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 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު  ދެވަނަ ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ވަނަ 10 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުަވސް ބުދަ، 2011ޖޫން  22 : ތާރީޚު 

 1432 ރަޖަބު 20 

  ގައި 9:01ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި   11:03ން  10:29 : ލް އިންޓަވަ 

 ަގއި   113:30ން  12:30 : ހުސްވަގުތުކޮޅު 

 ަގއި  14:14ހު މެންދުރުފަ ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް 39ަގޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 ހާޒިރީ 
 

 ރެއްވީ މިނެޓަށް ބެއްލެުވމަށްފަހު، ޖަލްސާ ފަސްކު 5ލްސާެގ ކޯރަމް ހަމަާވަވރަށް މެންބަރުން ޖަލްސާއަށް ަވޑައިެގންފައިުނާވތީ،  ޖަ - 1



 II 

 

 

 ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރިޔާސަތު: 

 ނައިބު ރައިސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 
ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުން  މެންބަރުން،    49އިންޓަވަލް   58އިންޓަވަލް 

 މެންބަރުން  73ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު   ،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 ރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ރު އަޙްމަދު ސަމީރު ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  



 III 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 ލީ ރިޒާޢަ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 އަޙްމަދު ޢީސާ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ރިޤް ޠާމަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު   

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުއިނުގރައިދޫ ދާ 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު



 IV 

 ޙީދުތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަ

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެޔޮދޫ  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު  

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 އިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރުކިނބިދޫ ދާ  

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 ޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ޢަމާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް 

 ންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެ 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ޤަސަމް  ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަ

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަަަމް



 V 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ޔާސް ލަބީބްހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލް 

 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: ވި  ސަލާމުގައި ހުންނެ 

   

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  

  

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްފާޟިލް މަޙުމޫދު ރާޒީމިނިސްޓަރ އޮފް  : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .3

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުން.32ްމިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރެވވަަޑއިގެންްިތއްބެވީް
 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.4

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްް.3122/3/21/އޖކީްމިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަް-4.2

ްނެތް.ްގެްދަށުންްމިއަދަކުްމަސައްކަެތއްމިްއައިޓަމުްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްް.4.3ޓަމުްއެޖެންޑާްއައިް-4.3

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..5ް

ް

ްްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްނެތް.ްމިއަދަކުްއިތުރުްކަމެއްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްް.ރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުންް.5އެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-5.2

ް

ްސުވާލު..5ް
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ް

ްްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

6.2-ްް ްއައިޓަމު ްމެންބަރުްދާއިރާގެްވިލުފުށިް-6.2ް.ސުވާލުް.6އެޖެންޑާ ްމިނިސްޓަރް،ރަޝީދުްރިޔާޟްްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަުޅގަސުވާލުްކުރަްއވާްރާޒީއާްްމޫދުމަޙްްއަލްފާޟިލްްޑިވެލޮޕްމަންޓްްްއިކޮނޮމިކްްއޮފް ްޢި. ްމެންބަރަށްްނޑު އްޒަތްތެރި

ްއަރުވަން.ފުރުޞަތު

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާޟްްމެންބަރުްދާއިރާގެްވިލުފުށި

ްނަމުަގއިްމޯލްޑިވްްސގެއިންެވސްޓުްްދަށުންްބެލުމުގެްމަނިުކފާނުގެްޢަލައިކުމް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.`ްައއްސަލާމް

ްެއވެްވެްްފަށާފައިްމަސައްކަތްތަެކއްްހޯދުމަށްްއިންެވސްޓަރުންްކުރާނެއިްނވެސްޓުްްރާއްޖޭަގއި ްމަސަްއކަތުންްްއެ.

ްސާުފކޮށްދެއްވަފާނަންތޯްކޮބައިކަންްއަކީްނަތީޖާްހާސިލުކުރެވުނު ނޑަށް ްމޯލްިޑވްސްްްއިންވެސްޓުްމިހާރުްއަދިް؟އަުޅގަ

ިއްމަސައްކަްތކުރިްބަެއްއްމޯލްިޑްވސްގަްއަދިްއިްނވެސްޓުްދެްއވަފާނަންތޯ؟ްއްމުންދާްމަސައްކަތްަތކުގެްތަފްސީލެްކުރަްއިން

ްއެ ްފަރާތްތަކާްބޭފުޅުން ްބޭރުެގ ްވަިކެވަވޑަިއގެން ްވިޔަފާިރކުރަމުންްތަނުން ްލިބެމުންދާތީްއެކު ްމަޢުލޫމާތު ް،ދާކަމުގެ

ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްްއެކަމުގެްޙަޤީޤަަތކީްކޮބަިއކަންްސާފުކޮށްދެއްވަފާނަންތޯ؟

ް

ްރާޒީްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމޫދުމަޙްްޕްމަންޓްިޑވެލޮްއިކޮނޮމިކްްއޮފްްމިނިސްޓަރ

ްވިލުޝުކު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރުރިއްޔާ ްސުވާލަށް ްކުރެއްވި ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ވަން.ްދަންނަފުށި

ްޓްރޭޑިން ްއޮފް ްމިހާރުްމިނިސްޓްރީ ނޑު ްައޅުގަ ްގޮުތގައި ްއޮތްްްއިންޑަސްޓްީރޒްގެ ްުވޒާރާ ްބަލަހައްޓާ ްމި ްހަވާލުެވގެްނ

ްއިްނވެސްޓުް ްމަސަްއކަތްކޮށްފައިއިރުަގއި ްހޯދުމުގެ ްއިންވެސްޓަރުން ްފޮރިން ްއިންވެސްޓްމަންޓްކުރާ ްފޮރިން uްވަީނ

ްމުއައްސަސާްއުރޯބިްސާރވިސަސް ްަވކި ްްިކޔާ ްއުފައްަދއިގެން. ްެއއް ްއެ ްއިންވެްސޓް ްބިފޮރިން އުރޯެގްސަރވިސަސް

ނޑުްރޯލަކީްރާއްޖެ ްގޮތްްއެއްްޤާނޫނާްފޮރިންްއިންެވސްޓްމަންޓުްޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި،ްންވެސްޓްމަންޓުއިްންފޮރިންްއިްމައިގަ

ްރެގި ްމަތިން ްގޮުތގެ ްމިހާރުއުލޭޓުްވާ ްމަސައްކަްތ. ްއިކޮްކުރުމުގެ ްއޮފް ްމެންޑޭޓުްމިނިސްޓްރީ ްޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ްނޮމިކް

ވަީންްންްކުރާްގޮތަށްްންޓުިޑވެޮލޕްމަްއިކޮނޮމިކްްްއޮފްްޓްރީމިނިސްގެްމަސަްއކަތްްސީާދްއެުކްއެފް.އައި.އެސް.ބީބަދަލުވުމާް

ްއެފް.ައއި.އެްސ.ބީ ްމަސައްކަތްްްހަމަޖައްސަވާފަ. ްޕްރޮމޯޝަންގެ ްއިންވެސްޓްމަންޓުގެ ްފޮރިން ްގެންދިޔަ ްކުރަމުން އިން

ްފަށާ ްުކރަން ްސެކްޝަނުން ްިޑވެލޮޕްމަންޓު ްބިޒްނަސް ްޑިވެލޮޕްމަންޓުެގ ްިއކޮނޮމިކް ްއޮފް ްއަދިްްފައިމިނިސްޓްރީ ވަނީ.

ްއިންވެސްޓްމަންއިްއެފް.ައއި.އެްސ.ބީ ްފޮރިން ްގެންދިޔަ ްކުަރމުން ްން ްމަސައްކަތްތައް ްރެގިއުލޭޓްީރ ބިޒްނަްސްޓް

ިކޭޔްްމޯލްިޑވްސްއޭްޓްވެސްްއިންވެސްއިްރުގަވެސްްއަދިްމިހާއިްރެގިއުލޭޝަންްސެކްޝަނުންްކުރަމުންްގެންދަނީ.ްކުރީގަ

ްވަކި ްއުަފއްދަވާފަކާްމުައއްސަސާްްސަރުކާރުގެ ްމިްއެއް ްްުނވޭ. ިޑވެލޮޕްމަންޓުންްްއިކޮނޮމިކްްއޮފްްޓަރމިނިސްނަން



3 

 

ްކުރުމުެގްމުޢާ ްޕްރޮމޯޓް ްމާކެޓްކޮށް ްއިންވެސްޓްމަންޓަށް ްފޮރިން ްސެކްޝަނުްނ ްޑިވެލޮޕްމަންޓް ްބިޒްނަްސ މަލާތްކުރުމުގައި

ް ްގޮތުން ްމާރކެއްގެ ްޓްރޭޑް ްމިދެންނެވިހެން ްއެގޮތުން ްކުރަމުންދަނީ. ްއުފެދުނީއްސުރެބޭނުން ފޮރިންްްފް.އައި.އެސް.ބީ

ްޓްއިންވެސް ްޢާއްމަންުޓގެ ްމަޢުލޫމާތު ްބެހޭ ްެއކަމާ ްއަދި ްއިްނވެސްފުރުޞަުތތަކާއި ްދިއުމަށްޓަކައި ްފޯރުކޮށްދެމުން uްޓމުކޮށް

ްއޯ ްޑޮޓް ްއުަފއްާދފައިގުްމޯލްޑިވްސް ްވެބްސައިެޓއް ްަނމުގައި ްިޑވެލޮޕްމަންޓުގެްްގެ ްއިކޮނޮމިކް ްއޮްފ ްމިނިސްޓްރީ ވޭ.

ް ްބްރޭންޑުމެންޑޭޓްގެ ްމިދެންނެވި ްްދަށުން ްނޭމާ ްފަރާތްތަކުގެއެކު ްއަިމއްލަ ކުރުމުެގްއިތުރުްްހިއްސާްސަރުކާރުގެ

ްކަންތައްަތއް ްޕްރަިއވެޓަިއޭޒޝަންގެ ްވިލަެރސްްކަންތައްތަާކއި ްއެންްބެހޭްެއކަމާކުރުމާއި ްކުރަންޖެހޭ ްމެހައިްޮގތުން

ްއިންޓަނޭ ްމާލޭ ްމިގޮތުން ްކަންތަްއތަކުން. ްމިދެންނެވި ްެގންދަނީ ްކުރަމުން ްއެއަޝަމަސައްކަތްތައް ް،ރޕޯޓާއިނަލް

ްޣިޔާޘު ްއެނެްކސްް،ސްކޫލާއިއްދީން ްނިޒާމުެގްސަރަހ8ްަް،ާއއިްސީ.އެޗް.އެސް.ސީ ްސާރވިސްގެ ްފެރީ އްދެްއގެ

ްހަް ްސަުރކާރުގެ ްއަދި ްއެކަމާްއުސިންމަސައްކަތްތަާކއި، ްަދށުން ްޕްރޮޖެކްޓުްޕްލެޖުެގ ްހުށަހެޅޭ ްޕްރޮގްރާުމ ްތަުކގެގުޭޅ

ް ްވުޒާރާތަާކ ްެއކި ްއޮްފްް،ވިލަރެްސކޮށްްއެކުްކަންތައްތަްއ ްމިނިސްޓްރީ ްމިދަންނަވާހެން ްގެންދަނީ ްކުރަމުން އެކަްނކަން

ްިޑވެލޮޕްމަންޓުން.ްމިދެންނެވި ްގޮުތގެްްގޮތްްއެއްްގޮތަށްްސަރުކާުރެގްޕްލެޖާްއިކޮނޮމިކް ްފަރާތްތަކުގެްްވާ ްއަމިއްލަ މަތިން

ްޕަބްލިކު ްގޮތުން ްއިތުރުކުރުމުގެ ްޕްރޮްހިއްސާ ްޕާޓްނަރޝިޕްގެ ްހިންޓުޖެކްޕްރައިވެޓް ްެރގިއުލޭުޓކުރުމާިއްތައް ުގމުގަޔާއި

ްވިލަރެސްްކުތަންފީޛު ްމަސަްއކަތްތައް ްކަންަތއްތައްރުމުގެ ްމެންޭޑޓުގައިއެން.ޑީްއެމް.ްކުރުމުގެ ްގޮްގެ މަތިންްްުތގެވާ

ް ްކުިރއަށް ްމިހާރު ްޕަބްލިކުްއަޅުަގނޑުމެން ްއެންޑް ްމާކެޓިން ްމޯލްިޑވްްސ ކޯޕަރޭޝަންްްސްރިލޭޝަންްގެންދަނީ.

ްއިންވެސްް(އެމް.ޕީ.އާރު.އެސްއެމް.) ްމިދެންނެވި ްފޮރިންްްޓުުއފެދުމުން ްދަށުން ްްބރޭންޑުގެ މޯލްިޑވްސްގެ

ްއެޓްއިންވެސް ްަވނީ ްމަސައްކަތް ްމާކެޓިންެގްޕްރޮމޯޝަންގެ ްމެންްފަރާތާްމަންުޓގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ބަރުްހަވާލުކުރެވިފަ.ްދެން

ްއެ ްބޭތާްްވިދާޅުީވްމިނިސްޓްރީގެ ްމަަސއްކަތްކުަރްއވާ ްވާަހކަނގައި ްކަންަތއްތަުކގެ ްއިކޮނޮމިްކްް.ފުޅުންގެ ްއޮފް މިނިސްޓްރީ

ްވަ ްވަިކެވވަަޑއިގަންަނވަިއ،ޑިވެލޮޕްމަންޓުަގއި ްމުަވްއޒަފެއްްޒީފާައކުްނ ްސާރވިސް ްސިވިލް ްއަދިްްވިޔަސްްެއީއ ވެސް

ންްދަނީްހޯދުމުގެްގޮތުމްއިްއާއިންްވަިކެވވަަޑއިގަތުމަށްފަހުގަްވެސްްވަޒީފާްްވިަޔސްްކަމުގައިްސީްމަޤާމެއްގެްބޭފުެޅއްސިޔާ

ްިޚލާފު ްޤާނޫނާ ްަގވާއިާދއި ްރާއްޖޭގެ ްމަަސއްކަތެްއްކުަރްއވާކަށް ްމަތިން ްގޮުތގެ ްއަޅުަގނޑަްށްްހުރަހެއްްނުވާ ނޯންނާނެހެން

ްއެކަމާްހީވަނީ. ްއަްދެން ްމަޢުލޫމާތެއް ްިމނިސްޓްރީބެހޭ ްއެްޅުަގނޑުމެންގެ ްޢިއްޒަތްތެިރްްއްއެްްއަކު ްޝުކުރިްއޔާ ނެތް.

ްރައީސް.

ް

ްްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ްަގވާއިުދގައި ްައޅުގަްޝުކުރިއްޔާ ްފުރުޞަތު ްކުރުމުގެ ްުސވާލު ްއިތުރު ްމަތިން ްގޮތުގެ ްއިތުުރްާވ ްހުޅުވާލާނަން. ނޑު

ްސުވާލު ްަވޒީރުްނނާ ްގަާވއިދުަގއިްސުވާލުކުެރއްވުުމގަިއ ްމަޖިލީހުގެ ްޤާޫނނާއި ްމިއަުދގެްްކުެރްއވުމުގެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ވާ

ްާދއިރާ ްސުވާްސުވާލުގެ ްޢިްއަޒތްލުްއިން ނޑު ްއަުޅގަ ްއިލްތިމާސްކުރެްއވުމަށް ްމެންބަރުންނަށް ވާްްކުރަން.ްަގވާއިުދގައިތެރި
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ްމަތިން ްސުވާލުްގޮތުގެ ްއިތުރު ްފުރަތަމަ ްމިއެންމެ ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްވިލުްކުެރއްވުމަްށ ްދާއިއަރުވަނީ ރާެގްފުށި

ްްށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާުޟްރަޝީދަ

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާޟްްމެންބަރުްރާގެދާއިްވިލުފުށި

ްވާހަކަ ްވަޒީުރގެ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއިްނވެސްޓުޝުކުރިއްޔާ ްވިދާޅުެވއްޖެ ްބްރޭްފުުޅގައި ްނަމަކީ ްންޑުމޯްލޑިވްްސގެ

ޓްްުކއްޔަްށްރޕޯްއވިްމަސަްއކަތުެގްތެރެއިންްއެއަކުރެްކުރަުމންްދިޔަްނަމެކޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެމެއްގެްގޮުތގައިްބޭނުންނޭ

ް ްޣިޔާޘުދިނުމާއި، ްހަުއސިންްއްދީންްއަިދ ްދިޔައީ.މަސަްއކަތްްްއަދި ްއެއަްކުރަމުން ްމައްސަލައެހެންވީާމ، އަކީްްރޕޯުޓެގ

ްަޤއު ްއޭގެްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީާމ، ްކަމެއް. ްކަންޮބޑުވާ ްނޫްމު ްންނަމަނާޖާއިޒް ްއެއްް، ްމަގުފަހިވާ ްވެސްްކަރަްޕޝަނަށް

ްއޮންނާނެތޯް ްހިނގާފައި ްނިމުނުއިރުގައެކަްކަމެއް ްއެްން ްބޭނުންވޭ.ްަކން. ނުޑ ްއަޅުގަ ްވަރަށްްްސާފުކޮށްލަން ްވާހަކަ އެ

ައކީްއެންމެންްްބައިވަރުްކަންަތއްތައްްހުރިްކަމުގެްވާހަކަްއެތައްްގޮތަށްްށްްޭއގެްތެރޭގައިްކަރަްޕޝަނަށްްމަގުފަހިވާއަގަދަ

ްވާހަކަ ްެއހެްދައްކަމުންދާ ްންވީމާެއއް. ްދެްއވަފާނަންތޯ، ްކިާހްްއެފަދަްވިދާުޅވެ ްއެކުެލވިގެްނވަނީ ްެތރޭގައި ްއޭގެ ކަމެއް

ްމިންވަރަކަށްކަން.ް

ް

ްރާޒީްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމޫދުމަޙްްިޑވެލޮޕްމަންޓުްއިކޮނޮމިކްްއޮފްްމިނިސްޓަރ

ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްޝުކުރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްީހވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްފަދައިންްްދެން، ްވިދާުޅވި ްއެ ވެސް

ްއޮތްކަްއެކަހަލަ ްއެްކަމަށްްމެްއަގއި ްއޮންނާނެހެން.ްިއ،ފަގެންެދވިްއަށްްުމއްަސސާްކަެމއްގެްވަންޏާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްެއކަމާ

ްއައިއިރުގަް ްމިހާތަނަށް ްެއއްެޗއްްއިކަމުގަްވެްސްއެއި ްއެް،ނެތީްއެްއވެސް ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ކަންކަްންްއަޅުގަ

ްޝުކުިރއްޔާ.ްް.ކަމަށްްވާތީްްއގޮތަށްްކަމަށްއެްވަނީްއެްއުސޫލުތަާކއިްހަމަތަކާްގޮސްފައި

ް

ްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:މެންބަރުްއަޙްވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެް

ްއިންވެސްް ްސުވާލަކީ ްއޮތް ްދަންނަވަްނ ްތެރެއިން ްސުވާލުގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްޓުއާދެ،

ްއިންވެްސޓްމަ ްއަޙްަމދުްންޓުމޯލްޑިވްްސގެ ްހުންނެވިތޯްއެޑްަވއިޒަރްމިފްޒާލް ްމަޤާމުގައި ްްއެ ްބެއްލެވުުމގެްއާއި ަވޒީުރގެ

ްމެގަ ްއަދި ްއެްްރދަށުން ްެއއަމޯލްިޑްވސް ްނަމުަގއި ްމިފްޒާލްތޯްރލައިނެއަރލައިން ްމި ްހަމަ ްުއޅުއްވަީނ ްހައްދަަވިއގެން ްއ

ްޝުުކރިއްޔާްވަރަށްްބޮޑަށް.ސާފުކޮށްދެއްވަފާނަންތޯ.ް

ް

ްރާޒީްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމޫދުމަޙްްިޑވެލޮޕްމަންޓުްއިކޮނޮމިކްްއޮފްްރމިނިސްޓަ
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ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑަްށްްޝުކުރިއްޔާ ްޖަވާުބގައި ްުސވާލުގެ ްފުރަތަމަ ްކުރެއްވި ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ްެއޑްަވއިޒަެރއްގެްއީއެރުވިދާނެ.ްއެް ްމަސަްއކަތްްމިފްޒާލް ްތަނުގައި ްއެ ްފަހުންްކުަރއްވަމުްންގޮުތގައި ްޭއގެ ގެންދެވި.ްދެން

ްނެތް.ްްވިާދޅުވާްމަޢުލޫމާތެއްްެގްތެރޭގައިްތިިޑވެލޮޕްމަންޓުްއިކޮނޮމިކްްޮއފްއަޅުަގނޑުމެންްމިނިސްޓްރީް

ް

ްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:ދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައް

ތެރޭަގއިްްއަހަރ41ްުވޭތުވެިދޔަްދިގުްްނުންވަނީނޑުްސުާވލުކޮށްލަންްބޭޢިއްޒަތްތެރިްމިނިސްޓަުރގެްއަރިހުންްއަުޅގައާދެ،ް

ްދާދިވެހިރާއްޖޭ ްސަރަހައްދުގައި ްަކނުޑގެ ްއެކިައޅަގެ ްނުވަަތ ްގިނަްގޮތްްިއގެން ްވަރަށް ްކުރުމަށް ްމަސްވެިރަކން ގޮތުން

ްހުއް ްކޮންްއޮޑިފަހަރަށް ްއެހެންވީމާ، ްެއބަހުރި. ްމިކަންދަދެވިަފއި ްއޮތީްއިްނވެސްޓްމަންޓަކަށްތޯ މިއިންްްމިހާރުް.ޮކށްފައި

ްކުެރވިފަިއތޯ.ްވަނީްބާޠިލުްއެއްްހުއްދަްއްދަދެިވފައިވާނެތޯްނުވަތަްމިްހުރިހާއެްއވެސްްޮއޑިައކަށްްހު

ް

ްރާޒީްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމޫދުިޑވެލޮޕްމަންޓުްމަޙްްއިކޮނޮމިކްްއޮފްްމިނިސްޓަރ

ކުެރވެމުންްައއިސްްްކަންކަންްއެްް،ދިއުފެޑިވެލޮޕްމަންޓުްްިއކޮޮނމިކްްއޮފްމިނިސްޓްރީްްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ްދަށުން ްސަރުކާރުގެ ްކޮންްްމި ްަކނަޑއެިޅގެން ްދަންނަވާްްތާރީޚެއްއަުޅަގނޑަކަށް ްދާއެް.ްއެނޭނގެްކަށްކަމެއް ޅުމުެގްގޮތަށް

ްބާޠިލު ްވަނީ ްމިހާރު ްހުއްދަ ްގައިމުވެްސ ްހަމަ ްމިހާރު ްކޮށްފަ. ްދަށަކުްންޑިވެލޮޕްމަންޓުްއިކޮނޮމިކްްްއޮފްމިނިސްޓްރީ ގެ

ްއްްނޯންނާނެ.ްްްއވެސްްފަާރތަކަށްްދެވިފަްއެްއެއްްއެް،ެއޅުމުގެްހުއްދަރަހައްދުންްދާއްޖޭގެްސަރާ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާ

ްއެމް ްވިދާޅުެވއްޖެ ްމިނިސްޓަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްސުވާލަކީ ްއަޅުަގނުޑގެ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި .ޑީ.ީޕް`ްޝުކުރިްއޔާ

ްޤާނޫނުއެްއގޮތަށޭްއާޓޯމެނިފެސް ްެއހެންނަމަވެސް .ް ްބަޔާންކޮށްފ243ްައަސާސީގެ ްމާއްދާަގއި ްވަޒީރުްންްއިވަނަ އޮތީ

ްޤާނޫނުމަސްއޫލި ްއަދާކުރަންޖެެހނީ ްޤާޫނނުގައިްއަސާސީއްޔަުތ ްީކއްެވގެންްްއާއި ްއެީއ ްއެހެންވީމާ، ްމަތިންނޭ. ްގޮުތގެ ވާ

ްްއޒަތްތެރިްރައީސް.ވިދާޅުވިްބަސްފުެޅއްތޯ.ްުޝކުރިއްޔާްޢި

ް

ްރާޒީްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމޫދުމަޙްްިޑވެލޮޕްމަންޓުްއިކޮނޮމިކްްއޮފްްމިނިސްޓަރ

ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްިއޝާރަތްކޮށްފަްޝުކުރިއްޔާ ނޑު ްއަުޅގަ ްްއިދެން، ްމިނިސްޓްރީ ްއޮންނާނީ އިކޮނޮމިކްްއޮފް

ްެދންމެއަކުޑިވެލޮޕްމަންޓު ްހަނދާނެއްނުވޭ ްއަޅުަގނުޑ ްމެންޑޭޓަށް. ްެއއްެވސްްެގ ްއެމް.ޑީ.ީޕެގްްައޅުަގނުޑ ހާލެއްަގއި

ގެްމެންޑޭޓުގައިްއޮްތގޮތަްށްއިކޮނޮމިކްްޑިވެލޮޕްމަންޓުއޮފްްމިނިސްޓްރީް،ްދެންނެވިްހަނދާނެއް.ްއެހެންވީމާްޓޯއެކޭމެނިފެސް

ް.ްއޭރުްްތްކުރީގެންދާްވާހަކަްައޅުަގނޑުްއިޝާރާްސަރުކާރުގެްކަންތައްތައްްކުރިައށް
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ް

ްޙަމީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:هللاްމްދޫންްޢަބްދުޙަގެްމެންބަުރްއިނގުަރއިދޫްދާއިރާ

ްަރީއސް.ްދެންމެް ްޕަބްލިކުްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި ްޕްރޮޖެކްޓުތަކުެގްޕްްމިނިސްޓަރުްވިދާޅުވެއްޖެ ްާޕޓްނަރޝިޕް ރަިއވެޓް

ްވިލަރެސް ްމަސައްކަތް ްގެންދަވަނީ ްކުރަމުްނ ްއެހެޑިވެލޮޕްމަންޓުްއިކޮނޮމިކްްޮއފްމިނިސްޓްރީ ްވީމާންްނނޭ. މިނިސްޓަރް،

މަސަްއކަުތގެްްޕްރައިވެޓްްޕާޓްނަރޝިޕުންްގޮްތގޮުތންްހަވާލުކުރެވޭޕަބްލިކުްްވިދާޅުވެްެދއްވަފާނަންތޯްމިްމަޢުލޫމާތުްމިހާރު

ްމިނިސްޓްރީ ްއެހެން ްނުވަތަ ްވެބްސައިޓުން ްމިނިސްޓްރީގެ ްތިޔަ ްފަސޭހައިން ްފެންނަންްމަޢުލޫމާތު ްވެބްސަިއޓުން އެއްގެ

ްދެްއވަފާނަންތޯ.އެްވިދާުޅވެ،ްއެހެންވީމާ.ްމިހާރުްހުންނާނެތޯ

ް

ްރާޒީްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމޫދުމަޙްްިޑވެލޮޕްމަންޓުްއިކޮނޮމިކްްއޮފްްމިނިސްޓަރ

ް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިނިސްޓަރަށްޝުކުރިއްޔާ ްހީްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑަށް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެހެންވެސް ްވަީނ

ް ްޕްރަިއވެޓުްއެްއވެސް ްޕްރޮޖެްނަރޝިޕެއްގެްޕާޓްްޕަބްލިުކ ްއެްއކޮށްްކޓު ްގެޒެުޓަގއިްްއެކަމާްް،ނިމުމާ ްރިޕޯޓެއް ބެހޭ

ނޑުމެންްމިޝާއިޢުކުެރވޭނެ.ްއެްގޮތަށްްޝާއިޢު ްޝުކުރިއްާޔ.ްް.ވެސްްދަނީްކުރަމުންްއަުޅގަ

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމަދުްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްވަ ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްއިންވެސްޝުކުރިއްާޔ. ްފޮރިން ްކަމަީކ ްބޭނުންވާ ްސާފުކޮށްލަން ްއަރިހުން ޓްމަންޓުެގ،ްޒީުރގެ

ށްްބޭރުެގްވަރަކަްއަށްްކިހާްކުރުމަށްްތިޔަްހުޅުވާިލްފުރުޞަތުގެްތެރެއިންްރާއްޖެރުންނަށްްއިންވެސްޓުފޮރިންްއިންވެސްޓަ

ްއިްނވެސްޓު ްރަްއޔިތުންނަފަރާތްތައް ްިދވެހި ްއެކަމުން ްއަދި ްއެބަދޭތޯ. ްމަންފާކުރަމުްނ ްކިހާވަެރްއގެ ްކުރަމުންދާްށް ްެއއް

ްކަމަށްްޤަބޫލުކުރެވޭތޯ.ް

ް

ްރާޒީްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމޫދުިޑވެލޮޕްމަންޓުްމަޙްްއިކޮނޮމިކްްއޮފްްމިނިސްޓަރ

ަވގުތުްމަޢުލޫމާތުްްއަތުަގއިްމިްރުްުކރެއްވިްުސވާލަށްްައޅުަގނޑުމެންބަޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްއްޝުކުރިއްޔާްޢިް

ްވަނީްރަޖިސްޓްރީފޮރިންްއ8ްި.ްމިއަަހރުގެްތެރޭަގއިްއަހަރުގެްތެރޭގަހުރީްމި ްކުރެވިފަ.ްމީގެްތެޭރގައިްއެްްނވެސްމަންޓެއް

ްޑޮަލރު.ްޝުކުރިއްާޔ.325ްހާސްްް:65ިމލިއަނ248ްްްއޮތީްްވާްކެޕިޓަލްގެްގޮުތގައިްމިްފަރާތުންްހުށަހަޅާފައި

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްހެންްމެދުޝުކުރިއްާޔ. ްދާއިރާގެ ްވޭރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢަލީ ްް.ޒިމްޢާމެންބަރު ްދޫކޮށްލައްަވއިފި. ަވއިކަރަދޫްފުރުޞަތު

ް.ޢާރިފުމެންބަރުްޢަލީްޢިްއޒަތްތެރިްދާއިރާގެް
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ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢާރިފުވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީް

ްއަ ްއަރިހުން ްަވޒީުރެގ ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްުސވާލަީކްޝުކުރިއްާޔ ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ނޑު ުޅގަ

ްދިވެހިރާއްޖެްޓުއިންވެސް ްފަރާތްތަކާއި ްބޭރުގެ ްދަުށން ްވިޔަފާީރގެްްއާމޯލްިޑވްސްގެ ްެއއްބަސްވުންަތއް ްކުރެވޭ ދެމެދުގައި

ންނާނެތޯްކުެރވިފައިްއޮތަށްްެއްއވެސްްތަނެްއަގއިްޝާއިޢުގޮްމުްރައްޔިތުންނަށްްލިބޭނެްއިްންޢާއްްއެއްބަްސވުންތައްްފަސޭހަ

ްގޮތަކަށްްހުންނާނެތޯ.ްއަށްްދިޔަިއމަްލިބޭނެްިވޔަްސްއަދިްމިނިސްޓްރީްވެބްސައިެޓއްަގއިނޫނީް

ް

ްރާޒީްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމޫދުމަޙްްިޑވެލޮޕްމަންޓުްއިކޮނޮމިކްްއޮފްްމިނިސްޓަރ

ް ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްެއްޝާްދެޝުކުރިއްޔާ ްެއއްބަްސވުންތައް ްކުރެވޭ ްދޭތެރޭަގިއ ްއެއިޢުފަރާތެއްގެ ކަންކަންްްކުރެވި

ްއެ ްެއއްބަްސވުމާއި ްއެ ްގަާވއިްްކުރެވޭނީ ްއޮންނަ ްއެހެންވީމާތަނެއްަގއި ްގޮތުން. ްޤާނޫނުގެ ްދާއި ްމިހާތަނަށް، ްގޮތުން ްއެ

ްއެްގެންދަނީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ްތަކަށްްއެްމަޢުލޫމާތުްދެމުންްވެސްްއެްދޭްނވާްފަރާތް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަދުދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްްމައްޗަންޮގޅި

ް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ްމިނިސްްޓރީ ްކުީރަގއި ްއިްނޑަސްޓްރީޒްްމީގެ ްއެންޑް ްޓްރޭޑު ްއޮތްްއޮފް ްނަމުަގއި ގެ

ކުރެވިފަ.ްެވސްްހަމަްކޮންޓްރޯލްްއެއްްމަނިކުފާނުްހަވާލުވުމަށްފަހުްއޭރުަގއިްޮއވޭްކާބޯތަކެތީގެްކާުޑގެްސާމާނުްމިނިސްޓްރީ

ްކިޔާަފއި،ންވީއެހެ ްގުިޅގެންނޭ ްބަދަލާ ްއައި ްޑޮލަރަށް ްދާތީްމާ،ްމިހާރު ްޖައްސަމުން ްމައްޗަށް ްއެހާ ްައގު ްތިްް،ކާބޯތަކެީތގެ

ްގަސްތު ްއެބޭފުޅުން ްއިންނާނެް،މޮނިޓަރކޮށްްްެއއްޗެހިތައްްކުަރއްވަންތޯ ްހަމަ ްނކަންނޭްމިހާރުވެސް އެްްއި،އަްނގާފަގެ

ް.ްއިނގޭތޯްކޮންޓްރޯލްކުަރންްައގުް،ެއހެންވީމާ.ްޖަހަންއިްައގުއެްއޗެހިތަކުގަް

ް

ްރާޒީްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމޫދުިޑވެލޮޕްމަންޓުްމަޙްްއިކޮނޮމިކްްއޮފްްމިނިސްޓަރ

ް ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑޫ،ޝުކުރިއްާޔ ްއަްްހަކުުރ،ްހަ ްކޮންޓްރޯލްުފށުގެ ްސަރުކާުރން ްިދވެހި ދަނީްްކުރަމުންގު

ްގެްނގުޅެމުނ3116ް ްމިހާރުވެސް ްއަގުަތއް ްއޮތް ްރާއްޖޭގެދަގެންްަގއި ްހަމައެަކނި ްތެރޭގައި ްއަހަރު ްމި ްރަށްރަށްްްީނ. ެއކި

ް ްބަލާފަގެންދެވޭ ްގެެނވިފައިްްިއ،ނާލަށް ްއިޞްާލޙެއް ްހުރި ްގެެނވިފަިއ ްއެްްެއއަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެްނ ވަނީ.

ްގެން ްބަލަމުން ްިޑވެލޮޕްމަންޓުން ްއިކޮނޮމިކް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްައޅުަގނޑުމެން ްވިދާޅުވިހެން ްއަގުަތކާދާނަން ެއއްޗެިހްްއެ

ްޝުކުިރއްާޔ.ް.ކަންްހުރީއާއިްކިހިނެތްތޯްއެކަންްޖަހާފައިްހުރޭތޯ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްމިިނސްޓަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުަރއްވަޝުކުރިއްާޔ ްސުވާލެްއ ްމެންބަރަކު ްއިތުުރ ްނެތުމާ ްއެިދވަަޑއިގެންފަިއ ްމިްްނ ެއކު

ނޑުްމިހާރުްަދންނަވަން.ްޝުކުރުްމެންބަރަށްިޢްއޒަތްތެރިްްއަޅުަގނޑުނީ.ްހިސާބުްންމިްނިމުްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްމި އަުޅގަ

ނޑުްުޝކުރުދަނީްއެޖެންޑާްއައިޓަމް...ްޢިްމި ްދަންނަވަން.އްޒަތްތެރިްމިނިސްޓަރަށްްއަުޅގަ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.7

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިހާް-7.2 ނޑު ްމިއަުޅގަ ްްރު ްައއިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްހުށަހަޅާް.7ދަނީ ްރައީސްެގްމޭޒުން މަޖިލީހުގެްކަންކަން.ްްމަޖިލީހުގެ

ް ްަކންކަން. ްހުށަހަޅާ ްމޭޒުން ްރައީސްެގ ްައއިޓަމު 7.2ްް-އެޖެންޑާ ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިްއޔާގެ 226ްދިވެހިާރއްޖޭގެ

ފްްއިންިޑޔާްއެްނޑްްއޮްޓްރީޓީްބިޓްވީންްދަްރިަޕބްލިކު،ް"މަިތންްވާްގޮުތގެްވަަންނަންބަރުގައ3ްިވަނަްމާއްދާގެް)ފ(ްގެް

ްރިޕަބްލިކު ްއެސިސްްދަ ްީލގަްލ ްމިއުޗުއަލް ްއޮން ްމޯލްޑިވްސް ްމެޓަރސް"އޮފް ްކްިރމިނަލް ްއިން ްދިވެހިްޓަންސް ގައި

ޖޫނ7ްްްްވަނީް.ްމިްމައްސަލަްމަޖިީލހަށްްލިބިފައިަތޞްދީޤުކުރެްއވުމުެގްމައްސަލަްރުކާރުގެްފަރާތުންްޮސއިކުަރއްަވއި،ސަ

ަގއިްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްވާނީްފޮނުވިފަ.3122ްްޖޫްނ27ްް.ްއަދިްމިްމައްސަލަިއގެްލިޔުންތަުކގެްކޮޕީްގ3122ަ

ްއޮތް ްފޮނުްއވާފައި ްރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ ްމަޖިލީހަްއަޅުަގނުޑ، ްއަމީންޢާއްސިީޓފުޅު ްއިއްަވވާލަދެްއވުމަށް ްއަރިހުންްށް މު

ްއެދެން.

ް

ް

ްެވވުން:އިދާރީްމޭޒުންްއިއްް

ްއަ ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްޢަބްދުރައްޔިތުންގެ ްލްފާޟިލް ްް،ށްޝާހިދަهللا ްދަންނަވަމެވެ. ްސަލާމަށްފަހު ްދިވެހިވެދުން

ްސަުރާކރާ ްއިންޑިޔާ ްހުށަހެޅިފައިްސަރުކާރާއި ްސޮއިކުރުމަށް ްްދެމެދު ްރިޕަބްލިކުވާ ްބިްޓވީްންދަ އިންޑިޔާްްއޮފްް"ޓްރީޓީ

ގައިްދިވެހިްޓަންސްްއިންްކްިރމިނަލްްމެޓަރސް"އޮންްމިއުުޗއަލްްލީަގލްްއެސިސްްއޮފްްޯމލްޑިވްސްއެންޑްްދަްރިޕަބްލިކުް

ްސޮއިުކރައްަވއި،ސަ ްފަރާތުން ްމައްސަލަްރުކާރުގެ ްތަޞްދީޤުކުރެްއވުުމގެ ްމިް، ްއެފެއާރޒުން ްހޯމް ްއޮފް މިނިސްޓްރީ

ްލިޔުއްވާަފއި ްްެއވެ.ްވެްއޮފީހަށް ްޖުމްހޫރިއްާޔެގްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްވަަންމާއްދ226ްާދިވެހިރާއްޖޭގެ ް)ފ(ްގެ ވަނ3ްްަގެ

ްޤައު ްބޭރު ްދަށުން ްޖަމުނަންބަރުގެ ްބައިނަްލއަޤުވާމީ ްދިވެހިާރއްޖެްއްޔާތަކާޢިމުތަކާއި ްމުޢާްއިންްއެކު ހަދާތަކާއިްވާ

ްެއްއވެސްއެއްބަްސވުންތަ ްރައްޔިތުން ްތެރެއިން ްއެއިލްތިްްުކގެ ްމުޢާހަދާތަކާއި ްބާވަތުގެ ްއުފުލަންޖެހޭ ނޫންވެްސްާޒމެއް

ްސޮިއކޮށްްންއެއްބަްސވު ްތަޞްދީޤުކުރަންް،ތަުކގަިއ ްވާނީ ްރުހުމާ ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށްަރްއޔިތުންގެ ްްއެކު "ޓްރީޓީްވާތީ

ްރިޕަބްލިކު ްދަ ްރިޕަބްލިކުްއޮްބިޓްވީން ްދަ ްއެންޑް ްއިންޑިޔާ ްލީގަލްްެއސިސްޓަންްސްްފް ްމިއުުޗއަލް ްއޮން ްމޯލްޑިވްސް އޮފް
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ް ްމެޓަރސް"އިން ްސަކްރިމިނަލް ްދިވެހި ްަފރާުރކާގަިއ ްސޮއިކުަރްއވައި،ރުެގ ްަމއްސަލަްތުން ްަތޞްދީޤުކުރެްއވުމުގެ

ްހުށަހަޅުއްަވއިރައްޔި ްމަޖިލީހަށް ްފެނިވަޑައިގަންަނވާްދެްއވައިތުންގެ ްމައްސަލަްްމަޖިލީހަށް ްމި ްމަތިން ގޮތެްއގެ

ފްްއިންޑިޔާްއެންްޑްއޮް"ޓްރީޓީްބިޓްވީންްދަްރިޕަބްލިކުއަންގަވައިެދއްވުންްއެެދމެވެ.ްްނިންމަވައިދެްއވުމަށްފަހުްމިްއޮފީހަށް

ްރިޕަބްލިކު ްއެސިސްްދަ ްީލގަްލ ްމިއުޗުއަލް ްއޮން ްމޯލްޑިވްސް ްމެޓަރސް"އޮފް ްކްިރމިނަލް ްއިން ްދިވެހިްޓަންސް ގައި

ރޒުންްމިްއޮފީހަށްްްަތޞްދީޤުކުރެްއވުމާްއިކުަރއްަވއި،ސަރުކާރުގެްފަރާތުންްސޮް ުގޅޭގޮތުންްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހޯމްްއެފެއާ

ްތިރީަގއިްފޮނުއްވާފައި ްސިޓީއާމިދަންްވާ ްމި ްކޮޕީ ްލިޔުންތަކުގެ ްްނަވާ ްފޮނުވީެމވެ. ްދަްް-2އެކު ްބިޓްވީން "ޓްރީޓީ

ްރިޕަބްލިކުއޮްރިޕަބްލިކު ްދަ ްެއންޑް ްއިްނޑިޔާ ްއެިސސްްފް ްީލގަލް ްމިުއޗުއަލް ްއޮން ްޯމލްޑިވްސް ްއިންްއޮފް ޓަންސް

ްމެޓަރސް" ްސޮއިކްރިމިނަލް ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްދިވެހި ގޮތުންްްގުޅޭްޤުކުރެްއވުމާތަޞްދީްްކުރަްއަވއި،ގައި

އޮފްްމޯލްޑިވްްސްއެންޑްްދަްރިޕަބްލިކުްއޮފްްއިންޑިޔާްްންްދަްރިޕަބްލިކުޓްރީޓީްބިޓްވީް-3ކަރުދާސް.ްްވާްތައްޔާރުކޮށްަފއި

ްެއސިސްޓަން ްީލގަލް ްމިުއޗުއަލް ްއޮން ްމެޓަރސް. ްކްރިމިަނލް ްއިްނ ްނަންބަރުްް-4ސް ްއޮފީހުގެ ްޖެނެރަލް އެޓަރީނ

1011/2010/10/D-32ް8ްް 3121ްޖޫން ްސިޓީ. ްނަންބަރުް-5ގެ ްޓްރެޜަރީގެ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް  ްމިނިސްޓްރީ

23/2010/10/1E-132:ްްްްއެޕ 3121ްރީލް 5ްްބޫލުކުރެއްވުްންއެދެމެވެ.ްޤަެގްސިޓީ.ްއިހުތިާރމު ޖޫނ2543ް.7ްްްރަޖަބު

ް.ްޚާދިމުކުމް.ްމުޙައްމަދުްނަޝީދު،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ.3122ް

ް

 

 ްދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ްއެ ްބަހުޝުކުރިއްާޔ.ްމި ްޖެންާޑްައިއޓަމަށް ްވަނީ ނަޑއެޅިފައި ްކަ ްބެހިފައ2ްިގަިޑއިރު.2ްްސްކުރުމަށް ްގޮތްްްގަިޑއިރު ވާ

ްދަންނަވާލަނީ.ްއެ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއަށް ްމިނެޓު.ްޑީ.އާރ37ްުމް.ޑީ.ޕީ ްއަށް ްޕާީޓއަކަށްްނިސްބަތްނުާވ29ްް.ޕީ މިނެޓު.ްވަކި

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ 4ްްބަރަކަށް ްއަށް 7ްްމިނެޓު.ްޕީ.އޭ ްއަށް ްޕާޓީ ްޕާޓ4ްްީމިނެޓު.ްޤައުމީ ްޖުމްހޫރީ މިނެޓު.ްއަދި

ް ްމިގ4ްޮއަށް ްފުރުޞަތުމިނެޓު. ނޑު ްއަޅުގަ ްމަތިން ްއެދިވަަޑިއގަންނަާވްތުގެ ްފުރުޞަތަށް ްގެންދާނަން އަރުވަމުން

ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްއުތުރު ްކުޅުދުއްފުށީ ްމެންބަރުންނަށް. ްޢަްޢިއްޒަތްތެރި ްއަށްްމެންބަރު ްމޫސާ ބްދުލްޣަފޫރު

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުޅުދުއްފުށިްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާ

ްހަމަޖެހިގެންް ްކަންތައްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްއަށް ްރާއްޖެ ްދަށުން ްއެއްބަސްވުުމގެ ްމި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއެ ްޤައުމަކާްގޮތުންްދާނެ. ްބޮޑު ްަކހަލަ ްްއިްނޑިޔާ ްމިފަދަ ްެއއްކޮށް ްސަރުކާރާ ްދިވެިހ ްކުެރވުމުންްއެއްބަސްވުެމއް އެކު

ްލިބެމުންދާނެ.ް ްއެހީތަކެއް ްބޮެޑތި ްވަރަށް ްސަރުކާރަށް ްާދއިރާތަުކން ްއެނޫންވެސް ްއަދި ްދާއިާރއިންނާއި ޓެރަރިޒަމްގެ
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ކުެރވޭނެްއިތުރުްގޮތްތަކެއްްނެްތްރަދުމަދު،ްކަންތައްތަކަށްްޚަްއްތަތްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްފަދަިއންްރާއްޖެްއަކީްވަސީލަ

ްވީ ްޤައުމަކާހިންޤައުމަކަށް ްބޮޑު ްފަދަ ްމުޢާހަދާްދު،ްއިންޑިޔާ ްބޮޑު ްމިފަދަ ްކުރުްއެއްޮކށް ްޤައުމުގެއެއް ްއެ ވަރަށްްްމުން

ްކަންތަްއތަކުަގއިްައޅުަގނޑުމެންނަށްްިލބިގެންދާނެ.ްހަމ ްއަީކްްަައެހެންމެ،ްބޮޑުްއެހީތެރިކަންްމި މިހާރުްވެސްްއިްނޑިޔާ

ްމިފަދަް ްއެހެންކަމުން، ްަޤުއމެއް. ްދީލަތި ްވަރަށް ްއަންނަ ްފޯރުކޮށްދެމުން ްއެހީތެރިކަން ްވަރަށް ްސަރުކާރަށް ދިވެހި

ެވގެްންްޑެތިްފައިދާތަެކއްއެގްރީމެންޓެްއްއިތުރަށްްކުރެިވގެންްދިއުމުންްައޅުަގނޑުމެްނނަށްްމިްކަމުގެްސަބަބުންްވަަރށްްބޮ

ްވަކި ްލިބިގެންދާނެ.ްދާނެ. ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުރިއެރުންތަކެއް ްއިުތރު ްދާއިާރގައި ްޓެރަރިޒަމްގެ ްޚާއްޞަކޮށް ން

ް ްއެންމެ ްޓެރަރިޒަމަކީ ްދުނިޔޭގެ ްމިއަދު ްފަދަިއން ްއެކަންހައެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްއެންމެ ްދަތި، ްއްލުކުަރން

ްބޮަޑށް ްއެންމެ ްެއއްޚަރަދުްހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ްޖެހިފައިވާ ްއިންޑިްކުރަން ްަސބަބުން ްސަރުކާާރއިްކަންަތއް.ްއެހެންކަުމގެ ޔާ

ކަމަށްްާރއްޖޭގެްސަލާމަތާއިްރައްކާތެރިްްރެިވގެްންދިއުމުގެްސަބަބުންމިފަދަްބޮޑުްެއގްރީމެންޓެއްްކުްއެކުްދިވެހިްސަރުކާރާ

ްއަމާންކަމާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްގޮތްތަކެްއެވ، ްހެޔޮ ްފަސޭްވަރަށް ްދިރިއުޅުމަށްޓަަކއި ްދާނެ.ްއެކު ްލިބިގެން ހަތަކެއް

ް ްމި ްފެޓްރީޓީްއެހެންކަމުން، ްވަރަށް ްހަމަ ްވެސް ްައޅުަގނޑަްށ ްސޮއިކުރުމަީކ ްއަުޅަގނުޑްގަިއ ްއަދި ްކަމެއް. ންނަ

ކޮށްދިނުން.ްވީހާްއަވަހަކަށްްމިކަމުަގއިްސޮިއކުެރވޭނެްގޮތްްމަގުފަހިްމަޖިލީހުންްމިކަންްފާސްކުރައްަވއި،ްމީދުކުރަނީްމިއުއް

ްޒަތްތެރިްަރީއސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ޝުކުރިއްޔާްިޢއް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމްމަޢުޞޫهللاްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުްކެލާ

ް ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއެިސސްޓަން`. ްލީގަލް ްސް ްމި ްމެޓަރސް، ްކްރިމިނަލް ގަިއްޓްރީޓީއިން

ްދިވެހިާރއްޖެއާްއިންޑިޔާ ްއެއްބަްސވުމެއްްްާއއި ްމިހާރުްފޮނުއްގަިއްސޮިއކުރުަމށް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ވުމާ

ްހުރި ްކަންަތއް ްޤައުމުްދުނިޔޭގެ ްރީޖަނަލް ްމަަސއްަކތްޮގތުން ްއެުކއެކީ ްވެސް ްމިފަދަްތަކުން ްދެން ކުރަންޖެހެއޭ.

ްއަންނައިރު ްއެންމެް،އެއްބަްސވުމަކަށް ްއެއްބަްސވުމެްއެގްްފުރަތަމަްހަމަ ްމިފަދަ ްސުާވލަކީ ްއަންނާނެ ްހިތަށް ެވސް

ނޑުމެްނގެްމިނިވަންންްދިވެހިރާއްސަބަބު ނޑުމެންގެްގޮތްތަކަށްްެއްއވެސްްބަދަލުތަކެއްްގެންނަްންޖޭގެ،ްއަުޅގަ ކަމަށްްައޅުގަ

އަކީްވަރަށްްފުޅާްދާއިރާއެއްަގއިްލީގަލްްެއސިސްޓެންޓްްކްރިމިނަލްްމެޓަރސްގައިްދެްޤައުމުގެްދޭތެރޭްްޓްރީޓީތޯ.ްމިްޖެހޭ

ްޓްރީޓީއަކަށް ްހެދޭނެ ްވިޔަްްބައްދަލުކުރުމަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްރިޢާޔަތްކަންސްްވެސްްމީގައި ްކަންތައްތަކަށް ްކުރެވިަފއިބޮުޑވާ

ްޓްރީޓީްގޮތުންްްވޭ.ްއެ ްއަރޓިކަލް ްތަންނުދެންޏ7ްާގެ ްޤާނޫނު ްއެބައޮްތްައޅުަގނުޑމެންގެ ްޕޮއިންޓެއް ްަބިއވަރު ްއެތައް ަގއި

ްމި ްނުުރހެންޏާ ްއެކަމަކާ ްްއަޅުަގނޑުމެން ްއަނެއް ްަޤުއމު ްއެއް ްަޤއުމުެގްކަމުގައި ްއެ ްއެހީތެރިެވދޭކަށްނުޖެހެއޭ. ަޤއުމަށް

ވަންޏާްއަނެއްްަޤއުމަށްްއެހީްމިކަުމގައިްފޯުރކޮށްދޭކަށެއްްނުޖެހޭ.ްދެންްމީގައިްދާދިްދެންމެއަުކްްކަމަށްްޤާނޫނުްތަންނުދޭ

ްއެ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްކުޅުދުްއފުށީ ްފަދައިްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ްމިފަދަްވިދާޅުވި ްރާއްޖޭަގއި ން،

މިްރީޖަންގެްބޮޑުްަޤއުމަާކއިްއެއްބަްސވީމަްާރއްޖޭަގއިްިހނގާްބަެއއްްކަންތަްއްވެްސްް،އެގްރީމެންޓަކުންްއިންިޑޔާްކަހަލަ
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ަގއިްޓްރީޓީއޮންނަނީްަގއިްމ4ްްިގ2ްެވެގެންދާނެ.ްާޚއްަޞކޮށްްމީގެްއާިޓކަލްްކުރުަމށްްއެހީތެރިހައްލުއަޅުަގނޑުމެންނަށްް

ްކަ ްހިމެނޭ ްހަމަ ްއޭގައި ްނޯޓުކޮށްފ23ްަންތައްތައް. ްއެބައޮްތ ްޕޮއިންޓެއް ްއޭގެތެރެއިން ްއޮންނަނ2ްްީ. ްމި ްޕޮއިންޓެއްަގއި

ްފަންޑު ްޓްރާންސްފަރ. ްޚާއްފަންޑްސް ްގޮތުން، ްބެހޭ ްހުރުމާ ްފަންޑާތައް ްބެހޭ ްޓެރަިރޒަމާ ްެއއްެޗއްސާޞަކޮށް ބެހޭްްއި

ްސުވާލު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެގޮތުން ްންވީމާްކުެރވޭނެ. ،ް ްއަްށްްޓްރީޓީމި ްރާއްޖެ ްބަލާއިރު ްގޮަތކުން ްއެަތއް އަކީ

ްޓްރީޓީ ްއެްފައިދާކުރާނެ ްފެނޭ. ްކަމަށް ްއެއް ްކޮންމެ ްމިފަދަ ްމިހާރުްޓްރީޓީހެންނަމަވެސް، ްއަޅުަގނޑުމެން ްެވސް އެއްަގއި

ްނަމަވެސް ްއޮތް ްހުއްަދކުރުން ްކަންތައްަތއް ްހުއްދަކުރާ ްޤާނޫނުން ްކަންަތއް ްޤާް،ރާއްޖޭގެ ްވާގޮަތކީ ްވެސްްިމ ނޫނަކީ

ްިމް ްކަންަތއްތައް ްސަރުކާރުގެ ްމިހާރު ްެވސް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއެހެްނވީމާ، ްއެއްެޗއް. ްއޮންނަ ްފުރުޞަތު ބަދަލުކުރުމުގެ

ްޤާނޫނުްްގެންދާ ްަބއެްއ ްވެސް ްކަންތަކުަގއި ްހިމެނޭ ްމަޞްލަޙަތު ްރާއްޭޖެގ ްމުިޅ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްރާއްޭޖގެ، ގޮތުްނ

ްކުލަމަތިް ްކަމުގެ ްމިްބަދަލުކޮށްފާނެ ްހުށަހަަޅނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ްފެނޭ. ްއެބަ ކޮމިޓީައކަށްްްޓްރީޓީްވެސް

ްޝުކުރިއްާޔް ްގެނައުމަށް. ްއަނބުރާ ްނިންމުމަށް ްގޮތެއް ްމަޖިލީހުން ްދިރާސާކޮށްފައި، ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިއާ ފޮނުވާފައި

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަނިކުްޙުސައިންްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުވިލިމާފަންނުްދާ

ްކުރިމައްޗަ ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއާދެ، ްމިވާ ްހުށަހެޅިފައި ްގޮތުންްޓްރީޓީށް ްބެހޭ އާ

ްހިތްއޮތީްއަ ްދަންނަވާލާ ްދެމުހިއްް،ޅުަގނުޑ ްމީގެްްމު ްނޯޓުކޮށްލަންޖެހޭ. ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެބަހުއްޓޭ ްނުކުތާަތކެއް ތިން

ްޚާއް ނޑުމެންނާތެރޭގަިއ ްއަުޅގަ ްއަަވއްޓެރި ްހިންދުކަރަްްަޞްގޮެތއްަގއި ްގާތް ްދިވެހިންނާްއެންމެ ްއޮންނަާތްްާއއި ގުޅުން

ްެއއް ްެޓކްނޮލޮޖީް،ުދަވހެއްްދެް،ދުވަެހއްްމިވީ ްތަރަްއޤީވެ، ްޒަމާން ްނޫން. ްަޤރުނެއް ްދެ ްޤަރުެނއް ްއަިދްްެއއް ާއއި

ް ްައވަހަށް ްގިރާކޮށް ްދުވަސްތަކެއް ްހުރިހާ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއޮތް ްގާުތގައި ްއެންމެ ްދެވޭ ވެފަިއ،ްްޤައުމަށްފަސޭހަކޮށް

ް ްބޮުޑްދިވެހިންގެ ްާރއްއެންމެ ްވީްްޖެއާބާީދްއެއް ްކަމުަގއި ްއިްނޑިޔާ ްގޮެތއްަގއި ްާޚއްޞަ ްތަނަކީ ްބޭުރގަިއްދިރިއުޅޭ ްއިން

ދާކަްންްންްއުފެިދގެންހިނދު،ްތަފާތުްއެކިެއކިްޖިނާޢީްއަދިްމަދަނީްކުށްތަުކގަިއްެވސްްދެްޤައުމުެގްގާތްްގުޅުުމެގްތެރެއި

26ްތާރީޚުގެްތެރެއިންްއަުޅަގނޑުެމންނަށްްފެންނަންްއެބަހުރި.ްޚާއްޞަްގޮެތއްަގއިްފާހަގަކޮށްލާަނންްމީގެްގާތްަގނަޑކަށްް

ްމަޝްހޫރުވެގެން ްތެޭރަގިއ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްކުރިއްސުެރ ްއަހަރު ްއަންހެނަކުްްވަރަކަށް ްިދވެހި ްވާހަކަ، ްެއްއ ދިޔަ

ްޖަލުަގއި ްިދވެހިްްއިންޑިާޔގެ ްތެރޭގައި ްހަފުތާ ްހިނގަުމންދާ ްމި ްމިހާރު ްއަދި ްހިސާބަށް. ްގެްނގުޅުނު ބަންދުޮކށްގެން

ދެނީ.ްމިްށްްއިންިޑއާގެްނޫސްތަކުންްޚަބަރުއަންހެނަކާއިްއިންޑިއާްފިރިހެަނކު،ްެއކަކީްއިންިޑއާގެްޕޮލިސްްއޮފިސަރެއްްކަމަ

ްމި ްކުށެްއގައި ްބޮޑު ްޖިނާޢީ ްވެސް ްމީހުން ްބަްދެ ްވަނީ ްހިނދުމަރުޙަލާގަންދުެގ ްއޮތް ްކަންތައްތައް ްމި ްއެހެންވީާމ، .،ް

ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްފަރާތުން ްޤައުުމގެ ްމެްނގެ ްމުހިއްމު ްމިފަދަ ްދެޓްރީޓީުގޅުންހުރި ްސޮއިކޮްށ، ފަރާތުެގްްތަކުގަިއ

ްދެ ްއަކީ ްއޮތޯރިޓީ ްދެކޭްސެންޓްރަލް ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮުތމަކީ ނަޑއެޅިަފއި ްކަ ްކަމުގައި ްވުޒާރާ ްދާޚިލީ ްވެސް ުތގައިްގޮފަރާތުގެ
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ނޑުމެންގެްޕާޓީގެްފަރާތުންްޚާއްޞަްްހަމަްއެންމެްރަނގަޅު هللاްޮގތެއްަގއިްޑޮކްޓަރްޢަބްދުގޮތް.ްނަމަވެސް،ްދެންމެްއަޅުގަ

ްއެމަޢުޞޫ ްްމް ްވިދާުޅވި ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްމިއަށް ްކަމާްފަދަިއން ްވިސްނާލަންޖެހޭނެ. ްައޅުަގނޑުެމން ްމައްޗަކަށް ެއންމެ

ްހުށަހަްގުޅުން ްކޮމިޓީއަކަށް ްހުރި ނޑުަގއި ްކޮ ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހި ްގޮެތްއގައި އެޅޭްްތަެކއްތިޒާމުއިލްޅުއްަވއިގެްނ،ްޚާއްޞަ

ްމި ްފޮނުއްވާފައި ްމި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވެސް ްކިތަނ226ްްންނަމަްއޮތީ.ްއެހެންނޫްކަމަކަށްްވާތީވެ މެްވަނަްމާއްދާގައި

ްއޮތަަކސް ްލިޔުްއވާފައި ްއަޅުްއެް،ވަރަކަށް ްމިތަނަކުން ްހުއްދަމަނިކުފާނު ްއަަތުކން ްހޯދާކަށްްްަގނޑުމެންގެ އެއް

ްމިފަަދްނު ްނަމަވެސް ްމެދުވެިރކޮށްގެން ްސިފައިން ްކުލީ ްގޮތަުކން ްއެހެން ްކޮންމެވެސް ްނުފޮނުްއާވ ްއެ ފޮނުއްވާނެ.

ނޑުމެންް،ހަމައަށްްފޮނުއްވީތީް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެންނާކަންތައްތައްްއެހެންްގޮތަކަށްްބަދަލުކޮށްލައްވާނެ ނަށްްއަުޅގަ

ްކަމަކަށް ްއޮތް ްދަްނނަވާލުމަކީ ްެއއްެޗއް ްފެންނަ ްމިްވެސް ްމިހެން ްރަނގަޅުްްާވތީ ްޙަޤީޤަތަކީ ކަމެއް.ްދަންނަވާލީ.

ްއެ ްމޫސާ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމީގެވިދާޅުްކުޅުދުއްފުށީ ްޓެރަރިޒަމުން ްފަދައިން ްފައިދާތަކެްއްވި ން

ްފައިދާތަކެ ްމިފަދަ ްނުކުމެދާނެ ްޚާއްޞަްވެދާނެ. ްސަރަހައް. ްމި ްޓެަރރިސްޓުންނަށް. ްހާްއޔަކަށްްކޮށް ްޓެރަރިޒަްމގެ ްއްދަކީ

ްބިރު ްކަމުގެ ްތަނެްއ ްހިނަގއިދާނެ ްނޫސްތަުކެގްް،ވެގެން ްބައެއް ްޤަުއމުތަކުން ްއެހެން ްހުޅަނގުގެ ްައދި ޔޫރަާޕއި

ްމެދު ްޤައުމުތަކުެގ ްސާރކް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ނޑިވަެޅއްަގއި، ްދަ ްދާ ްލިޔަމުން ްލަފާކަމާްސުރުޚީތަކުަގއި ްނުލާހިކު ްގައި

ްާގއިމުކޮށްދެ ްއެ ްނިޒާމު ްފެރީެގ ްމިނިސްޓްރީން ްޓްރާްނސްޕޯޓް ްވެސް ްިއއްޔެ ްއެހެންވީމާއެުކގައި ްނިޒާމު. ްފެރީގެ ،ްްއވީ.

