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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ވަނަ ޖަލްސާހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ނުވައަ ވަނަ 2016

 ުދވަސް( )ބުދަ 2016ބަރު ނޮެވން 16

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .ول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالم على رسالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  23ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/3/9އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުން ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ގައިާވ، 6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -4.1

 ،ުށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލާއި ( އަތުގެ ގާނޫނުއަޖިނާޢީ އިޖުރާ) 2016/12ގާޫނނު ނަންބަރު  ،ޝާހް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ



2 

 

ދާއިާރގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް  ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ފުވަްއމުލަކު އުތުރު ،ަގއިވާ  6.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ުްށ ( އަހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނު ިދވެހި ރަްއޔިުތންގެ ދީނީ ެއއްބަިއވަންތަކަން) 94/6ގާނޫނު ަނންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 )ނ( ަގިއވާ ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ 75ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ުލގެ އިްބތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުމަުށްގެަނއުމުގެ ބިއިޞްލާޙު

 .އްސައަުށް ގޮ 6އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ލާނަންއިމަތީން ވޯޓަކަުށް މިއަދު ދަންނަވަ

ެގ ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތު 2:30މެންދުރުފަހު  މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.2

 . 2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ކޮމިޓީ،

 

 ކުރަންޖެހޭ ބިލު މަޖިލީހުަށް ތަޢާރަފް . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މަޖިލީހަުށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ގާނޫނު  ،ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަޙްމަދު هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -5.1

ގެަނުއމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ުށް އިޞްލާޙު( އަުކގެ އިންތިޚާުބގެ ގާނޫނުންސިލުތަލޯކަލް ކައު) 2010/10ނަންބަރު 

 ގެަނއުމުގެ ބިލު.ުށް އިޞްލާޙު( އަންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާުބގެ ގާނޫނުލޯކަލް ަކއު) 2010/10އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

މީ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ހްއަޒްހާން ފަ މެންބަރު އަޙްމަދު  މާވަުށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -5.2

ގެަނުއމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ ުށް އިޞްލާޙު( އަދިވެހިރާއްޭޖގައި ބަނދަރުކުލި ެނގުމާ ބެހޭ ގާނޫނު) 78/66ނަންބަރު 

 ގެ ބިލު.ގެަނއުމުުްށ އިޞްލާޙު( އަިދވެހިރާއްޭޖގައި ބަނދަުރކުލި ނެގުމާ ބެހޭ ގާނޫނު) 78/66އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގާނޫުނ  ،މީ ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހް މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަ މާވަުށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -5.3

ގެނައުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ ުށް އިޞްާލޙު( އައުޅަނދުތައް ދުްއވުާމ ބެހޭ ގާނޫނުކަނުޑގަިއ ދުއްވާ ) 78/69ނަންބަރު 

ުްށ ( އައުޅަނދުތައް ުދއްވުމާ ބެހޭ ގާނޫނުކަނޑުަގއި ދުއްވާ ) 78/69ނަންބަރު  ކިޔުން ިއއްވުން. ގާނޫނު

 ގެަނއުމުގެ ބިލު. އިޞްލާޙު

 ،ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މަޑަވެލީ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -5.4

ގެަނުއމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ުށް ިއޞްލާޙު( އައްމު ގާނޫނުންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއި) 2008/11ގާނޫނު ނަންބަރު 

 .ެގނައުމުގެ ބިލުުށް އިޞްލާޙު( އަންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ާއއްމު ގާނޫނުއި) 2008/11އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކު އުތުރު  ،ަގިއވާ 6.1ންޑާ އައިޓަމު އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. އެޖެ، 6އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

( ތުގެ ގާނޫނުއަޖިނާޢީ އިޖުރާ) 2016/12ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ރާތުން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރގެ ސަުރކާރުގެ ފަ ،ގަިއވާ 6.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  ،ުށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ިބލާއިއަ

ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ީދނީ ) 94/6ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުމަުށްެގނައުމުގެ ބިުށް އިޞްލާޙު ( އަހިމާޔަތްކުުރމުގެ ގާނޫނު އެއްަބއިވަންަތކަން

