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 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު  ދެވަނަ ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ވަނަ 5 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުަވސް ހޯމަ، 2011ޖޫން  13 : ތާރީޚު 

 1432 ރަޖަބު 11 

  ގައި 9:00ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި   11:03ން  10:30 ލް: އިންޓަވަ 

 ަގއި   :12813 ން :2912 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި  :22014މެންދުރުފަހު   ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް 48ަގޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 މިނެޓަށް ބެއްލެުވމަށްފަހު، ޖަލްސާ ފަސްކުރެއްވީ  5ޖަލްސާެގ ކޯރަމް ހަމަާވަވރަށް މެްނބަރުން ޖަލްސާއަށް ަވޑައިެގންފައިނުާވތީ،  - 1

 ނިްނމަާވލެއްވީ ވުމަށްފަހު، ޖަލްސާ މިނެޓަށް ބެއްލެ  5 ެގއްލުމުންޖަލްސާެގ ކޯރަމް  - 2



 II 

 ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރިޔާސަތު: 

 އިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމްނަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 
ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުން  މެންބަރުން،    59އިންޓަވަލް   59އިންޓަވަލް 

 މެންބަރުން.  74ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު   ،ރުންމެންބަ

 
 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاދުަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބް 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 

 ރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އުތު

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު   

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެން 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒްބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަ 



 III 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  ކުޅުދުއްފުށި 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 ލީ ރިޒާޢަ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ރު ޢަލީ ސަލީމްފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ރިޤް ޠާމަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު   

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީއުނޫގފާރު ދާއި 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު  

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  



 IV 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ތުލުސް 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު  

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުޔޮދޫ ކެ 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މް މުޙަންމަދު މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާ  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު  

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ަގމު ދާއި 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 ޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ޢަމާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 



 V 

 މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ  

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް  

 މަދު ރަފީޤް ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަން 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ  

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ފްންބަރު ޙަސަން ލަޠީހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެ 

 

 - މެންބަރު: ސަލާމުގައި ހުންނެވި  

   

 މަދުމަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަން : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

  

  

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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 .ޖަލްސާ ވަނަ  10 ދައުރުގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ ވަނަ 1122  :ޔައުމިއްޔާނަންބަރު

 .ދުވަސް ހޯމަ  1122 ޖޫން  21   :ތާރީޚް

  

 

 . ދުޢާ .2

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް .بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله

 .ފެށުނީ

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .1

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 12ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ  މި

 

 .ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން .1

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .1122/1/0/ގެ އެޖެންޑާ ނަންބަރަކީ އޖމިއަދު .1ޑާ އައިޓަމް ނަންބަރު އެޖެން -1.2

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 2

 

  :ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރި

ޕީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި .އާރު.ޑީ 2.2. ތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާސަ. 2އައިޓަމް ނަންބަރު  އެޖެންޑާ -2.2

 ވާކަން އަންގަވައި ޢަލީ މުޙައްމަދު އެ ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެންފައިހުންނެވި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ލީހުގެ މަޖި ،ވާތީ ފައިކުރާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވާގައި ބަޔާން(ށ)ގެ  2މާއްދާގެ  ވަނަ 12މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ގެ ދަށުން ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު މިހާރު ( ބ)ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ  12ގަވާއިދުގެ 
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އާދެ، ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުމުގައި ދަންނަވާލަން . ކުރަންވާކަން އިޢުލާން ޕީ އިން ވަކިވެވަޑައިގެންފައި.އާރު.ޑީ

ވަނަ ދައުރު  1ވަނަ އަހަރުގެ  1122. ހޭ ގޮތުން ދަންނަވާލަން އޮތް ދެންނެވުމެއްމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކާ ބެ ،އޮތީ

ފެށުނުއިރު މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ 

ށް ވެސް އެ ނިސްބަތުން މިއައި ބަދަލު ގުޅިގެން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކަ މިންވަރަށް ބަދަލުތަކެއް އައުމާ

ވަނީ ރޭގައި  ލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސްމަޖި ،ފެންނާތީ އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް

ހުގައި ވަނީ މަޖިލީ އަރުވާފައިޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލަފާ ސިޔާސީ. ބައްދަލުކުރައްވާފަ

ހިމެނޭ ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން އެއް މެންބަރަކު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް އެކުލަވާލެވޭ ކޮމިޓީއަކުން މަޖިލީހުގެ 

ގޮތުން ކޮމިޓީން ނިންމަވާ ގޮތެއް  ދެއްވުމަށާއި މިސުމުގެ އިޞްލާޙެއް ކަނޑައަޅުއްވައިކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ހަމަޖެއް

 ށް ހުށަހެޅުމަށާއި މިފަދަ ހާލަތެއް މީގެ ފަހުން ދިމާވެއްޖެސިފައިގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަ އްގެމި ހަފްތާގެ ނިޔަލަށް ރިޕޯޓެ

 އި އެފަދަ ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލައި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓާކުރާނެ އިޞްލާޙެއް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ހިމެނުމަށްޓަކަޢަމަލު ،ނަމަ

ހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮތުން އަމިއްލަ މެންބަރުން އެއީ ޕާޓީއަކަށް  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި މިހާރު. އެކު ހުށަހެޅުމަށް

ވަނީ މަޖިލީހުގެ  ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން ހަވާލުވެފައި

އް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ކަންތަ އެއީ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރާއި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރުގެ ލަފާގެ މަތިން އެ ،ވާތީ ކަމަށް ރިޔާސަތާ

ވާ ގޮތަށް  ދެއްކުމުގެ ވަގުތު މިހާރު ކަނޑައެޅިފައިހަމައެއާއެކު މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ. ނެ ވާހަކަ ދަންނަވަންބަލަހައްޓާ

އެންމެ  އެއްވެސް އިސްލާޙެއް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރަކު ހުރި ނަމަވެސް އެ އިޞްލާޙެއް މި ކޮމިޓީ އަށް ވީ

އެ އިޞްލާޙެއް ވެސް ގަވާއިދަށް ގެނައުމަށްޓަކައި . ރޭގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ ނިންމިފަ ދެއްވުމަށްނުއްވައިއަވަހަށް ފޮ

 6ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ނޑު މިވާހަކަތައް ދަންނަވާލުމަށްފަހު އަޅުގަ އާދެ، މި. މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުމަށް

 .އަށް

 

 .ކަންކަންމަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ . 6

 

  :ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރި

ވަނަ މާއްދާގައި  260ޤާނޫނުއަސާސީގެ  6.2. ލިސްގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަންއެއީ މަޖި -6.2

މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް  ވާ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައި

ލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވާ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝިމް ޢަލީ ޖުޑީޝަ ކަނޑައަޅުއްވާފައި

ސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތް މި މައްސަލައިގެ ބަހު. ވާ މައްސަލަ ކަމުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިމެންބަރު
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ގެ މެންޓްރީ ގްރޫޕުލިޕީގެ ޕާ.ޑީ.އެއީ އެމް. ލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތަށްމައްސަ ފުރަތަމަ މި. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން

. މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް 21ގެ ލީޑަރަށް އަޅުގަނޑު ފަރާތުން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު

 21 ،މަށް ހަމަ އެ ދިގުމިނުގެ ފުރުޞަތެއްރާތަށް އޭނާގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަ އޭގެ ފަހުގައި މި

ނަ މާއްދާގެ ވަ 218ދުގެ އޭގެ ފަހުގައި ފެށިގެންދާނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއި. ގެ ފުރުޞަތެއް އަޅުގަނޑު އަރުވާނަންމިނެޓު

 1އެ . ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު 1ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ޖުމްލަ މަތިން މި މައްސަލަ އަށް ބަހުސް ވާ ގޮތުގެ ގައި(ށ)

މިނެޓުގެ  0ޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ނިމުމަށްފަހު މި މައްސަލަ ރައްދުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދިފާ

 ސް ނިމުމަށްފަހު މިއަދު ވޯޓަށް އެހުމުގެ ވަގުތުގައި މިމި ބަހު. ފުރުޞަތެއް އެރުވުމާ އެކު މި ބަހުސް ނިމިގެންދާނެ

 އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި، އެހެންވީމާ. ޓަށް އެހުން އޮންނާނެނިންމަން ވޯބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް  މައްސަލައާ

ގެ މިނެޓު 21ސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް މި މައް

 .ޕޯޑިއަމަށް ވަޑައިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް. ފުރުޞަތެއް

 

 :ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުންހުޅު

މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމުކޮށްދެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހި ޖު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

އި ޙައްޤުތައް އެކު އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެއްގަޔިތުންނަށް ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއި ހަމަހަމަކަމާރައް އެންމެހައި

މިކަމަށް ހުރަސްއަޅައިފި . ކަށަވަރުވެގެން ދިއިރުޅޭ ރައްޔިތުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި މި ޤައުމުގައި ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށް

ނުދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދީފި ކޮންމެ މީހަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަދި މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކޮންމެ މީހަކާއި

އަޅުގަނޑު އެކަން ، ކަމަށް ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ މީހެއް ،ކަމަށް ވާ މީހެއް އްކަތްކޮށްދީފައިބާރުކަނޑުވާލުމަށް މަސަ

އަސާސީ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ޤާނޫނު 26އަޅުގަނޑަކީ . ކުރަންސިފަ

އެގޮތުން . ދައްކަމުން ގެންދިޔަ މީހެއްޑުއުފުލާ ވާހަކައިރުގައި ހަމަ ވަރަށް ވަރުގަދައަށް އަ ކުރިހެދުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތް

ކުރެވޭ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ލުއިންޞާފު އޭގެ މައްޗަށް ބިނާމި ރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންޞާފު އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމާއި ޢަދު

ތްތެރި ކަމުގައި އަޑުއުފުލާނެ ވާހަކަ ޢިއްޒަ ދާންދެން ވެސް އެ އަޅުގަނޑުގެ މުޅި ހަޔާތުގައި އަޅުގަނޑު މަރުވެ

ދިވެހި . ށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަމުން އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާލާނަންރުންނަށާއި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަމެންބަ

ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ( ބ)ވަނަ މާއްދާގެ  208ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގުޅިގެން  އެޅުމާއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝިމް ޢަލީ ކަނޑަޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރަ

ބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝިމް ޢަލީ ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެން

ގައި ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  11ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  1118/21ޤާނޫނު ނަންބަރު . ހަމަޖައްސާފަ
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ވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ  ކޮމިޝަނުން ޖަލްސާ އެއް ބޭއްވޭނީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް

މިޝަނުން އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމޭނީ ޖަލްސާ އަށް ގައި ކޮ(ށ)އަދި އެ މާއްދާގެ  ،ވާއިރު ތިބެގެން ކަމަށް ބުނެފައި

ވާއިރުގައި ޖުޑީޝަލް  ލަބިއްޔަތުން އެކަމަށް ލިބިގެން ކަމަށް ބުނެފައިއި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣްހާޒިރުވެ ވޯޓުގަ

އްސަލަ ންމެވި ނިންމެވުމުގެ މަގުޅޭގޮތުން ނި އި ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމާސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަ

މް ޢަލީ ވާބުދާރީވުމަށް ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީޖަ ،ޒިރުވެހާމް ކޯޓުން ބެއްލެވުމުގައި އެ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ސުޕްރީ

 ވާ އުސޫލާ ވަނީ ކޮމިޝަނުން ކަމެއް ނިންމޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބުނެފައި ކުރައްވާފައިގަންނަވައި، ވަކާލާތުވަޑައި

 ކަން އެވާ ނިންމެވުމެއްގެ ދަށުން ނިންމަވާފައި ،ވާ އަދަދަށް މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ނެތިޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަ ،ޚިލާފަށް

ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން . ވަނަ މާއްދާ 262ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ތަކުން ދައްކާކޮމިޝަނުގެ ރެކޯޑު

ކޮންމެ މީހަކަށް ރައްޔިތުންގެ  ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަޤާމެއް ނެތް

ނާޔަތްތައް ދެވިދާނެ ކަމަށް ބުނެފައި އޮތުމުން އެފަދަ އިމަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން މުސާރަ އާއި 

ތެއް ނާޔަތެއް ލިބުމުގެ އެއްވެސް ފުރުޞައިމަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކަށް ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން މުސާރަ ނުވަތަ 

 ނާޔަތްތައް ނަންގަވަމުންއިޑޮކްޓަރ އަފްރާޝިމް ޢަލީ އެފަދަ  ،ނގެން އޮތް ނަމަވެސްސާފުކޮށް އެ ނެތްކަން ވަރަށް

އް ނަންގަވާ، ނާޔަތްތައިޚިލާފަށް  އަދި މިގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީއާ. ވޭނގެން އޮގެންދަވާކަން ކޮމިޝަންގެ ރެކޯޑުތަކުން އެ

ޖުޑީޝަލް . ވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ޑިޔާގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިޑޮކްޓަރ އަފްރާޝިމް ޢަލީ މީ ނެންގެވުން ދިފާޢުކުރައްވައި

ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް މުހިއްމު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް  ކޮމިޝަނަކީ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރާސާރވިސް 

ސް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖުޑީޝަލް ސާރވި 180ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ށް ވީ ހިނދުކަހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޮމިޝަނަ

ގޮތުން  ގުޅޭ ން ޢަލީ، ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގައި ހުންނެވި ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝި

 ޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނާވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޖުޑީ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާފައިޢަމަލު

ކަމުގައި  އެ ،އި ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ ދައުރެއް އޮތް ކަމާއިކޮމިޝަނުގެ ކަންތައްތައް ގެންދިއުމުގަ ޚިލާފަށް އެ

އް އަދި ޖުޑިޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަ. ނގޭވާކަން އެ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި

އިތުރުން ޑޮކްޓަރ އަދި މީގެ . ނގޭކުރަމުން ނުގެންދާކަން ވެސް އެއަފްރާޝިމް ޢަލީ އިޚުލާސްތެރިކަމާ އެކު އަދާ

 ކުރައްވަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ތަމްސީލު އަފްރާޝިމް ޢަލީ ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގައި

ވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް މެންބަރުންގެ ވިސްނުން ތަމްސީލު  ބޭފުޅާ ކަންކަން ކުރައްވަނީ މަޖިލީހުގެ ވާއިރު އެ

އެކު ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ވި ސަބަބުތައް އެހެން ހުރުމާ ނެމަތީގައި ދެން. ވެސް ފެނޭ

 ބޭފުޅާގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބުތައް އަދާކުރެއްވުމުގައި ތަކުރާރުކޮށް އިހުމާލުވެފައި އިސިއްޔަތުން ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝިލް ޢަލީ އެހަ

ތުންގެ މަޖިލިސް ތަމްސީލުކުރުމަށް ބޭފުޅާ އަކީ ޖުޑިޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގައި ރައްޔި ނގޭތީ އެވާކަން އެ
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މަތިން  ވާ ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި 260ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ކަމަށް ނުފެންނާތީ އެކަށީގެންވާ ބޭފުޅެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑިޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ކުރުމަށް އެދި މި ލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވާ ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝިމް ޢަލީ ޖުޑިޝަ ކަނޑައަޅުއްވާފައި

ކުރަމުން މި ގެންދާ ރާއްޖޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި . މައްސަލަ ހުށަހެޅީމެވެ

ބާރުގެ މައްޗަށް ކަންކަން ކުރުމުގެ އެންމެ  އެ ،ކުރުމުގެ ބާރު ވަކިކޮށްދީއި ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުޤާނޫނުއަސާސީގަ

ބާރުގެ އެންމެ މުހިއްމު ހިތެއްގެ ގޮތުގައި މި އޮތީ  ނުވަތަ އެ ،މު ސިނކުޑި އަކީއެ ބާރުގެ އެންމެ މުހިއް، މުހިއްމު

 ކުރުމުގައިފަރާތަކުން ވާހަކަދެކެވޭ އިންޞާފު ޤާއިމު ހުރި ހުރިހާއެ ކޮމިޝަނަކީ ބާރު. ސް ކޮމިޝަންޖުޑީޝަލް ސާރވި

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީ  ،ކުރަމުންދޭނެ ކޮމިޝަނެއް ކަމަށް ވަކާލާތުގޮތްތަކެއް ހޯ

އަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަށް ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރާ ދާއިރާ ފުރިހަމައެކުލަވާލުމުގައި ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް 

އާދެ، . ތުގައި ދަންނަވާލަންވާކަން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަ އިއަންނަނިވި ފަރާތްތައް އެ ކޮމިޝަނުގައި އެކުލަވާފަ

މް ކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ސުޕްރީތެރޭގައި އޭގެ

ތެރެއިން އެ  ންގެއެހެން ފަނޑިޔާރަކާއި ހައި ކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރު ،އިންތިޚާބުކުރާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ފިޔަވައި

ކުރާ ފަނޑިޔާރަކާއި ތެރެއިން ކޯޓުތަކުން އިންތިޚާބު ކުރާ ފަނޑިޔާރަކާއި ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެކޯޓުން އިންތިޚާބު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރަކާއި ޢާއްމުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ  ން ކަނޑައަޅާ މީހަކާއި ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަދިމަޖިލީހު

މިހެން ގޮސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައި ވަކީލުންގެ ތެރެއިން  މީހަކާއި ބަންޑާރަ ނައިބާ،

މީގެ ބޭނުމަކީ ޖުމްލަ . ވަނީ ހިމެނިގެން މި ކޮމިޝަން އެކުލަވާލެވިފައިކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މީހުން އިންތިޚާބު އެބައި

ރާ ވަރުގަދަވެ ކުރާ ދާއިހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުގޮތެއްގައި ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއް ތަމްސީލުވެގެން ދިވެ

ން ގެންދިޔަ ބުރަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރަމު. ންހަރުދަނާވެގެން ދިޔު

މިހުރިހާ ކަމެއްގައި މި  ހަދަމުން ގެންދިޔަ ޤާނޫނުތަކާ، މަސައްކަތްތަކާއި މި މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެން

ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް  މަޖިލީހަށް ވެސް ތަފާތު ފާޑުކިޔުންތައް ދިމާވެގެން އައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބެއް ކަމުގައި

ރާއްޖޭގައި އޮތް ވެރިކަން . ންވާ ގޮތުގައި ނުލިބޭ ކަމަށް ރައްޔިތުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ ޝަކުވާޢަދުލުއިންސާފު އެކަށީގެ

ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް އެދޭ އެއް  ،ދާ ހިނދު ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އައު ވެރިކަމެއް ފެށިގެން މި ،ބަދަލުކޮށް

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފާޅުގައި މީހުން މަރާ . ންވާ ވެއްޓެއްގައި އުޅު ކުރެވިފައިޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމު ކަމަކީ

ތައް ގޮތަކަށް މިހެން ގޮސް އެތައް ފަރާތްތަކެއް އެ އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނާ، މީހުންނަށާއި

ޤައުމީ  ދާއިރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތްތައް ދޫކުރެވި އެކި ގޮތްގޮތް ވެގެން އެ ،ދެކެވިމީޑިޔާގައި ވާހަކަ
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ނާއި އަދި މިދެންނެވި ޢަދުލުއިންޞާފު ކޮމިޓީ އަށް ފަނޑިޔާރުން 122ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ފަނޑިޔާރުން ހާޒިރުވެ 

އެކަމުގެ . ވާ ވާހަކަތަކުގެ އަސްލު ގޮސް ޖެހެނީ މި މަޖިލީހަކު ނޫން ޒިރުވެ ދައްކާފައިހާކުރާ ފަރާތްތަކުން ޤާއިމު

އެކަމުގެ އަސްލު ގޮސް ރައްދުވަނީ އެ ފަނޑިޔާރުން . ރަކަށް ނޫންއަސްލު ގޮސް ރައްދުވަނީ ސަރުކާ

އެ ކޮމިޝަނަށް މި މަޖިލީހުގެ . ސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް ކޮށްދޭން އޮތް ޖުޑީޝަލްމަސައްކަތްކުރުމުގައި މާޙައުލެއް ޤާއިމު

ށް ބުރަވެ އި ފިކުރުގެ މައްޗަމި މަޖިލީހުގެ ޚިޔާލާ މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކައި،މީހަކީ  ވާ އްޔަންކޮށްފައިފަރާތުން ޢަ

ނަމަވެސް، މިދެންނެވި ކަންކަމުގައި . ޖެހޭނެ މީހެއްފަރާތުގައި ތަމްސީލުކުރެވެން ގޮތެއް މި ދެންނެވިހުރެ މަޖިލީހުން ދެކޭ

ތަނުގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކުގައި  މި ،އައިސް ންދިވެހި ސިފައިންނާއި ދިވެހި ފުލުހުންނާއި އަދި މި ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކު

 ގެންދާ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ، ތުގެ ބިލާއި އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންމައްސަލަތަކާއި ޖިނާޢީ އިޖުރާއަ ނޫނުތަކުގައި ހުރިޤާ

މި ހުރިހާ ކަމެއްގައި  ނޑިޔާރުންގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ،މިހެން ގޮސް ފަނޑިޔާރުންގެ އެކިއެކި ކަންކަމާއި ފަ

މިއިން . ތައް އެބަހުރިފައި ހުރި ވާހަކަތަކުގެ ރެކޯޑިންގައި ދައްކާފަނޑިޔާރުން އައިސް މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކު

ގުޅިގެން މި މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ  އަދި މިއިން ކަމަކާ، އެއްވެސް ކަމަކަށް ވިސްނާލުމެއް ނެތި

ލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް މި މަޖި ފްރާޝީމް ވަޑައިގަންނަވައި،ކޮމިޓީ އަށް ކިތައް ފަހަރަށް އަ

ހަމަ . ވާފައި އޮތްތޯ ބައްލަވާ ރެކޯޑިން ތިބޭފުޅުންހައިސިއްޔަތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމް ވާހަކަފުޅުދައްކަ

 މިދެންނެވި ހާސްކަމުގައި ،އެއްވެސް ކޮމިޓީއަކަށް ވަޑައިގެން މި ދެންނެވި ދެ ކޮމިޓީން ކުރެ ވެސް އަޅުގަނޑުގައިމު

ނުމަށް ނުވަތަ ޤާނޫނަކަށް ގެންދިޔަ ފަނޑިޔާރުންނަށް ލުޔެއް ހޯދައިދި ކުރަމުންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޝަކުވާ

އިގައި މީޑިޔާތަކަށް އަރާ ގެނައުމަށް ކަމެއް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އާދައިގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއްގެ ސިފަބަދަލު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަކަށް ގޮންޖައްސަވަމުން ވަޑައިގަންނަވާ ތަންޕާޓީ ،ސަރުކާރަށް ގޮންޖައްސަވަމުން ،ދެއްވަމުންރައްދު

މިކަން މިގޮތަށް ކުރާކަށް ނޫން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ޒިންމާ . މިއީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން. އޮތީ ފެނިފަ

ޑީޝަލް ސާރވިސް ޖު. ވަނީ ނަގަން އަޅުގަނޑުމެން މީހަކު ޖުޑިޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކޮށްފައި

ކޮމިޝަނުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ތަމްސީލުކުރާ މީހަކު ވާންޖެހޭނީ ނިސްބަތުން އެންމެ ކުޑަކޮށް ޖުޑީޝަލް 

އޭގެ ބޭނުމެއް . ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް އަމިއްލަ އަށް ޤަބޫލުކުރެވުނު

ގޮސް ޖުޑީޝަލް  ،ބާރުގެ ތެރެއިން އެއް ބާރު 1މިއީ . ލަތުގެ ވަކި މުއައްސަސާ އެއްވަނީ މިއީ ދައު ގޮތުގައި މި

އެ ބާރުގެ ތެރޭގައި ، ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރާ ބާރުގެ ތެރެއަށް ވަދެ

ޤާނޫނުތައް  ތައް ކަނޑައަޅައި،ޔާރުންގެ މިންގަނޑުބޭފުޅަކަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ފަނޑި ހިތްޕައި އެހަކި

މީޑިޔާތަކަށް  ވަރުކޮށްދޭ ކަންކަމުގައި ގޮންޖަހައި، ވާހަކަދައްކައި،ވަނަ މާއްދާ ކަށަ 180ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ބަދަލުކޮށް

ފަތުގެ ތެރޭގައި ސަގާމި ރާއްޖޭގައި މިއޮތް . އަރާ އުޅުއްވުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން
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ވާ މި މައްސަލައިގައި  ފަތުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ގިނަވެފައިސަގާނަށް ދެމިގެން އާދެވުނު އަޅުގަނޑުމެން

ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝިމް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމް ފަދަ ބޭފުޅަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި 

އެހެންވީމާ، . މުގެ ނަތީޖާ އަދިވެސް ހިތިވެގެންދާނެޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން ތަމްސީލުކުރަން ބެހެއްޓު

އެކީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން ތިބުމާއެކު މި ދަންނަވަނީ މި  ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އާދޭހާޢިއް

މްސީލުކުރަންޖެހޭ ޕީ ތަ.އާރު.ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަކީ ޑީ. ތަނަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ފެންނަ އެހެން ބޭފުޅަކު އެ

ޖުޑީޝަލް . ޕީ ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ތަނެއް ވެސް ނޫން.ޑީ.ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަކީ އެމް. ތަނެއް ވެސް ނޫން

މީހަކު ތަމްސީލުކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ  އެ ،ނަމަ ސާރވިސް ކޮމިޝަނަކީ މި މަޖިލީސް އެއް ފަރާތަކުން މީހަކު ލާފައި ވާ

ރާއްޖޭގެ  އެހެން އެކަން އޮތްއިރު މި. އެކީގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމުކޮށްދޭ ޤީންކަމާސް ކަމުގައި ވަރަށް ޔަމަޖިލީ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަންކަން ކުރަންހުރި ވަގުތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެން މިދިޔަ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގެ 

ތަކުގެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓު ޓުގެންދިޔަ މުއްދަތު ކޯ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އޮވެގެން ހިނގަމުން

ިދާކަން މިއީ ރައްޔިތުންގެ  އްލުނުކުރެވހަހަމައަށް އައިއިރު ވެސް ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ކަންކަން  އުފެއްދުމާ

 ރުންނަށް ވަރަށްއެކު އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބައެހެންކަމާ. ދެކެވޭ ވާހަކަ އެއްތެރޭގައި ޢާއްމުކޮށް 

އެކު މި ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގައި އަދަބުވެރިކަމާ

ދާނީ  ނަމަ މިކަން ވެގެން ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ބެހެއްޓުމުގެ ނަތީޖާ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވެއްޖެ

މި ދުނިޔޭގެ ބިމުގައި "ކުރައްވާފައި ވަނީ ކީރިތި ޤުރުޢާނުގައި ވަޙީهللا މާތް .ށް ނުއުފުލޭވަރު ބުރައަކަށޭއަޅުގަނޑުމެންނަ

އެ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން " އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅޭއިރު ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް

ދަ ބުރަކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް ޤިޔާމަތް ދުވަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސުވާލުކުރެވޭނެ މިފަ

ދާއިރުގައި  މުޅި މުއައްސަސާ އެއް ހަލާކުވެގެން ،އޮތްއިރުގައި އަމިއްލަ އެދުމާއި އަމިއްލަ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބުރަވެހުރެ

އާދެ، . ނޭވާނެ ކަމެއް ނޫ ތަނުގައި ބެހެއްޓުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކޮށްގެން ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް އެ

ކަންކަމުގެ އެކި ގޮތްގޮތް ހަދަމުން ގެންދާ  އެނގޭ މީހުންނަކީ ކަންކަން ފުރޮޅައި،ބޭކަލުންނާއި ކަންކަން ދަންނަ

ވާ ގޮތުން ވެސް  ކޮށްފައިލިޔުނު ފޮތުން އޭނަ މަސައްކަތް ރުޝްދީސަލްމާން. ޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭބައެއްކަން އަ

ދާއިރުގައި ބަލަހައްޓައިގެން ތިބުމަކީ އަނެކުން  ގެންކަމެއް ހަލާކުވެ އެ ،ވީމާ، ކަމެއް ގޯސްވެ. އެކަން އެނގޭ

 އަދަބުވެރިކަމާ، އެކު އަޅުގަނޑު ވަރަށް އާދޭހާ. ތިބިމި މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން އެބަ. ކުރަންވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން

އެ މަޤާމުން  އެކީގައި ދަންނަވަން ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ

 . ވަބަރަކާތުހޫهللا ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު. ވަކިކޮށްދިނުމަށް
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  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މިނެޓުއިރުގެ ފުރުޞަތެއް މި އަރުވަނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި  21އަޅުގަނޑު މިހާރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ،މެންބަރު ވާ މައްސަލަ ރައްދުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މި

 . ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގެންނެވުމަށް

 

 :އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން

ދެންމެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު ޖުޑީޝަލް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

އެންމެ ފުރަތަމަ  ،ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑާލުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅި ސަބަބުތަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާ ޖަވާބުތަކަކީ

( ހ)އްދާގެ ވަނަ މާ 11ނުކުތާގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 

 ،ޚިލާފަށް ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަވާ އަދަދަށް މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ނެތި ގައި ބުނެފައިވާ އުސޫލާ( ށ) އާއި އެ މާއްދާގެ

ޕްރީމް ކޯޓުގައި ން ކަމަށް، ނުނިންމާ އަޅުގަނޑު ސުވާ ނިންމުމުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑު، ނިންމުމެއް ނޫ ނިންމާފައި

ކީ ހަމަ ޅުވި ވިދާޅުވުމަގޮތަށް އެ ވިދާ ދިޔަ މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި އެ ވަކާލާތުކުރަން

 އެކަމުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ޖުޑީޝަލް. އެކަމުގެ ޙަޤީޤަތް މި ދަންނަވާލަނީ. ޚިލާފު ވާހަކަ އެއް ކަނޑައެޅިގެން ޙަޤީޤަތާ

ކޮމިޝަނުގެ ދިފާޢުގައި އެ  ،ވާ ދަޢުވާ އަށް ޖަވާބުދާރީވެ ފައިސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކޮށް

. ވަނީ އެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ކަނޑައަޅާފައިކޯޓުގައި ވަކާލާތު

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި  ،އެހެންނަމަވެސް ކަންދިމާވި ގޮތުން ވަރަށް ވަގުތުކުޑަވެފައި ވަނިކޮށް

ޕްރީމް ދަލުގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ސުސަބަބުން އޭނަގެ ބަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވުމުގެ

ޕްރީމް ކޯޓަށް ސު. އެއް ބޭއްވުނު ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ކޮންބޭފުޅެއްތޯ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާ

ރީމް ކޯޓަށް ދާނެ ޕްވެސް މި ޖަލްސާގައި ސުވުމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެހެން ހާޒިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚު ވަރަށް ކައިރިވެފައި

 ،ވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެއްބަސްވެ އަށް ންކަމުން، ކޮމިޝަންގެ އެ ޖަލްސާއެހެ. މީހަކު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ

ވާ ގޮތަށް  ކުރިން ވެސް ޢަމަލުކުރަމުން އައިސްފައި އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެންނެވީ މިފަދަ މަޖުބޫރީ ހާލަތުގައި މީގެ

 ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެ ޝަނަށް ހާޒިރުނުވާ މެންބަރުންނާއިން ކޮމި ފަރެންސްގެ ޒަރީޢާބަލާއިރު އޯޑިއޯ ކޮން

ކޮންމެ ތަނެއްގައި ރަސްމީ ގޮތުން  ،ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ނެތް. އިން ހޯދުމަށް ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން ފޯނުގެ ޒަރީޢާ

ތު އުފުލަންޖެހޭނީ ކޮމިޝަންގެ ވަގު އެ ،އުފުލަންޖެހެނީލިއްޔަތު އޫގެ މަސްބާވަތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ދެން ކޮމިޝަންގެ މި

ކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ ބަދަލުގައި ވަކާލާތު އިޕްރީމް ކޯޓުގައެހެންކަމުން، ސު. ވާތީ އިބު ރައީސް ކަމުގައިނަ

ކަންކަން އިން  އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގެ ޒަރީޢާ. އިބު ރައީސްރުން ހަމަޖެއްސެވީ ކޮމިޝަންގެ ނަކޮމިޝަންގެ މެންބަ
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ވާ  އިސްފައިވެސް ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރަމުން އަ ކުރިން ތަކުގައި މީގެމިކަހަލަ މަޖުބޫރީ ޚާއްޞަ ހާލަތްނިންމުމަކީ 

އަދި މިއީ ދުނިޔޭގެ  .މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ވެސް އުސޫލެއް. އުސޫލު

މި އުސޫލަކީ ޖުޑީޝަލް . ވެސް މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލެއް ވާ ޤައުމުތަކުގައި ކުރިއަރާފައި

އެއް ބޭއްވޭނީ ކޮމިޝަންގެ  ގައި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  11ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 

ޚިލާފުވާ އުސޫލެއް  ވާ ބުނުމާ ފައިގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެގެން ކަމަށް ބުނެ ންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަ ވުރެމެންބަރު

ގޮތުން ކޮމިޝަންގެ ގެ ބުނަނީ ޢާއްމު އުސޫލެއް އޭގެ ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގެ އެ ނަންބަރުގައި އެ. ނޫން

ގެންދާ އުސޫލަކީ ކޮމިޝަންގެ  ދައްކަމުން މިތާނގައި އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ މި. ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމުގެ އުސޫލު

ދުނިޔޭގެ . ކުއްލި ގޮތަކަށް ދިމާވާ ޚާއްޞަ މަޖުބޫރީ ހާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ އުސޫލުގެ ވާހަކަ ދިފާޢުގައި

ބަކީ ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގެ އެ ދެވަނަ ސަބަ. ޑަށް ތަފާތުކުރާނެހާލަތު ވަރަށް ބޮ ވެސް މި ދެ ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްގައި

ގިނަ މެންބަރުން  ންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަ ވުރެމިޝަންގެ މެންބަރުއެއް ބޭއްވޭނީ ކޮ ނަންބަރުގައި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާ

ނިންމި  ގުޅޭ ގޮތުން ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމާވާއިރު ހައި ކޯޓަށް  ހާޒިރުވެ ތިބެގެން ކަމަށް ބުނެފައި

ވުމަށް ވެ ޖަވާބުދާރީޓަށް ހާޒިރުޕްރީމް ކޯޓުން ބެއްލެވުމުގައި އެ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކޯނިންމެވުމުގެ މައްސަލަ ސު

ވާ  ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުން ކަމެއް ނިންމުމަށް ކޮމިޝަންގެ ގަނޑު ގޮސް އެ ކޯޓުގައި ވަކާލާތުއަޅު

ގިނަ މެންބަރުންގެ  ދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަ ވުރެވާ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ޖުމްލަ އަދަ ކަމުގައިދަދުޤާނޫނީ އަ

އެއް ކަމުން މިފަދަ  އަކީ ކުއްލި ޖަލްސާ ހެނީ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން މި ޖަލްސާއެ. ންއިއްތިފާޤު

އެއް ބޭއްވުމުގައި ބޭނުންވާ  ކޮންމިޝަންގެ ޖަލްސާ ،ޖަލްސާތަކުގެ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަކުރާ ޢާއްމު އުސޫލަށް ބަލާއިރު

 އިން އެ ންނާއި އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގެ ޒަރީޢާޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުނުވާ މެންބަރު

ނަވީ ގޮތުން ޢުފިކުރު ހޯދުމުން މަ ގެ ވިސްނުމާބޭފުޅުން ފުޅާއި ފިކުރު ހޯދުމަށް އެންބޭފުޅުންގެ ވިސްނު ކަމެއްގައި އެ

އެހެންކަމުން، ޖުޑީޝަލް . ވާތީ ބޭފުޅުން އެ ޖަލްސާއެއްގައި ހާޒިރުވެ ތިބީ ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ ކަމަށް ބަލާއިރު އެއީ އެ

އެއް ބޭއްވޭނީ ކޮމިޝަންގެ  ގައި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  11ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 

ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެގެން ކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުމާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ  ންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެމެންބަރު

ބޮޑު ގުޅުމެއް ނެތް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން  ދެމެދު މާ ވާ މައްސަލައާ ޅިފައި މިކުރިމައްޗަށް ހުށަހެ

އަކީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  ވާ މައްސަލަ ހަމަ އެފަދައިން ހުށަހެޅިފައި. ހުރެ ދަންނަވާލެވިދާނެ

ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި  ށްއަ ންމޭނީ ޖަލްސާގައި ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ކަމެއް ނި(ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  11

ސަބަބަކީ، . އެއް ނުވޭ ވެސް މިއަކު ހިނގާފަ ޚިލާފުވާ ކަމެއް ން ކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުމާމެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު

ނުން ކަންކަން ވަނީ ކޮމިޝަ ކުރާނެ ބޭފުޅަކު ކަނޑައަޅުއްވާފައިރީމް ކޯޓަށް ވަޑައިގެން ވަކާލާތުޕްއިން ސު މި ޖަލްސާ
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ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ދެވަނަ . ވާތީ ނިންމުމުގެ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެގެން ކަމަށް

ޚިލާފަށް ކޮމިޝަނުން އަޅުގަނޑު  އާވަނަ މާއްދާ 262އެއް ގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މައްސަލަ

އީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޙަޤީޤަތް އަކީ ވެސް އެ އެކަމަކު، އެ މައްސަލަ. ވާ މައްސަލަ ސާ ނަގާފައިގޮތުގައި ފައިގެ ނާޔަތެއްއި

ތާރީޚަށް . ވެސް ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ އޭގައި. އެއް ގޮތަށް ކަނޑައެޅިގެން އޮޅުވާލައިގެން ދައްކަވާފައި އޮތް ވާހަކައޮޅޭ

ބަލާއިރު މިކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮތަކީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތަކަށާއި ކޮމިޓީތަކަށް ދޭ 

އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި އުފެދުނު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ،ނާޔަތުގެ ފައިސާ ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮތީއި

އެއީ ދާއިމީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް . ހަމަޖެއްސުމެއްވި އަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެއްސެޖެނު ގ1112ެއެއީ . ކޮމިޝަނުން

ތަނުގައި ވަކާލާތުކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން  ތަނަށް ހުށަހަޅައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން އަލަށް އެ

މަދު އްމުޙަ ،ޙަސަން ޢަފީފުމެން. ޅި ކަނޑައެޅުމެއް ނޫންއަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކަނޑައެއަމިއްލަ

ކުރުމަށްޓަކައި މެންބަރުންނަށް އިޝަންގެ މަސައްކަތް ބޮޑަށް ހަލުމީހުން ކޮމި ތަނުގައި އެ މެން ދުވަސްވަރު އެޝިހާބު

ވާ  އިއެއް ދިނުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާފަ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތައް ވެސް އުޖޫރަ ވެސް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އެ

. އް ނޫންއެ ގުޅުންހުރި ވާހަކަ ބަލައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނާ އެހެންވީމާ، އެއީ ޙަޤީޤަތަށް. ކަނޑައެޅުމެއް

ގަނޑުމެންނަށް އެންގީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ގޮތުން އަޅު ،ށް ހޮވުނީމާއަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޝަނަ

 ފައިސާގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ އެއީ ކޮންއަޅު. ވެގެންނޭ ކުރަންޖަމާދޭށޭ ތިމަންނާމެން ފައިސާ  ނަންބަރު އެކައުންޓު

ޚިލާފަށް  އަށް ހުށަހަޅައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނާއަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަ އަކީ މިއީ މި މައްސަލަ .ވެސް އެއް ކަމެއް

. ތިޤާލީ މަރުޙަލާގެ ކަމެއް މިއީއިން. ކުރިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ކަމެއް މިއީ ކަމަކީ މިއީ މާ މި. ނެގި އެއްޗެއް ނޫން

ނާޔަތުގެ ފައިސާ ނެގި ކަމަށް ބުނާ އިޚިލާފަށް އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނާދެން އަޅުގަނޑު 

. ދެނީިގެނެސް ބުނާ ބުނުމުގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު އަޅުގަނޑު މ އެހެން މި. އެއް ނޫނޭ ބުނުމަކީ ރަނގަޅު ވާހަކަ

އެ މާއްދާގައި ބުނެފައި ވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް . ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި ވަނީ ކީކޭތޯ 262ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކުރުމުގެ ބާރުގެ ގެ ނުވަތަ ޢަދުލުއިންޞާފު ގާއިމުކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތު

މަޤާމެއްގައި ނެތް ކޮންމެ  އްގެ މެންބަރެއް މެންބަރުކަމުގެމިޝަނެނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ މުސްތަޤިއްލު ކޮ

މި މާއްދާގެ ޤާނޫނީ . ނާޔަތް ދެވިދާނޭއިއާއި  މީހަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން މުސާރަ

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް  ،ވިސްނުމަށް ބަލާއިރު

ރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ސާފު ބަހުން ބުނެފައި ނެތްކަން ޤާނޫނީ ވިސްނުމަކުން ހުނާޔަތްއިއާއި  މުސާރަ

އެ ކަނޑައެޅޭ ގޮތެއްގެ މަތިން ޖުޑީޝަލް  ،ނަމަ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅައިފި. ޖެހޭނެވިސްނަވަން

ވެސް  ނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައިއިވެސް އަދި  ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މުސާރައެއްގެ ގޮތުގައި
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. ކޮށްދޭއިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާބިތު ދެވިދާނެ އެއްޗެއް މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅައިފިއްޔާ ދެވިދާނެ ކަން ވެސް މި މާއްދާ

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  211ދަންނަވާލަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އަޅުގަނޑު މި އެހެން

ކަމަށްވާނަމަ އެހެން. ލީހުންނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިއިއާއި  ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ

ނާޔަތުގެ ފައިސާ ކޮންމެ އިވާ  މަށް ހަމަޖެހިފައިޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތަކަށާއި ކޮމިޓީތަކަށް ދިނު

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ އެ ކަމަކީ  އެ ބަޖެޓު މި ،ވާއިރު އަހަރެއްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި

ގަނޑު ން ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ އަޅުމި މަޖިލީހުން އެކަ. ޚިލާފުކަމެއް ކަމުގައި ނުވާތީ އާކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނުއަސާސީ

 ކޮމިޓީން ވެސް މި އޭރު ބަޖެޓު. ކަމުގައި ނުވާތީ ވާ ކަމެއް ޚިލާފު އާގޮތުގައި އެކަމަކީ އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީ ޤަބޫލުކުރާ

ކަމުގައި ނުވާތީ ރައްޔިތުންގެ  ޚިލާފުވާ ކަމެއް އާކޮމިޓީ އަށް ވެސް އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީ ވާހަކަ ދައްކާފައި ބަޖެޓު

ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެންމެ  އްވެސް މެންބަރަކު މިންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި އެރައްޔިތު ،މަޖިލީހަށް އެކަން ހުށަހެޅީމާ

. ގަކޮށްލަންއަށްޓަކައި ފާހަނެތްކަން އަޅުގަނޑު ޔައުމިއްޔާ ވެސް ނަގާފައި އެއް ކުޑަވެގެން ނިޒާމީ ނުކުތާ

ކަމަށް  ދެއްކިގަނޑު މީޑީޔާގައި ވާހަކައި އަޅުނާޔަތް ނަންގަވައިގެން އެކަމުގެ ދިފާޢުގައިޚިލާފަށް  އާޤާނޫނުއަސާސީ

ޖެނުއަރީ  22ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި . ވިދާޅުވާ ބަސްފުޅަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތް ނުބައްލަވާ ވިދާޅުވާ އެއްޗެއް

ން ނިންމެވީ ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި އެ ކޮމިޝަންގެ ވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤު 1122

އެހެންވެގެން، . ވާހަކަ މީޑިޔާގައި ދައްކަން އިބު ރައީސް ކޮމިޝަންގެ ދިފާޢުގައި އެކޮމިޝަންގެ ރައީސާއި ކޮމިޝަން ނަ

ރި މެންބަރު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ޢިއްޒަތްތެ. ދައްކާފައި އޮންނާނީއަޅުގަނޑުމެން 

ޚިލާފަށް ނުވަތަ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ނުބައްލަވާ ހުށަހަޅުއްވާފައި  ސް ހަމަ ޙަޤީޤަތާއަކީ ވެ ވަނަ ނުކުތާ 1ހުށަހެޅުއްވި 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  180ވިދާޅުވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ގޮތަކީ ވާ މި އިވާހަކައިގަ އެ. އެއް އޮތް ވާހަކަ

. ކޮންނޭސެސް ހިންގާފައި އޮތީ ނުބައިޕްރޮކުރުމުގެ ގޮތުން ޢައްޔަންކުރި ޟީން ދާއިމީޤާހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ

 އެ، މުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެކަ އެ .ކަމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ބައިވެރިއޭއެ ނުބައި ،އަދި އަޅުގަނޑު އޭގެ

އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ނިންމާފައި އޮންނާނީ . އެއް ނޫން އެހެންނަމަވެސް، އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކަ. ކަމަށް ވާގިވެރިވިއޭ

އާއި އަދި މި މާއްދާތައް  ވަނަ މާއްދާ 222އާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  180ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 2ދުވަހު ވަޑައިގެން ތިއްބެވި  ކޮމިޝަނަށް އެސާރވިސް ޖުޑީޝަލް އަޅުގަނޑުމެން ބެލުމަށްޓަކައި ރަނގަޅަށް 

ގެ 180ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އެހެންވީމާ، މި. ރުދަނާ އުސޫލެއްގެ ދަށުންހަންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރި ވަރަށް މެންބަރު

މަސައްކަތަކީ އެއީ  ދާއިމީކުރުމަށްޓަކައި ކުރި ،ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކޮށް

އެއްގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތް  ޤާނޫނުތަކާ އާ ގުޅޭ ހުރިހާއަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ،އެއްގޮތަށް އާޤާނޫނުއަސާސީ

ހުރިހާ ސުވާލުތަކެއްގެ ޖަވާބު  އަޅުގަނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލާނީ މި .ޑައެޅުމެއް ކަމުގައި ނިންމާލަންކަނ
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 ހުދާއި. އެއް ނޫން އަކީ ވެސް ރަނގަޅު ވާހަކަ ނުހޯދާ ވާހަކަތަނުގެ މަޝްވަރާ މި. ދަންނަވާލެވުނީ އަޅުގަނޑަށް މި

އެހެން ޖެހޭ . ތައްތަކުގައި މީހެއްގެ މަޝްވަރާހޯދާކަށްނުޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތުގަކަޅުން ލިޔެފައި ހުންނަ ޤާނޫނީ ދުސްތޫރީ ކަން

އެކަހަލަ ކަމެއް ކަމަށް ފެނިގެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު މަޝްވަރާ  .ރާ ހޯދީމުސްއަޅުގަނޑު މަޝްވަ ،ނަމަ ކަމެއް އައި

ނިންމާލަމުން އަޅުގަނޑު . އެއް ނޯންނާނެ މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާފަގަނޑު އަޅު ،ނަމަ އަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ކޮމިޝަންގެ ލިޔުންތައް . ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރައްވާށޭންނަވާލި ޖަވާބުތަކަކީ ޙަޤީޤަތްދަ ދަންނަވާލާނީ އަޅުގަނޑު މި

މި މައްސަލަ  ،ށް ނުވާއިރުއިން އެއްވެސް ކަމަކީ ޙަޤީޤަތަކަ ޙަޤީޤަތަކީ މި. ހުރިއޭ އަޅުގަނޑު އަތުގައި މި

ޤާޟީން  އި،ޝަރުޢީ ދާއިރާ އަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަވެސް  އުޅެނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ޙަޤީޤަތުގައި ހުށަހަޅައިގެން މި

ޝަރުޢީ ދާއިރާ އަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ކަމުގައި އަޅުގަނޑު  ،އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށް ،އެއްތަނުން

ކަމުގައި ގޮތެއް  ގޮތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ވިސްނަވާފައި މި ލުކުރާއަޅުގަނޑު ޤަބޫ. ދަންނަވަން

 އިސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވަ އެންމެ ޤާބިލު މީހަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޖުޑީޝަލް. ނިންމަވަންވާނީ

އެހެންވީމާ، . އި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަންތަނެއްގައި ހުރި އެންމެ ޤާބިލު މީހާ ކަމުގަ ކަނޑައަޅުއްވާ މެންބަރަކީ އެއީ އެ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން މި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޕާޓީތަކަށް .ށިގެން ދާނީފެސް ހުހިސާބުން ދެގަޑިއިރުގެ ބަ މިހާ، އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ވަކި . މިނެޓު 01ޕީ އަށް .ޑީ.އެމް. މިނެޓު 16ޕީ އަށް .އާރު.ޑީ. ވާ ވަގުތު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން ކަނޑައެޅިފައި

 1އަށް  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށާއި ޤައުމީ ޕާޓީ. މިނެޓު 21އޭ އަށް .ޕީ. މިނެޓު 11ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންނަށް 

 އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި. މިނެޓު

 .އަށް

 

 :މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން

 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން އުނގޫފާރު ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަށް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމަ ހުށަހެޅުއްވި ވަކިކުރެއްވުމަށް ޢަލީ، އަފްރާޝީމް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

ކުރަނީ އެއްވެސް  މަނިކުފާނު މި މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ތާއީދު މި އަޅުގަނޑު އެ. ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަންތާއީދު

. ވެސް ނޫން އަދި މިކަން ކުރުމަކުން އުފާވެރިކަމެއް ހާސިލުކުރެވޭތީކީ. ކަމެއް އޮވެގެނެއް ނޫންހާލެތްގައި ޒާތީ

ޕީ ނިސްބަތްވާ ސަރުކާރާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ .ޑީ.ޕީ އާއި އެމް.ޑީ.ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ޕާޓީ އެމްއެހެންނަމަ

