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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓު ބެލިއިރު ވެސް މިނެ 5ޖަހައި ރު ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ، ރަނގަބީލުޖެހިއި 0ަގއި. 0:00ފެށުމަށް އޮންނަނީ ޖަލްސާ 

ގަިއ 0:25ަގއި. 0:30ން މެންބަރުން. އަޅުަގނޑު ޖަލްސާ ފެށޭތޯ ބަލާނަ  11ނުވޭ. މިހާރު ތިއްބެވީ ކޯރަމް ހަމަ

 ށް ފަސްކޮށްލަން. ަވއްސަލާމު ޢަލައިކުމް.އަ 0:30މި ހިސާބުން ޖަލްސާ ، މާވީޖަހާނެ. އެހެންރަނގަބީލު

 . 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

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. 20ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2002/3/26/މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ަނންބަރަކީ އޖ -3.1

 ފާސްކުރުން. މި އައިޓަުމެގ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެތް. ޔައުމިްއޔާ 2.3އެޖެންޑާ  -3.2

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4

 

 ެކވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެއް ރި

އެީއ ިއއްެޔ ، 3103ޮނެވމްބަރު  32ަސތުން އަންގާ އެްނގުން. ކޮމިީޓތަކުގެ ަބއްދަލުވުން. . ރިޔ4ާައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

ވީ އަންގާރަ ދުވަހު  3103ނޮވެމްބަރު  32ކުަގއި ހޭދަވި ވަގުތު ދަްނނަވައިލާނަން. ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަާކއި އެ ކޮިމޓީތަ

ނުޑ  01:41ހެނދުނު  ކޮމިޓީ ެއްއގެ ބައްދަުލވުްނ މަޖިލީހުގައި ބޭްއވިފަިއވޭ.  6އާ ދެމެދު 01:21އިން ފެށިެގން ރޭގަ
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ނީ. މިައދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަުލވުން ިމނެޓު މި ކޮމިޓީތަކުގައި މަަސއްކަތްކުަރްއވާފައި ވަ 1ގަޑިއިރާއި  2ޖުމްލަ 

ގައި ޢާއްމު ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ 0:21ަގއި. 3ަގއި އިމްތިޔާޒު ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 0:21ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. 

ގަިއ 00:01ަގއި. 0ަގއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ ކޮޓަރި 00:01ަގއި. 2ކޮޓަރި 

ގައި. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 2ަގއި ގަާވއިދު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ 04:11ގައި. 2މީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ޤައު

 އެ ނިމުނީ. 4

 

 . ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާލު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސަްއކަތެއް ނެތް.ސު ، 1ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 ޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭ 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން ކަމެއް ނެތް. ، 6 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަމުަގއި ެވސް ކަމެއް ނެތް.މަޖި، 2ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކޮށްފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރެއްިވއްޔާ އެފަދަ ކުށެްއ ކުރިްނ ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިެލއްެގ ކުށެއް އިޞްލާުޙކުރުން. އިާރދަ .8ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 އިޞްލާޙުކުރާކަށް ނެތް.
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 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 0

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބްތިާދޢީ ބަހުސް. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެތް.އި، 0ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 01

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  01.0މިހުރި މަސައްކަތް. ނުނި، 01މު އައިޓައެޖެންޑާ 

ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަްށ ގެންދިއުން. ައޅުަގނުޑ 

ވާ މެންބަރުންނަށް. ަވުގތު ބާކީ އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާަނން، ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފައި

ސިކުންތު އެބަ އޮްތ ބާކީ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ަވގުތު ވަނީ  21މިނެޓު. ޑީ.އާރު.ީޕ އަްށ  36މިނެޓު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  02

ރަކު މިހާތަނަށް މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުާވ ދެ މެންބަ 1މިނެޓު. ޤައުމީ ޕާޓީ އަށް  1ހަމަވެފަ. ޕީ.އޭ އަށް 

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއިވޭ. ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ އަށް. 

 ޖާބިރު.هللا ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ާކށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ބްދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ނޑު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިއަދު ނިޒާމާ ެބހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނެީގ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުސްތޫީރ ހަޔާުތގައި ކޮންޓްރެކްާޓ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޙްތިރާމުނުކޮށް، ިދވެހި ސަރުކާރުން ެއގްރިމެންޓުތައް 

ލުކޮށް، ދިވެހި ރައްޔިތުްނ ފަޤީރުކުރަމުންދާތީ، އެއީ ޤާނޫނީ ހުސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް މި ޤައުމު އަތުވެއްޖެ ކަމަށާއި ބާޠި

ނޑުމެްނގެ  ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން މި ކަމާ ފިކުރުކުރަން ވެއްޖެ ކަމަށާއި، މިހެން ނަހަދައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނުޑވެ، މި މަގަށް އަޅު ނޑުފު ނޑުމެން ކަންތައްތައް ހުރި ކަމަށް ވާތީވެ، މި ކަމަށް ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ އިޤްތިޞާދު ފު ގަ

 އަކީ ކުޑަ އްޖެފިޔަވަޅުަތއް ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުން އަވަްސވެގަންނަން އެަބ ޖެހޭ. އެހެންނޫން ކަމަށް ަވންޏާ ދިވެހިރާ



4 

 

ަލ ެއއް. ނިާޒމީ މައްސަލައަކަށް މި  ވަީނ އިޤްތިޞާދެްއގެ މަްއޗަށް ބިާނވެގެްނވާ، މިއީ ޙަޤީޤަުތގައި ެވސް މިއީ މައްސަ

ޤާނޫނީ ހުސްކަމެއްގެ ތެެރއަށް ކޮންޓްރެކްޓާ ބެހޭ ޤާނޫނު ަސރުކާރުން ޔުނިލެޓްރަލީ ުއވާލަިއ، ެއގްރިމެންޓުތައް އުވާަލއި، 

 ހަދާފައިވާތީވެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު...

 

 ައށް ގެންދެވުން()ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ކުރި

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު، އެ ގުްނޑާ ކަލޭެގ ކަންތައްތައް ކުރާ ގޮތް ކުށްވެރިކޮށް މި މަޖިލީހުގަިއ 

 އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ނޫން. އިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ! ނިޒާމާ ބެހޭ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 މައްސަލަ އެއް ނޫން. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ އަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މިއަދު އަރާ ހަމަކުރިއިރުގަިއ ދިމާވެފައި ވަނީ ހިތާމަވެރި ޝުކުރިއް

އެތައް ކަެމއް. ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ދިާމވެގެން އުޅޭ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިުރ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މި 

އެތަްއ ޙައްެޤްއ ގެއްިލގެންޮގސް އޮތް ހިނުދގަިއ، އަދި ހަމަެއއާެއީކގައި  ފާއިތުވެދިޔަ ހުރިހާ ދުވަަހކު ނުލިބި އޮތް

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ހަމައެކަނި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ މަންފާ އެއް ކަމަށް އޮތް، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުުރވެރިކަމާިއ 

އްވެްސ ބެލުމެްއ ނެތި، އިޙްތިރާމުކުރުމެްއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާިއ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން އިްނވެސްްޓމަންޓުތައް އެ 

ނެތި، ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ެދރަވަރު ގޮެތއްަގއި ެއގްރިމެންޓުތަކާ އެްއޗެހި ބާޠިލުކުރަމުން ދާތަން މި ފެންނަނީ. މިއީ 

ނޑުމެން އިންތިހާ އަށް ކަންބޮޑުާވއިރު، މިއަދު މި ޮއތް މައްސަލަ އަކީ ދިވެ ިހ ވަރަށް ހިމާތަހުރި ކަމެއް. އަޅުގަ

ފުލުހުންގެ ވާހަކަތަކުން އަުޅަގނޑުމެން އަނެްއާކވެސް މި މަޖިލީހުގައި ވާަހކަދެއްކުން. ުނަވތަ ފުލުހުންނާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް 

އަނެއްާކވެްސ މަޖިލީހަށް އަިއސް، ެއ ޤާނޫނު އިޞްލާުޙކުުރމުގެ ވާަހކަ ދެްއކުން. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަ 
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ހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިެލއްެގ ގޮުތަގއި ބިލެއް މި ވަނީ ތަޢާރުފުޮކށްފައި މަޖިލީހަށް. މި ބިލު އަށް ބަލާއިރު ިދވެހި ފުލު

ުދވަހުގެ ތެރޭަގއި މި ޚިދުމަތް  31މަހާއި  0ތަޢާރުފުކުރެވިގެންދާ ހިނދުގަިއ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ފާއިތުވެދިޔަ 

ނޑު މެންނަށް ތަޖުރިބާތަކެއް ހާސިލުކުރެވިަފއޭ. އަލުން ބައްޓަންކުރުމަށް ބޭނުންވާވަރަށް މިހާރު ހުރީ އަޅުގަ

 8، 2، 6ފެބްރުއަީރ އަލުްނ ޢިޔާދަވާކަށް.  2، 6އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެްއ ނުވޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެދވަނަ ފަހަރަކަށް 

ކޯޓަކުން  ފެބްރުއަރީގައި ދިާމވި ކަންތަްއތައް، ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ދިމާވި ކަންތައްތަކާ އަދި ޭއގެަފހުން ޣައިރު ޤާނޫނީ

އަމުރުކޮށްގެން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްަފއި ހުރި މީހަކު ހިފައި ހައްޔަުރކޮށް، ދަމާހަލާފައި ގެނެްސ، 

ޣައިރު ޤާނޫނީ ގޮތެއްަގއި ުކރަމުންދިޔަ ކަންތަކާ، އަދި ަބއެއް ދިވެހި ަރއްޔިތުންގެ ަބެއއް އަމިއްލަ ޕްރޮޕަރޓީްސގެ 

ވަުރގެ ަވގުތުަގއި އަރަިއ، ތަަޅއި ސުްނފާތިކޮށް، ރޯނާކުރާ، ކޮށް އަިދ ހަމައެއާެއިކގަިއ، މަގުމަތިން ތެރެއަށް ވަެދ، ދަން

ވެސް އެކި ގޮތްގޮތުން ެއިކއެކި ލާއިންސާނީ އަނިޔާަތްއ ދީ، ހަޑިހުތުރު ބަހުރުވަިއން ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި 

ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް މި  ދުވަަހކީ 31މަހާއި  0މުޚާޠަބުކުރަމުން ގޮސް، ފާއިުތވެދިޔަ 

ދުވަްސކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މި ބިލު  31މަހާއި  0ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް  ފެނިދެނިވެގެން ޮގސްފަިއވާ 

ޑަްށ މި މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ ނުވަތަ ކޮމިީޓގަިއ ދިރާސާުކރަމުން ދާއިރުަގއި މި ަކންތައްތަކަށް ވަރަށް ބޮ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެން މި ދެންނެވީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލުގައި އެބަ ހުރި ވަރަށް  އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ތަފްސީލުކޮށް، ވަރަށް ގިނަ ަކންތައްތަކެއް ބަޔާްނކޮށްދީފަ. ައދި ހަމައެއާއެީކގައި މިހާރުވެްސ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނެއް އެބަ 

މާއްދާ ޭއގައި އެ ޤާނޫނުަގިއ އެބަ އޮތް. އެ ޤާނޫުނގައި  21ތްއިރުަގއި ެއއީ ވެސް އޮތް. ފުލުހުންގެ ޤާނޫނެއް އޮ 

އޮތްއިުރގައި އެ ޤާނޫނުން ވެސް ހަމަ ނުކުރެވޭނެ ަކންތައްތަކާއި ކޮށްގެންުނވާނޭ ކަންތައްތަާކ، ވަރަށް ގިނަ 

 011ރު މި އަިއ ބިލަކީ މި ބިލުަގއި ކަންތައްތަެކއް ހަމަ ތަފްސީލުކޮށް ލިޔެދީފައި އެބަ އޮތް. ަހމައެއާެއީކގައި މިހާ

މާއްދާ އެކުެލވިފައި ވާއިުރގަިއ އެތައް ސަތޭކަ )ބ( އަާކއި )ރ( އަާކއި ހާށަވިޔަނި އެްއޮކށް ހުސްވަންދެން ހަމަ އެބަ 

ނަޑކަށް ދެން ތަހައްމަލެއް  އޮތް ތަފާތު ނުކުތާތައް ލިޔެފަ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ހަމަ އަޅުގަ

ފެބްރުއަރީަގިއ އެ ދިމާވި ކަންތައްތައް ައލުން ޢިޔާދަވެގެން، ެއކަހަލަ  2، 6ވޭނޭ ފުލުހުންނަކަށް އަނެއްކާ ނުކުރެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ެވއްޖެއްާޔ މި ބިލުގަިއ  ދުވަހެއް ގެނެވޭނޭ ގޮތަކަށް ިބލު ބަށްޓަންވެގެން ދާކަށް. އާެދ! އަުޅގަ

މި އޮތީ، ޤާނޫުނެގ ބޭނުން. މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމެްއ ކަމަށް ބުނެފައި އެބަ އޮތް  ފުރަތަމަ ވެސް މި ބިުލގެ ބޭުނމެއް ކަމަށް

ނޑު އެއް ރުކުނަކީ ޤާނޫނުގެ ޙުކުމް ނެގެހެއްޓުން ކަމުަގއި ވީހިނދު ވަކި ފަރާތަކަށް  ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެންމެ މަިއގަ

ވަތަ މި ިބލުގައި ލިޔެަފއި މި އޮތީ. ވަިކ ޖެހުމެއް ނެތި ކަންތައްތައް ުކރެވޭނޭ ގޮަތކަށް ފުރަތަމަ ވެްސ މި ޤާނޫނުގައި ނު

ފަރާތަކަށް ޖެހުމެއް ނެތިއޭ ބުނެވޭއިުރގައި އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ފާއިތުވި ދުވަސްަތކުަގއި، 

ފާއިތުވެދިޔަ ުދވަސްތަުކގައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަާސގެ ތެެރއިން ނުވަތަ ފުލުހުންގެ އެްނމެ އިސް ފަރާތްތަކުން ހަމަ 

ރަށް ބޮޑަށް ސިޔާސީ ބޭނުމުގައި ތަފާތު ތަންތާނގައި ހުރި ފުލުހުންގެ އެކިއެކި މުައއްަސސާތައް ވެސް ލުފެލަިއގެން ވަ
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ގެންގޮްސ، އެިކއެކި ކަންަތއްަތއް ކޮށްފައި އެ ބޭފުޅުން ހިތާވާ ރަށަކަށް، ނުވަތަ ލޯބިވާ ތަނަކަށް، އެކި ދިމަދިމާލަށް 

ކިހިނެއްތޯ އެ ތާނގައި ފުލުހުންގެ މުއައްަސސާ އެއް ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ، ޤާއިމުކުރަން. އެއީ ކޮންކަހަަލ ތަނެއްތޯ

މަރުކަޒެއް ާޤއިމުކުރާއިުރގައި އެއީ ކިާހވަރެްއގެ އާބާދީ ެއްއތޯ، ކުށުގެ ވެށި އޮތީ ކިހިެނއްތޯ މި ކަންތައްތަކަށް ވެްސ 

 21، 31ބަހައްޓާފައި އެ ތަނަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގަިއ ބޮޑެތި މުއައްސަސާ  011ރިޢާޔަތްކުރުމެއް ނެތި، 

މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ވެސް ކުރަުމން ދާތަން މި ފެންނަނީ. ހަމައެާއއެީކގައި މިހާރު ފުލުހުންގެ 

ންގެ ޚިދުމަތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ެދމުންދާއިރުގައި އެންމެ ޢާއްމު ގޮތެްއގަިއ ކުެރވޭ ކަމަކީ ކޮްނމެ ދުވަހަކު ހަވީރު ފުލުހު

ނޑަކަްށ  ލޯންޗުފަހަރުގައި މަހަށް ދިުޔންކަން ވެސް ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ. އެއީ ޢާއްުމކޮށް ކުެރވެމުންދާ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޭނގޭ ކޮން ޤާނޫނަކުން، ޮކން ގޮތަކަށް ހުއްދަލިބިގެން ކަމެއް ދައުލަުތގެ ލޯންޗުފަހަރާއި ދައުލަތުގެ ދޯނިފަހަުރ 

މީހުން ނުވަތަ ވާޖިބުއަދާުކރަން ތިބޭ މީހުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަވީރު މަހަށް ގޮސް، ބޭނުންކޮށްގެން ފުލުހުންނަށް ތިބޭ 

ރަތްމަސް ބާނައިގެން ރޭަގނޑު ައއިސް ބާބަިކޔުހެދީމަ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ފުުލހުންގެ ވާޖިބު މިހިރީ ހާދަ 

އި ރިޢާަޔތްކޮށް، މި ކަންތަކަށް ވެްސ ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކުރެވިފަޭއ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަަކށް ވެސް މި ބިލުގަ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމއީ ވަރަްށ ޓެކްނިކަލް ބިލެްއ. ވަރަްށ ގިނަ ކަންތައްަތކެްއ، ވަރަށް  އަލިއަުޅަވއިލާ، އަުޅގަ

ސާބަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ބިލެއް. ހަމައެާއއެީކގައި ފުލުހުންެގ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް މިއަދާ ހި

ވެސް ލިބެމުންދިޔަ، ބަެއްއ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން، ބަެއއް ފަރާތުން ލިބެމުންދިޔަ ހަމަ ލާއިންސާނީ އަނިޔާަތއް 

ކުށްވެރިކުާރ ހާލުަގއި މި ިބލުން، މި ބިލު ނިމިގެން ާދއިރުަގއި ުނވަތަ މި ޤާނޫނު ނިމިގެން ދާއިުރގަިއ މިފަދަ 

ނެ ގޮތަކަށް، ައދި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަކީ ބިރުގަންނަ ބަޔަކަްށ ކަންތައްތައް ެދވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރުނުވާ

ނުވެ، ބިުރވެރި ބަަޔކަށް ުނވެ، ފުރޭަތއެްއގެ ސިަފއިަގިއ ފުލުސްމީހާ ނުފެންނާނެ ގޮތަކަށް ވެްސ މި ބިލުަގއި 

ފިސަރު ވެސް މި ވިދާުޅވަނީ، ބަށްޓަންކުރެވެން އެބަ ޖެހޭ. ެއހެން މިދެންނެވީ މިހާރު ހުރި ފުލުހުންގެ އެންމެ މަތީ އޮ

ފުލުހުންނަކީ ބިރުވެރި ބަޔަކަށް ހަދާނަމޭ. ފުލުހުންނަކީ ބިރުގަންނަ ބަޔަކަށް ހަދާނަމޭ. ފުލުހުން ދެކެ ރައްޔިތުމީހާ، 

 ރައްޔިތު ުކޑަުކއްޖާ ވެސް ޖެހޭނޭ ބިރުގަންނަން. ނުވަތަ އެ ުކޑަކުއްާޖގެ ަގޔަށް ހީސްލެވެންެޖހޭނޭ ފުލުސް މީހާ...

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު. ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް، ދާންދޫ ދާއިރާގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު ވާހަކަެދއްެކުވން:

ނޑުގެ މި ނިޒާމީ މައްސަލަ ަޔއުމިއްޔާ އަށް ޓަކައި ރިޯކޑުުކރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއް ޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު...

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން، ދާންދޫ ދާއިރާ ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކޯރަމް ލިބިއްޖެ. އަޅުގަ

 މުޙައްމަދު ރިޔާޟަށް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟުދާންދޫ ދާ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަ އެްއ މި ނެގީ ޖީ.އެމް.އާރުގެ މި އެގްރިމެންޓު ކެންސަލްކޮށް، 

ލި ގޮތަކަށް ބަޔާންތައް ނެރެފި. އިންޑިޔާގެ ރަްއޔިތުންނާއި އިންިޑޔާގެ އިްސވެސްޓްމަންޓުަތްއ އިންޑިއާ އިން ވަރަށް ުކއް

 06، 01ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި އަޅަްނޖެހުނު ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އަާޅނަމޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ނަ އަދަދަދެއްގެ މިިލޔަން ޑޮލަރު އެބަ އޮތް. ހާސް ރައްޔިތުން އެބަ ތިބި. މި ފަހަރުގެ ބަޖެޓު ސަޕޯޓަށް ގި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕެންޑިންގަިއ އިންޑިއާ ދައްކަންޖެހޭ ބައިަވރު ޑޮލަރު އެބަ އޮތް. ސޫތުކުޅިއަކަށް ބޯޓަކަށް ވަެދވެނީީކ 

ޖިލީހުގެ ނޫން. ބަޔެއްގެ ެއގްރިމެންޓެްއ ދެ ފަރާތުން ކޯޓަކަށް ދާން އޮްއވާ ވަގުތުން ނިންމާލީ. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަ

ނަޑއެުޅން. މިނިސްޓަރު އެ ވިދާޅުވަީނ އެގްރިމެންޓު ބާޠިުލކުރުމުެގ  ޒިންމާއެއް އެބަ އޮތް، އަުޅަގނޑުމެން ގޮތްަތކެއް ކަ

ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއާ ދޭތެރޭގައި ކަންތައްަތކެއް ތިމަންނަމެން ކުރާނަމޭ. މިއީ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން 

މަޖިލިސް ކަންބޮޑުާވންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެ  ފަރާތުން، އެއްކޮޅުްނ  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަ ެއއް. މި

ޑޮލަރު ަކނޑާލުން ޤަބޫލުކޮށްފައި، އަެނއްކޮޅުން މި ދަންނަވަނީ އޭަގއި އެބަ އޮތޭ ސިންގަޕޫުރެގ  31މަދަނީ ކޯޓުން 

ޑު ގަމާެރއް އެޓާރނީ ޖެނެރަލަކަށް ޓްރިބިއުނަލް ކޯޓަށް ދާން. ިތމަންނަމެން ދާނީ ޓްރިބިއުނަލް ކޯޓަށޭ. މިވަރު ބޮ

 ލައިގެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ޢިއްޒަތްތެރި، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު...

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެ

 ރި ރައީްސ، މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް، މި ރަްއޔިތުން...ކިހިނެއްތޯ މި ޤައުމު ހިންގާނީ. ޢިއްޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ ނޫން. މަޖިލީހުގެ މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގެ ތެެރއިން ތި ަމއްސަަލ 

ނުންފުޅުވާ ކަމަށް ާވނަމަ، މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާގެ ނެންގެވޭނެކަށް މިހާރަކު ނެތް. އެކަމަކު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭ

ނޑު ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ  ތެރެއަށް ތި ހިމެނުއްވުމަށް ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ުކރިއަށް ަވޑަިއގެންނެވޭނެ. އަުޅގަ

 އެއް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދަށް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: އިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުލުފުށީ ދާވި

ވަނަ މާއްދާަގިއ  362ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލ އެއް މި ނެގީ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ނަ ވަ 362ބުނެފައި އޮޭވ، ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި ކަންަތއްތައް ކުރަްނޖެހޭ އުސޫލުތައް. އެހެްނވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޖީ.އެމް.އާަރށް ދީފައި އޮްތ ެއއަރޕޯޓެްއ ނެގީމަ، އެ ވާހަކަ މި ތަނުަގއި ނިޒާމީ ަމއްސަލަތަުކގެ 

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަެމއް.  ތެރެއިން ތަފާތުކޮށް ނަގަމުްނޮގސް އެ ވާހަކަ މިހެން ދަްއަކމުންދާކަން އެއީ އަުޅގަ

ޚިލާފަށް ކޮށްފައި އޮތް ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ އެއީ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ޤާނޫނާ 

 ވަނަ މާއްާދަގިއ ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިޔެފައި ެއބަ އޮތް. 362ބާޠިލުކަމެއް ކަމަށް ޤާނޫނުއަާސސީގައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މާވަުށ  ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލަށް އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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 :މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން

ވަބަރަކާތުޙޫ. ިދވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ هللا `. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އައްސަލާމު ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު

 ..ބިލު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖާބިރު.هللا ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ާކށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ހުގަިއ މި ނަަގނީ ކާށިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ިނޒާމީ މައްސަަލ ެއއް މި މަޖިލީ

ޖާބިރު. މިއަދު މި ދިމާވި ނިޒާމީ މައްސަަލ ައީކ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދުސްތޫރުަގިއ ވަރަށް ސާފު ބަހުން އެބަ هللا ޢަބްދު

ރެކްޓާ ބުނޭ، ކަޅާއި ހުދުން ލިޔެފައި އެބަ އޮތް، ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަކީ މިއީ ކަމަށް. މި މަޖިލީހުން ހަދާފައިވާ ކޮންޓް

ބެހޭ ޤާނޫނު، މިހާރު ވެރިކަމުގައި ހުރި މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު، އޭނާ އަމިއްލަ އަށް ބާޠިލުކުރުމުގެ އެްއވެސް 

އިޚްތިޔާރެއް ނޯންނާނެ. މި މަޖިލީހަށް ގެނެސްގެން އެކަން ކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް ކަމަށް 

 ޅުަގނޑު އެދެމޭ. ެއއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން...ރަޖިސްޓަރކޮށްދެއްވުމަށް އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު...

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ގެ ރަޢުޔެއް ނެތި، ޤާނޫނު އަިމއްލަ އަށް ހަަދއިގެންނޭ މިހާރު ޤާނޫނު ބާޠިލުކުރަންޏާ ކުރަންޖެހޭނީ. ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހު

 އެ އިންނަނީ.  ޤާނޫނު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއްެގ ދަށުން ތި މައްސަލަ ެއއް ނުނެންެގވޭނެ. މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގިއ 

ލަ އެއް ނެގޭނީ މަޖިލީހުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމެއް، ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ބުނާ ގޮތުން ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަ

ޚިލާފަށް މި ޖަލްސާގައި އެެޖންޑާގެ ތެރެއިން ކަމެއް ހިނގަމުންދާ ކަމަށް ވާނަމަ. މި ޖަލްސާ ހިނގަމުން މި ދަނީ 

ދޫ ދާއިރާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގއި ވާ ގޮތުގެ މަތީން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ދާން

 ރިޔާޟު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 :ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު ވާހަކަެދއްެކުވން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤާނޫނުައސާސީަގއި ވާ ގޮުތގެ މަތީން ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވާކުަރއްވަންޖެހޭީނ 

ކުރުފުޅުމަތީގަ. ާއދެ! ނައިބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ މުޙައްމަދު ވަޙީުދ، ވަޙިްއދީނަކީ އެީއ އިސްލާމްދީނުެގ  މަނިކުފާނު

ނޑަެއޅިފައި، ުޙކުމްކޮށްފައި، އަރުަވއިލާފައި ހުރި މީހެއް.  ހައްދެއް ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫްނ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. 

އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަްނނަވާ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ 

 އެއް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ވިލުފުށީ 

ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިެޔފައި އެބަ އޮތް، މަޖިލީހުގެ  11ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ނެ ކަމަށް. ނިޒާމީ މައްސަލަ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ޓަކައި ހުރަްސއެޅުމަށް ޓަަކއި ނިޒާމީ މައްސަލަ ެއއް ނުނެގޭ 

އެްއ ނެގުމަށްފަހުގަިއ މަޖިލީހުގެ ރިާޔސަތުން ެއއީ ިނޒާމީ މައްސަލަ އެްއ ނޫން ކަމަްށ ބުނެފައި، ޭއގެފަހުގަިއ ެއ 

މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުނޭރުވޭނެ ކަމަށް. އެކަމަުކ، ތަކުރާރުޮކށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަނުދިނުމަށް ޓަކަިއ 

ގޮތުން މިހާރު އޮްތ ސަރުކާރާ ދިމާކުރުމަށް ޓަކައި، ނޫންނަމަ މި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް  ސިޔާސީ
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ޓަކައި ބަަޔކު ކުރާ މަސަްއކަަތށް ހުރަސްއެޅުމަށް ޓަކައި މިާތ ނިޒާމީ މައްސަލަތަކެއް ނަަގިއގެން ގެންދާގެންިދއުމަކީ މި 

ނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރަން.ޖަލްސާ އަށް ހުރަސްއަޅަން ުކރާ ކަމެއް ކަމަ  ށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން  ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއްއ 

 ހޯރަފުށީގެ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްހޯ

ނަޑށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި ބަލިެވ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަޖިލިސް، އަޅުަގނުޑގެ ނިޒާމީ މައްސަލަ އަކީ، އަުޅގަ

ތްޖަހަމުން ގެންދާތީ. ގޭަގއި ވެސް ނޯވެ މި އަންނަންޖެހެނީ އިއްތިހާދުން މި ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަނުކޮށް، އަދި ސަކަރާ

އަޅުަގނުޑގެ ނިޒާމީ މައްަސލަ އަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޖަލްސާ ބޭއްވޭނީ ެވސް ޤައުމު އޮެވގެންތާ. އަިދ 

ނޑަެއޅިގެްނ ކޮންޓްރެކްޓާ ބެހޭ ޤާނޫނާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ތާނގައި ތިބެވޭނީ ވެސް ޤައުމު ޮއވެގެންތާ. ހަމަ ކަ

ދެކޮޅަށް، ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މަޑުކުަރްއވާ. ހަނގުރާަމ އިޢުލާނުކުރަމުން މިއަދު ެއ  ޚިލާފަށް އަަވއްޓެރި ޤައުމުތަކާ 

 ދަނީ ދިވެހިން...

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑު ވާީނ މިހާރު ވަކި އެްއޗެއް ދަްނނަވާފައި ތި މައްސަލަ އަށް.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މި މައްސަލަިއގައި އަުޅގަ

ނޑު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ރުން މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއިވާ ގޮުތގެ ަމތީން މަޖިލީހަށް ވެއްދީމަ، ައޅުގަ

ގެންނާނަން. މާވަށު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ކުޑަުހވަޫދ 

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު
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ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ މި ނެގީ، މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ  މެންބަރުންގެ  22ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ކަންކަން ހުށަހަޅައި، ފާސްކުރުުމގެ ބާުރ  މައްޗަށް ެއކުލެވޭ މަޖިލީހެއް. މި މަޖިލީހަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް

ލިބިގެންވޭ. އެހެންވީމާ، ދިެވހި ސަރުކާރުން ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފަިއވާ އެގްރިމެންޓެއް ބާތިލުކޮށްަފއި 

ވުމުން، މި މަޖިލީހުގައި ަމސައްކަތް ުހއްޓުަވއިލާ ގޮތަްށ ނިޒާމީ މައްސަލަ އެްއ ފުރުޞަތުދެވިދާނެ ކަމަކަށް 

 ަގނެޑއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަްނ. ޖީ.އެމް.އާރުގެ ަމއްސަލަައކީ ގަާވއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަީތން...އަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ާމވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު 

 ގެންދަން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން. ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް

 

 :މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން

ނޑު ހިތުން މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގަިއ ވާހަކަދެއްކޭނެ މާޙައުލެްއ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ، ޤާއިމުކޮށްދެްއވުމަށްފަހުގައި ުފރުޞަތުދެއް ިވއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. އަުޅގަ

ަރއްޔިތުްނެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސގައި، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާޫނނުއަސާސީ އާއި 

 މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ދަށުން... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޭ މައްސަލަ ެއއް، ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ ބެ

 އެއް ުކޅުދުއްފުށީ އުތުރު ާދއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 

މެންބަރުން ޕީ.ޕީ.އެމްގައި ތިބޭިއރު މި މަޖިލީހުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އެންމެ މެންބަރެއް މިއިީނ  18ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑުމެންނަކަށް މިތާ ކޯރަމް ހަމަކޮށްގެންނެްއ  އިނގޭތޯ. މި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުނުވެ ކެމްޕޭނުކުރާކަށްނުޖެހޭނެ ދާކަށް. އަުޅގަ

 ގެންދާކަށް މަޖުބޫރެއް ނުވާނެ. މި މަޖިލީހުގައި... މި ޖަލްސާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އޮތްކަން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ނިޒަާމ 

ވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު، ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ހުޅުހެން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ. ހުޅުހެންވޭރު ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ބޭނުންވާ ވާހަކަ އެްއ ދައްކާފައި ފުލުހުން ލައްާވ މީހުން ގައިގައި ތަޅަން  ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މީހުންނަށް އެ މީހުން

ހިތްވަރުދޭކަށް ނޫން މިތާ މިތިބީ. ބިނާކުރަނިވި ވާހަކަ ެއއް ނުދައްކަންޏާ އެ މީހުންގެ ޕާޓީގެ މީހުން ގެނެސްގެން މި 

ނޑުމެން މި ތަނުގައި ބައިތިއްބަ  ނޑުމެންނަށް ތަނުގައި ކޯރަމް ހަމަކުރަންީވ ނޫންތޯ. އަޅުގަ އިގެން ތެދުވެ، އަުޅގަ

ނޑަްށ ވަރަްށ ދަތި މި ަތނުގައި އިންނަން. ައޅުަގނުޑ  އަނިޔާކުިރ ފުލުހުންނަށް ތާއީދުކޮށްފައި ސަނާިކޔާކަށް އަުޅގަ

 ކޮމިޓީ އެއް އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، މި ަވގުތަށް އިހަށް ެއްއކައިރި އަށް ޖެހިލާނަން.

