...ދައްކާ ވާަހކައަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަވަްނ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމް ނެންގެވި ނިޒާީމ މައްސަލަިއގައި ދަން އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ

 ތު މި ހާރު ފުރުޞައަުޅގަނޑު މި ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުން އެއީ ިނޒާމީ މައްސަލައެއް ކަުމގައި ބަލައިގަެނވޭކަށެއް ނެތް.

 ށް. އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަމެންބަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ވިލިމާލޭވަނީ އަރު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލޭ

ިއގެ ނުވާ ބަޖަމުމެއް ނުވާނެ. ާޚއްޞަކޮށް ހައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަމަޖަމެއް ނުވާނެ. ހަމަ ެއއްެވސް ވަރަކަށް ހަޖަ

ޅުުނ ކާންދޭން އުނިކުމެ ވެލި ކެނެރީގޭ މުޙަްއމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ގ. .އުޅެނީ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް މީހުން މި 

 ން އަޅުގަނޑުމެ ކީ. ވެލިކާންދޭން. ކުީރގެ ތަސްމީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޝްހޫރު،ގެ މީހެއް މި ރޮޒައިނާ ާއދަމަޓީމު

އޮފް  ކު ރައީސް ބޭންއިްއަޒތްތެރި ؛ޯމލްޑިވްސް ަދވާލަިއގެންއޮފް  ނު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކު ިއ އުޅުޑީ.އާރު.ޕީ ޒަމާނުގަ

 މޯލްޑިވްސް ދަވާަލއިގެން... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުގަނޑު އްވުމަށް އައިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ހަމަލާނުދެ އެއްވެސް  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ން. އި ދަންަނވަކަމުގަ ން ހިނގަިއގެންވާެނ ގޮެތއް ނޫންމަޖިލީހުގަިއ ަކންކަމި ދަންނަވަން. ެއއީ އެްއވެސް ގޮތެްއގަިއ 

ންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތް ހިފަހައްޓަވަންޖެހޭނެ ކަމުަގއި ެވސް އަުޅގަނޑު ދަމި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 ވަން.ރުޞަތުއަރުފުށް  ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަ މެންބަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ލިމާލޭވި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޑުމެންނަށް ށް ައޅުގަނވާހަކަެދއްކުމަށް ފުރުޞަތު އަުޅގަނުޑމެންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ. ވާހަކަދެއްކުމަ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އިން ނީ. އޭގެތެރެއުޅެ މީހުން މި ދަވާލި ބޮޑެތި ވަގުންގެ ތެރެއިން ދެ ންޖެހޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކުފުރުޞަތު ލިބެ

މު އް. އާ ންގެއްިލގެ ންވަްއކަްނކޮށްގެން. އަނެްއކާވެްސ ަވއްަކންކޮށްގެރީ. ެއއްފަހަރު ގޮނޑި ގެއްލުނީ މީނަ އެްއވަުގ މި ހި

ގެްނ . ޮބއިން ތިބޭނީގެގެން ތިބޭނީ. ބޮއިކު ނުހުންނާނެ. ބޮއިޔަމު ގޮތެްއަގއި ހަމައްކު ނުހުންނާނެ. އާޔަގޮތެްއގަިއ ހަމަ

ެގ އްޕަާއއި މީނަގެ ބަނައާިއ މީނަންނާނެ. މީނުހުލަމައެއް އަންނަނީ. ހަމައެއް ތަނަށް މި ތިބެ މި ވާހަކަ ދައްކަން މި

ރޭނެ. ކެ ވެސް ންދައްކަގައި ރަނގަޅަށް ވަރަށް ައހަންނަށް ކެރޭނެ. އަދި ފަށަިއގެން މީހުންގެ ވާހަކަ މިތާ ދެ މަންމައާ

ރަން. ޢުކުހަކަ ދިފާައޅުގަނޑުމެންނަށް ޙައްޤު އޮންނާނެ އަުޅގަނުޑމެންގެ ވާ ،ގައި ކުރިމައްޗަށް އަންނަ ކަުމގައި ވާނަމަ

 .ގަންނަވާނެނިވަަޑއި ރަނގަޅަށް ފެ  އޮންާނނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްކަންތައް .ރައްޔިތުންގެ ަޙއްުޤގައި އެ ާވހަކަ ދައްކާނެ

ނެ. ކުން ނޫޅޭނަންފޮތެްއ، ހަޔާތެއް ހުރި ނަމަ މިހެ ނެއް ނޫޅޭނެ. ގޮތެއްންމިހެ ،ފޮތެްއ، ހަޔާތެއް ހުރި ނަމަގޮތެއް

ނީ. އުޅެ ން މިފޮތެްއ ނެތް ބަޔަކަްށ ވާތީ މިހެ މަންމައަކީ ެވސް މިފަދަ ގޮތެއްގެމީނައާއި މީނަގެ ަބއްޕަާއއި މީނަ

ތައް ނީ ކަންދަންގެ ، ގަޔަށް ހަމަލާދޭ ހިސާބަށް މިއިގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުުމގައި ގަޔަށްފަޔަށް ބޮލަށް ައރަރައްޔިތުން

 . ރަީއސްްއޒަތްތެރިއިމީހުްނނަށް. ނީ އެޭރވަރު ބޮޑުވީމަ. ބެރިޭކޑް މަްއޗަށް ަފއިން ޖެހޭނީ، ބެރިކޭްޑ މައްޗަްށ ވެސް އެރޭ

 ފަޔަށް ނާރާ ހުރޭ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(އޭ ަގޔަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދުކޮޅަކަށް ވަގުތު މަޖިލިސް ހިނ އަޅުގަނޑު ަގވާއިދުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން މި

 މެދުކަނޑާލަން. 

 

 ] ައށް 14:26އިން  09:40: މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއވުން ޖަލްސާ [
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުކާުރެގ ސަ ،5 އެޖެންާޑ އައިޓަމުޖަލްސާ މެދުކަނޑާލިއިރު ންދަން ކަމަށް. ގެމަސައްކަތް ުކރިއަށް. السالم عليكم

 2009/8ންބަރު ނަހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ގާނޫނު  ސަުޢދު ޙުސައިންާދއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފަރާތުން، ވިލިނގިލީ

ރު މިހާ. ަޔއީކުރިއަށްދި ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ބަހުސްގެ މަުރޙަލާ( އަގާނޫނުޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ )

 ްއޒަތްތެރިއި ތަށް ބަލާއިރު ދެން މިއަދު އިތުރު އުފެއްދުންތެިރ މަސައްކަެތއް،މެންގެ ގަޑިން ީވ ަވގުއަޅުގަނޑު

ކުރެވޭ. ނު ގަބޫލެއް  ކަށް ވާހަކަދެްއކުމަށް ފުރުޞަތުއެރުިވގެން ކުިރއަށް ގެންދެވިދާނެ ކަަމކަށް ައޅުަގނޑަކަށްމެންބަރަ

ިރ އިއްޒަތްތެގަިއ ނިންމަންޖެހޭ.  2:30އާ ކައިިރުކރަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ  2:30ގަޑިން 

ާވ  2016ވަރީ ފެބުރު 29މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  ދެން ންނަވަމުން،ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް

 ގައި. 9:00ހެނދުނު  ގެދުވަހު ހޯމަ

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