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/JSC.Afrashim%20Massala.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/JSC.Afrashim%20Massala.pdf
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އާދެ، ވެރިކަން ހިންގާ ގޮތުގެ ނިޒާމާއި . ގްރޫޕް އަބަދުވެސް ކަންކުރަމުން ގެންދަނީ އަސާސެއްގެ މައްޗަށް

ކުރަމުން މަގުން މަސައްކަތް އެ ،ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށްގެން ކުރެވޭ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެފު ޤާއިމުޢަދުލްއިންޞާ

 ވެސް މި ކުރަމުން މިހާރުގޮތަށް މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން އެ. ޕީ.ޑީ.އަދި ސަރުކާރަކީ އެމް ،އަކީ ގެންދިޔަ ޕާޓީ

ވަނީ  މި އިރާދަފުޅުން މިއަދު. ވެސް ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތެއް މި މަސައްކަތަކީ އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން އެ. ދަނީ

އަތުގެ ކިބައިގެން ކުރުމުގެ ނިޒާމު ވެރިކަން ހިންގާ އިމުނިޒާމާއި އަދި ޢަދުލްއިންޞާފު ގާ ވެރިކަން ހިންގާ ގޮތުގެ

. ނޫން އެއް ން ނިމުނީކީހިސާބު ތައް މިހާއަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެހެންނަމަވެސް. މިނިވަންވެފަ

ތަކުގެ މިނިވަންކަން ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޯޓުވެސް މަސްއޫލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެއަޅުގަނޑުމެން 

އް ރީޢަތްތަކަށް ވާސިލުވެވޭ ގޮތްތައަވަސް ގޮތެއްގައި ޝަ ،ރައްކާތެރިކުރުމާއި ހައިބަތާއި ޤަދަރު ހިފެހެއްޓުމާއި

އެހެންވެ، . ކޯޓުތައް ހެދުން މެދުވެރިކުރުމާއި މުސްތަޤިއްލު ތަނަކަށް ކޯޓުތައް ހެދުމާއި ހަރުދަނާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި

މިއަދުގެ މިހާރު . މިކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ރާ މަސައްކަތެއް މި މަސައްކަތަކީއަޅުގަނޑުމެން ކު

ތައް އޮންނަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ޝަރުއީ ކޯޓުވާ ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި މި

އަދު ވެސް މި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން. މްއަދި ޤާބިލު ނިޒާމެއްގެ މަފްހޫ، ފުވެރިންޞާމަފްހޫމަކީ މިނިވަން އި

މް މިއޮތް ގޮތަކީ ޢީ ނިޒާމުގެ މަފްހޫޝަރުއަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި  ލީމާ އެނގޭއަޅުގަނޑުމެންގެ ހާލަތަށް ބަލައި

. ންޖެހޭ މަސައްކަތް ވަރަށް ގިނަގުނަކަންއަޅުގަނޑުމެން ކުރަ. މަކަށް އަދި ނުފެތޭކަންނާ މަފްހޫބު ޤާނޫނުއަސާސީގައި މި

ވާ މަޖިލީހުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ނިސްބަތް މިއެހެންނަމަވެސް މި މަސައްކަތް

ށް ވާ މެންބަރު އާދެ، އެ މެންބަރުގެ މަސައްކަތްޕުޅު ހުރި ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަ ފޮނުއްވާފައި

 ކުރެވިދާނެއިމުހީތެރިކަމާއެކު ދެން އިތުރަކަށް ގާމަނިކުފާނުގެ އެ ނިޒާމު އެ ޢަދުލުގެ، ވޭ ޝަރުޢީއިތުބާރެއް ނުކުރެ

ވާ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން  ކުރައްވާފައިމަނިކުފާނު މަސައްކަތް ސަބަބަކީ މިހާތަނަށް އެ. ކަމަކަށް

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާބިލު ހަރުދަނާ ބޭފުޅަކު މަށް ކަ އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު މި .ކަށަވަރުނުވަނީ

އަޅުގަނޑުމެން . ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން މިކަން ކުރެވިދާނެ ،މެންބަރުކަމަށް ފޮނުވައިގެން މެނުވީ

މުޅި ޤައުމު އެންމެން ހެކިވާނެ އަޅުގަނޑުމެން . ނުޖެހޭތަކެއް ނަގާކަށްށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ބިތުފަންގިއިތުރަކަށް މިކަން ކަ

ޢީ ނިޒާމު އޮތް ޝަރު. ދޭ ރަނގަޅަށް ސާފުވެގެންއެބަ މިކަން އޮތް ގޮތް  ،ވެސް ބިތުފަންގީގެ އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން

ތައް އެކަން ފްރާޝީމް ޢަލީގެ މަސައްކަތްޕުޅުއެހެންވީމާ، އެއީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަ. ގޮތް

އި ހާލަތު އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ކުރީގައި ޖުޑީޝަރީގަ. ގޮތެއް ޅު ގޮތުގައި ބިނާކުރައްވާފައި ނެތަތީވެ ވީކުރުމުގައި ރަނގަ

ން ކުރި ކަންކަޔަ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ވައިލޭޓުދި ކުރަމުންއިންސާނީ ޙައްޤުތައް އެންޑޯޒް. ނގޭއޮތް ގޮތް ވެސް އެބަ އެ

އެއް  ލަޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަ. ކޯޓުތައް ވެގެން ގޮސްފައިވޭޢީ ދިޔަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރު މުންކުރައެންޑޯޒް
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އޭރުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އެކަން  ،އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ވެސް ނުލިބޭ ގޮތަށް ،ހުށަހެޅި ގޮތަކަށް

ވެސް  ތައް މިއަދުއަދި ހަމަ އެ ފަނޑިޔާރުން. ދިޔަވެސް ހަމަ ޝަރީޢަތްތައް ނިންމަމުން ގެން ވާއިރު ލާޒިމުކޮށްފައި

ޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ އިތުބަރު ޚާއްޞަކޮށް ޖިނާޢީ ގިނަ ބައެއްގެ ކުރިމަތީގައި ޝަރު އެހެންވީމާ،. ތިއްބެވިއެބަ

އަދި އަޅުގަނޑުމެން މިކަންކަން . އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަން ލެވުމުގައި އިތުބާރު ނެތްކަމަށްމައްސަލަތައް ބެއް

ވެސް އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންވާ  ކުރުންރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާއިރުގައި މިކަންކަންފާހަގަ

އަފްރާޝިމް ޢަލީ، މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވުމުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ، އާދެ. ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން

ފަދަ  ވާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލާޒިމުކުރައްވާފައި ކޮމިޝަނުގައި ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

މަ ހަ. ޤާޟީންގެ ޝަރުތުތައް ކަނޑައެޅުއްވުމުގަ، ނެތޭ މެއް ގެނައުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ބައްލަވާފައިމަފްހޫ

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  1އަދި . އެއް ނެތް ށް އައިއްސައެއްވެސް ބަދަލެއް މިހާތަނަ

 432. ރަންގަޑި އިރެއްހާއިރު ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކު 21ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް  ޖަލްސާތައް ބޭއްވިފައި ވަނީ

ޅު އަދި އަފްރާޝީމް މަސައްކަތްޕު. ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން ވާ ބާއްވާފައި އެއް އަދިވެސް އަތްނުލައި ސަލަމައް

ޚިލާފަށް  ތަނުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާ މަނިކުފާނު ވަނީ އެ ވެސް ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތަށް އެ ކުރެއްވުމުގައި ކުރިން

ކުރާ މަނިކުފާނު ތަމްސީލު ޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވޭ އެއަސާސީގައި ކަނޑައެޤާނޫނު. އިނާޔަތްތަކެއް ނަންގަވާފަ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެ. ކަމަށް ކޮމިޝަނަކުން ނުނެންގެވޭނެ ނާޔަތްތަކެއް އެއިހައިސިއްޔަތަކުން އެއްވެސް ފަދަ 

 ކަށް ދުވަހުއެހެންމެ ދާދި އިހަ އަދި ހަމަ. މަނިކުފާނާ މެދުގައި މިއަދު އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

މަނިކުފާނުގެ  އެއް އެ ސް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވި ނިންމެވުމެއް މަދަނީ ކޯޓުގައި ހުންނެވި ޤާޟީވެސް ޖުޑީޝަލް ސަރވި

ވެސް މަނިކުފާނު ޤާނޫނުއަސާސީއާ  މިސްކޮންޑަކްޓާ މެދުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ބަޔާނެއް ނެރުއްވާފައި އެ

އެއީ . ޙަލާގެ ކޯޓަކަށްވަނީ ހަމަ އެ މަރު ލުކުރައްވާފައިވާއިރު އެ ފަނޑިޔާރު ބަދަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ޚިލާފުވެއްޖެ

ވެސް ހަމަ  އެ. ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީއަކަށް ފޮނުއްވާފައި ވަނީ އެ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަދި. ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް

ވަނަ  12އެއީ މި . ކަމެއް ކުރެއްވިސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަފްރާޝީމް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޖުޑިޝަލް 

ކުރުމުގައި ހަމަހަމަކަން އަޅުގަނޑުމެން ކަން . ވެސް ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ރުނުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެކަކުގަ

އެއްވެސް މިފަދަ ، އެހެންވީމާ. ން ޚާއްޞަކޮށް ޝަރުޢީ ނިޒާމުގަވަކި. ސަބަބު ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ. ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ

 ތީވެ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީނެތަމެދު އިތުބާރު އަޅުގަނޑު މި ފަދަ ބޭފުޅުންނާ ،ހަމައެއް ދައްކަވާފައި ނުވާތީވެ

ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނެ  ސް ކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް ރަނގަޅު މެންބަރަކު މިކަން ހަރުދަނާޖުޑިޝަލް ސަރވި

ރަނގަޅު މެންބަރަކު ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މި މަޖިލީހުން ފޮނުއްވައިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝަރުޢީ ޢަދުލުގެ 
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އަޅުގަނޑު ، އެހެންވީމާ. ދުމަށްތަނަކަށް ހެ ބާރު އޮތްވަރުގަދަކޮށް ރައްޔިތުންގެ އިތު ،ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަށް އިތުބާރު ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.ޑރ

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙުމަދު

ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް  .ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި  .الرحيم الرحمن اهلل بسم

މީގައި . ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަފްރާޝީމް ޢަލީ ވަކިކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން

ންމެ ބޭފުޅަކަށް ވިޔަސް އަދި ކޮ ކަމަށް ހެންނޫންނަމަ އަފްރާޝީމު އެއެ. ކުރަނީނުޙަޤީޤަތްތަކެއް ހުރީމަ އަޅުގަނޑު ތާއީދު

ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް . އަޅުގަނޑު ވެސް އެ ހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ އެކަމަށް ތާއީދުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން

ވަޑައިގެން ވިދާޅުވަނީ ތިއްބެވި އިސް ބޭބޭފުޅުން އަރާ އަޑުއިވިގެންދިޔަ ސިޔާސީ ޕޯޑިޔަމްތަކުގައި މިއަދު ސަރުކާރުގައި

މުޅި ޖުޑިޝަރީ  ،ށްއްޔާ މުޅި ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ބަދަލުކޮށް މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެމަންނަމެންނަތި

ދެންމެ ވެސް . ދަލުގެންނާނަމޭ އޮންނާނެ ބުނެފަކޯޓުތަކަށް ބަ ،ތިރާމް ގެއްލުވާލައިބާނައި ކޯޓުތަކުގެ އިހުތެރެއަށް އަތް

ކުގެ ރުނުތަވަނަ ޤަރުނާއި، ފާޑުފާޑުގެ ޤަ 12ރުނާއި ވަނަ ޤަ 26ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަދެއްކެވިއިރު ވިދާޅުވި 

މިވެނި ބޭފުޅަކު . ތިމަންނަމެންނަށް ޤަބޫލުކުރާ ކަންތައްތަކެއް ނޫނޭ ފެނިގެންދަނީޤަރުނުތަކުގައި ވެސް . ދެއްކެވިވާހަކަ

ނީ ކޯޓުތަކަށް ޢައްޔަންކުރައްވާ އުޅެ މީގައި ޙަޤީޤަތަކީ މި. މަ ތިމަންނަމެންނަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭކުރީކޯޓަށް ޢައްޔަން

މިކަންތައްތަކުގެ ތެރެއަށް . އުޅެނީ ފުޅުން ކަމުނުގޮސްގެން މިކޯޓުތަކަށް ޢައްޔަންކުރާ ބޭ. ބޭފުޅުންނާ ބެހެންވެގެން

އިން އެބަ  ދައްކަވާ ވާހަކައެއީ . ތީ ސާފުކޮށް އެނގެންއޮ ރައްޔިތުންނަށް މި. ކަންކަން ކުރަނީ ވަންނަންވެގެން މި

އެނގޭ ތިމަންނަ ޤަބޫލުނުކުރާ ފަނޑިޔާރަކީ މިވެނި ތަނަކު ހުރި، މިވެނި ތަނެއްގައި ހުރީ ތިމަންނަމެން ޤަބޫލުކުރާ 

. އުޅެނީ ން މިބެހެންކަ ންކޮށްފައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންނާނގޭ ކޯޓުތަކުގައި ޢައްޔައެބަ އެ، ހިނދު ފަނޑިޔާރެއް ނޫނޭ ބުނާ

ޝަލް ސަރވިސް ކިކުރުމުގެ ޙަޤީޤީ ބޭނުމަކީ ޖުޑިއަފްރާޝީމް ޢަލީ ވަ. ކަމެއް ނެތް ވީމާ، އޮޅުވާލައިގެން ވާހަކަދައްކާނެ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގައި . ކަންތައްތަކެއް ކުރުން ގެންކޮމިޝަނުގެ ތެރެއަށް އަތްބާނައި

ންމާދާރުކޮށް މަސައްކަތްކުރާއިރު ސަރުކާރާއި ކޯޓުތަކާއި އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހާއި ތިބެގެން އަޅުގަނޑުމެން ޒި

 ،ހިނދު ގަން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބި ތަނަކަށް ވާއެކު ހިން އަޅުގަނޑުމެންގެ މީޑިޔާ އަކީ މިނިވަންކަމާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން . ރެއް ހިންގޭނީއަޅުގަނޑުމެން ޖުޑިޝަރީ ތެރެއަށް ހަމަ އަތްބާނައިގެންތޯއޭ މިއަދު ސަރުކާ

. ވެސް ކޯޓުތަކަށް ވެސް އަތްބާނަން އުޅޭ މަންޒަރު ލުގައި ޖެހިގެންދާއިރުހާ، ޖެހި ބަނޑަށް، މިދަނީ ރައްޔިތުން ބިކަވެ

ކާނީ މާދަމާ ވެސް އަޅުގަނޑު އަނގައިން ދައް. ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދެ އަނގައަކުން ނުދައްކާނަން މި. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ

އެއް  އަޅުގަނޑު ދެ އަނގައަކުން ވާހަކަ. އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ހުންނާނީ. މިގޮތަށް

ފެނިގެން ދިޔައީ ހުޅުހެންވޭރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މެޖޯރިޓީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ. ނުދައްކާނަން
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އްޔާ ކޯޓުތަކަށް މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެ ވިދާޅުވީ ތިމަންނަމެންނަށްރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ދާއި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔައީ ކޯޓުތަކުގެ . މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. ނަމޭ، ސިޔާސީ ޕޯޑިޔަމްގައި ވިދާޅުވިއަތްބާނާ

 އެމީހުންގެ ކުރިމަތީގައި . ންޒަރުކުރި މަމީހަކު ވައްދައިގެން މަސައްކަތް ރުމަތްކަނޑާލުމަށްޓަކައި ވެލެޒިނީ ކިޔާހު

ކީއްވެތޯ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް ކެރިވަޑައިނުގެންނެވީ އޭނަ . މަންޒަރު ފެނިގެންދިޔައީ

 ،ޚުދުޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު އޭނަ ޖެއްސި ވައްތަރާއި އަ. ބަދަލުކޮށްލަން

ތިބީ އަންހެން ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރާ  ނޫން، ރާއްޖޭގައި މި އެއް އަންހެން ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލެއްގެ ދަށުގަ

ކަށް ވައްތަރުޖައްސައި، ނުވިތާ، އަޑުގަދަކޮށް. ކުރަނީމަސައްކަތްއެ ނޫން އޭނަ ތަންތަނަށް ވަދެ  އެއް އުސޫލެއްގަ

ކުރަމުން ދިޔައީ ހުއްޓުވާލުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަނެއް ވެސް  ނިކޮށް އެކުރަމުން އަންނަޙުކުމް ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން

ދިވެހި ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާ މިއީ . މިއީ ދިވެހި އަންހެނުން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. ންގެ ކުރިމަތީގައަޅުގަނޑުމެ

 ރެވިފައި އަފްރާޝީމް ބަދަލުކުރަންޖެއްސީމާ ބަދަލުނުކުތަރުޖެއްސީމަ، އަތްޗި ވައްތަރުއޭނަ އެ ހަޑި ވައް. ކަމެއް ނޫން

ސިޔާސީ ގޮތުން ކޯޓުތަކަށް . މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. ޤަބޫލެއްނުކުރާނެ. ވެގެން ވާހަކަދެއްކީމަ ކާކުތޯ މިކަން ޤަބޫލުކުރާނީ

، ކުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރުދައްކައިކޯޓުތަ. މިއީ މި ޙަޤީޤަތް ޤަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އުޅެނީ ބާރުފޯރުވުމަށްޓަކައި މި

ށް މި ސުވާލަ .ކުރީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުންތޯ، ކުރީގެ ސަރުކާރުންތޯއަށް ގޮސް މުޒާހަރާ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން ގޭގެ

އަފްރާޝީމް ބަދަލުނުކުރެވިގެންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ . އުޅެނީ އެނގޭނެ ކީއްވެކަން މި އަމިއްލަ ނަފުސާ ސުވާލުކުރީމަ

ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް . އުޅެނީ ނެ އެއީ ކީއްވެގެންތޯ މިއުފެދުނީމަ އެނގޭހިސާބުން ސުވާލު މިހާ .އެނގޭނެ

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު ބޭރުގައި ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރަކު، ސު .ކި ވާހަކަ އަޑުއެހިންމަގުމަތިން ބިރުދެއް

އެ މައްސަލަ ބެލި . އޭނަ އަށް ހަމަލާދިން ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއެހިން ޕީގެ މީހަކު ގޮއްސަ.ޑީ.ށް އެމްހުންނަވަނިކޮ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މިއަދުގެ . ކަ ދެއްކިއަޑުއެހިންވާހަ އަޅުގަނޑުމެން މީޑިޔާތަކުގައި. ވާހަކަ އަޑުއެހިން

. ރުނުވެގެނެއް ނޫން އޭރު މަސައްކަތްކުރީއަފްރާޝީމް ބޭ. ންޒަރުފަނޑިޔާރުގެ ގޭގޭގައި މުޒާހަރާކޮށް، އަޑުގަދަކުރި މަ

 ހަމައެއާއެކު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާ. އުޅެނީ ވަން މިފޯރުނޑިޔާރުން، ކޯޓުތަކަށް ބާރުޙަޤީޤަތަކީ ކޯޓުތަކުގެ ފަ

ތައް ދިޔައީ ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރި ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކަންތައް އަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

 އެ. ގޮތް ރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަމަލުކުރިމުގައި ހުންނެވި ކެނެކަ މްހޫރިއްޔާރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖު. ގޮތް ވެގެންދިޔަ

 މަސައްކަތްކޮށް ފުލުހުން ފޮނުވައި، ތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ގަދައަޅައިކަން އެ ،ދުވަހު ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރަން އުޅުނީމާ

ގައި ނތާ އަފްރާޝީމް އެއެކަމަކު  ،އެއީ. ގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔައީއަޅު ސިފައިން ފޮނުވި މަންޒަރު

ދުވަހު ފުލުހުންނާއި ސިފައިން  އަފްރާޝީމް ގޯސްކޮށް މަސައްކަތެއް ކުރައްވައިގެންތޯ އެ. އިންނަވައިގެންތޯ ސުވާލަކީ

. އުޅެނީ ނޫން މި އިންނަވައިގެނެއް މް މިތާޚަޤީޤަތަކީ އަފްރާޝީ. އްދަންޖެހޭމި ސުވާލު އެބަ އުފަ. ފޮނުވަންޖެހުނީ
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ތަޅުއެޅުވި ގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އަކީ އަޅު ހަމައެއާއެކު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާ

ވެސް އެބަ  މި .ގައި އިންނަވައިގެންތޯ، ނޫންތޯނތާ ވެސް އަފްރާޝީމް އެތަޅުއެޅުވީ  ކޯޓުގައި ޕްރީމްސު. ންޒަރުމަ

ކޯޓުތަކަށް  އުޅެނީ މި. އުޅެނީކީ ޙަޤީޤަތަކީ އަފްރާޝީމް އެތާ އިންނަވައިގެން ނޫން މި. ފައްދަންޖެހޭސުވާލުއު

މި . ހޭ ދުވަހެއްޔާތަށް ބަނަކަން އަންނަންޖެހަ ގެތަޅުއެޅުވި ދުވަހަކީ މި ޤައުމުސުޕްރީމް ކޯޓުގައި . އަތްބާނަންވެގެން

އެ  ،އަނެއްކާ ބަދަލުކޮށްލަންޖެހޭ ދުވަހެއް މި ޤައުމު ތާރީޚު. ދުވަހެއްޖެހޭ ގޮތަށް ލިޔަން އަނެއް ޤައުމުގެ ތާރީޚު

އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރޭގައި . ދުވަހަކީ

އެއީ މިއަދު މިއޮތް . ންޖެހޭ ތާރީޚެއްދުވަހު ތާރީޚަކީ އެއީ ބަދަލުވާ އެ ،ޑިކަމުންނޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާކަށް ނެތިންނފި

 ތަޅުއެޅުވީމަ ގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައިކަމުގައި އަޅު އެ. ނޫން ވާނެ ދުވަހެއްއޮވެގެން  ތާރީޚު

ޝީމް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަފްރާ، އެހެންވީމާ. އެއްޗެކޭ ވިދާޅުނުވެ ހަނުހުންނެވި މަންޒަރު ވެސް އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް

. ވެސް ޤަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ ތްތައްމި ޙަޤީޤަ. ވީކީއްއެޅުތަޅު ގެން ނޫނޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައިދުވަހު ހުންނަވައި އެ

އްތޯ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ބައެންތޯ، ކޮންމިއަދުގެ ސަރުކާރު ،އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށްތޯ ކުރީ ސަރުކާރުންތޯ

ކަމަށް ހެދިގެންގޮސް މީހުންނަށް  ކޯޓުތަކުގައި ފަނޑިޔާރުން ،އްކޮށްހުވާތަ ބައެއްތޯ، ކޯޓުތަކެއް ހައްދަވައިގެންކޮން

 އަފްރާޝީމް މި، އެހެންވީމާ. ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯ ގޮތުން އެއީ ޤާނޫނީ. ޙުކުމްތައް ކަނޑައަޅަމުން ދިޔައީ ކޮންބައެއްތޯ

އަކީ ކޯޓުގެ  ޗުގެ ތަންތަނުގައި ތިމަންނައަށް ކޯޓު ހައްދަވައިގެން އާޓިފިޝަލް ބީއަމިއްލަ  ގައި އިންނަވައިގެންތޯނތާ

ގައޭ ޤަބޫލުކުރާނީ އަފްރާޝީމް މައްސަލައިކާކުތޯ ، އެހެންވީމާ. ވަމުން ދިޔައީފަނޑިޔާރޭ ކިޔާފައި ޙުކުމް އިއްއިސް 

 ތަނަށް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އުނދަގޫވެގެން މި އަފްރާޝީމާ ހުރެއޭ މި. އުޅެނީ މިކަން ނުވެގެން މި

ންނަމެން ކުރާ ޔާމަތްދުވަހު ތިމަތިމަންނަމެން، ޤިهللا . އުޅެނީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކުރާށޭ ތިމަންނަމެން މި. އުޅެނީ

އަމިއްލަ ނަފްސަށް . އޮތްބާއޭތެއް އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ އެބަޔާހަވާހަކަދައްކާއިރު ލަދެއް  ބުދެއްވާނެއޭޛާޢަކަންތައްތަކަށް 

 އަމިއްލަ އަށް ބޯ ފުޅިތަކާ، ނަމަ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް އެނގޭ ންތައްތަކާއަމިއްލަ ދަރިންގެ ކަކުރެވޭ ކަންތައްތަކާއި 

 ތިމާ ބުނާ ވޮޑިވެގެންވެއޭهللا ހަޔާތްކުޑަކަމުން ލަދު. ނުޖެހޭނެވާހަކަ ދައްކާކަށް މިއަދަކު އެ ،ނަމަ އެއްޗިހި އެނގޭ

 ލަދުހަޔާތަކީ ކޮބައިތޯއޭ. އަރަނީ މި ތިމަންނަގެ ކަންފުޅެއް، ތިމަންނަ ލަދުހަޔާތަކީ ކޮބައިތޯ އަޅުގަނޑު ހިތަށް ،ހިނދު

ދައްކަނީ  ވާހަކައެއްތޯ މިކޮން، ނަމާދު ނުކުރެވޭ ހާލުގައި 0ފުރަތަމަ ފަރުޟު  .އޭ ކިޔާފައި ވާހަކަދައްކާއިރުهللا 

މާ ރީތިކޮށް ވާހަކަދެއްކީމަ  ،ތިމާ މީހާ ގޮސް ހަޑިހާވާފައި މިއަދު އައިސް. އޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަދައްކާއިރުهللا ތިމަންނަ 

ތަންތާގައި ދެއްކި ވާހަކަތައް އަޑުއަހަން ދިވެހި  ޕޯޑިޔަމްތަކުގައި، މި ޕޯޑިޔަމްތަކުގައި މިދިވެހި ރައްޔިތުން . ފުދޭނެނު

އައިސް މިއަދު ވަކި ގޮތަކަށް މާ މޮޅުކޮށް ވާހަކަދައްކާ، މާދަމާ އެހެން އަނގައަކުން ވާހަކަދައްކާ، . ރައްޔިތުން ތިއްބޭ

 ދައްކާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ތި، އެހެންވީމާ. ކީމަ ޤަބޫލެއްނުކުރާނެން ވާހަކަދެއްއަނެއް ދުވަހު އަނެއް އަނގައަކު
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ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ތާ އަކީ އަޅުގަނޑުމެން އިތުބާރުއެއާއެކު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ނުކު ހަމަ. އެއް ޤަބޫލެއްނުކުރާނޭ

ކަމުގައި ހުންނެވި ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓަކަށް  މްހޫރިއްޔާނަގަންޏާ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖު

. ބަށް ކަންތައްތައް ގޮއްސިހިސާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ. ކީއްވެތޯ ޖެހިލުންވެވަޑައިގަންނަވަނީ. ންތޯދާންވީ ނޫ

. ވެގެން ބުނަނީ ކޯޓުތަކަށް އަތްބާނަން މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ކުރިމަތީގައި. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބިކަވެގެން ދަނީ

ތިބި ލޮބުވެތި  ވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިތާ .ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކަށް ނުދާންވީކީއްވެތޯ އަޅުގަނޑުމެން އިތުބާރު

ރާއްޖޭގެ . ށޭކޮށްދޭއި ސޮއިތިބީ އިސް ސަފުގަ އަޅުގަނޑުމެން މި. ސޮއި ހަމަކޮށްދޭށޭ 10މެންބަރުންނަށް ގޮވާލަމޭ 

މިއީ . މިކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ. ރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިކަމުން ބަދަލުކުރަންކަމުގައި ހުރި ކެނެ ލްޖުމްހޫރިއްޔާސުރައީ

އަޅުގަނޑުމެންނަށޭ އެނގޭނީ ދިވެހި . ދިވެހި ރައްޔިތުން ބިކަވެގެން ދަނީ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

މަސްވެރިންނަށް ތެޔޮ ނުލިބިގެން . ގއ. ގައި ތެޔޮ ނުލިބިގެން އުޅޭ ވާހަކަ.ހާލުގައި، އަޑުއެއްސެވިންތޯ ގއރައްޔިތުން 

ގައި ތިބޭ ވިއްކަނީ ރަށްރަށުމަސްވެރިން އައިސް، މަސް. ބުނަނީ ވިދާޅުވަނީ ކީކޭތޯ މި ސަރުކާރުން. އުޅޭ ވާހަކަ

ޅުގަނޑުމެން މިއަދު އަ. ތަކީގޮ މިއީ މިއަދު ކަންތައްތައް ހުރި. ބޭނުމެއް ނޫނޭ ތެޔޮ ދޭކަށް، އެހެންވީމާ. މީހުންނަށޭ

ނުވަތަ އަޅުގަނޑުތޯ ބަދަލުކުރަންވީ މި ސުވާލު  ،މިއަދު އަފްރާޝީމްތޯ ބަދަލުކުރަންވީ. ބައެއްތޯބަދަލުކުރަންވީ ކޮން

ނޫން މިއަދު ސަރުކާރު ނުހިންގިގެން  ޙަޤީޤަތަކީ އަފްރާޝީމް ހުރެގެނެއް. މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން އުފައްދަން އެބަޖެހޭ

ކަނޑާލައި، ކޯޓުތަކަށް ހުރުމަތްމިއަދު ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ކޯޓުތަކަށް ވެސް އަތްބާނައިގެން، ކޯޓުތަކުގެ . ނީއުޅެ މި

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި . މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. ފަހުން ފަނޑިޔާރުންތައް ވެސް ބަދަލުކުރަން އަތްބާނައިގެންގޮސް އެންމެ

ނިކަމެނި  ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު މި، ހަޑިވެގެންދާނޭ ދަންނަވާނީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ގަނޑުފުރުޞަތު ދީފިއްޔާ އަޅު މަޖިލީހުން އެ

. އިސްވެ ދެންނެވުނު އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް ބައްލަވާށޭ. މި ޙަޤީޤަތްތައް ޤަބޫލުކުރައްވާށޭ. ލަތަކަށް ދާނޭހާ

. ދޭތެރޭގައި މި މީހުން ޢަމަލުކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތައް ހުރި ކަންތައްތަކާއި ކޯޓުތަކާ މިހާތަނަށް ކޯޓުތަކުން ކޮށްފައި

ކަން، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކޮންޤާނޫނަކުން. ގެންއުޅެނީ ކޯޓުތަކުގެ މީހުން ބަދަލުނުކުރެވި މިއަދު މި. މިއީ ޙަޤީޤަތް

އްޔަރުކޮށްފައި ސް ހަގޮ ޔާމީނާއި ޤާސިމް އިބްރާހީމުهللا ބްދުގަވާއިދަކުންތޯ ތަންދިނީ ޢަކޮންޤާނޫނުއަސާސީއަކުންތޯ ކޮން

ސް ތި އިންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ތި އިންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެ. ޤާނޫނަކުންތޯކޮން. ބަހައްޓަން

ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ކޮންޤާނޫނެއް . ކުރީތޯ ހުއްދަ ލިބިގެންގޮސްފައި ހައްޔަރުޤާނޫނެއްގެ ދަށުންހައްޔަރުކުރެއްވި، ކޮން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސީ،.ބީ.ޅުގަނޑުމެންނަށް އެމްއަ. ދަނީ މިއް އޮވެގެންތޯ ޢަމަލުކުރަމުން ޤާނޫނެނެތިގެންތޯ، ކޮން

ތިރާމެއް ނުކުރާނަމޭ ބުނީ އިހު. މެއްނުކުރޭތިރާވެސް މިއަދު އިހު މިއަދު ކުރާ ޙުކުމްތަކަށްފެނިގެން ދިޔައީ ކޯޓުތަކުން 

އި ހައްދު ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ފާޑުކިޔަމުން ދީނުގަ. ކޯޓުތަކުގެ ޙުކުމްތަކަށް ފާޑުކިޔަނީ. ކަނޑައެޅިގެން

ވޯޓަށް ދާންވީ ރާއްޖޭގެ  ނެތްކަމުގެއަޅުގަނޑުމެން އިތުބާރު. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބިކަވަމުން ދަނީ. ދަނީ
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. ކީއްވެތޯޅެނީ އު ނުދެވިގެން މި ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިތުބާރުނެތްކަމަށް ވޯޓަށް. ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނޫންތޯއީސުރަ

ހިތާމައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އަދިވެސް ހަމަ އެ ޚިޔާލު ، އަޅުގަނޑަށް ދެރައީ

. ޔާދަވާންވީ އެކަމަށޭޢިއަޅުގަނޑުމެން . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން ދާންވީ އެ ދުވަހަށޭ. ނުގެންގުޅޭތީ

ނަމަ  ކަމުގައި ވަނީ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ތިބެއްޖެ މި. މިހެނެއް ނޫނޭ އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް ކުރަންވީ

 އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ. މަންޒަރުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ޤައުމު ގެއްލިގެންދާ 

ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ . ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ނޫންތޯ އެއަރޕޯޓް ވިއްކާލީ

 . ހަރުމުދާތައް ވިއްކާލީ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ގެ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ސަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީހުކުރެވޭ ބަ ރި މެންބަރު، މިއަދު މިޢިއްޒަތްތެ

ހުންނެވުމަށް އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ، މި ބަހުސްގެ މައުޟޫޢުގައި ސާބިތުވެ. ވާ މައްސަލައެއްގެ ބަހުސް ހުށަހެޅިފައި

ގޮތުން ވާހަކަދައްކައި، އަދި ހުރިހާ  ބެހޭ އެ ކަންކަމާ އި ފަނޑިޔާރުންނާ،އެއީ ސަބަބަކީ ކޯޓުތަކާ. ދަންނަވަން

އަޅުގަނޑު އެދެނީ ހުރިހާ ، އެހެންވީމާ. ފާލުން ނެއްޓިދާނެސް ކަންވެއްޖެއްޔާ މިއަދުގެ މި ބަހުކަށް ވާހަކަދައްމައުޟޫޢަ

ގައި ވާ މައުޟޫޢުގައި މި މައްސަލައި ލްތިމާސްކުރަނީ މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިއި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު

 . ވާހަކަދެއްކެވުމަށް

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙުމަދު

ޟޫޢުގެ ތެރޭގައި ނު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން މި މައުއަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން، މަނިކުފާ ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އުފައްދަންޖެހޭ ސުވާލަކީޖެހެނީ ކީއްވެތޯ،  ބަދަލުކުރަން މިވާހަކަދައްކާއިރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

ޅުގަނޑު އެ ސުވާލު އުފައްދާއިރު އަ. އެ ސުވާލު އެބަ އުފައްދަންޖެހޭއަފްރާޝީމް ޢަލީ މަޤާމުން ބަދަލުކުރަންޖެހޭތޯ 

. އެތެރެއިން ވެސް ދާންޖެހޭނޭ ގެޟޫޢުމި މައު. އަޅުގަނޑުމެން ދާންޖެހޭނޭން ބޭރުން ވެސް ޟޫޢިދަންނަވާނީ މި މައު

ސީއާ .ބީ.ސީ، އެމް.ބީ.އެން.ނު އެމްދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ޤާނޫ އެހެންވެ އަޅުގަނޑު މި

މި ވެސް . ޢަމަލެއް ނުކުރޭ. އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުކުރީމަ އެއަށް ޢަމަލުކުރިތޯ މިއަދު ސަރުކާރުން

މެދުގައި ސުވާލު އެބަ އެހެންވީމާ، މިއަދުގެ ސަރުކާރާ . ހަމަ ގޮންޖައްސަވަނީ ކާރު ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތަކަށްސަރު

. ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކަށް ހިނގާށޭރުރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކެނެ. ޖެހޭއުފައްދަން

 ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކަށް ގޮސްގެންނޫނީ މިއޭނަގެ އިތުބާރު. އި ސޮއިކުރާށޭތިބީ ފުރަތަމަ އިސް ސަފުގަ އަޅުގަނޑުމެން މި
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އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް . ދެވޭނެނުންނަށް އަނބުރާ ސަލާމަތްކޮށްރާއްޖޭގައި އަޅުގަނޑުމެ ކަމެއް މި

 .عليكم سالمالو. އަޅުގަނޑު ވަކިވެލާނަން

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

އާދެ، މި މަޖިލީހުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .عليكم سالملا

ކަމަށް ހުށަހަޅާފައި  މެދު އަދި މި މް ވަކިކުރުމާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީ ވާ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ހުށަހަޅުއްވާފައި

ބަލަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤުކަމަ އޮތް މި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި

ވިސްނަންޖެހެނީ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި މިއަދު ސިޔާސީ ގޮތުން މި މިއީ އެންމެ ބޮޑަށް . ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެކޭ

 ،ދިޔަ އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިގެން. މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން

ރޯލާއި ބާރު ގުޅިގެން ވެސް މި މަޖިލީހުގެ ކޮންޓް ފުރަތަމަ މި ސަރުކާރު އައުމާ، ދިޔަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެހެން. ރުދައްކަމުން ގެންދިޔަތަން ފެނުނީހޯދުމަށްޓަކައި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ބި

ޤާނޫނުއަސާސީއެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ  ތިން ބާރު ވަކިވެފައި އޮތް އައު ،ރާޑިމޮކްރަސީ އަށް ލޯބިކު

އެހެންނަމަވެސް، . ކަންތައް ކުރަން ގޮތަށް މި ބާރު މައްޗަށް އަނެއްބާރުގެ ނުފޫޛު ނުފޯރުވޭ އެއް ،ބަޔަކަށް ވާތީވެ

ރައްޔިތުންގެ . ގެންދަނީ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އެ ފަރާތަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މިއަދުގެ ސަރުކާރު މަސައްކަތްކުރަމުން މި

 އެޖުޑިޝަރީ  ،މީހުންނަށް ނުކުރެވި އޮތް ކަމަކީ ދެން އެ .މަޖިލީހުގައި ތިބި ހުރިހާ މެންބަރުން ގަނެގެން ގެންގޮސްފި

ން މިއަދު މިކަ. އާދެ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމައިގެ ކޮޅެއް ވެސް ނެތް ދުވަހެއް މިއީ. މީހުން އަތްދަށަށް ގެންދިއުން

ން އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ސިޔާސީ ކުށްވެރިންގެ ތެރެއި ވަންޏާ މިތާ ތިބި ކަމުގައި ކުރެވިއްޖެމިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ކާމިޔާބު

ޠަފާ އާއި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްގާތުގައި މިއިންނެވި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއް

 ފަދަ ބޭބޭފުޅުން، މި ތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ސަލީމުމެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދާއި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

ކުރާ އެހެންވީމާ، މިއަދު މިއީ އަޅުގަނޑުމެން . އްބާފައި ތިބި ބައެއްވެސް ތަޅުއަޅުވާފައި ބައިތިޅުންނަކީ މިހާރުބޭފު

. ބަލަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖުޑިޝަރީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްދާނެބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤުކަމެއްގެ ސަ

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ . ކަންކުރާ ބައެއް ނޫން އެއްގޮތަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރަކީ ޤާނޫނާ

 ....އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ޠަފާޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްއެއް، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއް ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ
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 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުންޠަފާ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްތިމަރަފުށީ 

 ނޑާގެން އަޅުގަޟޫޢެއް ނެރެއިގެން އިތުރު މައުޟޫޢުގައި ހަމަ އޮޅުވާލަކަނޑައެޅިގެން ހަމަ މައު، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނެވުމަކީ އަޅުގަނޑު ގޮތަށް އިން ގޮތަށް ވާހަކަދައްކަވާއިރުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަމަ ތި ގޮތުން ހަމަ އެ ބެހޭ

ގޮތަކަށް ނޫނިއްޔާ ކޯޓުން  ލެއްގައި ތަޅުއަޅުވާލެވޭހާއެއީ އަޅުގަނޑަކީ އެއްވެސް . ނޫން ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް

 ....ގޮތަކަށް ނަމަވެސް މަޅިއަޅުވާލެވޭ ގޮތަށް ނޫނިއްޔާ އެހެން

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތް. ނޫން އެއް ބެހޭ މައްސަލަ މެންބަރު، ނިޒާމާމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި 

 . ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް. އިގެންނެވުން އެދެންއިށީނދެވަޑަ

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

ޕީ އަށް ހޯދުމަށްޓަކައި .ޑީ.ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވޯޓު އެމް ގަނޑުގެ އަޚް،އިގައި އަޅުމި މައްސަލަ

 ކަމާއި އެ ގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނެ އޭނަ ބޭނުންވާ ތިމަރަފުށީގައި، އޮތީ އި ރައީސް އޮފީހަށް ގެންގޮއްސައިއްޔެގަ

 ވާހަކަދެން ކޮން. އޮތީކުރުމަށްޓަކައި އެއްބަސްވުމެއް އެއްބަސްވެފައި ގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއް  ތަނުގެ ކައުންސިލުން ނިންމާ

އުޅޭނީ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި، އެހެންވީމާ. އުޅެނީ މި ގައި ބަދަލުކޮށްގެން ދައްކަންނތާ އެއް މިއަދު އައިސް މި

ވަންޏާ  ކަމަށް ވާހަކަދައްކާ އަށް އަޅުގަނޑު މިއަދު ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ. ވާހަކަދައްކަންޏާ ވާހަކަދެއްކޭނޭ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކީ ޝަރުޢީ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި 

އަށް އަޅުގަނޑުމެން އަތުން ފުނޑުފުނޑުކޮށްލާއިރު ންގާތައް އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަ އަޅުގަނޑުމެން އަޅާފައި ހުރި ބި

އެއްގޮތަށް ކަންތައް ނުކުރާ  މިއަދުގެ ސަރުކާރަކީ ޤާނޫނާ. ޓޭން ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެބަހުއްއަޅުގަނޑުމެ

އެ ޙަޤީޤަތުގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު . ބައެއްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެންޖެހޭ ޙަޤީޤަތްތަކެއް އެބަހުއްޓޭ

ކުރިން ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ  ތަނުގައި ވަންޏާ މި ކަމަށް ހަކަދައްކާވާ ބެހޭގޮތުން އެ ޙަޤީޤަތާ. ދައްކަންޖެހޭ އެބަވާހަކަ

ގޮތަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙުމަދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި

. ފަށް ކަންތައް ކުރެއްވީޚިލާ ނާބައެއްތޯ ޤާނޫއަކީ ކޮން ޕްރީމް ކޯޓު ތަޅުއެޅުވި މައްސަލަސު. އުޅެނީ ކީއްކުރަންކަން މި
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މި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް . ނޫން ފަނޑިޔާރެއް ރި މީހެއް ނޫން،އުޅެނީ ޖުޑިޝަރީގައި ހު ޚިލާފުވެގެން މި ޤާނޫނާ

 ލުމަށްފަހުގައި މިޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަތުޖު، އެހެންވީމާ. އުޅެނީ މީހުންގެ އަތްދަށުނުލެވިގެން މި ޖުޑިޝަރީ އެ

ކަންތައްތައް  ގެން މިއަނެއް ތަންތަނުން ކޯޓު އަމުރާ އެއްޗިހި ނެރެ ން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޖިނާޢީ ކޯޓުންނާއިބޭފުޅު

އި ކުރާ މަސައްކަތެއް އެއްވެސް ތަނެއްގަ ،ނީ އެއްވެސް މީހަކުއުޅެ މި. އުޅެނީ ކުރުމަށްޓަކައި މަގުފަހިކުރަން މި

 އެ ،ންތައް ކުރާތީވެމީހުން ޢަދުލުއިންޞާފުން ކަ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެޢައްސަސާތަކުގެ ތެރޭގައި އޮތް މިނިވަން މއ

. ތައްތައްދަށަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ ކަންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް، ސާރުކާރުގެ ބާރުތަން ސަރުކާރު

. ޅުގަނޑުމެން ބަލަމާ ހިނގާޚިލާފަށް ކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އަ ޤާނޫނާ. ހިނގާއަޅުގަނޑުމެން ބަލަމާ 

ކުށްކޮށްގެން މި މި ސަރުކާރު މި އޮތީ ތަކުރާރުކޮށް . ކުށްކުރާ މީހުންގެ ވާހަކަދައްކާ ތަކުރާރުކޮށް  އަޅުގަނޑު މި

 ވާހަކައެއްތޯ ދައްކަން މިއެހެންވީމާ، ކޮން. މީހުން ކޮށްފައި އޮތީކިތައް ކުށްތޯ މި . އޮތީ އަރުވާލަންޖެހިފަ ސަރުކާރު މި

ކޮބައިތޯ ސިޔާސީ . ތަޅުއެޅުވި މައްސަލަ ގައިޕްރީމް ކޯޓުކޮބައިތޯ ސު. ތޯ ކޮށްފައި އޮތީކިތައް ކުށް. އުޅެނީ

ސީގެ .ބީ.ކޮބައިތޯ އެމް. ނުލައި ގެންގޮސް ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ އްވެސް ޤާނޫނީ ކުށެއް ހަމައަކާކުށްވެރިންތައް އެ

ހެން ކިތައް އެ. ނުކުރި މައްސަލަދީޤުތޯ ތަޞްކޮބައި. އްސަލަކޮބައިތޯ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ޢަމަލުނުކުރި މަ. މައްސަލަ

. ބިޑިއަޅުވަންމި ސަރުކާރު ވީ . ވީ ޖަލަށްލާން މި ސަރުކާރު. ންވީ ގެންގޮސް ހައްޔަރުކުރަންބޭފުޅު މި މައްސަލަތޯ،

މިއަދު އަޑުނީވިގެން  މިވާހަކަދެއްކީމަ، އެހެންވީމާ. ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރަމުން ދަނީ. ރަމުން ދަނީކުތަކުރާރުކޮށް ކުށް

އިންޒާރެކޭ  އީ،މި. އުޅެނީ ކީއްވެގެންތޯ އުނދަގޫވެގެން މި ،އެއްޗިހި ދެއްކީމަ ހިތަށް ތަދުވެގެން ވާހަކަތަކާ މިއަދު މި

 ...ޕީ.ޑީ.އޮތް ޖަލްސާގައި އެމް ބުނެފައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަހުން ރޭގައި

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން 

ފަހަރު  އާދެ، އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިހާރު އެއް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ކި މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ވަކި ވާ މައްސަލަ އަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަ އިލްތިމާސްކޮށްފިން މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައި

، އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ވާބުދާރީވުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަށްމަތުތަކެއް ކުރެވިގެން އެކަމަށް ޖަތުހު

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި މައުޟޫޢަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކުމަށް

ސްގެ މާ، މި ބަހުއެހެންވީ. ސެއްގެން ކުރެވޭ ބަހުއީ ގަޑި ކަނޑައެޅިމި. މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގެންނެވުން އެދެން

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، . ތެރޭގައި ނިޒާމީ މައްސަލަ އަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާކަށް ނެތިން

. ނޑު ދަންނަވަންރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތެވުމަށް އަޅުގަހުވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް 

. ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގެންނެވުން އެދެން



23 

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގެންނެވުން އެދެން

. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގެންނެވުން އެދެން. ވުން އެދެންއިށީނދެވަޑައިގެންނެ

. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގެންނެވުން އެދެން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގެންނެވުން އެދެން

 . ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދަށްއަރުވަނީ ކާށީދޫ ދާއި އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

  :ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

ގައި ވަރަށް (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  201އަސާސީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤާނޫނު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އްސަސާ ތަކަށް ބުރަނުވާ މުސްތަޤިއްލު މުއަވޭ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ ވަކި ފަރާޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮ

އެހެންކަމުން، މި މާއްދާގައި މި ބުނާ އެއްޗެއް ވަރަށް ސާފުކޮށް މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި . އެއް ކަމަށް

ތްތެރި ރައީސް، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޢިއްޒަ. މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން

ކުރަނީ އެ މެންބަރަކީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަން ވާ ގޮތަށް މި މަޖިލީހުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ބަޔާންކޮށްފައި

ވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަކި ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރެއް ކަމަށް ވިޔަސް، ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގައި

އެއް ގޮތަށް  ރެއްގެ ޕާޓީގެ ވިސްނުމާ ފިކުރާއެ މެންބަ. ޢަދްލުއިންޞާފުން ކަންތައްތައް ކުރުމަށްބުރަނުވެ 

ހުންނަންޖެހޭނީ އޭނާ އަކީ  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެ މެންބަރެއްގެ ވިސްނުން. މަސައްކަތްކުރާކަށެއް ނޫން

ޢިއްޒަތްތެރި . ކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ މެންބަރެއް ކަމަށްރާތީ އުސޫލުން ކަންތައްތައް ނިންމަންޖެހޭނެ ވަމިނިވަން ދިމިޤު

ގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މި މަޖިލީހުން ވާ މައްސަލައި ރައީސް، ހުށަހެޅިފައި މި

ކަތްކުރައްވާފައި ވަނީ ވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ މިވީހާތަނަށް އެ ކޮމިޝަނުގައި މަސައް ޢައްޔަންކޮށްފައި

އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނީ  ،ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ ކަމަށް ،އެ މެންބަރެއްގެ ޕާޓީގެ ފިކުރުން އެއްކިބާވެ ހުރެ

ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ  އެ. ދަންނަވާ ދެތިން ސުވާލަށް ދެއްވާ ޖަވާބަކުން ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި

ގޮތުން އަމިއްލަ ފަރުދަކު މައްސަލަ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންގެ މިހާރުގެ ރައީސާ ގުޅޭފުރަތަމަ ސުވާލަކީ، 

އަދި އެ  .ފަހުން ކިހާ ދުވަހެއް ވެއްޖެތޯ އެ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅި ،ނަމަ ވާ އެއް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ އާއި ހުށަހަޅާފައި

ވާ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟  އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަމަލުކޮށްފައިކަމުގައި ތިޔަ ޢި އެ އިއާ މައްސަލަ ނުބެލި ވަނީ ކީއްވެގެންތޯ

 12 ،ފަނޑިޔާރަކު ބާކީކޮށް 6 ތެރެއިން ފަނޑިޔާރެއްގެ 11އޮތް  ދާއިމީކުރުމުގައި ކުށުގެ ރިކޯޑު ފަނޑިޔާރުން -1