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒާމާ ބެހޭ މައްސައްލަ އެއް ނޫން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ތޮއްޑޫ ނި

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅު  ަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާ ގުޅޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހަފްތާއަކަްށ ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ.  ބަހުސް ލިސްޓުގައި އެިދގެން އެންމެ ކުރީަގއި އޮންނަތާ މިހާރު ގާތްގަ

ނޑު ާވހަކަދައްކަން އަންަނއިރަށް މި ލިސްޓަކު ނޯވޭ. އެހެންވީމާ،  ދެން އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ެވސް އަުޅގަ

ނޑު ޣައިރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ހައްޔަރުކޮްށެގން ބަދަލުގައި ވަރަށް ބޮޑު ައދަދެއް ދޭންޖެހިފައި އޮތީމަތޯ  ފުލުހުން އަޅުގަ

ނޑުގެ ނަން ކޮންމެ ދުވަހަކު އުނިކުރަނީ.  ޢިއްޒަތްތެިރ އަޅުަގނޑު އެްއޗެއް ބުނެފާނެތީތޯ މަނިކުފާނު ތި ލިސްޓުން އަޅުގަ

 ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެިޅގެން އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދަްއކަވަްނ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ކަ

 އެދިަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރެްއގެ، އިށީނދެަވޑަިއގަންނަާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ރިޔާސަތުން ވާހަކަަދއްާކއިރު 

އިށީނދެވަަޑިއގެން އިންނަވަްނޖެހޭނީ. އެއްވެސް ހާލެްއގައި މަޖިލީހުގައި ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރެއްެގ 

ނަން ރިޔާސަތުން ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުްނ ބަދަލުކޮށް ކަމެއް ނުކުރާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ަވއިކަރަޫދ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު، ނިޒާމާ ބެޭހ  އެދިަވޑަިއގެންފައި ވާނަމަ، ަނން އޮންނާނެ.

މައްސަލަ ެއއް، ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ބޭނުމެއް ުނވޭ. ވަިއކަރަދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ 

ާޒމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއްަގިއ މައްސަލަިއގެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްވީ. މިހާރު ފުރުޞަތު މި އެދިވަޑަިއގަންނަވަނީ ނި

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ލީހުގައި ޮތއްޑޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ެނގީ މަޖި

ވަނަ ދުަވހު ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވަނީ މި ބިލަށް  21މެންބަރަށް ފުރުޞަތުނުލިބިގެން ވާހަކަދެއްެކވީ. 

 ވާހަކަދަްއކަވާފަ. އެކަން ފާހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނޑު. ުޝކުރިްއޔާ.

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގައި ތޮްއޑޫ ދާއިރާގެ 2112ނޮވެމްބަރު  21މައްސަލަ އެއް ނޫން. އެ މަޢުލޫމާތު ރިޔާސަތުން ދޭނެ.  ނިޒާމާބެހޭ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނީ ާވހަކަފުޅުދައްަކވާފަ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ، ތޮއްޑޫ ާދިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޢަލީ ވަޙީދު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެ
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ނޑު ފުރުޞަތަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ނިޒާމީ މައްސަލަ ެއއް އެބަ ުއޅޭ. ެއއީ އަުޅގަ

އެދެމުން، މީަގއި ތި ބޭފުުޅން ލިސްޓު ބެލީމަ އެނގޭނެ މީގަިއ ދެވަނަ ފުރުޞަތަްށ ވެްސ އެދުމުެގ ފުރުޞަުތ 

ނޑުމެްނގެ ސިސްޓަމު ތެޭރ އެބަ އުޅޭ ޖިންނި ަޝއިާޠނުން. އެހެންވީމާ، ޖިންނި އޮންނަކަން. އެހެން ވީާމ، އަުޅގަ

ނޑު ިނޒާމީ  ނުޑގެ ަޙއްޤުހޯދަން އަުޅގަ ޝައިޠާނުން މި އެނގެނީ ަބެއއް މެންބަރުންނަށް ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރޭގަިއ ޖިންނި ޝައިާޠނުން އެބަ ުއޅޭ. ޢިްއޒަތްތެރި މައްސަލަ ނަގާނަން. އެ މަނިުކފާނަށް އެނގިނުލަްއވާ، މި ޯޕޓަލް ތެ

 ރައީސް. މިއީ ނިޒާމާ ބެހޭ މަްއސަލަ އެއް ނޫންތޯ. 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ، އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ޖިްނނި ޝައިޠާނުންނެއް އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ޗެމްބަރަކު ނޫޅޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން އެ ކަމަށް 

ވެިލކިަޔަވއި، ހެޔޮ ެއްއޗެހި ކިަޔވަިއގެން ތިބޭނީ. މާވަށު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލާމަތްވުމަށް ކިޔެ

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންެދވުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން:

ޖިލީހުގެ ދައުރެއް ފެށިގެން މިހާތަނަށް އައިއިރުަގއި، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ކަންކަން `. ރައްޔިތުްނގެ މަ

ހުށަހެޅުމާ އަދި ކަންކަމުަގއި ބަހުސްކުރަންވާ ގޮތް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑިއެގންފައިވާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު 

ނޑުމެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހަޅޭއްލެ ވުމާއި އަުޑގަދަކުރުެމއް ނެތި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހީކުރަނީ. އަޅުގަ

އޮންނައިރުަގއި އެ އުސޫލަށް ތަބާވެަވޑައިުނގަންނަވާ މެންބަރުން ތިއްބަވާތީ އަުޅަގނޑު ހަިއރާންވަން. އާދެ! އަުޅަގނުޑ 

ނޑަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުގަ. މިއީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ގާއިމުކުރެވި، އިންތިޒާުމކުރެިވގެްނާވ  މި ވާހަކަދައްކަނީ އަުޅގަ

ގޮތާއި އެ ޚިދުމަތުގެ މަސްޢޫިލއްޔަތުތަާކއި ބާރުތަކާ، އެ ޚިުދމަތާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަން ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެއްކަން 

މި ބިލު ފުރަތަމަ މާއްދާ އިން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ. އާދެ! އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ބައެއް މެންބަރުން 

ނޑު ވެސް ެއއްބަސް. މި  6ުޅގައި ފާހަގަކުަރްއވައިިފ ވާހަކަފު ފެބުރުއަރީ ތަކުރާރުވިޔަުނދިނުމަށް ވަރަށް މުހިއްމޭ. އަޅުގަ

ބިލުގެ މަޤުޞަދެއް ކަމަށް ެވސް ވާނެ. އެއީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުްނ 

ނެ. ެއ ހާދިސާ ެއްއ ހިނގަން ދިމާވީ ޣައިރު ޤާޫނނީ އަމުރުތަކެއް ފުލުހުންެގ އެއީ އެްއ ބޭނުމަކަށް ެވގެން ހިނގައިދާ

މައްޗަށް ތަކުރާރުކޮށް ކުރަުމން ގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ފުލުހުން 

ތާއީދުުކރަން. އެއީ އެފަދަ ކަމެްއ  ފެއްޓެވި އިހުތިޖާޖަކުން. އެެހންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި އެކަމަްށ އަޅުަގނޑު ެވސް

ނޑު ހިތުން  ތަކުރާރުވުމަކީ ދިވެހި އެްއެވސް ރައްޔިތަކު ބޭނުންވާނެ ަކމެއް ނޫން. އެކަމަށް ޓަކައި މި ބިލަކީ އަޅުގަ
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ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ފުުލހުން ތިބެންޖެހޭނީ ޤާނޫނީ ނުފޫޒުތަކުން، އެހެން ނުފޫޒުތަުކން އެއްކިާބެވގެން، ޤާނޫނީ 

ނޑު ހިތުން މި ހަމަ ތަކު ތެރޭގަ. ިދވެހި ޤައުާމއި ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ޚިުދމަތްކުރުންމަތީގަ. ެއކަމަށް ަޓކައި އަުޅގަ

ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި މި ވަީނ. މި ބިލުން ވަރަށް ރަނގަަޅށް އެ ކަންތައްަތއް ސާފުކޮްށ އެބަ ދޭ. ޑިމޮކްރަސީ ާއއި 

ނޑު އަސާްސކަމުގައި ވީހިނދު، މިކަން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ އަދި ަފރުދީ މިނިވަ ންކަމަކީ ޤާނޫނުައސާސީގެ މަިއގަ

ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަަކއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މިނިވަންކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއި އިޚްތިޔާރުތަކާއި ބާރުތައް ލިބިފައި 

ނޑުމެން ވާަހކަދައްާކއިރުަގއި އަ ނޑުމެންގެ ނިޒާމުން ބޭރުން ިނޒާމީ އޮންނަންޖެހޭނެ. އާދެ! މި ކަަމށް ޓަކަިއ އަުޅގަ ުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަސަްއކަތްތަްއ ހުްއޓުވުމަށް ޓަަކއި ަބއެއް ބޭުފޅުން މަސައްކަްތކުރެްއވުމަީކ  މައްސަލަތައް ަނގަިއ އަުޅގަ

ީސެގ އަޅުަގނޑު ހިތުން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ސަބަބަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާ

ދަށުން ހެދިފައި މި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއި އެބަ އޮތް މައްަސލަތައް ހުށަހަޅަންވާ ގޮތާިއ 

ނޑު ދަންނަވާހިތްވަނީ، މަޖިލީހުގެ  ބަހުސްކުރަންވާ ގޮތާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅަށް ލިޔެވި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަީކ  މެންބަރަކަށްވެަވޑަިއގެން ތިއްަބވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މިކަން އެނގިވަަޑިއގަންނަަވންޖެހޭނޭ. އަޅުގަ

ހެޔޮނުވިސްނޭ ކުަޑކުދިންތަކެްއ ގޮތަށް، އަުޅަގނޑުމެން ހިތަށްއެރިހާ އެްއޗެއް ބޭނުންަވގުަތކު ޮގވާ ބަޔަކަށް ވެއްެޖއްާޔ 

ލުކުރަން އެަބ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން މި ެދއްކެނީ ޮކންކަހަލަ ނަމޫނާ އެއްތޯ އަުޅަގނޑުމެން ުސވާ

ނޑުމެން...   ދެނެގަނެ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖާބިރު. هللا ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ން:ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ުޝކުރިއްޔާ. އާދެ! ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުފލުހުންގެ މުއައްސަާސއާ ބެހޭ ގޮތުން މި ތަނަށް ޤާނޫނެއް 

ހުށަހެޅޭއިރުގައި ޤާނޫނުން މަތީގައި މިހާރު ހުރި ރިޔާޒާއި ޖަމީލާ ދެ މީހުން އޮޕަރޭޓުކުރަމުން ދާކަން މި ރާއްޖޭގައި 

ވީިޑއޯ އިން ފެންނާނެ. ެއހެންވީމާ، ފުލުހުންނާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް މިތާނގައި ހެދުމުގެ  އިހަކަށްދުވަހު އެ މީހުން ދެްއކި

 އެްއވެސް ބޭނުމެއް އޮތް ކަމަަކށް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. އެ މީހުންނަކީ އަމިއްލަ އަށް ގޮްސ، އަމިއްލަ... 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ފައިވާ ވަގުތު ވަނީ ހަމަވެފަ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ލިބި

ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް، މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް ނިޒާމާ ބެހޭ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުމެއް ނުކުރެްއވޭނެ. 

ވަން. ނިޒާމާ ބެހޭ މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު ވާހަކަދެއްެކވުމަށް ފުރުޞަތުއަރު

 މައްސަލަ އެްއ، ވިލުފުށީ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިރޔާޟު ރަޝީދު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާ.  54ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ވަނަ މާއްާދ )ހ(ގެ ބުނަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ދެމިއޮންނަހާ ހިނދަކު މަޖިލީހުގެ ރައީސް  54ގަާވއިދުގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި މި ގަާވއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން ކުރާ ކޮންމެ އަމުރަކަށް ެމންބަރުން ކިޔަމަންވާންޖެހޭނޭ. 

ނޑަެއޅިގެން މިއަދު މި ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ތަކުރާރުކޮށް ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެގީމަ،  އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ކަ

މެންބަރުންނަށް ނިޒާމީ މައްސަލަ އެްއ ނޫން ކަމަށް އެަބ ޖަވާބުދެްއވަމުންދޭ. އެހެންނަމަެވސް ހަމަ އެ މާއްާދގެ )ނ( 

ގޮތް ވެސް. މިކަން މިގޮތަށް ކުެރްއވުމަްށ  އަދި )ރ(ަގއި އެބަ ބުނޭ އެފަދަ މެންބަރުންނާ މެދު ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭނެ

ނޑު ހަމަ ނަސޭހަތްތެރިވަން.   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް އަުޅގަ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި އޮްނނާނެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އެއްެޗއް އެންގުމަށް، ަނސޭހަތްތެރިވުމަށް ނިޒާމާ ބެހޭ 

ވޭނެ ކަމަށް. އެކަަމކު މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަްށ މައްސަލަ ެއއް ނުނެންގެ 

ނޑު ހަމަގައިމު ވެސް  ކިޔަމަންވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޤަބޫލުކުރައްވާީތ، އެ ވާހަކަދަްއަކވާތީ ައޅުގަ

ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު ވާހަކަފުޅު، ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ތޮއްޑޫ  އުފާކުރަން. މާވަށު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:
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ވަނަ މާއްާދ، އެީއ  257ުނއަސާީސގެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑު ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ިމ ނެގީ ޤާނޫ

ކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ ހާލަާތ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ނިންމާ ނިންމުންތަކާ ގުޅޭ ޤަރާރު މަޖިލީހަށް 

ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ވާހަކަ އާިއ އަދި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސސީގައި ިދވެހި ޤައުމު ހަނުގރާމަ އެއް އިޢުލާނުކުރަންޏާމު 

ނޑު މިއަދު ރާއްޖޭގެ ރަ އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ެއކަމުަގއި ބޭނުންވާ ކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ވާތީ. އަުޅގަ

ހެނދުނު ހޭލިއިރު އިންޑިާއގެ ދުވަހު ނޫސްތައް ބަލައިލިއިރު، ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އިންިޑޔާާއ ހަނގުރާމައަކަށް ދާން އުޭޅ 

ނޑު ވަ ރަށް ކަންބޮުޑވޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން މިހެން ވަމުންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ގޮތަށް އިބާރާތްތައް ހުރީމަ ައޅުގަ

ނޑިފައި ހުންނަ މަޑި އެއް ހުންނައިރު އަުޅަގނޑުމެން ބަލާކަށްނުތިބެވޭނެ.  ވެރިކަމުަގއި ބަޣާވާެތއް ކޮްށެގން ބޮލުރޮދިކެ

ހެންީވމާ، އެފަދަ ނުތަނަވަސްކަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ިއންޑިޔާަގއި ބޭސްފަރުވާ އަްށ ވެސް އެބަ ތިބި. އެ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ެއއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނެތް ޖީ.ެއމް.އާރު ކޮންޓްރެކްޓު ބާޠިލުުކރަން އޮންނަ އުސޫލަކުން. 

ނުޑމެންނަކީ. އެހެންވީމާ، މިހެން  އެހެންނަމަވެސް ޖެހިގެން އޮންނަ ޤައުމާ ހަނގުރާމަކުރާ ވަރު ޤައުމެއް ނޫން އަޅުގަ

ާދއިރު ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަސް މި ކަމުގައި ބުނުމަށް މަޖިލީހުގެ  ކަންތައްތައް

ރައީސް ޖެހޭނެ. މަޑުކުަރއްވާ! ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިތާނަގއި މަންމޯހަން ސިންގ ބާްއަވިއގެން ޚާއްަޞ ޖަލްސާ ެއއް 

ޤައުމު ދޭތެރޭގައި ދާއިރު މަނިުކފާނު ކީއްތޯ ތި ކުރައްވަނީ.  ބޭއްިވއިރު، މިވަރު ބޮޑު ިހތްހަމަނުޖެހުމެއް، ދެ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގަިއ  257ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު، ދެންމެ ތި ހަވާލާދެްއވި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ާމއްދާ،  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ! އިށީނދެވަޑަިއގަންނަާވ!ވަނީ، އިށީނދެަވޑަިއގަންަނވާ! އި

އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަަދއްާކއިރު މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގެން އިންނަވަންޖެހޭނީ. 

ންބަރު! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ވަނަ ާމއްދާަގއި ވަީނ ުކއްލި ނުރައްކަުލގެ  257އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ދެންެމ ތިޔަ ހަވާލާެދއްވި ޤާނޫުނައސާސީގެ 

ގަިޑއިރުގެ ތެރޭަގއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނޭ. އެހެންވީމާ، އެފަަދ  48ހާލަތުގެ އިޢުލާނު ނެރޭ ޤަރާރު، 

އް ނެރުއްވާ ކަމަށް ަވންޏާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ޢަމަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ޤަރާރެ

ނޑު ާމވަށު ދާއިާރގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރަން. އަުޅގަ

 

  ކަދެއްެކވުން:ާވހަޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ޒީވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަމާ



19 

 

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑު އެހެން ފުރުޞަަތކަށް ައޅުަގނޑުެގ ފުރުޞަތު ފަސްކޮށްެދްއވުން އެދެން. އަުޅަގނުޑގެ 

ގެންދާތީ  ވާހަކަދެްއކުމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ޓަކައި މެންބަރުން ނިޒާމީ ނުކުތާ ކަމަށް ހައްދަވާފައި ބޭކާުރ ވާހަކަދައްކަމުން

ނޑު އެދޭނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ.  އެފަދަ ފުރުޞަތެއް ލިބުނީމަ އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދަްށ ފުރުޞަތުއަރުވަން. ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެްއކުމަށް. ނިޒާމާ 

 .ބެހޭ މައްސަލަ އެްއގަ ެއއް ނޫން

 

  ދެްއެކވުން:ވާހަކަރަޝީދު  ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީތީވެ ުކޅުދުއްފުށި ދެކުނު 

ނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ ނުޑ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަޅުގަ ! މި ބިލަކީ އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ، ވަރަށް ބުރަ މަަސއްކަތްތަާކ އެކު މި މަޖިލީހާ ހަމައަށް 

ފޮނުވައިދެްއވާފަިއވާ ބިލެއް. ައދި އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާތަނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި ގިނަ ބިލުތަކަކީ ވެސް ހަމަ 

ނެވި ގޮތަށް ވަރަށް ިގނަ ބުރަ މަސައްކަތްތަކަކާ ެއކުަގއި ފޮނުވާފައި ހުންނަ ބިލުތަކެއް. އެހެންކަމުން މި ބިލު މިދެން

އެކުަލވައިލާފައި އޮތްއިުރގަިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާ އެކުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މަޤާމަށް 

ންމެ މުސްތަޤިއްލު، މީގެން ފެންނަ އެންމެ ރަނގަޅު އެްއ ޢައްޔަންކުރުމަކީ އެއީ އަުޅަގނޑަށް މީގެން ފެންނަ އެ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މިއަދު،  އިޞްލާޙު. ނޫންނަމަ މި ބިލުން ފާހަގ ކޮށްލަންޖެހޭ އެްއ މާއްދާ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މިނިވަްނކަމާ އެކުަގއި ހިނގަ ންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެއް ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަ

މުއައްސަސާަތއް މިނިވަންކަްނމަތީ ބޭއްވުމަށް ޓަކައި ިސޔާސީ ފަރާތްތަކުން ވެސް އެބަ ޖެހޭ މިއަދު ގިނަގުނު 

ނޑުމެން ދޭންޖެހޭ.   މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން. އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން ވެސް އަުޅގަ

ނަރ އޮފް ޕޮލިސް ަކމުގައި ވީނަމަވެްސ، އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަން ކަުމގަިއ އަދި މިދެންނެވި ފަރާތްތަްއ، ކޮމިޝަ

ވީނަމަވެްސ، ޤާނޫނުން އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައި އޮތް ކަންތައްތައް ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ެފނިގެންދަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  ކުރުމަކީ ވެސް ެއއީ ވަރަށް ުމހިއްމު ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

ކަންތައްތަްއ، މިދެންނެވި ަކހަލަ މުއައްސަސާތަކުން ވެްސ ކުރަމުން ދާތަން. އާދެ! ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ވާހަަކ 

ނުޑމެންނަށް އެނގިގެންދިަޔއީ،  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ދަްއާކއިރު، ފުލުހުންގެ ވާަހކަ މިއަދު ދައްާކއިރު، އަުޅގަ

ޓުަތކުން ެވސް ފުލުހުން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް ކުރި ކަމަށް ޙުކުމްކޮށްފައި އެބަ ހުރި. ެއީއ ފެނިގެންދިޔައީ ކޯ

ޤާނޫނުން ބޭރުން މީހުންނަށް އަދަބުދީފައި ހުރި ކަމަށް އެބަ ހުރި. ކޯޓުތަުކގެ ނިންުމން އެބަ ހުރި. ެއއީ ެއކަން 
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އަހަުރގައި ޑޮްކޓަރ ޖަމީލާ އަދި އޮނަރަބަްލ  3ވެރިކަމުެގ ، އަހަރު 3އަހަރު. އެމް.ޑީ.ީޕގެ  3ހިނގައިދިަޔއީ މިދިޔަ 

ޔާމީން، އަޙްމަދު ނާޒިމު، މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރަީއސް، ިމ ބޭބޭފުޅުން ހައްޔަރުކުެރްއީވ هللا ޤާސިމު އިބްރާހީމު، ޢަބްދު

ކުރީ ކާކު އަންަގިއގެންތޯ. ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އެހެރީ ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ، ފުލުހުން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތައް 

ނޑުމެން އަބަދުވެސް ދަްއކަމުންދާ ވާހަކައަކީ ިދވެހި ފުލުހުން އަދި  ނޑުމެން މިއަދު ުއފެދޭ ސުވާލަކީ. އަުޅގަ މިއީ އަުޅގަ

ދިވެހި ސިފައިން ވެސް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިންނޭ. ޤާނޫނުއަސާީސއާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުެގ 

ރު ޤާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާނުވުމަކީ އެ މީހުންގެ މައްޗަްށ ޤާނޫނުތަކުން ލާޒިމުކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް. މަތިންނޭ. ޣައި

ނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންދަނީ ސިޔާސީ ނުފޫޒު، މިދެންނެވި ދިމަދިމާގެ މައްޗަށް އިންތިހާ ދަރަޖަ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މުތަކުަގއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ކަންަތްއ ކުރެއްިވކަން. މި ކަންކަން އަށް ޮއވެ، އަދި ިސޔާސީ މަޤާމުތައް ގޮތުަގއި މި މަޤާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މިދެންނެވި މުއްދަތުގެ ެތރޭގަ. އަދި ހަމައެހެންމެ މިކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި، 

ދިޔަ. އެީއ  އް ުހށަހެޅިގެންމިކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކިއ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށާއި ސިފައިންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަިދ ޑިފެންސް ފޯހުގައި ހުންނަ ބޭފުޅަކީ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާ އެުކގައި ތިބޭ ަބއެްއގެ ގޮތުަގއި 

ހަދަން، ހަމަ ކުޅުދުއްފުށި ދެުކނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި. އެހެންނަމަވެްސ ެއކަން 

ނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ. ވެގެ ންދިަޔއީ ކިހިނެއްކަން އަުޅގަ

އެ ވާަހކަ ައޅުަގނޑުމެން މިައދު ދައްކާނެ ކަެމއް ނެތް. ެއކަން ެވގެން ދިަޔއީ. ެއކަން ކުރަންޖެހުނީ. އެކަން ކުުރވީ. 

ތާ ދޮރުތަކުން އެ ބޭރުވެގެން ދިަޔއީ. އެހެންނަމަވެްސ މިއަދު އެއަްށވުރެ ފުރިހަމަ އެކަން މަުގ، ކިހިނެއް ވެގެްނކަން މި

ގޮތެްއގައި ޤާނޫެނއްގެ ސިަފއިަގއި ެއއަށްވުރެ ތަފްޞީލުކަމާ ެއކީަގއި މިހާރަށްވުރެ އެ ުމއަްއސަސާ ހަރުދަނާ، ފުލުހުންގެ 

އުަމކީ އެ ވާހަަކ އަޅުަގނޑުމެން ދެްއކުމުެގ މުއައްސަސާ ހަރުދަނާކުެރވިދާނެ ގޮތަކަށް މި ބިލު ޑްރާފްޓުވެގެން އަ

ނޑުެމން މިކަން ބަލައިގަެނ، މި ިބލު ދާ ކޮމިޓީއަކުން ިމކަން  ބަދަލުގައި ީމގައި ހުރި ރަނަގޅު ކަންތައްަތކުން އަުޅގަ

އްަތކާ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި މިހާރު ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާ އަދި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލުގަިއވާ ކަންތަ

އެުކގަިއ އިތުރަށް ދިރާާސކުރުމަށްފަހުގައި ފުރިހަމަ ރަނގަުޅ ބިލެއް ގޮުތަގއި މަސަްއކަތް ިނމި، މި ތަނަށް، މަޖިލީހުގެ 

ފްލޯރ އަށް ފޮނުވި ޤާނޫނަކަށް އެކަން ެވގެންދިޔުމަކީ ިމ މުއައްސަސާ އިތުރަށް ހަުރދަނާވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް 

ނޑުމެން އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. އާ ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންަވނީ މިއަދު އަޅުގަ ދެ! ހަމައެއާެއުކގައި ައުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ޤާނޫނު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް. މި ޤާނޫނު ހަދަމުންދާއިރު 

ން ާޤނޫނުތަކުން ޤާނުނުއަސާސީން އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުރި ވަަރށް ބޮޑަށް. އަޅުަގނޑުމެ

ބާރުތަކެއް ދީފައި އޮތް މިންަވރަކަށްވުރެ އިތުރަށް އެ ބާރުަތއް ބަޔަކަށްދީފި ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ނިކުންނާނެ ވަރަށް ގިަނ 

މައްސަލަތަކެއް އެބަ ހުރި. ާއދެ! އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެެރއިްނ ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫެލއް ނުކުޭރ މިއަދަކު ޤާނޫނުގެ އިުމގެ 

ތެރެއިން ފުލުހުން ޢަމަލުކުރެއްވީމަ ވެްސ ެއއީ ޤާނޫނާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީން ކުރާ ަކންތައްތައް ކަމަށް. މި ދޭތެެރ 
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ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ  2އިން މި މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި  މެންބަރަކު ަހއްޔަރުކުެރއްވި. ހައްޔަުރކުރިއިުރގަިއ ައުޅގަ

ނޑައެިޅގެން އެހެން އޮތްކަުމގައި ވިަޔސް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ަވނަ 212މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ވަަނ  268މާއްދާގައި ކަ

ނޑުމެްނ  މާއްދާއާ ޚިލާފު މާއްދާ އެއް އެ ަގާވއިދުަގއި ލިޔެަފއި ެއ އޮތީ. ެއގޮތަކަށް ނުިލޔެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޭރގަ. ކުށުގެ ވެށިން މީހަުކ ޤާނޫނު ހަދާއިރު ވެސް އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ މިދެންނެވި ކަންަތއްތަކާ ދޭތެ

ނަޑއަޅާފަ. އެހެންވީމާ،  ހައްޔަރުކުެރވެންޖެހޭނެ ކަމަށް މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ އިމްތިޔާުޒގެ ބިުލގައި އެބަ ޮއތް ކަ

 އަޅުަގނޑުމެން ކަންަތއްތައް ުކރަންޖެހޭނީ ޝަރީޢަތްކުރަން ތިބޭ މީހުންނާއި ޝަރުޢީ ނިޒާމުގައި...

 

  ވުން:ވާހަކަދެްއކެދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  މައްޗަންޮގޅި އުތުރު

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެްއވީތީ ކުޅުުދއްފުިށ 

ލުހުންެގ ޚިދުމަތަކީ ފުދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! 

ނޑުެމން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަމިހާރަކަށް އެއް. ފުލުހުންގެ ދައުރު މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރާއްޖޭގައި  އައިސް އަުޅގަ

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ. މިހާރު ފުލުހު ބަހުްނ ނގިރޭސިތަށް އިންނާއި ފުލުހުން ކުރާ މަސައްކައޮޅިފައި ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ބަލައިލަންއަކީ ކޯޗެ ސިންނަމަ ޕޮލީދަންނަވަނީ  ޖެހޭ ދުނިޔޭގެ ްއކަން ވެސް މިހާރު ވަނީ އޮޅިފަ. އަުޅގަ

ރްޗ ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާަގިއ ވެސް ހަދަން ފެށިތާ އަިދ ތަންތަނަށް ވެސް. ިމ ޕޮލީސިންއާ ބެހޭ ރިސާ އެހެން

ވިފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ހަމަ މި ރާއްޖޭގައި ކުީރގަިއ ހަމައެކަނި ނެގީ ފަންސާހަކަށް އަހަރު. ފުލުހުން ކުރީގައި ބޭުނންކުރެ

ތައް ގޮތުން ތަޙްޤީޤު ކުރީމަ ެއކަާމ ބެހޭނުވަތަ ކުށް، ުޓަވއިޙައުލުން ކުށް ހުއްކުރާ މާކަތީބުން އުޅޭހެން ކުށް  ވެސް

ނޑަށް ބަލައިާލއިރު، ހިންގައި އެ ލާއިުރ އި ބަލައިރޗްގެ ގޮތުގަ ރިސާ  ކަންކަން ކުރުމަްށ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

ކަތީބުން ތިބި ، ކުރާ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް މި ކޮމިޔުނިޓީ ކޮންސެޕްޓުގެ ޮޕލިސިން ނުވަތަ މުޖުތަމަޢާ ގުޅިގެން ފުލުހުން

ރުުމެގ ކުއަދި ރާއްޭޖގައި ކުށް، ކުރުން މަދުވެށް ރަނގަޅަށް ކުރެވުނޭ. އެީއ އެ މުޖުތަމަޢުތަކުަގއި ކުށް ޒަމާނުގަިއ ވަރަ

ނޑުމެންނަށްށި ނެތިގެންމާޙައުލާއި ވެ ދުރުން އަންނަ ބައެއްހެން  ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެކޭ. ނަމަެވސް  ދިަޔަކން އެއީ އަުޅގަ

ކުރުމަށް އް ނުވަތަ ރައްޔިތުން ކޮންޓްރޯލްމޯޑް އޮފް ކޮންޓްރޯލެ ،މި ޒަމާނުގެ ގޮތުން ބުނާ ނަމަ ،ފުލުހުން އައިސް

ލިބިގެންދާ ފުލުހުން ސިާޔސީވުމަށް ފުރުޞަތު ން ބޭނުންކުރުމަކީނުވަތަ ގަވަރނަންސް އިޫޝްޒގަިއ ބަިއވެރިވުމަށް ފުލުހު

ނޑުމެންގެ ކޮންމެ ބަަޔކު ެވސް ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމެއް މި އެްއަގއި  ކަމަށް ދުނިޭޔގެ މާިހރުން ޤަބޫލުކުރޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މެނިފެސްޓޯތަުކަގއި ލިެޔގެހިނެއްކުރާނީ ކިއަންނަނީ ކްރައިާމއި ޕޮލީސިްނ ޓެކުލް ނޑުމެން ތޯ އަުޅގަ ން. އަުޅގަ

 ،ބަސް ބުނީމަސަތުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން އާނއެންމެންގެ ވެސް ސިޔާސަެތއް އޮވޭ ެއކަން ކުރަން. ައދި ސިޔާ

ކަން އެަބ ުރހުން އޮތީ ކިހިނެއް ަރއްޔިތުްނގެ، އް ތަންފީުޛކުރަމުން. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ އެ ސިޔާސަތުތަ

 ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ހޭ މަސައްކަތަކީ މުޖުތަމަޢާޤީޤަތުގައި ފުލުހުން މި ުކރަންޖެއަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ. ޙަ
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ނޫން ކަމެއް ކުރިޔަސް  ޖެހޭނެ. އަދި އެހޯދަންޖެހުނަސް ހަމަ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތެއް. ހެކިބަސް ހޯަދން

ޢުގެ ތެރެއިން އެ އިވޭ އި ެވސް މުޖުމަތަޓަކަ ކުރުން ހުއްޓުވުމަށްން ކުރަން މި ޖެހެނީ. އަދި ކުށްގުޅިގެ ތަމަޢާ މުޖު

 ،ގާތުން ންޖެހެނީ މުޖުތަމަޢު. އެހެންވީމާ، މުޖުތަމަޢާޓަކައި ވެސް ހަމަ ބޭނުންކުރަ ކުުރމަށްއަޑުތަކާ އަދި ކުށް ސޯލްވް

ޔޭގެ ހުރިހާ ނުކުެރވޭނެ ކަމީ ހަމަ ދުނިޔާ ފުލުހުންެގ އަސްލު މަސަްއކަތްމުޖުތަމަޢުގައި ރައްޓެހި ބަެއްއެގ ގޮތުަގއި ނޫނިއް 