ސީާދްްމިހާްރަނގަޅަށްްއަެނއްާކްފެރީްނިޒާމުްތަްއޔާރުޭވެވްޮއއްަވިއްމީގެތެރެއިްންއަެނއްކާްއިންިޑއާްއާިއްސްރީލަންކާއާް

ްބު ްފުރަތަމަ ްފުރަިއެގންރުގައި ްޮއޑިފަހަރުަގއި ްބޮޑު ްއިްނ ްރާއްޖެ ްފެއްޓެނީ. ްމި ްނިާޒމު ްއަށް.ްްފެީރގެ ްޓުޓިކޮރިން ސީދާ

ްއަށް.ްކޮލަޓު ްކޮލަމްބޯ ްއިން ްއަށް.ްއެހެންވީމާޓިކޮރިން ްމާލެ ްއިން ްފަސޭހަކަމާ،ްމްބޯ ްްވަރަށް ްފަހަތުގަިއްއެކު ތަންކޮޅެއް

ްބަ ްގިނަ ްތެރެއިން ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހި ްތިއްބެވި ްސްރީލަންކާ ްއިންިޑޔާ ްފެރީތަކުގައި ްމި ްލުިއކޮްށ ްތަންތަނަށްްޔަކު ފަދަ

ްއެހެންވީމާ ްދާނެ. ްއިްއެ، ްކުށްތަެކއް ްއިތުރު ްއަނެްއކާ ްވެސް ްފުރުޞަތުްހިާސބުން ްކަމުގެ އަންނާނެ.ްތުުރެވގެންދާނެ

ްވާއުޅޭްހޭލަމޭލަވެ ްއެހެންވީމާްކުށްތައްް،ނަމަްކަމުަގއި ްއަންނާނެ. ްއެހެން، ްހިނދެއްގަިއ ްދާ ްމިފަދަ އެއްެގްޓްރީޓީވެސް

ރަނގަޅުވާނެްކަމަްށްް،ނަމަްކަމުގައިްވާްކަންްމިްމަގުންްހިނގާްށްވެްމިތިބުމަކީްނުވާވަުރގެްކަމަކަްހަކަްދައްކާނުލައިވާ

ްއެެހންވީމާ ްފެންނަނީ. ްއަޅުަގނޑަްށ ްދާއިާރގެް، ްކެލާ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްތާއީދުކޮށްލާނަން ްހަމަ ްވެްސ އަޅުަގނުޑ

ނުޑގެްވެސްްހަް.މްްއެްހުށަހެޅުއްވިްޮގތަށްމަޢުޞޫهللاްރުްޢަބްދުޒަތްތެރިްމެންބަޢިއް މަްވިސްނުންތަކަކީްނަމަވެސްްއަޅުގަ

ެއއްްްޓެރިްއްންމެްައވައެއަދިްްާކއިްރކްްަޤއުމުތަ.ްއަުޅަގނޑުމެންްސާކަެމކޭ.ްކުރަންޖެހޭްކަމެކޭްއޮތްްްަފއިކުރަްންވެްއީ،މި

ްއިްނޑިޔާ ްގޮުތގައި ްކަންއޮންނައިރުގަްްޤައުމުގެ ްމިފަދަ ްއިންޑިޔާއި ްއެދުނުްތައްތަުކގެ ްއެއްޗެްއގަިއްްހަމަ ްކޮންމެ ހަމަ

ް ްތިބެްނވާނީއަޅުަގނޑުމެން ްޖީހަމަްޮސއިކޮްށލައިގެން ްގޮްއސަްއެއަރޕޯްޓްއެް.އާރަށްއެމް..ްއެީއްމިހާރު .ްާރއްޖޭަގިއްއޮތީ

ްހަމައަށްްްއާްންވެސްްއިންިޑޔާމެންެގްބަލަދުވެރިކައެން.ްދެންްދިވެިހންގެްދަށުގަްއިންިޑޔާްއޮތީްްަބއެއްްނޭބަލްްޑިފެންސްގެ

ްދެންްއަޅުަގނޑުމެންްތިބޭނަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްގެންދަން
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ް

ްްޅިްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:ގޮްމައްޗަން

ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަވަށްްްޝުކުރިއްޔާ ްއާދެ، ްއިންޑިްރަީއސް. ްޓެރި ްައޅުޔާ ްރާއްޖެއާއި ްިމ ްޖިނާޢީްްއާަގނޑުމެންގެ ދޭތެރޭގައި

ްދެމެ ްފަރާތް ްދެ ްއެހީކަންކަމުަގއި ްތެރިވުމާއިްދުގައި ،ް ްއުޅޭ ްހަމަަގިއމުްޓްރީޓީސޮިއކުަރން ްވަރަށްްއަކީ ނޑު ްއަުޅގަ ވެސް

ްކަންކަ ްތާއީދުކުރާ ްހުރި ްބިނާވެ ްމައްަޗށް ްރާއްްޓްރީޓީމެްއގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއިޢުތިއެއް. ްޒަމާނުއްސުރެ ރާފުްޖޭަގިއ

ް ްވާހަކަހޯދުމަށްޓަކައި ްއަނިޔާގެ ްއަިއ ްމިއަދާްްކުރެވެމުން ްްއަކީ ްއޮތް ްހުއްޓާލެވިފައި ްވެސް ްނޫން.ްހިސާބަށް ްެއއް ވާހަކަ

ްއިންޑީޔާް ްބޭނުންކޮށްގެންްްގެވުމާއެުކ، ްޓެކްނޮލޮޖީ ްގޮތްްންގޮތުްފޮރިންސިކުްޒަމާނީ ްއެނޫން ްައދި ްވެްސްނާއި ގޮތުން

ްރާއްޖޭް ނޑުމެއަޅުަގނޑުމެން ްައުޅގަ ްޢަދުގައި ްޖިނާޢީ ްހޯދަންޖެހޭ،ްްނގެ ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްނިޒާމު ކަންކަންްްކުރަންޖެހޭލުގެ

ކުރަންޖެހޭްކަންކަމާިއް،ްދާނެްޚަަރދާއިއަތުންްވެސްްްނޑުމެންގެްާރއްޖޭގެްރަްއޔިތުްމީހާގެވެސްްައޅުގަްކުރުމަކީްހަމަގައިމުް

ޓެރިްަޤއުމަކުންްއެފަދަްަގނޑުމެންނަށްްއެހެންްއަަވއްައޅު،ްކަންކަމަށްްޓްެރއިންްވަންދެންއަދިްައޅުަގނޑުމެންގެްމީހުންްއެ

ްބު ްހޯދައިދޭން ްހަމަގައިމުްއެހީތަކެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަނާތީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު ްމިްވެްސ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ މެއް.

ްޓްރީޓީ ްބުނާ ްކުަރން ްފަރާތުން ްދެ ްކުށްގައި ްޖިނާޢީ ްބަލާިއރު ްފައިދާވާހަކަތަކަށް ްލިޭބ ްމައާްތަކުގައި ްއެިކްއި ންފާ

ކޮްށގެންްފައިދާްއެްގޮތުްންވިޔަސްްއަދިްއެނޫންްގޮތްް،ްިވޔަސްިވއްަކިއގެންްެއހެންްއެއްެޗއްްް،ވިޔަސްްްގޮތްގޮތުންްޑްަރގު

ްެގންގޮސްްއިންިޑޔާްއެކަންކަން ްްއަށް ްައަވއްްނުވަަތ ްގެއެހެން ްޤައުމުތަކަށް ްއެންދާއިޓެރި ްއަްރު ްއެ ނބުރާްތަންތަނުން

ގޮތްްކަހަލަްތަްނތާނގައިްފިލާްތިބެވޭނެްްއިންްބޭަރށްްގޮސްްއިންިޑޔާްިވއްކާްމީހުންްރާއްޖެްލިބޭނެްގޮތާއިްއަދިްޑްަރގު

ްހަމަގައިމުް ްނުވުމަކީ ްްބޭނުންވެފައިވެްސްއަޅުަގނގޮތް ްމިހާރު ްރާއްޖެޑުމެންނަށް ްކަމެްއ.ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްމިހާްވާ ްއަށް

ް ްހިސާބަށް ްިއންޑިއެތެރެކޮށްފަްޑްރަގު ްބަލާއިރު ްތަންތަނަށް ްޔާއިވާ ްޤައުމުްމިްކާސްރީލަން، ްއެއީ ްގޮތުންތަންތަން ްގެ

ްއެކު،ްއެތަންތަނަށްްގޮސްްއެްބަލަންޖެހޭ.ްއެހެންވުމާްްކަންްވެސްއެތެރެކުެރވޭްތަންތަންއިންްޑްރަގުްްބަލާއިރުްއެންމެްގިނަ

ތަނަށްްގޮސްްްއެްވެސްްޮގތަށްއެނޫންްގޮތްް،ްވެގެންްވެސްްމާފުްްވީމަކުށްވެރިްްވިއްކާފައިްދެންްެއނބުރާްއެްމީހުންްއެ

ްތަންފީޛު ްގޮޙުކުމް ްތިބެފައިނުެވވޭ ްތަްށ ްޕާސްޕޯޓު، ްއައިއެހެްަތއްއިތުރު ްހިފައިގެން ްނަންނަމުަގއި ްއެފަަދްވެްމަން ްސ

ްެއވާ ްގޮާތއި ްތަންފީޛުުކރެވޭނެ ްވެސް ްހަމަަގއިމުނދަތިތަކާިއްއުްކަންކަމުަގއި ްވަރަްށްދަގޫަތކަކީ ނޑުމެންނަށް ެވްސްއަުޅގަ

ލުގެްނިޒާމުގެްތެެރއިންްވަރަްށްރަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޖިނާޢީްޢަދުނެގމުންދާްކަމެއް.ްމީގެްއިތުއެް،ރަނގަޅަށްްފެންނަމުން

ްދޫެވގެން ްމީހުން ްކުށްކުާރ ްފަހަރަށް ްއެްދާތީްގިނަ ްމުޖުްވެސް ްއަުޅަގނޑުމެންެގ ްވެްސ ްދަނީްާވހަކަ ްތެރޭގައި ތަމަޢުގެ

ދަލީލުްހޯދުމުގައިްވެްސްްއިއާްމަށްޓަކައިްހެއްާކއިްޤަރީނާއެކު،ްއެކަންކަންްސާބިތުުކރުްން.ްުވމާގިނައިންްދައްކަމުްވަރަށް

ްއިންޑި ްސަުރކާރުން ްނިޒާމުއިންޑިޔާ ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ްދުވަްސވީ ްާޔގެ ްއެހީތެރިކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެރެއިން ްލިބޭގެ

ްބަލަިއގަންނަ ްއުފަލާއެކު ްމިއަުދ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައްޔިންކަމީ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކަމެއް. ްމަޖިލީހަކީްތުޖެހޭނެ ްނގެ

ްހަމަގައިމު ްަރއްޔިތުންެގ ްވެސް ްކޮންމެހެންްފަރާތުން ްބަލަންވީ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްތަނެއް. ްތިބޭ ވަކާލާތުކުރަން
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ބަލާފައިްެއކަންްކަްންކުަރންްއުޅޭްްނޫން.ްކަމަށްްގޯނާކޮށްްއިތުރުްވާހަަކތަކެއްްެދއްކުމެއްްއެް،ސަރުކާރަކުންްހުށަހެޅީތީ

ްޖިް،ބަލައިގަނެ ްޒަމާނުްއސުރެޒަމާނީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޮގްސ ްނިޒާމަކަްށ ްޢަދުލުގެ ްއޮތްްްނާީޢ ްރާއްޭޖގަިއ މި

ްއިޢުތިރާފުް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޯހދައި،އަނިޔާކޮްށގެން ްބަޔާންަތއް ްގޮތްްްއެްގެ ްހުރިްނޫން ްކޮށްފައި ްއެކަން ްވެސް ގޮތަށް

ްއެއާް ްހުއްޓުވާަލއި، ްހުރިހާދުރަްކަންކަން ްއޮތް ްކުެރވެން ްދިއުމަށްޓަކައި ްރަްއޔިތުންެގްްށް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ކަމެއް

ނޑުްހަމަގައިމުްވާްކަންްމަޖިލީހުންްމިއަދުްކުރަންޖެހިފައި އް.ްވުމާއެުކ،ްައޅުަގނުޑްވެސްްޤަބޫލުކުރާްކަމެކަންްއެއީްއަުޅގަ

ް ްްއަށްްޓްރީޓީމި ްމި ްއަދި ްކަމާއި ްވީހާވެސްޓްރީޓީްާތއީދުކުާރ ްޮސއިކުރުމަށް ނޑުމެންނަށްްަގއި ްއަުޅގަ ްއަވަހަކަްށ

ނޑުމެންގެްްޔަްސްމީގައިނޫންްގޮތަކަށްްގެންދިޔަްއެްް،ސްްޔަމިޓީއަކަށްްގެންިދޔަކޮ ވާްކަންތައްްވީާހވެްސްއަވަހަކަށްްއަުޅގަ

ްއިށީނދެލާނަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވަމުން ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްލިބޭތޯ ްެއއްޤައުމަށް ްއަދިވެސް ްމިްްން. ފަހަރު

ނޑުމެންްއެކަމާްދިމާލަށްްދިޔުމަކީްފެންނަަހކަށްްއަގައިްސޮިއކުރުމަށްްވީހާެވސްްއަވަޓްރީޓީ ކަމެއްްކަމަށްްދަންނަވަން.ްުޅގަ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.

ް

ްްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްޔާ ްމިރަީއސް.ްއާދެ،ްސަރުކާރުން ްމަްފޮނުވާފައި ްްއްސަލައާވާ ްގޮތުން ްދަްްޓްރީޓީބެހޭ ބިޓްވީން

ްރިޕަބްލިކުއޮްރިޕަބްލިކު ްދަ ްެއންޑް ްއިްނޑިޔާ ްމޯލްޑިވްސް.ްފް ްގުޅުމެްއްްއޮފް ްމިފަދަ ްދޭތެރޭގައި ްަޤއުުމ ްދެ މި

ްފޮނުވާފައި ްމި ްސަރުކާުރން ްމައްސަލައާްޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ްމިްވާ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްގޮތުން ކަމުގަިއްްބެހޭ

ް ްކުްކުލަސިޔާސީ ްމިކަން ްނެތްނަަމކާ ްސަުރކާރަކުންެއއް ްމިއަދުގެ ްވެސް ްނުކުރާނޭްާރކަށް ްީމގަިއްމަަސއްކަތެްއ .

ްކޮންމެްނަށްއަޅުަގނޑުމެން ްއަންނަ ްމުޢާްޤައުމަކާްމިހެން ްކޮންމެ ްުކރެވޭ ްކޮންމެވެްސްއެކު ްފަހަތުގައި ްމިހާރު މަލާތެއްގައި

ްއަ ްާވކަން ނޑެއް ްކަންތަްއގަ ްއެސިޔާސީ ްއެބަ ނޑުމެންނަށްޅުަގނޑަށް ްއަުޅގަ ްފަހުންްްއަޑުިއވިގެންްނގޭ. ްވަރަށް ދިޔަ

ްކުިރް ްބަޔަކު ްހޯދުމަށްޓަކައި ްެއއްބަސްވުެމއް ްރުހުމެއް، ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްކޯޓާެއކު ްކްރިމިނަލް އިންޓަރނޭޝަނަލް

ްހައްޔަރުް ްކުރީެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްެވސް ްތިބިްްކުރުމަށްޓަކަިއްކުީރގެްސަރުކާރުްމަސައްކަތްތަެކއްެގްތެރޭަގއި ތެރޭަގއި

އަރަީންއަޅުަގނޑުމެންްހިތަށް،ްހެންވީމާހައްޔަުރކުރުމަށްޓަކައިްތިމަންނަމެންްކޮށިްމަގެއްްކަމަށްްބުނެފައިްއޮތީ.ްއެބަޔަކުް

ްކުށްތަކާ ްޖިނާޢީ ްގޮތުން ްމިވާ ްކަރުދާހުގައި ްމި ްޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ްގުޅުމެއް ްޓެރަރިޒަމާ،މިފަދަ ްބެހޭްްއި މިކަންތައްތަކާ

ނޑެްއްްވާހަކަްމިހެންްދައްކަންްއުޅޭއިުރަގއިްމިްންްާޤއިމުކުރުމުަގާޔއިްމިގޮތުންްގުޅު އުޅެނީްއަނެްއކާްކޮންފަދަްކަންތަްއގަ

ްާވެން ްކަންތައްަތކެއް ްސިޔާސީ ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ްއަީޑަގއި ްމީގައި ްސަރުކާރުން. ްމި ހިންގަންބާއޭ

ްދޭތެ ްވަރަކަމާ ްނުކުރެވޭ ްަޝއްެކއް ްއެއީ ްގޮތުންްްށްރޭގައި ްހުރި ްޢަމަލުތައް ްސަރުާކރުގެ ްެއއީ.ްމިއަުދގެ ްކަމެއް ޔަޤީްނވާ

ް ްއަޅުަގނޑު ްމިއެ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްވާހަކަ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްމިއަދު ްސަުފގައިްދަްނނަވަނީ. ްއިސް ްސަރުކާރުގެ ްމިއަދު ނެ

ްއޮތް ްކުރީަގއި ްބޭފުޅުން ްއެްތިއްބެވި ްކުމީްސަރުކާރުން، ްކަންތައްތަްއ ްދޭތެރޭގައި ްދޭތެރެހުްނނާ ްގޮަތކާ ްމިްރި އިން
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ްބޭނުންނުވާތީވެ ްތިބެން ްްއެް،ޤައުމުަގއި ްދޫކޮށް ްޤައުމު ްމި ްދުވަހަކުމީހުން ްއެތައް ްސްރީލަންކާަގއި ްެއްްގޮސް ތިބީ.

ްެވއްޓި ްސަރުކާުރ ްމިއަދުގެ ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްއެެހންްް،ފުރުޞަތު ްވެސް ްމީހުން ްތިބި ްސަރުކާރުްނ ްކުީރގެ އަދި

ްބެލެނިވެރިކަ ްޤައުމެްއގައިްމުްސަރުކާރެްއގެ ްއެހެން ްދަށުގައި ްޙައްޤުްެގ ްއެްްދިރިއުޅުމުގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއޮންަނންވާނެ.

ްއޮންނަ ްދިތާްއެް،ަނމަްވާްކަމަށްްވެއްޖެްސަރުކާރުްންބޭނުންްއިރެްއގައި ްއޮންނަ ްހުރީީތވެްނަގއި ްއެތާ ްއޭނަ ެވއްސަކު

ްގެނެވޭ ްގޮތަކަށްދަމާހަލާ ްނެ ،ް ްގެއަކުްނ ްކޮންމެ ްވަންނަ ްފޯއޭނަ ްއަޑުއަހާހެންމިއަދު ްފޯނާއިްްނު ްރައީްސގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިއްެބވި ްމި ްފޯނާއި ްއަޅުަގނުޑގެ ްް،މެންބަރުންގެއެހެން ްސަރުކާރަށް ްޖައްސާމި ްފޯނުްްދުްއތުރާ މީހުންގެ

ްމި ްފަދައިން ްޑޮލަރެއްއުްއަުޑއަހާ ްކޮންމެ ްގޮތަށްްޅެީނ ްވިދާުޅވި ްބަހައްޓަން ްފުލުހަކު ްފަހަތުަގއި ްް،ގެ ސިޔާީސްކޮންމެ

ްފަހަްރާއްޖެް،މީހަކު ްމީހެއްގެ ްސިޔާސީ ްކޮންމެ ްބޭރުވާ ްއިންޑިޔާއިން ްއަދި ްބެހެއްޓުމާއި ްފުލުހެއް ްބޮޑުްްތުގައި ކަހަލަ

ްއެ ްދުވަްފަހަތުންްމީހުންގެްޤައުމަކުން ްފަހަތުން ްގޮތަށް ްދުވާ ްކަރުދާހެއްްމީދާ ްއޮތް ްތައްޔާރުކޮށްފައި ްމަގުފަހިކުރަން ން

ްކުރާްމިއީ.ްމި ްކަމެއް ްމިކަނޫން ްމަގުއުޅެނީްްށްނޫން ްކޮށްފިދުަގއިްސަ.ްރަނގަޅު ްވަންޏާްކަމެއް ޅުަގނޑުމެންްއަްަކމަށް

ްކޮންބަްމައެކަ ްއުޅެއޭ ްމިތާ ްެއއްބަސްވާނަން.ްޓެަރރިސްޓުން ްއުޅެއޭްށް ްމިތާ ްޓެރަރިސްޓުން ްބުނީ.ްމިްސަރުކާރުންނޭ އެއްތޯ

ްއެ ނޑުމެންތޯ ްއަޅުގަ ްނުބެްބުނީ. ްމައްސަލަތައް ްޖިނާޢީ ްދެއްކީ. ްމިވާހަކަ ްމިްލިގެން ސަރުކާރުންނެއްނު.ްްއުޅެނީ

ްމަސްއޫ ްމަސްއޫލިްއަޔތެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްެއއީ. ްހެދުން.އްތޯ ްޤާނޫނު ްއަންނަ ްމިތަނަށް އެްްލިއްޔަަތކީ

ްމަޖިލީހުގެްނުހެދުން. ްވިދާޅުިވްނޫންތޯ،ްމި ްވިދާުޅވިނޫްމަނިކުފާނު ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިއުސްކޮންފްރެންސެއްަގއިްންތޯ

ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީއޭ. ްމަޖިލީހަކީ ްކުރި ްމަސަްއކަތްަތކެއް ްގިނަ ްއެންމެ ްބިނާކުރުވަނިވި ްއެންމެ ްމިްްމިހާތަނަށް ތިބީ

ްފަޚުރުވެރިވެފަް ްަބއެއް އެއްް ކަމަށް ްވާހަކަްްފަހަރުްނޫނޭ.ްއެކަމަކު ްވާ ްނުދަންނަވަން.ް ޭވ.ްއެކަމަކު ނޑުމެން ްައޅުގަ އެއް

އުޅެނީްްނޑުމެންްކުރާްމަސަްއކަަތކީްމިއީ.ްއެހެންނަމަވެްސްމިައދުްމިްސަރުކާރުންްމިއެހެންވީމާ،ްމިްމަޖިލީހުންްއަޅުގަ

ްއެ ްހޭއަރުވާލުމަށްޓަކައި ްބަަޔުކ ްވަކި ްގޮތުން ްފަހަތުގަިއްްސިޔާސީ ްބަޔަކު ްއުސޫލުން ްބިސްމަޅިޖަހާ ްފަހަތުން މީހުންގެ

ްކަެމއް ްއެކުަލވާލެވޭ ްމަގުސަދުަގއި ްހިންގުމުގެ ނޑެްއ ްކަންތަްއގަ ްމިއީްކޮންމެވެސް ނޑުމެންް. ްއަުޅގަ ްދިވެހިރާއްޖެ

ްމި ްވާހަކަަދއްކާކަްށ. ްކިަޔއިގެން ްސަރުާކރޭ ްއިންޑިާޔ ްދީްބިރެއްނުގަނޭ ްބަަޔކަށް ްއިްނޑިާޔގެ ްަޤއުމު ްމި ިމީއްް،އުޅެނީ

ްގޮތުަގއިްހަދަންްވަކިްބަޔަކުްމަސަްއކަްތކުރޭ.ްެއއީ......ްގެއިންޑިާޔގެްައވަެށއް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢާރިފުވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީް

ްރަމުންދާްދިވެހިރާއްޖެްއާއިްައވައްޓެރިްއިންޑިާޔއާްސްކުސް.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްމިްބަހުޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީް

ނޑުމެންނަށްްއެއްަބސްެވވޭްދެްޤައުމަށްްެވސްްފައިދާހުރިްގޮތުންްއެހީތެރިކަްން ދެމެދުގައިްޖިނާޢީްމައްސަލަތަުކގައިްއަުޅގަ

ްހޯދު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަދި ްއެހީތެރިކަން ްޤާނޫނީ ްން. ްހޯދައި، ްހޯދާމީހުން ްތަެކތި ްލިޔެްނުވަތަ ިކޔުންްގެނެސް

މިްހުރިހާްކަމެއްެގްއެހީތެިރކަންްނޫނީްނާޖާއިޒުްގޮތުންްް،ކޯޓަްށްމީހުންްހާޒިރުކޮށްްް،ހަވާލުކޮށްްމީހުންނާްރައްދުކޮށްްއެް
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ހުންނަްްލިބިފައިއެްއޗެިހްވިއްަކިއގެންްްގުވިދާުޅވަނީްޑްރަްްށްްހީވަނީްއެއަކީ،ްއަޅުަގނޑަްހޯދާފައިްހުންނަްފައިސާްމާނަް

ްހޯދު ްހިފެހެއްޓުމާފައިސާ ްއެްއޗެިހ ްއެ ްޤައުމުގެްްމާއި ްދެ ްމި ްހޯދަން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެހީތެރިކަން ްކަންކަމުގެ މިކަހަލަ

ްއިންޑިޔާް ްއެއްބަްސެވވެނީ ްމި ްއެހެްދޭތެރޭގައި ްވެސް. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދި ްވެސް ްިމްއިން ްައޅުަގނޑަށް ންވީމާ،

ްބަލައިގަނެ ްމީތި ްމިއަދަށް ްމިއަދުން ްމަްއސަލަްއެއްްނެތް.ްހަމަ ްއެްއވެސް ްކޮމިޓީްް،މައްސަލަިއގައި ްބެހޭ ްކަމާ މަޖިލީހުގެ

ްައނބުރާއަ ްމިއަދު ްފޮނުވަިއގެން ްށް ްނެތް. ްެއއް ްމައްސަލަ ްފާސްކުރިޔަސް ްމީތި ްގެނެސް ްިމްއެއެއީ ްއަޅުަގނޑު ހެން

ްއާ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއ8ްިްޓިކަލްދަންނަވަނީ ްއެބައޮތް ްްަގއި ްއަދި ްޤައުުމެގްް،އެއްބަްސެވވޭވިޔަްސްްއިންިޑާޔގައިވިަޔސް ދެ

ޤައުމުގެްޤާނޫނާއިްްވުންތައްްހަމައެކަނިްވެިލޑުާވނީްނޫނީްއޭތީގެްވެލިޑިޓީްހުންނާނީްއެއެއްބަްސެވވޭްެއއްބަސްގައިްދެމެދު

ްވެްއޖެއްޔާްއޭެގްެއއްެވސްްމައްަސލަްއެްއްއޮންނާނެްކަަމކަށެއްްށްްުނާވހާްހިނދަކުއޭ.ްއެހެންކަމަތަޢާރުޟުްޤާނޫނުއަސާސީއާ

ނޑުމެންްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްފައިދާްއެއްްމަންފާްއެއްްާވްއަޅުަގނަޑކަށްްނު ފެނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަމުންްވެސްްއަުޅގަ

ްކަމެއްް ްނުކުރާްނވީ ްހިނދެއްގަިއ ްެފނިއްޖެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހީްކަމަށް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްމީގެނޫން. ްވާނީްވަނީ ން

ނޑުމެްނގެްައވައްފައިދާހެން.ްދިވެހިރައްޔިތުންނަށްްވެސްްއަދިް ޓެރިންނަށްްވެސް.ްއެހެންވީާމ،ްމިއަދުްންއިންޑިާޔގެްއަުޅގަ

ނޑުްވެސްްާތއީދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްުޝކުރިއްޔާ.ް ްމިއަދަށްްމީތިްބަލައިގަނެްފާސްކުރަންްއަުޅގަ

ް

ްްވާހަކަދެްއކެުވން:ްމުޙައްމަދުްނާޒިމްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުް

ދެމެދުގައިްމިްޤާއިމުކުެރޭވްްޔާްސަރުކާާރއިްދިވެހިްސަރުާކރާ`.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާެދ،ްއިންޑިް

ްމުހިއްމުމުޢާހަ ްބަިއވެރިވުަމކީ ްޤައުމުަގިއްދާގައި ްދެ ްމި ްސަބަބުން ްމިކަުމގެ ްއާދެ، ްދެކެނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަުމގަިއ ކަމެއް

ްތެރެއިންްޒަމާ ްއުސޫލުތަކެްއގެ ްތެރެއިން ްޤާނޫނެއްގެ ްއަދި ްއަންނާނެ. ްބަދަހިކަމެއް ްއިތުރަްށ ްގުޅުމަށް ންވީ

ްއިންޑިާޔާއް ްހިތާމަކުރަން ްައޅުަގނޑު ްރައީސް،ްމިއަދު ްމަގުފަހިެވގެންދާނެ.ްޢިއްޒަްތތެރި ްކަންކުރުުމގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ބަހަށްްގެްހައިކޮިމޝަނުންްމިކަންްދިވެހިދައްކަވަމުްނދާއިރުަގއިްއިންޑިޔާްބެހޭްގޮތުންްމިކަހަލަްވާހަކަތަްއްމިްމަޖިލީހުގައިް

ްނާުޒުކވިް ްއެންމެ ްރާއްޖެ ްިމ ްސަރުކާަރކީ ްއިންޑިާޔ ްވާހަކަތައް. ްދެެކވޭ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ތަރުޖަމާކުރަމުންދާނެ

ްޤާޫނނުތަކުގަ ްއިންިޑޔާގެ ްއޭުރގެ ްައތެއް ްއެހީތެރިކަުމގެ ްއަށް ްާރއްޖެ ްމި ްވެސް ނޑިަވޅުަގއި ްރަނަގޅުްދަ ްމިކަހަލަ އި

ްމިކަން ްއޮތީމަ ްއެކުެލވިފައި ްސަލާމަތްެވގެންްގޮތްތައް ްފުރާނަ ްމީހެއްގެ ްއޮތީ. ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެންްކުރެވިފައި ދިޔައީ

ްޤާނޫނުންްބޭރުންްވެސްްއަދިް ވަރަށްްސާފުކޮށް.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްދިވެހިާރއްޖެްއަށްްދިމާވިްބޮޑުްކަމެްއގައިްވެސް

ްއެތެ ްއެޤާނޫނުން ްވެސް ްދެރަެވްްރެއިން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއޮތީ. ްސަލާމަތްކޮށްދީފައި ްހިމާޔަްތކޮށް ްރާއްޖެ ބޭފުޅުން

ްދިމާލަްށްބަދުބަސްބުނެ ްއިންިޑޔާއާ ްއެހީތަކެއްް،ކަންބޮޑުވޭ ްދީލަތި ްނުހަނު ްއަށް ްރާއްޖެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ވަމުންދާްްއަދި

ްމިއަދު ްކަންަތއްތަްއަދި ްޞިއްޙީ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްސަވެސް ްމަރުކަޒަީކްއިންޑިޔާ ްމައި ްބޮޑު ްހިލޭްުކގަިއްއެންމެ ރުކާރުން

ްދިޔަްބޭފުޅަކުްއެްުކރައްވަމުންްދެްއވާފައިްހުރިްހޮސްޕިޓަލެއް.ްއަދިްދިވެހިރާއްޖޭގެްކުރީގެްރަީއސްކަންއެހީަގއިްއަޅުްއަވއި
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ްއިން ްވެސް ްސަލާމަތްކުރެއްީވ ްހާލުކޮޅުން ްޖެހިވަޑައިގެންނެިވ ްއޭމަނިކުފާނަށް ްރަޖީވްގާޑިާޔގެ ްބޮޑުަވޒީރު ްއަްށްުރގެ ންދީ

ްެއކަންް ްފޯނުކޯލަކުން. ްމިްްގުޅުްއވި ްވަބާ ްމަސްތުވާތަކެތީގެ ްއަދި ްބޭނުންވޭ. ްހަނދާންކޮށްލަން ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ވެސް

ްޫނން ްވެސް ްސަރުކާަރކުން ްއިްނޑިާޔގެ ްޖެއްީސކީ ްއަހަރުް.ޤައުމުަގއި ްދެ ްމި ްައުއްްއަދި ްޑިމޮކްރަިޓކް ްީވ ބައި

ްވެ ްމީގެްސަރުކާރަކުން ްވެރިކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނޫން. ްރަީއސްްސް ްަހވާލުވި ްހުންނެވިްއާްކުރީގައި އިުރގަިއްްހަވާލުވެ

ް.ބޭނުންކުރައްވާްދެްބޭފުޅުންްން.ްއޭގެތެޭރގައިްބާުރގަދަްޑްަރގުމަސްތުާވތަކެތިްބޭނުންކުރައްވާްބޭފުޅ5ްުޖަލުގައިްތިއްެބވިް

އްެބވި.ްއެހެންނަމަވެސް،ްވެރިކަމުންްަފއިބައިްވަަޑއިގެންެނވިއިުރަގއިްދިޔަްމަގުންްހިނގިްދެްބޭފުޅަކުްތިްޒާތަށްްއަދިްއެ

%ް ްތެެރއިން ްމ49ްަދިވެހިރާއްޖޭެގްުޒވާނުންގެ ްތިބީ ްޖެހިފަްމީހުން ްވަބާަގއި ްކުިރްސްތުވާތަކެީތގެ ްސަުރކާރުން ްމި .ްެއއީ

ްވާހަކަދަްއކާ ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރި ްވެސް ްސަރުކާރުން ްއިންޑިޔާ ްނޫން. ްދުވަހަކުމެްކަމެއް ްކޮންމެ އިުރގައި

ްރަނގަުޅްވާަހކަ ްހުށަހެިޅޔަސްްސަރުކާރުން ްއަިދްމުޢާހަދާްް،އެއް ްބިލެްއްހުށަހެޅިޔަސް ްކަހަލަ ްކޮންމެ ްަސރުކާރުން އަދި

ް،އިރުހުރިްހަމަްތެދުވެްތިމާްމުޅިްދައުލަތުގެްމާލިއްޔަތަށްްދޭންޖެހޭްނުހަނުްބޮޑެތިްއަދަދުންްފައިސާް،އެއްްހުށަހެޅިޔަސްް

ްކުރިފައިްއެ ްސަރުކާރުން ްމި ްއެއީ ްބެވުމަކީ ްސަރުާކރަށް ްނުދައްކާ ްޖީބަށްްްސާ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެއީ ްނޫން. ކަމެއް

ްވަންނަންޖެހޭްއެއްެޗއް.ްއެަފިއސާްދައްކަންޖެހޭނެ.ްދެންްއެަކމާްވިއްދަިއގެންްކޮންމެްދުވަަހކުމެްތަފާތުްވާހަކަތައް.....

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްއާރިފުލަްއެއްްަވއިކަރަދޫްދާއިާރގެްޢިއްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްއާރިފު

ް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްބޭކާރުްވާހަކަްއެްދައްކަީނ.ްހުށަހެޅިފައިްއޮތްްމައްސަލަައކަށްްނޫންްވާހަކަދައްަކވަނީ

 

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްމަޑަވެލި ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަފުޅުކުރިއަށްް ްއަރުވަން.ްމިްެގންދިއުްމެންބަރު ނުޑްފުރުޞަތު ްއަުޅގަ ްބަހުމަށް ްަގވާއިުދަގއިްއަދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްްސގައި

ް ްމަތިން ްގޮތުެގ ްމައުޟޫޢަވާ ްއަޅުަގނުޑްހުށަހެޅިފައިވާ ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްަޒތްތެރި ްހުރިހާ ްށ

ްއިލްތިމާސްކުރަން.ް



18 

 

ް

ްްވާހަކަދެްއކެުވން:ްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

ް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ ްމިައދުްއާދެ، ްއަދި ްވާހަކަ. ްމަުއޟޫޢުގައި ްދައްކަނީ މި

ްމަޖިލީހުގައިް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްވާހަކަތައް ްތަފާތު ްގޮތުން ްބެޭހ ްމައްސަލައާ ްމި ްވާހަކަ. ްމައްސަލަިއގެ ހުށަހެޅިފައިވާ

ްމި ްއެްދައްކަވަމުން ްއެހެންވީމާ، ްލޮބުވެްދަނީ. ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްެވސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަތައް ްދެެކވޭ ިތްގޮތުން

ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަޖެހޭ. ްއޮޅުންފިލުަވއިޭދން ްއައިއްސަރައްޔިތުންނަށް ްތަމްސީލުކުރަން.ްްމިްތަނަށް ްއެއް ްޕާޓީ ތިބީ

ްވެރިކަމެއް ްގޮތުގަްއަދި ްބައެއްގެ ްލޮބުވެތިްތަމްސީލުކުާރ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތަމްސީލުކުރަނީ ްޕާޓީ ްއެ ްވެިރކަމާއި ްއެ .

ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަްރައްޔިތުން. ްކޮންމެ ްއާދެ، ްއެބަޖެހޭ. ްހާމަކޮށްދޭން ްޙަޤީޤަތް އެއްްްރަްއޔިތުންނަށް

ްރައްް ްދެއްކީމާ ްދަްއކަންޖެހޭ ްއޮތީމާމިލިޔަް:2ޔިތުންނަށް ްނުދަްއކާ ްަފއިސާ ްސަރުކާރަްށްް،ނެްއގެ ްގޮްސ އޭެގތެރެއިން

ްހުށަހެޅުނީމާ ްެއއް ްމުޢާހަދާ ްއަދި ްބެވުމަކުން ،ް ްއާ ްވާހަކަދައްްްދިމާނުވާއެ ްސަރުކާރަްށްްކަިއ،ގޮތަށް ްއިންިޑޔާ އަދި

ް ްެއކަމެއް ްމުއައްސަސާައކުންްހަބެވިޔަަކސް ްހުރިހާ ްފައިސާތަްއ ްދައްކަންޖެހޭ ްދަުއލަތަށް ްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އްެލއްުނވާނެ.

ްއެ ްއެްްވެސް ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ްވެސް ްކޯޓުތަކުން ްއަދި ްހޯދާނެ. ްލާރިތައް ްއެ ްޙައްޤުަގއި ްރައްޔިތުްނގެ ްފައިސާ

ްރަނކަންތައްތަ ްދާނީ ްއް ްކުރަމުން. ްގޮތުަގއި ްފައިސާްމިލިޔަް:2ގަުޅ ްރުފިޔާގެ ްފަިއސާްް،ން ްނުދައްކާހުރި ތެލަށް

ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާްދަްއކާނެ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަމާ

ފްްއޮްޓްރީޓީްބިޓްވީންްދަްރިޕަބްލިކު"ވަބަރަކާތުހޫ.ްهللاްްއސަލާމްޢަލައިކުމްްވަރަްޙމަތު`.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްސ،ްއަ

ްރިޕަބްލިކު ްދަ ްއެންޑް ްމެޓަރސްްއިންޑިޔާ ްކްރިމިނަލް ްއެސިސްޓަންްސްއިން ްލީގަލް ްމިުއޗުއަލް ްއޮން ްމޯލްޑިވްސް ް"ްއޮފް

ްަތޞްދީޤުކުރެްއވުމުގެ ްސޮއިކުަރއްަވއި ްަފރާތުން ްސަުރކާރުެގ ްދިވެހި ްދަންނަވާލަންްްގަިއ ްއެްއޗެްއ ަމއްސަަލއިަގއި

ްއަޅު ްއެދުނީ، ްފުރުޞަތަކަށް ްވެސް ްހިމެނޭްަގނޑު ްދައުލަތެްއގައި ްޑިމޮކްެރޓިކް ްނުވަތަ ްަސރުކާރެްއގައި ޑިމޮކްރެޓިކް

ްއެހެންވީ ްބާރު. ްެއއް ްދައުލަތުގެ ްެއއް ްމުއައްސަސާ ްދިމިނިވަން ްހިނގާމިޤުމާ، ްތެރޭގައި ްނިޒާމުގެ ްކަމަްށްްރާތީ ކަމެއް

ްމިވަން ްްޏާ ނުޑ88ްްތަނުގައި ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރުމަކީ ްތަފާތުވާނެކަްނ ްވިސްނުންފުޅު ްމެންބަރުންގެ ްތަމްސީލުކުރާ ދާިއރާ

ްބޭފުޅަކުް ްކޮންމެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫުލުކރާ ނޑު ްޤަޫބލުކުރަން.ްއަުޅގަ ްއެކަން ްލޯބިުކރުން.ްއަޅުަގނޑު ްއަށް ްޑިމޮކްރަސީ ހިތުން

ްއެ ްދައްަކވަނީ ްވަރަްށްބޭފުޅަކަްށްފެނިވަޑައިްވެސް ްވާހަކަ ްދަްއކާ ނޑު ްރަނގަުޅްވާހަކަފުޅު.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ގަންަނވާ

ްތި ްއެހެންީވމާ، ްތަފާތުވެދާނެ. ްވާހަކަްްބޮޑަށް ްއެދޭ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްައޅުަގނޑު ްޤަބޫލުކުރެއްވުމަށް ްއެކަން ބޭފުޅުން

ް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްދަންނަވާލަން. ްމިްމި ްނުވަތަ ްސޮއިކުރުމާިއްްޓްރީޓީގައި މުޢާހަދާގައި

ްގައިމު ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމައްޗަށް ްނޭނގެނުކުރުމުގެ ްދަންނަވާކަށް ްއެްއެޗއް ްޤަބޫލުކުާރްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްަސބަބަކީ .
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ްކަމަށް ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއެނގުްގޮތުަގއި ްބަސް ްިއނގިރޭސި ްޝަރުތުަގއި މެްއްވުމުގެ

ނޑުމެންްމުޠާލިޢާކޮށްްދިރާސާކު،ް.ްއެހެންވީމާލާޒިމެއްްނުކުރޭ ދާްއެްއްރުމަށްޓަކަިއްައންނަްކޮންމެްމުޢާހަމިތަނަށްްއަޅުގަ

ެއއްްައޅުަގނަޑކަށްްްއިްތިްކޮންމެހެންްމަފްހޫމީްޚުލާސާ.ްމިާއެއކުގަްެއކުގަްްބަހުގެްދިވެހިްތަރުޖަމާއާވެހިއަންނަންޖެހޭނީްދި

ްތަރުޖައެްއގޮތަކަށްް ްީމެގ ްނޭނގެ ްްމާގައިވެސް ްކަމެއް ްއެްއޗެްއ ްމަފްހޫައޅުަގނޑުއޮތް ްެއްމެންނަށް ްދެއްވަން މުގައި

ްއެހެްނވީމާ ްއުޅުްއވަނީ. ްސީރިއަގޮްބެހޭްމިަކމާ، ްވަރަށް ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްސަބަބަކީްސްކޮތުން ްވިސްނަންޖެހޭ. ްށ

ްިއސްތިޤުމުޢާހަ ްދައުލަުތގެ ްއެްއޗެއް.ްދިވެހި ްވެދާނެ ްވެސް ްނުރައްކާ ްަވރަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެދާތަކަކީ ްގުޅުންްލާލާ ްކަމުގެ

ދާްއޭގެްޓަކައިްއަުޅަގނޑުްއެދެނީްމިްމުޢާހައަޅުަގނޑުމެންްވަރަށްްފުންކޮށްްދިރާސާކުރުމަށް،ްމެއް.ްއެހެންވީމާހުރެދާނެްކަ

ްތަރުޖަމާއާ ްހޯއްދެވުމަށްޓަކަިއްްފުރިހަމަ ްރުހުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްފަހުން ްމީގެ ްައދި ްހުށަހެޅުއްވުން. ްމަޖިލީހަށް އެކުަގއި

ްފަރާތުންދައުލަ ްކޮންް،ތުގެ ްހުށަހަޅުއްވާ ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްމުޢާހަނުވަތަ ްއޭްްދާމެ ްވެސް ްދިވެހިްއެއް ްފުރިހަމަ ގެ

ްޤާނޫނުއަސާީސްލާޒިމެްއްްތަރުޖަމާއާ ްދިވެހިާރްއޖޭގެ ްފަދައިން ްހުށަހެޅުްއވުން.ްސަބަބަީކްއެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ އެުކަގއި

ްރައްޔި ްމެންބަރަކަނުކުރޭ ްމަޖިލީހުގެ ްޢަްށްތުންގެ ްނުވަަތ ްބަސް ްއިނގިރޭސި ްއެނގުމެއް.ްވުމަށްޓަކަިއ ްބަސް ރަބި

ްއެހެންވީމާ ްބޭފުޅުންްމި، ްދެނެވަަޑއިގަްނނަވަންޖެހޭ ްބަސް ްއިނގިރޭސި ްމެންބަރުންނަކީ ްިތއްބަވާނެ ކަމަށްްްތަނުގައި

ްއެހެްނވީމާއެްއގޮތަކަށްް ްނުވާނެ. ްަބއްލަަވއިގެްނ ްވެސް ްމުޢާހަ، ްއަންނަ ްބަހުން ްއެއްއިނިގރޭސި ްޭއެގްްދާ ނޑުމެން އަުޅގަ

ނޑެްަދއްަކއިމައްޗަށްްވާހަކަ ،ްއްްަޤބޫލެއްްނުކުރަން.ްއެހެންވީމާފާސްުކރުމަކީްއެއީްަޞއްޙަްފާސްކުުރމެއްްކަމަކަށްްއަުޅގަ

ްޤަބޫލުކުރާ ްދިވެހިްއަޅުަގނޑު ްމުޢާހަގޮުތަގއި ްކުރެއްވޭ ްއެހެން ނޑުމެްނެގްރާއްޖޭަގއި ްއަޅުގަ ްއެބަހުރި ްދަށުން ދާގެ

ްގެއް ްެވސްއިސްތިޤުލާލު ްއެް.ލިފައި ްތާީރޚު ްދިވެހި ްއެހެންވީމާމާޒީގައި ްދައްކާ. ްބަ ްމުޢާހަ، ދާއެއްަގއިްމިކަހަލަ

ްމިތަނަށްް ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްއެނޭގ ްއެއްޗެއް ްބުނާ ްއޭގަިއ ްރަނގަޅަށް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ސޮއިކުާރއިރުަގއި

ްފައިދާހުރި ްސޮިއކުުރމަކީ ްމީގައި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނޫނިއްޔާ ްވެސްްހުށަހަޅުއްވަިއގެން ްވެސްްް،ކަމެކޭ ްކަމެކޭ ގެއްލުންހުރި

ްބޭުނމެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންްދަންނަވާކަށް ްވީމާނުވޭ. ްމުޢާހަ، ްމި ްއެދެނީ ްރައީސލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަޅުަގނޑު ްައނބުރާ ދާ

ނޑުމެންްދިރާސާކުރުމަށްޓަކައިްމަޖިލީހަށްްފުރިހަމަްތަރުޖަމިްމުޢާހަް.ފޮނުއްވާަފއިްދަންނަވަންއަށްް އާްމާދާްއަލުންްއަޅުގަ

ްދޫކޮށްލާނީް ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލުމަށްފަހު ްިޚޔާލު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްފޮނުަވއިދެްއވުމަށް. އެުކގައި

ްވަބަަރކާތުހޫ.هللاްދަންނަވަމުން.ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމްްވަރަޙުމަތުްތަށްޓަަކއިްވަރަްށްބޮޑަށްްޝުކުރުދެއްވިްފުރުޞަ

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްމަދުްޢަބްދުހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްއި

ް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްދިވެހިރާއްޖެއާ`. ްދެމެދު، ްސަރުކާރާ ްދިވެހި ްއާިއ، ދެމެދުްްއިންިޑޔާ

ްފޮނުާވފައިސޮއިކުރުމަ ްމި ްޓްރިޓީއާްށްޓަަކއި ްދަންނަވާލާްބެހޭްވާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިކަމާްގޮތުްނ ްމިއަދު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނީ

ގޮތުންްދުނިޔޭގެްއެކިްޤައުމުތަުކގައިްެވސްްއަދިްްވާްލަންޖެހެއޭ.ްއަދިްމިއަދުްހާލަތުްބަދަލުވެފައިދޭތެރެްފުންކޮށްްވިސްނާ
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ްއޮތްގޮތާދިވެހިރާއްޖޭ ްވެށި ްކުުށގެ ްވެސް ނޑުްަގއި ްއަުޅގަ ްވިްސނާލަންޖެހެއޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް މެންްދޭތެެރ

ްންވީީތްފާޑުކިޔުުމގެްބަދަލުަގއިްީމގެއްމެންބަރުންްފޮނުހުގެްއްާޔްމިްމަޖިލީވެއްޖެްްންްނޫނީސަރުކާރުންްފޮނުވީތީްާފޑުކިޔުް

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބިދާނެްފައިދާ ގޮތުަގިއްްއެއްްއޮތްތޯްނޫނީްލިބިދާނެްގެއްލުމެއްްއޮތްތޯްއެއީްައޅުގަ

ްކަމަކީ ްބަލަންޖެހޭ ްރަީއސް،ްއަް.އަޅުަގނޑުމެން ްކަމަކީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްވިސްނަްނޖެހޭ ނޑުމެން ްމިއަދުްއަުޅގަ ނޑުމެން ުޅގަ

ްހިނގަމުންދާކަން.ްއަދިް ްޤައުމުގައި ްޖަރީމާތައް ްކުށްތަކާއި ްބޮެޑތި ްވައްތަުރގެ ްވައްތަރު ްތަފާތު ްޙަޤީޤަތަކީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ްޚާްއޞަ ްވެސް ްޭބރުގައި ްޤައުމުން ްކަންތައްތައް ްހިނގަމުންްމި ްއެބަ ްމިފަދަްްގޮެތްއގައި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދާކަން.

ާވކަން.ްމިތަނުންްމީހަކުްމަރާލާފައިްފިލައިގެންްގޮސްްްއިްެއކިެއކިްޤަުއމުތަކުގެްއެހީތެރިކަމަށްްބޭނުންވެފައިކަންތައްތަުކގަ

ތަންްފެނުމަކީްއެއީްނުވާނެްކަމެކޭްދަންނަވަންްދަތި.ްްއެހެންްޤައުމެއްަގއިްވެސްްދިރިއުޅެުމންދާްއިންޑިާޔަގއިްނޫނީްއަދި

އެުކްއާއިްމަދަދުވެރިކަމާްްއިްވެސްްއަޅުަގނުޑމެންނަށްްއެްސަރުކާރުތަކުގެްެއހީޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިފަދަްހާލަތްތަކުގަ

ނޑަެއޅިފައިްއޮތުަމީކްއަދަބުއެްފަރާތްތަކަށްްޙައްޤުްްމިދެންނެވިްފަރާތްތައްްހޯދައި ދެވޭނެްއިންތިޒާމެއްްނޫނީްގޮތްަތކެއްްކަ

ނޑުމެންްމި ނޑުްދެކެން.ްއަުޅގަ ދައްކަނީްކުްށކޮށްފައިްގޮސްފައިްމިސާަލކަށް،ްމީހަުކްްއެއީްމުހިއްމުކަެމއްްކަުމގަިއްައޅުގަ

މީހަކުްބަންދުކޮށްްެއްްއެްމީހަކުްހޯދައި،ްއެކުްއެހީތެރިކަމާްއިންޑިޔާްސަރުކާުރގެްއެްް،ނަމަްއިންޑިާޔަގއިްފިލައިގެންްުއޅޭ

ްމަ ްގޮތަކަްށ ްހިންގޭނެ ްަމގުފަހިކުރުމެއްޝަރީޢަތް ްސައްކަތްކުރުމަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. ްއެިކއެިކްްމިގެ ދެއްކެނީ

ް ްސަރުާކރުން ްދެ ްއެއްތަޙުޤީޤުތަކުގަިއ ްވާހަކަ.ްްބޭފުޅުން ްހަދާ ްއެހީވެދީ ްސަރުކާރަްށ ްއަނެްއ ސަުރކާރުން

ްމި ްމިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްސަރަހަްދެއްެކނީ ްބަޔަުކްޤައުމުގެ ްެއއް ްަތޙުޤީޤުކުރުމުގައި ްކުށްތައް ްހިނގާ ްތެރޭގައި އްދުގެ

ހިނދުގަިއްްވާހަކަ.ްއަދިްބޮޑެތިްފައިސާގެްމުޢާމަލާތްްމިފަދަްކުށްތައްްކުރުމަށްޓަކައިްހިންގޭއަނެއްްބަޔަކަށްްއެހީތެިރވެދޭް

ްމި ްއަދި ްގޮތާއި ްގޮތާއި،ްބޭނުންކުރާ ްހޯދާ ްފައިސާ ްއެ ްފަރާތްތަކުން ްމިދެންނެވިްއެފަދަ ްބޭންކުތަކުަގއި ފަދަްްޤައުމުތަކުގެ

ނޑައަްްފައިސާްހުރެއްޖެ ނޑުްްޅައި،ނަމަްއެްަފިއސާއާްމެދުްގޮތްަތކެއްްކަ ނޫނީްއެްފަިއސާްހިފެހެއްޓުމުގެްވާހަކަ.ްއަުޅގަ

ްނަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްދެޮކޅުހަދަންޖެހޭ ްެއކަމާ ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްވިސްނޭ ްހަމަ ްމިއީ ހަމަގޮތުގަިއްދަންނަވާނީ

ރާނަްއަށްްގެއްލުންދީ،ްއެްފަިއސާގެްބޭނުންކޮށްގެންްނަހަމަްބޮޑެތިްކަންތައްތައްްކޮށް،ްމީހުންގެްފުްފައިސާތަކެއްްހޯދައި

ްނުރައްކާތައް ްބޮޑެތި ްވެސް ްމީސްމީހުންނަށް ްއެހެނިހެން ްއަދި ްހިންގާްޤައުމަށާއި ްޢަމަލުތައް އެބަެއްއެގްް،ނަމަްވާފަދަ

ްހިފެހެއްޓުމު ްފަސްޖެހޭކަށްފައިސާ ްައޅުަގނޑުމެން ްަގއި ްޚަރަދުކޮްށގެން ްފައިސާ ްދެންނެވި ްމި ކުާރްނުޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުމެން

ް ްބޮޑެތި ްހޯދަންމިފަދަ ްއެހީތެރިކަން ްަޤއުެމއްެގ ްއެހެން ްހުްއޓުވުމަށްޓަަކއި ްނުޖެހޭ.ްްކުށްތަްއ ްފަސްޖެހޭކަށް ވެސް

ް ްސަލާމަތްކޮށް ްޤައުމާއި،ްުމޖުތަމަޢު ްކުށްތަކުން ްމިފަދަ ްބޭނުންވަނީ ްއަމާންކަމާއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް އެުކްރައްޔިތުންނަށް

ްގޮތެއް ްޑްްއުޅެވޭނެ ްބޮޑެތި ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްބެދުވުން. ްމައްސަަލިއގައި ްމިް،ނީމާަރގުގެ ތަނުންްްއަޅުަގނޑުމެން

ް ްައވައްްހައްޔަރުކޮހިފައި ްގޮސް ްތަޙުޤީުޤޮކށްފާނެތީ ްފެށީމާށް ްދިިރއުޅެން ްަޤއުމެްއގައި ްދެންްް،ޓެރި ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ްއެ ްިވްއކާލައި،ފެންނަނީ ްގެނެސް ްޑްަރގު ްައދަދެއްގެ ްގިނަ ްމަްއަށްވުރެ ްެދންނެވި ްމި ްަބޔަކު ްތެރެއަްށްއެތައް އްސަލަިއގެ
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ްމިްވައްދާ ްތަޙުޤީޤު ްހޯދުމަށްަޓކައި ްއެހީތެރިކަމެއް ްކަންތައްަތކަށް ްނުހިންގިއްޖެްތަން.ްމިފަދަ ްއިންިޑޔާަގިއްޤައުުމގައި އްޔާ

ްއެހެން ްއަދި ްހިްނޫނީ ްއެހީަގއި ްޤައުމެއްގެ ްއެވެސް ްނޫނީ ްެއއީ ްފިޔަވަޅުއަޅަްންްމީހުންނާްންގުމަކީ ްއަޅަންޖެހޭ ދޭތެރެ

ނުޑްމަގުފަހިކު ްއަުޅގަ ނޑުމެންްފަސްޖެހެންވީްކަމެއްްނޫނޭ.ްއެގޮތުންްބަލާއިރު ނޑުްދަންނަވާނީްއަުޅގަ ރުމަކީްެއއީްއަުޅގަ

ްޓްރީދަ ްމިފަދަ ްސޮއިކޮށްްންނަވާނީ ްވަުރގަދަކޮށްް،ޓީތަކުގައި ްގުޅުން ްއޮންނަ ްޭދތެރޭގައި ްޤައުމުގެ ްއެއްް،ދެ ބަަޔކުްްއަދި

ްފުޅާް ްދާއިރާ ްއެހީތެިރކަމުގެ ްދޭ ްބަަޔކަށް ްގޮތްތަކަްށްއަނެއް ްލިބޭނެ ްފައިދާ ްަޤއުމަށް ްމަސައްކަތްތަކުން ްމިފަދަ ކޮށް

މިކަމަކުންްނުފެނޭްްމަސައްކަތްކުރުމަކީްއެއީްއަުޅަގނޑުމެންްވިސްނަންޖެހޭްކަމެކޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅަގނޑަކަށް

ްމިއުޅެނީ ްްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްކަމެއް ްހައްޔަރުކުރަން ްބަަޔކު ްތެރެއިން ނޑުމެންގެ ްފަހަތުންްވެއްޖެްޫނނީައޅުގަ ްބަޔަކު ްއޔާ

ްޖެހިލުންވާންޖެހޭް ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތް. ްސަބަބެއް ްއެއްެވސް ްދުވާނެ ްފަހަތުން ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަގައިުމވެްސ ދުވަންކަމެއް.

ްއެ ްނެތް.ްހަމަ ްވެސް ްއެްސަބަބެއް ްވެސް ްމީހަކު ްކޮންމެ ްޤަބޫލުކުަރނީ ްއަޅުަގނޑު ްފަހަތުންްދުވާނެްގޮތަށް ފަދަްްމީހަކު

ްއޮވެް ްކުރާް،ނޫނީް.ްއޔާއްޖެކަމެއް ްކަމެއް ްއެފަދަ ްވަނީްނޫނީ ްއެކަމާްކަމުގައި ްނުވަންޏާ ްބިރުންްްކަމުަގއި ދޭތެރެ

ްކަންތައްަތކެްއގެް ްކުރެވޭ ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްބިރުގަންނަނީ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްނެތް. ްަސބަބެއް ްއެްއވެސް އުޅުްއވަންޖެހޭ

ްނޫނީ ްގަސްތުްސަބަބުން ްކުރަން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްސަބަބުންކޮށްފަިއ ްކަމެްއގެ ނޑުމެް،އޮތް ްއަޅުގަ ްފަހަތުންްދެން ން

ްފިޔަވަޅަކާ ްއަުތވެދާނެތީވެްމިފަދަ ްއަޅަން ްފިަޔވަޅެްއ ްމަސައްކަްތކުރާްް،ދޭތެރެ ްސަލާމަތްވާން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަމަކުން

ްއަރަ ްވާހަކަތަކުން ްމިފަދަ ްއަބަދުެވސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންީވމާނަމަ ްނުގަެނވޭނެ. ްއެއް ް،ދަންނަވާނީްއަޅުަގނޑު،

ްމި ްދަންނަވާނީ ްެވސް ްނިންމާލަމުން ްއެބަްްއަޅުަގނޑު ްފުރިހަމައަށް ްާތއީދު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމިފަަދްކަމުަގިއ ްއަދި އޮތޭ.

އްޔާްމިފަދަްެވއްޖެްކޮށްްޤައުމަށާއިްަރއްޔިތުންނަށްްމިމަގުންްމިްދެންނެވިްރައްކާތެިރކަންްހޯދުމަށްޓަކައިްނޫނީކަންތައްތައްް

ްސަލާމަ ްއަޅުަގނުޑެގްކަންތައްތަކުން ްހޯދުމަށް ްއެހީެތރިކަން ްހޯދަންޖެހޭ ްއެޅުުމގައި ްފިަޔވަޅުތަްއ ްއަޅަންޖެހޭ ްތވުމަށްޓަކައި

ްތާއީދުްއެބައޮތޭ.ްއެވާަހކަްދަންނަވަމުންްއަޅުަގނޑުްނިންމާލާނީ.ްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްވަރަްށްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

 

ްހަކަދެއްެކވުން:ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާ

ރައީސް.ްްައއްސަލާމްޢަލަިއކުމްްޢިއްޒަތްތެރިް.بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا

ްމުޢާހަޢި ްރަީއސް،ްމިފަދަ ްހުންނާނެ.ްއްޒަތްތެރި ްކަންތައްތަެކއް ްކަންޮބޑުވާންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ދާއެއްގަިއްސޮިއކުރާއިރު

ްޤަ ްކަންތައްތަެކއްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްފުށުއަރާނެ ްތިެބެގން ްނޭނގި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިސްތިޤުލާލަށް ްމިނިވަންކަމާއި އުުމގެ

ްމިއީް ްހުންނާނެ. ްކަންތައްތަކެއް ްބިރުގަންނަންޖެހޭ ްކަންތައްތަކަށް ްކުރާ ްތިބެ ްމިތާ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ހިންގާދާނެތީ

ނޑުމެންނަށްްއަސަރުކުރާނެ.ްއަޅުަގނޑުމެްނޭނގިްފަހަރަށްްކުރާްކަންތައްތަކުންްްއަޅުަގނޑުމެންްއެނިގގެންްބަެއއް އަޅުގަ

ްކުރަންް ްއަދި ްއެބަހުރި. ްއަސަުރޮކށްފައި ްކަންތައްަތކުން ްކުރާ ްބޭނުމެއްަގއި ްއެހެން ްނޫނީ ްބޭނުމުަގިއ ްފައިާސގެ ތިބެގެން

ްޢި ްކޮށްފާނެ. ްއެހެންކަމާވެސް ްރައީސް، ްއޮތްގޮއްޒަތްތެިރ ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްމަޖިލީހަށް ްމި ްކޮމިޓީްެއކީަގިއ ތަށް
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ްދިރާސާކުރަްއވަިއގެންމަރު ްމި ްމިްރަނގަޅުްޙަލާގައި ްއައިސް ްއެނބުރި ްމި ްިޢއްޒަތްތެިރްްއިންގޮުތގައި ްދާއިރާގެ މާވަށު

ް ްތަރުޖަމާްއެމެންބަރު ްދިވެހި ްމީގެ ްފަދައިން ްރައްޔިތުންަނށްްއާވިދާޅުވި ްދިވެހި ްބަލަްއެީކގައި ްމި ލައިގެންްއިވެސް

ްްފަސޭހަކަމާ ްގޮަތކައެއެކު ްމީްކޮމިޓީށްްނގޭނެ ްގެެނސްމަރުޙަލާަގއި ްފުރިހަމަކުރައްަވއިގެން ްއެދޭތި ނޑު ްދެއްވުމަީކްއަުޅގަ

ްގިނަ ްއެންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަކީ ްކަންޮބޑުވާްނޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަތުރުކުާރްްކަމެއް. އިން

ހިނދެއްގައިްސަރުކާރުންްބޭނުންވާްމީހަކާްްވެއްޖެްންއެކީްހެދޭްމިފަދަްއެއްބަސްވުމެްއގެްދަށުންްސަރުކާރުންްބޭނުްޤައުމާ

ްތިބިް ްޓެރަރިސްޓުން ްޤައުމަކީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހިނގާދާނެތީ. ްފަހިވެގެން ްފުރުޞަތު ްފިަޔވަޅުެއޅުމުގެ ދޭތެރޭގައި

ްފާހަގަކުރަމުން ްސަރުކާުރން ްގޮުތގަިއ ްއިްނޑިޔާްްޤައުމެްއގެ ްރައްޔިތުން ްނެތް ްކުެށއް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ގެްދާއިރުަގިއ

ްއަޅު ްމި ްޖެހިދާނެތީ. ްތިބެން ްހިނގާދާޖަލުތަކުގައި ްެވެގން ނޑުމެންނަށް ްކަންތައްތަކެއްގެްގޮތެއްްގަ ްމިފަދަ ްއެހެންީވމާ، .

ް ްއޮތްބިރު ްކުރިމަތީަގއި ނޑުމެން ނޑުމެންނަށްްއަޅުގަ ްއަުޅގަ ްމީތިްފާސްކޮށްފައިްފޮނުވާލުމަކީ ްގޮތަށް ްއަންނަ ްހަމަ އިުރގައި

ްވެގެްން ްފަސޭހަކަމަކަށް ްކަމަކުންްއެހާ ްކޮންމެ ްމިފަދަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްރަީއސް،ްއެހެންކަމާެއކީަގއި ނުވާނެ.ްޢިްއޒަތްތެރި

ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްިވސްނާއިުރގައި ްއަށް ްަފިއދާ ްލިބޭނެ ްގެއްލުމާއި ްްލިބޭނެ ްސަރުކާރުންްގޮތުަގއި ްވެސް ިމހާތަނަށް

ްޤައުމުތަކާއްއަވަް ްއޮްޓެރި ްނުކޮށް ްމިކަން ްބޭނުމެއްއެީކަގއި ްއަވަްްތުމުެގ ްއުނގަްށްއްްއޮންނާނެ. ްޤައުމުތަކުގެ ޓެރި

ްެވއްޭޓއިރުަގއިް ްްއަޅުަގނޑުމެން ްމިންވަެރއްެގ ްަވކި ްވެއްޓެންވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫނީްތެރޭގައި ްއެހެން ޖެހޭނެ.