ެދްއވުމުަށް އިވުން. ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްަސވަދެންނެ ޯވޓަކަުށް މަތީން ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 75ާވއިދުެގ ގަ

ބަދަލެއް ދަންނަވައިލާނަން.  2މި ފުުރޞަތުގައި ކޮމިޓީއަުށް އައި ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ) މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. އިދާރީ

ަނވާ ދަނގެތީ ާދއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިްލހާމް އަޙްމަދުގެ ބަދަލުަގއި އެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގައި ހިމެިނވަަޑއިގަން

ކޮމިޓީއަުށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ އެދިވަަޑއިގެން ޕީ.ޕީ.އެްމގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ  107ޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަ

ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ 

 107ގައި އަންގާަފ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  2016ޮނވެންބަރު  15އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން ެއކަން އެގޮތަުށް އިުޢލާންކުރަން. ޤައުމީ ތަރައްޤީ ޮކމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ 

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޡިމް ރަޝާދުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް އުނޫގފާރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

މަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ަގއި އަންގާފަ.  2016ނޮެވންބަރު  15ވާނީ ެއސް.އެމް.އެްސއަކުން  ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް  107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން ކަމަުށް.އިޢުލާންކުރަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުްށފަހު( 

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ަގއިާވ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ފުވަްއމުލަކު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް  6.1އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

)ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލާއި، އެޖެންާޑ  2016/12ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ުރކާރުގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަުކ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ގަިއވާ، ސަ 6.2އައިޓަމް 

)ިދވެހި ރަްއޔިުތންގެ ދީނީ ެއއްބަިއވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނު( އަުްށ  94/6ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ަނންބަރު 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގިއވާ ގޮތުގެ  75ޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލގެ އިްބތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުމަުށްޓަކައި މަ

މަތީން ކުރިއަުށްގެންދިއުމަުށް ޓަކައި މި ދެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މިއަދު ފެުށުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖި

 31    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 : ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު

   23     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 23        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުެވވަަޑއ85ިލަ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ދަންނަވާ މި

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 31އަދަދު؛ 

. ވޯޓުގައި ބަިއވެރިެވަވޑަިއގެންނެިވ 3. ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުން ނުވާކަމަުށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 1

 . އެހެންކަމުން، މި ހުުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ.23ލަ؛ . ޖުމ12ު. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 23ބަރުންގެ އަދަދު؛ މެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ މަރުޙަލާއަުށް. ދެންމެ ފާސްވިފާސްވުމާއެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު މިހާރު ކުރިމަތި މި ލަނީ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފުެށުމު

ަގިއވާ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފުެށުމަުށް މަޖިލީހުން  6.2އަިދ  ،ަގިއވާ ބިލާއި 6.1އަދު އެޖެންޑާ އަިއޓަމް ގުިޅގެން މި
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ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ފުަވއްމުލަކު  ،ަގިއވާ 6އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ އެެޖންޑާ އައިޓަމް ، ވަނީ ނިންމަވާފަ. އެހެންީވމާ މި

)ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ  2016/12ގާނޫނު ނަންބަރު ، ހުުށަހަޅުއްާވފައިވާ ލީ ޝާހްިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ އުތުރު ދާއިރާގެ

ގެނައުުމގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުން. މި ބިލު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މާފަންނު ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު 

 އަރުވަން.މެންބަރަުށް ފުރުޞަތު އްޒަތްތެރި ރިފާޢު. އިهللا ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ގެނައުުމގެ )ޖިނާޢީ އިޖުރާއަުތގެ ގާޫނނު( އަުށް އިޞްލާޙު 2016/12ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ލް މަހުެގ އެޕްރީ 2016ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން  92ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ، ބިލު. ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ

ދުވަުހ  ވަނަދެމަހު  މެއި 2016 ،ވަނަ ުދވަހު ބޭްއވުނު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮުށް 18

ަނ ވަ 2017ކީ )ޖިނާޢީ އިޖުާރއަތުެގ ގާނޫނު( އަ  2016/12ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ކޮުށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގު 