ނުވަތަ  ،ކިޔާ ބޫލުކުރާ ކަމެއް. ކޮމިޔުނިޓީ ޕޮލީސިންއޭ މި ކިޔަނީ ޕޮލީސިން ބައި ކޮންސެންޓުމާހިރުން ވެސް ޤަ

ނގިރޭިސވިލާތުަގއި ެވްސ ރައްޔިތުން ރުހިގެން އެކަްނ ކުރާ ގޮތެއްގެ ވާހަކަ. ފުލުސް ކޮމިޝަނަރ މިހާރު އި

 ،އެ މަޤާމަށް އެކަީށގެންވާނެ ޝަރުތުތަކެއް ހުންނަ ބަޔަކު ކުރިމަތިލީމަކީ ކީ ނޫން. ފުލުސް ކޮމިޝަނަރަކުރަނީޢައްޔަން

ވަނީ ކުރާ މީހަކަށް ވެއްޖެ. އެގޮތަްށ އެކަން ކުރަން ބޭނުންސް މިހާރު ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުއިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ވެ

ދަްއކަނީ  . އަޅުަގނޑުމެން މިލިބި، ަރއްޔިތުންެގ ތެރެއިން ެނގޭ މީހަކު އެކަން ކުރާނެ ގޮެތއްރައްޔިތުންެގ ރުހުން 

ނުދާ ވާހަކަ. އެކަމަުކ ެއީއ ްއޔާ އެކަން ކަމުީމހާ އަިއއްސި އެްގޒެކެިޓްވގެ ތެރެއިްނ ނުވަަތ ސަރުކާުރގެ ތެރެއިން އެ

ގޮްތ  ! އެއާނއެންމެން ޤަޫބލުކޮށްގެން އަންނަ ބަަޔކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.  ،ލިބިގެން ވޯޓު

ެއއްެގ ބަޔަށް އެ ފުލުްސ ކޮިމޝަނަރ ދޫކޮށްލާ ވާަހކަ. އެީއ  ދަްނނަވަނީ މިތާ އޮްތ މެޖޯރިޓީ . ދެން މިްއޔޯކަމުނުދިޔައި

 މު ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަށް،ޢާއް، މު ރައްޔިތުންގެ ތެރޭަގއިމުދާ ގޮތެއް ކަމަކަށް ނުފެނޭ. ޢާއްވެސް މިހާރު ކަ

ނޑުމެމު ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުަގއި މަސައްކަްތކުރާޢާއް ން ބޭނުންވަނީ ފުލުސް ކޮމިޝަނަރަކަށް. ނެ މީހެއް މިހާރު އަޅުގަ

މު ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު، ކީ ޢާއްދާއިރު އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުމަ ކުރެވެމުންއެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގައި މި ބަހުސް

މު ރައްޔިތުން ޢާއް، މަތިލީމަފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައި އަުޅަގނޑުމެން ެއ ލިޔާ ޝަރުތުަތެކއް ހަމަވާ ަބޔަކު އެކަމަށް ުކރި

އިންތިޚާބުކުރާ މީހަކަށް ފުލުްސ ކޮމިޝަނަރ ވާންޖެހޭނޭ. ހަމަ އެހެންމެ މަސައްކަތްަތއް ކުެރވޭއިުރ ވެްސ ރަްއޔިތުންނާ 

ނުވޭ. އަދި މިހެން އުޅޭ މީހުން ކޮންމެހެން ބޭނުމެއް  ،ކިޔާލަށް ހުތުރު އެއްޗިހިރަްއޔިުތންނާ ދިމާ ،ދިމާލަށް ހަޅޭއްލަވައި

ބަޔަކަށް އުެޅވޭނެ  އުފުިލފައި އޮންނަ ބައެކޭ ބުނާއިރު މި ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ހަމައެކަނި އެއްނާޢީ ކުށްތަކުގެ ދަޢުވާޖި

އުފުލެމުން ދާކަމީ ެއީއ ޢުވާގޮތް ވަނީ. ިސޔާސީ މަޤްަޞދުގައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ހުރިހާ ަޅ ުޒވާނުންނަށް ވެްސ މިހާރު ދަ

ހުންގެ ޚިދުމަތުގައި އެއް އުފުލިފަިއވާ މީހަކަށް ފުލު ވާމާ، ެއގޮތަށް ޖިނާޢީ ދަޢުތް ެވސް ނެތް ކަމެއް. އެހެންވީޝައްކެ

. ތެރޭގަ ވަންޏާ ދެން ހަމަ އެކަނި ެއއްބަަޔކު ތިބޭނީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ކަމަށް ނުކުެރވޭނޭ ވިދާުޅވާ މަސައްކަތް

ެއއްހެން ނުކުތުމަށް ފުލުހުންނަށް ޖާގަ  ޕާޓީއެޅި ސިާޔސީ މާއި ސިޔާސީ މަޤްޞަދާއި ހަތިޔާރު އަނެއްާކވެސް ބަާޣވާތްކުރު

އިން ކަމަށް. އެހެންވީާމ،  3102ރު ޮނވެމްބަ 00އޮންނަނީ މިކަން ފެށެީނ ވެސް  މި ދެވެނީ. އަދި މި ޤާނޫުނަގއި މި

ންެގ ފުލުހު ،ވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރެއް އަންނާނެކަން އެހެން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ޔަޤީންވީމައަނެއްާކވެސް މި ަތއްޔާރު 

ނޑަްށ ކަުމދާ ގޮތެއް ނޫން ނޑުެމން މިތާ މަސައްކަތްކުރަންވާެނ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ބަޣާވާތްުކރަން. އެއީ އަުޅގަ . އަުޅގަ

 އެްއޮގތަށް. ރައްޔިތުންނަށް ކަމުދާ ޮގތަށް. ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ިއންތިޚާބުވެގެން... އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުވަޔާ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސިކުންތު.  21. ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް ބާކީ އޮތީ މަޢުޞޫމުهللا ތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މަޢުޞޫމުهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާ

ސިޔާީސ ގެ ތެރެއަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. .الرحين الرحون هللا بسن

ަގއި ޑީ.އާރު.ޕީްނ 3103އޮގަްސޓު  20ނުދީ ކަންތައް ވޭޯތ ބެލުމަށް އަބަދުވެސް ޑީ.އާރު.ޕީން ތާއީދުކުރޭ. ވަނަނުފޫޒު

ފައި ވަނީ މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ޢަލީ ވިދާޅުވެ ޙްަމދު ތަސްމީނުއެްއަގއި ޑީ.އާރު.ޕީގެ ލީޑަރު އަ ބޭއްވި ާޚއްޞަ ޖަލްސާ

ނުވަންނާެނ ގޮތަކަްށ ެއ މުއަްއސަސާެގ ޚިދުމަތް ބައްޓަންކުރަންޖެހޭ ޔާސީ ނުޫފޒުދުމަތުެގ ތެރެައށް ސިރވިްސގެ ޚިސާ

ނޑުމެ، އެހެންވީމާކަމަށް.  މި ބިލަށް އަދި ޮބޑަށް  ން ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަެވސްޑީ.އާރު.ީޕން މި ބިލަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދެގ  8މި ބިލުގެ  ،ލަންފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ. އަދި މި ބިލުން އަޅުަގނޑު ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް ފާހަަގކޮށް

ހެދުމުގެ ޕޮލިސް  ގޮތަށް ިޑސްޓްރިކްޓު އެކުެލވޭ ގައިވަނަ މާއްދާ 03އަދި  ތަާކއި ފިޔަތަުކގެ ސަބަބުންނާ،އުފައްދާ ގޮފި

އަދާކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަުކގަިއ ން ވަޒީފާ ގާތު ސަބަބުން ފުލުހުންނަށް ޢާއިލާއާ

 ލުހުންގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ. ޝުކުރިްއޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ތޮޑާ ދާއިރާ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބުފަރެސްމާ

 وصحبه آله وعلى هحود سيدنا على والسالم االصالة. العالمين رب هلل الحمد. الرحين الرحون هللا بسن

އިން  މިއަދު އަުޅަގނޑު ވާހަކަ ފަށާނީ ވަރަށް ުއފާވެ ހުރެ. ސަބަބަކީ މިއަދަކީ ދެ ވަނަ ދޮންބަންޑާރަ ދެ!އާ. أجمعين

 ނު ދުވަސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ވަނަ ފަހަރަށް މި ޤައުމުން ފައްސާލެވުނޫނީ މި ޤައުމުގައި ތާރީޚުގަިއ މަލަބާރުން ދެ

ްއޔިތުން ަވރަށް އުފާކުރާނެ. ހަމަ އެހެންމެ މި ޤައުމުގަިއ ފުލުހުންނާއި ގޮުތަގިއ މިއަދު ދިވެހި ރަ އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ

 ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ާވންޖެހޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ޓަކަިއ އަޅުަގނޑުމެން ފަޚުރުވެރި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް

އެީކގަިއ ގެންަދވާތީ.  ކާމިާޔބުކަމާ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތް  މަލާތަށް ދީ މި ހަދަނީ އެއަޅުަގނޑުމެން ތަފާތު ބަހުގެ ހަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑިއވިގެްނ މި ދިޔައީ ރާ ހުރި ތަންތަން، އެއީ އިސްލާމްދީނުަގއި ޙަރާމްކުރަްއވާފައި އޮތް ެއްއޗެއް. 

ޅެން ބޯން ތިބެ، ރާ ގެންގު ެއ ހާލަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން ރާ  މުސްލިމުން. ،ގެންގުޅުން މަނާކުަރްއވާފައި ޮއތް އެްއޗެއް 

ނޑުމެންނަށް މި ވަނީ އެއެކަންތައްތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤު ތިއްބާ ފުލުހުން މީހުންނަކީ ބާޣީންކަން.  ކުރީމަ ައޅުގަ

 މީހުން މި ވަނީ ޣައްދާރުންނަށް. ނޫނީ އެ ޚަރަދުތަަކކީ ައޅުަގނޑުެމން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ 

 ހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ.ދަނީ. މިއީ ހިތާމަކުރަންޖެ ފާަހގަކުރަމުން މި ގޮތަށް ކުރި ޚަރަދުތަެކްއގެ ޮގތުގައި
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ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ހަރުދަނާވެ، ފުލުހުންގެ މުއައްަސސާ އަށް ބާރުވެރިެވ، ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ރަނގަުޅ 

ނޑުމެން ޤައުމުގައިގޮތުަގއި ހިންގައި  ނ ގެން ނޫނީ އަޅުގަ ގާ ފަސާދައިގެ ޑުމެން ޤައުމުަގއި ހިންހިންާގ ކުށްތަކާއި އަުޅގަ

އެީކގައި މި ބިލުގެ ތެރެއިން  އެހެންކަމާ ހިޝް ޢަމަލުތަކެއް ހުއްޓުިވގެންނުދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކަންތައްތަާކއި، ފާ

 ފުލުހުންގެ  ،ުފލުހުންގެ މުއައްސަސާ އަށް ިއތުރު ބާރު ލިބި ،ވިޔަސް އަދި މިހާރު އޮތް ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ވިަޔސް

މަކީ އަުޅަގނޑުމެން އެްއގެ ގޮުތގައި ހަމަޖެހިގެންދިޔު މުއައްސަސާ އަކީ ހަރުދަނާ ގޮތެްއގައި ހިންގޭނެ މުައއްަސސާ

ފުުލހުންނަކީ މިއަދު މި ޤައުމަށް  ސް.ޤައުމަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

 ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު...

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ޢި އަރުވަން ވާހަކަުފޅު އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުކޯރަމް ހަމަވެއްޖެ. އަުޅގަ

 ކުރިއަްށގެންދަވަން. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޑާ ދާއިރާ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ

އޭގެ ފަރާތުން ކިރުފެާލ  ،އެއް ގޮތަށް ގެންުގޅެ ތެރި ރައީްސ، ޖީ.އެްމ.އާރަކީ ކިރުފެލަން ގެންގުޅޭ ބަކަރިޢިއްޒަތް

ނޑުމެން މި ވާހަކަ އިހުސާސްމީހުންނަށް އަ ކުރަން ދަތިާވނެ. އެއީ ޖީ.އެމް.އާރު މި ޤައުމުން ބޭރުވުމަކީ ވަކި ބަޔަކު ޅުގަ

މީހުންނަށް މިއަދު އަސަުރކުރާނެ. މިީއ  އެ ،އްޓޭ ކަމަަކށް ވާތީނަގަމުންދިޔަ ނާޖާއިޒު ފައިާދތަކެއް ނެގުން ހު 

ނޑުމެން ފަޚު އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމަށް ނޑުމެން  ،އްޔަތުންރުވެިރވާ ދިވެހި ދަރި އެްއގެ ހަިއސިޓަަކއި އަުޅގަ އަުޅގަ

ގޮތުން ބޮޑު  އިޤްތިޞާދީގޮތުންނާއި އަޅުަގނޑުެމން  އުފާކުރަންޖެހޭ ަވގުތު. އަުޅަގނޑުމެން ޤައުުމގަިއ އޮތް އިުޖތިމާޢީ

ުނވާނޭ މީހުން ކައިރީަގއި ޮގސްގެން ނުކުމެ އެ ،ވެަފއިވާ ކަމެއް ިދވެހި ސަރުކާރުން އެކަން ހަްއލުކޮށްދިނީމަ ބުރައަކަށް

ިހ ޓަކައި ދިވެ މި ޤައުމުގައި ތިބި ބަޔަުކ ބޭރުކޮށްލުމަށް ،އިން މި ޤައުމަށް ގެނައި ފަދައިން ބުނެ ދެ ވަނަ ދޮންބަންޑާރަ

އަނެއް ބަަޔކު ނުކުމެ މި ޤައުމަށް ހަތިޔާރާ  ،ނުވާނޭ ބުނެރުން ނިންމި ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް އެމީހުން ގޮސްގެން ސަރުކާ

ނޑުމެންނަށް ބަލަިއގަނެވޭެނ  މި ތަކުގެ ސިފައިން އަންނަން ގޮާވ،އެީކގައި އެހެން ޤައުމު ކަންތައްތައް ކުރީމަ މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މި ޤައުމުގައި މި ތިބީ އެކަމުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤައުަމށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެްއަގއި  ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި. ފުލުހުންނާއި ސިަފިއންނަކީ އަުޅގަ

ޓަކައި ތިބެންޖެހޭ  ރަްއާކތެރިކަމަށް ޓަަކއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ދިވެހި ޤައުމުގެ ސަލާމަާތއި ަރއްކާތެރިކަމަށް
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ނޑުމެން އެ ކުރަނީ. ިދވެހި ދައުލަުތގެ ަބޖެޓުން ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެްއ  މީހުންނަށް ބޮޑު ޚަރަދު މި  ބަޔަކަށް ވާތީ އަުޅގަ

 ،ކުަރނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކަން އެހެން އޮތް ނަމަވެސްޓަކައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ދިވެހި ޤައުމުގެ ަސލާމަތަށް

ނޑުމެން މި ވާހަކަ  ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން. ބައެްއގެ ފަރާތުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަމުން ދިޔަ ބަޔަކަށް އަޅުގަ

ދައްކަން ފެށީމާ ހިތްދަތިވާނެ، ތަދު އިހުސާސްކުރެވޭނެ. ޭވންއަޅާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ޖީ.އެމް.އާރު މި ޤައުމުން 

ނޑު ބޭރުކުރެިވގެން ދިޔައިމަ އެކަާމ، މިއަ ދު މުޅި މި މަޖިލީހުގެ ގިނަ ަވގުތުތަެކއް ގެއްިލގެން ދިޔަ ނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކަާމ ދެރަވެ، ހިތާމަކުރާ ކަމެކޭ.  ދަންނަވާލީ ފުލުހުންނަށް މި މީހުން ކުރާ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަ އަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެ ދިޔައީ އެަތއް ކިލޯްގރާމެއް، އެ ތައް މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާަތކެތި ފުލުހުން އިްއޔެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދިޔައީ ފަޅުރަށެއްަގއި ރާބޯން ތިބި ބަޔަކު ހިފައި ހައްޔަރުކުރި ވާހަކަ.  ހޯދި ތަން. އޭގެ ކުރީގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން ދިޔައީ މާލޭެގ އެަތއް ގެައކުްނ ރާފުޅިތަކެއް ހޯަދއި ެއކަން. މީ ފުލުހުން ގެ މަސައްކަތް. އޭެގ ކުީރގައި އަުޅގަ

އޭގެ ކުރިން އިިވގެން ދިަޔއީ ތަކުރާރުކޮށް، ކޮންމެ މަހެއްަގިއ އެއް ފަހަރު ރާއްޖޭަގއި ހުރި ނާސިގެތައް ބަންދުކުރަމުން 

ދިޔަތަން. މީ ފުލުހުންނަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ފަޚުރުވެރިާވންޖެހޭ ފަދަ މަސައްކަތްތަކެްއ. ދިވެހި ޤައުމު ފުލުހުންނަށް 

ނޑުމެންނަށް ފުލުހުންގެ އެ ޓަކައި ފަޚު ުރވެރިވާންޖެހޭ ފަދަ މަސައްކަތްތަކެްއ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

މަސައްކަތްތަކަށް ތަޢުރީފުކުރަމުން ހަމަ މި މަސައްކަތަށް އިތުރު ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް، ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާެގ 

ައޅުަގނޑުމެންގެ، ފުލުހުންެގ މި މަަސއްކަތަށް އިތުރު ހިތްވަަރކާއި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަުޅއްވާަފއިާވ މި ބިލަކީ،

ނޑު އުއްމީދުކުރަީނ  އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ލިބިދާނެ ބިލެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ާހވެސް އަވަހަކަށް މި ބިލު ފާްސވެ، މި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމިގެން އައިސް ވީ

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އަްށ އިތުރު ބާރުތައް ލިބި، މި ބިލު ފުރިހަމަވެގެން ދިޔުން. ހަމައެއާެއކީަގއި ކުޅުުދއްފުށީ 

ިމ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މުހިއްމު ބައެއް ބިލުތައް ވެސް ވީހާ އަވަހަކަށް ފާސްކޮށް 

މަޖިލީހުން ދެއްވުމަކީ އަޅުަގނޑު އެދޭ ކަެމއް. ޭއގެެތރޭގައި އެްއވެުއޅުމުގެ މިނިަވންކަމާއި ބައެއް ކުށްތަްއ 

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މިނިވަން  ނަޑއެޅުމުގެ ބިލާ، މުހިްއމު ބައެއް ބިލުތައް ހުރިކަން އަޅުގަ ކަ

ތައް ެވސް އަވަހަށް ނިންމައިދެއްވުަމށް އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިީޓގައި ހުރި ބައެއް މައްސަލަ

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ުޝުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ން ޔާމީهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު މުލަކު

ބިލެއް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވަރަށް ފުރިހަމަ ފުލުހުންގެ 

ނޑު މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުްނ  މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވީމަ، ވަރަށް ޝުކުުރދަންނަވަން. މިއާއެީކަގއި އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޮގތުން ވެއް ޖެއްޔާ ފުލުހުންެގ އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލަށް އަންނަ ބައެއް ވާހަކަ ދަންނަަވއިލާނަން. އަޅުގަ
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ބިލަށް، ނޫނިއްޔާ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އާ ނިޒާމުތަކެްއ ަތޢާރަފުކޮށް، އަދި އެތަން ޕްރޮފެޝަނަލް ތަނަކަށް ހެދުމަށް 

ނޑުމެންގެ ޕާޓީން ވެސް މަރުޙަބާކިޔާ ކަމެއް. ެއއާެއކީަގއި ެވސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން  ކުރެވޭ މަސައްކަަތކީ އަުޅގަ

ނޑަށް ކަންބޮުޑވާ ބަެއއް ކަންތައްތައް އެބަ ހުއްޓޭ. ބޭނުންވަނީ މަޖިލީހު ގައި ޝުޢޫރު ފާޅުކުރަމުން މި ދާ ގޮތަށް، އަޅުގަ

އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުުކރެވޭ ފުލުހުންގެ މުއައްސަާސގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކަށް ހުންނަ މީހަކު އެއީ ޕޮޕިއުލަރ 

މީހަކަށް ވާންވާނެ ކަމަށް. ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަނަރަކީ ނޫނިއްާޔ  ވޯޓަކުން ހޮވަންޖެހޭނެ މީހެއް ކަމަކަށް. ރައްޔިތުން ރުހޭ

ފުލުހުންގެ ޑިޕާޓްމަންޓަކީ ދުނިޔޭގެ ެއްއވެސް ތަނެްއގަިއ، އެ ތަނުގެ ރަްއޔިތުން ެއންމެ ރުހޭތަނަކަށް ނުވާނެ. 

ލުހުންނަށް ލާޒިމުކުރާ އެހެންވީމާ، އެކަން ެއގޮތަށް ެގންދެވޭނެ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑަަކށް ނުފެނޭ. ޤާނޫނުއަސާސީ ިއން ފު

ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، އެކަންކަން ކުރުމުަގިއ ފުލުހުން ދެމިތިބެންވާނެ. އެކަމުގައި ރައްޔިތުްނގެ، ހުރިހާ 

ނޑަށް ޤަބޫެލއް ނުކުރެވޭ. އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ ފުލުހުންގެ  ރައްޔިތުންގެ ާތއީދުލިބިދާނެ ަކމަކަށް އަުޅގަ

ނުގައި ފުލުހުންނަށް ލާޒިމުކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކަށް ވަނީ ޤާޫނނުއަސާސީަގއި ފުލުހުންނަށް ޤާނޫ

ނަޑއަަޅއިދީފައި އޮްތ ދަުއރު. އެ ދައުުރގެ ތެޭރގަިއ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނއަސާީސ  ކަ

ދި އަމިއްލަ މީހުންެގ މުދަލަށާއި ނަފްސަށް ލިބޭ ދެމެހެއްޓުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުތައް ދެމެހެއްޓުން. އަ

ގެއްލުންތަކަްށ، އަިމއްލަ މީހުން ސަލާމަތްކުރުން. މިކަހަލަ ަކންތައްތަކެްއ ފުލުހުންނާ ހަވާލުވެފައި ޤާނޫނުައސާީސގައި ިމ 

ނުޑގެ ޚިޔާލު މި ބިލުގައި  މިއޮ ތް ކޮންސެޕްޓާ، އޮތީ. ދެން މިއާއެކު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި އަޅުގަ

ނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ފުލުހުންގެ  މަފްހޫމާ ތަފާތުވާ މުހިއްމު ތަނެއް، މުހިއްމު މަފްހޫމެއް އެބަ އޮތޭ. ެއއީ އަުޅގަ

ނެޑްއ  ވެރިައކަށް ހުންނަ މީހަކު، ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަކު ޒިންމާދާރުކުރުވުމުަގއި ތަފާތު ގޮތްތަެކއް އެބަ ހުރި. އަުޅގަ

ން ފުލުހުންގެ މުއައްސަާސގައި ހުންނަ ެއންމެ އިން މީހަކު ޒިންމާދާރުކުރުވުމުަގއި އެންމެ މުހިއްމު ޤަބޫލެއް ނުކުރަ

ނަޑށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން  ތަނަކަށް ވާނީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީސް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ވެްސ، އިދާީރ ގޮތުން ަދުއލަތުގެ ކޮންމެެވސް ވަޒީަރކާ ވެއްެޖއްޔާ ފުލުހުންގެ ުމއަްއސަސާގެ އެންމެ ިއސް މީހަީކ 

ގުޅިފައި ހުންނަންވާނެ މީހެްއ. މީގައި ުނކުންނަ މައްސަލަ އަކީ ސަުރކާރުތަކުން ޢަމަލުުކރަމުން އަންނައިރު ފުލުހުންގެ 

ރުކޮށްފައި ވާކަން. މުއައްސަާސގެ ިއސް ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އެކި ސަުރކާުރތަކުން އަމު

އަދި ސަރުކާރުަތކުން މި ކަްނކަން ކުާރއިރު ފުލުހުންގެ އިާދރާގެ ތެޭރގަިއ ސަރުކާުރގެ ޫނނިއްޔާ ހޯމް މިނިސްޓްީރގެ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ  އެކި ފެންވަރުގެ ވެރިން ތިއްަބވަިއގެން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންތައްތައް ކުުރވާކަން. އަުޅގަ

ނަ ދުވަހުގެ ޭރ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭަގއި ތަޅާޮފޅުމެއް އޮތްއިުރ، ރައްޔިތުްނގެ ތެރޭގައި އެ އޮތް ތަޅާފޮޅުން ފެބްރުއަރީ ވަ 6

ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުން ވެސް އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ވެސް ޖެހޭ ބަޔަކީ ފުލުހުން. އެހެންނަމަވެސް ފުލުހުންގެ އޭރުގަިއ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. ތިބި އިސްވެރިން އެކަންކަން ހުއްޓުވަން ދެކޮޅުހެ ދި ތަން. ނޫނިއްޔާ ނާޤާބިލުވި ތަން އަޅުގަ

މިކަހަލަ ކޮމާންޑަށް ފުލުހުން ތަބާވާތީ މީގައި މައްސަަލ އަކީ. ސިފައިްނގެ ޤާނޫނަށް ބެލިކަމުގައި ވީނަަމވެސް 
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ޓީތަެކއް ދީފަ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ެފނޭ ސިފައިންެގ ޤާނޫނުަގިއ ވެްސ ހަމަ އެބަ ހުރި ޕެރެލަލް އޮތޯރި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢާއްމުކޮްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ އަސްކަިރއްާޔގެ އެންމެ އިްސވެރިަޔކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ހުންނެވިއްެޔއް ކަަމކު، އަްސަކރިއްާޔގެ ހުރިހާ ކަމަީކ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބެހިވަަޑިއަގންނަވާ ކަންކަްނ ނޫން ކަމަށް. 

ެއޅިގެން އެބަ ބުޭނ، ައސްކަރިްއޔާގެ ކޮންމެ މުވަްއޒަފަކު ނޫިނއްޔާ ކޮންމެ މީހަކު، ކޮންެމ ސިފައިންގެ ޤާނޫނުން ަކނޑަ

ސިފައިންގެ މީހަކު ކުރާ ކޮްނމެ ކަމަކަށް، އެ މީހަކު، ސިފައިންގެ ވެިރއަކަށް ހުންނަ މީހަކު އެކައުންޓަބަލްވާނޭ. 

ންނަމަވެސް ހަމައެއާއެީކ އެ ޤާނޫނުގައި ވެސް ިމ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފަކު އެކައުންޓަބަްލވާނޭ. އެހެ

ބުނަނީ ސިފައިންގެ ކަންތައްަތއް ބައްަލވަން ހުންނަ ދައުަލތުގެ ވަޒީަރކަށް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކަށް މި ބާރުތަްއ 

ނަށް ނޫނީ ސިފައިންގެ ކޮމާންޑަރަކަން ހުންނަ މީހަކު ބައިޕާސްކޮށްފައި، ހަމަ ސީދާ އަސްކަރިއްާޔގެ ވަިކވަކި ސޯލްޖަރުން

ވަިކވަކި ސިފައިންނަށް ދެްއިވދާނޭ. މިހެން އުޅޭ ތަފާތުވުންތަކެއް ނައްތައިެލވޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ 

އެްއގޮތަކަްށވެސް ައސްކަރިްއާޔ ވެސް ނޫނިއްޔާ އަސްކަިރއްާޔގެ އިްސކޮށް ހުންނަ މީހަކު ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ން. ޭއގެ ޒާތުަގއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކި ބައެްއ މުައއްސަސާަތްއ ޒިންމާދާރުކުރުވިދާނެ ތަެނއް. ޒިންމާދާރުކުރުވުމެްއ ނޫ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ނޫނީ ސިފައިންގެ މުައއްސަސާ ިޒންމާދާރުކުރުވުމަށް މިހާރުގެ 

ނޑަައޅާފައި އޮތް މިންވަރު ައޅުަގނޑަށް ޤަ ނަޑކަށް ޤަބޫލެްއ ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ކަ ބޫލުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުކުރެވޭ ފުލުހުންގެ މުައްއސަސާ މުޅިން މިނިވަންެވެގން ދިޔަދިޔައިނުން ޮގސް، ފުލުހުންގެ މުއައްސަާސގެ 

ކޮމިޝަނަރަކަށް ހުންނަ މީހަކީ ދައުލަުތގެ ވެިރ ެއއްެގ ބާރުން ދުރަށް ގޮއްަސ ހުންނަންވާނެ މީހެއް ކަމަކަްށ 

ނޑަށް ޤަބޫެލއް ނުކުެރވޭ. އަދި އެ މީހަކު ހޮވާޮހވުމުގެ ތެރޭގައި އެ މީހަކީ ަދއުލަތުެގ އެްއވެސް ވަޒީަރކަށް، ނޫީނ އަޅުގަ 

ނޑަކަށް ޤަބޫެލްއ ނުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ، މި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ިޒންމާއުފުލަންނުޖެހޭ މީހެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ވިސްނާލަންޖެހޭ. މީގެން ނުކުންނަ މައްސަލަ އަީކ ޤާނޫނާ ޚިލާފު އަމުރު ހޯމް ކޮންސެޕްޓާ ދޭތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެން 

މިނިސްޓަކަށް ހުންނަ މީހަކު ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ހޯމް މިނިސްޓަރު ޒިންމާދާރުކުރެވޭނެ ގޮތް ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ިމ 

ނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުތަކުގައި މިހިރީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް، މަޖިލީހުގެ މެން  ނޑުމެން އޮތީ. އަުޅގަ ބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނުކުޅެދިގެންދަނީ ހޯމް މިނިސްޓަރު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންތައްތައް ކުަރއްާވއިރު، ނޫނީ ޑިެފންސް މިނިސްޓަރު ޤާނޫނާ 

ޚިލާފު ކަންތައްތަްއ ކުަރއްާވއިރު ެއ ބޭފުޅަުކ ޒިންމާދާރުކުރުވުމަށް މަޖިލީހަށް ނުކުެޅދިގެންވަނީ. އެީއ މަޖިލީހުެގ 

. އެހެންވީމާ، ުއސޫލުތަކަށް ބިނާކޮށް، ވަކި ޕާޓީ އެއްގެ ފިކުރަކަށް ބިނާނުޮކށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީރުން ވީކްނަސް ެއއް

އަމުރުކުރަްއވާ އަމުރުކުެރއްުވމުގައި މުއަްއސަސާތަކަށް ނުފޫޒުފޯރުވުމަށް ކުރައްވާ ކަންކަމުަގއި އެ ބޭފުޅުން 

ނުޑ ޒިންމާދާރުކުރުވުމަކީ ަދއުލަތައް އެންމެ މަޞްލަޙަތު އޮ ްތ ގޮތް ކަމަށް ައޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ. މަިއގަ

ނޑަށް  ނުޑގެ އެންެމ ބޮޑު މައްސަލަ އޮތީ މި ބިލާ ދޭތެރޭގަ. މިދެންނެވި މަފްހޫމާ ދޭތެރޭގަ. އަޅުގަ ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

ވާނީ. އަދި ޕޮލިްސ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ެވއްޖެއްާޔ ހޯމް މިނިސްޓަރގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައި ޕޮލިްސ ކޮމިޝަނަރ ހުންނަން
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ކޮމިޝަނަރުގެ މަސަްއކަތްތަަކކީ އޭނަ ެއކަންކަމުަގއި ހޯމް މިނިސްޓަރަށް އަދި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ެވސް 

އެަކއުންޓަބަލްވާނެ ބޭފުެޅއް. ޮޕލިސް ކޮމިޝަނަރަށާއި ޕޮލިްސ އިންސްޓިިޓއުޝަނަށް މަޖިލީހަށް އެަކއުންޓަބަލްވާެނ ގޮަތީކ 

ނޑައަޅާަފއި އޮތް ގޮްތ. މި ނޫން ގޮތަކަށް ސީދާ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ނޫނީ 241 ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ގައި ކަ

އެހެން ގޮތަކަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ ދައުލަތުގެ ަވޒީރަކަްށ ޒިންމާދާރުނުވެ، އެަކއުންޓަަބލްނުވެ، އެހެން އުސޫލަކުްނ 

ނޑަށް ހީވަނީ ކުރިމަުގގަިއ ދިވެ ހިރާއްޖެ އަްށ ހަމަ އޭެގން އުނދަޫގއުފުލަންޖެހޭނެ އޭނަ ހަމަޖެހިގެން ދިޔުމަކީ ައޅުގަ

ކަމެއްކަން. އެހެންނޫން ކަމަށް ވަންޏާ މި ބިލުގައި، މި ނޫން، މިކަން ފިޔަވައި މި ބިލުގައި ތަޢާރުފުކުރަްއވާފައި ހުރި 

ނޑަށް ވަރަށް ބަލައިގަެނވޭ ކަ މެއް. ފުލުހުންެގ އާ ކޮންސެޕްޓުތަާކއި މި ކުރައްވާަފއި ހުރި މަސައްކަތްޕުޅުތަކަކީ އަުޅގަ

މުއައްސަސާ އަކީ ޕްރޮފެަޝނަލްކޮށް ހިނގަންޖެހޭނެ ތަނެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރެވޭ. ިސޔާސީ ނުފޫޒުްނ 

ނޑަށް  ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ިސޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިާބވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ އެްއކިބާވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އްކިބާުނވާ ކަމަށް ވަްނޏާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގިއ ހިތްވަރުހުންނަންވީ. ހުރިހާ ޤަބޫލުކުރެވޭ. ިސޔާސީ ނުފޫުޒން އެ

ނޑުމެން އަމިއްލަ ޕާޓީގެ ވަޒީަރކު ވެސް އެކަން ކުަރއްވާ ކަމަށް ވަންޏާ ވަޒީުރ  ޕާޓީތަކެްއގެ ހިތްވަރުހުންނަންވީ. އަޅުގަ

ންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޕާޓީއަކުން ވެސް ކެރެްނވީ ގެނެސް ޒިންމާދާރުކުރުވުމަށް. އަދި އެހެން ޕާޓީ އެއްގެ ަވީޒރަކު ހު

އެ ވަޒީަރކު ގެނެސް ޒިންމާާދރުކުރުވުމަށް. މިކަން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މީަގއި ޝޯޓްކަެޓއް، ނޫނިއްޔާ މި ނޫން އެހެން 

ނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަނަރަކަށް ނޫނީ ފުލުހުން ގެ މުއައްސަސާ ގޮތަކަށް މިކަން ކޮށްގެން އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލެްއ ނުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުްނގެ  އަކަށް އެްއވެްސ ކަހަލަ ޕްރޮެފޝަނަލިޒަމެއް ލިބޭނެ ކަމަކަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެންނަ ިއޞްލާޙުތަކުގެ ތެޭރގައި މިަކާމ  މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް ގެންދިުޔމަށް ޓަކައި މި ބިލު ބަލަިއގަނެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ޕާޓީ އިން އެދޭ ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. ދޭތެރޭ ރިޢާޔަ  ތްކުރެއްވުަމކީ ައޅުގަ

 

 މަދު ސަމީރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް 

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޤާނޫނެއްގެ ގޮުތގައި އާ ބަދަލުތަކާއި އާ ކޮންސެޕްޓުަތކެްއ 

ނޑު ުޝކުރުދަންނަވަން. ހުށަ ހެޅުއްވި ކުޅުދުއްފުށީ ެދުކނު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ައޅުގަ

އަދި އެ މަނިކުފާނު މިފަދަ ކަންތައްތަކުަގއި ކުރަްއވާ ބުރަ މަސައްކަތްތަކަށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑު މި މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރި ޝުކުރެއް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި ބިލުގެ ، ވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ، ައޅުަގނުޑގެ ހިތުގައި ުސވާލުތަކެއް އުެފދޭ ބައެއް ކަންކަން ހުރިކަން  މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

އެ މީހުން މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން  އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަން. މީެގތެރޭގައި ާޚއްޞަ ގޮތެްއގަިއ މި ބިލުން ދިވެހި ފުލުހުން

ނަމަ މިނިސްޓަރުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުގެ ވާހަކަ މި ބިލުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ގެނެވޭ. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ޔާމީން މުލަކު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ވާހަކަފުުޅަގއި ފާހަގަކުެރްއވި ފަދައިްނ هللا މެންބަރު، ޢަބްދު
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ޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ސިާޔސީ ތަން. މި ތަނުން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޝަނަަރކު އަ

ނަޑއެޅުމަށްފަހުގަިއ ައޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްލާދޫކޮށްލުމުގެ ަމއްޗަށް ކޮމިޝަނަރގެ ނުޫފުޒ މުޅި ފުލުހުންގެ ތެރެއަށް  ކަ

ޮކމިޝަނު ޤަބޫލުކުރާ ސިޔާީސ ފިކުރު، ެއއީ މުޅި ޕޮލިހުެގ ވަންނާނެ ގޮުތގެ ބިރުވެރިކަްނ އެއީ އަތުވެދާނެ ކަެމއް. 

