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 (ޤާސިމް އިބްރާހީމްސް ރައީ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަތްހަވަނަ ދައުރުގެ ރުގެ ތިންވަނަ އަހ2018ަ

 (ުދވަސް )ހޯމަ 2018 ބަރުނޮވެން 12

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރުން. މެންއިްއޒަތްެތރި  30ވަގުތު ޖަލްާސއަށް ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ  މިޖަލްސާގެ ހާޒިރީ ިއއްވުން. 

 

 .ން ރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުކުރުޢުލާންއެޖެންޑާ އިުދވަހުެގ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 .2018/3/7އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

ގެ ޔައުމިްއޔާ. ެއއީ، ޖަލްސާއަށް ތިން  2018/27އިން  2018/25ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

އް. މި ވަނަ އަހަރުގެ ތިންަވނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން ތިންވަނަ ޖަލްސާައށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތަ 2018

ަފއިނުވާތީ، ށަހަޅުއްވާޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު އެްއވެސް މެންބަރަކު އިޞްާލޙެއް ހު

ްށ ތަެކއް ކަމަގޮތުެގ މަތީން، މި ަޔއުމިްއޔާތަކަީކ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަބޫލުުކރާ ޔައުިމއްޔާ ގަާވއިދުަގިއވާ

 ނިންމައިފިން. 
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 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އަުޅގަނޑުކުންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ މަޤާމަށް ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަ ރިޔާސަތުން އަންގާ އެްނގުން.

ކުރު ޅުގަނޑު ޝުހޮއްަވވައިެދއްވިތީ ިތޔަ އިްއަޒތްތެރި އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރަކމާއެކު އަ 

ުދގަިއާވ ހުގެ ަގވާއިދަންނަވަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީާއއި، ގާނޫނުތަކާިއ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ

ުމެގ ދާކުރާނެކައަތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ވާޖިބުތަކާއި މަްސއޫލިްއޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް ގޮތުެގ މަތީން، ރަްއޔި

ނިޔާއާއި ހުގެ ތަހުޔަޤީންކަން އެންމެހައި އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވަން. އަދި މި ފުރުޞަތުގައި ޖުމްހޫރީ ދުވަ

ންބަރުންނަށް މެހައި މެންނަށާއި މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެންހެޔޮއެދުންތައް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ލޮބުވެރި ރައްޔިތު

ޔަލަށް ރު މަހުގެ ނިމި ހިނާގ ނޮވެންބަުހރިހާ މެންބަރުންނަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަުރވާނަން، އިްއޒަތްތެރި އަރިސްކުރަން. 

ސައްކަތްަތްއ ލީހުގެ މަަވއިގެްނ މަޖިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ތިންަވނަ ދައުރު ނިމުމަކަށް އަންނާެނ. ހަނދުމަފުޅުބަހައްޓައި

 ނިންމަވައިދެްއވުމަށް ވަރަށް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ދަންނަވަން. 

ވިފަިއާވ ވަަނ މާއްދާަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން، މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓއަކަށް ފޮނު 128 މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގެ ރަްއޔިތުންގެ -4.1

އެކޮމިީޓެގ  ޑި ަކނޑައަުޅއްަވއި ރިޔާސަތަށް އަންަގވާފަިއވާތީ،މައްސަލަެއއް، ެއކޮމިޓީައކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަ

ރާތުން، ފުނަދޫ ފަވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އިޢުލާންކުރުން. ސަރުކާރުގެ 128ސުންގަޑި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

  ކޮމިޓީން ތަރައްޤީދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ، ތަޢުލީމުެގ ބިލު. ޤައުމީ 

 .2018ނޮވެންބަރު  30ނިންމްވާފައިވާ ސުްނގަޑި ކަުމގައި ކަނޑަައޅުްއވާފަިއވަނީ 

 

 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒު  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަންކަން.، މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ރާގެދާއި ވައިކަރަދޫ -5.1

 ިއއްޒަތްތެރި ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެމެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ަކނޑައަޅާފަިއވާ މެންބަރު، 

ވަނަ މާއްާދގަިއވާ 178، މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ވަަނ މާއްދާއާއި  160ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ
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 ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫގޮތުގެ މަތީން، އެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ. ިމ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވުމަށް 

 މަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ނާޡި މުޙައްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މްނާޡި މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. `. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ާދިއރާގެ ގުަރއިދޫތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނަށް ކަނަޑއަުޅއްވާަފއިާވ މެންބަރު، 

ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮތުެގ  178ވަނަ ާމއްދާާއއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  160ސާސީގެ ، ޤާނޫނުއަ ރިޟާ އިބްރާހީމް

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ަގއި  158މަތީން އެ މަޤާމުން ވަކިކުުރމަށް ހުށަހަޅާ ގަރާރު. މައްސަލަ؛ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މިޝަނަށް ކަނޑައަޅާފަިއާވ ބަޔާންކުރާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮ 

ކަނޑައަަޅއި  ރިޟާ އިްބރާހީމް މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ ގުރައިދޫމެންބަރުގެ ގޮތުަގއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން 

ހަމަޖައްސާފައިވީ ހިނދު، ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނުން ެއ މެންބަރުގެ މައްޗަށް ލާޒިުމކޮށްފައިވާ މަްސއޫލިްއޔަތުތަްއ 

އި ކޯޓުތަކާ ުގޅޭ އެހެނިހެން ްއޔާންނުދާތީއާިއ، މިގޮތުން ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގަ އަދާކުރަމު

ކަންތައްތަުކގަިއ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ލަފާދެއްވަންޖެހޭ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލާޒިމުކޮށްފަިއވާއިރު، ރާއްޭޖގެ 

މުަގއި ަރއްޔިތުންނާިއ، ނުވާކަރައްިޔތުންނަށް އިންސާފު ޤާއިމު ،އިކާ ތަޝަރުޢީ ނިޒާމުގަިއ ހުރި ޮބޑެތި މައްސަލަ

ޝަލް ، ޖުޑީހިނދު ދާނުކަންކަމުގައި މަޖިލީހަށް ލަފާދެއްވަމުން މުންދާކަންބޮުޑވަ ގަކޮށް،އދ.ާއއި، މުޅި ދުނިޔެއިން ފާހަ

، އިންނަވައި  ރިޟާ ިއބްރާހީމް ބަރުމެން ިއއްޒަތްތެރި ދާިއރާގެ ގުަރއިދޫސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި 

އިންސާފުްނ އި ، ފިޔަަވޅުތައް އެޅުމުަގއި ހަމަޔާފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން އުފުލާ ޝަކުވާަތއް ބެލުމާއި

ހިނދު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުެގ  ގެންދަވާކަން ަގބޫލުކުރެވޭއެްއކިބާެވވަަޑއިގެން އެކަންކަްނ ކުރައްވަމުން 

، މައްސަލަތަުކަގިއ ހުންނަވައި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ އިްއޒަތްތެރި ުގރައިދޫ ދާއިރާގެއި އެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގަ 

، ެއކަމަކީ ސުލޫީކ އެކުަގއި ވަމުންދިުޔމާކުަރއްމަސައްކަތްއަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ވަކާލާުތކޮށްދެއްވުމަށް ކޯޓަށް ަވޑަިއެގން 

ންގާ ޕާޓީ ހަމަ އެފަަދއިން ސަރުކާރު ހި ހިނދު؛ ަގބޫލުކުރެވޭ ޖިލީހަށްގޮތުން ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަެލއްގެ ގޮުތގައި މި މަ

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަން މެންބަރުގެ ގޮތުގައި އްވާ މެންބަރެްއެގ ގޮތުގަާޔއި، ޖުޑީކުރަތަމްސީލު

ޞަތުތަކެްއ ކަމަށް ިއގަްނނަވާ ފުރުލިބިަވޑަ ،ހުންނެވުމުގެ ސަބަބުން މެންބަރު އިްބރާހީމް ރިޟާ އިްއޒަތްތެރި

ކުެރވޭ ގޮތަށް ސަރުކާުރގެ ކުންފުނިތަުކގެ ވަކީުލކަން ކޯޓުތަުކގަިއ ކުެރއްވުމަށް އެކި ގޮްތގޮތުން ފުރުޞަުތ ގަބޫލު

މިގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޯސްްޓ  ހިނދު؛ ހޯއްދަވަިއގެން އާދަޔާޚިލާފު ޮބޑެތި އަދަދުތަކުން ލީގަލް ފީ ނަންގަވަމުންދާ

 އީމިލިއަން ރުފިޔާ ނަންގަވާަފިއވުމާއި، މި  2.9ރެްއވުމުގެ ީފގެ ގޮތުފައި ަގއި ވަކީލުކަން ކުލިމިޓެޑްގެ މައްސަަލއެއް 

ހިނދު، މި  ކުރެވޭގަބޫލު މަޖިލީހަށްމަލެއް ކަމަށް މި ނގޭ ކޮރަޕްޝަނުެގ ޢަލީގަލް ފީގެ ނަމުގައި ހިންެގވި އަޑިނޭ
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ލް ސަރވިްސ ޝަޖުޑީ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ،އެންމެހައި ކަންކަން މިހެން ހުރުމާއެކު

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ  ިއއްޒަތްތެރި  ުގރައިދޫ ދާއިރާގެފަިއާވ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅާ

މުން މަތީން އެ މަޤާ ވަނަ ާމއްދާަގއިާވ ގޮތުގެ  170، މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުެގ މާްއދާއާއި 165ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 . ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.2018 ޮއކްޓޯބަރު 31ުމގެ މައްސަލަ ހުށަހަަޅމެވެ. ރުވަކިކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަދެއްެކވުމަށް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ިމ މައްސަލަިއގެ ބަހުސްގައި ެމންބަރުން ވާހަ 94އާދެ! މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

މަށް ވުގޮތް މިދަންނަާވލަނީ. އާދެ! މި މައްސަަލއިަގއި ބަހުސްކުެރއްއާންމު ކޮމިޓީން ކަނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ 

 ދާއިާރގެ  ގުރައިދޫށް ގަިޑއިރު. މި މައްސަލައާ ގުޭޅގޮތުން ޖަވާބުދާރީެވވަަޑއިެގންނެވުމަ 2ލަ ކަނޑައަުޅްއވާފަިއވަނީ ޖުމު

 އެ މެންބަރު ،ށާއި މިނެޓުގެ ވަގުެތއް ދެއްވުމަ 15އަށް ޖުމުލަ ރިޟާ އިބްރާހީމް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

މެވުމަށް ހުސް ނިން، އަދި ބަބަހުސްގެ މެދުތެރެއިންނާއި ،ފެއްޓުމުގެ ގޮތުންނާއި  ޖަވާބުދާރީވަަޑިއގެންނެވުމުަގއި ބަހުސް

 45 އިާރއިަގޑި ކަށް ދެްއވުމަށް. އަދި ާބީކ އޮތް އެއްކުަރއްާވ ޮގތަރު އިޚްތިޔާރުމިނެުޓގެ ވަގުުތ އެ މެންބަ 15އެ 

ވަކި ޕާީޓއަކަށް  ،އި ަތމްސީލުކުރައްާވ ސިާޔީސ ޕާޓީތަކުެގ މެންބަރުންނަށާއިމިނެޓު މަޖިލީހުގަ

ަގިއ މައްސަލައި  ގޮތް އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލަނީ. މިބެހިގެންދާ ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ މެންބަރުން ނިސްބަތުން

ަވކި  ،ބަރުންނާއިަގންނަވާ މެންަވޑައި ކަށް ނިސްބަްތވެބަހުސްކުރުމަށް ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ މެންބަރުންނަށް ވަކި ޕާޓީއަ

ރެިސްވ ރޮގްނީ. ޕްދަންނަވާލަ ވަަޑއިނުގަންނަވާ މެންބަރުންނަށް ަވުގތު ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތް މި ވެ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް 

 56ޓާިއ މިނެ 25ޔިތުްނގެ ޑިމޮކްެރޓިްކ ޕާޓީއަށް ިސކުންތު. ިދެވހި ރައް 42ނެޓާއި މި 45 ޕާޓީ އޮފް މޯލްިޑވްސް

ލަތު ޕާީޓއަށް . އަދާސިކުންތު 11މިނެޓާއި  6އަްށ ިސކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭ 39މިނެޓާިއ  8ތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސިކުން

 ނެޓު.މި 3މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކަށް  ތިން

ޒަތްތެިރ އްއި  އިރާގެދާ ުގރައިދޫ ވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ޅުވާހަކަދެްއކެވުމަށް އެދިވަަޑިއެގންނެވުމަށް ފުރުޞަތު ހު

 ރިޟާ. އިބްރާހީމް މެންބަރު

 

  ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

 دمحم   دناسي   والمرسلين األنبياء خاتم على الموالس   الةوالص   العالمين رب   هلل الحمد. حيمالر   حمنالر   هللا بسم

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތީގަިއ މިއަދު އަުޅގަނުޑގެ ަމއްޗަށް  أجمعين وصحبه آله وعلى

 ގައ2011ިޖޫން  13އާދެ! ުވމުގެ ގޮތުން ދަންނަވާލަން. ރީ ައޅުގަނޑު ޖަވާބުދާ އިވާ މައްސަަލއިގަ  ހުށަހެޅިފައި މި

ޑައަޅުއްވާަފއި ހުންނެވި އަދި އަޅުގަނޑެކޭ ެއއްފަދައިން ެއ ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އޭރު ކަނ
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ޑީޝަލް ޖު ޢަލީ   އަފްރާޝީމް.  ޑރ މްޙޫއަލްމަރުއިބު ރައީސްަކމުގައި ވެސް އޭރު ހުންނެވި ޝަހީދު ކޮމިޝަންގެ ނަ

ޑރ.  ރުހޫމްމަސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް މި މަޖިލީހުގައި ނެގުނު ވޯޓެްއ. އެ ުދވަހު ޝަހީދު 

މިއަދު އަޅުގަނޑު ވެްސ  ،ޖޭ.ެއސް.ސީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް ވެސް ހުށަހެޅީއަލީ  އަފްރާޝީމް. ޑރ

ގެ އަފްރާޝީމް ރ.ޑ މްޙޫމަރުދުވަހު ޝަހީދު  ޖޭ.އެސް.ީސގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅި ޕާޓީ އެމް.ޑީ.ޕީން. އެ

ޝަހީދު  ދުވަހު މަތުތަކެއް. މި މަޖިލީހުން އެހު ކުނުޖެހޭ ތުއަސާެސއް ނެތް ތާކުންތާމައްޗަށް ކުރެވިަފއި ހުރީ އެއްވެސް 

ުދވަހު ވިދާޅުވި  ޚުދު އެ މަނިކުފާނު ވެސް އެ ،ކުރީ.ެއސް.ސީގެ މެންބަރުކަމުން ަވކި ޖޭ ލީޢަ އަފްރާޝީމް . ޑރ

 ިއ،.ސީ ލަރެއަށް ޖޭ.އެސްތެތަކެއްަގއި. ަވކި ބައެްއގެ މުށު ފަދައިން ސިޔާސީ އަމިއްަލ އެދުން ބޮޑު މަޤްޞަދު

ނާރެސްކަމުގައި އޮތް އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ  ގެރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންޞާފުެގ ނިޒާމު އި،ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރުދައްކަ

ޑުބަުޑކޮށްލުމުގެ ހީލަތްތެރި ގަ އި،ޝްވަތާއި ނުފޫޒު ވައްދަ މަތިވެރި އުސޫލުތަުކގެ ތެރެައށް ލާދިނީ ފިކުރުތަކާއި ރި

އަހަރު ކުރިން މިފަދަ ހަތް  އަޅުގަނޑު ދިފާޢުގައި ައޅުގަނޑު ތަކުރާުރކޮށްލަން އޮތީ ވެސް ހަމަ މީގެ ނިޔަތުގަިއ. މިއަދު 

ީލ މި މަޖިލީހުގައި ެދއްކެވި ޢަ އަފްރާޝީމް ޑރ. މްޙޫަމރުވޯޓަާކ މި މަޖިލީހުގައި ކުިރމަތިވެވަަޑިއގަތް ޝަހީދު 

މަށް މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި މި މަސައްކަްތކުރަނީ ެއ ޖޭ.ެއސް.ީސގެ މެންބަރުކަމުން އަޅުގަނޑު ަވިކކުރު .ވާހަކަފުޅު

ށްގެނެއް ނޫން. އަދި ެއ ނުކޮޖެހޭ ޒިންމާއެއް އަުޅގަނޑު އަދާކޮމިޝަންގެ މެންބަރެްއގެ ހައިސިްއޔަތުން އަދާކުރަން

ންެގ ން. އަދި އެ ކޮމިޝަނުާވ ކަމެއް ކޮށްގެެނއް ވެސް ނޫގެ މެންބަރުކަމުގަިއ ހުރެ ކުރުން އެކަށީގެންނުކޮމިޝަ

ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގަިއގެެނއް ެވސް ނޫން. ައޅުގަނޑު  ެވސް އިހުމާލެއް ުނވަތަ ގާނޫނާ ކަމުގައި ހުރެ ެއއް މެންބަރު

ޖޭ.އެސް.ީސގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުެވ މިތާ ދައްކަވަމުން ެއ ގެންަދވަނީ މުޅިން ވެސް ެއއްވެްސ 

ބުހުތާނު ދޮގު ވާހަކަަތކެއް ކަމަށް ދިވެހި ރަްއޔިތުންެގ ރޯ ،ޚިލާފު ޙަޤީޤަތާގާނޫނީ އަސާެސްއ ނެތް  ،އަސްލެއް 

 އި،އަސާސީއާ ނޫނުޤާގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ އަރިހުަގއި ވަރަށް ތެދުވެރިކަާމއެކު މިއަދު އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. ދިވެހިރާއްޖޭ

ގެ ގޮުތގައި މަތިކޮށްފަިއވާ އެންމެހާ އްޔަތު ލިގަާވިއދުތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ މަްސއޫ އިޖޭ.އެސް.ީސގެ ގާނޫނާ

އަދި މިއިން ެއއްވެސް މަްސއޫލިްއޔަތަކަށް  .ކަންކަން އަުޅގަނޑު މި ގެްނދަނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ައދާކުރަމުން

ވި ން ހަވާލުކުރެއް އް އަުޅަގނޑު ކުރައަޅުގަނޑު ފަރުވާުކޑަކޮށްފަެއްއ ނުވާނެ. ޖޭ.އެސް.ސީގެ މެްނބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތެ 

އެްއވެސް މަސައްކަެތއް ނުޮކށް ދޫކޮށްލާފައެއް ނުވާނެ. ޖޭ.އެސް.ީސގެ މެންބަރުކަމުން އަޅުގަނޑު ވަކިކުރަންޖެހޭ 

ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބެހޭ ގޮތު ތަާކއި ކަންބޮޑުވުންަތކާރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަ ،ސަބަބަކީ

އުޅެނީ ވަކި ކޮން  ގަނޑު މި މަޖިލީހަށް ލަފައެއް ނުދީގެން މިވާއިރު ައޅުވިދާޅުނުދިނުން ކަމަށް ލަފާ

މައްސަލަެއއްަގއިކަން ފާހަަގުކރައްވާަފއެއް ުނވޭ. އަދި ަވކި މައްސަލަައކާ ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑު ލަފަެއއް ނުވަަތ 

ގެ މެންބަރުކަމުން މަޝްވަރާއަކަށް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް އައްަސވާފަެއއް ނުވޭ. ޖޭ.އެސް.ސީ 

ފިޔަވަުޅއެޅުމުަގއި ހަމަޔާިއ  އި،ލާ ޝަކުވާަތއް ބެލުމާފަނޑިޔާރުންނާމެދު އުފު ،އަޅުގަނޑު ަވކިކުރަންޖެހޭ ަސބަބަކީ
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އެ ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރުކަމުަގއި މިއަާދ  ،ފުން އަުޅގަނުޑ ެއއްިކބާވުން ކަމަށް މި މަޖިލީހުގަިއ ވިދާުޅވާއިރު ސާއިން

ދިުގ މުއްދަތުގައި އެ ކޮމިޝަންެގ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން  އަހަރަށް ވުރެ ހަތަރު ދަކުރިމި ހޭހަމައަށް އަޅުގަނޑު 

އަދި އެޅި ިފޔަަވޅަކާ ގުޭޅގޮުތން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ  ،އަޅުގަނޑު ބަިއވެިރވެގެން ެބލި ޝަކުާވއަކާ ގުޭޅގޮތުން

ފުން ައޅުަގނޑު އެްއކިބާެވގެން ކަެމއް ސާޔާއި އިންކޯޓުތަުކގައި މަަސއްކަތްކުަރްއވާ ެއްއވެސް ފަނޑިޔާަރކު ހަމަ

ކަމަށް އަުޅގަނޑު އައުުމގެ މާ ކުރިން ްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުނިންމިކަމުގެ ޝަުކވާެއއް އުފުލާފައެއް ުނވޭ. ރަ

. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަުކގައި ަވކާލާތުކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފަިއވާ ގާޫނނީ ވަކީލެއް

އެ  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށްއިޗަްށ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ގާނޫނީ ވަކީެލއްގެ ޒިންމާ ފަހަރެއްަގއި އަުޅގަނުޑގެ މައް

ގެން ޮއވެދާނެ ކަމަށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރަކީ ވަކި ޕްރޮފެޝަނަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރަކަށް ނުވާތީ އެނގިވަަޑއިނުއި

ނޫނުއަާސސީަގއި ެވސް އަދި ޖޭ.އެސް.ސީ ގާނޫާނއި ަގވާއިުދަގއި ވެސް އަދި ޤާވެިހރާއްޖޭގެ ން. ދިބޫުލކުރަގައަޅުގަނޑު 

ަގާވއިދެއް ނުވަތަ އުސޫލެްއަގއި ވެސް  ،ގާނޫނީ ވަކީލުން އެ މަްއޗަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމް އެއްެވސް ގާނޫނެއް

ލެްއގެ ވާޖިުބ އަދާކޮށްދިނުމަކީ ސުލޫކީ ދެ ކޯޓުތަކަށް ގޮްސ ގާނޫނީ ވަކީނކަމުގައި އި.އެސް.ީސގެ މެންބަރުޖޭ

ންނަ ާޔތުގެ ގިނަ ުދވަސްތަުކގައި އަުޅގަނޑު މި ކުރަމުން އަހަަޑއަާޅފައެއް ނުވޭ. އަުޅގަނުޑގެ މައްސަލަެއއް ކަމަށް ކަނ

ިއ ގޮތުން ދަށު ދަރަޖައިގެ ކަެމއްގެ ގޮުތގަ ކީވަކީުލކަން ުކރުމަކީ ސުލޫ ަކމުގަިއވާ ގާނޫނީ ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތް

ވިދާުޅވެފަިއ އޮތުމަކީ ހިނިއަންނަންޖެހޭ  އިގޮތަށް އަުޅގަނުޑެގ މައްޗަށް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަިއގަ ސިފަކުރެވޭ

އްޒަތްތެިރ މަޖިލީހަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް އެނގިވަަޑއިނުގެން ނުވަތަ ބަޔަކު އިކަމެއް. އަދި މި 

ގާނޫނީ ދާއިރާއާ ުގޅޭ ގޮތުން މިފަދަ  ،ނަމަވެސް  ތްހުގައި އެ މަޅީަގއި ޖެހިވަަޑއިގަލީމަޖި މި ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލުމަށް 

ރައްޔިތުންގެ އިްއޒަތަށްޓަަކިއ  އަސްލެއް ނެތް ވާހަކަެއއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ އެ އެ މެންބަރު ތަމްސީލުކުރައްވާ 

ހިއްާސވާ ކުންފުންޏެއް  100ހި ސަރުކާުރގެ %ުޑ ދެކެްނ. ދިވެކަމުަގއި ައޅުގަނ ވެސް ލަދުވެިތވާންޖެހޭ ކަމެއް 

 ފިޔާއަށް ވުރެ މިލިއަން ރު 42އާ ދެކޮޅަށް އާންމު ފަރާތަކުން (އެމް.ޕީ.އެލް) ކަމުގަިއވާ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްްސ ލިމިޓެޑް

 ،ވިސްނުމާއި  އި،ގައި އަުޅަގނޑުގެ ޢިލްމާމައްސަލައި ދެހޯދުމަށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅި ގިނަ އަދަދެްއގެ ފައިސާ 

ދިނުމުގެ ސަބަބުްނ ކޯުޓގަިއ ަވކާލާތުކޮށް ެގ ދިފާޢުގައި ގެން އެމް.ީޕ.އެލްގާނޫނީ ތަޖުރިބާ ބޭނުންކޮށް ،ހަކަތަާއއި ،ގުާތއިވަ

ރައްޔިތުންގެ  ،ކުންފުނި ސަލާމަތްކޮށްދީސަރުކާރުގެ އެ ދަރަނިްނ ؛ އެ މިލިއަނަްށވުެރ ގިނަ ރުފިޔާ 42މިދެންނެވި 

ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަވކި  ކޮށްދެވުމަކީ ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލެއްތްއް މިލިއަން ރުފިޔާެއްއ ހިމާޔައެތަ

 ށް ެނތިން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ނަމަ އެކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެން އިތުރަށް އެއްެޗއް ދަންނަވާކަ މެންބަރުންކޮޅެއް ދެކޭ

 ވަރަށް ސާފުކޮށް ޔާއްންނެވި ދެ ޤަޟިނޑު މިދެއަޅުގަ  ހައިކޯުޓގެ ެވބްސައިޓް ބައްލަަވއިލެްއވީމާދިވެހިރާއްޖޭގެ

މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ހޯދުމަށް.  42ލަ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. މި ދެ ޤަޟިއްާޔގައި ދަޢުާވކޮށްފައި ވަނީ ޖުމު

. އަޅުގަނޑުެގ އޮތީ ނިންމަވާފަ ކަމަށް އެ ނުޖެހޭ ޮކށްދީ މި ފައިސާ ޝަރީޢަތުން ދޭންއަޅުގަނޑު ކޯޓުަގއި ަވކާލާތު



7 

 

ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނަޑއެޅި މެންބަރެްއގެ  ކީ އަދި ޔަޤީންކަމަކީ ޖޭ.އެސް.ީސއަށްހަމަޖެހުމަހިތް %100

، އެްއވެސް އަސްލެއް  .ޒިންމާ މިއަދާ ހަމައަށް ވެްސ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު އަާދކުިރކަން ގެހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަނޑު 

 ވޯޓެްއގެ ނަތީޖާ ެއކަން ކުރި  ބޭއިންސާފު ކޮންމެހުގައި ެދވޭލީޤީޤަތެއް ނެތި އަމިއްލަ އެުދމަށްޓަކައި މިއަދު މި މަޖިޙަ

އަށް ށްފައި، ޖޭ.އެސް.ސީއިންތިޚާުބކޮއަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނަޑކީ ބަޔަކާ ބައްދަލުކުރާނެ. އާެދ 

 ފިނޑި މީހެއް ދީފައި ދާނެފާ ިއސްތިއުލަބިްއތުން. އަުޅގަނޑަީކ މަޖިލީހުެގ އަޣް ވެްސ ވެސް މި ށްފައި ވަނީކޮއިންތިޚާބު

ކީ ކުރެވިދާނެ. އެއީ ަގނޑު ޖޭ.އެސް.ީސގެ މެންބަުރކަމުން ވަކި ގޮތުން އަޅު  އޮިއވަރު އޮތް ހުގެނޫން. މިއަދު މި މަޖިލީ

 އެކަން ނުވެސް ހުއްުޓވޭނެ. ހުއްޓުވާކަށް މަސަްއކަތެއް ުނވެސް ކުރާނަން. އަުޅގަނޑު މައްސަލަެއއް ނޫން. އަޅުގަނަޑށް

أنبناوأليك  ربّناعليك توكلناوأليك އަށް.ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا ކަމެއްގައި ވެސް  އެދެނީ ހުރިހާވަކީލުކުރަނީ އަދި ާވގި

 ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް.  .المصير

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކެވި ން ދެއްތުގޮގެ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ، ހުށަހަޅުއްވައިދެްއިވ، ދިފާޢުއާދެ! ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ

 ގެ މް.ޑީ.ޕީ އަރުވަނީ އެ އެާއއެކު ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިހަމަބަަލއިެގންފިން. އާދެ!  ވާހަކަފުޅު އަުޑއަހައި

 މް ޝަރީފަށް.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މަރަދޫ ދާއިރާގެ

 

 އްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވާހަކަދެ

 ،ވެސް އަބަުދވެސް ިއވެމުންދާ އަޑަކީ އަހަރު 10ރާއްޖޭަގއި ވޭތުވެިދޔަ ދިވެހިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ރައްޔިތުންނަށް ޝަރުީޢ ނިޒާމުގެ ަމއްޗަށް އިތުބާރު ނެްތ  ،ކުރަންޖެހޭ ވާހަކަާއއިޒާމު ިއޞްލާޙުރާއްޖޭގެ ޝަރުީޢ ނި

ހޭ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރުމަށްޓަކައި މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެމު، އިތުބާރު އަލުން ޤާއިވާހަކަާއއި

ކަމެއް.  ންމުހެން މުހިކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެތު ހިމާޔަތްލަޙަޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަީކ ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޞް 

ޔިތުްނެގ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ަރއް ،ތު ގެއްލި، ޤައުުމގެ މަްޞލަޙަނުކުރެވޭ ނަމަޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމު

ކުެރޭވކަމުެގ އިމު، ޤާނޫން އިމުކުރުން ެއކަންޏެއްމާއި އެުކވެރިަކމެއް ނޯންނާނެ. ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއުޚުްއވަތްތެރިކަ

ޢަދުލުއިންޞާުފ ކުރާ ގޮތެްއގައި ޢަދުލުއިންޞާފުކުރުމަކީ ރައްޔިތުން އިތުބާރުސާސް ރައްޔިތުންނަށް ާވންވާނެ. އިހު

 ވަނަ މާއްާދަގއި މި  158އަސާީސެގ ތަން ފެނިގެންދިއުން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ޤާނޫނު ދާރުން. ކުެރވެމުންޤާއިމުކު

 މި  ނަށްކަމަށް މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ގޮތް ނޫން ކޮމިޝަން އޮތުމަކީ އެންެމ ރަނގަޅު ޝަލް ސަރިވސްގޮތަށް ޖުޑީ އޮތް

 ،ާއއި ވަނަ ާމއްދާ 158ހާެވސް ައވަހަކަށް ޤާނޫނުައާސސީގެ މާ، ވީ. އެހެްނވީިވ ގަބޫުލުކރެވިފަކުރެވަނީ ތަޖުރިބާ
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ތަނަކަށް  ސިާޔސީ ނުފޫޒުން އެްއކިބާވެ އޮންނަ ،ެގންނަން އެބަޖެހޭ. ފުރަތަމަ ކަމަކީވަނަ މާއްދާއަށް ބަދަލ165ު

ންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް އެބަޖެހޭ. ރަްއޔިތު ޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަން ވާންޖުޑީ

 ނެތް. އަުޅގަނޑުމެން މެދު ޝައްެކއް ކަމާވިްސ ކޮމިޝަނަްށ ނުފޫޒު ވަންނާނެސަރ ޝަލްނުގަިއ ތިބުމަކީ، ުޖޑީ ކޮމިޝަ

ގެންނަން އެބަޖެހޭ.  ބަދަލުެއައށް ަނއި،ގޮތުން މިއޮންނަ އޮތުމާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ވިސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޮވާ

ބަރުންގެ ތެރެއިން ބޭބޭފުޅުްނ ސިްއޔަތުން އަިދ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންމުގެ ހައިގަނޑަށް ގަބޫލެއް ނުކުެރޭވ މަޤާއަޅު

ޝަްލ އޮންނަހާ ދުވަހަކު ޖުޑީ ކަށް.ކަމަ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އޮންނަންޖެހޭނެގޮތަްށ ޖުޑީ އްޔަންކޮްށގެން އުފެދޭޢަ

 ނުވާނެ. މިީއ އިންސާނީ ކަމުަގއި ނޫނީ  ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ ވެްސ ސިޔާސީ ނުފޫުޒ ވަދެަފއި އޮންނަ ތަނެއް

ނޫން. އިންސާނުން. ހަޤީޤަތް. މިއެއް ބަދަލެއް ުނކުރެވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ެތރޭގައި މިތިބެނީކީ މަލާިއކަުތންނެއް 

ާސސީ އަކަމެއް. ޤާނޫނު މިއީ ހިތާަމހުރި އި ޖެހޭނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ހަމަ ސިާޔސީ ނުފޫޒުގަ  ސިޔާސީ މީހުން،

ކަންކަމާ  ރު އެހާ ފުންކޮށް މިނޑުމެންނަށް އޭ އަުޅގަ ،ގައި އަުޅަގނޑުވެސް ހުރިން. އެހެންނަމަވެސްކޮމިޓީ  ޑްރާފްޓުކުރި

ޤީޤަތެއް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުުކރަންޖެހޭ ޙަދޭތެރޭގައި ިވސްނިފައި ނެތްކަމީ 

ޖޭހޭ ކަމެއް. ރައްޔިތުން ސިޔާސީ ނުފޫޒު ޝަރުޢީ ފަށް އެދެންންގެ ކިަބއިން މާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ރަތައްޔިތު

ޤީޤަތުަގިއ ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަނުމަށް ވެސް، ޙަ ދާއިރުކުވާތައް ތަކުރާުރކޮށް ކުަރމުންކަމަްށ ޝަ ދާއިރާއަށް ވަދެފައި އޮތް

ބަޖެހޭ . ައޅުގަނޑުމެން އެއޮތީ ވެފަ ޝަްލ ސަރިވސް ކޮމިޝަނަކީ ިސޔާސީ ީމހުން ތިބޭ ތަނަކަށް މިއޮތް ދޮރު، ޖުޑީ

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހަދަން. މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޖުޑީމުސްތަޤިއްލު މިނިވަން މުައއްސަާސއަކަށް 

ވެފަިއވާ ޝަރުޢިްއޔާެއްއ ެއއްކިބާ  ސީ ނުފޫޒުންމުއައްސަާސއަކަށް ހެިދގެން މެނުވީ އަުޅގަނޑުމެންނަަކށް ސިޔާ

އިމެއް ޅުގަނޑުމެންނަށް ޤާފަނޑިޔާުރގެެއްއ އަ ފަިއވާެއއްކިާބވެ އިމެއް ނުުކރެވޭނެ. ސިޔާސީ ނުފޫނުންދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާ

ތުންގެ މަޖިލީހުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ދެފައި އޮްނނަނީ. އެއީ މި ރައްޔިނުކުރެވޭނެ. ހަމަ އަބަދުވެސް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަ

ކުރަނީ. ފަނޑިޔާރުްނެގ ކިއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަކި ައޣުލަބިއްޔަތަކުން ފަނޑިޔާރުން ވަމި ރަ  އަދި ދެނީ. ރުހުން މި 

ސަރވިްސ  ޝަލްށް ފޮނުވުމުގެ މެދުވެިރއަކީ ުޖޑީވަކިކުރުމަްށ ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހަ ސަަލ ބަލައިސުލޫކީ މައް

އެބަޖެހޭ ފަނޑިޔާރުގެައީކ  ޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނަކީ ފުރަތަމަ ވާންކޮމިޝަން. މިހެންކަމަށްވީއިުރގައި ޖުޑީ

ސީއަްށ އަސާރަތަމަ ވާން. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއެތަން ފު ،ނަމަ  ޑުމެން ހަދަން ބޭނުންމިނިވަންތަނެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނ

އަނެއް  ،މެްނބަރަކު ވަިކކޮށްފައި ުތންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްައުޅގނޑު ދަންނަވާނީ. ރަްއޔި އިޞްލާޙުގެންނަންޖެހެއޭ

 ނުޫފޒު ކެނިޑގެނެްއ ނުދާނެ. ަވކިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ވަދެފައި އޮތް ިސޔާސީ މެންބަރަކު ލުމަކުންނެއް ޖުޑީ 

ފަނޑިޔާރުން ަވކިކުރުމަށްޓަަކއި  ،ޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނަށް ލުމާއިޖުޑީަވކި އުސޫަލުކން  ،ކުންހަމަޔަ

ލާޙުތައް ގެންނަން އެބަޖެހޭ. ސާކޮށް އަލުން ިއޞް ދިރާ ާވއިދު އަލުން ރިިވއުކޮްށ، އެގައޮތް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު 

ނަމަ ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދަ  ެގއަކީ މިނިވަން މުސްތަޤިްއލު ތަނަކަށް ހަދާ ރު ގަނޑުމެންގެ ފަނޑިޔާއަޅު
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ގެ ފަނޑިޔާރުގެ ހަދަން ބޭނުންވާ ކުރާ މަޖިލީހަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭ ދެފުށް ފެންނަ ކަހަލަ ޝަރީޢަތްޓްރާންސްޕޭރަންޓްކޮށް

، . އެހެްނީވމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީކަމެއް މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ އްޒަތްތެރި ަރއީސް.. އިނަމަ

ބޭފުޅަކު މުގައި ހުންނަވާ ، ނުކުރެްއިވޔަސް އެ މަޤާކަމެއް ކުރެއްިވޔަސް ކަމަށް ވަންޏާ ގެ އިތުބާރު ނެތްމަޖިލީހު

 ނަމަ  ވަކިކުރަން ފެންނަ މި މަޖިލީހަށް، އެހެންވީމާ، އިބްރާހީމް ރިޟާ. އްޔަންކުރާ މަޤާމުން ދުރުކުރެވޭނޭމަޖީލީހުން ޢަ

ނުޖެހޭ. އެހެންވީާމ، ރާކަށްކަމެއް ކު ނެތީ. ވަކި މި މަޖިލީހުގެ އިތުބާރުވަކިކުރުަމކީ ެއްއވެސް މައްަސލައެއް ނޫން. އެއީ 

ދުކުރާ ވާހަކަ ކުރުމަށް ތާއީމުން ދުރުފަރާތުން ނެގި ސްޓޭންޑް އިބްރާހީމް ރިޟާ މަޤާ  ައޅުގަނުޑގެ ޕާީޓގެ ،އަޅުގަނޑު

 ންމާލަން. ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު ވާހަަކ ނި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދީދީ. އްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްފޭދޫ ދާއިރާގެ އި 

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްލެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ރވިްސ ކޮމިޝަނަށްޝަލް ސަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޖުޑީ

ވަިކކުރުމަށް ރަްއޔިތުންެގ  ންމު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް ރިޟާ އެ  މަޤާގުރައިދޫ ާދއިާރގެ  ،ބަރުމެން

ށަހެޅުމުގައި ދެެކވުނު އެހުށަހެޅި ހު ުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެއަ ؛ހުށަހެޅުންމަޖިލީހަށް މިއަދު މި ހުށަހެޅުނު

ން އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ. އެއީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ވާހަކަތަެކއް ނޫންހެ އެއީ އެކަމާ އެްނމެ އެކަށީގެްނވާ ވާހަކަތަަކކީ،

އި ހުރެގެން މިހާތަނަށް ޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުގަމެންބަރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން ޖުޑީގޮތުަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ކުެރއްވި މަނިކުފާނާ ހަވާލުެއ ރާތުން ޫނނިއްޔާ މަޖިލީހުގެ ފަ ،ގޯސް ގޮތަކަށް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ، އިބްރާހީމް ރިޟާ

ިލއްޔަތު އަދާނުކޮށްގެން ެއއްެވސް ކަހަލަ ސުވާެލއް ނޫނިްއޔާ ލް ސަރވިްސ ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަްސއޫޝަޖުޑީ

ންބަރެއްގެ ފަރާތުން ެސއް ނޫނިއްާޔ ެއއްެވސް ކަހަަލ ލިޔުމެއް ނޯޓިްސއެއް ެއއްެވސް މެ، ބަހުއެްއވެސް ވާހަަކއެއް 

އާއެކު ައުޅގަނޑަށް ހަމަ ގަބޫލުނުކުރެވޭ އެކަށް ލިބިފައެއް ނެތް. ދެން ހަމަާވކަމުގެ މަޢުލޫމާތެއް އަޅުގަނޑަ ފައިފޮނުވި

ދެވަނަ ކަމަީކ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނަށް މަޖިލީހުން ފޮނުވި މެންބަރުގެތޯ އިތުބާރުނެތީ 

ޔިތުން ފޮނުވާފައި މި ތިއްބެވި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިތުބާރު މިހާރު؟ ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައް

ރައްޔިތުންނަށް ެގއްލުނީތޯ؟ މި ސުވާލު ވެސް ކޮށްލަން އެަބޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުން ނިންމާނިންމުމަކީ ރައްޔިތުން 

ުސވާލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެްނ  ބޭނުންވާ ގޮތަށް، ރަްއޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ނިންމާނިންމުންތޯ މިއީ ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން

އޮތީ އަުޅގަނޑުމެންގެ އަޚް ަމރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ، ާޤނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލުތަެކއް 

ގެންނަންޖެހޭ ވާހަކައާިއ، އަިދ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާ މެންބަރުން އެގޮތަށް 
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އްބެވުމަކީ އެއީ އެ މަނިުކފާނު ދެކޭ؛ އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮުތގައި އެއީ އެހާ ރަނގަޅު ވާަހކަެއއް ނޫން. ތި

ރައްޔިތުންެގ މަންދޫބުންގެ ތެޭރން ކަނޑަައޅާ މެންބަރަކު ޖުީޑޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުަގއި ހުރުމަކީ ހަމަ ރަނަގުޅ 

 ކަަމަކށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުަރން. އެއީ ސަބަބަީކ؛ ދެން އެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެެކނީ. އެއީ މައްސަަލއެއް

ވިދާޅުވަނީ ސިާޔސީ ނުފޫޒު ފޯރުވަނީއޯ މިތަނުން މެންބަރަކު ފޮނުވީމާ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު، އިްއޒަތްތެރި 

ން މެންބަރަކު ނުފޮނުވިޔަސް. މެންބަރަކު ފޮނުވަންޖެހޭތީވެ. ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯުރވޭނެނޫންތޯ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭ

ކޮންމެވެސް މީހެްއގެ ރެކަމެްނޑޭޝަން ނޫނީ ކޮންމެވެްސ މީހަކަށް ބޭނުންވާތީ، ނޫނީ ކޮންމެވެސް މީހެްއގެ ލަފަޔާ 

އެްއކޮށް ކޮންމެ ބޭފުަޅކު ކޮްނމެ ތަނަކުން ފޮނުވިޔަްސ ޮގއްސަ ހުންނަނީ. އެހެްނވީމާ، އެ ނުފޫުޒ ނުފޯރުވޭނީ ެއ 

ރިކަމާިއ، ތެދުވެރިކަމަާކއި، އެ މަސަްއަކތް ކުރާ މީހެއްގެ ހުންނަ ޤާބިލުކަމަކާއި، ކެރުންތެިރކަމަކުން މީހެއްގެ އިޚްލާޞްތެ

ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވި ހުންނާނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ ކޮންމެވެސް ދިމާލަކުން ނުފޫޒެއް ގޮއްސަ އޮންނާނީ. ނުފޫޒެއް ނޯންނަ 

މިނިވަންކަމާއެކު ދުނިޭޔގައި އުޅެވޭނެހެނެްއ. އެހެންވީމާ،  ގޮތަކަށް އަުޅގަނަޑކަށް ހިެއއްނުވޭ ެއްއވެސް މީހަކަށް

އަޅުގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރަނީ، އަުޅގަނޑުމެންެގ ރާއްޭޖގެ މި ނިޒާމު އޮންނަ ގޮތުން ަހމަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން 

ކުރާތީވެ އެ ވާހަަކ ފޮނުއްވާ މެންބަރަކު ހުރުމަކީ ހަމަ ޒިންމާދާރު ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނުޑ ގަބޫލު

ހަމަ ދަންނަވާލަނީ. ދެންހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލާ އަެންއ ކަމަކީ، އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ތަންތަނަށް މި 

ކަނޑައަޅާ މެންބަރުން، އެ ެމންބަރުން މިގޮތަށް ކުއްލިއަކަްށ ހަމަ މަޖިލީހަށް މި އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރަންޏާ 

 އެގޮތަްށ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ފަރާތްތަކުން ކުރީމަ ނިމުނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ މީހެއްގެ އަުގ ަވއްޓާލަިއ، އެ އެއީ ހަމަ

މީހެއްގެ އޭަނގެ ބޮލުަގއި ނޭޅޭ އެތައް ކަންަތއްތަެކްއ އެޅޭ ގޮތަށް މިތަނަށް ަގރާރުތަކާއި ނޫނިއްޔާ ެއއްޗެހި 

މެ ޒިންމާދާރުކަން ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުނުކުރާތީެވ ހުށަހަޅައިގެން މިގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލުމަކީ އެއީ އެން

ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ. ައޅުގަނޑު ހަމަ އަދިެވސް ަގބޫލުކުރަނީ، އަުޅގަނޑު ހަމަ 

 ބޭފުޅުންނަކީ ހަަމ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަުޅއްވާ 

އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ހަމަ ތިއްަބވަންޖެހޭ ބޭފުޅުން އެއީ. ެއއީ މިއީ ިދވެހި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްަފިއ 

އޮންނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހެއް. އެހެންވީމާ، ޒިންމާދާރުކަމާެއކު، މިނިވަންކަާމއެކު މަަސއްަކތްކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންެގ 

މާއެއް. އެތަނަށް ަވޑަިއެގން އެ ބޭފުޅަކު ޒިންމާ ނޫުފލަންޏާ އެ ޒިންމާ ނުއުފުލަނީ ކޮންކަމަކާތޯ، ކީްއެވގެންތޯ ޒިން

ބެލުމަކީ މަޖިލީހުގެ ކަމެއް. ިމހާތަނަށް އެއިން އެްއވެސް ަކމެއް ނުބައްލަަވއި، ހަމަ ަވުގތުން ވަގުތަްށ އަުޅގަނޑުމެން 

ބަދަލުަގއި ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ނޫނިއްޔާ ައދާނުކުރެވިގެން ުއޅެނީ ކޮން  ހަމަ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަަވޅުއެޅުމުގެ

މަސްއޫލިއްޔަެތއްތޯ ބަަލއި ުސވާލުކޮށް، ެއކަމާ ފިަޔވަުޅއެޅިްއޔާ މާ ރަނަގޅުވާނެހެން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާ، 

ޅުގަނުޑގެ ވާހަަކކޮޅު ކުުރކޮށްލާނީ އެގޮތަށް އެކަން ތަކުރާރުނުުކރެއްވުމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވަމުން އަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާތަނަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުގައި ހުންނަަވއިގެން ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 
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ިވ މެންބަރު މި ދިވެހި ޤައުމަށާިއ އަދި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގައި ހުންނަަވިއެގން އެ މަނިކުފާނު ކޮށްެދއް

ކަންތައްތަކަށް ހަމަ އަޅުގަނުޑ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުުކރު ދަންނަވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނުޑގެ ވާހަކަޮކުޅ 

 ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިން. އާދެ! ވިލިނގިލީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސައުދު 

 

 ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސައުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޡިމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ 

ބަރު، ގުރައިދޫ ދާއިރާެގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅުްއވާަފއިވާ މެން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާގެ މަްއސަލަިއގައި އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ެއްއެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަީނ. 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން އެއްައޑަކުން ރަްއޔިތުން ގޮަވމުން މި ދަނީ، މި ޤައުމުގަިއ 

އްޖެ ވާހަކަ. ރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ސިޔާީސވަމުންދާ ވާހަކަ. ފަނޑިޔާރުން ސިޔާީސ ޢަދުލުއިންޞާފު ގެއްލި

ހަރަކާތްތަކުަގއި ފާޅުަގއި ބަިއެވރިވަމުންދާ ވާހަކަ. ހައްދެއް ެނތި ބޭއިންސާފުން އަނިޔާވެރި ޙުކުމްތައް ދިވެހި ރަްއޔިތުން 

ބަރިއެއްހެން ޝަރުޢީ ނިާޒމުން ކުރެވެމުންދިޔަ ވާަހކަ. ލޯބިވާ އެަތއްއެަތއް ލީޑަރުްނެގ މައްޗަށް މި ާރއްޖޭަގއި ފަާޓސް

ހަމައެއާެއކީަގއި ދިވެހިރާއްޭޖެގ އެންމެ މަތީ ކޯޓު، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޢުދުވާނީ ހަމަލާއެއް ދީ، މުޅި ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ 

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ އަުގވަްއޓާލައި އެތަން ވަނީ ހިސޯރުކުރެިވގެންޮގއްސަ. މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިތާ ތެރޭގައި ރަ 

މެންބަރަކު އިންނަވަިއ، ެއ ވަގުުތގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭަގއި ހުރި 

މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ އެ މެންބަރަށް އަޑުނީވެްނވީ ސަބަބެްއ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ. ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެްއގަިއ 

ފައި ވާހަކަަތކެއް ަދއްކާލިަޔސް އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެްނ ކަންފަތަށް އިވޭ ިސޔާީސ ކޮންމެ ފަރުދަކާ ބައްދަލުކޮށް

ވާހަކަައކީ، މި ާރއްޖޭަގއި ޢަދުލުއިންޞާފު ގެއްިލއްޖެ ވާަހކަ. މި ރާއްޖޭގެ ފަނިޑޔާރުްނ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަުކގަިއ 

ޢި ނިޒާމުގައި މަސައްަކތްކުރާ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންގެ ފާޅުގައި ބަިއވެިރވަމުންދާ ވާހަކަ. މިދަންނަވަނީ މި ރާއްޖޭގެ ޝަރު

ވާހަކަެއއް ނޫން. މަދު ފަނޑިޔާރުންތަެކއްގެ ސަބަބުން މި ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަލާކުވެގެންދިޔަ ވާހަކަ. 

ްނ ފަނޑިޔާރުންގެ މަްއޗަށް ސުޫލކީ ފިޔަަވޅު ައޅަިއ، ފަނޑިާޔރުންގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮްށ، ފަނޑިޔާރުންެގ ކަންކަ

ބަލައި މޮނިޓަރކުރާ މުައއްަސސާގެ މެންބަރު ކޯޓަށް ގޮްސ ފަނޑިޔާރާ ކުރިމަތިލާ ހިނދު، ކޮބައިތޯ މި ާރއްޖޭގެ ޝަރުޢީ 

ނިޒާމުގެ ހަމަހަމަކަން. ކިހިނެއްތޯ ސިޔާސީ ކަންަތއްތަުކަގއި މިކަންކަން މިހިރީ؟ އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުގައި 

އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި ުނވަތަ އެމް.ޑީ.ޕީން އިސްަނގަިއގެްނ  އަޅުގަނޑު ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މި ޖުޑިޝަރީ
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އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ެމންބަރަކު މިކަން، މި މައްސަލަ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީތީވެ ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

އްލު ގެންނަންޖެހޭކަން. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ މައްސަލަތަކެްއ ހުރިކަން. މި މައްސަލަތަކަށް ޙަ

ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ައޑުނީޭވ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މިތާނގައި ިތއްަބވާ މެންބަރުން މިއަދު މިކަމާ ދެކޮޅަްށ 

ލާތު މި ކުރަނީ. ރަްއޔިތުންެގ ވާހަކަދަްއކާނެ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަުޑއިވޭތޯ އަުޅގަނޑުެމން މި މައްސަލަިއގައި ަވކާ

ހުގެ މެންބަރަކު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގަިއ އިނދެގެން ފަިޑޔާރުޭގގެ ކަްނކަން ފާލުން ނައްޓަިއގެންދާ މަޖިލީ

ނަމަ މި މަޖިލީހަށް އެނގެންޖެހޭނެ އެތާ އެތެރޭަގިއ ހުރި މައްސަލަތައް. ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ. 

ގެން. މުޅި ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަލާކެއްގެ ތެރެއިން މަުދ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ މުޅި ޝަރުޢީ ނިޒާމު ގަޑުބަޑުވެ 

ފަނޑިޔާރެްއގެ ސަބަބުން ައުގވެއްިޓ، ރަްއޔިތުންގެ އިތުބާުރ ގެއްލިފަިއވާ ތަން. އެހެންީވމާ، މިއަދު މި ފެންނަނީ 

 ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަމަމަގަށް އެޅުވެމުންދާ މަންޒަރު. އަުޅގަނުޑމެން ހަމަ މި ކަމަށްޓަކައި....

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 މަށް. އާދެ، ައޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ަމްއސަލައާ ގުޭޅގޮތުން ައޅުގަނޑު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު ިމ މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ 

ދަންނަވާނީ، ޖޭ.އެސް.ީސއަީކ ވަރަށް މިނިވަންކަާމއި ުމސްތަޤިއްލުކަމާެއކު ހިނގަންެޖހޭ މުއައްސަާސއެއް ކަމަށް 

އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަމޭ. މިހާރު ޖޭ.އެސް.ީސގެ ކޮންސެޕްޓް އެކުެލވިފަިއވާ ގޮތުން ކޮންމެެވސް މެންބަރަކު ރައްޔިތުްނގެ 

ގެ މެންބަރަކު ވެސް ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭތީވެ އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރިކަުމގައި ވިަޔސް މަޖިލީހު

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުާރގޮުތގައި ޖޭ.އެސް.ސީ އެކުަލވާެލވިފަިއާވ ގޮތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ. އެއީ މިނިވަންކަމާއި 

ޢަދުލުއިންސާުފ ޤާއިމުކުރެވޭނީ. އަުޅގަނޑުެމން މާޒީގައި ވަރަށް ހިތި މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު ޖޭ.އެސް.ސީ އޮެވގެން 

ިސޔާީސ  ،ތަޖުރިބާތަކެއް ކޮށްފީމު. ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުާމއި ަވކިކުރުމުގެ ބާރު ޖޭ.އެސް.ީސއަށް އޮންނައިރު

 ތެއް ސް ގަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަން އެންމެ ވެނުފޫޒުގެ ސަބަބުން ބޭއިންާސފުން ޙުކުމްތަކެއް ކުެރވިފަިއާވކަން އަުޅގަނޑުމެ

ުލމުގައި މިހާރު ގެންނަންޖެހޭ ގޮތުަގއި ޖޭ.އެްސ.ސީ އެކުލަަވއި ކަމުގަިއ ދެކެން. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ެއީއ މެްއގެ ހަިއސިއްޔަތުން އެްއވެސް ބޭފުަޅުކ ޖޭ.އެސް.ީސއަށް ލުން ، ެއއްެވސް މަޤާބަދަލުތަކެއް އެބަހުރި. ެއގޮތުން

އެްއވެްސ ފަނޑިޔާރެއް ޖޭ.އެސް.ީސގެ  ،ނުކުެރވޭ. ހަމަ އެގޮަތކަށް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑަކަްށ ގަބޫެލއް ރަނގަޅު ގޮތެއް 

އަކީ ވަރަށް މިނިވަން، ނޫން. ެއއީ ޖޭ.އެސް.ސީ މެންބަރެއްގެ ގޮުތަގއި އިނުްނ ވެސް އެއީ ގަބޫލުކުެރވޭ ކަމެއް

 މިނިވަންކަމާއެކު ފަނޑިޔާރުްނ ނެތި ވަރަށްއްލު ތަނެއްގެ ގޮުތގައި ވާންޖެހޭތީ އެއްެވްސ ނުފޫޒެއް މުސްތަޤި
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ޖޭ.އެްސ.ސީެގ  ؛އަކީ އެގޮތަށް ޖޭ.ެއސް.ސީ ޓަަކއި. ދެން ހަމަުތގައި އޮތުމަށްަވކިކުެރވޭ ތަނެއްގެ ގޮ ،އްޔަންކޮށްޢަ

 އުސް ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ނާބުމެންބަރުންނަކީ ވަރަށް ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާއި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ފުން

ކަމަށް ދެވޭ ގޮތަށް މިސާލަކަްށ އޮތުން އަހަރުން މަީތގެ ބޭފުޅުންނަށް މެންބަރު 40 ؛ގަބޫލުކުރަން. އެގޮތުްނ ަވކި ުއމުރެއް

އިމުކުރުމުގައި އެންމެ ލުއިްނޞާފު ޤާޢަދު، ަޤުއމު ހިންގުމުގައި، އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އެއީ ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބި

ކަމަށް އަުޅގަނޑު  ޓަަކއި މި ދެންނެވި ކަންކަން ވަރަށް ުމހިއްމުވާ ގެންދިއުމަށްކަށް ކަންކަން ރަނގަޅު ގޮތަ 

 ފާހަގަކޮށްލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް.ފަހުމީ ޔާޒުމްތިިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިއާދެ، ދެން އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ މާފަންނު އުތުުރ ދާއިރާގެ 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ޖުޑީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ހުށަހަޅާފަިއވާ ަމއްސަލައަްށ އަުޅގަނުޑ ތާއީދު މި ތުން ފޮނުވާފައިާވ މެންބަރުގެ އިތުާބރު ނެތްކަމުގެ ަމއްސަލަެއްއެގ ގޮ

 ނެ.ވަގުތު ެވސް ދިރިހުރި މިސާލެއްގެ ގޮުތަގއި މަނިކުފާނު ވެަވޑަިއގަންނަވާ އެބައޮތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

މެންބަރެްއގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ނާއިންސާފާ ކުރިމަލަްއވަން ެޖހިވަޑަިއގަތްކަން. އަުޅގަނޑުެމންގެ މަޖިލީހުގެ 

ގޮތުަގއި އިބްރާހީމް ރިޟާ ޖޭ.އެސް.ީސގައި އިންަނވަިއެގން އެ މަނިކުފާނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުެރއްވުުމެގ 

ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އެ މަްއސަލައަކީ ެވސް. ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހޮސްޕިޓަުލގަިއ  ނަތީޖާއެއް

 އިްއވާފަ. އަިދ އެ ޙުކުމުގެ ތެޭރގައި މަިނކުފާނަށް ބޭސްފަރުވާކުރެވޭެނ ވަނިކޮށް އެ ވަނީ ޙުކުމެއްއި ކުެރވިފަމިޓުއެޑް

ަވގުުތ  ނޫނުއަސާީސ މިޤާ ވަީނ ލިޔެފަ. ޣައިުރ ހާޒިުރގައި ުޙކުމެއް ކުރުމަކީ ާރއްޖޭގެ ގޮތަށް ެވސް ޙުކުުމގެ ބަެއއް އެ

ަގއި ނުލިެޔވޭެނ އާެއކުަގއި ެއ ޙުކުމުއެ ނގޭ. އަދި ހަމައެ ނޫންކަން ައޅުަގނޑުމެން އެންމެނަށް ވެސް ެއބަ ތަންދޭ ކަމެއް

މެދުަގއި ޖޭ.އެސް.ސީގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ މި  އެ ފަނޑިޔާރަކާ ،. އެހެންނަމަވެސްއި އެަބޮއތްބައެއް ެވސް ލިޔެފަ

ހަމަ  ޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަންމެންބަރު އިންނަވައިގެން އެުޅއްވި ފިަޔވަެޅއް ނެތް. އެީއ އެއް ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި އަ 

 ޖެހިވަަޑިއގަތީ. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެންގެކުރިމަތިލައްވަން އެ ނާއިންސާފާ މަނިކުާފނު .ގޮުތަގއި  ރި މިސާލެއްގެދިރިހު

ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ޒިންމާ ނޫފުލުމުގެ ގޮތުން ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދިމާވާހާ ކަންތައްތައް. ަރއީްސ  ޝަލްޖުޑީ

އެ ޙުކުމް ިއއްަވއިދިޔަ ގޮތާިއ  ؛ގި ޣައިރު ޤާނޫނީ ޙުކުމް ިހންމުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަްށ ފަޓާސް ބަރިއެއްހެން އެ

ަހއިކޯޓަްށ ުހރިހާ ފަނޑިޔާރުން ަވގުތުން މަތީ ކޯޓަކަށް، އަދި ޭއގެ ނަތީޖާެއއްގެ ގޮުތގައި އިނާމެްއގެ ގޮތުަގއި 

މި ހުންނަނީކީ  ،ން އަދި ެދން ހުންނެވި ފަނޑިޔާރަށް ްކރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ާޤީޟކަން ދެއްވު ،ޕްރޮމޯޝަންދެވުމާއި
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ކުފާނުެގ ރިޟާ އިންނަވަިއގެން އެ މަނި ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި އިބްރާހީމް ޝަލްޑީނޫން. މިއީ ޖު އްތިފާޤެއިއް

ޒިންމާއަދާނުކުރެްއވުމުެގ ނަީތޖާ. މިހެންގޮސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް ނާއިންާސފު އޮތީ ހަމަ ހެސްިކޔާފަ. 

ަސރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޒިންާމ  ޝަލް. މިއީ ހަމަގައިމު ވެސް ޖުޑީގަމުންދަނީސިސްޓަމެޓިކަލީ އެ ކަންކަްނ ހިނ

 ަނމަހީ ހިނގާނެ ކަންތައްތަކެއްފުއްަލވާއަދި އިބްރާހީމް ރިޟާ އެތަނުގައި އިްނނަވަިއގެން ޒިންމާއު ،ނަމަހީލަވާއުފުއް

ވޭ. މިއީ  އެބަ އިއްތިފާޤު ނޑުމެން އެންމެނޫން. ނާއިންސާފު މި ރާއްޖޭގައި އޮތީ ހަމަ އިންތިހާައށްކަން އަޅުގަ

ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެްނ ނިޔަުތގަިއ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. އަުޅގަނޑުމެން މި ކަންކަން  އަޅުގަނޑުމެން ހެޔޮ

ޖުޑިޝަރީ އިޞްލާޙުކުރަން. ފަނޑިޔާރުން މިނިވަންކުރުމަށް. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ އެ ކަންކަްނ  މި

ކުރުމަށް. އިބްާރހީމް ރިޟާ ވިދާޅުެވއްެޖ ދެންމެ ތިމަންނަ މިވެނި ކުންފުންޏަކަށް ލީގަލް އެގޮތަށް 

ީލގަލް ފީ.  ،މިިލއަނުގެ ވާހަކަ 2.5މިިލއަން،  2.5 ެގ؛ެދއްގޮުތގައި މިހާ އަދަ މަސައްކަތްކޮށްެދއްވުުމގެ ފީެއްއގެ

ިއގެން ވަގަ ންމަްއސަލަކައަށް ނަ ،އަކަށް މިލިއަން ކޭސް 2.5މި ރާއްޖޭގައި  ؟އަޅުގަނޑުމެން ސިއްަސއިގެްނނުދޭތޯ

ދެން ވަރަްށ  ،ނެތް. ފުރަތަމަ ކަމަކީއަޅުގަނޑު ައޑުައހާފައި ވެސް  ވާހަކަެއއް ކުެރްއވި ަވކީލެްއގެވަކާލާތު

ގަިއ ރިޟާ އަރިހަށް އެ ަމއްސަލައި އިބްރާހީމް  ،. ފުރަތަމަ ކަމަކީއިދިނީމޭފައިސާ ހޯދަ ކަމާއެުކ ވިދާުޅވި އެ ފަޚުރުވެރި

ރެއްގެ ގޮތުަގިއ ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ މެންބަ ޝަލްތޯ؟ ޖުޑީކުންފުންޏަކުން އެ ދަނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެގެންއެ 

ނޫނިއްޔާ ފަލަކޮްށ  ،ފޮތެްއގައި ކަޅު ައކުރުން ،ދިއުމެއް އެއީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުނުކުެރވޭ ކަމަކީ އިންނަވާީތވެ ދާ

ސަރވިސް ކޮމިޝަުނެގ  ޝަލްވެސް. ޖުޑީ  ކޮންމެ މީހެއްގެ ނެންނަންޖެހޭައޚްލާޤީ ގޮތެއް ހު ،ސްލޫކީ  ،ނެތަސް އިލިޔެފަ

 ދިއުމަކީ އަޚްލާޤީޗަށް ަވކާާލތުކުރަްއވަންމެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި އިންަނވަިއގެން މައްސަލަތަުކގައި ަފނޑިޔާރުގެ ކުރިަމއް

ނޫން. ޖޭ.އެސް.ީސެގ  ހިނާގ ކަމެއްބެްއަގއި ޒީގޮތުން ދަށް ކަެމއް. ނުކުެރްއވޭނެ ެއ ކަމެްއ. ދުނިޭޔގެ ެއއްވެްސ ތަހު

ާޤޟީއޭ،  އެ ދެޭވ މަސެޖަކީ ކޮބައިތޯ؟މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި އިންަނވަިއގެން ފަނިޑޔާރެްއގެ ކުިރމައްޗަށް ދިަޔއިމަ 

 ކަންތަްއގަނެޑއް. ެއ ، ޖޭ.އެސް.ީސގަިއ ހިނގާނޭތިމަންނައާ ދެކޮޅަށް މި މަްއސަލަ ނިންމައިފިއްއޔާ މާދަމާ ކަލޯެގއާއޭ 

ރު އެ ދެވެނީ. އެހެންވީމާ، ޖޭ.އެްސ.ސީގެ މެންބަެރއްގެ ގޮުތގައި އިންނަަވއިގެްނ ވަކާލާތުކުރުމަށް ޯކޓުތަކަްށ އިންޒާ

ޕްރީމް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހަމައެއާއެުކަގއި ސުނެތީ. ރުވީމާ އަުޅގަނޑުމެންގެ އިތުާބރުނުދެވެނީ. މި އަޚްލާޤުން ބޭ

ފަހުގެ  ،ސް ހަްއަޔރުކުރަްއވައިފި ސަރުކާރުން. ުދނިޔޭގެ ތާރީޚެްއަގއިފަނޑިޔާރަކު ގެްނގޮ 2ކޯޓުގެ ޓިނު ނަަގިއގެން 

މަޝްހޫރު މައްސަލަ، ދަ  ؛ތާރީޚެއްަގއި ޫޔގަންާޑަގއި ފިަޔވަިއ މި ކަންތަްއ ހިނގާފަެއްއ ނެތް. ޫޔގެންާޑގައި ަދ ބަލެކް 

ދިން. އިންޒާރު ން ފަނޑިޔާރުންނަށްބްލެކް މަންބާސް ކިޔާ ބަޔަކު މިލިޓަރީ ސިފައިން ގޮސް ފަނޑިޔާރު ހަިއކޯޓަށް ވަެދގެ

 މި މައްސަލަ  .އެ ކަންތައް ފިަޔވައި ހިނގާފައެއް ނެތް. ެއކަމަކު ޖޭ.އެސް.ސީގެ ެއްއވެސް ދައުެރއް ނެތް މި ކަމުގައި

 ؛މްމުޢުތަޞިއާެއކުަގއި އެއަދި ހަމަ ޑިޔާރު ފާއިޒު އިނގޭތޯ. ފާިއޒާެއއްެވސް ކަމެއް. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނ ބެއްލެވުމުަގއި

 ްނވާނެމުން ވަކިކުރެްއިވ ގޮތް އެނިގވަަޑއިގަމަޤާބޭފުޅުން  2ނޫނިއްާޔ އެ  ބޭފުޅުންގެ އިތުބާރު ެނތް ކަމަށް، 2 އެ



15 

 

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސަށް ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ.  އެްއވެސް މެންބަރަުކ މިތާ މަޖިލީހުގައި ނުތިއްަބވާނެ.