އެ ގާޫނނަކީ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުަށް  ،ވާއިރު  ަވނަ ދުވަހު ޢަމަލުކުރެވެން ފުެށޭ ގާނޫނަކަުށްއަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ދެ

ޝަރުޢީ ދާއިާރއާިއ ުށް ޢަމަލުކުރެވެްނ ފެުށޭނީ އެ ގާނޫނަުށް ފުރިހަމައަ، ވާީތއާއި  ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެްއ ގެންނަ ާގނޫނަކަުށް

ތްތަކަުށް ތަމްރީނުކޮުށްގެން ނުަގއި ބަޔާންކޮުށްަފއިވާ އިުޖރާއަިކއުޓަރުން އެ ގާނޫއަދި ޕްރޮސެ، އިދާރާަތާކއި ކުރާގާނޫނު ތަންފީޒު

އަދި އެ ާގނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަުށް ޓަަކއި ، ތުގެ ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ތައްޔާުރވުމަުށާއިޖިނާޢީ އިޖުރާއަ ، ވާތީ ކަމަުށް

ބެހޭ މާހިރުންެގ  އިދާރާތަކާ އެކު، ޭބރުގެ ކަމާބެހޭ ހުރިހާ  ރުން ކަމާއދ.ގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްާރމާ އެކު ސަރުކާ

ހިންަގއި ފުރިހަމަކުރުމަުށް ޓަކައި އެ  ރިހަމަައުށް ހުރިހާ އިދާރާތަކަުށްއެހީަގއި މިހާރު ފަުށާފައިވާ ރޯްލއައުްޓގެ މަަސއްކަތް ފު

އިތުރުކުރުމަުްށ ހުުށަހަޅައިލާ އިޞްލާޙެއް.  މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކަުށް 6ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ފުަށާ ތާރީޚު އިތުރު 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުްށ  3ލަ ަވނީ ޖުމު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލުަށް ކަނޑައެޅިފައި

ސިކުންތު.  40މިނެޓު  14ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  7މިނެޓު  46.ޑީ.ޕީއަުށް ސިުކންތު. އެމް 38މިނެޓު  40އެްއގަޑި 

މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީައކަުްށ ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެިރ  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުްށ  35މިނެޓު  12އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 

މަުްށ ދެްއކެވުފުޅުންބަރަކު ވާހަކައެްއވެސް މެ)ވަގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( ލަން. މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާ 3ރަުށް މެންބަ

 ިހސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން.  ނުވާތީ މިއެދިަވޑަިއގެންފައި

 ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ،6.2އިޓަމް  އެޖެންޑާ އަ -{6.2}

ތުްނގެ ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނު( އަުށް ިދވެހި ރައްޔި) 94/6ންބަރު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަ
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އިްބތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުން. މި ބިލު މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއާވނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ގެަނއުމުގެ ބިލުގެއިޞްލާޙު

 މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ރިފާޢު. އިއްޒަތްތެރިهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

)ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްަބއިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމުެގ  94/6ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

)ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަން  94/6ނު ނަންބަރު ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނުއމުގެ ބިލު. ގާނޫ

ވަނަ މާއްާދގެ ތިރީަގިއ  9ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނު( އަުްށ އިޞްލާޙުގެަނއުމަުށް ހުުށަހަޅާލެވެނީ، ބުނެވިިދޔަ ގާނޫނުެގ 

ގެ ތެެރއިން ުއއްތަމަ )ުށ(، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރްޢީ ކޯޓުަތކުގެ ފަނިޑޔާރުން -9ނަކަލުކޮުށްފަިއވާ )ުށ( އުިނުކރުން. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިިވ  9ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ  -2ފަނޑިޔާރުގެ ލަާފގެ މަތީން ޢައްޔަންކުރާ އެްއ މެންބަރު. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނަވރސިޓީން ނުވަތަ އިސްލާމިްކ ޔުނިވަރސިީޓގެ އެަކޑަމިކް  -ގޮތަުށް އިޞްލާޙުކުރުން. )ނ(

ވަނަ ާމއްދާ )ރ(  9ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުގެ  -3އިން ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ެއއް މެންބަރު. މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެ

މި ގާނޫނުްނ  -4މެންބަރުން.  3ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަޢއްޔަންކުާރ އިތުރު  -އަންނަނިވި ގޮތަުށް ިއޞްލާޙުުކރުން. )ރ(

މި ގާނޫނުަށް  -5ނޫނުެގ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން. އުނިކުރި ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ މާއްދާއާ ގުިޅގެން އެ ގާ

ޢަމަލުކުރަން ފަުށާނީ މި ގާނޫނު ފާސްވެ ތަސްދީގުކޮުށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ެގޒެޓުަގއި ާޝިއޢުކުރާ ދުވަހުން ފެުށިގެންނޭ. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިޑއިރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުްށ  3ންބަރު. މި ބިލަުށް ކަނަޑއެޅިފައި ަވނީ ޖުމުލަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

ިސކުންތު.  40މިނެޓު  14ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީައުށް  7މިނެޓު  46ިސުކންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް  38މިނެޓު  40ގަޑި  1

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަުްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި  3 ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް  35މިނެޓު  12އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 

މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  3މެންބަރުންނަުށް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަުށް.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހު

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު މި ތަނަުށް ހުުށަހެޅުމާ އެުކގައި ފުރުޞަތު ހުުޅވާލެވުމާ 

އެުކގައި ސިކުންެތއްގެ ތެރޭ ކަހަލަ ގޮތަކަުށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެ ފުރުޞަތު ބަންދުކޮުށްލެއްވީތީ އަޅުގަނޑުމެްނ 

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެ ފުރުޞަތު ނުލިބުނީތީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މަޖުބޫރުވަނީ މިހާރު ހުުށަހެޅުނު ބިލު ނޫން ، ންހިތާމަކުރަ
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ފާހަގަކުރަން.  ގޮުތގައި އަޅުގަނޑުމެން ގެފަުށަން. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަުށް ދެރަ މައްސަލައެއް  ހަމައިން ފުރަތަމަ ބިލާ

ނުވޭ ޖިނާޢީ  ޖިލިސް ތެރެއިން ވެސް ނުހިނގެންޏާ އަޅުގަނޑަކަުށް ހިއެއްތްަތއް ރަނގަޅަުށް މައަޖުރާއެހެންވީމާ، އި

ްނ ތުެގ ބިލަުށް މިއަުދ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ުކރިމަތިވެފައިާވ މައްސަލަތަކަުްށ ވެސް އެޑްެރސްކުެރވިގެއަޖުރާއި

ތުގެ ބިލަުށް އެ އަޖުރާޢީ އިވޭ ދެންމެ މަޖިލީހަުށް ޖިނާ. އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަން ޭބނުންވާހަކަދެްއކެވިދާނެހެނެއް

ބެހޭ ފަރާތްތަކުން. މިހާރު އެ  އެ ބިލަުށް ފަރިތަނުވާތީވެ ކަމާ ،އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުއްވި މަޤްަޞދުގެ ތެރޭަގއި މި ހިމެނެނީ

. އެ ބިލު 2016އެޕްރީލް  18އޮތީ  މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްފައިާވ ތާރީޚަކަުށްބިލު މީގެކުރީގައި ަރއްޔިތުްނގެ 

ދުވަހަުށް. މަސް 6ރަން އެ ހުުށަހެޅީ އިތުރު . ައނެއްކާ ލަސްކ2016ުމެއި  2އޮތީ  ވި ތާރީޚު ކަމަުށް މިކުެރއްތަސްދީގު

 ކުރުަމކީ އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާމަސްދުވަހަުށް ލަސްކުރާ 6އަނެއްކާ އިތުރު މަސްދުވަސް ިމހާތަނަުށް ލިބި،  8އެހެންވީމާ، 

ލަތު އަޅުަގނޑުމެންނަުށް އަބަދުވެސް ިމ ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމު އޮތް ހާގެ ކްރިމިނަލް ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ާރއްޖޭ

ާވީމ ަބއިނަލްއަޤް، ދަނީ. ވަރަުށް ނުފަރިތަ ކަްނކަމަުށް. އަުޅގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މި ކިޔަނީ އެނިގގެންދައްކާ ފަދައިން މި 