ްސީޝެްލސް ްރަީއސް،ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިނަގއިދާނެ. ްެވގެން ްގޮތަށް ްދިމާވި ްއަށް ްމޮރިޝަސް އާއި

ްމަރުޙަލާއެހެންކަމާ ްކޮމިޓީ ްމައްސަލަ ްމި ްތާއީދުކުރަނީ ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްގެްނގޮސްްއެީކގައި ކޮމިޓީންްް،އަށް

ްފުރިހަމަ ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްާޢއްމުކޮށް ްގެންނަވާއިުރގައި ްސޮއިޓްރީޓީކުރައްވަިއގެން ްމިއަންނަްތަުކަގިއ ކުރުމަށް

ްފުރިހަމަްރިޕޯޓްތަކަށް ްރިޕޯޓުްވުރެ ްމި ްމަރުކޮށްދެފުރިހަމަްގޮތުަގއި ްކޮމިޓީ ކޮށްދެްއވުން.ްމަަސއްކަތްްްގައިޙަލާއްވުމަށް

ްަކމަށް ްފެންނަ ްސޮިއކުރަން ްމުޢާހަދާއެްއގަިއ ްކޮންމެ ްއަންނަ ްއައިސްފަިއ ްމިފަހަކަށް ްހުށަހެޅުމަށްްްމިހާރު މަޖިލީހަށް

ްފާހަަގކުރެވޭ.ްއެއަންނަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދެއްވާފަްކަން ްަތފްޞީލެއް ްނުހުރޭ.ްމިކަްކަންަތއްތަުކގައި ްލިބޭނެްފައިދާްެއއް ްމުން

ްކޮބައިތޯ؟ ްެގއްލުމަކީ ްމަްއަކީ ްކޮމިޓީ ްފޮނުވަނީ ްމި ްއަށް ްކޮމިޓީ ނޑުމެން ްކަންަކންްއަޅުގަ ްއެ ރުޙަލާގައި

ްމިް.ކުރުމަށްޓަކައިފުރިހަމަ ްަރއްޔިތުްނނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫނީ ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ްއުފުލަންޖެހޭނެްއަުޅަގނޑުމެން ކަމުން

ނޑުމެންނަށްްތަފްސީލުކޮށްްްދަތިތަކަކީްނޫނީްލިބޭނެްފައިދާްްކުރަންޖެހޭނެއްމަލްހަވޭނަކީްތަ އަކީްކޮބަިއކަންްކޮމިޓީންްއަުޅގަ

ނުހުރޭ.ްހަމަްކޮމިޓީްއަށްްްއެއްްްކުަރްއވާފަވެސްްރިޕޯެޓްއގަިއްެއކަންްފާހަގަގެނެސްދެްއވަންްއެބަޖެހޭ.ްމިހާރުްއަންނަްއެއްް

ްމިްރިޕޯޓު ްލިޔެލާފައި ްކަމެްްދާއިރަށް ްފެންނަ ްކުރަން ްބަޔާންކޮށްފަްއްކަމަކީ ްރިޕޯޓުކަމަށް ްއަްނނަ ްއަޅުަގނޑަށްްއި ތައް

ނޑުްުއއްމީދުކުރަނީްކޮްފަހަކަށްްއައިސްްމި ްއަުޅގަ ކުރައްާވއިުރްމިޓީްމަރުޙަލާަގއިްމީތިްފުރިހަމަފެންނަނީ.ްއެހެންކަމާއެކީ

ްގޮަތކަށް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޫނީ ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްހިތްހަމަޖެހޭ މިޓީެގްކޮްއަޅުަގނޑުމެން

ްންކޮށްެދއްވުމަސައްކަތް ްއަްށ ްކޮމިޓީ ްހަމަ ްފުރިހަމަ. ްއޭިތ ްދިަޔއިތީ ްފޮުނވާލުރިޕޯޓެްއ ްއަވަހަށް ްގޮތުންްކޮށްފައި މުގެ
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ްބަހައްޓަްްވިސްނުންފުޅަށްވުރެ ްވިސްނުންފުޅު ްމަަސއްކަުތަގއި ްކުރާ ްިމްަޤއުމަށްޓަކައި ްކޮމިޓީން ވަިއގެން

ްތެރިްރައީސް.ްއިކުމް.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްޢަލަވަްއސަލާމްް.ކޮށްެދއްވުމަށްމަސައްކަތް

ް

ްޢަލީްވާހަކަދެއްެކުވން:ްމެންބަރުްއަފްރާޝީމްްދާއިާރގެްއުނގޫފާރު

ްދިވެހިރާއްޖެ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއިންިޑޔާއާް`. ްެއްްއާއި ްމައްސަލަތަކާއި ްޖިނާޢީ ދެމެދުަގިއ

ްއެހީތެރިވެމައްސަލަތަ ްސާބިތުކުރުމުަގިއ ްްދިނުމަށްއް ްމުޢާހަދާއާމި ްމި ްބޭނުންްްއެއްބަސްެވވޭ ްދަންނަވާލަން ްގޮތުން ބެހޭ

ްދުނިޔޭަގއިްްވާހަކަ ްބަހައްޓަވަންޖެހޭނެ ްހަނދުމަފުޅު ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ައކީ

ްަޤއުމުތަކާކު ްބޮޑެތި ްއުްރިއަރާފަިއވާ ްމުހިގުިޅގެން ްވަރަށް ްމިއީ ްދުނިމުއްޅުަމކީ ްއަދި ްއަންަންކަެމއް. ްއަށް ޔެ

ްއަ ްތަރައްޤީ ްއިސްިތޤުބާލުކޮކުރިއެރުންތަާކއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑުމެންްށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްެވސް ްބަލައިގަތުމަކީ ށް

ްއެއްް ްއެއްެޗއް. ްތަރަްއޤީވަމުންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްކުިރއަރަމުން ްދުނިޔެ ްުދވަހަށް ްއަނެއް ްެއީއްދާްދުވަހުން ްވެސް ކަން

ްފެ ްލޯމަތީަގއި ްމައްޗަްނގޮްންނަމުންދާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެހެންީވމާ، ްމެންބަރުްކަމެއް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްއުތުރު ޅި

ްފަދައިން ްވިދާުޅވި ްމާރިޔާ ްއަޙުް،އަލްފާޟިލާ ްމާިރޔާ ްަފދައިންއަލްުއސްތާޛާ ްވިދާޅުވި ްދީދީ ްމައްްމަދު ތައްްސަލަޖިނާޢީ

ްއްްެއއީްދިވެހިާރއްޖޭެގްމީހުންނަށްްއަދިްއިންޑިޔާްސައިންޓިިފކްްހެކިތަނުވަަތްްއެިވޑެންސްްސާބިތުކުރުމުގަިއްފޮރެންސިކު

ް ްެއއާ ްދާއިރާއަށް ްޝަރުޢީ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްވަސީލަތްތައް ްއެހެންވީާމ،ްއެކަހަލަ ްކަންތައްަތއް. ްނުވާ ްދެވިފައި ްހަމައަށް

ނޑުމެއަށްްގެނެްސގެންްކަންތަް ންގެްއިސްލާމްދީންްއްތައްްސާބިތުކުރުމުގައިްވީހާްބޮޑަށްްއެހީތެރިކަންްހޯދުމަކީްމިއީްައޅުގަ

ނޑުްދަންަނވާލަންްބޭނުންަވނީްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްމި ތިބީްްވަރަށްްބޮޑަށްްއެދޭްކަމެއް.ްެއހެންނަމަވެސް،ްމިތާނގައިްއަުޅގަ

އިންްސައްތަްމުސްލިމުންތަކެއް.ްމުސްލިމުންނަކީްވަިކްއުސޫލެްއގެްމަތިންްއުޅެމުންްއަންނަްބައެއް.ްހަމަްއެހެންްްސައްތަ

ްޤަ ްވަރަށްއަޅުަގނޑުމެން ްއިންޑިޔާގެ ްމުްބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްމީހުންނަކީ ްއަދަދެްއގެ ްނޫން.ްގިނަ ސްލިމުންނެއް

އްޔާްއިސްލާްމދީނުގެްއުސޫލުތަާކއިްއިސްލާްމދީންްނޫންްދީނުތަކުގެްއުސޫުލތަކާއިްމިްދެްުއސޫލުތަކުަގއިްއެހެންކަމަށްވެއްޖެް

ްޤާނޫނުއަސާ ްޤާނޫނުތަކަށާއި ްޤައުމެްއގެ ްދެ ްއެ ްތަފާތުން ްބަހުންނަ ްއަށް ްކަމާއައިސްްދަލުސީ ްހުންނާނެ މެދުްްފައި

ްދިވެހިރާއްޭޖގައިްއްޝައްކެް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްމިދަންނަވާލަނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެން ްވަރަށްްނެތް. ްބަެއްއްްވެސް ގިނަ

ްސަބަބުތަކާ ްއެކި ްދަންނަވަންޏާ ްސާފުޮކށް ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތެއްަގއި ްޚާއްޞަ ްނުވަތަ ްނަމަވެްސްްމީހުން ހުރެ

ްރޭޑިމްހޫރިރައީސުލްޖު ްމަނިކުފާނުގެ ްެއ ްވެސް ްވިާދޅުވެަފއިވޭްްޔޯއްޔާ ނޑަެއޅިފަިއްް،ޚިޠާބެއްގައި ްކަ ްޝަރީޢާގެ އިސްލާީމ

ް ްޝަރުޢީ ްނުވަތަ ްހައްދުތައް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިޢުހުރި ްއެއީ ްއެވަސިްއޔަތްްމަށްނުހިމެނުްޤޫބާތްތައް ބަހުރި.ްކޮށްފައި

ިކޔަނީީކްްވިާދޅުވިްވިދާޅުމުަގއިްގެންނެވިްަސބަބުތަކަށްްފާޑެއްްއެްޔާއްވެސްްެއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއަޅުަގނޑުްއެްއގޮަތކަށް

ްެއއްގޮަތކަށްެވސްް ްނުލެވޭ ްައތް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެވސް ްހުރެ ްސަބަބަކާ ްޮކންމެ ްއެހެންނަމަވެސް، ނޫން.

ްެއއާ ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުންނާނެ ްގޮތުން ްދީނީ ްހުންނާނެ. ްހިސާުބ ްނުދެްއކޭ ްވާހަކަ ނޑުމެދުގައި މެންނަށްްއަޅުގަ
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ްއިދުހާތިޖްއި ްކަންތައްތަާކިއ ްދެްއކޭްދުހާތިޖްކުރެވޭ ްވާހަކަ ްވިސްނުމުން ްއަިމއްަލ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކަންތައްަތއް. ނުކުރެވޭ

ް ްޝަރުޢީ ްމިކަހަލަ ްއެހެްނވީމާ، ްކަންތައްަތއް. ްނުދެްއކޭ ްވާަހކަ ްެއކަހަލަްޢުކަންތައްތަާކއި ްބަދަލުގެނެސް ޤޫބާތްތަކަށް

ްއުނި ްކަމަކަށް ްއެްއވެސް ްއައިސްދާނެ ްމުޢާހަްކަެމްއ ްކަަހލަ ްބައިވެރިއެްއވެސް ނުޑމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ނުެވވޭނެ.ްދާއެއްަގއި

ް......ރެއްވިމާ،ްބަެއއްްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުންްއެްހާމަކުއެހެންވީ

ް

ްމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ހުފަްއިމްތިޔާޒްްމެންބަރުްދާއިރާގެްއުތުރުްމާފަންނު

ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއިްނޑިޔާްޝުކުރިއްޔާ ްއާދެ، ްިދެވހިރާއްޖެއާްައއްސަލާމްޢަލައިކުމް. ްޖިނާޢީްްާއއި ދެމެދުގައި

ްޤައުމަ ްއަނެއް ްޤައުމު ްެއއް ްފޯރުކޮށްދިނުމައްސަލަތަކުަގއި ްއެހީތެރިކަން ްށް ްމި ްވަރަްށްން ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްއަށް ޓްރީޓީ

ްމިް ްދަންނަވަން.ްދެން ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ްދެކެވޭއިރުްްބޮޑަށް ްާވހަކަ ްވަރަށްތަނުގައި ްފަރާތްތަކުން ްެއކި ްފަހަރުްގިްގައި ނަ

ތަކަށްްައބަދުވެސްްކަިތްވިސްނުމަކުްންލުވުމަށްަޓކައިްކުރެޭވްމަސަްއކަޢަދުލުްއިންޞާފަށްްާވސިްއްވާްއެބަްޝުޢޫރުފާޅުކުރަް

ްފެންނާތީްވާވިސްނަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް،ތަން ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްހިތާމަކުރާ ްއަޅުަގނޑު ނޭގްއެްއެކަމާ

ްއްއަވަް ްނިޒާމެްއަްްއިންޑިޔާްޓެރި ްޖިނާޢީ ްވަރުގަދަ ްަވރަށް ްަޤއުމުްންް،ެވސްްއްކީ ްއެ ްޤައުމެއްކަން. ްއޮންނަ ިނޒާމެއް

އަޅުަގނޑުމެންްމިްކުޑަުކޑަްަޤއުމަށްްއެހީތެރިކަންްވަރަށްްުފޅާްދާއިރާެއްއގަިއްފޯރުކޮށްްެދވިދާނެކަންްައޅުަގނޑުމެންނަށްް

ނޑުމެް ްޤަބޫލުކުރެޭވ.ްއަުޅގަ ްއެބަ ްޖިނާޢީ ްނިޒާމުންގެ ްމީގެްޢަދުލުގެ ްބޮޑަށް ްެއންމެ ްނިޒާމަކީ ކުީރގައިްްނޫނިއްޔާްޝަރުޢީ

ްވަރަށް ްކުރަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުެމން ްތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ްދާއިރާ ްމި ްެއހެންވީމާ، ްާދއިރާ. ގިނަްްއިހުމާލުވެވިަފއިވާ

ްތަޢާ ްއެބަ ްދުނިޔޭގައި ްމި ްކުރަންޖެހޭ.ްއާދެ،ްމިހާރު ްއެބަ ްކުށްތައްކަންތައްތައް ްބޮޑެތި ްވަރަށް މިސާލަކަްށްް.ރުފުވަމުންދޭ

ްޑްރަގުް ްޓްރެފިކިން، ްޓްރެފިކިންްހިއުމަން ްމި، ްކްރައިމްސް ްސައިބަރ ްލޯންޑްރީ، ްްމަނީ ްައއު ްބާވަތު ކުށްތަްއްބޮޑެތި

ްމި ްޤައުމުަގއި ްމާރާމާރީްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްާއދައިގެ ްހިންގާ ްޤައުމުަގއި ްމަްއުޅެނީ ްމެރުގެ ްމީހަކު ްނޫނިްއޔާ ްއްސަލައެއް

ބާވަތުެގްބޮޑެތިްކުށްތައްްމުިޅްްގެްތެރެއިންްގޮްސްނިމިގެްންނުދާްތަން.ްއެހެންވީާމ،ްމިއެްއްވެްސްެއްރަނގަުޅްނިާޒމު

ްކުރިމަތިވަމުން ްއަށް ްްދުނިޔެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހޭންޑުދާއިރުގައި ްކަންކަން ްމި ްއެހެންވީމާ،ްލްކިހިނެއްތޯ ކުރާނީ.

ްޖި ްމި ްބޭުނންވޭ ްއެބަ ްމިފަަދްރަނގަޅުްނިޒާމުްނާޢީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއކުަގއި ްޤައުމަކާ ްފަދަ ްއިންޑިާޔ ކުރުމަށްޓަަކއި

ްވެސް ްކޮށްގެން ްސޮއިް،މުޢާހަދާތައް ްކަންކަންްްކޮށްެގންމުޢާހަދާތަކުގައި ްމި ްލިބިގެން ްއެހީތެރިކަން ްމިފަދަ ވެސް

ްވާހަކަ ްގިނަ ްމާ ްދަްހާސިލުކުރުމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ްހަމައެކަނި ްނުދައްކާ ނުޑްެއއް ްއަުޅގަ ްބޭނުންވީ ންނަވާލަން

ްތާީއކުރަްއވާ ްިމއަށް ްވެސް ްފަރާތްތަކުން ްެއހެން ްުއއްމީދުކުރަން ްއަޅުަގނުޑ ްތާއީދުކުރަމޭ ްބޮޑަްށ .ްމަށްކަްނެވަރަށް

ްނިޒާމު ްމި ްކުރަންޖެހޭނެރުދަނާހަްްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއޮތް ްކުރެވެްނ ްދުވަް.ކުރުމަށްޓަކައި ްއިހަކަށް ހުްދާދި

ްބަިއވެރިްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްައއި.ސީ.ސީ.ޫޔގައި ްއެމެން ްމިްވެިވއްޖެ. ްބޮޑުްްވެސް ްވަރަށް ްލިބިގެންދާނެ ޤައުމަށް

ްކުރެވޭެން ްމުސްތަޤުބަލަށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުން ްޤައުމުގެ ްމި ްހަމަ ްކަންކަމަކީ ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ކުރިއެރުމެއް.
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ްހީފުޅުކަ ްމީހަކު ްކަންތައްތަަކކަށްްްެއީއްތިމަންނާްމީގެްކުރަްއވަިއގެންްނުވާނެންކަން.ްއެްއވެސް ްހުރި ްކުެރވިފައި ކުރީގައި

ްމުސްތަޤުބަލަށްޓަކައަ ްޮބޑެތި ްމިފަދަ ްރެކުމަށްޓަކައި ްއެކަމުން ްއެހެންވީމާ، ްކަމެކޭ. ްހިނގައިދާނެ ްލިބިގެން ްކުެރޭވްދަބު އި

ްރުކޮށްާލނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްނޭޅުްއވުަމށްްއަޅުަގނޑުްއެދޭްވާހަކަްަދންނަވާލަމުންްވާހަކަްކުކަންތައްތަކަށްްހުރަސް

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާްމަދުއަޙުްމެންބަރުްދާއިާރގެްކުޑަހުވަދޫ

އަދިްޓެރަރިޒަްމެގްދެމެދުގައިްޖިނާޢީްކުށްތަކާއިްްހިރާއްޖެއާއާއިްދިވެްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްއިންޑިޔާ

ނޑަެއޅުމަށްޓަކައިްއުމުގެްދެމެދުގައިްޢަޤަްގުޅޭްގޮތުންްދެްރަކާތްތަކާހަ ގައިްބަިއވެިރވުމަށްްޓްރީޓީްމަލުކުާރނެްއުސޫލެއްްކަ

ވާްްވަަންމާއްދާެގްދަށުންްލަފައެއްްހޯދުމަށްޓަަކއިްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްފޮނުވާފައ226ްިމިްމަޖިލީހަށްްޤާނޫނުއަސާސީެގް

ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރުންނަްފޮނުއްވުމަކީ، ްހޯދުމަށްޓަކަިއްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތެއް ްފެންނަ ށް

ްޓްީރޓީ ްމި ްއެހެންކަމުން، ްކަމަށް. ްފޮުނވުމެއް ްދަންނަވާލަންްއާފޮނުވާފައިވާ ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތުން އޮީތްްބެހޭ

އުޭޅްކަމަްށްފާހަގަެވގެންދާްޒާތުެގްކަމެްއްކީްައޅުަގނުޑމެންްކަމަކާްބިރުންވާހަަކްދެއްކުމަްްނަމަްއެްްވާްކަންބޮޑުވުންތަެކއް

ްްނޫނޭ. ްމިދެންނެވި ްޤާނޫނުތައްއެހެން ްޤާނޫނުތަކާްް،ކަމަކީ ްކަންކަްންްހެދިފައިްޤާނޫނުައސާީސްއާއި ްބޭރުން ްޭއގެ ހުއްޓާ

ްހަމަގައިމުްްކުރެވެމުން ނުޑ ްައުޅގަ ްފާހަގަވޭ. ްއެބަ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފަހަދާކަން ްެއއްެވސް ްޖެހިލުމެއްވެސް ްރެއްަގއި

ނޑުްފަހަތުންްމީހަކުްއަތުވެދާނެތީ.ްް.ބޭރުްޤައުމަކަށްްދާކަށްް،ވެސްްކަމަކަށްްބިރެއްްނުގަންނަންނުވަން.ްއެއްް އަދިްއަޅުގަ

ްބިރެއްް ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްުއޅޭކަށް ްޤައުުމގަިއ ްމި ްމީްއަދި ްފަހަތުން ްއަޅުަގނުޑ ްއެފަަދްނުަގންނަން ްއަތުވެދާނެތީ. ހަކު

ްެއއް ްކޮށްފަ ނޑު ްއަުޅގަ ްތާނގައިްކުށެއް ްއޮތް ްކުރިއަށް ްއަދި ްކުާރކަްނޯންނާނެ. ްޚިޔާލެއްނުކުރަން.ްްށްވެސް ވެސް

ްލާބަ ްޭއގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްސޮއިކުރެިވގެން ްމުޢާހަދާގައި ްމި ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިކަން ްއެހެންވީމާ،

ްކުރެެވއްޖެ ްއެކަން ްގޮަތކަްށ ްމަންފާކުރަނިވި ްމަޖިލީހުންްއާއި ްމި ްއޮތީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޒިންްނަމަ ްމާދާރުްވެސް

ްއެކަ ްނެތިގޮތެްއގައި ްމުޢާހަދާތައް ްމިފަދަ ްބޭނުންވަނީ ްފާހަގަކޮށްލަން ްހިތާމައާއެކު ްހަމަ ްކުެރވިފައޭ.ްއަޅުަގނޑު ވެސްްްން

ހަމަްކަމަށް.ްއެއީްޮބޑެިތްކުށްތަކުަގއިްބޭުރގައިްްބައެއްްބޭބޭފުޅުންްކުރަންްބޭުނންވާްކަންތައްަތއްްމިހާރުވެސްްކުރަމުންދާ

ްއަޅުަގނޑުްހައްޔަރުކޮށްފައި ްފަރާތްތަްއ ްއެވާ ްވެސް ްތަންތަން ްގެންނަ ްރާއްޭޖގައި ްސަލާމަތްކޮށްގެން ްމިމެންނަށް ްބަފެނޭ.

ްކުށްތަްއް ްބޮޑެތި ްޑްރަގުގެ ްައދި ްކަމެއް. ްހިނގަމުންދާ ްގޮތެްއގައި ްބޮޑު ްފާޅުކަން ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހަމަ ވެސް

ްޖަލުތަުކގަްކޮށްފައިާވްފަރާތްތައް ްާރއްޖޭގެ ްބަދަލުކޮްށގެން ްރާއްޖޭގެ ްަހމަ ްގެނެްސގެންްވެސް ިއްބަންދުކުުރމުގެްނިޔަުތގައި

ނޑުމެންގެްްމާލެތެރެ ްއަުޅގަ ްގުޭޅގޮތުން ްހަމައެއާއި ްފެނޭ. ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްތަންތަން ްުހރި ްދޫކޮށްލާފައި އަށް

ނަކީްމީހުންްއަށް،ްއެްްމީހުންގެްއިންޓެލިޖެންސީްއެޔާަގއިްއެތަްއްޒަމާނެްއްަވންދެންްރައްޔިަތކުްިއންޑ3ްިދިވެހިރާއްޖޭެގް

ްުކރެވިގެން ްއެކަން ްފާހަގަކުެރވިގެން ްގޮުތގަިއ ްކުްށވެރިންގެ ްއެބަފެނޭ.ްްިދޔަްބޮޑެތި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ތަން

ް ްއެްއވެސް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްނުހޯދުނު.ހައެކަމަކަށް ްއެކަމާްހަމައެއާްއްެލއް ްގޮތުން ްހެދުމަށްޓަކަިއްްގުޅޭ ްފިލްމެއް ގުޅޭ
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ްއިސް ްަބޔަުކ ްސަުރކާރުގެ ްއެއިންޑިޔާ ްބަޔަކު ްމަސަްއކަތްކުރާ ްދާއިރާަގއި ްފިލްމީ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ފިލްމުްްނަަގއިގެން

ްވާްްކޮށްފައިއަށްްނޭރޭްޮގތަށްްސަސްޕެންޑުްމީހުންނަށްްއިންޑިޔާްފިލްމުްކުޅުމުންްއެްއެް،ތަނަށްްގޮސްްްކުޅުމަށްޓަކައިްއެ

ްލިބިފައި ްަމޢުލޫމާތު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްްކަމަށް ްވ21ްަވޭ. ްދުވަސް ްއެައހަރު ްރާއްޖޭގަްންދެން ްފިލްމީްީމހުންނަށް އި

ްމަސައްކަތްް ްމިހާރުދާއިރާަގއި ްބަޔަކު ްިގނަ ްްވެސްްކުރާ ްވަންެދނ21ްްވަނީ ްދުަވސް ްޤައުމަްށްްއަހަރު ްއެ ޑީޕޯޓުކޮށްފައި

ްއެކަމާ ްމަްުގޅޭްްނޭރޭްގޮތަށް.ްއެއީ ވާްންސައްކަތެްއަގއިްބަިއވެރިގޮތުންްއެްޤައުުމގައިްހަމަްމީހަކުްއިސްނަަގއިގެންްކުރި

.ްއެހެންވީމާ،ްމިފަދަްފަދަްކަންކަންްއެބަހުރިްހިނގާފަކަމެއްްނޫން.ްއެހެންީވމާ،ްމިްނގޭންނަށްްތަނެއްްދޮރެއްްއެމީހުްއެ

ް ްއެކަންކަން ްސޮިއކޮށްގެްނ ްއުއްމީދުްއްލުކުެރވޭނެހަްމުޢާހަދާއެއްގަިއ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ،ްކަމަށް ކުރަން.

ް ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްފަހަތުގައިމިކަންކަމުގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްދެންނެވުމުން ްއެއްޗެއް ްމީހުންްްފެންނަ ްކަންކަން ވާ

ްވާހަކަ ްފައިސާްދަރާފައިވާ ްތެލަްށ ްދެއްކީމާއާއި ްވާހަކަ ްއެްއވެސްްދައްކަންޖެހޭ ްޒިންްއެއީ ްގޮތެއްަގިއްފަރާތަކަށް މާދާރު

ް..ކަންްކުެރވުނީކީްނޫން.ްއަުޅަގނޑުްހަމަގައިުމވެސްްސަރުކާަރށްްދަންނަވަންއެ

ް

ްއަޙްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްގެމަނަ

ްމުޢާހަދާތަކުގައިް ްސަރުކާރުން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްހަމަގައިުމވެސް ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްތާއީ ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްހުށަހަޅާ ްމިހާތަނަށް ްވާހަކަބައިވެިރވުމަށްޓަަކއި ްމީހެއް.ްތިުދކޮށް ނަށްްބޭފުޅުންްެދއްކި

ްރެކޯޑިން ްސޮއިކުރުމާްބޭނުންފުޅުވަންޏާ ްމުޢާހަދާގައި ްމި ްޙަޤީޤަތަކީ ްރަނގަުޅވާނެ. ްގޮތުންްްއަުޑއެއްެސވީމަ ބެހޭ

ްވިސްނަން ްފުންޮކށް ްވަރަށް ްްއަޅުަގނޑުމެން ްދިޔަީއ ްފެނިގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނެތިްއެބަޖެހޭ. ްގަާވއިދެއް ޤާނޫނެއް

ްކަމެއްްކުރަމުންޢަމަލު ްކަލޭމެން ްިތމަންނަމެން ްބިރުގަންނަނީ. ްކޮންކަމަކާތޯ ްވިދާުޅވެ ްއެބަ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްމަންޒަރު. ްދާ

ހައްޔަރުަގއިްބެހެއްޓީްނުވަތަްްމާޔާމީނާއިްޤާސިމްްއިބްރާހީهللاްދުކޮށްފައިްނެތިއްޔާްބިރުގަންނާަކށްްނުޖެހޭނެްނޫންހޭ.ްޢަބް

ކެއްްމިްަގާވއިދެްއގެްދަށުންތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްމީހުންްބިރުގަންނަޖެހޭްސަބަބުތަންބޭންދީްއެއީްކޮންޤާނޫނެއްގެްކޮްހައްޔަރުަގއި

ްފެނިފަ ްވަނީ ްފެނިފަ.ްޤާނޫނާއިްސަރުކާރުން ްވަނީ ްނުކުރާތަން ްއިހުތިރާމު އެހެންވީމާ،ްބިރުގަންނާނެ.ްެއއީކީްް.ގަާވއިދަށް

ްޢަމަލުނުކުްމައްސަލަ ްޮގތުން. ްޢަމަލުކުރެއްވި ްބޭފުޅުން ްތި ްއެއީ ްނޫން. ްއެްރައްވާއެއް ްނުދެްއކޭނެ.ްްވާހަކަްނަމަ އެއް

ްިއބްރާހީهللاްޢަބްދު ްާޤސިމް ްހަްއޔަރުކޮށްފަިއްޔާމީނާއި ްވެސް ްަގވާއިުދެގްއިމުެގްތެރެޔަކުްންނޫން.ްބޭމް ްޤާނޫނާއި ންދީކީ

ނޯންނާނެ.ްއެއްްްދޭތެރޭަގއިްދެެކވޭނެްވާހަކަްބޭފުޅުންނަށްްއެއާްްއކެންްއެބައޮތް.ްއެހެްނވީމާ،ްތިވާހަކަްދެްއެހެންވީމާ،ްއެ

ްއިހުބޭފުޅުްތި ްގަވާއިދަށް ްޤާނޫނާއި ްދެއްކީާމްންނަށް ްވާހަކަ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްބައެއް. ްޢަމަލުނުކުރާ ްެއައށް ތިރާމުނުކޮށް

ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޙަޤީޤަތަކީ ްނެތް. ްކަމެއް ްވާހަކަދަްއކާނެ ްެވއްޓެމުން.ްްރުޅިއަިއސްގެން ްޖީބުތެރެއަށް ްބައެއްގެ ދަނީ

ްޤަް ްެއއްވެސް ްމިއަޅުަގނޑުމެން ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްބޭނުމެއް ްކިޔާކަށް ްނަމެއް ްވެއްޓެމުން.ްްއުމެްއގެ ދަނީ

ްސްކޫލު ްބޮޑު ްއެންމެ ްހުރި ްރާއްޖޭގައި ްދަނީ ްފެނިގެން ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވަނީ ްެވއްޓިފަވެސް ްޖީބުތެރެއަށް .ްމީހެއްގެ
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ްެވއްިޓފަޤަ ްޖީބުތެރެއަށް ްބަނދަރުއުމެްއގެ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްޤަވެް.ްރާއްޖޭގައި ްވަނީ ްވެއްޓިފަސް ްޖީބުތެރެއަށް .ްުއމެއްގެ

ނޑުމެންގެްބޭްނކުތައްްވެސްްަޤއުމުގެްޖީބުތެރެއަށްްވެްއޓެމުންދާްމަންޒަރު.ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްމި ދަނީްއަޅުގަ

ްމި ްފެނިގެން ްކުެރވެނީްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ްޖީްދަނީ ްޤައުމެްއގެ ްބައެްއ ބަށްްެވްސ

ް ްެވއްޓެނީ. ްތެރެއަްށ ްޖީެބްއގެ ްެއއް ްއޮތީ. ްތިސަަރހަވެއްޓިަފއި ްބަިއވަރު. ްވެްސ ްޤައުމުތައް ްހުރިހާްްއްދީ ވިދާުޅވާ

އްދުތަުކގައިްއެަބއޮތް.ްެއއްްޖީބެއްެގްސްްމިްޤައުމާއިްކައިރިްސަރަހަްކުރިއެރުންތަކާްެއއްޗެހިްލިބިފައިްހުރިްޤައުމުތައްްވެ

ްވެއްޓޭނީ ްއެހެްނވީމާތެރެއަށް .،ްް ްވާހަކަދެއްކީމާ ްއަީކްމި ްވާހަކަދަްއކަނީ ްެދކޮޅަށް ްސަރުކާރާ ްމިއީ ރުޅިައއިސްގެން

ްެއއްްނެތް. ްްބުނެވޭކަށްްޖާގަ ްތެރެއަށް ްޖީބެއްގެ ްމިއެއް ްދައްކަން ްއެަބްްވެއްޓޭީތްމިވާހަކަ ްތެރެއަށް ޖެހެނީ.ްއެއްޖީބެްއގެ

ްޙަޤީޤަތަކީ.ްވެއްޓޭ. ްމިއީ ްނުކުރިޔަސް ްކުރިޔަސް ްޤަބޫލު ްމީހުންނަށްްްމިކަންަތއް ްތިބި ްބޭރުގައި ްވިދާޅުވަނީ ްތި ދެން

.ްިމްވެސްްމީހުންްގެނެވޭނޭްއެްޤާނޫނުގެްދަށުންްމިހާރުް،މާމީހުންްފިލައިގެންްދިޔައިްކަންތައްަތއްްޑްަރގުްގެނެއްސަްމި

ްގޮސް ްފިލައިގެން ްގެނެޭވނޭްޤައުމުަގއި ްމީހުން ްތިބޭ ްގެނެވޭނޭބޭރުގައި ްހުްއޓަސް ްޤައުމެއްަގއި ްކޮންމެ ްއެހެ. ންވީމާ،ް.

ްރާއްޖެ ްހީވަނީ ްނެތް. ްކަެމްއ ްވާހަކަަދއްކާނެ ްޮއޅުވާލަން ްރައްޔިތުންނަށް ްދިޔައިްއޮޅުވާލަްނ، ްފުރައިގެން ްބޭރަށް ާމްއިން

ްދިޔައިްއިންޑިޔާ ްމިހާރުްއަށް ްނުގެނެވޭނެހެން. ްދިޔައީމަ ްސިޯލނަށް ްއެްްމަ ްއެބައޮތޭ. ްފުރުޞަތު ްގެނެވުމުެގ ްއެ ވެސް

ްމިހާރުް ްޤައުމުގަްްޤާނޫނު ްމި ްމިހާރުވެސް ްުކރެވެއޭ ްެއކަން ްއެބައޮތޭ. ްއެހެްއި ްއިންިޑޔާންްވެސް. ްހީވަނީ އަށްްްވީމާ،

ްދިަޔއި ްއެފުރައިގެން ްނުގެެނވޭނޭްމާ ްދިަޔއިމާ ްފިލައިގެން ްއެމީާހ ްއޮޅޭގޮތަށް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެހެންވީާމ، ްގޮތަށްް.

ްހިަތށް ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަވާހަކަދަްއކާތީ ްވާހަކަދަންނަވާލާނަމޭ. ްމި ްާވހަކަްއެއާއެކުްއެރީ ްތިޔަްބޭނުންވާ ްތިްްއަކީ ބޭފުޅުން

ްރަްއޔިތުން ްވާހަކަ. ްލިބޭ ްުކރިއެރުން ްަރއްޔިތުންނަށް ްކުރިއެރުމުަގއިވިދާޅުވަނީ ްކޮްނކަމެއްތޯްނަށްރައްޔިތުންްނަށް ވީ

ްކުރިެއރުމޭ ްރަްއޔިތުންނަށް ްކިޔަނީ ްތި ްއަބަދުވެސް ްމިހާތަނަށް. ްޮސއިކުުރމަށް ްއެއްެޗްއގައި ްކު. .ްިރއެރުމޭވިދާޅުވާނެ

އަްށްމިްސަރުކާރުްައއިްސގެންްޮސއިުކރެވުނުްތަން.ްއެއިންްއެްއވެްސްްތަކުަގއިްއިންތިހާއެމް.އޯ.ޔޫްންއަޅުަގނޑުމެންްދުށި

ްރަ ްކިޔަނީ. ްމި ްކުރިއެރުމެކޭ ްއަބަދު ްރައްޔިތުންނަށް ްދެން ްސިފައެއްނާދޭ. ްޢަމަލީ ްޖީބަކަށްްއެްއޗަކަށް ްމީހާގެ އްޔިތު

ްރައްޔިތު ްއުާފވާނެ ްމީހާ ްވަނީއެއްްކަެމއް ްކަމެއް ްދަްއކަންޖެހޭްވެސް ްދަނީ.ްފީްއަީކްނޫން.ްސްކޫލަށް ްޮބޑުެވގެން ްއަދަދު ްގެ

ްދާންްއަންނަނީ.ްެއްދާއިރުްދުވަހެއްްުދވަހަކަށްްމީހުންެގްހާލަތުްއިންތިހާ ެވސްްތިްވިދާޅުވަީންރަްއޔިތުންްްއަށްްދަށަށް

ްވިދާ ްދުވަެހއް ްއުާފވާނެ ްރައްޔިތުްނ ްއުފާވާޭނ. ްަރއްޔިތުން ްދަންނަވާީންއުފާވާނޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނީވމާ، ޅުވެަބއްލަާވ.

ްއަޅުގަް ްސަބަބުތަކަށްޓަކައި. ްމި ްތާއީދުނުކުރަނީ ްތާއީދެއްުނކުރަމޭ. ްމިއަކަށް ްހަމަަގއިމުވެސް ނޑުމެންނަްށްއަޅުަގނޑު

ްޖީބު ްއެއް ްރާފެންނަނީ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްފެނިގެންދާނީ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމަންޒަރު. ްވެއްޓެމުންދާ ްތެރެއަށް އްޭޖގެްގެ

ްއަކަށްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަމުަގއިްހުންނެވިްކެނެރީގޭްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްބުނީްމިްޤައުމުގައިްހުރިްދީނީްޢިލްމުވެރި

ް ްިތޔަޓެރެރިސްޓެކޭ ްއެހެންވީމާ، ްމަންޒަރު. ްއެބޭްބުނި ްބައްލަވާ ްތިްހާފުޅުން ްޖަލަށް. ްލާނީ ްއޭަނ ބޭފުޅުންްްހިސާބުން

ްް،ބައްލަވާ ްތާރީޚު ްރެކޯޑިންްބޭފުްތިޔަްމި ްމި ްތިޔަްޅުންނަށް ްކެްތތެރިވާތި. ްައޑުައއްަސވަން ބޭފުޅުންނަްށްްއަދި
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ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެްީމގައިްސޮއިކޮށްފިްއޔާްއަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރޭަގއިްިތއްބެވިްަބއެއްްޭބބޭފުޅުންްތަންތާނގައިްޖަލުަގިއް

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރާއްޭޖގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްެއއީ ްމަންޒަރު. ްނަޝީދުްްތިބޭ ްމުޙައްމަދު ްެކނެރީގޭ ްހުންނެވި ައކަށް

ް..ވާަހކަ.އަކީްޓެރަރިްސޓެކޭ.ްއެެހންވީމާ،ްކޮންްދިމާލަށްްއޭނަްމަޝްހޫރުްދީނީްޢިލްމުވެރިޔަކާްވިދާޅުވީްާރއްޖެްހުރި

ް

ްމަދުްޢީސާްވާހަކަދެއްެކުވން:ނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙުކެ

ްރަީއސް.ްމި ްިޢއްޒަތްތެރި ްޓްރީމަޖިލީްޝުކުރިއްޔާ ްމި ްޚާއްޞަކޮށް ްވާހަްޓީއާހުގައި ްމިދެކެވޭ ްގޮތުން ްައޑުއަހަްންބެހޭ ތައް

ްއިންް ްވަރަްށްސުވާލުއަޅުަގނޑު ްއެްއގޮތަކަށްްއިުރގައި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހަނދުމަފުޅެއްއުފެދޭ ްމެންބަރުން ްބަެއއް ނުހުރޭްްވެސް

ްްކުރިން ްހުށަހެޅިފައި ްބެހޭދުވަހު ްބިލާ ްމިއަދުްޮއތް ްާއއި ްވާހަކަ ްދެއްކި ްބިމާހާްްދައްާކްވާހަކައާްމިްގޮތުން ްއުާޑއި ހަމަ

ްއެއް ްފުށުއަރާ. ްއެބަ ްމިްްތަފާތުކޮށް ްމަސައްކަތްކުރަނީްްދުވަހު ްމި ްސަރުކާރުން ްބުނީމަ ްއަނިޔާކުރަީނއޭ. ްފުލުހުން ބުނަނީ

ްހުރި ްތަރައްޤީވެަފއި ްމިއަދު ްއެއްގޮތަށް ްޒަމާނާ ްމި ްތަުޙޤީޤު ްައއި ްކުރަމުން ްލަޓިބުރިއަކުން ްފުލުހުން ްޒަމާނުއްސުރެ

ރިްތަޖުރިބާްހުް،ެއއްޗިިހްބަދަލުކޮށްްތަޙުޤީޤުތަްއްހިންގާްއުސޫލުަތކާްެއްއގޮތަށްްފުލުހުންގެްތަޙުޤީޤުތަކާޤައުމުތަކުަގއިްއެް

ޖިނާޢީްމައްސަލަތަކުގައިްމިްޤައުމުަގއިްކުރެވޭްތަޙުޤީޤުތަާކއި،ްހިންގޭްޝަރީޢަތްތަކާިއ،ްްޤައުމެްއގެްއެހީތެރިކަންްހޯދައި،

ްމުޢާމަލާތްތަ ްކުރެވޭ ްދުނިޔޭގައި ްއޮތް ްހުޅުވާލެވިފައި ްމި ްމިއަދު ްއުސޫލާއް ްޢަމަލުކުރާ ްތަޖުރިާބްްަޤއުމުތަކުން ެއއްގޮތަށް

ކުރަނީ،ްްއެކުްެވވޭްެއއްަބސްވުމެްއގެްދަށުންްއެކަންތަްއތައްްބަދަލުކުރަން.ްއަޅުަގނުޑމެންްމަސައްކަތްްމިްހުރިްޤައުމަކާ

ްގޮސް ްބުނަނީ ްކުރީމަ ްމަސަްއކަތްކުަރނީ. ްސަރުކާރު ްކޮންމެވެްސްްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވއްޓެނީއޭ. ްޖީބަށް ޤައުމެްއގެ

ްބެހޭ ްިބލާ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްބެހޭްވަރަކަށް ްޓްރީޓީއާ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްއަޅުަގނޑަްށްްގޮތުން، ްވާހަކަދަްއކާއިރު ގޮތުން

ް ްކޮންމެވެސް ްބަލައިްހީވަނީ ްމީތި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަވަރަކަްށ ްހަދާލަންޖެހޭހެން. ްކިޔާަލއި ްމުއްދަެތއްްލައި ށީގެްނވާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއޮތީ. ްދެއްވާފައި ްއޮތީ. ްދީފައި ްއިން ްއިދާރާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްފޮނުވާފައި ްޓްރީޓީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހަމަްފުދޭވަރަކަށްްްހަނދާންވާ ްއެބަހުރި ްލިބިއްޖެ.ްމީގައި ްމިްޓްރީޓީ ްކުރިން ްހަފްތާއެއްހާްދުވަސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ގޮތުން

ްޓްރީޓީްއެ ްމުޅި ްފޮނުވާފައިްއެްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއެއްކޮށް ްއެބަ ްއޮތް.ްވަރަށްްސާފުކޮށް ްމިބަ ްކުރަން އުޅޭނީްްނގޭ

ްމިކޮންކަމެއް ްކުރަން ްހަރުދަނާކުރަންްްކަން. ްނިޒާމު ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ްތަޙުޤީޤުކުރުމަށް، ްޖިނާޢީ ްޤައުމުގެ ްމި އުޅޭނީ

ްައޅު ްޤައުމުގައިއަޅުަގނޑުމެންނަށް، ްމި ްތެރޭަގއި ްނެތީމަްަގނޑުމެންގެ ްޤާބިލުކަން ްޤައުމެއްެގްް،އެ ްއޮތް ޤާބިލުކަން

އުޅެީންްވެސްްމިންކުރަންްއެބަޖެހޭްއެއްގޮަތކަށްއެހީތެރިކަންްހޯދުންްއެންމެްބޮޑުްއެއްްމަގްސަދަކީ.ްައޅުަގނޑުމެންްހަނދާ

ނޑުމެންްއަިނޔާތަކެއް މައެކަނިްމިްޓްރީޓީެގްކަން.ްމީގެންްހަކުރަންްނޫންްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްބޭރުްަޤއުމެްއގައިްއަުޅގަ

ްވެްސް ްއިންޑިާޔ ްބައްލަާވ، ްޫނން. ްއެކަންޏެއް ްރައްޔިތުން ްދިެވހި ްހަމައެކަނި ްިކޔަަމންވާންޖެހެނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ދަށުން

ްބޭނުންވާނެ ްހޯދައިދޭން ްރައްކާތެިރކަން ްސަލާމަތާއި ްހަމަ ްަރއްޔިތުންނަށް ްފުޅާްއްހޯް،އިންޑިާޔގެ ްއެންމެ ދެވުނު

ްދިވެހި ްހުރިހާްއެކަންޏެްސަރުާކރުްދާއިރާެއއްަގއި. ްދުނިޔޭގެ ްިވސްނަނީ. ްދޭތެރޭގައި ްރައްޔިތުންނާ ްޤައުމުެގ ްނޫން އް
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ް ްަޙއްޤުތަްއ ްަރއްޔިތުންގެ ްަޤއުެމއްގެ ްއެ ްވެސް ްދޭތެރޭަގއިްހިޤައުމަކުން ްރައްޔިތުންނާ ްޤައުމެްއގެ ްއެ މާޔަތްކުރަން

ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަުޅގަްވިސްނާނެ. ްަސރުކާރު ްއިްނޑިޔާ ްޒަމާުނެގްގޮުތގައި ްިދގު ްވޭތުވެދިޔަ ްމި ނޑުމެންނަށް

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްސަރުކާރުން ްއޮތީ.ްްއިންޑިޔާ ްވިސްނާފަިއ ްދޭތެރޭގައި ްަރއްޔިތުންނާ ްަޤއުމުގެ ްއެ ްޮބޑަްށ ްމާ ވުރެ

ްއެއީ.ް ްޤައުމެއް ްއޮތް ްައިއސްފައި ްެއއް ްޑިމޮކްރަސީ ްމިނިވަން ްކުރީގައި ްމާ ްވުރެ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ އެހެންވެގެންތާ

ްއަޅު ނޑުމެންްމިްޤައުމުަގިއްއޮތީްައހަރު،ްއިހަށްދުވަހ41ްްާަގނޑުމެންްމިދިޔަ ދުމުޚްތާރުްވެިރކަން.ްޚުޖެހެންދެންްއަުޅގަ

41ްް ްއޮތީ ްޤައުމު ްމި ްޒަމާނުއްސުރެ ްނޫން. ްއެކަންޏެއް ްއަިމއްަލްޚުއަހަރު ްއޭނަގެ ްރައްޔިތަކަށް ްވެރިކަން. ދުމުޚްތާރު

ނޑުމެންނަށްްމިނިވަންކަންްްްއްތިެއކުްބަހެއްްބުެނވުނުްޒަމާނެްމިނިވަންކަމާ ބޭފުޅުންްިވދާޅުވެބައްަލވާ.ްއަދިްކިިރޔާްައޅުގަ

ްމި ްމިއުޅެްލިބިގެން ްލިބިގެން ްމިނިަވންކަން ްފަރުދީ ްމިނިވަންކަން ްފުރިހަަމ ްއަހަރެއްްުއޅެްނީ. ްހަތަރު ްދެތިން ްމީގެ ނީ

ްމި ްލިިބގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތު ްބުނާނެ ްމި،ްއެހެންވީމާއުޅެނީ.ްްކުރިން.ްއެްއެޗއް ްވާަހކަްްދަންނަވަން އުޅޭ

ްއިްނޑިާޔެގް ްސަރުކާރުން ްއިންޑިާޔ ްބޮޑަށް ްމާ ްވެރިަކމަށްވުރެ ްައއި ްދެމިގެން ްޒަމާނުްއސުރެ ްަޤއުމުަގއި ްމި އަކީ

ްމިވަރުް ްވިސްނަމުންނޭ. ްިދޔަީއ ްދޭތެރޭަގއި ްސަރުކާރާްރައްޔިތުންނާ ްދިވެހި ްސަުރކާރުންްއެްްެއްއޗެްއގަިއ ްއިންިޑޔާ އްކޮށް

ްޙައްޤުްނުސޮއި ްރަްއޔިުތންގެ ްމީަގއި ްމީހުންްްމާޔަތްނުކުެރވޭހިކުރާނެ ްއިންޑިޔާ ްގިނަ ްމާ ނަމަ.ްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްުވރެ

ްކަންކަ ްއެކި ްގޮތްގޮތަށް، ްއެކި ްޤައުމުގެ ްއެހެންވީމާްމި ްިދރިއުޅޭ. ްއެބަ ްމުަގއި ްމި، ްމިްްދަންނަވަން ްއަކީ ްވާހަކަ ްއުޅޭ

ްތި ްމަންދޫބުންނަށްވެ ްަރއްޔިތުންެގ ްރައްޔިތުންނަށްްްމިް،ބެތަނުގައި ްތިބޭ ްއަުޑއަހަން ްވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި ތަނުަގއި

ްވާހަކަތަ ްފަދަ ްބުރޫއަރާ ްގުޅުމަްށ ްޒަމާންވީ ްއޮތް ްޤަުއމުގައި ްދެ ްސަރުކާރާ ްދިވެހި ްސަރުކާާރއި ްއިންިޑޔާ ްއްއޮޅޭގޮތަށް

އިންްއެަބްްދެކެވުނުްވާހަކަްގައިްމިްތަނުްެވސްްޒިންމާދާރުކަމެއްްނޫން.ްވަރަށްްސާފުކޮށްްމިދެއްކުމަކީްެއއީްއެްއގޮތަކަށްް

ްބައްލަވާފައިްނެތްކަން.ްައޅުަގނޑުމެންްކުރަންްމިއުޅޭްކަމަކީްއޮތްްމަްއސަލަްއަށްްއެްއގޮތަކަށްްއެނގޭްހުށަހެޅިފައިް ވެސް

ނޑު ްއަުޅގަ ްޚާއްޞަކޮށް ްހަރުދަނާކުރުމާއި، ްނިޒާމު ްޢަދުލުއިންޞާފުގެ ްޖިނާޢީ ްޤައުމުގެ ްމިްްމި ްބޭނުން ފާހަގަކޮށްލަން

ޚާއްޞަކޮށްް،ްއްދުަގއިްހިނގާްމަސްތުވާތަކެީތގެްވިޔަފާރިްާއއިްނަހަމަްފައިސާގެްބޮޑެތިްފައިސާގެްމުޢާމަލާތްތަކާއިރަހަސަ

ގުޅުންހުރިްަފއިސާެގްމުޢާމަލާތްތައް،ްމަނީްލޯންޑްރިންްހުއްޓުވުން.ްމިްަޤުއމަށްްދިމާވެފައިްއޮތްްއެންމެްްމަސްތުވާތަކެްއޗާ

ނޑުމެން...ްްބޮޑުްއެއްްގޮންޖެހުމަކީްުޒވާން ްޖީލުްމަސްތުވާތަކެތިންްސަލާމަތްކުރުން.ްއަުޅގަ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދިއުކޯރަމްްހަމަވެއްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަ ްްމަށްްއަުޅގަ
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ނޑުމެްންްއަޅުަގނޑުްދަންނަވަމުންްގެންދިޔަްވާހަކަްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް. އަކީްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްމަސްތު ްގިނަ ްއެްނމެ ްއެތެެރކުރެޭވ ްޤައުމަށް ްމި ްޙަޤީޤަތަކީ ްސަރަހަްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްމި ްއެެތރެކުރެވެނީ އްދުެގްވާަތކެތި

ް ްއިްޤައުމުތަކުން. ްކަސްޓަމުޚާއްަޞކޮށް ްއިންޑިޔާްްންޑިޔާގެ ްނިޒާމުެގްްއާމެދުވެރިޮކށް ްދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ްހުރި ުގޅުން

ނޑުމެްންްތެރެއިންްމިްޤައުމަށްްވަރަށްްބައިވަރުްމަސްުތވާތަކެތިްއެތެރެވެފައިްހުރިކަން،ްއެތެެރވަމުން ދާކަންްއެއީްއަުޅގަ

ްޙަޤީޤަތެ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއިންޑިޔާ ްމިފަދަ ްއް. ްމިސަރުާކރާ ްދަށުން ްއެްއބަސްވުމެްއގެ ްމިފަދަ ްވެޭވ ފަދަްއެކު

ްފަރާތްތަކާ ްވިޔަފާރިކުާރ ްބޮޑަށްްްމަސްތުވާތަކެތީގެ ްވަރަށް ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ްފިޔަވަުޅއަޅަން ްހަރުކަށި ދޭތެރޭގައި

ނޑުމެންްމިް ހާޒިުރކުރުްންވޭ.ްކޯޓަށްްޓީްބަލައިލީމަްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެަބްޤަބޫލުކުރެޓްރީމަގުފަހިވެގެންދާނެކަންްއަުޅގަ

ްތަޙު ްމިދެންނެވިހެންވިޔަްސ، ްވިޔަސް، ްހިންގުން ްްޤީޤެއް ްއާއި ްލޯންޑްރިން ްމަނީ ްދެންނެވިހެން ްަވގު،ްުކރިން ފައިާސގެ

އޮތްްހުރިހާްަކންތައްތަކެްއގެްވަރަށްްބޮޑަށްްއެހީތެރިކަންްލިބޭްގޮތަށްްްކަޅުްފައިާސގެްމުޢާމަލާތްތައްްކަމުގަިއްިވޔަސްްމި

ްަމޖިލީއެްްޓީޓްރީ ްމި ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްިމކަމަށް ްމިއީ. ްމުހިއްއް ްދިނުމަކީ ްއެއްބާރުލުން ނޑުްމުހުން ްއަުޅގަ ކަމެއް.

ްހަމަ ްއެްއޗަަކށް ްކޮންމެ ްހަމަ ްހުށަހެޅޭ ްމިތަނަށް ްޤަބޫލުކުރަން ްވޯޓުލަިއ،ްވެސް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއާންވަގުތުން ްެއއަށް

ނޑުްދަ ނޑުމެންްނުޖެހޭ.ްއަޅުގަ އަްށްްއަކީްިމއީްކޯެޗއްކަންްނުބަލައިްމިްއުޅޭްވާހަކަްންނަަވންްމިބަސްްބުނާކަށްްއަުޅގަ

ްއިްޒަމާންތަެކއްްފާޑުކިޔާ ްދިވެހިރާއްޖެއާވަންެދން ްސަރުކާާރއި ްއުސޫލުްންްންޑިޔާ ްބުރޫއަރާ ްގުޅުމަށް ްޒަމާންވީ އޮތް

ްވާހަ ްމިތަނުަގއި ްެއްއގޮތަކަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެީއ ްނޫނޭ.ކަދެްއކުމަކީ ްޒިންމާދާރުކަމެއް ނޑުމެްންްވެސް އަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްބަލައިގެންނުވާނެްމި ްއެކަނިްތަނުގައި ކަމަށް.ްްދައްކާްވާަހކަްއޮންނާނީްމިްހަތަރުްފާރުންްއެތެރޭގައި

ްެއކަނި ްތެރޭގައި ްޤައުމުގެ ްމި ްމިްނޫނީ ްމިތާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީްްކަމަށް. ްއަުޅަގނޑުމެން ްވާހަކަ ދައްކާ

ްހަ ްޤާނޫނު ްވާަހކަެއއްެގްއިންޑިާޔގެ ްދައްކާ ްައޅުަގނޑުމެން ްައޑުިއވޭނެ. ްވަގުތުން ްއަކުރަށް ްއަކުރުން ްމަޖިލީހަށް ދާ

ްައވައްސަބަބު ްއޮތް ްކައިރީަގއި ްއެންމެ ްއެންމެން ްެއްއގޮތަކަށްްްޓެރި ްއެއީ ްޖެހުމަކީ ްައޅުަގނޑުމެންނާ ްޤައުމާއި ވެސްްބޮޑު

ްަމޖިްބުއްދިވެރިކަެމއް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްަސބަބަށްޓަކައި ްއެ ްހުށަހެޅިފައިްނޫން. ްޒިންމާދާރުކޮށް ްތަންޮކޅެްއ ްގޮވާލަން ލީހަށް

ްމި ްޒިންމާދާރުކޮށް ްެބލުމަށްފަހު ްރަނގަޅަށް ްޯކޗެްއކަން ްމައުްއޮތީ ްއޮތް ނުޑްޟޫޢަހުށަހެޅިފައި ްވާހަކަދަްއކަވާށޭ.ްއަުޅގަ ށް

ްކޮމިޓީ ްތާއީދުކުރަން ްބޮޑަށް ްފޮނުވަިއ،ވަރަށް ްމައްސަލަ ްމި ްަވރަްއަކަށް ްމަރުޙަލާގައި ްދިރާސާކުރެވިްކޮމިޓީ ްރަނގަޅަށް ށް

ް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޭނގޭޓްރީއަދި ްއެއްެޗއް ްއޮތް ްލިޔެަފއި ްްކަމަށްްޓީގައި ްނޭނގިއްޖެ ލަތެއްގަިއްހާވަންޏާ،

ކޮމިޓީްމަރުޙަލާގައިްމިްްއޮޅުންފިުލވައިް،ތަރުޖަމާ،ްދިވެހިްބަހަށްްތަރުޖަމާްރަނގަޅަށްްކުރެވިގެންްެއީއްކޯޗެއްކަންްބަލައިް

ނޑުްވަރަށްްބޮޑަްށްްންމާްމަޖިލީހުގެްތަޅުމުން،ްމިްމަޖިލީހުގެްތަޅުމުންްމިމައްސަލަްނި ކަމަށްްގޮތެއްްނިންމެވުމަކީްއަުޅގަ

ްނިންމަން.ް ްގޮތެއް ްކޮމިޓީން ްގެންގޮްސ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަލައިގަނެ ްމަޖިލީހަށް ްތާއީދުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއް. އެދޭ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް
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 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްއިރާގެވަިއކަރަދޫްދާ

ނޑަްށްކުރީަގއިްދެންނެވުނުްކުށެއްްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް. ނޑުްމިްފުރުޞަުތްމިްބޭނުންކޮށްލީްއަޅުގަ އަުޅގަ

ްމުޢާހަްއިޞްލާޙުކޮށްލަން. ްމި ްދެންނެވުނީ ްޢަމަލުކުައޅުަގނަޑށް ްއެއްބަްސވުމަށް ްމި ްނަމަވެސް ްސޮިއކުރި ރަންްދާގައި

ް ްހާނުޖެހޭ ްާއޓިކަލް ްއެއްބަްސވުމުގެ ްމި ްވަނީ ްބަޔާންކޮށްފައި 8ްްލަތްތައް ްއާޓިކަލް ދެންް.7ްަގއޭ.ްއެހެންނަމަެވސް،ްއެއީ

ް ްއެބ7ްައާޓިކަލް ނޑުމެންގައި ްައޅުގަ ްޖެހުލުންވާކަށްްއޮްތ ްެއއްވެްސްމީހަކު ްޤައުމުގެ ްމި ްހުރިހާނުޖެހޭނެ. ގޮތުްންްލަތު

ްބޭ ްކަންތައްތަްއްދިޔަފަހަރެއްގަިއްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްވީްރުން ްއިްނޑިާޔގެްްކަަމށް ނުޑްޤަބޫލެއްނުކުރަން ްއަުޅގަ ނަަމވެސް

ނޑުމެންެގްއިންސާނީްޙައްޤަކަށްްއުނިާވް ސަރުކާރެްއ،ްއެްއވެސްްސަރުާކރެއް،ްއިންިޑާޔގެްއެްއވެސްްސަރުކާރަކުންްއަުޅގަ

ްގައިމު ްހަމަ ނޑެްއ ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްކޮްށފާނެ ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްއެހެންވީމާޤަބޫްވެސްްފަދަ ްލެއްނުކުރަން. ްމިް،

ނޑުމެންނަށްްލިބޭނެްއެްއވެސްްގެއްލުމެްއްއެއްބަްސވުމުަގއިްނޫނީްމިްމުޢާހަ ދާގައިްައޅުަގނޑުމެންްޮސިއކުރުމަކުންްއަުޅގަ

ނޑަށްްަޔޤީންވާތީވެްއަދިވެސްްއެއް  ފަަހރުްމިއަށްްތާއީދުކުރަން.ްޝުުކރިއްޔާ.ްނޯންނާނެކަންްއަޅުގަ

 

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުމައްޗަންޮގޅިްދެކު

ްޝުކުރިއްޔާް .ް ނޑު ްޢާރިފުއަުޅގަ ްޢަލީ ްއަޚްްމި ނޑުގެ ްައޅުގަ ްވާހަކައަށާއި ްޢިްއޒަް،ގެ ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ތްތެރިްމާފަންނު

ދާްއަކީްނުވަތަްއިްމިްމުޢާހަގޮުތގަްނޑުްޤަބޫލުކުރާއަށްްއަުޅަގނޑުްތާއީުދކުަރން.ްއަޅުގަްްވާަހކަމެންބަރުްއިމްތިޔާޒަށްްއެް

ްފައިދާް ްރައްޔިތުންނަށް ްބޮޑަށް ްސަރުކާރަްށވުރެ ްޤައުުމގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްވެސް ްޤައުަމށް ްދެ ްއެއްބަްސވުމަކީ ްމި

ްމި ްތެރޭަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްސަބަބަީކ، ްއެއްަޗކަށްޭވ. ްްހުރި ްއިޖުރާއައޮތް ްމީހުންްޖިނާޢީ ްނުވަތަ ްބޭނުމަށް ތުެގ

ް ްމިތަމްރީނުވުމާއި ްހިތާމަކުރަން، ނުޑ ްއަުޅގަ ްވަރުގަަދވުން. ްނިާޒމު ްފޯރުކޮށްދިނުމާއި ްއެހީެތރިކަން ްތަނުަގއިްްޤާނޫނީ

ްތަރުޖަމާ ްދިެވހި ްމެންބަރުން ްޭއގެންްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްެއއްަޗކީ ްެއނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެދޭތީވެ. ްހޯދުމަށް އެއް

ްއެ ްކުރިމަތީގައި ްރައްޔިތުންގެ ްދަނީ ްްފަޟީޙަތްވަމުން ްއެ ްއިތުރުފުޅެއްބޭފުޅާ ްމުޅިން ްމިްހައްދަވަނީ ތާްްކަމަށް.

ްަމތީ ްޓޭބަލް ްއެހެރަ ްއަރިމަތީގަިއ ްސިޓީ، ްމި ްއޮތީ ްއެޭޓޗުްއާްއެ ްިދވެހިްްކޮށްފައިެއކު ްއާއި ްތަރުޖަމާ ްއިނގިޭރސި ވާ

ްއެ ްމި ނޑު ްމިްތަރުޖަމާ.ްއަޅުގަ ްހަމަ ްމިްނެގީ.ްމީގައި ނަޑއެިޅގެންްދިވެހިްްތަނުން ްދިވެއޮތީްކަ ްއޮތް ްލިޔެފައި ހިްބަހުން

ގޮތުންްވާހަކަނުދައްކަާވކަން.ްްބެހޭްްތަނުގައިްކަމާްގޮތެއްަގއިްމިްއެއް.ްމީގެންްވެސްްއެނގޭްެއއްަޗކީްޒިންމާދާރުްތަރުޖަމާ

ްއެްޒިންމާދާރު ްނުބައްލަވައި،ްގޮތެއްަގއި ްމަޞްލަޙަތަށް ްއަމިއްލަ ްއެްބޭފުޅެއްގެ ްްނުވަތަ ްއަށް ްމީހާގެްޭބފުޅާ ކާންދެއްވާ

ްނުބައްލަވައިް ްވިސްނަވާނަމަް،މަޞްލަޙަތަށް ްޤައުމަށް ްއާންބެހޭްމިކަމާް،މުޅި ްނުވަތަްގޮތުން އަްއސަރިބަހާިއްްބަސް

ްދެްއވާނެ ްއެްސާބަސް ްކުރިަމތިލާން ްކެިރގެން ްސަރުކާރަށް. ްުކރިްއަުދގެ ްކަމެްއ ްމިހާރުެގްްބޭފުޅާ ްިވޔަސް ކަމުަގއި

ްކުރި ްކަމެއް ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެކަްނ ްވިޔަސް ްހޯދުމަށްްްޤީޤުކުރުމަށްތަޙުކަމުގައި ްއަދަބު ްޙައްޤު ްއޭގެ ނުވަތަ

ްމަސައްކަްތކުރަމުން ްސަރުކާރުން ްއަދުގެ ްހޯދުމަށްޓަކައި ްއެހީތެރިަކން ްިމްްއިންޓަރނޭޝަނަލް ނޑު ްއަުޅގަ ދާތީވެ
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ްވެސް ްހުރިހާ ްމީެގ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްބުނެްސަރުކާރަށް ްުމސްކުޅިން ްައކީ ްފުަޅއްބުުޑންްަމއްސަލަ ުއޅޭ

ްހަސަނުް ްހިްްދަންޏާ ނޑު ްއަުޅގަ ނޑާނޭ. ްކަ ނޑު ްކެޔޮގަ ްައބަދުބުނާނޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވައްކަުމގެްތަށްއަރަނީ ްތިބެނީ ވެސް

ްެގއް ްއެހެންވީމާްތެރެއަށް ްތައްޔާަރވުަފއޭ. ްމުޢާހަް،ލެން ްނުކުރެނީ ްމި ނޑުެމން ނޑުމެންްއަުޅގަ ްއަުޅގަ ްސޮިއކޮށް ދާތަކުގައި

ފަާޅައރާނޭްއެކަހަލަްކަންތައްަތއްްުކރަންްހިތުގައިްލަިއގެންްއުޅޭްްކަމަށް،ްވަްއކަންކޮށްފިްއޔާްެއއީްޝަރީޢަތަށްްގެންދާނެ

ްމުޢާހަމީހަ ްމީގައި ްބޭފުޅަކު ްނުވަތަ ްއެއްބަހެއްކު ްސޮއިކުރާކަށް ްދިވެހިނުވާްދާގައި ްަކނޑަެއޅިގެން ްމީގެން ބަހުންނާިއްނެ.