ނުހިނާގ  ،ނަށް ިކޔައިދެްއވީކީ ވެސް ނޫން. އެތާ ހިނގާ ކަމެއްރިޟާ އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެބަރު ޖޭ.އެސް.ީސގެ މެން

 ،ންީސ ވެސް ނެތީ. އެހެންވީމާ، މި ހިނގާ ކަންތައްތަަކކީ ޕޭރެޓްރާސް ކަމެއް ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ.

ޒިންާމ  ޖޭ.އެސް.ީސގެ މެންބަރެްއގެ ޮގތުގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އިންނަަވިއގެން އެ ބޭފުޅާ ވެސް

ނަންގަވަންޖެހިވަަޑިއގަންނަވާ ކަންތައްތަްއކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ފަނޑިޔާރުންާނ މެދުގައި ެވސް އިންސާެފއް 

ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ. ފަނޑިޔާރުންނާ މެދުގައި ނިންމަވާ ކަންތައްތަކުަގއި ވެސް އެއް ަފނޑިޔާރު އަނެއް ފަނޑިޔާަރކާ 

ޑާ ހައިކޯުޓގަިއ ، ޑރ. އަޒްމިރަލްޑާުނދެއްވާ. ައޒްމިރަލްއިމުކޮށްމެއް ޤާރިކަމެދުގައި މި ބޭފުޅުންގެ އިންސާފުވެ

ވެްސ މި ބޭފުޅުންގެ ދައުުރ ބޮޑު.  ގެންނެވުުމގައި  ާފދެއްވަންތިއުއިންނަވަނިކޮށް އެ ބޭފުާޅއަށް މަޖުބޫރީ ހާލަތަކަށް އިސް

ޙުކުރުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ހުންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން ަކންބޮޑުވާ ކަންތައްަތއް. ޖޭ.އެްސ.ސީ އިޞްލާ

އެއީ މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިުތންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށާއި ފަނޑިޔާރުންނަށް ވެސް އިންސާފު ހޯދައިދިނުން. 

 ފަނޑިޔާރުގެ މިނިވަން ކަަށވަުރކޮށްދިނުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާޟް ރަޝީދު. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލުފުށީ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

 . އާދެ، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އާ ރައީސަށް މި މަޖިލީހުގައި ޢަލައިކުމް. ޝުުކރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އައްސަލާމް

 ރަްއިޔތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުަގއިއަދި  ،ބިލުޤާމަށް ވަރަށް ޤާވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަްނނަވަން. މަނިކުފާނަކީ ތި މަ

ވަންދެން މަނިކުފާނާ އެކު މަސަްއކަތްކުރި މީހެްއގެ ހައިިސއްަޔތުން އެ ތަޖުރިބާގެ އަީލަގިއ  ުދވަސް ވަރަށް ގިނަ

މަނިކުފާނަށް ޚާއްޞަ ޝުުކރެއް ދަންނަވަން. ައޅުގަނުޑ އުއްމީދުކުރަން މި މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ގެންދިއުުމގައި 

ބިލުކަން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް. މިއަދު މި މަޖިލީހަށް ފާނުގެ ޤާނިކުފާނުގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އަދި މަނިކުމަ

ތަނާ ހަވާލުވި ފަހުން މި  ކުރާ ސަރަހައްދުންނާއި މަޖިލީހުގެ ގޯތިތެރެއިން މަނިކުފަނު މިޕާކު  ަގއި ައޅުގަނޑަށްއިރުއައި 

އެހެންމެ ރައްޔިުތން މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި  ހަމަ ފެނިއްޖެ. އަދިރުމާއި ތަަރއްޤީރިއެހުރި ކު  އިތަނަށް ގެނެސްފަ

ވަނަ  105ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ މެންބަރުން އެންމެ ކަންބޮޑުާވ ެއއް ކަމަީކ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް

ތިާޔޒުތަކާިއ ބާރުތަުކގެ ގާނޫނުން އާިއ، ޤާނޫނުއަާސސީެގ ދަށުން ހެދިފައި އޮތް ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްމާއްދާ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ސަލާމަތާއި، ރައްކާތެިރކަން ކަަށވަރުކޮށް މިއަދު ދެވިފައިުނވާ ހިނދު، 

ްސ މަނިކުފާނު އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެކަން ކޮށްދެއްވާނެކަުމގެ ުއއްމީދު ވެ
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އަޅުގަނޑުގެ އެބައޮތް. ައޅުަގނޑު ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް ދަންނަވަން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރުންގެ ސަލާމަތާއި ަރއްކާތެރިކަމަށް ަޓކައި ެސިކއުރިޓީ ކަންަތއް ހަމަޖައްަސއިދިނުން. އެީއ އަުޅގަނޑު 

މެއް. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައަށް އެްއެޗއް ދަންނަވާ މަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަ

ކަމުގަިއވާ ނަމަ ޖޭ.ީސ ެއކުަލވައިލާފަިއ އޮްތ ގޮތުްނ ޖޭސީައށް ފާޑުކިޔުުމގެ ފުރުޞަތު ެއބައޮތް. މި ވާހަކަ އަުޅގަނޑު 

ސަ މަޖިލީހުގައި މިދަންނަވަނީ، އިްއޒަތްތެިރ ރައީސަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ރައްޔިތުްނެގ ޚާއް

ބަހުސްކުރަމުންދިޔައިރުަގއި ައދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، ވަިކވަކި 

 އާބޭފުޅުންގެ ނަން ކިޔާފައި އަުޅގަނޑު ދެންނެވިން ޖޭ.އެސް.ސީއަށް މި މީހުން ގޮއްސި ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ޖޭ.އެސް.ސީ 

 މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރަީއސް މިތާ މުގެ ޖާަގ ެއބައޮތޭ. އޭުރގެ ާޚއްޞަމް އުފެދުއްާކިއ ވަހުތެރޭގައި މިކަހަލަ ޝަ ދޭ

މީދު. އަދި ހަމައެހެންމެ އޭރުެގ ޚާއްސަ މަޖިލީހުެގ ން ވަަޑއިގެން އިންނެވީ ޝާހީން ޙައިންނަވާނެ. ރ. އަތޮޅު

ބޭފުޅުން ކޯޓަށް ވަޑަިއގަންނަވާ. ވަަޑއިގެންަފއި ބޭ ދީދީ. މިުތގައި ހުންނެވި މާރިޔާ އަޙްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ގޮ

މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުްނ  މި ،ކުރަްއވާ. އަޅުގަނޑު ދެންނެވިންޚާއްސަ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ދެން ހަމަ އައިސް 

ްނކަން ނިންމަން ދެކޮޅަކަށް ކަ ޮގސް މައްސަލަތަުކގައި ވަކާލާުތކުރަންދިޔައިމަ އެ މީހުންނާ ކުރިަމއްޗަށް ގެފަނޑިޔާރުން

ދުވަހު ެދއްކި ވާހަކަ. މިއީ ނުދައްކާ ވާހަަކއެއް ޫނން. އެހެންނަމަވެސް އޭުރަގިއ  އުނދަޫގވާނޭ. މިއީ އަުޅގަނުޑ އެ

ކަށް ހުންނެިވ އަޙްމަދު ޒާހިރު، އަޙްމަދު ރުގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސައޭ ފުޅުްނގެ ަނން ދަންނަވާލަދޭނަން.ހަމަހަމަ ވަކިވަކި ބޭ

، އެއީ އޭރު ނުދައްކާ ވާހަކަެއއް ނޫން. އޭުރ ަވޑަިއގެންފި ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ މިހެން ވާނޭ. އެހެންވީމާ ހިރު އެތަނަށްޒާ

 އެ  އޮންނާނެއޮންނާނެ. އަުޅގަނުޑގެ ހުށަހެޅުން  ގަިއ ޔައުމިއްޔާަތއް ހުންނާނެ. ރެކޯޑުދެއްކި ވާހަަކއެްއ. މިތަނު

އެކަމެއް ނުކުރި. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ،  ވަހު ދު މީހުންނަށް އެތާ ނުތިބެވޭ ގޮތަށް. އެކަަމކު އެ

ދައްާކ ގޮްތ ދައްކާ ވާހަަކ އަުޅގަނޑމެން  ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވެްސ މި ،ދަްއކާ ވާހަކަ  އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި

 ގެ މެންބަރު މި ވިލުފުށީ ދާއިރާ ،ވާހަކަ އެހެން ދުވަހަކުން ދައްކާ މީހަކު ބުނާނެ ނޫން ގޮތްގޮތަށް އެކަންކަން ުކރީމަ އެ

ފައި އްޔާ އަުޅގަނޑު ނުދައްކާ ވާހަކަެއއް ނޫން. މިއީ ދައްކާދެއްކި ވާހަަކއެކޭ. އެހެންެވއްޖެ  ކުރިން ވެސް މަޖިލީހުގައި މާ

ގޮތަށް ބަލާއިުރގަިއ  ލާފައި އޮތް.ސީ އެކުލަަވއިމިހާރު ޖޭ މައްސަލަ މިގޮތަށް ނުކުންާނނޭ ، މިހުރި ވާހަކަތައް. އެހެންވީމާ

ބަދަލުތައް ގެނައުމަކީ  ން މި، މިއަދު ޤާނޫނުއަސާސީވަންޏާ. އެހެންނަމަވެސް ނުގެންނަ ކަމަށް  ބަދަލު އެ

އަމިއްލައަށް  ނަގާ މެންބަރުން މި މަޖިލީހުން  އަޅުގަނޑުމެން ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

ންމެވެސް ކަންތައްަތކެްއ ހުން އަމިއްލައަށް އެބަެޖހޭ ކޮމީ ޓަކައި އެ މިންަގނޑު ހިފެހެއްޓުމަށް މީހުންގެ ސުލޫކީ އެ

ބޭފުޅުން އަިމއްލައަްށ  ޯކޓަށް ވަަޑިއގަތުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަްއވަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އެ، ކުރަން. އެގޮތުން ރަނގަޅު

ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ  އެހެންމެ ހަމަ އެވެދާނޭ. ހަމަ  މިހެންވަންޏާ ކަމަށް ބޫލުކުރަްއވަްނވީ މިކަން ިމޮގތަށް ކޮށްފިގަ

އަިއއިުރ  ތަނަށް ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓު މި ؛ކަމެްއގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑު ހުށަހެޅިން އުްއތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހިންމު އެއް
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 ފަނޑިޔާރޭ ނުވަތަ ުއއްތަމަ . ުއއްތަމަ، ނޫނެކޭއޮތީ ހުވައިަލއިދޭނީ އުއްތަަމ ފަނޑިޔާރޭ. އަުޅގަނޑު ެދންނެވިން

 ހަްއޔަރުކޮށްފައި ހުރިއިުރގައި އެ  ފަނޑިޔާރު މިދޭތެރެއިން އުއްތަމަ !ެޅކޭ. ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރު ކަނަޑއަޅާ ބޭފު

މީހަކު  ުމއްަދތުގެ ތެރޭަގއި އެހެން ގެނެވުނީތީތާ އެދުވަހު އަުޅގަނޑަށް ިއޞްލާޙު އެ އަށް ނޫނުައސާސީމުއްދަތުގައި ޤާ

އްޔަްނކޮށްގެން މިހާރު ތުތަުކަގއި އެހެން ބޭުފޅަކު ޢަން ނެތް ވަގުފަނޑިޔާރަށް ެދވެ ކުރެވުނީ. އަދި އުއްތަމަލައްވާ އެ ހުވާ 

މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓަށް އަުޅަގނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކުން  ންދަީނ. މިއީ ަރއްޔިތުްނގެ ާޚއްޞަ ހުވާކުރުމުެގ ކަންތަްއ ގެ

ހަަކެއއް ވާ ަދންނަވަނީ. މަދު ނޫނުައސާސީަގއި ލިެޔވިފަިއ އޮްތ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ މިޤާ ވެްސ މި މިއަދު

ށް  ހުންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސަގިނަ ވާހަކަ ހުށަހެޅިފައި  ވަރަށްޤާނޫނުއަސާސީއަށް މިދަންނަވަނީ. މި

އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަްނ ކުާރއިރު އެކަން ކުރަން އޮންނަ އެހެްނވީމަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އާދެ! ކޮންމެއަަކސް 

ނޫނުއަސާސީ ގޯްސވީ.  ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދިާމވީމަ ޤާިއންިއ ދެން އެ ، ކޮށްފަކުރީމަ ގޮތަށް ކަންތައް  އުސޫލު ނޫން

 ؛ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރީަގއި ެއކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރީމަ ؛ވަނީކީ. އަޅުގަނޑުމެން އެކަމެއް  އެހެނެއް ނޫން މި

މެންނަށް މިކަހަލަ ޅުގަނޑުއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ަމއްަސލަތައް ދެން ނުނިކުންނާނެ ގޮތަށް ކަންަތއްތައް ކުރީމަ އަ

އެކު މިހާރު ންނަ ޖާގަ ތަންކޮޅެއް ކުޑަެވެގންދާނެ. ހަމައެއާބަހުސްކޮށް މިކަންކަން މިހެން ކުރުމަށް އޮ މައްސަލަތަކަށް

 ނުފޫޒު  ށް ނުވަތަ ފަނިޑޔާުރން ޢައްޔަންކުރުމުަގއިލާފައި އޮންނަ ގޮތަށް ބަލާއިުރގައި ކޯޓުތަކައެސް.ސީ ެއކުލަަވއިޖޭ.

ކީ ިމއަދު ޖޭ.އެސް.ީސަގއި އިންަނވާ ބޭފުޅެއް. ރަްއޔިތުންެގ ގޮތް އެަބއޮތް. ބައްަލވާ! އެޓާރނީ ޖެނެއަލަފޯރުވޭ 

ކޯޓަށް ގޮްސ ސިީޓއެްއ  މް، ދަންވަރު ަގޑީަގއި ސުްޕރީކުރަންޖެހޭ މީހާގަނޑުމެންގެ ޙައްޤުަގއި ވަކާލާތުއަޅު ،މެންބަރުން

ްއ. ޮކންކަހަލަ ހަޔާތްކުޑަ ކަމެިމއީ ގޮތަށް.  ގެ މެންބަރުން ވަިކވާލައިގެން އަމުރެްއ ނެރުނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހު

ނުދޭ މިގޮތެއް. އަދި ަޝރުޢީ ކޯޓުތަކުން ވެސް ޖެހޭނެ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރަން. ކޮށްފައި އެހެރީ. އެހެންވީމާ، ކަމަކު

ވުމުެގ ، އެއަށް ތަދައްޚުލް ެލވި ރެންޖެހޭ އަމުރުތައް، ހިންގާ ޝަރީޢަތްތައް ހުޅުވައިމުޅި ރައްޔިތުންގެ މަްއޗަށް ނެ

ތިބޭ މެންބަރުންނަށް ޙައްޤެއް ެގއްލޭ   އަުޅގަނޑު ޫނނީ މިތާ މަޖިލީހުގައިފުރުޞަތު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަާށއި، ނޫންނަމަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ، ހޭނެ. އެހެންވީމާދޭންޖެ  ވެސް ކުރުުމެގ ފުރުޞަތުމީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު، ވަކާލާތު  އެވަންޏާ ކަމަށް

ކުާރއިރު ޖޭ.އެސް.ސީ  މަަސއްކަތް ކުުރމަށް ޓަކައި މުހިންމު މަސައްަކތެއް ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެނިޒާމު އިޞްލާޙު ޝަރުޢީ

މަޖިލީހުެގ  މިއަދު ހުށަހެޅުއްވާަފއިވަނީ މިއް ގެންނަންޖެހޭ. މައްސަލަ ގޮތަށް ވެސް ބަދަލުތަކެ ލާފައި އޮތްއެކުަލވައި

 ... މެންބަރުގެ ކަންބޮުޑވުންތްތެރިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް. އެ ިއއްޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .هللاދުކުރެންދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްއަރުވަނީ  އާދެ! އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މި
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ކުރަން. މަރުޙަބާ ސަލައަށް އަުޅގަނޑު ެވސް ތާއީދުމިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިާވ މައް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ލަެއއް ނޫން. ެއީއ މައްސަ ކުރެވޭ ބަހުސަކީ އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮުތގައި ހިިނއަންނަންޖެހޭ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މި

ސް.ސީގެ ަގވާއިދަްށ ނަންޖެހޭ. އަދި ޖޭ.އެނޫނުއަސާސީއަށް ެވސް ބަދަލުތަކެއް އަން. ޤާސް މައްސަލަެއއްވަރަށް ސީރިއަ

ވިދާުޅިވ ޅުިވ ހަވާލުުކރި ކޮންމެ ކަމެއް ދެންމެ ވިދާ ،ތެދުފުެޅއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.އަންނަންޖެހޭ. ވެސް ބަދަލު

މެ ަހވާލުކުރި ކޮން ދި ނުޫފޒުެގ ތެރެއިން ނަމަވެސް،ގޮތަކަށް ކުރެްއވި ވާހަކަ. ނުފޫޒުން ެއއްކިާބވެ ހުރެ ނަަމެވސް އަ

ކަމެއް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުެރވިފަިއވާކަން އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. ވޭތުވެދިަޔ ދުވަސްަތކުަގއި ައޅުގަނޑަށް ފެނުނީ 

އި ލަ ނާއިްނސާފުން މީހުން ޖަލަށް ،އިންސާފުްނ ޙުކުމްތަކެއް ކުރެވި ޤައުމުަގއި ނާ ތަްނ. މި މަޖިލިސް ތަޅުއަޅުވާަފއިވާ

ތަނަށް  މި ށްކޮލީަގކާ މިފަދަ މައްސަލައަކަ ދެރަވޭ މިއަުދ އަޅުގަނޑުގެ ޅުގަނޑު ވަރަށްތަން. އަ  ދިޔައަނިާޔވެރިެވގެން

 ނުވަތަ މި  ޓަރެސްޓުއޮފް އިން ވެސް، ޙަޤީޤަތަކީ އެ ކޮންފްލިކްއެހެންނަމަ ވެސް. ހުށަހެޅި މި ބަހުސްކުރަންޖެހޭތީ

މެންބަރަކަށް އިންނަވާފައި ކޯޓުަތކަށް ްސގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވި ،ތަނުގައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ މެންބަރަކަށް އިންނަވަިއގެން

 ރަނގަޅު ގޮތެއް ންެޖހޭނެ އެންމެވެކުރެ ގޮސްފައި މައްސަލަަތއް ބެލުމަކީ އެއީ އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ ވެއްޖެއްޔާ އެކަން

ރައީްސ، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީ. އިްއޒަތްތެރި  މި ނޫން. އެކަން ެއގޮތަށް ކުރެުވމުގެ ސަބަބުން މިއަދު މި މައްސަލަ

. ނޭއޮތް ކަމެއް ފެންނާކަށް ނޯންނާ ފަނޑިޔާރުން ަކމެއް ގޯހަށް ނިންމާފައި ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާުޅވީތެދެއް އި

ކިހިނެއްތޯ ފެންނާނީ؟ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުަގއި މެންބަރަކަށް އިންނަވާއިުރގަިއ  .ފެންނާކަށް ނޯންނާނެ ނޫންތޯ

. އެހެންވީާމ، ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއަށް ވެސް ގަންނާނެ ދެންތިބި ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންފުޅުބޭފުޅާ ދެކެ ނުލާހިކު ބިރު  އެ

ަވއްދާއިރަށް ބޭރުކޮށްލާނެ. އެހެންވީމާ، އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު  ގޮސްގެންމައްސަލަެއއް ހުށަނުވެސް އެޭޅނެ. އެ މައްސަލަ 

ޝަރްޢީ ނިޒާުމެގ  .ފެންނާކަށް. ކޯަޓކުންވެސް ތެދުފުޅެއް ެއ ވިދާުޅވީ. ނޯންނާނެ އެްއވެސް ކަހަލަ މައްސަލަެއއް

އަދި ކަެމްއ  ،އަޅުގަނޑުމެންެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރާއި ދޭތެރޭގައި މައްސަަލއެއްނެތް ހުށަހެޅިފައެއް ވެސް .ތެރެއިންވެސް

މި  ހެދި މިކަހަަލ މައްސަލަތަކާ  ،އިންޓަރެްސޓު ޓް އޮފްލިކްފްވެސް. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ކޮން ފެންނާކަށް

ދަލުތަެކްއ ވެސް ބަ ށްގޮުތގައި ޖޭ.އެސް.ީސގެ ަގވާއިދަމައްސަލަތައް ދިމާވާންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދެކޭ

 އައިްސގެން ނޫނީ މިނިވަން ވެސް ބަދަލުތަކެްއ އަންނަންޖެހޭ. އެ ބަދަލުތަކެއް އަށްނޫނުއަސާސީޤާއަންނަންޖެހޭ. އަދި 

 .އީސްށް ކަންކަން ރައްިޔތުންނަކަށް ނިންމައެއް ނުދެޭވނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަ ފުވެރި ގޮތަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަސާއިން

އް ކަމުަގއި ދެކެފަިއ ބޮޑު އެއް ަމއްސަލައެ  ވަނީ. އެންމެ ސަރުކާރު ވެސް ރައްޔިތުން ވޯޓުދީ ހޮވާފައި މި މިހާރު މި އާ

ވުރެ ބޮޑަްށ  ނުްނވަނީ ތަރައްޤީއަށްފު ހޯަދއިދޭށޭ. ރައްޔިތުން ބޭސާ މައްސަލަ. ރައްޔިތުންނަށް އިންުފގެސާއޮތީ އިން

ގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ދަނީ އަޅު ފު އިސްކުރާށޭ. އާދެ! މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި މިއަދު ބަހުސްކުރެވެމުން މިސާއިން

ކަންަތއްތަުކގެ ތެރެއިން އެްއކަންތައް. އާދެ! ައޅުގަނުޑ  އިން އެންމެފުރަތަމަ ކުރެވޭއިޞްލާޙީ އެޖެންާޑގެ ތެރެ ވެއްެޖއްޔާ
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ފުެވރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް. އަދި ސާ ރައްޔިތުންނަށް އިންޒަޢާމަތުގައި ިދެވހި ގެކުރަނީ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް އުއްމީދު މި

 ވެސް ކުރަން. ުޝކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޔަޤީން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙްއިްއޒަްތތެރި އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް

ތު ވަގުުތަގއި މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ވެސް މިއަދު މި މުނާސަބަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ އެންމެ

ވަހުގަިއ މަނިކުފާނަށް ދު އްަޓވާ މިފުރަތަމަ ޖަލްާސގައި ިރޔާސަތު ބަލަހަ އެންމެ ރައީސްކަމަށް މަނިކުފާނުެގ މިއަދު

 ،މިއަުދ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި. ރަން. އަދި އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނިޔާ އަޅުަގނޑު އަރިސްކުހުމަރުޙަބާއާއި ތަ

ގުރައިޫދ  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ކަނަޑއަޅާފަިއވާ މެންބަރު

 178މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ާއިއ،ވަނަ މާއްދާ 165ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ،އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާދާއިރާގެ އި 

ވާ މައްސަަލައކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ން ވަކިކުރުަމށް ހުށަހަޅާފައިމުޤާަމތީން އެ މަ ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެ

މަނިކުފާނު، އެމަނިކުފާނަށް  ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ އެހިތާމަވެރި މައްސަލައެކޭ. ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތް

ކޮށްދިން މަނިކުފާނު ޖޭ.އެސް.ސީަގއި  ދިފާޢުގައި ވާހަކަަދއްކަން ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް އެ

ލީހުގެ ތަޅުމަށް އް މި މަޖިއި އުސޫލުގެ މަީތން ކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެޔާހަމަ ،ވެރިަކމާއިފު ސާއިން ،ޚިދުމަތްތަކާއި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ނިިމދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަިއ  .ޒަތްތެރި ރައީސް ެއއްކޮށް އިްއވަަވއިފި. ިއއް  ވަރަށް އަސަރާ

ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާ  ،ރީތި ލަވައެްއގެ ގޮުތގައި ެއންމެ ބާރު އަޑުން ހަރުއަޑުން ވިދާޅުވަމުންދިޔަ ވާހަަކއަކީ 

 އެއްކޮށް މަސަްއކަތް އި އެއްަބިއަވންތަކަމާއެްއކޮށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާހަމައެއާ  ،މާއި އިޞްލާޙުކުރު

ންދާއިރު އަުޅގަނުޑ މި ހުށަހެޅުމަށް ވާހަކަދައްކަމު .މުންދިޔައީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކުރާނެ ވާހަކަ ވިދާުޅވަ

ންމު ތަނެއް. ޖޭ.އެސް.ީސއަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މެންބަރަކު ޖޭ.އެސް.ސީއަކީ ވަރަށް މުހި ،ޖެހެނީދަންނަވާލަން

މަނިކުފާނަކީ ދާ ބޭފުޅެއް. އަޅުގަނޑުމެން ހޮާވއިރުަގއި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީަސީކ އޮޓަމެޓިކުން ޖޭ.އެސް.ީސއަްށ 

ޖިލީހުގެ މި ތަޅުން ޔިުތންގެ މަގޮުތަގއި ރައް މިހާރު ޖޭ.އެސް.ސީގެ މެންބަރެއް. މަނިކުފާނަކީ އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ

ސް ބަލަހައްޓަން އެންމެ އެކަށީގެންާވ އެއް ބޭފުޅާކަން އަޅުގަނޑު ހިތުގެއަޑިން ގަބޫލުކުރަން. މަޖިލި މި، ބަލަހައްޓަން

ކަމެއް. އެީއ މަނިކުފާނުގެ  އެހެންނަމަވެސް، މަނިކުފާނު ޖޭ.އެސް.ީސގެ މެންބަރަކަށް ިދޔުމަކީ ައޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވާ 

ިއއްޒަތްތެރި އޮތުން. ބޭފުޅަކު ދާން އޮންނަ މަށް އެޤާތުްނ އެ މަގެ ރައީެސްއގެ ހައިސިްއޔަމި މަޖިލީހު  ނޫން. ެއއީ އްކުށެ

މި މަްއސަލަިއގަިއ ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރަކީ އަުޅގަނުޑ  ،އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ .ރައީސް
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މަޖިލީހުގައި މިހާރު މިތިބަ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖޭ.އެސް.ސީަގއި މަސައްކަްތކުރަން ގޮުތަގއި ރައްޔިތުްނގެ  ގަބޫލުކުރާ

އަމާނާތްތެރި ބޭފުޅެކޭ. އެފަދަ ބޭފުޅަުކ  ،ތެދުވެރި ،ވަރަށް އިޚްލާްޞތެރި ،ވަރަްށ ކުޅަދާނަ ،ވަރަށް ެއކަށީގެްނވާ

ކޮެށއް  ސަލަ ހުށަހެިޅ ފަރާތަކަށް ހާމައެއްވަކިކުރަން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ސަބަބެއް ެއއްގޮަތކަްށވެސް މި މައް

 ނުދެވުނު. އެހެންނަމަވެްސ، ިމ ގަރާުރގައި ވަރަށް ތަފްސީުލކޮށް އެބަ އެނޭގ މިއީ ވަރަްށ ސިޔާސީ ކުލަޖެހިގެން ވަކި

ލުކޮށް ތަފްސީވަރަށް  . އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްކަންއްތުަގއި ައއިސްަފއި އޮްތ ގަރާރެގޮތަކަށް ަވކި މީހަކު ަވކިކުރުުމގެ ނިޔަ

 މަކުން ޤާވަންޏާ މީހަކު މަ މި ގަރާރަކީ ހަމަ ބުއްދިން އެއްވެްސ އިންސާނަކު ވިސްނައިފި ކަމަށް !މި ގަރާރު ބައްލަވާ

ކަހަލަ ސަބަެބއް  ބިލުކަން އެކަީށގެންނުާވކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށް މި ގަރާރުގަިއ އެްއވެސް ޤާވަކިކުރަްނ ނޫނިއްާޔ މީހެއްެގ 

މިތާނަގއި ަބއެްއ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޚާއްޞަ  ؛ނެތް. ކުރި ުކށެއް ެއްއވެސް ކުށެއް ނެތް. ހާމަކޮށްދެވިފައެއް 

މި ދޭހަކޮށްދެނީ މި ގަރާރުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ގޮތެްއގައި ފޭދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރަްއވައިފި

 އަދާކުރި މަްސއޫިލއްޔަތު އަދާނުކުެރވިގެްނ އެނު މަނިކުފާ އިބްރާހީމް ރިޟާ ޖޭ.އެސް.ީސަގއި އެ ؟ކޮން މާނައެއްތޯ

ކަހަލަ ުސވާލެްއ  މަނިކުފާނަކަށް އެްއވެސް ކަހަލަ ނޯޓިސްއެއް ނޫނިްއޔާ މި މަޖިލީހުގައި އެ ށް އެއްވެސްނަމަނިކުފާ

ަވކިކުރަން  ނުކުެރވޭ މި މަޖިލީހަށް އިބްރާހީމް ރިޟާ ނެތް. އެހެންކަަމށްވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަނޑަށް ގަޫބލެއް ކުރެވިފަެއއް

އުސޫލުތައް މަތީ ކަންތައްތައް ކުަރއްވާ ަބޔަކު މި މަޖިލީހަށް މިފަދަ  ،ހަމަހަމަކަމާއި ،ފާއިސާތިބޭފުޅުން ތިހާ އިން

ތަްއ ނޫނިއްޔާ ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ މާ ރަނގަޅު ގަރާރު ،ގަރާރެްއ ހުށަހަޅާނެ ކަމަކަށް. މިއަށްވުެރ މާ މުހިންމު

ްއވާ މިފަދަ އޮތީ ބަޖެޓު. މި ބަޖެޓު އޮ  ހުށަހަޅަން އެބަހުރި. ކުިރމަތީގައި މިއިޞްލާޙުތައް ިމ މަޖިލީހަށް 

ނޫން.  ކަމެއް ނުޖެހޭ އެއްޗެހި ގެެނސްގެން މި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭތާކުންތާކު

މީހުންނަށް އަހަރުން މަތީ  65ހުށަހަޅާފައި ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  އަުޅގަނޑުއޮތީ  އެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު 

ކަމަށް ުކރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅާފަ. މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކެއް ނޫންތޯ މި ތަޅުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އިނގޭތޯ ތާގައި އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާނަން ަދއްކަްނވީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ކުރަންވީ ކަަމކީ. މިއަންނަ ހަފުގެނެސްގެން ވާހަކަ

 އެ  އެތަްއއެތައް ބަޔަކު . އެތިބީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ. މިއީނޫންތޯ ކުރަންވީ ކަމަކީގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ންޝަންޕެ

. އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު މުހިންމު ގާނޫނުތަްއ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ބޭސްފަރުވާާއއި މިކަންކަމަށް ބޭނުންވެފ

ސިމް އިބްރާހީމް މި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުަގއި އިންނަަވއިގެްނ ޤާ ގަބޫުލކުރަނީ މަވެސް، ައޅުގަނޑުއެބަހުރި. އެހެންނަ

ނުދެއްވާނެ ކަމަށް. އަުޅގަނޑަށް ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ޗެއްސަްށ ބަހުސްކުރަން ފުުރޞަތުމިފަދަ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ އެއް 

އިބްރާހީމް ރިޟާ ްއވެސް މެންބަރަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. ައޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުަރނީ މި މަޖިލީހުގެ އެ

އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން.  ކުއެނުކުރާ ވާހަކަ ވަރަށް ހާމަކަމާނުދޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑު މި ގަރާރަށް ތާއީދުވަކިކުރަން ޯވޓު

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދުދީދީ  އިބްރާހީމް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މިއަދު ޖުޑިޝަީރާއ ބެހޭ ގޮތުން ނުވަަތ ޖޭ.އެސް.ސީއާ ބެހޭ ގޮތުން މިތާނގަިއ 

ރާއްޖޭެގ ކަންތައްަތްއ  ކުރިން މި އަހަރެއްހާ ުދވަސް ތަށްއަރަނީ މީެގ ދެވާހަކަދެެކވެމުންދާއިރު އަުޅަގނޑު ހި

ވަަރކަށް ހަނދުމަފުޅަށް ގެނެވޭ  މިތާނގައި މިހާރު ތިބި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެއްވެސް ،ގޮތް ހިނގަމުންދިޔަ

ަމ ފަނޑިޔާރަކަށް ހުންނެވި އާދެ، ިޑއުޕްރޮސެްސގެ ވާހަކަަދއްަކވާއިރު މި ރާއްޖޭގެ ިއއްޒަތްތެރި އުއްތަ ބާވައޭ.

އަލްއުސްާތޛު އަޙްމަދު ފާއިާޒއި، ފަނޑިޔާރު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން ޖޭ.އެސް.ސީގެ ތެެރއިން ނިންމި މައްސަލައެޭކ 

ކިޔާފައި މި މަޖިލީހަށް ގެނެސްގެން ެއއްވެސް ަޙއްޤަކާ ނުަލިއ ގާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސްގެން، ހިޓްލަރު ހަދާހެން ގާނޫނަށް 

ގެން އެ ދެ ބޭފުުޅންގެ މަޤާމު ހުސްކޮށްލިއިރު ޮކބައިތޯ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މި ވަކާލާތުކުާރ ިއއްޒަތްތެރި ބަދަލުގެނެސް

މެންބަރު؟ އާދެ، އެމަނިކުފާނު އިންނެިވއޭ އޭުރވެސް މި ގޮނޑީަގއި ހަމަ މިތާ އިންނެިވއޭ އިނގޭތޯ. އެްއވެސް ެއއްެޗއް 

ނގައިން ވެސް ވިދާޅެއްުނވޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެކަމާ ދެކޮޅަށް ވިދާޅެއް ުނވޭ. އުއްމަތަށް އަ

އަހަުރ  4ބައެއް ބޭފުޅުން ތެދުެވަވޑަިއެގން ދިފާޢުކުރައްވަން ކޮަބއިތޯޭއ ޢަދުލުއިންޞާފަކީ ވިދާުޅވާިއރު، ވޭުތވެދިޔަ 

. އަޅުަގނޑުމެން ބުނަމުން އައީ މި ކަންތައްތައް ހިނގާަފއި ހުރި ގޮތް މިހާ އަވަހަށް ހަނދުމަފުޅުނެތިގެން މި ދިޔައީ

ހަމަކުރާނޭ. އެހެންވީމާ، މި  . އިންސާފު އަަރއިހަމަކުރާނޭ ނޫނު އަރައި ދުވަސް އަންނާނޭ. މި ުދވަސް ބައްދަލުކުރާނޭ. ގާ

ކަންތައްތައް ހިނގާނެ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ. މި ބަދަލުތައް ވެސް އަންނާނެ. މިކަން ގަޫބލުފުޅުކުރަްއވަންޖެހޭނެ. މިއީ 

ވަނަ އަހަރު އަުޅގަނުޑގެ  2015ހިނގާނެ ކަންތައްަތއް. މިސާަލކަށް، އަުޅގަނޑުެގ އަިމއްލަ ަނފްސަށް ވިސްނައިާލއިރު، 

ވަނަ  2018މައްޗަށް ޓެރަރިޒަްމގެ ދަޢުާވޮކށްފައި އެ ދަޢުވާ ުނކުރަން ނިންމައި އަނބުރާ ގެނެސްަފއި، އަނެއްކާ 

ވަނަ އަހަރު އަުޅގަނުޑގެ  2017  އެ ދަޢުާވ ހިނގި ގޮތް ބައްަލވާ!ހިނގާ އަހަރު ައޅުގަނުޑގެ މަްއޗަށް އަހަރު، މި

ގައި އަޅުގަނޑު އަާދކުރަންޖެހޭ ވާޖިބެއް އަދާކުރީމަ ެއކަމަްށ ދަުޢވާކުރީ ައޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުމައްޗަށް އެ 

ށްތޯ ޤާޟީންނަށް ވަރަކަބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުން. އޭރު ޮކބައިތޯ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ؟ ޖޭ.އެސް.ީސގެ ތެރެިއން ކިހާ

ބަރު މަހުން ވަނަ އަހަރު ޑިސެން 2017ބާއްވަން. ގެންދިަޔއީ އަުޅަގނޑުގެ މައްސަލަ ހިފަހައްޓާފައި ބިރުދައްކަމުން

ޔަށް އަުޅގަނޑަްށ ކޯޓަށް ގޮަވއިނުލާ އިނގޭތޯ. ކޯޓަްށ ހަމަ ށިގެން އިހަކަްށ ދުވަހާ ަހމަޔަށް، މައްސަަލ ނިމުމާފެ

ަމްއސަލަ ބާއްވާަފއި އޮތީ. ެއއީތޯ އިންސާފަކީ؟ ކޮަބއިތޯ އޭރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ؟  ނުލާ ައޅުގަނުޑގެގޮަވއި

ިއ ކުރިން ތިތާ އިންނެވި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ޖޭ.އެސް.ސީގަ  ،ކޮބައިތޯ އޭރު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ވަނީ. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ  ދެއްކީމަ ަދއްކާ ަބޔަުކ ގޯްސ މި ، މި ވާހަކަަތއް އަުޅގަނޑުމެން ތިއްބެވި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ
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ހިނގާފައި ހުރި ހުރިހާ ނުބައެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބެލޭނެ  ،މި ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވުނު ގޮތަކަށް ކޮށް

ވެސް ބަދަލުހިފުމެއް ނޫން.  ައަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ިއނގޭތޯ. އެީއކީ އެްއގޮަތކަސްފިަޔވަޅު  ،ގޮތަކަށް ބަލައި

ަބޔަކަްށ ނުފޫޒު  ، ނޫނިއްޔާހީފުޅުނުކުރައްވާތި ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން ތި ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުވާ ގޮތަށް ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް

ފޯރުވަިއގެން ކަންތައްތައް ކުަރނީ ކަމަކަށް. އެއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެއީ ަރއްޔިތުން ބޭނުންވާ ބަދަލު އެއީ. އެ ބަދަލު 

، އެ ބަަދލު ގެންނަވަން. އެހެްނވީމާޮއކްޓޯަބރުގައި އިންސާފުގެ ަމގުން ޙުުކމްކުރައްވާަފއި އެ އޮތީ  23އްޔިތުން މިދިޔަ ރަ

 މި ކަންތައްތައް ހިނގާނެ. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހާން  ވިިލމާލެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނި އާދެ، ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 ޙުސައިންމަނިކަށް. 

 

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބަހުސަށް  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ މުހިއްމު މައްސަލައަށް

 ޖިލީހުގައިވަނަ މަ 18ކުރިމަތިލުމުގެ ކުީރގަިއ ައުޅގަނޑު ވެްސ ހަމަ މަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައިލާަނން 

ގެންަދވާ ފުރަތަމަ ސެޝަން މިއަދު އަޅުގަނުޑމެން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. އިިސްއޔަތުން ކުރިއަށްމަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހަ

ގެ ޕާޓީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ީލޑަރު ިއބްރާހީމް ފަލާޙް ދެންމެ އެ މި މައްސަލައިަގއި އަުޅގަނުޑމެން

މި  ،ށް ތާއީދުކުރަން. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިންށް ފުރިހަމައަވިދާޅުވެެދްއވި ވާހަކަތަކަށް ައޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަ

އިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަިއގައި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ގުރަ

ވަނަ މާއްދާަގިއާވ  178ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އަދި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  160ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،އިބްރާހީމް ރިޟާ

ހަމަޔަށް  ންނަށްމައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެ ، އެރާރުާވ ގަ ން ވަިކކުރެްއވުަމށް ހުށަހަޅުއްވާފައި މިގޮތުގެ މަތީ

ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ޒާތީ  ދިއުމުން ނުކުތާތަކަށް ވިސްނައިލާ ކަމުގައިހުށަހެޅިގެން

ތަޢައްޞުބު މިކަމުގައި ހިމެނޭ ކަހަލަ ގޮތަށް މި ވާހަކަ ފަރުމާކުރައްވަން މަސަްއކަތްކުރަްއވާފައި އޮތްކަން. އެންމެ ެއްއ 

އާއި އަިދ އދ.ރާފުަގއި މި ފެންނަ އިންސާފު ޤާއިމުނުވާކަމުަގއި ރައްޔިތުންނާއި ނަ ޕެރެގެތާއެްއގެ ގޮުތަގއި ދެވަނުކު

މަޖިލީހަށް މަޖިލީހުގެ  ،ހިނދު ކަމުަގއި މަޖިލީހަށް ލަފާދެއްވަމުންނުދާކަން ަކންބޮޑުވަމުންދާ ،މުޅި ދުނިޔެއިން ފާހަގަކޮށް

ބާުބގަިއ  ، އ160ެޮޕޒިޝަން ޤާނޫނުައސާސީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖުީޑޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަުނގެ ކޮމް

ފާހަގަކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމުެގ ތެރެއަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު މި ވަޑަިއގަންނަވަނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވޯޓުން. 

ގެްނ އެ ލަފާ ނުދެއްވާ އޮތީ؟ ނުވަތަ ކޮން މެންބަރަކު އައްސަަވއި  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންއިރަުކތޯ އެ މަޢުލޫމާތު
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 އެކަމެއް ކަށަވަެރއް ޮކށެއް ނުދެއްވޭ. އަދި ރިޟާ ؟ދެްއވަންވީ މަޢުލޫމާތު ނުދެއްވާ އޮތީކޮންއިރަކުތޯ މެންބަރަކަށް 

 ކަމަށް އެ  އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ޖަވާބުދެއްވަމުން ެވސް ެއފަދަ ކަމެއް ނެތް ،ދެއްވަމުން ވެސްޖަވާބު

ތުރުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ އި އޮތީ ވިދާުޅވެފަ. އަދި ޭއގެ 

، ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމާއި  ،ގޮތުން އުފުލާ ޝަކުވާތައް ބެލުމާއި ބެހޭ  ރިޟާ އިންނަވައި ފަނޑިޔާރުންނާމެންބަރު އިބްރާހީމް 

ެއކުަގިއ ؛ އަދި އެއާހިނދު ބޫލުކުެރވޭ ދަާވކަން ގައިގެން އެ ކަންކަން ކުރަްއވަމުންގެންއި އިންސާފުން އެްއކިބާެވވަޑަ ހަމަޔާ

ެއކަމަީކ  ،ރާފުަގއި ޯކޓަށް ވަަޑއިގެން މަސަްއކަތްުކރައްވަމުންދިއުާމއިގެތިންވަނައަށް ދެން އަންނަ ހަތަރުވަނަ ޕެރެ

އިްއޒަތްތެިރ  ޅުއްވިމިއީ ހުށަހެ ހިނދު؛ ބޫލުކުރެވޭމި މަޖިލީހަށް ގަކަމުގައި  ސުލޫކީ ގޮތުން ދަށުދަރަޖައިެގ ޢަމަލެއް

ކަމަށް ނިންމަވަިއ މިގޮތަްށ  ބޫލުކުެރވުނުދި ގަބޫލުކުރެްއވުނުކަުމގަިއ ވެދާނެ. ނަމަެވސް، މި މަޖިލީހަށް އަމެންބަރަށް ގަ

 85 ކުެރވޭ މިެއއް. އެ މުޅި މަޖިލީހުގެބޫލެއް ނު. އެއީ މި މަޖިލީހަކަށް އަދި ގަގެންނަވާކަށް އަދި ނުޖެހޭ އިނގޭތޯ

ޖިލީހެއްގެ ވާހަކަ ހަމައެކަނި އެންމެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްަވއި ދައްަކމުން ވެސް މިވަރަށް ފޭރާން މެންބަރުން ހިމެނޭ މަ

ދަށްކޮށް މި ވާހަކަ ގެންނެވުަމކީ ޒާތީ ތަޢައްޞުބުގެ ފުރަަތމަ ފެށުން. ދެންމެ މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

 ވާހަަކއެއްތޯ ިމ ކުން ތިމަންނާމެން މި ބަދަލުތައް ގެންނާނަމޭ. ކޮންކުެރވުނު ގޮތަ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް ވިދާުޅވެއްޖެ

އިންސާުފގެ ވާހަަކ ދައްކަވާަފއި ހަމަ އޭގެ މޯހިރުގައި ދެން މި ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނާމެން ހަމަ ހިތުހުރިހާ  ދެކެވެނީ؟

އް ހިނގާނެ. ެއ ބޭފުޅުން އުސްާތޛު ެއއްކޮށް ހަމަ ކަންަތއްތައެައއި ބަދަލާ އޮާޔއި ވަާޔއި ބަދަލުވީމަ  ،ގޮތެކޭ. ތެެދއްމެ

އިބްރާހީމް ރިޟާ، ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ުޖޑީޝަލް ސަރވިްސ 

 3/2މަޖިލީހުގެ  ،ވާނަމަ އެ އަދަދަށް މެންބަރުން ހަމަވެ ކަމުަގއި ކޮމިޝަނުގައި އިންނެވުމަށް ފެނިވަަޑއިނުގަންނަވާ

، މި އަދަދަށް މެންބަރުން ހަމަކުރައްަވިއގެން ކުރިއަށް ަވަޑއިގަތީމަ ނިމުނީ. ދެން އޭގެ ވާނެ މި ވޯޓަށް. އެހެންވީމާބޭނުން

މެދު މަްށޓަކައި ނުވަތަ މެންބަރާ ބޭރުން ވަރަށް ދުރުން ނުވެސް ގުޅޭ ކަންތައްަތކެއް ެމންބަރެއްގެ އަބުރު ކަތިލު

ެއއީ ެއއްގޮަތކަށް ވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. އިންސާފެއް ެވސް ނޫން. މި  ،ެގންދެވުންގެން ކުރިއަށް އަމާޒުކުަރއްަވއި 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިކަން ޮއތަތީވެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްގެ ަހއިސިްއޔަތުން މަނިކުފާނު ވެސް ޖުޑީޝަލް 

ދެއް އެނޫން ގޮެތއް ނޯންނާނެ. . ހަމަަޔޤީނުން ވެސް އެނޫން ުއއްމީަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގަންނަވަނީސަރވިސް ކޮމިޝަނު

، ލަތާއިދާ ހާ ިދވެހިރާއްޖެ ހިނގަމުން މި ،ކަން އޮްތ ގޮާތއި ،ުރެގ ކަންތައްތަާކއިއަދި އިންސާުފގެ ދަރުބާ

އަހަުރވީ ދުވަސް  50ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް  ،ލަތާއިރުންގެ ހާއަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫ ،ލަތާއިދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބަރުލަމާނީ ހާ 

 އޮތީ ރަނގަޅަށް ލަތު މިައޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެ ހަަމ ހާމިއަދު އެ ދިޔަ ުމހިއްމު ޖަލްސާގައި ވެސް މިއަދަކީ. 

ލަތެއްަގއި ރާއްޭޖގައި ބަރުލަާމނުގެ ރައީްސކަމުގެ މަޤާމުަގިއ މަނިކުފާނު ތި އިންނެވީ. ފެންނަން. އެފަދަ މުހިއްމު ހާ 

މަނިކުފާނަށް ރަނގަޅަށް  ަރއީސްގެ މަޤާމުަގއި. އެހެންީވމާ،ރި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ބަރުލަމާނުގެ އިއްޒަތްތެ

ވެސް މަނިކުާފނު އެތަނަށް ވަަޑިއގަންނަވާނެ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި ަކންތައްތަކުަގއި ހުރި މުހިއްމުަކން. ހަމަގައިމު
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ނެ. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް  ބަޔަކު މި މަޖިލީހާއި މަޖިލީހުން ބޭރުގައި ވެްސ ތިެބދާއުަފއްާދނެްއކުމެދުަގއި ޝަ ގޮތާ

ޓަކައި މަނިކުފާނުގެ ކެވެލި ހަމަކުރުމަށްބޮޑަށް އުއްމީދުކުރަން އިްނސާފުގެ ހުރިހާ ތަރާދުތަކެއްގައި ރަނަގޅަށް 

އަހަރު ބަރުލަމާނީ  50މި ވޭތުެވދިޔަ  ،މި ޤައުމަށް ކޮށްދެްއވާފަިއ ހުރި ޚިދުމަތާއި ،ވިސްނުމާއި  ،ޤާބިލުކަމާއި

ހަމައަށް މި  އަދާވަނަ އަހަރުން ފެށްޓިގެން މި 1968 ؛އަހަރުފަންސާސް ޭޖގެ ޖުމްހޫރީ ތާރީޚުގެ ރާއް ތާރީޚުގައި އޮތް

އަހަރު  ފަންސާސްވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިައއި ފަންސާސް އަހަރުގެ ދެ ހަަމއަށް  ، އިްއޔެއާހިނގަމުންދާ

ރަީސެގ އެކި ގޮތްގޮތުން މި ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްފުރިގެންދިޔައިރު އޭގެތެޭރގައި ހިމެނުނު ގާތްގަނޑަކަށް ތިރީހަކަށް އަހަރު 

ލަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި ހަމަގައިމު ވެސް މާމިގިލީ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އުސޫލުތަާކއި ބަރުލަމާނީ ހާ

ޅުތަކެްއ ކަތްޕުޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަުދގެ މަޖިލީހުގެ ބަރުލަމާނުގެ ރައީސް ވަނީ ަވރަށް ބުރަ މަސައް

، މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ބޭފުޅަކު އެތަނަށް ވަޑަިއގެން، ދެ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގަންނަވަންޖެހޭ. ކުރަްއވާފަ. އެހެންވީމާ

ާވހަކަތައް ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި  އޮޓޮމެޓިކުން މަޖިލީހުގެ ރަީއސްގެ މަޤާމުަގއި އިންަނވާ ޭބފުޅަކު ަވޑަިއގަންނަވާ. އެ

ުމސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަާކއި  ؛ދާޅުވެެދއްަވއިިފ. އާދެ! އަުޅގަނޑުެވސް ހަމަ ވިސްނާލަން، މި ބާބު މެންބަރުން  ވި

ނޫނުއަސާސީ ެއކަށައެުޅްއވި އި ެވސް މި ޤާވަނަ ބާބު ެއކުލަަވއިލެްއވުމުގަ ލު މަޤާމުތައް ބަާޔން މި ކުރާ ހަތްމުސްތަޤިއް

ންީވމާ، މި މާއްދާތައް އޭރު ލިުޔއްވި ަބއެއް ބޭބޭފުޅުން ެއ ވެސް މަނިކުފާކު އިންނެވި. އެހެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް

ބޭބޭފުޅުންގެ ހަނދާނުން ބައެްއ ވާހަކަފުޅުތައް މިއަދު ވިދާޅުެވދެއްަވއިފި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި. އެކަމަކު، އަުޅގަނޑުމެްނ 

އެއް އެބައޮތް. އެއީ މި ހާލަތުަގިއ މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޔައުމިްއޔާއަށް ޫދކޮށްލަން ބޭނުން އެހެން ނުކުތާ

މި ބަދަލު ހިފުމުގެ އުސޫލަށް ވާހަކަތައް ނުގެންނަަވއި، ެއ ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުަގއި ބާރު އޮތީމަ އެކަން ކޮށްލައްވާށޭ. 

މަ އެ ހަމަ އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް އަެނއްާކވެސް ެއކަން ރުޖޫޢަވެ ބަދަލުވެގެންދާނެ. އަެނއް ބަޔަކަށް މެޖޯރިޓީ ލިބޭއިރަށް ހަ

ނޫނީ ގެ އިތުރުން، ގާރިާޟއަީކ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ، އުސްތާޒުބަދަލުކުރުން އަންނާނެ. އެހެންވީމާ

ކުަރްއާވ  ވާތީެވ، ގެންދަވާ ބޭފުެޅއްކަމުަގއިށް ކުރަްއވަމުންވަކީެލއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން ެއ މަސައްކަތް ިދގު މުއްދަތަކަ 

 ހިނދަކު  ތުމާއި އަދި އެނޫންވެސް ަކންތައްތައް އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން މަނާނުކުރާކަންތައްތަުކގައި ކޯޓަށް ަވޑަިއގަ

އެހެންވީމާ، އެ ބަދަލު ފުރަތަމަ ގެންނަވާށޭ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މި އިޞްލާޙަށް ވުރެ ވާނެ. ގެންދައެކަން ކުަރއްވަމުން 

ހަމަވާނަމަ. ތިން ބައިކުޅަ ދެބައި މިހާރު މި ކުރިން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ިއޞްލާޙުގެންނަވާށޭ އެ އަދަދަްށ މެންބަރުން 

ޓަކައި ހަްތވަނަ ބާބަށް  ބޭނުމަށްޓަކައި ެވސް އެބަ ހޯއްދަވަންޖެހޭ. އެހެންވީމަ، އެ އަދަދަށް ހަމަކުެރއްވުމަށް 

 ނަވަން މިތަނަށް ަވޑަިއގަން ިވގެންވާ ޮގތުން ގާތްގަނޑަކަށް ދިހަ ބޭފުަޅކުއެކުލެ  އި މި ޮކމްޕޮޒިޝަންގެންނަވަިއ މީގަ ބަދަލު

ޕްރީމް ކޯޓުަގއި ސު -2 .ނުކުތާ )ހ(ގައި ޖެހޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެންމެ ފުރަތަމަިއނުން މި އޮންނަނީއެބަ

ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުން އިންތިޚާުބކުރާ އުއްތަމަ ފަޑިޔާރު ިފޔަަވއި އެހެން ފަނޑިޔާރަކު. 

ރައީްސގެ ވާހަކަ. ިމ އުސޫލާއި މި ތަރުތީބުން މި ޤާނޫނުއަސާސީ ލިޔުްއިވ ވަނީ ބަރުލަމާނުގެ  ފުރަތަމަވެސް މި
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ބޭފުޅުންގެ ިވސްނުންފުޅުަގއި ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ވެސް ުހރީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ިދވެހިރާއްޖެ އޮންނާނެ ކަމަށް. 

ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން ނިންމެވި އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް މިކަން ސާފުކޮށް އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ. ރާއްޖެ މި އޮތީ ނަމަ

ގޮތަކަށް ތިންބާރު ވަިކވެފަިއ އޮންނަ ރިޔާސީ ނިޒާމެްއގެ ތެރޭަގއި. ކެވެލި ހަމަުކރުމަށް ދެން ކުރެވެންޖެހުނު 

މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ދެން ކުރައްވާފައި ހުރި މަސައްަކތްތަކުގެ ތެރެއިން މިކަން ފާހަގަވެ ފެންނަން މި އޮތީ. 

