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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 10 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެްނބަރުން. 12ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

 15  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .1023/1/6/މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ަނންބަރަކީ އޖ -3.1

 3އަށް  2113/27އިން  2113/25ަޔއުމިއްޔާ ނަންބަރު ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން.  3.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -3.2

ވަނަ ޖަލްސާ  3ވަަނ ޖަލްސާ އިްނ ފެށިގެން  1ވަނަ ަދއުރުެގ  2ވަަނ އަހަުރގެ  2113ްއޔާ. އެީއ ޖަލްސާގެ ަޔއުމި

މި ޔައުމިއްޔާަތއް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓަގއި ޝާއިޢުކުރުަމށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު . އަށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތައް 

 20ޔައުމިްއޔާތަކަީކ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަރުްނ ޤަބޫލުކުާރ  އިޞްލާޙެއް ހުށަހަުޅއްވާަފއިނުވާތީ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުން މި

 ޔައުމިްއޔާތަެކއްކަން ނިންމައިިފން.

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4
 

 25 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ރިާޔސަުތން އަންގާ އެްނގުން. 4 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ
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ކޮމިޓީެއްއގެ  4އާ ދެމެދު 4:11އިން ަހވީރު  :9:4ަގއި ހެނުދނު 2113ޖޫން  12. ކޮމިޓީތަުކގެ ބައްދަުލވުން  -4.1

 ބައްދަލުވުން މަޖިލީހުގައި ހިނގާފަިއވޭ. 

ަގއި އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 9:31ގޮތް. މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  4.2އައިޓަމު އެޖެންޑާ  -4.2

 30ކޮމިޓީ،  ން މުައއްސަސާަތުކގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭމިނިވަގައި 2:11ަގއި. 2ކޮޓަރި  ،ކޮމިޓީ މާލިްއޔަތުގައި 9:31ަގއި. 1

ަގއި 2:31ގައި. 2ަގއި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮިމޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ "ބީ"، ކޮިމޓީ ކޮޓަރި 2:11ަގއި. 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 ގައި. 2މުޅި މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ  "ސީ"، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ  128ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އްރަ 4.3ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން -4.3

ނޑަައޅުްއަވއި އަންަގާވފައިވާ ކޮމިޓީ ާއއި ސުންގަިޑ  ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވޭ މައްސަލަ އެ ކޮމިޓީން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަ

 35ކުރުން. މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ. ޤާނޫނު ނަންބަުރ ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އިޢުލާނު 128މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ދައުލަުތގެ ިވޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވެަޓއިްޒކުރުމާިއ ކޯޕްރަޓަިއޒްކުރުމާ އަދި މޮނިޓަރކޮށް ިއވެލުއޭުޓކުރުމުެގ  2113/3

ރުންެގ ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްަރއިވެަޓިއޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕްރަަޓއިޭޒޝަން ބޯޑުގެ މެންބަ 3ޤާނޫނުގެ 

ވަަނ  8އިނާޔަތްތައް ަކނަޑއަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ 

ނޑައަޅާަފއި ާވތީ ޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަން އެްނޑް ކޯޕްރަޓަިއޒޭޝަން ބޯުޑެގ މެންބަރުންގެ މުސާރަ އާއި  މާއްދާގައި ކަ

 40 .2113ޖުލައި  15މުގެ މަްއސަލަ. ސުންަގޑި، އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ަކނަޑއެޅު

 

 . ސުވާލު 5
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 45 ވާލު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސަްއަކތެއް ނެތް.ސު  5ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 50 ެގ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ަކންކަން. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެތް.ލީހުމަޖި 6ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު 7
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 55 ކުރަންޖެހޭ ބިލާއި، ޤަރާރު. ފުލީހަށް ތަޢާރުމަޖި 7ންޑާ ައއިޓަމު އެޖެ

 2111/7ތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތް -7.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން 

ރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަ 2111/7އިްއވުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. 

 60ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު  7.2އައިޓަމު  އެޖެންޑާ -7.2

ލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން ލޯކަްލ ކައުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބުެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުުމގެ ބި 2111/11ނަންބަރު 

 ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާުބގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު.  2111/11އިްއވުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ކުޑަހުވަ 7.3އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -..7

ހިރާއްޭޖގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮްށ، ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުގެ ދިވެ 93/4ނަންބަރު 

 65ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮްށ، ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  93/4ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު.

 

 ވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައ8ި

  

 70  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރިްނ ތަޢާރަފުކުރެވިފަިއވާ ބިލެްއެގ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން. އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ އެފަދަ ކުެށއް  .8ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 އިޞްލާޙުކުރާކަށް ނެތް.

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 75 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސައްކަެތއް ނެތް. ބްތިދާޢީ ބަހުސް.. އ9ިައއިޓަމު  އެޖެންޑާ
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 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް  . 11

 80 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް. މި ައއިަޓމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެްތ. 11ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 

 ށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީތަކުން ހު 11
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައލުން ވިސްނެވުމަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއާވ  11.1ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.  11ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

. މި ރިޕޯޓަށް އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާީރެގ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ގައި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް އެއްެވސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފަ އެްއ 2113ޖޫން  9އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް 

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން ކޮމިީޓގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް.   90ނެތް. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް އަުޅގަ

 އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.މާފަންނު ދެކުނު ދާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ރަޝީދުދާއިރާގެ މެންބަރު  މާފަންނު ދެކުނު

އަލުން ިވސްނެވުމަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ އަމިއްލަ ޒަތްތެރި ރައީސް،  އާދެ! ޢިއް  `.

 95ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. އާދެ! މި ރިޕޯޓަކީ  ފަރުދުންގެ ވިޔަފާީރގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ަދށުން ތަޞްދީޤުކުރެްއވުމަށް  91މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވަިއ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ވަަނ  2112ޖޫން  27ށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހަށް ފޮނުވުނު، އަދި ފަރުދުންގެ ވިޔަފާީރގެ ބިލު ދިރާސާކުެރއްުވމަ

ަވނަ ޖަލްސާގައި ަރއްޔިތުންެގ  12ވަނަ ދައުުރގެ  2ވަނަ އަހަުރގެ  2112ދުވަހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ  78މަޖިލީހުން އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމާ ގުިޅގެްނ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

 100ޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ އެޖެންާޑގަިއ ހިމަނުއްަވއި، ދިރާސާކުރަްއަވއި، ބިުލެގ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތިން ެއ ބިލު އި

މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރަްއވާަފއިވާ ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. ބިުލ ދިރާސާކޮށް ނިންމެވިއިުރ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީަގއި 

އުތުރު ާދއިރާެގ މެންބަރު  މެދު ހެންވޭރު ާދއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމު، ގަޮލޅުހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނނަކީ، 

މަޢުޞޫމު، هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު، هللاއީވާ ޢަބްދު

ޙަމީދު، މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ކޮމިޓީެގ هللا އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު
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 105އްރިރު. އަދި މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމު މުޙައްމަދު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނައިބު މުޤަ

ޒަމީރު، ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޤަސަމު، ހިތަދޫ އުތުރު 

ކޮމިޓީ އަށް އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާީރގެ ބިލު ފޮނުވުމާ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމު. އިޤްތިޞާދީ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާނެ ސުންގަިޑ  128ގުިޅގެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ނަޑއެޅުމަށްފަހު ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  ލު ދިރާސާކުރެވުމަށް ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮތުގެ މަިތން ބި 86ކަ

 110ކޮމިޓީ އަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޓަކައި ބިލާ ގުޅޭ ސަރުކާުރގެ އިދާރާތަާކިއ މިނިވަން މުއައްސަސާތަާކއި 

ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިޔުމުން ކޮމެންޓު ފޮނުއްވުމަށް ދެންނެވުނު. ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިޔުމުން 

ދެންނެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނެނީ މޯލްޑިވްސް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އެްނޑް  ކޮމެންޓު ހޯދުމަށް

އިންޑަސްޓްީރޒް، މިނިސްޓްީރ އޮފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ، 

ެއޯސސިއޭޝަން އޮފް ުޓއަިރޒަމް މޯލްޑިވްސް އެސޯިސއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަްކޝަން އިްނޑަސްޓްރީްޒ، މޯލްޑިްވސް 

 115އިންޑަސްޓްީރޒް، މޯލްޑިްވސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ. މި ދެންނެވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީ އަށް ލިޔުމުން 

ކޮމެންޓު ފޮނުއްަވއިދެްއވި ފަރާތްތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިޮކނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓް، މިނިްސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ 

ރެޜަރީ، މޯލްިޑވްސް އިންލަންޑް ރެވެިނއު އޮތޯރިޓީ، މޯލްޑިވްްސ އެޯސސިއޭޝަްނ އޮްފ ޓުއަިރޒަމް އިްނޑަސްޓްރީ. ޓް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަލުން ވިސްނާވަަޑއިގެންެނވުން އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުގަިއ 

ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކިެއކި ފަރާތްތަކުން  ފާހަގަކުރަްއވާ ކަންކަމާ، އަިދ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 120ފޮނުފައިވާ ކޮމެންޓުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެްއވުމަށްފަހު ބިލު އަލުން އިޞްލާޙުކުރެްއވުމުގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބިލު 

 25ކަންކަން ހަްއލުކުރުމަށް ޓަކައި ބިލުގެ  އަލުން ރިޢާޔަތްކުރެވުމަށް އެިދ ފޮނުވުނުއިރު ކަންބޮުޑވުން ފާޅުކުރަްއވާފަިއވާ

މާއްދާ އިތުރުކުރެވިފަ. އިޞްލާޙުކުރެވިފަ. އާދެ! މި  2ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުން އެ ވަނީ ައލުން  35ވަނަ މާއްދާ އާއި 

ފްޓު މި ރިޕޯޓު ދެންނެވި އުސޫލުތަކާ ެއއްގޮްތާވ ގޮތުގެ މަތިން ބިލު ދިރާސާކުރައްަވއި ފުރިހަމަކުރައްވާަފއިާވ ބިލުގެ ޑްރާ

ގައި ހިމެނިފަިއވާނެ. ވީމާ، އަމިއްލަ ފަރާތްތަުކެގ ވިޔަފާީރގެ ބިލު އިޤްތިޞާީދ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ 2ޖަދުވަލު 

 125އިޞްލާޙުކުަރއްވާަފއިވާ ގޮތުެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުަރއްަވިއ މި ބިލާ މެދު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 މަތިން ނިންމަވައިދެއްވުމަށް އެދި މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮުތގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައިދެއްވި ކަމަށް ަޓކައި ކޮމިީޓގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 130ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާއި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ވެްސ އަދި ކޮމިޓީގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ ޢިއް

ނޑު ހުޅުވާަލން.  1ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ހިސާބުން މި ރިޕޯޓަށް  ގަިޑއިރުގެ ބަހުްސގައި  1ގަޑިއިުރެގ ބަހުސް އަޅުގަ
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ނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަމުން ެގންދާނަން. ދާންދޫ ދާ އިރާެގ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންނަށް އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު.

 

 135 ވާހަކަެދއްެކުވން:ރިޔާޟު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ދާންދޫ 

އާދެ! އަމިްއލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް.  `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް.

ޔަފާރީގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ބަހުސަކަށް ހުޅުވި، މި ބިލާ ުގޭޅ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަިމއްލަ ފަރުދުންގެ ވި

ކޮމިޓީން މި ބިލާ ުގޅޭ ގޮތުްނ ނިންމުންތައް ނިމިގެންދާއިުރގަިއ ރަްއޔިތުންގެ ވަރަށް ކަްނބޮޑުވުމަާކ، އަދި ރަްއޔިތުންގެ 

މަށް އަިމއްލަ ފަރުދުންނަށް ހަމައިސްކޮޅަށް ޢާއްމު އެދުންތަކެްއ އެބަ ހުިރ. އެީއ މި ބިލަކީ ަޤއުމެއް ތަރައްޤީވެ ިދއު

 140ތެދުވުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ުމހިއްމު ބިލެއް. އާދެ! ދުނިޔޭަގއި ވެސް އަދި މި ކުޑަ ރާއްޖޭަގއި ވެސް އަދި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގިަފިއވާ، ޢާއްމު އެނގިފަިއވާ އެނގުންތަކުން ބަލާއިރުަގއި ޤައުެމއް ތަރައްޤީވެދަނީ އިންސާނާ 

ޤީެވގެން. އިންސާނާ ތަރައްޤީވަނީ އޭނާ އަށް އެިކއެިކ ވަސީލަތްތައް ދޫކުރެިވގެން. އެ ވަސީލަތްތައް ދޫކުެރވޭނީ ތަރައް

ނުޑގެ ތެރެއިްނކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ބިލުތައް ރައްޔިތުންގެ  ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފޮުނވުނީމާ އެްނމެ ފަހު ދުވަހު މަޖިލީހަށް މަޖިލީހުން ބުރަބޮޑު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްފަ

 145ފޮނުވާ، ތަޞްދީޤުނުކޮށް އަނެއްާކވެސް ކޮމިޓީަގއި ޮއވެ، ެއ ކޮމިޓީން އަނެއްކާ ފާސްކޮށް، އަނެއްކާ ފޮނުވީމާ، އަެނއްާކ 

ވާ ބާރުން އެންމެ ފަހު ދުވަހު ވެްސ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ޮފނުވާ ޤާނޫނުއަސާީސގައި އެ މަނިކުފާނަށް ލިބިފައި

އަނެއްކާ ފޮުނވީމާ ދެން މިގޮތަށް، އެްއކަލަ ބުނާހެން ރަމަންރަމަންފޯލި ކުޅޭހެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީާހިއ 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާ ދޭތެރޭގައި ބްރިޖުކުރެިވ، މި މައްސަަލތައް ހުއްޓޭނެ ހިސާބަކަށް ާދން އެބަ ޖެހޭ. މިސާލަކަްށ 

އްލަވާ! ޕެރޯްލގެ ބިލު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައި ފޮނުވީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުން ވިދާުޅވިހާ ބަ

ނޑުމެން ފޮނުވިން. އަނެްއކާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި މިހާރު އެަބ އޮތް.   150އެްއޗެްއ ލިޔެފައި އަނެްއކާ ައޅުގަ

ފަރުވާ ހޯދުމަށް ޓަކައި އަމިއްލަ ޚަރަދުގަިއ، އަމިއްލަ އަްށ ހޭދަކޮށްގެން ރާއްޖެ އިން ޖަލުގައި އެބަ ތިބި އަމިއްލަ ައށް 

ބޭރުގެ ޤައުމުތަކަށްދެވޭ ފެންަވރުގެ މީހުން. އަދި އެކަމަށް ޓަކައި ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުން ެއ ތިބީ އެދި އާދޭސްކޮށްކޮށް. 

ބާރުތަކެއް ޫދެވގެން މިނިވަން މުއައްސަާސެއއްެގ  އެހެންނަމަވެސް ތިމާމެންގެ ައތުން މަރުކަޒީކުރުމަށް ޓަަކިއ އަދި

ގޮތުަގއި ކޮންެމވެސް ބާރުތަެކއް މިހާރު ހުރި ވެރިމީހާގެ ައތުން ދޫވެގެންދާތީ އެ ކަމަށް ރުހުންނުލިބިގެން މި އުޅެނީ. 

ނޑުެމން އަތުން ބާ ނޑުމެން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ ތަރައްޤީވެާދއިރުަގއި އަުޅގަ  155ރުތަކެއް ދޫވެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

އެ ތަންތަނަށް ެއ ބާރުތައް ީދގެން މި ކަްނކަން ެއކަށައަަޅިއ، ލާމެހިގެން ދާ ގޮތަކަށް ާބރުތަކެއް ދޫކޮށްލުން. އާދެ! 

ނޑުމެންނަށް އެބަ  މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މުހިއްމު ކަމެއް ގޮތުގައި ފާސްކޮށް އަނެއްާކވެސް ފޮނުަވން. އަޅުގަ

ހަލާކުވެދާކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ކަމަށް ޓަކައި އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ. އާދެ! މިއަދު މި އެނގޭ މުޅި ޤައުމު 
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ނޑުގެ ުސވާލަކީ އަނެއްާކވެސް އަލުން އަނުބރާ ވަޙީދު ނުފޮނުވާނެތޯއޭ؟  ބިލު ފާސްކޮށްފައި ފޮނުވީމާ އަޅުގަ

 160ށްފައި، ޤާނޫނުައސާސީަގއިާވ ގޮުތގެ މަތިްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސްއޫިލއްަޔތަކީ މި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފޮނުވުން. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ައވަްސވެގަންަނންޖެހޭނީ އަނެއްކާވެސް ެއ 

ނޑު އެދޭ ކަމަކީ ައވަހަށް މިަކން ނިންމައި މިކަން ކުރު ން. ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަްށ އަހައި، ފާސްކުރަން. އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއާެއކީަގއި މިއަދު އަމިއްލަ ފަުރދުންގެ ބިލު ނިމިގެންދާއިރުަގއި ވިސްނާލަންޖެހޭ އެހެން 

 ކަންތައްތަެކއް ވެސް އެބަ ހުރި. ފަރުދެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ިމއަދު ކަންބޮުޑވޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް...

 165 

 ހަކަދެްއކެުވން:ވާނާޒިމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މަޑަވެލި 

އާދެ! އަމިްއލަ ފަރުދުންގެ އަތުން ދައުލަަތށް ޓެކުހެއް ނެގޭނެ ުނވަތަ  `. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.

ނަޑއަަޅއި، މި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ފޮނުވީމާ ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލު  ޑިއުޓީ ެއއް ނެގޭނެ އުސޫލެއް ކަ

ވަނަ ދުވަހު އަިދ  6މަށް ޓަކައި. ބަޣާވާުތގެ އަހުލުވެރިްނ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ކުރި ކަމަކީ ހިފެހެއްޓުނީ ބަޣާވާތްކުރު

 170ވަނަ ުދވަހު ބަޣާވާތްކޮށްފަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް އަރާަވޑަިއގެން ހުންނެވި ބޭފުާޅ ކުރި ކަމަކީ އެ މީހުންނަށް  7

ހުންގެ އަތުން ޓެކްސްނެޭގ ބިލު ހިފެހެއްޓީ. މިއީކީ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މުއްސަނދި މީ 

ނުޑ ަޤބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. އަނެްއޮކޅުން މި ދައްކާ ވާހަކަ އަކީ ަދއުލަތަށް އާމްދަނީ ނުލިބެއޭ.  އެްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

މަޖިލީހަށް  އަދި ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަށް ޓަކައި އެހެން ޤާނޫނުތައް ފަރުމާކޮށްފައި އަދި އިތުރު އިޞްލާޙުތައް މި

ލެވިގެންދާތަން މި ފެންނަނީ. އަދި ަބއެްއ ފަހަރު ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ލިބިަވޑަިއަގންނަވާނެ ކަމަށް ހީކޮށް އެ 

 175ބިލުތައް ނަގަމުން ވެސް އެަބ ދޭ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އެަކމެއް ނުވާނެ. އެއްބުރުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރިާޔސީ ކެންޑިޭޑްޓ 

ގެ ވާގިފުާޅ ެއކީަގއި ކާމިޔާބުކުރާނެ. ކޮްށ، ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން هللاންިތޚާބު މުޙައްމަދު ނަޝީދު މި އި

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ބޭނުމެއް މިހާރަކު ނެތް. އިްއޔެަގއި، މިދިޔަ ހަފްތާގައި  ހޯދައިދޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ެއބަވޭ ދައުލަުތގެ ުވޒާރާތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ކުރި މަަސްއކަތް؛ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫ

ބެހުމުގައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ބަހެއް އެ ކަމުގައި ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް. ޤާނޫނުއަސާސީގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން މި 

 180ލަތުގެ އެހެން ދެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ނިންމީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއާ އަދި ދައު

މުއައްސަާސއެްއގެ ދަށަށް، ައދި ދައުލަތުގެ އެހެން ދެ މުއައްަސސާ އެއް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ދިއުމަކީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ެއދޭ ގޮތެއް ނޫނޭ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދިން ވޯޓަކީ މި 

ލަިބއްޔަތުން ދިން ވޯެޓއް. އެހެްނނަމަވެސް ބާޣީ ވަޙީދު ކަން ކުރެްއވީ ެއގޮތަކަށް ނޫން ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ އަޣް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވިދާުޅީވ ތިމަންމަނިކުފާނުގެ ބާރެކޭ އެއީ. މާނަކުރަްއވާނީ ތިމަންމަނިކުފާނޭ. ކީްއވެގެންތޯ ޯކޓަށް 

 185ޣީ ވަޙީދުެގ ކަމެްއ ނޫން. ާބޣީ ބަންޑާރަ ނައިުބގެ ކަެމއް ވަަޑއިނުގަތީ؟ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާސީ މާނަކުރުމަކީ ބާ
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ވެސް ނޫން އެއީ. އެކަން ކުަރއްވަންޖެހޭނީ ދުސްތޫރުގައި ިލޔެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން. ތިމަންމަނިކުފާނު ނިންމަވާނީ ހަމަ 

މި މަޖިލީހުގެ ބޭނުމެއް ، އެގޮތަޭށ، ހަމަ ގޮތް ދޫނުކުރަން. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގޮންޖައްސައިެލއްވީ. އެހެްނވީމާ

ނުޑ މި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިިބ ބާޣީންނަށް ގޮވާލަނީ، ބާޣީންަނށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުންނަށް  ނެތް. އަުޅގަ

ގޮވާލަނީ ތި ބޭފުޅުން އަިމއްަލފުޅަށް، އަމިއްލަ އަށް ލިބިފަިއ އޮތް ބާރެއް ދޫކުަރްއވަނީއޭ. އެކަމަކީ ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން 

 190ގޮތެއް ނޫނޭ. އަުޅަގނޑުމެން މި ވާހަކަދައްކަީނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ގިނަ  އެދޭނެ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ ބާރު ދޫކޮށްލަން  އަޣްލަބިއްޔަެތއް އޮތް، އެންެމ ބޮޑު ޕާީޓ ައކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ކަމަށް ވާތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކަމަށް ވަކާލާތު މި ވަނަ އަހަރު އެމް.ީޑ.ޕީ  2114ކުަރނީ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  ބޭނުންނުވާތީ އަުޅގަ

 ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވޯޓާއެީކަގއި މި ރާްއޖެ ބަދަކުރުމަށް ޓަކައި. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 61ނިކުންނާނީ 

 

 195 ކަދެްއެކވުން:ވާހަهللا އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ފޮނުވައިލާފައިވާ ވިޔަފާރި ެރޖިސްޓްރީކުރުމާ ބެހޭ ބިލުގެ  ރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރޭވ ގޮުތގައި ިމ ބަދަލުގެންަނން ހުށަހެޅިކަމުގައި ިވޔަސް  ބަހުސްގެ މަރުޙަލާަގއި އަދި އަުޅގަ

ތަކަކީ ެއއީ ާތކުންތާކުޖެހޭ އެްއޗަކަށް ނުފެނޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ގެނެޭވ ބަދަލު

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑުމެން މިދާކަށްދުވަހު މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް 

 200ން ދައުލަތުގެ ބަެއއް އެހެން މުައއްސަސާތައް ބަދަލުކުރުމަށް ިނންމާ އެ ހުށަހެޅުން މިތަނަށް ފޮނުވުމާއެކު ައޅުަގނޑުމެ

ނިންމީ އެ ނުފެންނަ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ނިންމެވި ނިންމުމަށް ގޮންޖައްސަވައި، 

ވަނަ ާމއްދާއިން ބާރު ލިބޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަނެްއކާެވސް ތިމަން މަނިކުފާނު އެކަން ކުަރއްވާީނ  116ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑު ހަމަ އެގޮތަށޭ ބުނެ، މި މަޖިލީހަށް ގޮންޖެ އްސެވި. ަކނަޑއެިޅގެން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާުފެވވަަޑއިގެންެނވީ. އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ މިއަދު ދިވެހިރާްއޖޭގައި ިތއްބެވި އިޚްލާޞްތެިރ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް، އެްއގޮތަކަްށވެސް ިމއަދު 

 205ނޭ. ޤާނޫނުއަސާސީއާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގޮުތގައި ޑރ. ވަޙީދަކަްށ އޮފީހަކަށް ވަޑަެއއްުނެގންނެވޭ

ވަނަ ާމއްދާަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނަނީ އެ  116ޚިލާފުވެވަަޑިއގެންފި. ހުވަޔާ ިޚލާފުވެވަަޑިއގެންފި. ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ނަޑއެޅިދާނޭ. އުފައްދަން ބޭނުންވާ ުވޒާރާައކާ އަދި އެެހންގޮސް މުައއްސަސާ އެްއ  މަސްއޫލިއްޔަތުަތކުެގ ދާއިރާތަްއ ކަ

މަށް. އެހެންަނމަވެސް އެ އުފެއްދުމަށްފަހުގަިއ އެކަން ފާސްކުރުމަށް ަޓކައި މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންވާނެކަން. އުފެއްދިދާނެ ކަ

މަޖިލީހުން ފާސްނުކޮށްދީފިއްޔާ އެ ހިސާބުން ޖެހޭނީ އެކަން ދޫކޮށްލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަޒީަރކަށް ވެްސ 

 210. އެެހންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާީސގައި ބުނާ ކަމެއް ކުރުމަށް ޓަކައި ރުހުންނުލިބުނީމަ ވަޒީރުކަމުެގ އޮފީހުގައި ނުހުރެވޭނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުަވއި ޤާނޫނުއަސާީސގައި ަރއްޔިުތން މަޖިލީހާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުުމގެ 

ތިމަންނާ ޤަބޫލުކުރާނެ އެްއޗެއް  ގޮތުން މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުމަށް ގޮންޖައްސަަވއި، ތިމަްނނާ ނުރުހޭ ނިންމުން އެއީ
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ނޑު ދަންނަވާނީ ހެޔޮނުވާނޭ މި ޤައުމުގައި ތިއްެބވި އިޚްލާޞްތެިރ  ނޫން ކަމަށް ބުނާ ހިސާބަށް ކަންތައް ދިޔައިމަ އަުޅގަ

 ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ ކިޔާަފއި ހުންނެވި ބޭފުޅާ މިހާރު އޮފީހަށް ވަނުމަށް ހުރަސްއަޅުއްވާށޭ.

 215އެކަމެއް ނުކުެރއްވޭނެ މިހާރަކު. ޤާނޫނުއަސާސީއާ ިޚލާފުވެވަަޑިއގެންފިއޭ. ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފުވެވަަޑިއގެންފިއޭ. 

ނޑުމެން ކީއްކުރަންތޯ މި މަޖިލީހުން އެްއޗެއް ފާްސކުރަންވީ؟ މި  ރައީސުލްހޫރިއްާޔގެ ހުަވޔާ ޚިާލފުވެއްޖެ. ދެން އަުޅގަ

ށް ޢަމަލުނުކުރެވޭކަމުަގއި ވާނަމަ އެ ފާސްކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. މި މަޖިލީހުން މަޖިލީހުން އެއްެޗއް ފާސްކުރުމުން އެއަ

ހަދާ ޤާނޫނަކަށް މިއަދަކު ަސރުކާރުން ބޮލެއް ނުލަނބާ. މި މަޖިލީހުން ހަދާ ޤާނޫނުތަކަކީ މިއަދު ބޭކާރު އެްއޗެކަްށ 

ނަޑއެިޅގެން ފާޅުަގއި މަޖިލީހުގެ ފާސްކު ރުންތަކާ ެއ ދަނީ ޚިލާފުވަމުން ނޫނީ އެއަްށ ސަރުކާރުން އެ ދަނީ ހަދަމުން. ކަ

 220ގޮންޖައްސަމުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ވިޔަާފރި ބިލު ވެްސ އަިދ ޓެކްްސ ބިލު ވެސް ިމ ހުރިހާ އެްއެޗއް 

ހައުސިން  ހިފަހައްޓައި، ބަޣާވާުތގެ އަހުުލވެރިން މުޅި ދައުލަތް ހުސްކުަރމުން، ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ފައިސާ ނަގަމުން. އަދި

މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ޭބފުޅާ އެިކއެިކ ކުންފުނިތަކަްށ މަސައްކަްތ ދެްއވަިއ ެއ ކުންފުނިތަކުން ބިޑަާކ ނުލައި 

ސަރުކާރުެގ ފައިާސ ހިތުހުރި ގޮތަކަްށ އެހެން ކުންފުނިތަކަށް ސަބް ކޮންޓްރެކްޓު ުއސޫލުން ދެއްވަމުން ގެންދަާވ 

އަހާ މީހަކު، ބަލާ މީހަކު ނެތް. ކީހާޅެން ފަރިއްސަވެ، މުޅި ދައުލަތް އެއްކޮްށ ދިއުން، މިއަދު ފެންނަ މީހަކު، އަޑު 

 225ހުސްކުރަމުންދާއިރު ރަްއޔިތަަކށް ހަމަ ޚަރަދުކޮށްލާނެ ލޯލާރި ެއއް ނެތޭ ބުނާއިުރ ހުރިހާ ބޭބޭފުޅުންގެ ޖީބުތަްއ ދަނީ 

ގޮތެްއ، އަދި ިދެވހި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އަށް  ފުރެމުން، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ. ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ އާމްދަނީ އަށް ވާުނވާ

ވާނުވާ ގޮތެްއ ނޭނގޭއިުރ ބަެއއް ބޭބޭފުޅުން އޮފީސް ވަތްަގނޑުން އެތަްއ ހާސް ޑޮލަރަކާ ެއއްޗެހި ދީ، ސަުރކާރުކާުރގެ 

ނޑުމެންނަށް މި ދަނީ ލިބެމުން. މިއީ މިއަދު މި ޤައުމުގެ ހާލަތު.  އެހެންވީާމ، ބިލުތައް ދައްަކވާކަުމގެ ޚަބަުރ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މި އުޭޅ ވާހަކަ އަކީ އަޅުަގނޑުމެންަނށް މި ބިލު ފޮނުވީމާ ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށް ެވސް މި ބިލު 

 230މަސައްކަތްކޮށް އަެނއްާކވެސް ފާސްކުރެވިދާނޭ. އެހެންނަމަެވސް މީގެން ކުރާނެ ފައިދާ އެއް ނެތޭ މިއަށް ޢަމަލުނުކުރާހާ 

 ހިނދަކު...

 

 ށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިަޔފާރީގެ ބިލު. މި ބިލަކީ މި ޤައުމަށް މި ވަގުތަށް ނުހަނު 

 235ރަޖިސްޓްރީ މި ކުރެވެނީ ތަފާތު  ބޭނުންވެފައިވާ ބިެލއް. ސަބަބަކީ މިހާރު އޮތް ގޮތުން އެްއެވސް ކަހަލަ ވިޔަފާރި ެއއް

ޝެއަރހޯލްޑަރުން ނުވަަތ ާޕޓުނަރޝިޕުތަކުގެ ދަށުން. އެހެންނަމަވެސް އަމިއްލަ ަފރުދުންގެ ިވޔަފާރީެގ ބިލު 

ފާސްކުރުމުން ބޭނުންވާ ިވޔަފާރި ެއއް އެތައް ފިާހރަތަކެއް ހުުޅވުމަށް ޓަަކިއ ވެްސ އޭަނގެ ނަމުަވއި 

މަހުން ފައިސާދެއްކުމުެގ ބަދަލުގައި ުކޑަ އެްއޗެްއ ދައްަކއިގެން އެްއ ފަހަރާ މި ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެ. އަދި މަސް

މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ގޮތް މަުގފަހިވެގެންދާނެ. މިއަދުެގ ޙަޤީޤަތަކީ މި ބިލުތަކުގެ މަަސއްަކތްކުރެޭވއިރު ސަރުކާރުން ިމ 
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 240ރުވާން އެންގުމުން ހާިޒނުވެ، ބިލު ތަޞްދީުޤކުރަން ބިލުތަކާ ދޭތެރޭގަިއ ެއްއވެސް އެއްބާރުލުމެްއ ނުދީ، ކޮމިޓީަތަކށް ހާޒި

ފޮނުވުމުން ބިލުގައި އެވެނި ުކށެއް އެބަ އޮތޭ. މިވެނި ކުށެްއ އެބަ އޮތޭ ބުނެ، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ މިފަދަ ހުރިހާ 

މި މަޖިލީހުން  ކަމަކުން ބަރީޢަކޮށް، ސަުރކާުރން މި ދަނީ ހިތަށްއެރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން. ނެކްސްިބޒް މަްއސަލައިަގއި

ފާސްކޮށްފައި އޮންނާނީ އެ ކަމަކޯ ކުރިއަށް ނުގެންދަން ފެންނަ ކަމެއް ކަމަށް. މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަތަކުން. 

އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ވެްސ ހަމަ އެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން. އަދި އިިމގްރޭަޝނާ އަދި އެހެނިހެން ތަންތަން 

 245ށަްށ ގެންދިއުމަީކ މި މަޖިލީހަށް ފެންނަ ކަމެއް ނޫންކަމުަގއި ާފސްކޮށްފައި އޮތް ހިނދުަގއި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަ

ވެސް މި ބާޣީ ސަރުކާރުން އެ ކަންކަން އެ ދަނީ ކުރަުމން. ޙަޤީޤަތަކީ ޤާނޫނުއަސާީސ އަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްނުހިތާ 

ދޭންޖެހޭ އެްއވެްސ ަކމެއް މި މަޖިލީހުން އޮންނާނޭ ސަރުކާރަކަށް މި ސަރުކާރު ެވގެންދިޔައިމާ ދެްނ މި ސަރުާކރަށް ކޮށް

ނޑަެއޅިގެން ރޯމާދުވާލު ދައުލަތުގެ ފައިސާ އިްނ ވައްކަންކުރަމުން އެ ދަނީ.  ނެޑއް ޤަބޫލެްއނުކުރަން. ކަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮުޅވާލަިއގެން ކަންތައްތައް ާރވަމުން އެ ގެންދަނީ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަ

 250ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓުގައި ހުންނަ ފައިސާ ައކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚަރަދުކުރަން 

ހުންނަ ފައިސާކަން. އެހެންނަމަވެސް ކުޅުުދއްފުށީަގއި ވެްސ މަގުަގއި ތާރުނާޅަންެވގެން މަކަރާއި ހީލަތްހެދުމުގެ ގޮތުްނ 

ޓަނު ހިލަ ގެންގޮސްގެން މި އޮްތ  11ފީފާ ތާރާއި  51ެގނެސްފައި ހުރި ތާރުގެ ތެރެއިން  ޖީ.އެމް.އާރުން ެއއަރޕޯޓަށް

ނޑައެޅިގެްނ  ދެ މަސްދުވަހު ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ދައްުކަވިއ، ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް، ހަމަ ސީދާ ކަ

ނޑު އަތުަގިއ އެބަ ހުރި މި ތަންތަނުން ރައްޔިތުންނަށް މަކަާރއި ހީލަތް ވަޙީދު ހަދަމުން ެއ ދަނީ އިނގޭތޯ . އަުޅގަ

 255ފޮނުވާފައި ހުރި ސިޓީާއ، ިމ ހުރިހާ އެއްެޗއް. އޭގެން އެނގޭ ިދވެހިރާއްޖެ އަށް ާތރު ގެންނަން އޯޑަުރކޮށްފަިއ 

ނަމަވެސް ނެތްކަން. ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ާތރު ގެންނަން އޯޑަުރކޮށްފަ ެއްއ ނެތް. ހިލައަކަށް ޯއޑަރުކޮށްަފ އެއް ނެތް. އެހެން

ދެ މަސްދުވަހު ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތްކުރަީނއޭ ބުނެ، އޮުޅާވލުމުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަްށ މަގުހަދާކަން ދައްކަންވެގެން 

ވަޙީދު ހިންގަމުންގެންދާ ނުލަފާ، ހީލަތްތެރި ރޭވުންތަކެއް މި ޤައުމުގައި ހިނގަމުން މި ދަނީ. ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް 

ރުން ެއްއވެސް ލާރި ެއއް ޚަރަދެއް ނުުކރާނެ. ބަޣާވާތެއް ކޮްށގެން ވެިރކަމަށް އައިްސ، ވައްކަާމިއ ކޮށްދޭކަށް މި ސަރުކާ

 260މަކަރާއި ހީލަތުން ރޯމާދުވާލު ރައްޔިތުންގެ މުދާ ފޭރެމުން މި ސަރުކާރުން އެ ދަނީ. އެކަންކަން އެހެން ކުރުމަށް ޓަކައި 

ނޑައެޅި  ގެްނ ރާވަިއގެން ހީލަތްތެރިކަމާ އެކު ަރއްޔިތުންނަށް ބޮޑުކޮށް އެ ހުރިހާ ހީލަތްތެރި ރޭވުމެްއ މި ހަދަނީ. ކަ

އޮޅުވާލަމުން އެ ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ވިޔަފާީރގެ ބިލު ެވސް ސަރުކާރުން ތަޞްދީޤުނުކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުެގ 

ކަމެްއ ނޫން.  ބޭނުމަކީ ވެްސ މީގެން ަރްއޔިތުންނަށް ފައިދާ އެއް ވެާދނެތީ. މި ކަމަކީ ަރއްޔިތުްނ ޤަބޫލުކުރާނެ

އަޅުަގނޑުމެން މި ސަރުކާުރގައި މި ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިަމއްޗަށް ހާޒިރުކުރާނަން. އެީއ 

ނޑުމެން ެއއްބުރުން މިކަްނ ނިންމައި، ވަޙީދަށް ޤާނޫނީ   265އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވޭނެ ކަމެއް. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އަުޅގަ

 ޤު އަދަބު އަޅުަގނޑުމެން ދޭނަން. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ޙައް
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 ކުޑަ ހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަިމއްަލ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ބިލު ދެވަނަ ފަހަރަށް ވިސްނުމަށް 

 270ނުވާލުމަށްފަހު، ކޮމިޓީން މި ބިލު އިތުރަށް ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކަމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހަށް ފޮ

ނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ  ޓަކައި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަޅުގަ

ކަމެއް ނޫންކަން. އަދި ރައީސް ވަޙީދު ވޯަޓކާ ނުލަިއ  މިއަދު ރައީސް ވަޙީދަށް ވީީތވެ އަލަށް ކުރަމުން އަންނަ

ނޑަެއޅިގެން ެގއްލުންދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުރާ ކަެމްއ  ވެރިކަމަށް އަާރވަަޑއިގެން ހުންނަވަިއގެން ދިވެހި ޤައުމަށް ކަ

ނޑުމެްނ މި މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ ވެސް ެދވަނަ ފަހަރަށް ވިސްނުމަށް ފޮ ނުަވއިފި ނަމަ ނޫންކަން. އަދި އަުޅގަ

 275އަޅުަގނޑުމެން މި ތަނުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އައިސްފައި ހުރި ގޮތަކީ ހަމަގައިމު ވެސް އޭތި އެއަްށވުރެ ރަނގަޅަށް 

ވިސްނަިއ އެ ކަންކަން ކޮށްަފއި އޮތީ. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ަވކި ކަހަލަ ާޒތީ މައްސަލަތަކެްއ އޮތީމާ އެ 

ށް ކަންކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަކަްށ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ބީދައިން އަޅުަގނޑުމެންނަ

އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމު ވެސް ޤަބޫލެއްނުކުރަން. އެއަްށވުރެން ފުރިހަމަ އަށް މި ބިލުގެ ކަންކަން ކުރުމަށް ފާހަގަކުރެވިއްެޖ 

ނޑުެމން ތި ންބާރު ވަިކވެފަިއވާ ިރޔާސީ ނިޒާެމއްެގ ތެރޭަގއި ނަމަ އަޅުަގނޑުމެން އެކަްނ ކުރުމަކީ އެީއ އަުޅގަ

ނުޑ   280އެއްބާރުން އަނެއް ބާރަށް ެއއްބާރުލުންދިނުމަށް ޓަކައި ކަން ކުރަންޖެހޭނެ އުސޫލީ ހަމަ ކަމަށް ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މަޖިީލހުގައި ވަިކ ޕާޓީައކަށް ނިްސބަތްވާ މެންބަރުން ގިނަ  ވީމާ، ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، މިައދު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރާ އިިދކޮޅު ވީމާ ސަރުކާރުން ކުރާ ޮކންމެ ކަމަކީ އެއީ ފީކަޅާ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި ދެްއކުން ވެސް 

އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮެތްއ ނޫން. އަދި ހަމަ މި މަޖިލީހުން ވެސް ކުރާ ކަންކަމަށް އިޙްތިރާމުކުރުމަކީ ވެސް 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  116ކަމެއްކަން. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން ކުަރންޖެހޭނެ 

 285ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރާނީކީ ވަކި ވެިރކަމެއް އޮންނައިރަކު ނޫން. ކޮންމެ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކު ރަންޖެހޭނެ އެ ބާރު ވެރިކަމެްއަގއި ވެސް މި ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާއިރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ތަބާވެސްވާންޖެހޭނެ.  އޮންނާނެކަން. އަދި އެ ބާރުގެ ދަށުން ކުރާ ކަންތައްތަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ތިން ފަރާތް ގުޅިގެން އަދި މިފަދަ  އެހެންވީމާ، މި ބިލަކީ ފުރިހަމަ ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި ހެދުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނ ޑުމެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ިމ ތަޞްދީޤުކުރި ނަމަވެސް މާދަމާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ހާލަތެއްގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާުމގެ ތެޭރގައި ވަރަށް ސާފު ބަހުން   290އަދި ބަހެއް ބުނުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭ ޙަޤީ ޤަތަކީ އަޅުަގނޑުމެްނ ޤައުމާއި ެހވަށް، ަޤއުމުެގ ބަޔާންކުރެވިަފއިވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހެވާއި ލާބަޔަށް މިކަން ކުރަނީ ކަމަށް ވަންޏާމު މި ދެންނެވި ބީދައިން އަޅުަގނޑުމެްނ އެ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނެ. 

ފުޅުން ދެން ވަނަ އަަހރުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރަްއަވއިގެން ވެިރކަމަށް ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭ 2113އެހެންވީމާ، 
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އެއަްށވުރެ މޮޅަށް އެ ކަްނތައް ކުރެްއވުމަށް ޓަަކއި ިވސްނުމުގައި ގެންދަވާށޭ. މިާހރު ހުރި އުނި ސިފަތައް 

 295ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި އެ ބޭބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރަމުްނ ގެންދާށޭ. ފަހަރެއްަގއި ެވސް ޒާތީ ގޮތުން ވަިކ ބަޔަކާ 

ގެ ިއންތިޚާބާ ހަމަ އަށް ރައީސް 2113ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމެއް ނުވާނޭ. ހަމަ ޖައްސާލަިއގެން އެކަން ކުރަުމންދަނީ 

 ވަޙީދު ވެރިކަުމގައި ހުންނާނޭ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ނޮޅިވަރަމު

 300ލުކުާރ ގޮުތގައި ވަރަށް މުހިއްުމ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި ހުށަހެޅިފަިއާވ ބިލަކީ ައޅުަގނޑު ޤަބޫ

ބިލެއް. އަދި ައޅުަގނޑުމެން ާޤނޫނަކަށް ހަދަންޖެހޭ  ބިލެއް. މި ބިލު އަލުން ވިސްނުމަށް ައނބުރާ ފޮނުވައިލީމާ އޭަގއި 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ވަގުތު  ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ވެސް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. ެއހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ންމެ މުހިއްމު ވާނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ބަލައިގަނެފައި ދެން މިއަށް  ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް، ެއ އެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަިމއްލަ  ކަންބޮޑުތައް އިޞްލާޙުތަެކްއެގ ގޮތުގައި ގެަނއުން. އެހެން މި ދެންނެވީ އަޅުގަ

 305ގައި ަވރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށް ޓަަކއި ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާުވން އެއީ އިޤްތިޞާދެއް 

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިަޔފާރިތަކުގަިއ ބާރު އެަބ ލިބެންޖެހޭ. އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ވިޔަފާިރކުރެވޭނޭ ގޮތްަތްއ 

ނޑެއް ނެތުމުގެ ސަބަބު ނޑުމެްނގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަ ން ދިމާވާ އެންމެ ބޮުޑ އަޅުަގނޑުމެން ހަދާއިުރގައި މިއަދު އަުޅގަ

ކަމަކީ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ނަން ނޫން އެހެން ވިޔަފާރި ނަމެއް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެްއ ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަމަޖެހިފަ 

އެއް  ނެތް. އެހެންވީމާ، އެ ިވޔަފާރި ނަން އެއީ ާޤނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ ގޮތުަގިއ ގެންގުޅުުމގެ ފުރުޞަތެްއ 

 310އް ނުވޭ. އެހެންވީާމ، ަވކި ފަރުދެއްގެ ނަން އެކަނި މި ބޭނުންުކރަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެނެ 

ނަޑއެެޅންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ  ނުޑެގ ތެރެއިން ކަ ނޫން ގޮތްތަެކއް އަޅުަގނޑުެމން ޤާނޫނުގައި ިމ ާވ އޮިނގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ަބއެއް  ޤަބޫލުކުރަނީ. އަދި ވަކި ފަރުުދންގެ ވިޔަފާީރގެ ބިލެއް އަުޅަގނޑުމެން ޤާއިމުކުެރވުނީމަ އަުޅގަ

ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ކުދި ވިޔަާފރީގެ ގޮުތަގއި މި ހިންގާ ކަްނތައްތައް ޕާޓުނަރޝިެޕއްގެ ގޮުތގައި ހިްނގުމުަގއި އެބަ ހުިރ 

އްތައް ކުެރވޭ ކަމަށް ޑިސްެއޑްވާންޓޭޖުތަެކއް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް ވަކި ފަރުދުންގެ ގޮުތގައި އެ މީހުންނަށް މި ކަންތަ

 315ވަންޏާ އޯގަަނއިްޒކޮށްގެން ގެންގުޅުން ފަސޭހަެވގެންދާނެ. ވިަޔފާރި ބެލެހެއްޓުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ފުރުޞަތެއް ކަމަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ދެން ހަމަ އެާއެއއްކޮށް، މުިޅ ބިލު ިވޔަފާރީގެ ަފއިދާ، ެއްއ ފަރުދަކަށް ލިބޭނޭ ގޮތަށް  ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ވަިކ ފަރުދުންެގ މެްނގެ މުޅި ނިޒާމު ހަމަޖެހިފައި މި އޮންނައަޅުަގނޑު ނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިއްޖެްއޔާ  ނޑުެމންނަށް މި މަޖިލީހުން ޤާނޫނަކަށް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ ވިޔަފާީރގެ ބިލެއް އަުޅގަ

ންނާނޭ. ެއއީ އަ ަފސޭހަތަކެއްވެސް  ލޯނު ލިބުމާ، މިފަދަ ކަން ކަމުަގއިއަޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވެީނ ެއ ބޭފުޅުންނަށް 

 320ޙަޤީޤަތުގައި ލޯނަށް ޒިންމާވާްނޖެހޭ ފަރާތަކީ ވަކި ފަރުދަކަށް ވެފައި، އެއީ ޤާނޫނީ ޝަްޚޞަކަށް ނުވާތީެވ. ނޫންނަމަ، 
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ލުްނ އަނބުރާ ދެއްކޭނެ ކަުމގެ މި ދެންނެވީ ކުންފުންޏަކަށް ނުވާތީެވ، އެ ލޯނު އަލުން ައނބުރާ ރައްދުކުރެވޭނެ، އަ

ނޑަށް ަޤބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވެ، މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ފަހިވާ ގޮތަށް  ޔަޤީންކަން ބޭންކަށް ލިިބގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ބޮޑަށް ފެންނަނީ މި ބިލުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަްއ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާޅުކުރަްއވާފަިއާވ 

ނޑު ޤަބޫލުުކރަން. އެހެންނަމަވެސް ެއ ކަންބޮޑުވުންތަ ަކކީ ވެސް ާމނަހުރި ކަންބޮޑުވުންތަެކއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެންނަން ހުރި  ނޑުމެން ބަލަިއގަންަނންވީއޭ. ބަަލއިގަނެަފއި ދެން ައޅުގަ  325ކަންބޮޑުވުންތަާކ ެއއްކޮށް ިމައދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެން  ނާނީޭއ. މިއީ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އިޞްލާޙުތައް ަކއިރި ކުރިަމގެްއގައި އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު

`. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަުދ ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ރިޕޯޓު އިޤްތިޞާީދ 

 330ފަިއވާ ނިންމެވުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދުކރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ފަހުގައި ނިންމަވާ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ  އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީެގ ބިލަކީ އެހެން މެންބަރުން ވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިން މިހާރު އަޅުގަ

ްށ، އަދި ޤައުމު ތަރައްީޤކުރުމުަގއި މުހިއްމު އެއް ބިލެއް ކަމުަގިއ ފާހަގަކުރެވޭ. ސަބަބަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުން ވިޔަފާރިކޮ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެްނ  އެ ފަރުދުންގެ ހިއްސާ އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ވޭތުވެިދޔަ ދުވަސްަތކަށް ބަލާއިރުަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ފާސްކުރާ ކޮންމެ ބިލަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ 

 335އިނުލަްއވާ ތަޞްދީޤުކުރައްވަން، ނުވަތަ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުގެ މަޝްވަރާނުހޯދައްަވއި ތަޞްދީޤުކުރަްއވަްނ ބައްލަވަ 

ނުޑ ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ވޭުތވެދިޔަ ުދވަްސތަކުަގއި، ަރއީސް މުޙައްމަުދ  ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ ބިެލއް ަކމުގައި އަުޅގަ

ދުވަސްތަުކގައި ވެްސ، ޭއގެ ކުރިން ރައީސް މައުމޫުނގެ  ނަޝީދުގެ ދުވަސްަތކުަގއި ެވސް އަދި ރަީއސް ވަޙީުދގެ

ދުވަސްވަުރަގއި ެވސް މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ފަހުގައި ޮފނުވޭ ބިލުތައް ދިރާާސކުރުމަށް ފަހުގައި އޭަގއި ތަންފީީޛ 

އުސޫލާ އެްއގޮތަށް  ބާރުގެ ފަރާތުން ެއ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަަކއި ކުރަންެޖހޭ ކަންތައްތަްއ ނުވަތަ ހަމަެޖހިފައިވާ

 340ވޭތޯ ބެލުމަކީ ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް. އެއްެވސް ހާލެއްގަިއ ރައީސް ވަޙީދަށް ވީތީވެ، ދެންމެއަކު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅވި ފަދައިން، ަރއީސް ވަޙީަދށް ވީތީެވ ނުވަތަ ަރއީސް ވަޙީދު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތެްއ 

ނޑުެމން މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބިލުތައް ތަޞްދީޤުނުކުރަްއަވިއ ފޮނުވައިަލއްވަީނކީ ނޫން. ހައްދަވަންެވގެން  އަުޅގަ

ދެންމެއަކު ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން، ރައީސް ވަޙީދު އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި 

ަގއި ހަމަ ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ އެ ަބދަލުގެނައުން ހަމަ މުހިއްމު މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ަމްއސަލަތަކަށް ބަލައިލާއިރު 

 345މައްސަލަ ެއއް. ައޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމަށް ފަހުގައި އެ ަބދަލުވަނީ މިހާރު ގެންނަވާފަ. 

ޓު ފާސްކުރުމަށް ގޮވާލަން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި ުފރުޞަތުގައި މި ކޮމިޓީ ރިޕޯަޓށް ތާއީދުކޮށް، މި ކޮމިޓީ ިރޕޯ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިގެންވާ ޤާނޫނީ ބާރަށް، ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިގެންވާ 
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ނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށްގެްނ  ނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އަރަިއގަނެގެންުނވާނެ. އަދި ައޅުގަ އިޚްތިޔާރުތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވެސް ނުވާނެ އަޅު  ވަނަ  116ގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ބޭނުންކުެރިވދާނެ ކަމަކަށް. ޢިއްޒަތްތެރި   350މާއްދާ އިން ލިބިދީފައިވާ އިްޚތިޔާރުތަކަށް އަުޅގަ

ނުޑމެންނަ 116ރައީސް.  ށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްާވ ކަންތައްަތކުަގިއ ވަނަ ާމއްދާަގއި )ށ(ގަިއ ވަީނ އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޚިޔާާލއި މަޝްވަާރއެރުވިދާނެ ކަމަށް. އެްއވެސް ހާލެްއގައި އަުޅަގނޑު ެވސް މި ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަކީ މި ޢި އްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މަޖިލީހުގެ އެހެން ބައެއް މެންބަރުން ވިދާޅުވި ފަދައިން އަޅުގަ

ވާންޖެހޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ުނވަތަ ތަންފީޛީ ބާަރށް ދައުލަތް ހިންގުމަށް ޓަކަިއ، ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ޓަަކއި 

 355އެހީތެރިވެދީ، އެއްބާރުލުންދެްއވުން. ެއއްވެސް ހާެލއްަގއި އަޅުަގނޑު ނުދަންނަވާނަން އެ ރައީަސކު ނުވަތަ އޭަރކު 

 އީސަކު...ހުންނަވާ ރަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

ނޑު ހިތަށްއަރާ މިހާރު ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަކީ ބޭނުންހުރި މަޖިލީހެއް ބާވައޭ.  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 360އިމަބާއޭ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފުވާ ވެރިަޔކަށް މި ވަނީ. މިހެން މި ދަންނަވަނީ ޤާނޫނުތައް މުގުރަމުން ކިހާވަރަކަށް ދިޔަ

ދާދި މިދާކަށްދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ފާސްކުރި އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫަނށް، އިމިގްރޭޝަން ހިންގުުމގެ 

ަތކުން ވެރިކަމަްށ ބާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ދަށަށް ގެންދިޔުން ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ބަޣާވާ

އަރާ ހުރި މީހާ، އޭާނގެ ބާުރގަދަކަން ދަްއކަން މި އޮތީ ޮގންޖަހާފައި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް، އަިދ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާާރ އަށް. އަދި ރައްޔިތުން ހޮވާފައިވާ މަންދޫބުންނަށް ގޮންޖަހާފައި މި ބުނަނީ އަހަންނަކަށް 

 365ކުޅެވޭނޭ. ޤާނޫނަށް ވުރެ މަތީގައޭ އަހަރެން ހުންނާނީ. އަހަރެން ބޭނުންވާ ކަމެއް އަހަރެން ކުރާނަމޭ. ޤާނޫނަކާ ނު

ތަކެތީގެ ައގު ބޮުޑކަމާ، އިްސލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަމުން، އިސްލާމްދީން ނައްތާލުމަށް ޓަކައި ަރއްޔިތުން ނުކުމެ 

ތީގެ ައުގ މިހާރު ކުޑަތޯ؟ ޑޮލަރު އަގު ކުޑަތޯ؟ ފަލަޞްޠީނަށް ދާދި ބަޣާވާތްކުރީ ސިފައިންނާއި ފުުލހުންނާ ގުޅިގެން. ތަކެ

މިދާކަށްދުވަހު ޮގއްސަ އެ ކުީރ ރަނގަޅު، ހެޔޮ ކަެމއްތޯ؟ ިއސްލާމްދީނަށް ޓަކައި ފުރައްާސރަކުރާ ބަެއއްެގ ގޮުތގަިއ ެއ 

މުލީއާޭގގައި އެތަްއ ބަިއވަރު  މީހުން ނުވާނެބާ! ދީނަށް ޓަަކއި ޮގވާަފއި ތިބި މީހުން ސިީރސިރީ ސަންކަރު ގެނަސްގެން

 370ކަންތައްތަެކއް އެަބ ކުރޭ. އެާތ ބުދު ބަހައްޓައި، އެ ބުދުަތްއ ތަޅައި، އަދި އެމެރިާކގެ ަސރުކާރުން ބުދުތައް ހެދުމަށް 

ޓަކައި ފައިސާ ގެނެްސ، އެ ފައިސާތައް ބޭނުންކޮށްގެން ުބދުތައް ހަދައި، އެ ބުދުތަކުގަިއ ދަވާދުލައި، ކާލީމާއޭ ކިަޔއި 

ނޑުމެންނަށް ގޮންޖަހަނީ. ރައްޔިތުންނަށް މި ގޮންޖަހަނީ ނަ ންދީ، އެ ބުދުތަކަށް އަޅުކަންކުރަމުން އެ ދަނީ. މި އަޅުގަ

އިނގޭތޯ. ިސވިލް ސަރވަްނޓުގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނަ، ަރއީސަކަށް ހުންނަ ފަހުމީ މި ތަނުން ވަކިކުރުމަށްފަހު، 

ހެންވެިރންނާ ބެހޭށޭ. މީތޯ ސަރުކާރު ހިންގަން ހުންނަ ވެރިާޔ އަނެއްާކވެސް ހަމަ އެ ބުނީ ނުކުންނާށޭ. ކަލޭ އަން
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 375ކުރަންޖެހޭ ޢަމަލަކީ؟ ޤާނޫނަށް ތަބާވާންޖެހޭ. ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް، ޤާނޫނުތައް 

ކަިއ ހެދުމަށްފަހު ޤާނޫނަށް ތަބާވާ ވެރިަޔކަސް، ގެރިަޔަކސް އަދި ރައްޔިތަކަސް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަ

ޝުކުރުދަންނަވަމުން އެއްބުުރން އެމް.ޑީ.ޕީ ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށް، އިރާދަކުަރއްިވއްޔާ ާމތްރަސްކަނލާގެ އިރާދަފުޅުން 

 އެއްބުރުން ކާމިޔާުބކުރާނެކަމުެގ އުއްމީދުަގއި ައޅުަގނޑު ވަިކވެލާނަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 380 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރުވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަމާ

އާދެ! ؛ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު  !އާދެ. السالم عليكن ورحوت هللا وبركاتهޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  `.

