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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 22ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/3/6އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ސަތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާ . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

މިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮ ޕެޓިޝަންަގިއ  11:15ކޮމިޓީތަުކގެ ަބއްދަލުވުންތައް ޭބްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  މިއަދު -4.1

 .3ކޮޓަރި  މިޓީ، ކޮމިޓީކޮ އާއްމު ގައި  11:15 .2ކޮޓަރި 

ން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވިަފއިާވ މަތީ ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  -4.2

ނަޑއަޅުްއވަ  އެ ެއއްމައްސަލަ ނޑި ކަ ނޑަށް އަްނގަވާަފއި އިކޮމިޓީން ނިންމަވާނެ ސުންގަ ކޮމިީޓގެ  އެ ،ވާތީ އަުޅގަ
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ނޑި މަޖިލީހުގެ ގަާވއި  ދިއްދޫ ދާއިރާެގ  -1ން އިޢުލާންކުަރން. ވަނަ މާއްދާަގއިާވ ގޮތުގެ މަތީ 128ދުގެ ސުންގަ

( އިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނު)ޢާ 2000/4ގާނޫނު ނަންބަރު  ،މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ފްޠީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަ

ނޑި އަ  .2015 ަބރުންނޮވެ 30 ؛ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިުލ. ސުންގަ

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު.. 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު އޫްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއިއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -5.1

 ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން.( އަބެހޭ ގާނޫނު ާރްއޖޭގެ ބިމާދިވެހި) 2002/1ނަންބަރު 

 ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ިބލު.( އަބެހޭ ގާނޫނު ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ) 2002/1 ގާނޫނު ނަންބަރު

 

 .ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކުން . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ހުށަހަޅާ ކަންކަންކޮމިޓީތަކުން ، 6 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ތިމާޢީ އިޖް ،ށް ިއޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ބިލު( އަމަސްުތވާތަެކއްޗާ ބެޭހ ގާނޫނު) 2011/17ގާނޫނު ނަންބަރު  -6.1

ަގިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  2015 އޮކްޓޫބަރު 20ިނންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޯޕޓް  އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ 

ތިމާޢީ ނުޭވ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ އިޖް އްނު. މިބިލަށް ެއއްވެްސ އިޞްލާޙެްއ ލިބިފައެ ފޮނުވު

ހޮުޅދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ،ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މު

ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތި ވިދާޅުިވ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. `. ައޅުަގނޑު މި

ތިމާޢީ ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ުހށަހެޅިފައިވާ ބިލު އިޖް( އަމަސްތުވާތަކެްއޗާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2011/17ގާނޫނު ނަންބަރު 

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވިލިނގިލީ ،މުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންންށް ނިކޮމިޓީން ދިރާސާކޮ

ށް ިއޞްލާޙު ( އަމަސްުތވާތަެކއްާޗ ބެހޭ ގާނޫނު) 2011/17ސައުދު ޙުަސއިން ހުށަހަޅުްއާވފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 
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ވަަނ  3އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އޮތް މިަގއި  2015 އޮކްޓޫބަރު 7ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ 

މެދު ކޮމިޓީގައި ބަހުސްކުރުމަށްފަހުގައި ކޮމިީޓަގއި ަވޑަިއގެން، ބަހުްސަގއި  ބިލާ ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި 3ދައުރުގެ 

ންނަންޖެހެނީ ބިލަށް ގެ މި ،ވަނީ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެފައި

ނޑު  ،ވާތީ އެ އިޞްލާޙު ެގނައުމަށް ފަހުގައި ފާސްކުރުަމށް. އެހެންކަމުން ވަރަށް ކުަޑކުޑަ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 2011/17ލާނަން. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު އިބިލުގެ ކަންތަްއ ނިންމި ޮގތް ދަންނަވަ ލާނަން ކޮމިޓީން މިއިދަންނަވަ

ގުޭޅގޮތުން އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގަިއ ކުެރވުނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ބިލާ...ށް ( އަމަސްތުވާތަެކއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނު )

ވަނަ ބައްދަލުވުުމގައި ބިލު  26އަހަުރގެ  ަގއި ބޭްއވި ކޮިމޓީގައި މި 2015 ޮއކްޓޫބަރު  19މަޝްވަރާަގއި 

އިގެންެނިވ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެން ޯވޓުގައި ަބއިވެިރެވވަޑަ  ބިލު  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު މި

އެކު ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ބިލާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި މި ރިޕޯޓާ ފާސްކޮށްފަ. އަދި މި

ކުޑަ ބިލު  ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޙަީޤޤަތުގައި ވެސް މި ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ަދށުން މި 86

ބިލަށް މި ގެނެވުނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އިޞްލާޙެއް. އޭގެ ސަބަބުން މި ގާނޫނުގެ  މި ،އިޞްލާޙެއް ކަުމގައި ވީނަަމެވސް

އިގެްނ ހުރި މައްސަލަތަކަ  ،ދަށުން އުފެދޭ ކައުންސިލަށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ވަރަށް ާބރު ސްޕީޑެްއގަިއ މަސަްއކަތްޮކށް

ތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ކުރީަގއި އިޖް އިށީނުމުގެ، ދަންނަވަން. އެހެންކަމުން ށްދެވޭނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑުއަކުރި

ދެލާނަން. ނދަންނަވަމުން އިށީ އްޝުކުރެވަރަށް ޚާއްޞަ ޓަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާއި އަދި ހަމަ ސެކްރެޓޭރިއެ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށާއި ިއްއޒަތްތެރި ފުރުޞަތުގައި އިޖް  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިޝުކުރިއްާޔ 

ދަންނަވަން. މި  ެއުކ ޝުކުރު ތެރިކަމާޞްނައިބު މުޤައްރިރަށާއި ިއއްޒަްތތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚުލާ

ނޑައެޅިަފއި . ސިކުންތު 59 މިނެޓު 28ބަހުސްެގ ވަގުތު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގަޑިއިރުގެ  1ލަ ވަނީ ޖުމު ރިޕޯޓަށް ކަ

 18 މިނެޓު 3. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް ސިކުންތު 15 މިނެޓު 7ރީ ޕާޓީއަްށ ހޫ. ޖުމްސިކުންތު 19 މިނެޓު 14އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ 

. މިނެޓު 3 . ވަކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށްމިނެޓު 3. އަދާލަތު ޕާޓީއަްށ ސިކުންތު

އަރުވަނީ ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ައޅުަގނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މި )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.

 މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް. 

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: 
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ބޭފުޅުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅިއްޔާ އެ ޕާޓީގެ އެހެން ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު

ނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލާނަން.  ށްފުރުޞަތުދިނުމަ  އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މިރަށް. ޢާދު މެންބަރު އަޙްމަ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

މަސްތުވާތަެކއްަޗކީ މި ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން

އްލުކުރުމަށް ޓަކައި ސަުރކާރުން މިފަދަ ޙަބާ. މަސްުތވާތަކެީތގެ މައްސަަލ ބޮޑު ވަ މިހާރު ދިމާވެފައި އޮތް އެްނމެ

ތިމާޢީ ދަންނަވަން. އަދި އިޖް ބިލެއްގެ އިޞްލާޙު މިފަދަ ަދނޑިަވޅެްއަގއި ހުށަހެޅި ކަމަްށ ޓަކަިއ އަުޅަގނޑު ުޝކުރު

ވަން. ދަންނަ މެންބަުރންނަށް ޝުކުރު އިރިރަށާއި އަިދ ކޮމިޓީގެ އެންމެހަތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިޕޯޓަށް އިޖް ކޮމިޓީގެ މި

އެިކ ހިނދުކޮޅުތަކުގައި ހިނާގ  ،އެކި ަވގުތުތަުކގައި  ،ގޮތްގޮަތށް ގާނޫނު ބަދަލުކޮށްގެން އަޅުަގނޑުމެން އެކި

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގާ  ނޭގ މިއްޓަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަންތައްތަކަށް ބަދަލުކޮްށގެން ވެސް މިކަން އެބަ ހު 

ލުގައި ރާމާރީއަކާއި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ވެސް މި ހިނަގމުންދަނީ މަސްތުވާ ހާއަދި ހުރިހާ މާ ،ހުރިހާ ޖަރީމާތަކެއް

ނޑުމެންނަށް ގާނޫނު ބަދަުލކޮށްގެން، ތިބެގެންކަން. އެހެންވީމާ އަދި ަވކި ކަެމއް  ،ިމކަން ހުއްުޓވުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކަން ހުއްޓަސް އަވަންޏާ މީހާގެ ނަންޖަހާފައި ގާނޫނު ބަދަލުކޮށްގެން ވެ  ކުރަނީ ކަމަށް  ޖެހޭ. އަދިންުޅގަ

ކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާެމއްެގ ން ތިބީތީވެ ރިހެބިލޭޓުއަދަދެއްގެ ރައްޔިތު ގިނަ އި ތިބިަގއި ޖެހިފައިވަބަ ެއކު މިހަމައެއާ

ނޑުމެން އެހެން  ދުނިޭޔގެ ،ނގޭ ގޮަތކީއެަބ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ. އާދެ! އެ ތެރެއިން އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮްތތައް ވެސް އަުޅގަ

 ަގއިމުހެއް ހަމަެވގެންދާނެ ދުވަ ކަމަށް ވެސް އެބަދޭ. ިދެވހިރާއްޖޭގައި ވެސް މިކަން ޤައުމުތަކުަގއި މަރުގެ އަދަބު މި

ނޑު ދެކެން ބޭނުން. އެހެންވީމާވެސް އަޅު  އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބިލަށް މި ގެނެވިފައިާވ ، ގަ

ކުރުމަށް ޓަކައި މި އްލުޙަމިަކން  ،މިކަން ފާސްކޮށް ،މު އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި ދެކިއްއިޞްލާޙަކީ ކޮންމެހެން ވެސް މުހި

ނޑުެމން އެކި ގޮތްގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮްށގެން ހުއްޓުވަން މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އަޅުގަ

ނޑު ސަރުކާރުން މިއަދު މިކުރާ މަސައްކަތަށް، މީ. އެހެންވީމާ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް  އަޅުގަ

ކަމަށް  މިކަމުގެ ސަބަބުން ވެސް އެތައް ުލއިތަކެއް މި ،ބިލު ފާސްވެ ދަންނަވަން. މި ެއކު ޝުކުރު  ތެރިކަމާޞްއިޚުލާ

 ކަމުގެ ުއއްމީދުަގިއ އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަކޮޅު ނިްނމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ލިބިގެންދާނެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއް އަުރވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ،ގެނަޔަސްތަންމެ ބަދަލުނަވާނެ ގާނޫނަްށ ކިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އެނގިަވޑަިއގަން

ތައް ތަންފީޛުކުރެިވގެން. ނިޔަުތގައި ާގނޫނު އެކީ ހެޔޮ ތެިރަކމާޞްސިލުކުރެވޭނީ އިޚުލާހާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަމެއް 

 އި ން ދައުލަތުގެ އެންމެހަމަތީ  ވާ ގޮުތގެގާނޫނުަގއި  ،ކުރުމުަގއި ަވކި ފަރާތަކަށް ބެލުމެއް ނެތިގާނޫނު ތަންފީޛު

ނޑުމެްނގެ ުކރިމައްޗަށް މި ހުށަހެޅިފައިާވ ޞަކޮށްެގން. ޚާއްކަތް އިދާރާތަކުން މަސައް ކޮށް މި މައްަސލައަކީ، އަުޅގަ

ގުޅިފަިއ  އް. މުޅި ރާްއޖޭގެ މުސްތަޤުބަލާގުޅިފަިއ އޮތް މައްސަލައެ ރައްޔިތުންނާ އިހިރާއްޖޭގެ ެއންމެހަމައްސަލައަކީ ިދވެ

ގުޅިފައި އޮތް  އްޖޭގެ ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފާތް މަްއސަލައެއް. ރާ ގުޅިފައި އޮ ދާޞާމައްސަލަެއއް. ރާއްޖޭގެ އިޤުތި އޮތް

ނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުޅާ ދާއިާރެއއްަގއި ހަލުއި ސްީޕޑުަގއި  ،މައްސަލަެއއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

މުސްތަޤުބަލެއް ނޯންނާނެ.  އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ  ،ނަމަ އްލެއް ނުހޯދިއްޖެޙަގެ ަވބާއަށް ދާ ޑްރަގު ފެތުރެމުން މި 

ނޑު  ،ިދވެހިރާއްޖެއަކީ ވަރަށް އެުކވެރިކޮށް  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ެއއްބަފާ ބައެްއެގ ގޮތުަގއި އެތަެކއް ހާްސ ެއއްބަ

ހަމައަށް އައިއިުރ  އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ މިއަދާޔާ ޤައުެމއް. ހިތާމަ އައި ރައްިޔތުން އުޅެމުން ވަންދެން ދިވެހި އަހަރު

ނޑަކަ މި ޤައުމު ނުޑ  ރޯލު ވަރަށް އަދާކުރި ށް ވެއްޓިަފއޭ. މިކަުމގައި ޑްރަގުއޮތީ ފުން ވަުޅގަ ބޮޑޭ ދަންނަވާކަށް އަުޅގަ

އަލަށް މި ޮހވޭ ބޯުޑެގ  ،ޖެހިލުމެއް ނުވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ގާނޫނަށް ިމ ގެނަިއ ިއޞްލާޙު ގެނެސް 

ނޑު ވަރަށް އުއްމީދުކުރަން ކޮން ންމަސައްކަތު ެގ . ޑްރަގު ކަމަށް އްެލއް މިކަމަށް އަންނާނެޙަމެެވްސ ވަރެްއގެ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަބާއިން ަޤއުމު ސަލާމަތް  ޯއވަރހޯލްކުރަންޖެހޭ. ހަލުއިކަމާ ގެ މުޅި ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ގަިއ އި އި ުޒވާނުން މި ވަބަ ރާ ފަރާތްތަކާ ކުެޕޑުލް ިވއްކާ ފަރާތްތަާކއި ޑްރަގު ޑްރަގު ،އެކު ގާނޫނުގެ ިދގު އަތް

ނޑުމެންގެ ރާއް  ކުރާ ަފރާތްތަކުގެ މަްއޗަށް ފޯރަން ެއބަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް  ފެތުރެމުންދާވަރާ  ޖޭގެ ޑްރަގުޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިކަން ގާތަކަށް ވެސް  ނުދެވެއޭ ދަންނަާވކަށް އަޅުަގނުޑ ޖެހިލުމެއް ނުވޭ. އްލުކުރުމަށް ަސމާލުކަންޙައަުޅގަ

 މިއަދަކު ިހނގަިއގެން އުޅޭ ކަެމއް ނޫން. ވޭތުވެދިޔަ އެތައް އަހަެރއް ،ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މީ ކޮންމެހެން އިއްޔެައކު މީ

 އި ޮގއްސަ. ރާއްޭޖގަ އްަގއިއޮތީ ފުޅާ ދާއިރާއެ  ވަންދެން ހުއްޓުމެއް ނެތި މިކަން މި އް އަހަެރއްކެ ވަންދެން، އެތަ

ތިމާޢީ ބޮޑެތި މަްއސަލަތަކުގެ ޙަޤީޤީ އަސްލަީކ ޑްރަގޭ ދަންނަާވކަށް ވެސް ޖްއާއި އިއުޅޭ މާރާާމރީ ކުރިމަތިވެގެން މި

އްލުވާން. ކޮބައިތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޙަޖެހޭ  ކަންކަން އެބަ އަޅުަގނޑު ޖެހިލުމެއް ނުވޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި

ނިސްބަުތްނ  ؟ތޭ ދެންނެވިދާނެ. ކީްއވެގެންތޯނެ އި މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގަ ؟ިބރުވެރި ޤައުެމއް ،ވުރެ ނުަރއްކާތެރި ޤައުމަށް
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ދުވާލު މަރާކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަގުމަތީގަިއ ނެއް ދުވަހަށް ގިނަ. މީހުން ރޯމާވަނީ އެްއދުވަހުން އަ ބަލާއިރު ކުށްކުރުން

ނުޑ ނިސްބަ ނުޑ ން ައޅުގަ ކަތްވާ ސިީޓގަިއ ެވސް ރޭަގއި ބޮޑުބޮުޑ މާރާމާރީއެއް ހިްނގިޖެހިލުމެއް ނުވޭ. އަުޅގަ

 ،މިއީތޯ ައޅުަގނޑުމެން މިކިޔާ އުފާވެރި ؟އްޖޭަގއި އުޅެންބޭުނންވާ ގޮަތކީފާހަގަކުރަން. މިއީތޯ ައޅުަގނޑުމެން ރާ

ނޫނިއްޔާ ، ޤައުމެއްގެ މުއްސަނދިކަމުން އެ ،ނަމަ ޤައުމެއްގެ މަގުމަތީަގއި އަމާންކަްނ ނެތް ؟ދިރިއުޅުމަކީ ހަމަޖެހޭ ތްހި

ެއއްވެސް ބޭނުމެއް  ވެސް ނޫނިއްޔާ ޖީބަށް ޑޮލަރުވަނުުމގެ ،ެއޅުންނުވަތަ ފްލެޓު ،ރުންކުނޫނިއްޔާ އިމާާރތް ،އެޅުންބްރިޖު

ނުޑމެ ތިމާޢީ ހާލަތު ރަނގަޅުވާން އެބަ. އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމުަގއި އިޖްނެތް ންގެ މަގުމައްަޗކީ އަމާން ޖެހޭ. އަުޅގަ

 އެ  ،ގާނޫނެއް ފާސްކުރިޔަސް މެ ހަރުކަށިޖެހޭ. ކިތަން ެވފައިވާ ތަންތަނަށް ވާން އެބަ އިމުޤާސުލްޙަމަސަލަސްކަން 

ނޑުމެން މި ގާނޫ ވަނީ ނުވާ ކަމުަގއި ގެ ފުރިހަމަ މާނައިަގއި ތަންފީޛުގާނޫނު އޭ  ނުތައް ިވއްޔާ ކޮބައިތޯ ައޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ އް؟ފާސްކުރުމުގެ ބޭނުމެ ތު، ޙަލަޞްަޤއުމުެގ މަ ،ޖެހޭ ިސާޔސީ ވިސްނުންތަކުްނ ެއއްކިާބވެ އަުޅގަ

ނޑުމެން އިޚުލާ ،ތުޙަލަޞްމަ ރައްޔިތުންގެ  ،ނަމަ ވަނީ ގެ މެްނބަރުން ކަމަށްހުތެރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީޞްައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިއޮންނަ އާދައަކީއަކުރި ޔާ ދެްނ މީހަކު ނުރުހޭ ވާހަކަެއއް ދައްކައިިފއް އެ ،ށް ނެރެން. އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ފުރައްސާަރކުރުމާއި ޅުވާނެ. އަޅު މީހަކު ބޮލުގައި އަ ްލޒާމެއް އެއިކޮންމެވެސް ކަހަލަ ދޮގު  ގަ

އްލުވާން ޙަރައީސް ކަންކަން އިްއޒަތްތެރި  . މިއޮތީ އާއްމު ކަމަކަށް ވެފަ ުކރުން މި މަލާމާތްކުރުމާއި، ޖެއްސުން

ނުޑގެ އުއްީމދަކީ ގާނޫނަށް މި ސާަތކުން ަދއުލަތުގެ މުައއްސަގެނެޭވ ބަދަލުގެ ބޭނުން ރަނގަޅަށް  އެބަޖެހޭ. އަުޅގަ

ތެރި ޞްމާ އިޚުލާ ،އުފެދޭ ބޯޑު މި ގާނޫނުގެ ދަށުން މާ ހަލުއިކޮށް ވުރެ މިހާރު މި ވަރަށް ކުރިން އޮތް އި،ހިފަ

ގެ ވަާބއިން ޤައުމު ބޫލުކުރާނެ މި ޑްރަގު ގަނޑުމެން ހުރިހާ ަރއްޔިތުން ވެސް މަސައްކަތެްއ ކޮށްދެްއވާނެ ކަަމށް. އަުޅގަ

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމަށް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ޝުކުރިްއާޔ  ބުރަ ،ކުރުމަށް ގިނަގުނަސަލާމަތް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ އަރުވަީނ އުނގޫފާރު ދާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ދުއަށް. އޫދާފަރު ޢުމެންބަރު ޖަ

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އޫފަރު ދާޢުދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަ އުނގޫފާރު

ތިމާޢީ ކޮމިޓީން އަޅުަގނުޑމެން އިޖްބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މިއަދު  އާދެ! ވަރަށް

 މި  .2011/17ާގނޫނު ނަންބަރު  ެއއީ ؛އޮތް މަސްތުވާތަކެީތގެ ބިލު ނިންމަވައިގެން ބަހުްސގެ މަުރޙަލާއަށް ގެެނއްސަ މި

ނޑުމެންނަށް އެބޮޑު މައްސަލައެއް ނެތް އިއްޒަތްތެ ުކރާނެ މާބިލުގައި ޙަޤީޤަތުަގއި ބަހުސް  ނގޭ މިރި ރައީްސ. ައޅުގަ
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ގައި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް އޮކްޓޫަބރު 12 ،ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅި 3ވަަނ ދައުރުގެ  3އަހަރުގެ  މި ،ބިލަކީ

 ވާ ވަނަ ާމއްދާއަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުްއވާފައި  23މަށް ފޮނުވާފަިއ އޮތް ބިެލއް. މިދެންނެވި ާގނޫނުގެ ދިރާސާކުރެްއވު

 ވަނަ މާއްާދގައި މި 23ކުީރަގއި  ،އޮތީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އޮތީ. މީގައި މި އިޞްލާޙެއް ހަމައެކަނި މީގަިއ މި

ތަކާއި އިރުޝާދުތަާކިއ ށް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ލަފާފުޅުޖުމްހޫރިއްާޔއަބެހޭ ގޮތުން ރައީސުލް ނަ ގޮތުން މަސްތުވާތަކެްއޗާންއޮ

ރަްއޔިތުންގެ ކިބައިން  އިެގ ވަބާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެހަމީ ،މަސްތުވާތަކެތި ދިވެހިާރއްޖެިއން ކޮންޓްރޯލްކޮށް

 ،ތަްއޔާރުކޮށް އިދުތަްއ އެކުލަވާލަ ޅުތަކާއި އިރުޝާނައްތާލުމަށް ޓަކައި ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅުްއވަންޖެހޭ ލަފާފު

 ލާފައި އޮއްނަ ޯބޑެްއ މި ބޯަޑކީ. މި ބޯުޑަގއި ކުީރގަިއ މިއިބެހޭ ގާނޫުނގައި އެކުަލވަ  ންތައް ކުރުމަށް ޓަަކއި ިމކަމާކަ މި

ދިމާވި  މިއައިސް ފަހަކަށް، ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ. އެހެންވީމާއޮންނަ ގޮތުން ހުރިހާ މިނިސްޓަރުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެބަ 

 ބޮޑަށް  ވުޒާރާތަކުގެ ަމސައްކަތްަތއް ވަރަށް ،ފަހުން ގޮތަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ރައީްސ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ވީ 

ސްޓަރުންނަށް ިދޔުމުގެ ސަބަބުން މިނިބޮޑުތަނުން އިތުރުވެގެން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ވަރަށް ޮގސް ރައްޔިތުންަނށްއިތުރުެވގެން

ނޑު ކުީރަގއި މަޖިލިސްތަތަކާއި ީމޓިންމިހުރިހާ ކައުންސިލު  ؛ކުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއަގންނަވާކަށް ވަގުެތއް ނެތް. ައޅުގަ

ސަރުކާރުަގއި ަވޒީރުންނާއި ޮއފީސްތައް ހިންގަވަން ތިއްެބިވ  މި ،ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ބިލުގައި ެވސް ދަންނަވާލި ފަދައިން

ސަބަބުން މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި ވަގުުތ  ދިުޔމުގެވާ މަސައްކަތްޕުޅު އިތުުރވެގެންއެންމެ އިސްވެރިން ކުރައް 

ކޮމިޓީަގއި ބަިއވެރިވާ މީހުންގެ ނިސްބަތައް  ވެ،ވަމުންދާތީ ދުވަސް ކޮމިޓީ ނުބޭއްވި ގިނަ ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން މި

 ،އޮންނަ ގޮތުން މިބަދަލުތަކެއް ގެންނަވަން ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް އިޞްލާޙެއް ިމ އިޞްލާޙަކީ. މިހާރު މި އިްޞލާޙުގައި 

ލެވެލްގައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިާބއި ހޯމް މިނިސްޓަރު ފިޔަވައި ދެން މި ތިއްބަވަނީ ސްޭޓޓް މިނިސްޓަރުން

 ކައުންސިްލ ބޭްއވި، މި މިހާރު މި، ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ ކުރައްވަން ްއ ތަމްސީލުތަކެއެހެން ހުރިހާ ުވޒާރާ

ން ބުނާ ގޮތެްއގެ މަތީ ގިނަ ބައްދަލުވުންތައް ޭބއްވި ގާނޫނުަގއި މި ން ވަރަށްުތވާ ޮގތެއްގެ މަތީވަގު ،ކޮމިޓީތައް ބޭްއވި

މެދު އެއްވެސް  ތުލިބޭނެކަމާހުަށހަޅުއްވަންޖެހޭ އިރުޝާދުތަާކިއ ލަފާފުޅުތައް ހޯދުމަށް ވަގު  އަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ެދކި ައޅުަގނޑު ވެްސ ވާހަަކ މު އިޞްލާެޙއް ކަމަށް އްއިޞްލާޙަީކ ވަރަްށ މުހި މި، ނެތް. އެހެންވީމާ  ތްޝައްކެ

އިޞްލާޙު މިގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް  ގޮތަށް މި  ތިމާޢީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ މި އޮތްދިގުކުރާކަށް ނެތިން. އިޖް

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާެގ ިއއް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 .ލޫފަށް ދޮޅު މިނެޓުޚްމެންބަރު އަޙްމަދު މަ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލޫފްޚްާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަގަލޮޅު ދެކުނު ދާއި

އެ  ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި އި ރައީސް. ދެންމެގަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި

މި ގާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙުެގނެސްގެންނޭ ކިޔާފައި ވާނެ އެްއވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ.  ގަކުރެްއވިހެން ޙަޤީޤަތުގައި ފާހަ

ކުރަން ބޭނުންތޯ، ނޫންތޯ. އެ މިކަމަށް ހަމަ ބޭނުންވަނީ ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކީ މި މައްސަލަ ޙައްލު

ސުވާލުކޮށްފަިއ، ކޮންމެ ސަުރކާރަކުން ވެސް އެކަމެްއ ަރނގަޅުކުރަން ބޭނުމިްއޔާ އެަކމެއް ވާނެ. މަސްތުވާތަކެީތގެ 

ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނާއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ދަށުވެފައި ސަރުކާރު އޮިތއްޔާ، ނޫންނަމަ ސަރުކާރުެގ 

އް ތިބި ކަމަށް ވަންޏާ މި ކަމަކަށް ޙައްެލްއ ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ، ިމ ދޮރުތައް ބަންދުކޮށް މިކަން އިސްފަރާތްތަ

ނޑުމެން  އިޞްލާޙުކުރަން ބޭނުމިއްޔާ ެއ މީސްމީހުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވާންޖެހޭ. އެ ދަށުވެފައިވާ ދަށުވުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ނުޑވާލަން އެބަޖެހޭ. މީެގއިތުރަށް އަުޅގަ ނުޑމެންގެ މުޖުތަމަޢު މިކަމުން  ކަ ވިސްނާލަންޖެހޭ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޒުވާނުން އެކަުމން ސަލާމަތްކުރެވެން އޮތް ދޮރުތަކަކީ ކޮބައިތޯ. އެހެން  ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ަނގެ ބައްަޕ ބަލާއިރަކު ނެތް. މި ފަހުން ވެސް ައޅުަގނޑާ ތިމާގެ ގުުޅމެއް ހުރި ތޭރަވަރަކަށް އަހަުރގެ ުކއްޖަކު އޭ

ނުޑ ނުގުޅާ ވުޒާާރެއއް، ތަނެްއ  ނިޔާެވގެން ގޮސްފި. މަސްތުވާަތކެތި ބޮމުން ރަށުގައި ދުވެހަދާތީވެ ފޮނުވަންެވގެން އަުޅގަ

ނެތް. މުއައްސަސާެއއް ނެތް. އެކަމަކު އެ ުކއްޖާގެ ސަލާމަތުގެ ރައްކާތެރިކަުމގެ އަތުަގއި ހިފާލަދޭނެ އެއްވެސް ތަނެްއ 

ނޑުމެންނާ ގާތް ގުޅުންހުރި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މި ރާއްޖޭގައި ޤާއި މުވެފައިނެީތމަ އެއީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ައޅުގަ

ކުދިން ބޮއިގެން ގޭތެެރއަށް ވެއްޓިަފއި، މި އޮތީ ބޮއެެގންނޭ، މި ކުދިން ސަލާމަތްކޮށްދޭށޭ ބުނީމަ އެ ކުދިން 

ނޑުމެން ޤައުމުަގއި ގެންގޮސްލަދޭނެ މީހަކު ނެތް. އެންމެ ފަހުން ޖެހެނީ ގޭތެރޭ  މާރާމާރީ ހިންގަން. އެ ހިސާަބށް އަުޅގަ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ކަންކަން ިދޔައިމާ ައޅުަގނޑު ކުރިްނވެްސ ފާހަގަކުރިހެން އިޚްލާޞްތެިރކަމާއި ތެދުވެިރކަމާ އެކީ މި 

ވަހަކު އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ބޭނުންވާ ވެރިައކު މި ޤައުމުގައި ހުންނަވާ ދުވަހަކު، ވަަޑިއގަންނަވާ ދު

 މި މައްސަލައަށް ޙައްލު ލިބިެގންދާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް. 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ ބަރުމެން ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބޯޑަށް މެންބަރުން ހަމަޖައްސަާވއިރު މިހާރު ތިއްެބވި މެންބަރުންނަށް ހާޒިރުވުމުގެ 

 ދަތިތަކެއް ހުންނަ ކަމަށް ަވންޏާ އެ މެންބަރުން ބަދަލުކޮށް، މިގޮތަށް މި އިޞްލާޙު ގެނައުމަކީ ރަނގަޅު ކަމަކަށް 
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ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ީމަގއި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ، މި ބޯޑުގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެބަ އިންނަާވ. 

އިންނަާވއިރު، ައޅުަގނޑުެމންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ނައިބު މިހާރު ހުންނެވީ ހައްޔަުރކޮށްފަ. ދެން 

ސެއް ނަާގ ވާހަކަ ވެސް މިހާރު އެބަ ދެކެވޭ. އަނެއްޮކޅުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބގެ ނޯކޮންފިޑެން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިެބއް ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤްބަލުގައި މި ރާއްޭޖގައި ހުންނާނެތޯ، ނޫންތޯ މި ވާހަކަ ވެސް 

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވޭ. ދެން މީަގިއ  މިއީ މިހާރު ބަހުސެއްގެ ތެޭރގައި އޮތް ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަޤއުމުގައި މި ަވގުތު ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕޮލިސްއެއް ވެސް ނެތް.  އެބަ ޮއވޭ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޮޕލިސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެންނަމުންދާއިރު، ސަރުކާރު ހިންގުމުަގއި  ނޑަށް ހީަވނީ މި ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލުތައް އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ގާޫނނުތަކުގައި ިލޔަމުންދާ ގޮތަށް މިއަށްވުރެ ހަދު ދަނާ ގޮތެްއ އެކުެލވިގެން ނޫނިްއޔާ، މި ކަންކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑަށް ހިޔެއް ނުވޭ. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރެއް މި ވަގުތަކު މި ޤަުއމަކު ނެތް. އަޅުގަ ގެންދެވޭނެހެނެއް އަުޅގަ

ކަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ދަްއކަވަމުންގެންަދވާ މަންޒަރު. ދެން މި ފެންނަނީ ޒުވާން ކުދިންނަށް ފައިސާ ދޭ ވާހަ

އަޅުަގނޑުމެން ޑްަރުގގެ ވަާބއިން ސަލާމަތްނުެވގެން، ުޒވާނުން ޑްަރގުެގ ތެރެއަށް ވަދެގެން، މަސްތުވާަތކެތީގެ 

ދައްކަން މި  ބޭނުންކޮށްގެން އެކިެއކި ކުށްަތކަށް އަރަިއގަންނަ ވާހަކަ ދައްާކއިރު، ހަމަ އެ ނޭވާގައި އަޅުަގނޑުމެން

ޖެހެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދައްކަވާަފއި ހުންނަ ވާަހކަތަްއ. ޕަބްލިކުގެ ތެޭރަގއި މި ިވދާޅުވަނީ، ކުރީަގއި ަނއިބު 

ރައީސޭ ުޒވާނުންނަށް ފައިާސ ދީ، މި ކަންކަން ބަލަހައްޓައި ހެއްދެވީ. މިހާރު ތިމަންނައަށް ދެން އެހެން ގޮތެްއ 

ނޑުމެން މިހާހިސާބަށް ޤައުމުގެ ހާލަތު ދިޔައިމާ، މި ހޯދައިގެން މި ކަންކަން ކުރަ ންށޭ ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުުމެގ ކަންތައްތައް މިހިރީ. މިީއ  ތަނުގައި ބޯަޑކަށް ގެންނަ ބަދަލަކުން ޙައްލުކުެރވޭ ހިސާބުގަިއތޯއޭ އަުޅގަ

ނ ޑުމެންގެ ޤަުއމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ކޮްށލަންޖެހިފައި އޮތް ސުވާލެއް. އަުޅގަ

ތެދުވެަވޑަިއގެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތުދޭ ވާހަކަާއއި، ޒުވާްނ ކުދީންނަށް ފައިސާ ދީގެން 

ދެން  ކަންކަންކުުރވާ ވާހަަކއާިއ، ޮކރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ވާހަކަ އަމިއްަލއަށް ތެދުވެަވޑަިއގެން ދެއްެކވީމަ،

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިވަުރެގ ބަދަލަކުން، ގާނޫނަކަްށ ގެންނަ މިވަރުގެ ބަދަަލކުން މި ޤައުމުގެ ކަްނަކން 

ޙައްލުކުރެވިދާެނކަމާ ދޭތެރޭ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ަޤއުމުެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ސުވާލުކުރާނެހެން. ފުލުހުންގެ 

ދީގެން ހިންގަންޖެހޭ ހިސާބަށް ދިޔައިމާ ދެން ފުލުހުންނަށް މި ކަންކަން  މުއައްސަާސއަށް އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރު.ސީން ފައިސާ

ނޑުމެން ހަމަ ުސާވލުއުފެދޭ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެ. މި ދައުލަތުގެ ފުލުހުންެގ  ހުއްޓުވަން ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެްއތޯ އަުޅގަ

ގާނޫނުތަކަށް މިހެން މި ގެންނަ ، ރަްއިޔތުންގެ އިތުބާރު ނެތް ހާލުގަިއ މި ގެންނަ ބަދަލުތަކުން 40މުއައްސަާސއަށް %

ބަދަލުތަކުން އަޅުަގނޑުމެންަނށް އިޞްލާޙުކުެރވިދާނީ ކޮްނކަމެއްތޯ އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމުެގ ހާލަތު މިހާރު މިހިރީ މިހެން ގާނޫނަކަށް ގެންނަ އިޞްލާޙަުކްނ 

ން ރަނގަުޅކުރެވޭ ހިސާެބއްަގެއއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މިއަްށވުރެ ުފންކޮށް ވިސްަނއި، ސަރުކާުރ ހަމައެކަނި ކަންކަ
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ހިންގުމުގެ ކަންތައްަތއް މިހާރަށް ވުރެ ހަރުދަނާކޮށް، ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމުގެ ނިަޔތުގައި ނުކުންނަން އެބަޖެހޭ. 

އައްސަސާަތކުން، ނޫނިއްޔާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ، ނުވަަތ މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް މަސައްކަތްކުެރވޭނީ ދައުލަުތގެ މު

ނޑުމެްނގެ  ނޑަށް ނުފެނޭ އަުޅގަ ނައިބު ރައީސް ަފއިސާތަެކއް ދީގެން ކަމަށް ވަންޏާމުން މި މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން އަުޅގަ

ނޑު ިއްއޒަތްތެރި ރައީ ސަށް ވެސް ހަމަ މެންބަރުން ދެން ކުރަން އޮތް ކަމެއް. މިހާލަތަށް ޤައުމު ދިޔައިމާ އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ަމނިކުފާނުގެ ެވސް ޒިންމާތަެކްއ އެބައޮތޭ މި ަދއުލަތް ހިންގުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެްއ 

އިސްފަރާތް ކަމަށްވާ، އެންެމ ބޮޑު އެއް މުއައްަސސާގެ ވެރިައކަށް އިންނަަވއިގެން ިމހާރު މި ހިނގާ ކަންކަމާ 

ަވޑަިއގެން މި ކަްނކަން ރަނގަޅުކުރަން އެޅެްނޮއތް ފިޔަވަޅުަތކެއް އަޅަން. ދޭތެރޭގައި މަނިކުފާނު ެވްސ ވިސްނާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަވަހާަރކޮށްލަން މަސައްކަްތކުރިކަމުެގ  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނައިުބ ރަީއސް ެއ ހުންނެވީ ޖަލުަގއި

ސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ައވަހާރަކޮށްލަން ތުހުމަތުގައި. މިީއ ކުަޑކަމެްއތޯ؟ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ަނއިބު ަރއީސް ދައުލަުތގެ ަރއީ

 . ވަގުތު އެ ހުންނެވީ ޖަލުގައި. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް މަސައްކަތްކުިރކަމުގެ ތުހުމަތުަގއި މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   މެންބަރު ޒަތްތެރި ިއއް ދާއިރާގެ ދަނގެތީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް. އަޙްމަދަ އިލްހާމް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

ނޑު  ގެމު ިއްޞލާޙެއްގާނޫނަށް ގެެނވޭ ިއޞްލާޙަކީ މުހިއްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މި  ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ބަދަލެއް  ަގއި މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ވެްސ ކޮންމެވެސް ހެޔޮގޮތު ވެސް ހަމަ ދެކެން. އަޅުގަ

ުނވަނީކީ. ނެތިގެނެއް ނޫްނ، ކަންކަން އިޞްލާޙުލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ުއއްމީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ާގނޫނެއް 

ން އެ ންގާ މީހުނޫން ގޯސް ަޢމަލުތައް ހި ަކންކަން ނުހުއްޓުވެނީކީ. ގާނޫނެއް ނެތިގެނެއް ،ނޫން ގާނޫނެއް ނެތިގެެނއް

ތެރެއަށް  ގެނޫން ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ވެސް މި ޑްރަގުގެ ވަބާ  ތިބެނީކީ. ގާނޫނު ނެތިގެެނއްޢަމަލުތަކުގައި ހަމަ ދެމި

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ގިނަ މީހުން ބުނާނެ، ހިތްވަރުދީގެން ކަންކަްނކުރަނީީކ. އެހެންވީމާ، ގާނޫނު ނެތިގެްނނޭ ވަރަށް

ޖެހޭ މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށް.  ނަމަ މި ނުވަަތ ހަދާ ،ނަމަ ޖެހޭ ގާނޫނުތައް ހެދޭމެންބަރުން ހަދަން

ަގއި. އެހެންނަމަވެްސ، ަޙޤީޤަތަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ ެއ މާނައި، ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް 

ލިބެނީކީ. ގާނޫނެއް ނެތިގެންނެއް ނޫން ކަންކަން ނުވަނީކީ. މި ނޫން ޚިދުމަތްތައް ވެސް ނުނެއް ގާނޫނެއް ނެތިގެން .ކުރޭ

 ދައްާކއިުރ އަޅުަގނޑު ހިތުން އެންމެ ވާތީ. ޑްރަުގގެ ވާަހކަ މު ވާހަކައަކަށްލުްނ މުހިއްވާހަކަ ެވސް ހަމަ ދައްކާ

 ،ސުވާލަކީ ކީ ޑްރަގު ަވންނަ ދޮރު ބަންދުކުރުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްތަެކއް ުކރުން. ފުރަތަމަކަމަފުރަތަމަ 
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ނޑުމެން އަުޑއަހާ ވާހަކަެއއް ތިލަފުށީގެ ވާހަކަ. ތިލަފުށީގައި ނެތް އެްއވެސް  ،އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ގިަނިއން އަުޅގަ

ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ  ،އަދި ެއހެން ކޮމިޓީތަކަށް ވެސް ވަަޑިއގެން ،ކޮމިޓީައށް ވެސް ވަަޑއިގެން  241ފުލުހުން  ؛ކަހަލަ

ސް ޒަމެްއ. ކޮންމެ އެްއޗެއް ެވއްދިޔަގެން ިވދާޅުވަނީ ތިލަފުށީގަިއ ނެތޭ ެއއްވެްސ ކަހަލަ މެކޭނިކޮމިޓީއަށް ވެސް ަވޑައި 

އެްއޗެްއ  ގިނަ ވާަހކަ އެ ވިދާޅުވަނީ. އެހެންވީާމ، ާމނައަކީ ކޮންމެފަދަ ގޮތަށޭ އޮތީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ހަމަ ވެއްދޭ

ނޑުމެން އެބަވެސް އެތެރެކުެރވިދާނޭ ޓަކައި ބޭނުންވާ  ޖެހޭ މި ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

. ހަމައެއާެއކު ރާއްޖޭގެ އިމުކުރަން އެބަޖެހޭމި މެކޭނިޒަމު ޤާ، ޖެހޭ ދެއްވަިއގެްނ ނަމަވެސް އެބަ ބަޖެޓު މަޖިލީހުން

ގާނޫނަކުން ކުެރވޭނެ ހަމަ  އިމުކުރަން އެބަޖެހޭ. ހަމައެކަނި ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާ ، ތިބި ތަންތަން ެއބަޖެހޭ ޕޯޓުތަކުަގއި

 ،ވެްސ ނޯންނާނެ. ދެން ހަމައެއާއެުކ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ކަމެއް ވެސް ނޯންާނނެ. އެއް  ކަމެއް އެއް

އިޚްލާޞްތެރިަކމާ އެކު މިކަން ކުެރިވއްޖެ  މަ ބައެއް ބޭފުޅުން ިވދާޅުވި ގޮތަށްއަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި ެދންމެ ހަ

ނޑު ގަބޫލުކުރަން މި ؛ނަމަ ވަނީ ކަމަށް ތަރައްީޤއާ އެްއކޮށް އަންނާނެ ހުރިހާ އެއްޗެްއ  ޒާތުަގއި ޭއގެ ،އީކީ ައޅުގަ

ނޑުމެންެގ އްތަކަންތަ ހުއްިޓވިދާެނ މިޒާުތގައި ެއއްކޮށް ނު ވެސް. އެހެންވީމާ، ޭއގެ ެކއް. މި ކަްނތައްތަކަކީ އަުޅގަ

