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02/0200ޔައުމިއްޔ  ނަންބަރު:   



  

އިރު ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ޖެހުނު ގަޑިއާދެ، މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  .بسن هللا الرحون الرحين

ވެސް   ޖެހުމަށްފަހު ބީލުމަތިން ކޯރަމް ރަނގަ ވާ ގޮުތގެވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގއި 48ހަމަނުވާތީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 . އަުޅަގނޑު ޖަލްސާ ފަށަނީ މި، ގެ ކޯރަމް ހަމަވެއްޖެ. އެހެންވީމާާއދެ، މިހާރު ޖަލްސާ ،މަތިން ގޮތުގެ ވާ ގައި)ށ(

 

 

 . ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .2

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. 21ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . 2112/2/6މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ަނންބަރަކީ، އޖ/ -3.1

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

  ެކވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެއް ރި

މަށް ހަމަޖެހިފައިާވ މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންަތއް ބޭއްވު . ރިޔާސަތުން  އަންގާ އެންގުން.4އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 ތަންތަން ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރިަގއި 11:15މު ކޮމިޓީ. ައދި ޢާއް އި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓ،ގަ 9:31ގޮތް. 

ބެހޭ ކޮމިޓީ، އަދި ޤައުީމ  މުއައްސަސާަތކުެގ ކަންތައްަތކާ މިނިވަން  މުގެ ބިލު ިދރާސާކުރަްއވާ ކޮމިީޓ،ކުރުޕްރައިވެަޓއިޒް 



  

މައްސަލަތަކަށް ހައްެލްއ  ގެޮދރުސުނާމީގައި ހާލުަގއި ޖެހުނު މީހުންގެ ޝަކުވާތަާކއި ގެގަިއ 13:11ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ. 

ަގިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަްބ 3:31ޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، މާލިއް ަގއި 14:11ޓީ. ދިނުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިހޯދައި

 ކޮމިޓީ. 

މަތިން މަޖިލީހުގެ  ގޮުތގެ ވާ ވަނަ މާއްދާަގއި 128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  .4.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  -4.2

ނޑަށް ން ނިންމަވާނެއެއް އެ ކޮމިޓީ ކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުވޭ މައްސަލަ އަންނަަގވާފަިއާވ  ސުންގަޑި ަކނަޑއަޅުްއަވއި ައޅުގަ

 -1މަތިން އިޢުލާނުކުރުން.  ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 128އެ ސުްނގަޑިަތްއ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ކޮމިޓީތަކާއި

މެންބަރަކު  ެރކްޓަރުންގެ ބޯޑަށްރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޑި ޮފނުވުނު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑު އަށް ދީ ކޮމިޓީއިޤްތިޞާ

ކަމަށް  ގެ ނިޔަލަށް ނިންމަވާނ2112ެޖޫން  14 މައްސަލަކުރަން ފޮނުވާފަިއވާ ނަންތައް ދިރާސާކުރުމުގެ އްޔަންޢަ

 8އޯެގ އަާސސީ ގަނަިއޒޭަޝން އައި.އެލް.ފޮުނވުނު އިންޓަނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯ އަށް  އަންަގވާފަިއވޭ. އަދި ހަމަ ެއ ކޮމިޓީ

ކަމަށް އަންގަވާަފއިވޭ. ުމިޅ  ގެ ިނޔަލަށް ނިންމަވާނ2112ެޯއގަސްޓު  31 ސަލަހަދާ ތަޞްދީޤުކުރުމުގެ މައްމުޢާ

ޯއގަސްުޓ  31ގެ މަސަްއކަތް ެނގުމުގެ ބިލު އިން ޓެކްސް ަދނީށް ފޮނުވިފައިވާ ފަރުދުންގެ އާމްއަ މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮމިޓީ

މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ދަންނަވާަލން އޮތީ އަޅުަގނޑު ިއތުރުން ކަމަށް އަންަގވާފަިއވޭ. މީގެ  ގެ ނިޔަލަށް ނިންމަވާނެ 2112

އެކު ބޭްއވުނު މަޝްވަރާތަކަްށފަހު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބަެއްއ ލީޑަރުންނާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން 

ގުިޅގެން ކޮމިޓީތަުކގައި ކޮންމެ ޕާޓީއަކުްނ  ިއގަންނަވާ ޕާޓީަތއް ބަދަލުވުމާމެންބަރުން ނިސްބަތްވެވަޑަ 

ނަޑއެޅުަމށް ބޭއްވުނު މަޝްވަރާތައް އިްއޔެނިސް . އެހެން ނިމިފަ ވަނީ ބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެްނބަރުންގެ އަދަދު ކަ

އިދާރީ  ކަްނތައްތައް ނިންމުމުގެ އްސައި އެމަޖިީލހުގެ ކޮމީޓީތަކަށް އަލުން މެްނބަރުން ހަމަޖަ ،ެއއްކޮށްވުމާ  ކަމަށް

 ،ޕާޓީތަކަށް ޖުމްލަ ލިބޭ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން. މިާހރު ށްދެއްވުމަށްކޮތަްއ ސިޔާީސ ޕާޓީަތކުން ފުރިހަމަކަންތައް

އެ ޖާގަތަކަްށ ، ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެހެންވީމާކޮމިޓީތަކުން ލިބޭ ޖާގަިއގެ އަދަދު ޕާޓީތަކުގެ ީލޑަރުންނަށް އެ

ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެްއވުމުްނ ޓޭިރއޭޓަށް ލިބޭނެ ނަންތައް މަޖިލީހުގެ ސެކްރެ ހަމަޖައްސަވަން ބޭނުންފުޅު މެންބަރުންގެ

 ދާނެ. ރިއަށް ގެންދަން މަގުފަހިެވގެންެއުކ ކުމިޓީަތއް މަސައްކަތް ހަލުިވކަމާ އަޅުަގނޑުމެން އަލުން ކޮ

 

 . ސުވާލު. 5

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.6

 ކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު.މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފު . 7

 ރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން.ކުރިން ތަޢާރުފުކު .8

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.9



  

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ަގއި މަސައްކަެތއް ނެތް. 9އަދި  5،6،7،8އާދެ، މިއަދު އެޖެންޑާ ނަންަބރު 

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް.11

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑު މިށް އަ އަ 11އެޖެންޑާ ނަންބަރު   ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް. .ދަނީ ޅުގަ

ޢަލީ ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަފްރާޝީމުއުނގޫފާރު ދާއިރާެގ  -11.1 -11.1

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ދިވެހިރާއްޭޖގެ  2111/13 ގެންދިއުން. އާެދ،  ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށްފަ

 ސިކުންތު. ީޑ.އާރު.ޕީ  57މިނެޓާއި  25ށް ސިކުންުތ. ޕީ.ޕީ.އެމަ 57ނެޓާއި މި 33ައށް  މި ބިލުގައި އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ

 5އަށް  އަދި ޤައުމީ ޕާޓީ ،މިނެޓު 5. ޕީ.އޭ އަށް ރީ ޕާޓީގެ ވަގުތު ހަމަވެފަސިކުްނތު. ޖުމްހޫ 43 މިނެޓާއި 9އަށް 

ނޑު ފުރަތަމައޮ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ މާވަށު ދާއިާރެގ  ފުރުޞަތު މި ތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 .ޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރަށްޢަބްދުލްޢަ

 

 ޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން:ރު ޢަބްދުލްޢަމާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްަލއިފިން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަދު ރަޝީދު.މެންބަރު މުޙައްއެއް މަްއޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  މައްސަލަ ބެހޭ ނިޒާމާއާދެ، 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާ

 ވާހަކަ. އެ ،ދާޅުުނވެ އޮތީތީވެ ވި ޓަކައި ިމއަދުގެ ހާޒިރީ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަށް ޔައުިމއްޔާ .އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ

 

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  މެންބަރުން 21ވަގުތު ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ  އެއް ނޫން. އެ ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ ކަމަށް އަޅުގަ

 ޅުކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ވާހަކަފު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރުދެންނެވިން. މާވަށު ދާއިރާގެ 

 

 ޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން:ރު ޢަބްދުލްޢަމާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަ

  އަޅުަގނޑު ދޫކޮށްަލއިފިން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މޫސާ. ފޫރުިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަ  އާދެ، ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެްއވީ. ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ

 

 ފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަކުޅުދުއްފުށި އުތު

ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އުނގޫފާރު ދާއިރާެގ 

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް ިމ އިޞްލާޙަކީ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ އިޞްލާެޙއް ކުަރްއވާ ބަކީ ރިޓަޔަރނޫން. ސަބަ ފަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ އުސޫލުން ކަން ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު   ދާއިރުގައި ތައްަތއް ހަމަޖެހިގެންވެސް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ދަށުން ކަ

ވެގެން ދާނެ.  ކަމަކަށްމެއް ހިންގުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫމެންޓު ސްކީމި ބޭފުޅުންނަށް ިއތުރު ރިޓަޔަރ ވަކިން

ނޑިޔާ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަނީކީ. ރުން ނޫންކަން މަޤާމުން ރިޓަޔަރމިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ހަމައެކަނި ފަ

ކުރައްވާަފއި ތިބި ވަރަށް ގިނަ ރިޓަޔަރެއކު ިޚދުމަތްކުރުމަށްފަހު ކަމާ ްނގެ ތެރޭަގއި ަވރަށް ޝަރަފުވެރިއަޅުަގނޑުމެ

ވެސް.  ވެސް އަދި ިސވިލް ސާރވިްސގެ ބޭފުޅުން ރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ ބޭފުޅުންކޮ-ތިއްެބވި. އެްނޓި ބަބޭފުޅުން އެ

ފުޅުންގެ މަޤާމުގެ މުއްދަުތ ވެސް ހަމަ ެއ ބޭ ބޭފުޅުން ކުަރްއވާީތ ބާރުތަކުަގއި މަސަްއކަތްރާއްޭޖގެ ސަލާމަ ތުރަށްއޭެގއި

ކުްނ ވެސް އެއް ަހމައެްއގައި އެއް އުސޫލަ ކުރަްއވަނީ. އެހެންކަމުން އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަކީހަމަވުމުން ރިޓަޔަރ

ކަމަކީ ވަކި ަބއެްއެގ  މި .ކަމުގަިއ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ ނާޔަތާއި ަރއްކާެތރިކަން ލިބެންޖެހޭނެ ބޭފުޅުންއިންޖެހޭ ލިބެ

ެއއްކޮށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ފައިވާ ވަރަށް ޭބއިންސާުފކަމާ ށަހަޅާނެތި ހު  ކަެމއް ވިސްނުންތެރި ،ރާ ކުޓަކައި  ރުހުން ހޯދުމަށް

ކަިއ ޓަ  ނިޒާމުގެ ތެޭރގަިއ ަވކި ަބއެްއގެ ާތއީދު ބޭްއވުމަށް ޤަބޫލުކުރަނީ. ޝަރުޢީ ގަިއ އަުޅަގނޑުކަމު  އިޞްލާޙުތަކެއް 

ދޭން އުޅޭ އެއްެޗއްގެ ގޮތުަގއި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މަންޒަރު އިނާޔަތްތައް ވަކި ބަަޔކު ހޯދައިއެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ 

 ވަރަށް ހީލަތްތެރި ރޭވުމެއްގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙެއް ދަނީ. އެގޮތުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި

ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ. އަ ނޑުމެން ޤަބޫލުކުަރންޖެހޭނެ ދައުލަތުން ދޭ ކަމުގަިއ އަުޅގަ އި ަރއްކާތެިރކަމަީކ ނާޔަތްތަކާއިުޅގަ

 އެއްކޮށް ދެވޭނެ  ކަމާވެސް ހަމަހަމަ ދައުލަތުގެ ކެިރކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ މިންވަރުން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް



  

ނޑިޔާރުންގެ ޤާ ކަމަށް. މިއަދު ކަމަށް ވާންޖެޭހނެނާޔަތްތަެކއް އި ބަފައިންނަށް ނޫުނގެ ދަށުން ހަމައެކަނި މައިންވެސް ފަ

ނޑިޔާރުްނނަށް. އެހެން އެްއވެްސ މުއަްއސަސާ ގޮތަށް ދައުލަތުން ހަމަޖެހިފައި ބޭސްކުރެވޭ ެއއް ނުވަތަ އެހެްނ  ވަނީ ފަ

ވެްސ.  އުލަުތގެ މަޤާމެއްގައި ހުންނެވި ެއްއވެސް ބޭފުޅަކަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫން އެއީކީއެްއވެސް ދަ

ނިޑޔާރުންނާމިންވަރުން ވަރަށް ދީ ކަން ލިބިެގންވިވެސް ކެިރކުޅަދާނަ ދައުލަތަށް ިމއަދު، އެހެންވީމާ  ލަިތ ގޮތެްއަގއި ފަ

ނޑުމެން ފާޢަމަލުކުރަމުންދާދޭތެރޭގައި  ނިޑވަުޅގައި ހުށަހެޅުމުެގ ަކން އަުޅގަ ހަަގކުަރން. މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ިމ ދަ

ނިޑޔާރުންނާ ބޭނުމަކީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ބައެއް ބޭފުޅުްނގެ ނަފުރަތު  ،ދޭތެރޭގައި ތަފާތު ޚިޔާލުަތްއ ފާޅުކޮށް ވެސް ފަ

ނޑިވަޅު މިފަދަ ލަތުގައި ޙާލަތު މި ޙާކަމުގައި ނޫނީ ނުވާނެ. ޤައުުމގެ މާލީ  ކަމެއް ޓަކައި ކުރާ ހޯދުމަށް އޮްއވާ މި ދަ

ކަމަށް  ކަމެއް ނޫން ވަގުތު ކުރެވޭނެ އުމަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހުށަހަޅައިގެން މަޖިލީހަށް ގެނަ އިޞްލާޙުތައް

 ދާނެރަށް ބަިއވަރު ފައިސާ ހޭދަވެގެންކަމުގެ ސަބަބުން ވަ ވެސް މި ކަމަކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ަސބަބަކީ މި

ނޑިވަޅު  އި އެންމެ މުނާސަބުޓަކަ އެންމެ މިކަން ކުރުމަށް އީންކަމުން މިވާތީ. އެހެ ކަމަކަށް ކަން ައޅުަގނުޑ ނޫންދަ

ނޑުމެން އަބަދު ހަމަ ހިތާމައާ  ނޑުމެން ޤަބޫލުކުަރންޖެހޭނެ އަޅުގަ ކުރަންޖެހޭނީ ވެސް މަސަްއކަތްއެކު ފާހަގަކުަރން. އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާވަ  .މުޅި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އެންެމންގެ ޙައްުޤގަިއކަން  ތަން ފެނުން ކި ބަަޔކު ޙައްުޤގައި އަުޅގަ

ނޑު ެވސް މުސާރައިގެ އޮނި  . މި ޤައުމުގައި މިއަދުވާނެ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފަކަށް އެއީ އެހެން މީހުންނަށް ކުރެވޭ  ގަ

މުއައްސަސާތަުކަގއި  ވަންޖެހޭ. މިނި ކަން ނެތްކަން ޤަބޫލުކުރަން އެބަހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ

 އަދި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ އާ ދާއިރާ ވާ ބޭފުޅުންަނށާއި އަދި ޝަރުޢީކުަރއްމަސައްކަތް

ގުނަ ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ  ބިނާކުރުމަށް މިއަދު ހަމަ ޤައުމު ،ވަރަށް މަތީގައި ހުރިއިރު ވެސް އާަދއިގެ ތަންތަނަށްވުރެ 

 ކަމެއް  ތަެކއް ކުރަމުންދާ ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވިކަން އަުޅަގނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން މި ހުރިހާ މަސައްކަތް

ނޑިޔާރުންނަށް މިފަދަ ފުން ގެންދެވޭނެ އުސޫެލއް ހަމަޖެވެސް އިންޞާ ކަމެއް ހުރިހާ ،ވެސް ހަމައަކަށް ެއޅި ހިގެން ފަ

ނުޑމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ  ނާޔަތްތައް ލިބުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްޢި  ކަުމގައި އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަުޅގަ

ޖެހޭނީ މި ޤައުމުގެ ހުރިހާ އެންމެންގެ ޙައްުޤގަިއކަން. ވަކި ބަަޔކު ެއއީ ިއސްކަމެްއ އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކުަރން

ަކިއ ޓަ  ފު ގާއިމުކުރުމަށްދުލުއިްނޞާޢައުމުގެ ކަތްުކރުމަކީ މި ޤަަބއެްއގެ ަޙއްޤުތަްއ ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައް ދީގެން އެ

ނޫން. އެހެންވީމާ، މި ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަކީ އެްއވެސް ހާލެްއަގއި  ކަމެއް ވާނެއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ކޮށްެގން

ނޑިޔާރުްނގެ މުސާރަ މި މަޖިލީހުންވަނީ % ޤަބޫލުކުރެވޭނެ އިޞްލާެޙއް ށް އަ 211ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މި ފަ

ފެއް ދުލުއިންޞާޢައެދަނީ ރައްޔިތުންނަކަށް  ވެސް ރައްޔިތުން ބުނަމުން  ވެސް މިއަދުށްދެްއވާފަ. އެހެންނަމަބޮޑުކޮ

ދިން މަސައްކަުތގައި ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް ކޮށްދެވުނީާމ ައޅުަގނޑުމެން މި ކޮށް، ހެންވީމާނުލިބެއޭ. އެ

ން ބޭނުން މި ޤައުމުގަިއ ރަްއޔިތުއިތުރު ވިްސނުންތަކެއް ގެންުގޅެވޭނީ. ދޭތެރޭގައި  އިތުރަށް މި ކަމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ތަން ދެކެން. ރައްޔިތުްނ ބޭނުންވޭ އެ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ައވަހަށް  ފު ޤާއިމުވެފައި އޮތްދުލުއިންޞާޢަ



  

ނޑައެިޅެގން ދިއުން. އެހެންނަމަވެސް މި ޤައުމުގައި މިކެނިމޭނެ ގޮތްތަ ަތްއ ފެންނަމުން ނުދިއުން އެއީ ކަންތައް އް ކަ

 މި އޮތް އިޞްލާޙަކަށް މި ކަމެއް. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑަކަށް މި ހުށަހެޅިފައި އަށް ހިތާމަކުރާ އަޅުަގނޑުމެން އިންތިހާ

ނަޑއެޅި  ވަގުަތކަށް ތާއީދުކުެރވޭކަށް ވެސް ރަނގަޅު  އެ ބޭފުޅުންނަށް ،ެނތް. އެހެންނަމަވެސް ރަނގަުޅ ނިޒާމެއް ކަ

ކަމެއް. އެންމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހަމަހަމަ އުސޫލުގެ  ވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑުލިބެންޖެހުމަކީ ތްތަެކއް ނާޔައި

  ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް  .މަތިން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޒިމުޢަލީ ޢާމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އާއި ރާއްޖޭގެ ެއކި  ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މާލެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ،އެހެން ކަހަލަ ގޭންގު ކުށްތަްއ ހުއްޓުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ،އެޅުމާންގަމުންދާ މާރާމާރީ އާއި ކަޓަރުހިސާބުތަކުގައި މި ހި

ނޑިޔާރުންނޭ. ނަގަންޖެހޭ ފަ އެއް އެންމެ މަތީ ޒިންމާ  ނޑިޔާރުރަތާކީ ފަ މައަކަށް އިްނ މިކަން އެބަ ހަ ގެފަ

ނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާން މާޙައުލެއް އެބަ ާގއިމު ކޮށްދޭންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅވައިޭދންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑަށް ދަންނަވައިެލވޭހަމައެއާެއކު، މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ  ނޑުމެްނ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ ނީ އަުޅގަ

 ،ވަކި މީހަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް ހަދަން ވިސްނުމަކީ ވެސް  ،ރެއްގައި ވެސް ޤާނޫނެއް ވަކި މީހަކަށް އަމާޒުކޮްށގެންފަހަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެއްެޗއް ހުށަހެޅުމަކީ ދުމުގެ ޚިޔާލު ބަހައްޓައިގެން ހެ  ވެސް ައޅުގަ

ތަނަށް ަގވާއިެދއް  ނޑުމެން ޖުމްލަ ގޮެތއްަގއި ޤާނޫނެްއ ހެދިޔަްސ އަދި މިމެންބަރުން ކޮށްގެންވާނެ ކަމެްއ ނޫނޭ. އަުޅގަ

ނ ތަނުން ކޮމިޓީއަކުން ަގވާއިެދއް ފާސްކުރި ހުށަހަޅައިގެން މި ޑުމެން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެބަ ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަ

ޚިލާފަށް  ތަކެއް ެއބަ ވާންޖެހޭ. އެއާހައޭގެން ފަސޭނުވަތަ  .ކުރަންޖެހޭއެއް  ން މަންފާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ

ވެްސ މީެގ ަފހަތުގައި އެހެން ކޮންމެ ވެސްނުވަތަ އެހެން ، ެނގުމުެގ ބޭނުމުގައި  އެއް ހަމައެކަނި ނާޖައިުޒ ފައިދާ

ަވިކ ުނވަތަ  ،ވަކި ބޭފުަޅކަށް ކަންަތއްތައް ކޮށްދޭން ،ތަނަށް ޤާނޫނެއް ލައިގެން  ފޮރުވިފައިވާ ކަންތައްތަެކއް ޮއވެގެން މި

ނޑު ފަހަރެއްަގއި ވެްސ ތާއީދުކުރާނެ ކަ ފަރާތަކަށް އަމާޒުކޮްށގެން ަކންތައް މެއް ނޫން. ކޮށްދޭން އުޅުމަކީ ައޅުގަ

ނިޑޔާރުންނެއް ނޫން އިނގޭތޯއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއި  .ކުރަމުންދާނީކީމަސައްކަތް ނިންާމފައި ރިޓަޔަރ ން ހަމައެކަނި ފަ

ުޅވި ފަދައިން އަުޅަގނޑުމެންގެ މިނިވަން ުމއަްއސަސާތައް މިސާލަކަށް ތަފާތު ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާ

 ވެސް އް ިދވެހި ޤައުމަށް ހަމަޔަޤީނުންކޮމިޝަންތަކުގެ ަރއީސުންނަކީ ވެސް ޒިންމާދާރު އެކަީށގެންވާ ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެ

ނޑުެމން ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ރކުރަމުންދާނެ ފަރާތްތައް. އެހެންނަމެވެސް، އެ ފަރާތްކޮށްދީފައިވާ ރިޓަޔަ ތަކަށް އަޅުގަ

ނޑު ކުރިން މި  ،ނާޔާތްތައް، އެހީަތްއ، ފަސޭހަތައް ކޮށްދެވެން ެނތިއިމިފަދަ  ހަމައެކަނި ވަކި ަބޔަކަްށ، އަުޅގަ

ަލކަށް ވެސް ކޮށްގެްނާވނެ ކަމެއް ނޫން. މިސާން ކަމެްއ އޮތުަމކީ ެއްއގޮތަކަށް އިޝާރާކުރިހެން ވަކި ަބޔަކަްށ އަމާުޒކޮށްގެ

އެމް.އެން.ީޑ.އެްފގެ އެންެމ އިސް ވެރިޔާ. މިފަދަ ފަރާތްތަކަކީ ވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ  ޕޮލިސް ކޮމިޝަން. އެހެންނޫނިއްޔާ



  

ވަކި ގޮަތކަށް ބަލައި މި ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭގައި ވެސް މިފަދަ ފެންވަރެއްގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި އެްއ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާތީ، އަޅު ެއއް ހަމަައކުން ކަންތަ ،އުސޫލަކުން ނޑު އްތަްއ ކުެރވެންޖެހޭނެ ަކންތައްތަކެްއ ކަމުަގއި އަުޅގަ ގަ

މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާީއދުނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ،ނޑިޔާރުންގެ މި އިޞްލާޙަށް ނުވަތަ ފަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 އްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ކުޅުދުއްފުށި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަ

ދިނުމަށް އިނާޔަތްމަށް ލަކީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލުގެ ޙަޤީޤަތަކީ މި ބި

ދަްއކަން ރު ކޮންމެ ުދވަހަކު ވެސް ވާހަކަކުރިއިވަންދެން މިތާ މި ބަހުސް ދުވަސް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލެއް. ިތން

ނޑު ފުރުޞަތު އަނބުރާ ގެންދަނީ މި ، އެދިފައި  ވާހަކަ ނުދައްކަން. ތިންވަނަ ދުވަސް މީ މި ެއކަމަކު ފަހުން އަޅުގަ

ިދޔައީ އޭނަ ވަިކ ކޮށްގެނެއް ނޫން. މުޙައްމަުދ މުގެ ެގއްލިގެންގެ މަޤާަޙއްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމު. މުދައްކާބިލަށް ވާހަކަ

ުރ ހުރި އުއްތަމަ ަފނޑިޔާުރެގ ގަިއ ބުނަނީ އ285ޭީއ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ގެއްިލގެންދިޔަ މުގެ މަޤާހީމުރަޝީދު އިބްރާ

ނިޑޔާރުކަމުެގ މަޤާމު ފިމަޤާ ނޑިޔާުރކަން ދެ އަހަރުމުގަިއ ތިބި ެއންޔަވަިއ ދެން ފަ ތިޤާީލ ދުވަހަށް އިން މެންގެ ފަ

ނޑިޔާރުކަމުގެ ޝަރުުތ . އެ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ފަމުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާނޭ

ން މުޙައްމަދު ގެންދާށޭ. ެއ ދުވަހުން ފެށިގެކުރިއަށް އްޔަންކުރުމުގެ ަކންތައް ކަމަށް ފެންނަ މީހުން އަލުން ޢަ ވާހަމަ

އަށް  . ތިމަންނަދިހޭ ތިމަންނަ ވަކިވީ. ވަިކކުރީމައްސަަލ ޖައްސަމުންދަނީ ތިމަންނަ ކޮން ކުށަކާ ހެރަޝީދު އިބްރާހީމު، 

އެކަްނ  އީނޫންހޭ. އަޅުަގނޑު މި ނާޔާތް ލިބެްނވާނެއިވާ އަށް ލިބެން  ނޫންހޭ. ތިމަންނަ ލާރި ލިބެންވާނެ ލިބެންޖެހޭ

ނޑު އެ ބޭފުޅާ އަށް ދެންނެވިން . ޤާނޫނުއަސާސީން ތި ކުރީކީ ނޫނޭތި ބޭފުޅާ މީހަކު ވަކި، ތަޖުރިބާ ކުރި މީހެއް. އަޅުގަ

ނިޑޔާރަކަްށ ކުރަނީ. ާޤނޫނުއަސާސީގެ ވިސްނުމަކީ ިމހާރު އު އޭކީއްތޯ  ބޭފުޅާގެ މަޤާމު ގިުރވާލީއޭ. ޭއގައި ދެން އްތަމަ ފަ

އައު މަރުޙަލާއަކުން ރައްޔިތުްނގެ ބެހެއްޓުމޭ. އައު ޕްރޮސެސްައކުން، އްޔަންކޮށްަފއި ހުރި މީހަކު ނުތި ގޮތަށް ޢަ

ނޑިޔާރު ގެނައުމޭ. ހިތްހަމައެއް އެކި ތަންތަނަށް ސިޓީ ވެސް އެކިޖެހުނު. ނު މަޖިލީހުގެ ދައުރު އޮވެގެން ުއއްތަމަ ފަ

 ،އިނާޔަތް ލިބެންވާނޭ، ތިމަންނަ އަށް ފައިސާ ލިބެންވާނޭ އަށް ސިޓީ ފޮނުއްވި. ފޮނުއްވި. މިނިވަން މުއައްަސސާ

ންނަނީ ހަމަ ސީދާ އެއް ަދއްކާފައި މި ބިލު މި އޮ ތިމަންނަ އަކީ އެތައް ދުވަަހުކ ޚިދުމަތްކުރި މީހެކޭ. މި ހުރިހާ ވާހަކަ

މާ ޤާވަަނ ދުވަހު އޭނަ ހުރި މަ 7މަހުގެ  ގެ ޮއގަސްޓ2118ުއަހަރު ދުވަސްފަހުން އަނެއްކާވެްސ،  3 ށްބޭފުޅާ އަ އެ

ރޑަކަށް ހަދާފަ އަކީ އަުޅވާފައި، ޭއނަހަމައަށް ލިންކު ތިބޭ މީހުން މިހާރުެގ . މިހާރު ޚިދުމަތުގައި ޖަސްޓިސް ރިަޓޔަ

ދޭންވެގެން. ދެން، މީަގއި އިށް ވެސް ހޯދައޭނަ އަ ޕެކޭޖު ންނަށް ލިބޭނެ މީހު މަ އެޔައިރިޓަޔަރކޮށްގެން ދި ނިޒާމުން

ވަިކ ، ޅާފައި ހުރި އައިސިން. އެހެންވީމާއަ. ކޭުކގައި ޖަރީހަމަ އަކީ  ހުރިހާ ވާހަކަ ،ދައްކާފައި ހުރި އެހެން ހުރި

ން ކުރައްާވ ތެރެއިއެ ފަހުން ވަކި ބޭފުޅަކު މިތާ އަހަރު 3އިދޭން ނާޔަތް ހޯދައިމަށް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމީހަކަށް 



  

ެއ  ،ކުރެއްވީތީވެ އެ ބޭފުޅާ މި ޤައުމަށް ޚިދުމަތް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. މަސައްކަތެްއގެ ގޮުތަގއި މި ބިލު ފާސްކުރާކަށް

ނާޔަތްތަާކއި ވަރަްށ ރަނގަުޅ މުސާރާާއ އެްއޗެހި ވެސް އޭރު ެވްސ އިބޭފުޅާ އަށް ލިބިަވޑަިއގަންނަާވ ވަރަށް ރަނގަޅު 

ޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މާ ންެނވި. ެއވަރުން ދެން ފުއްދާލައިގެން އުމުުރެގ ބާކީ އޮތް ބައި ހުންނެވުްނ އަލިބިވަޑަިއގެ

ނާޔާތް ދޭން އެބަ އިހެން. މި ބިލަށް ދެން، އަޅުަގނޑު ާތއީދުނުކުާރ އަނެއް މައްސަލަ އަކީ މި ބިލުން ރަނގަޅުވާނެ

 އި އާ އަިއސިން ދެންނެވި ކޭުކަގއި ކަށް ވެސް. ެއއީ، މިއެްއގެ ކުޑަ ގުރޫޕެްއގެ ބަޔަ  ނިންމާ އަދި އެހެން ކެޓްގަރީ 

ނޑިޔާރުކަމުަގއި ތިބެފައި ޖަރީގެ ތެރޭގައި އަންނަ ބައި. އެީއ، މި މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން  ،ދެންނެވިހެން ކުރިން ފަ

ނޑިޔާރުން ފިޔަަވއި  ދެން މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޝަރުތު ،މި ޤަނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަ

ނޑިޔާރުންކޮޅަށް ވެްސ މި ބުނަނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އެވާތީ ބާކީފުރިހަމަނު އީ ޖަސްޓިްސ ވެގެންދިޔަ މަދު ފަ

ނާޔަތާ ެއއްޗެިހ އި ޅާފައި އޮތް ބިލުގެ ތެރެއިން އާމި ހުށަހައެ މީހުންނަކީ ވެސް ހަމަ މި ޤާނޫނު ރިޓަރޔާޑް ކިޔާަފއި، 

، ވެސް ލިންކުއަޅުވަން ބޭނުން. އެހެންވީމާ މީހުންނާ  ވަސްފަހުން އެއަހަރު ދު 2 ހަމަޖެހިގެންދާނެ ބަޔަކަށް ހަދާފައި،

ނޑިޔާރުން ކަ އީމި  ން ހިމެނުނު މީހުން ކޮޅަކަށާއި އަދިމަށް ކޮލިފައިނުވި މީހުންގެ ތެރެއިމި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ފަ

 މެން ދު ރަޝީދު އިބްރާހީމުވަރަށް ދަތި މުޙަްއމަ .ތައްދޭން ކުރާ ަކންތައްއިތް ހޯދައިނާޔަ މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމަށާ

ބޭފުޅާ އެ މައްސަކަތް  ދައްކަން. އެކަމަުކ، އެ ން ކިޔާފައި މިތާނގައި މި ވާހަކަފަދަ ބޭފުޅަކާ ބެހޭ ގޮތުން ނަ

ކަ މި ވާހަކަންކަން އެނގިހުރި މީހުން  ްއޔާ އަނެއް ގޮތުން މި ހޯދަން އުޅެންޏާ މި ނުލަްއވާ ެއއްގޮތުން ނުވިއްޓައިހު

ޓަކައި މި ފުރުޞަތުގެ  އަޅުަގނޑު ހަމަެއކަނި އެ ބޭުނމަށް، ކާަލންޖެހޭނެ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދައް 

 ބޭނުންކޮށްފައި މި ބިލަށް ތާއީދުކުރެވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 މަދު ޙަމްޒާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ނޑުމެީއސް. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އެޢިއްޒަތްތެރި ރަ `. ން ނގޭ ވަކި ބޭފުޅަކަށް ނިސްބަތްކޮށްގެން އަުޅގަ

ގޮތް. އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނެއް ާފސްކުރީ ކުީރގެ ރައީސުންނަްށ ޚިދުމަތް، ކުރީގެ ރަީއސުން  ވާޤާނޫނުތައް ހެދުމުން 

މަހުެގ  ލްަވނަ އަހަރުގެ އެޕްރީ 2112، 2111 ،2111ނުމަށް. އާދެ، ޭބފުޅުންނަށް ބަދަލުދި ކުރަްއވާފަިއވާ ޚިދުމަތަށް އެ

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ދައުލަތުން  މްހޫރިްއޔާ އަްލއުސްތާުޛ މައުމޫނުމިލިއަްނ ރުފިޔާ ކުީރގެ ަރއީސުލްޖު 11ނިޔަލަށް 

ނޑު  ވުރެ ގިނަ ރުފިާޔ ޚަރަދުކުރައްވާފަިއވޭ. ޢިްއަޒތްތެރި މިލިއަނަށް 11ޚަރަދުކުރައްވާަފއިޭވ.  ރައީސް، އަުޅގަ

 ވިދާުޅވި  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދެންމެ ކުޅުދުއްފުށި ދެކުުނ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުަޙއްމަދު ނަޝީދު އެ 

ނޑަށް ތާއީުދނުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންަނވަން. އަދި ހަމައެާއއެުކ ދަންނަވާލަން ، ނަމަ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިަފއިާވ ބިެލއް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުުކރަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ވަރަށް ނާޖާއިޒު ކަންތައްަތކެއް އެބަބިލުގައި  މިބޭނުން  ވޭ. އަުޅގަ

މީހަކަްށ  ކަމުގައި ވިަޔސް އޭރު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މީހަކާ އެއްވަރަށް ފައިސާ އެ ކިތަންމެ ދުވަހަކު ޚިދުމަތްކުރި 



  

ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާަފއިވާ  އަހަރަށް 31ހަޅުއްވާަފިއވޭ ހުށަ އިނާޔަތް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. މި ބިލުގައި

ކުެރވޭނެ ކަމެްއ ކަމަށް. އެީއ ޤަބޫލު ނާޔަތެްއ ލިބެންޖެހޭނެއިއޭރު ޚިދުމަތްުކރަމުންދާ މީހަކަށް ލިބޭވަރުގެ  ،ނަމަ ބޭފުޅެއް

ނޑަައޅުްއވާފައި އެބަ ނޑިޔާރުންނަ ނޫން. އަދި މި ބިލުގައި ކަ ށް އެ އުޅުްއވާ ރަށެްއގައި އެްއގަމު ޮއވޭ އެފަދަ ފަ

ކަމަށް. އަޅުަގނޑު ހިތުން ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ޤައުުމ  ވެސް ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭނެކުރުން ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް

ލަތަށް ނާއި ދިވެހި ދައުކުރާ ޢިއްޒަތްތެރި ޭބފުޅުންތްހިންގާނީ ރައްޔިތުންދޭ ޓެކުުހން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަްށ ޚިދުމަ

އެބައޮތް. އަޅުަގނޑުމެްނެގ ޤަދަރާއި ލޯބި އެބައޮތް.  ށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިހުތިރާމުބޭފުޅުންނަ ޚިދުމަތްކުރާ

ނޑުމެންނަށް ދެވެން ނެތް،  ކުރަމު. ެއކަމަުކ ޭއގެ މާނަތިރާމުބޭފުޅުންަނށް އިހު އަޅުަގނޑުމެން އެ ައކީ އަުޅގަ

އެރުޭވކަށެއް  ބޭފުޅުންނަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް، މުޤާބިލާ އެއް އެ މާލީ ޤާބިލުކަންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމެއްަގއި 

ކުރާ ފަރާތްތައް ިދވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ،ލަންނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު އަޅުަގނޑު ހަރުައުޑން ގޮވާ

ދަުށގަިއ ބެހެއްޓުމަށް. އާދެ، އެފަދަ  ފައިސާގެ ކަންތައް ،ދައުލަތަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ިޚދުމަތްކުރުމުގެ ރޫޙު އިސްކޮށް

ނޑުމެން  ކުރުން. އަމިްއލަ މަސައްކަތްކޮްށގެން އެކުރާހެން އަިމއްލަ މަސައްކަތް  މި ފަރާތްތަކަށް އޮތް މަގަކީ ައުޅގަ

ނޑުމެން  އާއި އެ މީހުންގެ ނަފާ މީުހންގެ އަިމއްލަ ދިރިއުޅުުމގެ ކަންތައްތައް ކުރިއެުރވުން. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 އެއްވަރަށް އެ ރާއިރުަގއި އަމިއްލަ މަސައްކަްތުކރާ މީހުންނާ ކުލަތުގެ މަޤާމުތަކުގައި ޚިދުމަތްމިއަދު މި ބޭނުންވަނީ ދައު

ގޮތެއް ނޫން. ެވވޭނެ ގޮެތއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ހިތުން  ނާޔަތްތައް ލިބުން. މިއީކީ ވާނެ އިމީހުންނަށް ޚިދުމަތާއި 

ކުޑަުކޑަ ވަރަށް ގިނަ ޭބފުޅުން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާަފއި ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކާބަފައިްނެގ ތެރެއިން

ށް ެއކު ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފަިއވޭ. މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެން މަޤާމަކަ ބުުރވެރިކަމާމުސާރައިަގއި ވަރަށް އަ

 ވަނީ އެ  އަށް އްޔަތު ކޮމިޓީމިއަދު މާލި ،ސްގްރިޓީ ކޮމިޝަން ަކމުގައި ިވޔަކުރިމަތިލާއިރު އެއީ ކަްސޓަމު އިންޓެ

 ޓަކައި އެ ރަޕްޝަްނ ނައްތާލުމަށް. ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ. ކޮދިނުމަށް މަޖުބޫރުވެފަ ނާޔަެތއް އިބޭފުޅުންނަށް ބޮޑު 

ތީ. ޑިއުޓީ ެނޭގ ވާ ގްރިޓީ ޮކމިޝަނަށްޓަމްސް އިންޓެ ކަމަށް. އެީއ ކަސް ާނޔަތެއް ދޭންޖެހޭނެބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު އި

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ިމއަުދ  ކަމަށް ބަލައި، ބޭފުޅުންނަށް ރިޝްވަތު ލިބިަވޑަިއގަންނަވާނެ ީތވެ. އެތަނުން އެވާ ތަނަކަށް

ނޑުމެންގެ މިއަދު  ަލއްކަ ރުފިާޔ އެ 2ލައްަކ،  1  ގެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އެބަ ދޭންޖެހޭ. މިއީ އަުޅގަ

ނޑަވިސްނުން  ކުރުން ެމން ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކަށް ތާއީުދކުރެވޭކަެށއް ނެތް. އަޅުަގނޑުހުރި ގޮތް. އެ ވިްސނުމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ ދައުލަތް. އަޅުަގނޑުމެން ިއސްކުރަންވީ ައޅުަގނޑުމެންެގ  ނޑުމެން އިސްކުރަްނވީ އަުޅގަ އިސްކުރަްނވީ. އަުޅގަ

 ރު އަފްރާޝީމު ވި ޢިއްަޒތްތެރި މެންބައަމިއްލަ އެދުމެއް ނޫން. އެެހންކަމާއެކު ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ބިލު ހުށަހެޅުއް

ދޭތެރޭ ވިސްނާަވޑަިއގެންނެވުްނ  އްޒަތްެތރި މެންބަރޭ، ދައުލަތާއަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ޢި ޢަލީ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ ނޑުމެންނަށް ހިތުގައި މުހިއްމުކަމެކޭ. އަުޅގަ ލޯތްބާއި  އަށް ޚިދުމަތްކުަރއްވާ ބޭބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަ

ރްޑ  އޮތޭ. އެ ބައްޒަތް އެބޭފުުޅންނަށް ދިނުން އެތިރާމާއި ޢިއިހު ރޑް ޖަސްޓިސް ނުވަތަ ރިޓަޔަ ބޭފުޅުންނަށް ރިޓަޔަ



  

ނާޔަެތއް، މާީލ އި ބޭފުޅުންނަށް އެކަށޭނަ އެ، ކަެމކޭ. އަދި އެކަށޭނަ ފުލުހުންގެ ނަމެއް ދިނުން އެއީ އަޅުަގނޑުމެން އެދޭ

ނޑު ތާއީދުކުރާ ނާޔަތެއްއި ކުރަމުންދާ ބަޔަކަށް އޭރު ޚިދުމަތްވާހަކަދަންނަަވން. އެހެންނަމަވެސް  ދިނުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން. ޝުކުިރއްޔާ. ،ެވސް ދަންނަވަމުން ދެވޭވަރަށް ނުދެވޭނެ ވާހަކަ  އަުޅގަ

 

  ން:ވާހަކަދެްއެކވުރަޝީދު  ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު

ނިޑޔާރުންނާ ބެހޭ  2111/13ރައީސް. އާދެ، ޤާޫނނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި. السالم عليكن ިދވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

ޢަލީ މި ހުށަހެޅުއްވި ބިލާ  ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމުޤާނޫނެއް އިޞްލާޙެއް ގެނައުަމށް އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ 

މެންބަރުންގެ އެަބއޮތް. އާދެ، މި ބިުލ  މެދުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ވަރަށް ކަންބޮުޑވުމެއް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި

ކަމަށް ބަޔަކަށް  ނާޔަތާއި ރައްކާެތރިކަން ދޭންއިވަނީ ވަިކ މީހަކަށް  ކުރެވިފައިޑްރާފްޓުވަނީ، މި  މި ފަރުމާކުރެވިފައި

އެއް.  ލަެއއީ މައްސަ ،ވާނަމަ ށްކަމަ އެގޮތަށް ކޮށްަފއި އޮތްވެސް  ނޫންނަމަ އެއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގއި ،ނަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭ

ޤާނޫނެއް  ކުރަންޖެހެނީ. އަދިނޫން އެްއވެސް ޤާނޫނެއް އިޞްލާޙު އާދެ، ައޅުަގނޑުމެން ަވކި މީހަކަށް ބަލައިގެނެއް 

އާއި މަންފާހުރި ގޮތަކަށް  ށް، މުޅި ރައްޔިތުންނަށް ލާބަވެސް. އޭގެން މުޅި މުޖުތަމަޢަ ޖެހެނީވުޖޫދަށް ގެންނަން

ނޑިޔާރުންނަށް ނިސްބަތްވާ  ކަން ކުރަްނޖެހޭނީ.މިއަޅުަގނޑުމެން  ނޫންނަމަ ދައުލަތުގެ  ،ޮގތަށް އެހެންނަމަވެސް ފަ

ޓަކަިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މިއަދު ވިސްނިގެންދާއިރުަގއި ޚުދު ރައްޔިތުންެގ  ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް

ނޑުމެ ދަނީއާ ދޭތެރޭގައިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބޭ އާމްމަޖި ން މިއަދު ިވސްނަންޖެހޭ އެބަ. އެއީ ހަމަ ެވސް އަުޅގަ

ބައެއްތޯ. ކުރާނީ ކޮންށް ލިބިގެންދަނީ. މިއަށް ބަހުސްއެންމެ ރަނގަޅު އަދަދުތޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަ

 އި ކުރާ މީހުންނަށް، ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާނގަ ޤީޤަތެއް އެބައޮތް. އެީއ ރިޓަޔަރކުރަންެޖހޭ ޙައަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލު

 ،ހިނގާ. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމާނާޔަތްތައް ވެސް އެބައޮތްއި ހެން ނާަޔތްތަކެއް އަދި އެހެނިއިޮއވޭ މާލީ  ވެސް އެބަ

 ތަނަށް އަރައި، ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެޭރަގއި ބާޣީން މ81ިަގއި، 88އަށް މިސާލަކަށް  ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ދިވެހިރާއްޖެ

މީހުންނާ ކުރިމަތިލި  ދިސާަގއި އޭުރަގިއ އެހާހިނަގއިދިޔަ ށްލައި، ކޮދިެވހިން ޝަހީދު 19ތަނުގައި  މުޅި މި

ވެސް ނުކުެޅދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންގެ  ޮގތެއްަގއި މިއަދު ދާއިމީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ލިބިގެންދިޔަ އަނިޔާ

ނާޔަތެއް ނުދޭން އިހުންނަށް މި މީ ،ކުރީމަހެންވީމާ، މިފަދަ ބަޔަކު ރިޓަޔަރ. އެއެބަތިބި މީހުންދެންނެވި  ގޮތުަގއި މި

ނޑުމެން ވިްސނައިގެންއަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ ނިންމާނީތޯ. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ޮގތެއްގަ  ކުާރ ނުވާެނ ރިޓަޔަރއި އަުޅގަ

ާޚއްޞަކޮށް  ،.ޑީ.ޕީ އަކީކަމަކަށް. އެހެންނަމަވެސް ެއމް ާނޔަެތއް ލިބެންނުޖެހޭނެ ބައެއްއިއެންމެންނަކީ އެއީ 