ބަހުްންިސްވިދާޅުވަްނވީ.ްދިވެހިއިނގިރޭްއްޔާރޭސިްބަސްްއެނގޭްބޭފުޅަކުްެވއްޖެއިނގިރޭސިްބަހުންްހަމަްރީއްަޗށްްއިނގި

ްއޮތީްހަމަްރީއްޗަށްްހުރިހާްއެްއޗެއްްކިަޔއިދީފައި...ްމި

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.އިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުޢިްއޒަްތތެރިްއެއް،ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްދެއްެކވުން:ވާހަކަްއްޠަލިބުދާއިރާގެްއިބްރާީހމްްމުްފަރެސްމާތޮޑާ

ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަރުޖަމާ، ްދިވެހި ްކަުރދާހުގެ ްމި ްއޮޅޭގޮތަްށ، ްރަްއިޔތުންނަށް ްައޑުައއްަސވާ ްބޮޑަށް ެއއްްްވަރަްށ

ްއެކުެލވިފަ ްނެތް.ްއެހެންނަްމިއާއެކު ްއެއާއެއް ްއޮތީ ްމަްމަވެސް،ްހުށަހަޅާފައި ްކަރުދާހެއް.ްއެހެންވީމާބެހޭ ްއެއީް،ްޢުލޫމާތު

ްއޮރައް ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްވާަހކަޔިތުންނަށް ްއެްޅިގެންދާނެ ްއެހެންވެ ްިޢއްޒަތްތެިރްްެއއް. ްޝުކުރިއްޔާ ްދަންނަާވލީ. ވާހަކަ

ްރައީސް.ް

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްފުރުޞަތުްޫނން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާަހކަފުޅުްކުރިއަށްްއެއްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ ން.ްއަުރވަގެންދަވަންްައޅުގަ

ްއެއް،ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްދެއްެކުވން:ވާހަކަްމޫސާްމަނިކުދާއިރާގެްއިބްރާހީމްްހުޅުހެންވޭރުް



33 

 

ްއެ،ްރައީސް ްމައްސަަލއަަކށް ްބަހުސްްނިޒާމީ ްކަރުދާހުގެްވަނީ،ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއޮތް ްނޫން.ްްކުރެވެނީ ޓްރާންސްލޭޝަނަކަށް

ްވީމާއެހެން ްެއް، ްކަރުދާހާއި ްއޮތް ްފާޅުުކރެއްީވ ްއެ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްހީަވނީ ނޑަށް އަުޅގަ

ްކުެރެވނީްކޯޗަކަށްތޯ.ްސާފުކޮށްަލދެއްވުންްއެދެން.ްބަހުސްްތަރުޖަމާގެްމައްސަލަްކަންނޭނގެ.ްެއކަންްކުަޑކޮށް

 

ް

 ްދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްމިްބެހޭ ްުކރިމަތީގައި ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްނޫން. ްފޮނުވާފައިްެއްއ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާްްވަނީ

ްެއާއއެުކގައި ްވާހަކަފުޅުްްސިޓީފުޅާއި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްމަްއަޗންގޮޅި ްައޅުަގނޑު ްލިޔުންތައް. ވާ

ްރުވަން.ގެންދަންްފުރުޞަތުއަްްކުރިއަށް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު

ްއަޅުގަޝުކުރިއްޔާް ްހަމަ ްމަނީލޯންޑްރިންްނޑު. ްހަމަްމިދެންނެވިހެން ްބޭފުޅުން ްެގންގުޅުްއވާ ްކަންތައްަތއް ގެ

ްއެއީްހިތަށްއަރުއްވާ ްއިނގޭތޯ ްްޓރެފިކު،ްވާްނެ ްއަެނއްކާ ްދެން ްްގޮތް. ްހަމަްެއއްކަލަ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްދުއްވާ ބުނާހެން

ްހިއުމަން ްގޯހެޭކ. ްމިއީ ްއެހެންނަމަވެސް،ްްހިތަށްއަރުއްވާނެ ްނޫން. ްެއއްެޗްއ ްއުފެއްދި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ރައިޓްސް

ްަކނަޑއެޅި ްހަމަ ްަޙްއޤުތަކާއިސްމާލްދީނުގައި ްއިންސާނީ ްޮއވޭ ްގޮތަށްްްގެން ްއޮންނަ ްއިްސލާމްދީނުގައި ްއެއްެޗއް. ހުރިހާ

ް ްތިްްމިރަނގަޅަށް ްތަޤުއްތަނުަގއި ްއިސްލާމީ ްއުުޅއްވާްެބވި ްބޭފުޅުން ްދެްއާވ ްމައްސަލަް،ނަމަްރީރު ްެވސްްްިނޒާމީ އެްއ

ްދިވެހިނުނަން ްހަމަ ްމިއޮތީ ްމީގެ ްގަވާނެ. ްލިޔެފައި ްޓްރީބަހުން ްތަޢާމިއޮތީ، ްދަންނަވާފައި،ޓީގެ ްެއބައޮތް މިީއްްރަފަކަށް

ްިއންްސޮއިކުރު ްދިވެހިާރއްޖެ ްާއއި ްހަމައިންޑިޔާ ްޓްރީްޖެހިފައިމަށް ްނަމަކީްީޓއެެކވެ.ވާ ްޓްރީީޓގެ ްަދްްމި ްބިޓްވީން ޓްރިޓީ

ް ްރިޕަބްލިކުއޮރިޕަބްލިކު ްދަ ްއެްނޑް ްއިންިޑޔާ ްެއއްްފް ްިދވެހިރާއްޖެ ްއެއީ ްމޯލްިޑވްސް.ްރަނަގޅު،ްމޯލްިޑވްސް ނޫންްްއޮފް

ްމޯލްޑިވްދިވެހި ްއިން. ްލިޔެފައި ްއެހެންވީމާބަހުން ްއިންނަނީ. ްޖަހާފައި ްސް ްތަރުޖަ، ްނުވެދާނެ.ްއެއީ ްފަހަރެއްގައި މާައކަށް

ްވަގަށޭ.ް ްވާނީ ްަވގު ނޑަށޭ. ްކެޮޔގަ ްވާނީ ނުޑ ްކެޮޔގަ ްރުިފޔާއަށޭ. ްވާނީ ްރުިފޔާ ްއެްއޗަކީ ްއެނޭގ ނޑަށް ްއަުޅގަ އެކަމަކު

ްވިސްނަވާށޭ.ްުޝކުރިްއޔާ.ް

 

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުޅުދުއްފުށިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު

ްޢިްއޒަ ްރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ްބަދަލުކުރުމާއިްތްތެރި ްކުށްވެރިން ްމެދުގައި ްޤައުމުތަކުގެ ްބަދަލުކުރުމަކީްްދޭދޭ އެހީތެރިކަން

ްމިފަދަްޢާއް ްދިވެހިރާއްޖެ ްނޫން. ްކަެމްއ ްޚާއްޞަ ްމިއީ ްމުޖުތަމަޢުގައި ްބައިނަލްއަްޤވާމީ ްކަމެއް. ްހިނގާ ްއުސޫލުން މު

ްނަމަވެސް ްނުިވ ްޮސއިކޮްށފައި ްއަދި ްރަހުޤަްްދޭދޭްމުޢާޙަދާއެއްަގއި ްއޮންނަ ްތެރެއިްންއުމުތަކުަގއި ްގުޅުމުެގ މަތްތެރިކަމުގެ
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ްަބއެއްް ްއަދި ްއެބަހުރި. ްބަދަލުކުރެވިފަިއ ްމަޢުލޫމާތު ްގޮުތގަިއ ްެއއްބާރުލުމުގެ ްއެއްބަްސވުންތައްްްދެވޭ ްޚާއްޞަ ްފަހަރު

ް ްކުްށވެރިން،ްއެއް ްއެބަހުރި.ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ްަބދަލުކުރެވިފައި ްވެސް ްކުްށވެރިން ްދެމެދުްވެިވގެން ްަޤއުމާ ްއަނެއް ޤައުމު

ދެމެދުްމަޢުލޫމާތާއިްއެހީތެރިކަންްބަދަލުކުރުމުގެްޕްރޮގްރާމްތަެކްއްްއިްެއްއްޤައުމުންްއަެނއްްަޤއުމާކުށްވެރިންްބަދަލުކުރުމާް

ްތައްޔާުރކުރެވެމުންް،ރޭވި ްމިހާުރ ްވެސް ްއޮނިަގނެޑއް ްޤާނޫީނ ްމަްއޗަށް ްޕްރޮސެކިއުޓަްޭއގެ ްމަޢުލޫމާތު ރްދާކަުމެގ

ްފަރާތްލްޖެނެރަ ްލިބިފަގެ ްވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެޕުޅުން ްެއކަމުގައި ްއަދި ްގެންދަވާކަންް. ްމަސައްަކތްކުރަްއވަމުން ްބޭފުޅާ

ްއެނގިފަ ްވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްނިޒާމުްވެސް ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ .

ްކުިރއަ ްވެސް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްފިޔަަވޅަކަށްވަރުގަަދކުރުމަށްޓަކައި ްއެޅޭ ްޤައުމުތަކަށްްްްށ ްއެހެނިހެން ްއަދި ވާނެ.

އަޅުަގނޑުމެްނގެްޖިނާޢީްޢަދުލުގެްނިޒާމުގެްތެރެއިންްއެހީތެރިކަންްފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިްއެޅޭްފިޔަވަޅަކަށްްވެސްްވާނެ.ް

ްތުހުމަތު،ްއެއްް ްތުހުމަތުްކުށެްއގެ ްކުށެްއގެ ްޤައުެމއްަގއިޤައުެމއްަގއި ްއެހެން ްއެްކުެރޭވްމީހާ ްހޯދުމަށާއި،ްއެްުހއްޓާ ްމީހާ

ްއެ ްހޯދުމަށާއި، ްގޮތެއް ްހޯދާ ްލާރި ްކުށާްމީހާ ްކުރި ްހުްގުޅޭްމީހާ ްއެކަންކަމާގޮތުން ްހޯދުމަށާއި، ްހެކި ގުޭޅްްރި

ްއެް ްއޭނާ ްމިކަންކަމަށްޓަކައި ްހޯދުމަށާިއ، ްހުރިްްލިޔެކިޔުންތައް ްޤައުމުަގއި ްއެ ްމެުދވެރިކޮށް ްޤައުމު ްހުރި ވަގުތު

ްޤާނޫނު ްމުއަތައުސޫލުތަާކއި ްިމްކާއި، ްތަްއޔާރުކުރުން ނެޑއް ްއޮިނގަ ްމަސައްކަތްކުެރވޭނެ ްމެދުވެރިޮކށް އްސަސާަތއް

ްހުރީހަމުޢާ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްމީހަކު ްއިންޑިާޔގެ ްވެާދނެ ްއެ ްބޭނުމަކީ. ްބެލެޭވްްދާގެ ްކަމަށް ްކުެށއް ްއިްނިޑޔާަގއި ކަމަށް.

ނަޑައޅާފައިްއޮތްްކުށެއްްކޮށްފައިްއަް އިސްްމާލޭގައިްހުރިްމީހަކަށްްނުވަތަްރާއްޖޭގެްކޮންމެވެްސްނުވަތަްކުށެއްްކަމަށްްކަ

ްއިންޑިޔާްސަުރކާރަށްްނުވަތަްއިންޑިާޔގެްކަމާ އްަސސާތަކަށްްއެނގިގެންްިދވެހިްބެހޭްމުއަްްހިސާބެއްަގއިްހުރިްމީހެއްކަން

ްމުއަސަ ްކަމާބެހޭ ްްްއަސސާތައްރުކާރުގެ ްމަސަްއކަތްކުެރިވދާނެ. ްވެސް ްޯހދުމަށް ްއޭނާ ްގުޅޭްމެދުވެިރކޮށް ްއަށް ްއޭނާ އަދި

ގޮތަށްްްއެިކއެކިްމަޢުލޫމާތާއި،ްލިޔެިކުޔމާއި،ްފައިސާްއާއިްއެހެނިހެންްހެކިްހޯދުމަށްޓަކައިްމަސައްަކތްކުރެވިދާނެ.ްހަމަްއެ

ްކުރުމަށްފަހުގައިް ްކަމެއް ްބެލެޭވ ްކަމަށް ްކުށެއް ްދިވެހިރާްއޖޭގައި ްހުއްޓާ ްިއންޑިޔާަގއި ްރަްއޔިތަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މުއަްއސަސާތަާކއިްއުސޫލުތަާކއިްޤާނޫނުތައްްްނަމަްއޭނާްހޯދުމަށްްވެސްްއިންޑިޔާްސަރުކާރުގެްހުރިކަމަށްްވާްއިންޑިާޔަގއި

ުގޅޭްމަޢުލޫމާތުތައްްްދޭްޤައުމުތަކުގެްމެދުގައިްކުށާއުޅެނީްދޭްކެއްްމިމެދުވެރިކޮށްްމަސައްކަތްކުެރވިާދނެ.ްމިކަހަލަްފްރޭމްވޯ

ްެދކޭގޮުތގަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިއީބަދަލުކުރުމަށް. ްްިއ ްސަުރކާރާ ްިއންޑިޔާ ްެއއްބަްސވުމެއްްހަމަެއކަނި ްއޮންނާނެ ްއެކަިނ އެކު

ްފުރަތަމަް ްހަމައެކަނި ްއޭގެ ްކުރެވެމުންދާނެ.ްމިއީ ްޤައުމުތަކުެގްމެދުގައި ްދޭދޭ ްއެްއބަސްވުންތައް ްބައިވަރު ްމިކަހަލަ ނޫން.

ވުމަކުންްފުރިހަމަވެގެެނއްްނުދާނެ.ްކުްށވެރިްންފިޔަވަްއސަށްވެދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިކަންްހަމަެއކަނިްމިްެއއްބަސްވުންް

ްބަދަލުކުރުމުގެ ްއެހީތެިރކަން ްފޯރުކޮށްދީ ްެއހީތެރިކަން ްތެރެއިން ްިނޒާމުެގ ްއަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ްއަދި ޤާނޫނީްްބަދަލުކުރުމާއި،

ނޑެއްްވެސްްމިއާ ްގުިޅެގންްއަންނަންޖެހޭނެ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއޮނިގަ

ް

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ
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ްޢަބްދު ްޙަމްދޫން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްިއނގުރައިދޫ ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުރިއްާޔ. ްފުރުޞަތުްهللا ޙަމީދަށް

ްމިނިުޓއިރު.4ްއަށްްާބކީްއޮތީްްއަރުވާނަން.ްޑީ.އާރު.ޕީ

ް

 ޙަމީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:هللاްއިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްމެންބަުރްޙަމްދޫންްޢަބްދު

ްޢިްއޒަތް ްޝުކުރިއްާޔ ްަރއީސް. ްރިޕަބްލިކުތެރި ްަދ ްބިްޓވީން ްރިޕަބްލިކުްއޮް"ޓްީރޓީ ްދަ ްއެންޑް ްއިންިޑޔާ އޮފްްްފް

ްމެޓަރސް ްކްރިމިނަލް ްއިން ްއެސިސްޓަންސް ްލީގަލް ްމިުއޗުއަލް ްއޮން ްހުށަހަޅުއްވާފައިމޯލްޑިވްސް ްތަޞްދީޤުކުރުމަށް "ް

ްޤަބޫލުުކރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްތާީއދުކުރަން. ްިމކަމަށް ްައޅުަގނޑު ްމިފަްގޮުތގައިްވާތީ ްޭދތެރޭގައި ްަޤއުމެްއގެ ްހުނަރުވެިރްދެ ދަ

ްމުޢާ ްއެިކއެކި ްިވސްނުންތެރިއަދި ްމީގެ ްކަންތައް. ްފައިދާކުރާނެ ްހަމަ ްެވސް ްޤައުމަށް ްދެ ްއެ ްުކރުމަކީ ކަންްހަދާތައް

ްމުޢާ ްއެ ްމިޖެހެނީ ްތަންފީޛުގެންގުޅެން ްކަންކަން ްހުންނަ ްަޤއުމެއްްހަދާގައި ްއެ ްވެސް ްޤަުއމަކުން ްކޮންމެ ެގްކުރުމުގައި

ނޑުްޤަޫބލުކުރާްބެހޭގެްަރއްކާތެިރކަމަށްަޓކައިްކަމާްރައްޔިތުން ގޮުތގައިްމެންބަރުންގެްްގޮތުންްހޭލުންތެރިވުން.ްދެންްއަުޅގަ

ްމިކަމާ ްމެންބަރުްނ ްބައެއް ްތެރެއިން ްޓްރީޓީއާ، ްމުޢާްމި ްމި ްސޮިއކުރުމާުނވަތަ ްފިކުެރއްްްހަދާގައި ދޭތެރޭގައި

ްޚިލާފަށްްއަސްލުްަބއެއްސަރުކާރުންްކޮްށފާނެްކަމަކާްދޭތެރެއަުކްނޫން.ްއެއާްްންޑިޔާްއިްވަނީްކޮންމެެހންްފާޅުކުރަްއވާފައި

ްކަން ްނާޖާއިޒުްތައްްކަހަލަ ްހުރީމާ ްކުރެވިަފއި ްވެސް ްމުޢާްސަރުކާރުން ްމި ްކުރެވިދާނެގޮެތއްަގއި ްބޭނުން ކަމަްށްްހަދާެގ

ްއެ ްފާޅުކުަރއްވާަފއި ްސަބަބުްފިކުރެއް ްތަފާތު ްއެކަމަށްޓަަކއި ްދެން ްގޮސްފައިވަނީ. ްފެނިގެން ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތަކެއް

ައށްްލިބޭްފަންނީްއެހީތެރިކަން،ްްހަދާގެްސަބަބުންްރާއްޖެައކީްމިްމުޢާްވަނީ.ްައޅުަގނޑުްފާހަަގކޮށްަލންްބޭނުންވާްނުކުތާ

ްމައްސަލަ ްޖިނާޢީ ްއެބަހުރޭ ްދާއިރާތަކުން ްފުރުޞަްތައްބައެއް ްހޯދުމުގެ ްއެހީތެރިކަން ްފަންނީ ތުތަކެއްްތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ

ނޑުްަދންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްފޮރެންސިކުްތަހުލީލުތައްްކުރުމުަގއިްޙަޤީޤަތުަގިއް އެބަވޭ.ްިމގޮތުންްއަުޅގަ

ް ްއެހީތެރިކަމެްއ ްބައިވަރު ްވަރަށް ްއަދިްްގައިމުއެބަ ްބޭނުންވެއޭ. ްލިބެން ްއެބަ ްބޭފުޅުންނަށް ްފަންނީ ްރާއްޖޭގައި ްމި ެވސް

ްމެޑިކަލް ްރާްޚާއްޞަކޮށް ްމިހާރު ްޕްރެކްޓިސް ްހޮސްޕިޓަލުތަކުގަޔާމެލް ްތަފާތު ްގިަނވަމުންދާއްޖޭގެ ްްކލިނިކުތަކުަގއި ްއި

ްޞި ްޕްރެކްޓިސްތައް ްމެލް ްފަރާތުންމެޑިކަލް ްމީހުންގެ ްފަރުވާދޭ ްއްޙީ ްގެއްލުން ްލިބޭ ްސަބަބުން ްއިހުމާލުގެ ނުވަތަްވާ

ްފުރާނަތަކާ ްތަޙުީޤޤުކުރުްގެއްިލގެންދާ ްމައްސަލަ ްއެ ްެއްދޭތެރޭގައި ްއެބަޖެހެއޭ. ްކުރަން ްމަަސއްކަތްަތކެއް މަށްޓަކައި

ނޑުމެންްއަުޅގަް.ޙަޤީޤަތުގައިްކުރިއަށްްއޮތްްަތނުގައިްވެސްްދިވެހިްރައްޔިތުްނގެްރައްކާތެރިކަންްނުވަތަްސަާލމަތަށްޓަކައި

ސަލަތަކެއްްދިާމވަމުންްގިނަްތަފާުތްމައްްއްީޙްފަރުވާްދެމުންގެންދާްނިޒާމުެގްސަބަބުންްވަރަށްމިހާރުްމިްދިވެހިރާއްޖޭްޞި

ްކޮންމެވެސްް.އެބަދޭ ްވެްސ ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްއެކި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްަރއްޔިތުންނަްށ ްމެލްްްޢާއްމު ކަހަލަ

ްހުނަރުް ްދިރާސާކުރުމުގެ ްނުވަތަ ްތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ްއަސްލު ްޕްރެކްޓިސްތައް ްމެލް ްމިކަހަލަ ްއެބަިއވޭ. ްވާހަކަ ޕްރެކްޓިސްގެ

ްމެދުވެ ްޓްރީޓީ ްމި ްލިބޭވެސް ްމިްކަމަށްްވާްކަމަށްްރިކޮްށ ްދަންނަވަން. ްއަވަްސެވގަތުމަށް ްއެކަމަށް ވާހަކަްްަވންޏާ

ނޑުގެްވާހަކަޮކޅުްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ. ްފާހަގަކޮށްްއަުޅގަ
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ް

 ދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ގިލީްނމާމި

ްޝުކުރިއް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުގަްއާދެ، ްއާދެ، ްޓްރީޔާ. ްމިފަދަ ްދަންނަާވލާނީ ޓީއެއްަގއިްނޑު

ްތެރެައްށް ްމިނިވަންކަމުގެ ްދާޚިލީ ްއެބަހުއްޭޓ. ްކަންތައްތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް ްބަލައިލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ސޮއިކުާރއިރު

ްއެ ްުނވަތަ ްއެްވަދެގަތުމަކީ ްދިނުމަކީ ްއެްަބޔަކަށް ްމައްޗަށް ްމިނިވަްނކަމުެގ ްއަމިއްލަ ްބަޔަކުްބަެއްއގެ ހެން

ކަމަީކްހަމަގައިމުެވސްްައޅުަގނުޑްްވާތީްމިްފަދަްކަްނތައްތަކެްއްހިނގައިދާނެްކަންަތއްތަކެްއްކަމަށްްއަތްފޯރުަވއިގަންނާނެ

ްކަމަށް ްދަންނަވާ ްމިސާލަކަށް ްކަންތައްތަެކއް. ްބޭނުންވާ ްދިރާސާކުރަން ްއިތުރަށް ްހުންނަ،ްްއަދި ްސިންގަޕޫރުގައި ވަންޏާ

ްމެލޭޝި ްއެސިންގަޕޫރާިއ، ްއާއި ްޑުބާއީ ްނުވަތަ ްމީްޔާގައި ްޤައުމުތަުކގެ ްކައިރި ްކިހާމީހުންގެ ްކޮންފަދަްްހުން ވަރެއްގެ

ނޑުމެްނނަކީްމިނިވަންްކުޑަްޤައުމެއްޓްރީ ނޑުމެންްބަލައިލަންޖެހޭ.ްއަޅުގަ ްޓީތަކެްއގައިތޯްމިފަދަްސޮއިކޮށްފައިްހުރީްއަޅުގަ

ްއަޅުްްކަމަށް ްމިނިވަންކަން ްއަމިއްލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިފަދަްވިޔަްސ ްބޭްއވުމަށްޓަަކއި ްތެޭރަގއި ްދާއިާރގެ ނޑުމެްނގެ ގަ

ްޤަބޫލުކުރެވޭް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްސޮިއކުރެޭވއިރު ްްއެއްބަްސވުމެްއގައި ްމިހާރު ްބެންކޮުކެގްގޮތުަގއި ްއެބަހުރި ްވެސް ޑުބާއީަގއި

ްބެންކޮ ްއެހެންނަމަެވސް، ްމިްސޓަރްތަކްސިން. ްކުރެްއވި ްމިނިސްޓަރުކަން ްޕްަރއިމް ްކުީރގައި ްއެްބޭފުޅެއް ްއެދުނީމާ ްކުން

ްމި ްނުފޮނުވި. ްތަފްސީލެއް ްއެ ްމިްބޭފުޅުންނެއް ްކަންަތއްތަކާއި ްއަންަނއިރުްްބާވަތުގެ ްދިމާވެގެން ްމައްަސލަތައް ބާވަުތގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއަިމއްލަްމިނިވަންކަންްއޮންނަނީްކިހާްހިސާބެއްަގއިތޯްައޅުަގނޑުމެންްމިަކންްފިކުރުވެިރވެލާންޖެހޭތީްއެް

ްއަުޅގަ ްދަންނަވާހަކަ ްއެހެންވީމާނޑު ްބޭނުންވަނީ. ްވާަލން ްމިް، ްމެނުވީ ްދިރާާސކުރުމަށްފަހުގައި ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްމި

ްދޫކޮށްލެވޭ ްައތްމައްޗަށް ްބައެއްގެ ްމިނިވަންކަން ްއަިމއްލަ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެއްގޮތަކަށްްބާވަތުގެ ްކުރުމަކީ ްކަމެްއ ވެްސްނެ

މަީކްއަުޅަގނޑުމެންްކުޅޭްުކޅިަގނެޑއްެގްތެރެއަްށްވަދެގަތުްންްަބޔަކުްގޮތުްކުރަންްހެޔޮާވވަރުްކަެމއްްނޫްނ.ްމިއީްސިާޔސީ

ްކަމެއްއެްއގޮތަކަށްް ްކުރަންޖެހޭެނ ްއެްވެސް ްޤަބޫލުނުކުރާތީ ްައޅުަގނުޑ ްބޮޑަްށްްކަމަށް ްވަރަށް ްދަންނަވާލީ. ވާހަަކ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރު ްދައްކަވަން ްވާހަކަފުޅު ްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާްޝުކުރިއްާޔ.ްދެން އަށްްްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރަކު،ްއެމް.ޑީ.ޕ5ްީޞަތަށް

ް 5ްްނިސްބަތްވާ ްއޮތީ ްބާކީ ނުޑ2ްްމެންބަރުން. ްއަޅުގަ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތޮއްޫޑްދާއިރާގެ މިނިޓުއިރު.

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ްއާޝު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމުޢާކުރިއްާޔ ްހެދޭ ްމި ްދޭތެރޭ ްިދވެހިރާއްޖެާއ ްާއއި ްއިްނޑިޔާ ްމިއުުޗއަލްްދެ، ްނުވަތަ ހަދާ

ނޑުމެންްފުރިހަމަްލީގަލްްއެސިްސޓެންސްްއިންްކްރިމިނަލްްމެޓަރސް އަްށްތާއީދުކުރާްެއްއޗެއް.ްީމގަިއްްއަކީްއެީއްއަުޅގަ

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭްމި ށްްވަރަށްްރަނގަޅަްށްމިނިޓުތެރޭަގިއްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްރައްޔިތުންނ2ްަްހަމަްއަޅުގަ

ގޮތުންްމީގެްމާއްދާތަކުަގއިްހުރިްއެއްެޗއްްެއބަްރައްޔިތުންނަށްްސާފުކޮށްދޭންްއެބަޖެހެއޭ.ްއެއީްމިކަހަލަްްހޫމީމަފްްމީގެްމިް

ްއެްއޗެއްްހުށަހެޅުނީމަްމީގެްތަފާތު....ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑުްފުރުޞަުތްއަރުވަން.ްކޯރަމްްހަމަެވއްޖެ. ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއަޅުގަ

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއަފުނޯސްކަ ްހިތާމަކުރަން ްހަމަ ްވާަހކައަޅުަގނުޑ ްވިސްނާފަިއ ްޮކޅުން ްބަެއއްީށގެން ްކޯރަްމްްދައްކާަފއި ބޭފުޅުްނ

ްއެހެން ްަވޑަިއގަންނަވާީތ. ްމިނިވަންކަމާގެއްުލވާލާފައި ްޤައުމުެގ ްްނަމަވެސް ްބޭފުޅުްންހިއެއްޗެހި ްއުޅޭ މާޔަތްކުރުމަށް

ްމި ްކުރެވެން ްމިކަން ްިތއްބަަވއިެގން ްވެސް ްފަރުދީްޗެމްބަރުގައި ްމިއަކީ ްއެްއވެސްްއަްނނަނީ.ްޙަޤީޤަތަކީ ގޮތަކަްށްްގޮތުން

ްއެބަްްކަމެއްްބިރުގަންނަންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްވެސް ްފަރާތުން ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއެއްެޗއް ްމިއޮތް ްމީގައި ނޫން.

ްހޯދުމަށާިއ،ް ްހެކި ްތަޙުޤީޤުތަކަށާއި ްޖިނާޢީ ްއެބަޖެހޭ.ްމީގެްސަބަބުން ްއަިދްހާމަކޮށްދޭން ްޖިނާޢީ ދުލުއިންޞާފުްޢަރާްއޖޭގެ

ްލިބިގެންދާްހަރުދަނާކުރުމަށް ްފުރިހަމަކަން ްމިއިތުރު ްޖަހާފައި ްމިސްރާބު ްމިހާރު ްދިވެހިރާއްޖެ ްއިޤްތިޞާދީްްނެ.ްއަދި އޮތީ

ނާކޮށްްގޮތުންްބަދަލުތަކެއްްގެންނަން.ްއެކަްނކަމަށްޓަކައިްައޅުަގނޑުމެންގެްމުއައްސަސާަތއްްހަރުދަްގޮތުންނާއިްއިޖްތިމާޢީ

ް ްބާރަކަށްއެމްޕަވަރކުރުމަށްޓަަކއި ްބިރުްެވގެންްލިބިޭދ ްރަްއޔިތުން ްީމަގއި ްނެތް.ްދަނީ. ްކަމެއް ްއެްއވެސް ގަންނަންެޖހޭ

ްއަށްްވަރަްށްރަނގަޅަްށްމަޖިލީހުންްހާމަކޮށްދިނުމަކީްއަޅުަގނޑުްވަރަްށްއެދޭ ްއެްއޗެްއްމީޑިޔާ ްއޮތް ކަމެއް.ްއެީއްްމީގައި

ްވާ ްތަރުޖަމާގެ ްއެހެންވީމާމިތާނގައި ްދައްަކއިފި. ްވެސް ްހަކަ ްމި، ްމާނަ ްހުރި ްމާއްދާތަކުަގއި ްމަފްހޫމީ ްމި ްއޮތީްމީގައި

ްމީަގއިްއޮތްްއެްއޗެއްްަވރަށްްރަނގަޅަށްްއެނިގގެންދާެނ.ްއެހެންނަމަވެސް...ްްނގަޅަށްްކިޔާލަިއފިއްޔާރަފެންނަން.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހިސާބުންްމިްނިމުނީ.ްްމ7.2ްިޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްއެޖެންޑާްއަިއޓަމްް

ް
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ްއިްޤަރާރު..ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލ8ާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަގއިްިމއޮތްްމަްއސަލައިަގއިްވޯޓަށްްދެންެނވުނ7.2ްްށް.ްއެޖެންޑާްައއިޓަމްްއ8ްަދަނީްއެޖެންާޑްއައިޓަމްްްނުޑްމިއަޅުގަް

ްބިލާއިް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހ8ޭ.ްއެޖެންޑާްައއިޓަމްްގ41ަ;2ްެގްދަށުންްމިއަދ23ުއޮންނާނީްއެޖެންޑާްއައިޓަމްް

ްޤަރާރު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމިއަދަކުްމަސައްކަެތއްްނެތް.ް

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.9

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމް ްތަޢާރުފ9ުއެޖެންޑާ ްއިޞްލާޙުކުރުން.ްއިާރދަކުރެއްވިްްކުރެވިފައި.ްކުރިން ްބިލެްއެގްކުށެއް ވެސްްްއްާޔްމިއަދުވާ

ްއެފަދަްކަމެއްްނެތް.ް

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަޙުސް.:

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަިއޓަމް ްބަހުްއިް.:އެޖެންޑާ ްއިބްތިދާޢީ ްބަހުސް. ްަގވާއިުދގައިބްިތދާޢީ ްމަޖިލީހުގެ ްގެނައުމަށްޓަަކއި ްގޮުތގެްސަށް ްވާ

ްސެއްްނެތް.ްއެްބަހުްައދަކުމި،ްމަތިންްމުއްދަތުްހަމަވެފައިވާްބިލެއްްނެތް.ްއެހެންކަމުން

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތްތައް.21

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ފޮނަދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމްްް-21.2.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތް.21ްއެޖެންޑާްައއިޓަމްްް-21.2

އޮތީްްސްްކުރިއަށްްގެްނދިއުން.ްަވގުތުްބާީކްމިލުގެްބަހުޝަުނެގްބިގްރިޓީްކޮމިޓެްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްޮޕލިސްްއިންهللاްޢަބްދު

ް މިނެޓު.6ްްމިނެޓު.ްޤައުމީްޕާޓީްއަށ3ްްްމިނެުޓއިރު.ްޕީ.އޭްއަށ49ްްްމިނެޓުއިުރ.ްޑީ.އާރު.ޕީްއަށ43ްްްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށް

ްހަމަެވފައި ްވަގުތު ްޕާޓީގެ ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާްޖުމްހޫރީ ްދައްަކވަން ްވާަހކަފުޅު ްނިސްބަތްނުާވްްވަނީ.ްއަދި ްޕާޓީއަކަށް ަވކި
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ް ްގެންދާނީ ްއަރުވަމުން ްއެދިވަަޑއިގެންފައ6ްިމެންބަރުންނަށް ްފުރުޞަތަށް ްމިހާރު ްޢިއްޒަތްތެރިްްމިނެޓުއިރު. ވާ

ްފުރުޞަތުމެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިްންބަރުންނަށް ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑު ްގެންދާނަން. އަރުވަނީްްއަރުވަމުން

ްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަށް.ްްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެ

ް

ްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެ

ްއަނެްއް ްހަމަ ްކަންކަން ްހުރި ްކުރީަގއިްނިންމާފައި ްއާިއްާޤނޫނުތަކުން ްރަީއސް.ްޤާނޫނުއަސާސީ ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ހުންނަްްގެންދާްމިްމަޖިލީހުގެްބައެއްްމެންބަރުންެގްފިކުރާއި،ްޚިޔާލުްމިްއަތަށްްފުރޮޅަމުންްކޮންމެްކަމެއްްބަދަލުކުރަމުން

ނޑުްހަމަްކުޑަކށްްހައިރާންވޭްއެބަ.ްއާދެ،ްީމޑިޔާްެވސްްބޭނުންވަނީްރަްއިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީއެްއގެް ގޮތުންްއަުޅގަ

ްމީޑިޔާް ްދެއްީކ ްކުީރަގިއ ްއޮންނަން. ްވާންޖެްދަށުގައި ްއެްއޗަކަްށ ްމިނިަވން ްޖަމާޢަތެއްްައކީ ްކިާޔ ްއެމް.ބީ.ސީ ހޭނެއޭ.

ްގެްކޮްނޓްރޯލްްއޮންނަންޖެހޭނީްއިދިކޮޅުްމީހުންގެްއަތުަގއޭ.ްެއކަންް.ބީ.ސީއުފެއްދުމަށްފަހުގައިްމިތަނުންްނިންމީްމުޅިްއެމް

ްއެ ްވާްވެސް ްއިންޓެގޮތަށް ްޕޮލިސް ްމިހާރު ްފުލުހުންނަށްންޖެހެނީ. ްސިފައިންނާއި ްކުީރގަިއ ްޭއގެ ްކޮމިޝަނަށް. ްގްރިީޓ

ްކޮމިޓީ ްވަން ްފޯ ްޓޫ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްވާންޖެހުނީ ްވެސް ްފަރާތަކަށް ްމަތީ ްއެންމެ ްބަލައިގެންްްއަމުރުކުރާ ކަމަށް

ްހަމަް ްެވސް ްއިޞްލާޙުކުރެިވގެން ްޤާނޫނަށް ްފުލުހުންގެ ްެއއަށްފަހުަގިއ ްއަދި ްގެނައި. ްބައްޓަންކުެރވިގެން ޤާނޫނެއް

ްސާބި ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގެްްތުކަމާބަދަލުގެނައި. ްމި ްހަމަ ްވާނީ ްކީއްތޯޭއ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން އެކީ

ްބަދަލުކޮށްލަންީވް ްނިޒާމު ްބަދަުލކޮށްލިއްޔާ.ްވެިރކަމުެގްަވއްޓަާފޅި ްކިޔާފަިއްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެއްަބއި ްއެންމެން މެންބަރުން

ްއަ ްއެއީ ްއަންނަންޖެހޭނީ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއުސޫލުތައް ްކުރުމުެގ ްވެރިކަން ްނިޒާމެއްނޫންތޯއޭ. ްބަރުލަމާނީ ނޑުމެން ްޅުގަ

ނޑުމެންްމިކުރާްޭބކާރުްމަސައްކަތްްޙަޤީޤަތުަގއިްބައެއްްދުަވސްދުވަހުްމިކުެރވޭްްކަމަށްްބަދަލުކޮށްލީމަްމި ތަނުގައިްއަުޅގަ

ްމިް ްވެސް ްމީހަކު ްކޮންމެ ްލިބިގެންދާެނ. ްއަލިަމގެއް ްަވރެއްގެ ްކޮންމެވެސް ްހަްކަންތައްތަކަށް ްވާހަކަަދއްކަނީ. މަްތަނުގައި

ްބާރު ްކަންކަމަށް ްހަމަ ްޭބނުންވޭ. ްކުރަން ްވެސް ްބޭނުްނވޭ.ްވަޒީުރކަން ްފޯރުވަން ްމިްްވެސް ްހަމަ ްެވސް ދެންމެގައި

ނިވަންްބަެއްއގެްގޮތުަގއިްގޮތުންްކަްނކަންްކުެރވޭްދާއިރާަތއްްބެލޭެންމިްބެހޭްީޓްކޮމިޝަންްުނވަަތްފުލުހުންނާގްރިއިންޓެ

ނޑުމެންއިންޓެ ްއަުޅގަ ްކޮމިޝަނަށް ްމިހާރުްގްރިޓީ ްހޮވާފައި ްމީހުން ްއެްބަަޔކު ްއުފައްދާފަްވެްސ ްތަން ްއެ ްއެީއްވަީނ .

ްއެ ްބޭރުކުރުމަށްފަހުގައި ްެއކަމުން ްއޮތީމަ. ްލާފައި ްތެރެއިްނ ްޤާނޫނުގެ ްދެްފުލުހުންގެ ްޑީ.އާރު.ޕީން ްެޒޑް ްާލންވީ ްތަނަށް

ވެސްްމީހަކުްރަނގަޅަށްިވއްޔާްބަލައިިފއްާޔްގެްމީހަާކއި،ްޕީ.އޭްއިންްމީހަކާ.ްލާއިރުގައިްމިއިންްެއއްމީހުންނާއި،ްޑީ.އާރު.ޕީ

ްެވްސް ނޑާފައި ްކަ ްހަތަރެސްފައި ްބަލާއިރުަގއި ްކަންކަމަށް ްކުރި ްވައްކަާމއި، ްހުރި ްކޮްށފައި ްފަށައިފިއްޔާ ޙުކުމްކުރަން

ނީ.ްވިއްާޔ.ްެއވަރުގެްމީހުންްަތންތަނަށްްލާންްމިްރާވަްކަމަށްްަވނީްއަނެއްހެންްަކނޑާްުއސޫލެއްްއޮތްް.ސަލާމަތްނުވާނެ

ވެސްްައޅުަގނޑުްހަަމްހިތާމަކުރިންްމާމިނގިލިްދާިއރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްާޤސިމްްއިބްރާހީމްްއެްވިދާުޅވީްްދެންމެ

ްވާަހކަ ްކުށެްއގެ ްއެއީކީ.ްްސިޔާސީ ްނޫން ްެއއްެޗއް ްވެސް ްގެްނގުޅޭ ްވެސް ްއިންޑިާޔަގއި ްދުނިޔޭގައި ްނެތް. ްނުވެސް އެްއ
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ށްްވެގެންްމިްއުޅެންޖެހެނީްވެސް.ްދެންްއެހެްނވެެގްންވެސްްމިްެދއްކެނީްތަްކސިނަދުތަކްސިންްތަނަކަށްްބަދަލުކުރީމަްއަބަ

ްވަަޑއިގަތީ.ް ްއެ ްއަޅަިއގަެނގެން ްތަކްސިްނގައި ްކުއްލިއަކަށް ްމިއަދު ްދެން ްހުންނެވީ. ްއެ ްތަކްސިންވެފައި ްރާއްޖޭގެ މިހާރު

ްލި ްޙަޤީޤަތުަގއި ްކުށްތަމީގައި ްއެ ްބަލަިއ، ްކުށްތައް ްޖިނާޢީ ްއޮތީ ްަޤއުމާގޮްބެހޭްކާޔެަފއި ްއަނެއް ްަޤއުމު ްއެއް ްތުން

ކުރައްވާތި.ްވިާލްތަނުަގއިްވިލާްޮކލެޖުްނޫނީްމާްކަންކަންްކުރާްވާހަކަ.ްމިްހީވަނީްއަމިއްލަްއަށްްބޭސްކުރާްނަމުގައިްއެ

ނަނީ.ްވެސްްކަެމއްްކުެރވެނީއޭ.ްއެތަނަށްްވެްސްފާރަލާފާނެތީްބިރުގަންްެވސްްކޮންމެްބޭސްްސެންޓަރުްހުޅުަވިއގެންްއެތާ

ނޑުމެންްއެބަްިވސްނާލަންޖެހޭ.ްމިްމަޖިލީހުގަިއްްއޮންނަނީ.ްކޮންކަމެއްތޯްކުރަންްމިްގައިްމިމިކަހަލަްހާލެއް ުއޅެނީްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްކުެރވެންްހުރިްވަރަށްްގިނަްކަންަތއްތަކެްއ....

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްهللا.ްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމްްޢަބްދުނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްޮފނަދޫްދާއިރާގެް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމްްޢަބްދު

އެްވާހަކަފުޅުްަދއްަކވަނީްްވާހަކަފުޅުްަދއްަކވަމުންްއެްަވަޑއިގަންަނވާްހުޅުހެންވޭރުްާދއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިހާރު

ްދަްއކަވަނީބިކޮން ްމިހާރު ްބިލަކަށް. ްއެހެން ްފެއްެޓވީ ްނޭނގެ. ްައޅުަގނޑުެމންނަކަށް ްވާހަކަފުެޅއް.ްްލަކަށްކަން އެހެން

ްވާހަކަްދަންނަވާލީ.ްޝުކުިރއްާޔ.ްްރިޔާސަުތގެްސަާމލުކަމަށްޓަކައިްއަޅުަގނޑުްމި،ްއެހެންވީމާ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނޫ ްއެްއ ްމައްސަަލ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްއާދެ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްމައުން. ްމިއަުދެގ ްވާހަކަފުޅު ްގެންެދވުމަށްްމެންބަރު ޟޫޢަށް

ނޑުމެންްމިްވެަފއ41ްި;21އަޅުަގނޑުްދަންަނވާލަމުން،ްމިހާރުް މިނެޓުގެްހުސްަވގުތުކޮަޅކަްށ41ްްހިސާބުންްްވާތީްއަުޅގަ

ްއަލު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދާންޖެހެނީ. ްފަށާނީ ްމަސައްކަތް 11ްް;22ން ްަމސައ11ް;22ގަ. ްކޯރަމްްަގއި ްފަށާއިރު ކަތް

ނޑަށްް ހަމަކޮށްދެއްވުމަށްްޕާޓީތަކުންާނއިްއަދިްވަިކްޕާޓީައކަށްްނިްސބަތްނުވާްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެސްްއަުޅގަ

ްހިސާބުންްހުސްަވގުތުކޮެޅއްްއަުރވަން.ްަވްއސަލާމްޢަލައިކުމް.ްްއެހީތެރިެވވަަޑއިގެންދެްއވުމަށްްދަންނަވަން.ްމި

ް

 ]އަށ11ްްް;22އިނ41ްްް;21ްއިންޓަވަލް:[
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމިްފަށަނީ .ްފޮނަދ21.2ްޫ.ްއެެޖންޑާްނަންބަރުް`.ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްްަފހުްޖަލްސާްކުރިއަށްްގެންދަްންއަުޅގަ

ްޢަބްދު ްޢަބްދުއްރަޙީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިންޓެްހުهللاްދާއިރާގެ ްޕޮލިސް ްވާ ްކޮމިޝަށަހަޅުއްވާަފއި ްބަހުސްްންގްރިޓީ ގެ

ކުރިއަށްްްގެންދިޔުން.ްއަޅުަގނޑުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާް

ްމަނިކުްވާހަކަފުޅުްފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް.ް

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ް

ްރަީއސް ްގެންދިަޔްވާހަަކާއްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްދައްކަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްވަގުުތްހުއްޓާލިއިުރގައި .ްއާދެ،ްއިންޓޯލަށް

ްބޭނުންވަނީ،ް ްދަންނަވަން ްގެންދިއުުމަގއި ްކުިރއަށް ްވާހަކަ ްއެ ްތަކުރާުރކޮށް ްއަދިވެސް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ގުިޅގެން

ހެދުމުގެްޙަީޤޤީްބޭނުމަކީްއެްވިސްނުންފުުޅްްޓީްކޮމިޝަނާްބެޭހްވަިކްޤާނޫނެއްގްރިްދަކީްކޮބައިާބއޭ.ްޕޮލިްސްއިންޓެމަޤްޞަ

ްތައްޔާރުުކރީ،ް ްޤާނޫނެއް ްބެހޭ ްފުލުހުންނާ ނޑުމެން ްކުަރންބާއޭ.ްއަުޅގަ ްމިކަން ްކޮންގޮތަކަށް ްރަްއޔިތުންެގ27ްްހުރީ ވަނަ

ް ްގޮުތަގއި ްޕާޓީެގ ްިއދިކޮޅު ްމިހާރުގެ ްއޮތީ ްއޭރުަގއި ްއަިއއިުރގަިއ، ްތަްއޔާރުކުރެިވގެން ްޤާނޫނު ްއެ އޮްތްމަޖިލީހުގަ.

ްހުރިހާް ްތިއްެބވީ.ްއެކަމަކު،ްދުނިޭޔގެ ްވެސް ްބޭފުޅުންްސަރުކާރުގައި ްއެ ްަމޖިލީހުގަ.ްއޭރުަގއި ްއަޣްލަބިއްޔަތު ފަރާތްތަކުގެ

ްތެރެއިންް ްފުލުހުންެގ ްެދއްކުމަށްަފހުގައި ްވާހަކަ ްގެނެސް ް ްއެީކގަިއ ްފުލުހުންނާ ްބުނެ، ްމިގޮތަޭށ ްކަްނކުރަނީ ތަނެއްަގއި

ްޤާނޫ ްފުލުހުންގެ ްއިންޓެްނުގެނުވަތަ ްއެއްޗެްއްތެރެއިން ްހުރިހާ ްމި ްމިއަދު ްވަނީ. ްއުފައްދާފައި ްކޮިމޝަނެއް ގްރިޓީ

ްގިަންމާއްދާތަެކްއް ްވަރަށް ްފެންނަނީ،ްބިުލަގއި ްމި ްބަަލއިލާއިރުަގއި ްވާ ްހުށަހެޅިފައި ްމި ނޑު ވަކިކުރުމަށްފަހުަގއި،ްއަުޅގަ

ްހުން ްލިޔެފައި ްއުސޫލުން ްދިމާކޮށްގަންނަ ްފުލުހުންނާ ްސީދާ ްކަންތައެބަހުރި ްގިނަ ްވަރަށް ނޑުމެންްނަ ްއަުޅގަ އްތަކެްއ.

ްބެލުމަށްފަހުގަިއްއިންޓެ ްކަމެްއ ްހަމަެއކަނި ްއޮންނަނީ. ްމި ްބާރު ްނިންމުމުެގ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްޫނން ްކޮމިޝަނަކު ގްރިީޓ

ްކަންކަ ްވާިޖބުތަކާއި ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްއިންޓެްފުލުހުން ްެއ ްގޮތުން ްވާ ްކޮށްަފއި ްއެން ްފަރާތުން ްކޮމިޝަނެއްެގ ަބްގްރިޓީ

ްބައްޓަންް ްޤާނޫނު ްމި ްމިއަދު ްެއކަމަކު، ްވެސް. ްކަމަށް ްެނތް ްެއއް ްމައްސަލަ ްފުލުހުންގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްބަލައިދޭންޖެހޭ

ްފުލުހުންެގް ްސީދާ ްލައިގެން ްބަޔަކު ްޚިޔާުލގެ ްއިދިކޮޅު ްޢައްޔަންކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްމިއަށް ްދަނީ، ްމި ވެގެން

ްގެން ްކުރަމުން ްބޭފުޅުން ްއެ ްކުރެޭވްތެރޭގައި ްކަންކަން ްވެސް ްީމހުން ްމަސައްކަތްކުރާ ްރަނގަޅަށް ްމަސައްކަތުގަިއ، ދާ

ކުީރްްގޮތުގެްމަްއޗަށްްބަލަިއގެން،ްަބޔާންތަކާްެއއްޗެހިްނެރެ،ްމިނިވަންްތަނެއްގެްގޮުތގައިްފުލުހުންްމިވެނިްމީހަކުްކަމެއް

ްއުސޫލަ ްދިމާކުރެވޭނެ ްފުލުހުންނާ ްކުރުމަށްޓަކައި ްކަންކަން ްބުނެ ްތާއީދުކުރާްމިހެންނޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްކުަރންޏާ ްމިކަން ކުން

ްފުލުހުންނަކީް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްނުވޭ.ްސަބަބަކީ ްއެްއގޮތަކަްށވެްސްްބޭނުމެއް ްއަުޅަގނޑެްއްހަމަ ްހަދާކަށް ްމި ޤާނޫނަކަށް

ްޢާއް ްނިުކންނަންޖެހޭ، ްކުރިމަތިލައިގެން ްކަމަކާ ްހުރިހާ ްބައެއް. ްއެއް ްމަސައްކަތްުކރަންޖެހޭ ްދަތިކޮށް މުންތެރޭގަިއްއެންމެ
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ްކުރެވޭ ްކަންަކން ްފަހަރު ްގިނަ ްވަރަށް ްާވއިރުަގއި، ްބަޔަކަށް ްުއޅެންޖެހޭ ްތެރޭަގއި ްޚިދުމަތުގެ ްމަްއޗަްށްްޢާއްމު ގޮުތގެ

ދެްދުވަހުންްެއއްްުދވަހުްެގންދަންްފަށައިފިއްޔާްފުލުހުންެގްތެރޭގަިއްމަސަްއކަތްކުރާނެްްބަލައި،ްއިންޓެގްރިީޓްކޮމިޝަަނށް

ްބޮޑަ ްވަރަށް ްތެޭރަގިއްމީހުން ނޑުމެންގެ ްުނކުރެވޭެނ.ްއަުޅގަ ްއެީކްކަންކަން ްއިުތބާރާ ްބޭފުޅުންނަށް ްމަުދވެެގންދާނެ.ްއެ ށް

ްއަ ްއުސޫލުަތކެއް ްއެބައޮތް ްއިންޓެމިހާރުވެސް ްހުރި ްމިހާރު ްވެސް ްިމއަދު ްމައްސަލަތަްއްދި ްވެސް ްކޮިމޝަނުން ގްރިޓީ

ުކންްކަންކަންްހަމަޖެއްސޭނެްުއސޫލުތަކެއްްމިހާރުގެްޤާނޫނުެގްބަލާފައި،ްއެްބޭފުޅުންނަށްްކޯުޓތަކަށްްފޮނުވަިއގެން،ްޯކޓުތަ

ްދަށުންް ްއޭެގ ްދަންނަވަން، ްެއީކގަިއ ްޔަޤީންކަމާ ްވަރަށް ްހަަމ ްައޅުަގނޑު ްއެބައޮތް. ްަކނަޑއެޅިފަިއ ްވެްސ ތެރެއިން

ްމިހާރު ްއުޅެނީ.ްމިތަނުގައި ްމި ްނުެވގެން ްމުސްތަިޤއްލު ްކަމެއްތޯ ްހިނގާ.ްކޮން ްވެސް ްހިނގަން ސަރުކާރުްންްއެކަންކަން

ްއިނދިކޮޅު ްރަނގަޅު ްދެން ްކަމަކުނުދޭ. ްފަރާތްތަކަށް ްއިދިކޮޅު ްކަމަކުނުދޭ. ްއެކަެމއް ްވެއްެޖއްޔާ ްކަމެއް ެވއްޖެްއޔާްްކުރާ

ްއެކަމަުކ،ް ްޤަބޫލުކުރަން. ްވެސް ްގޮތްކަން ްއޮންނާނެ ްއެކަން ްދެްނ ްއެއީ ްވެސް. ްިތބެންޖެހޭނީ ްވެަފއި ްރަނގަޅަށް ފިސާރި

ކަށްްެވގެންްދަނީްޤާނޫނުއަސާސީްާއިއްހަދާފައިްހުރިްޤާނޫނުތަކުގެްރޫހުންްމުޅިންްބޭކާރުކޮށްލާ،ްއިދިކޮުޅވުމުގެްނަތީޖާްއަ

އޭގެތެެރއިންްަވކިްބައިަބއިްަނގަިއގެންްކަްނކަންްކުރާްގޮތަަކށްްނޫން.ްމުޅިްފުލުހުންގެްޤާނޫނަށްްބަލައިލީމަްއެނގޭނެްއެް

ްފުލުހުންނާ ްކޮންމެހެން ްޮއތީ ްބައްޓަންކުރެވިަފއި ްދުވެ،ްްޤާނޫނު ްފަހަތުން ްމީހުންގެ ްއެ ްފަހަިއގަެނގެންގޮސް ދެތެރޭގައި

ްޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައިް ްފުުލހުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއޮތީ ްބައްޓަންކުރެިވފައި ްޤާނޫނު ްނޫންކަން.ްފުލުހުންގެ ފިޔަވަުޅއަޅާކަށް

ްހައްލުކު ްކަްނކަން ްުގޅިގެން ްމައްސަލަަތކާ ްބަެއއް ްދިމާވާ ްޭއގެތެރޭަގއި ްޤާނޫނެއް. ްމީހުންްއޮތް ްެއ ްފުލުހުން ރުމަްށޓަކައި

ްހިްނގުމަށްް ްުވޒާރާތައް ްއެ ްއަދި ްތެރެއިން ްޤާނޫނުގެ ްުފލުހުންގެ ނޑުތަކެްއްގެްނގުޅުމަށްޓަަކއި ްމިްނގަ ްވަކި ގެންގުޅެންޖެހޭ

ްގޮތަްށް ްއެއް ްކޮމިޓީ ްޑިސިޕްލިނަރީ ްއޮންނަންޖެހޭ ްތެރޭގައި ްއޮނިަގނުޑގެ ްސަރުކާރުގެ ްތެރެިއން ްމީހުންގެ ްތިބޭ ހަވާލުވެ

ްގޮތުގަިއްއިންޓެއޮންނަ ްތަނެއްގެ ނުޑްންޖެހޭ ްމައިގަ ްޤާނޫނުގެ ްމި ްހެދީމަ ްއޮތީ.ްއެކަމަުކ،ްޤާނޫނެއް ްމި ްކޮމިޝަން ގްރިޓީ

ްކުރިޔަނުދޭން،ް ްކަމެއް ްދިމާކުރަން،ްފުލުހުންނަށް ްފުލުހުންނާ ްދިމާއިދިކޮޅަށް ްސީދާ ްބަލައިލީމަ،ްހަމަ ްމާއްދާތަކަށް ހުރިހާ

ްނުހޮރުއްޕާންކުރަން، ްނެރެން،ްްފުލުހުންނަށް ްއަށް ްމީޑިއާ ްވާހަކަތައް ްދާން،ްފުލުހުންގެ ްަޝރީޢަތަށް ްގޮވަިއގެން ފުލުހުން

ނޑުްދަންނަވާނީްއެއީްްވަރަށްްބޮުޑް ނޑަން،ްދެންްއެްގޮތަށްްޤާނޫނެއްްހަދާފައިްނެރުނީމަްއަޅުގަ ފުލުހުންގެްމުސާރަްކަ

ްމުއައް ްއިްނޑިޕެންޑެންޓު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދުގެ ްވާނީ. ްއެބަހުިރްއުނދަގުލަކަށޭ ްބައިވަރު. ްެއބަހުރި ސަސާަތއް

ްބަލާެން ްމައްސަލަތައް ްކޮރަްޕޝަންގެ ްކޮށްފިްއޔާ، ްކަންކަން ްމައްސަލަތަާކއި ްއެކިެއކި ްހަމަ ްވެސް ްތެރޭގައި ފުލުހުންގެ

ްގުިޅގެންް ްރައިޓްސްއާ ްހިއުމަން ްއަދި ްއެބަހުރި. ްވެސް ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްއޮޑިޓުކޮށްދޭން ްއެބަހުރި. ްވެސް ތަންތަން

ންްބެލޭނެްފަރާތްތަެކއްްވެސްްއެބަހުރި.ްެއކަމަކު،ްމިްޤާނޫނުްބޮޑަށްްބައްޓަްނކުރަނީްދެްފާޑަކަށްްފުލުހުންނާްސީދާްކަންކަ

ކުރެިވގެންްދާްގޮތަށް.ްއޭރަށްްފުލުހުންްކޮންމެހެންްއިންސާނީްޙައްޤުތަކާްބެހޭްރާއްޭޖގައިްޮއންނަްކޮމިޝަނުގެްބޭނުމެްއް

ްކޮރަޕްޝަންގެ ްނެތް. ްކަެމއް ްކުރާނެ ްޤާނޫނުްްވެސް ްމި ްހަމައެކަނި ްނެތް. ްކަމެއް ްބަލާނެ ްވެސް ްއެއް މައްސަލަ

ބައްޓަންކުރުމަށްފަހުގައިްފުލުުހންނަށްްމިްޤާނޫނުންްބާރުްލިބިދޭްބަޔަކާްތަޅާފޮޅަށް.ްެއއީްއެްމީހުންްޤަބޫލުވާްބަޔަކުްއެާތް
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ނޑުްމިްޤާނޫނުްތިބޭްގޮތަށް.ްމާލިއްޔަުތްކޮމިީޓގެްކަންަތއްްކުީރގަިއްމަޖިލީހުގައިްހިނގާްދިޔަްގޮ ތަށްްކަްނުކރާކަށްްއަުޅގަ

ްފަރާތް،ް ްހުށަހެޅުއްވި ްދަންނަވާލަން،ްޤާނޫނު ްއެކީަގއި ްހިތާމައާ ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުރަން.ްދެން ްޤަބޫލެއް ގެންނާކަށް

ްބޭފު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ނޑު ްައޅުގަ ްާތއީދެއްތޯ. ްކިހާވަރެްއގެ ްޮއތީ ްކަުމގައި ްމި ޅެްއްސަރުކާރުަގއި

ޢަބްދުއްރަޙީމު.ްއެއީްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅުއްވި.ްދުވަހެއްަގއިްފުލުހުންނަކާްބެހޭްކަމެއްަގއިްވެސްްކުިރއްަޔީކް

ްގުިޅގެންް ްކަންކަމާ ްހުށަހެޅިފަ. ްފުލުހުންނަށް ްއޮންނާނެ ްވެްސ ްއެއް ްމައްސަލަ ްހަ ްަފސް ްިވއްާޔ، ްރަނގަޅަށް ނޫން،

ްމިިއން ްވެސް. ްނޫން.ްްތަޙްޤީޤުކުރައްވަން ްކަމެއް ްބޭނުން ްުކރުމަކީ ްކުރާކަށް،ްމިކަން ްމިކަން ްރުޅިައއިްސގެްނ ކަމެއްަގއި

ްއަްށްނިސްބަތްާވް ްދާއިރާ ްަވން ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްނިސްބަތްވެ ްދާއިާރއަަކށް ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ އެއީ

ްބޭފުޅެ ްްަދންނަ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްރަނގަޅަްށްބޭފުޅެއް.ްޢަބްދުއްރަޙީމު ްވަރަށް ްވެސް ްމީހުންނަށް އް.ްއަތޮޅު

ްއެކަހަލަް ނޑު ްއަުޅގަ ްނަގާނެ. ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްބޭފުޅާ ްއެ ްފަށައިފިއްޔާ ްދާން ްތަނުގައި ްތަޢާރަފަކަްށްމި ްއިތުރު އެނގޭނެ.

ްކަމަށްަޓކައި،ްފުލުހުންނާ ްމި ްބޭފުޅާ ްބޭނުމެްއްނެތް.ްއެ ްކުާރކަށް ްގޮތުން ްދަތިކުރުމުގެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްވަރަށްްްވާހަކަ މި

ދިމާކުރަންްޖެހިގެންްމިްއުޅެނީްކޮންސަބަބަކާްހުރެގެންތޯ.ްނިސްބަތްވާްޕާޓީގެްމައްސަަލއެްއތޯ.ްކީއްތޯްެވގެންްމިްއުޅެނީ،ް

ނޑުމެންްއެބަްބަލައިލަންްބޭނުންވޭ.ް ްއެކަންްެވސްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްްވާހަކަދެްއކެވުން:ް

ްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްމުޙުސިންްޙަމީދު.ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްިނލަންދޫްދާއިރާގެްޢި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްނިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްމުޙުސިންްޙަމީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ް

ްވިދާޅުވެދެްއވުްން ްގޮތަށް ްއެނޭގނެ ްކޮންޢަބްދުއްރަޙީމެއްކަން ްމެންބަރެއްކަން، ްކޮން ްއެއީ ްކިޔާއިރު ްނަން މެންބަރެއްގެ

ްއެދެން.

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރި

ްދަްއކަާވއިރުް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަލަިއެގންފިން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްމަްއސަލަެއްއ ްނިޒާމީ އާދެ،

މެންބަރުންގެްނަންްގެންނަވާިއރުްއެްމެންބަރަކުްނިސްބަތްވާްދާއިރާްވިދާުޅވާންޖެހޭނެ.ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިް

ްބަރުްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދެވުންްއެދެން.މެން

ް
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ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ް

ްިއންޓެ ްއެްއގޮތަކަްށވެްސްހަމަްއާދެ،ްއެހެންވީމާ،ްޕޮލިސް ްއަުޅަގނޑު ްެއއީ ްހެދުމަކީ ްޤާނޫނެއް ްަވކި ްކޮމިޝަނަށް ގްރިޓީ

ްކަމެްއްނޫން.ްއެހެް ްއޮްތްޤާނޫނުގަިއ،ްއިންޓެްނެއްނޫން،ޤަބޫލުކުރާ ްއެްއްމިހާރު ްބާރުތަކުެގްމައްސަލަ ގްރިީޓްކޮމިޝަަނށް

ްހަމަް ްައޅުަގނޑު ްެގންދިއުމަކީ ްކުރިއަްށ ްއެކަްނ ްހުށަހަޅައިގެން ްއިޞްލާުޙ ްޤާނޫނަށް ްފުލުހުންގެ ްނަމަ، ްވާ ްކަމަށް ްއޮތް

ްއެް ްޮއތިއްޔާ ްމައްސަލަަތކެއް ްޭއގައި ްކަެމއް. ްއެދޭ ްކުރަން ނޑުްގައިުމވެސް ްއަުޅގަ ްދެން ްކަމެއް. ްބޭނުންވާ ްބަލަން ކަން

ްވާހަަކއަްށް ްގެންދާ ްދައްކަމުން ްމަޖިލީހުގައި ްދާއިރުގަިއ، ްވާހަކަދައްކަމުން ްމީހަކު ްމިހާރު ްއިނގޭތޯ، ްބޭނުން ްހަމަ ވެސް

ްކަ ްވާ ްނައިްސގެްންނިޒާމަކަށް ްއޭނަެގްލަޤަބު ްފަހަތަށް ްނަުމގެ ްކުއްިލއަކަށް ްިނޒާމަަކށް ްވަީންހުރަސްއެޅީމަ،ްއެކަން މަށް

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްރަނގަެޅއް ްއެހާ ްއެކަން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބޭނުންކުރެވޭ. ްއެބަ ްެއއްފަިޅ ްއެބަ ްަގާވއިދު ވިްއޔާ

ްރައީސުންް ްބަލައިުނގަތީ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްރައީސް ްއިންެނިވްއަނެއް ްބަލައިގެންެނވީ.ްކުރީަގއި ްނުކުތާ ްނިޒާމީ މަނިކުފާނު

ް ްގެްނގުޅެގެްނ ްއުސޫލެއް ްމެންބަރުްދެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަދައްާކއިރަށް ްތަނުގައި ްމި ނުޑ ްއަޅުގަ ކަމަކުނުދާނެ.

