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 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ަރއީސް ނަޝީދު ހައްޔަުރކުަރއްވާަފއި ބަހައްަޓއިގެން އެްއ ޝަރީޢަތެއް ކުރާ ފަްސ ަބއްދަލުވުުމގައި ވެސް ...

 ންދާއިރުަގއި މި ކަންކަންފު ޯހދައިދެނީއޭ ިކޔާފައި ވާހަކަަދްއކަމުރާއްޖޭެގ އިންޞާހުންނަށް ފަސް ގޮތް ހަދަިއގެން މިމީ

، އެހެންވީމާއެނގޭ. މިހާރު މިޤައުމުަގއި އެަބ އެންމެ ުކޑަުކއްާޖއަށް ވެސް ފުން ބޭރުންކަން ނީ އިންޞާމުންދަކުރަމި 

ޤާނޫުނ ހަދާ މަޖިލީހުން މިކަމަށް  ޅި ަޤއުމުަގއި ިހނގަމުންދާ ަވގުތަކީމުޤާނޫނުން ބޭރުން މަސައްކަްތތަކެއް 

 ކަމަށް ހެދިގެން ތިބެގެން އެހެން މަސައްކަތްތަްއ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ވަގުތު  ކަމެއް އިގްނޯކޮށްަލިއގެން މިއީ ނުވާ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުނުކުރާތީ ކަމަށް ން މި ރަމުގައި ވެސް އިޙްތިޖާޖްކުގެ ތަޅުމުއަޅުަގނޑުމެން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހު އަޅުގަ

ހަމަ މި ހިނގާ ވެސް ިމއިން އެްއވެސް ކަަމކަށް ބެލުމެްއ ނެތި ކޮމިޓީތަކުގެ މަަސއްަކތް ، ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ

އެގޮތަށް ކުިރއަށް  މުންއްޔާޅުން ކުރިއަށް ގެންދަވަން ބޭުނމިކަމަށް ހަދައިގެން ތިބޭފު ކަންކަމަކީ ނުހިނގާ ކަންކަން 

ނޑުމެންގެންދަވަން  ވާާހ މި ކަންކަމަށް ޙައްލެއް މަޖިލިސް ތެރެއިން ހޯއްދަަވއިނުދެއް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ވީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަން  ހިނދަކު އެޓްލީސްޓް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިކަންކަމާއި  ކޮމިޓީތަކުަގއިނީށީންނަހާ ހިނދަކު އަޅުގަ

 ހަކަ ދަންނަވާލަން. މަސައްކަުތގައި ބަިއވެިރވާން ބޭނުންނުވާ ވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން.  ވަރަށް  ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީއަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ މާފަންނު އުތުރު

ނޫނިއްޔާ  ކޮމާންަޑރ އިން ޗީފް ޓް ނޫނިއްޔާހެޑް އޮފް ސްޓޭޤައުމުގެ ކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. ޝު އާދެ!

ކަމަށް. އަދި  ދިފާޢީ ވަޒީރަީކ ޓެރަރިސްޓެއް ކުފާުނގެ މިހާރުެގ ދެމިހުންނެވިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ވިާދޅުވަނީ އެމަނި

ފާނަށް އެއީ އެމަނިކުއެ ދަޢުވާ އުފުލި އެމަނިކުފާުނގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތްކުެރވެުމންދާތީވެ އެގޮތަށް ގެންދާ ަވުގތުގައި 

ްސކަން މިއޮތީ ޤައުމު ދިޔައިމަ ޤައުމުގެ ބޯގަ ލަތަކަށްސައިކަލު ބުރުޖައްސާ ހާސިަފެވގެން މަޖާކަމެއްގެ ގޮުތގައި 

ިއގައި ލަތު މި ދަރަޖަހެންވީމާ، ަޤއުމުގެ ހާއެކަން. އުލަތަކީ ފެއިލިްނގ ސްޭޓޓެްއަކން، ފޭކުއެނގިފަިއ. ފޭކުކަން. މުޅި ދަ 

ނއޮންނައިރުަގއި  ޑުމެން ވެސް މި ޕްރޮޓެސްްޓކުރަުމންދާއިރުގަިއ މުޅި މަޖިލީހުެގ ހުރިހާ ކަމެއްަގއި ނިޒާމު އަުޅގަ

ނުދެނަހުރިން. މިޤައުމު  އޮތް ކަަމަކށްގައި ކުރެޭވނެ މަސައްކަތެއް ާވއިރުަގއި ައޅުަގނުޑމެން ދެން މިތަނުގެއްލިފައި 

ނޑުމެން ދަޢުަވތު ދީ ގޮ މަހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވާހަކަދެްއކުކަށް އެުޅވުމަށް ަޓކައި ހަމައަ ވާލާފަިއވާއިރު ިމ ށް އަުޅގަ

ަގއި ެއންމެ ފަހުން އަދާލަތު ޕާޓީ މި ރާއްޭޖގެ ޮބޑު އަޣްލަބިްއޔަތުެގ ައޑު ނުިއވޭ ހިނދުަގއި އަިދ ރޭވެހިދިސަރުކާރުން 