ދާއިމީ  އޮތް ފަނޑިޔާރުން ންނަށް ވުރެ ބޮޑެތި ކުށުގެ ރިކޯޑުފަނޑިޔާރު 6ފަނޑިޔާރަކު ދާއިމީކުރިއިރު ބާކީކުރި 

ކަމަށް  ޢަދުލުން އެއްކިބާވެ، ކުރެއްވުމަށް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރެއްވިންތޯ؟ ތާއީދުކުރެއްވި ނަމަ

ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި އަންހެން  ،އްޔަންކުރުމުގައިޢަހައި ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން  -1ލުކުރައްވާނަންތޯ؟ ޤަބޫ
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ނެންގެވުމުގެ މަތީން އަންހެން ގެ އިސްސް އެއްވަރުވުމުން ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުމާކު ޅަކާއި ފިރިހެން ބޭފުޅެއްގެބޭފު

އިސްކަން އުސޫލަކުންތޯ؟ އަދި މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވުމުން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި ބޭފުޅާ އަށް އިސްކަންދެއްވީ ކޮން

އަށް އިސްކަން ދިނީ ލޮނުހެޔޮވަރުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް  ޖިންސަކަށްތޯ؟ އަދި އަންހެން ބޭފުޅާދިނުމަށް އޮންނަނީ ކޮން

ދިދާނެ ކަމަށް އްއުފެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އިންޓެގްރިޓީއާ މެދު ސުވާލު ތިޔަ ،ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވިއިރު

 އެ ،ރުނުކޮށްކު ކޯޓަށް ހާޒިލާއެއްގެ މުދާ ބެހުމުގުގައި ވާރިސުންގެ ބަޔައިޢާގެ ރަށެއްގެ .އދ -2ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ؟ 

ގުޅިގެން ހޯދި  ންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤެއް ވާރިސުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ޤާޟީއަކާމީހު އެ ކާ ނުލައި،މީހުންނަށް އެނގުމަ

ކިހާ  ،ނަމަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވޭތޯ؟ ހުށަހެޅިފައި ވާ ،ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެއް

ކަމުގައި ޙައްޤު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރާ ބައްދަލުކުރުމުން  އަދި އެ .ދުވަހެއް ވެއްޖެތޯ

 އަހަރު ދުވަސްވީއިރު ވެސް ކުރެވިފައި ވާނެތޯ؟ އެއްވެސް ކަމެއް ދެ ،ތިއީ ވަރަށް ގޯސްކަމެކޭ ވިދާޅުވުން ފިޔަވައި

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުންهللا ރު އަޙްމަދު ޢަބްދުއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ގަނޑު މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިއަޅު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

. ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ޝަރުޢީ ދާއިރާ އަށް އަތްބާނަން ބޭނުންވަނީއޭ

އެކު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ، ޝަރުޢީ ދާއިރާ  ގަނޑު ވަރަށް ސާބިތުކަމާއަޅު

އެކަމަށޭ . ހިނގާނެ މަންޒަރު ދެކޭށޭ ،އެކު ވަކި މީހަކަށް ބެލުމެއްނެތި މިނިވަންކަމާ އިއިތުބާރާ އިފުރިހަމަ ޔަޤީންކަމާ

ސީ .އެސް.ގެ ދަށުން ޖ1118/21ޭރައީސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު އްޒަތްތެރި ޢި. ދަނީ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މި

މި ޢިއްޒަތްތެރި . ވަރަށް މަތިވެރި މަގްސަދެއްގަ، އަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މެންބަރަކު ކަނޑައަޅަނީ ވަރަށް މާތް

ޙަތު އިސްކޮށް، ލައްޔިތުންގެ މަޞްތާނގައި އިއްވައި، ރަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އެތާ އިނދެގެން ރައްޔިތުންގެ ބަސް އެ

ލަޙަތުގެ މައްޗަށް އިސްވެ ފަރުދީ މަޞް. އްކަތްކުރުމަށްޓަކައިމާޔަތްކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް މަސަހިލަޙަތު މުޅި ޤައުމުގެ މަޞް

 މި. ކުރުމަށްޓަކައިރައްޔިތުންނަށްޓަކައި މަސައްކަތްނޫނީ އަމިއްލަ ފައިދާ އެއް ހޯދުމަށްގެ ނިޔަތް ދޫކޮށްލާ ޤައުމާއި 

އެހެން މީހެއްގެ ކަމެއް ކަމަށް  ،ނަމަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ކަމަށް ވިޔަސް ނުކުރެވޭމަސައްކަތްގޮތަށް 

މަށް އެކަ. އެ ހިތްވަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭނެ. ތަނުން ދުރަށް ލާން ވިޔަސް އަޅުގަނޑު ޖެހޭނީ އެ

ތާނގައި މިދެންނެވި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެ. ނެނުވާއަޅުގަނޑުމެން ފަސްޖެހިގެން

ންދުމުގެ އެއްވެސް ތަނުގައި ބޭ އެ ތަނުގައި އިންނަވާ މެންބަރަކު އެ ،ސީގައި ތަމްސީލުނުވާހާ ހިނދަކު.އެސް.ޖޭ

އިސިއްޔަތުން ޢައްޔަންކުރެވޭ ހަޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަޤާމުގެ . ބޭނުމެއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން

އެ  ،ވާ ހިނދު ފަރާތްތަކުން އުޖޫރަ އެއް ނެގިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައި
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ނުއުފައްދާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުޖެހީމާ ދެން މިކަމާ ފައި އެހެން ބައެއްގެ ބޮލަށް އުޖޫރަ ނަގާފައި ބޭނުންކޮށް

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވެއްޖެ، މިދެންނެވި ފައިސާ ޖަމާކުރާނެ . އަރާކީއްވެތޯ އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށް ވީތިބެން

ސީގެ .އެސް.ބޭފުޅާ އަށް ލިބެންވާ ފައިސާ ޖަމާކުރާނެ އެކައުންޓެއްގެ ނަންބަރު ދިނުމަށް ޖޭ އެކައުންޓެއް ނޫނީ އެ

ޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް އެއީ އެނގިވަ. ނަންބަރު ދެއްވީ ކަމަށް އެ ނީ އެކަމާ ބޭފުޅަކު އެދުނު ހިނދުނޫ ،ބޭފުޅަކު

ސީގައި ހުރުމުގެ .އެސް.ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޖޭމިހެންކަމަށް. ކަމަށްފައިސާ އެއް ކޮން، ގޮތަކަށް ލިބޭކޮން

އެއްޗަކާ ދޭތެރޭ  އެ ވިދާޅުވާ. މިކަމާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. ޝަރުތު ވެސް އެބަ އުނިވެއޭ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެން މާނަ އެއް އެހެން  ،ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ފުންކޮށް ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނާލައިފި

މެދު ނޫނީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ފަނޑިޔާރުންގެ މިނިވަންކަމާ. ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން ގޮތަކަށް ނެގިދާނެ

އުފައްދަމުންދާ މި ދުވަސްވަރުގައި އި ސުވާލުމެދު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގަ ރިކަމާލުވެފަނޑިޔާރުންގެ ޢަދު

ސް އަޅަންޖެހޭ ފުރިހަމަ އަދި ފަނޑިޔާރުންނާ ދޭތެރޭގައި ވެ. އަޅަންއެކު ފިޔަވަޅު އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ސާބިތުކަމާ

. ހުންނަން އިހާ މެންބަރުންގެ ކިބައިގަސީގައި ތިއްބެވި ހުރި.އެސް.ފަންވަރު ޖޭ އިއެޅުމުގެ ހިތްވަރާފިޔަވަޅު

 ދެންނެވި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ އިން މި އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާ ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި މި

ފިކުރުކޮށް  އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވިސްނައި. ގައި ނެތިއްޔަކާ ނުނެރެވޭނެސީ.އެސް.ހިތްވަރާއި ފަންވަރު ޖޭ

މުޅި . ލުވެރިކަމާގުޅިފައި ވަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަދުލަޙަތާއި މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޞް. ކަމެއް ޅުކުރަންޖެހޭރަނގަ

. ސީގައި މިދެންނެވި ކަންތައްތައް ކުރަން ކެރުމަށް.އެސް.ގުޅިފައި ވަނީ ޖޭ ޖޭގެ އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރާދިވެހިރާއް

ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކީއްކުރާ . ފާލުއިންޞާދެންނެވި ޢަދު ގުޅިފައި ވަނީ މި މާވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމުޅި ދި

 ހުރިހާ ކަމެއް ސާބިތުކަމާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި. ޤައުމުގައި ދެން ކުރަންވީ ކީއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން މި. ޤައުމެއްތޯ

ވެއްޖެއްޔާ މި  ނޫނީ. ދެއްވަން އެބަޖެހޭ ރީތި ގޮތުގަ އެކު ކުރަން ނުކުރެނީމާ އަމިއްލަ އަށް އިސްތިޢުފާ ވެސް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ ހައި . މަޖިލީހުން ފުރިހަމަ ޒިންމާދާރުކޮށް ދުރުކުރަން ވެސް އެބަޖެހޭ

 ޑައެޅިގެން ޤާނޫނާގެންނެވީ ކަނސީ ދިފާޢުކުރަން ވަޑައި.އެސް.ދެންނެވި މެންބަރު ވަކާލާތުކުރަން ނޫނީ ޖޭ ކޯޓުގައި މި

ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފު ބަހުން ބުނަނީ، ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މެންބަރުން  11ސީގެ ޤާނޫނުގެ .އެސް.ޖޭ. ޚިލާފަށޭ

އިން ބޭރުގައި ހުރެ ފޯނުކޯލަކުން އެކަން ނިންމަންވާނެއޭ  އެއަކު ނުބުނޭ ކަނޑައެޅިގެން ރާއްޖެ. ހާޒިރުވެ ތިބެންވާނޭ

ރުވެ ކަނޑައެޅިގެން ބުނަނީ ހާޒި. އެކޭއެހެން ތަނެއްގައި ހުރެ ފޯނުކޯލަކުން ނިންމަންވާނެ ވިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ނޫނީ

މިދެންނެވި މެންބަރުންގެ . އި މެންބަރުން ބައިވެރިވާންވާނޭޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ތިބި މެންބަރުން، ދެބައިކުޅަ އެއްބަ

ޒަމާނުގައި ފޯނެއް ތަނަކަށް ކޮށްލާފައި ތިމަންނަމެންނަށް  ،ޓެކްނޮލޮޖީގައިމިއަދުގެ . ންނޭ ކަމެއް ނިންމާނީއަޣްލަބިއްޔަތު

މިއަދު ޝަރީޢަތުގެ  ،ނަމަ މީހާގެ ރުހުން ލިބިއްޖެއޭ ބުނީމާ އެކަން ޤަބޫލުކުރެވޭ އެ ،މީހާގެ ރުހުން ލިބިއްޖެއޭ މި
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ނުވާނަމަ، ނޫނީ އެކަން އެހެން އެކަން . ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނީ މަރުޙަލާގައި ވެސް އެކަން އެގޮތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ

ކަމުގައި ބަލައިގެން ކަންކަން ނިންމުމުގެ އެއްވެސް  ރުވެ ހުރުންޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ ހާޒިނަމަ އަ ޤަބޫލުނުކުރެވޭ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދާދި ދެންމެގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ . ކަމުގަ ޙައްޤެއް ނޫނީ އެއްވެސް އުސޫލެއް ނޯންނާނެ

ފަނޑިޔާރަކު  6އޭގެތެރެއިން  ،ފަނޑިޔާރުންގެ އެކިވަރުގެ ކުށްތައް ހުރިއިރު 11ފާހަގަކުރައްވައިފި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ފަނޑިޔާރުންނަށް، މިދެންނެވި ބާކީކުރި ފަނޑިޔާރުންނަށްވުރެ  12ފަނޑިޔާރަކު ބާކީކޮށް އަނެއް  6. ބާކީ ކުރި މައްސަލަ

ޤާނޫނީ ންނޫނީ ކޮ ،ހަމައަކުންތޯއުސޫލަކުންތޯ، ނޫނީ ކޮންކޮން، ދިނީއް ހުރި ފަނޑިޔާރުންނަށް ވަޒީފާބޮޑެތި ކުށްތަ

ވަކި ކަމަކަށް ވަކި ގޮތަކަށް އަދަބު . އިމެއްގެ ތެރެއިންތޯ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް

 އަށްވުރެ ކުދިދިނުމަށްފަހުގައި އެކަނޑައެޅިފައިވާއިރު ބޮޑެތި ކުށްތައް ކުރި މީހުންނަށް އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި މަޤާމު 

ފިކުރުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން  މިއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވިސްނައިދިޔައީމަ  ކުށްތައް ކުރި މީހުންނަށް މަޤާމު ގެއްލިގެން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން، މިއަދުގެ . އެކަމާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ކަމެކޭ

މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ އިޞްލާޙީ އެޖެންޑާ އަށް ވެސް ރައްޔިތުންގެ  ތާއީދު . ތާއީދު އެބައޮތޭސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން 

 ދެންމެއަކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަގަކުރެއްވި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަނީ އިތުބާރު ގެއްލެމުންނޭ، ނޫނީ. އެބައޮތޭ

ސަރުކާރުން  ،ވާނީ އެހެން ދައްކަވާ ވާހަކައަކަށް ޖެހިލުންވެއަޅުގަނޑު ދަންނަ. ގެއްލެނީއޭވެއްޖެއްޔާ ސަރުކާރަށް އިތުބާރު

އިއްޔެ ނެގި ވޯޓުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާބިތުކޮށް . ފަހަތަށް ޖެހުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅުއްވާށޭ

 ރު ކުރިއަށްދާ ގޮތާކަން، ސަރުކާރަށް އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އޮތްކުޅުދުއްފުށީ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރަން އެ ދިނީ ސަރުކާ

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާނެ އިތުރު ވާހަކަ އެއް ބަހަނާ. ބޭފުޅުންގެ ހިތްހަމަޖެހުމާއި ރުހުން އޮތްކަން މެދު އެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހައި . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން

ފަނޑިޔާރުން ނެގުމުގައި ވެސް ވިސްނަންވީ ވަރަށް ނޫނީ ބަލަންވީ މިންވަރަށް ނުބަލާ އޮތުމުގެ ނަތީޖާއެކޭ މިއަދު ކޯޓަށް 

މިފަދަ . ލުވެރިކަމަކީކޮބައިތޯ ޢަދު. ދަނީ އޭގެތެރެއިން އެއް ފަނޑިޔާރަކާ ދޭތެރޭގައި ދަޢުވާ ކޯޓުގައި ކުރެވެމުން އެ

ބަލައި، ލުވެރިކަމުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ޢަދުލުއިންޞާފު ނޫނީ ޢަދު، އްތަކާ ދޭތެރޭގައި ރަނގަޅަށް ބަލައިކަންތަ

 ހޭ އެންމެ ދުރަށް  ބެލުނު ނަމަނޫނީ ބަލަންޖެ ،އެޅިކުރެވުން ނޫނީ މިކަމާ ދޭތެރޭ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުޤީޤުތަޙު

އަދު މި ޖެހުނީ ހައި ކޯޓުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި. ކަންތައްތައް ތަކުރާރުކޮށް ނުދިޔައީސް އަޅުގަނޑަކަށް މިއަދު މި

ބޭފުޅަކު އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް ކުރައްވާފައި  ނޫނީ އެ ،ހުރި ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި އުޅޭތީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ . މިއީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ކަންތައްތައް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހިންގަން އޮތީމަ އެ

މަކީ އެއީ އަޅުގަނޑު ގެން ދިޔުނާ ދޭތެރޭގައި މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ވެފަނޑިޔާރުން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . އަޅުގަނޑު ތާއީދެއް މިދެންނެވި މަގުން ނެތް ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ނޫން
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އްކަން އޮތުމާއެކު އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނީ، ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ޕާޓީގެ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ވާހަކަދަ

ސީ އަކީ މުސްތަޤިއްލު ތަނަކަށް ހަދަން .އެސް.ޖޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރަން އެބަޖެހެއޭ

ސީ އަކީ .އެސް.ޖޭ. ސީ އަކީ ފަސްނުޖެހި ފިޔަވަޅުއަޅަން ކެރޭ ތަނަކަށް ހަދަން އެބަޖެހެއޭ.އެސް.ޖޭ. އެބަޖެހެއޭ

ވަރަށް ބޮޑަށް . ކުރެވޭނެ ތަނަކަށް ހަދަން އެބަޖެހެއޭދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ގޮތުގައި ބައްޓަން

 .ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޝުކުރިއްޔާ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ރުން ތި ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ސްގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބައާދެ، މި ބަހު. ޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ޢިއް

ކުރެވޭ  މިއަދު މި. ިބޭފުޅުންނަށް ސަމާލުކަމަށް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ވާހަކަފުޅުތަކާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ބޭނުން ތ

ބުދާރީވެވިގެން ކުރެވިގެންދާ ސަކީ ވަކި ތުހުމަތުތަކެއް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރެވިގެން އެ ތުހުމަތުގެ މައްޗަށް ޖަވާބަހު

މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް  އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެމުން އެބަދޭ، މި ތުހުމަތުތައް، މިހާރު. އްސެބަހު

ކޮމިޝަންގެ ދެން ހަމައެއާއެއްކޮށް، . ންދައްކަވަމުން ގެންދަވާކަވާހަކަ ނުގުޅޭ އެހެން މައްސަލަތަކުގެ މައްސަލައާ 

މިކަހަލަ ވާހަކަ  ފަނޑިޔާރުންގެ ވަކިވަކި ވާހަކައާ ޢައްޔަންކުރެވިފައި ތިބި އިފަރާތުން ނިންމާފައި ހުރި ނިންމުންތަކާ

ސަބަބަކީ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ . ނުދެއްކެވުމަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް

ޑިޔާރުންނާއި، ކޯޓުތަކާ، އެކަހަލަ ވަކި ފަނއެއްޗެހި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭނގި ވަކި ންކަމާއި އެކަމުގެ ޙަޤީޤަތްތަކާކަ

. މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އަށް އަމާޒުކުރެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް ވާހަކަ ނުދައްކަވައި

ކަމަށް ވަންޏާ  އެހެން ދާން ވެއްޖެ ،ރައްދުދެވި، ވާހަކަ ދެކެވި ޮތަށް މި ދަންނަވަނީ، މިގ ގޮތަށް މި އަޅުގަނޑު މި

އަދި . ނުކުރެވި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަގުތުތައް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެތީހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އަށް ބަހުސްމިއަދު 

އާދެ، . ޟޫޢަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް ދަންނަވާލުމުގެ ގޮތުންބޭފުޅުން މި ހުށަހެޅިފައި ވާ މައު ހަމައެއާއެކު، ތި

. އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަށް މި އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު

 .ޕީގެ ވަގުތުގެ ތެރެއިން އެރުވޭ ފުރުޞަތެއް.އާރު.އަރުވާ ފުރުޞަތަކީ ޑީ އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަށް މިހާރު މި

 

  :އުނގޫފާރު ދާއުރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން

އެންމެ ބޮޑަށް މި  ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މި. ތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ

ޕީގެ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާ އެއް ގޮތުގައި މި ނަންގަވާ ނުކުތާ އަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ .ޑީ.ޚިޔާލު ތަފާތުވެ އެމް

ން ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ލާޒިމުކޮށްފައި އޮތް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު 180
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އަޅުގަނޑު އޭގައި ދަންނަވާލަން . ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްފައި އޮތީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބުނާ ބުނުމުގެ ވާހަކަ

ސާސީ އަށް ޢަމަލުކުރަން ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، މި ޤާނޫނުއަ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  180ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވާ ޝަރުތުތައް  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި 222މި ޤާނޫނުގެއަސާސީގެ  އިފަށާއިރު ތިބި ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިގަ

ރާ ޖުޑީޝަލް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކު 201ފުރިހަމަވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައަޅާނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  180ދެވަނަ ހެއްކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ރަށް ރަނގަޅަށް ސާބިތުވާނެކަން ވަސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

މި  އިވާ ގޮތުން މި ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ތިބި ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިގަ ގައި ބުނެފައި( ށ)

ން ނުވަތަ ނޫންކަން މި ވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާކަ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި 222ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިން މި ޤާނޫނު، މިއީ  201ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1މި ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން . ތަނުގަ އަޅުގަނޑުގެ ނުކުތާ މި

މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިލްޒާމުކޮށްފައި އޮތް ، އެހެންވީމާ. ފައިވޭކަށަވަރުކޮށް ކަނޑައަޅަންވާނެކަން

ނޑުމެން ދެން ބަލަންޖެހެނީ މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަ. ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ލާޒިމު. ކަމެއް

ޖެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީ  ފުރަތަމަ ބަލައިލަން މި އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ، އެހެންވީމާ. ކޮންކަމެއްތޯ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  222އަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ތިބި ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިން މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ޅުގަނޑުމެންގެ އަސްލު އެއްޗަކީ،ނޫންތޯ އައީ، މި. މީހުންގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވޭތޯ ނުވަތަ ނުވޭތޯ ޝަރުތުތައް އެ

 222ބަލައިލުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ން ބަލައިލިބަލައިލުންތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެ އެ. ސުވާލަކީ

ވުމާއި،  ގައި ބުނާ މުސްލިމަކުކަމުގައި( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރަކަށް އިސްކުރާ މީހަކީ މި މާއްދާގެ 

ވުމާއި، އިސްލާމްދީނުގެ  ވާ މީހަކުކަމުގައި އަހަރު ފުރިފައި 10އި، އުމުރުން ވުމާ ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކުކަމުގައި

އްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ހަ

މީހެއްގެ ކިބައިގައި  އެ ،ވުމުގެ އިތުރުން ވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުމާއި، ބުއްދި ހަމައަށް ހުރި މީހަކުކަމުގައި ސާބިތުވެފައި

ވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް  ޝަރުތުކަމުގައި 2ވާ މައިގަނޑު އަސާސީ  ގައި ބަޔާންކުރެވިފައި( ހ)މި މާއްދާގެ 

ވުމާއި، ފަނޑިޔާރެއްގެ ވާޖިބުތަކާއި  ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް ތަޢުލީމާއި، ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކުކަމުގައި

ޝަރުތު  2މި . މީހަކީ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު މީހަކަށްވުން އެކު އެތުތައް އުފުލޭފަދަ ޤާބިލު މީހަކަށްވުމާ އޫލިއްޔަމަސް

ރަނގަޅު  ބާ އާއި، ޤާބިލުކަމާއި، އަޚުލާޤުފުރިހަމަވޭތޯ ނުވަތަ ނުވޭތޯ ބަލައި ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ތަޢުލީމާއި، ތަޖުރި

މި މިންގަނޑު . ޑައެޅިންން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނކަމަށް ބަލާނެ މިންގަނޑެއް އަޅުގަނޑުމެ މީހެއް

ދުވަހު  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެ ،އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޝަނުން ފާސްވެފައި އޮތީ ކަނޑައަޅައި،

ވާލަން ތަނުގައި ދަންނަ ދެން އަޅުގަނޑު މި. މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން 2ވަޑައިގެންނެވި 



29 

 

ބޭނުންވަނީ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ، އޭގެ ކުރީގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ހުޅުހެންވޭރު 

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވި ބަސްފުޅަކުން އަޅުގަނޑު ބޭނުން އެއަށް 

އްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ އަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވިދާޅުވި މިނިވަން މުއަ. ޖަވާބުދާރީވާން

ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅިވަޑައިގެން . ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށެއް ނުހަދައޭ މީހުންނާ މީހުން ހާޒިރެއްނުވެއޭ ނުވަތަ އެ

ޚުދު . ވަނީއޭ ދަންނަވާކަށްއަޅުގަނޑު ނެތިން ކޮންމެހެން އިތުރުފުޅު ހައްދަ. ހުރެގެން ވިދާޅުވާ ބަސްފުޅެއް އެއީ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކޮށް ދާއިމީކުރުމުގެ މި  180ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މަޖިލީހަށް އެކަންކަން  ،މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ،މަސައްކަތްކުރިއިރު ވެސް މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ގޮތް

. ގައިދިނުމަށްޓަކައި މި މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އާއި ބައްދަލުކޮށްފައި އޮންނާނެރަނގަޅަށް އަން

. މުން ގެންދަނީ ރަނގަޅަށްކަމުގައަދި އެ ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަފާދެއްވާފައި އޮތީ އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަ

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ވަޑައިގެން ނެތް އެ ހުޅުހެންވޭރު. ދުވަހު ކޮބައިތޯ މޫސާ މަނިކު އެ

އަދި އެހެންވެސް، އެހެނިހެންވެސް ވަރަށް ގިނަ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް . ގަ އެއްދުވަހު އެ ކޮމިޓީ

ލުވުމެއްގައި އަޅުގަނޑު ކޮމިޝަނުން މި މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން އެންމެ ބައްދަލުވުމެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ބައްދަ

ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑަށް  ގޮތުން އެ ތަނުގައި ކޮމިޝަނުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އެ ،އެތަނަށް ހާޒިރުވެ

ދެވުނު މިންވަރަކުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި އަރުވާފައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ކަންކަން . ނޫން އެއީކީ ޙަޤީޤަތުގައި ރަނގަޅު ވާހަކަ އެއް، އެހެންވީމާ. ޓަކައި ދަންނަވާލަންންބަރަށް މަޢުލޫމާތަށްމެ

ވާހަކަފުޅު  ކަމަށް ނުހައްދަވައި ފަހަރު ކަންކަން އޮޅުވާލަންވެގެން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ އަނެއްކާ ބައެއް ނުބައްލަވައި،

ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަނެއް ވާހަކަ އަކީ ކާށިދޫ . ނުގަންނާނެ ރައީސްތުން ބަލައިރު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިދެއްކެވީމަ މިހާ

ކީ ފުރަތަމަ ސުވާލަ. ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޙަމީދު ވިދާޅުވި ދެތިން ސުވާލެއް

ހަލަ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިފައިވުމާއި އެކަ. ގޮތުން މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅިފައިވޭތޯ ބެހޭ ކޮމިޝަނުގެ މިހާރުގެ ރައީސާ

އަދާލަތާއި އަޅުގަނޑުގެ  މި މައްސަލަ މައްސަލަ އަކީ މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ދިއުމާ، އަދި އެ މައްސަލަތައް ދިގުލައިގެން

 ވަންޏާ ކޮމިޝަނުގައި ކޮމިޝަނަށް އެކަހަލަ ކަމެއް ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް. ގުޅޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން އިންޓެގްރިޓީއާ

 12ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން  11ދެވަނަ ވާހަކައަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ . އެކަން ކުރާނެ

 11އަދި . ފަނޑިޔާރުންނަށް ހެދީ ކިހިނެއްހެއްޔޭ 16ފަނޑިޔާރުން ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކޮށްފައި 

ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި  12އެ  ،ން ޢައްޔަންކުރިއިރުފަނޑިޔާރު 12ފަނޑިޔާރުން ނުވަތަ  12ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން 

މިއީ . ކޮށްފައި ތިބި މީހުން ތިއްބޭބޮޑެތި ކުށް މާ ،ފަނޑިޔާރުންނަށްވުރެ 16ބާކީކުރެވުނު ޢައްޔަންނުކުރެވުނު 

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ތިބޭއިރު ކޮންމެ  21ކޮމިޝަނުގެ ތިއްބަވަނީ . ކަމުގައި ދަންނަވަން ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމެއް
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އަޅުގަނޑުމެން ހަދާފައި އޮތް އުސޫލުގެ ތެރެއިން . ފުޅެއްގެ އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރުގަބޭ ބޭފުޅަކު ވެސް ވޯޓުދެއްވަނީ އެ

ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައި އެހެރަ  222 އަޅުގަނޑުމެން ހަދާފައި އޮތް އުސޫލުގައި އޮންނާނެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ވާ  އަދި އޭގެ އިތުރުން ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައި ،ވާ މީހެއް ހުރިހާ ކުށްތަކުން ބަރީޢަވެފައި

އްޔާ ވެއްޖެއަދަބެއް ލިބިފައި އޮނަމަވެސް  މީހަކަށް ކިތަންމެ ކުޑަ ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއްގެ ތެރެއިން ވެސް ބަލާފައި އެ

 ބެހޭ ގެ މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވި ގޮތާކޮމިޝަނު، އެހެންވީމާ. ރުން ގޮތެއް ނިންމަންއެކަމާ މެދުގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަ

އަށް  ވާހަކަ އެ، އެހެންވީމާ. ށް ފަސޭހަކަމެއް ނޫންގޮތުން އަޅުގަނޑު މި މަޤާމުގައި އެއްޗެއް ދެންނެވުމަކީ އަޅުގަނޑަ

ދެން ދަންނަވާލަން އޮތް އަނެއް ވާހަކަ އަކީ މުދާ ބެހުމުގެ . އޮތް ވާހަކަ އަކީ އެއީއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން 

މައްސަލައެއްގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަޅުގަނޑާ އެއްވެސް މަޝްވަރާ އެއް މިހާތަނަށް މީހަކު ކޮށްފަ އެއް 

ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލަ އެއް  މަކީޓީގެ މައްސަލަތައް ލަސްވަމުން ދިޔުއަދި ކޮމިޝަނުގެ ޝަކުވާ ކޮމި. ނެތް

ރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ މެދުގައި އަޅުގަނޑު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މިހާ. ނޫންކަމުގައި ދަންނަވާލަން

ވާ މުއައްސަސާތަކުގެ  ކަމަށް އެއް އަދި މިހާރު މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާ. ވެސް ހިތްހަމަޖެހޭހަމަ ގައިމު

. ރޭގައި އެންމެ ބާރަށް ހިނގާ އެއް މުއައްސަސާ އަކީ އެއީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންކަމުގައި ދަންނަވާލެވިދާނެތެ

އޭގެ ހެކިތަކަކީ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރި މަސައްކަތާއި މިހާރު އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި ހުރި 

 އްކަތަށް ބަލާއިރު ރަނގަޅަށް މި ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ހިސާބު އަޅުގަނޑަށް ތިޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި މި ހުރިހާ މަސަ

އެންމެ މުހިއްމު . ބޭފުޅުން ވެސް އެކަމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާނެކަން ޔަޤީން އްޔާ ތިބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލެވިއްޖެ

ށް އަންހެން ބޭފުޅަކު އިސްކުރުމަށް ޚިޔާލު ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަ. އެއް ސުވާލު ކަންނޭނގެ އެންމެ ފަހުން ކުރެއްވީ

ހާ އެންމެން އިސްލާމްދީނުގައި ހުރި. ކީއްވެގެން ކުރި ކަމެއްތޯ. ފުރަތަމަ ވިސްނުން ގެނައީ އަފްރާޝީމޭ

 ޝަރުޢީ. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ އޭގެ ޖަވާބު. ކީއްވެހޭ އަންހެން ބޭފުޅަކަށް އިސްކަންދޭންވީ. ހަމަހަމަވާންޖެހޭނެ

ގޮތުން ޖިންސުގެ ތަފާތު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް  ދެމެދުގައި ޠަބީޢީ އިރު އަންހެނަކާއި، ފިރިހެނަކާބަލާގޮތުން 

މީހަކަށް ލިބެންވާ  ތައް އަދާކުރުމާއި، އެކުލީފުއޭގެ މާނަ އަކީ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމާއި، ތަ. ތަފާތެއް ނޯންނާނެ

ންނަށް ދޭންވާ ޙައްޤުތައް ދިނުމުގައި ޖިންސުގެ ތަފާތު ފިޔަވައި އެއްވެސް މީހަކު އެހެން މީހު ޙައްޤުތައް ލިބުމާއި، އެ

އަންހެނަކަށް ތަޢުލީމު  ،އޭގެ މާނަ އަކީ ފިރިހެނަކަށް ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެވޭ ފަދައިން. ތަފާތެއް ނޯންނާނެ

ރިހެނަކަށް ތަޢުބީރުކޮށް މީހަކު ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ފި އެ. ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޙައްޤު ދީނުގައި ދެވިފައި އޮވޭ

ކިޔެވިގެން . ވަންޏާ އަންހެނަކަށް އެ ތަޢުބީރުކޮށް ބަޔާންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޙައްޤު ލިބިގެންވޭ ބަޔާންކޮށްދެވޭ ކަމަށް

 ްވަންޏާ ޤާޟީކަން ކުރުން ކަމަށ އޭނަ އަކީ މުޖުތަހިދަކަށްވުމުގެ ޙައްޤު އޮންނަ ،އޭނަގެ ޢިލްމީ އޭނަ އަށް ފެންވަރު ލިބި

ވެސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކުރުމަކީ ވެސް މިއީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރުން ވެސް،
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އެހެންނަމަވެސް، . ދަންނަބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި ޚިޔާލުތަފާތުވެދާނެ. ޝަރުޢީގޮތުން އެއްވެސް ހުރަހެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން

 ވިދާޅުވަނީ ދަންނަބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި ކަމެއްގައި ޚިޔާލުތަފާތުވެއްޖެ ކަމަށްއިސްލާމީ ފިޤުޙުގެ މުސްތަޤިއްލު އިމާމުން 

މި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމަކީ . ވަންޏާ އެކަމަކީ ޙަރާމްކަމެއް ވާޖިބުކަމަކަށެއް ނުވާނެ

ހެޅި ހުށަހެޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދެން އަޅުގަނޑު އަންހެނަކަށް އިސްކަންދޭން މި ހުށަ. އްދަ ކަމެކޭހުއަންހެނުންނަށް 

ވަރަށް ބޮޑު . ލެއްޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހެދި އުސޫ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ މި ވާހަކަ. އޮޅިފައި އޮންނަނީ

އަދި މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި . ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގަހައި ކޯޓަށް ، އަކާއި އުސޫލެއް ހެދިންކްރައިޓީރިއާ 

އެންމެ އިންޓަރނޭޝަނަލައިޒްޑް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި  ،އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮތް އެންމެ ޕްރޮފެޝަނަލް މިކަހަލަ

އެއީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްގައި މި ކަންކަން ކޮށްފައި . ކަމުގައި ދަންނަވަން ކެރޭ ހެދިފައި އޮތް އުސޫލެއް

ާ ނޫންތޯ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް އެ ،އެހެންވީމ. ވާތީ އޮތް އުސޫލަކަށްއޮތްގޮތް ބަލައިގެން ވަރަށް ޢިލްމީކޮށް ހަދާފައި 

. ކުރައްވާފަ އެއް ނެތްއްސަސާއަކުން މިއަކަށް އިޢުތިރާޟުއެއްވެސް ޤާނޫނީ މުއަ. އުސޫލަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވަނީ

ޢުލީމީ ގޮތުންނާއި، ތަޖުރިބާގެ ސް ލިބުމުގައި ތަމާކު. އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި ސަބަބު އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ އެކަން

ރާބަރު މިސާލަކަށް ލިބުނީ ބަ. ސް އެއްވަރުވުންމީހުންގެ މާކު ދެ ގޮތުން އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކާ ގޮތުންނާއި، އަޚްލާޤީ

ކަމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ތެރޭގައި  ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން މި މީހުންނަށް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ސް ދެމާކު 81

އެންމެ . ނުވަތަ އެންމެ ތަޖުރިބާ ހުރި މީހަކަށް ބަލާނީތޯ ،ގުރުއަތު ލާނީތޯ .ނީ ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީމަޝްވަރާކުރެވު

. މިއީ ހަމަ ދެއްކުނު ވާހަކަ. އެންމެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކަށް ބަލާނީތޯ. ގޮތުން މޮޅު މީހަކަށް ބަލާނީތޯ ތަޢުލީމީ

ވަންޏާ އެ  ހުރިހާ ގޮތަކުން އެއްވަރުވެއްޖެ ކަމަށް ރިހެނަކާވާނީ އަންހެނަކާއި ފި އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ކީއްހެއްޔޭ

ކަމެއްގައިތޯ، ހަމައެކަނި ކޮން. ގުރުއަތުލުމުގެ ބަދަލުގައި އަންހެނަކަށް އިސްކަންދޭންވީ ނޫންހެއްޔޭ ގޮތްގޮތަށް ނުބަލައި،

އޭނާ އަންހެނަކު ހަމަ ސީދާ  ސް އެއްވަރުވެއްޖެއްޔާމީހުންގެ މާކު ދެ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކާ މިއީ. ވޯޓަށް އެހުމުގަ

މި އިސްކަމަކީ މިއީ ވޯޓަށް އެހުމުގައި . ވަގުތުން އޭނަ ޤާޟީކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމުގެ އިސްކަމެއް ނޫން

އެހީމަ އޭނަ އަށް ކޮމިޝަނުގެ . އޭގެ މާނަ އަކީ އަންހެނަކަށް ވޯޓަށް އެހީ. އިސްކަންދޭންވީނޫންހޭ އަންހެނަކަށް

. ދެ ވަނަ ފިރިހެން މީހާ އަށް. ހިސާބުން ފިރިހެނަކަށް ވޯޓަށް އަހާނީ އެ. ޚަލާސް. މެންބަރުން ވޯޓު ނުދިނީ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ވޯޓަށް، އަންހެނަކަށް އިސްކަންދޭން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލި ސަބަބު 

( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  21ނުއަސާސީގެ ޤާނޫ. އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތެރެއިން ދަންނަވާލި އެއްޗެއް. ވަރަށް މުހިއްމުވާނެ

މަތިން ވާ ގޮތުގެ  މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައި"ގައި ބުނާނެ 

 އި އެމި ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ލިބުމުގަ. މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއޭކޮންމެ  ،ކުރެއްވުމެއްނެތިއެއްވެސް ގޮތަކުން ތަފާތު

މީހެއްގެ ނަސްލަށް ނުވަތަ އުފަންވީ ޤައުމަށް ނުވަތަ ކުލަ އަށް ނުވަތަ ޖިންސަށް ނުވަތަ އުމުރަށް ނުވަތަ ޖިސްމާނީ 
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ވެސް ވިސްނުމަކަށް ނުވަތަ މާލީ އެމީހެއްގެ ސިޔާސީ ނުވަތަ އެނޫންނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް ނުވަތަ 

ކަމަކަށް  ވެސްނޫންވެސް، މިނޫން އިލާ އަށް ނުވަތަ އުފަން ރަށަށް ނުވަތަ މިޢާ ކަމަކަށް ނުވަތަ ނިސްބަތްވާފުދުންތެރި

 ޖުތަމަޢުގެ ޢާއްމު ހާލަތަށްވުރެމު"ގައި ބުނަނީ ( ށ(. )ށ)އެހެންނަމަވެސް، އަޑުއައްސަވާ . ނުވާނޭބަލައި ތަފާތުކޮށްގެން

ނުވަތަ ބަޔަކަށް ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބިދޭންޖެހޭ  ،ވާ މީހަކަށް ކަމެއް ލިބިފައިމެތިނިކަ

މުޖުތަމަޢުގެ ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ޚާއްޞަ . ބަޔަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި، ހަނދާންކުރައްވާތި މިހިރަ ޖުމްލަތައް

އި ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ކުރާ ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބިދޭންޖެހޭ ބަޔަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކަ

ގެ ޝަރުޢީ ރާއްޖޭ" ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާފަދަ ތަފާތުކުރުމެއް ކަމުގަ އެއް ނުވާނޭ( ހ)ކަންތައްތަކަކީ މި މާއްދާގެ 

. ހުއްދަ ކަމެއް ކުރުމަކީކަން ޤާނޫނީ ގޮތުންނާއި ޝަރުޢީ ގޮތުން އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކަށް ޤާޟީ !ދާއިރާ އަށް ބައްލަވާ

މި ތަފާތު . އެހެންވީމާ، ވޯޓަށް އަހާލުމުގައި އަންހެނަކަށް އިސްކަންދިނީ. ތޯ ތިބީ އަންހެނުން އެ މަޤާމުގަކިތައް ޤާޟީން

ދީނަކީ ހަމަހަމަ ލާމްއިސް. ނުޖެހޭމިހާ ބޮޑު ތަފާތެއް އޮންނާކަށް މީހުންގެ ދެ ޓަކައި އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކާނައްތާލުމަށް

ލައިގެން ނަމަވެސް  އެހެން ތަފާތެއް ނެތްއިރު ކޮންގޮތަކުންތޯ، ކޮންމެ ގޮތަކާ ންސުގެ ތަފާތު ނޫންޖި. ދީނެއް

. އެހެންވީމާ، މި ތަފާތު ނައްތާލުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ކުރި މަސައްކަތެއް އެއީ. އޮތީ ތަފާތުކުރެވިފަ އަންހެނުންނަށް މި

ދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތެރެއިން ވެސް އަޅުގަނޑަށް ލާޒިމުކުރާ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޝަރުޢީ ގޮތުން ވެސް އަ

ލް ރެވުނު ކަމެއް ކަމުގައި އިސްމާޢީއެއްގޮތަށް ކު ރީޢާ އާއި ޤާނޫނާއި ދުސްތޫރާ ހުރިހާ އެއްޗަކާއަދި އެއީ ޝަ. ކަމެއް

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޙަމީދަށް ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ދަންނަވާލަން

 

 :ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު ވާހަކަދެއްކެވުން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަބަރަކާތުހޫهللا އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު. `

 ވަނީ ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަކީ ވަކި ގައި މި( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  201ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އާދެ، އަޅުގަނޑު . ނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފަ ކުރާ ބަޔަކަށް ވެގެންކި ފިކުރަކަށް ބުރަވެ މަސައްކަތްވަ ،ފަރާތަކަށް

މަނިކުފާނަށް ވެސް  އެ. ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފަދަ އިންސާނެއް

ހަމަ ރަނގަޅު ކަންތައްތައް ކުރާ ބީދައިން ގޯހެއް ހެދުމަކީ . ކުށެއް ކުރެވިދާނެމަނިކުފާނަށް ވެސް  އެ. ގޯސް ހެދިދާނެ

 ތެރި މަޖިލީހުން ވަކި ފަރާތަކާއާދެ، ޤާނޫނީ ވާޖިބެއް އަދާކުރުމަށް މި ޢިއްޒަތް. ވާ ކަމެއް ވެސް ވަރަށް ގާތުގައި

ވަރަށް  ޖެހޭނީއަޅުގަނޑުމެން ނިގުޅައިގަންނަންދާކުރުން ފަރާތުގެ ކިބައިން އެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު އެ

އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވަންޏާ  ބަލަންހުރި ހުރިހާ ގޮތަކަށް ބަލައި، .ބޮޑަށް ބެލުމަށްފަހުގަ

ގެ އީގެ މެންބަރުކަމުން ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ ވަކިކުރުމު.އެސް.އާދެ، ޖޭ. ކަމެއް ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ އެ
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ވާ ޚިދުމަތްތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  ސީ އަށް ކޮށްދެއްވާފައި.އެސް.މަނިކުފާނު ޖޭ ވާހަކަދައްކާއިރު އެ

އެ ދުވެލި  ،ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ ވަރަށް މަޑު ދުވެއްޔެއްގައި ދަތުރުކުރަމުންދާ ހިނދު. ފާހަގަކުރަންޖެހޭ

 ސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭމަނިކުފާނު ކުރައްވަމުން ގެންދިޔަ މަ ހަލުއިކުރުމަށްޓަކައި އެ

ފަހަރު ވޯޓު  އިން ބައެއް ފަހަރު ޖަލްސާތައް ބާއްވައި ފޯނުގެ ޒަރީޢާ ބައެއް ،އިން އެއް މަސައްކަތަކީ ފޯނުގެ ޒަރީޢާ

ޖުޑިޝަރީގެ  އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ހަމަ. މި ކަންތައްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދިޔަކަން ނަންގަވައި،

ވާ ވަރަށް ބުރަ  ކުރުމަށްޓަކައި ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ކުރައްވާފައިތް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި، ހަލުއިމަސައްކަ

ވަނީ، ޢިއްޒަތްތެރި  އެހެންނަމަވެސް، މިދެންނެވި މަސައްކަތް ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ ކުރައްވާފައި. މަސައްކަތްޕުޅެކޭ

. ވަނީ ވަކި ފިކުރެއްގައި ޤާޟީންނާއި ފަނޑިޔާރުން ބޭތިއްބުމަށްޓަކައި ކުރައްވާފައި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ

ވާހަކަ  އެހެންކަމުން މި. މިއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް. ވަކި ފިކުރަކަށް ޤާޟީންނާއި ފަނޑިޔާރުން ލެންބެވުމަށްޓަކައި

 1111ޔާ އާއި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރެވި އާދެ، ދިވެހި ޖުމްހޫރިއް. ހަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ އެއް ވެސް   ،އޮގަސްޓުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ތަޞްދީޤުކުރެވިގެންދިޔަ ހިނދު

 ،މިދެންނެވި އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގެ ނިމުމަކަށް އައިއިރު ވެސް ޖުޑިޝަރީގެ ބެލެނިވެރިއަކު ނެތި. ވޭ ކަނޑައެޅިފައި

ޒާމު ރަނގަޅު ބަނދަރެއްގައި އެ ނި ،ދަނިކޮށް މުކުރުމުގެ ނިޒާމު އޮޔާއި ވަޔާރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއި

އެހެންނަމަވެސް، މި ދެންނެވި ބޯސާ . ޖައްސަވައިދެއްވީ ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުންބޯސާ

މަނިކުފާނު ޖެއްސެވި ބޯސާ އެއް ކަމަށް  ތިއްބުމަށްޓަކައި އެއަކީ ވަކި ފިކުރެއްގައި ޤާޟީންނާއި ފަނޑިޔާރުން ބޭއި

އާދެ، . މަނިކުފާނު ކުށްވެރިކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން ކަމުގައި އަޅުގަނޑު އެ މި ،އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ހިނދު

ލަން ބަލައިދާތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެހެން ބައެއް މާއް

އާދެ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަކީ ދީނީ ޢިލްމު ހާސިލުކުރައްވައިގެން . އެބަޖެހޭ

މަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ދީނީ ޢިލްމު އެހެން ފަރާތްތަކަށް  އެ. ހުންނެވި ދީނީ ޢިލްމުވެރި އެއް

 މި ލޯބީގެ ބޮޑުކަމުން އެ. ވޭ ވާ ވަރަށް ބޮޑު ލޯތްބެއް ނުގެ ހިތްޕުޅުގައިމަނިކުފާ ދެއްވުމަށްޓަކައި އެވައިއަންގަ

އް އެހެން ފަރާތްތަކަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށްޓަކައި ވާ ދީނީ ޢިލްމެ މަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައި މަނިކުފާނަށް، އެ

ކުރަމުން ގެންދަވާކަން އަޅުގަނޑު އިސްލާމިއްޔާގައި ކޮންޓްރެކްޓު އުސޫލުން ވަޒީފާ އަދާކުއްލިޔަތުއްދިރާސާތުލް

. އާދެ، މިދެންނެވި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ ވެސް ނަންގަވައިގެން. ފާހަގަކުރަން

ވަނަ  11. އަށް( ރ)ވަނަ މާއްދާގެ  11ދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ހިސާބުން ޖެހިލަން މި އަޅުގަނޑުމެން ދެން މި

 އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ސީގައި ކަނޑައެޅިގެން، ކަނޑައަޅައި،ވަނީ މި ޤާނޫނުއަސާ ގައި މި( ރ)މާއްދާގެ 

ންކުރެ ވަޒީފާ އެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އެ މަޤާމުގައި ހުރެ އަންނަނިވި ވަޒީފާތަކު ،ނަމަ
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ތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަނީ ރައްޔި ވަނަ ނަންބަރުގައި މި 8ގެ ( ރ)ހަމަ . ނުވާނޭއަދާކޮށްގެން

އެހެންކަމުން . ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާ އެއް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން ވަޒީފާ އެއް އަދާ

ޝީމް ޢަލީ ކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ޑޮކްޓަރ އަފްރާ ޅުގަނޑު ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީއާއަ

އިސްލާމިއްޔާގައި މުސާރަ އަށް، އުޖޫރަ އަށް ކޮންޓްރެކްޓު އުސޫލުން ނަމަވެސް އެއްވެސް ވަޒީފާ އްދިރާސާތުލްކުއްލިޔަތު

އެއް އަދާކުރައްވަންތޯ؟ އަޅުގަނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަށް، ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް 

އިސްލާމިއްޔާ އަކީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާ އެއް ކަމަށް؟ ދައުލަތުގެ ސާތުލްންތޯއޭ ކުއްލިޔަތުއްދިރާޢަލީ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަ

މުގައި ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ކަ ކުރައްވާދެންނެވި އުސޫލުން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާ އަދާ މުއައްސަސާއެއްގައި މި

ޑޮކްޓަރ . ސީގެ ގޮނޑި އެއް ނޫން.ސްއެ.ޖޭ ލިގެން ދާންޖެހޭނީގެއްއަށް ކުރާ ގޮތުގައި ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ ޤަބޫލު

ޚިލާފަށް ވަޒީފާ އެއް  އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ. އިރާގެ ގޮނޑިއަފްރާޝީމް ޢަލީގެ ގެއްލިގެން ދާންޖެހޭނީ އުނގޫފާރު ދާ

ކުރާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު ޖެހޭނެށް ވަންޏާ މިކަން މިގޮތަށް ވާންކަމަ އަދާކުރައްވަމުން ދާ

ސީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް .އެސް.އެފަދައިން ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ ޖޭ ހަމަ. ދަންނަވަން

އެހެންނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ . އެއްގޮތަށޭނަންގަވާފައި ވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ  ތިމަން މަނިކުފާނު އެލަވަންސް

މިގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކީ މިދެންނެވި . ބައިވަރު ކަންތައްތައް މި ކަމުގައި ވެސް އެބަހުރި

އެ ނިންމުން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ . ވަނީ ނިމުމެއް ނިންމާފަ އެލަވަންސާ މެދުގައި ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އެ