 ގެ ދުނިޔެ މިހާރު މި ހުޅުވިފައި އޮތް ސިޔާސަތު  ،އުލުަގއިއޮތް މާޙަ ރާއްޖޭަގއި ނުކުރެވޭ ކަމަކަށް ނެހެދިދާނެ. މިހާރު މި

ދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ކަމަކީ ނުކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނެހެދި މި އޮތީ ހުޅުވިފަ. އެހެންވީމާ، ކަމެއް މި ތެރެއިން ހުރިހާ

ނޑުމެންނަށް މިކަން މަދުކުރުމަށް ޓަކައި ،އަކީ އަިއޑިއާ  ސްޕީޑުގަިއ  ދާ މިހާރު މި މިކަން މިޒާތުަގއި،، އަުޅގަ

ގިނަ ގާނޫނުތަކެއް ވެސް  ތާނގައި ވަަރށް ވޭތުވެިދޔަ ،ކުރެވެންޖެހޭނެ. ސުވާލަކީ  ދަށްކޮށްލުމަށް ޓަކައި ކަންަކން

ވިްއކާ ރޭޓު  ގިނަ ކަންަކން ކުރެިވއްޖޭ. މިހާތަނަށް ހާސިލުކުރެވުނީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ ާރއްޖޭަގއި ޑްަރގު ފަރުމާކޮށް ވަރަށް

ތެެރއަށް  ގެރަުގ ވިްއކާ އަދަދު މަދުވިތޯ؟ ރާްއޖޭގެ ޑްަރގު ވިްއކާ ޒުވާނުްނ ނުވަތަ ޑްަރގު ޑް މަދުވިތޯ؟ ރާއްޖޭަގއި

ހަަމ  ،ނުެވއޭ ވަދެގެންދާ ޒުވާނުްނގެ އަދަދު މަދުވިތޯ؟ މިއީ ުސވާލަކީ. ހަމަ ޖަވާބަކަށް އަންނަނީ ހަމަ މަދެއް

ނޑު ހިތުން  ،ނަމަ ވަނީ  ށްފި ކަމަށްއިތުރުވަމުންނޭ ދަނީ. އެހެންީވމާ، މިއީ ސީރިއަސް މަސަްއކަތްތަކެއް ކޮ އަޅުގަ

ަނާގ ޑްރަގަށް ވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟  ޕޮލިސް ތެރެއިން އެ ،މިކަން ރަނގަޅު ގޮުތަގއި ދާންޖެހޭނެ. ޕޮލިސް ތެރެއަށް އަންނަ

ދެްއވަްނޖެހޭ ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު. . މި ުސވާލަްށ ވެސް އެބަ ަޖވާބުގިނައިން އުެފދޭ ސުވާލެއް މިއީ ވަރަށް

ދެއްވަން. ޕޮލިސް ެތރެއަށް ނަންަގވާ ޑްަރގުތަކަްށ ޖެހޭ ޖަވާބު ންތަކާ ެއއްޗެހި ހައްަދވަިއގެން ުއޅޭއިރު އެބަކޮމިޝަ

 .ގޮތެއް ނޭނގެއޭ ވަރަށް ގިަނއިން ައޑުއަހަން ހައްދަވަނީ ކިހިނެއްތޯ ިމއީ ަވރަށް މަޝްހޫރު ވާހަކަެއއް. މިއަށް ވާ

ނޑަށް ނޭނެގއޭމި ދަންނަ އެކު ފާކަށް ނޭނގެ. ހަމަ މާއަޅުަގނޑަ  . އަުޅަގނޑު ގަބޫުލކުރަނީ ނައްތަނީ ވަނީ ައޅުގަ

ފުލުހުން ގޮސް ނަގާ ޑްރަގުަތްއ  ،ަބޔަކު އުފައްދާ ުސވާލެއް  ކަމަށް. ނައްތާލަނީ ކަމަށް. ެއހެންނަމަވެސް، ވަރަށް ގިނަ

ޝްހޫރު ވާހަަކއެއް. ޕޮލިްސ ްއސަށް ވެގެންަދނީ ކިހިނެއްތޯ؟ މިީއ ވަރަްށ މަންތާކުތޯ ބަހައްޓާަފއި ހުންނަނީ؟ އެ އެްއޗެކޮ

ވާހަކަ ިމ އޭ ޓު ޒެޑަށް ސަކަރާތްޖަހާ  ،ތެރޭގައި ހުރިހާ ސަކަރާތެއް ޖަހާ ވާހަކަ މި އަޑުއިވެނީ. ހުރިހާ ސަކަރާތެއް
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ކަރާތްޖަހާ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. ވަރަށް ިއވޭ އެ ވާަހކަ. ޙައްލެއް ނެތް. ވަޓް ިއްޒ ދަންނަވަނީ. އޭ ޓު ޒެޑަށް ސަ

ނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ޗޭންޖުއަީކ އަވީމާ، އަުޅަގނުޑގެ އަިއޑިއާ ދިސް؟ އެހެން ޕޮލިހުގަިއ ތިބޭ މީހުންނަކީ  ،ގެނެވޭނީ ުޅގަ

ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެހެންނެއް ނޫން ވަނީކީ ރަންކޮޅާ.  ޒިްނމާދާރުވާ ބަޔަކަށް ވާން އެބަ ،ޖެހޭ ވެސް ވާން އެބަ

މި މުއައްަސސާތައް ހަރުދަނާވާން  ،ނުވާނެ. މި ތަންތަންގެން ވެ ޓިސްޓިސް. އެހެން ،ހަމަ އެއްޗެއް ލިބުނީ ޓަޓަސް 

ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ވެސް ހުއްޓުވޭނީ. އެހެންނަމަވެްސ،  ގެން ޑްރަގުއެބަޖެހޭ. މި މުއައްސަސާތަްއ ހަރުދަނާވެ

ޕޮލިހުްނެގ  ؛ންމެފުލުހުންގެ އެ ރު އިލްހާމް އަޙްމަދު ަގިއގައި ދާއިާރގެ މެންބަ ދަނގެތީ، ކޮަބއިތޯ އިލްހާމް ،ޙަޤީޤަތަކީ

 80އެތާނަގއި  ،ޖަހާފައި ަގއިަގއި ހަމަ ެއތާ ބުޑުން ައޅުަގނޑު ،އިސްކަްނދަރު ކޮށި ަކއިރިން ،އެންމެ މައި ކޮށި 

ނެ މި ދިވެިހންނެއް ގަބޫެލއް ނުކުރާ .ޑިޯއއަކަްށ ނާރާ. ވަޓް އިްޒ ދިސް؟ މި ގަބޫލެއް ނުކުރާނޭވީ  ކެމެރާ އެބައިން.

އެބަޖެހޭ މި ކަންކަން ޙައްލުވާން. މި ކަންކަން ޙައްލުާވން އެބަޖެހޭ. އެތާ ބުޑުން ، ކަންތައްތަެކއް. އެހެންވީމާ

 މީހުން. ބުނީ ނޭނގެއޭ ވީ  އެތާ ކުރިމަތިން އަޅާފައި ގޮސް ޕޮލިސް ތެރެައށް ކަންނޭނގެ ވަނީ ވެސް އެ  ،ނައްޓާފައި

ިމ ކަންކަން ޙައްލުވާނީ ހުރިހާ ، އެހެންވީމާ މަޗް. މިއީ ޓޫ މަޗް. މި ލެވަްލއަށް ދިޔައިމަ މިއީ ޓޫ، ގޮތެއް. އެހެންވީމާ

ނޑު އެ ވާހަކަ ދަްއކަނީކީ ނޫން. މި ކަންކަން  ނުޑގެ ަގިއގައި ޖަހައިގެްނ އަޅުގަ ކަމެއް ޙައްލުކުެރވިގެން. ައުޅގަ

މި ރާއްޖޭގެ  މި ،ހަރުދަނާ މުއައްސަާސައކަށް ވެގެން. ޕޮލިހުންގެ މުއަްއސަސާއަކީ  ،ޙައްލުވާނީ ޕޮލިސް މުއައްސަާސއަކީ

އަދި ީމހަކަށް ލިބެންޖެހޭ ގާނޫނު  ،ހުރިހާ ކަމެއް ޙައްލުކުރުމަްށ ޓަކައި އޮތް މުައއްސަސާ. ޑްރަގު ވެސް

ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބާރާއި ހުިރހާ ބާރެއް ލިބިފައި އޮތް މުއައްސަާސއަކީ އެ މުއަްއސަސާ. އެ މުައއްސަާސއަށް 

އިމު އެބަ ކުރަންޖެހޭ. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންނަމަވެސް، ޤާ  އިުތބާރުކުރެވޭނެ މެކޭނިޒަމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން

ކަރާތެްއެގ ވެސް އޮންނަނީ ކޮންމެވެސް ސަނެްއ ނޫން. އަބަދުތަން އޮތީކީ އެހެ ރަންކޮޅާ އެ ،ޖަވާބަކަށް މި އަންނަނީ

ޔާމީން هللا ޢަބްދުރާއްޭޖގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ  ،ައޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން، ތެރޭގައި. އެހެންވީމާ

ފަހަރު އެކަން ކުރަްއވާނެ. ކުރަްއވަން  މި ،މަިނކުފާނު މިކަން އެ .ނުކުރަން ބްދުލްޤައްޔޫމް އަޅުަގނޑު ޝައްކެތްޢަ

ވެސް ޖެހޭނެ. ކުަރްއވަން ެވސް ޖެހޭނެ. މީހެއްގެ ބާުރެގ ދަށުގަިއ ކަންކަްނ ޮއެވގެނެއް ނުވާނެ. ެއ ކަންކަްނ 

ވަދެފައި ޓިސްޓިސް ނަގަިއގެން  ން ޓިސްިޓސް ނަގަންޏާ، މަޖިލީހަށްނުގެ ތެރެއިރަނގަޅުވާންޖެހޭނެ. ޓިސްޓިްސ ޒަމާ

ޓިސްޓިސް ލިބޭނެ  އްެޗްއގައި ވާދަކޮްށގެން ހޮވުނީމާރިޔާސީ ިއންތިޚާބަށް ނުވަތަ ކޮންމެވެްސ އެ ،ކަންކަން ކުރީމާ

 ޢަލައިކުމް.  ނިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާނެ. ވައްސަލާމް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ޡިމަށް. ޢަލީ ޢާ މެންބަރު
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 ޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާމެދުހެ

ށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ސްުތވާތަކެީތގެ ގާނޫނު( އަ)މަ 2011/17ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނީ. ބޭނުންކުުރން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނިމު ރަގުނޫނީ ޑް ،އެތެެރުކރުން ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދެން ޑްަރގުބައެއް މެންބަރުން ގަ

ނުޑ  ން މި ބޯޑުގައި ކަން ދިމާކުރިބޯެޑއް އެކުަލވައިލުމުން މިކަން ނިމުނީ. ދެ އެއީ ކޮމިީޓއެއް ނޫނިއްޔާ ގޮތުން އަޅުގަ

 ހޯމް މިނިސްޓަރު އިންނަވާތީވެ. ެއއީ ހޯމް މިނިސްޓަރު ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން އެބަދޭ މި  ،ވެސް ވަރަށް އުފާވޭ 

އެކަްނ ، ކަމަށް. އެހެންވީމާ ޔާމީންهللا ގުޅުން އޮތް ފަާރތަކީ ރައީސް ޢަބްދު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ޑްރަުގ ޑީލަރުންނާ

ނޑިނޭޅި ަމސައްކަތްގައި ިއންހުއްޓުވުމަށް މި ބޯޑު  އެބައޮތް.  ކުަރްއވާނެކަމުގެ ުއްއމީދު އަޅުަގނޑުނަވަިއގެން ކެ

އުޅެނީ ަފހަރެއްަގއި ވެސް ގާނޫނުތަކެއް  ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރެއިން މައްސަލަަތއް ނުހުއްޓިގެން މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 މެން ސޮއިކޮށްަފއިވާ ަބިއނަލްއަޤަވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ނެތިގެންނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ގާނޫނުތަކާއި އަޅުަގނޑު

އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް ހުއްޓޭެނ،  ،ނަމަ އެްއގޮތަށް ކަންަތއްތައް ތަްނފީޛުކުރަމުންދާ

ޅުަގނޑުމެން ިމ އަ  ،ައޅުަގނޑު ހަމަ ތަކުރާުރކޮށް ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ޭބނުންވޭ !ހުއްޓިގެންދާނެ. ނިކަން ބައްަލވާ

ޔުނައިެޓޑް ނޭޝަނުން  ،ދާތަކުގެ ތެރެއިންހުން ފާސްކޮށްފަިއވާ ބައިނަްލއަޤްވާީމ މުޢާހަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ

ނަޑއެިޅގެން ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން އެ ނޑުމެ ކަ  ން ސޮއިކޮށްފަިއވާ މުޢާހަދާއަކާދަނީ ރައީސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލާށޭ. އަޅުގަ

އެ ، ވެސް އިންަނވަނީ ހަނު. އެހެންވީމާގެ ރައީސް ކަތްކުރަމުންދާއިރުަގއި މި މަޖިލީހުއިދިކޮޅަށް މަސައް ހަމަ ދިމާ 

ގާނޫނަށް  ،ޔަޤީނުން ވެްސ ކިތަންމެ ާގނޫނެއް ހެދިޔަސް ނުކޮށެްއ ހަމަޅުމިފަދަ ކަންތަްއތައް ރަނގަ  ؛ކަންތައްތައް 

ނޑު ގަބޫލެއް ކަުމގައި ީވނަމަވެސް މި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުެވގެންދާނެ އިޞްލާޙު ގެނައި ނުކުރަން.  ކަމަށް އަުޅގަ

ޤައުމުަގއި ތިެބގެން.  ދެވަަނ ކަމަކަށް މި ކަންަތއްތައް ރަނގަުޅވާނީ އިޚުލާޞްތެިރ ވެރިްނ މި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނޑުެމން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ެވރިން ތިބެގެން. ައޅުގަ  ،މަސައްކަތްކުރާ އިޚުލާޞްތެރި

، އަހަރު ތާސްކުޅެން އިންނަވާފައި ނުުކމެ އިއްޔެ މި ވިދާޅުވަނީ 2އަހަރު ތެރެއިން  5ވާލުކުރީމާ އް ހަޓަރމެ

ކަެމއް  ޤައުމުގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކެއް ނޭނެގޭއ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ އުޅޭ އަކަށް މިތިމަންނަ

ކަމެްއ  މެއް ނޭނގެއޭ. އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ެތރޭގައި ަފއިސާ ުއޅޭކަ ނޭނގެއޭ. ިދވެހި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ަފއިސާ ުއޅޭ

ހިސާބުން ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ މިހިރީ ފެއިލްވެފައެއް ނޫންތޯ. ދެން ކިހިނެއްޯތ  އެ ނޭނގެއޭ. ދެން ީކއްތޯ ކުަރްއވަނީ؟

 އްތައް ރަނގަުޅކުރާނީ؟ގެން ކަންތަދެން ކިހިނެއްތޯ ގާނޫނު ހަދައި ޤައުމުގައި ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރާނީ؟ މި

ނުޑމެން ބޭނުންވަނީ އިޚުލާޞްތެރި ވެރިން، އެހެންވީމާ މި ކަންތައްަތއް ކުރެވޭ ވެރިން. ައޅުަގނޑަްށ  .މިއަދު އަުޅގަ

ޕޮލިސް ސަރވިސަްސ އޮތީ އެްއކޮށް ފައިސާއަްށ  ،އިްއޔެ އަުޑިއވިގެންދިަޔއީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވަިނކޮށް

މައްސަލަތަްއ، ޑްރަުގގެ  މެއް. ދެން ކޮން ަބއެއްތޯ ްޑރަގުގެ އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަ  ކަމަށް. މިއީ  ވިކިފައި 
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މިފަދަ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވޭނީ ހަމައެކަނި ގާނޫެންއ ، އެހެންީވމާ؟ ޤައުމުގައި މިފަދަ ކަންތައްތައް ހުއްޓުާވނީ މި

ނޑުމެން އެބަ  ހަދައިގެން ކަަމކަށް ައޅުަގނުޑމެންނެއް ގަބޫލެްއ ނުކުރަން. ޖެހޭ  އަޅުަގނުޑ ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ އަުޅގަ

ން ހިންގަން ތިބެން. މިއަށްވުރެ ޒިންމާދާރު ވެރިން ތަންތަނަށް ލާން. މިއަށްވުރެ ޒިންމާދާރު ވެރިން ތަންތަ

ނޑުމެންނަށް މި ދިމާވެފައިވާ ވަބާތަކުްނ ސަލާމަތްވާނެ  މި ،ނޫންނަމައެހެން ނޑު ޤައުމު ައޅުގަ ގަބޫލެްއ  ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ތަކުރާުރކޮށް ދަންނަވާނީ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހާރުން މިހާރަށް އެބަ މި  ނުކުރަން. ޤައުމަށް  އަޅުގަ

ައވަސް އިންތިޚާެބއް ާބއްވަންޖެހެއޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް  ،ކިރިޔާ ވެސް ހެެވއް އެދެްނޏާ އިސްތިޢުފާދީފައި ވަަޑިއެގން

 . ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު

 ޘްމާނަށް. ންބަރު ޖަމީލް ޢުމެ

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

ވެގެން  ަގނޑަކަށް ނޭނގެ ެދވަނަ ބޮޑު ަހނގުރާމައިެގ ވާހަކަަތއް މިތާ މި ދައްކަނީ ކިހިނެއްއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅު

 ،ިމ ގާޫނނަށް މި ގެނެވުުނ ބަދަލަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ކަމެއް. ގާނޫނަށް މި ގެނެވުީނ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ބަދަލެްއ. 

ކުަރއްވަމުްނ ޓްރޯލް ަކއުންސިލުގެ މަސަްއކަތްކޮން ގުއި ާޚއްޞަކޮށް ަމސްތުވާތަެކއްޗާ ބެހޭ ނެޝަަނލް ޑްރަމީގެ ކުީރގަ

 6ރެްއވި. މި ަވޒީރުން މަސައްކަތްކު 6ވަޒީރުން މަަސއްކަތްކުެރްއވި.  6ގެންދެިވއިރުަގއި މި ކައުްނސިލުގައި 

އެުކ ވެފައި އޮތުމާ  އެްއކޮށް މި ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަީކ ވަރަށް އުނދަގޫ ދަތިކަމަކަށް ވަޒީރުންނާ

ންވަރުެގ ވަީޒރުންގެ ނައިބުން ފެ ،ާޚްއޞަކޮށް ސަރުކާރުން މި ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަކީ ،ލްޖުމްހޫރިއްޔާރައީސު

ވީހާ ، އެކުީވހާ ހަރުދަނާކަމާ ، ެއކުމަަސއްކަތްަތއް ވީހާ އަަވސްކަމާ ދީގެން މި ކައުންސިލުގެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު

ރުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާެޙއް. މި އިޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އިމުކުކުރިއަށް ގެންދެޭވނެ އުސޫލެއް ޤާ ށްފުރިހަމައަ

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ  ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެްއ. އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ ޑްރަުގގެ ވާހަކަ. ައޅުގަ

ނުޑ ގަބޫުލކުރާ ޮގތުގައި ރާއްޭޖގަިއ  ިމއަދު މި މަސްތުވާތަކެތީެގ ވާހަަކ. މި ކަންތައްތައް ަޙއްލުކުރުމަށް ަޓކައި އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުެމންގެ ވަޒީރުން ވެްސ، މަޖިލިސް މެންބަރުން ވެސް،  ،ގޮތަްށ ބަލާއިރުަގއި ކަންތައްތަްއ ވަމުންދާ

ނޑުމެްނގެ ރާްއޖެއަށް ކުރަްއވާ ދަތުރުތަކުަގިއ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެްސ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ްއާވ ދަރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރަ ޗެުކކުެރވޭނެ ފޮށިތަންމަތި ޗެކުކުެރވޭނެ ގޮތްަތކެްއ ތުރުތަކުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ަވކި ބަެއއްެގ  އެބަޖެހޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އިމުކުރަންޤާ ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މިއީ އަުޅގަ އަުޅގަ
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ދޫކޮށްލާފައި ނިކަމެތި މީހާ ، . އާއްމު ރަްއޔިތުންބޮލުގައި އަުޅވާފައި މިއަދު ދޫކޮށްލެވޭނެ ކަންތައްަތކެއް ނޫން

 ތައް؛. މި ކަންތައްއިޖެހޭ މި ޤައުމުގަ  އެބަ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ހުއްޓާލަން ގެއަޅުަގނޑުމެން ވީ.އައި.ޕީ ެފންވަރު

 ގެނޑުމެންރިއްޔާ ވިދާުޅވީ ބަޑިބޭސް ކޮްނޓެއިނަރެއް އަުޅގަހޫއަޅުަގނޑުމެންނަށް އިހަކަށްުދވަހު ވެސް ރައީސުލްޖުމް

އެބަޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮށް  ކްލިއަރކުެރިވގެންދިޔަ ވާހަކަ. ޒިންމާތަަކީކ ކޮބައިތޯ އަޅުަގނޑުމެން ަބލަން ސްއިންކަސްޓަމް

ނޑުމެން ހުރިހާ މުއަްއސަސާތަކެއް ވެްސ، ހުރިހާ އްމިފަދަ މުހި މު ނުރައްކާތެރި ކަންތައްތަަކކީ މިއަދު ައޅުގަ

ކުރެވޭެނ ަގއި އަދާކުރެިވ، މި ޗެކު ގޮތު ަތކެްއގެ ަދއުރު ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަމުއައްސަސާަތކެއް ވެްސ ެއ މުއައްސަސާ

ނޑުމެްނ މި ޤައުމުެގ މި ކަންތައްަތކެއް އިޞްލާޙެްއ ނުކުެރވޭނެ.  ފުރިހަމަ އުސޫލުތަކެއް ޮއވެެގން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ަވިކ  ،މަށް ޓަަކއި ވަކި ގިންތިެއއްގެ ައޅުަގނޑު މިއަުދ ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރު، އެހެންވީމާ

ކުެރވޭނެ ކުރެވޭެނ، ފޮށިތަންމަތި ޗެކުހުރިހާ އެއްެޗއް ޗެކު  ،ފަންތިއެއްެގ މީހަކު ނުބަލަިއ ގެެނވޭ ހުރިހާ ެއއްެޗއް

ނޑުމެްނގެ ެއއަރޕޯޓުަގއި ވެސް ކަސްޓަްމސްގަިއ ެވސް ހުންނަން ެއބަޖެހޭ. އެ ކަންަތއްތަކަށް  ނިޒާމެއް އަުޅގަ

 .والس الم عليكم و رحمة هللا و بركاته ނީ. ޝުކުރިއްޔާ.ލާޮގވާލަމުން ވާހަކަ ނިންމާއަޅުަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 15މިނެޓު  2ރީ ޕާޓީއަށް ބާކީ ހޫޖުމް ،ގޮތުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު ވަގުތުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ލް ނަސީމަށް.ޞައަރުވަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައި ސިކުންތު. އަުޅގަ

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ޞަކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައި 

އޮތީ ވަރަށް  ވެސް ހުށަހެޅިފައި މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަސްތުވާތަެކއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ޙަޤީޤަތުގައި

ނޑުމެން ގާނޫނަށް ގިނަިގނައިން ގެންނަ މި ބާވަތުގެ ކުޑަުކޑަ އިޞްލާޙެއް . ޙަޤީޤަަތކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ނަތީޖާ ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަމުން އެބަ ދޭ. މިއިން އަުޅގަ އިޞްލާޙުތަކަކުން އަުޅގަ

ުއޭޅ  ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ މިަކމަކަށް ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ައޅުގަ  އޮތް  ެއއްކުރަމުންދާ ފައިދާ

ސް ިމކަމުން ކުރާނެ މާ ބޮޑު ފައިާދެއްއ ޔަިމއަދު މި ބޯޑު އެހެން ގޮތަކަްށ އެޮކޅުކޮޅުން އަދި ބަދަލުކުރި ،ވާހަކަައކީ

ނޑުމެން މިހާރު މިގޮތަށް ވާހަކަަދއްކަންޖެހޭ ހިސާބަށް ކަންތައްތައް ޮގއްަސ މި ނީ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ވަ ނޯންނާނޭ. އަޅުގަ

ން. އެީއ ކަތެރޭގައި މަދުވާ އެތި ހޯދަންވީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި މަދުވާ ެއއްެޗއް އެބަ އޮތް. ޤަުއމަށް އިޚްލާޞްތެރި

ނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި ލިިބއްޖެ ކަަމށް ވަންޏާކީނެތް އެްއޗަ ނޑުމެންގެ ތެރޭގަިއ އޭތި ޮއވެއްޖެ ކަމަށް  ،. އޭިތ އަުޅގަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންގެ ކަންތައްތައް ޙައްުލވެގެްނގޮސްދާނެ. މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ާވހަކަ، އެތެރެކުރުން ހުއްުޓާވ  ވަންޏާ

 ؟ކޮން ކަމެއްތޯ ވީ ؟ކޮން ނަތީޖާެއއްޯތ ނުކުތީ ؟ވާހަކަ، ބޭނުންކުރުން ހުްއޓުާވ ވާހަކަ ދަްއކާތާ ކިހާ ދުވަެހްއ ވެއްޖެތޯ



16 

 

ނޑުމެންނާއި ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ބާވަުތގެ ާވހަކަ  ނީ. ދެން ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުްނ ދެއްކީމާ އަުޅގަ

ނުޑމެން މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ  ،އަުޑއިިވގެންދާނެ ދާއިާރއަށް އެްއވެސް ކަމެއް ކޮށްނުދޭނޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން އަދާކު ،ގޮތުަގއި ތިބެ ނޑުމެންނަށް މި  ރަންައޅުަގނޑުމެްނގެ ޒިންމާ ބަރާބަރަށް އަުޅގަ އެބަޖެހޭ. މިއަދު އަުޅގަ

. އެިކއެކި ނަންނަމުގައި އޮްތކަން ފެންނަނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުގެ އިހުމާލު. ވަަރށް ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފައި

 ރަގު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭނީ ޑުއޮޅުވާަލިއގެން އެ ކަހަލަ ޮކންޓެއިނަރތައް އެތެެރކޮށްފަިއ އެހެރީ. ކިހިނެއްތޯ 

ުނވަތަ  ،ވަޒީރުންނާ ނުވާކަން. އެހެްނވީމާ، މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުން އެބަވޭކޮންޓެއިނަރތައް އެތެރެވެަފއި 

 އި ޤައުމުގެ ތަރައްީޤގަ ފައި،ގޮތުގައި އަާދކުރަން. އަދާޮކށް އެހެން ފަރާތްތަކުން ވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ ފުރިހަމަ 

ނޑުމެްނ  ވޭނެ ގޮތަށް ކަންަތއްތައް ކުރަން އެބަހުރިހާ އެންމެންނަށް ބައިވެިރވެ ޖެހޭ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ނަ ކަންތަްއތަކުން އިޞްލާޙުތަކާ އެްއޗެިހ ގެނެޯއވަރނައިޓުން ގެން ،މިގޮތަށް ތެޅިފޮޅިގަެނގެން ސްގެން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޤައުމު ހަމައަކަށް އަ ނޑުމެން އަުޅވަންޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ިމ ވިސްނަންޖެހޭނެ އޭގެ ނަތީޖާައށް. އަުޅގަ ުޅގަ

ތަްއ ހުރިހާ ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގުުމގެ ައސްލަކީ ޑްރަުގގެ ވަބާ. މި ކަން ،ޤައުމުަގއި ދިމާވާ ގިނަ ކަންަތއްތަކަކީ 

 ުހގެއަހަރުދުވަ 1އްކަތްަތްއ ފައްޓަންވީ. އެކު މަސަ އިޚްލާްޞތެރިކަމާ ،އެކު  ރުކަމާޔާޝިނައްތާލަން އަޅެ ނިކަން ހު

ވެސް  ތެރޭގައި މިކަން ނިންމާލެވިދާެނ. ކުރާނެ ބަޔަކު ތިެބއްޖެ ކަަމށް ވަންޏާ މި ޤައުމުަގއި ަސރުކާރުަގއި ހަމަގައިމު

މަގާމުތަކުަގއި މީހުން އެބަ ތިބި. ވަޒީރުން މަދެއް ނޫން. ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި ޑެިޕއުޓީ މިނިސްޓަރުން ލެވެްލގަިއ 

ވަންޏާ މި ަކންތައް ނުވާްނވީ ެއއްެވސް އަރާފައި ުހރީ. އެހެންކަމަށް ށް. ސަތޭކައައް ަބޔަކު އެބަ ިތބިވެސް އެތަ

ވެްސ  ހުރިހާ ބާުރތަކެއް މިއަުދގެ ސަުރކާރަށް ވަނީ ލިބިފަ. ދުވަހަކު  ؛ސަބަބެއް ނެތް. މި ކަންަތއް ކުރެްއވޭނެ ބާރު

އި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ތެރެއިންނާ ހުގެމަޖިލީ މި ސަރުކާރުން އޮތީ ބާރުރާއްޖޭގެ ތާރީޚުަގއި ބާރުވެރިަކން ނުލިބޭވަރަށް 

 ލިބިފަ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

 ހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާ

ނޑު ވެްސ  ؛ޞްލާޙުބެހޭ ގާނޫނަށް މި ގެނެވުނު އި  ންބަރު. އާދެ، މަސްތުވާތަެކއްޗާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ ހު  ޙަޤީޤަތުގައި މަްސތުވާތަެކއްޗާ ދަންނަވާނީ ރިހާ އިޞްލާޙުތައް ގެންނާޭށ ބެހޭ ގާނޫނަށް ައޅުގަ

ނޑުމެންމިހި އިލާތަުކެގ ޢާސް މަސްތުވާތަެކތީގެ ސަބަބުން ވެ އެކަުކ ވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ ޙަޤީޤަތުގައި ރީ. އަޅުގަ
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ެވސް  މުޖުތަމަޢަށް ގެްއލުންތަކެއް ލިބިގެންާދކަށް. އެެހންނަމަވެސް، އަޅުަގނުޑ ފާހަަގކޮށްލާނީ ޙަޤީޤަތުގައި  ދަރިންނާއިޅަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕޮލިހުން  ،ބާއޭ. ެއގޮތުން ރަނގަޅަށްޒިންމާދާރު ފަރާތްތަކުން މި ކަންތައްތައް ކުރެވެނީ އެންމެ 

ާވއިރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ޓުމުގެ ކަންަތއްަތއް ޕޮލިހުންނާ ހަވާލުވެަފއިވެްސ ޤައުުމގެ ައމަން ބެލެހެއް ޙަޤީޤަތުގައި

ރު ވެސް މަގުމަތީަގއި ަގޑިއިރު މީހަކު ބަންދުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދީފަިއވާއި 24ޕޮލިހުން އެބައިމީހުންނަށް  ،އިވެނީ 

ތަން  އެ މީހާ ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ވެސް ކުރާ ފެންވަރުގެ މީހުން މަގުމަތީގައި އުޅޭ ،ބުއްދި ސަލާމަތުން ނެތް ހާލު

ނޑުމެން މިހާރުއްސުރެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ެފނޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ެއއީ ަވރަށް ނުރައްކާ ކަމެއް. ައޅު ގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ިއވޭއަޅަންޖެހޭ ކަމެއް އެއީފިޔަވަޅު  ބޭރު ަޤއުމުތަކުން ެވސް އެގޮތަށް ުބއްދި ގޯްސވެަފއި ، . އަުޅގަ

ތިބޭ މީހުންގެ ސަބަބުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން އެ މީހުން ވަރަށް ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާ ައޑު އެބަ އިޭވ. 

ނޑުމެންމައެއް ޖެހޭ ކަންތައްތައް ދުރާލާ ރާވަން. ކަމެްއ ދިމާވީ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ މިފަދަ  ؛ނޫން ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް  ނުޑމެން ހޭލާނީކީ. މިހާރުވެްސ އަުޅގަ މީހެއްގެ ފަރާތުން ކަެމއް ދިމާވީމައެްއ ނޫން އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނަންވާވަރަށް ނުިވސްނައި އަަވސްއަ ުރވާލަިއގެްނ ކަންތައްތައް ތަޖުރިބާކުރެިވްއޖެ ދެއްތޯ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހާމަެވގެންހިނގައްޖެ. މިހާހިސާބުން  ންތައްތައް ކުރީމާކަ ޤައުމަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި ެގއްލުންތައް ެވސް އަުޅގަ

އަދި  ކެީތގެ ަކންތައްތައް ހުއްުޓވުމާމަސްތުވާތަ ފިޔަވަޅުތަެކއް އަޅަން އިސް ައޅުަގނޑުމެން އެބަެޖހޭ ދުރާލަވެ

މި ކަންތައްަތއް ސް. އެންމެ ަމތިން ފެށިގެން އެންމެ ތިިރައށް ވެްސ ކަރަޕްޝަންގެ ކަންތައްަތއް ުހއްޓުވުމަށް ވެ

އެބަ  ންއިލާތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް ަޤއުމުޢާެވސް އެބަ ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ.  އިލާތަކުންޢާޙައްލުކުރުމަށް 

ންނަށް ން ަރނގަޅު ތަޢުލީމެއް ދަރީވެސް އެބަ ޭދންޖެހޭ. އަދި މީގެއިތުރު މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްދޭންޖެހޭ. ބަޖެޓުތަކެއް

ނޑު ފާަހގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ހޯދައިދިނުމަށް ވެސް އިތުރު މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހިފަިއާވކަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  3ބާކީ މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ،ގޮތުން ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަގުތުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ  މިނެޓު. އަޅުގަ

 މަށް.ޡިބަރު މުޙައްމަދު ނާމިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެން

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޡިދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާވަިއކަރަދޫ 

ކުރާތީެވ ތުސްގަބުނެލަން  ޞްލާޙަށް ެއއްެޗއް ބެހޭ ގާނޫނަށް މި ގެނައި އި ޅުަގނޑު ވެސް މަސްުތވާަތކެްއޗާއަ

ކޮންމެހެން  ،ގޮުތަގއި އެންމެ ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަގަކުރެްއވިހެން ބޫލުކުރާގަތަކަށް އެދުނީ. އަޅުަގނޑު ވެސް ފުރުޞަ

ހުންގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށް މިކަމުަގއި ުފލު ،ާލޞްތެރި ބަޔަކު. ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަންޚްމީ އިއްގާނޫނަށް ވުރެ މުހި

ނޑުމެން އްްސކަންދޭންޖެހޭކަން. ވަރަށް މުހިން. ވަރަށް އިމުކައްމުހި  ކުރަންޖެހޭ އެ ބޭފުޅުންބޫލުގަމުކަން ބޭނުން. އަޅުގަ



18 

 

ނޑުމެންނަށްކަަމށް ޙައްލެްއ އަންނާކަށް ނެތް ކަން ކަްނ ކޮށްގެން ނޫނީ މި ެއކު މި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެބަ  ަކން. އަުޅގަ

 ،ނަމަވެސް ކޮްނމެ ސިފައެއްަގއި ކޮންމެ ގޮަތކަށް މާނަކުރި ،ގޮތަކަށް ެދކެވޭ. އަދި ކޮންމެތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަ

އި ވަރަްށ މަދު. މަގުމަތީަގިއ ގޮުތގަިއ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަުމގަިއ މަސްތުވާތަކެީތގެ ވަބާ ރާއްޭޖގަ  ބޫލުކުރާ ގައަޅުަގނުޑ 

އްެޗއް ބުންޏަސް ށް ކޮންމެ އެޖެހިފައި ތިބޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދު. މިއީ އަޅުަގނުޑމެން ކޮންމެ ފަދަ ގޮތަކައްބި

ނޑުމެން ޤަބޫލު މި ކުރަނީގައަޅުަގނޑުމެން  ން އެތެރެުކިރ ޓަނުކޮބައިހޭ  ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ތަން އަުޅގައިލާ ނުވަތަ ނައްތަ  ؟ުއޅެނީ ކީްއވެހޭ ނުެލވިގެން މިއިވާތަކެތި މިއަދު އަދިެވސް ނައްތަމަސްތު

ންނާނެ ހުސް އިލާއެްއގައި ވެޢާކޮންމެ  ،އިލާއަކީ ވެސް ޢާކޮންމެ  ؛ޚުދު އަޅުަގނޑު މިއީ  ؟ފެންނަނީ ކީއްވެހޭނު

އިާލއެްއ ޢާސް މި ރާއްޖޭގަިއ ނެތް އެއްވެސް ޖެހިފައި ހުންނަ ކޮންމެވެސް އެކަކު. ަހމަޔަޤީނުންވެމަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ

ނަޑީކ ވެސް އެފަދަ ސަލާމަތުން އަޅުަގނޑު ވެސް ެއކަމުަގއި  ،ލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކަށް ވީތީވެއިޢާ. ޚުދު އަޅުގަ

ނޑުގެ ފޯނުން މި ކަހަތްވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަ ލީމާ އަޅުަގނޑަްށ އިލަ ކަމެއް އުޅެގެން ޕޮލިހަށް ގުޅަުކރީމު. އަޅުގަ

ނޑުމެން ވީމާ،ޒާރު ވެސް ދިން. އެހެންފަރާތުން އެކަމަށް މަރުގެ އިންއެކި ފަރާތް  ނަށް މި އެނގޭ އެްއޗަކީ އެބަ އަުޅގަ

ނޑުެމން  ،ގޮތުަގއި ބަޔަުކ ރަނގަޅުކުރަން އެދޭ ނަމަ ބޫލުކުރާގަ ޖެހޭ އިޚްލާޞްތެރި ބަޔަކު މިކަމުގައި ުއޅެން. އަުޅގަ

މި ވަގުުތ މި ޤައުމަށް އެންމެ ބޭނުން އެއް  ،ބޮޑެތި ހޮސްޕިޓަލްތައް ވެްސ އެޅިދާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޭނުން

 ،ގޮުތގައި ެނރުމަށް އިޚްލާޞްތެރި ބަޔަކު ރަނގަޅު ރިހިބިލިޓޭްޓ ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކޮްށ، ެއ ޒުވާނުން ހެޔޮ ،ކަމަކީ

ނޑުމެްނގެ  ނުވަތަ އިޚްލާޞްތެރިކޮށް ަމސައްކަތްކޮްށ، ރަނގަޅު ަބޔަުކ މުޖުތަމަޢަށް ނެރުމަށް މަސައްކަތްކުރަން އަުޅގަ

ެއކި ފެންވަުރގެ އެިކ ވަުރވަރުެގ ސަތޭަކއިން މަްއޗަްށ  ،ގިނަ ބޭފުޅުން ތެރޭގައި އުފެއްދުން. ފާަހގަކުަރއްަވއިފި ވަރަށް

ކަމަށް ބައްދަލުވުމަށް  ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އުޅުްއވާ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ،މިނިސްޓަރުންނަށް ދަންދެން

ނޑު  ެގނެވިފައި މިމިނިސްޓަރުން ގިނަވެގެން މިނިސްޓަރުން މަދުކުރުމަށް ގާނޫނަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙު  ވަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ގޮުތަގއި މިއެްއ ނޫން ކަން ކުރަންވީ ޮގތަކީ. އިޚްލާޞްތެރި ބަޔަުކ ނުކުމެ، އަޅު  ބޫލުކުރާގަ ގަ

އެަކއްޗަށް އަތްުގޅާލަިއގެން. ރަން ނުކުންނަންވީ އެންމެން އެކީއެުކގައި ަޤއުމު މިއަދު ސަލާމަތްކު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ނޑުމެން އިދިކޮޅު ޕާޓީން މަސައްކަްތކުރި ކަމުގައި ިވޔަސްއިސް މިތިބީ ސަރުކާރުގަ އަޅުަގނޑުމެން ވެ މިފަަދ  ،. އަުޅގަ

ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ަހމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް އަރުވަން. މަ އެއް ސަެފއްަގއި މަަސއްަކތް ކުރާނެކަމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ހަ ކަން

ނޑުމެންނާމި ޤައުމު  ނޑުމެން މިތިބީ ނުކުމެ  ނުަވތަ ތި ބޭފުޅުންނާ ،އެްއކޮށް ސަލާމަތްކުރަން އަޅުގަ އެއްކޮށް ައޅުގަ

 ދެއްވި ފުރުަޞތަށް. ތެރި ރައީސްތައްޔާރަށޭ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



19 

 

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ ންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ޚަލީލަށް.هللا ޢަބްދު

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ެއ  ،ދާ ރިޕޯޓަކީރައީސް. މިއަދު ބަހުސްކުރެވެމުން. ިއްއޒަތްތެރި بركاتهتعالى والم عليكم و رحمة هللا الس  `. 