ތެރޭގައި ހިނަގއިފާނެ ސިޔާީސ ފިކުރެއް ކަމުަގއި ބަލަން ެވސް އެބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިދެންނެވި ގޮތަށް 

ންނާނެ ގޮތަކަްށ، ބަލާއިރު ވަޒީަރކަށް ެއއްވެްސ ގޮތަކުން ަވޒީރެްއގެ ފަރާތުން ޕޮލިހުގެ މައްޗަށް އެްއވެްސ ބާރެއް އޮ

ނުވަތަ ނޯންނާނެ ގޮތަށް މި ބިލު މި އޮތީ ބައްޓަންކުެރވިަފ. ހަމަމިއާއެުކގައި ކުރީެގ ާޤނޫނުގައި ކޮންމެ ފުލުހަކަށް 

ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ބާރު ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވޭ. އަދި އެ ފުރުޞަުތ މިހާރު މި އޮތީ މި ގޮތަށް 

ްނފަ. ހަމަ މި ބަދަލުގެނައުމުން ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތްަތކެއް ކުރާ، އަޅުަގނޑު ވެސް ނުނެގޭނެ ގޮތަށް ނިގުޅަިއގެ

ޤަބޫލުކުރަން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ތެޭރގައި ވަރަށް ޕްރޮެފޝަނަލް މަސައްކަތްތަްއ ކުަރއްވާ ބޭފުޅުްނ އެބަ ިތއްބެވި. 

ކަންކަންކުރާ ައދި އެ ޤާނޫނާ ގަވާއިދުަތއް  އެހެންނަމަވެސް ހަމައެއާެއކުަގއި ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ނޫން ގޮތަކަށް

ނުހިފަހައްޓާ ބަޔަކު ޕޮލިހުންގެ ތެރޭގައި އެބަ ތިބިކަން ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމައާ ެއުކ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. އަދި މި 

ނޑަށް އެންެމ ޤަބޫލުކުރަން ދަތި އުނދަގޫ ބަދަލުތަކެއް ކަމަ ނޑު ބަދަލުތަކާ އެުކގައި ގެންނަވާަފއި ާވއިރު އަުޅގަ ށް އަުޅގަ

ކޮމިޓީ އަށް  241ކޮމިޓީ އަށް ފުލުހުންނާ ގުޅުން އޮންނަ، ުނވަތަ ެއ އޮންނަ  241ދެކެނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 

ނުޑގެ ވަރަްށ  ދީފައިވާ ޒިންމާ ާއއި މަސްއޫިލއްޔަތު މި ޤާނޫުނގެ ސަބަބުްނ ހަނިވުމަކަށް އަުތވެދާނެ ކަުމގެ ބިރު އަުޅގަ

ލުުހންނާ އަދި ރާއްޖޭެގ ސިފައިްނނާއި ފުލުހުން މި ކުރާ މަސަްއކަތްތައް ޒިންމާދާރުކުރުވުމަށް ބޮޑަށް އެބަ އޮތް. އެއީ ފު

ޓަކައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ އޮންނަ ކޮމިޓީައކަށް ވާހިނުދ، އެ ކޮމިޓީގެ ޒިންމާ ާއއި މަސްއޫލިއްޔަތު ހަިނވެގެންދާ 

މެ ރަނގަޅު ގޮތެއްތޯ ައޅުަގނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމުގައި ގޮތަކަށް، ލިސްޓުކުެރވޭ ގޮތްަތކަށް އޮންނަ އޮތުމަކީ އެން

އަޅުަގނޑު ދެކެން. ހަމައެާއއެުކގައި ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީޤުގެ މަްއޗަށް، ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެނެރަލް މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް 

ނަ ފަރާތެއް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ގެންދަން އޮންނަ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާހިނދު، އެފަދަ މައްަސލަތައް ކުރިޔަށް ގެންދަން ހުން 

ޖެނެރަލާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީުޤގެ މަރުޙަލާތަކުގައި ޢަމަލުކުެރވޭެނ އުސޫލުތަާކއި ދާއިރާަތކެއް ަކނޑަައޅާއިރު މި ކަމަކީ ވެސް 

ނޑު ޤަބޫލު މި ކުރަީނ  ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ެދކެން. މިަކން މިގޮތަށް ެވގެންދާއިުރ ައޅުގަ

އުޓަރ ޖެނެރަލަކީ ަޙޤީޤަތުގައި ފުލުހުންގެ މަްއޗަށް ވަކި ކަހަލަ ހާލަތްތަކެްއގައި އަމުރުކުރަން ހުންނަ ފަރާތެއް ޕްރޮސެކި

ވީމާ، އެ މަނިކުފާނަށް ޤާޫނނުއަސާސީ ުނވަތަ ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރަށް ހަނިކަމެްއ 

ނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ސިޔާީސ އަތުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެ ކެން. ހަމަމިއާއެުކގައި އަުޅގަ

މީހުންގެ ކިބައިން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ މިނިވަންކުރާިއރު، ސިޔާސީ މީހުންގެ ކިބައިން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ 

ނޑު ވެސް ޤަޫބލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް.  މިނިވަންކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ިމ ބިލު ބައްޓަންވެގެންދާ ދިޔުމަކީ އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް އެއީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔަކމުގެ މަޤާމަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ވެރިޔަކަށް ވެސް، 
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އެްއވެސް ގޮަތކަށް މި ޤައުމުގެ އިޞްލާޙުގެ މަުގގައި ކުރަްނޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރެްއވުމަށް ބާރުނުފޯރާނެ ގޮތަކަށް މި 

ށް ވާނަމަ އެީއ ވަރަށް ޮބޑު މައްސަަލ ެއްއ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ ަރއްޔިުތން އިންތިޚާބުކުރާ މީހަކަްށ ބިލު ދާ ކަމަ

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަްށ ޓަކައި ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުުމގެ މަގަށް އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތަްއ 

ގޮތެްއގައި ފުލުހުން އެކަން އެނޫން ގޮަތކަށް ބަލަިއގަންނަ ގޮތަަކްށ  އެޅުމަށް ޓަަކއި ހުރަހެއްެގ ޮގތުގަިއ، މަޢުނަވީ

ދިމާވެއްޖެ ނަމަ، އެީއ ވަރަްށ ދެރަ، ނިކަމެތިކަެމއްެގ ގޮުތގަިއ ވެދާނެ ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ފެބްރުއަރީ   8ވަނަ ދުވަހާއި  7ދުވަހާއި  ވަނަ 6ރައީސް. ހަމަމިއާއެުކގައި މި ބިލުން އަޅުގަ

ވަނަ ދުވަހު ހިނަގއިދިޔަ ާހދިސާތަކުގެ ަމއްޗަށް އެކަންަކން ނުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަކަށް ބާރުއެޅުމަކީ މުހިއްމު ކަެމްއ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ފުލުހުން އެއީ  ނޑު ދެކެން. އެގޮތުން ަވގުުތގެ ކުރުކަމާ ެއކީަގއި އަުޅގަ ކަމުގައި އަުޅގަ

ޤާނޫނީ އަމުރެއް ކަަމށް ބުނާހިނދު، ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫލު މި ޤާނޫނުން ވަރަްށ ތަފްސީލުކޮށް ލިބެންޖެހޭނެ  ޣައިރު

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަްނ. ސަބަބަކަށް ވަނީ ފުލުހުން ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރެއް މީހަކު ކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ، އެ 

އަޅާނީ ކޮްނފިޔަވަެޅއްތޯ، ދާނީ ކޮންތާކަށްތޯ، ކުރާނީ ކޮންކަމެއްތޯ. މީހުން އެ އަމުރަށް ކިޔަމަންނުވުމުގެ ގޮތުން 

އެއަށްފަހުަގއި ކޮން މަރުޙަލާ އެއްތޯ، ަކނަޑއްތުކުރާނީ އެ ކަންކަން މި ބިލުން ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް އެނގެންޖެހޭ 

ނޑު ެދކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަމިއާެއކުަގއި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނު ންވޭ ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލްނ ކަމުގައި އަުޅގަ

އަތޮޅުތަުކގައި ހިނގާ ފުލުސް ސްޓޭޝަންތައް ހިންގަމުން ދާއިރު، ވަކި ހާލަތެއްަގިއ ވަކި ކަމެއްަގއި ފުލުހުންގެ 

މުއައްސަާސގެ ވެރިންނަށް ޭއގެ މަްއޗަށް ބާރުފޯރުަވއި، ވަކި ަފއުޖުތަކެްއ ގޮްސ ެއ މީހުން ބޭނުންވާ ސިޔާީސ 

ށް މި ބިލުން ފުރުޞަތުދެވިގެންނުވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ފެނިގެންދިޔައީ މިހާތަނަށް މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަ

ވެސް މި ޤައުުމގަިއ އެފަަދ ހާދިސާތައް ެއގޮތަށް ހިނގާފައި ހުރިކަން. ހަމަމިާއއެުކގައި ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންޭވ 

ގެނެސްދޭ. އެހެންަނމަވެސް އެ ުހވަޔާ އެްއގޮތަށް  ފުލުހުންގެ ހުވޔަށް މުޅިން ާއ ބަދަލުތަކެއް މި ބިލުގެ ސަަބބުން އެބަ

 އެ މީހުން ޢަމަލުނުކުރުމުން ދެން އަންނާނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. ޝުކުރިްއާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ބްދުޢަ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު

ޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ިދވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލެއް މިާހ `. ައއްސަލާމް ޢަލައިުކމް. ޝުކުރިއް

ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުކުރަްއަވއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި، ކުޅުުދއްފުށީ 

ނުޑ ވަ ރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންަނވަން. ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުކުެރވެީނ މި ބިލަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ  ހަމައެއާެއކީަގއި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލަށް ބަލައިލާއިރު އަުޅގަ

ޓީ އަށް ތައްޔާރުކުަރްއވާފަިއވާ ަވރަށް ރަނގަޅު ބިލެއް ކަމަށް. ބިލު ވީހާ އަވަހަކަށް މި މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ، ކޮމި

ނޑު ވެސް އެދޭއެދުން. ހަމައެާއއެީކގަިއ  އަކަށް ގެްނގޮސް ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނަުއމަކީ އެއީ އަުޅގަ
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ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ިކތަންމެ ފުރިހަމަ އަށް ބިލެއް ތައްޔާރުކުަރްއވައި ހުށަހެުޅއްވި ކަމަށް ިވޔަސް ެއއަށް 

ހަމަ އެކަށީގެްނވާ ކަމެކޭ. އެގޮތުން ަބއެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ  ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ހުރުން އެއީ

ނޑު ވެސް ާތއީދުުކރަން. ހަމައެއާއެީކަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ފާހަގަކުރެްއވި ގިނަ ކަންތައްަތކަށް އަުޅގަ

ހުސްކުރަމުންދާއިރު، އާދެ! ައޅުަގނޑުމެްނ އަޅުަގނޑުމެން ފުލުހުންގެ ޚިުދމަތުގެ ބިލެއް މި ތަނަށް ހުށަހެޅި، ެއއަށް ބަ

ނޑުމެންގެ ހުންަނ ޒާތީ ކަންަތއްތައް މިތާ ެތރޭގައި ހާމަކުރުުމގެ ގޮތުން  ހަމައެކަނި މިއަށް ބަލައިނުލާ ތިބެ، އަުޅގަ

ނޑު  ވާހަކަދެްއކުން ެއއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެްއ ނޫނޭ. ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެެވސް ހިސާަބކުން އެބަ ޖެހޭ އަުޅގަ

ންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޒިންމާދާރުވާން. މި ބިލުތަކަށް ބަހުސްކުރަން ދަސްކުރަން. އެހެންނޫނިއްޔާ ދުވަހަކު ވެްސ ދަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ިމ  އަޅުަގނޑުމެން މި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަކަށް ރައްޔިތުންގެ ިހތާމާއި ލޯތްބެއް ނުލިބޭނެ. އަުޅގަ

ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުރަން ފެށީމަ ވެސް ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ޤައުމުަގއި ދަނީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނެއް މި ތަނަށް 

ނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރި އަމިްއލަ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއްގެ  ތިބި ދިވެހި ފުލުހުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ހިތަށް އައިހާ އެްއޗެއް ިމ ސަބަބުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާުޅވެ، ެއ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި އިވެނީ. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮުތގައި އެީއކީ އެންމެ  މަޖިލީހުގައި ކިޔަމުން ގެންާދ އަޑު އަުޅގަ

ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. ދިެވހި ސިފައިންނާއި ދިވެހި ފުލުހުންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން 

ރުކޮށްދޭން ތިބި ބަޔަކަްށ ވެފައި، އަދި މިއަދު އެ ބޭުފޅުން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެްނދަނީ ހަމަ ވަރަށް އަވަދިނެތި، ކަށަވަ

ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ދިވެިހ ޤައުމުގެ ސަލާމާތާއި ރަްއކާތެރިކަމަށް ޓަކައި ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭތީ 

ފައިންނާއި ިދވެހި ފުލުހުންނަށް ތަޢުރީފުކުރަން ބޭނުންވޭ. ޢިއްޒަތްެތިރ އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ިދވެހި ސި

ނޑެއް ޤަބޫެލއް ނުކުރަން އަޅުަގނޑު ކަމެއް ކުރީމަ، ުނވަތަ ކުރަން އުެޅގެން ނުވަަތ  ރައީސް. ފަހަރެްއގައި ވެސް ައޅުގަ

ނޑާ ދޭތެރޭަގއި ކުރެވޭ  ތުހުމަތުކުރެވިގެން ައޅުަގނޑު ގެންދާގެންދިޔުން ނުވަތަ ހިަފހައްޓާ ހިފެހެއްޓުން ނުވަތަ ައޅުގަ

ނޑުމެން ފާުޑކިޔަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ެއީއ  ތަޙުޤީޤެއްގެ ސަބަބުން އަުޅަގނޑުމެންގެ މުޅި މި ުމއައްަސސާ އަށް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖާބިރު. هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ ސާރވިްސަގއި މިހާރު ހުރި ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރަކީ އެކަމަށް، މަޤާމަށް 

 ހެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ދިރިހުއްޓާ މަރާލަން އޭަނ މަސައްކަތްކުރި. ކުފޫހަމަވާ މީ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ިނާޒމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ނޫން. މެންބަރަކު ދައްަކވަމުން ގެންދަވާ ވާހަަކ އަްށ 

ނުކުރެްއވޭނެ. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަވާބުދެއްވުަމކަށް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަިއގެ ފުރުޞަތު ބޭނުމެއް 

 ޢަބްދުއްރަޙީމަށް އަޅުަގނޑު ުފރުޞަތުއަރުވަން ވާހަކަފުޅު ުކރިއަށް ގެންދެވުމަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު ޙީމުރަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްފޮ

ނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން ެއއްވެސް ބޭފުަޅކަށް އަދަބެްއ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ޤާ

ނުޑ ދަންނަވަން މި އުޅެީނ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެެރއިން އެ  ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް. އަުޅގަ ދެއްަވއިގެންުނވާނެ. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުެމން މިތާ ތެރޭ ނޑުމެންގެ އޮންނަ ހިތްހަމަނުޖެހުން އަޅުގަ ގައި ފާޅުކޮށް، ބޭފުޅުން ކުރައްވާ ކަމެްއގެ ަސބަބުން އަޅުގަ

ނޑު ވެްސ  އެ ބޭފުޅުންނާ ދިމާލަށް ހިތުހުރި އެއްޗެއް ވިދާޅުވުަމކީ އެއީ އެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮެތއް ނޫނޭ. އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރަން ޤާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން ކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ އެަކން ކުށްވެރިކުރަްނވާނެ. އަުޅަގނޑު މިހާރުވެސް ޮގވާލަން، 

ފުލުހުންނަށް. ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ޤާނޫނުައސާސީއާ ިޚލާފަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ޤާނޫާނ  ދިވެހި ސިފައިންނާއި ިދވެހި

ނޑުމެން ތާއީދުކުާރނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ެއ ބޭފުޅުން  ޚިލާފަށް އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ިހފައި ހައްޔަުރކޮށްގެންުނވާނޭ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑު  ނޑުމެންގެ އޮންނަ ޒާތީ  މަސައްކަތްކުރަްނވާނީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެެރއިންނޭ. އަުޅގަ މި ދަންނަވާ ވާހަކަ އަކީ ައޅުގަ

ނޑުމެްނ މިތާނގައި، ައޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުރެވޭ ބިލަކަށް ވާހަކަދަްއކާއިރު ިދވެިހ  ހިތްހަމަނުޖެހުން އަޅުގަ

ންނުކުރާށޭ. އެއީކީ އެންމެ ސިފައިންނާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ައގުަވއްޓާލުމަށް ޓަކައި ބޭުނންނުކުރާށޭ. އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނު

ނޑު ވަކި ބޭފުޅަކަށް ިނސްބަތްކޮށް ދަންނަވާ އެްއޗެއް  ރަނގަޅު ގޮެތއް ނޫނޭ. އެއީ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ. ައޅުގަ

ނޫން މި ދަންނަވަނީކީ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމައދު ހުންނެވި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަމަށް ވިޔަސް، 

ނޑުމެންނަށް ަޓކައޭ. އަދި އެނޫން ބޭފު ެޅއް ކަމަށް ވިޔަްސ، އެ ބޭފުޅަކު އެ ަމސައްކަތްކުަރްއވަމުން ގެންަދަވނީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ޮކންމެ މީހަކު ކަމެއް ކުިރޔަސް އެ ބޭފުޅެްއގެ ޒިންމާ ެއއް ެއ ބޭފުޅާ އަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތާ 

ނޑުމެން އެްއގޮތަށް އެކަން ބަލަިއ ތަޙުޤީޤުކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ. އެކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ކުރީ ދުވަހު ވެސް މިތާ  ނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި އަުޅގަ ވާހަކަދަްއކަިއގެންނުވާނެ، ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އެންމެން ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް އެްއވެސް މީހަކަށް ކަެމއް ނުކުރެވޭނެ. އެ  އީ ޤާނޫނީ ދަންނަވާލިން، އަުޅގަ
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ނޑުމެންގެ ޢާއްުމކޮށް މި އޮންނަ އުސޫަލކީ ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތް ނޫްނ  އިމުގެ ތެެރއިން ކުރިަޔސް ައޅުގަ

ނޑުމެން  ގޮތަކަށް ކަެމއް ކޮށްިފއްޔާ ެއ ކަމަކީ ެއއީ ޤާނޫނީ އިުމެގ ބޭރުން ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ހަދައިގެން، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެއަްށވުރެ ވާހަކަދެްއކުން. އެހެންވީާމ، އަޅުގަ  ނޑު ހަމަ ތަކުރާުރކޮްށ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ޒިންމާދާރުކަމާ އެކީަގއި މަސަްއކަތްކޮށް، މި ތަނަށް ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކާ ދޭތެރޭގައި ރަނގަޅަްށ ފުންކޮށް ވިސްނައި، މިއަށް 

ރުން މަސައްކަތްކުރުުމގެ ޖާގަނުދެާމ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނެސްގެްނ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ޤާނޫނީ އިމުގެ ބޭ

ނޑުމެންނޭ ާޤނޫނުތައް ހަދަން މި ތިބީ. އެ ޤާނޫނުތައް ހަދާއިރު އެަފދަ ފުރުޞަތުތައް، މަގުތައް  ހިނގާށޭ. އަުޅގަ

ފަހިވެގެންނުދާނެ ގޮތަކަށް ާޤނޫނުތައް ބައްޓަންކުރުމަކީ ެއއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޒިންމާ އެކޭ. އެ 

ނުޑ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން ބޭނުން، ދިވެހި ފުލުހުން ޒިން މާ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ައދާކުރަމާ ހިނގާށޭ. އަުޅގަ

ފެބްރުއަރީ، ހަމަ  7މިއަދު މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާ އެކީަގ. އެ ބޭފުޅުން ހަމަ 

ގެ ފަހުން ދިވެހި ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ 2112 ފެބްރުއަރީ 7ފާހަގަކޮށްލާފައި ދަންނަވާލަން ބޭނުން، 

ވަރަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ަހމަ. ވަރަށް ގިނަ ކުްށވެރިްނ ހިފައި އެަބ ހައްޔަުރކުރޭ. ވަރަށް ގިނަ، މަސްުތވާތަކެތި 

 ބޭނުންކުރާ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއް އެބަ ހޯދާ. މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ެއ ބޭފުޅުން ރެޔާއި ުދވާލު

 މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނިޓުެގ  31ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ބޭުނންފުޅު ވާނަމަ ައޅުަގނުޑ ފަހުން ފުރުޞަތުއަރުވާަނން. މިހާރު 

މާލުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނޑު ހުސްވަގުުތކޮޅަކަށް މަޖިލީހުެގ ވަގުތު މި އޮތީ ޮގއްސަ. އަޅުަގނޑު މަޖިލީސް ނިން

އިޢުލާނުކޮށްލަން ބޭނުން، މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓަގިއ ޑީ.އާރު.ޕީ ތަމްސީުލކުރަްއވާ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

މަޢުޞޫމު ހަމަޖައްސަވައި، ފެލިދޫ هللا މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމުގެ ބަދަލުގައި ކެލާ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު

އިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޔޫސުފް ނަޢީމު އިމްތިާޔޒު ކޮމިޓީ އަށް ބަދަލުކުެރއްވުމަްށ ޑީ.އާރު.ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ ދާ

ނޑު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި ވާ ގޮުތގެ މަތިން އިޢުލާނުކުރަން. މި ހިސާބުން  ގުރޫޕުން އަންަގވާފަިއވާތީ ެއޮގތަށް އަޅުގަ

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވަން. މިނިުޓގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅްއ ޢި 31

 

 ]އަށް  11:11އިްނ  11:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުމެން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެްނދަން ބެލިއިރުގައި ކޯރަމް ލިޭބ ގޮތެއް ނުޭވ. އެހެންކަމުން  ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި  7މިނިޓު ބެލުމަށްފަހު ވެސް މިހާރު މި ވަނީ  5މިނިޓު ބެލިފަ.  5ކޯރަމް ރަނގަބީލުޖަހައި މިހާރު ވަނީ 

ކޮމިޓީ ެއްއގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށްދާނެ.  2ަގއި މަޖިލީހުގައި 11:15ކޮމިޓީ ެއއް،  2މެންބަރުން ހޯލުތެރޭގަ. މި ވަުގތު 

އަށް މި ޖަލްސާގެ  11:31ށް ބަލާފައި އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑަށް ޖެހޭނީ މިހާރު މި ޖަލްސާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ކަމަ

ގައި ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާެނ 11:31މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންެދޭވތޯ ބެލުމަށް ހަމަޖެއްސުން. އެހެންކަމުން 

 އާ ހަމައަށް ހުސްަވގުުތކޮޅެއް އަރުވަން.11:31ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، މި ަވގުުތ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 

ނޑުްއވައިެލްއުވން: )ޖަލްސާ  (އަށް  11:31އިން  11:16 މެދުކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން ބެލިއިރު ކޯރަމް ހަމައެއް ނުވޭ. އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ވާ ގޮތުެގ 

ިޢއްޒަތްތެިރ  14ނިޓު ބެލުމަށްފަހު ވެްސ މި ވަނީ މި 5މިނިޓު ބެލިަފ.  5މަތިން ކޯރަމް ރަނގަބީލުޖަހައި މިހާރު ވަނީ 

ނަޑކަށް ހިޔެއްުނވޭ ޖަްލސާގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް  މެންބަރުން ހޯލުތެރެއަށް ވަޑަިއގެން. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ނޑިން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޓައިމު ދެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މި އަދު މި ގެންދެވިދާނެހެނެއް. ަބއިަގނިޑން ބައިގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނޭވ  ޖަލްސާ ހަމަ ގެންދެވިދާނެ ކަަމކަށް ައޅުަގނޑަކަްށ ނުފެނޭ. މިހާރު އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ  2މިހާރު މަޖިލީހުގެ، މިހާރު މަޖިލީހުގައި އެބަ ދޭ،  ޮކމިޓީ އެއް ކުރިއަށްދޭ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އަސްލު މަސަްއކަތް މި ވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޯރަމް  މަސައްކަތް މި ވަނީ، މަޖިލީހުގެ

ޖަހާއިރުަގއި  12ހަމަވާ އަދަދަށް ވަޑައިުނގެންެނވުމާ އެްއކޮށް. ދެން އަޅުަގނުޑ އަދި ފުރުޞަތުދިނުމުގެ ގޮތުން މިއަދު 

ޖަހާިއރު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަކަ  12ސަްއކަތް އަދި ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ ބަާލނަން. އެހެންކަމުން މި ޖަލްސާގެ މަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

ނޑުްއވައިެލްއުވން:  (އަށް  12:11އިން  11:36 )ޖަލްސާ މެދުކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިމއަދުގެ  `. ައޅުަގނޑުމެން މަިޖލީހުގެ މަސަްއކަތަިއގެން ކުިރައށްދާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ުކރިމަތީގައި މި އޮތީ

ެއއީ ކުޅުުދްއފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިދވެހި  11.1އެޖެންޑާގެ 

ެގ ބަހުސް ކުިރއަށްެގންދިއުން. މި ބިލުގެ ބަުހސް ކުރިއަްށ ގެންދާއިުރަގއި 2112ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލު 
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ނުޑ  ސްޓުންއަޅުަގނުޑގެ އަުތގައި އޮތް ލި މި ފުރުޞަތެއް އަރުވަންޖެހެނީ، )ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( މިހާރު އަޅުގަ

ފުރުޞަތެއް މި އަުރވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަުހމީ އަށް. ެއއީ، ިޢއްޒަތްތެރި 

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް ކަމުަގއި ެވސް ދަންނަވަން.  3މެންބަރަށް އެރުވޭނީ 

 ޖާބިރަށް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.هللا ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ާއ  212ލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ދުސްތޫރުަގއި ރައްޔިުތންގެ މަޖި

ނުޑގެ  ނޑު ހައްޔަުރޮކށްފައި ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރު ފުލުހުންގެ އޮފީހުން މިއަދު ގުާޅފައި މި ބުނަނީ އަޅުގަ ޚިލާފަށް އަޅުގަ

ހިރާއްޭޖެގ ޑީ.އެން.އޭ ނަގަން ކޯޓުން އަުމރެއް ހޯދައިފި ވާަހކަ. ައޅުަގނޑު ވަރަށް ހައިރާންެވ، އަންތަރީސްވެއްޖެ. ިދވެ

ނޑު ތުހުމަތުކުރަން. އޭނާެގ ޑީ.އެން.ޭއ  ވެރިކަމުަގއި ހުރި ވަޙީދު މަސްތުވާތަކެީތގެ ތުހުމަތުގަިއ އޭނާ އަށް އަުޅގަ

ނަހަދައި، އަދި ކެބިނެޓުަގއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮްށގެްނ ހައްދުޖަހާފައި ތިބި މީހުން ވެްސ ތިބިއިުރގަިއ، އަިދ 

 ރު މީހެއްގެ ޑީ.އެން.އޭ ނަހަދާއިެރއްަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް...ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތައް ަބއިވަ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ވަރަށް ކުރުކޮށް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް 

އެދެން. މިހާރު ތި ގެންދަވަނީ ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ނޫން.  ކުރުކޮށް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްަސލަ ވިދާޅުވެެދްއވުން

 އެހެންކަމުން..

 

 )ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ކުރިައށްގެންދެވުން(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ކުުރކޮްށ މި ދަންނަވަނީ.  ލީހުގެ ގަާވއިދު. އެީއ ވަނަ މާއްދާ، ރައްޔިތުންެގ މަޖި 212ކުރުކޮށް އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ލިިބގެންވާ ބާރުތަެކއް. ެއއާ ޚިލާފަށް އަދި ރާއްޖޭގެ މީހުން ހައްޔަުރކުރުމުގެ އިޖުާރއަތާ ޚިލާފަްށ 

އަޅުަގނުޑ ހައްޔަުރކޮށް، އަިނޔާކޮށް، ތަޅަިއ ސުންނާފަތިޮކށް، ދިރިހުއްޓާ މަރަންުއޅެފަިއ މިއަދު ެއްއވެސް ކަމެއް 
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ކޮންތާކު ހުރި ޑީ.އެން.އޭގެ ވާހަކަ ެއއްތޯ މި ދައްކަނީ. ކޮން ޤާނޫނަކުން ލިބިގެން އޮތް ބާރެއްތޯ؟ ސާބިތުނުވީމާ 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބަޔާ ވެސް ޚިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރާއި ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް 

ނޑު ަގއިން. ީކއްކުރަންތޯ؟ ކޮ ްނކަމަކާތޯ؟ ރާއްޖޭަގއި ޑީ.އެން.ޭއ ހަދަންވާ މީހުން ވަޙީދަށް ޑީ.އެން.އޭ ހަދަންވީޔޯ އަުޅގަ

ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ. ވަޙީދާިއ ވަޙީދުެގ ދަރިންނާ، ވަޙީދުގެ ކެބިނެުޓގަިއ ތިބި މީހުން ޑީ.އެން.އޭ ހަދާފައި، ދެްނ 

 ...ަވނަ މާއްދާ 212އަޅުަގނޑު މިއަދު ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅުަގނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާ އެއް މި ނެގީ 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ވިދާޅުވާން އުޅޭ އެްއޗެްއ ސާފުވެއްޖެ. އެހެންކަމުން 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ހުށަހެޅުއްވީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލ އެއް ކަމަކަށް ބަލަެއއް ނުަގންނަން. އެހެންކަމުން މިހާރު 

ޅުަގނޑު މި ބިލަށް ވާހަކަެދއްކުމުގެ ފުރުޞަތު އަރުވާަފިއވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ. މާފަންނު އަ

 އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. 