އެބަޖެހެއޭ. މީަގިއ  ާލޙުކުރަންއިޞް ގެ ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމުފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާ އެުކގައި މި ާރއްޖޭ

ތައް ހިްނަގއިގެން ކަންކަން ފަރިތަކުރުން ގެ އެހީަގއި އެިކއެކި ޕްޮރގްރާމުބެހޭ މާހިރެއް ފާހަގަކޮުށްފައި އެބައޮތް، ބޭރުގެ ކަމާ

 ގޮުތގައި  ގެ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންކަން މިއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްރޮްގރާމެއްގެ ދަުށުންއދ.ގެ ިޑވެލޮޕްމަންޓް ޕް

ޖިނާޢީ ކަންތައްތަާކ ގޮެތއްަގއި  ަދއުލަތުގެ ތެރެއިން ާޚއްޞަ . ެއހެންނަމަވެސް، މި ރާއްޖޭގެއަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަން

ސާލަކަުށް މި ،ވާމީ ފަރާތްތަކުން. ަބއިނަލްއަޤް ބޫލުނުކުރާކަން އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް އެނގެނީމިކަން ގަބެހޭ ނިޒާމުގެ ތެެރއިން 

 ައކު...އދ.ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕަުޓއަރ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ވަރަުށް މާފާއެއްކޮުށް ަދންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ މިހާރު 

ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުުމގައި އެހެްނ ކަންކަމަުށް ވެސް ހަވާލާ ވެސް ދެްއވިދާނެ ކަމަުށް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ބޫލުފުޅުކުރަްއވާނެ. އެހެންަނމަވެސް، ހުުށަހެޅިފައި އޮްނނަ މައުޟޫޢުގެ ބޭރުން މުޅިން އެހެން މައުޟޫޢަކުަށް ގަ

ވާހަކަދެްއކެވުން އެއީ އެންެމ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން ކަމަުށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެްސ ގަބޫލުފުޅުކުަރއްވާނެ ކަމަުށް 

ން އެްނމެންނަކީ ވެސް މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުަގއި އޮންނަ ގޮތަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެ

 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ބައެއް ކަމުގަިއ ވެސް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަްނ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
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. ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ފައްޓަން މި ޖެހުނީ މިދެންނެވި ހިސާބުން ކަމަުށް މި ވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބެން ޮއތް ފުރުޞަތު ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ަގވާއިާދއި ުއސޫލާ ެއއްގޮތަުްށ ކަންތަްއ 

އްަބިއވަންތަކަމުގެ ގާނޫަނުށް އެ ހުުށަހެޅި ިއޞްލާޙު ނުކުރެއްވުުމގެ ސަބަބުން ެގްއލިދިޔައިމަ. އެހެްނވީމާ، ދީީނ އެ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ ފުރުަޞތު، ދޭތި ެއއްެވގެންދާ ގޮތަކަުށް މި ލިބޭލިބުމަކީ އަޅުގަނޑު ޙަީޤޤަތުގައި ކަންބޮުޑވާ ސަބަބެްއ 

ރުޞަތު ނުލިބި؟ އެހެންވީމާ، ގޮތަުށް. ކިހިނެއްތޯ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑުމެން ާވހަކަދައްކާނީ މިދެންނެވިހެން ފު

މިއަދު ހެނދުނު ހުުށަހެޅުނު، ފުރަތަމަ އެ ހުުށަހެޅުނު ބިލަުށް އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ވާހަކަދަްއކަން ޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުންވަީނ 

ތުގަިއ އެ ފުރުޞަތު ގެއްލިފަިއވާތީވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ދައުލަތުގެ ތެރެއިން ހަމަ ޙަޤީޤަ

ވެސް ހަމަ އެއްެވސް އުސޫެލްއ، ހަމައެއްނެތި ކަންތައްތައް ުކރާ ތަން. މިހާރު އެއް ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑަުށް ހީވަީނ 

ދީނީ އެއްަބއިވަންތަކަުމގެ ގާޫނނަުށް ހުުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަކީ، ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީން ައނެއްކާެވސް ހުރިހާ ބާރުތަކެްއ 