އަލުން ވިސްނެވުމަށް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީެގ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން 

ނޑު ދަންނަވާލަން ދިރާސާކުރަްއވައި  ނިންެމވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓު، ހުށަހެޅި، ެއއާ މެދު ބަހުސްކުރަމުންދާއިުރ އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅަމޭ. އާދެ! ސަބަބަކީ ދެތިން  ބޭނުންވަނީ މި ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަށް ާފސްކުރުމަށް އަުޅގަ

 385ގެ ކަންޮބޑުވުންތަކަްށ ވެސް ރިޢާޔަްތކުރުމަށްފަހުގައި ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ މަަސއްކަތްކުެރވި، ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ 

މަޝްވަރާ ހޯއްދަވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަާރއާ އެކު މިހާރު މި ވަނީ ނިމިފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު 

ދެ! އޮތް ގޮތަށް ފާްސކުރުމަކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި މި ހިނދަށް އެންމެ މުހިއްމު ކަންތައް. އާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުައސާސީން ލިބިދީފައިވާ ބާރުެގ ދަށުން މަޖިލީހަށް ބިލެއް އަނބުރާ ފޮނުވުމާ، އަދި 

މަޖިލީހުން އެ ބިލަށް ފާސްޮކށްފައި ތަޞްދީޤުކުރެްއވުމަށް ފޮނުވުމާ، މީ ޤާނޫނީ ޙުދޫދުެގ ތެރޭން ކުެރވޭ ކަންަތއްތަްއ 

ނޑުމެންނަށް މި ކަންކަްނ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކަމާ އަޅުަގނޑުމެން ދަ  390ންނަވާނެ އެްއޗެްއ ނެތް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްަލން ކުރީ ދުވަެހއްަގއި ވެސް  ރަނގަޅުކުރުމަށް ަޓކަިއ ކުެރިވދާނެ ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުރި. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެ ފަރާތް  ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުެރވޭ ނަމަ މި މި ވާހަކަ ކޮންމެވެސް ވަރަަކށް ދަންނަވައިލެވުނު. އަުޅގަ

ވަގުތުަތއް ޭބކާރުކުރުމުެގ ކަްނތައް ހުއްޓާެލވިދާނެ. މިސާލަަކށް، ައޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮްށ ފޮނުވީމާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް 

ނޑުމެން ބިލާ މެދު ކޮމިޓީަގއި މަސަްއކަތްޮކށް  ބައިވަރު ަމއްސަލަތަެކއް ދެއްކެވުުމގެ ބަދަލުަގއި ައޅުގަ

 395ންދާއިރު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާފުޅަކަށް އެދުނީމަ، އެ ވަގުުތގަިއ ހުރިހާ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ދިރާސާކުރަމު

ނުޑ  ނޑުމެންނާ ގުޅިގެން ފާސްކުރާ ނަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަގުތު ސަލާމަތްވާނެ. އަޅުގަ ހައްލުކޮށްދެްއވައި ެއގޮތަށް ައޅުގަ

ވުމަށް. އެއީ، ައޅުަގނޑު ހިމެނޭ ކޮމިޓީގައި ވެސް ހުރި ބައެްއ ދަންނަވާލަން، މިހާރުވެސް އެކަންތައް ެއގޮތަށް ކޮށްދެއް 

ނޑުމެން ކޮންމެހެނ ވެްސ  ބިލުތައް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ލަފާފުޅަކަށް އެދި ފޮނުވިފައިވާާތ ވަރަށް ދުވަސް ެވއްޖެ. އަުޅގަ

ނުމެއް ެވސް ނުޭވ. ސަރުކާރާ ުގޅޭ ކަންަތއްތަކަަކށް ވާތީެވ، އެ ކަމަނާެގ ލަފާފުޅެއް ނެތި ފާސްކުާރކަށް ެވސް ބޭ

ނޑުމެން ެއ ކޮމިޓީގައި އެ ބިލުތައް ލަްސވަމުން އެބަ ދޭ. އެހެންވީާމ،   400އެހެންނަމަވެސް އެ ލަފާފުޅު ނުލިބިގެން އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ދެ ފަރާތުގެ ިއޚްލާސްތެރިކަން ހުރި ކަމަށް ވަންޏާ މިކަން އަވަްސކުަރން ކުރެވޭނެ ކަމަކީ ބިލު 
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ްނ ފޮނުވީމާ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ މަރުޙަލާ ތަކުރާރުވުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ބިލު ކޮމިޓީްނ ފާސްކޮށްފައި، ތަޞްދީޤުކުރަ

ނިންމުމުގެ ކުރީގައި އެ ެދއްާވ ލަފާފުޅެއް ބަންޑާރަ ނައިބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ މަްޝަވރާކުރަްއވަިއގެން ނަމަވެސް 

ސް ކޮމިޓީ އަށް ދެްއވަިއ، އަދި އެ ކަމަނާ އަށް އިްސވެ އަދި އެ ކަމަނާގެ ޤާނޫނީ ޓީމާ މަޝްވަރާކުރަްއވަިއގެން ނަމަވެ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ   405ނުދެންނެވި ކަމަށް ިވޔަްސ ކޮމިޓީ އަށް ުނވަތަ ަމޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހެޅުނީމާ، އަުޅގަ

އިޝާރާތްކުަރއްަވއިގެްނ ައންގަަވއިގެްނ ެއކަން ަރނގަޅުކުަރއްަވއި، އޮމާންުކރައްަވއި، ޕޮލިސްކުަރއްވަްނ 

ކަތްކުަރއްވާ ނަމަ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ބޮޑު ވަގުެތއް ަސލާމަތްވެގެންދާނެ. އަޅުަގނުޑ މަސައް

ހިތުން މީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ޤައުމަށް ވެސް ވަރަށް ފަިއދާ ހުންނާނެ ކަމެއް. އަޅުަގނޑު އިލްތިމާސްކުރަން ކުިރއަށް 

ލުތަކާ މެދު ބަންޑާރަ ނައިބު ވެސް މިގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. އޮތް މުސްތަޤްބަލުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބި

 410އަޅުަގނޑުމެން ވެސް އަދި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން ވެސް އަދި މިހާރުވެސް ކުރަްއަވމުންގެންދަވާ ގޮތަށް ނުވަަތ 

ނައިބުގެ އަރިހުން ހޯދުމަށް  އެއަްށވުރެ ވެސް ބޮޑަށް މަޖިލީހުން ބިލެއް ނިންމެވުމުގެ ކުރީގައި ޤާނޫނީ ލަފާ ބަންޑާރަ 

ނޑު އެދެން. އޭރުން އަުޅަގނޑުމެން މި ަކންބޮޑުވުންތަކަށް ހަމަ ހައްެލްއ  ވެސް ާޚއްޞަ ސަމާލުކަެމއް ދެއްވުން އަުޅގަ

އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާތީވެ، މި ބިލު؛ މާފުކުރަްއވާ! މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު މި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން 

ނޑުެގ ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަޅުަގނޑު  ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން، އަުޅގަ

 415 ވައްސަލާމް އަލައިކުމް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޤުރިދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާ މަނަދޫ

ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި  ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާީރގެ ބިލު ކޮމިޓީން `.

ނޑުމެން ހަދާންކޮށްލަންޖެހެނީ ފެބްރުއަރީ  ނޑިވަުޅގައި އަުޅގަ ވަނަ ުދވަސް.  7ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅިގެންާދ މި ދަ

 420ވަނަ ދުަވސް. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ވެްސ އަދި މި ާރއްޖޭގެ  7ވަަނ އަހަުރގެ ފެބްރުައރީ  2112

ޔިތުން ައޑުައއްސަވާެނ، އެ ދުވަހު ރަީއސް ކަމަށް އަރާވަަޑިއގެންނެިވ ވަޙީދު ވިދާުޅވީ ތިމަންނަ އެންމެހައި ރައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނޫއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުަތކާ ޚިލާފު އެއްެވސް ކަމެއް ނުކުރާނަމޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

މަސައްކަެތއް ކުަރއްވާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަީކ އިސްލާމްދީން ކުރިއެުރވުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ 

ކޮބައިތޯ؟ މިއަދާ ހަމައަްށ ައއިއިރު ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު ިމ އޮތް ސަުރކާރުގެ ަމއްޗަްށ 

 425ންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ރާއްޖޭގެ ޯކޓަކުން އެބަ އޮތް ޙުކުމްކޮށްފައި ޤާނޫނުއަސާީސ އާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް. މީ ކަ

ހަމަ އެހެންމެ، ރާއްޖޭގައި ިގނަ ބަޔަކު މިހާރު ޤަބޫލުކުރޭ ވެރިކަމަށް އަރާަވޑަިއގެން ހުންނެވި ވަޙީދު ރާއްޖޭގަިއ 

ނޑުމެްނގެ މައްޗަށް އެބަ އޮތް.  އިސްލާމްދީން ނައްޓާލުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރާކަން. އެ ޝައްކު އަުޅގަ

ެއ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް. އެ މަނިކުފާނުގެ ޢަމަލުފުޅުތައް ހުރި ގޮތުން، އެ މަނިކުފާނުގެ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ކުރަން
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ޢާއިލާގެ ޢަމަލު ހުރި ގޮތުން. އާދެ! ދެންމެ، ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި މެންބަރު އެ ެދއްެކިވ ވާހަކަފުުޅގަިއ އެ ވިދާުޅވި 

ނޑުެގ ތެރޭން ޤާ  430ނޫނީ ލަފާ ހޯދުމާ، ޤާނޫނީ ކަންކަމުގަިއ ފަދައިން، ސަރުކާރޭ ިކޔަިއގެން މި އޮތް ބަިއގަ

މަޝްވަރާހޯދުމާ، މި ކަންކަމުގައި އިޚްލާޞްތެިރކަމެއް ހުރި ނަމަ މިއަދު މި ހާލަތަކަށް ނާންނާނެ. ފުރަތަމަ 

އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީތަކުްނ މަސައްކަތްކުާރއިރު ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އެ ކަންކަމުަގއި ދެކޭ ގޮތް ހޯދުމަށް ޓަކައި، 

ފިލުވުމަށް ޓަަކއި ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް އެ ހިއްސާކުރުުމގައި ެއ އޮޅުން

ވިދާޅުާވ ހުރިހާ ކަންތައްތަެކއް، ހުރިހާ ބަދަލުތަކެއް ބިލަށް ެގނެސްގެން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ނިންމާފައި ފޮނުވީމަ ެވްސ 

 435ކަންބޮުޑވުންތައް ހައްލުކޮށް ފޮނުވީމަ ވެސް އަެނއްާކވެސް އަނބުރާ ފޮނުވަނީ. އަނބުރާ އަންނަނީ. އަނބުރާ ފޮނުވީމާ އެ 

އެހެންވީމާ، މި ހުންނަނީ މައްސަލަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާންކުރަން އެބަ ޖެހޭ މީ ޤާނޫނުހަދާ 

ކަމެއް ތަންފީޛުވެގެންދޭތޯ؟ މީ  މަޖިލިސް. މީ ކީއްކުރާ ތަނެއްތޯ؟ މީ ސުވާލެއް. މި މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިންމީމާ އެ

ނޑަެއޅިެގން ފާޅުގައި ެއގޭ ގޮތުަގއި ވުޒާރާަތކުގެ މަަސއްކަތްަތކުެގ  ސުވާލެއް. ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ޤާނޫނުތަކުން ކަ

ނޑައެޅުުމގެ ބާރު މި މަޖިލީހަށް އެބަ އޮތް. އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަުތގެ ދާއިާރ ވަކި ގޮތަކަށް ަކނަޑއެޅީާމ  ދާއިރާ ކަ

 440އާނދޮގޭ ކިޔާަފއި، ކަޭލމެންނަށް ކުރެވޭނެ ެއއް ކަެމއް ެވސް ނޯންނާނެ ކިޔާފައި ވަޙީދު ހިތުހުރި ގޮތަކަށް އެ  ހަމަ

ބަދަލުގެންނަމުންދާކަން އެއީ ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިާލފަށް އެ މަނިކުފާނު ކަންތައްތައް ކުރަްއވާ ކަމުގެ ހެްއކެއް 

ނޑު ަރއީސް ވަޙީަދށް ގޮވާލަްނ، އެ މަނިކުފާނު  މި މަޖިލީހަކީ. މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރަށް ބޭނުންތަނެއް ޫނން. އަުޅގަ

ޤަރާރަކުން ނަމަވެސް މި މަޖިލިސް އުވާލުމަށްފަހު، އެ މަނިކުފާނު ޢައްޔަންކުރާ ބަޔަކު ަލއިގެން މި ކަންކަން ކުރުމަށް. 

ނިންމުންތައް. މިއީ މިހާރު މި އޮތް އޭރުން ހަމަގައިމު ވެސް އޭަނ ތަންފީޛުކުރާނެ މި ތަނުން، މަޖިލީހުން ނިންމާ 

 445ސަރުކާރުން ބަލަިއގަންނަ ަތނެއް ނޫން. އަިދ ހަމައެހެންމެ، ޝަރްޢީ ކޯޓުަތކުެގ ނިންމުންތައް ެވސް ބަލައިުނގަނޭ. 

ނެކްސްބިްޒގެ މައްސަލަިއގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމެއް އަންނާނެ. އބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލްގެ ކަންތައް ހުއްޓާލުމަށް. 

މަވެސް އެ ކަންތައް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ. އެެހންވީމާ، މި ސަރުކާރަކީ އިސްލާމްދީނަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެންނަ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސާއ އެްއގޮތަށް ކަންކަން ކުރާ ސަރުކާރެއް ނޫން. އެހެންވީާމ، މި ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަން 

 ގެ ސަރުކާެރއް ނުގެނެސް މި ރާއްޖެ ސަާލމަތުގެ...އެބަ ޖެހޭ. އެއްބުރުން، މި ާރއްޖޭަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ 

 450 

 މުފީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޝިފާޤުފުވައްމުލަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ފޮނުވީމާ އެ ބިލެއްަގިއ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބިލެއް އަުޅގަ

ސީއާ ތަޢާރުުޟވޭތޯ ބެލުމަކީ އެއީ ދައުލަތުން ކުަރންޖެހޭނެ ކަމެއް. ސަރުކާރުން މައްސަލަތަކެއް ހުރިތޯ ާއއި ާޤނޫނުއަސާ

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެ ސަބަބަށް ޓަކައި ދައުލަތުގެ ބަންާޑރަ ނައިބެއް ހުންނަނީ. އަދި ބަންޑާރަ ނައިބެއްގެ ވާހަަކ 

 455ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ލިޔެ، ބަްނޑާރަ ނައިުބގެ ވަޒީފާ ބަޔާން
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ލިޔެފައި ވަނީ. އަދި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު މިގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެްނނާ ހަމައަށް އަިއއިރު ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކަންޮބޑުވުން 

ްށ ފާޅުކުރަްއވާފަިއވާ ކަންކަމަީކ އެއީ މި މަޖިލީހަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަެމއް ކަމަށް ވާތީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓއަކަ

ނޑުމެންނާ ހަމަށް އެނބުރި ައއިސް މި  ފޮނުވާފައި ވަނީ. އަދި ެއ ކަްނކަމަށް ރިޢާޔަތްކުެރވިގެްނ ކޮިމޓީގެ ރިޕޯުޓ އަުޅގަ

ވަނީ. އެހެންވީމާ، ާމވަށު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ިމ 

ނޑު ތާއީދުކުރަން. ހަމަ އެއާއެީކގަިއ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަ  460ށް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުވޭ އުނދުންމަތީގައި ހުރި ކުރާ ޖެހިގެން ހުރި ތެއްޔާ ދިމާލަށް އައްިޗއޭ، ކަލޭ ފޫކޮޅުަގއި ހުސް ދެއްޔޭ 

ނޑުމެން މި ރާއްޖޭގައި ތިން ތިހިރީ. މިހެން ބުނުމަކީ ވަރަށް ހަޑިހުތުރު ކަމެކޭ. ޢިއް ޒަތްތެރި ރައީސް، ކުރީަގއި އަުޅގަ

އަހަރުދުވަހުގެ ވެިރކަން ކުރެިވގެންދިޔައިރު ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ އަމުރުތަކާއި ޙުކުމްތަކާ ޚިލާފަށް މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން 

ނޑުެމން އެންމެންނަށް ވެސް އެބަ އޮތް ފެންނަން. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ޙުކުމްތަާކއި ނިޔާތަާކ ހިނގާފައިާވކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބަ އޮތް.   465ދެކޮޅަށް ރާއްޭޖގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަމަލުކުރަްއވާފަިއ ހުރި ތަން ވެސް އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، މީކީ ކެމްޕޭންކުރުމަށް ޓަކައި އޮތް ޕްލެޓްފޯމެއް ނޫން. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ެއއް ބުރުން، ދެ 

ބުރުމުން ސެނބުރުމުން މިގޮތަށް ވާހަކަެދއްުކމަކީ ެއއީ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހެއްަގއި ޒިންމާދާރު ގޮތެްއަގިއ ބުރުމުން، އެނ

ނޑުމެން ކޮށްގެންވާނެ ކަެމއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މަސައްކަތްކުރާ ކަުމގައި ަވނީ ވިއްޔާމު، އަުޅގަ

ނުޑ ަދންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ސަުރކާރެ  އް ޤަބޫލުނުކުރާ ވާހަކަ މިާތަގއި ައޅުަގނޑުމެން ަދއްކާއިރު ހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ތަޞްީދޤުކުރަން މި ފޮނުވަނީ ާކކާ  ނޑުމެން ފާސްޮކށްފައި އަުޅގަ  470ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ިބލުތައް އަުޅގަ

ންެނވިއިރު ނަމަވެސް އެ ހަމައަށްތޯ؟ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކިޔާ ބޭފުޅަކާ ހަމައަށް. ޮކންމެ ގޮތަކުން ވެރިކަމަށް ަވަޑއިގެ

ނޑުމެން އެންމެން އެބަ ޤަބޫލުކުރޭ.  ބޭފުޅާ ބިލެއް ތަޞްދީޤުކުރެްއވީމާ އެހާހިސާބުން ޤާނޫނަކަށް ވާ ކަމަށް އަުޅގަ

ޝަރްޢީ ކޯޓުތައް އެބަ ޤަބޫލުުކރޭ. ދިވެހިރައްޔިތުން އެބަ ޤަޫބލުކުރޭ އަދި ދިވެހި އެންމެހަިއ ރައްޔިތުން އެްއގެ މަްއޗަށް 

ނޑުމެން މިތާ ތިބެގެން ކޮންމެ އެއްޗެޭކ ޢަމަލުކުރަ ން އެބަ ލާޒިމުކުރޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން   475ކިޔެްއކަމަކު މި ިދވެހިރާއްޭޖަގއި މި އޮތީ ޤާނޫނީ ވެިރކަެމއް ކަމަށް އަުޅގަ

ހުން ޤާނޫނުތައް ހަދައި ފާސްކޮށްަފއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ޤަބޫލުކުރާކަމުގެ ހެްއކެްއ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީ

ތަޞްދީޤުކުރަން ފޮނުވާ ފޮނުވުމަކީ. އަދި މިއަދު މި އޮތީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ވެރިކަމެއް ކަމުގައި ވާނަމަ މި މަޖިލީހުން 

ށް ނުފޮނުވާނެ. އަދި މި ހަމަގައިމު ެވސް ބިލެއް ަތޞްދީޤުކުރާކަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިކޔާ ބޭފުެޅއްގެ ައރިހަކަ

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނާއި  މަޖިލީހުން އެހެން ގޮތަކަްށ އެކަމާ ދޭތެޭރގަިއ ޢަމަލުކުރަން ވެްސ ކުރާނެ. އަިދ އަުޅގަ

 480ޤާނޫނުއަސާސީ ވެސް އެ ކަަމށް ތަންދޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މި ޙަޤީޤަތްތައް މިގޮތަށް އޮތް ހިނދު، 

ނޑުމެން ކިޔަމުން މި ެގންދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހެސް ިކާޔފައި ހިތަށްއެރިހާ ެއއްެޗއް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ކުރެވެނީ. ފާސް މި ކުރެވެނީ.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޒިންމާދާރު ޮގތުގައިތޯ ައޅުަގނޑުމެންގެ ބިުލތައް އަުޅގަ
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ލާއިރު ތިން ރައީސަކު ތަޞްދީޤުނުކުރި ބިލެއް ޢިއްޒަތްތެރި އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑުެމން އެންމެ ފުންކޮށް ވިސްނައި 

ރައީސް، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އަތްކަށި އަނބުރައިލާފައި އަޅުަގނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުން ފާސްކުރީމާ ދެން 

ނޑު މި އިޝާާރތްކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެ  485ންބަރުންގެ އިމްތިޔާުޒގެ ވެގެންދިޔަ ގޮތް އެ އޮތީ ފެްނނާން. އަޅުގަ

ބިލަށް. ރައީސް ޢަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވެސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެސް އަދި ރައީްސ 

މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން ވެސް ތަށްދީޤުނުކުރެއްވި ބިލެްއ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުން ގަދަކަމުން 

ޔިތުްނގެ ކަންބޮޑުވުންތަާކ، މީިޑާއގެ ކަްނބޮޑުވުންތަާކ، ދުނިޭޔގެ ކަންޮބުޑވުންތަކާ، އަދި އެންމެހައި ފާސްކުރީމާ ދެން ރައް

މީހުންގެ ކަންބޮުޑވުންތަން ެއ ބިލަށް އޮހިގެންދިަޔ ގޮްތ ެއ އޮތީ ފެންނާން. އަިދ އެތަްނމިތަނުން އިޞްލާޙުތަކެއް ެއ 

ނޑު ނިންމާލަމުން ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ރިޕޯޓު ، އޮތީ ހުށަހެޅިފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ  490އަުޅގަ

މި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން ެއ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަމޭ. އަދި ހަމަ އެއާއެީކގަިއ، އަޅުަގނޑުމެން މިއަށްވުރެ 

އެނބުރެމުން ސެނބުރެމުން  ޒިންމާދާރު ގޮތެްއަގއި މިކަްނ ކުރަން އެަބ ޖެހޭ. ެއއްބުުރންނޭ، ދެ ބުރުންނޭ ކިޔާަފއި 

 މަސައްކަތްކުރާ ބަަޔކަށް ައޅުަގނޑުމެން ވާކަށްނުޖެހޭ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދްއވި ފުރުޞަތަށް.

 

 495 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމުމެދުހެންވޭ

ނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮުތަގއި ރަްއޔިތުންނާ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އަިމއްލަ ފަރުދުންގެ ވިަޔފާރީގެ ބިލަ ކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ވިޔަފާީރގައި ޢާއްމު ަރއްޔިތުްނގެ ތެރޭަގއި ވަކި ުއސޫލެއް  ގުޅުންހުރި ވަރަށް މުހިއްމު ިބލެއް. ެއއީ، އަުޅގަ

މެން ވަކި ހަމަ ެއއް ޙަޤީޤަތުަގިއ ބޭއްވުުމގެ މަޤްޞަދުގައި ފާސްކޮށް، ޤާނޫނަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު

ނޑުމެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އަރިހަށް ފޮނުވާ ބިލުތައް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހަްށ ފޮނުވި ބިލެއް. ދެން، އަޅުގަ

 500އަނބުރާ މި ހިސާބަށް މި އަންނަކީ އަލަކަށް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުދޭވަރަކަށް ިގނަ ބިލުތަކެއް އެބަ އާދޭ. މި 

ނޑު ގޮ ތެްއގައި ލިޔެފައި މި ވަނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ދެއްވާ ލަފާ މީގައި ހިމެނުމަށް، އަންނަ ބިލުތަކުގައި މަިއގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކަންޮބޑުވުންތަަކކީ އެޓަރނީ ޖެނެރަްލގެ ެވސް ކަންބޮުޑވުންތަެކއް ަކމުގައި މި އޮންނަނީ ވަރަށް 

ވެސް އަޅުަގނުޑ މިއަދު މި ކަންބޮުޑވަނީ، ބޮޑަށް ލިޔެވިަފއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާ ސިޓީފުުޅަގ. އެހެންނަމަ

އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ވެްސ ކަންބޮޑުވުން އެބަ ފާޅުކުރޭ، އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން 

ނޑުމެން މި ކުރާ ކަންތައްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަލައިުނގަންނަ ހިސާބަށް ވަރަށް  505ގިަނ  ނިންމާ ނިންމުންތައް އަޅުގަ

ފަހަރަށް ގޮއްސަ އޮތް ތަން. މިސާލަކަށް، އެޓަރނީ ޖެނެަރލްގެ ލަފާ ހަމައެކަނި ދެްއވާަފއި ހުރީކީ މި ބިލު އަނބުރާ 

މިކޮޅަށް ފޮނުވައިލާކަށް ނޫން. އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވާފައި އެބަ ހުރި ނެކްސްބިްޒ މައްސަލައިަގއި ޤާނޫނު؛ 

ކްޓު ވަގުތުން އުވާލުަމށް. އެހެންނަމަވެސް ެއއަކަށް އިޖާބަ އެއް ނުެދއްވާ. ެއއާ ނެކްސްބިޒާ ެއކު ހެދިފަިއވާ ކޮންޓްރެ

ނޑުމެންނަކަށް  ދޭތެރޭގައި ކަންބޮުޑވުމެއް ެވސް ފާޅެއް ނުކުރައްވާ. އެއާ ދޭތެރޭ ޢަމަލީ ސިފަ އެއް އަިއ ތަނެއް އަޅުގަ
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 510ދޭތެރޭގައި ެވސް ކަންބޮޑުވުން ނުފެނޭ. ހަމައެއާެއއްގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ރައީސް؛ މިކަމާ 

ފާޅުކުރަްއވާފައި އެބަ ވޭ އެަޓރނީ ޖެނެރަލް. އެހެނަމަވެސް މިކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ދޭތެޭރގައި މި ވެސް ަރއްޔިތުންެގ 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި މި އޮތް ތަފާތު މައްސަލަތައް  ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުންަތެކއް ހުރި ކަންތައްތައް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބުރަދަނެއް ލިބޭ ކަހަލަ ކަންތައްތަާކ  ހައްލުކުރުމަށް ނޑުމެންނަށް އެޅިދާނެ ފިަޔވަޅުތަކަްށ އަުޅގަ އަުޅގަ

ދޭތެރޭގައި އެްއގޮތަކަްށވެްސ ިވސްނައިަވޑައިުނގަންނަަވއި، ަހމައެކަނި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވާ ކަންތައްަތއް ިމ 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހާ ހިސާބަށް ފޮނުވައި، ނިންމަން މަސައް  515ކަތްކުރަްއވާ ތަން މި ފެންނަނީ. ހަމައެާއއެުކ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  މަޖިލީހުން އެފަދަ ކަމެއް ނުިނންމުމުން އެއާދޭތެރޭ ެއްއވެްސ ގޮތަކަްށ ވިސްނާލުެމއް ވެްސ ނެތް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ.  ޤާނޫނާ އެްއގޮތަށް ކަންަތއްތަްއ ކުރުމުެގ ވިސްނުެމއް ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮންނަ ތަނެއް 

އެއަށް ބީރުކަންފަެތއް ދެްއާވފައި، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ކަންަތްއތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މި 

ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ދަންނަވާލަން ކެރިދާނެ މިހާރު މި ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ހުީރ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ޢިއްޒަތްރެރި މަޖިލީހުން ވަރަށް ފުންކޮށް މިކަމާ ދޭތެރޭ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚި  520ލާފުވެފައޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ައޅަން  ވިސްނަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާުފވުމުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މުސްތަޤްބަލުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުއްސުެރ ވެްސ އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. އެހެން ނޫންނަމަ، އަުޅގަ

ނޑުެމން މި މަޖިލީހުގެ ބާރު ަކނޑާލުމަށް ެއކި ގޮތްގޮތުން  ފެނިގެންދާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޙީދު، އަުޅގަ

އްޖެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ތަން. ެއއާެއކު، މި މަޖލީސް އުވާލުަމށް ކިރިޔާ ވެސް ފުރުޞަެތއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޮއވެ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނިގގެންދޭ. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑުމެން ޢިްއޒަތްތެރި   525ނަމަ އެކަމެއް ކުރަްއވާނެ ަކން އަުޅގަ

ނޑުމެން ފިޔަވަެޅއް ނާާޅ  މަޖިލީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދޭތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ެއބަ ފިޔަވަެޅއް އަޅަންޖެހޭ. ައޅުގަ

ދުވަސް ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ދުްއވައިލާ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނީ.  މިހެން ތިބެއްޖެ ނަމަ މި ޤައުމުގެ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 530 ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

އި އޮތް ގޮތުން، އުސޫެލއްގެ ގޮތުްނ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ވެސް މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ނިންމާފަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މި ކުރަނީ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުދަްއަކވާއިުރ  ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަ

އެބަ ހީޭވ އެޓަރނީ ޖެނެރަްލގެ ލަފާ މި ތަނުން ބިލު ާފސްކުރުމުަގއި ލާޒިްމވާހެން. ައދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަާފ 

އިގެން ނޫނީ ބިލު ކުރިއަށްނުދާނެހެން. އެއީ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯދަ

 535ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ސަރުާކރުގެ އޮފީހެއް ނޫނޭ. ައޅުަގނޑުމެންކުރާ ކަންކަން ޤާޫނނީ 

ލެްއ ނޫނޭ. އެޓަރނީ ޖެނެރަލަކީ ހަމަެއަކނި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާ ގޮތުން ޞައްޙަޯތ ބަލައިދޭ މީަހކީ އެޓަރނީ ޖެނެރަ
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ގޮތުން ސަރުކާރެްއގައި ނޫނީ ލަފާދޭން ހުންނަ މީހެކޭ. އަދި ކޯޓެްއގައި އޮންނަ މައްސަަލއެްއގައި ދައުލަުތގެ ފެންވަރުަގިއ 

ށް ތަދައްޚުލްެވވިދާނޭ. އެ ނޫން މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރަން އޮވެއްޖެ ކަމަށް ވާ ނަމަ އެ މައްސަލަެއއްަގއި އޭނަ އަ

ނޑު ަޤބޫލެއްނުކުރަން. އެހެނެއްނޫން،  ނޑުމެންނަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވިދާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ ކަމެއްަގއި އަުޅގަ

 540އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަގާވއިދުަގއި ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް، ތަފްީސލުކޮށް އިޖުރާއަތްަތކެއް ިލޔެީދފައި އެބަ ހުރި، މަޖިލީހަށް 

ރުކާރުން ބިލެއް ހުށަހެޅިަޔސް، މަޖިލީހަށް އަމިއްލަ މެންބަރަކު ބިލެއް ހުށަހެޅިޔަްސ ކޮމިޓީން އެ ދިރާސާކުރުމުގެ ސަ

މަރުޙަލާގައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާްތތަކަށް ފޮނުވަިއގެން ކަމާ ބެޭހ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާުލ ހޯދައި، އަދި އެ ިޚޔާލުތައް ިލޔުމުން 

ރިވއު އެްއ ހިންގަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ ކަމާ ބެޭހ މުއައްަސސާތަުކގެ މީހުން ހޯދުމަށްފަހު އޭގެ މައްޗަްށ އިންޓަ

ހާޒިރުކޮށްގެން އެ މަޢުލޫމާތެއް އިތުރަށް ހޯދުމަށްފަހުގައި ދެން ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުމެއް މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން. 

 545ނޭ ސިާޔސަތުތަކާއި އުސޫލުތަަކކީ ިމ ާފރުގެ އެތެރޭަގއި ހިމެ 4ދަންނަވަން މި އުޭޅ ވާަހކަ އަކީ އާޚިުރގަިއ ބިލުގެ 

މަޖިލީހުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ، މި މަޖިލީހުގެ ސޮވްރިން ޒިންމާއެޭކ. ެއއީ އެހެން މީހަކު ބުނާ ގޮތަކަށް 

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ ިސޔާސަތުތަާކއި އުޫސލުތަކެކޭ ދައުލަތް ހިްނގުމުގެ  ބަދަލުކުރަންޖެހޭ އެއްެޗއް ޫނނޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އޮ ނުޑގެ ތެރެއަްށ އަުޅަގނޑުމެން ބިލެއް މެުދވެރިކޮށް މި ފޮނުވަނީ. އެ ަތއްޔާުރކުާރ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަ ނިގަ

ވިސްނަންޖެހޭ އެހެން ޤާނޫނީ ކަންތައްތައް ހުރޭ. ތެެދއް. ެއީއ، މިހާރު އޮތް ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަށް ެއއްވެްސ މާއްާދ 

 550ތޯ. މިހާރު ހުރި ޤާނޫނުތަކާ ފުށުއަރާ ވާހަކަަތކެއް ޭއގައި އެބަ ހިމެނޭތޯ. އެއް ޭއގަިއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހިމެނޭ

އެްއގޮތް، މިހާރު ޢަމަލުކުރަުމންދާ ޤާނޫނު ފޮތް ބައިަގއި ހުރި ޤާނޫނުތަކާއި މި ތަނުން ތައްޔާުރވާ ބިލާ އޮތީ އެްއ 

ނޑެްއގެ ތެޭރގައިތޯ. ެއއާ ދިމާއިދިކޮޅު އެްއޗިހި އެަބ ހުރިތޯ. އަދި އަޅު  ނޑުމެން މި ފާސްކުރާ އެްއެޗއް އޮީތ ގިުއގަ ގަ

އެއް ރޮއްޖަކުން ިވޔެވިަފއިތޯ. އޭަގއި ހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަތޯ ހުރީ. ފަށާއިރު އެހެން ވާހަކަ އެއް، ނިމޭއިރު އެހެން ވާހަކަ 

އި އެްއ، ދޭތެރެމެދުން އެހެން ވާހަކަެއއްތޯ. އެހެްނވީމާ، ަދންނަވަން މި އުޅޭ ެއއްޗަކީ މި ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކަ

 555އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަމިއްލަ ނިާޒމުގެ ތެރޭގައި އެބަ ހުއްޓޭ ަކުއންސެލް ޖެނެރަލަކާއި އަށެއްކަ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ. ކޮންމެ 

ކޮމިޓީއެްއަގއި ައޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނީ ަވކީލުން ތިބެނީ އިދާރީ މަސައްކަްތކުރާކަށް، ޔައުމިްއޔާލިާޔކަށް ނޫނޭ. 

ކޮމިޓީ ބައްދަުލވުމުަގިއ އެ ނިންމަވާ މައްސަލަތަުކގައި ނުކުންނާނެ ޤާނޫނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވަޑަިއގެން 

ކަންތައްތަކަށް އެލަރޓްކޮށްދީ، އެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިިދނުމަށޭ. ދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާ ހަމައަށް ފޮނުވީމަ ެއ 

ވަރުަގއި އޭަގއި ޤާނޫނީ ލަފަ އެްއ ބޭފުޅާ ތަޞްދީޤުކުރެއްވުުމގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ ފެންވަުރަގއި، ސަުރކާރު ފެން

ނޑު މި  ނޑުގެ މަްއސަލަ ައކީ. ތަސްދީުޤކުރުމުގެ އޮޕީިނއަން ހޯދާ ވާަހކަ ެއއް ނޫން އަުޅގަ  560ހޯދާލުމަކީ އެއެއްނޫން އަުޅގަ

ދަންނަވަނީ. އެކަމަުކ އަުޅަގނޑުމެންގެ މަަސއްކަތް ކުިރއަށްދާނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަްލ ލަފާ ހޯދައިގެން ކަމަށް 

ނުޑމެން ޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާނޭ ދަންނަވަން އަޅުަގނޑު ބޭނުންީވ. ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި އެްއގޮތަކަ ްށވެވސް އަުޅގަ

 ރައީސް. 
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 565  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ނޑު؛ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މައްސަަލ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި ފޮނުވައިލާފައި އޮތް ބިލުގެ މަިއގަ

ނޑު މައްަސލަ އެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި  އަކީ، އަިމއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ބިލު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ފޮނުވާލި މައިގަ

 ވަނަ މާއްާދގައި  24ފޮނުވާފައި މި ވަނީ ވުޖޫދުަގިއ ނެތް ވިޔަފާރި އެއް އިތުރަްށ ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ ގޮެތއް ބިލުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމަކީ ޤާނޫީނ ގޮތުން ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ަކމަށް ނުފެނެއޭ. ވުޖޫދުގައި ނެްތ ވިޔަފާރި ެއއް ކަމަށް މީނާ 

 570މި ބުނަނީ، ވަޙީދު މި ބުނަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިުލގެނައީ. ިމއީ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު 

އް ގޮތަށް ފޮުނވީ. އެ ެޕކޭޖުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ އާބިޓްރޭޝަން ބިލާއި ފޮނުވާފައިވާ ބިެލއް. އިޤްިތޞާދީ ޕެކޭޖެ

ކޮޕީރައިޓްސް ބިލާ، މިހެން ގޮސް ވަރަށް ގިނަ ބިލުތަެކްއ ހިމެނޭ. ހަމައެކަނި އެއް ިބލަށް ބަލައިގެން ނުފެންނާނެ. 

ަކންތައް. އަދި ވަޙީދަށް ވެްސ  ބަންޑާރަ ނައިބު ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް މި ބައްލަވަންެވއްޖެހެން މި

މި ކިޔައިދޭންޖެހޭ. ހަމައެކަނި މީހަކު މަރުވުމުން، ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަރުވުމުން ސޯލް ޕްރެޕަރޭޓަރ ބިލު، ޢިއްޒަތްތެރި 

 575ރައީސް. ފަރުދުންގެ ވިޔަފާީރެގ ބިލުގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ިމ ދައްކަނީ. މަރުވުމުން، އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްފަިއ؛ ރައީސް 

ދު ވެސް ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ، މި ބިލު ފޮނުއްވިއިރުަގއި ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ އަދި މީހާ މަރުވުމަކުން އެ މީހާގެ ނަޝީ

މުދާ ނެތިދިޔައީކީ ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް ވަޙީދު އެ ތަނަކަށް ނުވިސްނާ. ވަޙީދު މި އޮންނަނީ ފާހަގަކޮށްފައި އެ މީހަކު 

ލޭމެން ވުޖޫދުގައި ނެތް ވިޔަފާރި އެއް ކުިރއަށް ގެްނދާނެ ގޮތެއްގެ ވާހަކަ މީގަިއ މަރުވީމަ އެ ދެން ދިޔައިއްޔޭ. ދެން ކަ

ނުވެސް ލިެޔވޭނޭ. ވުޖޫދުން ދިޔައިްއޔޭ އެ މީހާ މަރުވީމަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މީނަ އަށް؛ ބަންޑަރަ ަނއިބަށާިއ 

ނޑު ައޑުއެހިން ފިކުރީ މުދަލާ ބެހޭ ވަޙީދަށް އެނގެންޖެހޭނެ ފިކުރީ މުދަލާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް އޮތްކަން މި ރާއްޖޭގަ  580. އަޅުގަ

ނޑު  ޤާނޫނުން ލޯގޯތަކާިއ ބްރޭންޑު ނޭމުތަކާ، ފާޑުފާުޑގެ އެްއޗިހި ރަޖިސްޓްރީ؛ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިސާލެއް އަުޅގަ

 ދަންނަވާނަން މީގަ. މިއީ ަހްއލުކުރަންޖެހޭ، މިއީ ނުވިސްިނގެން ުއޅޭ. ސޮނީ ސްޕޯޓްްސ، ސޮނީ ކުންފުންޏަކީ ެއއީ

ރާއްޖޭަގއި ހިނގާ ކުންފުންޏެްއ. ސޮނީ ިކޔާ ހާްޑވެއަރ ވެްސ ިވއްކާ. އެހެންނަމަވެސް، ޮސނީ އަކީ ެއއީ އެންމެ މީހެއް 

ނޑުމެން، ހަމަ މި ކޮމިޓީަގއި ވެސް  އުފެއްދި ކުންފުންޏެއް. އެކަަމުކ އޭނަގެ ދަރިންނަށް ވާރުތަެވްއޖެ. މިސާލަކަށް އަުޅގަ

 585ރާއްޖޭގައި އެބަ ހުރި ެއޮގތަށް ވަރަށް ގިނަ؛ އޮލިމްޕިޔާ ކިޔާ ފިހާރަ އެއް އެބަ ހުރި. ވާހަކަދަްއކާފައި އޮންނާނީ. ދެން 

އޮލިމްޕިޔާ ސޭޓުގެ ފިހާރަ ޭއނަގެ ދަރިންނަށް، އޮލިމްޕިޔާ ސޭޓު މަރުވީމަ ވަޙީދު މި ބުނަނީ އުހޫނ! ސޭޓު މަރުވީމަ 

ނިމުނީއޭ. އެހެނެއްނޫން، ޢިްއޒަތްތެރި  މަރުވީއޭ. ދެން އެ ވާރުތަ އެއް ުނވާނޭ ެއއްވެސް މީހަަކށް. އެ ހިސާބުން

ރައީސް. އެހެނެއްނޫން މީަގިއ އޮންނަނީ. ކީރިތި ޤުރުއާުނގައި ުނވަތަ ޤުދުރަތީ ޤާޫނނުގައި ަބޔާންކޮށްފައި ވަނީ 

ނޑަށް ހީަވނީ މީ ބުދުދީނުގެ މީހެއްހެން. މީނަ އަށް ވާރިސުން  ވާރިސުންގެ މަްއސަލަ. މީނަ އަށް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި  ދަސްކޮށްދޭންވެއްޖެ  590ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ވާރުތަމުދާ ބެހޭނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ އެބަ ޮއތް. އަޅުގަ
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ވާރުތަވާެނކަމާ، އެ ބްރޭންޑް ނޭމަކީ ފިކުރީ ދުމަލެއް ކަމާ، އެ ފިކުީރ މުދާ ނުނެގޭނެކަާމ، އޭާނ މަރުވިަޔސް އޭަނެގ 

ސް އިޞްލާޙުކޮށްފައި ޮއންނާނެ، ކޯޓު ތެރެއިން ވެސް ޢާއިލާ އަށް އެ ފިކުރީ މުދަލާ އެއްކޮށް މިހާރު އަދި އިތުރަށް ވެ

ފިކުރީ މުދަލާ ބެހޭ ގޮތުން؛ މިސާލަކަށް ގުޅީ އަލިބެ މަރުީވ. ގުޅީ އަލިބެ ނަމަކު ނޫން ފިހާރަ ހުރީކީ. އޮކީ ސްޓޯރ 

ނ ޑޭިރއާ މިއީ ނަމުގައި ހުންނަނީ ފިހާރަ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުަގނޑު ިމ ދަންނަވާ ވާހަކަ އަކީ. ގުޅީ އަލިބެ އާއި ބަ

ނޑޭިރ ައކީ ފޮތް  ނޑޭރީގެ ނަމުގައި މީހަކު މިސާލަކަށް ފިހާރަ އެއް ހުުޅވީ. އެކަމަުކ ބަ  595ފަރުދުންތަކެއް. އެކަމަކު ބަ

ނޑޭރިއޭ ބުނީމަ ފޮތް ވިއްކާ މީހެއްގެ ނަން ހިތަށް  ވިްއކާ މީހެއް. އޭނަ ފޮތް ވިްއކަމުން، ވިްއކަމުން ގޮސް މިހާރު ބަ

ނޑޭރީގެ ބްރޭންޑް ނޭމް އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މީހަ ނޑޭރި ކިޔާ ފިހާރަ އެއް. އެހެންވީމާ، ބަ ކު ރަޖިސްޓްރީކުރީ ބަ

ނޑުމެން ީމގައި ފާަހގަކޮށްފަިއ އޮތީ ފަރުދުންެގ  ރަޖިސްޓްރީނުކުރާހާ ހިނދެއްަގއި ނޯންނާނެ އެެއއް. އެކަމަުކ އަުޅގަ

ރަޖިސްޓްރީކުެރވޭ ބްރޭންޑް ނޭމާ، މި ސާލަކަށް  ވިޔަފާރި، ފަރުދަކު ކުރާ ވިޔަާފރި އެއް އޭނަ މަރުވުމަށްފަހު ވެސް އޭނަ

 600އޮލިމްޕިޔާ، މިސާލަކަށް ސޮީނ، ސޮނީ އަކީ އެއީ ފިކުރީ މުދަލެއް، އެއީ އެްއޗަކީ. ހާްޑވެއަރގައި ހުންނަ ސާމާނަށް 

 ..ވުރެ މުހިއްމީ ނަމޭ. އެހެންވީމާ، އެ ނަމާ އެްއކޮށް މީތި ކުިރއަށް ގެންދެވޭނެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން އޮންނާނީ.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:އިލްހާމު އަޙްމަދު  ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ އަިމއްލަ ފަރުދުންގެ ިވޔަފާރީގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ الرحين الرحون هللا بسن

ނޑު  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް، ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފައިވާ  605ބިލުެގ މައްސަލައިަގއި އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއީ ކުރިންވެސް މި ކަންތައްތަކަކީ ޢާއްމުކޮށް ހިނގާަފއި ހުރި ކަންތައްތަކެކޭ. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންަދނީ މިހާތަނަށް ވެސް ސަުރކާރުން ބިލުތަކެްއ އަނބުރާ ފޮނުވައިފި. އެހެންނަމަވެްސ 

މެ ފަހަރަކު އާނބަސް، ގަދަބަސް ބުނެ، ގަދަފައި ވިއްދާަފއި މިކަން ކުރުމަށްވުރެ މި ކަމުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ކޮން

އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނައި ފިުކރުކުރުމަށް ފަހުގައި މީަގއި ހުރި، އެ މީހުންގެ ހުރި ކޮންަސރންތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާފަިއ 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މުހިއްމު ކަމެއް. އަ  610ޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުަރން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުްނެގ މިކަން ކުރުމަކީ އަުޅގަ

މަޖިލީހުން ފޮނުވާފައި ހުރި ހުރިހާ ބިލުތަކެއް ޭއގެ ޒާުތގަިއ ފޮނުވުމަކީ ޭއގެ ޒާުތަގއި ރަނަގޅު ކަެމއް ނޫން. 

ގެ ދެ އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ވެްސ އެ ފޮނުވާފައި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވާ ކޮންސަރންަތކަކީ ކޮަބއިތޯ މަޖިލީހު

ނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެން ދަންނަވާލަން  ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހުަގއި މިކަން ކުރުމަކީ އަުޅގަ

މި ޖެހުނީ އެއީ ކުރީަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން؛ މީގެ ކުރީަގއި ރައީސުން ިތއްބެިވއިުރގައި ވެސް މި ކަންތައްތަްއ 

 615އުމޫން ޒަމާނުގައި ެވސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިނގާފައި ވަނީ. މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޒަމާނުގަިއ ވަނީ ހަމަ ރައީސް މަ

ވެސް ވަނީ މި ކަންތައްތަްއ ހިނގާފަ. އެހެންވީމާ، މި ަކންތައްތަކަކީ ީމގެ ޒާތުަގއި ާއ ކަމަކަށް ެވގެން ެއ ވާހަަކ 

ނޑުމެންނަށް ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަކީ ދެއްކުން އެީއ ރަނގަުޅ ގޮެތްއ ނޫން ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ . މިއަދު އަުޅގަ
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ހަމަގައިމު ވެސް މިކަންަތއްަތއް ބައްަލވަން ތިއްބެވި ބޭފުުޅން. އެ ބޭފުޅުންނަށް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ، މި ތަނަށް، 

ނޑުމެން ސަރުކާރަށް ތަޞްދީޤުކުރަން ފޮނުވާފައިާވ ބިލުތައް ވަނީ އަނބުރާ ފޮނުވާފައި އެތަްއ  މިހާތަނަށް އަޅުގަ

 620ފަހަރެއްގެ މަތީން. އެހެްނވީމާ، މިފަހަރު ވެސް ހުރި ކޮންަސރންތަކަކީ ކޮަބއިތޯ ބެލުމަކީ ޭއގެ ޒާުތަގއި މުހިއްމު ކަެމއް. 

ގަިއ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވެިރކަމެްއަގއި އިޤްތިޞާީދ ވަރަށް ޮބުޑ 2113ދެން އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ 

ންނަިއރުގައި މިފަދަ ބިލުތައް ރަނގަޅަށް ފަރުމާކުރެިވ، ރަނަގޅަށް ތައްޔާރުކުެރިވގެން މި އެޖެންޑާައކަިއގެން ނުކު

އިމްޕްލިމެންޓުކުރެވޭނެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކުރެިވގެން، ކަންކަން ކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ޖުމްހޫރީ 

މި ވާަހކަ މި ދަންނަވާަލންޖެހުނީ. ފަހަރެއްގައި ވެސް  ޕާޓީގެ އެޖެންާޑ ައކީ އިޤްިތޞާދީ އެޖެންޑާ ެއއް ކަމަށް ވާތީ

 625ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޕްރޮމޯޓުކުރާކަށް ދަންނަވާ ވާހަކަ އެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ހަމަ މި ވާހަކަ، މި ކޮންސާރން 

ނޑު އިށީންނާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.   ފާޅުކޮށްލުމަށްފަހު އަޅުގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ލްޣަފޫރުހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙާމިދު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާަރކަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ބިލެއް 

 630ފޮނުވުމަކީ ވެސް ޙައްޤު އޮތް ކަމެއް ނޫން. އިޞްލާޙެއް ޮފނުވުމަކީ ވެސް ަޙއްޤު އޮތް ަކމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި 

ޓެރަރިޒަްމގެ ޢަމަލު ހިންގަިއގެން ބަޣާވާތްކޮްށގެްނ، ެއގްެޒކެޓިްވ ހިސޯރުކޮށްގެްނ އުޅޭ ބަަޔކު މި ތަނަށް ރާއްޖޭަގއި 

ނޑުމެން އެ ކަމަށް ހަމަ  ފާޑުފާޑު އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަީކ ފުރަތަމަ އެ ބޭފުޅުންގެ ޙުޫދދުން ވެސް ބޭރު ކަެމއް. ައުޅގަ

ނޑު ފުަރތަމަ ކަމަކަށް ތާއީދުކުރަން އަބަދު ވެސް އިހުތިޖާޖުކުރާނަން. އެމެންޑްމަންޓެ އް ހުށަހަަޅން ބަލާއިރު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާ. 

 635ލާެޙއް މިހާރު މި އޮްތ ހަރާން ކުރަމުން، ައޅުަގނޑު ީމގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި މަޖިލީހަށް އެއްވެްސ އިޞް

ނޑުމެން  ސަރުކާރު؛ ެއއީ ސަރުކާރެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ނުވެސް ަބލަން. މި ތަނަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތަކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ މި ބަޣާވާތާ އިދިކޮޅަށް އިންތިޚާބެއް  އެންޓަރޓެއިންކުާރކަށް ނުވެްސ ޖެހޭނެ. އަޅުގަ

އިންތިޚާބު ާކމިޔާބުކޮށްގެން، މި ރާއްޖޭަގިއ ޞައްޙަ ސަރުކާރެއް ޤާއިމުުކރަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި  ހޯދައިގެން، އެ

ތަނަށް ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ެއއްަޗކީ، ެއއްެވސް ކްރެޑިބިލިީޓ އެއް، ެއްއވެސް ޭއގެ ައެގއް ހުރި އެއްެޗއް ކަމަކަށް 

ނޑުމެްނގެ ހުރިހާ  އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އެހެްނީވމާ، އަޅުަގނޑު މި އެދެނީ  640މި އިޞްލާޙު ހަމަ ބޭރުކޮށްލައި، އަުޅގަ

ފޯކަސް އެއް މި ބަޣާވާތާ އިިދކޮޅަށް މިއޮތް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް، ެއއް ބުރުން މިކަން ކާމިޔާބުކޮށް، މި ބަޣާވާތުެގ 

 ސަރުކާރުން ނިންމުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ، ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަ
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 645ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވިޔަާފރީގެ ވާހަކަެދއްކުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކަށް މިހާރު ވެއްޖެ. 

ނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ އެނޭގ ފަރުދުންގެ ިވޔަފާރީގެ ގޮުތަގއި ދިވެހިންނަށް މިހާރު ފަރުދުން ކިޔަިއގެން ިދވެހިން

 ،ަބެއއް މީހުންިއ އެބަ ތިބި ވިޔަފާރިކުރުުމގެ ފުރުޞަތު މަޑުމަޑުން ެގއްލެމުންދާކަން. ެއއީ ދިވެހިްނގެ ތެޭރގަ

ތައް ސަރުކާރުްނ ދެމިގެްނދާ ފުރުޞަތު އި ހުރި ވިޔަފާީރގަ އުްއޗު ަކހަލަ ބައެއް މީހުންނަށް އެބަ  މިސާލަކަށް ޗަންޕާ

ކުރީމަ ެއމް.އެމް.އޭ އަްށ އެބަ ގެންދޭ ރީމަ ނުވަތަ ބޮްނޑުިވއްކަން އިޢުލާނުިވއްކަްނ އިޢުލާނުކު ދެވިފަ. ެއއީ ޓީބިލު

 650ނޫންކަމެްއ ކަމެއް ުނވަތަ  ރުފިޔާ ޖަހަިއގެން ގެންދާ އިމިލިއަން ރުފިޔާ ިޕަކޕަކަށް އަުރވަިއގެން. އެއީ ޭގގަ ސަތޭކަ

އެްމ.އޭ އިން ވަރަށް ރީްއޗަށް އެ ނގޭ މީހަކު ވަނީ އަކީ ޫނން. އެކަން ބަލާ މީހަކު ވެސް އުޅެނީކީ ނޫން. އެމް.އެ

ާލ އިްސކޮެޅއް ނުވެ އިރުކޮަޅކުން ގޮވަ ދުވަ އިތަނަކަށް ވައްދާފަ ވެސް އަދި ނުގުނާ ނަމަވެސް ވައްދާ އިއެްއޗެހި ގުނާފަ

ވަުގ  އެބަ ހުއްޓޭ ންބައެއް ތަންތަނު ިއ،ތަނަށް ދެއްިވ ފައިސާގެ ތެޭރގަ އިވެނީ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާީރގެ ތެރެއިން މިއަޑު 

ރުދުންގެ ގޮުތގަިއ މިއަދު ކަންތައް. އަެނއް ކަމަކަްށ އޮތީ ާރއްޖޭެގ ފަ އެީއ ެއއް ؟ރުފިޔާ. ކީކޭޯތ މި ކިޔަނީ

 655ފަދަ  މި ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ހައްދުންމަތިުއޅޭ މީހުން. އަށް އަިއސް ޓެރި ޤަުއމުތަކުން ރާއްޖެއް ބަލައިގަެނވެނީ ައވަ

ނޑުަހއްާދ ތަންތަނަށް  ނޑުބިން އެއްކޮށް ގޮސް ބަނރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ދަ ތަނަށް  ގަނޭ. މި ގްލަދޭޝް މީހުން އެބަދަ

ގުޅިގެން އެ މީހުން ކުރާ  ޅެުމން ގޮސް. އެއީ އިމިގްރޭޝަނާ އަދި ވަގަށް އު .ލޭބަރުންގެ ގޮތުަގއި އައިސް ުއޅޭ މީހުން

އެ މީހުން ެއ އުހޫނ! ަގނީ ޖައްސަިއފިއްޔާ އިމިގްރޭޝަނުން އަން ކަމަށް ބުނަނީ. އެ މީހުންނާ ދޭތެރޭ މައްސަލަ ކަމެއް

ނޑުމެން ޓްރޭޑު ގޮތެއް ނޭނގެ. ދާެއްއގޮތަށޭ. ލާރި ހޯ ތިބީ ގަވާއިދާ ތަނަށް  މިނިސްޓަރު މި ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

 660ގޮތަށް ހިނގާ ކަމަށް. ހަމަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިކަމަްށ  ދަްއކައިފިން މިކަން މި ހާޒިރުކޮށްގެން މިކަމާ ގުިޅގެން ވާހަކަ

ތަނުގަ. އެ މީހުން ހުރިހާ  ކުރާ ަބއެްއ މިހާރު މިމީހުންނަނީ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ބަންގާޅު .ދަނީ މިމިހާރު ބެލިގެން 

ހުން ފަށައިފި މިހާރު. ެވްސ އެ މީ ފިލުވުމުގެ ިވޔަފާރި. ެއންމެ ކުޑަމިނުން އަނބިން ުމނިފޫހިއެއް ވައްތަެރއްެގ ިވޔަފާރި

ވަންާޏ ވާނީ މިހެން. ޢިއްޒަތްތެރި  ޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަށްން ންނަގެ ވިޔަފާީރގެ ތެރޭގައި އޮެއއީ ފަރުން، އެހެންވީމާ

ނޑުމެންގެ ރިޔާީސ  ކަމަށް ވަނީ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ެއއްވެސް ކަމެއް ނޯންނަ ރައީސް، ދެމިގެންދާ ވިްއޔާ އަުޅގަ

ނިޑޑޭޓުެގ ނައިބަކަށް ޮހވަިއގެން ގެްނގުޅުނު މީހަކު ނޑިޑޭޓް ަލއްވަ  ،ކެ  665އޭނަ  އި،ދީފަފާޢުރުން އިސްތިގަދަބާ އި ރިާޔސީ ކެ

އަނެްއކާ އަޖައިެބއް ނޫންތޯ. އެ ހިސާބުން ފެިށގެން މީހާ މަރުވީމަ ިވޔަފާރި  ؛ށް އެކަންކަ ގޮތަ ކީްއވެގެންތޯ ދެިމގެންދާ

ކޮށްގެން ރުަވއިގެން ބަޣާވާތް ކުމަޖުބޫރު ،ގަދަބާރުން ،ކަމަށް ދެކެވޭ ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ ރައީސް ނަޝީުދ ލައްވާ މަރުވާ

އި ުދވަހު ވަޙީުދގެ ކަންަތއް ެވސް ހަމަެވގެން ދާންޖެހޭނެ ނޫންތޯ. އެކަމަކު އަާރވަަޑއިގެން އެ ހުންނަވަނީ. އަ

ކުރެވެނީ މި ަރއްޔިތުްނގެ އެކަްނ  އިޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހަށް ގޮންޖަހާފަ ،ސަރުކާރެއް ނެތް

ނޑުމެން ނިންމާ ބިލެއް ފޮނުވީމަ، އެގޮތަްށ  ބޭތީވެ. މިކުރާނެ ބަޔަކު ތިމަޖިލީހުގައި ވެސް މިތަން ޚަރާބު  670ތަނުން އަޅުގަ

ެވސް އޮންނާނީ ން ކުރަންވީ. އެްމ.ޑީ.ޕީ އެކަނިއެކަވެސް އަށް  މާދަމާ ންއި ކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާ މާދަމާ އެކަން ކުރެވޭ
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ލާފަ. އިކަން ރަނގަޅަށް އަލާފިލުވަ ހުންނާނެ ނި ރިާޔސީ ބަޔާން ިއއްވަން ވަަޑއިގަތީމަ އިތަނުގަ ކޮށްލާފަ. އެއް ދުވަހު މި

މެން މިހާރު ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާ ިލބޭނެ. އަޅުަގނޑު އަމިއްލަ ބާރު ހޯދަން ބޭނުން ެއގޮތަށް މި މަޖިލީހުގެ، އެހެންވީމާ

ފޮނުާވ ބިލަކީ ެއްއވެސް އެްއޗެއް ޫނން. މަޖިލީހަކީ އެްއވެސް އެްއޗެއް ނޫން. ވަރަށް ނިކަމެިތ އި މިތަނުން ފާސްކޮށްފަ

 675ކަމެއް ކުރަން އުޅޭ މީހަުކ  އި ގަޢުގޮތަށް ވާހަަކދައްކަނީ. މަޖިލީހުގެ ދިފާ ތިބެެގން ހައިބަތު ބޮޑު އިތަނުގަ  މި އިތެްއގަގޮ

ެވގެނެއް ނޫން. އެކީގަ. ވަިކ ޕާޓީވަންތަ ެވސް މަނިކުފާނާ ގައިމުހަމައަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. އަޅުަގނޑު މި ހުރީ 

ނޑު ހުންަނނީއި ގައަބަދުވެސް ހަމަ ރައީްސގެ ަފހަތްޕުޅު ެއގޮތަށް އަޅުަގނޑު ، . ވަރަށް ތައްޔާރަށް. އެހެްނވީމާއަުޅގަ

ްށގެްނ މިގޮތަށް މިކަން ކުރާކަށް. ދޫކޮ ެވސް އަުޅަގނޑު ބޭނުމެއް ުނވޭ އިހަމަ ޙަޤީޤަތުގަ. ރައީސަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ

 ...އިމިގްރޭޝަްނގެ ަމއްސަލަިއގައި  ،. ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ބައްލަވާތިބޭކަށް

 680 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިފަިއވާ ަވގުތު އެ ހަމަވީ. ފަރެސްމާތޮޑާ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް މި ބަހުްސަގއި ކަ

 އަުރވަން. ފުރުޞަތުއިބްރާހީމް މުއްޠަލިބަށް އަޅުަގނޑު 

 

 685 ދެއްެކވުން:ވާހަކަ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެފަ

 وصحبه آله وعلى .هحود نا سيد على والسالم الصالة .العالوين رب هلل الحود .الرحين الرحون هللا بسن

 24ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަކީ ހަމައެކަނި މި ބިލުގެ . عليكن السالم. أجوعين

މަލުކުރަން ފަށާއިރު މީހަކު ޢަގޮތުން މި ޤާނޫނަށް  )ނ( އޮތް ވަނަ މާއްާދގެ 24ބިލުެގ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(

ނޑައެޅިފަ މަލުކުރަންޢަނަމަ ދެން  ނިޔާެވއްޖެ ނެތުމުން އެ މާއްދާ އެކަނި އިޞްލާޙުކުރަން.  އިޖެހޭނެ އުސޫލުތައް ކަ

ނޑުމެންނަށް މި  690ކުރަްނ ބަާޣވާތް ގޮތަކީ މި ވާކަމެއް.  ގޮތަކީ ބާޣީން ކިޔުން ނޫން ނެތް ވާ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ވިަޔްސ ކޮންެމގޮތެއް  ،ތިބި ބަަޔކަށް ދެން ބާޣީން ނޫނީ ކިޔާނެ އެއްެޗއް ނޯންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އިއާދަވެފަ

ގޮތަށް މިހާރު ފޮނުވުމުން  ކޮށްފައި އޮތްމި ބިލު އިޞްލާޙު އިން  ލާޙަަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ކޮމިޓީ މަރުއަޅު

ކަމަށް. ިމ ބިލަކީ ަވކި މާ ބޮޑެތި ަމްއސަލަތަކެއް ހުެރގެން ފޮނުވި  ކުރައްވާނެ ދީޤުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ބިލު ތަޞްރައީސު

ނޑު ކުރާ ވިޔަފާރިބިލެއް ނޫން. އެހެންނަ ނޑު މަރުވުމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާރިސުންނަށް   މަވެސް އަޅުގަ އެއް އަުޅގަ

 695ީޓ ެގއްލޭތީ އުމުން އެ ިވަޔފާރީގެ ކޮންޓިނިހުޖެއެހެންނަމަވެސް އަލުން ރަޖިސްޓްރީކުރަން ިއ،ބަދަލުވާ ވާހަަކ ބަޔާންކޮށްފަ

 އި ކަމަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވާފަ އޮތީ. ނޫނީ މި މާްއދާ އިޞްލާޙުކުރަން ފެންނަ މި އިސަރުކާރުން މި އިޞްލާޙު ފޮނުވާފަ

 އި މުގަެއއް ބުނިކަ ކިތަންމެ ރަނަގޅު ވާހަކަ ،އޮތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ިކތަންމެ ރަނގަޅު އެއްެޗއް ފޮނުވި ނަމަވެސް

ކުރާ މީހުންނޭ. މެންނަކީ ބަޣާވާތްންތިބި ހުރިހާ އެ ެވސް ދެންގޮތަީކ ބާޣީންނަށް ހީވާނެ އަބަދު ވިޔަްސ މިހާރު މި ވާ
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ފަރުދުންެގ ވީހާ އަވަހަކަށް  ،ގޮތަށް ފާސްކޮށް  ކުރަނީ މި ބިލު މިހާރު އޮތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑު އުއްމީދުޢިއްޒަތް

 700ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކޮްށގެން މި ، ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައރިހަށް ގޮސްރައީ ލުވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބި

ގެ އާއި ފައިދާ އާއި ލިބިގެން ދިޔުން. މި ބިލުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭ ބިލުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިވެރިންަނށް ލިބެންޖެހޭ މަންފާ 

  ނީ ކުރިއެރުން...ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ލިބޭ

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 705 .މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ،އެއް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 710ތީ ބިލެއް ނޫން. މީ ކޮމިޓީ އޮ  މި އިހަޅާފައަުޅަގނޑުމެން ހުށައެއް ނެގީ  ނިޒާީމ މައްސަލަ ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

  ..ައއީ. ހޭލައިގެން އޭނަ އެރިޕޯޓް ކަމެްއ ވެސް ދެންމެ ނިދާ . ކޮމިޓީއްރިޕޯޓެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާހަކަފުޅު އެއް ނޫން. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ނިޒާމާ ބެޭހ މައްސަލަ !ވަަޑއިގަންަނވާނދެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީ

 715  ގެންދަވާ.ކުރިއަށް 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެފަ

މިހާރު މި އޮތީ ރަނގަުޅކޮށްފަ. ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓު ރަނގަުޅކުރީ  ޒަތްތެރި ރައީސް ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓުޢިއް

ުކޑަކުޑަ އިޞްލާޙެްއ ގެންނަްށ  އަށް މާއްދާ ވަނަ 24 ،ދެންނެވި މާްއދާގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވި ސިޓީއެްއަގއި މި

 720ށް ފޮނުވީ. ހަޖުމްހޫރިއްޔާ އެގޮތަށް މަޖިލީުގޅިގެން ރައީސުލް ނީ ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވުމާރކަމަށް އެޓަ  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ށޭ. ލާނީ މި ބިލު ފާސްކޮށްދެއްވާއިއަދިެވސް ދަންނަވަ  ،ކުރަނީ ޑު އަިދވެސް އުއްމީދުޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަޅުަގނ

އަިދ ކުެރވި ހުރިހާ ިވޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްރީ ،ވެރިންނަށްބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ިވޔަފާރިފާސްކޮށްދެއްވުމުން މި ބިުލގެ ސަ

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.  .ދާނޭުރމުގެ ފުރިހަމަ މަގު ފަހިވެގެންކުފުރިހަމަ ގޮތުގައި ވިޔަފާރި

 

 725  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އި ވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަދެއްެކުވމަށް އެދިވަަޑއިގެން ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްބެޓަށް ވާހަކަފުޅުމި ރިޕޯ

ނޑު މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއިާވ ޮގތުގެ މަތިން ަގާވއިދުގެ  އެޖެންޑާ މި -11.1ނިމުނީ.   75ހިސާބުން މި ނިމުނީ. އަޅުގަ

ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ އެ މާއްދާގެ )ށ( ،ދަށުންަވނަ ނަންބަރުގެ  3ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(

ނޑު  3ވިޔަފާީރގެ ބިލުގެ  މިނެޓުގެ ހުްސަވގުތުކޮޅަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ިރޔާސަތުްނ  31ވަނަ ިކޔުން ިއއްވަން. އަުޅގަ

 730ރާެގ ޢިްއޒަތްތެިރ ގަރު ާދއިިދއް ،ަގއި ހިމެނިވަަޑއިގެންެނވިނަން. ޕީ.އޭއިލާލަންޖެހޭ ބައެއް ވާހަކަ ދަންނަވަދަންނަވާ

ގެ 1-129ވާތީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ގުޅިަވޑަިއގެންފައި މަދު ނާޒިމު އެ ޕާޓީން ވަކިެވަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.ެއމާމެންބަރު އަޙް

 ގެ ދަށުންގެ )ބ(1-129އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދު . ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފަ ކުރާ ލިޔުންަތްއ މިހާރު)ނ(ގައި ަބޔާން

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަވޑަިއގެންނެވި ތިމަރަފުށީ ދާއިގައި ހިމެނިނޑު އިޢުލާނުުކރަން. ޕީ.ޕީ.އެމުމިކަން އަޅުގަ 

ކުާރ ލިޔުންތަްއ ގެ )ނ( ގަިއ ބަޔާނ1ް-129ވަަޑއިގެްނ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ެއ ޕާޓީ ިއން ވަިކވެ  މަދު ޝަރީފުއަޙް

ނުޑ އިޢުލާނުކުރަން. ގެ )ބ(1-129ޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ވަނީ. އެހެންަކމުން މަ އިހުށަހަޅުއްވާފަ  735ގެ ދަށުން އެކަްނ އަުޅގަ

ން ޓީމަދު މޫސާ އެ ޕާާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްޖުމްހޫރީ ޕާޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގެންެނވި ކުރެންދޫ ދާއި

ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފަ.  ރުކުާރ ލިޔުންތަްއ މިހާގެ )ނ(ަގއި ބަޔާނ1ް-129ވަިކވެަވޑަިއގެން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ނޑު ިއޢުލާންގެ ދަ )ބ( ގ1ެ-129މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  އެހެންކަމުން ކުރަން. ޑީ.އާރު.ޕީަގިއ ށުން އެކަން އަުޅގަ

 ،ޒިމު އެ ޕާޓީން ވަިކވެަވޑަިއގެންޢާއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ހެންވޭރު ދާއިާރގެ ޢި ހިމެނިވަޑަިއގެންނެވި މެދު

 740ވަނީ ކުރާ ލިޔުންތައް މިހާރު )ނ(ގައި ަބޔާންގެ 1-129ވާތީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދެގ  ިއގެންފައި ގުިޅވަޑަ  އެމް.ޑީ.ޕީއާ

ކުރަން. ށުން ެއކަން އަޅުަގނުޑ އިޢުލާންގެ ދަ)ބ( ގ1ެ-129. އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ހުށަހަޅުއްވާފަ

މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމު އެ ޕާޓީން ވަިކެވވަަޑއިގެން  ޑީ.އާރު.ީޕގައި ހިމެނިަވޑަިއގެްނނެވި ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި

. އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގެ ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފަ ަގއި ބަޔާންކުރާ ލިުޔންތައް މިހާރު)ނ(ގެ 1-129މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ނޑު އިޢުލާންގެ ދަ)ބ(ގެ 129-1 ޖިލީހުގައި ގުޅިގެން މިހާރު މަ މިހެން މިގޮތަށް އައުމާކުރަން. ށުން އެކަން އަޅުގަ

 745ޑީ.އާރު.ީޕެގ ، 21ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ ، 33ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެމް.ީޑ.ޕީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 

 އެކެްއ.ޤައުމީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ  ،3ރީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ ހޫޖުމް ،11މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 

ލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަްށ މަޖި. 9ނިވަަޑިއގަންނަވާ ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިްސބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ އަދަދަީކ އަދި މަޖިލީހުގައި ހިމެ

ނޑު މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މަސަްއކަތްކޮށް  ކަންކަމާ މި އަންނަ ހަފްތާގައި ގޮތެްއ  ،ގުޅިގެން އަންނަ ބަދަލުތަކަށް އަޅުގަ

ބަދަލުަތކުގެ އިތުރުން ވެސް މަޖިލީހުެގ ޕާޓީތަކުެގ ތެރޭަގއި ބަދަލެއް  ންެނވިދެ އެކު މިންމޭތޯ ބަލާނަން. އަދި ހަމައެއާ ނި

 750މަށް ައޅުަގނޑު އެދި ދެއްވުއި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަްއ އަްނގަވަ  ހަފްތާގެ ނިޔަލަށް ބަދަެލއް މި ވާނަމަ އެ އުޅޭ ކަމަށް

ހުސްވަގުުތކޮެޅއް ައޅުަގނުޑ  ގެ މިނެޓު 31މަތިން  ހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެ  މި މުން،ދަންނަވަ

 .عليكن السالموއަރުވަން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނ  -11.2 ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ފަށަިއގެން ކުރިޔަށްދާއިރު އަުޅގަ `. ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު އަުޅގަ

މިޓީން ތިޞާދީ ކޮއިޤް ،ނީ އާބިޓްރޭޝަންގެ ބިލުވަ ަގއި މ11.2ި. 11.2ެގ އެޖެންޑާގައި އޮތީ މިއަދު ކުރިމަތީގައި މި

ަގއި  2113ޖޫން   9ހުށަހެޅުން. މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުަމށް  ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު އިދިރާސާކުރަްއވަ

 760މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވާނީ މާފަންނު  ރިޕޯޓު އިޞްލާޙު ލިބިފައިވޭ. މި ދެ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފައިވޭ. މި ރިޕޯޓަށް 

އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޢި ރިޕޯޓު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 765 ވި ދިރާސާކުރެއް  އިދީ ކޮމިޓީން ނިންމަވަތިޞާއިޤް ،ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާބިޓްރޭޝަްނ ބިލު`. ޝުކުިރއްޔާ 

ރައްޔިތުންެގ އޮތް ަވނަ ދުވަހު  2112އޭޕްރީލް  11އާބިޓްރޭޝަން ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  ކީ. މި ރިޕޯޓަގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 ތިޞާދީ ކޮމިޓީ ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުން އިޤްސާގައި ވަަނ ޖަލް 7ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަތަމަ ދައުރުެގ  2112މަޖިލީހުގެ 

މަތިން އެ ބިުލ  ގަިއވާ ގޮތުގެވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( 77ގުޅިގެން ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  އަށް ފޮނުވުމާ

ިއވާ ގޮުތގެ ކުރައްވާފަދިރާސާުކރައްަވއި ބިުލގެ މަަސއްކަތް ފުރިހަމަ، އިކޮމިީޓގެ އެޖެންާޑގަިއ ހިމަނުއްވަ ތިޞާދީ އިޤް

 770ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަީޝދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ބިލެއް.  ނޮިޅވަރަމުމި ރިޕޯޓަކީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން  .ރިޕޯޓު

ދާއިާރގެ  ނޮޅިވަރަމު ،ސަުރކާރުގެ ަފރާތުން ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެމް.ޑީ.ޕީ އީ އެމް.ީޑ.ޕީ ސަރުާކރުގެ ވާހަކައާދެ! އެ 

ތިޞާދީ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ދިރާސާކޮށް ިނންމެވިއިރު އިޤްވަނީ. ބިލު  ހަޅުއްވާފައި މެންބަރު އޭރު ހުށަ

، هللاގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު، މުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމެދު ހެންވޭ ،ބޭފުޅުންނަކީ

އިދޫ އިނގުރަ ، މަޢުޞޫމުهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ކެލާ ދާ

 775އިރާެގ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، މީދޫ ދާ ގިލީނޙަމީދު، މާމިهللا ޢަބްދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫނު

ުމ ގަ .މަދު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، އާދެ! ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުއްމުޙަ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމު

ެގ ހިތަދޫ އުތުރު ާދއިރާ، ރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޤަސަމުދާއިރާގެ މެންބަރު ޫޔސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ތިނަދޫ ދާއި

 2112ލް އޭޕްރީ 17އަށް އާިބޓްރޭޝަނުގެ ބިލު ފޮނުއްވުމާ ގުިޅގެން  . އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީމެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމު

 ވާފައިވާ ބިލުތަކާ ގުޅޭ އަށް ފޮނު ކޮމިޓީ ،ަވނަ ބައްދަލުވުމުގައި  3ރުގެ ކޮމިޓީގެ ވަނަ އަހަ 2112ބޭއްވުނު  ވަނަ ދުވަހު



30 

 

 780ވަނަ މާއްދާެގ  128ގޮތުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުެމްއ ބޭއްވުނު. މި ބައްދަލުވުމުގަިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ނަޑއެޅުްއވުމަށް  މަސައްކަތް ނިންމާނެ ސުންގަޑި ބިލުގެ ދަށުން މި   86ފަހު، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ކަ

ލާ ޓަަކއި ބި އަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް މަިތން ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީ ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެ

ލިޔުމުްނ  ތުންގޮ ގުޅޭ ޖަމާޢަތްތަކަށް ބިލާ ،ޢިއްޔާމިނިވަން މުއައްސަސާތަކަާށއި ޖަމުިއ ގުޅޭ ސަރުކާުރގެ އިދާރާަތކާ

ހޯދުމަށް ދެންނެވުނު ފަރާތްތަކަކީ  މެންޓުގުޅޭ ގޮތުން ލިޔުމުން ކޮ ފޮނުއްވައިދެްއވުމަްށ ދެންނެވުނު. ބިލާ  ކޮމެންޓު

 785މިނިސްޓްރީ އޮްފ ކެޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ، ކެޕިޓަލް މާ، ޒްސް އެންޑް އިްނޑަސްޓްރީ މޯލްޑިވްސް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ، މޯލްޑިވްސް އެސޯިސއޭޝަން އޮްފ ންޓް، ިޑވެލޮޕްމަ އިކޮނޮމިކު

ޑިްވްސ މޯލް، ޒްމޯލްިޑވްސް އެސޯިސއޭޝަން އޮފް ޓުއަިރޒަމް ިއންޑަސްޓްރީ، ޒްކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަްސޓްރީ

 ހޮންކޮން އެންޑް ޝަންހާއީ  ދަ، ބޭންކު ބީބުޙައޮފް މޯލްޑިވްްސ،  އޮފް ސިލޯން، ބޭންކު މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، ބޭންކު

އޮފް  ސްޓޭޓް ބޭްނކުކު، ޝަލް ބޭންޝަސް ކޮމާމޮރި، ޭބންކު ލިމިޓެްޑ، މޯލްޑިްވސް ިއސްލާމިކު ރޭޝަންބޭންކިން ކޯޕް

 790 ތިން ދެންނެވި ދެްއވީޮފނުއްަވއި ކޮމެންޓުއަށް ލިޔުމުން  އިންޑިޔާ.  ނަމަވެސް ދެންެނުވނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮިމޓީ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް،  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކުއޮފް މޯްލޑިވްްސ،  ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ެއއީ ބޭންކު . ފަރާތަކުން

ބިލުގެ  މި އިފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވި ކޮމެންޓާ ގޮތުން އެކިއެކި ފަހު  ބިލާ ގުޅޭއެއަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ. 

 މި ބިލާ، ކުރަްއވާފަިއވާ ޚިޔާލުފުޅުތަކާ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގއި ފާޅު  ން މެންބަރުންމުއަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަ ދެލިކޮޕީ

ކުރެްއވުމަށްފަހު، ބިލުެގ ކުގެ ިޚޔާލުފުޅުތަކަށް ިރޢާޔަތްޓަކަިއ ބައްދަލުކުެރއްިވ ފަރާތްތަ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަާރ ހޯދުމަށް

 795މަތިން ބިލުެގ  ާލ ެއއްޮގތްވާ ގޮތުގެ ސޫއު ދެންނެވުނު މާއްދާތައް ވަިކވަކިން އިސްލާްޙކުރަްއވަމުން ގެންެދވި. އާދެ! މި

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އިޤްތިޞާދީ  2113އޭޕްރިލް  23  ،ވަނީ ކޮިމޓީން ނިންމަވާފައި ،މަސައްކަތް ދިރާސާކޮށް 

 ކުރަްއވާފަިއވާބިލު ދިރާާސކުަރއްަވއި ފުރިހަމަ ެއވެ. ކޮމިޓީން ވަނަ ބައްދަލުވުުމގަ އަށްވަނަ އަހަރުެގ  2113ކޮމިޓީގެ 

ތިޞާދީ ކޮމިޓީން އާބިޓްެރޝަން ބިލު އިޤް ،ވަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވީމާ ަގއި އ1ެ ގެ ޖަދުވަލުތުގެ ރިޕޯޓު ގޮ

 ށްދު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަމެ މި ބިލާ އިފައިވާ ގޮުތގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކުރަްއވަ ޮކށްއިޞްލާޙު ިއ،ސާކުރަްއވަދިރާ

 800 ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ރިޕޯޓު އެދި މި ދެއްވުންމަވައިނަވާ ގޮތެްއގެ ަމތިން ނިންފެނިވަޑަިއގަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އިޞްލާެޙއް ހުށަހެިޅފަ ދެއޮތް  ރިޕޯޓަށް އެބަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު މި . އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ތްތެިރ އަރުވާނަން. އެީއ ގަމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަރުޞަތުްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުޓަކައި ޢި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވުމަށް

 805 އަުރވަން. ވުމަށް ފުރުޞަތުފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއް، މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު 
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 ޣަފޫރު ވާހަކަދެއްކެުވން:އިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުްފ ޢަބްދުލްގަމު ދާ

ކުރުން. އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު 1 ގެގެ )ނ(ަވނަ މާއްދާ 16`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ބިލުގެ 

ނޑަެއޅޭ މައްަސލައިަގއި ހިމެނޭ ފައިާސެގ  1 -ޝަންެގ އަދަދު ަކނޑައެޅުން. )ނ(އާބިޓްރޭ އާބިޓްޭރޝަނަކަށް ކަ

 810މައްސަލަ  ނަމަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ަކމަށް ވާމިލިއަން ރުފިޔާ  1.5މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ  1.5އަދަދަކީ 

 ކުރުން. ްއޔަންޢަން ޓަރުއާބިޓްރޭ 3ށް ބެލުމަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޤަސަމު މުޙައްމަދުތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑު ޣަފޫރު އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށްޢަބްދުލް ! ގަމު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޔޫސުފްއާދެ  ތާއީދުކުރަން.  އަުޅގަ

 815 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި ވަނަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޢި ދެދިޔައީ. އެހެންކަމުން މިހާރު  ިބެގން އެލިއާދެ! އިޞްލާޙަށް ތާއީދު

 އަރުވަން. މެންބަރަށް ފުރުޞަތު

 

 820 ޣަފޫރު ވާހަކަދެއްކެުވން:އިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުްފ ޢަބްދުލްގަމު ދާ

 މި . )ނ( -66މުމަކަށް އައުން. ކުރުން. އާބިޓްރޭޝަން ނި)ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު  ވަނަ މާއްާދގެ 65ބިލުގެ 

ލިބޭ ފަރާތުން  ވާޢުމަށް ދައު ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދިޚިލާފަށް ދަޢުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ަގިއވާ ގޮތާއ 1ގެ މާއްދާގެ )ށ(

ކޮށްެދޭވނީ މައްސަލަ ަވކި ގޮތަކަށް ތު އެްނމެ ރަނގަޅަށް ހިމާޔަތްޙަލަޞްރާނަމަ ދަޢުވާ ިލބޭ ފަރާތުގެ މަކުއިޢުތިރާޟު

ނަމަ އެ ޓްރައިބިއުަނލްގެ މަސައްކަތް ނުނިންމާ  ކުރެވޭޤަބޫލު  ށްމުގައި އާިބްޓރަލް ޓްރައިބިއުނަލަމައިގެން ކަނިން

 825 ކުރިޔަށް ގެންެދވިދާނެ ެއވެ. 

 

 ލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠައިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްފަރެސްމާތޮޑާ ދާ

 ކުރަން.ޞްލާޙަްށ އަޅުަގނޑު ާތއީދުވި އިގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ހުށަހެޅުއް

 

 830 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ދިޔައީ ލާޙަށް ތާއީދުލިބިގެން އެއިޞް ދެ އި،އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަ ދެއާދެ!  . އެހެންކަމުްނ ދެން މިހާރު އަޅުގަ

ކުރުމަށް ޕޯޓަށް ބަހުސްލަން. އާދެ! މި ރިކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާހުސްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ރިޕޯޓަށް ބަ

  15ށް ޕީ.ޕީ.އެމަ، މިނެޓު 25އޮތީ  އި މިއް. އެމް.ޑީ.ޕީ ައށް ހަމަޖެހިފަގަިޑިއރުގެ ަވގުތެއެއް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 
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އަދި ވަިކ ޕާޓީައކަށް  .މިނެޓު 3އަށް  ޤައުމީ ޕާޓީ ، މިނެޓު 3އަށް  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، މިނެޓު 38ޑީ.އާުރ.ޕީ އަްށ ، މިނެޓު

 835ގެ ފުރުޞަތެއް އަރުވަމުްނ މިނެޓު  3ވާ ެއދިވަަޑއިގަންަނވާ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އިުނގަންނަވެަވޑަނިސްބަތް

ނޑު ގެންދެވޭނެ. އެހެންކަ ރި މެންބަރު ައރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެފުރުޞަތު މި މުން މިހާރު އަުޅގަ

 ށް.އިބްރާހީމް ރަޝީދަ

 

 ންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެ

 840އެއްކޮްށ  ެގ ގޮުތަގއި އާބިޓްރޭޝަން ބިލާތިޞާދީ ޕެކޭޖެއްިއޤް ގެސަރުކާރު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެމް.ޑީ.ޕީ 

ކުރަމުންދާ  ފާިރވެރިންވިޔަ ާރއްޖޭގެ  ،އެކު ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ިދވެސް ބައެއް ބިލުތަްއ ހުރުމާއެ ފޮނުވި ބިލުތައް އަ

 ކޯޓުތަުކގައި  ތަކަކީ ވަިކ ހިސާބަކުން ޝަރުޢީރި. ގިނަ ިވޔަފާއޮްނނަނީ ކުރިއެރުމެއް ނުލިބިފަ އަދިވެްސ މި އިވިޔަފާީރގަ

ނީ. އޮންނަ ނުވަތަ މައްސަލަތަެކއް ޖެހިގެްނ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަްށ ގޮްސ ެއައށް ޙުކުމެއް ބޭނުންާވ މައްސަަލތަކަށް ވެަފއި މި

ފަދައިން  ވެސް. މިއާބިޓްރޭޝަން ކޯޓެްއަގއި މިހާރު އޮތީ ރޕޯޓްގެ މައްސަލަ ވެސް އެ އާރު އެއަ މިސާލަކަށް ޖީ.އެމް.

 845 ދެ ްއގެ، ޝަރުޢީ ޙުކުމަކަށް އެދިޝަރުޢީ ކޯޓެ  ،ރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ބޮޑެތި ިވޔަފާރިތަކުަގއި ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 ދެ ،ގޮްސ ދިހަ ބާރަ އަހަރު ވެ އަހަރު، އެހެންހަރު ނުވަަތ ފަސް ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އަހަރު ދެއަ

ނޑައަޅަނީ ދިވެހިރާއްޖެ މައްސަލަ އޮވޭ ކޯުޓގަ ފަރާތް މަރުވާއިރުގައި ެވސް އެ  . ެއހެންނަމަވެސް އާބިޓްރޭޝަން މި ކަ

 ،ކުޅަދާނަ ވިޔަފާރިވެރިންތަކެއް އުފެދިފައި އޮްތ ޤައުމެއް ކަމަށް ވިޔަސް  ،އަކީ ިވޔަފާރިވެރިން ިވސްނުން ތޫނު

ދީީމ އެންމެ ބޯދާ ޒަމާނުގެ ޖަންަގލިތަކުގައި ހިްނގާ އުސޫލުން ޤަ ކުރީގެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ހިންގުްނ މީ ނާތަހުޒީބު

 850ދަްށ ޙީުދ ފޮނުވާފަިއ އޮތް ބިުލގަިއ ވަދު މިއަޙީހިންގުންތަކެއް. މިސާލަަކށް ވަ އަދިވެްސ ހިނގަމުންދާ އިާދރީ

ވިޔަފާިރވެރިައކު މަރުވީމާ އޭނާގެ ިވޔަފާރި އޭާނގެ ވާރިސުންނަށް ވާރުަތވާނެ  ،ފާހަގަކުރަން ނޭނގުނު ވާރިަސކު މަރުވީމާ

ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ބިލު. ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ބިލުގައި ވެސް އެއީ  ބިލު 1ގެ ކަމެއް. ފާހަގަކޮށްފައި މި ޕެކޭޖު

ކުރާ ފަރުދަކު ވަނީ ިވޔަފާރި ޭއަގއިަރއީސް ނަޝީދު ފޮނުއްވި ބިލެްއ ެއއީ.  ؛އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްަފިއ ވަނީ

 ިވޔަފާރި އްޔާ އެމަރުވެއްޖެބުނަނީ  ދުޙީވަ ،ހު. އެހެންނަމަވެސް މަރުވުމަށްފަށްފަހު އޭނާގެ މުދާ ވާރުތަވާނޭމަރުވުމަ

 855މީހުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް. މަރުވީމަ މަރުވީއޭ. ދެން  ވެްސ ނުކުރާ ޤަބޫލު ކަލަކު ވާކަން ދިޔައީ ނޫންހޭ. މީ ވޮޑިގެްނވާ 

ޤުދުރަތީ  ،ފްސީލުކޮށް ޮއންނާނެ ވާރިސުންނާއޮްނނާނެ ވަރަށް ތަވެސް ނުަގއި އާއޭ. އެހެންނަމަވެްސ ީކރިތި ޤުރު ޔައީދި

ޔަތީމުންނާއި  ިމ އެއްެޗއްާސ،، ުޑދައިތަ އާއި ބޮޑު ބޭެބއާވާރިސުންނަކީ ކޮަބއިކަން. މަންމަ އާއި ބައްޕަ ާއއި ބޮ

ނަޑއެިޅގެންއެއްޗެއް އޮންނާނެ މިހުރިހާ  ،މިސްކީނުންނާ ނާއި މިސްކީނުންގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޔަތީމުން، ކަ

ދޭކަށް ނޭނގޭ. އަަޖއިބެއްނު މީ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޔަތީމަުކ ނގޭ. އެކަމަުކ ޔަތީމުންނަށް ޙައްޤުން އެކާ މުދާ

 860ގޭެގ ތީމު ،ގެން އުެޅއުޅެ ހަދަންވެގެ ގެ އޭނަ މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ،މަރުވީމަ، އެހެރީ ޔަތީމު ކުއްޖެްއގެ ގެ
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ސޮުރގެ ގެ ެހދުނަކަނުދިން. ދެ ބުރިއަކަްށ  އެ ،ދީދީ މަރުީވ. މަރުވީމަޢަލީ  ުތއްތު އިކުރިމަތީގަިއ ހުރި ގެ ހެދުނުިއރުގަ

ނގޭ. އެކަމަުކ ޔަތީމުންގެ އެްއޗެހި ކާން އެ، އެހެރީ. އެހެންވީމާ އިމަނާކޮށްފަ ،ބުރިއަކަްށ ވެސް 3 ނުނެގުން. ވެސް

އިދާރީ ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެްނވީމާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ަމްއސަލަ . މީ މިށް ޙައްޤުދޭކަށް ނޭނގޭޔަތީމުންނަ

ނޑަކީ ދުިނޔެދިވެހިރާއްޭޖގެ ިއޤް ،އަށް ބޮޑުވެފައި  މައްސަލަތައް އިންތިހާ  އަށް 181އަށް ބަލާއިރު  ތިޞާދީ މިންގަ

 865ތިޞާދީ މިނިވަންކަމެއް އިޤް ވީމާ،ންނަނީ. އެހެންއޮ ތިޞާދީ މިނިވަންކަން ދަށުގައި މިވުރެ އިޤް  އަށް 161 ،ވުރެ

ތިބި ސިނކުޑިަތކަށް ިމ  ހުޅުިވފައި ،ވެރިންނަށްޭޖގައި މިތިބަ ކުޅަާދނަ ވިޔަފާރި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނަަގިއގަނެވޭނީ ރާއް

ންެގ ގެން. ފަރުދުހުރިހާ ބިލުތަކެްއ ފާސްކޮށް މި ،އާބިޓްރޭޝަން ބިލާ .ދެވޭނީ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސްފުރުޞަތު

ސް ކަިއ މާލޭަގއި ފިޔާތޮށި ކުލަ ލިޔަ ގައެތަންމިތާ ،ހުރިހާ ެއއްެޗްއ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީަގއި ގުަޅޮކށްގެން، ވިޔަފާރިތަކާ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީ ގުދަނެއް ކަހަލަ ތަނެކޭ  ނދިރިއަ ،އޭ މާލެ އްސައަހަރުގެ ެވރިކަމެއް ނިމިގޮ 31ނުވާނެ. އެއީ 

 870. އިހަްށ ފިޔާތޮށި ކުލަ ނީ. މުޅި މާލޭގައި ލަމުންދަމީހަކު ެއއަކަށް ނުހެއްޭލނެ ސްުކލަ ލިޔަކަ ވަރަކަށް ފިޔާތޮށި ކިތަންމެ

. ކިތަްއ އި ގެްނގޮްސ ގުޅަކޮށްަފއި ލާފަދައުރުގަ  ކިތައް މައްސަލަތޯ އޮތީ މައުމޫނު ،ދޭންވެއްޖެ ނޫންތޯ ކުރީގެ 

ތިމަންނަ ހެޔޮވެރިކަމެްއ  ކިޔަނީ . ދެން މިވެސް ނޭނގެ މިހާރު ހުރިހާ އެްއޗަކަށް ވީނުވީ އެއް އެ ؟އްސަލަތޯމަ

ދެނެއް. ޢިއްޒަތްތެިރ  މީހުންނަކަށް ރާއްޖޭގައި އެ މިެވސް ވެިރކަމެއް  ނުކުރެވޭނެ ެއއް ތޯ؟ކޮން ވެރިކަެމއް ނަމޭ.ކުރާ

ނޑު... މިހާރު ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް . މިހާރު،ރައީސް  އަުޅގަ

 875 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا މަދު ޢަބްދުހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްއި

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް  ބެހޭ ބިލެއް މި ތްތެރި ރައީސް. އާބިޓްރޭަޝނާ`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަ 

އުފާުކރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ވާތީ އަުޅަގނޑު އެކަމާ މިއަދު މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވުމުގެ ަމގުމަތީަގއި އި،ހުށަހަޅަ

މަޖިލީހަށް  ގައި ހިމެނޭ އެތައް ޤާޫނނެއް އެްއކޮށް މިދީ ޕެކޭޖުތިޞާހޭ ބިލާ އަދި އިޤްބެ  އެމް.ޑީ.ޕީން އާބިޓްރޭޝަނާ

 880ހަރުދަނާ  ،ކީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރީގެ މުޢަމަލާތްތަކަކީ ރަނގަޅު ރަމުން ގެންދިޔައީ. ެއއީ ޕްލޭނަފާސްކުއި ހުށަހަޅަ

ފިޑެންސް ލިބޭ ގޮތަށް އެ ންނަށް ކޮންއިންވެްސޓަރު ،ކުެރވޭ ގޮތަށް ްއގެ މަތިން މީހުންނަށް އިތުބާރުއުސޫލެ

ނޑުމެންަނށް މިހާހިސާބަ .ށް ހެދުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްެލވިފަިއވާ ޤާނޫނީ ނިޒާމަކައިއެކުަލވަ ރާއްޖެ  މި ށް އަުޅގަ

 މަލާތްތައްޢާބޮެޑތި ވިޔަފާރީގެ މު ބެހޭ ޤާނޫނެއް ނެތި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ރިއިރުަގއި އަދި އާބިްޓރޭޝަނާކުދަތުރު

ނޑުކުރިމަތިލާން ގިނަގުނަ ދަތިތަކާ ަވރަށް، ހިންގަންޖެހިފައިވީ ހިނދު މިފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވާ  މެންޖެހުނު. އަޅުގަ

 885 ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް  ،ސިންގަޕޫރު ފަދަ ތަންތަނުގެ އާބިޓްރޭޝަްނގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހި ،އިން ބޭރުން  ހިނދުގައި ރާއްޖެ

ލަންޖެހޭ. އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ިމފަދަ ޤާނޫނެއްގެ ސަބަބުން ވަނީ ކުރަންޖެހިފައިކަން ފާހަގަކޮށް

ހައްެލއް ލިބިގެންާދނެ. އަދި މިފަދަ ފަރާތްތައް ، ްއ ލިބިޔެ ދެްނނެވި މައްސަލަަތކަށް ލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި
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ނޑުމެންނަށް ކޯޓުން ބޭރުަގއި ަމްއސަލަ ނިމުމަށް ސޭހަތަކެއް ލިިބގެންދާނެ. ޓަކަިއ އިތުުރ ފަ ހަމަޖެއްސުމުގައި އަުޅގަ

ބާ ނޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެްނނަމަވެސް ހިތާމައަކީ މިފަދަ ޤާނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތަކަކީ ިމއަދުގެ ސަުރކާރުން ބޯލަ

 890 ކުރަން ބޭުނންނުވާ ެއއްަޗކަށް ވާކަން. ިމ ޤައުމުަގއި ޤާނޫނީ ވެރިކަމެްއ ނެތްކަން. ބަޣާވާތަކުްނ މިމަލުއަދި ެއއަށް ޢަ

 ިއ،ަކކީ ނެތް އެއްޗަކަށް ހަދަަގވާއިދުތައި، ނޫނުތަކަކީ ނެތް އެއްަޗކަށް ހަދަވެިރކަން ފުރޮޅާލުމަށްފަހު ޤާ ޤައުމުގެ

ނުޑގެ އުސޫލަށް ޤައުމު ހިންގަމުންދާކަ ،ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ނޑުމެން ނިކުމެ ން. އެހެންނަމަވެސް އަނެއްކާ ކަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ން ބުނަމުން މި އެމް.ޑީ.ޕީ ނޑުމެންނަށް މި މި ދަނީ އަޅުގަ  ހުރިހާ ކަންކަމެއް ހަމަމަގަށް އަޅުާވނަމޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ކަންތައްތަްއ ހަމަމަގަށް ެއޅުުވމަށް އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮތުަގއި ހިންގާނަމޭ. ެއކަމުެގ ޕޮލިސީ ޭއގެ ޓަކަިއ އަުޅގަ

 895ކުރާނެ ޤައުމައި އިންވެސްޓު  މި ،ރު ލިބިސަބަބުން ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކަކަށް އަނެްއކާެވސް އިންެވސްޓަރުންގެ އިތުބާ

މީހުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ައއިސް މި ޤައުމަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ފައިދާ އާިއ ލާބަ އާއި މަންފާ ލިބިގެންދާނެ. 

އްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤައުެމއް ހިނގަންޖެހޭނީ ޤައުމެއްގެ ސިފައިގަ. ޤައުެމއް ހިނގަިއގެންނުވާނެ ެގއެްއގައި ޢި

އަށް ހެޔޮއެދޭ  ްއޔާ ތިމާ ހެޔޮއެދޭ މީހާެވއްޖެ . ނޫނީދެއްގެ ކުންފުންޏެްއގެ ިސފައިގަ. ނޫނީ ފަރުގެ ސިަފއިގައިލާއެއް ޢާ

ޤައުމަކަށް ނިސްބަްތވާ  ަޤއުމަީކ އެ .އަށް ޚިދުަމތްދޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގަ އެކު އުޅޭ މީހާ އާ ތަނެއްގެ ގޮތުގަ. ނޫނީ ތިމާ

ނޑުމެންނަށް ިމއަދު މިހުރިހާ ިވސްނުމެއް ހިމެނެ ހުރިހާ ފިކުރަކާއި  900ފެންނަނީ ޤާނޫނު  ންޖެހޭ އެއްޗެއް. އަުޅގަ

 ،ގައި ވެްސ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ވެސްކަންތައްތަކުތަން. އަދި އެހެނިހެން  ހިންގުމުގައި ެވސް ފިކުރަށް ބަލައިގެން ހިންގާ

 ަކންދެވިގެން ކަންތައް ހިނގާއަށް އިސް އަށް އެއްކޮށް އުޅޭ މީހާ ކުރުމުގެ ކަންތައްަތުކގައި ެވސް ތިމަންނާއަދި ބިޑު

ދޫކޮށްލަމުން  ދެން ހުރި ކަންތައް، ތަނެއްގައި ބަަހއްޓާފައި ރުހޭ ކަމަކަށް ޢަމަލުކޮށް ތަން. ޤާނޫނާއި ގަާވއިދުތައް ހުރި

ނޑުމެން. މިޤަުއމު ސަލާމަތްދާތަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިފަދަ ކަންތައްތައް ހުއްޓުަވންޖެހޭ އަ ޓަކައި  ކުރުމަށްޅުގަ

ނޑުމެން ސަލާމަތްކުރަންޖެހޭ. މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކޮށް، ދު ހިންގާ މިފަދަ ހުރިހާ ޖަރީމާޙީވަ  905ތަކަކުން މިޤައުމު އަުޅގަ

ނަޑކަްށ އެްއވެސް ޔަޤީންކަމެއް ެނތް މިއަދު މި ޤާނޫނަށް މިއަދުެގ  މި ،ޤާނޫނު ފާސްކޮށް ދޫކޮށްލިޔަސް އަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ ހީވަނީ މި  ފާނެއިޢަމަލުކުރަން ފަށަ އިބަނސަރުކާރުން ބޯލަ  މަޖިލީހަށް އަލުން ވިސްނުމަށް  ކަމެއް. އަޅުގަ

 .ވެސް ވަގުުތކޮެޅއް ލިބޭނެ އެ ޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓާލަންެނއްކާ ލީމާ އޭރުން އައިލާނީއޭ. ފޮުނވަ އިޓަކައި ފޮނުވަ 

އެކަހަލަ ކޮންެމ ، ށް. އެހެންވީމާހަމައަ ފައި ފޮނުވުމާމަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމާ ެވސް މިކޮށް އަނެއްކާނުނޫނީ ޢަމަލު

 910ޔިތުންނަށް އެކަމުން ވެސް ގޭމެއް ކުޅެލުމުގެ ކަްނތައްތައް ކުރަމުންދާތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެންނަނީ. ރައް

ފެންނަނީ. ޝުކުރިއްޔާ  ދުރަށްޖެހޭ މަންޒަުރ މި އި،ލިބިދާނެ ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްޓާލަ އެއް މަންފާ ،އެއް  ލާބަ އް،ޚިދުމަތެ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 915މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ  ؛ްއކުމަށް ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުއާދެ! މިހާރު މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެ

ނޑު މި ފުރުޞަތުއެދިަވޑަިއގަންނަަވއިފި. އެހެ  މެންބަރުއަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ންކަމުން އަޅުގަ

 ށް.ލިބަޠައިބްރާހީމް މުއް

 

 ލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠައިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްފަރެސްމާތޮޑާ ދާ

 920ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  عليكن السالم .هللا رسول على والسالم الصالة هلل لحودا .الرحين الرحون هللا بسن

ގޮްސ  ންވެގެގެ ވިޔަފާރި ިމއަދު ތަރައްޤީ ދި ާރއްޖޭއަ ،މު ބިލެއް އްީއސް. އާބިޓްޭރޝަން ބިލަކީ މުހިޢިއްޒަތްތެރި ރަ

މު ބިލެކޭ ދަންނަވަންޖެހެނީ. އްއަންނަމުންދާއިރު މީ ވަރަށް މުހިއަށް  ވާމީ ިވޔަފާރިތަްއ ރާއްޖެބައިނަލްއަޤް

ނޑުމެންނަށް މިފަދަ ބިލުތަކަށް ވާހަކަދައްާކއިރު ވެސް މުޅިން ބިާލއި ނުގުޅޭ ވާަހކަ މި ދެއްކެނީ.  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ބިރުގަންނަންޖެހޭ  ޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ ެއބަ ބިުރގަންނަން .އް އަންނައިުރގަމިފަދަ ބިލެ ،ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

 925މިފަދަ މަރުޙަލާތަކުގައި، ާއބިޓްރޭޝަން މަރުޙަލާގައިާވ ، އަފްރާޝީމް މަރާލި ގޮތަށް .ރ. އިހަށްދުވަހު ޑހުރި

ހިމެނޭ  އިމައްސަަލއިގަ  ޓަކައި ވަޅި ހިފަިއގެން ޮގްއސަ އެ އިން ނެގުމަށް މަރުޙަލާޓު މައްސަލަތަކުަގއި އަނބުރާ ކޯ 

އެކަމަކު އެީއ މި ދެންނެވީ، މިކަމާ ކަންބޮުޑވެގެން ެއ  އޮތް. ދެއްކުމުެގ ފުރުޞަތު މިއަދު އެބަފަރާތްތަކަށް ބިރު

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ . މިހާރު ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އެބަ ހުރި. އުޅުްއވަނީ އެފަދަ ޢިއްޒަތްތެިރ ބޭފުޅުން ކަމަށް އަުޅގަ

މީސްމީހުން އަތުން ލާރިނެގުމާ، މީސްމީހުން އަތުން ދަރަންޏަށް ނަގާފައި ހުންނަ ލާރި ހޯދުމާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތައް 

 930ކައި އެބަ ހުރި ކޯޓު މަރުޙަލާގަ. އެ މަރުޙަލާ ކޯޓަށް ނުގޮސް އެއަށްވުރެ ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ނިމޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް ޓަ

އާބިޓްރޭޝަނާ ބެހޭ ބިލެއް މި އުފައްދަނީ. އާބިޓްރޭޝަން ބިލުގެ ދަށުން އާބިޓްރޭޝަން ކޯޓެއް އުފެިދގެން މި ދަނީ. 