އެބަޖެހޭ. މަސްތުވާތަކެތީެގ  ބޫލުކުރަން ގަމަށް އެކުެލިވގެންާވ ބިލެއް ކަ މު ކަންތައްތަެކއްއްބިލެއްަގއި ވަރަށް މުހި

ނޑުމެން ދައްކާއިުރގައި ހަމަެއކަނި މަސްތުވާތަެކތީގެ ވާހަކަ  ،ދަްއކަިއގެން މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ ވާަހކަ އަުޅގަ

 ހޯލިސްޓިކު  ބޫލެއް ނުކުރެވޭ.ގަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް  ހަމައެކަނި އެ މައްސަަލއެއް ޙައްލުކޮށްގެން ަޙއްލުތަެކއް ލިބޭނެ

ނި ފުލުހުންގެ އެޕްރޯެޗއް ގެްނގުެޅގެން ނޫނީ މި މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ނުގެނެވޭނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމައެކަ

ނޑުމެންނަކަށް ޙަ  ަތއްމި ކަންތައް ތަެކއް އަުޅަވއިގެންޒާމުބޮލުގައި އިލް ބޫލެްއ ނުކުެރވޭ. ގަްއލުވާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

 ،ފަހުގައި ރުކުރުމަށްހާޒި ގޮތެްއގައި ުގޅޭ ކޮމިޓީތަކުން ފުލުހުން ޞަޚާއް ،ވެސް މެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ

ގާނޫނުތަކަށް  ،ފަހުގައި އެ ބޭުފޅުންނަށް ހުރި ދަތިތަކަކީ ޮކބައިތޯ ބަލައި  ފުލުހުންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްަދލުކުރުމަށް

ނޑިނޭޅި ގެންދިއުމަީކ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމުގެ މަސަްއކަތް  ކެ

ބޫލުކުެރވޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދައުލަތުެގ މުޢައްސަސާަތކުގެ ގޮުތގަިއ މި ހިމެނިގެންދަނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާެރްއ ގަ

 ގޮުތަގއި  ގެ އްސަސާަތކުއަނޫން. ސަރުކާރުެގ މިނިސްޓްރީތަކެއް ނޫން. ިސޔާސީ ާޕޓީތަކަކީ ވެސް ަދއުލަތުގެ މު

ވެްސ  އިމުޅި ަޤއުމަކީ ެއކަްއޗެްއ ގޮުތަގއި ނިކުްނނަންޖެހުނު ވަގުތުގަ  ،ބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ޤައުުމ އެއްަބިއވަންތަވެ ގަ

އެއީ ސިޔާސީ ޕާޓީައކުން ނިކުމެެގން ޤައުމުގައި ހަމަނުޖެހުން  އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ މި ޤައުމުގަ

ގެންދާ މަންޒަރު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދައުލަެތްއގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް އުފެއްދުމުގެ މަސަްއކަތް ުކރަމުން

 ،ހަމަލާދިނުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫން. އެ ވަގުުތގައި އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަީކ ވެސް އެއްަބއެްއވަންތަ

ކަްތކުރުމަކީ ަވގުތުގެ ގޮތުަގއި ގޮުތގައި ތިބެގެން އެކަމުން މިންޖުކުރުމަށް ޓަކައި މަސައް ގެއެއްަބއިވަންތަ ބަެއއް 

ހަމައެކަނި އޮންނަ  ،ުގގެ ވާހަކަަދއްަކއިގެން ން އެބަ ޖެހޭ. ހަމައެކަނި ޑްރަބޫލުކުރަގަވެްސ  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން

ބޫލުކުރަްނ ގަޅުަގނޑުމެން ބޫލުނުކުރެވޭނެކަން އަގައްލުވާެނ ކަމަށް ޙަހަކަ ދައްަކއިގެން މި ކަންކަން ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ވާ

އެބަ ޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ސަރުކާރު ައއުމަށްފަހުގައި ކުށްވެރިން މުޖްތަމަޢަށް ނެރުމަށް ޓަކައި ކުރަމުންދާ 

ނޑުމެްނ ފާހަގަކޮށްލަން އެަބ ޖެހޭ. ޖަލުގަިއ ތިބި ކުްށވެ  ،ރިންނަށް ތަފާތު މަސައްކަތްތަކުން މަސައްކަތަށް އަުޅގަ

ނިގެންދިޔަ ބޭއްވުނު މައުރަޒެްއަގއި ކުށްވެިރންގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރި ވެސް ފެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދާދި ފަހުން

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. އިއްޒަތްތެރި .ތަކެތިތަކެއް ރަީއސް. މި  ެއްއޗެހިތަކަކުން ވަނަ ލިބިގެންދިޔަ މަންޒަރު ައޅުގަ

ނުޑގެ  ޖެހޭ. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނައިުބެގ  ބޫލުކުާރ ގޮތުން މުހިއްމު ެދ އިޞްާލޙެއް އަންނަން އެބަގަބިލަށް އަުޅގަ
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ނަޑއަުޅއްވާ މެންބަރަުކ އިރަީއސުލްޖުމްހޫރިއް ،ބަދަލުގައި ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން މުހިއްމު ގަ ން އެއީ އަޅުަގނޑު ނުޔާ ކަ

ދަށުަގއި  ގެއެއްޓްރީއެ މިނިސް ،ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ކުރެވޭ. ހަމަ އޭގެއިތުރުން ޑްރަގުބޫލުކަމަށް ގަ ކަމެއް

ނޑަައޅުްއވާ ބޭފުޅަކު އިްނނެވުން ވެސް އެއީ މުހި ،ންނަ މިނިސްޓްރީއެއްގެ މިިނސްޓަރުއޮ އްމު ނޫނިއްޔާ މިނިސްޓަރު ކަ

މިހެން މި ދެންނެވީ އެ ދައުލަތުގެ މުޢައްސަސާަތްއ  ؛ވަގުތުަގއި ބޫލުކުެރވޭ. މިގަކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް 

ނޫނިްއޔާ ތަފާތު މިނިސްޓްރީތަކަށް  .ސްޓްރީގެ ދަށުގަ ވެސް ޯނވެދާނެނިަފހަރަށް ހޯމް މިއެތުރިގެންދާ ގޮތުން ަބއެއް 

ނޑު ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް  ށްލީ. އަޅުަގނޑަސިފިކަލީ މި ވާހަކަ މި ދަންނަވާސްޕެ ބަދަލުވެގެންދާނެތީ އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސިކުންތު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  30އަށް ބާކީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީޝުކުރިއްޔާ އި

 އަށް. ރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީމައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެ

 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެންގެ ސުވާަލކަށް މިހާރު ވަނީ އިްއޒަތްތެ  އި އެީކގަ  ސިކުންތު އޮތުމާ 30ރި ރައީސް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ދެްއވާ މުހިއްމުކަން ތިރިވެގެންޯތއޭ އަ އިއޭގަ  އިްއގަގެ ކަންތަްއތައް ނެޝަނަލް ލެވެލެކިހާވަރަކަށް ޑްަރގު  ުޅގަ

ނިސްޓަރުން ޑްރަުގެގ މި ؟ންނަށް މި ތިރިއަށް ޖައްސާލަންޖެހެނީފުޅުން އެއަްށވުރެ އާަދއިެގ ބޭމިނިސްޓަރުން ލެވެލު

ޞްލާޙެްއ ވަންޏާ އި ކަމަށް ދެްއވަިއގެން ވަަޑއިުނގެންނެވޭަވގުތު ،އަހަމިްއޔަތުަކން ދެއްވަިއގެން ށްކަންތައްތަކަ

 ޔާގެ ނައިެބއް ނެތްއިރު...ކާއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްރަިމޝަނަފުލުސް ކޮ ؟މި ތިއްބެވީ ީކްއވެތޯއޭ ހުނުގެންނަވާ މިހާ ދުވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ ތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ެވސް ފުރިހަމައަށް  ްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަސްތުވާތަކެތީގެ ގާނޫަނށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔާ އި

ތާއީދުކުރަން. މި އިޞްލާޙަށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބަެއއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތަފާތު 

ދިމާވެފައިވާ ަމއްސަލައަށް ވެްސ  ންޖެހެ އިމަސްތުވާތަކެތީގަ  ،ންނަވާނީްއކަަވިއފި. އަޅުަގނޑު ދަދަވާހަކަފުޅު ގޮތްގޮތަށް
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ތެޭރގައި އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެއްކޮްށ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮްށގެނޭ. އް ެގނެވެނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ އްލެޙައަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ ތަފާ މިއަދު މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވާއިރު ތު ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަ. ިއއްޒަތްެތިރ ވެސް އަުޅގަ

ދެއްާވ  މެންބަރު، ބައެއް މެންބަރުންެގ ވާހަކަފުުޅގައި އެބަ ފާހަގަކުަރއްާވ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުޒވާން ކުދިންނަށް ލާރި

އެގޮަތކަށް އެ ވާހަކަފުޅެްއ  ،ނަމަ . އެހެްނނަމަވެސް، ެއއީ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ހުންނެވިވާހަކަ ވިާދޅުެވއްޖޭ

ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ހަމަ އެ  ބޭފުޅުންނަށް  ވިދާޅުނުވާނެ. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ވިދާުޅވި ވާަހކަފުޅުގެ މާނަ

ކުުޅްއވާ، ވަރުކުޅި  ޅިވަރުތަުކގައި ބަިއެވރި އެބަވޭ.ވަރަށް ރަނގަޅަށް. ެއއީ މި ޤައުމުތަކުަގއި ތިބި ޒުވާނުން ތަފާތު ކު

 ؛ފުޓުސަލް މުބާރާތްތައް ކުޅުނަސް އެ ކުދިންނަށް ޭބނުންވާ ފައިސާ ދައުލަުތގެައދި  ،އެއީ ަބއިބަލާ ކުޅުނަސް

ކުރިންވެސް ހުިރހާ ސަރުކާރަކަށް ވެސް އެ  ބަޖެޓު ހަމަނުޖެހޭ ފައިސާތައް މީގެ ގެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

ތަންތަނަށް ސްޕޮންސަރ ހޯދަން ސިޓީ  ކުދިން އެިކއެކި ކުންފުނިތަކަާށއި އެިކއެކި ވިޔަފާިރވެރިންނަށާއި ަވޒީރުންނަށާއި

އަދި ކުންފުނިތަކުން އެ އޮންނަ  މުގެ ެތރެއިން ވިޔަފާިރވެރިންނާއެ ސްޮޕންސަރތައް ގާނޫނީ އި ،ފޮނުއްވާ. ފޮނުވީމަ

އެ ވިދާުޅވީ.  މަނިކުފާނު ންދާނެ ވާހަަކ އެހަމަޖެހިގެ ވެސް ދެްއވާ ގޮތަށް މިހާރުވެސްކުިރން އުސޫލުެގ ތެރެއިން މީގެ 

 ؛މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ފައިސާ އެމް.އެން.ޕީ.އާރު.ސީން ،ވިދާޅުވޭ ތަފާތު ގޮތަަކށް ނޫން. ދެން އެބަގޮތަކަްށވެސް އެއް 

ށްތޯ ފައިސާ ލިބުނީ. އެކަްނ ކަކޮން މެންބަރުންނަ ،އެ ވިދާޅުިވ މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ

ރުަތކުން މިއިްނ ވީ. ީމގެ ުކރީގެ ސަރުކާ މަްއސަލައަކަށް މި ވެސް މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަބއްލަަވން ފެށީމަ

ބަލައި މަަސއްކަތްކުރަން  ،މި ކަންކަން ހޯަދއި ،ނެތް. މިހާުރ މި ސަރުކާރުން މި ކަންކަން އެނިގގެން އެއްކަމެއް ބެލިފަ

 ؟ވާހަކަފުެޅއްތޯ ެދއްކީއީސާ ދިމާލަށް މި ބޭފުޅުްނ ކޮންމިއަުދގެ ަނއިބު ރަ އިވެސް ކަަމކުނުދިޔަ. ީމގެ ކުީރގަ  ފެށީމަ

މީހުން މަރަނީޔޯ، އަނެއް ކަމެއް ކޮށް، އަެނއް ކަމެްއ ކޮށް، އެ ހުރިހާ ިވޔާނުދާ ސިފައެްއ ނައިބު ރައީްސގެ ބޮުލަގިއ 

ވަހަށް އޮތީ. މިއަދު ނައިުބ ރައީސްގެ މަްއޗަށް ތުހުމަތެއް ވެގެން ނައިބު ރައީްސގެ މައްޗަށް ބަލަންފެށީމަ އަ އިއަޅުވާފަ 

ނޑަށް ނައިބު ރަ މިއީ ިމ ، ެއއްކަލަ ފެީށ މިހާރު. އެހެންވީމާލަިއގެން ދުވަްނވީނޫންތޯ ައވަހަށް. އެ މަސަްއކަތް  އީސް ކޮ

ނޑުމެްނގެތޯ މާލޭގަ ކީބޭފުޅުންގެ އިޚްލާޞްތެިރކަމަ ނޑުމެްނގެތޯ ފެކްޓް ؟ބުރީގެ ޭގގެ މިހިރީ ދިހަ އި. އަުޅގަ ރީަތއް އަުޅގަ

މިީއ  ؟ވެރިކަމާއި ތަނަވަސްކަން ހުރިތޯމުދާ އުފަންިވއިރު މި ބޭފުޅުންގެ ށްދުނިޔެއަ ،މި ބޭފުޅުން ވުޖޫދަށް ؟ރީހު

ކަންކަން ބަލާފާނެތީވެ  ފާސްކުރަން އެބަ ޖެހޭ ނޫންތޯ. މިމިކަން ބަލަން  ؟ބުނު އެއްެޗއްތޯ މި ބޭފުޅުންނަށްކިހިނެއް ލި

ަވގުތުން  ހަމަ، ވަނީ. އެހެންވީމާވާހަކަ މި ދައްކަ  ަމގުމައްޗަށް ުނކުންނަން މިހާރު މިކަމަށް ހުރަސްއަޅަންވެގެން

ނެތް  ތިމަންނާމެންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަންވުރެ  ނޫނިއްޔާ ސަރުކާރޭ ކިަޔއިގެން ާވހަކަދެއްކުމަށް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ 

ށް ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަނީ ކޮންބައެއްޯތ؟ އެމް.ޑީ.ޕީ ވުޖޫދަށް ައއިިއރު މި ޤައުމުގެ މަގުމަްއޗައި މަގުމަތީގަ  މިންވަރު.

 ،ތިބޭ. މިހާރު މަގުތައް ހަލަބޮލިކޮށް ގައިމަގުމަތީ އިކަިނ ނިދާފައިއެ އަންހެނުން އެކަނިމަ އިމީހުން ނުނިކުމޭ. މަގުމަތީގަ

އުޅެނީ ސަުރކާުރ  ވަިޅއަޅަން ފެށީ މި ބޭފުޅުންނާ ހެދި. މި ސަރުކާރުން ވާހަކައަކީ މި އި،ކަޓަުރއަޅަ  އިމީހުންގެ ގަިއގަ 
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ަދގުލާ ެހދި. ރައްޔިތުން ޮގވަިއގެން، ނއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭ މި ބޭފުޅުންގެ އު ހިންގަން ބޭނުންވާ އެނަރޖީ

 ،އޭގެތެެރއިން ބަެއއް ކުދިންނަށް މަސްތުވާތަކެތި ދީގެން ،ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ބަޔަކު ގޮަވިއގެން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ 

ން އެހެން ކަމެއް މި ބޭފުޅުން ނުކުރޭ. ޤްޞަދަކީ. މިނޫމަސްތުވާތަކެތި ގަެނގެން އަިއސް އެކަން ކުރުން މި ބޭފުޅުންގެ މަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ިމ ރާއްޖޭަގއި މި ހިންާގ ހުރިހާ ޖަރީމާއެްއގެ ފަހަ، އެހެންވީމާ ތުގަިއ  މި އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް އަުޅގަ

ބޭފުޅުން މިކަން އްލުވާނީ މި ޙަ ބޭފުޅުން އެބަ ހިމެނެއޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ ެއބަ ހިމެނެއޭ.  މިކަން ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވި

ނޑުމެން ދެއްކީމަ. އެހެންވީމާހަޖަމެއް ނުވާނެ މި ވާހަކަ އަ ވާހަކަަދއްާކނެ ކަމެއް ނެތް. ކޮށްގެން. އިތުރަށް މިއީ ، ޅުގަ

ނޑުެގ ވާހަަކއަކީ  ، ންޖެހޭނޭބޯ އިަރީއސް ނަޝީދު ވިދާުޅވެފައި ޮއންނާނެ ފާޅުގަ ،މި އަސްލު މައްސަަލއަކީ. ައޅުގަ

އްލުކުރަން ސަރުކާރުްނ ޙަޖެހޭނޭ. މިގޮތަށް ވިދާުޅވެފައި މިައދު މަސްތުވާތަކެތީގެ ަމއްަސލަ ބޮއްވަން ވެންޖެހޭނޭ.ބޮ

 މާ މިއާ ދެކޮޅަށް ެވސް ވާހަކަދަްއކަނީ. އެހެންވީމާ، އިޚްލާޞްތެރި...ޅެންފެށީއު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި  އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރިއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް.

 

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ށް މި ގެެނވުުނ ( އަތަކެތީެގ ާގނޫނުމަސްުތވާ) 2011/17ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނުޑ ދަންނަވާނީ ،މެ ުކޑަ ިއޞްލާޙެއް ކަމަށް ފާހަގަކުެރްއިވ ކަމުގަިއ ިވޔަސްއިޞްލާޙަކީ ކިތަން މި ސަރުކާރަށް  ،އަުޅގަ

 ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓު ،މުވަނީއްމު ބޮޑު އިޞްލާޙެކޭ. މި އިޞްލާޙު މި ސަރުކާރަށް މުހިއްމީ ވަރަށް މުހި

 ބޮެޑތި މަޝްރޫޢުތަކާ ހަވާލުެވ، މިއަދާ ހަމައަށް މިދިޔަ ދެ މިނިސްޓަރުންނަށް ތިއްބެވި ޭބފުޅުންނަކީ ވަރަށް ގިނަ 

ތެރޭަގއި ވަރަށް ކާމިޔާުބ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންަގވާފައި ތިބި މިނިްސޓަރުން. އަދި ރަީއސް ޔާމީްނ  އަހަރެއްހާ ދުވަސް 

ނޑައަޅާފަ. ސަރުކާރުގެ ކުިރއަށް އޮތް ައހަރުތަކުގައި ބޮޑެތި ބިޔަ މަޝްރޫޢުތަކެއް މި ސަރުކާރުން ހިންގަން ވަ ނީ ކަ

ާލ އިމި އެކުލަވަ  ންަގއި ދައުލަުތގެ މިނިސްޓަރުން މަސްތުވާތަކެތީެގ ގާނޫނުއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތު

ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެިޅގެން ހިނގައިދާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އޭގެ ދަށުން ތިއްބެިވ  ބޯޑުަގއި ހިމެނުމަކީ އެ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަރަްށ ނިސްޓަރުްނނާއި އެނޫންވެސް ބޭފުޅުން މި ބޯޑުގަބައެއް ސްޓޭޓް މި އި ހިމެނުމަކީ އަުޅގަ

މު ކަމެއް. އާދެ! ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި މި ބޯޑުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަިއުބ އްމުހި

އަދި މިހާރުވެްސ  ،އުމުން މުޅި އުމުރަށް ހުސްެވގެންޤަމި ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިަބކީ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް. ރައީ

ނޑުމެންނަށް ަރއީްސ ޔާމީން މި ފެނިވަަޑއިގަްނނަވަނީ ވަރަށް ިޙކުމަތްތެރި، ޤާހުސްވެފަިއވާ މަ މެއް ނޫން. އަުޅގަ
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ކަުމގައި ވަންޏާމުން ކުރެވިއްޖެ މަތުހުށެއްަގއި ތުކޮށްފި ކަމަށް ވަްނޏާމުން، ކު ވިސްނުންތެރި ބޭފުޅެއްގެ ގޮުތަގއި. ކުށެއް

މަނިކުފާނަކީ ޗުއްީޓ  މަނިކުފާނު މި ފެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ ވަރަށް އަވަސް ފިަޔވަޅު އަުޅްއވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުަގއި. އެ އެ

ނޫން. ވަގުެތއް ލިިބއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ޑިސްޯކއަށް ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅެއް ނޫން. ޑިްސކޯއަްށ ަވޑަިއގަންނަވާ ަރއީެސއް 

ނޑެ އެކަހަލަ ކަންކަެމއް ެއ  ިއ،އަްށ ވަަޑއިގަންަނވާފައި ނައްަޓވަ ޑިްސކޯ ،ފާނެ. އެހެންނަމަވެސްއިލައް ޖަްއސަވަ ތާސްގަ

އުމުގައި ހިނގައިގެްނ ޤަވަރަށް ސާފުކޮްށ މި  އިއުމާ މުޚާތަބުކުރައްވަ ޤަަރއްވާނެ. ރަީއސް ޔާމީން އިއްޔެ ރައީސެއް ނުކު

އްެޔގައި ރަްއޔިތުންާނ ނު އަލިއަޅުވާލަދެއްވި. އަދި ުޒވާނުންގެ ވާހަަކއަކީ އި މަނިކުފާ އުޅޭ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެ

މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންަގއި ވެސް ުޒވާނުންނަީކ  މަނިކުފާުނ ވިދާޅުވި ބަސްފުޅެއް ނޫން. އެ ކުރައްވާ އެމުޚާތަބު

. އެ ުޒވާނުނަށް ޓަކައި ޒުވާނުްނެގ ުޅވެފަވަނީ ވިދާ ކަުމގައި މު، އެންމެ ބޮޑު އަމާޒުއްމަނިކުފާނުގެ އެންމެ މުހި އެ

ދަނީ ބިނާޮކށްދެއްވަމުން. ރަީއސް ޔާމީްނ އެ މަނިކުފާނު  ުކޅޭނެ އެަތއް ތަންތަން އެޓީއަާކއި އަދި އެނޫނަސް ުކޅިވަރުސި

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ފެނޭ. މަސްތުވާތަކެއްޗަ ީނކީ ެދއްވަށް ހިތްވަރުކުރަްއވާ ބުރަ މަސައްކަތް ައޅުގަ

އުމުގެ ރައްިޔތުންނަށް ފެނިގެން މާޒީގައި ޤަން. މަސްތުވާތަެކއްޗަށް ހިތްވަރުދެްއވި ރައީސުން މި ރައީސް ޔާމީނެއް ނޫ

އުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޤަމަށް ވިދާޅުވި ރައީސުން ވެްސ މި ގަޑިއިރު ހަމައިަގއި ތިބީމަ ގޯސްވާނެ ކަ 24ހިނގައްޖެ. 

ބުނާނެ ރައީސެއް ނޫން.  ަގޑިއިރު ހަމައިަގއި ތިބެގެންނުާވނޭ 24ވެސް ްއގޮތަކަށް އްޖެ. މި ރައީސަކީ އެފެނިގެން ހިނގަ

އި އެިކއެިކ ތަންތާނގައި މަސްތުވާތަކެިތ ޔާ ހިރާއްޖޭގެ ެއކިއެކި ަމގުތަުކގަފަހުން ދިވެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަުރކާރު އައި

މީހުން މަދުކަްނ މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ބޭނުންކޮށްގެން ތަންތަނުަގއި ބިއްޖެހިފައި ތިބި ެއކިެއކި ުއމުރުފުރައިގެ

ދިަޔއިުރގަިއ މީގެ ކުރީގެ ަސރުކާރެއް ނިމިގެންހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ގަބޫލުފުޅުކުަރއްވާނެ. މީ ޙަޤީޤަތް. 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާލޭަގިއ ވެްސ ތަނަކަށް ބޯ ެވސް ރައީްސ ދިއްކޮށްނުެލވޭ. މަސްތުވާތަކެިތ ބޭނުންކުރާ

ޮބޑުކަމުން. މިއަދު ބައްަލވާ މާލެތެރެ.  ަގނޑުއަދި ެއއަށްވުެރ ހަރު އުމުރުފުރަިއގެ ބޭފުޅުްނގެ ކަންަތއް ،ޒުވާނުންނާއި 

ނޫޅޭނެ  ؟ސް ހަރު އުމުރުފުރައިގެ ބޭފުޅުންއުޅޭތޯ އެބަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން އުޅޭ ުޒވާނުންނާއި އެނޫންވެ

ފުޅުންނަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުަގއި އެކި ަފންތިތަކަށް ބަހާލައްވަިއގެން ބޭ އިނގޭތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެ

ތެރޭަގއި ތިބި ޒުވާނުންނަށް ރަނގަޅު ތަކެއް ހުރި ކަންތައްތައް. ޭއގެމަސްތުވާތަކެްއޗަކީ ވެސް ަވކި މިންވަރު

 ...ކަން. އެހެންވީާމ، މިއި އެތަކެްއހާ ވަޒީފާތައް ދީފަފުރުޞަތުތައް ހޯދައިގެން މިތިބީ މުޖުތަމަޢަށް ނެރެފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ވިލިނގިލީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަށް.
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 ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލިނގިލީ

ށް ސަރުކާރުްނ ( އަތަެކއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނުމަސްުތވާ) 2011/17ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއް

އެީކގަިއ  ީވހާވެސް ހަލުއިކަމާ އިއިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކުަރއްވަ  ހުށަހެޅުއްވި ބިލު ކޮމިޓީ ަމރުޙަލާގައި

 .ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ހުދެްއވި ކަމަށް ޓަކަިއ އިޖްއިނިންމަވަ

ަގއި ދިވެހި ޒުވާނުން އި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ވަބާ. ިމ ވަބަ މަސްތުވާތަކެތީެގ މައްސަަލއަީކ މި ގައުމަށް މިއަދު ދިާމވެަފއި

ޅު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފިކުރު. ދިވެހިާރްއޖެއަށް އުފަންވެފައި އޮތް ިއދިކޮ ،ޖެހެމުން މިދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަސްަލކީ

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފިކުރަީކ މަސްތުާވތަކެތީގެ ިފކުރު. އެމް.ޑީ.ޕީ ުއފަންވާންޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ މަސްތުވާަތކެތީެގ 

އަށް ނިސްބަތްާވ އެހެންވީމާ، މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީ އުމަށް ނުލިބިގެން.ޤަމަސްތުވުމުގެ މިނިވަންކަން މި ، މިނިވަންކަން

ައޅުަގނޑުމެންނަްށ  މާހިތުހުރިހާ އެއްެޗއް ޮގވަމުންދިޔައި، މިއަދު މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްަކވަމުން މެންބަރުން

ން ހުންނެީވ މިއަދު ަރއީސް ޔާީމން ނިކުމެވަަޑއިގެ .އެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ މައްސަލަ އީ މާމި

ށް ޙައްލު ޯހއްދެުވމަށް. ސަރުކާރުން މި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުަގއި މިއަދު އުމުގައި މަސްުތވާތަކެީތެގ މައްސަލައަޤަމި 

ވެފަ. ސަރުކާރުން ކަމެއް  ވަނީ މައްސަަލައކަށް ގާނޫނަށް އިޞްލާެޙއް ހުށަހެުޅއްވީމަ ވެސް އެމް.ޑީ.ީޕ މެންބަރުންނަށް މި

މެންބަރުންނަށް ޕުުޅ ފެއްެޓީވމާ އެމް.ޑީ.ޕީ ެއކަމެއް ރަނގަޅުުކރުމަށް ޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަަސއްކަތް ގޯްސވީމާ

އެ ގޯުހގައި އެންމެ  އްޔާޒުކުރުމަށް ޓަކަިއ، ގޯެހއް ެވއްޖެއުުމގައި ުހރިހާ ކަމެއް ގޯހުން ގޯހަށް ައމާޤައެބަ ގޯްސވޭ. މި 

ފިކުުރެގ  ކުރަމުންދަނީ ވެސް އިދިކޮޅުހެދުމަށް މަސައްކަތް އެީއ ރަނގަޅު ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި  ިއ،ދަމަ އި،ބޮޑަށް ހިފަ

މީހުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާ އެބަ ޖެހޭ ވިސްނަން. ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮމަގު ދެއްކުމަށް ޓަަކއި، 

މު މަސައްކަތްތަެކއް ކުރުުމެގ އް މުެގ އެންމެ މުހިއްދެވުަރއްޔިތުންނަށް ކާމިާޔބު ހޯ ؛ރައްޔިތުންނަށް ރަނަގޅު ގާޫނނުތައް

ލީހުގައި. ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރެވޭ ރަނަގޅު މަސަްއަކތް، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ޒިންމާ އޮތީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖި 

ގެނެްސ ތީ. މިއަުދ ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލުކުރެވެން އޮޤަުއމު އަމާން ާގނޫނުތަކެއްގެ ސަބަބުން މި ގެނެވޭ ރަނގަޅު އިޞްލާޙީ

ނޑުމެން ން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އެްއވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ންދޫބުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަ ގާނޫނަށް ބާރުދޭން އަޅުގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގ  ރާއްޖޭގެ  ،އަުޅަގނޑުމެން ދެކެފީމު .ބޫލުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއަޅުަގނޑު ގަ

ލަ. އެހެންވީމާ، މުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ޝޫލާސަރާބު ހިތްޕަވަިއގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަންތާނަގއި އޮތް މައްސަޤާމަ

އޭުރގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމުަގއި އެންމެ މަތިން ފެށިގެން މަސްތުވުމުގެ  އިމުގަޤާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެ މަ ރާއްޖޭގެ

ޔާ . އެހެންވީމާ، މިއަުދގެ ސަރުކާރުން އިރާަދކުރެްއވިއް މުވެފައްއީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އާ ދިޔަ  ކަންތައްތަްއ މި

ތެރެއަށް ުޒވާނުްނ  ގެކޮށް މިއަދު މިދަނީ މުޖުތަމަޢުއިމުކޮށް، ުޒވާނުން ރިހެބިލިޓޭޓުޤާތައް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު

 .އަދާކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ނެރެމުން. މި ކާމިޔާބު މަސައްކަތަށް އަޅުަގނޑު ަރއީސް ާޔމީނަށް ޙައްޤު ޝުކުރު

މީހެއްގެ ދިފާޢުގައި  ން މީހަކު ކުށްވެރިވާިއރަށް އެދެއްިކޔަސް މިއަދު ގާނޫނީ އިމުން ބޭރުކިތަންމެ ގޮތަކަށް ވާހަކަ
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ޭޅ އުމުގައި ޖެހިގެން އުޤަޝައްކެތް ނުކުރާނެ. މިހާރު މި  މެދު ދިވެހި ރައްޔިތުން އެމް.ޑީ.ޕީ އޮންނާނެކަމާ

ިއ ގަ ކުރެވޭ ފަރާތްތަާކއި އަދި ޝަރީޢަތް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދިފާޢުމަތުހުމައްސަލަިއގައި ވެސް ތު

ގެ ަމޞްލަޙަތަށް ނޭދޭ ޕާޓީއެއް. އުމުޤަ އުމުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްނުކުރާ ޕާޓީއެއް. ޤައެމް.ޑީ.ޕީ ނިކުންނާނެ. މީ 

ދާން. މިއަދު  އުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިަމގު ނޭދޭ ޕާޓީއެއް އެމް.ޑީ.ޕީައީކ. ރައްޔިތުން އެބަ ޖެހޭ އެމް.ޑީ.ޕީއާ ދުރަށްޤަ

  ފެންނަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި... ތަން މި ދާ ށްން އެމް.ޑީ.ޕީއާ ދުރަޔާ ރަްއޔިތުއިރާދަކުރެްއިވއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ަމޑުްއވަރީ ދާއިރާގެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް.

 

 ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:މަޑުއްވަރީ 

ގެެނވޭ  ށް މި( އަތަެކއްޗާ ބެޭހ ގާނޫނުމަސްުތވާ) 2011/17ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނުޑ މައިގަ ގެމެ އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙުއްައޅުަގނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ަވރަށް މުހިއިޞްލާޙަކީ 

އެކުލެިވގެްނވާ ގޮތަށް ބަަދލުތަކެއް ގެަނއުން. ހަމައެކަނި  ކޮންޓްރޯލް ަކއުންސިލް ދަނީ ްޑރަގު މަސައްކަތަކަށް މި

އެންމެ އަދި މިކަމާ ގުޅޭ  ،މު މަސައްކަތަކަށް ަވގުތުެދވޭއްވަޒީރުން މި ކައުންސިުލގައި ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި މިފަދަ މުހި

އިތުރަްށ  މި މަސައްކަތް އީ ކައުްނސިލުގައި ިތއްބެވުަމކީ މި އް ކުެރވޭވަުރގެ ބޭފުޅުން މިމަސައްކަތްތަމުހިއްމު 

ގެންދިއުަމށް ޓަކަިއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގެނެޭވ ފުރިހަމަ އިޞްލާޙެއް. އަދި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވޭ ފުރިހަމައަށް ކުރިއަށް 

ހަމަެއކަނި  ،އި ބައެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށްކުރަން. ޙަޤީޤަތުގަ ެއއްބާރުލުމެއް ަކމަށް ގަބޫލު ވަރަށް ބޮޑު

ކުރަންޖެހޭ ންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާަޙުކން މައްސަލަ ޙައްލުވެގެންުނދާނެ. އެހެ

ނޑުމެންނަށް މައްސަލަ ުނކޮށް ވެްސ އަގާނޫނު އިޞްލާޙު ،ޙަޤީޤަތަކީ ކުރުމަށް ޞްލާޙު އްލުނުކުެރވޭނެަކން. ގާނޫނު އިޙަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެން  ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ެއ މަސައްކަތް ތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ މަސަްއަކތް ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ  ޓަކައި

ހޯދަން  ށްމިއަދު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާމު ުކރަމުން މި ގެންދަނީ. ހަމައެއާއެީކގައި އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި މައްސަަލއަ

ަމއްސަލަ ަޙއްލުނުވެ  ،އްޒަތްތެިރ ރައީސް. ަމސްތުވާތަކެތި ާރއްޖޭަގއި ަޙއްުލނުވެއި ލިއުަޝނެއް މި ޖެހެނީ ޓޯޓަލް ސޮ

ސަަބބުން އެބަ ހިމެނޭ. މަސްތުވާތަކެތި އެބަ އެތެރެކުެރވޭ. މަސްތުވާތަކެތި އެބަ ބޭނުންކުރެވޭ.  3ދާދިއުމުގެ މައިަގނޑު 

ނުޑމެންނަށް  މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ެއބަ ކުރެވޭ. މަސްތުވާތަކެތި މަކަށް ވުހުއްޓުއަދި ެއތެރެކުރެވޭކުެރވުން އަުޅގަ

ނުގެނެވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، އެ އެތެރެކުެރވޭކުެރވުން ހުއްޓުމަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަެކއް އެބަ ކުރެޭވ. 

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި އެބަ ކުރެ  ނޑުމެން އެބަމަސްތުވާތަކެތީެގ ިވޔަފާރީ ައުޅގަ ޖެހޭ  ޭވ. އަުޅގަ
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މަސްުތވާތަކެީތެގ  ،ބަލަން. މަސްތުވާތަކެތީެގ ވިޔަފާރި މި ކުރެވެނީ ކޮްނގޮތަކަށްތޯ އިވޯކް ރަނގަޅަށް ހޯދަމި ނެޓް

ބެލިގެން މެނުވީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މައްސަަލ  އިވިޔަފާރި މި ކުރަނީ ކޮންބަެއއްތޯ؟ މި ކަންކަން ރަނގަަޅށް ހޯދަ

ވޭނެ. މަސްތުާވތަކެތި ބޭނުންކުރާ ޒުވާނުން މި ވަބާގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ރިހިބިލިޓޭޝަން ޙައްލެއް ނުކުރެ

ޖެހޭ. މި މަސައްކަަތކީ އަދި މިހާތަނަށް އައިުރގައި ެއންމެ އެކަށީގެްނވާ ގޮތެްއގަިއ  އިމުކުރެވެްނ އެބަޤާ ސެންޓަރުތަކެއް 

ކަމުަގއި ދަންނަވަން އަދި ދަތި. އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރުަގއި އެަބއޮތް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިަފއިާވ މަސައްކަތެއް

ަގއި އިއިމުކޮށްގެްނ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބަ ޤާރާއްޖޭގެ އެކި ިހސާބުތަކުަގއި ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތައް  .ޕްލޭނެއް

ާއއެީކަގއި ަބ ކުރައްވާ. ހަމައެޖެހިފައިވާ ޒުވާނުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް ޓަކައި ސަރުާކރުން މަސައްކަތްތަކެއް އެ

ކުރެވެން އެބަޖެހޭ. ޛުލިބެން އެބަޖެހޭ ޙުކުމް ތަންފީަގއި ޖެހިފައިވާ ޒުވާނުންނަށް އަަދބު އި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބަ

 ވެސް ކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު  އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ޙަޤީޤަތުގައި މި ހުރިހާ މަސައްކަެތއް

ނޑުމެން އެބަތްމު މަސައްކަެތއް އެަބއޮއްހޭ ވަރަށް މުހިކުރަންޖެ ތު އޮީތ މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލަ އިރާއްޖޭގަ ޖެހޭ . އަުޅގަ

 .ރިޕޯޓުތަކެއް ހާމަކުރައްވާން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާިއން ދޭތެރެއިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ދޭތެރެއިކޮންގޮތަކަށްތޯ ބަލަން 

ކަމަށް. މިހާވަރެއްގެ ކުރިެއރުމެއް ލިބިފައި އޮތް ކަމަްށ.  ތަކެތި ބޭނުންކުރަމުންދާމިހާ އަދަދެއްގެ ބަަޔކު މިހާރު މަސްތުވާ

ނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގަިއ ރާއްޭޖގެ ަމސްތުވާތަކެީތގެ ހާލަތު އޮތީ  އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ ިރޕޯޓުތަކުން އަުޅގަ

ަތކެތި ސާއެއް ކުރަން. މަސްތުވާޖެހޭ ރަނގަޅު ދިރާ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ސާުފެވގެނެްއ ނުދޭ. އަޅުަގނޑުމެން ެއބަ

 .ތޯގިަނއިްނ. މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ދެވިހިފަނީ ކޮން ސަބަބުތަކާ ހެދި ފުރައެއްގެ ކުދީންތޯ އެންމެބޭނުންކުރަނީ ކޮން އުމުރު

އިވާ މަސްތުވާތަކެިތ އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފަ ބޭނުންކުރާ އަދަދަކީ ކޮބައިތޯ؟ މިހާރު ރާއްޖޭގައި މަސްތުާވތަކެތި

މި ކަންކަމާ ގުޅޭ  .ން މި ގެންދަނީ ކޮްނޮގތަކަށްތޯވޯކް ާރއްޖޭަގއި މަަސއްކަްތކުރަމުތަކަކީ ކޮަބއިތޯ؟ މި ެނޓްހިސާބު

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރަނގަޅު ގޮތެއްަގއި ކުރަން. ދުނިޔޭގެ ކަމާ ގުޅޭ ފަންނީ ބޭބޭފުޅުންގެ  ފުރިހަމަ ދިރާސާއެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މައްސަލަ ޙައްެލއް ނުކުެރވޭނެ. އެހެްނވީމާ،  ،އެހީަގއި މިފަދަ ދިރާސާއެްއ ކޮށްގެން މެުނވީ އަުޅގަ

ކުރުން. ވަނީ ހަމައެކަނި ގާނޫނު އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުން މިރާ ގޮުތަގިއ މި މައްސަލަ ޙައްލުއަޅުަގނޑު ގަބޫލުކު

ނުކުރެވޭނެ. ގާނޫނުަތްއ  ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މައްސަލަ ޙައްލެއް ނުކޮށްންނަމަވެސް، ގާނޫނުަތއް އިޞްލާޙުއެހެ

ޖެހޭ. މަސްތުވާތަކެތި  އިޞްލާޙުކުރުމާ ެއކީަގއި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުން ހުއްޓުވުމަކަށް ގެނެވެން ެއބަ

ކުުރވުން ައޅުަގނޑުމެން ސްތުވާތަކެތީެގ ިވޔަފާރި ުކރެވޭޖެހޭ. މަ ކުރުން ހުއްުޓވުަމކަށް ގެެނވެން އެބަކުރެވޭބޭނުން

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ސަރުކާރުން ކުރަ  ން އެބަ ހުއްޓުވުމަކަށް ގެެނވެ އްވާ ތަން. ޖެހޭ. މި މަސައްކަތް ައުޅގަ

ނުޑމެންނަ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ނޑުމެންގެ ިމ މައްސަލައަުޅގަ ނޑުެމންނަށް ޙައްލު ލިށް އަޅުގަ ބިގެންދާނެ. އަށް އަުޅގަ

 ދެްއވި ުފރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި
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 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ދިއްދޫްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މުޙައްމަދަށް. ލަޠީފްޢަބްދުއް

 

 ލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއް ދިއްދޫ

ނޑު ވެސް ހަމަ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށްްއޒަތްޝުކުރިއްޔާ އި  ދިވެހި  ،ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ،ތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އިސް މިހާ ގެ މައްސަލަ. މި މައްސަަލައށް ޙައްލެއް ނަޢާއިލާތަކަށް ދިމާވެފަިއވާ އެްނމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ޑްރަގު 

ކަމަކު ެއއްެވްސ ފައި ތިބީމަ. ހޭލަން ގޮވަނީ. އެ ވެސް މި ކަމުގައި ނިދާ ދަނީ ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކެއްމި ެވގެން  ދުވަސް

ނޑަކަށް ވެސް ނުފެނޭ. ރާތަކުން ހޭލައިގެން މި މައްސަލަފަ އަށް ޙައްެލއް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއް އަޅުގަ

ިމ ރަްއޔިތުންނަށް   ދިވެހި ،އަޅުަގނުޑ ުއއްމީދުކުރަނީ މި ސަރުކާރުން ެވސް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ިދވެހި ުޒވާނުންނަށް

ކޮށްދޭނެ ކަމަށް. ކަުމގައި އުެޅވޭނެ މަގު ތަނަވަސް ފާގަތިދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އުފާ، ޙައްެލއް ގެނެސް މައްސަލައަށް

ދިވެިހ  ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް،، ްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޑްރަގު މައްސަލައަކީ ޮބޑު މައްސަލަެއއް. މި މައްސަލަ ޙައްލުވެ އި

 އިނުކުރާަކން ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަބޫލުުކރޭ. ޑްރަގު ަމއްސަލަިއގަ ނުމަށް މަސައްކަތްކަން ގެެނސްދިާފގަތިރައްޔިތުން އުފާ

އިވެިރެވގެން މި ކަްނކަްނ ބަެއ ަވގުތަުކ އޮންނަ ަސރުކާރުގެ ޮބޑުން މި ކަުމގަިއ  ؛އެންމެ ބޮޑަށް ިދވެހި ސަރުާކރު

ތިކަްނ ގަމި ފާ ،އި ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށްނުންނާ އަށް ަޙއްލެއް ގެނެވޭނީ ދިވެހި ޒުވާދަނީ. މި މައްސަލަ ނުެވގެން މިޙައްލު

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގައި. ިމ ެވގެން. އިްޚލާޞްތެރި ބަޔަކު ނެތް އަުޅގަހި ރަްއޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިގެނެވޭނީ ިދވެ

ނީ. މި މައްސަލަ މި ދިމާވަ ށްދިވެހި އާލާތްތަކަ ގައި އިޚްލާޞްތެރި ބަޔަކު ނެތީމާދިނުމުމައްސަލައަށް ޙައްުލގެނެސް

 ،އަށް ޙައްލެއް ގެނެސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މި މައްސަލަهللا ޢަބްދު ،އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން މިއަދުގެ ސަރުކާރުން

ނޑު ުއއްމީދަކީިދވެިހ ޒުވާނުންނަށް އުފާާފގަތި ،ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޒުވާން އާ  ،ކަމެްއ ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

މީދުކުރަން. އެ ކުެރވޭނެ ރަނަގޅު ދަީރންތަކެއް ތަރުބިްއޔަތުެވގެންދާެނ ކަމަށް ުއއްރަނަގޅު މުސްތަޤުބަެލއް ބިނާ ،ޖީލެއް

ނޑު ކުރިން މިދެންނެވިހެން އިޚްލާޞްތެރި ބަޔަކު މި ޤައުކަންކަން ޙައްލު މުގައި ިނކުމެގެން. ިމ ކުެރވޭނީ އަުޅގަ

ދިވެހީން.  .ވޭ ދިވެހި ރަްއޔިތުންެވގެންދާތީ ވަރަްށ ކަންބޮޑު  އަށް ަޙއްލެްއ ނަިއސް މިހާ ގިނަ ުދވަސްމައްސަލަ

ޔާމީންެގ هللا ދިނުން. ޢަބްދުގެ ސަުރކާރަށް ެވސް ިމ މައްސަލައަށް ަޙއްލެްއ ގެެނސްމިއަދު ،އަޅުަގނުޑގެ އާދޭހަކީ ވެސް

ނުޑ ގަބޫލުކުރަން. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި މަ އިކިބަިއގަ މި ހިތްވަރާ  އްސަލައަށް ޙައްލެއްފަންވަރު ހުންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކާމިޔާބުގެ އަްއސޭރިައކަްށ ދެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. ވައްސަލާމް، އައިސް  ޢަލައިކުމް  އަުޅގަ

 ދެްއވި ފުރުޞަަތށް ޝުކުރިއްޔާ. .هللاމަތުވަރަޙް

 



28 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ  75ގަާވއިދުގެ މުން، ހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިއިޝުކުރިއްޔާ 

އްޒަތްތެިރ އި ިވލިނގިލީ ދާއިރާގެ  ،ންމާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ އެ ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3ގެ މާއްދާގެ )ހ(

އަްށ  (ބެހޭ ޤާނޫނު ސްތުާވތަކެއްޗާ)މަ 2011/17ގާނޫނު ަނންބަރު  ،މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ވަނަ ކިޔުން ިއްއވަން.  3މުގެ ބިލުގެ އިޞްލާޙު ގެަނއު

ގެ (ނޫނުގާޝަނަލް އިންެޓގްިރޓީ ކޮމިޝަނުގެ ނޭ) 2015/27ނޫނު ނަންބަރު ގާ، 6.2 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -{6.2}

ޔަތްތަްއ ނާއިޝަނުގެ މެންބަރުންެގ މުސާރައާއި ނޭޝަނަލް އިންޓެގްިރޓީ ކޮމި ،ގެ ަދށުންވަނަ މާއްާދގެ )ހ(18

ނަޑއަަޅއިދެްއވުމުގެ  21ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް  އި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ ،ަމއްަސލަ ކަ

ދެްއވާނީ މާލިއްޔަތު ޅުއްަވއިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހައިަގއި  2015އޮކްޓޯބަރު 

ޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިންމަނިކު. ޒަތްތެރި މެންބަރު އައްއި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ  ،އްޒަތްތެރި މުޤަްއރިރުއި ކޮމިޓީގެ 

 އަރުވަން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއި

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލޭ

ވަަނ  18ގެ (ނޫނުގާޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮިމޝަނުގެ ނޭ) 2015/17ނޫނު ނަންބަރު ގާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. `. 

