
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 

 މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާރައްޔިތުންގެ 
 

 ޖަލްސާ ވަނަ 14ދައުރުގެ  ދެވަނަވަނަ އަހަރުގެ  2016

 

6 K 1437 
 2016 އޮގަސްޓު 9

 (ދުވަސް )އަންގާރަ

 

 

 

 

6201/18/24ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 11:00 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  27ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/2/14އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

އިުޖތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގައި  10:00 .މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް -4.1

 . 3ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ ކޮޓަރި ގަާވއިދު ގައި  11:15. 2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި މާލިއްޔަތު ަގއި 11:00. 3

 

 މަޖިލީހުަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު . 5
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖެހޭ ބިލު.ުށް ތަޢާރަފްކުރަންމަޖލީހަ ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 2013/1ރިފާޢު ހުުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ގާނޫނު ނަންބަރު هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު -5.1

)ސުލްޙަވެރިކަމާ އެުކ ެއއްެވުއޅުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން ިއްއވުން. 

 )ސުލްޙަވެރިކަމާ ެއކު ެއއްެވއުުޅމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ބިލު. 2013/1ގާނޫނު ނަންބަރު 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން. ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

މެންބަރުންގެ  11ކުރުމުގެ މިނިަވންކަމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުަމުށް ހޮއްވެވި އަބުރު ރައްކާތެރިކޮުށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅު -6.1

ަގއި އިްއޒަތްތެރި  2016ޮއގަްސޓް  8ވަގުތީ ކޮމިޓީން އެ ބިލު ދިާރސާކުރަްއވައި ނިންެމވި ގޮުތެގ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

ލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ބިލު މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަުށް ދެ އިޞްލާޙު ލިބިފައިވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖި

މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިީޓގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ  11ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް ހޮއްެވވި 

 ޚަލީލް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:ޚަهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 `. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ، ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރު ދަންނަވަން އަުޅގަނޑަުށް ފުރުޞަުތ ދެއްވި ކަމަުށް ޓަަކއި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަްނ އަުޅގަނޑަުށް މި ނިޒާމީ މަްއސަލަ ހުުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

ތުގައި އަުޅގަނޑުމެން ފުރަތަމައިނުން މަޖިލީހުގައި ދެއްވާނެ ކަމަުށް. ައޅުގަނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް މި ހުުށަހެޅީ، ޙަޤީޤަ

މިއީ މި ބިލަުށް ބަހުސްކުރެވެމުންދިޔައިރު އަުޅގަނޑު ދަންނަވަމުންދިޔައިން، ތަކުރާުރކޮުްށ ދަންނަވަމުންދިޔައިން 

ތަެކއް ޭކ. މިއިން ޤާނޫނުއަާސސީން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބިދީފައިާވ ވަރަުށް ގިނަ ަޙއްޤުނޫނުއަސާސީާއ ޚިލާފު ބިލެޤާ

ނިގުޅަިއގެންފަިއވާ ވާަހކަ. ދެން އެހެންނަމަވެސް އުއްމީދުކުރީ ކޮމީޓީ ސްޓޭޖުގައި ރަނގަުޅވެެގން ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮްތ 

ގޮތަުށް އެ ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ލިބިދޭނެ ކަމަުށް. އެހެންނަމަވެސް އެ އޮތް ގޮތަުށް އަނެއްާކވެސް މި މަޖިލީހުގެ 

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މިއީ މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯއަުށް ހުުށަހެޅިގެްނވާނެ ބިލެއް ނޫން ކަމަުށް. ެއއީ ފްލޯއަުށް އައުމުން އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ކަނަޑއެިޅެގން ޚިލާފުވާ ބިލެއް ކަމުން. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް މި މަޖިލީހަުށް މި ބިލު 

 އި ކޮުށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. ހުުށަހަޅައިގެން ކުިރއަުށްގެންދިުއމަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ނެންގެވި ނިޒާމީ 

ބަލަިއގަެނވޭކަުށް ނެތޭ. މައްސަލަިއގައި ދަންނަވަންޖެހެނީ، ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުން ެއއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމުގައި 

އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އިޙްތިރާމާ އެކު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. މަޖިލިސް ހިނގަމުން މި ދަނީ ގަވާއިާދ 

އެްއގޮތަުށް. އަދި މަޖިލީހުގައި އެޖެންޑާކުެރވެމުން މި ދަނީ ވެސް ޤާނޫނުއަާސސީާއއި މަިޖލީހުގެ ަގވާއިާދ ެއއްގޮތަުށް. 

މެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮިމޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު،  11މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިްސވެދެންނެވި  އަޅުގަނޑު

 ޚަލީލަުށް ރިޕޯޓު ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަުށް. هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ރިއްާޔ...ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:
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ޑުމެންގެ ތެރެއިން ަބއެއް މެންަބރުންނަުށް އަދިވެސް ބިލުގެ ކޮޕީ ނުލިބޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަނ

ޖަހާއިރަުށް ިއޞްލާޙު ހުުށަހަޅުއްވަން މަނިކުާފނު ވިދާުޅވެފައި އޮތްއިުރ، ައުޅގަނޑުމެންގެ މެންބަރުންނަުށް  10އެހެންވީމާ، 

 ތޯ މަޖިލިސް ގަާވއިދުން ހިނގާ ގޮަތީކ މިހާރު؟ ބިލު ނުލިބި ކިހިނެއްތޯ އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅުއްވާނީ؟ މިއީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޚަލީލް هللا ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ނޫން. ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ރިޕޯޓު ހުުށަހެޅުއްވުމަިއގެން ުކރިއަުށްގެންެދވުމަުށް ދަންނަވަން. 

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުނިލަ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ިބލުގެ މަސައްކަތްަތއް ައޅުގަނުޑމެން ކުރިއަުށްގެންދިޔަ ގޮތް 

ގެންދިަޔއިރުަގިއ  ކޮންމެވެސް ވަރަކަުށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން. އެޮގތުން، ބިލުގެ މަަސއްކަތްތަްއ ކުރިއަުށް

ފަރާތެއް؛ ޭއގެތެރޭަގއި ސީދާ މީޑިާއ؛ ރާއްޭޖގައި މަަސއްކަތްކުރާ ޮބޑެތި  13މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބަހުސްުކރުމަުށްފަހުގައި 

އައުޓްލެެޓއްގެ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވުން ކޮމިޓީއަުށް ވަަޑއިގެން މަޢުލޫމާތު ދެްއވި. އޭެގއިތުރުން ވެސް ދައުލަުތެގ  9މީޑިއާތަުކގެ 

އެއް މުައއްސަސާަތކުން ަވަޑއިގެން މަޢުލޫމާތު ދެއްިވކަން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ފާހަގަކޮުށްލަން. އެ ބޭފުޅުން ބަ

 ދެއްވި ތަފާތު ޚިޔާލުފުޅުތަާކއި ކަންބޮޑުވުންތަުކގެ އަލީަގއި ިބލަުށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮމިޓީއަުށް ހުުށަހެޅުނު ހިސާބު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މީ މައްސަލަެއއްަގއި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ނިޒާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ދެއްީވތީ. އަޅުގަނޑަކަުށް ނުލިބޭ މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި އަޅުގަނޑަުށް ފުރުޞަތު 

ބިލެއް. މިއަުށް އިޞްލާޙެއް ހުުށަހަޅާކަުށް ފުރުޞަތެއް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ކަންތައްތައް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ 

ތާއަބަދު މި ދަނީ ބޭނުންހާ ގޮތަކަުްށ ރާއްޖޭެގ ގާނޫނުަތކަުށް ބަދަލުގެނެްސގެން ރަްއިޔތުން އަނގަ ބަންދުކުރަްނ، 

ޔިތުންނަުށް އަނިާޔވެިރވާން. މިހެން ހުުށަހެޅޭ ކޮންމެ ބިލަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ނޭނގި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެްއވެސް ރައް

ކުރެވޭ ބިލުތަކެއް. މި ބިލެއް ން މިތާ ހުުށަހެޅިގެން މަސައްކަތްވަރަކަުށް މީގެ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ނޭނގި މި އުސޫލު
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ޅަން. ކިހިނެއްޯތ އަުޅގަނޑަުށް ލިޭބ ޙައްޤަީކ ޮކބައިތޯ؟ ައޅުގަނުޑ ދާއިާރގެ އަޅުގަނޑަކަުށް ނާދޭ ިމއަުށް ިއޞްލާޙު ހުުށަހަ

. އެހެްނވީމާ، ުށް ބިލެއް ނުލިެބއޭ އިޞްާލޙެއް ހުުށަހަޅާކަުށްައޅުގަނޑަކަ ގަނޑު ޖަާވބުދާރީވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ރައްޔިތުންނަުށް އަޅު 

ކަމަުށް  ޖިލީހަކީ ނިޒާމުެގ ެތރެއިން ހިނގާ ތަެނއްނިޒާމީ މަްއސަލައަކަުްށ ުނވާނެ ެއްއވެސް ގޮތެްއ؛ ަރއްިޔތުންގެ މަ އީމި

ކަމުަށް އަޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮުށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ  މުގެ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެއިޞްލާޙު ލު، އަޅުގަނޑަުށް ބިލު ލިބި ވަންޏާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޚަލީލް هللا ޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުއްސަލަެއއް ނޫން. ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ މަ

 ރިޕޯޓު ހުުށަހެޅުއްވުމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ބިަލުށް ވަނީ ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަެކއް  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފާހަަގކުރެވުނު ކަންަތއްތަކާ އެކު

ގެނެވިފަ. ިމ އިޞްލާޙުތަކުްނ އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ޮގތުން އެ ބޭފުޅުން ފާުޅކުރެްއވި ކަންޮބޑުވުންަތކަުށް ވެްސ 

 އެޑްރެްސކުރެވިަފއިާވކަން ފާހަަގކުރަން. މިއާއެކު އަުޅގަނޑު ިމ ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަުށް ހުުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގަިއ ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް ހޮްއވެިވ ވަގުީތ ކޮމިީޓގެ ިއްއޒަތްތެރި 

ުކ މުޤައްރިރަުށާއި، ިއއްޒަތްތެރި ނައިބު މުޤައްރިރަުށާއި، ިއއްަޒތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެ

ޝުކުރު ދަންނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ 

 އާދަމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ރަުށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ުޝކުރު ދެންނެވިއިުރ އަުޅގަނޑުެމންނަކަުށް ނެތް އިްއޒަތްތެިރ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މުޤައްރި 

ޖަހާއިރަުށް  10ރައީސަުށް ޝުކުރު ދެންނެވޭަކުށް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބިލު ނުފޮނުވާ ބިލަުށް އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅަން 

ރުންނުަށް ބިލެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިގޮތަުްށ ޖަހާއިރު ކޮމިޓީ ބޭއްވިއިުރގައި އަުޅގަނުޑމެންގެ މެންބަ 11އަންަގވާފަިއ، 
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ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ؟ ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤުަގއި މިތާ ބަސްބުނަން އައިސް ތިބޭ މީހުން މި ތަނުަށް 

އިރު އަުޅގަނޑުމެން އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅަންޖެހެނީ ކޯްއޗަކަުށް ކަެމއް ނޭނގޭ. މަޖިލީހަުށް އަންނައިޞްލާޙު ހުުށަހަޅަންޖެހޭއިރު، 

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ބިލު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިފައެއް ޯނޭވ. އެކަމަކު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ތަކުރާރުކޮުށް ތި ވިދާޅުވަީނ 

މިއީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫޭނ. ކިހާވަރެްއގެ ކަމެއް ވީމަތޯ  ނިޒާމީ މައްސަލައަކަުށް ވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ ކޮމިޓީން 

ޖަހާއިރަުށް ިއޞްލާޙު ހުުށަހަޅަން ބުނީމަ، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އިންސާނުން.  10ންވަރު މަސައްކަެތއް ނިްނމާފައި މިއަދު ރޭ ދަ

ޖަހާއިރަުށް ހުުށަހަޅާނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟  10އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް އަިދ އެ ބިލު ނުލިބި އިޞްލާޙު ިކހިނެއްތޯ 

މިހެން މިކަން  ތެރި ރައީސް ތި ވިދާުޅވަނީ، މިއީ ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ނޫނޭ.އެކަމަކު ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް ިއއްޒަތް

ހިންގަވާފައި ދެން ނިޒާމު ނުެގއްލޭނެ ގޮތެއް އަުޅގަނޑަކަުށް ޭނނގެ. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މިތާ ކިހިނެއްތޯ މި މަސައްކަްތ 

 ކުރާނީ؟ މިއަުށް ރަނގަޅު ޖަވާެބއް ދެްއވާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިޙްތިރާމާ އެކު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަުށް. ދެ އިޞްލާޙު 

ލިބިފައިވޭ. ޭއގެތެރެއިން ފުރަަތމަ އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުއްވުމަުށް އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 

 ޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަުށް.އިއް 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، އަުޅގަނޑު؛ މި ބިލާ މެދު އަޅުގަނޑު ެވސް ވަރަުށް ކަންބޮޑުވަން. އަުޅގަނޑު ހުުށަހަޅަން ހުރި ވަރަުށް 

އަޅުަގނޑަުށް އެންމެ އިޞްލާޙެއް މި ހުުށަހެޅުނީ އިނގޭތޯ. އެގޮތުން  ބައިވަރު އިޞްލާޙު އެބަހުރި. އެކަމަކު ަވގުތު ނެތީމަ

 ަވނަ މާއްދާ އުނިކުރަން. 8އަޅުގަނޑު ހުުށަހެޅީ ބިލުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ތާއީދުކުަރއްާވ މެންބަރަކަުށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ަވއިަކރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަުޅގަނޑު މަކުނުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ހުުށަހެޅުއްވި ހުުށަހެޅުމަުށް، އިޞްލާޙަުށް ައޅުގަނުޑ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ 

 ަނވާލަން. ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނުަށް އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުއްވުމަުށް. 

 

 ކެުވން:ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘމާން ވާހަކަދެއް

ވަަނ މާއްދާގެ )ުށ(ގެ ފަހަތަުށް  13ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. އަުޅގަނޑު މި ހުުށަހަޅާލަނީ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ބިލުގެ 

 2008/6ވަނަ މާއްާދގެ؛ މި ހާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ފުެށުމާ އެކު، ގާނޫނު ނަންބަރު  13އަންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުްނ. 

ވަނަ ނުުކތާގައި ބަޔާްނކޮުށްފަިއވާ އަބުާރ ބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު  2ޖަދުވަލުގެ )އާއްމު ަގާވއިދާ ބެހޭ ގާނޫނު(ގެ 

ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ ަގވާއިުދގެ ބެލެނިވެރި ގާޫނނެއް ކަމުަގއި މި ގާނޫނު ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ. ައޅުގަނޑު 

 . އެދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ތާއީދުކޮުށްދެްއވުމަުށް. ޝުކުިރއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރާ މެންބަރަކަުށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

 އަޙްމަދަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވުން:އަޙްމަދު ވާހަކަެދއްކެ هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނުަށް ހުުށަހެޅުއްވި 

 ހުުށަހެޅުއްވުމަުށް ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނީ. މި ރިޕޯޓުަށް ކަނޑައެޅިފަިއ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާ މި ނިމު 

ުޓ މިނެ 14އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ިސކުންތު.  43މިނެޓު  31ގަިޑއިރުެގ ބަހުސްގެ ވަގުތު. ެއއީ، ޕީ.ޕީ އެަމުށް  1ވަނީ ޖުމުލަ 

 2ކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް ސި  3ޓު މިނެ 4ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  24ޓު މިނެ 5ކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީައުށް ސި 51

)ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މިނެ 2އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް  ވަކި ޕާޓީައކަުށް ނިްސބަތްނުވާޓު. މިނެ

 ދީދީއަުށް. މާރިޔާ އަޙްމަދުއަރުވަނީ މައްޗަްނގޮޅީ އުުތރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި
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 ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:މާރިޔާ އަޙްމަދުރު މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަ

ައޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގައި މިތާ މި  ،ޔާތުގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ ސިާޔސީ ހަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

 މިއަދު  ،ތެރޭގައި ވަރަުށް ކަޅު ައކުރުްނ ލިޔެވިގެން ުދވަސްތައް ހިނގައްޖެ. އެހެްނވިޔަސް  ގެމަސައްކަތްކުރާ ުދވަސްތަކު 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ދީފައި އޮްތ ، ނޫނުއަާސސީން ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުވެސް ޤާނޫނުައސާސީ ކަތިލައި، ޤާ މިއީ ހަމަގައިމު

މިނިވަންކަން ނިގުަޅއިގަންަނ ންގެ އަތުންނާއި އަދި މި ރާއްޖެ އެތައް ވަރަކުން ހޯދި މި ރާއްޖޭަގއި ރައްޔިތު މިނިވަންކަން

އަުޅގަނޑުމެން ާރއްޖޭަގިއ  ،ަދނީުށް މިކަން މިގޮތަުށް މި ފެނިގެންގަކުރެޭވ. ައޅުގަނޑުމެންނަދުވަސްކަުމގައި އަުޅގަނޑަުށް ާފހަ

އަޅުގަނޑުމެން ނުކުމެ ޤާނޫނުއަސާީސއެއް އިޞްލާުޙކުރަމުންދިޔައީ އަުޅގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިްކ 

ނޫސްވެރިކަމެއް މި  މިނިވަން .އި މަންފާއަުށްލާބަތާ . ރާއްޭޖގެ ރަްއިޔތުންގެނިޒާމެއްގެ ތެެރއަުށް ގެންިދުއމަުށް ޓަކައި

، ފެނުމަުށް ޓަަކއި. މިއަުދ މި ފެނިގެންދަނީ އިާދގެ ވާހަަކ ރައްޔިތުންނަުށްއޭގެެތރެއިން ލިބޭނެ ފަ ،އިުމކުރެވި ރާއްޖޭަގއި ޤާ

 އި ލާބަ ލިބޭ މަންފާއާ ދިޔައިމާ ރައްޔިތުންނަުށް އޭގެހިސާބަުށް  ހިފައިގެން ނުކުމެ ރައްޔިތުންނާދުތައް ސަރުކާރުން ވަޢު

އަދި ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ،ަވނަ މާއްދާއިން ލިބޭ މިނިވަންކަމާއި 27ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ،ތަން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ

 ނޫނުން ނިގުޅައިގަންނަންނެވި ކަންކަން ވެސް މި ގާމި ދެ ؛ވަނަ މާއްދާއިން ލިބޭ ނޫސްވެރިކަުމގެ މިނިވަންކަން 28

ގޮތުން އަޅާ ފިަޔވަެޅްއގެ  އޮންނަ އިާދރީ އެ ވަނަ މާްއދާގެ )ނ(ަގއި 43އަސާސީގެ ާޤނޫނު ،އިތުރަުށް ކަމަުށް. އަދި ޭއގެ

 އުނިކަެމއް  ސަބަބުން އެްއވެްސ މީހެއްެގ ޙައްޤަުށް ނުވަަތ ެއއްެވސް ބަެއއްެގ ޙައްޤަކަުްށ ނުވަަތ މުޖުތަމަޢުގެ ޙައްޤަކަުށް 

ޅުމުގެ ަޙްއޤު އެ މީހަކަުށް ނުވަތަ އެ ަބަޔކަުށް ނުވަތަ ެއކަމުން ސީދާ ލިބިއްޖެ ކަމަުށް ފެނިއްޖެއްޔާ ެއކަމެއް ކޯޓަުށް ހުުށަހެ

ގޮތެްއގައި އަސަރު ފޯރާ ކޮންމެ މީހަކަުށްމެ ލިބިގެންދާނެ ކަމަުށް ބުނެފައިވާއިުރ، އެ ަޙއްޤު ވެސް ނިގުޅަިއގަނެިވގެންދާނެކަން. 