ވަނީ އެ އެލަވަންސަކީ  ށަހެޅުމަށް އެކަން ނިންމާފައިވަނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ހު ކޯޓުން ނިންމާފައި މި. ބަލައިގަންނަން

ތިމަން ، ވިދާޅެއް ނުވެވޭނެ އެހެންނަމަ، މިހިރަ ނިންމުންތައް ހުއްޓާ އެހެން. އް ނޫން ކަމަށްނެގޭނެ އެލަވަންސެ

 މަނިކުފާނު އެ ނަމަ އެ ވާ ކަމަށް އެހެން ވިދާޅުވާ. މަނިކުފާނު ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަށޭ މި އެލަވަންސް ނެންގެވީ

. ތާ އެއްގޮތަށް ވާހަކަޖެހޭނީ ޙަޤީޤަފާނު ދިފާޢުގައި ވެސް ދައްކަވަންމަނިކު އެ. ޑު އިތުރުފުޅެއްހައްދަވަނީ ވަރަށް ބޮ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ނިންމުމެއް ނިންމަންޖެހޭނެ  ،ނަމަ ކަމަށް ވާ ޚިލާފަށް ވާހަކަދައްކަވާ ޙަޤީޤަތާ

 .އީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ. ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

 

 :ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުންهللا މްދޫން ޢަބްދުޙައިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ގެންދާ، ބަހުސްކުރެވެމުން ގެންދާ  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކަމުން މި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

އަފްރާޝީމް ޢަލީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޟޫޢަށް ބަލާއިރު އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ މައު

ވާ މައްސަލަ  ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައެޅި މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ އަށް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރުތަކެއް ، އަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ބޮޑު މަންޒަރަށް ބަލާއިރު
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ދަނީ  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި. ފަދަ މައްސަލައެކޭ ނުވަތަ ޑިމޮކްރަސީގެ ފާލުން ނެއްޓޭ ،ރާނެކު

އެކަމު ޙަޤީޤަތުގައި މި . ޙަޤީޤަތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ މައުޟޫޢަށް ވަރަށް ހަނިކޮށް ގެންދަވާށޭ

ތުވުން ތަކެއްގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އެއް ކަމުގައި މައުޟޫޢަކީ ނުވަތަ މި މައްސަލަ އަކީ ވަކިވަކި ތަފާ

. ކުރަނީ ހަމަ ޕާޓީގެ ފިކުރަށޭއްވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުވިޔަސް މި މައްސަލައިގެ ދަށުން ވޯޓު މެންބަރުން ވޯޓުދެ

ހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކް މެދު ނަގާ ވޯޓަކީ ދިވެ މައްސަލައާ މިހެން ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިކަމުގައި މި

އެއީ . ވޯޓެކޭ ބެލެންސެއް އަންނާނެ-ނިޒާމަށް ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ނަހަމަކަމެއް ނުވަތަ ވަރަށް ބޮޑު އިން

 ބާރު ވަކިވެފައި 1މި  ،މިނިވަންކަމުގެ ދަށުގައި ނުވަތަ ޑިމޮކްރެޓިކް މިނިވަންކަމުގެ ނަމުގައި އުޅޭއިރުއަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ލޯމަތިން . ހަމަ އެންމެ ބާރަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ ވާ ނިޒާމު މުޅިން

ދިޔަ މަންޒަރުތަކަކީ ވެރިކަން އެކި މަރުޙަލާތަކަށް ބަލާއިރު ފެނިގެން ، ފެނިގެން މިދިޔަ ތަފާތު އެކި އަހަރުތަކުގެ

ދީގެން ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން  ރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ ރުހުންހިންގުމުގެ ބާރު، ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރު ވެސް ކުރީގެ ފު

އްވި ބައެއް ވޯޓުތައް ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ރައްޔިތުން ދެ ،ކަމަށް ވަންޏާ ވާ ވޯޓަށް ތަރުޖަމާކޮށް ބަލާ ރައްޔިތުން ދީފައި

. ގޮއްސަދަވާ ހިސާބަށް އަނބުރާ ގެން މެޖޯރިޓީ މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް ލިބުނު ވޯޓުތައް ރައްޔިތުން މިހާރު ވަނީނުވަތަ 

 1ރައްޔިތުންނަށް އަސްލު މެޖޯރިޓީ ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ، ކަމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެއީ އެ

ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު މި ހިނގަމުންދަނީ އަޅުގަނޑު . ބޭފުޅުން މިހާރު ވަނީ މިކަމުން ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާފަ

އެއީ މި ބަދަލެއް . ވާ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމެކޭ ފައިސް ޒާތަކަށް ނަމަވެސް ހައިޖެކުކުރެވިކޮންމެވެ ދަންނަވާލާނީ

 ސަޢީދާ ދެ މާއި ޑޮކްޓަރ ޙަސަންތަކީ ޙަޤީޤަތަކީ ޤާސިމް އިބްރާހީއެންމެ ފުރަތަމަ ބުރާއި ދެވަނަ ބުރުގެ ތަފާ. އައީ

. ލިބުނު މެޖޯރިޓީ އެއް ން ހައްދަވައިގެން ލިބިވަޑައިގަތް،ކޯލިޝަ ޕީއާ.ޑީ.ޓީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެމްބޭފުޅުން މި ޕާ

 ..އެގޮތަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ސްގެ މައުޟޫޢަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށްތެރި މެންބަރު އާދެ، މިއަދުގެ ބަހުޢިއްޒަތް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންޙަމީދު هللا އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަމްދޫން ޢަބްދު

 އެ ހަމަ. އޮތީ ބަދަލުވެގެން ގޮއްސައޭ އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ވާހަކަ އަކީ މިހާރު ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރު މި

ރައްޔިތުން މެންބަރުން ، ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ،ކަމަށް ވަންޏާ މަޖިލީހުގެ ވެސް ގޮތަށް މަޖިލީހަށް ބައްލަވާ

ންގެ މަޖިލީހަށް ޕީ އަށް ރައްޔިތު.ޑީ.ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެމް ބަލާ ވާ ނިސްބަތަށް ކުރައްވާފައިޢައްޔަން
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މި އަދަދު . ވަނަ މެންބަރަކު އިތުރުވެގެންދިޔަ 16ފަހުން . 16. މެންބަރުން 10ވަނީ  ދެއްވާފައިރައްޔިތުން ހޮވައި

ލެންސް އައުމުގެ ބެ-މި އިން. ފަވެ ބެލެންސް-އިން ވެސް ވަރަށްވަނީ އަޅުގަނޑު އަނެއްކާ މިހާރު ބަދަލުވެގެން ގޮސް މި

ސީގެ މެންބަރޝިޕް .އެސް.ގޮތުން ޖޭ އެ. އަންނަނީ ވިދިގެން އަންނަ ސިލްސިލާ މަސައްކަތްތަކޭ މި ސަބަބުން އެއާ

ގައި ކަމަށް ވަންޏާ ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމްގެ ބަދަލު ކަމަށް ވަންޏާ އޭގެ ބެލެންސް ބަދަލުވެގެން ހިނގައްޖެ ދާ ބަދަލުވެގެން

ކުރައްވައިގެން އެ މެންބަރު ލައްވާ ވޯޓުގެ ސަބަބުން އެހެން މެންބަރަކު ޢައްޔަންމިކޮޅުން ދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދާ އެހެންކަމަށް. ންތަކެއް އަންނާނެމުޅި ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގުޑު

ބާރު ޙަޤީޤަތުގައި  1މި . ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި އަދި ޝަރުޢީ ބާރު، މަޖިލިސް ،ގެ ބާރާއިމަންޒަރަކީ ވެރިކަން ހިންގުމު

 2އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ  ހަމަ. އެއް ދާއިރާއަކަށް ނުވަތަ އެއް ފިކުރަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިއުން

ފަހަރަކު  ،ބާރެއް މަޑުމަޑުން މަޑުމަޑުން ފަހަރަކު ބޮޅެއްހުރިހާ  މި. ވަނަ ބާރެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ މީޑިޔާގެ ބާރު ވެސް

ވަންޏާ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެހެންކަމަށް. އެއް ފަރާތަކަށް ދަނީ ވަކި ބޮޅެއް ސިލްސިލާގެ ދަށުން ގޮސް ބަދަލުވެގެން މި

ހުރިހާ ރާ ގޮތުގައި ކުއަޅުގަނޑު ޤަބޫލު. ސްނަވަންޖެހޭވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ވި

ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހެންކަމަށް. މިނިވަން ބެލެންސްޑު ނިޒާމަކަށް، ވަނީޕާޓީއަކުން ވެސް ވަކާލާތުކުރަން ބޭނުން

ޑިމޮކްރެޓިކް  ސްތަކެއް ދަމަހައްޓައިގެން އެއަށްއެ ބެލެން. ތެރޭގައި ކްރޮސް އަދި ބެލެންސްތަކެއް ދަމަހައްޓަން އެބަޖެހޭ

ކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން އެކިއެކި ފިޔަވަޅުތައް ކުރިއަށް ދާން ކޮށްގެން ވާހަކަދައްކައިގެން ބަހުސްވަރާއުސޫލުން މަޝް

ވަޑައިގަންނަވާނީ ރައްޔިތުން އިވިއަޑު ޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުންގެކުރަނީ ސަރުކާރުން ވެސް ޙައަޅުގަނޑު ޤަބޫލު. ެހެނީ މިޖ

ސަރުކާރަކަށް  ބެލެންސްތައް ބަދަލުކޮށްދިނީމާ، ޚިލާފަށް މިއާ. ންނޭކެއް ބަހައްޓަވައިގެމިދަންނަވާ ކަހަލަ ބެލެންސްތަ

އަދި އަމުދުން ޝަރުޢީ . ނީކީ ނޫންންނަށް ވެސް ރައްޔިތުންގެ އަޑު އިވެމެންބަރު. ނީވޭނެ ވެސް ރައްޔިތުންގެ އަޑެއް

މި ފެހި  ،ބިނާކުރިމުޅި އަޅުގަނޑުމެން . ދާއިރާގައި ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި މުސްތަޤިއްލު ކަމެއް އޮންނާނީކީ ނޫން

އޭގެ ބެލެންސްތަކާއި . ވާ ޑިމޮކްރެޓިކް މުޅި ނިޒާމު ޙަޤީޤަތުގައި ބަދަލުވެގެންދާނެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ބިނާކޮށްފައި

 މިދަންނަވާ މިކަހަލަ ވޯޓުތައް ނެގިގެން ގޮސް އެންމެ. ބަދަލުވެގެންދާނެ ހެއްޓުން، އެކިއެކި ކްރޮސް ޗެކުއޭގެ ހިފެ

. ރެވިގެންދާނެކުން ހުރިހާ މަޤާމުތަކެއް ޢައްޔަންވަކި ފިކުރެއްގެ ދަށު ،ނުފޫޒެއްގެ ދަށުން ފަހުން ގޮސް ވަކި

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް އޭގެ .ލަމާ ހިންގަވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އަންނާނެ ބަދަލުތައްއަޅުގަނޑުމެން ބަލައި

އިންޑިރެކްޓްރީ ނުވަތަ ޑިރެކްޓްލީ ވެސް މަޖިލީހުގެ ވޯޓުގެ  މަޤާމުތަކަކީ މި މަޖިލީހުގެ ވޯޓެއްގެ ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ވޯޓުން

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާމާއި  21އެ . ނެގޭނެ މަޤާމުތަކެއް ،އަސަރަކުން ހިނގާނެ

ސިވިލް ސަރވިސް  ،މާއިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރަކު މި މަޤާ

މި  ޤާމާއިނައިބުގެ މަކަމަށް ވަންޏާ ބަންޑާރަ  ގޮތުން ދަންނަވާ މި މަޤާމާއި އެއް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމާއި
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 21ވަންޏާ އެހެންކަމަށް. ގޭނެ މަޤާމުތަކެއްވަކި ފަރާތަކުން ބާރު ލިބިގެން ނެކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި މީގައި މަޤާމަ

ވަކި މެންބަރުން ހަމަ ސީދާ  0މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  21ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  ،އިންމެންބަރުންގެ ތެރެ

ދަންނަވަނީ ކޮންމެހެން  އަޅުގަނޑު މިހެން މި. އޮތީ ލިބިފަ ކުރުމުގެ ބާރު މިހާރު މިފިކުރެއްގެ ދަށުން ޢައްޔަން

އެއްވެސް ބަތް ކުރާ ންނެވި ބޭފުޅުންނަށް ނިސްޑައިގެޕީގެ ފިކުރުގައި މަޖިލީހަށް ހޮވިވަ.ޑީ.އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެމް

އެއްޗެހި  ބޭފުޅުންގެ ފިކުރާ ބޭފުޅުން ސީދާ އެ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެންނެވީ އެ އެއީ އެ. ވާހަކަ އެއް ނޫން މިއީ

އެކު ރައްޔިތުންނަށް  ކަމާސާފުސީދާ. އެކު ކަމާސާފުސީދާ. ންނަށް ދައްކަވައިގެންރައްޔިތުންނަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތު

. މެންބަރުންނަކީ 16ޕީގެ .ޑީ.ބޭފުޅުންގެ އަސްލު ފިކުރު ވިދާޅުވެދެއްވައިގެން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން އެމް އެ ،ސްލުއަ

ޚިލާފަށް ރައްޔިތުންނަށް ވަކި މޫނެއް ދައްކަވާފައި ދެން  އެއާ. ބޭފުޅުންގެ ޙަޤީޤަތުގައި މައްސަލަ އެއް މިއަކު ނެތް އެ

އެ މައްސަލައިގެ ސަބަބުން . ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ މައްސަލައެކޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ފަހުން އެ ބަދަލެއް ގެންނަވައިފި

. ހުރިހާ ކަންކަމުން ސިލްސިލާ ބަދަލުތަކެއް ވަދެގެން އަންނާނީ ބެލެންސެއްގެ ސަބަބުން މި-އަންނަ އިން

މަތުތައް އައިކަމުގައި ތަފާތު ތުހުއެކިއެކި . އެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނީ ވަކި ބޭފުޅެއްގެ ޒާތީ މައްސަލަ

މިއީ ހަމަ ޕާޓީ ފިކުރުގެ ތެރެއިން އަންނަ . ޒާތީ މައްސަލަ އެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަންވިޔަސް މީ 

ވޯޓު  އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވޯޓުދެއްވާއިރު މެންބަރުން ،ވާނަމަކަމަށްއެހެން. މައްސަލަ އެއް

ކަމަށް ވަންޏާ މި ބަދަލުތަކެއް  ން ދެއްވައިފިޕާޓީގެ ފިކުރު. ކުރާ ގޮތުގައި ޕާޓީ ފިކުރުންދެއްވާނީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު

ބާރު ވަކިވެފައި އޮންނާނެކަމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެންމެ އަސާސީ  1އަޅުގަނޑުމެން . އައިސްގެންދާނެ

ބާރު އަސްލު  1އެންމެ ބާރެއްގެ ދަށަށް މި . ދަނީ ޤީޤަތުގައި ބަދަލުވެގެން މިބަހާ ޙަ 1އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ  1

ން ބޮޑު މަންޒަރަށް ބަލައިގެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ އަށް ވިސްނައި، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެ. ޙަޤީޤަތުގައި އަންނާނީ

 1. އަދި ފެށުމެއް އީމި. ފެށުމެއް އަދި އީމި. ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް މެންބަރަކު ވޯޓުދެއްވާނެ ކަމެއް ނެތޭ

ކުރާ ގޮތުގައި ޤަބޫލުއަޅުގަނޑު  .އްޚެއައު ތާރީއަހަރު ބައިވެގެން ގޮސް ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ 

. ތަކުންމިކަހަލަ ގޮތް ނޭއެއް ނުވާ އެއްވެސް ފައިދާ ،އަކަށް ވެސްއަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ވެސް އަކަށްޕީ.ޑީ.އެމް

. ފަހުން އޭގެ އަސްލު ދެރަވުން އަންނާނެ. އެއް ނުކުރާނެ ބެލެންސްތައް ނައްތާލުމުގެ އެއްވެސް ފައިދާއެކިއެކި 

ޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޤައުމަށް އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ އަ. ލުގައި ޖެހޭ ދުވަސް އަންނާނެރައްޔިތުން ވެސް މީގެ ހާ

ވާ އްބެލެންސްތަކަށް ކުރައެ . ގެންދިޔައިއްޔާތައް އަސްލު ދަމަހައްޓައިގެން ޙަޤީޤަތުގައި މި ތަފާތު ބެލެންސް

ވެސް މީގައި މިކަން  ތައް ކޮށްގެންނޑު ދަންނަވާނީ ފިކުރީ ހަނގުރާމަވާ އެހެން ހުރިހާ ތަފާތު އަޅުގައްކުރަ ތަކާއިސްހުބަ

ވަންޏާ  ކަމަށް ޚިލާފަށް އެހެން ކަހަލަ ނުފޫޒުތައް މީގެތެރެއަށް ވަދެގެން ބަދަލުވެގެން ދާ އެއާ. ވޭތޯ ބަލާނީކުރެ

. އެއް ނުކުރާނެ ވެސް ފައިދާމީގެ މެޖޯރިޓީއަކަށް ވެސް، މައިނޯރިޓީއަކަށް . އެއް ނުކުރާނެ އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ފައިދާ
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އެކަމަކު . ގެންދާށޭ ކޮށްނެރޯގައި މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެ ކީ ޙަޤީޤަތުސަހުކުރެވޭ ބަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު މި

ދަނީ ހަމަ ވެގެން ފޯކަސް މި. ވަކި ގޮނޑިއަކަށް ނޫންދަނީ އަސްލުގައި ހަމައެކަނި  ން މިވެގެޙަޤީޤަތުގައި މި ފޯކަސް

ނޑު އެއްގޮތަކަށްވެސް ތާއީދެއް ނުކުރަން އަޅުގަ. މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމަށް. މުޅި ބޮޑު މަންޒަރަށް

ށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ންނަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުނު ދެންމެ މަނިކުފާ އެ. ކަމަކަށް ޖެހޭނެމި ބަދަލު ގެންނަން މިއަދު

. ދެއްވާނެއަދި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އިތުރު ތަފާތު ސަބަބުތައް ވެސް ނުވަތަ ޖަވާބުތައް ވެސް  ،ވިދާޅުވެއްޖެ

ރި މެންބަރު އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ. ކުރާ ގޮތުގައި މި ބަދަލަކީ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ނޫންއަޅުގަނޑު ޤަބޫލު

ވަގުތު  ކޮމިޝަންގައި މިހާރު މިގޮތުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

 މި. މު ކަމެކޭއްވެސް ވަރަށް މުހިއަދި ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް  ،ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަޓިކު ނިޒާމަށް ވެސް ހުންނެވުމަކީ މި

 .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަންވާހަކަ ދަންނަވަމުން 

 

 :އަބޫބަކުރު ވާހަކަދެއްކެވުން ޖަމާލު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު

 އާދެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން. ވަބަރަކާތުހޫهللا ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު. `

ކުރައްވާފައިވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަދި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢައްޔަން

 ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުން ވަކި ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް. ޑރ

ފްރާޝީމް ޢަލީ ޢަ.ގޮތުގައި ޑރ ޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާބަކީ، އަސަބަ. އެއް ނޫން އަކީ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާނެ މައްސަލަ

ގެ ކޮންމެ މަޤާމަކަށް ވެސް ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެއް އަކީ ޝަރުޢީ ނިޒާމު

މިހާތަނަށް އެ  އަދި. ޑީ ހާސިލުކުރައްވާފައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް.އެޗް.އިން ޕީ އެ މަނިކުފާނަކީ އެ ދާއިރާ. ބޭފުޅާ

ތެއް އިސް ޙަލަޞްކަހަލަ ޒާތީ މަ ވެސް އެއްވެސް ދާއިރާގައި ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ބަލާއިރުގައި

ލްމެއް އެހެން ބަޔަކަށް ވާ ޢި ބޭފުޅަކަށް ލިބިވަޑައިގެންފައި އާދެ، އެ. ކުރައްވާފައި ނެތްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

ނަކުރައްވާ ބައެއް ބޭފުޅުން ކަމަށް މާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކަމެއް އާސައްކަތްކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީދިނުމަށްޓަކައި މަހާމަކޮށް

ވެސް  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޙަޤީޤަތުގައި ،ވާއިރު އުފައްދާފައިމެދު ސުވާލު ގެ ދާއިރާގެ ގޮނޑިކޮޅާޢަފްރާޝީމު.ޑރ

އިދިކޮޅަށް  އެ ފިކުރު ރައްޔިތުންނާ ،ށް ވަޑައިގެންފައިގޮނޑި ގެއްލެންޖެހެނީ ވަކި ފިކުރެއް ވިއްކައިގެން މި މަޖިލީހަ

އެ މަނިކުފާނު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ އަކީ .ގޮތުން ބަލާއިރުގައި ޑރ ވީމާ، އެއެހެން .ބަދަލުކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ގޮނޑިއޭ

މަނިކުފާނު ގޮނޑިކޮޅު އެހެންވީމާ، އެ . ހުންނެވި ބޭފުޅެއްފުޅުގައި ސާބިތުވެޚިޔާލާއި ފިކުރުތުންނަށް ވިއްކެވި ޔިރައް

 ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ މައްސަލައަޅުގަނޑުމެން މިއަދު  .ނެތްއްއެއްވެސް ޝައްކެ، އާދެ. ނަވާނެގެއްލޭކަށް ޖެހިވަޑައިނުގަން

ޓިކް މިއަދުގެ ޑިމޮކްރެ އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ. އެއް އަކީ ރާއްޖޭގެ ކުރި މަގަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ނުރައްކާތެރި މައްސަލަ
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އެއްބާރަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކެނޑިނޭޅި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ފާޅުކަން  ،ވާ ނިޒާމު ތިން ބާރު ވަކިވެފައި ޔާތުގައިހަ

އާދެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން . ބޮޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނީ ފެންނަމުން

 .ހެއްޓޭ ގޮތަކަށް އެއްވެސް ބަޔަކަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ނެތް ގޮތަކަށްންސް ހިފަޣުލަބިއްޔަތު ދީފައި ވަނީ މި ބެލެއަ

އިދިކޮޅަށް އެއް ބައެއްގެ ބާރުގެ ދަށަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ތުންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރާޔިއެހެންނަމަވެސް، ރައް

ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ކަމުގައި  ޚިލާފަށް ލާއަޣުލަބިއްޔަތު ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ ޑިމޮކްރަޓިކް އުސޫ

. ވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން ކަމުގައި ކޮޅުފައިން ނީއިހްސާސްތަކާއި ވިންދުގައި ޖަހަ އަދި ރައްޔިތުންގެ. ދަންނަވަން

 1ޓިކް ރެޑިމޮކް ،ނަމައްސި ދައުލަތް ހިނގާ ފަރާތަށް ގޮ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު މި

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ . ބާރު އެއްބާރަކަށް ވެގެންދާނެ 1އާދެ، އޭރުން . ވެގެންދާނެރުގެ ނުފޫޒު މުޅި ޤައުމުން ވަކިބާ

 ޢައްޔަންކުރުމާ ށްނުންވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަފަދައިން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި އަދި ފަނޑިޔާރުންނަށް ބޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުންތަކެއްގެ  ،ހުން ކުރާ ކަމަކަށް ވާތީވެހުރިހާ ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ މި

 އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބޭނުމަކަށްޓަކައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް. ފޯރާނެއެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކަކަށް އަސަރުސަބަބުން 

. ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން އެއް ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅުއްވައިގެން އުޅޭ މައްސަލަޢަފްރާޝީމް ވަކި.ކޮމިޝަނުން ޑރ

ބާރާތުން އިތަކުގައި އެކި އިންޒާރުތަކުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ތަފާތު ޕޯޑިއަމް ވާހަކަތަކަކީ ތަފާތު އާދެ، ސަބަބަކީ މި

އާދެ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ފެންނަން ހުރި ޙަޤީޤަތްތަކެއް

ކަމަކީ  އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި މި. ކަމުގެ އިންޒާރު ވަނީ ދެއްވާފަ ރުވުމަށްޓަކައި ކަންތައް ކުރައްވާނެނުފޫޒު ފޯ

އެ މަނިކުފާނަކީ މި މަޖިލީހުން . މެދު އުފުދޭ ސުވާލެއް ނޫން ގެ ޤާބިލިއްޔަތާޢަފްރާޝީމް.އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޑރ

އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ހަމަ . ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން ޅާއެކަމަށް ޢައްޔަންކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބޭފު

މިއީ އަޅުގަނޑުގެ . ކުރުމަށް ތާއީދުނުކުރާނެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންޢަފްރާޝީމް އެ މަޤާމުން ވަކި.ޑރ ވެސްއިމުގަ

ނަތީޖާ . ހުންނާނަން، މުގައި ސާބިތުވެވިޔަސް އަޅުގަނޑުގެ މި ނިންމު އަޅުގަނޑު އެކަނި. އަމިއްލަ ނިންމުން

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ . ކުރާނެ ކަމެއް ގައިކަމު އެ .މިންވަރު ކުރައްވާ ގޮތެއްގެ މަތިންهللا ފެނިގެންދާނީ އެ 

އާދެ، މިއަދު . ޢަފްރާޝީމަށް އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ.ލުން ޑރއެއްބާރު އިފުރިހަމަ ތާއީދާ

ޅޭ ވަރަށް ޔާތުގެ މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހަރާތީ ޤުމިދިން ނިންމާ ނިންމުމަކީ ރާއްޖޭގެ އަޅުގަނޑުމެ

އޭގެ . މެދު އަޅުގަނޑުމެން ފަހުން ވިސްނަންޖެހޭނެ ސަބަބުން ނިކުންނަ ނަތީޖާތަކާ އޭގެ. ވާނެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅަކަށް

އެހެންވީމާ، . އް ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ފެނިގެންދާނެނަތީޖާގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ އަސަރުތަ

ނުދިނުމަށްޓަކައި ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަކީ ބާރު މަސްހުނިވިޔަ 1ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ރުން ވެސް ކުރައްވަންޖެހޭނެ ގޮތުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ
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ޓިކް މޮކްރެނަމަ އެއީ ޑިއްސި ގޮ ށްވެފައި އޮންނަ އޮތުން އެއްބާރެއްގެ އަތްދަށަރު ވަކިބާ 1މިފަދަ ނިޒާމެއްގައި . ކަމެއް

. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ކަމަކަށް ބަދަލުވެގެން ދާނެތާރު ވެރިޚްދުމުޚުނަމުގައި ކުރެވޭ 

ކައި ދިވެހި އެކު ދިވެހި ދައުލަތަށްޓަ ކަމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވިސްނާވަޑައިގެން ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ންވީމާ، މިއެހެ

 ނުދޭނެ ވާހަކަޢަފްރާޝީމް ވަކިކުރަން ވޯޓު.ވެސް ޑރއިމުހަމަ ގަދެއްވުމަށް ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު ޤައުމަށްޓަކައި ވޯޓު

 .ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ކަކޮޅު ނިންމާލަންދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. ނީހުސްވަގުތުކޮޅަށް މި މެދުކަނޑާލަ ހިސާބުން އަޅުގަނޑު އާދެ، މިހާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ށް އޮތް ބޭފުޅުން ކުރިއަ ބާކީ ހުރި ވަގުތު ތި ،ންކަނޑާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަހުސްވަގުތުކޮޅަށް މެދު

 10ޕީ އަށް .ޑީ.އެމް. މިނެޓު 1ޕީ އަށް ބާކީ އޮތީ .އާރު.ޑީ. ޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައިސަށް ތައްޔާރުވެވަހުދަންފަޅީގައި ބަ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ . މިނެޓު 6އޭ އަށް .ޕީ. މިނެޓު 16ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުންނަށް . މިނެޓު

 . ގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވަންމިނެޓު 11ހިސާބުން އަޅުގަނޑު  މިހާ. މިނެޓު 1އަށް 

 

 ]އަށް 22:11އިން  21:11ހުސްވަގުތުކޮޅު [

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ . ފަށަނީހުސްވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަން މި 

 .ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް

 

 :ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

ޖުޑިޝަލް  އުފައްދަންޖެހޭވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  261އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ، 

ސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ހުށަހެޅިގެން ދިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އެއީ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން މިހާރު މި ވަނީ ޖުޑިޝަލް ސާރވިސް  260ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނީ  ފެންނަނީ، އަޅުގަނޑަށް ހަމަ މި. އްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފަކޮމިޝަނުން ވަކިކުރުމަށް ޢި

އީސް ޢިއްޒަތްތެރި ރަ. މަސައްކަތެއް މިއަދު އަނެއްކާވެސް ކުރުމަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަންޒަރު

. ކަންވެރިމި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ޞުލްޙަ، މި ރާއްޖޭގެ ،ކީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ޤައުމުގެޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަ
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ކީ ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަ. ޢަދުލުއިންޞާފުކީ މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަ

ރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި . ހިތްހަމަޖެހުމާއި އަރާމުކަން. މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގެ ފިނިކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 .ވާތީ ދެންނެވީ މުޅި ޖުޑިޝަރީގެ ބަލަދުވެރި ފަރާތަކީ ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން ކަމަށް އަޅުގަނޑު މިހެން މި

ގޮތުން  ބެހޭ ވާ މައްސަލައާ ކުރަން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މިއަޅުގަނޑު ހިތާމަ

އެއީ . ވަރަށް ނުވިސްނާ އަދި ބައެއް ބަސްފުޅުތައް ވިދާޅުވަމުން ގެންދާތީންވީ ނަޒަރުހިންގަ ނައި،ފުންކޮށް ވިސް

، މިއަދުގެ މި މަޤާމުން ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޤާމުން އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައެޅި މަޤާމު

ވާ މައްސަލައިގައި މި ހުށަހެޅިފައި  ލީހަށް މިއަދުޖެހިއްޖެ ކަމަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިއެހެން މަޤާމަކަށް ބަދަލުކުރަން

މި ޤައުމު ، ކަމާއި ވެދާނެރާއްޖޭގެ މުސްތަޤުބަލު އަނދިރި އްޔާ މިޓު މަޖިލީހުން ނެގިގެން ހިނގައްޖެމަޤާމުގެ ވޯ

މި  ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި އުޅެނީ. މިކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް އެބަ ދެކެވޭ، ހަލާކުވެދާނެ ކަމާ

ކުރުމުން ނެތްކަމަށް ނަގަން މަސައްކަތްތްތެރި މަޖިލީހުން މުޅި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ވަޒީރުންގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ޢިއްޒަ

މިކަން . ވެސް ނެތް ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނެއް ،ވެސް ނެތް އޭރަކު ޤައުމެއް. ބައެއް ވަޒީރުން ވަކިކުރެވިގެން ހިނގައްޖެ

ޖިލީހުން ހަމަ އެ ގޮތުން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަ. ޖެއްސުމަށް ރާއި ރައްޔިތުންނާކާކުރެވެމުން އޭރުގައި ދިޔައީ ހަމަ ސަރު

ނަށް ލިބެމުން ދިޔަ، އެތައް ރައްޔިތުން ޔިތުންނަށް އެތައް ދަތިތަކެއްވެ،ތަކުގެ ސަބަބުން ރައްފާސްވެގެން ދިޔަ ޤާނޫނު

ޕީގެ ޒެޑް .އާރު.ރިޓީ ލިބިފައި އޮތް ޑީމެޖޯ އިނަމަވެސް މިކަން އޭރުގައެހެން. ލުއިތަކަކަށް ހުއްޓުންއަރައިގެން ދިޔަ

. ފުރަތުއުފެއްދުމުގެ މަޤުސަދުގަނަ ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާ ޖައްސައި، ން ކުރަމުން ގެންދިޔައީ ހަމަފެކްޝަނު

. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މަޤާމުދަނީ މި ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް ގެން ބޭބޭފުޅުން ވިދާޅުވަމުން މިއެ އެހެންނަމަވެސް މިއަދު 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ކަމެކޭއިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގިއްޖެއްޔާ މީ ދުނިޔެ ޤިޔާމަތްވެދާނެ ޤާމުގެ މައްޗަށް މި މަ

ވާ  ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ތިބެންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެންނަނީ މުސްލިމުން ،ދުނިޔެ ޤިޔާމަތްވެދާނެ ކަމެއް ކޮށްގެން ވިޔަސް

 އަޅުގަނޑު މި. ޖެހޭނީތިބެންއަޅުގަނޑުމެން ޒިންމާދާރުކަންމަތީ . އެއްގޮތަށް ހިނދު، އަޅުގަނޑުމެން ކުރި ހުވަޔާ

ދެކެވެނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަނީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި މިއަދު މި

ދެން . އެއް ނޫން ވާހަކަ ދެއްކެވެނީ ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ މި. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް މެންބަރުގެ ވާހަކަ

ހެންވީމާ، އެ މަނިކުފާނަށް އެ. ހޮވިވަޑައިގެން މި ހުންނެވީ އެ މަނިކުފާނު އެ މަޤާމަށް އިނީ، ން ދިމާވެފައި މިއިއްތިފާޤު

ރައްޓެހިންނަށް  ،އަކީ ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރި ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަ ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ. މި ރައްދުވަނީ

ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި މި ދިވެހި މީގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުން،. ފުޅެއްގުޅުން އޮންނަ ބޭ ،ރަހުމަތްތެރި ހުންނާމީ ،ތާކަމޭހި

މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި މެންބަރުން މި ޢިއްޒަތްތެރި ކަރާމާތްތެރި  .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހައި ރައްޔިތުންނާއި،އެންމެ

ދީނާއި މި ޤައުމުގެ ހިމާޔަތާއި ލަޙަތާއި މި ޤައުމުގެ އިސްލާމްޞްގަންނަވާނެ މި ގޮތުން ޤައުމީ މަހެކިވެވަޑައި
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. ކޮށްގެން މިހާތަނަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ބޭފުޅެއްވަކި ފަރުދެއްގެ މަޞްލަޙަތު އިސް ވުރެ،ރައްކާތެރިކަމަށް

 އި،ދޭ މައްސަލަތަކުގަވެސް އުފެ ޕީގެ ތެރޭގައި.އާރު.ގަންނަވާ ޑީކަނި އެ މަނިކުފާނު ހިމެނިވަޑައިއެމިހެންކަމުން ހަމަ

ގެ މަތިން ވާ ގޮތުއެއްގޮތް  ދިފައި ހުރި އެހެން އުސޫލުތަކާހިންގާ ގަވާއިދާއި ހެ ގަވާއިދާއި،ޕާޓީގެ  އަސާސީ 

 މުގެ ތެރެއިން ގޮސް ވަކި ޒަޢީމެއްމަތްތެރިކަމުގެ ޤުޅުވެސް ޤަބޫލުނުކުރައްވައި، ހަމަ ރަހު ހޮވިގެންދާ ލީޑަރުން

މި ގޮތުން އަޅުގަނޑު ހަމަ . އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެމަޖިލީހަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި  ޤަބޫލުކުރައްވާ ބޭފުޅެއްކަން

ޢުލީމު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދީނުގެ ތަބޭފުޅަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް މި މަޤާމުގައި މިއަދު ހުންނެވި ،ފާހަގަކޮށްލަން

ޖެހެނީ ތާމައާ އެއްކޮށް ދަންނަވަންއެހެންނަމަވެސް ހި. ކަންކުރައްވައިގެން ހުރި ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއްހާސިލު

ން އި ރާއްޖޭގެ ޓީވީ އާއި ރޭޑިއޯދިވެހި، ރަހުމަތްތެރިކަމަށްޓަކައި ބަދަލުކޮށް ،ވެސް ރައްޓެހި ކުމްތައްޙު ދީނުގެއިސްލާމް

ހަމަ އެހެންމެ . ވާ ހިސާބަށް ކަންތައްތައް ގޮއްސަ ހުރިކަން ބާތަޢު، މާފަށް އެދި މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ކުރެ

މީގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު  .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ލާ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާهللا މެން ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ މުޅި އިންސާނުން އަޅުގަނޑު ،ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ހުން އިންސާނުން މީ ބައި ތިޔަ. " ވަނީ ކުރައްވާފައިނިއްޔަތަށް ނިސްބަތްކޮށް އަންގަވައި ވަޙީއިންސާ

، ބާވެވީމާ، ގިނަގިނައިން ތަޢު. އެވެ ކުރެވޭ ބައެއްގެ ގޮތުގަކުށް، ގެ އުފެއްދެވީ ކުށްކުރާތިމަންރަސްކަލާނ

. ފަވަވާޝީމު ޢަލީ ހަމަ މި އިންނަވަނީ ޖަވާބުދެއްރާއެހެންނަމަވެސް ޑޮކްޓަރ އަފް ".ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި ދަންނަވާށެވެ

. ވިދާޅުވަނީ ކީކޭތޯ ސްފުޅު މުގުރާލައްވައި،ބަ މި ވަޙީ، ކުމްފުޅުޙުهللا ވިދާޅުވަނީ  !ދޮގެއްވިއްޔާ ވިދާޅުވެދެއްވާ

. ނޫނޭ ކުރާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތަކު އަށް އައިއްސަ ހުރީ އެއްވެސް ކުށެއް ޤައްޔޫމް މި ދުނިޔެވިދާޅުވަނީ މައުމޫން ޢަބްދުލް

ހުރި  އިހުރީ މި ޢިލްމުވެރިޔާ ދައްކަވާފަ މި. ގޮތަށޭ އަށް އައި ބަނޑުން ދުނިޔެ ވެސް އެ ހުންނެވީ މަންމަގެ މިއަދު

ތޯއޭ ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ނުއުފެދޭނޑުގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލަކީ، މި ހިސާބުން ސުވާލުމި ހިސާބުން އަޅުގަ. ވާހަކަ

ޖެހުމަށް މުގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްހަމަމި ޤައު ،ފަށްމި ޤައުމުގެ ޢަދުލުއިންޞާ ،އަށް އްސަސާއަމި ވަރުގަދަ މު ،ށްކޮމިޝަނަ

ހަމަ . ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ ނުވާއްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ޒިންމާދާރުއަޅުގަނޑުމެންގެ ރަ

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ  21 އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު. ބޭނުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. އެހެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ބުވެތި ރައްޔިތުން ރާއްޖޭގެ ލޮއި އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިވެހިއަސާސީގަހުން އަދާކުރަމުން މި އުޅެނީ މި ޤާނޫނުޖިލީމަ

އަމާންކަމާއި ދަންނަވަނީ މި ޤައުމުގެ  އަޅުގަނޑު މިހެން މި ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވާ ޤައުމީ ވާޖިބެއްހަވާލުކޮށްފައި 

. ދާނީ ކިހިނަކުންތޯ އްޔާ ދެން މި ޤައުމުގައި ކަންތައް ވެގެންތުބާރު ނެތިއްޖެއިފާ ދޭތެރޭގައި މި ޤައުމުގެ ޢަދުލުއިންޞާ

ގުޅިފައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖުޑިޝަރީ މުޅި ސިސްޓަމާ. ޖެހުނީ އަޅުގަނޑު މިހެން ދަންނަވަން މި ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ހެއްގެ ދަތި އެތައް ދުވަ ،ތްތެރި ރައީސްޢިއްޒަ. މި ޤައުމުގައި ބޭރު ޤައުމުތަކުން ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓް ،މި އޮންނަނީ
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އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީ ، ކުރަމުން އައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ދިގު އިންތިޒާރަކަށްފަހުތަކުލީފު ތަހައްމަލު

ން މިނިވަ ،އެއްކޮށް ކަމާމިނިވަން މުއައްސަސާތައް މިނިވަންއަސާސީގެ ދަށުން އުފެއްދިގެންދާ މި ޤާނޫނު. ގެނެސްދިނީ

ކުރާނެ މިނިވަން ރައްޔިތުނަނަށްޓަކައި މަސައްކަތްދިވެހި ޤައުމުގެ  ،ދިދަ ވިހިރެމުންދާމި މިނިވަން ދިވެހި  ފިކުރުގައި،

ން ދިވެހި މެންބަރު 11މުއައްސަސާތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ 

  ...ކުރުމަށްއްޒަތްތެރި ރައީސް މި މަސައްކަތްޢި. މީދާ އެކުގަނުހަނު ފޮނި އުއްވަނީ ކޮށްފައި މިރައްޔިތުން އިންތިޚާބު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޕީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމައަށް .ޑީ.އެމް. ޕީގެ ފަރާތުން ވަނީ.ޑީ.އެމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އިރުގެ މިނެޓު 6ގެންދަނީ  ކޮންމެ މެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު އަރުވަމުން މި، އެހެންވީމާ. ގުތު ބަހާލަން އެދިފަވަ

އަރުވަނީ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި. ފުރުޞަތެއް

 .ށްޙުސައިން މަނިކަ

 

 :ނިކު ވާހަކަދެއްކެވުންވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަ

ޕީގެ ބައެއް .ޑީ.ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ އެމް އިހުށަހެޅިފައިވާ  މައްސަލައިގަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް` 

ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ މި މަޤާމުގައި ނުބަހައްޓަން އެ ބޭފުޅުން  ،ދެއްވަނީޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ވިދާޅުވެޢިއް

 ރިއްޔާމި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫސަބަބަކީ  ،ހަމަ އެންމެ ސަބަބެއް .ވަރަށް ސާފުކޮށް ބޭނުންވާ ސަބަބު

އެކަމަކު ހެދޭނެ އެއްވެސް . ށް މި ސަރުކާރުން އެކި ގޮތްގޮތް ހަދަން ބޭނުންވޭއަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަ

ޝަރީ މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެވެސް ކަންތައްތަކެއްކޮށް ރާއްޖޭގެ ޖުޑި ދަމުން ދާތީވެ،، ކޮޅެއް މެދެއް ދިމާނުވެ ،ގޮތެއް ނެތި

ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަލްފާޟިލް ރީކޯ .ޑީ.މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއްސަސާތަކަށް އެމް

. ލްސަފާގެ ތެރެއިންފަ އެ މެޖޯރިޓީ ލިބޭ ދުވަހަކުން އެ ކުޅި ދައްކާލާނަމޭ ވިދާޅުވާ މަނިކު އެ ވިދާޅުވާ ފަދައިން،މޫސާ 

ގަންނަނަނީ ބޮޑު މާ ސިންގާ މި ފެށި. ނޫން މީކީ އާދައިގެ ކުޑަކުޑަ ކަމެއް ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީ ބޮޑުކަމެއް

މީހަކާ ، މަނަ ކަމުގައި ވާކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އަލިއަޅުވާލާ ވެފައި އޮތް މި ޤައުމުގައި ރިޕީޓި. އްއެ ހަނގުރާމަ

ބުނި ދުވަސް ދިވެހިންގެ  ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެވިދާނޭމަތިމަސް ބާލައިގެން ކަލޭ އައިމަ ކަލެއަށް  ،މެމީހަކު ނުކު ދިމާލަށް

ވެގެން  އެއީ ކޮންބޭފުޅެއްކަން ކިހިނެއް. ރިކޯޑުގައި ހުންނާނެ ލިޔެވިފަ ތެރޭގައި ބައެއް މީހުންގެ ތާރީޚުގައި

 ނުވަތަ ޖުޑިޝަރީގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭ ގެން ކަމަށް،މި ޖުޑިޝަރީ ހަރުދަނާނުވެ. ދަންނާނެދިޔަކަމެއްކަން އެނގޭނެ، 

 ލިއްޔަތު މެނޭ އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން މަސްއޫމި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހި ކަމަށް ބުނެ،
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ޕުގެ ރައީސް ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫ.ޑީ.ކުށްވެރިވެއްޖެ ކަމަށް އެމް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މެންބަރުމަށްޓަކައި އަދާކުރު

މި އޮތީ ، ވާތީ އިއްވަވާ ބޭފުޅަކަށްވަގުތުން ޙުކުމްވަގުތުން  ،އެ މަނިކުފާނަކީ އަމިއްލަފުޅަށް ކޯޓު ހައްދަވާ ،ނިންމެވީމަ

އެ ބޭފުޅުންގެ އަތުގައި މެޖޯރިޓީ . ހިސާބުން މި ،އަފްރާޝީމުގެ ދުވަސް ދިޔައީ. އަފްރާޝީމު ކުށްވެރިވީ. އިއްވާފަޙުކުމް

އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގި . ނެތް އެއް މިއަކު އެއްވެސް މައްސަލަ. ވާނެ ގޮތެއް ހައްދަވަންވީހައްދަ .އެބައޮތް

އިން  އިން ލޯ އިސްލާމިކް ޝަރީޢާ، ފިލޯސޮފީ އޮފް ޑޮކްޓަރޭޓްކީ ކަމަކީ ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމަ ޔަޤީންވާ

. މިފަދަ މަޤާމަކަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެކަށައެޅުއްވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ބޭފުޅާކަން ،ވާ ހާސިލުކުރައްވާފައި

މީކީ . ނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ ދެއްކި ކަމުގައި ވީމެ ގޮތަކަށް ކޮންމެ ތާކު ވާހަކަކޮން ،ކޮންމެ ބޭފުޅަކު

ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ، އް ގޯސްކޮށް ކުރައްވައިގެންކަންތައްތަކެ އެ ތަނުގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމު ޢަލީ

 ،އެބާރު ދައްކާލާނަމޭ ،ތީވެތިމާމެން އަތުގައި ބާރު އޮތަ މީ. ނޫން ކަމެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ނުޙައްޤުން ހިނގައިގެން،

ގަނޑުމެންނަށް މި އަޅު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް ކުޅި ދައްކާލާނަމޭ ބުނާ އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދާ

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު މަގުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ އަޚް،

ކުރެއްވުމަށް ގޮވާލެއްވި އަފްރާޝީމް މީދުގައި އެ އުސޫލުން މަސައްކަތްރައްޔިތުން ތިމަންނާމެން ހޮވި އުއް. ވިދާޅުވެދެއްވި

އެ . ދައްކަވާ ކަމަށްމަޖިލީސް މެންބަރުންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރާއި ޚިލާފަށް ވާހަކަ. ތެރި މަޖިލީހުންނޭހޮއްވެވީ މި އިއްޒަތް

ންބަރުން އެ މަނިކުފާނު އެ މަނިކުފާނުގެ ދާއިރާގެ މެ ،އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެނގިވަޑައިގަނޭތޯ

ސަރުކާރުން ގެންނަވާހާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށް . އި ވާހަކަ ދެކެވެނީގޮތަށްތޯ މި މަޖިލީހުގަ ކުރެއްވީމަ އެއިންތިޚާބު

އެ  އައިސް ތިބި މިންވަރުއްޔިތުން ރުޅިކުރައްވާއިރު ދާއިރާގެ ރަވެގެން މަސައްކަތް ރަބަރު ތައްގަނޑަކަށް ،ފާލުއަޅުއްވާ

އަދި . ހަކަ ދައްކަވާތީތަށް ވާގޮ އެ. މަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގެނޭތޯ އަޅުގަނޑު ބޭނުން ސުވާލުއުފައްދާލަން މި ތަނުގަ

އިން  އީ ޖަސްޓިސް .ދަންނަވަންތޯ. އްގެ ވާހަކަޓެލެފޯން ކޮންފަރެސެ. އްގެ ވާހަކަވިދާޅުވެދެއްވި ޓެލެފޯން ކޮންވަޒޭޝަނެ

މެންޓެއްގެ ރއީ ގަވަ ،ތެރޭގައި ހިމެނޭތީވެލިޓިގޭޝަންގެ ކްރޮސް ބޯޑަރ  ،މިލިއަން މީހުން 21ޔޫރަޕްގެ ނަމުގައި 

އި ޓެލެ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ޓެލެކޮންފަރެންސާތެރޭގައި މިހާރުވެސް ޔޫރަޕުގެ ، އެއްގެ ގޮތުގައި ޖަސްޓިސް ގޮތުގައި އީ

ކޯލަކުން ވަކި ކަމެއްގެ ވޯޓުގެ ވާހަކަ ދައްކަވަން ޑޮކްޓަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ ފޯނު. މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތްތައް ،ކުރިއަށް ދާކަމީ

ކަމަށް  ކަމެއް ކަމަކަށް ނުވެދާނެ ކުރެއްވުމަކީ އާމަސައްކަތް ކުރަންއި މީހުން ހަމަކަމެއްގަ ނުވަތަ ވަކި

މާ ފަހަތުގައި  ލް އުފަންވުމުގެ މާގްރަހަމްބެއެލަގްޒެންޑްރާ  ،ރުނުގެ ކުރިއަށްޤަހަތަރު ންވަޑައިގަތުމަކީ މީގެ ތިވިސްނި

މީކީ އެއްވެސް . ނުފިލާކަންއޮޅުން ދޮރާއްޓެއް، ދޮރެއްތަނެއް. މެންބަރުން އުޅުއްވާކަންޕީގެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި .ޑީ.އެމް

ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީއަކަށް ވެގެން ދިވެހި މިތަނަކަށް ގެއްލުމެއް މް ޢަލީގެ މި މަސައްކަތަކުންގޮތަކަށް ޑޮކްޓަރު އަފްރާޝީ

 މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ،ދެންނެވީ ތްކޮށް މިވެސް އިޝާރާ އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިން. ނޫން ވެގެން އުޅޭ އުޅުމެއް ގެއްލުމެއް
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ރާއްޖޭގެ މި ދިވެހި. ފީ ކުޅިގަނޑެއްސަގާޒަމާންވީ . މަޑުކަމެއްސިންގާ ސިޔާސީ ބަލި މާ ވަނީ ވަރަށް ފޮރުވިފައި

އަސާސީގައި ކިތަންމެ ރީއްޗަށް މި ޤާނޫނު، ވެރިކަމުގެ ތިން ބާރު ކިތަންމެ ނަލަކޮށް އި،ވެރިކަމުގެ ބާރަށް އައުމަށްފަހުގަ

ގޮތެއްގައި އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ބާބުގެ  ޚާއްޞަ ،ވެސް އަސާސީއެއްގައިމިއަށް ވުރެ އެހެން ޤާނޫނުއަދި 