ނާޔަތްަތއް ރަްއޔިތުންެގ އިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަާއިއ މިެދންނެވި އިންެޓގްރިޓީ ކޮމި ،ގެ ދަށުންމާއްދާގެ )ހ(

ނޑުމެންގެ  ނޑައަުޅްއވަންޖެހޭތީ އަުޅގަ އަށް މި ަމއްސަލަ ހުގަިއ ހިމެނޭ މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީމަޖިލީަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކަ

 ،ދިޔަ މައި ކޮމިީޓގައި. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިންކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުން ކުިރއަށް  ންގެއައުމާެއކު ައޅުަގނޑުމެ

ކޮމިީޓގައި އެ ވަގުތު  ،ނަމަވެސް ވީމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ިމ ރިޕޯޓާއެކު އެކުިލވިފައި 

ނހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރު ނޑުގެ އިތުރުންއިޑު ދަންނަވަންގެ ނަންތައް އަުޅގަ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރެގ  ،ލާނަން. އަުޅގަ

އްޒަތްތެިރ އި  އުތުރު ދާއިާރގެ ކުޅުުދއްފުށީއިުބ މުޤައްރިރު. އަިދ ކޮމިީޓގެ ނަ ؛ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ޢާމިރުްއޒައި

މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އި ާދއިރާގެ ށީއޭދަފު ،ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ،މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ،ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ،އަޙްމަދު ސަލީމް

 ންބަރުމެްއޒަތްތެރި އި މަިތވެރި ާދއިރާގެ ،މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤްްއޒަތްތެރި އި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ،ފައިޞަލް ނަސީމް

 މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި  ަގއްދޫ ދާއިރާގެ  ،މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ  ވިލުފުށީ  ،ޙުސައިން މުޙައްމަދު

މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ އަދި މަރަދޫ .މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއްޒަތްތެރި އި  ފޭދޫ ދާއިރާގެ ،އަޙްމަދު ރަޝީދު

ޓީ އިންޓެގްރި ަގިއ މި ހިމެނޭ 2015/17 ،ވަޑަިއގަންނަވާ. އާދެ! މިދެންނެވި ގާނޫނުއިބްރާހީމް ޝަރީފް ހިމެނި

ފުރަތަމަ މި  ،މެދުގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީން ވިސްނުންފުޅު ގެްނުގޅުއްިވ ގޮަތކީ ކޮމިޝަންގެ ބޯުޑގެ މުސާރައާ 
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 .ެލވިފައިއަކަށް މި ަމސައްކަތް ވަނީ ފޮނުވަ ަހވާލުކުރެވިިދޔަ ަމޝްވަރާެގ އަީލގަިއ ައޅުަގނުޑމެން ކުޑަ ކޮމިޓީ  ކޮމިޓީއާ

ނޑު ނޑުމެން ނިންމީ ،ފުރިހަމަ މެްނގެއަދި ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަުޅގަ ނޑު ކޮމިީޓން އަޅުގަ  ،މައިގަ

ުކގަިއ އިދާރާތަ ،ކުާރ އިދާރާތަކާއި ޛުގާނީ ައންނަނިވި ގާނޫނު ތަންފީނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮިމޝަންގެ ގާނޫނު ހިނ

 2011/8މި ާގނޫނު ހިންގާ ފަރާތްތަކަކީ ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ކަމަށާއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މި ގާނޫނު

އަދި  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކުރިން ކަްސޓަމްސް ިއންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްްސެގ ގާނޫނު)

ނޑުމެން މިހާރު މި އުފެއްދީ އެ ފުލުހުންގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދިފައިާވ ، ކޮމިޝަންގައި ހިމެނޭނެ ފަހުން އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކާިއ )ގަިއ  2013/17އަދި ާގނޫނު ނަންބަރު  .ގްިރޓީ ކޮމިޝަުނގެ މަސަްއކަތް ވެސްޕޮލިސް އިންޓެ

މަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަްނ އަދި ޑިާޕޓް ،މޯލްިޑވްސް ކަރެްކޝަނަލް ސަރވިސް ،ގެ ދަށުން ުއފެދިފައިވާ(ގެ ގާނޫނުޕެރޯލް

 ސް ގްިރޓީ ކޮމިޝަނާއި ކަސްޓަމްޕޮލިސް އިންޓެ ،މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން . އާދެ،އެންޑް އެމިގްރޭޝަން

ުއވިަފއިާވކަން ވާނެ ހާމަވެފަ. އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ދެ ކޮމިޝަނުން ކުރައްވަމުން ައއި ކޮމިޝަން ގްރިޓީ އިންޓެ

ގްރިޓީ ކޮމިޝަްނ ްގރިޓީ ކޮމިޝަނުން. ނެޝަނަލް އިންޓެިރއަށްެގންދަވާނީ ނެޝަނަލް އިންޓެމަސައްކަތް މިހާރު ކު

ނޑު މަ ފަދަ  ގްރިޓީ ކޮމިޝަންިއންޓެ ސްގްރިީޓ ކޮމިޝަނާއި ކަސްޓަމްޕޮލިސް އިންޓެ  ،ދަކީޤްޞައުފެއްދުމުގެ މަިއގަ

ހުރިހާ ކޮމިޝަންތަކެްއގެ ޚިދުމަތް އެްއ މިފަދަ  ،ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ކޮމިޝަންތަކުގެ މަސަްއކަތުެގ ދާއިރާ ހަނި

ނޑުމެން ، ދައުަލތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުން. އެެހންވީމާ ،ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ދީ ޚަރަދު ކުޑަކުރުުމގެ މަސައްކަތަކީ އަުޅގަ

 ާޚއްޞަކޮްށ ކުިރައށް ހުރި ބަޖެޓުތަކުގެ މަަސްއކަތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ،ވާތީ ފޯކަސްކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމަަކށް

ޚާއްޞަކޮށް މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މުހިއްމު މެންޑޭޓެއް އެބައޮތް.  ،ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބެލެންސް ޝީޓް ރީތިކުރުމަށް ޓަކައި

ނޑު ހުރި ގޮތްަތއް ބަލައި  އަޅުަގނޑުމެން އެ މަަސއްކަްތ މިހާރުވެސް މި  ،ދަނީ ކުރަމުން. ރާއްޖޭގެ މުސާރަިއގެ އޮިނގަ

ނޑުމެންެގ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އެބަ އަލުން ވެސް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސަ އްކަތެއް މިހާރުވެސް ުކަޑ ކޮމިޓީއަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިއްތިފާުޤވެވުނީ، ގެންދަވާ. އެހެންވީމާ މުޅި ކޮިމޓީއަށް ިއއްތިފާޤުެވވުނީ ުކޑަ  ،މި ިނންމުމުގައި އަުޅގަ

އެީއ  ،ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ދިނުމަށްނަލް އިންޓެއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޝަނަށް ނެޝަ ،ކޮމިޓީގެ ނިންމުމާ އެްއގޮތަށް

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ދެވިދިޔަ މުސާރައާ ެއއްވަުރެގ ކަސްަޓމް އިންޓެ ؛ގްރިޓީ ކޮމިަޝން ނުވަތަ އެން.އައި ޕޮލިސް އިންޓެ

ނޑުމެންނަށް ފެނިއިމުސާރައަކާއި  ނޑުމެން ، ވިސްނުނީ. އެހެންވީމާ ،ނާޔަތެއް ިދނުމަށް އަޅުގަ އެގޮތަށް އަުޅގަ

އޮތީ ފޮނުވާފަ.  ނިންމުމަށްފަހުގައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަކި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މި

ގްރިީޓ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނ ލާނަްނ ނެޝަނަލް އިންޓެއިއަޅުަގނުޑ ދަންނަވަ

ނަޑއެޅުމަށް މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީން ނިންމާފައިވާ މުސާ ހަމަ މިހާރުވެސް މީގެ ކުރިން ޕީ.އައި.ސީ އަދި  ،ރައަކީކަ

ކޮމިޝަުނގެ  އިއޭެގއިތުރުން ސީ.ައއި.ސީއަށް ދެވުނު މުސާރައާ ހަމަ އެއްަވރުގެ އަދަދެއް. ެއއީ ކޮމިަޝނުގެ ރައީސާ

ރުންގެ މެންބަ 5ލަ ޖުމު، ނައިބު ރައީްސ އަިދ ކޮމިަޝނުގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ތިން މެންބަރުން. އެހެންވީމާ
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ލަ . ޖުމ12000ުުރފިޔާ. ލިވިންގ އެަލވަންސެްއެގ ގޮތުގައި  25000ކޮމިޝަނުގެ ރަީއސްގެ މުސާރައަކީ  ށް؛މުސާރައަ

ނޑާ އެްއަވރުގެ 37500 ނާޔަާތއި މެިޑކަލް ިއންޝުއަރެންސް އަދި ފޯނު އި. އަދި މި ޕެކޭޖުަގިއ ހަމަ މި އޮނިގަ

ނޑުެމން ފާސްކޮށްފައި އޮންނާނީ. ކަަމށް އަޅުަގނޑު ފާހަގަ  އެލަވަންސް ހިމެނިފައިވާ ކުރަން. ހަމަ އެގޮތަށް އަުޅގަ

ކަމަްށ  ރުިފޔާއަީކ ިލވިންގ އެަލވަންސް 12000ރުފިޔާ.  23500ކޮމިޝަުނގެ ނަިއބު ރައީސަށް  ،އެގޮތުން

ނަޑއަަޅއި ދަދެއް. ދެން ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންނަށް، ތިން މެންބަރުންގެ އަ އިރުފިޔާ. ކޮމިޝަނުގަ 35500 ،ކަ

ރުފިޔާ  32500 ،ކަމަށް ަކނޑަައޅައި  ލިވިންގ އެަލވަންސްއަީކ  12000ރުފިޔާ މުސާރަ.  20500ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

ނަޑއަ ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީްނ ފާސްކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އިއްޒަތްތެރި  ަޅއިމިގޮތަށް ކަ ނިންމައި އަުޅގަ

 ވަނީ ފޮނުވާފަ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.  މަސައްކަތް މި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް އަޅުަގނޑުމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށާއި ިއއްޒަތްތެިރ 

ެއުކ ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި  ލާޞްތެރިކަމާނަށް ވަރަށް އިޚްނައިބު މުޤައްރިރަށާއި ިއއްޒަްތތެރި އެހެން މެންބަރުން

ނޑަެއޅިފައި ސިކުންތު.  59މިނެޓު  28ވަނީ. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަްށ  ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަްށ ެއއް ގަިޑިއރުގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު ކަ

 18މިނެޓު  3އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ  15މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަްށ  29މިނެޓު  14އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ 

މިނެޓު.  3މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަްށ 

ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް  ،ލަން. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ައރުވަނީފުރުޞަތު ހުޅުވާ

 ޘްމާނަށް. ޢު

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް  ގެމަނަފުށީ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ދާދި ދެންމެއަކު މުަޤްއރިރު ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓަްށ ބަލާއިރު އަުޅަގނޑަށް ވެސް 

ޝަނަްލ ނެ ،ގްރިޓީ ކޮމިޝަްނ އުިވގެްނގޮސްގްރިޓީ ކޮމިޝަާނއި ކަސްަޓމްސް އިންޓެޕޮލިސް އިންޓެ ،ގަބޫލުކުެރވެނީ

ކޮމިޝަނަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި  ނަމުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި އުފެދިގެން އަންނަ މުޅިން އާ ގެގްރިޓީ ކޮމިޝަން އިންޓެ

ނަޑއަޅުްއވާފައި ހުރި މުސާރައާއި  ،ކަމާއި ވަރަށް މުހިއްމު ކޮމިޝަނެއް ނާޔަތަށް ބަލާއިރުަގއި ހަމަ އިއެ ކޮމިޝަނަށް ކަ

ނޑުމެން މިފަދަ މުހިއްމު ކަ އެކަީށގެންވާ ރަނަގޅު އަދަެދއް މަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. ދެން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

ސަރުކާރުން މިހާރު މި  ،ގްރިޓީ ކޮމިޝަނެއްގެ ގޮުތަގއި ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީނެޝަނަލް އިންޓެ

މަސައްކަތްތައް ެއއް ބަެއއްެގ  ޑީ.ޕީ.އާރު.އެްސގެ ކަސްޓަމްްސއާ އަދި އިމިްގރޭޝަނާއި ާހއިޚާއްޞަކޮށް ޕޮލި ؛ކުރަމުންދާ

ރަނގަުޅ ފެންވަރެްއގައި ކަންތައްތަްއ  ،އެކު މަަސއްކަތްތައް ުފޅާކޮށް ވަރަށް މުހިްއމު ރިސޯސްތަކަކާ ،ގޮތުަގއި ގޮސް
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އެއް އިުމކުުރން. އަދި ހަމައެއާއެކު ަދއުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަކީ ވެސް މީގެ އެންމެ މުހިއްމު ޤާކުރެވޭނެ ގޮތްަތކެއް 

ނުޑމެންނަށް ދާދި އިހަކަށްދުވަހު ، ވަނީ ވެފަ. އެހެންވީމާ ކަމުގައި މި ދުޤްޞަމަ ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި އަުޅގަ އަުޅގަ

ވަރަށް ގިަނ  ،ރީާޢއިން ވަރަްށ ގިނަ ރިސޯސްތަކެއް ޛަގްރިޓީ ކޮމިޝަނާ ބެހޭ ިބލުގެ ފާސްވެގެންދިަޔ ނެޝަނަލް ިއންޓެ

 ފައިޭނންޝަލީ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިގެންދާ  ،ނުގެ ތެރެއިން ވަރަްށ ގިނަ ރިސޯސްތަކެއް ކަންތައްތަެކއް ފުޅާެވގެން އެަބދޭ. ގާނޫ

ނާޔަތްތަާކއި ވަރަށް އިއެ ބޭފުޅުންނަށް ެއ ަކންތައްތައް ތަޙުޤީޤުކޮްށ ކުިރައށް ގެންދިއުމަށް ަޓކައި ވަރަްށ ގިނަ  ،ހިނދު

ކިެއކި ކޮމިޓީތަާކއި އެިކއެކި ޓެކްިނކަލް މީހުން ދަނީ. އަދި އޭެގިއތުރަށް އެ އިމުކުެރވިގެން އެޤާގިނަ ކަންތައްތަެކއް 

 ގެއެިކއެކި އިންެވސްިޓގޭޝަންތައް ކުރުމުގެ ކަންަތއްތަކެްއ ެވސް މި ގާނޫނު ،ބޭނުންކޮށްގެން ކަންތައްަތއް ބަލައި

 ލަޖުމުއަުޅަގނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި މީގެ ސަބަުބން ރާއްޖޭގައި މުޅި ، ތެރެއިން ވަނީ ލާޒިމްކުެރވިފަ. އެހެންވީމާ

ގޮތެްއގަިއ ބަލާއިރު މި މުައއްސަސާތަުކގެ ހިންގުމަށް ަވރަށް ހަރުދަނާ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ. މުއައްަސސާތަުކގެ 

ެއއް ހަމަޔަކުން ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެްއގެ ތެރޭަގއި ވެްސ  ،އެތެރޭަގއި ދިމާވާ މައްސަލަތަްއ ވެސް އެއް ުއސޫލަކުން

ނޑުމެންނަށް ޕޮލިހާއި އަދި ކަސްޓަމް ަގއިމުކުރެިވގެންދާނެ. ކުރީއިޤާކަންތައްތައް ބެލޭނެ ނިޒާމެްއ  ވަކިން  ސްއަުޅގަ

މުއައްސަސާަތކެްއގެ ގޮތުަގިއ މަސައްކަތްކުރަމުންދިަޔއިރު ވަރަށް ެއްއގޮތް މައްސަލަަތެކއް ެވސް ތަފާތު ގޮްތގޮތަށް 

އްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް މި ތަފާތު މައްސަލަތަކެއް ދިމާވަމުންދޭ. ރައްޔިތުްނ ބޭނުންވަނީ ރަ ،ހުށަހެޅި

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ނެޝަނަްލ އިންޓެ، އިމުުކރުން. އެހެންވީމާޤާ ތަންތަނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް 

އެ ކޮމިޝަުނގެ މަސައްކަތްަތއް އެއް މުައއްަސސާއެްއގެ ތެރެއިން ބެލޭނެ  ،ގޮތުަގއި ކޮމިޝަނެއް އުފެިދެގންގޮސް

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި މި ހުރިހާ މުއަްއސަސާަތކުގެ ވެސް މަަސއްކަތްތަްއ އިންތިޒާމެ އް ހަމަޖެހިގެންދިއުަމކީ އަުޅގަ

ޒީބު ގެނައުމަށް ޓަކައި އިތުުރ ހުއެކު ކުިރއަްށގެންޮގސް ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އިތުރު ތަރައްޤީާއއި ތަ ހަލުވިކަމާ

 ގޮތުަގއި ބެލެވޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކަންތައްތަެކއް ފުރިހަމަވެގެންާދނެ ކަމެއްގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުތުރު ދާއިާރެގ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަްނގޮޅީ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަށް. 

 

 ގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:އުތުރު ދާއިރާ  މައްޗަންޮގޅީ

ތިން  ،ްގރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މުސާރަ ހަމަޖެހިގެންދިޔައިރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނެޝަނަލް އިންޓެ

ޓުމުގެ ގްރިީޓެގ ކަންތައްތައް ބެލެެހއްއަދި ރާއްޭޖގެ އިންޓެ  ،ވާލުކުރެވުނުއިރު ހަކޮމިޝަނެއްގެ މަަސއްކަތް އެ ބޭފުޅުންނާ 

 ؛ވެސް އެހެން ކޮމިޝަންތައް ވެފައިވަިނކޮށް ެއ މުސާރަތައް ހަމަގައިމު ކަންތައްތައް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަކަށް
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ވުރެ މަދުކަން ައޅުަގނޑަށް ާފހަގަކުރެޭވ. ައޅުަގނޑުމެންެގ  ނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ހަމަޖެހިފައި ހުރި ކޮމިޝަންތަކަށްޤާ

ނޑުމެން ެއ  ؟ޕްޝަނަށް ޖާގަެދވެނީތޯވަނީ، އަނެްއކާެވސް ކޮރަ ސުވާލަކަށް ނޑުމެން މަދު ާލރިކޮޅެއް އަުޅގަ އަުޅގަ

ދެްނ އަނެއްކާ ޓިޕްްސގެ ގޮތުަގިއ ނުވަތަ އެނޫން ގޮްތގޮތަށް އެއަރކޮންޑިޝަން މެޝިނާއި  ،ބޭފުޅުންނަށް އަރުވާފައި

ގޮސްގެން އެ ކަންތައްތަކަްށ އެ ބޭުފޅުން އެކިެއކި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އަރިހަށް ސަލާންޖަހަން  ،އެހެން އެއްެޗއްސާ

ްގރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ރައީަސކަްށ ދިޔައީ ޕޮލިސް އިންޓެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ؟ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިދެނީތޯ

ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ޝަހިންދާ އިސްމާޢީލް. އެ ބޭފުޅާ އިްސތިޢުފާދެއްވަމުން ވަރަށް ބައިަވރު ވާހަކަފުޅުތަކެއް ދެްއެކވި 

ެއ ބޭފުޅާ މަްއސަލަތައް ބައްަލވަން އުުޅއްަވއިގެން ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ެއ  .ގޮތުން ގްރިޓީާއ ބެހޭއިންޓެ  ޕޮލިހުންގެ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މިދިޔަ އެތައް ބައިވަރު ދުވަސްތަެކއް ވެގެންިދޔައިރު  ،މަސައްކަތް ކުރިއަނުދޭ ވާހަކަ. އަޅުގަ

ގޮތުން ަމްއސަލައެްއ ހުށަހަޅައިގެްނ ެއ  ގްރިޓީާއ ބެހޭލިހުންެގ ިއންޓެޕޮ ،ގްރިޓީ ކޮމިަޝނާ ގުޭޅގޮތުންޕޮލިސް އިންޓެ 

ފުލުހުންގެ  ،ަތން. އެކަމަުކ، އިްއޔެ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުކުމެަވޑަިއގްނ އެ ވިދާުޅވަނީ މައްސަލަތައް ނުބެިލގެންދާ

ީރގެ ފަހުން ވަފެބްރު 7ގަންަނވާނެ އެނގިަވޑައި  ތެރެއަށް ފައިާސގެ ނުފޫޒުވަެދގެން އެހެން އުޭޅކަން. ތި ބޭފުޅުންނަށް

ފައިސާގެ ނުފޫޒު އެ މުައއްސަާސތަކަށް ވަދެފައި އޮތް ވާހަަކ  އެްމ.ޑީ.ޕީގެ އެންމެން ނުކުމެ ،އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން

ަބޣާވާތްކުރަްއަވއިގެން ިތއްބެިވ ބޭފުޅުން ބީރު ކަންފަތެްއ  ،އޭރު ެއ ސަރުކާަރށް ވަަޑއިގެްނ ބޭފުޅުން ،ދެއްކީމާ

ދިޔައިރު ައޅުަގނޑަްށ ވާހަކަދައްަކވަމުން ެކވީ. ިއއްޔެ ހަަމ ރައީސް ޔާމީންފައި ހަމަ އެއް ވާހަކަެއއް އެ ދެއްދެއްވާ

ވަީނ،  ތަން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ުސވާލަކަށް ޔެސް ސަރއޭ ޮގވަމުން ވަޑަިއގަތް ،މަނީމަނީ ،އިވުނު ކަހަލަ

ނޑުމެން މި ކަންކަން ކުރާނީކިހާވަރަކަށްޯތއޭ އަ ގެ މެންބަރުންގެ ހުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީއަޅު މިއަދު ؟ުޅގަ

ކުީރގަިއ ވެްސ  ،ބިލުތައް ފާސްކުާރއިރު ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ،ގޮތުަގއި މި ފާްސކުރާއިރު 

ުރ ބިލެްއ މިއަދު އެ ާފސްކޮށްލަނީ. ފާސްކޮށްލާއިާޔގެ ނައިުބ އިންަނވާ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ނގޭ ނައިބަކީ ކޮންމެހެން އަޙްމަދު އަދީބު ނުވަތަ ކުރީގެ ޖަމީލް ގޮތަކަްށ މެންނަށް ވަރަށް ަކނޑަެއޅިގެން އެއަޅުަގނޑު

ވެްސ  ގޮތް ހަމަަގއިމު ާރްއޖޭގައި ވަަޑިއގެންފިއްޔާ ދެްނ ވާ ނޫން. އެކަމަުކ، ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާެގ ނައިބަކަށް މި

ށް ބުޑުން ދަންޏާ ފުޅަ ޙަސަނަށް ހީވާނޭ ާވލުނުވެވޭ ދޮންހަިލއްޔަތާ އޫޅަށް މަސްަޑއިގަންަނވާފައި ަރނގަނގޭ. ވައެ

ނޑަ  ނޑު ކަ ނައިބު  ،އެ ބޭފުޅުން ކުީރަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރު ަވްއޓާލި ގޮތް އެނގި  ،ލާހެން ހީވެގެން އިކެޮޔގަ

ހޫރިއްޔާގެ ދަނީ ރައީސުލްޖުމް ދު މިއަބަ އިއެ ކަންކަން ެއގޮތަށް ބިރުނަގަ ،ވާލުކުިރކަން އެނގި ހަ ރައީސަށް ބަޣާވާތުން

ރާއްޭޖގައި އެންމެ  އޮތީ. އެހެންވިޔަސް ޑްަރގުގެ ކަންތައް ެއއީ މި ޤައުމު މި ލަތުގައި މިހާ ނައިބަކަށް އިތުބާރުނުކުެރވޭ 

 28އި މިކަން ކުރަްއވަނީ. ނުދެއްވޭތީއޭ ކިުޔްއވާފަެއކަމަށް ަވގުތު  ،ވެފައި މުހިއްމު އެއް މަްއސަލައަށް 

ދިސާއެއް ޮގވަިއގެން އެންމެ ބޮޑަށް ނެޝަނަލް އިްނކުައރީ ކޮމިޝަނެްއގެ އެންމެ ހާސުރެ ބޮމުގެ ންރުބަންސެޕްޓެ

ގެނެސް ތި ބޭފުޅުން ތި ލައްވަނީ ހޯމް  ކު، މިއަދުއަވަދިނެތި ުއޅުްއވާ ެއއް ޭބފުޅެއް ހޯމް މިނިސްޓަރު. އެކަމަ
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ލެއަށް އަރުވަން ނުކެިރގެން ވީިޑއޯ ލިންކަކުން މުއްދަުތ ެވސް މާ މިނިސްޓަރު. ނައިބަކަށް އިންނެވި ބޭފުޅަކީ ހަމަގައިމު

ޖަހާވަރުގެ ބޭފުޅެކޭ ތި ވިދާޅުަވނީ. އަދިވެސް ހަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރުން ތި ބޭފުޅުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީެގ 

ހަމަ މިއަުދ  ،ޔަސް ތަނަށް ނަން ފޮނުއްވަިއގެން ޢައްޔަންކުެރއްިވ ބޭފުޅެއް އެއީ. އެހެންވި މަސް ނުވަނީސް މި ތިން

ނޑުއަނެއްާކވެސް މަޖިލީހު ޖަހާފަިއ ތި ދޫކޮށްލައްވަނީ ރައްޔިތުން އެންމެ ކަންބޮޑުވާ ޑްރަގުެގ ގެ މެންބަރުން މިއަދު ތައްގަ

ވެސް އެ ެޗއަރުކރައްަވވާ ބޭފުޅާ ނުބޭއްވިގެްނ  މައްސަލަިއގައި ެވސް ހަމަ މިގޮތަށް ތި ގެންދަވަނީ. ހަމަގައިމު

ިކހާ ދުވަހެއްތޯ، ކިހާވަރެްއެގ  ؛ދަނީ. ދެން ހަމަ ވާހަކަދައްަކވަން ބިލުގައި ވިދާުޅވީ އް ދުވަހެއް މިއަނެއްާކވެސް އެތަ 

މިކަހަލަ ކިތަންެމ ދިރާސާތަކެއް ކުރަންޖެހެއޭ. ކުރީަގއި ވެސް ގާނޫނު އޮްތ  ،ނަގަނީ މުރުފުރައެްއގެ މީހުންތޯ ޑްރަގުއު

ޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިކޮނޮމިކުގެ . އަސާތައް ހުންނަންޖެހޭނީ ކުރެވިފަގޮތުން އެ ދިރާ

ެބލުމުގެ ދަށުން ގެންަދވާނަމޭ ގެ ކަންތައްތަުކގެ ކަންަތއްތަްއ ތިމަންނާ އަތްޕުޅަށް ނަންަގަވއިގެން ސީދާ ތިމަންނާ

އެ  ؟ވަިއގެން ނުބައްލަވަނީޑްރަުގގެ ކަންަތއްތައް ީކްއވެގެންތޯ އެ މަނިުކފާނުގެ އަތްޕުޅުމަްއޗަށް އަުރއް  ،ވިދާޅުާވއިރު

ރާއްޖޭގައި ޑްރަުގގެ ކަންަތއްތައް ހަމަޖެހޭނީ. އެއީ ހޯްމ  ރާ ދެ މީހުން ތިބެގެންނޫންތޯ މިއަދު މިޞީމަރު ނަޢު އިބޭފުޅާއާ

އެހެން  .ހުއްޓޭ ހުރިހާ ޑްރަގުތަކާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ުގޅުން އެބަ ން،ރު ވިދާޅުވަނީ ޔާމީޞީމަރު ނަޢުމިނިސްޓަރު 

 އެ ދެ ބޭފުޅުން އެތާ އިންނަވަިއގެން ވާހަކަފުުޅދައްކަަވިއގެން ކަންކަން ހޯއްދަވަިއގެން ނޫނިއްޔާ މިއަދު މި ،ދާޅުާވއިރުވި

ނޑުމެން މިއަުދ ފައިސާގެ ވާހަަކއެއް ނޫްނ  ަޤއުމު މި ޑްރަުގގެ ވަާބއިން ސަލާމަތްކުެރވޭކަށް  ،ރާއްޖޭަގއި ނެތް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ަޅދަރީ ުނވަތަ އިކޮނޮމިކު  .ދައްކަންވީ ރާއްޖޭގައި  ންތައް މިވާހަކަެއއް ނޫން މިއަދު ދައްކަންީވ. އަުޅގަ

 ވާަހކަ ދައްކަމުން އެ  އެ ،ކޮންމެ މާލޭގެ ެގއަކަށް ުނވަތަ ރާއްޖޭގެ ތަންތަނުގެ ގެައކަށް ދިޔަަޔސް  ،ހަލާކުވާ ވާހަކަ 

ތިމަންނައަށް  ،އްސޭ އެެހން އެްއޗެ ،ނުފޫޒޭ ހަމަެއކަނި ފައިާސގެ ،ކަމަކަށް ުނވެފައި  ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެކަން ޮބޑު

ގްރިޓީގެ ބޭފުޅުން ނޫނޭ. އިންޓެ ލް ލިބެނީކީެވސް އިންެޓލް ރިޕޯޓުތަކަށް ބަލައެއް ނުލެވެއޭ. އިންޓެ މިއަދު އައިއިރު

ްސ ވެ ިމއަދު ،ހާލަތުގަިއ ބާްއވަިއގެން ނޫނޭ. މިހެން ރާއްޖެ މި ގްރިީޓގެ ަމސައްކަތް ކުެރވެނީކީއިންޓެ ،ވިދާޅުވަނީ 

ގޮަތށް ބިލު ފާސްކުރަނީ. ަނއިބެއް  ޕޮލިްސ ކޮމިޝަނަރ އިންަނވާ ،އަޅުަގނޑުމެން ޕޮލިްސ ކޮިމޝަނަރެއް ނެތްއިރު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ނައިެބއް ނެތްއިރު އެޮގތަށް ފާސްކުރަނީ. މިގޮތަށް ކަންތައްތައް ކޮށްގެން ޑްަރުގ  ،ނެތްއިރު

ނޑުމެކޮންކަހަލަ އަހަމިްއޔަތެ ނޑުމެން މިއްންގެ އާއްތޯ ައޅުގަ ކަމަްށ  ުމ ރަްއޔިތުންނަށް ކަންބޮޑުާވ ކަންކަުމގަިއ އަުޅގަ

މީހުން  ،ކަމެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިކުމެވަަޑއިގެްނ އިއްޔެ ވިދާުޅވީ އެއީ ސުވާލުއުފެދޭ  ؟ދެނީ މި

 ދައްކާ ވާަހކަ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ  މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިބްރާހީމްދީދީއަށް. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

މެންބަރުންނަށާ  ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ހަމަ މި ހޮވުނުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެން ނެޝަނަލް އިންޓެ

ނޑު ދަންނަވާނީ ިމ ކޮމިޝަނުގެ މަަސއްކަުތގެ  އަދި މި ކޮމިޝަނަށް ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ މަރުޙަބާކިޔަްނ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ މިހާރު  ްއޞަކޮްށ ކަސްޓަމްސް އަދި ފުލުހުންގެ މުައއްސަާސއަށް އިތުރު ޚާސަބަބުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި ގަބޫލުކުރާ ކުރިއެރުންތައް ލިބިގެންދާނޭ. އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް މި ބާވަތުގެ ކޮންމެ ގޮުތގަިއ އަޅުގަ

ފުލުހުންގެ  ،ފާދީފިޔޭޢުނައިބު ރައީސް ިއސްތި ،ާފދީފިޔޭޢުއަންނަނީ ތަފާތު ފާޑުކިޔުންތަކެއް. ވާޒީރަކު އިސްތި

ސުެރ ންވަނަ އަހަރު 2012ބޭފުޅުން  ވާހަކަ ދަްއކަވާ ބޭފުޅުންނަކަށް އެނިގވަަޑއެއްުނގަންނަވާ މި މި .މައްސަލައެކޭ

هللا ހިސާބަށް އައިސް ޢަބްދު މި  ،ސަރުކާރުތަކަށް އުނަދގޫކޮށް ދުއްތުރާކުރަމުން އަިއސް ،މަގުމަތީގައި ުމޒާހަރާކޮށް

ކުރައްވަނީ  ފަހުން ވެސް ހަމަ މި ވަަޑިއގެންނެވިއިއްޔޫމް ވެރިކަމަށް އަރަޤަޔާމީން ޢަބްދުލްهللا ޢަބްދު ؛ޔާމީން ވެރިކަމަށް

 ،ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރުގައި މުޅި ކެބިނެޓު އެއްކޮށް ބޭފުޅުންނަކަށް އެނގިވަަޑއިނުގަނޭ މި މަސައްކަތް މިހާރުވެސް. މި މި 

 ނޫްނ މުޅި ކެބިނެޓު އެއްކޮށް އެއް  މީހަކު ކަމެއް ކޮްށގެނެއް .ެވސް ނޫން އެްއވެސް މީހަކު ެއއްެޗއް ޮގއްަވއިގެެނއް

ބޭފުޅާ ނުހިފެއްޓިގެން އެންމެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްގެްނ  އެފުޅުންގެ ވެރިކަމުގައި ބޭ ދިޔަީއ. މި އިފާދީފަޢުދުވަހު އިސްތި

ދިޔައީ. ދެން ނައިބު ރައީސް ވެރިކަމަްށ  އިފާދީފަޢުބަޔަކު އޭނަ ދޫކޮށްލާށޭ ބުނީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްތި

 އި ފާދީފަޢުބު ރައީސާ ުމޅި ކެބިނެޓު އިސްތިނައި އިތެރޭގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާ ގެއަަހރު ފަސްއަރާަވޑަިއގެންނެވީ. 

 !. ބަލަގައްކަމެ  ގެބައެއް އެެހން ންތޯ.މީހުންގެ ވާހަކަ އެބަ ދައްަކއެއްނޫ ނޫނިއްޔާ ޯނންނާނެ. އެހެން ދިޔަ ޕާޓީއެއް މި

ތަކަްށ އަޅުަގނޑުމެން ހިނގާބަލާށޭ ުހރިހާ ސިޔާސީ ފިކުެރއްެގ މީހުން އެންމެން ެއއްގަަލކަށް އަަރއިގެން މި ކޮމިޝަން

އުޅެނީ  ދޭން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން މިޔަދޭން. ދިވެހި ދައުލަތަށް މަސައްކަްތކުރިޔަވެސް މަސަްއކަތްކުރި

ުދވާލު ައޅުަގނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތަކީ ަމގުމައްޗަްށ ޔާއިނުދޭން. ރެނަދުމަތް ދިޚި ،ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް ުކރާތީވެ

ނުހޮރޮްއޕާން، މި މަސައްކަތްކުރުންތޯ  ،ިކަޔވާކުިދންނަށް އުނދަގޫކޮށް ،ށް އުނދަގޫކޮށްނިކުމެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިވެރިންނަ

ނުޑގެ ުސވާލަކީ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޚްލާޞްތެިރކަމެއް ހުރިއްޔާ  ނޑުެމންގެ އެ ،މިއީ އަުޅގަ  ؛ހުންނަ އިވަގުެތއްގަ  އަުޅގަ

މިއަދު ފުލުހުންެގ  މާ،ހުއްޓޭ. ެއހެންވީ މައްސަލަ އެބަ އި ބޭފުޅުން ތި ވިާދޅުވަނީ ފުލުހުންގެ ުމއައްސަާސގަ ޤައުމުަގއި ތި

މުއައްސަާސއިން ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ަވކިކުެރއްވި ބޭފުޅުްނ އެ ަވކިކުެރއްވީ ރަނގަޅު ފިޔަވަެޅއްކަން އެ އެުޅްއވީ 

އިބު ަރއީސާ ދިމާލަށް ބޭފުޅުން ނޫންތޯ މިއަދުގެ ނަ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށް ތާއީދުކުރަްނވީ ނޫންތޯ. ތި ،ގަބޫލުކޮްށގެން

. ތޯބޭފުޅުން ކޮންވާހަކަެއއް ތި ހުރިހާ ދުވަހު އެއްޗެހިޮގވަމުންދިަޔއީ. މިއަދު އެ މައްސަލަ ބަލަންފެށީމާ ވެސް މި
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މީހެްއެގ  ބޭފުޅުން އެ މީހަުކ ކުށެްއ ކޮށްިފއްޔާ އެ ކުެށއް ކުރި މީހެްއގެ ފަހަތުން މި ،އެހެންވީމާ، މި ަޤއުމުަގއި ކުެށއް

އަހަރުވީ. އެހެންވީމާ، ޤައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން މިހާރު ކުށްކުރާ  7ހިމާޔަތުަގއި ދުވާތާ މިހާރު  އި،ސަލާމަތުގަ

ދެނީ. ކުށްކުރާ މީހުންގެ  ބީ. އެީއ އިދިކޮޅު ޕާޓީން ވާހަަކއަކީ ުކށްވެރިންނަށް ިވއްޔާ ހިމާޔަތް މިތި އިހިސާބަށް ގޮސްފަ

ން އެންމެން މަސައްކަތްކުރަން. ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާުދ ށޭ ޤައުމު ބިނާކުރައި ހިނގާބަލާދުވަނީ. މީގެ ބަދަލުގަ ފަހަތުން މި 

ބޭފުޅުން ތި  މިއަދު ތި، ރަނގަޅުކުރަން މަސަްއކަތްކުަރން. މިއީ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ިޒންމާއަކީ. މި މަސައްކަތް ނުޮކށް

ިފަޔވަޅުތައް އެުޅްއވީ ޤައުމަށް އަުޅްއވައިިފއޭ. އެ ަތއް ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ މިވެނިިމވެނި ފިޔަަވޅު ،ވިދާޅުވަނީ 

ނޑުމެން ތި .ރަނގަޅަކަށް ނޫންތޯ އިހަކަށްުދވަހު  ؛ވެސް މިހާތަނަށް ދެއްކި ވާހަކަ އެންމެން ،ބޭފުުޅން ވެސް އަދި އަުޅގަ

 ގެ ވާހަކަ ދެްއކީ. އެހެްނވީމާ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްްސއިން ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިނިވަްނ ބައެއް ުމއައްަސސާތަކު 

ީއ. ހުންގެ މުއައްސަާސއަށް ބަދަލުގެނައަުޅއްވާފަ. ފުލުޅު އޮތީ ފިޔަވަ ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެަކން އެނިގވަަޑއިގެން އެރައީސު

ބޭފުޅުން މީިޑޔާތަުކގައި ވާހަކަަދއްކަނީ. އެހެންީވމާ، ވަރަށް ރަނގަެޅއްނު ތި  މިއަދު އެ ބަދަލު ކަމުުނގޮްސގެން ތި

 ބޭފުޅުން ތި  ތިބެނީ ބަލަން ތި  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މި ކޮޅަށް؛ގޮތަކަްށވެސް ދެހެންވީާމ، އެއް ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅު. އެ

ނޑު ދަންަނވާނީ ކުރިއަށް ަވޑަިއގަންނަވާށޭ.  އޭިއއްޒަްތތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ކުރަްއވާ މަސައްކަތްަތއް. ައުޅގަ

 އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން ެވސް...