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:އިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު ދާ

ނޑު ދަންނަވާލަްނ  3ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ  މިނިުޓގެ ވަުގތެއްަގ ވީމަ ވަރަށް ކުރުގޮަތަކށް އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ، ޤައުމެްއގެ ވެރިަކމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުވެގެން އަްނނައިރުަގއި އެންމެ ބޮޑަށް ޖެހޭ މައްސަލަ އަކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ 

ވަނަ އަހަރުގެ ކުީރގައި އޮީތ ޕޮލިސް ސްޓޭޓެއް. އެީއ  2118އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް މައްސަަލތައް. މި ޤައުމުގައި 

ޑިމޮކްރެޓިކަލް ސްޓޭެޓއް ނޫން. އޭގެ ފަހުން މިހާރު މި ހިނގަނީ ބަޣާވާުތގެ ސްޓޭޓެްއ. ެއހެންވީމާ، ޭއގެ އެލެމަންޓުތަްއ 

ސަބަބު، މިސާލަކަްށ ފުލުހުންގެ ތެރޭގަިއ މި ތިބެނީ. މިއީ ައޅުަގނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ަސބަބު. 

އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ ެވރިކަމުގައި އެބަ ހުރި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ޮއފިސަރުން މީހުން ރޭޕްކުރި 

މައްސަލަިއގައި އެކަްނ ތަޙުޤީޤުކޮށް، އެ މައްސަަލ ބަލައި ވަިކކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް މިހާުރ އެ ފުލުހުން އަެނއްާކވެްސ 

ކަށް ައއުމަށް އެ ވަނީ ނިންމާފަ. އެގޮަތށް އެކަންތަްއ ވަނީ. ފުލުުހންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަުރ ވަޒީާފގެ މަޤާމުތަ

ގަިއކޮުޅގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުެގ ދަށުން އަނިޔާކޮށްފައި އެބަ ހުރި. ހަމަ ޖެކީޗަންގެ، ޖެކީޗަްނ ޖަހާ، ފިލްމުތަކުގައި ޖަހާ 

އް ނުބެލޭ ފަދަ މީހުންތައް މިހާރުވެސް އެބަ ތިބި. މިތަނުން ކަހަލަ ޝޮޓު ޖަހަފާއި އެބަ ހުރި. އެކަމަކު މައްސަލަތަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ަގިއަގއި ލާއިންސާީނ އަނިާޔކޮށް، ތަޅާ މަންޒަރުތަްއ ފެނޭ ހަމަ ފުލުހުން. އެހެންވީމާ، މި 

ޤާނޫނެއް. އެހެންވީމާ،  ފިޔަވަޅުަތއް ނޭޅޭތީވެ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި އެބަ އޮތް ފުލުހުންގެ ބޮޑު ިސންގާ

ނުޑ  އެ ޤާނޫނު އޮއްވާ ދެން ައންނަންޖެހޭ ޤާނޫނު ވާންޖެހޭނީ ޙަޤީޤީ ފުލުހުން ރިފޯމްކުރެވޭ ޤާނޫނަކަށް. އަުޅގަ



37 

 

ކަމެއް. އެއީ ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރ  3ކަމެއް. މައިަގނޑު  3އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލަން މި ޤާނޫނުގައި 

ނަޑކަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް ކަމަކުުނދޭ. ހަމައެހެންމެ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައި އެބަ އޮތް މީހުންގެ ޢައްޔަންކުެރވޭ ގޮތް އަުޅގަ

ޕާސަނަލް ކަންތައްތައް، ރިކޯިޑން، ފޯނު ކަންވަޒޭޝަނާއި ީއމެއިލާ، މި ހުރިހާ އެއްޗެހި ބެލޭނެ ގޮތްތައް ވަރަށް ބޮޑު 

ހުންނާއި އެ ނޫން ފުލުހުން ވަކިކުރެވިަފއި ނުވާކަން ވެްސ އިޚްތިޔާރެއް ދީފައި ވަނީ. ހަމަ އެހެންމެ ހުވާކުރެވޭ ފުލު

އަޅުަގނޑަްށ ފާހަގަކުެރވޭ. ދެން ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރ ޢައްޔަންކުރުމުަގއި އެހެން ަޤއުމުތަކުަގއި މި އޮންނަނީ 

ރީިބއަން ޙަޤީޤަތުގައި ޔުނިވާސަލް ފޯިމޔުލާ އެްއ ނޯވޭ. އެހެންނަމަެވސް ޢާއްމު އުސޫެލއްގެ ގޮތުްނ ޕެސިފިކު އަދި ކެ

ޤައުމުތަކުަގއި އެކަން ކުރާ ގޮަތކީ ހަމަ ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓު ަޢއްޔަންކުރަނީ. އެއީ ސާރވިްސ ކޮމިޝަންގެ ލަފާގެ މަތިން. 

ހަމަ އެހެންމެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޤައުމެއް ކަމަްށާވ އޮސްޓްރޭލިޔާ ރަނގަޅު ފުުލހެއް، ޑިޕާޓްމަންޓެއް އޮންނަ 

އިސްލޭންުޑަގއި ެއކަންުކރާ ގޮތަކީ ަގވަނަރ އެޕޮިއންޓުކުރަނީ. އެީއ ޕޮލިްސ ޤައުމެއް ެއއީ. އޮސްޓްރޭލިާޔ ކު

މިނިސްޓަރުގެ އެޮޕއިންޓުމަންޓެއް ެއއީ. އަދި ޗެއަރޕާސަްނ ކުރައިމް އެްނޑް މިސްކޮްނޑަކްޓު، މި ޑިޕާޓްމަންޓުެގ 

ެވސް ހަމަ އެ އުސޫލުން. ދެން  ޗެއަރޕާސަްނގެ ލަފާގެ މަތިން. ހަމަ އެހެންމެ ނިއު ސައުތު ވޭލްސްަގއި އެކަން ކުރަނީ

ނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ކަމަކީ މިދެންނެވި ފަދަ، މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި މާއްާދ  މި ބިލުގައި އަުޅގަ

އެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ފާަހގަކުެރވެނީ. މި އޮންނަނީ މީހުންގެ ކަންކަްނ ބެލުމަށް ޚާްއޞަ އުުކޅުތައް ބޭނުންކޮްށގެން 

ގާ އޮޕަރޭޝަންތައް ކަމަށް ބުނާ. މިސާލަކަށް މި ބުނެވެނީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެެއއްަގއި ނުވަތަ އޭނާ ބޭނުންކުރާ ހިން

އުޅަނދެްއގައި ދެެކވޭ ވާހަކަަތއް އަުޑއެހުމަށް ނުވަތަ ބެލުމަށް ކެމެރާ އާއި އަުޑއެހޭނެ ަވސީލަތްތައް ގާއިުމކޮށް، ެއ 

ހަކަ އަުޑއެހުމުގެ ފުރުޞަތުދީފައި މި އޮންނަނީ. އަނެްއކާ ހަމަ އެހެންމެ މި ގެެއއްަގއި ުނވަތަ އުޅަނދެްއަގއި ދެެކވޭ ވާ

އޮންނަނީ މުއާސަލާތީ ަވސީލަތްތަކާއި ސިޓީ ާއއި ލިޔުމާިއ އީމެއިލް، ފޯނު މެދުވެިރކޮްށ އޭނާ ހިންގާ މުޢާލާތްތަްއ 

ްއގައި ިމހާރު މި އޮތް ފުލުހުންނަށް ހޯދައި، ބެލުމާއި ައޑުއެހުން. މިކަހަލަ ނުރައްކާތެރި އިޚްިތާޔރުތައް، ާޚއްޞަ ގޮތެ 

ދޭދިނުމަކީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ހަމަ އެހެްނމެ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ބިލުަގއި ވެސް އެބަ އޮވޭ ާޚއްޞަ 

ނޑު ބިުރގަންނަނީ މިހާ ރު މި އުކުެޅއްގެ ދަށުން ހަނު ވެސް ނުހުރެވޭނެ ގޮތްތަކަކަށް ފުުރޞަތުދެވިފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އޮތް ފުލުހުންނަށް މި ބާރު ދޭތީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް އަދި ޤައުމީ ޕާީޓ، ، މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. )ަވގުތުކޮޅަށްފަހު( އާދެ! ިމހާރު އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް

ނަޑއެިޅފައިވާ ަވގުތު ހަމަވެގެން ގޮްސފައި ވަނީ. ދެން ވަކި ޕާީޓއަަކށް ނިސްބަތްނުވާ ޢިްއޒަތްތެިރ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ކަ

މެންބަރުންނާ، އަދި ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ބާކީ އެބަ އޮްތ. އެހެންނަމަވެސް މި ވަގުުތ 
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ނޑަށް ޖެހޭނީ، އެދިަވޑަ ިއގެންނެވި ެއއްެވސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހޯލުތެރޭގައި ަވޑަިއގެން ނެތުމާ އެއްކޮށް އަުޅގަ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވަގުތު ވަނީ ހަމަވެފަ. އަޅުަގނޑަށް ޖެހޭނީ މި ބިލުގެ ފަހުބަސް އިއްވުމަިއގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް. 

ނޑު ިމހާރު ކުޑައިރުޮކޅެއް މި ަބލައިލަނީ ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް.  އެހެންކަމުން އަުޅގަ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ހުށަހެޅުްއވުމަށް މަނަދޫ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 ޠާރިޤު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ން:ރިޤު ވާހަކަދެއްެކވުދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާ މަނަދޫ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަ އެއް ދިމާވެގެން. ޙަޤީޤަތުގަިއ 

ފަހުބަސް އިއްވަން ބަލާއިރު ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅާ މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ނެތުން އެއީީކ މިކަން، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ 

ނޑު ދެކެނީ ދެން ޮއތް އައިޓަަމކަިއގެން ކުިރއަށް  ލަސްކުރަންޖެހޭނެ ސަބަބެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ނުދެކެން. އަުޅގަ

 ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މި  އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ހުށަހެޅުއްވީ ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ނޫން. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ

މަލުކުރަމުންދާ އުސޫލަކީ ބައިވަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިވަޑަިއގަންނަވާފަިއ އެބަ އޮތް. އެހެންނަމަވެސް ތަނުގައި ޢަ

ނޑަށް ޖެހުނީ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް ފަހުބަސް  އެއިން އެްއވެސް ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ހޯލުތެރޭގައި ނެތީމަ، އަުޅގަ

ތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް އެކަމަށް ތައްޔާުރެވވޭހާ ވަގުތު އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމަށް ދަންނަވަން. އެީއ އެ ޢިއްޒަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގަިއ މި ވާ ދިވެިހ  ބެލެވޭތީ ައޅުަގނޑު އެ ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް. އަުޅގަ

ރުންގެ ބަހުސް މަރުޙަލާގައި ސާފުކުރަން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލުގެ ފަހުބަސް އިއްވުމަށާއި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާ އަދި ހުށަހެޅުއްވި ުސވާލުތަކަށް ޖަވާުބދެއްވުމަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފަހު ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރަީއސް. ބިލުގެ އެންމެ ބޮޑަށް ބަހުސް އަމާޒުވީ ެއއް ދިމާލަކީ ކޮމިޝަނަރު ޢައްޔަންކުރެޭވ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި 

 ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން އޮތް...
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖާބިރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.هللا ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ުހށަހެޅުމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޒާމީ މައްސަލަ()ނި

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ރިޔާޒު މިހާރު މި މަޖިލީހުގައި އެބަ އިންހެން. އިނދެގެން އޭނާ ބޭނުންާވ 

ަސއްކަތް. އެހެންވީމާ، މި ބިލު ހުށަހެިޅ ގޮތަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުަތއް ހަނިކޮށް، އޭނާ އަށް ބާުރދިނުމަށް ޓަކައި މަ

މެންބަރު މިތާ އެ ވަގުތު ނެތީމާ އެ ބޭފުޅާ އަށް ޖަވާބުދޭން ފުރުޞަތުދީގެންނުވާނެ. އެ ބޭފުޅާގެ ކަމެއް މިތާ އިނުމަކީ. 

ތާކުްނ  އެހެންވެއްެޖއްޔާ ިރޔާސަތުން ޢަމަލުކުރަން، އޭނަ ހުރި ތާުކން ހޯދައިގެން ގެންނަންޏާ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ހުރި

ގެނެސް ޖަވާބުދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެން ސްޓޭންަޑޑެްއ ެސޓްކުރަންޖެހޭ މި ޤައުމުގަ. 

އެހެންނޫނިއްޔާ ބިލު ހުށަހެޅި މެންބަރު މިތާ އިންނަންވާނެ ޖަވާބުދޭންވާ ގަޑީަގ. މަޖިލީހުގެ ޓައިމު ބަރާބަރަށް 

ހުށަހަޅާ މެންބަރުންނަކީ އަޚްލާޤީ ގޮތުން ެއގޮތަްށ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވަންވާނެ. މިކަހަލަ ބިލުތައް

 މެއިންޓެއިންކުރަންޖެހޭނެ ބޭފުޅުން. 

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! 

ިއ، މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުަރން އޮންނަ އުސޫލާ ެއްއގޮަތށް ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔައީ. އަޅުަގނޑު ޢަމަލުކުރީ މިތާނގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވައިދޭ އެ ބޭފުޅަކަށް ފަހުބަސް އިްއވަންޖެހޭ ވަގުތުަގއި 

ހަނދާކޮށްލަދެމުން ގެންދޭ ހުރިހާ ފަހަރެއްގައި  ވަަޑއިގަތުމަށާ އަދި ހަމައެހެްނމެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެށުމަށް ޓަކައި

ވެސް. އެހެންކަމުން، މިއީ ުއސޫލެއްގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑުެމން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންަނ ގޮތް. ފަހުބަސް ވިދާުޅވުމަށް 

 ޓަކައި އަޅުަގނޑު މި ފުރުަޞތު އަރުވަނީ މި ބިލު ހުށަހެޅި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. 

 

 ނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށި ދެކު
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ޖާބިރު އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް هللا ޢިއްޒަތްތެރި، ކާށިދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުިވ ގޮތަްށ، ޢަބްދު

ނޑު ބިލު އެ އޮތީ ހަދާފަ. ބިލު އެ އޮތީ ހު ށަހަޅާފަ. ބިލު މި އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް ކޮންެމހެން ބޭނުމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނުޑގެ ފަހުބަސް އޮތަސް ނެތަސް. ވަރަށް ޮބޑަްށ  މަޖިލީހުން އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ މިއަދު ވޯޓަށް ވެސް ދާނެ، އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑގެ ުކރިމަތީގައި މި ވާ ުކޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން ބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު މި ހިސާބުން އަޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމިގެން މި ދިޔައީ. ދެން އޮންނާނީ މި ބިލު 

ަގއި ކަމުަގއި ދަންނަވަން. 1:31މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުން. މި ބަލައިގަތުމަށް ނެޭގ ޯވޓު ެނގުން އޮންނާނީ ިމއަދުގެ 

އަށް. ެއއީ ކޮމިޓީަތކުން  11ޅަކަށްފަހު( މިހާ ހިާސބުން އަޅުަގނޑުމެން ދާންޖެހެނީ މިއަދުގެ އެޖެންޑާ އައިޓަުމ )ވަގުުތކޮ

ނޑުމެްނގެ ކުރިަމއްޗަްށ ިއްއޔެަގއި މި ވަނީ ޢާއްމު ިޞްއޙަތު ރައްކާތެިރކުރުމުގެ ބިލު  ހުށަހަޅާ ކަންކަން. އާދެ! ައުޅގަ

ތްކުރުމަށް ފެށިފަ. އެއީ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން މި ވަނީ އިްއޔެ މި ރިޕޯުޓ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމި، މަޖިލީހަށް ރިޢާޔަ

ހުށަހަޅުއްވާފަ. އަދި ހަމައެހެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު ދެމުން 

ނުޑމެން އިއްޔެ ޖަލްސާ ނިންމާލިއިރުަގއި ވާހަކަަދއްކަމުން ގެްނދެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ގެންދެވިފައި ވަނީ. އަުޅގަ

ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ެއއީ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަނަށް. 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވޭ މިހާރު މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ަޓކަިއ ަވގުުތ  ހަމައެއާެއކު ޭއގެ ކުީރގައި ައޅުގަ

މިނެޓު.  7ިސކުންތު ާބކީ. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  46ފައިވާ ގޮތް. ާބކީ އޮްތ ގޮތް. އެމް.ޑީީޕ އަށް މހާުރ މި އޮތީ ހަމަޖެހި

މިނެޓު. ވަިކ  3މިނެޓު. ަޤއުީމ ޕާޓީ އަށް  3މިނެޓު. ޕީ.އޭ އަށް  5މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  6ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް 

މެްނބަރުންނަށް، އެދިަވޑަިއގަންަނވާ ކޮންމެ ިޢއްޒަތްތެިރ  ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތެވވަަޑއިނުގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެރި

ނޑު ކުިރން ވެސް ވާހަކަދައްކަުމްނ  3މެންބަރަކަށް  މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް އެރުވޭނެ. އެހެންަކމުން މިހާރު އަޅުގަ

ނީ. ފުަވއްމުލަުކ ގެންދަވާފަިއވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވާހަކަކޮޅު ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި މި ފުރުޞަތުއަރުވަ

 އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަން، ވާހަަކކޮޅު ކުިރއަށް ެގންގޮސް ނިންމާލުމަށް.  

 

 ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤުފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއި

އްޙަތު ރައްކާތެިރކުރުމުެގ ބިލަށް ވާހަކަދައްކަމުން އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޢާއްމު ޞި

ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މިއީ ޢާއްމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުުރމުގެ ބިލޭ. އާދެ! މި ބިލުގެ ބައެއް ކަންތަކަށް އިްއެޔ 

އި ާޢއްމު އަޅުަގނޑު އަލިައޅުވާލިން. ޭއގެއިތުރުން ދަންނަވާލަން ބޭުނންވޭ މިހާރަކަށްައއިސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގަ
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ނޑުމަސް ފަދަ ތަކެތި ވެސް އެ ބަހައްޓަންޖެހޭ އެކަށީގެންާވ  ގޮތެްއގައި ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަ އެކޭ، ކަ

ފިނިހޫނުމިނުގައި ނުބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވަމުންދާ ބައެއް މައްސަލަތަްއ. ާއދެ! ދާދި ފަހުން، މީގެ 

ޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ބަެއއް ެމންބަރުންނަށް ވެސް އެކަން ކުޑަދުަވސްކޮެޅއްގެ ކުރިން ަވނީ އަޅުަގނޑުމެން މި މަ

ތަޖުރިބާކުރައްވަން ޖެހިަވޑަިއެގންފަ. އާދެ! ދަންނަވަން މި އުޅެނީ އެފަދަ ަތކެްއޗަކީ ވެްސ އެ ބަހައްޓަންޖެހޭ ޚާއްަޞ 

. މިހާރަކަށްައއިސް ޓެމްޕަރޭޗަރެއްަގއި ބަހައްޓަންެޖހޭ ތަކެއްޗޭ. ެއއީ ޢާއްމު ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި މައްަސލަ އެއް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެ، ާރްއޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މާުރކޭޓު ަކމުގަިއވާ، މާޭލގެ މަސްމާރުކޭުޓގައި ވެސް މިދެންނެިވ ފަދަ 

ނެޑއް ނެތި. ބަެއްއ ފަހަރަށް އެ ބަހައްޓަންޖެހޭ  މަހުގެ ބާވަތްތަްއ ވެްސ މި ހުންނަނީ ހަމަ އެއްވެސް ކަހަލަ މިންގަ

ބަހައްޓާފަިއ ގެންޮގސް، މާރުކޭުޓަގއި ަބހައްޓަިއގެން އެ ފިނިހޫނުމިން ގެއްޭލ ގޮތަށް އާދެ! އެ ފިނިހޫނުމިނުގައި 

ޓެމްޕަރޭޗަރަށް ވުރެ މާ މަތީ ޓެމްޕަރޭޗަރެއްަގއި ގެންގުޅެަފއި، އަނެއްކާ އަނބުރާ ގެްނޮގސް އަނެްއކާވެސް ހަމަ ެއ 

ނޑަށް ލުމުން މި ވާ ގޮތަކީ ޭއގަިއ ހިސް ޓަމިން ލެވެލް މައްޗަށް ގޮސްގެން، އޭަގއި ޢާއްމު ބަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަ

ނޑަށް އެނޭގ މިއީ ޢާއްމު ޞިއްޙަތު  ޞިއްޙަތަށް ނުރައްާކވާ ފަދަ ކަންތައްތައް ދިމާވަނީ. އާދެ! އަުޅގަ

ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ބިލުކަން. ެއހެންނަމަވެސް މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ، ތަޞްދީޤުކުެރއްވުމާ ުގޅިގެން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ 

ނޑަށް ޔަޤީންކުެރވޭ ގޮތުަގއި ިމ ަގވާއިދުން އެބަ ލިބިދޭ މިަކމާ ގުޅޭ އިތުރު ގަާވއިދުތަްއ  ހެދޭ ގަާވއިދުތަުކގައި އަުޅގަ

ހެދުމުގެ ބާރު. އެހެންކަމުން، ކާބޯތަކެްއޗާ ބެހޭ ވަކި ޤާނޫނެއް އައުުމގެ ކުރިން ވެސް މިދެންނެވި ގަާވއިދުގެ ދަށުން 

ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ހައްެލއް ލިބޭނެ ގޮަތކަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އާދެ! ހަމައެާއއެުކގަިއ އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގިއ މި

ނޑުމެންގެ މާޭލގެ ޢާއްމު ިޞއްޙަތަށް ބަާލިއރުގަިއ ހަމައެކަނި ބަލިބަލި،  ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ފަހަކަށް އައިްސ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދާދި ފަހުން ގައިްނގަޔަށް އަރާ ބަލި ފެތުރޭނެ ވަސީލަތްތައް ެއކަންޏެއް ނޫން . އޭގެތެޭރގައި އަުޅގަ

ތަޖުރިބާކުރަންޖެހުނު އެއް ކަެމއް، މާލޭެގ ކުނި އުކާލާ ކުިނޮގނޑުަގއި ހުރި، ހަލާުކވެަފއި ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކާބޯތަކެތި 

ނުަބއިެވ،  ވެސް ފެން ބޮުޑވުމާ ގުިޅގެްނ ރަށުތެރެ އަށް ގޮްސގެން، އަދި އަނެްއކާ ރަށުތެރޭަގއި ަވރަށް ބޮޑަށް ވަސް

އާދެ! ވަރަށް ގިނަ ޞިއްީޙ މައްސަލަތަކެއް ޭއގެ ސަބަބުން ނުކުމެދާނެ ފަދަ ހާލަތަކަށް ގޮސްފަިއވާކަން. އާދެ! 

ނޑުމެންަނށް މި ބިލު ބައްޓަންކުރެވިަފިއ މިހާރު މި އޮތް ގޮތުން ެއީއ ފަރުދީ ޒިންމާ ވަރަށް ބޮޑަށް  އެހެންކަމުން އަުޅގަ

އެހެނިހެން ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޒިންމާ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ އޮތް. ކައުންސިލްތަުކގެ ޒިންމާތަްއ  އެބަ އޮތް. އަދި މުޖުތަމަޢުގެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިދެންނެވި ފަދަ  އެބަ އޮތް. ސަރުކާުރގެ ޒިްނމާތައް އެބަ އޮތް. އެހެންަކމުން އަޅުގަ

އް، ޭއގެތެރޭަގއި ެއީއ ކާނުތައް ސާފުކޮށް، ނޫީނ ކަންތައްތައް ަހއްލުކުރަްއވަން ކުރަްއވަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ަކންތައްތަ

ކާނުތަކުަގއި ފެން ހަރުލާފައި ހުރެގެން މަދިރި އިތުރުވެެގންނުދާނެ ގޮތަކަށް ހެއްދެވުން ވެސް އެބަ ހިމެނޭ. އަދި 

ނުޑގައި މިދަންނަވާ ކަހަލަ، ހަާލކުވާ ާބވަތުެގ ެއއްޗެ ހިތައް އޭެގއިތުރުން ކުރިން މި ދެްނނެވިފަދަ ކަންތައް ކުނިގޮ

ހުރެގެން އޭގެ ސަބަބުން ޖަމާޢަތަށް ލިބިގެންދާނެ ގެއްލުންތަކުން ވެސް ރައްކާތެރިކޮްށ، އެކަންތަކަށް އަުޅއްވަންޖެހޭ 
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ފިޔަވަޅުަތއް އެުޅއްވުން ވެސް. އާދެ! މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިދެންނެވީ މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން 

ނޑު އެފަދަ ފަރާތްތަކުން މީގެ ޒިން މާނަންގަވަންޖެހޭ. މިދެންނެވި ފަދަ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ ނަންގަވަންޖެހޭ މައިގަ

އިސް ފަރާތަކީ ިޞއްޙަތާ ެބހޭ ވަޒީރު ކަމުަގއި ިވޔަްސ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދަވާ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަްނ 

ގަންނަވާ ބޭފުަޅކީ މި ކަންތައް ޢަމަލީ ގޮތުން އެޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކު ހެލްތުގެ މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ރާއްޭޖގެ  ތަންފީޛުކުރެްއވުމަށް އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާ އެއް ނަްނގަވަންެޖހޭ ފަރާތް. އާދެ! އަޅުގަ

އްޔަުތ ޞިއްޙީ ނިޒާމު މިހާރު މި ދަށަށް ގޮސްފައި މި އޮތްއޮތުން ހައްލުކުރެއްވުމަށް ޓަކަިއ މިދެންނެވި މަސްއޫލި

އަދާކުރަްއވަން އެ ނަންަގވާ ބޭފުޅަކީ ނޫނީ ޢައްޔަންކުރަްއވާ ބޭފުޅަކީ މިކަމަށް އެންމެ ޤާބިލް، އެންމެ އެކަށޭނަ ބޭފުާޅ 

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ިބލު ޤާނޫނަކަށް ވެގެން ދާއިުރގައި މިދެންނެވި ކަންަތއްތައް  ކަމަށް ވެގެންދާނެ. އާދެ! އަުޅގަ

ޞިްއޙީ ދާއިރާ އިން، ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ވަޒީރު ވެސް އަމަލުކުރެްއވުން. އާދެ! މިހެން ހައްލުކުރެވޭނެ ގޮަތކަށް 

ދަންނަވައިލާއިރު ޢާއްމު ޞިްއޙަތާ ގުޅޭ ކަންތައް ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ިޞއްީޙ ފަރުވާދޭ ނިޒާމުގައި މިހިރަ 

ނޑުމެންނަށް އުނި ކަންތައް ެވސް ހައްލުުކރުމަކީ މިނިސްޓްރީ އަށް ކުރައްވަން ޖެހޭނެ ކަމެއް. މިހާރަަކށްއައިސް އަުޅގަ

މާލޭގައި މިހިރަ މަރުކަޒީ ަހސްފަތާލު، ނޫނީ އައި.ޖީ.އެމް.އެުޗގައި ވެސް ދަންނަވާލަންެޖހެނީ ވަރަށް މުހިއްމު ބައެއް 

ނަޑްށ ކަހަލަ ޚިދުމަތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮއްސަ އޮތްކަން. މިސާލެއްގެ ގޮތުން ދަންނަވާ ކަމަށް ވަ ންޏާ އަޅުގަ

އެނގޭ ަގއިމު ވެސް އިްއެޔ ވެސް ހުރީ ކްލެނަސްކޯޕީ ކަހަލަ ތަންކޮޅެއް އާދަިއގެ، އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖެ އަށް 

ފުދޭވަރަކަށް ޢާއްމުކޮްށ ދިމާާވ ކަންތަކަކަށް ކުރަންޖެހޭ އާަދއިެގ ޓެސްޓުތަްއ ެވސް ހެދޭ ފަދަ ހާލަތެއްގަ އެއް ނޫން. 

ޤަޫބލުކުރެވޭ ގޮުތަގއި އަދި މި ައހަރުގެ ބާކީ މި އޮތް ދުވަސްޮކޅު އަދި އޮތްކަުމގައި ވިޔަްސ  އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑަށް

ނޑުމެން  މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ކޮންމެހެން މިއަހަރު ނިމެންދެން، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އަންނަންދެން އަޅުގަ

ބައްލަވާވަަޑިއގެްނފައި މި ކަންތަކަށް ހައްލު މަޑުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ ނޫން. މި ކަންތައްތަކީ މިނިސްޓަރު 

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މިދެންނެވި ފަަދ ކަންތައް ަހއްލުކުެރވި، އަދި  ހޯއްދަވަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް. ާއދެ! އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ލިިބގެންދާނެ މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެގެންާދއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންގެ ާޢއްމު ޞިއްޙަތަށް ވަރަށް ބޮުޑ ކުރިއެރުމެއް 

 ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މަޢުޞޫމުهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާ

ނޑުމެން މި ޤާނޫނު  ` ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ! ާޢއްމު ޞިއްޙަތުގެ ބިެލއް ައއިްސގެްނ އަުޅގަ

އްޙަތެއް ީކއްެވގެންހޭ ޤާނޫނަކުން މިއަށް އަމަލުތަކެއް ކުރާ ގޮތަށް މި ހަދާއިރު ސުވާލުއުފެދޭނެ ކަންނޭނގެ ތިމާގެ ޞި

ބައްޓަންކުރަންޖެހެނީ. އާދެ! ޢާއްމު ޞިއްޙަތު ވީމަ، މި ވާ ގޮތަކީ އެެކއްގެ ިޞއްޙީ ހާލަތުން އަނެކެއްގެ ޞިއްީޙ 

ުކގެ ވާހަކަ ދެެކވެމުން ހާލަތަށް އަސަރުކުރޭ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން އާ ާޤނޫނުއަސާސީ ބަލަިއގަނެ، ަޙއްޤުތަ
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އަންނައިރު، ެއކަކު އަނެަކކުެގ ފަރުދީ ޙައްޤުތަކާ އެއްޗެީހެގ ވާހަކަ ދެކެވެމުން އައިސް، މި ހިސާބަށް އަންނައިރު އެބަ 

ހުރޭ ވަރަށް ބޮޑެިތ ޚިޔާލު ަތފާތުވުންތަކެްއ ވެސް. މި ބިުލގެ ސަބަބުން އެފަދަ ޚިޔާލުތަާފތުވުންތަކުެގ ތެރޭަގއި ވެްސ 

ނޑު ހަމަ ެއއް މުޖްތަމަ ޢުގެ މުޅި ޞިއްޙަތަށް ރައްކާތެރިކަން ގެނެސްދޭ ގޮަތށް ބައްޓަންކުެރވިފައި ވަނީ. ެއގޮތުން އަުޅގަ

ވަނަ މާްއދާގަިއވާ ގޮތުން، ވެކްސިންިދނުން. ވެކްސިންދިނުން ެއއީ  18މާއްދާ އެްއ ފާހަގަކޮށްލާނަން. މި ބިލުގެ 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކު ހެލްތަށް. ވަކި އާބާދީގެ، ވަކި  ލާޒިމުކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ހެދުމުގެ ބާރު އެބަ ދޭ

ބަޔަކަށް ވެކްސިންދޭންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން، އެއީ ވެްކސިންދޭންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ކަންތައްތައް ކުރަން އެަބ 

ންަތއް ކުރަން. އެފަދަ ހާލަތެްއގަިއ ލާޒިމުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ބެލެިނވެރިން ބޭނުންނުވެދާނެ އެ ކަމެއް އެކަ

ކޯޓުއަމުރެއް ހޯދަިއގެން އެ ަކންތައް ކުރުމުގެ ބާރު ވެސް ެއބަ ލިބިދޭ. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވީ އެަކކު އަނެަކކުގެ ަޙއްުޤ 

ން އެބަ ފުށުއަރާ ހިސާބުގައި ޤާނޫނެްއގެ ތެރެއިން މުޅި މުޖްތަމަޢުގެ ރައްކަލަށް ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް މި ޤާނޫނު

ނޑުމެން ބަލާއިރު، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ިޞއްޙީ ހާލަތު  33ކޮށްދޭ. ދެން ހަމަ އެއާެއއްކޮްށ  ވަނަ މާއްދާ އަށް ައުޅގަ

އިޢުލާނުކުރުން ފަދަ ކަންތައްަތއް. ވަކި ތަެނއްަގއި ވަކި ިޞއްޙީ ކަންތަެކއް ދިމާެވގެން، ކުއްލި ނުރަްއކަލުެގ ޞިއްީޙ 

ިއ އިޢުލާނުކޮށް، އެ ސަރަހައްަދކާ ބެހޭ، އެ ސަރަހައްދަކާ ދޭތެރޭ ވަކި ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ހާލަތު ވަކި ސަރަހައްދެއްގަ 

ފިޔަވަުޅއެޅުމުގެ ބާރު ޑިރެްކޓަރ ޖެނެރަލަށް އެބަ ލިބިދޭ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ މި މުޅި ޤައުީމ 

ކުން ބާރުދީގެން ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަްށ މަޞްލަޙަތަށް، މުޅި ރައްޔިތުްނގެ  މަޞްލަޙަތަށް ކޮންމެހެންވެސް ޤާނޫނަ

މި ވަގުތު ުނކުރެވޭނެ ކަންަތއްތައް. ފަރުދީ ަޙއްޤުތަުކގެ ވާހަކަ އެބަ ދަްއކާ. ކޯޓުަތަކށް މީހުން ދާން ބޭނުންވޭ. 