ްއަނެއްހެްން ނަޑކީ ްއަުޅގަ ްބެހިަވޑަިއގެންނެވި.ްދެން ްވަރަްށްބޮޑަށް ްއަޅުަގނޑަށް ްވަަޑއިަގންނަވާފައި ްތެދުވެ ޢަބްދުއްރަޙީމު

ްގޮތަ ްއެެހން ްވަރަްށވުރެ ްބެހޭ ްމީހަކު ްގޮތަްށ ްެއ ްމިހާރު ްެއކަންްބަލާއިރުަގއި ްގޮތަްށ ްެއހެންވީމާ،ްެއ ްހުންނަނީ. ްމި ކަްށ

ްޕާޓީެގް ނަޑކީ ްއަޅުގަ ްނޫނޭ. ްލީޑަރެްއ ްގްރޫޕުގެ ްޕާލަމެންޓް ްމިހާރު ްދެންނެވީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްގުޅިގެން. ކުރުމާ

ނޑު ްއަުޅގަ ްޢާއްމުކޮށް ްއަދި ްކަމުނުދޭ. ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑަކަށް ްއަެނއްކާ ްބެހިގަތީމަ ްއެހެން ްއެހެްނވީމާ، ްލީޑަރޭ.

ްއެާހް ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްބެހުމަކީ ނޑާ ްއަޅުގަ ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްއެ ްހުރީމަ ްކޮށްފައި ްމެންބަރުކަން ް ހައްދުންމަތީ

ްއުުޅްއވަފާނެް ްގޮތަްށްބެހި ްއެ ްފަހަރުގައި ްރަހުމަތްތެރި ްބޭފުޅުންެގްުކރީގެ ްއެ ްދެކަމެއް. ްވަަރށް ްނޫން.ްެއއީ ޤަބޫލުކަމެއް

ްވަރަށްްދަންނަވަން.ްއެހެންވީމާ،ްދެންްކަންނޭނގެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑާްއެްގޮ ތަށްްބެހިްވަަޑއިުނގަތުމަށްްއަޅުަގނޑު

ްހާލަތުް ްބޭފުާޅގެ ްއެ ްއަށް ްބޭފުާޅ ްެއ ްބޭރުކޮށްލާފައި ްަތނުން ްމި ްވީހާވެްސްައވަހަކަށް ްިބލު ްމި ްއެދެނީ ްހަމަ އަޅުަގނުޑ

ްރަނގަޅަށްްދަސްކޮށްދިނުން.

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙަންމަދުް

ްޢިއްަޒތްތެ ްއިންޓެ`.ްޝުކުރިްއޔާ ްއާދެ،ްޕޮލިސް ްރައީސް. ްހުށަހެޅުއްވީތީ،ްފޮނަދޫްރި ްިބލެއް ްކޮމިޝަންގެ ގްރިޓީ

ްމިް ްހުށަހެޅުއްވީ، ްބިލު ްމި ްމަނިކުފާުނ ްއެ ްއާދެ، ްޝުކުރުދަްނނަވަން. ްވަރަށް ްޢަބްދުްއރަޙީމަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ގްރިޓީްކޮމިޝަނެއްްއޮވޭ.ްއެްކޮމިޝަްނގެްބާރެއްްއެްއގޮތަކަްށވެސްްނުހިނގާތީ،ްެއްއިންޓެސްްޕޮލިްސްތަނުގައިްމިހާރުވެ

ކޮމިޝަނުންްމާްބޮޑުްމައްސަލަތަކެއްްކުެރވޭްގޮތްްނުވާތީ،ްެއްބޭފުޅުންނަށްްއެކަންްކުރެވޭނެްމަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެްގޮތުންް

ނޑުްދެކެނީ.ްއާދެ،ްމިހާރުްމި ކޮމިޝަނަކީްއޮތްްކޮމިޝަނެއްްކަމުގައިްވީްނަމަވެްސ،ްްއެކުަލވާލިްބިލެއްްގޮތުަގއިްއަުޅގަ

ްމިނިސްޓަރު ްހޯމް ްއޮންނަނީ ްމި ްކޮމިޝަން ްތެރޭްމި ްފިއްތުންތަކުގެ ްކަމެއްްގެ ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްކޮމިޝަނަްށ ްމި ގަ.



45 

 

ްތައްޔާރުކޮށްފައި ްޮގތުން ްހޯދައިދިނުމުގެ ްލުޔެއް ްމީހުންނަށް ްއެ ްކަމުން ްއެ ްއެެހންވީމާ، ްބާރުވެފަ. ްފިތި އޮތްްްނުކުރެވި

ްމަޖިލީހަށްް ްފަރުމާކޮށް، ްގޮތަށް ްމި ްބިލު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއާދެ، ްބިލަކީ. ްމި ްދެކެނީ ްައޅުަގނޑު ްކަމުގައި ބިލެއް

ނުޑް ނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއާދެ،ްމިްބިލުގައިްއެބަހުރި،ްއަުޅގަ ހުށަހެޅުއްވީތީ،ްއެްމަނިކުފާނަށްްއަޅުގަ

ްފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ްއަނެއްހެން ްްވެސް ްބިލުެގ ްގޮތުން ްމި ްކަންަތއްތައް. 8ްްބައެއް ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނ5ްްަވަަނ

ް ްއުމުރު ްމެންބަރުންގެ ްޢައްޔަންކުެރވޭ ްކޮމިޝަނަށް ްމި ްއޮންނަނީ ްމި ނޑ46ްްުނަންބަރުގައި ްއަޅުގަ ްކަމުގަ. އަހަރު

ް 46ްްދަންނަވާނީ ްބަދަލުގައި ްދަންނަވަނ51ްްއަހަުރގެ ްމި ްއެހެން ްފެނެއޭ. ްބަދަލުކުަރން ްކޮމިޝަނަކީްއަހަރަށް ްމި ޖެހެނީ

ްމިް ްވާތީ، ްކަމަށް ްކޮިމޝަނެއް ްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ްކުރަްއވަން ްމަސައްކަތްތަކެއް ްފަންނީ ްވަރަށް ްމުހިއްމު، ވަރަށް

ްތިއްަބވަންޖެހޭ ްފުާރްކޮމިޝަންގަިއ ްފުދި، ްތަޞައްރަފު ްމުޅިްނ ްގޮތުން ްބުއްދީެގ ްައދި ްހުނަރުވެރި، ްކަމުެގ ްމި ނީ

ްކަމުގަިއްވާީތ،ް ްާވްމީހުން ްގޮތަްށ51ްްފުރިހަމަވެފައި ްއެ ްއުމުރު ްގަބޫލުުކރެވޭތީ،ްއެ ްކަމުަގއި ްއުމުރެއް އަހަރަީކްމިފަދަ

ް ްބިލުގެ ްމި ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްފެންނަނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްމ9ްްާހަމަޖައްސަން ްއޮންނަީނ،ްވަނަ ްމި ް)ށ(ަގއި އްދާެގ

ްނުަވތަ،ް ްމެންބަރެްއ9ްްޤާނޫނުއަސާސީެގްދަށުން ްނުވަތަ ްމެންބަރެއް ްކޮމިޝަންގެ ްއޮންނަނީ ްމި ް)ށ(ަގއި ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްއިޢުލާނުކުރާް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްހޯދުމަށް ްފަރާތްތައް ްއެދޭ ްކަމަށް ްއެ ްފަހަރަކު، ްކޮްނމެ ްބޭނުންވާ ޢައްޔަންކުރަން

ްގޮ ްހަމަްކަހަލަ ްިމއީ ްބަދަލުގައި ްނެގުުމގެ ްޒިންމާ ްމިކަމުގެ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްއެހެްނވީމާ، ތަކަށް.

ްއިޢުލާނުކޮށްގެްން ްއެ ްއަދި ްފެނޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމުގަިއ ްއިޢުލާނެއް ްކުރަންޖެހޭނެ ްއޮފީުހން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްފޮނުވައި ްމަޖިލީހަށް ްނަންތައް ްމީހުންގެ ްހުރިހާ ްއެދޭ ްދީގެްންއެކަމަށް ްގޮތަކަށް،ްވޯޓު ްކަހަލަ ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ގެން

ް ްގޮތަށް ްެއ ްހަމަ ްފެންނަނީ. ނޑަށް ްައޅުގަ ްއޮތުން ްގޮަތކަށް ްމާއްދާގެްް:ފާސްކުރާ ްމި ްއޮންނަނީ، ްމި ްާމއްދާަގއި ވަނަ

ްމުއައްސަސާތަކުގެ ްމިނިވަން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްނަމަ ްމެދުވެރިވެއްޖެ ްހާލަތެއް ްބަޔާންކުރާ ްބެހޭްް)ހ(ގައި ކަންަތކާ

ްކަހަލަް ްވަކިކުެރވޭނެ ްވަންޏާ ްކަމުަގިއ ްއެިދއްޖެ ްވަކިކުރަން ްކޮމިޝަނުން ްއެ ްމެންބަރަކު ްއެ ްފެނިގެން، ްއަށް ކޮމިޓީ

ްަބޔާންކުާރް ް)ހ(ގައި ްމާއްދާގެ ްމި ްވެްސ ްބައިގަިއ ްމި ްފެްނނަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބަދަލުގައި ްޭއގެ ްީދގެން. ްވޯޓު ގޮތަކަށް

ޖެަކންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށްްފެންނިއްޖެްނަމަްއެްމެންބަރަކުްކޮމިޝަނުންްވަކިކުރުމަށްްކަހަލަްހާލަތެއްްމެދުވެރިވެއް

ްފެންނަނީ.ް ްބޮޑަށް ނޑަށް ްައޅުގަ ްއޮތުން ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްގެްނދާ ްކުިރއަށް ްއެކަން ްހުށަހަޅައިގެން ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ް ްބިލުގެ ްމި ްގޮތަށް ްއެ ްް:ހަމަ ްބިލުގެ ްމި ްމާއްދާ. ްކުރިްންވަް:ވަނަ ްއަޅުަގނޑު ްއޮންނަނީ،ްބިލުގެ ްމި ްމާއްދާަގއި ނަ

ް ްް:ދެންނެވީ ްދަންނަވަނީ ްމި ްެދން ްމާއްދާ. ްހުްސވުމުގ27ްްެވަނަ ްމަގާމު ްވާހަކަ. ްހުްސވުމުެގ ްމަގާމު ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްމީ ްއަންނައިރުގައި ްލިަޔމުން ްވާހަކަ ްހުސްވާ ްމަގާމު ްހަމަައށް ް)ބ(ްއާ ްފެށިގެން ް)ހ(ްއިން ްއޮންނަނީ ްމި ހަކުްބައިަގއި

މަރުވެއްޖެްކަމުަގއިްވާްނަމަ،ްމަގާމު،ްއެްކޮމިޝަންގެްމެންަބރަކުްމަރުވެއްޖެްކަމުަގއިްވާްނަމަ،ްއެްމަގާމުްހުސްވާނެް

ްބައިް ްމި ްތެރޭގައި ްަބއިތަުކގެ ްމާއްދާގެ ްހުސްވާ ްމަގާމު ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، ްގަބޫުލުކރެވޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ކަމަށް

ށްް)ބ(ގެްފަހަތަށްް)ޅ(ްއިތުރުކޮށްްމީހަކުްމަރުވުމުން،ްމިްބައިްއިަިތުރުކުރަންްހިމެނިފައެއްްނުވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްބަޔަ
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ް ްެއގޮތަށް ްހަމަ ނޑަްށްފެނޭ.35ްްއަޅުަގނޑަްށްފެނޭ.ްދެން ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙެްއްގެްނނަން ްާމއްދާ.ްއެއަްށވެސް 35ްވަނަ

ްރައީަސކު،ްަރއީސަުކް ްަނއިބު ްަރއީސަާކއި ްކޮމިޝަންގެ ްއޮންނަނީ ްމި ްމާއްދާަގއި ްކޮމިޝަނުެގްވަނަ ްގޮތް. ޢައްޔަންކުރާ

ް ްަކމަށް ްޢައްޔަންކުރަންވާނެ ްަކމަށް ްރައީސް ްކޮމިޝަންގެ ްމީހަކު ްތެރެއިން ްމާއްދާަގިއ35ްްމެންބަރުންގެ ވަނަ

ްގޮތަށްް ްއޮންނަ ްވެސް ްކޮމިޝަންތަުކަގއި ްގިނަ ްއެެހނިހެން ްފެންނަނީ ްއަޅުަގނޑަްށ ްއޮންނައިރު، ބަޔާންކޮށްފައި

ްނަިއބު ްރައީަސކާއި ްވޯޓަކުްންްކޮމިޝަންގެ ްސިއްރު ްލެވޭ ްމެދުގައި ްމެންބަރުންގެ ްހޮވޭ ްކޮމިޝަަނށް ްއެ ރައީސަކު،

ްއޮތުން.ްއެހެންވީމާ،ް ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ 35ްްޢައްޔަންކުރާ ްއާއި ްކޮމިޝަންެގ37ްްވަަންމާއްދާ ްއެއްކޮށްލާަފއި ްމާްއދާ ވަނަ

ކޮމިޝަަނށްްހޮވޭްމެންބަރުންގެްިސއްުރްރައީސާިއްނައިބުްަރއީސަުކްހޮވުން.ްމިބައިްމިްސުރުޚީގެްަދށަށްްގެނެސް،ްެއއީް

ނޑަށްްެފންނަނީ.ްއެހެނިހެންްކޮމިޝަންތަކުަގއިްވެސްްރައީސުންާނއިް ވޯޓަކުންްއެްދެްމަގާމުްނެގޭްގޮތަށްްއޮތުންްއަުޅގަ

ނޑަށްްފެންނަނީ ްނައިބުްރައީސުންްޢައްޔަންކޮްށފައިްވަނީްމިކަހަލަްގޮތަކަށްްކަމަށްްވާތީ،ްމިްގޮތަށްްމިްއިޞްލާޙުްއަޅުގަ

ްކަމުަގިއް ްާމއްދާތަކެއް ްވާ ްއެކުލަވާލާަފއި ްގޮތެއްަގއި ްުފރިހަމަ ްވަރަށް ްމާއްދާތަކަކީ ްގިނަ ްބިލުގެ ްމި ްއާދެ، ގެންނަން.

ްބިލެއްް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެންވެސް ްބަލާއިރުަގއި ްމިދުވަސްކޮޅަށް ްއަދި ްހިނދު، ްމި ްބިލަީކ ްމި ްދެކެން. އަޅުަގނޑު

ނޑުްެދކެނީ.ްެއއީްފުލު ހުންްވެސްްއެްބޭފުޅުންގެްޢަމަލުތައްްބަހައްޓަންޖެހޭނީްޤާނޫނީްތަރަހައިގެްތެރޭގަ.ްކަމުގައިްއަުޅގަ

ޤާނޫނީްއިމުގެްތެޭރގަ.ްއެްއިުމންްބޭރުވާްކަމުގަިއްވަނީްިވްއޔާްެއްއިމުންްބޭުރވެގެްންދާިއރު،ްެއްބޭފުޅުންްެއްއިމުންް

ދައިްދެނެގަންނާނެްކޮމިޝަނެއްްއޮތުމަީކ،ްެއީއްބޭރުވާކަންްއެނގޭނެްގޮތްތަކެްއ،ްއަދިްެއްބޭފުޅުންގެްއެފަދަްކަންކަންްހޯ

ްކޮމިޝަނަށްް ްއެ ްއޮތުމަކީ ނޑައެޅިަފއި ްކަ ްޤާނޫނުތަކެއް ްޢަމަލުކުރާނެ ްކޮމިޝަނުން ްއެ ްއަދި ްކަމެއް. ްބޭނުން ކޮންމެހެން

ްމަގާުމްދެމެހެއްޓުމަށްޓަ ްކޮމިޝަްނގެ ްަކމެއް.ްއަދި ްލިބިގެންދާނެ ްޮބުޑްފަސޭހަތަކެއް ްވަރަށް ްސަބަބުން ްއަދިްއެކަމުގެ ކައި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްޮއންނަންޖެހޭނެކަން ްކޮންމެހެންވެސް ްމިފަަދްޤާނޫނެއް ްފިލުވާލުމަށްޓަކައި ްބިރުވެިރކަން ްހިތުން ްބޭފުޅުންގެ އެ

ގްރިޓީްކޮމިޝަނެއްްއޮތްްކަމުަގއިްވީްނަމަވެސް،ްންނަވާލާނީްމިހާރުްޕޮލިސްްއިންޓެދެކެން.ްއަދިްއިތުރަށްްއަޅުަގނޑުްދަ

ް ްހުށަހެޅޭ ްކޮމިޝަނަށް ްމިްމި ްނުެވއޭ. ްގޮތެއް ްެގންދެވޭ ްކުރިއަށް ްފުރިހަމައަކަށް ްބޭފުޅުންނަކަްށ ްއެ މައްސަލަތައް

ް ްހުށަހެޅޭ ްބެހޭކޮމިޝަނަށް ްއެްމައްސަލަތަކާ ްިމނިސްޓްރީން ްއެ ްލިޔުމުން ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްހޯމް ބޭފުޅުންނަށްްްގޮތުން

ްއެ ްަޖވާބުތަކުން ްކުރިއަށްްްދެއްވާ ްއިތުރަްށ ްދެން ްނޯވޭ.ްްދެވޭނެްޭބފުޅުންނަކަށް ްފެންނާކަށް ްމަގެްއ އެްއވެްސ

ްއެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްަބޔާްނކޮށްފައިްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްސިޓީއެްއަގއި ްޮއތް ްފޮނުއްވާފައި ްެއްްބޭފުޅުން ްކަންނޭނގެ ވޭ

ްބެހޭ ްމައްސަލަތަކާ ްހުށަހެޅޭ ްެއްްކޮމިޝަނަށް ްއެއީ ްމިނިސްޓްރީން ްއެ ްދެންނެވުމުން ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްހޯމް ގޮތުން

މްްމިނިސްޓްރީންްބާރާތްތަކަކުްންކޮމިޝަނަްށްއެބަހުރިްހޯއިކަމެއްްނޫންަކމާއިްެއކަހަލަްވަރަށްްހަރުކަިށްްކޮމިޝަނާްބެހޭ

ްއެހެންވީމާް ްޖަވާބުދެއްވާފަ. ްމިް، ްސަލާމަތްވުމަށްޓަކަިއ ްތެރެއިްނ ްފިއްތުންަތކުެގ ްމިނިސްޓްރީގެ ްހޯމް ްމި ްކަންކަމުން ިމ

ް ްއޮތުމަކީ ްބިލެއްްއެކުލަާވލާފައި ްބެހޭ ްމުހިއްމުކަމެއް.ްއެހެންވީމާވަރަކޮމިޝަނާ ްޢިއްޒަތްތެރިް،ްށް ްގިނަ ްވަރަށް ްބިލަށް މި

ނޑުްވެސްްޭއެގްަތއްްވެސްްހުށަހަޅުްއވާފަިއވުމާްމެންބަރުންްވެސްްވާހަކަފުޅުްަދއްަކވާްވަރަށްްގިނަްޚިޔާލު އެުކގައިްއަުޅގަ
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ނޑުގެްިމްހުށަހެޅިްހުށަހެހާތެރެއިންްގިނަްޚިޔާލުތަކަށްްާތއީދުކުރާް ޅުންތައްްވެސްްމީގެްތެރޭގައިްހިމަނަިއގެްންލުްއަުޅގަ

ްބަލަިއގަތުމަީކް ްބިލު ްމި ްގެަނއުމަށްޓަަކއި ްފުރިހަމަކުރައްަވިއގެން ްދިރާސާކޮްށގެން ްއަލުން ްފޮުނވައި ްކޮމިޓީއަކަށް ބިލު

ް.ްަކމުގައިްދަންނަވަމުން،ްއަޅުަގނޑުގެްވާހަކަކޮޅުްކުރުކޮށްްނިްނމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާްއަޅުަގނޑަށްްފެންނަްކަމެއް

ް

ްވިލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިޢއްޒަތްތެ ްއިންޓެއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްޝުކުިރއްޔާ ްަރއީސް.ްާއދެ،ްޕޮލިސް ްބިލެްއްރި ްއުެފއްދުމަށް ގްރިީޓްކޮިމޝަނެއް

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްހުށަހެޅުއްވި ްބިލު ްހުށަހެޅުއްވީތީ ްމަޖިލީހުން ްޢަމި ނުޑްރު ްއަޅުގަ ބްދުއްރަޙީމަށް

ނޑުމެންްމިނިވަންްހުރިހާޝުކުރު ހުރިހާްް.އެކުްއޮންނަންޖެހޭނެމުއައްަސސާތަކެއްްމިނިވަންކަމާްްދަންނަވަން.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްމި ްމިނިވަންކުރުމަށްޓަކަިއ ްކުރުމަކީްްތަނެއް ްއެކަން ްއަދި ްބަލައިގަނެ ްއެކަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތަށް ކުރަމުންދާ

ްއެްއަޅު ްަކމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްވީްްަގނޑުމެން ްނެތްކަމުގަިއ ްގޮުތގަިއ ްކޮމިޝަނެްއގެ ްމިނިވަން ްިމއަދު ނަމަވެްސްްގޮތުން

ްއިންޓެ ްކޮޕޮލިސް ްހިނގަުމންދާ ްމިއަދު ްކޮމިަޝންގެްނަމުގައި ްކުރަމުންދާްމަސައްކަތާގްރިޓީ ްވެްސްްމިޝަނުން ދޭތެރޭަގއި

ދޭތެރެްބަލައިލުމަށްފަހުގައިްއެއްެޗއްްދެންނެވުމަކީްނެތްްްމަސައްަކތާްގެބޭފުޅުންްއަޅުަގނޑުމެންްކޮންމެވެސްްަވރަކަށްްއެ

ްއެ ްމިއަދު ްނަމަވެސް ްޢައްޔަންކޮށްގެްނ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއާދެ، ްނޫން. ްމަސައްކަތާްކަމެއް ްކުރަމުންދާ ްފަރާތުން

ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތާދޭތެރޭގައި ްކުރަމުންދާ ްެއ ްހެޔޮްމެން، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބުނާދޭެތރޭގައި ްއެްއޗެއް ކަމަށްްްހިތުން

ބޭފުޅުންްކުރައްވާފައިްުހރިްމަސައްކަތްްވަރަށްްގާތުންްްއެްއކޮށްްފާއިތުވެދިޔަްތަނުަގިއްއެްވެއްެޖއްޔާްވަރަށްްސާބިތުކަމާ

ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެން ްއާެދ، ްލިބުނު. ްެވސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތު ްއިދާރީްްދެކުމުގެ ްފަހުން ްވަރަށް ދަންަނވަނީ

ްލާ ްދާއިރާތައް ްހިންގުމުގެ ްއުސޫުލން ްހައިޖެކުމަރުަކޒީ ްފުލުހުން ްދާއިރާތަކަށްްމައްސަަލިއގަިއ ްއިދާީރ ްއުޅުނު ްކޮށްގެން

މެުދްުނކުމެްމުޒާހަރާކުރިްފަރާތްތަކާްއެުކްމަގުަމއްޗަށްްފުލުހުންްޤާނޫނާްޚިލާފަށްްވަތްވަނުމުގަާޔއިްއަދިްޞުލްަޙވެިރކަމާް

ބެލުމާއިްއަދިްހޯމްްމިނިސްޓަރުްޤާނޫނާްޚިލާފަށްްކުރިްންްއެްމައްސަަލްބެލިގޮތުްބެހޭްގޮތުންްއެކަމާްފުލުހުންްޢަމަލުކުރި

ްހުރި ްއެކަމާްކަންތައްތަެކއް ްަޤބޫލުކޮށް ްއެްބެހޭްކަމަށް ްއަްގޮތުން ްުޝޢޫރާއި ްފާޅުކުރެްއވި ްސުޕްރީމްްބޭފުޅުން ްހަމަ ދި

ް ްތަޅު ްއެކޯޓުަގއި ްވަދެްެއޅުވުމަށްޓަަކިއްފުލުހުން ްމަސައްކަް،ތަނަށް ްހުއްކުރި ްޤާނުނީްްުޓަވއިތް ްކަންބޮުޑވެ ްއެކަމާ ައދި

ްކޮށްފައި ްޢަމަލުތައް ްމިފަދަ ްފުލުހުން ްބޭރުން ންއިމުގެ ްއަުޅގަ ްެއއީ ްބެިލކަން ްއެކަން ްުޝކުުރވެރިކަމާިއްވާީތެވ ޑުމެން

ް ްނެތިއުފަލާ ްކަންތައް.ްއާދެ،ްމިނިވަންކަމެއް ްބަަލއިގަްނނަންޖެހޭ ްމިއަދު ްތިބެް،އެކު ްތެރޭަގއި ްނުފޫޒު ްަބއެްއގެ ެގްންވަކި

ްމިނިވަްނކަމާ ްވަރަށް ްއެްވެސް ްވެސްްްއެއްކޮށް ްހަމަޔަޤީނުން ްމިއަދު ްބޭފުޅުްނ ްމަސައްކަތްކުަރއްވާ ތަނުަގއި

ްމިްްމަސައްކަތްކުރަމުން ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސް، ްޙަޤީޤަތެއް. ްދަންނަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ ދާކަން

ްަރއް ްއެއީ ްކޮމިޝަންތަކަކީ ްމިފަދަ ްޢަމަސައްކަތްކުރަނީ ްމަޖިލީހުން ްޔިތުންެގ ްމިނިވަންކަމާ ްއެހެންްއްޔަންކުރެވިގެްނ އެކު

ްތަނަކަށް ްހިނގާ ްމަތިން ްއުސޫލުެގ ްހިނގަމުންާދ ްމިއަްމުއައްސަސާަތއް ްއާެދ، ްބެލުން. ްކޮމިޝަުނގެްވޭތޯ ްއޮތް ދު
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ްއެްމަސައްކަތާ ްލިބިގެންދާއިރުަގއި ްހިތްހަމަޖެހުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްދޭތެޭރގަިއ ްބޭފުޅުންްބޭފުޅުންނަކީ ްަޢއްޔަންކުިރ

ްވީ ްއޮތްް،ހިނދުްކަމަށް ްޢައްޔަންކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްޕީ.ޖީއާްއަދި ްކޮމިޝަނާއި، ްއިލެކްަޝންސް

ްފަރާް ްމިދެންނެވި ްއިންޓެމިހެންގޮސް ްޕޮލިްސ ްމިއަދުގެ ްއެކު ްޒިންމާދާރުކަމާ ްމާ ްކޮމިޝަްންތްތަކަށްވުރެ ގްރިޓީ

ްއަްްމަސައްކަތްކުރަމުން ްޅުގަދާކަން ްއުފަލާ ްކުާރްނޑު ްބަޔަކު ްަވކި ްގޮތަކުން ްއެއްވެސް ްހަމަ ްމިއީ ްފާހަގަުކރަން. ެއކު

މާދަމާްނުކުމެދާނެްމައްސަލައަކަށްްއަޅާނުލުމަށްްެއކަމަށްްކިބުރުވެިރކުރުާވކަށެްއްނޫން.ްްކުަރނީްމަސައްކަތަށްްތަޢުރީފްްމި

ްޤަބޫ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްހާމަކުރުމަށްޓަކައި. ްޙަޤީޤަތް ްކަމުގެ ްމުސްތަޤިއްލުވާނީީކްމިއީ ްތަނެއް ްމިއަދު ލުކުރަންޖެހޭ

ްވެސްް ްބަދަލުކުރުމެއް ްަމޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތުން ްޮއންނަ ްޢައްޔަންކުރަން ްމީހަކު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮންމެހެން

ްމިނިވަންވެފަ ްއަދި ްއެހެރީ ްއޭނަ ްޢައްަޔންކޮށްފިއްޔާ ްތަނަކަށް ްބަޔަކު ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްއަދި ްެވްސްްނޫން. ެއއް

ްހުރިްނޫން.ްމިއަދުްސިޔާސީ ްކަންތައްތައް ްމަޖިލީހުންްނިންމާްނިންމުންތައްްވެސްްދަނީްްގޮތުން ްމި ްބަލާއިރުަގއި ގޮތަށް

ްހުންނަ ްެއއް ްކުލަ ްބަޔަކުްްވަކި ްބޭނުންވާ ްބަޔަކަށް ްއޮންނަ ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްިމ ްފިކުރަކަށް ްސިޔާސީ ްވަކި ގޮތަށް

ްޢައްޔަންކުރަމުންދަް ްޙަޤީޤަތް.ްއެހެންވީމާނީ.ްތަންތަނަށް ްކަމުގެ ްއަޅުަގނޑުމެ،ްމިއީ ްއެހެންްވުމަކީ ްކަމެްއްއެކަން ްއެދޭ ން

ްއެހެންވީމާ ްނޫން. ްިމއަދުް، ްފާހަގަކުރެްއވި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދެން ްއެަބ. ްމިނިވަންކުރަންޖެހޭ ްކަްނކަން އެ

ް ްބިލުގައި ްއޮތް ްބ9ްަހުށަހެޅިފައި ްމިކަން ްއޮްތގޮތުން ްމާއްދާަގއި ްއަށް.ްމިްވަނަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބޭނުމޭ ދަލުކުރަން

ްހުށަހަޅާ ްއޮފީހުން ްރައީސް ްހުށަހަޅާްނަންފުޅުތައް ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނުވަތަ ްކުރަންްްގޮތަށް ްއެކަން ގޮތަށް.

ްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްސަބަބަީކ ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުެމން ްމިކަމުަގއި ްއެހެންނަމަެވސް، ްރަނގަޅު. ްވެސްްއެންމެ އްޔާ

ްހުންނަްްބައެއް ްޖެހިފައި ްއެއް ްކުލަ ްވަިކ ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްކުރަްއވާ ްކަންތައްތައް ފަހަރު

ް ްތެރެއިްންހުށަހަޅާ 26ްްމީހުން،21ްްބައެްއގެ ްތެރެއިން ްމީހުނ16ްްްމީހުންެގ ްފަސް ްމި ްފޮނުވަނީ. ްމި ްނަން މީހެްއގެ

ް ްކުލައިގެ ްރީނދޫ ްހަމަހަމަކޮށްްްމީހުންނަށް.6ްވަނީ ްއެ ްވެެގނެއްނުވާނެ. ްއެހެން ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މިއީ

ްކަމަށް ްކުރަްއވާ ްއެކަން ްމިްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނެތް. ްއެއް ްމައްސަލަ ްއެއްެވސް ވަންޏާ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރި ނޑު ްައޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަން. ްާތއީދުކުރަން، ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮންނަން ްފަދައިންްބާރު ްމިދެންނެވި ްއަށް އްާޔ

ނަޑއަަޅިއގެންނޫކުލައިަގއިްާތއީދުކުރާްނޫކުަލްޖެހިފައިްތިބިްމީހުންްމިްމަޖިލީހުންްވެސްްމިްމަ ނުވާނެ.ްޖިލީހުންްވެސްްކަ

ްމިދެންނެވިް ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރަންޖެހޭނީ ްކަން ްމަޖިލީހުން ްވަްްމި ްގޮތަށް ްމިނިވަންކަމާ ްނެިތ ްކުަލއެއް ްއެކަްންކި އެކު

ްފުރުޞަތުްރުގެކުރެޭވވަ ްމީހުންނަށް ްސިވިްލްޤާބިލު ްފެނިގެންދިޔައީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ދޭންޖެހޭނީ.

ްފެނިގެން ްއަުޅަގނޑަށް ްކުރިއިުރަގއި ްކަންތައް ްކޮމިޝަންތަކުގެ ްއެހެން ްއަދި ްކޮމިޝަނުންނާއި ްަވކިްްސަރވިސް ދިޔައީ

ްމިތަް ްރުހުން ްމަޤާމުގެ ްމީހުންނަށް ްތާއީުދކުރާ ްފެނިގެންކުލައަކަށް ްމަންޒަރު ްލިބިގެންދިޔަ ްއެއީްްނުން ދިޔައީ.

ްވެސްް ްތިއްބަސް ްއަުޅަގނޑުމެން ްގޮތުަގއި ްބައެްއގެ ްއިދިޮކުޅ ްވެގެންނުވާނެ. ްެއހެން ްކަމެއް. ހިތާމަކުރަންޖެހޭ

ްޢަދުލުއިންޞާފަ ްއެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން ްލޯބިކުރަންޖެހޭނެ. ްށް ްމިއީް، ްކޮމިޝަނަކީ ްއުފެދޭ ްމި ްސަބަބުން ްބިލުގެ ްމި
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ްމިނި ްއެވަންކަމާ ްޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަޔަކު ްއެފަދަ ްމާޙައުެލއްަގއި ްފުރުަޞުތްްއެުކްމަސައްކަްތކުރެވޭނެ ްއެ ފަރާތަށް

ްހެދިޔަްސް ްޤާނޫނެއް ްރަނގަޅު ްކިތަންމެ ްޤާނޫނެއް ްހުންނަންޖެހޭނީ. ްޢަމަލުތައް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް ްއަދި ދޭން.

ްމުސް ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްނުލައިފިްއަޅުަގނޑުމެން ްމީހުން ްޤާބިލު ްކުރެޭވަވރުގެ ްއެކަން ްޒިންމާދާރު ްރަނގަޅު ތަޤިއްލު

ް...ްންތަެކއްްނުކުެރވޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ވަންޏާްއެންމެްރަނގަަޅކަށްްއެްކަްކަމަށް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުހުޅުމީދޫްދާ

ްޢިްއޒަތް ްޝުކުރިްއޔާ .`ް ްޮޕލިސް ްއާދެ، ްރައީސް. ްމިހާރުްއިންޓެތެރި ްގޮުތގައި ްބިލުގެ ްކޮމިޝަްނގެ ގްރިޓީ

ްކި ްބިލަކީ ްހުށަހެޅިފައިާވ ްމި ްކޮންމަޖިލީހަށް ްކީއްކުރަންޯތ، ްބިލެއްތޯްހިނެްއވެގެްނ، ްހާސިލުކުރުމުގެ މަގުސަެދްއ

ލިސްްނީްޕޮވަްއަޅުަގނޑުމެންްބަލައިލަންްއެަބޖެހޭ.ްމިްބިލުްހުށަހެޅުއްވިްފަރާތުންްމިްބިލުގެްމަގުސަދެއްަކމުގައިްބުނެފައި

ްމުއައްސަސާްއިންޓެ ްމުސްތަިޤްއލު ްމިނިވަން ްއެެހންވެސް ްކޮމިޝަނަކީ ްމިނިވަންކަމާގްރިީޓ ްެއއްފަދަިއން ްދިވެހިްއެޭކ އެުކ

ްގޮތުަގިއް ްެއއް ްމުައއްސަސާ ްލިބިފައިވާ ްހައިސިްއޔަތު ްޤާނޫނީ ްއަދި ްހަރަކާތްތެިރވާންޖެހޭ ޖުމްހޫރިއްޔާގައި

ްއިންޓެގާއި ްޕޮލިސް ްއެކަށައަޅަންޖެހޭގްރިމުކުރުމަށްަޓކައި ްޤާނޫނެއް ްވަިކ ްކޮމިޝަން ްޤަބޫލުކުރެވުނުްޓީ ް،ހިނދުްކަމަށް

ްއެްއިކބާވެފައި ްނުފޫޒުތަކުން ްސިޔާސީ ްމުއައްސަާސއަކީ ްރައްޔިތުންނަށްްްފުލުހުންގެ ްޚިދުމަތްތަކެއް ްޕްރޮފެޝަނަލް ވާ

ްާގއިމުކުެރވި ްގޮުތގަިއ ްަބެއއްެގ ްލިބިފައިވާ ްއިުތބާރު ްރައްޔިތުންނަށް ްޣައިުރްްފޯރުކޮށްދޭ ްކުާރ ްމަްއޗަށް ްފުލުހުންގެ އަދި

ްޤާނޫނުަގއި ްފުލުހުންގެ ްއަމުރުތަކާއި ްގޮުތގެްޤާނޫނީ ްބަަލއި،ްވާ ްކަންކަން ްއެ ްހުއްޓުވައި، ްޢަމަލުކުރުން ްމަތިން

ްމުައްއސަ ްމިނިވަން ްއިންޓެފިޔަވަުޅއެޅޭ ްޕޮލިްސ ްގޮތުަގއި ްބޭނުންވިސާެއއްގެ ްާގއިމުކުރުމަށް ްކޮމިޝަން ް،ހިނދުްގްރިޓީ

ްފުލުްމިހާރު ްއަންނަ ްއިންޓެޢަމަލުކުރެވެމުން ްޕޮލިސް ްޤާނޫނުގައި ްބަޔާންކޮށްފައިހުންގެ ްބައިަތއް ްކޮމިޝަންގެ ާވްްގްރިޓީ

ްމާ ްމިނިވަންކަމާ ްކޮމިޝަން ްއިންޓެގްރިޓީ ްޕޮލިސް ްއުިނކޮށް، ްބޭނުންވާއްދާތައް ްހަރަކާތްތެިރވުމަށް ްޤާނޫެންއްްެއކު ަވކި

ް ްތައްޔާުރކުރީ ްހުށަހެލިޔެ ްޤާނޫނު ްމި ްފަރާތުންކަމަށް ްއަޅުްްމިްްޅި ްމަޖިލީހުންްބުނަނީ. ްރައްޔިތުްނގެ ްހިތަްށައރާ ނޑު ގަ

ް ްނެގީމާ ްމިއަށްވުރެކޮމިޝަނެއް ްބާއޭ. ްނުވަނީ ްނަގާްްސިޔާީސ ްމިތަނުން ްއެބައޮތްާބއޭ. ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްތަނެއް ސިޔާސީ

ްޢައްޔަްނކުާރްބަޔަކަށް ްނޫނީ ްޮގތެއްްވުރެްކޮމިޝަނެއް ްފެންނާނެ ްޤައުމުން ްމި ްނުފެނޭ.ްްސިޔާީސްބަެއއް ނޑަކަށް އަުޅގަ

ްިމް ްވިާދޅުވި ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްމެންބަރު،ްވިލުފުށީ ްޢިްއޒަްތތެރި ްވާހަކަދެއްެކވި ދެންމެ

ްނިންމަމުންދާް ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ްފަރާތުން ްއޮންނަ ްމެޖޯރިޓީ ްނިންމުންތައް ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންެގ ކޮމިޝަނުން

އެކީްބަިއވެގެންްސަރުކާރަށްްްށްްކުރީގެްއިދިކޮޅުްފަރާތްތަކާއިދިކޮޅަްްޭބފުޅާްވެސްްސަރުކާރާްތެދުފުޅެއް.ްއެްވާހަކަ.ްއެއީ

ްނިންމަމުންް ްނިންމުންތައް ްގޮުތން ްސިޔާސީ ްފެނިގެންްޖެއްސުންކުރަން ނޑުމެންނަްށ ްއަޅުގަ ްތަން ްއެއްްްދިޔަ ްއެއީ ދިޔަ.

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަކީ. ްބޭނުންވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރުނޫން ްއިންޓެނަށް ްޕޮލިްސ ްރާއްޖޭގައި ްކޮމިޝަނެްއްވެސް ގްރިޓީ

ްއެ ްފުރިހަމަްއުފެދި ްބަރާަބރަށް ްއެކޮމިޝަނުން ްފެންނަމުންދޭ. ްއެބަ ްމަންޒަރު ްމަސައްކަތްުކރާ ްދަތިާވްްއަށް ބޭފުޅުންނަށް
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ްޖަވާބުދާރީ ްކޮމިޝަނުގެ ްމި ްމުއައްސަާސތަކަށާއި ްމިނިވަން ްަމޖިލީސް ްަރއްޔިތުންގެ ްފަރާތްތަކަށްްކަންތައްތައް ވާންޖެހޭ

ްދާ ްހުށަހެޅެމުން ްއެ ްއެްޖަވާބުދާރީވެ ްފެނޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތާށިްތަން ްބަޖެޓު ްކުެރްއވުމަށް ްކަންތައްަތއް ްބޭފުޅުން

މަޝްވަރާކޮށްްއެކަުމގެްެއހީތެރިކަމަށްްބޭނުންވާްވާހަކަްްތުންގެްމަޖިލީހުގެްބަޖެޓުްކޮމިޓީއާވާހަކަްއަިއސްްރައްޔިްްވީމަްއެ

ްއެވިދާޅުވަ ްވެސް ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހިނދު ްއެ ްއަދި ްގެންެދވި. ްބޭނުންވާްްމުން ބޭފުޅުންނަށް

ްލިބޭނެ ްްފައިސާ ްބަޖެޓު ްމަޖިލީހުން ްމި ްފެނިގެންްފާސްކޮށްގެންގޮތަކަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތަން ދިޔައީ.ްްދިޔަ

ްމިހާރު ްއިންޓެްއެހެންވީމާ، ްޕޮލިސް ްފުލުހުންގެ، ްްގްރިޓީްވެސް ްޤާނޫނު ްފުލުހުންގެ 3119/6ްކޮމިޝަނަކީ ްވަރަްށް، ގައި

ްއެ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމަސްއޫލިއްަޔތުތަކާްތަފްސީލުކޮށް ްބާރުްްބޭފުޅުންގެ ްޤާނޫނީ ްހަމަ ްެއއީ ްބައެއް. ްލިޔެފަިއވާ އެއްޗެހި

ްއުފެއްދިފައި ްލިބިގެން ްބާރު ްޤާނޫނުން ްފުލުހުންގެ ްޝަޚްްލިބިގެން، ްޤާނޫނީ ްވަކިވާ ްއެހެންކަމުން ޤާނޫނެއްގަިއްްސެއް.

ްމިހެން ްޤާނޫނުގައިްއޮތީމަތޯ ްފުލުހުންގެ ްފެނުނީ ްމި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބަލައިލީމާ ްބިލު ްމި ނޑު ާވ،ްފުލުހުންގެްްވަނީ.ްއަޅުގަ

ް ްމާއްދާ 29ްްޤާނޫނުގެ ްފެށިގެން ްމާއްދާއ62ްާއިން ްްވަނަ 88ްްހަމައަށް ްޤާނޫނުގެ ްފުލުހުންގެ ްއެކުެލިވގެންވާ 29ްމާއްދާ

ގްރިޓީްކޮމިޝަނާްބެހޭްބައިތައް.ްމިްމާއްދާތައްްވަިކްއްދާްވަނީްޕޮލިސްްއިންޓެވަނަްމ62ްާްވަނަްމާއްދާްއިންްފެށިގެން

ޤާނޫނަކަށްްލިޔެފައިްދެންްމިްބިލުންްކުރަންއުޅޭްކަމަކަށްްަހމަްއަޅުަގނޑަށްްމިްފެންނަނީްމިްކޮމިޝަނަށްްޢައްޔަންކުރާް

ޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅައިެގންްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްމެންބަރުންނަކީްރައްޔިތުންގެްަމޖިލީހުންްއިޢުލާނުކޮށްގެންްރައްް

ްކަމަްށް ްބިލެއް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ްމަުގސަދު ްމި ްޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއި ްމެންބަރުން ްކޮމިޝަނަށް އެ

ްމި ްްއަޅުަގނޑަށް ްބިލުގެ ްމި ްއަދި ްދޭހަވަނީ. ްރ22ްައިން ްކޮމިޝަންގެ ްބުނަނީ ްމި ްމާއްދާގައި ްވެްސްަވނަ އީސް

ްވޯޓަށްް ްހުށަހެޅި ްނަންފުޅެއް ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްހޮވޭ ްކޮމިޝަނަށް ްއެ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ހޮވަންޖެހެނީ

ްއެ ްވެސް ްރައީސް ްނައިބު ްހަމަ ްބޭފުޅެކޭ. ްލިބޭ ްވޯުޓ ްގިނަ ްއެންމެ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ގޮތަށްްްއައްަސަވއިގެން

ްމިއީ ްއެހެންީވމާ، ްކަމަށް. ްއޮތީީތވެ،ްްހޮވަންޖެހޭނެ ްމެޖޯރިޓީ ްފަާރތްތަކުގެ ްއިދިކޮޅު ްކުރީަގއި ްމަޖިލީހުގައި ރަްއޔިތުންެގ

ްއިންޓެއިދި ްޕޮލިްސ ްފަރާތްތަކުން ްފޯރުވުމަށްޓަަކއި،ްކޮޅު ްނުފޫޒު ްފޯރުވުމަށްޓަަކިއ، ްބާރު ްމައްޗަށް ްކޮމިޝަނުގެ ގްރިޓީ

އެީކްފުވެރިކަމާްއެކީްޢަދުލުވެރިކަމާްހާރުްއިންޞާބޭފުޅުންްމިްބޭފުޅުންނަށްްބިރުދެއްކުމަށްޓަކައިްއެްނާޖާއިޒުްގޮތުަގއިްއެ

ްހުރަސްގެްކުރަްއވަމުން ްމަސަްއކަތްތަކަށް ްއެންދަާވ ްބިރުދެްައޅުްއވަިއ ްހުށަހަޅުްއވާފައިްބޭފުޅުންނަށް ާވްްއްކުަމށްޓަކައި

ްއެހެންވީ ްފެންނަނީ. ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްެއއްގޮަތކަށްބިލެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ ްކަމާ، ްތާއީދުކުރާ ްންތައްަތކެއްްެވސް

ްްއކަތްތަކަކީްޤާނޫނާއިްގަާވއިދާކުރާްމަސަްގްރިޓީްޮކމިޝަންްވާންޖެހޭނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްފުލުހުންްއެނޫން.ްޕޮލިސްްއިންޓެ

ްބަލައި،އެއްް ްކަންތައްަތއްތޯ ްހިނގާ ްބަލައި،ްއެްގޮތަށް ްމައްސަލަތައް ްހުށަހެޅޭ ްމަގުންްްފަރާތައް ޢަދަލުއިންޞާފުގެ

ްރަނ ްމަސަްއކަތް ްބާރުގަޅުކުރުމަށްޓަކަްޕޮލިސްގެ ްއެކަމަށް ްމިްއި ްކޮމިޝަނަކަށް. ްއޮންަނންޖެހޭ އެޅުްއވުމަށްޓަަކއި

ްރާއްް ްމިހާރުވެސް ްއެކިްކޮމިޝަނުން ްޕޮލިހާްޖޭގެ ްމައްސަްކަންކޮޅުަތކުން ްހުށަހެޅޭ ްއިންޞާފުވެިރކަމާްދޭތެރޭ ްވަރަށް ލަތައް

ް ްޢަދުލުވެރިކަމާ ްމިއެކީ ނޑު ްއަޅުގަ ްަބލަމުންދާކަން ްފާހަްއެކީ ްއުޅޭްވަގުތު ްމިކުރަން ްމިހާރު ްއެހެންަކމުން ަގކުރަން.
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ްއެ ްއެްމަސައްކަތަކީ ްމަސައްކަްބޭފުޅުން ްމަސައްކަތަކަށްކުރަްއވާ ްޒިންމާދާރު ްއެްަތކީ ބޭފުޅުންނަށްްްވާތީެވ،

ްހުށަހެޅިަފއި ްބިލަކަށްްބިރުދެއްކުމަށްޓަކައި ްދަންނަވަން.ްްވާ ްވާހަކަ ްާތއީދުނުކުރެވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްބިލަށް ްމި ވާތީ،

 ރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޝުކު

ް

ްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަފްރާޝީމްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންްމުހިއްމުްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޕޮލިސްްއިންޓެއްޝުކުރިއްޔާްޢިް ގްރިޓީްކޮިމޝަންގެްބިލުަގއިްއަުޅގަ

ންބަރުންގެްސިފަތަެކއްެގްވާހަކަ.ްއަޅުަގނުޑްމިތާނގަިއްކޮމިޓީްބުނޭްމެްވަަންމާއްދާަގއިްއެބ8ްްަވާހަކަތަަކކީްެއްބިލުގެް

މިްބިލުގަިއްއަުޅަގނޑަްށްްވުރެްްައކީްިސފަތަކެއްެގްވާހަަކްއޮތުމަށްްމަރުޙަލާގައިްވިސްނާލުމަށްްހުށަހަޅާްމުހިއްމުްނުކުތާ

ްއޮތުން ްވާހަކަތަެކއް ްޝަރުުތތަކެްއގެ ްރަނގަޅުވާނީ ްދިހީވަނީ ްެގއްލިެގން ްސިފަތަކެއް ްއެއީ ްމަޤާމުްޔު. ްމީހާގެ މަކީ

ްޝަރުެތއްް ްީމގެ ްއެހެްނނަމަވެސް، ްނޫން. ްކަމެއް ްއަހުލުވެިރާވންޖެހޭ ްމަޤާމަށް ްނުވަތަ ްނޫން. ްކަެމއް ގެއްިލގެންދާ

ްމީހެއްްވެއްޓުމަކީ ްޤާބިލު ްއޭނަ ްމަޤާމަށް ްނުވަތަ ްގެއްލިގެންދާންޖެހޭ ްމަޤާމު ްއޭަނގެ ްކަމެއް.ްްއެއީ ްކަމުގައިވާންޖެހޭ ނޫން

ްދެ ްމި ްމިހާްއެހެންވީމާ، ްއޮތީމަްބަހުގެ ްތަފާތެއް ްިވސްނާލުންްް،ބޮޑު ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިީޓ ްީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ނޑަެއޅުން.8ްްރަނގަޅުހެން.ްސިފަތަކުގެްބަަދލުގައިް ވަނަްމާއްާދގައިްމިްހުންނަްސިފަތައްްއެއީްޝަރުުތތައްްކަމުަގއިްކަ

ް ްބިލުގެ ްއެހެންމެ ްވާޖ9ްިހަމަ ްމަސްއޫިލއްަޔތާއި ްމާއްދާގައި، ްތަޢުލީމާއި،ްަވނަ ްއަދާކުރެވޭފަދަ ްއަާދކުރުން. ބުތައް

ނަޑއަޅަންޖެހޭެން ްކަ ްކޮމިޝަނަށް ްމި ްާވްމީހުން ްމީހުންެގްތެރެއިން ްޤަދަރުލިިބގެންވާ ްމުޖުތަމަޢުގައި ްއަދި ޤާބިލުކަންހުރި

ްހަދާ ްޤާޫނނެއް ްމިކަހަލަ ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްެވސް ްއޮތީމަ ްޖެްކަމަށްްކަމުގައި ްފެންވަރު ްަތޢުލީމީ ހޭނެހެންްވަންޏާ

ްއުސޫެލއްގެ ްވަކި ްއަިދ ްއޮންނަން. ނަޑއެޅިފައި ްކްްކަ ްއުސޫލުތަކެއް ްފަހުން ްތެެރއިން ްނަމަވެްސްްެއއްރައިީޓރިއާ ހެދި

ްމާނަ ްޤާބިލުކަމުގެ ްއަދި ނަޑއަޅަންޖެހޭނެހެން. ްކަ ނެޑއް ްމިންގަ ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަށް އަކީްްމީގައި

މީްފެންވަރާއިްތަޖުރިބާްާއިއްގޮތްގޮތަށްްކޮށްފާނެްަކމެއް.ްޤާބިލުކަމަކީްއެއީްތަޢުލީްްވެސްްއެއީްވަރަށްްގިނަްމީހުންްތަފާތު

ްތެޭރގަިއްހިމެނިެގންްއަޚްލާޤާ ްއޭގެ ްވެސް ްއެްއޗެއް ްހުރިހާ ްގޮތަށްްމި ްބޭފުޅުްންްދާ ްަބއެއް ވެްސްމާނަކުރެވިދާނެ.ްއަދި

ްގިނަ ްމާނަ ްޤާބިލުކަމުެގ ްއޮންްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމާނަކޮށްފައި ްކުޅެދުންތެރިކަުމެގްފަހަރު ްޞިއްޙީ ްއޭަނގެ ްއެއީ ނަނީ

ްއެހެންް ްުމހިއްމުކަމެއްހެން.ްހަމަ ްރިޢާޔަތްކުރުމަކީ ްމަރުޙަާލގަިއްއެކަމަށް ްކޮމިޓީގެ ްހީވޭ ވާހަކަ.ްއެހެްނވީމާ،ްައޅުަގނަޑށް

ނޑަކަށްްނުފެނުނުްތަޖުރިބާގެްވާހަކަްެއއް.ްމިކަހަލަްބޮޑެތިްކޮމިޝަ ންތަކަށްްޚާއްޞަްމީގެްއެްއވެސްްމާއްދާައކުންްއަޅުގަ

ފުލުހުންގެްމައްސަލަތައްްވެސްްދަންނަވާލިންްމިްޝަރުޢީްދާއިރާގެްމައްސަލަތައްްބެލުމާއިްްގޮތެްއގައިްއަޅުަގނޑުްިއއްޔެ

ްފުލުްބެލުމާ ްއެހެންވީާމ، ްކަމެއް. ްދެ ްއެއްކަހަަލ ްދާދި ްބަލައިމިއީ ްމައްސަަލތައް ްސުލޫކީ މީހުންގެްްއެްހުންގެ

ްއެ ްބަޔަކަށްްްމީހުންގެްޢަދުލުވެރިކަމާއި ްތަޖުރިބާހުރި ްއެއީ ްމީހުންނަކީ ްތިބޭ ްޮކމިޝަނެއްަގއި ްބަލާ ްކަންތައްތައް އަޙުލާޤީ

ްތަޖުރިބާެގް ްއެހެންވީމާ، ްވާންޖެހޭނެ. ްބަޔަކަށް ްހުރި ްަތޖުރިބާ ްތަޙުޤީުޤކުރުމުގެ ްގޮތެްއގައި ްޚާއްޞަ ްވާންޖެހޭނެ. ވެސް
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ަގއިްނުވަތަްވަނަްާމއްދ22ްާކަމެއް.ްބިލުެގްވަރަށްްމުހިއްމުުލކުރާްގޮުތަގިއްއަށްްއިތުރުކުރުމަީކްއަޅުަގނޑުްޤަބޫްވާހަކަްމި

ް)ނ(9ް ްމާއްދާގެ ނޑުްވަނަ ްއަުޅގަ ްއޮތުމަކީ ްގޮތަށް ްހުށަހަޅާ ްމީހުން ްކުރިމަތިލާ ްމިކަމަށް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ގައި

ްޒަމާ ްއަންަނނީ ްބަދަލުެވގެން ްަޙޤީޤަތުގައި ްކަންކަން ްެއއީ ްކަމެއް. ްތާއީދުުކރާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއޭެރްއެގްވެސް ްތަނާއި ނާއި

ްމީހަކު ްެއއްެވސް ްއިދިކޮޅު ްއޮތްއިރު ްސަރުކާރު ްރިޢާޔަތްކުރެވިގެން.ްުކރީގެ ްހަލަތަށް ްއިޖުތިމާޢީ ްހާލަތާއި ެވްސްްސިޔާސީ

މަޖިލީހަށްްހުށަހަޅާްވާހަކަްއެއްްނުދަްއކާ.ްެއއީްކުރީގެްސަރުކާުރގަިއްއެފަދަްކަންތައްތައްްމިކަހަަލްްކަންތައްތައްްމިކަހަލަ

މީހެްއގެްްންތަކަށްްމީހުންގެްނަންތައްްފޮނުވުމުަގއިްޢަދުލުވެރިަކމާއިްއިންސާފުންްބައްލަވާތީ.ްޚާއްޞަގޮެތްއގައިްއެކޮމިޝަ

ްރައީްސް ްޚާއްޞަކޮްށ ްސަރުާކރުން ްމިހާރުގެ ްއެހެްނނަމަވެސް ްހުންނާތީ. ްބަލާފައި ްޤާބިުލކަމަށް ކުޅެދުންތެރިކަމާއި

ްބެލުމެއް ްކަންތައްަތކަށް ްމިކަހަލަ ްކުަރްއާވްް،ނެތިްނަޝީދަކީ ްކަންތައްަތއް ްތާއީދުކޮްށގެން ްކުލައަކަްށ ްވަކި ހަމައެަކނި

ްމިހާްބޭފުޅެއް ްވާތީ ްޤަޫބލުކަުމގަިއ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްރަްއޔިތުންެގްަލތުގައި ްހުށަހެޅިގެން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ކުރާތީ

ްރިޢާ ްމިކަންކަމަށް ްމުހިއްމުްމަޖިލީހުން ްވަރަށް ްއެއީ ްކަމުގަްޔަތްކުރުން ްބޭފުޅުންެގްކަމެއް ްދަންނަވަން.ްބައެއް ނޑު ްއަުޅގަ އި

ްގޮުތގައިް ްކަެމއްގެ ްިސޔާސީ ްވިދާުޅވޭ ްއިޢުތިާރޟުކުރަްއވަމުން ްއަްށ ްމި ްހިނަގއިދާނޭްވާހަކަިއަގއި ްެވގެން .ްމިަކންކަން

ްިސޔާސީ ްޮބޑު ްވަރަށް ްއެއީ ްހާލަތުަގއި ްވެްސްމިހާރުގެ ްހިސާބުްނ ްފޮުނވާ ްނަން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެހެންނަމަވެސް

ް ްއެއީ ްެފނިގެންދަނީ. ްމި ްގޮުތގައި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމެއްގެ ްޤަްަޤއުމެްއގެ ްކުރެްއވުމުގެ އުމެްއގެ،ްކަްނ

ްކަންްކުަރއްާވްބޭފުޅެްއގެްކިަބިއގަިއްހުންނަްބޭފުޅަކުްރިޢާޔަތްކުަރްއވާްަކންތައްތަކަށްވުެރްބޮޑަށްްވަކިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްގިނަްކަންބަޔަކަށް ްސިފަތައް ްހުންނަ ްކިބަިއގައި ްބޭފުޅެްއގެ ނޑުމެންްްކޮށްދެއްވާ ްއަޅުގަ ކަމަށް

ް ްދަންނަވާލާނީ ްއަޅުަގނުޑ ްނިންމާލަމުން ްފާހަގަކުރެވޭ. ްމިހާރު ްވެސް ްއެންމެންނަށް ްތިބޭްގްރިޓީއިންޓެްޕޮިލސް ަގއި

ްޚާއްޞަ ްުފލުހުންނަކީ ްުނވަތަ ްއެއީ ްއިޞްލާޙުކުްބޭފުޅުންނަކީ ްމުޖުތަމަޢު ްއަފްރާދުންގެްގޮެތްއގަިއ ްމުޖުތަމަޢުގެ ރުމަށް

ްބޮޑަްށްމަސައްކަތްރައްކާތެރި ްވަރަށް ްވަުރގަދައަްށްކަމަށް ްއެހާ ްމަސައްކަތް ްއެ ްބަެއއް.ްއެހެންވީމާ،ްއެމީހުންގެ ކުރަންޖެހޭ

ނޑުެމންްއެބަޖެހޭްފުލުހުންނަށްްވެސްްވަރަށްްރަނގަޅުްޤާނޫނުްއެހާްރަނގަޅަށްްކުރަންޖެހޭްބައެއް ތައްްކަމަށްްވާތީްއަުޅގަ

ްއެ ްގަވާއިދުަތއް ްޤާނޫނުތަކާއި ްފުލުހުންނަށް ްއެހެންކަމުން ްހުންނަން. ްޤާނޫނުތަކާއިްްހަދާފައި ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މީހުން

ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްހުރީ. ްހެދިފައި ްއެްގަާވއިދުތައް ްޢަމަލުތައް، ްއެ ްެއީއްްމީހުންގެ ްކުރުމަކީ ްމަސައްކަތްކުރާ ްއެ މީހުން

ނޑުމެންްވަޤާނޫނީްއިމުގެްތެރެއިންްކުރާްކަމެ ކުރަންޖެހޭ.ްކޮންމެްގޮތެްއގައިްވެްސްރަްށްބޮޑަށްްބަލާްމޮނިޓަރއްތޯްއަުޅގަ

ްބޭ ްކުެރިވގެންޤާނޫނުން ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްކުެރވިދާނެރުން ްކަމެއް ްބަޔަކަށް ްބޭރުން ްާޤނޫނުން ކަމަށްޓަަކިއްްނުވާނެ.

ްމައް ްސުލޫކީ ްފުލުހުންގެ ްވެސް ްކޮމިޝަނުން ްމި ްވިސްނަންޖެހޭތީ ްޮބޑަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްވަރަށް ްބެލުމަށްޓަކައި ސަލަަތއް

ްޚާއްޞަ ްދޭންޖެހޭ. ްއަހައްމިްއޔަތުަކން ްއަބަދުްގޮތެްއގައިްއަޅުަގނޑުމެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންަނވާލަންްމިުދވަސްކޮުޅ ވެސް

ްއެ ްވަނަނުދީ ްއެތަނަށް ްމެންބަރުން ްކޮމިަޝނުގައި ްސަރވިސް ްސަރުކާރުންްްޖުޑީޝަލް ްނުކުތަނުދީ ްމީހުން ްތިބި ތަނުގައި

ްްއެއް ްއެތަްނ ްމިއީްހިސާދުވަްސވަެރއްަގއި ްެވސް ްއަކީ ްމައްސަލަ ްތަޅުެއޅުވި ްކޯޓުގައި ްސުޕްރީމް ްއޮތް. ރުކޮށްފައި
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ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިންޓެޙަޤީޤަތުގައި ްއެްގްރިޓީޕޮލިސް ްހުށަހެޅި ްވަަރކަށްްްއަށް ްެއކަށީގެްނވާ ްކަންތަްއތައް ތަނުން

ްއަް ްކަމެއް. ްއޮތް ްމިނުބެލިފައި ްއެތަނުަގއި ްއަޅުަގނޑު ްބަެހއްްހާރުދި ްކުޑައިމީސްކޮށް ްމެންބަރުންނަށް ްތިބި ވެސް

ްއެ ްތެރެއިން ްއިމުގެ ްޤާނޫނީ ްއޮތް ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްނެތްްދަންނަވަނީކީ ްކުރެވެން ްކަންކަން ްމީހުންނަށް

ްއެް ްެވސް ްފުރިހަމަްކަމުގަިއ ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމާ، ްވިދާޅުވަމުންދޭ. ްބޭފުޅުން ްބަެއއް ްތެރެއިން ޤާނޫނެއްްްބޭފުޅުންެގ

ް ްއެއީ ްއިންޓެއެކުަލވާލުމަކީ ްބޮަޑށްްްގްރިޓީޕޮލިްސ ްވަރަށް ްގެންދިއުމަށް ްހަލުއިކޮްށ ްމަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަނުެގ

ްވުޖޫދުވެް ްޤާނޫނު ްމި ްއެހެންވީާމ، ްަދންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްަކމުގައި ްކަެމއް ްދިއުމަީކްމަގުފަހިވެގެންދާނެ ގެން

ރުކުރުމަށްްއެޅޭްހިސާއެކަހަލަްތަންތަންްް،ލަްބޮޑެތިްމުއައްސަާސތަކުަގއިްތަޅުެއޅުވިްކުރާްގޮުތގަިއްމިކަހައަޅުަގނޑުްޤަބޫލު

ްހުރަހެއް ްބޮޑު ްއަޅުގަްވަރަށް ްބެލީމަ ްމަގުސަދަށް ްޤާނޫނުގެ ްމި ްމިއީ ްއަދި ްވެގެންދާނެ. ްވަރަށްްކަމުގަިއ ނޑުމެންނަށް

ްއެ ްާދއިރާރަނގަޅަށް ްޝަރުޢީ ްވެސް ްއެހެނިހެން ްއަދި ްޤާނޫނާއި ްފުލުހުންެގ ްރިޢާޔަތްނގޭ ްޤާނޫނުތަކަށް ކުެރވިެގްންެގ

ވަންޏާްްގުޅިފައިްހުރިްކަންތައްތައްްކަމަށްްމީހުންގެްސުލޫކާްޚިލާފަށްްކުރެވޭްކަންތައްަތއްްއެއީްއެްފުލުހުންނަށްްޤާނޫނާ

ް.ކަމަށް.ްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްވަރަށްްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސްްމިްކޮމިޝަނުންްވަރަށްްރަނގަޅަށްްބެލެންޖެހޭނެ

ް

ްކުޅުދުއްފުށިްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިންޓެޝުކުރިއްޔާ ްހެދުމަށްްްގްރިޓީޕޮލިސް ްގޮުތގައި ްމުއައްަސސާއެްއގެ ްމިނިވަން ޮކމިޝަނުގެ

ްއަޅުަގނޑުްހުށަހެޅިފައި ްބިަލކީ ްބިެލްއްނޫން.ްސަބަބަކީްވާ ްާތއީދުކުރާ ބިުލގަިއްފާހަގަކުރަްއާވްކަންތައްަތކުްންްމިްވެސް

ްމި ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިއަދު ްހާސިުލެވގެންނުދާނެތީ. ްމަގުސަދުތައް ްއެމް.ޑީ.ޕީްއެ ްއެްްއޮތީ ްމަޖިލީހުން ްމި އަށް.

ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްއެހަމަ ްހޮވައިފިއްޔާ ްފާހަގަކުރެވެނީްމެންބަރުން ްކަމަށް ްރީނދޫކުލަ ްހަމަ ްޖެހޭނީ ްބޮޑަށް .ްވެސް

ްމި ްްއަޅުަގނޑުމެން ްހަދަން.ްޙަޤީޤަތުގައި ްތަަނކަށް ްިސޔާސީ ްއެއީ ްވެސް ްޕޮލިސް ްމުިޅްްގްރިޓީއިްނޓެފަށަނީ ކޮމިޝަނަކީ

ްކަންަތއްތަްއް ްހިނގާ ްތެރޭގައި ްޕޮލިހުގެ ްކޮމިޝަނުން ްެއ ްކޮމިޝަނެއް. ްއުފައްދާ ްބައްޓަންކުރުމަށްޓަކަިއ ޕޮލިސް

ްވަސީލަތްތެރިވެފަް ްޒަމާނީ ްޕޮލިހަީކ ްއެްްއިރަނގަޅުކޮށް ްތިބެ ްބަޔަުކ ްސިޔާީސ ްބަދަލުކުރަީނ. ްތަަނކަށް ްކުިރައރާފައިވާ ްވާ

ްއެ ްއިންތިޚާބުކޮށް ްފުޅާްބޭފުޅުން ްވަރަށް ްމަސައްކަތުަގއި ްކުރާ ްލައިގެން ްމަޤާމަށް ްއެ ްސިާޔީސްްބޭފުޅުން ދާއިރާއެްއގައި

ްޖެހޭ ްޤަބޫލުކުލަވަރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފާސ3119ްްކުރަންޖެހޭނެ.ްނެ.ްެއކަން ްއަހަރު ްވަނަ ްޤާނޫނަކީ ްޕޮލިސް 29ްުކރެވުނު

ވަނީ.ްްމިްކޮމިޝަންްހެދިފައިްގްރިޓީޕޮލިސްްއިންޓެމާއްދާއެްއގެްމަްއޗަށްްެއކުލެިވގެންވާްޤާނޫނެްއ.ްއެްޤާނޫނުެގްދަށުންް

ްޤަބޫލު ްދަށުންއެހެންނަމަވެސް ްޤާނޫނުގެ ްމި ްޙަޤީޤަތަކީ ްއިންޓެްކުރަންޖެހޭ ްހެދިފައިްގްރިޓީޕޮލިސް ވާއިުރްްކޮމިޝަން

ްޕޮލިހުން ްއެބަޖެހޭކަން. ްލިބެން ްޙައްޤުތަކެއް ްބާރުތަކާއި ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްއިތުރަށް ްވެސް ްލިބެންްހިނަށް މާޔަތްތަކެއް

އަށްްކަންތައްްްއާއިްވާޖިބުއަދާކުރުުމގައިްެއންމެްފުރިހަމަްމާބޭފުޅުންގެްޒިންްްއެބަޖެހޭކަން.ްއޭރުންްޕޮލިހުންނަށްްވެސްްއެ

ނޑުެމންްޤަކުރެވޭނީ.ްޕޮލިހަ އްކާތެރިކަމަށްޓަަކިއްބޫލުކުރަންޖެހޭނެްއެބޭފުޅުންްތާއަބަދުްމިްޤައުމުގެްސަލާމަތާއިްރަކީްއަުޅގަ
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ގެންދަނީ.ްްާއިއްވާޖިބުްރާއްޖޭގެްހުރިހާްތަނެއްަގއިްއަާދކުރަމުންްމާބޭފުޅުންގެްޒިންްަކން.ްއެކުރަމުންދާްބަެއއްމަސައްކަތް

ްޒިން ްއެ ްބައެއްްމާއެހެންނަމަވެސް ްއަާދކުރުމުަގއި ްވާޖިބު ްްއާއި ްމަސައްކަތްފަރާތްތަކުން ްޚިލާފު ްޤާނޫނާއި ކުާރްހަމަ

ްދާއިރާެއއްަގއި ްކޮންމެ ްއަދި ްނޫން. ްއެކަންޏެއް ްޕޮލިސް ްމިއީ ްހުންނާނެ. ްގޮތް.ްްފަރާތްތައް ްހިނގާ ްއެކަން ްހަމަ ވެްސ

ްނޑުމެންްމިއަދުމެދުްއަޅަންޖެހޭްފިޔަވަޅުަތއްްައޅަން.ްއަުޅގަެއްފަރާތްތައްްހޯދައި،ްއެްފަރާތްތަާކްއަޅުަގނޑުމެންްޖެހޭނީް

ްޤަބޫލު ްއެންމެހައިކުރަންޖެވެސް ްބޭނުންވާ ްޕޮލިހަށް ްފޯރުކޮށްަވސީލަތްތަްހޭނެ ނޑުމެންނަަކށް ްއަުޅގަ ްއެއް ްނުދެވޭކަން.

ްޓްރޭނިންބޭފު ްބޭނުންފުޅުވާ ްވަސީލަތްތައްްްޅުންނަށް ްބޭނުންވާ ްއިތުރަށް ްމީހުންނާއި ްއަދަދަށް ްބޭނުންވާ އާއި

ްއެް ްނުދެވި ްމިއަދުބޭފުްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޭނުންކޮށްގެން ްވަސީލަތްތައް ްމަދު ްހުރި ްަރއްޔިތުންނަްށްްޅުންގެ ވެސް

ްއެްފުރިހަމަކަމާ ްގެންދާތީވެ ްޚިދުމަތްދެމުން ްމިްއެކު ްގޭގޭަގއިްނިދާފައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތިބޭއިރު ްޑިއުޓީަގއި ްބޭފުޅުން

ްިރސޯތި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްޓޫޓުބެވެނީ. ްމިތަކަށް ްއަްނނަމުން ްއޮތީަމްްދަނީްރިސްޓުން ްއަމަްނއަމާންކަން ްރާއްޖޭގައި މި

ްތަރުހީބުދީްއިނގޭތޯ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެ ްައޅުަގނޑުެމން ްއަބަދުވެސް ްގެންދާްމަސައްކަތަށް ްކުރަމުން އިތުރަށްްއެްް،ބޭުފޅުން

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވިސްނަންޖެހޭނެ. ްގޮތްތަކަށް ްހަރުދަނާކުރެވޭނެ ްއިންޓެމަސައްކަތް ްޕޮލިހުންްްގްރިޓީޕޮލިސް ްކޮމިޝަން

ްމިހާރު ްއެބަހުރި. ްކަންތައްތަކެއް ްިވސްނާލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްްވަކިކުާރއިރު ްއިންޓެވެސް ކޮމިޝަނުެގްްގްރިޓީޕޮލިސް

ްއެް ްދަށުން ްްޤާނޫނުގެ ްމަްއޗަށް ްޭއގެތެޭރގ5ްަބޭފުޅުންގެ ްާލޒިުމކުރޭ. ްޤާނޫނާކަމެއް ްތެރޭަގއި ްފުލުހުންެގ ގަާވއިދަށްްްިއ

ްއަ ްއިތުރުކުރުމަށްޓަކަިއ ްެއޅުންކަމޭހިތުން ްފިޔަވަޅުތައް ްޚިް.ޅަންޖެހޭ ްޤާނޫނާ ްތެރޭގައި ްފުލުހުންގެ ްކުރެވޭްއަދި ލާފަށް

އެހެންމެްފުލުހުންނަށްްޤާނޫނީްްއެކަންތަްއތަކާބެހޭްގޮތުންްއަޅަންޖެހޭްފިޔަވަޅުަތއްްެއޅުން.ްއަދިްހަމަްކަންތައްތައްްބަަލއި،

ްޚިދުމަތާ ްފުލުުހންގެ ްރައްޔިްރައްކާތެރިކަންދިނުމާއި ްގޮތުން ނޑުމެންްބެހޭ ްއަުޅގަ ްއުފެއްދުން. ްއިތުބާުރ ްމެދުގަިއ ތުންެގ

ްމިހާރު ްމިކަންތައްތައް ްއެބަޖެހޭ ްމިްބަލަން ްކުެރވެމުްނދޭތޯ. ްކީއްްވެސް ްހާސިުލނުވަނީ ްބަލާފައިްކަންތައްތައް ެވގެންތޯ.

ްއެހެންވީމާ ްއެބަޖެހޭ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅަްނ ްފިޔަވަޅުތައް ްއަޅަންޖެހޭ ްކުރުމަށްޓަަކއި ްމިކަންތައްތައް ްއޭެގް، ްބިލަކީ މި

ްމި ްހާްޒާތުަގއި ްބިލެއްބިލުން ްހާސިލުކުރެވޭނެ ްމަގުސަުދ ްބޭނުންވާ ްއެ ްޤަބޫލެއްްްސިލުކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަުމގައި

ްމިއަދު ްފުލުހުން ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްނުކުރަން. ްވަރަށް ްހަމަ ްޚިދުމަތްްވެސް ްޤައުމަށް ްއެއެކު ގެންދަނީ.ްްކުރަމުން

ްޤަބޫލުްއަޅުަގނޑު ްއެބަދޭްކުރަންވެސް ްފަހަރަށް ްބައެއް ްޢަމަލުތައް ްބޭފުޅުން ްމަދު ްބޭފުޅުން،ްވަރަށް ްބައެއް ްފުލުހުންގެ .

ދިމާލަށްްދިއްކުރުމަކީްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްްކަުމގެްއިނގިލިްމުޅިްފުލުހުންނާގޯްސވެގެން.ްއެްގޯްސވެގެންދާްބޮޑީަގއިްއެ

ްއެް ްނޫން. ްކަމެްއ ްހައިިސްއޔަތުްކޮށްގެްނވާނެ ްޤާނޫނީ ްއެްބޭފުޅުންގެ ްޒިންްޮއެވގެން ްޤާނޫނީ މާއަދާކުރުމުަގިއްބޭފުޅުން

ްއެ ްޖެހޭނީ ްއަތޮުޅގައިްްއަޅުަގނޑުމެން ްށ. ްއަދި ްުކޅުދުއްުފއްޓާއި ްދާއިރާ ްހިމެނޭ ްއަޅުަގނޑު ްއެހީތެރިވާން. ްބޭުފޅުންނަށް

ްޝަކުވާތަް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްހަމަ ްބައެްވެސް ްއެަބއާދޭ ްފަހައް ްބޭފުުޅންނާއް ްހައްޔަރުކުރެވޭ ނުރަނގަުޅްްދޭތެރޭގައިްރަށް

ްޢަމަލުކުެރވި ްހުށަހެޅިގެްނދާް،ގޮތެްއގައި ްކަންަތއްތައް ްއެްއަިނޔާގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްައޅުަގނޑުމެްންްތަން. ކަންތައްތައް

ްމިގ ްބަލުމުން ްތެރޭގައި ްހުދޫދުގެ ްޤާނޫނީ ްޤާނޫނުގައިްމިދަނީ ްމީހަކަށް ްއިނގޭތޯ.ްއެްއވެސް ްގޮތުގެްަެންދަނީ މަތީންްްވާ
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ްއަދަބެއް ްއެްމެނުވީ ްއަތްލައިމީްދީ ްގަޔަށް ްފުލުހުންގެްްެހއްގެ ްއެކަން ްރަނގަޅަށްްްހަދަިއެގންނުވާނެ. ްވަރަށް ވެރިން

ްހަމަޤަބޫލު ްމިހާރުްކުރޭ.ްއަދި ްފަރާތްތައް ްހިންގާ ްޢަމަލުތައް ްއެފަދަ ްަވކިކުެރވެމުންްްއެހެންމެ ްތެރޭަގއި ްފުލުހުންގެ ވެސް

ްމިއަދު ްވެރިން ްއެހެންވީާމ،ްފުލުހުންގެ ްމަސައްްއެބަގެންދޭ. ްއެކަތްވެސް ްރަްއކާތެރިކަމާިއްްކުރަމުން ްޤައުމުގައި ްމި ދަނީ

ނޑިނޭޅިްއެ ން.ްކުރަމުބޭފުޅުންްއެދަނީްމަސައްކަތްްރައްޔިތުންނަށްްދިރިއުޅެވޭނެްރަނގަޅުްވެްއޓެއްްޤާއިމުކުރުމަްށޓަކައިްކެ

ްޤަބޫލު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބުނީމައެކަން ްވަނީއޭ ްސިޔާސީ ްފުލުހުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުީރަގއިއަް،ކުރަންޖެހޭނެ. ްޅުަގނޑަކީ

ްހުރި ްލިބިފައި ްފުރުޞަތު ްއުޅުުމގެ ްވަރަކަށް ްކޮންެމެވސް ްމަސައްކަުތގައި ްފުލުހުންގެ ްމިހާރުވެސް ްއަދި ްމީހަކަށްްްވެސް

ްމި ްބޭފުޅުްވާތީ ްސިާޔސީ ްކުރަނީ ްސިޔާސީ ްފުުލހުން ްއިނގޭތޯ. ްފެނޭ ްކައިރިން ްވަރަށް ްކުރީްކަންތައްތައް ްއިނގޭތޯ. ން

ްސަް ްކުރީ ްއޮްތއިރު ްއޮތްްސަރުކާރު ްސަުރކާރު ްމި ްބޭފުޅުން. ްސަރުކާުރގެްރުކާރުގެ ްމި ްކުރާނީ ްކުަރންޏާ ްއަދި އިރުަގއި

ް ްޒާތުަގއި ްއޭގެ ްފުލުހުންނަކީ ްބޭފުޅުން. ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާހަމަ ްޚިދުމަތްްވަރަށް ްޤައުމަްށ ްތިއްބެވިްއެކީަގއި ކުރައްވަން

ްބޭނު ްބޭފުޅުން ްސިޔާސީ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްމަގުސަދުބޭފުޅުން. ްހާސިންވާ ްފުލުހުންްތައް ލުކުރުމަށްޓަކައި

ްސިަފިއން ްއެްބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެ. ްއެހެންވީމާ، ްބޭނުންކޮްށގެންނުާވނެ. ްހުރަސްްވެސް ްމަސަްއކަތަށް ްެއޅޭބޭފުޅުްނގެ

ްއެ ްްގޮތަށް ްހިންގޭ ްވަނުމަށްޓަކައި ްފަރާތް ްސިޔާސީ ްތެރެއަށް ްބާުރެގ ްމިްޢަބޭފުޅުންގެ ްބަދަލުކޮށް ްޤާނޫނު ްމި މަލެްއ

ްފޮނުވައިްބޭްއެްމަޖިލީހުން ްނަންފުޅު ްއެްފުޅުންގެ ނޑުމެްންްގެން ްއަުޅގަ ްމިއީ.ްެއކަމަކީ ްއިްސކުރުން ްމިކަންކަމަށް ބޭފުޅުން

ނުޑްެއއްެވސް ނޑުމެންްދެެކންްބޭނުންވާްނަތީޖާތަކެއްްހާިސލުކުރެވޭނެްކަެމއްްނޫން.ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ ްކޮށްފިއްޔާްއަުޅގަ

ްދަހާލެއް ްޤާނޫނުގެ ްފުލުހުންގެ ްމިއޮތް ްމިހާރު ްވަިކޮކށްްގްރިޓީިއންޓެްށުންގަިއ ްކޮމިޝަނު ްނަންތައްް، ްމަޖިލީހަށް މި

ނޑުމެންނަށްްމިހާރުްހާސިލުވާްްހުށަހަޅައި، މިްމަޖިލީހުންްސިޔާސީްބޭފުޅުންްތިއްބަވަިއގެންްއެކަންްކުރީމާްމީގެންްއަޅުގަ

ްހަމަ ްއަިދ ްއިނގޭތޯ. ްދައްކާނީ ްެގއްުލން ްބޮޑަށް ްްމަގުސަދަށްވުރެ ނޑުމެއެއާއެއްކޮށް ްބަލަންޖެހޭްއަުޅގަ މިނިވަންްްން

ްބަދަލުކުާރިއރު ްމާލިްއޔާްމުއައްސަާސއަކަށް ްދައުލަުތގެ ްކިހާްްއެކަމަށް ްވެސް ްޚަރަދަކީ ްހިނގާނެ ްމިހާރުްވަރެއްތޯ؟އިން

ް ްބަޖެޓެއް ްއެކަށީގެްނވާ ްވަރަްށ ްއަުޅަގނޑުމެން ްވެސް ްކޮމިަޝނަށްއިންޓެޮޕލިސް ްއެކަމުެގްްގްރިޓީ ދޫކޮށްގެން

ްބަލަމުކުެރވޭމަސައްކަތް ްމިދަނީ.ްމަސައްކަތްތޯ ްދަތިތައްން ްހުންނާނެ ްތަފާތުވުމުގެްސަބަބުންްް،ކުރުމުަގއި ްފިކުރު ސިޔާސީ

ނޑުމެންްމިއަުދްްމައްސަލަތައްްިނކުންނާނެ.ްއެެހންނަމަވެސް،ްސުލްަޙވެރިކަމާ އެކުްއެްަމއްސަލަތަްއްހައްލުުކރުމަކީްއަުޅގަ

ކޮމިޝަނަކީްހަމަްގްރިޓީްއިންޓެްޕޮލިސްްށގިނަްޤައުމުތަކުަގއިްކުރަންޖެހިފައިވާްކަމެއް.ްރާއްޭޖގައިްނޫނަސްްދުނިޔޭގެްވަރަ

ްޕޮލި ްމުޅި ްއެބޭފުޅުންނަީކ ްބައެއް. ްއޮންނަ ްދަށުގައި ްބެލުމުގެ ްބައްޓަންޕޮލިހުގެ ްރޯލްްކުސް ްއިސް ްއެންމެ ރުމުގައި

ްއެއަދާ ްބޭފުޅުން. ްއިްކުރަންޖެހޭ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްނގެންޖެހޭ ްބައްޓަންވެޕޮއެބަ ްއޮންނާނެލިހެއް ްަފއި

ހުރިހާްއެއްޗެއް.ްއެނިގގެންްްމިްންނަށްްބޭނުންވާނެްކަންތައްތަކާބޭފުޅުްއެާއިއްވާޖިބުތަކާއި،ްްހެއްގެްޒިންމާޕޮލިގޮތާިއ،ް

ްބޭފުޅުންނަށް ްިތއްބަވާ ްކޮމިޝަންަގއި ްމި ްފިކުރާްނޫނިއްޔާ ްބައްޓަންކުރުމަކީްްޕޮލިހުންެގްވިސްނުމާއި ްޕޮލިހުން އެްއގޮަތށް

ްކަމަކަ ްމިފަސޭހަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްނުވާނެ.ްއެެހންވީމާ،ްއަޅުަގނުޑްވެްސްހަމަ ްޕޮލިްސްށް ްގޮތަށް ްމިއޮތް ހާރު
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ްބަލާްއިންޓެ ްޒާތަށް ްމީެގ ްބޭްއވުމަކީ ްކޮމިޝަން ްރަނގަޅުގްރިޓީ ްއެންމެ ްއޭގެްއިރުަގއި ްައދި ްކަމެްއ. ފުލުހުންެގްއިތުރުން

ްއެ ްގެނެސް ްބަދަލުތައް ްއިތުރު ްވެްްޤާނޫނަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެހިސް ްވެސް ްފުލުހުންނަކީ ްލިބި ްރައްކާތެރިކަްނ ްމާޔަތާއި

ް ްޤާބިލުްހިބޭފުޅުންގެ ްދެވޭ ްޚިދުމަތް ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްބޭނުންވާ ްދޭން ްަރއްޔިތުންަނށް ްތެރޭގައި ްރައްކާެތރިކަމުގެ މާޔަތާއި

ްކުރެވެން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްހެދުމަށްޓަކައި ްކުރަންޖެހޭނެްބަޔަކަށް ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްޝުކުރިއްާޔްްހުިރ ކަމަށް.

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްެދއްވިްުފރުޞަތަށް.ް

ް

ްދެްއކެވުން:މަނިކުްވާހަކަްއިންޙުސަްނިހާންްމެންބަރުްއަޙްމަދުްދާއިރާގެްވިލިމާފަންނު

ްޢިްއޒަތް ްުޝކުރިްއޔާ ްބަހުއާދެ، ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްމަރުެތރި ްއިންޓެސްގެ ްޕޮލިސް ްމިދާ ްކުިރއަްށ ގްިރޓީގެްޙަލާ

ްމްްްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީްކުރެްއީވތީވެްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢިވުމުގެްބުރަްމަސަްއކަތްނަށްްޤާނޫނެއްްއުފެއްދެްކޮމިޝަ

ްުޝކުރުهللاްޢަބްދު ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަފުޅުގައިއަށް ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެ ްއެްދަންނަވަން. ްފަދައިންްްވެސް ވިދާުޅވި

އްސަސާްމިނިވަންކުރުމަކީްވަިކްސިޔާސީްފިކުރަކަށްްުނވަަތްއަްމިްމުވާްްއުފެދިފައިލުހުންގެްޤާނޫނުންްބާރުްލިބިދީގެންްފު

ްކުަރން ްކޮންމެހެން ްތިބެ ްަތބާވެގެން ްގޮތްަތކަކަށް ްިސޔާސީ ްނޫންކަންވަކި ްކަމެއް ްއެބަްޖެހޭ ނގޭ.ްއެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ގްރިޓީްކޮމިޝަްންއިރުަގއިްޕޮލިސްްއިންޓެގެްބާބުްއަްޤާނޫނުއަސާސީްނިމިދިޔައިރުްމިނިވަންްމުސްތަޤިއްލުްމުއައްަސސާތަކު

ްއެއްް ްޚިދުމަތަކީ ްފުލުހުންނާއިްސިފައިންގެ ްކުރީަގއި ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްގޮތެްއގައި ްޚާއްޞަ ްމިްމުއައްސަސާ ްނަމަވެސް ނެތް

ް ްޚިދުމަތަކަށްވެ ްއަންނަ ްދެވެމުން ްދަށުން 3115ްްް،ޮއވެފުރާޅެއްގެ ްމަަދނީ ްއަހަުރގައި ްުޓްވަނަ ްގޮތުގައި ޚިދުމަތެއް

ްސާޕް ްއެންްޑ ްފުލުރޮޓެކްޓް ްނަމުގައި ްހަމައަށްރްވެގ ްމިއަދާ ްހަމަ ްފެށި ްމަަސއްކަތްތަްއ ްފުލުހުންްްހުންގެ ވެސް

ްއިްޚލާ ްގެންދަވަނީ ްކުރަްއވަމުން ްޞްތެރި ްކަމަށްްނިޔަތާހިތް ްގައިމުްްއެުކަގއި ްދަންނަްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއޭރުވެސް ްވަން.

ްދަންނަވަމުްން ްައޅުަގނޑު ްް.ވާހަކަްމިްދަނީވެސް ްދަޢުވާްމިހާރުއަދި ްައއު ނޑު ްމަިއގަ ްައޅުަގނުޑގެ ްމިއީ.ްްވެސް ައކީ

ްޤަބޫުލކުރާ ްރަްއޔިތުންގެްސަލާމަތާއިްރައްކާތެިރކަމަށާިއްްއަޅުަގނޑު ްިދވެހި ްހަމަްމަސައްކަތްކުރައްވަނީ ގޮުތަގިއްފުލުހުން

ްއެ ްކުރަްއވާފައިްްއަދި ްހުވަޔާްބޭފުޅުން ްޤާނޫނުގެ ްދިވެހިރާއްްވާ ްއިޖުތިމާޢީެއއްގޮަތށް ްރަނގަޅުްޖޭގެ ކުރުމަށްޓަކަިއްހާލަތު

ްްއެއް ްދުވަހަށް.ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްއަެނއް ްފުރިހަދުވަހުން ްބާރު ްޤާނޫނެއްގެ ްކޮމިޝަނަކަށް ްމިފަދަ ްއަށްްފަދައިން މަ

ތީްސުރުޚީްދުްބޭނުންވާްމައިަގނޑުްއެއްްސަބަަބާކްޚާއްޞަްގޮެތއްަގއިްއެހެނިހެްންނަމުގައިްއަރިމަލިބިދިނުމަށްޓަކައިްމިއަ

ް)ހ(49ް ްމާއްދާގެ ްމިވަނަ ްގެންދަވާފަިއ ްކުރިއަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެއްޓިގެން އޭގެތެރޭަގިއްް.ވަނީްއިްނ

ްފުލުހުންްޤާނޫނުްނަންބަރަށްްްޢަމަލުކުރަންްފެށުމާ ްއ3119/16ްައެކުގައި ް.ްއެްންނަނިވިްމާއްދާތައްްުއވާެލވޭނެްއެވެގައި

ްތެރޭގަް ްމާއްދާތަުކގެ ްވިދާޅުާވ ްމާއ29ްްިއ ްއިންޓެވަނަ ްޕޮލިްސ ްދަޢުވާކުރުމާިއްދާ ްނަމުގަިއ ްއަމިއްލަ ްކޮމިޝަނަކީ ގްރިޓީ

ްހައިސި ްމުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ްއަދި ްލިބިގަތުމާއި ްިލބިފައިދަޢުވާ ްމިނިވަންްއްޔަތު ްމާއްދާްް:2ކޭ.ްސެޤާނޫނީްޝަޚްްވާ ވަނަ

ް ްމަގްސައިންޓެޕޮލިސް ްކޮމިަޝންގެ ްގްރިީޓ ްދު ްބަދަލުތަކަްށ ްއެ ްބަާޔންވެ ްފުރިހަމަކޮށްްްވުރެތިީރގަިއ ްމާ ްރަނގަޅަށް ާމ
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ްޢައްޔަންްއެކުަލވާލެވޭނެ ްމެންބަރުން ްދަޢުވާްގޮތާއިްްކުރަްއވާނެގޮާތއި ްދައުރާއި، ނޑުތަާކއިްމެންބަރުންގެ ްމިންގަ ކުރަްނވީ

ްކުރަްނވާނެ ްކަންތައްތައް ްބެލެހެއްޓުމާއި ްމައްސަލަތައް ްޖެހޭ ްތެރޭގައި ްރަނގަްފުލުހުންގެ ްހާލަތްތައް ްމި ކުރުމަށްްޅުގޮތާއި

ް ްބާރު ްފުރިހަމަ ްޙަޤީޤަތުގައިްލިބިދިނުންޤާނޫނަކުން ްހަމަ ްމަޖިލީހުން ްމި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްހަމަްްއެއީ ވެސް

ްކަމެއްްވިސްނުންތެރިކަމާ ްކޮށްަލންޖެހޭ ްޢިްއޒަތްތެރިްްެއކު ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްކުޅުދުއްފުށީ ްދެންމެ ްދަްނނަވަން. ކަމުަގއި

ްދައްކަ ްވާހަކަފުޅު ްމޫސާ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްިވދާޅުވެއްޖެމެންބަރު ްް.ވަމުން ްްމިމިހާރު ްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެްވަގުތު

ްއެމް.ޑީ.ޕީް ްއިތަޅުމުގައި ްތިމަންނާމެން ްއޮތަތީވެ ްމެޖޯރިޓީ ްއެޕޮއިންޓުްގެ ްނުވަތަ ްގޮސްިފްންތިޚާބުކުރާ ްމިއަށް ްބަޔަކު ކުރާ

ްްނަމަްވާްކަމުގައި ްވާހަކައެމް.ޑީ.ީޕ ްދާނެ ްއެްއގޮތަކަްށވެފިކުރަށް ްނުދާނެ ްއެެހނެއް ްއެްއގޮތަކަށްް. ްއެހެެނއްްްސ. ވެސް

ް ްނަންތަކެއްްނުދާނެ. ްގެނެޭވ ްމަޖިލީހަށް ްއުސޫލުން ްނަންްމި ްގެނެވޭ ްމަޖިލީހުން ްނުަވތަ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްަތކެއް

ްގެންދެވިއެޕޮއިންޓު ްވުރެކުަރްއވަިއގެން ްގޮތަްށ ްމިއޮތް ްމިހާރު ްފުލުްޔަސް ްމިމިހާރު ްާޤނޫނުގައި ްއޮތްްްހުންގެ ދެވިަފއި

ްފުޅާްވުރެްފުރުޞަތަށް ްރަނގަޅުް،މާ ްް،މާ ްއަޅުގަމާ ްއުސޫލުން ްއެ ްލިބިގެންދާނެ. ްފުރުޞަތެއް ނޑުމެންްމިނިވަން

ްމިހާތަ ްއަިލައޅުވާލަންބަލައިލާއިުރގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަްއސަލަތަކަށް ްބައެއް ްޖެހިފައިވާ ްފަހުގެްއެބަްނަށް ޖެހޭ.

ްގޮެތއް ްޚާއްޞަ ްޢަމަމަރުޙަލާތަކުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީން ްައއު ްލުަގއި ްހިސާބުތަުކގަިއްކުރަން ްއެކި ްރާއްޖޭގެ ްފަހުން ފެށުނު

.ްވަނީްިއންތިހާްދަރަޖަްއަށްްއިތުރުވެފަްމިިގނަްމައްސަލަތައްްްޖެހޭްވަރަށްކަމެްއގެްތެރޭަގއިްބަިއވެރިވާންްފުލުހުންގެްއެ

ް ްތަޙުޤީޤަށްޓަކައި ްމާްހައްޔަރުކުެރވޭއެހެންކަމުން ްވުރެން ްޒަމާންތަކަށް ްކުރީގެ ްވެްއަދަދު ްކޮންމެްގިނަ ްއެބަދޭ.ްހަމަ ގެން

ްކުރާް ްވެިރކަން ްނުވަތަ ްރަށެއްަގއި ްކޮންމެވެސް ްދިރިއުޅޭ ްމީުހން ްރާއްޭޖގައި ްކަމެއް ްކޮންމެވެސް ްމިފަދަ ްވެސް ދުވަހަކީ

ްމާލެ ްްރަށް ްިސޓީ ްމާލޭގެ ްއާއި ްވެސް ްއެހެން ްމަގުމަތީގެްްއްދުތަކުަގއިސަރަހަހިމެނޭ ްފުލުހުން ްކަމެއް. ކުރަމުންާދ

ްރައްޔިހަ ްއިހުްރަކާތްތައް ްތުްނގެ ްފާހަގަކޮށްލަްންހަތިޖާޖުގެ ްމީަގއި ްކަމެއް ްދެ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތެްއގައި ްޚާއްަޞ ރަކާތްތައް

ނޑުމެންްފަހަކުންްމާލޭގައިްކުރަމުންް.ބޭނުން ްރޭގައިްަތކެތީެގްައގުްބޮުޑވުމާްޭއގެްތެްް.އެއްްދިޔަްދެްމުޒާހާރާްއެއީްއަުޅގަ

ްމުޒާހަރާަގއިް ްކުރި ްފުލުހުންްގުިޅގެން ްބަެއއް ްގައިމުްގެްވެސް ްހަމަ ްމީހެއްގެްޢަމަލުތައް ްފެނުނު ްގާތުން ެވސް

ް ްރަނގަޅަށް ްޤާނޫނަކުން ްޝަކުވާަތްއ ްއެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެބަހުރި ްޕޮލިސްްހައިސިއްޔަތުން ްއޮތް ްލިބިފައި ބާރު

ްުހށައިންޓެ ްކޮމިޝަނަކަށް ްގްރިޓީ ްކަންތައްތައް. ްކަހަލަ ްހަޅަންޖެހޭ ްހަތަރު ްދެތިން ްވިލިމާފަްދުވަހެއްމީގެ ންނުްކުރިން

ނޑުްިދއްލުމުގެްދާއިރާަގއިްމާލެްވިލިގިނީލގަިއްުޒވާނުންތަކެއްްވިިލގިނލީަގިއް 28ްގުޭޅްގޮތުންްެދްރެައކުްްަމއްސަލައާްދަ

ް ްރެއާއި ްދުވަހުގެ ްތިއްބ29ްާވަނަ ްނިކުމެ ްމަގަށް ްވިލިގިނލީެގ ްރޭ ްދުވަހުގެ ްަވނަ ްގައިމު، ްހަމަ ްރޭގައި ވެސްްދެވަނަ

ްޒުވާނުން ްހުްއޓާ ްއެތާ ްވެސް ްުދށިންއަޅުަގނޑު ްއަޅުަގނޑު ްމަންޒަރު ްހެދި ްއަނިޔާކޮށް ްއެްް.ނަށް ްުގޅިގެން ްއެކަމާ

ްހުށަހެ ްކޮމިޝަނަށް ްޕޮލިސް ްހޯދުމަށްޓަކައި ްރިޕޯޓެއް ްޕޮލިސް ްހެދުމަށްްކުދިންނަށް ްރިޕޯޓު ްމެޑިކަލް ްބޭނުންވާ ޅުމަށް

ްޞި ްމަރުަކޒަވިލިގިނލީ ްޞިއްޙީ ްދިޔައިމަ ްއެށް ްމަރުކަޒުްނ ްފުލުްއްޙީ ްއަންގަނީ ްއަންގައިގެންކުދިންނަށް ނޫންްްހުން

ް ްތިމަންނަމެންނަކަށް ްމިހެގޮތަކަށް ްއެހެންވީމާ، ްދެޭވކަށް. ްނެތޭ ްރިޕޯޓެއް ްރަނގަުޅކޮށްްތި ްކަންތައްތައް ްހުންނަ ން
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ް ްހުންނަ ްރަނގަޅުކަންފަތިވެފައި ްހަމަބައިތައް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްހަދާ ްޤާނޫނު އެކުްްވިސްނުންތެރިކަމާްކުރުމަކީ

ްކަމެްކުރަން ނޑައް.ްވެއްޖެ ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމުން ްމި ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަންޭނނގެ ްކަންަތއްތައް ށްްއެހެންވީމާ،ްއެ

ވަގުތުްއިދިކޮޅުްމެންބަރަުކްްސަުރކާރާްމިްދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްއގޮތަކަްށވެސްްމިއީްެފނިގެންބޮޑަށްްފުޅާްދާއިރާެއްއގައިް

ްކޮށްލަްއވަންް،އްވީތީވެްހުށަހެޅު ްޭބރު ްތަޅުމުން ްސަރުކާރަްށްއެވީ ްިތއްބެވީ ްމިތަނުގައި ްވެސް. ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްޫނން ްއޗެއް

ނުޑްއެނގިްނަމަްްފުންކޮށްްިވސްނާވަަޑއިގެންފިނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވްމެންބަރުންްވެސްްހަމަް ވަަޑއިގަންަނވާނެްމަިއގަ

ްމަފްހޫ ްޤާނޫނުން ްއޮތް ްމިހާރު ްްލިބިފައިމަކީ ްރަނގަޅު ްވުރެން ްމިނަށް ްޕޮލިސްްމިނިްފުރިހަމައޮތް ްވެއްެޓއް ވަން

ްމާޙަ ްމަސައްކަތްކުަރްއވާނެ ްއެބޭފުޅުްނ ްހޯްއދަވައިެދއްވުންކަން. ްކޮމިޝަނަށް ް،ގޮތަާކއިްކުރަްއވާނެްއި،ުއލަކާއިންޓެގްރިޓީ

ް ްމިއަްށވުރެ ްމަސައްކަތްްރަނގަޅަށްކަންތައްތައް ްމިއެކަަށއެުޅއްވުުމގެ ްވިސްނުމުންްްކުަރްއވާފައި ްއެ ްއެހެންވީމާ، ވަނީ.

ްކަުމގައިްވިސްނައި ްފަސޭހަކަމާްވާްފި ްވަރަށް ްހަމަ ްބިލަށްްނަަމ ްފުރިހަމަ ްމި ްމިއަްށވުރެްްެއކުަގއި ްއަދި ްބުނެވި އާއެކޭ

ްމަޖިލީފުރިހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމަސައްކަތްތަކާކުރުމަށްޓަކައި ްމި ްހިމެނޭ ްއަްހުގައި ްކޮމިޓީ ްދާއިރާގެ ްށްގުޅުންހުރި

ްއޭގެ ނޑުމިފޮނުވި ްއަުޅގަ ްޤައުމެންން ްމުސްތަގެ ްފައިދާކުރާނެމަށް ްޤުބަލަްށ ްޔަޤީން. ްއަޅުަގނަޑށް ްއެްއްކަން އަިދވެސް

ްޢި ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީފަހަރު ްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔްهللاްޢަބްދުްމްއްޒަތްެތރި އަށްްޝުކުރުއަދާކުރަްނ.ްވަރަށް

 ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙުމަދުްޙަމްޒާ

ް .`ް ްރަީއސް. ްމައްސަލަތައްޢިއްޒަތްތެރި ްއިތުބާރުްއެކަންްބަލައި،ްފުލުހުންގެ ްޕޮލިހުންގެ ްކުރުަމށްޓަކައި ކަން

ްކޮ ްއޮންނަ ްއުފެދިފައި ްމި ްއުފެއްދުމަށްޓަަކއި ްވުރެމިޝަން ްވަރަށް ްއޮންނަ ްމިހާރު ްއޮންނަންްއެއީ ޖެހޭްމިނިވަންކޮށް

ްނުވަތަ ްބެލުމަށްްކޮމިޝަނެއްތޯ ނޑުމެްނޫންތޯ ްބަހުއަޅުގަ ްކުރެވޭ ްމި ްވާހަކަްސާންނަށް ްދެތިން ނޑު ްގޮތުްންއަުޅގަ ްބެހޭ

ްރައީސްް ްބޭނުން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަން ްޤާނޫނު،ްއެއް ްއުދިވެހިރާްއޖޭގެ ްކުީރެގްއަސާސީ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ފެއްދުަމށް

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމަސައްކަތްތަެކއް ްގިނަގުނަ ްވަރަށް ްމަޖިލީހުން ްޚާއްޞަ ްއެކުަލވާލި ްކަްނކަްންދިވެހިރާން އްޖޭގެ

ްމެންބަރުންްްކުރުމަށްޓަަކއިރަނގަޅު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިަނގުނަ ްއުެފއްދުމަށް ްގިނަގުނަްކޮިމޝަންތަކެއް ްވަރަށް ކުރި.ްެއގޮތުން

ްހުށަހަޅަމުން. ްެއއްްއޭރުދިޔައީ ްދާއިރާ ްފަސް ްބާްއވަންޖެހޭނެްއެެހންނަމަވެސް ްޚާއްޞަްްމިނިވަންކޮށްފަ ްއޭރުގެ ކަމަށް

އާދެ،ްމިްްގޮަތށްްހެދުމަށްފަހުގައިް.ްއާދެ،ްތިންްކޮމިޝަނަކާއިްދެްމިިނވަންްމަޤާމު.ްއާދެ،ްމިދެންނެވިމަޖިލީހަށްްފެނުނު

ފެންނަނީްކޮންމެްބިލަކަށްްކޮންމެްކަމަކަށްްަވކިްްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީސްްެއކުލަާވލުމަށްފަހުްމިއަދުްއަޅުަގނޑުެމންނަށްްމި

ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުަފއްަދމުން. ްކޮމިޝަނެއް ްރައީސްްްމިނިވަން ްހިތުން، ްމިްްއަޅުަގނޑު ްކޮށްލަންްއަްއީމިއަދު ނޑުމެން ުޅގަ

ްބަހު ްއުފެދުމަށްފަހުގަސެރަނގަޅު ްކޮމިޝަންތަްއ ްމި ްއެހެނީ ްދަންަނވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުަގިއ އެންމެްްއިއް

އަށްްްލަތުގެްމާލިއްޔާދިވެހިްދައުްދިމާިވްއެންމެްބޮޑުްގޮންޖެހުމަކީފުރަތަމައިނުންވެސްްދިވެހިރާްއޖޭގައިްދިވެހިްދައުލަތަށްް
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ްގޮންޖެހުް ްބޮޑު ްއެންމެ ްހެދުމަށްފަހުގައިދިމާވި ްމުއައްސަސާތައް ްމިނިވަން ްއާދެ، ްމުއައްސަސާތަކުްންްން. ްމިނިވަން އެ

ްއެ ްއެީއ ްދިޔައީ ްދަުއލަތާޤަބޫލުކުރަމުން ްދިވެހި ްކަހަލަ ްބައެއްްްގުޅުމެއްްްްއވެސް ްމިނިވަްނ ްމިްނެތް ގޮތުންްްކަމަށް.

ްދާ ްއެކިެއކި ްމުޅިްސަރުކާރުގެ ްފެށުމުން ްގެންދަން ްދީފަ ްމުސާރަ ްބޮޑެތި ްނުހަނު ްމުވައްޒަުފން ްޤާބިލު ްތިބި އިރާަތކުަގއި

ްކަމެއްތޯްމާލިއްޔާ ްކޮންކަަހލަ ްދިމާވީ ްމައްސަލަްއަށް ްމި ްއާދެ، ްސުވާލުކޮށްލަންޖެހޭ. ްޢިއްޒަތްތެިރްްއަޅުަގނޑުމެން އަކީ

ވެސްްދިމާވެފައިްްއަށްްރިްމަޖިލީހުގައިްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީވެސްްއެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެްފަދައިންްމިްޢިއްޒަތްތެްށްރައީސަ

ްމައްސަލަ ްމި ްގޮންޖެހުމެްއ. ްބޮޑު ްވަރަްށ ްއަިލއަުޅވާލުމަކީްއޮތް ްޖެހިފައިްއަށް ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ކަެމއް.ްްއޮތްްވެސް

ްނުުކތާ ނޑު ްމަިއގަ ްޤާނޫނުއަސާސީްއަޅުަގނުޑގެ ްއިތުއަކީ ްމުައއްސަާސގެ ްމިނިވަން ްފަސް ްެއކުލަވާލި ްމިއަދުްން ރުން

ްމުއައްސަ ްއެކުަލވާލަމުންދާ ްމި ްނަތީޖާއަޅުަގނޑުމެން ްރަްއިޔތުންނަށް ްލިބެމުންދޭތޯ.ްމިްސާަތކުން ްައޅުަގނޑުމެންއެބަ ްއީ

ްރަނގަޅު ްޞަްކޮށްލަން ްޙުސައިން ްނާޒުީކޭގ ްސ.ހިތަދޫ ްއާދެ، ްމަްއސަލަލާޙުސުވާެލއް. ްޚާއްޞަކޮްށްްގެ ްއަދި އާއި

ްކަސްއަ ްމާލޭ ްފާހަަގކޮށްލަން ްނޫްޒެގްޓޯޑިްޅުަގނޑު ްމުޙައްމަދު ްއަންބަރީގޭ ްގދ.ތިނަދޫ ްނިޔާވި ްހުރި ްބަންދުގަިއ އަލް

ްޕޮލިސްްމައްސަލަ ްަގއްދޫ ްގދ. ްދަށުަގއިސްްާއއި ްބެުލމުގެ ްގދ.ްޓޭޝަްނގެ ްއަލްމަރުޙޫމް ްނިާޔިވ ްފުލޫނިޔާްހުްއޓާ

ްއަފްޒަލާ ްއިބްރާހީމް ްމައްސަލަތައްްއަލްފާޟިލް ްބޭބޭފުޅުންގެ ްކިހާްމި ްމިކަންތައްތައް ްވެފަްބެލި ްއޮީތްވަރަކަށްތޯ އި

ްބަލައި ްމައްަސލައަޅުަގނޑުމެން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމުިޅްްއެއްްލަންޖެހޭ. ްކޮމިޝަނަކީ ްކޮމިޝަންގަިއ، ނެތް

ްޮކމިޝަނެއް ްހޮްއވަާވ ްބޭފުޅުން ްމަާޤމުތަކަށް ްއެ ްމައްސަލަްިވޔަސް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިްްެއއްްައޅުަގނޑަށް ނެތް

ނޑުގެްުސވާލަކީްނަތީޖާިވޔަސްްނެއްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްހޮވާްކޮމިޝަ ިލބޭތޯ.ްއާދެ،ްމިްޢިއްޒަތްތެިރްްއެބަް.ްއަުޅގަ

ްޮއތް ްއެކުލަވާލެވިފައި ްކޮމިޓީްމަޖިލީހުން ްމުއައްސަާސގެ ނޑަކީމިނިވަން ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑު ްްން ްކޮމިޓީެގްޚުެވސް ްއެ ދު

ނޑުމެންނަށްްމިދެ ރައްޔިތުންނަށްްއެބަްހޯދައިދެވޭތޯ.ްްނަތީޖާްންނެވިްމުއައްސަސާަތކުންމެންބަރެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަ

ނޑުްހިތުންއަުޅަގނޑުމެންްކޮށްލަންްްއީކުރޭޯތއޭ.ްމިއައްަސސާތަކުންްއެބަްަމސައްކަތްއެްމު މިްްބޭނުންްސުވާލެއް.ްއަުޅގަ

ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވި ްބޭނުންފުޅަކީްބިލު ްމުއައްސަސާްވެސް ްްމިނިވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްހިތުންއެްއްއޮތުން.

ްމުޒާހަރާތަކުަގއިްހަގަކޮށްްދަންަނާވލަންްބޭނުންވޭްއެމް.ޑީ.ީޕގެްަފރާތުންްނުކުތްއަޅުަގނޑުްމިްިޢއްޒަތްތެރިްަމޖިލީހުގައިްފާ

ްގިނަް ްނުހަނު ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްސަރުކާުރގައި ްމި ްއެްގުނަވެސް ްއަނިޔާުކރިކަމަށް ްފުލުހުން ްއެބަބުނޭ.ްްމެންބަރުންނާއި މީހުން

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޒުވާނުްންއާދެ، ްނުވަތަ ްީޑ.އާރު.ޕީެގ ްފަދައިްނ ްވިދާުޅވި ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ދުށީުމ

ްޒުވާނުން ްމުޒާަހރާ ްބޭްއވި ްބުނާބަަޔުކްފުލުހުންނާްއިސްނަަގިއގެން ްއަނިޔާަތއްދިމާްކަމަށް ްކުރި ްފުލުހުންނަށް ވެސްްްލަށް

ްޓީ.ވީ ްވާހަކައަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދުށިން. ްއަދައްކަންްން ްހިތުންޖެހޭނީ ނޑު ްކަމުެގްްޅުގަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްއިންޞާ ްއެއްްފަށް. ްވާހަކަެދއްެކވޭްހަމަ ްއަްނެފަރާތަކަށް ްއެހެންކަމާަކމަކަށް ްނުދެކެްނ. ނޑެއް ްޖުމްލަކޮްށްުޅގަ ެއކު

ްޤާނޫނުްއަޅުަގނޑު ްއޮތް ްވިސްނާފައި ްއެ ްމިހާރު ްޤާނޫނުއަސާސީން ްބޭނުންވަނީ ްތަރަހަިއގެްދަންނަވާލަން އަސާސީގެ

ްއާދެ،ތެރޭ ްމިންަގނޑު ްއޮތް ްވިސްނާފައި ްމަޖިލީހުން ްާޚއްޞަ ްއޭރު ްނަންތައްްގައި ،ްހުށަހަޅައިްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުން
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ްފޮނުއްަވއިރައީސުލްޖު ްނަންފުޅުތައް ްޢަަރއްް،މްހޫރިއްޔާ ްއެ ްއެކަން ްމަޖިލީހުން ކުރުމަށްފަހުްޔަންއްިޔތުންގެ

ްމަޤާމުރައީސުލްޖުމްހޫ ްެއ ްއޮތްްދެއްވާްރިއްޔާ ްއަޅުްްފޯމިުއލާްގޮތަށް ްބަދަލުއަށް ްމިައދު ނޑުމެން ްއެްގެންނަންގަ ޖެހޭތޯ.

ނޑުމެންނަށްްލިބުނީްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްލިބުނީްފައިދާތޯްނުވަތަްެގއްލުންތޯ.ްމިްފޯމިއުލާްއެ ްއީގޮތަށްްއޮތުމުންްައޅުގަ

ްޢިއްޒަ ްމި ްސުވާލަީކ. ްބޭނުންވާ ްކޮށްލަން ްވައަޅުަގނޑުމެން ނުޑ ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުން ްކަންބޮޑުވާްތތެރި ކަމެއްްްރަށް

ްޖަމާކުރަން ްބާރުތައް ްމަޖިލީހަށް ްކަންބޮުޑވާްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްައޅުގަ ްހުށަހެޅުމަކީ ްހުށަހަޅާ ްއެ ނޑުމެން ކަެމއް.ްްއަުޅގަ

ްޤާނޫނު ްތެރޭގައި ްތަރަހަިއގެ ްނަންފުޅުތައްއަސާސީގެ ްފޮނުވުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްއޮންނަ ްޢިއްޒަތްތެިރްްފޮނުވަން މި

ްކޮންްގޮތަށްްރާލާނުކުއިޢުްމަޖިލީހުންް ްކުރާ ްއެކަމާ ްއަޅުަގނޑު ްފަހަރަކީ ްކަންބޮޑުެވްދެކޮޅުހަދާމެ ްކަމުގައިްނުހަނު ްކަމެއް

ް ްދަންނަވަން. ްހިތުންއެހެންކަމާވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްވިްއެކު ްފުށްކޮށް ްމެންބަރުން ސްނާވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެްޢިްއަޒތްތެރި

ްޤާނޫނު ްކަމަކީ ްަބޔާންކޮމުހިއްމު ްފޯމިއުލާއަސާީސގައި ްއޮތް ްޯފމިއުލާއެއްތޯްއަކީްްށްފައި ްރަނގަޅު ްނޫންތޯްްމިހާރު ުނވަތަ

ްސަބަބުން ްއޭެގ ްއެބަޖެހޭ. ްވިސްނާލަން ްނަތީޖާްއަޅުަގނޑުމެން ްލިބޭ ނޑުމެންނަށް ްނޫންތޯްްައޅުގަ ްނުވަތަ ރަނގަޅުތޯ

ްމަޖި ްރައްޔިތުންެގ ްބޭނުންވަނީ ްއަޅުަގނޑުެމން ްއާދެ، ްއެބަޖެހޭ. ްވިސްނާލަން ލާނުކޮށްްއިޢުްލީހުންއަޅުަގނޑުމެން

ްރައީ ްހޮުވންތޯ. ްކޮމިޝަންތަކަށް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުން ްނަންފުޅުތައްރައްޔިތުންގެ ްއެ ށްްމިތަނަްސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްބަލައި ްމިތަނުން ްވާހަކަްފޮނުވަިއގެން ްަރއީސުްއެ ްޢަްއަކީ ްމަޤާމުތަކަށް ްއެ ްއެކަްންއްަޔންލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރުންތޯ.ްނުވަތަ

ނުޑމެންްބަލައިްއަށްްެއްއކޮށްްހަވާލުކޮށްފައިްބޭްއވުންތޯ.ްމިްޔާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ލަންޖެހޭ.ްމިހާރުްތިންްއުސޫލުންްއަޅުގަ

ްއިންޓެ ްކޮމިަޝންޕޮލިސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގްރިޓީ ްވިސްނާވަަޑއިގަންަނވާއިުރ ްމެންބަރުންނަށް ްތިއްެބވި ްއެ އަށްްްގައި

ނޑުމެްނެގްއިދިކޮޅުްފިކުރުގެްވިސްއަޅުްްއަށްްއެކަންްއޮތުމުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގޮތަށްްްނުންހުރިްބޭފުޅުންްވިސްނާގަ

ްބޭފުޅުންްވާ ްނުޖެހޭނެ ްތިބެން ްކޮމިޝަނުގައި ްއެ ްއެބަތިބި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްސަރުކާރުެގްް.ނަމަ ކުރީގެ

ްއިސްވެ ްހުންނެވިނުހަނު ްއެބަ ްބޭފުޅަކު ްއެހެންވީމާްްރިެއްއގެ ްކޮމިަޝންގަ. ްއެ ްތުހުމަތުގެްމްހޫރިއްޔާރައީސުލްޖުް، ްމެދު އާ

ްފުންއިނގިލި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދިްއކުރުމަީކ ްވިސްނާލަންޖެހޭދިްއކުރެވޭ ްދަންނަވާލަްންްކޮށް ނޑު ްއަޅުގަ ްވީއިރު ކަމެއް.

ްފޯމިއުލާ ްމި ްސުވާަލކީ ްކުރެވޭ ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްބަދަލުްބޭނުންވަނީ ްނޫންތޯ.ްއަށް ްނުވަތަ ގެްނނަންޖެހޭތޯ

ްހިތުން ްމަޖިލީހެއްްއަޅުަގނޑު ްގާބިލު ްމަޖިލީހަކީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްުސާވލަށް ްމިްްއެ ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ކަުމގައި

ްލާބަ ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެިހ ްމަޖިލީހަކީ ްމަޖިލީހަކަށްްޔާްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސައްކަތްކުރާެނ ްއަބަދަށް ްތާ ްމަްނފާއަށްޓަކަިއ އި

ްފުްށކޮށް ްރަނގަޅަށް ްސުވާލަށް ްމި ްހާލު ްޤަބޫލުކުރާ ްއެދޭްއަޅުަގނޑު ްދިނުމަށް ްޖަވާބު ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ހާލުްްވިސްނާ

ް.ްވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.އަޅުަގނޑުްވާހަކަޮކޅުްނިންމާލާނަން

ް

ްްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢާރިފުވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީް
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ް ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއިންޓެޝުކުރިއްޔާ ްޮކމިޝަނެޕޮލިސް ްހުށަހެޅިފަގްިރޓީ ްމި ްާގއިމުކުރުމަށް ްބިލަކީްއް ްއޮތް އި

ްދިވެިހް ްމަސައްކަތެއް ްއަމާނާތްތެރި ްއިޚުލާޞްތެރި ްފުލުހުންނަކީ ްދިވެހި ްތާއީދުކުރަނީ ްބިލެއް. ްާތއީދުކުރާ އަޅިަގނޑު

ްބާރުރައްޔިތުންެގްޙައްުޤގަ ްހެދުމަށް ްބަޔަކަށް ްކުރާ ްޤައުމުތަުކަގއިއި ްކުރިއަރާފަިއވާ ްދުނިޭޔގެ ްހަމަްްއެޅުމަްށޓަކައި. ެވސް

ްމުޞްތަޤިއް ްމުޅިން ްއެގޮތުން ްއެަބހުރި. ްޤާއިމުކުެރވިފައި ްކޮމިޝަންތަކެއް ްލު ްދިވެހިްހަމަ ްދަންނަވާލާނަން. ނޑު އަޅުގަ

ްހޯދަ ްއެހީތެރިކަމެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްވޭފުލުހުން ްަސއުތު ްނިއު ްބައެއް ްގެންވަދާ ްފުލުހުންގެްމުން ްފޯހަކީ. ްފުލުސް ލްްސގެ

ްގރިޓީްކޮމިޝަނެއްްއެބައޮތް.ްޕޮލިސްްއިންޓެްކުރިްސޓަބްލިޝްއެްްއިވަނަްއަހަރުގ7ްްަ::2ވެސްްްބޭފުޅުންްއެހަމަްފޯހަކީ.ް

ްުމއައްަސސާ ްމިނިވަން ްވަކި ްހަމަ ްިދވެހިްްއެއީ ްއިވެނީ ްއަޑު ްމި ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްސަރުކާރަކީ ްމި ްދެން ެއއް.

ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްހުރިހާ ްޯއގާތެރި ްކަމުގަް،އެއްކޮށްްވެްސްހަމަހަމަކަމާްރައްޔިތުންނަށް ްފޯރުކޮށްޭދްޚިދުމަްއިހަމަ ތް

ްގޮުތގައި ްއެސިފަްްބައެްއގެ ްމަސައްކަތްްްކުރަން ްއެ ްޑިމޮކްރެިޓކްްބޭފުޅުން ްސަރުކާރަކީ ްިމ ްއަނެއްކާ ްދެން ކުރަްއވަނީ.

ްވިދާ ްކަމަށް ްހިތަށްްުޅވަމުންސަރުކާރެއް ނުޑ ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުންްދާއިރު ްނިސްބަތްވާ ްސަރުކާރަށް ްމި އަރާ

ްީކއްެވގެން ްބާވަްްޖެހިލުންވެވަަޑއިގަންަނވަނީ ްިއންޓެއޭ ްކޮމިޝަނެޕޮލިސް ްމުގްރިޓީ ްަވިކ ްގޮުތގައިްއް އައްސަާސއެްއގެ

ްގްރިޓީްކޮމިޝަނެްޕޮލިްސްއިންޓެްވެްސްް.ްމިހާރުއޮތުމަށް ްެއބައޮތްްދިވެހިްފުލުހުންެގްޤާޫނނުގެ އިންްްވަނަްާމއްދ29ްާއް

ްމާއްދ62ްާްގޮސްްފެށިގެން ްވަނަ ްއެއާ ްްހަމައަށް ްއިންޓެއޮތީ ްކޮމިޝަނާޕޮލިސް ްހުރިްްބެހޭްގްރިޓީ ްލިޔެވިފައި ގޮތުން

ްމާްއދާތައްމާއްދާތައް ްބަިއވަރު ްއެހާ ްތިރީސްް. ްއެކުލެްސައުރަ ްހިތަށްމާއްދާ ނޑު ްައުޅގަ ްކޮމިޝަްނގެ، ްަވކިންްވޭ އަރަނީ

ްމިހާރު ްެގްއލުމެއް. ްވާނެ ްކޮބައިހޭ ްހިނގާްއޮތުމުން ްޮކމިޝަން ްއެ ްދިވެހިްެވއްޖެްކަމަށްްވެސް ްބަޖެޓަށް ްިދވެހި އްޔާ

ްފައި ްމިހާރުްސާރައްޔިތުންގެ ްކޮމިޝަން ްއެ ްހަމަ ްޚަރަދެއްނުކޮށް ްިއތުރު ްހަމައެކަްއިން ްއުސޫލުން ްހިންގާ ްއެ ނިްވެސް

ްހިންގުމަށް ްހިންްްމިނިވަންކަންމަތީ ްބޭނުންކޮށްގެން ްފައިސާ ްމައްސަލައެ ްކޮަބއިްގުމުގެ ްސަރުކާއަކީ ްމި ްކުށެއްޯތއޭ. ްރަކީ

ްމައްޗަށްްްނަމަްވަނީްކަުމގައިްބައެއްްްނުކުރާ ްފުލުހުންގެ ްނުވަނީްްނޫނީ ްބަަޔކަށް ްފޯރުވާ ްަމއްސަލަް،ނަމަްބާރު ްކޮބައިހޭ

ްފުް.އަކީ ްއެިދވެހި ްވާޖިބުތައްްލުހުންނަށް ްދިވެިހްްމިނިަވންކަމާްމީހުންގެ ްދެމާހިނގާށޭ. ްފުރުޞަތު ްއަދާކުރުމަށް އެކު

ްކުރެވޭނެ ްލިޔެަފއިްފުލުހުންނަށް ްޤާނޫނުގައި ްފުލުހުންގެ ްކަންަތއް ްނުކުެރވޭނެ ިދވެހިންނަށްްްާވއިުރގައިްކަންތަކާއި

ްހޯދަ ްއެއިރައްކާތެރިކަން ްާވިއރުގަްދިނުމަކީ ްވާޖިބުތަކަށް ްހާލަތްތަކުގަްްއިމީހުންގެ ްއެބަހުރިްްއިބަެއއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބޭނުންތަކަށްޓަކައި ްބޭނުންކުރެވޭްމަންޒަރު.ްްފެނިފަްސިޔާސީ ްމިތާްހއ.ްއިންފުލުހުން ްއެަތއް ގޮްސްްފެށިގެންްރާއްޖޭގެ

ްރަށްތަކުަގއިްސ. ްހިންގެ ްޤާނޫނާްގާއެބަ ްބައެްފުލުހުންގެ ްޚިލާފު ްހުއްޓުމަލުތައްޢައް ނޑުމެްން.ްމިކަންކަން ްއަޅުގަ މަށް

ްޤާނޫ ްފުލުހުންގެ ްދެމާތޯއޭ. ްއެއްބާރުލުން ްމިއޮތް ްނެރެފ45ްަނުގައި ްްއި،މާއްދާ ްޤާނޫނެއް ްއިންޓެވަކި ގްރިޓީްޕޮލިސް

ްހަދައިކޮމިޝަނަ ްއެށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިނާގށޭ. ނޑުމީހުްންއެްދެމާ ްއަުޅގަ ްހިނގާށޭ. ްހަަދއިދެމާ ްަބޔަކަށް ްީއްމިނިވަން

ް ްކޮމިޝަނަށް ްމި ްތާއީުދކުރަން ްމަޖިލީހަށްްްކުރިމަތިލާވެސް ްރައްޔިތުންގެ ްކޮންމެހެން ްނަންތައް އެންމެންގެ

ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަމަްފޮނުވާކަށެއްނުޖެހޭ. ްއިޢުްގޮތުގައި ްއެކަން މަްށްއެކަްނުކުރަްއވަިއ،ލާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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ބޭފުޅުންްއެްމަޢުލޫމާތުްްންްއެބެހޭްކޮމިޓީްމިތާްއޮންނަްކަމާް،ފޮނުވީމަްދޭްހުރިހާްބޭފުޅުންގެްނަންފުޅުތައްްމިތަނަށްއިޖާބަ

ްނަންފުޅުތައްކަމަްއި،ސާފުކުރަްއވާފަ ްބޭފުޅުންގެ ްާޤބިލު ްފޮނުއްްށް ްމަޖިލީހަށް ްވެމި ްވީމަ ްތިއްބެިވްމި މަޖިލީހުގައި

ކަުމގައިްްންަނވާްގޮަތކަށްްވޯޓުްެދއްަވވަިއގެްންހޮވޭްބޭފުޅުންނަކީްއެންމެްއެަކށީގެންވާްބޭފުޅުންބޭބޭފުޅުންނަށްްފެނިވަޑައިގަ

ްމެޖޯރިޓީ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްމިއަދު ްނުވާނެ.ްއެއީ ްފަސްޖެހިގެން ްބަލަން ްކިޔާފަްއަޅުަގނޑުމެން ްޮއތީއޭ ްއެހެންްްިއ،އެއް މާދަމާ

މިއަދުްް،ނުވާނެ.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްތެދުފުޅެއްންްެއކަމަށްްފަސްޖެހިގެންނޑުމެައޅުގަްްއިއެއްްއޮީތއޭްކިޔާފަްޕާޓީއެްއގެްމެޖޯރިޓީ

ްއެހެންްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމާދަމާ ްއެބައޮތް. ްހޯދާފައި ްމެޖޯރިޓީ ްގެްނގޮްސގެން ްގަނެގެން ްމެންބަރުން ްގަނެގެންްްއަށް ބަޔަކު

ްއެހެންް ްތަފާތު ްމަޖިލީހަކަށް ްހޮވޭ ްދެން ްނޫނިއްޔާ ްއޮންނާނީ. ްމެޖޯރިޓީ ްހޮވިގެންްގޮތަކަްގެންޮގއްިސއްޔާ ްމެންބަރުން ށް

ްމި ްބަލާކަށެއްނުޖެހޭ. ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެައކަށް ްރެްޕރެޒެންްއީއައިސްދާނެ. ްރައްޔިތުން ްމަޖިލީހަކަށްދިވެހި ްކުރާ ްޓު

ްމީހުންނާްއްޔާވެއްޖެް ްނަގާ ްއިތުބާރުްމިތަނުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮްނނަންްދޭތެރޭގައި ްއަުޅަގނުޑްވެްސ ްެއއީ ވާނެ.