އް ބޮޑުެވގެންާދއިރު، އެ ފައިސާ ޖޫރިމަނާެގ މިލިއަނާ ހިސާބަުށް ޖޫރިމަނާގެ އަދަދުތަ 2ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކައަީކ، 

ގޮތުަގއި ކުެރވިއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ ފައިސާ ނުދައްާކ ކޯޓަކަުށް ގޮްސގެން އިސްިތޢުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ވެސް 

އެތަްއ  ނިގުޅަިއގަންނަ ބިލެއް މިއީ. ައޅުގަނޑަުށް ޔަޤީން ވަރަުށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާނެ، އެަތއް ބަޔަކާ ބައްދަލުކުެރވި،

ބަޔަކާ ވާހަކަދެެކވި، އެ މީހުންގެ އެ ވާހަކަަތއް އަުޑއަހައި ަބދަލުތަކެއް މި ބިލަުށް ގެނެވިފައިވާ ވާހަކަ. އެހެންިވޔަސް، 

އެއިން އެްއވެސް ބަދަލަީކ ރަްއޔިތަކަުށް ނުވަަތ ނޫސްވެިރކަްނ މިނިވަންކަމާ ެއކީަގއި ކުރަން ބޭނުންވާ، ުނވަތަ ކަންކަްނ 

ންވެްސިޓގޭޓިްވ ޖާނަލިޒަމަުށް ފަހިވާ ގޮތަުށް ގެނެސްަފއިާވ ބަދަލެްއ ނޫންކަން އަުޅގަނޑު ހަމަ ތަޙުޤީޤުކޮުށްގެން، އި

ތަކުރާރުކޮުށް ވެސް ދަންނަވާަނން. ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަކައަކީ، މި ރާއްޖެ މިހާރު މި ވަންނަނީ ބިރުވެރިކަމަުށޭ. އަދި 

ންތައްތަްއ؛ މިއަދު ޚިޔާލުާފޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އެ ރައްޔިތުންނަުށް ގޮންޖައްަސަވިއ ސަރުކާރުން ތި ކުރަްއވާ ކަ

ހުއްޓުާވއްލަްއވަިއ، ގާނޫނަކުން ހުއްޓުަވއިލަްއވާނެ ކަމަުށް ދެކެަވޑަިއގަންނަަވއިގެން އެކަން ކުަރއްަވއި، އަދި ހަމަ އެ ދުވަހު 

ޔިތުންނަުށް ގޮންޖައްަސވަިއ، އެްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަންކަން ވެސް ހަނިކުރުްއވަން މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައި، ަރއް 

ރައްޔިތުންގެ ބާރު ަރއްޔިތުްނެގ އަތުން އަތުލަްއވަން ތި ކުަރއްވާ މަަސއްކަތްޕުޅު މިހާރުން މިހާރަުށް ހުއްޓާލައްވާުށޭ! ެއއީ 
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ުމގަިއ ރައްޔިތުންގެ ބާރު ފެނިގެންދާ ދުވަހު ހަމަގައިމު ވެސް ކިތަންމެ ބާރެއް، ކިތަންމެ ބަޑިއެއް، ކިތަންމެ ބިޑިއެއް އޮތްކަ

ވިޔަސް ަރއްޔިތުން ނުކުމެ ރަްއޔިތުންގެ ރާއްެޖއެްއކަން ދައްަކއިދިނުމަުށް ޓަކައި ނުކުންނަ ދުވަހު އަުޅގަނޑަުށް ހަމަ ޔަޤީްނ 

ސްކޮޅަކަުށް. އަދި ތިޔަ ބޭފުޅުން ހަމަ ޔަޤީންކުރައްވާ! ވޯޓަކަުށް ަވޑަިއގެންނެވިކަުމގައި ވިޔަްސ މި ގާނޫނު ވާނީ ހަމަ ކަރުދާ

ުށް ނުކުެރވޭނެަކން. އަުޅގަނޑަުށް ހަމަ ފެނިގެްނ މި ދަނީ އެމް.ޔޫ.ޯއގެ ޖަލްާސ އިހަުށް ރޭ ޭބއްވީމަ ުނކުމެ އެކަން އެގޮަތކަ

އެ ފެނުނު ތާއީދު ދައްކުވާލަން، ހުއްޓުވާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެކަން ނާކާމިޔާބުވެގެން ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުން ތިޔަ ބޭފުޅުން 

ވަުރ ފެނިގެންދިަޔއިމަ އެކަމާ ބިރުން ކުަރްއވާ ކަެމއް ކަމަުށް. އިމްތިާޔޒު ލިބިގެްނވާ ތި ހިންގަވާ ކަންކަމަުށް ނަފުަރތު އޮތް

 90ފަރާތްތަކަުށް ވެސް އިމްތިޔާޒު ހުއްޓުަވއިލާނަމޭ ހިތަުށްއަރާ؛ ާގނޫނުގައި ލިެޔވިފައި ނެތް. އެަކމަކު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ަކން ފާހަގަކުރަމުން ވެސް ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހަުށް ލިބިގެންވާ ވަނަ މާއްދާއިން ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަުށް އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންވާ 

އިމްތިޔާުޒގެ ވާަހކަ ވެސް މި ބިލުގައި ނުގެންަނވަިއ، އަދި ަލއިވް އިވެންޓުަތއް ހުއްޓާެލއްުވމަުށް ޓަކައި، އަބުރާ ބެހެވުނު 

ަފއިާވ މާއްދާއަީކ ެވސް ހަމަ މި ކަމަުށް ޝަުކވާެއއް ލިބިއްެޖްއޔާ ަވގުތުން ހުްއޓާލަންވާނެ ކަމަުށް ވިދާުޅވެ ގެންނަވާ

ބުނިހެން ރައްޔިތުންގެ ޝުޢޫރާއި ރައްޔިތުްނގެ ކަންބޮުޑވުން، ރައްޔިތުންގެ އަޑު ާނއްަސވައި ބީރު ކަންފަތެއް ދެއްަވިއގެްނ 

ސަރުކާރެއް ހިންަގވާނަމޭ ހިތާ ހިންގަވާ ޖަރީމާެއއް ކަމަުްށ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްިވ 

ރުޞަތަުށް. އަޅުގަނޑަުށް އެްއގޮތަކަުްށވެސް މި ބިލަުށް ތާއީދުނުކުރެވޭ ވާަހކަާއއި، އަުޅގަނޑުގެ ވޯޓު ނުލިބޭނެ ވާހަަކ؛ ފު

އަދި އަުޅގަނޑުމެން ޕާީޓގެ ެވސް ވިސްނުން ހުރީ މިގޮތަުްށކަން އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް ދަންނަވާލަދޭން 

 ބޭނުން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނަުށް.

 

 ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

ރައްޔިތުން ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި ހަމަޖެހުމާއި، އިންސާފުވެރިކަމާިއ،  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދަކީ ދިވެހި

ހަމަހަމަކަމާ އެކު، އަބުރުވެރިަކމާ އެކު ދިރިއުޅުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެޅޭ މުހިއްމު ފިޔަވަެޅއް އެިޅގެންދާ ދުވަސް. 

ތްކުރާ މީހުންނަކީ ޕްޮރފެޝަނަލް މީހުންގެ ގޮތުަގިއ މިއަދަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ނޫސްަތކުަގއި މަސައްކަ

ހުމަކީ ވިޔަފާިރއެއް ކަމަުށް ހަދަިއ، މަސައްކަތްކުެރިވގެންދާ ދުވަހެްއގެ ގޮތުަގއި ކަނަޑއެޅިގެންދާ ދުވަސް. ިމއަދަކީ އަބުރާ ބެ

ވެްސ މީޑިއާތައް ހަމަ ޔަޤީނުން  ވެފައި ތިބި ގެ މަޤްޞަދަކަުށްމައެކަނި މީޑިއާ އަބުރާ ބެހުން ހަ، އެ ިވޔަފާރިން ފައިދާ ހޯދައި

ގޮތުގަިއ  ގެ ދައުރު ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަދާ ދުަވސް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ މީޑިއާ ބަންދުކުރެވިގެން
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ދުވަހެޭކ.  ދާމާޔަތްކުރެިވގެންވަެޅއް ެއޅިގެންދާ ުދވަހެކޭ. ާއއްމު ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަތއް ހިއަދާކުރުމަުށް ޓަަކއި ފުރިހަމަ ފިޔަ

 ގައި ަމސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުންނަުށް މިއަޅުގަނޑުގެ ކަންބޮުޑވުމެއް އެބައޮތް. އެއީ މީިޑއާ ީމގައި ުހރި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފަންސާސް ހާހާ ދޭތެރޭގައި ުކަޑކުރެވިފަ. ެއއް ލައްކަ އި ފަންސާސް ހާހާއޮތީ  ޖޫރިމަނާ މި ،އޮތީ

 ަގއި މަަސއްކަތްކުރަމުންދާ ބޭފުޅުން ވެސް ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި އަުޅގަނޑުމެން ރަނަގޅުގޮތުަގއި މީޑިއާ ލުކުރާއަޅުގަނޑު ގަބޫ

 2ފަންސަވީސް ހާހާއި އޮތީ  މި އޮތީ، ގެނެވިފައި އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މި ؛މު ރައްޔިތުންއުސޫލުތަެކއް އޮންނަންޖެހޭ. އާއް

ގޮުތަގއި  ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ،ަގއި އަުޅގަނުޑ ހިތްހަމަޖެހޭ ޕޮއިންޓަކީދޭތެރޭގައި ޖޫރިމަނާތައް ހުރިއިރު މިލިޔަނާ

ހުގެ އާއި އަުޅގަނުޑމެން އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީމަފުުށީ ހޮޅުއަުށީަގއި ިއންނަ އާދަންބެމިސާަލކަުށް ގެ، ގެގެމަނަފުުށީ ދާއިރާ

އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ވާހަަކއާ ތަފާުތވާންޖެހޭނެީޓވީތަުކގައި ދައްކާ ، މްތަުކގައި މެންބަރުން އެކިެއކި ފޯރަމުތަުކގަިއ، ޕޯިޑއަ

 ،އޮތް. އެއީ ފަިއ އެބަ ވަނަ މާއްާދގަިއ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އިބާރާތެއް ގެނެވި 24މި ތަފާތު ގެނައުމަުށް ަޓކައި މި ގާނޫނުގެ 

ްއޔަތުގެ ިއސިމެނޭ މުޖުތަމަޢުގައި އަދާކުރާ ހަވަނަ މާއްާދގައި ޖޫރިަމނާކުރުމުގައި ހި 23އަދި  ، 22، 21މި ގާނޫނުގެ 

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނޭ. މިދަންނަާވ  އަުށްއިތުރުން އޭނާ ޢަމަލުކުރަން ބޭނުންކުރި ވަސީލަތަުށާއި ެއ ޢަމަލުތަކުގެ ނަތީޖާ

ތަންފީުޛކުރުމުގައި ނޫނީ މި ރިޢާޔަްތކުރުމުގައި ވިސްނަންޖެހޭނޭ އާދަިއެގ އަުޅގަނޑުމެން ނިކަމެިތ މި  ،ވާހަކަައކީ

ިޔތުންނާއި، އިްއޒަތްތެރި މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި، ވަޒީރުންނާއި، ސިޔާސީ ބޮޑެިތ ރަުށްރަުށުގައި ދިރިއުޅޭ ރަުށް

ެއ ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަާކިއ  ،މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މީހުން ދައްކާ ވާަހކަތަކުން ލިބޭ ގެއްުލމާއި، އެ ވަސީލަތްތަާކއި

ލުވެގެންދާނެ. އެހެންވީމަ، ެއއަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށްަފިއ ގޮތް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ބަދަ ބޭނުންކުރި ބަހުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢު ދެކޭ

މު ފިޔަވަޅެއް. ކުރާ ގޮުތގައި މިއީ ވަރަުށް މުހިއްމި ކަންތައްތައް ކަނޑަެއޅިގެްނދާނެ ގޮތެއް އޮތުމަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލު

މަޖިލިސް މެންބަރުން . އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭނެ މީހުންގެ އަބުރާ ބެޭހކަުށެއްއަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ނު

ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމަުށް  ތަކުގައި މީހުންގެ އަބުރާ ބެހޭކަުށެއް. މިމީހުންގެ އަބުރާ ބެހޭކަުށް. ފޯރަމުޓީވީތަކުގައި  ،ނުޖެހޭނެ

ގޮތުން  ބެހޭ  މިއަދު އަުޅގަނުޑމެން މި ބިލާ ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މަސަްއކަތް މި ކުރަނީ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި

 ުށް ޓަކައި ގެެނުވނު އެތައް މީޑިއާތަކުގެ ތެރެއިްނ، އެތައް މީޑިއާތަުކގެ ތެރެއިން އެންމެ މީޑިއާއެއް ފިޔަަވއިކުރުމަމަޝްވަރާ

ތެދެއް ބުނެގެން ކުުްށެވރިވާނެ ެއއްވެސް ނުކުާތެއއް،  ،ވެސް މި ބިލަުށް ތާއީދުކުރެްއވި. ތާއީުދކުރި ސަަބބަކީ އެންމެން

ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ތޭ. ތެދެއް ބުނެގެން ޝަކުވާކުެރވޭނެ، ދަޢުވާ ުށްފައެއް ނެޕޮއިންޓެއް މީަގއި ބިނާކޮ

 ކަމަުްށ ވަންޏާ އެ ކަންަތއް ހުއްުޓޭވނެ، އުސޫލުަތކެްއ، ހަރުދަނާ ގޮތްތަެކއް ކަނޑައެޅިަފއި މި އެ މީހެްއގެ އަބުރާ ބެހޭ

މު ަރއްޔިތުންނަުށް ނުހަނު ބުން އަުޅގަނޑުމެންެގ އާއްެގ ސަބަގޮތުަގއި މި ބިލު  އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ، އޮތީ. އެހެްނވީމާ

 ކީ އަބުރުވެރި ދިިރއުޅުމެްއ އުޅޭ ގެ މި މުޖުތަމަޢަކޮުށް އަުޅަގނޑުމެން. އަދި ޚާއްޞަ ބޮޑު ފައިދާތަެކއް ލިބިގެންާދނެ

ކުރި ެއއްެވްސ ރާހީމް ނާޞިރުގެ ގޮތުގައި ައޅުގަނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގައި ވެިރކަންތަމަޢަކަުށް ވެގެންދާނެ. ދެވަނަ އިބްމުޖު

ބޭފުޅަކު ވާކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ނޭދެން. ދެވަނަ އިބްރާހީމް ނާޞިރު. އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ ަޒމާނުގައި އިބްރާހީމް ނާޞިރަުށް 
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 ،ރާއްޖޭަގއި ވެރިކަންކުރާ ބޭފުޅުންނާއި ، ންމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާގޮތް ައޅުގަނޑުމެން އެ ކަންތައްތައް ވެގެންިދޔަ

ެއކިެއކި މަޤާމުތައް ައދާކުރާ ބޭފުޅުންނާއި، މި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަުށެއްަގއި މަސައްަކތްކުރަމުންދާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކީ ރާއްޖޭގެ 

ބެހޭކަުށް ހުރަހެއް  ދައްކަްނވީ. މުއަްއސަސާއަކާ ޖެހޭ. ތެދެއްގެ ވާހަކައެކު އުެޅޭވ މީހަކަުށް ވާން އެބަ ހަމަ އަބުރުވެރިކަމާ

ކަދައްކަންޏާ ދަްއކަންވީ. ެއކަމަކު އެ މީހަކަުށް ރައްދުކޮުށް ވާހަ ކޮުށްފިއްޔާ އެ ވާހަކަ ނެތް. މުއައްސަސާތަކުން ކަެމއް

ޖެހޭ. ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާަގިއ ޖަސްޓިފިކޭޝަން ގެންނަން. އޭތި ޕުރޫފްކޮުށްދޭން އެބަޖެހޭ ޭއެގ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

 ...ތެރިސާބިތުކޮުށްދޭންޖެހޭ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތް

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކިނިބިދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ރިޔާޟަުށް. هللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އުމުގަިއ އަެނއްާކވެސް މި މަޖިލީހުން މި ޤަ ލާނީ މިއަދަކީަވއިއާދެ! އަުޅގަނޑު ދަންނަރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

މަސައްކަެތއްގެ ގޮތުަގއި. އާދެ!  ނެކޮުށްފައިވާ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން އިތުރުވާ ކް އުސޫލުަތއް ނައްތާލުމަުށްމިއޮތް ޑިމޮކްރެޓި

ރެިވގެން އަދި މިއަދު ގޮެތއް ނިންމުމުަށް ސްކުއަދި ބަހު، މިނިވަން ނޫސްވެރިކަުމގެ ދުަވސް ދުއްވާލުމަުށް ޓަަކއި ހުުށަހެިޅގެން

ޮގތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދިއިރުގަިއ  ބެހޭ ދެކެނީ. ައޅުގަނޑު މި މައްސަަލއާ ކަނޑައަޅާަފއި އޮތް ދުވަެހއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު

އަދި  ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި، ްޕރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ، އިންޑިޕެންޑެންޓް ކޮމިޝަންްސތަކާއި ޭއގެތެރެއިން ހިއުމަން 

ގޮތަުށް ކޮމިޓީެގ  އަދި ރައްޔިތުްނގެ އެިކެއކި ފަރާތްތަކުގެ ހުުށަހެޅުންތައް އަޑުއަހާ ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތްތައް

 ،ލާޙުަތކަކީމިއަދު ހުުށަހެިޅފައި އޮްތ އިޞް އެކަން އަަވސްއަުރވާލަިއގެން އަނެއްާކވެސް  ،ފަހު މަސައްކަތް ެފއްޓުމަުށް

ގޮތުަގއި މިކަމާ ދޭތެރޭަގއި ބަހުސްކުރެިވގެން މި ޤައުމަުށް  ލާޙުތަކަކީ އެކަުީށގެންވާ އިޞް އޮތް  ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފައި މި

އެއާއެކު ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުަގއި އަިދވެސް، ނުދެކޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ހަމަގޮތެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު  އެންމެ ފައިދާހުރި

އަދި ނޫސްވެރިކަުމގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ފަރާތްތަކަުށް  ،ސްމިހާރުވެސް ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތުަގއި ނޫސްވެރިންނަުށް ވެ 

ފުރުޞަތުގައި ފާަހގަކުރަން. ުވރެ ބޮޑެތި އަދަބުތައް ކަނަޑއެޅިފަިއ އޮތްކަްނ ެވސް މި  ވެސް އެކަުީށގެންާވ ވަރަުށް 

 ،ގޮތަުށް އެޅޭނުކުރަން މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަުށް ހުރަސް ލެއްަގއި ތާއީެދއް އަުޅގަނޑު އެްއވެސް ހާ، އެއާެއއްކޮުށްހަމަ

މި ހުުށަހެޅިފަިއ އޮތް ، ޮގތަކަުށް ނިމިގެންދާކަުށް. އެހެްނވީމާ އެކަންކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަުްށ ޖިނާޢީ ގޮތުން އަދަބު ލިބޭ

މި ، އެއާެއއްކޮުށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީންނަވަން. ައދި ހަމަހުުށަހެޅުމަުށް އަޅުގަނޑު ާތއީުދނުކުރާ ވާހަކަ ދަ

ދެކޮޅަުްށ  ގަިއ ތިބި ހުރިހާ ނޫސްވެރިންނާނިންމުމަކީ މި ގައުމު ޖިލީހުން އަނެްއކާެވސް މި ނިންމާމި މަ މިއަދު ކުރެވޭ؛
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އުމުގެ ހުރިހާ ނޫސްވެރިން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ކަންބޮުޑވެގެން އެ މީހުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރަމުން ނިންމާ ނިންމުމެކޭ. މިއަދު މި ޤަ

ނެތި ރައްޔިތުން ިއންތިޚާބުކޮުށްފައި ތިބި މީހުންގެ  ވެސް ވަރަކަުށް އަުޑއަހާލުމެއްމި ދަނީ ހުރިހާ ދިމާއެއްގައި. އެެއއް ެއއް

 ..ގަނޑުމެން މިއަދު މި ނިންމާފައި.ހައިޞިއްޔަތުން އަޅު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަ މަކުނުދޫއަުރވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 އަނާރާ ނަޢީމަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް

ވާ އަބުރާ ބެހޭ ބިލަކީ އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެން  ހުުށަހެޅިފައި މި ނަުށްައުޅގަނޑުމެން . އާދެ! މިއަދުޝުކުރިއްޔާ 

ުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަނީ. ގިނަ ޙައްޤުތަެކއް ހަނިކުރެވިފަިއވާ ބިލެްއގެ ގޮުތގައި އަ ުށްރައްިޔތުންގެ ވަރަ ،ވަރަުށް ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ

ޅުގަނޑަުށް ފާހަަގކުރެވެނީ. ގެ ަދއުރު އަދާކުުރމުގައި ވެސް ހުރަސްަތކެްއ ެއޅިގެންދާނެ ބިލެްއގެ ގޮތުަގއި އައަދި މީޑިއާ 

ނުމަުށް ޓަކައި މަސައްކަތްުކރާ ފަރާތްތައް. އަޅުގަނޑަުްށ ހަމައަުށް ފޯރުކޮުށްދި އީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާައކީ މިމީޑިއާ

ހަމައަުށް ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތުތައް ލިބުމުަށް  ސްވެއްެޖއްޔާމުން ރައްޔިތުންނާގޮުތގައި މި ބިލު މިގޮތަުށް ފާ ގަބޫލުކުެރވޭ

ެގ ނިޒާމެްއަގއި މީިޑއާ ތެްއގެ ިރޔާސީބާުރ ވަިކވެފަިއވާ ަދއުލަ 3ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަިތވެގެންާދނެ. އަދި ދައުލަތަީކ 

ގެންދާނެ ކަމަުްށ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން މި ރުގެ ައުޑ ކަނޑުަވއިލެވި ވަނަ ބާ 4ވަނަ ބާރުކަމުަގިއ ވާއިުރ،  4ދައުރަކީ 

ޔަކު ޖަލަުށް ވެސް ގޮސްދާެނ މު ރަްއިޔތުންގެ ތެރެއިން ވެސް ގިނަ ބަސްވެއްެޖއްޔާ. ހަމަ އެގޮތަުށް ާއއްބިލު މިގޮތަުށް ފާ

އަޅުގަނޑުމެން ، ޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާުށް ދާންޖެހޭ ފަދަ ގޮތަކަުށް އޮތް ބިލެްއގެ ގޮތުަގއި ވެސް އަ ޖަލަ ފަދަ؛

هللا ހަމަ ކުރީ ދުވަހެކޭ އެްއގޮތަުށް. ދެން ކީތިރި ޤުރުއާނުަގއި ވެސް  މި ކަންބޮޑުވުންތައް މިއަދުެވސް ފާހަގަކޮުށްލާނަން

ثْلَُها ވަނީމި ވަޙީކުަރއްވާަފއި سبحانه وتعا لى  ގެ ޖަޒާެއކޭ ދޭންވާނީ. ެއއްވަރު އެ ކުުށެްއގެ އަދަބާ  ۖ   َوَجَزاُء َسي  ئٍَة َسي  ئَةٌ م  

އޮންނަނީ  ދީނުގައި ވެސް އަބުރުގެ ވާހަކަ އައިސްަފއި މި އިސްލާމްޑަުށް ގަޫބލުކުރެވޭ ގޮުތަގއި އަުޅގަނ، އެހެންވީމާ

ހުރި އި. އެޫނން މައްސަލަތުަގއި އެބަކަާމއި އަބުުރގެ ކަންަތކުގަ އްފަތްތެރިއެ މީހެްއގެ ޢި، ގައި. ެއއީޤަޛްފުގެ މަްއސަލައި 

ނުބައި ކަންތައްތައް މަނާކުރުމާއި، އަނިާޔގެ  ޔޮ ކަންތައްތަަކުށް އަމުރުކޮުށް. އެގޮތުން ހެދީނުގައި ލުއި ދެއްާވފަ އިސްލާމް

ހުުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަުށް ހުުށަހަޅައި، . ދީނުގައި ލުއިތަކެއް ެދއްވާފަ ހުރި އިސްލާމްގައި މަސައްކަްތކުރުމުަގިއ އެބަދިފާޢު

ައޅުގަނުޑ  ންގަނޑެްއގެ ތެޭރގައި. އެހެންވީމާ،އޮތް ެއކަުށީގެްނވާ މިކުުމގެ ފުރުޞަތު ދެއްވާފައި އެބައެ ވާހަކަަތއް ދެއް

އަުޅގަނޑުމެން.  ނުޖެހޭބުުރގެ ބިލޭ ކިޔާފައި ބާްއވާކަުށްގާނޫނެއް އަބުރަުށް ހަދާފަިއ، އަ ވަކިން ާޚްއޞަގޮތުަގއި  ގަބޫލުކުރާ

 އަބުރު ދިފާޢުކުރުމަުށް ޓަކައި ނޫނީ އަބުރުގެ ދަޢުވާ...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުކުޑަހުވަދޫ އަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 އަޙްމަދު ޢާމިރަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެ

ފާޅުކުރުުމގެ މިނިވަްނކަމުގެ ބިލެއް މި ރަްއޔިތުންެގ  ރަީއސް. އަބުރު ރަްއކާތެރިކޮުށްދިނުމާއި ޚިޔާލުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ބޮުޑވުްނ ުށް މިކަމުގެ ކަންކޮޚާއްޞަ، ފަހު ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ވަރަުށް ބުރަ މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރުމަުށް ،މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅި

ގެ ބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުންަތއް އަުޑއެހުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނިގގެން ހުރި ފަރާތްތަކަކީ މީޑިއާ ކަމަުށް ވާތީވެ، މީިޑއާ 

ކެްއ މަނާެގ އަދަދުގެ ކަންބޮޑުވުންތަ ކަންބުޑވުންތަކެްއގެ ވާހަކަ. ޖޫރިހުރި  ުޤގައި ރިޕޯޓުކުރާ ފަާރތުގެ ޙައް ،ދިޔަ ެއއްޗަކީ 

 ކަންޮބޑުވުންަތކެއް ހުރި ވާހަކަ. އަދި ލަިއވް ަކވަރޭޖުގައި ހުރި ވާހަކަ. މަސްދަރު ހާމަކުރުމުގެ ކަންބޮޑުވުންަތކެއް ހުރި 

ޚަބަރު ގެނެސްދިނުމުން މީގައި ހިމާޔަތް ހޯދައިދީފައިވާނޭ.  ެތދު ވާހަކަ. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތަކަުށް ވެސް

ޖޫރިމަނާގެ ވާހަކަ ބައެއް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަާވއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެަބ އެއާެއކު އަދި ހަމަ

އެްއ ލަްއަކ އެ މަތީ އަދަދު  ެދއްކީމަ އެކަމާ ކަންބޮުޑވީީތވެ، މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާގެ ވާހަކަ 2ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ. ވަރަުށް ބޮޑުަށް  ރެްއގެ ުކަޑކުރުމެއްތޯެއއީ ކިާހވަ .ުށް ކުޑަކޮުށްފަިއވާކަންފަންސާސް ހާހަ

ެއއާެއކު މަސްދަރު ހާމަކުރުމުެގ އޮތީ. އަދި ހަމަ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު ެވސް ުކޑަުކރެވިގެން މި ބިުލ މިހާރު ހުުށަހެޅިފައި މި

އްރު ރައްކާެތރިކަމެއް މީގައި ދީފަިއވާކަން މަްސދަރު ހާމަކުރުމަުށް ޓަކައި އެ ފަރާތްތަކަުށް ސި، ކަންބޮޑުވުން އޮތީީތވެ

ން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އަުޅގަނޑުމެން ރައްިޔތުންގެ ޙައްޤަުށް ޓަކައި މިއީ ކޮންމެހެ ،ފާހަގަކުރެވޭ. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 ރޮނގު ވަނަ މާއްދާއަީކ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 90ނޫނުައސާސީގެ ޤާ، އެއާެއއްކޮުށް އަުޅގަނޑު މިއަދު ގޮވާލަން އަދި ހަމަ

މަތީން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް  ޚިލާފުނުވާ ގޮތެްއގެ ދީނުގެ އަސްލަކާ  ދަމާލަންޖެހެ މާއްދާއެކޭ. އިްސލާމް

 ވެސް މިތާގައި ވާހަކަދެްއކޭނީ. އެ މާއްދާަގއި ވެސް ވީާހވެސް އަވަހަކަުށް ރޮނގުދެިމގެންދާނެ ދުވަހަކީ އަުޅގަނޑު ހަމަގައިމު 

ނޫނުއަސާސީގެ މިދެންނެވި ުށް ވާތީވެ ވީހާެވސް އަވަަހކަުށް ޤާގައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ދެކެން ބޭނުންވާ ދުވަހަކަވެސް މި މަޖިލީހު

ވަނަ މާއްާދގެ އިެމއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ިއސްނަންގަަވިއގެން ވެސް ކަނަޑއަޅަިއދެއްވުމަކީ މި ިދވެހިރާއްޭޖެގ  90

މި ، ޓަކައި ުކރެވޭނެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަސައްކަތޭ. އެހެންވީމާ  ުށްރައްޔިތުްނގެ އަބުުރ ރައްކާތެރިކުރުމައެންމެހައި 

 ާލޙުކުރެވޭނެ މަސަްއކަތެކޭ. ީމަގއި ކަންބޮުޑވުންތަެކއް ހުރިވެސް ައޅުގަނޑުެމންނަުށް އަލުން ވެސް އިޞްމަސައްކަތް 

ނިމޭނެ ކަމެއް ނޫން.  ެވސް ލާޙުކުރުމަކީ ދުވަހަކުއިޞް، ގެނެވިމިކަމަުށް އިޞްލާޙު އަދިވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ނަމަ،

 މިއީ އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤަުށް ޓަަކއި ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ، އެހެންވީމާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގަމު އަުރވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު އަުޅގަނޑު ފުރު 

 ިއސްމާޢީލަުށް.  ފައްޔާޟް

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް

 ވަނަ ާމއްދާއާއި  27ދާ ބިލަކީ، ޤާނޫނުައާސސީގެ  ފާސްކުރުަމުށް މި އާދެ! ިމައދު މި ހުުށަހެޅިގެން .ޝުކުިރއްޔާއާދެ! 

 ،އަސާސީގެ މަިއގަނޑު އަސާސް ަނގާލައި ނޫނުނަ ބިލެއް ނޫން. މި ބިލަކީ މުޅި ޤާވަނަ މާއްދާ އެކަނި ނިގުަޅއިގަން 28

ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަާކއި ރަްއޔިތުންގެ ބާރު ކަނުޑވާލަން ހުުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް. މި ބިލު ހުުށަހެޅިފައިވާ ސަބަބު ވެްސ 

ވީނަމަވެސް، ަކުށް ދެއްކިކަމުަގއި މިއަދު ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ސާފުވެއްޖެ އިނގޭތޯ. މިތާަގއި ކޮންމެ ވާހަކަެއއް ކޮންމެ ގޮތަ 

އިނގޭތޯ. ަރއްޔިތުންނަުށް  ޖިލީހުން މި ދައްކާ ވާހަކަަތެކއްނެތް މަ  ިއއްޒަތް ،ރައްޔިތުންނަކަުށް ނޯޅޭ މި ިއއްޒަތްތެރި

މި ދައުލަތުން، މި އިއްޒަތްތެރި  ،ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންަކން ނަގާލުމުގެ ބޭނުމަކީ ދީފައިވާ ވާހަކަެދއްކުުމގެ، ިޚޔާލު

ހިސާބަުށް ދިޔަނުދިނުމަުށް ޓަކައި ކުރަްއވަމުންދާ  އްވާ ވަްއކަންތައް ރަްއޔިތުންނާންބަރުން ކުރަމަޖިލީހުގައި ތިތިބަ މެ

 ބޭފުޅުން އަތުގައި މިއަދު ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ޮއވެގެން ކޮންމެ  މަސައްކަތެްއކަން ރައްޔިތުންަނުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ސާފުވޭ. ތި

ބޭފުޅުން  ތާރީޚުން މިކަން ސާފުވެގެންދާނެ. އަދި ތި ،އި ވީނަމަވެސްފަދަ ބިލެއް ފާސްކޮުށްގެން ކޮންމެ ގޮތެއް ހެދިކަމުގަ

ރުކޮުށްގެން ނުތިބެވޭނެކަން ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުްށ ޮގތަުށް ޤާނޫނުއަސާސީ ހިސޯ އަބަދަުށް ވެރިކަމުަގއި ތިތާ

ގައި ގާްތގަނަޑކަުށް ބިލު ފުރަތަމަ ހުުށަހެޅިގެން އިއްޔެގެ ވަގުެތއް  ހެޅިފައިވާ؛ސާފުކޮުށް އެނގޭ. މި ބިލަުށް ހުުށަ

ގެނެވުނީ. ދެެކވުނު ވާހަކަައކާ ގުޅުމެއް ނެތް. އޭގެތެޭރަގއި  އް ޮކމިޓީގައި. ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއްބިލެ ހުުށަހެޅިގެންދިޔައީ އާ

ސް މީހަކު ގުޅާލީމަ ވެސް ހަމަ ކޮންމެ ތާކުން ވެ ތަުކގެ ޕްރޮގްރާެމއް ކުިރއަުށް ޮގްސގޮސް އޮްއވާއެބަހުރި މީޑިއާަތއް؛ މީިޑއާ

 އް މީިޑއާ ތަކުގެ ވާދަވެިރކަމުގެ ތެރެއިން ވާދަެވރިޔަކަުށް ެވސް އެ ހުްއޓާލަންޖެހޭ. މީގެތެރޭ މީޑިއާ އެބަ އެ ޕްރޮގްރާމު

ފަހަކުން އެ  ތަކަުށް ބަދަލު ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތް ޭއގެލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، ެއ މީޑިއާ ބަންދުކޮުށްލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ

ވެސް. އާދެ! ޖޫރިމަނާއެއް މި ކުރަނީ. ޖޫރިމަނާކޮުށްގެން މި ލާރި ެވސް ދައުލަތަުްށ  އްލުމަުށްޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލީމަ އެ ލިބޭ ގެ

އަބުރު ގެއްލިއްެޖ  ނޑުމެން އެބަ ުސވާލުޮކުށްލަންޖެހޭ.މި ނެގެނީ. މިއީ ކޮންގޮަތކަުށް އަބުރު ސަލާމަތްކުރުންތޯ؟ އަޅުގަ

އިނގޭތޯ. މުިޅ  މިކަން އޮންނަންޖެހޭ ގޮތެއް ނޫންމިއީ  ނީ؟ޖެހެ  ލާރި ދޭން މި ރައްކާކުރުމަުށް ދައުލަތަުށްތޯމީހާގެ އަބުރު 

އަންނަނީ. އާދެ! ސަޢޫދީ  ކަންކަން ބަދަލުވެގެން މި އުމުތަކެއްަގިއ މިމޮކްރެިޓކް ނިޒާމު ހިނގާ ހުރިހާ ޤަދުނިޔޭގެ ޑި

ންޖެހޭ. މިއަދު ދުގަންނަދެން ައޅުގަނޑުމެން ލަ ސޫދާނުގެ ވާަހކަ ދެއްކީމަ އާއި ޢަރަބިއްޔާާއއި ނޯތު ކޮެރޔާާއިއ އުރުދުން

އޮތީ ިއނގޭތޯ. މީަގއި އޮތީ ޑޮމޮކްރަީސގެ ވާަހކަ. މި ފުނޑުވާލަނީ  މި .އޮތީ މި ނޫނުއަާސީސއަކަުށް މިއަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާ
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ދިޔައީ ދެންވެސް ރަްއޔިތުންނަުށް އޮތް ޙައްޤު ނިގުަޅއިގަންނަން  ިވގެން މިއްިއތުރުން މިއަދު އިބޭފުޅުން މިއަދު. އަދި އޭގެ ތި

 ހަމަ ުކޑަ ގެބޭފުޅުން ކުރަްއވާ މަަސއްަކތް ވަރަުށް ސާފުކޮުްށ ފެނިގެްނ މި ދަނީ. އަުޅގަނޑު ހިތަުްށައތާ ތި ބޭފުޅުން ތި

ދައްކާ ވާހަކަައކުން ދިވެިހ  ބޭފުޅުން މި ހުރިހާ ކަމެްއ ތި ކުރަްއވަނީ. ތި ،ވެސް ލަދުގެ ކަންފުޅެއް ވެްސ ނެތީބާއޭ

ހަމަ  ބޭފުޅުން ހީކުރައްވަނީތޯއޭ ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ ސިކުނީޑަގއި ތި ނީޯތއޭ؟އޮޅޭނެ ކަމަުށް ހީކުރައްވަ ރައްޔިތުންނަުށް

ރިހާ ގޮތަކަުށް ކަންތައްތައް ކުރަްއވަމުން ތި ގެންދަަވނީ. މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި އެްއވެސް ެއއްެޗއް ނެތީއޭ. ހިތުހު

އޮތީ  ޕާޓީެގ ލީޑަރަުްށ ަވގުތުދޭން ޮއއްާވ އެއެމް.ޑީ.ޕީގެ ވަގުުތގަިއ މިހާރުވެސް ައޅުގަނޑުމެންެގ  ގޮްތ؛ ކަންތައްތަްއ ދާ

ބޭފުޅުްނ  ތިވެްސ . މިކަހަލަ ކުދިކުދި ކަންތަްއތަކުން ެމވެސް ބޭފުަޅކަުށް ޖާގަެދއްވާފަހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ކޮން

ނޫންތޯ.  އް ބޮޑުވަެރއްމީ ތަންފުކެދެން  މި ދަރަޖައަުށް ދިޔައިމަހަޔާތްކުޑަކަން ވަްއކަންކުރަްއވަމުން ތި ގެންދަވަނީ. ލަދު

ބަ ފެނޭ. ދެން ގޮތް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް އެ ކުރާ ކަންމަޑުކޮުށްބަލަ! އެހެންވީމާ، ތި ގޮތަުށް، ތި 

މަޖިލިސް ނުދައްކަން މިހާރު އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރެއް ގާތްގަނޑަކަުށް ެއ ހުުށަހެޅުއްވީ އަޅުގަނޑުމެން  ންހިޓީވީތަކާ އެްއޗެ

 އަބުރު ރައްކާތެރިެއއް ނުކުރެެވއޭ  ހުއްުޓވާލަން. މި ބިލުގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ މި ބިލަކުން ވެސް މިތާ ދައްކާ ވާހަކަ

ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަަތްއ  ބެހޭ ވެރިކަމުަގއި ތިބި ބޭފުޅުންނާ ނޫނީ ،ބޭފުޅުން އިނގޭތޯ. މި ބިލުން ކުރާހާެވސް ކަމަކީ ތި

 ޢުވާަތެކއް އުފުަލއިގެން ޖަލަުށް ލަިއ،ދޭތެރޭގައި އިތުރު ދަ ފަރާތްތަކާ  ގޮތުން އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން ިސާޔސީ ތި ޓުަވއި،ހުއް

ގޮަތކީ. މިކަން ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް  ކުރައްވާތި ން ރުމަުށް. މިއީ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް މިކަކަންތައްތައް ކު މި

ން ވަރަުށް ސާފުކުޮށް ނެ. އެހެންނަމަވެްސ، މިކަބޭފުޅުންނަުށް ދެއްކިދާ އެބަ އެނގޭ. މިާތގައި ކޮންމެ ވާހަކަެއއް ެވސް ތި

ަނވާުށޭ. ފުންކޮުށް ވިސް ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އެނގެން އެބައޮތް. އަުޅގަނޑު ހަމަ އިލްތިމާސްކުރަން ތި އެްނމެހައި

މި  ،ދަންނަވަން އެކު  ވާ ކަންތައްތަކަުށް. ިމއަުށް، މި ބިލަުށް ވޯޓުނުދެްއވާުށޭ. އަުޅގަނުޑ އާދޭހާ މި ތާރީޚު ހެކިދޭނޭ މިއަދު

ލަތެްއގަިއ ބިެލއް ނޫން އިނގޭތޯ. ެއްއވެސް ހާ އެްއގޮތަުށް އޮތް ދީނުގެ އަސާަސކާ ބިލަުށް ވޯޓުނުދެްއވާުށޭ. މިއީ ިއސްލާމް

ުށް ދެރަ ކަމެއް. ބޭފުޅުން ކުރައްވާ މަސައްަކތް މިއީ ވަރަ ދީން ވެސް އޮޅުވާލަން ތި އެްއގޮތަުށް އޮތް ބިލެއް ނޫން. އިސްލާމް

 ހުރި ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި އެތައް ބައެްއގެ އީމާންތެރިކަމަުށް ގޮްނޖެހުންތަކެއް އެބަ އާދޭ ތިމަވަރަުށް ހިތާ

އުމު ތެރޭގައި ތައްތަެކއް އެކަްނޏެއް ނޫނޭ މި ޤަބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ ކަން ބޭފުޅުން ތި ކުރައްވާ ކަންތަކުން. ހަމައެކަނި ތި

ބޭފުޅުން ވިސްނަވަިއ، މި ބިލު މިތަނުން  ކަންކަމަުށް ވަރުަށް ފުންކޮުށް ތި  މި، މި ދަނީ މީގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމާ

. އާދެ! މި ބިލު ވެސް ފާްސވެގެންދިަޔކަމުަގިއ ދައްކަން ވާހަަކއެއް  އްޖެހޭ އެބޭފުޅުން އެބަ ނުދިނުމަުށް ތިފާސްވިޔަ

 ..އި އިުތރަުށް ދެން އަޅުގަނޑުމެން.އުުމގަވީނަމަވެސް މި ޤަ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 
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 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުނގޫފާރުފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު

 ދާއޫދަުށް. ޖަޢުފަރު

 

 ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ާފވެރި ދުވަހެއް. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުްށ ވަރަުށް އު ،ނެތް ތްތެރި ރައީސް. މިއަދަކީ ަޝއްެކއް ްއޒައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އި 

އި ޝަރަފަުްށ މީހުންގެ އަބުރާގަިއ ހިފާފައިވާ ކަެމއް ކަުމގަިއވާ ކަުށީ ، ިދވެހި ރައްޔިުތންގެ ތެރޭަގއި އާދަވެ  ޒަމާނުއްސުރެ

އިންސާނީ  .ވަްސ. ޝައްެކއް ނެތްއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވާނެ ދުޙައްލެއް ގެނެްސދިނުމަުށް މި އި އަރަިއގަތުމަުށް

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުިވ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އި  ކަރާމާތަކީ މުހިއްމު އެއްޗެއް. އިންސާނީ އަބުރަކީ މުހިއްމު އެްއޗެއް.

އަުްށ އެ  .މު އެއްެޗއްންސާނީ ކަރާމާތަކީ ވަަރުށް މުހިއްގެ ބަސްކޮޅަުށް ާތއީދުކުަރން. އިކަމާނާ ވެސް އެ އަުޅގަނޑު ،ފަދައިން

އެޅެންހުރި ހުރިހާ  ،ދިނުމަުށް ޓަކައި ދައުލަތުގެ ވާޖިބެއްކޮުށް ޝަރަފު ރައްކާތެރި ައބުރާއި، ކާތެރިކުރުމަުށް ޓަަކއިރައް

އެ ކަމަުށް ޓަކައި ައބުރު ސަލާމަތްކޮުށްދިނުން. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ރައްޔިތުން  ވަެޅއް އަަޅިއގެން އެ ަދުއލަތެއްގެފިޔަ

އްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ބަެއއް ބިލާ ގުޅޭގޮތުން އި  ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އާދެ! މި އަޅުގަނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވާ

ހޯލްޑަރުން އެންމެހައި ސްޓޭކްތަާކއި އާާރއްޖޭގެ ހަަމ ބޮޑެތި ހުރިހާ މީޑި ،ޚިޔާލުތަކަުށް ބަލާއިރު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ

ވަރަުށް ގިނަ ހެޔޮ ބަދަލުތައް  ،ޚިލާފަުށްއޮތް ގޮތާ ނޑު ުހުށަހެޅިއިރު ހާޒިރުކޮުށްގެން ހޯދި މަޢުލޫމާތުގެ އަީލގައި ބިލު އަުޅގަ

ަބެއްއ އެހެން ްއޒަތްތެރި އިތަެކއް މިހާރު ބިލަުށް އައިސްަފއި އެބައޮތް. އެ ބަދަލުތަުކގެ ތެޭރގައި ހުރި ވަރަުށް ގިނަ ކަންަތއް

ތެޭރގައި  ގެިމ ކުޑަ ަވގުތުޮކޅު ގެގަނޑު . އަޅު ވާކަުށް ނެތިންޅުގަނޑު އެއަުށް އަލުން ރުޖޫޢަމެންބަރުން ފާޅުކުރައްވައިފި. އަ 

ންމަވާފައި މެދު ކަންބޮޑުެވގެން އުޅުނު އެއް ފަރާތަކުން މިހާރު ނި ވަރަުށް މި ބިލާ .އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ

ީޓވީައކީ މި  ޓީވީން. ރާއްޖެ ެއއީ ރާއްޖެ އާދެ!  .ުށް ބޮޑަުށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަންައޅުަގނޑު ވަރަ .އޮތް ދެ ނިންމެވުމެއް

ގޮތުން އެންމެ ޮބޑަުށް ޚިޔާފުޅުކޮުށް އެންމެ ކަންބޮުޑުވން ފާޅުކުރި ެއއް ފަރާތް. އެ ަފރާތުން ފާޅުކުރަްއވާފައި އޮތް ބިލާ ގުޅޭ 

 އްޅުންގެ އެއެ ބޭފު ،އޮްނނަނީ ލާނަން. މީގެތެރެިއން އެއް ޚިޔާލެްއގައި މިޔާލެއް އަޅުގަނުޑ ދަންނަވައިމިހާރު ދެ ޚި

ެވސް ެއ  ފަހުަގއިމި ިބލު އައުމަުށް، ކަުށަވަރުވެ ިއގުރާރުެވއްޖެއަހުދުީޓީވެގ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން  ރާއްޖެ އިނިންމެވުމެއްގަ 

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް ހަަމ  ،ހެޔޮގޮތުަގއި ބޭނުންކޮުށް ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން  ބޭފުޅުން ކުރިއެކޭ ެއްއގޮތަުށް ހަމަ ޚިޔާ

ވުމަުށް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަުށް ރަނގަޅު ިވސްނުންފުޅެކޭ އެއީ. މި ބިލުން އްމުންނަުށް ެގނެސް ދެއްއާ އެކީ ތާޒާކަމާ

ގޮތަުްށ މި ބިލުން ހަމަ އެއްވެސް ހާލެއްަގއި ކުރިެއކޭ ެއއް ،ހަމަ އެއްވެސް ހާލެްއގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

ންމެވުން ހަމަ މި ނި ގެން ެވސް ހަމަ އެ ބޭފުޅުންތަކުރަހެއް ނާޅާ. އެހެން ހުރިހާ މީޑިއާހު ތެދު ޚަބަރު ގެނެސްދިނުމަކަުށް

ވެްސ ހުރަހެއް  ހަމަ އެންމެ ތަންކޮޅެއް އަޅުގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވޭ. ެއއާ އެްއގޮތަުށް ަޢމަލުކުރުމަުށް  ،ބަލައިގަނެ

ދައްކަްނވީ. ސާަތކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ވާހަކަނެތް. އެ ބޭފުޅުން ތެދު ޚަބަރު ހަމަ ފަތުރަންވީ. ސަރުކާރުގެ މުއައްސަ
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 ވެސް ހުރަހެއް ނާޅާ. އެންމެ ތަންކޮޅެއް ،ވެސް ންވީ. އެންމެ އަކުެރއްކުރަންގަންޏާ އެ ކަމެއް ރިޕޯޓްގޯސްކަެމއް ހި

ަޙބާ ދަންނަވަން. ދެވަނަ ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަްނ އެ ނިންމެވުމަުށް އަޅުގަނޑު މަރު އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންގެ

ކުރުމަުށް. ިއކޮޓްގެ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ބޮންމަވައިފި މި ބިލަުށް ވޯޓު ދޭ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންބޭނުންވަނީ އެ ބޭފުޅުން ނި

ވެަވޑަިއގަތުމަުށް ެއޅުްއވި ރަނގަޅު ފިަޔވަެޅކޭ. ެއއީ މިހެން ބޭފުޅުން ރުޖޫޢަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެވެްސ މި ބިލަުށް އެ

މާޔަުތގެ ބޭނުން ޔަތް ރާ ޓީވީން ވެސް އެ ހިމާރާތްތަކަުށް މި ލިބޭ ހިއި އެހެން ފަމި ބިލުން އާ ނޫސްވެރިންނާ ،މިދެންނެވީ

ންގެ ވާހަަކ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުނޑުމެްނގެ އި ައޅުގަ ،ހެޔޮގޮތުަގއި ހިތްޕެވުމަުށް ެއޅުްއވި ފިަޔވަޅެއް އެީއ. މިހެން މިދެންނެވީ

ންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑު ރައްކާތެިރކަމެއް ބިލުްނ އެ ބޭފުޅު ،ާވނަމަ މުގެ ސަބަބުން ނުގެނެސްދޭ ކަމުަގއިދިނުޓީީވގައި ވޯޓުރާ 

ކުރިއެކޭ ެއއްގޮތަުށް ކޮންމެވެސް ގޮތެއް  ،ނަމަ އެ ލިބެނީ. އެއީ އެ ވާހަކަތައް ގޮތްގޮތަުށް ހަދައިގެން ގެނެސްޭދން ފަުށައިފި

ން އެްއވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރަނގަޅު ފިޔަވަެޅޭކ. އަޅުގަނޑުމެހަމަ ވެސް އީ ވުން އެކަުީށގެންވޭ. އެހެންވީމާ، މި

އަޑާ ގެނެސްިދނުމަކަުށް ހިތްވަރެއް ނުދެން.  ވާހަކަަތކާިއ، އޭަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ފޮޓޯާއިއ، ރާ ީޓީވއަުށް އަަރއި،ހާލެއްގައި 

ލާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމާ، ުހރިހާ ނޫސްތަކުން ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ެއއަުށް ވެސް ަހމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވައި

މި އިޞްލާޙުަތކާ ެއްއގޮތަުށް ރިޢާޔަތްކުަރްއވަިއގެން  .ކަުށް މިހިރީ އިޞްލާުޙެގނެވިފަން ފާުޅކުރަްއވާ ހުިރހާ ކަމަކަންބޮޑުވު

ވާންޖެހޭ. ހުރަހެއް ނެތް. އަބުާރއި ޝަރަފު ހިމާޔަތްމިއާ އެްއގޮތަުށް ހަމަ ކުރިއެކޭ އެްއގޮތަުށް ަވޑަިއގަންނަވަްނވީ. އެްއވެސް 

ކަމެްއ  އެްއވެސް ބޭނުމެްއ ނެތް ދޫކޮުށްލެވިފަިއ އޮތްފާފައި، ހި އި ހާ އެންމެންގެ ކަުީށގަރާއްޖޭަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ުހރި

ުނވަތަ ވަނަ މާއްދާަގއި  28ނޫނުއަސާީސގެ އްިވއްޔާ ނިމުަމކަުށް އަންނާނެ. ޤާއޮތުން ިމއަދު އިރާދަކުރެ ކަމަކަުށް ހީވެފައި އޮތް

އޮީތ ހައްދެްއ  ކަންތައްތަްއ މި ކުރުުމގެފާޅު ިޚޔާލު ،ަވންކަމާއިވާހަކަދެްއކުމުގެ މިނި ބުނާ ގޮތަުށް  ވަަނ މާއްދާަގއި އެ 27

ބުނާ  އެ އިއޭގަ ،ވަނަ މާއްދާ ފަުށަމުން ބުނޭ 27 ން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަުަށވަރުޭވ،ނެތް މިންވަރަުށް ދޫކޮުށްފައި ނޫންކަ

މަތީންނޭ. އެހެންވީމާ، ެއގޮުތެގ  ދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮުތގެ އިސްލާމް ،ހުރިހާ ޙައްޤެއް އެ މީހުންނަުށް އެ ލިބެނީ

އްޒަތްތެިރ . އެހެން އި މަތީން އެ ބޭފުޅުން ެވސް ހަމަ ރަނގަޅަުށް ވިސްާނވަަޑއިގެްނފިއްޔާ މި ހުރިހާ ކަމެްއ ގަބޫުލކުރަްއވާ

ހުރިހާ އަޅުގަނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ގެނައި  .އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ ،ވެސް ވިދާުޅވި ފަަދއިން މެންބަރަކު

ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އަބުރާިއ ، ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ވެސް ހުިރހާ ބޭފުޅުންހެން ގާތްގަނޑަކަުށް ހަމަ އެއްބަސްެވވަޑަިއގެން

ނުވާެނކަން. ގޮތަަކުށް ވާހަކަދެއްިކގެން އެްއވެސް ހާެލއްަގއި އެ މީހަކު ބޭނުންމާޔާތް ވާންޖެޭހނެ އެއްެޗއްކަން. ޝަރަފު އެއީ ހި

ެއ  ޖަްލސާތަކުަގއި ދަްއކާ ވާހަކަމްތަާކއި ވް ޕްޮރގްރާމުތަކާއި ޯޕޑިއަކަހަލަ ލައި  ބަެއއް ،ތީންބޮުޑެވވަަޑއިގަ އެ ބޭފުޅުން ކަ

ތަކުން ކުރާ ކަންތައްަތްއ ގޮތަުށް އެ މީހުންނަުށް ގެަނއުމަުށް ހުރަހެއް އެޅިދާނޭތީ. ައދި ބައެއް ސަރުކާުރގެ ުމއައްަސސާ އޮތް

 .ލާނަންއްަތކާ ހެދި. އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިދިނުމުގައި އެ މީހުންނަުށް ދިމާވި ބައެއް ކަންތަޭއގެ ތެދު ހާމަކޮުށް ،ކުރުމުގައި ރިޕޯޓު

ެއއީ ؛ . މިސާލަކަުށް މަސްަދރު ހާމަކުރުމުގެ ޙައްޤުހިރީ ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް އިޞްާލޙުގެނެވިފަމިހާރު އެ ކަންތައްތަކަުށް މި

އެ ޙައްޤު އެއާ އެްއގޮތަުްށ  ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ހިމާޔަތްކޮުށްދީފަ. އޮތީ އެ ޙައްޤު މިސާސީން ކަުށަވަރުކޮުށްދޭ ޙައްޤެއް. ނޫނުއަޤާ
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ބޭނުންކޮުށްގެން އެްއވެސް ހާލެްއގައި ތަޙުޤީޤީ އިދާރާައކުން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އެ ޙަްއޤު ހާމަކުރުމަކަުށް މަޖުބޫރެއް 

ސިއްރު  ެއ ޙައްޤު ،އިނގޭތޯ ގޮތުން ވިްއާޔ މިހާރު އެ ބިލު އޮތް ރާނެ. އެ ަޙއްޤުެގ ވާަހކަ ބަޔާންކުރާ ކަމަުށް ވަނީކުނު

ތަކުަށް ނޫނުއަސާސީން ހުރިހާ ފަރާތްޤާމާޔަތްކުރެވުނީ ބޮޑު ޙައްެޤއް މި ހިއެްއޗެްއގެ ގޮުތަގއި ހިފަހައްޓަިއދޭނެ. އެއީ ވަރަުށް 

އްކީމަ ސަރުކާރުގެ އެްއވެސް މުއައްަސސާއަކުން ކުރާ ގޯްސަކމެއްގެ ވާހަކަ ހަމަ ދެމެ، ހެން ލިބިދީފައިވާ. ދެން ހަމައެ

އެ ުމވަްއޒަފަކު ެވސް  ކުރިއްޔާލޫމާތު ދީގެން ނަމަވެސް މަޢު މިދެންނެވި ގޮތުގެ މަތީން ެއ ތަނުގެ މުވަްއޒަފަކު

 އި . އެެހންވީމާ، ެއްއވެސް ހާލެްއގަފުރިހަމަވެފައޮތީ  މަސްދަރު ހާމަކޮުށްދިނުމުގެ ހުރިހާ ހައްޤެްއ މިހިމާޔަތްކޮުށްދޭނެ، 

 ،ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ނާތަކުގެ ވާހަކަ ނިކަން ބައްލަވާ!މަދެން ޖޫރި އެއް.އަކު މި ނެތް  ބޮޑުވުެމއް މިހާރަކުންކަ

ދަބެއް ކަނަޑއަޅަންވާނީ އެ ކަމެއް ހުއްޓޭ މިންވަރަކަުށް. އްޓުވަން ހަދަ ގާނޫނެއްަގއި އަކަެމއް ހު ،ގާނޫނެްއަގއި ،ބިލެއްަގއި

އްޔާ ބަެއއް އެހެްނ ުށް ެއކަން ކުރެވޭ ގޮތަުްށ އޮވެއްޖެ ސޭހަ ގޮތަކައަުށް ފަެއއަުށް ައރައިގަންނަ މީހާއެްއވެސް ހާލެއްަގއި 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ކުރީ . އިމިސާލަކަުށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ގާނޫނު ކަުށް ވިސްނާލައިފި ކަމަުށް ވަންޏާ؛ކަހަލަ ގާނޫނުތަ

ވާތަކެްއޗަުށް ނަންޖެހޭނީ މަސްތުއޮންވަންޏާ މަުށްކަތުވާތަކެތީގެ ގާނޫނުަގިއ އެހެންމަސް ގަކުެރއްިވ.ފާހަ އިދުވަހެއްގަ 

އެހެންވީމާ،  ތީ؟އޮ. އެކަމަކު އެހެންތޯ ނޫންތޯ އަދާކުެރވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަުށްއަރަިއގަންނަ މީހާއަުށް އެކަން ފަހިގޮތަކަުށް 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލަން ަބއެްއ އި މިކަހަލަ ގޮތަކަުށް ގާނޫނުތަްއ ބައްޓަންކުެރވިގެންާދއިރު

މިހާރުން މި  ،ޙަޤީޤަތްތަާކ ެއއްގޮތަުށް ހެދިފަިއ އޮްތ ަވރަުށް ފުރިހަމަ އީ ކަފުޅުދަްއކަވާީތ އަުޅގަނުޑ ކަންބޮުޑވޭ. އެވާހަ

ކަން އިރަދާކުެރއްިވއްާޔ ހުއްޓިގެންދާނެ ގޮތެްއގެ ަމއްޗަުށް ބިނާކުެރވިފަިއ އޮްތ ރާއްޖޭގެ ކަންތައް އޮތް ގޮުތން މި

 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ލަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ އިނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާބިލެއްކަމުަގއި ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ މަތިވެރިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި

 މުޙައްމަދަުށް. ޙުސައިން

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ުޙސައިން މެންބަރު ރާގެދާއި މަތިވެރި

 އި ވެގެން ނޫންތޯ. މިތާނގަވަންކަން އޮންނަންޖެހޭނީ މިހެންފާޅުކުރުުމގެ މިނި އްޒަތްތެރި ރައީސް. ޚިޔާލުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި 

 ކަމެއް. ތެރި ރަނގަޅުބޭނުންހަމަ ދެ ފަރާތުން މި އިވޭ އަޑުތަަކުށް ވިސްނާ. އެހެންނަމަވެސް، މި ކޮންމެ ކަމަކީ ވެސް 

ފާޅުކުރުމުގެ މިނިަވންކަން އޮންނަންޖެހޭ ކަމަުށް  ގަބޫލުކުރަްނ. ޚިޔާލު މެންއަބުރު ރައްކާތެިރވާންޖެހޭ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު

ެއއް ޙައްެޤއް އް ޙައްެޤއް ލިބިދިނުމަުށް ޓަކައި، ތި ބޭފުޅުން ގަބޫލުކުރައްވަންތޯ އެ  އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫުލުކރަން. ވެސް

ޙަޤީޤަުތގައި މިއަދު މިކުރާ ބަހުސަކީ.  އީއެ ؟ކަމަުށް ނެތިކޮުްށލެވިދާނެ ،ހަނިކޮުށްުށްދިނުމަުށް ޓަަކއި ައނެއް ޙައްޤު ކޮކަުށަވަރު
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. އެހެން މާއްދާއެއްގަިއ މާއި ދުލުގެ މިނިވަންކަން ދީފަފާޅުކުރު ވަނަ މާއްާދއިން އެބައޮްތ ރައްޔިތުންނަުށް ޚިޔާލު 27

ނޯންނާނެ ުތގަިއ ޑިމޮްކރަސީއެްއ ދެމިއެްއ ބޫލުކުާރ ގޮެވސް ގަ . އެންމެންކަން ދީފަެގ މިނިވަންއެއްަބއޮތް ނޫްސވެރިކަމު

ޑިމޮްކރަސީއެއް ދެމިެއއް ނޯންނާނެ. ނެތި  މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމެއް .ފާޅުކުުރމުގެ މިނިވަންކަން ނެތި ރައްޔިތުންނަުށް ޚިޔާލު

ގަބޫލުކުރަން.  މެންޑުމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނހަ ކުރުން؛ގަބޫލުކުރަްއވާ މި ޙަޤީޤަތް. ދެން އަބުރު ރައްކާތެރި

 އް ނެތިކޮުށްލުން ެއއީ ގޮތެއް ެއއް ޙައްެޤއް ލިިބދިނުމަުށް ޓަކައި އަެނއް ޙައްޤެ  ،ިމދަންނަވަނީއަުޅގަނޑު އެހެންނަމަވެސް، 

ބާރުތަްއ އެންމެހައި  ެވރިކަމުގެ ،ާބރުތައް ފެުށިގެން އަންނަނީ ޮގތުން ވެއްެޖއްޔާ އެންމެހައި ވަނަ މާއްާދ ބުނާ 4 ތޯއޭ؟

އިން ގެނެސްދެނީ އެ ބަސްބުނަނީ ކޮންބައެއްތޯ؟. މީޑިއާ ރައްޔިތުްނެގ ކިބައިން. ރަްއޔިތުންގެ ފަރާުތން ފެުށިގެން އަންނަނީ

ިމއަދު މި  ،އެކަމަކުބުނެފާނެ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހޭ.  ކުރަނީ. ެދން. މީިޑާއިއން ނޫންތޯ އާއްމުމީހުންގެ ޚިޔާލުތައް

އިވިގެންދަނީ ރައްޔިތުންގެ ައޑުތޯ އަުޅގަނޑުެމން ސުވާލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ވަރަުްށ  މަޖިލީހުން

މިހިރަ  އިައުޅގަނޑު ދެޮކޅެއް ނަހަދަން. އެެހންނަމަވެސް، މީގަ  . އަބުރު ރަްއކާތެރިކުރުމަުށްއެކު ދަންަނވަން އަދަބުވެރިކަމާ

އްތަެކއް. ހުއްޓިދާނެ ކަންތަ ،ފާޅުކުރުމަުށް ހަމަ ހުރަސްއެޅި ޚިޔާލު ،ރިކަމާއި ކަންތައްތަކަީކ ރާއްޭޖގެ މިނިަވން ނޫސްވެ

މިކަމުެގ ގޮތުންނާއި އަދި  ގެަކމުގައި އުެޅވިފައި ހުރި މީހެއް ވަަރކަުށް މި ކޮންމެވެސް  އި ގަކުރީ  ،އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން

ފާޅުކުރުމުގެ  ޚިޔާލު .ނޫސްވެރިކަމެއް ނޯންނާނޭމިނިވަން  ،. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީތަޖުރިބާތަކަުށް ބަލާފަ

، އެއްކިާބވެ ންދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކަުށް ބަލާއިރު ނުފޫޒު ،އަންނާނެ. ތެދެއް އްމަުށް ވަރަުށް ގިނަ ޮގންޖެހުންތަމިނިވަންކަ

 ...އޮތް ކަމަުށް ާވނަމައަތަކަުށް ނުޖެހޭ ޕޮލިސް މުއައްަސސާެއއް ވަކި 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި  ދާއިރާގެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެނދިކުޅުދޫޝުކުރިއްޔާ އި

 މަޢުރޫފަުށް. ޢަލީ

 

 މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ދިގު ތާރީޚުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިސްލާީމ  800ދުވަހެއް.  ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދަކީ ވަރަުށް ތާރީޚީއި ޝުކުރިއްޔާ 

. އެެހންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ގެ އަުބރު ވަނީ ރައްކާތެރިވެފަިއރު ދިވެހި ރައްޔިތުންއި ދައުލަތް ދައުރުކުރަމުން އަ

ންގެ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންެގ އްޒަްތތެރި މެންބަރުންނާއި އަޅުގަނުޑމެއަުޅގަނޑުމެންގެ ވަރަުށް ގިނަ އި  ޑިމޮކްރަސީގެ ތެެރއިން

އަބުރު ގެއްިލގެންދާތީ މިފަދަ އަބުރުވެރި ބިލެއް މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އިސްލާމީ 

ގެ ތެރޭަގއި ލާޤުސްލުތަކުގެ ތެރޭގަިއ، އިސްލާމީ އަޚްއިްސލާމީ އަދުގެ ތެރޭގައި، ޞަދުގެ ތެރޭގައި، ިއސްާލމީ މަޤާސިމަޤް

 ،ގޮތުަގއި ވާއިރު  ގެއަޅުގަނޑުމެން ކަޢުބާއަކީ އަބުރުވެިރެވފައިވާ އަދި މަތިވެިރވެފަިއވާ ތަނެއްން އޮންނަންޖެހޭ. މިކަ
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ކޮންމެ އިންސާނެްއގެ  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އަބުރަކީ ެވސް ކަރާމާތްތެރިވެފައިވާ ތަެނއް. ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ ައބުރާއި

ކޮންމެ އިންސާނެއް އަޚްލާޤު ވަނީ އަބުުރވެރިުކރެވިފަ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނ ، ކޮންމެ އިންސާެނއްެގ މުދަލާއި ،ލެޔާއި

މިކުރާ މަސައްކަތަކީ މި ކަންތައްތައް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވޭތުވެިދޔަ ތާރީޚުގައި ފެނިއްެޖ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތިން އަހަރުގެ 

ލްމާލުން އެތައް ަފއިސާެއއް ބޭނުންކޮުްށގެން ެއ ވެރިކަމުަގއި ވަރަުށް ގިނަ ބޭުފޅުންގެ އަބުރު ެގއްލިފައި އެބަހުރި. ބައިތު

ބޭފުޅުންގެ އަބުރު ގެއްލިފައި ަވނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެ ބޭފުޅުންގެ ހިމަޔާތުގަާއއި އަދި ވަރަުށް ބައިވަުރ 

ފެނިފައި ވަނީ. މި އަޚްލާގީ ނުބައި ކަންތައްަތއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ވެސް ފަރާތުން 

ކަންތައްތައް މި ގާނޫނު ައުއމާ ގުޅިގެން އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވާނެ. އަދި އަބުރުވެިރ 

މެންބަރުންނަުށް ވެސް ވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުގައި މިފަދަ ބިލެއް މި މަޖިލީހުަށް ގެނެސް، މިކަން 

މުހިއްމު ކަމެއް. އަދި އަޅުގަނޑުމެންަނުށް ފެންނަނީ މީޑިއާ ޒިންމާދާރުވެގެންދާ ތަން. މީޑިއާައކަުށް  ކުރުމަކީ ހަމަ ވަރަުށް

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަބުރު ގެއްުލވައިާލކަުށްނުކުރޭނެ. މީީޑއާައީކ ޙަޤީޤީ ވާހަކަަތއް ަދއްކަންެޖހޭ ތަނެއް. ެއްއގޮތަކަުްށވެސް 

ހަކަ ކަހަލަ ޚިާޔލީ ވާހަކަ، މީހުންގެ ވާހަކަތައް ލިޔެ، އަބުރު ެގއްލުަވއިލަން އަލިފުލައިލާ ވާހަކަ ކަހަލަ، ބޮުޑރަސްގެފާނު ވާ

އޮތް ތަނެއް ނޫން މީޑިާއއަކީ. މިއަދު މީޑިއާ ޒިންމާދާރުާވންޖެހޭ އެބަ. އޭރުން އަުޅގަނޑުމެންގެ އަބުާރއި ޝަރަުފ 

ކާެތރިކުރުމަުށް ޓަކަިއ ކޮންމެހެން ގެއްިލގެން؛  އަބުާރއި ޝަަރފު އޮންނާނީ. އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު ރައް

ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް،  މުޒާހަރާަތކުަގއި ުކޑަކުދިންނާިއ އަިދ ައންހެނުންނާއި މައިންނާއި ބަަފއިން ެއްއވެއުޭޅ ތަންތާނަގއި 

 ބައެއް މީހުން އައިސް އެ މީހުންނާ ދިމާއަުށް ލަދުއެއްޗެހި ޮގވަިއ، ހަޑިެއއްޗެހި ގޮަވއި އެ މީހުންގެ އަބުރު...