އެހެންނަމަވެސް ެއ މަރުޙަލާަގއި ނޫނީ އާބިޓްރޭޝަްނ ކޯުޓގައި މި ަމއްސަލަ އޮްއވާ ަވޅި ހިފައިގެން ޮގއްސަ އެ 

މުގެ ހާލަތު ހިނގައްޖެއްޔާ ދެން މިފަދަ ބިލުތަކުގެ ފައިދާ މައްސަލަ ނަގަން މަޖުބޫރުކުރާ ހިސާބަށް ޤައު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުފެންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެއް. މުޅިން އެހެން 

ނޑުމެންނަށް އަޑުިއވެމުްނ މި ދަނީ އެކަހަލަ ވާހަަކތައް. ޢިްއޒަތްތެރި ރަ  935އީސް. ކަންތައްތަެކއް. މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު ވެްސ އުއްމީދުކުރަީނ ވީާހވެސް ައވަހަކަށް މި ބިލު ފާްސވެ، މި ބިލުގެ ސަބަބުން ާރއްޖޭެގ  ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަ

ވިޔަފާރިއާ އަދި ބޭރުގެ ިވޔަާފރިތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޭޖގައި ކުރާ ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބޭ ެގްއލުން ކުޑަެވގެންދާނެ ގޮތަކަށް 

ްނނެވި ވާހަަކ ައކީ މިފަދަ މި ބިލުގެ ސަބަބުން ހަމަ ޔަޤީނުންެވސް ރާއްޖޭަގއި މި މައްސަަލ މަގުފަހިވެގެންދިޔުން. މި ދެ

ޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ބޭރުގެ އާބިޓްރޭޝަނަށް ދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖޭގެ އާބިޓްރޭޝަން ޯކޓުން މިފަދަ މައްސަލަތައް 

 940އަހަުރ،  2ދުގައި ޖެހޭ ަމއްސަލަތައް ކޯޓު މަރުޙަލާަގއި ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެެގންދާނެ. އަދި ދޭދޭ ފަރާތްތަކުެގ މެ

ނުޑ  4އަހަރު،  3 އަހަރު ވުުމެގ ބަދަލުގައި އަަވސް ގޮަތކަްށ ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ
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ލަތަށް އުއްމީދުކުރަނީ. އެހެންނަމަެވސް ެއއީ ެވސް އިންސާނުްނ ތިބޭ ތަނަކަށް ވާތީ މި ަޤއުމުަގއި މިއަދު އޮތް ހާ

ނޑު ނުދެކެން. ެއހެންނަމަވެސް މިފަދަ ކޮންމެ  ބަލާއިރުަގއި ެއއީީކ މާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ވާނެ ކަމަކަށް ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އުއްމީދުކުރަންވާނީ އެކަުމގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް. އެކަމުން ފަހި ކަންތައްތަެކްއ  ކަމެއް ކުާރއިރު އަުޅގަ

ނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޤައުމަށާއި ަރއްޔިތުންނަށް ލި  945ިބގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންކަާމެއކީ މި ބިލަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަނަ ފުރުޞަތު.  2އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

 950 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا މަދު ޢަބްދުންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްހަވައި

ނޑު  ަވނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދެންޖެހުނީ ބިލަށް ވާހަކަދައްކަން އިތުރު މެންބަރުން ވެސް ނެތުމާ  2ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިފަދަ ޤާނޫނުތަކަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަ ތުގައި ވެސް މިައުދ އެްއކޮށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަނދާނަން  މިއަށް ޢަމަލުކުރުމުން މި ޤާނޫނުގެ މަންފާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ ޤާނޫނުތައް. އަޅުގަ

 955ގެންނަމާތޯ. ދާދި ދެންމެގައި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުީވ ކަންބޮޑުވުންތަުކގެ ވާހަަކ، 

ދާ ވާހަކަ. ޤާޫނނުތަކުން މަންފާގެ ވާހަކަ. ވިދާޅުާވއިރު އެ މަނިކުފާނު ހުންނެވިނޫންތޯ ޖީ.އެމް.އާރު ހަޅޭއްލަވަމުން

ބޭރުކޮށްލުމަށް ޓަކައި މަަސއްަކތްކުރެްއވި އިުރަގއި ޮއޑި އަށް ވެސް އަރާަވޑަިއގެން. އަދި ެއ ސްޓޭޖުގަިއ އަތްަޖއްސަވަްނ 

ްނވީ ނޫންތޯ. ބައްލަވާ! މިއަދު ޖީ.އެމް.ާއރު އެ އޮތީ ސިންގަޕޫރުެގ ވެސް ހުންނެވި ނޫންތޯ. އެ ވާހަކަތައް ވިދާޅުވާ

އާބިޓްރޭޝަނަށް ގޮްއސަ ނޫންތޯ. ކޮންބައެއްތޯ ެއއަށް ލާރި ދެނީ؟ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކިތައް މިލިއަންތޯ މި 

 960ކުމެވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުން ދެނީ؟ ކީއްވެތޯ ޖީބުން ނަގާަފއި އެ ަފއިސާ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ނުދެވެންވީ؟ އެފަދައިން ނު

ނޑު މި ދައްކާ ވާހަކަ އަީކ  އެ ޒިންމާ ނަންގަވަންވީ ނޫންތޯ. ދިވެހި ރައްޔިތުންތޯ އެއަުގ ދައްކަންޖެހޭނީ. މިއީ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަކަށް ޖެހިގެންުނވާނެ ބަެއއްގެ ހީލަތްތެރި، އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެަފއިާވ 

ްއގެ ތެެރއިން ބަޔަުކ މީހުން މިތަނުން ޤާނޫނާ އެއްގޮތަްށ ހެދިފައި އޮްތ ކޮްނޓްރެކްޓެްއ ުއވާލުމެއް ނެިތ، ރޭވުމެ

ގަދަކަމުން ބޭރުކޮށްލީމާ ެއ ބޭރުކޮށްލި މީހުން ޖެހޭނީ އެ މީހުންގެ ހުރިހާ ގެއްލުމެްއގެ ިޒންމާ ބޮލުގައި އަޅަން. ދިވެިހ 

 965ބައި ޢަމަލުެގ ބަދަލުދޭކަށެއް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ިދވެހި ދައުލަތުަގިއ ދައުލަތަކުން ނުޖެހޭނެ އެ މީހުންގެ ކުރި ނު

ހުންނަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިނގޭތޯ. ިދވެހި ރަްއޔިތުންނޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީެގ 

މީހުންގެ ވާހަކަ ެއއް  6111ޕާޓީގެ ހާސް މީހުންެގ މައްޗަށް. އަޅުަގނޑުމެން ިމ ކިޔަނީކީ ޢަދާލަތު  51ލަްއކަ  3

މީހުންގެ ވާހަކަ އެއް ވެސް ނޫން. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިފަދަ ނުބައި  2111ނޫން. އަދި ބާޣީ ވަޙީދުގެ ޕާޓީގައި ތިބި 
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ނުލަފާ ޢަމަލުތައް ހިންގާފައި، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފައިސާ އިން އާބިޓްރޭޝަން ކޯޓަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހުނީމާ އެީއ 

 970ަގނޑުމެން މި ދަްއކާ ދެޮކޅުދިމާނުވާ ވާހަކަ އަކީ. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް، އެއީ އަުޅަގނޑުމެން މި ގެންނަން އުޭޅ  އަޅު

ބަދަލަކީ. އެފަދަ ކަންތައްތައް ކޮށްފައި މި ދެންނެވި ގޮތަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބޭާކރު ގޮތުަގއި ޚަރަދުކޮށްފައި 

ނޑުމެން އެ ވާހަކަ ދައްކަން މި ޖެހެނީ. ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ އަށް ޓަކަިއ  ރައްޔިތުންގެ ތަަރއްޤީ ހުއްޓަިއލާތީވެ އަުޅގަ

ނޑު ވާހަކަަދްއކަން މި ޖެހެނީ. ބައްލަވާ!  މަސައްކަތްކުރަން ހުރި ފައިާސ މިފަދަ ކަންކަމަށް ބޭކާރުކުރަމުންދާތީ އަޅުގަ

ލަ ނިމިގެންދާއިުރގަިއ އަނެއްާކ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޖީ.އެމް.އާރު ފޮނުވާަލއިފި. ކޮަބއިތޯ ެއއަރޕޯޓަށް ވީ ކަމެއް؟ މައްސަ

 975ބާިލދީ ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަން ނޫންތޯ އެ ެއއަރޕޯުޓގަ. ކޮބައިތޯ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބުުނ  211، 151މިފެންނަނީ 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މިފަދަ ޤާނޫނުތައް ހަދައިގެން އޭގެ ފައިދާ އަޅުގަ  ނޑުމެން ޚިދުމަތް އެ ތަނުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރައްޔިތުން އެބަ ޖެހެޭއ. މިފަދަ ޤާނޫނެއް އެ ދުވަހު އޮްތ ނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ ޚަރަދު ދިވެހި ސަރުކާރުން 

ކުޑަގޮަތކަށް ގެންދެވުނީސް. ެއހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނާއި ގަާވިއދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތަުކގެ ޒިންމާ ިދވެހި ރައްޔިތުްނ 

ހޭ ހުރިހާ ފައިސާ ެއއް ިދވެހި ރައްޔިތުން ަދއްކަންޖެހުނީމަ އެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން ިމ އުފުލައި، ެއއަށް ދަްއކަންޖެ

 980ދައްކަނީ. މިއަދު އަމިއްލައަްށ ފްލެޓުތަކާއި މަސް ފެކްޓްރީތަކާ އަދި ވަޒީފާތަާކއި ވަޒީުރކަމާ އެއްޗެހި ލިބެންފެށީމާ 

ނޑުމެންނަށް ކެރެން އެބަ ޖެހޭ މި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް ުބނެވޭކަށެއް ެއއީ ރަނގަޅު ވާަހކަ ދަ އްކާ ަބއެކޭ. އަުޅގަ

ދެންނެވި ހުރިހާ ކަމަކާ ދެކޮޅަށް ވެސް ބަސްބުނަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ެކރެންޖެހޭ ދިވެހި ރައްޔިތުން 

ނޑުމެން އެބަ ކެރެންޖެހޭ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގައި  އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަވާލުކުރި ަމސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރަން. އަުޅގަ

ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން. އެއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަަތކީ. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤާނޫނީ ވާޖިަބީކ 

ނޑު އެދޭ ކަމެއް. އަދި މި   985ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ޤާނޫނު ހަމަ ފާސްވުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާ ތަން ފެނު ނޑު އެޭދ ކަމެއް. އަުޅގަ މަކީ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ފޮނުވާލީމާ އަނެްއކާ އަނބުރާ މި މަޖިލީހަށް އަލުން ވިސްާނށޭ ކިޔާފަިއ ފޮނުވައިނުލާެނ  ތަޞްދީޤުކުރަން އަުޅގަ

ނޑަށް މި ފަހަކަށް އައިސް ޓެްކސް ބިލުތަކުން ވެސް ފެ  ންނަމުންދާ މަންޒަރު އިނގޭޯތ. ޝުކުރިްއޔާ. ކަމަށް. އެއީ އަުޅގަ

 

 990 ފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣައު ކުޅުދުއްފުށީ

ނޑު ވެްސ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމަވާފަިއާވ ރިޕޯޓަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫުލކުރަންޖެހޭނެ ދުނިޔޭގެ ފުާޅ އިޤްތިޞާދުތަުކގަިއ ނުވަަތ ހަމަ ވަރަށް ތާއީުދކުރާ ރިޯޕޓެ އް. އަުޅގަ

ފުޅާވަމުންދާ އިޤްތިޞާދުތަުކަގއި އާބިޓްރޭޝަަނކީ ވަރަްށ ފުޅާ ދާއިރާެއްއގައި ބޭުނންކުރެވެމުންދާ ކަންތައްަތއް. 

ލިބިގެްނ، މިކަން ކުރެވޭނެ އުސޫލުަތކެްއ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމުގައި ވެސް މިކަން ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު 

ނޑުމެން އަަބދުވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ވިޔަފާީރގެ މަޞްލަޙަަތށް   995އެކަށަެއޅިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ. އަުޅގަ
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ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުެރ ގިނަ ފައިާސ ރާއްޭޖގެ ެއިކ  1އިސްކަންދޭންޖެހޭ. މިއަދު ެވސް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 

ކޯޓުތަުކގައި އަދި އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ތާށިެވފައި އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް އާބިޓްރޭޝަންގެ ޤާނޫނެްއ  ތަންތަނުގައި

އައިްސ މީގެ ދަށުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެން އެތަްއ ފައިސާތަެކއް ސަލާމަތްކުެރވި، ހޯދިގެންދާނެ. ވިޔަފާރި އަީކ 

އެްއޗެއް. ފައިސާ އަކީ ކޯޓުަތކުން މައްސަލަ ނިމޭހާ ދުވަހެއް  ވަރަށް ައވަސް ފުރުޞަތެއްެގ ތެރޭގައި ހިނގަންޖެހޭ

 1000ވަންދެން ނިމުނީމާ އެ ލިބެންވާ ކޮންމެ އެއް ފަރާތަކަށް އޭގެން ވަރަށް ބޮޑު ގެއްުލންތަކެއް ެވގެންދާނެ ކަމެއް. 

ފާސްެވގެން، އެކަްނ  އެހެންކަމުން ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެން ނޫނިއްޔާ އާބިްޓރޭޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް މި ޤައުމުަގއި

އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނީ. ިމ ޤައުމުގައި އާބިޓްރޭޝަްނެގ އުސޫލުތަކަކީ މިހާރުެވސް 

ބޭނުންކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކެއް. މިއިކީ އާ އުސޫލުަތކެއް ޫނން. ކޯޓު މަރުޙަލާގެ ތެެރއިން ނުވަތަ ކޯޓު މަރުޙަލާ އަްށ 

ވަނަ ފަރާތެްއ ބޭނުންކޮށްގެން ޤާނޫނީ ހަިއސިއްޔަތު ލިބޭ ނިންމުންތަކެްއ  3ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ުނވަތަ 

 1005ނިންމައި، އެ ނިންމުންތަކަީކ ޤާނޫނާ އެއްފަދަ ނިންމުންތަކަކަށް ެވގެންދިޔުމަކީ ިވޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތަށް ޓަަކއި، 

ނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަ ނޑުމެން ިމ ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓުމަށް ަޓކަިއ އަުޅގަ ން މިއަދު ޖެހިފަިއވާ ކަެމއް. އެީއ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބުނާ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ވާ ުއސޫލުތަކަކީ. އެހެންކަމުން މި  ބުނާ މިނިވަން އިޤްތިޞާދަކީ. އެއީ އަުޅގަ

ގުނަ ަފއިދާތަކެްއ ޤާނޫނު ވީހާ ައވަހަކަށް، މި ިބލު ވީހާ ައވަހަކަށް ތަޞްދީުޤެވ، ޤާނޫނަކަށް ވުމުން ީމގެ ަވރަށް ގިނަ

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުޅާވެގެންދާއިރު ާރއްޭޖެގ 

 1010ރައްޔިތުންނަށް އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްކުރާނެ ފުރުޞަތުަތއް ެވސް ފުާޅވެގެންދާންޖެހޭނެ. އެ މީހުން އެ ބޭފުޅުްނެގ 

ަގއި ނުވަތަ އެނޫްނވެސް ދޭދޭ ފަރުދުންގެ ދެމެދުގައި ޖެޭހ މައްސަލަެއއްެގ ސަބަބުން މަސައްކަތްތައް ކޯޓުތަކު 

ހުއްޓުންއަރާފައި ކުރިއަްށ ދެޭވނެ މަގެއް ނެތިަފއި ހުންނަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި މި ަޤއުމު ޮއވެގެންުނވާނެ. އެހެންކަމުން 

ބެހޭ ޤާނޫނެއް ފާސްެވގެންދިޔުމުން ރާއްޖޭެގ  މި ހުރިހާ ކަމަކުން މި ކަންކަން ބަރީޢަކޮށް، މިފަދަ އާބިޓްރޭޝަނާ

އިޤްތިޞާދަށް ފުޅާ ދާއިރާެއްއގައި މިކަމުން ނުހަނު ބޮޑު ފައިދާތަކެއް ވެގެންދާނެ. ެއއީ ުފޅާ އިޤްތިޞާދެްއގައި ހުރިހާ 

 1015ށް ޤައުމަކުން ެވސް ބޭނުންކުަރމުން އަންނަ އުސޫލުތައް. ެއހެންވީމާ، މި ކަމަކީ ާރއްެޖ އަށް މި ވަގުތަށް ވަރަ

ނޑުމެން ިއޤްތިޞާދީ އެޖެންޑާަގއި ހިމެޭނ ބިލެއް. މި ބިުލ ައވަހަށް  މުހިއްމުވެފައިާވ ކަެމއް. އަދި މިކަމަކީ އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެސް އުއްމީދުކަުމގަިއ ވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ ޤާނޫނަކަށްވެގެން ދިޔުމަކީ ައޅުގަ

 އީސް ދެްއވި ފުުރޞަތަށް. ޤަބޫލުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރަ

 

 1020 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު ވާހަކަދެްއކެުވން:

` ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އާބިްޓރޭޝަންގެ ބިލެއް ޤާނޫނަކަށް ވެގެންާދއިރު ވަރަށް މުހިއްމު 

ނޑުމެން ދުނިޔޭގެ އެިކ  ބިލެއް މިއީ. މި ބިލު ފާްސވާންޖެހޭނެ. އަދި މި ބިލުަގިއވާ މުހިއްމު ކަންަތއްތަކަީކ ައޅުގަ
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ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ކަްނކުާރ އުސޫލުން ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތައް ކަުމގައި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ހަމައެއާެއކީަގއި 

ޔަފާރީެގ އަޅުަގނޑުމެން އާބިޓްޭރޝަން މި އުފައްދަނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް މި ރާއްޖެ އަށް މި ަވގުތު ދިމާވެފަިއވާ ވި

ނޑުމެންނަށް   1025އެންމެ ބޮޑު ެގއްލުމަކަށް ވަީނ އަދި ފޫނުބެއްދޭވަުރގެ ބޮޑެިތ ގެއްލުން ވަމުންދަނީ މިކަހަލަ ބިލުތައް އަުޅގަ

ޤާނޫނަކަށް ބަދަލުވެފައި ނެތަީތވެ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އާިބޓްރޭޝަން؛ މި ކަމަީކ ފުޓްބޯަޅ ރެފްރީއެއްހެން އަދި މެޗު 

ންދާއިރު ިދމާވާ މައްސަލަަތއް ވަގުތުްނ ހައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި އުފެދޭ ވަރަށް މުހިއްމު މުައއްސަސާ ދެ ފަރާތުން ކުޅެމު

ނަޑއަުޅްއވައިދެނީ  އެއް މީ. ދެ ފަރާތުން މައްަސލަ އެއް ޖެހެމުންދާއިރު ަވގުީތ ހައްލެއް ހޯދައިދެނީ، ަވގުުތން ނިޔާ ކަ

ކަމަށް ވަނީ ނަމަ މި ބިލަށް ުބނެވިދާނެ މިއީ ރެފްރީ ކޯޓެޭކ ރެފްރީ. އެހެންވީމާ، ިމއީ ުއސޫލެއް ގޮތުން ދަންނަވާ 

 1030ވެސް. އެހެންވީމާ، އާބިޓްރޭަޝނެއް އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިްނ 

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ،  ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަްށ މާލީ ބޮޑެތި ެގއްލުންތަކެްއ ވަމުންަދނީ. ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ދަުއލަތަށް

ރައްޔިތުމީހާ އަށް ލިބެންޖެހޭ، ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާތައް. ބައްަލވާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކިަތއް ތަނުަގއިޯތ 

ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިުތންނަށް އަޅައިދޭންޖެހޭ ބޯފެނާ، ނަރުދަމާއާ އަދި މިނޫނަސް  އެހެރީ ތާށިވެފަ. އެކަުމގެ ސަަބބުން އަުޅގަ

ރާ އަދި މި ނޫންވެސް މުހިއްމު ވަސީލަތްތައް ައޅުަގނޑުމެން އަތުން ެގއްލިގެން މި ދަނީ ދައުލަތަށް ޓެކްސްެގ ބަނދަ

ނޑުމެންނަށް   1035ގޮތުަގއި ދަންޖެހޭ ފައިސާ އާިއ އަދި ދެ ފަރާތުެގ ދޭތެރޭަގއި އޮންނަ އިތުރު މުޢަމަލާތްތަކާ އެްއޗެހި އަުޅގަ

ދަތަކަށް މި ދަނީ މި މަރުޙަލާ އެއް ނެތީމާ. ެއީއ ޤާނޫނީ ގޮތުން މި ދެންނެވި ވަގުތީ ގޮތުން އަދި ހައްލުނުހޯދި ދިގު މުއް

ކަހަލަ ރެފްރީ ކޯޓެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުފެއްދިފައިނެަތތީވެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ މި ދުނިޔޭގެ 

ނޑުމެން މި ބުނަނީ ެއޭޔ ހިނގާ ޤައުމުއްހެން މި ޤަުއމު ބައްޓަންކުރަން ައޅުަގނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ. އެހެ ން އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ، ޤާނޫނީ ދައުލަތެއް  އަނެއް ިދވެހިރާއްޖެ ައކީ. ައނެއް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ދާން އެއް ބުރުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރިޔާސީ ެކނޑިޑޭޓު މުަޙއްމަދު ނަޝީދު. އާދެ، ތި   1040އުފައްދަން އަުޅގަ

އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ މި ބަސްތަކާއި މި ޤާޫނނުތަކާ މި ކަމަކީ ަވކި ބަެއްއގެ ިވސްނުމާ، ަވކި ބަެއއްގެ  ބޭފުޅުންނަށް

ނޑުމެްނ  ފިކުރުގެ ތެރެއިން އަންނަ ކަންތައްތައް. މިއީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ިވސްނުމެއް މިއީ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ިފކުރެއް މިއީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންަވނީ. މި ރާއްޖޭގައި އިހުޒަމާނު ވޭލާ ބޯދާ ސިސްޓަމު ދޫކޮށް، ބޭނުންވަނީ މިރާއްޖެ ބަދަލުކޮށްލަން އަޅުގަ 

ނޑުމެން ހާމަކުރަން އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ގެންނަންޖެހޭ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތައް ހިންގާ އުސޫލުަތއް، ައޅުގަ

 1045ަގނޑުމެން ޕެކޭޖެއްގެ ގޮތުަގއި ހުށަހެީޅ ޖެހޭ. ތަޢާރަފުކުރަން އެބަ ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން. ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގައި އަޅު

އިޤްތިޞާދީ ޕެކޭޖު ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިލުތަކެއްގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންނަމަވެސް ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުްނ 

ންނަށް ކަހަލަ މުހިއްމު ބިލުތައް އަޅުަގނޑުމެން އަތުން ފޭރިގަނެގެން މަހުޖަނުކަލޭގެ ވަނީ އެ ދަމައިގަނެފަ. އެއީ ަރއްޔިތު

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ  ގެ هللاލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ެގއްލުމެްއ އެއީ. ަރއްޔިތުންނަށް މިކަމުގައި ނިކަމެިތވަމުންދާނީ. އަުޅގަ
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ނޑިޑޭުޓ، މި ފަހަރު  ވާގިފުޅާ ެއކީަގއި މިކަންތައްަތއް ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި އެއްބުރުން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ރިާޔސީ ކެ

 1050 ޚާބު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. ވަްއސަާލމްޢަލައިކުމް. ަގއި ރައީސް ނަޝީދު ިއންތ2113ި

 

 ފޫރު ވާހަކަދެއްކެުވން:އިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުްފ ޢަބްދުލްޣަގަމު ދާ

`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ިމ ބިލަކީ ކޮމިޓީން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއްކޮށް ވަރަށް 

ތް ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް ބިލު ނިމިގެން އައިއިރު ކޮންެމވެްސ ވަރަކަށް ބިލުގައި ފުށުއަރާ ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާފައި އޮ

 1055ވަނަ  16އިޞްލާޙެއް ުހށަހެޅީ. އެގޮތުން  2ނުވަތަ މުޅިން ސާފުނުވާ ަބއެއް ކަންކަން ހުރުމާ އެކު އަޅުަގނޑު 

 1.5ކުރަންވާ ގޮތް ބަޔާންވެފަިއ އޮްތއިރު މިލިއަން ރުިފޔާ އަްށ ވުެރ މައްޗަްށ ދިަޔިއމަ ކަންތައް  1.5މާއްދާގަިއ 

މިލިއަްނ ރުފިޔާގެ އަދަދަށް އެރީމަ ވެްސ  1.5މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމައިްނ ކަންތައް ކުރާެނ ގޮެތއް ނެުތމާ އެކު 

ނަޑައޅާފައި މި އޮތީ  ވަނަ  65ވަނަ ާމއްދާ އަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަާޅފަ. ހަމައެއާއެކު  16ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ކަ

ގެ )ނ( އަށް މި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަކީ މިހާރު ބިލުގައި ނިމިގެން އަިއއިރު މި އޮތް ގޮތުން އެހާ ބޮޑަްށ މާއްދާ

 1060ސާފުނުވާތީ، މިހާރު މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކޮށްލީމާ، މިގޮތަށް އިޞްލާުޙކޮށްލީމާ ތަންކޮޅެއް ޮބޑަށް މިކަން 

ނޑުެމން މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައި މި ނޑު އެދެީނ މި  ފަހުމްވެގެންދާނެތީ އަުޅގަ އިޞްލާޙު ވެސް މި  2އޮތީ. އަުޅގަ

ބިލާ އެކު ފާސްެވގެންދާނެ ކަމަށް. އޭރުން މީގައި ހުރި ފުށުއެރުންތަކާ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ ަތންތަން އިޞްލާޙުވެގެންދާެނ 

 ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 1065 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަނަ ފުރުޞަތެްއ އަރުވަން.  2ފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް މާ

 

 މް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު ދެ

ނުޑ ވެސް ކުޑަކޮްށ މި ސާލެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އާބިްޓރޭޝަނާ ބެހޭ މުހިއްމުކަން ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

 1070ދަންނަވައިލާނަން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ިދވެހިރާއްޖެ ައކީ ޖޯގްރަފިކަލް ގޮތަށް ބަލާއިރު މުޅި ދުނިޔޭގެ މެދުތެރޭަގއިާވ 

ޤައުމެއް. ިދވެހިރާއްޖެ އަށް ެއބަ އާދޭ ބޭުރގެ އެތަްއ ޤައުމަުކން ފަރ އީސްޓުން މުދާ ހިަފިއގެން އަންަނ ެއއްޗެހި. އަދި 

ދޭ. މިޑުލް އީސްޓުން އަންނަ އެއްެޗހި ރާއްޖެ ހުރަސްކޮށް ފަރ އީސްޓަށް އެބަ ދޭ. މިހެންގޮސް  މިޑުލް އީސްޓަށް އެބަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ރާއްޭޖަގއި މި ހިނގާ ހަރާކާތްތެރޭގަިއ ބައެއް ފަހަރު އެބަހުރި ބޮެޑތި ކާގޯބޯޓު ދިހަބާރަ ހާސް 

ނޑޫ ބަްސތާއެްއގެ މައްސަަލއިަގއި ހިފަްއޓާ ފައި އެބަ ހުރި ކޯޓުަގ. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުން އަމުެރއް ޓަނުގެ ާކގޯބޯޓު ހަ

ނޑޫ ބަސްތާއެްއެގ މައްސަލައިަގއި ދިހަބާރަ ހާސް ޓަނުގެ ކާގޯބޯެޓއް ހިފަހައްޓަން. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު   1075ނެރުނީ ހަ



41 

 

މި ފެންނަނީ.  މައްސަލަ ެއއް. ިދވެހިރާއްޖެ، ހަމައެކަނި ސޯމާލިާޔ މީހުން ެއއްޗަކަްށ އަަރއި ފޭރުމެްއ ނޫން. ފޭރުނީމަ

ނޑޫ ބަސްތާއެއްެގ  އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖެ އަށް މި އަންނަނީ ދެތިން ކޮންޓޭނަރުގެ މުދާ ބާލަން. އަންނަ ވަގުތު ޖެހޭ ހަ

މައްސަލަިއގައި މުޅި ބޯޓު ހިފެހެއްޓީމަ މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް، ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެބަ 

ިއ އެަބ ހިމެނޭ އެތައް ަބއިވަުރ މީހުންގެ މުދަލެއް. އެަތއްމިތަނަށް ައޅަންޖެހޭ މުދާ. ޢިއްޒަތްތެރި ގެއްލުްނވޭ. އެ ބޯުޓގަ

 1080ރައީސް، މިއާ ގުިޅގެން ރާއްޭޖގެ މިހާރު ބޯޓުތައް،ޝިޕިންލަިއންތައް އޮޕަރޭޓުކުރާ މިސާލަކަްށ ސިލްވަރ ކޮމްޕެނީ ކަހަަލ 

ުއޫސލުން ޝަރްޢީ ކޯޓަކަށް ނުގެންގޮސް އެ އޮންނަ ފަރާތްތަކާ  ތަންތަނުގެ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަވާނެ އާބިޓްރޭޝަންގެ

ގުިޅގެން އާބިޓްރޭޝަންގެ ުއސޫލުން ނިންމަން. މިހާރުވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދާދި ފަހުން ވެސް އަޅުަގނޑު 

ނުކުރެވޭެނ  ދެނެހުރިން ރާއްޖޭ ކޯޓުގައި އެތައް ބަިއވަރު ބޯޓެްއގެ މަްއސަލަތައް ހިނގަމުންދާކަން ކޯޓުގަ. މިހެނެއް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ކަންތައްތަކެއް. އެހެންކަމަްށވުމާެއކު މި ބިލަކީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ލިބޭ 

 1085މިނިވަންކަމެއް މި ފާސްވެއްެޖއްޔާ. އަދި އެހެނިހެން ގޮތުން ވެސް. ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ބޮޑެތި މަލްޓި މިލިއަން ޑޮލަރުގެ 

ންޓުތައް މިހާރު ދަނީ އަންނަމުން. އަންނަމުންދާއިރު އާބިޓްރޭޝަންގެ އުސޫލު އޮންނަންޖެހޭނެ. ބޮޑެތި އިންެވސްޓުމަ

އެހެންނޫންކަމަށްވާނަމަ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއްގައި ެވސް ހަމަ މައްސަލަޖެހޭ އިރަށް ގޮސް އެ ކުންފުނި ގޮވަިއގެން ކޯޓަށް. 

ވެސް ޮގވަިއގެން، ބިްލޭގޓު ގޮަވިއގެން ކޯޓަށް. ދެން ޓާޓާ ކުންފުނި ގޮަވިއގެން ޯކޓަށް. ދެން އޮތް ކުންފުންޏެއް 

މިކަމުން ނެތެއްނު ސަލާމަތެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ވިަޔފާރިކުރަން. މިހާރު އިދާރީ 

 1090. ކަންތައްތަކާ ހެދި، މި ރާއްޖޭގައި މި އޮތް ބަޣާވަުތގެ ަސރުކާރުން އިދާރީ އެއީ ހިންުގމެއް ނުވެސް ނެތް ތަނެއް

ކުންފުނިތަކަކީ ގޯސްޓު ކުންފުނިތަކެއް. އެތަންާތގައި ތިބޭީނ މުއްޠަލިބުގެ ޮކއްކޮ ާއއި ޭބބެ އާއި މަންމައާ، މި ހުރިހާ 

އެންމެނަށް ވަޒީފާދީގެން އުޅޭ ތަންތަން އެއީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެ ތަންތަނާކުން ިވޔަފާރި އެއް ނުކުރެވޭނެ. ެއ 

މިއީ މިވެނި މީހެކޭ، މިވެނި ކުލަެއއްެގ މީހެކޭ. ެއހެންވީމާ، އޭަނގެ މައްސަަލ  ތަނަށް ދާއިރު މުއްޠަލިބު ބުނާނެ

ހިފަހައްޓައިލާށޭ. ކިހިނެއްތޯ ިވޔަފާރިކުރަނީ؟ އެހެންވީާމ، ިވޔަފާރި ޝަރްޢީ ކޯޓަށް ނުދާ ހިސާބުން، ނުވަތަ ަދއުލަތުން 

 1095ދިހަބާރަ އަހަރު ާރއްޖޭގެ ބަނދަުރގަިއ ޮއވެގެްނ  ދަޢުވާކޮށްފައި ކޯޓަށް މަްއސަަލ ލަިއގެން ކޯޓަްށ މައްސަލަ ޮފނުވަިއގެން

ބޯޓެއް ފަނާެވ، އެ ތަނަށް ފެޭތއިރުަގއި ވެސް ަމއްސަލަ އެްއ ނުނިމޭ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއީ ރަީއސް ނަޝީދު މި 

ން މި މައްސަލަ، މި ކަންތައްތައް ފޮނުވާފައި މިކަން ހައްލުކުރަން ފޮނުވާފައި އޮތް ސަބަބަކީ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތު

ކަންތައްތައް ފޮނުވާަފއި ދިެވހިރާއްޖެ އޮތީ އިޤްތިޞާީދ އަޅުވެިތކަމެްއގަ. ދިވެހިރާްއޖެ ލިސްޓުކުރެވިފައި ވަނީ 

އިޤްތިޞާދީ މިނިވަންކަމެއް ެނތް ޤައުމެއްގަ. އެހެންނަމަވެްސ ސިންގަޕޫރާ އެްއކޮށް ދިވެހިާރއްޖެ ކުރިއަަރއިގެން ދިަޔއީ. 

 1100ބޯޓަށް ވީނުވީ އެއް ވެްސ  111ބޯޓު. އެ  111ޗެއް ވެސް ނެތްއިރު ދިވެހިރާްއޖޭގެ އޮތް އޭރުަގއި ސިންގަޕޫުރގައި ެއކައް 

ާކގޯ ބޯޓާ އެްއކޮށް. އެ ފެތުނީ ކަމެއް،  111ނޭނގޭ. މައުމޫނާ އަޅުަގނޑުެމން ވެރިކަން ދިވެހި ރައްޔިތުްނ ހަވާލުކުރީ 

ގެ ތެރޭގައި ކަެމއް ވީ ނޭނގޭ އަދި އަދަށް ވެްސ. ނުވަތަ ކާލީ ކަމެްއ، އަަރއިގެްނ ޖައްވަށް ދިޔައީ ކަމެއް، ުނަވތަ ތީމު
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އެ ބޯޓުތަކަށް ވީ ގޮތް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް އެއަރމޯލްިޑވްސްއާ މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކާ އެްއޗެހި އާބިޓްރޭޝަނުގެ 

 މިހާރުވެސް އޮތީ ެއއަރމޯލްިޑވްސްާއ...އުސޫލުން ދިޔަ ނަމަ ދިވެހިރާްއޖޭގައި މިހާރު މި ދާ ގޮތަށ؛  

 1105 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު މައްޗަ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަސްލު މިއީ އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާރުން އިޤްތިޞާދީ ޕެކޭޖެއްގެ ގޮތުަގއި ހުށަހެޅި 

މިނިވަން ވިޔަފާރިވެރިާޔ ބިލެއް. މި ބިލު ހުށަހަޅަންޖެހުނު ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ވިޔަފާރި، އިޤްތިާޞދީ 

ނޑު މި ބުނަނީ، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ކުރީަގއި ވެސް ބުނަމުން ައއީ އަނެއް ދިވެހިާރއްޖެ އަށް ތި  އުފެއްދުން. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ 7ގެ ެސޕްޓެމްބަރު 2113އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ هللا ބޭފުޅުން ގެންދާނަމޭ.   1110ގައި ލާ ޯވޓުން އެއްބުރުން އަުޅގަ

ތިޞާދީ ުއފެއްދުންތެރި ވިޔަފާރީގެ މާަޙއުލެއް ައޅުަގނޑުމެން ބިނާކުރާނަން. ހަމަ އެހެންމެ، ކާމިޔާބުކޮށް، އިޤް

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ގެންދަނީ މެނިފެސްޓޯގެ ބައެއް ކަންތައްތައް ރުކުުރވާލަުމން. ދޭތެރެދޭތެރެއިން ބައެއް 

ނޑުމެން އެ ޕެކޭޖުތަކުަގއި  ހިމެނޭ ކަންތައްތައް، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ރަށްރަށުގައި ކެމްޕޭނުގެ ގޮުތން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ކަންތައްތައް އޮޅުންފިލުަވއިދެުމން. އެގޮތުން، މަތީ ތަޢުލީމުގެ ކަންަތއްތައް މިދިޔަ ހަްފތާ ތެރޭގައި އަުޅގަ

 1115ދިޔައިން، ހަމަ އިޤްތިޞާީދ ޕެކޭޖުގެ ތެެރއިން. އިޤްިތޞާދީ ޕެކޭޖުގެ ތެެރއިން އަޅުަގނުޑ މަތީ ތަޢުލީމު 

ހާސިލުކުރުމުގައި ަރއްޔިތުންަނށް ބައިވަުރ އޮފަރތަެކއް އަުޅަގނޑުމެން އަންނަ ސަުރކާރެްއަގއި ހިމަނާނެ ވާހަކަ ބުނެަފއި 

އޮންނާނެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، އިޤްތިޞާދީ މިނިވަން ވިޔަފާރިވެރިޔާ އުފެއްދުމަށް ޓަަކއި އެ މީހަކަށް ބޭނުންވާ 

ކަންަތއްތަްއ، އަދި ފަސޭހަކަމާއެކު އެ ކަންަތއްތަްއ ކުރެވެމުންދާނެ. މި ބިލުެގ  އިންވެސްޓަރުންާނއި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ

ސަބަބުން، އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅި އިޤްތިޞާދީ ޕެކޭޖުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންތައްަތްއ މިހާރު މި ތަނުގައި ތިބި 

ނޑިދޮށަށް ލާފަ. އެ  1120ހެންނަމަވެސް ެއއީ ރައްޔިތުންނަްށ ވިޔަފާިރވެރިންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީސްމީހުން ވަނީ އަންބޮ

ފައިދާހުރި ކަމަކަށް ވާތީވެ، ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ މަންފާުކރާތީވެ އެ ބިލްތައް އެ ފޮުއވަމުންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެން  ނޑިތެރޭަގއި އޮތް ބިލުތަްއ ވީ އެންމެ އަވަސް ފުުރޞަތެއްަގއި އަުޅގަ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހަމަ އަންބޮ

. ގެނެސްދޭނެ. އިޤްތިޞާދީ ެޕކޭޖުގެ ާއބިޓްރޭޝަންގެ ދަށުން ކަްނތައްތައް ކުރަމުންދާއިރުަގިއ ގެނެސްދޭނަން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ުދނިޔޭަގއި ވަށާޖެހޭ ވިޔަފާރިތަެކއް މި އޮންނަނީ ހިނގަމުންދާ. ވަށާޖެހޭ ވިޔަފާރިތަކުގެ 

 1125މި ތަނުގައި، އަދި އަމުދުން އޮންނަ ކޯޓަކީ އެއީ  ތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެން މި ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާއިރު ކޯޓުން

ވެސް ުނވާނެ. ޤާނޫނީ ކޯޓުގެ ތެެރއިން މި ކަންތައްތައް ޞައްޙަ ކޯޓުތަުކެގ ތެރެއިން މި ކަންތައްަތްއ  ޤާނޫނީ ކޯޓަކަށް

ން ބަެއްއ ވެސް ބައެއް މީހުން އަތުން ދެތިންހަތަރު ފަހަރު ޙުކުމްއިްއވަިއގެނުކުރަމުންދާ ތަން މި ފެންނަނީ. މިހާރު

މީސްމީހުންގެ މާރުކޭޓް ގޮޅިތަްއ ވެސް އެބަ ނަގަމުންދޭ. މިީއ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ކުދިކުދި ވިޔަފާީރގެ ތެރެއިން ކަންތައް 

ކުރަމުންދާ ކަންތައް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އެއްބުރުން ވީހާވެސް ައވަހަަކށް، ތި ބޭފުޅުން މި އަންނަ 
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 1130ކިހިލިޖަހާލައިގެން ތި ބޭފުޅުން އެ ވޯޓު ގެންދާ ކަމަށް ވާނަމަ، އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް އެ ލިޭބ ވޯޓުަގއި ެއއްބުރުން 

 ފުރުޞަތުގެ ތެރޭަގއި ތި ބޭފުޅުންނަށް ވިޔަފާރީގެ މާހައުލު ައދި ފުޅާކޮށްދޭނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެއްކުމަށް އިތުރު މެންބަރެއް ވެސް އެދިަވޑަިއގެްނފައިނެތުމާ އެއްކޮށް މަޖިލީހުގެ އާދެ! މިހާހިސާބުން މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަ

 1135ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެ މާއްދާގެ )ށ(ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އާބިޓްރޭޝަންެގ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75ގަާވއިދު 

އަދި ހަމައެހެންމެ މި ރިޕޯޓު ބަލައިގަތުމަށް ، ވަނަ ކިޔުން އިްއަވން. މި ރިޕޯޓަށް މި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުތަކާ 3ބިލުގެ 

 ަގއި، ވޯޓު ަނގާ ަގޑީގަ. 1:31ނެގޭ ވޯޓުެނގުން އޮންނާނީ މިައދުގެ 

ނޑު ޖެހޭނީ މިއަ -11.3 އެނބުރިލަން.  އަށް 11.3ދުގެ އެޖެންޑާ އައިަޓމު އެހެންކަމުން، މިހާހިސާބުން ދެން އަޅުގަ

އާޒުގެ ދަށުގަިއވާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ސްޕެޝަލް ގައި މި ވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފ11.3ެ

 1140އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންުޓެގ ފުލުހުން މުޒާހަރާތަކުގައި ކުލަޔާއި ަގއި ހިރުވާ ފަދަ ކެމިކަލެއް، އެ މުޒާހަާރގެ 

ފަިއވާ ަމއްސަލަ، ބައިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮްށ ޖަހާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވާތީ، ިމކަން ބައްަލވައިެދއްވުން އެދި ހުށަހަޅުއްވާ

ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރަްއވާ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓަށް 

ގައި ވަނީ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފަ. މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް ިއޞްލާޙެއް 2113ޖޫން  9އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

ިރޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވާނީ ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ާދިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅިފަ އެއް ނެތް. މި 

 1145 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ްސގެ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން `. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ދަށުަގއިވާ ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި

ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ފުލުހުން މުޒާހަރާތަކުަގއި ކުލަޔާއި ހިރުވާ ފެން، ކެމިކަލް، އެފަދަ ތަކެތި މުޒާހަރާތަކުަގއި ބައިވެރިންނަްށ 

 1150އަމާޒުކޮްށ ޖަހާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވާީތ، މިކަން ަބއްލަަވއިދެްއވުން ހުށަހެޅިފަިއވާ މަްއސަލަ، ސަުރކާރުެގ 

ޔަުތ އަދާކުާރ މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮްށ، ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. ކޮިމޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މަސްއޫލިއް

ބޭފުޅުން؛ ތޮއްޑޫ ާދއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަީޙދު، މުޤައްރިރު. ކުރެންދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ އަޙްމަދު މޫސާ، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިއް 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު، ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު، 

ނޑު. ފުނަދޫ ދާއިރާ   1155ެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، އަުޅގަ

هللا ސަލީމު، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އީސާ، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު
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ޖާބިރު، މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިވސާމު ޢަލީ، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ 

ނޑުމެން ިމ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްގެ ބޭފުޅުން ހާޒިުރކޮށް،  ޝަރީފު. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ުސވާލުކުރުމުްނ މިފަދަ ކެމިކަލާ އަދި މި ފެނާ ބެހޭ އެއްެވސް މަޢުލޫމާތެއް މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް 

 1160އަދި މި ތަކެތި ރާއްޖެ ގެނެސް މިހާތަނަށް އެއްވެްސ ސަރވިްސގެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގެންފައި ނެތް ކަމަށާ، 

މުޒާހަރާއެްއގަިއ ބޭނުންކުރެވިަފއިނުވާކަްނ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު. ެއގޮތުން ކޮމިީޓން ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯުޓ 

އުޅުުމގެ މިނިވަްނ ވަނަ ާމއްދާ އިން ކޮންމެ ަރއްޔިތަކަްށމެ އެްއވެ 32އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލަނީ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ލިބިފައި ވީހިނދު، މުޒާހަރާަތކުަގއި ކުލަ އަދި ަގއިހިރުާވ ފެން ބޭނުންކުރުމުން މި މާއްދާަގއި ކަަށވަރުކޮށްދީފަިއާވ 

އެްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަންކަން ނިގުޅިގެންދާނެ ކަމަށް ކޮމިީޓން ދެކެވަަޑއިގަނޭ. އަދި މުާޒހަރާތަކުގައި މި ދެ ބާވަްތ 

 1165ނޫނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކަން ކުރާ ަފރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ، ހިރުާވ ފެން ބޭނުންކުރުމަކީ ޤާ

ސްޕްރޭކުރުމުގައި ކުށްނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ެއކަމުގެ ގެއްލުމާއި އަނިޔާ ލިބިދާނެކަުމގެ ބިރު އޮތް ކަމަށް ކޮމިޓީ 

ބޭނުންކުރުމަކީ އިންސާނުންނަށް ގެއްލުންލިބިދާނެ ޒާތުގެ އަށް ފާހަގަކުރެވިަފއިވެ އެވެ. މީގެއިތުރުން މި ދެ ބާވަތް 

ތަކެތި ކަމަށް ވީހިނދު، ދިެވހިރާއްޖެ ފަދަ ކުޑަ އާބާދީެއްއގަިއ، ާޚއްޞަކޮށް މާލެ ފަަދ ތޮއްޖެހިފައިާވ ތަނެްއގަިއ 

ކަމަށް ކޮމިޓީ އަށް  މުޒާހަރާތަކުަގއި މި ތަކެތި ޭބނުންކުރަން ފަށައިފި ނަމަ ބޮޑެތި ެގއްލުންތަކާ ކުރިމަތިލާްނޖެހިދާނެ

 1170ވަނަ ބައްދަލުވުުމގައި ކޮމިޓީ  35ވަނަ ދުވަުހ ބޭއްވުނު މި ކޮމިީޓގެ  2113މާރޗް  24ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންކަމުން، 

އަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައި ވަނީ، އެްއވެސް މުޒާހަރާެއއްަގއި ކުލަ އަދި ަގއިހިރުވާ ފަދަ 

ނޑަށް ެގއްލުންވާ ފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުން ނުކުރުމަށާ، އަދި މުޒާހަރާތަކުގަިއ  ފެނާއި އިންސާނުންގެ ހަމަށާއި ހަށިގަ

ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާ އާއި ގޯނާނުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ މަްއޗަށް އެންގުމަށް. ވީމާ، މަޖިލީހަށް 

އިދެްއވުން އެދި މި ރިޯޕޓު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެްއގެ މަތީން، މި މައްސަލަ ނިންމަވަ

 1175 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފައި ވަނީ  ގަިޑއިރުގެ ވަގުުތ.  1ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަ

މިނެޓު،  15މިނެޓު، ޕީ.ޕީ.އެމަށް  25ގޮތް މި ދަންނަވާލަީނ. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  އެހެންކަމުން، ަވގުތު ަކނަޑެއޅިފައިވާ

 1180ިމނެޓު. އަދި ވަކި ޕާީޓއަކަްށ  3މިނެޓު. ޤައުމީ ޕާޓީ އަށް  3މިނެޓު. ޖުމްޙޫރީ ޕާޓީ އަށް  8ޑީ.އާރް.ޕީ އަށް 

މިނެޓުގެ  3ޒަތްތެިރ މެންބަރަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއް

ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. މިހާރު އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ތަރުތީބުން ފުރުޞަތުއަރުވަމުން 

ނޑު މި ުފރުޞަތުއަރުވަީނ، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް.  ގެންދާނަން. އަުޅގަ
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 1185  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބަޣާވާްތކޮށް، ދިވެހި ަރއްޔިތުން ޤާިއމުކޮށްފައިވާ ވެރިކަން ވައްޓާަލއި، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާީޢ 

ޙަލާގެ ފުލުހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދްލުއިންޞާފު ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ފުލުހުން، ތަޙުޤީޤު މަރު

ނޑުކޮށްލި ދުވަހަކީ ެއއީ  ފެބްރުއަރީގެ ދުވަސް. އެ ުދވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް އެްއވެސް  7ފު

ޣާވާތްކުރި އިންސާފެއް ނުލިބޭ. އިންސާފުލިބޭނެ އެއްވެސް ތަނެއް ނެތް. ސަބަބަކީ، ތަޙުޤީޤުކުރަން ތިބީ އެ ފުލުހުން. ބަ 

 1190ފުލުހުން. މިހާތަނަށް ތަޙުޤީޤުކޮށްފައި ފޮނުާވ ރިޕޯޓުތަކަީކ އަދި ތަޙުޤީޤުކޮށްފަިއ ޕްރޮެސކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވާ 

ނޑު ދެކެން. އަދި  ފޮނުވުމަކީ އެއީ ނުބަލާ ފޮނުވާ، ރަނަގޅަށް ތަޙުޤީޤުނުކޮށް ފޮނުވާ ފޮނުވުންތަކެއް ކަަމށް އަޅުގަ

އުަޓރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާއުފުލަނީ ވެސް ޢަދްލުވެރިކަާމއެކު ނޫން. ދަޢުވާ އުފުލާއިރުަގއި ހަމައެއާެއއްކޮށް، ޕްޮރސެކި 

ނޑެްއ، މުއްސަނިދ މީހާގެ ބިއްލޫރިަގނޑަށް  އަހަރަށް ޙުކުމްކޮށްފަިއ، ފަީގރުމީހާގެ ލޮލެއް ދުްއވައިލީާމ  12ބިއްލޫރިގަ

ހަމަ އެގޮތަށް ހަދާފަ. މާރާމާރީ ހިންގިކަމުގެ ދަޢުާވ ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާކުރަނީ. އަސްވާޑަށް ެވސް އެހެރީ  311އޭނަ އަށް 

 1195އެ އޮީތ ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެެނރަލް. ކޮބައިތޯ ިމ ރާއްޭޖގައި ޢަދްލުއިންޞާފު؟ މިހާރު މި އޮތީ ކެމިކަލްޖަހަން ފުލުހުން 

ތުންގެ ދަރިން. ނުކުމެ، އެ މީހުންގެ ރައްޔިތުންނަށް، އެތާ ތިބީ ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުން. ފުލުހުންނަކީ ދިވެހި ރައްޔި

ކޮންމެވެސް މީހެްއގެ ބޭެބ ެއްއ، ނުވަަތ ކޮންމެވެްސ މީހެްއެގ ކޮްއކޮ އެއް. އެހެން ހަމަޮގސް ދިވެހި ަރއްޔިތުން އެތާ 

ވެސް ތިބީ. އެހެންނަމަވެްސ އިޒުރޭލް ފުލުހުން އެންމެ ނުބައޭ ކިޔަނީ. ިއޒުރޭލް މީހުން ވެސް އެ މީހުންގެ 

ރި ރައީސް. އެ މީހުންގެ ަރއްޔިތުންނަކަށް ގޯނާ ެއއް ނުުކރޭ. އެހެންވީމާ، ދުނިޭޔަގއި ރައްޔިތުންނަކާ ނުބެހޭ ޢިްއޒަްތތެ

 1200ވުރެ، ިއޒުރޭލު ސިފައިންަނށްވުރެ މި މީހުން ގޯސްތާ. ިއޒުރޭލު ސިފައިންނަށް ވުރެ  މި ތިބަ އިޒުރޭލް ފުލުހުންނަށް

ަގއި އަްނގާ، އެ މީހުން ކުރާ ކަހަލަ ނުލަފާ ބައެއް މިތާ މި ތިބީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ހުންނަނީ އިޒުރޭލު

ޖަހާނަމޭ. މުޒާހަރާގެ  ލްކަންތައްތަްއ، ފަލަޞްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ކަހަލަ ކަންތައް، ހިުރވާ ފަދަ ކެިމކަ

ބައިވެރިންނަށް އަމާުޒކޮށް ޖަހާނެ ވާހަކަ މި އޮތީ. މުޒާހަރާކުރުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްެޤއް. ޝުޢޫރު 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ބަޣާވާތަށްފަހު ހަމަ ފާޅުކު ރުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްެޤއް. އެހެންަނމަވެސް އަުޅގަ

 1205މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ެވސް އަީޑގަިއ ހުންނަވަިއގެްނ ދިވެހި ރައްޔިތުން ަނއްތާލަން އުޅޭ ތަން. ޢިްއޒަތްތެރި 

ގެ ުބޑިސްޓުްނ އެ ބުނަނީ ކަލޭމެން މުސްލިމުން ނުވިހާށޭ. މުސްލިމުން ރައީސް، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި؛ ިމހާރުވެސް ލަންކާ

ގިނައިން ނުވިހާށޭ. ވިހެއިމަ ޯގސްވާނޭ. މިހާރުވެސް އެ އޮތީ އަހުލީ ހަނގުރާމަ އެއް ފެށޭ ހިސާބުގައި ލަންކާ ެވސް އެ 

ޭށ. ކަލޭމެން ނުވިހާށޭ. މިީއ އޮތީ. ހަމަ ެއގޮތަށް، ަމއުމޫނު ވެސް އަރާފައި މި ބުނަނީ ދިވެހިންނޭ، ކަލޭމެން ނުވިހާ

ކޯެޗއް؟ މިއީ ހަމަ ބޭރު ބިދޭސީން ހަމަ ބުނެގެން، އިޒުޭރލު ތަންތާ މީހުން ބުނަނީ ނުވިހާށޭ މި ބުނަނީ.  އެއީ 

 1210ބުޑިސްޓުން ބުނެގެން ޮބޑަށް. ދިވެހިން ވެްސ ނުވިހާށޭ. ރާއްޖެ ފަޅުވާން، ފަޅުކުރާށޭ. ނުވިހާ މީހުންނަށް އަްއޑަނަ 



46 

 

ންނަށް މި ޖަހަނީ އިންޖެކްޝަން. ރުބެއްލާ އާއި އޭތިމީތި. ވިހާ ކުއްޖާ ވެސް އޮންނަނީ ނުކުޅެދިފަ. ދޭނަމޭ. ވިހާ މީހު

އެހެންވީމާ، ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް މިހެން ހަދާފައި އަނެްއކާ ސިސްޓަމު އެރާ ެއކޭ ިކޔާފައި މިހާރު ފާއިުތވި ދެ 

ަބންގާޅީން އެތެރެކުރީމަ ގޮސް  4111އްޒަތްތެރި ރައީްސ، ަބންގާޅީން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް. ޢި  4111މަސްދުވަހު ތެރޭގައި 

މާރުކޭޓުގަިއ އެ ތިީބ ހެދިބިލެތް ވިްއކަން. މާރުކޭުޓގަިއ ެއ ތިބެނީ. މާރުކޭޓު ޮގޅިން ަވއްކަންކުރަނީ. މާރުޭކޓު އެހެީރ 

ނޑު ވަ  ނޑުަގއި ހުންނަ މިރިހާ އެއްޗެިހ ރޭގަ  1215ގަށް ގެންދަނީ. ހުޅުވާފައި ހުންނަ ތަނެއް. އެތާ ހުންނަ ފޮށިފޮށިގަ

ފުލުހުންނަށް އެކަމަކާ ނޫޅެވޭ. އެކަމަށް ސަމާލުކަމެއް. ަރއްޔިތުންގެ މުދަލެއް ަރއްކާެތރިކުރަނީކީ ނޫން. އެ މީހުން 

ހަމައެކަނި ރާއްޖޭަގއި ެއކި މަރުކަޒުތައް ަނގަިއގެން ކެްމޕެއިންކުރަން. މިއީތޯ ވެރިަކން ހިންގާ ގޮތަކީ؟ މިއީޯތ 

ރުމަކީ؟ މާތްރަސްކަލާނގެ ގަންދީ ހުވާކޮށްގެން ތިބި ބަެޔކޭ ބާޣާވާތްކުރީ ވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކު

ފެބްރުއަރީަގއި  7ގަންދީ ތިަމންނަ، ތިމަންނަގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން ހުވާކުރަމޭ ބުނެފައި هللا ރައީސް. މާތް

ނޑުކޮށްލި ދުވަސް. ހަމައެކަނި ކޯޓަކު  1220ން ނޫނޭ އިންޞާފު ހިންގަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބަޣާވާތްކޮށް އިންޞާފު ފު

އިންޞާފަކީ ނިޒާމެްއގެ ތެރޭަގއި ހިނގާ ކަމެއް. އިންޞާފު ނިޒާމަކުން މި ހިނގަނީ. ދެ މީހެއްގެ ދެމެދުގައި މާރާމާރީ 

އޮްތ ހިނގީމަ ތަޙްޤީޤުކުރަނީ ފުލުހުން. ފުލުހުން ކުރާ ތަޙްޤީޤަކީ އިންޞާުފވެރި ތަޙްޤީުޤތަކެއްތޯ ބަލަން އެބަ 

ޤާނޫނުއަސާސީން ަކނަޑއަާޅފައި މީހަކު ބަހައްޓާފަ. އޭނަ އަްށ ކިޔަީނ ޕްރޮެސކިއުޓަރ ޖެނެރަލް. އޭނާެގ 

މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އޭނަ ނުަބލާ. އޭނަ އޮންނަނީ އެތާ ފިިނ ކޮޓަރި ތެރޭގަ. ހަމަެއކަނި އިންނަނީ. ހައެއްަކ، އަެށއްަކ 

 1225ނޭ ިކޔާފައި އެ ކުދިން އަތަށް ދީފަ. އެ ުކދިން ގޮސް މި ބުނަނީ އާނ! އަންހެން ކުދިންނަށް ޕަބްލިކު ޕްރޮސެކިއުޓަރުން

މީނާގެ މައްޗަްށ އެަކކާިއ ދޭާކ ދޭތެރެއިން ޙުކުމްކުރާށޭ. ޭއނާ އެ ވަނީ މާރާމާރީ ހިންގާފައޭ. ައސްާވޑު ވަނީ މާރާމާރީ 

ނޑެްއގެ ހިންގާފައޭ. ދެން ހުރި މީހާ އަކީ ވަރަށް ބޮުޑ މަހުޖަނޭ. އޭނަ ައކީ މިތާ ބުރުމާ ޤާ ިސމޭ. އޭނަގެ ބިތްލޫިރގަ

އަހަރޭ. އެ ކުއްޖާ ޖަލަށް ލާށޭ. އެއީ ޓެރަރިޒަމޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއީ މި ރާއްޖޭގައި ޢަދްުލވެރިކަްނ  12އަަގކީ 

އޮތް ހިސާބަކީ. މިއީ މި ރާއްޖޭގައި ޢަދްލުވެރިކަން އޮތް ހިސާބަކީ. މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ވެރިކަުމގަިއ، އޭނަ 

 1230ރަތަމަ ހެދީ ފުލުސް ކޯޓު. ފުލުސް ކޯޓު ހަދަިއގެން ރަްއޔިުތން އެކި ތަންތާ އަނދަޮގނޑިަޖހައި ކިތަްއ މީހުންތޯ މެރީ؟ ފު

ދެން އަނެއްކާ ވެިރކަމަށް، މާލޭގައި ކިތަންމެ ވަަރކަށް ފިާޔތޮށި ކުލަ ލިޔަސް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނެއް އޭނަ ކޮށްފައި 

ނޫން. މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ. ތަޢުލީމީ ނިޒާމޭ ކިޔާފައި  ހުރި އަނިޔާ، މިއީ ދޮގު ވާހަކަ އެއް

އިހަށްދުވަހު އެ އޮތީ ބިލެއް ފޮނުވާފައި ކުތުބާޚާނާ. ކޮން ކުތުބާޚާނާ އެއްތޯ ހެދޭނީ އޭނަ އަށް. ރާއްޖޭގައި ހުރި ހުރިހާ 

ރީޚާ ހުރިހާ އެްއޗެއް ފޮެހލި މީހާއޭ އެއީ. ދެން ކޮން ފޮތްތަކެއް އަންދަިއ، ނީލަމަށް އެޅި މީހާއޭ ެއއީ. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ތާ

 1235ވެރިކަމަކަށްތޯ އޭަނގެ ޢާއިލާ އަށް އާދެވޭނީ؟ ނާދެވޭނެ ވެރިކަމަކަށް. ދިވެހި ރައްޔިުތން ޤަބޫލެއްނުކުރާނެ. ދިވެހި 

މިކަލާ، މި ރައްޔިތުންނަކީ މޮަޔއިންނެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ހަމަ ކެމިކަލް. ކެ

ނޑު ކޮލަމާުފއްޓަށް ދިޔައިމަ ވެސް ހަމަ  ހުރިހާ އެއްެޗއް ެއއީ ވަޙީާދއި މައުމޫނާ ވެގެން ކުރާ ކަންތަްއތައް ެއއީ. އަުޅގަ
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ޖެއްސުންކުރީ އެ މީހުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޑިމޮްކރަސީގައި ޝުޢޫރުފާޅުކުރުމަީކ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންވާ 

. ވަޙީދަކަށް ނޭނގޭ އަސާސީ ަޙއްޤެއް. މިއަދު އަނބުރާ ފޮނުވާލި ބިލުގައި ކޯެޗއްތޯ އޮތީ؟ ޙައްޤެކޭ. އަސާސީ ޙައްެޤކޭ

 1240އަނބުރާ ފޮނުވާލި ބިލުގައި އޭނައަކަށް ނޭނގޭ ވާިރސުން ވާ ކަމެއް. އިސްލާމްދީނުެގ ވަރަށް ސަރީޙަކޮށް ކީރިތި 

ކަެމއް އޭަނއަަކށް ނޭނގުނު. ބަލަންވެއްެޖއްނު ވަޙީ ބަސްފުުޅގަިއ، ޤުދުރަތީ ޤާނޫނުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ هللا ޤުރުއާންގެ 

ނޑުމެން  ނަޑއެޅިގެން އެ އޮީތ، ބިލުގައި އެ އޮންނަނީ އަޅުގަ ހަމަ މީހެއްތޯ އޭނަ އަކީ.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަ

ނަޑއަޅާފަިއ ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ ބެހޭ ބިލުަގއި، އެ މީހާ؛ ވިޔަފާރިކުރާ މީހާ ަމރުވިޔަްސ އެ ވިޔަފާިރ އެ ހެްނ ކަ

މީހަކަށް ޢާއިލާ އަށް ވާރުތަާވނޭ. އެހެންނަމަވެސް އޭނަ ބުނެފައި އޮންނަނީ މަރުވީމަ ނިމުނީމޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

 1245 ބަލަންވެއްޖެއްނު މިއީ ހަމަ މީހެއްތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރިއަްށ ގެންެދވުން  ެގ ތެރޭަގއި ާވހަކަފުޅުީވމާ، މައްސަލައި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ ެއހެން މައްސަލަ ެއއް. އެހެން

 ދަންނަވަން.
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 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހުށަހެިޅފައި ހުރި މައްސަލަތައް، ަމުއޟޫޢުތައް ގިނަކަމުން މި ދަްއކަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ސްުޓވެގެން ބޮޑެތިޮބޑެތި ޓްރޮޕިަކށް ވެގެން މި ދަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކުޑަުކޑަކޮށް މައުޟޫޢުތައް ވަރަށް ވާ 

ވާހަކަދެްއކޭކަށް ނެތް މިހާރަކު. ބިލަކަށް ފޯކަސްކުރެޭވކަށް ނެތް. އެ ފޯކަސް؛ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަްސއޫލިްއޔަތަްށ 

 1255ރާ ނަމަ، އޭނަ އެ ދުވަނީ ރަށްރަށުން ކެމްޕޭނުކުރަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާުމގައި ހުންނަ މީހަކު ފޯކަސްކު 

ރައްޔިތުންެގ ބޭސްފަރުާވ ެއއް ނެތް. ދަތުރުފަތުރުގެ ިނޒާމެއް ނެތް. ބޯހިާޔވަހިކަމެްއ ނެތް. ރައްޔިތުްނ ތިީބ 

ރުެވއްޖެ. ހިލަ މަގުމަތިވެފަ. އިންިޑއާައކަށް ެދވޭކަށް ނެތް. ވިސާ އެބަ ހަްއދަންޖެހޭ އެތާ ކިޔޫޖެހިގެން. ެއތައް ބަޔަކު މަ

އެްއ، ހިލަވެއްެޔއް ނެތް. އިމާރާތްކުރެވޭކަށް ނެތް. ދެން ކޮންވާހަކަ އެއްތޯ އަުޅަގނޑު މިތާ ދައްކަންވީ؟ އޭނަ އަށް 

ސަނާކިޔަންވީތޯ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މައުމޫނަށް އަިދވެސް ސަނާިކޔަންވީތޯ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނުިކޔޭނެ. 