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ އަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ފާހަގަކުރެްއވިހެން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ

 ދެ އިކޮމިޝަން ެއއްކޮށްލާފަ ދެގްރިޓީ ކޮމިޝަންެގ މުސާރަ ކުޑަކަމަށް ފާަހގަކުަރން. އެީއ އިންޓެ  ނަލްނޭޝަ

ގްރިީޓގެ ތަނުގެ އިންޓެ ރަްށ ވެްސ ެހދޭ ތަންއަިދ ޭއގެއިތު ،ކޮމިޝަނުގެ މަަސއްކަތް އެ ޭބފުޅުންނާ ހަވާލުކުރެްއިވއިރުަގއި 

މައްސަލަތައް ބަލަން އެ ބޭުފޅުންނާ ހަވާލުކުރެޭވއިރުަގއި މި މުސާރައަކީ މިއީ ެއކަށީެގންވާ މުސާރަެއއް ކަމަކަްށ 

 ވެސް ިމ މުސާރަ ކުޑަ މުސާރައަކަށް ދޭ މުސާރައާ އަޅާބަާލއިރު ށްކޮމިޝަންސްތަކަ ދެކެން. އެހެން އިންޑިޕެންެޑންޓްނު

ނޑުމެން ނޑަކަށް  ،ދަނީ ނާ އަުޑއިިވގެން މިވާތީ. އަުޅގަ ހާސް ރުފިޔާ ލިބޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  82ގާތްގަ

މެންބަރުންނަށް ވެސް ވިޔަފާރިވެރިންނާ ބޭބޭފުޅުން ފައިސާ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ވިާދޅުިވ 

ގެ ބޭފުޅުންނަށް ިމަވރު ކުޑަ މުސާަރއެްއ ދީގެްނ ގްރިީޓ ބަލަން ތިބޭ ޮކމިޝަނެއް. އެހެންކަމަށްާވއިުރގައި އިންޓެއަޑު



36 

 

އުފެދޭ ކަމެއް. އަިދ ޚާއްޞަކޮށް ޤައުުމގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުންނަ ސުވާލު  ގްރިޓީ ހިފެހެއްޓޭނެތޯ ިމއީއިންޓެ

ވަކިްނ މިގޮތަށް ވަކި  ،ާވއިރު ިމގޮތަށް މީހުންނަށް ފައިސާދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ބޭފުޅަކަށް ،ބޭފުޅާއަކީ

 ސާ ދޭން ފަށައިފިއްޔާ ދެން ކޮން ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުންނަށް ފައިފާިރވެރިން ގޮސް ނޭޝަނަލް އިންޓެވިޔަ

ނޑުމެންނަށްއިންޓެ ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެއް. މިހާރުވެްސ އަުޅގަ ގެްނ ިއވި  ގްރިޓީ އެއްތޯ ހިފެހެއްޭޓނީ މިއީ އަުޅގަ

 ،.ޕީ.އާރު.ީސއަކީ ވެސް ަފއިސާ ބަހާ ތަނަކަށް ވެގެން މްއެްމއެ ،ނުފޫޒުވަދެ  ދަނީ ފުލުހުންގެ ތެރެއަށް ފައިސާގެ  މި

ނޑުމެްނގެ ިއއްޒަތްތެރި  ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ބަަލހައްޓާ ތަނަކަށް ވެގެން ެއ ވާހަކަ ވެސް ހަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މީގެން މި ައޅުގަ، ތަން. އެހެންވީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާ މުޚާޠަބުކޮށް ިވދާޅުވި

ނޑެްއގެ ތެރޭަގއި  ގްރިޓީ ކޮމިޝަން ހަވާުލވާއިުރގައި މިނެޝަނަލް އިންޓެ ،އެނގޭ ެއއްަޗކީ އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ހާޖާނުގަ

ނޑަށް ހަމަ ފެންނަ ގޮތުގައި  ،އޮތް ކަންތައްަގނެޑއް ބަލަން އެ ބޭފުޅުންނާ ހަވާލުވެގެން މި ދަނީ. ހަވާލުވާއިރު  އަުޅގަ

ނޑު އުފާކުރަން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުލުހުންެގ އެ ބޭފުޅުންނަ ށް މިއަށްވުރެ ަރނގަޅު މުސާރަެއއް ެދވެންޖެހޭނެ. އަުޅގަ

ތަނުގެ ވެރިންނަށް ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ެއ މަޤާމުތަކުން ވަިކކުރެްއވީީތވެ. ެއކަމަކު،  މުއައްސަސާ ރަނގަުޅކުރަން އެ

އެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިގެްނ  ،ގްރިޓީ ނެތިގެންފުޅުންެގ އިންޓެހިތާމަކުރަނީ އެ މަނިކުފާނު އަމިއްލައަށް އެ ބޭ

ދެން އަނެއްކާ ދެން އެންމެ  ،ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގި ވާހަކަ އަމިއްލަފުޅަށް ވިދާޅުވެަފއި މި  ،ފުލުހުންނަށް ރިޝްވަތުދީ

ވީމަ. މިއީ ދެޮކޅުނުޖެހޭ ބޮޑު ބަޖެޓު އޮތް ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓު ފެންވަުރގެ މަޤާމުތައް މި ބޭފުޅުންނަށް ދެއް

ނޑުމެން ވަަރށް އުފާކުރަން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިްޝވަތުނަާގ ބަެއއް ތަންތަނުން  ންވިްއޔާމު ކަމަކީ. އަުޅގަ

ނޑާަލއި  އިތަންތަން ސާުފކޮށް މި ކަންކަން ރަނަގަޅށް ކުރުްއވަން އުުޅްއވަންޏާމު. އެކަމަކު، ެއއާެއކީގަ  ،ކަ

 ލް ރިޕޯޓުފުލުހުންގެ އިންޓެ ،ރިޝްވަތުނަަގިއގެން ފުލުހުންގެ މުޢައްސަާސ ހަލާކުކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުިވސްނެވީ 

ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔާއ ހަވާލުނުކުރައްަވއި މުޅި މުއައްސަސާ ގަޑުބަުޑކުރި ަކމަށް ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުން އެ 

ދެން މިާހރު މި އުޅެނީ ަހއުސިންގ  ،ތަނުން ވަިކކުރެްއވި ާވހަކަ ވިދާުޅވާއިރު  މުއައްސަާސ ސާފުކުރަންެވގެްނ އެ

މިނިސްޓްރީ ގަޑުބަޑުކޮށްލަންޯތ އަނެއްކާ. އަެނއްކާ ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީގައި ވަޒީފާތައް ދޭއިރުާއއި އަދި އޭެގއިތުރަށް 

މަުލ ްނ ރުފިޔާެއްއގެ ޕްރޮޖެކްޓުަތއް ހިނާގ ތަނެއްަގއި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢައައެަތއް މިލި ،ނުލާހިކު ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތައް 

ކަަމށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަމިއްލައަށް ވިދާުޅވާ ބޭފުޅުން  އިތުރުކުރަންތޯ ކޮރަޕްޝަްނެގ ޢަމަލު ހިންގާ ބައެއް

ނޑަްށ  ނޑުމެންބޫލުނުކުެރވޭ ވާހަަކއަކީގަގެންޮގއްސަ ހަުއސިންގ މިިނސްޓްރީއަށް މި ލީ. މިީއ އަުޅގަ ވެްސ  . އަުޅގަ

ެވސް އެ ދައްަކވާ ވާހަކަފުޅުަތަކށް. އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް  ޒަތްތެރި މެންބަރުހަމަ ވަރަށް އުފާވޭ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއް

ނޑުމެން އިއުފާވޭ ކަްނކަން ރަނގަޅުކުަރން އެންމެން އެކީގަ  ވެސް މި ތިީބ  މަސަްއކަތްކުރާ ވާހަކަ ވިދާުޅވީމަ. ައޅުގަ

ކަހަލަ ކަންތައްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހަމަ އެގޮތަށް އެ މަސައްކަތް ކުރަން. އެކަމަކު، ައޅުަގނޑުެމންނަށް ނުވިސްނޭ

މި ކުރަނީ. އަޅުަގނޑުމެންަނށް ކިހިނެއްތޯ ެއއްބަސްެވވޭީނ މިއީ ކޮރަޕްޓު މީހެކޭ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެްއކޮޅުން 
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ދެން އޭނަ ަނގާ ދެން އޮތް އެންމެ ބޮުޑ ބަޖެޓު އޮތް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރީމަ. އެއީ ދެްނ  ،ވިދާޅުވެަފއި

ނޑަކަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަްށވެސް ނުވިްސނޭ. އެހެނެއްއަޅުަގނ ނޫން، ޕޮލިސް  ޑުމެން އެކަމަށް ސަޕޯުޓކުރާނެ ގޮތެއް އަުޅގަ

ރަނގަޅު. ނުވަތަ އޮޑިޓަރ  ،ނަމަ ބޭފުޅެކޭ ވިދާުޅވެފައި އެ ޭބފުޅާ ވެސް ހަްއޔަރުކުރި ޓްވެސް އެއީ ކޮރަޕް  ކޮމިޝަނަރު

ގެ މުއައްސަސާއަށް ފައިސާ ދޭންޖެހުނީ ކޮންގޮތަކުންތޯ ކިހިނެއްތޯ ބަލަން .ޕީ.އާރު.ސީން ފުލުހުންމްޖެނެރަލަށް އެމް.އެ

ނޑުެމން ވަރަށް ހިތާމަކުރަން މި ކުރިލުހަވާ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއިްނ  އިހުރިހާ ކަމެއް ހިނގިއިުރގަ ނަމަ. އަުޅގަ

ކަެމއް ނޭގުނުތާ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ  އެްއވެސް ކަމެއް ނޭނގޭތީ. ައނެއްކާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައށް މިއިން އެއްވެސް

ކީްއވެގެންޯތއޭ މި ތަންތަްނ  ؟މަނިކުފާނު ތި ކުރަްއވަނީ ކޮންކަެމއްތޯއޭ ،ނެތް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ެވސް ވިދާުޅވެފައި 

ރުލުން  މަ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެއްބާހިސާބަށް ަކންތައްތައް ދިަޔއި މި، އޮޑިޓުނުކުެރިވގެން ތި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ

 މަނޫންތޯ. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެވޭނީ ދެން ވާނުވާ އެނގޭ ަރއީސެއް އައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

  ޙިމްލީއަށް.هللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިމްލީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނަޑެއޅުމުގައި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ނެޝަނަލް އިންޓެ ގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މުސާރަ ކަ

ނޑު ހިތްހަމަޖެހޭ ވާހަކަ ދަންަނވާ . އާދެ! އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުސާރަތަްއ ލަންބައްލަވާފަިއ ހުރި ކަންތަކާ ދޭެތރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ނަޑއެޅުމުަގއި އެންމެ ބޮޑަްށ ވިސްނަންޖެހެނީ އަޅުގަ ަޤއުމުގެ އާމްދަނީއަށް ކަމަްށ ، އާމްދަނީއަށް ކަމަށް ކަ

ނޑަެއޅިފައި ހުރި އިއަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ. ކުރީގަ ފަހުން އަންނަ  ކަމުގައި ވިޔަްސ ވެސް ެއއީ މުސާރަތަެކއް ކަ

ނޑަައޅަންޖެހޭ ކަމަކަށް ނުވެހިނގައިދާނެ. ބައެއްކޮމި ފަހަރަށް އެ އޮންނަ  ޝަންތަކަކުން މުސާރަ އެގޮތަށް ކަ

ނަޑއެޅިފައި ެވސް އެބަހުރި. އެހެންކަމުން، އެއީކީ އެކަން ދާއިމީކޮށް  ސަރުކާރަކަށް ޖެއްސުމަށް މުސާރަތައް ކަ

ބަލާއިރު މިހާރު  ކަށްެރވޭ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެނގެ މުސާރަތަނުކު ބޫލެއްގަދެމިގެންދާނެ ގޮތެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް 

ނަޑއެޅިފަިއ ހުރި މުާސރަތަކަކީ  ށް ެއއީ ހަމަ މި ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި ރަީއސުންނާއި ނައިބު ަރއީސުންނަ  ،މި ކަ

ނޑަށް  މި  އިކަށް ދިރާސާކޮށްފަބޫލުުކރެވޭ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފުދޭވަރަގަހަމަ އެކަށީގެންވާ މުސާރަެއްއ ކަމަށް އަޅުގަ

މިކަްނ  އި،މަސައްކަތް ކޮށްަފއި އޮްތ ަކމަށް އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ. އެހެންކަމުން، މިކަން ބަލާފަ

ނަޑއެޅިފައި ހުިރ މުސާރަ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު މުސާރަެއއްއި ބަލާފަ މުސާރައެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު  ؛ކަމަކަށް  ކަ

ޅުަގނުޑމެންގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ފަާރތުން މި މުސާރަ ކިތަންމެ ބޮޑުވިަޔސް ބޮޑުވި ކަަމކަށް ބޫލުކުރަނީ. ދެން އަގަ
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ވެސް ކޮންމެވެްސ ކަހަލަ ކްރެޑިޓެއް އެ ފަރާތްތަކަށް ނެގޭތޯ. ޙަޤީޤަތަކީ ެއ  ނުބުނާނެ. އެ ބޭފުޅުން ބައްލަވާނީ މީގެން

ދަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ލޮޅުްނތަކެއް އަުރވާފަިއ ހުރިކަން. ބޭފުޅުން މި ރާއްޖޭގައި ވެރިަކންކުރިއިރު މި ރާއްޖޭގެ އިޤްިތޞާ

ނޑަށް  ނުކުރެވޭ. ވަރަށް ބޮޑެތި  ބޫލެއް ގައޭރު ނުބެއްލެވި ކަންތައްަތެކއް މިހާރު ބައްލަވަންޖެހޭ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެން ދަން އި،ލޮޅުންތަކެއް އަުރވަ  ނޑުޮކށްލިކަން އެއީ އަުޅގަ ނޑުފު . އްނަ ޙަޤީޤަތެޤައުުމގެ އިޤްތިޞާދު ފު

 ބޫެލއް ގައެހެންކަމުން، މިއަދު އެ ަދއްކާ ވާހަކަ ެއއީ އެންމެ ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް ކަމަކަށް އޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

ނޑު ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުްނ  ނުކުރެވޭ. އެހެންކަމުން، މިައދު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މުސާރައަށް އަުޅގަ

 ން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އިލާނައަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 ރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަ

ނޑު ާތއީދުކުރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު މިއީ މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް. މި އަދަދަށް އަޅުގަ

ން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިނިމަމް ވޭޖެއް ަކނޑަައޅަން މަސައްކަްތކުރާތާ އެތަކެއް އަހަރު ެވއްޖެ. އަިދ ނަސަބަބު ދަންނަވާ

ނަޑއެއް  އްމު ަރއްޔިތުންނަށް ލިޭބ މުސާރަ އޮތް މިްނވަރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސަްށ އެނގޭނެ. އާނޭޅޭ. ިދވެހިރާއްޭޖގެ  ކަ

އަދި  ،އްމު ރަްއޔިތުންާނއި ދައުލަުތގެ އާަދއިގެ ވަޒީފާަތކުަގއި ތިބި މީހުންނާއާގޮުތގަިއ ރާއްޖޭގެ  ބޫލުކުރާގައަޅުަގނޑު 

ހުރިހާ ކަންތަްއތަކުގެ މަްއޗަށް ބަލަިއގެން މިަފދަ މުސާރައެއް ަކނަޑއެޅެން  މި އްމު މުސާރަިއގެ އެވްރެާޖއިއާދައުލަތުގެ 

އްމު އާނޑަެއއް ޭނޅޭނެ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ މި ޖެހެނީ. ދިވެހި ދައުލަތަްށ ނުލިބޭ އާމްދަނީގެ ަމއްަޗަކށް މުސާރައެްއ ކަ

ބެލެންޖެހޭނެ. ހަމަ  ށްެއވްރެޖަ ގެރައި މުސާ ފުންގެްއޒަވަތިބި މު އިމުސާރައާއި ދައުލަުތގަ  ރައްޔިތުންގެ ެއވްރެޖު

ެވސް  ވެސް ބަލައިގެން ެއ މުސާރައިގެ މައްޗަށް އެފަދައިން މި ބާވަތުގެ އެހެްނ ކޮމިޝަންތަކަށް މިހާރު ލިބޭ މުސާރަ

ނޑަެއޅިފައި މި ނުޑމެން އެބަ ވަރަށް ފުންކޮށް  ރިޢާޔަތްކުރެިވގެން މި މުސާރަ ކަ އޮތީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

މުހިއްމު ޤައުމީ މައްސަލަތަުކގައި ކަްނކަން ނިންމާއިރު ކަން އޮްތ  ،ނަންޖެހޭ. ސިޔާސީ ވިްސނުން އެއްކިބާކޮށް ވިސް

ނޑުެމން ކަންކަން ނިންމާގޮތަށް ބަލާފަ މީހަކު ކުރާ  މާ އެޅުަގނޑުމެން މީހަކު ދެެކ ރުޅިއައިންވާނީ. އައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅެްއ ނުވާ މީހާ ެއީއ  ެޖއްޔާ މީހަުކ މަރާލިޔަސް އެ އްނެ. ީމހަކު ދެކެ ރުހިއެްއވެސް ކަމެއް އަުޅގަ

 ިޖލީހުގެ މެންބަރުން އެްއކިބާވެ ވަރަށް މޮޅު މީހަކަށް ވާނެ. ިމ ކަންކަން އެބަ ޖެހޭ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ަރއްޔިތުްނގެ މަ

ނޑުމެްނގެ ސިނުކނޑި ތިބެން ނޑުމެްނގެ ިސާޔސީ ޚިޔާލުތަފާތުވުން ިމއީ އަުޅގަ ނޑުމެން ވިސްނާ އަ  ،. އަުޅގަ ގޮތް  ޅުގަ
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ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގަިއ ެވސް ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤގަިއ މިތާ ބަަނކުރާ ެއްއަޗކަށް ެވގެން ،ކުލައުުޑކޮށް ނުވާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ  އިއިޚްލާޞްތެރިކަމާ  ،ިވއްޔާ ކަމަށް ވަނީ ވަކާލާތުކުރާ ައމާނާތްތެރިކަމާ އެކު ތެދު ުބނަންވާނީ. އަުޅގަ

ޤައުުމ  އިއެްއ ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް ބައްަޓންކުރަން މިތާނގަޮކށްގެން ހިތަށްއެރި ވާހަކަ ކްޓު ުޓވިސްޓުޒާތްޒާތަށް ފެ

އަދި އިދިޮކޅު ޕާޓީން  ،ފިތުނަފަސާދަކުރަން ތިބޭ ބަޔަކަށް ވެގެެނއް ނުވާނެ. އަުޅަގނޑުމެން ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީްނ ވެސް

ލަޙަތު އިްސކޮްށގެން. ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ޞްއްިޔތުންގެ މަލަޙަތު، ރަ ޞްަސއްކަތްކުރަްނވާނީ ޤައުމުގެ މަވެސް މަ

ނުވާނެ. އަދި ަރއްޔިތުްނެގ ށް ލިބޭ ފުރުޞަތަކަށް ހަދައިެގންމުޅި ަޤއުމު ފަނާކުރުމަ ،އޮންނަ ސިޔާީސ ވާަދވެރިކަަމކީ

 ،ނަމަ ހެން ނުވެއްޖެގޮުތގައި. މިކަްނަކން މި މަޖިލީހުން ލިބޭ އިނާޔަތްތަކާއި އިމްތިޔާޒުަތއް ބޭނުންކުރަންާވނީ ޙައްޤު

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ހިތާމަވެރި  ،ޤައުމު ފަނާވެ ސުންނާފަތިަވމުންދާނީ. އެއްދުވަހުން އަނެްއ ދުވަހަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ބަެއްއ މީހުންނަށް ވަރަށް މަޖާ   ހާދިސާތައް ތަކުރާރުވަމުންދާނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނުރައްކާތެިރ  ،ވެހިރާއްޭޖގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންނެވި ލޯންޗުކޮުޅގައި ބޮމެއް ޮގވުމަކީ ބިރުވެރި ދި ،ކަމަކަށް ވިަޔސް

ކަމެއް. ެއއީ ރާއްޖޭގެ ހުރިާހ ރައްޔިތުން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް. އެއީ އެންމެން ކުށްވެރިކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ެއއީ 

ައޅުަގނޑުމެން ތިބި ޕާޓީއެއްެގ  ،ހޫރިްއޔާ ކަމަށް ވިޔަސްއަޅުަގނޑުމެންނާ ވާދަވެރި ޕާޓީއެްއގެ ރައީސުލްޖުމް

ކަމަށް  އަދި ބްރޯ ،ކަމަށް ވިޔަސް  ެއކަން ކުރީ އަުޅަގނޑުމެން ދަންނަ ބްރޯ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ވިޔަސް 

ނޑު ފަހަރެއްަގއި ވެސް ވަކި މީހަކު  ން މި ކުިރެއކޭ ދަންނަވަނީކީ ނޫ ނުވިޔަސް މިކަން ވާްނވާނީ މިހެން. އަޅުގަ

ފުވެރިކަމާ ެއކު. ޕޮލިސް ވެސް. އެކަންކަްނ އެނގޭނީ ތަޙްޤީޤުން. އެ ަތޙްޤީޤުކުރަންވާނީ ވެސް އިްނޞާއި ފަހަރެއްގަ

މަސައްކަތް ހަލުވިކުާރއިރު އެ  ،ގްރިޓީ ކޮިމޝަން ފަދަ ތަންތަން އެއްކޮށް ޓީ ކޮމިޝަާނއި ަކސްޓަމްސް އިންޓެގްރިއިންޓެ

ނޑުެވސް  ންވާ އުޖޫރަެއއް ލިބެންޖެހޭނެބޭފުޅުންގެ މަސަްއކަތަށް ެއަކށީގެ ބޫލުކުރަން. އަދި ދައުލަތަްށ ގަ ކަމަށް އަުޅގަ

އްސަސާަތއް މިނިވަން އަީށެގންވާ މުސާރަެއއް މިހުރިހާ މުކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން އެންމެ އެކަ

ކުރަން. ބޫލުގަކަމަށް ވެސް އަޅުަގނޑު  އެއް ދޭންޖެހޭނެމަށް ޓަކައި ދެވެން އޮތް ުއޖޫރަމުއައްސަސާަތކުގެ ގޮތުަގއި ޮއތު

ނޑުމެންނަށް ވެސް އެ މީހާ  ދެވޭނީ އިންޞާުފވެރިކަމާ ެއއްކޮށް. ަދއުލަތުެގ އެންމެ ާއދައިގެ މީހާ އެކަމަކު އަުޅގަ

ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ަޟރޫރީ ކަންތައްތައް ކުރަްނ ބޭނުންވޭ. ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެިރޔާ ެވސް 

، ތަނަށް ހޮވުމަށް ޓަކައި ޤާބިލު ބޭބޭފުޅުން މި ،ރަނގަޅު، ކަމަށް ެއކަށޭނަ، އެގޮތުން. އެހެންވީމާ ކުަރއްވަނީމަސައްކަތް

ނަޑއެޅިފައި މިއެ ބޭފުޅުންނަށް  ،ކުރިމަތިލުމަށް ޓަކައި  37އޮތީ.  ފުރުޞަތުދިނުމަށް ޓަކައި މިކަހަލަ މުސާރައެއް ކަ

މުސާރަާއ  ރައެއް ކަމަކަށް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ެއވްރެޖުނުކުރަން މިއީ ކުަޑ މުސާ ބޫލެއްގަ ހާސް ރުފިޔާ އަޅުަގނޑު 

އަޅާބަލާއިރު. ހަމައެފަދައިން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ ބައްދަުލުކރަން އެބައޮތް މި ކޮމިޝަން ބޭފުޅުން އެދިވަޑަިއގެންފަ. 

އްޖެއްޔާ މުސާަރ އަދި މުސާރަ ބޮުޑކުރަން ފެނި ،އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަުލކޮށް، އެ ބޭފުޅުންނާ ވެސް ވާހަކަަދއްަކއިގެން

ބޮޑުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެްސ އެބަ އޮތް. އެހެންނަމަވެްސ، ދައުލަުތގެ ކެރިފޯރުންތެރިަކމާއި މި ބާވަުތގެ އެހެްނ 
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ނޑު ހަމަ ވަރަށް  ާއއްމުއަދި ދައުލަުތގެ  އިމުއައްސަސާަތކަށް ދެވޭ މުސާަރއާ މުސާރައިގެ އޮނިަގނޑަށް ބަާލއިރު އަުޅގަ

މެ ބޮޑު މުސާރަެއއް ިދނަސް ކޮރަޕްޝަން ހިންގާނެ ންމިއީ ކުޑަ މުސާަރއެްއ ނޫން. ކިތަ ދަންނަވަނީމި ކެރިހުރެގެން 

މީހުން ކޮރަޕްޝަން ހިންގާނެ. މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުާރ މީހުން މަސްއޫލިއްޔަތު ައދާނުކުރާނެ. މި މަޖިލީހުގައި 

ގައި ހުނގަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެލުން. މި މަޖިލީ ގެ ޒިންމާއެއް މި ތަންތަން ހިހުކަންކަން ބެލުން. މި މަޖިލީ ޒިންމާއެއް މި

އްާޔ ވި  މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީ. އެ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫިލއްޔަާތއި ވާޖިބު ައދާނުކުރާ ކަމަށް ވަނީ ؛އެބައޮތް ކޮމިީޓއެއް 

ކޮމިީޓއަކީ ިމ އެކަންކަން ުނކޮށް ބައިިތއްބާފައި ޯކއްެޗކޭތޯ މި ިކޔަނީ މިތާ ތިބެގެން. ފުރަތަމަ މިނިވަްނ މުއައްސަާސ 

 ކަންކަން ބެލޭވަރު ކޮމިީޓއަކަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ުފވައްމުލަުކ އުތުރު ާދއިާރެގ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ

ގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައާިއ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނެޝަނަލް އިންޓެ

ނަޑއެުޅއްވުުމަގއި ބަލާފައި ވަނީ ޤައުމީ ަމޞްލަޙަތާއި ޤައުމަށް ލިބޭ ާއމްދަނީއާ އަދި މި ވަގުތު  އިނާޔަތްތައް ކަ

ނޑަށް  މުއައްސަސާަތކުގެ ބޫލުކުެރވޭ. އެހެންކަމުން، ގަމުސާރަާއިއ މި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްކަން އަުޅގަ

ނުޑ  ،މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން، އަޅުަގނުޑގެ އަޚް މި މުސާރައަކީ އަޅުގަ

ނަޑއަޅަންޖެހޭ ހަމަ ރަނގަޅު މުސާަރއެއް ކަމަށް ގޮުތގަިއ މި ފަދަ ކޮމިޝަނެއްެގ މެންބަރުން ބޫލުކުރާގަވެސް  ނަށް ކަ

ނުޑ ވެްސ މި މުސާރައަށް، މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓެގ މަސައްކަތަށް ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެިރ  ،ވާތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އިްނޓެ .ރައީސް ނޑުމެންނަށް މި ލަުތގެ ވާހަކަދަްއކާިއރު އަހާގްރިީޓގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު ަޤއުމުގެ އަުޅގަ ުޅގަ

އެ މީހުންގެ އެންމެ ކުީރ  ،ކްރިމިނަލް ލޭބަލްއަޅައިގެން އަންނަ ކޮންމެ ބަޔަކު ވަކި ބަަޔކަށް ކަމުޮގސް ،ފެންނަނީ

މީހުންގެ ލީޑަރުންގެ ގޮތުަގއި ޤައުުމ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ނަމުގައި ނުކުމެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  ސަފުން ޖާގަދެވި، އެ

އެްއވެސް ޕާޓީައކުން މިއަދު އެ ބޭފުޅުން އެ ދައްކަވާ ވާހަކަާއއި ކުރަމުންގެންދާ ޢަމަލާ  މަންޒަރު. މިއީ ސިޔާސީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އިދިކޮޅު ޕާޓީެއްއގެ ގޮތުްނ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުުރވުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭ 

ޕާއި މުޅި ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ނުފޫޒު ފޯރުވޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މި ދެންނެވި ޖާގަދީ، އެ ޕާޓީގެ މުޅި ލީަޑރޝި

މުތަކާއި މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ އަދާކުރުމަށް ޓަކައި މި ދެްނނެވި ފަދަ ބޭފުޅުން ތިބި މަންޒަރު. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާމަ

ގްރިީޓގެ އިންޓެ  ؟އެ ވިދާުޅވާ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުތަކުން ޚިޔާނާތުެގ ކިތައް މައްސަލަތޯ ފެންމަތިވެގެންދިަޔއީ
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ގްރިީޓެގ ޭއގެ ެއްއވެސް މައްސަލަެއއް އެ ވިދާުޅވާ ާޕޓީގެ ތެޭރގައި އިންޓެ ؟ކިތައް މަްއސަލަތޯ ފެންމަތިވެގެންދިޔައީ

އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ ވެިރކަމުެގ  ؟މުތަކާ ދޭތެރޭގައި ސުވާލުއުެފއްދިތޯޤާއެ ބޭފުޅުން ތިއްބޭ މަ ؟ސުވާލު އުފެއްދިތޯ

ނޑު ދަންނަވާލަން  ؟ވާ މައްަސލަތަކާ ގުިޅގެން ެއއްވެސް ިފޔަވަެޅއް ެއޅުނުތޯތެރޭގައި އެ ވިދާޅު  އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ގްރިޓީ މަްއސަލަަތއް ފެންމަތިވެގެްނ މި ދަނީ ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކްިރމިނަލް ރެކޯޑްތަކާިއ ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިންޓެ 

ާވތީއޭ. އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މީހުން މި ދަންނަވާ ފަދަ ފުރުޞަތުތައް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ދެއް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއްއވެސް  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ާސފޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ަދންނަވާލަން އޮތް އިލްތިމާސަކީ

ޖޭެގ މުައއްސަސާތަްއ ގްރިޓީާއ ދޭތެރޭގައި ސުވާުލއުފެދި، ިދވެހިރާއްއިންޓެ  ،ސިޔާސީ ޕާީޓއަކުން ކްރިމިނަލް ލޭބަލެއް

ނުޑމެން މިތާ މި އިއްޒަތްތެރި  ފަސާދަކުރާ އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ޖާގަނުދެމާ ހިންގަވާށޭ. އެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

 އި އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ޤައުމުގަ ،ނަމަ ކަމަށް ވަނީ ގޮާތއި ޢަމަލާ ދިމާނުވާ ތިބެ މިއަދު ވާހަކަދައްކާ އިމަޖިލީހުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނީ މިފަދަ އެތައް މަްއސަލަތަކަކުން ފުނިޖެހިގެންދާ ކުރިއަށް އޮތް ތަުނގައި ވެ  ސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންނަކީ ެވސް ޤައުމު އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަމާއި ަޤއުމުެގ  މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ެރިވގެން މަސައްކަތްކުރާ ަބޔަކަށް ވާންޕްރޮޑަކްޓިްވޓީާއއި އުފެދުންތެިރކަމާ، މި ހުރިހާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކު

ނޑުމެންގެ މި މެނިފެސްޓޯގައި ވާ ؛އެބަޖެހޭ. އޭރުން ޤައުމުގެ ގްރިޓީ ކޮމިޝަންތަްއ ފަދައިން ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިންޓެ ައޅުގަ

 ވަނީ... މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން. މިނެޓުގެ ހުސް 30ހިސާބުން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 

 ]އަށް  11:00އިްނ  10:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ  ގ6.2ެ . ދެވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެްނދަން ކަމަށް. އެޖެންޑާ އައިަޓމުالسالم عليكم

ސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ބަހުސް މަރުޙަލާ މި ނިންމާލީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަްނ ހި ކުރިއަށް މި ދަނީ. އާދެ، މި

ނިންމުމަށްފަހު.  އިއެދިަވޑަިއގެން މަޖިލީހުގެ ހޯލުގައި މި ަވގުތު ތިއްެބވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަ 

 ގެ ވޯޓު ަވގުުތގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންަނވަން. 1:30ގެ ދަުށން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު  6.2 އިޓަމުއެޖެންޑާ އަ 
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 100ވަނަ މާއްދާއާއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  102ނޫނުއަސާީސގެ . ޤ6.3ާ އައިޓަމުއެޖެންޑާ  -{6.3}

ނަޑއަޅަްނޖެހޭ މުސާރައިގެ އޮނިަގނުޑ ަވނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ަރއް 10ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  ިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

އިޞްލާޙު. މި  ހުށަހަޅާ ،ގައި ނިންމެވި ރިޯޕޓު 2012ަބރު ންޑިސެ 25މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އަލުން މުރާޖަޢާކުރައްަވއި 

ހުށަހަޅައިދެއްވާީނ ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް  2015އޮކްޓޯބަރު  20ރިޕޯޓު 

ިމ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވާނީ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީެގ  !މާފުކުރަްއވާ ؛މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިުރ، ވިލިމާލެ

މިރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޢާކުޑަުހަވދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ،ނައިބު މުޤައްރިރު

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ގޮތުގެ މަތީން ބައެްއ  ވަނަ މާއްދާަގއިވާ  102ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ޤާނޫނުއަާސީސގެ 

ނަޑއެޅުމުގެ މެންޑޭަޓކީޤާމުއައްސަސާަތކަށާއި ަބއެއް މަ ރަންޖެހޭ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ކު ،މުތަކަށް މުސާރަ ކަ

ނޑު ދިރާސާ  ،ކަމަކަށް ވާތީ  ވަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ  އަލުން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯްޓ މިހާރު މިކޮށް މުސާރަިއގެ ޮއނިގަ

ންނާނެ. އެހެންަކމުން، އަޅުަގނޑު މި ރިޕޯްޓ އޮގެން ނގައި ގެނައި ބަދަލު ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް އެނިންމާފަ. މި ރިޕޯޓު

 މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިބު މުޤައްރިރަށާއި ޝުކުރިއްާޔ. މި ފުރުޞަތުަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ިއއްަޒތްތެރި މުޤައްރިރަށާއި އިްއޒަްތތެރި ނަ

ނޑަެއޅިފަިއ ވަނީ ޖުމުލަ  އިްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ގަިޑއިރުެގ  1ދަންނަވަން. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ކަ

ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ  29މިެނޓު  14ސިުކންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  59މިނެޓު  28ސްގެ ަވގުތު. ެއއީ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް ބަހު

މިނެޓު. ވަިކ  3ސިކުންތު. އަދާލަުތ ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  3ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  15މިނެޓު  7ޕާޓީއަށް 

މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ  3ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ނޑަައޅަން. ބަުހސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިްނމާލީ އެްއވެސް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް  ކަމުގަިއ ކަ

 ވާހަކަ ވޯޓު ވަގުުތަގއި އޮންނާނެ ގ1:30ެއެދިަވޑަިއގެންފައިނެތުމާއެުކ. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު 

 ވެސް ދަންނަވަން. 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ  2016އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ  ،6.4 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -{6.4}

ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  2015އޮކްޓޯބަރު  20ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯްޓ 

ްއެވސް އިޞްލާެޙއް ލިބިފަެއއް ުނވޭ. މި ރިޕޯްޓ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މާލިްއޔަތު ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް އެ
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މިރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޢާކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ،އިބު މުޤައްރިރުކޮމިޓީގެ ނަ 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމެިވ  ،ވަނަ އަަހރުގެ ޮއޑިޓް އޮފީހުގެ ބަޖެޓް 2016ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! 

ނޑުމެން މި ބަޖެޓުގޮތުގެ ރިޕޯޓް. އާދެ! މި ރިޕޯޓު އަދި  އިޓަކައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ދިރާސާކުރުމަށް ގައި އަުޅގަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ  ،އެްއކޮށް މަްޝވަރާކުެރއްވުމަށްފަހު ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމަކީ ފީހާއޮޑިޓް އޮ

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮިމޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް ބެލުމަށްފަހު  2016

މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމުގަިއ  46.319116ގެ ބަޖެޓަކީ މި ފަހަރު ވެސް ވަނީ އޮޑިޓް އޮފީހު މައި ކޮމިޓީން ނިންމާފައި

ޓަކައި މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅަން. އާދެ!  ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފަ. އެހެންކަމުން، މި ބަޖެޓް ފާސްކޮށްދިނުމަށް

މަޝްވަރާތަާކއި ކުެރވުުނ ކުެރވިފަިއވާ  ،މި ރިޕޯޓުގައި ވަރަށް ތަްފސީލުކޮށް މިކަމާ ގުޭޅގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން

ދިރާސާތައް ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެ. އަދި މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ވެސް ިމ 

 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައި ވާނެ. އެހެްނކަމުން، މި ރިޕޯޓް މި މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މި ފުރުޞަތުގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރަށާއި ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރި

ދަންނަވަން. މި  ެއުކ ޝުކުރު ތެރިކަމާޞްއިބު މުޤައްރިރަށާއި ިއއްޒަްތތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާނަ

ނޑައެޅިަފއި ވަނީ ޖުމުލަ   59މިނެޓު  28ގަޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  1ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ކަ

 3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  15މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްޫހރީ ޕާޓީއަށް  29މިނެޓު  14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

 3މެންބަރުންނަށް މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ ިއއްޒަތްތެރި  3ސިކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ  )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމަށް.

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނުޑ ހަމަ ހިތަށްއަރާ ސުވާލަކީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި   ،ރަީއސް. މި ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފޮނުއްވިއިރު އަުޅގަ

ނަޑކަށް ހަމަގައިމުޤަމި  ވެސް މީގެ ކުރީަގިއ  އުމުގައި މި ވަގުތު ކިތައް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެބަ ތިއްބެވިޯތއޭ؟ އަުޅގަ

ކުރީަގިއ  ،ނުދެކެން. މި މަޖިލީހުގެ ރިކޯޑުަގއި ނޯންނާނެ ން ހުރި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވަކިުކރި މަންޒަރެއް މި މަޖިލީހަކު
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މަލު މިތާ ޢަެއ  .ގެން ަވކިކުިރ ވާހަަކއެއް ވެސްއި ހުންނެވި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މި މަޖިލީހުން ނޯކޮންފިޑެންސެއް ނަގަ 

ޯތއޭ؟ އިކޮބަ ހިންގާފައެއް ެވސް ނުވޭ. ެއހެންކަމަށްވަންޏާ މިހާރު އެ ހުންނެވި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޞައްޙަކަމަކީ

ނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ޤާމި  ،ނޫނުއަސާީސަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އޮވޭ ޤާައޅުަގނޑުމެންގެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އެަކުކ  ،. ެއކަން އެހެން އޮްއވާއްޔަންކުެރވޭ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލެއް ވަިކކުރެވޭނެ ގޮތާއި ަވކި ކުރެވޭނެ ޕްރޮސިޖަރާޢަ

މުގެ ހުންނެވި ބޭފުޅާ ޤާދެވަނަ މީހެއް މަ ،އްޔަންކުެރވި މަސައްކަްތުކރަމުންދަނިކޮށްޤަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެްއގެ ގޮުތގައި 

ދަނީ  ވެސް ގިަނ އަދަދެއްގެ ރަްއޔިތުން އިމުވަކިނުކޮށް ގެނެސްގެން ައޅުަގނޑުމެން މި އުޅޭ ގޮތާ ދޭތެރޭގައި ހަމަގަ 

މަލެއްކަން ދިވެހި ހުރިހާ ޢަށް ހިންގާފައި ޮއތް ނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާފަޤާސުވާލުއުަފއްދަމުން. މީ ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ރައްޔިތުން ދަންނަ ކަެމއް. މި ރިޕޯޓް ހެދިގެންދިަޔިއރުގަިއ މި އޮްތ ބޮޑު ަމްއސަލައަށް އެްއވެސް ވަރަކަށް 

ާޔ އްއެހެންނޫނި ؟މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކަށް މުސާރަ ދޭ ގޮތަށްތޯއޭ އޮތީ ؟އެޑްރެްސކުރެވިަފއިވޭޯތއޭ

ކުރިން ހުރި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް މުސާރަނުދޭ ގޮތަށް ނިންމިންތޯ؟ ކޮން ގޮތަކުންތޯއޭ ނިންމީ؟ އެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

ނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް ހަމަ އުފައްދަމުންގެންދާނަން.  މި ސުވާލު ؟ތޯއޭއިސްޓޭޓަސްައކީ މިހާރު ކޮބަ  އަުޅގަ

ޚިލާފަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެއް ހުއްޓާ އެހެން ބޭފުޅެއްގެ ނަން މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ ގާނޫނާއި ގަާވއިދާ 

ކަންތައް  އުމުގައި ހުންނަ ގޮތަށް މިޤަފާސްކޮށްގެން ދެ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލުން މިހާރު މި  ،މަޖިލީހަށް ގެނެސްގެން

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިއި، ނިންމަ  ،ހަލަ މަސައްކަތެއް ދަނީ އެއްވެސް ކަ މި ފަހުން ގެނައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު އޮޑިޓް އޮފީހަށް ބަޖެޓެއް  އެ ބޭފުޅާގެ ގާނޫނީ މަސަްއކަްތ ކުރިއަށްނުގެންދާ ތަން. ކޮްނކަމަކަށްތޯ އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ؟ދޭން ޖެހިގެން މި އުޅެނީ ނޑުމެންނަށް ިއއްޔެ ވެްސ އަުޑިއވިގެންދިަޔއީ އަުޅގަ ައޅުގަ

ތޯ އިއެމް.އެމް.ޕީ.ާއރު.ސީން މިހާރު ދަނީ ފުލުސް އޮފީހަށް ޚަރަދުކުރަމުންނޭ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކޮބަ ،ވިދާޅުވި ައޑު

 ؟އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކީްއވެގެންތޯ މި ަމއްސަލަތަްއ ބައްލަވަމުންނުގެންަދވަނީ ؟މިކަންކަން ހިނގަމުންދާއިރު

.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީައކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ފުލުހުންެގ އަޅުަގނޑުމެން ުސވާލުއުަފްއދަންޖެހޭ މައްސަލައެއް މިީއ. އެމް

މުއައްސަާސއަށް ފައިސާ ޚަަރދުކުރަން އޮތް ތަނެއްތޯ؟ ީމގެ ކުީރގައި ވެސް މި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސގެ މައްސަަލ 

ެގ އެތައް ަބއިވަުރ ފައިސާެއއް ކޮރަޕްޝަނު އި،ނިޔާޒު މި މައްސަަލ ޖައްސަވަ  ،އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަކަށް ހުންނެިވ ބޭފުޅާ

މުގައި އެ ހުންނެިވ ޤާއެމް.އެމް.ޕީ.އާުރ.ސީެގ ތެރޭން ޚަރަދުކުރެވިގެންދިޔަ ވާހަކަ ވިާދޅުވީމާ، އެ މަނިކުާފނު މަ ،ތެރޭން

ނޑުމެންނަށް ފެނުނީ އްޔަންކުެރިވގެންދިޔަ މަންޒަރު. ދެން، ިމއަުދ ޢަދެވަނަ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލެއް  ،ގޮތަށް ހުއްޓާ އަުޅގަ

ކުރާ އޮފީހެއްތޯ މީ މިހާރު؟  ދޭ ވާހަކަ ަދއްާކއިރުަގއި ކޮން މަަސއްކަެތއް  ރަލަކަށް ބަޖެޓުއަޅުަގނޑުމެން އޮޑިޓަރ ޖެނެ 

ިމގޮތަށް ދަުއލަތުގެ ފައިާސ ކޮރަޕްަޝންގެ ތެރޭން ޚަރަދުކުެރެވމުންދާ ވާހަކަ ދައުލަުތގެ އެގޮތްއެކަން 

 ވެގެންތޯ މަސައްކަެތއް ނުކުރެިވގެން މިތޯ އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް؟ ކީއްއިރިއްޔާ ިއއްެޔަގއި ވިދާުޅވީ. ކޮބަރައީސުލްޖުމްހޫ

މަނިކުާފނު މިހާރު އެއްގޮތަކަްށވެސް  ގޮތް އެ އުޅެނީ؟ މި ދައުލަތުގެ ެއކި މުއައްސަސާަތކަށް ވަންނަ ފަިއސާއަށް ވާ
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އިުރަގިއ ދާ އަުޑ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ިއވޭނުބައްލަވަނީތޯ؟ އެަތއް ޮކރަޕަޝަނެއްގެ ވާހަަކއެއް ދެކެިވގެން

ވެސް ހަމަ  ނަށް މި ފެންނަނީ ދައުލަތުން މި މަސައްކަތް އެކަކު ހުއްޓާ ދެވަނަ މީހަކު ލާފައި ހަވާލުކުރީމައަޅުަގނޑުމެން

އޮތް ގޮތަށް މި  އިބޫލެއް ނުކުރެވޭ މިހާރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މި ނިންމާފަގަން. އަޅުަގނުޑމެންނަކަށް ތަ ށްނުދާކުރިއަ

ނޑަށް ފެންނަ ތަނުގައި މި  ،ކަމަކީ މި ދަންނަވާ ރިޕޯޓް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް. މިހެން އުމުަގއި މިހާރު ޤައަުޅގަ

ތަނަށް  ނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެވަނަ މީހަކު އެޤާއެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެއް ުހއްޓާ 

ތަނެއްެގ ގޮުތަގއި  އެްއވެްސ ޒިންމާެއއް ައދާކުރާ .އޮތީ ގަޑުޮބޑުކޮށްފަ  ގެން މުޅި މި ުމއައްަސސާ މިއިލަ

ްށ ނޭނޭގ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިހާުރ އޮޑިްޓ އޮފީހެްއ ނުފެނޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ވިާދޅުވަނީ ތިމެންނައަކަ

ސާތަަކކަށް ބަޖެޓް ދައުލަތުެގ މުއައްސަ މަ ނޫނިއްޔާއިވީމާ، ވާނުވާ އެނގޭ ހިސާބަށް ދިޔަނުާވއެްއ. އެހެންވާެއއް

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އޮތް ކަމަކަށް ންހަވާލުކުރެވެ  ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު  ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 އަޙްމަދު ޢާމިރަށް.