ްށ އަ 15މިހާރު % އި ަވިކވުމާިއ އެުކގަ ެވސް ން ތިްއބެވި ބޭފުޅުންމިަވގުތު އޮތް ބަިއއަތު ހިފަިއގެދެން ސަރުކާރުަގއި 



  

ނޑިވަޅުަގއި ތިރިވެމި ސަރުކާރު  ފައިާވތީވެ ރާއްޖޭަގއި މެޖޯރިޓީެގ މައްޗަށް މައިނޯރިޓީ ރޫލްކުރަމުންދާ ދަ

ނޑު ބޮިއކޮޓްކުރާނަން މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މިތަނުގައި މަސައްކަްތކުރެވެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީވެ ައުޅގަ

 ކޮމިޓީ ވެސް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާށސަތުން

ނޑު ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން.    ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. ޢަލީ ޙުސައިނަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ނޑު ެއކަމަށް ޝު އާދެ! ނޑު މުޤައްރިުރ ތި ހަމަ ފުރުޞަތު ދެއްވާތީ ހަމަ އަޅުގަ ކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. ހަމަ އަޅުގަ

ދަންނަވަން އޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަކަްށ މިގޮތަކަށް މި ފުރުޞަތެއް  އެހެންނަމަވެސްއި ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޓަކަ

ޑިމޮކްރެޓިކްކޮށް މުޤައްރިރު ހިންެގވި ކިތަންމެ މިހާ ޑިމޮކްރެޓިކްކޮށްެނއް ނުލިބެއޭ. މި ކޮމިޓީ ޙަޤީޤަތުގައި މިޤައުުމގައި 

ނުޑ ޤަ، ޭރގަެއއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާސީގެ ތެނަމަވެސް މިޤައުމު މިއޮތީ ިޑމޮކްރަ  ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ައޅުަގނޑު އެ އަުޅގަ

 ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއ ހުރީން ބޭނުން. ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރެވިަފއި ލަވެސް ދަންނަވާ އިރެކޯުޑގަހަމަ ވާހަކަ 

ނަޑއެ ވިަފއި އޮތް ދަޢުވާއެއް މީގެ ކުިރއަުކ ދޭތެރޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރެ ިޅގެން ޚިލާފަށް. ރައީސް ނަޝީދުއާކަ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި  އީށްފައިވާ ދަޢުާވއަކަށް ފިލާފައެއް ވެސް ނޯންނާނެ. މިނޯންނާނެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކޮ

 ގެންނެވުމަށްފަހުވަަޑއި ރައީސް ނަޝީދު ވެިރކަމުން ފައިބާ ެދކޮޅަށް  ރައީސް ނަޝީދުއާެދކޮޅަްށ  އްޔާއާރައީސުލްޖުމްހޫރި

ްއ ކޯޓަށް ފިލާފައެ  ،އްަގއި ފިލާފައިމި ދަޢުވަާއއި ގުިޅގެން ެއބޭފުޅާ އެްއވެްސ ފަހަރެ، ވާ. އެހެންީވމާފުރަތަމަ ދަޢު ކުރާ

ނޑަނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، މި ހާ   ރުޮކށްފައިވަނީ ޤާނޫނުައސާސީއާ މަ ހައްޔަޝީދު ހައެިޅގެން ަރީއސް ނަލަތުގައި ކަ

ނޑަ  ނުޑ ދަން ންއެިޅގެކަ ަނ ވަ 2010ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ  ،ނަވާ ވާހަކަެއއް ނޫން. ސުޕްރީމް ކޯޓުންޚިލާފަށް. އަުޅގަ

ނޑަ  20 އާއި ވަނަ ޤަޟިްއޔާ 19އަހަރުގެ  ނަޑއެިޅގެން އި ވާ އުސޫލުތަކާ އެޅިފައި ވަނަ ޤަިޟއްާޔގައި ކަ ޚިލާފަށް އެ ކަ

ނަޑކަށް ސް ލާ ތަނެއް ވެއިތިބޭފުޅުން އަޅަ ގެ މެޖޯރިޓީ އޮވެގެްނ އެކަމަކާތިބޭފުޅުން ނީ. ދެން މަޖިލީހުންހިންގަވަ އަުޅގަ

ނޑަކަށް ޤަބޫލެްއ ނު އުމުެގ ހާޤަ ، ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ ނޑުެގ ޟަމީރު ލަތު މިހާރު ހުރި ގޮތުން އަުޅގަ ކުރަން އަުޅގަ

ނޑު މިތާ  ންެމހެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްޓޭންޑެއް ނޫނޭ.ކޮންމެހެން އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ ކޮ ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ އަުޅގަ

ނުޑގެ  ކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުން. ނަމަވެސްމްހޫރީ ޕާޓީ ރެޕްރެޒެންޓްމިއިންނަނީ ޖު ބޫލެްއ އަިމއްލަ ޟަމީރު ވެސް ޤައަުޅގަ