މީހުން ޤަބޫލުނުކުރާ ބަޔަކަށް އެްއވެސް ެއްއޗެްއ  ވެސް އެ ންނަށް ވެސް އަދި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިންކުރާ މީހުރިޓަޔަރ

ކުރާ މީހުންނަށް މީުހން ރިޓަޔަރ ގައި އެަބއޮތް އެލިބެން ބޭނުންނުވާ ބައެއް. ެއކަން އެނގޭނެ ސިަފއިންގެ ޤާނޫނު

އެމް.ޑީ.ީޕގެ  ނޫނުގެ ތެެރއިްނ ހެދި ަގވާއިދުސް އެ ޤާންޓެއް. އެހެންަނމަވެކަމަށް މުސާރައިެގ ވަިކ ޕަސަ ދޭންޖެހޭނެ



  

 51ަވނީ ވަރަށް ބޮޑު ތަން % ިސފައިންނަށް ދޭންޖެހޭ، ރިޓަޔަރކުރުމުން ދޭންޖެހޭ އަދަދު ވެރިކަމުަގއި ފުލުހުންނާއި

ހަކު މިތާނގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފިކުރުގައި މީއެހެންވީމާ، އެމް.ޑީ.ޕީން ނިކުމެ، ވަނީ އުިނކޮށްފަ. މިއީ  ޭއގެން 25ނޫނީ %

ނުޑމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެްއ ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ އެކަިނެވރި މައިންނަށާއި ެއކަނިވެރި ،ވާހަކަދެްއކީމަ  އެއީ އަުޅގަ

ތިގެން މިހެން އުޭޅ ނޫޅޭނެ ޮގތެއް ނެ ،ގޮތަށް މާލެ ތެރޭގައި އުޅޭނެ  މިދެންނެވި ފިރިންނަށާއި މަސްތުވާތަެކއްޗާ 

ޤައުުމގައި ތިބި، މި މުޖުތަމަޢަށް  ދޭން ވަރަށް ބޭނުންވާ ބައެއް. އެހެންނަމަވެސް ރައްކާތެރިކަން ނާޔަތާއިމީހުންނަށް އި

ތާއި ޝަރަފުދޭންޖެހޭ މީހުންނަށް މިކަން ދިނުމަކީ ނަށް، މި މުޖުތަމަޢުގައި ޢިއްޒަކަންތައްތައް ކުރާ މީހުންހުރި ފައިދާ

ނޑިޔާރުންނަކީ އެމްގޮތެ  އެމް.ޑީ.ޕީން ދެކޮޅުހަދާނެ ކަެމއް. އަދި ާޚއްޞަ އް. .ޑީ.ީޕ ވަރަށް ދެކޮޅުހަދާނެ ަބއެއްަގިއ ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ެއއްވެސް ަކމެއް ވުމަކީ ެއއީ އެ މީހުން ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންތާ ވާނީ. މި މީހުންނަކީ  ފަ

ކުރަމުންާދ ބައެއް. ޙުކުމް ކުރަމުްނދާހުންގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ތަންފީޛުއަށް މީ އަމިއްލަ ،އިގެން ކޯޓު ހަދައަށް  އަމިއްލަ

ނޑުމެްނ  ވެރިްނނަށް ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ެވގެނެއް ބައެއް. އެހެންވީމާ، މި ނުދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ާއއި މަންފާ މިއަދު ވިސްނަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މުޅި ޤައުމުގެ އިންޓްރެސްޓުަގއި، މުޅި ޤައުމުގެ ލާބަ އަށް އަޅުގަ

ކީ މިއަުދ ދުކުރަންޖެހޭ. ޖެހޭ ސަބަބަކަންތައްތަކަށް ާތއީ ވަްނޏާ އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ކަމަށް ކަތްކުރާމަސައް

އަށް  އަހަރުވާ މީހާ 21ުގޅިގެން ިމއަދު  ބެހޭ ޤާނޫނަށް އައި ބަދަލުތަކާ ޕެންޝަނާ ،ކުރަންޖެހޭނެއަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލު

ންނަމަ ެއްއވެސް ިމ ލިބެނީ މިއަދު ޕެންޝަނެްއގެ ގޮތުަގއި ނޫ ،މަވީ އަހަރު 61ނުދޭ. ުއމުރުން  ޕެންޝަން ލިބިގެނެއް

އަހަުރ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައި  51އަހަުރ،  31ައހަރު،  21ލިބޭ އެއްެޗއް މި ލިބެނީ. އެހެންނަމަވެސް  ވީމަ 65

ނޑުމެން ނާޔަތެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެކަން އަޅު އިއަށް ލިބެންޖެހޭނެ  އޭނަ ،އިން ވަިކވީމާ  އޭނަ ވަޒީފާ ގަ

ނުޑމެންގެ ހިތުގަިއ ަވކި މީހަކާ ޭދތެރޭގައި ކިތަންމެ ޒާތީކަެމއް އޮތްޤަބޫލު އި ވީނަމަެވސް ެއ ކަުމގަ ކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

އެ ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ  ،އްާޔ އެ ބިލު އަލުން ދިރާސާޮކށްކަމަށް ވެއްޖެ  ކުރެވިފައި އޮީތ އެގޮތަށްބިލު ޑްރާފްޓު

 ތިބި މީހުންނަށް މިދެންނެވި  ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިމި  ،ދެންނެވި  ލާުޙކުރުމަށްފަހުގައި މިއިޞް ،އުނިއިތުރު ގެނެސް

ނޑައަޅައިގޮތަށް މިކަހަލަ  ނުޑމެން ކަ ނޑުނާޔަތްތަކެްއ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް އަުޅގަ ކުރަން. ވެސް ޤަބޫލު ންޖެހޭނެ. އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނަށް ެއކަށީގެްނާވ މިންވަރަށްވުރެ ނޑުމެންނަށް މުސާރައިތު ވެސް ފަ ތަްއ ާނޔަތްއިާއއި  ަރށް މިއަދު އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފަ ލިބޭނެ ގޮތަށް ނޑު ެވސް އިނެދގެން.  ،މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  . އެކަން ކުރީއޮތީ ައޅުަގނޑުމެން ކަ ައޅުގަ

ނޑުމެން ކުރި މަޤްޞަދަކީ ޝަރުޢީ ކޯ އެއް  ނަތީޖާ ކީހިތާމަ އަކުރުްނ. ޓުތަކަށް ދާ މައްސަލަތައް އަަވސްއެކަން އަުޅގަ

ކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ަބއެްއ ހިތާމަ ،ސްޕީާޑ ދޭތެރޭގައި ދެަރވެނުފެނޭ. ކޯޓުތަކުގެ ަމއްސަލަަތއް ނިމިގެންދާ 

ނޑިޔާރު ކާންކުއްލިައަކށް ޕެރަޑައިސް ައއިލެ މައްސަލަތައް ހަމަ ޖަހާއިރު އައިްސ  1، އިނދެފައި ބަންންޑުަގިއ ފަ

ބޭފުޅުން ބަދަލުކުރަން. މިއީ ވަރަށް ފަހުން ހިނިގ  ެޖހޭ އެ މިކަން އެބަ .އީ ޙަޤީޤަތްއެބަ. މި ކޯޓުއަމުރު ވެސް ނެރޭ

  ..ކަމެއްގެ ވާހަކަ.



  

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުމާފަންނު ދެކު

ނޑިޔާރުްނގެ ޤާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން މި ،2111/13ދެ، ޤާނޫނު ަނންބަރު `. އާ ދެކެވެމުންދާ  ދިވެހިާރްއޖޭގެ ފަ

 .ދަނީ ނޭ މި ކަންކަން ކުރަމުން މިސް ވިާދޅުވަުމންދަނީ އެމް.ޑީ.ޕީންެދއްކި ބޭފުޅާ ވެދެންމެ ވާހަކަ  އިވާހަކަިއގަ 

މަދު ނަޝީދަކީ މެންބަރު މުޙައްއެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުެމން ނުދެނަހުރިން ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ޝީުދ މުޙައްމަދު ރަ ،އެ ފާހަަގކުރެްއވީ ،ވިދާުޅވަނީ މަދު ނަޝީދު ވެސް އެ. މުޙައްއް ކަމެއްމެންބަރެ އެމް.ޑީ.ޕީ

ން ވަކި މީހަކަށް އެްއޗެހި ދޭ ،އިބްރާހީމަށް ހަމަ ފަހާފައި އޮތް ލިބާހެއް ކަމަށް މިއީ. ވަކި މީހަކަށް ލިބާހެއް ފަހައިގެން

 ކުރުމަށްދާއިމީ ޕްރީމް ކޯޓުވަނަ އަހަރު ސު 2111ރި ރައީސް. ތެާވނެ ކަމެއް ނޫން ޢިއްޒަތްއެއީ ައޅުަގނޑުމެން ކޮްށގެން

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި އޭރުަގއި  ސަރުކާުރގަިއ ޓަކައި ވަރަށް ގިނަގުނަ މަަސއްކަތް އޭުރގެ ސަރުކާރުން ުކރެއްވި. އަުޅގަ

ގުނަ މައްސަލަަތކެްއ އެތަްއ ގިނަ ،ނުކުެރވިތައް ލަްސުވމުގެ ސަބަބުން ސުޕްރީމް ކޯޓު ވެސް ދާއިމީފޮނުއްވާފަިއވާ ބިލު

ނޑިޔާުރގެއަދި  ،ެވސް ނޑިޔާރުންދިމާވި. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ފަ  ަޚރަދުތަކެއް ކޮްށގެން ދައުލަތުން  ވެސް އިތުރު ފަ

ވެސް، ވަިކ ދިނުން. އެހެންނަމަގެ ބޭނުމަކީ ރައްިޔތުންނަށް އިންޞާފު ހޯދައިކުރުމުއްޔިތުންގެ މާލިްއޔަތުން ޚަރަދުރަ

ޢިއްޒަތްތްތެރި ަރއީސް.  ،ފެއް ނޫންވަކި މީހަކަށް ަފިއސާދިނުން އެއީ އިންޞާ، ހައިގެން ގެނެސްފަ މީހަކަށް ލިބާހެއް

ރީމް ކޯޓެއް ހުރިކަން ދަންނާނެ ވެިރކަން ކުރިއިުރގައި ސުޕް އަހަރު 31ދިވެިހރާއްޖޭަގއި  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ތަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ އެްއވެސް ރައްޔިަތކު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނުހުންނާނެ. މިއީ ހަޤީޤަ

މަުދ ވަނަ އަހަރު މުޙައް 2111 ން ލިބުނު ބާރުންޭއގެ ،ދީޤުޮކށްތަޞްކުރި މަސަްއކަތުން ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ  ،ނިކުމެ

ނޑިޔާރުްނގެ ިޢއްޒަާތއިނަޝީދުގެ ވެިރކަމުަގއި ސުްޕރީމް ކޯޓު ދާއިމީ ވެސް ުކރީ ތަ ކަރާމާތާ ުނވަ . އަދި ފަ

ނޑިޔާރު  ތަެކއްގެ ތެރެއިްނ ން މެނިފެސްޓޯގައި ސިޔާސަތުޓަކައި އަޅުަގނޑުމެ ގޭގެ ކަރާމާތް ދެމެހެއްޓުމަށްފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ދިނީ.  ނޑުމެން ފަ ނަޑއަޅާފަިއވާ ަޤއުމީ ޔުިނވަރސިޓީ ހަދަން ހުރި ިއމާރާތް ވެސް އަުޅގަ ކަ

ކުރަން ރައްޔިުތން ނިކުމެ އިހުތިޖާޖުފެއް ނުލިބޭ. ންޞާއަށް ވެސް ރަްއޔިތުންނަކަށް އިއެހެންނަމަވެސް، މިއަދާ ހަމަ

 އެ ،ގޮސް ހުރިހާ އެްއެޗްއ ހިފައި ހަްއޔަރުކޮށްމިހެން ،ތަކާ ލަުއޑާިއ ޕިކަޕު އިބޭނުންކުރާ ސަމާނާއި ސްީޕަކރާ

ވެްސ  ޭޅއިރުހުރިހާ މުދަލެއް ހިފަހައްޓަިއގެން އު ޮގސް މިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް  ހިތައް ހިފަހައްޓައި އެްއޗެ

ނޑިޔާރުންނަށް ެއއަށް   3އޮތީ މިހާރު އިތުރަށް  ިޕކަޕަށް ވެސް އެ ،ފާހަަގކުރަްއވައިފިމުއްަދތުޖަހައި ޕިކަޕަށް ވެސް ފަ

ނޑިަތއް މިހާރު ވޯްލޑުަތނުން ގެންދިޔަ ޮގނޑިތަކާ  އެ އިދަަގނޑާ  .މުއްދަތެއް ޖަހާފައި ޝަރީޢަތުގަމަހުގެ  ކަްޕ  އި ގޮ

ނޑިަތކަށް ވެސް އަރާ ދެއެ . ހަމައެކަނި ދޫަގއި މުއްދަތުޖަހާފައެހެރީ ދޫނިލަްނ ގެންގޮސް ޔޫރޯ ބަ ،ބަލަން ގެންގޮސް  ގޮ

 ފު ދުލުއިންޞާޢަސް. އެހެންވީމާ، ހާސް ރުފިޔާ. އެީއ ދިވެހި ަރއްޔިތުންެގ ފައިސާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ  ލައްކަ ހަތްދިހަ

ވަކި މީހަކަްށ  ،ދިނުމަށް އިތުރަށް ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްހޯދައި ކުރުމަށް ަރއްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުތައް ަރއްޔިތުންނަށް ގާއިމު



  

މަދު މުޙައް ،ނޫން. އަުޅަގނޑުމެނެއް ނޫންފެއް ނުން ކަމެއް ކުރުމަކީ އެއީ އިންޞާތަ ލިބާހެއް ފަހައިގެން ގެނެސް މި

ނޑު  ،ންބަރުދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެދެކުނު . ކުޅުދުއްފުށީ ރަޝީދު އިބްރާހީމަށް ފަހާފައި އޮތް ލިބާހެކޭ ބުނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޅުަގނޑު ތަކުރާރުކޮށް ޢަފްރާޝީމު އިރުަގއި އަ ހިސާބަށް އައި  ސޮއިކުރި ކަެމއް. މިހާ ަނށްނުދެނެހުރިން އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ގިނަ ސުާވލު ،މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލަށްން ޕީ.ޕީ.އެމު  21ކިހިނެއްތޯއޭ  .ކުރިންޢަފްރާޝީމާ އަޅުގަ

އެއީ  މީހާ އެ .ކިހިނެއްތޯއޭ ދޭނީ ،ނަމަ ކޮްށފައިވާ މީހެއްމަތްދަތެއްަގއި ދައުލަތައް ޚިދުކުރު މުއް ވުރެ އަހަރަށް

ނޑިޔާރަކަށް ކޯުޓގައި ތިބި ަފނޑިޔާރުންނަްށ  ޕްރީމްސު އިޯކޓާ ހައި ،ކޯޓު ިފޔަަވއި ދެން ހުންނަ ުނވަތަ ސްޕީިރއާ ފަ

އޭނަ ވަޒީފާ ައށް ނުނިކުތީއޭ. ދެން ސްލޫީކ  ،އިކޮށްފައޭނާ މިސާލަކަށް މަސްދުވަހު މަސަްއކަތް .ކިހިނެއްތޯއޭ ދޭނީ

ހިސާބަށް ނެތޭ ޖުޑީޝަލް  އެއް އަދި މި މާ، ސުލޫކީ މައްސަލަބުނަނީ އޭނަ ނުނިކުތީމަ. އެހެންވީ އެކޭ މި މައްސަލަ

ޓިން ކޮމިކުގަިއވާ މުޅި ޤައުުމ ޓިން ،އެްއ ހަފްތާ ނިކުމެފައި ،އެއް. ދެން އޭނަ ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކުން ެބލިފަ

ނޑި .މުޅި ޤައުމުަގއި ތިބެނީ ހުސް ފަނޑިޔާރުން ،ރަލަށް ހަދާލިހެންޖެނަ  21 ޔާަރކަށްވޭެއއީ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ފަ

 ކޮށްފައި ެއއް ބައި މުސާރަ ލިބޭނެ. ދެހަފްތާގައި މަސައްކަްތކޮށްލާފައި ޭގގައި އޮތީމަ  ދެ ،ކޮށްލާަފއިދުވަހު މަސައްކަތް

ނޑިޔާރުްނގެ  ނުވާނެ. އެއް. އެހެންީވމާ، މިހެން ހަދައިގެން އަކީ ބޮޑު މުސާރަ މުސާރަބައި ލިބޭނެ މުސާރައިގެ. ފަ

ނޑު ސްޕިޓަލްގައި ތިބީ ހޮ މީހުން އެވެްސ ފައިސާ ހަމަނުވެގެން. ބަލިއުޅެނީ އާސަންދަ އަށް  މި  މެންމިހާރުވެސް އަުޅގަ

ަލއްކަ ހަތްދިހަ  އެއްގޮސް އަކަށް ހަމަ ކުއްލި ،ދޭން ފެށިފަހުންރާއްޖޭެގ އާސަންދަިއގެ ޚިދުމަތް. ިދވެހިއެޑްމިޓުކޮށްފަ

ަތްއ އެކިެއކި ޓެސްޓު ،ނުލިބިފައި ތިބި މީހުންއްޙީ ފަރުވާމީހުން، ޞިބަލި އީހާސް މީހުން ބައްޔެއް ނުވާނެ. އެ

އިތުުރ  ،މިލިޔަނެއްހާ ރުފިޔާ ހަމަނުވެގެން އުޅޭއިުރަގއި މީހުންނަށް ދެ ނުކުރެވިފައި ތިބި މީހުން އެއީ. އެހެންވީމާ، އެ

ނުޑ ދެކެނީމިލި 4 ނޑިޔާރުންނަށް ދިނުމަކީ އެއީ ރިޝްވަތެއް ކަމަށް އަުޅގަ . އެހެންވީމާ، މިހެން ޔަން ރުފިޔާ ފަ

ކުރުމުގެ ބޭނުމަީކ އް ޤާއިމުޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޝަރުޢީ ކޯޓުތަ ،ފެއް ނޫން. މިީއކީ ިއންޞާނުވާނެހަދައިގެން

 ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް ބެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމެއް  މި ތަންތަން،، މަނަ  ފު ނުލިބޭންނަށް. އިންޞާދިނުން ރައްޔިތުފު ހޯދައިއިންޞާ

 ހިސާބުން ނިންމާލަން.  އަާދކުަރމުން މިނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުވެސް ނެތް. އަުޅގަ

 

 ސާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢީމަދު ނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްކެ

ނޑު ަފނޑިޔާުރންގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތީ ައޅުަގނޑު،  ދަންނަވާލަން  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނަށް އް ނުކުރަމޭ. އެއީ އެްއގޮތަކަށް ދެއީއޮތް އިޞްލާޙަށް ތާ ކަން ދިނުމަށް ނާޔަތާއި ރައްކާތެރިއިެވސް ފަ

ނޑު ޤަބޫލުުކރާއެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ހަދާތީއަޅުަގނޑު ދެޮކޅު ީސ ޤާނޫނުއަސާގޮތުަގއި  އަުޅގަ

  ...މި މަޖިލީހަކަށް ތަނެއް ނުދޭ ވަކި ަވިކ ފަރުދުންނަށް ވަކިވަކި ،އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

 



  

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ގެންދަާވ.ރިއައާދެ، މިހާރު ކޯރަމް ހަމަވެއްެޖ. ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކު

 

 މަދު ޢީސާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙް ނދިކުޅުދޫކެ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އެބަ  ރުާކުރ ޖެހޭ މިހާރު އަޅުަގނޑު ހިތާމަުކރަން މިއަދު މި ސަ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

ނ އިކުަރމުން ގެންދާ މަޖިލީހުގަހިންގާ ކޯލިޝަން ޑޮމިނޭޓު އެްއވެސް  ަޑކަށް ހަމައެ ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ާގތްގަ

 އިމި މަޖިލީހުގަ ،ގެ ވެސް މަދު މެންބަެރއް ތިއްެބވީެއްއވެސް މެންބަރަކު، ޕީ.ޕީ.އެމު ޚާއްަޞކޮށް ޕީ.ޭއގެމެންބަރަކު، 

ށް ނުގެންދެިވގެން ކުރިއައޮތް މިފަދަ މުހިއްމު ބިލުތަކަށް ބަހުސްކުރަން. ބަހުސް  އިހުށަހެޅިފަ އިރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުގަ 

އެއް ވެސް ނުހިނގާ. ހަމަ  ވަުގތު މަޖިލީހުގެ އެއްެވސް ކޮމިޓީ  މި އުެޅނީ ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ. މިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ  ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ތިއްބެވީ ަސއިކޮޓަީރގަ. އަުޅގަ

ކޮޓަރީ ތިބޭ މެންބަުރންގެ ވާަހކަ. އެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަްށ ގިނަގިަނއިން ފާހަަގކުރަްއާވ ސައި

ނުޑ އިޮކޓަރީގަ  ވަގުތު އިންނެވީ ސައި މެންބަރު މި ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ ކަން އަުޅގަ

ނޑިޔާރުްނނަށް ރައްކާތެރިކަމާ ދަންނަވަމުން ގެންދިޔަ ވާހަކަ ކުރަނީކީ ނޫނޭ. ކާރުއިނާޔަްތދޭން އިން އިއަކީ އަޅުަގނޑު ފަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި މަޖިލީހަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ފުރުޞަތެއް ނުދެއޭ ވަިކވަކި   އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އެްއގަިއ މަސައްކަްތކުރާ ވަިކ  ަވކި ދައުލަތުެގ މުއަްއސަސާ ،ލަޙަތު ހިމާޔަތްކޮށްފަރުދުންނަށް އެ ފަރުދުންގެ މަޞް

މި  .ވަކި ރައްކާތެިރކަމެއް ދޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު ހަދާކަށެއް ،ނާޔަތްަތކެއް އިއިން ވަކި  ފައިސާބަޔަކަށް ދައުލަތުގެ މުދަލާއި 

ނަޑކަށް ފެންނާކަށް ނެތް  ދީފަށް ފުރުޞަތުޤާނޫނުއަސާސީ މި މަޖިލީހަކަ އެއް އޮތް ކަަމކަށް ޤާނޫނުއަސާީސއަކުން އަުޅގަ

ކުރަްއާވ ޚިދުމަތް ގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުަގއިގޮތުަގއި ދައުލަތު ކުރާޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލު

 ވަީޒފާ އަދާކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަާމއި  އިްއގަ ެއއް ލެވަލެ އިބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެއް ފެންަވރެއްގަ 

ނޑުމެން ޤާނޫ .ާއ، ދައުލަތުން ކުރައްވާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރައްވަން ޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނީއިނާޔަތާއި މުސާރަ ނު އަޅުގަ

ހަދަންޖެހޭނީ އެއް އުސޫލަކުން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ. އަޅުަގނޑު މިހެން މި ދެންނެވީ މިހާރު ވެސް މުސާރައިގެ 

މިނިވަން މުއައްސަސާަތާކ  އި ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެބަހުރި. މިސާލަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް އާ 

ނޫނިއްާޔ  އި ރަޕްަޝން ކޮމިޝަނުގަިއ ނޫނީ އެންޓި ކޮއޮފީުހގަ ޏާ އޮޑިޓު ވަން ންނަާވ ކަމަށްދޭތެރޭގަ. މިސާލަކަށް ދަ

ިސވިލް ސަރވިސް  އިިޕއޯނެްއގެ ަވޒީފާ އަދާކުރަްއވާ ބޭފުާޅގެ މުސާަރ އާ އިހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިަޝނުގަ

ދޭތެރޭގެ ތަފާތެއް  ހާ ހާ ދިހަ އިހާހާ ހަތަރު ދޭތެރޭގައި ބޭފުޅެްއގެ މުސާރައާ  މުސާރަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިއޮފީހެއްގަ 



  

ދެނީ އެއް ފަރާތަކުން. މިވަރުގެ ބޮޑެތި ތަފާތުތައް އަކީ އެކައްެޗއް. ުއޖޫރަ  އެބަހުރި. ކުރަނީ އެއް ކަމެއް. ޒިންމާ

ްއގެ ދޭތެޭރަގިއ ކުރާ ދެ މުވަްއޒަފެ ްށ އެަބ ބުނޭ ެއއް މަސަްއކަތެއް އެބަހުރި. ޤާނޫނުއަސާސީން ވަރަށް ސާފުކޮ

ނޑުމެން އެ އޮތީ ެއ ފުރުޞަތުތަފާތުކު ވެސް ހަމަ ދީފަ. ިމ  ރުމެއް ނުގެްނގުެޅވޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އެރި ގޮތަކަްށ ހިތަށް އިާސ ހިތަށްއެރި މުައއްސަސާ އަކުން،ފަހަމަ ދައުލަތުގެ މުދަލާިއ  ،މަޖިލީހުން ދީގެން

ނުޑ   އި ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކާޚަރަދުކުރަމުން ގެންދަނީ. މިސާލަކަށް ބައްލަވާ! އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނަކީ ކޯޓުގެ ުއއްތަމަ ސުޕްީރމް  އިކެބިނެޓުގެ ވަޒީަރކާ ނިޑޔާުރ ފިޔަވައި ދެން ިތއްބެވި ފަ ގާތްަގނޑަކަްށ ފަ

މި ހުރިހާ ، ކަމެއް ރިހާރަްއކާތެރިކަމާ ިމ ހު އިނާޔަތާ ިއ އިމަޤާމުތައް. ިމ ބޭބޭފުޅުންނަށް މުސާރަ އާ އެއް ހަމަެއްއގެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް،  އިނާޔަތްތަެކއް އޮންނަންޖެހޭނީ ހަމަހަމަ އުސޫލަކަށް ފެއްތިފައި ކަމަށް އަުޅގަ

ގެ އާމްދަީނގެ ވަރަށް ބޮުޑ ނާޔަާތއި މުސާރައިއިއި ލިބޭ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކާ ދޭތެރޭގަ އިކެބިނެޓު ވަޒީރަކާ 

އް އެބަހުރި. ބައެއް މިނިވަން ވަރަށް ބޮޑު ފަރަގެ  އެބަހުރި. މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުަގއި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނާއް ފަރަގެ

ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ  .އިްނ އެބަ ލިިބަވޑަިއގަންނަވާ ލަްއަކ ރުފިޔާ ިތއްބަާވ ބޭފުޅުންނަށް އެއް  އިމުއައްސަސާަތކުގަ 

ނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުގަ  ނޑިޔާރަކަށް އަުޅގަ އިނގޭތޯ. ިމއިން  ންަނވާން ލިބިަވަޑއިގައިވުރެ ވެސް ގިނަ ްއކަައކަށްއި ލަފަ

ސުޕްރީމް ކޯުޓެގ  ،ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ވިޔަސް ،ށް ވިޔަސް ކަޒީރަކޮންމެ ތަނަކީ ވެސް ކެބިނެޓު ވަ

ނޑިޔާެރއް ިވޔަސް މި ބާރަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެ  ދައުލަުތގެ ިތން އީަދއުލަތުގެ ބާރުތައް ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި އީފަ

ވަަރކަށް އޮތުމަީކ  ަވކި ،ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރާ ބޭބޭފުޅުން. މި ބޭބޭފުޅުންނަށް ވަކި ފަރާތަަކށް އިމަތީ ފަންތީގަ

ނޑިޔާރުންނަށް ވެސް ހަމަ މި އުސޫލުން ކަންކަން  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ އުސޫެލއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފަ

ވަކި މީހަކަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ  ،ކުޅުދުއްފުށީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ނަޝީދު ވިދާޅުވި ފަދައިން އިތަނުގަ މިޖެހޭނީ. ކުރެވެން

ޚާއްޞަކޮށް ޕީ.ޕީ.ެއމުން މި ފަހަކަށް އައިސް  ނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭުނން. ހަމަތަނުގަިއ އަޅުގަ  އަމާޒުކުެރިވގެން މި

ުހރި ޤާނޫނުތަކަށް ބަލާއިރު ަވރަށް ބޮޑަށް ެއ ބޭފުޅުންނަށް  އިފަހުށަހަޅާ އިހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙުތަކާ ޤާނޫނުތަކަށް

މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް  ންނޫނީ މަދު ފަރާތްތަކަްށ މީގެ ،ނޫނީ އެ ބޭުފޅުންނަށް މުހިއްމު ވަކި ފަރާަތކަށް ،ތާއީދުކުރަްއވާ

އް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހުރި ކަމެމުންދާ ކަމީ އެއީ ވަރަށް ހިތާމަތަނަށް ހުށަހެޅެ ޤާނޫނުތައް ބައްޓަންކުރަން މި

ނޫނީ ަވކި ފަރުދުންެގ  ،ވެްސ ަވކިަވކި ފަރުދަކަށްޖެހޭނީ އެއްގޮަތކަށްއި ޤާނޫެނއް ހަދަންތަުނގަ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި

އޮތް ޖީލަށް،  ންތެރެއިން ވަކި ބަަޔކަށް ނޫން އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނެއް ހަދަން މަސައްކަތްކުރަންވާނީ އަންނަ

ނޑުމެން އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ. ރަނގަޅު ވާހަކަތަމަޢަޖުމުޅި މު ެއއް.  ށް އޭގެ މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް އަޅުގަ

ސާތަކުން ރިޓަޔަރކުރާ ެއއް ެއއީ ަދއުލަތަށް މުހިއްމު ޚިދުމަތްތައް ކުރާ ުމއައްސަ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަރަްށ ބޮޑު ޒިންމާ

ކުރަްއވާ ރރި ަރއީސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަލާމަީތ ބާރުތަކުން ރިޓަޔަފާަހގަކުަރއްަވއިފި ޢިއްޒަތްތެ އިތަނުގަ މި ފަރާތްތައް،

 ކުރަްއވާ ފަރާތްތައް. މި ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަ...ރިޓަަޔރފަރާތްތައް. ޖުޑިޝަރީން 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މު މެންބަރު އިބްރާހީރި ޢިްއަޒތްތެމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ފަރެސް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

ފުކުަރއްާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ވަގުތެއް ނެތް. ގަލޮޅު އުތުުރ މާއާދެ، . މުއްޠަލިބު

 هللا.ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ނޑަށް ހީޝުކުރިއްޔާ  ނޑިޔާރުންގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ ނާޔަތްަތކުގެ ވާހަކަެދއްކުުމގެ ކުރިން އިވަނީ ފަ

ނޑުމެން ފަްއޓާންީވ އޮތް އެްއ އެބަ އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާން އޮްތ އެހެން ވާހަކަ ނޑަށް ހީވަީނ އަުޅގަ ހެން. އަުޅގަ

ނަޑކަށް ެއއްވެސް ަޝއްެކއްފެންވަރުގެ ވާހަކަ ަދއްކާންހެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅު  ޤާނޫނުއަސާީސގަިއާވ  ،ނެތްގަ

ނޑިޔާުރގޭަގއި މަސަްއކަތްކުަރއްވަމުްނ  ނޑިޔާރުންނެއް ިދެވހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ފަ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ އެަތއް ބައިވަރު ފަ

ނިޑޔާުރން މަސައްކަތްކުަރްއވަމުން ެގންދަވާއިރު  އަށް 211 އެބަ ގެންަދވާ. އެކަމަކު  ހަމަނުާވ ޝަރުތުވުރެ ގިނަ ފަ

ނޑިޔާރަކު ވެސް ިއންނަވަިއގެންއެންމެ  ނުވޭތޯ ބެލުން ވެސް އެީއ  ،ހަމަވޭތޯ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ޝަރުތުނުވާނެފަ

ނޑުމެން މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާހަމަ  އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ހެންވޭރު ދާއިާރެގ ޢި މެދުއެއް.  އަޅުގަ

ނިޑޔާުރގެދިވެ ،ވިދާުޅވިހެން ޢާޒިމު ކު ނެތް. ައކަށް މިހާރަ ިހ ރައްޔިތުްނގެ އިތުބާެރްއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަ

ވާަތކެތީެގ ކޮންމެ ކުއްޖަކާ، އަދި ޚާއްޞަކޮށް މަސްތު ފޭރިގެން ގެްނދާ އިކޮންމެ ކުއްޖަކާ ކޮށްގެން ގެންދާމާރާމާރީ

ދޫކޮށްލުމަކީ ދިވެހި އެ  ނެއްކާ ޫދކޮްށލާ.ޗަށް އަރާއްޖޭގެ މާލޭެގ މަގުމައް ،ގެންދާހާ ޮކންމެ މީހަކުވިޔަފާރިކޮްށގެން 

ދާ ސަބަބު. އަިދ ޚާއްޞަކޮްށ ަވކި މީހަކަްށ މެ ޮބޑަށް މިހާރު ެގއްލިގެންއަށް އެން ރައްޔިތުންެގ އިތުބާރު ަފނޑިާޔރުގެ

ނިޑާޔރުގެއިން ހަދަމުން ގެންދާ  އިބަލާފަ ނޑިޔާުރގެގެންވަކި ގޮެތއް ފަ އަށް  ދިއުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުްނެގ އިތުބާރު ފަ

ދައްާކއިރު ައޅުަގނޑުމެން އެަބ ނާޔަތުެގ ވާަހކައިދާ ދިއުން. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނުޑމެން ގެއްިލގެން

ނޑިޔާުރގެ ހަރުދަނާކުރާ ެވގެްނ  ންވިސްނަންޖެހޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ހިނގާ އަހަރަށް ފަ

ނޑިޔާރުްނނަށް އިތު ނޑި ދިރު ތަޢުލީމުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަ ނޑުމެންގެ ފަ  ޔާުރގެ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަން ނުމަށާއި އަޅުގަ

ކުރި. އެހެންނަމަވެސް ހިނގާ އަހަރަށް ބަޖެޓު މިލިއަން މި 373 އަން މި ހިނގާ އަހަރަށް ބަޖެޓު،މިލި 273ވެގެން 

ގެ ެވްސ ނިޑޔާރުފަ ،ބަޣާވާތެއް ގެނެސްގެން އިގަ 7ފުރުޞަތެއް ނުދިން. ފެބްރުއަރީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރަކަށް ެއ 

ކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިުރގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ އެމް.ީޑ.ޕީގެ ސަރުކާރު ަވއްޓާލީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އިެރއް އިޞްލާޙު

ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން ފާުޑކިޔަން ބިރުްނ ތިބި ދުވަހެއް. ހަމަ މިހާރު  ،ދިޔަ

ނޑިޔާރުންަނށް ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަކަްށ  ވެސް ހަމަ ެއ މޭރުމުން ނޑިޔާރުެގ އަްށ ފަ ނޑިޔާރުެގ އަްށ އަިދވެސް ފަ ފަ



  

ނޑިޔާރުގެޭއ  ފާޑުކިޔާކަށް ނުކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަންދޫބުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފަ

ނޑުމެން ވެސް ސިހެންެވއްޖެއްޔާ ފަ އިޞްލާޙުވާ ތަެންއ ިޑޔާރުގެ އެއް ވެްސ ދުވަހަކު ނބުނާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުގަ

ނާންނާނެ. ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް އިތުބާރު އަނބުރާ ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ މަސްއޫިލއްޔަތެްއ، 

ޤުތަްއ އިންސާނީ ޙައް އިކުރުމާވާހަކަތައް ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާ އެއް. އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ އަޅުަގނޑުމެން ޒިންމާ

ނޑުމެންނަަކށް ނުލިބޭނެ އިންސާނީ ޙައްެޤއް ވެސް އަޅު  ،ޑިމޮކްރަީސ ވެސް އިކަށަވަރުކުރުމާ  އިންޞާފު ދުލުޢަގަ

ނޑިޔާުރގެގާއިމު ނޑުމެްނނަށް ފަ ނޑުމެން ަފނޑިޔާރު ،ޖެހެނީއަްށ ފާޑުިކޔަން ނުކޮެށއް. އަުޅގަ ހަމަވޭޯތ ްނގެ ޝަރުތުއަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ޢަ ބަލަން މި ނޑުމެން މަަސއްކަތްކުރުްނ  ،ވެގެން  ކުރަންގެ ނިާޒމު ގާއިމުދުލުއިންޞާފުޖެހެނީ އަޅުގަ ައުޅގަ

ވާީތވެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ަރއްިޔތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  އެއީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ މަްނދޫބުންގެ ޒިންމާއަކަށް

ރައްޔިތުން ހަމަ ކެކިއެރި.  ،ން ދިަޔއިމަނާޔަތްތަކެއް ދީ ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްގެއިއަށް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް  އަމިއްލަ

ނޑިޔާުރގެ ނޑުމެންގެ  ފަ އަށް ވެސް ހަަމ ސްކްރޫޓިނީ އެބަ ބޭނުްނވޭ. އެ ސްކްޫރޓިނީ ނުލިބި ދުަވހަކު ވެސް އަުޅގަ

 ޝަރުޢީ ނިޒާމެއް ރަނގަެޅއް ނުވާނެ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެ  އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު މާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަރެސްތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަ

 ވަނީ.  އޮތް ކަމަށް ބާކީ އެބަ މިނެޓު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބުމާތޮފަރެސް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  كن السالم علي  .هللا رسول على والسالم والصالة لحمد هللا`.  

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ގެންދިއުމަށް. ުކރިއަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ހާރު ކޯރަމް ހަމަވެއްެޖ. ފަރެސްމި ،އާދެ

 

 ން:ވާހަކަދެއްެކވު އްޠަލިބުމު ޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުމާތޮފަރެސް

 އިޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑު މި ޤާނޫނުގެ މި އިޞްލާޙު ދިރާސާކޮށްފަ

ވަނަ  26ޮއތީ. މި ޤާނޫނުގެ  އިއިން ދިރާސާކޮށްފަ ާބވައޭ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ތަށްއަރަނީ ކިހާވަރަކަށްހި އިބަލައިލިއިުރގަ



  

ނިޑޔާރުން ަވިކވުމާ ބެ ނަ މާއްދާ މި އޮތީ ވަ 26 ،25 އިއެއް. އެހެްނނަމަވެސް، އިޞްލާޙުގަ  ހޭ މާއްދާމާއްދާ އަީކ ފަ

ވަނަ  26މި އޮތީ  އިއަިއއްސަ. އެހެންނަމަވެސް، އިްޞލާޙުގަ އިއެއް ގޮުތގަ  ދިނުމުގެ މާއްދާއިނާޔަތްމީހުންނަށް  އެ

ނޑު މި ސުވާލު އުފައްދަުމން ، ލާޙުކުރުުމގެ ާވހަކަ. އެހެންވީމާމާއްދާ އިޞް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ އަުޅގަ

ތިބި ވެރިންނަކީ  އިުކރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ިސވިްލ ސަރވިސް ިފޔަަވއި ހުރިހާ ތަންތަނުގަވަޒީފާ އަދާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ފުންނަީކ އެކޭ. ިސވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަތިބި ބަ އިރަްއކާތެރިކަމެއް ދީފަ  އިނާޔަްތތަކާއިޚާއްޞަ ތަނުން  އެ

 އި ރުފިޔާ ލިބިފަ 2111ވަިކވާ ދުވަހު އިން ވަޒީފާ މީހުން  އެސާރަތަކެއް ލިބެމުންދާ ބައެކޭ. ކުޑަ މު އެއަްށވުރެ މާ

ޭވ ހާސް ރުފިޔާ ދެ ޅީސްކު ސާހާސް ލިބޭ މީހަކަށް މަހަ އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑެތި މުސާަރ ލިބޭ ފަސްދޮޅަސް ހަތްދިހަ

ނޑުމެން އެ ކުރާ ގޮތަކަށް ޤާނޫނެއް ހެދިގެން ނޑުމެން ނަގާ ރިސްުކެގ  އިމަސައްކަތާ ުނވާނެ. މިހާރު އެ އަުޅގަ ައޅުގަ

ނޑުމެން މުސާރަ އެ އޮތީ  އިބަދަލުގަ އަްށޑިހަ ހާސް ރުފިާޔ  ،ެއކަށީެގންވާ ވަރަކަށް ދީފަ. ހަތްދިހަ ހާސް އެއާ އަުޅގަ

ހުރިހާ އެްއޗެްއ  އިނާޔަތާިއ މާލީ ރައްކާތެިރކަމާއި ހުރިހާ ޞިއްޙީ ިޚދުމަތާއިށް ދީފަ. އަޅުަގނޑުމެންނަ

ްށ މިފަދަ ޤާނޫނެއް ހެދިގެން ނާޔަތެއް ެދވޭ ގޮތަކައިމިފަދަ ބޮޑު ، . އެހެންވީމާއޮތީ ންނަށް ދީފައި މިމެއަޅުަގނޑު

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުގަ ދިޔު އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. ހަމަ އެހެންމެ، ކުރިން ވެސް ދެންނެވިހެން  އިމަކީ އަުޅގަ

ގޮތަށް  ވަނަ މާއްދާ މި 26 ވޭ ިއޞްލާޙަކީ މުޅިށް މި ގެނެ އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި މި ޤާނޫނަ

ނޑިޔާުރން ވަކިވުމާ ބެހޭއިޞްލާޙު ވޭނެ އެްއވެސް ޮގތެއް ޤާނޫނުގައި ނޯންނާނެ. ގޮތުން ދެން ޢަމަލުކުރެ ެވއްޖެްއޔާ ފަ

ނޑު އެެދނީ އިދާރީ، އެހެންވީމާ  ،އަދި މަޖިލީހުގެ އެ އިްޞލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން ،މޭޒުން ިވޔަސް އަުޅގަ

 ނުަބއިކޮށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި  ،ެއއް މި މާއްާދ ައކީ ނުބައި ާމއްދާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނަމަެވސް ބައްަލވާފަޢި

ައލުން އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު އަލުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން.  އިވާތީ މި މާއްދާ މި އިޞްާލޙު އަނބުރާ ގެންދަވާފަ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 މަދު ސަމީރު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެ މެންބަރު އަޙް ދިއްދޫ ދާ

ނޑު ހަމަ އެއްގޮަތކަށްއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީ  .ވެސް ިމއަްށ ތާއީދުކުރާ މީހެއް ނޫންސް. އަުޅގަ

ން އެތިއެިތކޮޅު ،އިުރކޮޅުއިުރކޮޅުން ،އޮންނަ ބިލުތަަކށް ހިނދުހިނދުކޮޅުން އިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފަ

އެ ކަންތައްތައް ކުރުުމގެ ވާހަކަދެްއުކމަކީ. އަޅުަގނޑުމެން ހިތި  ،ބޭނުންވާ ކުދިކުދި ބަދަލުތައް ގެނެސްގެން

ސިިވލް ސަރވިސް ޤާނޫނަށް ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް މި މަޖިލީހުގައި ގެަނއި ބަދަލުތަކުެގ  ،ތަޖުރިބާތަކެއް ކޮށްފީމު

 ،ތިބެ އިިސާޔސީ މީހުންގެ ގޮުތގަ ، ެވގެން ދިޔަ ތަން. އެހެންވީމާ ލާކުސަބަބުން މުޅި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހަ

ނަިއބު ރައީސް ވެސް އެ ކޮިމޝަނަށް ނެގީ ައޅުަގނޑުމެން.  އިެއންމެ ފަހުން ރައީސާ އިގަ ނއަޅުަގނޑުމެން މިތާ

ލައިގެން ށް ވޯޓުތބި މެންބަރުންނަ އިޓަކައި އޭގަ  މަސަްއަކތްކުރުމަށް އިމީހުންެގ ޓީމުގެ އެތެރޭގަ އެހެންނަމަވެސް، އެ



  

މިއަދު  އިރައީަސުކ ހޮވުމުގެ ފުރުޞަތު ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ނުދިނީމު. ހަމަ އެއާއެުކގަ  ަނއިބު އިރައީސާ

ނަމަވެސް، ިމ ވީކަމުގައި ނެތް އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އަންނަނީ ހަމަ ސީދާ އެ ބޭފުޅެއްގެ ނަން ލިުޔއްވާފަ 

ނާަޔތެއް ދެއްވުމުގެ ވާހަކަ. މީގެ އިއެ ބޭފުޅަކަށް ޚާއްޞަ  ކުރައްވާ.ސްބަތްއޮތީ ވަކި ބޭފުޅަކަށް ނިމި  އިހުށަހަޅުއްވާފަ

ާނޔަތުގެ ވާހަކަ. އިން ބޭފުޅެއްގެ އޮތީ އޭގެ ކުރިން ހުންނެވި އެހެ އިކުރީަގއި ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަ

 އަށް ލިބެންވާ ެއއްަޗކަށް އޭނަ  އިމަރުޙަލާގައެ ކަންތައްަތއް ައޅުަގނޑުމެްނ ކޮމިޓީއަކަށް ގެންޮގސްގެން ކޮމިޓީން އެ 

ނިޑޔާރުންގެ ނުޑ  ދިޔަކަމީ އެއީ ޤާނޫނުގައި އެ ބައި ހިމެނިެގން ވާތީެވ، ައޅުަގނޑުމެން އެ ަމސައްކަތްކޮްށ ފަ އަުޅގަ

ެއ  ،ދެކޭގޮުތގައި އެކަން ރަނގަަޅށް ކުރެިވގެން ދިޔަ ކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނުައސާސީ އިޞްލާޙުކުެރވި

އްެބވި ޖަޖުންނަކީ ތި ދި ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި އޭރުަގއިއަ ،ފެށި ހިސާބުން ފެށިގެންއަށް ޢަމަލުކުރަން  ނުއަސާސީޤާނޫ

 ހޯދައިގެން  ޖިލީހުން އެ މީހުންނަށް ރުހުންރައްޔިތުްނގެ މަ ،ވެސް ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ބަހެއް ޮއވެގެން އެްއގޮތަކަށް 

ދި އޭުރގެ ެއ ޙާލަތަށް ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓެއް ވެސް ެންތ ހިނދު، އައައިްސ ތިބި ބަޔަކަްށ ވެްސ ނުވާ

އެ ބޭފުޅުންެގ  އިއަދި އެ ބޭފުޅުން ނިންމަވާފައި ހުރި ނިންމެވުންތަކާ ،ވެފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ކަމަށް އިޙާލަތުގަ

ރިމަިތވެފަިއވާ ބަަޔކަށް ވެފައި، މިއަދު މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށް ޮބަޑށް ރައްޔިތުްނގެ ފާުޑކިޔުންަތއް އިންތިާހއަށް ކު

 ތިން ހަތަރު އަހަރު ނުވަތަ ތިން  އިމަށްފަހުގައި އަދި އޭގަ ވެ ދިއު ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު  ،ޙާލަތު ބަދަލުވެ އިވަގުތާ 

ނޑުމެން އެ ވާހަކަދަްއކަިއ،ފަހު އަހަރު ށުން ނުގެ ދަނާޔަތެއް މި ޤާނޫއިޞަ ބޭފުޅަކަށް ވަކި ޚާއްޞަ ވަކި ޚާއް  ން އަޅުގަ

ވާނަމަ އެއީ އެންމެ އިންޞާފުވެރި ގޮތެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ނުދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި  ކަމަށް  ލިބި ދޭ ގޮތަށް ހަދާ

ނޑަށް އިްއެޔގަ ޕެންޝަނުގެ އޮފީހުގެ ވެރިޔަާކ ވާަހކަދައްކާލުުމގެ ފުރުޞަތެއް ލިބުނު. ުކޑަ  އި ރައީސް، އަުޅގަ

 ނަމަ، މި  ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނުގެ ކަންތައްަތއް މި ދާ ގޮތުން ދާޅުވަނީ މިހިނދުކޮޅަކު ފޯނުން ނަމަވެސް. އެ ބޭފުޅާ ވި

ނގައިދާނޭ. އެއީ ތަފާތު ަވއްތަރުަވއްތަރުެގ ޕެންޝަނާއި ޤައުމު ވަރަްށ ބޮޑަށް އިޤްިތޞާދީ ބަނަކަމެއްެގ ތެރެއަްށ ހި

އަށް ޕެންޝަނުގެ ފައިާސ  ރަޖަ ނުވާ ދަދެމުން ގޮސް މިއަދު ސަލާމަތްނާޔަތްތައް ދެމުންތަފާތު ވައްތަރު ަވއްތަރުގެ އި 

މިއީކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެ. އެ ބޭފުޅުން އެބަ  އޮތީ ކަންތައްތައް ހިނގާފަ. ދޭންޖެހޭ ހިސާބަށޭ މިއަދު ޤައުމުގައި މި

ގަސްތުކުަރއްވަމޭ މިހާރު އެ ކަންތައްތައް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން، ނުވަތަ ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ދުނިޔޭގެ އެހެން 

ވެސް އެކަން ކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުން ޭޕޕަރެއް ތަްއޔާރުކުރުމަށްފަހުގަިއ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ  ޤައުމުތަކުަގއި

މެންބަރުންގެ ސާމަލުކަމަށް ޓަކައި ގެނައުމަށް. އެހެންނަމަެވސް، ހިތާމަޔަކީ އެފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކަކާއި ޕްރޮޕެޝަނަްލ 

ނޑުމެން ައޅުަގނޑުމެްނ އޮޕީނިއަން ައއުމުން އަޅުަގނުޑމެން ސިޔާސީ މީހު ން ކިހާވަރަކަށްތޯ އެ ބަލައިގަންނާނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަން ނިމުނީ ކަމުގަިއ  ބޭނުންވާ ގޮތް ހަމައެކަނި ކުރިމަތީގައި ބާްއވާފައި ެއގޮތަށް އެކަން ކުރީމާ، އަޅުގަ

ންގެ މަޖިލިސް ކަމަށް ވާތީ، އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭނީ. އެީއ މިކަން ހިނގާ ގޮތަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ރައްޔިތު 

ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ކަންކަމުަގއި އެ މީހުން ކަންކަން ހުށަހެޅުނީމާ ވަރަށް ސީރިއަސް 



  

ކަންތައްތަެކއް ގޮތުަގއި އެަކންކަން ބަލައިގަނެ، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ނުވަތަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

ިރއަށް ގެންދާެނ ކަމަށް. ެއކަމަކު، ޙަޤީޤަަތީކ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހާއި މި ޢީއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން ކު

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަކީ ސިންގާ ެއއް ފަދަ، ވަުރގަދަ  ބާރުވެރި ބަެއްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ ކޮމިޓީތައް މި ވަނީ އަުޅގަ

ަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަްނކަން ައއިމަ، ކުރިމަިތވީމަ ދެކެނީ. އެހެންނަމަވސް، ަދތްޕިލާ ނެތް ބައެްއގެ ގޮތު 

ނޑުމެން ތިބެ، އެެހންނަމަވެސް، ސިޔާސީ ކަމެއް  އަޅުަގނޑުމެން ފެނިގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ޙާލަތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަްއކާވާނެ އެ ކަްނތައް. ައޅުަގނ ޑުމެން ެއކަްނ ގޮތުަގއި ކަެމއް ައިއއްސި ަކމަށް ވާނަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިތްއެދޭ ގޮތަކަްށ، އެކަންކަން ނިންމާލައި އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ކުަލއެްއ  ބޭނުންވާ ގޮަތކަށް، އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ވެްސ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ  ޖައްސައިލާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ހިތާމަހުރި ކަމެއް ިމއީ. އަުޅގަ

ސްޓަމެއް ޤާއިމުކޮށް، ޖުީޑޝަލް ސަރވިސަސް އަދި އެ ނޫން ފަރާތްތައް ވެްސ މި ރާއްޖޭގައި ރަނަގޅު ސި

ސަރުކާރުވެސް އަދި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް ވެސް، ހަރުދަާނ އުސޫލުތަކެްއގެ މަތިން ހިންާގ ކޮންމެ ކޮންމެ ވަގުތެްއަގއި 

ނޑެއް ކޮންމެފަދަ ގޮތަކަށް ބަދަލުގެންނަ އުސޫލުތަކަކަށް ކަންކަން ވެގެންިދއުމަކީ އެން މެ ރަނގަުޅ ގޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑު ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ވަިކވަކި ފަރުދުންނަށް،  ނުދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ ވަިކވަކި މީހަކަށް ޚާއްޞަކޮްށގެން ޤާނޫނުތައް ހަދާ އެކަންކަން ކުރެއްވުަމކީ އަުޅގަ

ބަލަށް ބަލާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދުވަހަކު ެވސް ނިމުމެއް އަންނާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ މުސްތަޤް

 ރައީސް. 