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫނަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ދިްއަގރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން

 45. އަުޅގަނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ މި ނަގަނީ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަުށުން. އެ ގަާވއިުދގަިއވާ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުން ފުރުޞަތަުށް އެދޭ ތަރުތީބުން 

ފާހަަގކުރަނީ، އެންމެ ފުރަތަމަ ައޅުގަނުޑ  ފުރުޞަތުދެއްވަން ިރޔާސަތުން މި އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު

އެންމެ ފުރަތަމަ  ކުރަްއވާތީ.ލިސްޓު ޝުކުރު ދަންނަވަން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަުތން އަޅުގަނޑު ނަން

ަބއެްއ  އެދިވަޑަިއގަތްވަަނއިަގއި. މިހާރު އަުޅގަނޑަުްށވުރެ ފަހުން  5ލެްއިވއިރު ައޅުގަނުޑގެ ނަން އޮތީ ބަހުސަުށް ހުޅުވައި
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، އޮތް ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ. އެހެންވީމާއަުށް ެގންދަވާފައި އެބަ ކުރި  ވުރެ ލިސްޓުގެ އަޅުގަނަޑުށް މެންބަރުން އިތުރަުށް

ކަމުަށް ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލަެއއް މިީއ . އެހެްނވީމާ، ތޯ އަުޅގަނޑު ބަަލއިލަން ބޭުނންވޭދިަޔއީ ކިހިނެއް މިކަން ހިނގައި

 ން.އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހިންނަވަރުއަރުވަނީ  ތު މިޞަ އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫން. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ުށް.ޞާލިޙަ  މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞާލިޙް ދުމުޙައްމަ އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

އޮތް ބިލަުށް އަޅުގަނޑަުާށިއ  ފާޅުކުރުމުގެ މިނިަވންކަން ހުއްޓުވުމަުށް ހުުށަހެޅިފައި މި ރަީއސް. ޚިޔާލުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ވަން. ވެސް ދަންނަ އެންމެ ފުރަތަމަނުކުރާ ވާހަކަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުްނ ތާއީދު އަުޅަގނޑާއި ؛އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުން

ފާުޅކުރުުމެގ  މި ބިލުން އަބުރު ރައްކާތެރިެއއް ނުކޮުށްދޭ. މި ބިލުން ކުރާ ކަމަކީ ރަްއޔިތުންނަުށް ލިބިދީފައި އޮތް ޚިޔާލު

ުށް ރިޕޯޓު ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވުން. ކޮްނމެއަކަސް ބިލު ބަލައިގަނެ، ޮކމިޓީއަުށް ގޮސް މިއަދު މި

ތެރޭަގއި މުޤައްރިުރ  ގެމިނެޓު 1ލުތަކެއް ގާްތގަނޑަކަުށް ގޮތުގެ ތަްފސީ ޓީަގިއ މަސައްކަތް ިދޔަ. ކޮމިއަތްމައްޗަުްށ އަރާފަ

ކަުށްހާއިރު. އެހާ 8:15އުޅެނިކޮުށް މި ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑަުށް ލިބުނު އަުޅގަނޑަުށް މަޖިލީހަުށް އަންނަންވިދާޅުވެެދްއވައިފި. މިއަދު 

 ުްށ ނުދެންނެވޭނެ މި ހިނގަނީ ޓު ނުލިބޭ މީހުން. މިއަކަުށް އަޅުގަނޑަކަތިބި އަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރޭގައި ރިޕޯއަދިވެސް އެބަ

ަގއި.  8:15ކަމަކަުްށ. އަުޅގަނޑަުށް ރިޕޯޓު ލިބުނީ  ުށް ކަްނކުރެވޭތެޭރގަިއ ކަންކުރަން އޮތް ގޮތަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ

ންތޯ. ހަމަ ނިންމަވަންވީ އިނގޭތޯ. ނޫގައި ވޯޓު. ރަނަގޅު 1:30ޖަހާއިރު ޖަލްސާ.  11ޖަހާިއރު.  10އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅަން 

ނުކުރެވޭ ކަންތައްތަްއ އަޅުގަނޑު ވާނީ ކުރިން މި ތައްތަކުގެ އަުޅގަނަޑުށް ތާއީދުމި ބިލުަގއި ހުރި ކަން ،އެހެންނަމަވެސް

 ލަކަުށް އަޅުގަނޑު މިއަދަކު ނުދާނަން. ބިލު، ރިޕޯޓު ބިލުގައި ފުރަތަމަ ވާހަކަދެއްިކއިރުަގއި ހުުށަހަޅާފަ. އޭގެ ތަފްސީ

ކޮމިޓީއަުށް ބަެއއް ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮުށް ވަރަުށް ގިަނ މަސައްކަތްތަކެއް ކުެރވުނު  ހަޅުއްވަމުން މުޤައްރިރު ވިދާޅުވިހުުށަ

ވާހަކަ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ މިއީ ކޮމިޓީއަުށް ހާޒިރުކުރެުވނު ފަރާތްތަކަުށް ކޮުށްފައި އޮތް މަލާމާތެކޭ. ދެއްކި އެއްވެްސ 

 . މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ވޯޓުލާން މި ކޮޅަުށް ބަދަލުތައް ގެެނއްސަ ހުރީެލއް ނެތް. ދިމާ އިދިވާހަކަައކަުށް ެއްއވެސް ޙައް

ލާނެ ވަގުެތއް ވެސް ނެތް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ، މި ސަބަބަުށް ގަނޑަުށް ނުފެންނަ ބިލަކަުށް. ކިޔައިޖެހެނީ އަޅު

ވަނަ މާއްދާަގިއ  11ތާީއދުކުރެވެން ނެތް ވާހަކަ. އާދެ! ބިލުގެ ޓަކައި ވެސް އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ މިއަުށް އަުޅގަނޑަުށް 

ވަނީ ރައްޔިތުންގެ  އިރުަގއި ހަމައެކަނި އިސްިތސްނާ މިޅުކުރުން، އަބުރާބެުހމުގެ ތަފްސީލު ދެއްވާފައި ޮއތްފާ ޚިޔާލު

މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެްއކުމުެގ  ކުރަން ރައްޔިތުްނގެވާހަކަ. އަުޅގަނޑު ެވސް ގަބޫލު މަޖިލީހާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގަިއ ދައްކާ
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ރެއް ނެތި، ވަކި މެންބަ ،އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކު  ،މިނިވަންކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. އެހެންނަމަވެސް

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބިދީފައި އޮތް ގާނޫނީ  ،ޖެހޭއަުށް މިއަދު ސުވާލުޮކުށްލަން އެބަނެތި އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައިސްތިސްނާ

ކުރަމުން އަންނަނީ އެންމެ ރަނގަޅަުށްތޯ. އަޅުގަނޑުމެން އެަކުކ ކާތެރިކަން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކުރީ، އަދި ބޭނުންރައް

ބަެއއްގެ އަބުރު ގެއްުލވައިލާފަިއ  ނުވެވޭ އެތައް ތަަނުށް ޖަވާބުދާރީ ތަނަުށް ހާޒިރުނުކުރެވޭ، މި އަނެކެްއގެ އަބުރަުށް އަރަނީ. މި

ފައި ންނަުށް ލިބިދީުއެޅނީ ރައްޔިތު ފާސްކުރަން މިޓުދީ ފާސްުކރާއިރުަގއި މިއަދު މި ބިލަުށް ވޯ. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުން

ންހާ ވާހަކައެްއ މާޔަތުގައި ތިބެ، އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނީ ހިއޮތް ޙައްޤެއް ހިފަހައްޓަން. އެ

ވަރަުށް  އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ.އް ހިފަހައްޓާއިރުަގއި މިއާ ދޭތެޭރ ަރއްޔިތުންަނުށް ލިބިދީފައި އޮތް ޙައްޤެމިތާ ދައްކާފައި، 

 ބައެއް. ެއއް އޮންނަނީ ދެ ފުންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ. މި ބިލުގައި އަުޅގަނޑު ކުީރ ދުވަުހ ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން މި 

އަުޅގަނޑު މިދެންނެވިހެން  ބަޔަކީ ވާހަކަ ދަްއކާ ފަރާތް. އަނެއް ަބޔަކީ ވާހަކަ ަރއްދުާވ ފަރާތް. ވާހަކަ ަދއްކާ ފަރާުތން

ވެްސ ެއކަން  ރައްުދވާ ފަރާތުން ހަމަހަމަ. އެއީޝަރްޢީ ޯކޓުތައް.  މި އިސްތިސްނާވަނީ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހާއި

ސިޔާީސ މީހުން ސަރުކާރުގެ އިސް  ،ފިގަރސް ގޮުތަގއި. ޕަބްލިކު ނޫން ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮެތއް އޮންނަންވާނެ

ޭގަގއި އިންނަ މީހަކާ ދޭތެރޭގަިއ  ،ހުން ކުރާ ކަންތައްތަކަުށް ފާޑުިކޔަންޖެހޭނެ. އާއްމު ރައްޔިތަކު މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީ

 ްސ މަޤާމެއްގައި ހުންނަ މީހަކާނޫނިއްޔާ ިސޔާސީ އި  ،ދޭތެރޭގައި  ޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކާަރއް ،ދައްކާ ވާަހކަާއއި

 ެވސް ނެތް މިއަކު އިސްތިސްާނެއއް ދީފަ. މިކަހަލަ އެތަްއއެތައްއަުށް މި ދޭތެރޭގައި ދަްއކާ ވާަހކައާ ެވސް ތަފާތުވާންޖެހޭ.

ކަމެއް މީގައި އެބަހުރި. ޕާޓީއަުށް އޮތް ަވގުތު ހަމަވީތޯ؟ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނުޑގެ ފުރުޞަތު ހަމަވީތޯ؟ އާދެ! މިއަުދ 

 ކުރެވޭ  މޮކްރަީސގެ ލޭނާރު. މިއަދު މި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުުމގެ މިނިވަންކަމަކީ ޑި ،ލާނީއިގަނޑު ތަކުރާރުކޮުށް ހަމަ ދަންނަވައަޅު

ން. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން އުހޮިޅއަުށް އެިޅގެންދި ވާނޭ ެވގެންދާނީ ޑިޮމކްރަސީ އެ ލޭނާރު ބުިރކޮުށްލުން. ނަތީޖާއަކަުށް ،ކަމަކީ

. ަރއްޔިތުްނގެ ަޙއްުޤތައް މަރާލުމުގެ މަަސއްކަތް އިވަނަ މާއްދާ ދަްނޖައްސަ 27ާސސީގެ ނޫނުއަޤާކަމަީކ  ކުރާ މި

އްާޔ އްސި ގޮވެސް މި ބިލު ފާސްވެގެން  ަގއިމުތަނުގައި ކުރަންވީ. ހަމަ ކުރަން ޭބނުން ކަމަުށް ވަންޏާ މި އަޅުގަނޑުމެން އެކަން

ރާއްޖެއަކު ޑިޮމކްރަސީ ެއއް ދެމިއެއް ނޯންނާނެ. ދެންމެ މަތިވެރި ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު 

ގެ ތެޭރގަިއ މަސައްކަތްކުރަން ފުރުޞަތު އާ ނޑަކީ އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރާ އެކީަގއި މީޑިޅުގަ އަ  ،އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން

އަުށް ތާއީދުކުރަން އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދެްއކި ވާަހކައަުށް. ނިންމާލަމުން އަުޅގަނޑު ފުރިހަމަ ،ލިބުނު މީހަކަުށް ވާތީ

އެީކަގިއ ން ނެތް ވާހަކަ. އަޅުގަނޑު ހަމައެއާ ލުަށް ތާއީދުކުރެވެއަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބި ،ވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ

ރަްއޔިތުންނުަށް  ،ަރއްޔިތުްނެގ ޙައްޤުަގއި ،މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އަުޅގަނޑު ޮގވާލަން

 އޮތް... ލިބިދީފައި މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ހިސާބުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަވގުތު އެްއކޮުށް ހަމަވީ. ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ބަރު. މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

 ޙުސައިންމަނިކަުށް.  ނިހާން އަޙްމަދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެއަރުވަނީ 

 

 ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ

ކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ކުރިއަުށް މި ގެންދެވެނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓެްއގެ ޝު. އާދެ! `

މަސައްކަތް. އަބުރު ރަްއކާތެިރކޮުށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުުމގެ މިނިވަންކަުމގެ ބިލު ދިރާާސކުރެްއވުމަުށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

 .ބަރުންގެ މަަސްއކަތްޕުޅުން އަުޅގަނޑުމެންނާ ަހމައަުށް ފޮނުއްވާަފއިވާ ރިޕޯޓުމެން 11މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ހޮވިގެްނދިޔަ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ.، އްރިރުޤަާޚއްޞަކޮުށް ކޮމިޓީގެ މު  ،އަޅުގަނޑު އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކު

އި މަދު ޢާމިރަުށާއި އަދި ކޮމިޓީގައްރިރު އަޙްޤަނަވަން. އަދި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޚަލީލަުށް ޝުކުރު ދަންهللا ޢަބްދު

ދެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަުށް ވެސް ުޝކުރު ދަންނަވަން.  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެންމެހަ

ެގ ޚިޔާލު ފާޅުުކރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލު އިމި އަބުރު ރައްކާތެރި ކޮުށްިދނުމުގެ ގާނޫނާ ،ފަދައިން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

އަދި ތަފާތު އެކި  ،ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ތަޅުމުން ބޭރުގައި އާއްމު ރަްއޔިތުންނާ ހަމައިަގިއ ވެސް ބަހުސް މި

މު މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އްރެވޭ ބިލެއްގެ ޮގތުގައި. މި މުހިޚިޔާލުތަކާއި ެއކި ގޮތްގޮތަުްށ މާނަކު

. ތްޕޯޓުގައި ފާހަގަކުެރވެން އެަބއޮާވކަން ކޮމިޓީ ރިން ގެންނަވާފައިކޮމިޓީ ނިންމާލެވިގެންދިޔައިރު އެެދވޭ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް

ޞާލިޙް  މުޙައްމަދު މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އިބްރާހީމް ،ފަދަިއން ދެންމެ އެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ކަުށް އެންމެ މިނެޓަކުން ހުުށަހެޅުއްވި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓެއް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ހުުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅަ، ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ވިދާުޅވެެދއްވި 

މެންބަރުން  ގޮތަުށް ބަލާއިރުަގއި ެއއްބައި އޮތް ހާލަތުަގއި ކޮންމެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ކަން އިކަމަުށް. އެ ވަގުތާ 

ކަން އަުޅގަނޑު ނުގެންދެވުނުއަުށް ގެންަދވާތީ ހުުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް އެ މަސަްއކަތްޕުޅު ކުރި އަުޑގަދަކުރަްއވަމުން

 އްރިރުގެ ހައިިސއްޔަތުން ޤަކޮމިޓީގެ މު ޚަލީލްهللا ޢަބްދު ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ،ފާހަގަކުރަން. އެހެންނޫންނަމަ

މަ ވާހަކަ ހަ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަުޅގަނުޑގެ އޮތަތީވެ އެއެކުަގއި މި ތަޅުމަުށް ހުުށަހަޅާނެ މި ރިޕޯޓު ވަރަުށް ފުރިހަމަކަމާ 

ލާނަން. އިޔަ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަުށް އަލިައޅުވަ ރެކޯޑަުށް ޓަކައި ދަންނަވާލީ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް މި ލިބިގެންދި

 ގެންނެވުުމގަިއ އެ ބަ ފެނޭ މީގަިއ ބަިއތައް ބަދަލުކަމުަގއި ބަާޔންކުރާ މާއްދާަގއި އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އެމިޓީގެ ނިންމުންކޮ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފެނޭ ތެޭރގައި އަުޅގަނޑުމެންަނުށް އެބަތްތައް ފެންނަން އެބަހުރި. އޭގެމަަސއްކަ ބޭފުޅުން ކުރައްވާަފއިވާ

ވަނަ މާއްާދގަިއވާ  33އަދި  ،ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޚިޔާުލ ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި  27ނޫނުއަސާީސެގ ޤާޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ަސއްކަތްކުެރވޭނެ އުސޫެލއް ކަނޑައެޅުން. މި ވާހަކަ މިީއ ެއުކގައި މަ ،ނަމާއި އަބުރު ރައްކާތެރިކުުރމުގެ ޙައްޤު

ޑިމޮކްރަސީ މަރުެވގެން  ،ކަމަުްށ ގެނެސްދޭ ވާހަަކއަކީ. ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ވިދާުޅވޭމާލުއަޅުގަނޑުމެންގެ ސަ

ލާކަމުގެ އިބިލުން މަރަ ގެ ރޫހު މިވަނަ މާއްދާ  27ނޫނީއަސާީސގެ ޤާ ނީޢުޔަ؛ ހިނގައިދާނޭ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން
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 ގެމި ބިލު އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް ނިންމައިގެން ގެނެސްެދްއވި ރިޯޕޓުގައި ފުރަތަމަ ނުކުާތއެއް  ،ވާހަކަ. ނަމަވެސް 

ީދ އިކަނަޑއަޅަމާއްދާ އެުކއެުކގައި ދަތުރުކުރާނެ ގޮެތއް ގާނޫނަކުން  ދެއޮތީ މިދެންނެވި  ކޮުށް މިމުއްގޮތުަގއި އެންމެ މުހި

ކުރާ މަސަްއކަތަކީ. އެްއވެްސ ހާލެއްަގއި އަޅުގަނޑު އެްއވެްސ އިަރުކ  ހަދާ މަޖިލީހުން މިން. މިއީ މި ގާނޫނުނިންމު

އަުޅގަނުޑމެންގެ ރައްޔިތުްނގެ ނުވަތަ ައބުރު ކަތިލުމަުށް އެކަކު އަެނކަަކުށް އެހާ ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް  ،ނުކުރަން ތާއީދެއް

ރިފޯމު އެޖެންާޑގެ ދިވެިހރާއްޖޭގެ  ،ކަަމކަުށް. އަުޅގަނޑު ހަނދާން އެބަހުރިބޭނުންހާ ދިމާލެއްގައި ދީފަިއ އޮވެދާނެ 

އަދި އެއަުްށވުެރ  .ގެ ހިސާބުަގއި އިޞްލާީޙ އެޖެންޑ2004ާޖޫން  9 ،މަސައްކަތްތައް ރަސްމީ ސިފަެއއްަގއި ފެުށިގެންދިޔަ

 ން ދުވަުހގެ ފަހުން ދެ 19، 18 ބަރުންަވނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެ 2003ގުިޅގެން  ުލގައި ހިނގައިިދޔާ ހާދިސާއަކާކުރިއަުށް ޖަ

 ،ގޮތް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ހިތުހުރިހާ އެއްެޗއް ދިޔަެވގެން  އާއި އަދި އަތޮޅުތަުކގެ ހިސާބުތަކުަގއި ކަންތައްމާލެ

ިކޔައިދިްނ ާކކު  ،ދިމާލަުށް ގޮވާލުން އެއީ ޑިމޮކްރަސީ ކަމަުށް ގަބޫލުކުރުަމކީ ކޮންތާކު  ހިތުހުރިހާ މީހަކާ ،ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަުށް

ސޫލުތަެކއްގެ މަތީން ބިާނވެފައި އޮްތ ވީ އުބަރުތަުއސޫލަކުން  ްއގޮތަކަުްށވެސް އެީއކީ ިސވިލަިއޒްވާހަކަެއއްތޯ އެއީ؟ އެ

ނުލާ އިމެދެްއ ބަލަ ،ހަމަ ެއއްެވްސ ކޮެޅއްއައިހާ އެްއޗެްއ ނޫން. މީހެްއގެ ހިތަުށް  ގޮެތއް ކުރާ  އްގައި ކަންަތއްޖުތަމަޢެމު

ކަމެއްކަން މިދިޔަ  ކޮންގޮތަުކން އަންނަ ،ނުލާ ދޫކޮުށްލުމަކީ ކޮންކަމެއްކަން އިގެ ނަތީޖާާއ މެދު ވިސްނައަދި އޭ، ބުނެލުމަކީ

ގަނޑުމެންގެ އަުތގައި އޮތް ފެިހ ކޮުށް ދެނެގަނެވިފަ. މިއީ އަޅުވަނީ ތަޖުރިބާ ވަރަކަުށް އަހަރު ިދވެހިރާއްޖެ މިބާރަތޭރަ

ހިނގާ. އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމާގޮތް  ހަމައަުށް އޮތް މިއަދާިއ ކުިރއާއަދި ޭއގެ އި،ނޫނުއަސާސީ ގެަނއުމުގެ ަމރުޙަލާއާޤާ

މެދުގައި ދެއްކުމުގެ  ވާހަކައެއް ކޮްނމެ މީހަކާ ތިމާއަުށް ސާބިތުނުވާ ކޮންމެ ،ފިކުރެއް ނެތި ،އެްއވެސް ކަހަލަ ވިސްނުމެއް

ކަމުަގއި ދުުށް ޕާޓީއެއް އެމް.ޑީ.ީޕއަކީ. ގޮތް އެއީ ހަމައެކަނި ވެރިކަމަުްށ އަންނަން އޮތް ،ދީ، އިޚްތިޔާރު ބަޔަކު ހޯދަިއގަނެ

މިއަުދ  !ބައްަލވާ .ގޮތަކަުށް ައދި އޭރުގައި އޮތް މީސްމީހުންގެ އަބުރު ކަތިލުމަުށް ހަމަ ބޭނުން  ،އޭރުަގއި އޮތް ސަރުކާރަުށް 

ހަދާ މަޖިލީހުގެ ނޫނުއަދި މިތަނަުށް މި ގާ ،ތަނަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހަމަ މި ގާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރަކުން މި

މި ނިމެނީ.  އިއެއްޗެއް މީހުންނާ ދިމާލަުށް ގޮވަ  މިތާ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންކޮޅެއް ެއއްކޮުްށގެން ތިބެ ަހމަ ހިތުހުރިހާ ން؛މެންބަރު

 .ހަމަ އައީ ޅުގަނޑު އެހިން. އަޅުގަނޑު މިހިތުހުރިހާ އެއްޗެއް ގޮާވއަޑު އަ  ؛ތިރީހަކަުށް ،އަޅުގަނޑަުށް ވެސް ިވއްސަކަުށް 

ެއއީތޯ  އުޅޭ ޑިމޮކްރަީސއަކީ؟ އެއީތޯ އަޅުގަނޑުމެން ނުލިބިގެން މި !ބަލަ ިއ.ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގަ ުށްބަރާބަރަ

ނޫްނ  ނިމެން އޮތް ކަމެއް ކުނޫން. އެއީ މިއަަދކު ެއކަންޏަ ގެންދަންވީ ގޮަތކީ؟ އެްއގޮަތކަުށްވެސް އެހެނެއް މިކަން ކުރިއަުށް 

ކަމެއް މިއީ. އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން  ހަރު ކުރީއްސުރެ ފެއްޓިގެން މަނާކުރެވިފައި އޮތްމިކަމަކީ. މީގެ އެތައް ސަތޭކަ އަ

ޕްރޮގުރާމު އަންނާނެ ޓީ.ވީ މޯލްޑިވްސްއިން. އަުޅގަނޑު ދެކެން އޭރުަގއި ވެސް ބެރެްއ  محّمد رسول هللا ،ދެކެއުޅޭ ،ދަންނަ

އޭނައަުށް ލާރި ދިން  .ހަމަ ހިތުހުރިހާ ވާހަކައެއް ަދްއކަފާނެމީހުންގެ އަބުރު ކަތިލުމަުށް ނިކުމެ  ،ހިފައިގެން އުޅޭ މީހަކު 

ނޫން ކަމަުށް އެންމެ މުޖުތަމަޢުތަކުން ގަބޫލުކުރޭ.  މީހަކު ދިންވަރަކަުށް ގޮވާލަދޭނެ. އެ އުސޫލު އެއީ އޮންނަންވީ އުސޫލެއް

ުނގަިއ އާރުޤުލެއްވުނު ކީރިތި އި ްއވައަޅުގަނޑުމެންގެ މަްއޗަުށް ބާ ހަމައަުށްވެސް އެކަން އޮތީ އެހެން. ފަހަުށް މިއަދާ އަދި އޭގެ
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ނޫން.  އެތައް ސަފުހާއެްއަގއި ކަނޑަެއޅިގެންވޭ އިންސާނުންގެ އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑަކީ ދީނީ އިމާމެއް