އީސް ުނވަތަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު މިތަަނށް ވަަޑއިގަންަނވަން އެބަޖެހޭ. ބަރުލަމާނުގެ ރަ

އަދި ޭއގެއިތުރުން މިދިޔަ ދިހަ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭަގއި މި ތިއްބަާވ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭަގއި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ދެ ބޭފުޅަުކ 

 ހިމެނިވަޑައިނުެގންނެވޭކަމުަގއި ވާނަމަ ހިމެނިވަަޑއިނުގެންެނވޭނެ ގޮތަާކިއ  ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް

 ފަިއ،ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުްނގެ ތެެރިއން ބޭފުޅުންތަކެއް ޖުީޑޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަްނގައި މި ޑިސިޝަންތަްއ ނަގާ

މުޅި ކަންތަްއތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި އެންމެ  ،ޔާރުން ވަކިކުރުާމއި މި ކަންތައްތައް އަދި މުޅިއެތި ބެލެހެއްޓުމުގައި ފަނޑި

އިާރެގ ، ގުަރއިދޫ ދާޭބނުންފުޅުކަމުގައި ވާނަމަ މި ގަރާރުގެ ބަދަުލގައި އުސްާތުޒ ރިޟާ  އިސްކޮށް ނުިތއްބަވަން

ވަގުތު ައވަސްއަުރވާަލިއގެން ަވކިކުރުުމގެ ބަދަލުަގިއ އެ ިއޞްލާޙު ގެންަނވާފައި   މިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ

ުފގެ ގޮތަށް ޫދކޮށްލެއްވުމަށް އަުޅގަނޑަށް ހީަވނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އިންސާ ގޮތަށް ެކވެލި ހަމަކުރެްއވުމަްށފަހުގައިއެ

ވެސް ލިބޭނެ.  އެއްބާރުލުން އި. އޭރުން އަުޅގަނޑުމެންގެ އެހީތެިރކަމާއި މި އޮތީރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ލިބިފަ

ޖިލީހުގައި ަވނަ ރައްޔިތުންެގ މަރާއްޭޖގެ އަށާރަ ވަގުތު ިދވެހި މި ިއ،ލަމެންުޓގަވަގުތު ޕާ ވެސް އަދި މި އަޅުގަނޑުމެންގެ

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަދިެވްސ މެންބަރުން އެންމެ ގިނައީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް ހިމެނޭ އަށްޑިހަ ފަސް 

ޕާޓީައކަށް އެންމެ ގިނަ  އެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިަވގުުތ  . ައޅުގަނޑުމެންގެ އަުތގައި އަދި މިއިމޯލްޑިވްްސގަ

 ނަމަ މިކަހަލަ ކަންތައް މިހެންދައިގެން ވަަޑއިގަންަނވާ ވެސް ރުހުން ހޯ . މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެތިބީ މެންބަރުން

 ގެ އަުޅގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ެއންމެ މަތިވެރި ސްލޯގަނެއް  ،ވެސް މަްޝވަރާކޮށް ަވޑަިއގެން އަޅުގަނޑުމެންނާނުކުރައްާވ 

. މަްޝވަާރގެ މަޖިލީހުން މަޝްވަރާގެ َوأَْمُرُهْم ُشوَرٰى بَْينَُهمْ ކުރަނީ  ތަނުގައި ބޭނުން މި  ައޅުގަނޑުމެން މިގޮތުަގއި

އްެލއް ހޯއްެދވުަމށް ވަަޑިއގަތުން ައޅުގަނޑަށް ިއ ޙަ މީގައުސޫލުތަުކގެ ތެރެއިން ޕާޓީތަކުތެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްެގން

ހިތް ކިލަނބުކުރުމަށް  ރެ ެއުކގައި މަަސއްަކތްކުރަމުން އަިއ މެންބަރުންނާ މެދުހީވަނީ އުޅގަނޑުމެްނގެ ޒަާމނުއްސު

އެ ބޭބޭފުޅުން އިސްަތށިފުޅުގައި މިކަން އަުޅއްަވއި  ކުރައްަވއި،ތަފާތު އެކި ތުހުމަތުތައް  ފުރުޞަތު ދެއްވައި، މިތަނުަގއި 

ބޭބޭފުޅުންެގ ވާހަަކތައް ފެތުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ދުތަާކއި ހަަމއަށް ެއކި ބޭނުންކޮށްގެން ެއކިއެިކ ސަރަހައް މި ތަޅުން

އްލު ހޯދެން އޮތް ކަންތައްަތއް ޤާނޫުނއަސާީސގައި އެބަހުރިމެ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަންތައް. ދެންމެ ށް ޙައަޅުގަނޑުމެންނަ

ސާީސަގއި ހަމަ ޤާނޫނުއަ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިނުގރައިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަލާޙް ވިދާޅުވި ފަދައިން

މަތީގެ  ގެނެުވނު ބަދަލެއް އެއީ ފަސްދޮަޅސް ފަސް އަހަރުން އަޅުގަނޑުމެން ތިބެގެން، ައޅުގަނޑުމެން ތިބެގެން

  ހުރެ މި ބަރުލަމާނުގެ ހަޔާތުަގއި ވުން. ެއކަމާމުތަކަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ކުރިމަތިނުލެމީހުންނަށް ވަކި މަޤާ
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ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީްސ  ،ކޮށްދެއްވި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުބޮެޑތި ޚިދުމަތް ރީޚުގައި އެންމެފަހުގެ ތާ

 ހުރަސްއެޅިފަ. އެކަމަށް ޮއތީ އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މަޤާަމށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަށް އެ

އޮތީ ހުށަހަޅުއްވާފަ. އަދި ހަމަ އެއާ  މިއަދު އެ ؛ބަރަކު މާދަމާގެންނަވަން އަުޅގަނޑުެމންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަދަލު

އަުޅގަނޑު ެގނައި ބަދަލެއް ެއއީ ާރއްޖޭގެ  ނުއަސާސީއަށްވިދިގެން ހަރުައޑުން ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. މި ޤާނޫ

ެގނައި އިޞްލާޙު. އެ އިޞްލާޙާ ބިންތަކުގެ ތެެރއިން ބިމުން މިންވަރެއް ވިޔަފާީރގެ އުސޫލުްނ މިލްކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަށް 

މެ. އެ  ވެސް ވެސް ނުވޭ. ނުވެސް އާދޭ އެ ގާނޫނު އަދި ވުޖޫދެއް ؛ވެސް ގުިޅގެން އެައއި ވުޖޫދުވާންޖެހޭ  ގާނޫނެއް

ަވރަށް ބޮޑެތި ުއއްމީދުތަކެްއ  ތުންނަށްޓަަކއިލަތާއި އެ މަަސއްކަތް ައޅުގަނޑުމެން ކުީރވެސް ިދެވހި ރައްޔިހާ

ުތގަާޔއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމުަގާޔއި ތަރައްީޤއަށް ޓަަކއި ޮއެވގެން. ނަމަވެްސ، ތަރައްޤީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހި

ވާލުކުރާނީ ކޮްނކޮްނ ހަޓަކައި ރުމަށްތަރައްޤީާއއެކު ަޤއުމު ދާންވާ މިންވަރަށް ތަރައްޤީކު ،ރައްޔިތުން މިންކުރާ މިންވަރާއި 

ފިޔަވަޅުމަތީަގއި ހުރެ އަޅުގަނޑު ބޭނުން  މިއަދު މި ިލއަުޅަވއި،ްސނުންތަކުގެ މައްޗަށް އަކަމާއި އެ ވި ކަހަލަ ބައެއް

ތަނަށް ގެންނަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް  ހަމަ ބަދަލުކުރުމަށް މި ހަމަ މާދަމާ ހެނދުނު ވެސް އެ އިޞްލާޙު

ތީ ހަމަތަކުގެ ޤްރާމި، ދީޢަދްލުވެރިކަާމއި ،ފާއިިއ، އިންސާއެކުގައި މިހާ ބޮޑަށް އިޞްލާޙާ އެދެން މިހާ ހިތްހެޔޮކަމާ

 ،ނަމަ ވާފައި ކުިރން ގޯހެއް ހެދި ،ތްތަކުން އަުޅގަނުޑމެން އެންމެންނާ ބައިވެމާޢަގެންިދއުމަށް އޮތް ޖަމައްޗަށް ކުިރއަށް

އެ ގޯސް އަލުން އަވަހަށް ރިވައިންުޑކޮށްލާ އަުޅގަނޑުެމންގެ އޮރިޖިނަލް ސްޓޭޓާ ަހމައަށް އަުޅގަނޑުމެން ައއިސް 

 ކޮށްެދއްުވގެ ަތށް މަސައްކަތްޕުޅުކަންތައް އޮންނަްނވީ ގޮ ން. ނުވަަތ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް މިއެނބުރި ރުޖޫޢަވާ

ވެސް  އެަކކު އަނެަކކު އަތުކުރި އޮޅާަލއިގެން ެއކަކު އަނެކަުކގެ ފަރާތަށް ހިތްވަރުދިނުމަށް. އެ އިޞްލާޙު އެއްބާރުަލއި،

 ދެކެވުމުންދާއިރު މި ވަިކުކރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަށްާވހަކަ ތަުކގެއެއީ މުިހއްމު އިޞްލާެޙއް. ާމނައަކީ މި އިޞްލާޙު

ޓަކައި ވާހަކަތަކަށް ބާރު ލިބިދިނުމަށް ވުރެ ވަކި ކުަޑކުޑަ މައްސަަލތެއް ނޫނޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިހިރީ. މި

 ްށ ހަމަ މިދެންނެވި އިޞްލާޙު އެްއގޮތަ ބަރު ެއ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙާއަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ ދެންނެވީ. އިްއޒަތްތެރި މެން

އްލު ލިބިގެްނ ކަންތައްތަކަށް ޙަނުވެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ވެދެގެންދާނެ. މި  ޔާ ލަސްތަކެއްވެސް އިރާދަކުެރްއވިއް 

ވަނަ  އްޖޭގެ އަށާރަރާ އަޅުގަނޑަށް ހީވާނީ ެއއީ މި ،ނަމަގޮސްފި މަނިކުފާނުގެ ރައީސްކަމުގެ ިޤޔާދުގެ ދަށުގައި 

ވެްސ  ތެރޭަގއި ކުިރއެރުމަކަށް ވެގެންދާނެ. އަުޅގަނޑު ހޯދޭނެ އެންމެ ބޮޑެތި ކުިރއެރުމުގެ ޖިލީހުންރައްޔިތުންެގ މަ

ައވަްސއަރުްއވަިއގެން ފޮނުްއވާފަިއާވ  ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ވަިކކުރެްއވުމަށްތާއީދެއްނުކުރަން އިއް 

ޅަށް އެ މަނިކުފާުނ ރެވޭ ކަންތައްތަކުން ވަރަށް ރަނގަގައި ތުހުމަތު މި ކުމައްސަލައި  މައްސަލައަކަށް. އަދި މި

ނާއި މި ހިމެނިވަޑައިގަންަނާވ މިނިވަން މެންބަރުން ،. އަުޅގަނުޑގެ އެުދމަކީބަރީޢަވުމަށްޓަކައި އެ ވަނީ ޖަވާބުދެްއވާފަ

ގަނޑުމެންގެ މެންބަރު ައދި އެނޫންވެސް މެންބަރުންތަްއ ޖަޒުބާތުގަިއ ޖެހިވަަޑއިނުގެްނ އަޅު  އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުންނާ،

އޮތް އުސޫލުތަކާއި އަސްލުަތކަްށ  މި އިޤާނޫނުއަސާސީގަ ކަމާއި،  އްލު ނުލިބޭނެައކަށް ވަިކކުރުމަކުން މިކަމަށް ޙަކުއްލި
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 ،މިނިވަން ުމސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަާކއި ،ގެންނެވެން އޮތް މިންަވރަކުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނާއިބަދަލު

ޓަވަިއގެން ކުިރއަށް.  މަސައްކަތްަތއް އެ ބޭފުުޅން ފައް އެނޫންވެސް ތަންތަން އިޞްލާޙުކުުރމުގެފަނޑިޔާރުގެތަާކއި އަދި

 އި ހަަމ އެ ބޭފުޅުން ހިތްޕުޅަށް އަރާވަަޑއިގަންަނވާ ވާހަކަަތކެއްއަދި ހަމަ މި ފަނޑިޔާރުގެ ިއޞްލާޙުކުރުމުގެ ނަމުގަ

ނޫން. އެ ބޭފުޅުންނަކަށް އެނިގަވޑައިުނގަންނަާވ  އްލެއްއަދި ޙަ ވެސް ތާކު ދަށްަކަވމުން ވަޑަިއގަތުމަކީ ވަަޑއިގެންެނވިހާ

ގެންދަވާއިުރ ަކއި ަހމަ ކޮންމެތާކުމެ ދައްކަަވއިފާނެ. އެ ދައްކަމުން ޓަމީސްމީހުންގެ އަބުރު ކަތިލުމަށް ވާހަކަތަެކއް ހަމަ

ންދަވާާތ ކިތަންމެ ކިތަންމެ ދުވަހެއް ގެކުރައްވަމުން  ލިބިގެންވާ އިންތިޔާަތުކގެ ތެރޭގަިއ އެކަންމަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އެ 

ވެސް ހަމަ  ވެސް އަދި ެއނޫން ކަމަކަށް ވެއްޖެ. އަދި ެއއިން ބޭފުޅެްއގެ މައްޗަށް ހަމަ ފިޔަވަޅެްއ އަޅާލުމަށް

ހަމަ އާދޭހަކީ މި ، ައޅުގަނުޑގެ ރިން ފެނިފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާއަވަްސެވގަންނާނެ ބަޔަކު އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް މީގެކު

ހަމަ މީގެ  ،ފަށް ިވްސނާވަަޑއިގެންގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރީަގއި އިންސާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ސަލަިއގައި މައް

އަސްލަށް ރުޖޫޢަވެ އަސްުލ އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހުގައި ދެން ކުރިއަށް ވަަޑއިގަތުމަްށ ފުރުޞަތު ދިނުން. ދެއްވި 

 . ވަބަަރކާތުހޫهللا އިކުްމ ވަރަޙްމަތުލަފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ަވއްސަލާމްޢަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދު އިބްރާހީމް. ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީއާދެ! ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއް 

 

  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ވާ މައްސަލައަކީ މިއީ ވަރަްށ ބޭނުންވަނީ މިއަދު ހުށަހެޅިފައިންނަވާލަން އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ދަ

އިވާ މައްސަލަެއއް ނޫން. މި ލި ގޮތަކަށް ގޮަތކަށް ހުށަހެޅިފައަލަށް ުކއް ،. މި މައްސަލަައކީއެއްމުހިއްމު މައްސަލަ

ރުކޮށްގެން ތިބި އޭރުެގ މަތީން ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހިސޯ މައްސަލައަކީ ތަފާތު އެތައް ފަހަރެއްގެ

ވެސް ހިމެނޭ  ވެސް އަދި ހިމެނޭ  ގޮތުން، ހަމަ މި މެންބަރު ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މަސީޙު ،މަޖިލިސްގެ ރައީސް

ގޮތުން މުިޅ  ން ހޮވާފައިވާ އަމިއްލަ ފަރާތުން ހޮވާފައިވާ ަހއްނާން ވެސް ހިމެނޭން އަިމއްލަ ގޮތުން މި ަމޖިލީހުގޮތު

މުޅި ޢަްދލުއިންޞާފުގެ ާދއިރާ ފުނޑުުފނޑުކޮށްލި ބަެއއްެގ ވާހަކަ  ަޝން އެީކއެަކއްަޗކަށްސަރވިްސ ކޮމިޖުޑީޝަލް 

 .ފެްއ ނެތްކިކޮށްލިއިުރަގިއ އެްއކަލަ އިންސާމި ދައްކަނީ. އިްއޔެަގއި ައޅުގަނޑު ކްލެމެްނސީ ބޯޑުން ވަ  މެންއަޅުގަނޑު

ދިޔައިުރަގއި މިއަދު ެއ ދެއްކި ވާހަކަތަކުން، އެ ެދއްިކ އެްއކަލަ ުކއްލިއަކަށް ހުށަހެިޅ މައްސަލަިއގައި އެކަން ނިިމގެން

ކޮްށ އެބަ އެ ބޭުފޅުން މިއަދު އެ ދިފާޢުޖެހޭ. އަޅުގަނުޑ ހިތަށްއަރާ ުކގެ ބޭފުޅުން ލަދުަގންނަން އެބަވާހަކަތަ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ  އްވާށޭލަ ެރއްެގ ތެރޭގައި ނިކަން ަބއްލަަވއިވާހަކަދަްއކަާވއިުރގައި އިރުއިުރކޮޅާ ދަންވަާރއި އެަތއްއި

ސަނަީލކޮށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަްނ ތައް ބާއްވާަފއި އޮތް ގޮތް. ރިާޟގެ ވާަހކަ، ސީދާ ޕާކޮމިޝަންގައި ަމއްސަލަ
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ތެެރ ، ވަކި މީހަކު ަވކި ބަޔަުކ ދިފާޢުކުރުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހުގެ ބޭނުންވަނީކީ ނޫން. އެހެްނނަމަވެސް

ގާނޫނު އުފަންކުރުވި  ،ވަނަ މާއްދާ ސަސްޕެްނޑުކުރ154ިއިރުގައި ޤާނޫނުއަާސީސގެ ލާބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މަްއަޗށް ބަ

ކުރެވޭނީ. މިވަރު ބަޔަުކ މީހުންގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ިމ ދައްކަނީ. ކިހިނެއްތޯ ޤާނޫނުއަސާީސގެ މާއްދާއެއް ސަސްެޕންޑު

ކޯޗެއްތޯ މިއީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ  ވަނައެބަ ވާހަކަދައްަކއޭ. މިއީ އަނިޔާވެިރކަން ނޫން ދެ  އިކޮށްފަމި ދިފާޢު

 ގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއް ،ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނީ ގާނޫނެއް އޮތަސް ނެތަސް ދެއްކުމުަގއި

ީކ ވެސް ހިފަހައްޓަން. ސުލޫ އް ކެކަންތައްތަ  މަޖިލީހުން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކު ވާންޖެހޭނީ އަމިއްލަ އުރުފީގޮތުަގއި މި 

ވެސް ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ. ވަކި ގާނޫނަކުން ވަކި ކަންތައްަތކެއް ނެތުމަުކންނެއް މީހަކު އަޅުކަމެއްެގ  މިންގަނޑަށް

އެ މީހަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނާިއ  މަރުވާަގއި ހިނާގހެންނެއްއް އަާދކުރާހެންނެއް ނުވަތަ ޞަފާވާޖިބެ

ގާ މީހަކަށް ވެގެންުނވާނެ. ޖުޑީޝަލް ކޮމިޝަނަކީ ފަނޑިޔާރުންނަށް އެތަންމިތަނުން ގޮސް ކޯާޓ މިދޭތެރޭ ހިނ

ފިޔަވަުޅއަޅާ ތަނަކަށް ާވއިރުަގއި، އެ ފިަޔވަޅުަތއް ައޅާ ފަާރތުން ސީދާ ކޯޓުތަުކގެ ފަނިޑޔާރުންގެ ކުރިމައްޗަށް އަަރއި 

ހެންވީމާ، ިމވަރު ކަންތައްަތްއ ވަކާލާތުކުރަން ފެށީމާ ދެން ާވނެ ގޮތް އިންސާނެްއގެ ބުއްިދއަށް ިވސްނަަވއިލަްއވާ. އެ

މިގޮތަށް ކުރަމުންގެންދިޔައިުރގައި ޢަދްލުއިންޞާފު ބޮއްުސންލައިގެން މުޅި ދުނިޔެ ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދިަޔއިރުަގއި 

މެންބަރަކު ިތްއބޭ. އަމިއްލަ ގޮތުން ހޮވި  3މިކަން ބަލާ އަޅުގަނޑުމެންެގ މި  މަޖިލީހުން ފޮނުވާފައި ތިބި 

، ެއއީ ޙަންނާނު. މަޖިލީހުން ހޮވި މެންބަރަކާއި، ެއއީ ރިޟާ. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮތުން ހުންނެވި މެންބަރަކާއި

ހުރި ބޭފުޅަކު ވެްސ  ބޭފުޅުން ތިއްަބވަިއގެން ަދއުލަތުގެ ބަންޑާަރ ނައިބެްއގެ ގޮތުަގއި 3ބޭފުޅަކާއި، ެއއީ މަސީޙް. މި 

ދާއިުރގައި ނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ މިއަުދ ރިފޯމްކުރެވެމުންހެންވީމާ، އަޅުގަހިމެނިވަަޑއިގެްނ މިކަން ކުރެްއވީ. އެ އޭގެތެޭރގައި 

ގޮތަކަށް މެޖޯރިޓީގެ ބޭނުންކޮްށގެން އަނިާޔވެރި ޢަމަލުތަްއ  މި ދިފާޢުކުރަން ވާހަކަދައްަކން މަޖިލިސް ހިތުހުރިހާ

 މިއަދު އެ ވާހަކަަތްއ ހިންގުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްަވއި، ޤާނޫނުައސާސީއާ ޚިލާަފށް ގާނޫނުތައް ހެދި ފަރާތްތަކުން

ހަޔާުތގެ  ؛ދިފާޢުކޮށްފައި ވާހަކަެދއްކުމަީކ ލަދުވެތިކަމެއް. އަުޅގަނުޑ ހިތަށްއަރާ ކޯްއޗެއްާބއޭ އޮތީ. އެްއވެސް އެްއޗެއް 

ޒާނާ ބޭނުން ގޮތަަކށް ކަންފުޅެްއވެސް އޮތް ނަމަ މިއަދު ެއ ވާަހކަެއްއ ނުދައްކާނެ. ަދއުލަތުެގ ޚަ

 ، ަތފާތު އެކި ގޮްތގޮތަށް އެ މީހުންގެ ގޮފިތަެކއް ގޮތުަގއި ކޯޓުތަުކގެ ބަެއއް...ގެންދިޔައިުރގައި ހިންގަމުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ހަރު؛ އަ 5 ަރީއސް. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ެވްސ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ގޮތް ނޭނގޭ ކުޑަުކއްޖަކު ވެސް ިމ  އަހަރު، ރާއްޖޭގެ އިންސާފުގެ ދާއިރާ ހިނގަމުންދިޔަ 5ޔާމީންގެ  ވޭތުވެިދޔަ

ވެްސ  ދި ވޯުޓގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިލީމަފަހުން މި ުކރި ކެމްޕޭންގަިއ އަ ރާއްޖެއަުކ ނުހުންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ

އިންސާފު ހޯދުމަށް ދިވެހި . ައދި ކަންތުން ބޮޑުތަނުން ގަބޫލުކުރާކަން ދިވެހި ރައްޔިނގެނީ ރާއްޭޖގައި އިންސާުފ ނެތްއެ

ރާެގ ކަން. އެހެްނވީމާ، މިއަދު މި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ގުރައިދޫ ާދއިތުން ބަދަލަކަށް ބޭނުްނވެފައި ތިބި ރައްޔި

ކުފާނު ތަކުރާރުކޮށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދެއްެކވި ވާހަަކއަކާ އަޅުގަނޑަަކށް އެއްބަްސވެޭވކަށް ނެތް. އެ މަނި

ތަނުގައި  އަހަުރެގ ތެރޭގައި އެ މަނިކުފާުނގެ މައްސަލަ މި 4ކީްއެވގެންތޯއޭ މި  ،ގެންދެވިވިދާޅުވަމުން 

ސް ިމ ންނަށް ވެސް އަދި ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެނުދިޔައީ. ައޅުގަނޑުމެން އެންމެބަހުސްކުރެިވގެން

ލަތު އޮތް ޮގތް ވަރަށް ސާުފވެގެންދާނެ. އަަހރުގެ ތެޭރގައި ހާ 5މިދިޔަ  ގޮތް، ލަތު އޮތްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ހާ

. ާރއްޖޭެގ ކުރާނެބޫލުކަން ިދވެހި ރަްއޔިުތން ގަކުރެވިފައި މި މަޖިލިސް އޮތީ ހިސޯރު ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަުމގަިއ 

ކުމްތަަކށް ބަލައިލާއިރުަގއި ައޅުގަނުޑމެންނަށް ތަކުރާރުކޮށް ރައީްސ ޔާމީންގެ ވެިރކަމުގެ ތެޭރގައި ކޯޓުތަކުން ކުެރވުނު ޙު

. ބޭއިންާސފުން ކަންތައްތައް ކުރުމުަގއި އިކޯޓުތަކަީކ ސިޔާީސ ބޭފުޅުންނަށް އަނިޔާދޭން ހުރި ތަނެއްގެ ގޮުތގަ ،ފެނުނީ

ރާ މީހުން މަގުމަީތގަިއ މިނިވަންކަމާ އެީކގަިއ ަބިއވަރު ޖިނާޢީ ކުްށތަކެއް ކު . އެތައްއިނެްއގެ ގޮތުގަ އަރާހުރި ތަ

ރުން ދިޔައިުރގަިއ، ިޚޔާލުފާޅުކުރާ މީހުން ޖަލުގެ ކުަޑގޮީޅގަިއ ދުވަސްަތއް ހޭދަކުރަމުްނދިޔައީ. ޕާޓީަތކުެގ ލީޑައުޅެމުން

ދާންޖެހުނު މަންޒަރު. ީޅގައި ދުަވސްތައް ހޭދަުކރަމުންޖަލުގެ ކުަޑގޮކުރެިވގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ، ޙުކުމް

އެކީަގއި  ފަހަރަށް މިނިވަންކަމާ އެހެންވީމާ، މިއަދު މިތާގައި އިންސާފުގެ ވާަހކަ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ

މަށް މިތާގައި ރަނގަޅަށް ކައަހަރު  5ގެންދިޔައީ މިދިޔަ މި ދަނޑިވަޅުަގިއ ތިމަންނާމެން ކަން ކުރަމުން  ދެކެވެމުންދާ

ޖުޑިޝަރީ  ހުންނާނެ މި ދިވެހިރާއްޖެއަުކ.ބޫލުކުރާެނ ރައްޔިތެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނުވާހަކަދެްއކެވީމާ ގަ

ރައްޔިތެްއ ނުހުންނާނެ މި ދިވެހިރާއްޖެއަކު. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ބޫލުނުކުރާ ދިވެހިގަރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް 

ރައްޔިެތއް ނުހުންނާނެ މި ދިވެހިރާއްޖެއަކު.  ބޫލުނުކުރާ ދިވެހި ައންނަންޖެހޭ ކަމަށް ގަދަލުތަކެއްކޮމިޝަނަށް ބަ

ރާއްޖޭގެ އިންސާުފގެ ދާއިާރ  ،އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި އެޅޭ ފިޔަވަޅަީކ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 ދާއިާރގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު ވެސް މި ރަނގަޅުކުރުމަށް ަޓކައި އެޭޅ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅޭ. އެހެންީވމާ، ގުަރއިދޫ

 ސަރވިސް މަޖިލީހުން ވޯޓު ހޯއްދަވަިއގެްނ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ޮގސް ޖުޑީޝަލް

ދިޔައިރު، އެްއވެސް ެއްއޗެްއ ކަމެއް ގޯސްކޮށް  އެަތއް ،އެަތއްކޮމިޝަންގައި އިންނެިވއިރުަގއި އެތަނުަގއި އެަތއް، 

 ބޫލުކުރާނެ ދިވެހި މަސައްކަތްކުރި މީހެކޭ ުބންޏަސް ގައަކީ ވަރަށް ރަނަގޅަށް މިައދު ތިމަންނާ ޅުނުވެ އިންނަވާފަިއ،ވިދާ

މި ހުށަހެޅިފައި  ،ވެސް ރައްޔިތެްއ ވެސް ނުހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވަނީ ނިންމާލަމުން



30 

 

ސާފުކުރަން އެބަޖެހެއޭ.  ރަމޭ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވެސް ދޮވެކު މައްސަލައަށް އަުޅގަނުޑ ތާއީދުއޮތް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިފަށް.ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާއަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާ  ފުރުޞަތު މި  ން އަޅުގަނޑުދެ

 

  ދެއްެކވުން:ވާހަކަ ރިފްކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

`. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑ ވެސް ހަމަ މަނިކުފާނުގެ ޒަޢާމަތުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ 

 ާވ މައްސަަލއަކީ  މި ހުށަހެިޅފައި ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ބާ ނިކުފާނަށް މަރުޙަކުރިއަށްދާ ުދވަހު މަ

މި މަޖިލީހުން  ،ވަނަ މާއްާދގެ ޮގތުގެ މަތީން 178ގެ ަގވާިއދުގެ ހު، މަޖިލީއާއި ވަނަ މާއްދާ 165ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވާފައިާވ، ުގރައިދޫ ދާއިރާގެ ިއއް

މިތަނުން  ،ންވަކިކުރުުމގެ މައްސަލަ. މިީއ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވިހެ

ނުޖެހޭ. ހަމަ ސަބަބުތަކެްއ ވެސް ބުނާކަށް ފޮނުއްަވވާ ބޭފުޅަކު ވަކިކުާރަކށް ވަކި ވާހަކަތަެކއް ދައްާކަކށެއް ނުެވއްޖެހޭ.

ކުރަްނ ބޭނުންެވގެން  ،މިތަނުން ވަކިކޮށްލީމަ ނިމުނީ. ެއއީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ާވން އޮތް ކަެމއް. އެކަން ކުރާިއރުގައި 

 ނުަވތަ އެ ބޭފުަޅކަށް ނިސްބަތްކޮްށ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަަތްއ މަނިކުފާނު ނުވަތަ އިބްރާހީމް ރިޟާ  ކުރާއިުރގަިއ އެ

މިއަދު މި   ނުކުެރވޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ބޫލެއްގަދެއްކުމަކީ އެންމެ އެދެވޭ ޮގތް ކަމަކަށް އަދި ައޅުގަނޑަަކށް 

އޮތް ބަދަލު އޮތް ގޮތުން  ާޔސީ މަޝްރަޙަށް މިހާރު އައިްއސަގޮތުން ނުވަތަ ރާއްޭޖގެ ސި ހުރި މަޖިލީހުގައި ވިސްނުން

އަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ މަނިކުފާނު ތި ގޮނޑީަގއި އިންނަަވއިެގން މަނިކުފާނަކީ މި

ީނ ވެްސ ލީޑަރު. ަމނިކުފާނު ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް މި މަޖިލީހުން ވަޑަިއގަންނަވާ ރީ ޕާޓީގެޖުމްހޫ

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިިސްއޔަތުން. މިއަދު މި ގަޑީަގއި ެއކަން އެއީ މައްސަަލއަކަށް ުނވެދާނެ. އެކަމަކު މަނިކުފާނު 

. މަނިކުފާނު 10:17ވާ ހޯމަ ދުވަސް. ގަޑިއަކީ  2018ނޮވެންބަރު  12ތާރީޚާއި ވަގުތު ނޯޓުކުަރއްާވ! މިއަދަކީ 

ވާ ުދވަސް އެހާ ދުރުހެނެއް އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްުނވޭ. އެ ޔަޤީން ކަށަވަރު. އެއީ އެތާނަގއި އިންނެވުން މައްަސލައަކަށް

މި ރާއްޖޭގެ ސިޔާީސ މަޝްރަޙު ބިނާވެފަިއ އޮތް ގޮތުން ިމއަދު ކަމުދިަޔ ކަމެްއ އަެނއް ދުވަހު ގޯްސެވ ހިނގައިދާނެ. 

ން، ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަްށ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ލީޑަރަކަށް މަނިކުފާނު ހުންނަވައިގެ

ހުންނަވައިގެްނ، ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުަގއި މަނިކުފާނު އެ ހައިސިއްޔަތުން، އެީއ މަނިކުފާނުގެ މައްސަލައެްއ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ބުަނނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަރއީސް ހިމެނިވަަޑިއގަންނަަވއޭ  158ނޫން. މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބޭފުޅުްނގެ ތެޭރގަިއ. ދެންހަމަ އެ މައްސަލަައކަށް ވާ ުދވަސް އަންނާނޭ އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަީނ،  10 އެ
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އަޅުގަނޑުމެން ރިފޯމްކުރަން ބޭނުންވެއްޖެްއޔާ ހިނގާށޭ މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ އަލުން ބަދަލުުކރަމާ. މީގައި، މި ޖުޑިޝަލް 

އެސް.ީސ ތެރެއަށް ނާްނނާނެ އެްއވެސް ގޮެތއް މި ސަރވިސް ކޮމިޝަން ެއކުެލވޭ ގޮތުން ސިާޔސީ ނުފޫުޒ ޖޭ.

ޤާނޫނުއަސާސީައކުން ދައްަކެއއް ނުދޭ. ައޑުައއްަސވާ! ޖުިޑޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަން އެކުެލވިގެްނވާ ގޮތޭ ވިާދޅުެވ 

. މީގައި ލިޔުްއވާފައި މިއޮންނަީނ، ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އެކުލެިވގެންވަނީ އަންަނނިވި މެންބަރުންގެ މައްޗަށޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް، ެއއީ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއް. ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ފަނޑިޔާރުްނެގ 

ތެރޭން އެ ކޯޓުން ޢައްޔަުނުކރައްވާ ބޭފުެޅއް. ހިންަގވާ ެއ ބޭފުޅުންނަކީ މިނިވަން ބޭފުޅުންނޭ ދަންނަވަމާ. ދެން 

ފުަޅކު، އެީއ ެވސް ހިންގަާވ މިނިވަން ބޭފުުޅންނޭ ދަންނަވަމާ. ދަށު ކޯޓުްނ ހައިކޯޓުެގ ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުްނގެ ތެރޭން ބޭ

ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅަކު. ެއެވސް ހިންގަވާ މިނިވަން ބޭފުެޅކޭ ދަންނަވަން. ދެން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

ލީހުން ކަނަޑއަާޅ ބޭފުޅަކު. އާއްމުން ތެރޭްނ ތެރޭން މި މަޖިލީހުން ނަގާ ބޭފުޅަކު. ާއއްމުންެގ ތެރޭން ރަްއޔިތުންގެ މަޖި

ވެސް ދާނީ މި މަޖިލީހުގެ އެ ދުވަހަކު ވިސްނުން އޮތް ޮގތަކަށް ދާ ބޭފުޅަކު. ދެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުެގ 

ރައީސް. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީަސކީ ވެސް ހަމަ މި މަޖިލީހުން ނަގާ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީާމ، މިތާނގެ 

އޮތް ގޮތަށް ެއވެްސ ދާނީ. ދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަންކުަރއްވާ ބޭފުަޅކު. އެއަްށވުރެ ަވކި ސިާޔސީ  ވިސްނުން

ބޭފުޅަކު ނުހުންނަވާނެ. އެއީ ެވސް އެހެންވީމާ ސިޔާސީ ނުޫފޒު ތެރޭން ދާ ބޭފުޅަކު. ދެން މިއަންނަނީ ބަންޑާރަ ނައިބު. 

ވާ ބޭފުޅެއް. ދެން މި އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ގާނޫނީ ަވކީލުކަން ކުރުމަށް އެީއވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ޢައްޔަނުކުރައް 

ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުންެގ ތެރޭން ނަގާ ބޭފުޅަކު. ެއހެންވީމާ، ސިޔާސީ ނުފޫޒުން 

ނެހޭ، އަުޅގަނޑަކަްށ ދުވަހެއްގެ ޮކޅުން ވެސް މި ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނުވަތަ ޖޭ.އެސް.ސީ އެްއކިބާވެދާ

ގަބޫލެއް ނުކުެރވޭ މީތި މިހެން އޮތްހާ ހިނދަކު އެކަން އެހެން ވެދާނެ ކަމަކަެށއް. ެދން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާއަށް ނިސްބަތްކުރައްަވއި ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅުަގއި އެ ވިދާުޅވަނީ ގާނޫީނ 

ާޟ ވިދާޅުވަނީ ެއްއވެސް ތަނެްއގައި މަނާ ކަމެއް ނޫނޭ އެ ބޭފުޅެއްގެ ޕްރޮފެޝަން. މިތާ ވަކީލުކަން ކުެރްއވިއޭ. ރި

ތިއްބެވި އެހެން ޕްރިފެޝަންތަކުގެ ބޭފުޅުްނ ވެްސ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، މަނިކުފާނަކީ ބޮުޑ ކުންފުންޏެއްެގ ެޗއަރމަން. 

ޔަފާރީގެ ތެޭރގައި ފަހަރެްއގައި މިތާނަގއި ހަމަ ބޮޑެތި މަނިކުފާނަކަށް މަނަލެއް ނޫން ވިޔަފާރިކުރުެމއް. މަނިކުފާނުެގ ވި

ކުންފުނިތައް، އެކި ކަހަލަ ޚިދުމަތްދެއްވާ ކުންފުނިތައް ހިންގަވާ ބޭފުޅަކަށް ވާީތވެ، މިތަނުން ހޯއްދަވާ ޚިދުމަތެއް 

ވީމާ، ދަންނަވާލަން މި މަނިކުފާނުގެ ކުންފުންޏަކުން ހޯދުމަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މައްސަލަެއއް ނޫން. އެހެން

އުޅެނީ ރިޟާގެ ޕްރޮފެޝަންެގ ތެރޭން ވަކާލާތުކުރީމާ އެ ކުންފުންޏަށް ވީ ފައިދާ ،ރިޟާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީއަކަށް 

ވުރެ ނުވަަތ ފީައކަށް ވުެރ. އެކަހަލަ ޮބޑެތި މައްސަަލތަކުަގއި ައސްލުަގއި ކޯޓުތަަކށް ވަަޑިއގަންނަވާ ގާނޫނީ 

ްށވުރެ ވެސް ގިނައިން ނުވަތަ ގަިޑއަށް ފައިސާ ނަންގަވަނީ. ރިޟާ އެ ނެންގެވި ެއއްެޗއް ނުވަތަ ެއއަ 10ވަކީލުން %

މިލިއަން ރުިފޔާ.  4.26އަށް ބެިލޔަސް އެ  10ަލއްކަ ރުިފޔާޭއ. އެ % 6މިލިއަން  42ވާނީ ުކޑަ. ެއ ވިދާުޅވީ 
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މައްަސލައެއް ވެސް ނޫން. ލިބުނު  އެކަމަކު ރިޟާއަށް ލިބުނު ަކމަށް އެ ދެ މައްސަލައިގައި އަދި އިނގޭތޯ. އެންމެ

ކަންނޭނގެ މިިލއަން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، އެ ުކޑަ  2.8ކަމަށް މިތާނގައި ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވަނީ ެއ 

އަެގއްަގއި އަދި އެ ކުންފުންޏަށް އިންތިހާ ބޮޑު ފައިދާވީ. ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަނޑުގެ ަވގުތު ޖެހެނީ، 

ތަެކއް ދަްއކާނެ ކަމެއް ނެތޭ. މި މަޖިލީހަށް އޮތް ފުރިހަމަ ބާރެކޭ އެްއވެސް ެއްއޗެކޭ ނުބުނެ ވެސް ވޯަޓކުން ވާހަކަ

މީހަކު ބޭރުކުރުމަކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އެަކކު އަނެކަކަށް ބަދުނާމުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މިއަދު މިތާނަގިއ 

  މިއަދު ފުުރޞަތެއް ނެތޭ...މަޝްރަޙު އޮތީ މިހެންނޭ ކިޔާފައި ރިޟާއަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ބްދުލްޣަފޫޢައާދެ! ދެން އަުޅގަނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ުކޅުދުއްުފށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު 

 މޫސާއަށް.

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ޮކމިޝަނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޝރުޢީ ނިޒާމުގެ މައި ތަނބު. ޝުކު

އެތަން ހިންގުމަށް ޓަކައި އެަތނުގެ ކަންތައްަތއް ކުރުމަށްޓަަކއި މި މަޖިލީހުން ކަނޑައަާޅ މެންބަރުން އެތާ ތިބެގެން 

ަފއި އޮްނނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުސވާލަީކ، ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އޮޅި

އެހެންތޯ ކަންތައްތައް ދިޔައީ؟ މި އަނިޔާވެރި ވެރިކަން ހިންުގމުގައި ބަިއވެރިވި އެަތއް ބަެއްއ އެބަތިބި. އޭގެތެރޭަގއި މި 

ޭއގެތެޭރން އެެކއް ގުރައިޫދ ދާއިާރގެ  މަޖިލީހަށް މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ެއކަން ހިންގަމުންގެންދިޔައީ.

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާއަކީ. ހަމަ ސީދާ މިލޯސްވިޗް ިއނގޭތޯ. ސީދާ މިލޯސްވިޗް. މި ހުރިހާ އަނިޔާވެރިކަމެްއގަިއ 

ކޮްށ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ައތްބާނައިގެން ހުރިހާ ކަމެއް ުކރަމުންގެންދިޔައިުރގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ެއއްބާރުލުމާ ެއއް

މިކަންކަން ހިނގަމުންދިޔައީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަނިުކފާނަށް އެނގިވަަޑިއގަންނަވާެނ މި ކަންކަން ހިނގައިދިޔަ 

ގޮތް. މަނިކުފާނަކީ އަިނޔާގެ ެތރޭގައި ކެތް ނުކުެރވޭވަރަށް ައނިޔާ ލިބިފައި ހުރި ބޭފުޅެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއަދު 

 ވާހަކަދައްކަން ނުކެިރގެން ތިބޭކަށްނުޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މާޒީއަށް އިންސާުފ އަޅުގަނޑުމެން ވަގުތުޖެހުނީމާ

ލިބެންޖެހޭނެ. މާޒީއަށް އިންާސފު ހޯދެންޖެހޭނެ. އެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުން ަކއިީރގައި ބުނީ. އެކަން ިމއަދު 

މެން މިތިބީ ނިކުމެ. އިންސާފުގެ މަގަްށ ކުރަމުން މި ދަނީ. އަނިޔާވެރިންގެ އަިނޔާ ފަހަނައަޅައި އަުޅގަނޑު

އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ޤައުމުގައި ިއންސާފު ޤާއިމުކުރަން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. އަނިޔާދިން 

ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުެރވެންޖެހޭނެ. އެ އަނިޔާއަށް އިްނސާފުން އެ މީހުން ކުރި އަނިޔާތަކަށް 

ބެންޖެހޭ އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ. މި އަނިޔާވެރި ސަރުކާރު ހިންގުމުަގއި އެއް މައި ތަނބު ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ލި
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މެންބަރު ރިޟާއަކީ. މުޅި ޖުޑިޝަރީ ތެރެއަށް އަތްބާނައި، ާބތިލު ޙުކުމް ކުރުމުގައި އެ ޫނން އެހެން އެއްވެސް ކަމެއް 

ށް މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދިޔައީ. ބުނަންޖެހޭ ވާހަަކއެއް ބުނަންޖެހޭ ތަނެއްގަިއ އެްއވެސް މަސަްއކަތެއް ނެތް ފަދައަ

ބުނަންޖެހޭނީ. މީ ދޮގެއް ނޫން. މިކަން ދަންނަވާނެ މި މަޖިލީހުގެ ތިބި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް. މިއަދު 

އެންމެ ބޭފުޅަކު ހުރި ކަމަށް މި  ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި މި ޤައުުމ ޚަރާބުގެ މަގަށް ގެންދަން މަސައްކަތްކުރި ހަމަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ނޫން، ޔާމީން އެކަންޏެއް ނޫން އެކަން ކުރީކީ. މި މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 

، އެއްބާރުލުމާ ެއއްކޮށް އެކަން ކުރީ. އަދި އެާއއެްއކޮށް ެއކަމުގައި ަބިއވެރިވި ކިތަންމެ ކިަތންމެ ވަގުންނެއް އެބަތިބި

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ވާަހކަ އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކޮށް ދައްކަންވީ. ެއއީ އަުޅގަނޑުެމންގެ މިއަދުގެ ޒިންމާއަކަްށ 

 12މަސްުދވަހަށް،  9ވާންޖެހޭނީ. މި ހުރިހާ ހަޑިމުޑުދާރު ކަންތައް ކޮށް، ިމ ޤައުމުަގއި އެތަްއ ޢާއިލާަތކެއް 

ށް ލައި، އަިނޔާ ލިބެމުންދިޔައިރު ކޮަބއިތޯ މި މަޖިލިސް؟ ކޮބައިތޯ މި އަހަރަށް ޖަލަ 2އަހަރަށް،  1މަސްދުވަހަށް، 

މަޖިލިސް؟ ނެތޭ އިނގޭތޯ. ައނިޔާގެ ކުރިމަީތގައި އަުޑއުފުލާނެ މީހަކު ނެތޭ އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މިއަުދ 

. އަިނޔާދިން އެންމެން އެ މީހުން މި ވާހަކަ ދައްކަންޖެހެނީ. އަނިޔާއަކަށް ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުބުނެވޭނެ އާއެކޭ

އިންސާފުގެ ކުރިމަްއޗަށް ހާިޒރުކޮށް އެ ކުރި ކަންތައްތަކަްށ އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ. ޕާޓީ ަބދަލުކޮށްގެން، އަދި ސަުރކާރު 

ހިންގާ ޕާޓީ ައއިކަމުަގއި ވިަޔސް އެ މީހުންގެ މަްއޗަށް ާގނޫނު ހިނގަންޖެހޭނެ. ގާނޫނީ ޙުކޫމަތުގެ ތެރޭން ނޫން 

ގައި މި ަޤއުމުގެ ކަންަތއް ވާން ދޫކޮށްަލއިފިއްޔާ އަެނއްާކވެސް މި ޤައުމު ދާނީ ފަސާދައިގެ ތެޭރގައި ިއއްޒަތްތެިރ ގޮތެއް 

އަހަރުދުަވހު މި ޤައުމުގެ ޚަޒާާނއިން ެގއްލުނު ރުފިޔާާއއި، މި ޤައުުމގެ ދިވެހި އެތައް ދަރިންނަްށ  5ރައީސް. މިދިޔަ 

ން މިއަދު ހަނދާންނައްތާލައިގެން ތިބެންޖެހޭނެ އެްއޗެއް ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ލިބިގެންދިޔަ އަނިާޔއަކީ އަުޅގަނޑުމެ

ެގ هللاދަނިކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަތުޖެހުނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ންރައީސް. ގާޫދކޮލުން މި ޤައުމު ނިކުމެގެ

ކަމެއް ނޫން މި ަޤއުމުަގއި  ކުޑަ  މެދު އަުޅަގނޑުމެން ޝުކުރުވެިރވާންޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މީކީ ކުޅަދުންވަންތަކަމާ

ހުންނަށްތޯ އިންސާފު ިކތައް މީ ގޮތުަގއި މަރާލެިވގެންދިޔައީ ހިނގައިގެން މިުއޅެނީކީެއއް. ކިތައް މީހުންތޯ އަނިޔާވެރި

އިލާތައް އެތިބީ މިހާރު ވެސް ރޮއިރޮއި އިނގޭތޯ. އްޒަތްތެރި ރަިއސް. އެ ޢާއެއީ މިއަުދެގ ޙަޤީޤަތް އި ނުލިބި އެތިބީ؟

؟ ކޮބައިޯތ އަފްރާޝީމުގެ މަްއސަލަ  މައްސަލަ؟ރަޝީދުގެ ޔާމީންކޮބައިތޯ  ބައިތޯ ރިްޟވާނުގެ ަމްއސަލަ؟ކޮ

އަުޅަގނޑުމެން ކުރިމަތީގަިއ އޮްތ  ަޔއީ؟ މިއީ ދި ގޭންެގއްތޯ މިތާ ހިނަގއި މި ދިޔައީ؟ ސަރުކާރެއްތޯ ހިނގަިއ މި

ތިބޭ ައމިއްލަ ޖީބަށް ބޮޑުކޮށްގެން  ްއ އަދާކުރަން އައިސްސުވާލަކީ. ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކާއި ރަްއޔިތުންގެ ވާޖިބުތަ 

ކުރި މީހުންނަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ާއއެކޭ މަސައްކަތްޓަަކއި ގެ ތެޭރަގއި ޤައުމު ހިންގުމަށްވަްއކަމާއި ފަސާދައި 

މި  ންނަމަދިއުފާސްތިނުބުނެވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ދަްއކާނެ. ޖޭ.އެސް.ސީން އި

މައްސަލަެއއް މިއަދު ނުނިކުީތސް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ދަްއކަންޖެހޭ ތަނެއްގަިއ އެ ވާހަަކ ދައްކަންޖެހޭނީ. ހަމަ ސީދާ 

ިމއަދު  ،ގެންދިޔަ ެއކަކު އެ މެންަބރަކީ. އެހެންކަމުންމި އަނިޔާވެިރކަމަށް އެންމެ ގަދަޔަށް ދަރުައޅައި އަންދަމުން
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 ޤާމުން ވަކިކުރަން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ެވްސ ރައްޔިތުން ަކއިރީ ބުނަންއެބަޖެހޭ އޭނާ މި މަ

ޓަަކއި މި އަނިޔާަގއި ބަިއވެިރވި އެްނމެން ހިފައި ހައްޔަރުކުރަްނ އޮތީ މިތިބީ އިންސާފު ޤާއިމުޮކށްދޭށޭ. އެކަން ކުރުމަށް

އްޖެއްޔާ މާދަމާ ތެދުވެ ން މިއަދު ވެސް ފަހަތަށް ޖެހިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހޭނެ. އެކަން ކުރަން ައޅުގަނޑުމެ

އުޅެނީ. މި އެްއޗެހި  ރުންގެ ބޮޑު ޖަމާޢަތެްއ މިލުޓޭލާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަނެއްާކވެސް މި ޤައުމު ލޫުޓވައި

 ބީ. ވަރަށް އެބަޖެހޭ މިތަނުން ބޭރުކުރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަްނ ކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން އައިސް މިތި

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރި މެންބަރު އަުރވަނީ މަްއޗަންގޮީޅ ދެކުނު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ދެން ައޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު މި

 ސިނާނަށް.هللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިނާންهللا ޢަބްދުމައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

އޮްތ މައްސަަލއާ މެދު  މައްސަލަިއގަިއ، ހުށަހެޅިަފއި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މިއަދު ހުށަހެޅިފައި ޮއތް

އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަކިކުރަްނ 

ބޭފުޅާއާ  އެ އިލަސްެވއްޖެ މައްސަލަެއކޭ. އަޅުގަނޑާ ؛ އަދިއޮތް މައްސަަލއަކީ މިހާރުން މިހާރުއްސުރެހުށަހެޅިފައި  މި

ައޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ  ،ކަމެްއ ނެތް. ެއއްވެްސ ދެކޮުޅެވރިކަމެއް ނެތް. އެހެންނަމަެވސް ހަމަ އެްއވެސް ޒާތީ

މެންގެ ތެެރއިން މީހަކު އަުޅގަނޑު ،ހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަެޚއްމަޖިލީހުން މި މަޖިލީ ޚާއްަޞކޮށް މި ؛ދުވަސްތަުކގައި 

ހިންގަުމންދިޔަ އެްއވެސް އިންސާފެއް  ަގނޑުމެންގެ މައްޗަށް ގެން އަޅު ކޮމިަޝނުގައި އިންނަަވއިޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

ބޭފުޅާގެ  އެ ،ރި މެންބަރު، އެަކމަށް ބާރު ލިބިކީ ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެއެްއވެސް ހަމަެއއް ނެްތ ބަންދުތަކަ ،ނެތް

ގަނާޑ އަޅު ،. އަޅުގަނޑު މިހެން މިދަންނަވަނީ ނުކުރަންއްގަނޑު ޝައްކެ އަޅު މެދުކަމާ ދިޔަ ކަމެއްއެއްބާރުލުން ލިބިގެން

ރީފް ޢަސް އޮފް ޕޮލި ރތުަގއި ހުންނެވި ކުރީގެ ކޮިމޝަނަކުރެުވނު އަުޅގަނޑުމެންގެ އަޚެްއގެ ގޮއެްއކޮށް ޖަލުަގއި ބަންދު

 ރީ ވަރަށްގަނޑުމެން ކައިބޭފުޅާ ހުންނެވީ. އަޅު ޖެހިގެން އެއަުޅގަނޑާ  ،ގޮިޅާއ ޖެހިގެން ނޑުމެންގެ ޖަލުގައަޅު

 ވެސް އަިދ ޝިޔާންޓޭ ކިޔާ ބޭފުެޅއް. އަދި މިއަދާ ހަމައަށް ؛ޮދގު ހެކި ނުޑމެންގެ މައްޗަށްގައަޅު  ،ސާފުކޮށް ވިދާުޅވި

ބުނާ  ދެކެން އެގަނޑު ލޮލަކުން ނުދެކެން. މިއަާދ ހަމައަށް ވެސް ައޅުގަނޑުެގ ލޮލަކުން ނުމިއަދާހަމައަށް ވެސް އަޅު

ވާ ިދވެހި ފަިއާސ  މިލިއަން ޑޮލަރަށް 2ގަނޑަށް ވީ، އަޅު   ދުވަހެއް މިވީހާ މުރުން މިނޑުެގ އު ގަޝިޔާންޓޭެއއް. އަޅު

 8ނޑު މަށްޓަކައި ައޅުގައުއި މިދެންނެވި ދޮގު ބަޔާން ެގނަލުމަށްަޓކަ އިމި ދެންނެވި ބަޔާން އެކުަލވަ .ބުނެކަމަށް  ދިން

 1ވި ޝިޔާންޓޭއަށް ކަމަށް ބަލާ. މިދެންހެ ވަންދެން ޖަލުަގއި ބަންދުކުރީ އެ ަބޔާން ެއއީ އަސްެލއް ދުވަސްމަސް
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ުތގަިއ މިކަމުގައި ބަިއވެިރވި އެްނމެ އިސްޖަޑިބެްއގެ ގޮ އި،ކަމަށް ބުނެ މިކަންކަން ހިންގަ މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭނެ

ެއްއ ގަނޑު ބުނި ވާހަކަ ޅުއަ ؛ މިއކަންކަން މިގޮތަށް . އެހެންވީމާ، މިޟާގަނުޑމެން އަޚް ރިހުންނެވީ މިދެންނެވި އަޅު 

އި އެއާއެީކގަ މައުމޫން ހުންނެވި. ހަމަސްދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ފާރިބަރު  މެންނޫން. މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަްތތެރި

 2މަޖިލީހުގެ  ޒިރުގައި މިހާބޭފުޅުންގެ  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުންނެވި. އެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަްޚ، ދަނެގތީ

ކުރީެގ  ،ބޭފުޅާ ވިދާުޅވި ގަނޑުމެންނާ ދެްއކި. އެވާހަކަަތއް އަޅު  ަގއި ޖަލުަގއި މިޒިރުހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

މި  ،ކުރުމަށްޓަަކިއ މިކަމުގައި އިްސކޮށްބަޔާން ތައްޔާރު އި، މިމިކަންކަން އެކުލަވާލަ  ،ރީފް ވިދާޅުވިޢަކޮމިޝަނަރ 

ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރޭ. ގުރައިޫދ ދާއި  ،ޝިޔާންޓޭ ހޯދުމުގެ މަަސްއކަތުަގއި އެންމެ އިްސކޮށް އުުޅއްވީ 

ދާ ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެްނބަރުގެ ވާަހކަ. އެހެްނވީމާ، މަްއސަލަ ހުށަހެޅިގެން މެން މިއަދު މިގަނޑުއަޅު

އިންސާުފގެ މި  ،. ހަމަެއކަނި މި ަސބަށްޓަކައިމި ސަބަބަށްޓަކައި ވެްސ މިަކން ނިންމަންޖެހޭ މިއަދުން މިއަދަށް

މެންބަރުންނާ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި  ނޑު މިގަނުޖެހޭތޯ އަޅުން މިއަދަށް ކުރަންވެސް މިކަން މިއަދު އިއަސްލަށްޓަކަ 

ކުރަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ތުންނާ ވެސް މި ސުވާލު ކުރިމަތިއްޔިރަ. އަދި ިދވެހި ވެސް ުސވާލުކޮށްލަން

ވެްސ ާޟއާ ވާހަކަ ރި ކުެރވިފައި ހުރީމަ އަުޅގަނޑު އެއަށް މަަސއްކަތް ޟާގޮތުަގއި މިދެންނެިވ ހަމައިން ރި

ން ކަންހިނގާފައި އޮތް ތާރީޚަްށ އަދި މީގެ ކުރި ،ހިއްސާކުރިން. އެހެންވީާމ، މިދެންނެވި ކަންކަން މިހެން އޮތްއިރެްއގައި 

 ފު މިތާހުރި ގޮތް. ނާއިންސާ ފެނޭ ކަންކަން ހިނގާފައިނޑުމެންނަށް އެބަ ގައަޅު  ،ށް ބަލާއިރުޭއގެ އަސްލަ ،ރުބަލާއި

ގަނުޑގެ މަްއޗަށް ދޮގުހެކިދިން ބޭފުޅާ އަުޅގަނޑު ޖަލުަގއި ހުރިއިރު އޭނަ ބުނާ، އަޅު އޭ އޮތްވަރު. މިދެންނެވި ޝިޔާްނޓޭ

އަިދ  ނޑުމެންގެ މަްއޗަށްައުޅގަ ،އެއް ދީފައި ގޮތުން ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ގަނޑަށް އެނިގފައި އޮތްތް ައޅުއެބައޮ

މިލިއަްނ  1އޭަނއަށް  .ގޮަތކަްށކަންކޮންހެކި ދިނީ މީހުންެގ މައްަޗށް ދޮގު 4ރެވުނު ކުއަޅުގަނޑުމެންނާ ެއއްކޮށް ބަްނދު

 .. .ބުނެގެންދޭން ރުފިޔާ 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 30 މަތީން ުތގެގެ ވަގުުތ ހަމަވީމާ، މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދުގަިއވާ ގޮރުހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން ދޮޅުގަިޑއިއާދެ! މިހާ

 ޖަހާއިރު.  11ޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން. ދެން މަޖިލިސް ފެށޭނީ މިނެ

 

 ]އަށް 11:01އިން  10:30ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 (ޤާސިމް އިބްރާހީމްސް ރައީ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 
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ސައްކަްތ މަގެންދަން ނޑުމެން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގަފަހު ހުސްވަގުތުކޮަޅށްފަހު އަޅުލީހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލުމަށްއާދެ! މަޖި

ބަރު ތްތެރި މެންއަރުވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ ގަނޑު ފުރުޞަތެއް މިން. އާދެ! އެގޮތުން ފުރަތަމަ އަޅުޓާނަށްފަ

 ޚަލީލަށް. هللا ޢަބްދު

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ރު ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ޅުގަނޑުގެ ވެސް އެންމެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަ ހޫ.ވަބަރަކާތުތަޢާލާ هللا ލައިުކމް ވަރަޙްމަތުޢަ `. އަްއސަލާމް

 ވާީތއާ  ށްއަތުންެގ މަޖިލީހުގައި މަނިކުފާނު އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ ޖަލްސާއިސް ވާޖިބަކީ ރަްއޔި

 ޤަދަރުވެިރ މަޖިލީހަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ،އަދި މަޖިލީހަކީ ޝަރަފުވެރި އި،ބާ ދަންނަވަޙަ އެްއކޮށް މަނިކުފާނަށް މަރު

އީ އެ  .ާވނެކަމުގެ އުންމީދާއެކުކަމުެގ ޢަޒުމު ކަނޑައަޅުްއވާފައި ްއވާނެދެށްޕުުޅކޮކުފާނު ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްމަނި

 ވާަފއިވާ ބޭފުޅަކަށް އްކުރަޚިދުމަތް އެތައް ދުވަެހއް ވަންދެން އިގެ މަޖިލީހުގަރައްޔިތުންެވސް އި މަނިކުފާނަކީ މީގެ ކުރީގަ

 ރަނގަޅު މަަސއްކަތްޕުޅުަތކެްއ ކޮށްދެްއވާފަިއވާ ބޭފުޅަކަށް  ،ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުަގއި ވަރަށް ޤަދަރުވެރި  ،ވެފައި

ށް ބޮޑު މަސައްކަތްޕުޅުތަެކްއ އްޓުމަށް މަނިކުފާނު ވަރަޤަދަރު ހިފެހެ އިެވސް ކަރާމާތާ އިމި މަޖިލީހުގަ ،ވާތީ

 ،ހުށަހެޅިވަގުތު  މިަރއީސް. އްޒަތްތެރި ދެންނެވީ. އިމި  ވާހަކަ  ނޑަށް އޮތީތީވެ މިކޮށްދެއްވާެނކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަޅުގަ

 ނުޖެހޭ ގަރާރެއްގެތާކުދަނީ ވަރަށް ތާކުން  ފެނިގެން މިންދާ ގަރާރަށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑަށް މި ަގރާރުސްކުރަމުހުބަ

 ގެ ގަރީާނއެއް ނެތި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަރާރެއް ހެއްެކއް ެވސް ބައިތަކަށް ބަލާއިުރގަިއ ެއއް  ގަރާުރގެ އެިކއެކި މި .ގޮތުަގއި

، ގުަރއިދޫ ދާއިރާެގ ވަނީ ގޮތުަގއި ބަޔާންކުރަްއވާަފއި ގެއްންމު އަސާސީ ސިފައެހިމުގަރާރުަގއި އެްނމެ މި . ގޮތުަގއި

 ކީލެއްގެ ގޮތުަގއި ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުަގއި ނޫނީ ވަގާ ޟާރި މްއިބްރާހީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޖުޑީޝަްލ  .އްވާަފއިޭވ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުރަްއާވކަން ފާހަގަކުރަ ތް މަަސއްކަވަކީލެްއގެ ގޮތުަގއި ހުންނަވައިގެްނ ވެްސ 

މާއްދާަގިއ ވަަނ  158ައސާސީެގ ނޫނުޤާ ،ވަނަ މާއްދާގައި 15މިޝަން ެއުކލެވިގެްނވާ ގޮތް ސަރވިސް ކޮ

އިބު. ބޭފުޅަކީ ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނަ އޭގެތެޭރގައި ހިމެނޭ އެއްވާ ގޮތުން އެކުެލވިފައި  ، އެުރގައި ވާއިބަޔާންކޮށްފައި 

 ،ފަރާތުންއިބަީކ ދައުލަތުގެ ވަކީލު. އެ މަނިކުފާނަކީ ދައުލަތުގެ ކޯޓުަތކުަގއި ދައުލަތުގެ ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނަ

ވަަނ  158. އަދި ޭއގެއިތުރުން ވެސް ންވާ ބޭފުޅާހުނަ ކުަރއްވަން ފަރާތުން ވަކާލާތު ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާަތކުގެ 

ިއވާ ލިބިފަކުރުމުގެ ހުއްދަ ނޫނީ ވަކީލުކަން ގާވެިހރާއްޖޭަގއި މި ދި ،މާއްދާގެ )މ( ގައި ބަޔާްނޮކށްފައި އެބަޮއވޭ 

ންޖެހޭނެ މީހުން އިންތިޚާބުކުރާ ގާނޫނީ ވަކީލަކު ވެސް މެންބަރެްއގެ ގޮތުަގއި ހަމަޖައްސަވަކީލުންގެ ތެެރއިން އެަބއި

ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަަރކަށްވާ ހިސާބުން ފެށިގެން އެ  ،ުއފެދޭ ސުވާލަކީ އިކަމަށް. އެހެންވީމާ، މީގަ 

ުސވާލެއް. ހަމައެާއއެުކ، ބަެއއް އެއީ އުފެދޭ  ؟ގެ ފުރުޞަުތ ެގއްިލގެންދާނީތޯއޭކަނޑައެޭޅ ަވކީލަށް ވެސް އޭާނ ވަކީުލކަމު

ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނަީކ  ،ދެއްެކވިއިުރަގއި ފާހަގަުކރެއްވި ނުކުާތއެއް ކަފުޅުޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހައް އި
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ފަނިޑާޔރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަަތްއ  ،ވާތީއާ ެއއްކޮށް ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ ކަންތައްތައް ވެސް ބަލަހައްަޓވާ ތަނަކަށް

ޚިލާުފ  މަީކ ައސާސްތަކާިއ އުސޫލާތުކުެރއްވުޗަށް އަާރވަަޑިއގެން ަވކާލާބައްލަވާ ބޭފުަޅކު ފަނޑިޔާރުްނގެ ކުރިފުޅުަމއް

ވެްސ އަުޅގަނޑުމެްނ އަނެްއކާ ވަނަ މާއްާދއަށް  158ނޫނުއަާސސީގެ ޤާގެންދެވި. މި ހަކަތަެކއް ކަމަށް ވިދާުޅވަމުންވާ

ބަާލއިރުަގއި ފަނިޑާޔރުން ވެސް އެބަ ިތއްބަާވ އަށް ާއއި )ނ( ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( 58 .ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ

މި ކޮިމޝަންގެ ތެރޭަގއި މި ކޮމިަޝނުންގެ މެންބަރުންގެ ގޮުތަގއި. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން ރައީްސ، ްއޒަތްތެރި އި

މެންބަރު އިބްރާހީމް ްއޒަތްތެރި އި ގުަރއިދޫ ާދއިރާގެ  ؛އިބްރާހީމް ިރޟާ ،އުފައްދަންެޖހޭ ސުވާލަކީ  ،އުފެދޭ ސުވާަލކީ

ކޮމިޝަނަކަްށ ެއންމެ ރަނގަޅު  ސައްޙަސަރވިސް ޮކމިޝަނަކީ އެންމެ ކުރާ ހިސާބުން ފެށިގެން ޖުޑީޝަލް ވަކި  ރިޟާ

ލް މިހާރު މި ޖުޑީޝަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަަމވެސް، އަވާނެތޯ؟ އޭގެ ަޖވާބަކީ އާއެޭކ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު އެ 

ޒަތްތެިރ ރައީްސ، އްއި ބަާލއިރު  ވާ ގޮތަށްެލވިފައި އިދަށުން އެުކލަވަ ނޫނުއަސާސީގެ ޤާސަރވިސް ކޮމިޝަން މި 

 2008އުޭޅ މައްސަަލއަކީ ދާނެ ކަމަކަށް. މި އުފެިދގެްނ ބޫލެއްނުކުެރވޭ އެ މައްސަަލއަށް ަޙއްލު ލިިބެގންއަޅުގަނޑަށް ގަ

ނޫނުއަސާސީައކީ ވަކި މީހަަކށް އަމާޒުކޮށް އެ މީހާގެ ބާުރ ޤާއުފެދިގެން ައއިރުަގއި މި  އަާސސީނޫނުޤާމި ވަނަ އަހަރުގެ 

 ޭއގެްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިއެްއޮކށް ޖެހުނު މައްސަލަތަކެއް ވާތީއާ  ނޫުނއަސާީސއަކަށްޤާއުފެއްދި ކަނޑުވާލަން 

 ،ައޅުގަނޑުމެން ކުރަްނވީ ކަމަކީ. އޮތީ ނުނެއްެޓވިފަ މިއުނދަގުލާިއ ތުރާލުން އަިދެވސް އަުޅގަނޑުމެންެގ މި ޤަުއމު 

މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު  ،ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަަނކީ ކުރަންީވ. ޖުީޑޝަ ނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުރުމުގެ މަސަްއކަތްޤާ

މި ނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވާނަމަ، ތަނެއްގެ ގޮުތަގއި މަސައްަކތްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނަކަށް ހަދަން އަޅުގަ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ކޮމްޕޮޒިޝަން އިޞްލާުޙކުރުމުެގ  .ލަކޮށްނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުަރންވީ ޖުމުޤާ

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ އި ދަނީ މިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މިއަދު މިތަަނށް ހުށަހެޅިގެން އިރަްނވީ. މަސައްކަތް ކު

ވެްސ މަނިކުފާނު  ގޮތުން . މާދަމާ އަޅުގަނޑަށް ގަބޫުލކުެރވޭވަކިކުރުުމގެ މައްސަލަ ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

ފެނޭ ރާއްޖޭގެ އެިކއެކި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއބަ ވަކިކުރުުމގެ މަްއސަލަ ެވްސ ހުށަހެޅިގެންދާނެ. ޭއގެ ެހކިތައް

އިން އެއް ބޭފުޅަކު ތަކަށް ބަލާއިރުަގއި. ޭއެގތެރެފުޅު ކަންކޮޅުތަުކގައި ަބއެއް ޭބފުޅުން ދައްކަވާ ވާަހކަ

ޖުީޑޝަރީއަށް ނުފޫޒުަތއް އެބަ ފޯރުވައޭ ަމއްސަލަައކީ މަހުޖަނޭ. ނުސީދާކޮށް ައޅުގަނޑަށް  ،ގެންދަވަނީވިދާޅުވަމުން 

ނުކުރަން  . ައޅުގަނޑު ގަބޫެލއްއްތަކެ ފުޅުވިދާޅުވާ ވާހަކަ މަނިކުފާނާ ދިމާލަށްްއޒަްތތެރި އިގޮތުން  ބޫލުކުެރވޭގަ

ނީ އަދި މި ޤައުމުގެ އެިކއެކި ުމއައްސަސާަތްއ ޠަމަނިކުފާނަކީ އެއަްށވުރެން މާ ވަމަނިކުފާނަކީ އެފަދަ ބޭފުޅެއް ކަމަކަށް. 