ްއެްޤަބޫލުކުރާ ްވީމާްހެންގޮތް. ްހަދަންް، ްޤާނޫނަކަށް ްފޮނުަވއިގެން ްއަވަހަށް ްކޮމިޓީއަކަށް ްބިލު ްމި ްޤާނޫނު މި

ްފޯސް ްފުލުސް ްމަސައްކަެތްއކޮށް ްހުރިހާ ްހުރި ްކުެރވެްނ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޭދެޭވ ްހިނގާ މަލުތައްްޢަތެޭރގަިއ

ގްރިީޓްއެްއގެްޮގތުގައިްޕޮލިސްްއިންޓެބަްމީހުންނަށްްމަގުދައްަކއިދޭްންގެްވާޖިބުތަށްްއަދާކުރުމަށްްއެމީހުްބެލުމަށްޓަކައިްއެ

ް ްހަމަ ްއޮތުމަކީ ްމުހިއްކޮމިޝަނެއް ްމިނިވަންކުރުންަވރަށް ްމިދެންނެވިްމުކަމެއް ްހަމަ ްބޭރުގައި ްޤާނޫނުން ްފުލުސް .ްމިހާރު

ްވޭްނިއުްސައުތު ްއިންޓެލްްސގެ ްޢިއްޒަތްތެްްގްރިޓީްކޮމިޝަންަގއިޕޮލިސް ނަޑއެޅިގެްންލިޔެފައިްއެބައޮތް ްހަމަްކަ ްރިްވެސް

ް ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް ްކިޔާލާނަން ްއެތި ްއޮތް ްބަހުން.ލިެޔލާފައި ްފުްއިނގިރޭިސ ްސެޕަރޭޓް ްިއްޒ ްއެްނޑްްއިްޓ ރޮމް

ް ްއޮފް ްއިންޑިޕެންޑެންޓް ްކޮންޕްލީޓްލީ ްސައުތުދަ ްފޯސް.ްއެހެންވީމާްވޭލްސްްނިއު ްއެ،ްޕޮލިސް ބަެއއްެގްްއަޅުަގނޑުމެން

ްއެހީ ްސައުތު ްނިއު ްހޯދަމުންދާ ްފޯސްްސްވޭލްތެރިކަން ްޕޮލިސް މީހުންގެްްއެްނޫނިއްޔާްވެސްްބެލުމަށްްމައްސަލަތައްގެ

ނޑުތައް ްމިންގަ ްއެްސުލޫކީ ްްނޫނީ ްގޮތްތަޢަމީހުން ްއިންޓެމަލުކުރަމުންދާ ްޕޮލިސް ްއޮންނަ ްބެލުމަށް ްކޮމިޝަނެްއްއް ގްރިޓީ

ނޑުމެންނަކަށްްވަކިންްއޮންނަ ްތާއީދުްކީއްވެޯތއޭްއިުރަގއިްއަުޅގަ ްސީކީްޑިމޮކްރައެމް.ީޑ.ޕީްސަރުކާރަނުކުރެވެންވީ.ްއަނެއްކާ

ނޑުްއުފެދޭްސުވާލުަތއް.ްްއީނުކުރެވެންވީ.ްމިއަށްްތާއީދުްވާއިރުްކީްއވެތޯްމިްއަށްްވަރަށްްތާއީދުކުރާްބަޔަކަށްް ހަމަްއަޅުގަ

ްމިތާނ ްދެން ްވިދާޅުެވްއޖެ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްވާހަކަދައްކަުމން ްޑިމޮކްރަގައި ްހިނގާނެއޭ. ްއަގުްސީޚަރަދުތަކެއް ުޑްބޮްއަކީ

ނޑުމެންްއްޔާްެވއްޖެްކަމަށްްނޑުމެންްބޭނުންސީްއަުޅގަރައީްސ.ްޑިމޮކްރަްއެްއޗެްއްޢިްއޒަތްތެރި ނަށްްޖެހޭނީްފައިސާްައުޅގަ

ްމިޑިމޮކްރަްއިދީފަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްގަންނަން. ްމުައއްސަސާްއިދައްކާއިުރގަްވާހަކަތައްްސީ ެއްއްްވަކި

ްކި ްާދނީ ްޚަރަދޭ ްއިތުރު ްވާހަކަ،ހަދައިފިއްޔާ ްހޮޅި ްނުޖެހޭ ްތާކުންތާކު ްވާހަކަ، ްތޮިޅ ްދަްއކާ ްއެ ވެސްްްމިހާރުްޔަިއގެން

ކުރިއަްސްއްޔަންްގްރިޓީްކޮމިޝަނެއްްޢަިއންްދެންްއަލަށްްއިންޓެްފައިސާްއްްއެބައޮތް.ްއެގްރިޓީްކޮމިަޝނެޕޮލިސްްއިންޓެ

ްއެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެ ްހިންގޭނެ. ްހަމަ ްންނަށް ްބުރަްބަޖެޓަކަށްް، ްއިތުރު ްއެހެންވީމާވެސް ްނާންނާނެ. ްއެއް އްވިްދެ،
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ްބޮޑަ ްވަރަށް ްއެންމެހައިފުރުޞަތަށް ްޝުކުރުވެިރވަމުން ްމެންބަްށް ްމި ްޮގވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ފާސްކޮށްްްއަވަހަށްރުންނަށް

ްޝުކުރިއްޔާ.ް.ދެްއުވމަށްއްްހައްދަަވއިގްިރޓީްކޮމިޝަނެމިނިވަންްޕޮލިސްްއިންޓރ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑެއޅިފައިް.ްއާދެ،ޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުޝުކުރިއް ްވާްވަގުތުްނިމުނީ.ްްްމިހާްހިސާބުންްމިްއެޖެންޑާްައއިޓަމަށްްކަ

ް

ް.ކުންްހުށަހަޅާްކަންކަންްކޮމީޓީތަް.22ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

22.2-ްް ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްމިދަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަވާލ22ްުމިހާރު ްރިޔާސަތާ ްހިސާބުން ްމިހާ ްވެިލޫދްވެލުއަށް. މަށް

ް ްމުޙައްމަދަދާއިރާގެ ްމެންބަުރްޢަލީ ްދަންނަވަން.ްިޢއްޒަތްތެރި ނޑުމެންެގްް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ށް ްއަުޅގަ `.ްމިހާރު

ްމި ްއެޖެންޑާްްކުރިމަތީގައި ްމިއަުދގެ ްވަނީ ްނަންބަރު ްއައިޓަމް 22ްގެ ްމިްގ22ެ. ްހުށަހަޅާްްދަށުން ްކޮމީޓީތަކުން އޮތީ

ނޑުްމިހާރުްްންކަމުން.ްއެހެްންްޮކމިޓީްރިޕޯޓެއްްހުށަހެޅިފަޮކމިޓީ،ްމިްއައިޓަމްގެްދަށުްކަންތައްތައް.ްމިހާރުްމިވަނީ އަޅުގަ

ްޤާނޫނުް ްއެއީ ްގެންދާނަން. ްއަރުވަުމން ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަކަެދއްެކުވމަށްޓަކައި ްރިޕޯޓަށް ކޮމިޓީ

ް ް،3121/8ްނަންބަރު ްއުސޫުލން ްލާމަރުަކޒީ ްދާއިރާތައް ްކޮިމޓީްއިދާރީ ްބިލު ްގެނައުުމގެ ްިއޞްލާޙު ްޤާނޫނަށް ހިންގުމުގެ

ްނިމި ްއެްް،މަރުޙަލާ ްއެހެންވީމާ، ްފުރުޞަތު. ްރިޢާޔަތްކުރުމުެގ ްދަނީ ްމި ްވާހަކަދެްއކެވުމަށްްްމިހާރު ގޮތުން

ްހަމަޖެހިފައި ްަވގުތު ްބާކީއޮތް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއަްވާްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ްދަންނަވާލާނަގޮތް ން.ްޅުަގނޑު

ްޑީ.އާރު ްއޮތީ ްއަށް 25ްް.ޕީ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޢިއްޒަތްތެރ27ްްިމިނެޓު. ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާޓީއަކަށް ްވަކި މިނެޓު.

މިނެޓު.4ްްމިނެޓު.ްއަދިްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށ4ްްްމިނެޓު.ްޤައުމީްާޕޓީްއަށ7ްްްމިނެޓު.ްީޕ.އޭްއަްށ35ްްމެންބަރުންނަށްް

ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާފައި ްބިލަށް ްމި ްއެންމެްވާްމިގޮތުން ްއަޅުަގނޑު ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ފުރަތަމަްްޢިއްޒަތްެތރި

ްޢިއްް ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްއަުރވަނީ ްމި ްމުޞްފުރުޞަތެއް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްޒަތްތެރި ްއަށް. ޠަފާ

ްފުރުޞަތުްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅަގނޑު ްްމެންބަރު، ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއެރުީވ 3121/8ްމި ްލާމަރުކަޒީްްއިދާރީ، ދާއިރާަތއް

ްދިރާސާކުރެްއވު ްކޮމިޓީން ްޤާނޫނަްށ ްހިންގުމުގެ ްހުށަހަޅުްއވާފައިއުސޫލުން ްފަހުގައި ްރިޕޯޓަށްްމަްށ ްބިލުގެްްާވ ްމި އަދި

އްެކވުމަށްްމިްކޮމިޓީގެްމަރުޙަލާްނިމި،ްމަޖިލީހަށްްރިޢާޔަތްކުރުމަށްްދީފައިވާްފުރުޞަތުގައިްޢިްއޒަތްތެރިްެމންބަރުްވާހަކަދެ

ް.ޞަތުްމިްއެރުވުނީފުރު

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޠަފާދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޞްތިމަރަފުށިް
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ްބިލަްށް ްމި ްއެދުނީ ްފުުރޞަތަކަށް ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެިރ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`

ނުޑގެްޚިޔާލުަގއިްނެތް މިްބިލަށްްވާހަކަދެއްކުެމއް.ްސަބަބަީކ،ްިމްްވާހަކަދަްއކާލުމުގެްބޭނުމުަގ.ްަނމަވެސް،ްމިހާރުްއަުޅގަ

ީވްހިސާބެއްްެވސްްނޭނގޭީތވެ.ްބުންްމިހާރުްމިްޤާނޫނުގެްއަސްލުވާްއިޞްލާޙުަތކުގެްސަބަްޤާނޫނުގެްދަށުންްއައިސްަފއި

ް ްކަެމއްަގއި ްނޭނގޭ ްތަނެއްދޮރެއް ްބޭކާުރކަމަކަށްމި ްޔަްވާހަކަދެްއކުމަކީ ްައޅުަގނޑަށް ްޤާނޫނުގެްވާތީ ްމި ްމިހާރު ްޤީން

ްޤާނޫނާްބެހޭްއަސްލު ްމި ްބެހޭްގޮތުންްނޫނިއްޔާ ްބިލާ ްމި ނޑު ްަމޖިލީހަށްްވެސް.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުގަ ވީްހިސާބެއްްނޭނގެ

ްެއއްްދަްއކާކަށްްނެތީމު.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްގޮތުންްއިތުރުްވާަހކަ

ް

 ްން:ވާހަކަދެއްެކވުްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެްނބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރު

އަށްްކޮންެމވެސްްވަރަކަށްްް`.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްައޅުަގނޑުްެވސްްމުސްޠަފާްއެްދެއްކިްވާަހކަ

ނޑުމެންްމިް ނޑުްވެސްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްޞިއްޙީްޚިދުމަތާްބެހޭްގޮތުންްއަޅުގަ ބުރަވޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްގޮތަކަށްްއަުޅަގނޑުމެންގެްާތއީދެއްްއޮންނާނެްޔާސަތަށްްއުިނކަމެއްްއަންނަރަަޓއިޒްކުރުުމގެްސިްކޯޕަސަުތ،ްގެންގުޭޅްސިޔާ

ްކަމަކަށްްނުފެނޭ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހިންގުމުގެް ްއުސޫލުން ްލާަމރުކަޒީ ްދާއިރާަތއް ްއިދާރީ ްއެުރވީ ްފުރުޞަތު ްމި ނުޑ ްައުޅގަ ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްް...ޤާނޫނުގެ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްގެްމެްނބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރުހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާ

ްއެއް.ްުޝކުރިްއޔާ.ް.ްނޯންނާނެްއެދިފަކަމަކަށްްއެއްްޯނންނާނެްއެްފުކުރަްއވާ.ްއަުޅަގނޑުްއެދިފަޑަށްްމާއާދެ،ްވަރަށްްބޮް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްފުރުޞަތެްއްމިްއަރުވަނީްވާހަކަދެްއކުމަށްޓަކަ ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއިްމިލަންދޫްދާއިާރގެމިހާރުްއަޅުގަ

ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލާނަން.ްމިހާރު ނޑު ްައޅުގަ ްމެންބަރުންގެްސަމާލުކަމަށްޓަކައި ތިބީްްއަށް.ްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއައިޓަމް ްއެޖެންޑާ 22.2ްމިއަދުގެ ްެއއީ ްމ22.2ިގަ. ްހުށަހެޅިފައި ްދަށުން ްްގެ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު އިދާީރް،3121/8ްއޮތީ

ްއުސޫލުް ްލާމަރުަކޒީ ްިއޞްލާޙުދާއިރާތައް ްޤާނޫނަށް ްހިންގުމުގެ ްމަޖިލީހުންްން ްނިމި، ްމަރުޙަލާ ްކޮމިީޓ ްބިލު ގެނައުމުެގ

ްފުރުޞަތުް ްމި ްެއގޮތުން ްއެހެންވީމާ، ްފުރުޞަތު. ްެދވިފަިއާވ ްގެންދެވުމަށް ްކުިރއަްށ ރިޢާޔަތްކުރެްއވުން

ްމެ ްިޢއްޒަްތތެރި ްއިންނެިވްކަަމށްބޭނުންވެވަަޑިއގަންނަވާ ނުޑްްންބަރަކު ްއަުޅގަ ްއެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް ްފުރުޞަތަށް ވަންޏާ
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ނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްމިްވަގުތުްދަންނަވާލަން.ް މިހާރުްއަޅުގަ

ްދަމަށް.އާމެންބަރުްރޮޒައިނާް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްދަމްއާތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާް

ނޑުްދަންނަވާީންޮކމިޓީންްމިްބި އްސަްއޮްތްލުގެްމަސަްއކަތްްނިންމައިގެންްގެނެޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްމި ްމުހިއްްގޮތަށް ްވަރަށް ްފާސްކުރުމަކީ ްއެކުަލވާލުމުެގްމުބިލު ްބޯޑުތަެކއް ްަކއުންސިލުތަުކަގއި ްސިޓީ ްއެއީ ކަމެކޭ.

ްޤާނޫ ްގޮތުންމަސައްކަތް ްނުކުރިްމިްނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިނގަމުންވަގުތު ްމިކަން ްވިަޔްސ ދާކަންްްކަމުގައި

ްއަްއޑޫްސިޓީްަކއުންސިލުަގއިްމި ްައވަށުްބޯޑުތަަކކާްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމަޢުލޫމާތުްއެބަްލިބޭ.ްމިސާލަކަށް ްވަުގތުްވެސް

ްއުޅޭް ްއެބަ ްހަދައިގެން ްނެްއެްއޗެހި ްބާރުތަކެއް ްކަހަލަ ްއެއްވެސް ްކައުންސިލަރުންްޤާނޫނީ ްބޯޑުތަކަށް ްެއ ްބޯޑުތަކެއް. ތް

ްއެ ްއަެނއްާކ ްޢައްޔަންކޮްށގެން، ްއެމް.ޑީ.ޕީްނ ްބަޔަކު ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްްބޭނުންވާ ްވެސް ްމުސާރަ ްލިބޭ މީހުންނަށް

ްކުރުމަށްވުރެ ްމިހެން ްިމކަން ްއެހެްނވީމާ، ްއިން. ްފައިސާ ްަރއްޔިތުންެގ ްގެންދަނީ ްމި ްދެމުްނ ްލިބޭގޮތުގައި ްމަޢުލޫމާތު

ްމި ްއޮތްްއިޞްލާޙުްފާސްކޮށްގެން ްމިްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްހީވަނީ ްލިބިގެންްްއަޅުަގނޑަށް ްޤާނޫނީްބާރެއް ްބޯޑުތަކަށް ްއަށް

ްިއންޞާ ްމަސައްކަތް ްބޯޑުތަކުގެ ްކުމި ްމިކަން ްޢައްޔަންކުެރިވގެން ްބޯޑުތަކަށް ްބަޔަކު ްގޮތަކަށް ްއަޅުަގނޑަްށްފުވެރި ރުމަކީ

ގޮތަކަށްްދަންނަވާލަންޏާްދަްނނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިހާރުްްންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްހަމަްކުރުްކަމެއްހެން.ްއެހެްމުހީވަނީްމުހިއް

ވީތަނެއްްނޭނގިގެންްއުޭޅއިރުަގއިްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެަބްޖިލީހުގައިްމިްބިލުްވެސްްއިދާރީްދާއިރާތަުކގެްކަްނތައްތައް،ްމަ

ްވީ ކަތްަތއްްކުރަންްސަުރކާުރންްބަޖެޓުްނުދީގެންްއުޭޅކަންްތަނެއް.ްަކއުންސިލުތަުކގެްަމސައްްއެނގޭާބއޭްަކއުންސިލުތައް

ް ްނުދެވި ްމުސާރަ ްަކއުންސިލަރުްނނަށް ްގިނަ ްއެނގޭބާއޭ. ްއެބަ ްއެބ3ްްައަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވަންދެކަށް ްދުވަސް މަސް

ްވީ ްބިލު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްތިބެގެން ްނޭނގި ްމިކަންތައްަތއް ްއެނގޭާބއޭ. ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އްްތަނެްތިބޭކަން

ްއެ ްދަންނަވާލަންްްނޭނގިގެން ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްހިތާމަކުރަން. ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދައްކާތީ ްމިއަުދ ވާހަކަ

ްބޭނުންވަނީްމިްބިލުްމިހާރުްމިއޮތްގޮތަށްްފާސްކުރަންްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަމޭ.ްުޝކުރިްއާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ްބަހު ްއަޅުަގނޑުމެން ްހިމިހާރު ްުއސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާަތއް ްއިދާރީ ްހުށަހަޅާފައިްސކުރަމުންދާ ްޤާނޫނަށް ވާްްންގުުމގެ

ްއަުޅަގނޑުްއިޞްލާޙާ ްބަހުގުޅޭގޮތުްނ ްއެދިަވަޑއިގަންަނވާފައިމެން ްގެންދިއުމުަގއި ްެގންދާ ްއެްއވެްސްްސްކުރަމުން ވާ

ްމި ްމެންބަރެއް ްނެތުމާޢިއްޒަތްތެރި ްވަަޑއިގެން ްހޯލްްތެރޭގައި ްގައެކު،ްއަޅުަގނޑުްްވަުގތު ހިސާބުންްްކުރަނީްމިސްތުދެން
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ާވްްގެްދަށުންްއެްމާއްދާގެް)ށ(ްަގއ4ްިވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގ86ްްެސްްނިމުނީްކަމަށްްބަލަން.ްއެއީްގަާވއިދުގެްބަހުމިް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްމަތިން 3121/8ްގޮތުގެ ްލާމަރުކަ، ްދާއިރާތައް ްއުޫސލުއިދާރީ ްޤާނޫނަށްްޒީ ްހިންގުމުގެ ން

ްވަނަްކިޔުންްއިްއވަން.4ްްގެަނއުމުގެްބިލުގެްއިޞްލާޙު

ްްމިހާް-22.3 ްައއިޓަމް ްއެޖެންޑާ ްމިއަދުގެ ްދަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްއ22.3ްަހިސާބުން ްދިއުުމގެްއ22.3ްަށް. ށް

ްދަންނަާވލާނަ ްައޅުަގނޑު ްބަހުކުރީަގއި ްދެންމެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްމަރުޙަން ްކަންތަްއްސް ްބިލުގެ ްނިންމި ްމި ލާގައި

ްވޯޓަްށްްކުރިއަށް ްމިއަދުގެ ްއޮންނާނީ ްއެހުން ްވޯޓަށް ްމަތިން.ްއެއީ ްގޮތެްއގެ ްހަމަޖެހިގެންދާ ްއެެޖންޑާަގއި ްމަޖިލީހުގެ ދާނީ

ނޑުްމިދަންނަވަނީްކުރިންްވެސްްދަންނަވާލިްފަދައިންް ގެްގެ،ްމިއަުދގެްއެޖެންޑ22.3ްްާއަހާްގަީޑގަ.ްއެހެންކަމުން،ްައޅުގަ

ްއ22.3ްަ ްމ22.3ްިށް. ްއޯޝަންްަގއި ްއިންޑިއަން ް)އައި.އޯ.ޓީ.ސީ(ްޫޓނާްވަނީ ްކޮމިޝަން ްފުރިހަމަްގައި ދިވެހިރާއްޖެ

މެންބަރެއްގެްގޮތުގެްަމއްސަލަްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީންްދިރާސާުކރައްަވއިްނިންމެވިްގޮުތގެްރިޯޕޓުްހުށަހެޅުއްވުން.ްއާދެ،ްިމް

ްދިރާސާކުރެް ްއަމައްސަލަ ްކޮމިޓީ ްފޮނުވާްއްވުމަށް ްއެްޕރ29ްީްށް ްފުރ3122ްަލް ްމަޖިލީހުގެ ްގެ ްދައުރުގެ ވަަންް:2ތަމަ

ްމިޖަލްސާގަ ްހުށަހަޅުއްަވއިް. ްމަޖިލީހަށް ްމާމިރިޕޯޓު ްމުޤައްރިރު، ްކޮމިޓީގެ ްއިޤްތިޞާދީ ްދާއިރާގެްނދެްއވާނީ ގިލީ

ްމިްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމް.ްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްރިޕޯޓުްހުށަހެޅުއްވުމަށްް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްނމާމި

ދިވެހިރާއްޖެްފުރިހަމަްް)ައއި.އޯ.ޓީ.ީސ(ްަގއިްކޮމިޝަންަގއިްރަީއސް.ްއިންިޑއަންްޯއޝަންްޓޫނާްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްދި ްކޮމިޓީން ްއިޤްތިޞާދި ްމައްަސލަ ްގޮުތގައި ްދަންނަވާްްކުރަްއވައިރާސާމެންބަރެއްގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުެގްރިޕޯޓު ްނިންމެވި

ގަިއްގެް)ހ(ްވަނަްމާއްދ4ްާ:ތަޢާރުފު.ްމިްރިޕޯޓަކީްދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޤާނޫނުއަސާީސގެްް.2ލަނީ.ްއާދެ،ްްމި

ްމުޢާހަދާތަކަ ްބައިނަލްއަުޤވާމީ ްބައިވެިރވާ ްފަރާތުން ްހިންގާ ްވެރިކަން ްނަމުގައި ްދައުލަތުގެ ްޢަމަލުކުރަންވާނީްދިވެހި ށް

ްގޮތެްއގެ ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ްއެ ްފާސްުކރުމަށްފަހު ްމަޖިލީހުން ްއެ ްހުށަހަޅައި، ްމަޖިލީހަށް ްކަމަށްްްރައްޔިތުންެގ މަތިން

ަގއިްދިވެހިރާއްެޖްއިންްފުރިހަމަްމެންބަރެއްގެް.ޓީ.ސީ(ކޮމިޝަންް)އައި.އޯއޯޝަންްޓޫނާްްބަޔާންކޮށްފައިްވާީތ،ްއިންިޑައން

ްަބއި ްރައީސުލްޖުމްގޮތުަގއި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްފޮނުިވްހިނދު،ްވެިރވުމުެގްމައްަސލަ ްއެޕްރ29ްީހޫރިއްޔާ 3122ްލް

ްދައުރުގެް ްފުރަތަމަ ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތްްރައްޔިތުްނގެ ްދިރާސާކުރެްއވުމަށްްް:2ގައި ްއިތުރަށް ްމިްމައްސަލަ ްޖަލްސާގައި ަވނަ

ވަނަްމާއްާދގ89ްްެވޭ.ްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުެގްްއްވާަފއިްމިްކޮމިޓީްއަށް،ްއާދެ،ްއިޤްިތޞާދީްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުް

ްގޮތުގެްްގައި)ހ( ްްވާ ްއިޤްތިޞާީދ ްމައްސަލަ ްމި ްދިރާާސކުރަްއވައިްމަތިން ްހިަމނުއްަވއި، ްއެޖެންާޑގައި ްކޮމިޓީގެ

ްރައްިޔތުންގެްފުރިހަމަކުރައްވާފައި ްއަކީ ްކޮމިޓީ ްމިްދަންނަވާލަނީ.ްއިޤްތިޞާދީ ްގޮތުެގްރިޕޯޓު އެްމަޖިލީހުންްހުށަހެޅޭްްވާ

ްމަސްއޫިލއްޔަތުް ްބިލުތަްގެކޮމިޓީގެ ްގުޅޭ ްދިރާސާ، ްބިލުަތއް ްާދއިރާތަކާއި ްސަރުކާުރގެ ްހިމެނޭ ްދިރާާސކޮށް،ްދާިއރާގައި އް

ްބިލުތަކާ ްްއެފަދަ ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްކުރުމުގެ ްރިޕޯޓު ްމަޖިލީހަށް ވަނ214ްްަގުޅޭގޮތުން
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ްްމާއްދާ ްަހވާލުކޮށްފައ215ްްިާއއި ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްކޮމިޓީްވަނަ ްހިްވާ ްޮކމިޓީގައި ްއާދެ، މެނިަވޑަިއގަންަނާވްެއއް.

ރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްވިިލމާފަންނުްދާއިް-3هللا.ްގަލޮޅުްއުުތރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްއީވާްޢަބްދުް-2ްބޭފުޅުންނަކީ؛

މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.ްް-4ޙުސައިންްމަނިކު.ްްމަދުްނިހާނުމެންބަރުްއަޙު

ްޢިއްް-5 ްދާއިރާގެ ްޢަބްދުކެލާ ްމެންބަރު ްޒަތްތެރި ްމަޢުޞޫهللا ްމުޤައްރިރު. ްނައިބު ްކޮމިޓީގެ ްދާއިރާގެްް-6މް، ކާށިދޫ

ްޢަބްދުލްޙަމީދު.ް ްއިސްމާޢީލް ްމެންބަރު ްމެންް-7ޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފުނަދޫ ްސަލީމް. ްޢަލީ ގަމުްް-8ބަރު

ްޔޫސުދާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢަބްދުލްޣަފޫރު.ްއިރާގެ ްޤާސިމްްނއާދެ،ްައޅުަގނޑު،ްމާމިް-9ފް ްމެންބަރު ގިީލްދާއިރާގެ

ހިތަދޫްއުތުރުްދާއިާރގެްް-21ލިޙު.ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުޙައްމަދުްޞާހިންނަވަރުްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްް-:އިބްރާހީމް.ް

ްއަސްލަމުްތްތެރިޢިއްޒަ ްމުޙައްަމދު ްމެންބަރު ްއާދެ،ްް-22. ްރަޝީދު. ްރިޔާޟް ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ްމައް ްމި ްައށް ްކޮމިީޓ ްއިޤްތިޞާދީ ްގޮތް. ްގެންދިަޔ ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްުގޅިގެން ްފޮނުވުމާ ްއެޕްރ29ްީސަލަ 3122ްލް

ްމަަސއްަކތާ ްމި ްދުވަުހގައި ްކޮމިީޓގެްވަނަ ްމަސައްކަްތްްގުޭޅގޮތުން ްމި ްަބްއދަލުވުމުގަިއ ްމި ްބޭްއވުނު. ބަްއދަލުވުމެއް

ނޑަެއީޅްނިން ްކަ ްސުންގަޑި ްއެޕްރ41ްީމާނެ ްހަމަޖެއްސި.ްއާދެ،ްރަްއޔިތުންެގ3122ްްލް ްކަމަށް ްނިޔަލަށް ްދުވަހުގެ ވަނަ

ްކޮމިޓީ ްމި ްފޮނުއްވާފައިްމަޖިލީހުގެ ްްއަށް ްޖަދުވަލު ްރިޕޯޓުގެ ްިމ ްމައްސަލަ 3ްްވާ މިްްވަނީ.ްއެްހިމެނިފައިަގިއ

ްއެް ްދިވެހިރާއްޖެ، ްމެންބަރަކަށް ްފުރިހަމަ ްކޮމިޝަންގެ ނޑަެއޅުްއވުމަށްފަހު ްކަ ްސުންގަޑި ްނިންމާނެ ްމަސައްކަތްތައް

ްމެންބަރަ ްފުރިހަމަ ްބަިއވެރިވުމާްކޮމިޝަންގެ ްދިވެހިރާއްެޖ ްްކަށް ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްއޮތްޯތްމެދު ްތަނެއް އިޢުތިރާޟުކުރާނެ

ްމަޖިލީހު ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގެްބެލުމަށް ްރައްޔިތުންގެ ްނިންމެވި.ްމިޮގތުން ްއިން ްކޮމިޓީ ްހޯދުމަށް ްލަފައެއް ްއިދާާރގެ ގެ

ްގޮތުންް ްޤާނޫނީ ްމެދު ްމެންބަރަކަށްވުމާ ްފުރިހަމަ ްކޮމިޝަނުގެ ްދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ްމައްސަލަ ްމި ްއިން އިދާރާ

ްއަްށްލަފާދެއްވާފަ ްކޮމިޓީ ްބުނެ،ްމި ްތަނެއްްނެްތްކަމަށް ްއިންްއިޢުތިރާޟުކުރާނެ ްއިދާރާ ްމަޖިލީހުގެ ްވޭ.ްަރއްޔިތުްނގެ އި

ް ްޖަދުވަލު ްިމްރިޕޯޓުގެ ްލަފާ ްޤާނޫނީ ްއިތުރަށ4ްްދެއްވާފަިއްވާ ްމިްމައްސަލަ ްވަނީ.ްއާެދ،ްެއއަްށފަހު ްއެ ްހިެމނިފައި ގައި

ް 38ްްދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ްއެޖެންޑާކުެރވުނ3122ްުޭއޕްރީލް ްބައްދަުލވުުމގައި ްކޮމިޓީގެ ްމި ްއޮތް ްދުވަހު ްމިްވަނަ .

ްތަޅުމުގައިް ްމަޖިލީހުގެ ްލަފަޔާއި ްދީފައިވާ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމި ްއިން ްއިދާރާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނެގ ބައްދަލުވުމުަގއި

ް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށްފަހު ްމައްޗަްށ ްޚިޔާލުފުޅުތަުކގެ ްވާ ްފާޅުކުރައްވާފައި ގެްއައި.އޯ.ޓީ.ސީްމެންބަރުން

ްގޮުތަގއިް ްމެންބަރެއްގެ ްފެންނާތީ،ްްފުރިހަމަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްލިިބގެންދާނެ ްފައިދާތަެކއް ްއަށް ްދިވެހިާރއްޖެ ބަިއވެރިވުމަީކ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއެިދވަަޑިއގަންފައިްވާްގޮތަށްްފާސްކުރެްއވުމަށްްއެްމަޖިލީހަށްްފޮނުވުމަށްްފެންނަްކަމަށްްއެްވަގުތުް

އްިތފާޤުންްނިންމެވި.ްމިްމައްސަލަްދިރާސާކުރެްއވިްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެްންތިއްބެވިްމެންބަރުންގެްއިް

ް 4ްްކޮމިޓީގެ ްގާތްަގނަޑކަށް ްބައްދަލުވުންތަުކަގއި ްމި ްބޭއްވުނު. 3ްްބައްދަުލވުމެއް ްހޭދަކުރެވިފަިއ54ްްގަިޑއިާރއި މިނެޓު

ް ްކޮމިީޓގެ ްމި ްޭބއްވުުނ ްދިރާާސުކރެއްވުމަށް ްބިލު ްމި ްއަދި ްމެންަބރުނ4ްްވޭ. ްގޮުތގެްްަބއްދަލުވުމަކަށް ވަަޑިއގެންނެވި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްެއހެންކަމާއެކީަގއި ްއާދެ، ްވަނީ. ްއެ ްއެކީަގއި ްރިޕޯޓާ ްމި ްރިޕޯޓެއް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ނިސްބަތް
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ްދަންނަވާލަން.ް ްހުށަހަޅައި، ްައޅުަގނުޑ ްޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ްމެދު ްރިޕޯޓާ ްމި ްގޮަތކަށް ްފެނިވަޑައިގަްނނަވާ މެންބަރުންނަށް

ްދަން ްމި ްދެއްވިްއާދެ، ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮމިޓީގެ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްވަގުތުަގއި ްމި ްައދި ނަވާލެވުނީ،

ްމަސައްކަތްތަކަްށް ްއިޚްލާޞްތެރި ްކޮށްދެއްވި ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުން ްއިދާރީ ްއަދި އެއްބާރުެލއްވުމަށާއި

ނުޑްއިށީނދެލާނަން.ްވައްސަލާމްޢަލައިކު ްމް.ްޝުކުރުދަންނަވަމުންްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަތުއަރުވަމުްން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްމިހާތަނުން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޕާޓީއަކަށްް ްކޮންމެ ްއޮންނަނީ ްމި ނަޑއެޅިފައި ްހުށަހެޅޭްރިޕޯޓުތަކަށްްކަ ްގޮތަށް ގެންދާނަން.ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަުހ(ްއާދެ،ްމި

ްއަުރވާނަނ6ްްްްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަރުަވން، ްފުރުޞަތެއް ްފުރަތަމަ ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން ްފުރުޞަތެއް. މިނެުޓގެ

ްވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންނަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކު،ްމިްރިޕޯޓަށްްވާހަކަދެއްެކވުމަށް.ް

ް

ްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއިންސަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންނަ

ްކޮމިޝަންަގއި ްޓޫނާ ްޯއޝަން ްއިންިޑޔަން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ްގޮުތަގއިްްއާދެ، ްމެންބަރެއްގެ ފުރިހަމަ

ަމއްސަލަްދިރާސާކުރަްއވަިއ،ްކޮމިީޓގެްރިޕޯުޓްފޮނުއްވައިެދއްވިްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމަށްްބައިވެިރވުމުގެް

ްމަސައްކަތްްއި ްމި ްއެުކ. ްވެސް ްވާތީއާ ްކޮމިޓީއަކަށް ްހިމެނޭ ްެވސް ނޑު ްއަޅުގަ ްޝުުކރުދަންނަވަން. ްއެކު ޚްލާޞްތެރިކަމާ

ްއެކިް ްބެހޭ ްކަމާ ްދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ްބަލައި ްރަނގަޅަށް ްހާލަތަށް ްޤައުމުގެ ްދިވެހި ްވަނީ ްމި ްކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެން

ްއަުޅގަ ްހޯދައި ްމަޝްަވރާ ްލަފަޔާިއ ްވަނީ.ްފަރާތްތަކުގެ ްމި ްރިޕޯޓު ްމި ްގޮތަށް ްފެނިގެންދިަޔ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމި ނޑުމެންގެ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްބައްދަލުުވންތަކުގައި ްމި ްގޮތެްއގައި ްޚާއްޞަ ްބޭނުން ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަަމ ނޑު ްއަުޅގަ އޭގެތެޭރގައި

ް ްވާނެ، ްދިއައި.އޯ.ޓީ.ސީްބެލިފައި ްބަިއވެރިވުމަކީ ްގޮތުަގއި ްމެންބަރެއްގެ ްފުރިހަމަ ްފައިދާތަކެްއްގައި ްއަށް ެވހިރާއްޖެ

ްއެދި،ް ްފާސްކުރުމަށް ްގޮތަށް ްއެިދވަަޑއިގެންފަިއާވ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފެންނާތީވެ، ްކަމަށް ްކަމެއް ލިބިގެންދާނެ

ްމެންބަރުންގެް ްހުރިހާ ްތިްއބެވި ްހާޒިރުެވަވޑަިއގެން ްަވގުތު ްއެ ްކޮމިޓީަގއި ްކަމަށް. ްފެންނަ ްފޮނުވުމަށް މަޖިލީހަށް

ސްެވގެންދިޔަްާވހަކަްމުޤައްރިރުްއެްވިދާޅުވެެދްއވީްދެންމެ.ްޙަޤީޤަތަކީްމިފަދަްކަންތައްތަކުންްދިވެހިންނަށްްއިއްތިފާޤުންްފާ

ްކަމަކަށްް ްހުރަސްއަޅާނެ ްމެންަބރަކު ްއެްއވެސް ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްހާލެްއަގއި ްއެްއވެސް ްަހމަ ްއަށް ްފައިދާ ލިބިގެންދާނެ

ްޤަބޫލެއްނުކުރަން. ްެއއްގޮަތކަށްވެްސ ްގޮތުަގިއްްއަޅުަގނޑު ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތެްއގަިއ ްޖުމްލަ އެހެްނީވމާ،

ްވެްސް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް، ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ްފާސްކުރުމަށް ްމި ްގޮތަށް ްމި ްހަމަ ްވެސް ްއިން ްޕާޓީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއްވިްފުރުޞަތަށް.ްްޤަބޫލުކުރަންްއެްބޭފުޅުންްއެންމެންގެްއެއްބާރުލުންްމިްއަށްްލިބިގެންދާނެްކަމަށް.ްޝުކުރިްއޔާްދެ

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްފަރާތުންްވާހަކަދެްއކުމަށްްއަޅުަގނޑުްމިްފުރުޞަތުް

ްވުމަށްްދަންނަވަން.ްއަރުވަނީްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޞްޠަފާްއަށް.ްކުރިއަށްެގންދެ

ް

ްޠަފާްވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޞްތިމަރަފުށީް

ްކޮންެމް ްެއއީ ްކުރައްވަނީ. ްތި ްދެރަކަެމއް ްވަރަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

މިކަންްކުރުމަކީްމިއީްވަރަށްްމަސްވެރިކަމާްބެހޭްްޕާޓީއަކުންްއެންމެްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުްދީގެންްމިހާްހަނިްގޮތަކަށް

ްފުރުޞަތުް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއުޅެނީ. ްމި ްބަިއވެރިވާން ްއުެޅނީ، ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮްނވެންސަެނއްަގއި ްމުހިއްމު ވަރަށް

ނޑުްގޮވާލަން.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ... ނުޑ،ްދިނުމަށްްއަުޅގަ ްފުޅާދާއިރާެއއްަގއިްލިބުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްދަންނަވާލާނަން.ް ްެއއްެޗއް ްުކޑަ ްކުރިން ްގެންިދއުމުގެ ްުކރިއަށް ްމެންބަރު،ްވާހަކަޮކޅު ްމެންބަރު.ްޢިއްޒަްތތެރި ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމި ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްއޮތްގޮތް. ްހަމަޖެހިފައި ްގަވާއިދުަގިއ ްމަޖިލީހުގެ ްއެރުވީ.6ްްމިއީ މިނެޓު

ްމިނެޓުްތެރޭގަިއްވާހަކަްކުރުކޮށްެލއްވުމަށްްދަްނނަވަން.6ްްއެހެންވީމާ،ް

ް

ްްއކެވުން:ރުްމުޙައްމަދުްމުޞްޠަފާްވާހަކަދެތިމަރަފުށިްދާއިރާގެްމެންބަ

ްބޭނުންް ްއެއްޗެއް. ްހަދާ ްއަމިއްަލައށް ްއަޅުގަނދުމެން ްަގވާއިަދކީ ްޝުކުރިްއޔާ. ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްކުރެ ްވެްސ ްބަދަލު ްދިވެހިރާއްޖޭގެްހިނދެއްގައި ްމަސްވެރިންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ވިދާނެ.

ނޑުް ްކަމެއް.ްނަމަވެްސ،ްއަުޅގަ ްތާއީުދކުރާ ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްައޅުަގނޑު ްހުޅުވާލުމަީކ ްފުރުޞަތެއް ްމިފަދަ މަސްވެރިންނަށް

ްއުޅަނދުފަހަރު ނޑުމެންގެ ްަމސްދޯނިފަހަރާއި،ްއަުޅގަ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބަިއވެިރވާއިުރަގއިްްގޮވާލަން ްކޮްނސޯޓިއަމްަގއި މި

ްކުާރް ްމަސްވެރިކަން ްހިއްާސކޮށްގެން ނޑުތައް ްކަ ްޤައުުމްތެރޭގައި ްއަެނއް ްޤައުމު ްއެއް ްދާއިރުގައި ްމަހަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްމުހިއްމުކަމެްއ.ް ްވަރަށް ްލިުބމަކީ ްނެތި، ްއުނދަގުލެއް ްޤައުމުތަުކން ްވާ ްކައިީރގައި ްފުރުޞަތު ްރޭކޮށްލުމުގެ ހިނދު،

އަޅުަގނޑުމެންނަކީްކުރީްޒަމާނުގަިއްވެްސްައޅުަގނޑުްހަނާދންްއެބަހުރި.ްމިްރާއްޭޖގަިއްުއތުރުްމީހުންްދެކުނަށްްގޮސް،ް

ްހަމަް ްިމއީ ްސިސްޓަމެއް. ްއޭގެ ްހަމަ ްމިއީ ްއެބަހުރި. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަނދާން ްމަްސެވރިކަންކުރި ްޖަހަިއގެން ނޑަހަގެ ބަ

ްގޮސް ްޖަހަިއގެން،ްއެްއްޤައުމަށް ނޑަހަގެ ްލިބިގެންދާްްބަ ްފުރުޞަތު ްކުރުމުގެ ްމަްސވެރިކަން ްތިެބގެން ްަޤއުުމގައި އަނެއް

ްވާހަކަދަްއކަމުްން ްޖަމުޢިއްޔާތަުކަގއި ްމިކަހަލަ ްމުސްތަޤުބަލުގައި ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ފަދަ

ްބާް ްމަސްވެރިން ްއަދި ްމުހިއްުމަކމެކޭ. ްހުޅުވާލުމަކީ ްފުރުޞަތުތައް ްމިފަދަ ްމެމްބަރޝިޕްްދާއިރުަގއި ްމި ްމަސް ނާ
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ނޑުމަތިްން ްކަ ްގޮތުގައި ްފަސޭހަ ްމަސް ްބާނާ ްބަޔަކު ްއަެނއް ްބަަޔކު ްެއއް ްތެރޭގައި ްޤައުމުތަުކެގ ްވާ ޤަބޫލުކޮށްފައި

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަޖެހެންޖެހޭނެ ްގޮތް ްގަނެވޭނެ ްދަށުން ްީމގެ ްވެސް ްނިޒާމެއް ްގަެނވޭނެ ޓްރާންސްފަރކޮށް،

ްޒަމާނުް ްަބއިވެިރވުމުންްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްމީގައި ްއެަކމަކު، ްަބއެއް. ްމަސްވެރިކަންކުރާ ްދޮށީގެ ްފެށިގެން ްއސުރެ

ްވެްސް ްމިއީ ްވެސް ްމައްސަލަ ްާދއެޅުމުގެ ްައއިސް، ްަކނުޑތަކުަގއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެަބޖެހޭ ްިވސްނަން އަޅުަގނޑުމެން

އިްއެްބަޔަކުްމަސްވެރިކަންކުރަމުންްއަންަންބަލަންޖެހޭްމައްސަލަްއެއްްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެއީްއެްަބއެްއގެްަސގާފަތާ

ްއަިދް ްދުނިޭޔގަިއ ްއަދި ްަސބަބުން ްއޮތުުމގެ ްމިހެން ްކަންކަން ްމި ްެއއީ ްއެބަޖެހޭ. ްއިހުތިާރމުކުރަން ްަބޔަކު ްއަނެއް ގޮތަށް

ްމިފަދަް ްއެހެންވީމާ، ްމަސްަކނޑުތައް. ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްރިޒާރަވކީ ްހަމައެކަނި ްއޮތް ްފޮރުވިފައި ްވެސް ްމިހާތަނަށް

ްހުންނަނީ.ް ްމި ްކަންތައްތައް ްވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްަބިއވެރިާވއިރު ްކޮްނވެންަޝންތަކުގައި ޖަމުޢިއްޔާތަކުަގއި

ްވަރަށްް ްފައިދާހުރި ްވަރަށް ްކަމަކީ ްމި ްއެއީ ްނެތީމު. ްވާހަކަދަްއކާކަށް ްދިގު ްމާ ްމިއަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްކަް ްބޭނުންތެރިކަމެްއ.ްއެއީ ްފައިދާްމުހިއްމުކަމެއް ްލިބިގަންނަ ނޑުތަކުން ްކަ ްމި ްހިއްސާކޮްށގެން،ްައޅުަގނޑުމެން ނޑުަތއް

ްލައިސަންސްް ްފިޝިން ްޤައުމުަތކުން ްވާ ްަކއިރީަގއި ްޤައުމުަތކުން، ްދުނިޭޔގެ ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ބޭނުންކުރުމަކީ.

ްހަމައެއްްއުސޫެލއްްނެތި،ްފިޝިންްލައިސަންސްް ހާސ21ްްްހާސްްޑޮލަރު،9ްްްހާސް،8ްދޫކޮށްގެން،ްެއްއވެސްްގޮެތއް

ް ްޤައުމުތަުކން ްަކއިރި ްބައެއް ްއެބަުހރި ްވިްއކަިއގެން ްިވއްކާލާފަ.21،23ްްޑޮލަރަށް ްލައިސަންސް ްފިޝިން ހާސް

ނޑުމެންގެްަކނޑުތަކަށްްައއިްސ،ްމަސްްބާނައިގެންްމައްސަލަްޖެހިގެންް އެހެންވެގެންްއެްލައިސަންސްްނަގަިއގެންްއަުޅގަ

ްަޤއުމުގަް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮުތގަިއ ްހަނދާންވާ ްައޅުަގނޑު ްއެބައޮްތ، ްއ.ދަގއ94ްްިިއ ްއެަބއޮތް ްއަހަރުަގއި ވަނަ

ްޖަމުޢިއްޔާތަކުގަިއް ްމިފަދަ ްބަިއވެރިވީާމ ްކޮންވެންޝަންތަކުަގއި ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްއެަބއޮތް. ްވެސް ްނަގާފައި މައްސަލަ

ްކޮ ްކަންަތއްތަކަށް ްމި ްީހވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްަބއިވެިރވީމާ، ްލިިބގެންދާނެހެން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްހައްލެއް ްވަރެްއެގ ންެމވެސް

ްމާނަައކީް ްޭއގެ ް ްުފރުޞަތަކީ، ްލިބުމުެގ ްހިއްސާކުރަން ްބޭނުންކުަރން ްސަރަހައްދުަގއި ްއިޤުތިާޞދީ ްަބއެްއގެ އެްއވެސް

ސަތުގެްއަނެއްްބަެއއްގެްއެތެޭރަގއިްާވްއެްބައެއްގެްމިނިވަްނކަމުގެްތެރޭގައިްވާްއެްމީހުންގެްއިޤުތިޞާދީްމިނިވަންްސިޔާ

ްމިފަދަް ްުވޒާރާތަކަށް ްެއކިއެކި ްސަުރކާރުގެ ްގޮވާލަން ްައޅުަގނުޑ ްއެހެންވީމާ، ްޫނން. ްއަަރއިގަތުމެއް ތެރެއަށް

ްކަމާް ްބަިއވެރިާވ، ްޖަމުޢިއްޔާތަކުަގއި ްމިފަދަ ްބައިވެިރވާ ްކޮންވެންޝަންތަުކަގއި ްނުވަތަ ްބަިއވެިރވާ ކޮންސޯޓިއަމްތަުކގައި

ްމިކަންކަ ްވެރިން ްއިދާރާތަކުގެ ްގިނަްބެހޭ ްވަރަށް ްލިބިގަނެވޭނެ ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްފައިދާ ްމީގެ ްސަމާލުވުމަށް. މަށް

ްފެކްޓްރީތައްް ްތިބީ ްއެ ްނުލިިބގެން ްތަނެއް.ްމަސް ްފެކްޓްީރްއެތައް ްކޭނަރިން ްއެަބއޮތް ްރާއްޖޭަގއި ްއެބަހުރި.ްމި ގޮތްގޮތް

ްކުނިކޮށްގެްނ، ްމަސްބާނައިގެން ްޤައުމުތަކުން ްަކއިރީަގއިާވ ްމީހުންނަށްްްހުއްޓާލަިއގެން. ްއެ ްނެތިގެން، ްގޮެތއް ްވިކޭނެ އެ

ްަރއްޔިތުންނަށް،ްިމް ްމަސްތަްއްމްާރއްޖޭގެ ްއުކާެލވޭ ްމިޮގތަށް ްމަސްތައް ްދާ ްއުކާލާ.ްއެހެންީވމާ،ްމިހެން ްއެބަ ނޑަށް ކަ

ްޤަބޫލުކު ނުޑްެވސް ްމިްޗާންސްްނެގިދާނެ.ްއަުޅގަ ްމީހުންނަށް ްުއޅޭ ްހުޅުަވިއގެން ްފެކްޓްރީަތއް ްކޭނަރިން ރަން.ްރާއްޖޭަގއި

ްޤައުމުތަކުގެް ްމެމްބަރޝިޕް ްމަސް، ްބާނާ ްތިބެގެން ނޑުތެޭރަގއި ްކަ ްހިއްސާވާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްނެގޭނީ އެކަމަުކ،
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ނޑުމަތިންްގަނެ،ްޓްރާންްސފަރކުރެވޭނެްނިޒާެމއްްެވސްްއޮެވގެން.ްމިއަްށްކިާޔްއުޅެީން އެއްފަރާތުންްއަެނއްްފަރާތަށްްކަ

ނޑުމަތީަގއިް ނުޑަގއިްމެމްބަރޝިޕްްޤައުމުތަކުގެްހައިސީްސޭލްސް.ްއެހެންވީމާ،ްކަ ނުޑގައިްމަސްްބާނައިގެން،ްމާކަ މާކަ

ްފެކްޓްރީތަަކްށް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްގަނެގެން ްތިބެގެން ްތެރޭގައި ނޑު ްމާކަ ްމަހެއް ްބޭނުންވާ ްގަންނަން ްބަޔަކު ްއެ ތެރެއިން

ޢިއްޔާތަކުަގއިްމިފަދަްތަންތާނގައިްގެނެސްްެއްޕްރޮސެސްކުެރވޭެންނިޒާމެއްްމީގެތެެރއިންްހުުޅާވލެވެންޖެހޭނެ.ްމިފަދަްޖަމު

ްވެްސް ްގެނެވޭނެ.ްހައްލު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގަާވއިދު ްތެޭރގަިއްމި ްމީހުންގެ ްއެ މިކަހަލަްއިޝޫތައްްނެގޭނެ.ްަނގަިއގެން

ްމައިބަަދއެ ްމަންދޫބުންގެ ްބަިއވެިރވާ ްޖަމުޢިއްޔާތަކުަގއި ްމި ްކުެރވޭނީ ްަރއީސް.ްއެކަމަުކ،ްމިކަން ްިޢއްޒަތްތެރި ްއްގެނެވޭނެ

ްމަސްއޫިލއްޔަެތއްް ްިކހާވަރެްއގެ ްިމއީ ްކަެމއްކަން، ްކިާހވަރެްއގެ ްކޮންކަެމއްަގއިކަން، ްބައިވެރިވަނީ ްތިމަންނަމެން ހުރީމަ.

ކަމަށްްތިމަންމެންްއަދާްމިްުކރަނީ.ްހަމަްޖަމުޢިއްޔާއަކުންްަބއްދަލުވުމަށްްގޮވާލީމާ،ްެއކަންްނޭނގޭްމީހަކުްފޮނުވީމާ،ްެއް

ްނުނެގޭނެ.ްއަޅުް ްވަރަށްްއިޝޫތަެކއް ްހުރި ްދަންނަވާލީ،ްމީގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރުކުރުކޮށް ްވަރަށް ްނެތީމާ ްަވގުތު ަގނޑު

ްއެހެންވީމާ،ް ްކަމަކީ. ްމި ްއަކީ ްމައްސަލަ ްމި ްމައްސަލަ ްއުފެޭދ ްމައްސަލަތައް ްބޮޑެތި ްވަރަްށ ްމައްސަލަތަެކއް ގިނަ

ްރެކޮމަންޑުކުރަމާ. ްހިނގާށޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަށްފަށުން ްޮގވާލަނީ ްއަނެއްްްއަޅުަގނޑު ްޤައުމު ްއެއް ނޑުމެން އަޅުގަ

ްހިނގާށޭް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްާގއިމުކުރުމަްށ ްނިޒާމެއް ްކުެރވޭެނ ްމަސްވެރިކަން ނޑަހަޖަހަިއގެްނ ްބަ ޤައުމުަގއި

ްަބއިވެިރވާންް ްޖަމުޢިއްޔާަގއި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫން. ްެއްއ ްމައްސަަލ ްއެީއކީ ްހިނގާށޭ. ްލަމާ ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް

ނުޑްނުބަލަން،ްމިކަމުގެްޒާތަށްްްއަހަރަކަށްްފަންސާހަކަށް ހާްސްޑޮލަރުްދިނުމަކީްެއއީްމާްބޮުޑްހޭދަްއެއްްކަަމކަށްްއަުޅގަ

ނޑުމެން...61ްބަލާފަ.ްއެއީް ްހާސްްޑޮލަެރއްްނޫންްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމިނެޓުްހަމަވެގެންްއެްދިޔައީ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކ6ްުޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ްމެންބަރުންގެް ްމިނިވަން ްއަދި ްވެސް ްޕާީޓއަކުން ްއިތުރު ްވާހަކަދެްއކުމަށްޓަަކއި ްރިޕޯޓަށް ްިމ ްއާދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްެއއްކޮށް،ްމިހާ ްނެތުމާ ްއެިދވަަޑިއގެންފައި ްމެންބަރަކު ްިޢްއޒަތްތެރި ްެއއްވެސް ްވެސް ތެރެއިން

ްވޯޓަށްްރިޕޯ ްމިއަދުގެ ްއޮންނާނީ ްވޯޓު ްނެގޭ ްބަލައިގަތުމަށް ްރިޕޯޓް ްމި ްދެން ްނިންމާލީ. ްމި ްކަންތައް ްބަހުސްކުރުމުގެ ޓަށް

ނޑުމެންްމިްދަންފަޅީގެްނިންމާލާްހިސާބަށްްވެްސ41ް;2އެހުމަށްްހަމަޖެހިފައިވާްަގޑީަގިއް ގަ.ްއެހެންކަމުން،ްމިާހރުްއަުޅގަ

މިނެޓުގެްހުސްަވގުތުކޮެޅއްްއަުޅަގނޑުްއަުރވަން.ްދެންްޖަލްސ41ްްާމެންބަރުންނަށްްްގަޑިްގޮސްފަިއވުމާްއެކުްޢިްއަޒތްތެރި

ްޖަހާއިރު.2ްފެށޭނީް

ް

 ]އަށ11ްްް;24އިނ41ްްް;23ހުސްވަގުުތކޮޅުް[

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަ ްގޮުތގެ ްވާ ްގަާވިއދުގައި ްކޯރަމްހަމަނުވާތީ ްބެލިއިރު ްފަށަން ްޖަލްސާ ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްަފހު ތިންް`.

ްމި ްޖެހުމަށްފަހުްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްރަނގަބީލު ްފެށުމަށް ްމަަސއްކަތް ްމެންބަރުންްް،ދަންފަޅީގެ ގަޑިޖެހުނުއިރު

ްރަނގަބީލުް،ކޯރަމްހަމަނުވާތީ 6ްްްޖަހައިްއަލުން ްްބެލުމަށްފަހުމިނެޓު ްތެރޭގައިމިނެޓ6ްުއެ ވެސްްްގެ

ްަގވާއިުދގައި ްގޮުތގެްކޯރަމްހަމަވެފައިނުވާތީ ްައޅުގަްވާ ްފަސްކޮށްލަން.ްމަތިން ްފެށުމަށް ްއަލުްނ ްޖަލްސާ ްމި ނޑު

ް.ްވައްސަާލމްޢަލައިކުމް.ްަގއ36ްި;2އަޅުަގނޑުމެންްޖަލްސާްއަލުްންފަށާނީް

ް

ނޑާ ްލެްއވުން()ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ް.ްވޯޓަށްްއަހަންހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން.23

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންްމިްދަންފަޅީގެްމަސައް ޢާއްމުކޮށްްޢަމަލުކުރަމުނ23ްްްއޮތީްއެޖެންޑާްއައިޓަމްްްކަތްްފަށާއިުރްމި`ްއަުޅގަ

ްގޮތުގެ ްއެޖެންްގެންދާ ްމަތިން ްއައިޓަމް ްއެހުމަށްޓަކަިއ23ްްޑާ ްވޯޓަށް ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި ްއަަހން ވޯޓަށް

ްއެދެ ްއަރިހުން ްއަީމންޢާއްމު ނޑު ްއަުޅގަ ްޖައްސަވައިެދއްވުމަށް ްރަނގަބީލު ްޖަހަންޖެހޭ ްން. އެޖެންޑާް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ގެްދަށުންްވޯޓަށްްއެހުމަށްް 23 ންޑާްައއިޓަމްގެކަމެއްްމިްއޮތީ.ްއެޖެ 3 ގެްދަށުންްމިއަދުްވޯޓަށްްއެހުމަށ23ްް އައިޓަމް

ްައއިޓަމ3ްް ްއެޖެންޑާ ްއެބައޮތް.ްެއއީ ްމާއްާދގެްްވަނ226ްްަްޤާނޫނުައސާސީގެްޖުމްހޫރިއްާޔގެްދިވެހިރާްއޖޭގެ 7.2 ކަމެއް

ްރިޕަބްލިކުްދަްއެންޑްްއިންޑިޔާްއޮފްްރިޕަބްލިކުްދަްިބޓްވީންްޓްރީޓީ،ްގޮތުގެްމަތިންްނަންބަރުަގިއްވާްވަނ3ްަްގެ(ްފ)

ްފަރާތުންްސަރުކާުރގެްދިވެހިްމެޓަރސްަގއިްްކްރިމިނަލްްއިންްއެސިސްޓަންސްްްލީގަލްްިމއުުޗއަލްްއޮންްމޯލްޑިވްސްްްއޮފް

ްާވްމައްްތަޞްދީޤުކުރެްއވުމުގެްސޮއިކުަރއްަވއި ްހުށަހެޅިފައި ްފޮނުވުމަށް ްކޮމިޓީއަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ސަލަ

ް ްއަިއޓަމް ްއެޖެންޑާ ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްދެން  ދާއިރާތައްްްއިދާރ3121/8ްީްނަންބަރުްްޤާނޫނ22.2ްުހުށަހެޅުމަށް.

ްހުށަހެޅިްއިޞްލާުޙގެނައުމުގެްޤާނޫނަށްްހިްނުގމުގެްއުސޫލުންްލާމަރުކަޒީ ްއެްބިލަށް ްއަދި ްއިޞްލާޙަށާއި ްދެ ފަިއާވ

ްމަޖިލީހުން ްދޭތެރޭ ްއޮީތްްއިޞްލާޙުތަކާ ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްދެން ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްބިލަށް ްމަތިްނ ްގޮެތއްގެ ނިންމަވާ

ްއައިޓަމް ްއައިްޓޫނާްއޯޝަންްއިންޑިޔަން .22.3 އެޖެންޑާ ްއިންްީސގައިް.ޓީ.އޯ.ކޮމިޝަން ްފުރިހަމަްްދިވެހިރާއްޖެ

ްމްބަިއވެިރވުމުގެްއިގޮުތގަްްމެންބަރެއްގެ ްފުރަތަމަ، 4ި މަްއސަލަ. ްއެންމެ ްއޮންނާނީ. ްދެންނެވުން ްވޯޓަށް ްަކންތަކަށް

ްއައިޓަމްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ް 22.2 އެޖެންޑާ ްވާ ްހުށަހެޅިފައި ްދަށުން ްކަމަށް 3ގެ ްދެންނެވޭނެ ްވޯޓަށް ްއިޞްލާޙަްށ

ނ ްއަޅުގަ ްއަމީންޢާއްމު ްނަމަވެސް، ްީވ ްދެންނެވިފައި ްއެއްްއަޅުަގނޑަށް ްތަނުން ްއެ ްގޮތުގައި ްދެއްވާ ްމަޢުލޫމާތު ޑަށް
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ްމެންބަުރް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްޤާނޫނަށް ްހިންގުމުގެ ްުއސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްާދއިރާތަްއ ްއިދާރީ އިޞްލާޙު

އޮންނާނީްްހުށަހަޅުއްވާފައިްވާްއިޞްލާހުްވަނީްއަނބުރާްގެންދަވާފަ.ްއެެހންވީމާ،ްމިހާރުްއިޞްލާޙަށްްވޯޓެއްްދެންނެވުމަށް

ްއައިޓަމް ްއެޖެންޑާ ްދަނީ ްމި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްައޅުަގނޑު ްއިޞްލާެޙއް. ްވޯޓަްށ7.2ްްްއެންމެ ްއަށް ްމައްސަަލ ްއޮތް ގަިއ

 ްދެންނެވުމަށް.ްއެްހުށަހެޅިްތާއީދުލިބިފައިްވާްގޮތްްއަމީންޢާއްމުްއިްއވަވާލަެދއްވުންްއެދެން.

 

ް

ް
 މޭޒުންްއިްއެވވުންްްއިދާރީ

ްޖުމްހޫދި ްވެހިރާއްޖޭގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ 226ްްރިއްާޔގެ ް)ފ(ްގެ ްމާއްދާގެ ްނަންބަރުގައ3ްިވަނަ ްގޮުތގެްވަނަ މަތިން،ްްވާ

ްރިޕަބްލިކު ްދަ ްބިޓްވީން ްރިޕަބްލިކުއޮްޓްރީޓީ ްދަ ްއެންޑް ްއިންޑިޔާ ްލީގަްލްްފް ްމިއުޗުއަލް ްއޮން ްމޯލްޑިވްސް އޮފް

ްސަ ްދިވެހި ްމެޓަރސްގަިއ ްކްރިމިނަލް ްއިން ްފަރާތުއެސިސްޓަންސް ްސޮިއުކރައްަވއި،ރުކާރުެގ ދީޤުކުރެްއވުުމގެްތަޞްްން

ްފަރެސްމާޮތޑާްދާއިާރގެ،ްހުށަހަޅުއްަވއިްމަޢުޞޫމްهللاްކެލާްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްޢަބްދުގުޅޭްގޮތުންްްމައްސަލައާ

ްމުއްޠަލިބު ްއިބްރާހީމް ްްމެންބަރު ްމި ްވަނީ ްކޮމިޓީްމައްސަލަތާއީދުކުރައްވާަފއި ްމަޖިލީހުގެ އަކަށްްދިރާސާކުރެއްުވމަށް

ްްފޮނުއްވުމަށް.

ް

 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްެކުވން:   

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަްށްވޯޓުްދެްއވުމަށްްދަންނަވަން.ް   

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމް.މަޢުޞޫهللاްލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް.މެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރު:ްތާއީދުކުރެްއވި

ް

84ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

79ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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14ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަުރންގެ ްަބއިވެިރވި ްްވޯޓުަގއި 82ްއަދަދު ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުަމށް .47ް ްުޖމްލަ ްމ82ްި. ްއެހެންކަމުން .