އެންމެން ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހި  ވަގުަތކު ޖާގަެއއް ތަާކިއ އޭގެ މާނަ ދަންނަވާކަުށް މިވީމަ އަުޅގަނޑަކަުށް ާއޔަ

 11، 6ސޫރަތުގެ  ޖުރާތުޙު ނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާވާނެ. އާ ރުޤުހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ކީރިތި  ރައްޔިތުންެގ އަތްޕުުޅަގއި

ކަމަުްށ އްކަތަކީ ދެދުނިޔޭގެ ާބއްޖަވެރިއަުޅގަނޑުމެން މިކުރާ މަސަ  ެނ،ލަްއވާ! ވަރަުށް ސާފުޮކުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާއިބައްލަވަ 

އަޅުގަނޑުމެން  .ނިންމޭނީ ވަޟުޢީ ގާނޫނުއި ތެެދއްމެ ހަދަ ންއަތުމަުށް. އަޅުގަނޑުމެން ކުރެވޭ މަސަްއކަތެއް ކަ

އެްއ ހަނޫނުއަާސސީަގއި ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ތަރަޤާނޫނުއަސާސީެއއް. ނަމަެވސް އެ ޤާނޫނުއަސާސީައކީ ވެސް ވަުޟޢީ ޤާ

ރައްކާތެރިކަމުގެ މަްއޗަުްށ  ދިވެހިންގެ ީދން ،ތަކަާމއިވަންްނގެ ދިވެހިބަޔާންކުރާ ދިވެހީ ދިވެހިރާްއޖޭގައި ،ކަމުގައި ކަނޑަެއޅީ

 އި މަތީން ައޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު ހަދަިޚލާފުނުވާ ގޮެތއްގެ  އިއުސޫލަކާ  އިބުރަވެތިބެ އިސްލާމް ދީުނެގ އަސްލަކާ 

ރެްއގެ މަްއޗަުށް ވަހުޅަނގުން އަންނަހާ އޮއި ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ކޮންމެ ދިމާލަކުންކަނި އެން. ހަމައުންގެންދިނިންމަމު

ނޫން.  ބީދައިން ދެމިތިބުމުގެ ޙައްޤަކީ އަުޅގަނޑުެމންގެ މައްޗަުށް ކޮންމެހެން ކުަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ޙައްޤެއް ދޭއިގާނޫނު ހަދަ

ކޮމިޓީން މި ނިންމެވި މަސައްކަތަުށް އިްނތިހާއަުށް ބޮޑަުށް އަުޅގަނޑުމެން  ،މި މާއްދާ މިގޮތަުށް އަޅުގަނުޑމެން ލިޔުމުގައި

ކަެމއް.  އޮންނަްނވާނެ މަކީފާޅުކުރުުމގެ މިނިވަްނކަޚިޔާލު  ،ތެދެއްމެ  ތީ.އޮންނާމާްއދާ ވެސް  ދެންޖެހެނީ މި ތާއީދުކުރަ

 ނުވާނެ. އަދި މި މީހަކު ކުުށްވެިރއެއް ޮގތަކަުށް ތެދު ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަކުން މި ގާނޫނަކުން އެ މީހެއްގެ ބުއްދިއަުށް އަންނަ

ރަްއޔިތުންެގ  ،ސަރުކާުރެގ ވެރިންނާއި އެއީ ؛ ތުގެ ވެރިންގެ ގޮުތގަިއ ތިބެގެންއުޅެނީައކީ ެއްއވެސް ހާލެްއގަިއ ދައުލަ

 ނޫން. އެކަން ޖުޑިޝަރީގެ ވެރިންގެ ގޮތުަގިއ ތިބި މީހުންގެ އަބުރު ހިމާޔަތްކުރާކަުެށއް ،މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި

ދަނީ ދިވެހި  ނަފާ ލިބިގެން މި އިމަންފާއާ މި ގާނޫނުން ލިބިގެންދާ ،ޙަޤީޤަތަކީ  .ައޅުގަނޑު ދަންނަވަންއެކު  ސާބިތުކަމާ

އޮންަނނީ. އެއީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންެގ  ގޮުތގައި މިކަން މި ގެއާއްމު ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނަުށް. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤެއް 

ވި ބޭބޭފުޅުން ެދއްކެ ކަމެއް. އަުޅގަނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަ އަބުރު ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ިދވެިހ ދައުލަތުެގ މައްޗަުްށ ލާޒިުމވާ 

ވަނަ ބައިަގއި ން ހަބަިއެގ ތެރެއި 16ސޫލުތަުކަގިއ ހިމެނޭ މައިގަނޑު ޝަރީޢާގެ އު ސިދުއްމަޤާ ެދްއވި ފަދައިންވިދާޅުވެ

ރައްކާތެރިކުރުން. އިންސާާނގެ ައބުރު ރައްކާތެރިކުރުން. އެ ަމސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ނީ ދިވެހި އަބުރުނެހިމެ

ޚިާޔލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަްނކަން  ،ކުރަނީ ގޮުތން ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ހަމައެަކނި ތަރުޖަމާ މި ސީ ސިޔާ .ކުރެިވގެންދިޔައީ

ނިގުޅަިއގަތުން ކަމަުށް ެވއްޖެއްޔާ އެ ހަދަނީ ކަނަޑއެިޅގެން ފާުޅވެގެްނވާ ގޮތުަގއި ޮބޑު ދޮެގއް. މި ގާނޫނަކުންނެއް އެކަެމްއ 

ބުހުތާުނ ީމހުންގެ އަބުރު ދޮގު ،ދޮގު ވާަހކަ ފެތުރުމާއި ،ދެއްކުާމއިކުރަނީ ދޮގު ވާހަަކ  މި ނުކުރޭ. ހަނި ހަންޏެއް

ވެސް ފުރަތަމަ މަދަނީ ނެ. އެއުފައްދަިއގެން ނަގާލުުމގެ ވާަހކަިއގެ މައްޗަުށް. އެހެންެވއްޖެްއޔާ އެއަުށް ޖޫރިމަނާ ދައްކަންެޖހޭ

ވިދިގެްނ  ދެން އެއާ، ނުަދއްަކއިފި ނަމަ އެ ނޫން. ަކނޑައެިޅގެން ފުރަތަމަ ޖިނާޢީ ކުުށެއް .އޮތީ ގޮުތަގއި މި ގެކުުށެއް 

ޖަލު  ،ދަނީ އޭނާގެ މަްއޗަުށް އެ ނުަދއްަކއިފި ކަމަުށް ވާނަމަ ޖޫރިމަނާ ނުދެއްކުން ނަގައިިދނުމަުށް ބަދަލުކޮުށްގެން މި

. އްވާފަވޭ ހަނިކުރަ ވެސް ކޮމިީޓން ފަހުން  އޭގެ ބަެއއް ކަހަލަ އަދަބުގެ ޮގތުގައި ހުރި ބައި ،ޙުކުމަކަުށް އައުން. ތެދެއްމެ
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ގެ ވަނަ ނުކުތާހަނޑު ގޮެތްއގައި މީަގއި ހިމެނޭ މައިގަ ،އެކަމަުށް ޓަކައި ވެސް އަުޅގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެގޮުތން

އަބުރު ަރއްކާތެރިޮކުށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުުމގެ  . ެއއީއޮތީ ވަނަ ބާބުގެ ގޮުތގައި މިދެ އިާލނީ.ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވަ 

ފާޅުކުރާ  -)ހ(ގޮތް ދަންނަވާލަން އަުޅަގނޑު ބޭނުން.  ހަމަ ކުރިއެކޭ ެއްއގޮތަުށް އޮތް ؛ކުރެވޭ ހާލަތްތައްމިނިވަންކަން ހަނި

ލާމް ދީނުގެ އަސްލަކާިއ ވަނީ. އިސް އެހެންވެއްޖެްއޔާ ކުުށްވެރި މި ؛ލަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ައސްލަކާ ޚިލާފު ޚިޔާލަކަުށްޚިޔާ

ުޅގަނޑުމެންނަުށް ހިތްވަރެއް ނުދެވޭނެ. ެއއީ ޑިޮމކްރަސީގެ ސަބަބުން ނުނިދި ޚިލާފު ވާހަކަެއއް ެދއްކުމަކަުށް އަ ކާއުސޫލަ

ތިބި ބަޔަކު މަގުމަތީަގއި ތިބެންޖެހުނަސް އަޅުގަނޑުމެން މި ޚިޔާލެއް މިގޮތަކަުށް ދޫކޮުެށްއ ނުލާނަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކާ ޚިލާފު ިޚޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަެތއް ަވިއގައި އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލަާކއި އުސޫލަ  އިކަނޑާ  އިއެތެރެވަީރގެ ެއްއގަމާ

ެއކީަގއި އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީ. އެހެޔޮ ޭއގެ ބަދަލުަގިއ  ަވރަުށް ސާބިތުކަމާ .އަޅުގަނޑުމެން ނުދޭނަން

ިދ އަ .ސްޔަުށް އަުޅގަނޑުެމން އަބުރު ކަތިލިގޮތަކަ ކޮންމެ އި،އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮލަުށް ކޮންެމފަދަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރުވާފަ

 ނެތް. މީގެކުރިައކުން ސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މައްަސލައެއްޔަ އަުޅގަނޑުމެން ދުވަހަކު ނުދެއްކިބޭފުޅުންގެ ޓީ.ވީތަކުން  އެ

އި ހުިރ ޓީ.ވީތަެކއް ނޫން އެީއއެްއ. ތަންތަަނުށް ގޮސް ވާހަކަަދއްކާފަ ވެސް ެދއްކުމަކަުށް އަުޅގަނޑުެމން ތާއީދުކޮުށްގެްނ އެ

 ވަނަ ބާރު 4ހިާރއްޖޭގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުަގއި މަސައްކަތްކުާރ ޑިމޮކްރަސީގެ ދިވެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޙައްޤު ގޮތުަގއި ރިޕޯޓުކުރުމަުށް މިހާރުވެސް. ރަނގަޅަުށް އޮތް  ،ނޫސްވެރިންނަުށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބޭނެ ވާކަމަުށް

 .ވާހަކަ ލިުޔއްވަްނވީ. ގިނަގިަނއިން ލިޔުްއވަންވީ  ނީ ވިްއޔާ އެކަމަުށް ވަ ކޮންމެ ވާހަކަެއއް ރިޕޯޓުކުރަްނވީ. ގޯެހއް ހަދާ

ފަދަ ވާހަކަ  ޚިލާފުވާ މް ދީނުގެ އަސްަލކާއި ުއސޫލަކާވެސް ަދއްކަްނވީ. ނަމަވެސް ނުކުރަންީވ ކަމަކީ ިއސްލާ ޓީ.ވީތަކުން

އޮއްވާ މި  އިނުޑމެން މަނާކޮުށްފަކުރަނީ. އެކަން މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުން އަޅުގަ ނުދައްކަންވީ. އެކަން އަުޅގަނުޑމެން މަނާ މި

ކުރާ ޚިޔާލަކީ ވަނީ ފާޅު ގައި މިއިވަނަދެފެންނަނީ.  ފެންނަނީ. އެކަން އަޅުގަނޑުެމންނަުށް މި ބިލުން މަނާވެފައި އޮްއވާ މި

 ނަުށްވުރެ އަޅުގަނޑުމެން އުމީ ސަލާމަތަުށްޤަވުން. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އުމީ ސަލާމަތަުށް ނުރައްކާކުރުވާ ޚިޔާލަކަުށްޤަ

އުމުތަކުން ސަާލމަތާއި ރައްކާތެިރކަމެއް ނޫން ޤަ ދުނިެޔއަކު ނޫޅޭނެ. ހުޅަނގުގެ  އުމެއްޤަމު އިތުރު ސަލާމަތެއްާވ އްމުހި

ރުވެރިކަމާ އެކު ހަމަ ޚުވާހަކަދަްއކާަލން ފަ ބަހުންދިވެހިންގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ،އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން ބޭނުންވަނީ. ދިވެހިން

ދިވެހިން ގޮުތގައި ތިބެގެން. އެ ސަބަބަުށް  .ަކން އެނގިގެންދިވެހިރާއްޖޭ ޮއވެގެން. ދިވެހިންނީ އިސްކޮޅަުށް ތެދުވެ ތިެބވޭ

 އް ންތައްތަ މިފަދަ ކަ އި ފަދަ ޚިޔާލާ އުމީ ސަލާމަތަުށް ނުރައްާކވާނެޤަ ންނަުށް އެބަޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެ

އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ގެންނަން. ެއީއ  ިއ،އިޞްލާޙާ އިބިލާ  ،ހުއްޓުވުމަުށް ގާނޫނުން ބޮޑެތި އަދަބު ދީގެން ނަމަވެސް

ތިބީ. އިއްޒަތްތެރި  މެޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވެގެްނ ނުކުގެންނަްނ އަ .ޮގތުގައި ދެމިއޮންނާނެއެ  އެ ސަބަބު .ސަބަބުތަކެއް

މަކަުށް ނުވަތަ އަބުރަކުަށް އޮތް ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކީ އެހެްނ މީހެއްގެ ޙައްޤަކަުށް ނުވަތަ ނަ ަގއި މިއި ވަނަތިން .ރައީސް

 .ުވން. ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އޮްތ ވާހަކަެއއް މިއީ. އަުޅގަނޑު ކުރިން ދަންނަަވއިފިން ގެއްލުންދެނިވި ިޚޔާލަކަުށް

އަުޅަގނޑުމެންގެ މިއަުދގެ ދުނިޭޔގެ  .ދީނީ ޢިްލމުވެރިންކުރެ އައްަސވާ ،އޮޅިަވޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅެްއ ުހރި ކަމުަގއި ވާނަމަ
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ެކއް ފަދަ ގޮތްތަ ތިބެގެން ހެދޭ ވަޟުޢީ ގާނޫނަކުން ވެސް އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެދުނިޔެ ބާއްޖަވެރިކުރެވޭ ބިންމަތީގައި

 މިކަން ،ނަމަންވެއްޖެރަނގަޅުވާނީ ހަމަ އެންމެންނަުށް. އެހެ ންކަުމގައި ވާނަމަ އާޚިރަތް ދުވަހުއަޅުގަނޑުމެން ހަދާދެވިއްޖެ

ހުޅަނުގގެ މީހުންނުަށް  ،އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންގެ މައްޗަުށް އަންނާނެ. ބަޔަކުމީގެ ސަވާބު  ާޔއި ލާބަ އިެހވާ ،ކުރި ރަނގަޅު

 2003ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ލަުދހަޔާތް ކަނޑުަވއިގެން  ،މީހުން އެްއވިހާ ޮގތަކަުށް އެްއވަން މަގުމައްޗަުށް ިނކުމެ އެ ،ރޭރުވެ

އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ ފުރިހަމަ ނިމުމެއް މިއަދު هللا  ުށްހިންގަން ފެއްޓި ޖަރީމާއަ ހަމައަުށް އެ ން ިމައދާވަނަ އަހަރުން ެފއްޓިގެ

ޅުގަނޑު. އަުޅގަނޑު އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަ هللا ދޭނީ ފުރަތަމަ ވޯޓު އަންނާނެ. މި ބިލަުށް ކެރިގެން ފާޅުކަންމަތީގައި އެންމެ

 އި ރާއްޖޭގަ ގެން މި ނޫނުއަސާީސގެ ދަުށުން ހެދިޤާ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ .ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުން ގައިމުހަމަ ،ބޭނުން

ވަަނ އަހަރު ބޭނުމަކަުށް ޓަކައި  2007 ،ދަނިކޮުށްއިން ފެއްިޓގެން ކުރިައުށްދަމުން 1968ނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޤާބޭނުންކުރި 

ަވނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ިވލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ހައިސިްއޔަތުން މި ތަޅުުމގަިއ ސަތާރައަދި  ،ޕާކުކޮުށްލެްއވި

. އަދި އެއަކަުށް ައޅުގަނޑު ދެކޮޅުހަާދފަރެ އެ ބިލުގެ އެ ޗެޕްޓަރު އުވާލުުމގެ މައްސަލަިއގައި އަޅުގަނޑު ވާނީ އަޅުގަނޑު ހު

މު އެއް ކަރާމާތަކީ އޭނަގެ އްކުަރން އިންސާނެއްގެ އެންމެ މުހިވެސް ގަބޫލު  މިއަދު ،ވޯޓެއް ނުދެން. އަޅުގަނޑު އޭުރވެސް

ދައުލަތުގެ  .ދައުލަތުން ެއކަން ޔަޤީްނޮކުށްދޭންޖެހޭނެކަން .ކަންތަުށް އޮންނަންޖެހޭނެެއކަން ެއގޮ .ކަންއަބުރު ރަްއކާތެރިކުރުން

މު އްމި މުހި .. އިއްޒަްތތެރި ރައީސްކަމުަށް އޮންނަންޖެހޭނެކަން ބާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން މިތިން 

 ކަންތަކުެގ ވާަހކަ މި 4ޚިލާފު ޚިޔާލަކަުށްުނވުން. މި  ވަަނ މައިަގަޑކީ ފާޅުކުާރ ޚިޔާލަީކ ާއއްމު ިނޒާމާހަތަރުގާނޫނުަގއި 

ދައްކަނީ؟ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ނުއުވޭ. މި  ދައްކަނީ. ދެން ކޮން އިތުރު ވާހަކަެއއްތޯ ހަދަހަދައިގެން މި

ން އަޅުގަނޑުމެން އެހެން ބިލަކުން ވެސް ނުުއވޭ. ނުވެސް ުއވޭނެމެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮންަނ ހަމަތަކު ،ބިލަކުން ވެސް

އުމުތަާކ ލާމެހިފައި އޮތް މި ދިވެހިރާއްޖެ ވެސް ޑިމޮކްރަީސަގިއ ޤަދުނިޔޭގެ އެހެން  ،ންވަރަުށް އޮތްބަލައިގަންނަ މި

ތަރުބިއްޔަތާ ެއކުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ދާނީ  އިބާރުތީތަ އިއަޅުގަނޑުމެން ގިރާކުރަްނވާ ހަރުފަތްތައް އިންސާފުވެރިކަމާ 

ތިބެމެ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެކަން އެނގި އެހެން ހޯްއގޮވާަލއިގެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ބިރުދައްކަިއގެން މިފަދައަދާކުރަމުން. އަދި 

هللا  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނގެ އަބުރު ކަތިލުމުގެ އުފާ ހާިސލުކުރަން ބޭނުންވާ ބަޔަކަުށް ިމއަދު މިއީ ދި އެްނޑު

.އެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ާތއީދުކުރާނެ، އަޅުގަނޑަުށް އެނގިފަިއ އޮްތ އްޔާ. މި ބިލަުްށ ފުރިހަމައަުށް ޕީ.ޕީއިރާދަކުރެްއވި 

 ހުރިހާ މެންބަރުން. ފަހަރުގައި ިޚޔާލު ތަފާތުވާ ބޭފުޅަުކ ހުންނެވިކަމުަގއި  އަުޅގަނޑުމެންގެ ަބއްދަލުވުމުގެ ގޮތުަގއި 

ޓު ވިދާޅުވުމަުށްފަހުގައި ައޅުގަނޑު ގޮތުން ކޮމިޓީ ރިޕޯ އޮތް ނަމަވެސް މި ބިލުގެ އިްޞލާޙުން މިހާރު ގެނެވިފައި މިވާ

 މު މަސަްއކަތްއްއަދި މި މުހި ؛ބޭފުޅުން ވޯުޓގަިއ ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެން ވޯަޓއިގެން ކުރިއަުްށ ަވޑަިއގެން ގަބޫލުކުރަނީ އެ

ން މި ބިލުގެ ވާހަކަ އެހެއި، ަކއި އެކަނި މި ބިލަުށް އިދިކޮޅުހަދަ ދަުށް ޓަޤްޞަހު ތިމަންނާމެންގެ ސިޔާސީ މަދުވަ ނިމޭ

ވަގުތު ވެސް ވަގުތު  ކުާރ ފަރާތުން ވެސް ދެވަނަ ވިސްނުމަކަުށް ވަަޑިއެގން މިތަރުޖަމާކުރަްއވަން ަމސައްކަތް ގޮތަކަުށް

ން އާރު ޤު .ގެންގުޭޅ ފޯނާ ހަމައަުްށ ގެެނވެން އެބަހުރި އޮެވއްޖެްއޔާ ވަރަުށް ބަިއވަރު އެިކއެކި ޕްޮރގުރާމުތައް އަުތަގއި މި
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ވެސް ައދި އެންޑްރޮިއޑް ގެްނގުުޅއްާވ  އިރުޖަމާ ވެސް އެބަހުރި. ައއިފޯނު އެޕްލިކޭޝަންތަުކގަތަރުޖަމާ ވެސް ހަމަ ދިވެހި ތަ

ވަނަ އާޔަތް  11ވަނަ ާއޔަތާއި ހަސޫރަތުގެ  ޖުރާތުޙު ވެސް އެބަހުރިެމ. ޑައުންލޯޑުކުަރްއވަިއގެން  އިފޯނުތަކުގަ

 .ރުޖަމާ އެބައޮތް. ވަރަުްށ ސާފުކޮުށް ފެންނަން އެބައޮތްބަުހން ތަދިވެހި .ަޑިއެގން ވިދާޅުވެަލްއވާލަްއވާ! ކެިރވައިބައްލަވަ 

ނޫންޯތ  ،ކުެރވޭ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަކީ ބޮޑުތޯ އިނޫންކަން. އެހެންވީމާ، މީގަ މިއީކީ ސަމާސައަުށް ދޫކޮުށްލެޭވވަރުގެ ކަެމއް

ން ނަމަވެސް ނުވަަތ ނަނުވަތަ އެހެން އިޞްލާަޙކުން ގެން، ދިރާސާކުރަން އަދި ދޫކޮުށްލާފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފަހުން

މީގެ އަސާސްެގ  މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ،އެހެން ދެން އުފެދޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެޭރގައި އެކަން ޙައްުލކުުރމަުށް ނަމަވެސް

ވާހަކަެއއް ނުވެސް ދެެކވޭނެ. ޙަޤީޤަތުގައި ނުެވސް ދައްަކވާ.  ހެދޭކަުށް ނޯްނނާނެ. އެއްެވސް ބޭފުޅަކު އެުށް ދެކޮޅުކަމައްޗަ

 ،އެީއ މަގުމައްޗަުށް ބަޔަކު ނެރެ ،ކަމެއް ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަުށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުރުމަުށް މެން ބޭނުންވާހާ ކޮންމެ ތިމާތިމަ