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

ނޑުމެން މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަަދއްާކކަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަ ޫނން ހުރީކީ. އެހެންނަމަވެްސ،  ށްުޅގަ

ނުވަތަ އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީމާ ބަެއްއ ބޭފުޅުންނަށް މިކަމުގައި  ،އޮޑިްޓގެ ވާހަކަ ަދއްކަން ފެީށމާ

ނޑުމެން ޖެހިލަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި ،ވާީތވެ ތުރާތައްކުދިކުދި  އުޅެީނ  މީގެ ޙަޤީޤަތާ ހިސާބަށް ައޅުގަ

ޓީ މަލްޓި ޕާބޫުލކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ގަށް މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޮއޑިޓް ނިޒާުމ ހަރުދަނާކުރުމަ

ވެސް ވަރު ޮއޑިޓް ރިޕޯޓްތަެކއް މިހާރުމަ ސަރުކާރުަގއި އެަތއް ބައި ލެވުނު އެންމެ ފުރަތައިޑިމޮކްރަސީގެ ތެރޭން އެކުަލވަ 

ތަުކަގއި ރު މައްަސލަތަކެއް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުދަނީ މަސައްކަތްކުަރމުން. ތަފާތު ބައިވަމި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އަޅުަގނުޑމެން 

ުނވަތަ އެކަންކަްނ  ،ްސ، އެ ވާހަކަހުރި ދުވަސްަތއް ެވސް ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެއެބަހުރި. 

ޓަކައި މި ބަޖެޓުތަކުގެ  އުމަކަށް ހެދުމަށްޤައަދި މާލީ ގޮުތން ފުދުންތެރި  ،ހަުރދަނާކުރުމަށް ،ޓަކައި ހޯދުމަށް އިބަލަ

ތަން ފެނުނީމާ އެކަމާ ަކންބޮޑުެވގެން ބަެއއް ބޭފުޅުްނ  މަސަްއކަތް މިހާ ިޒންމާދާރުކަމާއެކު ކުެރވެމުންދާ ގެބަޖެޓު

 ހަކަދަްއކާނެ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ އޮޑިޓް ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަީކ ކޮންމެހެން ވެސް މިއަދު ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމަގައިމުވާ

ނޑުމެންނަކަށެއް ނިމިެގންދިޔަ  ތަކުން އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު ތިންވެސް އެނގޭ ެއްއޗަކީ އަދިެއްއ އަޅުގަ

އިމު ެއްއވެސް ދަުއރެއްގެ ތެޭރަގއި ފެނިގެންނުދޭ. އެހެންކަމުން، މިކަންކަްނ އަދިެއއް ގަ ހުރި ކަންތައްތަކެއް  ފެންނަން
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ނޑުމެްނގެ ދައުލަތަށް މި ަފއިސާ ަވންނަން އެބަ ރަނގަޅުކޮށް އަދި ކުިރއަށް އޮތް ޖެހޭ. އޮޑިްޓ  ތަނުަގއި އަުޅގަ

ށް ކޮށްަފއި ހުިރ ފައިސާ ދައުލަތަށް ހޯދަން ޚިލާފަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަ ރިޕޯޓްތަކުން މާލިއްޔަތު ގާޫނނާ

ވަކި މީހަކަށް  ،އެބަޖެހޭ. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު އޮޑިްޓ އޮފީުހގެ ބަޖެޓަކީ ީމ ަވކި ގޮތަކަްށ ވިސްނާފައި 

ޓް ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، މި ބަޖެ އޮތް ކަމެއް ނޫން މި އި ކޮށްފަ ގެންއި ވަކި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަކަށް ވިސްނަނުވަތަ 

އޭތި ދިމަލެއް ނުވޭ. އެހެންވީާމ، އެ ވާހަަކ  ރ ޖެނެރަލެްއގެ ވާަހކަ ދެއްކީމަހުށައެޅީމަ ބަޖެޓްގެ ތެރޭަގިއ އޮޑިޓަ

 އިމި މަޖިލީހުގަ ،އުމަށް ހެޔޮއެދެނީ ަކމަށް ވަންޏާޤައެކު  ތެރިކަމާޞްވަންޏާ ދައްަކމާ ހިނގާށޭ އިޚްލާ ދައްކަނީ ކަމަށް

ޚިލާފަށް އަްއޫޑ  ވަންޏާ މާލިއްަޔތު ގާނޫނާ ކަންކަން ުކރަނީ ކަމަށް ނަރުދަމާ މި ދާއިރާގެ ތަަރއްޤީާއއި ބަނދަރާއި

ނުޑ އިޚަރަދުކުރި ފައިސާ ހޯދަ ،ކޮންވަންޝަން ސެންޓަރު ހެދި ދޭވެނެ ގޮތްތަެކއް އެބަ ހޯދަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އޮތް ބަޖެޓަކީ މިއަދު ފާސްކުރަން  އިފަ ފާސްކޮށްަޔތެއް ޮއިވއްޖެ ކަމަށް ވަންާޏ މިއަދު ދަންނަވާނީ އިޚްލާސްތެރި ނި 

ނޑުމެން ވަރަށް ފުންކޮށްއޮތް ބަޖެޓަކީ މީ އަޅު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފާސްކުރަން ނިންމާފައި މި  ކަމާ ބެޭހ  އި،ވިސްނަ ގަ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ބަޖެޓެއް ކަމުަގއި  މުއައްސަސާަތކާ ވާހަކަދެްއުކމަށްފަހު މި ވަގުތަށް ައޅުގަ

ނަޑއަ ލާށޭ އޮޑިޓް އޮފީހުން އިވަންޏާ ދަްއކަ ތެރޭަގއި ަދއްކަނީ ކަމަށްިއވާީތވެ މީތި. އެހެންވީމާ، ީމގެޅާފަކަ

 ދޭންޖެހޭ ފައިސާތަކުގެ ވާހަކަ. ޝުުކރިއްޔާ.އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަ ުރވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ސް މުހިއްމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޮއޑިޓް އޮފީސް ހަރުދަނާކުރުމަކީ ވެ .ނެތް ތްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝައްކެޝުކުރިއް

ނޑުމެންެގ  ތްމެދު ޝައްކެ ކަމާތަނަށް ބަޖެޓެއް ދީގެން ކުެރވޭނީ އެރުމުގެ ަމސައްކަތްކުކަމެއް. އަދި ޮއޑިޓު ނެތް. އަޅުގަ

އޮޑިޓް އޮފީހަކީ ދައުލަތުެގ  ،ވިޔަސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ތެރޭން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިތްހަމަނުޖެހުނު ކަމަށް

ސަުރާކރު ޖަވާބުދާރީކުރުމުަގއި އެންެމ މުހިއްމު މަސްއޫލިއްޔަެތއް  ން ާޚއްޞަކޮށް. ވަކީކަން ވަރަށް މުހިއްމު އިދާރާެއއް

އަޅުަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތާ މި  އި އަދާކުރަނީ އޮިޑޓް އޮފީހުން. އޮޑިޓް އޮފީުހގެ މަސައްކަތާ 

ދައުލަތުގެ  ތުންގެ މަޖިލީހުން ހުންނަނީ ގުޅިލާމެހިފަ. ޙަޤީޤަތަކީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ރަްއޔި

މިންވަރަކަށް އަދާނުކުރެވޭ. އެހެންކަމުން،  ކުރުމަށް އާދަކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަުތ އެކަށީގެްނވާމާލިއްޔަތު ރަނގަޅު

މި  ،ނީއެުކ ދަންނަވަންޖެހެާޔ ަކން ހަރުދަނާކުރުމުގައި ހިތާމައަދި މާލީ ކަން ،ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތު ތަަނވަްސކުރުމުގައި 
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ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގައޭކަީށގެންވާ މަސައްކަތެއް ުނކުރެބެހޭ އިދާރާތަކުން އެންމެ އެ ކަމާ ހުގެމަޖިލީ ިއ . އަުޅގަ

ދެްއކިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އޮޑިްޓ ގެން ވާހަކައި ކިދާނެ. ގިނަ ގޮތްގޮތަށް އަނބުރަދެއްތިބެގެން ވަރަށް ދިގު ވާހަކަ 

ނޑު ދެންމި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީމާ ރިޕޯޓުތައް  މި ހިސާބަށް  ؟ފިޔަވަެޅއްތޯމެްނ މި މަޖިލީހުން އަޅަނީ ކޮންއަޅުގަ

ފިަޔވަެޅއްޯތ؟ ދިވެހި ދައުލަތުގެ މާިލއްަޔތާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރުގެ ަބއެްއ އިދާރާތަކުން ކޮށްަފއި ހުރި އެޅިފައި އޮތީ ކޮން

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި  ކަންތައްތަުކގެ މައްސަލަތައް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި އެބަހުރި. މިއަދާ ހަމައަށް އަޅުގަ

އެހެންމެ، ދައުލަުތގެ އެހެނިހެން ުމއައްަސސާތަކުން އެކަމަށް ވަޅެްއ ެއބަ ދައްކަންޖެހޭ. ހަމަތިބެގެން އެިޅ ފިޔަ 

ްއ ދައުލަތުން ގެއްލިގެންދާ ުނވަތަ މާލިއްޔަތު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފައިސާތަ ؟އެކަީށގެންވާ ފިަޔވަެޅއް އެޅޭތޯ 

މި މަޖިލީހުން މި  ގެތޯ؟ ައޅުަގނޑުމެންއިހުރި ފިޔަވަޅުތަަކކީ ކޮބަ  އިއަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދުމުގަިއ މި ހިސާބަށް އެޅިފަ

ނޑުމެން ތިބުުމގެ ބޭނުމަކީ ކޮބަކުރަނީ ކީއްތޯ؟ މި މަޖިލީހުަގިއ އަޅު  ނޑުމެންއިގަ ނޑުމެްނގެ، ތޯ؟ އަުޅގަ އަިމއްލަ  އަުޅގަ

ނޑުެމން އަޅުަގނޑުމެންގެ މަްސއޫވެސް ސުވާުލކުރަންޖެ ނަފްސާ  ؟ިލއްޔަާތއި ވާޖިބު އަދާކޮށްފިތޯހޭ. އެކަންކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ލާުޙވާން. ޞްމެން އެބަޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެން އިއެހެން ފަރާތްތަކަށް އިނިގލިދިއްކުރުމުގެ ކުރިން ައުޅގަ

 ތެދުވެރިކަމާއި ،ތުން މަތިކުރި އަމާނާތަށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ގާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންނާ ރައްޔި

ނޑުމެންނަށް ކުރެޭވނީ. އެއީ، ދައުލަުތގެ ެއކިެއިކ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ކުިރއަށް ެގންދަން. މިކަންކަން މިހެންވެގެން އަޅުގަ

އޫލިްއޔަތާިއ ގޮސްފަ. ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މަސްތަކާއި މަްސއޫލިއްޔަުތ ބެހިގެންމުއައްސަސާަތކަށް މި ހުންނަނީ ބާރު

ުކރަނީ އޮޑިޓް އޮފީސް. އަދި މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ނުވަތަ  މި ވާޖިބު އަދާކުރުުމގައި އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާ

ކުރަނީ  ،ޕަބްލިކް އެަކއުންޓްސް ކޮމިޓީެގ މަސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުރުމުަގއި ެވސް އެންމެ މުހިއްމު ަދއުރެއް އަދާކުެރވޭނީ

 ވީމާ، އޮޑިޓް އޮފީސް ހަރުދަނާކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. އޮޑިޓް އޮފީހުގެ މަސަްއކަތް ޓައިމްލީ އޮޑިޓް އޮފީސް. އެހެން 

ގާނޫނުން ނީ އަދި މާ މުހިއްމު ކަމެއް. އަދި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ަފިއސާ ޚަރަދަކުރެވެ މެނާއެއްަގއި އަާދކުރުމަކީ ެއއީ 

ނަޑއަޅާފަިއވާ އުސޫުލގެ މަތީ ކަށަަވރުކުރުމަކީ އޮޑިޓް އޮފީުހގެ  އިތަށްތޯ ބަލަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގޮން މި މަކަ

ނޑުމެްނގެ ބަެއއް  ،ވިދާޅުވި ފަދައިން  ކުރެވެން. ބައެއް ބޭފުޅުން އެކަންކަްނ އެބަޖެހޭ  މަސްއޫލިއްޔަެތއް. މި އަުޅގަ

ކުރެެވގެން ބަރާބަރަށް އޮޑިޓު ،ހުން ދުވަހަށްޚާއްަޞކޮށް ގިަނ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަންނަ ތަންތަން ދުވަ ؛އިދާރާތައް

މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު  ލޫމާތު މި މަޖިލީހަށް ލިބެން އެބަޖެހޭ. މިޢުތަންތަން ހިނގާނުހިނގާ ގޮތުގެ މަ އެބަޖެހޭ. އެ

 ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ ،ނަމަ އެ ރިޕޯޓުތައް ަވުގތުން ވަގުތަށް އަންނަން އެބަެޖހޭ. މިކަންކަން މިގޮތަށް ނުދާ  އަށްކޮމިޓީ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަްނވީ ލިބޭ ތަޖުރިބާތަުނގައި  ކުރިއަށް އޮތް އަލީަގއި ކަްނކަްނ  ގެވެްސ ކުރިމަތިވާނެ. އަުޅގަ

 އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސ ކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ ލާރި ،މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ ،އިޞްލާޙުކުރުމަށް. އެހެންކަމުން 

ށް ރިޕޯޓް ނާންނަކަން. އެހެންވީމާ، އެކަންކަން ކުެރިވގެން މި މަޖިލީހާ ހަމައަލިބޭ ތަންތަން ރަނގަޅަށް އޮޑިޓު

ނޑު ާތއީދުކުރާ ޭވނެ ގޮތެްއ ހޯދަން އެބަޖެހޭ. ރަނގަުޅކުރެ ،އިޞްލާޙުކޮށް ނަޑއެޅުނު ަބޖެޓަކީ އަުޅގަ  .ޮއޑިޓް އޮފީހަށް ކަ
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ނޑު  އެގޮތަށް ،ދަންނަވަން. އެހެންކަމުން އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމަށް އިއަޅުަގނޑު ެވސް ބައިވަުރެވެގން ފާސްކޮށްފަ އަުޅގަ

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންަނވަން. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުުރޞަތަށް ޓަކައި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް. 

 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ހިތަދޫ 

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑުމެން ުސވާލު އެބަ އުަފއްދަންޖެހޭ ކުރީެގ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުްނ 

ެއ  ،ހުށަހަޅާއިރު ވަނީ ކޮްނއުޫސލަކުންތޯ؟ މިހާރު އަޅުަގނޑުެމން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ބަޖެޓު ދުރުކުރެވިފައި

ނޑުމެން ކުރި ސުވާލުތަެކއް ؟ހިެމނޭތޯ އިބޭފުޅާގެ މުސާރަ މީގަ  ؛އެ ސުވާލު ކުރަން އެބަޖެހޭ. އޭރުވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބޭނުންކޮށްގެން އެ ،ކީްއވެގެންތޯ  ބޭފުޅާ މަޤާމުން މި  ކޮން އުސޫލެްއެގ ތެރޭންތޯ އަޅުގަ

އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް ގެނެވުނުއިރު ވެސް  އާ ،އިުތރަށް ބާއްވާފައި ދެން ވިްސނާލަންޖެހޭވާހަކަ  ދުރުކޮށްލަނީ. އެ

ޕީ.ޕީ.އެމުެގ  ،އަޅުަގނޑުމެން ސުވާލުކުރަުމންދިޔައިން މި މަޖިލީހުގައި، ޕީ.ޕީ.އެމުގެ އިންތިޚާބުގަިއ ބައިވެރިވެ 

ދައުލަތުގެ  ،ރާއްޖޭގެ  ،ކުރާ ެއކްިޓވް މެންބަރަކުންބަރެއްގެ ގޮުތގައި މަސައްކަތްއެކްިޓވިސްެޓއްގެ ގޮތުަގއި، ޕީ.ޕީ.އެމް މެ

ޕީ.ޕީ.އެމުެގ މެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީހެއް  ،ޕީ.ޕީ.އެމް ސަރުކާރެއް ޮއވެ ،ވާލުކުރެޭވއިރުހަމުދާ އޮޑިޓުކުރުމަށް ަޓކަިއ 

ން ނޑުމެމި ސުވާލު އަުޅގަ ؟ބޭފުޅާގެ މަޤާމު އަދާކުރާނީ ބޭފުޅާ ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް އެ ކިހިނެއްތޯއޭ އެ ،އޮންނައިރު

ދެްއވި ޚިޠާބުގަިއ  އިޔެ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ޤައުމާ މުޚާޠަބުކުރައްވަ ދިޔަިއން. އިއްއަބަދުވެސް އުަފއްދަމުން

މާ  ،ެއއްޗެހިަތއް ފެނުނު ވާހަކަ ވިދާޅުާވއިރު ނުންވާ މުދާ ހޯދުމުގެ ސިޓީތަކާއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ތެރޭން ޕޮލިހަށް ބޭ

ނޑު ދަންނަވާީނ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ އެވާހަކަ ވިދާޅު  ލަސްވެއްޖެ އެ ހުންނެވީ ކޮއްޮކއޭ. އޮޑިޓަރ  ވާން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައުލަތުގެ މުދާ އޮޑިޓުކުރުމަ ވާލުކުރާ ހަ ށް ޓަކައި މިފަދަ މަޤާމުތަކާޖެނެރަލަކީ ބޭބެއޭ. ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެން ނުވިސްނަ  އިންަތްއތަކާ ދޭތެރޭ ނުވިސްނަކަ އަުޅަގނޑުމެން މިކުރެވޭ، އިބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ވާހަކަ ދެއްކީމާ ަވގުތު ފާއިތުވެަފިއ މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ކަްނތަކުން ގޯސްވެިދޔައިމަ މި އޮތީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ޕީ.ޕީ.އެމް  ވެސް މި ވާހަކަ ދައްަކމުން މި އަބަދު ދަނީ މި ޤައުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ަދއުލަުތގެ މުައއްސަސާތަްއ މިނިވަންާވން އެބަޖެހޭ. ދައުލަތުގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ މަލްިޓ  ،ރުކާރެއް އޮތަސްސަ

ނޑުމެން ވެރިކަން ކުރަމުންމަލްޓީ ޕާޓީ ނިޒާމެއްގެ ތެރޭން  ،ޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީެއްއގައި  މަޖިލިސް ތެރޭގަިއ  ،ދާއިރުައޅުގަ

 ،ވާލުވާނީ. އެހެންނަމަވެސްހަތަންތަނާ އެ ން ރުހޭ ބޭފުޅެއްކަން ޅުއެ ބޭފު ،މެޖޯރިޓީ އަމުދުން އޮންނައިރު
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ތަންތާ ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަތްތަްއ ކުެރވޭތޯ. ކުރެވޭނެތޯ. އެހެންނަމަވެސް  އަޅުަގނޑުމެން ޔަޤީންކުރަން އެބަޖެހޭ އެ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދާ މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު މުޅި އެިތ، މުޅި މި ސި ޓަމު އެްއކޮށްހެން ސްމިހާރު އަޅުގަ

ދަނީ  ގެްނދެވޭކަށެްއ ނެތް. ައޅުަގނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މިޅުަގނުޑމެން މި ޤައުމު ކުރިއަށް ނުކޮެށއް އަ އޯވަރހޯލް

 ،ހިފައޭ ތަން. ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އިނގިލިިދއްކުަރވަނީ ރިޝްވަތު އެބަ ފުލުހުންނަށް އިނގިލި ދިއްކުރެވޭ

ނިސްޓަުރން އެބަ ނުފޫުޒ ފޯރައޭ. މިާހރު ނޫންތޯ އޮނަރަބަލް އަދީބަކީ ނައިުބ ރައީަސކީ. ކުރިން ނުފޫޒު އެަބއޮތޭ. މި

ބުނެވޭ އެންމެ ލަފުޒަކުްނ  އަށް ހުންނެވީ މިނިސްޓަރަކަށް. ަދއުލަތުގެ މިނިސްޓަަރކަށް ހުންނެވީ. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވާހަކަ  މާ ލަްސވެ އަތަށް ގޮވީމާ އެ ްއވި.ނުކުރެއެކަމެްއ މަޤާމުން ވަކިކުެރވޭ މަޤާމުަގިއ ހުންނެވީ. އެހެންނަމަވެްސ 

ނޑުމެން މި އޮތީ ވަގުތު ފާއިުތވެފަ. އަތަށް ޮގވީމާ އެ ދެއްކީމާ މި ދަންނަވަނީ  ވާހަކަ އެ ދައްަކވަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ؛ވަގުތު ފާއިުތވާ ފަހުން ހިންގަމުންދާއިރު ވަގުތު އުޅެނީ. ބޮޑު ޤައުމެއް  ބޮޑު ޤައުމެއް ހިންގަން އަޅުގަ

އޮތީ މުޅިން  އޮންނަނީ. ޤައުމު މި ކަންތައް ވެނިމިފައި މި ވާހަކަ ދެއްކީމާ މި ފާއިތުވާ ފަހުން އަޅުަގނޑުެމން މި

ނޑުމެންނަށް  މުއެތި ރަނގަުޅކޮށްގެން ޫނނިއްޔާ އޮތީ. ުމޅި ލާފައި މިއިޚަރާުބވެފަ. މުޅިން އަރިއަޅަ  ،ހަލާކުވެ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ބާރުތައް ަވކިވެަފިއ މިކަން ޙައްލުކު ރެވޭކަްށ؛ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަކީ އަުޅގަ

ބޮުޑ  ޑިމޮކްރަސީ މިތާ މެއިންޓެއިންކުރުމަށް، ހިފެހެްއޓުމަށް ޓަކައި އެންމެ .ބޮޑު އެްއ ބާރު އޮތްއިރު އެންމެ

ންނަށް ޓަކަިއ ްސ ތެދުވެަވޑަިއގެން އަޅުަގނޑުެމންގެ ރަްއޔިތު. ަރއީސް ވެށްކުެރވޭނީ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސަްއ މަސައްކަތެ

ގޮތުަގއި އިދިކޮުޅ ގެ ެޖހޭ. އަޅުަގނޑުމެން އިދިކޮޅު ާޕޓީއެއް  ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްކުރަން އެބަ މި

ނޑުމެން ދަްއކަނީ.  ިސޔާސީ ވާހަކަތަެކއް ނޫން މި ؛ވާހަކަތައް  ދައްކަނީ. އަޅުަގނޑުމެްނ  މިޤައުީމ ވާހަކަތަެކއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިުތންނަށް ހާމަވަމުން މި ،ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ ޙަޤީަޤތްވެ މި ނޑުމެން ތެދު ޙަޤީޤަތް އަޅުގަ ދަނީ.  އަުޅގަ

ނުޑ މި ދަންނަވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ ވެސް ތެުދވެަވޑަިއގެން މި ޤައުމު ހަމައަކަށް އެޅުމަށް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސަްއކަތްޓަކައި އަ ނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެކަނި ގާޖެހޭ. ހަމައެކަިނ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން އެބަުޅގަ

ބެހޭ ހުރިާހ  އަދި ކަމާ ރިހާ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާއިވާހަކަދަްއކަިއގެން ޙައްުލކުރެޭވކަށެއް ނެތް. މި ަޤއުމުގެ ހު 

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މި ޤައުމު  ން. ިމހެން ނުކުރަނީހެން އެބަޖެހޭފަރާތްތަކުން މި މަސައްަކތް ކުރަ

ނޑުމެން ދަނީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައވަހާރަކޮށްލުމަށް  ފެނިގެން މި  ނަށްއިޞްލާޙުކުެރވޭކަެށއް ނެތް. އަޅުގަ

ން ބޭފުޅާގެ ނައިބު ވިދާޅުވަނީ ތިމަްނ ބޭފުޅާ އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ޓަކައި ތިމައެ ޓަކައި، އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ކުުރމަށް ޓަކައި ަރއްޔިތުން މަޖިިލސް ބޭނުންކުރަން މަސަްއކަތް ފިއޭ. ތިމަން ބޭފުޅާއަށް އިމްޕީޗު ރައީސް ތެދުެވަވޑަިއގެން

ސަރުކާރުގެ ނެތެއް ނޫންތޯ؟ ކޯއްޗެއްތޯ މަދީ؟  ؟ބައިތޯ ސަރުކާރުގެ ްސޓެރެންތަކީލަތަށް ދިޔައިމަ ކޮހާކުރެއޭ. މި  އެބަ

އޮތީ.  މުޅި މުށުތެރޭގައި އެ ގެން،. މިނިވަން މުއައްސަސާތައް އަތުައޅުަވއި ތްމަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެބައޮ ންގެރައްޔިތު

ދަނީ.  ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެަބއުޅޭ. މިހުރިހާ ކަމެްއ އޮްނނައިރު ެވސް ސަރުކާުރ ނުހިފެހެއްޓިގެން މި
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ނޑުމެންނަށް  .ންދަނީ ސަރުކާރުގެ ނާޤާބިލުކަންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާޤާބިލުކަން އަޅުގަ

 ،ނަމަ ަރއްޔިތުންނަްށ ހެޔޮއެދޭ ބޭފުޅެއް ،ދަނީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ަވގުތު ފާއިތުނުވަނީސް ފެނިގެން މި

ފައިންނަށް ކުަރއްވާށޭ! ިދވެހި ފުލުހުންނާއި ސިބަކަށް ވަަޑިއގަތުމަށް މަސއްކަތްދެއްވާަފއި ައވަސް އިންތިޚާއިސްތިޢުފާ

 ދެއްެކވެނީ. އެއީ އެ ބޮޑު ވާހަކަަތކެއް އެ ެއއީ ވަރަށް ،ރިޝްވަތުގެ އިނގިލި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ދިއްކުެރވިގެންާދިއރު

ކަންަތްއ ދިޔަ ހިސާބު. އެހެްނވީމާ،  ަކން ނުބެލި ދިޔައިމާ ،ޭބފުޅާއަށް ކަން ުނކުރެވި  ބޭފުޅާގެ ނާޤާބިލުކަން. އެ

މިކަން ނުކުރެވުނޭ.  ބޭފުޅާ އަމިއްލައަށް އެއްަބްސވެަވޑަިއގަންނަވަނީ ތިމަން ބޭފުޅާއަށް އެ ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ

ދެއްވާަފއި އަަވސް އިންތިޚާބަކަށް ވަަޑއިގަންަނވާޭށ! ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ޖަލުގައި އިސްތިޢުފާ

ދަނީ. އަދި ހުރިހާ ބާރުތައް  ަކމެއް ނޫންކަން ފެނިގެން މި ކުރުން އެއީ ެވވޭނެއްަބއިގެން މި ރާއްޭޖގެ ވެރިކަންބައިތި

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔަެވގެން ވެސް ިމކަން ނުކުރެިވގެންމުށުތެރޭގައި އޮ  ދަނީ. އަޅުަގނޑު އަެނއްާކ  ތަން ައޅުގަ

ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ދެއްވާފައި ައވަސް އިންތިޚާބަކަށް ވަަޑއިގަންަނވާޭށ! ޝުކުތަކުރާރުކޮށްލާނަން. ިއސްތިޢުފާ ވެސް

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އިނަށް.ޢަލީ ޙުސަ

 

 އިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަކެ

ނޑު ހަމަ ދެތިން ޓާދާ ރިޕޯ މި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ބަހުސްކުރެވެމުންޝުކުރިއްޔާ  ކަމެއް  ގުޅިގެން އަުޅގަ

ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  އެދުނީ. އެހެންވީމާ، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ފުރުޞަތަކަށް މިފާހަގަކޮށްލާހިތުން 

ނޑު ިމއަދު ދިވެހި ސަރުާކރަށް ގޮވާލަމޭފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ،  ބޭފުޅުން  ތިޔަ ،އަުޅގަ

 ،ނޫނަށް ބަދަލެއް ގެންނަވަިއގެންގާނޫނާ ޚިލާފަށް އެ ގާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސސީާއއި އަދި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލާ

ކުރެވިފައި ހުންެނވި ޮއޑިޓަރ ންން ޢަްއޔަނޫނުއަސާީސަގިއވާ ހަމަތަކުގެ މަތީން ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީގާދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ބޭފުޅާގެ މަޤާމަށް ރުޖޫޢަކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ިދވެހި  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަލުން އަނބުރާ އެ ވާވާފައި އްޖެނެރަލް ބޭރުކޮށްލަ

ދުވަސް ނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް ދެ އަހަރުއިއްޔެ ައޅުގަ  ،ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންހިނގަްއޖެ

ިއ، އަދި ތަފާތު ފޯރަމުތަކުގަިއ ޔާމަގުމަތީގަ  ،އި ޔާތަކުން އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގަދެން އިދިކޮޅު ފަރާތްވަން

ޢުތިރާފުވި މަންޒަރު. އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކަމުންދިަޔ ހުރިހާ ވާހަކަތަކަށް ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އި

ނޑު  މިއަދު ތި، އެހެންވީމާ  ބޭފުޅުން މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ތި  ކުރަނީ މިއަދު ވެސް ތިބޫލުގަބޭފުޅުން، އަުޅގަ
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ނޑުމެން ތި ،ބެނެފިޓު އޮފް ޑައުޓް އީއުޅުްއވަނީ ހަމަ ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުަރްއވާށޭ! އެ  ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކިރިޔާ ހީަވން ކަމެއް ރަނގަޅު ުކރައްވަން އުޅުްއވާ ބޭފުޅުން ނޑުމެން ކަމަށް ައޅުގަ ޏާ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ީހކުރާ ތި !އާނ ؛މިތިބެނީ ތިބެނީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ  ގޮތަށް މި ބޭފުޅުްނ ރަނގަޅުކުަރއްވާޭނ އެހެން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަަވން އޮތް ވާހަކަައކީ، އޮޑިޓަރ  ގޮތަކަށް މި ގޮތަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ބަޖެޓެއް ދެއްާވއިރު އަުޅގަ

ޖެހޭ ގެންނަން.  ނޫނީ ހުދޫދުގެ ތެރޭން އެބަގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ތެރޭްނ ނުވަތަ ގާ ،ޖެހޭ ފީސް އެބަޖެނެރަލް އޮ

އެ އޮޑިަޓރ  ،ޚިލާފަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކު ވަިކކޮށްފައިާވއިރު ނޫނާގާށް، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޚިލާފަ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ މި ޤައުމުގައި މިނިވަްނ ދަކުރެވެން އެބަޖެޢިޔާލްގެ މަޤާމު އަލުން އަނބުރާ ޖެނެރަ ހޭ. އަޅުގަ

ނޑަެއޅިގެން  ޭބފުޅާގެ މަޤާމުން ވަކިުނވާ ބޭުފޅެއް އެ ،ބޭފުޅާއަކީ  މުސްތަޤިއްލު ކޯެޓއް އަންނަ ުދވަހަކުން އެ  ކަުމގަިއ ކަ

ވަސްތަކަށް މުސާރަާއިއ ހުރިހާ ދުާފއިތުވެިދޔަ  ެބކް ޑޭޓުކޮށް ،ުދވަހެއް ައތުވެއްޖެ ކަުމގައި ވާނަމަ ހިނގައިދާނެ. އެ

ނޑު މިއަދު ވެސް މިނާޔަތްތައް ވެސް ދޭންއި ބޭފުޅުން ކަންތައްތައް  ތި ،ދަންނަވަނީ ޖެހިދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ފަހުަގއި ތިޔަ ފުރަތަމަ ކަމެއް ގޮތުަގއި ެއކަން ުކރައްވާށޭ! އޭގެ ،ވާނަމަ ކަމުގައި ރަނގަޅުކުަރއްވަން ވިސްނަވާ 

އަިދ  ،އްވާފަިއާވ ގޮތަށް މި ބަޖެޓު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ދެއްވައިގެން ދައުަލތުގެ މާލީ ކަންތައްތައްބޭފުޅުން މި ހުށަހަޅު

އަުޅްއވާށޭ! ގޮތާ އެްއޗެހި ބައްލަަވއި ފިޔަަވޅު ޚާއްޞަކޮށް ސަރުކާުރގެ މާލީ ޚަރަދުތައް، ސަރުކާރުން ފަިއސާ ޚަރަދުކުރާ

ދޭށޭ. ހަމަ އެއްބާރުލުން ،ާވނަމަ ސަރުކާރުން ތިބިކަމުަގއި ތިބީ ަކންތައްތައް ރަނގަޅުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން މި

ކަންަތއްތަްއ ރަނގަޅުކުރާށޭ އުުޅއްވަނީ.  ،ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި އެހެންނަމަވެސް ވޭތުވެިދޔަ ދެ އަހަރު ވެސް ތި

ނޑުެމންނަށް އެނގުނީ ޙަޤީޤަތުަގއި ެއއްެވސް ކަމެއް ތި  ށް މިހާތަނަށް ބޭފުޅުންނަ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 ޢަލަިއކުމް.  ުނވާކަން. ޝުކުރިއްާޔ. ަވއްސަލާމްނގަޅުކުެރވިފައިރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަޙްމަދު ސަލީމަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދު ސަލީމްއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމައޭދަފުށީ ދާ

ނޑު ވެްސ  ބެހޭ `. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބަޖެޓާ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަ ރަށް ޚާއްޞަ އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވޭ. ޙަޤީޤަތުަގއި ޮއޑިޓަރ ެޖނެރަލް އޮފީހުގެ ބަޖެޓަކީ ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އެހެން މެންބަރުން ވިދާޅުިވ ފަދައިން ބަ ސަމާލުކަންދީގެން ޖެޓު ދޭްނޖެހޭ ތަނެއް. ދެން މީަގއި އަުޅގަ

ކުރަްއވަނީ.  ގެ މަަސއްަކތް ކިހާވަރަކަށްތޯއުޅޭ މައްސަަލއަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވެގެން މި
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ނޑުމެން ނޫނީ އެ އަޅުަގނުޑ ވެްސ މީ ނީ ކިހާވަރެއްެގ ބަޖެޓެއްތޯ؟ ދޭންޖެހެ މަނިކުފާނުެގ މަަސއްކަތްޕުޅަށް އަުޅގަ

ުރގެ ބަޖެެޓްއ ވައޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަާތ އެކަށީގެްނވާ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ މީހެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން ހަމަ

ނޑަެއިޅފައި މިހާރު އެނަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެން  އިމަށްފަހު. މީގަބޮޑެތި ދިރާސާތަެކްއ ކުރު އޮތީ. ެއީއ ވަރަށް ކަ

ގޮތަކީ މީހުންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަންނަންވީ. އެނޫން ެއއްެވސް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ވާްނޖެހޭ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މިކަްނކަން އިޞްލާޙު މީހުންގެ  އިކުެރވޭނެ. ައޅުަގނުޑމެންގެ ތެރޭގަ ގޮތެއް ނެތް އަުޅގަ

ދޭތެރޭގައި އޮންަނ  މީހެްއގެ ނަފުސާ ދޭތެރޭގައި އޮތް. އަދި އެ ންީވ ރައްޔިތުންނާރިކަން އަންނައިޚްލާޞްތެ

ޤައުމަށް ިޚޔާނާތްތެރި  ވީމާ،ެވސް ހަނދާންކުރަންވީ. އެހެން  އެީކ އެންެމ ފުރަތަމަ މުސްލިމެއްކަން މިއްލަވަންަތކަމާއަ

އްކަތްތަެކއް ކޮށްގެްނ ެއީކ މަސަ ލާޞްތެރިކަމާަގނެގެން އިޚް. ެއހެންވީމާ، އެގޮުތަގއި ނިޔަތްއެްއވެސް މީހަކު ނުވާްނވީ

ކޮންމެގޮެތއްިވޔަސް ަމލްޓި ޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީެއްއގެ ކުރިައކަށް ނުގެންެދވޭނެ.  ައޅުަގނޑުމެންގެ ިމ ޤައުމު ނޫނިއްޔާ

އްެގ ވެސް އެއް ސަުރކާރެއް އަންނައިރަށް އެ ސަުރކާރު ވައްޓާލުުމގެ ނިޒާމެއަބަދު .ތިބެނީ ތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެން މި

ޙެއް ުނކުރެވޭނެ. . އެހެންވީމާ، އެހެން ތިބެގެންނެއް ައޅުަގނޑުމެންަނކަށް މި ޤައުމެއް ދުވަަހކު ެވސް އިޞްލާއިތެރޭގަ

ނުޑމެންނަށް އިންތިޚާބެއް ބޭްއވިދާނެ. ދެން އަނެއްކާ  ވެސް ުނކުންނަންީވ އަނެއްކާ  ؛ބާއްަވއިގެން ސަރުކާރުވެސް އަުޅގަ

ނޑުެމން އެންމެން އެއްބައިެވގެއަނެއް ބަޔަކު ސަރުކާރު ަވްއޓާ ްނ ލަން. އެހެންވީމާ، މި ނިޒާމު ދޫކޮށްލާފައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި ޤައުމުަގއި ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް މަސައްކަތް  ،އިންޞާފުވެރި  އިޤައުމުގަ ،ކުރުމަށް ހިނގާށޭ ައޅުގަ

ނޑު  ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއާ މެންގެއިންޞާުފވެރި ަކންތައްތަކެްއ ހިންގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ،ޢަދުލުވެރި ދޭތެޭރގައި އަުޅގަ

މަނިކުފާނަށް ހަމަ އެނގޭ ހިސާބުން ފެށިގެން  އެ ،ދަންނަވަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތް. އެެހން މި

 ؛ންމެމަނިކުފާނުގެ ކޮ ިވޔަސް، އަދި އެ މުަގއިކަ މަނިކުފާނުގެ ަނއިުބ ރައީސެއް އެމަނިކުފާނު އެބަ ފިަޔވަޅު ައޅުއްާވ އެ

މީހަކާ  އަުޅްއވަންޖެހޭ ހިސާބުން ފެށިގެން އެބޭފުަޅކަށް ިވޔަސް ފިޔަަވޅު އަިދ ގާތް އަރިހުގެ ،ތިމާގެ މީހަކަށް ވިޔަސް 

 ގެންަދވަނީ ފިޔަަވޅު؛ އެ  ވެސް އެލުމެއް ނެތި. އެހެންވީމާ، މިހާރުކަހަލަ ޖެހި ައޅުްއވާ ހަމަ އެްއވެސްދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު

ޤީޤަތުގައި ޙަ ؛ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު  .އަިއ ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ގުިޅގެން ނަފުޅަށްމަނިކުފާނުގެ ފުރާ

ނޑު މިޔާމީން ދަްއކަނީ. ރާއްޭޖެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ާރއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަީކ  ގެ ވާހަަކެއއް ނޫން އަުޅގަ

 މަލާއެއް، މީ މި ހަވަހާރަކޮށްލުމަށް ޓަކަިއ ބޮމުގެ އަ މީހަކު އެ ،ކަމުަގއި ވިޔަސް  އަދި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ހުންނެވި

މެން އެންމެން ރާއްޖޭގެ ތާރީުޚގަިއ ެވސް ުފރަތަމަ ފަހަރަށް ހިނގި ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ޙަމަލާައކީ ައޅުަގނޑު

ޑުމެްނގެ މާލިއްޔަުތ އެީކގައި ަބލަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނ މާއެއްަބއިވަންަތކަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މަްއސަލަތައް ވެސް އެބަހުރި. ޙަޤީޤަތުގަިއ ދައުލަުތގެ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކެއް ވެްސ މިހިރީ ހަމަ އަޅު ގަ

ކަރަޕްޝަުނެގ  ފުނިތައް ހިނގަނީ ރަނގަޅަށްތޯ.ވާުލވެފަ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އެބަ ބަަލންޖެހޭ ކުންހަމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީާއ 

ދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ބަލަންވާވަަރށް މި މަޖިލީހުން ނުބެލިގެން. މި ހުރިހާ ޒިންމާއެއް  އް ހިންގިގެން މިޢަމަލުތަ
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އި ޤައުމުގެ އެކީގަ  އުފުލަންޖެހޭ ތަނަކީ މި އިއްަޒތްތެރި މަޖިލިސް. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުން ތަންކޮޅެއް ހަރުދަނާކަމާ

އެީކ  ބެހޭ ކޮމިޓީތައް. އެ ކޮމިޓީތައް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ހުރިހާ ދާއިރާއަކާ މި މަޖިލީހުގައި އެަބއޮތް ؛ކަންތައްތައް ބަލަން

ވަޒީަރކަށް ވިަޔސް މި ޤައުމުަގއި ޚިޔާނާތްތެރިވުމުެގ ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވިޔަސް ކޮށްިފއްޔާ، އަދި ސައްކަތްމަ

ގެން ނޫނިއްޔަކާ މި މަޖިލިސް ހަރުދަނާވެފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލިސް ތަންކޮޅެއް ހަރުދަނާވާންވީ. 