ނޑަށް ، އޭޒް ޔޫުޒައލެއް ނޫން. އެހެންވީމާނުކުރޭ ބިޒްނަސް  ނޑު ހަމަ  ތާ އިނދެވެން ނެތްކަމަށްވާތީމިއަުޅގަ އަުޅގަ

 ން. ދޫކޮށްލައްވަ

 



  

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ޔަސް އަޅުަގނޑު ަވކި އެްއެޗްއ ރެކޯޑުަގއި ނުދެންނެވިދެްނ ، އެހެންވީމާޢަލީ ޙުސައިން. އްޔާ އިނގޭތޯ ޝުކުރި

ނުޑ ވަިކ ެއއްެޗއް، އެހެންވީމާ ަބެއއް ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލުފުޅުތަްއ. ރެކޯޑުކުެރވިފައި ހުންނާނެ ދަންނަާވކަށް  އެައކަށް އަުޅގަ

ނުޑމެން މިހިރަ މަސައްކަތްތައް ކަތަށް ެއނބުރެމާ ހިނގާ. އަުޅަގނޑުމެންގެ މަސައް  ،ނެތިން. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑަައޅާލަން ނި މި ައއިސްފައި ޮއތް މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭަގއި އެއް ކަަމކީ. ދެން ައނެއް ކަމަކީ ންމާލާނެ ތާރީޚެއް ކަ

ނޑުމެްނ އެކަމަށް ވެސް މި، . އެހެންވީމާއެބައޮތް އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ހޮވުން ވެސް ހާރު އަޅުގަ

ކުރައްވާފަިއ  އިދާރީގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ގެނެސް ހުރިހާ ކަމެއް ފަސޭހައަށް ޓަކައި އިދާރީ ބޭފުޅުން 

ވެސް އަަވހަކަށް މި އިންތިޒާުމކުރުމުެގ  ތިބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ވީހާެވސް ހަމަ  އެކަން، އެހެރީ. އެހެްނވީމާ

  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޒާއަށް ައޅުަގނޑު ފުރުަޞތެއް އަުރވާނަން.  ކަންތައް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި ފަދައިން  ިމ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު. އަުޅގަ

ަބއެއް ބޭފުޅުންގެ ވާހަަކއަށް  ކުރިން އެ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ސްން އެހެންނަމަވެ. ދެތަރުތީބުކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގަ

ނޑުކޮންމެވެސް އެްއޗެ އެކު. ކަމަށް ފެންނާތީއާއި ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ހަމަ  ެވސް އް ދަންނަވާލުމަކީ ހަމަ އަޅުގަ

ބެހޭ  ޖިލީހަކަށް ރައީސް ނަޝީދުއާމި މަ ބަލަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލައެއް ނޫން.އަޅުަގނޑުމެން މިތާނގައި މި 

ކުރަމުން ގެންދާ ކަންތައްތަކަށް ތަކުން ޝަރުޢީ ކޯޓު، އް ނެތް. އެހެންވީމާއެްއވެސް މައްސަަލއެއް ހުަށހެޅިފައެ

އްޔަުރކޮށްގެން ަރީއސް ނަޝީދު ހައަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޯންނާެނ ފާޑެއް ކިޭޔކަށް. ޝަރުޢީ ޯކޓުން ކުރެްއވި އަމުރަކަށް 

އެ  ތަގޯސްެވްއޖެކަމުގަިއވާނަމަ ނުވައަމުރު ކުރި ދަށު ކޯޓުން  ،އަމުރު ކޯޓު އީ އެއެ، ވަނީ. އެހެްނވީމާއްއެ އުޅު 

 ހައި ، އެހެްނވީމާއެ ޙައްުޤ އެބައޮތް.  ،މަރުޙަލާއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް މަތީޤާނޫނާއި ޚިލާފުކަމުގަިއވާނަމަ 

 އެ، ހެންވީމާއެަބއޮތް ެއފަރާތްތަކަށް. އެ ދިއުމުގެ ޙައްޤުވެްސ ކޯޓަށް  އިވާނަަމ އަދި ސުޕްރީމްގަ ކަމުކޯޓުން ނިންމައިފި

ބޫލެްއ އޮތް ކަމަކަށް ޤަ ވާހަކަ ދެްއކުމުގެ ަޙއްޤެއް އިސް އެމިތަނަށް އަބަދަލުގައި ޝަރުޢީ މަރުޙަލާތައް ކަޑައްތުުކރުމުގެ 

ނޑުމެން މި ބަލަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ މަްއސަލަ ، ނުކުރަން. އެހެންވީމާ ، އެއް ނޫން. އެހެްނވީމާއަުޅގަ

މި  ވިަޔސް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ކަމުގައި ކަމުަގއި، ކިތަންމެ ބާރަށް ދެއްކި ދެއްކިވާަހކަ  ށް އެކަމެންނައަޅުަގނޑު