ްފާސް ްފާސްވުމާހުށަހެޅުން ްހުށަހެޅުން ްމި ްސަލާމާތާްވެއްޖެ. ްޤައުމީ ްމައްސަލަ ްމި ްފޮނުވިއްޖެްްގުިޅގެން ްކޮމިޓީއަށް ބެހޭ

އިދާރީްދާއިާރގެްލާމަރުަކޒީްްއްޭޖގެްދިވެހިރ7/2010ްާޤާނޫނުްނަންބަރްާވްްަގއ22.2ިންމަން.ްއެޖެންޑާްައިއޓަމުްކަމަށްްނި

ްޤާނޫަނށްއުސޫ ްހިންގުމުގެ ްޯވޓަްހުށަހެޅިފައިްލުން ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްިއޞްލާޙުތަކަށް ްހުށަހެޅިްވާ ްދަންނަވާނީ. ށް

ްމުްއަރިހުންްއަޅުަގނޑުްއެދެން.ށްްއިއްވާލަދެްއވުމަށްްއަީމންޢާއްވާްއިޞްލާޙުްމަޖިލީހަްލިބިފައިތާއީދު

ް

ްވުން:އިދާރީްމޭޒުންްއިްއވެް

ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުށަހަޅުއްވަިއ،ްފަރެސްމާތޮޑާ ްމުއްޠަލިބު ްއިބްރާހީމް ްޢިއްޒަތްތެރިްްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ުކރެންދޫ

ްތާއީދުކުރަްއވާފައި ްމޫސާ ްއަޙްމަދު ްއިޞްލާަޙކީްމެންބަރު ްކަުމގަިއ،ް 36ް،ވާ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްެއ ްާމއްދާއަކީ ވަނަ

ްމާއްާދއަށް ްއެ ްއެައކު 4 ހަމަޖައްސައި، ްއިތުރުކޮްށ، ްކަމުގައިް 4 ރު ް)ރ( ްއަދި ް)ނ( ް)ށ(، ްމާއްދާގެ ްއެ އަކުރަކީ

ްޢަމަލުކުރުން. ްޤާނޫނަށް ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްޮގތަށް ްއަންނަިނވި ްޤާނޫނަށްް 36 ހަމަޖައްސައި، ްމި ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްދާ ްއިދާރީ ްއެ ްކަުއންސިލްތަކަކީ، ްއަތޮޅު ްވާ ްއިންިތޚާބުކުރެވިފައި ްފަށާއިރު، ްަކއުންސިްލްޢަމަލުކުރަން ްސިޓީ އިރާެއއްެގ

ްއުސޫލުންް ްލާމަރުކަޒީ ްއިާދރާތައް ްފެށުމުން،ް"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނަށް ްއެވެ.ް)ނ(ްމި ްހަމަޖެހުނީ ކަމުގައި

ްއިދާރީް ްއެ ްއިބާރާތްތައް ްއެންމެހައި ްވާ ްބަޔާންކުރެވިަފއި ްކަމުަގއި ްކައުންސިލްތައް ްއަތޮުޅ ްޤާނޫނުގައި ހިންގުމުގެ

ްއުތުރުބުރީްދާއިރާެއއް ްތިލަދުންމަތީ ްމިސާލަަކށް: ްެއވެ. ްބަދަލުވީ ްިމޮގތަށް ްަކއުންސިލް" ް"ސިޓީ ްގުުޅަވއިެގން ްނަމާ ެގ

ްއުމުރުް ްަކއުންސިލެްއގެ ްއެްއެވސް ްވާ ްއިންތިޚާބުކުރެވިަފއި ްޢަމަލުކުރަންފަށާއިރު ްޤާނޫނަށް ް)ރ(ްމި ްަކއުންސިލް. ސިޓީ

ްވެ.ހަމަނުވަނީސްްއަލުންްއިންތިޚާބުކުރާކަށްނުޖެހޭނެްއެ

ް

 

ްއިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް.މެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމޫސާ.ކުރެންދޫްދާްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

84ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

ް:1ްވޯޓުްދެްއވީ:

66ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

18ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އިޞްލާޙުްް.ްއެހެންކަމުންްމ75ި.ްޖުމްލ44ްަދަދުް.ްފާްސވުމަށްްޭބނުންވާްއ75ަވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްމިފާހެއްނުވި.ް ްވޯޓަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްނަންބަރުްްދެން ްޤާނޫނު ްއުސ7/2010ްޫދަންނަވަނީ ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާގެ ްންލުއިދާރީ

ްތަށްްގޮްގެނައުުމގެްބިލުްކޮމިޓީންްނިްނމެވިހިންގުމުގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުް ރުންނަށްްމެންބަޢިއްޒަތްތެރިްފާްސކުރެްއވުމަށް

ްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށް.ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

84ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

47ްްވޯޓުްދެްއވީ:

44ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

14ްްްްްްތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ގޮްވަކި
ް
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަް ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ް:7އިވެިރވި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .46ް ްޖުމްަލ ްޤާނޫނުް:7. ްއެހެންކަމުން .

ް ްއުސ7/2010ްޫނަންބަރު ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާތައް ްއިޞްލާޙުލުއިދާރީ ްޤާނޫނަށް ްހިންގުމުގެ ްކޮމިޓީްންްނ ްބިލު ގެނައުމުގެ

ްފާސްވެްްނިންމެވި ްމިއައްގޮތަށް ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްދެން ްމިޖެ. ްްދު ްައއިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްރިޕޯޓު.ްްަގއ22.3ިއޮތީ ވާ

ްކޮމިޝަން ްޓޫނާ ްއޯޝަން ްދިވެހިރާއްޖެ(ސީ.ޓީ.އޯް.އައި)ްއިންޑިއަން ްގޮތުަގއިްްަގއި ްމެންބަރެއްގެ ްފުރިހަމަ އިން

ްމައްސަލަ ްުހށަހެޅިފައިބައިވެިރވުމުގެ ްއަމީންޢާް. ްހުށަހެޅުން ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްއްވާ ްއެދެން. ްއިއްވާލަދެްއވުން ފަހު(ްމު

ް ްދަންނަވާލާނަން. ްޯވޓަށް ްކޮމިޝަންއަޅުަގނޑު ްޓޫނާ ްއޯޝަން ްދިވެހިރާއްޖެ(ސީ.ޓީ.އޯ.އައި)ްއިންޑިއަން އިންްްަގއި

ްމަްއސަލަ ްބައިވެިރވުމުގެ ްގޮތުަގއި ްމެންބަރެއްގެ ްދިރާސާކުރަްއވައިއިްފުރިހަމަ ްކޮމިޓީން ގޮތަްށްްނިންމެވިްޤުތިޞާދީ

ްދަންނަވަން.ްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށްްްރުންނަށްްފެނިވަޑަިއަގންނަވާމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަވުމާްފާސްކުރެއްް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

84ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

78ްްވޯޓުްދެްއވީ:

12ްްްްްްްދެްއވާ:ވޯޓުްނު

14ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވޯ ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްަބއިވެިރވި ްއަދަދ79ްުޓުަގއި ްޭބނުންވާ ްއިްނޑިއަްނ79ް.ްޖުމްލ46ްަ.ްފާްސވުމަށް .ްއެހެންކަމުން

ްަބއިވެިރވުމުެގް ްގޮުތގައި ްމެންބަރެއްގެ ްފުރިހަމަ ްއިން ްދިވެހިރާްއޖެ ް)އައި.އޯ.ޓީ.ސީ(ަގއި ްކޮމިޝަން ްޓޫނާ އޯޝަން

މ23ްްިއިްނިންމެވިްޮގތަށްްފާސްވެއްޖެ.ްމިްހިސާބުންްއެޖެންޑާްައއިޓަމްްމައްސަލަްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީްންދިރާސާކުރަްއވަ

ްނިމުނީ.ް

ް
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ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތްތައް.24

ް

ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ް.ްއ24ަދެންްމިްއޮތީްއެޖެންޑާްއަިއަޓމްް ްއައިޓަމް ްއެޖެންޑާ ނޑު އިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތްތައް.ްިނޒާމާްބެހޭްް-24ުޅގަ

ްލަިއގެްދަށުންްމަނަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްމައްސަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްކަދެއްެކވުން:ވާހަްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުމަނަދޫްދާއި

ްރަީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ،ް ްހިނގަމުންދަނީ ްމަސައްކަތްތަެކއް ްގިނަ ްމަޖިލީހުގެ ްވެްސްމި ްމިއަދު ކޮމިޓީތަކުގަ.

ްނުކުރެިވް ްމަސައްކަެތއް ްކޮމިީޓއެްއގެ ްއެްއވެސް ްއެހެންނަމަވެސް، ްފޮނުވައިފި. ްކޮމިޓީައކަްށ ްއެއް މައްސަލަ

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްފާހަގަކުރަން ނުޑ ްއަޅުގަ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްފާހަަގކުރަން. ްކަންބޮޑުވުން ނުޑ ްއަުޅގަ ދިގުދެމިގެންދާތީވެ

ކުުރމަށްޓަކައިްކުރަްއވާްމަސައްކަްތްމިްމަޖިލީހަށްްއެންގެވުމަކީްެވސްްމުހިއްމުކަމެއްްކަމުގަިއްރިޔާސަތުންްއެކަންްއަަވސް

ްބެހެއްޓިފަ.ް ްމޭޒުމަތީގައި ްހަމަ ްނުކުެރވި ްވަނީ ްމަސައްކަތްތަކެްއްމިހާރުވެސް ްމުހިންމު ްމަޖިލީހުގެ ްެދކެން.ްމި އަޅުަގނޑު

ނޑުްވަރަށްްޮބޑުްއެދުމެއް.ްުޝކުރިްއޔާ.އެހެންވީމާ،ްމިކަންތައްަތއްްައަވސްކުރެވޭނެްމަެގއްްހޯއް ްަދވައިެދއްވުމަކީްއަުޅގަ

ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢި ްއެހެންނަމަވެސް،ްއްޒަތްތެރި ްބަލައެއްނުގަންނަން. ްރިޔާސަތުން ްަކމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ މެންބަރު،

ްޖަާވބެ ްއޮތްްސުވާލަށް ްތި ްހިތްޕުޅުގައި ްމެންބަރުގެ ނުޑްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކެން.ްއަުޅގަ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއަުރވަންޖެހޭނެ އް

ްކުީރް ްއޭގެ ްއަދި ްވެސް ްމިައދު ްާއއި ްއިްއޔެ ްމަސައްކަތް ްގެންދާ ްކުރަމުން ްއެކު ްބޭފުޅުންނާ ްއިސް ޕާޓީތަކުގެ

ްއެ ްނުކުމެ، ްހަވާލުކުރުމަށްފަހު ްބޭފުޅުންނާ ްއެހެން ްރިާޔސަތު ްވެސް ްމިއަދު ްގެންދަނީ. ްމި ްކުރަމުން ްދުވަސްތަުކގައި

ްވެލިދޫް ްއޮތީ، ްމި ްަގސްތުކޮށްފައި ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްމިހާރު ްއަދި ްގެންދަނީ. ްމި ްހޭދަކުރަމުން ްަވގުތު މަސައްކަުތގައި

ްބޭފުޅުންނާް ްއެ ްގޮސް، ްބޭރަށް ްހަވާލުކުރުމަށްފަހު، ްރިޔާަސތު ްމުޙައްމަދާ ްޢަލީ ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްމަސައް ްހައްުލކުރުމަށް ްމިކަން ްމެންބަރުންގެްބައްދަލުކޮށްގެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދިޔުމުގަިއ ްކުރަމުން ްމިކަން ކަތްކުެރވޭތޯ.

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ.ް ްގޮތް ްހިްނގަމުންދާ ްމަސައްކަތްތައް ްމިކަމުގެ ްބޭފުޅުންނަށް ްިތއްބެވި ްލީޑަރޝިްޕަގއި ޕާޓީތަކުގެ
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ް ްކަމަށް. ްފުުރޞަތުދެއްވާނެ ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްގަްސތުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްނިޒާމާްއެހެންވީމާ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ މަނަޫދ

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްކަދެއްެކވުން:ވާހަްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުމަނަދޫްދާއި

ނޑުް ްއަުޅގަ މިފަހަރުގެްނިޒާމީްމައްސަލަްައކީްވެލިދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރާްރިޔާސަތުްހަވާލުކުރެވޭނެްކަމަކަށް

ްޙުސައިންްނުދެ ްމުޙައްމަދު ްޙުސައިން. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްށ.އަތޮޅު ްއިންނެވި ްއެބަ ްބޭފުޅެއްެގްގޮތުަގއި ްފުރަތަމަ ކެން.

ްއިންނަވަނިކޮށްްޢަލީްމުޙައްމަދާްހަވާލުކުރެވޭނެްކަަމކަށްްއަުޅަގނޑުްނުދެކެން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްނިާޒމާޢިއްޒަތްތެރި ްރިޔާސަުތްްމެންބަރު، ްއެއީ. ްނޫން ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނޫން. ްއެްއ ްމައްސަލަ ބެހޭ

ްތަނުަގއިް ްމި ްރައީސް ްނައިބު ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނަނީ. ްއުސޫލެްއ ްނިންމާ ްއެކަން ްރިޔާސަތުްނ ހަވާލުކުރުމުަގއި

ްބޭފުޅަް ްއިންނަވަނިކޮްށ،ްއެހެން ްރަީއސް ްަނއިބު ްޖަލްސާއެްއގައި ްހަވާުލކުރެވޭނެްއިންނަވަނިކޮްށ،ްމަޖިލީހުގެ ްރިޔާސަތު ކާ

ް ްތިއްަބވާ ްހަވާލުެވަވޑަިއގަންނަވަން ްރިޔާސަތު ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލެއްނުކުރަން. ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ބޭފުޅުްނެގ5ްްކަމަކަށް

ްޯނވޭ.ް ްަގވާއިދަކު ްތަރުތީބެއް ްވަކި ްހަވާލުކުރަން ްިރޔާސަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭފުޅަކަށް ްއެހެން ްކޮންމެވެސް ތެރެއިން

ްނުކުެރވޭނެ.ްނިޒާމާްްއެހެންނަމަވެސް، ްހަވާލެއް ްބޭފުޅަކާ ްއެހެން ްއިންަނވަނިކޮްށ،ްރިޔާސަތު ްޖަލްސާގައި ްރަީއސް ނައިބު

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްހުޅުހެްނވޭރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްކަދެއްެކވުްނ:ވާހަްމޫސާްމަނިކުދާއިރާގެްމެންބަުރްްހުޅުހެންވޭރު

ްރައީސް ްތިްައޅުގަް، ްގޮތުން ްބެހޭ ްކޮމިޓީތަކާ ްވާއިުރަގއި، ްއޮތްތަނަކަށް ްއަމާޒުެވފައި ްފާޑުކިޔުން ްބޮޑަށް ްވަަރށް ނޑުމެން

ްގޮތަކީް ްއުޅޭ ްމި ްވެގެން ްމިއަދު ްއެދެން. ްފާޅުކުރެްއވުން ްޙަޤީޤަތް ްޤަބޫލެއްނުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި

ްލިބުނީމަ،ްކޮ ްމެޖޯރިޓި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަށް ްއުޭޅްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޤަބޫލުުނވެގެން ްޑީ.އާރު.ީޕ،ްޕީ.އޭ ްދޭން ްމެޖޯރިޓީ މިޓީތަކުން

ްއަށްް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމިއަދު ްމެޖޯރިޓީ ްކޮމިޓީތަުކގެ ްވިޔަސް ްގޮެތއް ްކޮންމެ ްރަނގަޅުވާނެ. ްވަރަށް ްވިދާުޅވުން ވާހަކަ



79 

 

ްކޮމި ނޑުމެންްެއއްބަހެއްްނުވާނަން،ްބޭނުންހާްގޮަތކަށް ްގެންދާކަށް.ްމިއޮްތްލިބެންޖެހޭނެ.ްއެްނޫންްގޮތަަކށްްއަުޅގަ ޓީތައް

ހުރިހާްދުވަހުްއެިކްގޮްތގޮތަށްްއޮތީްެއކުލަވާލާފަ.ްއެްގޮެތއްްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްއެްވާހަކަްތަފްސީލުކޮށްްވިދާުޅވެދެްއވުްން

ްވަރަށްްރަނގަޅަށްްއެދެން.ް

 

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްނޫން.ޢިއްޒަތްތެރި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްކަމުގައިްްމެންބަރު، ްމި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެދެން ނޑު އަުޅގަ

ްގެންދަާވް ްވާަހކަފުޅުދައްަކވަމުން ްއިސްވެ، ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްކަމުގައި ްމި ްވަަޑއިނުަގތުމަށް. ްބަހުސަކަށް އިތުރު

ްތަފްސީލުތަ ްމިކަމުގެ ްޞާލިޙަށް ްމުޙައްމަދު ްއިބްާރހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްއްހިންނަވަރު

ްކަުމގަިއްމަސައްކަްތކުރަްއވަމުންް ްމި ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްެތރި ްހުރިހާ ްއެދެން ްއަުޅަގނޑު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ްވަަޑިއގެންދެްއވުމަށްް ްރިާޔސަތަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްވެލިދޫ ްފުރުަޞތުދެއްވުމަށް. ްފަރާތްތަކަށް ގެންދަވާ

ްހޭްމައްސަލަްއެއް،ްޮތއްޑޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.އަޅުަގނޑުްދަންނަވަން.ްިނޒާމާްބެ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްކަެދއްެކވުން:ވާހަޢަލީްވަޙީދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްްތޮއްޑޫ

ްރައީސް ،ް ްފެށިގެން ްދައުރު ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްވާތީ،3ްްވިާދޅުވެެދއްވަފާނަްނތޯ ްނުނިމި ްއެކަން ްވާއިރު ހަފްތާ

ްއެއްބަސްނުެވވެންޏާްކޮންޑެޑްަލއިނަ ްެވރިންނަށް ްޕާޓީތަުކގެ ްިސޔާސީ ްއެއީ ްމަސައްކަތްކުރަްއވަނީ. ްތި ްމަނިކުފާނު ކަށްތޯ

ްހަފްތާްވަނީ...3ްކޮންމެވެސްްެޑޑްލައިނެއްްއޮްނނަންޖެހޭނެްކަންނޭނގެ.ްމިހާރުް

ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާް ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްދާކަްށްނިޒާމާ ްއަޅުަގނޑު ްބަހުސަކަށް ްއިތުރު ްދެން ްކަމުގައި ްމި .

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް ްރިޔާސަތަށް ްމުޙައްމަދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްވެލިދޫ ްނުވޭ. ބޭނުމެއް

ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާެގ ްވިލިމާފަންނު ްެއއް، ްމަްއސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްޙުސައިްންްދަންނަވަން. ނިހާނު

ްމަނިކު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(
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ް

 ްކަދެްއކެވުން:ވާހައަޙުމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކުްދާއިރާގެްމެންބަރުްްވިލިމާފަންނު

ްޕާލިމެންޓްް ްޕާޓީގެ ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުެގ ްތެޭރގައި ްވާހަކަިއގެ ްދެކެވެމުންދިޔަ ްބޭނުންވޭ ްސާުފކޮށްލަން ްައޅުަގނޑު އާދެ،

ްނޫންްއެްޖަވާބުދެްއވަނީކީ.ްރަީއސެްއގެްޮގތުގައިްވަގުތީްގޮތުންްހުންނެިވްބޭފުޅެއް...ްގުރޫޕުގެްަރއީސެއް

ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއެދެފިންްޢިއްޒަތްތެރި ްއަރިހުން ްެމންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ މެންބަރު

ްވަޑައިނުް ްބަހުސަކަްށ ްއިތުރު ްމެންބަރުންނަށްްމިކަމުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސައްކަތްކުަރްއާވ ްއިސްވެ ްކަމުގައި ްމި ގެން

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްއެްއ، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ هللاްފުރުޞަތުދެއްވުމަށް.

ްޢަބްދުއްރަޙީމު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްކަދެްއކެވުން:ވާހަބްދުއްރަޙީމުްޢަهللاްޢަބްދުދާއިރާގެްމެންބަރުްްމާފަންނުްހުޅަނގު

ްގޮްތްމަޖިލީހުްގަވާއިދުގެް ްވަނ221ްްީކޮމިޓީތައްްެއކުލެިވގެންވާ ަވނަްމާއްދާގެް)ހ(ްގަާޔއިް)ށ(ްގަާޔއިް)ނ(ްަގއިްއެ

ްގައިމުވެްސް ްހަމަ ްޕާޓީތަކުން ްނިސްބަތްވާ ްލީޑަރުން ްގުރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްމަޖިލީހުގެ ްމަތީން ްގޮުތގެ ްއެ ބަޔާންކުރެވިފަ.

ްވަީންވަ ްވެސް ްއަދަދުތައް ްތިބެންޖެހޭނެ ްމެންބަރުން ްކޮމިީޓތަކުަގއި ްއަދި ްހުށަހަޅާފަ. ްމެންބަރުންތައް ްކޮމިޓީތަކަށް ނީ

ނޑުްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވަީން މަޖިލީހުގެްރިޔާސަތަށްްއެްކަުމގެްވާހަކަްވެސްްދަންނަވާފަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަުޅގަ

ް ް)ށ(ަގއ221ްިގަާވއިދުގެ ްމާއްާދގެ ްނިސްބަތްވާްްވަނަ ްމެންބަރުން ްއެ ްހުށަހަޅާނީ ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީތަކަށް މަޖިލީހުގެ

ްމަޞްލަޙަތުް ްމެންބަރުންގެ ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާޓީތަކަށް ްސިޔާީސ ްލީޑަރުންނެވެ. ްގުރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ޕާޓީތަކުގެ

ް ްދިމާވެގެްނ ްމައްސަލަ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްރައީސެެވ. ްމަޖިލީހުގެ ްޙަޤީޤަތުަގއިވެްސްހިމާޔަތްކުރާނީ ްއުޅެނީ މި

ްބޭފުޅުްން ްއެ ްެއއީ ްއެއް. ްމައްަސލަ ްތިބުމުގެ ްކޮމިޓީތަކުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްނިސްބަްތނުވާ ްޕާޓީތަކަށް ސިޔާސީ

ްކޮމިޓީތަކަށްްޢައްޔަންކުރުުމގެްމައްސަލަްއެްއ.ްއެހެންވީމާ،...

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްތތެރި،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްއަުޅަގނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްއެދެން،ްމެންބަރު،ްޢިއްޒަޢިއްޒަތްތެރިް

ްވަރަށްް ްކަމަކީ ްމި ްނުކުރެއްވުމަށް. ްތަނުގައި ްމި ްބަހުސް ްމި ްއެދެން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަރިހުން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިތު ްކަމެއް.ްމިކަން ްހިނގަމުންދާ ްިމހާރު ްމަޝްވަރާަތކެއް ްފުރުޞަތެްއްޙައްސާސް ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ރަށް

ްދަންނަވަން.ް ްވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް ްރިޔާސަތަށް ްމުޙައްމަދު ްޢަލީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވެލިޫދ ނޑު ްއަުޅގަ ނާރުވާނަން.

ް ްމިފަް.الرحينްالرحونްهللاްبسن)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްދާން ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތަިއެގން ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ށަނީ.ްއަޅުގަ

ްަވގުތުް ްމި ްތެރޭގައި ްމަޖިލީހުގެ ްވަގުތު ްމި ްފަދައިން ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި މިހާރު

ްެއއް.ް ްމަްއސަލަ ްއެްއވެސް ްކަހަލަ ްނަާގ ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނުދޭ ްފަހުން ްަހވާލުިވ ްިރޔާސަތާ އަޅުަގނޑު

ްމި ްެމންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްިދއުމަށްޓަކަިއްްއެހެންވީމާ، ްކުރިއަށް ްމަސައްކަަތއިެގން ްމަޖިލީހުގެ ދަންނަވަނީ

ްބޭފުޅުންް ްހުރިހާ ްހުށަހެޅުއްވާ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްޖެހޭނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްފުރުޞަތުދެްއވާޭށ. އަޅުަގނޑަށް

ްމަޑުކޮށްލަ ްކުަޑއިރުކޮަޅކު ްއެހެންވީމާ، ްދޭނަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްތަރުީތބުން ްަނގާލާފައި ްއިނގޭތޯ.ްލިސްޓެއް ދެއްާވ

ްޮތއްޑޫް ްއަުރވަން ްފުރުޞަތެއް ްހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ްަމްއސަލައެްއ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްައޅުގަ ްމިހާރު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

 

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްކަެދއްެކވުން:ވާހަޢަލީްވަޙީދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްްތޮއްޑޫ

ހަފްތާްވަނ3ްްީރިްރައީްސ،ްމިއީ،ްމަނިކުފާނާްދެކޮޅަށްްއޮތްްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްއެެހންނަމަވެސް،ްޢިއްޒަތްތެ

މިްދައުރުްފެށުނުްފަހުން،ްއެއްވެސްްމަސަްއކަތެއްްކޮމިޓީަތކަކުްނުކުރެވޭ.ްއެހެންވީާމ،ްމިތާގައިްއެބަހުރިްއެއްްދުވަުހގެް

ގެން.ްދެންްމިފަހަރުްމިްވާހަކަދައްަކއިގެންްަހއްލުނުވެގެންްކޮަބއިތޯްމައްސަަލްތެރޭގައިްކަްނކަންްނިންމާފައިްވާހަކަދަްއކައިް

އަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެމް.ޑީ.ޕީްައށްްއަޣްލަބިއްޔަތުްލިބުމުންްޭއެގްމާނަްއަކީްމިްކޮމިޓީތައްްހުްއޓޭކަށްްނުޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްއެބަޖެހޭްއެއްބަްސވިޔަްސ،ްނުިވޔަސް....

 

 

ް

 ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ްމިހާރުް ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްދެންމެ ްހުށަހެޅުއްީވ، ްތި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްދީފިން.ް ްމިހާރު ްއެއް ްރޫލިން ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫންކަމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްވިދާޅުވީ ްތި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި
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ްމައް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރިްމިހާރު ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ްއަުރވަން ްފުރުޞަތެއް ްހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ްއެއް ސަލަ

ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤަށް.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްކަދެއްެކވުން:ވާހަމުޙައްމަދުްޠާރިޤުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމަނަދޫް

ްއެް ްމައްސަލަ ްބެޭހ ްނިޒާމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރިްޝުކުރިއްާޔ ްދާއިާރގެ ްވެލިދޫ ްނެގީ، ްމި އް

ްޢަބްދުް ްރައީސް ްމަޖިލީހުެގ ްމި ްރިޔާސަތުަގއި ްސަބަބަީކ، ްގުިޅގެން. ްަވޑަިއަގތުމާ ްރިޔާސަތަށް ްމެންބަރު ޝާހިދުްهللا

ްފްލޯރް ްމިތާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިާރގެ ްދިއްގަރު ްނެިގއިރު، ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްެނގި ނޑު ްއަުޅގަ އިންނަވަނިކޮށް

ްއަތުްންްތެރޭގައި ްފަހުން ްއެންމެ ްއިންަނވަނިޮކށް، ްރައީްސ ްނައިބު ްަރއީސް. ްނައިބު ްަމޖިލީހުގެ ްެއއީ އިންނެިވ.

ްމުޙައްމަދުް ްޢަލީ ްބޭުރުކރުމަށްފަހު ްއިޝާރާތްކޮށްގެން ްައތުން ްބޭރުކޮށްފައި، ްމިތަނުން ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދާ އިޝާރާތްކޮށް

ްފާހަގަކުރަންްބޭނުންވާްނުކުތާްއެއް.ްޝުކުރިއްޔާ.ްްރިޔާސަތަށްްގެންދިަޔއިމަްމިއީްއަޅުަގނޑުްެރކޯޑަށްޓަަކއި

ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުްތިްނެންގެވީްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްެއއް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިހާރުްވަނީްއެކަންްހަމަޖެހިފަ.ްއެއީްޢިއްޒަތްތެރިް

ހަގަްވެސްްކުަރްއވާފަ.ްމިހާރުްނައިބުްރައީސްްވަީންނައިބުްރައީސްްމިްަވގުތުްވަީނ،ްއެކަންްވަނީްމަޖިލީހުގެްރަީއސްްފާ

ްއެިޅގެންް ްހަމަައކަށް ްތެރޭގައި ްވަނީްނިޒާމުގެ ްމި ްމިހާރު ްވަޑަިއގެންްނިުކމެވަޑަިއގަންނަވާފަ.ްއެހެންކަުމން ްތެރެއިން ހޯލް

ްޢި ްދާއިރާގެ ްކުޑަުހވަދޫ ްހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމިހާރު ްދަނީ. ްމި ްމެންބަރުްކުރިއަށް ްއޒަތްތެރި

ްއަޙްމަދުްޢާމިރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްކަދެއްެކުވން:ވާހައަޙްމަދުްޢާމިރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްްކުޑަހުވަދޫ

ްިމް ްހައްލުނުކުރެިވގެން ްމައްސަަލތައް ްއެްއްމިްނެގީ،ްކޮމިޓީގެ ްބެހޭްމައްސަލަ ނޑުްނިޒާމާ ްރައީްސ،ްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރަކުްްއުޅެނީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަނުން ްމި ްނޫން. ްަމއްސަލަތަކަުކ ްމެންބަރުންގެ ްިނސްބަތްނުވާ ްޕާީޓއަކަށް ަވކި
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ްމައްސަލަް ްކޮމިޓީތަކުގެ ްެހދި ްމައްސަލަތަކާ ްމެންބަރުންތަކުގެ ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާީޓއަކަށް ްވަކި ފާހަގަކުރަްއވައިފި

ްކުރެިވެގންްމިްއުޅެނީްޕާޓީތަކާްގުޅުނުްމެންބަރުންގެ....ހައްލުނުކުރެވޭްކަމަށް.ްކޮމިޓީަތކުގެްމައްސަލަްަހއްލުނު

ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމިހާރުްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށްޓަަކއި ްއެްއްނޫން.ްތި ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްވިދާުޅވީ ްތި ްމެންބަރު މެންބަރު،ްިޢއްަޒތްތެރި

ްތަފް ްގޮުތގެ ްހިނގާ ްއާއި ްވާހަކަ ްހިނގާ ްމަސަްއކަތް ްޢިއްޒަތްތެރިްކޮމިޓީތަކުގެ ްހުރިހާ ްތި ްރިޔާސަތުން ްވަނީ ސީލެއް

ްއެްއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްމެންބަރަކު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެއްވެސް ްއެކަމާ ްއެހެންކަމުން ްއަރުާވފަ. ްވެސް މެންބަރުންނަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްދަންނަވަމުން، ްކަމުގައި ްވާހަކަެއއް ްއެދޭ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްެއއީ ނުނެންގެވުން

ްމައްސަލަް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހިނގަމުްންނުދޭ ްތެރޭގައި ްމަޖިލިސް ްވަގުުތ ްމި ްފަދައިން ްއެނގިަވޑަިއަގންނަވާ މެންބަރުންނަށް

އެއްްެނގޭްފަދަްމަްއސަލަްެއްއ.ްެއއީްޤާނޫނުއަސާީސްއަދިްމިްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދާްޚިލާފުްއެްއވެސްްކަމެއްްހިނގަމުންް

ް ްހުރިހާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންކަމުން ްކުރިއަްށްނުދޭ. ްމަސައްކަތަިއގެން ްމަޖިލީހުގެ ްފުރުޞަތުދެއްވާ، ްވެސް މެންބަރުން

ގެންދިއުމަށްޓަަކއި.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެްއ،ްކުީރގައިްެދއްެކވިްވާހަކަފުުޅގެްއިތުރުްއެހެންްމައްސަލަްއެއްްނަންަގާވް

ްކަމަށްްވަންޏާްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށް.ް

ް

ްޒާމީްމައްސަލަ()ނި

ް

 ްކަެދއްެކވުން:ވާހަޢަލީްވަޙީދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްްތޮއްޑޫ

ްގޮތްް ްވާ ްމި ނޑުމެްނެގްރައްޔިތުންނަށް ްއަުޅގަ ްނެގީ ްމި ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްރަީއސް،ްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި

ލީހުގެްރިޔާސަތުންްގޮތެއްްނުނިންމާްހަފްތާްވަނީްއެއްވެސްްމަސަްއކަތެއްްނުކޮށް،ްކޮމިޓީތަކަށްްމަޖ3ްިއޮޅޭތީެވ.ްމިހާރުް

ްކޮމިޓީަތްއް ްއިނގޭތޯ. ްބައްޓަންކޮށްދެއްވާށޭ ްމަޖިލިސް ްމި ްގޮތަްށ ްހިންގޭ ްކޮމިޓީތައް ްއެހެންީވމާ، ްނަގާލަނީ. ވަގުތުަތއް

ްބައްޓަންކޮށްދެއްް ްމަޖިލިސް ްގޮތަށް ްހިންގޭ ްކޮމިޓީތައް ްއެހެްނވީމާ، ްުހއްޓުަވއެއްނުެލވޭނެ. ްޤައުމު ްމި ވާ.ްހުއްޓުވާަލއިގެން

ްއެހެންނޫނިއްޔާްީކއްކުރާްޖަްލސާއެއްތޯ.

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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މެންބަރު،ްމިހާރުްކޮމިޓީތަކުގެްމަަސއްކަތްްވަރަްށްބާރަށްްކުރެވުމަށްޓަކައިްމަޖިީލހުގެްރައީާސއިްއަދިްނައިބުްޢިއްޒަތްތެރިް

ްއެހެ ްއަދި ްީލޑަރުންނާއި ްޕާޓީތަުކގެ ްސިޔާސީ ްއިތުރުން ްއަިދވެސް ްމަަސއްކަތްކުަރްއާވްރައީސާ ްއެ ްވެގެން ްބޭފުޅުން ން

ްދަންނަވަމުންް ްދަްނނަވަނީ.ްމިހެން ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކުރިއަްށްދާ ްމަަސއްކަތް ްއެ ްބޭރުގަ.ްއެހެންކަުމން މަޖިލީހުން

ްދާ ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތަިއގެން ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްިމހާރު ްފުރުޞަތުދެއްވާށޭ ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ން.ްޢިއްޒަތްތެރި

ވަަރަކށްްމިނެޓަށްވުރެްއިތުރުްަވގުުތްހިނގައްޖެ.ްއެހެންކަމުންްޢިްއޒަތްތެރިްހުރިހާްމެންބަރުނ26ްްްމިހާރުްމިްކަމުގައިް

ްއައިޓަމުގެް ްއެޖެންޑާ ްހުރި ްނުނިމި ްއެޖެންޑާ. ްއޮތީ ްމި ްކުރިމަތީަގިއ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވެސް،

ްަމސައްކަ ްހުރި ްނުނިމި ްދާއިާރގެްތެރެއިން، ްފޮނަދޫ ްއޮތީ، ްމި ްކުރިމަީތގަިއ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިހާރު ްދަށުން ުތގެ

ްޢަބްދު ްޢަބްދުއްރަޙީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްهللا ްޕޮލިސް ްވާ ްއިންޓެހުށަހަޅުްއވާފައި ްބިލަްށްްގރިޓީ ކޮމިޝަންގެ

ްފުރުޞަތެ ްމި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑު ްވާަހކަދެއްކުމަށް ްބިލަށް ްމި ްހުޅަނުގްވާހަކަދެްއކުން. ްއަރުވަނީ،ްމާފަންނު އް

ްޢަބްދުއްރަޙީމަށް.ްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށްްދަންނަވަްނ.ްهللاްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

 ްކަދެްއކެވުން:ވާހަޢަބްދުއްރަޙީމުްهللاްޢަބްދުދާއިރާގެްމެންބަރުްްމާފަންނުްހުޅަނގު

ްމަޖިލީ ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްގަވާއިދާްޝުކުރިއްޔާ ްމަޖިލީހުގެ ްދަނީ ްމި ްކުރިއަށް ްޖަލްސާތައް ހުގެ

ްވާްގޮުތގެްމަތީންނެ އްްނޫން.ްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތަށްްމިހާރުްވެލިދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތިރްއެންމެްރަނގަޅަށްްެއއްްގޮތް

ްތަމް ްރަނގަޅަށް ްއެންމެ ްަގވާއިދާ ްަމޖިލީހުގެ ްޙަޤީޤަުތގައި ްެވސް، ްއިންނެވީ ްތި ްވަޑަިއގެން ސީލުކުެރވޭެންމެންބަރު

ް ްޕޮލިްސ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްެވސް ްއިންޓެއުސޫލަކުން ްކުރިްންގްރިޓީ ްފެށުމުގެ ްއަޅުަގނޑު ްވާހަަކ ބިުލގެ

ވޭުތވެދިޔަްސަރުކާރު،ްކުީރގެްސަުރކާރުްްދެމިގެންްއައީ 3119/6އަޅުަގނޑުްދަންަނވާލަންްބޭނުންވޭްފުލުހުންގެްޤާނޫނުް

ްދަ ްކުރަމުްނ ްވެރިކަްނ ްޤައުމުގެ ްމި ްފުލުހުންގެ ްމީހުން ްތިބި ްވެރިކަުމގަިއ ްކުީރގެ ްޕޮލިސްްނިކޮންނޭ. ްތެރެއިން ޤާނޫނުގެ

ްކަންތައްަތްއްއިންޓެ ްގޮތްގޮތަކަށް ްޢައްޔަނުކުެރވޭނެ ްއެ ްތެރެއިން ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްއަދި ްހަދާފައި ްކޮމިޝަން ގްރިޓީ

ނޑިްބެއްދިްމުމަށްފަހުގައިްމިއަދުްއަެނއްާކވެސްްނިން ްއެއަނެްއކާމީހުންްވެރިކަމުަގއިްަބގު ބޭފުޅުންގެްްެވްސްއެްބާރުތައް

ތަކަށްްކަންތައްްކުރަްނއުޅޭތީވެްއަުޅަގނޑުްމިްބިލަށްްތާއީދުނުކުރާްވާހަކަްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސެގްގޮްއަތްދަށަށްްޖަމާވާނެ

ްޕޮ ްވާނީ ްމިނިވަން ްއުެފދޭ ްުސވާލު ްވެސް ނޑު ްައޅުގަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަްނ. ލިްސްސަމާލުކަމަށްޓަކައި

ްތަނަކަށްއިންޓެ ްމިނިވަން ްކޮމިޝަނަކީ ްމުއައްްގްރިޓީ ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން ްގޮުތަގއިްވާން، ސަސާެއްއގެ

ްކުރާނީްމިްޤާނޫނުގެްދަށުންތޯްނުވަތަްފުލުހުންގެްޤާނޫނުގެްދަށުންތޯ...މަސައްކަތް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްކޯރަމެއް ްމިހާރު ްމަޑުޮކށްލައްވާ ްމެންބަރު ް)ވަގުުތކޮޅަކަޢިއްޒަތްތެރި ްއަނެއްކާްނެތް. ްމިވަނީ ްިމހާރު ވެްސްށްފަހު(

ްލިބިފައަ ްކޯރަމް ްހުޅަނގުްޅުަގނޑުމެންނަށް ްމެންބަރު،ްމާފަންނު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދެވި ްވާހަކަދައްަކަވމުން .ްއެހެންކަމުން

ްރުޞަތުްއަރުވަން.ޢަބްދުއްރަޙީމްްވާހަކަކޮޅުްކުިރއަށްްގެންެދވުމަށްްފުهللاްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

 ޢަބްދުއްރަޙީމްްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްޤާނޫނުް ްބޭނުންވަނީ، ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްޔާ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްބަހުހު ްޤާނޫނަށް ްފަށަހެޅުމަށްފަހުގައި ްމިބަހުްށާއިރުގައިްސްކުރަން ްމަރުޙަލާގައި ްއިދިކޮުޅްނތާްސްގެ ްނުތިބެވި ގައި

ނުގެްސަބަބުންތޯއޭްދަނީްކީއްވެޯތއޭ؟ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްައޅުަގނުޑގެްސުވާލަީކ،ްމިްޤާނޫްްފަރާތްތަކުންްނިކުމެގެންްއެ

ްއިންޓެ ްމިޕޮލިސް ްމުސްތަޤިއްުލވެގެން ްމިނިވަންވެ ްކޮމިަޝން ްޤަބޫލެްގްރިޓީ ްައޅުަގނޑަކަށް ްނުކުެރޭވްއަންނަނީ. އް

ް ްމަސަްއކަތްަތކެއް ްބައިވަުރ ްިއދާރީ ްމަޖިލީހަށް ްއިންޓެްރައްޔިތުންެގ ްޕޮލިްސ ްކޮމިޝަންްގްރިަހވާލުކޮްށގެން ޓީ

ްމިްޤައުމުްުކރިއަށްްހިންގިދާނެްކަމަކަށް.ްޢައްޔަނުކޮްށގެން

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުން، ްމިހާރުްިޢްއޒަިޢއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރުންނަށް ތްތެރި

ނިޒާމާްއެްއްހުށަހެޅުމަށް...ްްބެހޭްމައްަސލަް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްނިޒާމާްންދާްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރަށް...ވާހަކަދަްއކަމުންގެ

ްމައްސަލަ ްމިްބެހޭ ްފުރުަޞތެއް ްައޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ްދާއިރާްއެްއ ްދާންދޫ ްިޢއްޒަތްއަުރވަނީ ްމެންބަުރްގެ ތެރި

ްރިޔާޟަ ްއެހެްންމުޙައްމަދު ްއިނގޭތޯ. ްދަންނަވަން ްއިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްއެހެން ށް.

ްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ޔާޟްްވާހަކަެދއްެކުވން:ދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރި

ްހުސްް ްމިތިބީ ްމަޖިލީހުގައި ްބޮޑު ްމި ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްލަުދެވތިކަމާއިެއކު ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމި ްބޭފުޅުން ްދެ ްޕީ.އޭ ްގޮަވިއގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުން. ްއާދޭސްކޮްށގެން.ްްއެމް.ޑީ.ޕީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވެސް ގެނައީ

ްރަ ްޢިއްޒަތްތެރިޢިއްޒަތްތެރި ްމިއީ ްނޫންތޯ. ްހެޔޮނުވާނެ ްނޫންތޯ، ްހެޮޔނުވާނެ ްރުފިާޔ73ްްް،އީްސ، ހާސް

ްލިބޭ.ްމިްރާއްޖެ....ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެބަ
ް
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ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެންބަރު، ްވިދާޢިއްޒަތްތެރި ްތި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްނިޒާޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވަނީ ްތި ްޅުވި، ބެހޭްމާ

ްްމައްސަލަ ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ްއެހެްނވީމާ، ްނޫން. ްެއއް ްމިއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިާހރު

ްވާހަކަ ްޢިްއޒަތްއަރުވަނީ ްގެންދެިވ ްޢަބްދުއްރަޙީމުަދއްަކވަމުން ްމެންބަރަށް. ްގެްނގޮްސްްތެރި ްކުރިއަށް ާވހަކަކޮޅު

ްނިންމާލެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެމާފަ

ްބިލުްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅާފައިްއެ ކޯރަްމްބޭފުޅުންްމަޖިލީހުގެްްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްޕޮލިްސްއިންޓަރގްިރޓީްކޮމިޝަުނގެ

ްބަހުސް ްމަޖިލީހުގެ ްމެދުވެރިކުުރވާްނުކުރެވޭނެނަގާލާފައި ްކަންތައްަތއް ްޢިއްޒަތްތެިރްގޮތަށް ްހިތާމަކުރަން. ްައޅުަގނޑު ތީ

ްއިދާރީް ްަޤއުމުގެ ްމި ްކުރިމަތިވާީނކީ.ްްރައީސް، ްކިހިނެއްތޯ ްކުރީާމ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސައްަކތްތައް ްކުރަންޖެހޭ ގޮތުން

ްނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކަށް..ްމައުމޫ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަރު.ވިލުފުށީ،ްވިލުފުށީްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެން

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްދޭކަްށްهللاްޢަބްދުްނުވަތަ ްވެރިކަން ްަޤއުމުގެ ްމި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކަށް ްޫނޅޭޔާމީން ްރައްޔިތުންނެއް ްޤައުުމގެ ްމިގޮތަށްްްމި

ްބައްޓަންކޮްށގެން ްއެްޤާނޫނުތައް ްސަބަބުން ްޤާނޫނުތަކުގެ ްމި ްއެބޭް. ްހާޒިރުކޮށްފާނެތީްްފުޅުންނަށް ްޝަރީޢަތަށް ބޭފުޅުން

ޭބފުޅުންނަށްްވެސްްތުހުމަތުކުެރވިފައިްހުރިްކަންަތއްތަުކގަިއްްތަނަށްްމިލަނީ.ްއެްބިރުގަންނާތީްމިހާރުްމިްޤާނޫނުތައްްމި

هللاްޢަބްދުްޢަބްދުއްރަޙީމުްއޭގެްމެންބަރުކުރާނެތީވެްޕޮލިހުގެްމައްޗަށްްނުފޫޒުްފޯރުވަންެވގެންްޕީ.ބޭފުޅުންނަށްްޝަރީޢަތްްއެ

ްއެ ްމިހާރު ްލަިއގެން ްޤާނޫނު ްމި ްމައްސަލަްްލައްާވ ްމިީއ ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްެތރި ްދިމާާވ.ްްުއޅެނީ. ްޤައުުމގެ ްމި އަީކ

ްްނގޭ...އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްކުޑައިުރކޮޅަކަށްޢިއްޒަތްތެރި ްްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުޑައިރުކޮެޅްއްމަޑުކޮށްލަެދއްވާ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،

ް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްަފހު( ްއިށީނދެަވަޑއިގަންަނވާ. ްމަޑުކޮށްލަދެއްާވ. ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާނ، ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި
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ނޑަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވާްވާހަކަ ކަހަަލްްނެދެވޭްއިެގންްކުރިއަށްމަަސއްކަތަްްައކީްއަުޅގަ

ްާބްއވަމާޙަ ްކްރިއޭުޓކޮށްފައި ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްމިްއިއުލެއް ްޖަލްސާ ްޖެހޭނީ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނޫނީ ްެދއްވާށޭ.

ްކުރިންް ްމިހާރު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ް)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ނޑާލަން. ްމެދުކަ ްނުަވތަ ްހުއްޓާލަން ހިސާބުން

ްވާހަކަކޮޅުްކުިރއަށްްގެންަދވާ.ްްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުޒަތްވާހަކަދަްއކަވަމުންްގެންެދވިްޢިއް

ް

 ޢަބްދުއްރަޙީމްްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްއިން ްޕޮލިސް ްމި ްހިތުން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބަހުސްްޝުކުރިއްޔާ ްބިލުގެ ްކޮމިޝަނުގެ ްޓެގްރިޓީ

ްގެންާދއި ްެއއްެޗއްސަކުރިއަށް ްކިޔާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްބަހުރުަގއި ްއެބަޖެހޭ ްޖަވާބުދޭން ްވެސް ްހުށަހެޅިްށް ްބިލު ްއެ ސްގައި

ްވަރަށް ނޑު ްައޅުގަ ްއިނުމަކީ ްމިތާ ްމެންބަރު ްހުށަހެިޅ ްއެހެންވީމާ، ްާދއިރާެގްްމެންބަރު. ްފޮނަދޫ ްކަމެއް. ްއެޭދނެ ބޮޑަްށ

 ...ްސްތައްްއަުޑއެްއސެނޑީަގއިްއިށީނދެަވޑަިއގެންްމިްބަހުމަޖިލީހުގެްގޮްޢިއްޒަތްތެރްމެންބަރަށްްއަޅުަގނޑުްޮގވާލަން

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދާއިރާގެނިޒާމާ ްމިލަންދޫ ްހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ްރިޟާްބެހޭ ްޢަލީ ްމެންބަރު އަށްްްޢިްއޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތެއްްއަުރވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ްޢަލީްރިޟާްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރު

ްހަޅޭ ްވަރަްށ ްީނވޭ ްއަޑު ްވާހަކަދަްއާކއިރުަގއި ްމެންބަރުން ްއެތެޭރގަިއ ްމިތާ ްދެން ްހަމަްއްރައީސް، ްދެން ލަަވއި،

ްސަކަރާތެއްކޮން ްއެ ްއެތޯ ްމެންޖަހަނީ.ްރައީސަްފަީޅގައި ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއަނެއްާކްމިތާ ްއެކަން.ްދެން ްނުފެންނަނީތޯ ބަރަކުްށް

ްޖަހަންްއައިސްްތިބިްތަނެއްތަ؟ްމްްގެއްލުވާަލިއގެންްމިްސަަކރާތްޯކރަްއިރުކޮޅުޮކޅުންހުރީކީްނޫން.ް
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމައްސަލަްނިޒާމާްމެންބަރު،ްތިޢިއްޒަތްތެރި ްމިްބެހޭ ްތަކުރާރުކޮށް ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްއެއްްއެއް ްފަހަރެއްްދަންނަވަނީ

ްނޫން، ްފަހަރެއް ްދެ ްގިްނޫން، ްމަސައްކަތްކުެރވޭްނައެއަްށވުރެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްދަންނަވައިފިން ކަހަަލްްފަހަރު

ްބަހައްޓައިގެްންމާޙަ ްސަމާލުކަން ްއެކަމަށް ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްބާއްަވއިދޭށޭ. ްމިތާ އުލެއް



88 

 

ް ްއަޅުަގނޑު ްކުިރން ްއަނެްއކާ ްމިހާރު ްދަންނަވަން. ްގެންދިއުމަށް ްދަްކުރިއަށް ްފުރުޞަތުވާހަކަ ާވްްއަރުވާފައިއްަކން

ްއަރުވަނީ.ްރިއަށްްގެންދިއުމަށްްމިްފުރުޞަތުޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަޮކޅުްކު

ް

 ޢަބްދުއްރަޙީމްްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ް ްަރއީސް،ްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްޚިދުމަތްތައްް:ޢިއްޒަތްތެރި ްސަލާމަތީ ްއެްއެކުެލިވގެންވާްވަަންބާބުަގއި ްްގޮތް ވަރަށްްއޮތީ

ްބަޔާންކޮށްދީފަ ްބަޔާންކޮށްދީފައިސާފުކޮށް ްއޭަގއި ްއ352ްެގޮތުްންްވާް. ްމާއްދާަގއި ްމަޖިލީހަށްްްވަނަ ްރައްޔިތުންގެ ވަނީ

ްބާރުސަލާމަ ްމައްަޗށް ްޚިދުމަތްތަކުގެ ނަޑއަަޅއިދީފަފޯރުތީ ްކަ ނޑު ްމިންގަ ްއުފެދ352ްޭ.ްއެީއްވޭނެ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްވަނަ

.ްުތންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްދީފަކޮމިޓީްވަނީްމިތާްރަްއޔިްއެއްްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގައިްާގއިމުވެަފއިްއޮތުން.ްއެްކޮމިޓީ

ްތެރޭގަ ްކޮމިީޓގެ ްއެ ްއަދި ްކަންތައްތަކާ ްސަލާމަތީ ްެދން ްބަހުގޮތުްބެހޭއި ްނުވަތަ ްމަޝްވަރާކުރުމަށް ްހުރިހާްން ސްކުރުމުގެ

ްކޮ ްގެންދެވޭީންއެ ްފުލުހުންނާއިްްއަށްްިމޓީކަންތަކެއް ްަމއްޗަށް ްބާުރތަކުގެ ްެދކެން.ްމިގޮތަށްްސަލާމަތީ ނޑު ްއަުޅގަ ކަމަށް

ްއެް ްފަރާތްތައް. ްހިމެނޭ ްތެޭރގައި ްބާރުތަކުގެ ްސަލާމަތީ ްސިފައިންަނކީ ްފުލުހުންނާއި ްކިޔާ ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ސިފައިން

ްލާޒި ްކަންކަމެއް ްމިގޮތަށް ްާޤނޫނުތަކުން ްމި ްމައްޗަށް ްމަޖިލީފަރާތްތަކުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްފޯރުވަންްމުކޮށް ްނުފޫޒު ހުގެ

ނޑުްޤަބޫްވަންޏާްކަމަށްްކޮށްފިމަސައްކަތް އެންމެްރަނގަޅަށްްވެސްްތަޢާރަޟުވާެންްލުކުރާނީްއެީއްޤާނޫނުގެްއުސޫލާއަޅުގަ

ްކަމެކޭ ްމިހެން ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި. ްްދަންނަވަން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެކުލެިވގެންވާް:ޖެހެނީ ްބާބު ގޮތާިއ،ްްވަަނ

ް ްވުޖ3119/6ްޫއަދި ްާޤނޫނު ްއިންޓެފުލުހުންގެ ްޮޕލިސް ްއައިއިުރގައި ްއެކުެލިވގެންވާދަށް ްކޮމިޝަެނއް ގޮާތއި،ްއެްްގްރިޓީ

ބޮޑަްށްްދިޔައިރުަގއިްރައްޔިތުންްވަނީްވަރަށްްގޮތްްޤާނޫނުައސާސީްހަދަމުންްފޯމިއުލަރްއެްޤާނޫނުގައިްބަޔާންކުރެިވގެންވާ

ް.ްފަބަލައިގެން

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްޒިމް.ޢާހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްޢަލީްްއެއްްެމދުްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ޒިމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ޢާމެދުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީް

ްމެ ްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރި ްމިލަންދޫ ްރަީއސް.ްދެންމެ ްޑީ.އާރު.ީޕްމެންބަރެއްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްވިދާުޅވެއްޖެ ންބަރު

ްހެޅޭ ްމެންބަރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނެތީސް ްތެރޭ ްކަެމއްނުކޮށްފަޅޭއްއްމިތާ ްކީްއވެގެންތޯ ްވާހަކަ. ްގެއްލުވާލާ ްނިޒާމު ްތިްްލަާވ

ް....ްއިންނަނީްއެހެންވެއްެޖއްޔާ
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ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެން ްިޢއްަޒތްތެރި ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާބަރު، ްމެންބަރު ްތެިރ ްމައްސަލަްްިނޒާމާ، ްބެހޭ

ްކުރިއަްށްގެންޮގސްްނިންމާލަދެއްވުްން ްވާހަކަކޮޅު ްހުށަހެޅުްއވީ.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު ްތި އެއްްނޫން

ްއެދެން.ް

ް

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމްهللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްިނޒާމާް ްަރއީސް، ްރައީްސްްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމެްނބަރަކަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ ްދެންމެ ްފުރުޞަތު ްމައްސަލަެއއްެގ ބެހޭ

ްރައީސަދޭކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދުނުޖެހޭނެ. ްއަދި ްތެރެއިން ްމެންބަރެއްގެ ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއެނގިލަްއާވނެ ްވެސް ހެންވޭރުްްށް

ްޢަ ްމެންބަރު ްފުޒިމަޢާްލީދާއިރާގެ ްނިޒާމީ ްބަހުށް ްލިބޭކަށްނުޖެހޭނެ. ްޤާނޫނުއަސާސީއާރުޞަތެއް ްވާހަކަްސްގައި ްޚިލާފު

ްއެއްްކުިރއަކަށްްނުދޭ.ްްޚިލާފުްާވހަކަްއެްއ،ްއިސްލާމްދީނާ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާހަކަްދެއްެކވުމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްގްރިޓީްކޮމިޝަންްބިލަށްްންބަރުްދީފައިްއޮތްްފުރުޞަތަކީްޕޮލިސްްއިންޓެޢިއްޒަތްތެރިްމެ

ްއަރުވަނީ.ްއެްވާހަަކކޮޅުްކުިރއަށްްގެްނޮގސްްނިންމާލެއްވުމަށްްމިްފުރުޞަތުްމި

ް

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްފޮނަ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާަލން ްައޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްރައީްސ، ްމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ދޫ

ްޢަބްދު ްޢަބްދުއްރަޙީމް ްްއަކީްهللا ްަޤއުމާ ްއިޚުލާޞްތެރި، ްބޭފުެޅއްޤައުމަށް ްވިސްނާ ޤާނޫނުެގްްވަންޏާްކަމަށްްމެދުގައި

ްއެބަޖެހޭ.ްކޮމިޝަންތައްް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްބަލަން ްކޮބައިތޯ ްހުދޫދަކީ ްވިސްނާަވަޑއިގަންަނވާށޭ.ްޤާނޫނުގެ ްތެރެއިން ހުދޫދުގެ

ްއޮންނަންޖެހޭްްޔަނުކުެރވޭޢައް ްސިސްޓަމު ްބެެލންސް ްއެންޑް ްޗެކް ްިމވާ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްކޮިމޝަންތަކުަގއި ގޮާތއި،

ްގޮތާިއ،ްމިްހުރިހާްގޮތްގޮތަކީްއަޅުަގނޑުމެްނގެްކުރިންްޤާނޫނު...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ންނަވަން.ްދިއްދޫްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙުމަދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްކުަޑއިުރކޮޅަކަށްްމަުޑކޮށްލަދެްއވުމަށްްދަ

ްއެއް.ްްބެހޭްމައްސަލަްސަމީރުްކުރިއަށްްގެންަދވާްނިާޒމާ
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ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަުޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުްހަމަ ގޮްތްްކަންކަންްހިނގަމުންދާްއިނީްމިްމިތާްމިްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްައޅުގަ

ްމިް ްއިންނަވަިއގެން ްޮގނޑީަގއި ްތި ްަރއީސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްހައިރާްނވޭ ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްފެނޭ. ްވެްސ އަޅުަގނޑަްށ

ނޑުމެންްމި ީކްީކ،ްމަޖިލީހުގެްރައީސަބުރާއިްޢިއްޒަތާްގެއްލެމުން.ްމަޖިލީހުގެްރައީސަދަނީްއަްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުްއަޅުގަ

ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްއުސޫލުން ްއެ ްހަމަ ްމީހާ. ްހިފަހައްޓަންޖެހޭ ްަކރާމާތް ްޢިއްޒަތާއި ްމަޖިލީހުގެ ްމި

ްިކޔު ްކައިީރގައި ްދޮރު ްޖެހިްދޮރުހުޅުވާ ްމާޙަ، ްމި ްމާޙައުލަކަށް ްސަމާސަކުރާ ްިޢއްޒަތްތެިރްމަޖާކުރާ، ްވެގެންދާއިރު އުލު

ްފިޔަް ްއެކަމަށް ްައޅުގަްްނާުޅއްވާތީވަޅުރައީސް ްރަީއްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްހަިއރާންވޭ. ްހަމަ ނޑު ްދަންނަވަްންއަުޅގަ ނޑު

ްމާޙަ ްމި ްއޮތްބޭނުންވަނީ ްމިގޮތަށް ްކުރާްކަމަށްްއުލު ްތަކުރާރުކޮށް ްއެގޮތަށް ްމަނިކުފާނަށްްްކަމަށްްވަންޏާ،ްެއަކން ވަންޏާ

ްކުަރއްވަންޖެހޭނެ ްއެކަްނކަން ްާލޒިމުކުރޭ. ްކަްނތައްތައް ްކުރަންޖެހޭ ްއެެހންގަާވއިދުން ްނަހައްަދާވް. ްތިހެން ވީމާ،

ްއިގެންްއެކަންްކުިރައށްްގެންދިއުމުގެްފުރުޞަތުްދެްއވާށޭ.ްޝުކުިރއްޔާ.މައުޟޫޢަ
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޮންމެް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުއްވި ްތި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަތިނުވާްމެންބަރަކު ްމަސައްކަތަށް ްމަޖިލީހުގެ ްދެއްވަންޖެހޭނެ ްސަމާލުކަން ްޢަމަލެްއްްވެސް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ގޮތަްށ

ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން ްފުރުޞަތުްްނުކުރެއްވުމަށް. ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކަން ްކުރިން އަރުވަނީ

ްންމާލަދެއްވާ.ްވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްކުރިއަށްްގެްނގޮސްްނިްދީފައި

ް

 ޢަބްދުއްރަޙީމްްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްރަ ްވިލުޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްމެއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއަޅެްފުށީ ްރަޝީދަކީ ްރިޔާޟް ންބަރު

ްނޫްހަމަޖެހޭބޯ ްޓެސްޓުކުރަންވެއްޖެ ްއެްމީހެއްތޯ ްމިއަދު. ްމަނިްންތޯ ްިމްް:2ކުފާނުގެ ްމައްސަަލއިަގއި ްރުފިޔާގެ މިލިޔަން

ްއެ ްނުޖެހޭނެ. ްހުއްޓޭކަށް ްމަޖިލިސްްްމަޖިލިސް ްމައްސަލަިއަގއި ްފައިާސގެ ްއޮތް ްނަގާފައި ްދަރަންޏަށް މަނިކުފާނު

ްމަޖިްހުއްޓުވޭކަްށްނުޖެހޭނެ.ްއެ ްމި ްމައްސަލަިއގައި ްތެލުގެ ްވަގަްށްނަގާފަިއްހުރި ްއަތުން ްދޮންބެ ްތެޔޮ ލިްސްަމނިކުފާނު

ްހުއްޓަން ްމަޖިލިސް ްނުޖެހޭނެ.ްެއގޮތަށް ްތިްހުއްޓޭކަށް ްަރއީސް ްހުންނައިރުަގއި ްުނކުމެ ްއަޅާނުަލއްވާ.ްްެވގެން ހުންނަވަނީ
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އެހެންވެްމިްހުރިހާްމައްސަލަްއެއްްމިްދިމާވަނީ.ްމަޖިލީހުގެްދޮރުްކުރިމަތީގައިްހުރެގެންްޖެއްސިްަވއްތަރާިއ،ްމަޖިލީހުގެް

ްއަިއސްގެން ްރައީސަްފްލޯރތެރޭގައި ްހަމަ ްވައްތަރުަތކެްއ ްުހރިހާ ްަވއްތަރާއި، ްޖެއްސި ްީކއްވެޯތްުހރެ ްއެބަފެނޭ. ށް

ްތިފިޔަވަޅު ްބަހުހުންނަވަްްނާުޅއްާވ ްރަނަގަޅށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުނދަޫގކުރަން.ްނީ. ްއަރާ ްހަމަ ސްކުރަމުންދާއިރުގަިއ

ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރި. ްޖެހިފައި ްޤައުމަށް ްމި ްމިއީ ްނޮހޮރުއްޕާނެއްތޯ ްއެްްކޮންފަދަ ްްރައީްސ، މިލިޔަްންް:2މަނިކުފާނުގެ

ްއެް ްއާިއ، ްމައްސަލަ ްމަނިކުފާނުްްރުފިޔާގެ ްއެ ްމައްސަލަ ްކަމެްއެގ ްމިހުރިހާ ްގޮތާއި، ްޯހދި ްވަގަށް ްތެޔޮ މަނިކުފާނު

ްތެރެއަކުން ްމަޖިލީހުގެ ްބޭރުގަ. ްމަޖިލީހުން ްްހައްލުކުރާނީ ްހައްލުކުރާނީކީނޫން ްމައްސަލަތައް ްއެ ްވެގެންްްއްލުކުރަންހަ.

ކުރަން.ްެނއްކާްމެްނބަރުންތަކެއްްޢައްޔަންްދީގެންްއަްބޭފުުޅންްވޯޓުްގްރިޓީްކޮމިޝަނަށްްއެރުްމިއުޅެނީްޕޮލިސްްއިންޓެމިހާ

ނޑުްދަންަނވާނީްުޔނީފޯމްްއެޅިްމުވަްއޒަފުންްޕޮލިސްްމަސައްކަތްތައްްކުރަްއވާް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއެހެްނީވމާ،ްއަުޅގަ

ނޑުމެންްއެބަޖެހޭްދައްކަން.ްޤާނޫނުގެްހުދޫދުގެްތެރެއިން.ްގޮތާިއ،ްއެހެނިހެންްކަންތައްތައްްކުރަ ްއވާްގޮތުގެްވާަހކަްއަުޅގަ

ްބަޔާްނކުރެވިފައި ްއިހަކަްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްދާދި ްހިނގާށޭ. ްބަލަން ްގޮތް ްއިންޓެްވާ ްކަސްޓަމްސް ްުދވަހުަގއި ގްރިީޓްށް

ނޑުމެންްޢައްޔަންކޮ ްތަނުގައި...ްކޮށްަފއިްމިމިޝަނެއްްއަުޅގަ

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްދާއިރާގެް ްނިލަންދޫ ްއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ްމި ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑު ްހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްމުޙުސިންްޙަމީދަށް.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ވުން:ނިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްމުޙުސިންްޙަމީދުްވާހަކަދެއްކެް

ްމިހާރުް ްބޭނުންވަނީ، ްފާހަގަކޮްށލަން ްގޮތުަގއި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭރުގައިް ްމައުޟޫޢިން ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ވާހަކަދަްއކަވަމުންދާ

ްހަކަދަްއކަވަމުންްގެްނދަވަނީްމައުޟޫޢިންްބޭރުން.މަނިކުފާނުްވާްޓަކައި.ްމިހާރުްއެެއކަންްފާހަގަކުރުމަށްް،ވާހަކަދަްއކަވާތީް

ް

 

ްނިންމުން.

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ.ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ްއިށީނދެވަޑަިއގަތުމަށް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހުގެ. ްމާޙައިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރު.. ްމާޙަްއުލު ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރުވަނީ، ްކުިރއަްށްްއުލު ވަނީ

ްގެންދެވޭް ްކުރިައށް ްމަސައްކަތް ްހޫުނވެފައިްވަރަށްްމަޖިލީހުގެ ްތަންކޮޅެއް ްޤަބޫލުކުެރވޭ.ްްވުރެ ނޑު ްއަުޅގަ ކަމަށް

ްމިއަދ ްއާދެް،އެހެންކަމުން ްނިންމާލަނީ. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްޖަލްސާ ްމިއަދުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއްް، ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ދެން

ް.ޖަހާއިރުްމިްމާލަމުގަް:ހެނދުނުްާވްހޯމަްދުވަހުގ3122ްްެޖޫނ38ްްްއޮންނާނީް

ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل والحود

_________________ 
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ް