ެއއްގޮތަްށ ހިންގެވުމަށްޓަކައި މަސަްއކަތްޕުޅުކުރަްއވާ ބޭފުޅެްއކަން  ކާއަސާސްތަ ،ވަރުގަަދއަށް ހިންގުމަށްޓަކައި 

ދޮގު ތުހުމަތުތައް އެިކއެިކ  ،. އެހެންނަމަވެސް، މިކަހަލަ ތުހުމަތުތައްބިތުކޮށްދެއްވާފަސާމީެގކުރިން މަނިކުފާނު ވަނީ 

އް ަބއެއް ބޭފުޅުްނ ގެ މަސަްއކަތްތަހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުމު ގައި ބޭބޭފުޅުންގެ ބޮލުަގއި ައޅުްއވަިއގެން ޤައުމު 

މިީއ ވަރަށް ދެރަކަމެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މާދަމާ މަނިކުފާނުގެ މައްސަލަތައް ވަިކ  .ގެންދަވަނީކުރަްއވަމުން
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ޝަްއކެްއ  މެންތަފާތުވާ ހިސާބުން ފެށިގެން ހުށަހަޅުއްވާނެކަމާ ދޭތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުޚިޔާލު  އެ ބޭފުޅުންނާ ،ހިސާބަކުން

މިހާރު ކޮަބއިތޯ އެ . މަޖިލީހުން ވަިކކުރެިވެގންދިޔައީަރއްިޔތުންގެ  ؛ރަން. ޑރ. އަފްރާޝީމް ވެސް ވަިކެވގެންދިޔައީ ނުކު

 އަޅުގަނޑު އުއްީމދުކުރަން، އަުޅގަނޑު އުއްމީދުުކރަން... ؟މަނިކުފާނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ތޯ ސިކުންތު އިނގޭ 37 މިނެޓު  1 ތީ . ބާީކ އޮރުނިޒާ ޢަލީ މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ  ދެކުނު ހިތަދޫ

 އެމް.ޑީ.ޕީއަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ދާ މައްސަލައަށް ބަލާއިރު އަުޅގަނޑުމެން ދެ! މިއަދު މި ބަހުސްކުރެވެމުންްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާއިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

ދިޔަ ގޮތް އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެްސ އިމިދިޔަ ދުަވސްތަުކގައި ކަންހިނގަ ިއތުވެފާ ޖޭގެ ިސޔާސީ ހާލަތުރާއް

ޖެހޭ އެްއެވސް ތަނެއް ނެތް. ރާއްޭޖގެ މި ނުކުރަންލާއިުރ އިޞްލާޙުއިއިޞްލާޙުކުރަން ހިފަ .ތްއެބައޮސާފުކޮށް ފެންނަން 

 ެރއްވި މަސަްއކަތްކު އިއޭގަ މންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްޒި އިބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުެރިވގެންދިޔައިރު އޭގަ 

ޝަން ވެސް ހިމެނޭ. ރާއްޖޭގެ ޒިންާމ ނަގަންޖެހޭ. އޭގެތެރޭަގއި ުޖޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިއޭގެ ހުރިހާ ފަރާތެއް 

. އަޅުގަނުޑމެންނަށް ހާމަވެގެން އެބަދޭ ށް މީޑިޔާއިން ެއ ފެންނަ ފޮޓޯތަކުންހާލަތަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަޖުޑީޝަރީގެ 

ދިއުމަީކ އެ ފޮޓޯ ީމޑިޔާތަުކގައި ފެިނގެން ިއ،ނަގަފޮޓޯ އިޖޭެގ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ައރަގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ާރއް

ކަމުގެ ޒިންމާ ަނގަންޖެހޭ މި އެހެްނވީމާ، ކަމެއް. ގެންދާނިފެންނަށް ްތ ހާލަތު އަުޅގަނޑުމެއޮރާއްޖޭގެ ޖުިޑޝަރީ 

ާދއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މިކަމުގެ ޒިންމާ ަނގަން އެބަޖެހޭ. ގުރައިދޫ  ،އް އެަބ ތިބިކަންތަކެފަރާތް

މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެ މަނިކުފާނު ވަކިކުރަން ތަނަށް ހުށަހެޅިގެން  މިރިޟާގެ މައްސަލަ 

އެތައް ކަްނތައްތަކެއް އެބަހުރި. ސިވިލް  މަތުކުރެވޭހުތުނޑުމެްނނަށް އެ މަނިކުފާނާ ދޭތެރޭގައި ކުރިއަށްދާއިރު ައޅުގަ

އެ މައްސަލަ ލިޔުއްިވއިރު ޕްރަިއވެޓް ކޮޓަރިއަށް ަވދެ  ،ފަނޑިޔާުރގެ ކޮޓަިރއަށް ވަދެ ން ނިންމުނު މައްސަލައެްއގައިކޯޓު

މަށް މަޖުބޫރުކުރުވި ކަމަށް ެއ ވާހަަކ އެބަ ެދކެވޭ. ެއއީ އެ ފަނިޑޔާރު އެ ލިުޔްއވު  ؛ރިޟާ އެތާ އިންނެިވ ކަމަށް

އެކަން  ކުރެވެންޏާ މަތުހުމައްސަލައެއް ނޫން. އެ ތު . އެ އާދަިއގެ މެންނަށް އެއީ ބޮުޑ މައްސަލައެއްއަޅުގަނޑު

ޝަރުުތ ފަނޑިޔާެރްއގެ  އި،ނިންމަޕްރީމް ކޯޓުން ެއއީ ަފނޑިޔާރެއް ނޫން ކަމަށް ބެލެންޖެހޭ. އަދި އެ ފަނޑިާޔރު ސު

ެއ ފަނޑިޔާރު ަވކިެވގެންދިަޔކަމީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މަންޒަރެއް. ިމ  އި،ހަމަނުވާ ކަމަށް ނިންމަ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިންމާ ެއއީ އިނގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ކަންކަން މިހެން ހިނގައިދާިއރު މި ކަންކަމުގެ ޒި
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އްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން އިމި ުޅގަނޑު އެކަްނ ބަލަންޖެހޭ. އަ ރިޟާ ނަންގަވަންޖެހޭ ކަމަްށ ވަންޏާ

 މެންބަރުންތަކެއް.....އަުޅގަނޑުމެންގެ  ،ވޯޓުދީގެން 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީއާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ރާގެދާއި ގެމަނަފުށި

އްޒަތްތެރި ަރއީސްގެ ިރޔާސަތުން ފުރަތަމަ އިހަމަ ްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އިރިްއޔާ އާދެ! ޝުކު

  އެންމެހާ ލޮބުވެތިދެއްވަޫދ، ކަނޑުހޮޅުދޫ އަދި ކޮނޑޭގެ ،ގެމަނަފުށީ ؛ނަފުށީ ދާއިރާގެވާތީ ގެމަ ޖަލްސާ ކަމަށް

ހުށަހެޅިގެްނ  ނަށްނޑުމެން. އާދެ! މިއަދު ައޅުގަނަމުގަިއ މަނިކުފާނަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން ގެ ރައްޔިތުން

ގެ މެންބަރު ޅުގަނޑުެމންގެ މި މަޖިލީހުއަ  ޖޭ.އެސް.ސީން ްއޒަތްތެރި ރަީއްސ،އިރެވޭ މަްއސަލައަށް ަބލާއިރުަގއި ބަހުސްކު

މި  އަުޅގަނޑުމެން ،ވޭ ވާަހކަތަކަށްދެކެ މި ގޮތުން  ންބަރު ރިޟާ ވަިކކުރުާމ ބެހޭްއޒަތްެތރި މެއި ،އިބްރާހީމް ރިޟާ

ުކރަންޖެހޭ ހާލަތެއް އައިްސެގން ވަިކކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ަޢއްޔަންކުާރ މެންބަރަކު ަވކިމަޖިލީހުން 

ނިމުނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ އެކަން ކުރީމަ  ެގ ތެރެއިންލަބިްއޔަތުޣްއަތެރޭގައި މިއޮންނަ އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ 

ގޮތަށް ެއ  ނަށް އަޑުިއވޭދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިުތން ،ގޮތަށް މީހެއްގެ ނޫނީ އެ މެންބަރެއްގެ އަބުރު ކަތިެލވޭ

ގޮުތަގއި މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި  ވާހަކަދެއްކުން ެއއީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާމެންބަރެއް ބަދުނާމުކޮށް 

ސިސްޓަމް  ގެޖުޑިޝަރީްއަޒތްތެރި ރައީސް، ރާއްޖޭަގއި މިހާރު އިހެޔޮާވވަރުގެ ކަމެއް ނޫން. ހަމަ ކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން

 ަތއްމިފަދަ ވާހަކަ އި،ބަރުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާޑުކިޔަ އްޒަތްތެރި ެމންއި ވަރަށް ގިނަ  ގެ ައޅުގަނޑުމެން ،ގޮާތއި އޮތް

ނޫނުައސާީސ ޤާރައީސަކީ މި  ،ސަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެއްޒަތްތެރި ރައީ އިއަުޅގަނޑުމެން ިމ މަޖިލީހުން  .އެބަ ދައްކާ 

ކުެރއްިވ އްޒަތްތެރި މަިޖލީހުގައި މަސަްއކަތްއި ޚާއްޞަ ރަީއސެްއގެ ގޮތުަގއި މި  އިޞްލާޙުކުރި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ

ސް ިމ  ވެ ގާނޫނު ިއޞްލާޙުކުރުމަކީ ،ނޫނުއަސާސީ އިޞްާލޙުކުރުމަކީ ެވސްޤާމި  ،ހިނދުވީބޭފުޅެއް. އެހެންކަމަށް 

ރައްޔިތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގާނޫނުތަކާއި އަދި ކޯޓުތަކުްނ  .އީކޮށްފައި އޮތް ޒިންމާެއއް މިމަތި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ

މި  އެންމެ މުހިންމު ޒިންމާއަދާކުރަނީ ންތަކާއި މިންތައް ކަނޑައެޅުުމގައިންމާ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ އިނި

ފަނޑިޔާރުންނަށް  އަދު އަުޅގަނޑުެމން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންހެންވީމާ، މިންގެ މަޖިލީހުން. އެރައްޔިތު

މި ަކންތައްތައް ކުރުމަީކ މިއީ އެްއވެސް ހާލެްއގައި އަުޅގަނޑުމެން  އި،ންގެ ަމްއސަލަތަކަށް ފާޑުކިޔަ ޔާރުފަޑި  އި،ފާޑުކިޔަ 
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ންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު އަދާކުރުމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއަދާުކރާ ކަމަށް ވަ ޒިންމާ

ބައޮތް ގެން އެހުށަހަޅަންވީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑު މިއަދު މި ހިނގާ މަޖިލީހަށް ވެސް ބާރުލިބެ

އޮތީ.  ޚާއްޞަ މަޖިލީހަކުން މިކަން ކުރެވޭ ގޮތަށް މި ،އޮތީ ގެ ބާރު. މީގެކުރިން މިއިޞްލާޙުކުރުމު  ނޫނުއަސާސީޤާ

މެްނނަށް ލިބިފައި އެބައޮތް މި ނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބާރު އަޅުގަނޑުޤާހަށް މަޖިލީމި އެހެންނަމަވެސް، 

 ން ގާނޫނުތައް ހުށަހަޅައިގެން މި ކަންަތއްއަޅުގަނޑުމެ .ނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުރަްނވީޤާނޫނުއަސާސީން. އެހެންވީާމ، ޤާ

 ސަްއކަތްކުރަނީ. އަުޅގަނޑުމެންަގއި މަތަކު ފަނޑިޔާރުންގެ ،ކުރަންވީ. ައޅުގަނޑުމެން ަޢއްޔަންކުރި ފަނޑިޔާރުން 

ެވސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ  މަންދޫބުންގެ ގޮތުަގއި މަސައްަކތް އެ ކުރަނީ. އޭރުަގއި ،ޢައްޔަންކުރި މަންދޫބުން

ޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން . ރައްއޭޖެހެ ރުތުތަކެއް ކަނަޑއަޅަން އެބަބަހުސްކުރަމުންދިޔަ މި ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަ

ފަދަ މަޖިލީހަކަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ވެސް މިޝަރުތުތަެކއް ކަނަޑައޅަންޖެހޭ އެބަ.  ވެސް

މި ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި  ޚާއްޞަކޮށް ގާނޫނީ ދާއިރާއިން  ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރަްއޔިތުންނަށް ވަންނައިުރގައި

ވާން  ރުޢީ ނިޒާމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުންނަކީ ެވސް މިފަދަ ޤާބިލު ބަޔަކަށްޤާބިލު ބޭފުޅުންނަށް ވާން އެބަޖެހޭ. ޝަ

ްއޒަތްތެރި ރައީސަށް އި .ަގއި އޮންނާނެ ކަންނޭނގެވާހަކަ ހަމަ މި މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑު. އަޅުގަނޑު މި ދަްއކާ އެބަޖެހޭ

 ގައިދަތެއްގެ ތެރޭ ނީ ކުޑަ މުއްނޫއަހަރު ނުވަނީސް އަދި އެއް  ށްމި މަޖިލީހަ !ރައްވާކު ނޯޓު ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

 ކޮްނފިޑެންސް އަނެްއކާ ނެގުމަކީ އެކަީށގެންވާ ކަމެއް. ިސޔާީސ ކަންތައްތަުކގެ ޙަޤީޤަތަކީ ްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ ނއި

ނެ. ގެ ހުރިހާ ކޮމިީޓތައް ވެސް ބަދަލުެވގެންދާ ގޮަތކަށް ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުލަބިއްޔަތުދާޣްމިއީ. މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ އަ 

ވެސް ބަދަލުވެގެންދާނެ. އަދި ފަނޑިޔާރުން ވެސް މެްނބަރު  ޑުމެން ޢައްޔަންކުރާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަުޅގަނ

ނިންމާ  އަޅުގަނޑުމެން މި ޙަޤީޤަތަކީ ބަދަލުވެގެންދާނެ. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްިޔތުން ގަބޫލުކުރާ

ްއޞަކޮށް ފަނޑިޔާރުެގއިން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ ދޭތެރޭގައި ިއތުބާރު ގެއްލިފަިއވާކަން. މި ޚާ ؛ނިންމުންތަކާ ދޭތެރޭގައި

ވަންދެން އަޅުގަނޑުމެންެގ  އަހަރު  ޏާ ވިހިތިރީސްކަމަށް ވަން އިތުބާރު ގެއްިލގެން އަުޅގަނުޑމެން މައްސަލަތައް ބަލާ

ގެ ތެރޭަގިއ މު. ޖަލުަގއި ތިބެެގން، ޖަލު ޙުކުދާއިރާތަކުަގއި ތިބި ވަރަށް ިގނަ އަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން އެ ތިބީ ޖަލުގައި

މި  ިއ،ނިއުޅާލަ އިޅުންގެ މައްސަލަތައް އަުލން ނަގަބޭފު ތިބި. އެހެންވީމާ، އެވެފައި ތިބި އެތައް ބަެއްއ އެބަރުމަ

 ނަށްމެންުތގައި މުޅި އެިތ ތަރުތީބުން ނިގުޅާލާށޭ. އެ ަމސައްކަތް އަުޅގަނޑުދުމަށް ޓަކައި މި ކުރާ މަސައްކައިންސާފު ހޯ

ލާ މީހާ އިމަރަ ،ސް ވިޔަ ކަމުގައިމަރަށް މަރުހިފި ،ކުރާ ަޙޤީޤަތަކީވަންޏާ މިައދު ރައްޔިތުން ގަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށް 

 ން ޭކސް ހުޅުވާ ހިސާބަށް ިދޔަީއމާތާ ފަހުން ނަގާ އަލުހަފު 4ތާ ފަހުން ނޫނީ ހަފު 3ކަށްވަޅުން ޭއގެ 

މަރު އަނބުރާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލާ މީހާގެ އިމަރަ ؟ކުެރޭވތޯއޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ގެއްލުނު ކަންތައްތައް އިޔާދަ

ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް ތެރެއިން  ޝަރުޢީ ނިޒާމު ދާ ކަށްފަދަ ހާލަތަ ދަކުރެވޭޯތއޭ. މިޔާޢި

ކުރުމަށް ޓަަކިއ ނގަޅުމިަކން ރަކުރުމަކީ. ނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއެއް މިކަން ރަ
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ންނަކީ ވެްސ ންބަރުމަޖިލީހުގެ މެ. ކުރަންޖެހޭ ރަނގަޅުއަުޅގަނޑުމެން ެއބަ ސިސްޓަމު ަގއި މުޅި މަސައްކަތްކުާރއިރު

 ން މި ނަގާައށް އަޅުގަނޑުމެމަ އެޮގތަށް ޖުޑިޝަރީ، ޖޭ.އެސް.ސޖެހޭ. ހައެބަވާން ބިލު ބަެއއް ަކމަށް ޤާއެކަީށގެންވާ 

ިއްއޒަތްތެިރ  ؛ކީކުރުމަޖެހޭ. ޒިންމާދާރުކޮށް މަސައްކަތްބިލު މީހުންނަށް ވާން އެބަޤާމެންބަރުންނަކީ ވެސް އެކަމަށް 

މެންބަރު ރިޟާއަށް މަސަްއަކތެއް ނުކުެރވޭ ކަމަށް ވަންާޏ އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރެއިން އެްއވެސް މެންބަރަކު ނެތޭ 

އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ކޮށްފަ.ވެސް ުސވާލު ތްދަނީ ކިހިނެއްތޯވެސް. މަސަްއކަ ފައިވާއް ކުރަ އްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ުސވާލެ 

ޖިލީހުން ބަލަން. ގިނަ މެންބަރުން ތިބީ މަޔިތުން ތިބީ އް ދައުރު ނިމިގެންދިަޔ ގޮތް ރަވެދިޔަޔިތުންެގ މަޖިލިސް ވޭތު ރައް

، އި ުކއްލިައކަށް ގަރާެރއް ހުށަހަޅަ ގަނޑުމެންދަުށގަިއ. ސަިއ ކޮޓަރީގައި. އެހެންވީާމ، މިއަދު ައޅުބޭރުގައި. ކުޑަ

 ،އަށް ކަނަޑއެޅި ރިޟާގެ މައްސަލަަތއްސީޖޭ.އެސް. ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަނޑުމެން ؛މަޖިލިސް މެންބަރަކު ގެއަޅުގަނޑުމެން

ިއ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ވިްސނަންޖެހޭ. މުޅި ސިސްޓަމް ުނުކރެވޭ ވާަހކަ ދަްއކާއިުރގަމަސައްކަތްއަޅުގަނޑުމެން 

ކުރަންވީ. ކޯޓުތަްއ ވެްސ . ޖޭ.އެސް.ސީ ވެސް ރަނަގޅުރަނގަުޅކުރަންވީ  ޖެހޭ. މުޅި ސިސްޓަމުއެބަ ދަލުކުރަންބަ

ކުރަންީވ. ެތރެ ވެސް ރަނަގޅުހުގެ ކުރަްނވީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުރެގތައް ވެސް ރަނގަޅު. ފަނޑިޔާކުރަްނވީރަނގަޅު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 .މަނިކުސާމޫ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ހުޅުހެންވޭރުއާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަނިކުމޫސާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

މަނިކުފާނު އަުޅގަނޑު ވެްސ އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަްށ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ެއއްެޗއް  ށްފަހު އަުޅގަނޑު މި މައްސަަލިއގައިއިގަތީމަ އެކަަމށް ވަރަށް ޮބޑަށް މަރުޙަބާ ަދންނަވަން. ެއއައިންތިޚާބުެވވަޑަ 

 ޝަލް ސަރިވސް ކޮމިަޝން އެކުެލވިގެްނވާ ގޮތް މި ވަނަ ާމއްދާަގއި ޖުޑީ 158ާސސީގެ ނޫނުއަޤާލާނަން. ވައިދަންނަ

ާޔ ެއއީ އާންމުކޮށް ކި، ނެތިދާނެ ނދާން ބޭފުޅުން ހަ. ފަހަރެއްގަިއ ގިނަ ުދވަްސވީއޮތީ ވަރަށް ރީިތކޮށް ލިޔެފަ 

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އެކުލެިވގެންވަނީ އަންނަނިިވ ލާނަން. ޖުޑީއިވަމާއްދާއަކަށް ނުވާތީ. އަުޅގަނޑު ދަންނަ

ެއ އި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެެރއިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގަ  ؛ޖިލީހުގެ ރަީއސްމެންބަރުންގެ މައްޗަެށވެ. ރަްއޔިތުންގެ މަ

 ތެރެއިްނ ހަިއ ކޯުޓގަިއ ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ .އެހެން ފަނޑިޔާރަކު އިފިަޔވައުއްތަަމ ފަނޑިޔާރު  ކުރާކޯޓުން އިންތިޚާބު

ކުރާ ފަނޑިޔާރަކު.  ތެރެއިން އެ ކޯޓުން އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު. ދަށު ކޯުޓގެ ފަނޑިާޔރުންގެއެ ކޯޓުން އިންތިޚާބު

ރެއިން އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރަކު. އާންމުންގެ ތެރެއިން ންގެ ތެންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުރައްޔިތު

ކުާރ އްޔަންޢަރިއްޔާ ަރީއސުލްޖުމްހޫ .ިސވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންގެ ަރއީސްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މީހަކު. 
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އެަބއި   ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ވަކީލުންގެ ތެެރއިންކުރުމުގެ ަވކީލުކަން މީހަކު. ބަންޑާރަ ނައިބު. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ 

ހަމައަްށ  އާ)މ(ގޮސް މިހެން )ހ(، )ށ(، )ނ(ކުރާ ގާނޫނީ ވަކީލަކު. އަުޅގަނުޑގެ ސުާވލަކީ މި މީހުން އިންތިޚާބު

ފު ޞާދުލުއިންޢަގެ ސަބަބުންތޯ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ން އެތަނަށް ދިޔަ މެންބަރެއްދިޔައިރުަގއި ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހު

ްނވީމާ، އަޅުގަނޑު އެބަ ކުރަންޖެހޭ. އަުޅގަނޑަީކ ވަރަްށ މަޖިލިސް އިނގޭތޯ. އެހެ ދިަޔއީ. މި ުސވާލުކުވެހަލާ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުން އެތަނަށް ފޮނުވި މެންބަރަކީ އަޅުގަނޑުމެން އޭުރގައި މަޖިލީހުން ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާެރއް 

 !ފުކުރަްއވާތިމާ  ދާއިާރގެ ރިޟާެއއް ނުވަތަ،ނުދަންނަވަްނ ގުރައިދޫ އް. އަުޅގަނޑުދީފައި ފޮނުވާފައިވާ މެންބަރެ

އްޔަާތިއ ޞިންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޝަޚްއެހެން މީހެއް، އެހެން މެންބަރެއް ނުދަ އެއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ

ޖިލީހުެގ ރިޔާސަތުން ހިންގަންޖެޭހ ގެންދިޔުމުަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަިމ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ންކަމުގެ ަމއްޗަށް ކަންގެ ަމއްޗަށް ުޖިޑޝަރީން އަުޅގަނޑުމެގިގެންާބވައޭ ނތައްތައް މިހާތަނަށް ެވސް ނުހިކަން

މިާސލަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ިމއަދު މި ތިބީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔެގ އާ ަރއީސް ުހވާކުރަްނވީ އޮތީ.  މި އަމުރުކޮށްފައި

 ޖެނުއަރީ  1953ޖަހަންވާއިރަްށ ހުވާކުރަންޖެހޭ. ދިވެިހ ޖުމްހޫރިއްާޔއަށް  12ރޭ  ؛އެމަނިކުފާނު ،އިްއޔެައކީވަގުުތަގއި. 

ަގއި. އޭރުެގ ދެވަނަ  11ެދވަނަ ޖުމްހޫރިއްާޔ ފެށިގެން ައއީ ހަމަ ނޮވެންަބރު  ،ގަިއ ފެށުނީ. އެހެްނނަމަވެސް 1މަހުގެ 

ަގއި. އެކަަމކު  10:30ވަނަ ުދވަހުެގ ރޭ 11ނޮެވންބަރު  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަރއީސް ުހާވކުރަްއވާފައި އޮންނަނީ

ން ވަަޑިއގެންނެވި  ކަންނޭނގެ ނޫންތޯ އަތޮޅުތެރެއިއޮތީ. ފަހަރެއްގަިއ ވެދާނެ މި ފައި މިހާރު މިވެސް ދެމިގަނޑުމެންއަޅު

ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ  ލާއިރުަގއިއި  ބަލަެއވެސް ޙަޤީޤަތަށް ކުކަމަ އެ .ދަންމާލީ ކަމަށް. އެހެން ހަދާފަބޭފުޅަކަށް ވީމަ ދިގު

ދުވަހަށް،  6ގެ ނިންމުމަކާ އެކީަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުކަމެއް ލީހުން ކުރަންޖެހޭ ރައްިޔތުންގެ މަޖި ،ނިންމުންމަކާ އެކީގައި 

 މިއަދު މި  ،ކުރަންޖެހޭނެއަދު އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ގަބޫލުދެްނ މި އޮތީ. އަިއއްސަ މި  ުދވަހަށް ދަމާލައިގެން އެަކން 7

އޮތީ. ެއއީ  ހާލަކަށް ބަަދލުވެގެން ިނކުންނަ ހާލަތެްއ އަިއއްަސ މިވަދެ، އޮތީ ހަމަ މި ުކކުޅެްއ ހިފައިގެން 

އެކަން  ތް ގޮަތކަށް. ިމއަދު މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް ފަރާތަކުން ެމޖޯރިޓީ އޮއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ފެންނަ ކަމެއް

ހޭ ގޮތުން މައިނޯރިޓީގަިއ ބެ ގޮތާ  ކުރި ކަންތައްަތއް މިތަނުގައިފަރާތުން ތް ދުވަުހ މެޖޯރިޓީ އޮއިހަށް ކުކަމަހިންގާނެ. އެ

އިމުވަނީ ޤާފު ޞާ. އެންމެ ރަނގަޅަްށ ޢަދުލުއިންމީހުން ވެސް ޖެހޭނެ ައޑުއަހާލަން ދެއްކި ވާަހކަ އެތިބި މީހުން 

އެކަްނ  ޏާވަން މިތަނުން ނެރޭ ކަމަށްޖަހަިއގެން ަކރުގައި ވާނުކުރާ އެންމެން ބޭފުުޅން ގަބޫލު އެ ،ތިއްެބވިމިތަނުގައި 

މިދެންނެީވ  ،އަުޅަގނޑު ދަންނަވަނީ ކު . އެކަމަެއއް ެއކަމުގަިއ ނެތްކުރަންވީ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ އެްއވެސް ަމއްސަލަވެސް 

ވަަރކަށް މެންބަރުން ތިބިއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ފޮނުއްވެވި ގުަރއިޫދ  15ޮގސް މިހެން )ހ(، )ށ(، )ނ(

ތޯޭއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރާ ހެދި ؛ެތރޭގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ދުވަސްއަހަރު 4ހެދިތޯޭއ ޭވތުވެދިޔ  ާޟއާރިދާއިރާގެ 

. ހަމަ މިއަދު އެ ނެއަދިވެްސ މިތަނުން މެންބަރަކު ވަޑައިަގންނަވާ ؟އިމުނުވެ އޮތީޤާފު ޞާއިންޢަދުލުދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ތު. އަޅުގަނޑުމެްނ ވަަޑއިގަންަނވާނެ. މިއީ އަުޅގަނުޑމެންގެ ހާލަ ގޮނޑި ހުސްާވއިރަށް އެހެން މެންބަރަކު ކަމުގެމެންބަރު
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މި މަޖިލީހަކީ ހަރުދަނާ ތަނަކަށް ވާންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާލަށް  ބޮޑަށް ގޮތް. މިއަށްވުރެ ންކަން ދެކޭކަ

ނުޖެހޭނެ.  ެމއްގޮ ކަކުންނިންމުމަކަށް ކޯޓުތަނެން ނިންމާައޅުގަނޑު .ކޯޓުތަކަކުން އަމުރެއް ނުކުެރވޭނެ އިނގޭތޯ

 ހައްޔަެރއް ނުކުރެވޭނެ. އަދި އޭނަ ހައްޔަުރކުރުމުެގ އިޖުރާއަތްތަުކގެ ތެރެއިްނ ރަކުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވަކިކުރެވޭނެ. އެ ަވކިކުެރވޭނެ ރައްޔިތުންގެ  އޮތްހާލަތެއް އެބަ 3ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ނޫނިއްޔާ.

ކުމަާކ ޙު އަކުން ނެރޭ  ނެރެފާނެ. އާދަިއގެ ެއން.ޖީ.އޯ. އޭގެ ބޭުރަގއި އެހެން ަތނަކުންބަޔާންކޮްށފަ ހާލަތްތައް އެ އޮތީ

ުކކުޅު ހާލަށް  ؛ބަރު އަނެއްކާ މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެކަންއެ މެންއެްއގޮތަކަށް މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިދާނެ. އަނެްއކާ، 

އެއް ވެސް ދޭން. ހެނީ އޭނައަށް ގޮނޑި ވެސް ދޭން. އަނެްއކާ ހުރިހާ ލާރިޖެ ބަދަލުވީމަ އަނެްއކާ މިބަދަލުވާހެން 

މުިޅ ދައުލަތުގެ ަމއްޗަށް ވެސް. އަުޅގަނޑުމެން ާވކޮށްފާނެ ޢުން ދަްއކާ މި މީހުއަނެ އެދެްނ. ެވސް އޭނައަށް މާފަށް

ކުރުމަކީ ވަކި  ޔަކުއަނެއް ބަ ެއއްބަަޔކު އައީމަށް، އަޅުގަނޑުމެން އެކަކު ައނެކަކައިނޭގތޯ، އެހންވީމާ، މިކަމުަގއި 

 އި،ލޯގައި ނުގޮވަ މި ފްދިމާލަށް  ހިތަެކއް ަމޖިލިސް މެންބަރުންނާރަނގަޅު ކަމެއް. އެކަމަކު އެ ހުރިހާ އެއްޗެ

މީހުންނަކީ އިމުުކރާ ހަމައެކަނި ޤާފު ޞާދުލުއިންޢަނޫުނއަސާީސަގއި ޤާ! ންގަވާއިމުކުރަމާ ހިޤާ ފުޞާޢަދުލުއިން

ހުުޅވަިއގެން  ިޅ ދައުލަތުގެ ަމއްޗަށް ޒިންމާެއްއ ެއއީ. ހެނދުނު އިުރއަރާތަނުން ޓީވީ ޗެނަލްފަނޑިޔާރުންނެއް ނޫން. މު

ކޮށްގެން، ެޗނަލްތަކުން ކުރާ ކަންތަކުން  ތައްމީހުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ކަންތައް ކައިގެން އެ އިމީހުންގެ ކަށި ހަފަ

 ކު އެކަމަ .ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން މިތިބީ ނުވާނެ. އިެމއްޤާ ފުޞާގަނޑުމެން ރާއްޖޭގައި ޢަދުލުއިންވެސް ައޅު

 ަލއިފް. އެ ަޖޒީރާަގއި މީުހން އުޅުނު ގޮތަށް އުޅެންވީ. އެީއ އޮަޓވެލީ .އޮތީ ަޖީޒރާވަންތަވެފަ މި އިޞްލާޙުވާން.

 ނިމުނީ. އުޅުނީމަ ރީތިކޮށްލަިއގެްނ ހިނގާއަނދެލައިގެން ރަނގަޅަށް  މުންޑު ރަނގަޅަށް އުެޅވޭެނ ރަނގަޅަށް ލައިފްގައި

މަ ރީްއޗަށް ނިދާލީ ގޮސްބަިއސާ ކަނޑާަލިއެގންތަުކގައި ސަޅިޖޯލި ނެ.ުނކުރާއެއްދިމަ އަެނަކކާ އްޔާ އެަކކުވެއްޖެ އެހެން

 އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  ދުކުރާތީވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީހަމަ ރިޟާައށް ޑު ށް ޝުކުިރއްޔާ. އަޅުގަނވަރަށް ބޮޑަނިމުނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކީ އޮތީ އިނގޭތޯ. ބާ އިރުމިނެޓު ެއއް .ވަނަ ފުރުޞަތު 2ހީމްދީދީއަށް ރާއާދެ، ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިބް

 

 ރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބް

ނީ މި ކަމުަގއި އަޅުގަނުޑ ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވައަުޅގަނޑު އަނެއްކާ ހަމަ . ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

މަޖިލީހުގެ  . މިއަދުަވިކ ގޮތަކަށް މަސައްކަްތކޮށްގެްނ ކަމަކަށް ރިޟާ ނުކުރަން ގަބޫލެއް ހަމަ ދެކޭ ގޮތް. އަުޅގަނޑު

. ެއއީ މީގެ ކުރިން ެވސް ކުރަްއވަްނވީއްޔަންޢަަރންޏާ ހަމަ އްޔަންކުޢަން ހަމަ އެހެން ބޭފުޅަކު ގޮތު މެޖޯރިޓީ އޮތް

ފު އިންސާ ޟާ ހުރެގެންރިން އަުޅގަނޑު އެދެން. ެދއްެކވުނ އެ ގޮތަށް އެ ވާހަކަފުޅުއެހެންވީމާ، ކުރިއަށްދާ ގޮތް. 
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 ފުޅުންވި ބޭނެޖަލަށް ވަޑަިއގެން ަގއި ތިބެގެންނޫންތޯޖޭ.އެސް.ސީ ހަމަ ޟާމެންާވއިރުަގއި ރިދާޅު ވި އިމުނުކުރެވޭ ކަމަށްޤާ

 އެ ވީ. ަހމަ އެ ޖޭ.އެސް.ސީ އޮތީ. ތިއްބެ ބޭފުޅުން އެހަމަ  ޖަލަށް ވަޑަިއގެންނެވީ ވެސް. މިއަދު މިނިވަންވީއިރު ވެސް

ސް.ީސގައި. ހަމަ ހުންނެވީ ޖޭ.އެހަމަ ރިޟާ  ނިވަންވެ އިންސާފު ލިބުނު މީހުންނަށް ލިބުނުއިރު ވެސްބޭފުޅުން މި

 އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތިއްެބވީ.އެސް.ީސގައި ތިބި މެންބަރުން ތިއްބެވީ. ހަމަ އެ ަފނޑިޔާރުން ޖޭ.

ވީމާ، މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ގޮތަކަށްހެން މި ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިގެން މި ދަނީ. އެހެން ގެރައްޔިތުން

ހެންވީމާ، އޭނަ ތެރެއިން ރިޟާ އަކީ. އެ މެންބަރުންގެ 85 . އެއީ އެންމެ ބޭފުޅެއް ރަނގަޅުއަޅުގަނޑުމެންނަށް

 އިނުދަްއކަވަ ްއކަވާ ވާހަކަފުޅުބަދުނާމުވާ ގޮތަށް މި ދަ  ންވީމަ މި ދައްަކވާ ވާހަކަުފޅުން ވަކިުކރަމުޤާކޮންމެހެން އެ މަ

އްޔަންކުރަްއވަނީ ހަމަ ޢަބޭފުޅުން  ނަ ގޮތަކަށްމެޖޯރިޓީ އެ ވަގުތަކު އޮން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ

 އެ ޮގތަށް އެ ކަން ނިންމަވާށޭ.މުތަކަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، ޤާފޮނުވާ އެކިއެކި މަ . މަޖިލީހުން ކޮމިޓީތަކަށް ވެސް

 ވެްސ އެ ބޭފުޅާ ނެތް ސިފައެްއގެ ވާހަކަ...ން އެްއގޮތަކަށް މެގަނޑުއަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ީކަގއި އަިދ އެ ވުމާމަވަގުތުހަ ިތއްބެވި ޕާޓީަތކުގެ އިގެންފައެދިވަަޑއި   ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ދެން މިހާތަނަށްދެ، ވަރަށްއާ

 ހިސާބުން މި މިހާރު މި ނެތުީނމާފްލޯަގއި ވާ ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު އެދިަވޑަިއގެންފަ މިނިވަން މެންބަރުންގެ ތެރެިއން

ޓަްށ ވޯ ީޑގައިގަގައި ވޯޓަށް އެހުމަށް އޮތް އިން. އާެދ، ދެން މި މައްސަލަބަހުސްގެ ަވގުތު ނިމުނީ ކަމަށް ކަނޑައަޅަ

 އެހުމަށް އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.

 

 ބަހުސް އިބްތިދާޢީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނަންބަރު  ގާނޫނު ،ވާހުށަހަޅުއްވާފައި ޝާހިދު هللا ހެންވޭރު އުތުރު ާދިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު -6.1

މަ  ބިލު ފުރަތަމި. ބިލު ުއވާލުމުގެ ( މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނުރުުމގެލުފާޅުކުއަބުރު ަރއްކާތެިރކުރުމާއި ޚިޔާ) 2016/15

ރަތަމަ ވަނަ ދައުރުގެ ފު 3 ވަނަ އަހަުރގެ 2018 ގައި ބޭްއުވނު، 2018 ޮއކްޓޯބަރު 28ްއވާފަިއވަނީ އިކިޔުން 

هللا ބްދުޢަންބަރު ޅުއްވައިދެްއވާނީ ެހންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެހުށަހަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް

 މަނިކުފާަނށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޝާހިދު. އަޅުގަނޑު

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ބްދުވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަހެން
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ތެރި ފަށަމުން މި އިއްޒަތް ވާހަކަދައްކަން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގައި

މަޖިލީހުގެ ބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް މެންބަރު އޮނަމާމިގިލީ ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި  މަށްޤާމަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަ

ޅިގެން ނެވުމާ ގުިއގެންމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ ަހާވލުވެަވޑަ ެވވަަޑިއގެން އިންތިޚާބު ފުރިހަމަ އަޣްލަބިްއަޔތަކުން ވަރަށް

ގޮުތަގއި މަނިކުފާނުގެ ތަޖުރިބާާއއި  ދަންނަވަްނ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ބާތެރި ތަހުނިޔާއާއި މަރުޙަޞްލާއިޚް މަނިކުފާނަށް

ްއާވނެ. މި މަޖިލިސް މި ވަނީ ރާ ރައްޔިތުންނަށް ހޯއްދަަވއިދެމި މަޖިލިސް އަލުން އަނބުއެީކަގއި  ބިލުކަމާޤާގެ މަނިކުފާ

 ،ނޑިމަޖިލީހުގެ ބާރު ކެ ،ކެނޑި ރުމަތްމަޖިލީހުގެ ޙުޔަ އަހަރުތަުކގައި  ވޭތުވެދި. މިޅަިއެގންފަ އަތުން ނިގުރައްޔިތުންގެ

ވަނީ ވެފަ. މި ކަންތައްަތއް  ކަމުަގއި މި ަތއް ނިުގޅަިއގެްނފައިވާ ތަނެއްޤުއްޙައިވާ  ރައްޔިތުންނަށް ދީފަމަޖިލީހަކީ

 އެަބއޮތް. މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސަތަށް ހުރިހާ ވެްސ ގެންކަން އަޅުގަނޑު ޤީހަމަ ޔަދެްއވާނެކަުމގެ ފުރިއިޞްލާޙުކޮށް

ކީ ރައްޔިތުްނެގ ށަހެޅޭ ބިލަހުާޔސަތުގަިއ އެންމެ ފުރަތަމަ މި ެއދެން. މިއަދު މަނިކުފާނުގެ ރި ބާއްޖަވެރިކަެމއް ައޅުގަނޑު

ގޮުތގައި ވަރަްށ ގަނޑު ދެކޭ ކަމުަގއި ވާކަން ެއއީ ައޅު އަނބުރާ ރައްޔިުތންނަށް ހޯދައިދިނުމުގެ ފެށުމެއް ތައްޤުއްޙަ

 ކޮށްދިނުމާއިއަބުރު ރައްކާތެރި ) 2016/15ުޅގަނޑު މިއަދު މި ހުށަހަޅާ ބިލު ގާނޫނު ނަންބަރު ފާލެއް. އަ ރަނގަޅު

މިހާރު  ށްގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަޖޭ މި ބިލަކީ ދިވެހިރާއް .ުއވާލުމުގެ ބިލު (ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަންކަުމގެ ގާނޫނު

މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ  މެންބަރު އޮނަރަބަލް ިއބްރާހީމްންނަވަރު ދާއިރާގެ މަޖިލީހުގެ ހިމި ިއއްޒަްތތެރި ވާ އިންތިޚާބުވެފައި 

ކުރުުމގެ ިޚޔާލުފާޅު ؛މެ އިސްކަންދެްއވި ެއްއ ވަޢުދުވަޢުދު. އެން ރިޔާސީ ވަޢުދުތަކުެގ ތެރެއިްނ އެންމެ ފުރަތަމަ ެއއް

ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑަށް ެދއްިވ ކަމަްށ  މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ،ހެންކަމުންއެ .ންނަށް ހޯދައިދެއްވުންންކަން ރަްއޔިތުމިނިވަ

 ،ދަންނަވަން. މި ގާނޫނުގައި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު އޮނަރަބަލް މުންތަޚަބު ޓަކައި ރައީސް

ލިބުނު ގެއްލުންތަްއ  ުމގެ ދާއިރާއަށްރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚިޔާލުފާޅުކުމި ގާނޫނުގެ ސަބަބުން 

 އަތުން ހިފާފަ. މި ވަނީ ޮލލުން ދެކެ ަގިއ އަުޅގަނޑުމެންުދވަހުގެ ތެރޭ  3ހާއި މަ 3އަހަރާިއ  2ތުވެދިަޔ މި ވޭ

 ،ސާފުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ދީފަިއވާއިރު   ފާުޅކުރުމުެގ މިނިވަންކަން ނުހަނުޚިޔާލުވަނަ ާމއްދާަގއި  27ގެ ނޫނުއަސާސީޤާ

 ިމައދު އަުޅގަނުޑގެ ހަނދާނަށް މި ގާނޫނު ފާސްކުރި ުދވަހު އަުޅގަނުޑ މިތާނގަިއ ހުރެގެން ދެްއކި ވާހަކަތައް ވެސް

 ،އިޅަ އަޓޭޕް ފާސްކޮށް ރަްއޔިތުންެގ އަނގަމަީތގައި މި ގާނޫނު  ، މި ހުށަހަޅަނީއާދޭ. މިއަދު ައޅުގަނޑު މި ބިލު

ރާއްޭޖެގ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3މަހާއި  3 އިއަހަރާ 2 ގެންދިޔަ ޖަހައިގެން މިރެސްފައިގައި ބިިޑއަުޅވަިއ ޗޭނުހަތަ

މަށް ކަން ހޯއްދެވުމުގެ މިނިވަންރުބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުމަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުެގ ލިސްޓުންނާއި ރިޕޯޓަރުންނާއި ޖާނަ

ށް ކުރިމަތިިވ ބޭފުޅުންނަ ކުރަމުން. އެ އެމަަސއްކަތްުޕޅުތައް ހަނދާން؛ ގެންދެިވ މަސަްއކަތްޕުޅުތަކަށްކުރަްއވަމުން

ކުރަމުން. ޓީ.ވީ ސްޓޭޝަންތަކުން ެވސް ހަނދާން ާއއި ޖަލު ގޮޅީގައި ހޭދަކުެރއްވި ަވގުތުތައްސްޕްރޭޕެޕަރ ،އަނިޔާާއއި

އަށް ކުރިމަތިިވ ޓީވީގޮތެްއގަިއ ރާއްޖެ ޞަކުރަމުން. ޚާއްރި ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާތައް ހަނދާންކުރި، ޓީވީ ސްޓޭޝަންތައް ހު 

ރައްޔިތުްނ  އެީކގައި ޖޫރިމަނާތައް ދެއްކުމުަގއިއަދި ހަމައެއާކުރަމުން. ރިމަނާތަކާއި، ދަތިތައް ހަނދާންބޮޑެތި ޖޫ
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ދިޔައީ ކުރަމުން. ރަްއޔިުތން ބުނަމުން އެ ގެން ޤުރުބާނީތައް އެހީަތއް ހަނދާންއެީކ ނުކުމެ ެއވެިދން ބޮޑެތިކަމާސާބިތު

ނުކުރަމޭ. ކިތަންމެ ބޮުޑ ޖޫރިމަނާއެއް ކުރެްއވިަޔސް އެ ޖޫރިމަނާއެއް ދެްއކުމުގައި  ބޫލެއްގަތިމަންނަމެން މި ގާނޫނު 

އެފަދަ ބޮޑު  ައކީ ވެސް ހަމައެުކ ވެސް ތިބޭނަމޭ. ވީ.ޓީ.ވީތަކާާއއި އަދި އެހެނިހެން ޓީވީޓީވީތިމަންނަމެން ރާއްޖެ

ރުން ކުރުމާއި، ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާތައް ކުރުމާއި، ޖިނާޢީ ދަޢުވާތައް ކުފަިއވާ ީޓީވއެއް. ހުއްދަ ބާތިލުޖޫރިމަނާއެއް ކުރެވި

ނަލިސްޓުން، ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ރާއްޭޖގެ ޖާ 3މަހާއި،  3ހަރާިއ، އަ 2ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، މަސް 3އަހަރާއި،  2މިދިޔަ 

 ެއތައް ފަރާތްތަކަކަށް ވެްސ ކުރާދި ސޯޝަލް ީމޑިާޔގައި މަަސއްކަތް ރިޕޯޓަރުން، ޓީީވ ސްޓޭަޝންތައް އަ

ގާނޫނު ނަންބަރު  ؛ކުރަންޖެހުނު. އަޅުަގނޑު މިއަދު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ހުރެގެްނ މި ބިލުއްމަލްޙަތަ

މުގެ ބިލު މި ހުށަހަޅަނީ ުއާވލު (ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނު ކޮށްދިނުމާއިބުރު ަރއްކާތެރި އަ) 2016/15

އެކު ޝަހީދުކޮށްލާފަިއާވ އަނިޔާވެިރކަމާކުރަމުން. ވާްނގެ ހަނދާން އާޟްޙްމަދު ރިއަ ؛ވާްނގެޟްރިެލވިފަިއވާ ވައިގެއްލު 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުުމގެ ބުރު ރަްއކާތެރިކޮށްިދނުމާއި، އަ ާއދެ!ކުރަމުން. ސްޓް ޔާމީން ރަޝީދުގެ ިޒކުރާ އާ ލިޖާނަ

ރައްޔިތުންގެ އަނގަމަތީަގިއ ެގންދިޔަ ވަްއކަން ފޮރުވަން.  ސަރުކާރުން ކުރަމުންމިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނު ފާސްކުރީ

އެކަން  ން ސޯޝަލް މީޑިޔާއިން ގެނެސްދޭތީނަލިސްޓުންނާއި، މީޑިާޔއި ޖާ ހަމައަށް ވަން. އެކަންކަން ރަްއިޔތުންނާއަޅު ޓޭޕް

ޅުގަނޑުމެންނަށް ދު އަމިއަނުދޭން. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތން ބުނީ ތިމަންނަމެން އެ ބިރަކަށް ޖާގައެއް ނުދޭނަމޭ. ވިޔަ

 މިބޫލުނުކުރާ ެއއްެޗއް. ގަުތން މި ގާނޫނަކީ ަރއްޔި ،ބިލަކީ ތަން. މި ބިރަށް ޖާގަ ރައްޔިތުން ނުދިން ދަނީ އެފެނިގެން

ސިޔާސީ މީހުންނަކީ  ،އަޅުގަނޑުެމންނަކީ .މަޤާމުގައި ހުރެ ދެންނެވިން ބިލު ފާސްކުރި ދުވަހު އަޅުަގނޑު ހަމަ މި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިބި ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ެޓކްްސ  ،ސަރުކާރުަގއި ތިބި ނަމަވެސް

  ިތބި ބަޔެކޭ. އަުޅގަނޑުމެންނާމަސްއޫިލއްޔަތުތަެކއް ހަވާުލކޮށްފައި ފަިއ އަުޅގަނޑުމެންނާފައިސާއިން މުސާރަ ދީ

ންނަށް ހީވަނީ ދިމާލަށް ރައްޔިތުން ބުނަން ބޭނުންވާ ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެ

ދި ބޮޑެއް ނޫން. އަ ލީމަ ތިމާގެ އެހާއިބަލަ ބުރު ވަަރށް ބޮޑޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ދުރަށްޖެހިލާފައިއައަޅުގަނޑުމެންގެ 

ވާނަމަ އެ ކުެރވެީނ ކުށްހީއެއް. ޙަޤީޤަުތގައި އެީއ އެހާ ބޮޑު ެއއްެޗއް ނޫން.  ކޮށް ބޮޑޭ ހީކޮްށގެން ުއޅޭ ކަމަށްޞަޚާއް

ވާންޖެހޭނެ. ހާ އެންމެން ވެސް ހަން ނިކަން ބޯއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ސިާޔސީ ދާއިރާަގއި އުޅޭ ހަަމ ހުރި

 ދިމާލަށް ބަސްބުނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންަނންޖެހޭނެ. މިއަދު މިގާނޫނު މި ހުށަހެޅެނީ އަުޅގަނޑުމެން މެންނާއަޅުގަނޑު

 ގެންދިޔަ ރައްޔިތުންަނށް ބޭނުންވާ ހެޔޮވެރިކަމެއް ެގނެސްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެންކުރަމުންމިދިޔަ ދުވަސްތަކުަގއި ވަކާލާތު 

ޓީަތކަްށ ފަިއވާ ޕާސަރުކާުރ ހިންގުމުގެ ފުރުޞަުތ އަުޅގަނުޑމެން ގުޅި ،ބޫލުކޮށް ގަވަމުންދިޔަ ވަޢުދު ރައްޔިތުްނ 

އިސްނަންގަަވިއގެން ވެަވޑަިއގެންނެވި ވަޢުދު  ލިޙް ޞާރަބަލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ބް އޮނަޚަންތަދީފައިވާތީ. ރައީސް މު

ތިިބ  އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުަގއި ގެންދަނީ މިމަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް މިއަދު ހުށަހެޅޭއިރު އަުޅގަނޑުމެްނ ބުނަމުން މި

ެއކީަގއި  ގަނޑުމެން ދޭނަމޭ. އެ ފުރުޞަތާދިމާލަށް ފާޑުކިޔުމުގެ ފުުރޞަތު އަޅު  ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނާނަމަ
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ބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާިއ، އަ ގާނޫުނ ފާސްވެ މިއަނިާޔވެރިކަން މި ގެންދެވޭނެ. މުންރިކަެމއް ރާއްޖޭަގއި ހިންގަހެޔޮވެ

އްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ގަިއގަިއ ފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަންކަުމގެ ގާނޫނުގެ ނަމުަގއި ކިތަންމެ ޖަރީކޮށްފައި ނަމަވެސް ރާ ޚިޔާލު

ދަީނ  އަޅުވާަފިއވާ ކަސްތޮޅުަތއް މިައދު ނައްތާލުމަށް އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތް ފަށާއިރު ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅގަނޑުމެން މި

މިދެންނެިވ  ،ާމއްދާ. ފުރަތަމަ މާއްދާއަކީ 2ވަނީ  ގާނޫނުަގިއ މި ރާ ގޮތަށް. މިއްގައި ކަްނކުޒީބީ މުޖުތަމަޢެހުތަ

ބުުރ އަ) 2016/15ރު ވަނަ މާއްދާ. ގާނޫނު ނަންބަ 1އަނިާޔވެރި ކަސްތޮޅުތައް ަނއްތާލުމުގެ މާއްދާ. އެއީ 

އެކު ގާނޫނު މަލުކުރަން ފެށުމާޢަ މިގާނޫނަށް  -2ުއވާލުން.  (ޚިޔާލުފާުޅުކރުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ގާނޫނު ކުރުާމއިރައްކާތެރި

ބެހުމުގެ ސަބަބުން  ރާވަނަ ނުކުތާައށް އަބު 10ލުގެ ޖަދުވަ 2ގެ (ބެހޭ  ގާނޫނު އާއްމު ަގވާއިދުތަކާ) 2008/6ނަންބަރު 

ގާނޫނެއް ކަމުަގިއ  ގަވާއިދު ބެލެނިވެރި އެ އި،ބެހޭ ގަވާއިދު އަލުން ހިމަނަ ދިނުމާއިލުމުގެ ބަދަލު ނަގަލިބޭ ގެއް

ލުމާއި، އަނިޔާކުރުުމެގ  މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސީމާ ޖިނާޢީ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމާިއ، ބިރުދެއްކުމާއި ަޖލަށްދިޔުން. ހަމަޖެހިގެން

ގޮތަށް މަދަނީ  ޒީބީ މުޖުތަމަޢުގައި ކުރާހުބަދަލުުކރެވެނީ. ތަ ބައި އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ކަންތަކުގެ ތެެރއިން

އެއް ނޫން. ރާއްޖޭގެ ތިއެއް ނޫން، އުސޫލެްއ ނެތިްއ ނެކުރެވެނީ ގާނޫނެބައި ބަދަލު ދިނުމުގެ ބަޔަށް މި ބަދަލު

ނޫނީ އޮިނގަނޑެްއެގ ބެހުމުގެ ކަންތައް ހިނގަމުްނދާނީ ގާުބރާއަ .އްތައް ެދންވެސް ހިނގަމުންދާނީބެހުމުގެ ކަންތަ ބުރާއަ

ވިދާުޅވެ ބޭފުޅުން  ޮބޑު ގޯެހްއ ކަމަށް ގުިޅގެން ެއއީ ވަރަށް ގާނޫނު ުއވާލުމާ މިދަންނަވާލީ މިވާހަކަ  މިތެރޭގައި. 

ނުވެ އޮތީމަ. ފަރިތަފުޅުއަދި ބޭފުޅުންނަށް  ވަނަ މާއްދާ އެ 2އެއީ މިދެންނެވި ގެންދަވާތީ. ދަްއކަވަމުން ވާހަކަފުޅު

ންނަށް ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެްއ ނުޑމެން މިކުރާ މަސައްކަތުެގ ތެރޭގައި ާރއްޖޭގެ ަރއްިޔތުއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ

އަލަށް އުފެދިގެްނ އަންނަ ސަރުކާރަށް ލިބިގެންދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންގެދިނުއިދަހޯ

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވައިދެްއވި ބިލުގެ އެކީަގއި މަނިކުފާނު ތި ހުށަހަޅުއް މާކަހަމަކޮށް ވަރަށް ޤާބިލުށް ފުރިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރައި އާދެ!

 ؛ލާނަން. އާދެ! ޕްރޮގްެރސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއިޅާފައިވާ ގޮތް ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން ވަގުތު ކަނޑައަ ދެން ކޮމިޓީ

. ކުންތުސި 28 މިނެޓާއި 44 އަށްޕާޓީ  ރަްއޔިުތންގެ ޑިމޮކްރެޓިކު . ދިވެހިކުންތުސި 21 މިނެޓު 18ަގޑިއިާރއި  1

 3އަްށ . އަދާލަތު ޕާޓީުކންތުސި 35މިނެޓާއި  10އަށް . އެމް.ޑީ.އޭ ކުންތުސި 49މިނެާޓއި  14ރީ ޕާޓީއަށް ހޫޖުމް

 އެދިަވޑަިއގެންނެވުުމެގ . ވާހަކަެދއްެކވުމަށްމިނެޓު 3ވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނު . ވަކިމިނެޓު

ހަމައަށް  ވަނަ ދުވަހާ 29ހު މަ އަޅުގަނޑުމެން މި ،ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުގަނޑު އެދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 ކުރަމުން މި ގެންދަނީ. އާދެ! އެއީ މިކޮށްގެން މަސައްކަތް ތު އް ނިންމަން އަޅުގަނޑުމެން ގަސްކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަ

ވެސް ރިސެސް ޕީރިއެޑް. މާދަމާއަކީ ބަޖެްޓ  އޮތީ އަުޅގަނޑުެމންގެ އަނެްއކާ  ފަހު ދުވަސް. އަދި ދެންމަހުގެ އެންމެ
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 ބޮޑަށް އެދެން ދެްއވުން ވަރަށްއިލުމުގެ ވިސްނުންފުޅު ގެންގުުޅއްވަ ، އެޖެންޑާ ނިންމާހުށަހަޅާ ދުވަސް. އެހެންވީމާ

 ޝުކުރިއްޔާ. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ބޮޑަށް މެންބަރުން ވަގުތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާއިރު. ވަރަށް

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ.

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ވަރަްށ ކުރުމުގެ ގާނޫެނއްގެ ގޮތުގެ ަނމުގައި ހުށަހަޅާފަިއވާބުރު ރަްއކާތެރި އަޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޝުކުރިއް

އޮނަރަބަލް  .މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވީ 2ތެރި ލެްއުވމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްއިވިޔާނުދާ ގާނޫނު އުވަ 

ެއކު ފާހަަގކުރަނީ ލާއީދު ކުެރވޭ. އަުޅަގނޑު އުފަޝާހިދު ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަޅުގަނޑަށް ތާهللا ޢަބްދު

ވެސް ރަްއޔިތުންެގ  ެއކުަގއި ުފރަތަމަ ަކމަށް ވަޑަިއގަތުމާވެރިއްމަދު ނަޝީދު އަހަރުަގއި ރައީްސ މުޙަ ވަނ2008ަ

އޮތް މަްއަސލަ މަދަނީ މައްސަލައަކަށް  މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް ކުެރއްިވ ކަމަކީ ޖިނާޢީ ކުެށްއެގ ގޮުތގައި މި

 ެއކު މި ރިކަމަށް ވަޑަިއގަތުމާވެސް ވެ ލިޙު އަނެއްކާ ޞާހީމް މުޙައްމަދުބަދަލުކުރެއްވުން. މިއަދު އޮަނރަބަލް އިބްރާ

އަރަިއގަތުން ނުމުގެ މިނިވަްނކަމަށް އަރަިއގަތް ޔާމީން މި ގާނޫނު ގެނެްސގެން ރަްއިޔތުންގެ ބަސްބުهللا ކުރަްއވަނީ ޢަބްދު

މަސައްކަތްޕުޅަށް އަޅުގަނުޑ އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ކްރެޓުން ކުރެްއިވ ޑިމޮ 2އެ ނިމުމަކަށް ގެންނަނީ. މިއީ 

ދެނީއޭ.  ގޮތަކަށް ފާޑުކިޔުމުގެ ޙައްޤު ނޫސްވެރިންނަށާިއ ރައްޔިތުންނަށް މި . މާނައަކީ ސަރުކާރަށް ބޭނުންދަންނަވަން

މިއީ ލާމަސީލު މިސާލެއްގެ ޮގތުގައި އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިފަދަ ގާނޫނުތަކަކުން މީހުންެގ 

ފަހުން ވިދާޅުިވ ބަސްފުޅަކުްނ  ޔާމީން ދާދިهللا ކަެމއް ނޫްނކަން ޢަބްދު ބަސްބުނުން ހުއްޓުވުުމގެ ކަންަތއްތަކަީކ ކުެރވޭނެ

ނިމެނީ  ނިމެނީ ނޫނިއްޔާ ވައްަކމުގެ މައްސަލަތައް މި މަްއސަލަ ފައިސާ ދޮވުުމގެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެުވނު. ކަޅު

ވިާދޅުވެަފއި އެހެންވީނަަމވެސް، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން އަިދ  ަކމަށް ވިދާޅުވި. އެ އިންހަމަ އަޙުމަދު އަދީބާ

އްސަލަތައް އެހާހިސާބަކުން ނުނިންމާ. ރައްޔިތުންނާއި ނޫސްވެރިން އެަބ ފާހަގަކުރޭ އެއަށްވުރެ މަތީ ހިސާބަކަށް މި މަ

 މި ނ! އެމް.އެމް.އޭ މަރުަކޒީ ބޭންކުގެ ހިސާބުން ވެސް ޔާމީން ވިދާޅުީވ އަހާهللا ހު ޢަބްދުދުވަ އިހަކަށް އެބަ ދާކަން. ދާދި

. އެހެންވީމާ، އެނގެނީ ތެުދ ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރުމުގެ މޮނޮޕޮލީ އެއީ ވަކި މީހަކަށް ލިބޭ ކަންތައްތައް އެަބއޮތޭ ކޮށްފަ

ނޫންކަން އޭގެ މޮނޮޕޮލީ. ެއއީ ކޮންެމ  ކާރުެގ ބޮޑަކަށް ހުންނަ މީހާއަކަށް ލިބިގެންވާ އެްއޗެއްނޫންކަން. ސަރު  އެްއޗެއް

ހަމަައށް ދަނީ ވެސް. އަދި ެއ  ބަސްބުނުމުެގ ތެރެއިންކަން ތެދާރައްޔިތަކަށް ލިިބގެްނވާ ޙަްއޤެއް ކަން. އެ 

 ހިމެނިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަހަލަ ވެސް ޚިލާފު ވާހަކަތައް ތެރެއިން ބަެއއްފަހަރު ޙަޤީޤަތާބަސްބުނުމުގެ 

ދެވެނީ. އެހެންެވގެްނ  ހަމަައށް. ތެދު ޙަޤީޤަތާއި ހަމައަށް މި ތެރެއިން މި ވާސިލުެވވެނީ ތެދާ ވާހަކަތަުކގެ ވެސް

ްނ ތަކު ޕްރީމް ކޯޓުއުމުތަކުގެ ސުޤަ ވެރިންނާިއ ބޮޑެތި ޑިމޮކްެރޓިކް ދުނިޔޭގެ ތަުޙޒީބުތަކުންނާއި ބޮޑެތި ފަލްސަފާ 

 ވާލުވެފައި ތިބޭ ފަރާތްަތކާ ހަ މުތަކާޤާ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އެިކއެކި މަވަނީ ދައުލަުތގެ މައްސަލަތަކާ ބެހޭއެންމާފައި ނި
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މެދުގައި ރަްއޔިތުން ބަސް ބުނެވެންޖެހޭނެ. އަދި ބަސްބުނުމުގެ ތެރެއިން އޭގެ ތެދު ނޫން މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނުނު ކަމުގައި 

ހަމައަށް ާވސިލުވުމަށް ވަރަށް މުހިންމު   ަޙއްޤު ލިިބގެންވޭ. އެއީ ތެދާނޫނޭ. އެ ވެސް ކީވިޔަސް އެީއކީ އަނބުރާ ބެހެނީ

ވަރަށް މުހިންމު ގޮތަކަށް ކޮންޓްރިބިއުުޓ ކުރެވޭ ކަެމކޭ. އެހެންވީާމ، މި ޙައްޤަކީ މިގޮަތްށ  ،ކޮންޓްރިބިއުޓު

 ަގއި ގޮތުަގއި އޮްތއިރު އްގާނޫނެމި  ،މި ގާނޫނުކަމެއް ގޮުތގަިއ އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކުރަނީ. މި ބިލަކީ  މަނާނުކުރެވޭނެ

ލާކުކޮށްލި ގާނޫނެއް. މުިޅ ކޯ ސިސްޓަމް ެއއްކޮށް ހައީ މުޅި އޮތުމަކީ މުޅި ޚިޔާލުފާޅުުކރުމުގެ މިނިވަންކަމުން މިއެ 

ހަމަ  .އް ސީދާ ވަްއކަމުެގ ގާނޫނެ ފެނުނު. މެންނަށްސިސްޓަމް ެއއްކޮށް ހަލާުކކޮށްލި ގާނޫނެްއ ކަމަށް ައުޅގަނޑުއީކޯ

ަދއުލަތުެގ ވެރިންގެ ގޮުތގައި ތިބޭ މީުހން ދައްކާ ކޮށްފަިއވާ ޮބޑެތި  އިނޫނެއް. ަވއްކަމުގެ ވާހަކަަތކާސީދާ ވަްއކަމުގެ ގާ

ނޫނެއް. ސީދާ އެނޫން ފާނެތީ ހެދި ގާއިނޫސްވެރިން ދައްކަ  އާއި ފާނެތީއިގެ ވާހަކަތައް ރަްއިޔތުން ދައްކަޖަރީމާތަކު

ނޫން. މިފަދަ ގާޫނނުތަކާއި އަދި ރަްއޔިތުންެގ ިޚޔާލުފާޅުކުރި މިނިވަްނކަމާއި  ހެިދ ގާނޫނެއް ެދއްަގއި ޞަޤުއެްއވެސް މަ

ބޮޑުކަމުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނޫސްވެރިންގެ މިނިވަންކަުމގެ  އްއަރަިއގެންލެ ކަމަށްމިނިވަންޚިޔާލުފާޅުކުރި ނޫސްވެރިން 

ރާއްޖެ ފާހަގަކުރަނީ  މިދަ އެތަންތަނުގެ އިްނޑެްކސުން ފަސްރޯބޑައުޓް ިރޕޯރޓާސް ވިތް އަމިންގަނޑު ބަލާ ޖަމުޢިއްޔާ 

ރުގެ އެންމެ ފަހުން އެފްރިކާ ަބއް އެތައް ގުނަެއއް ދަށަށް ވެްއިޓއްޖެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑުތަުނން ދަށަށް ވެއްިޓ އެންމެ

ޒަތްތެރި ަރއީސް، ކަމެއް. ިއއް ަހމައަށް ރާއްޖެ ަވއްޓާލައިފި. މިއީ ވަރަށް ކަންބޮުޑވާެއއް އުމުތަކާޤަ ނާތަޙުޒީބީ

 .ވާން ށްމަ އުޅޭ ބައެއް ެއއްފަދަ ބަޔަކަޒީބީ ދުނިޔޭގައި ރަްއިޔތުންގެ ގޮތުަގއި ހަހުބޭނުންަވނީ ތަ ޅުގަނޑުމެން ވެސްއަ

 ،ކުރިން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަންކަްނ އޮންނަންޖެހޭނެ. ނޫސްވެރިަކމުގެ މިނިވަންކަން އޮންނަންޖެހޭނެ. ބަސްބުނުމުގެ

އެ ހުރަސްއެޅެނީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުުމެގ  ހީކަމަށް ވަނީނަމަ ގޮތް ެވއްޖެ ކުރިން އެ ސެންސަރުކުރެވޭ ބަސްބުނުމުގެ

 އެ މިކިާޔ އެހެންވީމާ، ޕްީރ ސެންސަރޝިޕް މިނިވަން ކަމަށް އެ ުހރަސްއެޅެނީ. ތެދު ބަޔާންުކރުމުގެ  ،މިނިވަންކަމުގެ

 ތިބޭ މީހުންނާ  ގެންވާލުވެ ހަ ކުރަނީ. ދައުލަތުގެ ކަންކަމާބޫލުގަމި ކަންތައްތައް ޮއެވގެންނުވާނެ ަކމަށް އަޅުގަނޑުމެން 

 ،މީހަކަށް އޮީތ ޖަލުގެ ބިރުކަން އޮތުން ޖެހޭނެ. އެ ާފޑުކިޔުމުން އެިކޔަންޖެހޭނެ. ެއ ހުޅުވިގެްނވާންމެދުގައި ފާޑު

އެ  .ނުވާނެށް ކުރެިވގެންއެކަން ެއގޮތަ .ބޮޑު ނުރައްކަލެއް .އޮތުމަކީ ބަސްބުނުމުގެ މިނިވަްނ ކަމަށް އޮތް ބޮޑު އިންޒާެރއް

ކޮށްދޭ ސަރުކާރުތަކާ ތަފާތު އޮތޯރިޓޭރިއަްނ ތާރު ޚްދުމުޚުނޫން  ބިރުދެއްކިގެެނއް ުނވާނެ. ލިަބރަލް ޑިމޮކްރެސީައކާިއ އެ 

އެްއޗަކީ ެވސް ޚިޔާލުފާޅުކުުރމުގެ މިނިވަންކަން. އެްއެވއުުޅމުގެ މިނިވަންކަން. އެހެންވީާމ، މި ޙައްޤު ޑިމޮކްރަސީ 

އަރަެއއްނުގަެނވޭނެ.   ކަމަށްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަން .ނަމަ ލިބިދޭންޖެހޭނެވާ ހިންގާ ދައުލަެތއް ކަމަށް އުސޫލުން

އްުނގަނެވޭނެ. މިފަދަ ގާނޫނުތަކުން ރައްިޔތުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި ޫނސްވެރިންގެ ިޚޔާލުފާޅުކުރުންަތކަކަށް އަަރއެ

 ޔާމީނާ هللا ަރީއސް، ސީދާ ޢަބްދު ފަހަރަކީ ދަންނަވަންތޯ އިއްޒަތްތެރި ކޮންމެ ،ފަހަރަކީ މަނާކުރި ކޮްނމެރިޓީ.ވީ ޖޫރާއްޖެ

 ޔާމިނާއި ސަރުކާރާهللا ސީދާ ޢަބްދުނޫން. ހަމަ  ބެހިގެނެއް ިޔތަކާއި ރަްއޔިތެްއގެ އަބުރަކާބަސްބުނުމުން. ރައް ގައިމެދު

 ވަނީ. ނާކޮށްފައިރިމަ މީހުން ޖޫ ޓީ.ވީ ބަސްބުުނމުން އެމެދުގައި ރާއްޖެ
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 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 .އިބްރާހީމްދީދީ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ !އާދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

އަބުރު ަރއްކާތެިރކުރުމުގެ ގާނޫނު އުވާލުމަށް މި ، 2016/15ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ނޫނުައސާސީގެ ޤާކަމެކޭ.  ވާ ހުށަހެޅުން އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ މިއީ ައޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ކަންބޮުޑވާހުށަހެޅިފައި

އްދާގައި ބުނަނީ ވަނަ މާއްދާގައި ހަމަ އެބަޮއވޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންަނށް ޚިޔާލުފާޅުކުރެވެން. އެކަަމކު މި މާ 27

 ބުއްިދއަށް ފެންނަ  މަތީން އެމީހެއްގެ ލަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެްއގެމިނިވަންކަމާއެކު ފިކުރުކުރުާމިއ އިސްލާމްދީނުގެ އަސް

ނުާވ ޚިލާފު މީގެ އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލަކާ . އެހެންވީމާ،އޭޚިޔާލުތައް ދުާލއި ގަލަމުން ފާޅުކުރެވޭނެ  ގޮތަާކއި އަދި

އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނުޑ  އޮތީ. މި މަށްޚިޔާލުފާޅުކުރު މި ،ފެންނަ ވާހަަކެއއް އަށްމަތީން އެމީހެއްގެ ުބއްދި ގޮތުގެ

މީހުން ކުރާ ގޯސް ކަންތައްތަުކެގ  ،ގަބޫލެއްނުކުރަން މި ގާނޫނުެގ ދަށުން ޚިޔާލުފާޅުނުކުރެވޭ ަކމަށް. އަދި މީހުންގެ

ގެން މީހެްއެގ ނެތް ކަމެްއ މީހެއްގެ ޮބލުގައި އަުޅވައި  ވާހަކަ ނުދެްއކޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ެއްއވެސް އަްސލެއް

ގޮެތއް އެްއވެްސ  ލިބޭނެވެްސ އެމީހާއަށް ޭއގެ ަޙއްޤު ބަދަުލ  އުމުަގއި ކަތިލާ ހުސްކޮށްލާއިރު ޤަ މުޅި  މުޅި އަބުރު

 މިހާރު ބޫލެއްުނކުރަން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ނޫން ކަމެއް އެީއ ައޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ނެތުމަކީ

އެތައްބަިއވަރު ރައްޔިތުްނގެ ރުހުމާއި ލޯބި ލިބިގެން ވޯޓު ލިބިގެން  ޚާބުކުރި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާމި އިންތިރައްޔިތުން 

ކަިތލާ ވެއްާޔއި މޮޑެލެވޭ ގޮތަްށ  އިތް މާދަމާ އަނެއްކާ މުޅި ރާއްޖޭގަހޮވޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަބުރާއި ިއއްޒަ

ވެސް ހަމަ ކަތިލަްނ  ްސގެ އަބުރުގާނޫނުތައް ުދއްވާލުމަީކ މިއީ އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއްކަން. އަިދ ހުދު އިްއޒަތްތެރި ަރއީ

ނަހޫ ވަޠައާާލ ޙާސުބުهللا  ކީ އަޅުަގނޑުމެން އިންސާނުންނަށްވީތީވެ ފަށާނެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން. އަބުރަ

އޮްނނަ އެއްެޗއް ެއއީ. ދެން  ވާތީވެ ްއޒަތެއް އޮތްކަްނ މުސްލިމަކަށްއި ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އަބުެރއް ޮއތްކަން

ން ޑިމޮކްރަސީތަުކަގިއ ބޮޑަށް ަބލާ މޮޑަ އުޅޭ ުދނިޔޭގެ އަުޅގަނޑުމެން ވާހަަކދައްކާއިުރ އެންމެބަލަމާއަޅުގަނޑުމެން 

ށްދީފައި އަބުރާއި ިއއްޒަތް ރަްއކާކޮްށދީފައި އޮތީ. މީހާގެ އިންސާީނ ކަރާމާތް ހިމާޔަތްކޮ އަށްވެސް މިއަްށވުރެ މާ ފުރިހަމަ

އަބުާރ ބެހިގެން. އަދި ބީ.ބީ.ީސ،  ާވކުރޭޢުއިގެން ދަ ނޫްސވެރިްނނާއުމުތަކެްއގައި ވެސްޤައޮތީ. ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ 

ވާ ެއބަކުރޭ. މަޝްހޫރު ބޮޑެތި ޢުިއގެން ވެސް ދަީޒރާ ކަހަލަ މަޝްހޫރު ޗެނަލްތަކާސީ.އެން.އެން ކަހަލަ އަލްޖަ

ން މިލިއަން ޑޮލަރުްނ ވެްސ ނަގައިދީަފއި އެބަހުރި ޮބޑެިތ މިލިއަ ވާކުެރވޭ. އަިދ ބަދަލުޢުިއގެން ެވސް އެަބ ދަތަކާނޫސް

އުމުެގ ޤަ ވެހިން އިންތިޚާބުކުރާ ރައީސަާކ އަދި އެ ވެސް. ިމއީ އެނގޭ ޙަޤީޤަެތއް. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ ދި

ވެސް ެދންތިބި މީހުންގެ އެއްވެސް ަކހަލަ އެމީހެއްގެ އަބުރެއް ނެްތ  ބޮޑެތި އެހެން އިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސާ
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ބުރެއް ނޯންނާނެ ަރއްޔިތުންެގ ކުރިމަތީަގއި. އެހެްނނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކުށެްއ މީހެއްގެ އަ

ވެްސ ވެސް ދެކެވޭނެ ނޫސްތަކުގައި. މިހާރު ވަްއކަމެއް ކޮށްފިްއޔާ އެމީހެއްގެ ެއކުރިކަމެްއގެ ވާހަކަ މިހާރު ،ކޮށްފިއްޔާ 

ތެރޭަގިއ  އަހަރު 2އްޖޭގެ މި ގާނޫނު ވުޖޫދަށް ައއިފަހުން މިވީ މި ދިވެހިރާ .ތަުކގައި އެބަ ދަްއކާމީޑިޔާ

ޚިޔާލުފާޅުނުކުެރވޭ ވަރަްށ  އްަގއިއުމެ ޤަޚެއްަގއި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދިޔައީ ދުނިޔޭަގއި ުދވަހަކު ތާރީ

މީހަކު ބޭނުން  އެނުހިފޭތޯ؟ ބޭނުން މީޑިޔާތަކުގެ ؟ ކޮބައިތޯ ޚިޔާލުފާޅުނުކުެރިވފަ ދިޔަތަން. ޚިޔާލުފާޅުކުރެިވގެން

ެވސް. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނު  ގާނޫނު އޮތްއިރު ިދޔައީ މިދައްކަމުންދައްަކވަނީ. ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް  ވާހަކަފުޅެއް މި

އުވާލުމަށް މި މަސައްކަތްކުަރނީ މިއީ ކޮން ނިޔަތެއްގައިޯތ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ. ައޅުގަނޑު މާދަމާ މަނިކުފާނު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ރި ރައީްސގެ އަބުުރ ކަތިލަން ބޭނުންވެގެންތޯއޭ؟ ނޫނިއްޔާ އަލަށް މި އިންތިޚާބުވިއިްއޒަތްތެ

 ރޭވޭ އެމަނިކުފާނު ވެިރކަމުން ވައްޓާލަންެވގެން  ދުއްވާލާފައި މަނިކުފާނުގެ އަބުރު ނުވަނީސް އެ މަސް 3 ށްސަރުކާރަ

ތައް މިހެން ކޮްށގެނެއްުނވާނެ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، . ިމކަހަލަ ަކންތައްބާއޭ އަުޅގަނުޑ ހިތަށް އެބައަރާނުބައި ރޭވުެމއް

ބަބުން މާދަމާ މި ދިވެހި ކޮންމެ ރަްއޔިތެްއގެ އަބުރާއި އިްއޒަތް އޮންނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރާކަެމއްގެ ސަ

ނޫނުއަސާސީ އެހެންެވއްޖެއްާޔ ބަދަލުކުރޭ. މީަގއި ޤާ ގޮަތށް މި އުމުގެ ހުރިހާ ަރއްޔިތުންެގ އަބުރު ިއއްޒަެތއް ނޯންނަޤަ

ކަރާމާތް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ. އެހެންވީމާ،  ކުރުމަށް.އެބައޮތޭ ރައްޔިތުްނގެ އިްއަޒތާއި އަބުރު ހިމާޔަތް

އޮތީ.  މިނިވަންކަން ދީފައި މިނޫން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭނުންހާ ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭެނ. ހިތުހުރި ވާހަކައެއް ދައްކާަކށް

އަްސލަކާއި ތަފާތު ނުވާގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ޚިޔާލުފާޅުކުރަން  ،ގޮތަށްިޚާޔލު ތަފާތު ނުވާ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ

އެހެންވީމާ،  ރަން.މިޖެހެނީ. ހިތަށްއެރި ވާހަކަެއއް ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް ދެްއކޭގޮތަށް އޮެވގެންނުވާނެ ިޚާޔލުފާޅުކު

ހަމަ ނޫސްތަކުގަިއ  ށްބޭފުޅުންނަ ނު ވެސް އެބައޮތް. އެބޫލެއްުނކުރަން ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންނާ ބެހޭ ގާނޫގަޑު އަޅުގަނ

 ރާއްޖޭގެ ވެރިކަްނ ބަދަލުވެގެން މިދިޔައީ ތި ލިޔޭ. ޓީ.ވީ ޕްރޮގުރާމުތައް އެބަ ެގނެވޭ. މިއެބަބޭނުން ވާހަކައެއް 

އޮތީ ައއު ކަށް ޯޕިޑއަމްތަކުަގއި މީހުން ވާހަކަަދްއކަމުން. މިއަދު މިއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ބޭނުން ގޮތަބޭފުޅުންނަށް 

ނޫންތޯ ކުރިއްޔާ. އަުޅގަނޑުމެން މި ރައްޔިތުންެގ އްސަލަ ބަލަންވީ. ަވއްަކންކުރި މީހުންގެ މަސަރުކާރެއް ައއިސްފަ

ނޫންޯތ. ސަލަތައް ވެސް ބަލަންވީންގެ މައް ނޫންޯތ ކުރިއްޔާ. ރަީއސުބަލަންވީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މައްސަލަތައް ވެސް

ނޫންތޯ. ހުސް ވާހަކަ މި ދައްކަނީ މިތާނގައި. ޤާނޫނުތައް އުވާފައި އަުއ ންގެ މައްސަލަތައް ވެސް ބަލަންވީފަނޑިޔާރު

މި ކަންތައްތައް. އިޞްލާެޙއް ނުވޭ އެްއެވސް ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކަންކަން އިޞްލާުޙކުރަން  ނުތައް ހެދުމާޤާނޫ

ތުން ބޭނުންވަނީ. ބޮޑު ވާހަކަތަެކއް ދައްކާަފއި މިތާނގައި ވާހަކަތައް ފެތުރުމެއް ޫނން. ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ރައްޔި

ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން. މި ކަންކަން ރަނގަޅުކުެރވޭނީ ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން އިްޞލާޙުކުރީމަ މި ކަންކަން. މި 

ވަަނ  17ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް  16، 17ރިހާ ރަްއޔިތުންގެ ޤައުމުަގއި ކޮްނ ކަމެއްޯތ ިއޞްލާޙުވަނީ. މި ހު

ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މި ދަނީ. މިކަމެއް އިޞްލާޙެއް ނުވޭ ެއއްވެސް ކަމެއް. ހުސް  18ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 
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ތޯ. ކޮން މީޑިޔާއަކަށްތޯ. ވާހަކަ ދައްކަނީ. މިތާނގައި ޚިޔާލުފާޅުކޮށް ބޭނުން ވާހަކަެއއް ނުދެއްކެނީ ކޮން މެންބަރަކަށް

، މި ގޮތަކަްށ ނުދައްކަނީ. އެހެންވީމާ ކޮން ޖަލްސާއެްއގައިތޯ އަުޅަގނޑުމެން ހިތަށްއެރި މީހެއްެގ ވާހަކަ ހިތަށްއެރި

ލާކަށް އަޅުގަނޑެއް ވޯެޓއް ނުދޭނަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތިރ އިނޫނު އުވަ ގާނަކީ އޮންނަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް. މި ނޫގާ

 ރައީސް. 