އަމުަރކަށް  ފަިއވާށް. އެއީ ޝަރުޢީ ކޯުޓން ކުރަްއވާން ހުއްޓުާވކަހަމަ ެއއްވެްސ ކަމެްއ ނެތް ެއކަ ކޮމިޓީއަކުން ކުރެވޭނެ

ވާހަކަތައް ކޮންމެހެން ރެކޯޑުގައި އަދި އޮތަސް ނެަތްސ  އެ ، ވަމުން އެ ގެންދަވަނީ. އެހެްނވީމާކުރައްޢަމަލުފުލުހުން 

ނޑަށް ފެންނަނީ   ންމެ މުޤައްރިރު ވެސް ތި ވިދާޅުވީ ދެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ެއއްވެސް ކަެމއް ނެތް. ދެން އަޅުގަ

މަޢުލޫމާތު ެވސް ހުށަހެޅިފައި އޮތުމާއި އަިދ އެބޭފުާޅގެ  މެންބަރެއްގެ ަމއްސަލައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުެގ 



  

ބޭފުޅުން  4އެ ތިބީ ލެކްޝަންސް ކޮމިަޝނުގައި ގައި އިުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ޙަޤީޤަތުސާފުކުރެވިފައި އޮތީމަ އަ

ކޮމިޝަނެްއ  ޖެހޭމެންބަރުން ތިއްބަވަން 5 ޙަޤީޤަތުގައި  މެންބަރުން ަކންނޭނގެ މިހާރު އެ ތިއްަބވަީނ. 4 ،ކަންނޭނގެ

ނޑަށް ހީވަނީ ެއއީ އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްުޕޅަްށ ދިވަސްތަެކއް ހަމަނުވެ ގިނަދު 4، އެއީ. އެހެްނވީމާ އުމަކީ ެއއީ އަުޅގަ

މި އެންމެ އިސްކަންދޭ މައްސަލައަްށ ނީ ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރެވެ ،އެހެންވީމާވެސް ދަތިެވގެންދާނެ ކަމެްއ. 

ނޑަްށ އްކަތެކޭ މިދެންނެވީ މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކުރެވިފައިސްކަންދީފައި އަދި ހުރިހާ މަސަ އި ހުރިކަމުގަިއވާނަމަ އަުޅގަ

އޭގެ ކަމަށް. ދެން  ިވއުގެ ކަންަތއް ނިންމާލެވިދާނެޅާއަށް ދަންނަވާލަިއގެން އިންޓަރއެބޭފުވެސް  ނީ މިރެއިންޤަބޫލުކުރެވެ

ނޑު މައްސަލަެއއް ނެތް މިދެމައްސަލަތައް އަ ހުރިއިތުރުން  ހުރި ތަރުތީބުން މި ބިލުތަކުގެ މަސައްަކތް ހަމަ  ންނެވީޅުގަ

 ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މައްސަލަ ައޅުަގނަޑށް ފެންނަނީ މި އި، ރިއަށް ގެންދެިވދާނެ. އެހެންވީމާކުވެސް ހަމަ 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ުޝކުރިއްޔާ.  ެގންގައި ހިމަނާލައި  1 ނަންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރަވން. ޢިއް

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް 

ބެހޭ މި ކޮމިޓީގަިއ މިއަުދ  ެގ މި މިނިވަން މުައއްސަސާތަކާ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑުމެން

ބެޭހގޮތުން އަުޅަގނޑު ކޮންމެެވސް ެއއްެޗްއ  ބޮއިޮކޓްކުރެްއވި ކަންތަކާޒަތްތެރި މެންބަރުންކޮޅެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއް

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި އެކަމަށް  ގެން މި ކޮމިީޓގެ ެރކޯޑަށް ަޓކައި ވާހަކަދެެކވި ދަންނަވާނުލައި  ދޫކޮށްލާފައި ދިޔަހިނދު އަުޅގަ

ކަުމަގއި ވީނަަމވެސް އަދި އެނޫން  ނަވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްންއެްއޗެއް ދަންނަވަންޖެހޭ. ެއޮގތުން އަޅުަގނޑު ދަ

ނޑުމެން ިދވެހިރާއްޭޖގެ  ތަނަކުން  އެބަ  މިްއޔަތުކަންދުސްތޫރަށް އެންމެ ފުރަަތމަ އަޙައްކަމުގަިއ ވީނަަމވެްސ އަުޅގަ

ހުން ށް ސާފު ބަމާއްާދގެ )ނ( ގައި ވަރަ ވަނަ 141. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ންޖެހޭދޭ

ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ  ނޫން ސަރުކާރުންކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަދި އެ ންގެ މަޖިލީހަށްތުވޭ ރަްއޔި ޔާންކޮށްފައި އެަބއޮބަ

އްަގއި ެއއްވެސް ފަރާތަކުްނ ޝަީރޢަތުގައި ހިނގާ މައްސަލައެ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް  އްޔާއަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރި

ނޑު މިދެން  ވަނަ މާއްާދެގ )ނ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި  141ޭއގެ މަފްޙޫމް ދެނެގަެނވޭ ގޮތް.  ނެވީބެހެވިގެން، އަުޅގަ

ވީނަމަވެްސ ކަމުގައި  ލުވެ ހުިރ މީހަކުލަުތގެ ހިންގުމާއި ަޙވާއުވިަޔސް އަދި ދަ އްލަ ަފރުދަކުމިއޮންނަ ގޮތަކީ އަމި

ނޑިޔާ ްނެގ ަގނޑު ދެކޭގޮތުަގއި ރައްޔިތުންގެ މަސަްއކަތާިއ ބެހި ނުފޫޒު ފޯރުވައި ހަދައިގެން ނުވާނެއޭ. ައޅުރުފަ

ނުފޫޒު ފޯުރވުމަށް  ަބޔަުކ ބޮއިކޮްޓކޮށްފައި އެ ދިަޔއީ އެކަމަށްބެހޭ ކޮމިީޓގައި  މިނިވަން މުައއްަސސާތަކާ މަޖިލިސްގެ

ނުޑ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން މިފަދަ ، . އެހެްނވީމާވާީތވެކުރައްވާަފއިތަްއ ޓަކައި ައސްލު މަސައްކަތް އެ ކަންތައްތަަކކީ އަުޅގަ



  

ކަމަށްވާތީވެ ައޅުަގނުޑ ކުރެވިގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫންދާހިނދު ސްކުރެިވގެންަގއި މިފަދަ ކަންތައްތަކުަގއި ބަޙުކޮމިޓީތަކު

ނޑުމެގަ ރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން. ދެންމެއެކަން ހަ ޒަތްތެރި މެންބަރު ދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްންގެ ގުަރއިއި ައޅުގަ

. ެއއްކީނޫން އޭނަ ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރީ ވިދާޅުވި ފަދައިން ައޅުަގނޑުެމންނެއް ނޫން ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކުން

ިރކަންކުރި އް ނޫން އޭނަ ކުރީގައި ވެޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެهللا ޢަބްދުޖުމްޫހރިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް

ނޑު ދަންނަވާނީ ، ކުރަްއވާފައި ުހރީކީ. އެހެންވީމާސް ނަޝީދު ހައްޔަރުޢުފާދެއްވި ަރއީއިސްތި އެ ސަބަބަްށ ޓަކައި އަުޅގަ

ގެ އަމުެރްއގެ ދަށުން ހައްޔަުރކޮށްފައި ުހރި ފަރާތެއްގެ ދޫކޮށްލުމަށް ތަކުން ހިންަގއި އަދި ޝަރުޢީ ކޯޓު ޝަރުޢީ ކޯޓު

ޤާނޫނުތަކަށް ގޮންޖަހަިއ ންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ހުރި ެގ ރަްއޔިތުހަިއ ދިވެހިރާއްޖޭއި ކޯޓުތަކަށް ގޮންޖަޓަކަ

ނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގޮންޖައްަސވާ ފަރާތްތަކާއި މެދު  ލަތަުކގެ ގޮުތަގިއ ކީ މައްސަސުލޫގައި އަުޅގަ

 ެއކަން އެ ، ވީނަމަެވސް. އެހެންވީމާކަމުގައި ންގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންތުެއޅެން ެވސް ެޖހޭނެ ރައްޔިހަމަ ފިޔަވަޅު

 ދާަގއި އެބަޮއތް ޝަރީޢަތްކުރަމުންދާއިރުވަނަ މާއް 49ވާހަކަތައް ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލީ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑުެމން އޮތީއްތަކަންތަ ހައްޔަރުކުރާނެ ގޮތްތަާކއި މި މިނިވަން ރިޔާީސ  ާކއި ހުރިހާ އެްއޗެްއ. އެ ކަންތައްަތއް އަުޅގަ

ފުކުރުމުެގ އި ހިމެނޭ ެއއް ާބރު ޢަދުލުއިންޞާރު ވަިކުކރެވިފަިއވާއިުރގަިއ ެއ ތިން ބާރުގެ ތެރޭގަ އި ތިން ބާނިޒާމެއްގަ 

ެއކަން ނުކުރުމަށް ހުން ފާޑުކިަޔއި ަތއްތަކާއި ދޭެތރޭގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީކަން އެ ބާރުްނ ކުރަްއވާ، ރަކީ. އެހެންވީމާބާ

ނޑަ ނޑުމެންނަށް އޮތީސާސީ އަޅުގަ ޤާނޫނުއައަޅުަގނޑުމެްނގެ  އެފަދަ ކަންތައްތަްއ ، ެއޅިގެން. އެހެންވީމާމަނާކޮށްފައި ކަ

 ކަމަށްވާތީވެ ހަރުކަށި ންބަރުން ކޮށްގެންވާނެ ކަމެްއ ނޫންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެކުރުމަކީ ނާތަހުޒީބީ ޢަމަލެއް. 