 

 މީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހު ފޭދޫ

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިގެން  ކުރިއަށް `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިއަދު ފަ

އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަމުްނ މި ގެންދާ އިސްލާޙާ ގުޅޭ ޮގތުން ދަންނަވަންޖެހެނީ މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު 

ލިޔުްއވާފަިއވާ މަޤްޞަދުގަިއ ވާ ގޮތުގެ މަތިން ދުނިޔޭގެ ތަޙްޒީުބވެފަިއވާ މުޖްތަމަޢުތަކުގަިއ، ތަރައްޤީވެަފއިާވ 

ނޑިޔާރުންނަށް މި ގޮތަށް ޤައުމުތަކުަގއި ރައްޔިތުން  ޤަބޫލުކުރާ ހަމައެއްގެ މަތިން ނިޒާމުން ހިންގާ ދައުލަތްތަކުގެ ފަ

ނޑުމެން ިމ  ނޑުމެން ޤަބޫލުކުާރ ކަމެއް. އަުޅގަ ރިޓަޔަރކުރުމަށްފަހު ދެވޭ ިއނާޔަތްތަކެއް އެބަހުރި. ެއީއ އަުޅގަ

ންނަމަވެސް، މީގެ ިހތާމަޔަ އަކީ މާީޒވެގެން ދިަޔ ދަތުރުކުރަނީ އެ ދިމާލަށް މި ރާއްޖޭގެ މުޅި ނިޒާމު ގެންެދޭވތޯ. އެހެ

އަހަރުގެ ވެރިކަމުގެ ތެޭރގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިްނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ނިޒާމު ވަކި ބަެއްއގެ އަތްމަތީަގިއ  31

ފެއް މި ރާއްޖޭގައި ހައިޖެކުކުރެވިަފއި އޮތުމަށްފަހު ޚިދުމަތްކުރި ކަމަށް، ޚިދުމަތުން ލިބުނު ނަތީޖާ އެއް، ހެވެއް، އިންޞާ

ޤާއިމުކުރެވިަފއި ނުާވއިރު، ަވކި ބަޔަކަްށ އަމާުޒކުރެިވގެން ވަކި ަބޔަކަށް ކޯޓު ތަްއޔާރުުކރެވިގެން މި ގޮތަށް ޤާނޫނަްށ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ުއނގޫފާރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ  އިޞްލާޙުގެަނއުމަކީ މިއީ ހިާތމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ



  

ޑޮކްޓަރ އަފްާރޝީމަކީ އަބަދުވެްސ މި ބާވަތުގެ ވަިކވަކި ފަރުދުްނނާ ގުޅޭ ގޮތުން ޤާނޫނުަތއް މެންބަރު 

ނޑުމެން  ޑްރާފްޓުކުރަްއވަިއގެން ގެްނނަވާ ބޭފުޅެއްކަން ފާހަަގކުރަންޖެހޭ. މިގޮތަށް ވާހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަ

މަވާން އެބަ ޖެހޭ. މިއީ ހަމަ ސީދާ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތް މިއަދު ރަްއޔިތުންނަށް ހާ

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމު ދައުލަތަށް ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އިނާޔަތްތަެކްއ 

ނަޑއެިޅގެން އައިސްަފއިާވ ބިލެއް. މިއަދު މި ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ކަ

ށް ގެންނަން ހުރި އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާއިރު މިައށްވުރެ މާ ބޮޑެތި، މާ މުހިއްމު ކަންތައްތައް އެބަހުރި. ޤާނޫނުތަކަ

ނޑިވަެޅްއގައި ަވކިަވކި އަފްރާދުންގެ  އެކަމަުކ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިފަދަ ޚުޠޫރަތްތެރި ދަ

ތީގެ މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި ކަންކަން ކުރަން ވެއްޖެއްޔާ ކޮބައިޯތ މައްސަލަތައް ހަމަޖައްސައިދޭްނ، ވަިކވަކި އަފްރާދުން ޒާ

ސަލާމަތެއް މި ޤައުމުަގ. އެެހންވީމާ، މި އަންނަނީ އަދިެވސް ހަމަ މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުެގ ވެިރކަމުގެ ތެޭރގަިއ 

ށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނާިއ ތިރީސް އަހަރު ވަންދެން އެިކއެކި ކަންކަން ކޮށްަފއިާވ މީހުން ހިމާޔަތްކޮށްދީ، ެއ މީހުންނަ

ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން އެިކެއކި އެހީތަާކއި މަންފާތައް ނަަހމަގޮތުަގއި ހޯދައިދިނުމަށް ޓަަކއި ެއ މީހުން މި ތަނުގައި 

ތިބެގެން ކުރަމުން ގެންާދ މަސައްކަތްތަެކއް މިއީ. އަޅުަގނޑުމެން މިވާހަކަ ަދއްކާކަށް ޖެހިލުމެއް ނުވާެނ 

ނޑިޔާރަކު ރިަޓަޔރކުރުމާ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ އެްއގޮތަކަްށވެ ސް. އެހެްނވީމާ، ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މި ގޮތަށް ފަ

އިނާޔަތްތަްއ ލިޔެފަިއ ހުރިއިުރ، އެބަހުރި ސެިކއުރިޓީ ދޭންޖެހޭނެ ވާހަކަ، އުުޅްއވާ ރަށެްއަގއި ދަތުރުފަތުރު ދޭންޖެހޭނެ 

ން ހެލްތު އިންޝުއަރެންާސއި އަނެަކއްަޗކާ ދޭންޖެހޭނެ ވާހަކަ. ެއ ވާހަކަ، ދުނިޭޔގެ މިވެނި ިމެވނި ޤައުމު ޤައުމުތަކަކު

ހުރިހާ އެއްެޗއް ެވސް ދޭންޖެހޭނީ މިއަދު ދައުލަތުަގއި ޤާއިުމކުރެވިފައި އޮންނަ ޢާއްމު ނިާޒމުގެ ތެރެއިން. ާއސަންދަިއގެ 

ޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކަމަށް ތެރެއިން ހުރިހާ އެންމެން ެވސް ބޭސްފަރުވާކުރަންޖެހޭނީ. އެއީ އަދި ަރއްޔިތުންެގ މަ

ވިޔަްސ، ވެސް މައްސަލަ އެްއ ނެތް. އެހެންވީމާ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ އިން މި ބާވަތުގެ އިނާޔަތްތައް ނެގުމަށް ޓަަކިއ 

އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތކުަރމުންދާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނާލަންޖެހޭނެ، ޢާއްމު ރައްޔިތުން ވެސް ވާނީ ބަލި. 

ބަިލވީމަ ބޭސްކުުރމަށް ޓަކައި ދައުލަތުން ލިބޭ އިނާޔަތްތައް އެންމެނަށް ވެްސ އެއް އުސޫލަކުން އޮތުމަީކ އެހެންވީމާ، 

އެއީ ޭއގެ އިންޞާފުވެރި ގޮަތކީ. އެހެންނަމަވެސް، ަވކި ަކހަލަ ޚިދުމަތްތަކެއް، ވަކި ކަހަލަ މަޤާމުތަކެއް ދައުލަތުގައި 

ިރކަންދިނުމަކީ އެއީ ދުނިޭޔގައި ތަހުޒީބު ޑިމޮްކރަސީތަކުަގއި މިހާރު އޮންނަ އަދާކުރާ މީހުންނަށް އިނާޔަތްތަކަކާއި ަރއްކާތެ

ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުންނަށް ކުރީގައި އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ެވސް 

ހަމަޖެހިގެން ދިޔުމާ ގުިޅގެން މާލޭ  ރުފިާޔ ދޭން 21111ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ކޮމިީޓ އެލަވަންްސގެ ގޮުތގަިއ 

މަގުތައްމަތީ މުޒާހަރާތައް ކުެރވި، ރަްއޔިތުންގެ ކަންބޮުޑވުްނތައް ފާޅުެވގެން ދިޔަ. އަޅުަގނޑު މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ނެސް ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާްސކުަރން ބޭނުންވޭ، މި ގޮތަށް ވަިކވަކި އަފްރާދުންނަށް ޤާނޫނުތަްއ ބައްޓަންކޮްށގެން  ގެ

ކުއްލިައކަށް ބޮޑެތި މާސިންާގ ސިޔާސީ މަސްރަޙެއް ހަލަބޮލިވެފައި އޮތް ަގޑިެއްއގައި ޤާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު މި 



  

ނޑިޔާަރކަށް، ކޮން ހިމާޔަތެއް ދޭންތޯ ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. މިއީ  ގެންނަނީ ކާކުގެ މަޞްލަޙަތު އޮވެގެްނ، ކޮން ފަ

އިހުތިޖާޖުކުރަންޖެހޭ ވަރުގެ ކަންތައްތައް މި ހުންނަނީ. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. ، ރައްޔިތުން ހަމަ އަޑުއުފުލަިއ، މުޒާހަރާކޮށް

މިއަދު އެބަ އެނގޭ މިކަން މިތަނަށް މި އިޞްލާޙުލީމަ ފާސްވެގެން ދާނެކަން. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމާއި އަދި ުގޅިފަިއާވ 

ދުކުަރްއވާ ކަމަށް ތާއީބާވަުތގެ ކަން މިހެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ މި ކާރުަގއި ިތއްބެވި އެމް.ޕީންނާ،އިއްތިހާދުގެ ސަރު 

މަރާލާފައި ސް ކަހަލަ ރިަޒރވޭޝަންތަކަކާ ނުލައި މިކަަހލަ އެއްިޗއްސަށް ލޯމި ބޭފުޅުންނަކީ އެްއވެ، ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ

ނޑުމެން އެބަ، އްޔާރަށް ތިބި މީހުން. އެހެންވީމާފެހި ފިތަށް، ފެއްސަށް ފިތަން ތަ ކުރަން. ޖެހޭ މި ސުލޫކު ބަދަލު އަުޅގަ

ްއ ަވކި މީހުންނަށް ވަިކވަކި ޙާލަތްތަަކކަށް ޤާނޫނެޤާނޫނަކީ އޭގެ ޠަބީަޢތުގައި ވަކި ލެއްަގއި ހާ ޤާނޫނެއް ހެދުމަކީ އެްއވެސް 

އިްޚ ޓަކައި. އެހެންވީމާ، ޝަ މު ހަމަތަކެއް ޤާއިމުކުރުމަށްނަހަދާނެ. ޤާނޫނު މިހެދެނީ ޢާއްމު އުސޫލުން، ޢާއް

ނޑިޔާެރއްގެ ގޮުތގައި މަސަ  ނޑިޔާުރގެ ޮގތުގައި މަަސއްކަތްކު ،އްކަތްކުެރްއވިއިރުފަ ެރްއވިއިުރ ދައުލަތުެގ އެންމެ އިސް ފަ

، . އެހެްނވީމާެވސް ައޅުްއާވފައި އެަބ ހުރި ލޯނު ނަންަގަވއިގެން ެގއެއް  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އިންޓްެރސްޓަކާ ނުލައި 

ވެއްެޖއްޔާ ސަލާމަތެއް ނެތެއް އިތުރަށް އިނާޔަތްތައް ހޯދަން . ދެން އިނާޔާތްތައް ދައުލަތުން ލިބިފަމިހިރީ ނުލާހިކު ބޮޑެތި 

ނޑުމެން ވެްސ ވާ ގޮތަކީ މިއަދު ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ތިބެފަިއ ތޯނޫން . އަޅުގަ

ނޑަ ،އަޅުަގނޑުމެން މިތަނުަގއި ާމދަމާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ދައުުރ ހަމަވީމަ ައޅާފައި ިމއަދު ނަގާނެ އިނާޔަްތތައް ކަ

ނޑުމެން އެހެން ހަދަން ބޭނުންނުވާތީ އެކަންކަން ނުޮކށް މި ތި ނޑަށް ފާސްކުރެވިދާނެ. ެއކަމަކު، ައޅުގަ ބެނީ. އަޅުގަ

 ދަންނަވާ ކަހަލަ އިޞްލާޙުތައް މި ކުއްލިއަކަށް މި ދުއްތޫރު، އަފްާރޝީމު، އުޅެނީ ވާން ދަތިވެގެން މިމީގައި ފަހުމު

ވެފައި އޮްއވާ. އަދި މިހާރު އިތުރަށް ކި މީސްމީހުންނަށް ދައުލަތް މިހާ ބޮޑަށް ޑެފިސިޓުވަ ކި ތަނަށް ގެންނަވަިއގެން ވަ

ކަމުގައި މި  ކީްއކުރަންތޯ މި އުޅެނީ. މި  ގޮއްސަ ޮއއްވާ ުކއްލިައކަށް ހަތަރު ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޑެފިސިޓަކަށް ދައުލަތް

ލަޙަތެއްތޯ. ދެން ހަމަ ބައެްއ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުެރްއިވ މަޞްން ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނާިއ މުޅި ޤައުމާއި ަދއުލަތަށް އޮީތ ކޮ

ޤާއިުމކުރުމުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަދުލުއިންާޞފުގެ ނިޒާމު، ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެންވެްސ ހަމަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް

 ކަތްތަެކއް ކުރެްއވި،ސައްތެރޭގައި ވަރަށް ަބިއވަރު މަްއސަލަތަކެއް އެބަހުރި. މިދިޔަ ސަރުކާރުން ެވސް ވަރަށް ބުަރ މަ

ނިޑޔާރުންެގ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަީރގެ ތެރޭގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން. މައްސަލަތައް ަރނގަޅުކުރަން. ފަ

ތެރޭގައި އެބަ ތިއްެބވި ހަމަ ވަިކވަކި ބޭބޭފުޅުންގެ ނުފޫޒު ފޯރާފައި ތިބި ބޭބޭފުޅުން. ފަނޑިޔާރުން ގެތަުކގެ ތެރޭަގއި 

 ވަކި...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިން މަނިކު. ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސަޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

 



  

 އިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސަލިމާފަންނު ދާއިރާވި

އިޞްލާޙުގެ ަމއްޗަށް ދެވަަނ  ،މި ބިލުގެ މަްއޗަށް ،މި ނުކުތާގައި މި ފިަޔަވޅުގައި  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ދިޔަ ބައެއް ތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރަމުންފުރުޞަތުގައި ވާހަކަދައްކަން އަޅުަގނޑު އެދުނީ އިްއޔެަގިއ ބައެއް ޢިްއޒަ

ނޑުމެން މި ނޑު ޚިޔާުލކޮށްފައިވާ ބަެއއް ޚިޔާލުތަާކއި ކަމަށް، އަޅުގަ  ބައެއް ޚިޔާލުތަލުން ފުރަތަމަ ދުވަހު އަޅުގަ

ޢަލީ، އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ނެްއ ނޫން. ނަމަެވސް، އަފްރާޝީމުގޮެތއްަގއި ބަދަލުވެގެ ނުކުތާތައް ޖުމްލަ

 ތާއޮންނަނީ ދެ ނުކު ގެންަނވަން ބޭނުންފުޅުވި އިޞްލާުޙގައި ަމއިަގނޑު މި އަށް 2111/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މެންބަރު

އެކު ވަިކވުމުން  އެކު މުސްކުިޅކުރުމާއި ަޝރަފްވެރިކަމާ ޝަރަފުވެިރކަމާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(ަގއި، 26އެއް. 

. ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ. ނޫ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޒަމާނުގައި އަިދ ތަކުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުަރްއވާފަދެވޭ އިމްތިޔާޒުަތކާއި އިާނޔަތް

ރީމް ކޯޓު ފުރިހަމައަށް ސުޕް، އެއް އަިއއްސަ ޑެއް ނުވަތަ އިންތިާޤލީ މަރުޙަލާ އޭގެ މެދަށް ޓްރާންސިޝަނަލް ޕީރިއަ

ގެ ބެންޗަްށ މެންބަރުން ޕްރީމް ކޯޓުވަނަ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ސު 17 އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ،ވުޖޫދުވެ

ިއމްތިޔާޒުތަކާ އެްއޗެހި ދެވެްނ  ޤާނޫނަކުން ،މެންބަރުން އަތުރާލެިވގެން އަދި ޭއެގ ދަށު ކޯޓުތަކަށް، ފަހުއިންތިޚާބުރުމަށް

ވުން ެއއީ ެވސް މައިަގނޑު ެއއް ސަބަުބ ށް ލިބެންވާ ޙައްޤުތަެކއް ީމގެން އުިނވެފައި ބައެއް ކަހަލަ ފަރާތްތަކަ .ފެށުނު

ނޑުމެން ބަލަްނ އެބަ ނޑުމެން ފިޔަވަޅުމަީތގައި ޖެހޭ. މީގެ ކަމަށް އަުޅގަ އިތުރުން މިފަދަ މުހިއްމު ބިލަކަށް އަޅުގަ

ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ  ރައީސް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެްނމެހައި ަލތަށް ބަލަންވީ. ޢިއްޒަތްތެރިޙާދަްއކާއިރު މިއަދުގެ ވާހަކަ

ެއއް ުޒވާނަކު  މަތީގައި ިދވެހިންގެ ުޒވާުނންގެ އަތުން ަވުގތު އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަގުަތއް އެންމެ ކަންބޮޑުވުން މި

އާއި ވަްއކަމުގެ މައްސަލަތައް ހިނާގ  ދިވެހިރާއްޭޖގައި ބޮޭޑތިވެގެްނވާ މާރާމާރީ ކަތިލުމުގެ ަމއްސަލަ. އަނެއް ުޒވާނަކު

ނޑިޔާރުންނަށް ނޑިޔާރުން ަވކިއަަތކަށް  ،އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ އިނާޔަތެއް ދީ ،މައްސަލަ. މިފަދަ ފަ މި އުންމީދުަގއި ފަ

ން ކެރޭނެތޯ އެއީ އަޅުަގނޑުމެން އުަފއްދަންޖެހޭ ދޭން އަދަބުދޭންވާ ފަރާތަށް އަދަބުވަކިކޮަޅކަށް ބުރަނުެވ ޙައްޤު ،ނުޖެހި

މީދުކުރުމަށްފަހު މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިބޭ ނޑުމެްނގެ މި އިންޓެންސިވު ޕެކޭޖުގެ ދަށުން އުއްސުވާލެއް. އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނަށްތޯ ކެރިަވަޑއިގަންަނވާނީ އެ ނޑިޔާރުންގެ ތެެރއިން ކިތަެކއް ފަ ބާއްވާފައި  ބޭފުޅުންގެ ައމިއްލަ ފޯރަމެއް ފަ

ރޭަގއި ހިމެނޭ ސެކްޓަރގެ ތެ ،ލާން ތިމަންނާމެން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކޮށް ނުވަތަ ޤާނޫނީ މުޅި މަރުޙަމިއަދުން ފެއްޓިގެ

 މި ،ޓަކައި ުގޅިގެން މަސައްކަްތކޮށް ިއސިްއޔަތުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުްށތައް މަދުކުރުމަށްހަގެ އެއް ކޮމްޕޯނަންޓު

ަގއިޑްލައިެނއް ތިމަންނާމެން ބައިވެިރވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވަން ކެރިވަަޑިއގެންފާނެތޯ ރާއްޖޭެގ ކަންތައް ނިންމައިދިނުމުގެ 

ނޑިޔާރުންނަށް. ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް މި އެޅޭ ބިލުތައް  އޮތީ ބިލުތައް ހަދަން. މަޖިލީހުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އެބަ ފަ

ްނުގ ކުށްތައް މަނާކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު. މިއީ މަޖިލީހުގައި މި ނެހެދޭ ވާހަކަ. ކޮބައިތޯ އަދިެވސް ތަކުރާރުކޮށްލާނަން. ގޭ

ނޑުަތާކ ދެއްވި. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ާޢއްމެންބަރުން ފާސްކޮށް 77ތިއްބެވި ިޢއްޒަތްތެރި  މު އިޖުތިމާޢީ މިންގަ

މި ޢިްއޒަތްތެރި  ޓަކައި މަގުމަތި އަމާންކުުރމަށް ،ޚިލާފުވުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ވަރަށް މުހިއްމު މާއްދާތަެކްއ ލިޔެ



  

މެންބަރުން ލިުޔނު. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޮކމިޓީ އެލަވަންާސއި ދެން އެއަްށވުރެ އިތުރު ކަންތައްަތުކގެ  77މަޖިލީހުގެ 

ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާލަން މި ޖެހުނީ މި ނުކުތާަގއި ހަމަ. ދެން އޮީތ  ވާހަކަ އަބަދު ަދއްކަމުންދާތީެވ މި

ނޑިޔާރުން. ދެން އޮ ން ޕްރޮސެކިއުޓަރ އިތުރު. އަދި އޭގެ ތީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިކަން ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އޮތް ފަރާތްފަ

ނޑުމެންނަށް މިކަން ޖެނެރަލް ދަޢުވާ ހުއްޓޭނީ. މި ބިލަށް ކުރާ ފަރާތް. މި ހުރިހާ ފަރާތްތައް ގުިޅގެން ނޫންތޯ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މި މަ މަށްވާހަކަދެްއކު  އި މި ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރާ ،ޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާ ވުރެ މާ ރަނގަޅު އަުޅގަ

ނޑުެމން  ބައިވެރިވާ އެންމެން ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކަށް ތަސައްލީ އެއް ޤައުމުގެ  ވެގެން މި އަޅުަގނޑާ އަދި އަުޅގަ

ނޑިޔާރަށް ުނވަތަ އެއް  ދިނިއްޔާ. މި ތަަސއްލީ  އއިލާ ޢާ . ކިަތކެއް އިލާއަކަށްޢާ ލިިބެގންދާނީ މަދު ބަޔަކަށް. ެއއް ފަ

 . ޕާކެއްގެ ތެރޭަގއި މަޑުން ނީދެވޭނެ ކަމަށް،ނުލާނެ ކަމަށްމިައދު ތިމަންނަގެ ދަރިފުޅު ކޮށައި  އަށްތޯ ބިރުވެރިކަން އޮތީ

ނޑުމެން ވެއްެޖ މި ކަމަށް ހައްލެްއ ގެންނަން. މި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާތަކުެގ  އަދި އެހެންތާކަށް ނުނިކުެމވޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑިޔާރަކަްށ އިދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހޯދަ ،ތީ ކުންނަކަށް ވާންޖެހެނީއެންމެ މަ ދިނުން. ފަ

އަކު ބަހައްޓަންޖެހެނީ ވެސް ިމ  އަދި އެހެންނޫނިއްާޔ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ .ޓަކައި މުސާރަ ދެނީ ވެސް ސަބަބަށް 

. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް ވެސް އޮންނަންޖެހެނީ ރައްޔިތުންގެ ތިބެންޖެހޭނީ ވެސް މި ބޭނުމުގަ . ފުލުހުންބޭނުމުގަ

ނޑުމެންނަށް އެއް ޕާޓީ، އެއް ސަރުކާރު ކުރުމަށް، ޭއގެ ބައެްއގެ ގޮުތގަޙައްޤުަގއި ވަކާލާތު  އެއް ަބއެއް  ،. މިއަކު ައޅުގަ

ލާނަން ހަމަ ކޮށް ދަންނަވައިބައި ދޫކޮށްލަމާ ބަހީ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރު އަނެއް ބަެއއްގެ ބޮލުަގއި އެުޅމުވުމުގެ

ވެސް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރެއްވި ފަރާތްތައް ހަމަަގިއމު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި ޚިދުމަތްތައް ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް

އެއީ އަދި އެނޫންވެސް ބޯނަސްތަކުަގއި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވަންޖެހޭކަން ވެސް  އިނާޔަތާއި ރައްާކތެރިކަމާލިބެންޖެހޭ 

 ޢަލީ ހުށަހެޅުއްވީ އަދި އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމުޑު ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީަޤތެއް. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢި އަޅުަގނ

 ވެސް ައޅުަގނޑު  ޓަކައި ެވއްޖެއްޔާ އެ މަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމަށް މިކަން ލިބުމަށްފަޟީލަތުއްޝައިޚު ޮޑކްޓަރ މުޙައް

ނަން. ރާއްޖޭގެ މަސަްއކަތްތަކަށް ަވރަށް ބޮޑެތި އެހީތެރިކަމާއި ހަމަ ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. ހަރުއަޑުން ދަންނަވައިލާ

ނިޑޔާރެްއގެ ރުލުމާއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ އެއްބާ  ،ޖަސްިޓސް މިނިސްޓަރެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން ،ިއސިއްޔަތުންހައުއްތަމަ ފަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އުަވއެްއ  ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުަތެކއް ކޮށްދެްއވާފަިއވާ ފަރާތްތަްއ އެއީ. އެ ފަރާތްތަުކގެ ައގު

ނޑު އުއްނުލެވޭނެ. އަޅު  އެ ވަޑައިގެންެނވީ، މީ ޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާުޒ ފަހުމީުދކުރަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއް ގަ

ނޑު މިކޯރަމް ގެއްުލވައި  ލާަފއި އެ ަވޑަިއގެންނެވީ. ނޫންތޯ. އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއނގޭތޯ، އާދެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އިޖުތިމާޢީ، ަވރަށް ބޮޑަށް މާވާ ވާހަަކއަކީ މިހެދަންނަ ނޑުމެންގެ މި ން ައޅުގަ ފަށް އެދެން ިއނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑު ކަނޓަިއގެން ޮގއްސި އިޖުތިމާ ވަނަ އަހަާރ  2115ވަނަ ައހަރާއި  2113ވަންޏާ ވަރަށް ބޮޑު،  ކަމަށްޢީ މިންގަ

ޓަކައި ވަރަށް ބުރަކޮށް  ައށް ްއކާ ކަަމކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަރައްޤީނުރަ ،ދޭތެރޭގައި ރާއްޭޖގައި ހިްނގި އެންމެ ނުބައި

ނޫްނ ފަރާތްތަކާ މެދުގައި އޭރު  އަދި އެ ވި ކަތީބުންނާއި ަފނޑިޔާރުންނާއަތޮޅުަތކުަގިއ ތިއްބެ ،މަސައްކަތްކުރި 



  

ނޑުއަޅަ ،ކުއްލިައކަށް އުފަންވި ިސޔާީސ ފިކުރަކުން ން ތިިބ ބަެއއް ކަމަްށ ެއއީ ހަމައެކަިނ  ވޯުޓ ފޮށި މަތީަގއި ބަ

މީހުންގެ އަބުރު ކަތިލުމުގެ މައްސަލަ. އެއާ ވިދިގެން ދެން ނުކުތީ ހަމަ  އެއްޗެހި ކިޔަމުން ދިޔުުމގެ މައްސަލަ. އެ ،ބުނެ

ތު އެކި ވައްތަރުގެ ނުބައި ނުލަފާ މިދެންނެވި ޖަމާޢަތުގެ މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިން ގޮުތގަިއ ތިބި މީހުންނަކީ ތަފާ

އަްށ  އެ އޮްށ އިންދަން ފެއްޓި މައްސަލަ. ދިވެހިރާއްޖެށް ހަދައި، ރައްޔިތުްނގެ ހިތުަގއި އެ ސިްއކަޖަހައި، މީހުންނަ

އަށް ުކރީގެ ސަރުކާުރގެ ބޭފުޅުން  ކޮންފަދަ ބޮޑެތި ޚިދުމަތްތަކެއްތޯ ދިވެހިާރއްޖެ ،ބޮޑެތި ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދެްއވި 

. ށްދިނީތަނުަގއި ކުީރގެ ސަރުކާރުން ކަންަތއްތަކެްއ ރަނގަޅަށް ކޮ ރަކު މިކޮށްދެއްީވ. އާދެ، ދެންމެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

. ންަތކުގެ ވާހަަކ ވާެނ ދައްކާފަވޭތުިދޔަ ސަުރކާރުގެ ަބެއއް ރަނަގޅު ކަ މިފަަޔވަުޅ މަތީގައި ހުރެ،، އަޅުަގނުޑ ޚުދު

ނޑުމެންނަށް ކެރެން ވެއްޖެ ޙަޤީޤަތާއި އިންޞާ ވާހަަކ  އެުކގައި އެ ފުވެރިކަމާދަންނަވާފައި ވާނެ އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

ފަިއ ލާުއސޫލުން ަކތީބުންގެ ައގުަވއްަޓއި ދެންނެވި ރައްޔިތުންެގ ކުރިމަތީަގއި ދަްއކަންޖެހޭ ބަޔަކަށް ވާން. އާެދ، މި

ނޑިޔާރުންގެ ައގު ަވއްޓާަލއި، ކުީރގެ ސަރުކާރުން ަވރަށް ބޮޑެތި ޚިދުމަތްތަކެއް ދިވެހި ޤައުމަށް ކޮށްދެއްިވ  ފަ

ޖުތިމާޢީ ފޭރާން ވީދައިގެން އަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ މުޅި ަޤއުމުގެ އި  ނަތީޖާ ގުަވއްޓާލަން ނުކުތުމުގެއްގެ އަ ފަރާތްތަކެ

ނޑުމެންނަށް ވެެވނީ މިއަދު އެއީ ތިނޯހަކުން ފަހަންޖެހިއްޖެ ،ކޮށްދިޔުން. އެ އަލުން ބަލުން ޕެޗު ކަމުގައި ވާނަމަ  އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަހަމާ  ތަނުގައި ތިެބ، މި ނޑުމެްނގެ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާމަށްއަުޅގަ ޓަކައި މި މަަސއްކަްތ  ހިނގާށޭ. އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ޤައުމަށް އެބަހުރި މި  ކޮށްލަދެއްވުމަކީ މައްސަލަ  ެއްއ ނޫން. ދެން އޮތީ މިއަށް ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތެއް. އަޅުގަ

 ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް އެކްރޫޑު ހިމިހާރު ދިވެއިތުރު ޕެކޭޖުތަކާއި ، ނޫން އެހެން ދާއިރާތަކުން މިކަންތައް ކުޑަކޮށް 

ޕެންޝަނާ ބެހޭ ބޮީޑގައި ބިިލޔަނަކާ ގާތަށް ފަިއސާ އެބަހުރި. ެއއް ބިލިޔަާނ  ްއދިފައިވާޕެންޝަނުގެ ޤާނޫނުން އުފެ

ން ލިޭބ އި ިއންވެސްޓުކޮްށގެން ޭއގެގާތަށް ފައިސާ ހުރި ކަމަށް އެ ފަރާތަކުން އެބަ ވިދާުޅވޭ. އެ އެހެން ދިމާލެއްގަ 

ްއގައި ބަހައްަޓއިގެން ނގޭތޯ، އޯޕަން އެންެޑުޑ ވެހިކަލެޤާނޫނު އެބަޮއތް އި ،ެއއްގެ ތެރެއިން  ނަފާއަާކއި ފައިދާ ރަނގަޅު

 އެ ، ށް ަބޔާންވެގެްނވާނެ. އެހެންވީމާއިން ކަންަތއް ކުރެވޭނެ މަުގ މި ޤާނޫނުގަިއ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮ އެ ފައިސާ

ނޑިާޔރުކަން ކުރެްއވި ފަރާތްތަާކިއ  ،އްަޗކުންރާތްތަކަށް ލިބޭ ނަފައެއްގެ ަދށުން ލިބޭ އެފަ ައޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމުަގއި ފަ

އެްއ  އަދި މިހާރުވެްސ ކުރަްއވަން ތިބި ފަރާތްތަކަށް ދޭނެ ރަނަގޅު ޕެކޭޖުތަެކއް ތަޢާރުފުކުރުަމކީ ެއްއވެސް ަމއްސަލަ

ބިލުގެ އެންމެ ފަހު މެއްެގ މުޤާހުރިހާ ކަ މިހުރިހާ ކަމެއްގެ މުޤާބިލުގައި،  އޮތް ކަމެއް ނޫން. ނަމަވެްސ، މި

ނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން މިހާރު ތިބި  ،ނުކުތާއަކަށް ވާްނވާނީ މި ފަނޑިޔާރުންނަށް މި އެއްޗެހި ދެވުނީމަ ނުވަތަ މި ފަ

ނ މީދުގަިއ ރާއްޖޭަގއި ކުށްކުރާ މީހުން ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ކުރިމަްއޗަށް ގެނެްސ ޑިޔާރުންނަށް މި ލިބޭނެަކމުގެ ުއއްފަ

ބޭފުޅުންނަށް ކެިރވަަޑިއނުގެން އެ އުުޅއްވަނީ ކީްއެވެގންތޯ އެއީ އުފެދޭ ސުވާަލކީ.  ތަކަށް ޙުކުމްކޮށްަލން އެަަރާތް އެފ

ވެސް ދޭންވީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ  ސާބުން. މިއަށްވުރެ ބޮޑެތި ޕެކޭޖުހި އަޅުަގނުޑގެ މުހިއްމު ސުވާަލކަށް އަންނަނީ މި

ނޑާއި ވަިއގެ ތެރޭަގއި ހުރި ކޮންމެ އަދި މޯގޭޖު، މުގެ ބިނާތަކުގެ ތެރޭަގއި ވިްއކައިެލވޭނެޤައު ކުެރވެންހުރި އެްއގަމާއި ކަ



  

ނޑިޔާރުްނނަށާއި ނޑުމެްނގެ ފުލުހުންނަށާ އެްއޗެއް ވިްއކާފައި ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަ ނޑުމެން  އަުޅގަ އަދި އަޅުގަ

ކޮންމެ ބަޔަކަށް މިކަން ދީގެން ނަމަވެސް  ކަންތައްތަކުަގއި ދިވެހިާރްއޖޭގައި އަމަްނއަމާންކަން ގެެނވެން ތިބި ހަމަ މި

ނޑުެމންނަށް އެބަ ނޑުެމންގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުްނގެ  ހައްލުކުރާ ހިސާބަށް މި ޤައުމުގެ ކަންތައް ދިޔަ. އަުޅގަ އާދޭ އަޅުގަ

ނޑު .ފަރާތުންނާއި އަދި ދޭދޭ ފަރުދުންގެ ފަރާތުން މެންނަށް މުޖްތަމަޢުގައި ތިބޭ ވާހަކައަކީ ފަރުދުންގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

އް ބޭފުޅުންނަށް މި ކުށްތަ އިރަކުޯތއޭ ތިބޭފުޅުން ދައްކަވަަބއްލަވާ ކޮން  ނަލް. ތިިކއެކި ކަހަލަ ސިގުއާދޭ އެ އެބަ

އެންމެ މުހިއްމު  މިއީމަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އޮތް ހެއްކާ ބެހޭ ޤާނޫނު،  ނިންމޭނީ. މި  ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުތައް ހަދައި 

ތަށް އަޖޭގެ ޕީނަލް ކޯޑަށް ގެްނނަންވާ އިޞްލާޙުތަކާއި ބަަދލުތައް. ޖިނާޢީ އިޖުރާ. ާރއްއެއް ނުކުތާ ކަންނޭނގެ

ނޑުމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުެވގެންނުވޭޯތއޭ  އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަންވާ ަބދަލުތައް. މި ހުރިހާ ބަދަލުތައް ގެނައުން އަުޅގަ

އެއް ދެއްކެން  ބެހޭ ފައިނަލް ވާހަކަ ކަމާ  ޅު މިމިކަން ކުރުމަށް. ރަނގަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދަްއކައި މިއަދު މި

ނޑިޔާރުން  ނޑިޔާރުންގެ ަމއްޗަށް ރަނގަޅު ކަންަތއްތަކެްއ ދީގެްނ ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަަކށް ނޯންނާނެ. ފަ ތިބި ފަ

ނޑިޔާރަށް އެަބ އެނގޭ ކާކަށްކަން ުޙކުމްކުަރނީ. ކިހިނެއްތޯ ކުަޑކުޑަ މުޖްތަމަޢެއްގެ ތެޭރގައުޅެނީ  މި ޙުކުމްކޮށްފަިއ . ފަ

މަ ޙާލަތު ދިޔައިދެލެވޭނެކަުމގެ ޔަޤީްނކަމެއް ނެތް ހިސާބަށް ޤައުމުގެ އެހެން ނގެއަށް ގޮސް ޭގގައި އަރާމުަގއި އި

ނޑިޔާރުން ަވކި  ނޑުމެން މި ދޭ ، ެއކަނި ކީއްތޯ ކުރާނީ. އެހެންވީމާފަ ނޑިޔާރުންނަށް އަުޅގަ ނާޔަތާިއ އިފަ

ނޑިޔާރަކަށް ކެރިވަަޑިއގަންނަވާެނ ވަރަށް ފަސޭހަމަކަމާވާ ކަމަށް ރައްކާތެރިކަން އިތުުރކޮށްފި އެކު  ނަމަ ފަ

ނޑުމެން ހެއް  މި ާކ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ހެކި ފޮރުވުާމ،ޙުކުމްކޮށްލާފައި ވަަޑއިގަންަނަވން. އަދި އެއާ ެއއްހަމައެްއގަިއ އަުޅގަ

ދިނީމަ ވާނީ. އެހެންވީމާ، މި  ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ދޭންވާ އެއީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން ކަންތައްތަކަށް ދޭންވާ

އުނގޫފާރު ާދއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހެޅި  މުގަިއ ވާނަމަ ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމު،ނަޒަރިއްޔާތުން ބަާލކަ

ެއްއ  ެއއް ނޫން. ވަިކ ފަރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ ނުކުތާ ކަުމގަިއ ދެކެްނވީ ނުކުތާ  ެއއް ކީ ައޅުަގނޑުމެން ސަމާސާއަ  ނުކުތާ

ވިލިމާފަންނު  . އަންނަން ތިބީ. އަޅުަގނޑު މިކި މީހަކަށް ހުސްވާންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫން. އަްނނަން ތިބީނޫން. ވަ

ނޑީަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ހަދާއިރާގެ މެންބަރުގެ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުާރ  128އިިސްއޔަތުން މި ގޮ

އަޅުަގނުޑގެ ވަަށވަށަިއގެްނ  ،ކަމުގެ ޤާނޫނު ހެދި ދުވަހުގައިކުރީގެ ރައީސުންނަށް ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރި 

ނޑާ ދިމާައށް ނުގޮވާ ެއއްެޗއް  ނެތް މި ތިއްބެވި ައޅުަގނުޑގެ އެުކވެިރން ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުން އަޅުގަ

ްއޗެކޭ މީްއޗެކޭ ޮގވި. އަނެކަ ގޮިވ. އުޑު ބަުޅކުރެްއިވ ހިސާބުގައި ތިބި ހުރިހާ އެްއޗެއް އަޅުަގނޑާ ދިމާއަށް ދުނިޔެމަތީގަ.