ެއްއ އެހެންވީމާ، އެކަންތައްަތކުން ރައްކާތެިރވެ، މުޅި މުޖްތަމަޢު ރައްކާކުެރވޭނީ ޤާނޫނެްއގައި މިފަދަ ގޮަތކަށް ބަ

ނޑުގެ ވެސް ުއއްމީދަކީ މި ޤާނޫނު ވަރަށް އަވަހަށް، މި ބިލު  ކަންތައްތައް ބަޔާްނކުރެިވގެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ފާްސކޮށް،  ޤާނޫނަކަށް ބަދަލުވެ، ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން މިއަދު އަުޅގަ

 ދީޤުކުރެއްވުން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައވަހަށް މި ޤާނޫނު ތަޞް

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެން ުއޅޭ މައްސަލަ ައކީ ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު އަދި 

ޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާ އަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި އެްއގޮތަކަްށވެސް ހިނގާ ވުޒާރާ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި، ޞިއް

ނޑުމެން ެއކި ގޮތްގޮތުން ބަލައިފިން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހިތާމައަކީ މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން މަކަރާިއ  އެއް ނޫން. އަުޅގަ

ައިއއްާސ ހުރިހާ ކަމެއް، މަޤާމުތަްއ ހީލަތުން ފޭރިގަނެގެން، މުޙަްއމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިުކ އޭނާ ވެރިކަމަށް 

ވިްއކަިއގެން، އެ މަޤާމުތަކަށް ކުފޫހަމަނުވާ މީހުން ލައިގެން އެ ގެންދަނީ ކުރިއަށް. އަދި މަސްތު ހާލުގައި ތިބެ، 

ޙުކުމްކޮށްފައި ތިބި މީހުން އޭނާގެ ކެބިނެޓުަގއި އެބަ ތިބި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު އަޅުަގނޑު ހައިރާްނވަނީ މި 
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އްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އޭާނގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ވަުގތުގަިއ، ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަްށ ރާ

އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުބަލައި، ަރއްޔިތުންގެ އެްއވެސް ކަމެއް ނުބަލައި މީނާ މި އުޅެނީ އެކި ގޮްތގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ރުން ހައްޔަރުކޮށް، ހިފަިއ ހައްޔަރުކޮްށ، ޑީ.އެން.އޭ ަނަގއި، ކޮންކަމެއްތޯ  މި ކުރަނީ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަ

މި ކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރާ ޚިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާފަށް، ޑިފެންސް 

ން މި ރާްއޖޭގެ ވެރިކަުމގައި ހުރި މީހާ މިނިސްޓަރަކަށް މިހާރު އެހެރަ ނާޒިމާއި އޭނައާ ދެ މީހުން ބަޣާވާތެއް ކޮށްގެ

ވައްޓާަލއި، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ަޝރުޢީ ކޯޓަކުން ފަރުވާނުހޯދަިއ، ފުރަތަމަ ހިނގާބަލަ! މުޙަްއމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު 

އި ވެރިކަމަށް ައއި ގޮތުެގ ޑީ.ެއން.އޭ ނަގަމާ. އެއީ ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ގައިުމވެސް މުސްަތޤުބަލުގައި ވެސް ތާރީުޚގަ

އަހަރު ވަންދެން އަނިާޔވެރި ވެިރކަމެްއ، މިލިަޓރީ ވެރިކަެމއް މި ޤައުުމގައި  41، 31ވެސް އެނގެން ބޭނުްނވާނެ. 

އޮވެަފއި، އިންތިޙާބަކުން ވެިރކަން އައީ. އެ އިންތިޚާބުކުިރ ފަރާތް ވެރިކަމުން އިސްތިުޢފާ އެއް ދުވަހު ހެނދުނު 

ކަމަކަށް މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ. ސުވަރުގެ ެއއް ކަހަލަ އިރުއެރިތަނާ ދޭންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮންނާނެ 

ޤައުމެއް މި ޤައުމަކީ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޞިއްޙަތާ ބެހޭ މި މައްސަލައިގެ ތެރޭަގއި މި ވާހަކަން މި ޖެހެނީ 

ލައި، މުޢާހަދާތައް ުއވާލަިއ، ރާއްޖޭަގއި އިންތިޚާބުކޮށްަފިއ ނެތް މީހަކު ވެރިކަމަށް ައރައި، އެގްރިމެންޓުތަްއ ުއވާ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތައް އުވާަލއި، އޭނާ ބޭނުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ޓަކައި ޑީ.އެން.އޭ ހެދުމަށް 

ޓަކައި ގުންޑާ ވަޙީދު ކުރަުމންދާ މަސައްކަތަކީ މި ާރއްޭޖގައި ަރއްޔިތުން ޤަބޫުލކުރާނޭ ކަމެއް ނޫން. ިދވެހިރާއްޖޭެގ 

ންތާކުތޯ ފުލުހުންގެ މުއައްަސސާ އިން ކުރާ ތަޙުޤީޤެއް، ެއ މީހުން ބަޔާންދިނީމާ އެ ބަޔާނުގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ކޮ

ޙުކުމްކުރަމުން އެ ދަނީ. އެއީ ކޮންގޮތަކުން ވާނެ ކަެމއްތޯ. ދެން އޭގައި ބަިއވެިރވާ އެހެން މީހުންގެ ބަޔާނެއް ދިނީމާ އެ 

މްކުރަމުން ެއ ދަނީ. ެއއީ ކޮްނގޮތަކުން ވާނެ ކަމެްއތޯ. ދެން ޭއގަިއ ބަިއވެިރވާ ބަޔާނުގެ ަމއްޗަށް ޝަރީޢަތުން ޙުކު

އެހެން މީހުންގެ ބަޔާނެއް ެވސް ނުނެގޭ. ތަޙުޤީޤުގައި ެއ މީހުންގެ ބަޔާނެއް ނުނެގޭ. އަނެއްކޮޅުން ދަންނަވަންތޯ. 

ންޭނ! މިހެންވެގެން މ ދަނީ. ހެކިބަސް، ިޞއްޙަތާ ބެހޭ ދާއިރާ ައޑިއަަޅިއގެން މި ޤައުމު މި ދަނީ. ރައްޔިތު

ދިވެހިރާއްޖެ ހިންގުުމގެ ނިޒާުމގެ ތެޭރގަިއ ހެދިފައިާވ މުޢާހަދާތައް، ަބއިނަލްއަްޤވާމީ ގޮުތން ހެދިފައިވާ މުޢާހަދާތަކާިއ 

ޑަބްލިއު.ެއޗް.އޯ ާއއި ޞިއްަޙތާ ބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ މުޢާހަދާތަކަކާއި ބޭރުގެ ައވަްއޓެރި ޤައުމުތަކާ އެްއކޮށް 

ދިފައިވާ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މުޢާހަދާތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ެއްގރިމެންޓުތަކާއި އިންތިޚާބުކޮށްެގން ވެރިކަމަށް މީހަކު އަންނަން ހެ

ދުސްތޫރުގައި ބުނާ ގޮތާ، މި ހުރިހާ ކަންކަމާ ޚިލާފަށް އަިއއްސަ، މިހާރު މި އުޅެނީ ހަމައެކަނި އިންތިޚާބުކޮށްފަިއާވ 

ޭޖގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީސް ކަމަށް ވާތީ، މިތާނގެ ބާރު ަކނުޑވާލުމަށް ޓަަކއި، މިތާނަގިއ މުއައްސަސާ އަީކ ދިވެހިރާއް

އުޅޭ މެންބަރުން، ރައީސް އޮފީހުގައި ޑޮކްޓަރ ޙަސަން ސަޢީދު ގްރިޑެއް ހަދައިގެން، ައޅުަގނޑު މި ދައްކަނީ ޞިއްޙަތާ 

ވާީތވެ، ޑީ.އެން.ޭއ އަކީ ިޞއްޙަތާ ބެހޭ ވަރަށް  ބެހޭ ވާހަކަ. ިޞއްޙަތު ރަނގަުޅވާނީ ޑީ.އެން.ޭއ ހަދައިގެްނ ކަމަށް

މުހިއްމު މާއްދާ އެއް. ބަކަލް ސޯބަކީ އެއީ ިޞއްޙަތުގެ ތެެރއިން އަންނަ ކަންތައްތައް. ިއންސާނާ ދިރިހުރުމުގެ ތެރޭގައި 
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ތު. ޞިއްޙަތާ ޑީ.އެން.އޭ އަކީ ިޞއްޙަތުގެ ތެރެއިން އަންނަ ކަންތައްތައް. އެ މީހާގެ ޢާއިލާ ދެނެގަތުމާ، އެއީ ިޞއްޙަ

ނޑުމެްނ ވާހަކަދައްާކއިުރގައި ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް ވިސްނާ، ިފކުރުކޮށްލައްާވ! ޙަސަން ސަޢީދު  ބެހޭ ޤާނޫނަށް އަޅުގަ

ކިޔާ މީހަކު، ޮޑކްޓަރުކަން ަނަގއިގެން ައއިސް، މީނާ ރައީްސ އޮފީހުަގއި އިނދެގެން، ގްިރެޑއް ހަދަިއގެން، ަރއްޔިތުްނގެ 

ގެ ބޮލުަގއި ކްަރއިމު ެއޅުވުމާ، މާނަައކީ ިއކޮނޮމިކު ކްަރއިމް ެއޅުުވން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހެދިފަިއ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ހުރި މުޢާހަދާތައް އުވާލުމާ، ިމ ކަންތައްތަްއ މި ކުރަނީ ާރްއޖޭގެ ޞިއްޙަތް ދަްށކުރުމަށް ޓަކައި. ެއއީ ޞިއްޙަާތ ބެހޭ 

ނޑުމެން ވިްސނަށްޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ . މި ރާއްޖޭގެ ިޞއްޙަތާ ބެހޭ ުވޒާރާ ނުހިނގަނީ އަންނަިނިވ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އެންމެންެގ ޑީ.އެން.އޭ ަނގަނީ. ހިންަގވައިަބއްލަވާ! ޞިއްޙަާތ ބެހޭ  ސަބަބުތަކަށް ޓަަކއި. މިއަުދ އަުޅގަ

.އެން.އޭ ނަގަން. ކޮން ގޮތްގޮތުން އެންމެންގެ ޑީ.އެން.އޭ ނަގަމާ، މި ރާއްޖޭގަ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮން ޤާނޫނެއްތޯ އޮތީ ޑީ

ނުޑމެން ޢާއްމު މިނިވަންކަމާއި  ގަާވއިދެއްތޯ. ކޮބައިޯތއޭ ެއ މެޝިނަރީޒް. ކާކުތޯ ބަަލހައްޓަނީ. މިއަދު އަުޅގަ

ރައްކާތެރިކަާމއި އަސާސީ ޙަްއޤުތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް، ދޭދޭ ދެ މީހުންގެ ދޭތެރޭގަިއ، ފަރުދުންގެ ދޭތެރޭގަިއ 

ބުނަނީ ިޑފެންސް މިނިސްޓަރަކަށް ހުރި ނާޒިމު، ތިމަންނާ ކަލޭމެންގެ ފޯނު އަޑުއަހަމޭ. ތިމަންނާ ދައްކާ ވާަހކަ. އެ 

ނޑު އަުތގައި މިހިރީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއަދު  ކޮށްފައޭ. އެރިޕޯޓު ހެދި ތަން ބައްގެ އޮންނާނީ ކޯނީ ހެކިތަްއ އަުޅގަ

ޙަސަން މަނިކު މަކަރާއި ހީލަތުން، ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ގޮތުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގައި އެހެރަ މުޙައްމަދު ވަޙީދު

އޮންނަ އުސޫލުތަާކ ޚިލާފަށް، ޞިއްޙަުތގެ ދަށުން ުކރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނުޮކށް، ވެިރކަމަށް ޞިއްަޙުތ 

މީހާއަކަްށ  ތަސައްރަފުނުފުދޭ ގޮތަށް އެހެރީ ވެރިކަމަށް ައއިއްސަ. އޭނާ ވެރިކަމަށް ައއިސް އެހެރީ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ވެރި

ހުރި  މީހާ މަރާލަން ޕްލޮޓު ރާވަިއ، އެ ޕްލޮޓުަތކުގެ ެތރެއިން ކާމިޔާބުކުރަން އޭނާައށް ބިރުދައްކަިއ، އޭނާ ަލއްާވ 

ގަދަކަމުން އިސްތިއުފާީދގެން ވެރިކަމަށް އަިއއްާސ، ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް މި ކަމަށް ނުހޯދާ ހިނދަކު، މި ރާއްޖޭގެ 

މެ ކަމެއްަގއި ވެސް ިޞްއޙަތު އޮންނާނެ. ވިޔަފާރި ިޞްއޙަތު، އިންސާނީ ިޞއްޙަތު، ޞިއްޙަތު ރަނގަެޅއް ުނވާނެ. ކޮން

ނުޑ  ދުނިޔަވީ ޞިއްޙަތު، ަޤއުމީ ޞިއްޙަތު. މިއަދު ޤައުމުގެ ޞިއްޙަތު މި އޮތީ ރަށަށް ގޮއްސަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ގެ ފިރިން... މިއަދު މި ގޮވާލަނީ ޑީ.އެން.އޭ ހަދާށޭ ކެބިނެޓުގައި ތިބި އެންެމން. އެ މީހުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިަފިއވާ ަވގުތު ހަމަެވގެން ދިޔައީ. އެހެން ކަމުން ޢިއްޒަތްތެިރ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ކަ

ނޑު ފުރުޞަތެއް އަުރވަން މި ޖެހެނީ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ  މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަތުމަްށ ދަންނަވަން. އާދެ! ދެން އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްަމދު ނާޒިމަށް. ފުރުޞަތުއަުރވާިއރު ވެްސ ދަންނަވާލަންޖެހޭ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އޮީތ 

 ިސކުންތު.  46
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  ވާހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު 

ިސކުންތު ތެރޭަގއި ދެއްކޭނެ މާ ގިނަ ވާހަކަ އެްއ  46ސް. ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީ  .الرحين الرحون هللا بسن

ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ޢާްއމު ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ގޮތުން ބިލެއް ައއިްސގެން އުޅޭއިުރ ގދ.ތިނަދޫގަިއ ހުރި ހެލްތު 

ުމގުރުބުރި  ސެންޓަރުގައި ުނވަތަ ހޮސްިޕޓަލުގައި ނެތޭ ހޭނައްތާނެ ޮޑްކޓަރެއް. މިހާރު އެބަ ތިބި ރައްޔިތުން ނުކުމެ،

ހިފައިގެން ތިބެނީ. ބަލިމީހާ އައިމަ ޖެހިޖެހީނުން ހޭނައްތާލަން. އެހެންވީމާ، މި ހާލަތަށް ދިޔައިމަ، ދެން ކިހިނެއްޯތ 

ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ވާހަކަދަްއކާީނ. ރައްޔިތުމީހާ ނިކުމެ ހުރީ ހޭނައްތާލަންވެގެން، ލަޓިބުިރ އެއް ހިފަިއގެން. ބަލީމީހާ 

ނޑެއް ނުދަންނަވާނަން ާޖބިރުގެ ބަހުން ނަމަ، މިހާރު ހޭނައްތާލަން. މި ހާލަތަ ށް ޤައުމު ހިނގައްޖެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

މިހުރި ވެރިމީހާ އެބަ ޖެހޭ ވަގުތުން ބޭރުކުރަން އެބަ ެޖހޭ. ވަގުތުން ބޭރުކުރަން ެއބަ ޖެހޭ. މިހާރު މި ތިބީ 

އިގެން ހޮސްޕިޓަލުގަ. ޭހނައްތާ ޑޮކްޓަަރކު ނެތިގެން. ހޭނައްތާލުމަށް ޓަކައި ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުން ނިކުމެ، ލަޓިބުިރ ހިފަ

ނޑުމީހުން މިތިބީ މަސްތުރަ ނުފިލުވާ މި ތިބީ. އެަތއް ބަޔަކު ހުރީ، ޑޮކްޓަރުމީހާ، ަގއިނޮކޮލޮޖިސްޓު ބިރުން ފިލަން  މާބަ

އްތައް ގުންޑާ ވަޙީުދ އެބަ އުޅޭ މި ލަޓިބުރި ހިފައިެގން ތިބި މީހުން ދެކެ ބިރުން. އާނ! އެހެންތާ ވާނީ. މިކަހަލަ ކަންތަ

 ނުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު އެދެން. ގުންޑާ ވަޙީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަލާން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅުނު ަވގުތު ހަމަވެގެން ވަނީ ގޮސްފަ. އަދި  އާދެ! މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުަމށް، މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުަމށް ކަ

ނޑައެޅުނު ވަގުތު ތެޭރގައި އެދިަވޑަިއގެްނނެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަނީ ފުރުޞަތު ވެސް ހަމައެ ހެންމެ މި ކަ

(ެގ ދަށުން، ެއ މާއްދާގެ )ށ(ަގއިާވ ގޮުތެގ 3ވަނަ ާމއްާދގެ )ހ(ގެ ) 75އަރުަވއި ނިމިފަ. އެހެންކަމުން، ަގވާއިުދގެ 

ވަަނ ކިޔުން ިއއްވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! އެހެންކަމުން  3ުލގެ މަތީން ޢާއްމު ޞިއްޙަތު ަރްއކާތެރިކުރުމުގެ ބި

ގެ ދަުށން އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމެޓީެގ ރިޕޯޓަށް، ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓަށް، އަދި ބިލަށް ވޯޓަށް އެހުްނ 11.1އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ިއޞްލާޙަށް ވެސް ވޯޓަށް އަާހނީ  3 އޮންނާނެ މިއަދުގެ ވޯޓަށް ައހާ ގަީޑގަ. އަދި ހަމަ އެހެްނމެ ހުށަހެޅިގެން ދިޔަ

. އާދެ! މިހާ ހިސާބުން އަޅުަގނޑަށް މި ދާންޖެހެނީ، މިހާރު ދެ އިޞްލާޙު 1:31ވޯޓަށް އަހާ ގަީޑގަ. އެ ަގޑި އަކީ 

މިހާރު މި އޮތީ. އެއް ިއޞްލާޙު ވަނީ އަނބުރާ ގެންަދވާފަ. އެހެންކަމުން ވޯޓަށް އަހާ ގަީޑގައި އެ އިޞްލާޙުަތކަށާ އަިދ 

ނޑު ނިންމާލުމުގެ ކުީރަގއި އެަބ ޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެިރ ހަމަ އެ ހެންމެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހިގެންދާނެ. ައޅުގަ

މެންބަރަށް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތެއް އަުރވަން. ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އަޙްމަދު މުޙައްމަދަށް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެ
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ދެއްެކުވން:ވާހަކަމަދު މުޙައްމަދު ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

ނޑު އަނެއްހެން ިނޒާމީ ނުކުތާ ނުނަާގ މީހަކަށް  ނޑު ދެންެނވީ، އަުޅގަ ނުކުތާ ެއއް ނުދެްއވާ ިތ ހުންނަވަނީ. އަުޅގަ

ނުޑ ފަސްހަފަހަ ރަށް ނިޒާމީ ނުކުތާ އެއް އެދިދެންނެވީމަ ވެސް ިނޒާމީ ނުކުތާ އެްއ ނުދެއްާވ ިތ ވާތީތޯއޭ އަުޅގަ

ނޑު  ހުންނެވީ. އަޅުަގނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާ އެއް ނެގީ، ޢާއްމު ިޞއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް އަުޅގަ

ފުރުޞަތުނުދެއްާވ، އެދިވަަޑިއގެންނެވި ހުރިހާ  އިްއޔެަގއި ފުރުޞަތަށް އެދިފައި އޮންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަށް

ނޑަށް ހީވަނީ މާ ރަނގަޅަށް ވިދާުޅެވވުނު  ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުދެއްވި ކަމަށް ވިދާުޅވާތީެވ، އެހެްނވެ. އެއީ އަުޅގަ

 އެްއޗެއް ނޫން ކަމަށް ވާީތ، ެއ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ެވގެން ނިޒާމީ ނުކުތާ އެއް ެނގީ. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނުޑގެ އަުތގައި އޮތް ލިސްޓުަގިއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ަނންފުޅެއް ނެތް. އެހެންކަމުްނ، މިހާ ހިސާބުން އަުޅަގނޑަށް ޖެހެނީ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ޖަހާއިރު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ވާހަަކ  1މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮެޅއް އަުރވަން.  31މެންބަރުންނަށް 

 ދަންނަވަމުން، ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ތި ދެއްވި ެއއްބާރުލުމަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ]އަށް  13:11އިްނ  12:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިމިފަ.  11.1. ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް. މިހާރު އޮތީ 11ޑާ ައއިޓަމު `. އެޖެން

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަށް ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ  212އަޅުަގނޑު މި ަދނީ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  އަށް 11.2

ޕޯޓު ހުށަހެޅުން. މި ރިޕޯޓު އިޞްލާޙު ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު، ޢާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރި

هللا ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ޢަބްދުއްރަޙީމު. އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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  ކަދެްއކެވުން:ވާހަޙީމު ޢަބްދުއްރަهللا މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 

ވަނަ މާއްާދެގ )ށ( އަްށ ހުށަހެޅުްއވާފަިއވާ  212ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދުެގ 

ނުޑ ކުަޑގޮތަކަށް ހުށަހަަޅިއލާނަން. ކޮމިޓީން ނިންމާފައި  އިޞްލާޙު ދިރާސާކުެރއްވި ޮގތާ އަދި ނިންމެވި ގޮތް އަުޅގަ

ކޮމިޓީ ެއއް ެނުގމަށްފަހު، އެ ކުޑަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށްފައި ޢާއްމު ކޮމިީޓ އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ. ވަނީ ކުަޑ 

ވަނަ މާއްާދެގ  212މައްސަލަ ނިންމާފައި ވަނީ ޮކމިޓީން މި އިޞްލާޙު ފާސްކުުރމަށް ފެންނަ ކަމަށް. މި އިޞްލާޙަކީ 

ނީ ޖިނާޢީ ކުށެްއގެ ތުުހމަތުގައި ބަންދުކޮްށގެން ނޫނީ )ރ( އަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ިއޞްލާޙެއް. އިޞްލާުޙަގއި މި ވަ

ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތް ހާލަތެއްގައި މެންބަރަކު ބަންދުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި މެންބަރަކު ބަންދުކުރާތާ 

ލީހުގެ އަމީންޢާއްމަށް މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖި 15ގިނަެވގެން 

އަންގަްނވާނެ ެއވެ. ކޮމިޓީ ައށް މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާފައި ވަނީ ގަޮލޅު ެދކުނު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 15މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު. ކޮމިޓީން މި އިޞްލާޙު ފާސްކޮށްފައި ވަނީ. އިޞްލާޙު ދިާރސާކޮށް ނިންމި ތާރީޚަކީ 

 ހެން ކަުމން މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާލަން. ޝުކުރިއްާޔ.. އ2112ެއޮކްޓޯބަރ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގޑިއިުރ މި އޮތީ. ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެިދވަަޑއިގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެރި  1ޝުކުރިއްާޔ. މި ރިޕޯޓަށް ބަުހސްކުރުމަށް 

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ެއއްެވސް ިއޞްލާޙެއް ެއއްެވސް މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފަ އެއް ނުޭވ. ، މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

އެްއވެސް މެންބަރަކު ވާހަކަފުުޅދައްކަވަން އެދިަވޑަިއގެންފަ ެއއް ނެތް. އެހެންކަމުން މި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅި، ނިމުނީ ކަމަށް 

. 11.3ޓަމު ަގއި. ދެން މި އޮތީ އެޖެންޑާ އައ1:31ިއަޅުަގނޑު ބަލަނީ. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް ދެންނެވުން އޮންނާނީ 

ވަނަ މާއްާދގެ ޮގތުގައި ާމއްދާ ެއއް އިތުރުކުުރމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް  219ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ 

ނޑު ރިޕޯުޓ  އިޞްލާޙު ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ޢާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓު ހުށަހެުޅއްވުން. އަުޅގަ

މުޤައްރިުރ، ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް ކޮމިީޓގެ

 ޢަބްދުއްރަޙީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ކަދެްއކެވުން:ވާހަ ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

ވަނަ ާމއްދާގެ ގޮުތގައި މާއްދާ އެްއ އިތުުރކުރުމަށް  219ަގާވއިދުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ 

އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވާފައި ަވނީ، ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވާ ަވއިކަރަދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

ން ރިޢާޔަތްކުރަން ފެށީ، . އިޞްލާޙާ މެދު ކޮމިޓ2111ީނޮވެމްބަރ  29ޢާރިފު. މި އިޞްލާހު ހުށަހެޅުއްވި ތާރީޚަކީ 

. 2112އޮކްޓޯބަރު  15. ކޮމިީޓން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ތާރީޚަކީ 2112ސެޕްޓެމްބަރު  25ދިރާސާކުރަން ފެށި ތާރީޚަކީ 
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މި މާއްދާގައި މި ވަނީ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރު ހިނާގ އެްއވެސް ތަެނއްަގއި، އެްއެވސް މީހަކު އިސްލާމްދީނުގެ 

ވާހަކަ އެްއ ދައްކައިގެންުނވާނޭ. މި އިޞްލާހު ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަށް ބަލައިލާއިުރގައި، ޢިްއޒަތްތެރި  އަސްލަކާ ޚިލާފު

ރައީސް. ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ނިންމާފައި ވަނީ މި އިޞްލާޙު ގަާވއިދަށް ގެންނަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށާ، އަދި 

ގެ އިއްތިފާޤުންކަްނ  އި ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންވަނަ ަބއްދަލުވުުމގަ 22މިކަން ނިންމާފައި ވަނީ ކޮމިޓީގެ 

 ވެސް ައޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަމުން، މި ރިޕޯޓު ވެސް ހުށަހަޅާލި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ޝުކުރިއްާޔ. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށާއި ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންނަށް ކު ރައްވާފަިއވާ މަސައްކަތްޕުޅުަތކަށް އަުޅގަ

ނޑަައޅާފައި ވަނީ.  1ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް  ގަިޑއިރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދން ކަ

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާަނން. އެއްވެސް ޢިްއޒަތްތެިރ  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެންފަ އެއް ނެތް. އެހެން ކަމުން މި ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް މި ހިސާބުން ނިމުނީ 

މި އޮތީ، ވޯޓަށް އެހުމަށް  12ަގއި މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް ދެންނެވުން ޮއންނާނެ. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 1:31ކަމަށް ބަލަން. 

ނޑުމެން ދަނީ ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. މި އައިޓަ  ަގއި. 1:31މަށް އަުޅގަ

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ދަނީ އެޖެ ރު އެހެން މަސަްއކަތްތައް. ިމ އިތު 13ންޑާ އައިޓަމު އެހެންވީމާ، އެ އަިއޓަމު ދޫޮކށްލާފައި އަުޅގަ

ނުޑ ކުރިއަށް ގެންދާނީ، އެޖެން ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  11.2ާޑ އައިޓަމު އައިޓަުމގެ ދަށުން އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަން ކުރަްއވާފަިއވާ ، 2119/9ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.  މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިަކމާއި އިނާޔަތްަތކާ ބެހޭ ޤާނޫަނށް އިޞްލާުޙގެނައުމުެގ ބިލުގެ

މިނެޓުއިރު.  27މިނެޓު. ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް  17މިނެޓު އެބަ އޮތް. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  53މި ބަހުސްގައި އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ ބާކީ 

މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުާވ  5މިނެޓު. ޤަުއމީ ޕާޓީ އަށް  5މިނެުޓ. ޕީ.އޭ އަށް  5ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް 

މިނެޓުެގ  5އެންމެ މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއި ވަނީ. ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  މިހާތަނަށް

ނޑު އަުރަވމުން ގެންދާނަން. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ  ފުރުޞަތެއް އަުޅގަ

ރުޞަތު ފަހުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް އިޝާރާތްކުރެްއވީ. ނޮޅިވަރަުމ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް. ފު

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން.
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  ކަދެއްެކވުން:ވާހަދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ނޮޅިވަރަމު

މްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް އިނާޔަާތއި ހިމާޔަާތިއ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް. ަރއީސުލްޖު

ނޑުމެން ޤަބޫލުުކރަން. އެހެންނަމަވެސް މިދެްނނެވި ހިމާޔަތާިއ އިނާޔަާތިއ  ރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭނެ ަކމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޤައުމުަގއި ކެިރފޯރުންތެރިކަން ހުރި ނިސްބަތެއްގެ މަ ްއޗަށް ބަލާ. އެހެން ރައްކާތެރިކަން ދޭންވާނީ އަުޅގަ

މިދަންނަވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރެްއިވއޭ ކިޔާަފއި، އޭގެ ފަހުން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެ ބޭފުޅަކަށް ކޮންމެ 

ަލއްކަ ރުފިާޔގެ އިނާޔަުތގެ ެޕކޭޖެއް ދިނުން ެއއީ އެންެމ އިންސާފުވެރި ގޮތް ާބވަޭއ  8މަހަކު ގާތްަގނޑަކަްށ 

ނޑުމެންގެ ަޤއުމު މި އޮތީ އިޤުތިޞާދީ ގޮތުްނ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖަ ެއްއެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހިތަށް އަރާ. މިއަދު އަުޅގަ

 ހާލަތަކަށް ވެއްޓިފަ. ައޅުަގނުޑމެންގެ ރާއްޖެ މި އޮތީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައަކަށް ވެއްޓިފަ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ.ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ދެއްެކވުން:ވާހަކަކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

 ލައްކަ ުރފިޔާ އަކީ ވަރަށް ދޮގު ވާހަކަެއއް. ތެދުބަހުން ވާހަކަދެއްކުން ވަރަށް ރަނގަޅު. 8ދެންމެ ވިދާޅުވި، 

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ އަށް މައިކު. ކުރެންދޫ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

ލައްކަ ރުފިާޔގެ އިާނޔަތެއް  8އަޅުަގނުޑގެ އަޚް، މުޙައްމަުދ ނަޝީދު އެ ވިދާުޅވީ ވަރަްށ އޮުޅވާލުމުގެ ވާހަކަ ެއކޭ. 

 ފާސްކޮށްފަ އެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަަކ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލީ. ތެދު ބަހުން ވާހަކަދައްކާ. މިތަނުން
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއްަގއި ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރައްވަިއގެްނ އެހެން މެންބަރަކު ދައްކަވާ ވާހަކަ އަށް ޖަވާބުދެްއވުުމގެ 

 ރުޞަތެއް ނޯވޭ. ައޅުަގނޑު ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ފު

 

  ކަދެއްެކވުން:ވާހަދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ނޮޅިވަރަމު

 އަޅުަގނުޑގެ އަޚް އަޙުމަދުެބ އަށް، ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ހިސާބު ކިޔަަވއިދޭންޖެހުނީމަ 

 އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް އުނަދގޫާވނެ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ، ނަން.