 1260ޅުަގނޑުމެން ޕާޓީގެ މީހަކަށް ވާތީވެ ޕާޓީގެ ބޭފުޅަކަށް ވާީތ ނުލާހިކު މުރާލިކޮށް މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަކީ ވެސް އަ

މަސައްކަތްކުަރއްާވ. އެމް.ޑީ.ީޕ އަށް ވަންފަހުން ހީާވގިކަާމ އެުކ އުދުހިފަިއ އުުޅްއވާތީ އަޅުަގނޑަްށ ެއއްެޗއް ބާރަށް 

ޖޭގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތަކީ. މިހާރު މި ފޮނުވާފައި އޮތީ ބުނަންނުކުރިގެން މި އުޅެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ރާއް

ކެމިކަލް ޖެހުމާ ބެހޭ ބިލު. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ގަޔަްށ ކެމިކަލްޖަހަން. އިޒުރޭލު ފުލުހުންތޯ އެއީ؟ ދިވެހިންތޯ 

ންގާޅުން ޓެސްޓުކުރަންވީނޫންތޯ. ދިވެިހންތޯ ޑީ.އެން.އޭ ޓެސްުޓކުަރންވެއްޖެ ނޫންތޯ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ެއއީ ބަ
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 1265ހާސް  41ލަްއކަ  1އަިއއްސަ؛  ރާއްޭޖގައި ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް އިނގޭތޯ؛ ިދެވހިން އަތުން ދިވެހި ރާއްޖެ ގޮއްސި. 

ލައްަކ  2ހާސް؛  41ބިދޭސީން އެބަ ތިއްބޭ ރާއްޖޭގައި ވަޒީާފއަދާކުރާ. ބަރާބަރަށް ފައިސާ ދައްކާ. ަވގަށް އެތެެރވެފައި 

ގައިފިްއޔާ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންެގ ޖެހޭނީ ފައިބަން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމއީ މީހުން. މިހާރުވެސް ވޯެޓއް ނަ

ބަންާގޅީން ރާއްޖެ އަށް  4111މައުމޫނު ކޮށްފައި ކަެމއް. ިޅޔަނު އިލްާޔސް ެއއީ ސިްސަޓމު އެރާ ެއކޭ ިކޔާފައި 

ރުކޭޓުގައި ހުރި ހުރިހާ ބިލެތްމުޅިތަކާއި އެތެރެކުރީ. ހުރިހާ އެންމެން ތިބީ ހެދިބިލެތް ވިއްކަން. ސައިކަލު ފޮހެން. މާ

 1270ހުރިހާ އެއްެޗއް ަވގަށް ނަަގިއގެން އެހެން ތަންތާ ވިްއކަނީ އެ. ދެން ައޅުަގނޑުމެން ތިެބންވީތޯ މިތާ ސަނާކިޔަން. މިއީ 

ްއކާފަިއ މި ރާއްޖޭގެ ހާލު އޮްތ ގޮަތކީ. މިތާގައި ތިބި ަބއެްއ ވެްސ ތިބީ އެ މީހުންނަށް ހަމަ އެއްކަލަ ބިލެތްމުޅި ވި

ވަްއކަންކުރާ މީހުން ކެމްޕެއިންކުރަން. ކެމްޕެއިނުކުރަން އިިދކޮޅަށް. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމޭ ކިޔާ މީހަކު ވެސް އެހެރީ. 

ކޮން ކެމްޕެއިނެއްތޯ ކުރަނީ ޭއނަ؟ ކޮން ކެމްޕެއިނެއްތޯ ކުެރވޭނީ އޭނަ އަށް؟ ނުކުރެވޭނެ އެ މީހުންނަކަށް ކެމްޕެއިނެއް 

. ައޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުަރނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނނަށް، ރައްޔިތުންނަށް ފައިާދާވ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 1275ގޮތަކަށް. ޚުދުމުޚުތާރުވެިރކަމެްއ ނުކުރާނަން. ރައީްސ ނަޝީދު ވެރިކަުމގައި ުމޒާހަރާކުރި އެްއވެސް މީހަކު ނޯންނާެނ 

 ދަކަމުން ހައްަޔރުކޮށްފަ އެއް...މަގުމަތީގައި ގަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު ފޮނަދޫ

` ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަީނ ފުލުހުންގެ މީހަކު އެއްެޗއް 

 1280ލުހުންގެ ބުނެގެން ނުވަތަ ބުނެފާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން މި ތަނަށް މައްސަލަތައް ގެނެްސގެން ބަލާއިރު ދިވެހި ފު

އަުގވަްއޓާލަން މަސައްކަތްކުާރކުރުމަކީ ެއއީ ވަރަށް ހިތާމަ ހުރި ކަމެކޭ. މިއަދު ދިވެހި ފުލުހުންނަކީ އެއަށްވުރެ ާމ 

ޒިންމާދާރުކަމާ އެީކގައި ިދވެިހ ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންނަށް މާ އިޚުލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގއި، ިދވެހި ޤައުމަށް މާ ވަފާތެރިކަާމ 

ފެބްރުއަރީ އަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި  7ފެބްރުއަރީގައި އެނގޭށޭ.  7ކުރަމުންާދ ބަޔެކޭ. ެއކަން އެ އޮތީ އެީކގައި މަަސއްކަތް

ދެންމެގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން ެއީއކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ބަޣާވާެތްއ ކުރި ދިވަހެއް ނޫން. އެއީ 

 1285ދަނިކޮްށ އަނބުރާ ދިވެހިންނަށް ދިވެހި ޤައުމު ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ އަތުން ދިވެހި ޤައުމު ެގއްލިގެން

ދިވެހި ސިފައިން ހޯއްދަވައިެދއްވި ދުަވސް. އެ ފަޚުރުވެިރ ފުލުހުންނަން ނިސްބަތްކޮށް މިފަދަ ވާހަކަތައް ދައްކާތީ 

ނޑު ިދވެހި ފުލުހުންނަށް ޓަކައި ފަޚުރުވެިރވެ، އެ މީހުން ނަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން. އަުޅގަ

ރައްދުކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ދަންނަވަންތޯ ވާހަކަ ެއއް. ެއްއގޮތަކަްށވެސް އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީކީ ަރއީސް 

ނޑާލީ ެއީއ  ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ވަަޑިއގެންފާނެތީ އެކަމާ ކަްނ ބޮުޑވެގެްނނެއް ނޫން. ެއކަމަކު ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޝަރުޢީ ފު

 1290އެްއކަން އެއީ ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބަ އެނގިަވޑަިއަގންނަވާ. އެއީ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ކޮންބަ

ނޑާލުމުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އަށް  ސަރުކާރުަގއި، ރައީސް ނަީޝދުގެ ވެރިކަމުަގއި ކުރި ކަމެްއ. ޝަރުޢީ ނިޒާމު ފު
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ތަޅުއެުޅވި ުދވަސް. އެީއ ދިެވހި ރައްޔިތުން ހަނދާންނެތޭނެ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ ުދވަހަކީ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯުޓގައި 

ދުވަހެއް ނޫން ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ހަމަ ެއއާެއކީަގއި ފާަހގަކޮށްލަންޖެހޭ އަނެްއ ކަމަކީ ބައެއް ބޭފުޅުން ހަމަ ކޮންމެ 

އްކައި ނުލައި އިށީންނަށް ވާހަކަ ެއއް ދައްކަން ވެސް، ކޮންމެ ބަހުސެއްގައި ވެސް ެތދުވެ ރައީސް މައުމޫނުގެ ވާހަަކ ދަ

 1295އެބަ ވަރަށް އުނދަޫގވޭ. އެހެން އެ ވަނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތި އެއް ނޫން. އަޅުަގނުޑ ކޮންމެހެން މި މަޖިލީހުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެްއގެ ވާަހކަ ދަންނަވާކަށް ނެތިން. އެހެން ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ވެސް ަބއެއް ފާޓުފުޅާ ކޯލިޝަންތަްއ 

ރަށްރަށަށް ަވޑަިއގެން ެއ ބޭފުޅުންނަށް ޭބނުންވާ ވަރަްށ ތަރުހީބު ލިބިވަަޑއިނުގަތީމަ ދެން ަރއީްސ ހައްދަވަިއގެން 

މައުމޫނޭ ކިޔަިއގެން ކޮންމެެވސް ވާހަކަ ެއއް ދައްކާ ތަްނ މި ފެންނަނީ. ރައީސް މައުމޫނު ދެކެ ރުޅިއައިްސގެންނޯ 

މައުމޫނު ދެކެ ރުޅިައއިްސގެެނއް ނޫނޭ.  ރަީއސް މައުމޫނު ތިނަދޫ މީހުން ތިމަންނަމެންނާ މި ދިމާކުރަނީ. އެއީ ަރއީސް 

 1300ދެކެ ރުޅި އައި ނަމަ ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަުމގަިއ، ރަީއސް މައުމޫނު އެ ރަށަށް ވަޑައިގަތީމަ އެ ކަންކަން ކުރާނީ. 

ގެން، ބައެއް ބޭފުޅުން މިއަދަކު ރައީސް މައުމޫނު ދެކެ ރުޅިއައިްސގެނެއް ނޫން އެީއކީ. އެކަމަކު މި ކޯލިޝަންތަްއ ހަދައި

ވަަޑއިގެން ތިމަންނަ މެންނަށް ތާއީދު އެބަ އޮތޭ ކިޔައި ަރށްރަށަށް ވަޑަިއގަތީމަ އެ ރަށްރަށުން އެކަށީގެްނވާ ވަރަްށ 

ނޑުމެން ަދއްކަްނވެއްެޖއްޔާ  ތާއީދުނުލިބުނީމަ ދެން ހިތްދަތިވެގެްނ ރައީްސ މައުމޫނާ ބެހޭކަށްނުޖެހޭ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއ ވާހަކަ ނުދަްއކާ އަދި މި ތިީބ އަދި ަވގުތުނުޖެހޭތީވެ. ެއ ދައްކަން މާ ގި ނަ ވާހަކަތައް އެބަ ހުއްޓޭ. އަުޅގަ

 1305ވާހަކަތައް ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ވެސް ދައްކާލެވިދާނެ. ބަެއްއ ބޭފުޅުން އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ހަމަ އެްއވެސް 

ނޑުމެންނަށް އެ ބޭފުޅުންެގ ހާލަތު ވެސް އެބަ އެނގޭ. ގޮތެއް ނެތޭ މި ގޮތް ނޫނީ ިވދާޅުވެ، ވަަޑއިގަންނަ  ވާއިރު ައޅުގަ

ވަަނ އަހަރު ީކްއެވގެންތޯ ރައީްސ މައުމޫނުެގ އަނބިކަބަލުން ނަޞްރީާނގެ ބުރުާގ ނެތިގެން، ެއއީ  2111

ހުންނެވި ބޭފުޅާެގ  މުސްލިމުންނަށް ނުވެގެން، މުސްލިމަކަށް ނުވާތީ ކޯޓަށް ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުން މިއަދު ފަހަތްޕުޅުގައި

ނޑުޖަްއސަަވިއގެން، އަާތ  ނޑާ ކޮ ނޑަށް ދަްއކަަވއިަބއްލަވާ އެ ބުރުގާ؟ ކޮ އަނބިކަބަލުންގެ ކޮަބއިތޯ ބުުރގާ؟ އަުޅގަ

 1310އަތްޖޯޑުކޮްށގެން މި ތިއްބަވަނީ. އެއީ ކޮންކަހަލަ ދީނެއް ހިމާޔަތްކުރަންތޯ؟ ކޮބައިތޯ މިއަދު އިސްލާމް ދީން؟ އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެްނނަށް ވެސް ކިޔާނެ ެއއްޗެިހ އެނގޭނެ. ައޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންނަ ށް ވެސް ާވހަކަދެއްކިދާނެ. އަުޅގަ

އެކަމަކު އެ ވާަހކަ އެގޮތަށް ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނުޑމެން އެ ވާހަކަ ނުދައްކާ މި 

ނޑުމެންނަކީ ޮކންމެހެން ބަޔަކާ ޒާތީ ހަސަދަ ލަ ނޑުމެންނަށް ތިބެނީ އަޅުގަ އިގެން ުއޅޭ ބަެއއް ނޫން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ވަނަ ފިކުެރއް އުަފއްދަން ކިަތންމެ މަސައްކަތެްއ ކުރިަޔސް  3އެބަ އެނގޭ މި ަޤއުމުަގއި ަޤބޫލުކުރިޔަސް، ނުކުރިޔަްސ 

 1315ރާއި ަރއީްސ މި ޤައުމުގައި ތިންވަނަ ފިކުެރއް ނެތް. މި ޤައުމުގައި އޮީތ ދެ ފިކުރު. އެއީ ރަީއސް މައުމޫނުގެ ފިކު

ނަޝީދުގެ ފިކުރާ. މި އަވަށުެގ މަގުތަކަށް މިހާރު ބައްލަވައިލައްވާ! އެ އޮތް ފެންނަނީ ރިނދޫ ކުލަ އާއި ފިޔާތޮށި ކުލަ. 

ކޮބައިތޯ ތި ވިދާޅުވާ ކުލަތައް؟ ނެތޭ. މި ޤައުމަކު ނޯންނާނެ. ކިތަންމެ އަސަރެއް ކުރިަޔސް މި ޤައުމުގައި އޮންނާނީ 

ރާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ފިކުރު. ޕީ.ޕީ.އެމާއި އެމް.ޑީ.ޕީ އޮންނާނީ. ދެން ޕާޓީ އެއް ނޯންނާނެ. ރައީސް މައުމޫނުގެ ފިކު
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ޕާޓީ ވީތާ. ެއކަމަކު އެީއ  12މީހުން ތިބިއްޔާ  12ާޕޓީ.  12ޕާޓީ ދެން ކިޔަންެވއްޖެއްޔާ ިމ އޮތީ މިތާގަިއ ޮއވޭ 

ނޑު މި  1320ދަންނަވަނީ އެްއގޮތަކަްށވެސް އެ ފާުޑގެ ވާހަކަތަެކއް  ޙަޤީޤަތެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވެގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ދުށީމު،  ވަނަ އަހަރު ހަމަ ތިޔަ ވިާދޅުވާ ބޭފުޅުން ނުކުމެ ދެއްިކ  2118އަޅުަގނޑު ނުދަްއކާނަން. އަުޅގަ

ކެ ވާހަކަ. ބަލަ! ތ. އަތޮޅު އޮމަދޫ އަށް އަރާަވޑަިއގަތީަމ ފަހައިގަތީ ކީްއވެގެންތޯ؟ އެއީ ެވސް މައުމޫނު ދެ

ނޑުމެންނަށް ފެނުނީ އެ  ރުޅިއަިއސްގެން. ެއއީ ކޮންމެެވސް ބޭފުޅެއްގެ އަނބިކަބަލުްނނަށް ނިސްބަތްވާ ރަށެއް. އަޅުގަ

ރަށުން ވެސް ފަހައިގަތް ަތން. މި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް އެރިޔަސް ފެންނާނީ އެ މަންޒަރު. ވެރިކަން 

 1325ލީމަ ބޭބޭފުޅުން ނިކުމެވަަޑއިގެން، ރައްޔިތުން ނުކުމެ މަރުޙަބާ ލިބިވަޑަިއގެންތާ ކުީރކޮޅު ައތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކޮށް

ދަންނަވަންފެށީމަ ހިތްޕުޅަށް އަރާވަަޑއިގަީތ، ބައެއް ބޭފުޅުްނެގ ހިތްޕުޅަށް އަރާވަޑަިއގަތީ މީ ތިމަންނަ އަށް އޮތް ތާއީދޭ. 

ނޑަށް އެނގޭތީ މި ދަންނަވަނީ ހައްދުންމައްޗަ ށް ފުރަތަމަ ވަޑަިއގެންނެވި ފަހަރު އެހެންނެއް ނޫނޭ އެކަން ވީކީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މީ އެާތ ތިބި ީމހުން. ކިހިނެއްތޯ  މީހުން ނުދިޔައޭ.  16ވަނަ ފަހަރު؟  2ސަލާންކޮށްކޮށް ވަރުބަލިވި. ައޅުގަ

މީހުން ނުދިޔަ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ިމ ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާތއީދު އޮީތ. މި ޤައުުމގައި ާތއީދު އޮީތ  16

 1330.ޕީ.އެމް އަށާއި އެމް.ޑީ.ޕީއަާށ. އެ ނޫން ޕާޓީއަކަށް ނެތޭ. ދެން އަސަރުކުރާ ބަޔަކަށް ުކރަންވީއޭ. ހިތްދަތިވާ ބަަޔުކ ޕީ

ނޑު ަދންނަވައިފާނަން ރިޔާީސ އިންިތޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުަގއި އެްއަވނައިަގއި އުޅޭނީ ޕީ.ޕީ.އެމް.  ހިތްދަތުވާންވީއޭ. އަުޅގަ

ހާސް ވޯޓާ  57ހާްސ ވޯޓާ އެީކގަ. ދެ ވަނަިއަގިއ އެމް.ޑީ.ޕީ،  72ވޯޓާ އެީކގަ.  ހާސް 72އާދެ! ޝައްެކއްނެތޭ. 

ހާހާ ދޭތެރޭގެ އަދަދަކަށް ވޯޓު ލިބެނީ. މީ ޙަޤީޤަތަކީ.  21ހާހާއި  15ވަނަ އަށް  4އެީކގަ. ފުޅާ ކޯލިޝަންތެރޭަގިއ 

ގެން ިވދާޅުވި ކަމަށް ވަނީ ޢަދާލަތު ދެން ކީއްތޯ ކުރާނީ؟ ދަތުރުކޮށްލީމަ އެނގިއްޖެ. ދަތުރު ނިންމައިލާފައި ވަަޑއި

 1335މީހުން ބުންޏޭ ތިމަންނަމެންގެ ާތއީދު އެަބ އޮތޭ ާރްއޖެތެރޭގަ. ތިމަންނަ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއޭ މީ. ިދޔައިަމ 

އަންނާނެނޫންހޭ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންކޮެޅއް. އެ ނޫން ބަޔަކު ނާދެއޭ. މާތްކަލާކޮއްޓަކާ ނާދެއޭ. ނާދޭ، ނާދޭ. މީ ހާލަތު 

ތް ގޮތް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނަކީ އެބައި މީހުންނަށް އޮ

ވަނަ ދުވަހު އެމް.ީޑ.ޕީ ސަރުކާރުން މި ޤައުމު  7ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ފަޚުރުެވރިވާންޖެހޭ ބަޔެކޭ. ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 

ކޮށް، ނޫނީ ވިއްަކއިލާަފއި ޮއއްވާ މި ޤައުމު ދިވެިހންގެ އަތުން ބީކޮށްލަނިކޮށް، ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ވިްއކާލަން އުޅެނި

ނޑުމެން   1340އަނބުރާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯދައިދިނީ ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ދިވެހި ސިފައިންނޭ. އެ މީހުންނަށް މިއަދު އަޅުގަ

ރަންޖެހެއޭ. އަުޅަގނޑު ފަޚުރުވެރިކަމާ ެއީކގައި ސެލިއުޓުއަުރވަންޖެހެއޭ. އެ ީމހުންނަށް އައްސަރިބަހާއި ސާަބސް ރައްދުކު

މި ދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފުލުހުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިފައިންނަކީ އެއީ ަޤއުަމށް ވަފާތެރި، ރައްޔިތުންނަށް 

ނޑު މި ވާހަކަ  މިހެން އިޚްލާޞްތެރި ބަޔެކޭ. އެ މީހުން ފާޑުފާޑުގެ އަނިޔާ އެއް ރައްޔިތުންނަކަށް ނުކުރާނޭ. ައޅުގަ

ނޑު ވަރަށް  ދައްކާތީ ވަރަށް ގިނަ ބޭުފޅުން ކަންބޮުޑވާނެ. ކަންޮބުޑވިޔަްސ ޙަޤީޤަތް ވާނީ ޙަީޤޤަތަށް. އަުޅގަ
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ނޑުެގ   1345އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކގައި އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ތި ބޭފުޅުން އަޑުެއއްެސވީތީ ޝުުކރުދަންނަވަމުން އަޅުގަ

 ޔާ. ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއް 

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ހުށަހެޅިފައިާވ ރިޕޯޓަީކ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުެރޭވ ގޮުތގަިއ މި ރިޕޯޓުަގއި މި 

 1350އް ވާ ކަންަތއްތަެކއް. ޕޮލިހުންގެ ފަރާތުން ކެމިކަްލ ފެނާިއ ވާ ކަންަތއްތަކަީކ މިކަމުެގ ޮކންމެވެސް ވަެރްއގެ ޙަޤީޤަތްތަކެ 

އަދި ހިރުވާ ފެން ބޭނުންކުރާނެކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާ ގުޅިގެން ޙަޤީޤަތުގައި މި މައްސަލަ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައި 

ނޑުމެން ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ފުޅާ ދާ އިރާެއއްަގއި މުޒާހަރާކުރުމާިއ ވަނީ. އަުޅގަ

ހަޅުތާލުކުރުމާ، އަދި މި ނޫންވެސް ޙައްޤުތައް ރަްއޔިތުްނނަށް ލިބިފައި ވީ ހިނދު، އެ މުޒާހަރާތަކަށް ނުކުންނަ 

ފަރާތްތަކަކީ ދިވެހި ާރއްޖޭގެ ުފލުހުންނާ ދެކޮޅުވެރި ފަރާތްތަެކއްެގ ގޮުތގަިއ ފުލުހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެިވގެންނުވާނެ. މިއަުދ 

 1355ޤައުމު އޮތީ މުރާހަރާއާ ެވސް އެްއކޮށް، ހަޅުތާލާ ވެސް އެްއކޮށް. އަދި އިހުތިޖާޖުތަކާ ވެސް ެއއްކޮށް. އެ ކަންކަން  މި

އެއީ ފުލުހުން ެވސް ބަލަިއގަްނނަ ކަންކަންކަމުަގއި މި ޤައުުމގައި ވާންޖެހޭ އެބަ. ވެރިންަނށް ތިބޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން 

އިވާ ބޭފުޅުންނަކީ ނުވަތަ މީހުންނަކީ އެއީ ފުލުހުންނާ ދެކޮޅުވެރި ަބއެްއގެ ގޮތުަގިއ ފުލުހުންނަށް ވަކި ކުލަެއއް ޖެހިފަ

ނޑު މެންނަށް ައރައިނުގަެނވޭނެ. އެހެންވީާމ،  ދެއްކުމަކީ އެއީ ވަރަށް ޮބޑު ޯގހެއް. ޭއގެ ސަބަބުން ުދވަހަކު ވެސް އަުޅގަ

އޮތް ިސޔާސީ ާމޙައުލުގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް.  އަބަދުވެސް ވިސްނުން ބަްއަޓންކުރަންޖެހޭނީ މިއަދު މި ޤައުމުަގއި

 1360އެްއވެސް ޕާޓީ އަކީ ފުލުހުންނާ ދެކޮޅުވެރި ޕާޓީއަކަށް ވެެގންނުވާނެ. ފުލުހުން ޤަބޫލުކުރަންވީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކަކީ ވެްސ 

ބެހޭ ގޮތުން  ޤައުމުގެ ޙައްުޤގައި މަަސއްކަްތކުރާ ޕާޓީތައް ކަމުގަ. ޕާޓީަތުކގެ ވިސްނުމާއި ފިކުުރަގއި ުއޅޭ ތަފާތުތަކާ

ވާހަކަދެްއކުމަކީ ދެ ފަރާތަށް ވެސް ލިބިގެްނވާ ޙައްެޤއް. ފުލުހުންނަކީ މި ޤައުމުގައި ތިބެންޖެހޭނެ ބައެއް. އެމް.ޑީ.ޕީން 

ނޑުމެްނ މި ބުނާ ވާހަކަ އަކީ ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުގެ މަތީަގއި  ފުލުހުންނަށް އިޙްތިރާމުކުރަން އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ވެހިރާއްޭޖގެ ފުލުހުން ތިބެންޖެހޭނޭ. އަޅުަގނޑުމެން މުޒާހަރާ ވެސް ކުރާނަން. އަދި އެހެން ކަހަލަ އަބަދުވެސް ދި

 1365އެްއވުންތައް ވެސް ާބްއވާނަން. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ފުލުުހންނާ ދެކޮޅަށް ބާްއވަމުންދާ ެއއްވުންތަެކއް ނޫން. ާރއްޖެ މި 

ގޮތަށް ހިނގާނެ. އެހެންވީމާ، ިދވެހިރާްއޖޭގެ ފުލުހުންނަކީ އިންސާފާިއ ބަދަލުވަމުންދާ މާޙައުލުގެ ތެރޭގައި މި ކަްނކަން މި

ހަމައިގެ ތެޭރގަިއ ތިބެގެން ަރއްޔިތުންެގ ޙައްޤުަތއް ދިފާޢުުކރުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަްތކުާރ ބަޔަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. 

ބޭފުޅުން ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ވަރަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން ރާްއޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްެގ ފުލުހުންނަކީ ހަމަ އެ 

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއއްކޮށް ަމސައްކަތްކުރަމުން އައިސްަފއި، މިހާރުވެސް މަސައްކަްތކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތްތައް. ެއީއ 

 1370 ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީން ވެސް ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި ޤަބޫލުކުރަމުންދާ އުސޫލު. އެހެންކަމުން މިފަދަ ކަމެއް މި ކޮމިޓީ 

ނޑުމެންނަށް ލިބުނު ހިނދު، އެއީ ކިހިނެތއ ހިނގާ ކަމެއްތޯ ބަލައިދިނުމަށް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނުހިނދު،  އަށް އަުޅގަ
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އެކަން ބެލުމަކީ ކޮމިޓީގެ ިޒންމާ އެއް ކަމުަގއި ވާތީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ފަާރތުން އެކަން ވަނީ ބަލާފަ. 

ުތވި ެއްއަޗކީ އެފަދަ ކެމިކަެލއް ގެނެްސގެން ނުވަތަ އެފަދަ ފެނެއް އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެްނނަށް އެނގި ސާބި

ގެނެސްގެން ާރއްޖޭަގއި އަިދ މިހާތަނަށް ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަށް. އެހެންކަމުން ކޮމިޓީން ކޮމިޓީގެ ވިސްނުން ވަރަށް 

ނޑެއް ޤަބޫލެއް ނުކުަރން. މިފަދަ ތަކެތި ގެނެސްގެ  1375ްނ ރާއްޖޭގެ ފުލުހުން ރާއްޖޭގެ ސާފުކޮށް ބުނެދީފައި އެ ވަނީ. އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަްށ މި ެއްއޗެހި ބޭނުންކުރާނެ ކަމަކަށް. ކޮންމެ ތަނެއްަގއި ވެސް ހުްނނާނެ ތަފާތު ވިސްނުންތަކާިއ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އެ ވިސްނުންތަުކަގއި ހުރި ގޯސް ކަންތައްަތއް  ތަފާތު މައްސަލަ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

ހުން ވެސް ބުނާނެ، އަިދ ފުލުހުންގެ ތެރޭަގއި ހުރި ަރނގަޅު ކަންަތއް ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. މަޖިލީ

އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖެ ކުިރމަގުަގއި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެ ހުޅުވާލެވިަފއިވާ ޑިމޮކްަރސީގެ ތެރެއަށް ދާއިރުަގއި ރާއްޖޭެގ 

 1380ވިސްނުމަކީ ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުގެ ތެެރއިން ކަންތައްތައް ކުރުން. ަވކި ކުލަ ޕޮލިހުންގެ ތެރޭގައި ބިނާކުރަްނޖެހޭ 

އެއް ޖެހުނީމަ އެ މީހުންނަީކ ފުލުހުންނާ ދެކޮޅުވެރި ބަެއއްގެ ގޮުތގައި ވިސްަނއިދީ، އޭގެ ސަބަބުން ނިކުންނާނެ 

ޖެ ހަމަޖެހުމަކަށްނުދާނެ. އެހެންވީމާ، ނަތީޖާތަކެއްގެ މަްއޗަށް އަުޅަގނޑުމެން ބަރޯސާވާއިރު އެްއެވސް ހާލެއްގައި ާރއް

ކޮންމެ ޕާޓީ ެއއް ވެސް އަދި ކޮންމެ ކުލަ އެއް ޖެހުނަސް ައދި ކޮންމެ ވިސްނުެމއްަގއި ަމސައްކަތްކުާރ ބަެއއް ކަމުަގއި 

އެބަ  ވިޔަސް އެ ބަޔަކާ ެއއްކޮށް ުފލުހުން އެއްކޮށް އިށީނދެ، ވަަރށް ރަނގަޅަށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާއެކު މަސައްކަްތކުރަން

 1385ޖެހޭ. ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ހަަމ އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ަޤއުމަށް މަސައްކަތްކުާރ ވަރަށް ިގނަ އަދަދެްއގެ ބޭފުޅުން އެަބ 

ތިއްބެވި. އެ ބޭފުޅުންގެ އިްޚލާޞްތެރި މަސައްކަތަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަންަނ 

ނޑުމެންެގ މަސައްކަތްތަެކއް. އެ ކަންކަމު  ގައި ައޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަތުމުގައި އެމް.ީޑ.ޕީ ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން. އަޅުގަ

ވެރިކަމެްއަގއި ދިވެހިރާއްޭޖެގ ފުލުހުންނަށް ދޭންވާ ޝަރަފާއި ޤަދަރާއި ޢިްއޒަތް އަޅުަގނޑުމެން ހޯދައިދޭނަން. 

ނޑުމެްނ މަސައްކަތްކޮށްފައި ވާނީ.  އަހަރުގެ ެވރިކަމުގައި ވެސް އެކަން ުކރުމަށް ޓަކައި 3އެމް.ޑީ.ޕީގެ  އަުޅގަ

 1390އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކޮްށގެންނުވާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ޮއތް ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ޮގތުން އެްއވެސް ރަްއޔިތެްއގެ 

ޙައްޤަކަށް ެއްއވެސް ގޮެތްއގައި އިންސާފުން ނޫން ޮގތެއްަގއި އަތްެލވޭނެ ކަމަކަްށ. އެކަން ައޅުަގނޑުމެން 

ން. ދިވެހިރާއްޖެގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ ކުށެއް ނުކުރާހާ ހިނދެއްގައި އޭނަ އަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބެންވާ ދިފާޢުކުރާނަ

ނޑުމެްނ މި ދައްކާ ވާހަކަ ައކީ. ުކށް ކުރީމަ، އޭނަގެ މަްއޗަށް  އެންމެހައި ޙައްޤުތައް ލިބެްނޖެހޭނެ. އެއީ އަުޅގަ

ން ެވސް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން. ެއހެންނަމަވެސް އޭނަެގ މަްއޗަށް ހިންގަންޖެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ ައޅުަގނޑުމެ

 1395ކުށެއް ސާބިތުނުވާހާ ހިނދެްއގައި ުނވަތަ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި އޭނަ އަށް ލިިބގެންވާ ާބރެއް ތަންފީޛުކުރުމުަގއި އޭަނ 

. ފުލުހުން ވެްސ ފަހަތަކަށް ނުޖެއްސޭނެ. ފުލުހަކަށް ވިަޔސް، ސިަފއިންެގ މީހަކަށް ވިޔަްސ ެއކަން ނުކުރެވޭނެ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން. ިސފައިން ވެސް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ 

މަތީން. ރައްޔިތުން ވެސް ޢަަމލުކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުގެ ޙުދޫދުގެ ތެރޭަގއި 
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ނޑުމެން ިމއަދު ހަމަ ވިްސނަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ބަދަލުވަމުންދާ މާޙައުލުގެ ތެރޭަގިއ އެންމެން ވެ ސް ތިބުމަކީ އަުޅގަ

 1400ބައެއް ފަހަރަށް ހަމަ ޤާނޫނުގެ ބޭރަށް އެބަ ނިކުމޭ ހަމަ ވަކި ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ވެސް އަދި ފުލުހުންެގ 

ކަމަކީ ތަކުރާރުެވގެންދާ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެކިގެންުނވާނެ.  ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް. އެހެންނަމަވެސް އެ

ނޑުމެން މި ތިބީ  21މިއީ  ވަނަ އަހަރުގަ. އަބަދުވެސް ފަހަތަށް ކުރެވުުނ  2113ވަނަ ގަރުނު. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް އަުޅގަ

ްއގައި ެއްއވެސް މުއައްސަާސ ގޯސް ކަމެްއގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް، ކުރިއަށް އަނެއްާކވެސް ެއ ގޯސް ތަކުރާރުވާ ވިސްނުމެ

އެއް ވެސް އަދި ެއއްވެސް ޕާޓީއެއް ވެސް މަސަްއކަތްކޮްށގެންނުވާނެ. ހެާވއި ދިމާލަށް ދާންވީ. ރަނގަޅާ ދިމާލަްށ 

 1405ދާންވީ. ރަނގަޅަށް ޢަމަލުކުރެވޭތޯ ބަލަންވީ. ކުރިން ކުރެިވފައި ހުރި ގޯސް ކަމެއްަގއި ހިފައިގެން އަނެްއކާެވސް ެއ 

ނޑުމެންނަކީ އެއް މުޖުތަމަޢެއް، އެއް  ގޯހުގެ ތެރޭަގއި ނޑުމެންނަށް ކުރިއެރުމެްއ ނާންނާނެ. އަޅުގަ ތިބެގެން ައޅުގަ

ދީނެއްގެ އަހުލުވެރިން. އެްއ ބަހަކުން ވާހަކަދަްއކާ ަބއެއް. އެހެންވީމާ، ެއއް ދީންވެިރަކމާއި އެ ބަހުުރވެރިކަމާ، އެ 

ނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި އޮންނަން ޖެހޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފުލުހުންނަކީ ރައްޔިތުން ލޯބިާވ ބަޔަކަްށ އެއްަބއިވަންަތކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޮކށްދޭނަން. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހެދުމަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަެތއް އަުޅގަ

 1410އަދާކުރުމުގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް  ފުލުހުންނަކީ އެ ބޭފުޅުންގެ މަޤާމުގެ ހައިސިްއޔަތުންނާއި ެއ ބޭފުޅުން ޤާނޫނީ ޒިންމާ

ދޭންޖެހޭ ޤަދަރާއި ޝަރަފު މި ޤައުމުގައި ލިބޭނެ ބަޔަަކށް އެމް.ޑީ.ޕީން ހަދައިދޭނަން. ފަހަތަށް ބެލުމަކީ މިއަދު 

އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. ކުރިއަށް ވިްސނައި ކުިރއަށް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ކަންތައްތަްއ ކުެރވޭނެ 

ނޑުމެން ދާންޖެހޭނީ. އޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކމިޔާބީއާ ހިސާބަށް ދެވޭނީ. ރަނގަޅު މަ ގަކާ ދިމާލަށް ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ތަހުޒީބު ޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި ބިނާެވގެން ދާނީ. ހެދޭ ގޯހުގެ މަތީގައި ތިބެ، ގޯހުން ނުބަޔަށް ދާން 

 1415ނާންނާނެ. ޤައުމުގެ މަޞްަލޙަތެއް ދެމެހެއްިޓގެންނުދާނެ. ދިމާވެއްޖެްއޔާ ދުވަަހކު ެވސް ޤައުމަށް ކުރިއެރުމެްއ 

ނޑަށް ތާއީދުކުެރޭވ  ނޑު މި ކަމުގައި ހަމަ ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުމަކީ ހަމަ ވަރަށް އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނެތި، ނިންމުމެއް. އަޅުަގނޑު އުްއމީދުކުރަނީ ދިވެހި ފުލުހުންނަކީ ވަކި ކުލަައކަށް، ވަކި ޕާޓީއަކަށް ބެލުމެއް 

އިންސާފާއި ހަމަިއގެ ތެޭރަގއި މަސައްކަތްކުާރ ބަޔަކަްށ ެވގެްނދިއުން. ދިވެހި ަރއްޔިތުން ޯލބިވާ ބަަޔކަށް ވެގެންިދއުން. 

ނޑުމެން އެޭދ ުކރިއެރުން ައޅުަގނޑުމެން ޤަުއމަށް ލިބޭނީ. ޝުކުރިްއޔާ،  އޭރުން ައޅުަގނޑުމެން މި ުބނާ، އަުޅގަ

 1420 ތަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ުފރުޞަ

 

  ވާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ސަުރކާރު މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮމިޓީ ައށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާ 

ނުޑ ެވްސ  ގުިޅގެން ެއ ކޮމިޓީން އެ މަްއސަލަ ބެލުމަށްފަހު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރިޕޯާޓ ގުޭޅ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ ދިވެހި ޤައުމަށް ލޯބި އޮްތ  ނޑުމެންނަީކ ޤައުމީވަންތަ ބަެއއް ކަުމގަިއ ނުވަތަ އަުޅގަ  1425ދަންނަވާނީ އަުޅގަ
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ނޑުމެން އެބަ ތަބާވާންޖެހޭ ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކަށް. ކުލަ އާއި ގައިހިރު  ާވ ބައެއް ކަުމގައި ވަނީ ކަމަށް ާވ ނަމަ، އަޅުގަ

ފަދަ ކެމިކަލް ތަކެތި މުޒާހަރާތަކުަގއި ެއއްެވއުޅޭ ފަރާްތތަކަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން 

ކަންބޮޑުވުން ފާހަގަކޮށް މި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުަގނޑު ފަހަރެއްަގއި ެވސް ނުދަންނަވާނަން މިއީ 

ނޑުމެން މި އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތެްއގައި ުކރެވިފަިއވާ  ނޑު މި ދެންނެވި ކަމަކީ އަުޅގަ ކަމެއް ކަަމކަށް. ެއހެން އަޅުގަ

 1430ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރަްއޔިތުންނަށް އަމާންކަމާއި އޮާމންކަމާ، އަމާން ވެއްެޓއް ޤާިއމުކުރުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު 

ނޑުމެން މި ޤައުމުގައި އަމަން ބަލަހައްޓަން ތިބި ފަރާތްތައް.  މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ ޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާެނ ޣައިރު ޤާޫނނީ އަމުރުކުރީމާ ެއއަށް ަތބާނުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ެއ 

ނޑުމެންނަށް އެކަެމއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެްނވީމާ،  މުއައްސަސާ އަކީ ެއއީ ކަުމނުދާ މުއައްސަސާައކަށް. އެެހން އަޅުގަ

ނޑު މެންނަށް ފެންނަމުން މި ދިޔައީ ވެރިކަމަށް އައުމަށް ޓަކައި ފުލުހުންގެ މޫނަށް ކުޅުޖަހައި، ފުލުހުންގެ މިއަދު އަޅުގަ

 1435ގަމީސް ވީދަިއ، ފުލުހުންނަށް ހެއްދެވިހާ އަނިާޔކުރުމަށްފަހު، އެ މުއައްަސސާގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމަށް ޓަކަިއ 

ރަށް ަތބާނުވީމަ ދެން ކަންތަްއ ެވެގންދިޔަ ގޮތް. ނަތީޖާއަކަްށ ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރުކޮްށ، އެ މީހުން ެއ އަމު

ނޑުމެން  އަހަރަށް އިންތިޚާބުކޮށްަފިއވާ ވެިރކަމެްއގެ ނިމުމާ ހިސާބަށް އައީ. ޣައިރު ޤާނޫނީ  5ވެގެންދިަޔއީ އަުޅގަ

ފުލުހުންގެ ތެރޭަގއި ވެސް އަމުރުކުރަމުން، ކުރަމުން، ކުަރމުން، ކުރަމުން ަވކި ހިސާބަްށ ކޮޅުންނުލާ ހިސާބަށް ދިަޔއިަމ 

ތިބީ، ސިފައިންގެ ތެރޭަގިއ ވެސް ތިބީ ހުވާކޮށްގެން ތިބި ބައެއް ކަމަށް ވާތީެވ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު ޤައުމު 

 1440ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި އަދާުކރަންޖެހޭ ވާޖިބު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުެރިވގެން ދިޔަ ތަން އެ ފެނިގެން ދިޔައީ. 

ނޑު ދިވެހި ރައްޔިތެްއގެ ހައިސިްއޔަތުްނ ފަހަރެއްގައި ވެ  ނޑު ހަމަ އެއްގޮތަކަްށވެސް ނުދެކެން އަޅުގަ ސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހަަމގައިމު ވެްސ ނުދެކެން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ވެރިކަން ަވއްާޓލުމަށް ޓަކައި ފުލުހުންނާއި 

ޤާނޫނީ އަމުރަށް ތަބާނުވުން. ޮގވަމުންދިޔައީ ވެްސ  ސިފައިން ކަމެއް ކުރި ތަނެްއ. ހަމައެކަނި ކުރި ކަމަކީ ަޣއިރު

އެހެން. ހަމަ އެބޭފުޅުން އިލްތިމާސްކުރަމުން ވެސް ދިޔައީ އެހެން. އެހެންވީމާ، އެެހން ނުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 

 1445ވެްސ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ކަންތައް ކުރަމުންދަނީ ގޯސް ކަމެއް ކަމަށް ދެކިގެން އެކަން ކުރުމަކީ އެއީ އެްއގޮތަކަށް 

ނޑުމެން މިހާރު މި މަޖިލީހުން  ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫން. މުާޒހަރާކުރެވޭނެ އުސޫލުަތކާއި ަހމަތައް ބަޔާންކުރުމަށް އަުޅގަ

ވަނީ ެއްއވެއުޅުުމގެ މިނިަވންކަމާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފަ. އެ ޤާނޫނުން ިހމާޔަތްކޮށް، ުނވަތަ ޤާނޫނު 

ނޑު ގޭަގިއ ތަންފީޛުކުރުމަކީ ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ވާ ނުޑގެ ލޮލަކަށް ޕެޕަ ސްޕްރޭ އެއް ނުޖެހޭނެ އަޅުގަ ޖިބުކަެމއް. އަުޅގަ

ވަަނ މާއްދާ އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  32އޮްއވާ. ެއއްެވއުޅުުމގެ މިނިަވންކަމުގެ ޙުދޫދެއް އެބަ ޮއވޭ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 1450މިނިވަންަކން ހޯދައިގަނެވޭނީ އަނެކާެގ  ބޭނުންހާ އެއްޗެހިތަކެއް އަުޅަގނޑުމެންކަށް ނުކިޔޭނެ، ކޮްނމެވެސް ވަރެްއގެ،

މިނިވަންކަމަށް އަރައިނުގަނެ. އެހެންވީމާ، ފުލުހުންނަކީ މި ކަންކަން ކުރަން މެންޑޭޓު ހަވާލުކުރެވިފަިއވާ ފަރާތް ކަމަށް 
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ކުރުމުގެ ވަންޏާމު އެ އޮންނަ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އެއްެޗއް، ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުން

 ބާރު ފުލުހުންނަށް ނެތީ ކަމަށް ވަންޏާ ޤައުމު އެްއކޮށް ހަލާުކވެގެން ހިނަގއިދާނެ. 

 

 1455 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ދެއްެކވުން:ވާހަކަދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ނޮޅިވަރަމު

ނޑުމެްނގެ އަސާސީ ަޙއްޤުތަކާއި މިނި ވަންކަމާ ބެހޭ ބާބުގައި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފައި މި ވާ  ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ގޮުތގައި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްުކރާ ޤާނޫނަކުން ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ކަ

 1460ޙައްޤުތައް ުނވަތަ މިނިވަންަކމުގެ ެއއްެވސް މިންވަެރއް ިހފެހެއްޓޭނީ މިނިވަން ދިމީޤްރާތީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މިފަދަ 

ވަނަ މާއްދާަގއި  16ނުވަތަ މިނިވަްނަކން ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަެރއްގެ ަމއްޗަށް ކަމަށް  ޙައްޤުތައް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ެއއްެވއުޅުާމއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ވެްސ  ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑު އޮންނާނީ ވަކި ޙުދޫދެއްގެ ތެޭރގަ. މި ޙުދޫދަ ކީ އަނެކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަަރއިނުގަެނވޭ މިންވަރެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަނީ. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް މިނިވަންކަމާއި ހުދޫދާއި މިހުރިހާ އެއްޗެއް ލިިބގެންވާއިުރގައި އަނެއް މީހެްއެގ 

 1465އެްއވެްސ މާނަ އެއް ހުރި ކަމެްއ  މިނިވަންކަމަށް، އޭާނގެ މިނިަވންކަމުގެ ސަބަބުން އުނދަޫގާވ ކަމަށް ވަންޏާ މީ

ކަމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، މިނިވަން ދިމީޤްރާތީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ެވސް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ 

ނަޑއެޅިފަިއވޭ. އެހެންވީމާ ެއ ، މިނިވަންކަމާއި އެްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަންކަމާ، މި ކަންކަމަށް މިންތަކެއް، އިންތަކެްއ ކަ

އިންތަކާިއ މިންތަކުެގ ތެރެއިްނ ބައެްއ ފަހަރު މިނިވަން ޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ެއްއވާ އެްއވުންތައް ަވޔަލެންސަށް 

ބަދަލުވާ ފަހަރުތައް ވެސް ެއބަ އާދޭ. އެހެންވީމާ، އެފަަދ ހާލަތްތަކުގައި އެްއވެސް ާހލެއްަގއި އަިނޔާކޮްށގެންނުވާނެ. 

 1470ކަމެއް ނޫން ަރއްޔިތުން ޚިޔާުލފާޅުކުރުމަށް މިފަދަ ތަނަކަށް އެްއވެ ތިބޭ ަދނިޑވަޅެްއަގިއ  އަޅުަގނުޑ ވެްސ ތާއީުދކުރާ

އެ މީހުންނަށް އަނިާޔކުރުން ެއއީ. އެހެންނަމަވެސް މުާޒހަރާ ރުޅާލަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ރޫޅާެލވެންޖެހޭނެ. ެއ 

ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ ސޮވިއެޓް ޔޫނިއަްނގެ ޒަމާނުގަިއ ފުރުޞަތު ފުލުހުންނަށް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި 

ހުރި ކަހަލަ ވަސީލަތްތަކެއް ނޫން. އޭގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ ބްރޭންޑެޑް، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑުމެން ނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ، މިއަދުގެ ިދމީޤްރާތީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޒާތުގެ އާލާތްތަްއ. މިއަދު އަޅުގަ

 1475ފެންނާނެ، ތުރުކީަގއި ވެސް ުމޒާހަރާ ކުެރވެމުން އެބަ ދޭ. ެއތަން ރޫޅާލުމަށް ޓަކަިއ ވެްސ، މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

މި ހުށަހެޅިފައިވާ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި މިހިރަ ކަހަލަ ބަެއއް ކަހަލަ އާލާތްތައް ބޭނުންކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ، މުޒާހަރާ 

ނޑުމެްނެގ ރުޅާލުމުގައި ދުނިޔޭގެ ޑިމޮކްރެ  ޓިކު ޤައުމުތަކުަގއި ކަންކުރާ އުސޫލުން އެކަން ކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ. އެއީ ކޮންމެ ބައެްއ ވެރިކަމުަގއި އޮތްކަމުަގއި  ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ



56 

 

ތަންތަނަށް ގެއްލުންދީ، ތަންތާ ހުޅުޖަހައި،  ވީނަމަވެސް މުޒާހަރާ ެއއް ުސލްޙަވެރިކަމުން ނެއްޓި، ރަްއިޔތުންގެ މުދަލާއި

 1480ޢާއްމު ފަރުދުންގެ ޖިސްމަށް ގެއްލުންދީ، މި ހާލަތަށް ވެސް ބައެއް ފަހަރު ކަންތައްތައް ެއބަ ދޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، 

ންނަމަވެްސ އެ ހާލަތުަގއި ފުލުހުންނަށް އިޚްތިޔާރުދެވެންޖެހޭނެ މުޒާާހރާތައް ރޫޅާެލވެން. ެއކަން ކުރެވެްނވާނެ. އެހެ

ނޑުމެންގެ  ފުލުހުން އަނިޔާވެރިެވގެން ެވސް ނުވާނެ މި ކަންކަން ކުުރމުގަ. ެއކަންކަން ބެލޭނެ ނިާޒމެއް ވެސް އަުޅގަ

ނޑައަޅާފަ. ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް  ނުޑމެން މި ވަނީ ކަ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑުމެން ފުރިހަމަކުރަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އާ ކޮމިޝަނާ، މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ ކަން ތައްތަެކއް އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް ލިބުނީމާ ފުލުހުން ވެސް  ނޑުމެްނނަށް އައިއިުރގައި ކުރިން ނުލިބޭ ޙައްޤުތައް އަުޅގަ  1485ޤާނޫނުއަސާސީ އަުޅގަ

ންތައްަތްއ އެ މީހުންނަށް ކުރެވޭނެ ކުރިން ކުރަންނުޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް ކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެ ކަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ސިފައިްނެގ  މެކޭނިޒަމެއް ފަހިކޮށްދީފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ދިވެހި ސިފައިންނަށް ވަޒަން ނުދޭ ގޮތަށް މި މަޖިލީހުން  ކުއްޖެްއގެ ބޮލަށް އޮޅިގެން ަވޒަނެއް އެރީމާ އަުޅގަ

ންތައް ނިންމީމާ އެއީ ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. ކަންކުރާ މީހާ ގޯސްވެދާނެ. ަކން އެ ކުރެވުނު ގޮތް ެވސް ނިންމު

ނޑައެޅިަފއިވާ އެސޫުލގެ   1490ގޯްސވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަމަށް ރަނގަޅު އުސޫލުން، ހަމަ އާއި އިންސާުފގެ ތެރެއިްނ، ކަ

ަގ ވީާހވެްސ ފުޅާ ދާއިާރއެްއގަިއ ދެވިަފއި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ތެރެއިން ސިފައިންނަށް މަަސއްކަތްކުެރވޭނެ ޖާ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެޮގތުން ސިފައިންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އާލާތްތަކެއް، ހުރިހާ މާނައެއްަގއި ބޭނުންކުރުމުެގ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އަދި ަހމަ އެހެން، އެކި ޒާްތޒާތު  ގެ ހަތިޔާރު ވެސް ސިފައިންނަށް ބާރު އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ސިފަިއން ކުރިމަތިލަނީ ދުނިޔޭގެ  ބޭނުންކުރެވެންޖެހޭ މަރުޙަލާތަކުގައި ބޭނުންކުެރވެންޖެހޭނެ. މިއަދު އަުޅގަ

 1495ފެންވަރުގެ، ަބއިނަލްއަްޤވާމީ ފެންވަރުގެ މުޖުރިމުންނާ. މި މީހުން ކުރިމަތިލާއިރުގައި އެ މީހުން އަތުގައި އެބަ ހުރޭ 

ތިޔާރު. ދިވެހި ސިފައިން އަތުގައި ނުހުރޭ އެ މީހުންނާ ކުރިމަތިލެވޭވަުރގެ ބާރެއް. މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރެއިްނ ހަ

މުޒާހަރާތަކަށް ދާ މީހުން އެބަ ދޭ މަސްބާނަން ގެންގުޅޭ ތިމަރަ ކަހަލަ އެއްޗެހި ހިފައިެގން ގޮސް ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް 

އްެޗއް އެއްލާ މީހުންގެ ައދަދުތައް މި ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ. މި ދަންނަވާ އެއްޗެްއސަކީ އެބަ އުކާ. ކުރިން ކުކުޅުބިެހްއ އެ

ސިފައިންގެ ޝީލްޑު ކަހަލަ ެއއްޗެތި ފޫއަުޅަވއިލާވަުރގެ ހަމަލާތައް އެބަދެވޭ. އެހެްނވީމާ، އެ ތަނަށް ނިކުންނަނީ ވެސް 

 1500ބައްަޕއަކަށް އުފަންވާ ީމހުން ނޫކުލައިގެ ޔުނީފޯމެްއ  ދިވެހި ރައްޔިތުން. ދިވެހިރާްއޖޭގެ ދިވެހި މަންމައަކަްށ، ިދވެހި

ލައިގެން ިވޔަސް، ފެހިކުލަިއެގ ޔުނީފޯމް ލައިގެން ވެސް އެ ނިކުންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ މީހުންނަށް އަނިޔާތަކެއް ލިބޭ 

ވޭނެ ފުރުޞަތުތަްއ ހާލަތްތަކަށް ކުރިމަތިވާ، އެަފދަ ހާލަތަކަށް ހުށަހެޅޭ ގަޑީަގއި އެ މީހުންނަށް ވެސް ަރއްކާތެިރވެ

އޮންނަންޖެހޭނެ. އަދި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ޢާއްމު ރައްިޔތުންގެ މުދަލާއި ފުރާނަ އަށް ރައްކާތެރިކުެރވޭނެ ހުރިހާ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަީނ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ މި  ވަސީލަތްތަްއކެއް އެ މީހުންނަށް ފަހިވެފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑ   1505ދަންނަަވން. ފުލުހުން ވެސް އަިނޔާވެިރވެގެންުނވާނެ. ޖަޒުބާތު ެވގެން ވެސް ުނވާނެ. ެއ އަނިާޔަގއި ނޭވާަގއި އަުޅގަ
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ނޑުމެން ތަހުޒީބު ގޮަތކަށް،  އެްއވެސް ދިވެހި ފަރުދަކަށް ެގއްލުން ލިބިގެންނުވާނެ. ޙަޤީަޤތުގައި ިސވިލް ގޮަތކަށް، ައުޅގަ

ްއ ކުރާ ކަމަށް ވާނަމަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް އަމާން ެވއްޓެްއ ސިވިލަިއޒްޑް ގޮތަކަްށ އަުޅަގނޑުމެން މި ކަންތައްތަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާއިމުކުެރވިދާނެ. ޚިޔާލު ތަފާތުވުމަކީ އެްއވެސް މައްސަލަ އެއް ޫނނޭ. ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް 

ނެ ބައެްއ ޕާޓީތަުކެގ އަޅުަގނޑުމެން ހާމަކުރެވިދާނެ. މިތާގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސަށް ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާ

 1510ޖަގަހައެއްހެން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މިހާރު ހީވަނީ. ރިޔާީސ އިންތިޚާބު ބޯމަތިވަމުން ައންނައިރުގަިއ މިއިން ކޮންމެ 

ބިލެއް، ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުން އަންނަ ކޮންމެ ރިޕޯޓެއް މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވާހަކަދައްާކއިރުަގއި އެކި ފާޑުފާުޑެގ 

ބަ ދެެކވޭ. ރަްއޔިތުންނަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ. މިއީ ެއ ވާހަކަަތއް ދަްއަކން އޮތް މުނާސަބަތެއް ނޫން. ވާހަކަތަެކއް އެ

އެހެންވީމާ، މިތާަގއި ދައްކަން ހުރި ވާހަކަތަކަކީ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންގެ ސިފައިންނަށް ކުިރމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް. 