ދު ީރގޭ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގ.ކެނެމިއަދު ކޮބައިތޯ ހާލަކީ. އޭެގ އޭރު ރާއްޖޭގައި ހުން

ދެްއވުމާ ގުިޅެގން މިއަދު އެއީ ކުީރގެ ފެބްރުއަީރަގިއ އިސްތިއުފާ 7ން، ކަމުނަޝީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މަކާއި ދެްނ ޖެހުނު ކަަނވަންޖެހޭ އިނާޔަތާިއ ރަްއކާތެރިކަމާ، ދެން އެ މަިނކުފާނަށް ލިބިވަަޑއިގަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑުމެްނގެ ޖެހުނު ކަމެއް އޭގެ ނޑު އޭުރގައި އާދޭސްކޮށްަފއި ދެންނެވިން އަުޅގަ ތެޭރގައި ެއބަ ހިމެނޭ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ



  

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ ކުރަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ އެބަ އޮތޭ އަޅުއިހުތިރާމު ަގނޑުމެްނގެ ރައީސުްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގާއިމުކުރަން އެބަބައިތިއްަބއިގެން ދިރިުއޅޭނެ ސަގާ އެކު ުއޅެން  ޖެހޭ. އެަފދަ ފަރާތްތަކާ ފަތެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ މި ފަހުގެ  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ކިހިނެްއތޯ މި ފަހު ވެސް ޒަމާނުގެ ރައީސަކީ ހަމަ ޔަޤީނުންވަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ ކުދިންނަށް އޮބްެވންޓިމް އިންޖެކްޝަން ދެިވގެްނ ނުލާހިކު ހައިޕަރ ެއކްޓިްވ  ޒަމާނުގަިއ އަުޅގަ

ކުދިން ގޮތަށް ުއޅުްއވާ ަރއީެސއް. މިއަދު ކުަރްއވާފައި މާދަްނ ކުރަްއވާނެ، ހެނދުނު ކުރަްއވާފައި މެންދުރު ކުަރއްވާެނ، 

 ގެން އަމިއްލަފުޅަށް ވެސް ނޭނގޭ ރައީސެއް. މިނުަރށް ކުރައްވާނެ ކަމެއް އެނިގވަަޑއިމެންދުރު ކުރައްވާފައި ހަވީ

ދެންނެވި ކުރީގެ ަރއީސް ުމޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވާަހކަ. އެ މަނިކުފާނު މަގުމަްއަޗށް ދޫވެފައި މިހާރު އެހެރީ 

ނާޔަތާއި ރަްއކާތްތެރިކަމުެގ އިންނަށް ޗޭނުޖަހައިގެން ގެްނގުޅޭ ހިސާބަށް. އެއްކަހަލަ ޤާނޫނު ނެތް ނަމަ، ކުރީގެ ރައީސު

ޓަކައި މުހިއްމު ޤާނޫނުތައް މި އޮންނަނީ. މިއަދު  މިއީ ޤައުމަށް، ންފަދައަކުންތޯ ދާނީ. އެހެންވީމާކޮ ،ނަމަ ޤާނޫނު ނެތް 

އްެޖ ހުްސވެ ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމު މި ހުށަހެޅުއްީވމަ މި އެއްަޗކީ ވަކި މީހެްއެގ އެްއޗަކަްށވެ

ނޫން  ،މަންމަ އެއް  ،ތިމާގެ މީހެއް ބައްަޕ އެއް ،ނގޭނީ މާދަމާ މިއިން މީހެއްގެވާނަމަ ގޯސް. ކިހިނެްއތޯ އެ ކަމަށް

ނޑުމެންގެ ، ކަުމގައި އުޅޭނީ. ެއހެންވީމާ ކަމެއް މި ނޑުމެން ެއަކކު އަނެަކކާ ދިމާލަށް ހަމަ ހުރިހާ އެްއޗެއް އަުޅގަ އަުޅގަ

ވާ ކަެމއް ނުޖެހޭ. އަދި ެއ ގެަނއުމަކީ ެއއީ ވަކި މީހަކަށް އަމާޒު ތެރެއިން ގެންނާކަށް ށް ޤާނޫނުގެ ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަ

 ވެސް ދާނީ ކޮމިޓީ ވާފަިއވާ ނުކުތާތައް ހަމަގައިމުނުޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހަޅުއްކަމުގައި ވެސް ވާކަށް

ނ އަކަށް. މި ގެންނަން މަޖިލީހުގެ ންގެ ޤާނޫނަށް މި އިޞްލާޙުޑިޔާރުއޮތީ ޤާނޫނެއް ިނމިފައި އޮތް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

ލަތާއި ވަގުުތގެ ގޮތުން އެ ޭބފުޅުންނާއި އަޅުަގނޑުމެންނާ ޙާވާނަމަ އަދި  މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގެްނނަވާ ކަމުަގއި

މެއް ޅު ކަމިއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަ ،ވާނަމަ އިޞްލާޙީ ކަންތައްތަެކއް ައންނަ ކަމަށް ،ލްޙަވެރި މި ޤައުމަށް ޞު، ގުޅި

ނޑު ފުރުޞަތަކަްށ  ،އެ ވާހަކަ މި ފަހު ނުކުތާގައި ވެސް ދަންނަވާލުމަށް އެދި، ތާއީދުކޮށްލަން. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 ވަބަރަކާތުހޫ.هللا ަވްއސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރްޙުމަތުޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  އެދުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ޟުރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާދާންދޫ ދާއި

`. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާެދ، އުނޫގފާރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމު ޢަލީ 

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫުނގެ ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ މި ބިުލގެ 2111/13ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ބަހުސްގައި އަޅުަގނޑު ވެްސ  ފަ

އެހެން ބޭފުޅުްނ ، ވަނީ. ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް ވާހަކަ ަދއްކާލުމުެގ ފުރުޞަތު މި އެްއގެ ބައިވެިރވެ ދެ ތިން ުނކުތާ

ނޑު މި އިޞްލާޙަކަށް ތާީއދެއް ވެސް ވިދާުޅވި ނުކުރަން. މި އިޞްލާޙަށް ބަލައިލެވޭއިުރގައި ހަމަ  ފަދައިން އަުޅގަ

 މުޅި ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމު، ނިޒާމުޝަރުޢީ  ުކރީގެ މުޅި، އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ވިދާުޅވި ފަދައިން

ގެނެވޭ ތަން ގައި މުޅި މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުހަލާކުކޮށްލި މީހަކަށް އޭނާގެ ހަށިކޮޅަށް ތުރުކުރެވޭ ހެނދުންކޮޅެްއގެ ގޮތު 



  

ނޑުމެންނަށް އަމުރުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއް ހެދުމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި  ،ދަނީ. އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީން އަޅުގަ

ޅުަގނޑުމެންގެ ނާަޔތާއި ރަްއކާތެރިކަމަކީ ޤާނޫުނއަސާސީން އަ އިދަންނަވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ދޭންޖެހޭ  މި

 ނާަޔތާއި ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް ޤާނޫނަުކން ވަކި ފަރާތްތަކަށް އި، ކަމެއް ކުރުްނ. އެހެންނަމަވެސްމައްޗަށް މަޖުބޫރު

ނޑުމެން ޤާނޫނު ހަދަންޖެހޭނީ  މަޖެހޭކުރުމަކީ އެއީ އެންމެ ހަ ޓަކައި އެކަން ކަމެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ނީ މި ދަ މުޅި މުޖުތަމަޢުގައި އެންމެންނަށް އެ ޤާނޫނެއް ފެތޭ ގޮތަށް. އާދެ، އަުޅގަ

ބަޣާވާތަކުން މިހާރު ސަރުކާރު  އަދި ،ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ކުރީގައި ެވސް ސަރުކާރު ހިނގަމުންދިޔަ ބަޔަކަށް

ތަން. އަޅުަގނޑު މި ޢިއްޒަތްތެރި  ބަދަލުވުމަށްފަހުގައި ވެސް އޭުރ ލީ ބައެއް ކަންތައްތައް މިއަދު ތިލަވެގެން އަންނަ

ީއ، މާލިްއޔަތު ޤާނޫނަށް އޭރު ގެނެވުުނ އިޞްލާޙު ވެސް އެ ރާރުކޮށް ދަންނަވަމުން ގެންދިޔައިމު،މަޖިލީހުގައި ތަކު

މަވެސް، ނަަރއްިޔތުންނަށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. އެހެން ން އުނަދގޫތަކަކާއޭގެ ،ނަމަ ސްކޮށްފިއޭރުން ފާ

ޔަތު ޤާނޫނަށް ޓަކައި މާލިއް  ކުރުަމށްޭއރު ސަރުކާރަށް އުނަދގޫ، ީތވެއަތުަގއި އަޣުލަބިްއޔަތު އޮތައަކަށްވީ ަބއެްއގެ ނަތީޖާ

މަިއންނަށް ދޭ ފައިސާ ހުއްުޓވުން. ވެިރ ނެ އެ ިއޞްލާޙުތަކަކީ ެއކަނި. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާއިޞްލާޙުތަކެްއ ގެެނވުނީ

ރަްއޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ހުރިހާ މުސްކުޅިން ދޭ ފައިާސ ހުްއޓުވުން. އާސަންދަ ހުއްުޓވުްނ. އަދި މިހެން ޮގސް 

އެ ޖާއަކަްށވީ ނަތީ؟ ވީއްތޯިކހިނެ ކުދިންނަށް ދޭ ފޮތް ފަންސޫރު ހުއްޓުވުން.އްުޓވުން. ސްކޫްލތަކުަގއި ިކޔަވާ ނާޔަތެްއ ހުއި

ން މި މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ބުނާ އަދަދު ލިިބގެ ،ދީޤުނުކޮށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާލީމަޤާނޫނު ތަޞް

ނައިބު  ފަހުން ބަންޑާރަ ދީުޤކުރެްއވީ. އެްނމެތަޞްދީޤުކުރަން ކޯޓުން އަމުުރުކރައްވާ ވެސް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަތޞް

 އަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ  ދެމުންދާ ޚާއްޞަ ެއހީއިގެން ަރއްޔިތުންނަށް މިއަދު ޕްރީމް ކޯޓަށް ުހށަހަޅައޮފީހުން ސު

ދޭ ފޮތް ފަންސޫރު ކުދިންނަށް  ރުން ދޮށީ މީހުންނަށް ދޭ ފައިސާ، އެކަިނެވރި މައިންނަށް ދޭ ފައިާސ،އުމު ފައިސާ،

އެ ، ނައިބު ހޯދައިގެން. އެހެންވީމާ އޭރު ބަންޑާރަޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރެއް ދަނީ ސު ކަމެއް ކުރަމުން މިހުރިހާ 

ނުޑ މި ސަބަބުތަކަށް ފެންނަން އޮތް  މިއީުނލައްވާ. ޤާނޫނު ނަހައްދަވާށޭ ބައްލަވައި ދަންނަވަނީ މިތަނުގައި ޓަކައި އަުޅގަ

. މުއިބްރާހީ ށްލީ މުޙައްމަދު ރަޝީދުރާއްޭޖގެ ަޝރުޢީ ނިޒާމު ހަލާކުކޮ މި އީޙަޤީޤަތެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މި

އި މުަޙއްމަދު ރަޝީދު ޤައްޔޫމާކޯަޓކީ ކުރީގެ ަމއުމޫނު ޢަބްދުލްޕްރީމް ަގއި ސުޕްރީމް ޯކޓެއް ނުހުރޭ. ސުދިވެހިރާއްޖޭ

އަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީސް. އޭރު ކަްނ  މަރުޙަލާ ކު. އޭރު އިޞްލާޙުގެސް ދެތިން މީހަމިހެން ގޮ އިބްރާހީމާ،

ެއނގޭ. މި ރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރުަމކީ މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ބޭނުންާވ  ހިނގާ މަގު އެންމެންނަށް

ެއ ޤާނޫނު އޮްތ ގޮތުްނ  ،ބެހޭ ިބލު ފަހުން ވެްސ މި ރާްއޖޭގެ ޝަރުޢީ ޯކޓުތަކާ ކަމެއް. މިއަުދ މި ސަރުކާުރ ބަދަލުވި

އޮތް އަމުރެއް ނެރެފަިއ  އެބަ ރީމް ކޯޓުންކޯޓަކުން ުމއްދަތެއް ނުޖެހޭނެ. ސުޕްރަެށްއގައި ކުރާ ކަެމއް ގދ.ގއ.ގެ 

. އެހެންނަމަވެްސ، އަްއޑު އަތޮުޅގަިއ ނިމިދިޔަ ކަެމއް ނޫނީ އަމުރެއް ނުނެރެވޭނޭ ތެޭރގަިއ ުކރެވޭ ތަުކގެތިސާސްއިޚް

ާކިއ ހިނގި ކަންތަ  ަގއިޖަހާފައި އެބަހުރި. އިއްޔެ ހއ.ންތައްތަްއ، ބަެއއް ކަންތަްއތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ފޯނުން މުއްދަތުކަ



  

ތޮޅުތަުކގަިއ ނޫން އަ . އަދި އެ.ގެ ކޯޓުތަކުން މުއްދަތުޖަހާފަހދ ގައި ހިނިގ ކަންތައްތައް އެބަހުރިދުވަހު ހއ.އިހަށް

ކޮމިޝަން؟ ތޯ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް . ކޮބައިއެބަހުރި ޖިނާޢީ ކޯޓުން މުއްދަތުޖަހާފަގުޅޭ ގޮުތން  ހުރި މައްސަލަތަކާ

ކަށް ވަކި މީހަަކށް މި ޤާނޫނުން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތަ، ންވީމާއެހެ؟ އްތޯ މިކަން ބެލި ފަރާތެކޮބައި

މުަގއި އޭނާެގ ޖަސްިޓްސ މިނިސްޓަރުކަ މުގެމެއް. މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީންޖެހޭނެ ކަޤާނޫނެއް ހެދުމަކީ އެއީ ކުރަ

ނިޑޔާރު ވަނީ. މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ  ކަުމގައި ިމ ރާއްޖޭގެ މުިޅ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލާފައިއުއްތަމަފަ

ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުްނ  އިތުބާރެއް ޝަރުޢީ ނިޒާމާ ދޭތެރޭގައި ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ެގއްލުނު އަހަރުތަކަކީ އެއީ. މި

ލީހަށް ަޓކަިއ. އޭރު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖި ކުރަނީ މިކަްނކަްނ ރަނގަޅުކުރުމަށްމަސައްކަތް

މަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ލޯން. ފިނޭންސް ގައި ުމޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީއި ލިޔެިކޔުންތަކު ގެނަ

ރައްޔިތުންގެ މާލިްއޔަތުްނ ކަންކަން މިހެން އޮތީމާ،  ލޯނުގެ ތަނަކީ ބެންކޭ އިނގޭތޯ. މި ،ލޯން. ބަލަ ންމިނިސްޓްރީ

ފަކީ. ތޯ އިންޞާ. އެއީއަށް ގެ ހަދާފަބުރި  9ބުރި  8އެެހރީ  ނެތި އްފައިސާ ނަަގއިގެން އެްއވެސް އިންޝުއަރެންސެ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މައުމޫނަށް ަގނޑު ނެތިން މި ވާަހަކ ދައްކާކަށްއަޅު މިލިއަން ރުފިާޔ  11. ިމއަދު އަުޅގަ

 ،ންކަން ބަލައިގަނެޖެހޭ މި ކަ މައްސަލަ އެއް އިނގޭތޯ. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެބަ އީޚަރަދުކުރެވިފައި އޮތް ތަން. މި

މެންބަރުން. މި ގެ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހު ކުރަން ތިބީ މިުޅކުރަން. މި ކަންކަން ރަނގަޅު މި ކަންކަން ރަނގަ

ޖެހޭ  ކޮމިޓީަތކުަގއި ހުރި މަސައްކަތް ވެސް އެބަ ަކއި މިއަދު މި މަޖިލިސް ނުބާއްަވއި،ޓަ ކުރުމަށްކަންކަން ރަނގަޅު

ނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނާފައި ފިޔަވަުޅއަޅަންޖެހޭ. މި ޤައުމު  ގެން މި ކަންކަންކަމާނިންމަން. ނިންމައި ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ދަުކ ޓަކައި މިއަުދ ތިޔަ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން، ތިޔަ ލޮބުވެތި މެންބަރުން ނުކުރި މަސައްކަތެއް މިއަ ރަނގަޅުކުރުމަށް

ަގިއ ކަށް ތުރުކުަރއްވާ ކޯޓުޮކޅެްއގެ ސިަފއިބޭނުންވަނީ ަވކި މީހަ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން، ނުކުރާނެ. އާދެ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން މި ތިބީ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުން މި ކުރައްވާށޭ. އިްސވެ ދެންނެވުނުމި މަޖިލީހަކުން ޤާނޫނު ފާސްނު އަދު އަުޅގަ

 ތި ، ކަށެއް ނެތް. އެހެންވީމާވޭ އެއް ދެ  . ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ އަމުރަކުން މެނުވީ މި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތަކަށް އެހީބޮވިފަބޮޑި

ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން  . އެމި ކަންކަން ނުކުރައްވާށޭ ވިސްނާނުލައި ، ތީވެ ލަިބްއޔަތު އޮތަން އަތުގައި އަޣްބޭފުޅު

 ކަން ނުކުަރއްވާށޭ. މިއަދު އެކަުމގެ އުނަދގޫ ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ތި ތިބީ ފޯރާފަ. ކުރިން ތިޔައާދޭސް

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރު އަޙްމަދު ޝަރީފުތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ޝަރުޢީ ނިޒާމަކީ ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން އެއް ބާރު. ޝަރުޢީ 

ފު ހޯދައިދިނުމުގެ ފުރުޞަުތ ަރއްޔިުތންނަށް އަދުލުއިންޞާ ،މުގެ މުސްތަޤިއްުލކަން ދަމަހައްޓައިނިޒާ

ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އާދެ، ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުގެ ކުޅުދުންތެރިކަން ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީ 

ނިޑޔާުރންނަށް އި ހުރި ކަމުަގިއ ނޑު ާތއީދުކުރާ ކަމެްއެގ ވާހަަކ ނާޔަތާިއ ރަްއކާތެރިަކން ދިނުމަކީ އަުޅގަމިންވަރަކުން ފަ



  

އެ ށް އިޞްލާޙެއް ގެެނސް އެ ާޤނޫނެއްގެ މަންފާ ނުވަތަ ދަންނަވާލަން. އާދެ، ޤާނޫނެްއ ހެދިޔަސް އަދި ޤާނޫނަކަ

އިޞްލާޙެްއގެ މަންފާ ލިބޭ ވަކި ފަރުދެއް ނުވަތަ ަވކި ފަރުދުންތަކެއް ތިބުމަކީ ހަމަ އެަކށީގެންވާ ކަެމއް. ައޅުަގނުޑ 

 ނީ ނުވަތަ މި ބިލު ވަ ފައި މިހައްދަވާ މި ޤާނޫނު ، ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި މަޖިލީހުގެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ކަމަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރުދަކަށް އަމާުޒކޮްށގެން ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ  ވަނީ ވަކި ފަރުދެއްގެ މަޞްލަޙަތަށް ހުށަހެޅިފައި މި

ނުޑ ދަންނަަވން. އާދެ، ާޢއް މިފަދަ ގޮތަކަށް ބުނެޭވ ބުނެްއ ކަމުަގއި ނޑުމެން މި އަުޅގަ މު ވަކި ފަރުެދއްެގ ނަން އަުޅގަ

ެދއްކުމަީކ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ ވާހަކަްއ ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބި، ރޭގައި އެ ފަރާަތށް ދިފާޢުގައި އެްއޗެމަޖިލިސް ތެ

އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮެތއް ނޫްނ. އާދެ، ަބއެްއ ޚާއްަޞކޮށް ެއމް.ޑީ.ޕީ އަށް ާތއީދުކުަރއްވާ 

ިކވެަވޑަިއެގން އެހެން ޕާޓީތަކަށް ވަަޑިއގެންތިއްެބވި ބޭފުޅުން އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ އަދި އެ ޕާޓީން ވަ

ޓަކަިއ  ކުރުމަށްއިޞްލާޙު ލަތުގެ ޝަރުޢީ ނިާޒމުދައު ،އެހެންނަމަވެސް، ކުލަ ރަނގަަޅށް ފަޑުނުވަމުންދާ ބައެއް ބޭފުޅުން

އެ ހެއްެދވެނީ  ،ނަމަ ވިާދޅުވާތަކެއް ކުިރކަމަށް ޓަކައި ވޭތުވެދިޔަ ސަުރކާރުން ަކންތައް އަދި ހަރުދަނާކުރުމަށް

ން ބުނަމުން ައއީ ެއ ީމގެ ކުރިފަރާތްތަކުން  ތުން ވެސް ދަންާނނެ. އާދެ، އެއިތުރުފުޅެއް ކަމުަގއި މުޅި ދިވެހި ރައްޔި

ޝަރުޢީ ނިޒާމަކީ  ނަމަ ކުެރިވްއޖެޒާމަކުން ނުވަތަ ކޯޓަކުން ޙުކުމްއެްއގޮތަށް ޝަރުޢީ ނި މަޞްލަޙަތާ ފަރާތްތަކުގެ

ފަރާތްތަކުެގ  ކަމުަގއި ބަލަމުންދިޔަ. އަދި އެ އިުމކުރުން ރަނގަޅު އަދި ހަރުދަނާ ތަނެއްދުލުއިންޞާފު ގާ ޢަވަރަށް 

އަދި ، ކޮށްއްޔަންއަދި ކޯޓުގެ ޤާޟީން ޢަ ،ކޯޓު ހަދައި ވަްނޏާ ކަމަށް ގޮތަކަށް ޙުކުމެއް ކުެރވިއްޖެ އަރާފުށު މަޞްލަޙަތާ

ނޑު ިމ ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން.  ވާކަން ހާލަތު ޮގސްފައި ރާތްތަކުގެވެްސ އެ ފަ އަށް ކުރާ ދަރަޖަޙުކުމް އަުޅގަ

ޚިލާފަށް  ރުކާރުން ކޮްށފައިނުވާކަން. ެއއާކަެމއް ވޭުތވެދިަޔ ސަ ޓަކަިއ ެއއްެވސް ކުރުމަށްޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ  އާދެ،

ނޑިޔާރުްނ ފަ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ބަެއއް ،ފާޑުގެ އިލްޒާމުތައް އަމާޒުކުރުމަށްޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ފާޑު ނޑިޔާރުން އިސް ފަ

 ޚިލާފަށް އެތައް ިއ އަދި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއާ ވަިކ ތަނެއްަގއި ބޭތިއްބުމަށް ޤާނޫުނއަސާސީ ،ގޮްސ ހައްޔަުރކޮށްގެން

ނޑު ދަ  ެއއްވެްސ ހާލެްއގައި ވޭުތވެދިޔަ ، ންނަާވލަން ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ ކަމެއް ކޮށްަފއިާވކަން މި ފުުރޞަތުގަިއ އަުޅގަ

 ކަމަށް ޓަކައި ކަންތައްތަެކއް ޮކށްފައިވާކަން ފާަހގަކުރާ ކުރުމަށްއުލަުތގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަރުދަނާސަރުކާރުން މި ދަ

ނޑު ދަންަނވަން. އާދެ ލުމެއްވާނަމަ ެއއީ އޮުޅަވއި ނުޑގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމައި، ަކމުގައި އަުޅގަ ލާނީ އުނގޫފާުރ އަުޅގަ

ދިވެހިާރއްޭޖެގ  2111/13ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މުރާގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީދާއި

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙު ލާގައި މިއަްށ އަދި ެއ ކޮމިޓީ މަރުޙަ، އަށް ފޮނުވައި  ގެނައުމުގެ ބިުލގެ ކޮިމޓީފަ

ައޅުަގނޑުމެންެގ  ކޮށް،ޞްލާޙުެއއްގޮތަށް އި  ހަގަކުރައްވާަފިއވާ ޚިޔާލުތަކާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާ

ެއޮގތަށް ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި އަދި  ،ށް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކޮށްމަޖިލީހަ

 ފުރުޞަތަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. މިހާރު އެމް.ޑީ.ީޕ هللاމަދު ޢަބްދުރި މެންބަރު އަޙްޒަތްތެާރގެ ިޢއްޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިހަވަންދޫ ދާއި

 . މިނިޓު 2ުފރުޞަތު. އާދެ  ޓުގެމިނި 1އަށް ބާކީ އޮތީ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا މަދު ޢަބްދުހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްއި

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ކުރު ނޑުގެ ވާހަކަ ދަންނަަވއި އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ  ބަލާނަން. އަޅުަގނޑު ލެވޭތޯ ކޮށް ައޅުގަ

ނިޑޔާރުންގެ ޤާނޫނަްށ އިޞްލާ ދަންނަވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް ނޑިޔާރުްނގެ ގޮ ޙެްއ ގެނެސްފަ ތުަގިއ ރިޓަަޔރޑް ފަ

ނޑަށް އެއިނާޔަތްދޭން  ތިބި ބޭބޭފުޅުންނަށް  ކަެމއް  ބޮޑަށް ތާއީދުކުެރވޭ އަށް ެއހާ ހުށަހަޅާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަކީ އަުޅގަ

ނޑިޔާރެ  ދުވަސްަތކެއް  އެއް އަދާކޮށް ވިޔަސް ަދއުލަތުގެ ވަޒީފާ ކަަމށް ިވޔަސް އަދި އެހެން މީހެއް ކަމަށް އްނޫން. ފަ

ނުޑ ކޮންމެހެން ދެކޮޅު ދިނުމަވީ މީހުންނަށް އިނާޔަތް ންނަމަވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ނޫން. އެހެ ކަމެއް ހަދާީކ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ޤަޖެހޭ، އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަން ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ ހާލާއުުމގެ ފުދުންތެރިކަމާއި އަޅު އަުޅގަ  ގަ

ހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަްއ އުޅެނީ އަޅުަގނޑުމެން ދޭްނޖެ މެދު. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނަށް މިހާރުވެސް މި

ޓަކައި އޮތް  ށްވެސް ިޞއްޙީ މަރުަކޒު ބޮޑުކުރުމަ ނުދެވިގެން. ައޅުަގނުޑ ތަމްސީލުކުރާ އިހަވަންދޫ ދާއިރާަގއިފޯރުކޮށް

ވަނީ  ވެްސ މި . ދެން ައއިްއސަ ެއހެން ރަށްތަކުގަިއ ހުރި ދަިތކަންތައްތައް ވަީނ ހުއްޓިފަ ވެްސ އެ  ޕްރޮޖެކްޓު

ނޑުމެން ބޮޑުހައްލުނުކުރެވި. މިހެން  ސިންގާ އަދަެދއްގެ ފަިއާސ އަނެއްާކވެސް ރިޓަަޔރޑް ހުރިއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންގެ އެލަވަންްސެގ ގޮތުގައި  ނުޑމެންނަށް ކުރެވޭ އެންމެ ދޭން ނިންމައިފިއްޔާ އެއީ އަުޅގަ ފަ

ދަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު  ރިހާ ކަމެއް ހިނގަމުން މިހު ފުވެރިކަަމކަށް ނުވާނެ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއިންޞާ

ގޮތުަގއޭ.  އެޅޭ ފިަޔވަެޅްއގެ ޓަކައި  ކުރުމަށްކަންަތއްތައް ހިމާޔަތްޮކށް ނޫނީ ދިފާޢު ން އެކުރެވޭ ކަންތައްތަުކގެ ސަަބބު މި

އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހަލާކުކޮށްލުމުގެ ޒިންމާ އެންމެ ބޮޑަށް އުފުލަންޖެހޭ އެއް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،

ނޑު ދަންނަާވނީ މިއަދު މި އިޞްލާޙު ހުަށހަޅުއްވާަފއި އޮްތ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރޭ. ކަޅު ދުވަެހއްަގިއ  ބޭފުޅަކީ އަުޅގަ

 ހުވާކުުރަވއި  ޚިލާފަށް އެތައް ބަޔަކު އާއި ޤާނޫނުތަކާ ޤާނޫނުއަސާސީ ކަޅު ހެދުން ލައްަވއިގެން ވައްަދއި ،ގޮތަކަށް ކަޅު 

ނާޔަތްދޭން އަނެއްކާ ދެންނެވި ފަރާތްތަކަށް އި ހުގަިއ މިއެއް ޤައުމުަގއި ހިންގުމަށްފަ ރީމާބޮޑުސިންގާ ޖަ

ނޑުމެންނަށްއްޔާ އްޖެ ފާސްކުރަންވެ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ެވވޭ  ފަކަްށ.ށް ޮބޑު ބޭއިންސާވަރަ ކުެރވޭ  ވާނީ މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ޤައުމުގައި މިފަދަ ކަންތައް ނޑުމެންނަކަށް މިފަދަ  ކުރެވޭނެ ހިތްވަރެއްތައް ޚިޔާނަތަކަށް. އަުޅގަ ނެތް. އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަ ، ެއއް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ ކުރާނެ ފައިސާ ތައްކަންތައް ނޑުެމން ބަލަންވީ އަޅުގަ

 ޓަކައި ކަމެއް ކޮށްދެވޭޯތ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އާއި މަޞްަލޙަތަށް ރައްޔިތުންގެ ލާބަ

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން އެިދވަަޑއިގަންަނާވ ދައްަކވަހިސާބުން މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅު ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ، މިހާ

ނޑު  .ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު އީނިމުނީ. މިހާރު މި ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއިޢިއްޒަ އަޅުގަ

ތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަ ފުރުޞަތު މި

ިއގެންިފ އެދިވަޑަ ރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމުއޭދަފުށީ ދާއި ންމެއަކު. އާދެ، ދާދި ދެއަފްރާޝީމަށް

ނޑު، ފުރުޞަތަށް. އެހެންވީމާ  ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މަދު ސަލީމައޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެްނބަރު އަޙް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމުއޭދަ

ނުޑ  ޢަލީ ތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމުފާރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒައުނގޫއާދެ،  .` ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 ީއ ޙަޤީޤަތުގަިއ ައޅުަގނޑުމެން ވެްސ މި ފުރުޞަތަށް އެދުނީ. އެ ެވގެން ައޅުަގނޑު ހަމައެކަނި ތާއީދުކޮށްލަން

ނޑިޔާރުންނާ ނުޑމެން ވަރަށް ބޮމީހުންނަކީ އަޅުމި މީސް ޤާޟީންނާއި ފަ  ޖެހޭބައެއް. ވިސްނަން ޖެހޭޑަށް ވިސްނަންގަ

ނާޔަތްތަކާއި ރަނގަޅު މުސާރަ ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަތަްއ ން މިފަދަ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އިގޮތަކީ ައޅުަގނޑުމެ

ެއ ، ލަ ކަންތައްތަކަށް ފުރުޞަތު، މަުގފަހިވެގެންދޭ. އެހެންވީމާ މިކަހަ މުމުގައި އެ މީހުންނަށް ރިޝްވަތުހިފުމާ،ންނި

ޖެޭހ  ަޝރީޢަތްތައް ރަނގަޅަށް ކުރުމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ރިހާ އެއްެޗއް ދީގެްނ ނަމަވެސްމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ހު

ން ބަލައިލަާމ ައޅުަގނޑުމެ ،ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ ކުރަން އިނގޭތޯ. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް  މި މަޖިލީހުން ކުރެވެން

ނޑިޔާރުން  ފާނާމަުރގެޢުގެފާނުގެ ުދވަސްވަރަށް ބަާލިއރުގައި ަކލޭ އެ ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްޠާބު، އެްއވަުރެގ މުސާރަދެއްވި ފަ

ނާ އެއްވަރަްށ ފާމަރުގެޢު. ފާނަކީ ޤައުމުގެ ވެރިޔާ. ަޤއުމުގެ ަޚލީފާމަރުގެޢުމަރުގެފާނަށް، ޢު ބަ ތިއްެބވިއޭ އިނގޭތޯ. އެ

ނިޑޔާރުްނ އެބަމުސާރަ ދެއް ނޑިޔާރުންނަކީ މި، ހެންވީމާތިއްބެވި އިނގޭތޯ. އެ  ވި ފަ ނޑުމެން ފަ އާދަިއގެ  އީއަުޅގަ

ނޑިޔާރު ވުރެތޯ. އަުޅަގނޑުމެން އެންމެންނަށްބައެއް ނޫން އިނގޭ . އޭރުން މި ްނގެ ބޮޑުވާްނޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތުގަމުސާރަ ފަ

އެޅިގެްނ  ކަށް. މި ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް އިންޞާފުގެ މަގުން ހަމައަޤައުމުގެ މައްސަލަތައް ރަނަގޅަށް ނިމިގެންދާނީ

ނުދަނީ މި ވެސް ކަންތައްތައް ޙަޤީަޤތުގައި ރަނަގޅަށް  ނޫން އިނގޭތޯ. ިމހާރު އެއް އަކީ އާދައިގެ މަްއސަލަ ދާނީ. މި

ނޑިޔާރުންނަށް ިލބެންވާ އިއަދި ނޑުމެންނަށް ހަދައިގޮ ާނޔަތްތަކާިއ ރަނގަޅު ވެްސ ފަ . އިނގޭތޯ ނުދެވިގެންތްތަްއ އަުޅގަ

ނިޑޔާރުންގެ ދަރަޖަ މިއަުޅގަ  ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ނަޑކަށް ބުނާ ނޑުމެންގެ މިހާރުވެސް ފަ  11 ،ނަމަ އޮތީ ގާތްގަ

ނޑިޔާރުްނގެ ދަރަޖަ މި ނކަންނޭ އިވަނަ ދަރަޖަިއގަ ނޑު މިއޮތީ. އެކަމަކު  ެގ ފަ  މަރު ބުނުލް ޢުދެންނެވީ  އަުޅގަ

ނޑި ކަޭލގެފާނަށް  ކަލޭގެފާނުގެ ުދވަްސވަރުަގއި އެ އެ ،ބުޠާޚައް ހުއްޓޭ.  ޔާުރންނަށް ދީފައި އެބަދެއްވި މުސާރަ ފަ

ނޑިޔާރު، އެހެންވީމާ ނިޑޔާރުންނަށް ނޫނީ ފަ ނޑުމެން ފަ  ނާޔަތެއް އިކަން ކޮށްފަިއ ތިބި މީހުންނަށް ކީްއެވގެންތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެަކމާ އަުޅަގނުޑމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ވާންވީ. ކަންބޮޑު ދޭންވީމާ އަޅުގަ



  

ނޑުމެްނ ރުފިޔާ ހަމަޖައްސާފަ 21111ގަިއ އޮތީ ކޮމިޓީގެ އެަލވަންސެްއގެ ގޮތު  ޑުމެން މިއަޅުަގނ . އެކަމަކު އަުޅގަ

ތުގެ ަމއްސަލަ އޮތީ. އަނެްއ އޮތީ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަ ފަަހރަށް. މި ެއއް ނޫން ގިނަ ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިުރވާ މީހަކު އުޅެނީ

ނޫނުތައް އޮީތ މައްސަލަތައް ނުނިންމިގެން ކޮމިޓީގަިއ ހުރި ޤާ މިމައްސަލަ ެއއް އޮީތ، އަެނއް މައްސަލަ ެއއް އޮތީ. 

ނޑުމެން އަުޅަގނޑުމެންެގ އަމިއްލަ އަށް ފުރަތަމަ ވިސްނާލަބަ، ނުނިމިގެން. އެހެންވީމާ ނޑުމެްނ  ލަ.އަުޅގަ އަުޅގަ

ޟީންނަށް މާ. ޤާއެއްވަަރށް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތކުރަން އުޅެ . އަޅުަގނޑުމެްނ މި ލިބޭ މުސާރައާއިޞްލާޙުވާން

ނުޑ ހިތު ،އިްއވާށޭ ބުނީމަހާ އެއްޗިހި ހަދައިދީފައި ޙުުކމްމި ހުރި ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތަކާ  ން ޙުކުމްތައް ހުންނާނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވެގެން ުއޅޭއިްއވިފަ ނޑުމެންނަކަށް ވެސް  . އަުޅގަ ގޮތަކީ ައޅުަގނުޑމެންނަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތަކެއް އަުޅގަ

ބޮލުގައި މި އެޅެނީ ހަމައެކަިނ ޤާޟީންގެ ބޮލުަގއި ނޫނީ ޕްރޮެސކިޔުަޓރ ޖެނެރަލް ބޮލުގައި ުނވަަތ  ،މަނުހެދޭ. ނުހެދުނީ

ނުވާނެ. ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގައި ހުންނަ މީހާެގ ބޮލުގަ. އެހެންެވގެން-ޔާގެ ބޮުލގަިއ ނޫނިއްޔާ އެންޓި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ނޑު ދަންނަވާނީ  އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރަން ުހރި ހުރިހާ ޤާނޫނުތައް ވެސް ފާސްކޮށްދޭންވީ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަ

. އެއީ ވެްސ ޅުަގނޑުމެންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ުނނިމިފައި ހުރީކީމުޅިއަކުން ައޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނު ނެތިގެނެއް ނޫނޭ އަ

އްތައް އެބަހުރި. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވާ ވާހަކަ އެއް. މިހާރު ހުރި ޤާނޫނުތަކުން ވެސް ނިންމޭނެ ކަންތަ

 އުޅޭ ގޮަތކީ މި ޤައުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންަނށް އަދިވެސް ނޭނިގގެން މި ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވެގެން މި

އިްސލާމީ ޤައުމެއްކަން. ބަެއއް ފަރާތްތަކުން ހީކުރާ ގޮތުަގިއ  111އުޅެނީ ބަެއއް މީހުންނަށް މި ޤައުމަކީ %

. މި ޤައުމުގައި އެަބ އުޅޭ އެހެން ދީންތައް ޤަބޫލުކުރާ މީހުން ވެސް. އެއީ ިމ އިސްލާމީ ޤައުމެއް ނޫން 111މިއީ %

ކުރެވޭނެ ިނޒާމު ެވސް އެބަ އޮތް. މާ ކުީރަގިއ ިއސްލާމީ ޤައުމެްއގަިއ ޝަރީޢަތް ވެގެން އުޭޅ މައްސަލަ އަކީ ިއނގޭތޯ.

ޢުމަރު  ،ގެން. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމާކުރާނެ ގޮްތ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނއަހަރު ކުރީަގއި އެ އޮތީ ޝަރީޢަތް 1411މީގެ 

ެއޅިގެން ިލޔުްއވާފައި އެަބ ެއްއގައި ހަމަ ަކނޑަ ށް ލިުޔއްވި ސިޓީެއކަލޭގެފާުނ ޤާޟީ ސުރައިޤާ އަ، އްޠާބުޚަ ބުނުލް

 އްޔާ ކީރިތި ަރސޫލާގެށް. ޤުރުއާނުން ގޮެތއް ުނފެނިއްޖެމައްސަލަ އެއް ނިންމުުމގައި ފުރަތަމަ ބައްަލވާށޭ ޤުުރއާނަ އޮޭވ،

ށް ވިސްނާށޭ. އިޖުމާޢުން ގޮތެއް ޙަދީޘްތަކުން ގޮެތއް ނުފެނިއްޖެްއޔާ އިޖުމާޢަ ޙަދީޘްތަކަށް ވިސްނާށޭ. ކީރިިތ ރަސޫލާގެ

ނަޑއެިޅގެން ންޏާ ތިމާ އަމިއްލަ އަށް އިޖްތިހާދުވަ ކަމަށް ނުވެއްޖެ ނޑުމެންނަށް އެަބ އެނގޭ ހަމަ ކަ ކުރަްއވާށޭ. އަުޅގަ

، ގޮތެްއ ނެރެވޭނެކަން. އެހެންވީމާ ބަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުވޭ. ކޮންެމވެސްގޮތެއް ނެެރވޭނެކަން. ިމއިން އެ

ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަދަންވީ ގޮތަކީ ޤާޟީންނަށް ، ތައް ެނރެވެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ގޮތް

ކަންތައްތައް  ޤާޟީން އެ ދުކޮށްގެން ނަމަވެސްއިޖްތިހާމީހުން އަމިއްލަ އަށް އެ  އެ ،ނާޔަތެއް ދިނީމައިލިބެންވާ ހުރިހާ 

ނެތިން. ހަމައެކަިނ ޢުގައި ާމ ދިގުކޮްށ ވާހަކަަދއްކާކަްށ ތެިރ ރައީސް، ައޅުަގނޑު މި ަމުއޟޫރަނގަޅަށް ކުރާނެ. ޢިއްޒަތް

ވެްސ، ަދއްކާލަން ބޭނުންވީ. އެހެންނަމަ ޢަލީ އަށް ތާއީދުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އަުޅަގނޑު މި ވާހަކަ ޑރ.އަފްރާޝީމު



  

ފަށް ވެސް އެދެން. ޒަތްތެރި ރައީްސގެ ކިބަިއން މާޓަކައި ޢިއް ތަންކޮޅެއް ދިގުކޮށް ވާަހކަދެއްިކއްޖެ. އެކަމަށް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފު ނަޢީމު

ާވ  އި މިމެްނބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ިޢއްޒަތްތެރި .الرحين الرحون هللا بسن

ނޑިޔާރުންނަށް  ގޮތުްނ  ބޭފުޅުންނަށް ދޭ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމާ ބެހޭ ނާޔަތްތައް ދިނުން ނުވަތަ އެއި ބިލަކީ ފަ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލެއް ކަަމށް ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުަގިއ އެބަ ވިދާޅުވޭ. ިޢއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން ރައީސް، އަ  ޅުަގނޑުމެން މިހިނދުން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ ތެދު ވާހަކަފުޅެއް، އަޅުގަ

ނޑިޔާުރގެތައް ވަރުގަަދކުަރއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެ ކުރާ ޝަރީޢަތްކަމުގަިއ،  ބޭފުޅުން ކުރާ ޝަރީޢަތަކީ ޙައްަޤށް ފަ

 ކަމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ހަދަން އެބަ  މަށް ކުރާ ޝަރީޢަތެއްއަށް، އެންމެންގެ މަްއޗަށް ހަމަހަމަކަން ގެނެސްދިނު ހަމަހަމަ

ނޑުމެން  ެޖހޭ އެ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ ބޭފުޅުންނަށް ދޭ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމުން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އެދޭ ކަންތައް ެވގެން ހިނގައިދާނެބާއޭ. ިމއީ އަުޅަގނޑު ހިތުަގއި އުފެދޭ ސުާވލެއް. އާދެ، އަ ުޅގަ

ތިމަންމެން ބޭނުންވަީނ،  ،އަޑުހަުރކޮށް ވަަރށް ގިނަ ފަހަރު ވާހަކަފުޅުދައްަކވާވެސް މިތާ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން 

ހުރި ލުތަކެކޭ. ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ބިނުންވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާތަނަށް ހުށަހެޅެން ތިމަންނަމެން ބޭ މި

މޭ. އެކަކު އަެނކަކަށް އް ނުދަްއާކނަކެ ތަނުގައި ބޭކާރު ވާހަކަތަ އްޔާ ިތމަންނަމެން މިޖެށަހެޅިއްބިލުތައް ހު

ާރއްޖޭެގ  ،ނުހަދާނަމޭ. ބިލުތައް ފާސްކުރާނަމޭ. ދާދި މިދާކަށް ދުވަހު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ދިޔަ އްޖަހައިހަޅޭއްފަޅޭ

ނޑަށްނާޔަތްތައް ރައިނަށް ދުވަްސވީ މީހުންނަށް ދެވޭ ރައްޔިތުން އެ  ނގަޅު ގޮަތކަށް ހެދުމަށް ހުށަހެޅުނު ބިލެއް. އަޅުގަ

ހުރި ބިލެއް ލިބުނީ. ރައްިޔތުންނަށް ފައިދާ ދުވަހު ލިބުުނ ހިތްހަމަޖެހުން. ކޮން ހިތްހަމަޖެހުމެއްތޯ ބިލު ހުށަހެޅި

ނޑަށް ލިބުނު. އެހެންނަމަވެސް، ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަޑކަްށ  ހުށަހެޅުމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން އަޅުގަ ކިބައިން އަުޅގަ

ތަން  ކަމެއް ނުފެނުނު. ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެފަދަ ފަންވަރެްއ، ެކރިފޯރުންތެރިކަމެއް ނެތޭ ކިޔާފައި އެ ބިލު ބޭރުކޮށްލި އެ

ނޑު ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަދަ އަޅުަގނޑަށް ފެނިގެން ދިަޔއީ. އަޅުަގނޑު މި އެްއ  ންނަވަނީ ކޮންމެހެން މި ބިލަށް އަޅުގަ

ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ އެކަންަކން ވެސް ވިސްނެވުން އެންމެ  މިހިނދު ވެސް ތި  ،ހެންނަމަވެސް، މިއަދު ވެސްނޫން. އެ

ނޑު ވެސް ބޭނުން އަ ެއީއ  ގޮތުން ފުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރަން. މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީ އޮތްދުލުއިންޞާރަނގަޅޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ، ބާރެއް ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ ދެންނެވި ުދވަހު ވެސް  ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެްސ، މި ކުަރން އެބަ ކަންކަން އަުޅގަ

ދެްއާވއިރު ހަމަ މިތަނުން ބޭރުކޮށްލީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބިލުތަކަށް ވޯޓު ޓަަކއި މިހުށަހެޅުނު ބިލު ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް

ނޑު ތާއީދުކުރަން މި ބިލު ކޮމިޓީ ހުރިހާ ކަމަކަށް ތި މި ައކަށް ދާން. ގޮްސގެން އަިދ ބޭފުޅުން ވިސްނަވާށޭ. އަުޅގަ



  

ނޑު ބޭނުން. އެހެންވީމާއިތުރަށް ރަނގަުޅކުރު ނޑު ފުރުޞަތު އެބަ ދެން، ން އަުޅގަ . ދެމުން އެކަމަށް ވެސް އަުޅގަ

 ލާަނން. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ވާހަކަ ނިންމައި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ްއކެވުން:ވާހަކަދެ هللاޢަބްދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫ 

 ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޙަސަން  ރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤުފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއި

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ، މި ބިލުގައި ައޅުަގނޑު ހިތުން މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވެފަިއވާ ޤައުމުަތކުަގއި ވެސް ޢަމަލުކުަރއްާވ ޤްޞަދަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ތަހުޒީބުމަ  އޮތް ހުށަހަޅުއްވާފައި މި

ނޑިޔާުރންނަށް ދެވޭ އިއުސޫލުން ދައުލަތަށް ގިނަ ދުަވހު ޚިދުމަތް ބޭފުޅުންނަށް އެރުވޭ ލަޤަބު  ނާޔަތްތަކާއި އެ ކުރައްވާ ފަ