ނޑުމެންނަކަށް އެްއވެސް ނަށްއަޅުަގނޑުމެން  ކަހަލަ ޔަޤީންކަމެއް ނެތް މި  އޮތް ކުިރއަށް އޮތް ތަނުަގއި ވެސް ައޅުގަ

 ކަުމގެެއއް.  ކުރެވޭނެޤައުމުގެ ކަންަތއްތައް ރަނަގޅު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ  ސިކުންތު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  58ރު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ބާކީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއި

 ފައިސާގެ ރިޕޯޓާ ބެހޭ ؛ގޮތުން ބެހޭ ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓާޑު ވެސް ތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ފައިސާގެ ވާހަކަ ަދއްކަމުްނދާއިރު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އި އްެޗއް ދަންނަވަ ގޮތުން އެ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަ ބެހޭ މިނިވަންކަމާ ނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ. އަުޅގަ ނީ މި ފައިާސ ބަޖެޓު ގޮތުން އަޅުގަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ދިނުމަށްފަހު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަެނއްާކ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގަިއ  ،ފާސްކުރުމަށްފަހު

ގޮތެއް ނޫންހެން. އޭރުން  ބޫލުކުެރވޭގައޮތުން އެއީ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އޮންނަގޮތަށް  އާދޭސްކޮްށގެން މި ލާރި ހޯދާ 

ނިވަންކަން ގެއްިލގެންދަނީ. އެ ސިޔާސީ މީހެއްގެ ައތްދަށަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެއީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މި

ނޑަްށ  ގޮތަށް އޮުތން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮްތ ނޫން ޚަރަދުތަކާއި، ޚަރަދުބަރަދު އާދޭސްކޮށްގެން އަތުލާ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންފެންނަނީ ނޑު ދަންނާލަން ބޭނުން .. އަޅުގަ ނޑުމެްނ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ،އަޅުގަ މިހާރު  ؛އަޅުގަ

ނޫނަށް ގެނައި ބަދަލަކުްނ ގާހަކަްށދުވަހު ވެސް ފެނިގެންދިަޔއީ ވަނަ އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލް. އަޅުަގނޑުމެން އި 3 އީމި

 ފެނިގެން މި ން. އެ އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ތަ އެހެން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލެއް ގެަނއި އިލާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނަަގއި ެއްއލަ

ކޮންކަހަލަ ކަންތައްތަކެްއގެ ތެރޭން އައި އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލެއްކަން މިހާރު  ،ދަނީ ކޮންކަހަލަ ގުޅުމެއްގެ ތެރޭން

ނޑުމެންނަށް ރައީ ދަނީ. އިނގެމުން މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަޅާއަރަުމން މި ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިއއްެޔ ދަނީ. އަޅުގަ

 ދެްއކެިވއިުރގައި...ވާހަކަ

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ
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ިމއަދު  ،ގެ ދަުށން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓ6.4ުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ެއޖެންޑާ އައިޓަމު ހުހިސާބުން ބަ ޝުކުރިއްާޔ. މި

 ވޯޓު ަވގުުތގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން.  ގ1:30ެ

 އި ން ދިރާސާކުރަްއވަލާމަތުގެ ކޮމިޓީޤައުމީ ސަ ،ޓެރަިރޒަމް މަނާކުރުމުެގ ބިލު ،6.5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  -{6.5}

 1ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް  2015 ބަރުއޮކްޓޫ 21ތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ގޮ ނިންމެވި

ގުރައިދޫ  ،ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ޮކމިޓީގެ މުޤައްރިރު ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީއިޞްލާޙު ލިބިފައިވޭ. މި ރިޕޯޓު މަ

 އަރުވަން. އްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު. އިޟާތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒަދާއިރާގެ އިއް 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޟާބަރު ިއބްރާހީމް ރިގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެން

ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ޤައުމީ  ،`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޓެރަިރޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލު

هللا އިަހވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު ،ތުގެ ރިޕޯޓު. މި ބިލަކީގޮ  ނިންމެވި  އިދިރާސާކުރަްއވަ

ހުަގއި ދާއިާރއެްއގައި މަްޝވަރާކުރުމަށްފަ ގުިޅގެްނ ކޮމިޓީަގއި ފުޅާ މާލިބު. މި ބިުލ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވި ބިލެއް

ރަްއވާފަ. ކޮމިޓީގެ ބޭފުުޅން ވަޑަިއގެންނެވި ހާޒިީރ ެއުކގައި ކޮމިޓީން ވަނީ ބިލު ފާސްކު ކޮމިޓީން އިޞްލާޙުތަކަކާ

ބިލު ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަާކއެުކ  ،ވަނީ ވާނެ. އެހެްނވީމާ، ކޮިމޓީން ނިންމާފައިޕޯޓެއް މި ރިޕޯޓުަގއި ހިމެނިފައިރި

ނޑުމެން މި ރިޕޯޓު އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާލަރުމަށް ހުށަހަޅަން. އެގޮތުގެ މަތީފާސްކު ން. ކޮމިޓީގެ ން އަޅުގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި ޮކމިޓީގެ އިދާރީ ބޭފުޅުން އަުޅަގނޑަށް ދެްއވާ އެއްބާރުލުމަށް ޓަކައި ުޝކުރު ދަންނަވަން. 

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެގ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށާއި ޓީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމި

އިްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި  ޒަތްތެރި ނައިބު މުޤައްރިރަށާއިއިއް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 1ބިލަށް   އަރުވަނީ، ަގއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވޭ. އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ރަޝީދަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް. 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރަން  ވަނަ ާމއްދާ އަންނަިނވި 62ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ބިުލގެ 

ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ގާވަނަ މާއްާދ. މި  62 .ނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުންނޫގާ ؛ހުށަހަޅަން. އަރިަމތީ ސުރުޚީ އަޅުަގނޑު
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ކޮށް ދިވެހި ސަުރކާރުގެ ގެޒެުޓގައި ާޝއިޢުުކރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ގުދީސްތަ ،ފާސްވެ ނޫނުގާފަށާނީ މި 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވާނަން. ގުަރއިދޫ ާދއިރާެގ މެންބަރަކަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އްާވ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރަ 

 .ޟާޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިއިއް 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޟާދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިގުރައިދޫ 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަްށ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑައެިޅފައި ގަިޑއިރުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއީއ  1ލަ ވަނީ ޖުމު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ކަ

 15ޓު މިނެ 7ކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސި 29ޓު މިނެ 14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  59ޓު މިނެ 28ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ޓު. ވަިކ ޕާޓީއަކަްށ ނިސްބަތްނުާވ މިނެ 3ކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަށް ސި 18ޓު މިނެ 3.ޭއއަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ

 ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.މިނެ 3ރުންނަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 މް މުޙައްމަދުދީދީއަށް. އަރުވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! އަޅުަގނޑު ުފރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ބިލަށް މި 

ކޮމިޓީ މަސައްކަްތކުރަމުންދިޔައިރު މި ބިލުގެ ، ގޮތުން ކޮމިޓީ ލެވެލްަގއި ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާޙުތަާކ ބެހޭ

 60އެއްކޮްށ ޔާ އަދި ވަރަށް ގިނަ ބޭފުުޅންގެ ލަފަ އި،ކޮންސަރންތަކާ ދޭތެރޭަގއި ަވރަށް ގިނަ ގޮްތގޮތަށް ވިސްނަ 

ނޑު ހުށަހެޅިން. އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު ެއއަށް ެއއްެވސް ސަމާލުކަމެ   އް އިސްލާޙު ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަ

އި ބާރު ކޮމިޓީަގިއ ބޭނުންކުރަްއވަިއގެން އެކަމާ ޒާ ނުލަްއވަާވ އެ ބޭފުޅުްނގެ ނުފޫ ެވސްއި ބައްަލވަ ، އި ނުދެއްަވވަ

ނުެލއްވި ވާހަކަ އަުޅަގނޑު ބޭނުންވަނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މަނިކުފާނަށް ދަންނަވާކަށް ނޫން. ދިވެހި އިއަޅަ

ގޮތަށް ފާސްެވގެން  ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން. އެއީ މި ބިލު މި އޮތްރައްޔިތުންނަށް މި ވާހަކަ، ިދވެހި ރައްޔިތުން 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވާީނ  ހިނގައްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

. މި ރާއްޖޭގެ ކަންތައް މިހާރު މި ޓެރަރިސްޓަކަށް ވާނީ. ނުރަްއާކތެރި ކަމެއް މިީއ. ވަރަށް ުނރައްކާތެރި ބިެލއް މިއީ
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ނުލާ ދޫކޮށްުލން އެީއ ކުރަން ހެޮޔާވވަރު އިިމާއ ދޭތެރޭ ވިސްނަ  ،ނުލާއިމިފަދަ ބިލެއް މި މަޖިލީހުން އަޅަ ،ގޮތުން ހިނގާ

ނޑު ދެންނެވިހެން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މަނިކުފާނަށް މި ވާހަކަ ދެންނެވުމަކީ  ކަމެއް ނޫން. ކުރީގައި ވެްސ އަޅުގަ

ނޑު  އިވައްމުލަުކގައި ވަށަފު ނަގާ ރާޅުތަކުަގއި ރޮނގެއް ެއޅުމެޭކ ހަމަ އެއްެވސް ތަފާތެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

މު އެއްޗެއް އެބަ އޮތް. އާދެ! މި ބިލުގައި ކުށް ބަޔާންކުރާ އްވަރަށް މުހި އިލާދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަަމށް ދަންނަވަ

އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް،  ނެތި މި ނުގައި ކުާށއި އަދަބު ބަޔާންުކރުމުގެ އެްއވެސް ބޭނުމެއްމި ގާނޫ  ،ވަކި ގާނޫެނއް އޮްއވާ

ައޅުަގނުޑ ހުށަހެޅި މިކަހަލަ ފަސްދޮޅަހަކަށް އިސްލާޙަށް އެްއވެސް ، ނުލާ އިމިކަހަލަ އެްއވެސް ކަަމކަްށ ވިސްނަ

ށް މި ގާނޫނުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައި ހުރި ކުށެއް ކޮޞަފުރުޞަތެއް ނުދިންކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ޭއގެތެރޭަގއި ޚާއް

މި ގާނޫުނ  ،ވަކި ނިޒާމެއްގެ ތެެރއިން ބަޔާންުކރެވިފަިއވަނިކޮށް ،ނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި މިއަށްވުެރ ފުރިހަމައަށް އޮްއވާޤާ

ނޑުމެން  .ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު އޮޅުންތަެކއް މުޅި ނިާޒމަށް އަރައިގެންދާނެ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް އަުޅގަ

ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު މި ދަީނ  ،ެއއްކޮްށ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މި މަޖިލީހުން މިކަހަލަ ކޮންމެ ކަމެއް އޮޅުވާލުމާ

ނުޑެވގެން. އެހެންނަމަވެސް، މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނާ ބަޔަކު ނެތް. އެ ބައެްއގެ އަމިއްލަ އެދުމަށް  ނޑުފު ރާއްޖޭަގއި ފު

ގޮތަކަށް  ޓަކައި މަޖިލީހުގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް، ހިތަށްއެރި ރުމަށްބޭނުންކު ޒުއަމިއްލަ ނުފޫ

މިއީ ވަރަށް ނުރަްއކާެތރި ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް،  .ކަންތައްތަްއ ކުރަްއވަމުން މި ގެންދަވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް

ތި ބޭފުޅުން ފާސް ވެސް ކުރަްއވަފާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެކު މިއަދު މި ބިލުޔާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ޖެހެނީ ހިތާމަ

ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ ޓެރަރިސްަޓކަށް ެވގެން ނޫނީ މި ކަމެއް ނުނިމޭނެ. އެހާ ނުރައްކާތެރި ބިލެއް މިއީ. އެހެންނަމަވެްސ، 

މާއްާދ  8އަދި  7 ،6ގޮތެްއަގއި މި ގާނޫނުގެ  ޞަނޑު މި ވާހަކަ މި ގެންނަނީ، ޚާއްރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް އަުޅގަ

 2 މި ގާނޫނުގެ ،އުޅުމުން އޮންނާނީ ކުށްވެިރވެފަިއ ކަމަްށ ބުނާއިރުޓެރަރިޒަްމެގ ޢަމަލެއް ހިންގަން ނިޔާކުރާ ގޮތުން

ލަތެއް ހައްޔަރުކޮށްަފިއ ބަހައްޓަިއގެން ތަޙްޤީޤު ހިންގޭ މިންވަރަށް ހެކި ނެްތ ހާވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގައި ުބނާ 

ޓަކައި ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ެއއީ ޭއގެ ޒާުތގަިއ  ޓަކައި ުނވަތަ ރޭވުމަށް ޢަމަލެއް ކުރުމަށްޓެރަރިޒަްމގެ  ،ނަމަވެސް

 ފުލުހުން އެގޮތަށް ދައްކުަވއިފި ،ށް ނުރައްކާތެރި މީހެއް ކަމަށް ބަލައިއެފަދަ މީހަކު މުޖުތަމަޢަ ،ކުށެއް ކަމަށް ބަލައި

ނޫނުއަސާސީ ޤާއި ބެހެއްޓުމަކީ ަކނޑަެއޅިގެން ށް ބަންދުގަކުރުމަދުގައި ބަހައްޓަިއގެން ތަޙްޤީޤުއެ މީހަކު ބަން ،ނަމަ

ިވގެން މި ދަނީ. ކަމުަގއި ނުވިކަމުަގއި ވިޔަސް ެއގޮތަށް އެކަން ކުރުުމގެ ފުރުޞަުތ ހުޅުވާލެ ހުއްދަކުރާ ކަމެއް

ނަޑއެިޅގެން  ޑުމެްނ ައޅުަގނ ؟. އެހެންނަމަވެްސ، ީކއްޯތ ކުރާނީއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް .ނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފުޤާކަ

 ނޫނުއަސާސީއާ ޤާތް. ކިތަންމެވަރަކަށް މި ވާަހކަ ދެއްކިޔަސް މި މަޖިލީހުަގިއ އަުޑއައްަސވާނެ ބޭފުޅުންެނއް ނެ

ނޑަ  ފާސްކުރަން ތައްޔާުރަވމުން މި ދަނީ. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަމާިއ، ދިވެިހ  އެިޅގެން ޚިލާފު ބިލެއް މިއަދުކަ

ދޭތެރޭަގއި  ށް ބޭނުން ަކމެއް ރައްޔިތުންނާގޮތަކަ ބޭނުން ،ޤުތަކެއް ހިފެހެއްިޓގެންރައްޔިތުންގެ އެަތއް ބަިއވަުރ ޙައް

ގޮތަކަށް ކަންތައްަތްއ ކޮށްލެވޭނެ ނިޒާމަކަށް މި ބިލުގެ ސަބަބުން ކަންތައްަތްއ ފަހިވެގެންދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި  ބޭނުން
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ނޑުމެން މި ވާހަކަ ކިތަންމެ ވަަރކަށް އަުޅގަ ؟. އެހެންނަމަވެސް، ީކއްތޯ ކުރާނީނުރަްއކާތެރި ކަެމއް  .ރައީސް

ދެއްކިޔަސް ތި ބޭފުޅުން ގަޫބލުފުޅެއް ވެސް ނުކުަރއްވާނެ. ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅު ގޮތަކަށް މި ބިލު ފާސް ވެސް 

އިްއޒަތްތެިރ  މަށް މި ގެންަނނީ މި ބިލަށް ވޯޓުނުދެްއވުމަށް. ޝުކުރިްއޔާކުރަްއވާނެ. ައޅުަގނޑު އެންމެންގެ ސަމާލުކަ

 ސް. ރައީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް. ޢަލީ ޙުސައިނަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދާ ޓެރަރިޒަމް  ސްކުރެވެމުން މިހުއަރަނީ މިއަދު މިހާރު ބަ ަގނޑު ހިތަށް މިއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅު ޝުކުރިއްޔާ

އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅާލަން  ،ވެސް އެބަ ެޖހޭ ށްިއތުރު ގާނޫނަ ،ބެހޭ ގާނޫނު ފާސްކުރެިވއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަ މަނާކުރުމާ

ނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް އޮތުމުގެ ޤާރާއްޖޭގައި ވާނަމަ ދެން ދިވެހި އެބަ ޖެހޭ. އެއީ މި ގާނޫނު މިގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ ކަުމގައި

ނުޑ  ،މި ބިލު މިއަދު މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ ަކމުގައި ވާނަމަ، ސް ބޭނުމެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާއެްއވެ އަުޅގަ

އުމުގަިއ ޤައްތޭނެ ކުށެްއ ހަމަ މަދުވާނޭ މި މި ގާނޫނުގެ ދަށަށް ނުފެޭތނެ ކުށެއް، ނުފެ  ،ވެްސ ދަންނަވާނީ ހަމަގައިމު

ރިޒަމަީކ ަވިކ ރި. ޓެރަހުައޅާ އެހެން ގާނޫނުތަކެްއ އެބަކުށާިއ އަދަބު ަކނޑަ ،ައކީ. ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކަނެގާހިނ

އް ސަބަބުތަކެ  ޞަ ގަިއ ެވސް ަކނަޑއަޅަީނ ވަިކ ޚާއްުއމުތަކުޤައްެގ ގޮތުަގއި ދުނިޭޔގެ އެހެން ކުށެ  ޞަ ވައްތަެރއްެގ ޚާއް

ނަޑއަޅާ  ނަޑއެޅުހުރެގެން. ެއގޮތަށް ކަ ގާނޫނަކުން ވަިކ  ޞަޅާކޮށް މާނައެްއ ނުކުރާނެ. ޚާއްމުަގއި ޓެރަިރޒަމް ފުކަ

ނަޑއަޅަނީ ޞަޚާއް ވަކި ކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް، ވަިކ ކަހަލަ  .އުންސުރުަތެކއް ހަމަެވގެން ޞަ ވަިކ ޚާއް ،ކުެށއް ކަ

ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލުތަކެއް  ވަތަ ޓަކައި. ެއގޮތުން ޓެރަިރޒަމްގެ ހަރަކާތްަތކެއް ނު  މަޤްޞަދުތަކެއް ހާސިލްކުރުަމށް

 ޞަޓަކައި ޚާއް  އެ ކަންތައް ހުއްޓުވުމަށް ،ކަމުގައި ވާނަމަ ދާވުރެ ގިަނެވގެން އުމެްއގައި ެއކަށީގެްނވާ މިންވަރަކަށްޤަ

އުމުތަކެްއގަިއ ެވސް ހަމަ އެކަން ކުާރ އުސޫލު. ޤައެޅުމަީކ ެއއީ ދުނިޭޔގެ ުހރިހާ ގާނޫނެއް ހެދުމަކީ ުނވަތަ ެއކަށަ

ދެކޮޅަށް ހިނާގ  ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ސަރުކާރާމަވެސް، މި ގާނޫނަށް، މި ބިލަށް ބަލައިލީމަ އަޅުގަ އެހެންނަ

ރޭޒަރު ތިލަެއއް މީހެއްގެ އަތުން ފެނުނަސް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާ އެ މީހަކާ  ؛މުޒާހަރާއެްއގައި ވެސް މީހެއްގެ އަތުން

ދެކޮޅަށް ތޫނު ހަތިޔާރެއް  ިއ މީހަކާ ދެކޮޅަށް، މީހަކާހިނގާ މާރާމާރީއެްއގަ ދެކޮޅަށް އުފުލަންވީ. މަގުމަތީގައި

ވަަނ  27ނޫނުއަސާސީގެ ޤާއުފުލަންވީ. ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބަހެއް އުފުލާ މީހާ،  ބޭނުންކުރިޔަސް ޓެރަރިޒަްމގެ ދަޢުވާ

ލަތުގައި އެ ހާއެ ބުނާ  ،ކުރާނަމޭ ބުނާއިރުަގއި މާއްދާގެ ދަށުން ވާހަކަދަްއކާ މީހަކު ވެސް ތިމަންނަ މިވެނި ކަމެއް
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 ،ފަދަ ހަތިޔާރެއް އޮވެގެން  ެވސް މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުަވތަ މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއް ދެވޭ  މީހެއްގެ އަުތގައި ކިިރޔާ

މްގެ ދަޢުވާ ކުރަންވީ. އެ މީހެއްގެ ެޓރަރިޒަ ،ކަުމގައި ވާނަމަ ނުވަތަ އެކަހަލަ ވަސީލަެތއް އޮެވގެން އެ ވާހަކަ ބުނާ

ހިނަގއިދާނެ މި ބިލު އުމަށް ވެގެންޤައެންމެ ގިަނ ޓެރަރިސްޓުން ތިބި  އަކީ ކުން ދިވެހިރާއްޖެދުަވސްކޮޅަ ، އެހެންވީމާ

 ހައި ފާސްކުރެިވއްޖެ ކަމުގައި ވާަނމަ. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނުޑ ތިޔަ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް، މި މަޖިލީހުގެ އެންމެ

ނޑު  އަނެއްކާވެސް މި ގާނޫނު ފާސްނުކުރައްވާށޭ. ތި ބޭފުޅުން މިއަދު  .ލްތިމާސްކުރަންއިމެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ތަނުން ފާސްވާީތ  އެތަކެއް ފަހަރު މިކަހަލަ ގާނޫނުތަކެއް މި ،އަންނަނީ އަޅުަގނޑު ތަކުރާުރކޮށް ދަންނަވަމުން މި

ނޑުމެންނަށް ، ފެންނަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު އެ ވާހަކަ ދަްއކަިއފިން. އެކަމުގެ ހިތި ނަތީޖާ މިއަދު އަުޅގަ

ދަންނަވަީނ މި ބިލު ފާސްކުރެވިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ މީގެ ގެއްުލން އެންމެ ބޮޑަށް ފޯރާނެ  އަނެއްާކވެސް މި

 .عليكم مالس الوބޭފުޅުންނަކީ ހަމަ މިއަދު ސަރުކާރު ހިންގަވަން ތިއްެބވި ބޭުފޅުންނޭ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ބަރު. އަޅުގަ

 އަނާރާ ނަޢީމަށް. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނުޑ ވެސް މި ބިލާޝުކުރިއްޔާ  ނޑުެގ ވަރަށް ބޮޑު ގޮތުން ޙަޤީޤަތުގައި ބެހޭ . އާދެ! އަުޅގަ ކަންބޮުޑވުމެއް  ވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ވަރަްށ   ،ޓެރަިރޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލު ހުށަހެޅުމުން ހިތާމަކުރަން އަޅުަގނޑުމެންއޮތް ބިލެއް ިމއީ. އަދި ައުޅގަ

މި ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާޙުތަެކއް. ޙަޤީޤަތުގަިއ  ،ގައި ފާހަގަކުރެްއވިކަންތައްތަެކއް މެންބަރުން ފްލޯ ވަރަށް ގިނަ

ނޑުމެން އެންމެން ޓެރަރިޒަމް އެއީ ގޮތުްނ  ވާސް، މި ިބލު ފަރުމާކުރެވިފައިވެސް ދެކޮޅު ަކމެއް. އެހެންނަމަވެ އަުޅގަ

މިސާލަކަށް  ،. އެގޮތުން އޮތީ ފަރުމާކުރެވިފަ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންތަަކކަްށ މި ކުށުގައި ބެދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް މިހާރު މި

 ޓަރޓުވި، ވެސް ބޭނުންކުރާނެ ފޭސްބުކު ގައި. މިހާރު އެންމެން އޭނަ ބަހެއް ބުނީ އިންޓަރނެޓު ،އައިޝާ ިކޔާ މީހަކު

ހި. ބޭނުންކުރީމަ ސަރުާކރަށް މި ހީވީ ސަރުކާރަށް ނޭދެވޭ އަސަެރއް އެ ބަުހގެ ަސބަބުން އެބަ ކުރެއޭ. ހަމަ ެއ އެްއޗެ

ޤަތުގަިއ ވަރަްށ . މިއީ ޙަޤީދެމެދު އޭނަ ޖަލަށް ލާން އަަހރާ 15އަހަރާއި  10ރެިވދާނެ ާވކުޢުއޭނައަށް ދަ، ހިނދު

ްއ ބުނާ ބަހެްއގެ ަސބަބުން އެފަދަ ބޮޑު އަދަބެ ،ހުރި ކަެމއް. އެއީ ްށ ބިރުހުރި ކަމެއް. ޙަޤީޤަުތގަިއ ވެްސ ވަރަބިރު

އަހަރު ކުިރއެއް ނޫން.  30އުމުަގއި ރައްޔިތުން ކަންބޮުޑވާނެ ކަމެއް. ެއއީ މިއީ މީެގ ޤައަންނަންޏާމުން އެއީ ވަރަށް 

ޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަުމެގ ބޭނުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިާރއެްއގައި ާރއްޖޭަގއި ކުރަމުން ވެސް  މިހާރު އެންމެން

ނޑު ނުދަްނނަވަން ހުރިހާ އެންމެން އެންމެ ޒިންމާދާރުކޮށޭ ކުރަނީކީ ވެސް. އެހެންނަމަވެްސ،  އަންނަނީ. އަުޅގަ
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ތަށް. ރައްޔިތުންނަްށ ޙަލަޞްރައްޔިތުންގެ މަ ށް ވިސްނަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ގާނޫނެއް ހަދާއިރު ވަރަށް ބޮޑަ

ަގއި އި ކު ަރއްޔިުތންނެއް ނުތިބޭނެ އަނގަ ޙަޤީޤަތުަގިއ ވެސް ިމއަދަ ؛ފުރުޞަތު ވެސް ދޭންޖެހޭ. ރައްޔިތުން

ޒިންމާދާރުކުުރވުމަށް  ިއ،ާރނެ ކަންކަމުގައި ވެސް. ފާުޑކިޔަޓޭޕުއަޅަިއގެންނެއް. ަރއްޔިތުްނގެ ޚިޔާލު ރައްޔިތުން ފާޅުކު

ނޑު ދެޭކގޮުތަގއި އޮންނަން ވެސް ޖެހޭނެ ވެ ސް ރަްއޔިތުން މަސައްކަތްުކރާނެ. ޙަޤީޤަތުގައި އެފަދަ ަކންކަމަކީ އަުޅގަ

، ފާނެ. އެހެންވީމާއިއެހެން ގޮތަކަށް ފާޅުކުރަން ފަށަ ކަންކަން. އެހެންނޫނީ އެ މީހުންގެ ޝުޢޫރުތައް އެ މީހުން

މިފަދަ ބިލުތައް ފާސްކޮށް ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަްއ  ،ސް ވިސްނާަލންޖެހޭއަޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެ

ންމެން ގުޅިގެްނ ހުރިހާ އެ ،ދީ  ހަނިކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ަރއްިޔތުންގެ ޚިޔާލުފާުޅކުރުމަށް ެވސް އިތުރު ފުރުޞަތުަތއް

 ދެްއވި ުފރުޞަތަށް.  މު ތަަރއްޤީުކރެވޭނީ. ޝުކުިރއްޔާއުޤަޙަޤީޤަތުގައި 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނޑު ވެސް ހަމަ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެ ޝުކުރިއްޔާ  ން ބޭފުޅުން ެވސް އެ ފާހަގަކުެރްއވި ފަދައިން އަުޅގަ

މި ބިލަކީ މި ަވގުތު ފާސްކުާރކަށް އެންމެ ރަނގަުޅ ބިލެްއ ނޫނޭ. މި ބިލުގެ ވާހަކަަތްއ  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

 ކަހަލަ ވާހަކަތައް ހުރިކަން ތަރުތީބުކުރެވިފަިއވާ ގޮތަށް ަބލާއިރު ވެސް މީަގއި ވަރަށް ނުބައި ނަތީޖާތައް ނުކުމެދާނެ 

 ،ަގއި އެބަ ޮއވޭ  1ގެ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( 4ނަުކރާއިރު ތެރޭަގއި ޓެރަިރޒަމް މާއަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. ޭއގެ

 ކީ؟ ސަރުކާރުން ހިންގާ ކަންކަމާޒަކޮބައިތޯ ނޭދެވޭ ނުފޫ ؛ރުވުމަށްއް ފޯޒެނުވަތަ ސަރުކާރަށް ނޭދެވޭ ނުފޫ ދައުލަތަށް

ކަްށ އް ފޯރުވުން ކަމަށް މާނަކުރަން ބޭނުންވާ ބަޔަޒެކީ ެވސް ސަރުކާރަށް ނޭދެވޭ ުނފޫެދއްކުމަދެކޮޅަށް ވާހަކަ

 ،އޮތް ގޮތުން ޓެރަރިޒަމް ކަމަށް މި ްއސަޮއތް ގޮތުން، ގެނެ މި ވާހަކަތައް ލިޔެފައި މި، މާނަކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމާ

ނެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހިންގާ ކޮންމެ ޕްރޮޓެސްޓެއް ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް އެއީ ެޓރަރިޒަމްގެ ގޮުތގައި މާނަކުރެިވދާ

މިއިން ކޮންމެ އެްއޗަކީ ވެސް ޓެރަިރޒަްމގެ ެއކްިޓވިޓީެއްއގެ ގޮުތަގއި  ،ރާެއއް، ކޮންމެ ރެލީއެއް ޒާހަނުވަތަ ކޮންމެ މު

ސިޔާސީ މިހާ . ތީއޮ މި ްއސަބިލު ބައްޓަންކުރެވިގެން ގޮ މާނަކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަންޏާ މާނަކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް މި 

ނޑަށް ހަމަ ގަބޫލުކުެރވެނީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތގައި މި ބޮޑު ހަލަބޮލި ކަމެއް ރާއްޖޭަގިއ އޮތް ަވގުތަކަށް ާވއިރު ައުޅގަ

މުންެގ ބަެއއްެގ އާއްނުވަތަ  ،މުންނަށް ބިރުދެްއކުމަށްއާއްފާސްކޮްށގެން ބޭނުންކުރެވިގެންނުދާނެ ކަމަށް.  ބިލު މި ވަގުތު 

ނެޑއް. ޤްމިއީ ވެސް މަ ؛ވެރިކަން އުެފއްދުމަށްމެދުގައި ބިރު ޞަދުގައި، މާނަކުރުމުގެ ތެރޭަގއި ެގންގުޅެފަިއވާ މިންގަ
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އޮތީ. މިހެން  ގޮތަކަށް މާނަކުރެވޭ ގޮތަށް ޫދޮކށްލެވިފައި މި ބިރުދެއްކުމަކީ ކޮަބއިތޯ؟ ބިރުދެއްކުން ެވސް ހަމަ ބޭނުން

ޤްޞަދެއް ާހސިލްކުރަން ގެްނގުޅޭ ޢަމަލެޭކ ކިޔާފަިއ އޮންނައިުރަގއި ހަމަ މި ޢަމަލުތަކުެގ ތެޭރގަިއ، މިއިްނ މަ ،އޮތްއިރު

ތަށް ބޮުޑ މުންގެ ބަެއއްގެ ސަލާމަާއއްމުންނަށް ނުވަތަ އާއް ،ަގއި އެބަ އޮވޭ  7ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގެ  5މި ގާނޫނުގެ 

މުނަށް ނުރައްކަލެްއ އާއްމަ މުޒާހަރާއަކީ ވެސް ހަ ، . އެހެންީވމާލަތެއް ކުރިމަތިކުރުވުމޭހާނުރައްކަލެއް ވާފަދަ 

ސްޕްރޭ ވެސް ޖަހާނެ މުންގެ ލޮލަްށ ޕެޕަރާއއްރަން ބޭނުމިއްޔާ ާމނަކުރަންވީ. ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި މާނަކު

 ،ލަތަކަށް ގެނެސްހާމުންގެ ލޮަލށް ޖެހޭ ާއއްޕެޕަރސްޕްރޭ ، ަކމެއް ެއއީ މިހާރު. އެހެންވީމާ  މުއާއްތެރޭަގއި.  ގެމުޒާހަރާ

ން ތަނެއްގައި އެްއކުރުމަީކ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް ދަޢުވާކުރަން ބޭނުމިއްޔާ ދަޢުވާކުެރވޭ ގޮތަށް މި ބިލުގައި މީހު

ަބ ކަންކަން މިހެން އޮތީމަ އަޅުަގނުޑ ހަމަ ވަރަށް ކަންބޮޑުވަން. ައދި އެާއއެީކގައި ީމގައި އެ މި، އޮތީ. އެހެންވީމާ މި

ވަަނ  3ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 15ގާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި. މި 18 އޮވޭ ޓަރަިރސްޓު ޖަމާޢަތްތައް 

ނޑައަޅާީނ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޓެރަރިސްްޓ ޖަމާޢަތްތައް ކަމަށް ބެ ބެހޭ މަޖިލީހުގެ  އުީމ ސަލާމަތާޤަލެޭވ ޖަމާޢަތްތައް ކަ

ހިނގައްެޖ  ފުވެގެން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިއްެޔ ވަރަްށ ސާމަތީން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ މަޝްވަރާގެ

ލަތާއި މި ހާއުމުގެ ޤަމި ، ގޭ ޭބފުޅެއް ނޫންކަން. އެހެންވީމާއުމުަގއި ވާނުވާ އެނޤަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ މި 

ނުޑމެން ކިހިނެުނާވއެއް ނޭނގޭ އުމުގެ ކަންކަން ހިނގާނުިހނގާ ގޮާތއި، ާވއެއްޤަ ތޯ ޓެރަރިސްްޓ އްބޭފުޅަކަށް އަުޅގަ

ދެން އެ ވިދާޅުވާ ސަލާމަތީ މަޖިލިސް. އެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަކީ  ؟ވާލުކުރަނީހަފަިއކުަރން ންޓިޖަމާޢަތްތައް އައިޑެ

ަވނަ މާއްދާގައި އޮތް ސަލާމަީތ މަޖިލިސް ކަމަށް އެބަ ވިދާޅުވޭ. މި ގާނޫނުަގއި ލިޔެވިަފއި  13ސިފައިންގެ ގާނޫުނގެ 

، ރައީްސ، ނައިބު ަރީއސް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު  ؛އެބަ އޮތް. އެހެން އޮތްއިުރގަިއ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި މި ިތބެނީ

ރޒް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން ރޒް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް، ޗީފް އޮފް ޑިފެންްސ  އެފެއަ އެފެއަ

ފޯސް، މިނިސްޓަރ އޮފް ެއޓޯލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް. މިނިސްޓަރ އޮފް އެޓޯލްސް ޑިެވލޮޕްމަންޓެއް މިހާރު ނުވެސް 

. އެހެން ކިޔާ މިނިސްޓްރީއެއް ވެސް ނެތް. އަެނއް ކަމަކަށް ނައިބު ަރއީސް އިންނެވީ ކޮންތާކުތޯ؟ ަނއިބު ހުންނާނެ

މިހާރު ޓެރަރިސްޓް ، ލުމުގެ ތުހުމަތުގައި. އެެހންވީމާރައީސް އެ އިންެނވީ ޖަލުގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަވަާހރަކޮށް

ނޑައަޅަްނެވގެްނ ނަސޭޖަ  ގޮތާ ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާދޭން އޮތް ކޮމިޓީ މި އޮތް ތްތެރިވާންހަމާޢަތްތައް ކަ

ނުޑ. ޑިފެންސް މިނިސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނ ، ޓަުރ ކޮބައިތޯ؟ ނެތް. އެހެންވީމާދޭތެރޭ ވަރަށް ހާސްެވއްޖެ އަުޅގަ

މި ގާނޫނު މިހާރު ދަނީ މި ވަގުތަކީ ިމ ގާނޫނު ފާސްކުރާކަށް ެއންމެ ރަނގަޅު ވަގުެތއް ނޫންކަން.  މި

 ޗަށް، ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުތަކާ ގޮތުްނ ވާނުވާެއއް ނޭނގޭ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއެްއގެ އަތްމައް  ބައްޓަންކުރެވިަފއި އޮތް

ނޑުމެން ޑިމޮކްރަސީ  ޚިލާފަށް ކަންކަން ކުރަމުންދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއްއެގ އަތްމައްޗަށް ކުރަން އިމު ޤާއަުޅގަ

ނޑި ނިޑއެއްމަސައްކަތްކުރާ ދަ ދިނުން ކަހަލަ ކަމަކަށް  ަވޅެްއަގއި މިފަދަ އެއްެޗއް ދިނުމަކީ މިއީ މޮޔަެއއްގެ އަތަށް ކަ

ނޑުމެންނަށް އެއްގޮަތކަށް  ،ވެގެންދާނީ. އެހެންވީމާ  ގުޅިގެން  ށް ތާއީދުކުރެޭވކަށް ނެތް. މިއާވެސް މިކަމަައޅުގަ
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އުވާލަންީވއޭ  ،ދިމާލަށް ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެކޭ އާ.ޑީ.ޕީތަނުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުން އެމް ތަކުރާރުކޮށް މި

އިބު ރަީއސް، ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ނަ  އަޅުަގނުޑ ހަމަ ނިންމާލަމުން ދާއިުރަގއިގޮވަމުން

ންނެވީ ބު ރައީސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައވަހާރަކޮށްލަން މަސައްކަތްކުިރ ކަމަށް އެ އިއިނަ

މަތުކޮށްގެން ޖަލުގައޭ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޓަރަރިސްޓު ޖަމާޢަތެއް ކަމަށް ޑިކްލެޔަރކުރަން ޕާޓީެއއް ޖެހިއްެޖ ހުތު

 ކަމަށް ވަންޏާ އެންމެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ޕާޓީއަކީ ޕީ.ޕީ.އެމްޭއ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނއި ޝުކުރިއްޔާ  އްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ ،ޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާއަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ތިމަރަފުށީ

ނުޑ  ދަންނަވާނީ ކުުރކޮްށ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ޓެރަރިޒަމާ ބެހޭ ބިލަކީ އަުޅގަ

ދަންނަވަންޏާ މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ސީދާ ގަން ޕޮއިންޓުގައި ބެހެއްުޓމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ބިލެކޭ. 