ގަވަން. މިހާރު އޮތް އުސޫލު ވެސް އެްއކޮުށް ބަދަލުކޮުށްލާފަ. މިހާރު އޮތީ އެކިެއކި މުއައްަސސާތަކުްނ އެކަމުަގއި ެވސް ނަން

ބޭބޭފުޅުން ތިއްބަވާ ގޮތަކަުްށ މިދެންނެވި ކޮމިޓީަގއި. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ރައީްސ ޔާމީން ސީާދ 

ނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ރަނގަޅަުށް ހިނގައިފާނެ ކަމަުށް ޓަކައި އެ ބާރު ވެސް ނަންގަވަން އުޅުްއވާހެން. އަނެްއކާ ޖި

އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ އެކަމަުށް ވެސް ހުރަސްއެުޅއްވުުމގެ ގޮުތން އަނެއްކާެވސް ަވގުތުތަކެއް ނަންގަވާ ގޮތަުށް ެއއްކަލަ ބިލު 

ތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ޕާީޓއަުށް މި ހުުށަހެޅުނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮްތ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނިްސބަ

އެންމެ ފަހުން ވެގެންދިޔަ ގޮތް. ކޯޓުތަކުން އެ ނިންމެވި ހުކުްނތަކަުށް ބައްލަަވއިލެްއވީމަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުުމގަިއ 

ީނ އިންސާފު އޮތް ގޮުތގެ ހާލަތު ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް އެނިގގެންދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ައުޑއައްަސވާފައި ކަންނޭނގެ ވާ

ތި ބޭފުޅުންގެ މައްޗަުށް ތި ޭބފުޅުންގެ ޕާޓީގެ ަމއްސަލަިއގަިއ ކޯޓަކުން ނިންމެވި ހުކުމެއް. ހައި ކޯޓުން. ިއއްޒަތްެތިރ 

ރައީސް އަުޑައއްސަވާަފއިނެތިްއޔާ އަުޅގަނޑު އެ ހުކުން ދަންނަވާލަ ވެސް ފާނަން. އެ ހުކުމުގައި މި އޮތީ؛ ދެންފަހެ، 

ތި މާލީ މަންފާތަކަުށް ބުރޫއަރާނެތީއާއި، ައޅުގަނޑުމެްނގެ މަޤާމު ބީވެގޮސްފާނެތީއާިއ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބިލިބި ބޮޑެ

އަޅުގަނޑުމެން މިތިބަ ކޯޓުން ބޭރަުށް ދެކުނާއި އުތުރަުށް ފޮނުވާލަފާނެކަމުގައި ސިހިސިހި ތިބެންޖެހިފައިވާތީއާއި، 

އަތުން ބީވެިދއުމުގެ ބިރު އޮތަތީ، މި ނުކުތާތަުކގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަޒާޙާތްތެިރަކން އިތުރުކުރަން ލިބެން އޮތް ފުލެޓުތައް

މައްޗަުށް ވިސްަނއި ފިކުރު ހިންގުމަުށްފަހުގައި މި މައްސަލަ ެވސް އެކޮުޅކޮޅުން، އިދިކީލިކޮުށް، ބަޅުކޮުށް ނިންމާ މުސްތަޝާރާ 

ން ނިންމެވި ގޮތަކީ. މިީއ ހަވާލުކޮުށްފީމޭ. މިއީ ނޫންތޯ ޙަޤީޤަތުގައި ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެ މައްސަލަިއަގއި ވެސް ޯކޓު

ނޫންތޯ ވިސްނައި ިފކުރުކުރި ކަންކަމަކީ އެ މައްސަލަ ނިްނމެވުމުގައި. އެހެްނވީމާ، މި ާހލަތަުށް ޤައުމު ދިޔައިމާ ޖިނާޢީ 

އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު  1ޢަދްލުގެ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކުުރމަުށް ޓަކައި ފާސްކޮުށްފައިވާ ގާނޫނަކަުށް ވެސް ފަރިތަނުެވ 