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު. 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ ފަރާތުން ގައި މިއަދު ކޮޅަށް ތެދުެވ ހުރެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީހުރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ  އްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ!ޝުކުރި

އެކު އަދާކުރަން ބޭނުންވާ ވާޖިބަކީ އަދި ފުރަތަމަ އުފަލާ މެދު ވާހަކަދައްކާއިުރ އަޅުގަނުޑގެ ވެސް ފުރަތަމަ މި ބިލާ 

ކަމަށް މަނިކުފާނު ވަރަށް ތަނަވަސް އަޣްލަބިއްޔަަތކުްނ ވާޖިބަކީ މި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

އެކީަގއި ޝުކުާރއި މަުރޙަބާ ދެންނެވުން. އަުޅގަނޑު  ތިރާމާފާނަށް ވަރަށް އިޙްއިންތިޚާބުެވވަަޑއިގަތުމާ ގުިޅެގން މަނިކު

ލާފަިއވާ އިލާފަިއވާ ެގއްލުވަ އިގެ ދަށުން ނަގައުއްމީދުކުރަނީ މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސަތުަގއި މި މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރިޔާސަތު 

 ޙައްޤުތައް ރައްާކތެރިކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. ައިދ ދަކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. މެންބަރުންގެޢިޔާތާއި ޤަދަރާއި ބާރުވެރިަކން ކަރާމާ

ޝާހިދު هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ކާިމޔާބީ އެދެން. އާދެ! މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސަތަށް

ންކަމުެގ އަބުުރ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަ) 2016/15ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ވާ ބިލު، އަބުުރ މި އުވާލަން ހުށަހެޅިފައި ށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އާދެ!އުވާލުުމގެ ބިލަ (ނޫނުގާ

ުލފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަްނކަމުެގ ނޫނު އަބުުރ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާިއ ޚިޔާގާވާ ފައިދިނުން، ުއވާލަން ހުށަހެޅިރައްކާތެރިކޮށް

މީސްމީހުންގެ  މެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އާދެ!، ވަރަްށ ރީތި. މި ހީވަނީ ހަމަ ކޮންނޫނު. ނަން ވަރަްށ ފުރިހަމަގާ

ކަމަށް މި  އަބުރު ރަްއކާތެރިކޮށް އަދި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަންަކން ރައްކާތެރިކޮށްދޭން ހެދިފައި އޮތް ެއއްެޗއް

ނިޔަތް އޮތީ މުޅިން އިިދކޮޅަށް.  އެއާ އޮތީ މުޅިން ުދ މިޞަކަމަކު ެއެއއް ނޫން ދެއްތޯ. މަޤްނޫނަކީ މިއީ. އެގާ

މުޅިން އިދިކޮޅަށް.  އަމާޒަކީ ވެްސ މިއާދަކީ ވެްސ ބޭނުންވި ޞަމަޤްސިލުކުރަން ޭބނުންވި ހާއިދިކޮޅަށް. 

ލުމަށް. މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން އިނދަޖައްސާލުން. މިއީ ން ނައްތައިލުން ހުއްޓުވާޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަްނ މުޅި

ނޫންނަމަ ޓީވީ ނޫންނަމަ، އެހެންކަތްކުެރިވފައިވަނީ ެވސް. އެހެން. މިގޮތަށް މިކަން ގެންދަން މަސައްޙަޤީޤަތަކީ

މަނާކޮށް ރި ޖޫދަދުތަކުންނަލިސްޓުން ވެސް ޮބެޑތި އަ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ަބއެއް ޖާސްޓޭޝަންތަކާއި އެިކއެިކ ފަރާތްތައް

، މިީއކީ ެވސް ެއބަހުރި. އެހެންވީމާ އަޅާނެކަުމގެ ބިރުދައްކާ ހަދާފައިބިރުދައްކައި އަދި ެއއަްށވުރެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު 
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ލެްއގައި ިޚާޔލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހާނޫނަީކ އެްއވެސް ގާއުޅޭ  ލެްއގައި މި ުއވާލަން މިހާއެްއވެސް 

ބައެއް ބޭފުޅުން  ،ނޫން. ތެދެއްރައްކާތެރިކުރުާމއި އަދި މީހެއްގެ އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވެސް ހަދާފައި އޮތް އެްއޗެއް 

ވިދާޅުޭވ ދެން އަބުުރ ރަްއކާެތރިވާންޖެހޭނެއޭ. ކޮންމެ މީހަކަްށ ވެްސ ެއ ޙައްޤު ލިިބގެންެވޭއ. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލު 

ވެސް ރުއެކަން ެއގޮތަށް ކުެރވޭެނ ގޮތް އެަބއޮތް މިހާ ،ހުށަހެޅުއްވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން 

، ެއ އުސޫުލގެ މަތިން ެއކަން ހިނގަމުންދާނެ. މި ދަނޑިވަުޅަގއި ބަެއއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވި ެކއް. އެހެްނވީމާއުސޫލުތަ

، ެއކަްނ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ބޭނުންކުރިއޭ. ތެދެއް .ފަދައިން މިދިޔަ ދުވަސްތަކުަގއި ޚިޔާލުފާޅުކުިރއޭ

މިދާ ސަރުކާރުން އޭރު އޮތް ސަުރކާރުން އަދި ރަްއޔިތުން ބޭނުންވެގެްނ ސަރުކާރުން މިހާރު ނިމެމުން  ހިނގި ެއގޮތަށް.

ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނެގެން މިހާރު މި ނިމުމަކަށް އަންނަ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރީ އެކަން ނިމުމަކަށް ގެންނަން. 

ރާަގއި ތިބި މީހުންގެ އެކަން ނިމުމަކަށް ުނގެނެވުީނ ރާއްޖޭެގ ނޫސްވެިރކަމުެގ ދާއިރާަގއާިއ އަދި ސިޔާީސ ދާއި

ނުލާ ވިަޔސް ހެޔޮކަމަށް އެ ކަންކަން ދޫކޮށް މަނާކުރިޔަސް ކޮންމެ ގޮތެއްރިޖޫ ،ލަށް ދާންޖެހުނަސްކަމުން. ޖަހިތްވަރުގަދަ

، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ނޫސްވެރިންނަށް ވެސް މި ދަނޑިވަުޅގައި އަުޅގަނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ހިފެހެއްޓުމުން. އެހެންވީމާ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީުދކުރަން މި ބިލަށް. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޫނުގެ ނަން ގާފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާ ބެހޭ މާއި ޚިޔާލުއަބުރު ރައްކާތެރިުކރު އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!ޝުކުރި

ނޫުނ ގާދިޔައީ މި  ނޫނު ފާސްކުެރިވގެންދިޔައިރު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ބުނަމުންގާރަށް ރީތި. އެހެންނަމަވެސް، މި ވަ

ނޫނު ގާދިޔައީ މި ދުގައި ުސވާލުތަކެއް އުފެެދއޭ. އެގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންަނށް ފެނިގެންޞަޤްފާސްކުރުމުގެ ނިޔަތާއި މަ

ތަން. ބުއްދި  ދިޔަމަނާުކރެވެމުންރިދުތަކުން ޖޫފާސްވުމަށްފަހު ތަފާތު އެިކއެކި މީިޑޔާތައް ވަރަށް ޮބޑެތި އަދަ

ދިއުމުގެ ސަބަބުން މީޑިޔާތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި މަނާވަމުންރިޔާތައް ޖޫފަދަ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން މީޑި ބޫލުނުކުރެވޭގަ

، . އެހެްނވީމާވަނަ ބާރު 4ަތން. ޙަޤީޤަތުގައި ަދއުލަތެއް ިހންގުމުގެ ނިޒާުމގަިއ މީޑިާޔއަީކ  ިތވިގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަ

އެކު ަމސައްކަތްކުެރވޭ ަދއުލަތުެގ ހިންގުމުގެ ކަންކަމަށް ފާރަވެިރާވ ނިވަންަކމާއި މުސްތަޤިއްލުކަމާ މީޑިޔާތަކަީކ ވަރަްށ މި

ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަން. ދެން އަުޅގަނުޑ  މު ކަމެއްހިންމުތަންތަނުގެ ގޮުތގައި ބެހެއްޓުްނ އެއީ ކޮންމެހެން 

ބެހުމުން އޭގެ ބަދަލު  ވިގެންދިަޔޔަސް އެަބއޮތޭ ައބުރާނޫނު އުވާލެގާބޭނުންވާ ދެވަނަ ޕޮއިންޓަކީ މި  ފާހަގަކުރަން

އަުބރާއި ބެހުމުން އެކަުމގެ ބަދަލު  ލިބެވޭނެ ގޮެތއް. އެއީ މަދަނީ ދަޢުވާއެްއގެ ގޮުތގައި މަދަނީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަިއގެން އެ
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މާތްވެގެްނވާ  ށް އެކަން ކުެރިވެގންދާނެ. އާދެ!ގޮތަ ލިބެވޭނެ ނިޒާމެއް އެބައޮތޭ. ކުރީަގއި ވެސް އެކަން އޮތް

، ޞަދުގެ ތެރޭގައި. އެހެްނވީމާމަޤް 5އިސްލާމްދީނުގައި ވެސް އަބުުރ ރައްކާތެރިކުރުން ހިމެނިފައި އެވަނީ މަިއގަނޑު 

ވާއިރު އަުޅގަނޑުެމން ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް  މުސްލިމު ޤައުމަކަށް 100ން ދިވެހިރާއްެޖއަީކ ވެސް %އަޅުގަނޑުމެ

ންަގނޑު ހިފެހެއްޓުން. ެއއްވެްސ މީހެއްެގ އަޚުލާޤީ މި ޒިންމާއެއް ިމއީ އެހެން މީުހންގެ އަބުރަށް އަރައިުނގަނެ އެ

ްނވާ ކަންކަމެއް ނޫން. ްއދަވެގެހުށް އަރަިއގަތުމަކީ މަތު އަޅުވައި އަބުރަލުަގިއ ދޮގު ތުހުލެއްގައި މީހުންގެ ބޮހާ

ެލއް ނުކުރަން. ކޮންމެ ކަމަކަށް ބޫގަކަމަށް އަޅުގަނޑު  ނޫނެއް ހަދަންޖެހޭ ކަމެއްގާ، ކޮންމެ ކަމަކީ އެހެންވީމާ

 ސް އުނދަޫގވާ ނޫނުތައް ހަދައިގެން ދައުލަްތ ހިންގުމާއި ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ބަލަން ތިބޭ މީޑިޔާތަކަށް ވެ ގާ

ވާނީ  ، މީަގއި ޙައްލަކަށްމާދު އޮޅިގެންދޭ. އެހެްނވީޞަެގ މަޤްނޫނުގާތައް ހެދުމުން ޙަޤީޤަތުގައި އެ ފަދަ ގޮތަކަށް ޤާނޫނު

އެކު ދަްއާކ ހަކަތަަކކީ ވެްސ ޒިންމާދާރުކަމާހަމަ ކޮންމެ ފަރުދަކު ވެސް ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގައި އެ ބޭފުޅަކު ދައްކާ ވާ

 އެ މީހެއްގެ ޙުދޫދުގެ ތެރޭަގއި އެ ،މީހުންެގ އަބުރަށް އަރައިނުގަނެ  ތެދުބަހުން ވާހަކަދަްއކައި އެހެންކަށް ެވގެން ހަކަވާ

ގޮތެއްަގއި މި ގާނޫނު  ވެގެންދާނީ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު ެވސް ޖުމްލަ މީހަކު އުޅުން ޙަޤީޤަތުގައި މި ޙައްލަކަށް

  ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.އުވާލުމަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް.

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

ސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވަރަްށ އެއީ އި  ކުރުމަކީގޮުތަގއި އަބުރު ރައްކާތެރި ބޫލުކުރާގައަޅުގަނޑު ވެސް  `. އާދެ!

ހިމެނޭ ދުތަކުގެ ތެރޭ މަޤްޞަނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ  އްޝަރީޢާދުޞިމެ މަޤާއެފަދައިން އަޅުްއވާފައި އޮތް ކަެމއް. ހަމަބާރު

ަރއްކާތެރިކުރުްނ   ތެރޭަގއި އަބުރުމުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ ،އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަީކ ވެސް އަބުރު ރައްކާތެރި 

މިާވ އަބުރު ަރއްކާެތރިކުރުމުގެ ނަމުަގއި ުނވަަތ  ލުކުރަން ހުށަހަޅަިއފައިތިދޭ. ނަމަވެސް، ިމއަދު ބާހިމެނިގެން

އިނގޭ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުެގ  އެބަލުމުން އިހުރިހާ ތަނަކަށް ބަލަވާ ގާނޫނުގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ނަމުަގއި ފާސްކޮށްފައި 

މަިއގަނުޑ ވެސް ީމގަިއ  ފުރަތަމަ ެއއީ އެންމެކަން. ށްފަހު ފާސްކޮށްފައިވާ ގާނޫނެއް ޤްޞަދު ސީދާ އޮުޅވާލުމަމަ

ކަހަލަ  ުނކުރެވޭ ކަމަށް ހީވާސް ފަރާތަކުން އަބުރު ރައްކާތެރިއޮތީ އެފަދަ ޒާތުގެ ކަމެއް ެއްއވެ މަޤްޞަދަކަށް މި

މަނާކުރުން ކަމުގަިއ ރިސް ދޭންޖެހޭނީ އަދަބު. އެއީ ޖޫފުރަތަމަ ވެ ޔަކަށް އެންމެަނމަ އެބަ ކުން ބޭނުންކޮށްފިބާރާތައއި

 ގޮތެްއގައި މި ބިލު  ޚާްއޞަ ؛ދަ ޒާތުގެމިފަ ކަމުގައި ވީަނމަވެސްކުރުންންދުވީނަމަވެްސ، ޓީވީ ސްޓޭަޝން ބަ

އެއީ ީޓވީއެމުން ގެނެސްދިްނ . ބުނެވިދާނެެވސް އޮތީ ސީދާ ރާްއޖެޓީވީއަށޭ  މި ގާނޫނު އަާމޒުކޮށްފައި މި ،އަމާުޒވެފައި
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ކަމަާކ މެދުގައި ފިަޔވަޅުތަެކއް އަޅާފަެއއް ނުވޭ. ހަމަެއކަނި  ސްދިން އެއްެވސްއިން ެގނެ 13ނުވަތަ ޗެނަލް

ީޓވީން. އެހެްނވީމާ، މި ީޓވީ ސްޓޭޝަންަތކާިއ ނުވަަތ .އިތުރުން ވީއަދި ޭއގެ ޓީވީއޮީތ ާރއްޖެ އަޅާފަިއ މިފިޔަވަޅު 

ުނ އޮތީ ކަންތައްތަެކއް އަނިާޔވެރި ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފަ. މި ގާނޫ ގުޭޅގޮތުން މި ވީ ސްޭޓޝަންތަކާޓީ  ސަންގް ޓީވީ. މި

ނޫނުތަކަށް ވެސް ނުފެތޭ އެންމެ މުހިންމު ތަށް ވެސް އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤާޝަރީޢަބުނެފައިވާ ގޮތުން އިސްލާމީ 

ނުލާ. އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އޭގެފަހުން  ޝަރީޢަތަކާ ފުރަތަމަ އަދަބު ކަނޑައަޅަނީ އެްއކަމަކީ މީހާއަށް އެންމެ

ކުރުމުގައި މި ގާނޫނު މިތަނުން ފާސްހަމައެއްތޯ. ެއކަމަކު  މިއީ ކޮންތާކު އޮތް ކޮންޝަރީޢަތަށް ދާން. މިޖެހެނީ 

ަވއި މި ގާނޫނު ގޮަތކަށް ފުރުޞަތެއް ނުދެއް ސް މިނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ކުެރވޭނެ މަގެއް ެއްއވެސްލަތު ގެނެހާމަޖުބޫރީ 

މި ބިލާ ދެކޮޅުހެދި ފަރާތްތަކަށް ސީދާ  ެއކަމަކު ފަރާތުން މަޝްވަރާއެއް ނެތިފާސްކޮށްލީ ސީދާ އެކަން ކުަރން ބޭނުންވި 

ގޮތް.  ެވގެންދިޔަމިއީ މި ބިލު އަސްލު ގާނޫނަކަށް .އި އަނިާޔވެރި ޢަމަލުތަކެއް ހިްނގާނެކަމުގެ އިންޒާރާ އެީކގަ 

ްސ ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލު ބާޠިލުކުރަން ހުށަހަޅައިފައި އޮްތ ހުށަހެޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ވެ

ގައި އަުޅަގނޑުމެން މި ބިލާ މެދުއާދެ! ، هللاޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުައޅުގަނ، إن شاء هللاތާއީދުކުރަން. 

ތަކަށް ހިްނގާފަިއވާ ގާނޫނެއް ގޮތަށް ގާނޫނެްއ މިީއ. ވެސް ނުދެކޭހާ ހަޑިުމޑުދާރު ގޮ ކަމަށް އޮތް ސްކުރުމުގެ ޖާގަ ހުބަ

ޝާހިދަށް ޝުކުުރ هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުައޅުަގނޑު  ،އެހެންވީމާ، މި ބިލު ބާޠިލުުކރަން ހުށަހެޅުއްވީތީވެ 

 ދަންނަވަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙައްމަދުދީދީ.ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ

ވެސް ައވަްސވެގަންާނނީ މިފަދަ ވިޔާނުދާ ބިލެއް  އިނުންތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑު ފުރަތަމަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

هللا ންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުހެ ޅުމަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީބާޠިލުކުރުމަށް މި މަޖިލިސްގެ ތަ

ާލއިރު ދެކަެމއް ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އިމި ބިލާ ދޭތެރޭ ވިސްނަ އަދާކުރަން. އާދެ!ބޮޑަށް ުޝުކރު ޝާހިދަށް ވަރަށް

ބީ ރައީްސ އެްއ ސަބަބަީކ އަުޅގަނޑުމެންގެ އިންތިޚާބޭނުންވޭ. ފުރަތަމަކަމަކީ ިމ ބިލަށް އަުޅގަނުޑ ތާއީދުުކރާ 

ެއއީ. ދެްނ އަުޅގަނޑު އެކަމާ ދޭތެރޭ  ލުކުރެްއވުންތިމި ބިުލ ބާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ރިޔާީސ ވަޢުެދއް

ކުރުމުގައި މިއީ ޤައުމުަތއް ކުރިސްހުތަޅުމުގައި ބަމި  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ކުރިން ވިސްނާލާއިރު މި ބިލަށް މީގެ

ގޮަތކަށް މި ދިވެހި ޤައުމު ވެްސ  ށް ކޮށްފަިއވާ މަސަްއކަތްތަކަްށ ބަލާފައި ެއކަހަލަކުރުމަށް މިހާތަނަޚުދުމުޚުތާރު

ކުރުމަށް ފަރުމާކުރެވިފައިާވ ށް ދަތުރުޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމަކަށް ައނބުރާލުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަިއގެން އެދިމާލަ
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މި  ،އަުޅގަނޑު މިެހން މިދެންނެވި ސަބަބަކީސްކުރަމުން. ހު ެވްސ އަުޅގަނޑުމެން ދިޔައީ ބަ ގާނޫނެއް ކަމަށް އޭރު

ގޮތުން އެބަޮއވޭ ޤައުމީ ސަލާމަތަްށ  ށް ވިސްނާލާއިރު ިޚޔާލުފާޅުކުރުމާ ބެހޭއަވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  6ގާނޫނުގެ 

ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ވެްސ  ެވސް  ނޫނެްއގައި ގާ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއްއވެސް ރުންޚިޔާެލއް ފާޅުކު ނުރައްކާާވ 

ފައެއް ނެްތ މިދެންނެވި ބަހުގެ މާނައެއް. ަޤއުމީ ސަލާމަތަްށ ފައެއް ނެތް ބުނެެދވި ނޫނީ ތަޢާުރފުކޮށްދީޑިފައިންކޮށްދީފައި

ނޫނަކުން އެ ރަނގަޅަްށ ގާކަމެއް ބުނެނުދީ ނޫނިއްާޔ  ނުރައްކާވާ ވާހަަކއެއް ެދއްުކން. އެއީ ކޮންކަހަލަ ވާހަަކެއއް

އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކަމެއް ނޫން  ބޫުލކުރެވޭގަނީ ބުއްދިއަށް ނުކޮށްދީ އެއީ ކުށަކަްށ ހަދަން އެއީ އިންސާތަޢާރުފު

ޚާއްޞަކޮްށ އަޅުގަނޑުމެންގެ މީޑިާޔގެ އެހާބޮޑު އަދަެބއް ދިނުމަށް ޓަކައި  ،އް ދިނުމަށް ޓަކައިއެހާބޮޑު އަދަބެ

ވަނަ މާއްދާަގއި  274 އެހެންވީާމ، ޤާނޫނުއަާސސީގެކަން ނަގާލުމަށް ޓަަކިއ ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް މިދެްނނެވީ. މިނިވަން

ެވސް މިފަދަ ވާހަކައެއް ނެތް އޭަގިއ  ވެސް ޤައުމީ ސަލާމަތް ޑިފައިންކޮށްފައި ނޫނީ ބުނެދީފައި އޮތްއިރު އެްއގޮތަކަށް

 އި،އަށް އޮތުމާމީޑިޔާ ކަން ބަބަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންބުނެފައެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ސަ

ޓަކައި މި ބިލު ުއވާލަން ގެ ރޯލް ފުޅާުކރުމަށްއުމުަގއި ހިންގުމަްށ ޓަކައި މީިޑޔާ  ހަރުދަނާ އުސޫުލތައް މި ޤަޑިމޮކްރަސީގެ 

 ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑު އެންމެބޫލުކުރެވިގެްނ. އެހެންވީމާގަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށްބޮަޑށް ޖެހޭކަމަ

އަދިވެސް ެއއްަފހަރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މުަގއި ދަންނަވަމުންކަވާނެ މީހަކަށް ރަތަމަ މި ބިލު އުވާލަން ވޯޓުދޭފު

 އަދާކުރަން. ުޝކުރިއްޔާ. ބޮޑަށް ޝުކުރު ޝާހިދަށް ވަރަށްهللا ޢަބްދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދު.އޫފަރު ދާޢުއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޖައުނގޫފާރު ދާ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ދުއޫ ދާފަރުޢުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަ

ނުގެ ރިޔާސަުތގެ ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ެވސް ވާހަަކކޮޅު ފެށުމުގެ ކުިރން މަނިކުފާ އާދެ!

މިއަދު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިމިވާ ބިލު، އަބުރު  އާދެ!ވީމަ މަނިކުފާނަށް މަރުޚަބާ ދަންނަވަން. ފުރަތަމަ ޖަލްސާ

ުގޅޭގޮތުްނ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން   މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫުނ އުވާލުމުގެ ބިލާކުރުާމއި ޚިޔާލުފާޅުުކރުމުގެރައްކާތެރި

ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކަށް ެއއްެޗއް ދަންނަވާކަށެއް ައޅުގަނޑު ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް، ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

އް ކަމަްށ އިސްލާމީ ކީ ކޮންމެ އިންސާަނކަށް ެވސް ލިބިގެްނވާ އަާސސީ ޙައްޤެ ކުރުމަތެރިއަބުުރ ރަްއކާ ވިދާޅުވިފަަދއިން 

ަބއެއް ގޮުތގެ ަމއްޗަށް  ވާވަނީ ކަނަޑއަުޅްއވާފަ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަުތަގއި މިކަން ކަނަޑއަުޅްއވާފައި ޝަރީޢަތުގައި 

ވަނީ ބިނާވެގެންސްާލމީ ޝަރީޢާ ވާނެ ފަދައިން އިވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި. އެނގިަވޑަިއގަންނައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ހުރި މަޤްޞަދުތައް ވެސް އަުޅގަނުޑ  ތެރޭގައި ދެން މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމުގެ މައްޗަށް. ޭއގެ 5މައިގަނޑު 
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 އާދެ!ދަންނަވާލީމާ އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުން އެކަނި ނޫންކަން އަުޑއައްަސވާ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. 

އޮންނަނީ އިސްލާމްދީން  އި އިސްާލމީ ޝަރީޢާ ޤާއިމުކުރުމުގެ ފުރަތަމަ މަޤްޞަދެއް ކަމުގައި މިއިސްލާމީ ޤައުމެްއގަ

ފަދަ ލާމްދީނަށް ބަދުބަސް ރައްދުވާނެފަދަ ެއްއވެސްަކމެއް ނުކުރުން. އިސްނެކުރުން. އިސްލާމްދީނަށް ގެއްލުންވާހިމާޔަތް

 ންސާނުންގެ ފުރާނަ ރައްކާކުރުން، ލޭންނަނީ އިއޮ ކަމެއް ނުކުރުން. ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮުތަގިއ މި އެްއވެސް

 ވަނަ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި މި ހަތަރުރައްކާތެރިކުރުން. ތިންވަނަ ަކމެއްގެ ގޮުތަގއި އިންސާނުންެގ ބުއްދި ހިމާޔަތްކުރުން. 

ވަނަ ކުރުން. ފަސްގެ ބުއްދި ާއއި ނަސްުލ ހިމާޔަތްފުކުަރއްވާ. އިްނސާނާޢާ؛ މައޮންނަނީ އިންސާނާގެ ުބއްދި އާއި

، މަިއގަނޑު މި ފަސް މަޤްޞަުދ ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ ކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ މުދާ ހިމާޔަތްކުރުން. އެހެްނވީމާ

ތެރެއިން ެއއް  އިސްލާމްދީން ބާްއވާލަްއވާފަިއ އިސްލާމްދީން ބިނާވެަފއިާވ ޝަރީޢަތް ބާއްވާަލްއވާފައި ިމވަނީ. މީގެ 

 އަދުއެ ާބޠިލުކުރުމުގެ ވާހަކަ މި ޙިމާޔަްތ ގެއްުލވާލުމުގެ ވާަހކަ ވާފަިއވާމަޤްޞަދު ނައްތާލުމުގެ ވާހަަކ އެއަށް ދެއް 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ބިލު ބާޠިލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަެދއްެކިވ  އި. އާދެ!ގަނއަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ މިތާ

ވަަނ  6ލާނަން. މި ބިލުގެ ނޑު ދަންނަވައި ުޅގަެއއާ ގުޭޅގޮތުން އައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާަހކަފުޅުަގއި 

ކަމެއް، ހަތަރު .ލުކޮށްޅެނީ ކޯއްެޗއް ކަން ވަރަށް ތަފުޞީނަންބަރުގައި އޮންނާނެ އަުޅަގނޑުމެން ހިމާޔަތްކުރަން މިއު

ކަމުގެ ތެރޭގައި ހަތަރުއަބުރާ ބެހޭގޮތުން އިނގޭތޯ. އެ އުޅެނީ  ން ހިމާޔަތްކޮށްދޭން މިކަމެއް އަޅުގަނޑުމެހަތަރު

ޚިލާފުކަމެއް ވެއްޖެްއޔާ ެއީއ  ާޔލަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ އަކުން ފާޅުކުރާ ޚިނަނީ މީހާ ފާޅުކުރާ ނުވަތަ މީޑިޔާއޮންމި

ކީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ބުނަނީ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަ . ދެވަނަ ކަެމއްގެ ގޮތުަގއި މިއިބާޠިލު އެއްެޗކޭ މިބުނަނީ މި ބިލުގަ

މީހެއްގެ  ވަނީ. ތިންަވނަ ކަމަކަށް މިބުނަނީ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކީ އެހެންއެ މި ބާޠިލު ފަދަ ކަެމއް ެވއްޖެްއޔާނުރައްކާވާ

ކަމެއް ެވއްޖެއްޔާ އެކަމޭ މި މަނާކުރަނީ.  ޙައްޤަކަށް ުނވަތަ ނަމަށް ނުވަތަށް އެ މީާހގެ އަބުރަށް ގެއްލުންދެނެވި

ިމ  ކުރަނީ.ބާޠިލު މި  ެވއްޖެއްާޔ އެއޭޚިޔާލެއް ޚިލާފު  ޅުކުރާ ޚިޔާލަކީ ާޢއްމު ނިާޒމާހަތަރުވަނަ ކަމަކަށް މިބުނަނީ ފާ

ެލއް. މީގެ ކުޑަ ތަފުޞީ ދަންނަވާލާނަން ކުރަނީ އިނގޭޯތ. އަުޅގަނޑު ތަރު ކަންތައް އެކަނި ިމިއން މި ބާޠިލުހަ

ރި ލު އެބަހު ސީތަފު ލެއް ދެއްވާަފއެއް ނެތޭ.މުން ވިދާޅުެވއްޖެ މީގެ ތަފުޞީމެންބަރު ވާހަކަފުޅުދައްަކވައިްއޒަތްތެރި 

. ލާނަންެނވީ ފުރަތަމަ ެއއްކަމެްއގެ ތަުފޞީލުގައި ދަންަނވައިކަމެއްަގއި ެވސް މީަގިއ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ދެން ހުރިހާ

ގުޅޭގޮތުން މިހިރަ ވާހަކަތަކުަގއި އިސްލާމްދީނަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައި އާދެ! އާދެ! އަނެއް ިއސްލާމްދީނާ 6މީގެ 

އަުޅގަނުޑ ކަމަށް.  ަމނާކަމެއް ލުފާޅުކޮށް ވާަހކަދެއްކުމަީކ ެއއީކޮށް ޚިޔާޢުހީނުތަގޮތަށް އިސްލާްމދީނަށް  ފުރައްސާރަވާ 

ވަނީތޯޭއ  މިއުޅެނީ ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މިކަން މި ގާނޫނުަގއި ހިމެނީމާ މީތި ގޯސްކަމަކަށްެވގެންއަހާލަން ބޭނުން

ނުކޮށް އިސްލާމްދީނަށް ބަދުބަސް ތަޢުހީކޮށް މަލާމާތް ،ދީނަށް ފުރައްސާަރކޮށްއިސްލާމުން ގޮުތގައި ތިެބގެްނ އިސްލާމް

ނޫިނއްޔާ މި ަޤއުމުަގއި މުސްލިމުްނގެ ތެޭރގަިއ ތިބި ކޮންމެެވސް  ބޭނުންވަނީހޭގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންވާން  ބުނާ ބައެްއގެ

މިކަން ިމ ބޫލެއް ނުކުރާނެ. ގަ ގަނޑު ހިތުން އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ބަޔަކު މިކަހަލަ ބަަޔކަށް ހަދަން ބޭނުންވަނީހޭ. އަޅު 
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މެދު ސުވާލު އުފައްާދ ކަމާޙަދީނުގެ އަސްލުތަުކގެ ަސއްިއސްލާމްދީނުން. ދެން މި އޮންނަނީ އިސްލާމް އިމަނާކުރަނީ މީތީގަ

 ހުރި ވާހަކަތަކާއި އަބުރާ، ދީނާ ބެހޭގޮތުން ބުނަނީ. އެހެންވީމާ ޮކށްގެން ނުވާނެ ކަމެކޭ މި ވެސް ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން. އެ

މިހެން އޮތް ކަމެްއަގއި ިއްއޒަތްތެިރ އެހެްނވީމާ، ތައްތަްއ އަުޅގަނޑު ކުރިން މި ދަންނަވާލީ. ބެހޭގޮތުން ހުރި ކަން

ގުޅޭގޮތުން ހުރި  ންތަކާކަ 4މީގައި މިދެންނެވި  ވެސް ރައީސް، ައޅުގަނަޑކަށް ހަމަ ނުފެނޭ ހަމަ އެއްގޮތަކަށް

 ނޫން ެއއްވެްސ ކަމެއް މަނަލެއް ނުކުޭރ ޚިޔާލުފާޅުކުރުންތައް މިާއ، މިއަށް ހިތްވަރުދޭ ގޮތަށް ާވހަކަދެއްކުން

ވަނަ މާއްދާަގއި އޮންނާނެ މިވެނި ކަންތައްތަކެއް  17އިނގޭޯތ. އެކަުމގެ ހެއްކެްއގެ ގޮތުން ބިލުެގ  ނެއްމިއަކުން

 އޮތީ  ވެސް ފުރަަތމަ ކަމެއް ގޮުތގައި މި ތެޭރގައި ކޮށްގެން ެއްއވެސް މީހަކު ކުްށވެރިެއއް ނުވާެނއޭ ބުނާ ވާހަަކ. އޭގެ

 ތެދު ވާހަކަ. ތެދު ވާހަކަ. އެާއ އެްއގޮތަށް ޙައްޤު ތެދު ވާހަަކތައް ދައްަކއިގެން އެްއވެސް ީމހަކު ކުށްވެިރއެއް ުނވާނެއޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

! ރައްވާތިކުފުާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް. ގަޅޮޅު އުތުރު ދާއި

 މް ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއެއް. ޡި  ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ޡިވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާމެދު ހެން

ން ނޫނީ ލައިޑު މި ނެގީ ައޅުގަނުޑ ބޭނުން ބަލަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ައޅުގަނ

ރުކޮށް އެަބ މަ ތަކުރާހައިސްލާމްދީނުގައި ޮއވޭތޯ ަވއްކަްނކުރުން ހުއްދަވާ ގޮތެއް. އެ ބޭފުޅާ ވާހަކަދައްަކވަމުން  އެނގެން

ނީ އެ ނޫރަމުންދާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް އަުޅގަނުޑމެން ކު  ަކންތައްތަކެއް. އިސްލާމްދީނާވިދާޅުވެެދްއވާ ވަރަށް ގިނަ

ކަންކުރުްނ ވޭތޯ ަވއްއޮ އިސްލާމްދީނުގައި  ނޑު ހަމަ ޔަޤީންކޮށްލަން ބޭނުން، އަުޅގަހަކަ. އެހެންވީމާދެެކވެމުންދާ ވާވާހަކަ

ޒަތްތެިރ ނގަޅު އިއް ދެްއވައިިފއްޔާ ަވރަށް ރައިހުއްދަކުރާ އެްއވެސް ހިސާބެްއ. ނޫނީ އެކަން ކުރެވިދާނެތޯ އޮޅުންފިލުވަ 

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަން. ންނަވާޅުގަނޑު ދަކަުމގައި ބަަލއިގަންނަުމން އަ ޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ފާހަގަކުރެްއވީ ނިޒާމީ މައްަސލައެއްއްއާދެ! އި 

ގެން ކުިރއަށް ހިތައިށްރުމަތްތެރިކޮ މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުތަކަށް ޙުފަރު ވާހަކަދެއްެކވުމުަގއިޢުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަ

 ގެންގޮސްެދއްވުން އެދެން. 
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 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އޫފަރު ދާޢުފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖައުނގޫ

ފު ޚިލާ ސާީސއާމްދީނާއި ުނވަތަ ޤާނޫނުއައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑަށް، ައޅުގަނޑަށް އިސްލާ

ްނ ގަނޑު ހިތުޅު އަ !ެއކަން ސަމާލުކަމަށް ެގންނަވާތި ވާހަކަެއއް ދެންނެިވއްޖެްއޔާ، އަުޅގަނޑަށް ދެންނެިވއްޖެްއޔާ

ްނ ނުދަންނަވަ އިނގޭޯތ. އަުޅގަނޑު އިއަޅުގަނޑު ެއކަހަލަ ވާހަަކއެްއ ނުދަންނަވަން އަޅުގަނޑު ދެއްކި ވާހަކަތަުކގަ

ނީ ިމ  ދަންނަވަމިވަްއކަންކުރުމަކީ ކުެށއްނޫނެކޭ އިނގޭތޯ. ޖިނާޢީ ޢަމަލުތައް ހިންގުމަކީ ކުށެއް ނޫނެޭކ. ައޅުގަނޑު 

ަގއި ިވޔަްސ ައކުން ިވޔަސް އަމިއްލަ ފަރުދަކު ވިަޔސް ޖަލްސާއެއްިއ އޮންނާނެއޭ މީޑިޔާވަނަ މާއްާދގަ 17ގާނޫނުގެ 

 މި އް ނޭޅޭނޭފިަޔވަޅެ  އެއާމެދު ންޏާކޮންމެ ތަނެއްަގއި ވާހަކަދެްއިކޔަސް ެއ ދަްއކާ ވާހަކަައކީ ެތދު ޙަޤީޤަތެއް ކަމަށް ވަ

ލާފަށް ޚި ސޫލުަތކާއު އަްސލުތަކާއި އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި ތޯ؟މައްސަަލއަކީ ކޮަބއި އި ލިޔެފަ. މީގަގާނޫނުަގއި އޮންނާނޭ

ނޫނުެގ ގާ މިވެަފއެއް ެއއް ުކށްވެރިްއވެސް ީޓީވއަކުން އެްއވެސް މީިޑޔާއެ  ެއީއ މައްސަލަެއކޭ. ދައްކާ ވާހަކަ ކުްށވެިރވާތީ

 ނގޭތޯ.އިށްގެންނެއް ާޔލުފާޅުކޮމަީތން ވާހަކަދަްއކަިއގެންނެއް ޚި  ނޫނުގައި ބުނާ ހަމަތަކުގެގާދަށަކުންނެއް ނޯންނާނެ މި 

ޔާލު ޚިއެއްެޗއް  ިޚލާފަށް ތިމާއަށް ހިތަށްއަރާ އެްއޗެއް ވާަހކަދައްަކިއގެން، ހިތަށްއަރާ އެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާ

ގޮތަށް ންނާނީ. އެހުފާޅުކޮށްގެން ހިތަށްއަރާ ގޮތަްށ މީހުންގެ އަބުރަށް ބެހެވޭ ގޮތަށް ވާހަކަދެްއކީމަ ކުށްވެިރވެފައި 

ޖޫދަށް ވުހޭ ގަވާއިދު ތަނުގައި ވެސް އިނގޭތޯ. ދެން އެ ވިދާޅުވާ އަބުރު ރަްއކާތެިރކުރުމާ ބެ އޮތް ވެިރވާނެ ކުރިއަށްކުށް

ުދ ޅުވާ ަގވާއިއަލުން ގެންނަ ވާހަކަ ވިދާުޅވެއްޖެ. އަުޅގަނޑު ހިތުން މި ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުަމކުންނެއް އެ ވިދާ

ޗެއް ނޫން ންޖެހޭ އެއް ، ެއއީީކ އަލުްނ ގެންނައެހެްނވީމާ. އިއޮތް ވުޖޫުދގަ  އެބަ ވެސް އުވިަފއެއް ނެތް. އެ ގަާވއިދު މިހާރު

ެގ ެދއް އްޖެ ަގވާއިވެ  ލެއްަގއި އިނގޭތޯ. ދެން އެ ގަާވއިުދގެ ދަށުން ވަރަްށ ދުވަސްހާޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ެއއްެވސް އަ

ގެ މާޙައުލު މި ރާއްޖޭ ދަނިކޮށް ނޫންތޯލުކުރަމުންއެ ަގވާއިުދގެ ދަށުން އެ ަގާވއިދަށް ޢަމަ ވާހަކަ އެ ވިދާޅުީވ. އެކަމަކު

އްގަިއ އުމެލިމު ޤަަމތީން މުސް ، މި މާޙައުލު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެއައީ. އެހެްނވީމާ މި ފެންވަރަށް މި

އަބުރު  މީހެްއގެކި ލެއްަގއި ވަހާއް ހަދަން މި ޖެހުނީ. އެއްވެސް ލަތް ނެތަތީވެ މިކަހަލަ ގާނޫނެހާކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ 

 ސަލާމަތް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިބު ތްތެިރ ނަހުގެ ިއއްޒައާދެ! އެހެން ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކަށް ފުރުޞަތު އެުރވުުމގެ ކުީރަގއި އަުޅގަނޑު މަިޖލީ

ރަތަމަ ފު`. އަުޅގަނޑު  )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ވާލުވެަވޑަިއގެންނެވުަމށް. ހަރައީސަށް ދަންނަވާލަން ރިޔާސަތާ 

 ށް.މަޡި ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއް

 



60 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޡިވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާމެދުހެން

ވާ އަބުރު ރަްއކާތެރިކޮށްދިނުމާިއ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު އުވާލުމަްށ މި ހުށަހެޅިފައި މި

ނޑު ދެކެން. ިއއްޒަތްތެރި ޚިލާފު ޤާނޫނެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ ޤާނޫުނއަސާީސއާ  ،ނޫނަކީގާންކަުމގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަ

މާޔަތްކުރުމުގެ ިވސްނުމުގައި ެއ ލަޙަތު ހިޞްމެ ފަރުދެއްގެ ޒާތީ މަލެވިފައި މިވަނީ އެންއި ނޫނު އެކުަލވަގާމި  ރައީސް،

ވެރިކުރަން. މި ބިލު ފިކުރުގަިއކަން އަުޅގަނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް ހަމަ ފާހަގަކޮށް ެއކަން އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ކުށް

ނުކޮށް މެންބަރުން ރަހީނޫނު ފާްސކޮށްެގން މި މަޖިލީހުގައި ދިޔަީއ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ވަރަްށ ގިނަ ގާނުވަތަ މި 

 ޯކޑަށް ަޓކައިޅުވަމުންދާތީެވ ައުޅގަނޑު ހަމަ ރެތަކުރާރުކޮށް އެ ވާހަކަ ެއގޮތަށް ވިދާބައިތިއްަބއިގެން. އެ މެންބަުރން 

ބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ ގަނޫުނގެ ބޭނުމަކަށް ައޅުގަނޑު ގާމި  ަދންނަވާލީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ،ވެސް ިމވަގުތު އެ ވާހަކަ 

ހި ރަްއިޔތުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން، ވެފައި ިދވެ މިގެންދާ ސަރުކާރުގެ ބޭުނމަކަށްއޭރުގެ ނޫނީ މިއަދު މި ނި

 ަވރަށް ގިނަ ޙައްޤުތަެކއް ިނއުަޅއިގަތުން ނޫނީ ނެތިކޮށްލުން  ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދވަނަ ބާބުން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުަތކެއް 

 އެ އިތެޭރގައި ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ އަނގަމަތީަގއި މަލަން އެޅުމުގެ ވިސްނުމުގަ ބޫލުކުަރން. އޭގެގަކަމުގައި އަުޅގަނޑު 

ބޫލުކުރަން. ދިވެހި ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަކުން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ގަ ވެސް އަުޅގަނޑު  ނޫނެއްކަންގާފިކުރުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ 

 ކަމުގައި ވެސް އަުޅގަނޑު  ނޫެނއް ގާއި އަތްެއޅުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަުކގެ ކެމެރާގެ މޫނުމަތީގަ

ކަމަށް  ނޫނެއްގާގެ ވިސްނުމުަގއި ހުށަހެޅިފައިވާ މުވުތަށް ބިޑިއެޅުމަށްފަހު ބިޑިއެޅު ބޫލުކުރަން. ދިވެހި ނޫސްވެިރން ފަހަގަ

ބޫލުކުރަން. އަދި ދާދި ފަހުން ނިމިގެންދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގައި ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކަން ބޮޑު ގަވެސް ައޅުގަނޑު 

ން ހުއްުޓވުމަްށ ންނާ ހިސާބަށް ގެނެސްދޭތީވެ އެކަގޮތެްއގައި ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކެނޑިޑޭޓުންގެ ވާހަކަތައް ރައްޔިތު

އެހެންނަމަވެްސ،  ؛ބޫުލކުރަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްގަ ެވސް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ކަުމަގއި ނޫނެއްގާހުށަހެޅިފައިވާ 

ނޑުމެްނ ނާ، ޖަލު ޙުކުމްތަކުން އަުޅގަމަރިމުން، ޮބޑެތި ައދަދުތަކުގެ ޖޫމި ބިރުވެރިކަމުން، މި ނުރައްކާތެރިކަ

ގައި މަަސއްކަްތުކރާ މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ ޔިތުން، އަުޅގަނޑުެމންގެ މީޑިޔާ ސަލާމަތްކުރުމުގެ އަުޅގަނޑުެމން ރައް

މި ގާނޫުނ ޝާހިދު، هللا ޢަްބދުބަރު އްޒަތްތެރި މެންދާއިާރގެ އި  ހެންވޭރު އުތުރު ގަނޑުެގ އަޚްވިސްނުންފުޅުަގއި އަޅު

 ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެ  މަނިކުފާނަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ެދްއވި ކަމަށް ޓަކައި އެހުށަހަޅުއްވައި

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ވަނީ ވިދާުޅެވފައިމުމުގެ ކުރިން ވެްސ އެ މަނިކުފާނުމަނިކުފާނުގެ ބަރުލަމާނީ ހަޔާތް ނިން

މަނިކުފާނު ސަރުކާރުގެ ުވޒާރާައކަށް ވަަޑއިގަންަނވާއިުރގަިއ ވެްސ  ވާހަކަ ވަަރށް އަވަހަށް. އެފާދެްއވާ އުއިސްތި

ދިނުމަށް  މިިނވަންކަން، އެ ފުރުޞަތު ހޯދައިބުނުމުގެ ފުރުޞަތު، ިޚޔާލުފާޅުކުރުމުގެއްޔިތުންނަށް މި ފުރުޞަތު، ބަސްރަ

ވޭރު މަސައްކަތަށް ހަމަ ތަކުރާރުޮކށް އަޅުގަނޑު މެދުހެން ކޮށްދެްއވަމުންގެންދަވާއެ ޓަކައި ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަްށ 

 ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެ  ޝުކުރު މަިނކުފާނަށް އެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ރައްޔިުތންގެ ނަމުގައި ވެސް

 ނައްޓާލަން ކުރާ އްޔިތުްނެގ އަނގަމަތީަގއި އެޅިަފއިވާ މަލަންގަނޑުމަކީ ރަ އުޅުްއވާ ކަމަނިކުފާނު މިއަދު ކުރައްވަން 
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މަަސއްކަތް ކުަރއްވަނީ ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަުކެގ އެ މަސައްކަތެއް. އެމަނިކުފާނު މިއަދު ކުރަްއވަން، 

މަނިކުފާނު  މަނިކުފާނު ކުރަްއވާ މަސައްކަތެއް. އެ އެޅުން ނައްތާލުމަށް ަޓކައި އެވާ ެއިޅފައިމަތީަގއި އަތް ތަކުގެކެމަރާ

ލުމަށް ޓަކައި އަުތގައި އެޅިފަިއާވ ތަޅު ނައްޓާ ސައްކަތަކީ ނޫްސވެިރންގެގެންދަާވ މަވަމުންމިއަދު ކުރައް 

އްޔިތުންނަށް ނީ މި ބިލުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ރަކުރަބޫލުގަކުރަްއވަމުންގެންދަވާ މަސަްއަކތްތަކެއް. އާދެ! އަުޅގަނޑު 

 މުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. މި ގާނޫނު އުވާލުމާ ްނކަން އިތުރު ހިސާބަކަށް ގެންިދއު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަ

ކުާރ ގޮތުގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ީޓވީ ސްޓޭޝަންތަކުން، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިން އަދި ބޫލުގައެްއކޮށް އަޅުގަނޑު 

ނެ ކަމަށް މިއަށްވުރެ ޮބޑަށް ފާޅުކަންޮބޑު ގޮެތްއގަިއ ސިޔާީސ ަފރާތްތަކާއި ދޭތެޭރގަިއ ފާޑުިކޔުން އޮންނަންޖެހޭ

ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މި ގާނޫނު، މި ހުށަހެޅިފައިވާ ގަޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނުޑމެން ބޫލުކުރަން. ިއއް ގަޅުގަނޑު އަ

 ހަތަރު  ގާނޫނުަގއި ދެންމެވެްސ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާުޅވެއްެޖ، މި ގާނޫނު ހުށަހެޅި މެންބަރުން ވިދާުޅވެއްޖެ

ތެރެއިން އެންމެ  ބޫލުކުރަންެޖހޭނެ އޭގެގަ އަޅުގަނޑުމެން ،ތް ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސްރަށް ތަފްޞީލުކޮށް އޮމެއް ވަކަ

ުމގެ ގޮތުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އަޑުިއިވގެން ދިޔައީ. އަުބރު ރައްކާތެރިވު ކަމެއްކަން ތަކުރާުރކޮށް އަަބދު

 ަވއްކަުމގެ ކުރާ ބޭފުޅާ  ގެންދާ އެ މުން ކަން ކުރަބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަ. މި ރާްއޖޭގައި ވެރި ހަމައެކަނި އަބުެރއް އޮްތ އެްނމެ

 ގާނޫނުން މިޞަދަކަށް މި ބިލުން ނޫނީ ަހމައެކަނި މަޤް ާކތީވެ، އެކަން ހުއްުޓވުންވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދައް

މި ައޅުގަނުޑމެން ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ަމޖުބޫރުކަން އެ ައިއއްސަ އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް،

އާއި ވީީޓވީގެ ުމވަްއޒަފުން، ޓީވީ ތަކުން ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ާރއްޖެފުރުޞަތުގައި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޓީވީ ސްޓޭޝަން

ބުރަ  ސް ކުރަމުންދިޔަވެ ކެމެރާމަނުން، ނޫސްވެރިން އެ ކުރަމުންގެންދިޔަ ބުރަ މަސައްކަްތ، މި ގާނޫނު އޮވެެގން

ކުރާ ގޮތުަގިއ ބޫލުގަ ފަރާތްތައް އަުޅގަނޑު އަާދކޮށްލަން ބޭނުން. އެ ރުމަސައްކަތަށް ައޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ުޝކު

ވަރަށް ސާފުކޮށް ކަންކަން، ޚަބަރުތަްއ ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް  ހިސާބަށް ތި އަުޅގަނޑުެމން ރައްޔިތުންނާމެދުކެނޑުމެއްނެ

މީދުކުރަން. ވަރަށް ޮބޑަށް ުއއްަގއި އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަށް އޮތް ސަރުކާުރަގއި ވެސް ގެނެސްދޭނެ ކަމު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި އި  ދާއިާރގެ ންނޮިޅވަރައަރުވަނީ  ެމންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ށް.ޢަރީފަ ޙުސައިން މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ޢަރީފް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރގެ ންނޮޅިވަރަ
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އް ރަކާތެހަލާޙީ ވަްސވެގަންނާނީ މިފަދަ އިޞްވެސް އަ  ފުަރތަމަޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް  އާދެ!

އްިވ ދެ ހަޅުއްވައިޝާހިދު މި ބިލު ހުށަ هللا ދުޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންގެ މުފައްކިރު، ޢަބް ދެއްވުމަށް އިހޯދަރައްޔިތުންނަށް 

  ދަންނަވަން. މަނިކުފާނަށް އަޅުގަނޑުގެ ހިުތގެ ފުންމިނުން ޝުކުރު ކަމަށް ޓަކައި އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަށް ްށ ވިދާުޅވުގަާވއިދުަގއި އޮްތ ގޮތަ އިުރަގއިރެއްގެ ނަްނ ވިދާުޅވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. މަޖިލީހުގެ މެންބަ

 .ދަންނަވަން

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ޢަރީފް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރގެ ންނޮޅިވަރަ

ކުރުމާިއ ބުރު ަރއްކާތެރި . އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއާދެ! 