ނޑު ސަރުކާރު މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި ހުރެގެްނ މި ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭތީ  އަޅުަގނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ، އަުޅގަ

 4މި ބިލުގެ ޅުަގނުޑ ަވިއބަރ ގުރޫޕުަގއި ވަރަށް ސާުފޮކށް ވަރަށް ިދގުކޮށް މި ވާހަަކ ދައްަކއިފިން. ހިތާމަކުރަން. އަ

ދުލުން  ،އަޅާ ރިޢާޔަތްކުާރއިރުަގއި ނިކުންނަ ނަތީޖާއަކީައށް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  8ާއއި މި ބިލުގެ 3ވަނަ މާއްދާގެ 

ތެޭރގައި ޓެރަިރޒަމަްށ  ގެމި މީހުން ދެއްކި ވާހަަކއެއް  .ހެކި ދެނީ ،ދެ މީހަކު ދެނީ ،ފާޅުކުރާ ޚިޔާަލކުން ،ބުނާ ބަހަކުން

 20އަހަރާއި  17އްޔާ މަގުފަހިވާ ކަހަލަ ވާހަކަެއއް ދައްކައިިފއޭ. އެހާ ތަނުން ފެށިގެން މި ބިލު ބުނާ ގޮތުން ވެއްޖެ 

ވަނަ ގަރުނުަގއި ޑިޖިޓަްލ  21 މި އި،މިއަދުގަ  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ުމއްދަތަކަށް އެބަ ޖަލަށް ލެވޭ. އަހަރާ ދޭތެރޭގެ 

ކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން ކޮން މަސައްކަެތއްޯތ ޢުދުނިޔޭގަިއ މިއީ ގަބޫލުކުެރވޭނެ ހަމައެއް ނޫން. ސަރުކާރު ދިފާ

ރެޔާިއ ދުވާލު އަޅުަގނޑުމެން ތިބެނީ ސަުރާކރުގެ ދިފާޢުަގއި ސަރުކާުރެގ  ؟ކޮން މަސަްއކަތެްއތޯ ނުކުރަނީ ؟ނުކުރަނީ

ނޑުމެްނގެ ަރއްޔިތުންެގ ދިފާޢުގައި. މިހެން ތިބޭ ބަަޔުކ  .ގައި މި ތިބެނީޚިދުމަތު މަަސއްކަތް ކުރަން މި ތިބެނީ. އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ މީހުންނަކީ.  ެއއްއަޅުަގނޑުމެން ތަފާތު ޕްލެްޓފޯމްތަކަށް އަރާ ތަފާތު ވާހަަކތައް ދައްާކ ބަ

ވެްސ  ނެއްމިނިސްޓަރުން .ންނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޙަޤީޤަތުގައި ިސޔާސީ މީހު ،ސިޔާސީ މީހުންނަކީ

ނޫން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއިއ ޕާލިމަންޓުގެ މެންބަރުންނަކީ ެއއީ ިސޔާސީ މީހުންނަކީ. އެހެންވީމާ، ސިޔާީސ މީހުން 

ކުރެއް ކުރިއަުރވަްނ ިސޔާސީ ނުވަަތ ދީނީ ނުވަތަ ވަކި ފި  ،ދައްކާނީ ިސޔާސީ ވާހަކަ. ިމހެން އޮންނަ ކަމެްއގައި 

ވާހަކަދެްއކުމަކީ އެއީ ޓެރަިރޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް ެބލެވިދާނެ ކަމަށް އޮންަނއޮުތމަކީ ެއއްވެްސ ހަމައަކުން 
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 ،. ވިދާުޅވިލާވާހަކަދެްއކިން އެޓަރނީ ޖެނެރަ އިގަބޫލުކުެރވޭނެ ެއއްެޗއް ނޫން އެީއކީ. ައޅުަގނޑު ސީދާ މި މައްސަލަިއގަ

ރާ ނުކުތާ ކޮމިޓީން އޮންނާނީ ނަގާފައޭ. އަންނައިރު އެނބުރި ނަގާފައޭ އޮންނާނީ. ކޮމިޓީްނ ޠަފާ ތި ފާހަގަކުޞްމު

ނޑު މި ކޮމިީޓގައި މި ިބލު ފާސްކުރިއިރު ބަިއވެރިެއްއ  ؛ބުރިނއެ ނޑު ެވސް ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއް މިއީ. އަުޅގަ އަުޅގަ

ލާަފއި އޮތީ. އިށް ފާސްކޮށްލާފައި ިމކޮޅަށް ފޮނުވަހަމަ އެ އޮތް ގޮތަ .ނުވަން. އެ ކަމަކު ކޮމިޓީ ހަމަ އޮތީ ައއި ގޮތަށް

ނުޑ އިމި ބިލުތައް ބަލާކަށް ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ.  ،އަޅުަގނޑު ކޮމިީޓއަކު މި ވާަހކަ ދައްކާކަށް  އްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ނުޑ ކުރުކޮށް ދަންނަވަންޏާ ދަންނަވާނީ ކޮމިީޓއަްށ މި ބިލު އަނބުރާ  ،ހެކިކުރަން މި ކަމަށް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް މި ގެންަނމާހިނގާށޭ. ޓެރަރިޒަމާޢާފޮނުވާފައި އަލުން މުރާޖަ ބެހޭ  ކޮށް މިއަދުގެ މީހުންނަށް ގަބޫލުުކރެވޭ މިންގަ

ންނަންޖެހޭނީ. އެާއ ގުޭޅ ކަންތައްަތއް. ުޑވާ ަކންތައްތައް މީަގއި އޮޓެރަރިޒަމާ ރިލޭޓެ ،ނީވާ ންންނަްއޔާ އޮކަމެއް ވެއްޖެ

 .އްޒަތްތެރި ރައީސް އިއަިއސްގެންނުވާނެ. ކޮންމެ އެްއޗެްއ ސިޔާސީކޮށްލަިއގެން ކަމަކުނުދާނެ.  ަތއްއިތުރު ވާހަކަ އިމީގަ

ނޑަކަށް ނޭނގެ މި ޤައުމުގެ ވެރިޔަކަށް ައއިސްދާނެ  އިމިއަދުގަ ހުރި ވެރިާޔއެއް ނޫން މާދަމާ ހުންނާނީކީ. އަޅުގަ

ތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ެއންމެން ތިބެން ވާނީ އެހެްނ އްޔާ، ރައްޔިއެހެްނވެއްޖެ  ؟ކިހިނެްއތޯ ވާނީ .ވެސް ނެއްތާޝައި

 އްޔާ ޖަލުަގއި ތިބެންޖެހޭނީ މި ބިލުގެ ދަށުން...ވެއްޖެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިސކުންތު.  14 މިނެޓު 4ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަްށ  ،އްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ބަލާއިރުއި ޝުކުރިއްާޔ 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމަށް.އި  ާދއިރާގެ ކާށިދޫ ،މި އަރުވަނީ އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ކާށިދޫ

ނުޑ ވެްސ ދައްކަން ހުރި ހުރިހާ ވާހަަކތަކެއް ހަމަ މުޅިން ކަހަަލ އި ޝުކުރިއްާޔ  އްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިހާރު އަުޅގަ

ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވަިއފި. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު ވެސްއިގޮތަކަށް ކުީރގެ 

ނޑު ދަންަނވާނީ މިއީ ހަމަ  ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިުލ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ އި ބޭނުންވީ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޤައުުމ ވެއްިޓގެންދާނޭ މި ގޮތަށް ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ބިލެކޭ. ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަ ލެްއގެ ެތރެއަށް އަުޅގަ

ނޑު މީގަ ،އަނެއްާކވެސް ބިލެއް ފަރުމާކޮށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންާވ  އިމި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ ކޮންކަމެއް ހާސިލުއަޅު  ،ތަންކޮޅަކީ  ،ގޮަތކަށް ކުއްލިއަނެއްާކވެސް ހަމަ  މިކަހަލަ ބިލެއް ނުކުރެިވެގންތޯގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެޭނ ހަމަ ޓެރަރިޒަމްެގ ނަމުގައި  .ތް ނުރައްކާތެރި ބިލު ފާްސކުރަނީއޮ ބިލު މި  ،އޮތް ބޮޑު  މި  އަުޅގަ

ލާ ކަމެއް ވެްސ ހަމަ ޙުކުމަކާ ނު މްރާންޢިހަްއޔަުރކޮށްފަ. ޝޭޚް  އިަބޔަކު އެބަތިިބ މިހާރުވެސް ހިފަ ވެސް އެތައް

ނޑުމެންނަށް  ،މިހާރުވެސް  .ޖަލުގައި އް އެތައް ދުވަހެ  ،ނުވެބިތުސާ ައދިވެސް ހަމަ ބަންދުގައި. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ނޑުމެންގެ ތެރޭ  ،ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ނޑުމެ ށް،ގަިއ އޮްތ އެްއވެސް ަމއްސަލަައކަައޅުގަ ްނގެ އޮތް ސިާޔސީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާސްކުރާ  ށްހަލަބޮލިކަމަކަ ނޑުމެން އެއަޅުގަ ނޫން ގޮތްތަކަށް ޙައްުލ  ގާނޫނަކުން ޙައްލެއް ނުލިބޭނެ. އަޅުގަ

ކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެން މި ،އޮތް ގޮތުން ވެސް ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް މި ޖެހެނީ. މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރުހޯދަން 

 ؛ަދއްަކއިގެންންވީ ވާހަކައޮތް ހިސާބުން ެވސް ދެން އަޅުަގނޑުމެން ަބލަ ކުަރންވީ. މިކަންތައްތަެކއް ނޫން އިސް

 ށްދަނީ ސަރުކާރަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ިގނަ މެންބަރުންތަކެއް މަޖިލީހުގައި އެަތއް ުދވަހަކު ވެސް ގޮާވލަމުން މި

މިއަށްވުރެން މީހުން  އިކީ އެހާ ބޮޑު ޤައުމެއް ނޫން. ދުނިޔޭގަ ޮކށްގެން ޙައްލު ހޯދަން. މިއީމަޝްވަރާ  ،ދަްއކަިއގެންވާހަކަ

ހެޔޮ ނިޔަުތގެ ވާހަކަ ވެްސ  ؛ނޑުމެްނގެ ތެޭރގައި ެހޔޮ ނިޔަތްވެްސ އެަބހުރި. އެހެންވެ އަުޅގަ ކުންފުނިތައް ގިނަ

ގަންީދ هللا ވާ ވަރަީކ އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނުޑމެންނަށް މިއަދު މި ،ދައްކައިފި. ހެޔޮ ިނޔަތަާކއެކު

ނޑުމެންގެ ތެރެ  މަތީަގއި ގެކުރާ ހުވާ  ވެސް ހަމަ ކޮށްލަން ރަނގަުޅ  މި ؟އިން ކިތަްއ މީހުންނަށްތޯ ތިބެވެނީެވސް ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ކަންަތއްތަްއ އޮްތއިރު އަނެއްާކވެްސ ހަމަ ދައްކާ  ،ސުވާލެއް. އެހެްނވީމާ، މިފަަދ ހާލަތެއްަގއި އަުޅގަ

މަތީަގއި  ކޮންމެވެސް ތަނެްއަގއި ހުންނަ ބޯޑެއްގެ .ންނަނީއަ ވާހަކަައކުން ެވސް ިވއްަސކަށް އަހަރު މި

ގޮސް ދެން މިހިރީ ހަމަ  މިގޮތަށް .އަންނަނީ ވެސް އަނެއްާކވެސް ިވއްސަކަށް ައހަރު މި ށްލާއިރައިތްޖައްސަ އަ

ކުރުުމގެ އްލުޙަދަންނަވާީނ ކަންތައްތަްއ  ނުވެވޭ ވަރަށް ކަންތައްތައް. މިއީީކ ެއއްެވސް ގޮަތކަށް އަުޅަގނޑުސަލާމަތް

ނޑުމެންނާ  އޮތީ ދުވަހަކު ނުކުރާނޭ. އަދުގެ ަޤއުމުގެ ހާލަތު މި ނިޔަތުގައި މިގޮތަށް ކަންަތްއތަކެއް ވެސް އަުޅގަ

ވެސް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނުފެންނަ އެތަްއ ނުރައްކާތެރި ކަންތައްަތކެްއ  ނުކުރާހާ ހިސާބަށް ޮގސްފައި ދުވަަހކުބައްދަލު

ނޑުމެން މިއަދު މިކަހަލަ ބިލުތަކެއް ފެންނަމުން މި   ގޮތަކަށް  އަނެއްކާެވސް ކުއްލި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބޭނުންވާ ަވކި ބަޔަކު ގެްނޮގސް ގޮިޅއަކަށް ފެތުމަށް ޓަަކިއ މިހެން ކަންތައް ކުރުމަކުން  ؛ފާސްކޮށްގެން ބަަޔކު ބޮލުަގއި

ނޑުމެްނ ނުޙައްޤުން ކަމެއް ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ނުޙައްޤުން ކުރާ  ނުޑމެންނަށް އޮތީ އަޅުގަ ޙައްލެއް ނުލިބޭނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނ މީހުންގެ ރުލާއިލަންވީ. ހުއްޓަހާ ކަމެއް ހުއްޓާހުރި ނޑުމެން ހެޔޮ ގޮުތގަިއ ންހުފައި އަުޅގަ ލިބިގެން އަޅުގަ

ނޑު މަޖިލީހުގެ ހަމަ ހުރިހާ ޤައުމުގެ ކަންތައްަތއް ގެންދަންވީ. އަ މިީއ  ،އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ގޮވާލަނީއިުޅގަ

ހައްޔަުރކޮްށ  އިަގއި އަެނއްާކވެސް ހިފަތުކަށް ަގސްނެތި ބަޔަ ނުމެއްަވރަށް ވިސް ،ނުޖެހޭތާކުވަރަށް ތާކުން

ކޮށްފައި އޮތް ބިލެކޭ. މި ބިލު އަނބުރާ ގެންދަވާށޭ. ގެންގޮްސެގން ބިލެއް ހުށަހަޅާ ކަމުގައި އަނިޔާދިނުމަށް ޓަކައި ފަރުމާ

ނޑުމެން  އްޒަތްެތރިއިމަކީ ށަހެޅުމަކީ ގާނޫނުތައް ހެދުބިލު ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުަގއި ބިލުތައް ހު ،ވަންޏާ ރައީސް، އަުޅގަ

އޮންނަނީ ބޮޑު ބިލެއް  ފެންތައްޓެއް ބޯލާހެން ގާނޫުނތައް މި ހަދަނީ. އެއް ރޭ ިނދާފައި އަނެއް ުދވަހު ހޭލާއިުރ މި

 ހެދުމަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތައް. މިފަދަމިހެނެއް ނަހަދާނެ ދުނިޔޭގެ ތަންތަނުގައި ގާޫނނެއް. ގާނޫނު. އަިއއްސަ

ނޑުމެން އަިދ ވަރަކަށް އެނގެން ބޮޑެތި ގާނޫނުތައް ހެދިގެން އަންނައިރު ރައްޔިތުންނަށް ވެްސ ކޮންމެވެސް ޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ހުރިހާ ގޮތަކަށް މިތާ ތެޭރގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ހުރިހާ ނުަގއި ފޮުނވާފައި ިތއްބަސް ހިތުރައްޔިތުން މި ތަ
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ަރއްޔިތުން ީމގަިއ  އިކަންތައްތައް. ވަރަށް ޮބޑަށް މީގައްޔިތުންނާ ުގޅިފައި ހުރި ކަމެއް ނުނިންމޭނެ. މިހިރީ ސީދާ ރަ

އެުކ  ދާނީ. އެހެންވީމާ، މި ބާވަުތގެ ބޮޑެތި ކަންތަްއތައް ކުާރއިރު އަޅުަގނުޑ ހަމަ ވަރަށް ހަމަ އާދޭހާޝާމިލުވެގެން

ނޑުމެްނގެ ހަމަ ހުރިހާ  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ބަރުންނަށް ވެސް އަދި މި ބިލު ހުށަހަޅާ އްޒަތްތެރި މެންއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އެބަ ތަށް ޙަލަޞްއްަގއި މަޝްވަާރޮކށް ޤައުމުގެ މަޖެހޭ މިއަށްވުރެން ފުޅާ ދާއިރާއެ  ފަރާތަށް ވެސް އަުޅގަ

ށް ޓަަކއި ކުރާ ކަންތަްއތައް ކުރަން. އަނދަޮގނީޑގަިއ ޖަހަން މި ކަހަލަ ބިލުތައް އަލާބަ އި ރަްއޔިތުންގެ ެހވާ ،ޓަކައި

 .ބޮަޑށް ދީމަ މީގެ ފައިދާއެއް ނުފެންނާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށްހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިއި ޝުކުރިއްާޔ  ބަރު މެންްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ އަލިފުށީއަުރވަނީ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 .މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް

 

 ރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ވާަހކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަ އަލިފުށީ

ޅާނެ ގާނޫނެއް އޮންނަންޖެހޭ. އެކަމަކު، އަޤީޤީ ޓެރަރިސްޓުންނަށް ފިޔަވަޅުްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޙަޝުކުރިއްޔާ އި

ދަކަށް ވެސް ކޮންމެ ފަރު އޮތް ގާޫނނަކީ ކޮންމެ ހިނދެއްގަިއ ދިެވހި މި ތަނަށް އަިއއްސަ ކުރެވިގެން މިމިހާރު ފަރުމާ

ސިާޔސީ އިދިޮކުޅ ، ކުރެވިފައި އޮތް ގާނޫނެއް. ާޚްއޞަކޮށްގޮޅިއަްށ ލެވިދާނެ ގޮތަށް ފަރުމާލާފައި ގެނެސް ހާނައި

 ސް ބޭފުޅުން ެވސް ހިފަިއ ހައްޔަރުކޮށްލަްނވީމާ ހާނައިލާފައި ގެނެސް ކުަޑގޮިޅއަށް އަދި ޭއެގއިތުރުން އަރި ފަރާތްތަކާ

ނޑުމެންނަށް ކަންަތއްތަްއ މަހާލަން ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮ ްތ ސިޔާސީ މަޅިފަްއޗެއް މިއީ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ގާތުން އަުޅގަ

 ސް ފަރާތްތައް. މަނިކުފާނު ވެސް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެން އަރި .ފެންނަމުން މި ދަނީ. ފުރަތަމަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް

ނޑުމެންނަށް ފަހެއް ނޯންނާނެަކން މިހާރުޑަ ގޮޅިއަްށ ގެންދަްނވީމަ ލަހެއްވެސް ކު  މާީޒގެ ފެންނަން އެބައޮތް.  އަޅުގަ

ނީޑގައި އިންަނވަިއގެން  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަނިކުފާނު .ތަޖުރިބާއިން ފެންނަން އެބައޮތް. ވަރަށް ފަސޭހަ ިތ ގޮ

ބޮލުަގއި މު ޚިލާފަށް ކުަރއްވާަފއި ހުރި ކަންތައްތައް ަނންގަވާނީ ފުރަތަމަ. ނަންގަވާަފއި ޭއގެ އިލްޒާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ގޮޅީަގއި ބާްއވާނީ އިނގޭތޯ. ޭއގެއިތުރުން ހަމަ ތި އިލާފައި ގެންޮގސް ކުޑަ އަޅުވާަފއި ހާނައި

ްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް އޮންނާނެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އި، ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ސިޔާީސ ޕާޓީ

ނީޑގަިއ ފާހަގަކުަރއްވާަފިއ  މިހާރުވެސް ކޮންމެވެްސ ގާޫނނީ އިމުން ބޭރުން އަދަބެއް ދޭނެ ކޮންމެވެސް ކަެމއް ިސކު

ލަންީވމާ ނޯންނާނެ ލަހެއް ފަހެއް. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. އެއްަލއި ކުރަްއވާ މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަންއެ

ނޑު ދަންނަވަން މި ވާީނ ތެރެއިްނ ފަރުމާކުރެވިގެްނ ނިކުންނަން ުއޅެނީ މިފަދަ ގާނޫުނތައް މަޖިލީހުގެ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

. ާޚއްޞަކޮްށ ިމފަދަ ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިެއއްގެ ކަން ލިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށޭހަމަހަމަ އެންެމންނަށް ،ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް



65 

 

ވާނެ ކޮށްގެން  ކަްށވެސްވެފަިއ އޮތުމަީކ ެއއީ އެްއގޮތަހަލަ ގޮތަކަްށ ގާނޫެނއް ބައްޓަންކައަތްމައްޗަްށ ހުރިހާ ބާރުތަކެްއ ދޭ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔަީއ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ަނއިބު ލީޑަރު ކަމެއް ނޫން. ނައިުބ  އުުމގެޤައަދި ދިވެހި  ،ިއއްެޔ އަުޅގަ

 އަދި ހުރިހާ ކަމެއް އެ  ،ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ބޭފުޅުން ގެްނގުޅުްއވި ރައީސް އެންމެ އިތުބާރުކުަރްއވަިއގެން ހުރިހާ ސިޔާސީ

ނޑު ަގބޫލުކުރަން. ދިވެހި  މީހެއް ލައްވާ ކުރުވި އުމުގެ ޤަބޭފުޅާ ގެންގޮސް ުކޑަޮގޅީަގއި ޖަލަށް ބޭއްވި ތަން. އަޅުގަ

ވާކަްށ  ނޫނީ އަނބިކަނބަލުންނަށް އެްއވެސް ެގއްލުމެއް ،އިލާގެ ބޭފުޅުންނަށްޢާޫނނީ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

 ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ވަންޏާ  ،ކަމަށް ވަންޏާ ދީބުަފއި އޮތް ބޭފުޅާއަކީ ެއއީ އައަޅުަގނޑު ނޭދެން. އެކަން ުކރައްވާ

ޙަްއޤުން އޭނަ ނުކުރާ ކަމަކަށް ައދަބުދޭން އުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ ނު ،ޙައްޤު އަދަބު އެކަމަށް ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް

ނުލަފާ ކަންތައްަތއް  ްސ ކަން ކުރަްއވާފަިއ ހުރީ އެންމެ އަރިްސ ބޭފުޅުްނ ލައްވާ ވެކުރިން ވަރަށް ޮބޑު ގޯހެއް. ީމގެ އެއީ 

ކުރުވީ. މިސާލަކަށް ކުީރގެ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސް ނާޒިމް. ކުީރގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ނާޒިމް. ިމ 

އި އަޅާ ކޮށްޕާލީ މޭގަ ަލންވީމާއިެއއްލަ އިއް ކުރަން ގެްނގުޅުްއވާަފއި ނަގަ ބޭބޭފުޅުން އެންމެ އަރިހުަގިއ ހުރިހާ ކަމެ

ލާނެ. ެއހެން ބޭފުޅުން ވެސް، އެހެން އިލަންވީަމ ެއއްލައިއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ވެސް ެއއްލަ . ހަމަ އެގޮތަށްމިހެން ހަދާފަ

ނޑުމެން ހިނގަންވާނެ  އުމެްއގައި ކަންޤަ ނެ. މީކީލައިލާްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެއްއި ގޮެތއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ކުރީ ދުވަހު، ިއއްޔެ ރައީްސ ޖެހޭ އެންމެންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަން ހޯދައެބަ ން. އަޅުގަ

ރައީސް ނަޝީދާ  ސް. މިސާލަކަށް ަދންނަވަންޏާތަން ވެ  ހެއްެދވިރަށް ބޮޑެތި އިތުރުފުޅުޔާމީން ދެއްެކވި ވާަހކަތަކުން ވަ

ރުކާރެއް ކަމަށް ވިާދޅުވީ. ކުރީ. ެއކަމަކު ެއ ދަޢުވާ އުފުލީ ކުީރގެ ސަރިޒަމް ދަޢުވާސަރުކާުރގަިއ ޓެރަ ގުޭޅގޮތުން މި

އިތުރުން ިމ ޭއގެ ،ހުރި. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވިގެން ހިނގައްޖެއިތުރުފުޅެްއ ހައްދަވާފަިއ އެބަ އެކަހަލަ ކިތަންމެ

ޝަނުެގ އިތުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިއޭގެ ،ނޑިޔާރުންނާއި އޮޑިަޓރ ޖެނަރަލާއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ފަ

ތަން.  ލިއިލަ ލަންވީމަ އެއްއިއެއްލަ އިވެސް ގާނޫނީ އިމުން ބޭރުން ނަގަ މިފަދަ ބޭބޭފުޅުން އިބު ރައީސާރައީސާއި ނަ

ކުރެވޭ ހަމައެއް ނޫން ެވްސ ގަބޫލުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއގޮތަކަށް އުމެްއގައި ކަން ހިނގަންވާނެ ގޮެތއް ނޫން.ޤައެީއކީ 

 މީހަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމާ  މެ މީހަކަށް ވެސް އެކުރަނީ ކޮންމިއީކީ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުެމން ގަބޫލު

. ނަހަަމ ގޮުތގަިއ ބޭނުންވާއިރަްށ ެއ ެކއް އެކުެލވިފައި އޮންނަންވާނޭއުމުަގއި އުޅެވޭެނ ގާނޫނުތަޤަ އެުކގަިއ ދިވެހި 

ޖިލިސް ތެރެއިން ގާނޫނުަތއް ކުރެިވގެނެއް ނޫނޭ މި މަ ފަދަ ގޮތަކަށް ަބްއޓަން ދޭއްޤުްނ އަނިޔާޙަންވާ މީހަކަށް ނުބޭނު

ނެ ގޮތަށް އަިމއްލަ ކަރަށް އަމިްއލައަށް ވަިޅ ހެރޭ ،ުއޅެނީ ނިކުންނަންވާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން މި

. ހަރޭމާޔަތް ހޯއްދަވަހި. އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ހަރޭހޯއްދަވަ . އެންމެންގެ ސަލާމަތްހަރޭކަންތައްތައް ބައްޓަންުނކުރަްއވަ 

. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތްކަން ލިބޭނެ ހަރޭގެ ސަލާމަތްކަން ވެސް ހޯއްދަވައުޅުްއވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަރިހުަގއި

ނޫނުއަސާީސާއ ޤާބޭރުން،  ގެ. ގާނޫނީ އިމު ހަރޭދެްއވައިއް ަބއްޓަްނވާނެ ގޮތަްށ ހައްދަވަ ތެރެއިން ކަންތައްތަ ގެ ގޮތަށް މިތާ

. މިއަދު ތިހެން އިނދެގެން ެއކަން ކުެރއްވިދާނެ. ހަރޭއީސް ނުކުަރްއވަ ިއއްޒަތްތެރި ރަ ޚިލާފަށް އެްއވެސް ކަެމއް 



66 

 

ރިކަމުގެ ޖާހަތުަގއި އެީއކީ ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެން ފައިާދކުރާނެ، ގަބޫުލކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. ވެ ،އެހެންނަމަވެސް

ެއއްެވސް ކަމެއް މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން  މާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ ޙައްަޤށް އަރަިއގަނެވޭނެހިމު ޤާއަމިއްލަ މަ

ނުޑ ހަމަގައިމު  މަލުކުރުމަށް ޢަރި ރައީްސ ެވސް މިަކން އެގޮތަްށ ވެްސ ބޭނުމެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެ ކުރާކަށް އަުޅގަ

 އަޑުަހރުކޮށް ޮގވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަަތށް.، އަޅުަގނޑު ަތކުރާރުކޮށް

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

އަރުވަނީ  ސިކުންތު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  30އަށް ބާކީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީޝުކުރިއްޔާ އި

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މަރަދޫ ދާއިރާގެ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ކޮމިޓީއަށް މި ަމއްސަލަ ޮފނުވަން ފުރަތަމަ ވެސް ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ެއއީ ައޅުަގނޑު ، ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި

ވަނީ.  މި އޮތުން ބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑު  3، 2، 1 ދަށުން  ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 4 ،އެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮަތށްބަ

. މަނާކުރެޭވއިުރގަިއ މަނާކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫުނ އިރާއްޖޭގަ  ޒަމް މަނާކުރެވެންޖެހޭނެރިކުރާ ގޮުތގަިއ ޓެރައަޅުަގނޑު ގަބޫލު

އޮތީ ަވކި  އޮތުމުން ްސކޯޕް ފުޅާވަީނކީ ނޫން. ސްކޯްޕ ހަނިކޮށްފައި މި 3، 2، 1ފަރުމާކުރަންޖެހޭނީ. ޙަޤީޤަތުގައި 

ރިޒަމްގެ ޓެރަ ލެއް ކޮށްފިއްާޔ ވާންޖެހޭނީމަޢަރިޒަމްގެ ހާސިލުކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، ޓެރަޞަދުތަކެއް ކަހަލަ މަޤް

މަލު ކަމަްށ ޢަރިޒަމްގެ ންތައްަތކަކީ ޓެރަގިަނ ކަ ވަނަ ނަްނބަރުގެ 8ނަ މާއްާދގެ ވަ 5މަލަކަށް. މި ގާނޫނުގެ ޢަ

 ... އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެެހންވީމާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޭޅޮގތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯުޓ މިއަުދ ގަީޑަގއި އޮންނާނެ ވާހަަކ ހިސާބުން ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ބިލާ ގު މި

އެ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  ،ަވނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75ދަންނަވަމުން، ގަާވއިދުގެ 

ޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލުެގ ރިހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޓެރަ هللاިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ ،މަތީން

މުގެ ދަށުްނ ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ެއހުން. މި އައިޓަ 7ވަނަ ކިޔުން އިްއވަން. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  3

 ޢަލައިކުމް. ަގއި. ަވްއސަލާމް 1:30ގެންދާނީ މެންދުރުފަހު މަސައްކަތް ކުިރއަށް
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 ]އަށް  13:30އިްނ  12:01ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ )ރި

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.. 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން. އެހު ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް، 7 ދަން ކަމަށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމުޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެން .عليكم مالس ال

މި ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީތަކަްށ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ދެއްވުމަށް އިދާރީ މޭުޒގައި ދަްނނަވަން.އިވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްަސވަ 

ލާނަން. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މަިތވެރި ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި އިއައި ަބއެްއ ބަދަލު ދަންނަވަ 

ީދ ހުސައިން ޝަޙުދުގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިީޓއަށް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ސައިން މުޙައްމަޙުމެންބަރު 

ިލޔުން ލިބުމުން  ން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެރީ ޕާޓީގެ ޕާލިެމންޓްރީ ގްރޫޕުހޫހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވަޑއިގެން ޖުމް

ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަތީ ގެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތު 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި އަްނގާފަ.  2015 ަބރުއޮކްޓޫ 12ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  ީލޑަުރންނަށް އެކަން ގެޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު

 ށްެއގޮތަން އެކަން މަތީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ 107ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،އެހެންކަމުން

އިޢުލާންކުރަން. މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ 

ކޮމިޓީއަށް ކެންދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ދީގެ ބަދަލުަގއި އެ ހުސަިއން ޝަޙުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ރީ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުހޫވަަޑއިގެން ޖުމްދެްއުވން އެދިއިޙުސައިން ހަމަޖައްސަވަ 

ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ މަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 107ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގަިއ  2015 ބަރުއޮކްޓޫ 12ކުން ާވނީ އެސް.އެމް.އެްސއަ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ގެޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު

ން އެކަން މަތީ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 107ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ  ،އަންގާފަ. އެހެންކަމުން

އިޢުލާންކުރަން. ސަާލމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ިކނބިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ށްއެގޮތަ

އަޙްމަދު  މްހާާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްކޮމިީޓއަށް ަދނގެތީ ދާއި ެގ ބަދަލުގައި އެޟްރިޔާهللا ބަރު ޢަބްދުމެން

ިލޔުން ލިބުމުން  ން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެލިެމންޓްރީ ގްރޫޕުރީ ޕާޓީގެ ޕާހޫެދއްވުން އެދިަވަޑއިގެން ޖުމްއިހަމަޖައްސަވަ

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ން މަޖިލީހުގަމަތީ ގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެވަނަ މާއްދާ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

. ަގއި އަްނގާފަ 2015 ަބރުއޮކްޓޫ 15އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  ވާނީ ގެ ީލޑަުރންނަށް އެކަންލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުޕާ

ށް އެކަން ެއގޮތަ ންމަތީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ 107ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،އެހެންކަމުން

ގިލީ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ނބެހޭ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މާމި ކުރަން. ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއިޢުލާން
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ދީ ހުސައިން ޝަޙުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިީޓއަށް ހަނިމާދޫ  ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބަދަލުގައި އެ

ިލޔުން ލިބުމުން  ން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެލިެމންޓްރީ ގްރޫޕުރީ ޕާޓީގެ ޕާހޫއްވުން އެދިަވަޑއިގެން ޖުމްއިދެ ހަމަޖައްސަވަ

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ން މަޖިލީހުގަމަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

. ަގއި އަްނގާފަ 2015 ަބރުއޮކްޓޫ 15އެމް.އެްސއަކުން ވާނީ އެސް. ގެ ީލޑަުރންނަށް އެކަންލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުޕާ

 ށްން އެކަން ެއގޮތަމަތީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ 107ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،އެހެންކަމުން

ޒަތްތެރި މެންބަރު ގެ އިއް ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގުރައިދޫ ދާިއރާ ކުރަން. ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާންއިޢުލާ

ރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ކޮމިޓީއަށް ގައްޫދ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ގެ ބަދަލުގައި އެޟާއިބްރާހީމް ރި

ލިޔުން ލިބުމުން  ން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެމެްނޓްރީ ގްރޫޕުލިއެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާ ެދއްވުންއިހަމަޖައްސަވަ

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ން މަޖިލީހުގަމަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

. ަގއި އަްނގާފަ 2015 ަބރުއޮކްޓޫ 15އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  ވާނީ ގެ ީލޑަުރންނަށް އެކަންޕުލިމެންޓްރީ ގްރޫޕާ

 ށްކަން ެއގޮތަން އެމަތީ ވާ ޮގތުގެަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  107ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،އެހެންކަމުން

ސައިން ޙުްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންަނވާ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އި ކުރަން. މާލިއްޔަތުއިޢުލާން

ސައިން މުޙައްމަދު ޙުާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކޮމިޓީއަށް މަތިވެރީ ބަދަލުގައި އެ  ގެދީހުޝަ

ިލޔުން ލިބުމުން  ން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެލިެމންޓްރީ ގްރޫޕުރީ ޕާޓީގެ ޕާހޫއެދިަވަޑއިގެން ޖުމްވުން ެދއްއިހަމަޖައްސަވަ

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޖިލީހުގަ ންމަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

. ަގއި އަްނގާފަ 2015 ަބރުއޮކްޓޫ 18މް.އެްސއަކުން ވާނީ އެސް.އެ ގެ ީލޑަުރންނަށް އެކަންލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުޕާ

 ށްން އެކަން ެއގޮތަމަތީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ 107ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،އެހެންކަމުން

ރުގެ ޞީރު އިބްރާހީމް ނަތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ މުލަކު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަކުރަން. އިޖްއިޢުލާން

 ދެްއވުންއިހަމަޖައްސަވަ ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްކޮމިޓީއަށް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއްއަޒތް ބަދަލުގައި އެ

 107ލިޔުން ލިބުމުްނ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ން ސިޓީ ފޮުނއްވާަފއިވޭ. އެ ިލމެންޓްރީ ގްރޫޕުއެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާ

ގެ ލީޑަރުންނަށް ލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުއި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާން މަޖިލީހުގަމަތީ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ ވަނަ

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،. އެހެންކަމުން ގަިއ އަްނގާފަ 2015 ބަރު އޮކްޓޫ 19އެސް.އެމް.ެއްސއަކުން  ވާނީ އެކަން

ތިމާޢީ ކޮމިޓީަގިއ ކުރަން. އިޖްއިޢުލާން ށްން އެކަން ެއގޮތަމަތީ  ގެވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތު 107ގަާވއިދުެގ 

ކޮމިީޓއަށް ހެންވޭރު  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުގެ ބަދަލުގައި އެ

 އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ދެްއވުން އިވަ ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ހަމަޖައްސަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއާވ  107ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުޕާ

ވާީނ  ގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަންލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާން މަޖިލީހުގަމަތީ ގޮތުގެ
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 107ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ،. އެހެންކަމުންްނގާފަގައި އަ 2015 ބަރުޮއކްޓޫ 19.އެމް.އެްސއަކުން އެސް

ތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންަނވާ ކުރަން. އިޖްއިޢުލާން ށްން އެކަން އެގޮތަމަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެ

ދާއިާރގެ  ޮކމިޓީއަށް މަޑަވެލީ ގެ ބަދަލުގައި އެހުއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރެގ އި

ލިމެންޓްރީ އެިދވަަޑއިެގން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާ ދެްއވުންއިމުޙައްމަދު ރަޝީދު ހަމަޖައްސަވަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  107ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  ން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެގްރޫޕު

އެސް.އެމް.އެްސއަކުްނ  ވާނީ ގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަންލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާއި ހިމެނޭ ން މަޖިލީހުގަމަތީ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(  107ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދެގ  ،. އެހެންކަމުންަގއި އަންގާފަ 2015 ބަރުޮއކްޓޫ 19

ތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ މާފަންނު ދެކުނު ކުރަން. ިއޖްއިޢުލާން ށްްނ އެގޮތަން އެކަމަތީ ވާ ގޮުތގެގައި 

ރު ކޮމިޓީއަށް ގައްދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ރިފާޢުގެ ބަދަލުގައި އެهللا ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުއެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާ ވުންދެއް އިއަޙްމަދު ރަޝީދު ހަމަޖައްސަވަ 

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ން މަޖިލީހުގަމަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 107ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގަިއ  2015 ބަރުއޮކްޓޫ 19.އެްސއަކުން ާވނީ އެސް.އެމް ގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަންލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުޕާޓީތަކުގެ ޕާ

ން އެކަން މަތީ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 107ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ  ،އެހެންކަމުން .އަންގާފަ

ރު އަޙްމަދު ކުރަން. މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބައިޢުލާން ށްގޮތައެ

 ފް ޠީސައިން މުޙައްމަދު ލަޙު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޮކމިޓީއަށް ފަރެސްމާތޮޑާ  ބަދަލުގައި އެ ގެސަލީމް

ލިޔުން ލިބުމުން  ން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެޓްރީ ގްރޫޕުލިމެން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާ ެދއްވުންއިހަމަޖައްސަވަ

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ން މަޖިލީހުގަމަތީ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ ވަނަ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

. ަގއި އަްނގާފަ 2015 ަބރުއޮކްޓޫ 20އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  ވާނީ ގެ ީލޑަުރންނަށް އެކަންޕުލިމެންޓްރީ ގްރޫޕާ

 ށްއެކަން ެއގޮތަ ންމަތީ ގެަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތު 107ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،އެހެންކަމުން

ޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއް  ގެކުރަން. ޤައުމީ ސަލާމަތުއިޢުލާން

ސައިން މުޙައްމަދު ޙުދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ކޮމިީޓއަށް ފަރެސްމާތޮޑާ  ފާގެ ބަދަލުގައި އެޠަޞްމުޙައްމަދު މު

ލިޔުން  ން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުއެދިވަަޑިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާ ދެްއވުން އިހަމަޖައްސަވަ ފްޠީލަ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ  އި ހިމެނޭން މަޖިލީހުގަމަތީ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެ 107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

. ަގއި އަްނގާފަ 2015 ަބރުއޮކްޓޫ 20އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  ވާނީ ގެ ީލޑަުރންނަށް އެކަންލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުޕާ

 ށްން އެކަން ެއގޮތަމަތީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ 107ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،އެހެންކަމުން

ސައިްނ ޙުޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރަން. މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ މަތިވެިރ ދާއިާރގެ އިއް އިޢުލާން

ދީ ހުސައިން ޝަޙުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީއަށް ހަނިމާދޫ  މުޙައްމަދުގެ ބަދަލުގައި އެ 
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ިލޔުން ލިބުމުން  ން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެޓްރީ ގްރޫޕުލިެމންރީ ޕާޓީގެ ޕާހޫެދއްވުން އެދިަވަޑއިގެން ޖުމްއިހަމަޖައްސަވަ

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ން މަޖިލީހުގަމަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ

. ަގއި އަްނގާފަ 2015 ަބރުއޮކްޓޫ 25އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  ވާނީ ގެ ީލޑަުރންނަށް އެކަންލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުޕާ

 ށްއެކަން ެއގޮތަން މަތީ ިއވާ ޮގތުގެަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަ 107ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،އެހެންކަމުން

އަރުވަން. ކޮށްލަދެއްުވމަށް ހަނދުމަކޮށްރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކު އިއްޒަތްތެކޮޅަކަްށފަހު( )ވަގުތު ކުރަން. އިޢުލާން

ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ  އާދެ! މި ޮކޅަކަށްފަހު()ވަގުތު ލާނަން.އިކަމަށް. ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވަވޯޓަށް ދަންނަވާލަން 

ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ  ވިލިނގިލީ ،ފަރާތުންފުރަތަމަ ވޯޓަށް. ސަރުކާރުގެ 

 އިގެ ބިުލ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ އިޞްލާޙުގެަނއުމު ( އަށްބެހޭ ގާނޫނު މަސްތުވާތަކެްއޗާ) 2011/17ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ދެްއވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކށް ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ މެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ ނިން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވިލިނގިލީ  ށަހެޅުއްވި މެންބަރު:ހު

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 48    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   48     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ 

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސް            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 85އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަުކ 48ވޯޓުދެްއވި މެންަބރުންގެ އަދަދު؛  . ފެންނަ ކަމަށ68ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ޯވޓުަގއި 13ނެތް. ވަކި ގޮަތކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

، އެހެންކަމުން .48 ލަ؛. ޖުމ25ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ48ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 ނަންބަރު  ނޫނުގާދު ޙުސައިން ހުށަަހޅުއްވާަފިއވާ ޢުއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ސައި އިރާެގ ދާ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ވިލިނިގލީ

ނިންމެވި ގޮތަށް  އި ގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވަްށ އިޞްލާުޙެގނައުމު( އަނޫނުގާބެހޭ  ވާތަެކއްޗާ މަސްތު ) 2011/17

 ެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮށްލަންޖެހޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ޓްްސޓާއި ުކަޑ މައްސަލަެއއް އުޅޭތީ ރީ ގަ ވޯޓިންގ ސިސްޓަމު

ވަނަ  2އެދެމުން  ފަށް ބަރުންގެ އަރިހުން ނިހާޔަތަށް މާވަނީ. ިއއްޒަތްތެރި މެން އިރަނގަޅުކުެރވިފަ އާދެ! ސިސްޓަމު

ވަަނ  18ގެ (ގްރިޓީ ކޮމިަޝނުގެ ގާނޫނު)ޭނޝަނަލް އިންޓެ 2015/27ލާނަން. ގާނޫނު ނަންބަރު އިވޯޓަށް ދަންނަވަ

 ނާޔަތްަތއްއިއި ންބަރުންގެ މުސާރައާގްރިީޓ ކޮމިޝަނުގެ މެލް އިންޓެނޭޝަނަ ،މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން

ނަޑއަޅަ   އެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި  ،ގޮުތގެ ިރޕޯޓު ނިންމެވި އިލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވަމާ ދެްއވުމުގެ މަްއަސލައިކަ

 ެދއްވުން އެދެން. ށް ވޯޓުގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 50    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަ

 15 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   50     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 50        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 50. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގަިއ . 15މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ . ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ނެތް

އެހެންކަމުން،  .50ލަ؛ . ޖުމ26ު. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 50ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގެ )ހ(ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާ 18ގެ (ނޫނުގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ގާ)ނޭޝަނަލް އިންޓެ 2015/27ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނަޑއަޅަ ތްތަ އިނާޔަ އިގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައާނޭޝަނަލް އިންޓެ ލިއްޔަތު ދެއްވުުމގެ މައްސަލަ މާއި އް ކަ

ގޮތަށް ވޯޓުގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ  ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އެ ޮކމިޓީން ނިންމެވި ނިންމެވި އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ 

  ތުކޮަޅކަށްފަހު(ަވގު) ންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ.މެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ވަނަ މާއްދާާއއި 102ނޫނުއަސާީސެގ ޤާލާނަން. އިވޯޓަށް ދަންނަވަ މިއަދުގެ ތިންވަނަ

ނޑަ  10ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ެގ  100 އަޅަންޖެހޭ މުސާރަިއގެ ވަނަ ނަންބަުރގެ ދަުށން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަ

ނޑު މާ ަގިއ ނިންމެވި ރިޕޯޓަށް ހުށަހަޅާ  2012 ބަރުންިޑސެ 25އި ޢާކުރައްވަލިއްޔަތު ކޮމިީޓން އަލުން މުރާޖައޮނިގަ

ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ އިޞްލާޙު އެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާްސކުރެްއވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ

 ން. ދެްއވުން އެދެވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 51    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00    ރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ

 15 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   51     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 51        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 51. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 15ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓު

އެހެންކަމުން،  .51ލަ؛ . ޖުމ26ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ51ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަަނ  10އްދާގެ )ހ(ގެ ވަނަ މާ 100ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ަގާވއިދުގެ  އި ވަނަ މާއްދާއާ 102ނުއަސާސީެގ ނޫޤާ

ނޑައަޅަންެޖހޭ މުސާރައިގެ އޮނިަގނޑު މާ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އަލުން ނަންބަރުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

 އެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް  ،ަގއި ނިންމެވި ރިޕޯޓަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު 2012 ބަރުން ޑިސެ 25އި ޢާކުރައްވަމުރާޖަ

  ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ() ންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ.ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ އަހަރުެގ ބަޖެޓު މާލިއްޔަުތ  2016ވަނަ ވޯޓަށް ަދންނަވައިލާނަން. އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް އޮފީހުގެ  4މިއަދުގެ 

މެދު އިްއޒަތްތެރި  ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެ ކޮިމޓީން 

 ދެްއވުން ެއދެން. ވޯޓު މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

   ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 48    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16    މަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަ

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   64     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 64        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 48. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 2. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 16ގެ އަދަދު؛ މެންބަރުން

އެހެންކަމުން،  .64ލަ؛ . ޖުމ33ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ64ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޖެޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯްޓ ވަނަ އަހަރުެގ ބަ 2016އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ 

 ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު() އެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާނަން. އާދެ، ެއއީ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން  5މިއަދުގެ 

ޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ ިއއް ރަފުށީފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް. ތިމަ ގުިޅގެން ހުށަހެޅި ްއވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓާރާސާކުރަދި

ތާއީދުކުރެްއވި މަރަދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް  ،ޠަފާ ހުށަހަޅުއްވައި ޞްމެންބަރު މުޙައްމަދު މު

ނުޑ  .ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ...ޓެރަރިޒަްމ މަނާކުރުމުގެ ބިލުހުށަހެޅުއްވުން.  އަޅުގަ

ނުޑ  ދަންނަވައިލާނަން ައޑުައއްަސާވލަދެއްވުމަށް. ޓެރަިރޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލު އަނބުރާ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވުމަށް އަުޅގަ

، ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ. ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލު އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް

ަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ދާއިރާގެ އިއް . ތިމަރަފުށީ ލަނީ. އަޅުަގނޑު މި ވޯޓަށް ދަންނަވާލިބިފައި އޮތީތާއީދު

ަމރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ތާއީދުކުެރއްިވ ހުށަހެޅުން.  ،ޠަފާ ހުށަހަޅުއްވައި ޞްމު
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މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ފޮނުުވމަށް. މި ހުށަހެޅުއްވުމާ ރުމުގެ ބިުލ އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށްޓެރަރިޒަމް މަނާކު

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޠަފާ ޞްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުތިމަރަފުށި    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   ދުކުރެްއވި މެންބަރު:ތާއީ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 55    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 08 ކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަ

   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛  ލަވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މެ ނެގުނުމި ދަންނަވާލަނީ ދެން

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 55. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 8ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް 

އެހެންކަމުން، ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ  .55ލަ؛ . ޖުމ28ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ55ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގެ އިއްިތފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު ބިލު އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވުމަށް ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވަޑއިގެންެނވި މެންބަރުން

 ކަމުަގއި ަކނަޑއަަޅން. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ
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 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ގަބޫުލކުރަން.  މިއަދު ވެސް ައޅުަގނޑުމެންަނށް އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތްަތކެއް ކުެރިވއްޖެ
 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