ބެހޭ ކޮމިޓީއަްށ  ސާތަކާސައައް މުވަން ލުގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ މިނިުކރާ ހާޢިބާރާތުން އެކަން ކުށްވެރި

ނަޑއެޅިފައި ތިބި މެންބަރުން އަދި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަ އި ިތބި ށް ރައްޔިތުން ޢައްޔަންކުރަްއވާފަކަ

ިއގެްނ ލަ ކަންތައްތަކާއިންތިޚާބުކުރަްއވާފައި ތިބި މެންބަރުން އެމީހުންގެ މަސައްކަތުން ބަރީޢަވެ އެބޭފުޅުން އަމިއް

ނޑު ފާހަގަކޮށް ދަންނަވަން. އެއީ މަކީ ދިޔު އުޅެމުން އެީމހުންގެ ޒިންމާދާރުކަން ކުަޑ ޢަމަލެއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން  ،ޝުކުރިއްާޔ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ދެންމެގައި ރިޒާ ވިދާޅުވި 

ހުށަހެޅުްއވި ގޮތަކީ ެއ ަތްއ ކުރިއަްށ ގެންެދވުމަށް ޓަަކއި މަސައްކަުތގެ ތާވަެލްއގެ ގޮުތގަިއ ނުވަތަ މަަސއްކަތް

 ކަމުގައި ވެސް އަޅުަގނޑު ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ގޮތެއް  ނެ ގޮެތްއކަމުގައި އަދި ތާއީދުކުރާއަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިޒާ ހުށަހެޅުމެއް ހުަށހެޅުއްވި. ދެން އެއަްށ ވަޙީުދ  ޝަނުގެ މައްސަަލއިަގއި ކަންނޭނގެމި އިލެކްޝަންސް ކޮމި މިހާރު 

މިރޭ ، ވަކި ގަިޑއެއް ނެތް. އެހެންވީމާ ެއގޮތަށް މިރޭ، ނޑު ބަލަނީ. އެހެންތޯ؟ އެހެންވީމާކަމުަގއި އަުޅގަ  ތާއީދުކުރެްއވި

މިކަން އަވަހަށް ދެއްތޯ ނގެ ތަފާތުވުމެއް ނެތް ކަންނޭ ިޚޔާލުފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ބާއްވަންތޯ ހުށަހެޅުްއވީ؟ މިރޭ ބާއްވަން 



  

ނޑުމެން ތަފާތުވުމެއް؟  ނިންމާލަން. މުޙައްމަދު އެބަޮއތްތޯ ޚިޔާލު ެއހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މިރޭ ބާއްަވވަން އަުޅގަ

ނުޑ މި ބަލަނީ ކޮންމެހެން  އެންމެންގެ ިވސްނުން އެްއގޮތްށް ނިންމާފައި ތަ ގޮ މެއް ނެތްތުވުތަފާ ޔާލުޚި ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ަގޑިއެ ބަލާފައި ނާހައި.  ވޯޓަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ވިސްނުން ، އް ނިންމަންވީ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާއަުޅގަ

މެންބަރަކު ތެރެއިން އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުގެ  ގެހުރި މައްސަލަތަކުތް މިކުރެވުނީ މިހާރު އައިސްަފއި އެްއގޮ

ނަޑއެޅުމުެގ  ލޫމާތެއް ހާ އިދާރީ މަޢުރިމާތު ހުންވާ މަޢުލޫށް ބޭނުރާސާކުރުމުގެ މަަސއްަކތަނަންފުުޅ ދިއެ ކަ

 9މައްސަލަ ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ަވކި ގޮަތކަށް ނިންމުމަށް ޓަކައި އެ އެްއކުރެވިަފއި ހުރުމާއި ެއއްޮކށް މިރޭ 

ޝަންސް އަޅުަގނޑު އިދާރީމޭޒަށް ދަންނަވާލަން މި އިލެކްބާްއވަން. އަދި ޖަހާއިރު ކޮމިޓީގެ އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް 

ނޑުމެްނގެ މި މަސައްކަތަށް ފަސޭހަވާނެ މަށް ކުރިމަތިލައްވާފަިއވާ ބޭފުޅާމެންބަރުކަކޮމިޝަނުގެ  އަށް ދަންނަވައި އަުޅގަ

ލެއްގެ ތާރީޚު ބިނިންމާލަން އަދި އެބައޮތް ތިން އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްތައް އިންިތޒާމުކޮށްދިނުމަށް. ދެން  ގޮތަށް މި

ނޑަ  މިކަމާއި މެުދގަިއ ، ތެރޭގައިތޯ ނިންމާނީ. އެހެންވީމާ ކޮން މުއްދަތެްއގެ މިކަން ، މާ އަަޅއިލުން. އެހެންވީކަ

 އަޅުަގނޑު ހުޅުވާލަން.ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް  ޚިޔާލުފުުޅތައް މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަށް

ނޑުމެންނަށް ވޯޓުލަިއގެން ނިމިފައި މިއޮތީ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިރޭ ކޮމިޓީ ބާއްވާފައި މިރޭ މަސައްކަްތ  މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ވެސް. އެހެންނަމަވެސް ޚިޔާލުތައްއެެހން  އުޅޭ އޮފް ދި ރިކޯޑުަގއި ބަެއއް ނިންމާގޮތަށް. ދެން އެބަ އަުޅގަ

، ހެންވީމާސައްކަތް ނިންމާލަން. އެތިން މި ބިލުގެ މަމިއޮތް އަދި މި މަހުގެ ނިޔަލަށް  .ޮއތީމި އެގޮތަށް ފާސްކުެރވިފައި 

އިނގޭތޯ އެ ެދއްެކވި އިނަްށ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން މުޙައްމަދު ޙުސައެހެންވީމާ، ތުރު ޚިޔާލަކަށް، މި އި

 ޯކޑުކޮށްލަން. ވާހަކަފުޅު ރެ

 

ނޑިތީމު ދާ  އިން ވާހަކަދެްއކެވުން:އިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަކަ

ބަލާއިރު  ސައްކަތްތައް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތިލާނީ ކިހިނެއްތޯތަކުގެ މަބިލު ހުރިއާދެ! ކޮމިޓީ އަށް އައިސްަފއި 

. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އިޞްލާޙު ހުރިކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ މި ބިލުތަކުގެ ބުރަދަނުަގއި ތަފާތު

ތި ބޭފުޅުންނަށް  ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައި އޮްތ ބިލު މުޅި ކޮމިޓީން ބެއްލެވުމަށާއި އަދި ދެން އޮްތ ދެ ބިލު

ގެންދިއުމަށް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން. ދެން މި ްއޔާ ހަމަ ސަބް ކޮމިޓީ ލެވެލްަގއި ކަމަށް ަވނީވި ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ނޑުމެން ޮކމިޓީން ނިންމައިމަހުެގ ނިޔަލަށް އަޅު  މިހިނގާ މާރޗް ،މަހުެގ ނިަޔލަށް މަސައްކަތަކީ މި މަޖިލީހުގެ  ގަ

ނޑު ުހށަހަޅަން.   ވެސް ކަުމގައި ވެސް ހަމަޖެްއސެވުމަށް ސައްކަތެއްތަޅުމަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވާ މަ  އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވަން. ރިޒާ



  

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަން. އިންގެ ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައަޅުަގނޑު ިޢއްޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެން ލިބިފައި މިއޮތީ މިއޮތް ތިން ބިލުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އިޞްާލޙު   މިހާރު ހުށަހެޅުމެއް އަޅުގަ

ކުފާނަްށ އިން ހުށަހަޅުްއވަނީ މުޅި ކޮމިޓީން މަސައްަކތްކޮށްލުމޭ އެ މަނިގެނައުުމގެ ބިލު މުޙައްމަދު ޙުސަ

، އެހެންވީމާ ފެނިވަޑަިއގަންނަވަީނ، އެހެން ބިލުތައް އަދި ކޮމިޓީއަކުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަކަމަށް ވިޔަސް ެވސް.

ކަމަށްވަންޏާ ހަމަ ކުރީފަހަރެކޭ  ތައީދުކުަރއްަވއިފި. ދެން މިކަމަށް އިތުރު އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ރިޒާ އެހުށަހެޅުމަށް

ކަމަށް މިހާރު ތާއީުދ  ވެސް މި ޚިޔާލަށް ބަިއވެރިވީ ން ވޯޓަކަށް ނާހާ ހަމަ އެންމެންއެްއގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން ކޮްނމެހެ

ެގ 30އިދާރީމޭޒުން ެއގޮތަށް ، އި ކުރިއަށްދާ ގޮތަށް. އެހެންވީމާކަމަށް މި ބަލާފަ ލިބިފައި އޮތް ޚިޔާލަށް ެއއްަބސްެވވުނީ

މަްއޗަށް ބިނާކޮށް މި ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް މި  ކުރިން މި ބިލުތައް ނިންމުމަށާއި އަދި އެ ހުށަހެޅުއްވި ިޚޔާލުގެ

ކަމަށް ބަލަން. ދެން ސަބް ކޮމިޓީ އަށް ދިއުމާއި  ކަމަށް، މި ތިން ބިލުގެ މައްސަލަ ނިމުނީ މައްސަލަ ނިމުނީ

ގެ ޚިޔާުލ ނުދިއުމުގެ ކަންތަްއ، އެކަމުގެ ސަބް ކޮމިޓީ ެއއް އަެނއް ދެ ބިލަށް އެކުލަަވއިލުމަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތެއް 

 ކުރެްއވުން އެދެން ކޮމިޓީ އަށް. ޙިއްޞާތި ބޭފުޅުން 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުްނ:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު 