ްއޔާ މިއަދު އަންނަންޖެހޭނެ. އިރާދަކުެރވިهللا ހުންގެ ނިމުން މެއް ކަމަުށް ގަބޫލުކުރި މީކަ ލަދުހަޔާތް ކަނޑުަވއިގެން ކުަރންޖެހޭ

އުމަކަުށް ވަންނަން އޮންނަ މައި ދޮރާުށިތަަކީކ ޤަ ްއގަިއ އެ އުމެޤަދުނިޔޭގެ އެްއވެްސ  .ނޫން ދިވެހިރާއްޖެ ެއކަންޏަކު

ހަންފެތުރި  ންއުމަުށް ޑިމޮކްރަީސގެ ނަުމގަިއ އެމް.ޑީ.ޕީޤަގެ ޢަމަލު. ިމ މް ޒަނޫން. އެީއ ޓެރަރި ބަންދުކުރެވޭ ތަންތަނެއް

ސުންނާފަތިކުރުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަުށްތައް ބިނާކުރި  އިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަބުރު ަކތިލަދި ،ކަމަކީ މު އެއްއްއެންމެ މުހި

ން ެގނައި ފަލްސަފާއެއް. އާޚިުރ ުށް ވަގަުށް ޮގވުމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީދިމާލަ ތެރިވާން ިތއްބެވި ފަރާތްތަކާއެހީ އި،ކަތީބުންނާ

ން ކުރަމުންދާ ވޭނަކީ އެމް.ޑީ.ޕީތަހައްމަލް ިއ،ތުރާލާ ،އަތޮޅުަތކާއި ރަުށްަތއް ހިންގުމުގައި މިއަދު މިވާ ަދއްާޗއި ،ނަތީޖާއަކީ

އެ ދަރިންގެ ބޮލަުްށ ތިބެ އް. ަކތީބުންގެ ދަރިން އަމިއްލައަުށް ނިކުމެފަެތއްގެ ސަބަބުން އައި ކަންތައްތަގާގެނައި ނުބަިއ ސަ

މީހުން  މިއަދު އިރަުުށގަ 184ކިަތއް ރަުށްތޯ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރީ؟  ބައްަޕއާ ދިމާލަުށް ވަގަުށް ޮގވި ،ން ަސވާރުވެ އެމް.ޑީ.ޕީ

 މި ،ކަމަކީ ދިރިއުޅެމުން އަންނައިރުަގއި ިދވެހިންގެ މި އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ހަލާކުކޮުށްލި އެންމެ ނުބައި ނުރައްކާތެރި ެއއް

ބޭނުން މީހެއްގެ  ،ދިނުން. ކަލޭމެން ބޭނުންހާ ގޮތަކަުށްރައިގެ ޒުވާނުންނަުށް ވިސްުނވައިފުޚިޔާލާތު ބަޔަކު ިދވެހި ނޫކަުށި 

ްސކޫުލ  ،ކުޔަ ދަރި ،ބަފަޔަކު ،މަަޔކު ،ދިނުމުގެ ނަީތޖާއަކަުށް ެވގެންދިަޔއީވިސްުނވައިދިން ،ކަމަުށް ބުނެ އަބުރު ކަތިލެވިދާނެ

ނުުކރުން. މިއީތޯ އަުޅގަނޑުމެންެގ ެއކަކު އަެނކަކަުށް އިޙްތިރާމު ،ެއއްވެސް މީހަކު  ،ކުއްޖަކު ކިަޔވާ  ،ީޓޗަރަކު ،މުދައްރިސަކު

ބާވަަތކީ؟ ިއއްޒަތްތެިރ  ރޫފައަުށް ދެމިލެވޭ ޑިމޮކްރަީސގަިއ އޮްނނަންވާ އިްސކޮޅާ މުޖުތަމަޢު އޮންނަންވީ ގޮތަކީ؟ މިއީތޯ އި

މި ބިުލ ދިރިގެން ބާްއަވއިގެން ިމ  ،މި ސަބަބުތަކަުްށ ޓަަކއި ައޅުގަނޑުމެން މި ބިލާ ެއއްކޮޅަުށް ވަކާލާުތކޮުށް .ރައީސް

ނޫން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެްނެގ  ކާރުގެ ޚިޔާލެއްމަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާުރވެެގން މި ނިކުތީ. މިއަކީ ހުސްއެކަނި މި ސަރު

ތަނަުށް ފޮނުއްވި ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިމެންޓްރީ  ކޮުށްފައި މިގަންަނވާ ރައްޔިތުން ިއންތިޚާބުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ހިމެނިވަަޑއި

ކަތް ކުރެއްވުމަުްށ އެދިގެން މި މަސައްއި ރޫހުން ގޮތް. ހިތާ ގުރޫޕުގެ ެވސް ގިނަ މެންބަރުންގެ ވިސްނުމާއި ރުހުން ހުރި 

އެ ބޭފުޅުން އެއްބާރުލުންދިނީ މި ބޭނުމުގައި، މި މަޤްޞަދުގައި. މިދެންނެވި ވާހަކަތަކަުްށ ބާރުލިބިދޭތީވެ. ިއްއޒަތްތެރި 

ރައީސް. ެއގޮތަުށް މަސައްކަްތޮކުށްގެން، އެ އުސޫލުން ގެންޮގސް ތިމަންނާމެންނުަށް ބައެއްެގ އަބުރު ކަތިލަިއގެން މިއަދުެގ 
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ތެރޭގައި މަަސއްަކތްކޮުށްގެން ޮގސް ނިންމާލެވިދާނެ ކަމަުށް ޚިޔާލުކުރަްއވަިއގެްނނުވާނެ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަީކ  މާސް މީޑިއާ

އިރާދަކުެރއްވީތީ މި އިްނޑިއާކަނޑުެގ، ހިންދު މި މާކަނޑުގެ މެދުތެރޭގައި މި އޮތް هللا ވެސް ވިސްނުންތެރި ބަެއއް. 

ިއ، ިއސްލާމީ ޤައުމެްއގެ ގޮުތގައި އެތައް ަސތޭކަ އަހަރު މި އައީ، މުިޅ ޖަޒީރާ ޤައުމު އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެއްގެ ގޮުތގަ

ދުނިޔޭގަިއ ހިމެނޭ އެތައް ަސތޭކަ ޤައުމެްއގެ ތެެރއިން އަުޅގަނޑުމެން އުފަލާ އެުކގަިއ، ފަޚުރުވެރިކަމާ ެއކު މޭަގިއ 

ގައި އެެހން ލިޔެވުނީތީވެ އަުޅގަނޑުމެން އަތްޖަހާފައި މުސްލިމު ޤައުމަަކުށް ވާތީ އުާފކުރަން. އަުޅގަނުޑމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 

އުފާކުރަން. އޭުރވެްސ އެ ާމްއދާ ލިޔުމާ އިދިޮކޅު ޚިޔާުލގެ ބަޔަކު ވެސް މިތާ ތިބި. މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެ ގާނޫނުހަދާ 

މިތާ ތެރޭަގއި. މަޖިލީހުގައި މިތާ ތިއްެބވި ބޭުފޅުން އެބަ އުުޅއްވާ. އެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުން އެބަ ިތއްބެވި 

ވަަނ މާއްދާގަިއ މި ހިމެނޭ ނުކުތާ މީގައި ނުހިމެނި ވާނެ ކަހަަލ  10ކިތަކެއް ފަހަރުތޯ މަސަްއކަތްުކރީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގޮތެއް ހެދޭތޯ. މިތާގެ ޑްރާްފޓް ކޮމިޓީއާއި ކޮމިޓީ ދޮުށުަގިއ ތިބި ގޭދޮުށު ކުދިންނާއި، ެއ ކުދިންނަުށް ވިސްނުވައިދިން 

ރު ގެެނވުނު ޚިޔާލާތުގެ އަލީަގއި ބޭނުމަކަުްށވީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އެންމެ ީދނެއް އޮންނަ ގޮތަުށް ހަދައިފި ވިސްނުންތަކާިއ، އޭ

ކަމަުށް ވަންޏާ ތިމަންނާމެންނުަށް ލިބެންޖެހޭ މިނިވަންކަން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ވިސްނަަވއިދެމުންގެންދިޔައީ. އެކަމަކު އެނގޭެމ 

ކަުށްނުކެރޭނެކަްނ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ސަރުާކރު ވެސް ނެތި ހިނގައިދާނެ. މި ޤައުމުގައި މި ފަސްގަނޑުަގއި އެކަން ކުރާ

އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި ޤައުުމގައި އެ هللا އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޕާލަމެންްޓ ގްރޫޕުެގ މެންބަރުން ވެސް ނެތި ހިނގައިދާނެ. 

ތެއް ލާހިކު ކުޅަދާނަ ކަމެއް ނޫން ވާކަުށް. މީހުން އެ ބޭނުންވާ ގޮތަުށް، ޭބނުންހާ ދީނަކަުށް، ބޭނުންވާ ުއސޫލަކަުށް ުއޅޭނެ ގޮ

މި ޤައުމުގެ ފަްސގަނޑުން ުއފެދޭނެ ވަރުގަަދވަރުގަދަ ޢިްލމުވެރިން. މި ޤައުމު ދިފާޢުުކރާނެ. އަުޅގަނޑުމެން ނެތި 

މައަުށް އީދުކުރާ ވާހަކަ ފުރަތަމަ ދުވަުހން ފެުށިގެން މިއަދާ ހަހިނގައިދާނެ. މި ސަބަބަުށް ަޓކައި މި ބިލަުށް އިންތިހާއަުށް ތާ 

ދެން ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުގެ ހަިއސިްއޔަތުން ފަޚްރުވެރިވަން މި މަސައްކަތް ކުރެވުނީތވެ. މި ތަޅުމުަގިއ 

   ހުރެވުނީތީވެ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިއ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަުށް ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު
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އެހެން ަބޔަކަުށް އަޅުގަނޑުެގ ނަން މި އޮންަނނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫުޕގެ ނަމުަގއި. 

ޙައްޤު ހޯދައިދޭން، މިނިވަން ނޫސްވެރިންނަުށް ޙައްޤު ހޯދައިދޭން ވާހަކަދައްކާއިުރ، އަުޅގަނޑު މި ތަނުގައި އިނދެ މިއަދު 

އަދި ބުނާނީ ކޯްއޗެްއކަން ވެސް ނޭނގެ. އެކަަމކު، އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން އަންގަުމން އެ ގެންދަނީ ައޅުގަނޑަުްށ 

ން. އެ ޕާޓީއަކަުށް ޓަކައި އަުޅގަނުޑގެ އަބުރު ކަތިލައި، ދެ އަހަރުދުވަސް ަވންދެކަުށް އަޅުގަނޑާ ދިމާލަުްށ ފުރުޞަތުނުދޭ

ވަގަުށް ޮގވަިއ، ނަހަލާލު ދަރިން ތިބި ކަމަުށް ގޮަވއި، އަުޅގަނުޑގެ އަބުރު ހަލާުކކޮުށްލި މީހުންނަުށް މިއަދު ނުކެރުނު 

ދޭން. އަދި އަުޅގަނޑު ވޯޓު ދެނީ ކޮްނގޮތަކަުށްކަން ވެސް ނޭނގެ. ރުޞަތުޑަުށް މި ތަނުގައި ަޙއްުޤބަސް ބުނެލަން ފުއަޅުގަނ

ނޫްސވެރިންނަުށް ެއ  ،ވާންޖެހޭނެ. އެކަމަުކ އަުޅގަނުޑ ހިތާމަކުރަންގެ ަރއްިޔތުންގެ އަބުރު ހިމާޔަތް އެކަމަުކ، މި ރާއްޖޭ 

ޤާބިލުކަމެްއ ނެތެއް ނޫންތޯ. މިދެންނެީވ ެއ މީހުންނަުށް އެވަުރގެ  ަގއިމީހުން އަމިއްލައަުށް ކަންކަން ހޯދައިދޭން ބުނާއިރު

ުއެޅނީ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި  މިނެޓު ވާހަކަަދއްކާލަން ފުރުަޞތު ނުދޭން އެ މީހުން އެ  2ތަުނގަިއ  އަޅުގަނޑު މި

އަބުރު ރައީސް. ިނޒާމީ ނުކުތާެއއް ަކމަުށް މަނިކުފާނު ބަލައެއްނުގަްނނާނެ. އެކަމަުކ އަުޅގަނުޑ މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ 

 އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ.هللا ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ފިޔަަވޅު މަތީ މިއަދު ހުންނާނަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫން. ވަގުތު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތުން މިހާރު ދެން ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ތު މިޞަައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުސިކުންތު.  48މިނެޓު  1ރީ ޕާޓީަގއި ބާީކ ޖުމްހޫ މްހޫރީ ޕާޓީއަުށް.އޮތީ ޖު އަރުވަން މި

 އިލްހާމް އަޙްމަދަުށް. ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދަނގެތިއަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު 

. އަބުރު ރަްއކާތެރިކުރަންޖެހެއޭައއި ވާހަކަައކީ  ގަނޑުެމން ދައްކަމުންަރީއސް. ޒަމާނުއްސުރެ އަޅު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ގޮތަުށް އިންތަކާއި މިންތަކެއް ކަނޑަައޅަންޖެހޭ ކަމަުްށ  ަކމަުށް ވެސް އަނެްއކާގެ ޙައްޤު ނުގެއްލޭޅުކުރުމުގެ މިނިވަންޚިޔާލު ފާ

މެއް އަންނަ ދުވަހެއް ކަމަުށް އަުޅގަނުޑ ައއި ވާަހކަެއއް. ކޮންމެވެސް ނިމު އަޅުގަނޑުމެން ޒަމާނުއްސުރެ ދައްކަމުން

 ބިލު ދިރާާސކުރިސިފަކުރަނީ. އަުޅގަނަޑކީ ތި ވިދާޅުވާ އަބުރު ަރއްކާތެިރކޮުށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުުމގެ ިމނިވަންކަމުގެ 

އާ ދާއިރާެގ ވެސް އިސްކަންދިން ރިޕޯޓަރުންގެ ނުވަތަ މީޑި ކޮމިޓީގައި ވެސް ހިމެނުނު މެންބަރެއް. މެންބަރުން ހަމަގައިމު

ތަެކއް ވާނީ. ބަދަލުއްަސ ަތކަުށް ިރޢާޔަތްކުރަްއވަިއ ޗޭންޖުތަެކއް ގެނެބޭބޭފުޅުން ދެއްކެިވ ވާަހކަފުުޅތަކަުށް. އެ ވާހަކަފުޅު

ަގއި ގެ ގޮތުމު ކަމެއްމުހިއް ބޭފުޅަކު ވެސް  ހުން ވާހަކަދެއްކުމަކީ ކޮންމެއެކު ތެދުބަ ކަމާގެނައްސަ ވާނީ. އިންސާފުވެރި 

ގޮތަކަުްށ ނުވެދާނެ ނޫސްވެރިން ވެސް. ބައެްއ ގާނޫނުތަްއ ހެދީމާ ބައެއް ބޭފުޅުންނަުށް ކަމަކުނުދޭ.  މެ ހެޕީވާދެކެން. އެން

ކަމެއް ދުނިޔޭަގިއ  ގޮތަކަުށް އެްއވެސް އެއީ ޒަމާނުއްސުރެ ައޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުންދާ ވާހަކައެއް. ެއއްވެސް ބަަޔކު ހެޕީވާ
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ވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ ބަޔަކު ނުވަތަ  އަހަރުގެ މީހުންނަުށް ދޭތީ އެކަމާ 65ފިޔާ ހާސް ރު 6ހާސް ރުފިޔާ ނުަވތަ  5ނުހިނގާ. 

 ގައި އެްއވެސް އެްއޗަކީ އެންމެ ކަމުދާ ެއއްަޗކަުށް ނުވެދާނެ. ދުނިޔެމަތީ  ،ތިބި. އެްއވެސް ގާނޫނަކީ މަދުވާ ަބޔަކު ވެސް އެބަ އެ

އާިއ ހާސް ރުފިޔާ  50ނޫސްވެރިން ކުީރަގއި އޮތީ  !ރަްއވާޫބލުކުއެއީ. ގަ ކަންކަން ދާނީ އެހެން. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

 ހާސް ރުފިޔާއާ  50ލައްކަ  1ރުފިޔާާއއި ހާސް  50ރިމަނާކުރާ ގޮތަުށް. މިހާރު އޮތީ އާ ދޭތެރޭ ޖޫން ރުފިޔާމިލިއަ 2

ސްކޮުށް ކަންތަްއ ގޯ ،ބޫލުކުރަްއވާ. މުައއްސަސާތަކަުށް ހަމަ ވައްކަންުކރަންޏާ. ގައެވެްސ ޗޭންޖެއް، އި. އެހެންވީމާ ދޭތެރޭގަ

އޮތީ. އާއްމު ނިކަމެތި ރައްޔިަތކު މީހަކަުށް ފާޑުކީމާ ނުވަތަ  ގޮތަުށް މިހާރު މި ބިލު ފަރުމާކޮުށްފައި މި ކުރަންޏާ ފާޑުކިޔޭ

އަުށް ތިރިކޮުށްފަ. ިމއީ ުކޑަކުޑަ ަވގުތުކޮަޅކަުށް ވާތީ ހުރިހާ ވާހަކަެއއް ދެްއކޭކަުށް ހާސް ރުފިޔާ 25އޮތީ  އަބުރާ ބެހުނީމަ އެ

ޅުގަނޑު ެވސް އަ  ދާ ދުވަހެކޭ. ހަމަގައިމުމިއަދަކީ ތާރީޚުަގއި އަުއ ސަފުހާއެއް ލިެޔިވގެން، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ނެތް. 

 ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފޮނަދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަމެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 މިނެޓު. 4އަުށް. هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ެވސް ދަްނނަވާނީ މިއަދަީކ ވަރަުްށ ތާރީޚީ  ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ . عليكم المالس  `. 

ދުވަހެކޭ. ވަރަުށް ފަޚްރުވެރި ަމސައްކަެތއްގެ ނިމުން އަުޅގަނުޑމެން ގެންނަން އުޅޭ ުދވަހެކޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މާްތވެގެްނވާ 

ރުމަުށް ޓަކައި ދީން ހިމާޔަތްކުރުމާއި، އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫުލތަކުގެ މަތީަގއި މި ަޤއުމުގެ މުޖުތަމަޢު ބިނާކު އިސްލާމް

މު ފިަޔވަެޅޭކ. އަުޅގަނޑުމެންެގ މި ޤައުުމގެ ކާިމޔާބީގެ ހުރިހާ ވެސް އަަޅނީ ވަރަުށް މުހިއް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި

ދީން ކަމާ މެދަކު ޝަްއކެއް ނެތް. އޭގެފަުހގައި އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ޑިމޮކްރަސީ އަންނާނީ.  ސިއްރަކީ މާްތވެގެްނވާ އިސްާލމް

ދީްނ ހިމާޔަތްކުރުމަުށް ވުރެ އިްސކަންދޭންޖެހޭ އެހެން އެްއވެްސ  އިސްލާީމ ޤައުމެްއގަިއ އިސްލާމް ސައްތައިން ސައްތަ

ގައި ބާްއވާފަިއ ނތާ ދީން އޮތް ބޫލެއް ނުކުެރވޭ. ބައެއް ބޭފުޅުން އިސްލާމްންނާނެ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑަކަުށް ގަކަމެއް އޮ

ދަްއކަވާީތ އަުޅގަނުޑ ހަމަ ހައިރާންވޭ. އަދި ެއކަމާ ވާހަކަނގަިއ ޑިމޮކްރަސީެގ އުސޫލުަތއް ަނގަިއގެން މިއަދު މިތާ

ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ  ،ެގ ލީޑަރުޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުވަނީ . އަޅުގަނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންހިތާމަކުރަންޖެހޭ

 ެމން މިތިބީ ވަރަުށް ސާބިތުކަމާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު  އެ ވިދާޅުވި ފަަދއިން އަުޅގަނޑު

 .އެީކގައި މި ބިލަުށް ވޯޓުދޭން ކެރިގެންނޭ. މި ބިލަުށް ވޯޓު މި ދެނީ އަޅުގަނޑުމެން އަުޅގަނޑުެމންގެ މި ޤައުމުގެ ޙައްޤުަގއި

ޖީލުތަކުަށް  . އަންނަން އޮތްއިއެ ދަރީންގެ ދަރީންގެ ޙައްޤުގަ .އަުޅަގނޑުމެންގެ ދަރީންގެ ޙައްޤުަގއި .ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި
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ބަެއްއެގ  ުކރާ އެއްަބޔަކު އަނެއްބަަޔކު އަނެއްަބޔަކަުށް އިޙްތިރާމުއެއް ،ޞުލްަޙވެރި ،އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ،ހަމަޖެހޭ

. އިންސާނީ ކަރާމާތް ގަނޑުމެންއަބުރަުށް ރައްކާތެރިވާ މުޖުތަމަޢެއް ފޯރުކޮުށްދިނުމުގެ މަތިވެރި މަޤްޞަދުގައި އަޅު 

ދާއިރު އަުޅގަނޑުމެންނާ ުށް ވޯޓުދޭން މަސައްކަްތކުަރމުންހެއްޓުމަުށް ަޓކައި. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި ބިލަރައްކާތެރިކޮުށް ދެމެ

އަދި ައޅުގަނޑުމެންނާ އެްއކޮޅުަގއި ިތއްބަަވއިގެްނ އަުޅގަނޑުމެންނާ ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ފަރާތްތަކުްނ  ،އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން 

އަުޅގަނުޑ ، ައމާޒުކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ. އެހެންނަމަވެސް ނޑުމެންނަުށްފާުޑކިުޔންތައް އަުޅގަ ވެސް ވަރަުށް ބޮޑެތި

ހައްދަވަމާތޯއޭ. ގެ އަސްލު ޫދކޮުށްލާ ފަހަރަކަުށް ނަޚިާޔލު ތަފާތުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކީ ައޅުގަނޑުމެން ،ވަނީދަންނަވާލަން ބޭނުން

ެއއް ހަމަތަެކއް. ައޅުގަނޑުމެން މި ބިލު  ވަނީ ެއއް ދީނަކަުށް. އެ ީދނުގައި ހުންނާނީނިްސބަތް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން

އެކަޑަީމގެ ބޭފުޅުން ގެންނަވަިއގެން އެ ޭބފުޅުންނާ ސުވާލުކުރަްއަވއި ެއ  ވި ކޮމިޓީން ދިެވހިރާއްޖޭގެ ފިޤްހުދިރާސާކުރެއް 

އި ެއއް ދީނަކީ އެއްގޮެތއްގަ  އިސްލާމް ، ުޑއެްއސެވި. އެހެންވީމާ ބޭފުޅުން މިއަުށް ދެއްވި ޖަވާުބ ދިވެހި ރައްޔިތުން އަ

 ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔަކަުށް ނުވި ،އުސޫލުތަެކއް ބިނާވެފައި އޮންަނ ދީނެއް. އަޅުގަނަޑކީ ދެންމެގައި ނިހާން ވިދާޅުވި ފަދައިން

އަުޅގަނުޑ ސިާޔސީ އުުމރުން ވެސް ވެފަިއ ހުރި މީހެއް. އަދި  ނުކިާޔ އެްއޗެހި އޮޅުންފިލާވަރުމީހުން ިކޔާ ،ނަމަވެސް

ގޮްތ  ހުރި ރަްނ ފެުށީއްސުރެ ވެސް މިހާތަނަުށް ވަރަުށް ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ިޚާޔލާއި ވިސްނުންމަަސއްކަތްކު މައިދާނުގައި

ދީނުގަިއ  އަުޅގަނޑުމެންގެ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމް ،އަޅުގަނޑަުށް ވަނީ އެނގިފަ. ެއހެންވެގެން އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ

އި ަކން ޔަޤީން. ހަމައެާއއެީކގަގަނޑަުށް ޔަޤީން. އޮންނަހައްެދްއ ކަނޑަެއޅިފައި އޮންނާނެކަން އަޅުވެސް ކޮންމެ ކަމަކަުށް 

ކަަމކީ އި. ިޚޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންދޫދެއްގެ ތެޭރގަޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަންަކން ވެސް އޮންނަން ވާނެ ވަިކ ހު

މި  ހާލަތަީކ ކޮބައިތޯ؟ ނޑުމެންެގ މި ޤައުުމގެ ިމއަދުގެެނއް ނުވާނެ. ައޅުގަން ކަމުަގއި ވެގެއަނެއް މީހާެގ އަބުރު ކަތިލު

އުެޅނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަބުރު  އަޅުގަނޑުމެން މިހުިރތޯ؟ ޤައުމުަގއި އަބުެރއް އޮތް ެއއްވެސް އިންސާނަކު އެބަ

ދުއްވާަލއިގެން ެވސް އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކުގެ އަބުރު ރަްއކާެތރިކޮުށްދެވޭތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރާ 

ދުވަުހ  އާދެ، ޕީ.ޕީ.އެމުން ސަރުކާރާ ހަވާުލވީ ވަރަުށް ގިނަ ވަޢުދުތަކެއް ަރއްޔިތުންނަުށް ެވގެން. އަުޅގަނޑު ކުރީހަވާލުވީ، 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ދިވެހި ޤައުމަކީ  ،އަޅުގަނޑުމެްނގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ،ވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން

ރުމަުށް ޓަކަިއ މަޢެއް ބިނާވެފައި އޮތް ތަނަކަުށް ހެދުން. އެ މަސައްކަްތކުހަމަޖެހޭ މުޖުތަ ،އަޅުގަނޑުމެން ހިތްއެދޭ ފަދަ

ގާނޫނަުށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެންނަން ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ތައްޔާރަުށޭ މިތިބީ.  .ވެސް ދެންެނވިންއަޅުގަނޑު ކުރިން 

ވަަނ  17ބޫލުކުރަން. އަބަދުެވސް ގަ އަޅުގަނޑުމެން ައބުރާ ބެހުމަކީ ޖިނާޢީ ކުުށެއް ކަމަުށް !ބޫލުކުަރއްވާ އާެއކީ ގަހަމައެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަދަނީ ކުުށަކަުށް ހެދުމަުށް ނެގި ޯވުޓގައ އަުޅގަނޑުމެން އޭުރގައި ޕީ.އޭަގއި ތިެބގެން ަބއިވެިރއެްއ 

ުދވަހު ވެްސ  ޔާމީނަކީ އޭރު ޕީ.އޭގެ ީލޑަރު. އެهللا ނުވަން. މިއަދުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 މެންބަރުން އެ  7އެ މަނިކުފާނު ތާއީދުކުެރްއވީ މިއީ ޖިނާޢީ ކުުށަކަުށް އޮތުމަުށް. އަުޅގަނޑުމެން އޭުރަގއި ޕީ.ޭއގަިއ ތިބި 

 ،ވަނީވެރިންނަުްށ ދަންނަވާލަން ބޭނުންދުވަހު ވެސް މަދަނީ ކުުށަކަުށް ހަދާކަުށް ވޯޓެއް ނުދެން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާދަ
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ބޮުޑެވަވޑައިުނގަންނަވާުށޭ. މި ބިލުގެ ސަބަބަކުންނެއް މިނިވަންކަމެްއ ވެސް ނުެގއްލެއޭ. ިޚޔާލު އެްއގޮތަކަުްށވެސް ކަން

މާތް ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަެމއް ވެސް ނުެގއްެލއޭ. ެއކަމަކު މި ބިލުގެ ސަބަބުން އިްނސާނީ ކަރާމާތަުށް، ކަރާ

. ޭއގެތެޭރގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅުން ވެސް ނޭގެ އަބުރު ރައްކާތެިރުކރެވިގެންދާ. މީހުންރައްކާތެރިކުެރިވގެންދާނޭ

. ން ވެސް ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާނެގެ ބޭފުޅުން ވެސް ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވާނެ. ޕީ.ޕީއެމްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ޖޭ.ީޕގެ ބޭފުޅު

ބިލުތައް މަޖިލީހުަށް މިފަދަ  ގައި ވެސް ނތާ އޮތް . އަިދ ކުރިއަުށްކު ވެްސ ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާނޭދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަ

ޤައުމެއްެގ  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ަސއްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު، ސްގެން ިދވެހިރާއްޖެއަުށް ހަމަޖެހުން ގެނައުމަުށް ޓަކައިގެނެ

ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މިތިބީ ކުރަން. ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ޕީ.ޕީ.އެމް ގޮތުަގއި އަބަުށް ބޭއްވުމަުށް ަޓކައި ކުރަންޖެހޭ

ފަހަރަކު އަސްލު  ޚިޔާލު ތަފާތުާވ ކޮންމެ ،ވަނީދަންނަވާލަން ބޭނުންއެީކގަިއ  ހަމަ އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އަޅުގަނޑު

 ދޫނުކޮުށްލައްވާުށޭ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ވިލުފުުށީ އަރުވަނީ ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

  ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު 

. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް. އާދެ! އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލަކީ މިީއ الم عليكمالسّ 

ރަންޖެހޭ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި އެންމެ މުހިއްމު ދިވެހިރާއްޖެއަުށް މި ަވގުތު ަވރަުށް މުހިއްމު ބިލެއް. މި ބިލު ފާސްކު

ކަމެއްެގ ގޮުތަގއި ައޅުގަނޑު ދެކެނީ، ދިވެހިާރއްޖެ މިއަދު ިމ ދެކެމުންދާ ތަރައްޤީާއ ެއކުަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ 

އް. މި މަްސއޫލިއްޔަުތ ގެއްލިފަިއ އޮތް އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ރަނގަޅުކުރުމަކީ ެއއީ ައުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހިފައި އޮްތ ކަމެ

މިއަދު ހަވާލުވެފައި މި އޮތީ މި މަޖިލީހާ. މިއަދު މިކަން ކުރީމަ މިއަުށް މިއަދު ވޯޓުދޭ މީހުން މާދަމާ އުފާކުރާނެ. މި 

ވާހަކަ މާދަމާ ނޫން އަނެއް ދުވަހު، އަުޅގަނޑުމެން ނެތް ދުވަހަކު މި ޤައުމުަގއި ދައްކާެނ ބަޔަކު ވާނެ. މި ޤައުމަުްށ 

ން މި ގެނެސްދެްއވާ ކުރިއެރުމާ ެއކުަގއި ދިވެހިާރއްޖެ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ރަނގަޅުރުމަުށް ޓަކައި އެ މަނިކުފާނު ރައީސް ޔާމީ

ކެރިގެން މި ކުަރްއވާ މަސަްއކަތަުށް އެ މަނިކުފާނަުށް އަްއސަރިބަހާއި ސާބަސް އަުޅގަނޑު ރައްދުކުރަން. އަދި ެއ 

ަމކީ އަުޅގަނޑު މިއަދު އަުޅގަނުޑގެ ަޙއްޤެްއ، އަުޅގަނޑު ކުރަން މަނިކުފާނަުށް މިއަދު މިތާގައި ހުރެ ސެލިއުޓުއެރުވު

ބޭނުންވާ ކަމެްއކަން ވެސް ައޅުގަނުޑ މިއަދު މިތާނަގއި ަހމަ ހާމަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. އަިދ ހަމައެާއއެުކގަިއ އަުޅގަނުޑ 

އަހަރު ތެޭރގަިއ  12އީ. މި ވަނަ އަހަރު މި  12މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި، ޚާއްޞަ މަޖިލީހާ ެއކު މަަސއްކަތްކުިރ 

އަޅުގަނޑު އެންމެ އުފަލުން ދޭ ވޯޓަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑު މި ލާ ވޯޓު. މިއަދު ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑު މި ތަނަކަުށް ވޯޓެްއ 
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ދޭހިތަކުން ނާންނަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤްބަލަުށް ޓަކައި ައޅުގަނޑު ކުރާ ކަމެއް މިއީ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެންެގ 

އް، އަުޅގަނޑުމެންގެ ުމސްތަޤްބަލަުށް ގެންގޮސްދިނުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ކުރާ ކަމެއް މިއީ. މީގެ ސަބަބުން ޖީލުތަ

މިއަދު މި ވާހަަކ ދެކޮޅަުްށ ދަްއކާ މީހުން، މީެގ ދުވަްސކޮެޅްއ ފަހުން މިކަން ރަނގަޅު ކަެމއްެގ ގޮުތގަިއ ދަްއކާ މީހުން 

ދެ! އަުޅގަނޑުމެން ީކއްކުރަންތޯ މި ތަނުން ގާނޫނުހަދަނީ؟ އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު މާ ގިނަވާނެ. މިއީ މިކަން އޮތް ގޮތް. އާ

ހަދަނީ ހުއްދަ، އެހެންނަމަވެސް އެކަންކަން ކުރުމުން ގާނޫނެްއ ނެތް ކަމަުށް ވެއްޖެއްޔާ ޭއގެްނ އުފެދޭ ނުތަނަވަސްކަމާއި، 

ކުރުމަުށް ޓަކައި ގާޫނނުތައް ހަދަމުން އަޅުގަނޑުމެން އެގެން މުޖުތަމަޢު ފަސާދަވެގެންދާލެއް ބޮޑުކަމުން. އެކަންަކން ޙައްލު

މި ދަނީ. މަސްތުވާތަކެްއޗާ ބެހޭ ގާނޫނު، އަދި ކުަޑކުދިންނަުށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫުނ، ެގވެުށި އަނިޔާ ހުއްުޓވުމުެގ 

ހުނީ؟ އެކަން ކުރާ މީހުން ގާނޫނު؛ މިހެންގޮސް ވަރަުށް ިގނަ ގާނޫނުތައް ހެދިފައި އެބަހުރި. ކީްއެވގެންތޯ ެއކަން ކުރަްނޖެ

ގަބޫލުވޭތޯ އޭރު ެއކަން ކުރަން؟ އެ ގާނޫނު ހަދަން؟ ގަބޫލެއް ނޫން. މި ކަންކަން ކުރާ މީހުން، އެ ޖަރީމާތައް ހިންގަމުންދިޔަ 

މީހުން ގަބޫލެއް ނޫނޭ އޭުރަގިއ ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އެ ގާނޫނު ހަދާކަުށް. ހަމަ މިއަދު ވެސް މި ދިާމވަނީ ެއ 

އްސަލަ. މިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުން މިއަދު މިކަމާ ދެކޮޅުހަދަނީ. ރައްޔިތުން ކަންބޮޑެއް ނުވޭ. އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރެގ މަ

އެްއވެސް މީހަކު އަުޅގަނަޑކަުށް އެސް.އެމް.އެްސކޮުށްފައި، ފޯނުކޮުށްފައި މިއަުށް ވޯޓުނުދޭކަުށް ުނބުނޭ. އެަކކު ވެސް ނުބުނޭ. 

މީހުން ތަމްސީލުކުރާ މީހެއް. ދެން ާކކުެގ ވާަހކަެއއްތޯ މި ދަްއކަނީ؟ މިތާ  5000އީ ކީްއވެގެންތޯ؟ އަުޅގަނޑު ވެްސ މި

ހައެއްކެ ކުދިން ބޯެޑއް ހިފައިެގން އައިސް މި ވާހަކަ ދަްއކަން މި ތިބެނީ. މި ކުދިން މި ކުރަނީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ ފައިސާައުްށ 

ގެ ތެރޭަގއި ހިނގާ ކަމެއް. ރަީއސް، އަުޅގަނޑުމެްނ މީހުންގެ އަބުރު ގަެނިވއްކުމުެގ ވިޔަފާިރއަކީ މިއަދު ނޫްސެވރިން

ރުފިޔާ މިހެން މޫނުމައްޗެއް ޖެހީމަ ނިދާފައި އިނދެފައި ވެސް ބޭނުންވާ ގޮތަުށް އެަބ  25000ދަންނަ މީހުން އެކަން ކުރޭ. 

ނުންވާނެ ގޮތްތޯ؟ ޖަހާލަދޭ ބޭނުން ޚަބަރެއް. މިީއ މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންގެ މުުޖތަމަޢު އޮތް ގޮތް. މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ބޭ

ނުދެނަހުރި ވާހަކަތައް އެ މީހުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކައި، ަވރަުށް އަބުރުވެރި މީހުންގެ އަުބރުތައް ދިވެހިރާއްޖެަގއި އޮީތ 

 2008ވަނަ އަހަރާއި،  2007ކަތިލާފަ. ރައީސް މައުމޫނުގެ ެވރިކަން ނިމުމަކަުށް ގެނައީ މިަކހަލަ ދޮގު ވާހަކަ ހަދައިގެން. 

ވަނަ އަހަރުން ފެުށިގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަގާފަތުގެ ތެރެއިން ގެނައި ދޮގު ވާހަކަ ދައްަކއިގެން ރައީްސ  2004ރު، ވަނަ އަހަ

މައުމޫނާއި ރައީސް މައުމޫންގެ ޢާއިލާގެ އަބުރު ކަތިލީ. ިމއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަނދާނަުށް މި ކަންކަން އެބަ އާދޭ. ިމއަުދ 

ވަރަުށް ފަޭސހަވެދާނެ. މިހެންވެގެން ެއ  2018ފަދަ ޖަރީމާ ހިންގާ މީހުންނަުށް މިކަން ނުކޮުށްފި ކަމަުށް ވެއްޖެއްޔާ މި

ބޭފުޅުން މިއަދު މަގުމައްޗަުށް ނުކުމެ މި ކަންކަން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނ 

ޕީއަުށް ިދވެހިރާއްޖޭެގ އެމް.ޑީ. މި ޖަހާލެވެނީ ސީލެއް.ޑުެމންނަުށް މިކުރާ ކަމަކުން ދުވަހަކު ވެސް ދެން އަނެއްާކވެސް އަުޅގަނ

ހަމައަުށް ނާދެވޭެނކަން. މިހާތަނަުށް ވެސް އެ މީހުންނަުށް ވެރިކަމަުށް އާެދވިފައި އޮތީ ޖަރީމާ ހިންގައިގެން، ޮދުގ  ވެރިކަމާ

ޖުތަމަޢަުށް ޓަކައި، މި ބަންދުކުރަނީ. މި މުއިާރދަކުރެއްިވއްާޔ މި هللا ދަްއކަިއގެން. އެ ފުުރޞަތު އަުޅގަނޑުމެން  ވާހަކަ

އުމަުށް ޓަކައި ައޅުގަނޑުެމންގެ ކާބަފައިން އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ގެނެސްދީފައި ހުރި ރީތި އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަްއ ޤަ
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އަުޅގަނޑުމެންގެ ވަކަުރގެ ކުދިންގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރޭގައި ޮބޑު މުޖުތަމަޢުގެ  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގެްއލި

ދަލުެވގެން މި ދިޔައީ ކީްއވެގެންތޯ؟ ައޅުގަނޑުމެްނގެ ބުރުސޫރަ މިއަދު ގެއްލިގެން މި ދިޔައީ ކީްއވެގެންތޯ؟ މީގެ ބައެއް ބަ

ލަތު ންނެވި ގޮަތުށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ހާއަސްލަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ. އެމް.ޑީ.ީޕ އުފެދުނު ދުވަހުން ފެުށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިދެ

 ؟ގަބޫލުނުކުރަނީ ދިޔައީ ބަދަލުވަމުން. ކާކުތޯ ިމކަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގާވއިދުެގ  ،ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަމުންޕާޓީތަކެއްގެ ަވގުތު ހަމަވީ. ބަހު ހުރިހާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު.

ނގޫފާރު ދާއިާރގެ އު ،މަތީން އެ މާއްދާގެ )ުށ( ަގިއވާ ގޮުތގެ ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން 3ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 75

ރުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ފާޅުކު ދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އަބުރު ރައްކާތެރިކޮުށްދިނުމާއި ޚިޔާލުްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫއި

 ޔުން އިްއވަން. ވަނަ ކ3ިބިލުގެ 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުްށގެންދާނީ މަުށް ޯވޓަުށް އެހުން. މި ައއިޓަމުވޯޓަުްށ އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަ ،7ންޑާ ައއިޓަމު އެޖެ

 . عليكمالم سّ الوގައި.  1:30މެންދުރުފަހު 

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  12:10ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުމަޖިލީުހގެ ރައީސް )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުރި ކަންކަމަުްށ  ވޯަޓުށް އެހުމަުށް، 7މި ދަންފަޅީގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަުްށގެންދަން ކަަމުށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  .الّسالم عليكم

ރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ިއއްޒަތްތެިރ ވޯޓަުށް އެހުން. ވޯުޓ ރަނގަީބލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިދާ 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުޮކުށްއަރުވަން.ދެމެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗުކކޮުށްލަ

ދުވަހުެގ ، 7.1ންޑާ ައއިޓަމު އެޖެކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކުކޮުށްލަެދއްވުަމުށް އަދިވެސް އެއްފަހަރު ަހނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. 

ކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. މި އައިޓަމުެގ ދަުށުން މިއަދު މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ވޯުޓން ނިންމާ ހިސާބަުށް ގޮސްފަިއވާ ކަން

 ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ  ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ  އުނގޫފާރުވޯޓަކަުށް ދަންަނވާލަން އެަބއޮތް. ެއއީ  3
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އަބުރު ރައްކާތެރިކޮުށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ބިލާ ގުޭޅގޮތުން. ވޯޓަުށް ދަންނަވާލުމަުށް ޓަކައި ފުރަތަމަ 

މި އޮތީ ބިލާ ގުޭޅގޮތުން ހުުށަހެޅިފައިވާ ދެ އިޞްލާޙަުށް ވޯޓަުްށ ދެންނެވުން. މިގޮތުން ހުުށަހެޅިފައިވާ ފުރަތަމަ ިއޞްލާޙު 

 ންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.އިްއވައިެދއްވުމަުށް އަމީ

 

 ވުން:އިދާރީ މޭޒުން އިްއވެ 

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ވަިއކަރަދޫ ދާިއރާގެ ހުުށަހަޅުއްަވއި،  މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމްިއއްޒަތްތެިރ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 

 ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާުޙ؛ ބިލުގެ ައުށްވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. މުޙައްމަދު ނާޡިމް

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ނާޡިމް  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވައިކަރަދޫ       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 79    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 27    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 48    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯ

   75     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 74        ޖުމްލަ:

 ފާސްނުވޭ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމުލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯ

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 27. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 79އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ 1ރުންގެ އަދަދު؛ . ވަިކ ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބ48ަ

އެހެންކަމުްނ، މި އިޞްލާޙު ފާހެއްުނވި.  .75. ޖުމުލަ؛ 38. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 75މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ދެން އޮތް އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުަމުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.

 

 ވުން:ރީ މޭޒުން އިްއވެ އިދާ

މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެހުުށަހަޅުއްަވއި،  މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން އިްއޒަތްެތރި ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުުށީ

ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ބިުލގެ ތޭރަވަނަ މާއްދާގެ )ުށ(ގެ ފަހަތަުށް އަންނަވި ގޮތަުށް އަކުެރްއ  އަޙްމަދުهللا ޢަބްދު

ާއއްމު ) 2008/6ތުރުކުރުން. ތޭރަވަނަ މާއްާދގެ )ނ(. މި ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށުމާ އެކު ގާނޫނު ނަންބަރު އި

ގަާވއިދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު(ގެ ދެވަނަ ޖަދުވަލުގެ ދިހަވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާްނކޮުށްފަިއވާ ައބުރާ ބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ 

 އިުދގެ ބެލެނިވެރި ާގނޫނެއް ކަމުަގއި މި ގާނޫނު ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުާމ ބެހޭ ގަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން އެދެން.ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޢުޘްމާން  ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ   ންބަރު:ހުުށަހެޅުއްވި މެ

 އަޙްމަދުهللا މެންބަރު ޢަބްދު ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 79    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ދު:ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ

 26    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 05 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   73     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 73        ޖުމްލަ:

 ފާސް        :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛  ލަމުތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖު ވޯޓުގެ ނަ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 26. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 47. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 79އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ 5ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މި އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ. ، އެހެންކަމުން .73ލަ؛ . ޖުމ37ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސ73ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ޮއތީ މިއަދުގެ އެންމެ ފަހު ވޯޓު. ދެން މި )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަބުރު ަރއްކާތެރިކޮުށްދިނުމާއި ިޚޔާލު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރުއްޒަތްެތރި އި  ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

އެުކ  މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙާ ގޮތަުށް ނިންމެވި އި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ  ބިލުގެ ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމު 

 އެދެން. އްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުންއިމެދު  ފާސްކުރެްއވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދާއޫދު  ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 79    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:



39 

 

 00 ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯ

   78     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 40      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 78        ޖުމްލަ:

 ފާސް          ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު މި ދަންނަ

. 31. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 47. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 79އަދަދު؛ 

ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ  ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން

މެންބަުރ ްއޒަތްތެރި އިއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އެހެންކަމުން،  .78ލަ؛ . ޖުމ40ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 78އަދަދު؛ 

ކޮމިޓީްނ  ބިލުރިކޮުށްިދނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ިމނިވަންކަމުގެ އަބުރު ރަްއކާތެހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޖަޢުފަރު ދާއޫދު

 ފާސްވެއްޖެ.މަޖިލީހުން އެކު  ޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙާމަ ޮގތަުށް ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަަވން.ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވައި

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. المينالع رب   هلل والحمد

____________ 