 ކަމެއް  ސް ަޞއްޙަފައި ބަނދެފައި، އެްއވެއަޅުގަނޑުމެްނގެ މެންބަރުން ހަތަރެސް ފާޅުކުރުމުގެ ނަމުަގއި ިމތަނުންޚިޔާލު

މިފަދަ ްއ. ދިަޔ ގާނޫނެފާސްކުރި މި ާގނޫނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އެތައް ަޙއްޤުތަެކއް ކަތިެލވިގެންނެތް ގޮތަށް 

މާމެްނ ީސގައި ތިހުތުރެއް. ޒަމާީނ ޑިމޮކްރަަވރަށް ބޮޑު ނާތަހުޒީބު ގާނޫނުތަކަކީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ވެސް އޮތް 

 ންުނވާނެ.ލަން ުއޅެގެގަންބާލާ، އެބައި މީހުންގެ ކަރުބުނުޑގައި ހިތި ރަަހ ލައްވާނޑިއަށް އަރާ، ދެން ތިިބ މީހުން މަތިފަ

ން  ރަހަތައްކަމިދާ ސަރުކާރުގެ އަިނޔާވެރި  މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ހުރި މިފަދަ ގާނޫނުތަކަކީ ިމހާރު ނިމެމުން

ްށ ގަނޑަތައް ައޅު، މިފަދަ ގާނޫނު ރައީސް އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ ދިވެހި ޮކންމެ ރައްޔިތަކަށް އެނިގގެންދޭ. އިްއޒަތްތެރި

އްސަްށ ގަދަ ެއއްޗެ ުރގަދަ އެްއޗެހި، ބާރުސިފަވަނީ ކަނާޑއި ޖަންގަލީަގއި ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ފަދަ ގާނޫނުތަކަކަށް. ބާ

ގަނޑުެގ ައޅުއީސް، ރަހުރިހާ މޮޅެއް، ފޮންޏެއް ލިބޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފަިއވާ ެއއްޗެހިތަެކއް ގޮުތގަިއ. ިއއްޒަްތތެރި 

އަބުރު  ގެ އުޅުން.ކުރާ ގޮުތގައި ވެއްޖިްއާޔ އަބުރު ރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭނީ އެމީހާބޫލުގަުޅގަނޑު ވަގުތު ހަމަވަނީ. އަ

 އް އަބުރެއްގެއްލޭފަދަ ގޮަތކަށް އެމީާހ ނޫޅުނީމާ އެމީހާގެ އަބުަރކަށް އަރަެއއްނުގަެނވޭނެ. ެހދޭ ގާނޫނަކުންނެ

ްށ އްޔިތުންނަކަނޫނުގެ ސަބަބުން އެތަކެއް ދިވެހި ރަގާއަބުރުެގ ޒަތްތެރި ރައީްސ، ރައްކާތެރިެއއް ނުކުރެވޭނެ. ިއއް

ގަނުޑ ޅު ުނވާނެ. އަނޫނޭ ކިޔަން ހެޔޮވެސްލުންތައް ލިބިއްޖެ. މިފަދަ އެްއޗެއްސަށް ޤާއިޔާދަނުކުެރވޭވަުރގެ ބޮޑެތި ެގއް

ޔިތުންގެ ންނަނީ ރައްހު ކަށް ހެޮޔވެސްނުވާނެ. މިނޫނޭ ކިޔާގާ ަހކަެއއް. މިފަދަ އެްއޗެއްސަށް ވާ ވަރަށް ގިަނއިން ދަންނަވާ

 ސްކުރާ...ތަނުން ފާމިގޮތަށް  އަދި ަރްއޔިތުން އަުޅވެތިކުރާ ބާރުައޅާ ޅިގަނޑުތަެކއް. އަބުުރގެ ގާނޫނާކަރަށް މަހާލެވޭ މަ

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 
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 ރުމެންބަ އިރާގެދާ ދެކުނު ކުޅުުދއްފުށީރުވަނީ އަ އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އި 

 ށް.ނަޝީދަ މުޙައްމަދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ނަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

 . އަުޅގަނޑު ނޫނަކީގާނޫނެއް މި ގާ ވެސް ައުޅގަނުޑގެ ޚިޔާލު ތަފާތު ފެށުނީއްސުރެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

މިއަދު މި ުއވާލުމަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާތީވެ އަުޅގަނުޑެގ ށް ދީފަެއއްނުވާނެ. ކަނޫނު ާފސްކުރުމަގާވެްސ މި  ވޯޓެއް 

ނު އޭގެ ޒާތުަގއި ހަމައެކަނި މި ނޫގާމި  ،ން ބޭނުން. ފުރަތަމަ ކަމަކީހިތުގައި އުފެދޭ ދެތިން ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށްލަ

މަނާ ކަމަީކ ކުށްތައް ގިނަވުން.  އި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ އެއްލާއިުރގަފާރުން އެތެޭރަގއި ބަލައި 4ނޫނުގެ ގާ

ކަންތައްތައް ގިަނވުން. އަދި އެ މަނާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައި ހުރިއިރު އޭގެ އިންތަްއ ފުޅާވުން. އެހެންވީމާ، ކުްށ 

ްށ ވީމާ، މީގެ އެތެރެއަށް ވަނުން ވަރައެއިން ކޮންމެ ކުށެއްގެ އިންފާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާކޮށް އޮތީ. އެހެން ގިނަވެަފއި

އެތެރެއަށް ވަނުމަކީ ހަމަ ވެާދނެ ކަމެއް ގޮތަށް މި މާނަކުރެވެނީ. ދެވަނަ ކަމަކީ އެންމެ ކުޑަުކޑަ ކަމަކުން ވެސް ީމގެ 

 ން މިމަނާކުރަރިކަން ހިނގާއިރަށް ޖޫވެސް މި މަނާކުރީމަ ފުރަތަމަރިނޑަށް ޚިާޔލުތަފާތުވާ ކަމަކީ ޖޫގަބޮޑަށް މީގައި އަޅު 

 ނުދައްކައިފި ށްފައި އެއަށްވާ ފައިސާ ަވކި މުއްދަތެްއގެ ތެރޭގައި ދަްއކަން މި އަންގަނީ. އެ ފައިސާމަނާކޮރި. ޖޫއޮންނަނީ

އްސަލަ ހުށަހަޅަިއގެން ޕީ.ޖީ ންނަނީ. ފުލުހަށް މަ އޮ ގޮަތށް މި ޖަލު ޙުކުމަކަށް ވެސް ބަދަުލވާ އެ ކަމަށް ވަންޏާމ

ކޭ ދަނީ ގާނޫނެމަބައި މި  ވަދޭ. މި ނިސްބަތުން ބޮޑު ތެރެއަށް ެއބަ  ފައެއް ެވސް މީގެޢީ ސިވާކޮށްގެން ބޮޑު ޖިނާދަޢު

ނޫނަކަށް ވެސް ގާފެށިގެން މި އެބަ ޖިނާޢީ ކުރާ ހިސާބުން ބުނި ކަމަށް ވީނަމަވެސް ޖަލު ޙުކުމްތަކާއި ެއއްޗެހި ތަޢާރުފު

މަނާކުރީަމ ރި، ޖޫއުމުތަުކގަިއ ެވސް އަދަބު އެހެން ޤަޖޭަގއި ވެސް އަދި ަބއެއްބަދަލުވޭ. އެހެންވީާމ، މިހާތަނަށް ރާއް

އޮންނަނީ ޓެކުހާއި ެރވެނިއާ ބެހޭ އެއްޗެީހގައި. މިސާލަކަްށ  ނާފަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް މިިއސްތިޢުމަނާ ދައްކާފައި ނޫނީ ރިޖޫ

ނެއް ރެވެނިއު އަެނއް ވަިކ މިސާލަކަށް ކަސްޓަމްސް އިން އަ ،. މިކަހަލަ އެއްޗެހިާއއި ޓެުކހާ ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީ

މަ އެ ނުދައްކާ ސް ދައްކަން މީރާއިން އެންގީވަކި އަދަދަަކށް ޓެކް ނޫނިއްޔާ ޮގތަށް  ޓެކްސް ނަގާއަދަދަކަށް

ކަމަށް ވަންޏާ ދައުލަތް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ  އުޅޭ ތައްނާފުގެ މަރުޙަލާއްސަލަެއއް ޖައްސަިއގެން ިއސްތިޢުމަ

ދައްކާފައި ފުރަތަމަ ފައިސާ  އައިސްދާނެތީވެ އޮންނަ އުސޫލެއް  ށް އެހިސާބަށްކަމައުލަތް ހިންގުން ހުއްޓުނެތީ، ދަނުލިބިދާ

އި ގެނައި އުސޫލަކީ އަބުރުގެ ގާނޫނު ތަންފީުޛކުރުމުގަ ،ނާުފ ހުށަހެޅުން. އެހެންނަމަވެސްއޭގެ މަްއޗަށް އިސްތިޢު

ނޫނެކޭ ބުާނ ގާމަދަނީ  އިނޫނުގަގާޓަށް ދިއުން. އެހިސާބުން މި މަނާ ދައްކާފައި އޭނަގެ ަޙއްޤު ހޯދަން ކޯރިފުރަތަމަ ޖޫ

އޮްތ  ފުވުމާއި އަދަުބގެ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާފައިށް އެ ދަނީ. ޖަލު ޙުކުމްތައް ތަޢާރުޚިލާފުވާ ހިސާބަ މި އުސޫލުތަކާ

މި ޑިމޮކްރަސީއާ ބީރަށްޓެިހ  ދެވަނަ ކަމަކީ މަނާއަށްވުރެ ފަހުން އަންނާތީ.ރިނާފުކުރެވޭ ޮގތް ޖޫން އިސްތިޢުގޮތު

ެއއީ ޖިނާޢީ  ވާަލއިބާތުން އުމާުނއްސުރެ އޮްތ އަބުރުެގ ކުށް، ޤާނޫނުލްޢުޤޫނޫނެކޭ. ޖިނާޢީ ކުށެއް ގޮތަްށ ރާއްޖޭަގއި ޒަޤާ
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އި ޭއގެ ތަންކޮޅެއް ކުރިން އެއަްށ ފުުވމާއި ހަމައަށް ދިޔައިރުގަ ޤާނޫނުއަސާސީ ތަޢާރު ކުށެއް ނޫން ކަމަށް ކަނޑަެއޅީ

ން ކުެރވޭ ގޮތަށް ަގވާއިެދއް ހަދައިގެން އެއާއެްއކޮށް މަދަނީ މިންގަނޑަކުން މިކަ މަށް ޓަކައި. އަިދ ހަމަފަހިކުރުމަގު

ނުގެެނވޭތީ. މަދަނީ މިންގަނޑުން އެކަން ކުާރއިރުަގއި މިހާތަނަށް ވެސް  އެކަމަށް ނޫނެއްގާއޭރުން މަދަނީ  ހިންގީ

ާޔ ނަގައިދޭ ވާހަކަ. އެއީ ިމ ހާސް ރުފި  5ކަމަށް ވަންޏާ އަބުރާ ބެހެފި  ވެފަިއ މި އިންނަނީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަ

ތެެރއިން ެއއް ސަބަބު. އެކަމަކު ފަސްާހސް ރުފިޔާ ނަގަނީ ހަމަެއކަނި ސަބަބުތަުކގެ  ނޫނު ހުށަހެޅުމަށް ވެސް ެދއްކިގާ

ެގްއލުމެއް ބަދަލު ނަގައިޭދކަށް ޓަކައި އެކަނި. އަބުރާ ބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ  އަބުރާ ބެހުނުކަން ސާބިތުާވަކމަށް

ދަލުދާނީ މިންގަނޑުތަކެއް ނުހުރޭ. ެއ ލިބުނުގެ ގެއްލުން ސާބިތުކޮށްދެވޭ މިންވަރަކުން އޭނަައށް ނަގައިދެވޭ ބަ

ޓަކައި ވެސް އޭަނއަށް ެއ  އެންެމ ކުޑަ މިނުގައި ހަމަެއކަނި ައބުރާ ބެހުނުކަން ސާބިތުވާކަމަށް އިތުރުވަމުން. ެއކަމަކު

މަނާ ދައްކަންޖެހޭ. އެއީ މަދަނީ މިންގަނޑުން މީތި ރާވާފައި އޮތް ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، ރި އެބަ ޖޫރުފިޔާ ފަސްހާސް 

ލަތްތަުކގަިއ ތިބޭ މީހުންނަށް އެކިއެިކ ހާއެކިއެިކ މުޖުތަމަޢުގެ އެިކއެކި ލިބުނު އެކިެއކި މަޤާމުތަކުަގިއ ތިބޭ މީހުން 

ލުން ލިބޭ ިނސްބަތް ތަފާތުވާނެތީވެ ަވކި ޯފމިއުލާއެްއ، ަވކި އަދަދުތަެކއް ވާހަކަތައް ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން އަބުރުގެ ގެއް

ކަނޑައަޅާަފއި ނެތީ. އެކަމަުކ އެ މީހާއަށް ވިޔަފާރިއެްއގަިއ އުޅޭ މީހެއް ކަމަށް ވަންޏާމު ނުވަތަ މަޤާމެއްގައި ހުރި 

ލަތެްއަގިއ ހާއަންނަ ޏާ އޭނަގެ އަބުރަށް މީހެއް ކަމަށް ވަންޏާމު ނުވަަތ އިތުބާރު ރަްއޔިތުންެގ އޮތް މީހެއް ކަމަށް ވަން

ޑޮކްޓަރެއް ކަމަްށ ވަންޏާ މިކަހަލަ މީހުންގެ ނުވަތަ ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލެއްަގއި މަސައްކަތްކުރާ ނަރުހެއް ކަމަށް ަވންޏާ 

ފޯމިއުާލއެއް  އަބުރާ ބެހުނީމަ ނިކުންނަ ނަތީޖާތައް ތަފާތުވާތީވެ އެ މީހުްނނަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އަދަދުަތއް ތަފާތުވާނެތީވެ

އޮންނަނީ. އެ މީހާ ސާބިތުކޮށްދޭންވީ އެ މީހަކު އަބުރާ ބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުން. އޭރުން އޭނައަށް އެ  މި

 އްޔާ ަނގައިެދވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ މިންގަނޑުްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު އްޖެބަދަލު ޖާއިޒުގޮުތގައި ސާބިތުޮކށްދެއްވި 

ވަނަ ކަމަީކ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި މި  3ކުރެވެން.  ަތއް  ގެނައުުމގެ ކަންތައްޤާނޫނެއް މަދަނީވެސް އެަބއޮތް 

ބޫލުކުރަނީ ތިމާއާ ގައަުޅގަނުޑ ވެސް ނޫސްވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ އަމާޒުކުެރވިފައި އޮތް އެްއެޗއް. ޑިމޮކްރަީސގައި 

އޮތް ަޙއްޤު ހިފަހަްއޓާކަށް ނުވާނޭ. އޭނަ ބުާނ ނަމަެވސް އެހެން މީހާއަށް ކަމަށް ވީކިތަންމެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުނު 

އެްއޗަކަށް ތިމަންނައަށް ިކތަންމެ ހިތްހަމަނުޖެހުނަސް ކިތަންމެ ރުޅިއައި ކަމަށް ވިޔަސް އަުޅގަނޑުމެްނ 

 ލިބިދޭ ޙައްޤު. އެބައި މީގެން ހުރަހަކަށްވެގެންދަނީ. މިނިވަން މީޑިޔާ އޭނައަށް އެ ބުނުމުން ދިފާޢުކޮށްދޭންޖެހޭނޭ 

ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އެއް ޕާޓީއަށްވުރެން ގިނަ ޕާޓީ އުޭޅ ނިޒާމެއްގެ ތެރޭގައި ެއްއ ގަޅުގަނޑުެމން ނައިރު ވެސް އަ ގެން

. ށް ލެނބިފަހުންނާނީ ެއކިެއިކ ވިސްނުންތަކަ . ެއކިއެިކ ޗެނަލްތައްވިސްނުމަށްވުރެން ގިނަ ޗެނަްލތައް ެވސް ހުންނާނެ

 ގެންނަނީ. ވަކި ދުކޮށްގެން ދައުލަތުެގ މީޑިޔާއެއްންވެގެން ދައުަލތުން ޚަރަކުރަކަންކަްނ ބެލެންސް އެހެންނަމަވެސް، ޭއގެ

މީހަކަށް އިންނަ ޕޮލިޓިކަލް ޑައިީރއެްއގެ ގޮތުަގއި ނުވަަތ އޭނަގެ ުދވަހު މަސައްކަްތ ހިނގާގޮތް އެކަނި ިކޔައިޭދ 

ހެއްޓޭ ކަހަލަ ނިޒާމެްއ ންސެްއ ހިފެ، ބެލެާޖގަ ިލބިދޭ ބެލެންސަށް ނަށް ވެސްންއެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއި ނުަބއިންދާ އެންމެ
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ންސް ލިބޭނެ މި މަންޒަރުގެ ބެލެ ގާއިމުކޮށްދޭްނވެގެން ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯްޑކާސްޓަރއެްއ އަންނަނީ. އޭރުން ޭއގެން

 ން ޕާޓީތަކާއި ވިސްނުންތަކަށް...ކަމަށް ބަލާފައި އެހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި ްއޒަތްތެއި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ްއޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްޔާ އި

 އަށް.هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި އިރާގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާމި ގާނޫނު އުވާލައްވަން ހުށަހެޅުއްވި  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ޚިޔާލުފާުޅކުރުމުެގ އްޒަތްތެރި ރައީސް، އި ށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން.ޝާހިދަهللا ޢަބްދު

 ނުފުދޭ.އެކަންޏެއް  ިޖނާޢީ ކުށަކަށް ހެދުން އުާވލުމުންޚިޔާލުފާުޅކުުރމުގެ މިނިވަންކަން އެއީ  މިނިވަންކަން،

މާޔަްތ ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ގާނޫނަކުން ެއ ޑެފަމޭޝަން ގަނޑުމެން އެ ހިވަންކަަމކީ އަޅު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނި 

އިތުރުން އަުޅގަނޑުމެން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ ކުށެއް ކަމަށް އުވާލުމުން ޭއގެޖިނާޢީ ޑީކްރިމިނަލައިްޒކުރީމަ ނުވަަތ އެ 

އެީކގަިއ   އެބަ ވިސްނަިއގެން ޝައުޤުވެރިކަމާމިނިވަންކަމާއި ނޫސްވެިރކަމުގެ މިނިވަންކަން އަުޅގަނުޑމެން

ވެސް އެބަ ކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިހެން ތިބެފައި ޚިޔާފާޅުކުރާ މީހާ ނުވަތަ  މާަޔތްހިއެބަ އަޅުގަނޑުމެން އެ 

ފުދޭ. ނާންާނނޭ. އެހެން ބުނީމަކާ ނު އަށް ބޮުޑސިންގާހާ ފައިންތަކެއްބެހޭ މީހާ ޖަލަކަށް ނުލާނަމޭ ނުވަތަ އޭނަ އަބުރާ

ހާ ގޮތެއް އެީކގައި ޚިޔާލުާފޅުކުރެވޭނެ ހުރި މިނިވަންކަމާޚިޔާލު، އެ ޚިޔާލުފާޅުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާއަށް އެ 

ނިވަންކަން ނިޒާމުގެ ދަށުން އެ ފުރިހަމަ މި ސް، އަުޅގަނޑުމެންގެ ޒިންމާ.ްއޒަތްތެރި ރައީހަދައިދިނުމަކީ ވެސް އި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  މިޝަނާއި މީޑިޔާ ކައުންސިުލތަކާ. ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޒިންމާ

 މާޔަތްކޮށްދޭންގެ ދަށުން ނޫސްވެރިކަމާ އަދި ޚިޔާފާޅުކުރުން ހިއަހަރުގައި ނިޒާމު ފަސް ވޭތުވެދިޔަ ފެނިގެން މިދިޔައީ މި

ރުގެ ލޮބީ ގްރޫެޕއްެގ ސަރުކާަގއި. ދިފާޢުކޮށްދޭ ބައެއްގެ ގޮތު ސަރުކާރުގެ ވެރިން ުއޅުނީހުރި މުއައްސަސާތައް މި 

އޭގެ ބަދަލުަގއި ނިާޒމުގެ ދަށުން ނޫސްވެރިންނަށް  ޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ.ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިަޔ ތަން އަގޮތުަގއި 

 މީޑިޔާ ކައުންސިާލ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ  އިމާޔަތްކޮށްދިނުމުގެ މާނައަކީ ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ޮކމިޝަނާފުރިހަމަ ހި 

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ެއ  ޔަްތ އަބަދުމެ ޕްރޮމޯޓްކޮށްދޭންމާފަރާތްތަކަުކން ނޫސްވެރިކަުމގެ ހި ނިޒާމުގެ ހުރިހާ

އްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން މެން މަސައްކަްތކޮްށދޭންޖެހޭނެ. އިދޭން ވެސް ައޅުގަނޑުކޮށްމާޔަތްހި

ވެސް ގެއްިލގެންދާނެ  ފަދަ ަވގުެތއްަގއި ިމނިވަންކަމަކީ ކޮންމެރިކަުމގެޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަންކަމަކީ ނުވަތަ ނޫްސވެ

ވަނަ އަހަުރގެ މޭޑޭގަިއ  2011އެބަހުރި  ންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ހަނދާންއަުޅގަނުޑމެންނަށް ވިސްނެ ކަން ވެސްއެްއޗެއް 
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އެ ން އަުޅގަނޑު ދުވަސް ާފހަގަކުރަމު ގައި ނޫެހއްގެ އެޑިޓަރަކާ އަުޅގަނޑު ވާހަކަދަްއކަން އެޑަމް ޑޭޕްރެސް ފްރީ

މިހާރު  ީކއްކުރަންހެްއޔޭ ޑިމޮކްރަސީއެްއގައޭ. އުޅެނީ ހަފްލާގައި ވާހަކަދަްއކަން ހެދީމާ އޭނަ ވިދާޅުވި ތިމަންނަމެން މި

ދެން  .މަސްދުވަސް ތެޭރަގއި ބަޣާވާެތއްކޮށްފި 8ޭއގެ މް ފާހަގަކުރަން ޖެހެނީ. ފްރީޑަ ކޮންމެހެން ޕްރެސް

ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން  .ޔައީ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަަމށް ވަޑަިއގެންނެވިތަންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދި

ޔާމީންެގ އަބުރަށް ޚިޔާލުފާުޅކުރާ މީާހ ރައީްސ ާރއްޖެއިން ޫނސްވެރިކަން ހަމަ ފުނިޑގެންިދޔަ ތަން. ދިވެހި އްސި ގޮ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓޭ، ޖެ. އޭ ިކޔާފައި ގެްނޮގސް ޖަލަށްލާތަން އަޅުގަނުޑމެންނަށް ފެނިއްއަރަިއގަތީ

ްއޒަތްތެިރ  އިތަން ފެނިއްޖެ. އަޅުގަނޑުގެ ވާަހކަައކީ ދިޔަމަނާކުރެވެމުންރިއެމީހުން ޖޫމަސައްކަތްނުކުެރވޭ ހިސާބަށް 

ތްތެރި ެއއްެޗއްަކން ކޮންފަދަ ނަޒާޙަ މިއަށް ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނުންތެރިަކމާއެކީަގއި ރައީސް، ފުރިހަމަ

އަްށ އެ ފުރިހަމަޑުމެންނަށް ވިސްނިގެްނ ކޮންފަދަ ނާޒުކު ެއއްެޗއްަކން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަިއގެން ތިބެ އަޅުގަނ

ްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އި ން މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެޭހނޭ.މާޔަތްކުރަްނ ވެސް އަުޅގަނޑުމެއަޅުގަނޑުމެން ހި

 އެއް ޚިޔާެލއް ގެްނގުޅޭ މީހާގެ ވިސްނުން އެކަންެޏއް ނޫން. މާޔަތްކޮށްދޭންޖެހޭނީކީއެއް ައޅުގަނޑުމެންނާމެން ހިއަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑުެމން މީހާގެ ވިސްނުން އެަކންޏެއް ނޫން ބުނާ އެތި އަޅުގަނޑުމެން އަުޑއަހަން ބޭނުންވާ 

އެީކަގއި ސިާޔސީގޮތުްނ  މާޔަތްކޮށްދޭންޖެހެނީކީ. އަުޅގަނޑުމެންނާ ދެބަސްާވ މީހާ ވެސް ސުލްަޙވެރިކަމާ ހި

އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ން އަދި މާބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ހިމާޔަތްކޮށްދޭންޖެހޭނެ އިންނާ ދެބަސްވާ ީމހާގެ ވިސްނުއަޅުގަނޑުމެ

ނުން އްޔާ މާދަމާ އަޅުގަނޑުގެ ވިސްއްޖެނުކުރެވިމާޔަތްގެ ވިސްނުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހިއަޅުގަނޑުމެންނާ ދެބަސްވާ މީހާ

ޔަތު ލިިބގެން. ވެރިކަމަށް އަޣްަލބިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ވެރިކަމަށް މި އާދެވެނީ އް ތްކޮށްދޭނެ މީހަކު ނުހުންނާނެ. އިމާޔަހި

ކަމަކީ މި އާދެވެނީ މެޖޯރިޓީއެއް ލިބިގެން. ވެރިކަމަށް ައއުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ 

ނުވަތަ ޑިމޮކްރަީސއަީކ ަފރާތަށް  ންނައޮ ވެރިކަން ާމޔަތްކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ޑިމޮކްރަސީއަކީމައިނޯރިޓީގެ ަޙއްޤުތައް ހި

ޑިޮމކްރަސީައކީ މައިނޯރިޓީ ހިމާޔަތްކޮށްދިނުން. ޑިމޮކްރަސީއަކީ  އަޣްލަބިއްޔަތަށް ތަބާވުމެއް ޫނން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ްނ އިނޯރިޓީ ހިމާޔަތްކުރުމައިނޯރިީޓގެ ޚިާޔލާއި މައިނޯރިީޓގެ ލިޔުންތަާކިއ މަ ،މައިނޯރިޓީ ނުވަތަ ކުޑަފަީޅގެ ވިސްނުމާއި

އަހަރު ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަާމ  ވަނަ 2000ރަީއސް، ސީއަކީ. އިްއޒަތްތެރި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޑިމޮްކރަ

ވީ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުެރއް މިނަލައިޒްޑީކްރި ފޮޭމޝަންވެސް ކުރެްއވި ކަމަކީ ޑި ވާލުވެަޑިއގެން ފުރަތަމައިނުންހަ

 ގެ ކުރިންވާލުވެަވޑަިއގެންނެވުމު ހަވެރިކަމެއްަގއި ވެސް ވެިރކަމާ  ޞާލިޙުގެމް މުޙައްމަދު ބްރާހީގެން މިދަނީ އިފެނި

ންކަން ކުރުމުގެ މިނިވަތަން. ޚިޔާުލފާޅު ކުެރްއވިމިނަލައިޒްދަނީ ޑިފޮމޭޝަން ޑީކްރި ވެސް ފެނިގެން މި

ކަމަށް  ގެ ވެރިކަމުގެ ަވއްޓަފާޅިޞާލިޙުމަދު މް މުޙައްން. މިއީ އިބްާރހީތަ ްއވާކުރަހިމާޔަތްކޮށްދެއްވަން މަސަްއަކތް

ހަަރީކ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް މިކަހަލަ އަ 5ބޫލުކުރަން ބޭނުމީ. ކުރިއަށް އޮތް ގަނޑު އަުޅގަ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ބޫލުކުރަން ބޭނުމީ. ޝުކުރިއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ގަ ގަނޑު ން ކޮށްދޭނޭ ވެރިކަމެްއކަން އަޅު ހިމާޔަތްތަކެއް މިހެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ތެރި މެންބަތްއަރުވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ށް. ޢަލީ ޙުސައިނަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ލާޙު ނުވަަތ އަދި މި ިއޞް އި މަޖިލިްސގެ ރަީއސް.ޓަކަ ދެްއވި ފުރުޞަަތށް އަުޅގަނޑަށް މި ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ 

ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންެގ  ކަމަށް ަކއި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވިޓަ ނޫނު އުވާލުމަށްގާބެހުމުގެ  އަބުރާ ،ނޫނުޤާ މި

ވެސް ދެއްކި ވާހަަކ  ރުން އޭސް ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެޝާހިދަށް ވެهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ގަ ކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. ައޅުގަނޑު ަތކުރާރު ވެސް ،ކަން މިޖެެހނީ. އެހެންނަމަވެސްމިހާރު ވެސް ދައް

ނީ ނޭނގުމެއްެގ ނޫ ުކންނެއްހަކަތައް ލިޔެފައި މިހިރީ އޮޅުމަވާ ލިޔުނު ބަޔަކު މި ނޫުނގައި ގާޤާނޫނުއަސާސީަގއި 

ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ވަރަށް ިޚާޔލު ވަަނ މާއްާދގައި މިހާކަށް 27ައސާސީގެ . ޤާނޫނުތެރޭގަެއއް ނޫން

ންމުކަމުގެ ވާހަކަ ލިެޔޭވނީ. އާދަިއގެ ގޮަތކަށް ޫނން އެވާހަކަ ިލޔެފައި އޮީތކީ. އެހެނިހެން މާއްދާތައް މުހި

އޮންނަނީ ވެްސ  މި މާއްދާަގއި މިމާއްދާއެއް މިއީ.  ޑްރާފްޓްކޮށްފަިއވާ ގޮތަްށވުރެ ތަފާތު ގޮތަކަށް ޑްރާފްޓްކޮށްފަިއ އޮތް

ގޮތެްއގެ މަތިން އެމީހެއްގެ ބުއްިދއަށް ފެންނަ  ނުވާލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުންކަމާއެކު ފިކުރުކުރުާމިއ އިސްމިނިވަ

އިސްލާމީ ނަނީ އޮން  ައްސލެކޭ މިގޮތަކަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުުމގެ މިނިވަންކަން ލިބިގެންާވކަން ިއނގޭތޯ. އިސްލާމްދީނުގެ

މަތިންނޭ ބުނެފަިއ  ނުާވ ގޮތުގެއިސްާލމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފު ޤީޤަތުގައި. ޙައޮންނަނީ ނޫން މި ވެސް ތޭޝަރީޢަ

ތޭ ބުނީމާ އެ ފުޅާވެގެން ަބބެއް ޮއވެގެން. ިއސްލާމީ ޝަރީޢަވެސް ސަ ގެނައީތުގެ ވާހަަކ މިތާ ނުއިސްލާމީ ޝަރީޢަ

ވެސް ދެއްކިދާނޭ. އިސްލާީމ  ނުވާ ކޮންމެ ވާހަކައެއްނުގެ އަސްލަކާ ިޚލާފުއިސްލާމްދީ ބުނަނީ މީގައި މި ދާތީވެ

ބޭފުޅުން  ގުޭޅގޮތުން އެ ގައި ތަފާތު ހުރި މައްސަލަތަކާތުގައި ހުރި އުސޫލުތަުކގެ ތެރޭަގއި ދަންނަބޭކަލުންގެ މެދުޝަރީޢަ

. ޓަކައި ގެ ތެރެއިން ަރްއކާތެރިކޮށް ދިނުމަށްންކަމުވެސް ޚިޔާލުފާޅުކުރުުމެގ މިނިވަ ތަފާތު ރަޢުޔުތައް ދެއްވާ ރަޢުޔުަތކާ

އަސާސީ ފަރުމާކޮށް ވާހަކައެއް ެދއްޭކގޮތަްށ ޤާނޫނު ނުވާ ހަމަ ޮކންމެިއސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފު އެހެންވީމާ،

 ނުވާ ކޮންމެއިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފު ތޭ ނުލިޔެގެން އިސްލާމީ ޝަރީޢައޮތީ. ެއހެންވެ ބައްޓަންކޮށްފައި މި

ސީެއްއގައި ކުރުމުގެ މިނިަވންކަމަކީ ޑިމޮކްރަގަނޑަށް ދީފައި ޮއތީ. ޚިޔާލުފާޅުއް ދެއްކުުމގެ މިނިވަްނކަން އަޅުވާހަކައެ 

ެވްސ  ޤަތުގައި ެއްއވެއުުޅމުގެ މިނިވަންކަމަކީހިންމު މިނިވަންކަން. ޙަޤީރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އެންމެ މު

 ަޓކައި  ށްއުޅުމަީކ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމައަންނަ ިމނިވަންކަމެއް. ެއއްވެ  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަންަކމުގެ ތެރެއިން 

ންމު ނާވާ އެންމެ މުހިސީ ޭއގެ މަްއޗަށް ބިޑިމޮކްރަތްޕެްއގެ ގޮތުަގއި ހިމެނޭ މިނިވަންކަމެްއ. މުޅި ގޮ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
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ަވަތ ނު ވިދާުޅވީ ގޮތަށް ަމއިނޯރިޓީ އެ ،އަސާސަކީ ިޚޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން. ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ

ެވސް ައޑުއަަހއިގެްނ  ބުާނ ވާހަކަ މަދު މީސްކޮޅު އެއެ ޫބލުކުރާ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ިތބޭ ގަެކއް ވަކި ކަހަލަ އުސޫލުތަ

ންގެ މީހުއުމުގެ ހިންގުމުަގއި ނުވަތަ ސަުރކާރު ހިންގުމުގައި އެ ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ ބަލަިއގެން ޤަދައްކަނީ މީހުން އެ އެ

ން ހިންގާ އުމު ހިންގާ ހިންގުމަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުން ެއންމެން ބައިވެރިެވގެށްގެން ޤަ ޔަތްކޮޚިޔާލާތާއި ފިކުރަށް ވެސް ރިޢާ 

ކަން ކުރުމުގެ މިނިވަންއެްއގައި ިޚާޔލުފާޅުޑިމޮކްރަސީ ންކިޔަނީ. އެހެންަކމުއޭ ައުޅގަނޑުމެން ހިންގުމަށް ޑިމޮކްރަސީ

ޤީޤަތުަގއި ެއ ްތ ޙަސާީސގައި އެބައޮއޮންނަންޖެހޭ މިންވަރަށް ޤާނޫނުއަންމު މިންވަރު ނޫނީ  މުހިއޮންނަންޖެހޭނެ އެންމެ

ވާނީ ހަމަ ގަނޑު ދަންނަނޫަނކީ ައޅުގާިއ ފާސްކޮށްފައިވާ ޓަކަ ިއގަތުމަށް. އެ މިނިވަންކަން ނިގުޅަ ދީފަންމިނިވަންކަ

ނެތި  ިއ އެކަީށގެންވާ ކޯރަމްމި މަޖިލީހުގަނެކޭ. ނޫގާފައިާވ ާސީސއާ ޚިލާފަށް ފާސްކޮށްއަކަނޑައެުޅގެން ޤާނޫނު

ވެސް ގޮތަށް  އަދި އެނޫން ސައްކަތްކުާރ ނޫސްވެރިްނނާގޮތަކަށް ރާއްޭޖެގ މަ ރޫރާ ބޭނުންކޮށްގެްނ ހިތުހުރިހާޟަލަތުއްޙާ

ކުރުމަށް ލުފާޅު ޓަަކއި ނުވަަތ ޚިޔާ ޅުކުރުން ނައްތާލުމަށްިޚާޔލުފާއެ ެވސް ިޚޔާލުފާޅުކުރާ މީހުންގެ ިއ ގަސޯޝަލް މީޑިޔާ 

ނޫުނ ގާޚިލާފު ޤާޫނނެއް ކަމަށްވާތީ އެ   ނުދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ުނވަތަ ފާސްކޮށްަފއިާވ މި ޤާނޫނުއަސާސީއާޖާގަ

ތް ކުެރވެމުން ދާިއރުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަުޅގަނޑަށް އެ މަސަްއކަތުަގއި އްކައުވާލަން މިއަދު ހުށަހެޅިގެން އެ މަސަ

ތަކުަގިއ ދުގެ ދުނިޭޔގަިއ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީޅުގަނޑަށް ލިބޭ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް. މިއަބައިވެިރވުމަކީ އަ 

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަެވސް ބަޖެހޭ. ރައްކާތެރިކޮށްދޭން ކޮށް ކުިރއަުރވަން އެ ްނ ތަރައްޤީޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަްނކަ

އަުޅގަނޑުމެންނާ  ،ވާހަކަ ދެއްުކމުގެ ޙައްޤު ާކ މީހުންނަށް އެދައް ކަތިބީ އަުޅގަނޑުމެންނާ ދެކޮޅަށް ވާހަ ހުވާކޮށްގެން މި

ދެކޮޅަށް ވާހަކަދެްއކުމުގެ ޙައްުޤ އޮތްކަން ނުވަތަ އަުޅގަނޑުެމންނަށް މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަކޮށް ވެސް ވާހަކަެދއްކުމުެގ 

ކަމަށް  މީހުންނަށް އޮތް ްސ އެވެ ވަންޏާ ެއ ޙައްޤު ކަމަށް ޙައްޤު ިއސްލާމްދީނުގެ ައްސލަކާ ޚިލާފު ނުވާ

ހެންވީމާ، ތިބީ. އެ ން މިގަނޑުމެން ހުާވކޮށްގެެވސް ހިމާޔަތްުކރަން އަޅު ޙައްޤު އެބޫލުކުރާތީ ގަނޑުމެން ގައަޅު

 އައު ންނުތަކާއި އައު ފަތުަގއި ޤައުުމގެ ތެރެއަްށ ޤީގަގެ މިނިވަްނކަމުގެ ތެރެއިން ލާފައި ނޫނީ ޙަޚިޔާލުފާޅުކުރުމު

ކުުރގެ އުމު ބިާނކުރުމުގައި ިޚޔާލުފާޅުއް ނާންނާނެ. ޤައުމު ކުިރއަށް ދިއުމުަގއި ޤަސްނުންތަކެވި އައުއީޖާދުތަކާއި 

ގަނުޑ ގަނޑު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުންކަމެއް. އެހެންކަމުން އަޅުމު މިނިވަންމިނިވަންކަމަކީ ވަރަށް މުހި

 ދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ޝުކުރިއްާޔ. ތާއީ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ގުުތ ގަިޑއިުރގެ ވަ  1ސްގެ ހު  ބަގެ ދަށުން އިބްތިދާޢީ 6ޓަމް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެޖެންޑާ އައި

ރި މެންބަރުންނަށް އިްއޒަތްތެ އަދި ށް.އަ 7 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ދަނީ މިނޑު މިހާރު ގަ އަޅު  ދިޔައީ. ހަމަވެގެން މި
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ކަނޑައެޅިަފއިވާ ވަގުުތގެ ެތރެއިން އިތުރަށް އިްއޒަތްތެރި  މި ބިލުގެ ނަމަ އޮތް ވަގުތުދަންނަވާލަން ޖަލްސާގައި ބާީކ 

 ހަކަ ދަންނަވަން. އަރުވާނެ ވާބަރުންނަށް ފުރުޞަތުމެން

 

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކުން  .7

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. އަށް. ކޮިމޓީ 7ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި

ާކ  ކަންތަމުއައްސަސާަތކުގެ މިނިވަން ރާރުގަހުށަހަޅާފައިވާ އްާދގެ ދަށުން ވަނަ މާ 142ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  -7.1

 ޒަތްތެރިގައި އިއް  2018 ޮއކްޓޯބަރު  31ޓް ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯ އިކުރަްއވަ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާ

 ޖިލީހަށް ޓް މަނުވޭ. މި ރިޕޯ ލާޙެއް ލިބިފަެއއްއެްއވެސް ިއޞް ޓަށްމި ރިޕޯ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު.

ރު ޢަލީ ތްތެރި މެންބަދާއިރާެގ އިްއޒަފޮނަދޫ  ،މެންބަރުެދްއވާނީ މިނިވަްނ މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިީޓގެ ހުށަހަޅުއްވައި

 ރި މެންބަަރށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ސަލީމް. އިއްޒަތްތެ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ފޮނަދޫ 

ޑު ނޓް އަުޅގަޕޯަރއީސް ދެންމެ ިތ ވިދާުޅވި ރިިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

އި  ފުރުޞަތުގަމި އޮންނާނެ. ޓްމިހާރު ރިޕޯގައި މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅު އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ހުރިހާ 

 ތް  މިންނެކުެރއްވި ފުން ަވއްޒަެގ އިްއޒަތްތެރި އިދާރީ މު ކޮމިޓީ ލީހުގެ ރިޔާސަތަށާއި ައދި އަޅުގަނޑުމެންގެމަޖި

ން.  ދަންނަވަތަްށ ވެސް ޝުކުރުކަްނބަރުން ކުރެއްވި މަަސއްމެ ޝުކުރު ދަންަނވަން. އަދި ިއއްޒަތްތެރި ށްމަސައްކަތަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދަވާ ހުރިހާ ުބރަ މަސައްކަތަށް މަޖިލީހުގެ ރަމުންކުން ކުމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

އްރިރާިއ ތެރި މުޤައަދި އިްއޒަތް ކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ެވސް ުޝކުރު ދަންނަވަން. ޝުރިޔާސަތުން އަބަދު

ގޮތް  ޅިފަިއވާނަޑއެރުމަށް ަވގުތު ކަސްކުހުޓަށް ބަމި ރިޕޯޝުކުރު ދަންނަވަން.  އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް

 14ންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ިސކު 7ޓު މިނެ 26ށް ( އަ.ޕީ.އެމްޕީ)ރޮގްރެިސްވ ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް، ޕް .ންލާނަދަންނަވައި

ދާލަތު ިސކުންތު. އަ 32 ޓުިމނެ 3.ޑީ.އޭއަށް ސިކުންތު. އެމް 56 ޓުމިނެ 4ންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސިކު 49 ޓުމިނެ

އަރުވާެނ  ޓުނެމި 3މެންބަރަކަށް ކޮންމެ ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް . ަވކި ޓުމިނެ 3އަށް ޕާޓީ
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 ގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުއަޅުމެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. އިްއޒަތްެތރި ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 ބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް. ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންއަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއި މި

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރާރުގެ ގަހޭ ކޮމިޓީން ސަސާަތކާ ބެންގެ މަިޖލީހުގެ މިނިވަން މުއައްއާދެ! ރައްޔިތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 އޮތް  ރާރު އެ ގަގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މި ޅުއްވާަފއިވަީނ. އަޅު އަށް ހުށަހަފަހުގައި މަޖިލީހުެގ ފްލޯދިރާސާއަށް

. އަދި މަޖިލީހުގެ ނީފަިއވަރުަގއި ފާްސވެއޭ، އިއްތިފާޤުން ން ލަބިއްޔަތުވެސް އަޣް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އެ ކޮިމޓީގެ

 ީއސް ންނެވި ފަދައިން ރަވެސް ވާހަކަ ދަްއކަމުން ދެ ރާރު ހުށަހެޅިފައިވަނީ. އަުޅގަނޑު ކުރީ ދުަވހުގަފްލޯއަށް މި 

 މް، މި ދެބޭފުޅުން ލައަކީ ރައީސް މުޙައްމަދު ަނޝީދު އަދި އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްސަ

ކަްނ ޔާމީންهللا ނުކުރެްއޭވނެ ގޮތް ހެއްެދވީ ސީދާ ަރއީސް ޢަބްދުަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ވާދަވެސް ާރއްޖޭގެ 

މައްސަލަތައް ހިނގާފައިާވ ގޮތަކީ. އެއީ އިންޞާފުން މި ފަިއވަނީ. އެހެންވީމާ، މީއޭ އަސްލު އަމިއްލަފުޅަށް ވިދާުޅވެ

ގޮތް.  ލަތު އޮތްހާޖުޑިޝަރީގެ   އެނގޭ ރާއްޖޭގެނޫންކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަްށ އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ. ައޅުގަނުޑމެންނަށް

ފުްނ ތިފާޤުވާ ކަމެއް އިންސާރައްޔިތުންކަހަލަ ގޮތަކަްށ ިއއް ހަމަ ހުރިހާބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަާކ ައދި ރާއްޖޭގެ ގިނަ 

ފު ާގއިމުކުރެޭވ ތަނެްއގެ ބަދަލުަގިއ މަމުން ގެންދަނީ. އަދި ެއއީ އިންސާއެްއކިބާެވގެންކަން ގިނަ މަްއސަލަތައް ނިން

އްގެ ގޮތުގަިއ ބޮޑަށް އެއީ ޕާޓިސަން، ރިެވންޖު، އެއީ ސިޔާސީ ވަިކ އަތަކަށް ޖެހިގެން ބަދަލު ހިފުމުގެ ތަނެ

ކުން. ގިނަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަންނީ މާހިރުންގެ ދިރާސާތަކަށްފަހުގައި ެނރެފައި ހުންނަ ރިޕޯޓުތަ ސިފަކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް

  ހަމަ ލާމަސީލު މައްސަލަ ރައީސް މުަޙއްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަްށ ހިންގާފައި އީފު ކިަޔއިދޭކަމަށް ަވނީނަމަހީ މިނާއިންސާ

ށް ވަނީނަމަ ފު ކަންތަްއތައް ކިޔައިޭދކަމަނާއިންސާކްސްޓު ފޮތަކަށް އެންމެ ފިޓު މައްސަލައެއް ގޮތުަގއި މިވަނީ. ހަމަ ޓެ

ބޫލުކުެރވެން އެބަޖެހޭ. މި މައްސަލައާ ގުިޅގެން ބައިނަލްއަޤްާވމީ ފަރާތްތަކުން، ރާއްޖޭގެ ގައަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކަމަށް ވަނީނަމަ  ބުނެފައި އޮންނަ ބަެއއް ބަސްތައް ދަންނަވާލާރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ބައިަނލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކުން 

  ިނންމާފައި އޮތް މައްސަލަެއކޭޔޫ.އެްނގެ އދ.ގެ ވޯރކިންގ ގްރޫޕުން ބުނެފައި މިވަނީ ީސދާ އަރބިޓްރެރަރީ ގޮތަކަށް

. އދ.ގެ ހިއުމަން ގޮތުންނޭ ޤާނޫނީ ޤާނޫނީއޭ. ހަމައެއް ލަމަެއްއ ނެތް ގޮތަށް ޣައިރު އަދި އިީލގަލްއޭ. ސީދާ ަޣއިރު 

ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައި  ރައިޓްސް ކޮމިޓީން މި ބުނެފައިވަނީ ސިޔާސީ މަޤްޞަދަށް ޓަކައި އިންޞާުފގެ ހުރިހާ

ޤާނުނުތަކާ ޚިލާފަށޭ އދ.ގެ ހިއުމަން  ާއއި ބައިަނލްއަޤްވާމީ ހުރިހާ އޮތް މައްސަލަެއކޭ. ރާއްޭޖެގ ޤާނޫނުއަސާސީ

 ވެސް ިމވަނީ. އަދި ެއމްނެސްޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މިބުނަނީ ޓްރަބަސިޓީ އޮފް ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ނިންމާފައި

ޖަސްޓިސް، ެއްއވެސް ހަމައެްއ ލަމައެއް ނެތްގޮތުން ޮބޑު ަމލާމާތެއްފަދަ ގޮތަކަށް ގޮއްަސ އޮތް ކަމެކޭ. އަދި ޝޭްމ 

އެއާެއކުަގއި އދ.ެގ  އި. ހަމަސިޔާީސ މަޤުޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކަ  ،ޓްރަޔަލްއެކޭ ޕޮލިިޓކަލް ރީޒަަނށް ޓަކައި 
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ޗީފް، ނޫނިއްޔާ އެންމެ އިސް ފަާރތް އދ.ެގ އިންސާނީ ަޙއްުޤތަކާ ބެހޭ. ވިދާުޅވެފަިއވަީނ 

އްވާލި އަންފެއަރ، ހަމަެއއް ނެތޭ ައދި އެއީ ސިޔާސީ މަޤުޞަެދްއ ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ހަވާ ފަޓާސް ބަރިއެއްހެން ދު

ވަނީ. އދ.ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕެޓުއަރ، އެއީ ފަނޑިޔާރުންާނއި ަވކީލުންނާ ބެހޭ އެންމެ މަތީ އި ކަމެކޭ ވިދާުޅވެފަ

އެއާއެުކގައި ެއއީ  އިސްވެިރޔާ މި ވިދާޅުވަނީ މޮކަރީއޭ. ބޮޑުސިްނގާ މަލާމާތެކޭ އިންޞާފަށް ކޮށްފައިވަނީ. އަދި ހަމަ

ކޮށް ނިންމާފައި ފަނޑިޔާރުން ެއ ންޔާސީގޮތުވަރޑިްކޓަކީ ކުރިން ނިމިފަިއވާ ގޮަތކަށް، ކުރިން ބަޔަުކ މީހުން ސި

 އާަދއިެގ ފަރާތްތަުކގެ ވާހަކަެއއް ނޫން. އދ.ގެ އީ އެންޑޯްޒކޮށްލާ ތަްއގަނުޑ ޖަހައިލިކަމެްއގެ ގޮތުަގއި މި ވިދާުޅވަނީ. މި

މިޝަްނ ރެއއް އެ ދިރާސާަތކަށްފަހުގައި ެއހެރަ ދައްކަނީ. ޔޫ.ޭކގެ ބާ ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮ ރެޕެޓަޚާއްޞަ ސްޕެޝަލް

ފާއި ހަމައިން ނެއްޓިފައިާވ ށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮތް އިންސާވަރަ އޮފް ބަޔަސް. ބުނަނީ އަޕް ކްލިއަރ އެޕިއަރެންސް

ކުމުން ވެސް އެ ވަނީ ހަމަ އެގޮތަކަށް އެ އަމުރުގައި އެހެން މް ކޯޓުގެ ޙުޕްރީރީގެ ސުވަ ފެބްރު 1. އިކަމެއްގެ ގޮތުގަ 

ގޮތުަގއި ިމ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ މިަކންކަން ބަލަންޖެހޭނެ ތަނެއް.  ބޫލުކުރާގަނޑު ވެފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަްށ  އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން ިއންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން

ވުމަށް ތިބޭ ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެްއ ފުވެ ސިްސޓަމެޓިްކ ގޮތަކަށް ހިނާގ ކަންތައްަތއް ހަމައަކަށް އެޅު ނާއިންސާ

އިތުުރްނ ކެއް ޭބއްވުމެްއ ވެސް ނޫން. ޭއގެސީގެ އެއް ކަމަކީ ހަމައެަކނި އިންތިޚާބުތަރައަދާކުރެވެންޖެހޭ ތަނެއް. ޑިމޮކް

އުރެއް ސީަގއި ހިމެނިގެންވޭ. ެއކަންކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ޓަކަިއ އެންމެ މުހިންމު ދަގިނަ އަާސސްތަކެއް ިޑމޮކްރަ ވަރަށް

 ތެރޭަގއި ރޫލް އޮފް ބޫލުކުރަނީ. މިދެންނެވި ކަންތަކުގަޅުގަނޑު ްނގެ މަޖިލިސް ކަމަށް އައަދާކުރެވޭނެ ތަނަކީ ަރއްޔިތު

ނޫނުގެ ހަމަތަްއ ހިފެހެއްޓުމުގެ މުހިންމު ދައުރެއް އަުޅގަނޑުމެން ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަަކއި ިމ ގާލޯ މިކިޔާ 

ންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ބޮލުަގިއ އެޅިފަިއވާ ވަރަށް މަތިވެރި ޒިންމާއެއް. އަދި އިންސާނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކުރަ

ފުން ށް ނާއިންސާޙައްޤުތައް ދިފާޢުކުރުމަކީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. މިދެންނެވި ގޮތަ

ނަޝީދާ އަދި އެނޫން ވެސް ިސޔާސީ ބޭބޭފުޅުްނގެ އަިދ ރައީްސ މުޙަްއމަދު  އިޝަރީޢަތްތައް ރަްއޔިތުންގެ ަމއްޗަށާ 

މައްޗަށް އެ ިއއްވާަފއިވާ އެ ުޙކުމްތައް އެގޮތަށް ތަކުރާުރވިަޔ ނުދިނުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހުގެ ދައުރު ވަރަށް މުހިންމު. 

ތަނުގެ ތުންގެ މަޖިލިސް. މިސީ ޙިމާަޔތްކުރުމަށް އޮތް އެންމެބޮޑު އެއް ޕްލެޓުފޯމަކީ ރައްޔި ކްރަރާއްޖޭގެ ޑިމޮ

 ޯކޓުތަކާއި، ޭއގެތެރެއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި ޭއގެތެރެއަްށ އީލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިމަސްއޫ

ކުރީަގއި ނިމިދިޔަ މައްސަލަތައް ހަމަ ވެރިކަްނ  ވަދެގަންނަނީީކއެއް ނޫން. ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައެނގޭާތ މީގެ

 ފުށަށް ޖަހަމުން އެބަދާކަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ހެޔޮ ނިޔަތުަގިއ ބަދަލުވުމާ އެްއކޮށް އަނެއް ައތަށް އަނެއް

ހުރި ނިންމުންތަކާ މެދުގައި  މަސައްކަތްކޮްށގެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ވެސް މިދެންނެވި މައްސަލަތަުކގެ ނިންމާފައި

އި ދެކެން. ރާއްޭޖެގ ންޖެހޭ ކަމެއްެގ ގޮތުގަ ރާރުތައް ފާސްކުރުަމކީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަގަކަންބޮޑުވުން ފާުޅކޮށް މިގޮތަްށ 

ނޫނުގެ ވެރިކަން އެބަ ގާމާޔަތްކުރަންޖެހޭ. ަރއްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީ ހި



72 

 

މާެއއް. މި ދިފާޢުކުރަންޖެހޭ. ރޫލް އޮފް ލޯ ނަގަހައްޓަން އެބަޖެހޭ. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން ބޮލުގައި އެޅިަފއިވާ މަތިވެރި ޒިން

 ރާރަށް މަޖިލީހުގެ ކުރިން ޯވޓަށް އައްަސަވއިގެން... ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ޖަލްސާ ވީމަ ހުްސވަގުުތކޮޅަށް މެދުކަނަޑއިލާނަން. ދެން މަޖިލީހު 12:30ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

 . އި ގަ 1:00 ކުރިއަްށގެންދާނީ

 

 ]އަށް 13:02އިން  12:31ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 (ޤާސިމް އިބްރާހީމްސް ރައީ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެިރ ތްނޑާލުމަށްފަހު އަނެއްކާ އަޅުގަނޑުމެން ފަށަިއގަންނަނީ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަ މެދުކަމަޖިލިސް އާދެ!`. 

ނުޑ ށް އަޅުގަޝަރީފަ އިބްރާހީމް ދެމުން. އެގޮތުން މަރަދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:ރާގެ މެންބަރު މަރަދޫ ދާއި

 ރާރު މި ހުށަހެޅި ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުގައާދެ! ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ  އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރި

ްޤވާީމ އި ބައިނަލްއަގަ ނަާވނެ ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލައިއެނގިަވޑަިއގަން ދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،ތާއީ

ތަާކ ބެހޭ ކޮިމޓީގެ ވޯކިްނގ ގުރޫޕުން އޮތީ ޙައްޤުގެ އިންސާނީ ދ..ޚާއްޞަކޮްށ އ  ފަާރރްތަކުންރާތަކުންނާއިއިދާއެިކއެކި 

ަމނިކުފާނަށް އިންސާފު ލިބެން  ުތަގއި އެގޮ ކުރަްއވާފުޅުޫބލުގަން ވެސް ތުޖޭގެ ަރއްޔިރާއްފަ. ދިވެހިނިންމާ ގޮތްތަެކއް

ރާރު ގަމި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން މި  ތިންމަ ގޮތުގެ  ގިނަ ރައްޔިތުން ެއދޭރާއްޭޖގެ ވަރަށް ،އެހެންކަމުންއެބަޖެހޭ. 

އުުމގެ މަޞްލަޙަތު އެ ކަމުގަިއ ޤަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެއީ ކަ އަދި ބޭނުންތެރި ކަމެއް މު ފާސްކުރުމަކީ މުހިން

ރާުރެގ ގަފާސްކުާރ އަުޅގަނޑު މި ބޫލުކުރަން. ގައަުޅގަނޑު  ކަމުަގއި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ެއކުލެިވގެންާވ ކަމެއް

ވީހާ  ތްކޮށްފާނުގެ މައްސަލަ ރިޢާޔަމަނިކު އެބެހޭ ފަރާތްަތކަށް އަލުން  ލަތުގެ ކަމާޞަދަކަްށވާނީ ދައުމައިގަނޑު މަޤު

ެތރި ރައީސް، އެ މައްސަަލ ިއއްޒަތްޮގވާލުން.  އިބާރުއަޅަ ފައިސަާލކުރުމަށް މެދު ގޮތެއް ހަކަށް މަްއސަލައާވެސް ައވަ

ހެޅުއްވުމާ ޅާފަ. އެ ހުށަމް ކޯޓަށް ހުށަހަޕްރީސުކިއުޓަރ ެޖނެރަލް އަލުން ރިވިއުކުރުމަްށ އެދި ވަނީ ޕްރޮސިމިހާރު

ރުން ފަސްކުރަްއވާފަ. މިއީ ވަރަށް ކުކުމް ތަންފީޛުޙު އި ވަނީ މި މައްސަލައިގަ މިހާރުޕްރީމް ކޯޓުން ގުިޅގެން ސު
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ޙުކުމެއް  ނިހާއީ އިގަ އެދެނީ މި މައްސަލައި އަޅުގަނޑުމެން ،ތްހަމަޖެހޭ ނިންމުމެއް. އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަނޑުމެން ހި

ރާއްެޖއިން ގެން ކުފާނުގެ މައްޗަށް ކުެރއްިވ ޙުކުމާ ގުޅިމަނި އެ މަނިކުފާނު . އެގެނައުން ކޮށް މިކަން ނިމުމަކަށް

ހޭދަކޮށްފަ.  ވަނީދުވަސްތަެކއް ންމެ ޖަލުގައި ެވސްހެ، އެއިކުރައްވައިފި. ެއްގޒައިްލގަ ހޭދަ ބޭރުގައި ެވސް އެތައް ުދވަހެއް 

މު އަދި އެހާމެ މުހިން ތައް ލިބުމަކީމަދަނީ ޙައްޤު ނުގެމަނިކުފާ އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ނިމުމަކަށް ގެނެސް އެ

 . އެ މަނިކުފާނުކީ އެ ސައަުޅގަނުޑމެންގެ ޕާޓީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަރއީކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން.  ބޭނުންތެރި ކަމެއް

އަދި ގޮތުގައި ޕާޓީ ހިންގުމާއި  މަނިކުފާނަށް ފުރިހަމަ އެހެންވީާމ، އެ ފައްަޓވާފަ. ވަނީ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކެއްކުފާނުމަނި

މަނިކުފާނުގެ  ިވގެންދާނީ އެތު ހުޅުބައިވެިރވުުމގެ ފުރުޞަ އިއިގަ މާނަ ޙަޤީޤީ އޭގެ ގައި ފުިރހަމައަށްސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކު 

އަދި ިމ  ސްކުރުމުންން. ފަލުުކރުބާޠިޙުކުމް ގެ މަްއޗަްށ މިހާރު އޮތް މަނިކުފާނު އެ  ފައިސަާލކޮށްމައްސަލައަށް ގޮތެްއ 

މަދަނީ  އްފާނުގެ ބައެމަނިކު އެ ގޮތަކީ  ވާ ަފސްކުރީމާ މި ެއއް ނިމުމަކަށް ނާދޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،މައްސަލަ

ވެސް ހުރަސް އެަބއެޅޭ. ކާތްތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތަށް ައދިގޮެތއްަގއި ހަރަ  ސިޔާސީ ަމއިދާނުގައި މަޢުނަވީ  ތަކާއި ޙައްޤު

ދިވެހި ޑީ.ޕީއަށް ތާއީދުކުރާ އެންމެހައި ލޮބުވެތި އަދި އެމް. ހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންއެ

އްމަދު ނަޝީދަށް ހުރިހާ ޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙަމައްސަލަ ނިމި އަޅުގަނޑުމެންެގ ޕާ މަކީ މިގެ އެދުރައްޔިތުން

ދިއުން.  ތަނަވަސްވެގެންބައިވެިރވުމުގެ ފުރުޞަތު މުޅިން  ަގއިހަރަކާތްތަކުސިޔާސީ މާނައެއްަގއި ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި 

ަރއްޔިތުްނެގ  ޖޭގެ މުސްތަޤުބަާލއި ދިވެހިރާއްޖޭގެއް. މިއީ ިދވެހިރާޖޭގެ ަރއްޔިުތން އެދޭނެ ކަމެއްއްމިއީ ދިވެހިރާ

ތަޤުބަލު ބިނާކޮށް ލާމެހިފައި އޮތް މައްސަަލއެއް. އަދި ާރްއޖޭގެ މުސްސްތަާކއި ޝުޢޫރުތަާކ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިއިޙްސާ

މުަގއި ެވސް ވުމަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް ކަހަރަކާތްތެރި އިއޭގެ ފުރިހަމަ މާނައިގަ އުޖާލާކޮށް ރާއްޖޭގެ ސިާޔީސ ޕާޓީތައް 

މުަޙއްމަދު ނަީޝދުގެ މަްއޗަށް ކުެރވިފަިއވާ  ރައީސް އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމުގެ ަމއްޗަްށ ރިޢާޔަތްޮކށްވެގެންދާން. 

ގެ މައްޗަށް ކުރެވިަފއިާވ މަނިކުފާނު ވީހާ ވެސް ައވަހަކަށް އެ ކޮށް އެ މައްސަލަ ފައިސަލާކޮށް އަލުން ރިވިއުމްޙުކު

ވަރަށް ބޮޑަށް އެޭދ  .ޕީއަށް ތާއީދުކުާރ އެންމެހައި ރައްޔިތުންއެމް.ޑީއާިއ  ގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީޅުބާޠިލުކުރުމަކީ އަ  ޙުކުމް

 ވުމުންކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، އެހެން ތިބި ކަމެއް ނުހަނު އެ ކަމަށް އެދިއެދި އަދި

އަަވހަކަށް މިކަން ނިންމާލަން.  ެވސްއްަވއި ވީހާދެރަށް ވޯޓުރާގަޓު ގަީޑަގއި ހުރިހާ ބޭފުޅުން މި އަޅުގަނޑު އެދެނީ ވޯ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބްދުލްޣަފޫރު ޢަިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު  އުތުރު ދާއިާރގެ ށީއަރުވަނީ ުކޅުދުއްފު  ފުުރޞަތު މިދެން އަުޅގަނޑު  އާދެ!

 މޫސާއަށް.
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 ށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފު

ްށ ސީ ބޭނުމަކަސިޔާ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނޭގ ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެނަށް އެންމެންނަށްޔާ ޝުކުރިއް

 ީއސްކަންއުމުގައި ރަމި ޤަ ކުފާަނކީމަނި ދިޔައީ. އެގެންަވމުންހައްޔަރުކޮށް އަިނޔާވެރި  ނަޝީދު ހިފައި ަރއީސް ކަންޓަކައި

ހެން މިރިހާ ކަމެއް ބިވާ ބޭފުޅެއް. މި ހުއުމުގެ ރައްޔިތުްނ އިންތިހާއަށް ލޯމި ޤަމަނިުކފާނަކީ  . އެކުރެްއވި ބޭފުޅެއް

 ށްާޔއައެ އަނި ކީއައެ ިދން އަނިޔާ  ހައްޔަުރކޮށް ހިފައިމަނިކުާފނު  ޫނނުތަކުން ބޭރުން އެިވގެން ޤާހުއްޓާ ހަޖަމުނުކުރެ

 މު އުރޭަގއި މި ޤަތެއި ފިތުނައިގެ އާ އާއި ފަސާދަ ކަނޑައެިޅގެްނ އަނިޔާނޫން.  ނެ އަނިޔާއެއްއަޅުގަނޑުމެން މަޢާފުކުރާ

 .ނެހިފަންޖެހޭ އްޔިތުންދިވެހި ރަދިޔަ އަނިޔާގެ ބަދަލު ގެން ނަށް ދެމުންއުމުގެ ިސޔާސީ ލީޑަރުންބާއްަވއިގެން މި ޤަ

 އި ޔާތާ ސިޔާސީ ހަކުާފނުގެ މުޅިމަނި މެން ުއއްމީދުކުރާ ކަމެއް. އެމަކީ އަޅުގަނޑުބުއަބަދު ެވސް އިންާސފު ލި މާޒީއަށް

 ދިޔަ ދެމުން އެ އިށް ޓަކަހުރިހާ ކަމެއް ފަނާކޮށްލުމަގެ މުޅި މަނިކުފާނު  ލީ ދިރިއުޅުމާއި އެމަނިކުފާނުގެ މުޅި ާއއި އެ

 ގެ ތެރޭަގއި ިއ ފަސާދައި އާ ފިތުނަ އިންސާފުންން ބޭނޫން. ުނޙައްޤު ނެ ކަމެއްބޫލުކުރާގަ އަޅުގަނޑުމެން ނިޔާައކީ އަ

 ންޖެހޭ މާ ހުންނަތިަގއި ނިމޭއިރު ކުރީމާ އާޚިރު ތިމާއަށް ރައްޔިތުްނގެ ތާއީެދްއ ނެތީމާ ދެން އެ ޒާތުގެ ަކންތައްތައް

 ށް ސް ނަޝީދަވާހަކައަކީ. ރައީ  ހުންނާނީ. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ދަްއކާ އިލަތު މިހާރު ތިމާއަށް ވެްސ އެނގިފަ ހާ

ރިވުުމގެ ވެ އަނިޔާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށްޤާ ގެންކަނަޑއެޅި  ޔާމީނަކަށް ލިބިގެެނއްުނވޭ. އްދިނުމުގެ އެްއވެސް ަޙއްޤެ އަނިޔާ

ަގއި ޤު ެގ ޙައްނުމަނިކުފާ ެއއީ. އަުޅގަނުޑ އެދެނީ މިއަދު މި މަޖިލީހުން އެ ހިންގި ާލއިންސާީނ އަނިާޔއެއް  ނިޔަތުގައި 

ގެ ިސޔާސީ ކުފާނުނިއެމަކުފާނަށް ވީހާ އަވަހަކަށް މިިނވަންކަން ިލބި މަނި އެ ށްކޮއަޅުގަނޑުމެން މި ގަރާރު ާފސް

 .ފުރުޞަތަށް ދިއުން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ތު ލިބިގެންމަަސއްކަތްކުރުުމގެ ފުރުޞަހަޔާތުގައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެިރ އިްއޒަތް ގެގަޮލޅު އުތުރު ދާއިރާ ނުވާތީއިށް އެދިވަަޑއިގެންފަ މިހާހިސާބުން އިތުރު މެންބަރަކު ފުރުޞަތަ !ދެއާ

ރާރުެގ ގަ ވާފައިވާހުށަހަޅުއްވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  142 ގަާވއިދުގެ  އަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެهللاޢަބްދު އީވާ މެންބަރު

ދުެގ ހުން މިއައެޕޯޓަށް ވޯޓަށް ން މި ރިދެއިއްވަން.  ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން 75މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ވަނަ ިކޔުން 3

ްށ ރެއިން ވޯޓަތެމިއަދުގެ މަސައްކަުތގެ  ެދން މިހާހިސާބުން އާދެ!ވޯޓު ަގީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަަކ ވެސް ދަންނަވަން. 

. ަގއ1:30ި ނާނީޯވޓަށް އެހުން އޮން ނިންމާ ހިސާބަށް ޮގސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓުން ؛ހިސާބުންއެހުމަށް ނިމިފައިވާ 

  މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލަން. އަުޅގަނޑު އެބަޖެހޭ ، މި ަވގުތުކޮޅުއެހެންވީމާ

 

 ބަހުސް އިބްތިދާޢީ  .6
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުގަނޑުމެން މި ވަންދެން އަ  1:30އް. އެހެންވީމާ، ތައިތުުރ މަްއސަލަ ގެ އެަބއޮތްއަުޅގަނުޑމެން އަދި !ފުކުރައްވާމާ

އަދި މީެގ  ،ންއަޅުގަނޑުމެ ންވީމާ،ށުން. އެހެގެ ދަ 9އައިޓަްމ  އެޖެންޑާ އަދި ބައިތައް ކުިރއަްށގެންދާނަން އިތުރު

هللا ރު ޢަބްދުމެންބަިއްއޒަތްތެރި ާރގެ ެހންވޭރު އުތުރު ދާއި ،ޝާހިދު هللاޢަބްދުއިތުރުން އެބަހުރި އިނގޭތޯ ުކރީގައި 

 ރުމުގެ އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިުނމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކު) 2016/15ޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޝާހިދު 

 ލުގެބިއެ ޅުންގެ ތިްއބެވި ބޭފު އިއެދިަވޑަިއގެންފަ ހަކަފުޅުދައްަކވަންވާުއާވލުމުގެ ބިލަށް  (ނޫނު ގާމިނިވަންކަމުގެ

 ފުރުޞަތަކަށް  މިހާތަނުން ދެން އަޅުގަނޑު ދެ!ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. އާމަސައްކަތް އަުޅގަނޑު މިހާރު 

 ރިފް.ޢާބަރު ޢަލީ  ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންކެލާތިއްެބވި ީޕ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުންގެ ތެެރއިން  އިިއގެންފައެދިަވޑަ

އިރާގެ ދާ ލެތްދޫއާދެ! ބި ވަޑައިގެން ނެްތ. ؛ދީއިބްރާހީމްދީ ވަަޑއިގެން ނެތް. ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ތެރެއިން  ގެންބަރުންޑީ.ީޕގެ ިއއްޒަްތތެރި މެެނތް. ދެން އެމް. ވެސް ވަަޑއިގެން ޙްމަދު މުބީންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ

 އަރުވަން.ތުނަށް ފުރުޞައެބައިންނެވި. މަނިކުފާ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ފުށީކުޅުދުއް

 ވީހާ އަަވްސކޮށް ނިންމާލަދިނުމަށް.އަޅުގަނޑު އެދެން 

 

  ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:އުތުރު ދާއިާރގެ ކުޅުދުއްފުށީ

 (ނޫނުގާމިނިވަންކަމުގެ  އަބުުރ ރައްކާތެރިކުރުާމއި ޚިޔާލުފާުޅމުގެ) 2016/15ގާނޫުނ ނަންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،

 އަުޅގަނޑު ޝާހިދަށްهللا ބްދުޢަ އުތުރު ާދިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ހެްނވޭރުށަހެޅުްއވި ކަމަްށ ޓަކައި ހު މަށްއުވާލު

ރައްކާތެރިކުރުުމގެ އަބުރު ޚިޔާލުފާުޅކުރުމާިއ  އީޙަޤީޤަތުގައި މިދަންނަވަން.  ތެރިކަާމއެކު ޝުކުރުޞްލާ އިޚްވަރަށް

 ވެސް  ޫނނު ވުޖޫދަށް ގެނައީގާ ނޫނު. މިގާކޮރަޕްޝަން ހިންގުމުގެ ވަްއކަންކުރުމާއި  މިއީ .ނޫން ނޫނެއްގާ

ކަމަކީ މި ކަންކަންއެހެްނވީމާ، ފާސްކުރީ ވެސް ވަްއކަންކުރަންެވގެން.  ނޫނުގާ. މި ވަްއކަންކުރަންެވގެން

 ތަކަްށެވގެންޙަޤީޤަދެއްކި ވާހަކަތައް  ުތގައި އަުޅގަނޑުމެންޙަޤީޤަނޫން.  ކަމެއްނޑުމެންނަށް ބަލައިގަެނވޭނެ އަޅުގަ

ނިވަންަކްނ ނޫސްވެރިކަމުެގ މި ޖޭގެދިވެހިާރއްއެކަން ސާފުވެގެންިދއުން.  މުގެ އަސްލަކަްށ މި ވަީނ ރައްޔިތުންނަށްދިއު

ގެ ގޮތުަގިއ މާއެއްޓަކައި ހިންގާފައިވާ ބޮޑު ޖަރީ ގެ އަނގަ ބަންދުކުުރމަށްމީޑިޔާ ޭޖގެރާއްނައްތާލައި ދިވެހި

 ދަިއގެފަސާ އިއުމުގައި ހިނގާ މިދިަޔ ވައްކަންަތކާޤަ މިތުގައި ޙަޤީޤައަޅުގަނޑުމެނަށް މިކަން ފެނިގެން މި ދަނީ. 