ނުޑމެން ރައްޔި ތުންގެ މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން އިތުރަްށ މި ގޮންޖެހުންތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނުހެދޭނޭ. ސިފައިން ދުއްވާ ވެހިކަލަކުްނ   1515ސިފައިންނަށް ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާނެ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ސިަފއިންނަށް  ޖެހިފައި މީހަކަށް އަނިާޔ ެއއް ވީ. އެކްިސޑެންޓެްއ ދިމާވީ. އެ ހިސާބުން ފެިށގެން

ނުޑމެން ނިންމުން ކަހަލަ ކަމެއް ނޫންތޯ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން މި އުޅެނީ.  ވެހިކަލެއް ނުދޭން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނެ ޕެޕަރސްޕްރޭ ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ދެވެން. ދެން  އެހެންވީމާ، ސިފައިންނަށް ައޅުގަ

މި ބޭނުންކުރަނީ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ފެންވަުރގައި ޤަބޫލުކުެރޭވ ކަހަލަ ެއއްޗެހިތޯ. ކަރަންުޓ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ 

 1520މުގުރު ވެސް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެންޖެހޭނެ. އެއީ ޑިމޮކްރެޓިކު ނިޒާމުތަުކގެ ތެޭރގައި ބޭނުންކުރާ ެއއްޗެހި. އެ 

އެ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ފުލުހަކު އެ އެްއެޗއް  ފުރުޞަތުތައް ފުލުހުންނަށް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި އެބަ އޮތް. ޕޮލިސް  ބޭނުންކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ ފިޔަވަުޅއެޅޭނެ ގޮތްތައް ެވްސ މިއަދު އަޅުގަ

ތަން އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ެވސް އެބަ އޮތޭ އިނގޭތޯ. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އެބަ އޮތް. އެ ތަން

ނުޑ މިދެންނެވި ުފލުހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ނުދީ، ފަސްކުރަންޖެހޭ  ފަންކްޝަންނުކުރުމަކީ ކުރިްނ އަުޅގަ

 1525ސަބަބެއް ކަމަށް ުނވަތަ ެއ ޚިދުމަތްތަކުން އެ މީހުން މަޙުރޫމުކޮށް، އެ މީހުންެގ ސަޕްަލއި ަކނޑާލުން ެއއީ އެންމެ 

ނޑުމެން ރަނގަޅު ގޮެތއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލެ އް ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، މި ޒިންމާދާރުކަމަކީ ވަށަިއގެން އަުޅގަ

އުފައްދަންޖެހޭ ޒިންމާދާރުކަމެއް. މީ އެއް މުއައްަސސާ އާިއ އަނެއް މުއަްއސަސާއާ ލާމެހިފައިވާ ނިޒާމެްއގެ ތެރޭަގިއ 

ނޑުމެން އޯވަރހޯލްކުރަންޖެހިފަިއާވ  އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، މުޅި މި ސިްސޓަމު އެއްކޮށް އަުޅގަ

ނޑު ނިންމާލަމުން ވެސް އަނިޔާކުރުާމއި އަނިޔާލިބުމާިއ  ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ނޑިަވޅެއް ކަމަށް އަުޅގަ ދަ

ނޑު ދެޮކޅު ވާަހކަ ަދންނަވަން. ހަމައެާއއެކު ިޚާޔލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަްނކަމާއި   1530އަނިޔާދިނުމާ، މިކަންކަމާ ައޅުގަ

ޅުމުގެ މިނިވަްނކަމަީކ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ަމފްހޫމުތަކެއް ކަމުަގއި ވެްސ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް އެްއވެއު 

ނޑުމެން  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި އެްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަންކަމާ ެއްއވަރަށް ލިބޭ މިނިވަންކަން ޒިންމާދާރު ގޮތެްއގައި އަުޅގަ
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ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހުރި ޕްރެކްޓިސްކުރަންޖެހޭކަން ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ޤަ ބޫލުކުރަން. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ވާޖިބުތަކެްއ  ނޑުމެންގެ ަޙއްޤުތަކެްއ ެއކަނި ނޫން ކަމަށް. މި ޙައްޤުތަކާ އެްއވަރަށް ައޅުގަ ހަމައެކަނި އަުޅގަ

 1535މަ މިހާރު މި ބިލުގައި ވެސް އެބަ އޮތް ކަމަށް. މި ވާޖިބުތައް އަޅުަގނޑުމެން ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާ ކަމަށް ވާނަ

 ހިމެނިފައި މިވާ ބާވަތްތައް ބޭުނންކުރާ ހާލަތަކަށް އަޅުަގނޑުެމން ނުދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ޓީން ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަަލއާ ބެހޭ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރު މަސްއޫލިްއަޔތު އަދާކުރާ ކޮމި

ނޑު  ނޑު ފުރިހަމަ އަށް، މި ރިޕޯުޓ އަުޅގަ  1540ގޮތުން ކޮމިީޓގަިއ ބެލިބެލުންތަކުން ފާހަގަކުެރވިފައި ހުިރ ަކންކަން އަުޅގަ

ނޑު ކޮމިޓީ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން ވެސް، ައމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން  ެވސް ފުރިހަމަ އަށް ބަލައިގަންނަން. އަޅުގަ

ނޑު ދެކެން. ސަބަބުތަެކްއ  އަޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީ އަށް ހޯދިފައި ހުރި ހޯދުންތަކަކީ ރަނގަޅު ހޯދުންތަކެއް ކަމަށް އަުޅގަ

މީގައި އެބަ ހުރި. އަޅުަގނޑުެމން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ބައެއް ެވސް މީގައި އެބަ ހުރި. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ސްޓަރ 

އެ ަވގުތު ކޮާމންޑާ ހަވާލުވެހުންނެވި ބޭުފޅާ ވަަޑއިގެން ކޮމިޓީަގއި  ފޯސްގެ ޑެޕިުއޓީ އިން ޮކމާންޑު،

 1545އެއްބަްސެވވަަޑއިގެންފަިއ އެބަ އޮތް މި ވިސްނުމަކީ ފުލުހުންެގ ތެރޭގައި ގެްނގުޅުްއވާ ވިްސނުމެއް ކަމަށް. މި ދެންނެީވ 

މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރުމުެގ ގައިހިުރވާ ފެނާއި ކުލަ ާއިއ ކެމިކަލް، ދެ ާބވަެތއްެގ ެކމިކަލެއް، ުމޒާހަރާކުރާ 

ވިސްނުމެއް ގެްނގުޅެމުން ައންނަ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިއީ އެ ސަބަބަށް ޓަކައި ަޤބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ މިއީ 

ހިނގައިފާނެ ކަމެއް ކަމަށް. ހިނގުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް، ިހނގައިފާނެ ކަމެއް ކަމަށް. ެދަވނަ ވާހަކައަކަްށ، ޖުމްލަ ދެ 

އެ ބޭފުޅާ ކޮމިީޓގަިއ، މުޅި ކޮމިޓީަގއި ުސވާުލތަކަށް ޖަވާބުދެްއވަމުން ވެްސ ވިދާޅުވީ ދެ ވާހަކަ ެއއް.  ވާހަކަ ެއއް

ނޑަްށ ސިފަކުރެވުނު އެ ބޭފުޅާެގ ޢަމަލުތަކުން އެއީ އެފްރިާކ   1550އިތުރު ެއއްެވސް ވާަހކަ ެއްއ ވިދާޅެއްުނވޭ. އަުޅގަ

ހަމަ ދަސްކޮށްދީފައި ހުންނަ ެއކެްއ، ނޫނީ ދެ ޖުމްލަ އެއް ގުރާ  ދަރިކޮޅުގެ ގުރަ އެްއ ކަމަށް. ޢާއްމުކޮށް ސާހިބުމީހާ

ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާނީ. އެ އުސޫލުން އެ ބޭފުޅާ ޢަމަލުކުރެއްވީ. ެދވަނަ ވާަހކައަކަށް ވިދާުޅވެފައި ވަީނ 

އެްއވެްސ  ތަރައްޤީވެފަިއވާ ޤައުމުތަުކަގިއ މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރާ އެްއޗެއް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ތަފްޞީލު

ސުވާލަކަށް ަޖވާބެްއ ނުދެވުނު. ތަރައްޤީވެަފއިާވ ކޮން ަޤއުމެއްަގއިކަން މި ބޭނުންކުރަނީ؟ މި ބޭނުންކުރީމާ މީގެ ސަިއްޑ 

 1555އިފެކްޓަކީ ކޮބައިކަން؟ މި ޭބނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ފަހުްނ ދެން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކީ 

ެވސް ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދާީރވެަވޑަެއއްނުގެންެނވި. ނުވަަތ ޖަވާބުދާރީވަޑަިއގަންނަާވކަށް ކޮބައިކަން؟ މިއިން އެއް 

އެނިގވަަޑއެއްުނގެންނެވި. އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން މި އުޭޅ ވާހަކަައކީ މީ ފުލުހުން ބޭނުންކުރަން ވިސްނަމުންދިޔަ 

ގައި ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ފުލުހުން ބަލާފައެއް ނުވޭ. އެްއޗެކޭ. ީމގެ ސަބަބުން ަރްއޔިތުންނަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަާކ ދޭތެރޭ

ނޑު އެްއގޮަތކަށްެވސް އެކަމަކާ ހައިރާނެއް ުނވޭ. މިއަދު ދިވެހި ޤައުމުގެ ފުލުހުންގެ މުއައްސަާސގެ ބޮޑު  ދެން އަޅުގަ
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ނޑު ސިފާކުރާކަމުަގއި ނުޑ  އަދަދަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންަނށް އަނިޔާކޮށްފައި ތިބި، އަނިޔާވެރިންކަުމގައި އަުޅގަ  1560އަުޅގަ

އަދި ޭއގެ ފަހުން ެވސް ހިނގައިިދޔަ ކަންތައްަތއް އެހުރީ ވީިޑއޯތަކުންނާއި ފޮޓޯަތކުން  7،8ދަންނަވަން. ފެބްރުއަރީ 

ފެންނަން. ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެްއ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ފުލުހުންނަކީ. އެކަމާ ގުޭޅގޮތުން ެއއްެވސް 

ހިސާބަަކށް މިނިވަން، އިންސާުފވެިރ ގޮތެްއގަިއ ހިންގިފަ ެއއް ނެތް. އަޅުަގނެޑއް ޤަބޫލެއް ތަޙުޤީޤެއް ވެސް މިހާ

ނުކުރަން މިއަދު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިހަކަށް އެ ހުންެނވި ބޭފުޅާ ައކީ އެފަދަ؛ އެ ބޭފުޅާ ހުންނަވައިގެން އެފަދަ 

 1565ވާހަކަ އަކީ ުދނިޔޭގެ ތަރައްީޤވެފައި ހުިރ  ތަޙުޤީޤެއް ކުރެްއވޭނެ ކަމަކަްށ ވެސް ައޅުަގނޑު. ދަންނަަވން މި އުޅޭ

ޤައުމުތަކުަގއި ތިބެނީ، ފުލުހުންނަކީ މަދަނީ ބައެއްގެ ގޮުތގަ. ރައްޔިތުންނަށް ހިމާޔަތުަގއި ތިބޭ ބައެއްގެ ގޮތުގަ. 

ާޔކުާރ ރައްޔިތުންނަށް އަނިާޔކުރާ ބައެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ޤައުމުގެ ފުލުހުންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް އަނި

ނެޑއް އެްއގޮތަކަްށވެސް މި ޤައުމުގެ ސަލާމަތަށް، މި ޤައުމުގެ  ބައެްއގެ ގޮތުަގއި މި އޮތީ ލޭބަލްކުރެވިފަ. އަުޅގަ

މަޞްލަޙަތާއި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަްށ ޓަކަިއ ސަލާމަތީ ބާރުތަުކން ހޯދަންޖެހޭ ހަތިޔާރުތައް 

ނޑުމެްނ ހޯދުމަކަށް، ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އަތްމަ  1570ްއޗަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހަތިޔާރުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކަށް އަޅުގަ

އިންކާރެއް ުނކުރަން. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުެމން އެހެންނަމަވެސް އެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވޭނީ 

ނީޑގައި އިނދެގެން އެކަމަށް ރުހުންދެވޭނީ ފުލުހުންނަކީ މަދަނީ ބައެ ްއގެ ގޮުތގައި ތިބި ދިވެިހ އަޅުަގނޑަށް މި ގޮ

ނޑަށް  ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ަރްއކާތެރިކަން ކަށަވަުރކޮށްދޭނެ ބައެްއކަމުގެ ޔަޤީންކަން ައޅުަގނޑަށް ލިބިގެން. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ލޯކުރިމަތީގައި ައޅުަގނުޑގެ ދާއިރާެގ  ކިހިނެއްތޯ އެ ޔަޤީންކަން ޮއންނާނީ ފުލުހުން މިއަދު ދަނީ އަޅުގަ

 1575ންނަށް، މި ަޤއުމުެގ ރައްޔިތުންނަށް އަިނޔާކުރަމުން. ެއއިން ެއްއވެސް މަްއސަަލއެްއ ބަލައި، ތަޙުޤީޤުކޮށް، ރައްޔިތު

ނުޑމެން ކޮމިޓީގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންަތއް ހުރި މިކަމާ  ފިޔަވަެޅއް އެޅެމަކުން ނުދޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނު ން، މާލެ ކަހަލަ ކުޑަ ތަނެއްގައި މިފަދަ އަނިާޔވެިރ ބައެްއގެ އަތްމަްއޗަށް ޭއގެ ގުިޅގެން. އަުޅގަ

ފަހުން ލިބިދާނެ ގެއްލުން ހޯދިފައިނުވާ، މިކަހަލަ ކެމިކަލް ަފދަ މާއްދާތައް ޤާނޫނުއަސާސީްނ ލިބިދީފައި އޮތް އަސާސީ 

ނުޑމެންނަށް އެއްގޮތަކަްށވެސް، ޙައްޤެއް ލިބިގަންނަމުންދާ ރައްޔިތުންތަކަކާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންުކރަން ފު ރުޞަތުދޭން އަޅުގަ

 1580މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުކުރެނު. ސަބަބަކީ ސަރުކާރު މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަާލ 

އްޔިތުންނަށް ކޮމިޓީ އަށް މިހާރުވެސް އެަބ ހުރި އެތައް މަްއސަލަ ެއްއ ހުށަހެޅިފައި ފުލުހުންނާ ދެކޮޅަށް. ފުލުހުން ރަ

އަނިޔާކޮްށގެން، ޤާނޫނާ ޚިލާަފށް ފުލުހުން ހިންގާފައި ހުރި ޢަމަލުތަކާ ގުިޅގެން ރަްއޔިތުްނ ހުށަހަޅާފައި ހުރި އެަތއް 

މައްސަލަ ެއއް އެބަ ހުރި. ެއ މައްސަލަތައް ބެލެމުންދަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަ. އެހެން ޮއއްވާ އެސް.އޯެގ ކޮމާންޑަރު، 

ހުންނެވި ބޭފުޅާ ވަަޑިއގެން ދެ ވާހަަކ އެއް ވިދާޅުވަނީ. އާެއކޭ. ޭބނުންކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބަ  އެސް.ޯއއާ ހަވާުލެވގެން

 1585އޮތޭ. ތަރައްީޤވެފަިއވާ ޤައުމުަތކުަގއި ބޭނުންކުރާ ެއއްެޗކޭ. އޭގެ ސަބަބުން ލިބޭނީ ކޮން ގެއްލުމެއްތޯ އެހީމަ ެއއަކަށް 

ނޑު ޤަ ބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި މުޒާހަރާކުރުމަކީ ެއއީ ޤާނޫނުއަސާސީން ދިވެހި ޖަވާބުދާރީއެއްުނވޭ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަުޅގަ



60 

 

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައި އޮތް އަސާސީ ޙައްޤެއް. އެ ޙަްއޤަށް ފުލުހުން ހުރަސްއަޅައި، ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާ ެއްއ 

ދިނުމަކީ މި މަޖިލީހުން ލިބިދާނެ ފަދަ އެއްވެްސ ަވސީލަތެއް ފުލުހުން ބޭނުންކުރުމަކީ ނުވަތަ ބޭނުންކުރަން ުހއްދަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ދެންނެވި ސަބަބަށް ޓަކައި މި ރިޕޯޓަކީ  ކޮށްގެްނވާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އަޅުގަ

 1590މި މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓެއް. މި ކަމަކީ ިމ މަޖިލީހުން ހުއްޓެންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، 

ނޑު ހިތާމަކުރަމޭ މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،  ނިންމާލަމުން ނޑު ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކަ ައކީ އަުޅގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ  ފުލުހުން ހިންގާފައި ހުރި ޖަރީމާތައް ދިފާޢުކޮށް ވާހަކަދަްއކަމުންގެންދާތީ. އަުޅގަ

މެންބަރަކަށް، ކޮންމެ ވަގުެތއްަގއި ވެސް ލިިބދާނެ އަނިޔާެއއްކަން. މިއަދު  ހަމަ އެ އަނިޔާ ައކީ މި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ ބޮޑު ބައެއް ހަރަކާތްތެރިވަމުްނދަނީ އަނިޔާވެރި؛ މަގުމަީތެގ ގޭންގެއް ހަރަކާތްތެިރވާ 

ނޑުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެގައި ފާހަގަކުަރއްަވއި  1595ފި، ނަޝީދު ފާހަގަކުރައްވައިިފ އުސޫލުންކަން. އަުޅގަ

ފުލުހުންނަށް އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ވާހަކަ. ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް މުޒާހަރާކުރާ ފަރާތްތަކުން ތިމަރަ ބަރި އާއި އެްއޗެހި 

އުކަމުންދާ ވާހަކަ. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު ދެޮލލުން ދެކިފައި އެބަ ހުރި ކިތަންމެ ވީޑއޯ ެއއް ފުލުހުން 

ކުރާ މީހުންނާ ދިމާލަށް ތިމަރަ ބަރި ުއކަނިކޮށް. ފުލުހުން މުޒާހަރާކުރާ މީހުންނާ ދިމާލަށް ގާއުކަިނކޮށް. މުޒާހަރާ

ނޑު މުގުރުން ތަޅަިއ، ރައްޔިތުންނަށް އަނިާޔކުރަނިކޮށް އަޅުަގނޑު ދެކިަފިއ  އަޅުަގނޑު ކުރިމަީތގައި ފުލުހުން ދަގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާނީ ފުލުހު  1600ންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ދިފާޢުަގއި، ހިާމޔަތުަގއި ތިބި ބައެއް ކަމަށް. މިހިރީ. ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަ

ފުލުހުންނަކީ އެއީ މި ޤައުުމެގ ވެރިކަން ދިފާޢުކުރި ަބއެްއެގ ގޮތުަގއި ފުލުހުންނާއި ސިަފއިންނަކީ ބަެއއް މެންބަރުން 

ވަނަ މާއްާދގެ  48އިްނެގ ޤާނޫނުގެ ސިފަކުރަްއވާތީ ވެސް  އަުޅަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަކުރަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިފަ

ނޑުމެން މުޅި މި ޤައުމުގެ  )ޅ(ަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮތް ބަޣާވާތަކީ ކޮބަިއކަން. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންެގ ކުރިމަތީަގއި ަކުޅތުއްކަލާ ކޮށިން ސިަފއިން ނިުކމެގެން އަީއ ޔުނިފޯމުަގއި ތިބެ، ޤާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައި 

 1605ސަރުކާރަކާ ެދކޮޅަށް. ެއއީ ބަޣާވާތެއް ކަމަށް ބުނަނީ އަޅުަގނެޑއް ނޫން. ސިފައިްނގެ ޤާނޫނު، އެ ބޭފުޅުންނަްށ އޮތް 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެފައި އެަބ ބުނޭ...  48ޓަކައި ހެދިފައި އޮތް ޤާނޫުނގެ 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ބަރު، ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެން

 1610 އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު. 

 

  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ޓަކައި މި ހުށަހެޅިފައިވާ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަްށ 

 1615އަޅުަގނޑު ާތއީދުނުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ސަބަބަކީ، ފުލުހުން ޢަމަލުކުރަނީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން. 

ގެ މިނިވަންކަްނ ދީފައި އޮްތއިރުަގއި، ެއއްެވއުޅުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ަބއެްއ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެްއވެުއޅުމު

ކަންތައްތަްއ ވަނީ ހަނިކޮށްަފ. އެއްުނެވވޭނެ ތަންތަން ވަނީ ަކނަޑއަޅާފަ. ހަމަ ެއހެންމެ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ޔަކު އަންނަ ރުޅީގައި ތިމަރަ ބަރި އާިއ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މިއަދު ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނޭ ބުނީމަ އެ މީހުން ދެކެ ބަ

ގަލާއި ވަިޅއާ އެހެން ެއއްޗެިހން އެ މީހުންނަށް ދަނީ ހަމަލާދެމުން. އެފަދަ ވަގުެތްއގައި ަރއްކާތެރިކަމާ އެީކގަިއ ދުރުަގިއ 

 1620ނުމަކީ ކުރިއަްށ ތިބެގެން އެފަދަ މުޒާހިރާތައް ރޫޅައިލެވޭނެ ަމގު އެބަ ޖެހޭ ތަނަވަސްކުރަން. ޙަޤީޤަތުަގއި މި ރިޕޯޓުގެ ބޭ

އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އިންތިޚާބުން ބަލިވާނެކަން އެނގޭތީ ޭއގެ ފަހުން ހިނގާނެ، ހިންގާނެ ނުރައްކާތެރި 

ކަންތައްތަކަކަްށ، ނޫނީ ހިންގަން ރާވާފައިވާ ނުރަްއކާތެރި ކަންތައްތަެކއްގެ ތެެރއިން ޤަުއމު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ މަސައްކަތްކުރަން  ތިބި ފުލުހުންނަށް ދުއްތުރާކުރުމާ، ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުން. އަުޅގަ

ނުޑ  ގޮތުަގއި މީތި  ފާސްވެއްެޖ ނަމަ މި  ފަރާތްތަކުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވެގެންދާނެ. އެހެންކަމާއެކީ، އަުޅގަ

 1625ށް. ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެެރއިްނ އުއްމީދުކުރަނީ ިމއަދު މި މަޖިލީހުން މީތި ފާސްނުކުރާނެ ކަމަ

މަސައްކަުތގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އެ މީހުންނަށް ލިބިގެން ނޫނީ އެ މީހުންނަކަށް މި ޤައުމު އަމާންކަމާ އެކީގައި 

ވުމުން އެ މީހުންނަށް ނުބެލެހެއްޓޭނެ. ބަޔަކު ހިތްަހމަނުޖެހޭ ކޮންމެ ވަގުތެްއަގިއ އެ މީހުން އަުތގައި ކަްސތޮޅުއެޅު 

ނިކުމެ، މުޒާހަރާކޮށް، ޤައުމު އަންދައިލާ މީހުން ހައްޔަރެއްުނކުރެވޭނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު މި ބިލަށް، މި 

ރިޕޯޓަށް ތާއީދެއްނުކުރަން. ާތއީދުނުކުރަނީ މި ދެންނެިވ ސަބަބަށް ޓަކަިއ. ައޅުަގނޑުެމންނަށް ފެންނަން އެބަ ހުރި 

 1630މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއްކާފައި ގެއަށް ދާން ނުކުރެވި މިތާ ކިތަންމެ ދުވަހު ތިބި ދުވަސް.  އަޅުަގނޑުމެން

ކީްއވެގެންތޯ؟ އެ ދުވަހު ދާނެ ފުލުސް އޮފީހެއް ނެތް. ފުލުހުންނަށް އަމުރުކުރަނީ މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ބައެއް 

ބޭފުޅުން އަތްދޮުށގަ. ފުލުހުންގެ މުއަްއސަާސ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ފުލުހުންގެ މުއަްއސަާސގެ ބާރު އޮތީ އެ 

ކޮންޓްރޯލްކުރަމުންދިޔައީ ރާއްޭޖގެ ވަކި ޕާޓީ ެއއްގެ ެއކްިޓިވސްޓުން. އޭރު މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެ ތަނެއް،  ބެލޭނެ ގޮތެއް 

ސާ ހަރުދަނާވެ، ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުަގނޑުެމން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ފުލުހުންގެ މުއައްސަ 

 1635މި ޤައުމުގައި އަމަންއަމާންކަްނ ޤާއިމުކުރެިވއްޖެކަން. ބަަޔކު ފިލާތިބެގެން ކަންތައްތަެކއް ުކރި ނަމަވެސް އަމާންކަމާެއކީ 

މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ުއޅުމުގެ ފުރިހަމަ ފުރުޞަތު ލިބިގެން މި ދިޔައީ އަހަރު. މިދިޔަ ރަމްޟާން މަސް ތެރޭގައި 

ނަށް ފާހަގަކުެރވިގެންދާނެ ނޫސްތަާކއި އެޫނންވެސް ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީަލތްތަކުން ރާއްޖޭގެ ވަްއކަމާ، އަޅުަގނޑުމެން

އެނޫންވެސް ހަމަނުޖެހުންތައް މަދުވެގެންދިޔަ މިންވަުރ، ކުީރ އަހަރުގެ ރަމްޟާމަހާ އަޅާަބލާއިރު. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، 

ކަތްަތކަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ޓަކަިއ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް މި އެހެންކަމާއެީކގައި ފުލުހުންެގ މުއައްސަާސގެ މަސައް
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 1640މަޖިލިސްގެ ތެރެއިން ނުކުރުމަކީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމެއް. އަދި މި ރިޕޯޓު މިއަދު ފާސްކުރުމަށް 

ށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުާރ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ިގނަ ބޭފުޅުން ވޯޓުނުދެއްަވއި، މި ރިޕޯޓު ފެއިލްކޮށްލާނެ ކަމަ

 ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. ަވްއސަލާމްޢަލައިކުމް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

 1645ލީޑަރު ނުވަތަ އިންސްޕެކްޓަރ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ، އެސް.އޯ ފުލުހުންގެ

އިސްޙާޤު އާދަމް ސަުރކާރު ަމސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުރާ މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް ާހޒިރުެވ ދެއްިވ މަޢުލޫމާތުގެ އަީލގަިއ 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެ ބޭފުޅުން އެ ނިންމަނީ ހީލަތްތެރި ރޭވުމަކުން އަނެްއކާެވސް ބަޣާވާތެއް ކުރާށޭ. ޤާނޫނެްއ، 

ވަނަ ދުވަހު ުދނިޔޭގެ ީޓވީ ޗެނަލްތަކުން  2112ފެބްރުއަރީ  7ދެއް އެްއޗެއް ނުބަަލިއ އެ މީހުން ގަާވއި

ނޑުމެން  ލައިުވކުރަމުންގެންދިޔަ މަންަޒރު؛ ެއ މަންޒަރުތަްއ ކުޅެަފިއ އެ މަންޒަރުަތއް ަދއްކާފަިއ އެ ބުނަނީ އަުޅގަ

 1650ނޭނގޭ ހާލުގައި، ލޮލަށް ފެންނަ މީހުންނާ ލޮލަށް ނުފެންނަ، ބަޣާވާތެއް ނުކުރަމޭ. ލިޔެފައި އޮތް އެްއޗެއް ިކޔަން ވެސް 

ނޑު ބަލަނީ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ބައެއް ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން އެ މީހުން އެސް.އޯ ފުލުހުން ފުލުސް  ކަނު ބައެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

މިޓީ އަްށ އެ މީހުން އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދެްއވި ބަާޔނެއް. އެ ަބޔާނާ ުގޅިގެން ސަރުކާރު މަސްއޫިލއްޔަތު އަާދކުރާ ކޮ

ހާޒިރުކޮށްފައި އެ ުސވާލުކުުރމުން އެއީ ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް. އެމީހުންގެ ވާހަކަިއަގއި ބުނެފައި ވަނީ އިންސްޕެކްޓަރ 

އިސްޙާޤު ވިދާުޅވެފައި ވަީނ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމޭ ދުނިޔޭގައި ތަރައްީޤވެފަިއާވ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭަގއި މި 

 1655. އެހެންވީމާ، އެ އެްއޗެހި ގެެނވިފައި ވަނީ. އެ ގެނެްއސަ ޮއތީ. ރައްކާކުެރވިފައި ވަނީ. ކަންތައްތައް ކުރަން

އެްއވެުއޅުމުގެ ޤާނޫނު މުގުަރއިލާފައި އަދި އެއަްށވުރެ ބޮަޑށް ޤާނޫނުއަސާސީ މުގުރައިާލފައި ބަޣާވާތެއް ކުރި ބަޔަުކ 

އް ކުރަމުން. އަޅުަގނޑުމެން މި ދޭތެރެއިން ނިންމި ނުކުރާނެ އިތުރު ކަމެއް ނޯންނާނެ. މިހާރުވެސް އެ ދަނީ އެ ކަންތަ

ނޑައިލާފައި އެ މީހުން އެ ކަންތައް ކުރަނީ. ރަީއސް ބާޣީ ވަޙީދު އެ ބުނަނީ  އެތައް ބަިއވަރު ޤާނޫނުތަކަަކށް ފު

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އަށް އިމިގްރޭޝަން ގެންދެވޭނޭ. ެގންގޮސްފައި އެހެންނަމަވެސް ބޯޑަރ ސިސްޓަމުން ގެންދިަޔ 

 1660މީހުން މިހާރު ވަނީ  4111މައްސަލަތައް، ބޯޑަރ ިސސްަޓމު ހަލާކުވެގެން ކޮންމެވެްސ ަކހަލަ މައްސަލަ ެއއް ޖެހިގެން 

މިލިއަން ރުފިޔާ އެ މީހުން މިހާރު ވަނީ ނަގާފަ. މިއީ ހަމަ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދެއް ެއއްެޗއް  32އެތެރެވެފަ. ޭއގެތެރެއިން 

ކީ ނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ޤާނޫނުތައް މުގުރަމުންދާއިރުގައި ވެްސ ނެތި ކުރެވެމުންދާ ކަންތައްތައް. ނެތީ

އެންމެހައި ރައްޔިތުން މި ތިބެނީ އަނދިރީގެ ތެރޭގަ. އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް، މި ކޮމިޓީން މި 

މީހާ އަްށ ަގއިހިރުވާ ކަހަލަ ކެމިކަްލ ނިންމަނީ އެއްެވސް ހާލެްއގަިއ ރައްޔިތުމީހާ ގަިއަގއި ތަާޅަކށެއް ނޫން. ަރއްޔިތު

 1665އެްއޗެހި ބޭނުންކުރާކަށް ނޫނޭ. ެއއްވެްސ ރަްއޔިތަކަށް އެކަަހލަ ހަމަލާ އެްއ ދީފި ކަމަށް ވަނީ ނަމަ ތިަޔ ބޭފުޅުންެގ 

ނޑު ދަންނަވަ ން، ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ތިޔަ ބޭފުޅުން ވަގުތުން އަންަގވައިެދއްވާށޭ. އެންމެހައި ރަްއޔިތުންނަށް އަޅުގަ
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އިމްތިމާސްކުރަން. މި ކެމިކަލް އެ މީހުން  ގެންގުޅޭނޭ. އެ މީހުން ގެންގުޅެފައި ެއ މީހުން އެ ބޭނުންކުރާނޭ. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި އެ މީހުން ބުނެފައި ވަނީ އެ މީހުންގެ ޚިޔާލުގައި އޮތް ކަމެކޭ. އެހެންނަމަވެްސ 

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ ވަގުާތއި ހާލަތު އަދި ތަނެއް ނުދެއޭ. އަޅު ަގިއ 2113ަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އެއްބުރުން އަުޅގަ

 1670ވިންކުރާއިުރަގއި ތިަޔ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިަނ މީހުންނަށް މި ހަމަލާ ރައްދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ. 

ނޑު އެދެީނ ތިޔަ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް މި ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަ ކަމަށް ސަމާލުވެ،  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ ަގޔަށް ހިރުވާ ެއއްޗެހިތަެކއް ޖަހައިފި ކަމަށް ަވނީ ނަމަ ފުލުސް އޮފީހެއް ނޯންނާނެ ތި ބޭފުޅުން ދާކަށެއް. 

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު މެދުވެރިކޮށް ތިޔަ ބޭފުޅުން އަްނަގވައިެދއްވާށޭ މަޢުލޫމާތާ ެއއްކޮށް. 

ެއއްކޮށް. އެ މީހެއް ނަން ކަރުދާސްކޮޅެްއަގއި ޮއެވްއޖެއްޔާ ނަން ކާަޑކާ ެއއްކޮށް އެ ބޭފުޅުން އަންގާލަެދއްވާޭށ ފޮޓޯއާ 

 1675ފޮޓޯއާ ެއއްކޮށް އިނގޭތޯ. ުއްއމީދުކުރަން މިހާރު މާލޭގައި އެއްވެނޫޅުުނކަމުަގއި ިވޔަސް ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ހުއްދަކުާރ 

ޙީދު ބަާޣވާތްކޮްށގެްނ ރަށްރަށަށް އަަރއި، އެ ރަށްަރށަށް އަރަމުންދާއިރުަގއި ރޯދަ ހުރިހާ ތަނަކަށް އެްއވެމުން ެއ ދަނީ. ވަ

އަށް ކަސްތޮޅުައޅުމުންދާ ޖިންނިޝައިޠާނުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެންމެހައި ރައްޔިތުން ދަނީ ހައްޔަރުކުރަމުން. މީގެތެރޭަގއި 

ނުޑ މި އިލްތިމާސްކުަރނީ. ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް މީގެ ރަށްރަށުގައި ވެސް ފަހަރެްއަގިއ މި ކަންތައް ބޭނުންކޮށްފާނެީތ އަ ުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަްނގާލަދެއްާވށޭ. ެއއްބުރުން އެމް.ީޑ.ޕީން  ހަމަލާ އެއް އަިއސްފި ކަމަށް ވަންޏާ ވީާހވެސް ައވަހަކަށް ައޅުގަ

 1680 .އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މާތްރަސްކަާލނގެ އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ. ެއއްބުރުން، އެއްބުރުން، އެއްބުރުން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ސަލީމުފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމއަދު ސަރުކާުރގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުާރ 

ައޅުަގނޑު  މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ހުށަހެޅިގެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި މި  ބަހުސްކުރާ ރިޕޯޓުެގ މައްސަލައިަގއި

 1685ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ މި މައްސަލައާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ވިްސނައިލާއިުރގައި ފުރަތަމައިނުން 

ނޑުމެން މި ދަތުރުކުރާ މިސްރާބަށް.  ނޑުމެްނގެ ރާއްެޖ މިއަދު އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމާހިނގާޭށ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް، އަދި ދިވެހި ޤައުމުގެ ލޮބުވެތި އެންމެހައި  ޝައްެކއްނެތް، ައޅުަގނޑުމެްނ ހުރިހާ

ނޑުމެން މި ދަނީ ވަރަށް ފަހުން އާ ޤާނޫނުއަސާސީ އެްއ  މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ފުރާފުރިހަމަކޮށް، އެއަށް ޓަކައި ފަޚުރުވެރިެވ، ޑިމޮކްރަީސ އަށް ފައިހަމަކުރުމަށް ތަ އްޔާރުވަމުން. އަުޅގަ

 1690ޑިމޮކްރަސީއާ ދިމާލަށް ރެާޔިއދުވާލު ފަލިޖަހަމުން މި ދަނީ. ޚާއްޞަކޮށް ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހާ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަން 

މުއައްސަސާަތއް މި ދަތުރުކުރަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގަިއވާ އަާސސްތަކާ އެުކގައި ާރއްޖެ ވީހާެވސް ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއަކާ 

ދަތުރުކުރެވޭތޯ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މިހެން ކަން އޮތްއިުރގަިއ މި ފަލި، ައޅުަގނޑުމެން ޤައުުމގެ ސިާޔސީ  ދިމާލަށް

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ޤާނޫނުައސާީސންނާއި ޤާނޫނުތަކުން މިއަުދ  އެންމެން، ރަްއޔިތުން ގޮަވއިެގން ޖަހަމުންދާއިރުގައި އަުޅގަ
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ނޑުމެްނ ވަނީ އެތައް މިނިވަންކަމެްއ  ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ވަރަށް ފުޅާ މިނެއްގައި ައސާސީ ޙައްުޤތަކުގެ ނަމުގައި އަުޅގަ

 1695ދީފަ. ކުރިން ބަނދެވިފައި ހުރި އެތައް މިނިވަްނކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން ވަނީ ފުޅާ ާދއިރާެއއްަގއި ަރއްޔިތުންނަށް 

މިނިވަންަކން ދީފަ. ޢާއްމު ފަރުދުންނަށް މިނިވަންކޮށްދީފަ. އެިކއެިކ ޖަމާޢަތްތަކަށް މިނިވަންކޮށްދީފަ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަްށ 

މިނިވަންކަން ދީފަ. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވަްނ މި އުޅޭ ެއއްޗަީކ މިއަދު މި ހުރިހާ ކަމެއް މިނިވަންކޮްށ، 

އަޅުަގނޑުމެން ޑިމޮކްރަސީައކާ ދިމާލަށް ދަތުކުރާއިރު އަޅުަގނޑުމެން މި ިޢއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

ޑުމެްނގެ ބޮލުަގއި އެިޅފައި އޮތް މަްސއޫލިްއޔަތާ ދޭެތރޭގައި ވިސްނަންޖެހޭނެ. އަުޅަގނޑުމެން އެ މިިނވަންކަން އަޅުަގނ

ނޑުމެން   1700ބަޔަކަށް، އިންސާނުންނަްށ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަްށ މުއައްސަސާތަކަށް ދީފަިއ އޮތްއިރުަގއި އަުޅގަ

ރާ ހިނދުގައި ހަމަ އެ މިނިވަންކަން ފުޅާކުރިވަރަށް އެ ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ނަހަމަ ގޮތުގައި އެ ކަްނކަން ބޭނުންކު

ނުޑ ދެކޭގޮުތގައި ވޭުތވެދިޔަ ދެތިން  ނަޑއެޅުމަށް. އަުޅގަ ކަންކަން ޙުދޫދެްއގެ ތެރޭަގއި ގެންގުެޅވޭނެ ިނޒާމުތައް ވެްސ ކަ

ދު ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް އަހަރެްއގައި ހައްދުފަހަނައަޅާަފއި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އޮތުމަށް ފަހުގަިއ، މިއަ 

ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ މުދަލާއި މިނިވަންކަމާ އަދި އެ މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށް، ހަމަމަގުަގއި ގެންެދވޭޯތ 

ނޑުމެން ހަމަ   1705ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އެ ަދނީ ވަރަށް ފަޚުރުވެރިކަާމއެކު މަސައްކަތްކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑިނޭޅި ރެޔާއިުދާވލު ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް، އެ ފާހަގަކޮށްލަ ންޖެހޭ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން މި މަސައްކަތުގައި ކެ

މީހުންނަށް ވީވަރަކުން، އެ މީހުންނަށް ލިބިފައި އޮތް ތަމްރީނެއްގެ ތެރެއިން މީހެްއެގ މޫނަކަށް ކަނދުރާއަކަށް، 

 ން...ސަރުކާރަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ެއ މީހުންގެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރަމު

 

 1710  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާހިސާބުން ކޮިމޓީ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ަކނޑަެއޅިފައި އޮތް ވަގުުތ މި 

ގެ ރިޕޯޓަށް ހަމަވީ. ޕާޓީތަކުގެ ވަގުތު ވެްސ ވަނީ ހަމަވެފަ. އެހެންކަމުން، މިއަދުގެ ވޯޓަށް އެހުމުގެ ވަުގތުގައި މި ކޮމިޓީ

 ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ. 

ކަލް ަގވަރމަްނޓް އޮތޯރިޓީ ާއއި ނ.މިލަދޫ އަށް. ލޯ  11.4ނަންބަރު  އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ -11.4

 1715ވަނަ މާއްދާ ަގއިވާ މަަސއްކަތްކުރުުމގެ ޙައްުޤ، ނ. މިލަދޫ ކައުންސިުލ  37ކައުންސިލާ ުގޅިގެން ޤާނޫނުައސާސީގެ 

މުޙައްަމދުގެ ކިަބއިން ނިުގޅަިއގަނެަފއި ވާތީ، މި ަމއްސަލަ ބަަލއިދިނުމަށް އެދި ފޮނުވާަފއިވާ هللا ރުމެންބަރު ނަޞް

މައްސަލަ ސަރުކާރު މަސްއޫިލއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި 

ފުރުޞަތުގައި އެްއވެްސ އިްޞލާޙެއް ހުށަހަޅާފަ އެްއ ނުވޭ.  ަގއި އެރުވި 2113ޖޫން  9ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް 

މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެްއވާނީ ސަުރކާރު މަްސއޫލިއްޔަުތ އަދާކުާރ މިންވަުރ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، 

 1720 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.
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  ހަކަދެއްެކވުން:ވާބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމން

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ރިޕޯޓަކީ ލޯކަލް ގަަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން 

ލަދޫ ވަނަ މާއްދާ ގަިއވާ މަސައްކަތްކުރުުމެގ ޙައްޤު ނިގުޅައިގަނެަފއިވާ ަކމަށް ބަޔާންކޮށް، ނ. މި  37ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 1725ކައުންސިުލގެ މަސައްކަތްކުރުުމގެ ޙައްޤާއި ަކއުންސިލުގެ ަބއްދަލުވުންތަުކގައި ބަިއވެިރވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭތީ އާއި 

އިން ފެށިގެން ޙައްޤުވާ މުސާރަ އާއި އިާނޔަތްތައް ލިބިފައިނުާވތީ މިކަން ހައްލުކޮށްދެއްވުްނ  2112ިޑސެމްބަރު  31

ަގއި ފޮނުްއާވފައިވާ މައްސަަލ، ސަރުކާުރގެ 2112ނޮވެމްބަރު  25މުޙައްމަދު هللا ރުއެދި، ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލަރ ނަޞް

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތް. މި ޮކމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ 

މުޤައްރިރު. ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ؛ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، 

 1730މެންބަރު އަޙްމަދު މުސާ، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު، ވިލިމާފަންނު 

ޙައްމަދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު، ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މު

ނޑު. ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ޝިފާޒު، ކުޅުދުއްފުށީ އުތުުރ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، އަޅުގަ

މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ 

ވަރީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖާބިރު، މަޑުއް هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 1735ވަަނ  23ގައި ޭބއްވުނު ކޮމިޓީގެ 2112ޑިސެމްބަރު  5އަޙްމަދު ޝަރީފު. މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް 

އާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރަްށ ބައްދަލުވުމުަގއި ކޮމިީޓގެ މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުމަށްފަހު ނިންމެވީ މި މައްސަލަ

ޖަނަވަީރ  13މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓގެ ބޯޑުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް. އެގޮތުން 

ވަނަ ބައްދަލުވުުމގައި ޮކމިޓީން ނިންމާފައި ވަނީ ނ. މާފަރަށް ކޮމިޓީން ކުރެއްވި  6ަގއި ބޭްއވުނު ކޮމިޓީެގ 2113

 14މުޙައްަމދާ ބައްދަލުކުރެްއވުމަށް. هللا ެފކްޓުފައިންޑިްނ ީޓމާ ނ. މިލަދޫ ކައުންސިްލގެ މެންބަރު ނަޞްރުދަތުރުގައި 

 1740މުޙައްމަދާ ބައްދަލުކުރަްއވައި މަޢުލޫމާތު هللا ވަނަ ދުވަުހ ނ. މާފަރަށް ކުރެވުނު ދަތުރުގައި ނަޞްރު  2113ޖަނަވަރީ 

ވަނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރަީއސް ޑރ.  ވަނަ ދުވަހު  2113ޖަނަވަރީ  22ސާފުކުރެވިފަިއވޭ. އަދި 

މުަޙއްމަދާ ބައްދަލުކުރަްއވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވިފަ. ކޮމިޓީ هللا މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދާއި ކައުންސިލަރ ނަޞްރު

ކުރުުމގެ ަވނަ މާއްދާ އިން ކަށަވަުރކޮްށދީފައިވާ މަަސއްކަތް 37އަށް ފާހަގަކުެރވުނު ކަންތައްަތއް. ޤާނޫނުއަާސސީެގ 

މުޙައްމަދުގެ ކިަބއިން ނިގުަޅއިގަތްަފއިާވކަމާ، އޭނާ އަށް ޙައްުޤވާ މުސާރަ هللا ޙައްޤު ނ. މިލަދޫ ކައުންސިުލ ނަޞްރު

 1745އާއި އިާނޔަތްތައް ލިބިފައިުނާވކަމާ، އަދި ަވޒީފާ އަދާކުރުމުަގއި އޭނާ އަށް އަމާން މާޙައުެލއް ޤާއިމުކޮށްދެވިަފއިނުާވކަން 

މުޙައްމަދަށް هللا . ނަޞްރ2113ުޕްރީލް އެ 2މްބަރ އިން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް؛ އެއީ ޑިސެ 31ފާހަގަކުރެވޭ. 

ޙައްޤުވާ ފައިާސގެ އިނާޔަތްަތއް ދީފައިނުވާކަާމއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރަޜަރީން އިހުމާލުވެފައިާވ 
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ޓް އޮތޯރިޓީން އެއްވެސް ފިަޔވަެޅްއ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުްނ ލޯކަލް ގަވަރމަން

އަޅުްއވާފައިުނވާތީ، ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީން މި ކަމުގައި އިހުމާލުވެފަިއވާ ކަމަށް ކޮމިޓީ އަށް ފާހަގަކުރެވުނު. މި 

 1750 މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ޯލކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީާއ ބައްދަލުކުރަްއވައި ހައްެލްއ ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ވެސް 

މުޙައްމަދު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއާ އަދި އެހެން ޕާޓީތަކާ هللا މުޙައްމަދު ހާމަކޮށްދީފައިވޭ. އަދި ނަޞްރުهللا ނަޞްރު

މަޝްވަރާކޮްށގެން މި މައްސަލަ އަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ހައްލެއް ލިބިފައިނުާވކަން އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކުރަން. މި 

ވަނަ ބައްދަލުވުމުަގއި ކޮމިޓީ އަށް  31ަވނަ ދުވަހު ކޮމިޓީެގ  2113މާރޗް  26މައްސަލަ ދިރާސާކުެރއްވުުމގެ ގޮތުން، 

ވަނަ މާއްދާ އިން  37ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމެވީ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

 1755މުޙައްމަދުެގ ކިަބއިން هللا ކަށަވަރުކޮށްދީަފއިވާ މަަސއްަކތްކުރުމުގެ ަޙއްޤު ނ. ިމލަދޫ ކައުންސިލަރ ނަޞްރު 

ޅަިއގަނެފައި ވާތީ، އޭާނެގ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުަގއި އަމާްނ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށާ، އޭނާ އަށް ޙައްޤުވާ މުސާރަ ނިގު

އާއި އިނާޔަތްަތއް ލިބިފައިނުުވމާ، މި މައްސަލައިގައި އިހުާމލުވެފަިއވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ޕްރޮސެިކއުޓަރ 

އިން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް އޭނާ އަށް ޙައްޤުާވ  2112ޑިސެމްބަރު  31ޅުއެޅުްއވުމަށާ، ޖެނެރަލް މެދުވެރިކޮށް ފިޔަވަ

މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ީދފައިނުވާތީ ދެންނެވުނު މުސާަރ އާއި އިނާޔަތްތައް ަފއިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 1760ދުވެރިކޮށް އޭަނ އަށް ވަޒީފާ އަދާކުެރވޭނެ އެންޑް ޓްރަޜަރީން ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިެދއްވުމަާށ، ފުލުހުން މެ

އެކަީށގެންވާ މާޙައުލެއް ޤާއިުމކޮށްދިނުމަށާ، ވަޒީފާއަދާކުރުަމށް އޭނާ އަށް ހުރަސްތަކެއް ހުރި ނަމަ އެ ހުރަސްތައް 

މަށް. ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އެންމެހައި މުއައްަސސާތަކުގެ މަްއޗަށް އެންގު

ވީމާ، މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތެއް މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިންމަވައިދެްއވުްނ އެދި މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ 

 ތަޅުމަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! މިހާހިސާބުން ހުސްަވގުތުކޮޅު ޖެހިފަިއވުމާ ެއްއކޮށް، ައޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 މިނެޓުގެ ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަުރވަން.  31މެންބަރުންނަށް 

 

 1770 ]އަށް  13:13އިްނ  12:32ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެީއ، ލޯކަލް 11.4ފަށަނީ. އެޖެންޑާ ނަންބަރު `. ހުސްވަތުޮކޅަށްފަހު، ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަން މި 

ވަނަ މާއްދާަގއިާވ  37ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާިއ ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލާ ގުިޅގެން ޤާނޫނު އަސާސީެގ 
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 1775މުޙައްމަދުެގ ކިބައިން ނިގުަޅިއގަނެފަިއާވ هللا މަސައްކަތްކުރުުމގެ ޙައްޤު، ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނަޞްރު

ރުކާރު މަްސޫއލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ބެއްލެވުމަށްފަހު ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯުޓ. މައްސަލަ، ސަ

ނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު  އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ހުޅުވާލަނީ. އަޅުގަ

 ޝީދަށް.ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަ

 

 1780 މް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު ދެ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އަކީ، މި ރިޕޯޓަކީ ލޯކަލް ކައުސިލް ަގވަރމަންްޓ 

ާދގަިއވާ މަސަްއކަތްކުރުމުގެ ަޙއްޤު، ވަނަ މާއް 37އޮތޯރިޓީ ާއއި ނ. މިލަދޫ ަކއުންސިލާ ގުިޅގެން ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ނިގުޅަިއގަނެފަިއވާ ކަމަށް ަބޔާންކޮށް، ނ. މިލަދޫ ަކުއންސިލުގައި މަަސއްކަތްކުރުުމގެ ޙައްާޤއި ަކއުންސިލުެގ 

އިން ފެށިގެން ޙައްޤުވާ މުސާަރއިެގ  2112ޑިސެމްބަރު  31ބައްދަލުވުމުތަުކގައި ަބއިވެިރުވމުގެ ފުރުޞަތުނުލިބޭތީ އާއި 

 1785 25މުޙައްމަދު، هللا ތް ލިބިފައިނުވާތީ މިަކން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދި، ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލަރ ނަޞްރުއިނާޔަ

ގަިއ ފޮނުވާަފއިާވ މައްސަލަ، ސަރުކާރު ަމސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުރާ މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީން ބަލާފައި، 2112ނޮވެމްބަރު 

ފަ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ރިޕޯޓާ މެދު ފުންކޮށް ވިސްނައިލާއިރު  ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯެޓއް މި އޮީތ ކުރިމަތީގައި ހުށަހެޅި

އަޅުަގނޑަށް އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ ދެ ނުކުތާ އެއް. ފުރަތަމަ ނުކުތާ އަކީ ދައުލަތުން ރައްޔިތުން މަޤާމުތަކަށް 

ހުރަސްއަޅާފަ. އޭނަ ޢައްޔަންކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންެގ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅުން. ދައުލަތުން މި ވަނީ އޭނަގެ ާވޖިބަށް 

 1790މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަނުދީ، އޭނާ އަދި ކައުންިސލުގެ ބައްދަލުވުންތަުކަގއި ބަިއވެރިނުވޭ ގޮތަށް މި އޮތީ މި 

ކަންތައްތައް ކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ ޢިޖުތިމާޢީ ޙައްޤުތަކާ، އަދި ކައުންސިލުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ 

ޙައްޤުތަކަކީ އެ ރަްއިޔތުންނާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ކަުއންސިލަކުން މިގޮތަށް ކަންތަްއ  ހުރިހާ

ކުރީމާ މި ވާ ގޮތަކީ ލާމަރުަކީޒ ނިޒާމުން އަޅުަގނޑުމެން ޤާިއމުކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދު،  ލާަމރުކަޒީ ުއސޫލުގެ މަޤްޞަދު 

ޒީ އުސޫލުން މުޅި ޤައުމު ހިންގުމަށް ޓަކައި މި އޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ މުޅިން ގެއްލިގެން މި ދަނީ. ލާމަރުކަ

ނޑު މަޤްޞަދަކީ  ނުޑެވގެންދާނެ ކަެމއް. މަިއގަ ނޑުފު  1795ވެސް ނިޒާެމއް ަކނަޑއެޅިފަ. އެހެންނަމަވެސް މުޅި ނިޒާުމ ފު

ނަޝީދުގެ  އިޤްތިޞާދީ ވަސީލަތްތައް އެ މީހުންނާ އެއް ނާރެސްކުރުން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ރަީއސް

ވާހަކަފުޅުތަުކގަިއ، ކެމްޕޭން ާވހަކަފުޅުތަކުަގއި ވެސް މި ފާހަގަކުަރއްވަނީ ތިމަންނަ ކޮންމެ ރަށަކަށް ދޭނަމޭ ފަޅުރަށެއް. 

ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ފަޅުރަެށއް ދޭނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް މާޒީ އަށް ިވސްނާއިރު މި ފަޅުރަށްތަކަކީ ަވކި ބަެއއްެގ 

ކި ކަތީެބއްގެ މުށްދަށަށް، ނުވަތަ ވަިކ ބޮޑެއްގެ މުށްދަށުަގއި ހުންނަ ތަންތަން. އެ ރައްޔިތަކަށް މުށްދަށުގައި ތިބޭ، ވަ 

ނޑުހޮވަން.   1800ނުލިބޭނެ، ރައްޔިތުން ޖެހޭނީ އެ ރަށް ކުނިކަހާފައި ބާްއވަން. ރައްޔިތުން ޖެހޭނީ އެ ރަށް ސާފުކުރަން. ގޮ

 21ބަންދުކޮށް ކުނިކަހުވައި ސާފުޮކށް ނުވަތަ ކޮމިޓީ އަށް  ރަށްރަށުގައި ކުނިކަހަން. ރަްށރަށުގައި ބަންދުކޮށް، ރަށް
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ނޑުމެްނގެ ިމ  ރުފިޔާ ދީގެން މަަސއްކަތްކުުރވަިއ މި ހުރިހާ ކަމެްއ އޭރު ކުރަމުންދިޔައީ. އެހެންނަމަވެްސ މިހާރު އަުޅގަ

ން ނުވަތަ ަމއުމޫނު އުސޫލަކީ، ނިޒާމަކީ ޤުދުރަީތ ގޮތުން އެހެރަ ވަސީލަތްތަްއ؛ ތަކުރާރުކޮށް ކުރީެގ ސަުރކާރުތަކު

ނާޑއި ދުވާލު ހަތަރުދަމު ކިޔާނީ މި ރާއްޖޭ އަކީ ވަރަށް ވަސީލަތް މަދު ރާއްޖެ އެކޭ.  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވެސް ހަމަ ރޭގަ

 1805މި ރާއްޖޭގައި ެއްއވެސް ަވސީލަތްތަކެއް ނެތޭ. ވަރަށް ނިކަމެތި ފަހީރު ބައެކޭ. އަހަރުމެން ޖެހޭނީ މަހަށް ދާންށޭ. 

އަށް ދުޢާކުރާށޭ. ކަލޭމެން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމެްއ هللا ސް ނެތޭ. އެންވެރިކަމެއް ެވސް ނެތޭ. ދެން، މަސްވެރިކަމެއް ވެ

ނެތޭ މީ. އެހެންނަމަވެސް އިންސާނާ ޖެހޭނެ މަސައްކަތް ެވސް ކުރަން. އިންސާނާ ޖެހޭ، ހަމައެކަނި ދުޢާކޮށްގެން ނޫން. 

ނޑުމެްނގެ ހަމަ ދުޢާއާ އެއްވަރަށް ތިމާމެން އެބަ ޖެހޭ މަސައްކަތް ވެ ސް ކުރަން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު މަޤްޞަދަކީ ފުދުންތެރި ރައްޔިތެއް މި ރާއްޖޭގަިއ އުފައްދަން، ހަމަ އިސްކޮޅަްށ، ހަމައަށް ތެދުވެފައި ހުރި  މައިގަ

 1810ކަމާެއކު މީހުން އޭނާ؛ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަތަކުން ފާހަގަކުރަްއވާ ގޮތަްށ، އޭނާ މީހަކަށް ސަލާންނުޖަހައި ފަޚުރުވެރި

ކުރިމަތީގައި ދިރިުއޅެވޭނެ ވަރުގެ ރައްޔިތުން ބިނާކުރުން. ެއކަން އަޅުަގނޑުމެން ހާސިލްުކރެވެން އޮތީ، މިހާރުވެްސ 

އެހެރީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިތާ މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ވަރަށް ގިނަ ބޭބޭފުޅުން ބޮޑެތި ބައިވަރު އެަތއް ރަށްތަެކްއ 

ނޑުދަށަށްލައި  ގެން އެ ތިބެނީ. އެްއވެސް ފައިސާ ެއއް ރަްއޔިތަކަށް ލިބެނީކީ ނޫން. މ. އަތޮޅުަގއި ވެސް އެބަ އޮތް ބަ

ގާތްަގނޑަކަށް ހަެއއްަކ، އަށެްއކަ ރަށް މީހަކަށް ދީފަ. އޭގެ އެްއވެސް ރަށެއް ހަދަނީކީ ނޫން. ކޮޅުފުށީ ކައިރީަގއި އޮތް 

 1815ނުޑ ދަށުގައިލާފަ. ދެން، އެ ޮއންނަނީ ވިލާ ކުންފުނި. ވިލާ މިހާރު ވެސް ހައެއްަކ، އަެށއްކަށް ރަށް މީހެއްގެ ބަ

ނޑުދޮށުަގއި ެވސް އެބަ އޮތް ހަމަ އެހާ ވަރަށް. ބާރަ، ފަސްދޮޅަސް ވަރަކަށް ރަށް އެބަ އޮތް. ދިވެހި  ކުންފުނީގެ ބަ

އްޔިތުންނަށް ެއއްކަަލ ރައްޔިތުންނަށް ފަޅުރަށްތަުކގެ ވާހަކަޭއ މި ދައްކަނީ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް. ކުރީަގއިާވ ދިެވހި ރަ

ވެރޭ ކާށިޮކޅު ެވސް ލިބޭ. ެއހެންނަމަވެސް މިހާރު ރިސޯޓަކަށް ދިނީމަ އެ ވެރޭ ކާިށކޮުޅ ވެސް ނުވަތަ ަވޒީފާ ެއއް 

ނޑު މަޤްޞަދަީކ  ވެސް ނުލިބޭ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިަތކަށް ަވޒީފާގެ ުފރުޞަތެއް ެވސް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، މަިއގަ

 1820ކުވާ ުހށަހަޅާފައި ވަނީ ތިމަންނަ އަށް ތިމަންނަގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެއޭ. މި މި ކައުންސިލުގެ؛ ޝަ 

ގެ ުމޅި ެއއްޗަށް ވިސްނާއިުރ، މުިޅ ޝަކުވާ އަށް ވިސްނާއިުރ، هللاކައުންސިލަުރގެ؛ ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލަރ ނަޞްރު 

ފުރުޞަތެއް ނުދޭ މި ދައުލަތަކުން. ތިމަންނަ އަށް،  ޝަކުވާ އަކީ ތިމަންނަ އަށް ތިމަންނަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދުކރުމުގެ

ތިމަންނަގެ އުޖޫރަ ެއއް ނުެދއޭ. ތިމަންނަ ދިރިއުޅޭނެ ގޮތެއް ެވސް ނެތޭ. ތިމަންނަ މިހިރީ މީގެން ދުރަށް ދެވޭނެ 

ތް ގޮތަށް އެްއވެސް ކޮެޅއް، މެދެއް ނުފެނިފައޭ ތިމަންނަ މިހިރީ. އެހެނެއްނޫން. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މި ރިޕޯޓު މި އޮ

 1825ފާސް ވެސް ކުރަން. އަދި މީނަ އަށް މި ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. މީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުލ ކިތަންމެ ކުޑަމިނުން 

މުޙައްމަދަކީ އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ހުރި މީހެއް. ރައްޔިތުންނަށް هللا ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލަރ ނަޞްރު

ތަށް. ރައްޔިތުންނަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތޭނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވެސް ުނވަތަ އެހެން ޖެހޭނެ ހުރުމަތްތެރިކޮށްހި

ތާކުން ވެސް، އޭނަ އަްށ ދޭންޖެހޭ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަދީގެން. މީހުންނަށް އުޖޫރަނުދީ ހިފަހައްޓައި، 
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މި ހުރިހާ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި ، މަސައްކަތްކުުރވަިއގެންނުވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެްއގޮަތކަށްވެސް. އެހެންވީމާ

 1830ހުރިހާ އެއްެޗއް ަރއްޔިތުންނަްށ ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފޯުރކޮށްދެވޭނީ އެ ީމހުންނަށް ފަޅުރަށެއް ވެސް 

ދީގެން. އަދި ކައުންސިލަށް އެ ހިންގާ އިދާރީ ހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް ރާއްޖޭަގއި މި އޮންނަ މައި ސަރުކާރުން އެ 

ހުންނަށް ނުފޫޒުނުފޯރުވޭނެ ގޮތެއް ހަދަން އެބަ ޖެހޭ. މިހާރު އެ އޮންނަ، ހަމަ ކުރިެއކޭ ެއއްގޮތަށް މި އޮންނަނީ. މީ

ރާއްޖެތެރޭގެ ަކއުންސިެލއްަގއި މަސައްކަތްކުާރއިރު އަވަހަށް ަކލޭމެންނަކަށް ނުކުރެވޭނޭ. މާޭލގެ ހުއްދަހޯދަން، މާލެ އިން 

ނޑު  ޮގވާލަން މި ާރއްޖޭަގއި ހުރި ހުރިހާ ބިންތަކުަގިއ ގެސްޓު ަހއުސް އަޅަން  ނުޖެހޭނެ ހުއްދަހޯދާކަށް. އަުޅގަ

 1835ކައުސިލުތަކުން ދޫކޮށްލަން. ނުހިފެހެއްޓޭނެ ޝަރުޢީ ކޯޓަށް ގޮއްިސއްޔާ. މި އޮތީ ޤާޫނނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި 

ށް ދިޔަޔަސް އިންސާފަށް ނިމޭނީ. ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުންނޭ ޤާނޫނު ހިންގަންޖެހޭނީ. މިހާރު ދޫކޮށްލިޔަސް ޝަރުޢީ ކޯޓަކަ

ރަށު ރައްޔިތުންނަށް ބިންތައް ލިބޭނެ. ރަށު ރައްޔިތުން ކުރަންވީ ކަމަކީ ގެސްޓު ހަުއސް އަޅަން ވެސް މި މީހުންނަށް 

ބިން ދޭންވީ، ގޯތި ވެްސ ދޫކުރަންވީ. މިހާރު މި އޮތް ުޚދުމުޚްތާރުކަން ނެތޭނީ މި މީހުންނަށް ދީގެން. ދެން ހުރިހާ 

ތައް ކޯޓަްށ، ކޯޓުން ނިންމާނީ ރައްޔިތުންގެ ކޮޅަށް. ރައްޔިތުންނަށް އެ ރަށް ލިބުނީމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މައްސަލަ

 1840ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ރަްއޔިތުްނގެ ރަށެްއ؛ ނ.މިލަދޫ އަްށ ަރށަށް ލިބިއްޖެއްާޔ އެ ރަށްށ ރިސޯޓަކަށް ހަދަިއގެން ލިބޭ 

ކަްނނޭނގެ އޮންނާނެ ކައުންސިްލ  31ބޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް. %ހުރިހާ ފައިސާ އެްއ، އެ ީމހުންނަށް އެބަ ލި

ޤާނޫނުގައި މިވެނި ވަެރއް ަކނޑަައޅާފަ. އެ ހުރިހާ ފައިާސ އަކީ ަރއްޔިތުންނަށް ލިބޭ ފައިސާއޭ. ރައްޔިތުންނަށް ެއ 

ނޑުމީހާ ވެސް އޭނާ ގޮސް ކޮންމެެވސް ތަނެއްަގއި ހުންނަންެވެގން، މިހާރުވެ ސް އެބަ ޖެހޭ ފައިސާ ލިބުނީމާ މާބަ

ވިހަންދާންއިރު ހުންނާނެ ތަނެއް ނުލިބޭ. ނުވަތަ ކޮންމެެވސް ތަނެއްަގއި މަރުކަެޒއް ާޤއިމުކުރެވޭެނ، ހޮސްޕިޓަލްތަްއ 

 1845އެޅޭނެ. ރަށު ަރއްޔިތުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ. މިހާރު އެހެނެްއނޫން. މިހާރު މި އޮންނަ ގޮުތން ވެއްެޖއްޔާ ކަމެއް ުނކުރާ. 

ނަރުދަމާ ނިޒާމުއަޅަން ޮގސް. ކޮންަނން، ވަެޅއް ކޮންނަން، ތަންާތ ހުންނަ ތާނގީ ސާފުކުރަން.  ކައުންސިލު އޮންނާނީ

މި އެއް ނޫން ކައުލްސިލަރުން ކުރަންޖެހޭނީ. ކައުންސިލަރުން އިދާރީ ހިންގުންތައް ހިންގަންޖެހޭނީ. ޤުދުރަތީ ހުރިހާ 

ކާަރކަށް ނުހިފެހެއްޭޓނެ. ލާމަރުކަޒުެގ މާނަ އަކީ ވަސީލަތްތައް ސަރުކާރުން ެއ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭނެ. މައި ސަރު

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ހުރިހާ ވަސީލަތްތައް ެއއް ނާރެސްކުުރން، އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިަތކަށް. އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތަކަށް 

ނޑު ބިމަކަށް އެދި ނުޑ ބިމެއް ބޭނުންވެއްޖެއްާޔ، ދަ  1850އްެޖއްާޔ އަތްފޯރާ ހިސާބަށް އެ ރަށެްއގެ އިދާރީ ކަންތަްއ؛ ދަ

ނޑުެވރިކަން ކުރަން. ބިން އޮންނަ މިންވަރަކަށް ދޭންޖެހޭނެ. ހިފަހައްޓައިގެން ރަންަގނެޑކޭ  ވަގުތުން ދޭންޖެހޭނެ ދަ

ނޑެޭކ ވާީނ ެއއްވަރު. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ކިހާ ަރށެއްތޯ އޮތީ؟ މިހާރު ިދވެހިރާއްޖޭގެ އުމުރުން ވެދާނެ   11ހިލަގަ

ހަރު. މީހުން އުޅޭާތ ދިހަބާރަ ހާސް އަހަރު ެވއްެޖ. ދުނިޔޭެގ އެންމެ ގަދީމީ މިލިައން އަ 25ވަރަކަށް ހާްސ، 

ނުޑމެން މި އުޅެނީ. މީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން އުފެދުނީ  ޒަމާނުއްސުރެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެއްަގއި އަުޅގަ

 1855ަގިއ ވެސް. އަރަބި ފޮތްތަުކގައި މިތަން. މިހާރު ލަންކާ މީހުން ބުނާނެ އާދަމުގެފާނު ފަިއތިލަޖެހުނީ ވެސް ލަންކާ
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އޮންނާނެ މީ ސަރަންދީބޭ ވެސް. އެހެންވެއްޖެކަމަްށވަންޏާ އެ މީހުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ އިންސާާނ، 

އާދަމުގެފާނު އުެފއްދެވީ ވެސް މި ސަރައްހަދަށް. ލެއްެވވީ ެވސް މި ސަރަހައްދަށް. އެ މީުހންގެ ޢަރަބި ފޮތްތަކުަގއި އެަބ 

ހެންވީމާ، މިހާ ގަދީމީ، މިހާ ޒަމާންވީ ތަނެއްގައި ތިބެ، އަދި އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިާލއިރު އެބަ ފެނޭ ކައިރީގަިއ ހުރި. އެ

އެބަ އޮްތ ވަރަށް ތަުހޒީބު ަހޟާރާތްތަކާ ެއއްޗެހި އެބަހުރި. އިންިޑއާަގއި ވެސް އެބަ ުހރި ޙަޟާރާތްތަކާ ެއްއޗެހި. 

 1860ިއސް،  މިހާހިސާބަށް އައިްސ ބޯދާ ެއއްަކލަ ޖާހިލުން އުޅުނު ގޮތަްށ އެހެންވީމާ، އެ ހިސާުބގަިއ ތިބި ބަޔަކު އަ

 ތަންތަން ހިފަހައްޓައިގެން، ަރއްޔިތުންނަށް އެ ޙައްޤުަތއް ިނގުޅަިއގަނެ...

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤު މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު

އިވާ މި ވާ މައްސަލަ އަކީ. ނ. މިލަދޫ ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ! މިހާރު ހުށަހެޅިފަ`.

 1865މުޙައްމަދަށް އޭނާގެ ވަީޒފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުުމގެ ފުރުޞަތުނުދީގެން އުޅޭ هللا ކައުންސިްލގެ މެންބަރު ނަޞްރު

މައްސަލަ. މީ ކުޑަުކޑަ ކަމެްއގެ ވާހަކަ އެއް ނޫން މި ދައްކަނީކީ. މި ދަްއކަނީ ރައްިޔތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ހުރި 

ހަކު އޭނަގެ ަވޒީފާގެ މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ފުުރޞަތުނުދީގެން އުޅޭ ވާަހކަ. މީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެއ މީ

هللا ދާއިރާގެ މެންބަރަކަށް ކުެރޭވ ޖެއްސުމެއް ނޫން. އަދި ަކއުންސިލްގެ މެންބަރެްއގެ ގޮުތގައި ހުންނެވި ނަޞްރު 

ޖެއްުސންކުރެވެނީ އެ ާދއިރާ އިްނ، އެ ރަށުން، މި ދެންނެވި  މުޙައްމަދަށް ކުރެވޭ ޖެއްސުެމއް ވެްސ ނޫން. މި

 1870މުޙައްމަދު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ޓަކައި ވޯޓުދެްއވި އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަްށ ކުރެވޭ ޖެއްސުމެއް. ެއ هللا ނަޞްރު

ކައިދެނީ. ރައްޔިތުން ދިން ވޯުޓގެ ެއއްވެސް ައގެއް ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދެނީ. އަންަގއިދެނީ. މަންޒަރު މި ދައް

ނޑު ތާއީުދކުރަން.  އެހެންވީމާ، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންވީ ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅަގނޑުެމންގެ ތެރޭން ޒުވާނުން ކުރިައރައި ދާންޖެހޭނެކަން. ތަޢުލީމީ  އާދެ! އަުޅގަ

ން ކުިރއަށް ނުކުންނަން. އާދެ! ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލަށް ބަލަިއލާއިރު އެ ކައުންސިުލގަިއ ޒުވާނުން އެބަ ޖެހޭކަ

 1875މުޙައްމަދުކަން އެއީ އެ ރަުށގެ ރައްޔިތުން هللا ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެންެމ ޢިލްމީ، ޤާބިލު ބޭފުޅަކީ ނަޞްރު

އިންތިޚާބުވެފައި ހުރި މީހާ އަކީ އެ ދާއިރާެގ ޤަބޫލުކުރާނެ ޙަޤީޤަތެއް. މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލްކޮށްގެން ހުރި، ހަމައެކަނި 

هللا މުޙައްމަދު. އެހެންވީމާ، މި ޖެހިގެން ުއޅޭ މައްސަލަ ައކީ ނަޞްރުهللا އެ ރަށުގެ ކައުންސިުލގަިއ ހުންނެވީ ނަޞްރު

ނަގެ މުޙައްމަދު އިތުރަށް އެ ރަށުގައި ކުރިއަަރއިދަނީ، ރައްޔިތުްނގެ ތާއީދު ބޮޑުވަނީ އޭނަ މަސައްކަތަށް ނިކުތީމާ. އޭ

ޤާބިލުކަން މުޅި އަތޮޅަށް ާސބިތުވެގެންދަނީ. އެހެްނވީމާ، އޭނަ އަީކ އެ އަތޮުޅގައި ެއ ރަށުގައި ަމގުބޫލު މީހަކަށް 

 1880މުޙައްދަކީ ތަޢުލީމީ هللا ވެގެންދާ ތަން ދެކެން އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކަށް ނުތިބެވެނީ، ކެތްނުކުރެވެނީ. މި ދެންނެވި، ނަޞްރު

އެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ނުކުތުމަށް އެންމެ އެކަށީގެްނވާ އެންމެ ޤާބިލު ެއއް  ގޮތުންނާއި ޤާބިލުކަމުގެ ގޮތުން 

ނޑު ފާހަަގކުރަން. މީ ރައްޔިތުން ިއންތިޚާބުކޮށްފައި ހުރި މަޤާމެއްަގއި ހުރި ބޭފުޅަކަށް ެއ  ބޭފުޅާކަން އަުޅގަ
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ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަ މެއް. ކޮަބއިތޯ ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ާއިއ ފުރުޞަތުނުލިބޭކަން އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކަންކުުރވާ ވާހަކަ. ލޯކަްލ  ސަރުކާރާއި އަެނއް ތަނަކާއި އަނެއް ތަނެއް. އަުޅގަ

 1885ްށ، ރަށްތަކަށް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އުަފްއދައި، ރާއްޖެތެރެ އަށް ބާރުތައް ގެންދާ ވާހަކަ. ރާއްޭޖަގއި އަތޮޅުތަކަ

ބާރުތައް ދޭންޖެހޭ ވާހަކަ. މި ބާރުތައް ދީގެން މި ބާރުތައް ރަނގަޅަށް ތަންފީޛުކުެރޭވނީ މި ދެންނެވި ރައްޔިތުން 

އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް، އެ ބޭފުޅުންެގ މަސްއޫލިއްޔަތު ވާޖިބު ައދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތުދީގެން. 

 2112މެއި  31މުޙައްމަދަށް، هللا ދެންނެވި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ހުރި ނަޞްރުއަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ މި 

އިން ފެށިގެން އޭނަެގ ަވޒީާފގެ މަްސއޫލިއްޔަުތ އަާދކުރުމުގެ ފުރުޞަތުނުދިނުމުގެ އިުތރަށް ވަޒީާފގެ މުސާަރ ާއއި 

 1890ޖެހޭ ކަމެއް. އަހަަރކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަްސވެގެްނ އިނާޔަތާ އެްއވެސް ކަހަލަ، ެއ ތަނުން ލިބިގެންނުދާކަން. މީ ކަންބޮޑުވާން

ދިޔައިރު މި ދެންނެވި ޯލކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަާށއި ިމ ރާއްޖޭަގއި ސަރުކާެރކޭ ިކަޔއިގެން މި އުޅޭ މީހުންނަށް 

ވަރަށް ޮބޑަށް  މިއިން ކަމަކަށް ހައްލެއް ނުޯހދުންކަން އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންގެ ގޮތުން

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. މި ރާއްޖޭަގއި ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ވެރިކަމަށް އަރާ ތިބި މީހުން ކަންކަން ކުރަމުންދާއިރު 

އެކަންކަމަށް ފިަޔވަެޅއް އެޭޅނެ އެްއވެސް ނިޒާމެއް މި ރާއްޖޭަގއި ނެތްކަން މިއަދު މި ދަނީ ފާހަގަކުރެވެމުން. 

 1895ަގއި އަމުރުތަކަްށ ކިޔަމަްތތެރިކަން އަދާނުކުރާކަމާ، މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޯކޓުތަކު

ނިންމުންތަކަށް ބަލައިލުމެއް ނެތި އެ މީހުން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ގޮންޖަހަމުންދާތަން އެއް ދުވަހުން އަނެއް ުދވަހަށް 

ނޑުމެންަނށް ފެނިގެންދިޔަ އިމިގްރޭަޝންގެ ކޯންޓްރޯލަރގެ ފަރާތުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދަނީ ފެންނަމުން. އަޅުގަ

ބޯޑާ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމުެގ ކަންތަކުަގއި ސުޕްރީމް ޯކޓުން އަމުރެއް ނެރުނީމާ ެވސް އެއަށް ކިޔަމަތްތެރިކަްނ 

އަދާނުކުރިކަން. މި މަޖިލީހުން އެކަން ހުއްޓާލުމަށް ެއންގީމަ ވެސް އެކަން ކުރިައށްދާ ތަން. އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑަައަޅއިދިނުމުގައި ވަިކ ގޮަތކަށް ، ފެނިގެންދިޔަ  1900މި މަޖިލީހުން ދައުލަތުގެ ވުޒާރާަތކުެގ މަސައްކަުތގެ ދާއިާރ ކަ

އެކަންކަން ކުރީމާ ވެސް ބަާޣާވތަކުން ވެރިކަމަށް އަާރވަަޑއިެގން ހުންނެވި ވަޙީދު، އޭނާ ބޭނުންފުޅުވި ގޮތަކަށް، ބޭނުން 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދޭ ެއއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް. ތަނަކަށް، ބޭނުން މަސްއޫލިއްަޔތުތަކެއް ދެމުންގެ ންދާކަން އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުގެ ބޭނުމެއް ވެސް، ރަްއޔިތުން ިއންތިޚާބުކޮށްފައި ހުރި އެއްވެްސ ފަރާތެއްގެ ބާރެއް، ނުފޫެޒްއ 

ރުާކރުން ބަލައިލުމެއް ނެތްކަން މިހާރު ނެތްކަމާ، މި ރާއްޖޭަގއި އޮތް ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ވެސް މިހާރު މިއޮތް ސަ

 1905އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާތީ، މީ އަޅުަގނޑުމެން ކަންޮބޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅުަގނުޑމެން މިއަދު މި ދިމާވި ނ. 

މުަޙއްމަދުގެ ަމއްސަލަ މިގޮތަްށ ދިމާވިކަުމަގއި ވިޔަްސ މީކީ ހަމަެއކަނި هللا މިލަދޫ ކައުންސިލްެގ މެންބަރު ނަޞްރު

އްމަދަށް ދިމާވި ކަެމއް ކަުމގައި ބަަލއިގެްނނުވާނެ. ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އިްނތިޚާބުކުރެވިފައި ތިބި ހުރިާހ މުޙަهللا ނަޞްރު

ނަޑކަށް هللا މީހުން ވެސް މިކަމާ ދޭތެރޭަގިއ ވިސްނަިއ ފިކުރުކުރަންޖެހޭނެ. މާދަމާ ދިމާވާނީ ނަޞްރު އަކަށް ނޫން. އަުޅގަ

ދިމާވެދާނެ. އެހެންވީމާ، މި ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ވެސް މި ކަންތައް 
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ނޑު އެދެން ިމ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި   1910ވިސްނުންތެރިކަމާެއކު ބަލަިއ، ފިޔަވަުޅއަޅަންޖެހޭ ކަމެްއ. އަުޅގަ

އިންތިޚާބުކުރެވިަފއި ިތއްބެިވ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެްސ މި މައްސަލަިއަގއި ަރނގަޅަށް ވިސްނާަވޑަިއގަތުން، 

ނޑު ވިސްނާވަ  ޑަިއގެން މި ރިޕޯޓު މި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެކީއެަކްއަޗކަށް ވޯޓުދެްއވުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ނިޒާމު ވަރުގަަދކުރެވޭނީ މި ނިޒާމު  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ވަރަށް އާދޭހާ އެކު އެދެން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަޅު  ނޑުމެްނގެ އިންތިޚާބުކުރެޭވ މީހުންނަށް ރައްޔިތުްނގެ ވޯުޓގެ އަުގ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގޭީނ އަުޅގަ ގަ

 1915މުަޙއްަދށް މިއަދު ދިމާވި ކަންަތއް ެއީއ ކުޑަުކޑަ ކަެމއް ނޫން. އޭަނ، އެްއ އަހަރު ވެގެންދިަޔއިރު هللا ލިބިގެން. ނަޞްރު

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ.  އޭނަގެ މާލީ އިނާޔަތްތަކާ ެއްއޗެހި ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ދަރައިވިކޭނެ މިންވަރު ައޅުގަ

ނޑުެމން ވިސްނަންޖެހޭ. އެ މީުހން އެ ލިބޭ މުސާރަ އަށް  އޭނަ ުއޅެންޖެހޭ ނިކަމެތި ހާލުގެ ކަންތަްއ އަުޅގަ

ބަރޯސާވެގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަާކއި އަނބިދަރިން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ޖެހުމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ބިނާވެފަިއ 

 ގެވަސްތަުކގެ މުސާރަ ާއއި އިނާޔަތު މިދިޔަ ދު ، އެހެންވީމާއެ ލިބޭ އާމްދަނީއެްއގެ މަްއޗަށް.  އޮންނަނީ އެ މީހުންނަށް

 1920މިދިޔަ ދުވަސްަތކުަގއި އެކަމާ ގުިޅގެން މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުެގ  ،އިތުރަށް

ހޭ. އެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ބަދަލު ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ ސަރުކާރުން ހޯދައިދޭން އެބަ ޖެ

އަޅުަގނޑުމެން މި އެދޭ އަެންއ ދިވެހިރާއްޖެ އެއް ނުފެންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެން މި އެދެނީ ިއންސާފު ޤާއިމުކުރެވިފަިއވާ، 

ގަޅު ަމގުން ރަނގަޅު ބާރު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ލިބިގެންާވ، ރާއްެޖ އެއް މި ތަުނގައި އުފައްދަްނ. ރާއްޖެ ރަނ

ނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ ޤާނޫނުގެ ެވރިކަން މި ޤައުުމގައި އުފައްަދން. ބަޣާވާތަކުން ސަުރކާރާ  ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

 1925ހަވާލުވުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ވިދާުޅވީ ތިމަންނަ ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ޤާނޫނަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރާނަމޭ. 

ފު އެްއެވސް އަމުރެްއ ނުކުރާނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖެ ީޓީވގެ ަމއްސަލަެއއްަގއި މިހާުރވެސް ތިމަންނަ ޤާނޫނާ ޚިލާ

ކޯޓަކުން އެބަ އޮތް ޙުކުމްޮކށްފައި މި ސަރުކާރުން ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވީ ކަމަށް. މި ހުންނަނީ 

ޓަކައި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންކަން. ެއހެންވީމާ، މިކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް

ޖެހޭ އެއްބާރުލުންދެއްވަން. ިމ މައްސަލަިއގަިއ، މި މަްއސަލަ މި އޮތް ގޮތަށް މި ކޮމިޓީގެ ނިންމުމާ އެްއގޮތަށް 

ނޑު ގޮވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި   1930އްާޔ، ފާސްކުރުމަށް މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުމަށް އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު

ާއދެ! ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯިރޓީގައި މަަސއްކަތްކުރަމުްނގެންދާ އަދި ލޯކަލް ކައުންސިުލެގ  .الرحين الرحون هللا بسن

 1935ގެން ުއޭޅ ހިތާމަވެރި ހާދިސާގެ ވާހަކަ މިއަދު ދެކެވެމުން މި ދަނީ. އިންތިޚާބުަގއި ަވޑަިއގެންހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް ދިމާވެ 

އާދެ! އެްއވެސް ރަެށއްގެ އިްނތިޚާބީ މަޤާމެއްގައި ހުންނަ ބޭފުޅަކަށް މިކަހަލަ ހިތްދަތިކަމެއް ދިމާވެގެންުނވާނެ. ލޯކަލް 
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ންތައްަތކުގެ މަސަްއކަތް، އަދި މި ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓއާ އަދި ނ. މާފަރު ކޮމިޓީން ކުރައްވާ، ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކަ

މަސައްކަުތގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ ރައްކާތެރިކަާމއި އިނާޔަތްަތއް ލިބެންޖެހޭނެ. އާދެ! މިލަދޫ 

އަށް ދިމާވެގެން މި ުއޅޭ މައްސަލަ އެކަންޏެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު މި އައީ ދާދި هللا ކައުންސިުލގެ މެންބަރު ނަޞްރު

ނޑުމެން ޕާޓީެގ ފަރާތުން ކުރި ދަތުރެއްގަިއ އެ ރަށަށް އަޅުަގނޑުމެން ފަހުން ތ.އަތޮ  1940ޅު ވިލުފުއްޓަްށ ވެސް އަުޅގަ

ޒިޔާރަތްކުރުުމގެ ފުރުޞަތެްއ އިރާދަކުެރއްވީީތ ލިބުނު. އަޅުަގނޑަްށ ފެނުނު ހިތާމަވެރި މަންޒަރަކީ އެ ރަުށެގ 

 4ކަށް ޝަރުޢީ ގޮތުން ޙުކުމެއް ކުރި. އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިލަރު، އަތޮޅު ކައުްނސިލުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ުކއްޖަ

މަސްދުވަސް  7މަސް ނިމިގެން އޭނާގެ ވަީޒފާ ގެއްލޭ ގޮތަކަށް ނޫން ޙުކުމްކޮށްފައި އޮތީ. އަދި އެނބުރި މިހާރު 

މެންބަރަކަްށ  ވީއިުރގައި ވެސް މި ދެންނެވީ ވިލުފުށީ؛ އަތޮޅު ަކއުންސިލުަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ވިލުފުށީގެ އެމް.ޑީ.ޕީ

 1945ދިމާވެގެން އުޅޭ ހިތާމަވެރި ާހދިސާ. މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. ައދި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ލޯކަލް ގަަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އެއް އުފެދި، އަދި އިންތިޚާބާ ބެހޭ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަދި ކައުންސިލުތައް ހިންގާނެ އުޫސލުތައް ޤާނޫނުއަސާސީަގިއާވ ޤާނޫނެއް އުފެދި، އަދި މި 

ނޑުމެން ވަނީ ޤާނޫނުތައް އުފައްދާފަ. މި ޤާނޫނުތަކުގައި ވާ ގޮުތގެ މަތީން މި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތާވ  ގޮތުގެ މަތީން އަުޅގަ

ޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިއްބަވާ މަޤާމުތަކުަގއި ގޮތުގެ މަތީން ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކެއް ވެސް ހިނގަންޖެޭހނެ. ރައް

 1950ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް އިހާނާތްތެރިކޮށް ހިތްތަވައިގެންުނވާނެ. ބާޣީ ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ބަލަނީ ރައްޔިތުން މަޤާމަކަށް 

ގޮތަކަށް ކަންތައްަތްއ  އިންތިޚާބުކޮށްފި ނަމަ، އިންތިޚާބީ މަޤާމުތައް ދެކެ ވަރަށް ރުޅިއަންނަ ގޮތަކަްށ، ހިތާމަވެރި

ވަމުންދަނީ. އެއީ އިންތިޚާބަާކ ނުލައި ވެރިކަން ލިބުނީމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އިންތިޚާބުވެފައި ތިބޭ މީހުން ދެކެ 

ރުޅިއަންނާނެ. މިހާރު ރާއްޖޭެގ ވެރިކަުމގަިއ ހުރީ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުން ނިންމި މީހެއް ނޫްނ. ރާއްޖޭެގ މީހުން އާނބަްސ 

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭެގ  2118ނޫން. މިހާރު ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ މިނިްސޓްރީތައް ބަލަހައްޓަން ތިބީ ބުނި ފަރާތެއް 

 1955ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނި ބައެއް. އެމީހުންނަކީ ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން މިނިސްޓްރީތައް ހިންގަން؛ އާދެ! މައުމޫނު 

ނީ ރަްއޔިތުން ނޫނެކޭ ބުެނފަ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ކެބިނެުޓަގިއ ތިބި ހުރިހާ ވަޒީރުންނަށް ވަ

މިފެންނަނީ އެ ރައްޔިތުން ނިންމި ނިންމުން ބޮލާލައި ޖަހައި، އެ ރަްއޔިތުންނަށް ގޮންޖައްަސވާފަ. ރައްޔިތުްނ 

އް ނޫނޭ. ވަނަ އަހަުރގައި ިތމަންނަމެން ބޭނުމެ 2118ބުނަމުންދިޔައީ، ރަްއޔިތުން ބުނީ ވޯޓު ފޮއްެޓއް ބަހައްޓަިއެގން 

މައުމޫނާއި އޭާނގެ ކެބިނެޓަކީ ތިމަންނަމެން ނޫނެކޭ ބުނި ބައެކޭ. އެހެންނަމަވެސް، ބައްަލވާ! ހިތާމަވެރި ކަމަކީ ިމއަދު 

 1960މިނިސްޓްރީތަކުން އެ ފެނިގެން ދަނީ އެ ބޭފުޅުން. އެއީ ަރއްޔިތުން ނިންމި ގޮތެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި ވެރިކަަމކީ 

ރައްޔިތުންެގ ޞައްަހ ވެިރކަމެއް ވެސް ނޫން. ދެން މި ިދމާވެގެން މި އުޅެނީ ޯލކަްލ ، ރައްޔިތުން ނިންމާފައި އޮތް

ރަުށގެ ތެރެއިން ިއންތިޚާބުވެފައި ތިބި މީހުންނަށް  196ކައުންސިލު އިންތިޚާުބގައި ާރއްޖޭގެ ނިސްބަތްެވަވޑަިއގަންނަވާ 

އިންތިޚާބުކޮށްފައި ހުިރ އެްއވެސް މީހަކަށް މުސާރަ  ދިމާވެގެން އުޅޭ ހިތާމަވެރި ަކންތައްތައް. މި ރާއްޖޭގެ ަރްއޔިތުން
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ހިފެހެއްޓޭނެ އެއްެވސް އުޫސލެއް ނޯންނާނެ. އެއީ ކުެރޭވނެ ކަމެއް ނޫން. ބާޣީ ވަޙީދަށް އަޅުަގނޑު މި ޮގވާލަީނ 

 1965ށް މަސްުދވަހުގެ މުސާރަ ހިފެހެއްޓީމަ މީހަކަ 12ގެ މުސާރަ ަވގުުތން ދޫކޮށްލަދެއްވާށޭ. އެ މަނިކުފާނުގެ هللاނަޞްރު

 77ލިބޭނެ އަނިޔާ އަކީ އެީއ މީހަކަށް ތަހައްމަލްކުރަން ދަތިވާނެ މައްސަލަ ެއއް. މި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ިތއްެބވި 

ނުޑގައި އެޅިަފއި އޮތް ޒިންމާ އެއް މިއީ ީމނާގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން. އަދި އޭނާ އަށް ލިބެންޖެހޭ  މެންބަރުންގެ ކޮ

ނޑުމެން ިމ ދައްކަނީ. މިީއ ކުަޑ ކަމެްއގެ ވާހަަކ ެއއް އަސާސީ ަޙއްޤު، މުސާރަ ިހފަހަ އްޓާފައި ހުރި ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއ  ނޑުމެން ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑިއގެންނެވި ަކއުންސިލަރަކަށް ވިޔަސް އަުޅގަ ނޫން. އަޅުގަ

 1970ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ވާޖިބަކީ މުޅި މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި 

ަޙއްޤުތަްއ ސަލާމަތްކުރުން. މުޅި ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެގ ހިމާޔަތާިއ ރައްކަލަށް މަަސއްކަތްކުރުްނ. ރާއްޖޭގެ އެންމެންގެ 

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ޕީ.ޕީ.އެ ނޑުމެން ހުވާކޮްށގެން މި ތިބެނީ. އަޅުގަ ްމ އެގޮުތގައި އަުޅގަ

ކައުންސިލަރަކަށް ިވޔަސް، ައދި އެހެން ޕާޓީެއއްެގ ަކއުންސިލަރެއް ކަމަށް ވިޔަްސ އެ ބޭފުޅުންނަށް މުސާރަ ނުލިބޭ 

ނޑުމެން ވަކާާލތުކުރާނަން. އަދި ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ، ލޯކަްލ  ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ އެމް.ޑީ.ޕީ ނޫނަސް އަުޅގަ

 1975އްދަން ބޭނުން އެބަ ވޭ. އަދި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން މި ރާއްޖެ ހިންގުމަށް ޓަކައި ގަވަރމަންެޓއް އަުޅަގނޑުމެްނ އުފަ

ނޑުމެން މަސައްކަްތކުރަންޖެހޭނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިީއ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވ ގޮތުގެ މަތީން އޭގެ ރޫހަށް އަުޅގަ

ތަުކގައި ައދި މިހާރު އޮތް ބަޣާވާތުގެ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަދި މި އެކަންޏެއް ނޫން. ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ރަށް

ސަރުކާރުެގ ކޯލިޝަްނގައި ނުިހމެނޭ މީހުން ތިބީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފަ. ހަމަ ެއގޮތަްށ މި ސަރުކާުރގަިއ ވެްސ މި 

 ތިބީ ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުިނ ބައެއް. އެހެންނަމަވެސް ައއްޑޫ ސިީޓ އަދި ތިނަދޫ އަިދ ކުޅުދުއްފުށި ކަހަލަ ޮބޑެތި

 1980އާބާދީތަކަށް ބައްަލވާ، ހަދަމުންދާ ގޮތްތައް. އެ މީހުންނަށް ޖިސްމާނީ، ނަފުސާނީ ބޮޑެތި އަނިާޔކުރަމުންނޭ ދަނީ. 

އެކަމެްއ ނުކުރެވޭނެ. ެއއީ ިމ ރާއްޖޭގެ އާބާދީެގ ބޮޑު ޕަަސންޓެއް ތަމްސީލުކުރަމުންދާ ބައެއް. އަދި މި މާލޭެގ ސިީޓ 

. ކުޅުދުއްފުއްަޓށް ވެސް ގޮންޖައްަސވަމުންދަނީ. ފުވައްމުލަކަށް ވެްސ ކައުންސިލަށް ވެސް ގޮންޖަްއސަވަމުންދަނީ

ގޮންޖައްަސވަމުންދަނީ. އަްއޑު އަތޮޅަށް ވެސް ގޮންޖައްަސވަުމންދަނީ. އަދި ތިނަދޫ އަށް ެވސް ގޮންޖަްއސަވަމުންދަނީ. 

ރަ ދޫކޮށްލަދެއްވާށޭ. މުސާަރ އެހެންނެއް ނުހެދޭނެ. އެހެންނެއް ނުހެދޭނެ. ބާޣީ ވަޙީދަށް އަޅުަގނޑު މި ޮގވާލަނީ މުސާ

ނޑުމެން ކޮންމެ ރަށަކަށް  ނޑުމެން އެކަން ކުރާނަމޭ. އެެހންނޫނިއްޔާ ބާޣީ ވަޙީދު އަުޅގަ  1985އެއް ނުހިފެހެއްޓޭނޭ. އަުޅގަ

އެރިޔަސް ފަހައިުދވާނަމޭ. ތިނަދޫ އަށް އެރީމާ ވެސް އެ ެފނުނީ އެ ކަންތައްތައް. ތިނަޫދގައި ތިބި މަޢުޞޫމު ބަޔަކަށް 

ނުޑ މުޢިއްޒު އެ މައްސަލަތަްއ  98އަދި  މީހުންގެ މަްއޗަށް ޝަރީޢަތްކޮށްފައި މިތާ މިހިރަ ތަނެއްދޮރެއް ނޭނގޭ ބަ

ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވިއިރުަގއި ގޭަގއި ނިދާފައި ތިބި މީހުން ވެސް އެބަ ތިއްބޭ ޝަރީަޢތަށް ފޮނުވާފަ. ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑަެއޅިގެްނ އަނިޔާކުރީަމއޭ. ރައީސް. އެ މީހުން ޭއގެ ަޖޒުބާތުަގއި ޖެހިގެން އުޅެނީ ބާ މީހެްއގެ  98ޣީ ވަޙީދު ކަ

ނޑުމެން އިހުތިޖާޖުކުރާނަން، ތިނަދޫ މީހުން   1990މައްޗަށް ޝަރީޢަތް ހިންގަީނ ޤާނޫނާއި ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް. އަުޅގަ



75 

 

ޖޭގެ ނުކުންނާނަން. ތިނަދޫ މީހުން މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރަން ނުކުންނާނެ. ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ މި ރާއް

ނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ  މީހުންެގ  98އަމާންވެފައި އޮތް ރަނަގޅު، ރިވެތި ދުސްތޫރީ ވެިރކަމެއް ހިންގަން. އަުޅގަ

މައްޗަށް ޝަރީޢަތް ހިންަގއި، އަދި ޭގަގއި ނިދާފައި ތިިބ، ައދި ބައެްއ މީހުންނަކީ ރަށުަގިއ ވެސް ތިިބ ބަެއއް ނޫން. 

ކައިރީގައި ތިބި ފަޅުރަށްތަކަށް ގޮއްސަ ތިބި މީހުން. މި މީހުންގެ ތެރެއިން ވެސް  އެއްަބއިމީހުންނަކީ މަހަށް،ދަރަށް އަދި

 1995އަހަރު ވީ މުްސކުޅި އަންހެނަކު ވެްސ އަަބ  71މީހުންގެ ތެޭރަގއި އެބަ ހިމެނޭ. އަދި މީގެ ތެރޭގައި  98އާދެ! މި 

އަހަރު ވީ  71ވަޙީދުގެ މަްނމަގެ ރަށޭ. ހިމެނޭ. ބާޣީ ވަޙީދުގެ މަންމަގެ ރަށޭ މިއީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއީ ބާޣީ 

މުސްކުޅި އަންހެނަކަށް ހުޅުަޖހައިފިއޭ ިކޔަިއގެން ޓެރަރިޒަްމ ދަޢުވާ އެބަ ކުރޭ. ބާޣީ ވަީޙދަކަށް ނޭރޭނެ ތިނަދޫއަކަށް. 

 އަދި އެރިޔަސް ފަހަތުން ދުވާަނން އަޅުަގނޑުމެން. ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 2000  ވާހަކަދެއްެކވުން: ބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެން

، عليكن سالملا. نا هحود وعلى آله وصحبه أجوعين سيد علىالصالة والسالم  .هلل الحود .الرحين الرحون هللا بسن

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް، ރާއްޭޖގެ ޮކންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު ލިބެންޖެހޭނެ. އެ 

ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤެއް ލިބުމަކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އެކަން އޮންނަންޖެހޭ ގޮތް. އެހެންނަމަވެސް ސުވާލަކީ މި 

މައްސަލަ ވެަފއި އޮތް ގޮތެއް މި ރިޕޯޓަކުން ނޭނގޭ. މި މައްސަލަިއަގއި ހަމަެއކަނި މި އޮތީ މީނަ އަށް، 

 2005. މައްސަލަ ހުށަހެޅުނީ ކިހިނެއްކަން، އެ ހުށަހެޅުނު ގޮތަކީ ކައުންސިލަރަކަށް މުސާރަ ހޯދައިދިނުމުގެ މައްސަލަ

ކޮބައިކަން މިއިން އެނޭގކަށެްއ ނެތް. ދެވަނަ ކަމަކީ މި މައްސަލައިަގއި ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ އޮތޯރިޓީން ހާޒިރުކުރީމާ ެއ 

މުންތަކެއް ފާހަގަކުރިއިުރގައި ދެއްކި ވާހަކަތަުކގެ ޔައުިމއްޔާ އެއް މިއަކު ނެތް. އަނެއް ކަަމކީ މި ކޮމިޓީން ނިންމި ނިން

ނޑުމެން މިތާ ތިބެގެން  ސުވާލުކުެރވުނު އެްއވެސް ބަަޔކު ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަ އެްއ މިއަކު ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ވޯޓަކުން ކިހިނެއްތޯ މީތި ނިންމާނީ މި މަޢުލޫމާތު ނެތި. ހަމައެކަނި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި ިމވެނި ކަންތައްތަެކއް 

 2010ރަމޭ ބުނިއިރުގައި ެއ ކަންތައްތައް ވެފައި އޮތީ ކީްއވެގެްނކަން، ކައުންސިުލެގ މުސާރަ ނުލިބި މި ދިޔައީ ފާހަގަކު

ކީްއވެގެްނކަން، ކައުންސިލަުރ ގަާވއިދުން ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުނުެވގެން ޖަލްސާތަކުން ަވކިކުރީކަމެްއ، ނޫނީ އެހެން 

ޙުރޫމުކުރިކަން، ކައުންސިލުްނ އޭަނ ވަިކކޮށްފަިއ އޮތް ކަމަްށ ގޮތަކަށް އޭނަ އަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤަކުން އޭނަ މަ

ވެއްެޖއްޔާ އޭނަ ޖެހޭނީ ކޯޓަށް ގޮސްގެން އޭަނގެ މުސާރަ ހޯދަން. އެ މަޤާމު އަނބުރާ ހޯދަން. އެހެންނޫންކަމަށް ވާނަމަ 

ން ހިނގައިދާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މިގޮތަށް ނިންމޭ ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން މުޅި ނިޒާމު ހަލާކުެވގެ 

ނަޑއަޅާނީ   2015ރައީސް، ަކއުންސިލުން ވަިކުކރެވޭނެ ޤާނޫނުގައި އޮތް ގޮުތގެ މަތީން. ކައުންސިލުން ަވކިެވއްޖެ ކަމަށް ކަ

ޖަލްސާ އަށް ޖައްސަޖައްސައގެން ނަިއއްސި ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އެ ކައުންސިލުްނ  7ކައުންސިލުން. ކައުންސިުލގެ 

ަޑއަޅާނީ ަކއުންސިލުން. ދެން އެ މައްަސލަ އަންނަންޖެހޭނީ ކޯޓަށް. ކޯޓުން ނިންމާނީ، އެއީ ޤާނޫީނ ވަިކވީ ކަމަށް ަކނ
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ގޮތުން ނިންމިފައި އޮތް ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަން ިނމިފައި އޮތް ގޮތް ނޭނގި، 

ގެ މުސާރަ، މިދިޔަ އަހަރުގެ ިޑސެމްބަރު މަހުން އަޅުަގނޑުމެން ަކއިރިއަްށ ގެެނއްސަ އޮތް ރިޕޯުޓަގއި މި ބުނަނީ މީހެއް

 2020ފަށައިގެން މި އަހަުރގެ މި ހިސާބަށް އެ މީހަކަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. ކިހިނެއްތޯ ައޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑުމެންނަށް މި މަޢުލޫމާތު ނެތި؟ އޭނަ ވަކިކުރީ ކީްއވެގެްނކަން؟ ނޫނީ ހުރީ   މިއަށް ވޯޓުދީ ނިންމާނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ވަކިކޮށްަފއި ކަމެއް. ނޫނީ ވަިކ ނުކޮށް ޖަލްސާތަކަށް ނާދެވެނީ ކަމެއް. މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނޭނގި އަުޅގަ

މިއަދު މިއަށް ވޯޓުދީގެން ިނންމައިފިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން ވާނީ ހަމަ ތަނެއްދޮރެއް ނޭނގި ތިބެގެން ޯވޓުދޭ ބަޔަކަށް. 

ނޑުމެްނނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ. މިކަން ވީ ގޮތް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެހެން ނޫނީ މި ރިޕޯޓު އަޅުގަ

 2025 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޤު.ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރި

 

 2030 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤުމަނަދޫ ދާއި

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް އަޅުަގނޑު މި ނެގީ ދިވެހިރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ހުރި މީހެއްގެ 

ނޑަެއޅިގެން ަބޔާންުކރެވިފައި ވާއިުރ، އިންތިޚާބަކު  ން ހޮވިފައި ހުރި މީހާ އެީއ ވަކިކޮށްަފއި ހުރި މީހެއްގެ ވާހަކަ ކަ

 2035ގޮތުަގއި މާނަކުރެވޭ ގޮތަށް މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދަްއކަމުންދާތީ. ރިޕޯޓުގައި ަކނަޑއެިޅެގން ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮްތ 

ނަޑއެިޅގެން ލިޔެފައި އޮތީމަ  ނޭނގޭ ކަމަށް ވަންޏާ... ކައުންސިްލގެ މެންބަރެއްކަން. އެވަރު ނޭނގޭ ކަމަށް ވަންޏާ، ކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ ނޫން. މެންބަރުން ދައްަކވާ ވާހަަކފުޅާ ގުިޅގެން ިނޒާމާ ބެހޭ 

 2040 ރާހީމް މުއްޠަލިބު.ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްފަރެސްމާޮތޑާ ދާއިރާގެ މައްސަލަ އެއް ނުެނގޭނެ. އިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ކައުންސިްލ މެންބަރެއްކަން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ނޭނގިގެެނއް ނޫން. އެ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަުޅގަ

ން. އެކަމަުކ ެއ މެންބަރަށް ޒިންމާ އަދާނުކުެރވުީނ ލިޔުމުގަިއ އެބަ އޮތް އެީއ އިންތިޚާބުކުެރވުނު މެންބަރެއްކަ
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 2045ކިހިނެއްތޯ؟ ެއއެްއ ނޭނގެ. މެންބަރެއް ިވއްޔާ ނުޖެހޭނެ، އޭނަ ަވިކވުމަށްފަހު ނުޖެހޭނެ ދޭކަށެއް. އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން 

 ޤައުމު ދަވާލައި... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ! މަނަދޫ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ

 2050ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ! )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! 

 ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށްގެންަދވާ.މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހީމް މުއްޠަލިބުސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާފަރެ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަށް އެބަ ހުރި  އަހަރު  3ކްޯރޑު ރުފިޔާ މި ޤަުއމުގެ މާލިއްޔަތުން  511ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

 2055ކްރޯޑު ރުފިޔާ އަކީ ކިހާ  511ތެރޭގައި ަނގާފައި ހުރިކަން. އެ މައްސަލަތައް ވެސް ނުބެލޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑުެމން ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނީ ކްރޯޑުން ކީމަ. މިލިއަނުން  ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. އަުޅގަ އަދަދެއްކަން އަުޅގަ

ކީމަކާ ނޭނގޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެހެންކަމާއެކީަގއި އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މި މައްސަލަތައް މި މަޖިލީހުން 

ނޑުެމންނަށް އަންގައިީދގެން ނޫނީ ނިންމުމުގައި  ޤާނޫނީ ހަމަތަކުން މީ ކިހިނެތް ވެފައި އޮތް މައްސަލަެއއްކަން އަުޅގަ

ނޑު މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމާކަށެއް ތާއީދެއް ނުކުރަމޭ. ޝުކުިރްއާޔ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވޯޓުެދވޭކަެށއް ނެތޭ. އަުޅގަ

 2060 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ނޑު ވަރަށް އުފާުކރަން މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީން މި މައްސަލަ ލަިއގެން މެންބަރެއް  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ރު، ކަމަށް ވަންޏާ މުސާރަ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވަމުންގެންދާތީވެ. އެއީ ައޅުަގނޑު ހަނދާން އެބަ ހުރި މިދިޔަ އަހަ

 2065އަދި އޭގެ ކުރީ އަހަރު ެވސް މި ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއް ކަމަށްވާ ޢުމައިރާ އަބޫބަކުރުގެ މުސާރަ 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ަކއުންސިލަރުން ހިފަހައްޓަވަިއގެން، އެތައް ަޒމާނެއް ވަންދެން އެ މުސާރަުނދީ، ކޯޓަށް ގޮސް ކޯޓުން ެއ 

ނަޑއަަޅއި މުސާރަ ދޭން އެންގުމުން ވެްސ މުސާރަނުދީ އެތައް ދުވަހެން  ބޭފުޅާ އަކީ ަކއުންސިލް މެންބަރެއް ކަމަށް ކަ

ހުރި. އެހެންވީމާ، އެ ުދވަހު މި ބޭފުޅުން ކީްއެވގެންތޯޭއ އެކަުމގައި ަވކާލާތުނުކޮށްދެްއވީ؟ ެއ ދުވަހު އެ ބޭފުޅުން؛ 

 ވަޙީދަކަށް އޭަރކު ނުހިފެހެއްޓޭނެ އޭރަކު ެއއީ... 