ލިބިދީފައި އޮތް  މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤާނޫނުން ރިވަނަ އަހަރު މި ޢިއްޒަތްތެ 2111އަޅުަގނޑުމެން މީގެ ކުރިން 

ޖެހޭ  ަޓކައި. އާދެ، އަުޅަގނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަން އެބަ  ވަރަށްވުެރ ފުޅާކޮށް އިތުަރށް ރަނގަޅުކުެރްއވުމަށް

 ބަދަލުވެގެން ޒާމަށް، އިންތިާޤލީ މަރުޙަލާގައިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޝަރުޢީ ނި 285ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑިޔާރުންނަށް، ބަދަލުވެގެން ދިއުމާ އިރުަގއި އޭރު މަސައްކަްތުކރައްވަމުން ގެންދެވި ބަެއއްއައި  ގުިޅގެން  ިޢއްޒަތްތެރި ފަ

ކުރެްއވި ޚިދުމަތް  ބޭފުޅުން އެހާ ހިސާބުން އެ ،ނާޔަތެްއ ނެތިއިބޭފުޅުންނަީކ ެއއްވެްސ ކަހަލަ  އޭެގ ގިނަ

ނޑާލަން ނުޑ ވެްސ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެ، ޖެހުނު ބޭފުޅުންކަން. އާދެމެދުކަ ބޭފުުޅންނަށް މިކަހަލަ ލަޤަބުތަކެއް  އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އަތުން ޚަރަދެއް  އެރުވުމަކީ އެއީ ބޭފުޅުްނ  ބޭފުޅުންގެ ޝަރަފާއި ޢިއްޒަާތއި އެ ދާނެ ކަމެއް ނޫން. އެއަުޅގަ

 ންމެ އެަކށީގެންވާ ކަމެއް. އާދެ، އެ ުމގެ ގޮުތން އެއީ ހަމަ އެކުރެްއވި ޚިދުމަތުެގ އަުގަވޒަންކުރެްއވު ޤައުމަށް

އަހަރުން ކަހަލަ  5ނާޔަތްތަަކށް ބަލާއިރު މީގައި އެބަހުރި ކޮންމެ އިވަން މި ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ބޭފުޅުންނަށް ދެއް

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެއިކަށް ތަފާތު ގޮތަ ތްތެރި ކޮންމެ ޢިއްޒަވޭ ގޮތުަގއި މިކަހަލަ ބިލެއް ނާޔަތްތަކެްއ ދެއްވަން. އާދެ، އަުޅގަ

ވާތީ. އެހެންކަމުން މި  ންގެ ވިސްނުންފުުޅގަިއ އެއީ މުހިއްމު ބޭނުންތެރި ބިލަކަށްބޭފުޅު މެންބަރަކު މި ހުށަހަޅުއްވަނީ އެ

ހައްދަާވއިުރގައި މީަގއި  ށް ފޮނުއްވަިއގެން ދިރާސާކުަރއްަވއި،ބެހޭ ކޮމިޓީއަކަ މި ބިލު ކަމާ ،ބިލު ވެސް ބަލައިގަނެ

ގެންނެވުމަކީ އެއީ ހަމަ އެންމެ ޏާ އެކަންތަކެއް ިއޞްލާޙުކުރަްއވަިއ، ބަދަލުވަން ކަމަށް އްޖެއުނިކަންތައްަތކެއް ހުރެ



  

ނުޑ ހަމަ ވަރަށް ކަންބޮުޑވި މިކަހަލަ ބިލެްއ ހުށަހެޅޭ  ނޑު ެވސް ދެކެން. އާދެ، އަުޅގަ ރަނގަޅު ގޮތްކަމުަގއި އަުޅގަ

 ކުރައްވާފަިއ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނާ ބެހޭމު ޚިދުމަތްއްއަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމަށް މުހި ައޅުަގނޑުެމން ،ކޮންމެ ވަގުަތކު

ބޭފުޅުންެގ  އެ އެއް ަދއްަކވަިއ،  ގޮތުން ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ ހިތްޕުޅަށް އަރާވަަޑއިގެންެނވި ކޮންމެ ވާހަކަ

ނޑު ހަމަ ޓަކައި މި މަޖިލީހުގެ ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރައް ލުމަށްއި ޢިްއޒަތް ކަތިއަބުރާ ވާ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ކުރާ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ޑަށް ެއކަން ައޅުަގނޑު ކުްށވެރިވަރަށް ކަންބޮުޑވުން ޭއގައި ޮއތް ކަމެއް އިނގޭތޯ. ވަރަްށ ބޮ

ހަކަށް އަހަރު ނޫނީ ސާޅީ ކަށް ނޑުމެންެގ ޤައުމުގައި މިދިޔަ ތިރީހައެވާހަކަފުޅު ަދއްަކވާ ބޭފުޅުން. ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަ 

ނޑިޔާރުން ކަމަށް ބެލިޔަސް ދުވަހު  ކުެރއްވި މަަސއްކަތްކުަރްއވާފައިބޭފުޅުން ދައުލަތަށް  އެ ،ގެ ތެރޭަގއި ާޚއްޞަކޮށް ފަ

ނޑު ނުދަންނަވަން ެއއްވެސް އިމުސާރަައކާއި ވަނީ ވަރަށް ުކޑަ  ލެްއަގިއ ހާާނޔަތްތަެކއް ލިބިވަަޑއިގެން. އަުޅގަ

ބޭފުޅުްނެގ ތެރޭގައި ބަެއއް ފަހަރަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަށް  މިދެންނެވި ދާއިރާތަކުަގއި މަސައްކަތްކުެރއްވި

އެކުަގއި  މަސައްކަތްކުަރއްވާ ބޭފުޅުްނ ނެތެކޭ. އެހެންނަމަވެސް، ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

މެން މުދުން ޝައިޚް މުޙަްއމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމުެބވި ބޭފުޅުން. އަދި އަެއކު މަސައްކަްތުކރައްވާަފއި ތިއް ތެދުވެރިކަމާ

ިތއްެބވި ޓަަކއި ފަުޚރުވެރިވާ ފަދަ ޚިދުމަތްތަެކއް ޤައުމަށް ކުރަްއވާފައި  ބޭފުޅުންނަށް ކަހަލަ ބޭފުޅުންނަކީ މި ޤައުމު އެ

ނޑަެއޅިގެން މި ވާއިުރަގއި އެފަދަ ބޭބޭފުޅުންގެ ައުގވައްޓާލުމަށްބޭފުޅުން. އެހެންކަމަށް މަޖިލީހުގެ ބައެްއ  ޓަަކއި ކަ

މޭރުމުން  ބޭފުޅުން މި ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ ހަލާކުކޮްށލެއްވި ވާހަަކ، އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ ފާޅުގައި އެ

ނޑު ެއކަން ކުށްވެރިކުރަން. އާދެ،  ކަދެްއކެވީތީ ައޅުަގނޑު ެއކަމާވާހަ ހަމަ ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ. ތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަ

ށް މި ބިލު ފެންނަ ގޮތަކަ ،މި ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ގެނެސް ،ނޑު މި ބިލު ބަލައިގަނެކޮންމެއަކަސް ައޅުގަ 

ނޑު ވާަހކަކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިްއާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކަމަށް އުއް ކޮމިޓީން ނިންމަވާނެ  މީދުކުރަމުން އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ހުްސަވގުތުކޮެޅއް މިނިޓު 31ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހިސާބުން ޢިއްޒަ ންބަރު. އާދެ، މިހާޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

 އަރުވަން. 

 

 ]އަށް  11:11އިން  11:31ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ވަނީ މިއަުދގެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ ުކރިމަތީގައި މި ރުއިގެން ކުރިއަށްާދއިުރ މިހާައޅުަގނޑުމެން ަމސައްކަތަ  `.

ނަޑއެޅިަފއި މ11.1ިވަނަ ނަންބަރު.  11ޖެންޑާެގ އެ ވަަނ  2111އޮީތ މޯލްޑިވްްސ މީޑިާޔ ކައުންސިްލގެ  ގެ ދަށުން ކަ

 ޕޯޓު . މި ރިހުށަހެޅުން ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓުމާ އަހަރުގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު. ށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ނޮޅިވަަރމުހު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ނޮޅިވަރަމު

 ޔަތުމާލިއް  ޓުރިޕޯ ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓު 2111ސިލްގެ މޯލްޑިވްސް މީިޑޔާ ަކުއންޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ާވ  ަގއ6ިއްާދގެ ވަނަ މާ 111ވާއިުދގެ . ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ިނންމިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި 

ތަްއ ިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެިކއެކި ރިޕޯޓުމަތިން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަުކެގ ތެރޭގައި އޮ ގޮތުގެ

ބެހޭ އިދާރާތަކަށް އެންގުން ހިމެނޭ. އެގޮތުން ިމ  ސަރުާކރުގެ ކަމާ، ފާހަގަކޮށް  ދިރާސާކުރުމާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް

މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު 2111ސިލްގެ ރިޕޯޓަކީ މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ަކއުން

ެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓެއް. މި 6ގެ ވަނަ މާއްދާ  111ގެ 2111 މި ދެންނެވި ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިދު

ގައި ހިމެނިފަިއވާނެ. ވަނަ ސަފުހާ 2ނޑުމެންގެ ރިޕޯުޓގެ ަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އަުޅގަ ަވގުތު ހިމެނި ކޮމިޓިގަިއ އެ

ވަނަ އަހަުރގެ  2111ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ދިޔަ ގޮތް. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންިސލްގެ 

މެދު މޯލްޑިވްސް ީމޑިޔާ ަކއުންސިލްގެ ކޮމެންޓެއް ހޯދުމަށް އެ ކައުންސިލްަގއި އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ލިބުމާ ގުިޅގެން އެ ރިޕޯޓާ 

ގައި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ކަންތައްަތއް ކުރިމަުގގަިއ ނެވުނު. އަދި އެގޮތުްނ އެ ރިޕޯޓުދެން

ކައުންސިުލން އަޅުްއވާނެ ފިަޔވަޅުަތކަީކ ކޮބައިކަާމއި ެއ ފިަޔވަޅުތަްއ  އެ ތަކުރާރުނުވާނޭ ގޮތަްށ މިހާރުން މިހާރަށް

ޚިލާުފވާ ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ްއަވއި ނިމޭނޭ މުއްދަތު އަންގަަވއިދެްއވުމަށާ، އަިދ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއަޅު

އަޅުްއވާފަިއވާ ނުވަތަ ައޅުްއވާނެ  ދޭތެރޭ ާމއި އެ ފަރާތާތަ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބަިއކަފަރާތަކީ ނުވަިއވާ ބަޔާންކުރަްއވާފަ

ދެްއވުމަށް އެދި މަޖިލީހުގެ ކުރަްއވާނެ ސުންގަޑި އަްނގަަވއިއިޞްލާޙު  އެ ފިޔަވަޅުަތއް އަުޅއްަވއިފިޔަވަަޅކީ ކޮބައިކަާމއި، 

 އެ ގޮތުން ދެންނެވުމުން އެ ަކއުންސިލުަގއި ދެންނެވުެނވެ.  ސިޓީ އިން އެ ެގ 3122އޮކްޓޯބަރ  5އިން  އިދާރާ

 މެދު އެ ކައުންސިލަށް ފެންނަ ސިޓީ އިން އެ ރިޕޯޓާ ގެ 3122ޮއކްޓޯބަރ  24އެ ކައުްނސިލްގެ ވުމުގެ މަތިން ދެންނެ

ޓުގައި ޮއޑިޓަރ ރިޕޯ ވަނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓު 3121ކައުްނސިލުގެ  . މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާވައިެދްއވާފަގޮތް ވަނީ އަންގަ 

އުންސިލުން ެދއްާވފައިވާ ކޮމެންޓުތަކާިއ އަދި ެއ ކަ ަތއްތަްއ މީޑިޔާތައްތަާކއި އެ ކަންކުރަްއވާފަިއވާ ކަންޖެނެރަލް ފާހަގަ

ވާނެ. އަދި މީގެ ޖަުދވަލުަގއި ހިމެނިފައި އަށް ދެްއވި ޖަވާބުގެ ޚުލާސާ ކޮމިޓީއެ ކައުންސިލުން މާލިއްޔަތު މެދު ރިޕޯޓާ 

 ގުޅޭ  ރިޕޯޓާއޮޑިޓު ންނަވަން. ވާނެ ވާހަކަ ދަސިޓީތައް ވެސް މީގައި ހިމެނިފައިކުރިން އަޅުަގނޑު ހަވާލާ މި ދިން 

ނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓެގ ވަ 3122އޮްކޓޯބަރ  25ތެރޭގައި  މަޝްވަރާކުެރވުނު ކަންތައްތަުކގެގޮތުން 



  

 ގުޅޭ  ރިޕޯޓާވަނަ ައހަރުގެ އޮޑިޓު  3121 ލްޑިްވސް މީޑިޔާ ކައުންސިުލގެމޯވަނަ ބައްދަުލވުމުަގއި،  62މިއަހަރުގެ 

 ޚިލާފުވެފަިއވާ  ަކއުންސިލުން ޤާޫނނާއި ަގާވއިދާ ކުރުމަށްފަހުގައި ެއ ރިޕޯޓުަގއި މޯލްިޑވްްސ މީޑިޔާމަޝްވަރާ ގޮތުން 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަާޔްނ  3121ަކއުންސިލްގެ  ތަކުގެ ތެެރއިން މޯލްޑިްވސް މީޑިޔާކަމަށް ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވާ ަކންތައް

 މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ  އާއި ޚިލާފަށް ތައްޔާރުކުރަްއވާފަިއވާތީ  ވަނަ ބާބާ 23ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވއިދުގެ 

 ވާތީ ކަމަށް އެ ަކއުްނސިލުން ހާމަކުރައްވާަފއި ކައުންސިްލގެ އިދާރީ މުަވއްަޒފުންނަކީ ސިވިލް ސަރވިްސ މުވަްއޒަފުން

ނުޑަގއި އެ ަކއުންސިލުގެ މާލީ ބަ  އުޞޫލުަތކާ  ކައުންޓިންރޫއަްލ އެޔާން އެކްއާއި އަދި އެ ކައުންސިުލގެ ިއދާރީ އޮނިގަ

ލް ސަރވިްސަގއި ިސވި އާއި ވާތީ  ކަމަށް އެ ކައުްނސިލުން ހާމަކުރައްވާފައިތައްޔާުރކުރުމުގެ ެކޕޭސިޓީ ނެތް އެްއގޮތަށް

ެއ  އާއި ޤާބިލުކަން ހުރިތޯެއއްގޮތަށް ތަްއޔާރުކުރުުމގެ  ލުތަކާގެ އުސޫރޫއަލް ެއކައުންޓިންއެކްމާލީ ބަޔާން، 

އިން އެ ކައުންސިލަށް އެްއގޮތަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ިސވިލް ސަރވިސް  ޔާން ެދންނެވުނު އުސޫލާމާލީ ބަ ގެކައުންސިލް 

ވާތީ އެ  ކޮށްދެްއވުމަށް ނިންމަވާފައިޭއގެ ސަބަބު ސާފު ،ނަމަ އެހީތެރިވެދެްއވާފައި ުނވާ ާއއި ދެްއވާފަިއވޭތޯއެހީތެރިވެ

ގައި ވިސް ކޮމިޝަނުޓްރެޜަރީ އާއި ސިވިްލ ސަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ

ސިވިލް ސަރވިްސ  ާއއި ިސޓީެގ 3122ނޮވެމްބަރ  38ެގ ދެންނެވުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

ވެސް މި  މި މަޢުލޫމާތުތައްެދއްވާފަ. ލޫމާތު ފޮނުއްވައިސިޓީ އިން ވަނީ އެ މަޢު 3122ނޮވެމްބަރ  38ކޮމިޝަނުގެ 

ކަންަތއްތަްއ  ވުނުގޮތުން އިތުރަށް ަމޝްވަރާކުރެ  ގުޅޭ  ރިޕޯޓާ  މީގެއިތުރުން، އޮިޑޓުވާނެ. ލުގަިއ ހިމެނިފައިޖަދުވަ

 ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓު  3121ކައުންސިުލގެ  ޑިްވސް މީޑިޔާލާނަން. އެ ބައްދަލުވުމުަގއި މޯލްއަޅުަގނޑު ދަންނަަވއި

 ކައުންސިުލގެ ބެލިބެލުމުގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ލީ ަކންތައްތައްވަނަ އަހަރުގެ މާ 3122ރިޕޯޓުގަިއ، އެ ކައުންސިުލގެ 

ކުރައްވާަފއިވާ ފާހަގަ އެަލވަންްސ ނަންގަވާ ކަމަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޚިލާފަށް ލިވިން މެންބަރުން ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  43ކައުންސިުލގެ ޤާނޫނުގެ  އެ ރިޕޯޓުގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ، ގުޅޭ ގޮތުންނާއިމައްސަލައާ 

މުކޮްށ ދެއް ހަދަިއ ޢާއްމަސް ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ކައުންސިލް ހިންގާެނ ަގާވއި 7ކައުންސިލް އުފެދޭތާ 

މުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް އްއެ ަގާވއިދު ޢާ ،ާވއިދު ހަދައި ނިމިވީނަމަެވސް، ެއ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ގަ ޖެހިފައިކުރަންއިޢުލާނު

ށް ޢަމަލުކުރުން އަ އެ މުކޮށްވާތީ އާއި އެ ަގވާއިދު ޢާއް  ފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިަފއިކުރަން ފަށާއެއަށް ޢަމަލު

މައްސަަލއިގެ ތެރެއިްނ  23ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުނު  3121 މުގެ ސަބަބުްނ އެ ކައުންސިލުގެލަސްވެގެން ދިޔު

ވަނަ އަހަރު  3121އާއި  ާވތީ ކުރައްވާަފއިފާހަގަ ކަމަށް ލަށް ބެލިފައިނުވާ އަހަރުގެ ނިޔަ ެއއް އެ އެްއވެސް މައްސަލަ

ގައި ކައުްނސިލް 3121އޭްޕރީލް  39 ،އި ވުމާރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައި  715,887ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެ ކައުންސިލަށް 

ގައި އަހަުރެގ ނިޔަލަށް ކައުންސިުލގެ ާވޖިބުތަކާއި މަސްއޫިލއްޔަތުަތްއ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތު އުފެދުނީއްސުރެ އެ 

ކަމަށް  ުނވާ ކުރެވިފައިލުއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހާސި ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދު، ާއއި އަދާކުރެވިަފއި ނުވާތީ

 ގޮތުން ވެސް ެއ ބައްދަލުވުމުަގއި މަްޝވަާރކުރެވިފަިއވޭ. އެހެންކަމުން މި  ގުޅޭ  ަމއްސަލަަތކާ ފާހަގަކުރެވިަފއިވާ



  

ވަަނ  3121ކައުންސިުލގެ  މޯްލޑިވްްސ މީޑިޔާ ކޮމިޓީން ނިންަމވާ ގޮތަކީ  ިއ،ކުރަްއވަންނެވި ކަންތައްަތކަށް ރިޢާަޔތްދެ

ނިންމެިވ ކުެރއްވުމަށްފަހު ަގއި މަްޝވަރާނަ ަބއްދަލުވުމުވަ 65އަދި  62ކޮމިީޓގެ ، ގޮތުން ުގޅޭ ރިޕޯޓާ އަހަރުގެ އޮޑިޓު 

 އެލަވަންްސ ނަންަގވާފަިއވާ ލިވިން  ޚިލާފަށް މެންބަރުން ޤާޫނނާއި ަގާވއިދާ ަކއުންސިލްގެ ގޮތަކީ މޯލްިޑވްސް މީިޑޔާ

ލިވިްނ ، ކުރެއްވުމަށްފަހު ނިންމެވީގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާއްސަލަާއ ކުރަްއވާފަިއވާ މަކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަ

ގޮތަށް ނިންމެވީ   މި ކަމަށް.  އެއް ނޫން ކައުްނސިލުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިދެވިގެްނވާނެ ފައިސާ ކީ، މީޑިޔާއެލަވަންސަ 

ވަަނ އަހަރު ފާސްކުރަްއވާފަިއާވ މުސާރައިގެ އޮނިަގނުޑަގއި  3121ޑިސެމްބަރ  39 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން

ނޑަައޅުްއވާފައިއެލަވަ ންސިްލގެ މެންބަރުންނަށް ލިވިންކައު މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ  މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ  -3. ުނވާތީ ންސް ކަ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  43އި އެ ަކއުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ ރިޕޯުޓގަ ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓު 3121ކައުންސިުލގެ 

ކުރުމަށް މުކޮށް އިޢުލާނުއްޢާ ،އިމަްސ ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ކައުންސިްލ ހިނގާނެ ގަާވއިދެއް ހަދަ  7ކައުންސިލް އުފެދޭތާ 

 ،ކޮށްމުކޮށް އިޢުލާނުއްއެ ގަާވއިދު ޢާ ނިންމައި، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ަގވާިއދު ހަދައި، ވީނަމަވެސް  ކުރެވިަފއިބަޔާން

އަށް ޢަމަލުކުރުްނ އެ  މުކޮށްާއއި، އެ ަގވާއިދު ާޢއް ވާތީ ކުރެވިަފއިކުރަން ފަށާފަިއ ނުވާކަން ފާހަގަ އެއަށް ޢަމަލު

ެއއްެވސް  މަްއސަލައިގެ ތެެރއިން 23ަވނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު  3121 ުމގެ ސަބަބުްނ އެ ކައުންސިުލގެލަސްވެގެން ދިޔު

ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުެގ  3121 ،ާއއި ވާތީ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިަފއި ހަރުގެ ިނޔަލަށް ބެލިފައިނުވާއެއް ެއއަ މައްސަލަ

ަކއުންސިލް  ވަނަ އަހަރު 3121އޭޕްރީލް  39 ،ެއކު ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިަފިއ ވުމާ 715,887ބަޖެޓުން އެ ަކއުންސިލަށް 

ރިހަމަ ގޮތުގަިއ ތަކާއި މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ އެންމެ ފުއުފެދުނީއްސުރެ އެއަހަުރގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލުގެ ވާިޖބު

ކަމަށް  ކުރެވިފައިުނވާލުެއންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހާސިނުވާީތ، ކައުްނސިލުގެ މަޤްޞަދުތައް އަދާކުރެވިަފއި

 ން ކުރަލުގެ ޤާނޫނުން ހާސިގޮތުން ނިންމެވީ މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ަކއުންިސލު ގުޅޭ ަފއިވާ މައްސަލަަތކާފާހަގަކުރެވި

ކައުންސިލް އުވާލުމަށް ފެންނަ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މިނިވަްނ  ލުނުވާތީ، މޯލްިޑވްސް މީޑިޔާހާސިބޭނުންވާ މަޤްޞަދުތައް 

ރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު ުކޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއި ވާހަކަ ކޮމިޓީގެ މި ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވަިއ، މުއައްސަސާަތކާ

އިން ރެއުްނސިލުެގ މަސްއޫލިްއޔަތުެގ ތެކަ ށް ގެަނއުމަށް. ޯމލްޑިވްްސ މީޑިޔާ ކަމަމާލުމެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދުެގ ސަ

ތައް މޯލްޑިްވސް ގެ މަސްއޫލިްއަޔތުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ މަސްއޫލިްއޔަތުމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާްސޓިން ކޮމިޝަނު

ގޮުތން ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ  ގުޅޭ ކަމާންގެ ަމސްއޫލިްއޔަތުެގ ތެރެއިން ފެްނނަ ކަމަށާއި އެކޮމިޝަ ބްރޯޑްކާސްޓިން

ގެނައުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ޮކމިޓީން ނިންމެވި. ވީމާ، މި  ީވ އެންމެ އަަވސް ފުރުޞަތެްއގެ ތެޭރގައި  އިޞްލާޙުތައް

ނުޑގެ ރިޕޯަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ނިންމަަވއިމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ފެނިވަ ގައި މުަޤއްރިރުގެ ޓު ދެްއވުން އެދެން. އަުޅގަ

 ރައީސް. . ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރިތުންކޮށްލުމުގެ ގޮފުރިހަމަ ފުޅު ހިމެނީ އެ ރިޕޯޓުނަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު، ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  މޯލްޑިވްސް މީޑިާޔ  ވާ މި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގައި އަޅުގަ

ގޮުތގެ ރިޕޯޓަށް  ނިންމެވި ިލއްަޔތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި ރިޕޯޓަށް މާ ވަނަ ައހަރު އޮޑިޓު 3121ކައުންސިްލގެ 

މަދު ރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްއަރުވަނީ ކުޅުދުްއފުށީ ދެކުނު ދާއި ޓަަކއި ފުރުޞަތު މި ދެްއކުމަށްވާހަކަ

 ނަޝީދަށް. 

 

 ެކވުން:މަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައް ކުޅުދުއްފުށީ

ންޑު ކުރީްއސުރެ އެކަމާ އެންމެ ބޮޑަްށ ތަނަށް ރެކޮމެ މި ވާލުމަށް ނިންމައިމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މީޑިޔާ ަކއުންސިލް އު 

ނުޑ. ައޅުަގނުޑ  ހައިިސއްަޔތުންމުޤައްރިރުެގ ދަނީ މިނިވަން މުައއްސަސާތަާކ ބެހޭ ޮކމިޓީ  ހަދަމުން މިދެކޮޅު އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއާ ދޭތެޭރގައި ވާހަކަސަން ނުވަތަ އަޅު ޖައްހިތްހަމަ ބޭފުޅާ ކޮމިޓީން  ަޓކައި މި ދެްއކުން ހުއްޓުވުމަށްގަ

 ައށް  ތަނަށް ހުށަހެޅިއިރުަގއި ނުބައި ރެޮކމަންޑޭޝަނެއް އަިމއްލަ ތަްއޔާރުކޮށް ނިންމާފައި އޮތް ރިޕޯެޓއް މި ،ސޮއިކޮށް 

 ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ  އައްސަސާަތކާ ެއްއ މިނިވަން މު ކިޔަިއގެން އެ ހުށަހެޅުއްވީ. އެައކު ނެތް ލިޔަފަ

ޓަކައި މި މައްސަލަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީސް މެދުވެރިކޮށް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ  ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް

ނޑު ދަންނަވަން ހަމައެކަިނ ބޭނުންވާ ވާހަކަ .ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވާ ވާހަކަ  39އަކީ  އެއީ ފަހުގެ އުފެއްދުެމއް. އަުޅގަ

ގި މަސްދުވަހު ހިނ 9ށް ހަމަެއކަނި އަހަރުގެ ނިޔަލަ ަގއި އުފެދުނު މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ަކއުންސިްލ އ3121ެއޭޕްރީލް 

މީިޑާޔ އެއަށް ބިނާކުަރއްަވއި ، ވަނަ ައހަރު ފާހަގަކޮށްފައި އޮތަތީ 3122ގައި ރިޕޯޓު ހިނގުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

ގާ ތަނެއް ކަމަށް ނިންމުމަށާއި ެއތާނގެ ަގވާއިދުަތއް ނުހިނގާ ތް ނުހިނކަތަނަކީ މަސައް ކައުންސިލް ުއވާލުމަށާއި އެ

އެްއ  ކަމަށާއި މި ކަންކަން ކުރުމަކީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ޒިންމާ ތަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ނުބެލޭ ކަމަށާއި އެ

ނުހިމެނޭ  ޒިންމާތަކުގެ ތެރެއަކުގަވާއިދުން ދޭ މަޖިލީހުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  211ނޫން. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް 

 ގެ ކަންހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ެބލުމެއް. ދައުލަތުެގ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ ގޮތް ބެލުން އޮެވދާނެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ވަްނ އެހެންވީމާ، މިނި .ުގޅުހުންހުރި ކަންތައްތައް  އާގައި ފާހަަގކޮށްފަިއވާ ކަންތައްތަކަީކ ވެސް ަފއިސާ ރިޕޯޓު

ތެޭރގަިއ  ކުރެވިފަިއާވ މުއައްސަސާަތކުގެއެ ކޮިމޓީން ބަލަން ހަވާލު، އެއް މިތާނަގއި ޮއވެހޭ ކޮމިޓީ މުއައްސަސާަތކާ ބެ

ކައުންސިްލގެ މަސައްކަްތ  އިން ބޭރުން އެ ކޮމިޓީން މީޑިޔާ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ޒިންމާ ،މީޑިޔާ ކައުންސިލް ނުހިމެނި

މެންބަރުން  11އްވޭނެ. ެއކަމެއް ުނވާނެ. ެއ ކޮމިޓީަގއި ނޭޅު ހިނގާނުހިނގާ ގޮްތ ބަލަިއ، މިތަނަށް ރިޕޯޓެއް ހުށަ

ހަމަ  .ތިއްބެވި އެބަ މެންބަރުން 11ވެސް  ތިއްބެިވއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެޭހ ކޮމިޓީގައި

 ...މަޖިލީހުގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން



  

ރި މެންބަރު ޝީދު. ޢިއްޒަތްތެމަދު ނަ ޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްދާއިރާގެ ިޢއް ރަމުއެއް ނޮޅިވަ ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 އެދެން. ދެއްވުންމަޑުކޮށްލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން މަދު ނަދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް ނޮޅިވަރަމު

ނޑު ހަމަ  ަކވާތީދައްއޮޅޭ ގޮތަށް ވާހަކަުފޅު ރި މެންބަރު މި މައްސަލައިެގ ރޫޙުދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ އަުޅގަ

 ....ކައުންސިލް ުއވާުލމަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވާލަންސާފުކޮށްލަ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެްއ ނޫން ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ  .އެްއ ނޫން ބެޭހ މައްސަލަ ނިޒާމާ ،ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ބެހޭ މައްސަލަ ން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑަިއގަތުމަށް ދަންނަަވން. ނިޒާމާއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަ

ެއއް ނުދެްއކެވެނޭ.  ނުމުެގ ގޮތުްނ ވާހަކަ ދިްށ ރައްދުކު ދައްާކ ވާަހކަ އައެްއ ނޫން ހުށަހެޅުއްީވ. ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކަށްފަހު(ންނަވަން. )ވަގުތުކޮޅަ އެހެންކަމުން، އިށީނދެވަަޑއިަގތުމަށް ދަ

ނުޑ ފުރުޞަތު އެްއ ހުށަހެޅުމަށް ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ ވިދާުޅީވ  އެހެންނަމަވެސް، ދެންމެ ތި .އެރުވީޓަކައި އަުޅގަ

އް ނުދެއްކޭނެ އެ އެގޮަތަކށް ވާހަކަ .މުގެ ގޮތުންދިނުއަށް ރައްދު އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދެއްކެވި ވާަހކަ

އެއް  އެހެން މައްސަލަ ދެންމެ ވިދާުޅވި މައްސަަލ ނޫން، އަރުވާނަނަން. އަރުވަން ފުުރޞަތުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

 އާދެ. އަރުވަާފނަން.ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

 

 (ކުރިއަށް ެގންދެވުން )ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

  ކަދެއްެކވުން:ވާހަދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ނޮޅިވަރަމު

ކުރީމާ ދެން އެކަން ލަން ރެކޮމެންޑުއާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މަޖިލީހަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މީޑިޔާ ކައުންސިލު އުވާ

ކުރީމާ ންޑުެއކަން ކުާރނީ. މަޖިލީހަށް ރެކޮމެ އަށް. ޮގސްގެން ކޮމިޓީން ބެހޭ ކޮމިޓީ ދާންޖެހޭނީ މިނިވަން މުއައްަސސާތަކާ

މެދު ގޮތެއް ންޑުކުރީމާ މަޖިލީހުން މި ކަމާ އަށް ރެކޮމެ ލުން ެއކަްނ ކުރާނީ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއެ އޮންނަ އުސޫ

 ...މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީގެ ރެކޮމެންޑޭޝަނާ އެްއގޮތަށް ،އެހެންވީމާ .ނިންމަން



  

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއް ނޫން.  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަންބަރު ންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެޢިއްޒަތްތެރި މެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ގެންދެވި ދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. މިހާރު ކުރިން ވާހަކަދައްަކވަމުންއިށީނ

 ޮގސް ނިންމާލުމަށް.ގެންވާހަކަކޮޅު ކުރިއަށް 

 

 ކަދެއްެކވުން:ހަކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާ

ާއއި ެއއް ކޮމިޓީން  ފަހަރާ ދެ ކޮމިޓީން މައްސަލަ ބެލޭނެ ވާހަކަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގައި އޮންނާނެ އެއް

އެްއ  ،ކުރެވޭނެ ވާހަކަ. މަޖިލީހުެގ ަގވާއިަދކު ނޯންނާނެއަްށ ޓްރާންްސފަރ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަނެއް ކޮމިޓީ ،ބެލީމަ

އަށް ފޮނުވާ އެްއެޗއް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިގެން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވޯޓަކުްނ  ކޮމިޓީ ކޮމިޓީން އަނެއް

ކަމެއް ކުާރކަށް  ދައްކަނީ. މި ގަާވއިދަުކ ނެތޭ އެ އަށް ފޮނުވާަކށް. ކާކަށް އޮުޅވާލަން ވާަހަކ މި އަނެއް ކޮމިޓީ

ެއއް. ިމ  އަށް އަނބުރާ ފޮނުވާ ވާހަކަ ވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީވެސް ނެތޭ މިނި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީައކަށް. މި ރިޕޯޓަކު

ން މާލިްއޔަތު ޮކމިޓީން މިގޮތަށް ނިންމައިފިކަ ގެ މެދުގައިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ާއއި މަޖިލީހަށް ފޮނުވީމާ މީޑިާޔގަ ރިޕޯޓު

ނޑުމެން ލެވި ހަޅޭ، އެނގުނީމަ ތަންޮކޅު ެއކީ. މީަގއި ޮސއިކޮށްަފިއ  އަނގަބަހުން އެ ގައި ރިޕޯުޓ ހުށަހެޅިިއރުކުން އަުޅގަ

ނޑުމެން އަތުގަ. އޮތް ރިޕޯޓެއް އެބަ އަށް ގޮތެްއ  އެައކު ނެތޭ މިނިވަން މުއައްސަސާާއ ބެހޭ ކޮމިޓީ އޮތޭ ައޅުގަ

ައށް ކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫޭނ  ެއއް. މިއީކީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ނިންމަން މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ވާހަކަ

ެވްސ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް މީތި  މިދިޔަ އަހަރުތަނަށް ނުފޮނުވަިއ،  ދަންނަވަީނ. މި ރިޕޯޓު މި އަޅުަގނޑުމެން މި

އަށް ފޮނުްއވުނީސް. މިދިޔަ ދައުރުަގއި މި ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްދިނީމަ  ކޮމިޓީ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ

ނޑު ގާުތގައި ވިދާޅު   މަޖިލީހަށް ނުފޮނުވައިދެން ިތ އޭތިމަންނަމެން  ،މެ ވެސް ވި މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިުރ އަުޅގަ

ނުހިނގާ ގޮްތ ބެލުން ހިނގާ ،އަށޭ. ީމޑިޔާ ަކއުންސިުލގެ ހިންގުން ފޮނުވާނީ މިނިވަން މުައއްަސސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ

ިއ ލީހުގެ އެޖެންޑާގަމިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެޭހ ކޮމިޓީން ބަލާފައި ދެން ނިންމާ ގޮތަކަށް މައްސަލަ ގެންނާނީއޭ. މަޖި

ކަމެއް ނިންމާނީ މަޖިލީހުން. މިއަދު މިސާލަކަށް މީޑިޔާ  މަޖިލީހަށް ކޮމިޓީއެއްގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅީމަ ދެން އެ، ހިމަނައި

 ދާން ނިންމައިފި  ންޏާ ނޫނީ މި ރިޕޯޓާ އެއްގޮަތށް ކުރިއަށްވަ މަޖިލީހުން ނިންމައިފި ކަމަށް ކައުންސިލު އުވާލުމަށް

ދެން މިނިވަްނ މުއައްަސސާތަކާ ބެހޭ ކޮިމޓީގެ ދައުަރކީ ކޮބައިތޯ. މިިނވަން މުައއްސަސާތަާކ ބެހޭ ވަންޏާ  ކަމަށް

ޖެހޭނީ ވެސް ަހމަ އެްއޗެއް ހުށަހަޅަން ކޮމިޓީން ކޯްއޗެްއ ބަލަންތޯ. މިނިވަން މުއައްަސސާތަކާ ބެޭހ ކޮމިޓީން ބަލާފައި

. އެހެންވީމާ، މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން ދެންމެގައި ެއ ގޮަތކަށް ނިންމަން ހަމަ މި މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ



  

ކަމަށް ވިާދޅުވެ ވާހަކަދެްއކެވީމަ އެކަްނ  އެްއ އޮތް ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުަޅކު މި ރިޕޯޓުގައި ނުަހއްދަވާ ާވހަކަ

މިޓީއަކަްށ މިނިވަން ައކީ މާިލއްޔަތު ކޮ އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން ބޭުނންވޭ. ައޅުަގނޑު އަބަުދވެްސ ދަންނަވާ ވާަހކަ

ެއއް.  މިިނވަން މުައއްސަސާތަކާ ބެހޭ ޮކމިޓީ މެދުވެރިނުކުރަްއވަ ްނގުމާ ބެހޭ ކަމެއް ނުކުެރއްވޭނޭެއއްގެ ހި މުއައްސަސާ

 ނުލަްއވާށޭ.އެކަން ޮއޅުަވއި

 

 ވުން:ވާހަކަެދއްކެ  ޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދުތޮއް

އުޅޭ ރިޕޯޓުގެ މައްަސލައިަގއި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު  ހުށަހެޅިގެން މިމި ހާރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މި

ނޑު ތާއީދުކުރަން. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް،  ޤީޤަތުަގއި ޙަދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދެއްެކވި ވާހަކަަތކަށް ައޅުގަ

ތަނަށް ގެންނަ  މުޤައްރިރު ޮސއިކޮްށގެން މި އޮތީ. އެއީ ކޮމިޓީގެ  އެްއ އުފެދިފަިއ މި މިހާރު ހަމަ ނިޒާމުގެ މައްަސލަ

ވެސް އެބަހުރި ރިޕޯޓު  ުކރިން ކުށް ުނަވތަ ފިލި، މިކަހަލަ ެއއްެޗއް ވެއްޓިަފއި ޮއެވގެން މީގެ  ރިޕޯޓެއްގެ އިމްލާ

ގޮތް ނޫްނ  ޝަނެއް އެ ސޮިއަގއި، ރިޕޯޓުގައި އޮތް. އެހެންނަމަވެސް ބޮޑު ޑިސިހުށަހެޅުމުގައި އިޞްލާުޙކުރަްއވާފަ

ނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ތަކަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓެްއަގއި ހުށަހެޅިގެން ފްލޯގޮ ކަމެއް.  އަށް އައުަމކީ އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ދެކެނީ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގައި  މިންޓު ކައުންސެލް ޖެނަރަލާއި އަމީންޢާއްމު މި ޕްރެސީޑެ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ެއއް ކަުމަގއި ބަލަިއގަންނަން. ކޮންމެހެން ހުރިހާ މެންބަރުން ތެދުވެ  ލައޮތީ މައްސަ މިހާރު މިގާއިމުނުކުަރއްަވއި، 

ނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ މިކުރަންމަކާ ނޫން ަކންކަމަށް ކޮންސިޑަރވީއްލެ ފަޅޭއްހަޅޭ ގޮތަށް ިމކަން  ޖެޭހނީކީ. އޭރުން އަުޅގަ

ންނަށް ފޮނުވުމުގެ ބޭނުމެްއ ނެތް. އެީއ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ،ަތކުަގއި މުޤައްރިރު ސޮިއކޮށްކޮމިޓީތަުކގެ ރިޕޯޓު ރަންޏާކު

ންވީމާ، ދެވެނީ. އެހެ ިއ މިތާ ކުިރއަށް މިއެއް ލާފަ އެ ފޮނުވުމަށްފަހު ކޮމިޓީ ރިޯޕޓު ހުށަހަޅާއިރު ހަމަ ބޭނުން ވާހަކަ

ނޑު މިއީ ވެްސ  މަޖިލިސް ހިނގަންވާނެ ގޮތެއް ނޫން. ދެން އޭގެއިތުރުން ރިޕޯޓުގައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

ހުރި ގިނަ ކަންަތއްތަކަީކ ޙަޤީޤަތްތަކެއް. އެހެްނނަމަވެސް ތަނެްއގަިއ ތިބޭ ކުރަން ދެންމެ ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓުަގއި ޤަބޫލު

ތަނެއް ނޫްނ  ،ގޮތަށް ކަންަތއް ނުކުރީމާ ނުވަތަ ތަނެއްަގއި ތިބޭ މީހުން ައޅުަގނޑުމެން އެދޭ  ،މީހުން ނާޤާބިލުވީމާ

ނުޑ ޤަބޫލުޖެހޭނީ. އެދަލުކުރަންޖެހޭނީކީ. މީހުން ބަވާލަންއު ނޑުމެން ޕޮޒިޝަނަކަްށ، ހެންވީމާ، އަުޅގަ ކުރާ ގޮުތގައި ައޅުގަ

ކޮމިޝަނަްށ  ބްރޯޑްކާސްޓިންީމޑިޔާ ަކއުންސިުލގެ ބާރުތައް  އުވާަލއި، ވެގެންުނވާނެ ީމޑިޔާ ަކއުންސިލް ސްޓޭންޑަކަށް

ވީމާ  ކަންތައްަތއް ،މަލުތައް ގޯްސވެކަތައް ގޯްސވެ، ޢަމަޖިލީހުގައި ތިބި މެންބަރުންގެ ވާހަ . އެހެންކަމަށްވަންޏާލުން

ނޑުމެން ފިކުރު ބަދަލުވެގެން އެ މަޖިލިސް އުވައިލާ ތާރު ފިކުރު. އެގޮތަކަށް ޚުދުމުޚްދަނީ. އެއީ  ވިސްނުމަްށ އަޅުގަ

ނޑު ޢިއްޒަތްެތރި އަމީންޢާއްކަންތަކެއް ނުކުެރއްވޭނެ. އެހެންވީމާ،  ހަކަަދއްކަްނވީ ަވުގތު މަށް ވެސް ދަންނަވަން، ވާއަުޅގަ

ނޑަނާ  މިހާރު ިމއޮތް ނިޒާމީ ަމއްސަލަ ަރނގަޅުކުެރއްވުމަށް. ެއއީ ަމޖިލީހުގެ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓުަގއި ުޅްއވައިކަ

ބާރާތެއް ހުށަހެޅުމުަގިއ މިހާ ބޮޑަށް ހުށަހަޅައިގެން އިބާރާތާ އިދިކޮޅަށް ިއތުރު އިސޮއިކުަރއްވާަފއި، ރޯލްކޮށްަފިއ އޮތް 



  

ނުޑަވއްކުރިން  ވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު. މީގެމިއީ ކަމެއް ދިމާ ައކުުރ، ފިލިކޯޅި ހަމަކޮށްލާފައި އެ ހުންނާނީ ފިލި، ކާފިޔާ، ބަ

އެއް.  މައްސަލަ އަޅުަގނޑު ެދކޭޮގތުގައި ިމއީ، . މިކަހަލަ ކަމެއް ނެތް ވެފަ. އެހެންވީމާޕޯޓުގައި ހުރި އިމްލާ ކުށެްއގަ ރި

މަކީ މަޖިލީހުގެ އެހެން ކޮމިޓީތައް ވެްސ ިދޔުބޮޑަްށ ދިގުެވގެން  މާ ،ތް އަ ދެން އަނެއްާކ މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގެ ދިގު 

ވެގެން ހިނގައިދާނެ. ެއއީ އަޅުަގނޑަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުން ހަމައެކަނި ސަލާމަތީ  ކަމަކަށް ފަދަ އުވާލަންޖެހޭ

ކޮމިޓީތަކަށް އަތްބޭނޭ  މަޖިލީހުގައި ދެން ހެދިފައި ހުރި ކޮމިޓީ ފިޔަަވއި  241ކޮމިޓީ ނުވަތަ  ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ 

ވެްސ ބައެއް ކަހަލަ ސަރުކާުރގެ  ކޮމިޓީއަކަށް އޮންނަނީ ސަރުކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުާރ ކޮމިޓީ އެކަނި. އެ

އެއް. އެހެންވީާމ،  . އެހެންވީމާ، ިމއީ ވަރަށް ބޮުޑ މައްސަލަޤީޤުކުރުމުެގ މަރުޙަލާގެ ތެޭރގަސިޔާސަތުތަްއ ތަޙު

ިއ ޮކމިޓީގެ މުޤައްރިރަީކ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރަީއސް. ނައިުބ ރަީއސް އެހެން ބޭފުޅެްއ ލަްއވަ  އަޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި މި

މި ކުރަްއވަނީ ވަރަްށ ދެރަވަުރ ކަމެއް. މި ފުރުޞަުތގަިއ ެވސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ކުާރ  ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަުޅއްަވއި

ނުޑ ފާހަގަކޮ ޅު ކަންަތއްތަުކގެ މަަސއްކަތްރަނގަ ނޑު ޝުކުުރއަދާކޮްށ  ،ށް އަުޅގަ އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އަުޅގަ

އޮތީ ހަމަ ގޯހެއް. ގޯހެްއގެ މަތީގައި ކިތަންމެ ވަރަކަްށ  ފަހަރު މި ވެސް ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މި ތަޢުރީފު

ނޑުމެްނ އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަެދއްކިަޔސް އެއެއް ރަނގަޅެއްުނވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކިަތއް ފަހަރުތޯ އަޅު ގަ

ނ، ެއކޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ މައްސަލައޮތީ ިނޒާމީ  މިދަންނަވަންވީ  ެވސް ުޑގެ ވާަހކަ ނިންމާފައި އަނެްއކާއަުޅގަ

 މި  ކީ ނޫން. ގޯހެްއގެ މައްޗަްށ އަރައި ތިބެ ގޯސް ވާނީ. ެއހެންވީމާ، ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުމީސްމީހުންނަށް ފުރުޞަތުދޭންވީ