ވެސް  ކުރެއްވި އެއް ބޭފުޅަކި ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިނެވޭތޯ އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރައްވައި ވަކާލާތުނަމުގައި މި ބާބު ގެ

އެ މަނިކުފާނަށް ރަނގަޅަށް  .ވޭރު ދާއިރާގެހުޅުހެންމިހާރު . ރީކޯ މޫސާ މަނިކުއަތޮޅު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .އޭރުގެ ލ

މި  ،މިއަދު ހަމަ މި ކަތިލާ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކިހާވަރަކަށްތޯ އެ މަނިކުފާނު އެ މަސައްކަތްޕުޅުގައި އުޅުއްވީ

މި . ކަމެއް ޔިތުންނުގަންނަވާތޯ ދެން ތިބީކީ ރައްއެ މަނިކުފާނު ހިތްޕުޅަކަށް އަރާވަޑައިސުންނާފަތިކޮށްލަން ރާވައްވާއިރު 

މި ނިޒާމު ފުނޑާލަން  ގިނަ ޕާޓީ އޮތް އެއް ޕާޓީއަށް ވުރެ. އޮތީ ރާއްޖޭގައި މިއް ދިވެހިއެ މަލްޓި ޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީ

އަޅުގަނޑުމެން ޖުޑިޝަރީ މިނިވަންކަމާއެކު ބާއްވައި، ދިވެހިންނަށް ޢަދުލުއިންޞާފު . ވާށޭމަސައްކަތްނުކުރައް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި . ރެއަށް ނުލަމާ ހިނގާށޭމެން ސިޔާސީ ކުލަ އޭގެތެއަޅުގަނޑު ދެއްވުމުގައިހޯދައި

ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އެ  ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ގޮތެއްގައި ދެންމެ ހޯރަފުށީ ޙާއްޞަ ،މެންބަރު

ކުރަން މި މަޤާމުން ވަކި ތަނުން ރާޝީމް މިޑޮކްޓަރު އަފް ،ދެއްވި މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭވިދާޅުވެ

 ޚާއްޞަ. މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރާ ދިމާކުރުން. ހަމަ އެންމެ ސަބަބެއް މި އުޅެނީ. ލާންޖެހޭ ސަބަބުދުރަން

ނުވަތަ . ދިމާކުރުން އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ރިއްޔާއި ކުރީ ސަރުކާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫގޮތެއްގަ

ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ތާއީދު އެއީ އެ ،ކަންތައް ކުރެއްވުމަށްޓަކައި އެ ބޭފުޅުން މިކަން ކުރައްވުމަށް އެ. ބިރުދެއްކުން

ހިތުގެ އަޑިން . ވާނެތީ އެކަން ކޮންމެހެން ކޮށްލަނީށް ދެވޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކަށްބޭފުޅުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެ

 11މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  ،ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް އަކީޤަބޫލުކުރައްވާނެ ޑޮކްޓަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

ރެއްވި ވާހަކަ ކުއަންހެން ބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަ ރިކަމަންޑު. މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހޮއްވެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ބޭފުޅާކަން

ރިއްޔާ ޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫށް ދިވެހި ރާޢްހަމަ މި ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަ ދެއްކެވިއިރުގައި،

ވެސް  އެކަމަނާ އެތާ އުޅުއްވި ގޮތް. ކިޔާ އަންހެނަކުވެލެޒީނީ ނަން ޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢައްޔަންކުރެއްވިއަލްފާ

 މިއާ ،ނުވަތަ އެނޫން މަޤާމަކަށް ،ޑޮކްޓަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ  ފަނޑިޔާރަކަށް، ވީމާއެހެން. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

ތަނުގައި  ކުރެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިހެން ބޭފުޅެއްގެ ނަން ރިކަމެންޑުހުރެގެން މި ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން އަން ގުޅުން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .  މަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެންކަ ކަމެއް ޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތްގޮތަކަށް ފާހަގަކުރަން އެވާހަކަ އެހެން

ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ،ޑޮކްޓަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް މި ތަޅުމުގައި

މަތުތައް ވަރަށް ނެތް ތުހު ޙައްޤެއް ރައްވަމުން ގެންދަވާ ތުހުމަތުތައް،ޕީގެ މެންބަރުން ކު.ޑީ.ގޮތެއްގައި އެމް ޚާއްޞަ

 2210 ސިޔާސީ ކުޅިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ،އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ދެއްވާސާފުކޮށް އެބަ ވިދާޅުވެ
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ޒަމާނުގައި ހިނގައި ކަނދި ޙަސަން  ،ނުދީނގައިދިޔަ ފެންވަރުގެ ހާދިސާތައް ހިނގިޔަމި ފުރަ މާލޭގައި ހި ވަނަ އަހަރު

އެކުގައި ވަކި  ނގިޔަނުދީ، މި ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ މިނިވަންކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް އިންޞާފުވެރިކަމާކަންތައް ހިފަދަ  ދިޔަ

މި  އިން ލޯ އާއި ފިޤުހާ އިސްލާމިކް ޝަރީޢާ، ޢިލްމީ ޤާބިލުކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެއްގެ ވިސްނުމަކަށް ނުބަލައި،ޕާޓީ

އަފްރާޝީމް ޢަލީ ބޭރުކުރަން ޑޮކްޓަރު  ،ތިބެ ،ދެނެ ،ކަމަށް ދެކެ ކަމެއްމު ކީ މިފަދަ ކަމެއްގައި ކިހާ މުހިއްމަޢުލޫމާތަ

ކުރާނީ އެހެން އަޅުގަނޑު ވަކާލާތު. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަޅުގަނޑުގެ ވޯޓެއް އެކަމަކަށް ނުލިބޭނެ .ނުދެއްވުންވޯޓު

އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން އްވައި، ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އަޚް، މިކަމުން ސަލާމަތްކޮށްދެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ ބޭފުޅުން

ޒާތީ . ކަމަށް އޮތީ އެ މަނިކުފާނުގެ ޒާތީ ކަމެއް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި

މާތް . އެކު އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ދޫކޮށްލަދެއްވުމަށް އާދޭހާމިކަން . އޮތީ ފޮނުއްވާފައި މިމިކަން ކަން ންއުސޫލު

އަށް،  ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީދިވެހިއަދި ޑޮކްޓަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ މި ގޮނޑީގައި ބައިންދަވައިގެން . ނު އަރިހުގަމަނިކުފާ

އެ ކޮމިޝަންގެ ، އެ މަނިކުފާނު ކޮށްދެއްވާފައި ހުރި މަސައްކަތް ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ށްޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަޖުޑި

މި މަޖިލީހުން އެ  މި ކޮމިޝަނަށް، ދިޔަ މަސައްކަތްތަކާއިރެވިކު. ވެސް ފެންނަށް އެބަހުރިސައިޓުން މިހާރުވެބް

 ލުކޮށް ފެންނަންވާ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ތަފުސީ ކުރެއްވި ފަހުން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިތަނަށް ޢައްޔަން މަނިކުފާނު އެ

ކަމުގެ އެންމެ ކުޑަމިނުން އިމާމު، އޭނާގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަމަށްޓަކައި ،ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ. އެބަހުރި

ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމުގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަމުގެ ތެރޭގައި  ،ލަމާ ހިނގާއަޅުގަނޑުމެން ބަލައިޖެހެނީ  ވެސް އަރަން މި ސަފަށް

ހަމައަށް އިންޓަނޭޝަނަލް  ފެށިގެން މާސްޓަރސް ޑިގްރީއާ  އިން އެ މަނިކުފާނަކީ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ،އެބަ ހިމެނޭ

އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަސްމީ މިސްކިތުގެ އަދި އޭގެ. ޓީއަކުން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވި ބޭފުޅެއްނިވަރސިޔު

އިސްލާމީ ތަޢުލީމާއި އިސްލާމުދީން  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށްމި ދިވެހި. ވާ ބޭފުޅެއް އިމާމުކަން ކުރައްވާފައި

ފިޤުހުގެ މައިގަނޑު  އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާއި. ބޭފުޅެއްކުރައްވާ ށްޓަކައި ނުހަނު ގިނަ މަސައްކަތްދިނުމައުނގައްނައި

 ރަނގަޅަށް ކިޔަވާ ބަޔަކަށް ނޫން ދެނެތިބެ،، ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ދެކެފަރިތަ ހާމަވެގެންދަނީ އެ މަސްދަރުތައް

ވާ ނަމަ، ވެއްޖެ ކަމަށް  ކިޔަވާފައި ތިބި ބަޔަކު ނޫން ބަޔަކު މިފަދަ ކަންތަކުގަ ތެރޭގައި ޚިޔާލު ދޭން ،ގޮތަކަށް

އް ފަހަރު އަޅުގަނޑު ތަކަށްޓަކައި ހަމަ އަދިވެސް އެމިހިރަ ގިނަގުނަ ސަބަބު. ކަންތައްތައް ގޯސްވެގެން ހިނގައިދާނެ

އުޅުން ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ ފަހަތުގައި އަޅައިގަނެގެން  އިސިޔާސީ ވިސްނުން ދޫކޮށްލައްވާފަ ،ކުރަންއިލްތިމާސް

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ .ނަވާށޭންން ކުރިއަށް ވަޑައިގަދިވެހި ޤައުމައިގެ. ދޫކޮށްލާށޭ

 

 :ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމު ވާހަކަދެއްކެވުން
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ކަމަށް  ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން އާދެ، އަޅުގަނޑު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް` 

ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމު ޢަލީ މި މަޤާމަށް އިސްކުރި ދުވަހު އަޅުގަނޑަކީ އެ މަނިކުފާނަަށް ވޯޓު  ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ،

 މަނިކުފާނު ސަބަބަކީ އެ. ވެސް މި މަޤާމަށް އިސްކުރާކަށެއް ނޫން އެ ދުވަހު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް. ނޫން ދިން މީހެއް

އެހެން . ނިކުފާނުގެ ތަޢުލީމަށް އީމާންވާ މީހެއް ނޫންމަ އަޅުގަނޑަކީ އެ ،ފެށިގެން މިސްކިތުން ފަހައިގެން ދުވަހުއްސުރެ

. ނގަކުންތޯޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީއާ ސުވާލުކުރީ މަނިކުފާނު ދީނީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވީ ކޮންރޮކަމުން އަޅުގަނޑު 

 އެ ،ތެދެއްމެ، އާދެ. ލްމުންނޭޢިހު މަނިކުފާނު ދީނީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވީ ފިޤުތިމަން  ،އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ

މި ގޮނޑީގައި ، މި މަޤާމުގައި ،ކުރައްވާފައި ހުންނެވި ނަމަގެ ޢިލްމުން ދީނީ ޢިލްމު ހާސިލުމަނިކުފާނު ތައުހީދު

 އެހެންކަމުން މިއަދު. ވެސް އެ މަނިކުފާނަށް ވޯޓު ނުދިނީ ދުވަހު އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެ. ނުކެރޭނެއިންނަވާކަށް

މަނިކުފާނަކީ މިހާރު  ވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން އެ ނޑުގައަޅު އިދޭތެރޭގަ ރުނެތްކަމާމަނިކުފާނުގެ އިތުބާ ވެސް އެ

. ވެސް ހަމަ ޔަޤީނުންއަޅުގަނޑުގެ އިތުބާރެއް ނެތް . ކަމަށް ގައި ހުންނަވަން އެހާ ހަމަޖެހޭ ބޭފުޅެއް ނޫންސީ.އެސް.ޖޭ

އެހެންވީމާ،  .ކަމެއް ބޭފުޅެއްވާނީ ކޮންމި މަޖިލީހުން ވަޑައިގަންނަދެން އެ މަޤާމަށް  ،ދެން އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ

ފާނުގެ ބަދަލުގައި ދެން އެ މަނިކު. ތަންކޮޅު ސާފުވެގެން އަޅުގަނޑަށް އެ އަޅުގަނޑު އެ މަނިކުފާނާ އިދިކޮޅަށް ވޯޓުދޭނީ،

ޢިއްޒަތްތެރި . ވެސް އެނގިގެން ބޭފުޅެއްކަންޚިޔާރުކުރައްވަނީ ކޮންއަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން  ސީ.އެސް.ޖޭ

 ކުރާޢައްޔަންމި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ސީގެ .އެސ.އެ މަނިކުފާނު، ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ، ޖޭއާދެ، . ރައީސް

އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މި . ނޫން އެއީ އެ މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ މަޤާމެއް ،ކުރެވިފައި ހުރީމެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަން

އަދި އަޅުގަނޑު ވޯޓު ނުދިން ކަމުގައި ވިޔަސް . ތެރި މަޖިލީހުން އެމަނިކުފާނު ޢައްޔަންކޮށްފައި އެހެރީޢިއްޒަތް

 އެހެންކަމަށްވަނީ ވިއްޔާ މަޤާމާ. މަނިކުފާނު ވަޑައިގަންނަވާނެ ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާ އެ މަޤާމަށް އެ

އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް . އެންމެންގެ ބޭފުޅެއްމަނިކުފާނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހަވާލުވުމަށްފަހުގައި އެ

އެހެންނަމަވެސް، . އިންތިޚާބުކުރާއިރުގައި ވެސް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ ވޯޓުދެއްވާ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން

 ފޭލްވާ ކެންޑިޑޭޓަކީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ. އިންތިޚާބުވުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މެންބަރުން

ފްރާޝީމް ޢަލީ ވެސް އަ.ޑރގޮތުން ހަމަ  އެ. ކުރެވިގެންންބަރަކަށް ވާނީ އިންތިޚާބުރައްޔިތުންގެ މެ. މެންބަރެއް ނޫން

ޖެހޭނީ ތިމަންނަ އަކީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މަނިކުފާނު ބައްލަވަން ވަޑައިގެންނެވުމުން އެއިންތިޚާބުވެ

މަނިކުފާނުގެ  ޚިލާފަށް އެ އެއާ. ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ، މެންބަރުން ޢައްޔަންކޮށްފައި ހުންނެވި

އާދެ، މި ހުށަހެޅިފައި . ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ޢަމަލުތައް ހުންނެވިކަން އެއީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް

. ނާޔަތްތަކެއް ނޫންއި. ނެންގެވި ވާހަކަ އެއް ވެސްނާޔަތްތަކެއް އިމަނިކުފާނު ކޮންމެވެސް  އޮތް ލިޔުމުގައި އެބައުޅޭ އެ

ވެސް އެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން އެންމެ ރުފިޔާ އެއް ވެސް އެންމެ ގައި ވެސް އަދި އެހެން ގޮތަކުންނާޔަތުގެ ގޮތުއި
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ދެން ހަމަ . ލެއްނުކުރަންއަޅުގަނޑު ޤަބޫ. ބައި ރުފިޔާ އެއް ވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން

ވީ އިން .ސީގެ ވާހަކަތައް ރޭޑިޔޯއިންނާއި ޓީ.އެސް.މަނިކުފާނު އެ މަޤާމުގައި ހުންނެވިއިރުގައި އެ ޖޭ ވެސް އެގައިމު

ވަނީ ވިއްޔާ  އެ ޚަބަރުތަކަކީ އެއީ ޙަޤީޤަތްކަމަށް. ފެނޭވަރަކަށް  އަންނައިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ކޮންމެވެސް

އެހެންވީމާ، . އެ ބެހެއްޓެވީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ނޫނޭ އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވޭނީއަފްރާޝީމް ޢަލީގެ އުޅުން .ޑރ

 މި ވޯޓުގެ ކުރިން އެ. އެންމެ ވާހަކަ އެއް ،އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަށް އިލްތިމާސްކޮށް ދަންނަވަން އޮތީ.އަޅުގަނޑު ޑރ

އަޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމާ، . ހިދާނޭއަޅުގަނޑުމެން ވޯޓު ދޭންޖެ އެހެންނޫނިއްޔާ. ދެއްވާށޭމަނިކުފާނު އިސްތިޢުފާ

އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މަނިކުފާނާ އިދިކޮޅަށް  އޭރަށް. ދެއްވާށޭގެ ކުރިން މަނިކުފާނު އިސްތިޢުފާދިނުމުވޯޓު

އަފްރާޝީމް .ޑރ ،އަޅުގަނޑުގެ މި އާދޭސް، އެހެންވީމާ. އޮތޭ ސިޓީ ފޮނުވާލާނެއަދި ވަގުތު އެބަ. ނުޖެހޭނެވޯޓުދޭކަށް

هللا ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު. ކަމުގެ އުއްމީދުގައި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލާނަން ރައްވާނެޢަލީ ޤަބޫލުފުޅުކު

 . ވަބަރަކާތުހޫ

 

 :މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން

މި  ،ސީގެ.އެސް.މައްސަލައިގައި ޖޭއާދެ، މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައެޅި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ 

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި . ސް ހިނގަމުންދަނީމައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މި ބަހު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި

ދޭތެރޭގައި ހިނގަންޖެހޭ މުޢާމަލާތެއް ކަމަށް ވެސް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކާމަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއީ މި

ށް މިކަން ހަމަޖެހިފައި ރަނގަޅަ ތްތެރި މަޖިލީހުގައި މިއަށްވުރެއިދާރީ ގޮތުން މި ޢިއްޒަ. އަޅުގަނޑު ނުދެކެން

ސީ އަށް .އެސް.ތަނަށް ޖޭ ބަކަށް ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެސަބަ. ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީއޮންނަން

މަނިކުފާނު  އެ. ސްތަކެއް ކޮށްގެންނެއް ނޫންބޮޑު ބަހު ކަނޑައެޅުއްވި މެންބަރަކު ވެސް ވަކިކޮށްފައި ވަނީ މާ

ވަކިކުރެއްވީ ވެސް ން އަދި ތަނު މަނިކުފާނު ޢައްޔަންކުރެއްވި ވެލިޒިނީ އެ ޢައްޔަންކުރެއްވި ބޭފުޅަކަށް ވީމާ، އަދި އެ

މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން . ސްކުރެވިގެން ވަކި ވާހަކަތަކެއް ދެކެވިގެން ނޫންކަށް ބަހުވަކި ގޮތަ

އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު . އަދި ހަމަޖެހިފައި އޮތް އުސޫލެއް ކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން

ބޭފުޅާއާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަން ވެއްޖެއްޔާ، އިންސާނަކު ވެއްޖެއްޔާ  މިތަނުގައި ބައިންދަވައިގެން އެބޭފުޅާ  އެ

އެކަހަލަ ވާހަކަތައް މިކަހަލަ މަޖިލީހެއްގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ . ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް ކުށްތައް ކުރެވިގެންދާނެ

އެހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު . ތްހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކުރިމަތީގައި ދެއްކުމަކީ އަޅުގަނޑު އެހާ ހި

އަފްރާޝީމް .ގޮތުން ޑރ އެ. ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި މައުޟޫޢަށް ވާހަކަދެކެވިގެންދާއިރުގައި މުހިއްމު ނުކުތާތަކެއް
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އެހެންނަމަވެސް، އެ . ވެވަޑައިގެންފިތިރާފުމި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އިޢުވަނަ މާއްދާއާ ބެހޭ ގޮތުން  180ޢަލީ 

އެއް  އި ހުރި ކަމުގެ އޯޑިޔޯ ރެކޯޑިންމަނިކުފާނު ވާހަކަދައްކާފަ މާއްދާ އަކީ ރަމްޒީ މާއްދާ އެއް ކަމަށް އެ

ކެނޑޭ އަސާސީގެ މާއްދާތަކުގެ ހުރުމަތްއެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ މުޅި ޤާނޫނު. އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއެހިން

ނޑެއް ޤަބޫލެއްނުކުރަން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ މެންބަރަކު ޚާއްޞަ ގޮތަކަށް އަޅުގަ

ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ  ގައި އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ އެންމެހައިބާރު ވަކިވެފައި އޮންނަ އިރެއް 1ގޮތެއްގައި ދައުލަތުގެ 

ޒާތުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެއީ ކުރެވިގެންވާނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު  އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން އެ

މަނިކުފާނު އިޢުތިރާފުވެވަޑައިގެންފި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި  އެ. ޤަބޫލެއްނުކުރަން

ޕަވާ އެއް ދިމާލަކުން މުސާރަ ހިއް ވެސްތިމަންނާ ކޮންމެ ،ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި މިއަދު އިޢުތިރާފުވެވަޑައިގެންފި

އަދި ހަމަ އެހެންމެ . ނޫން އެ މަޖިލީހުގައި އިނދެވިދާނެއެހެނެއް. އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ކަމެއް. ހަކަވާ

މަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައި ހުރި  އެ. އިސްލާމިއްޔާގައި ކިޔަވައިދެއްވުމަށް ވެސް ދެވިދާނެކުއްލިޔަތުއްދިރާސާތުލް

އެހެންނަމަވެސް، އެތަނުން މުސާރަ އެއް ހިއްޕެވުމަކީ އެއީ މި . އް އެހެން މީހުންނާއި ހިއްސާކުރެވިދާނެޢިލްމެ

މީގައި . ފެދޭދެން އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލު އެބައު ،އެކަން އަމިއްލަފުޅަށް އިޢުތިރާފުވެވަޑައިގަތީމާ. މައްސަލަޖެހޭ ހިސާބަކީ

ންތޯ މިކަން މި ވަމުންދަނީ؟ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ދަނީ؟ ކިހިނަކު ހިނގަމުން މިކޮންގޮތަކުންތޯ 

ސީގެ ކަންތައްތަކަކީ އެންމެ ހަރުދަނާ ގޮތުގައި މިހާރު މިނިވަން .އެސް.މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެ ޖޭ އެ. ކަމެއް

ހަރު ދުވަސްވެގެން އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަ އަކީ ދޮޅު އަ. އިން ހިނގާ އެއް މުއައްސަސާމުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެ

. އެއީ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތެއް ނޫން. ތަނުގައި ހިންގާ ގަވާއިދު ނެހެދުނުކަން ދިޔައިރުގައި އެ ފާއިތުވެގެން

އަދި ހަމަ . ތައްތައް ނިމުންބާރު ވަކިވެފައި އޮތް މި ޑިމޮކްރަސީ ޒަމާނުގައި އަވަހަށް ކަން 1ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ 

 އަހަރު ދުވަސްވެގެން 1ތަނުގައި ނުނިމި  މައްސަލަ އެއް އެ 112ޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އެކީގައި އަޅުގަނއެއާ

. ޖަލްސާ ބޭއްވުމީ އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލު އުފައްދަންޖެހޭ ކަމެއް 21އެ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން  ،ދިޔައިރުގައި

އެހެންވެއްޖެއްޔާ . ވީ އެ މަޤާމަށްއަފްރާޝީމް ކަނޑައެޅުއް.އަޅުގަނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ޑރ

މިއީ . ނުދޭއަދި ފުރުޞަތު ގެއްލިގެން. ތުއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައޮތް އެހެން ބޭފުޅަކު އެތަނަށް ޢައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުޞަ

މެއް ދިމާކޮށްގެން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް، ކުރެވޭ ކަ ނުވަތަ ވަކި ބޭފުޅަކާ، ޒާތީ ގޮތުން އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަކި މީހަކާ

ކޮމިޓީ އިން އެބައޮތް ެފަހުން މިނިވަން މުއައްސަސާއާ ބެހޭ  އެއީ އެންމ. ކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫލެއްނުކުރަން

 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރި ފަރާތަކުން އެ ޖުޑިޝަރީގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި، ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އެ ނިންމާފައި،

މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެކަން . ން އޮތީ ނިންމަވާފައެކަ. އެތަން ރަނގަޅުކުރަން ބޭފުޅުން ގެންދަވަންވެއްޖެއޭ

އެހެންވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ޢައްޔަންކުރި ފަރާތެއް . ދެން ދެބަސްވެވޭކަށް ނެތް އެހެންވީމާ، އެއަކާ. ނިންމެވީ
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ހަމަ . ދެއްވާފަ އޮތީ ހުގެ ކޮމިޓީއަކުން އެތަނުން ބޭރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވެސް މި މަޖިލީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ

ތައް ވެސް ބޭފުޅާ ޢައްޔަންކުރެއްވި ފަރާތް އެހެންމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަނީ ތި

އްވުރު މިހާރު ހިންގަމުންދާ ގޮތުގެ ތަޞަ ނުވަތަ ޖުޑިޝަރީ. އެއީ ޖުޑިޝަރީ މިނިވަންކުރުމަށްޓަކައޭ. އެކަހެރިކުރާށޭ

އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަނީ . ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ އަވަހަށް ކަންތައްތައް ނިންމުން. ރައްޔިތުން ޤަބޫލުނުކުރާތީ

އަފްރާޝީމުގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެއަކު، އާދެ، އުނގޫފާރުގެ ކައުންސިލަރަކަށް ހޮވިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް .ޑރ

އޭނާ އަށް . ގޮތުގެ ރިޕޯޓުމިއޮތީ ޝަރީޢަތް ނިންމި . އަތުގައި އެބައޮތް ޙުކުމް، ތަންފީޛުކުރި ޙުކުމް އަޅުގަނޑުގެ

އެހެންނަމަވެސް، . ކަމަށް އެބަވޭ ކޮށްފައި އޭނާ މަހުން މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެއް ނުދައްކާ ކޯޓުން އޮތްޙުކުމް

ލައިގެ މަތީގައި އަތްއަޅައިގެން ހުރެ އެ މައްސަ ،ތަނަށް ފޯރުވައިގެން އެ މައްސަލަ ބެލުމެއްނެތި އަފްރާޝީމްގެ ނުފޫޒު އެ

ޚިލާފަށް އެ މައްސަލަ ނުބެލިގެންދާކަމީ  ދިފައި ހުރި ގަވާއިދާއި ޤާނޫނާހެ، އޭނާގެ ބޭބެ ކައުންސިލުގެ ރައީސަކަށް ހުރެ

އި ޕީ މެންބަރަކު ކަމުގަ.އާރު.އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެއީ ޑީ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް

ޕީ މެންބަރަކު ކަމުގައި ވިޔަސް މި ރާއްޖޭގައި ޝަރީޢަތްކުރާ ނިޒާމުގެ އެންމެ މަތީ ހަރުފަތް .ޑީ.އެއީ އެމް ،ވިޔަސް

އެކީގައި  އަޅުގަނޑު ހިތާމައާ. އްޓިގެންދާނީއިން ނެހިނެއްތޯ މިކަން، މި ޤައުމު ހަމައެހެންނޫނިއްޔާ ކި. ރަނގަޅުކުރަން

ހަމަހަމަކޮށް މި  ރެގެން އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކާއަޅުއްވައިގެން ހުގެ ނަމުގެ ތާޖުނީ ޢިލްމުވެރިއެއްފާހަގަކޮށްލަނީ ދީ

 އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކާ. ތީވެދެކޮޅަށް ވާހަކަދެއްކީ އެޅިގެން އިސްލާމްދީނުގެ ޙުކުމާޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ކަނޑަ

އެކަނި ކަށް އެކަނިމައިހިނެއްތޯ އަންހެން ބޭފުޅަކި. ތަކެއް އޮންނާނެ އިސްލާމްދީނުގަހަމަހަމަނުވާ ކިތަންމެ ކަންތައް

އެހެންވީމާ، . އޮންނާނެ ސާފުކޮށް އެނގެން. އެއީ ކީއްވެގެންތޯ އެކަން އައިއްސަ އެ އޮތީ. ދަތުރުފަތުރެއް ނުކުރެއްވޭނެ

. ރާ މީހެއްއެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަކީ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކު. މިހިރީ އަޅުގަނޑަކީ ދީނީ ދަންނަ ބޭކަލެއް ވެސް ނޫން

ރާއްޖޭގައި ތިބި ހުރިހާ ދަންނަ ބޭކަލުން . އަޅުގަނޑަކީ އިސްލާމްދީނުގެ މަޢުލޫމާތު އެކި ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން ހޯދާ މީހެއް

އަފްރާޝީމްގެ ދީނީ ކަންތައްތަކުގައި ތިޔަ ބޭފުޅުން ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން .ވާ މައްސަލަ އެއް ޑރ އިއްތިފާޤު

 ......ދާލަތު ޕާޓީން ނެރުނު ބަޔާންއަ. އަޑުނޭއްސެވުމަށް

 

 :ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ޙަމްޒާ ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންނަމަވެސް، . މިއަދަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެހާ އުފާވެރި ދުވަހެއް ނޫނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ވާ މައްސަލަ އަކީ މި  ކުރިމަތީގައި މި ހުށަހެޅިފައި ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ

ވާ  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައި

 ،ދުރުކޮށްއަފްރާޝީމް ޢަލީ އެ މަޤާމުން .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ
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ރި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ޢިއްޒަތްތެ. އެހެން ބޭފުޅަކު އެ މަޤާމަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ،ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށްވެ ހުރެމެރައީސް، އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމު

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް . އެކުކަންއަދި ވަރަށް ފޮނި އުއްމީދުތަކާ  އްމުކޮމިޝަން އެކުލަވާލެވުނީ ވަރަށް މުހި

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ . އަޅުގަނޑުމެން ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގެ ޢަޒުމު ކަނޑައަޅައިގެން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ނިޔަތުގައޭގޮތަކަށް ވަކި މިނިވަން ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދުމުގެ  މަޖިލީހުގެ ބާރު ނުފޯރާ

ދިރާސާކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބާބުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް 

އެހެން އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުން އިންސާފު ބޭނުންވެފައި ތިބި މިންވަރު . ވާނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ވީ  މިގޮތުން ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަމުގައި އެންމެ މުހިއްމުކަމަކަށް. ޑުކަމުންނުހަނު ބޮ

ކަމުގައި  މީހުންނަކީ ޤާބިލު ބައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގައި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް އެބައި

 180ވާ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މާއްދާ އަކީ  ނުއަސާސީގައި ބުނެފައިމި މަގުސަދުގައި ޤާނޫ. ހެދުމުގެ މާތް މަގުސަދު

އާދެ، . މަސްއޫލިއްޔަތެއް ހަވާލުކޮށްފަ ގައި ވާނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ( ށ)އެ މާއްދާގައި . ވަނަ މާއްދާ

ގެ މިދެންނެވި ވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމު ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި 222ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކަމަށް  އޭރު އޮތް ،އެހެންނަމަވެސް، އެ ޤާނޫނު ނުއުފެދި. ންނެވި ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފަމަސްއޫލިއްޔަތު ވާނީ މިދެ

ގޮތެއްގައި  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް ގިނަގުނަ ނާޤާބިލު ފަނޑިޔާރުންތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ދާއިމީ ،ބުނެ

އާދެ، . މުގައި ދާއިމީ ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ޢައްޔަންކޮށްފައޭދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާ

އެކު ދަންނަވަން އް ބޭފުޅަކީ އަޅުގަނޑު ހިތާމައާ މިދެންނެވި މަސައްކަތްކުރުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވި އެ

ށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މިނިވަން އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚާއްޞަކޮ. އަފްރާޝީމް ޢަލީއޭ.ޑރ

އެކަން ކުރަން އޮތް ކުރީ . މުއައްސަސާ ކޮމިޓީ އަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހާޒިރުކުރީމު

ހަމަ އެންމެ ގޮތަކަށް ވެސް މިކަމާ އެއްވެސް އަޅާލުމެއް . ދުވަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެދުނިން އެކަން ފަސްކޮށްދިނުމަށް

އެކަން ކޮށް ނިންމާލުމުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ތިބި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ބައެއް  ،ތިނެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު " ބައެއް ފަނޑިޔާރުން"ނާޤާބިލު ކަމަށް އެކަށީގެންނުވާ ތަޢުލީމު ލިބިވަޑައިގެން ނެތް 

މިކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމުން " ބައެއް ފަނޑިޔާރުން. "ފަނޑިޔާރުންނެއް ނޫން ހުރިހާ، "ބައެއް ފަނޑިޔާރުން"ފާހަގަކުރަން 

އަޅުގަނޑު ހިތުން މިއަދު މި . މިކަމުގެ ނިކަމެތިކަމާއި ދެރަކަން ލިބިގެންދިޔައީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް

އަފްރާޝީމް ޤާނޫނީ ކޮން .ޑރ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑު އަދިވެސް އެއްފަހަރު އަޑުއަހާލަން ބޭނުން

 222ގައި ބުނެފައި މިވާގޮތަށް މަސައްކަތްކުރިއިރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  180ޙުއްޖަތެއްތޯ ދައްކަވަނީ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޤާނޫނު ނެތިސް އެ ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ހަމަތައް ނެތިސް އަމިއްލަ އަށް ހަމަތަކެއް 
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ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅުއްވައިގެން ޤާޟީންތައް އަޅުގަނޑުމެން ދާއިމީކުރިއިރުގައި އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ ޖުޑީޝަލް 

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިގެން ބުނެފައި އެބަވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަކި ދުވަހަކަށް މި . ކޮންކަހަލަ ކަމެއްބާއޭ

ޖުޑީޝަލް . ޤާނޫނު ނެތުމުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އެކަމެއް ނުކުރިއެހެންނަމަވެސް، . މަޖިލިސް ހޮވަންޖެހޭނެކަމަށް

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި އޮންނާނެ ދާއިމީގޮތެއްގައި  186ވަރަށް ސާފުކޮށް . ސަރވިސް އިން އެކަން ކުރާކަށް ނުޖެހޭ

ންނެވި ކަންތައްތައް މިހެން މިދެ. ކޯޓުތައް އެކުލަވާލެވިގެންދޭ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި ކޯޓުތައް ދެމިއޮންނާނެކަމަށް

. އަފްރާޝީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އެ ކަންތައްތައް އެގޮތަށް ކުރެއްވި ކަމަކީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް.ހުރިއިރު ޑރ

މިކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އެންމެހާ މެންބަރުން ބަދަލުކުރިޔަސް ދިވެހި 

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން . ދަލުދެވޭނެ ބަދަލުދިނުމެއް ނޫންރައްޔިތުންނަށް ބަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން . ރަނގަޅުކުރެވެން އޮތް ހިސާބަކުން ރަނގަޅުކުރަން

ރައީސް އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މި މަޤާމު އާދެ،  އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ އިން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު ވެސް އަދާނުކުރައްވާކަން މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު 

 212މުޅި މަޖިލީހުގައި މުޅި ކޮމިޝަނުގައި . ވަރަށް ކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވާލާނަން. ފާހަގަކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން

. ޖަލްސާ އަށް 22ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނުއިރުގައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަޑައިގެންފައިވަނީ  1121ލްސާ ޖަ

އާދެ، އަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުގެ އަޚު މެންބަރުން ވަރަށް ގިނަގުނަ ވާހަކަތައް . 11. %ޖަލްސާ އަށް 22

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމަށް ތި ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތުގެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢި. ދައްކަވައިފި

. އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަމޭ. ތެރެއިން މިދެންނެވި މަސައްކަތަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ މަސައްކަތެއް ނޫނޭ

ންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ތި ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު ދަ. އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާ އިޙުތިޖާޖްކުރަމޭ

ދާއިމީކޮށްދެއްވި ފަނޑިޔާރުންގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ލިބުން މިއަދު ވަނީ 

. ވީއިރު މިކަމާ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާ ޙާލު އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލާނަން. އެއްކިބާވެފައޭ

 . ޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއް

 

 :މާމިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން 

މަތިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  ވާ ގޮތުގެ ޢިއްޒަތްތެރ ރައީސް، އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީގައި. `

ބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ ވާ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކޮށްފައި

އާދެ، . މަކީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއްހުށަހެޅި ވާހަކަދެކެވެމުންދާ ދިޔު ވަކިކުރެއްވުމުގެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން

އާދެ، އެއީ އެންމެ މުސްތަޤިއްލުކަން ބޮޑު . ހިތާމަކުރަންޖެހުނީ ޖުޑީޝަރީ އަކީ ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުންކުރެ އެއް ބާރު
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އަމިއްލަ . އެ ދާއިރާ އަށް އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއަހައިފީމު، ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ފާޑުކިޔަމުން ދާ އަޑު .އެއް ދާއިރާ

ފަނޑިޔާރުގެތައް ހަދައި، އަދި ކޯޓުތައް އަމިއްލަ އަށް އުފައްދައި، ނިޔާ ކަނޑައަޅައި، ފަނޑިޔާރުގެދަށަށް ގޮސް، ތަފާތު 

ން އެކޮޅުކޮޅަށް ނަގާ ވާހަކަ، މިވެނި ގޮތަކަށް ނިޔާ ފަނޑިޔާރުގެތަކަށް ގޮސް މުޒާހަރާކޮށް، ފަނޑިޔާރު

ކަނޑަނާޅުއްވައިފިއްޔާ މިހެން ހަދާނެ ވާހަކަ، އެހެން ހަދާނެ ވާހަކަ، ވަރަށް ހަޑިހުތުރުކޮށް އަނބިދަރިން މައިންބަފައިން 

ޒަރު އަޑުއަހަންނުކެރޭ ބީދައިން ކަންތައްތައް ގެންގޮއްސަވާ މަންޒަރު، މުޒާހަރާތައް ހިނގާފައި ވާ މަން

ދަށު ކޯޓުތައް . އާދެ، އެކަން އެހެން ދިޔައީ އެއް ފަހަރު ދެ ފަހަރަކު ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ

ހައިކޯޓުތައް ދޮށުގައި ވެސް އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުތައް ދޮށުގައި ވެސް، އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓު . ދޮށުގައި އެކަންޏެއް ނޫން

ންތައްތައް ހިނގާދިޔަ ދުވަސްވަރު އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ކޮށްފައި ހުރި މި ދެންނެވި ކަ. ކައިރީގައި ވެސް

އަދި އެ ބަޔެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރަމުން . ވީޑިޔޯތަކާއި އަޑާއި ޓޭޕާ އެއްޗެހި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި އެބަހުރި

އި އެ މީހުން ހިފާހައްޔަރުކޮށް، ޤަތުލުކުރަން ދިޔަ، ސަރުކާރުން ދަޢުވާކުރަމުން ދިޔަ މީސްމީހުންގެ އަނބިދަރިންނާ

އާދެ، އެކަން އެހެން ދިޔައިރު ކަން ނިމިގެން ދިޔަ ގޮތް ވެސް . ގޮވިގޮވުންތަކުގެ ވާހަކަ ވެސް އަޑުއިވިގެން ދިޔަ

ން އާދެ، ނިންމާފައި ވަނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ވަނީ ސަރުކާރު. އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އެނގޭ

އާދެ، މި ކަންތައްތައް . ހިންގި ކަންތައްތަކަކީ އެއްވެސް ޙަޤީޤަތެއް ނެތް، ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއް ކަމަށް

ގައި ބުނަނީ، އަމިއްލަ ފަރާތަކުން (ށ)ވަނަ މާއްދާގައި ބުނަނީ  222މިހެން ގޮއްސަ އޮތްއިރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ލުވެހުރި މީހަކު ކަމުގައި ވިޔަސް، ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތާ ބެހި، ނުފޫޒު ވިޔަސް، ދައުލަތުގެ ކަމެއް ހިންގުމާ ހަވާ

ގައި ބުނަނީ ކޯޓުތަކުގެ މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ކޯޓުތަކުގެ ( ރ)އާދެ، . ފޯރުވައި ހަދައިގެންނުވާނެ ކަމަށް

ހައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ، ވަކި ހައިބަތާއި ޤަދަރު ހިމާޔަތްކޮށްދީ، އެ ތަންތަނަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ފަސޭ

ފަރާތަކަށް ނުޖެހި، ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ތަންތަން ކަމަށް ހެދުމަށްޓަކައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ 

ވެ ދާއިރާ އިންނާއި، އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ވެސް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުންނާއި ދައުލަތުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމާ ހަވާލު

މިހެން މިކަން އޮއްވައި، އާދެ، . ތިބި އެންމެހައި މީހުންން ކޯޓުތަކަށް އެހީވާންވާނެ ވާހަކަ މީގައި މި ބުނަނީ

. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ޖައްލާދުން ކަމަށް

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ، . އްކަން މި އުޅެނީއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ސިޔާސީ މައްސަލައެ

މި . ފަނޑިޔާރުގެތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އިޞްލާޙުކުރައްވަން އެ މަނިކުފާނު މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވޭ

ވަކިކުރުމަށްޓަކައި  ކަންތައްތަކުން އެނގެނީ ހަމަ ސީދާ ޕޮލިޓިކަލް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އަފްރާޝިމް ޢަލީ

ބާރުގެ ވެސް އެއްބާރަކަށް ހަދާލައި، އަޅުގަނޑުމެން  1އާދެ، މިއީ، ދައުލަތުގެ . ހުށަހެޅިގެންދާ ހުށަހެޅުމެއްކަން މީ

ޑިމޮކްރެސީ އަށް ކުރަމުން އައި ދަތުރު އޮޅުވާލައި، މުޅިން މުސްތަޤިއްލުކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ ދާއިރާތަކުން 
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. ބާރުވެރިކަމުގެ ދަށަށް ހުރިހާ ކަމެއް ގެނައުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ސިލްސިލާއެއްކަން ކަނޑުވާލައި، އަމިއްލަ

އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝިމް ޢަލީ 

މި ތަނަކީ . އެއްބާރެއްގެ ގޮތުގައި ވެގެން ދިޔައީ އޭ ބާރު 1އެތަނުން މިއަދު ވަކިކުރެވިގެން ހިނގައްޖެ ނަމަ، މުޅި 

މިނިވަންކަން ގެއްލިގެން ގޮއްސަ ވާ، އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާތަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކުރާ މަސައްކަތްތައް 

ގަނޑު ދަންނަވާލަން އެހެންވީމާ، އަޅު. ހުއްޓުމަކާ ހަމައަށް އައުމުގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންތައްތައް ފެނިގެންދާނެ ދުވަހޭ

 . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އޮތީ އެއްގޮތަކަށްވެސް މީ ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް

 

 :ން ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުންފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާ

އާދެ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކަމުން މި ގެންދާ މައުޟޫޢަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ބަލާއިރު، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި މައްސަލަ އަކީ، މީ ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ސިޔާސީ ހަޔާތަށް ބަލާއިރު، މިއަދަކީ މީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު، އަލަށް . ހެކޭއަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވެ ހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ ދުވަ

އުފެދިގެން އައި ޤާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން، އުފެދުނު ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އުމަކީ މި މުއައްސަސާގެ ރުހުމާ އެކީގައި ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު އަނެއްކާ އެ މެންބަރު ވަކިކުރަންޖެހޭ ހާލަތަށް އަ

އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި . މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިއަދު އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް

މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ ހަމައެކަނި ނިޒާމެއް ލިޔުމަކުން ގެންގުޅުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް، ލިޔުމުން އަޅުގަނޑުމެން 

ލީ ސިފައެއް ގެނެސް، މި ނިޒާމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއި އަމާންކަން އުފެއްދި ނިޒާމަށް ޢަމަ

އަޅުގަނޑު . ޤާއިމުކޮށްދޭނެ އުސޫލަކަށް މިކަން ހިންގޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ

ޕީގެ ވިސްނުމުގައި .ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން، އެމް.ޑީ.ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝިމްގެ މައްސަލަ އެމް

ލާންޖެހުނު މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް، އަދި މި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި މާއްދާ 

މި  އިން ކަނޑައެޅިފައި ވާ މިންވަރަށް ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދިނުމަށްޓަކައި

މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ ތަނުގައި ކުރައްވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ މަސައްކަތްޕުޅުތައް ނުކުރައްވާތީ 

އެ މަސްއޫލިއްޔަތު . ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ވަރަށް ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެއް. ކަމަށް

ސް ކޮމިޝަނުގެ ކޮމްޕޮޒިޝަން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް، އޭގެ ޒާތުގައި ސިޔާސީ އަދާކުރުމުގައި އެބަޖެހޭ ޖުޑީޝަލް ސާރވި

ސިފަތަކެއް، ސިޔާސީ ވައްޓަފާޅިއަކުން އޮތް ކަމަށް ވީ ނަމަވެސް، އެ ތަނުގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ މީ ވަރަށް 

ޢައްޔަންކުރުމުގެ ފަނޑިޔާރުން . އިންސާފުން ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ މަތިން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް ވާން އެބަޖެހޭ

މަސްއޫލިއްޔަތު އެބައޮވޭ، ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެބައޮވޭ، ފަނޑިޔާރުން 
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އަޅުގަނޑު ހައިރާންވަނީ ހަމަ ސީދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން . ވަކިކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެބައޮވޭ

ވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގައި ފިކުރު ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރެއްގެ  ކަނޑައެޅިގެން ދިޔައިއިރު

ހައިސިއްޔަތުން ހުންނަވައި، ސީދާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ވަކީލު ހައިކޯޓަށް ޢައްޔަންވެގެން ދިޔައިރު އެ ކަމަކީ 

ފާ ދޭތެރޭގައި ޝައްކުއުފެދޭ ގޮތަށް ނިމިގެން ވެސް އެއީ ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ވެގެން ދިޔަކަމަކީ އެއީ ޢަދުލުއިންޞާ

ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު މި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކަންކަން މިއޮތްގޮތަށް ބަލާއިރު، އަދި ރާއްޖޭގެ . ގޮއްސަ ހުރި ކަންތައްތައް

އި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތަކަށް ބަލާއިރު، ކޮންމެ މުއައްސަސާ އަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރުމުގަ

ޕީގެ ނުވަތަ .އާރު.އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުރު ބޮޑުވެފައި، ފުޅާ ވެގެން އައިއިރު، މި މަޖިލީހުގައި ފެށިގެން އައިއިރު، ޑީ

އޮޕޮޒިޝަން މީހުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތެއް އޮތުން ވެގެން ދިޔައީ، މިކަންކަން ބޮއްސުންލައިގެން ހަމަ މަގުން ނެއްޓިގެން 

އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިގެން ކުރި އެއްވެސް ކަމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އަޅުގަނޑު ނުދެކެން  އެހެންވީމާ، އެ. ދިޔަ ސަބަބަކަށް

މި ނިޒާމާ ދޭތެރޭގައި . ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން، ކުރެވިގެން ދިޔަ ކަންތައްތަކެއް ކަމަކަށް

ތުންގެ ހިތްތަކުގައި އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ނިޒާމާ ދޭތެރޭގައި، ކޯޓުތަކާ ދޭތެރޭގައި ރައްޔި

ޕީން ބޭނުން ނަމައީހީ، ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް ޢައްބާސް .އާރު.އުފައްދަން ކުޑަކޮށް ނަމަވެސް، އިދިކޮޅު ޕާޓީން ޑީ

ނެއްތޯ، ކިހިނެއްތޯ، ކިހި. މިއަދަކީ މީ އަޅުގަނޑުމެން ފާޅުގައި ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ ދުވަސް. ޝަރީފެއް ވެސް ނުލެއްވީސް

އަޅުގަނޑަށް އަޅުގަނޑުގެ އަނބިމީހާ ހައިކޯޓަށް ލައިގެން އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލަ އެއް ބަލަން ދިޔައިމާ އެ މައްސަލަ 

އަޅުގަނޑު ކާންދީ ބޮޑުކުރި މީހާ އަށް ކިހިނެއްތޯ އެ . އަޅުގަނޑުގެ ދަރި އަށް ކިހިނެއްތޯ އެ މައްސަލަ ބެލޭނީ. ބެލޭނީ

. ހިންގާފައި ހުރި ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް. މުގެ ލޯ މަތީގައި ހަދާފައި ހުރި ބޮޑެތި ޖަރީމާތައްމީ މުޅި ޤައު. މައްސަލަ ބެލޭނީ

އެހެންވީމާ، ތިމާމެންގެ އަތްމައްޗަށް ބާރު ލިބުނީމާ، ކަންތައްތައް ވަކި ގޮތަކަށް ކޮށްގެން، އޭގެ ނަތީޖާ ހިތިކޮށް 

ޕީގެ މެޖޯރިޓީ އެއް .ޑީ.ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އެމްފެނުނީމާ އެކަމާ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި މިއަދު އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ކުރާނީ . މިމަޖިލީހުގައި އޮވެގެން މި ބާވަތުގެ ކަންތައްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ނުހިނގާނޭ

އިން ރައްޔިތުންނަށް މި ނިޒާމުގެ ތެރެ. ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރެވޭ ގޮތަށް. އެކަންކަން ކުރަންވާ ގޮތަށް

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން . ލިބިދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް

ބޭފުޅަކު ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ތިއްބަވައިގެން، އެ ދެބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ކަންދިމާކުރި ގޮތުން  1ވެސް 

ވީތީވެ، މިއަދު މި އޮތީ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ އިތުބާރު ރައްޔިތުންގެ  އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް

. އެހެންވީމާ، މިކަމަކީ މީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ކުރިމަތީގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލޭ ގޮތް މެދުވެރިވެފައޭ

މިކަމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޖެހޭމިކަން އިޞްލާޙުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން އެބަ

ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝިމާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ޒާތީ މައްސަލަ އެއް އޮވެގެން ހިނގާ 
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ޝަނުގެ ގޮނޑީގައި ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމި. އެ ގޮނޑިއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންނަ ގޮނޑި އެއް. ކަމެއް ނޫން

އިންނަންޖެހޭނީ އެ ގޮނޑީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވޭ ފެންވަރުގެ، އެފަދަ ފިކުރަކާ އެކީގައި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް 

ޕީން ބަދަލުކުރީ .ޑީ.އެމް. ޕީ އަކީ މުޅި މިރާއްޖެ ބަދަލުކުރި ޕާޓީ.ޑީ.އެމް. ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން

ޕީ އިން އިޞްލާޙުކުރަން ބޭނުންވަނީ .ޑީ.އެމް. ޕީން އިޞްލާޙުކުރަން ބޭނުންވަނީ ވެރިކަން.ޑީ.އެމް .ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު

އެހެންވީމާ، އެ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ . ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ނިޒާމު

އެ . އެއީ އަސާސަކީ. ށް ވެއްދިގެންނޭއަޅުގަނޑުމެންގެ ފިކުރު ޤަބޫލުކުރާ މީހަކު، ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަ

އެހެންވީމާ، ވަރަށް ހިތާމައާ އެކީ . މަގުސަދު އެ މަސްދަރުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ވާހަކަދައްކަނީ

ދަންނަވަންޖެހެނީ މި ޤައުމަށްޓަކައި، މި ރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި 

ވަކި . އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހެއޭ މިދަންނަވާ ފިކުރާ އެކީގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު އެ ތަންތަނަށް އަންނަން މިއަދު

ބަޔެއްގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށުގައި، ވަކި ފިކުރެއްގައި ތާށިވެ، ނެއްޓެން ނޭނގިގެން ތިބޭ ބަޔަކަށް، އަޅުންގެ އަޅުންނަށް 

މިއަދު މީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް . މިއަދު މީ ޑިމޮކްރެސީގެ ޒަމާން. ނުގެންދެވޭނެ މީހުން ވީމާ ދެން ކަންކަން ހަމަ މަގުން

. މިއަދަކީ މީ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޚިޔާލުފާޅުކޮށްގެން ޤައުމުގެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރެވޭ ޒަމާން. ޚިޔާޅުފާޅުކުރެވޭ ޒަމާން

ކުރާ ހާލުގައި ވެސް، ދަންނަވަން ބޭނުންވާ އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ހިތާމަ

ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝިމް އެ މަޤާމުން ވަކިކޮށް، އެކަމަށް . ވާހަކައަކީ މި ބަދަލު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭނޭ

ންގެ އެންމެ އެކަށީގެންވާ، އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭނެ މެންބަރަކު ލުމަކީ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތު

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު . މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައި ވާ ޤައުމީ ވާޖިބެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެމޭ

ގޮވާލަނީ މިމަޖިލީހުގެ އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދުގެ މި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންދެއްވައި ޑޮކްޓަރ 

ރައްވައި، ދެން ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން އަފްރާޝީމް އެ ތަނުން ވަކިކު

ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރަކީ އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވޭ ފެންވަރުގެ، ނުވަތަ އެ ފިކުރުގެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި 

ވެސް ހަމަ ތަކުރާރުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ހަމަ  މި މަސައްކަތުގެ ބޭނުމަކީ އަދި. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޢަދުލުއިންޞާފު ހޯދައިދިނުމާއި އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަން ބޭނުންވާ ހެޔޮ . އެންމެ ބޭނުމެއް

ރ އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީ ޑޮކްޓަ. ންއުމުގައި ބިންވަޅުނަގައިގެން ދިޔުބަދަލު، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މި ޤަ

އަދި އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ . އަފްރާޝީމަށް އަދަށްވުރެ ފަހި ފާގަތި މުސްތަޤުބަލެއް މާތް ރަސްކަލާނގެ މިންވަރުކުރެއްވުން

އަކީ މި ޤައުމުގައި ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ނިޒާމް ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ 

އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި ޤައުމަށް، މި ރާއްޖެ އަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ . ވުންމަސައްކަތުގައި އެކަލާނގެ ބަރަކާތްލެއް

 . ވަބަރަކާތުހޫهللا ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު. ވިސްނުމަށް އަދަށްވުރެ ފަހި، ފާގަތި މުސްތަޤުބަލެއް
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 :ވާހަކަދެއްކެވުންهللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

އާދެ، މިއަދު މި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މައްސަލައިގައި . އިކުމް، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއައްސަލާމްޢަލަ. `

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝިމް ޢަލީ ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަކިކުރުމަށް 

ވެސް ދަންނަވާލާނީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހެޅިފައި މި ވާ މައްސަލައާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ 

އަޅުގަނޑުގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ . ކަނޑައެޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅޭ

އާދެ، މި ބަހުސްގައި މިހާ ހިސާބަށް އައިއިރު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ގައިމުވެސް . އަފްރާޝިމް ޢަލީ އަށް އެބަ އޮތޭ

ނޑަށް ވިސްނުނު އެއްޗަކީ، އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި އޮންނަ ގޮތުން، އެތާ ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގައި އަޅުގަ

އެކަމަކު އެ ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރެވުނަސް، އަދި . ވަރަށް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބަވާ

ހިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވާހަކަދެކެވެމުން މި ދަނީ ޑޮކްޓަރ ނުކުރެވުނަސް އަދި ހުރިހާ ޒިންމާ އެއް ނަންގަވަންޖެ

އަޅުގަނޑު ހިތަށް މި އަރަނީ އެހެންކަމަށްވެއްޖެއްޔާ ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝިމް ޢަލީ ވަކިކުރުމުގެ . އަފްރާޝިމް ޢަލީ

އެންމެ މީހަކަށް މުޅި  އެއީ. މެންބަރުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ގެނައުން މާ މުހިއްމޭ 2ބަދަލުގައި ދެން ތިއްބެވި 

ކޮމިޝަން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އޭގެ މާނައަކީ ދެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ އެ ކަމަށް އެކަށީގެންނުވާ 

އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު އަޅުގަނޑު މި . އަޅުގަނޑަށް ވިސްނުނު އެއްޗެއް އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ. ބޭފުޅުންތަކެކޭ

ޤަބޫލެއްނުކުރަން ވަކި ކޯޓަކަށް، ނޫނީ ވަކި ތަނަކަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމުގައި އެ މީހަކީ އަޅުގަނޑެއް . ދަންނަވަނީ

ވަކި މީހަކާ ޢާއިލީ ގޮތުން ގުޅުމެއް ހުރި މީހަކަށް ވެގެން، ވަކި މީހެއްގެ އަރިހުގައި ދުވަސްގަޑެއްގައި މަސައްކަތްކުރި 

ށް ވެގެން، އެ މަޤާމަށް އެ މީހަކު ޝަރުތު ފުރިހަމަވިޔަސް މީހަކަށް ވެގެން، ވަކި މީހަކާ ރައްޓެހިކަން އޮންނަ މީހަކަ

އޭނަ ނުހޮވާ ދޫކޮށްލުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ޢަދުލުއިންޞާފު އޭގެ ހަމަ މަގުން ގެންދަން ކުރެވޭ މަސައްކަތަކަށް ވާނެ 

ހެއް ކަމަށް ވެފައި އެ އަޅުގަނޑު ދެކެނީ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ، އެ މީހަކީ އެ މަޤާމަށް އެކަށީގެންވާ މީ. ކަމަކަށެއް

މަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ މީހެއް ކަމަށް ވަންޏާ، ހަމަ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް އޮންނަ ޙައްޤު 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެންމެ އަޑުއިވިގެން މި ދިޔައީ ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު . އޭނަ އަށް ވެސް އޮންނަންވާނެ ކަމަށް

ދުލްޤައްޔޫމާ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ގާތް ކަމެއް އޮންނަ، ނުވަތަ އެ ބޭފުޅާގެ އަރިހުގައި ދުވަސްގަންޑެއް މައުމޫން ޢަބް

ވަންދެން މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅަކަށް ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ލިބިގެން ދިޔަ، ދިޔުން ވެސް މާނަކުރެވިގެން ދިޔައީ، 

ހަމަ . ކުރުމުގެ ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލަން ކުރި މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމު

އެއާއެކީގައި ވިދާޅުވަމުން އެ ގެންދަވަނީ ތިމަންނަމެން ޤަބޫލުކުރަނީ، ތިމަންނަމެންގެ ފިކުރަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންނޭ 

ން ބާރު ވަކިކުރުމުގެ ވާހަކަ އެހެންކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ ކޮބައިތޯ ދެން މި ތި. އެތާގައި ތިބެންވާނީ
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ޕީ އަށް .ޑީ.ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ވެސް ތިއްބަވަންވީ މިއަދު އެމް. އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކުމުގެ ބޭނުމަކީ

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގައި ވެސް ތިއްބަވަންވީ ހަމަ . ޕީގެ ފިކުރަށް ތަބާވާ ބޭފުޅުން.ޑީ.ތާއީދުކުރައްވާ، ނުވަތަ އެމް

އެކަމަކު އަނެއްކޮޅުން މި ވިދާޅުވަނީ . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވެސް ތިއްބަވަންވީ އެ ބޭފުޅުން. ންއެ ބޭފުޅު

އެއްބާރުން އަނެއްބާރުގެ މައްޗަށް ނުފޫޒުނުފޯރުވައި، އެއްބާރުން ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އަނެއް ބާރު ފާރަވެރިވާ 

އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއްނުވޭ . ނަ ޑިމޮކްރެސީއެކޭ ތިމަންނަމެން ގެނެސްގެން މި އުޅެނީބާރު ވަކިކުރެވިފައި އޮން 1ގޮތަކަށް 

އަޅުގަނޑު ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ދަންނަވާލާނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ . އެއްގޮތަކަށްވެސް މިދައްކާ ވާހަކަ ދެކޮޅުޖެހޭހެނެއް

ކޮމިޝަނަށް ހަމަ މި މަޖިލީހުން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝިމް ޢަލީ އަކީ ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް

މިހާ ތަނަށް އެ . ވަޑައިގަންނަވަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ ޤާބިލު އެއް ބޭފުޅާއޭ

އަޅުގަނޑަކީ ވެސް މި މަޖިލީހުގެ . މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ސާބިތުކޮށްދީފައި އެބައޮތޭ

ވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މީހަކަށް ވާތީ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެ ކޮމިޓީ އިން މިނި

ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން މީހުން ގެންނެވިއިރު ވެސް އެ ބޭފުޅާ ވަޑައިގެން އެ ބޭފުޅާ އެ ކޮމިޓީން ކުރައްވާ 

ރީގައި ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވިހެން، އ ކު. މަސައްކަތާ ބެހޭ ތަފްސީލުދެއްވާފައި އެބަހުއްޓޭ

ކޮމިޓީ އަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށެއް، ނުވަތަ އެ ދުވަހު އެ ކޮމިޓީގައި ނެތް ބޭފުޅަކަށް، އެ ދުވަހު އެތާގައި 

ހަމައެކަނި އެންމެ ދުވަހެއްގެ . އަފްރާޝީމް ދެއްކެވި ވާހަކަ އެއް، ނުވަތަ އެހެން ވާހަކަ އެއް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާނެ

ވާހަކައިގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް މި ތާގައި ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދިއުން 

އެއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ޒިންމާދާރުކަމާ އެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެ 

އާދެ، އެހެންކަމަށްވާތީވެ، މިމައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑު ވެސް . ހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރަމުން ގެންދަނީ ކަމަކަށެއްމީ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ހަމަ . އިތުރަށް މާ ދިގު ވާހަކަތަކެއް ދައްކާކަށް ގަސްތެއް ނުކުރަން

އެ މަނިކުފާނަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި . އަށް އެބައޮތޭ ފުރިހަމަ ތާއީދު ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝިމް ޢަލީ

هللا . މަޖިލީހުން ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަ އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެންމެ ޤާބިލު ބޭފުޅާއޭ

ވެސް މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަދު ވެސް މި މަޖިލީހުން ނިމިގެންދާނީ ހަމަ ކުރިޔަށް އޮތްތާގައި 

ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން ތަމްސީލުކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށް ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝިމް ޢަލީ ހުންނަވާ ގޮތަށް 

އަޅުގަނޑުގެ އިޚުލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ . ނިމިގެންނޭ

މެންގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތަށްވުރެ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދޭ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ވެސް އަޅުގަނޑު

. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ލެއްވުންهللا ފައިދާއަށް ވުރެ ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާ ކުރިއަށް ނެރޭ ބަޔެއް ކަމުގައި މާތް

 . ވަބަރަކާތުހޫهللا ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު
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 :ދު ވާހަކަދެއްކެވުންއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީއްޑޫ ދާތޮ

އާދެ، މި މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމައިނުންވެސް ދަންނަވާލަން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އި އަދި ބޭނުންވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުން އެތާ ތަމްސީލުކުރާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނާ

ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ނަގަންޖެހޭ ޒިންމާ އެހެން 

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މިހާރަކު ކުރިއަށް ދެވޭކަށެއް ނެތް، ތިޔަ ވިދާޅުވާ ޤައުމީ . މެންބަރުންނަށްވުރެ ހާސްބައި ބޮޑޭ

އަޅުގަނޑު ޑޮކްޓަރ . އްޤުގައި ވަކި މީހެއް ދިފާޢުކުރުމުގައި ދެމިތިބެވޭކަށްމަޞްލަޙަތާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޙަ

އަފްރާޝީމަށް ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ އެކީގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، ރައީސް މައުމޫންގެ ނިވަލުގައި އަމިއްލަ 

. ންނާ އެކު ވަޑައިގަންނަވާށޭސަންދޯކަށް ސިޔާސީ ގޮތުން މިއަދު އެރިވަޑައިނުގެން، އިސްތިއުފާދެއްވާފައި ރައްޔިތު

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް އިހުގެ ކަޅުފަސްފުނީގެ ކަޅުފަސް ދޮންވެއްޔާ އެކުވެގެން ނޫނިއްޔާ މި ރާއްޖޭގެ ގޮޑުދޮށްތައް 

އަޅުގަނޑުމެން . މި ދަންނަވާ އެއްޗެއް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމަށް. އަލުން ސާފުވާކަށެއް

ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން  1118އިންޞާފު ހޯދައިދޭ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން ރައްޔިތުންނަށް 

ހާސް ރައްޔިތުން ބަދަލުކުރީކީ މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ވެރިކަން އެކަންޏެއް  21ވަކާލާތުކުރި ގޮތާ އިދިކޮޅަށް ނުކުމެ 

ފަނޑިޔާރުގެ އަށް ގޮސްގެން އާދޭސް ކޮށްގެން ވަކި ގޮތަކަށް . ވީމި ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ރައްޔިތުން ބޭނުން. ނޫން

ތަކުގައި ކުރީގައި ރައްޔިތުން ދަރަ ދަރާ އޮތް އެ ނިޒާމުގެ ވަކި. ރަން ބޭނުންވީމައްސަލަ ނިމޭ ނިޒާމް ބަދަލުކު

ވަގުތު  މި. އެބަޖެހޭ ރަންތް ޤަބޫލުކުމި ޙަޤީޤަ. އިޤްތިޞާދުގެ ތެރޭގައި މިރާއްޖޭގެ މި ޤައުމު ދެން ހިންގޭކަށެއް ނެތް

އިދިކޮޅަށް  އި އަޅުގަނޑު މިއަދު މަނިކުފާނާޤަބޫލު ނުކުރައްވައިފިއްޔާ މާދަމާ ވެސް ޤަބޫލުކުރައްވާނެކަމުގެ އުއްމީދުގަ

ލަތުގެ ރައްޔިތުންގެ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިވެހި ދައު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ މިއަދު. ވޯޓު ދޭނީ

މަދު ނަޝީދުގެ ޤަރާރަކުން އެކަން އްމުޙަ .އެކަން ކުރެވިދާނެ .އެއްވެސް ކަމެއް ނޫން އެއީކީ. ދާނެކުރެވިމުސާރަ ބޮޑު

ކިހާ . އިތުރަށް ދަރަނި ނެގިދާނެ. ކުރެވިދާނެނޫޓު ޗާޕު. ށް އެކަން ކުރެވިދާނެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަ. ކުރެވިދާނެ

. ކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިބެވޭނީކިޔާފައި އެ ވަކާލާތުގެ ޙައްޤޭ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ރައްޔިތުން ދުވަހަކުތޯ ތިޔަ

ގެތައް މެހެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާކަށް ނެތީން މިއަދަކީ ކޮން

ޒާތީ ގޮތުން ވަކި  ،ގްރޫޕަކު ނެތް ންޓްރީފިކުރެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާލިމެ ގެޕީ.ޑީ.އެމް. ޖެހޭ ދުވަހެއް ނޫންބިރުގަންނަން

ޕީ ތެރެއިން .ޑީ.އެކަން އަޅުގަނޑުމެން އެމް އަދި އެގޮތަށް އެކަން ކުރަންޏާ .ކަށްކުރާމީހަކާ ޖައްސާލައިގެން އެކަން 

ތެރޭގައި  ގެހެންވީމާ، މިއަދު ކުރީގެ ސިސްޓަމުއެ. ގައި އެބައޮތްޕީ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕު.ޑީ.އެމް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާބިލުކަން

ޑީޝަރީ ހަލާކުގެ ތެރެއަށް މާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުހިޅީގައި ޖެހިފައި ތިބި މަދު ބަޔަކު ދަބުނއޭގެ ގެ
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ތޮޅުމުގެ މަޖިލީހާ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ތޮޅޭރައްޔިތުންގެ  ،ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުވެ. ނުލައްވާށޭޓައިއްވަ

މިއަދު ފަނޑިޔާރުން . ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ނިޒާމަށް. ލިބެމުންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ އަށް އެއް އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާ

ލް ޖުޑީޝަ ޖެހެނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ ހިނގަން މިއިން  އިން، އެހެން ގެ އިން، އެހެން ގެ އެހެން ގެ ،އިން އަލިވާގެ

 އެއްކިބާވެ ފަނޑިޔާރުން އެގޮތް މިގޮތަށް އެއިންސާފުން . ވެފައި އޮތީމައޭ އިނގޭތޯސަރވިސް ކޮމިޝަން ޕެރަލައިޒް

ތަނަށް  މީހުންގެ ވަޒީފާގެ ބިރުވެރިކަމުގައި ތިބެންޖެހެނީ ސިޔާސީ ނުފޫޒު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ތެރެއިން އެ

މިއަކީ  ސްގެ މަރުޙަލާގައިހުވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދުހެ ބައެހެން. ނިވަންކުރަން އެބަޖެހޭއެހެންވީމާ، އެކަން މި .ދާތީ

އެކަން ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް . އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ކުރާ ކަމެއް ނޫންރު ގެތަކެއް ރީނދޫކުލަ ޖައްސަންވަކި ފަނޑިޔާ

. ދައްކަނީއެތާ ބޭރުގައި ހުރެގެން ވާހަކަ ކުރީގައި. ވާހަކަ ދައްކަނީ އަޅުގަނޑު މި ،އެތާ ތެރެއަށް ވަދެހުރެ. ވެސް ނެތް

ޢަފްރާޝީމް އަދިވެސް އެބައޮތޭ މިއަދު . ޑރ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އި،ކުރައްވަޞާފަށް ލޯބިއެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތާއި އިން

ސިޔާސީ  ރިޔާދަށުނުވެ އަދިވެސް ކާމިޔާބު ށް ވަދެ،ގެ ކުރިން ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި މީހެއްގެ ނިވަލ2:11ަ

އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ ޖުޑީޝަލް . އެކަން ކުރެވިދާނެ. ކުރުމުގެ ނަސީބުމުސްތަޤުބަލެއް ބައްޓަން

ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ކޮމިޝަންގެ  1ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ތަނުގައި ހުރި ކުރީގެ މިއަދުގެ  އެ. ދައްކައިފިކަންގެ ކުރިމައްޗަށް ނިކުމެ ވާހައެކި މެންބަރުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ރައްޔިތު

ބޭފުޅާ ކުރެއްވި ހުރިހާ ކަމަކީ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ  ޒިނީ އެބަރެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުއްވި ވެލެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެން

އެއް  ނާ ވާހަކަޓަރެއް ހުރި ހަރުދައްވެސް އޮ އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެ ކަހަލަ ވައްތަރެއް ޖައްސާފައި. ކަމެއް ނޫން

މިދިޔަ އަހަރު މި . ދައްކައިފިއްޔާ އެއީ ކޮންމެ މީހަކު ދެއްކި ވާހަކައަކަސް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ

 .ގަޕީ.އާރު.އޭރު ހުރީ ޑީ. ފާދިނިންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑު އިސްތިޢު

ކީއްވެގެންތޯ އެކަން . ނުވާތީވެޕާޓީ އަށް ގެއްލުންދޭން ބޭނުން އެއީ .އި ނުދައްކަންއެއް މީޑިޔާގަ އެއްވެސް ވާހަކަ

. ންގޮތަކަށްތޯ ފިކުރު އައީއިރު ކޮއިގެތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ނަގަން އަދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރު. ހުނީކުރަންޖެ

އެހެންވީމާ، . ގިވަޑައިގަންނަވާނެފްރާޝީމަށް އެނއަ.މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޑރ. އީދިމާލަކުންތޯ އޯޑަރު އަކޮން

ޤައުމު  ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއެ ވާން ،އެ ޖޯޝްގައި ،އެ ފޯރީގައި އި،އެ ވާދައިގަ ،އަޅުގަނޑުމެން އެ އުސޫލުގައި

 ދައްކަނީ ބޭފުޅުން ތި ދެން ތި. ހުއްޓާފައި ބޭއްވޭނީ ކިހާ ދުވަހަކުތޯ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާހިތާ ސުވާލުކޮށްލަން އެބަޖެހޭ

މިއަދު މިކަން  ،މަ ކުރަމާ ހިނގާރަތައެކަން ފު. އެކަން ކުރެވޭނެތޯ. މަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރާ ވާހަކައްމުޙަ

ގެ ޕީ.އާރު.ޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން ޑީމިއަދު އަ. އެއީ އެކަން ކުރެވޭނީ ޖަމާޢަތާއި އުއްމަތް ޤަބޫލުކުރާ މީހުންނަށް. ކޮށްފަ

. ވީ ކޯޗަކަށްތޯ އެ. ގެ ދިފާޢުގައި ވިޕްނެރުނީތީޢަފްރާޝީމު.ޑރ ންންޓްރީ ގްރޫޕުޕާލިމެޕީ .ރުއާ.ޑީ އުސޫލު ޤަބޫލުކުރާ

ހިތާމަކުރަމޭ . އެއް އެތަނުގެ އުސޫލެއް ޤަބޫލުކުރާ ބަޔަކަށް ވަނީ އެތަނުގެ ވެރި ް އުއްމަތެއް އުއްމަތަކަށް މި،ޖަމާޢަތެއ
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ޅުއްވާ ޕާޓީގެ ބޭފުޅާ އަމިއްލަ އަށް އު ރާ ބޭފުޅަކީ އެއިނގޭތޯ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ތަމްސީލުކު

 މިއީ މައްސަލަ. ތާނގައި ގެނެވޭނީ ހަމައެއްތޯ މި އިފާއިންޞާދެން ކޮން. ވާތީ ޤަބޫލުނުކުރާ ބޭފުޅަކަށް ލީޑަރާއި އުސޫލު

. އަކީ މިއީ މައްސަލަ. އަޅުގަނޑެއް ނޫން .ބޭފުޅުން ފުރަތަމަ ގޯސް ހެއްދެވީ ތި .އަކީ މިއީ މައްސަލަ. އަކީ

ތަނެއް ތަނަކަށް ވަނީ ތަނެއް ކުރިއަރާ ، ޤައުމީ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކިޔަސް ،އެހެންވީމާ، ދީނީ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކިޔަސް

ވާ ބާއުސޫލާއި، މިއްލަތާއި، ސުއްލަތާއި، އުއްމަތާއި ވެރިޔާ އަދި ތަ، އިރުދަނާ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާހަތަނެއްގެ  ދަނީ އެ

ޕާޓީގެ އަސާސީ  ،މެންބަރަކަށްވެ ހުރެ ގެންޓްރީ ގްރޫޕުޕީ ޕާލިމެ.އާރު.ޢަފްރާޝީމަކީ ޑީ.ޑރ. ތަބާވުންތަކެއް އޮވެގެން

ޚިލާފަށް ވަކި މީހެއްގެ ފިކުރާއި ޚިޔާލުގައި ޖުޑީޝަލް  ޕާޓީގެ ނިންމުންތަކާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާޓީގެ ލީޑަރާއި ޚިލާފަށް

ގެ މެންބަރުންނަށް ންޓްރީ ގްރޫޕުޕީ ޕާލިމެ.އާރު.އެހެންވީމާ، މިއަދު ޑީ. ޅެއްރާ ބޭފުސަރވިސް ކޮމިޝަން ތަމްސީލުކު

. ދެއްވަންވޯޓު ،ދެއްވަންކޮޅަށް ވޯޓުއިދި އާބޭފުޅާ އެ ގޮތުގައި ހުންނަވަންޏާ ވެގެންވޭ އެލާޒިމު ،ވޭވެސް ވާޖިބު

ލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު މިކަން އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ. ނިކުމެ ގެންއަޅުގަނޑު މިހިރީ ސަލާމަތްވެ

 އަޅުގަނޑުމެން މި ޅި ނިޒާމުދަބުނއިހުގެ ގެ. މާދަމާ ވެސް މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނަމޭ އްޔާނުކުރެވިއްޖެކާމިޔާބު

އެހެން އަހަރު ވަނަ  1121. މިއަކީ ވަކި މީހަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދޭ ކަމެއް ނޫނޭ. އިން ބަދަލުކުރާނަމޭ ރާއްޖެ

. ވިޔަސް އުފާކުރާނެ ދުވަހަކުން ކޮންމެ ވެރިކަމެއް އޮތް ކަމުގައި އޭރުން އެ. ރާއްޖެ ދެކިފާނެ ވެސް މިރައީސެއް 

ޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ވެރިޔަކަށް  ގެ މިއަދުގެ ފިކުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރަން މިޕީ.ޑީ.ޙަޤީޤަތުގައި އެމް

ދީ ގޮތުންނާއި އަދި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ގެންނަން މިއަދުގެ ވެރިކަމުގެ ކުރިން ގެންނަން ނުކެރުނު ބަދަލުތައް އިޤްތިޞާ

. ކު ޓެކްސް ނަގަން ފަށާނީކީ އުފަލަކުންނެއް ނޫންވެސް ތާދުނިޔޭގެ އެއް. ވާތީ ނިޒާމުން މަސައްކަތް ފަށާފައި

ރަނގަޅު ކަންތައްތައް ނު ކުން ފަނޑިޔާރުތަކުގައި ހުރިދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ތާ. ށެއް ނޫންރައްޔިތުންގެ ތާއީދާ އެއްކޮ

ތަކުގައި އެ ގެރުއެހެންވެގެން، ފަނޑިޔާ. އެއީ ވަރަށް ބިރުވެރިކަމެއް .ން ނިކުންނާނީ ވަރަށް ވިސްނާފަކުރަރަނގަޅު

ގެންގުޅެނީ  އެކަމަކު، އެ ކަނޑި. ގައެ ކަނޑި އޮންނަނީ އެ ތާ. ރުފަހުގެ ނިޔާ ކަނޑައެޅުމުގެ ބާ އޮންނަނީ އެންމ

އެ ކަނޑީގައި ޖެހެން ކުރިމަތިލުމަކީ ވެސް ރަނގަޅު  ކަނޑީގެ ނިވަލަށް ވަނުމަށްވުރެ އެ އްޔާނުބައި ބައެއް ވެއްޖެ

އްޔާ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މާދަމާ ވެސް މިކަން މިއަދު ނުވެއްޖެ. އެހެންވެގެން އަޅުގަނޑު މިއަދު މި ކުރިމަތިލަނީ. ކަމެއް

އެކަމަށް ހަމައެކަނި މައުމޫނު  .ންވަނީ ޢަދުލުއިންޞާފުދިވެހިރާއްޖެ ބޭނުންވަނީ ބަދަލެއް، ދިވެހިރާއްޖެ ބޭނު. ކުރާނަން

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި . އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ މުޅި ސިސްޓަމު. ލިޔަކަސް ނުވާނެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ނަން

 .ރައީސް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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ފަހު ފުރުޞަތެއްގެ ގޮތުގައި  މިހާރު އަޅުގަނޑު. ސް ނިމުނީހުހިސާބުން މި ބަ މިހާ. ރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ

 .ބަސް ވިދާޅުވުމަށްދިފާޢުގައި ފަހު. ގެ ފުރުޞަތެއްމިނެޓު 0އަރުވަނީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މި ދާއިރާގެ އުނގޫފާރު

 

 :ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން އަފްރާޝީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުނގޫފާރު

ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާތީ ކުޑަކޮށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ 

 ރި މެންބަރުޢިއްޒަތްތެ ދާއިރާގެ އާދެ، އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ތުޅާދޫ. ދަތިވެދާނެ އިނގޭތޯ

 ޟޫޢާއުވާ މަ އަކީ މިއަދު ހުށަހެޅިފައި ފުޅާގެ ވާހަކަބޭ އެ ،އަކީ ރަޝާދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފުރަތަމަ ވާހަކަ ނާޒިމް

އެހެންނަމަވެސް، ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވި ވަރަށް ނުރައްކާތެރި . ވެސް ގުޅުން ނެތް ވާހަކަތަކެއް ދެއްކެވިކަށްއެއްގޮތަ

ލަވަންސް ޖުޑީޝަލް އަކީ އެއީ އެ އެ ވާހަކަ. އެ ވާހަކަ އަށް އަޅުގަނޑު ޖަވާބު ދަންނަވާލާނަން ،އެއް ވިދާޅުވީމަ ވާހަކަ

ރާއްޖޭގެ ސިވިލް ކޯޓުން  ޚިލާފު ކަމެއް ކަމުގައި ނެގި އެލަވަންސަކީ އެއީ ޤާނޫނާ ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މީހުން

އަދި މިހާތަނަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެއްވެސް ކޯޓަކުން އެ  .ވަރަށް ބޮޑު އިތުރުފުޅެއް އެއީ. ކޮށްފައި އޮތް ވާހަކަޙުކުމް

ކުރާނެ ކަމަކަށް ހެޅިފައި ނެތިސް ކޯޓަކުން ޙުކުމްކޯޓަކަށް ހުށަ. ތް ވާހަކަ ދަންނަވަންމައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި ނެ

ގެ މަދު ނާޒިމުއްރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައަކީ މަޑަވެލި ދާއި ދެވަނަ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން

ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެންނެވި  އެއް ރަމްޒީ މާއްދާއަކީ  ވަނަ މާއްދާ 180ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ވަނަ ނުކުތާ 1. އެއް ދުވަހަކު ވެސް ނޯންނާނެ އެކަހަލަ އެއްޗެއް ދަންނަވާފަ. އެއް އެއީ ވެސް ދޮގު ވާހަކަ. ވާހަކަ

ވަނަ  222 ޙަމްޒާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވި ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަޙްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އަކީ ބިލެތްދޫ

ނޫނު އެހެން އޮތީމަ އެ ޤާނޫނަކީ އެއީ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާ. މަތިންނޭ ގެވާ ގޮތު ގައި ބުނާ ޤާނޫނުގައި( ހ)މާއްދާގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ . އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ޙަމްޒާ އަޑުއެއްސެވުމަށް. ހުއްޖަތެއްހޭކަމަށް ދައްކާނީ ކޮން ނޫން

ކުރަންވާނީ ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންމަތިން ފަ ވާ ގޮތުގެ ނުގައިގައި ޤާނޫ(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  222

ލިއްޔަތާއި އޫކު ފަނޑިޔާރެއްގެ މަސްއެ ވުމާށް ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރަ

ރަނގަޅު ބައެއް ކަމަށް ވާންވާނެ ކަމަށް މީހުންނަކީ އަޚުލާޤު  ކަމަށާއި އަދި އެބައި ވާޖިބު އުފުލޭ ފަދަ ޤާބިލު މީހެއް

ނަމެއް ދައްކާފައި އޮތްއިރު އެއީ ކޮން އަކުރުގައި ޤާނޫނެއްގެ ވާހަކަ ވާއިރު މި މާއްދާގެ މި ބަޔާންވެފައި ،ކަނޑައެޅި

ނަކީ އެ ޤާނޫ ،ޤާނޫނެއްކަން އެ މާއްދާގެ އެ އަކުރުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން އެނގެން އޮތުމުންކޮން ،ކިޔާ

ދުވަހުން ފެށިގެން  ކުރެއްވެމުން އެދީޤުޞްދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަވީ ބުރާސްފަތި 1118ސެޕްޓެމްބަރު  2

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު ކަމުގައި މާނަކުރުމަށް  1118/21ވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢަމަލުކުރަން ފެށިފައި

އަކީ  ވަނަ މާއްދާ 12އެ ޤާނޫނުގެ  ،ހިނދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުބެލެވޭ ،ޤާނޫނީ ގޮތުން އެއްވެސް ހުރަހެއް އޮތް ކަމަށް
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ވާ މާއްދާކަން އެ މާއްދާ އަށް  ލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ބަޔާންކޮށްފައިއޫޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސްޖު

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސު(ހ)އެ މައްދާގެ  ،ބެއްލެވުމުން ރަނގަޅަށް އެނގެން އޮންނައިރު

މަ އުއްތަ ފަނޑިޔާރުން ފިޔަވައި އެހެން ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ބަދަލުކުރުމާއި

ތުން ގޮ މި .ދިނުންސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް މަޝްވަރާކުރުމުގައި ރައީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންޕްރީފަނޑިޔާރާއި ސު

ފެށުމުގައި ތިރީގައި  ގެ(ނ)ށް ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެފައި ވުމުންނާއި އަދި ހަމަ އެ މާއްދާގެ ގޮތަ ދިނުން މިމަޝްވަރާ

ކުރެއްވުމަށްފަހު އެ އަކުރުގެ އެއްވަނަ ގޮތަށް ބަޔާން ބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުން މި ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާބަޔާން

ވަނަ  1ގެ ( ނ)ކަންކަން އަދި ހަމަ އެ މާއްދާގެ  އިޔާރުން ހޯދުމާއި ޢައްޔަންކުރުމާ ގުޅޭ އެންމެހަމާއްދާގައި ފަނޑި

ޖެހޭ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ހަމަޖައްސަންލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ރަނގަޅަށް އޫދާ ނަންބަރުގައި ކޮމިޝަންގެ މަސްމާއް

 މާއްދާގައި ބުނާ ޤާނޫނަކީ ޖުޑީޝަލް ނަވަ 222ވުމުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ގޮތަށް ބަޔާންކުރެވިފައި މި ،ކަންކަން

ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަޅުގަނޑު  ،ކަންން ބެލެވޭނެ ތަނަވަސް ޖާގަ އޮތްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު ކަމަށް ޤާނޫނީ ގޮތު

ފަހު ވާހަކައަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢަލީ ވަޙީދު އެ ދައްކަވާލެއްވި ވާހަކަފުޅަކީ . ދިނީދަންނަވާލަ މި

ފަހު ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގައި އަދިވެސް . ޔަކު ބަލައިނުގަންނާނެ ވާހަކަތައްއެއީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ބަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވަނީ ޝަރުޢީ ދާއިރާ އެއީ ހަރުދަނާ ދާއިރާއަކަށް ހަދަން ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް

 އާهللاރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުންބައަދި އިހަވަންދޫ ދައިރާގެ މެ. މީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގެންދެވިއަލްހާން ފަހު

ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ފޭދޫ ދާއިރާގެ  ،މި ބޭބޭފުޅުން ޝަރުޢީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގެންދެވިއިރު

ނޫނީ ޖިނާޢީ ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އުސޫލުތަކާއި ޤާ ،މީ އަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްހާން ފަހުޢި

ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިން ބޭރުކޮށްލުމަށް  ،އޭނަ އެ ކޯޓުން ބަދަލުކޮށް ،މުގައި ވިޔަސް ވެސްކަ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވި

މިއީ . އެދިވަޑައިގަތީ މަނިކުފާނުގެ ފޯނުން ގުޅައިގެންނޭ ޅުގަނޑަށް ފޯނުން ވާހަކަދައްކަވައިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަ

ކަމުގައި ވިޔަސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވާފައި  ޚިލާފުވި އުސޫލުތަކާ. ން ކުރި ކަމެއްތޯއޭކީއްވެގެ

އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން އެއީ . މުޙައްމަދު އެ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްދޭށޭهللا ވިދާޅުވީ ޖިނާޢީ ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ޢަބްދު

ވިދާޅުވި އުސޫލުތައް . ކުރެވޭނީ ވެސް ވަކި އުސޫލަކުންނޭއަދި ބޭރު. ލަކުން ކުރެވޭ ކަމެކޭއުސޫލުތަކުން ވަކި އުސޫ

މިއީ ޝަރުޢީ ދާއިރާ ވަރުގަދަކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް . ލަދޭށޭފަރާތްކޮށްފައި ވެސް އޭނަ އެއްލައިވެސް އެއް

ވަންޏާ މިއީ ޙަޤީޤަތް ހަލަ ކަންކަން މިހެން، މި ވާހަކަ މިއީ، ޙަޤީޤަތް ކަމަށް އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ އަކީ މިކަ. ނޫން

އަޅުގަނޑު ވާހަކަ އަކީ  ،މިކަންކަމަކީ ޙަޤީޤަތް ކަމަށް ވަންޏާ، މިކަންކަމަކީ ޙަޤީޤަތް ކަމަށް ވަންޏާ، ކަމަށް ވަންޏާ

ވާހަކަ  އެހެންވީމާ، އެ. ކުރާ ބޭފުޅުން މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ނުކުރައްވާނެރުގަދަކުރުމަށް މަސައްކަތްޝަރުޢީ ދާއިރާ ވަ
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ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ . އެއީ އަޅުގަނޑަށް ބަލައިގަންނަން ދަތި ވާހަކަ އެއް ،ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީމާ ގޮތަށް އެ އެ

 .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މުގެ ވަގުތުގައި މި މިއަދުގެ ވޯޓަށް އެހު. ހިސާބުން މި އެޖެންޑާ އައިޓަމު ނިމުނީ މި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . ގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެމެދު މައްސަލައާ

 

 ބިލެއްގެ ވާ ތަޢާރަފްކުރެވިފައި ކުރިން. 8އަދި  ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް. 7

 .އިޞްލާޙުކުރުން ކުށެއް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ސައްކަތެއް ނެތްގައި އެއްވެސް މަ 8އަދި  1އެޖެންޑާ ނަންބަރު  އާދެ، މިއަދު

 

 .ސްހުބަ ޢީއިބްތިދާ .2

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

هللا މް ޢަބްދުޙީއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢި 2.2. ސްހުބަ ޢީއިބްތިދާ 2އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 ޖޫން 1 ވަނީ ފައިއިއްވި ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ މި. ގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ބިލުޕޮލިސް އިންޓެވާ،  ހުށަހަޅުއްވާފައި

ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  މި. ޖަލްސާގަ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ގެ 1122

 .ބިލު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެންޕޯޑިއަމަށް ވަޑައިގެން . هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 އައިސް މި ތަނަށް އާދެ، އަޅުގަނޑު މިއަދު މި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. `

ބިލަކީ  ކުރާ ގޮތުގައި މިލުއާދެ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫ. އިގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ބިލު ހުށަހެޅުމަށްޓަކަހުއްޓުނީ ޕޮލިސް އިންޓެ

ޖެހުނީ އެ ކޮމިޝަނަކީ ންނަވާލަންމިހެން ދަ. ވާ ބިލެއް އްމުވެފައިވަގުތު ވަރަށް މުހި ކުރާ ގޮތުގައި މިއަޅުގަނޑު ޤަބޫލު

ކުރަނީ އެ ކޮމިޝަން ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއް ނގަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުމިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ހި

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Police%20Intergt.Commission%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Police%20Intergt.Commission%20Bill.pdf
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 ،ން އެއީ އެ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެޔުތަނުން ފާސްކުރެވިގެން ދި އެކުލެވިގެން މި

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަފާތު  ،ކު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވަނީއެއާއެ އަދި ހަމަ. ކަމެއް ކަމަށް ދާނެފުރިހަމަވެގެން

ފަދަ ގޮތަކަށް  ކުރުމުގައި ހަމަހަމަކަން ގެއްލޭތްދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުލުހުން މަސައްކަ ން މިމުޑުއިވެއަދިމަދިމާލުން 

ތައް އްކަވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަފުޅުބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަ. ފަދަ ގޮތަކަށް މަތުކުރެވޭހުކަމަށް ތު ކުރަމުންދާމަސައްކަތް

ވަގުތު ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގެ ޤާނޫނެއް މިކޮމިޝަނު ގްރިޓީންޓެވެސް ޕޮލިސް އި ނައުމަށްޓަކައިނިމުމަކަށް ގެ

ގްރިޓީ ނުން ފޯރިވަރަކުން ޕޮލިސް އިންޓެއެ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުގެ ވިސް. ވަރަށް ބޮޑަށް މުހިއްމުވެފައޭ

ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭނެ  ކުރެވޭ ބާރުތަކާއި އެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލު ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިދޭންޖެހޭނެ

ށް ތަކެއް ހިމަނައިގެން އަޅުގަނޑު ވާނީ މި ބިލު ތައްޔާރުކޮށް މަޖިލީހަކުރެވޭ އިޚްތިޔާރުނޑަށް ޤަބޫލުކަމަށް އަޅުގަ

ކުރާ ގޮތުގައި ތިޔަ ލޮބުވެތި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު. ހުށަހަޅާފަ

 ހަމަ. ންނާނެހުސްކްރީނުގައި މިހާރު އެ ބިލު ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވަން ހުރި ތި ކުރިފުޅުމަތީގައި 

 ގެ ކުރިއަރާފައިދަކީ ދުނިޔޭސަގުގަނޑު ހުށަހެޅުމުގެ މައިގަނޑު މައެއާއެކީގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވަނީ މި ބިލު އަޅު

ކީ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަ ތަކުގައިވާ އެހެން ޤައުމު

ފުލުހުންގެ  ،ހިނދު ވީކަމަށް ވާ މުއައްސަސާތަކަށް  ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައި

ޙުޤީޤުކުރުމުގައި ކަންތައްތައް ބަލާ ތަ ގެ ފަރާތުން ހިނގާ ޤާނޫނާ ޚިލާފުއަދި ފުލުހުން ،ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް

 ،ގްރިޓީ ކޮމިޝަން ޤާއިމުވެސާއެއްގެ ގޮތުގައި ޕޮލިސް އިންޓެވާ މިނިވަން މުއައްސަ ތަކުން އެއްކިބާވެފައިސީ ނުފޫޒުސިޔާ

މަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް އެ ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިފައިވާ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފުލުހުންގެ ޚިދު

ން ވާ މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ހެދުމަކީ ކޮންމެހެ ރު ލިބިފައިރައްޔިތުންގެ އިތުބާ، އިކުރިއަރުވަ

ދުގައި އަޅުގަނޑު ސަގުމިކަން ކުރުމަށްޓަކައި މި މަ، އެހެންވީމާ. ވާ ކަމެކޭ ޖެހިފައި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަކީ އެހެންވެސް ޕޮލިސް އިންޓެ. ހުށަހަޅަނީ ހަށް މިގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ބިލު މަޖިލީޕޮލިސް އިންޓެ

އެކު ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ  މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއެކޭ އެއްފަދައިން މިނިވަންކަމާ

ކޮމިޝަނަށް  ގްރިޓީކުރުމަށްޓަކައި ޕޮލިސް އިންޓެމުއަދި ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއި

ތަކުން އަކީ ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ،ކުރެވުނު ހިނދުއެކަށައަޅަން ޖެހޭކަމަށް ޤަބޫލު ވަކި ޤާނޫނެއް

ވާ ބައެއްގެ  ލިބިފައިރުކޮށްދޭ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރުތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯނަލް ޚިދުމަތްވާ ޕްރޮފެޝަ އެއްކިބާވެފައި

 ވާ ގޮތުގެ ތަކަށް ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައިމުރުއަށް ކުރެވޭ ޣައިރު ޤާނޫނީ އަދި ފުލުހުންގެ މައްޗަ ،ގޮތުގައި ގާއިމުކުރެވި

ސާއެއްގެ ގޮތުގައި ޕޮލިސް ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ މިނިވަން މުއައްސަ އި،އެކަންކަން ބަލަ އި،މަތީން ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓުވަ

ހުންގެ ޤާނޫނުގައި ޕޮލިސް ކުރެވެމުން އަންނަ ފުލުރު ޢަމަލުމިހާ ،ގްރިޓީ ކޮމިޝަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވީ ހިނދުއިންޓެ
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 ގްރިޓީ ކޮމިޝަން މިނިވަންކަމާޕޮލިސް އިންޓެ ،އްދާތައް އުނިކޮށްވާ މާ ގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ބައިތައް ބަޔާންކޮށްފައިއިންޓެ

ށް ޤަބޫލު ކަމަށް އަޅުގަނޑައެކު ހަރާކާތްތެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ވަކި ޤާނޫނެއް އޮތުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމެއް 

ވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހަޅުމަށް އޮންނަ ފުރުޞަތުގެ އެހެންކަމަށް. ކުރެވޭ

ތިޔަ ލޮބުވެތި ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މުއްސަނދި  .ހުށަހެޅީ ބޭނުން ހިފައިގެން އަޅުގަނޑު މި ބިލު މި

 ،ޤާނޫނަކަށްވެ ،ގޮސް ބިލު ފުރިހަމަވެގެން އިތުރަށް މި މިހާރު މިއޮތް ވަރަށް ވުރެ އި،ޚިޔާލުފުޅާ އެކީގަ ސްނުންފުޅާއިވި

މުއައްސަސާއަކަށް ކީގައި ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެން ހިނގާ އެ ން އޭގެ ޒާތުގައި މިނިވަންކަމާގްރިޓީ ކޮމިޝަޕޮލިސް އިންޓެ

ވަކި ވިސްނުމެއް  ،ބިލަކީ އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި ބިލަކަށް ވާތީ މިކުރަނީ އަޅުގަނޑު އުއްމީދު. ދުގަސަގުހެދުމުގެ މަ

ކުރެއްވުމަކީ މި ބިލު އިތުރަށް ފުރިހަމަ އަދި މި އި،ވިސްނައިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަ މުޅި ބިލަށް އި،ނުގެންގުޅުއްވަ

ޔަ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފެންނަ ވެސް ބޭނުންފުޅުވާނެ ކަމަށް ދެކިވަޑައިގެން ތި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ފުޅެއް މިއަށް ޚިޔާލުފުޅެއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޚިޔާލުފަދަ ބިލަށް ލިބިގެން ދާނެ  އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް މި

މި ބިލު ވީހާވެސް ، ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެ ތިޔަ ތަކެއްށް ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުއްވުންބިލަ ގައި މިސްހުބަ އި،ހުށަހަޅުއްވަ

 ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އައިސް ޤާނޫނަކަށް އަދި ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވައި،، ބަލައިގަނެފުރިހަމަގޮތުގައި 

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަކީ އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕޮލިސް އިންޓެ ގޮސް އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން ވެގެން

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ޖާގަ އޮތް ކޮމިޝަނަކަށް ވެގެންދާނެ ދުވަހެއް ، ވަރަށް މަސައްކަތްކުރެވޭ ހިތްހަމަޖެހޭ

ވެގެން ދިއުމުން މިއަދު  އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް. ންފެނިގެން ދިޔު އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ލަތުގައި ބައެއް ކަންކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާއެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުގައި އަޅުގަނޑު ކުރިން ދަންނަވާލިހެން ބަ

މީހުން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ ވަކި ކުލައެއްގައި ވަކި ފިކުރެއްގައި  ރަކާތްތެރިވަމުންދާއިރު އެބައިހަފުލުހުން 

ކައި ވެސް ފުލުހުންގެ ބޮލުގައި އިލްޒާމުތައް އެޅުވުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެން ނުދިނުމަށްޓަ ،ކަމަށް ބުނެ

 ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މިދެންނެވި ފަދަ ޤާނޫނީ ބާރުތަކެއް ލިބޭނެ ގޮތެއްމެން އެބަޖެހޭ ޕޮލިސް އިންޓެއަޅުގަނޑު

އެހެންކަމަށްވާތީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން ވެސް ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ . ދޭންހަމަޖައްސައި 

އި މަސައްކަތްކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، އުފެއްދުންތެރި އެކީގަ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޒިންމާދާރުކަމާ

އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދާއި އަބަދު މިތަނުން  ،ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކަށް މިތަން ހެދުމަށްޓަކައި

ދިވެހި ޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރާ މަޖިލީހަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ބިލު ހުށަހެޅި  ،ދާ އަޑުއިވެމުން މި

މި ބިލު  ބޭފުޅުން ވަކާލާތުކުރައްވައި، ސްގެ މަރުޙަލާގައި ތިށް ބައްލަވައިގެން މި ބިލުގެ ބަހުމެންބަރަށް ނުބަލައި ބިލަ

އްޔަތުން އަޅުގަނޑު ބިލު ހުށަހަޅާ މެންބަރެއްގެ ހައިސިކަތްކޮށްދިނުމަކީ އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި މަސައް

އަޅުގަނޑު އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާ އަކީ ތިޔަ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިޚްލާޞްތެރި . ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ އެދުމެކޭ
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ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވައިގެން ވީހާ  ،އިގަނެބިލު ބަލަ ،ސްގެ މަރުޙަލާގައި ލިބިވި ފާޑުކިޔުންތައް މި ބިލުގެ ބަހުބިނާކުރަނި

އަޅުގަނޑު އެދެނީ ދިވެހިރާއްޖެ . ދިއުން ވެގެން އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ބިލު އެނބުރި މި ތަޅުމަށް އައިސް ޤާނޫނަކަށް

 ންގެ ދައުލަތުގައި ހުރިއްސަސާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެހި ޤައުމުގެ މިނިވަން ހުރިހާ މުއައަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދިވެ

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ . ކަންތައްތަކަށް އަދަށް ވުރެ ފަހި މާދަމާ އެއް އެންމެހައި

ރުމަތްތެރިކޮށް ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ،ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އިތުބާރުކުރާ ކަންކަމުގައި އެއް

 .وبركاته اهلل ةورحم عليكم سالمالو. ލެއްވުންهللا ކަމުގައި މާތް ހިތާ ބައެއް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. ސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ހުޅުވާލަނީމި ބިލަށް ބަހު. މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި 

 އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި. އެދިވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންނެވުން އެދެން

 .ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފުއަރުވަނީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއް

 

  :ހަކަދެއްކެވުންވާގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު މަޙްލޫފް 

 ހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވިގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ބިލު މި މަޖިލީޕޮލިސް އިންޓެ .ކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއާދެ، ޝު

އަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް هللا ކަމަށްޓަކައި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

އާދެ، އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވިހެން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު . ޝުކުރުދަންނަވަން

އެކު  މިނިވަންކަމާ ،އެކު އްސަސާއަކީ އިންޞާފުވެރިކަމާހުންނަކީ ނޫންނަމަ ފުލުހުންގެ މުއަމަގްސަދަކީ ދިވެހި ފުލު

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އައު ޤާނޫނުއަސާސީ ގެނައުމުގެ . ވެގެން ދިއުން އްސަސާއަކަށްސްތަޤިއްލު ގޮތަކަށް ހިންގޭނެ މުއަމު

 ކަމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް މި. އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ އެއީ

ކުރުމުގެ ވެސް އެންމެ މައިގަނޑު އަށް ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ތަޢާރަފުއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެ. ވީ ވެސް ހަމަ އެ ސަބަބު

އަޅުގަނޑުމެން  ،ހިސާބަށް އައިއިރު ނަމަވެސް، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި. އެއް ސަބަބަކަށްވީ ހަމަ މިކަން

ވަކިވަކިން . ވާކަން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ މި ހުރިހާ ކަމެއް މިއަދު އެހެން ދިމާލަކަށް މިސްރާބުޖަހާފައި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެ  ،ލިކަމުގައި ވިޔަސްގަނޑުމެން އެކި ދިމަދިމާލަށް ބަލައިއަޅު

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެ ދެކުނު ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި  ،މަނަ ކުރި މަސައްކަތް ނޫން

އަޅުގަނޑު . ވާކަން ފެންވަރަކަށް ވެއްޓިގެން ގޮސްފައި މާ ދަށް ،މިއަދު ހަމަ ކުރިއަށްވުރެ މާ ގޯސްކޮށް ،ކަންކަން

ގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތަށް އިތުރު ޕޮލިސް އިންޓެ ބިލުގެ ސަބަބުން ގޮތުގައި މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ޤަބޫލުކުރާ

އެކު ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ  ދިވެހި ފުލުހުންނަކީ ވީހާ ވެސް މިނިވަންކަމާ ،ބާރުތަކެއް، ޤާނޫނީ ބާރުތަކެއް ލިބި
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ޅުގަނޑު ހަމަ އަ. މެދު އަޅުގަނޑު ޝައްކެއްނުކުރަން ކަމާ މަތީން މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތަކަށް ވެގެންދާނެ ގޮތެއްގެ

އްޔިތުންގެ އަމަން އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަ މިފުރުޞަތުގައި ދިވެހި ފުލުހުން، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ދިވެހި ރަ

. މި ފުރުޞަތުގައި ވެސް ޝުކުރުއަދާކުރަން ބޭނުން ،ކޮށްދެއްވާ ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށްމަސްލަޙަތަށްޓަކައި 

 ،ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ މަދު ބައެއްގެ ސަބަބުން ކަމުގައި ވީއެކީ މިއަދު  ނަމަވެސް، ހިތާމައާ

ނަމަ  ނޫން ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން ބޭނުންނުވާ

ޑަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިހެން އެންމެ ބޮ. ޤަބޫލުކުރަން ބޭނުންނުވާ ބައެއް ކަންތައްތައް ފެނިގެން އެބަދޭ

އަޅުގަނޑު . ވާކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ފޯރާފައި މާވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުމިކަންތައް ދި

 2ޔަ ދުވަހު އަންނަނިކޮށް، އަޅުގަނޑާ ދިމާވި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލު ކުރިމަތިން ޕޮލިސް ކާރެއްގައި ދި މި މަޖިލީހަށް އެއް

 އަޅުގަނޑު ރަނގަޅޭ ކިޔާފައި، އަޅުގަނޑު އެ ،ހޭ ބުނީމައްލޫރިގަނޑު ތިރިކޮށްލާފައި މަޚްލޫފު ކިހިނެއްކާރު ބި. ކުއްޖަކު

. ބަރާބަރޭ ބުނިތަން ފެނުނީ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމަށް ،ހޭ އަހާލީމަމީހުން ކައިރީގައި ކިހިނެއް

އްކާ ވާހަކަ މިއީ ހަދަހަދައިގެން ދަ. ދުކުރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ތެރޭގަދުވަސް ވަންދެން ބަން ގޮތަށް ގޮސް އެއް ދިޔަ އެ

ށް ފެނުނީ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމަށް ފެނުނީ ނާޒިމަ. އެއް ނޫން

މީހުން  އެ. މިހެން ހަދާލިތަން ފެނިގެން. ބުނިތަންހޭ އަހާލީމަ ބަރާބަރޭ ހިނެއްމީހުން ކައިރީގައި ކި އަޅުގަނޑު އެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދާ . ގޮތްމިއީ ކަން އޮތް . ވަންދެން ފުލުހުންގެ އިދާރާގަ ބަންދުކުރީ އެއް ދުވަސް

ނިހެން ތަކާއި އެހެގުޅުން ހުރި ފަރާތް އާޕީ.ޑީ.އެމް،ނަމަ ޕީ އަށް މިއަދު ނިސްބަތްވާ މީހުން ނޫން.ޑީ.މަންޒަރަކީ އެމް

. ދާ ވާހަކަމިތާ ތެރޭގައި ދައްކަމުން ،އަޅުގަނޑުމެން ހުއްޓުމެއް ނެތި. ކުރަމުންދާ މަންޒަރުރައްޔިތުންނާ ތަފާތު

ކާރުގެ ޑިކީން ބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކުގެ ވެސް ގޮވާ ދެއްތޯ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންމީޑިޔާތަކުން އަބަދު

ސުވާލު ވެސް  އެކަމާ. ލަ ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތްއެކަމަކު އެ މައްސަ. ލައިގަތް ވާހަކައެތައް ބައިވަރު ރާތަކެއް އަތު

އެކަމަކު މިއަދު ވެސް މިތާ ބޭރުން ކޮންމެވެސް ޒުވާން ކުއްޖެއްގެ އަތުން އެންމެ ފުޅި އެއް ނަމަވެސް . ނުކޮށްލެވޭ

ގޮތަކަށް ކަންތައްކޮށް،  ށް ބޭނުންހަމަ ގެންގޮސް ބޭނުން ވަރަކަ. މީހެއްގެ ދުވަސްދާނެ ހަމަ ޔަޤީން އެ. ފެނިބަލަ

އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ، އެހެންވީމާ. ޤަތުގައި ހުރި ތަފާތުމިއީ ޙަޤީ، އެހެންވީމާ. ނުން ކަމެއް ކޮށްލާނެނޫންނަމަ ބޭ

 ސިޔާސީ ނުފޫޒު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް. ކަމެއް ނެތޭހަލަ އިންސާފެއް ނެތޭ، ހަމަހަމައުޅޭ ވާހަކަ އަކީ އެއްވެސް ކަ މި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ މުޒާހަރާތައް ރޫޅާލުމުގައި . އެތޭ ތެރެއަށް ވެސް ވައްދާފައޭ

. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ވަކި ތަންތަނުގައި ނޫނީ މުޒާހަރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ. ޢަމަލުތައް ކުރެވެމުންދާ ގޮތް

އްދުގައި ނޫނީ މުޒާހަރާ ފިޝަލް ބީޗާއި ސުނާމީ ބިނާ ސަރަހައަންގާފައި އޮތީ އާޓިއެންމެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޕީ .ޑީ.ނަމަވެސް، މި މަޖިލިސް ދޮށުގައި ވެސް އެމް. އެހެން ހުރިހާ ތަނަކީ މަނާ ތަންތަނަށް ވެއްޖެ. ކަމަށް ނުކުރެވޭނެ
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ޒާހަރާތައް އެބަ ބޭނުންވާ ވަގުތެއްގައި ގޮސް މު ކޯޓުތައް ދޮށުގައި. ކުރޭޔާ އެބަ މުޒާހަރާއްވެއްޖެ އިން ބޭނުންވާ ދުވަހަކު

އަޅުގަނޑުމެންނާ . ވާ ކަންކަން މިހިރަ ކަންކަމަކީ ސީދާ ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަރަށް ބޮޑަށް އެކުލެވިފައި، އެހެންވީމާ. ކުރޭ

އި ތިބި އެއީ އެންމެ އިސް މަޤާމުތަކުގަ. ވަރަށް ގާތް ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތައް މިއަދު ފުލުސް އޮފީހުގައި އެބަ އުޅޭ

މި ފަރާތްތަކުގެ ފަރާތުން . ފަރާތްތަކުން ފަށައިގެން ގޮސް އެންމެ ދަށު މަޤާމުތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ވެސް

ދޭ  މީހުންނަށް އެ. ތަނުގެ ކަންކަން ހިނގާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ލިބޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ

. އްސާކުރޭހިއިދާ ޚިލާފަށް އެހެރަ ކުރާ އަމުރުތަކުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެންނާއި އޯޑަރުތަކުގެ ވާހަކަ އާއި ޤާނޫނާއި ގަވާ

 ދިޔައީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ދެރަވާ މައްސަލަ އެއް

ހިނގި ކަންތައްތަކުގައި  ފުނަދޫގައި.އިލެކްޝަން ނިންމާފައި، ކޯލަކް ކައުންސިލް އިލެކްޝަން ނިންމާފައި އޭރު ށ

ތަން ދޫކޮށްލާފައި އެ  މިނިސްޓަރ ޙަސަން ޢަފީފުގެ އޯޑަރަށް، ޣައިރު ޤާނޫނީ އޯޑަރަށް ތަބާނުވުމުގެ ސަބަބުން އެ

އެއަށް . ފޮނުވާލެއްވީ އިނގޭތޯ. އަށް ވަޑައިގެންނެވި މަންޒަރުޕިޔުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ގެޑެ ،އަމުރަށް ތަބާނުވި

މިއީ މިކަން ކުރެވިގެންވާނެ . މިހިރީ ކަންތައްތައް ހުރި ހިސާބަކީ، އެހެންވީމާ. ނުވާލެއްވި މަންޒަރުށް ފޮއަގެ، ތަބާނުވީމަ

. ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަކީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ތަނަކަށް ވާން އެބަޖެހޭ. ގޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލެއްނުކުރަމޭ

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ނަމަވެސް، އިންޓެ. ރިޓީ ކޮމިޝަންގްނަކީ ޕޮލިސް އިންޓެއޮތް ކޮމިޝަ މިކަން ބެލުމަށް އުފައްދާފައި

ސާލަކަށް މި. ވަރުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާފައި އެބަހުރި އިނގޭތޯ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ޤަބޫލުނުކުރެވޭ

ވަޒީރަކު ކޮންމެވެސް ތުގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިގެންދިޔަ މިހާރު ދައުލަ. މައްސަލަތައް ބެލުމުގަ

އެކަމަކު . އެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަކަށް ނުލިބޭ ދެއްތޯ. ހައުސްއެއްގައި ކަންތައްތަކެއް ހިންގި ވާހަކަގެސްޓު

އޮތް އެއް ގައި އެ ސީނަށް ދިޔަ ހުރިހާ ފުލުހުން އެބަ ލިބިފައި އޮތްގޮތުން އެ މައްސަލައި އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު

އެކަމަކު ރައްޔިތުންނަކަށް . ކިޔައިދީފައަލިފުން ޔާ އަށް  ،ތަނުގައި ކަން ހިނގި ގޮތް އެ ދުވަހު އެ. ބަޔާނެއްދީފަ

ނޫންނަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްޕެޝަލް . ކަމަށް ވެދާނެ ބިރުގަންނަނީ. ރައްޔިތުންނަކަށް ހާމައެއްނުކުރޭ. ނޭނގެ

ވީމަ އެ މަޢުލޫމާތު  ންގެ ރައީސްކަމަށްއެއީ އެ ކޮމިޝަ ،އެޑްވައިޒަރ އިބްރާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ

ލިއްޔަތުތައް ބާރުތަކާއި މި ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫ މި ކޮމިޝަންގެ، އެހެންވީމާ. ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ ނުކުރައްވަނީހިއްސާ

 އަޅުގަނޑު ޖުމްލަ. ކަމެއްމުގޮތުގައި ވަރަށް މުހިއް ޤާނޫނަކުން ހަމަ ކަނޑައެޅިފައި އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ސީ ސިޔާ ،އިންޞާފުވެރި ،އްސަސާ އަކީ މިނިވަންއުޅޭ ވާހަކަ އަކީ، ފުލުހުންގެ މުއަ ތެއްގައި ދަންނަވާލަން މިގޮ

ތަންތަން ހިންގަވަން ތިއްބެވި ފަރާތްތަކަކީ ސަރުކާރު  އެ. އްސަސާއަކަށް ވާން އެބަޖެހޭނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ އޮތް މުއަ

ނގަޅު މަސައްކަތްނުކުރެވިފައި، ބޭނުންވާ ރަ ،ދެކެ ގަންނަ ބިރަކުންދެކެ ގަންނަ ބިރަކުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ދެންނެވިހެން މި  އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވަނީ މި. ވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެކޭ އްސަސާއަކަށްފިޔަވަޅުނޭޅިފައި ތިބޭ މުއަ



70 

 

އި ތިމަންނަ އަށް ފެނިއްޖެއޭ ގުޅާފަޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ ޑެޕިޔުޓީ ކޮމިޝަނަރަކަށް 

 އްސަސާއަކަށް އެތަންވަރުގެ ގޮތަކަށް ހިނގާ މުއަ މީހުން ބަންދުކުރާށޭ ބުނެވޭ އެ. ލޫފަށް ބަރާބަރޭ ބުނި ތަންމަޚް

އެކީގައި ހުރިހާ  އެހެންވީމާ، އުއްމީދުކުރި ބަދަލުތަކަކާ. ރިޔަސް ކަންތައްތައްމިއީ ވަރަށް ސީ. ވެގެން ގޮސްގެންނުވާނެ

ގޮތަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން  މިކަންކަން އެނބުރި ފަހަތަށް ދާ. އޮތީ އް އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކޮށްގެން ގެންގޮސް މިކަމެ

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ގޮތުގައި މިއަދު ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

އެހެނިހެން  ،ޤިއްލު ހުރިހާ ކޮމިޝަންތަކާއި ތިންބާރު ވަކިވެފައި އޮތްއިރުދާ މަންޒަރަކީ މިނިވަން މުސްތަ މި ފެނިގެން

މިތާ  ،މިއަދު މިއީ އޭގެ ރަނގަޅު އެއް މިސާލު. ކުރަމުންދާ މަންޒަރުފުނޑުފުނޑުކޮށްލުމަށް މަސައްކަތްބާރުތައް ވެސް 

އެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައި. އޮތް ފެންނަނީ ތެރޭ މި

އްސަސާތައް ން އުފެދިފައި ހުރި މިނިވަން މުއަމިއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި މިހެ. މަޤާމުން ވަކިކުރައްވަން ކުރެވޭ މަސައްކަތް

ނޫންނަމަ އެ އިދާރާތައް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު  ،ފުނޑުފުނޑުކޮށްލުމަށް

ނަމަ  ނޫން ،ވެގެން އަފްރާޝިމް ކުރާ މަސައްކަތް ރަނގަޅު.އުޅެނީ ޑރ ލެއްގައި މިހާއެހެން އެއްވެސް . ކުރަނީޤަބޫލު

ވަޑައިގަންނަވާނެ ހަމަ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެސް ފެނި. ނެއް ނޫންގޯސްވެގެ

ތިމަންނަމެންނަށް މެޖޯރިޓީ ގަނެގެން ތިމަންނަމެން މިވެނި ގޮތަކަށް . ންއެއްޗިހި މީގެކުރިން ދެއްވާފައިވާ ތަ އިންޒާރުތަކާ

އަޅުގަނޑު . އެއްގޮތަށް ކުރެވިގެންދާ ކަންތައްތަކެއްއެހެންވީމާ، އެއާ. ޅުވެފައިވާ މަންޒަރުމިވެނި ކަމެއް ކުރާނަމޭ ވިދާ

ފަރާތްތަކާއެކު މިކަމުގައި  ގުޅުންހުރި މާމިއީ މިކަ ،އެދެނީ ހަމަ މި ބިލު ވެސް މި މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ހަމަ މި ބިލަކީ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާވެގެންދާނެ 

އެކު އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ  އެހެންކަމަށްވުމާ. ވެގެން ދާތަން ފެނުން ހަމަ ޤާނޫނަކަށް

. ދޭތެރޭ ފުންކޮށް ވިސްނާވަޑައިގެން މި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓު ދެއްވުން ރި މެންބަރުން ވެސް ހަމަ މި ކަމާޒަތްތެޢިއް

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެއް، ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 (މައްސަލަ ނިޒާމީ)

 

 :ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުންނމާމި
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އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު ކުރީ ދަންފަޅީގައި ވެސް ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދިޔައިރު މެންބަރުންނަށް ދެވޭ 

އެހެންމެ މިހާރު  ހަމަ. ފާހަގަކުރަންދިޔަކަން އަޅުގަނޑު  ފުރުޞަތުގެ ވަގުތު ވަރަށް ބޮޑުތަން ތަފާތުވެގެން

. ކުރެވެމުންދާ ބިލުގެ ވަގުތު ވެސް ކަނޑައެޅިގެންދާ މިންވަރެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިފަ އެއް ނެތްބަހުސް

މަތީން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެއް ފުރުޞަތުތަކެއް  ގޮތުގެ ވާ ގޮތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ކަމުގައި، ދެ  އުޅެނީ އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީގައި އަދި އެންމެ މެންބަރަކު ހުރި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މި. ހޭނެލިބެންޖެ

ވަންޏާ އެ  ކަމަށް ވަގުތު ލިބޭނެ އެހެން މެންބަރުންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑަށް އެ ،ވިޔަސް ކަމުގައި މެންބަރުން ތިބި

ނޑު އަޅުގަ، އެހެންވީމާ. ޞަތު އޮންނަ ފަދައިންގެ މެދުގައި އެ ފުރުފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޭންޖެހޭނެ ޕާޓީތަކު

އެކަން އަޅުގަނޑު ، އެހެންވީމާ. ނުގައި ކުރެވިގެންދާތަ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންޞާފެކޭ މިދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއީ، 

ގައި ންދާ ބިލުގެ މައްސަލައިހަކަދެކެވެމުފާހަގަކޮށްލާފައި މަނިކުފާނު އަރިހު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މި ވާ

ވަރަށް ބޮޑަށް . މަތީން ގެންގޮސްދެއްވުން ގޮތުގެ އެ ރުންނަށް ލިބޭ ވަގުތު އިޢުލާންކޮށްދެއްވައިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މެންބަ

 .ޝުކުރިއްޔާ

 

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ސަށް ގައި މަޖިލީހުގައި އިބްތިދާޢީ ބަހުތުގޮ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން މަޖިލީހުގެ

ގަޑިއިރު ބެހިފައިވާ ގޮތް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު  1. ގަޑިއިރު 1ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ވަގުތަކީ 

ވަކި . މިނެޓުއިރު 2:22ޕީ އަށް .ޑީ.އެމް. މިނެޓުއިރު 06ޕީ އަށް .އާރު.ޑީ. މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާލާނަން

. މިނެޓު 0ޤައުމީ ޕާޓީ އަށް . މިނެޓު 26އޭ އަށް .ޕީ. މިނެޓުއިރު 0ށް ނިސްބަތްނުވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ޕާޓީއަކަ

އަޅުގަނޑު މިހާރު . މި ތަރުތީބުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން. މިނެޓު 0އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް 

 . މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟް އަރުވަނީ، ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތު މި

 

  :ކަދެއްކެވުންވާހަދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟް 

 ގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ބިލު، ކޮންމެއާދެ، ޕޮލިސް އިންޓެ .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .الرحيم الرحمن اهلل بسم

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ކަމެއްއްސަސާ އެއް ވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހިނގުމަކީ އެއީ މުއަ

ވެސް އް މާއްދާތައް އެބަހުރި އަނެއްކާއެހެންނަމަވެސް، މި ބިލުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލާއިރުގައި ބިލުގެ ބައެ

އީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މި މަޖިލީހުގެ ވޯޓަކުން ހޮވާ ގޮތަށް އޮންނަ އޮތުން އެ
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އެއީ  ،ކޮށްގެން ހޮވާ ހޮވުންއެއީ މި މަޖިލީހުން އިޢުލާނު. ންފެށުނީއްސުރެ ވެސް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ނޫ

ބިލެއް ތަރުތީބުކުރެވިގެން ދާއިރުގައި ރައްޔިތުންގެ ، އްޒަތްތެރި ރައީސްޢި. އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން

މި ރާއްޖޭގައި އޮންނާނެ ކަމަކަށް  ،އްސަސާ އެއްރެ ވަކި ސިޔާސީކަން ބޮޑު މުއަށްވުމަޖިލީހުގެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަ

އަދި އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ހޯދަން އިޢުލާންކުރުމުގައި އާއި އަދި މިހާރު ސިވިލް . އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫލެއްނުކުރަން

މާވި ކަންތައްތަކަކީ އެއީ ސަރވިސް ތަރުތީބުކުރެވިފައި އޮތް ގޮތް އެއީ ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސް އޭގައި ދި

އާދެ، ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުލުހުންގެ ވާހަކަ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިއްޔެ މެންދުރުހެން ފެންނަން އޮތް ކަމެއް

އާއި އަދި ޤައުމު ހިނގާ ގޮތުގެ ވާހަކަ އަދި ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިސްތަށިފުޅުގައި ބަދުނާމުގެ ވާހަކަ އެބަ 

އާދެ، އާއިލީ ވެރިކަމުގެ ތެރެއިން އެ ވެރިކަމަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ބޯދާ ވިސްނުމެއްގައި ޖެހިފައި ތިބި . ދައްކާ

އެއީ . އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އައު ކަމެއް ނޫން. ޒުވާނުންގެ ބަޔަކު އަދިވެސް އެ ބޯދާ ވިސްނުމުގައި ތިބެދާނެ

، އާދެ، ވެގެން މިއުޅޭ ގޮތަކީ ތިމާމެންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތްއިރު. ންއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ވިސްނޭ ކަމެއް ވެސް ނޫ

. އްސަސާ އަށް ވެރިކަމުގެ ބާރު ގެންނަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބޮޅެއް އަދިވެސް ނުނިމޭތިމާމެންނަށް އަދިވެސް މި މުއަ

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނެއް ޕޮލިސް އިންޓެލުކުރަންޖެހޭ އެބަ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ޙަޤީޤަތެއް

އްސަސާ އެއް ގައި ލިޔުމަށް ނުވަތަ މިފަދަ މުއަމި ކޮމިޝަން ޤާނޫނުއަސާސީއާދެ، . އުފެދުނީ ކިހާ ހިސާބަކުންތޯ

އެއީ . ށް ވާހަކަދެއްކީ ކޮންބޭފުޅުންނެއްތޯކަމުގައި ހުއްޖަތެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ މިކަމަށް އިންކާރުކޮ އުފެއްދުމަށް މި

ކޮއިލުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން  ދެއްކެވީ އޭރު ވެސް ވެރިކަމުގެ ވާހަކަ އެއީ އެ. ކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންތޯޕާޓީއަކޮން

މިކަންކަން ފަސްއަޅާ ފޮރުވާކަށް . މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާ ފެންނަން އެބައޮތް. އިނގޭތޯ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު  .އި ވާހަކަފުޅުދައްކަވާނެ ކަމެއް ނެތްޕީ ބޭފުޅުން މި މަޖިލީހުގަ.އާރު.ކޮންމެހެން ޑީ

 ... ބާރުގަދަކޮށްމުއައްސަސާތައް 

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. ކޯރަމް ހަމަވެއްޖެ

 

 :މަދު ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވުންގެ މެންބަރު މުޙައްދާންދޫ ދާއިރާ
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އްސަސާތަކުގެ ވާހަކަ އާއި އަދި ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް އަތްގަދަކުރަން އުޅޭ މުއަ. ރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއާދެ، ޝުކު

 ހަކަ އެ ދައްކަވަނީވާ އެ. ތިޔަ އެންމެ ބޭފުޅުން ދައްކާ ވާހަކަ އެއް ،ވާހަކަ އަކީ އެއީ މިއަދު އަޑުއުފުލާ

 ،ހިތްދަތިކަމެއް ނުވަތަ ތިމަންނާގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައި ހުރި ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް އޮތަތީވެ އި،ބިރުވެރިކަމާ

ބިރުން ތިބެ ދައްކާ ވާހަކަ އެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި، ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ދެން 

ރައީސް، ކުރީގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ތަރުތީބުކޮށް އެކުލަވާލެވިފައި އޮތް ގޮތުން ޝަރުޢީ ޢިއްޒަތްތެރި . ދަންނަވަންޖެހޭ

އަދި ޝަރުޢީ  .ނިޒާމުގައި ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކޮށްލަނީ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެއް

ޢިއްޒަތްތެރި . ކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްބަސް ބުނާ ފަރާތަކީ ވެސް ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަގޮތުން އެންމެ ފަހު 

ރައީސް، އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެވިފައި އޮތް ގޮތުން ސިފައިންގެ ވެރިޔަކަށް އަދި ފުލުހުންގެ ވެރިޔަކަށް ވެސް 

 މޮކްރަސީގެ ހަޔާތެއްރައްޔިތުން ނިކުމެ އަޑުއުފުލާ ޑި. ހުންނަނީ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެއް

ކުރެވިފައިވާ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތިމާގެ އަތްދަށުން ބީވެ، ތަރުތީބުއްސަސާތަކެއް ބިންގާއަޅައި، މިއަދު މިހުރިހާ މުއަ

ޤާނޫނުއަސާސީ އެއް ހެދިފައި އޮތްއިރު މިއަދު ތިމަންނާ އަނެއްކާ ވެރިކަމަށް އައުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ތިމަންނާމެންގެ 

މީހުން  ނުވަތަ އެބައި ޕީ މެންބަރުން ލައްވައި،.އާރު.ޑީ ކައި މި މަޖިލީހުގައިއަތްދަށަށް ބާރުތަކެއް ގެނައުމަށްޓަ

އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ މިއަދު ޤާނޫނުއަސާސީ  ދަންނަވަން މި. ހިއްޕަވައިގެން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ކުރައްވާ ކަމެއް މިއީބައިއަތު

ރިޔަކަށް، ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް، ކޮންމެ ތަރުތީބުކުރެވިފައި މިއޮތް ގޮތުން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް، ކޮންމެ ވެ

ތިމާގެ ބިރުވެރިކަމުން  ،އޮތީ ވެރިކަނމުގެ ކޮއިލުން ނެއްޓި ކުންފުންޏަކަށް ވެސް، ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް މިއަދު މި

ކަވާނެ މިތަނުގައި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައްވަން ވާހަކަފުޅު ދައް. ސަލާމަތްވާ ގޮތަށް ހެދިފައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއެކޭ

ނޫން ބޭބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާއިރުގައި މި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަޒީރު ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ އާއި އެ. ކަމެއް ނެތް

މި  ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެއް ނެތި. މަޖިލީހުގައި ކިތައް ވަޒީރު ބޭފުޅުންތޯ މަޤާމުން ދުރުކުރީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން

. ލެވުނު ފުރަތަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މަޤާމުން ވަކިކުރީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކުން ނޫންތޯ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން

ޤައުމުގައި  އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުގަނޑަށް މާ މުހިއްމު މި. ދައްކަވަނީ ކޮންފަދަ ހުތުރު ވާހަކައެއްތޯ މިއަދު ނުކުމެ އެ

ވެސް އޭނާ ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އަނެއްކާވަތަ އެނާ ރައްކާތެރިނު ،މާޔަތްކޮށްހިވެރިކަމުން ދުރުވެ ހުރި ވެރިޔަކު އޭނާ 

ހަކާ ދޭތެރޭގައި ޤާނޫނެއް ހަދަން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި މަޖިލީހުން މަށްޓަކައި މި ޤައުމު ފަސާދަކުރާ މީމައިތިރިކުރު

މި ބިލު ބަލައިގަނެ . ނެތިން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ދިގުކުރާކަށް. މިއަދު ކުރަން ވެއްޖެ ކަމެއްހެން

އް އުނިކޮށްފައި މި މިނިވަން މުއައްސަސާ، ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން އެންމެ މި ބިލުގައި ހުރި ބައެއް މާއްދާތަ

އަޅުގަނޑުމެން މިތާ . ގޮތުގައި ހިންގޭނެ ޒިންމާދާރު ޤާނޫނެއް ގޮތުގައި މި ޤާނޫނު ވާން އެބަޖެހޭފުރިހަމަ

ކަމެއް  މިވެނި ކަމެއް އެވެނި އި،މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤާނޫނުތަކަށް ބޯނުލަނބާ ވާހަކަދައްކާއިރުގައި
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. އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރާ ކޮންމެ ޤާނޫނެއް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލަން. ކުރިއޭ ވާހަކަފުޅު އެބަ ދައްކަވާ

ކިހާވަރަކަށްތޯ އަޑުއުފުލީ . ލިއްޔަތު ޤާނޫނުތަނުން ފާސްކުރީ މާ ދާދި އިހަކަށްދުވަހު މިން ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެ

މި ރާއްޖޭގެ އެތައް އެތައް ކަމެއް ހުއްޓުމަކަށް އަންނަނީއޭ، މި . މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު މާތްކަލާކޯއޭ، ތިހެން ނަހަދާށޭ

. އްޓޭނެއޭމިއަދު ތިކަން ކޮށްފިއްޔާ މިވެނި ކަމެއް އެވެނި ކަމެއް ހު. ރާއްޖެ ދުވަމުންދާ ދުވެލީގައި ނެތޭ ދުއްވޭކަށެއް

ޕީ .އާރު.އެހެންނަމަވެސް، ޑީ. ޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަޑުއުފުލީ.ޑީ.ކިހާވަރަކަށްތޯ އެމް

އެކަނިވެރި މައިންނަށް ދެމުން ދިޔަ ފައިސާ، . ކަމެއްތޯކިހިނެއްތޯ ނަތީޖާއަކަށްވީ، ކޮން. ބޭފުޅުން އެކަން ޤަބޫލުކުރިތޯ

ހަނޑުލަށް، ފުށަށް ދެމުންދިޔަ ފައިސާ އަދި ، ރުފިޔާ، ހަކުރަށް 1111ގެ ބޭފުޅުންނަށް ދެމުން ދިޔަ އަހަރުން މަތީ  60

މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި ރައްޔިތުންގެ . ނާޔަތްތައް ހަމަ ސީދާ ހުއްޓުމަކަށް އައީއިމި ނޫން އެހެން ވެސް . ކޮބައިތޯ

އްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އަމުރުކޮށްފައި އޮތޭ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގައި އޮތް ކަންތަ

އެ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުނުކޮށް އަލުން . ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދާށޭ

ޕީ ބޭފުޅުން .އާރު.މިއީ ޑީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން ދެން ހުރި މަރުޙަލާތަކަށް ގެންދަންވީ

ޕީ .އާރު.ގޮތުން ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދިޔަ ފައިސާ ހުއްޓުވާލީ ޑީއެކިއެކި ގޮތް. ރެއްވި ކަންތައްމިތާ ކު

ރުފިޔާގެ  1111ގެންދިޔަ  މި  ދައްކަނީ މުސްކުޅިންނަށް ދެމުން. މީހުންނަށް ބައިއަތު ހިފި ބޭފުޅުން އެބައި. ބޭފުޅުން

ދައްކަނީ ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ  މި. ވެރި މައިންނަށް ދެމުންދިޔަ ލާރީގެ ވާހަކަދައްކަނީ އެކަނި މި. ވާހަކަ

އޮތްގޮތުން  ޤާނޫނު އެ މިދައްކަނީ މިއަދު ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުށް އެ. ކުދިންނަށް ދެމުންދިޔަ ލާރީގެ ވާހަކަ

ހަކަ މީގައި ލިޔެފައި އޮއްވާ މި ވާ. ރުފިޔާ އަށް ހަނޑޫ ކިލޯ އެއް ވިއްކަންޖެހޭ ވާހަކަ 21ތަންފީޛުކޮށްފިއްޔާ 

ން ޙުކުމެއް މިއަދު އެ އޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓު. ރައްޔިތުންނަށް އެކަން އޮޅުވާލައިގެން މީޑިއާތަކަށާއި، ނޫނޭ ތިކަން ދެވޭނޭ

 އެ، އެހެންވީމާ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާ މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނުތައް ވެސް އެބަޖެހޭ، އެހެންވީމާ. ކޮށްފައޭ

އެ ކުރަންޖެހޭ މަރުޙަލާތަކެއް، އެ . ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މިތަނުން ފާސްކުރާހާ ޤާނޫނެއް ނުޖެހޭ ތަންފީޛުކުރާކަށް

ތިޔައީ މިވެނި  ،މަނަށް ބޭފުޅަކު ވަކިކުރަން ގެނައިމިއަދު މިތަ. ލަތަށް ގެނެސްފައި އެކަން ކުރަންޖެހޭނީހާގެންނަންޖެހޭ 

ކޮބައިތޯ . ތަނުން ބޭރުކުރީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާއިރު ކިތައް ވަޒީރުންތޯ މި ކުރާށޭ،ތިޔައީ އެވެނިކަމެއް . ށޭކަމެއް ކުރާ

މިއީ ޒިންމާދާރު . ކުރީތިޔަ ބޭފުޅުން ތިއްބަވައިގެން ވަކި. މީހަކު ކޮބައިތޯ އަނެއް މީހަކު، އަނެއް. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

އެއީ . މަނިކުފާނު ނެންގެވި ޖަރީމާތަކުގެ ވާހަކަ އެ މައްސަލައަކަށްވީ ކުރީގެ ވެރިކަމުގައި ކޮށްފައި ހުރި ބައިވަރު. ގޮތްތޯ

ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ތިމާމެންނަށް ، އެހެންވީމާ. މަނިކުފާނު ބޭރުކުރަންޖެހުނު ކަމަކީ އެއީ އެ. މައްސަލައަކަށްވީ

ނުދާނެ ން ގޮވައިގެންހުރި ބައިވަރު ކަންތަކެއް އޮތީމަ، އަޅުގަނޑުމެތިބުމަށްޓަކައި ތިމާމެންނަށް ކުރެވިފައި ރައްކާތެރިވެ

. އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނަގާފަ އެއްނެ އެއް ބިލިޔަން ރުފިޔާ ބޭންކު އަޅުގަނޑުމެއް ނޯންނާ. އިނގޭތޯ ޝަރީޢަތަކަށެއް
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އަޅުގަނޑުމެންގެ ވައްކަމުގެ . ނުހިނގާނެ .އުޅެނީ އަޅުގަނޑުމެން މައްސަލަ އެއް ކޯޓުތަކުގައި ނުހިނގާނެ ދަންނަވަން މި

ހިނގާނީ އެއް ބިލިޔަން ރުފިޔާ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ . އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަރީމާތަކެއް ނުހިނގާނެ. ހިނގާނެމައްސަލަ އެއް ނު

ޕީން ސާބިތު ދަރަނި ކިތައް މިލިޔަން .އާރު.އޭވިއޭޝަނަށް ޑީ އައިލެންޑު. އްލަވާ، މިހާރު ވެސްބަ. ކަންކަމުގެ ވާހަކަ

ންނަ މިއީ ބިރުގަ. ޕީން އޮތްހާ ލާރި.އާރު.ށް ދައްކަން ޑީސީ އަ.ޑީ.ޓީ.އެމް .ބައްލަވާ. ރުފިޔާ ދައްކަން އެބައޮތްތޯ

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނެއް އޮވެގެން ޕޮލިސް އިންޓެ. ދިގުކުރާކަށް އަޅުގަނޑު ނެތިން މާ، އެހެންވީމާ. ކަމަކީ އިނގޭތޯ

މިކަން ކުރުމަކީ އެއީ ހެދޭ ޤާނޫނެއް ގޮތަށް  ،އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް އިށީނދެތިބެ

 .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ކަމެއް ގޮތުގައި ދަންނަވަން

 

  :މަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުންދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަޑަވެލީ 

ގަނޑު އެދެން އެކީގަޔާއި އަޅު އާދެ، ހުސްވަގުތުކޮޅު ވެސް ވަރަށް ގާތްވެފައި އޮތުމާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އާދެ، މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ މައްސަލަ އަށް . އަޅުގަނޑަށް ފަހު ސެޝަން ދާއިރުގައި ވެސް ފުރުޞަތު ދެއްވުން

ގައި ހަމަ އެހެންމެ، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހު. ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އެބަހުރި

ކިވެފައި އޮތް އްސާތަކަށް ޤާނޫނަށް ކުރީގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރިވެތި ގޮތުގައި ތިންބާރު ވަމުއައަޅުގަނޑުމެން މިނިވަން 

އްސަސާތަކެއް ކަނޑައެޅި އަދި އޭގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ މުއަ

ލަތުން ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަމެއް ދި ދައުން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި އައަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ހިއުމަ

ހިންގުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުން ވެސް އެކަން ކުރާ ބީދައިން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެވިފައި ހުރި 

މިއަދު ވެގެން ދިޔަ ގޮތް  ޖާއަކަށްއޭގެ ނަތީ. ށްފިންކަންތައްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ބަދަލުކޮ

ގްރިޓީ ކޮމިޝަން ނުވަތަ ޑުމެންނަށް މިއަދު ޕޮލިސް އިންޓެޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނ. އަރަނީއަޅުގަނޑު ހިތަށް

ޕޮލިހުންގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން ހިންގާ ބައެއް ކަހަލަ މައްސަލަތައް ނުވަތަ އެތަނުގައި ގަވާއިދާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމެއް 

ނޑުމެންނަށް މިތަން ވެސް އަޅުގަ. ދައްކަނީ ކޮމިޝަނެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މިހިނގާތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އޮތް 

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއީ މި ރާއްޖެ އަށް ކެތްކުރެވޭނެ . ކުރެވިދާނެ ވަކި މުއައްސަސާ އެއްގެ ގޮތުގަ

ފީހެއްގެ މައްސަލަތަކެއް ކޮންމެ އޮ. ވެފަރައްޔިތުން ތިބީ ކަންބޮޑު. ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލު އެބަ ކުރަންޖެހޭ

އްސަސާ ބޭފުޅުންނަށް ވަކިން މުއަ އްސަސާ އެއް ސީދާ އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި އެއައިއްސިއްޔާ އެކަން ބަލާނެ މިނިވަން މުއަ

އި ހުރިތޯ އަޅުގަނޑުމެން ގަންގެ ބަޖެޓުއެއް ހަދާފައި ދެވޭނެވަރުގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު އަޅުގަނޑުމެ

ސް ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި މި ރީޖަންގެ ލޫމާތު ދެއްވުމަށްޓަކައި ޓްރޭޑާތަނުން މަޢު އަޅުގަނޑު މި. އުފައްދަންޖެހޭސުވާލު

 ބޭފުޅުން އެ. އާދެ، މި  ޒާތަށް ވެރިކަން ހިންގާ ޤައުމުތަކުގެ ފޯރަމެއްގައި އަޅުގަނޑަށް އިނުމުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބުނު
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ޤާނޫނެއް ފަރުމާކުރާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ، ތެރި ރައީސްދެއްވިއޭ ޢިއްޒަތްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އިރުޝާދު

ރައްޔިތުންނަށް . އޭގައި އޮންނަންޖެހޭ. އެއީ އެ ބިލަކަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު. ތިމަންނާމެން ބަލާ ކަންތައްތަކެއް ހުރެއޭ

ކޮށްލާއިރުގައި އެ ޤާނޫނަށް އެނގެން އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުން އަތުން ފައިސާ ޚަރަދުވާ ގޮތަށް ޤާނޫނެއް ރައްޔިތުންނަށް ދޫ

ދައްކާ ވާހަކަ އަކީ މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ މި ބިލުގެ ނަތީޖާއަކަށް  މި. ޚަރަދުވަނީ ކިހާވަރެއްގެ ފައިސާއެއްތޯ

މީގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެން . ދެންނެވި ސަބަބު ވެގެންދާނީ ނުވަތަ މި އިޞްލާޙުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން ދާނީ މި

ބޮޑެތި  އްކާ ވަކި އޮފީހަކާއި ވަކިން މުއައްސަސާ އެއް ހަދައި،ބޭފުޅުންނަށް އަނެ މި. ން ބަހައްޓަންޖެހޭނީޤާނޫނު ވިސްނު

. އުފައްދަންޖެހޭނެލިއްޔަތުގައި އެބަހުރިތޯ ސުވާލުކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ މާއްވާފައި ދެވޭނެވަރުގެ ތަނަވަސްމުސާރަތައް ދެ

އެކީގައި  އެހެންވުމާ. އްޖެ ރައީސްގެ އިޝާރާތުން ގަޑި ކުޑަތަންވެއްޖެކަންޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީންވެ

ތު ދެއްވާނެ ފުރުޞަ ކުރަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލާނީ ބާކީ ވަގުތުގައި އަޅުގަނޑަށް އެރައީސަށް އިހުތިރާމު

 .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ކަމުގެ އުއްމީދުގަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ބޭނުންކުރާނީ 11އަޅުގަނޑުމެން މި ހިސާބުން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ތަމަ ގައި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ފަށާއިރު އެންމެ ފުރަ 2:11. ގަ 2:11ލުން މަސައްކަތް ފަށާނީ އަޅުގަނޑުމެން އަ

ދެންމެ ދައްކަވަމުން ގެންދިޔަ  ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުޢިއްޒަތްއަރުވާނީ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު  11ހިސާބުން  މި. ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

 . ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އަރުވަން

 

 ]އަށް 21:11އިން  21:11ހުސްވަގުތުކޮޅު [

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ވާ ދަންފަޅި ފެށުމަށް  ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި 2:11މަތިން  ވާ ގޮތުގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި. `

އަޅުގަނޑު މި  ،ނުވާތީ ވެފައިމިނެޓު ބެލުމަށްފަހު ވެސް ކޯރަމްހަމަ 0އަލުން  ،ޖެހުމަށްފަހު ކޯރަމް ހަމަނުވާތީރަނގަބީލު

ހަމަކޮށްދެއްވުމަށް އަށް ކޯރަމް 2:10. ގަ:2:2އަޅުގަނޑުމެން އަލުން  މަސައްކަތް ފަށާނީ . ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލަނީ

 .ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަރިހުން ވެސް އެދެމުން އަޅުގަނޑު މި ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލަން
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 ]އަށް 21:10އިން  21:11: ވުންޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއް[

 

 .އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް. 21

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ން ހިސާބުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އަޅުގަނޑުމެ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު މި. `

އެހެންވީމާ، ވޯޓަށް . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން އެއީ. އަށް 21ގެންދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

މަތިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު  ވާ ގޮތުގެ ހުގެ ގަވާއިދުގައިއެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށްޓަކައި މަޖިލީ

ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު). ޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އަޅުގަނޑު އެދެން

އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ އެޖެންޑާ . ވެސް ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުކޮށްލެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން

. ހުންދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެ 21.2އައިޓަމް 

ންބަރުންގެ ތެރެއިން މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެ ވާ ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި 261ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވާ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ  ރވިސް ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިޖުޑީޝަލް ސާ

ވަނަ މާއްދާގެ  218މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައާ އްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިތުމަ

 . މަތިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުމަށް ދަންނަވަން ވާ ގޮތުގެ ގައި( ނ)

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 12 :މެންބަރުންގެ އަދަދުހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި 

 18 :ވޯޓު ދެއްވީ

 12      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 12     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި
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  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން، . 11ޖުމްލަ . 11ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 11ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ންބަރުންގެ ތެރެއިން މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެ ވާ ގޮތުގެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނަ  261ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވާ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ  ރވިސް ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިޖުޑީޝަލް ސާ

 . ޖެނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ފާސްވެއްއްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިތުބާރުމަ

 

 .އިތުރު އެހެން މަސައްކަތްތައް. 21

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މި މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން މިއަދު . ހެން މަސައްކަތްތައްއިތުރު އެ. 21ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވަނީ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް 11121/8ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބުމެންބަ

 މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުންއިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހު

ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި  މެންބަރުން މަޖިލިސް ދޫކުރައްވައިމަތިން ޢިއްޒަތްތެރި  ދަތިނުވާނެ ގޮތެއްގެ

ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ . މެންބަރުން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓެވުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

ޕީ އަށް .ޑީ.އެމް. މިނެޓުއިރު 16ޕީ އަށް .އާރު.ޑީ. ދަންނަވާލާނަންގެނައުމުގެ ބިލުގެ ވަގުތުގެ ބާކީ ހުރި ގޮތް އިޞްލާޙު

 26އޭ އަށް .ޕީ. މެންބަރަކު 1ވަނީ  ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މިހާތަނަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި. މިނެޓު 21

އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ . މިނެޓު ބާކީ އެބައޮތް 0ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް . މީ ޕާޓީގެ ވަގުތު ވަނީ ހަމަވެފަޤައު. މިނެޓު

ޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ފުރުޞަތު އަރުވާނީ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއް

 .ލޫފަށްއަޙުމަދު މަޚް

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުންދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު މަޚް ގަލޮޅު ދެކުނު
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ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ  22އެއީ . ވެގެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ކަމެއް ސާފުކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއާދެ، 

ނަމަވެސް، ކޮންމެ . ގޮތަށް އެޖެންޑާކުރެވިފައި މި މައްސަލަ އޮންނަތާ މިހާރު ދެތިން ދުވަސްވެއްޖެ މި. ކަންކަން

 . ވަނީ ސާފުކޮށްލަދެއްވައިފިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު ނެއްތޯ މިކަން މިކިހި، އެހެންވީމާ. ދަނީ ދުވަހަކު އެ ހުށަނޭޅި މި

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އޮތް  މުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހިތްޕުޅުގައިކަ އެހެންނަމަވެސް، މި. އާދެ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން

 މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ވަގުތުގެ ތާވަލު ހަމަޖެހިގެން މިއެއީ . އެރުވޭތޯ ބަލާނަންސުވާލަށް އަޅުގަނޑު ޖަވާބު

 1މިއަދު . ލާފަށްޚި އްމު ދުވަހެއްގައި އޮންނަ ގޮތާދިޔައީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަގުތު ތާވަލު ހަމަޖެއްސުމަށް ގަވާއިދުގައި ޢާ

، އެހެންވީމާ. ދިޔަ ތު ހޭދަވެގެންސެއް ކުރުމަށް ވަގުވާ ބަހު ސެއް ކުރަން ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިގަޑިއިރުގެ ބަހު

. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މާދަމާ އަޅުގަނޑުމެން އެނބުރި މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ތާވަލަށް ދިޔައިމަ އެއަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ

ވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން  އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައި

ގެނައުމުގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު. ންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރަށްހެ

 .  ބިލަށް

 

 :ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްކެވުން

ގެނައުމުގެ ބިލުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިޞްލާޙު ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށްއާދެ، . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކަމަކީ  އެއް. ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިގެން އުޅެނީ ދެ .އާދެ، ޕެންޝަނާ. އުޅެނީ އޭގެ ޕޭއައުޓްސް ފާހަގަކުރެވިގެން މި

އަނެއްކަމަކީ މިހާރު ހުށަހަޅާފައި  .ނެގުން ލާޒިމުކުރުމާއި ނުކުރުމާ ދޭތެރޭގައި އުފެދޭ ސުވާލެއްޕެންޝަނަށް އެ ފައިސާ 

. ކަމަކީ ވެސް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ބުއްދިވެރިކަމެއް ނޫން ކުރާކަށް މި ދެ. ކުޑަކުރުމުގެ ޚިޔާލު 1.0%، 1%އޮތް 

ކަމަކަށް ނުވާ ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހެއް އެހާ ރަނގަޅު، ފުރަތަމަ ކަމަކީ މިކަން ލާޒިމުނުކޮށް ބޭއްވުމަކީ

ކުރާނެކަން އަޅުގަނޑުމެން މައޭނަގެ ޕެންޝަނަބަލް އުމުރަށް އަންނައިރު އެކަންނުކޮށް އޮތުމުން އޭގެ ހިތާ ވެސް

އަށް ތިރިކުރުމުގެ  1%އިން  1%އެހެންވީމާ، . އާދެ، އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ

އަށް  1.0%އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ  ،ބު ހަދާލީމާމައްސަލައިގައި ވެސް ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑު ހިސާ

ޖެހޭ  ހެންވީމާ، އެއީ އެއްވެސް ކޮޅެއްގައިއެ. ތިރިކުރީމާ އެކަން ކުރުމުގެ ޚަރަދު ވެސް އެކަމުން ސަލާމަތްވާނެ ކަމަކަށް

އިރު އެ ހިސާބުތައް އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ މިކަހަލަ ކަންކަން ހުށަހަޅާ. ކަމަކަށް ހިސާބުތަކަކުން ނުދައްކާ
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އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ކުރުކޮށް . ދިރާސާކޮށްފައި އެކަންކަން ހުށަހެޅުން ވަރަކަށް ބައްލަވައި ވެސް ކޮންމެވެސް

އަދި އަޅުގަނޑު މި . ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއީ އިޞްލާޙު އެއީ އަޅުގަނޑަކަށް ތާއީދުކުރެވޭނެ އިޞްލާޙެއް ނޫނޭ

އަށް ހަދާއިރު  1.0%، 1%މެދު ވިސްނާ އެ  ގެންގޮސްފައި މިކަމާ. ރާ ގެންދަވަންއެދެނީ އެ އިޞްލާޙު އަނބު

އަދި . އެކަންކަން އޮޅުންފިލުވާފައި ކުރިއަށް ގެނެސްދިނުން ވާ ގޮތާ އެއްކޮށް ޕެންޝަން އޮފީހާ ވާހަކަދައްކަވައި،ހިސާބު

ންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް މި ދިމާވަނީ ލާޒިމުކުރުމުގެ ކަންތަކުގައި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް މި ދިމާވަނީ، އެ

މިސާލަކަށް މިހާރު ޖެހިގެން އުޅޭ . ކަށް މިކަން ހިންގޭނެ ގޮތެއް ނޯވޭނުކޮށްފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަމިކަމުގައި ލާޒިމު

ރި ޓެއަވައް، ބާރާތުން ނަމައިއެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ބޭރުގެ މުވައްޒަފުން މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންގުޅޭ 

 އެހެންނަމަވެސް، އެ. ސާރަތަކުން ވެސް މިބައި ކަނޑާފަހިސާބުތަކުން ގެނެސްގެން އުޅޭ މަސައްކަތު މީހުންގެ މު

އެހެންވީމާ، މި . ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީޖޭގައި އުޅޭ ބަޔަކަށް ވާތީވެ، މީހުންނަކީ ވަރަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގައި ރާއް

އި އޮތް ޤާނޫނުގައި ހުންނާނެ ރިޢާޔަތްކޮށްފައި އެކަންކަމަށް ވަގުތު މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ވެސް އެ އޮތް ފާސްކޮށްފަ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ މި ލާޒިމުކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން . ދީފައި ހުންނާނެ

 ކުރިން ފައިސާ ނަގަން ބޭނުން ކުރީގައި ތަންކޮޅެއް އަހަރަށްވުރެ 60އެއީ . މެ ކަމަކާއުޅެނީ އެން ނުތަނަވަސްވެގެން މި

ތާނގައި ދެކެވުނު  މި. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަ އެއް. ވެއްޖެއްޔާ ނެގޭނެ ގޮތަކަށް އޮތުން

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވެސް މި . ކަން މައްސަލަ އަކީއެންމެން ވެސް އެއްބަސްވޭ މިއީ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން

އެ . ބުނާ ގޮތަށް އައުޓްސްއޭ މިހުށަހަޅަންވީ އެކަން އޭގެ ޕޭ، ނަމަ އް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާހުށަހަޅަނީ މި އިޞްލާޙެ

ނޫނީ  އެ. ފަންޑުން އެ ފައިސާ ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ވަކި ޝަރުތުތަކެއްގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ އުސޫލުތަކެއް އެއަށް ވެއްދުން

ހާރު ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުނުކުރާ މި ،މި ބިލަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ނުފެންނާތީ

 . ޝުކުރިއްޔާ. ވާހަކަ ދަންނަވަން

 

 :މު ވާހަކަދެއްކެވުންމަޢުޞޫهللا ލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެ

މަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ޤާނޫނަށް މި ރއާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަ. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

. ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި އިޞްލާޙުތަކަކީ މުހިއްމު އިޞްލާޙުތަކެކޭ

ޔަޤީނުން ވެސް މި ހުރިހާ . ކަމެއްގައި މިއޮތީ މި ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިވުން ލާޒިމުކުރުން އެތަނުން އެއް

ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބޭރު މީހުން . ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ނުވާނެ އެންމެންނަށް މި ލާޒިމުވާ ގޮތަށް އައުން

އެހެންވީމާ، މީގައި . އިސްތިސްނާ ވާ ގޮތަށް އޮންނަ ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވައިފި

އެއީ ދައުލަތަށް ލިބޭ . ތަފާތު މުއައްސަސާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މަޖުބޫރުކުރަންޏާ މަޖުބޫރުކުރަން މި ޖެހެނީ ދައުލަތުގެ
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ދާއިރު ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އެހެންނޫނީ  ކަންތައް ކުރެވެމުން އާމްދަނީ އިން ދައުލަތުން މުސާރަދީގެން އެ

 އެއީ ރިޓަޔަރމަންޓު. ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާގައި ސިވިލް ސަރވިސްގައި އުޅޭ ބޭފުޅުންނަށް މި މަޖުބޫރުވާން އެބަޖެހޭ

މިއީ އިޖުތިމާޢީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖުތިމާޢީ . ޕެންޝަން ސްކީމަކީ ހަމައެކަނި ފައިސާ ނެގުމެއް ނޫން

ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލީމާ ވެސް އެނގޭ މިހާރު. ދުޅަހެޔޮކަމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ވަރަށް މުހިއްމު ނިޒާމެއް

ވެ ތަންތަނަށް ބަލައިލިކަމުގައި ވިޔަސް އުމުރުން ދޮށީ ޔަސް އަދި އެހެންލިކަމުގައި ވިރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަލައި

ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އާބާދީގެ ބޮޑު . މީހުންނަށް އަމިއްލަ އަށް އުޅެވޭވަރު ނުވީމާ ސަރުކާރުން އެބަ ބަލަންޖެހޭ

އަށް  ޖެއޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް މައްޗަށް ގޮއްސަ ރާއް ޕަސަންޓެއް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ދިރިހުންނަ އުމުރުފުރާ މި

އަހަރުން މަތީގެ އެތައް ބަޔަކު  60އެކު މުސްތަޤުބަލުގައި ވަރަށް ހަރު  އެހެންކަމާ. އައިއްސަ އޮތް ތަރައްޤީއާ ގުޅިގެން

ގެންދާނެ  އެކަންތައް ކުރިއަށް. އެ ހުރިހާ އެންމެން ބެލުމުގެ ކަންތައް ސަރުކާރަކުންނެއް ސީދާ ނުވާނެ. އުޅޭނެ

ވެހިރާއްޖޭގައި އަޅުގަނޑުމެން މިކަންތައް ފަށައިގެން އަންނަ ކަމުގައި ވިޔަސް މިއީ ދި. ނިޒާމެއް އެބަ ހަދަންޖެހޭ

އެހެންވީމާ، މި ރިޓަޔަރމަންޓު ޕެންޝަން ސްކީމުގައި . ކަންތައް ތަޖުރިބާކޮށް ނިންމާފައި އޮތް ކަމެއް ދުނިޔޭގައި މި

މުގެ މުޅި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ކުރަނީ މުޅި ޤައު އަޅުގަނޑުމެން މީހުން ބައިވެރިކުރުން މަޖުބޫރުކުރާއިރު މި

 1.0އަޅުގަނޑު ހިތުން . އަށް ބަދަލުކުރުން 1.0%އިން  1. %ދެން އޮތީ މީގައި މިއޮތް ޕަސަންޓު. މަންފާއަށްޓަކައި

ގަނޑުމެންނަށް އަދި މި ސިސްޓަމާ ދޭތެރޭ އެއީ މީގައި އެންމެ މުހިއްމު ވާ ސަބަބަކީ އަޅު. އަށް ބަދަލުކުރުން މުހިއްމު

 1.0%އަގުބޮޑުވެގެންދާ ނިސްބަތުން ކުއްލިއަކަށް ރާއްޖޭގައި ތަކެތީގެ އެއްޗެހި ޚާއްޞަކޮށް  ،ނެތްއިރުތުބާރުފުރިހަމަ އި

ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބޭފުޅުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ގިނަ ބޭފުޅުން މަހުގެ ދެބައި ހަމައަށް  ،ވަރު މުސާރަ ނަގަން ފެށީމާ

އެހެންވީމާ، ޢާއްމުކޮށް އެހެން ހުރި ހާލަތެއްގައި އަދި އިތުރު . ހުސްވެފައޮންނަނީ މުޅިން އަތްމަތި  އަންނައިރު މި

މުގެ ނެގު 1%އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މި . ޑު ދަތިތަކާދިމާވޭޕަސެންޓެއް ނަގަމުންދާއިރު ވަރަށް ބޮ

. ރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައިކަމެއް މި ނިޒާމު ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުއަށް ދަށްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު 1.0%ބަދަލުގައި 

ތްތެރި ދައްކަވަމުން ޢިއްޒަ ދާދި ދެންމެއަކު ވާހަކަފުޅު. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމައާއެކު ދަންނަވަން

ސަރުކާރު . ކުޑަކުރާއިރު އެކަމުގެ ޚަރަދު ވެސް ނުޗަލައޭ 1.0%ފޫރު ވިދާޅުވެއްޖެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަ

މި ސަރުކާރަކީ . ޚަރަދު ވެސް ނުޗަލައޭ 1.0. %އަޅުގަނޑު ހައިރާނެއްނުވޭމެންބަރެއް އެހެން ވިދާޅުވީމާ،  ނިސްބަތްވާ

 1.0%އެހެންވީމާ، މި ސިސްޓަމުން ވެސް . ކަންތައް ކުރާ ބައެއް ،ޚަރަދު ބޮޑުކޮށް ކާރު ހިންގުމުގެ އެންމެހައިސަރު

އަޅުގަނޑު . ށް ވެސް ކުރެވުނު ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެއްފީހަޚަރަދު ނުޗަލާ ވާހަކަ ވިދާޅުވުން އެއީ ޕެންޝަނާ ބެހޭ އޮ

ބޭފުޅުން މި  އެ. ޖެހޭނެއޮފީހުން މިއަށް ރައްދުދެއްވަން ކުރާ ގޮތުގައި ޕެންޝަނާ ބެހޭދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު

ކަމަށް  ންޓެއް ދާމިހާ ބޮޑު ޕަސެ އިދާރީ ޚަރަދަށް ޕެންޝަން ސްކީމު ތަޢާރަފުކޮށް ހިންގުމަށް، ޕެންޝަން ސްކީމުގެ
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ތީ އެ ޖުމްލަ އަޅުގަނޑު ވާ ކަމަކަށް އުފެއްދިތެރޭގައި މި މަޖިލީހުގައި ސުވާލުމަންޓާ ދޭބޭފުޅުންގެ މެނޭޖު ބުނުމަކީ އެ

ޝުކުރިއްޔާ . ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ނިންމާލަންން މިއޮތް އިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީދުކުށްވެރިކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމު

 .ސްޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

 

 :މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑު މި . އާދެ، މި ބިލުގައި ތަފާތު ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

މި ޕެންޝަން . ގެ ކުރީގަސް ޗުއްޓީ އަށް ދިއުމުމި ނިމުނު އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލި. އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިން 11ބިލަށް 

ޢިއްޔާ އާއި އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމު ސްކީމަށް އޭރުގައި ކަންބޮޑުވި ކަންތައްތަކުގެ

ފަރާތުން މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅި މީހެއްގެ ނާ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑު ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކޮމިޓީގައި އެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވި ކަންތައްތައް . މިޓީގައި އަޅުގަނޑު އިނިންހައިސިއްޔަތުން އެ ކޮ

ކުރަން މި ޤާނޫނަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލު. ގެނައީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މި ބިލަށް އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުތަކެއް

ދިގެން، އެ ބައްޓަންވަމުން ޤާނޫނެއް ހެ. އެބަހުރި އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު އިޞްލާޙުތަކެއް އަދިވެސް

އޭގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތް ނެތުމަކީ އެއީ  ،ވާތީ އިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުން ހަދާ އެއްޗަކަށްއަންނަ

ނަ ގެންގުޅުއްވާ އިލާހުގެ ހައްދަވާފައި ހުން ،ވަތަޢާލާޞުބްޙާނަހޫ هللا އްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢި. އެކަށީގެންވާ ކަމެއް

ނޫން އެހެން ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ ވެސް އަމިއްލަ އަށް އަމިއްލަ އަތުން ހަދާ  ތަކެއްޗާއި އަދި އިންސާނުންނާއި އަދި އެ

. ނޫނު ފިޔަވައި، އެއީ ކީރިތި ޤުރުއާންޞުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޤާهللا . ނުވަތަ އަމިއްލަ އަތުން ހަދާ ޤާނޫނު ،ތަކެތި

ދުނިޔެ ޤިޔާމަތަށް ދާންދެން . ނާންނާނެއެހެންނަމަވެސް އެ ޤާނޫނަކަށް . ބަދަލުގެންނާނެ. ންނާނެއެއަށް ބަދަލުއަ

އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނަށް ވެސް އަދި . އެއީ އިލާހީ ޤާނޫނު. ކަމަށް އޮތީ ހަމަ އެންމެ ޤާނޫނެއް ބަދަލެއް ނާންނާނެ

ވަގުތާއި އަދި އެއިރަކަށް  ޖެހޭނެ އެއިރެއްގެ ހާލަތާއިއެހެން ޤާނޫނުތަކަށް ވެސް ބަދަލުގެންނަންއަޅުގަނޑުމެން ހަދާ 

ތެރި މި ޤާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލަކީ މި ޢިއްޒަތް. ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު އަސާސްތައް އެ ޤާނޫނުތަކުގައި ހިމަނަންޖެހޭނެ

 11އެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވި ކަންތައްތައް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ރުހުމާ މަޖިލީހުގައި ތިބި އެންމެހައި

 އެކީގައި ފާސްވެގެން އެ އިޞްލާޙުތައް ވަރަށް ފުރިހަމަ އަޣުލަބިއްޔަތަލުން އިޞްލާޙާ. އް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅިއިޞްލާޙެ

 މެންބަރުން އެ އްބެވި ބޭފުޅުން ވެސް ހާޒިރުކުރެވި،ހަވާލުވެވަޑައިގެން ތި ގައި ޕެންޝަން އޮފީސް ހިންގެވުމާދިޔައީ އޭރު

އާދެ، މިއަދު ތިޔަ ކަންބޮޑުވާ ބޭރު މީހުން އަތުން ފައިސާ ނެގޭ . ގެންދިޔަ ކުރަމުންބޭފުޅުންނާ ސުވާލުތައް ކުރިމަތި

އޮތީ  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެތަނުން ހެދޭ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލަންދެން އެކަން ނުނެގުމަށްޓަކައި އެ 1މައްސަލަ 

ޅުވެއްޖެ އާދެ، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެހެންނަމަވެސް މިތަނުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާ. އެކަން ނިންމާފަ
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ތަނެއްގެ . ފޫރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވޭތްތެރި މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަޢިއްޒަ

ވާހަކަ މީގެ ކުރީގައި ދެއްކި . އެކަން އެނގެން އެބަ ޖެހޭ ޤާނޫނުންއި ތަނަކަށް ޚަރަދުކުރާނެ ގޮތާ ޚަރަދު ހިނގާ ގޮތާ

އަޅުގަނޑުމެން މުއައްސަސާތައް ހަދައިގެން އަދި . ތެރޭގައި ވެސް އަޅުގަނޑު އެކަން ފާހަގަކުރެވޭ އެ ބިލުގައި ވެސް

ތަން ހިނގަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ  ކަންތައްތައް ދާ އިރުގައި އެ މުވައްޒަފުން ލައިގެން އެތަނުގެ ރިކަރަންޓު ޚަރަދާއި މި

ނަގައިގެން އެކަން އެ  1%ނަގައިގެން ނުވަތަ  1%އަޅުގަނޑަކަށް ވެސް ނޭނގޭނެ  ހިތު މިސާލަކަށް. ބެލީމާ ސާފުވާނީ

ޤާނޫނުގައި އެކަން ލިޔުނީމާ އޭގައި ، ނޫނުން އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިއެހެންނަމަވެސް ޤާ. ޚަރަދު ދެކޮޅުޖެއްސޭނޭ

ގަނޑުމެންނަށް ސީދާ އެއްޗެއް ބުނަން ނިކުންނަ އަކުރުތަކުން ނިކުންނަ ނަތީޖާއަކުން އަޅު ،ހިނގާ ހިސާބުތައް ޖެހީމަ

 އައީ މި ކޮމިޝަނުގައި މި ވެސް މިނަށް އަނެއްކާމާ އަޅުގަނޑުމެންއެކީގައި މިކަން އައި މި އިޞްލާޙުތަކާ. އެނގޭނީ

އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވާ އަދި އަޅުގަނޑަށް އަޑުއިވުނު ގިނަ މީހުން ކަންބޮޑުވި ކަންތައްތަކެއް މި . ގެނައި ބަދަލު

. ންއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި އިޞްލަޙަށް ތާއީދެއް ނުކުރަ. ތަނެއް ނުފެނޭ ކުރެވޭން އަޅުގަނޑަކަށް ހާސިލުޞްލާޙަކުއި

އަދި އޭނާ އަށް  ،ދިމާވީ އަށް ދާއިރުގައި އޭނަގެ އެމަރޖެންސީ ހާލަތެއްއަހަރު އުމުރުފުރަ 60އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ 

އަދި ލިބޭނެ . ފައިސާ އޭނަ އަށް ލިބެންޖެހޭނޭ އިރުގައި އެގޮތުން ބޭނުންވާ ހާލަތު އަންނަ އެ ފައިސާ ޟަރޫރީ

އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަކަށް މި އިޞްލާޙަކުން . ޖެހޭނެއޭ ޤާނޫނަކުންލުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންއުސޫ

މި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ، ދެންނެވި އެއްވެސް ކަމެއް މި ނުކުތާތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނެތީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި

އަޅުގަނޑު އެދެން އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާއި އަދި ސަރުކާރަށް ވެސް އަދި . ނުކުރަނީތާއީދު

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އިޞްލާޙުގައި ގެންނަ ކަހަލަ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް ފަރުމާކޮށްފައި 

ހުށަހެޅި ގޮތަށް  މިދެންނެވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ކުރީގައި މި. ކުރާ ކަމެއްއެއީ އަޅުގަނޑު ތާއީދު. ގެނައުންމި ޤާނޫނަށް 

ގެ ޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު.ޑީ.އެމް ކުރަނީއަދި އަޅުގަނޑު އުއްމީދު. ރާނަންކުއަޅުގަނޑު ތާއީދު، ނަމަ ހުރި އިޞްލާޙެއް

ޅުގަނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ދެންނެވި މައްސަލަ އަ ފަރާތުން ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ މި

ގެ ރައީސް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުއަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާ. އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން

އާދެ، މި  މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން މި އިޞްލާޙުގައި ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތައް

. މީހުންނަށް ލިބޭނެ އުސޫލެއް ޤާނޫނުގައި ލިޔެފައި އޮންނަ ތަން އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން އެބަ އެދޭ ފައިސާ އެ

ވެސް އަދި އަޅުގަނޑުމެން . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަސޭހަވީސް ،ނަމަ ގޮތުގައި އިޞްލާޙެއް އައި އެހެންވީމާ، އެ

ދަނީ  އުނިކުރީމާ ޙަޤީޤަތުގައި ގެއްލުން ވެގެން 1.0% ،ނިކުރުމަކުންއު 1%މި . ކުރަންފަސޭހަވީސް މިކަމަށް ތާއީދު

. އޭނާގެ މުސާރަ އިން ކެނޑޭ އެއްޗެއްގެ ހަމަ އެ އަދަދާ އެއްވަރަށް ފައިސާ ،ލާ އެއީ ދައުލަތުން އެބަ. އޭނާ އަށް

ޕެންޝަން ސްކީމުގައި . ށްވަނީ ސީދާ އެ މީހާ އަ މީގެ ޙަޤީޤީ ގެއްލުން މި ،ނަމަ މީގައި މަޢުނަވީ ގޮތެއްގައި ބަލައިފި
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. ބައިވެރިވުން ،ނަމަ ކަމަށް ވަނީ ދެން އޮތް އަނެއް ނުކުތާ އަކީ އޭނާ ބައިވެރިވާން ބޭނުން. ބައިވެރިވާ މީހާ އަށް

ކުރާއިރުގައި ދުނިޔޭގެ ކަމެއް ކޮންމެ ފަހަރަކު ތަޢާރަފުމި ޒާތުގެ އައު . އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތް

އް ނަގަން އަޅުގަނޑުމެން އުޅޭ ވާހަކަ ދެއްކީމާ ޓެކުހެ. އި ވެސް މިކަހަލަ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާޤައުމުތަކުގަބޮޑެތި 

. އްހޭ ނަގަންޖެހެނީޅުން ވާހަކަ އެބަ ދައްކަވާ ކޮންޓެކުހެބައެއް ބޭފު. ވެސް ހީވަނީ އުނޑު ބޮލަށް ވެއްޓިގެން އުޅޭހެން

ވަނަ އަހަރުން  2211. ގެ ކަންތައްތައްޤައުމެއް 1. ރާސާކޮށް ބަލައިފިންދި އަޅުގަނޑު. އެއީ ބޭނުން އެއްޗެއް ނޫނޭ

އެހެންނަމަވެސް މި ޒާތުގެ އައު ކަމެއް . ވަނީ އެހެންތޯ އަޅުގަނޑުމެން މި. ފެށިގެން ޓެކްސް ނަގާ ޤައުމުތައް އެބަހުރި

 މަވެސް ޙަޤީޤީ މީގެ ފައިދާ ފެނުނީމާއެހެންނަ. ވާނެ ކޮންމެ ފަހަރަކު ތަޢާރަފުވާއިރުގައި ރައްޔިތުންނަށް އައު ކަމަކަށް

އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އޭނާ އަށް . ދެން ރައްޔިތު މީހާ އަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ މިއޮތީ ރަނގަޅުކަމެކޭ ކުރެވިފަ

 60އަދި . ތް ހެދުންބޭނުންވާ ހާލަތުގައި އޭނާ އަށް ބޭނުންވާ ވަގުތުގައި މި ފައިސާ އޭނަ އަށް ލިބޭނެ ގޮ

އެނޫން ގޮތަކަށް . ދިނުންއިސާ ލިބޭނެ އުސޫލެއް ހަމަޖައްސައިފަހުގައި ވެސް މަހުން މަހުން އޭނާ އަށް މި ފައަހަރުވުމަށް

ފަރާތަށް ވެސް ނުހަނު އޭގެ ޒާތަށް ބަލައިފިއްޔާ ފައިދާ  ކަމަކީ ދެ މި. މިކަން ކުރާކަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދެއް ނުކުރަން

މާ އެއީ ކެނޑިގެން ދިޔައި 1%ގަނޑު އަތުން ކުރަނީ އަޅުއުއްމީދު ދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަނޑުއަޅުގަނޑު . ބޮޑު ކަމެއް

އެ ލިބޭނެ ގޮތަށް އަދި . ނޑަށް ރަނގަޅު ނަފާ އެއް ލިބޭނެއެކަމުން އަޅުގަ. އަޅުގަނޑު ފަހަށް ރައްކާކުރެވޭ މުދަލެވޭ

ގޮތަށް އެކަން  ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ހުންނަ ފައިސާ ރަނގަޅު ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނެ

. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަން ބެލޭނެ ރަނގަޅު މެކޭނިޒަމެއް ވެސް އޮތުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ ،މޮނިޓަރކޮށް

 .އާދެ، އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަރުވާނީ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ފެއްޓެވުމުގެ ކުރިން ރިޔާސަތަށް ހަވާލުވެވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ވެލިދޫ . ސަލީމަށް

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ނޑު ދަޢުވަތު އަރުވަންދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް އަޅުގަ

 ކުރެއްވި ފަދައިން މިހާރު ވާހަކަދެއްކުމަށް މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ފުނަދޫންމެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިޢުލާނުދެ. `

 . ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން ސަލީމު ތެރި މެންބަރު ޢަލީޢިއްޒަތް ދާއިރާގެ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންސަލީމް  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ
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ހިސާބަށް އާދެވުނުއިރުގައި ރާއްޖޭގެ  ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ނޫނިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ތުންގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ވަޒީފާރައްޔި

ވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން  އްކާތެރިކަމެއް ހޯދައިދެވިފައިޕެންޝަނާ ބެހޭ އެހީތެރިކަމެއް ނުވަތަ ރަޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން 

. އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެއަކަސް ކުރިއަށް މި ފިޔަވަޅު އެޅިފައި މި. ޖެހޭނެ ކަމެއްވެސް ފަޚުރުވެރިވާން އެންމެން

ޤާނޫނު ހެދިގެން ދިޔައިރު ޤާނޫނު ފާސްވެގެން  ނަށް މިއެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން

ންނަށް ޤާނޫނުގައި އަޅުގަނޑުމެ ގިނަ ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް މި ދިޔައިރުގައި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް

ންވީމާ، މިއަދު އެހެ. ކޮށްލަންޖެހޭވަގުތަށް ބަލާއިރުގައި އިޞްލާޙުގެންދިއުމުގައި މި ޔައެބަހުއްޓޭ އޭރު ގެންދި

ސްތައް ފެށިގެންދާ އިޞްލާޙަކީ ވެސް އަޅުގަނޑު ހުމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މި ބަ ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ކުރާއިރުގައި ކަންބޮޑުވުން އޮތް ވަގުތަށް މި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތް ދެކޭގޮތުގައި ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު މި

މެދުގައި އަޅުގަނޑު  ނަވަން ބޭނުންވަނީ މި އިޞްލާޙާވެސް އަޅުގަނޑު ދަންމާ، ފުރަތަމައިނުންއެހެންވީ. އްއެ މައްސަލަ

ވަގުތަށް ބަލާއިރުގައި  ށް މިމަކީ ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންނަޔުމި އިޞްލާޙު ފާސްވެގެން ދިއަދި . ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާކުރަމޭ

 ފަހުން ވެސް އެހެން ބަދަލުތަކެއް ބަލާއިރުގައި ފަހުން އަދި މާއެހެންނަމަވެސް، ހާލަތާއި ކަންތައްތަކަށް . ކަމެކޭމުއްމުހި

އަކީ ފަހުން  މައްސަލަ ،ސްކުރާ އިޞްލާޙަކީހުގެންނަ އިޞްލާޙަކީ މިއަދު މި ބައަދި މިއަދު މި. ޖެހިދާނެވެސް ގެންނަން

ގިނަ  އާދެ، ވަރަށް. ހިނގައިދާނެވެސް ވެގެން  ޖެހިދާނެ ކަމަކަށްނެއްކާ އެހެން ގޮތަކަށް ވިސްނަންއަޅުގަނޑުމެން އަ

އެއް  ގިނަ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ކޮންމެއަކަސް މިހާރު ވަޒީފާ ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ ވެސް ވަޒީފާ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް

މައްސަލަ ވެސް އެއީ ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ންޓީ އެއް ނެތް ދޭތެރޭގައި ގެރެ އާލިބުނަސް ވެސް އެ ވަޒީފާ

ޚާއްޞަކޮށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ސަރުކާރުގައި . ކަންބޮޑުވުމެއް .ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި އޮތް ހާސްކަމެއް ވަރަށް

 އާމީހުންގެ ވަޒީފާ އްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އެބައިކިޔާ ސަރުކާރުގައި މަސަ މި މާނުއްސުރެއަޅުގަނޑުމެން ކުރީ ޒަ

އުލުގައި ހުރި ފިއްތުންތަކާއި ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމާއި ޙަންގެ ވަޒީފާގެ މާމީހު އެއް ނެތުމާއި، އެބައި ދޭތެރޭގައި ގެރެންޓީ

 މި ،ޔޫސްވުމާއެއް ދެކެ މާ ފާއެ އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީ ،މާއިދިކީލި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ތަންދެކެ ފޫހިވު

ކަށް ލަތައެފަދަ ހާ. ޒަތްތެރި ރައީސްޙަޤީޤަތް މިއީ އިނގޭތޯ ޢިއް .ހުރިހާ ކަމެއް ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެބައޮތް

ގައި ންޝަން ސްކީމުނޑުމެން ޕެވެސް އަޅުގަ ގޮތުގައިދަނޑިވަޅެއްގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭ ޤައުމު ހުށަހެޅިފައި އޮތް

ރުގައި އިން ވަކިވެގެން ދާއި އިވެރިވެގެން ތިބޭ މީހުންނަށް އެ އަޅުގަނޑުމެން އަތުން އެ ނަގާ ފައިސާ އަނބުރާ ވަޒީފާބަ

ތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ބަދީއެއްގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންއަކީ ވަރަށް ޒުވާން އާ ރާއްޖެ. ކަމެއްމުއްލިބުމަކީ އެއީ ހަމަ މުހި

ތެރި ރައީސް ވަޒީފާއަދާކުރަން ނިކުމެ ތިބި މީހުންނަކީ ވެސް އެހެން އޮތް އިރުގައި ޢިއްޒަތް. އެއް އޮތް ޤައުމެއް އާބާދީ

 އެއް ވަޒީފާ ،ބޭފުޅުން ވަދެ އެހެންވީމާ، އެ. ކޮޅެއްވަރަށް ޅަފުރާގެ ޒުވާން ބޭފުޅުންޖޭގައި މިއަދު އަސްލުގައި ދިވެހިރާއް
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އަހަރު ވަންދެން އެ އެއްކުރާ  60 ރުގައި އެހާ ދިގު މުއްދަތެއްގައިއިން އެހެން މިއަދު ދާއި އިން އަނެއް ވަޒީފާ

ރާއްޖޭގައި  މިވަގުތަށް މިރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް  މިފައިސާގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބެންޖެހުމަކީ ވެސް އެއީ އަޅުގަނޑުމެން 

ގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރުގައި ޒުވާންކަމުގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން އަދާކުރަމުންދާ ރައްޔިތުންވަޒީފާ

އެއާއެކުގައި  ހަމަ. ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން ކަމެއްމުއްވަގުތަށް ހަމަ ވިސްނަން މުހި މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

ވެސް މީގައި ބައިވެރިވެގެން  މިކަހަލަ މަސައްކަތެއް ފެށިގެންދާއިރުގައި ރައްޔިތުންނަށް މީގައި އަދި ކުންފުނިތަކަށް

މަކީ ޔުބައްޓަންވެގެން ދި ފަހިވާނެ ގޮތަކަށް ވެސް ޤާނޫނުތައްކަމުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް މަގުއެކުގައި މި ޤުވެރިކަމާއުޝަ

މެދުގައި  ރި މެންބަރުން ވެސް މި ކަންކަމާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެ. ޒަތްތެރި ރައީސްކަމެއް ޢިއްމުއްމުހި

 އިށް އެކަމުގައި ޝާމިލުވާ އެންމެހަކަމެއް ފަށާއިރުގައި އެކަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަ. ރިޢާޔަތް ކުރައްވަންޖެހޭނެ

ގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ވަރަށް ޚާއްޞަކޮށް އޮތުމަކީ އެއީ އަޅު ފަރާތްތަކަށް ވީހާވެސް ފަސޭހަކޮށް މިކަހަލަ ކަމެއްގައި

އިހުސާސް ރައްޔިތުންނަށް  އާއި ލާބަ ލިބޭ ކަމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ މަންފާ އި،ކަމުގެ ފޯރިހިފަ. މުކަމެއްއްމުހި

ޖިލީހުގެ ވިސްނުން ރި މަޢިއްޒަތްތެ ކަމުގައި ޝާމިލުވާ މީހުންނަށް ކުރެވެމުންދާ މިންވަރަކުން މި މުން އެކުރެވު

އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ ކަމެއް . ކުރުމުގެ މައްޗަށްބަދަހި ،ވަރުގަދަކޮށް ،ން ފުޅާކޮށްވާނީ އެކަހުންނަން

އަނެއްކޮޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިފައި މިއަދު . އެކު ގެންދެވޭނީ ކަމާއެކު ކާމިޔާބު ހަރުދަނާކަމާ

ވެސް  ހުރި ކަންތައްތައް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތެރެއިން މިއަދު އްކާކުރެވި ރައްޔިތުންނަށް އައިސްފައިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަ

. ތަފާތު ސިޔާސީ ސަބަބުތަކާ ހެދި. ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުލިބޭ ވާހަކަ މުޅި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ގޮވަމުން އެ

މަޖިލީހުން ވިސްނަންޖެހޭނެ ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި  އެފަދަ ހާލަތެއްގައި އޮތް އިރުގައި މި

މީރުކަމުގެ ތެރޭގައި މިއިން ކޮންމެ މުގެ ބާބުން ލިބިދީފައި އޮތް ފޮނިޤާނޫނުއަސާސީން އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަ

ގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުއެހެން. ދެއްވުންވައިށް ޝާމިލުވެވޭނެ ގޮތް ހައްދަކަމެއްގައި ރައްޔިތުންނަ

ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިކަމުގައި ބައިވެރިވެ ޝާމިލުވާން ބޭނުން  ،ނެތި ކަމެއްގުތު ފަށާއިރުގައި ހަމަ މަޖުބޫރުވަ މި

އެހެންވީމާ، މި ދެ ކަމަކީ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލި . ޤާނޫނު ބަދަލުކުރަން ބަޔަކަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބޭ ގޮތަށް ވެސް މި

ކަމަށް ޔިތުންގެ އިހުސާސްތަކާއި މިކަންވަގުތު ޤައުމު އޮތް ހާލަތާއި ޤައުމު ދާ މިސްރާބާއި ރައް އަކީ މި ތާދެ ނުކު

ގޮތުގައި މި ޤާނޫނު އަލުން ދެކޭ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މެންބަރަކުމެ އަޅުގަނޑު ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 . ޝުކުރިއްޔާ .ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ކަމުގައި ދެކެން ކަންތައްތައް ވިސްނަންޖެހޭނެ އިއިޞްލާޙުވެގެން ދާއިރުގަ

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)
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 :އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން

ކުރާ ވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުއާދެ، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުއްޠަލިބު ހުށަހެޅުއް. `

ގޮތުން  ބެހޭ ނީ މީގެ ކުރިން ވެސް އެ މައްސަލައާކުރައަޅުގަނޑު އެ އިޞްލާޙަށް ތާއީދު .ވާހަކަ ދަންނަވަން

ކުރާނެ ގޮތް ވަރަށް ވާހަކަދެއްކިއިރުގައި އަޅުގަނޑު މީގެ ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް އަޅުގަނޑުވާނީ އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތާއި 

 އްޒަފުންދު މުވަޚުގެންދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ރުއެހެންނަމަވެސް މިހާ. ސާފުކޮށް ކިޔައިދީފަ

ބުނޭ މީހުން އެބަ ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން އެ. ކުރުވަނީ މީހުން ލައްވާ ބައިވެރި މި ވެސް މަޖުބޫރުން އެލައްވައި 

ދަކަމުން ކޮންމެ ގޮތެއް ތިއްބާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ގަބުނެނުވާނަމޭ ހަމަ ބުނެ. ނުވާނަމޭތިމަންނަމެން ބައިވެރި

ހަދައިގެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެ މީހުންގެ މުސާރަ އިން އެބައި ކަނޑާލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެތަނަން 

އެހެންވީމާ، ކޮންމެ . އެއީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އެކަން ނުކޮށްފިއްޔާ އެބަ ކުށްވެރިވޭ. ތިބީ ދައްކަން މިހާރު ނިންމައިގެން މި

އެ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ، އެހެންވީމާ. ވެފައި އޮތް ޤާނޫނެއްމިހާރު ފާސް. އެކަން އެބަޖެހޭ ކުރަންގޮތެއްވިޔަސް 

މީހުން ލައްވާ މަޖުބޫރުން، ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ވިސްނައިދޭންވީ މިއީ . އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަން

މި ހުރިހާ ވާހަކަ  ސްތަޤުބަލުގައި ލިބޭނެ މޮޅުކަމާ،މިކަމުން މަކަމާއި މިކަމުން ލިބޭނެ ފައިދާތަކާއި  ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއް

 މީހުން އޭގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހުގައި ދެން އެ ވަދެގެން ދެން އެ. އެއް ދައްކައިގެން މީހުން އޭގެ ތެރެއަށް ވައްދަންވީ

އަދި ފަހުން ހަދާ  ،ގުންތަކަށްއެންމީހުން އަންގާ މީހުން އެ ފަންޑުގައި ބައިވެރިވެގެން އެ މީހުންނަށް މަޖުބޫރުވާނެ އެ

ކުރުމަކީ އެއީ އެކަމަކު އެންމެ ފުރަތަމައިނުންވެސް މީހުންގެ މައްޗަށް މަޖުބޫރު .ހުން ތަބާވާންމީ ގަވާއިދަކަށް ވެސް އެ

އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ ވާނީ ކުރިން ވެސް . އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތްވެގެންވާ ދީނަށް ބަލާއިރު އެކަން އޮތްގޮތެއް ނޫން

ދެން އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާ މި ވަގުތާއި . އޭގެ ތަފުސީލަށް އަޅުގަނޑު ދާކަން ނެތިން. ކޮށް ދަންނަވާފަތަކުރާރު

އް ވިޔަސް ޓެކްސް ކޮންމެ ގޮތެ. ނަގަން އަންނަނީތަކެއް މިހާރު ވެސް ހާލަތަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އިތުރު ޓެކްސް

 ޓެކްސްއާ. ސްތަކެއް ނަގައިގެންޓެކް. އް ހިންގެން އަންނާނީކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް އެ ސަރުކާރެނަގައިގެން 

އަނެއްކާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ . 1%އެކީގައި ހަމަ އަނެއްކާ މުވައްޒަފުން އަތުން އަނެއްކާ އަޅުގަނޑުމެން މި ނަގަނީ 

. މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އަށްއެއްޗެހީގެ އަގު ހަމަ އިންތިހާ. ކީ އެއް ނޫންންމެ ލާރި އެއް ވެސް އިތުރުވީއަށް އިތުރު އެ

ވަގުތަށް އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް  އަޅުގަނޑުމެން މި، އެހެންވީމާ. ދާނީ ވެސް މައްޗަށް އަދިވެސް މުސްތަޤުބަލުގައި ވެސް

އެ މަޖުބޫރީ ހާލަތަކަށް ގެނެސްގެން . ވަރެއްގެ ލުޔެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސާރަވެރިންނަށް ނޫނީ ރައްޔިތުންނަށް ދޭން

އެއަށްވުރެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް . މިއަދު މި ޤައުމު އޮތް ހާލަތުން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ އެއްޗެއް ނޫންއެކަން ކުރުމަކީ 

ދީނުގައި ޒަކާތް ދޭން މިއީ ސީދާ އިސްލާމް 1.0އޮތީ  އަޅުގަނޑު ކުރީ ދުވަހު ދެންނެވި ފަދައިން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި

މެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެހެން ހުރިހާ އެއްޗެއް ނަގަން އަޅުގަނޑު މިކަން ނުކޮށް. މަޖުބޫރުކޮށްފައި އޮތް ވާޖިބުކަމެއް
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. އެކަމަކު މި ނަގާކަށް ޤާނޫނަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މަޖުބޫރެއް ނުކުރެވުނު. ކުރަނީމި އޮތް ޤާނޫނުން މަޖުބޫރު

ދިމާއަށް  ހުރި ޓެކްސްތަކާ ޖެހުނީމަ ދެންނުނަގައިގެން މިއިން ދެކޮޅު. ބަލަފުރަތަމަ މީތި އަޅުގަނޑުމެން ނަގަން އުޅެ

. ވިޔަފާރީން ލިބޭ ފައިދާއަކުން ނޫނޭމިއީ ފަހަރެއްގައި ވެސް ޒަކާތް މި ނަގަނީ އަކީ . ޅެމާއަޅުގަނޑުމެން ދާން އު

މީހާ އަތުން  އްޔާ އެވަރަކަށް ފައިސާ ކޮޅެއް ހުރެއްޖެ ވަކި. ހަމައެކަނި މުއްސަދިން އަތުން ނެގޭ އެއްޗެއް ވެސް ނޫނޭ

އެބަ  1.0އްޔާ ވަންދެން ހުރެއްޖެ މީހާ އަތުގައި އެއް އަހަރު ލައްކަ ރުފިޔާ އެ 2. ޗަކުން އެބަ ނަގާއެ ހުރި އެއް

އެކަމަކު ވިޔަފާރި ޓެކްސް . ނުވިޔަސް މައްސަލަ އެއް ނެތް ،އެ ފައިދާ ވިޔަސް. ރުފިޔާ އެބަ ނަގާ 1011

ކަމަކު  ކިއެއް 1.0% މެންނަށް މި އަޅުގަނޑު، އެހެންވީމާ. ފައިދާ އިން. ނަގަނީ ކޯޗަކުން އަޅުގަނޑުމެން މި

ނެގިޔަސް ޒަކާތުން މި ލިބޭ ފައިސާ އަދަދު އިތުރުވާނެކަމީ ޝައްކެއް ހުރި  21%، 1%ޙަޤީޤަތުގައި މި ޓެކްސް 

އްޔާ ހަމަ އެ ޑޮލަރު ހުރި އަދަދުން އެމީހާ އަތުން މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރެއްޖެ 11، 11 މީހާ އަތުގައި އެ. ކަމެއް ނޫން

ޅުގަނޑުމެންގެ މިއީ އަ. ވީމަނެގެނީ ފައިދާ އެކަމަކު ވިޔަފާރި ޓެކްސް މި. ފައިދާ ވިޔަސް ނުވިޔަސް .ޒަކާތް ނެގޭނެ

އެ ފައިސާ ނަގައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމާ މިހިރަ މުސްކުޅިންގެ ، ންވީމާއެހެ. ކޮށްފައި އޮތް އެއްޗެއްދީނުގައި މަޖުބޫރު

ޔަޤީންކުރަން އަޅުގަނޑު  211%ލަ އެއް ނެތް މިއީ އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއީ ޔަޤީން މައްސަ. ކަންތައްތަކަށް ކަންތަކާއި މި

ކުރާހެން އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓް ލަފާލާ އެއީ ފަހަރެއްގައި ވެސް ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާهللا އެއީ . މިކަން ހަމަ ޖެހޭނެ ކަމަށް

ފަޤީރުންނާއި  އެއިން. ކަނޑައެޅުއްވީ 1.0%. ކަންކަން ނިންމަވާ ފަރާތް. ކަންކަން ލަފާކުރާ ފަރާތެއް ނޫން

. ނަގަންޖެހޭނީއޭ 1%ނެ ނަމަ އަންގަވާނީ ހަމަޖެހޭއިން  1. %ހަމަޖެއްސެވޭނެތީނިކަމެތިންގެ ކަންތައް ހަމަ

. ފަރާތަކުން އެހެން ނާންނާނެ އިނގޭތޯ ނުޖެހޭ ގޮތަކަށެއް އެއި، ދެކޮޅުއަޅުގަނޑުމެން އެއްޗެއް ލަފާކޮށްފަ

ފަރާތުން ހަމަޖައްސާފައި އޮތީ ބަރާބަރު  އެ. ނުވާނެވިސްނާވަޑައިގެން އްޒަތްތެރި ރައީސް އެހެންވެސް ޢިއެއްގޮތަކަށް

ހުރިހާ ކަމެއް ބެލެހެއްޓޭނެ ކަމީ ޝައްކެއް ހުރި  އަދަދުން އަޅުގަނޑުމެން މި މުޖުތަމަޢުގައި ތިބި މީހުންގެ އެ. އަދަދު

 ... މެންގެ ހުރިހާ ކަމެއްއޭރުން އަޅުގަނޑު. ނެގޭތޯ 1.0%ކުރަންވީ މި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް. ނޫން ކަމެއް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މިހާރު ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ވަގުތުވަނީ ގެއްލިފަ ދެއްވުން އެދެން ކޯރަމް މިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލަޢި

އޭދަފުށީ ދައްކަމުން ދިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެންކަމުން ކުރީގައި ވާހަކަ. ވަނީ ކޯރަމް ލިބިފަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

 . ފުރުޞަތު އަރުވަން ށް ގެންދިއުމަށްގެ ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަމަދު ސަލީމުދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

 

 :އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން
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މިހާ ގިނަ ވަގުތު . ދައްކަމުން އަންނަ ގޮތަށް ގެންދެވޭ އެއްޗެއް އާދެ، އަޅުގަނޑު ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކަތަކަކީ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު . ދެން އަނެއްކާ އޭތި ގުޅުވާލައިގެން ގެންދަން ވެސް ނިކަން އުނދަގޫވާނެ ،ނެގީމާ

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި  އެއީ. ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނީ ހަމަ އެންމެ ބަހެއް. އިތުރު ވާހަކައަކަށް ދާކަން ނެތިން

. ޕަސެންޓަކަށް ޕަސެންޓެއް. 1%ދެނީ ހަމަ އެ  އެއަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި. 1%ޕެންޝަން ފަންޑަށް ޖަމާކުރަނީ 

. ތް ދޭން އެބަޖެހޭޞަދަޤާ. ލާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ ޞަދަޤާތް ދެއްވަން އަންގަވާފަސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާهللا 

. 21. %ފަރާތުން އެބަ ދެއްވާ ރުފިޔާ އެ 21އަކަށް ކޮންމެ އެއް ރުފިޔާއަކަށް ލާރި އަޅުގަނޑުމެން ޖަމާކުރާ ކޮންމެ

ފަރާތަށް ޖަމާކޮށްދިނީމަ  އެ. ތަނަން ޖަމާކުރަންވީ އަކީ ހޯދަން އެ 2%ދެން ކީއްކުރަންތޯ އަޅުގަނޑުމެން 

ރުފިޔާ އެބަ  211ް ރުފިޔާއަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށ 21 ކޮންމެ. ޖަމާކޮށްދޭ އިނގޭތޯ 21%އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ 

ދެން ކީއްކުރަންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ޕެންޝަން ފަންޑެއް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ޕަސެންޓެއް ހޯދަން އަޅުގަނޑުމެން . ލިބޭ

 .އެއް ހަކަނެތިން އިތުރަކަށް ވާ ށްއަޅުގަނޑު ކުރިއަށް ގެންދާކަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ޖަމާކުރަންވީ

 

 :ޢަބްދުލްޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން މެންބަރު އިސްމާޢީލް ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

. ނޫން އްދިގު ވާހަކަތަކެއް ދައްކާކަށެ މާ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވާ ޤާނޫނު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ހުށަހަޅުއްވާފައި

ގެނައުމުގެ ބިލަށް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ 1112/18 ނަންބަރު

 ....ނަމަވެސް. ންތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ވެސް ގެއްލިފަވަނީ އަނެއްކާމި މިހާރު ކޯރަމް  .ދެއްވާކުން ކުޑައިރުކޮޅަކު މަޑުކޮށްލަދެއްވާހަކަ

 .މަށްއުމީދު ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަށް ގެންދިޢަބްދުލްޙަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

 

 :ޢަބްދުލްޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން މެންބަރު އިސްމާޢީލް ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

 އިޞްލާޙުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނަމަވެސްއަޅުގަނޑު މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ތަންކޮޅެއް ބޮޑުކަމަށް  1% އޮތްސަބަބަކީ، ޤާނޫނުގައި މިހާރު . ށް ބަދަލުކުރަން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭއަ 0% 1.0%ާ ވ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީކުޑަ 1.0%އާއި މި އިޞްލާޙުގައި ބަޔާންކުރާ  އަޅުގަނޑު ދެކޭތީ

ވުމުން ލިބޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ކަމަށް  60 ޕެންޝަން ސްކީމަށް ނަގާ ފައިސާ ހަމައެކަނި އުމުރުން
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 60 ގޮތުގައި ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާ އުމުރުން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ. ޤަބޫލެއް ނުކުރަންއަޅުގަނޑު 

ކަމުގައި  ކަމެއްމުއްތެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ މުހިތަކުގައި ލިބޭނެ ގޮސާދިހާމު އްނަމަވެސް ދިމާވާ މުހި އަހަރު ނުވި

ހިސާބުން  މި ،ނުވާތީޅުގަނޑު ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންރަށް އަމެދު އިތު ތެރި ރައީސް، ބިލާޢިއްޒަތް. ދަންނަވަން

 . ރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ. ންމާލަންވާހަކަކޮޅު ނި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ގެންދާ މި ސްކުރަމުން ހުބަދެ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އާ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) .ކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝު

 1112/18ު ވާ ޤާނޫނު ނަންބަރ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ހުށަހަޅުއްވާފައި

ށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައި ސްކުރެވެމުންދާ އިޞްލާޙަހުބަޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިގެން  ބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ

 ޅިފައިޕީ އަށް ކަނޑައެ.ޑީ.ހެންމެ، އެމްއެ އަދި ހަމަ. ތެރޭގައި ވަޑައިގެން ނެތްވަގުތު ހޯލު  މި ންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

. ހިސާބުން ނިންމާލަނީ ސްގެ މަރުޙަލާ މިހާހުބިލުގެ ބަ މިހާރު އަޅުގަނޑު މި، އެހެންކަމުން. ވާ ވަގުތު ވަނީ ހަމަވެފަ

އެހެންމެ، މި ބިލުގެ  އަދި ހަމަޅުވުމަށާއި ގޮތުގައި އެއްޗެއް ވިދާ ހުގެނިންމާލުމުގެ ކުރީގައި ފަހުބަ، އެހެންނަމަވެސް

ވާ ސުވާލުތަކަށް  ފައިވާ އަދި އުފައްދާ ން ކުރައްވާފައިތެރޭގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގެސްގެ މަރުޙަލާހުބަ

ދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޖަވާބު

 . ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން. އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު އްޒަތްތެރި މެންބަރުޢި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ޢިއްޒަތްތެރި . اهلل رسول على والسالم والصألة هلل الرحيم، الحمد الرحمن اهلل بسم

ޤާނޫނަށް  1112/11ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު . ރައީސް

ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަށް މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި އިޚުލާޞްތެރި ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް މަރުޙަބާ 

ކަމަށް  އަސާސީގެ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަން ލިބެންޖެހޭނެޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤާނޫނު. ދަންނަވަން

ވާ ކަނޑައެޅުމެއް  އިން ކަނޑައިގެން ޕެންޝަން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައި މީހުންގެ މުސާރަ ވުމަކީ އެބަޔާންކޮށްފައި 

 ...ވަނަ މާއްދާ 18ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)
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 .ނިންމުން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މިނެޓު ބެލުމަށްފަހުގައި  10ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ގެއްލުމާ ގުޅިގެން ރަނގަބީލު ޖެހުމަށްފަހު  ،މަޖިލިސްގެ ކޯރަމްއާދެ، 

އެހެންކަމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ  ،އަދަދަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަނުވާތީ ގެވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޯރަމް

ވާ  1122ޖޫން  22އެއް އޮންނާނީ  ނިންމާލުމަށްފަހު ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ. ހިސާބުން ނިންމާލަނީ އަޅުގަނޑު މި

 . ޖަހާއިރު މި މަޖިލީހުގަ 2ނދުނު އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެ

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب هلل والحمد
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