ނޫުނެގ ގާކުރުްނ މަދުވެފަިއވަނީ މި  ނޫނިްއޔާ ަކވަރުވަނީުނކުރެިވފައިނޫސްތަކުން ކަވަރުމަލުތައް ޢަ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަން

ިނޒާމެްއ ކުރާނެ ބާރު ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތް މި ވީހިނދު،ވަނަ ބާރަށް  4ޖޭގެ ކަމަކީ ިދވެހިރައް. ނޫސްވެރިސަބަބުން

ހާރުން މިހާރަށް ޫނނު ހަމަ މިގާންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީވެ މި ަފއި އޮތުމަކީ ކޮންމެހެން އޮންނަވެދިވެހިރާއްޖޭަގއި ާގއިމު

ނޫނުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިނިވަން ޤާންޖެހޭނެ އަުޅގަނޑުމެން މިފަދަ ބޫލުކުރަގަވާލަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުެމން އު
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ނޫނު ުއވާލަިއގެން ނޫނިއްާޔ ގާ ނުކުެރވޭނެކަން. އެކަން ކުރުމަށް ޓަަކއި މި ކް ވެއްެޓއް މި ޤަުއމުގައި ގާއިމުޑިމޮކްރެޓި

 މި  ރުގެ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައާސަރުކާ އުއުފެދޭ އަ ގޮތެއް ނެތް. އަލަށް މި ނަށް މިކަން ކުރެވޭނެއަޅުގަނޑުމެން

ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ނޫނަކީ މިއަދު ުއވާލަިއގެން ގާއްޓުވުމަށް ޓަކައި ވެސް މިފަދަ ގުން ހުނހުރިހާ ކަމެއް ހި

މަޖިލީހުގެ  ން. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރަނީ މިށް ދެވޭނެ ގާނޫނެއް ކަުމގައި ައޅުގަނޑުމެން ނުދެކެއަކުރި

ގެންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުިރްއާޔ ށް އަލުކުުރމުގެ މަސަްއކަތް ކުރި ތިނޫނު ބާގާއަދު މި ތަޅުމުން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަމީތު  ދުޙައްމައަރުވަނީ މަުޑްއަވރީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު މު ޑު ފުުރޞަތު މިއާދެ! ދެން އަުޅގަނ

 . ށްއަޙްމަދުމަނިކަ

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީތު އަޙްމަދުދުބަރު މުޙައްމަމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެން

ނޫނަކީ ގާޙަޤީޤަތުަގިއ މި ވުޖޫދުކުރެވުނު  ނަމުަގއިކުރުމުގެ ބުރު ރަްއކާތެރި އަާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ޝުކުރިއް

އީ ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން ނޫނެްއކަން މިގާްސތޮޅު އެުޅވުމަށް ަޓކަިއ ވުދޫުޖކުރެިވގެންދިޔަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މީޑިޔާަތއް ކަ 

މުތަކަށް ބޫލުކުރަންވީ ޙަޤީޤަތަކީ ސިޔާސީ މަޤާގަޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެން ބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތެއް. އިއް ގަވެސް 

އަދި  . އަުޅގަނޑުމެންނަށް އާެދވުނީމަ ފާޑުކިޔާނެކަންތަކަށްމު ބީ މަޤާޚާކޮށް އިންތިޞަޅުގަނޑުމެންނަށް އާދެވުނީމަ ޚާއްއަ

ބުުރގެ އަ. މި ކަންޑުމެންނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތެއްފަޑުކިޔުމަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ައޅުގަނޑުމެން ިއޞްލާޙުވުމަްށ އަުޅގަނ

ނޫނުއަސާސީގެ ޤާނޫނެއް. ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ޤާނޫނަކީ ސީދާ ގާބުރުގެ އަުތގައި މި  ބަލާއިރުގައި ޙަޤީޤަނޫނަށްގާ

ރެއިން ނުވާ އުސޫލުގެ ތެޚިލާފު ން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއެބައޮްތ ދުލާއި ގަލަމުގެ މިނިވަންކަ  ންވަނަ މާއްދާއި 27

ކަމުެގ މިނިވަންކަން ދާަގއި އެަބއޮތް ނޫސްވެރިނަ ާމއްވަ 28ނޫނުއަސާީސގެ ޤާއެއާެއކީަގއި . ހަމަރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފަ

އް ހަދަިއގެން ެއ ނޫނުތަގާހުރި ޙައްޤުތަުކގެ މަްއޗަްށ  ނޫނުއަސާސީެގ މިގޮތަށް ލިބިދީފައިޤާބިދީފަ. ރައްޔިތުންނަށް ލި

ތަުކަގއި ސީ ޙަޤީޤަތުަގއި މިނިވަން ޑިމޮކްރަިނކޮށް ހެދުމަކީއުޙައްޤުަތކުެގ ދާއިރާ  ކުދިކޮށް އެ އިޙައްޤުތައް ކޮށަ

ޚިލާފު ބިލަކަށްވާީތެވ  ނޫނުއަާސސީއާޤާސަބަބަށް ޓަކައި މިއީ  މި ،ކެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މަލުކުރާ އުސޫލުތަޢަ

 މަނިކުފާނަށް ޝާހިދު ހުށަހެޅުއްވީީތވެ އެ هللا ބިލު އުވާލުމަށް ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު މި

ބުރުެގ އައުޭލޓްކުރުމުގެ ނަމުގައި ދަންނަވަްނ. ޙަޤީޤަތުގައި މީޑީޔާ ރެގި  އެކީ ޝުކުރުލާސްެތރިކަމާއަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚު

އުމުގެ ވެރިކަންކުުރމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ޤަސައްކަތަކީ ިމއީ ހަމައެަކނި މި ބިލެއް ފާސްކޮށްގެން ިމކުިރ މަ

އެޅުމަށް ޓަކައި ކުެރވުނު ޖަރީމާތަކުގެ މަތީަގއި ައތް ންގިބޭފުޅާގެ އަނބިމީހާ ހި އެ ާކއިކުެރއްވި ަރއީސައްޔަންޢަ
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ން ވަކިކުެރވުނު މެންބަރެްއ. އަޅުގަނޑަށް ގުުޅްއވާފައި ވީތީވެ އަުޅގަނޑަކީ ޕީ.ޕީ.އެމުދެކޮޅު ހެއްދެ ބިލާ މަސައްކަތެއް. މި

 ފަހަރެްއަގއި ެވްސ ސްއޭދެކޮޅު ތި ހައްދަވަނީ. އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ރައީ ވިދާޅުވީ ކީްއެވގެންހޭ މި ބިލާ ޔާމީން

މި ކިޔޭ ފާޑުކިޔުންތައް ހުއްޓުމަކަށް ނުގެނެވޭެނޭއ. މީޑިޔާގެ މިނިވަންކަން  ކަސްތޮޅު އަުޅަވިއގެން އިމީޑިޔާގަ 

 ެއްއގެ ގޮތުން ން ވަިކވެގެްނ އޭގެ ނަތީޖާދިޔައީ ޕީ.ޕީ.އެމު ެވގެންޭއގެ ނަތީޖާއަކަށް  ،އޮންނަންޖެހޭނެއޭ. އެހެންނަމަވެސް

ކެއް ލިބިގެން ދިޔުން. އެތަކެއް ބޮޑެތި ައނިޔާތަ ނަށް އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެތަކެއް މެންބަރުންއަޅުގަނޑުމެންގެ މި

ްށ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތާއީދެްއ ުވދޫޖަށް ގެނެސްފައިވާ ބިލުތަކަ، މިގޮތަށް އަނިާޔެވރި އުސޫލުތަެކއްގެ ތެެރއިން އެހެންވީމާ

ތްތެރި ރަީއްސ ެއކު އަުޅގަނޑު ފާހަގަޮކށްލަން އިއްޒައެއާ  އެބަޖެހޭ. ހަމަ ލުވާންތިނޫނު ބާގާވޭނެ ޙަޤީޤަތުގަިއ. މި ނުކުރެ

ކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނެްއ . ްބރޯޑްވެސް އެބައޮތް މީިޑޔާ ކައުންސިެލއް އުފެދިފަ ކުރުމަށް ޓަަކއި މިއަދުމީޑިޔާ ރެިގއުލޭޓް

ގަނޑުމެންނަށް މީޑިާޔ އަޅު . މީޑިޔާ ކައުންސިްލގެ ތެރެއިްނ ވެްސ ބްރޯޑްާކސްޓިންގެ ތެެރއިން ެވސްއުފެދިފަ

ްނ ޒިރުކޮށްގެހާމީީޑޔާެއއް އެތަންތަނަށް  ީމޑިާޔއަުކން ގޯސްކޮށް ާފޑުކިަޔއިފި ކަމަށްވާނަމަ އެ .ކުރެވޭނެރެގިއުލޭޓް 

ކުރުމަށް ޙަޤީޤަުތގަިއ މީޑިޔާ ެރގިއުލޭޓް  .އެޅިފަމެކޭނިޒަމްތަެކއް އެބަުހރި އެކަށަ ުކރެވޭނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖަވާބުދާރީ

މެކޭިނޒަްމގެ ތެރެއަްށ ބޮޑަށް މީިޑޔާ  އް. އެލޭޓްީރ މެކޭނިޒަމެކީ ސެލްފް ެރގިއުއި އެކަަށއަޅަންޖެހޭ މެޭކނިޒަމަޓަކަ

އި ބްޯރޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަންގެ ބޭނުންކޮްށގެން ، މީޑިޔާ ަކއުންސިލާއޮީތ ބައްޓަންުކރެވިފަ. އެހެންވީމާ  ކައުންސިލް މި

ނޫނީ ޤާއޮތް  އްޔަންކުެރވިއްޖެ ކަމަްށވާނަމަ މިހާރު ހެދިފައިޢަނޑުމެންނަށް ނގަޅު މީހުން އަޅުގައަދި އެތަންތަނަށް ރަ

ޅުގަނޑުމެްނގެ މީޑިޔާ ، އަރެގިއުލޭޓްކުެރވޭނެ. އެހެންީވމާ ތައް އޮނިގަނުޑގެ ތެރެއިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީޑިޔާ

ބާރު ނައްތާަލއިފި  ތަެއއް ނުލެވޭނެ. އެވަނަ ބާރު ައުޅގަނޑުމެންނަށް ނައް 4ކުރުމުގެ ނަމުަގއި ިޑމޮކްރެސީގެ ރެގިއުލޭޓް 

ެދވެީނ ދައުލަތުެގ ތެރޭަގއި ިތއްބަާވ ސިޔާސީ ގޮތުން ބާުރވެރި  ކަމަށްވާނަމަ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ޙަޤީޤަތުގަިއ ޖާގަ މި

 މި  ދަނީ. ކުރެވިގެން މިފަހިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަްށ އްަބވާ މީްސމީހުންނަށް ވައްކަންމަޤާމުތަކުގައި ތި

 ...ބާރު ުޅގަނޑެމެން ގަަދކޮށްގެން އެވަނަ ބާރު އަ 4ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަނިކުރެވޭނީ ޑިމޮކްރެީސގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިހާ އާދަމް. ހު އަރުވަނީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 ގެންދަވާ.ވާހަަކ ސް ކުރުކޮށް ބޭފުޅުން ވެ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

 ވާހަކަފުޅުެދއްެކިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ  އެ އިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ ދެންމެގަ

 ނޫނުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާ ނޫނެއް އުފައްދަިއގެން އެ ޤާނަމުގަިއ  ްއގެނޫނެޤާވިދާޅުވިހެން އަބުރު ަރއްކާތެިރކުރުމުގެ 
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 ކުރެވިފަިއވަނީ މިނޫުނ ބޭނުންގާ ެގ. ހަމައެކަިނ މިބޭުފޅެއްކުެރވުނު އެްއވެްސ އަބުރެއް ނެްތ ެއއްެވސް ރައްކާތެރި

ޔޫމް  ޢަބްދުލްޤައްޔާމީންهللا ނޫނު ބޭނުންކޮްށފައި މިވަނީ ރައީސް ޢަބްދު ގާ ނޫނު ވުޖޫދުަގއި އޮތްހާ ުދވަހަކު މިގާ

ވަނީ  ގޮސްފައިއި. އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރި ހަތިޔާެރއްގެ ގޮުތގަ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި ީމޑިާޔއާ 

ކުރަްއވަިއގެން ރަްއޔިތުންެގ ްއޔަން ޢަތަނަށް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އެ ނޫނު ބޭނުންކޮށްގެން ބްޯރޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަންގާ މި

 ކުަރްއވަިއގެން މި އްޔަންޢަބޭފުޅުްނ  ބާރުތަްއ ބޭނުންކޮށްގެން ބްރޯްޑކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނަށް ސިޔާސީ މަޖިލީހުގެ އޮތް

 ބޭފުޅުންނަށް ކަމުނުދާ ީމޑިޔާ ޗެނަލްތަކަށް އެިކއެކި  އެ ،ނޫނުގެ އެހީތެރިކަމުަގއި ަވކިވަިކ މީޑީާޔ ޗެނަލްަތއްގާ

ނޫނު ވުޖޫދުގައި ޮއވެ ރަީއސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުަގިއ ގާ ކުރަމުންިދޔަ މަންޒަރު. އެގޮތުން މިގޮތްގޮތުން ދުއްތުރާ

ާއއި ވީ.ީޓވީާއ ނޫނިއްާޔ ޓީވީވެސް ާރއްޖެ  ބޭުފޅުންނަށް ދުވަހަކު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ބަލާފައި ވެސް އެ

ގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ބޭފުޅުން އަޅު ނުވޭ. އެ އްބޭފުޅުންނަށް ފެނިފައެ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރި ބަޔަކު އެ ނޫނާޤާމި 

ޗެނަލަށް ފޯކަސްކުެރިވގެން  2ވެސް މި  ލާއިރު އަބަދުއިރަން ބަލަމަނާކުރިޔައީ މިލިއަނުން މިލިއަުނން ޖޫދި

 ތަކުރާރުކޮށް މިގޮތަްށ ގޮެތއްަގއި ރާއްޖެ ީޓީވއަށްޞަ ެރއްވަމުން ދިަޔތަން. އަދި ޚާއްކުމަސައްކަތް

ސްޓިްނގ ކޮމިޝަނަްށ ުގޅޭގޮތުްނ ވެސް ަމއްސަލަތައް ހަމަ ްބރޯޑްކާ އާ 13ލްަތން. ޗެނަ ގެންދެވިކުަރްއވަމުންއުނދަގޫ

ން ދިޔަ ރަީއސް މައުޫމންގެ ފޮޓޯފުޅު ނުބައިފުށަށް އިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެފނިގެ 13ދިޔަ. ޗެނަލް ހުށަހެޅިގެން

ކުގެ ވާހަކަ ސޯޝަްލ ތައެ ފޮޓޯ ތަން. ޒަރުތައް ދެްއކިއި އެިކއެކި ގޮްތގޮތަށް ދުއްތުރާކޮށްފައި އެިކއެކި ަމންޔާޖަހާފަ

 އިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު  13ތަން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެނުނު. ޗެނަލް  އި ތަންތަނުަގއި ދެެކވިގެންދިޔަމީޑިޔާަގޔާ

ނެ ގޮތަށް ޓްކުރެވިގެްނ އަބުރު ހަމަ ގެއްލޭހަމަ ސީދާ ޓާގެ  އެހެންވެސް ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށްއަދި ރައީސް ނަޝީދާއި

ފިޔަވަެޅއް އެްއވެސް ގޮަތކަށް ދޭތެރޭގައި  ން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ޗެނަލާދިޔަތަގެން ރު ވާހަކަތައް ދަްއަކމުންހަޑިމުޑުދާ

ނިގެންދިޔައީ ީޓީވ ރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެޅި އިންތިޚާބުގެ ތެއެޅި ތަނެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނުނު. މު

ދޭތެރޭގައި  ކުރީގެ ރައީުސންނާއި ބޭފުޅުންނާގެން ަވރަށް ހަޑިކޮށް ދަރަޖައަށް ވެއްޓި ވެސް ވަރަށް ަދށު މޯލްޑިވްސް

ދޭތެރެއަކު ވެސް   ބޭފުޅުންނާދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންދިޔަ މަންޒަރު. އެހެންނަމަވެސް، އެ ،ވާހަކަތައް ފަތުރަމުން

ގ ކޮމިޝަނުން ވެްސ ްސޓިންށް އެބަ ފެނޭ ބްރޯޑްކާވަެޅއް ނޭޅުނު. މިއަދު ަސރުކާރު ބަދަލުވީމަ ައޅުގަނޑުެމންނަފިޔަ

، މާނުތަން. އެހެންވީމި ކަންކަްނ ކުރެވު ށް ވެސް އިންޒާރުތަްއ ދީއާ ގުޭޅގޮތުން ެވސް އަދި ީޓވީ.އެމަ 13ޗެނަލް 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދިޔައީ ސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި. ބޭނުްނކުރެވިފައި ިމވަނީ ހަމަ ސިޔާ ނޫނު ގާޙަޤީޤަތުގައި މި 

އްވެސް ޙައްެޤްއ ބުރު ގެއްލޭ މީހާއަށް މި ޤާނޫނުން ހޯދައިދިން އެރުމަށޭ ކިާޔފައި އެހެންނަމަވެސް އަރިކުއަބުރު ރައްކާތެ

 އެންމެ ސް. އެއީކަންޖެހެނީ މީހެއްގެ އަބުރު ގެްއލުނީމަ ވެރުފިޔާ ދައް ނުންން މިލިއަނުމިލިއަ ނެތް. ސަރުކާރަށް

މަނާ މި ރިށް ޖޫ މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމައަ ގޮތް. ދެނޫނު ބައްޓަންކުރެިވގެންދިޔަ ގާ  ފުރަތަމައިނުން ވެސް މި

އެހެން މީހުންގެ .  އޮތް ަކމެއް ނެތްއެ ފަރާތަކަށް ައބުރު ގެއްލެނީ އެހެން ފަރާެތއްގެ.ދައްކަންޖެހެނީ ސަރުކާރަށް. 
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ކަނި އެ ރައީސް ޔާމީނުގެ މަސްލަޙަތުރައްކާތެރިެއއް ނުކުރެވުުނ. މި ޤާނޫނުން ން ނޫނަކު ގާއަބުރެއް ެވސް މި 

މީޑިޔާަތްއ  .މާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ހެދިފައި އޮތް ޤާނޫނެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަްށ ފެނިގެންދިޔައީހި

ގޮތުަގިއ  ނެއްގެނޫވެެގންދިޔަ ޤާވުމަށް ހުރަހަކަށްއް ކުރެެގ ޒިންމާ އެ ބޭފުޅުންނަށް އަދާސައިލެންސްކޮށް މީޑިޔާަތކު

ރި މެންބަރު ، މިއަދު ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެޔައީ. އެހެންވީމާދިނޫނު ފެނިގެންގާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި 

މަ ހަނޫނު އުވާލަން މި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް ގާޝާހިދު މި هللا ޢަބްދު

އަުޅގަނޑުމެން އި ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ރަނގަޅު ނިޔަުތގަ މަށް ިމއަށްުވރެ ރައްކާތެރިކުރު ވަރަށް ތާއީުދކުރާ ކަމެކޭ. އަުބރު

ސާނަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނު ތައްޔާރުކުރަން އެބަޖެޭހ. މިހާރު މިއޮތް އެއްެޗއް ރަނގަޅުކުރުމަކީ ވެސް މިއީ ިއންގާ

ހަމަ ވަކި ބޭނުމެްއގަިއ ސިޔާީސ ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ ބައްޓަންކުެރވިފަިއ  ނޫނު މިގާއެއީ މުޅި މި ނޫން. 

 . ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ަތއްޔާރުކޮށްފައަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކެއް ނިުގޅަިއގަތުމުގެ ބޭނުުމގައިޤާނޫނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާޙަށް. ފަޙައްމަދު އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މު އާދެ!

އިރާގެ ދާގައި މި އިންނެވީ ވަިއކަރަދޫ އަުޅގަނޑުމެން މި ޖަލްސާގެ ފްލޯ ވަގުތު ޅާއެއް ނެތް. ދެން މިއެ ބޭފު

އްޒަތްތެިރ އިރާގެ އި ، ުކރެންދޫ ދާސް ނެތް ދެއްތޯ. ދެން އެހެންވީމާމް ވެޡިމް. ނާޡިޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާއިއް 

  ވެސް ނިމުނީމި ބިލުގެ ކަންތައްދެްއެކވީމަ ބޭފުަޅކު ވާހަކަފުޅުދެން އަދި އެއް هللا. ބާރީ ޢަބްދު ލްޢަބްދުމެންބަރު 

 ިއގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުން.އެދިަވޑަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ބާރީ ޢަބްދުލްންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކުރެ

 ޝާހިދުهللا ރައީސް. ހެންވޭރު އުތުުރ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ނިވަންކަމުެގ ލުފާޅުކުރުމުގެ މިއަބުުރ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާ ) 2016/15ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،އްވާފަިއވާހުށަހަޅު

 ެދްއވީތީވެ އެމަނިކުފާނު މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައި ައދި އެކުރަން. ާތއީދު ބެހޭ ބިލަްށ އަުޅގަނޑު ުއވާލުމާ (ނުނޫގާ

ބޫލުކުރަން އަބުުރ ގަ ރައީސް، އަުޅގަނޑު ވެސް ްތތެރިވަން. ިއއްޒަމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަ

 ކަންަތއްތަްއ ހުންނަންޖެހޭނީ ހުދޫދެއްގެ ތެޭރަގއި ކަމަށް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ަކމެއް ރައްކާތެރިކުރުމަީކ މުހިންމު

ބޫލުކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދިޔައީ ސިާޔސީ މީހުންނާއި ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ ގަވެސް އަުޅގަނޑު 

އަޑު ޓީ.ވީަތކުން ކަނޑާލާ އަދި ހޮޅުއަށިތަުކގައި ައޅުަގނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަ ނުވަތަ ރައްޔިތުން މިނިވަްނ 

ގެ އަޑު ބަންދުކޮށްުލމަށް ޓަކައި ފަރުމާކޮށްގެން މީހުން ޑިމޮކްރަސީެއްއގެ ތެރޭަގއި ަދއްކާ ވާހަކަތައް ކަނޑާލާ އެ 

ގައި މިއަދު ޅުގަނޑުމެން މި ޒަމާން މި ތަރައްޤީފާސްކުރެވިފަިއވާ ބިލެއް ިމއީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަ
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ގޮތުަގއި  ބޫލުކުރާގަވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބިފައިވާ އިންޓަނެޓު. އިންޓަނެަޓކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އެންމެން

ފަރުމާކުރެވި އަދި ޓުވިެޓއް ލެސް ޓެކްނޮލޮޖީެއއް. މި ޓެކްނޮލޮޖީގައި ވެސް ފުރިހަމަ ބޭނުން މެދުކަނޑާލުމަށް ޓަކަިއ ބޯޑަ

ވެސް އެހެން އެްއވެްސ ވާހަަކއެއް އިންޓަނެޓުަގއި ޖަހައިިފ  ސް ފޭސްބުްކަގއި ވާހަަކއެއް ެޖއްސަސް އަދި މިނޫންކުރިޔަ

 ވެސް ފިަޔވަޅު ެއޅޭގޮތަށް މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިގެން ކުރިއަްށގެންގޮސްަފއި މި ދޭތެރޭގައި މީހުންނާ  ވަންޏާ އެ ކަމަށް

ވެސް ހަރުކަށި  ތަނުަގިއ މި ބިލު އިތުރަށް ބަދަލުކޮށް އެއަށްވުރެ އޮތް އޮތީ. އަދި އަުޅގަނޑު ދެޭކޮގތުގައި ކުިރއަށް

 ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ުކރީގެ ސަރުކާރުން ދެމިއޮތްނަމަ. ޝުކުރިއްޔާ އި މި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާޅުވުމަށް ހުބަސް ވިފަެއކީަގއި  ފްލޯަގއި ނެތުމާ ، އެދިވަަޑއިގެންަފިއ ތިއްބެވިމިހާހިސާބުން އިތުރު ބޭފުޅަކު ދެން އާދެ!

 ދަށް އަރުވަން. ޝާހިهللا ދުމެންބަރު ޢަބްއިްއޒަތްތެރި ހެންވޭރު އުތުރު ާދއިރާގެ އަޅުގަނޑު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ސްެގ މަރުޙަލާގައި ިއއްޒަތްތެިރ ހުސްގެ މަރުަޙލާގަިއ، މި ބިލުގެ ބަހުއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ބަޝުކުރި

 އަުޅގަނުޑ މި ހުށަހެޅި ގޮެތްއގައި  މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްިވ ޚިޔާުލފުޅުތަކަށް އަުޅގަނުޑ ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ޚާއްޞަ 

ފާޅުކުެރްއިވ  ފާޅުކުެރއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ޝުކުރު ަދންނަވަން. އެ ހުށަހެޅުމާ ޚިޔާލު ތަފާތުވި ބޭފުޅުން އެ

އޮތީ  ވަނަ މާއްދާަގއި މިދެނު އުވާލުމަށް ހުށަހެޅި ބިލުެގ ނޫ ގާބެއް ގޮުތން ދަންނަވަން އޮތީ މި ޚިޔާލުފުޅުތަކުގެ ަޖވާ

ލިބޭ ގޮތަށް އާންމު  ނޫނެްއެގ ބާރުގާނޫނީ ގޮތުން ހޯދައިދިނުމަށް ގަވާއިދު ގާދުމުގެ ފުރުޞަތު ދަނީ ބަދަލު ހޯމަ

 ނެތި ރަށުތެރޭގައި ހިތުހުރި އުސޫެލްއ  ލަމައެއްހަޅާފައޭ. އެހެންވީމާ، ހަމައެއްނޫނުގައި ހިމަނަން ހުށަގާގަާވއިދުތަކާ ބެހޭ 

ޒީބީ ނިޒާމުަގއި ހުދަނީ ތަ ދަނީ. ބައްޓަންެވގެން މި ންެވެގން މިނޫނީ ނިޒާމު ބައްޓަނޫން މި ޤާ ގޮތަކަށް  ގޮތަކަށް އުޅޭ

ނެގޭ ޯވޓުަގއި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަުޅގަނޑު މި ހުށަހެޅި ބިލަްށ  ގޮތަށް. ިމއަދު މި ކަންތައް ކުރާ

ްއވާ ވޯޓަކަށް. ޅަށް ދެދެކޮ ދެްއވާ ވޯުޓވެގެންދާނީ އަނިާޔވެރިކަމާ ތާއީދުކޮށްދެްއވުމަށް ައޅުގަނުޑ އެދެން. އެ

އް ބިނާކުރުމަށް ކަށް. އަދި ތަުޙޒީީބ މުޖުތަމަޢެކަމަށް ދެްއވާ ޯވޓަކަްށ. ޙައްޤުތަްއ ކަަށވަރުކުރުމަށް ދެއްވާ ވޯޓަ މިނިވަން

ބުރު ރައްކާތެރިކުރުުމެގ ދުވަހު ބަނދެވެފައި ތިބި އަ ތިންމަހާއި ތިން  އަހަރާއި  ދެވާ ޯވޓަކަށް. ައޅުގަނޑުމެްނ މި ދެއް

ޓީ.ވީ  ،ޖާނަލިސްޓުން ،ރައްޔިުތން ނޫނަކީ ދިވެހިގާ ދީފައި އޮތަސް ޙަޤީޤަތުަގއި މިނަން ނޫނެްއގެ ނަމުންގާ

އަލިފާނުން އަންދާލަން ޖަހާފައި އޮތް މަޅިއެއް.  ލައިބްލޮގަރުްނ މި އެންމެން ކަނބުރުގެއަށް  ،ސްޓޭޝަންސްތައް

ެއްއ ހީނުކުރެވޭނެ ހިތެްއ، ނަ އަސީރެއް ނުުކރެވޭނެ ދުލެްއ،  ނެއް ހީއަުދ ސާބިތުކޮްށދީފައި މިވަނީ ރަރައްޔިތުން މި
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ލިޔާ  ،ޚިޔާާލިއ ފިކުރު ހުއްޓާލަން ،ޔަޤީން އެަކމެއް ނުކުރެވޭނެ. ކިޔާ ޅެން ރައިވަރަށް ނުކިޔަން ގޮތެއް ހުއްދަވާނެ

 ނުކުެރވޭނޭ. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ޔަޤީން އެކަމެއް ،ބަނދި ފަރިހި އަޑުނާހަން

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ނިކުފާނު މަވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ! ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު  އާދެ!

 ޓަށް އެހުންތުމަށް ވޯ ަބލައިގަވޯޓު ަގޑީަގއި މި ބިލު ،ސްެގ ަވގުތު ިނމިހުބަ އި،ޅުއްވައިެދްއވި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަ ހުށަހަ

 .އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

 

 އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް . 8

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ދެވަޑަިއގެން ޖިލީހަށް ވެމެންބަރުން މަ އާދެ! އިއްޒަތްތެރިދެްއާވ އިނގޭތޯ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ބީލު ޖައްަސވާލަރަނގަވޯޓު

ންބަރުންގެ މެއާދެ! ހު( ދެއްވުން އެދެން. )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަކޮށްލަ އިގެން ކާުޑކޮޅުތަްއ ެޗކުގޮނޑިޮކޅުތަުކގައި އިށީނދެަވޑަ 

ޅެއްެގ  ބޭފު އެދެން. އެކޮށްލަެދއްވުންވެސް ކާުޑކޮޅުތައް ެޗކު ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަން. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

އެޖެްނާޑ  އާދެ! ހު(ށްފަލެްއވުން އެދެން ސްކްރީނުން މަިއކު ބުޑުަގއި ހުންނަ. )ަވގުތުޮކޅަކަނަންފުޅުތޯ ހުރީ ބައްލަވައި

ނަްށ ކޮމިޝަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް -8.1މް ނަންބަރ ޓައައި

މެދު  މާެގ އިތުބާރު ނެތްކަރާހީމް ރިޟާގުރައިޫދ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބް، ކަނޑައަުޅްއވާފަިއވާ

މަތީން  ތުގެވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮ 178އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ އާއި ރަ ވަނަ މާއްދާ 165ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ދެއްވުން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 69    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 42    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު

   66     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއވާ ައޅުްއވާފަތެރެިއން ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮިމޝަނަށް ކަނޑަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ؛ެގ ނަތީޖާވޯޓު

 ވަނަ 165ގެ ާޤނޫނުއަސާސީ ،މެދު ެގ އިތުބާރު ނެތްކަމާޟާރާހީމް ރިގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބް

މި  ނަތީޖާ ގެމަތީްނ ނެގުނު ޯވޓު ވަަނ މާއްދާަގއިާވ ގޮުތގެ 178ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،އާއި މާއްދާ

ނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި . ފެނ69ް. ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިްއބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 85ލަ؛ ޖުމު ދަންނަވާލަނީ. މަޖިލީހުގެ

ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ . ަވކި ގޮތަކަށް ވޯ 24ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނު.  42މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ްސކުރުމަށް ބޭނުންާވ . ފ66ާ. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެރިވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 1ންބަރުންެގ އަދަދު؛ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެ

 ލީހުގެ މެންބަރުންގެ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖި! މި ދަންނަވާލެވުނީ. އެހެްނވީމާޯވޓުގެ ނަތީޖާ އާދެ .66ލަ؛ . ޖުމ34ުއަދަދު؛ 

މް ރު އިބްރާހީަޒތްތެރި މެންބައިވާ ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަުޅއްވާފަ 

ާއއި ވަނަ މާއްދާ 165ޤާނޫނުައާސސީގެ  ،ގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމާ ުގޅިގެންރިޟާ

ންގެ މިޝަމަތީން ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮ ވަނަ މާއްާދަގއިވާ ގޮތުގެ 178 ަގާވއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

 ކަމުަގއި ދަންނަވަން.މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިެވއްޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަްއޔިهللا ޢަބްދު އީވާ  އުތުރު ދާއިރާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގަލޮޅު ،8.2 ޓަމް ނަންބަރު ައއިއެޖެންޑާ

ގޮތަްށ  ނިންމެވި ރާރު ކޮމިޓީން ފާސްުކރައްަވއިގަފަިއވާ ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާ 142 ގަާވއިދުގެ

  .ންދެްއވުން އެދެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެ  ފާސްކުރެްއވުމާ

  

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 هللا.ވާ ޢަބްދުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީގަލޮޅު އު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 57    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 09    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ

   66     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާދގެ ދަށުްނ އްވަނަ މާ 142ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ هللا ދު ޢަބްއީވާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު  ގެގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ 

ދު؛  ޖުމްލަ އަދަމަޖިލީހުގެ ؛މެދު ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ ދިރާސާކުރަްއވައި ރާރު ކޮިމޓީން ގަހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ންނަ ކަމަށް . ފ71ެ. ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 85 ެގ އަދަދު؛ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން

ތަކަށް ވޯޓުދޭން . ަވކި ގ9ޮފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނު .57ދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ވޯޓު

ރުމަށް ބޭނުންވާ ްސކު. ފ66ާވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި ަބިއވެރިބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަ

ގެ ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކު  މި ބިލު. އާދެ! އެހެންކަމުން، 66 ލަ؛. ޖުމ34ުއަދަދު؛ 

 ނޑަށް ނުަބއި ކުަރއްވާ! އަުޅގަފުއާދެ! މާ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ..، މި ބިލު.އެހެންކަމުން ފާސްކުރެްއވި ގޮތަްށ؛

 ކަމުަގއި ދަންނަވަން.ފާސްވެއްޖެ ރާރު ގަމި  ،އެހެންކަމުންކަރުދާސްގަނެޑއް ނެގުނީ. އާެދ! 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޫުނ ގާ ،ވާޝާހިދު ހުށަހަޅުއްވާފައި هللا މެންބަރު ޢަބްދުިއްއޒަތްތެރި އާދެ! ދެން އޮތީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ 

ބިލު ލުުމގެ އުވާ (ނޫނުގާމިނިވަންކަމުެގ ޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގެ  ކޮށްދިނުމާއިއަބުުރ ރައްކާތެރި) 2016/15ނަންބަރު 

  ވުން އެދެން. ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްފެނިވަަޑއިގަންަނވާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޝާހިދުهللا އިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުހެންވޭރު އުތުރު ދާ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަ

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 48    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަ

   65     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2016/15ގާނޫނު ނަންބަރު  ފައިާވ،ޝާހިދު ހުށަހަޅުއްވާهللا  ޢަބްދުހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

މެދު  މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ އުވާލުުމގެ ބިލު (ނޫނުގާލުފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަންަކމުގެ ޚިޔާ ރަްއކާތެރިކޮށްދިނުމާއި  އަބުރު)

. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެްނ 85ލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުނަތީޖާ  ގެމަޖިލީހުން ނެގި ވޯޓު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 48. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ތިއްބެ

. ވޯޓުަގިއ 2. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 17މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

! . އާދ65ެލަ؛ . ޖުމ33ުވާ އަދަދު؛ . ާފސްވުމަށް ބޭނުނ65ްދު؛ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަ
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ބެހޭ ކޮމިޓީއަްށ  ގޮތުން މި ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މިނިވަން މުއައްަސސާތަކާ އެހެންކަމުން، މި ވޯުޓގެ ނަތީޖާ ދައްކާ

  މުަގއި ދަންނަވަން.ކަފޮނުވިއްޖެ

 

 ހުރި މަސައްކަތް ނުނިމި . 9

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނބުރި ގަނޑުމެން އެހުރި ކަންތައްަތކަށް ޯވޓަށް އަހާ މި ނިމުނީ. އެހެްނީވމާ، އަޅު  ދަންނަވަން މިހިސާބުން ވޯޓަށް  !އާދެ

އެޖެންާޑ  !ދެއާކަށްފަހު( އަށް. )ވަގުުތކޮޅަހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެ  ައއިޓަމް ދެން ބާކީ ނުނިމިއެޖެންޑާ ދަނީ  މި

އިން. ދެން ބަބެހޭ  ހުރި މައްސަލަތަކާ ނުނިމި  ންދަނީގެ ދަށުން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މި ގ9ެއައިޓަމް 

ފަރާތުން،  ުރކާރުގެ ސަ ،6.2ނީ.  މި ގެންދައެހެންވީމާ، އިތުރު މަސަްއަކތްތަކުގެ ތެެރއިން ައޅުގަނުޑމެން މިހާރު

ގެ ބިލު. ސިލުކައުން ޔާމޯލްިޑވްްސ މީޑި ،ހަޅުއްވާފަިއވާދު ހުށައޫފަރު ދާޢުއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަ އުނގޫފާރު ދާ

ވަަނ  3ހަރުެގ ވަނަ އަ 2017 ،ގަިއ ބޭްއވުނު 2017ޮއކްޓޯަބރު  24ވަނީ ކިުޔން އިްއވާފައި  މި ބިލުެގ ފުރަތަމަ !އާދެ

ރު ތެރި މެންބަޒަތްއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ިއއް ދެްއވާނީލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި. މި ބިލު މަޖިއި ވަނަ ޖަލްސާގަ 3ދައުރުގެ 

 އަރުވަން.މެންބަރަށް ފުރުޞަތުެއ  . އަޅުގަނޑުދުއޫފަރު ދާޢުޖަ

 

  ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އޫފަރު ދާޢުއިާރގެ މެންބަރު ޖައުނގޫފާރު ދާ

މިއަދު މި ިބލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާލުމުގެ ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑަށް ދެްއވި  !އްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެޝުކުރި  !އާދެ

ކިޔުން  ފުރަތަމަ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ ންނަވަން. މި ބިލުކަމަށް ޓަކައި ިރޔާސަތަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަ

ފަހު އަލުން ބިލުގެ  ވަރަށް ދިގު ޒަމާންތަކަކަށް ދުވަސް ކުރިން ކަމުގައި ިވޔަސްއަަހރު 1އިްއވާފައި އޮތީ މީގެ 

 ވަރަށް ޮބޑަށް އަިދވެސް ަކމަށް ޓަކައި ިމކަމަށް ެއއްބާުރލުންދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންަނށް މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދާ

މި ކޮމިޝަން ވުޖޫދުކުރުމުގެ މި   ކޮމިޝަނެއް އުފައްދައިޔާމޯލްޑިވްސް މީޑި !ފަހަރު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެއެއް

ކަްނ ކުރިއަރުަވއި ތަރައްީޤކޮށް ޖޭަގިއ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިިނވަންބިލުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެޭރގައި ިދވެހިރާއް

ސަްއކަތްކުާރ ަގއި މަޔާ އާިއ މީޑިޔާޭޖގަިއ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިިނވަންކަްނ ދެމެހެއްޓުމާއެކު މީޑި، ދިވެހިރާއްދެމެހެއްޓުމާއި

ގަިއ ޔާ  އާއި މީޑި ޔާޖޭަގއި ނޫސްވެރިކަުމގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމާއެުކ މީޑިިދވެހިރާއް !ފަރާތްތަކާއި، އާދެ

ރީ ިނޒާމެްއ މާދާރުކަން އިތުރުކޮްށ ބަލަހައްޓާެނ މިންވަރު އިދާައދި ނޫސްވެރިންެގ ޒިން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާ 

ހަމަތަކާއި  ދި ނޫސްވެރިްނ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ަގއި މަސައްކަްތކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަޔާ ާއއި މީޑިޔާޤާއިމުކުރުމާއި މީޑި

ރާ ފަރާތްތަކުންނާިއ ގައި ަމސައްކަތްކުޔާ އެއާއެކު ބްރޮޑްާކްސޓަރުންނާއި، މީޑި އުސޫލުތަކަށް ކަނަޑއެޅުމާިއ ހަމަ
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ނޫސްވެރިން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ތަބާވާންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑަައޅަިއ، އެ ފަރާތްތަކުން ތަބާވާންޖެހޭ ސުލޫކީ 

ގެ ަދއުރު އަދާުކރުމުގައި ޢާއްމު ަރއްޔިތުްނެގ ޔާތުރުމުގައި މުޖުތަމަޢުގައި މީޑި މިންގަނޑުތަކެއް ާޤއިމުކުރުމާިއ، ޚަބަރު ފެ

 އެއާެއއްކޮށް ޒަމާނާ  ގޮތަކަށް ޚަބަރުފެތުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، ހަމަ  ކަން ލިބޭނެޔަޤީންބާރާއި އިތު

ބެހޭ ލުއި  އެކަމާ އިނޫސް މަޖައްލާ ރަޖިސްޓަރީކުރުމާކަން ކުރިއެުރވުމުގެ ގޮުތން ގޮތަށް ނޫސްވެިރކަމުގެ ިމނިވަންއެއް 

ދާއިރު މީގައި އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާއެްއ މި ބިލު ވުޖޫދުވެގެން !ނޭ. އާދެން ހިމެމިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑަައޅައި ތަޢާރުފުކުރު

 ޔާ ގެ ެދ ވަސީލަތް ކަމަށްވާ މީޑި ޔާއެބަ އާދޭ. އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ ފަދައިން މިހާރު ވުޖޫދުވެފައި އޮތް މީޑި 

ގޮތެްއގަިއ   މައިގަނޑުމި ދެ ކޮމިޝަންގައި ހުރި މަސައްކަްތތައް ްޑކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނާބްރޯކައުންސިލާއި 

ގޮތަކަށް މި ބިލު ފަުރމާކުރެވިފައި އޮންނަ ވާހަކަ  ެގ ެއއް ޮބީޑ އޮންނަޔާެގ ެއއް ުމއައްަސސާ، މީޑި ޔާއެްއކޮށްލާފައި މީޑި 

ގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުުމގަިއ މީޑިޔާއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މިހާރު ބްރޮޑްކާސްްޓކުރުމުގެ މި 

އޮންނަނީ  ކުރާ ކަންތައްަތއް ބަލައި މިންކުރުމަށް މިބްރޮޑްކާްސޓް ،ސްދޭވީ ާއއި ރޭިޑއޯފަދަ ތަންތަނުން ގެނެޓީ

ލަތްތަކުން ހުރިހާ ޞީވައެހެން ބްރޮޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނެްއ. އެހެންނަމަވެސް، ނޫސް މަޖައްލާތަކާއި މިފަދަ 

އަކުން އެްއ މަސައްކަެތްއ ، މި ދެ ުމއައްަސސާންވީމާއް. އެހެ ަކއުންސިލެޔާެކއް ބަލަހައްޓަން ޮއންނަނީ މީޑިކަންތައްތަ

މިކަހަލަ ކަންތައްަތކުެގ ސަބަބުން އަސްލު އެްއ ބިލެްއގެ ގޮތުަގއި އެްއ ބޮީޑއެްއ މި  ގަިއ ދަތިތަކާިއ ފުށުއެުރންތަކާކުރުމު

 ކުރެވިަފއި މަިއގަނުޑ ގޮެތއްަގއި މި މި ދައުލަުތގަިއ ބޭްއވުމަށް ޓަކައި ިމ ބިލު ފަރުމާ ،މުޖުތަމަޢުގައި ބޭްއވުމަށް ޓަަކއި 

 ތަކެްއގެ ުއވާލެވޭ މާއްދާަތކަކާ ނޫނުޤާނޫނުތަކަާކއި ޤާ މަރުޙަލާއެއްަގއި މި ުއވާލެވޭ ވުާމއެކު އިްނތިޤާލީއޮތީ. އެހެންކަމަށް

ނޫނީ ޝަޚްޞުތަކެއް ހިމެނޭނެ. ގާނޫީނ ބޮޑީތަކެއް ހިމެނޭނެ، ގާކި އަދި މި ބިލު ވުޖޫދުވުމުން އުިވގެންދާނެ ވަ

ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ގާނަ ވާހަަކއަށް ބަލައިާލއިރު މި އޮން ގޮތުްނ މި ބިލުގައި ބުނެފައި މިއެހެންވީމާ، އެކަމާ ުގޅޭ

ހަމަ އެާއއެުކ  އަދިދާނެ. ނޫނު ުއިވެގންގާތަކެތީގެ  ފަދަ ެއއީ ނޫސް މަޖައްލާ  ،78/47ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،ފެށުމާއެކު

ވާެލވޭ މާއްދާތަކަްށ ދާނެ. އުވެސް އުިވގެން  (ނޫނުގާ ަކއުންިސލުގެ ިޑޔާމޯލްޑިވްސް މީ) 2008/15ނޫނު ނަންބަރު ގާ

ވަަނ  18ނަ މާއްދާއިން ފެށިގެްނ ވަ 3ގެ (ނޫނުގާބްޯރޑްކާސްުޓކުުރމުގެ ) 2010/16ނޫނު ނަންބަރު ގާބަލާއިރު، 

ވަނަ ާމއްދާއިން  42ވަނަ މާއްާދ އަދި  37 ،ާއއިވަަނ މާއްދާ 20ނޫުނގެ ގާއެ  ،އްދާގެ ނިޔަލަްށ ހުރި މާއްާދތަކާއިމާ

ތަކަށް ބަލާއިރު މި ނޫނީ ޝަޚުޞްގާއުވާެލވޭ ހުރި މާއްދާތައް އުިވގެންދާނެ. ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް  45ފެށިގެން 

 ގެ ދަށުން (ނޫނުގާ ކަުއންސިލުގެ ޑިޔާމޯލްޑިވްްސ މީ) 2008/15ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،ފެށުމާއެކު ލުކުރަންނޫނަށް ޢަމަގާ

ގެ ދަށުން (ނޫނުގާބްޯރޑްކާްސޓުކުރުމުގެ ) 2010/16ނޫނު ަނންބަރު ގާއި،  ކައުންސިލާ އުފައްދާފަިއވާ މޯލްޑިވްސް މީިޑޔާ

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ  10ނޫނުގެ ގާކަމަށް މި  ނީއުފައްދާފަިއވާ މޯލްޑިވްސް ބްޯރޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަން އުވު 

ނޫނަށް ގާގޮތުން މި  އެާއއެްއކޮށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްާކސްޓިންގ ކޮމިޝަން އުވާލުމުގެ ނަތީޖާއެްއގެ ހަމައެބަވޭ. 

ްށ ކަމަ ގައި ކޮމިޝަން(ނޫނުގާ ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުުމގެ ) 2010/16ނޫނު ނަންބަރު ގާ ފެށުމާއެކު،  ޢަމަލުކުރަން
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 ނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާނެ.ގާ ކަމުަގއި މި  ނޫނުގެ ދަށުން މި އުފެދޭ ކޮމިޝަންގާބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކޮމިޝަނަީކ މި 

ނޫނުެގ ގާ ގެންދާނެ މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައިއެއްކޮށް ުއވި ނޫނު ވުޖޫދުވުމާ ގާމި  ،އަޅުގަނޑު ދެން ދަންނަވައިލާނަން

ެގ (ނޫނުގާ ކައުންސިުލގެ މޯލްޑިވްސް މީިޑޔާ) 2008/15ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،ނާނެވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި އޮނ12ް

މީހުންގެ މަޤާމު  އެ ،ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ަކއުންސިުލގެ މެންބަރުން 5ާއއި ވަނަ މާއްދާ 4

ވަނަ މާއްާދެގ  11ގެ (ނޫނުގާ ަކއުންސިލުގެ  މީޑިޔާ ) 2008/15ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،ެއއާެއއްޮކށް އުިވގެންދާނެ. ހަމަ

 ަކއުންސިުލގެ ރައީާސއި އެ ަކއުންސިުލގެ ނައިބު ަރއީްސގެ މަޤާމު ސް މީިޑޔާދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޯމލްޑިވް

ވަނަ މާއްދާެގ  5ގެ (ނޫނުގާބްރޯޑްކާސްުޓކުރުމުެގ ) 2010/16ނޫނު ނަންބަރު ގާއެއާއެްއކޮށް  ހަމަވެސް ުއިވގެންދާނެ. 

 ކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުންގެ މަޤާމުތައް ވެސް ުއިވގެންދާނެ. އަދި ދަށުން އިންތިޚާބު

ކޮށްފަިއވާ މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނުގެ ން ޢަްއޔަންވަނަ މާއްދާގެ ދަށު 8 ާާނޫނުގެއެއާެއއްކޮށް އެ ހަމަ

 2010/16ނޫނު ނަންބަރު ގާއެއްކޮށް އެއާރައީސާއި ނައިބު ރައީްސެގ މަޤާމު ވެސް އުިވގެްނދާނެ. ހަމަ

ކޮށްފަިއވާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯްޑކާސްޓިްނގ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢައްޔަން 14ގެ (ނޫނުގާބްރޯޑްކާސްޓުކުރުުމގެ )

ވަނަ މާއްދާގަިއ  12ނޫނުގެ ގާކަމަށް މި  ރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު ވެސް އުވިގެންދާނެސެކްކޮމިޝަނުގެ 

ނޫނީ ދެ ޝަޚުެޞްއ ގާފަދަިއން  ލިނޑު ކުރިން ދަންނަވާއެއާެއއްކޮށް އަުޅގަ. ދެން ހަމައޮތްފައި އެބަރަްއވާބަޔާންކު

މުދަލާއި ފައިސާެގ  ،އިމުކުެރވޭއިރު ޤާ ޞެއް  ކުރުމަށް ޓަކައި ަވކި އެއް ޝަޚްމަސައްކަތްތަެކއް  އެ ހުރިހާޮގސްއުިވގެން

އި އެަބއޮތް. އެގޮުތްނ ގަ މާއްދާ ވަނަ 13ނޫނުގެ ގާސް ތިޒާމުތައް ބަދަލުެވގެންދާނެ ގޮްތ ވެލްއެހެނިހެން ޒިންމާތަކާއި އި

މުެގ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮިމޝަނުގެ މިލްކުވެރިކަުމގެ ދަށުގައި ނުވަތަ ބެލެހެއްޓު  ކައުންިސލާއިޑިޔާމީމޯލްޑިވްސް 

އަރުޝީފުތަްއ  ތަންތަނުގައި ހުރި ލަތްތަކާިއ، އެސީާއއި، ވަ މާރާތްތަކާއި، މުދަލާއި ފައިސާ އިދަށުގައި ހުރި ބިންބިމާއި 

 ކައުންސިލުންާނިއ މޯލްިޑވްްސ މީޑީޔާ ކާއެކުވަނަ ފަރާތަ 3އެއާއެްއކޮށް ބަދަލުވެގެންދާނެ މި ކޮމިޝަނަށް. ހަމަ

 ޑިޔާ ވެފައިވާ އެއްބަްސވުމެއް ުނވަތަ ކޮށްފަިއވާ މުޢާމަލާތަކާ ގުިޅގެން މޯލްޑިވްސް މީ ްނގ ކޮމިޝަނުންބްރޯޑްކާސްޓި

އެންމެަހއި ޙައްޤުތަާކއި އަދާކުރަންެޖހޭ  ލިބިފައިވާބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮިމޝަނަށް  ކައުންސިލު ނުވަަތ މޯލްޑިްވސް

ހިސާބުން އުފެދޭނެ މިހާ ކޮމިޝަނަށް ބަދަލުެވގެްނދާނެ. ޔާތައް ެވސް މިހާރު މި އުފެދޭ މީޑި ޒާމުއެންމެހައި އިލްތި 

ވަނަ މާއްދާަގިއ  14ނޫނުގެ ގާ ވާހަކަ  މިތަންތަނުގައި ތިބި މުވަްއޒަފުންނަށް ވާނީ ކިހިނެއްތޯ. އެ ވާނީ ސުވާލަކަށް

 ކައުންސިލާއި މޯލްިޑވްސް ިޑޔާ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް މީ އޮތީ. އާދެ! މީގައި ބަޔާންކޮށްަފއި މިއޮްނނަ ބަޔާންކޮށްފައި މި

މުވައްޒަފުން ެއކީ ެއކަްއޗަކަށް މި ކޮމިޝަުނގެ  ަގއި މިހާރު މަސައްކަްތކުރާ ހުރިހާބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނު

ސިވިލް ސަރވިްސެގ އެއާެއއްކޮށް އެ މުަވއްޒަފުން ެވގެންދާނީ  ފުންގެ ގޮުތގައި ބަދަލުވެގެންދާނެ. އަދި ހަމަމުވަްއޒަ

ގޮތުން ިސިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުްނ  ނޫނުަގއި ބުނާގާލުވެގެންދާނެ. އެހެންކަމުން މި މުވަްއޒަފުންގެ ގޮތުަގއި ބަދަ

މި  ،މުވަްއޒަފުން އެ މުަވއްޒަފުްނެގ އިދާރީ އޮނިގަނޑެއް  ށް މި ބަދަލުވާ ހުރިހާ ކައުންިސލަމީޑިޔާމޯލްޑިވްސް 
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މުވަްއޒަފުންެގ  ފެތޭގޮތަށް ޭބނުންވާ ހުރިހާކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮިނގަނެޑއް ކަނަޑއަުޅްއވަިއ، ެއ އިާދރީ އޮނިގަނޑަށް 

ކޮމިޝަނަށް  ކުރިން ދެމިގެން އައި ވަޒީާފގެ މުއްދަތު މެދުކެނޑުމެއްނެތި މި އި މަސައްކަތްތައް ދާއިމީކުރުމާ 

 ސިވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މި މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު 6ގޮތަށް މި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް  ބަދަލުވެގެންދާ

މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި  މެންބަރުންގެ މައްޗަށް. އޭގެ 7ކޮމިޝަން އެކުލެވިގެްނވަީނ ދީފައިވާނެ. ނޫނުގެ ދަށުން ގާ

އަދި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދޭނެގޮތާއި، މެންބަރުންގެ  ކުރެވޭނެ ގޮތާއިބަރުން ޢަްއޔަނުސިފަތަކާއި، މެން

ކަނޑަައޅުްއވާފަިއ އެަބވޭ.  ވަނަ ބާުބގައި  4މި ޤާނުނުގެ ނަންފުޅުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތްަތއް 

 ަކއުންސިލާއި ބްޯރޑްކާސްޓިްނގ ްސ މީޑިޔާ މޯލްޑިވްކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ިޒންމާތަކާއި ވާޖިބުތަުކގެ ތެޭރގަިއ 

ވަނަ މާއްާދގަިއ  24ކަމެއްހެން ެއކުލެޭވގޮތަްށ ބިލުގެ  މައިގަނުޑ ހުރިހާކޮމިޝަނުގެ ހަމަ ވާޖިބުތަކު ތެރޭގަިއ ހިމެނޭ 

މުއްދަތާިއ މިހާރު މި އެކުލެވޭ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ އެހެންމެ  ހަމަބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. 

ާވ ، ހުސް އި، މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުން މެންބަރަކު ވަިކކުރާނެ ގޮތާއި، މެންބަރުން މަޤާމުން ވަިކވާނެ ގޮތާ އާއި  މުސާރަ

 ަގއި ހިމެނޭނެ ހުރިހާ މިހެންގޮްސ ހަމަ މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަނެއް އިކުރާނެ ގޮތާންމަޤާމަށް މެންބަރުން ޢައްޔަ

ބެހޭ ވަކި ބިލެްއ  ފަދަިއން މީޑިޔާ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެކުަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެަބވޭ. ވާހަކަތަެކއް މި އެިކއެކި ާމއްދާތަ

ޑިާޔަގއި ހިމެނޭ ވަކި ޮބޑީެއއްގެ ގޮުތގައި ެއްއ ޝަޚްޞެްއގެ ގޮުތަގއި ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ބިެލއް ފަރުމާުކރާއިރުަގއި މީ

ނުދާނެގޮތުގެ މަތިްނ  ދޫވެގެންބާޠިލުވެގެން އަތްދަށުން  ެވއްޓިެގންމަސައްކަތްތަކެއް އެްއވެސް މަސައްކަެތއް  ހުރިހާ

ގައި އެިކއެިކ ދާއިރާތަކުަގއި މަސަްއކަތް ީމޑިޔާ ބޫުލކުރަނީ. އެގޮތުން، ގަކަމަށް އަުޅގަނޑު  ބިލެއް ފަރުމާކުރެވެން ޖެހޭނެ

އެމުނި ކަންތައްތަކުަގއި މި ހަމައެހެންމެ  އަދި ްއސަސާތަކާގެ އެިކއެކި މުއަ ، މީޑިޔާމުވައްޒަފުްނނާ ރިހާކުރަްއވާ ހު

އެކުެލވިގެްނވާ ލާމެހިގެންވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް އެކުލެޭވގޮތަށް އެމީހުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް ެއކަށަައޅައި މި 

ވަނަ ބާުބގައި ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް ޮގތުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާކަްނ  6ނޫނުގެ މި ގާކަންތައްތައް ަބޔާންކުރާ ގޮތެްއ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފަރުމާކުރެވި މިހާރު ގޮެތއްަގއި ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ  ަމއިގަނޑުކޮށްލަން. އަޅުގަނޑު ފާހަގަ

 ަކއުންސިލާއި ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަާނ މޯލްިޑވްސް މީިޑޔާނޫނަކީ ގާވެމުން މިވީހާތަނަށް މިދިޔަ ދެ ޢަމަލުކުރެ

އްކަތްތަެކއް ެދގޮތަކަްށ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިއުމުގެ މިތަނުގައި އެއް ާދއިރާެއްއެގ އެްއ ސެކްޓަރއެްއގެ ެއްއ މަސަ

ނީ ނޫސްވެރިން. ނޫސްވެރިްނެގ  ކައުންސިލުަގއި މިތިބެމީޑިޔާ ނަތީޖާއަކީ، މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ މޯލްޑިވްސް 

ނީ. މިކަމުެގ ަކއުްނސިލެއް އެތާ ޮއެވގެން ހިންގަމުން، މައްސަލަތައް ބަލަމުންދާ ގޮތަކަށް އޮންނަ އެކުަލވައިެލވޭން ތެރެއި

ކަމަށް މިހާތަނަށް  ޒިންާމދާރުކަން ކުަޑ ގޮެތްއގައި އެަތނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލެމުންދާސަބަބުން ވަރަށްބޮޑަްށ 

އެބަޔަކު ކުރާ މަސައްކަެތއްގެ ނަތީޖާައކީ ެއ ބަޔަކު އަމިއްަލއަށް ހުށަހެޅޭ ބެލެވިފައި އޮތީ. މިހެން މިދެންނެވީ 

 ކައުންސިލު ގެ ބިލު ަފރުމާކުރެވި މީޑިޔާަކއުންސިލު ޔާ އޮުތންކަހަލަ ގޮތަކަށް މޯލްިޑވްސް މީޑިމައްސަލަތައް ބަލާގޮތުން
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ކޮމިޝަނުގެ ބިލުގެ އެކުެލވިގެން މިހާތަނަށް ބަލަމުން އެ ގެންދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ވުޖޫދުކުރެވޭ ކޮިމޝަނުން 

 ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރު...މި 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ލަށް ބިދަންނަވާލަނީ މި  ހިސާބުން އަޅުގަނޑު މިޔާ. އާދެ! ދެްނ މިހާއާދެ! ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއް 

ޓާިއ މިނެ 18އި ގަިޑއިރާ 1 ؛މޯލްޑިވްސްސްކުރުމަށް ވަގުތު ކަނޑަެއޅިފައިވާ ގޮތް. އާދެ! ޕްރޮގްެރސިވް ޕާޓީ އޮފް ހުބަ

 49ޓާއި މިނެ 14 ؛ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 28ޓާއި މިނެ 44 ؛ކް ޕާޓީސިކުންތު. ދިވެހި ަރއްޔިުތންގެ ޑިމޮކްރެޓި  21

ސްބަތްުނާވ ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނި ޓު.މިނެ 3އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ސިކުންތު.  35ޓާއި މިނެ 10 ؛ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ

 ރުޞަތު ހުޅުވާލަން.ފުަގނޑު އަޅު  !އެދިވަަޑއިގަންަނވާޓު. ވާހަކަދެްއކެުވމަށް މިނެ 3މެ މެންބަރަކަށް ނަށް ކޮންމެންބަރުން

 ރިޔާޟް ރަޝީދު.ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ލުފުށީވި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް ރަޝީދުދާއިރާގެ މެންބަރު  ވިލުފުށީ

ތަނަށް މި މި ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކަިއ ން މީިޑޔާައޅުގަނޑުމެިމއަދު އަލަށް  ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ!

އެކުަލވާަލިއ ، ކޮމިޝަނެއް އުެފއްދުމަށް  ކޮމިޝަނުގެ ނަމުަގއިވްްސ މީޑިޔާމޯލްޑި އީމިދިޔަ މި ބިލަކީ މިހެޅިގެން ހުށަ

ބޮޑަށް ޝުކުުރ  ކަމަށް ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރަށް ވަރަށް މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވިހުށަހެޅިގެންދިޔަ ބިލެއް. 

ދައުރު ހަމަވާ ސަރުކާރުން  މި ށްއަ 17މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ ނޮވެންބަރ ، ދަންނަވަން. އަދި މިއީ ސަުރކާރުން

 ކަންކަން މީޑިޔާއިތުރަށް އެހެންމެ މި ބިލުގެ ސަބަބުން  ފޮނުވާފައި އޮތް ބިލެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ހަމަ

ރާފްޓުކުރެވިަފއި އޮްތގޮތަށް މި ބިލު މިހާރު ޑްބޫލުކުެރވޭއިުރގަިއ ގަކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަރުދަނާވެގެން ދާނެ

ބޫލުކުެރވޭ. މިހާރު މި ބިލު ގަހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ނަންޖެބަލާއިރުަގއި އަދިވެސް މި ބިލަށް އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ގެން

ަބއެްއ ކޮިމޝަންތަކަކަށް ހުރި ފާްސވެގެންާދއިރުަގއި މިހާރު އެކުަލވައިލާފަިއ އޮްތގޮތަށް ބަލާއިރުަގއި މި ބިލު 

ން އެބަދޭ. ހުރިހާ ބާރުތަކެއް މި ކޮމިޝަނުގެ އަތްމައްޗަށް ބަދަލުވެގެއެ ކޮމިޝަނެއް އުވި އަދި  4ންތައް އުވި ކޮމިޝަ

ކުރުުމގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެޭރގައި މިހާރު މި ބިލު އޮތްގޮތަށް މިކަން އެހެންވީމާ، ޑްރާފްޓު

މިީއ   ިމ ކުރިއަްށ ގެންދާނެތޯިބލެއްގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ލުން ައއުތޯ ނޫންނަމަ މިހާރު އަކުރިއަށް ގެންދާނީ

ދަްއާކ ވާހަަކއަކީ ިމއަދާ ހަމައަށް  އިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން މިމި ުސވާލު އުފެދޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް އުފެދޭ ުސވާލަކީ. 