 

  ކަދެއްެކވުން:ވާހަދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ނޮޅިވަރަމު

ކޮށް ދެންނެވުމަކީ އެހާ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ލައްކަ ރުފިޔާ އަންނާނެ ގޮްތ ތަފްޞީލު 8އަޅުަގނޑު ކޮންމެހެން އެ 

ނޑު އެަކއުންޓުތައް ރަނގަޅަށް ބެލެންސްކޮށްފައި  ނޑު ނުދެކެން. އެހެންނަމަވެސް ބޭނުންފުޅިއްާޔ އަޅުގަ ވެސް އަުޅގަ

ޭޔގެ ވަނަ ދުނި 3ދައްކާލަދީފާނަން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ އަުޅަގނޑުމެންނަކީ 

ނޑުމެންގެ ޤައުުމެގ ކަންތައްތައް ހުންނަންވާނީ  ވަނަ ދުނިޭޔގެ ޤައުުމގަިއ  3ފަގީރު ޤައުމެކޭ. ކުޑަ ޤައުެމކޭ. އަުޅގަ

ކަންކަން ހުންނަ ގޮތަށް. ވިސްނާވަަޑއިގަންަނވާ! އެމެރިކާަގިއ މިއަދު ރައީސްކަން ކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށް ސަލާމަތްތެރިކަން 

އަހަރު ދުވަސް ވަންެދން އޭނަ އަށް ސެކިއުރިޓީެގ  11އީސްކަން ކުރަްއވާފަިއވާ މީހަކަށް، އަހަރު ދުވަހު ރަ  11މި ދެނީ 

އަހަރު ވުމަށްފަހުގައި އޭނަ ައށް ދޭންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީ އެްއ ނޯވޭ. އެމެރިާކގެ ވާހަކަ ިމ  11ޚިދުމަތްތައް މި ދެވެނީ. 

ކަން ކުރާ މީހަކަށް ތްރެޓު އޮންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް ދައްކަނީ. މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުިރހާ ޤައުމުތަކުން އެމެރިކާގެ ަރއީސް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ ރައީްސކަން ކުަރއްާވ ބޭފުޅަކަށް ތާއަބަދު، މުިޅ ުއމުރުދުވަހު އޮފީސް ހިންގާެނ 

ެގއަާކިއ ޚަރަދާއި ބަލިވީމަ ބޭްސކުރެޭވނެ ގޮތްތަކަާކ އަދި ޕެންަޝނާއި އަނބިކަބަލުންނަށް ޕެްނޝަނާ، އުުޅްއވާނެ 

ނުޑމެންނަށް މަހަކު  ލައްކަ އެްއހާ ރުފިޔާ މި ބޭބޭފުޅުންނަށް  8ބޮޑީގާޑުންާނއި ކާރާ، މި ހުިރހާ އެއްެޗއް ދީގެން އަުޅގަ

ޚަރަދުކުރުމަކީ އެންމެ އިންާސފުވެރި ގޮެތއް ނޫނޭ. އެީއ ިއޖުތިމާޢީ ޢަދާލަތު ގެއްލޭ ކަެމކޭ. އެހެްނވީމާ، މި ގޮތަކަށް 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ކަންކަމެއް ނޫޭނ. އަދި ހަމައެހެންމެ، އެފަދަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢަމަ ލުކުރެިވގެންނުވާނޭ. މިއީ އަުޅގަ
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ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މިކަހަލަ ކަންތައްަތއް ވުްނ  ބޭބޭފުޅުން ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ކްލޯޒްަތއް ލައި، އަުޅގަ

ާރނެ ކަމެއް ނޫން. ޚިދުމަތްކުރުން އެއީ، ަރއްޔިތުންނަށް އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ެއްއެވސް ހާލަތެއްގައި ޤަބޫލުކު

ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން އުފަލާ އެުކ ޤަބޫލުކުރާނެ ފުރުޞަތެއް. ެއކަމަކު އެ ފުރުޞަތު ލިބުނީަމ 

ކަމެއް ނޫން. ތާއަބަދު ރައްޔިތުންގެ ެއްކސްޕެންސްގައި އެ ބޭފުޅުްނ އުޅުްއވަން ގަސްތުކުެރއްުވމަކީ ރަނގަޅު 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން ބޭނުންވޭ އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ިމ  ހަމައެހެންމެ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލައިގަްތ ސިސްޓަމެއް. މި ސިސްޓަުމަގއި ައގުބޮޑެތި ކަންތައްތަެކއް  ވާހަކަތައް މި ވަނީ ލިެޔވިފަ. މިއީ އަުޅގަ

ާމ، އަޅުަގނޑުމެން މީެގ މެދުމިނުގެ ހައްލަކަށް އާދެވޭޯތ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެބަ ހުރި. އެހެންވީ

ނޑުމެންގެ ާރްއޖޭގެ ސިާޔސީ މަޝްރަޙު ިމ  މަސައްކަތްކުރަން. ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވަންވީ ުނކުތާ އަކީ މިއަދު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ނައްތާލުމުގެ ރޫުޙގަިއ  އޮތީ ވަރަްށ ނުރައްކާތެިރ ހާލަތެއްގަ. ސިޔާީސ ގޮތުން، ވާދަވެރި ފަރާތްަތއް

ފެބްރުއަރީ ދުވަހު ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަަކކީ މި ރާއްޖެ  7މަސައްކަތްކުެރވެމުން ދާތަން މި އަންނަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި 

ނުޑ ެވސް ދުވަހަކު ވެްސ ބޭނުންވި ކަްނކަމެއް ނޫން. އެަކންކަމަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަްށ  އިން ދެކެން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ ހަޔާތުގައި މާ ގިނަ ފައިދާަތކެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު އެޮވއިުޑކު ރެވުނު ނަމަ، ައުޅގަ

ނޑު  ކަންތައްތަެކއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަެވސް އެ ދުވަހު ހިނިގ ކަންަތއްތަކާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

ްސ ބޭނުމެއް ނުވޭ. އަދި ހަަމއެހެން. އެ ުދވަހު ހިނިގ ހަމައެކަނި ފުލުހުންނާއި ިސފައިން ކުްށވެރިކުރާކަްށ ވެ

ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިނގި ކަންތައްތަުކގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ކުށްވެރިނުކުާރކަށް 

ގެ މާީޒއާ ެއކުެވގެްނ ވެސް ައޅުަގނޑު ބޭނުމެއް ުނވޭ. ައޅުަގނުޑގެ ނުކުތާައކީ ެއ ދުވަހުގެ ކަންަތއްތައް ައޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެްނެގ  ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ އިން މިތިބީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައިގެން، އަުޅގަ ދިޔައީއޭ. ިމއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އެ ކެްނިޑޑޭޓު އެ ހުންނެވީ އިންތިޚާބީ  ނޑުމެްނގެ ވަޢުުދގެ ދަތުރުަގ. އަުޅގަ ކެންޑިޑޭެޓއް ނަަގއިގެން. އަުޅގަ

ނިކުެމވަަޑއިގެން. ވާދަކުަރއްވަން ބޭނުންފުުޅވާ އެހެން ފަރާތްތަކުން ވަަޑިއގަންނަވާށޭ ވާަދކުރަްއވަން. ޭއެގ  ކެމްޕެއިންަގއި

ބަދަލުގައި ޖެއްސުންކުރަން، ފުރައްސާރަކުރަން ކުރެވޭ މަސައްކަތްަތއް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެ ދަނީ. 

ނޑު މިދެންެނވި އިޤުތިޞާދީ ހާ ލަތުން އަޅުަގނޑުމެން އަަރއިނުގެިނިވގެން އުޅެިނކޮށް، މިއަުދ ކުރިން އަުޅގަ

ނޑޭ ކަހަލަ ކަންތައްަތއް  ނޑުމެން ޚާރިޖީ ގުޅުން ކެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެ ައވައްޓެރި އެއް ޤައުމާ ައުޅގަ

އްތަެކއް އެބަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން މި ގެންދަނީ. ޖީ.އެމް.އާރުގެ ެއްގރީމެންޓުގައި ރަނގަޅުކުެރވޭެނ އެތައް ކަންތަ

ހުރި. އަޅުަގނޑު އެއްބަސް. އެހެންނަމަވެސް ެއގްރީމެންޓެްއގައި ޚިލާފުއުފެދުނީމާ ދެން ޖެހޭނީ އާބިޓުރޭޝަނަށް ދާން. 

ނޑުމެްނ  ނޫނީ ކޯޓުގެ މަރުޙަލާ އަށް، ނޫންނަމަ ވާހަކަދައްަކިއގެން އެއަްށ ސުލްޙަވެިރ ހައްެލއް ގެެނވޭތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގަދަބާރު ދައްކަިއގެން ަކންތައްތައް ކުރަން އުޅުނީާމ  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ. އޭގެ  ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ިމ  ނޑިވަެޅއްަގއި އަުޅަގނޑުމެން އިޤްތިޞާދީ ކަމެްއގެ ވާހަކަ އަުޅގަ ކަމަކުނުދާނެ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ދަ
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ބަލައިާލއިރުަގއި އެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކާ ދައްކަނީ. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަށް އިނާޔަތްތަެކއް ދޭ ވާަހކަ. ދަްއކަން 

ނުޑމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރިާޔސަތުން  ވަނަ އަހަރު ވަިކވީމާ،  2113ޒާތީ ގޮތުން ޖައްސާލުުމގެ ޫރޙު، މާދަމާ ވަޙީދު އަުޅގަ

ބަޔަކު އަޅުަގނޑުމެން އެ މަނިކުފާނު ފަހަތަށް ބިޑިއަޅުަވިއގެން ަގންހިންގާކަށް އަޅުަގނޑު ޕާަސނަލީ ބޭނުމެއް ނުވޭ. 

ނޑު ނުދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ މާނަައކީ މުޅި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ  އެގޮތަށް ބޭނުންނުވެދާނެ އެޭކ އަޅުގަ

ނޑުވަރު ހަދާފައި ބަހައްޓާށެކޭ  މުއައްސަާސއަކުން އެ މަނިކުާފނަށް އެތައް ލައްކަ ރުފިޔާ ެއއް ޚަރަދުކޮށްގެން، ބޮޑު ގަ

 ނޫން...

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

މަޢުޞޫމު. ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މި ވަގުުތ هللا ވަގުުތ ހަމަވެއްޖެ. ކެލާ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ޢަބްދުއްރަޙީމު. هللا ވަަޑއިގެން ނެތް. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދު

 

 މު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުއްރަޙީهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑަށް ހީވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނޑުމެން މިހާރު  2119/9ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ އަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  4ބަހުސްކުރަމުން މި ދަނީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި  ވަނަ ފަހަރަށް ކަންނޭނގެ. މިގޮތަށް އަުޅގަ

ނ ޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ނުކުތާ އަކީ، ޙަޤީޤަތުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަްށ ބަހުސްކުރަމުން ދާއިރު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދެވޭ އިނާޔަތްތަކާ ެއއްވަުރގެ ިއޖުތިމާޢީ މަސައްކަތްތަކެއް ެއ ބޭފުޅުން މި ރާއްޖެ އަށް 

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއާވ ، ކޮށްދެއްވާތޯ؟ ޭއގެ ބަދަލުގަިއ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރައްވަިއގެން

ފަރާތްތަކާއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް ގެންަދނީ ކެމްޕޭނުކުރަްއވަމުން. 

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަ އަކީ. ރައްޔިތުްނ  އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގަންަނވަން މަސައްކަތްކުރަމުން. ެއއީ ައޅުގަ

ބޭފުޅުންގެ އިންތިޚާބުތަކަށް ޚަރަދުކުރަންތޯ، ނޫނިއްޔާމު ރައްޔިތުން ފައިސާ ދެނީ އެ ބޭފުޅުން ފައިސާ ދެނީ އެ 

ނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  އިޖުތިމާޢީ ކަމެއްަގއި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޚިދުމަތްކުރަންތޯ، އެއީ ައޅުގަ

މަސަްއކަތް މިހާ އޮމާންކޮށް ކުިރއަްށ މ ގެންދެވެނީ ޙަޤީޤަުތގަިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ

މިދެންނެވި ގޮތަށް ފައިސާ ަނގަިއގެން ޮގސް، ބަަޔކު މީހުން ކެމްޕޭނުކުރަމުން ދާތީވެ. މިައދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ 

އެތައް ަމއްސަލަތަކާ މެދުަގއި ، ފެނިގެންދޭ އުފެއްދުންތެރި ަމޖިލީހެއްގެ މަސަްއކަތް. އެަތްއ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅި

މެންބަރުން ހަމަނުވާ ަވގުުތ  39އިންޞާފުވެރިކަމާ އެުކ ބަހުސްކުރެިވ، ވޯޓާ ޖެހޭ ވަގުުތގަިއ ވޯޓުލާްނވެގެްނ މިތާ 

ނޑަށް ޔަޤީން އެނައުންސްކުަރްއވާނެ. މިތާ ތިބި މެންބަރުން މިއަދު  އައިމަ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އަުޅގަ

އިތޯއޭ. ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްެތރި ޚިދުމަތެއްތޯއޭ މި ކޮށްެދނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މަސްއޫލިއްޔަަތކީ ކޮބަ 
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އިންތިޚާބުވެ، މުސާރަ ހިނގާ ދުވަހެއްަގއި ވަަޑިއގެން، ާރްއޖެތެރޭ ރަށެއްަގއި ދާއިާރގެ ެކމްޕޭނުގައި ހަރަކާތްތެިރވުމަކީ. 

ްނބަރުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ. މިއީ ައޅުަގނޑުމެން މިއީ ތޯއޭ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެ

ނޑަށް  ސުވާލުއުަފއްދަންޖެހޭ ކަމެއް. މި މަސައްކަތްކުރުުމގައި ުމގުުލގައި ހުންެނވީ ކުީރގެ ދެ ަރީއސުން ކަމަށް އަުޅގަ

ޤާނޫނު ، 2119/9މަޢުލޫމާތުލިބެމުން އެބަ އާދޭ. އެ ދެ ރައީސުންނަށް ޚަރަދުކުރަމުން ދަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތްަތކުގެ ެތރެއިން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

މިލިއަން ރުިފޔާ ޭއގެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް  3.25އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އަުޑިއވޭ ކޮންމެ އަހަރަުކ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން 

އި ާވކަން. އަިދ އޭެގއިތުރަށް ބަެއއް އަހަރުަތކުަގއި ބޭސްފަރުވާ އާއި ކަންތައްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބަޖެޓުކުރައްވާފަ 

އިތުރުެވގެން ދާތަން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އާދޭ. އަދި އެއް ރައީސަުކ ބީ.އެމް.ޑަބްލިއު ކާރެްއގަިއ 

ނީ މާސީޑީޒް ބެންުޒ ކާެރއްގަ. ހަމަހަމަކުރުމުގެ އެްއެވްސ އުޅުްއަވއިފިއްޔާމު އަނެއް ަރއީސަކު މި އުުޅއްވަންޖެހެ

އުސޫލެއް ނެތް ޚިދުމަތްދިނުމުގަ. އެއް ރަީއސަކަށް އެަބ ލިބިދޭ ސެކިއުރިޓީ، ލިބިދޭ ސެކިއުރިޓީ އަކީ އަނެްއ 

ނޑުމެން ކަންކަން   ރައީސަކަށް ލިބިދޭ ެސކިއުިރޓީ އެްއ ނޫން. އެހެންވީާމ، ހަމަހަމަވާނެ އުސޫލަކަްށ އަުޅގަ

ރިޢާޔަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ިސޔާސީ ވާަދވެރިކަެމއް ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އޮންނަންޖެހޭނީ އިންތިޚާބެއްެގ ަވގުތުކަން 

އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އެކަމު އެ ވާދަވެިރކަން ެވސް ކުރަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންެގ ފައިސާ ނުޙައްޤު ގޮތުަގިއ 

ންގެ ފައިސާ ނުަޙއްޤު ޮގތުގައި ބޭނުންކުެރިވގެން ކުާރ އެްއވެސް ކަަމކުން މަންފާ ބޭނުންކޮށްގެންނެއް ނޫން. ރަްއޔިތު

ނޑުމެންނަށް މީގެ ުކރިން ފެނިފައިވާ ކަންތައްަތއް.  އެއް ވެސް ނާންނާނެ. އަދި އެކަމަކުން ކާިމޔާބުނުލިބޭނެކަމީ އަުޅގަ

ާގއިމުކުރުމަކީ ވެސް ާރއްޖެ އަށް މަންފާހުރި ކަމެއް  އަދި ޚުދުމުޚުތާރުކަމާ އެއްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެރިކަުމގެ ނިޒާމެއް

ނޑުމެން  ނޑުމެން ޤަބޫުލކުރާ ހާލަތުގައި އަުޅގަ ނޑުމެން ެއންމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެަކން އަުޅގަ ނޫންކަން އަުޅގަ

ދަތަކަށް ކުރެވޭނީ ނިންމާ ނިންމާފައި މި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަށް އެންމެ ގިނަ ދުވަުހ ދިގު މުއް

އަހަރު ކަާމއި އެންމެ ުކރު މުއްދަތަކީ އެ މީހަކު ިއސްތިޢުފާދިން ދުވަސްކަން. ެއގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ ނިޒާުމ  11

ނަޑއެޅިފައި މި ވަނީ. ދެން އެ ނިޒާމުން ބޭރުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ނުހުރެވޭނެ. އަދި އެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގަިއ  ކަ

ވާ ުދސްތޫރީ ޤާނޫނީ ޒިންމާތަކުެގ ތެރެއިން ެއ މީހަކު ުއޅެންޖެހޭނީ. އެ ނޫން ނިޒާމެްއެގ އުޅުމަށް ޓަަކއި ހެދިފައި 

ނޑަްށ ހީވަނީ އެ މީހަކަށް ރައްޔިތުްނގެ ފަިއާސ  ތެރޭގައި އެ މީހަކު މަަސއްކަްތކުރަންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމުން އަުޅގަ

ހެްނވެއްެޖއްޔާމު ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން އެބަ ޖެހޭ ނަގަިއގެން މި ކުެރވޭ މަސަްއކަތަކީ އިސްރާފުގެ މަަސއްކަެތއް. އެ

މިކަމާ މެދު ވިސްނަން. ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން މި ދެންނެވި ދެ ރައީސުންނަށް އިާނޔަްތދީގެން، އެ ދެ ަރއީސުންގެ 

ށް ޓަަކއި މި ކަންތައްތައް ުފއްދުމަށް ޓަަކިއ ނޫނިއްޔާމު ެއ ދެ ރައީސުްނގެ ސިާޔސީ ހަރަކާތްތަްއ ކުިރއަށް ގެންިދއުމަ

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ދިވެހި ރައްޔިތުްނެގ  ނުޑެގ ޒަމީރު ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ އިނާޔަތްދިނުމަކީ އަުޅގަ

ފައިސާ ދީފައި، އަދި އެ ފަިއސާ އިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުތަކާއި އެހެނިހެން އިންތިޚާބުތަކަށް ޚަރަދުކުރަމުން ދާދިޔުން 



55 

 

ނޑު ޤަބޫލު ނޑު ގޮވާލަން. ދިވެހި ރައްޔިތުްނެގ އެއީ އަުޅގަ ކުރާ ކަމެއް ނޫން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ފައިސާ ދިނުމުގަާޔއި އަދި އެ ފައިާސ ބޭނުންކުރުމުަގިއ އިސްރާފުނުކުރުމަށާިއ، އިހުމާލުނުވުމަށް. އެ ވެސް ހަަމ 

މަށާ، އަދި އިޖުތިމާޢީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނުކުާރ ެއްއވެްސ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަުކގެ ެތރޭގަިއ ހިމެނޭނެ ކަންތައްތައް ކަ

ނޑު ގޮވާލަން. ޢިއްޒަތްތެިރ  ރައީސަކަށް، އެްއވެސް ރަީއސަކަށް މި އިނާޔަތް ދެވިެގންނުވާނެ ކަމަށް ވެސް އަޅުގަ

ޚަރަދުތަކުެގ  ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އަންނަނީ ދައުލަތުެގ ަޚރަދުތައް ވަރަށް ބޮުޑވަމުން ައންނަ ތަން. އެ

ވެސް އެބަ އޮްތ  އުޅުނު ކަންތައް ެވގެންދިަޔ ގޮތްދަ އިނާޔަތްތަްއ މީގެ ކުރިން ފާސްކުރަންތެރޭގައި މިފަ

ނޑުމެން ދައްކާކަށް ނެތިން.  9ެއއްކޮށް މައެއާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން. އަދި ހަ  9ަވނަ މާއްދާގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

މިއަދު ފިޔަވަޅުެއޅޭނެ ގޮެތއް ނޯންނާނެ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ،ނަމަ ދުވަހު ާފސްކުރި ވަނަ މާއްދާ އެ

ދަންނަވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި  ައޅުަގނޑު މި، އެހެްނވީމާވަނަ މާއްދާ ފާސްނުކުެރވޭީތވެ.  9ދަނީ  ފިޔަވަުޅއެިޅގެން މި

އެަތއް އިޞްލާޙުތަެކްއ ރައީސްއޭ މި ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙަކީ ހަމައެކަނި މި އިޞްލާޙެއް ނޫނޭ. ބައިވަރު 

ހުއްޓޭ. މި ޤާނޫނު ބަލައިގަތުމަކީ ރަްއކާތެރިކަމެކޭ. އަދި އެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ތެެރއިން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  އެބަ

  އުފާވެރިކަން ލިިބގެން...

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ

ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި  عليكن السالم. لحود هلل والصالة والسالم رسول هللاا الرحيم الرحمن هللا بسم

ނޑު ޤަބޫުލކުާރ ހިތްވަނީ އަދި އަުޅަގނޑު ަޤބޫލުކުރަނީ މިހާރު ހުށަހެޅި  2119/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ރައީސް، އަުޅގަ

މި އިޞްލާޙުތަްއ  ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.. އް ކަމަށްމުހިއްމު އިްޞލާޙުތަކެއަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކަކީ 

ނޑުެމންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ކުީރަގއި  ،ނަމަ ފާްސކޮށްދެްއވައިފި  ،މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ މިއަދު އަުޅގަ

ރާއްޖޭެގ ވެރިކަން ކުަރްއވާފައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ެފންނަ ކަންތައްތަކެއް ފެިނެގނެއް ނުދާނެ. ދިވެހި

ފަދަ ގޮަތކަށް ިހތްވަރުދިނުން ނުވަތަ އެފަދަ  ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިިނވަންކަން ެގއްލޭ ،ގޮތަށް މިނިވަންކަން ެގއްލޭ

ނޑިގެންދާނެ.  ވާނަމަ މިއަދު ވެސް އެކަން އެހެންކަމަށް ކަންކަމަށް ގޮވާލުމުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބޭ ޢިނާޔަތްތައް ކެ

ލައްކަ ރުފިޔާ ނަންަގވަިއގެން  4ލައްކަ ރުފިާޔ،  3ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު ދިވެހި ދަުއލަތުން އަުޅގަ ،ނަމަ އެހެން އޮތް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ުނގަންަނވާނެ. އިދިވެހި ޤައުމަށް ޣައްދާރުވުމުެގ ވާހަކަދައްާކކަށެއް ެއއްެވްސ ބޭފުޅަކަށް ކެރިވަޑަ

ނޭޑ ކަމަށް ވާނަމަާނޔަތްއިޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުމުން  މައެހެންމެ ޤާނޫނާހަ އެއިްނ އެްއވެްސ ބޭފުޅަކަށް އެފަަދ  ،ތައް ކެ

މްގެ ޢަމަލެއް ނޫނީ ބޭރު ހެންމެ ޓެރަރިޒަހަމައެ ރި ރައީސް.ކަމަކަށް އަރާަވޑަިއގަންނަާވކަެށއް ނުކެރޭނެ. ޢއްޒަތްތެ

ހިނދެްއގަިއ ިމ ލާ އިވަިދވެހި ޤަުއމުގެ މިނިވަންކަން ަނގާލުމަށް ގޮ  ،ޤައުމެްއގެ ބަޔަުކ ދިވެހި ަޤއުމަށް ައއިސް

ާލކަށެްއ ވައިވެރިކަންކުރަްއވާފައި ހުރި ބޭފުޅަކަށް އެފަދަ ކަމަކަށް ގޮ ،ނަމަ ނާޔަތްތައް ެކނިޑގެންދާއި
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 ުނގަންނަވާނެ. ދިވެިހ ސަރުކާރުން ނިންމާ ކަންތައްތަކަށް ގޮންޖައްަސަވއި، ދިވެހި ޤައުމުގެ އިސްތިޤުލާލުކެރިވަަޑއި

އެފަދަ  ،ނަމަ ނާަޔތްތައް ނުލިބޭނެކަން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާގޮވައިލާ ވަގުތު މި އިށް ފަދަ ކަންތައްތަކަ ެލވޭނަގައި

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ  ވިުލފުށީނުަލއްވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެހެްނކަމާއެީކގަިއ މިއަށް މިއަުދ ކަންތައްތަކަށް ޮގވައި

ފަރާތްތަކަށް ުމސްތަޤުބަލުގައި ވެސް އަދި  މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ މި އިޞްލާޙުތަކަީކ ެވރިކަންކުރާ

އިސްތިޤުލާުލ  މިނިވަންކަމާއިކުަރްއވާފައި ވެިރކަމުން ވަކިެވވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވެރިކަން

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަީނ އަދި ައޅު މަަސއްަކތްކުރަން މަޖުބޫރުވާނެ މާއްދާތަކެއް.ޓަކައި  ދެމެހެއްޓުމަށް ަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ އަުޅގަ

މި އިޞްލާޙު  ،ލާޞްތެރި ބޭފުޅުން ކަމަށް ވާނަމައިޚް ހިތްވަނީ މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގައި ިތއްބެީވ ދިވެހި ަޤުއމަށް

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ވެރިކަްނކުރަްއވާ ކިތަންމެ ދުވަހަކު ވެރިކަންކުެރްއިވ  މި އިޞްލާޙު ފާސްކޮށްދެއްަވއި،ބަލައިގަނެ، 

ދިވެހި  ޤައުމާއި ދިވެހި ،އަދި ކިތަންމެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ވެިރކަންކުރެްއވި ބޭފުޅެއް ނަމަވެސްބޭފުޅެއް ނަމަވެސް 

ެއއްޗެިހ  މި އިނާޔަތްތަކާއެފަދަ ކަންަތއްތައް ކުރަްއވަން ފެއްެޓވުމުން  ުޅއްަވއި،ޤައުމުގެ އިސްތިޤުލާލަށް ހުރަސްއަ

ނޑޭ ގޮތަށް ޝަރުޢީ ޙުކުމެްއ  ވަނަ މާއްާދގަިއ އޮތް 12ޤާނޫނުގެ  ގޮތަށް މި ޤާނޫނު ިއޞްލާޙުކޮށްދެއްވުން. އަދި މި ކެ

ނުޑ  ނާޔަތްތައް ނުލިބޭ އި ދުަވސް ަވންދެން މިއަހަރު 11ވިދިގެްނ އަންނަ  އާއެ ،ނަމައްސި އައި  ގޮތަށް އޮތުމަކީ އަުޅގަ

ހިނދެއްގައި އެ ުޙކުމުގެ ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ހަަމ އޮންނަންޖެހޭ ގޮތް. ހަމައެެހންމެ ޖިނާޢީ ކުށެއް ސާބިތުެވްއޖެ 

، ކިތަންމެ ދިގު މުއްދަެތްއ ނަމަވެސް ހަމަ މަހަކަށް ،އެީއ ކިތަްނމެ ކުރު މުއްދަތެއް ނަމަވެސް  ،ކޮންމެ މަހަކަށް

ނޑޭ މަހެއްގެ އި ނުޑ  ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް.ކަމެއް.  ގޮަތށް ވެސް މި އިޞްލާޙު ފާްސވުމަކީ މުހިއްމު ނާޔަތް ކެ އަުޅގަ

ދިވެހި ޤައުމުެގ  ،ޓަކައި ޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި އިޞްލާޙުތަކަކީ ދިވެހި ޤައުަމށްއުއްމީދުކުރަނީ މި މަ

އެ ޚަރަދުަތއް ރަނގަޅު ގޮުތގައި ިދވެހި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ގޮތުަގިއ  ،ޓަކައި  މާލިއްޔަތުން މިހާރު ކުރެވޭ ަޚރަދުތަކަށް

ހިސާބުން ބަލައިގަނެ، މި  ސްޮކށްދެއްަވއި، މި އިޞްލާޙު މިކުރެވޭނެ ގޮަތކަށް ވިސްާނވަަޑއިގެން މި އިޞްލާޙު ފާ

މިކަން ނިމިގެންދިއުން. ޝުކުރިްއާޔ  ،އަވަހަށް މި އިޞްލާޙު މި ޤާނޫނަށް ގެނެވި ،އިޞްލާޙު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމި

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މަޢުޞޫމުهللا ލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެ

ިމީއ ރައީސްކަްނ ކޮށްފަިއ ތިބޭ  2119/19ޤާޫނނު ނަންބަރު  އާދެ!ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. `. ޝުކުިރއްާޔ 

ނޑު ވާހަަކދައްކަމުން ދަންނަވަންޖެހެނީ ގޮތުން މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް  ބެހޭ އިނާޔަތްދިނުމާބޭފުޅުންނަށް  އަުޅގަ

. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮތީ ބަދަލުވެފަ މި މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ނޑުމެން މިއަދު ވިްސނަންޖެހިއްޖޭއަޅުގަ 

. މިހާރު މި މަޖިލީހުގައި މި އޮތީ ނިމިފަ އޮތުން މިހާރު މިއޮތް  ގޮތަށް ތަނުގައި ތިބޭ  ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރުން މި

ންެގ ތިއްބަވަނީ މުޅިން ވެސް ރަްއޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުން. އަޅުަގނޑުމެން ވަގުތު ޭހދަކުރަންޖެހެނީ ރައްޔިތު
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ނޑުމެންނަށް މި ެއހެންނަމަވެސްޙައްޤުަގއި ވާހަކަަދއްކަން.  ފެންނަނީ މިތަނަށް އެކި އިޞްލާޙުތައް ލެިވގެްނ  އަޅުގަ

ގޮތުްނ  ގުޅޭ ޒާތީ މަޞްލަޙަތާލަޙަތު، ިއ ތިބޭ ބޭފުުޅންގެ އަިމއްލަ މަޞްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ކޮށްފަ ،އަންނައިރު

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއ  128ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ ާއދެ!ތަން.  ބިލުތަކެއް އަންނަ

 . އެހެންނަމަވެްސ،އޮތީ ހަދާފަބެހޭ ޤާނޫނެއް މި މަޖިލީހުން  ތެރިކަމާރަްއކާ ންނަށް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ހުންނަވާ ބޭފުޅު

ނުޑމެން މި  ވަކި ހާލަތަށް،  ،އްާކވެސް ޤާނޫނު ބަދަލުކޮށްޖެހެނީ އަނެ އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ޤާނޫނަށް ހަމަ ކޮންމެ ޤާނޫނެއްޙުއިޞްލާ  ،ލަިއގެން ބަދަލުކުރަން. މިގޮތަށް ބަދަލުކުރަންޏާ އަުޅގަ

ދިނުމުގެ ޤާނޫނު. ރައީސް ަކންަރއްކާތެރި ސް ަމުއމޫނަށް އިނާޔަތާއި ކޮންމެ ރައީސަކަްށ ަވކިން ާޤނޫނެއް ހަދަން. ރައީ

ރައްކާތެރިކަންދިނުމުގެ ޤާނޫުނ  ށް އިނާޔަާތއިަރއްާކތެރިކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނު. ރައީސް ވަޙީދަ ށް އިނާޔަތާއިނަޝީދަ

ނޑުމެން ވީ ރައީސް ަތސްމީނަށް ވެސް 2113ދެން  ،ހަދާފައި ދިނުމުގެ ޤާނޫނު އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަންގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނީ މި ޤާނޫނު އެއީ ވަކި ކަމަކަށް ހަދަން. މިހެން ވާނެތޯ. މިއީ އެގޮތަށް ވާނެ ކަންތަ އްަތކެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނުދެވޭނެ.  މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް ލައިގެން ، އެހެންވީމާހަދަން. ކޮންމެ މީހަކަށް ޤާނޫނު ހަދަމަކުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަހުސްކުރުމަށްމަޞްލަޙަތުަގއި، ޤައުމީ ޔިތުންގެ މަޞްރައް ވަގުތު ހުސްކުރުން  އޮތް ލަޙަތުގައި އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ، ހެންވީމާއަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ކަމެްއ ނޫން. އެ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އްމަދު ނާޒިމުމަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަ

އަުޅަގނޑުމެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން  އާދެ! `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް.

އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ  ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނާކޮށްފައި ތިބި މީހުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް އަންނަން ޚިޔާލު

ދޭ ބިލު ފާސްކުާރ  ާކތެރިކަންަރއް އިނާޔަތާމީހުންނަށް އި މި  ރަްއވާ ބޭފުޅުންނާ،ކަމަށް ުއއްމީދުކު ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ

ނޑުެމން ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން  އަދުގޮުތގައި ތިެބގެން ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި  ގެވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަ

ނޑު މީގެ ކުރީގެ ދަންފަީޅގައި ެވސް ވާހަކަދެްއކިއިުރަގއި ދެންނެވިން އެ  ހަކަ. ޢިްއޒަތްތެރިވާ ލަދުގަންނަންޖެހޭ. އަޅުގަ

އަތޮޅުަގއި ހުރި ރީޖަނަލް  ހުވަދު  ،އެންމެ ބޮޑު އަތޮޅުއޮްތ ފިކަލް ގޮތުން ރައީސް. މުޅި ދުނިޔޭގައި ޮއތް ޖިއޮގްރަ

ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވާ  ޓަކައި ައދި އެ ގެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑު ދެއްކީ. އެތާނގައި އަންހެނުން ވިއްސުމަށްލްހޮސްޕިޓަ

އް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ ޑޮކްޓަރަށް އެކަން ކުެރވެްނ ނުރައްކާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެިއން އޮޕަރޭޝަނެ

ޑޮްކޓަރުން މިހާރު ފުރައިގެން ހިނގައްެޖ  7 ެއހެންނަމަވެސްހޭނަްއތާ ޑޮކްޓަރެއް ހުެރގެންނޭ.  ،މަގުފަހިވާން އަންނަނީ

ނޑުމެން މި ިއން ޚަރަދުކުރާ ވާހަކަ. ިކުއ  ަދއްކަނީ ިމއަދު ވެސް ަދއުލަތުެގ މާލިއްޔާ  މި ކިއު ޮބޑުެވގެން ތިބެ. އަުޅގަ

ދިމާލަށް ބަވަނީ މިއަދު ވެސް.  ންޑިާޔއާއި ފުރަިއގެން ޮގއްސި. އެހެންނަމަވެސް ޮޑކްޓަރުން އިްނޑިޔާ އިން 7ބޮޑުެވގެން 
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މިދާ މަގުސަދަކީ ބޭނުމަކީ ހޭނައްތާނެ ޑޮކްޓަރަކު އެތާ ނެތުނީމާ. އެހެންވެގެން މިހާރު ރައްޔިތުން އެކަމާ ބޮުޑެވގެން 

ޓަކައި މިހާރު ަރއްޔިތުްނ  މީހާ ހޭނެއްތުމަށްބަލި ،ޓަަކއި އެބަ ތިބި ލަޓިބުރި ހިފަިއގެން އަިއސް ްސ ހޭނެއްތުމަށްއައި

ނޑީަގިއ ޖެހިޖެހީނުން ހޭނައްތާލަންއެބަ ތިބި ލަޓިބުރި ހިފައިގެން އަިއސް ސި ނައްތާލައިގެން ވެްސ ހޭ. ކު

މި ހާލަތަށް ޤައުމު ގޮސްގެން ، އެހެންވީމާބޭނުންވާނެތާ.  ންއޭނާގެ މަސްތުރަކުރައޮޕަރޭޝަންކުރަން ބޭނުންވާެނތާ. 

ދައްކަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،  ޔާތް ކޮބައިތޯ. މިއަދު މިތާނގައި މިއަޅުަގނޑުމެން ލަދުހައުޅޭއިރު 

ނާޔަތް އިއަދި އަންނަން މުސްތަޤުބަލުގައި އުއްމީދުކާރ މީހުންނަށް ވެސް  މީހާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރން އުޅޭ

ނުޑ އަޅުަގނޑުމެންގެ ހާލު. ހާދައްކަނީ. ކޮބައިތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ދޭ ވާހަކަ މި ލަކީ އަުޅގަ

ުޑވާފައި ކިތަންމެ ވަަރކަށް ވަހިނިވަުޑވަ  މިކަމާ ތަނުގަިއ ތިއްެބވި ބޭުފޅުން ހަމަ މިދެންނެވީ މިއީ ޖޯކެްއ ނޫނޭ. މި

ގޮތަށް  ން. މިއީ ޙަޤީޤަތް މިއީ. ގދ.ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މިދެންނެވިމިކަން ކުރިޔަސް މިއީ ޯޖކެްއ ނޫ

ތޮޅުަގއި ހުރި އެންމެ މައި ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލުގައި ނެތޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެންމެ ތަންކޮޅެއް ވެސް. އަ ހުވަދު

ނ ދަންނަވަނީ ގދ.ތިނަދޫަގއި ހުރި  ޑު މިބަޣާވަތްކޮށްގެންެނއް ނޫނޭ ނެތޭ އެންމެ ތަންކޮޅެއް ވެސް ވިާދޅުވާންީވ. އަުޅގަ

ނުޑެގ ދާއިާރގަިއ ޢިއްހޮސްޕިޓަލްރީޖަނަލް  އަދި މުިޅ އަޮތޅުގަިއ ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަްށ  ޒަތްެތރި ބޭފުޅުންނާގައި އަުޅގަ

އިގެން އެ ލަޓިބުރި ހިފަ ،ޚިދުމަތްކުރަން ހުރި ހޮސްޕިޓަލެއްަގއި ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަަރކު ެނތިގެން ރަްއޔިތުން ކަންބޮުޑވެެގން

ޖެހިޖެހީނުން ހޭނައްތާފައި ވެސް އެކަްނ  ،ވިހަން އަންނަ މީހާ އަންނަ ތަނުން .ހޮސްޕިޓަލް ދޮރުމަތީގައި އެބަ ތިއްބޭ

ކުރެވޭ ގޮެތއް ހަދައިދޭން. މި ހާލަތަށް ޤައުމު ހިނގައްޖެ. މި ހާލަތަށް ޤައުމު ހިނގައްޖެ. ލަޓިބުރި ހިފައިގެން ނުކުމެ 

ނޑުމެންނަށް މިަވްއޓައި ރިކަންބަޣާވާތްކޮށްގެން ވެ ނުޑމެންގެ އަންހެން ކަނބަލުން  ލާފައި މިއަދު އަުޅގަ ޖެހުނީ އަޅުގަ

އަިމއްލަ އަތުްނ  ،ބޮޑުކުރި ދަރިފުޅު ޭހނައްތާލަން ބަލައިއަިމއްލަ އަށް  ،ޓަކައި އަމިްއލަ އަތުން ހޭނައްތާލުމަށް

ދިޔައީ. ިމއީ ސަރުކާެރއްތޯ ޢިްއޒަތްތެިރ  ތަށް މިލަޓިބުރިއަކުން ޖަހަިއގެން ހޭނައްތާލައިގެްނ އޮޕަރޭޝަންުކރާ ހާލަ

ނޑަކީ ަރއީސް އޭ. ަދތުރުކުރަން ދޭށޭ. ބަޖެޓުަގިއ  ރައީސް. މިީއ ސަރުކާެރއްތޯ. އަދިވެްސ ވަޙީދު އެބަ ބުނެޭއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނެއްހާފައި އެބަ އޮތޭ ބަޖެޓުގައެަތއް މިލިޔަން ރުފިޔާ ޖަ 131އެބަ އޮތޭ  . ކާކުޯތ . ފާހެއް ނުކުރާނަން އަޅުގަ

ނުޑމެން ބުނީ ވަގުތީ  ބޭފުޅުން ބަޣާވާތެްއ ކޮްށެގން ބުނީ ހުންނާށޭ މަޑުމަޑުން.  ތި ،ގޮެތއްަގއި ބުނީ ދަތުރުކުރާށޭ. އަުޅގަ

ވަމުންވަމުން އައިސް އެންމެ ފަުހން ވަޢުދުބުނީމަ ދަތުރުކުރައްވަމުން ވަުޢދުވަނީ، ވަޢުދުވަނީ، ވަޢުުދަވނީ، ވަޢުުދވަނީ. 

ޖެހިގެން އޮތް  އާ މާލެ މި ޖެހިގެްނ އޮތް ވިދާުޅެވއްޖޭސް، މިކަލޭެގ ހަމައިން ނައްޓާލަިއގެން ޮގސް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީ

ފުނަދޫގައި ވެސް އެއަރޕޯެޓއް އަޅައިދޭނަމޭ. މި ހާލަތަށް ޤައުމު ހިނގައްޖެ. މި ހާލަތަށް ޤައުމު ހިނގައްޖެ. ކާކުތޯ ބުީނ 

ެއއް ނޫން. ދެން ދެތިން މީހަކު  ބުނޭ. ރަްއޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި ވެރިވަޢުދުވާށޭ. ާކކުތޯ ބުނީ ވަޢުުދވާށޭ. ރަްއޔިތަކު ނު

! ބޯފަން ލާނަމޭ. ނުކުެމބަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އުވާލަން. އަރާބަލައުވައިރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލިސް  ،އަރުަވއިގެން 

ނޑުމެންނަީކ ނޭރޭނެ. ނޭރޭ މީހުން ތިނަދޫ އަށް އަުޅަގނޑުމެން ުއވާލަން. ދެ ާއއި ޢިމްރާނާهللا ޢަބްދު ނެ. އަުޅގަ
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ނޑުެމންގެ ދާއިރާ އަށް އަރާބަލަ،  ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްަފއި ތިބި މީހުން. ނޭރޭނެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އަާކއި ތިބުނާ ޢިމްރާނަކާ هللا އަާކއި ބޯފަން ޢަބްދު هللا ރައްޔިތުން ުއވައިލާށޭ. ހޭ ދަްއކައިލާނަން. ތިބުނާ ލޯފަން ޢަބްދު

ނޑުމެންނަކީ ރަްއޔިތުން ގޮސް އަރައިބަ ލާށޭ. އަރައިަބލާށޭ، އަަރއިބަލާށޭ. ނުކެޭރނެ އެކަމެއް ކުރާކަށް. ައޅުގަ

އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބި މީހުން. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މި ތިބީ ރައްޔިތުން. މިއީ ރައްޔިތުން ދެއްކި ގޮތް. ދެްނ 

އަހަރުގައި މިކަން ހުރި ގޮތަކީ މިއީ، ޢިްއޒަތްތެިރ  5ހުނަސް މި މިކަމަށް ޖެހޭނީ ޤަބޫލުވާން ހިތްހަމަޖެހުނަސް، ނުޖެ 

ރައީސް. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ދެރަވޭ މިކަހަލަ ެއއްޗެހި އެ ބޭފުޅުންނާ ދިމާލަށް އަޅުަގނޑު ދުލުން ބުނަން ވެސް. 

ދި ވަޙީަދީކ އެހެންނަމަވެސް ބުނަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ޙައްޤުބަސް ބުަނން އެބަ ޖެހޭ ކިތަންމެ ރުޅިއަޔަސް. އަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށުގެ އަުޅަގނޑުގެ އަޚެއް. ިއއްެޔގައި ިމ ތަނުގައި އިންނެވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކަށް އިންނެވީ 

ނޑުގެ ވަރަށް ާގތް އަޚެއް. އެހެންނަމަވެސް ބުނަން އެބަ ޖެހޭތާ. އެ މަނިކުފާނު ތިނަދޫގައި ތިބި އެންމެން  ވެސް އަުޅގަ

މާލާފައި ބޮޑު ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅަނީ. ބޮޑު ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅަނީ. އެ މަނިކުފާނުގެ ދަށުގައި ތިބި ވަޒީފާ އިން ަކނަޑއި ނިން

ނޑައިލާަފއި، އެ މަނިކުފާނު ބޭނުންވާ ބަޔަކު ލަްއވާފައި، އަދި ެއ  ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން ކަ

ވިދާޅުވަނީ ތިމަންމަނިކުފާނު ބޭނުންވަނީ ކުންފުނިތައް  މަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާ ބޭފުޅުން ލައްވާފައި ދެން މި ތަނުަގއި މި

 42މަދުކޮށްލާށޭ. ކޮބައިތޯ، ބަޖެޓަކުން ނުފެނުނު. އެކޮޅުން މިކޮޅުން އެ ކީމާ ވެސް ނުފެނުނު ބަޖެޓުން. ކުންފުނި، 

ނޑު ދަންނަވާލަން  ކުންފުންޏެއް މަދުކުރާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މި ދައްކާަފއި އަދިވެސް ަރއްޔިތުްނގެ ފަިއސާ. އަުޅގަ

ނުޑ  ބޭނުންވަނީ މި އިޞްލާޙު، އެްއގޮތަކަްށވެސް ެއއްވެސް ރައީސަކަށް އިނާޔަެތއް ދޭނެ ކަމެއް ނެތޭ. އަޅުގަ

ނޑު ވަކާލާުތ...  ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

 

 މަދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

ީއސްކަން ކުރަްއވާފައި ތިއްެބިވ ބޭފުޅުންނަށް އިނާޔަތްދިނުމާ `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ރަ

ނޑު ވެސް  ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު އޮންނަ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއވާފައި ވާތީ އެ އިޞްލާޙާ ެބހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

އި ވެސް ޤައުުމގެ ދަންނަވަންޖެހެނީ، އާދެ! މިހާރު ރައީސްކަން ކުރައްވާަފއި ތިބި ބޭފުޅުންނަށް އިނާޔަތްދިނުމުގަ

ދުވަުހ  3ދުވަހު ރައީސްކަން ކުރާ މީހަކަށް ވެސް އިނާޔަތް،  2އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަށް ވިސްނަންޖެހޭނެ. ހަމަ 

ރައީސްކަން ކުރާ މީހާ އަށް ެވސް އިނާޔަތް، ިމގޮތަށް ގޮސް މި ޤައުމުގައި ހައްތަާހވެސް ިތބޭނީ ދެން ރައީސްކަން ކުރި 

ރާ ކޮންމެ މީހަކަށް އިާނޔަތް ދޭންވެއްޖެ ކަމުަގއި ަވނީ ވިްއޔާ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަށް މީހުން. އެގޮތަށް ރައީްސކަްނ ކު

ނޑަކަށް ހިޔެއް ނުވޭ. އާދެ! ރަީއސްކަންކުަރްއވާ ބޭފުޅުން، އެ ބޭފުޅުްނގެ  އެކަން ތަހައްމަލުކުެރވޭނެ ކަަމކަށް އަުޅގަ

ކައި ކޮންމެވެސް ކަަހލަ އިނާޔަތްތަކެއް ެދއްވުމަީކ އަބުރާއި ޢިްއޒަތާއި ަރއްކާތެިރކަމުގައި ސަލާމަތުން ތިއްެބުވމަށް ޓަ

ނޑުެމންނަށް ވެސް މި ފެންނަނީ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  އެއީ ރަނގަޅު ކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަ
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ސްކަން ހޯދުމަށް ވިދާޅުވި ފަަދއިން، ަރއީސްކަްނ ކުރަްއވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު، ރައީސްކަން ގެއްލުމާ އެުކގައި ައނެއްކާ ރައީ 

ރައީަސުކ  2ޓަކައި ެއކި ވައްތަުރގެ ސިާޔސީ މަސައްކަތުަގއި ބަިއވެރިެވ ހަރަކާތްތެރިވަނީ. މިހާރުވެސް އެ ވިދާޅުވާހެން 

ބޭފުޅަކު ެވއްޖެ މިހާރުވެސް އެކިެއކި ކެމްޕޭންކުރުމަށް ޓަކައި، މި  2ވެއްޖެ، ރަީއސްކަމުން ވަިކުކރައްވާަފއިވާ 

މެންބަރުން ގޮވަިއގެން ކެމްޕޭނުކުރުމަށް ޓަކައި މިހާރު ވޯޓުލުމަށް ތައްޔާުރވަމުންދާ ރަށެއްަގިއ  މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ރައީސުްނގެ އަރިހުަގިއ  2މަސައްކަތްކުރަން ަވޑަިއގަންަނވާފަ. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެތައް މެންބަރުންނެއް އެ 

ަކއި ަރއްޔިތުންެގ ފައިާސ ޚަރަދުކުރުަމކީ ެއްއގޮތަކަްށވެސް ރަނގަޅު ވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ަކންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަ

ކަމެއް ނޫން. އެހެނެއްނޫން، ެއ ބޭފުޅުން ވެސް ރައީްސކަން ގެއްިލވަަޑއިގަތީމާ ދެން ހަމަހިމޭންވެ، ރަނގަޅަށް ިތއްަބވާ 

ނޑު ވެސް ދެކެން.  ކަމުގައި ވާނަމަ އެ ބޭފުޅުންަނށް ކޮންމެވެސް އިާނޔަތެއް ެދްއވުމަކީ ރަނަގޅު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ޓަކައި ައނެއްކާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިވަރުގެ ބޮޑު އަދަެދއް ނަގަިއ، 

ނޑަށް ތާއީދުކުެރވޭ ކަމެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ އެ  އެ ބޭފުޅުންނަށް ދޭ ގޮތަކަށް މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްާޔ.   ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން އަުޅގަ

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ޢާއްމުކޮށް ދަނ1:31ީަގއި، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. 1:31 ެއ  .12އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ގައި ައޅުގަ

ޯވޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ، 12އުސޫލުގެ މަތިން މިއަދު ވެްސ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ވޯޓަށް އެހުން. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އިށީނދެވަޑަިއގެން، ާކޑުކޮޅުަތއް ޗެކުކޮށްަލއްަވއި ހެއްދެވުމަްށ 

ދުވަހުެގ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ވޯޓުްނ  12.1)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެޖެންާޑ އައިޓަމު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވާނަްނ. 

ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. މިގޮތުން މިއަދު ވޯޓަށް ދަންނަަވން އޮތީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިދވެިހ  ގެ ދަށުން ުކޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރ11.1ު

ޢާއްމު ިޞއްޙަތު  11.1ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯަޓށް އެހުން. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ބިުލ  އްމު ޞިއްަޙތު ރައްކާތެރިކުރުުމގެރައްކާތެރިކުރުުމގެ ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ޯވޓަށް އެހުން. ޢާ

ގެ ދަށުން، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 11.2މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާ މެދު ވޯޓަށް އެހުން. އެޖެންޑާ އަިއޓަމު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ައށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާުޙ ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ޢާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުެގ  212

އްާދެގ ވަނަ މާ 219ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ ، 11.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން. އަދި 

ގޮތުަގއި މާއްދާ ެއއް އިތުުރުކރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ިއޞްލާޙު ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަުހ، ޢާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމެވި 
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މެންބަރުން  ތައްތަކަކީ. ހުިރހާ ޢިއްޒަތްތެރިގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެުހން. މިއީ ވޯޓަށް ދަންނަވަްނ ހުރި ކަން

ނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ. ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ  ނޑު ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް އަުޅގަ

ޖިލީހުން މަ 2112ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލު 

 ބަލައިގަތުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ ގޮތަކަށް  ވޯޓުެދްއވުމަށް. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 48 އަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ 

 24 ވޯޓު ދެްއވީ:

 19      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، ކުޅުުދއްފުީށ 43. ޖުމްލަ 22. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 43ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިދވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލުެގ ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެ

މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުަމށް ފާސްވެއްޖެ. މި ގޮތަށް ފާސްވުމާ ެއކު، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން  2112

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މި ވަނީ ޢާއްުމ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަްށ މި ބިލު ފޮނުވިއްޖެ ކަމަށް ނިންމަން . ދެން އަޅުގަ

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން  83އިޞްލާޙު ގަާވއިދުެގ  3ޞިއްޙަތު ރަްއކާތެރިކުރުުމގެ ބިލު. މި ބިލަށް ޖުމްލަ 

ންވީމާ، ދެ އިޞްލާޙު ވަނީ ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނބުރާ ގެންދަވާފަ. އެހެ 1ހުށަހެޅިފައިވޭ. އޭގެތެެރއިން 

އިޞްލާޙަށް ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވާނީ. ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި، ތާއީދުލިބިފައިވާ އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް އިއްވަވާލަެދއްވުމަށް 

 އަމީންޢާއްމުގެ އަރިހުން ައޅުަގނޑު އެދެން. 
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 ވުން:މޭޒުން އިްއވެ  އިދާރީ

ހުށަހަޅުއްވައި، މާވަށު ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ވަަނ  7ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  11ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިްޞލާޙު. ބުނެވިދިޔަ ބިލުގެ 

 ފެމިލީ ހެލްތު އޮފިސަރުން.، 7ގެ )ހ(. 11ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 

 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުްފ ޢަބްދުލްޣަފޫރު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ބަކުރު މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 48 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 26 ވޯޓު ދެްއވީ:

 16      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 12     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންކަމުން، މި . އެހ32ެ. ޖުްމލަ 17. ފާސްވުމަްށ ބޭނުންވާ އަދަދު 32ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 އިޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެ. ދެން ޮއތް އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް އިއްަވވާލަދެްއވުމަށް ދަންނަވަން.

 

 

 ވުން:އިދާރީ މޭޒުން އިްއވެ 
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ގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހުށަހަޅުއްވަިއ، އިސްދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވަނަ  8ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  11ބްރާހީމު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ބުނެވިދިޔަ ބިލުގެ އަޙްމަދު ރަޝީދު އި

 ޮކމިއުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރުން.  8)ހ(. 11ނަންބަރު އަންނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓު ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުްފ ޢަބްދުލްޣަފޫރު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 49 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 27 ވޯޓު ދެްއވީ:

 16      ްއވާ:ވޯޓު ނުދެ

 11     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، މި 33. ޖުްމލަ 17. ފާސްވުމަްށ ބޭނުންވާ އަދަދު 33ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ަރއްާކތެރިކުރުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން  އިޞްލަޙު ފާސްެވއްޖެ. ދެން އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ޢާއްމު ޞިއްޙަތު

ގެންނެވި އިޞްލާޙުތަކާ ެއުކ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮަތށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުމަށް.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 49 ދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަ

 41 ވޯޓު ދެްއވީ:

 11      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 14     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، ާޢއްމު 41. ޖުމްަލ 21. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 41ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙުތަކާ އެކު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ. ދެން ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ބިލު 

 212ގެ ދަށުން ވޯޓަށް ދަންނަވަން އޮތް މައްސަލަ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 11.2އޮތީ، އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ށްފަހު ޢާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު ދިރާސާކުރެްއވުމަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދަށް ގެންނަވަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙާ ެއކު ފާސްުކރެއްވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް ަދންނަވަން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ

 

 49 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 27 ވޯޓު ދެްއވީ:

 18      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 13     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމުން، މަޖިލީހުގެ . އެހެނ45ް. ޖުމްލަ 23. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 45ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ވަނަ  219ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަށް މި އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ. ދެން މި އޮތީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  212ގަާވއިދުގެ 

މާއްދާގެ ގޮތުަގއި ާމއްދާ ެއްއ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފަިއާވ އިޞްލާޙު، ވޯޓަްށ ދަންނަަވން. އެީއ އެޖެންާޑ ައއިޓަމު 

ވަނަ މާއްާދގެ ގޮތުަގިއ  219ަގނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ދަށުން. ައޅ11.2ު

މާއްދާ ެއއް އިތުރުކުރުމަށް ހުަށހަޅުއްވާަފއިާވ އިޞްލާުޙ ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ޢާއްމު ކޮިމޓީން ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯުޓ 

ޅުްއވާފަިއވާ އިޞްލާހާެއކު ފާސްކުރުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދަށް ގެންނަވަން ހުށަހަ

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 49 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 35 ވޯޓު ދެްއވީ:

 17      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 14     ނުދެްއވާ:ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، 42. ޖުމްލަ 22. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 42ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ވަނަ މާއްދާެގ ގޮތުގައި މާއްދާ ެއއް އިުތރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 219ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

އިޞްލާޙު ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ޢާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަްށ 

 މި ނިމުނީ.  12ގެންނަވަން ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙާެއކު ފާސްެވއްޖެ. އެެޖންޑާ އައިޓަމު 

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަްތ ކުރިައށް ގެންދިއުން. ެއއީ އިތުުރ އެހެން މަސަްއކަތްތައް. މި ަގއި މަަސއ13ްއޮތީ އެޖެންޑާ ައއިޓަުމ ދެން 

މަސައްކަުތގެ ދަށުން ައޅުަގނޑު ކުިރއަށް ގެންދާނީ ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީުދ 

ލްޖުްމހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ރައީސު، 2119/9ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިނާޔަތްތަކާ ބެޭހ ޤާނޫނުެގ ބަހުސް ކުިރއަށް ގެންދިުއން. ކޮމިޓީތަކަށް ވަަޑިއގަންނަވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަން. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުަގނޑު އެން  މެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި ނިކުމެވަަޑއިގަތުމަށް އަުޅގަ

އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިބްރާހީމު ރަޝީދު. ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެްއވީ. އިަހވަންދޫ 

ނޑު ފުރުޞަތުއަުރަވން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން هللا ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙްމަދު ޢަބްދު އަްށ އަުޅގަ

 ށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަާމއި އިނާޔަތްަތކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބިލު.ކޮށްފައިވާ މީހަކަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުއި

ނޑަށް މި ބިލުން  `. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މި ބިލު ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފަިއ ާވިއރުގައި އަުޅގަ

ކަންޮބޑުާވ ކަންތައްަތކެއް ފާަހގަކުެރވޭތީ ެއ ވާހަކަ ހަމަ އެންމެހައި ބޭފުުޅންގެ ސަމާލުކަމަށް ަޓަކިއ  ވަރަށް

ނޑަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމުން ގެންދާ  ނޑު އަބަދުވެްސ އަޅުގަ ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ވާނީ ވަކި މީހަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އެންމެންނަށް، މުޅި ރާއްޖޭެގ ވާހަކަ ެއއް. އެއީ މި މަޖިލީހުން ހަދާ ޤާނޫނެއް ހަދަން

ނޑުމެންނަށް މިހާ ހިސާބަށް ވެސް ތަފާތު ކަންތައްތައް  މަޞްލަޙަތު އޭގައި އެކުެލވޭ ޮގތަށޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ގެ މަންފާ ހޯދައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާކުރަންޖެހިފައި ވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ވަކި ބަަޔކަށް، ނޫނީ ވަކި މީހަކަށް ޤާޫނނު

ނިޔަތުގަިއ ނޫނީ ެވއްޖެްއޔާ އެފަދަ ކަމެއް އިހުސާްސވާ ނޫނީ އެފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ގޮތަކަްށ ޤާނޫނު 

ހަދައިދިނުމުގެ މަސައްކަްތކުަރމުން ގެންދެވިފަިއ ވާތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ާޤނޫނަށް ބަލައިލާއިރު ވެްސ 

ދަނީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި މި ވަނީ އެހެން އަޅުަގނޑަށް ސިަފވެގެން

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ކަަށވަރުކޮށްދީފަިއާވ  މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައޭ. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުޮކށްފައިވާ ކަމެއް ކުރުުމަގިއ  ޙައްޤެއް، ނޫނީ ެވއްޖެއްާޔ ޤާނޫނުއަސާސީން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ހަމަހަމަކަމާއި މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތުގެ ަމއްަޗށް ވިސްނުންބަހައްަޓއިގެްނ 

 މަސައްކަތްކުރަން. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މި ބިލަށް ބަލައިާލއިރުަގއި މި ބިލުަގއި އިނާޔަްތތައް ލިބޭނެ ގޮާތއި ނުލިބޭނެ

ނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. އަދި  ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިުރގަިއ، މީގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ެއއް ފަރާތަކަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަދި  މި ކަމަކީ ވަކި މީހަކަށް އަާމޒުކޮްށގެން ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙެއް ކަުމގައި ވެސް ައޅުގަ

ީއސަކަށް ވީކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ، ނުވަަތ ރައީްސކަން ކުަރްއވާފަިއވާ ކޮންމެ ބޭފުަޅކަށް ހަމައެއާެއކު އަިދ ކޮންމެ ރަ 
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ނޑުމެންނަށް އެަކން ކުރުމުަގއި ގެންގުޅެންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އުސޫލުަތއް އެީއ  އިނާޔަތްދިނުން ކަމުަގއި ވީނަަމވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަކި މީހަކު އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގިއ އެީއ ގެްނގުޅެންޖެހޭނެ އެްއެޗއް . ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައުޅގަ

ވަކި ކަމެްއ ކޮށްފިްއޔާ، ުނވަތަ ކޮށްފާނެ ކަމަށް ހީެވްއޖެއްޔާ ނޫނީ ވެއްެޖއްާޔ ަވކި ކަެމއް ކުެރްއވި ކަމަްށ 

ނޑައިެލވޭނެ ކަމަށް އޮންނަ އޮތުމަކީ އެއީ ޤާނޫނެއްަގއި ލިޔެގެްނވާނެ ކަމެއް ކަމުގަިއ  ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެްއޔާ އިނާޔަްތ ކަ

ނޑަައޅާއިުރގައި ކޮންގޮތަކަްށ، ކޮންކަެމއް  އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. އަުޅަގނޑުމެން ބުނަން ޖެހޭނީ އުސޫލެއް ކަ

ކުރީމަކަން ލިބެނީ. ކޮންގޮތަަކށް، ކޮންކަމެއް ކުރީމަކަން ނުލިބެނީ. އެ މީހަކަށް ލިބެމުންދާ އިނާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަމާިއ 

ނޑުމެންނަށް މީހަކު، މިވެނި ހިމާޔަތް އޮ ންނަންވާނީ އެ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އަުޅގަ

ކަމަކަށް ޮގވާލަން އުޅުނޭ، ޫނނީ މިވެނި ކަމަކަށް ގޮވާަލއިިފއޭ، ެއްއވެސް ސާބިތެއް ނެތި، ހީ އެއްގެ މަްއޗަށް ބުނެ، މި 

ނޑާލުމުގެ ފުރުަޞތުލިބިދާނެ  ކަމަށް  ޤަބޫލު...  އިނާޔަތް ކަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ނިންމުން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓު  5މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ކޯރަމް ގެއްލުމުްނ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީްނ ރަނގަބީލުޖަހައި 

ގެ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބެލިއިރު ވެސް ކޯރަމް ހަމައެްއ ނުވޭ. އެހެން ކަމުން އަޅުަގނޑު ގަސްުތކުރަނީ މަޖިލީހު

ވާ ހޯަމ  2112ޑިސެމްބަރު  3މިއަދުގެ ޖަލްސާ މި ހިސާބުން ނިންމާލަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް އޮންނާނީ 

 ަގއި. 9:11ދުވަހު ހެނދުނު 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوين رب هلل والحود

____________ 

 

 

ބަބުން ރިޔާސަތުން ނިންމަވައިލެއްވިއިރު ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަ  

 ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުން:
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. 3. هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު. 2. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ .1

. 5. ުކޅުދުއްުފށީ އުތުރު ާދއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 4. މަޢުޞޫމު هللاކެލާ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު 

ދުވާފަރު ދާއިރާެގ . 7 .ލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދުވެ. 6. ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤުމަނަދޫ ދާއި

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ . 9. ޙަމީދުهللا ންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުއިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެ. 8. މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބައިރު

ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު . 11. މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު. 11. މު ރަޝާދުމެންބަރު ނާޒި

މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމު . 13. ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު. 12. ޔޫސުފު ނަޢީމު

މާވަށު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު . 15. ގަމު ދާއިާރެގ މެންބަރު ޔޫސުފު ޢަބްދުލްޣަފޫރު. 14. މުޙައްމަދު

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު . 17. މަޑަވެލި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު. 16. އަބޫބަކުރު

 .މުއްޠަލިބު

 
މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ރިޔާސަތުން ނިންމަވައިލެއްވިއިރު ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި 

 މެންބަރުން: ނެތް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން 

 

ހެންވޭުރ . 3. މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމު. 2. ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު  .1

ގަލޮޅު ދެކުުނ . 5. هللاގަލޮުޅ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އީާވ ޢަބްދު. 4. ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

މައްޗަށްގޮިޅ . 7. ންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީމައްޗަށްގޮޅި އުތުުރ ދާއިރާގެ މެ. 6. ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު

. 9. ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު. 8. ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ވިލިމާފަން. 11. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު ރަޝީދު

ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަުދ . 12. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު. 11. ޙުސައިން މަނިކު

. 15. ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖުތާޒު. 14. ދިއްދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު. 13. ޝިފާޒު

ކުޅުުދއްފުށީ . 17. ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު. 16. ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްަމދު ޙުސައިން. 18. ދުދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީ މިލަންދޫ . 19. ކަ

ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިރާެގ . 21. ކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު. 21. ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ

އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު . 23. ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމުފުނަ. 22. މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ

. ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު ތަސްމީނު ޢަލީ. 25. މަޑުްއވަރީ ދާިއރާގެ މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ. 24. ނާޝިޒު

. ިހންނަވަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙު. 27. އޭދަފުށީ ާދއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމު. 26

ކާށިދޫ . 31. ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ. 29. ނައިފަރު ދާއިާރގެ މެންަބރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު. 28
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ގުރައިދޫ ާދއިރާެގ . 32. ތުލުސްދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާަދމު. 31. ޖާބިރުهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުދާ

މާމިގިީލ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް . 34. ޮތއްޑޫ ާދއިރާގެ މެންބަުރ ޢަލީ ވަޙީދު. 33. މެންބަރު އިބްރާހީމު ރިޟާ

ޔާމީނު هللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު. 36. ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙައްމަދުމަހިބަދޫ . 35. އިބްރާހީމު
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