 2070 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން
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 މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ! 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

 2075ކޮންމެ މީހަކަށް އެއް ނޯންނާނެ.  ވާނެ ފައިދާ އި އަޑު ގަަދކުރުމަކުންތަނުގަ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރު. ދެން މި 

 ެދއްވަންޖެހޭ. ތަނުގައި ހައްަދވައި ވެސް ވާަހކަދެއްކޭނެ ގޮތެއް ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް އެބަ މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮްށ ހިތްތަވާ! މަްއޗަންޮގޅި ދެުކނު ދާއިރާެގ، މަްއޗަންޮގޅީ 

 2080 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަްށ ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ!  ދެކުނު

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އުފާކުރަމޭ.  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މި ބޭފުޅުންނަށް މިކަން ވިސްނުނީތީ އަޅުގަ

ނޑު އުއްީމދުކުރަނީ. އެއީ މި ބޭފުޅުންެގ އެހެ ންވީމާ، ކުިރއަށް އޮތް ތަނުގައި މިކަހަލަ ކަންތައްަތއް ނުވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 2085ސަރުކާރެްއގަިއ މި ބޭފުޅުން މިއިން ެއއްެވސް މީހެްއގެ ޙައްެޤއްގެ މަތިން ހަނދާނެއް ނުހުޭރ. ޢުމައިރާ ައކީ އަންހެނެްއ 

ނޑު ހިތަ ނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ކަމަށް ވީމަ ތޯއޭ އަުޅގަ ށްއަރަނީ އެ ދުވަހު މި ކަންތައް ނުކުރެވުނީ. އަުޅގަ

އެ ދުވަހު ހަތަރު ފިރިހެނުން ވެގެން އަންހެނަކަށް ެއކި ގޮްތގޮތުން ނުފޫޒުފޯރުަވއި، އޮފީހަށް ވަދެވުނަނުދީ، އެ ތަނުަގިއ 

ައޅުަގނޑުމެން ހަނާދން އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ،  އޭނަ ޮސއިކުރަން ދިަޔއިމަ ޮފތް ފޮރުވަިއ ކުިރ ހުރިހާ ޖެްއސުމެއް

މިއަދު މި ބޭފުޅުން ކައުންިސލަރުންގެ ޙައްުޤގަިއ ތެދުާވއިުރގައި އަނެްއާކވެސް ސަރުކާުރ ލިބިއްޖެއްޔާ ހަމަ މިހެންތޯއޭ 

 2090އެހެން މީހުންނަށް  ކަންތައް ކުަރއްވާނީ؟ މި ބޭފުުޅންގެ މީހަކަށް ކަމެއް ވީމަ އެ ވާހަކަ ވަރަށް ބާރަށް ދަްއކާފަިއ، ދެން

ކަންތައްތައް ވީމަ ެއކަމާ ފޯރިދީ، އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ އެ ދުވަހު 

އަޅުަގނޑުމެން ބާރަށް އެކަުމގައި ތެުދވީ ހަތަރު ފިރިހެނުން ވެގެން އަންހެނަކަށް ެއ ހުރިހާ އަހުވަ ެއއް ެދއްކީމަ. 

ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކައިލާނެ ެއންމެ ކުޑަމިނުން އެން.ޖީ.ޯއަގނޑެްއ ވެްސ ނުވި އިނގޭތޯ. އެކަމަކު އެ ުދވަހު ެއކަމާ 

އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ވާހަކަ މި ބޭފުޅުން ދެއްކެވީމަ ހަމަަގއިމު ވެސް ައޅުަގނޑު އުއްީމދުކުރަނީ ކުރިއަށް އޮތްތާ މި 

 2095ހާ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަްތތަކުަގއި ވެސް އެއް ހަމަެއއް ބޭފުޅުންނަށް ސަރުކާރު ލިބުނުކަމުގައި ވިަޔސް ދެން ހަމަ ހުރި

ގެންގުުޅްއވާނެ ކަމަށް. ތި ބޭފުޅާގެ ސަރުކާޭރ ކިަޔިއެގން ހަޅޭއްލަާވއިރުަގއި އަުޅަގނޑު ހަނދާން އެބަ ހުރި 

ނޑުަވއިލާ ވާހަކަ މި ތަނުގައި ދައްާކއިުރގައި ތުލުްސދޫގައި ހުރި އަތޮ ޅު އޮފީސް ކައުންސިލްތަުކގެ ބާރު މި ބޭފުޅުން ކަ

ނުޑވާލަން ކުރި  ގެންގޮްސގެން ލާމަރުކަޒީ ޤާޫނނުގައި ަވކި ގޮަތކަށް އޮތްިއރުގައި ވެސް ކައުްނސިލްތަުކގެ ބާރު ކަ
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މަސައްކަތް. އެ ތަނަށް ފުލުހުން އަރުވަިއގެން ހިންގި ހަނގުރާމަ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްބަހައްޓާފައި މިއަުދ 

 2100ުރކާރު ގެއްލުނީމަ ދެން އަިއްސ އަބަދު އެހެން މީހުންގެ ވާހަކަދައްކަން ނުކުންނައިުރަގއި މިތާގައި މި ބޭފުޅުންގެ ސަ

އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ ެއްއގޮތަކަްށވެސް މި ރިޕޯޓުން ސާފެއް ނުވި މަްއސަލަ ެވެގން މި އުޅެނީ ކޮން ގޮަތކަށް 

 ކަމެއް... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2105ލުމުގެ ވަގުުތ ައއިސް ޖެހިއްޖެ. ވޯޓަށް ފަހު ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވޯޓު

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 . ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12

 

 2110  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ިމ ދަނީ. ވޯޓަށް އެހުއަށް އަޅު  12ައއިަޓމު  މި ހިސާބުން އެޖެންޑާ މަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަްށ އެހުން. ގަ

ދުަވހުގެ މަސަްއކަތުެގ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ޮގސްފައިާވ ކަންކަމަށް ވޯޓަްށ  12.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އަލުން ވިސްނުމަށް  11.1އެހުން. ެއގޮތުން މިއަދު މި އޮތީ އެޖެންޑާ ނަންބަުރ 

އްޔާ ފޮނުއްާވފައިވާ އަިމއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާީރގެ ބިލު، އިޤްތިޞާީދ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރި

 2115އާބިޓްރޭޝަން ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން  11.2ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ވޯަޓށް ދެންނެވުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

އިޞްލާޙަށާއި ބިލަށް ވޯޓަށް ދެންނެވުން. އެޖެންޑާ  2ާވ ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހެޅިފައި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ދަށުަގިއވާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން  11.3ނަންބަރު 

ންނަށް އަމާޒުކޮށް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ފުލުހުން މުޒާަހރާތަކުަގއި ކުލަ ާއއި ަގއިހިުރވާ ފަދަ ކެމިކަެލއް އެ މުޒާހަާރގެ ބަިއވެރި

ޖަހާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވާތީ މިކަން ބައްލަަވއިދެްއވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލަ، ސަރުކާރު މަސްއޫިލއްޔަުތ 

 2120އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ދެންނެވުން 

ށްފަހު( ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުން އިށީނދެވަަޑިއގެން ާކުޑކޮޅުތަްއ ޗެުކކޮށްލެްއވުމަށް އޮންނާނީ. )ަވގުތުޮކޅަކަ

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅަގނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ވިޔަފާީރގެ ބިލު ކޮމިޓީން ިނންމެވި ގޮތަށް ފާްސކުރެްއވުާމ މެދު

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް. 

 2125 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 2130 54 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 53 ވޯޓު ދެްއވީ:

 11      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 2135 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ 53. ޖުމްލަ 27. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 53ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ޯވޓުގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

ބިޓްރޭޝަންގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަިއ ނިންމެވި ގޮތަށް؛ ފުރަތަމަ ފާސްވެއްޖެ. ދެން މި އޮތީ އާ 

ނޑު ޯވޓަށް ދަންނަވާނީ. ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި، ތާއީދުލިބިފައިވާ އިޞްލާުޙ  2ހުށަހެޅިފައިވާ   2140އިޞްލާޙަްށ އަުޅގަ

 އިްއވަވާލަެދއްވުމަށް އަމީންޢާްއމު އަރިހުން އަޅުަގނޑު އެދެން.

 

 ޒުން އިްއެވވުން:މޭ އިދާރީ

ގަމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހުށަހަޅުއްަވއި، ތިނަދޫ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 2145އަންނަނިވި ގޮތަށް  1ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގެ  16މުޙައްމަދު ޤަސަމު ތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު؛ ބިުލެގ 

ނަޑއެޅުން. އިޞްލާޙުކުރުން. އާބިޓްރޭަޝން އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅޭ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ  16ގެ އަދަދު ކަ

މިލިއަން ުރފިޔާ އަށް ވުރެ ޮބޑު އަދަދެްއ  1.5މިލިއަން ުރފިޔާ ނުވަތަ  1.5މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފައިާސގެ އަދަދަކީ 

 އާބިޓްރޭޓަރުން ޢަްއޔަންކުރުން. 3ކަމުގައި ވާނަމަ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް 

 

 2150 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 2155 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫުސފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޤަސަމު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 55 ރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:ހާޒި

 2160 53 ވޯޓު ދެްއވީ:

 11      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

 2165  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މު . އެހެންކަމުން ގ53ަ. ޖުްމލަ 27. ފާސްވުމަްށ ބޭނުންވާ އަދަދު 53ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހުށަހަޅުއްަވއި، ތިނަދޫ ާދއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ޤަސަމު ތާއީދުކުރެްއވި އިްޞލާޙު ފާސްވެއްޖެ. ދެން އޮްތ އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް އިއްވަވާލަެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްުމ 

 އަރިހުން އެދެން. 

 2170 

 ޒުން އިްއެވވުން:މޭ އިދާރީ

ގަމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހުށަހަޅުއްވަިއ، ފަރެސްާމތޮޑާ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  65މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްާލޙު. ބިލުގެ 

ަގއިވާ ގޮާތ  1މި މާއްދާގެ )ށ(ގެ  -ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 65ރޭަޝން ނިމުމަކަށް އައުން. އިޞްލާޙުކުރުން. އާބިޓް

 2175ޚިލާފަށް ދަޢުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން އިޢުތިރާޟުކުރާ ނަމަ ދަޢުވާ 

އްސަލަ ވަކި ޮގތަކަށް ނިންމައިގެން ކަމުގައި ލިބޭ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތުތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިމާޔަތްކޮށްދެވޭނީ މަ

 އާބިޓްރަލް ޓަރައިިބއުނަލަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ނަމަ އެ ޓްރައިިބުއނަލްގެ މަސައްކަތް ނުނިންމާ ކުރިޔަށް ގެންެދވިދާނެ ެއވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 2180 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.

 

 ]ން ވޯޓުދެްއވު[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 2185 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫުސފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 56 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 48 ވޯޓު ދެްއވީ:

 2190 12      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 14     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2195ވަަނ  83. އެހެންކަމުން، 51. ޖުމްލަ 26. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 51ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ަގމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ 65މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން 

ހުށަހަޅުއްވަިއ، ފަރެސްމާތޮާޑ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ތާއީދުކުރެްއވި އިޞްލާޙު 

ނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ާއބިޓްރޭޝަންގެ ބިލު ކޮމިޓީްނ ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން  ފާސްވެއްޖެ. އަުޅގަ

އިޞްލާޙުަތކާ ެއކު ފާސްކުރުާމ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮަތކަށް  ދެންމެ ގެންނެވި

 2200 ވޯޓުދެްއވުމަށް. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 2205 

 58 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:
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 56 ވޯޓު ދެްއވީ:

 11      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ވާ:ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއް 
 2210 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުްނ 56. ޖުމްލަ 29. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު 56ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ނޑު ދެން  އާބިޓްރޭޝަންގެ ބިލު ކޮމިޓީްނ ނިންމެވި ގޮތަށް، މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙުތަކާ ެއކު ާފސްވެއްޖެ. އަުޅގަ

 2215ަގއި ނިންމި މަސައްކަތް. މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ދަުށގަިއާވ 11.3ށް މި ދަންނަވަނީ އެޖެންޑާ އަިއޓަމު ވޯޓަ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރިވސްގެ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭަޝން ޑިޕާރޓްމެންޓުގެ ފުލުހުން މުޒާހަރާތަކުގައި ކުލަ އާއި 

ްނނަށް އަމާޒުކޮށް ޖަހާނެ ަކމަށް ބުނެފައި ވާތީ މިކަން ގައިހިުރވާ ފަދަ ކެމިކަލެްއ އެ މުޒާހަރާގެ ަބއިވެރި

ބައްލަަވއިދެްއވުމަށް އެދި ހުަށހަޅާފައިވާ ަމއްސަލަ، ސަުރާކރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން 

ންބަރުންނަށް ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާްސކުރުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 2220 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 2225 

 59 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 24 ވޯޓު ދެްއވީ:

 33      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 2230 

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު
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. އެހެންކަމުން މިނިސްޓްރީ 57. ޖުމްލަ 29. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 57ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އޮފް ހޯމް އެފެއާްޒގެ ދަުށގަިއވާ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސާރވިްސގެ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭަޝން ޑިޕާރޓްމެންޓުގެ ފުލުހުން 

 2235ފަދަ ކެމިކަލެއް އެ މުޒާހަރާގެ ބަިއވެރިންނަްށ އަމާޒުކޮށް ޖަހާނެ ކަމަށް  މުޒާހަރާތަކުަގއި ކުލަ ާއއި ގައިހިުރވާ

ބުނެފައިވާތީ މިކަން ބައްަލަވިއދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަުޅއްވާަފިއވާ މައްސަލަ ސަުރކާރު މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިްނވަރު 

މެވި ގޮތަށް ފާހެއް ނުވި. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި، ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ނިން

 މި ހިސާބުން މި ނިމުނީ.  12

 

 2240 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އަށް ައޅުގަ 13ޑާ އައިޓަމު އެޖެން ނޑު މި ދަނީ. އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް. މި އެޖެންޑާ އައިޓަުމގެ ދަށުން އަޅުގަ

ލޯކަލް ަގވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލާ ގުިޅގެން  11.4ނީ އެޖެންާޑ އައިޓަމު ކުރިޔަށް ގެންދާ

 2245هللا ވަނަ މާއްދާގަިއވާ މަސައްކަްތކުރުުމގެ ޙައްޤު ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނަޞްރު 37ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އިދެްއވުން އެދި ފޮުނއްާވފައިވާ މަްއސަލަ، ސަުރކާރުެގ މުޙައްމަދުގެ ކިަބއިން ނިގުަޅިއގަނެފައި ވާތީ މި މައްސަލަ ަބއްލަވަ 

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިްނވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވައި ނިންމެިވ ގޮުތގެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ކުިރޔަށް 

ނޑުމެން ވޯޓަށް އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  ނޑާިލއިރު ާވހަކަފުޅު ދައްކަވަމުްނގެ 12ގެންދިޔުން. އަުޅގަ ންދެވި އަށް މެދުކަ

ނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން.  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒޭނާ އާދަމަށް އަޅުގަ

 2250 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒޭނާ އާދަމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މަުޢލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގަ  ނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ އި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

މިހާރު މި މުސާރައިގެ މައްަސލަ އަކީ ނ. މިލަދޫ ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަ އެއް. އެހެންކަމަށްވަންޏާ ފުރަތަމަ 

ނޑުމެންނަށް މިތާގައި ބަހުްސކުރެވިދާނެ ކަމާ ދޭތެރޭ ވެސް ުސވާލުއުފެދޭ.  ކަމަކަށް މި މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ދަން  2255ނަަވއިލާނީ ކޯޓުން ިމ މުސާރަ ދޭން އަމުރުކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާމު މި މުސާަރ ދެން ދެވަނަ ކަމަކަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެސް ެއބަ ޖެހޭ ނަމޫނާއަކަށް ވާން.  ދިނުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ހިތާމަކުރަީނ އެހެންވީމާ، ކޯޓުން އެގޮތަށް އަމުރުކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާމު އެ މުސާރަ އެބަ ހަވާލު  ކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަ

މީގެ ކުީރގައި ިމގޮތުން ހަމަ ކޯޓުން ކޮށްފައި ހުރި އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަންނުެވ، އެަތްއ ދުވަހެއް ވަންދެން ޢުމައިރާ 

ވީ އަބޫބަކުރުގެ މުސާރަ ހިފަހައްޓައިގެން އުޅުނު ކަންަތއް. އަުޅަގނޑު މިއަދު ހަމަ އެކަން ހިތަށްއެރިވަރުން މިއަދު ތެދު
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 2260ވެސް. ެއއްެވސް މީހެއްގެ މުސާރަ ހިފެހެއްޓުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތެއް ނޫން. ކޮންމެ މީހަކު ވެސް 

މަސައްކަތްކުާރ ކަމަށް ވަންޏާ އެ މީހަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްުޤ މުސާރަ ލިބެންޖެހޭނެ. އެކަމަުކ ހަމަ ބައެްއ ބޭފުޅުން އެބަ 

ލަރަީކ މަސަްއކަތައް ނިކުންނަވާ ބޭފުެޅއް ނޫނޭ ެވސް. ދެން ައޅުަގނޑަކަެށްއ މަޢުލޫމާތުދެއްވާ މި ވިދާުޅވާ ކައުންސި

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މުސާރަދޭންތޯ، ނުދޭންތޯ ވީ  މީގެ ފުރިހަމަ ޢުލޫމާތެއް ނޭނގެ. ެއކަމަކު އަުޅގަ

ނަޑއަޅާނީ ކޯޓުން ެއގޮތަށް އެކަން ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހުއޭ. އެހެންވީމާ، އެހެން ބެ ލުމަށްފަހު މުސާރަދިނުމަށް ކޯޓުން ކަ

ނަޑއަަޅއިފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ މުސާރަ ދޭންވާނެ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރަނީ މިއަދު ކައުންސިލްތަުކގެ ޙައްޤުތަުކގެ   2265ކަ

ނޑުމެްނގެ ތެރެިއން ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ހަނދާންވެގެން އުޭޅިއރުގައި ީމގެ ކުީރަގއި ވެސް  ވާހަކަ އަުޅގަ

އެގޮތަށް އެ ކަންަތއްތައް ކުަރްއވަމުން ގެންދެވި ނަމަ މިހާތަނަށް އައިއިުރގައި މިކަހަލަ މަްއސަލަތައް ނުނިކުމެ، މިކަހަލަ 

ކަންކަމަށް ހައްލެއް ކުރީ ބައިގައި ފެނިފައި ނިމިގެންޮގއްަސއޭ އޮންނާނީ. އޭގެ ބަދަލުގަިއ ކައުންސިލުތައް އުފެދުނުއިުރ 

ނޑާލުމަްށ ޓަކައި. ެއގޮތުން ޤައުމީ އޭރު އޮތް ސަރުކާރުން މަ ސައްކަތްކުަރްއވާފައި ވަނީ ަކއުންސިލްތަކުގެ ބާރު ކަ

 2270އިދާރާތައް ވެސް އުފައްަދވަިއގެން ަކއުންސިލަރުންގެ ަމއްަޗށް ޤައުމީ އިދާރާަތކުން ެއިކ ދަތި ކުރުމުގެ ިފޔަަވޅުތަްއ 

ށް، މި ވާހަކަތަަކކީ ިމމަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަިއ އެކި އަޅަިއ، އެ މީހުންނަށް އެިކ ގޮތްގޮތުން އުނދަޫގކޮށް، ެޖްއސުންކޮ

ނޑުމެން އޭރުގެ ސަރުކާރު އޮްތއިުރގައި ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަަތއް. އެހެންވީމާ، މިއަދު އިންތިޚާބަކާ  ފަހަރު މަތިން އަޅުގަ

ނޑު ދެން އުފާކުރާ ކަެމއް  ކައިިރވީމަ ކުއްލިައކަށް ކައުްނސިލަރުންގެ ޙައްޤުތަެކއް އޮްނނަކަން ހަނދާންވިކަން މީ އަޅުގަ

މި ހިސާބުން ވެސް މިކަން ހަނދާންވިކަން. އޭރު އަންހެުނންގެ ކޮމިޓީތަާކއި ރަށްކުރިއަުރވާ ކޮމިޓީތައް އޮތްއިރު އެ 

 2275ޖަމާކޮށްފައި ހުރި ފައިާސ ސަރުކާރުން އަތުލުމަށްފަހު  ބޭފުޅުންގެ ެއކައުންޓުތަކަްށ ެއތައް ދުވަހަކު މަަސއްކަްތކޮށްެގން

. އެލް.ޖީ.ޭއ އިން ައންހެނުންގެ ކޮމިޓީތައް މިހާރު ގޮެތއް ނޭނގިފަ ފަިއސާ އަްށ ވީ  އަދިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ވަީނ އެ

ހަވާލުކުރަންވާނެ ކުަގއި ހުރި ފައިސާ ެވސް ކުރިން އެ ކޮމިޓީތަ އައިުރގައި ވެސް އެ ކޮމިޓީތަކާ އަލަށް އިންތިޚާބުެވގެން

ފައިސާ ނަގާފައި މިހާރު ވީ  ސަރުކާރުން އެ އޭރު ވެސް ނޭނގޭ  އަކަށްނޫނީ ގޮތުން އޮތްިއރު، އެލް.ޖީ.އޭ ޤާކަމަށް 

ހަވާލުކުރަންޖެހޭ  ްއކަލަ އަންހެނުންެގ ކޮމިޓީތަކާވެސް. އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތައް އުފެދިގެން އަިއއިރު އެ ކޮންތާކު ކަމެއް

 2280ރަށްކުރިއަުރާވ ކޮމިޓީތަކުން ހޯދާފައި ހުރި  ކިހިނެއްތޯ ކޮމިޓީތައް ހިންގާނީ؟ .ނެ ގޮެތްއ ނެތިފަފައިސާ ހަވާލުކުެރވޭ

 . ކައުންސިލަރުން ވެސް އެއަށް ވީ ގޮެތއް ނޭނގެ ފައިސާ ފައިސާ ކައުންސިލަރުން އިންިތޚާބުވެގެން ައއިއިުރަގއި އެ

ނޑަައޅާއިުރގައި އެތަ  ހަވާލުކުރުމަށް  ކަުއންސިލުތަކާއެއް އް މިލިއަން ރުފިޔާ ތިބެނީ ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކު ބަޖެޓު ކަ

ނަޑއަަޅއިގެން ވެްސ  ބަޖެޓެއް ެވސް ހަވާެލއްނުކުރޭ.  ެމއް ނުކޮށްދޭ. ކައުންސިލުަތކަކާ ކަ އޭރު ސަރުކާަރކުން އެހަމަ ކަ

އެ ޙައްޤުަތްއ  ،މާއޮްތކަ ވިޔަސް ަކުއންސިލަރުންގެ ވެސް ޙައްޤުަތކެއް ،ހުރެ ންވީމާ، މިއަދު ކޮންމެ ސަބަބަކާއެހެ

ނޑު ހަމަ އުފާކުރާ މަސައްކަތް ބަޔަކު ކުރަންޖެހޭކަން މި ލިބިދޭން  2285 ބޭފުޅުންނަށް ހަނދުމަފުޅު ވީ ކަމަކީ މިއީ އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ ަކއުންިސލަރުންގެ ބާރު ަކނުޑވާލުމަށް ޓަކަިއ އޭުރ ކުެރވުނު  ކަމެއް. އަުޅގަ
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ނޑުމެން ހަމަ ހަނދާން އެބަ  މަސައްކަތްތަުކގެ ތެޭރގައި ަޤުއމީ ތަނަށް  މިއަދިވެްސ ހުރި  އިދާރާތަކުެގ އިތުރުން އަުޅގަ

ންޖެހުނު ކަންތައްތައް ވެްސ ފަހުން ނިންމަ އެތައް މަަސއްކަތެއް ކޮްށގެން އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނެއް ފާްސކޮށްގެން އެންމެ

ފުނަދޫގައި ހުރި އަތޮޅު އޮފީސް ގަދަކަމުްނ  ށ. ހުރި. އެގޮުތން ތުލުސްދޫގައި ހުރި އަތޮޅު އޮފީހާއި ތެރޭަގއި އެބަމީގެ

 2290 ،ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ނުލިބި ތަންތަނުން ޚިލާފަށް އެ  ޤާނޫނާ، ގެންގޮްސ އެހެން ތަންތަނަށް ލައިގެން

ސް ހިނަގއްޖެ. ވެ ތަންތަނަށް ފުލުހުން އަރުަވއިގެން އޮފީސް ދޮށުަގއި ކަްއާކ ކައިޮބއިގެން ަރއްޔިތުން އުުޅނު ދުވަސް އެ

އަނގައިްނ އެކަމަށް ަރއްިޔތުންގެ ޙައްުޤަގއި އެންމެ މެންބަރެއް ވެސް ތެުދވެ،  ތަުނގަިއ ނެތް އެމް.ޑީ.ޕީ ހު މިދުވަ އެ

އެމް.ޑީ.ޕީ  ކީކުރީ  ދުވަހު ީކއްެވގެްނތޯ ޢަލީ ވަޙީދުގެ ވާހަކަ ދަްއކާނެ ކަމެއް ނެތް. ޢަލީ ވަީޙދު އެކަން ބުނާނެ. އެ

ދުވަހު މަސައްކަްތކުރީ ޑީ.އާރު.ޕީ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގަިއ  ނޫން. ޢަލީ ވަޙީދު އެ  އި ހުރެެގނެއްމެންބަރެއްގެ ގޮުތގަ 

 2295ުދވަހު  އެނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ ޢަލީ ވަޙީދު ވެސް  ުދވަހު ޢަލީ ވަީޙދު އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ހުރި ހުރެގެން. އެ

އެްއގޮތަށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ެމންބަރުން މަސައްކަތްކުރާނީ.  ތާންވީމާ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ިސޔާސަ ކުރާނެ ގޮެތއް. އެހެ ކަންތައް

އެަތއް ދުވަހަުކ އިރާ އަބޫބަކުުރެގ މުސާރަ ހެންވީމާ، އޭރުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީން ނިންމީ އެކަމާ އަަޅިއނުލާން. ޢުމައެ

ނޑުމެން ގައި ނުލިބިގެން މިތާ ތަކަްށ .ޖީ.އޯމައްސަލަ ހިންގައި، އެން ކޯޓުތަކުަގއި އެ ވާހަކަ ދައްކަިއ، އެއަުޅގަ

ަތކުަގއި އޭނަެގ މަސައްކަްތކުާރ އެން.ޖީ.އޯ ހެނުންގެ މަަސއްކަތް ކުރިއެުރވުމަށްއަން ،ކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި

 2300 ތަުކަގއި ެވގެންތޯ ގިނަ އެން.ޖީ.އޯކީއް އެއީ ބުނި އެއްވެްސ މީހަކު ނެތް.  ވެސް ދިފާޢުގައި ެއއްެޗއް ބުނެލަދޭން ބުނީމަ

މިއިން އެްއވެސް ކަެމއްަގއި އެހެންވީމާ، އަށް ތާީއދުކުރާ ބޭފުޅުން.  ތިއްބެވީ އެމް.ޑީ.ޕީފުަގއި ވެސް ހަމަ އިސް ސަ

 ވިްއޔާނުކޮށްދީފައި މިއަދު ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އަުޑއިވޭ ގޮތުން ތެރިކަެމއް ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުއެްއވެސް ކަހަލަ އެހީ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  މި ތަނަށް މި  އިެގ މައްސަލަވަޒީފާ އަށް ެވސް ނުދާ މީހެއްގެ މުސާރަ  އައީ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން. އޭނަގެ މުސާރަ ދޭން ކޯޓުްނ  ށް ސަރުކާރުން ވެސް ޢަމަުލކުރުމަށްގޮތަކަ ކޯޓުން މި މައްސަލަ ނިމޭ

 2305 ނިންމައިފި ކަމަށް ވަންޏާ މުސާރަ ދޭށޭ. 

 

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ކުރިމަްއޗަށް މި  ގެއާދެ، މިހާރު ައޅުަގނޑުމެންޝުކުިރއްާޔ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. `. 

އޮތް  ކުިރމައްޗަށް ހުށަހަޅާފައި މި ބަލާ ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެންގެސަރުކާުރގެ މަސްއޫިލްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު  ،އޮތް

 2310ވަނަ މާއްދާަގއި  37ގުޅިގެން ޤާނޫނުއަާސސީގެ  އުންސިލާކަމިލަދޫ  ނ.ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓ އާއި 

މުޙައްމަދުެގ ކިަބއިްނ هللا ރު ންސިލުގެ މެންބަރެއް ކަމަށްވާ ނަޞްކައުމިލަދޫ  ނ.މަސައްކަތްކުރުުމގެ ޙައްޤު 

އްހާ ދުވަސް އޮތީ. އަހަރެ ގުިޅގެން މި ރިޕޯޓު ފޮނުވާފަިއ މި ުހށަހަޅާފައި އޮތް މައްސަަލއަކާވާތީ އޭނަ  ނިގުޅަިއގެންފައި

. ކިޔަވަިއގެން ހުރި މާޙައުލެއް މި ޒުވާނާ އަށް ނުލިބިފަ ގެްނވާ ރަނގަޅު ވަނީ މަސައްކަްތކުރެވޭނެ ެއކަށީ ވަންދެން މި
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 ކަމަށް ނިުކތީމާ އެއަށް އިދިޮކޅުހަދައި، ެއކަށީގެްނވާ ކަމަށް ޤާބިލު ޒުވާނަކު މި ،ތައުލީމު ފުރިހަމަ އަށް ލިބިފައިވާ 

ނޑު ހިތަށްއަރަީނ ދެން ުޒވާނުން މި، ދީެގން ހޮވީމާ ނޫނެކޭ ބުނުންވޯޓު އްޔިތުންނޫނިއްޔާ ރަ   2315ކަމަްށ  އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ކައުންސިލުތަ  ން. ކަށް ވީާހވެސް ޤާބިލު މީހުން ހޮވުކުރިމަތިލާނެ ބާވައޭ. ޙަޤީޤަުތަގއި ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ އެހެންކަމަށްވާނަމަ ކިަޔަވއިެގން ތިބޭ އަދި އެކަމަށް އެްނމެ އެ ކަށީގެްނވާ މީހުން ހޮވުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

 ވަނީ ވިްއޔާ އެއީ އަންހެނެއް ކަުމގައި  ކަމަށް އެންމެންވެސް އެދޭ އެދުން. މިގޮތަށް މިކަހަލަ ކަންތައް ތަުކރާރުވެގެންދާ

 ހަވާލުކޮށްފި ކަމަށްކުރަން ނޫން. މީހަކަށް މަސައްކަތް ކަމެއް ފިރިހެނެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ެއއީކީ ރަނަގޅު ،ނަމަވެސް ވީ

 2320 މީހަކު ޮސއިކުރުމަށް  އަދި އެޖެހޭނެ. ކޮށްދޭންކްިރއޭޓުުއލެއް ެރވޭެނ އެކަީށގެންވާ ރަނގަޅު މާޙަކުވަންޏާ އެ މަަސއްކަތް

ިއކުރެވޭެނ އިންިތޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭނެ. ސޮހިސާަބށް ގޮްސ  އެ ދަްއޗެްއ ނެތި  މީަހކަށް ޓަކައި ބޭނުްނވާ ފޮތް އެ

ނޑިއަދި އިށީން ނައިުބ  އިތިއްަބވާ ކަުއންސިލުގެ ރައީސާ ންޖެހޭނެ. އެއީ ަކއުންސިލުތަުކގައިވެސް ދައްކަ މޭޒުނާނެ ގޮ

ނޑު ދެކެނީ. އެހެންކަމުން މި ޒުވާނާ  ވަނީ އޭނަެގ  އަށް މި ރައީސްގެ މަްސއޫލިްއޔަތެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ވަނީ އޭނަެގ  ޓީން ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ރިޕޯޓުގައި މިމި ކޮމިމަޖިލީހުގެ އުލެްއ ތަނަވަސްނުވެ. މަސައްކަތްކުރުުމގެ މާޙަ

 2325އަށް ލިބެންވާ ޙައްޤުތައް ރަނގަޅަށް ހޯދައިދިނުމަށް.  އަދި ހަމަ އެހެންމެ އޭނަ މަސައްކަތްކުރި ދުވަުހގެ މުސާރައާ

ނޑަށް މި ކޮމިޓީން ށް ތާއީދުކުރެވޭ. ރިޕޯޓަށް ވަރަްށ ފުރިހަމަ އަ އޮތް ފޮނުވާފައިވާ ހުށަހަާޅފައި މި އެހެންކަމުން އަުޅގަ

މީހެއްގެ ދަރިފުޅު ވީހާވެސް ރަނގަުޅ  އެ ،ބައެްއގެ އެ ،މީހަކު ބައްޕަޔަުކ މަސައްކަތްކުރަނީ އެ ،ކޮންމެ މަންމަޔަކު

ދެއް ކޮްށގެން މިފަދަ ދީގެން ގެނެސްގެން. ބޮުޑ ޚަރަންނާއި ާރއްޖޭން ބޭރުން ަތއުލީމުޤާބިލު މީހަކަށް ހެދޭތޯ. ރާއްޖޭއި

 ،ށް ކުރިމަތިލައިގެން ކަޓަކައި ރަށުގެ ވަީޒފާއަ ރިފުޅު ގެނެސް ރަށުގައި ވަޒީފާ އަާދކުރުމަށްކުރީމާ ދަމަސައްކަތް

 2330 އި މިކަހަލަ ކަމެއް ކުރުން އެއީ ނީމާ ދެން ސިޔާސީ ނޫނީ ވިްއޔާ ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރުމުގެ ރޫހެްއގަ ރައްޔިތުން ވޯޓުދި

ނަމަވެސް. އޭރުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެ ރަށަށް ގައި ވީއީ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވި ކަމުނޫން. އެ  ކަމެއް ރަނގަޅު

ނޑުމެްނގެ އެންމެންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ،އަުޅަގނޑުމެންގެ ތިބި ޖީލަށް .ލިބޭ ގެއްލުމެއް ެއއީ ވަނީ.  ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނުހިންގުން އެއީ ކަމެއް ވެސް މިފަދަ ލަ ކަންތައްތައް ކުރުމުން ދުރުވެ، މުސްތަޤުބަލުގައި ެއއްގޮަތކަށްއެހެންވީމާ، މިކަހަ

އަށް ވަީނ  ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ުޒވާނާތުގައި ައޅުަގނޑަށް ެވސް މަޢުލޫމާތުއަޅުަގނުޑގެ އިލްތިމާސަކީ. ޙަޤީޤަ

ނުޑ އަށް ޕާފޯމްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުނުލިބިފަކައުންސިލަށް ގޮސް ެއކަށީެގންވާ ގޮތެްއަގއި އޭނާ   2335. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އަްށ ގަލޯކަލް ރުެގ އެހެން އޮތޯރިޓީތަކަށް ވެްސ، ދި ހަަމއެހެންމެ ސަރުކާކައުންސިލަށް ވެސް އަ

އެ ަމއްސަލަ  މި ަކއުންިސލަރުގެ މައްސަަލ ެއއް އޮެވއްެޖ ކަމަށް ވަންޏާ ،ފުގެންނަވަްނ ބޭނުންވަނީ މި މުވަްއޒަވެސް ދަ

ެވއްޖެ ކުރުމަށް ބޭނުންއޭނަ މަަސއްކަތްއަދި  މުސާރައާ އަށް ޙައްުޤވާ  އޭނަ ން. އެހެްނނަމަވެސްއްލުކުރައެގޮތަށް ހަ 

އެހެންމެ އެ ރަށުގެ  ވެސް ައދި ހަމަ ޤާނޫނީ ގޮތުން އް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީ ަހމަުއލެހިނދެއްގައި ބޭނުންވާ މާޙަ 

 2340ވާހަކަތަެކްއ ގިނަ  . މާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގަކައުންސިުލގައި ތިއްަބވާ މެންބަރުން އެހެން މެންބަރުންނަށް ވެސް ކޮށްދޭ
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ނޑު ނެތިން. އެހެންނަމަވެސްދައްކާކަށް އަ ކުރިން މި ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަެދްއކި ޢިއްޒަތްތެރި ވާހަކަެދއްެކވި  ުޅގަ

ނުޑގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭެނ  ނޑު މި ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ ފަދައިން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ައޅުގަ

ށް އޭނަ ަކުއންސިލުގައި މަަސއްކަތްކުރުުމެގ ފުރިހަމަ ފުރުޞަތުދެއްވުމަށް އަދިެވސް މި ޒުވާނާއަ ،ންކަމަށް ދަންނަވަމު

ތައް ވީާހވެސް ކަންތައް އޭނަގެ ަޙއްޤުވާ މުސާރަ ާއިއ މި ،ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެކަން ކޮށްދީއޮތް ދެވެން ފުރުޞަތު

 2345ދިނުމަކީ އަޅުަގނުޑގެ އެދުން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި އަދި އޭަނައށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަދައި ،އަވަހަކަށް ދޫކޮށް

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފުތިމަރަފުށި ދާ

ކޮމިޓީގެ  ބަލާ  `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާުކރާ މިންވަރު

 2350ހުށަހަޅުއްަވިއގެން  ުމޙައްމަދުهللا ރުސިްލ މެންބަރު ނަޞްމިލަދޫ ަކއުން ވާ ނ. އި މިވާފައްފަރާތުން ފޮނު

ނޑަކީ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯުޓގައި މި ފަހު ފޮނުވާފައިވާދިރާސާކުރެްއވުމަށް ެގ ވާ ކަންތަްއތަކަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން. އަޅުގަ

މިކަމުެގ ؛ ކަންކަން އަދި އިޞްލާޙުުކރެވޭތޯ މި ސާއާވަރަށް ަކއިރިން ކުރެުވނު ދިރާަގއި މެންބަރެއް. އަދި މި މައްސަލައި

ނޑު ވެސް ހަމަ އެހެްނ ހަ އްލެއް ހޯދޭތޯ މަސައްކަތްުކރި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއް. މެންބަރެއް. އާެދ، އަުޅގަ

ނޫންވެސް ރައްޔިތުްނ ައދި އެއާއި هللا ރުމިލަދޫ ކައުންސިލުގެ މެންބަރު ނަޞް މެންބަރުންނެކޭ އެއްފަދައިން ނ.

 2355އޭާނ  ،ންެޓއް ކަމުަގއި ވިަޔސްއި ިވޔަސް އަދި އެއީ ިސވިލް ސަރވަކޮށްފަިއވާ މަޤާމެއްަގއިވާ މީހެއް ކަމުގަ ތިޚާބުއިން

ލަތްތައް ވެްސ ހޯދައިދޭންޖެހޭ މާޙައުލާ އަދި ބޭނުންވާ ވަސީ ަނގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްކުރާ މަސައްކަތަާކއި އޭ

ކަެމއް އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން މަސްއޫިލއްަޔތު އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރާތުން  ފުރިހަމަ އަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މުހިއްމު

އަށް ވެސް، ަކއުންސިލަރު هللا ރަން. މިޮގތުން ބަލާއިރުގައި ނަޞްރުކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކު

ލަތްަތއް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަްށ އަދާކުރުމަށް ޓަކަިއ ބޭނުންވާ ވަސީއަށް ވެސް އޭނާ މަސްއޫލިްއޔަތު هللا ރުނަޞް

 2360ރަުށގެ ރަށު ކައުންސިލުން ވެސް މިކަްނ  ވެސް އަދި އެ އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަން. ލޯަކލް ގަވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީން

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން.  ލާއިުރގައި މީގެ ޙަޤީޤަތް ތްތެރި ރައީސް، މި ރިޕޯޓަށް ބަލައިޢިއްޒަކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހާމަވެގެެނއްއަސްލުގަ  ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނުދޭ. ޙަޤީަޤތަކީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި އި އަުޅގަ

ތެރޭގައި މިއޮތް ިސޔާސީ ކޯޅުމުގެ ނުރަނގަޅު ނަތީޖާ. ޙަޤީޤަތަކީ އެއީ. ސަބަބަީކ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަފާތު 

 ރިޓީ އޮންނަ ސިޔާސީ ފިކުރު ޖޯއެ ކައުންސިެލއްގެ މެ ދޭ،ތަފާތު ޝަކުވާތައް އަންނަމުން ކައުންސިލުތަކުން ރިޕޯޓުތަާކއި

 2365 އެހެން މީހަކަށް ވެއްެޖއްޔާ ޖެްއސުންކުުރމާ އަދި ފުރައްސާރަކުރުމާ، ނޫން އެހެން ފިކުރެއްަގއި އެ ކައުންސިުލގައި އުޅޭ

ރަމުންދާ ކަމެއް. އައިސް ކުންމެ ފަރާތަކުން ވެސް މިހާރަކަށްނުދިނުމަކީ ކޮށް މަސައްކަްތކުރުމަށް ފުރުޞަތުއޭނަ އަ

ޚާއްޞަކޮށް ވާހަކަދަްއކަވަމުން  ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ރިޯޕޓުގައި އަދި ގިނަ މެންބަރުްނ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުން
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ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި އެީއ ރަްއޔިތުންނަށް  މިކަމުގެ ޒިންމާ މިއަުދގެ ަސރުކާރުގެ ބޮުލގައި އަުޅވަމުންދާކަމީ އަުޅގަ

ކަމަކީ  ްސ އެނަސް އަދި މަސަްއަކތް ހަވާލުކުރިޔަދިކަމެއް. ޙަޤީޤަަތކީ މުސާރަ މަށް ޓަކަިއ ުކރެވެމުންދާޙަޤީޤަތް އޮުޅވާލު

 2370ޓީްނ ލޯަކލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރި ،ނީލުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަންޖެހެކަެމއް ނޫން. ކައުންސި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ކުރާ

 ން ތައްޔާރުުކރާ ރިޕޯޓެއްގެ މައްޗަށް އެ ަކއުންސިލަރަކަށް ނުވަތަ އެ ބޭފުޅު ނީ. އަދި އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރަންޖެހެ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮުތގައި ިމ ކައުންސިލަށް ކައުންސިލު ފަރާތަކަށް މުސާރަ  ދެވެމުންދަނީ. އަޅުގަ

ކަންތައްަތއް ވެްސ ބޭނުންވާ  ބަޖެޓަށް، ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ . އަިދ އެ މުސާރަ ވަީނ ޖަމާކުރެވިފަ މެންބަރުންގެ

 އެ ަކއުންސިލުގެ ފަރާތުން... . އެެހންނަމަވެސްވޭފައިސާ ހަވާލުކުެރވިފައި 

 2375 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، ސަުރކާރު މަްސއޫލިްއަޔތު އަދާކުރާ މިްނވަރު ބަލާ 

ލާއިރުަގއި ކަެމއް ފޮނުވި ރިޕޯޓުގައި، ިރޕޯޓަށް ބަލައިގޮތުން މި މަޖިލީހަށް މި  ގުޅޭ އްވި މަަސްއކަތާކުރެ މިޓީން މިކޮ

ވެސް ނޭނގޭ. އެހެންވީާމ، ން ދިމާވި ސަބަބެއް އެްއގޮތަކަށް މިކަން ހިނގަ އިފިކަން އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސްހިނގަ

 2380ނޫންނަމަ ކަމާ ބެޭހ  ،ކޮމިޓީއަކުްނ ަކމެއް ތަޙުޤީޤުކޮށްފި ކަމަށް ވެްއޖެއްޔާ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން ރަްއޔިުތން މަޖިލީހުގެ

އެ ކޮމިޓީގައި ނުހިމެނޭ  ގެވާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު ވަރަށް ސާފުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު މަޢުލޫމާތެއް ހޯދައިފި ކަމުގައި 

ފެހެއްޓި ވާހަކަ ބުނަނީ މުސާރަ ހި ޓުަގއި މިއެހެން މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެ. މި ރިޕޯ

ކަމެްއ  އިމުކުެރވިފައި ނެތްކަން. ކީއްެވގެންމަސައްކަތްކުރާނެ އަމާން މާޙައުލެއް ޤާ؛ އުލެއް ނެތްއާއި އަމާން މާޙަ

މަށް ބައްދަލުކުެރްއވި ކައާ هللاނަޞްރުއަދި  ،އޮތް. ދަތުރުކޮށްގެން އެނގޭކަެށއް ނެތް. ދަތުރެއް ކުރި ކަމަށް ވެސް އެބަ

 2385އުޅޭ  ދިމާވެގެން މި އޮތް. އެހެްނނަމަވެސް ބައްދަލުކުރި ަކމަށް ވެސް އެބަ . އަދި އެހެްނ ބޭބޭފުޅުންނާއޮތް ވެސް އެބަ

ކަމަށް އެއްެޗއް ބުނަން އިނގޭތޯ.  އެއް ނުކުެރވޭ. އެހެންވީާމ، ވަރަށް އުނދަގޫ މި ފާހަގަ މައްސަލަ މި ރިޕޯޓަކުން

ންނަށް ބޭފުޅު ރަމުންދާއުންސިލުގެ އިންތިޚާުބގައި ަކއުންސިލުގެ މަޤާމުތައް ފުއަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ލޯަކލް ކަ

އުެލއް ެވްސ ފުޅުންނަށް މަސަްއކަތްކުރާނެ މާޙަބޭ ތާއި ަޙއްޤުތައް ލިބެންޖެހޭނެ. އަދި އެ ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ އާއި އިާނޔަ

މައްސަލަ ކުިރމަތިވާންޖެހުނު ސަބަބެއް މި  އަށް ކުިރމަތިވެފައިވާ މިهللا ރުކުރެވެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ނަޞްޤާއިމު

 2390 އެމް.ޑީ.ޕީ ާއއި ޕީ.ޕީ.އެމާ  ބުނަނީ. ދެން  ރިޕޯޓަކުންނެއް އެނގޭކަެށއް ނެތް. ކީްއެވގެންތޯ؟ ސިޔާީސ ގޮތުންނޭ މި

ނުބުނި ކަުމގަިއ ވަރަށް އެ ން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ީމގައި ދެމެދުގައި އޮންނާނެ ިސޔާީސ ކަންތައްތައް. އެކަ

ްނ ކޮންކަމެއް ދިމާވެގެންކަްނ ސިޔާސީ ގޮތުން ކޮންކަމެއްކަން ދިމާވެގެ ކަން. އެހެންނަމަވެސްސިޔާސީ ކަމެއް  ،ވިޔަސް 

މިކަން  ނުލިބެނީ.އަްށ މުސާރަهللا . ކޮންކަެމއް ދިމާވެގެންކަން ނަޞްރު އުޅެނީޭގގައި ހުންނަްނޖެހިގެންهللا ނަޞްރު

ނޑު ޓަކުންއެނގޭކަްށ ރިޕޯ މެންބަރުންގެ މަްއޗަށް  11ފުދިފައި ތިޭބ އްރަފުދަންަނވާނީ ތަޞަ ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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 2395ހިމެނޭ ކޮމިޓީއަކުން މިކަހަލަ ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާއިރު ސަބަބު ބަޔާންކުަރއްަވންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މީގެްނ 

އުޭޅކަން.  ވެސް ާބއްވަްނ ބޭނުންވެގެން އެނގޭ ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަން އޮުޅވާލުމެްއގެ ތެރޭަގއި މިކަން

 އަށް ދިާމވީ ކޮންކަެމއް هللا ރުތަނަށް އައިމަ، ނަޞް  ނޭނގުުނ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މި ރިޕޯޓު މި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ފުލުހުންނަށް  ބެލިއިރަކު ވެސް އެނގޭަކށެއް ނެތް. ދެން  ތް. މުޅި ރިޕޯޓު ކިޔައިނގޭކަެށއް ނެވެސް އެކަމެއް. އެްއގޮތަކަށް 

ނޑަަކށް ނޭނގޭ ެއްއގޮތަކަްށވެސް އަ ؛އުޅެނީ ދޭން. މިށް ވެސް އަންަގއިފީމޭ މުސާރަ ންސަ ފިނޭ ވެސް އަންަގއިފީމޭ، ުޅގަ

 2400 ނުދެނީއިށީނަ ،. ނޫނީ ތަެނއްަގއި އިށީނީމަކަމެއް އޮފީހަށް ވަަޑއިގަްނނަވާއިުރގައި އިށީންނަވާނެ ތަެނއް ނެތީهللا ރުނަޞް

އް ނެތް. އެަކންވެސް ސާފުކޮށް އެނގެްނ ވެސް އެނޭގކަށެ ކަމެްއ. ެއކަން ކުރަނީއެއް  ނޫނީ އެހެން ގޯނާ ،ކަމެއް

. ސޮއިުނކުރަނީތޯ. ނޫނީ ވަޑައިނުގަްނވަނީތޯ ިއގަންނަާވ ދުވަސްތަކަށް މުސާރަނުދެނީ ކީްއވެގެްނކަން،އޮންނަންޖެހޭނެ. ވަޑަ

ނުޖެހޭ ރިޕޯޓެކޭ އް ނެތް. ދެން ވަރަށް ތާކުންތާކުކަމެއް ވެސް އެނގޭކަށެ  . މިރަ ހިފެހެއްޓިފައި ހުރީކީްއވެގެންތޯ މުސާ

 ކަމަކާ ވެސް މީހަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގައި މިކަހަލަ  ލާޤީ ގޮތުން ބަލާިއރުދަންނަވާކަށްނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޚް

 2405ރަނަގޅަށް މީހަކަށް ގޮތަށް،  ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކާއިުރ ވެސް ެއްއވެސް މީހަކު ަޙއްޤަކަށް އުިނކަމެއް ނާންނަ

ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް މަޖިލީހަށް ހޯދި ބަޔަކު ވޭނީ އެކަން ހިނގިގޮުތެގ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރެ

އަށް ފޮުނވަން.  އެ ކޮމިޓީ ނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ީއ އަލުން އަނބުރާ މި ރިޕޯޓު ޖެހޭފޮނުވަިއގެން. އެހެންވީމާ، މި 

ނޑުމެންނަށް ބުނުމުގެ  އްެޗއްކަމުގައި އެ  މި ފޮނުވަިއގެން މީގެ ަޞއްޙަ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތުގެ އަީލަގއި އަުޅގަ

ނޑަކަްށ ޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ މި ޖާގަފުރުޞަތާއި  އެންމެ އެކަީށގެންާވ ގޮތަށް ކޮށްފަިއ  އީއެްއ އޮންާނނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ބެލިބެލުމުން މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުތަކެއް ެވސް ކުރަްއވާފައި އެބަ  2410 ހުރި.  އޮތް މަސައްކަެތއް ކަމަކަށް. ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން  ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ޓު މިނެ 1އަށް އަޅުގަ

 ބާކީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް އޮތީ. 

 2415 

 ފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ޣަތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްއު ކުޅުދުއްފުށީ

 އަީކ އެ މުޙައްމަދު ހުށަހަުޅއްވާަފއިާވ މައްސަލަهللا ރުނަޞް ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލަރު 

 މަނިުކފާނަށް މުސާރަ ނުލިބޭތީ މި  އުލެއް ނެތިގެން އެްނސިލުގައި މަަސއްކަތްކުރާނެ ާމޙަމަނިކުފާނަށް ރަށުގައި ކައު

 ނޫން. މިއީ އެ މައްސަލަ ެއއް. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަ ެއއް ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާއްލުކަންކަން ހަ

 2420ވާތީ  ދިނުމަށް އެދި މިކަން ކޮށްދޭން ބުނެފައިހުށަހަޅައިގެން މި މައްސަލަ ބަލައި އަށް  މަނިކުފާނު މި ކޮމިޓީ

ނޑުމެން ޤަބޫުކރަންޖެހޭނެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭއިރުގައިއަޅުަގނޑުމެން  ބަިއކޮޅަށް ވެސް ހަމަ  ބެލި މައްސަލަ އެއް. އަުޅގަ
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ނޑު ކަށް ުދވަހަކު ވެސް ިމ ޑީ.އާުރ.ޕީއަ ބޫލުކުރާ ުއސޫލު. އެހެންނަމަވެސްވަންނާނެ. ެއއީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ޤަ ލަ

ކަމުގެ އުއްމީެދއް ެވސް ނެތް. އަބަުދވެްސ ިރކަން އަދި ލިބޭނެވެސް ނެތް. ވެއެއް  ވެރިކަމަށް އާދެވިފަ  ޤައުމަށް

ހަމަ  ވެސް ހަިޑކަމެއް. ިމއަދު ބާޣީ ވަޙީދު އެއީ ދިމާލަށް ފާޑުކިޔުމަކީ ކުރަމުން އެހެން މީހުންނާމޯހިރުގައި މަސައްކަތް 

 2425ަމދު ތަސްމީނު ކައިރީގައި ުބނަން އޮތީ ތިމަންނާ ހެދިހެން ނަހަދައްޗޭ. އެއީ ނައިބު އެންމެ ބޮޑު ވަރަކަށް އަޙް

އެކަނި ބުނަން އޮތް އެްއޗަކީ. އެހެންވީމާ، މި ަޙއްޤުތަްއ ނުކުރަްއަވއްޗޭ. ިމއީ ހަމައީސަކަށް ޮހވިއްޖެްއޔާ ބަާޣވާތްރަ

ހިމާޔަތްކުރެވެންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަ ެއއް ނޫން. އެކަނިވެރި މައިންނަށް މި މަހު ވެސް ލާރި ނުލިބޭ 

ނޑު ކައިީރގައި ބު ނޑަށް އެކި ދާއިރާތަުކގެ ބޭފުޅުން ގުޅާފައި އަުޅގަ . ނަނީ ލާރި ނުލިބެއޭއަދި އިނގޭތޯ. މިއީ އަުޅގަ

ބަޣާވާތެއް ކޮށްގެން ހުރިކަމުގައި ިވޔަސް ރައްޔިތުންނަްށ  އޮންނާނީ؟ތޯ މި ސަރުކާރުން ދެމިދެން މި ނުދީ ކިހިނެއް

 2430އަދި އެކަިނވެރި އަށް އަރަިއެގން ދިޔައީ. ސޯޅަސަތާރަ  މިހާރު ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އެއީ ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެްއ. މިއަދު

 މީހުންެގ ޙައްޤުތައް؟  މީހުންނަށް ނުލިބި. ދެން ކޮބައިތޯ އެ ރަށްރަށުގައި އެމައިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ލާރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް ބަހުސްގަިއ އެ ހަމަވީ. ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ަވގުތު ަކނަޑެއޅިފައިވާ ވަގުތު މި އަށް  އާދެ، އެމް.ޑީ.ޕީ

 2435މި  ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއިިއގެންނެވި އެހެން ހުރިހާ ޢިއްޒަ. އަިދ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަވަނީ ހަމަވެފަ

ިހސާބުން މި ނިމުނީ. ދެން އޮތް އައިޓަމަށް ިދޔުމުގެ ކުރިން  ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، މި އެޖެްނޑާ ައއިޓަމުގެ ބަހުސް މި

ލާ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކެ

ޢަލީ  ބަރު ވިސާމުއަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެން ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީމަޢުޞޫމުهللا ޢަބްދު

އެދިވަަޑިއެގން ޑީ.އާރު.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއާވތީވެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ހަމަޖެއްސެވުމަށް

 2440މަތީން އެކަްނ އަޅުަގނޑު އިޢުލާނުކުރަން. އަދި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީަގިއ  ގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގ29ެ-2އި ގަާވއިދުގަ 

އަށް ކެލާ  ޢަލީގެ ބަދަުލގައި އެ ކޮމިޓީ ގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ވިސާމުހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މަުޑްއަވރީ ދާއިރާ

އްސެވުމަށް އެިދވަަޑިއގެން ޑީ.ާއރު.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން މު ހަމަޖެޞޫމަޢުهللا ތެރި މެންބަުރ ޢަބްދުޒަތްދާއިރާގެ ިޢއް

ެއކަން ވެސް  ަގއި ވާ ޮގތުގެ މަތީންެގ )ނ(29-2ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވާީތވެ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދަގއި 

 ކުރަން.އަޅުަގނޑު އިޢުލާން

 2445 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނަޑއެޅިފަިއވާ އެެޖންޑާ މި ނޑު ، ހިސާބުން މި ހުސްވީ. އެހެންވީމާ މިއަދަށް ކަ ލާނަން. އިމިައދުގެ ޖަލްސާ ނިންމައަުޅގަ

 2450 ަގއި. 9:11ާވ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު  2113ޖޫން  19ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް އޮންނާނީ 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوين رب هلل والحود

____________ 