ނަށް ރޯލްކުރުމަށްފަހު އެޖެންޑާކުރާ ެއއްެޗއް. ވަންދެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ދުވަސް 3އޮތީ ފެންނަން. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަކީ 

ނެތް  ިޑސިޝަނެއްެގ ގޮުތގައި  އިަގއި އޮތް ިޑސިަޝނެއްގެ ގޮުތގައި ނެތް ޑިިސޝަނެއްގެ ވާހަކަ. މީގަ އެ ރިޕޯޓު

ތަނުން  ރެކޮމެންޑޭޝަނެއް އޮތީ. އެ 2 ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް މިކަން ފޮނުވާ ވާހަކަ އެއް ނެތް. މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ

ހުށަހަޅަމުން ވެސް އިބާރާތް ވެސް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި ނެތް އެއްެޗްއ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ރެކޮމެންޑޭޝަނެްއގެ ގޮތުަގިއ 

އޮތް ތާނގަިއ ކުރިއަށް  ރި ރައީސް. އެހެންކަމަށްވަްނޏާެއއީ ވަރަށް ޮބޑު މައްސަލަ އެއް ިޢއްޒަތްތެ  ،އިތުރުކުރީމާ

ގަޑީގައި ޖެހޭ ހުރިހާ ވާހަކަ އެއް. ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާ ނުއޭަގއި ޖަހާލާކަށް ތައް ފޮނުާވއިރު ކޮންމެހެންރުން ރިޕޯޓުމުޤައްރި

މަ ނިމުނީ ނޫންތޯ. މިއީ ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމެއް ިއނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނަ އަށް ފެންނަ އެއްެޗއް ހުށަހެޅީއޭ

ނޑީގަ  އަޅުަގނޑު ދެކެނީ މަނިކުފާުނ ތިޔަ ނެ ކަމަށް. ދެން މަޖިލީހުގެ އި އިންަނވަިއގެން މިފަދަ ކަމެއް ނުކުރަްއވާ ގޮ

ުނވާެނ  ތުަގއި މަނިކުފާނަށް ވެސް ތިކަން ކޮްށލެވިދާނެ. އެކަަމކު އެއަޣްލަބިއްޔަތު ބޭނުންކުަރއްަވިއ، ޤައުމީ މަޞްލަޙަ

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި މިއީ  ނޑުމެން ސިޔާސީ ރަނގަޅަކަށް. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ ގޮތުން ދެކަފިވާންޖެހޭވަރުެގ މައްސަލަ  ައުޅގަ

ެއއްަޗކަްށ ވެސް ފާޑެއް ނުކިޔަން.  ގެ މެންބަރުންގެ މަސައްކަތްތަކާއެއް ނޫން. އަޅުަގނޑަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

މަތީަގިއ  ގޯެހއް، ގޮތަކީ ިމއީ ގޯހެކޭ. އެހެންވީމާ ިދޔަމި މައްސަލައިަގއި މިކަން ހިނގައި ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު މި

ސިނކުޑި ާއއި ފިކުރަްށ  ުރން އަޅުަގނޑުމެންގެ ވިސްނުާމއިއިތުދި ޭއގެން ދެވޭނެ ރަނަގޅު ތަނެއް ނޯންނާނެ. އަތިބެގެ



  

މާ ތަން އެދޭ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުދިަޔއި އަޅުަގނޑުމެން ،އެބަ އަންނަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ތިބޭ މީހުން ނާޤާބިލުވެ

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި މީިޑޔާ  ކުރީގެ  އުވާލުުމގެ ފިކުރުދޫކޮށްލަން. އެއީ މާ ދޯހަޅި ިސޔާސަތެްއ، ިވސްނުމެއް. އަުޅގަ

މީޑީޔާ  ހުޑެއް ެވސް ނުދެވޭ. މީޑިޔާ ަކއުްނސިލް އުފެދުމަށްފަހުޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭންވާ ޕޭރެންޓުކައުންސިލަށް އަ 

 ގޮތް ބެލުމުގައި މި  ައދި ހިނގާ ކައުންސިލް ހިނގަމުންދާ ގޮތާއި ހިނގަްނވާނެ ގޮތާ، މީިޑޔާ ކައުންސިްލގެ މެންޑޭޓާއި

ޕޯޓަކުން ނިކުމެ ތަްނ ރި ކޮށްލާފައި ުނކުންނަ ޮއިޑޓު އަހަރު ދުަވސް، ތީ ނުކުެޅދިފަ. އެހެންވީމާމަޖިލިސް ވެސް އޮ

ނޑުމެން މި ބޭނުންވާ މުއައްސަސާަތއް އުފެއްދުމަށް އޮތް ރަނގަުޅ މަގެއް ނޫން ޢިއް އުވާލީމާ، ެއއީ ޒަތްތެރި އަުޅގަ

ބައްލަވާ ގޮތުން ވެސް.  ދައްކާ ވާަހަކ އެބަ ޤަބޫލުކުރަްއވާކަން. ތި ،ނޭގ މަނިކުފާނުރައީސް. ައޅުަގނޑަށް އެ

ނުޑގެ ވާހަކަ ނިމުނީމާ މިއީ ހަމަ  ގެ އިތުރަށް ފިކުރު ިއސްކުރަްއވަިއ،ައޅުަގނޑު އެދެީނ ބެލުމު، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

މީންޢާއްމު އެކަމާ ދޭތެރޭ ގޮތެއް ނިންމައި ހުގެ އަމަޖިލީއެއްގެ ގޮުތަގއި ބައްލަަވއި،  ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ނިޒާމީ މަްއސަލަ

ވާނީ  އަނބުރާ ނެގުން. މިއީ ބާޠިލު ރިޕޯޓެއް. ބާޠިލެްއގެ މައްޗަށް ކިތަންމެ ވަަރކަްށ ވާހަކަ ދެއްިކޔަސް މި ރިޕޯޓު

ނޯންނާނެ  ހުށަހަޅާ މެންބަރަކަށް ވެސްމުޤައްރިަރކަށް ވެސް އަދި ރިޕޯޓު ތަުނަގއި ެއްއވެސް  މި، ބާޠިލު. އެހެންވީމާ

 ،ހައްދަވާ ފޮނުވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ދުވަހު މުޅިން ނުވެސް މެންބަރުންނަށް، ގެތަކަށް ރިޕޯޓު ނިންމައި 77މަޖިލީހުގެ 

ނުޑ ދަންނަވައިއަޅު ނޑުމެންނަށް އެ ފާނަން ފެކްޓެއް.ަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ ނގެނީ އެ މެންބަރު ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަ

ލަބިއްޔަތުން ނިންމި ބަރުން އިއްތިފާޤުވެ ނުވަތަ އަޣްމެން 11ޔަސް ކޮމިީޓގައި ބާކީ ތިބި ހުށަހެޅުއްވިއިރު އެހެން ވިދާޅުވި

ގައި ނެތް ވާހަކަ ެއއް. އެކަމަކު މިއަދު ހުށަހެޅިއިރު މުއައްަސސާ އަށް ފޮނުވުން. ރިޕޯޓުކަމެއްކަން ެއއީ މިނިވަން 

ނގެީނ އަށް ވޯޓަށް އަހާއިރު އެމެންބަރުންނަށް މި ތަނުގައި ތިބި  ކިހިނެއްތޯ މި، ހުށަހެޅި ވާހަކަ އެއް. އެހެންީވމާ

އްކަން ެއއީ. ނޭނގޭނެ. ލަބިއްޔަުތވި ަކމެނުވަތަ އަޣް، މެންބަރުން އިއްތިފާުޤވެ  11މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ބާކީ ތިިބ 

 އީސް.. ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައޮތީ ބާޠިލުވެފަ މިއަށް ކުރާނެ އިުތރު ބަހުސެއް ނެތް. މިކަން މި، އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަހުން ާވހަކަދެއްެކވި ތޮްއޑޫ ާދއިރާެގ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ، އެންމެ

ށް ހުޅުވާލި ވިދާުޅވި މައްަސލަ އަށް، އާދެ، މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކުމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު އެ

ރި މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އެއީ ކުޅުދުއްފުށީ ެދކުނު ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެ 2ދެްއެކވީ އި ވާހަކަފުރުޞަތުގަ

ލީ ވަޙީދު ވެސް ފާަހގަކުަރއްވާަފއިވާ ފަަދއިން މި ޢަ އި އަދި ޮތއްޑޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުމުޙައްމަދު ނަޝީދާ

ަގއި ހުށަެހޅުއްިވއިުރގަިއ މި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވުުމގައި ހެންނަމަވެސް ިރޕޯޓުރިޕޯޓަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ރަނަގުޅ ރިޕޯޓެއް. އެ

ނޑު ަގސްތުހެޅުއްވުމާ ކަްނކަން ހުށަ ނެތް ބައެއް ށް ލަން މަޖިލީހަޕޯޓު އަްސލު އެކުަލވައިކުރަނީ މި ރިއެކު އަުޅގަ

 ކާފައި އަލުން މި ރިޕޯޓު ވާހަަކދައް ޤައްރިރާންކަމުން މުވަނީ އެ ކޮމިޓީގެ ާމލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު. އެހެ ފޮނުވާފައި



  

ޓަކައި ަވގުތުކޮެޅއް ބޭނުންވޭ.  ޓަަކއި އަޅުަގނޑުމެން އެހެން ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ނޑު   ަގއި. 11:45ށް ގެންދާނީ ދެން މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ މަސަކަތް ުކރިއައެހެންކަމުން އަުޅގަ

 

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ޖަލްސާ މެދު)  އަްށ( 11:57އިން  11:28 ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ދާނަން. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވާ ފޮނުއްވާަފއިވާ މޯްލޑިވްސް މީިޑޔާ ކައުންސިްލގެ ިއގެން ކުިރއަމަސައްކަތަ

 ،ކުރިން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ޓަށް. މި ރިޕޯޓުުރކޮށްފައިވާ ރިޕޯން ތައްޔާގޮތު ގުޅޭ ރިޕޯޓާ ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓު  2111

މެންބަރުންނަށް ތަކުން ިޢއްަޒތްތެރި ހުރިހާ ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްަވއި އަދި ަމޖިލީހުގެ ސައިޓުޢިއް

ިވއިރުަގިއ . އެެހންކަމުން ކުރިން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްނީ ފެންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފަވަރިޕޯޓު  ފެންނަ

 ހުށަހެޅުްއވުމަށް މި މަށް ފެންނާތީ ައލުން މި ރިޕޯޓު ރަނގަުޅކުަރއްަވއިކަ ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ތަފާެތްއ އުޅޭ 

ބަރު މުޙައްމަދު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން ސް މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވި ނޮޅިވަރަމުއަރުވަން. ކުރިން ވެ ފުރުޞަތު

 އަރުވަން. ތަށް ހުށަހެޅުްއވުަމށް ފުރުޞަތުނުވާފަިއވާ ގޮމިހާރު ފޮ  ނަޝީދު މި ރިޕޯޓު

 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ގެ. ބަިއ އަުޅަގނޑު ދަްނނަވައިލާނަން ކުީރގެ ރިޕޯޓު  އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ކޮމިޓީގެ ނިންުމން އެ

ނޑު ދައާ ރުންެގ ހުށަހެޅުްއވުމުަގއި ބަެއްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ،ލާނަން. ނިންމުމުގައިންނަވައިދެ، ނިންމުން އަުޅގަ

ނޑު މިއަދު އެކަހަ ،ޖަޒުބާތުެވވަަޑިއގެންނެވީމަ ކޮޅެއްތަން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަްއަވއި ރޫޙު މި  ލަ ގޮތަކަށްއަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިުޓ  2111ްނސިލް ިޑޔާ ކައުއެކަހަލަ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން. އާދެ، މޯލްޑިވްސް މީ ފެންނަނީ

 މިފަހު ނިންމެވި ގޮތް ތިރީގައި މަޝްވަާރކުރެްއވުމަށްވަނަ ބައްދަލުވުުމގައި  54އަދި  51ގޮތުން ކޮމިޓީގެ  ގުޅޭ ރިޕޯޓާ

އެަލވަންސް  ޚިލާފަށް ލިވިން ަގވާއިދާ  ކައުންސިްލގެ މެްނބަރުން ޤާނޫނާއި މޯލްޑިވްްސ މީޑިޔާ -1 ެއވެ. ވަނީ

ކުރެއްވުމަށްފަުހ ގުޅޭ ގޮުތން މަޝްވަރާއްސަަލއާ ކުރައްވާަފއިވާ މަކަމަށް އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް ފާހަގަ ނަންގަވާފަިއވާ

 ކަމަށެވެ. މި އެއް ނޫން ލުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިދެވިދާނެ ފައިސާކީ، މީޑިއާ ަކއުންސިލިވިން އެަލވަންސަ ، ނިންމެވީ

 ވަނަ ުދވަހު ފާސްކުރަްއވާފަިއވާ މުސާަރިއގެ  3121ިޑސެމްބަރ  39 ނިންމެވީ  ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގޮތުން

ނުޑގައި މޯލްޑިްވސް މީޑިޔާ ނޑައަުޅއްވާަފއިނުވާތީ ންސިްލގެ މެންބަރުންނަށް ލިވިންކައު އޮނިގަ  -3ެއވެ.  އެލަވަންސް ކަ

ވަނަ  43ޤާނޫނުގެ  ރިޕޯޓުަގއި އެ ަކއުްނސިލުގެ ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު 3121މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ަކއުންިސލުގެ 

 ،ުދވަހުގެ ތެޭރގައި ކައުންސިލް ހިންގާނެ ގަާވއިދެއް ހަަދއި)ހަެއއް( މަސް 7މާއްދާގެ ދަށުން ކައުްނސިލް އުފެދޭތާ 



  

އެ ގަާވއިދު  ،ނިންމާ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ަގވާއިދު ހަދައި ،ވީނަަމވެސް ކޮށްފައިމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމަށް ބަޔާންޢާއް

އަށް މުކޮށް، އެއްެއ ގަާވއިދު ޢާ ،ވާތީ  ަފއިކުރެވިައށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ނުކޮށް އެމުކޮށް އިޢުލާއްޢާ

މައްސަލަިއެގ  23ތެރޭ ހުށަހެޅުނު ގެވަނަ އަހަރު 3121މުގެ ސަބަބުން އެ ކައުންސިަލށް ޢަމަލުކުރުން ލަސްވެގެން ދިޔު

 3121ާއއި އަދި  ވާތީ ަފއިކުރެވިށް ފާހަގަކަމަ ިލފައިނުވާލަށް ބެއެއް ެއއަހަރުގެ ނިޔަ ތެރެއިން އެްއވެސް މައްސަލަ

ވެްސ  ެއކު ވުމާރުފިޔާ ޚަަރދުކުރެވިފައި  998ހާސް  26ލައްަކ  8ވަނަ އަހަރު ަދއުލަތުގެ ބަޖެުޓން އެ ަކއުންސިލަށް 

ިލއްޔަތުަތއް ކާއި މަސްއޫތަަގއި ަކއުްނސިލް އުފެދުނީއްސުރެ އެއަހަުރގެ ނިޔަލަށް ަކއުންސިުލގެ ވާިޖބ3121ުއޭޕްރީލް  39

އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި އަދާކުރެވިަފއި ުނވާކަމާިއ، ކައުންސިުލގެ މަޤްޞަދުތަްއ 

މީިޑޔާ ކައުންސިުލގެ ގޮތުން ނިންމެވީ މޯލްޑިވްސް  ގުޅޭ ަފއިވާ މައްސަލަަތކާ ކުރެވިކަމަށް ފާހަގަ ވިފައިުނވާކުރެލުހާސި

ަކއުންސިލް އުވާލުމަށް ފެންނަ  ލުނުވާތީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާސިރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދުތައް ހާލުކުޤާނޫނުން ހާސި

އިން ރެ އުންސިުލެގ މަސްއޫލިއްޔަުތގެ ތެކަ  މޯލްޑިވްސް މީިޑޔާ -3އަދި  .ކުރެްއވުމަށްހަށް ރެކޮމެންޑުކަމަށް މަޖިލީ

އި ނުހިމެނޭ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް މޯލްޑިްވސް ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިްއަޔތުގެ ތެރޭގަ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާްސޓިން

ގޮުތން  ގުޅޭމި ކަމާ  އިތުރުކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި އޫލިއްޔަުތގެ ތެރެއަށް ކޮމިޝަްނެގ މަސް ކާސްޓިންބްރޯޑް

ން ގެްނނަން ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީ ވީ އެންމެ އަވަްސ ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ތައްޖެހޭ އިޞްލާޙުނުތަކަށް ގެންނަންޤާނޫ

ނޮވެމްބަރ  :3ން. ެދްއވުން އެދެޑައިަގންނަވާ ގޮަތކަށް ނިންމަވައިވީމާ، މި މަްއސަލަ މަޖިލީހަށް ފެނިވަ ެއވެ. ންމެވިނި

ގޮތުން  ބެހޭ ރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމު ސޮއިކުރަްއވާފަ. ދެން މި ރިޕޯޓާދިއްގަރު ާދއި .3122

ންނާނެ. މި ބެހެއްޓިފައި ހުހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅުަތކުަގިއ މަޢުލޫމާތުތައް ހުރި ހޯދިފައިވާ އެންމެހައި 

ނޑަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނެތޯ. އާދެ، ޝުކުރިއްާޔ  ފުރުޞަތަކީ އަޅުަގނުޑގެ ފުރުޞަތުތޯ ނޫނީ އަދި ފަހުން އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  .ޝުކުރިއްޔާ  ރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއި ބަހުސްގެ ފުރުޞަތުގައި ފުރުޞަތެއް މިމި މިހާރު އަޅުގަ

 . މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފަށް

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފުތި

 ގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަވނަ އަހަރު 3121ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މޯލްިޑވްސް ީމިޑޔާ ަކއުންސިލްގެ 

 ގުޅޭ  ކަމާ އެީކގައި މިމާ ައޑުިއިވގެން ދިއު  ޮގތުގެ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރެއްވުމަށްފަހުަގއި ނިންމެވި

ނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވާ ދެތިން ވާހަކަ ނޑަްށ ލުއޮޑިޓު ރިޯޕޓަށް ބަލައި އޮތް. މި ެއއް އެބަ ގޮތުން އަުޅގަ މުން އަުޅގަ



  

ކޮށް މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން ދެއްވާފައިާވ ޚާއްޞަ ލުމުން އަދި ރިޕޯޓަށް ބަލައި، ދިރާސާކުރި އޮޑިޓު ރިޕޯޓު

ތެރޭަގއި ަބއެއް ކޮމިީޓތަކުގެ މަްސއޫލިްއޔަތުތަކާިއ، ލާއިރުަގިއ މީގެންތައް ނޫނީ ިނންމުންތަކަށް ބަލައިރެކޮމެންޑޭޝަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަުކރަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ޒިންމާތައް ފުށުއަރާ ބައެއް ަމއްސަލަތައް ހުރިކަން އަޅު  ގަ

ގެ ބަޖެޓުން ލިވިން ޚިލާފަށް އެ މީޑިޔާ ކަުއންސިލް ގަާވއިދާ މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ަކއުންސިްލގެ މެންބަރުން ޤާނޫނާއި

މިޓީން ނިންމަވާފައިާވ މާލިްއަޔތު ކޮ ،ކުރެްއވިދިރާސާ މައްސަަލިއގައި ކޮމިޓީން އް ނަގާަފއިވާ ަމްއސަލަ. އެންސެ އެލަވަ

ނޑު ތާއީދުގޮތަށް  ފުރުޞަތުގަިއ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ  ކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެހެްނނަމަވެސް މިއަުޅގަ

އްބަިއ އަނެ ،ންްސ ހަމަޖައްސައިށް ލިވިން އެލަވަބޭނުންވަނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ބަެއއް މުއައްަސސާތަކަ

ންސް ހަމަނުޖައްސާ އޮތުމަީކ ލަވަ އެ ސާތަުކގެ މެންބަރުންނަށް ލިވިންުމއައްސަ  ،ންސްވަމުއައްސަސާަތކަށް ލިވިްނ އެލަ 

ކަމުަގިއ  ިފކުރުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް މަީކ ައޅުަގނޑުމެން އަލުން ވިސްަނއިކަ މި ،ވާީތވެ ހަމަހަމަކަން ގެއްލިގެންދާ ކަމަކަށް

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މީޑިޔާ ކައުންސިްލގެ  ފުރުޞަތުަގއި ެއކީަގއި މިޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަދި ހަމައެއާއަޅުަގނ  3121އަުޅގަ

އަދި  ،ބުނެ ނޫންކަމަށްއެްއޮގތަށް  ލް ބޭސިްސއާވަީނ އެކްރޫއަ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައިނަ އަހަރުގެ ރިޕޯޓުަގއި ވަ

ނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީބޭފުޅުންގެ އެ ކެޕޭސިީޓ ނެތްކަމަށް ބުނެފައި އޮތް އެ ވޭތުވެދިޔަ  ޮއތުމަށް އަޅުގަ

 އެްއވެސް މުައއްސަސާ ތައް ކިޔާލުމުން ދައުލަތުގެތަުކގައި ޮއޑިޓު ރިޕޯުޓ ހުށަހެޅިފައިވާ ބައެއް ޮއޑިުޓ ރިޕޯޓުދުވަސް

ވާކަން  އޮީފހުން ހާމަކުރައްވާފައި ޫރއަލް ބޭސިސް އެަކއުންޓިން ސިސްޓަމެއް ާޤިއމުވެފައި ނެތްކަން ޮއޑިޓުއެްއގައި އެކް

ކެޕޭސިޓީ ނެތްކަމަށް  ަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ރާއްޖޭެގ ދައުލަތުގެ ގިނަ އޮފީސްތަުކގައި އެމި ފުރުޞަތުގައި އަޅު

ނޑު މި އޮފީހުން ހާމަކުރައްވާަފއިވެސް ޮއޑިޓު  ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން. އާދެ، މީޑިޔާ ަކއުންސިްލެގ  ާވކަން އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ނުކުރޭ ،ާދކުރޭތޯސްއޫލިްއޔަތުތައް އަޒިންމާ އާއި މީިޑޔާ ކައުންިސލްގެ މަ ތޯ ބެލުމަކީ ައޅުގަ

މިިނވަން  ،އުފެދިއެއް  ޮކމިޓީ ކީ ަމޖިލިސްގެ ަގާވއިދުގެ ދަށުންމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެކަމަ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ، ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބެލެންޖެހޭނެ ކަމެއް މުއައްސަސާަތކާ

ތުގަިއ ފުރުޞަ ދަންނަވަން. ައދި ހަމަ މިބަޔަށް ައޅުަގނޑަށް ާތއީދުނުކުރެވޭ ވާހަކަ ެގ މިހުށަހަޅާފައިވާ މި ރިޕޯޓު

އެްއ ުއވާލުމަީކ  ނުކުރީމާ ެއ މުައއްސަސާންމާ ުނވަތަ މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާްއގެ ޒިދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ބައެ 

ޒިންމާތައް  އޭގެ ،ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އެ މުއައްސަސާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށްްއަގއި ތާއީދުނޑު އެްއވެސް ހާލެއަޅުގަ 

 ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މި  ކަމެއް ކުރަންޖެހޭނެހޯދުމަީކ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން  އަދާކުރެވޭނެ ގޮތްތައް

 ،ންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށްފުރުޞަތުގައި ކުޅުުދއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ކުރާ ވާހަކަ ށަހެޅުްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުދު ހުށަހެޅުއްވި ހުދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީއަދި ތޮއްޫޑ 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ  އަދި ލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވަިއ،އަލުން މާ އަޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ މި ރިޕޯޓު ދަންނަވަމުން

ކީަގއި މިނިވަން އެ އަދި އިތުރު ރެކޮެމންޑޭޝަނާ ،ށްން އުނިކޮއި ނުހިމެނޭ ކަންތައްތައް މީގެަތކުގެ ތެރޭގަ އޫލިއްޔަތުމަސް



  

ބުރާ ކޮމިޓީ އަްށ ނއެީކގައި ފޮުނވުމަށް އަލުން އަ ހެޅުްއވުމަށް ރެކޮމެންޑޭޝަނަކާބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަ މުއައްސަސާަތކާ

ނޑުެގ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ާތީއދުލުމަށް އަުޅގަފޮނުވައި ކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަމުން ައޅުގަ

 ރައީސް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ލީ ޢާޒިމުދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަމެ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި މިއަދު މި  ޙަޤީޤަުތގަިއ ރިޕޯޓަކީ  ހުށަހެޅިފައިވާޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ިޓއްޖެްއޔާ ގަްސ ވެއްއެ ގަހުން ގޮތަށް ކުަޑކުއްޖަކު ގަހަށް އަަރިއގެން  ވިސްނުމުން ވިސްނާއެންމެ ބޯދާ އަޅުަގނޑުމެން 

ނަޑއި ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  އެ ވިސްނުމުގައި ހުށަހެިޅފައި އޮންނަ ރިޕޯޓެއް ،އޮންނަ ލާ އުސޫލުކަ ކަމަށް އަޅުގަ

ވެސް ަމއްސަލަތަެކއް ެއބަހުރި. މައްސަލަތަކެއް ނޫޭޅ  ވެސް މީޑިޔާ ކައުންސިްލަގއި ކުރަން. ހަމަ ޔަޤީނުން ޤަބޫލު

ނޑުމެންެގ ކޮމި ،ަކއުންސިލެއް  ،ހިސާބެއް ޝަންތަކުަގއި ވިޔަްސ ކޮިމޝަނެއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ނުނެރެވޭނެ. އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ނުބު ،ކީވިޔަސް ހިންގަން ތިބި ފަރާތްތަކަ ތަުކގައިކައުންސިލް ކަމަށް  ނެވޭނެ އެހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ އަޅުގަ

 ފަރާތްތަކެކޭ. އެކަމަށް އެްނމެ ކުޅަދާނަ ،އެންމެ އެކަށޭނަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެއް ހުށަހެޅުމަށް. މައްސަލަ މަދު ނާޒިމަށް ނިޒާމާ ބެހޭޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރު އަޙްތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް 

  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދުރަޝާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާިޒމު ތުޅާ

ނުޑ ފުރަތަމަ އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަ  ރަނގަޅުކޮށްލާނަން. އަޅުަގނުޑގެ ނަމަކީ ނާޒިމު ނުޑގެ ނަން އަުޅގަ

ނޑު ިނޒާމީ މައްސަލަ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން. ގަާވއިުދގެ  141އެްއ މި ހުށަހަޅަނީ ަގވާއިުދގެ  ރަޝާދު. އާދެ، އަުޅގަ

ނުވަތަ އެހެންވެްސ ކޮޕީ ބިލެއް ނުވަނަ ޤަރާރެއްެގ ދެލި ކުރެވޭ ޮކންމެވަީނ މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފު މި ވަނަ މާއްދާަގއި 141

އެ  ގުޅޭ ލިބުމުން އެ މައްސަލަތަކާގުޅޭ ިލޔުމެއް މަޖިލީހަށް ވަތަ އެހެްނވެސް މައްސަލަައކާ ނު މައްސަލައަކާ

މި  ވާނޭެއވެ. ފޮނުވަން ވާނެެއއް ފޮނުވަން  ގުޅޭ ދާއިމީ ޮކމިޓީއަކަށް މަޖިލީހުގެ ރައީްސ އެ މައްސަލަ ލައަކާމައްސަ

ވި އަށް ފޮނުވުމުަގއި އަންނަނި  ެއއް އެ ކޮމިޓީ މަލުކުރުމުަގއި މައްސަލަޢައޮންނަނީ އިނގޭތޯ. ބުެނވިިދޔަ ގޮތަށް 

 އި މި އޮންނަނީ އެ މަސައްކަތަކާ)ހ( ގަ -1. މަލުކުރެިވދާނެ އެވެޢަގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް  ރެކު ގޮތްތަކުން

ދިމާވެގެން  ުވން. އާދެ، މިހާރުއްއެއް ފޮނު ގޮތުން ލިބިފައިވާ ކޮމިޓީައކަްށ އެ މައްސަލަ އަސާސީ ިތޞާޞްއިޚް ،ގުޅޭ



  

 އިން ނިންމަވާފަބެހޭ ކޮމިޓީ މުއައްސަސާތަކާ ެއްއ މިނިވަން ގުޅޭ ދާދި އެއްކަހަލަ މައްސަލަ މިއުޅޭ މައްސަލައާ

 ޭއގެ ބަަދލުގައި އެކަުމގެ އިޚްތިޞާޞް . ފްޯލއަަކށް ނޫން ފޮނުއްވީ ،ށް ހުށަހެޅުއްވީމަސަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީ 

އަށް. ހަމަ  މު ކޮމިޓީވަނީ ޢާއް އެއްކޮށް ފޮުނވާފައި ޓާއަށް ލިބިގެްނާވތީ އެ މައްސަލަ ހަމަ އެ ރިޕޯ މު ކޮމިޓީޢާއް

އަށް ހުށަހެޅުމުގެ  މަޖިލީހުގެ ފްލޯ ،ފޮނުއްވީމަ  އިން ދިރާސާކުރަްއވާފައް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއެ ސަލަމިކަހަލަ އެހެން މައް

ނޑެއް ޤަބޫލެއް ބާރު އޮންނާނެ  ކަމަށް  އަކީ އެްއކަހަލަ ދެ މައްސަލަ މައްސަލަ 2 ،ނުކުރަން. ެއހެނީ ކަމަކަށް އަޅުގަ

އުސޫލުތައް ތަފާުތވެގެްނ ، ކުން. އެހެންީވމާެއއް އުސޫލަ  ،ކަށް މަލުކުރަންވާނީ އެްއގޮތަޢަެވްސ އި ދެ މައްސަލަިއގަ  ވާތީ

ދިރާސާކުރަްއވަިއ، ބެހޭ ކޮމިޓީން  މުއައްސަސާަތކާ . މިނިވަންގޮތް ޮއވެގެންުނވާނޭ މަލުކުރެވޭޢަގޮތަށް  އެކި ފަހަރު އެކި

 މު ކޮމިޓީ ޕޯޓު މި ފޮނުވަނީ ޢާއްއެ ރި ،ޅުއްވީމަށް ހުށަހެއި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރަްއވާފަ

ން ކަމެއް މި އުސޫލުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ތެރޭގައި އެކަން ހިމެނޭތީ. ހަމަ ތިޞާޞް. އެއީ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ ިއޚްއަށް

ގުޅޭ ާދއިމީ  އެކަމާ، ށް ހުށަހެޅުއްވީމައި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީސަރިޕޯޓެއް ަތއްޔާރުކުަރްއވާފަ އިދިރާސާކުރަްއވާފަ

ނޑު  ޖެހޭނެއަށް ފޮުނވަން ވާތީ އެ ކޮމިޓީ ކަމަށް ބެހޭ ކޮމިޓީ އަީކ މިނިވަން މުައްއސަސާތަކާ ކޮމިޓީ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލެއް ެޗއްެއއް ނެއަށް ހުށަހެޅިގެންވާ ފްލޯ އީޤަބޫލުކުރަނީ. މި އެ ވާހަަކ ، ނުުކރަން. އެހެންވީމާ ކަަމކަށް އަުޅގަ

 ޓަަކއި. މާލުކަމަށްދަންނަވާލީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ސަ

 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހެންކަމުން ުގޅޭ ކަމެއް ވެސް އެބަހުރި.  ޓާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ހުށަހެޅުއްވީ ބަެއއް އެހެން ކޮމިީޓތަކުގެ މެންޑޭ

 ގޮތުން ގޮެތްއ ނިންމާނީ މަޖިލީހުގެ ފްލޯ  ބެހޭ ދެން މި ރިޕޯޓާ، އަށް މި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުނީމަ ދެން މަޖިލީހުގެ ފްލޯ

 އަދި ރިޕޯޓާ ށް ހުށަހެޅޭ އެހެން އެއްެޗއްސާމަޖިލީހަ .ރި މެންބަރުން ނިންމާނީއިން ޢިއްޒަތްތެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯ .އިން

ނޑަށް ފެންނާތީ ތަފާތެއް ހުރި  މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ޕޮއިންޓު ނެންގެވީމަ، . އެހެންވީމާކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު މި  ބެހޭ މައްސަލަ  އަޅުަގނޑު މި ނިންމަނީ ެއއީ ނިޒާމާ އެއް ނޫންކަމަށް. ދެން ހަަމ އެހެންމެ އަުޅގަ

ެގ ހެންވޭރު ދާއިރާ  . މެދުޒިމަށްވި ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާދައްކަމުން ގެންދެއަރުވަނީ ކުރިން ާވހަކަރުޞަތުފު

ރާގެ އެއް. މަނަދޫ ދާއި ރިއަށް ގެްނދިއުމަށް. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަވާހަކަޮކޅު ކު ޒިމުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ 

 ރިޤު.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާ

 



  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިޤުދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާ މަނަދޫ

ުއސޫލެްއގެ ގޮތުން  ،މުކަމެްއ ޢާއް މުންދާިއ ހިނގަވަނީ މި ަޖލްސާގަ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނިޒާމާ ެބހޭ މައްސަލައަކަށް 

ށް ތަކުރާރުކޮްށ ކަމެއް ެއގޮތަ ެއއްަގއި އެ ގައި ކުރާ ކަންތަްއތައް ަގވާއިދަށް ހިމެނިގެންދާނީ އެއް ޖަލްސާމި މަޖިލީހު

ގޮތަށް  ައކީ ހަމަ މި މައްސަލަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އެ ނެންެގވި ނުކުތާ ،މިހާރު ނާޒިމު .ވަންޏާ ކަމަކަށްހިނގާ 

ެގ މަޖިލީހު އި،ވާފައް އަށް ފޮނު ުގޅޭ ކޮމިޓީ ކަމާއެ އަްށ ފޮނުވުމުެގ ބަދަލުގައި  ގެ ފްލޯހުއްޭޓ މަޖިލީހު ދިމާވެގެން އެބަ

އެީއ  .އަޅަނީ. އެހެންކަމަށްާވިއރު މި ޖަލްސާ މި ކުރިއަްށ ެގންދަވަނީ ކީްއެވގެންތޯވެސް ެއގޮތަށޭ ބާރު ރައީސް. ގަާވއިދު

ނަޑކަށް ނުވިސްނޭ. ޝުކުިރއްޔާ.ނިޒާމީ މައްސަލައަ  ކަށް ުނވާްނވީ ސަބަބެއް އަުޅގަ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ބަުހސްކުރަމުން މި ،ން ގެ އެޖެންާޑގައި ހިމެނިގެއާދެ، މި ޖަލްސާގެ މަޖިލީހު ދާ ރިޕޯޓަކީ  މިއަދު އަުޅގަ

ނ ކަމުގައި ެއއްގޮތަްށ އަިއއްސަ އޮތް ރިޕޯެޓއް ގެ ގަާވއިދާމަޖިލީހު މި އެހެންކަމުން  ،ރެވޭތީޤަބޫލުކު ޑަށްއަުޅގަ

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތު މި ކުރިން އަރުވާފައިވާ ޢިްއޒަތްތެިރ ފުރުޞަތު ދަނީ. ދެން ހަމަ  ިއގެން ކުރިއަށް މިމަސައްކަތަ

. ކުރިްނ ގެ ވާހަަކކޮޅު ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށްޒިމުމެންބަރު ޢަލީ ޢާހެންވޭރު ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  މެދު .އަރުވަނީ

ށް ދަރަޝާ ގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ނާޒިމުއެއް ނެްނގެވުަމށް ތުޅާދޫ ދާއިރާ ނެންގެވި މައްސަލަ ނޫން އެހެން މައްސަލަ

ނޑަށް ދެންނެވުއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން. އަުރވަން. ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަން އަޅުގަ

 އަރުވަން ނިޒާމާ ބެހޭ ަމއްސަލަ އްޒަްތތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުވެސް އެދެމުން ޢި ފަށްމާ މިފަހަރު ެއކަމަށް އެހެންވީމާ،

ނޑު މިހާރު ކުރިން ހުށަހެޅުއްވި ަމްއސަލަ ،އެއް   އެއް ނެރެފަ.  ވަނީ ރޫލިން އަށް އަުޅގަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ރަޝާދު އިރާގެ މެންބަރު ނާިޒމު ތުޅާދޫ ދާ

އެްއގޮތަށް ކަމަށް  ދަނީ ގަާވއިދާ ވިދާޅުވެއްޖެ މި ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢި

އަޅުަގނޑުމެން މިތާ މި ތިއްބެވި އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ، ފުޅުކުރައްވާ ވާހަކަ. ެއހެންވީމާޤަބޫލު

މިވެނި އަކުެރއްެގ  ،އެއްގެ  ވާއިުދގެ މިވެނި މާއްދާދަނީ ގަ ނޫންތޯ މި މައްސަލަ މިހާރު ކުރިއަށް މި ވިދާޅުވެެދްއވަންވީ



  

ނޑުމެން މިވެނި ފޮޅުވަތެްއގެ ދަށުން  ހިނގަނީ ގަާވއިދާ  ވެސް ޤަބޫލުކުރާނަން މި ޖަލްސާ މި ަކމަށް. އޭރުން އަުޅގަ

އްވާާހ ނުކޮށްދެހެންނަމަވެސް އެ ހިސާބަށް ބަޔާންއެްއ ނޫންކަން. އެ މި ެނގެީނ ނިޒާމީ މައްސަލަ .ކަމަށް އެްއގޮތަށް

ނޑުމެން ޤަޫބލެއް ޅުަގނުޑ އަ  .ެއއްގޮތަށް ކަމަށް މި ޖަލްާސ މި ހިނގަނީ ަގާވއިދާ ނުކުރާނަން ހިނދަކު އަުޅގަ

ޚިލާފަށް  އުޅެނީ ގަާވއިދާ ހުށަހެޅިގެން މިމިކަން  .ކަމަށް އެއް  ޚިލާފަްށ ހިނގަމުންދާ ޖަލްސާ ޤަބޫލުކުރާނީ ަގވާއިދާ

ނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ. ޝުކުރިްއޔާ. ކަެމއް އުޅޭގެން ޮކށް ޚިލާފަށް މަށް. އުސޫލުތަކާކަ  ކަމަށް އަުޅގަ

 

 

 ކަށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަސައްކަތް ކުރިއަްށ މި  މި ރިޕޯޓުގެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ކުރިން ވެސް އަޅުަގނޑު ދެންނެިވ ފަދައިން މިހާރު 

އި އަިދ އާ 6ގެ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( 111 ،އްދާގެ ދަށުން. އެ މާއްދާގެ ވަނަ މާ 111ގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

 ވަނީ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރ މިރައީސް ހުގެ ރައީސަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، މަޖިލީ  މި ރިޕޯޓު .ގެ ދަށުން މި ކުރިއަށްދަނ11ީ

ނޑު ދެކެން. ކަމަށް ގޮތެއް ނިމިގެންދާނީ މި މަޖިލީހުގެ ތަޅު . އެހެންކަމުން ދެން މި ނުއްވާފައަށް ފޮ މުން ކަމަށް އަޅުގަ

މި ރިޕޯޓާ ހުރި ގުޅުމެއް އަޅުަގނަޑކަށް އެހާ  އިއާ ވަނަ މާއްދާ 141ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގޭ 

ނޑުމެން ކުިރއަށް މި ގެ ދަށުްނ 11އަިދ  6ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގެ  111ދަނީ  ބޮޑަކަށް ުނވިސްނޭ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

 މެދު ،އަރުވާަފއި އޮތް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވެސް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ންދަނީ. އެހެންކަމުން، ކުރިންގެ ކުރިއަށް މި

ޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަރުވަން. ައޅުަގނޑު ހީުކރަން ޢިއްޒިމަށް ފުރުޞަތުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޢާހެންވޭރު ދާއިރާ

 ދެއްިވއްޖެ ކަމަށް. ށް ޖަވާބެއްއަ ނެންެގިވ ނިޒާމީ ނުކުތާ ކުރެްއވި، އަޅުަގނޑާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޒިމުޢަލީ ޢާހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  މެދު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތްއ 

ޓުން ބޭރުގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ނިންމަމުން މިހާ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ަވރަށްވުރެ ކޮމިޓީގެ މެންޑޭ

ައޅުަގނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންވާ ވަރަށް ބޮުޑ  އީކަން މިއާ ހިސާބަށް ގެންނަމުންދާސާބަށް ނިންމުމަށްފަހު މި ފްލޯރހި

ނޑުމެން މީގެ ކުރިން ވެސް މިފަދަ ދެ މައްސަލަ މައްސަލަ ފިން. އަދި މިފަދަ ދެ އެްއގެ ވާހަކަ ަދއްަކއި އެްއ. އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުުކާރ ންއަނބުރާ ކޮމިޓީއާ ހިސާބަށް ވެސް ފޮނުވާލައިފި ،އިން ބޭރުކޮށް އެއް މި ފްލޯރ މައްސަލަ . އަޅުގަ

ކުރުމަށްފަހު މި ހިސާބަށް ގެ ތެރެއިން މަަސއްަކތްްއގެ މެންޑޭޓުއެ ކޮމިޓީގޮތުަގއި ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކަްށ ވެސް އެ 



  

ނޑު ދަންނަވާނީވާލުމަމައްސަލަތައް ފޮނު ހަލުިއކޮށް ދާނެ  މިއަށްވުރެ ތައް އަޅުަގނޑުމެންގެ މަަސއްކަތް ކީ ައޅުގަ

ންސިލް ަކއު އޮންނަނީ ޯމލްޑިވްސް މީިޑޔާ ަގއި މިށް ބަލާއިރުަގއި ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓުކަންތައްތަެކއް. އާެދ، ކޮމިީޓެގ ރިޕޯޓަ

ރިޕޯޓެްއ  ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. އޮޑިޓު ކުރަްއވައިމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާ ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު 2111

ނޑުމެންނަށްނިންމުމަށްފަހު އަ ނޑުމެން  އޮންނީ ނިންމާލަމުން މި ންޑޭޝަނުަގއި މިފޮނުވާ ރިކޮމެ ޅުގަ އޮންނަނީ އަޅުގަ

 ނުކުރަން  އްވެސް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެތަކަށް އެްއގޮ އީޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހަދާފައި އޮތް ކައުންސިެލއް ުއވާލާ ާވހަކަ. މި

ނޑުމެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން  ،ޮކމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެޭރގައި ިހމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މާލިއްޔަތު އަުޅގަ

 .ހަދާފައި އޮތް ކައުންސިލެްއ އުވާލުމަކީ. ައޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން އެބަހުރި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަެކއް

 އެކުލަވާެލވިފަިއވާ.... މިސާލަކަށް، ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމު ޓަކައި ތުޅާދޫ ދާއިރާ އެއް ހުށަހެޅުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 އަރުވަން. ރަޝާދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުަޞތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ރަޝާދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ިޒމުތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާ

 ،ހުރި މާއްދާއަކަށްކަމާ އެންމެ ގުޅުން ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް ބަލާއިރުގައި މި 111ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އާދެ، 

ަގއި މި އޮންނަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެކިެއކި 6ވަނަ އަކުރު އިނގޭތޯ.  6ށް ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ އޮތީ )ހ(ގެ އަކުރަކަ

ބެހޭ ިއދާރާތައް އެްނގުން. އެންގުމާ  އް ފާހަަގޮކށް، ސަރުކާުރގެ ކަމާސާކުރުާމއި ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަ ތައް ދިރާރިޕޯޓު

ރިޕޯޓެއް ހަދާފައި  ބެހޭ ގޮތުން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި މަޖިލީހުން އެ އިދާރާތަކަށް އަންގަން ފެނޭތޯ ނުފެނޭތޯ ކިޔާފައި

ޓަކަިއ ރިޕޯޓެްއ ހަދާފައި ުހށަހެޅުމުގެ ެއްއވެސް ބާެރއް  އެއް ުއވާލުމަށް . އެހެންނަމަވެސް، މުއައްަސސާހުށަހެޅިދާނޭ

ވަނަ  11އެްއވެސް ހަިއސިްއޔަތެއް މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް އޮތް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއްނުކުަރން. ދެން، މީގެ 

ތައްޔާުރކޮށް  ޗަށް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުކަމުގެ މައް ކަން ވާއަށް ބަޔާްނކޮށްފައި 11ން އި 1ވަނީ މި މާއްދާގެ  ނަންބަރުގައި މި

 ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ކަމަށް 6ގެ ދަށުން. 6ވަންޏާ ހުށަހެޅޭނީ  ހުށަހަޅާ ކަމަށް، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން. އެހެންވީމާ

ެއްއ  ބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމަން. އެއީ މުއަްއސަސާ ވަންޏާ އެ ލިޔަންޖެހޭނީ މި ކަންތައްތަކާ

އެ ވާހަކަ ިޢއްޒަތްތެރި ، އްޔާެރއް ނުކުެރވޭނެ. އެހެންީވމާކަްށ ނޫން. މުއަްއަސސާ ުއވާލުމަކަށް ރިޕޯެޓއް ތަ އުވާލުމަ

 ޓަކަިއ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ ހަމަ. ރައީސްގެ ސަމާުލކަމަށް



  

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ސަމާލުކަމަްށ ތި ނުޑ އެ ދަންނަވަން. ހަމަޝުކުރު އަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ގެންނެވި ނުކުތާ އާދެ، އަުޅގަ ހެންމެ، އަޅުގަ

ހެންވޭރު ދާއިާރެގ  ަދއްކަމުން ެގންދެވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މެދުމި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ކުރިން ވެްސ ވާހަކަ

 ޒިމަށް. ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ ޢިއް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޒިމުންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާހެ މެދު

އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަޝރީފު ދާއިރާ ޕޯޓަށް ތިމަރަފުށީހެންކަމުން، މި ކޮމިީޓގެ ރިއާދެ، އެ

ނޑު ވެސް ޤަބޫ  ގައި އެބަުލކުރާ ގޮުތގައި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަން. އާެދ، ައޅުގަ

ތެޭރގަިއ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް. ޭއގެ ަކއުންސިލް ތެރޭަގއި ،ުލގެ ވަރަށް ގިނައޮތް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް މި ކައުންސި

 ގެ އިން ޤާނޫނެއް ނޑުމެންގެ ތެރެހަމައެއާެއއްކޮށް، އަުޅގަ ތް ކައުންސިލާ،ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެކުާލވަިއލެވިފައި އޮ

ަގއި ވަރަށް ބޮޑު އުންސިްލގެ މެންޑޭޓުމި ކަ އި. މި ކޮމިޝަނާެލވިފައޮތް ކޮމިޝަެނއް ވެސް ެއކުލަަވއި ބަން އެތެރެއި

މިފަދަ  ،އެކަންޏެއް ނޫން މިކަހަލަ ފުށުއެރުންތައް މި ކޮމިޝަން އިފުށުއެރުންތަކެއް އެބަހުރި. ހަމައެކަނި މި ކައުންސިލާ 

ގެ އިތުރަށް ައޅުަގނޑުމެންއަދި އޭގެ  ފުށުއެރުންތައް ހުރީ. މިނިވަްނ މުއައްސަސާަތކުގެ ވަރަށް ގިނަ މުއަްއސަސާތަކާ

ފުށުއެރުންތައް ހުއްޓޭ  އެުކ މި އެހެން ކަހަލަ އޮފީސްތަކުގެ ަމސައްކަތްތަުކަގއި ވެސް ފުުށެއރުންތަކެއް އެބަހުރި. ވުމާ

ނޑުމެންނަކަށް ފަހަރެއްގައި  ކިޔަފައި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ކައުންސިެލްއ ްނނާނެ ވެސް ނޯއަުޅގަ

ތަނުން ފާސްުކރަންޖެހޭނެ ގޮތަށް ކޮމިޓީން  ުނވަތަ އެ ަކންތައްތަކަކީ މި .ތެއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮހެލެވޭނެ އެްއވެސް ގޮ

ފޮނުވޭނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުނުކުރާ ވާހަކަ. ދެން، ހަމައެއާެއކު، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ރިޕޯޓުން ވަރަށް ބޮޑަށް 

ވަރަށް ބޮޑުވެަފއި  މައްސަލަ ހައްުދފަހަނައަޅާންގެ ޝަރަޕްލުގަިއ، މީޑިޔާ ަކއުންސިލުަގއި ކޮމި ކައުންސިފާހަގަެވގެންދޭ 

މި  ،ހަމަެއކަނި މި ކައުންސިުލގަިއ އޮްތ މައްސަލަ ެއއް ނޫން އީކަން ުނވަތަ ެއކަންތައްތަްއ ކުރިއަށް ދާކަން. މި ވާ

ނޑުމެްނނަށް މުޅި މީޑިޔާ އަށް ބަލައިމައްސަލަ އަކީ ނޑު ލާއިރު ވެސް ވަރަ. އަުޅގަ ާޔ މީޑި ށް ބޮޑަށް ފެނިދާނެ އަޅުގަ

ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ރަްއޔިތުންެގ  ،އަށް ފާޑުިކޔުމަކީ ުކޑަކޮށް ެޖހިލުންވެހުރެ

ނޑުމެންނާ ދިމާލަށް އިނގިލިދިމާކުރާއިުރަގއި މީޑިޔާަތކާއަންބަރެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން މަޖިލީހުގެ މެ ދިމާލަށް ވެސް  ުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނާ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބުނެލަްނޖެހޭ . މީޑިޔާތަކަކީ ައޅުަގނުޑމެން ކުރާ ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ރޭަގއި ދޭތެ ތެޭރގައި ވެްސ އެކި ފަރާތްތަކާ ނަަމވެސް މީޑިޔާ ހިސާބަށް ފޯރުވައިދޭން އޮތް މީޑިޔާ ެއއް ކަމުަގއި ވީ

ގޮތަކަްށ ތަފާތު ޚަބަރުތަްއ  ނުމުން ަވކި ގޮތަށް ވަިކ ފަރާތަކަށް ފައިސާދި ރަޕްަޝން އެކުެލވޭތަފާތުކުރުންތަކެއް، ކޮ



  

ހަދާކަން މިއީ  ފޮޓޯތައް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ޖަހައި ތަފާތު ،ކޮށް ރުތައް އެކި ނޫސްތަުކގައި ާޝއިޢުގެނެސްދީ، ތަފާތު ޚަބަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު އެނގެން ހުރި ކަންތައްަތއް. ވުމާއެކު ހަމަެއކަނި މީޑިޔާަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް 

ނޑުމެން ކޮ، ަގނޑުމެންނާ ދިމާލަށް އިނގިލިދިމާކޮށްއަޅު ނޑުމެން ކޮރަޕްއަުޅގަ ރަޕްޝަުނެގ ޝަނުގެ ވާހަަކ، ައޅުގަ

ެއްއގެ ވާހަކަ އަޅުަގނުޑ ފަހަރެއްަގއި ވެްސ  ތެރެއަށް ލާއިުރގަިއ މީޑިާޔގެ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތައް ވެސް، ހުރިހާ މީޑިޔާ

 ފަރާތަކަށް، ވަކި  ސައްކަްތކުރާ ަވރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ އަށް ވަކިނުދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް މީޑިޔާަގއި މަ

އަނެްއ  ނުވަތަ ،ފަރާތެއް މަޝްހޫރުކޮށް ގޮތަށް ަކންތައްތައް ލިޔެ، އެ ފަރާތެއް ބޭނުންވާ ފަރާތަކުން ފައިސާދިނުމުން އެ

ދާކަްނ  ަގއި މަސައްކަތްކުރަމުންމިފަދަ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް މީޑިޔާ  ފަރާތެއްގެ ައގުަވއްޓާލައި 

ނުޑ ވާހަކަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޅުަގނޑުމެންނަށް މި ރިޕޯޓަްށ ބަލައިލުމުން ވެްސ އެބަ އެ އަ ނގޭ. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ިމ  ،ފަހަރު ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުަށހެޅުއްވުމަށް ާތއީދުކޮށް އަދިވެސް ެއއް

ފްލޯ  ،ސަލަިއގައި ހުރި ބައެއް ަކންތައްތައް އެ ކޮމިޓީ އަށް ެގންގޮސް އެ ކޮމިޓީން ބެލޭނެ ކަންތައްތައް ބެލުމަށްފަހުމައް

ނޑު ވެސް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.  އަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް އަުޅގަ

 

 ކަދެއްެކުވން:ހަވާމިރު މަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙް

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު މި މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހެޅިގެން 

ނޑު ދަންނަވާނީ މީޑިޔާ ކައުން އުޅޭ ރިޕޯޓާ ގުޅޭ މި ރިޕޯޓު  ަވނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު 2111ސިުލގެ ގޮތުން އަޅުގަ

ތަކެްއ މި މަޖިލީހުގައި ތަފާތު ޚިޔާލު ގޮުތގެ ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން ނިންމެވި ުކރައްަވއިލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާމާ

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެންމެ  އުފެދިފައި ފަހަރަށް  ލާީނ މި ރިޕޯޓު ދެވަނަފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވައިާވކަން އަުޅގަ

ނެޑއްވާކަން އަ ދޭންޖެހޭނެ ހަމައެއްހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުކުރަމޭ. ލިޔެކިޔުމުން މީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް  ޤަބޫލެއް ޅުގަ

އޮތް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި  ތަކެްއ އެބަ ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ަބޔާންކުރުން ވިދާޅުވެަފއިާވ ވިދާޅުވުންތަެކްއ ނުވަތަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ، ވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަރަ ކަމުގައި ހޭދަކުރެވިގެްނ  މިގިނަ ވަގުތުތަކެްއ  ށްވުރެ މާރިޕޯޓަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަަކށް  ކަމަކަށް ވެްސ  ގޮތަށް ކުރެވިދާނެ މާދާރު ގޮތެއްގައި މިތަނުގައި މަސައްކަތް އެޒިންހިނގައްޖެ. އަުޅގަ

ތަކެއް އުފެދިގެްނ މެދު ވެސް ސުވާލު މިޓީގެ މެންޑޭޓާނުކުރަން. ހަމައެއާެއކު މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮ ޤަބޫލެއް

ެއކު މިއީ  ޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށްލަމޭ ކައުންސެލް ެޖނަރަލްގެ ލަފައާހިނގައްޖެ. އަ 

 ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ބަހުސްކުރެވެމުން މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުށަހެޅިދާނެ

ނޑު މިއަކަށް ަވކި އެްއޗެއް ދަންނަާވކަ މާލިއްޔަުތ ނީ ށް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާދަނީ. އަޅުގަ

މަޖިލީހަށް މި ޓަކައި  ލުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހަށް ފެންނަ ގޮތެއް ނިްނމުމަށްއުަވއި މީޑިޔާ ކައުންިސލްކޮމިޓީން މި 

ނޑު ދަންނަވާނީ  ގައި ކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ޮގތު މާދާރުމިކަން އެންމެ ޒިން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ



  

ނޑު ކޮމިޓީ އޮތީ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީންނޭ. އާދެ، މާލިއްޔަތު  ކުރާ ހިތްވެްސ ޤަބޫލު އަކީ އަުޅގަ

ތަން  ދާ ކޮމިޓީގެ މިކަހަލަ، މި ފަހަކަށް އައިސް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ވަރަށް ގިނަ މި ބާވަުތގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން

ތަން ވެސް  ދާ  ންނަށް ފެނޭ. އަދި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ބީރު ކަންފަތްތައް ދެމުންއަޅުަގނޑުމެ

 ،ބަލައި ދެންނެވި ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްަޔތާ ބެހޭ ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ. އެހެން މި 

ެއކަންކަމަށް ކޮންމެެވސް ވަެރއްގެ ބާެރއް އޮތް  ބަލައި ެއކަންކަން ަރނގަޅަށް ކުރޭތޯ ުނކުރޭތޯ ،މޮނިޓަރކޮށް

 ވެސް އަޅުަގނޑު ހިތާމައާ އަކީ. އެކަމަކު  އެއް މި ކޮމިޓީ ކުރާ ކޮމިޓީވެސް ޤަބޫލު ކޮމިޓީއެްއގެ ގޮުތގައި ައޅުަގނޑު

ނޑު މި ވާހަކަަދއްކާ ވަގުަތކީ ައޅުަގނޑު އެ ދާއިރާއަކަ  ށް ނިސްބަްތވާ ދ.އެކު މިއަދު ދަންަނވަން އޮތީ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑައި އަތޮުޅގެ އަތޮޅު ކައުންސިުލގެ އަތޮޅު، ދ.  ޖޫންަގއި މިނިސްޓްރީ  11ލާަފއި އޮތީ. އިދާާރގެ ހުރިާހ ފޯނުތައް ކަ

އެއް ނެތް. ަކއުންސިުލގެ އެްއވެސް ފަރާތަކަެށއް ެއކަން  އްުލކޮށްީދފަފޮނުވާަފއިޭވ. އެކަމަކު އެކަން ހަ އެއް އަށް ސިޓީ

ސަލާތީ ގޮތުން ެއއްވެސް ކަހަލަ މުޢާމަލާތެއް ކުރެވޭކަެށއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ޓަކައި މުވާ މަތްދިނުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދު

ުއާވލަދެއްވާށޭ. ެއއީ އެ ޚިދުމަތް  އްލަވާފައި އެ ަކއުންސިލްއަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އެކަން ބަ 

ނޑަަކށް ޤަބޫލެއްވަން ކަމަށް އެތަނުން ރައްޔިތުންނަށް ނުދެވޭ ތަނުގަިއ  ނުކުރެވޭ އެ ކައުންސިލު ވެސް އެ ޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި  ބޮޑު ބޭނުމެއް އޮތް ބޭއްވުުމގެ މާ ކަމަކަށް. ކައުންސިުލތަކަށް މަސައްކަތްތަެކއް ހަާވލުކޮށްފައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު މިސާލަކަށް މަޖިލީހުން އަޅު ތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދަނީ އިދާރީ ދާއިރާ ވާހަކަދަްއަކމުން މިގަ

ނޑުމެން އެކުލަވާލި ަކއުންސިލުތަކުެގ ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނުހިފޭ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެްނ  ހިންގުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ގޮތަށް ެއ  ނުދެވޭނުތިބެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް އްލުުކރަންހަވެސް.  އްލުކުރަން ތިބީހަހަމަ މާދަމާ، މިއަދު 

ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަުކެގ  ދަިއ،ގޮތް ނުހަ އެ ަކއުންސިލުތަކުން މަަސއްކަތްކުެރވޭނެ ،ށް ބަޖެޓުނުދީކައުންސިލުތަކަ

ނޑުމެންނަށް ހިފަހައް ތަނަށް ޚިދުމަތްދެޭވނެ ޮގތަށް، އެ އިދާރާތައް ބަންދުކުެރވޭނެ ޓައި ގޮތަށް ފައިސާ ނުދީ ައޅުގަ

ނޑު  މާދާރުބެހެއްޓުމަކީ ެއއީ އެންމެ ިޒން އެކު ދަްނނަވާނީ ރޭަގއި ައޅުަގނޑަށް  ހަމަ ހިތާމައާ ގޮތްތޯ. އަުޅގަ

 11މަހުެގ  ވަނަ ދުވަހު، މި 11ވަނީ ބުނެފައި  . މި ިސޓީގަިއ މިެއއް މި އޮތީ ކައުންސިުލގެ ފަރާތުން ލިބުނު ސިޓީ

ނޑު މި ދަންނަވަ ވަނަ ދުވަުހގެ ހުރިހާ ފޯނުތައް ނޑައިލާަފއޭ. ައޅުގަ ން އަށް ިމކަ ނީ ާމލިއްޔަތު ކޮމިޓީވަނީ ކަ

ވާނަމަ އެ ކައުންސިލް  ނޫންކަމުަގއިކަމެއް  ވެސް ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތަްށ ކުޅަދާނަ ކަމަކީ މި ބައްލަަވއިދެްއވައި

އެ ޚިދުމަތްދޭކަށް އެތާ  ،އުވާލަދެްއވާށޭ. އޭރުން ަގިއމުވެސް އެތަނުގެ ަރއްޔިތުންަނކަށް އުވާލަެދއްވާށޭ. އެ ކައުންސިލް 

ދިމާލަކަްށ ރައްޔިތުން ަޝކުާވކުރާކަްށ  މުަވއްޒަފުންނާކައުންސިުލގެ އިާދރާގެ ށް ނުވަތަ ންނާ ދިމާލަކަތިބި ކައުންސިލަރު

ެދްއވުމަކީ ނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބައްލަވައިނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވެސް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާ

ނޑުމެންނަށް މުިޅ ކަމެކޭ. ިމއަދު މި ހުށަ ވަަރށް ބޮޑަށް އެދޭހަމަ ވެސް  އަޅުަގނޑު ހެޅި ރިޕޯޓުގަިއ އަުޅގަ



  

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިމާތަކުން އަދި މީޑިޔާގެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އިން އިވޭ  ވެސް އަޅުގަ

 ...އެ މާދާރުކޮށްތޯޅުަގނޑުމެންނަށް ކިހާ ޒިންމީިޑޔާ ަކއުންިސލެއްގެ ވާހަކަ. ެއކަމަކު އަ  އެއް ޝަކުވާ

 

  ކަދެއްެކވުން:ވާހައްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދު

ދެން  ،ލާފައި ވެރިަކން ވަގަށް ނެގީމާސް. ބަޣާވާތަކުން ސަުރކާރު ވައްަޓއިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީ

ނޑުލާފައި އެހެލާނެ. އެހެންވީމާ، ފޯނުތައް ަކނަޑއިރައްޔިތުންނަކަށް ނުބަ ރުކާުރަގިއ މެންގެ ސަރީ އިނގޭތޯ. ައޅުގަ

ނޑައިެވސް ެއްއވެސް އަތޮޅެއްެގ ރަށެްއގެ، މާޭލގެ އޮީފހެއްގެ ފޯނެ ދުވަހަކު ެއއް ނުހުންނާނެ. އެހެންވީމާ،  ލާފައް ކަ

ނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯަޓީކ ކޮމިޝަ  ލަން. މޯލްޑިްވސް ބްރޯޑްކާްސޓިންެވސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށް ވާހަކަ  އެހަމަ 

ނުޑމެންގެ ދެ ކޮމިޓީ ދޭތެޭރގައި ،ދެ މުއަްއސަސާ ،ކުރަްނ މި ރިޕޯޓުަގއި ބަެއއް ކަހަލަލުވެްސ ޤަބޫ ޅުަގނޑު އަ  އަުޅގަ

ވާ ކަންތައްތަެކްއ އެބަހުރިކަން. އެހެންކަުމން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މި ރިޕޯޓުގެ، މި ރިޕޯޓު ތަޢާރުޟު

ކުރަނީ ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު މިއަށް މީދުނޑު އުއްައށް. އަޅުގަ  ފޮނުއްވައިެދްއވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ

 ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ... ކަމަށް. ތާއީދުކުރަްއވާނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިރަށް ޢާމަދު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ޓަކައި  އެްއ ހުށަހެޅުމަށް ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 އެދެން. ވަން. ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު، މަޑުކޮށްލަދެއްވުންފުރުޞަތުއަރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ވާމިރު ޢާމަދު ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްކު

ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ނެޑއް އެއް މި އާދެ، އަުޅގަ ވެސް ބަާޣވާތަކުން  ނުކުރަން ފަަހރެއްަގއިޤަބޫލެއް ނެގީ ައުޅގަ

ނޑާލާފައިވާގެނައި   ...އެއީ ކަމަކަށް. އެހެންވީާމ، ެއައށް ރައްދުދިނުމަކީ ސަުރކާރަކުން އެ ކަުއންސިލުގެ ފޯނުތައް ކަ

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއއް ނޫން ހުށަހެޅުއްވީކީ. އެހެންކަމުްނ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަކޮޅު ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަްނ. ގެންދަވާ ންދަްއކަމުވާހަކަ

 



  

  ކަދެއްެކވުން:ވާހަކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 

ރީ ތައް އެހެނަމަވެސް ފޯނު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކިތަންމެ ވަރަކަށް ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެންގެވި ކަމުގައި ވީ

ނޑާލާފައި އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު އެއްަގއި  ލަްއކަ މީހުންގެ އާބާދީ 3ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަ

ނޑުމެން ޢައްޔަންޓަކައި ރާ  މީޑިޔާ ކަންތައްަތއް ކުރުމަށް  3ހުރި އިނގޭޯތ. ުމއަްއސަސާ އެބަ 3ކޮށްފަިއވާ އްޖޭަގއި އަުޅގަ

ނަޑކަށް ޚަރަދުކުރަމުން އެބަ މުއައްސަސާ 3އި މި އިުރގަމުއައްސަސާ ހުރި  211ގެންދޭ  އަށް ދަުއލަތުން ގާތްގަ

ނޑުމެން މިއަދު ލައްކަ މީހުންގެ އާބާދީައކަށް އެކަީށގެންވާ އަދަދުތޯ މި 3މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ. މިއީ  އީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ަފއްދަންޖެހޭ ކަމެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، މި ޚަރަދުތައް ދައުލަތަސުވާލުއު ށް ކެރިކުޅަދާނަވެގެްނވޭތޯ އަުޅގަ

ނޑުބަލައި އެބަޖެހޭ  ...ކޯޕަރޭޝަން މެން މޯލްޑިވްސް ބްރޯްޑާކސްޓިންލަން. އަޅުަގނުޑމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުއްޠަލިބަށް  ރި މެްނބަރު އިބްރާހީމުޢިއްޒަތްތެޓަކައި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރގެ  އެއް ހުށަހެޅުމަށް ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

ނޑު މިފުރުޞަތުއަރުވަން.  . އް އަރުވާފައެ ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް ރޫލިން ވަނީ އަުޅގަ

 ްއޔާ ހުށަހެޅުމަށް. ެވއްޖެއޮެއއް  އެހެން އިތުރު މައްސަލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ެކވުން:ވާހަކަދެއް އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރުފަރެސްމާތޮ

ނޑާލީ  ...އިނގޭތޯ ނޫން ެނއްމި ސަރުކާރަކުން ވެސްެއއް ެއްއގޮތަަކށް ައކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ފޯނުތަްއ ކަ

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެވަަޑއިގަތުމަށް އިށީނނަވަން. ދެވަޑަިއގަތުމަށް ދަންއެއް ނޫން. އިށީނ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަްށ ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން.، ނދަންނަވަން. އާ

 

  ކަދެއްެކވުން:ވާހަކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 



  

އް އަންނާނެ އިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިނޒާމެްއ ތައްތަކެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެކަހަލަ ކިތަންމެ ކަން 

ކުރާނެ ބައެއް ނޫން. ެއަކކު އަނެަކކަށް ހަމަ މުޅިން ކު އަނެއް ަބޔަކަށް އިހުތިާރމުވަގުންަނކީ ެއއް ބަޔަ ، ނެތި

 ކުރާނީ. ވަްއކަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓަކަިއ  ކަމެއް ހުށަހެޅުމަށް ހެންއެ މައްސަލަ ފިޔަވައި ރިން ހުށަހެޅުނުކުއަރުވަން. މިރަށް ފުރުޞަތު ޢާމަދު އަޙް

 އަރުވަނީ.  ފުރުޞަތު މި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ވާމިރު ޢާމަދު ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްކު

ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އްަކވަމުންދާތީެވ ދަޕޯޓާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް ވާހަކައެއް މި ނެގީ ހުށަހެޅިފައިވާ ރި އާދެ، އަުޅގަ

 ...ޓަކައި މަނިކުފާނު ެއއްވެސް ަކމެއް ކުރަްއވަން މަގަށް ެއޅުވުމަށް ލުސްއަ  އެކަން ނުހުއްުޓަވއި،ރިޔާސަތުން 

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާ މި އެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަަކކޮޅު ކުިރއަށް ގެންދަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލަ

ނޑި ގޮތަށް. އެހެންކަމުން ވާހަކޮޅު ކުރިއަށް ގެންގޮސް  ރިޕޯޓުގަިއވާ ނޑުމެން ނިންމާ ގަ ވެސް ވަރަްށ  ނިންމާލަން. އަޅުގަ

 .ްނގޮސް ނިންމާލަްއވާުޅ ކުރިއަށް ގެރި މެންބަރުގެ ވާހަކޮިޢއްޒަތްތެއެހެންކަމުން،  .ކައިިރވެއްޖެ

 

  ކަދެއްެކވުން:ވާހަލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ހުށަހަޅަން  ،އެހެްނވީމާޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް މި ރިޕޯޓު މިނިވަން މުއައްސަސާއަުޅގަ

ނުޑ ުއއްލުމަށްއަނބުރާ ފޮނުަވއި ނުޑ ފުޅަކު ާތއީުދކުރަްއވާނެ ކަމަށް. މީދުކުރަނީ މިއަްށ ކޮންމެވެްސ ބޭ. އަުޅގަ އަުޅގަ

ތަނުގަިއ މީޑިާޔ ކަންތައް  މި ހާސް މީހުންގެ އާބާދީއަކަށް  ފަންސާސް ލައްަކ  ގޮުތގަިއ ދިވެހިާރްއޖޭގައި ތިން  ކުރާޤަބޫލު

 ބްރޯޑްާކސްޓިން އުފައްދާފައި އެބައޮތް. މޯލްޑިވްސް އިދާރާ 3ކޮމިޝަން ނުވަތަ  3އި ައޅުަގނޑުމެން ޓަކަ ބެލެހެއްޓުމަށް

 3އެހެންވީމާ، މި  .އެބައޮތްކޮމިޝަން  ރޯޑްކާސްޓިންމޯލްިޑްވސް ބް .އެބައޮތް ކޯޕަރޭޝަން އެބައޮތް. މީޑިޔާ ކައުންސިލް

ޚަރަދުކުރާއިރުަގއި މިއީ މިވަުރގެ އާބާދީައކަށް އެކަީށގެްނާވ  .މިލިޔަން ރުފިޔާ 211ކުރޭ ތަނަށް ދައުލަތުން އެބަ ޚަރަދު 



  

ނޑުމެން ެއބަ އަށް  ން މި ޚަަރދުކުރެވޭ ލާރި އަށް އެއި ޖެހޭ ބަލައިލަން. ރައްޔިުތންގެ ފައިސާ އެްއޗެއްތޯ އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، މާލިްއޔަުތ މިއީ ވެސް އުފެދޭ ސުވާެލއް.  ެއއް ނުަވތަ އަެގއް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭތޯ އެކަީށގެންވާ ވެލިއު

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ދައުލަތުެގ ހުރިހާ ތަނެއްގެ މުސާވަނީ.  ކަން ހުށަހަާޅފައި މިކޮމިޓީން މި ކަން ރަ އަުޅގަ

ނަޑއެޅުމުަގއި  ނޑުެމން ބަލާފައިކަ މި މަޖިލީހުން  .ހަމަކަމާ އެއްކޮށް ކަންތައްަތއް ކުެރވޭތޯވާނީ އެންމެ ހަމަ އަުޅގަ

ނޑަައޅަންވާ މުައއްސަާސއެްއގެ މުސާރަ ނޑަައޅާފަިއަވނިކޮށް އެްއވެސް ފަރާތަކުން  މުސާރަ ކަ އާިއ އެލަވަންސް ކަ

ޭބފުޅުންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ޫނން. އެއީ ދައުލަުތގެ ފައިާސ  ެނގުމަކީ އެއް ލަ އަށް ގިނަ އަދަެދއްެގ ފައިސާތަކެއަމިއް

ފަހަާރ  އެއް ވަނީ ެއއްކޮށް . އަދި އެ ފަިއސާ ނަގާަފއިްށފަވަނީ މީޑިޔާ ކައުންސިލުން ކޮ މިކަންވުން. އަށް ޚިޔާނާތްތެރި

ނުޑކޮށް ނަގާފައި އެްއ  ދައުލަތުގެ ފައިސާ . އެއީއް ނޫންކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެ ެއއީ މި .ވަނީ ގަ

އިރު ެއ ވީ ހުށަހެޅިފައި މަްއސަލަ 12ޔާ ަކއުންސިލަށް ެއއްކޮށް މީޑިބޭނުމެްއ ނުކުރެވޭނެ. ހަމައެއާ  ަތކަށް ނަަގއިގެންއެގޮ

 ކަން ައޅުަގނޑުމެްނ ފާހަގަކުރަން. ްއސަލަ ވެސް ިމއަދު ނުބެލިފައި ވާމަ 12

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ މި މަސައްކަތް ހުސްވަގުތުޮކޅާ ހަމައަށް  މިހާރު މި އްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢި ވަނީ އަޅުގަ

ގެ ހުސްަވގުތުޮކޅެްއ އަރުވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ މިނިޓު 31ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޢިއްޒައެހެންކަމުން،  .ޖެހިފަ އައިސް

އެންމެ ދައްާކއިރު އި، މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަގަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި މައްސަލައި .ޖަހާއިރު 1ޖަލްސާ ކުރިއަށް ދާނީ 

ހުރިހާ  ރި މިނިޓުކޮޅު އަުރވާނެ ވާހަކަދަންަނވަމުން ޢިއްޒަތްތެަޓކަިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބާީކ  ދެއްކުމަށްފުރަތަމަ ވާހަކަ

އިރު ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ދާނީ. ޖަހާ 1ގެ ހުސްވަގުތުޮކޅެއް އަުރވަން. މިނިޓު 31މެންބަރުންނަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ]އަށް  11;24އިން  41;23ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަގިއާވ `. އާދެ، ހުސްަވގުތުޮކޅަށްފަހު ޖަލްސާ ފަށަން ބެލިއިރު ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ މަ

ނޑު މިހާ ހިސާބުން ޖަލްސާ މި ވެްސ ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަވެފައިން މަތިން ޢަމަލުކުރުމު ގޮތުގެ  ނުވާތީ އަުޅގަ

ނ  .އިގަ 1:31ޑާލަނީ. ދެން ޖަލްސާ ފަށާނީ މެދުކަ

 

ނޑުްއވައިެލއްުވން: [  ]އަށް  13:31އިން  13:16ޖަލްސާ މެދުކަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެލިއިރު ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ފަށާ ގަޑި ށް ގެންދަން ޖަލްސާ ކުރިއަހުސްވަގުުތކޮޅަށްަފހު `. 

ނޑު މިހާރު   އަކީ ައޅުަގނޑުމެން ޢާއްމު ށް ގެންދަން މި ފަށަނީ. މި ގަޑިޖަލްސާ ކުރިއަލަސްކުރުމަށްފަހު އަޅުގަ

އަހާނެ ގޮތެްއގައި ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަން ވޯޓަށް އެހުމުގެ ަވގުތު. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަުދގެ ޖަލްސާަގއި ވޯޓަށް 

ނޑު މިހާރު މި ކަމަށްވުމާއެކު މިއަދު ެއއްެވްސ ވޯޓެއް ނޯންނާނެ.ހެންއެްއވެސް ކަމެއް ނެތް. އެ ށް ކުރިއަ އާދެ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިއަގަކުރީ ދަންފަޅީގެންދަނީ  . ެއގޮތުން ށަހަޅާފައިވާ ަކންކަމުގެ ައއިޓަމުށް ގެންދިަޔ ކޮމިޓީތަކުން ހުއި ައޅުގަ

ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ގޮތުން މާ ރިޕޯޓާ ބެހޭ ޑިޓުވަނަ އަަހރުގެ އޮ 2111ްނސިލުގެ މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައު

ނޑު ފުަރތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ިވ ޮގތުގެ ރިޕޯޓުެގ ބަހުސް ކުިރއަނިންމެ ދިރާސާކުރަްއވައި ްށ ގެންދާނަން. އަުޅގަ

 އަށް.  ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ނުޑ ހުށަހަޅާފައި އަުޅގަ ވާނީ މިނިވަން  ކުރިން ވެްސ ދެންނެވި ފަދައިން އަޅުގަ

ގޮތެއް  ގޮތުން ބެހޭކަމާ  އެއަށްފަހު އެ ބޭފުޅުން މިލުމަށް. އަްށ މި ރިޕޯޓު އަނބުރާ ފޮނުވައި މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިޓީ

ނޑު ުއއް  އެކު މިއަުދ މީދުކުރަނީ ކޮންމެވެސް ބޭފުަޅކު މިއަށް ާތއީދުކުރަްއވާނެ ކަމަށް. ހަމައެއާ ނިންމަވަން. އަުޅގަ

މޯލްޑިވްްސ  އިމީިޑޔާ ކައުންސިލާ  އިކޯޕަރޭޝަނާ ކައި މޯލްޑިްވސް ބްރޯްޑކާސްޓިންޓަ ބެލެހެއްޓުަމށް ދައުލަތުގެ މީޑިޔާ

ތަނުެގ ޚަރަދަށް  4ގެންދަނީ. ގެންދާިއރު މި  ށް މިއަތަން އުފައްދަިއގެން ުކރި 4ކޮމިޝަނާ ިމ  ބްރޯޑްކާސްޓިން

ޑަހުވަދޫެގ ފޯނުތައް އެހެރީ މިލިއަެނއްހާ ރުފިޔާ. މިއަދު ވެްސ ކު  311ވެސް ތުގެ ބަޖެޓުން އެބަ ހިނގާ މިހާރުދައުލަ

ނަޑއި ނޑު މި ބުނާ ވާހަކަ އަކީ. ދައުލަތުގެ ފައިސާ ަޚރަދުކުރުމުގައި ައޅުއިނގޭތޯ. އެީއ އަޅު އިލާފަކަ ަގނޑުމެން ގަ

ނުކުރަން މިއަދު ރާއްޖެތެރޭ ރަށަކުން ޤަބޫލެއް . އަޅުަގނޑުމެންޖެހޭ ެއކު ކަންަތއް ކުރަން އެބައިންޞާފުވެރިކަމާ 

ނޑާލައިގެން ބިލު ނުދަްއކަިއގެްނ ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ ނޑު މި ބާޣީ މުޢާސަލާތީ ޚިދުމަތް ކަ ނެ ަކމަކަށް. އަުޅގަ

އެއާެއކު ދިނުމަށް. ހަމަކޮށްމުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް ާގއިމު ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ،ސަރުކާރަށް ޮގވާލަން

ނަޑއަޅާަފއި ޝަނުގެ ބޭފުޅުްނ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މި ކޮމި ނޑުކޮށް  ނުވާއިނާޔަތްތައް ކަ ހިނދުގައި ގަ

ަމއްސަލަިއގެ  23ފައިވާ ެއކު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިއެއާްއގެ ފައިސާ. ަހމަދަދެިއ ގިނަ އަނާޔަތްތައް ަނގާފައި އެބަހުރި

އެާއއެްއކޮށް ވަގުތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން. ހަމަކަން އަުޅަގނޑު ހަމަ މި ނެތް އިއެއް ބަލާފަ ތެރެއިން އެްއވެސް މައްސަލަ

އުސޫލުަތކުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަމުން  އިގަވާއިދުަތކާއިދުތަެކއް ހެދި، ޝަނުގައި ގަވާ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން މި ކޮމި

ކުރާއިރު ރައްޔިތުން އެބަ ުސވާލުކުޭރ ެއއް ހޭދަ ނުދާކަން. މިހެން މިކަން އޮތްއިރު ދައުލަތުން މިވަުރގެ ފައިސާ



  

ނުނެރެވޭ ކަންތައްތައް މި ތީޖާއަކީ؟ ނަ ކޮަބއިތޯ މީގެ ނަތީޖާ. ކުރަނީ؟ ކީއްވެގެންތޯ ކީްއވެގެންތޯ މި ކަންތައްތައް މި

ނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. އަބަދުވެސް އަުޅގަ މަޖިލީހުން ކުރުމަކީ އަޅުގަ

ފަިއސާ  އަށް މުައްއސަސާތަކުގެ ތިބޭ ވެރިން ޒިްނމާދާރުކުރުވަިއ، އެ މަސައްކަތްކޮށްަފއި އޮންނާނީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ

ހަމަ މާލިއްޔަުތ  އީމި، ޓަކައި. އެހެންވީމާ ހޭ ބޭނުމާ އެއްގޮަތށްތޯ ބެލުމަށްއެ ފަިއސާ ޚަރަދުކުރަންޖެ ޚަރަދުކުރެވެނީ

ނޑު އުއްކޮމިޓީން ކޮށްފައިވާ ވަރަށް ައގު ނޑުެގ މި ހުށަހެޅުމަށް ކޮހުރި މަސައްކަތެއް. އަުޅގަ ންމެވެސް މީދުކުރަނީ އަުޅގަ

ކޮމިޓީގެ ދޭތެރޭަގއި މި ދެ ިމ  ،އަށް ޮގސް މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ މި ރިޕޯޓު މިނިވަން ބޭފުޅަކު ތާއީދުކުަރއްަވއި،

ވެގެން ދިއުން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ  އްލެއް އަންނާނެ ގޮތްހަދާއިމީ  ކަމަށް  އްލުވެގެްނ މިހައަރާ ފުށުއެރުން 

 ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ޞޫމުމަޢުهللا ލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެ

އޮޑިޓަރ  ރަޕްޝަުނގެ ކަންަތްއ ހިނގަމުންދާއިރުރައީސް. އާދެ، ަޤއުމުގައި ކޮ ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި`. 

ގޮތުން ރިޕޯޓެއް ފޮުނވުމުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މި ކުރަްއވާފަިއވާ މަަސއްކަތަްށ  ރަޕްަޝނާ ބެހޭޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކޮ

ިވގެންދާއިުރ ދަންނަވަން. އާދެ، މިފަދަ މަސައްކަެތއް ކުރެންނަށް ޝުކުރުކޮމިީޓގެ މެންބަރު އަޅުަގނޑު މާލިއްޔަތު

ނޑު ހިތުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މަސަްއކަްތ  އިލާއިރު ރިޕޯޓުގަރިޕޯޓަށް ބަލައިތެޭރގައި މި އަޅުަގނޑުމެން މީގެ އަުޅގަ

މި ، މަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންވީމާކަ ާދއިރާެއއްަގއި ަމސައްކަތް ގޮސްފަިއވާ ގެންދަންވާ ވަރަށްވުރެ ތަްނޮކޅެއް ފުޅާ

ނޑު  ރިޕޯޓުގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން މީޑިޔާ ކައުންސިލް އުާވލުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ އަޅުގަ

ވާީތ  ކުރެވިފަިއވާ ކަމަކަށް ،އިހިތުން އަސްލު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުން ތަންކޮޅެއް ބޭރަށް ވަޑައިގެންނެވިފަ 

ނޑުމެންނަށް އެކަމާ ބެޭހ  މަކަށް ތާއީެދއްއެކަ ނުކުރޭ. ދެން އެހެން ނޫނަސް މީޑިޔާ ކައުންސިލް ުއވާލުމަކީ އަުޅގަ

ީމޑިޔާ ަކއުންސިލްގެ ޤާނޫުނެގ  26/3119ޤާނޫނެއް ހުށަހަޅައިގެން ނޫނީ ކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. އެއީ ާޤނޫނު ނަންބަރު 

ނީ މީޑިޔާ ަކއުންސިލް އެ ޤާނޫނު ުއވާެލވިގެްނ ނޫ، އެހެންީވމާ ވަނީ. މި އިދަށުން މީޑީޔާ ކައުންސިްލ އުފެދިފަ

 އި ނުލެވޭނެ. ދެން ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުަރއްވާަފިއވޭ މީޑިޔާ ކައުންސިލާ ެއއްކޮށް އެއާ ދާދި އެއް މަގެްއގައުަވއި

ތަކާ ިމ ދެ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު. 27/3121ނަންބަރު  އެއީ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު އުފެދިފައިވާ ބްރޯްޑކާސްޓިން 

ސް، ގޮތެްއ ނިންމާ ޮގތަށް. އާދެ، ކުރަން މުހިއްުމ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެ ފައިދިާރސާކޮށް، ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރީމަ

ނުޑ  ލާއިރު ބްރޯޑްކާސްޓިންނަށް ބަލައިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގެނީ މިހާރު މި ދެ ޤާނޫ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ މައިގަ

ކުރުުމގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަަށއަަޅއި ިހންގުން. މީޑިޔާ ކައުންސިްލގެ ރޯޑްކާސްޓުއި މި ޮއންނަނީ ބްމަޤްޞަދެއްގެ ގޮތުގަ 

 ވިްއޔާ ވަނީ ކަމަށް ހުރެއްޖެއެހެންނަމަވެސް، ފުށުއަރާ ކަންތަެކއް ، ތަފާތު. އެހެންވީމާ ޤާނޫނުގައި މަޤްޞަދުތައް ެއއާ 

ުކޑަާވ ގޮަތށް ކަންތައް ކުރުމަކީ ނެްތ ށް ޚަރަދުދައުލަތަ، ކޮށް އެ ކަންަތއް އެްއގޮތް ،ން ަބލައިއެ ކަންަތއް ައޅުަގނޑުމެ



  

ނޑުމެން މީިޑޔާ  ދޭންޖެހޭނެ. ތުއަށް ފުރުޞަ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންވީ މިއަދު އަުޅގަ

ަގނޑުމެން ޅުށް ގެންެދވޭނެ ގޮތަށް އަ އެކު ކުިރއަ ޒިންާމދާރުކަމާ ،ގޮތަށް ށް ގެންދެވޭނެ މީޑިޔާ ހަމަހަމަކަމާއެކު ކުރިއަ 

ޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މީޑިޔާ ކައުންސިލުން އް މިއަށްވުެރ ފުރިހަމަކޮށްދޭންޖެހޭނެ. މިހާރު ފުރުޞަތުތަފުރުޞަތު ހޯދައިދޭން

 އަށް އަދާނުކުރެވެންޏާ އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުަތއް ހުންނާނެ. އެ  ބޭފުޅުންގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު ފުރިހަމަ އެ އެ ކަމުަގއި

ިވއްާޔ  ވަނީ އިާވ ޤާނޫނު އެއަްށވުރެ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމަށްަގނޑުމެން މިހާރު އުފެދިފަފިޔަވަޅުަތއް ައޅަިއގެން ައޅު

އިން ކޮރަޕްޝަން  ވީ. ދެްނ ރާއްޖެްނގެ ޤާނޫނުތައް އިޞްލާުޙކުރަންކުރުމަްށ އަޅުަގނޑުމެއެ ކަންތައް ފުރިހަމަ

ނޑުމެނައްތާލުމަށް، ކޮ  ްނގެ ޮކމިޓީތަކުން ވެސް ބާުރއަަޅއިރަޕްޝަން މަދުކުރުމަށް މި މަޖިލީހުން ވެސް އަުޅގަ

ނޑު މަރުޙަބާ މަސައްކަތްކުރާތީ އެ  ކިޔަން. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކަމަށް ައޅުގަ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުވި

 އިގޮތުން އެ ކޮމިޓީގަ ވާުލމާ ބެހޭޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓން މީޑިޔާ ކައުންސިލް އު 

ައްށ  ވަނީ ފޮނުވާފަ. އަދި އެ ކޮމިޓީ އިން ގޮތެއް ނިންމުމަށް މި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އިމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގަ

އަދި ާޚއްޞަކޮށް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުަގިއ ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ގިނަ  އިހުށަހެޅުނު މި މައްސަލައިގަ 

 ޫނނާއި، މާލިްއޔަތުގެ ަގވާއިދާޅުންތަކެއް މާލިއްޔަުތގެ ޤާއެ ޮކމިޝަނުގައި ިތއްބެވި ގިނަ ޭބފު އިކުގެ ތެޭރގަ މައްސަލަތަ

ޓީން އަދި މީިޑޔާ ކައުންސިލަށް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމި ،އަދި ފައިސާ ގެންގުޅުުމގެ ުއސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް

ނަޑއަޅާފަިއވާ އުޖޫރަ  މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަިތވުމާފާތު ތަ އިހުރި މައްސަލަތަކާ އި ރަށް ފައިސާ ނަގާފަ ވުރެ އިތު އަށް ކަ

 ސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ވޭތުވެިދޔަ އެތައް އަހަެރއްގުިޅގެން އަދި އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެތައް ބަިއަވރު މައް

މާިލއްޔަުތ  ކަން ވެސްެއއް ބެލިފަިއ ނުވާ އެއް ފިަޔވައި އިތުރު މައްސަލަ ވެސް ެއންމެ މައްސަލަ އިވެގެން ދިަޔއިުރގަ

ެއކުލެވިފަިއ  ވީމާ، މިހެން ތަފާތު މަްއސަލަތަކެއް ީމގައި . އެެހންިއ އެަބވޭއަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެޭރގަ ކޮމިޓީ

ނެވި ޓަކައި މި ދެން މީިޑޔާގެ ކަންތައްަތއް ބެލުމަށް އަިދވެސް، ކޯޕަރޭޝަނާ ހުރުމާ ގުޅިގެން އަދި ބްރޯްޑކާސްޓިން

މި  އިރަކާްތތެރިވާ އުސޫލާ މި ކަންތައްތަުކގެ މައްޗަށް ބަލާއިުރގަހަމީޑިޔާ  އިކޯޕަރޭޝަނުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުަތކުގެ ތެރޭގަ 

މަަސއްކަެތްއގެ ގޮުތަގިއ ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި މަސައްކަަތީކ އެއް ދެ ތަނުން ކުރާ 

އެންެމ އެީއ އިތުރު ޚަރަުދތަކެއް ކުރުމަކީ  ްއވަިއގެން ދައުލަުތގެއެހެންކަމުން މިފަދަ ތަނެއް ބާ ފާހަގަކުރެިވގެން ދިަޔއީ.

 އިމެްނބަރުންނަށް ފެނިގެން އެކަން ނިންމީ. ނިންމުމަށްފަހުގަގިނަ ކަމަށް ާމލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން

ަނވާ ގޮތަކަށް އެކަްނ ރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެ ރިޕޯޓު ފޮނުވީއަށް  މަޖިލީހުގެ ފްލޯ 

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ،ދަނީ އެ ކޮމިޓީ ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އަުޑއިިވގެން މި ނިންމުމަށް

. ނޫން، ޕޯޓެއް ފޮނުވުންގޮތުން ރި އަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް ނޫނޭ އެއީ އެތަން އުވާލުން ނޫންނަމަ އެތަނާ ބެހޭ



  

ށް ވެސް ލިިބގެންވާ ބާރުތަެކއް ެއއީ. އެ ކޮމިީޓއަކުން ނިްނމާ އުސޫލެއް ނިންމުމަށްފަހު ކަނޫން. ކޮންމެ ކޮމިޓީއަ އެހެނެއް

ޙައްެޤއް. އެީއ އަށް ޮފނުވުމަކީ ލިބިގެްނވާ ބާެރއް. ލިބިގެންާވ  އެކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރިޕޯުޓ މަޖިލީހުގެ ފްލޯ

ެއަކން އެގޮތަށް ކުެރވޭނެ ކަުމގެ ، ވީމާަގާވއިދުގެ ތެެރއިން ލިބިފައިވާ ބާެރއް. އެހެން  ނާއި މަޖިލީހުގެޤާނޫނުއަސާސީން

ނޑުމެންނަްށ އެބަ އޮތް. ދެން މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަކީ ެއއީ މަތިން ބާވައިލެްއިވ  ޔަޤީންކަން އަުޅގަ

ނަންތައް  އިނޯޓިސް ބޯޑުގަ އި ގަނެވސް މިތާ އިއިުރގައައި ވަނަ މަޖިލީހަށް  28އަޅުަގނޑުމެން  އެއް ނޫން. އަދި ކޮމިޓީ

ނޑުެމން ހޮވި ކޮމިޓީ އެ އިޖަހާފަ އެ ކޮމިީޓގެ މެންޑޭޓޭ ، އެއް. އެހެްނވީމާ މީހުންގެ ނަމެއް ވެސް ނެތް. އެއީ އަުޅގަ

ަސިއގެން އެ ކޮމިޓީން ކުރާ ކަމަކަށް ހަމަ މީހަކު ކިތަންމެ ކުޑަ އެްއޗެއް ބުންޏަސް އެ ބޭފުޅުން ސިއްސަސިއް، ބުނެ

ބޭފުޅުންނަށް އެބަ ގޮތް އެ މީހުންނަށް ވަނީ. ކުދިންނަށް. މިކަހަލަ ގޮތްތަކެއް އެ  ފިޓުޖެހުނީމަ ވާ އީދާއިރު ހީވަނީ މި

އެ ، . އެހެންވީމާއީއަކަށް ލިބިގެންވާ ބާރެކޭ މި ކޮންމެ ކޮމިޓީ ،ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ކޮމިޓީ، ވޭ. އެހެންވީމާ

މޮޅު  އިނަމަ މީގަ. ނޫންއަލުން އަނބުރާ ފޮނުވާލަްނވީނުޖެއްާޔ ތެރޭ އަޅެ ބާރެއް ހުެރއްކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުމާ ދޭ 

އެއް ނެތޭ  ޮކމިޓީއަކުން ބުނެފަ މިއަކުކަމެއް ކުރެވެން އޮިތއްޔާ ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް މިކަން ކުރައްވަްނވީނު. 