އަށް ކުރިމަތިވެަފއިވާ ދަިތ ގެ ީމޑިޔާ ޖޭބަިއގެ މުއްދަތު ތެރޭގައި ިދވެހިރާއް އިއަިއއިރުަގއި ފާއިުތވެދިޔަ ހަަތރު އަހަރާ

ބިލަކާ މެުދގައި ަދއްަކވައިފި ިމތަނުގައި  ީރގައި ވެސްވާހަކަ މީގެ ކު އުނދަގޫ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ާވހަކަ. މި

ވަްނޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން  ކަމަށް ކުރާވާހަކަދެެކވުނުއިރު. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުމެން ކަްނކަްނ ހަރުދަނާ
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 ކޮމިޝަން އެކުލެވޭނެ މި ވަނަ މާއްާދގައި އެބަޮއޭވ  18ނޫނުެގ ގާ މި . އާދެ!ންމާދާރު ކުރެވޭނެ ގޮތަށްކުރަންޖެހޭނީ ޒި

އޭ. ބުނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް މިނެއްކާ ކުރާނީ އަކުރާނެ ގޮތް. ޢައްަޔންއްޔަންބަރުން ޢަގޮތާއި ކޮމިޝަނަށް މެން

ންަތއްތަްއ ވެގެންދަނީ. ާފއިތުވިތަުނގަިއ ކަންތައްތަްއ ެވގެންދިަޔއީ ްއޔަްނކުރީމަ ކިހިނެއްތޯ ކަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަ

އޮފީހުގަިއ އުޭޅ ކުދިންނަށްތޯ ކިހިނެއްތޯ. ޕާޓީ އޮފީހުގަިއ ުއޅޭ ކުދިންނަށްތޯ އަުޅގަނޑުމެްނ ދޭނީ. ނޫނިއްޔާ ކެމްޕެއިން 

 އަތުރަްނ އުޅޭ ކުދިންތޯ މިއީ. މިީއ ދޭނީ. އެކުދިންނަކީ ެއއީ ެއކިެއކި ހަލްފާތަކާއި ޕާީޓތަކުގެ ތަށި ސަމްސާ މުމަޤާ

މިއީ އަޅުގަނޑުމެން  .މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނީ ތޯގޮތަށް ނޫނީ މިއަށް ގާބިލު މީހުން ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ

 ންމެ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރިކަމުގައި ިވޔަސް ކޮ ރަނގަޅު. ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން. ވިސްނަންޖެހޭ

ވާލުވެ ތިބޭ މީހުންގެ ކުޅަދާނަކަމަާކއި އެމީހުންެގ ހަމަތަކާއި ގެންގުުޅްއވާ އުޫސލު މިއިން ކޮންމެ ކަމަކުން ހަކަންކަމާ 

 ކޮމިޝަނާ އަދި އެހެން ކޮމިޝަންތަކުން ވެސް މީޑިޔާދަނީ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައިނޭގ  ފެނިގެން މި

ވާލުކޮށްފައި ތިިބ ވަރަށް ގިނަ މުައއްސަސާަތއް ހަ ޫއލިއްޔަތު ނަކުން މަސްނޫގާހުން އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ

އަސސީ އައުމާ ފެށި އަލަށް އައި ިމ ފެހި ޤާނޫނޫވަނަ އަހަރުގެ  2007އެބަހުރި. އާދެ! އަލަށް މިއަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

، މި ކޮމިޝަންތަކުގެ ހެންނަމަވެސް. މިނިވަން ކޮމިޝަންތަކެއް. އެ ކޮމިޝަންތަކެއް ވަނީ އުފެދުފަގުިޅގެން ވަރަށް ގިނަ

ރަކަށްތޯ ކުރުުމެގ ފުރުޞަތު ކިހާވަލިއްޔަތުަތއް އެމީހުންނަށް އަދާކުރެވެނީ ކިހާ މިްނވަރަކަށްތޯ. އެ އަދާމަސްއޫ

އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޝަންތައް  .އެއިެރއްަގއި އޮންނަ ސަރުކާުރތަކުން ދެނީ. މިވެސް ވަރަށް އުފެދޭ ސުވާލެއް

ފަންކަޝަން ނުކުރަނީ ކީއްެވގެންތޯ އަުޅގަނޑުމެން މިައދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ،ށް މަސައްކަތް ނުކުރަނީބަރާބަރަ

އަހަރާއި ބަިއވެގެްނ  އެބަޖެހޭ ބަލާލަން. މިތަނުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ެބހޭ ކޮމިޓީ މި ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު

ކުރިތޯ އަުޅގަނޑު  އެްއވެސް ކޮމިޝަނެއް އެތަަނށް ޙާޒިރުވާަފއިދިޔައިރުަގއި އެ ކޮމިޓީން ެއންމެ ޖަލްސާއެއް ބާއް

ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ  17 ،ވެސް ނުގެނޭ. އެހެންނަމަެވސް ވެސް ުނގެނޭ. އެަކކު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ެއކަކު

ނުވީމާ އެ  . އެހެްނވީމާ، ތަންތަން ހަރުދަނާ ހުންނާނެ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްކޮށްފަމަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެން 

ކޮމިޝަން  ނުކޮށްފައި އަުޅގަނޑުމެން ކިތަންމެ ބައިވަރުޔަތު ައދާިލއްއޮތް ފަރާްތތަކުގެ އެ މަސްއޫ ކުރަންޖަވާބުދާރީ

ރާއްޭޖގެ މިަކންކަމެއް ރަނގަަޅކަށެއް ނުިހނގާނެ. ހަމަ އެހެންވީމާ،  ސް އަުޅގަނޑުމެންގެ މިހެދިކަމަށް ވިޔަ

ޝަނެއް ހަދަނީ. ހުރިހާ މުއައްސަާސއެއް އެްއކޮްށލަން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ކޮމިމި ވެްސ  ގަނޑުމެން އަނެްއކާއަޅު

ނެޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނެކޭ ކިޔަިއގެން ކޮމިޝަނެްއ  ނޑުމެންވެސް މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އަޅުގަ މިހާރު

 ދީފި. މިއަދާ ހަމައަށް އެ  ތައް ލިްއޔަތު މަސްއޫވެސް އުފައްަދއިފިން. ެއވެްސ އިތުރު ދެ ކޮމިޝަނެްއ ލަިއގެން ޭއގެ 

ެގ ތެރެއިން ކުރެވުނީ ކޮން ކަމެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ސުވާލުކޮްށލަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ތަކު ލިްއޔަތުބޭފުޅުންގެ މަސްއޫ

ވާލުކޮށްފައި ހަމި އުޅެނީ  އުޅެނީ ކޮމިޝަންތައް މަދުވެގެެނއް ނޫން. ކޮމިޝަންތަްއ ގިނަެވގެނެއް ެވސް ނޫން. މި މި

. އެހެންވީމާ، މިކަން އަުޅަގނޑުމެން ކުރަމުން ނުދާތީެވ ދިމާވާ މައްސަލަތައްސްއޫލިއްޔަތުތައް ރަނގަޅަށް އަދާމަ ހުރި
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ތބި ތަނަވަސްކަން ހުރި  ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންވީ ކަމަކީ ރަނގަޅު ތަޞައްރަފު ފުދިފައި ކުރުމަށްދަނާހަރު

ވަންކަމާެއކު މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ކަހަލަ ބަޔަކު ލައިގެން ނޫނިއްާޔ މީހެއް ކައިރީ ނުގޮސް މިނި އަމިއްލައަށް އެހެން

ވާލުކޮށްފަިއ ހަމީހާއާ  ކަުމގައި ވީނަމަެވސް އެ ސް އަދި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިއްސިޔަބަޑިޖެކޮންމެ ނުކުރެވޭނެ.  މެއްމިކަ

 ،އެހެންނަމަވެސްުކންނާނެ. އެއް ނުނިވަންޏާ މި މައްސަލަ ނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކަމަށްތް ޤާއޮ

އުމުެގ ޅުގަނޑުމެން މި ޤައަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ފާއިތުވެދިޔަ ުދވަސްތަުކގައި ަކންތައްތައް ެވގެންދިަޔއީ ވަރަްށ އަ

، މެންބަރުންނަށް ބެލިކަމުގައި ސް ަގއި. ފަނޑިޔާުރންނަށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަުކރަންޖެހޭ ގޮތެއްން ވެސް ދެރަވެ ހިތާމައެންމެ

ސް، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ތިބެން ޖެހުނީ ޔަތުްނގެ މަޖީލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވިްސ، ރައްޔިވިޔަ

 ،އަސާސީމެން ުއއްމީދުކޮށްެގން ތިބީ މި ޤާނޫނުކަާމއި ހާސްކަމުގެ ތެޭރގައި. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުމާންބިރުވެރިކަމާއި ނާ

ންކަމާއެުކ ހިސާބުން ފެށިގެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިނިވަ އަސާސީ އައި މި އަޅުގަނޑުމެން މި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނު

ހާރު ޢަމަލުކުރަމުން މިދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި މެންނޑު. އާދެ! އަޅުގައޭވުމުގެ ފުރުޞަތާިއ ޖާގަ ލިބޭނެހަރަކާތްތެރި

ކުިރއަށް ެދވޭނެ  ބާރު ނުުފޒޫ ނުފޯރުވާ މައްޗަށް އަނެއްެއއް ާބރު ބާުރ ެއއްބާރު  3އޮތީ.  ބާރު މި 3 .ކީވެސް އެއީ ރޫޙަ

 ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާ. މަނިކުފާނު އެ ރިޔާސަތުަގއި އިންނަަވއިގެން.  ައއީމާ ނޫނީނިޒާމެއް 

 

 ރިޔާސަތިން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރާގެ އަރުވަީނ މާފަންނު އުތުރު ދާ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 ތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް. އިްއޒަ

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގާނެ ިރޔާސީ ކްރެޓިކް އުސޫލުްނ ވެރިކަން ހިނފެށެނީ ޑިމޮ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިހާރު އަލަށް މި

ުރގައި ހުށަހެުޅްއިވ ޓަކައި އޭ ތާރު ގޮތެްއަގއި ވެރިކަން ކުރުމަށް މިާވ ބިލަކީ ޚުދުމުޚްހުށަހެޅިފައިދައުެރއް. މިހާރު މި  އާ

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި ޫނސްވެރިކަުމގެ މިނިވަންކަމަށް  .ކަންތައްތަެކއް މިއީ ގޮުތގައި އައި ގެސީރީސްެއއް  ބިލެއް.

ކަންަތއްތަުކގެ ތެރެއިން ެއއްބޮޅު. ހިންގި ަގއި ގޮތު  ގެޓަކައި ސަުރކާުރން ރާވަިއގެން ހިންގި ސީރީްސއެއް  އަރަިއގަތުމަށް

ިވއްޔާ އެހެންވީމާ، މިއަދު ައޅުގަނުޑމެން މި ބިލު ވަގުތުން ބޭރުކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. ސަބަބަކީ އަުޅގަނޑުމެން އިރާދަކުެރއް

ރުމާއި ނޫސްވެރިކަުމެގ ގެ ވެރިކަމުަގއި ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުން ޚިޔާލުފާޅުކުޞާލިޙުމް މުޙައްމަދު ކުރިއަށް މިއޮތް އިބްރާހީ

އޮތީ. އެހެްނވީމާ، މި ބިލަކީ  ކޮށްފައި މިތު ގާ ސަރުކާެރއް ގާއިުމކުރަން ގަސްމިނިވަންކަން ކަށަރުކޮށްީދގެްނ ހިން

ބިލު ވާނެ ބިެލއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި އުޅޭ ޒާތުގެ ވެރިކަަމކާ ކޮމްޕެޓަބަލް ހިންގަްނ މި ނޑުމެން މިއަޅުގަ

ނިކަން ބައްލަާވ  ލީމާއިތެެރއަްށ ބަލައެސް ީމގެއް ެދއްކި ކަމަށް ވިޔަރީތިގޮތަކަށް ވާހަކަފުޅެ އިރު ކިތަންމެހުށަހެޅުއްވި
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އެބައޮތް. ަތކަށް ފުލުހުން ބަޑިހިފައިފެން ަވނުމުގެ ބާރުދީފައި ޔާކުރާ މީޑި ރަީއސް، ބްޯރޑްކާސްޓް އިްއޒަތްތެރި

ބޫލު ނޫން އެއްޗެޭކ ގަ އެ ކޮންޓެންޓަކީ ތިމަންނަމެން ޓާއިރަކު ކޯޓެްއގެ އަމުރެްއ ނެތި ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްކޮށް ހުއްބޭނުން

އިރަކު ފުލުހުން މެދުވެރިގެން ގޮސް އެތަްނ ން މި އުފައްދާ ކޮމިޝަން ބޭނުންކާސްޓިންގ ކޮިމޝަޑްބުނެ ބްރޯ

ން އޮތީ ހަމަ ސީދާ މިހެ ސް އެތެރޭަގއި މިމި ބިލު ހުށަހަޅުއްވާލިޔަ ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު ދީފައިވޭ. ކިތަންމެ ރީތިކޮށް 

ބިލާ  މި އުޅޭ ސަުރކާރަށް ލިޔެފައި އިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ. އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯ ައޅުގަނޑުމެން މި އުފައްދަން

 ގެވެސް ކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ސްހުތަކަށް ބަ ވާނީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލަކީ އެއްގޮކޮމްޕެޓަބަލް

ކަނީ ދައް  ވާހަކަ މި އެްއޗެއް. އަނެްއކަމަކީ ީމގައި މި ިވގެންާދނެބޭުރކޮށްލެ މެޖޯރިޓީއަށް އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ވަގުތުން

ގިއުލޭޓްކުރުމަށް ގާނޫެނއް ޕްރިންޓް މީޑިާޔ ރެ ޯތ ދުނިޔޭގައިއި. ކޮން ތަނެއްގަ ުކރާ ވާހަކަޕްރިންޓް މީޑިޔާ ރެގިއުލޭޓު

ން ުކާރ އްެޗއް. އެ ޕްރިންްޓ މީޑިާޔގެ ެއޑިޓޯިރއަލުޕްރިންޓް މީޑިޔާައކީ ެއ ބަޔަުކ އަމިއްަލއަށް ެރގިއުލޭްޓކުރާ އެ  ؟ހަދަނީ

 މެއް ނޫން. ބްރޯޑްކާސްޓިްނގބެހުމެއް ވެސް ވާ ކަ  ނޫނެއް ަހދައިގެން އެްއވެސް ގޮތަކަށް ަދއުލަތަކާއެްއވެސް ޤާ. ކަމެއް

 ޔާ އެިތ ބޭނުންކުރެވޭތީ ދައުލަތަށްމި ކިޕަބްލިްކ އެއަރ ވޭްވސް ޓް މިކުރަީނ އެއް ސަބަަބކާ ހުރެ. މީޑިޔާތައް ެރގިއުލޭ

އަމިއްލައަްށ  ކީޕްިރންޓް މީޑިޔާއަ ކަންަތއް.  ދިނުމާއި ބާިޠލުކުރުމާއި މި ބާރު ލިބެނީ އެ ެރގިއުލޭްޓކުަރން ލައިސަންސް

ވެއްޖިްއޔާ އެ ބޭުފޅުން އަމިއްލައަށް ޒިންމާ  ކުން ޒިންާމ ނަގަންއެ ބޭފުުޅން ލިޔާ އާޓިކަލަހިންގާ މީޑިޔާެއއް. 

. އިވެއްިޖއްާޔ އަބުރު އެނޫން ެއއްެޗއް ވެްއޖިއްޔާ އެ ނޫން ެއްއޗެްއގައަބުރު  އްަގއި ދަުޢވާ އުފުލަނީކޯޓެނަގަންޖެހެނީ. 

ތަހުޒީބު ދުނިޔޭގައި ކަްނކަން  .އުޅެނީ ކަށް. އެހެންވީމާ، ތަހުޒީބުތަކަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ދާން މިއެ ޖިނާޢީ ނޫން ގޮތަ

އުޅޭ ސަރުކާރަާކ  އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި އުފައްދަން މި ކުރާ ގޮތަށް އެކަން ކުރަން މި

ސްއެއް ގޮުތގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި މިދެންނެިވ މި ސީރީުޅން ގުޅުމެއް އޮތް ގޮތަކަށް ބިލަކަްށ ނުވާތީވެ ކުރީަގއި އެ ބޭފު

ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަކަްށވާތީ އަުޅގަނޑުެމން މި ބިލު ބަލައިގަނެވެްނ  ގަތުމުގެ ެއ ރޭވުންތެރިކަމާއެކުޙައްޤުތައް ނިގުަޅއި 

ޅުންނަށް ލި ކަމަށް ވިޔަސް ތި ބޭފުން މިހާރު އޮތް ކޮމިޝަނަށް ބަލާނެތީ. ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޮކމިޝަ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނަކީ ސަރުކާރުގެ ނޫނިއްޔާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޖަލްސާތަުކގައި ގޮނޑިޖަހަން ތިއްބަވާ 

ދެން ބައެއް ބޭފުޅުްނ ވިދާޅުެވއްޖެ އެ ބޭބޭފުޅުން  ،ބޭފުޅުންގެ ގޮުތގައި އަޅުގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. ވީިޑއޯ ހެކި

އަޅުގަނޑު ސިީޓ ލިޔެފަިއ  އަުޅގަނޑުމެން، .ނުކުރޭބެހޭ ކޮމިޓީތަކަށް ހާޒިެރއް  ލީހުގެ ަކމާކޮމިޝަންތަކަށް މަޖި

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަމީންޢާއްމަކަށް ކުރީގަިއ  .ޓަކައި. ަވގުތުްނ ބޭރުކޮށްލީ ހުށަހަޅާފައިވާނެ އެ ބޭފުޅާ ހާޒިރުކުރުމަށް

ދެވަނަ ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނެއްކާ ލިޔަން ޖެހުނީ  .އިންނެވި ބޭފުޅާ އެ ކޮމީޓީއަްށ ވެސް ފޮނުވާނުލާ ބޭރުކޮށްލީ

.އެމްގެ ޖަލްސާެއއްަގއި ިއސް އިނގޭތޯ. މިގޮތަށް މިކަްނ ހިނގާދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ގޮނޑިޖަހަންވެގެން ޕީ.ޕީ

ިއގެން ގޮނޑި އަމިއްލައަށް ެވވަަޑއިގެން ެއ ތަނަށް ވަޑަ  ބޭއްވި ޖަލްާސއެްއގައި އިސް ރަްށވެްއސަކަށް ވެހިންނަށްރަށް

ތަުނގައި  އެއެ އޮތީ ޖައްސަވަން ިތއްބެވި ބޭބޭފުޅުްނނާއި މިހާރު އެ ކޮމިޝަން ެތރޭގައި ދެން ހިނގާ އަނެއް ަކންތަކަކީ 
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އޮތީ ފުުލހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި  އިބު ރައީްސ އެރުގައި ހިފާފައި ދެން ހުންނެިވ ނަރައީސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުާޅ ކަ 

އިޖެކްޮކށްގެން މިތަނުގައި ގެްނގުޅެފިޭއ. އެހެރީ ދައުލަތުގެ މުއައްަސސާތައް ކަންތައް ހިނގާދިަޔ އިނގޭތޯ. ތިމަންނަ ހަ

އި ނޫސްވެރިކަުމގެ ގޮތް. އެހެންވީމާ، މި ބޭފުޅުންނަކީ އެްއގޮތަކަށް ވެސް ިމ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ޚިާޔލުފާޅުކުރުމާ

ން. އެކަމުގެ ކަމަކާ ެއްއގޮތަކަްށ ވެސް ުގޅުމެއް އޮތް ބޭފުެޅއް ވެސް ެދކެވޭނެ ޒާުތގެ ބޭފުޅެއް ނޫ ވާހަކަ މިނިވަންކަމާ

ާޖގަެއއް ެދވިެގން ނުވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ދެން ނޫން ކަމަށްވާތީ މިކަހަލަ ބިުލތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން މި މަިޖލީހުގައި 

އްކުން މަނާކުރީ ނޫންތޯ އްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ފޮޓޯފުޅެއް ީޓވީން ދެޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު ނޫންތޯ އިދެކެނީ. އަ

ފޮޯޓފުޅެއް ޝެއިޚް އިމްރާނުގެ  ގެރައީސް މައުމޫނު ،ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ؟ނޫނަކުްނތޯގާ ޑްކާސްޓް. ކޮންބްރޯ

ޭވނީ. ހަމަ މަނާކޮށްގެން ހުއްޓޭ ނޫެނއް ިކހިނަކުންތޯ މިކަން މަނާކުރެކުަމކީ ވެސް ަމނާ ކަމެއް. ކޮން ޤާފޮޓޯފުޅެއް ދެއް

ކުރެހުންތެރިއެްއގެ ފުޅެއް ެދއްކުަމކީ ވެސް މަނާ ކަމެްއގެ ޮގތުގައި. އިހަކަށް ދުވަހު ކޮްނމެވެސް ފޮޓޯ އިނގޭތޯ.

ކޮންމެވެސް ފުލުހުން މެދުވެރިވެގެން. އެހެންވީމާ، ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި،  ވެސް މަނާކޮށްލައިފި މި ކުރެހުމެއް

ންގެ ޚިޔާލުތަަކަކށް ހުރަހެއް ނޭޅޭނެ. އެ މި މީހު ްސޓުންނާއި ލަވަހެދުންތެރިންނާކުރެހުންތެރިންނާއި، ާއޓި

ން. މި ދަނީ ރައްޔިތުން މިނިވަންކުރަކަށް ާޖގަ ދެިވެގނެއް ނުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެްނ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އްތަކަކަންތަ

ރިއްޔާ ޝުކުންނަވަން. ނެތް ކަމަށް ދަ ދެކޭތީ އަޅުގަނޑު މިއަށް ތާއީދުއެހެންވީމާ، މި ބިލަށް ޖާގަދެވިގެންވާނެ ކަމަށް ނު

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޔާމިންهللا މެންބަރު ޢަބްދުިއްޒަތްތެރި އވެލިދޫ ދާއިރާގެ އްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ިވްސް މީޑިޔާ ކޮމިޝަންގެ ބިލު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅިގެންިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ! މޯލްޑޝުކުރިއްޔާ އ

ަށް ބަލާއިރު މުޅި މީޑިޔާއަށް ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް މުޅި ރޫޙިލަކީ މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި މީޑިޔާގެ އިރު މި ބއައި

ކަންކަން ރަނގަޅުކުރާ މި ނީ ދައްކަމުން މި ގެންދަމި ޙަޤީޤަތުގައި. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ވާހަކަދައްކަނީ 

ވާހަކަ އިނގޭތޯ. މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީއާ އެއްޗެހި އެނބުރިގެންދިޔަ ގޮތުން ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް 

ހަމަ ކެނޑިނޭޅި ިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އއެބަ އެކްސްޕެކްޓްކުރޭ ތި ބޭފުޅުން ވެސް އަދި 

މިހާރު ނަށް ވެސް އިނގޭ ޙަޤީޤަތެއް ންކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމުގެ ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ މި

ވްސް ބްޯރޑްކާސްޓިްނގ އެއީ ޯމލްޑިދަނީ ދެ މުއައްސަާސއެއް އުފައްަދއިގެން.  ކުރެވެމުްނ މިމީޑިޔާތައް ެރގިއުލޭޓް 

ކުރަނީ ގާތްަގނޑަކަށް ެއއް މަސައްކަެތއް. މި  ތަނުން ވެސް މި ދެމޯލްޑިވްސް މީިޑޔާ ކައުންސިލު.  ކޮމިޝަނާއި
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ނޫސްވެރިންނަށް ވެްސ އަދި ނޫސް ހިންގާ އެކިއެިކ އެޖެންސީތަކާއި އަދި ޓީީވ ލަތްތަކުަގއި ހާބަެއއް އެހެންނަމަވެސް، 

އި ކޮްނ ކަެމއްގަ އަރާ ހިސާބަށް އެބަދޭ. ކޮން ވަރަށް ބޮޑަްށ އޮޅުން  ަތކަށް ެވސްތަކާިއ ރޭޑިޔޯސްސްޓޭޝަން

ކުަޑެއއްގެ ދަުށގައި ިމ  އްމިކަން ބަދަލުކޮށް އެ  ،އެހެންވީމާ ން ޮކމިޝަނަކަށްތޯ ދާނީ.ކޮ މުއައްސަާސއަކަށްތޯ

އްޒަތްތެރި މެްނބަރުން އެ ފާހަގަކުެރއްވިހެން ވިދާުޅިވހެން ބައެއް އި  އެމިކަން ގެންދަން. އޮޕަރޭޓްކުރާ އޮޕަރޭޓްކުރުމަކަްށ 

ގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންެގ ހުރި އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެން ރައްޔިުތންބިލުގައި ަމއްސަލަތަެކއް އެބަ 

އެ ކަންކަމަށް އިޞްލާުޙ ރުޙަލާ ތެރޭގަިއ ކޮމިޓީ މަލިއްޔަަތކީ އެ ބިލެްއގަިއ ހުރި މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށްފައި މަސްއޫ

އެހެންވީމާ، މިއަދު ހުރިހާ ނޫސްވެރިން  އައުން. ލު ރަނގަޅަށް ބައްޓަންކޮށްގެން ަރއްޔިތުންާނ ހަމައަށް އެ ބިގެނެވި

މޯލްިޑވްސް މީިޑޔާ  އިބޫލުކުރާނެ އެްއ ޙަީޤޤަތަކީ ބްރޯޑްާކސްޓިންގ ކޮިމޝަނާގަވެސް، ހުރިހާ ނޫސްވެރިން ވެސް 

ދަން ކަމަށް ަޙއްލެްއ ހޯ ކަމަާށއި މި ކުރިމަތިވާ  ދަގޫތަކެއް ކައުންސިލް ދެ ުމއަްއސަސާެއއްެގ ދަށުަގއި އޮތީމަ އެބަ ުއނ

ކަމަކީ މި މި ފާހަގަކުެރވިގެންދިޔަ އަނެއް  ،ށް މި އިިވގެންދިޔައެބަޖެހޭ ކަމަށް. ދެން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަ

އަބުރާ އޮތީ   މިންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ރޫޙުގޮތުން މި ރައްޔިތު ލަތު އޮތްހާއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަުދގެ ރަ

ދެއްގެ ތެރޭަގިއ ދޫގަނޑެއްގެ ތެރޭަގއި ކޮންމެވެސް ޙުކޮންމެވެސް މިންވާނަމަ، މަށްބިލު އުވާލުމަށް. އެހެން ކަ ބެހުމުގެ

މި ކަންކަން ކޮންޓްރޯލްކުރެވެން އެބަޖެހޭ. މާއި، ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ފެތުރުއަބުރާ ބެހުމާއި، ދޮގު ޚަބަުރ 

ގެން ނުވާނެ މިތާ ތިބެގެން ރައްޔިތުްނެގ ަދއްާކއިރު އަުޅގަނޑުމެން ވެ ައޅުގަނޑުމެން ޙައްޤެްއގެ ވާހަކައެހެންވީމާ، 

ކުީރގައި ެވސް އަޅުގަނޑުމެން އެިކއެިކ  ހުޅުވާލަން. އެހެންވީމާ، އޭގެ މީގެ ށްމަޖިލީހުގައި ތިބެގެން އެ ހައްޤު ތައްމިނަ

 ތަންތަނުގައި  އެކަންކަމުަގއި މި ޕާޓީ ލައިނުން އެކިެއކި ވިޕްަލއިންތައް ނެރުމުންދާއިރު ވެސް އަުޅަގނޑުމެން 

ފާހަގަކޮށްފައި ހުންނާނެ މިގޮަތށް ކަންތައްތައް ކުރީމަ ފަހުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އޭގެ ުއނދަގޫތައް އެބަ ކުރިމަތިވާން 

ހުޅުވާާލފައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މި  ށްއެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް ަތއްމިނަ

މާދަމާ އެ އުނދަގޫޖެހޭނެ. ދެން އަންނަ އޮްތ ތި ހުޅުވާލައިފި ކަމުަގިއ ވާނަމަ، ނެެވސް ެއއްެވސް ހުދޫދެއް ޙައްޤު

އޮންނަން ވަރެްއގެ ކޮންޓްޯރލެއް މެކޭނިޒަެމއް  ސަރުކާރަށް ެވސް ެއ އުނަދޫގ ޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މީގެްނ ކޮންމެވެސް

ޖެހޭ. ދެން ންސިލުެގ ބިލެއް ެއބަ އަންނަން އެބައަުޅަގނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަަކއަކީ މީޑިޔާ ަކއުއެބަޖެހޭ. އެހެންެވގެން، 

ދޫދު ކުަލވާލެޭވ ޮކމިޝަނަށް ވެސް އެ ޙުބޫުލުކރާ ޙަޤީޤަތެއް ެއްއވެސް މީިޑޔާ މީގެން މި އެގައަޅުގަނޑުމެން ވެްސ 

ހިނގާ ހުންނަ ހިނގަހިނގާ ހުންނަ ޓީީވއަކަށް،  ހިނގަާވނެލިބިގެން ނު އެ ޕާމިޝަން ލިބިގެން ނޫނީ އެ ުހއްދަެއްއ 

ވަދެ އެތަނުގެ އޮޕަރޭޝަން ވަގުތުން ހުއްޓާުލމުގެ ބާރު. އެހެންނަމަވެސް، ހިނގާ ހުންނަ ނޫހަކަށް ހިނގަ ،ރޭޑިޔޯައކަށް

ން ކުރުން އެ ރަނގަޅު ގެްނ އެކަަދށުން ކޯޓު ޯއޑަރެްއ ޮއވެ އް ައއިްސެގން އެ ކޯުޓ މަރުޙަލާއެްއގެކޯޓުގެ މަރުޙަލާތަ 

ވީމާ، އެްއކޮްށ އެކަން ކުރުން އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން. އެހެން ހީތެރިކަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އެނޫލަތުގައި އެ ޤާހާ

ފެތުރުމާިއ  މެދުވެިރކޮށްެގން ދޮގު ވާހަކަ އެއްބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މީޑިޔާ ގަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި 
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ންކަން ހުއްޓުވޭނެ ްށ އެ ކަކަމެއް ހިނގަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަ ށް ހިތްވަރުދިނުމާއި މި ހުރިހާޓެރަރިޒަމަ

، މިއަދު ގޯސްވާނީ ގޯހަށް. އެހެންވީމާ، ެއއީ ގޯހެއް. އެހެންވީމާ ވާނަމަ،  ނެތި މި ދައުލަތް ހިނގާ ކަމުގައިމެކޭނިޒަމެއް

ދެ ކޮމިޝަން އެއް ކޮމިޝަނެްއގެ ކޮމިޝަން، ިހނގާށޭ މި ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައަކީ  އި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މީގަ

އިރު މި ރަނގަޅަށް ެއކުލަވާލަން. ެއ ތަނަށް މި ތަޢުލީމީ ޤާބިލު މިޝަން އެކުަލވާލަން. ެއކުލަަވއިލާިޑޔާ ކޮމީމި ގޮތުަގއި 

 ނޫނެއް. މި ކީ މި އޮންނަންޖެހޭ ޤާ، މި ބިލަކަން ކުރަމާ ހިނގާށޭ. އެހެންވީމާބޭފުޅުން ލެވޭނެ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން މި

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.ެކން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ އިޑުމެން ދެކަމުގައި އަުޅގަނ އެކުަލވާލެވެންޖެހޭ ކޮމިޝަނެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އެ މަނިކުފާނު މުބީނަށް އަޙްަމދު މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ  ބިލެތްދޫއާދެ! އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ދުވަޙީ ޙައްމަދުމު މެންބަރުްއޒަތްތެިރ އި ދާއިރާގެ ލުސްދޫތު ފުރުޞަތު އަރުވަނީވަަޑއިގެން ނެތީމަ ދެން ައޅުަގނޑު މި 

 އިބްރާހީމަށް.

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ގޮތުަގއި މި ބިލު ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޅުގަނޑު ދެޭކ އަ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.

ތަކުން އި އިުތބާރު ގެއްލިފަިއވާ ފަރާބިލުގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުން ކުރިމަތީގަތް ޔަޤީންކަން ކުަޑކަމާއި އަދި މި ފަރާތުގެ އޮ

ބަލައިގަތުމަކީ ކޮށްގެްނވާނެ ެއކަނި ެވސް މި މަޖިލީހަށް މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން މި ބިލު މަޖިލީހަށް 

ކަންތައްަތކުގެ ވާހަަކ  ަރއްޔިތުން ބަސް ވިދާޅުެވއްޖެ. އެހެންވީާމ، ގޯސް އިކަމެއް ނޫންކަމަށް މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިންނާ

ޓަކައި  ނެގުމަށްފަދަ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ކުރާންގުމަށް މަގުފަހިގެންދާއިުރަގއި ޯގސް ޢަމަލުތައް ހިދައްކަމުން

މިފަދަ ޤާނޫނެއް   ބޭބޭފުޅުްނގެ ފަރާތުންހައްދަވާފައި ތިބިޚިލާަފށް  ޤާނޫނުއަާސސީއާނޫނުތަކެއް ފަދަ ޤާވޭނެމަސައްކަތްކުރެ 

ތްތަެކއް ކަމަކަށް ދައްކަން އެ ބޭުފޅުންނަކީ މިއަދު އެންމެ އެކަީށގެންވާ ފަރާނޫނުގައި ހުިރ މޮޅު ވާހަކަގާހުށަހަޅައި މި 

ފު އެްނމެންގެ މައްޗަށް ހިންގާ މި ކަން އިންތިާހައށް ބޮޑުވެ ނާއިންސާރިބޫލެއް ނުކުެރވޭ. އަނިާޔވެގައަޅުގަނޑެއް 

 ކާ ޙައްޤަކާ ނުލައިކަމަ ލީޑަރުން އެްއެވސް 4ޤައުމުަގއި ތިއްބެވި އެންމެ ޤަދަރު ލިބިގެންވާ ރައްޔިތުން ތާއީދުކުރާ 

ކަންކަމަްށ  ެއކި ،ކަންކޮށްފައިވާކަްނ އަދި ބަންދުކުރައްވާފަިއވާ ކަންކަންކުރައްަވިއގެން ބާރުގެ ބޭނުން

އްޔާގެ ގޮުތަގއި ހުންނެވި ބޭފުޅާވަނީ މިވެނި ބޭފުޅަކަްށ ކުރައްވާފަިއވާކަން މިައދުގެ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިރޫމްމަޙް

ލެވުނީ ތިމަންނަގެ ސަބަބުންނޭ. ނުރައީްސ ނަޝީދަށް ކުރިމަތި ނަމަ، ނުލެވުނީ ނުވަތަ ރީއްޗަށް ދަންނަވާކުރިމަތި 

. ނަމަ ޭގަގއި ހުންނާނޭ ދެްއވިފޯނު ކުރިމަތި ނުލެވުނީ ތިމަންނަގެ ސަބަބުްނނޭ. ރައީސް މައުމޫނު ސިމް އިބްރާހީމަށްޤާ

ުކރީގައި އެުޅވީ ޖުިޑޝަރީ،  ގޮތަްށ ވާހަކަދަްއކަވާަފއި ެއކަމަކުހަމަ މި .މްރާނާ ބެހޭ ގޮުތން ވެސްޢިޚް އިޝަ
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ކުަރއްވަމުްނ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އެންިޓ މްޕެއިންފަހު ވަުގތުގައި ކެ  އެންމެކުފުގެ ދާއިރާއަށް. އެކަމަޞާޢަދުލުއިން

ނޫނުގެ މާއްދާތަކަްށ ގާއްޤުތަކުން މަޙްރޫމުކުރުން. މި ަޔއީ މީހުންެގ ޙަދިވެގެން އިން ކުރެްއވުމުގެ ނަތީާޖއަކަށްކެމްޕެ

ބޮޑު  ދައި އުފައް އްން ީޓ.ވީ.އެމެ ނޫނަކުގާންދިޔަ މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަލާއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެ

ކުރާ ބައެއްެގ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުންފުންޏެއްގެ ދަށުން އެކަން ހިންގަމުންދިޔަ ތަން. ކަންވެގެން ދިޔައީ ކިހިނެއްތޯ. 

ކުރާ ބަެއއްެގ ގޮުތގަިއ ހަްއދަވަިއގެން ކުިރއަށް ގެންދެވީ. ަޢއްަޔންގޮތުަގއި ިތއްބާ ެއ މެންބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އޮތީ އެކަން ެއގޮތަށް ގެންޮގއްސަ. ރައީސް ކަނޑައަޅަީނ، މި މީޑިޔާ ަކއުންސިުލގެ ރަީއްސ  މި މި ބިލުގައި ވެސް

ކަނޑައަޅަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ. ދެން އޮތް ނައިބު ރައީސް ކަނޑައަުޅއްވަނީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ. އެހެންވީމާ، މި 

ަތކަށް ހުރި ވަރަށް ބޮޑެތި ވެސް. މިއީ މީޑިޔާ ބަލައި ދިރާސާކުރަން ޒާތުގެ ބިލެއް ހެޔޮުނވާނެ މި މަޖިލީހުން 

މަލަކަށް ނޫނިއްޔަކާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތަކުން ިމ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ނެތް މި ތަކާ ކުރިމަތިވާނެ. އަނިާޔވެރި ޢަގޮންޖެހުން

ވާހަަކ، . އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މި ބިލު ބަލައިނުގަންނަވާނެ ފަޖަލްސާ، މި މަޖިލީހަށް އެއްވެސް ބިލެއް ހުށަހަޅާ

 ނުުކރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ.ތާއީދު އަޅުގަނޑު މިއަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަމީތު  މުޙައްމަދު ެމންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ރީމަުޑްއވަ އަރުވަނީ  އާދެ! ދެން އަުޅގަނޑު ފުުރޞަތު މި

 ށް.އަޙްމަދުމަނިކަ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު އްމަދުމުޙަ މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

 ކޮމިޝަނުގެ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާއިުރގައި އަުޅގަނުޑ އާދެ! މީޑިޔާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 ހުރިހާ މީޑިޔާ  ުއސޫލެްއެގ ގޮތުގައި އެއް ކުަޑެއްއގެ ދަށުން އެއް ނުކުތާއަކީފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ 

މި ބިލު މި މަޖިލީހަށް  ،ކުރުމަކީ އެއީ އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް ކުރެްއވުމަކީ ެއއީ ނުވަތައުލޭޓް ރެގި

ހުށަހެޅިގެން ދިޔައިުރަގއި ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން ެއބަ ޖެހޭ މިފަދަ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މިދިޔައީ 

ތޯ ޙަޤީޤަތުގައި. މަޖިލީހަށް މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެންދާއިރު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ކޮންކަހަލަ މާޙައުލެްއގެ ތެރެިއން

ތަކުަގއި ގިނަ ދުަވްސތަކެްއވަންދެން މަސައްކަތް ފައިވާ މީިޑޔާތަކާއި އަިދ މީޑިޔާޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އުފެދި

ކުރުމެއް ނެތި ޙަޤީޤަުތގަިއ ން އެބަ ޖެހޭ. އެފަދަ މަޝްަވރާކޮށްފައިާވ ފަރާތްތަކާެއކީ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި މަްޝވަރާކުެރވެ 

ންލާފަިއ ކުރަން ުއޅުނު ބައެްއގެ މުށުތެރެއިތައް ކަސްތޮޅުައޅުަވިއެގން، މީޑިޔާތައް ަހއިޖެކްޓްކޮްށގެން ވެިރކަންމީޑިޔާ

 ޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި  ކޮމިޝަނާ ބެހޭ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް އައިސްގެން އުޅޭތަން ައުޅގަނއަޅުގަނޑުމެންނަށް މީޑިޔާ

ން. އަދި މިަވގުތަށް މި ބިުލ ކަށް އަޅުގަނޑު ާތއީދެއް ުނކުރަދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ބިުލ މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ
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އަިދ  އޮތް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުން ފާސްނުކުރި ކަމުގައި ީވނަމަވެސް މިހާރު

ިއ ތިބި މީހުްނ ކޮމިޝަނުގަ ގތިބި މީހުން ބަދަލުކޮށްގެން، ާޚއްޞަކޮށް ބްޯރޑްކާސްޓިން މީޑިއާ ކައުންސިުލގަިއ 

ވެންދެން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މީޑިޔާތައް ރަނގަޅަށް ބިެލއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހަށް ގެނެ ބަދަލުކޮށްގެން އައު

އެާއއެީކަގއި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މި ބިލު  އީސް. ހަމަކުރަން އިްއޒަްތތެރި ރަލުބޫގަ ކަމަށް ައޅުގަނޑު ކުރެވިދާނެރެގިއުލޭޓް 

އްޔަނުކުރުމުެގ ސްތަަކށް މީހުން ޢަތައް ަޙޤީޤަތުގައި މި ކޮމިޝަންމީޑިޔާ މަޖިލީހަށް އައިއިރުަގއި މި ބިލުގައި މި ހުރީ

ވަރަށް މުހިންމު ބާރެްއ ތަްއ ރެިގއުލޭޓްކުުރމުގެ ލިބިދެވުނީމަ ޭއގެ މާނައަކީ މީިޑޔާސީދާ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް 

ަގއި ވެސް ަދއުލަތުން ރެގިއުލޭްޓކުރަންޖެހޭ އެއްެޗއް ތަކަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ަފހަރެއްޮއވޭ ދައުލަތުގެ ތެޭރގަިއ. މީޑިޔާ އެބަ

ޖެހެނީ ސެލްފް ރެގިއުލޭޓްރީ މެކޭިނޒަމެްއެގ ތެރެއިން. އަމުދުން އަދި  ކުރަން މިނޫން. މީޑިޔާތައް ރެިގއުލޭޓް 

ލާއެއްގެ ތެޭރގަިއ، ޓްރާންސިަޝނަލް ޕީރިއަޑެްއގެ ތެރޭަގއި. އިންތިޤާލީ މަރުޙަ އޮތީ ޙަޤީޤަތުގައި މިއަޅުގަނޑުމެން 

މީޑިޔާތަކާ ވަރަށް ގާތްކޮްށ  ކުރިއަށް އޮތް ސަރުކާުރގެ ެތރެއިން އެބަ އާދޭ ޕޮލިސީ ލެެވލްގައި މަަސއްކަތް ކުރަްއވާނެ،

ންދެން މި ާދއިރާަގއި މަސަްއކަތްކުަރއްަވއި ރަށް ގިަނ ދުވަސްތަެކއްވަކުަރއްވާަފއި ތިއްެބިވ ބޭފުޅުން. އަދި ވަމަސައްކަތް

މަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެްނ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެބަ ވަަޑިއގަންނަވާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ޢަ

ރެވިގެްނ އައިސްފައި އޮތް ބިލެްއ ދުމުޚްތާރު ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިން ބައްޓަންކުޚުމި ދަނޑިވަޅަކީ މިއީ މިގޮތަށް 

ަތއް އެްއ ންނަށް މި ރާްއޖޭގެ ހުރިހާ މީޑިޔާއަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންވީ ަވގުތެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެ

ނެވޭނެ އަމްބްރެއްލާެއއްގެ ދަށުން ފާްސކުރުމަށް ޓަކައި މިއަްށވުރެ ަރނގަޅު ބިލެއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުން ގެ

ގެ މިނިވަްނކަން ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މީޑިޔާ ދަން ޙަޤީޤަތުގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަްނ. ދެބޫލުގަ ށް އަުޅގަނޑުކަމަ

އިްނ އެންެމ ީސއެްއ ގާއިމެއްުނކުރެވޭނެ. މީިޑޔާއޭެގ ޒާުތގަިއ ޮއެވގެން މެނުީވ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ރާއްޭޖގަިއ ޑިމޮކްރަ

 ލިބިދެވިގެން މެނުވީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ވެސް ނުގެެނވޭނެ ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި މިނިވަްނކަން

 4 ޑިމޮކްރަީސގެ މީޑިޔާ ާވތީ.ވަނަ ބާރު ކަމަށް 4ޑިމޮކްަރސީގެ ައކީ ރައީސް. އެއީ ަޙޤީޤަތުގައި މީިޑޔާ އިްއޒަތްތެރި

ކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ މަިތކޮށް، ެއކަންވަނަ ބާރަށް ެވގެން މިދަނީ ދައުލަތެއްެގ ތެރޭަގއި ހިނާގ ނާޖައިޒް ކަންކަން ފެން

ން މިޖެހެނީ ގަދަ ަވޒީފާތަުކގައި ތިޭބ މީހުން ޒިންމާދާރުކުރުވުމުގެ އެންމެ މުހިންމު މަސްއޫލިްއޔަތު އުފުލަދައުލަތުގެ ބާރު 

ަތކަށް ދެވެނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މީޑިޔާ އަށް މިފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަްށ މީޑިޔާވާތީ. އެ މީޑިޔާއިން ކަމަށް 

ށް ލިބިދީގެން. ެއ ވިސްނުމުގެ ތެެރއިން ނޫން އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގިއ މީޑިޔާތަކަބިދީފައި އޮތް މިނިވަންކަްނ ލި

ންޖެހޭނެ ެއްއ ގޮތަކަށް މިފަދަ ބިލެްއ ބައްަޓންކުރެވިއްެޖ ކަމަށް ވާނަމަ ހަމަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެން ެވސް ކުރިމަތިލާ

ކޮށްގެން ވެރިކަްނކުރުމުެގ ސަގާފަތް އަޅުގަނޑުމެންެގ ވަިއގެން، ީމޑިޔާަތއް ހަިއޖެކްޓްނަތީޖާއަކަށް މީޑިޔާަތއް ކަސްޮތޅުއަޅު 

 ،ތެރެއިން ނައްތާލަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދެެކނީ މިފަދަ ބިލެއް އަންނަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް 

ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް ައއުމަށްފަހުަގިއ  ގަނޑުމެންނަށް ފަރުމާކުރެވިގެން އައު މިއަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް ައޅު
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ތައް އެއް އަމްބްރެްއލާއެްއގެ ދަށަށް ގެެނވިގެްނ، ފަދަ ބިލެއް ގެނެިވ، ހުރިހާ މީޑިޔާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖިލީހަށް މި

ނެ ކަމަށް އިން ގެެނވިދާބިލެއްގެ ޒަރީޢާކުރެވޭނެ މެކޭނިޒަެމއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިފަދަ މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ެރިގއުލޭޓް

 އަޅުގަނޑު ދެކޭީތވެ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދޫ ދާއިާރގެ އީ ބިލެތްއެ ވަނީ އެންމެ ބޭފުޅަކު. އާދެ! ދެއްެކވުމަށް އެިދވަަޑއިެގންފައި! މިހާހިސާބުން ދެން ވާހަކަފުޅުއާދެ

ބުްނ ސާކު މިހިްއކަަވން ނެތުމާއެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ަވޑަިއގެން ނެތުމާއެީކަގއި، އިތުުރ ބޭފުޅަކު ވާހަކަފުޅުދަ

ތްތެރި އިްއޒަ ާރގެދާއި އުނގޫފާރުފުރުޞަތު ވެސް ނިމުނީ. ާއދެ! ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން  އިލެވުނު ވާހަކަދެްއކުމަށް ހުޅުވަ 

މި  ،ކު ލާ ނިމުމާއެސްގެ މަރުޙަހުްސ މީިޑޔާ ކޮމިޝަނުެގ ބިލުެގ ބަަފއިާވ މޯލްޑިވްހުށަހަޅުއްވާ ދުއޫދާ ފަރުޢުޖަ މެންބަރު

ނެ ވާހަަކ މެދު ވޯޓަށް އެހުން ދެން އޮންނަ ޖަލްސާއެްއގެ ވޯުޓ ގަީޑގައި އޮންނާ ޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ބިލު މަ

 ކަމަްށ ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތެއް ެވސް ނެތް ނެތީމަ އެންމެމަނިކުފާނު ވަަޑިއގެން އެއާދެ! ދަންނަވަން. 

 އައީ  މައަށް މިނިމުމަކާ ހަ މިއަދު ހުރި ކަންތައްތައް  ދަންނަވާލަމުން، މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެްނގެ އެޖެންާޑަގއި

  މައްސަލަ. އެއް ައދި 6.3އޮތް ދި އެބަ ނިމުމާއެކު އަބިލު އެ  !ވާފުކުރައްާއދެ! މާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  .ދެއްތޯ

ށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހު ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށީ ،އާދެ! ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -{6.3}

ގެ ފުރަތަމަ ގެަނއުމުެގ ބިލު. މި ބިލުށް އިޞްލާޙު( އަޫނނުގާދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭކިްނގ ) 2010/24ނޫނު ނަންބަރު ގާ

ލްސާަގއި. ޖަނަ ތިްނވަނަ އަހަރުގެ ެދވަނަ ދައުރުގެ ވަ 2018 ،ަގއި ބޭްއވުނު 2018ޫޖން  27ކިޔުން ިއްއވާފަިއވަނީ 

 ފުށީ ގެމަނަ. ޘްމާންޢު ޖަމީލް މެންބަރުޒަތްތެރި ިއއް ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީދެްއވާނީ ބިލު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި މި

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުޢުޘްމާނަ  ޖަމީލް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ށް ިމ ގެެނވޭ ިއޞްލާޙުތަކަީކ ނޫނަގާ ރާއްޭޖގެ ބޭކިންގާއ ބެހޭިދވެހިއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ބޭންކިްނގ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި، ބޭްނކު ހިންގުން 

ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި، ބޭންކުގެ މުޢާމަލާތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ޭއެގ 

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޚިުދމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ބޭންކުގެ މި ހިންގުން ޚާއްޞަކޮށް މި މެނޭޖުމަންޓު ލެވަލުގައި ބޯޑު އެންމެ 

މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ތިބޭ ބޭފުޅުންނަކީ އެކަމަށް އެކަީށެގންވާ ގާބިލު ބޭފުޅުން ކަމުަގިއވެގެން ނޫނިްއޔަކާ ބޭންުކގެ 

، އަުޅގަނޑު މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި މި ހިމެނެނީ ބޯޑު ނިޒާމު ހަރުދަނާ ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ

އިތުރަށް ވުމާއި އަދި އޭގެ  މެންބަރުންނަށް ވާންޖެހޭނީ އެކަީށގެންވާ ތަޢުލީމާއި ތަުޖރިބާ ލިބިފައި ތިބި ބަޔަކަށް
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ންތަކެއް މަތީ ތަޢުލީމު ބޫލުކުރަްއވާނެ މި ރާއްޖޭަގއި ވަރަްށގިނަ އަދަދެްއގެ ުޒވާނުގައިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް 

ހާސިލުކޮށްގެން ދުނިޭޔގެ ފެްނވަރުަގއި ޔުނިވަރސިޓީަތކުން މަތީ މަޤާމުތައް ހާސިލުކޮށްގެްނ އެބައާދެ. އެހެންވީާމ، ބޯޑު 

މެންބަރުންނަށް ތިބޭ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް މުޅި ދުނިޔެ އުމުރުދުވަހު އެ މަޤާމުގައި ތިބޭ ބޭފުޅުން ގޮތުގައި އޮތުމަކީ އެީއކީ 

 ބޭފުޅުްނ ޢައްޔަންކުެރވޭއިުރަގއި އެ  ބޫުލުކރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް މިގަލެްއަގއި ހާވެސް އެއް 

އުމުރުގެ ބޭފުޅުންނަށް  ދޭތެރޭގައި އުމުުރގަިއ އެ އަހަރާ 65އަހަރާއި  25ޑައެޅެނީ ވެސް މި ކަނ ބޭފުޅުންގެ އުމުރު

ބިލު އެކަށީގެންވާ ބޭފުޅުން އެބަތިބި. އަޅުގަނޑުމެންެގ ޤާބަތިބި ވަރަށް ގޮތަށް. އަޅުގަނުޑމެންގެ ޒުވާނުން އެ ދޭފުރުޞަތު

 .ރާއްޖޭގެ ުޒވާނުން އެބަތިބި ަބއިނަލްއަޤްވާމީ އެިކއެކި މައިާދނުގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ކާމިާޔބީތައް ހޯއްދަވާފައި ިތއްބެވި

މުތަކުގައި. ފަތުރުވެރިކަުމގެ ނިތަުކގައި މަތީ ަމޤާފުއަޅުގަނޑުމެންގެ ިދވެހި ުޒވާުނން އެބަތިބި ބޭރުެގ ެއކިެއކި ޮބޑެތި ކުން

ޖުމަންޓު ފަިއނޭންޝިއަލް އިންޑަސްޓްރީ ެތރޭގައި މަސަްއކަތްކުރާ ބޭފުުޅން. ޚާއްޞަކޮށް މެނޭ ،އިންޑަސްޓްރީ ތެރޭަގއި

ންނަ އޮޑިުޓ ވާން އެބަޖެހޭ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، މެނޭޖުމަންޓު ލެވަލުަގއި މިއަލެވަލުަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ޭބފުޅުން

ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކޮށް އެ ިރވިުއކޮށް ކޮންޓިނުއަސް އިންްޕރޫވްމަންޓުތައް ގެެނވޭ ފެންަވރުގެ ބަޔަކަްށވާން އެބަޖެހޭ. 

ެވސް ކުާރ ޝަކުާވއަކީ ބޭްނކު ތެރެއިްނ ތިމަންނަމެންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ނުލިބޭ. މިސާލަކަށް  ރައްޔިތުން އަބަދު

މިލިއަން ރުފިޔާެގ  1 ނި ބިންދައިގެން ދިޔައިމާ އެ ޯދންޏަށްއްމަދާގެ ދޯޏާ ގެމަނަފުށީގައި އަޙަ ވަން ކަމަށް ދަންނަވާ

 މިލިއަން ރުފިޔާ އޭނަގެ އަުތގައި ހުންނާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން 1ލޯނެއް ހޯދުމަށް ބޭންކަށް ދާއިރުގައި އަެނއް 

ވެްސ  ވެްސ ބޭންކުން އަބަދު  ީކ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަބަދު ބޫލުކޮްށގެންނުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަުޑއިޭވ ވާހަަކއަގަ

ދަންނަވަނީ ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުްނގެ  ބިިލައން ރުފިޔާގެ ަފއިދާ ކޮންމެ ައހަރަކު ލިބޭ ވާހަކަ. މި 3ބިލިއަްނ ރުފިޔާ،  2

 ،ބިލިއަން ރުިފޔާ 2ން ރިން ބަހައްާޓ ފައިާސއިން ިވޔަފާރިކޮްށގެން ެއ ިވަޔފާާރއްޭޖގެ ަރއްޔިތު އަތުން ނަގާ ަފއިސާ މި

އްމު ރައްޔިތުންަނށް ކުޑަ ައގެްއގައި ލޯނުތަްއ ހެންެވއްޖެއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޢާބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭ ވާހަކަ. އެ 3

ވެސް ގެދޮރު ނެހެދިފައި އެބަތިބި. ލޯނެްއ  ަބޔަކު އެަބތިބި މިހާރު ލިބެންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެތައް

 1މިލިއަން ރުފިޔާ.  1.5ވެސް އަންނަ ޝަކުާވއަކީ އެަކއުންޓުަގއި ހުންނަންޖެހޭނޭ  އި މިއީ އަބަދު ހޯދަންދާއިރުގަ

ބޭންކަށް ލޯނު ހޯދުމަށް ޓަކައި.  ރަީއސްމިލިއަން ރުފިޔާ ހުންނަ މީހަކު ނުދާނެ އިއްޒަތްތެރި  1މިލިއަން ރުފިޔާ. 

ޞަކޮށް ޯބޑު ލެވަުލގައި ިމކަމާ ދޭތެރޭ ސައްކަތް ާޚއްއެހެންވީމާ، ބޭންކިްނގ ނިޒާުމ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ިމ މަ

ފެންވަރުގެ ރަނަގޅު އެަކންތައްތައް އިންޕްލިމެންޓުކުެރވޭ  ެރޓަޖީތައް އެކުލަވާަލއިެއކިެއކި ސްޓް ވިސްނައި

ފަިއ ވާން އެބަޖެހޭ. ައދި ޚާއްޞަކޮށް ޗެއަރމަނަކަްށ ހުންނެވި ބޭފުޅަކީ ވެސް ިމފަދަ ގޮތަކަށް ލޯ ހުުޅވިބޭފުޅުންނަށް

ދައުުރ  3ވެސް  ބޭފުޅުންގެ ދައުރު އޮތީ މި އިުތރަށް މިހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ވާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަދި ޭއގެ

 ދައުރު އިތުރަށް ކުިރއަށްގެންެދވޭެނ ވާހަކަ. އެީއ މިހެން މިދެންނެވީ ދާއިމީ ގޮތެްއަގއި ެއއް 1ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 

 ކަމެއް  އަހަރަށް ހުރުމަކީ އެީއކީ ހެލްތީ 20އަހަރަށް  15އަލް އިދާރާއެްއަގއި ބޭފުޅަކު ބޭންކިންގ ކަހަލަ ފައިނޭންޝި
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ވަރަްށ  ގޮތުަގއި މިއީ ބޫލުކުރާގަ ެގނެވޭ ބަދަލާއެކު އަުޅގަނޑު  ނޫން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއހެންވީމާ، މި ގާނޫނަށް މި

ހައުސިްނގ ލިބޭގޮތަށް ކުިރއަށް އަންނަން. އާއި މަންފާ  މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް ަރއްިޔތުންނަށް އޭގެ ހެާވއި ލާބަ

މިލިއަން ރުފިޔާ  1މިލިއަން.  1ަގއި ހުންނަންޖެހޭނޭ އެކައުންޓުބުނަނީ  ށް ދިޔާމަ މި ނިޓްތައް ގަތުމަށް ޓަކައި ޭބންކަޔު

ށްަލއިގެްނ ކޮހުރިހާ އެންމެންގެ ގެދޮރު މޯގޭޖްނެތީމަ ދެން ކިހިނެއްތޯ މިވަނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގޭ ާއއިލާަގއި ތިބި 

ޑި ނކުވެސް މި ލޯނު ނަގާ މީހާގެ ސި މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖައްސަން މިޖެހެނީ. ދެން ވިސްނަން މިޖެހެނީ އަބަދު 1މި 

ންެގ ގައި ހުިރ ލާރި ނުދެއްިކގެން ތިމަންނަެގ އާއިާލގެ ހުރިހާ އެންމެރަކުބާަވއޭ ތިމަންނަގެ އެަކއުންޓު ހުންނަނީ ކޮންއި މި

، މި އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަނޑު އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ ، މިފަދަ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭަގއި މިވީމާގެދޮރު ނަގާލަނީ. އެހެން

އަދި ބޭންކުގެ ތެެރއިން ރަނގަުޅ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ުޒވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމާ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއިގަ

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން މިއެހެްނވީމާ، ޓަކައި ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ިއޞްލާޙެއް. 

ވެސް  ވަމުންސް މަރުޙަލާ ނިންމަހުއަިދ ބަ ިއ،ސްކުރަްއވަހުށް ޢިލްމީ ފެންވަރެްއގަިއ ބަ ދޭތެރޭަގއި ވަރަށް ރަނަގޅަ މިއާ

ހުށަހަޅައިގެން ނަމަވެްސ ވަންޏާ އިޞްލާެޙއް  ށް ހުށަހަޅައިގެން ނަމަވެސް އިޞްލާެޙއް އޮތް ކަމަށްބިލު ކޮމިޓީއަ މި

 ބޭފުޅުން ތާއީދުކޮށްދެއްާވނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.  ކަށް ތިކަމިފަދަ މުހިންމު ނިންމުންތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ްއވީތީ. ދެދަންނަވަން ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިކުރުބޮޑަށް ޝު ހިސާބަށް އިއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް ވަރަށްއާދެ! މިހާ

  މި  މެންބަރަކުއާެދ! އެްއވެސްވާހަކަދެްއކުމަށް އެިދވަަޑއިގަްނނަވާ ބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 

ވަން ރުޞަތު އަރު ، އަުޅގަނޑު ފަހުބަސް ވިާދޅުވުމަށް ފުފުރުޞަަތކަށް އެިދވަަޑއިގެންފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ  ވަގުތު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. 

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލު ޢުނަގެމަ

ކީ މިފަދަ މުހިންމު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ައދިވެސް ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަ 

ވެސް  ންދާއިރު އަބަދުކުަރްއވަމުދަ މުހިންމު ބިލެއްގެ މަސަްއކަތްގުޅުންހުރި މިފަ ކޮށް ަރއްޔިތުްނނާބިލެއް ޚާއްޞަ

 ކޮށްދޭށޭ. މިތައްތަކުަގއި ަވކާލާތުގުޅުންހުރި މުހިންމު ކަން ކުާރ ޝަކުާވއަކީ ތިމަންނަމެންނާއަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން 

ކަންތައްތަކަްށ  ކުރުަމށް ޓަކައި އެލިސް. ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތި ކަންތައްތައް ޙައްލުމަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖި

އަންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދާއިރާ  ޑުމެން ރެޔާއި ދުވާުލ ކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނުޑމެން މިތަނަށް މި އަޅުގަނ

 ކޮނޑޭ ރަްއޔިތުން ެވސް އެ ،ދެއްވަދޫ ަރއްޔިތުން ވެސް ،ކަނޑުހުޅުދޫ ރަްއޔިތުން ވެސް  ،ގެމަނަފުށީ ރައްޔިތުން ވެސް

ގެ ތެރެއިން ފައިނޭންޝިައލް އެކިެއކި ފުރުޞަތުތަްއ ކުރާ ޝަކުާވއަކީ ތިމަންނަމެންނަށް މި ބޭންކިންގ ނިޒާމް
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ތަކުެގ ފުރުޞަތު ތަނަވަްސކޮށްދޭށޭ. ދޭށޭ. މަސްވެރިން ބޭނުންާވ ލޯނުކޮށްދޭށޭ. ގެދޮރުެގ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްތަނަވަސް

ޖެހެނީ ބޭންކާ  ަފިއނަލީ ދާން މިއޮޑިދޯނިފަހަރުގެ އިންޖީނު ެއޅުމަށް ޓަކައި ބޭނުންާވ ލޯނުތައް، މިކަންަތއްތަުކގައި

ބޭފުޅުންގެ މި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ތިބޭ ތައްށް ދާއިރު އަުޅގަނޑުމެން ބޭންކުެގ ޚިދުމަތްދިމާލަށް. ބޭންކާ ދިމާލަ

ވަންޏާ މިކަމެއް ނުވާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިދަންނަަވނީ ބޭންކުގެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ  ވިސްނުމާއި ފިކުރު ނެތް ކަމަށް

ވަންޏާ ކިހިނެއްތޯ   ެއކުލަާވލާއިރުަގއި މެނޭޖްމެންޓް ރަނގަުޅވުން. މެނޭޖްމެންޓެއް ނެތް ކަމަށްބޭންކުގެ އޮިނގަނޑު

ެއ  ލާަފއިއިެޓޖީތައް އެކުަލވަ ސްޓްރެބޭންކެއްެގ ތެރޭަގއި ޚިދުމަތްތައް ރަނގަުޅެވގެންދާނީ. މި ދިގުމުއްދަތެްއގެ

މެ މުހިންމު މީހުންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ބޯޑު މެންބަރުން. ބޯުޑ އިމްޕްލިމެންޓްކޮށް މިކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި ތިބޭ އެން 

 ހުރި ބަޔަކަށް ުނވާ ކަމަށް ދާއިރާަގއި ލޯ ހުުޅވިފައި  ކޮށް މިމަށް ޤާބިުލ ތަޢުލީމީ އަދި ޚާއްޞަ މެންބަރުންނަކީ އެކަ

 ލާއިރުަގއި މި ޚިދުމަތްތައް ަތށް ބަ، ާރއްޖޭގެ މި ބޭންކިްނގތައް އުފެދިފައި އޮންނަ ގޮންޏާ މިކަމެއް ުނވާނެ. އެހެންވީމާވަ

 އެއް އެހެންވީމާ، އް އުފެދިެގން އެބަދޭ.  ތަަރއްޤީާވއިރު އެތައް ބޭންކެ ގޮުތގައި އެްއގެއަންނަނީ އިންޑަސްޓްރީ މިއަދު މި

ކުރަން އެބަޖެހޭ. ލޯނު ނަންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް އަސަރުވާދަެވރިކަމުގެ ތެރޭަގއި ވެސް އެބަ އަން ބޭންކް އަނެއް ބޭްނކުގެ

އަޅަން  ، ގެދޮރުއިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ ދަނީ  ދަނީ. އަބަދު މައްޗަށް މި  ންޓްރެސްޓް ރޭޓް މައްޗަށް މިއި

އި ކުުރމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބިފަ ވަކާލާތުބޭނުންވާ މީހުންނަށް މި ފުރުޞަތުތައް ނުލިބިފައި މިކަންތައްތަުކގައި ބޭންކާ

ކުރުމަށް ޓަކައި ބަޔަކު ނެތް ތައް ިއޞްލާޙުކޮށް ރަނގަޅު ންޓް މިކަންތައްމަމިކަމަށް ވަގުތު ދީގެން ބޭންުކގެ މި މެނޭޖް

އެުކ ވެރިކަމާ ށް ވަރަށް އަދަބުގަނުޑ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސަ ، އަޅު ންޏާ މިކަމެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާވަ ކަމަށް

އަްށ ެއންމެ ކުޑަމިނުން ކޮމިޓީލާަގއި ކޮމިޓީ މަރުޙަ ެދްއވާށޭ. މިމިކަމުގަިއ ހަމަ އަދިވެްސ އެހީތެރިވެދަންނަވަން 

ވަންޏާ އިޞްލާޙެއް ގެނެސްގެން ނަަމވެސް ިމ  ްނވީ ަކމަށްވަފޮނުވަިއގެން އަދި މިއަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަ

 ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ތަނަވަސްކޮށްެދްއވާށޭ. ވަރަށް ތައްފުރުޞަތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރު ނޑުމެން ޝު ކުެރއްިވ ޝުޢޫރުތަކަށް އަުޅގަ ބުނުމުގެ ފުރުޞަތުަގއި ތި ހާމަމެންބަރު ފަހުބަސް އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި 

ވާފައިާވ ށަހަޅުއްޢުޘްމާން ހު ދަންނަވާލަމުން ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް 

ްސގެ ހުގެ ބަގެނައުުމގެ ބިލު އިޞްލާޙު ށް( އަނޫނުގާހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިްނގއާ ބެ) 2010/24ނޫނު ނަންބަރު ގާ

ިއ  ވޯޓު ގަީޑގަމެދު ވޯޓަށް އެހުން ދެން އޮންނަ ޖަލްސާއެްއގެމަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާބިލު  އެކު މިމަރުޙަލާ ނިމުމާ

 ން.ވާހަކަ ދަންނަވަ އޮންނާނެ
 

 ން.ނިންމު 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރިއި އިްއޒައެކީގަސައްކަތެއް ިނމުމާ ރި ހުރިހާ މަހިސާބުން އަޅުގަނުޑމެންގެ މިއަދުގެ އެޖެންާޑގައި ހުއާދެ! މިހާ

 2018 ބަރުންވެނޮ 13ގެ ޖަލްސާއެއް އޮްނނަނީ ދަންނަވަމުން ދެން މަޖިލީހު ަމށް ޝުކުރުރުލުމެންބަރުން ދެއްވި އެއްބާ

ހުރިހާ ، އެހެންވީމާޖަހާއިރު. އާދެ! ެއއީ ބަޖެޓް ހުށަހަޅާ ބަޖެޓް ޖަލްސާ.  9:00ވާ އަްނގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު 

 ؛ންއަޅުގަނޑު ދަންަނވާލަ ގެންެދއްވުން އެދި ދަންނަވަުމންންބަރުން ވެސް ގަިޑއަށް ަވަޑއިމެ

 
 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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