ނޑަށް ެފންނަނީ ތިން ބޭފުޅުންނަށްވުރެ ގިނަވުން. ސަބަބަކަްށވަނީ  ،އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ސަްބ ކޮމިޓީ އަށް އަުޅގަ

ެވސް ދިމާވެދާނެތީވެ ބަެއއް ބޭފުޅުން  ކަހަލަ ގޮތެއް ގައި ހަމަ މިއަދު މިވީފަހަރެއް ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެ އޮތް

ނޑުމެންގެ މަަސއްކަަތށް ހުރަސްއެިޅގެން ނުވާނެ.  ހަމަ ވަޑައިުނގަތުމުެގ ސަބަބުން ކޮމިޓީ ހިންގުމަށް ހުރަސްެއިޅ އަުޅގަ

ނުޑ އެދެނީ މިފަހަރުގެ ކޮމިީޓގައި  ކަމަށް. ެއއީ ެއގޮތުްނ  ތިބުން ުބއްދިވެިރކަމަށް ފެންނަ 5 އެ ސަބަބަށް ަޓކައި އަުޅގަ

ނޑިތީމު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު  އިންގެ ނަންފުޅު. އަދި ޭއގެ މުޙައްމަދު ޙުސަ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އިނގޭޯތ ކަ

ނޑުމެންގެ ޤާޫނނީ   އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޙައްމަދުއަދި ޭއގެ އިތުރުްނ  ވަކީލެްއގެ ގޮތުަގއި އިބްާރހީމް ރިޒާއިތުރުން އަުޅގަ

ުތރުން އަޅުަގނޑުމެންގެ އަުޚ ވީ. ދެން ޭއގެ އި 4 ވެްއޖެތޯ؟ 5މިހާރު  އިނާ އާދަމް.އަދި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން ރޮޒަ

ނުޑ ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ.   މި ކޮމިޓީ މިގޮތުގެ، . އެހެންވީމާ އިންޙުސަ  މަތީން އަުޅގަ

 

 ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު



  

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާގުރައިދޫ 

 އަޅުަގނޑު ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަން އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމން  ތެރެއިްނ އެއް ބިލު އެއީ ިސވިލް ނަށް މިއޮތީ. އޭގެމިހާރު މި ދެ ބިލު، ތިން ބިލެއްގެ މައްސަލަ އަުޅގަ

. އަނެއް ދެ ބިލު ދާނެ ކޮމިޓީ އެއް ޅި ކޮމިޓީްނ ބަލާގޮތަށް ނިމިފަސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ބިލުެގ ކަންތައް އޮތީ މު

ތްތެިރ ިޢއްޒަ އާދެ! އެއީ މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ކޮމިޓީ.ދިޔައީ. ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި  މިހާރު ހުށަހެޅިގެން

. ިމ ޔާމީން ރަޝީދު، ރޮޒައިނާ އާދަމް، މުޙައްމަުދ ޙުސައިން އަދި ރިޒާއި އަދި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނާ 

. އްވީ. އެއަށް ތާއީދުކުެރްއވީ ރިޒާމެންބަރުންގެ އެ ހުށަހެޅު 5ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ެއކުލެިވެގންވާ ކުޑަ ކޮމިޓީ ެއއް މި 

 ގެންދާ ގޮތަށް ހަމަ އިތުރު ޚިޔާލު ން މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުން މިވެސް އަޅުަގނޑުމެ އިދޭތެރޭގަ އަދި މި ކޮމިޓީއާ

ނޑު ވޯޓަކަށް ނާހާ، ކަމަށްވަންޏާ އަ ތަފާތުވުމެއް ނެތިއްޔާ އަދި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން މިގޮތަށް ހުރި  6ޅުގަ

ނޑު ރެމިޓީމެންބަރުންގެ ކޮ 5، މެންބަރުންތޯ؟ އާދެ! ޔާމިން ނުލާ. އެހެންވީމާ ކޯޑަށް ަޓކައި އަިދ ގެ ނަންފުޅުތައް ައޅުގަ

ނޑިތީމު  ދަންނަވައިލާނަން އިނގޭތޯ. ަވޙީދު ހުށަހެޅުއްވި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަކީ ކަ

 ،އިބަރު ޙުސައިނާރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންަފރެސްމާތޮޑާ ދާއި ،އިޙައްމަދު ޙުސައިނާދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މު

 އާއި ހޯރަުފށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު އަދި ޭއގެ އިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޒާގުރައިދޫ ދާ 

ތަފާތުވުމެއް ނެތީމަ ސަބް ކޮމިޓީ، މި ދެ  ވެސް މިޮގތަށް މި ޚިޔާލު މި ކޮމިޓީ، އިނާ އާދަމް. އެހެންވީމާރަށް ރޮޒައިތު

މިރޭ، މިއަދު ، އެހެންވީމާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ނޑުމެން ނިންމައިފިން. ވާ ސަބް ކޮމިޓީ ކަމަށް އަޅުގަބިލު ދިރާސާކުރައް

 މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ނިމުނީ.

____________________ 

 

 