 22 ގެއޮތީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީ އިބުނެފައަށް ފެންނަ ގޮތް  މިވެނި ގޮތަށް މިކަން ކުރާށެކޭ. އެއީ ކޮމިޓީ

އެ ނޫން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި  ،މެންބަރުން ނިންމާ ގޮތް

އޮތް.  އެބަ އެ ލިޭބ ބާރެއްެގ ތެރެއިން އެކަން ުކރުމުގެ އެ ަޙއްޤު ،އެކަން ކުރުމަށް، އަށް އެބަ ޮއވޭ. އެހެްނީވމާ ފްލޯ

ތެްއވެސް ނިންމިދާނެ. މެދު ކޮންމެ ގޮހެޅުންތަކެއް ހުށަހެޅިގެން މިއާ މިއަދު ހުށަ، ކުެރވޭނެ. އެހެންވީމާއެކަން 

ހުރި  އިވަރިކޮށްފަ ެއއީ ތިަމންނަ އިނދެ، އެްއ ކޮމިޓީން ިނންމާ އުސޫލުތަކަީކ ެއއީ ތިމަްނނަމެންގެ މެންޑޭޓޭ، އެހެންވީމާ

ޖެހޭނޭ ބުނުން ކަހަލަ ކަމެއް ދެްނ މި ކުރަނީ. އަޅުަގނަޑކަްށ ހުއްދަހޯދަން ކުިރން ތިމަންނަގެއިނުމުެގ  އާ މީހެކޭ. އޭނަ

ވެއްޖެއްޔާ ދެން ހުންނަ  ހެނެއް. މީހަކު ވަރިކޮށްފި ކަމަށް ން ވެސް އެކަން އޮންނަނީ އެހެންގޮތު ހިޔެއް ނުވޭ ދީނީ

މާިލއްަޔތު ކޮމިޓީގެ މި ރިޕޯޓަީކ މި ، ޮއވޭ. އެހެންވީމާނދެވޭ އުސޫެލއް އަށް އި އޭނަ އިމީހަކަށް ތިންމަސް ވުމަށްފަހުގަ

 ރަނގަޅު ރިޕޯޓެއް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:މަދު ނާޒިމު މަޑަވެލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައް

ގޮތުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ބެހޭ މޯލްޑިްވސް މީޑިޔާ ކައުންސިލާ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ

ނޑު ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. އާދެ، މިހުށަހަޅުއްފައިވާ ރިޕޯ ނުޑ  ުޓަގއި ައޅުގަ ރިޕޯޓުގައި އަުޅގަ

މާލިއްޔަތު ާޤނޫނާ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓުތަކަށް  ބޫލުކުރަން ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސްވެސް ޤަ

ނޑު ކަްނބޮޑުވާ ކަން ަތއްތަެކއް އެބަހުިރ. އަދި ޭއގައި ބަލަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ. އަދި ޭއގައި އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އޭގަ ެކއް ވެސް އެބަހުރިެމ. އަދި މީގެކަންތައްތަ ޚިލާފަށް އަދި  މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ އިތެރޭގައި އަުޅގަ



  

ނޑު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާ މައްސަލަަތކުެގ ގޮުތަގއި ތި ކޮމިޓީން ކޮށްދެްއވި ަމސައްކަތްތަ ކަްށ އަުޅގަ

މިހިރަ  އިސް ކޮިމޓީ ރިޕޯޓު ނިންމާލަމުންޝުކުރުދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، ފަހަތުން އަ އިއިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކގަ

ކަންތައްތަކަށް ައޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުންތަެކްއ އެބަހުރި. އެއީ މި ދެންނެވި ގޮތަށް މީގެ ކުީރަގއި 

ެތރި ބޭފުޅުން އެ ނުކުތާ ފާހަގަކޮށްފި. ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ުކޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާެގ ވާހަކަދެްއކެވި ގިނަ ޢިއްޒަތް

ގޮތުން ހުށަހެޅުްއިވ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުުކރަން އެ މަނިކުފާނު މި ރިޕޯޓާ ބެހޭ

ގޮތުން  ލީ ވަޙީދު އަދި މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓާ ބެހޭއަދި ތޮއްޫޑ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަ ކަންތައްތަކަށް،

ނޑު ފާހަގަކުރަން. ހަމައެއާޅު ހުށަހެޅުްއވުން ެވސް އަހުށަހެޅުއްވި  ރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ެއކީަގއި ތިމަރަފުށީ ދާއިގަ

ކޮމިޓީ  އިމީގަ  އެ ވާހަކަުފޅަށް ވެސް އަުޅަގނޑު ތާއީުދުކރަން. އަދި މިކަން ނިންމާލުމުން އަޅުަގނޑު އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ

 211އަދި  .އަށް ރިޢާޔަްތކުރުމުގެ ވާހަކަ  ވަނަ މާއްދާ 211ވޭ މަޖިލިސް ގަާވއިދުގެ  އެބަ  އިރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކޮށްފަ

ކަާމ  މި ރިޕޯޓުަގއި ހިމެނިގެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު މިވަނަ މާއްދާަގއި ނުހިމެނޭ ކަމެއް، 

އިން  2ވަނަ މާއްާދގެ  22ދާ. އަދި ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި އެބަ ކޮިމޓީގެ ރިޕޯޓުަގއި ފާހަގަކުރޭ ސުވާލު އެބަ އުަފއް

އަށް ރިޢާޔަްތކުުރމަށް. އަޅުަގނޑަކަށް އެއިން  21އިން ެފށިގެން  2ވަނަ މާއްާދގެ  211އަށް. އާދެ،  21ފެށިގެން 

އިުރ އެކަކުން ފެށިގެން ދިހައަކާ އި ހުރިތީބުވެފަވަނަ މާއްާދގައި ނަންަބރުތައް ތަރު 211އެްއވެސް ތަނަކުން ނުފެނުނު 

ުނަވތަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  ،އެއް  ހުރި ެއްއވެސް ައކުރަކުން ައޅުަގނަޑކަށް ނުފެނުނު މި ކޮމިޓީ އިދެމެދުގަ

 ކަމާ ެލވޭނެ ބާރެްއ ެއއިްނ ެއއްވެްސ ތަނަކުން އަުޅަގނޑަކަްށ ނުފެނުނު. މިއޮތް ޤާނޫނެްއ ުއވައި އިފާސްކޮށްފަ

ނެޑއް ކަންބޮެޑއް ނުވޭ މިނިވަ ގޮތަކަށްތޯ ބެލުމަީކ ން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީ އޮތީ ކޮންއަޅުަގނޑު ކަންބޮުޑވަނީ. އަުޅގަ

ގޮތެއްތޯ ވެސް ެއއީކީ ވެްސ އޮތީ ކޮން  އިއެްއ ނޫން. އަދި މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީ އެކުލެވިފަ  އަޅުަގނުޑގެ މައްސަލަ

ނޑުމެންނަށް ކަންބޮޑުވަނީ މިއެއް ނޫ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުހިއްމު މައްސަލަ ކަމުގަިއ  ން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ހަމަތައް ެގއްލުވާަލއި އަދި އެ ުއސޫލުތަުކގެ ތެރެއިްނ  އި އޮތް އުސޫލާ އިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ުއފެދިފަ

ނޑު  ނޑުމެން ބާރުއަޅާތީ. އަުޅގަ އި ހަަމ މީގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުކުރެވެްނ ހުރި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އަުޅގަ

 ޓުން ވެސް މަސައްކަްތކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަދި މަޖިލީހުގެ އިދާރީޓޭރިއެއެކީަގއި މި މަޖިލީހުގައި ސެކްރެންމާދާރުކަމާ ޒި

ނުޑ ކަންބޮުޑވަީނ  އުޅެނީ ކިހިނެއް  ން އަިއސްެގން މިޖެހޭ މި މައްސަލަ މިހެ އެބަ މޭޒުން ބަލަން ެވެގންތޯ. އަުޅގަ

އަށް ނެްތ  ޓަކައި ިމ ކޮމިޓީ ތް ާޤނޫނެއްގެ ަބއެްއ ުއވާލުމަށްއޮ އިމަޖިލީހުގެ ހަދާފަ އެއް ުނވަތަ ކޮމިޓީ އިމީގަ

ހަގަކޮށްފި. އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންެވއްޖެއްާޔ މެންޑޭޓެއްގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކަން ފާ

ނޑުމެްނ ރިޕޯޓުގަ.  އުފެދޭ ކަހަލަ ކަންތައްަތކެއް އެބަހުރި މިސުވާލު އަދި ކައުންސިލެއް އުފައްަދއިފިއްޔާ ެއއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު މި ލިބެނީ މިހާރު އިދާރީ ދާއިރާތައް  ކަންތައްތައް މި އި މިހާރުބިރުގަންނަ ހިސާބުގަ އޮތީ. އަުޅގަ

ކަ. ެއއީކީ ކުެރވޭނެ ކަމެްއ ލާ ާވހަަކުއންސިލްތައް ެވސް އުަވއި އިލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފަ



  

ންނަ ކަންަތއްތައް. ޤާނޫނުއަސާސީ އާިއ ޤާނޫނުން އެކަން އޮންނަ އުސޫެލްއެގ އި ހުނޫން. އެއީ ޤާނޫެނއްެގ ދަށުން ކޮށްފަ

އެބަހުރި އުސޫލުތަެކއް  އިޓަކައި ވެސް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަ ތެރެއިން ކުރެވޭނީ. ކޮމިީޓގެ މަސައްކަތްަތއް ބެލުމަށް

ނ ނޑުމެންނަށް މަސައްކަތެްއ ނުކުރެވޭނެ. މިއަދު ވެސް  އިަޑއެޅިފަ. ހަމަތަކެއް އެބަހުރި. އެ ހަމައިން ބޭރުގަކަ އަޅުގަ

ނަޑށް މި ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރެވުނީ މި ރިޕޯޓުގައި އެބަހުރި ވަަރށް މުހިއްމު ކަންތައްތަެކްއ  ދިމާވެގެން މި އުޅޭ އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން. އަދި ޚާއްަޞ  ފައިއްޗަށް ބިނާކޮށްރިޕޯޓުގެ މަ . އެއީ ޮއޑިޓުފާހަގަކޮށްފަ ހުރި ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަ

ނުކުރެވުން. ޤާނޫނު ބުނާ އެ ބުނާ ކަންތައްތައް ފުިރހަމަ ވެގެން ދިަޔއިުރގައި ޤާނޫނު ުބނާ މަސް ދުވަސް 7ގޮތެްއގައި 

ހަދަންޖެހޭ ކަމެއް ެއއީ. އެހެންނަމަވެްސ،  މަސްދުަވސް ތެރޭަގއި ކައުންސިލް ހިްނގާނެ ަގާވއިދެއް ޢާއްމުކޮށް 7ގޮތުން 

ނެ މި ކައުންސިލުން މި ނުދާނެ. ފަހަރުަގއި ެވދާމެން ަކއުންސިލް އުވާލީަމ ކަމަކުއެކަން ނުކޮްށ އޮތީމަ އަުޅަގނޑު

 މިކަން ކުރި މީހުން ވެސް ،ޑުތައް ނައްޓާލައިތަނުގެ ފީ އެމް.އެން.ބީ.ސީ އަށް ވަދެ ތިބެގެން އެ  ،ކުރި މީހުންބަޣާވާތް

ހެދޭނެ. ޓަކަިއ ދެން ޤާނޫނު ުއާވލަންވީ. އެހެެނއް ނެ މިކަމުން ސަލާމަްތވުމަށް، ންވީމާތިބި. އެހެ  މި ކޮމިޓީަގއި އެބަ

 ކުރަންވީ. އަިދ މި ހިނގާ ކަންތައްަތއްކަމަކީ ގަާވިއދުތައް ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭޓަަކއި  މިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް

ތަނުގައި ތި  ަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މިެއއް އީ ޑިމޮކްރަސީޖެހޭނެ. މިންނަންއްޓާނެ ނިޒާމެއް އޮބަލަހަ، މޮނިޓަރކޮށް

 ެވެގން ދިޔައީ މީިޑޔާ ަކއުންސިލް  އަްށ ަވކާލާތުކުރި ބިލެއް. އަދި ޤާނޫނަކަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަްށ ވަުރގަދަ

މެން ފުންކޮށް ވިސްނުމަށްފަހުގައި މިއަްށ މި ކަންތައްތަކަށް އަޅުަގނޑު، އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިން ޤާނޫނު. އެހެންވީމާ

ނޑު މި ރިޕޯޓުގަިއވާ މިއިއަޅުަގނޑުމެން ގޮެތއް ހޯދަ  ރިޕޯޓާ ބެހޭ ދެންނެވި ކަންތަްއތަކަށް އޮޑިޓު ދޭންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނުޑ ގޮތުން ނުވަތަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން ތިޔަ ބޭފުޅުން ކޮށްދެްއވި މަސަްއކަތަށް ައޅުގަ 

ނޑު ތާއީދެއްތަޢުރީފުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ފަހަތުން ނިންމާލަމުން އެ ހުރި ކަ ނުކުރަން.  ންތައްތަކަށް އަޅުގަ

ޖެހޭނެ ކަމަށް. އެއީ ައޅުަގނުޑ މިޓީ ރިޕޯޓުގައި އެބައި އަންނަންލެްއގައި މި ކޮހާނުކުރަން އެްއވެސް  އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް

ނޑު ދެކެނީ. ޝުކުިރއްޔާ ޤަބޫލުކުރަނީ ހަމަ މިނިވަން މުއަ އްސަާސއާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަެތއް ކަމަށް އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމު ނމާމި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މާލިއްޔަ`.  ތު ކޮމިީޓެގ އާދެ، މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން މި ފޮނުއްވާފައިވާ ިރޕޯޓަކީ އަުޅގަ

 އިމެންޑޭޓުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިެގން ކުރެވިފަިއވާ މަސައްކަެތްއ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ބެލުމާ

 އަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަާވ ގޮތެއް މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ  އޮފީހުން ނެރޭ ރިޕޯޓުތަކާ ގުިޅގެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަދި އޮިޑޓު

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ހަމައެއާޅުއަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާާރއި ބާރެއް ކަމަށް އަ ކޮމިޓީ އަށް ގެނައުމަކީ އެ އެީކގަިއ، ގަ

ވާނަމަ އެ މުައއްސަސާ ެއ  އެއް އޮތް ކަމަށް ވަރުގެ މައްސަލަ ސަސާަތކުގެ ޮކމިޓީން ބައްލަވަންޖެހޭމިނިވަން މުއައް



  

ލިބިފަިއވާކަްނ  އްތައް ެބއްލެވުުމގެ ބާރު ެއ ކޮމިޓީ އަށްތަކަން  އަށް ިއްސނަންގަަވއިގެން ވެސް އެ ކޮމިޓީން އަމިއްލަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޯޅޭ. ެއހެން އެކަން އޮތްއިރު އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެހެން އެއް ޮކމިޓީން ކުރާ މަސައްކަތެއް އެ

ނޑުެމން  ޮކޅަށް ފޮނުވައި އް މިބޭފުޅުންގެ އޮޕީނިއަނެ ކޮންމެހެން އެވަރުގެ ބޮޑު މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަށް ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން  ބޭނުންވަނީ އެމް.ބީ.ސީ ެއއް  ނޑު ނުދެކެްނ. އަުޅގަ ބަހުސެއް ކުރަންކެޖެހޭ ކަމެްއ ކަމަށެއް އަުޅގަ

ކަންަތއްތައް ކުެރިވގެންދާއިރު އެްއ  މި ،އަދި މީިޑއާ ކައުންސިލެއް ޮއވެ ،ޮކމިޝަނެއް އޮވެ  އަދި ބްރޯްޑކާސްޓިން، އޮވެ 

ނޑުމެން ފާހަަގކުރީ. ެއއް ުއސޫލަކުން ކަންތައް ކުެރިވގެންދާނެ އުޫސލުތަކެއް ަކނަޑއެޅުމުގެ ވާހަަކ  ،ހަމައަކުން އަުޅގަ

އޮފީހުގެ ރިޕޯޓުަގއި ަވރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ދެއްކީ. އާދެ، އެ މައްސަަލ  އޮޑިޓު

 ،ބޮުޑވެ ިމއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ިޚޔާުލ ތަފާތުވުން އެހާ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބެލެިވެގން ދިޔައީ. އެހެންވީމާ

ނުޑ ޤަބުލުކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން މާ ނޑަށް ނުފެންނަނީ. އަުޅގަ ގިނަ ވާަހކަތަކެއް ަދއްކަންޖެހޭ ކަމެްއ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ވާނަމަ، ބޭފުޅުން ައމިއްލަފުޅަށް ބައްަލވަން ބޭނުންފުޅު ގޮތުަގއި މިިނވަން މުައއްަސސާ ކޮމިޓީން އެ އަުޅގަ

ކޮންމެހެން މި ފްލޯރ އިން ެއކަން ނިންމާފައި މިނިވަން ުމއައްަސސާތަުކގެ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވާށޭ ކުޅުުދއްފުށީ ދެކުުނ 

ނަޑށް ތާއީދުދާއިރާގެ ޢިްއޒަޒްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އެ ވިދާޅުވި  އެރުވޭކަެށއް ނެތް. ވިދާުޅވުމަށް އަުޅގަ

އުޅުނީ ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އެހެންނޫންޯތ. އާދެ، އުތުރު ދާއިާރގެ  ދަންނަވާަލން މިއާދެ، އެހެންވީމާ، 

ްއސަސާ ކޮމިޓީްނ ހެންވީމާ، މިއީ ހަމަ މިނިވަން މުއާފުކުރަްއވާ. އެވިާދޅުވި ވިދާޅުމަށް، މާ އެމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި 

ދެިކވަަޑއިގަންަނާވ ގަންަނވާ ދާއިާރ ޭއގަިއ އޮްތ ކަމަށް ބޭފުޅުންނާ ބެހިވަަޑއި އެ  ،އެއް  ވެސް ެބއްލެވިދާނެ ަމއްސަލަ

ނޑު ކަމަށް ނަޑށް ހީވަނީ މާޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި މައްސަލައި ވަންޏާ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ ދިުގ  ،ނަގި ަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ފްލޯރ ވާހަކަތަެކއް ދަްއކާކަށެއް އެކަން އޮންނާނީ  ،އިން ގޮތެްއ ނިންމީމަ އަުޅަގނޑު ނެތީމޭ. އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ރަނގަޅަށް ކަމަށޭ އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްރަޙީމު هللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

ަކއުންސިލާ ބެހޭ  ިޑޔާުއވާލުމަށް ނޫިނއްޔާ މީ ަކއުންސިލް މީިޑޔާޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން 

ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތްއ އަޅަންެވގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ 

މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީެގ ފިަޔަވޅުތަކެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ވާއެްއގޮތަށް އެޅިަފއި

ވަނަ ނުކުާތގައި ިމ  6ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  111ވަނަ މާއްާދ،  111ަތއް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ލިއްޔަތުމަސްއޫ

 ސަުރކާރުގެ ކަމާ ،ތައް ދިރާާސކުުރމާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް ާފހަގަކޮށްޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެިކއެކި ރިޕޯޓުއޮންނަނީ އޮ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތު  ޔަވަޅަކީ ބްރޯްޑކާސްޓިންއުޭޅ ފި ަގއި އަޅުަގނޑުމެން އަޅަން މިބެހޭ އިދާރާތަކަށް އެންގުން. ައޅުގަ

ަކއުންސިލް ލެވޭެނ  ތެރެއަށް މީޑިޔާތައް ގެނެްސ، ޭއގެޤާނޫނަށް، އެމް.ބީ.ސީގެ ޤާޫނނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙު



  

ޔަތު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ އްއެ ޤާނޫނަށް  ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކަކީ މާލި، ޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތކެއް. އެހެންވީމާ ގޮތަކަށް އަޅަން

ހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް އަދި ހަމަ އެހެންމެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މަޖިލީ

ޓަކައި ވެްސ  ދެންނެވި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަަކއި ވެސް ނުަވތަ މި މެންބަރަކަށް ވަކިން އެ ބިލު އުވާލުމަށް

ނޑު ދަންނަވާލަްނ  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމު ގެ ފުރުޞަތު އޮތް ޤާނޫނެއް. ދެން ހަމަ އަނެއް ނުކުތާގައި ެވސް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާެގ )ރ(ގައި މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއގެ ގޮތުަގއި ކޮންމެ  111ބޭނުންވޭ 

ގުޅޭ  ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮްތ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ކަމާއިން  އެ އިދާރާ  ދާރާައކަށް ޫދކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓުއަހަރަކު ވަކި އި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ، ގޮތުން ފެންނަ ޚިޔާލުހުށަހެޅިދާނެ. އެހެންވީމާ ގޮުތގައި މާލިްއޔަުތ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމުގެ ެދވަނަ  އަުޅގަ

 32ްލގެ ޤާނޫނުގެ ަގއި އެ ކައުންސިވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު 2111ސިލް، ކައުން ވާ މޯލްޑިވްސް މީިޑޔާނުކުތާގައި 

މުކޮށް އި ކައުންސިލް ހިްނާގނެ ގަާވއިދެއް ހަދަިއ ޢާއްމަސްުދވަްސ ތެރޭގަ 6ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ކައުްނސިލް އުފެދޭތާ 

އެ ގަވާއިުދ ނިންމާފައި، ނިންމާ  މުއްދަތު ތެރޭގައި ަގާވއިދު ހަދައި ނަމަވެސް އެކޮށްފައި ވީކުރުމަށް ބަޔާންއިޢުލާނު

ލައްަކ  ވާީތވެ ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަތް ނުވާަކން ފާހަގަކުރެވިފައި އެައށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައި ،ނުކޮށްލާނުމުކޮށް އިޢުޢާއް

ވަނީ އެންމެ އިސާ ބޭުނންކުރައްވާަފއި އެ ފަ ،ވާީތވެ ފަނަރަ ހާހަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ަކއުންސިަލކަށް

ނޑުމެްނ  އަށް ޤަބޫލުކުރެވިފައި ރަނގަޅު ގޮތަށް ނޫންކަން ާމލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ވާީތވެ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަ

. ންނަކަމަށް މަޖިލީހަށް ރިކޮމެންޑުކުރުމަށްއޮތީ އެ ކައުންސިްލ އުވާލުމަށް ފެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމާފައި މި

ކިތަންމެ ބާރަކަށް ދެގެން ނއްސަސާތަުކގެ ކޮިމޓީގެ މުޤައްރިރު މިތާ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިިނވަން މުއަ ޢި

 އެއް  ައޅުަގނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަ، ބިފައިވާ މެންޑޭޓެއް. އެހެންވީމާއަށް ލި ލެިވޔަސް މިއީ މާލިއްަޔތު ކޮމިޓިއްހަޅޭ

ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން މިތާ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި  . ތިން މިތާ މަޑުކޮށްލަިއގެން އިނދޭވެސް އަުޑއަހާލަ

ެވގެްނ  ނަގަން ޅުންނަށް ެއ ކްރެޑިޓު ބޭފު ތި  ،ތްތަަކކީ ރަނަގޅު މަސަްއކަތަކަްށވެކުރަްއވާފަިއވާ މަަސއްކަ

ނޫނުތަކާ އެއްޗެިހ އްސަާސތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ބާއްވަިއގެން އެހެން ޤާެވއްޖެްއޔާ ކީްއވެތޯ މިނިވަން މުއަމަސައްކަތްކުރަން 

ނޑުމެން  އްނު.ލަާވނެ ކަމެއް ނެތެއްދެގެން ހަޅޭނއުޅެނީ. ދެން މިތާ އި ތި ފާސްނުކޮށް ިއ ސްގެ މަރުޙަލާގަބަހުއަުޅގަ

އަްށ  އްޔަުތ ކޮމިޓީބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ މާލިައޅުަގނޑު ޤަ، ވާހަކަދަްއކަމުން ދާއިުރގައި. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެހެްނވީމާ

ބޭފުަޅކު  މިީއކީ ވަކި، އްކަތްކޮށްަފއި ވަނީ. އެެހންވީމާލިބިފައިވާ ބާރުތަުކގެ ތެެރިއން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ަމސަ

 މެންބަރަކަށް ވެސް އެބަ ަވކި ބޭފުޅަކު ކުރައްވަންޖެހޭ ަކމެއް ނޫން. މަޖިލީހުގައި ކޮންމެ  ،ދެގެންނމުޤައްރިރަކަށް އި

 އަދި ބްރޯުޑކާސްޓިން .ތަނަށް ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު ވެސް ަކއުންސިލް ުއާވލުމުގެ ޤާނޫނު ވެސް މި އޮތް މީޑިޔާ

ަކއުންސިލް ެއ ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް ލުމުގެ ބާުރ ވެސް މަޖިލީހުގެ ކޮްނެމ  ޑިޔާގެނެްސގެން މީނޫނަށް އިޞްލާޙުޤާ

އެްއަގއި ކުރާ މަސައްކަތަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތެްއގެ އަީލގައި ކުރަން ވިަޔސް  ރަކަށް ވެސް އެބަ އޮތް. އެއީ ކޮމިޓީމެންބަ

ގައި ވިަޔްސ އެކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކަމު ޖެހުނުމީހުންގެ ޕްރެޝަރާ ހެދި ކުރަން އަދި ނުވަތަ ޭއގެ ބޭރުން ބަޔަކު



  

ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިކަން ކުރެވޭނެ، އޮތް. އެހެންވީމާ އެބަ  ޓަކައި މިކަން ކުރުމަށް .ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ރިޕޯޓު ނޑު ވަންޏާ ކަމަށް ފާސްކޮށްފި މިހާރު އަޅުގަ  ށޭ ޖެހޭނީ.ޤަބޫލުކުރަނީ މި ޕްރޮސެސް ފަށާ އަޅުގަ

ށް ކަމެއް ނޫން. އެޓަރނީ ޖެނެރަލަ  ހުށަހަޅާނީ. އެއީ މަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭނެ ޙުކޮން ބޭފުޅެއްތޯ ޤާނޫނަށް އިޞްލާ

ނޑުމެްނނަށް މިހާރު މި ޙާލަތުގައި ސަރުކާރުން ބިލެްއ އޮތް  ވެސް މަޖިލީހަށް ޤާނޫނު ފޮނުވޭނެ. އަދި އަުޅގަ

އޮތް. ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ  ސް އެ ާޤނޫނު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަމަޖިލީހުެގ ކޮްނމެ މެންބަރަކަށް ވެ ،ނެވޭތީވެނުފޮ

އްސަސާތަކާ ެބހޭ ކޮމިޓީގައި އެ މަަސއްކަްތ މިނިވަން މުއަ ާކ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ގޮސްގެން،އްސަސަތަމިނިވަން މުއަ މީތި

ނުޑމެން ކުރަންޖެހޭ، އަޅަންޖެހޭ އަުޅގަ، އޮންނާކަށްނުެޖހޭނެ. އެހެންވީމާ ކުރެވިަފއިގައި މީތި ޕާކުނފުނިޖެހިފައި އޮތްތާ

ވަންޏާ  ކަމަށް މިހާރުން މިހާރަށް ކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅަށް ނުކުރެވިއްޖެ ޅު މިހާރުން މިހާރަށް އަޅަިއގެން،ފިޔަވަ

ރަނގަޅަށް  ގޮުތގަިއ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ވަރަްށ ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ކުރިމަިތަވމުން އަންނާނެ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ޤާނޫނަކާ އެއްކޮށް ނުކުރާ މުއަޝަންފަންކު  އްސަސާ ދަނީ. އެ މުއަ ހެދެމުން މިއްސަާސތަކެއް އަުޅގަ

ތުގެ ބަޖެޓުން. އެކަމަުކ، ދޭތެރެއިން ދައުލަ މިލިޔަން ރުފިޔާއާ 21މިލިޔަން  15އަކަށް އެބަ ޚަރަދުކުރެވެމުން އެބަ ދޭ 

ނޑުމެންނަށް މި ދިވާނީ ޝަނެ ެއއް ރަނަގޅަކަށް ފަންކު އްސަސާ އެ މުއަ  އް ނުކުެރޭވ. އެހެންވުުމގެ ސަބަބުން ައޅުގަ

އް ނޫން އެ ބަޖެޓަށް ބޮޑެތި ބުރަތަކެްއ ދިމާވަމުން އަންނަނީ. ދައުލަތުގެ ފަިއސާ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތގަ

 ..އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ޢިްއޒަތްތެރި ހިސާބުން ޑީ.އާރު.ޕީގެ ަވގުތު ހަމަވީ. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާ

 ޢަލީ. މެންބަރު އަފްރާޝީމު

 

 ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކުވން: ރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމުއުނގޫފާ

މީިޑއާ  . އާދެ، މޯލްިޑވްސްވަބަރަކާުތހޫهللا ަލއިކުމް ވަރަޙްމަތުއްަޒތްތެރި ރައީސް. އައްސަލާމްޢަ`. ޝުކުިރއްޔާ ޢި 

ބެޭހ  ލިްއޔަުތ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓާމާވަނަ އަަހރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯުޓ،  2111ސިްލގެ ކައުން

ނޑު ދަންނަވާަލން އޮތް ވާހަކައަކީ ބަެއއް އެެހން ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާހެން މިތާގައި މި މައްސަލަ އަކީ މިީއ  ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ވަގުތު ބޭކާރުކުރަން ދަްއކާ ވާަހކަވަކި ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫިލއް  ޔަެތްއ ކަމަށް ހެދުމުގެ ވާހަަކ ެއީއ އަުޅގަ

ވާލަްނ އެއް. އެއީ އިދާރީ ގޮތުން ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަޖައްސައިެލވިދާނެ ކަމެއް. ދެވަަނ ވާހަކައަކަށް ދަންނަ

އޮންނަ އިޞްލާޙުގައި މީޑިއާ ަކއުންސިލް  ޅުއްވާަފއި މިހުށަހަ ޚިލާފަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  އޮތީ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ

ނޑަށް ވަރަށް ، އުވާލުމަށް އެ ކޮމިޓީ އަށް ފެންނަ ކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަުފޅުތަކުން އަުޅގަ



  

ނޑަށް ފަހިކޮށްދެްއވިްއާޔ އުލެއް އަ ޙަތަންކޮޅެއް ހަމަޖެހިލައިގެން ާވހަކަދެއްކޭ ކަހަލަ މާ، ދަތިވޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ޅުގަ

 ވަރަށް ރަނގަޅު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 އެއް. ބެހޭ މައްސަލަ ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ުފރަތަމަ އައި ފަހަރު ވެްސ  ސްގެން ުއޅޭ ރިޕޯޓެއް. މި ރިޕޯޓުފަހަރަށް އައި ދެޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއީ 

ނީޑގައި އިންނެވީ  އަޅުަގނޑުމެން ދެންނެވިްނ، ޭއރު ރައީެސއް ނޫން ތި ކޮމިޓީތަްއ  ދެން އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި. ގޮ

ތަރުތީބުުކރެއްވުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު  ކަންކަން ނުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް މިކަން ޮގތަށް މި ކޮމިޓީތަކުގެ ޒުވާަބކަށް ވާ

ނޑު ދެޭކގޮުތގައިކަމެއް. އަދި އޭ  ނިކުފާނަށް ވަގުުތގެ ރަީއަސކީ މަނިކުފާނު. މަ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، މި ެގއިތުރުން އަުޅގަ

ނު ސް ދާއިރު މަނިކުފާނިކުފާނު ހެއްދެވި ރިޕޯޓެއްގެ ބަހުމަ، އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިހުތިރާމުކުރަން. އެހެންވީމާ

ޒާމީ ވެސް ދެއްވުުމގައި ަލސްވާތީެވ، ެއއީ އަސްލު އަިމއްލަ މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރަނީ. އިންނަަވިއގެން ނި ޔާސަތުަގއިރި

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ާމމިގިލީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ،ައޅުަގނޑު އެެދން، އެހެންވީމާ

ތަނުގައި ައޅުަގނޑު ހިމެޭނ  މި، އޮތް ޮގތާ އެއްޗެހި. އެހެންވީމާ ބާރު އަށް ވެސް ެވއްޖެހެން މީގައި ދެ ޮކމިޓީވިދާޅު

ނޑު ވަރަށް  ،ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކުޅުުދްއފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި ބުނީމާ އަޅުގަ

 ކަމުގައި އެބަ މި، ފުޅެއް. އެހެންވީމާމަނިކުފާނަކީ ވެސް ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުަރއްވާ ބޭ ކަންބޮޑުވޭ. ެއއީ އެ

 މިހާރު މި، ތަެކއް ަވކިުކރެވެން. އެހެންވީމާއެއް ވެސް. މަޖިލީހުގައި އެބަހުރި ކޮމިޓީތަކުގެ ބާރު އޮތް މަޖިލީހުގެ ޒިންމާ

ން ތަނެްއގަިއ މި ދައްކަނީ ކޮމިޓީތަކުގެ ބާރުތަކަށް. ދެން އަެނއްކާ އޭެގއިތުރު ީމގެ އޮށްޓަރަށް ވާަހކަނުދައްަކއި ތަނުގައި

 ލާ ވިސްނުމަކީ މާ ކުީރެގ ވިސްނުމެކޭ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އިނގޭތޯ.ތަން އުަވއި، ތިބޭ މީހުން ގޯސްވީމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއް ކަމަށް ބަލައެއް ނުގަންނަން.  ޢިއްޒަތްތެރި، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ނިޒާމާބެހޭ މައްސަލަ

ްނނެވުން އެދެން. އުނގޫފާރު ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޅަށް ތިއްެބވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑަިއގެކޮ

 ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންަދވާ.



  

 

 ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކުވން: ރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމުއުނގޫފާ

ނޑު ދަންނަ  އާދެ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ރިޕޯޓަށް ަގއި މީޑިާއ ވާލަން އޮތް ާވހަކައަކީ އެ ރިޕޯޓުއަުޅގަ

އް ހެްއކަީކ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވާ އެންމެ ވަރުގަދަ އެ ބޭުފޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް އެ ކައުންސިލް ުއވާލަން އެ

ާވތީ. އަދި އެކަން ެވސް މިއީ ޚިލާފަށް މީޑިއާ ަކއުންސިލްގެ ބޭފުޅުން ފައިސާ ބޭނުންކުރަްއވާފައި  މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ

ނޑުގެ ވާހަ ކަައކީ ޮއޑިޓަރ ޖެެނރަލްގެ ރިޕޯޓުަގއި މާލިއްޔަުތ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުްނ އެކަން ސާބިުތވާތީ. އަުޅގަ

ޚިލާފަށް ބަޔަކު ކަމެއް ކޮށްފައި އޮތް ކަމަށް އަދި ފާހަގަކުރެްއވުމަކީ މީޑިއާ ަކުއންސިލް އުވާލަންޖެހޭ ވެސް  ޤާނޫނާ

ންކުރި ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އަދި ޚިލާފަށް ބޭނުސާ ެއގޮތަށް މާލިއްޔަތު ޤާޫނނާ އް ނޫނޭ. އަދި އެ ަފއި ސަބަބެ

ނޑުންބަރުންނަށް ެވސް އެކަުމގެ ުކޑައިމީިޑއާ ކަުއންސިލްގެ މެފެނިވަޑަިއގަތުމަކީ  މެން ގެންނަންޖެހޭ މީްސކަމެްއ އަުޅގަ

ނުޑގެ ަނަޒރުގަިއ، މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓގެ ޭބފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅު ެއއީ. . މިކަން ވާންެޖހޭނެ ގޮތަކީ އަސަބަބެއް ނޫނޭ ުޅގަ

އެކަމަުކ، ައޅުަގނޑަށް ފެންަނ ގޮތުަގއި މިކަހަލަ ބޮޑެިތ މައްސަލަތަުކގެ ޖިނާޢީ މައްސަަލތަކުގެ ތުހުމަތުަގއި ރަސްމީ 

ކަހަލަ ކަންތައްތައް ށް ނޫނީ މިކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ މައްޗަ ،ސިފައެްއގައި މިކަން ޝަީރޢަތްކުރެވިގެން 

ނޑުގެ ހަމަ ވަރަށް ޚާއްޞަ އިލްތިމާސެއް ެއއީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މީޑިއާ ، ކުރެިވގެންނުވާނެ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ވިދާުޅވާ ސަބަބަކީ އެީއ ޙަޤީޤަތުގައި ޝަރުޢީ ގޮތުން  ،ކައުންސިލް އުވާލަން ފެންަނ ކަމަށް ވިދާުޅވެފަިއ އޮންނަ 

ނޑުމެްނ އަބަދުވެްސ މިްނވާ ބާރުގަަދ ސަބަބެއް ނޫންގެބަލާއިރު ެއކަށީ ދަންނަވަނީ  ކަމަށް. ެދަވނަ ވާހަކަައކީ އަުޅގަ

ޫނންތޯ، ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަުކން ބަލާއިރު ވެސް މީޑިާއގެ ލާއިރު ވެސް، މިހާރަށް ކިޔަންވީއިސްލާމީ ޤާނޫނަށް ބަ

ެވސް ކުާރ އަކުން  އްސަސާވެސް ދައުލަުތގެ އެހެން މުއަ  ންދައުރަކީ މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް. ާރއްޖޭގެ ސަުރކާރު

ޫނން ގޮތަށް ކުރާ ކޮންމެ ކަމެްއ  ،ޚިލާފަށް ކުރާ ކޮންމެ ކަެމއް ރަްއޔިުތންނަށް ރަނގަޅުވާނެ ގޮތް ކޮންމެ ކަމެއް ޤާނޫނާ

ޢީ ގޮތުން ބަލާއިުރ ޝަރު، ޫނންތޯ މިއީ މީޑިއާ. އެހެންވީމާ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ވާސިުލކޮށްދޭން އޮންނަ ވަސީލަތް

އި އޮންނަ ޖާގަދީފައި އޮންނަ ވަރަށް. ދީން ފެތުރުމަށް ދީފަމިނިވަންަކން އޮންނާނެ. އިސްލާމްވެސް ފާޑުކިޔުުމގެ 

ނ އެހެންވީމާ، މީޑީއާ އަށް ދެވެން ުއޅޭ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން އުސޫލުތަުކގެ ޑުމެން ޑިމޮކްަރސީގެ ަނމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ިމ ބޭނުންވާ ޖާގަ ހަނިވާ ޮގތަށް ކަލަދޭޅުވާހު ،އޮންނަ ތެރެއިން މި މެއް ކުރުމަކީ މިީއ ން އަުޅގަ

ނޑު ހަމަގައިމު ހަމަ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  ،ވެްސ ތާއީދުކުރާެނ ކަމެއް ނޫން. މިހެން ދިމާވީމަ އެްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

ސާުބގައި ީމޑިއާ ކައުންސިލް ުއވާލަން ެއކަމުގެ ހި ،ަޓކައި ހަމަ އެކަމަށް ،ރިޕޯޓުގައި ކަމެއް ފާަހގަކޮށްަފއި އޮތީމަ

 ...ތޯނިންމީމަ މީގެ މާނައަކީ ކޮބައި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމު މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ެމންބަރު. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި

 މަދު.މުޙައް

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޔާމު މުޙައްދު ސިމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަ

ވަނަ އަހަުރެގ  2111 ވަބަރަކާތުހޫ. މޯލްޑިވްސް ީމޑިއާ ކައުްނސިލުގެهللا ލައިުކމް ވަރަޙްމަތު`. ައއްސަލާމްޢަ

ނޑުރިޕޯޓަށް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮތުގެ  ޓުއޮޑި ެއއްެޗްއ  ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

  ..ދަންނަވާލަން.

 

 ރިޔާސަތުން  ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ، ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ގެއްިލއްޖެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ނިންމުން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުމަށްފަހު ވެސް ޖަލްސާެގ ކު މަލުއަމަތިން  އާދެ، ޖަލްާސގެ ކޯރަމް ގެްއލިގެން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދަގއިވާ ގޮުތގެ

ނޑު ަގސްތުކުރަނީ މިހާ ހިސާބުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ އަޅުގަ

 ގަިއ. 0:00ާވ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2012ޖޫން  11އޮންނާނީ 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوين رب هلل والحود

_________________ 

 

މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ރިޔާސަތުން ނިންމަވައިލެއްވިއިރު ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި 

 ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުން:

 

. 3. ދިއްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު. 2ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު.  .1

. މިލަންދޫ 5. ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު. 4ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު.  ވަިއކަރަދޫ



  

. މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 7. ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ. 6ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިާޟ. 

. ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 9ޙަމީދު. هللا ބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު. އިނުގރައިދޫ ދާއިރާގެ މެނ8ްމުޙައްމަދު ޠާރިޤު. 

. މީދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމު 11ޔާމީން. هللا . މުލަުކ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދ11ުއަޙްމަދު ނާޒިމު. 

ރިޔާޟު ރަޝީދު.  . ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރ13ު. ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު. 12މުޙައްމަދު. 

. ާމވަށު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު 15. އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމު. 14

. ފުަވއްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 17. ވިލިގިލީ ާދިއރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާިމޒު. 16އަބޫބަކުރު. 

 . ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ަލބީބު.18ރަފީޤު ޙަސަން. 

 

މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ރިޔާސަތުން ނިންމަވައިލެއްވިއިރު ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި 

 ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ނެތް މެންބަރުން:

 

ގަލޮޅު އުތުުރ . 3. ންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމުމެދު ހެންވޭރު ދާއިާރގެ މެ. 2ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު.  .1

މައްޗަްށގޮޅި އުތުރު . 5. ގަލޮޅު ދެކުނު ދާިއރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު. 4. هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

ނު މާފަން. 7. މައްޗަށްގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. 6. ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ

. 9. ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު. 8. އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްމތިޔާޒު ފަހުމީ

ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު . 11. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު . 12. ންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެ. 11. ޙުސައިން މަނިކު

. 15މަޢުޞޫމު. هللا އިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާ. 14. ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު. 13. هللاޢަބްދު

. 17. ޙައްމަދު ނަޝީދުދާއިާރގެ މެންބަރު މު . ނޮޅިވަރަމ16ު. ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖުތާޒު

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން. 18. ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ . ކަ

ވެލިދޫ ދާއިާރެގ . 21ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމު. ުފނަ. 21. ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު. 19

އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު . 23. އަލިފުށީ ދާއިާރގެ މެންބަުރ މުޙައްމަދު ނާޝިޒު. 22. މުޙައްމަދު މެންބަރު ޢަލީ

 އްވަީރ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމުމަޑު . 25. ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބައިރު. 24. އަފުރާޝީމު ޢަލީ

. 28. ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ތަސްމީނު ޢަލީ. 27. ތުޅާދޫ ާދއިރާގެ ެމންބަރު ނާޒިމު ރަޝާދު. 26. ޢަލީ

. 31. ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާީހމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު. 29. އޭދަފުށީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމު

ކާށިޫދ . 32. ސާުކރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫ. 31. ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ގުރައިދޫ ާދއިރާެގ . 34. ތުލުސްދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާަދމު. 33. ޖާބިރުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޮތއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ . 36. މަތިވެރި ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު. 35. މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ



  

. މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙައްމަދު. 38. ާރގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްމާމިގިލީ ދާއި. 37. ވަޙީދު

ބިލެތްޫދ . 41. ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު. 41. ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފު ނަޢީމު. 39

ކިނބިދޫ ދާއިާރެގ . 43. ސިނު ޙަމީދުދުލްމުޙްދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބް ނިލަންދޫ. 42. ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު . 45. ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު. 44. މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު . 47. ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފު ޢަބްދުލްޣަފޫރު. 46. هللاއަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު

ތިނަދޫ ާދއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު . 49. ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދު. 48. ރިޔާޟު މުޙައްމަދު

ރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް . ފ51ަ. މަަޑވެލި ދާިއރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު. 51. ޤަސަމް

. ފުަވއްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤު މުފީދު. 53. ދަމުގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާ. 52. މުއްޠަލިބު

ފޭޫދ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާނު . 55. ަމސީޙު މުޙައްމަދުهللا ފުަވއްމުލަކު ދެކުނު ދާިއރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު. 54

. ޙައްމަދު  އަސްލަމުހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މު. 57. މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް. 56. ފަހުމީ

 .ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު. 59. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. 58
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