ީމ އަުޅގަނޑުމެން ަކންބޮޑުވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ދައުލަތް މި ހިނގަނީ ވަަރުށް ކަންބޮުޑވާ ދަރަޖައަކަުށް ނަންގަވާކަ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކުރިންވެްސ މި ދެންނެވި ފަދައިން މި ބިލަުްށ ވާހަކަެދއްކުމުެގ ފުރުޞަތު 
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މިނެޓުގެ ތެރޭ ވާހަކަ ނުދެއްކޭހިސާބަުްށ  5މާ އަޅުގަނޑމެންނަުށް މި އޮތީ ބަންދުވީމާ ޙަޤީޤަތުގައި ދެ ބިލު އެއްެވގެން ައއި

 ގޮއްަސ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކާުށިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމަުށް.

 

  ވުްނ:ވާހަކަދެއްކެ  ލް ނަސީމްކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަ ކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނަުށް މި 

ުތގެ އަޖުރާ)ޖިނާޢީ އި 2016/12ނު ނަންބަރު ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާަޙކީ ވަަރުށް ކަންބޮޑުވާ އިޞްލާެޙއް. ައުޅގަނޑު މި ގާނޫ

ނުވުމަކީ މިއީ އަުޅގަނޑަުްށ ހެއް ލިބިގެންދިަޔއިރު ތަްއޔާރު ދުވަ  ޅުގަނޑުމެންނަުށް އެތައް އިޞްލާުޙެވގެންގޮސް އަ (ގާނޫނު

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  .ވަރަުށް ބޮޑު އާަދޔަކަުްށ ވެއްޖެ ކަންަތއް ދެން މިހާރު ހީވަނީ ވަރަުށް ޮބޑު މައްސަަލއެއްހެން. މި

ވެސް  ތެއް ނުވޭ. ދެން، މިއިން ކޮންމެ ކަމަކުންގޮ ވެސް ކަމަކަުށް ތަްއޔާރުެވގެން އެކަމެއް ފަުށަިއަގނެވޭ ދުވަހަކު

ކަުްށ އަުޅގަނޑަ، ނޫން. އެހެންވީމާ ދަނީ އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން ބޭނުންވާ ކަންތައްަތކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި

ރެވޭ. ައޅުގަނޑުމެން ކުރެ ހަމަ އެއްވެސް ބިލަކަުށް ތާީއދެއް ނުކު ލެްއގައި މިހާރު މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ދެ ބިލުންއެްއވެސް ހާ

އެ ދުވަހު ވާހަކަދެއްިކއިރު އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވި ގޮތަުށް ފާސްކޮުށްފައި އޮތީ. އަުށެްއކަ މަސްދުވަހަކީ އެންމެ ރަނގަޅު 

ވުމަކީ ެއއީ މުޅިން އެހެން މައްސަލަެއއް. ނުވެ ކަމަުށް ބެލެިވގެން. ދެން ތައްޔާރުވާންޖެހޭ ބަޔަަކުށް ތައްޔާރު މުއްދަތު

ައޅުގަނޑުގެ ކަންބޮުޑވުމަކީ އަުޅގަނުޑމެން އަނެއްކާެވސް ރަނގަުޅ  ؛ސް، މިއިން ފެންނަނީ އަނެއްާކވެސްއެހެންނަމަވެ

އެ ބަދަލު އަނެއްކާ ފަސްކޮުށްލަިއގެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ރައްޔިތުންނަުށް ހިތްދަތިކަމެއް،  އި،ބަދަލެއް ގެނެސްފަ

. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ުށް ކަންތައްތައް ކުރެިވގެންދާތީގޮތަ އަނެއްާކވެސް ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކެއް ނިުގޅަިއގަނެވޭ 

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރީގަ ހަމަގައިމު ކަމަކީ. ދީނީ އެއްބަިއަވންތަކަމުގެ މި ގާނޫނުން ފެންނަ

ވެސް  ވެސް، ކޮންމެ ރައްޔިތަކަުށް ވަންޏާ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަުށް ކަމަުށް މި އިޞްލާޙު ގެނެވިފައި އޮީތ މިއަުށް ބަލައިފި

 ެއޅުވުަމކީ އަުޅގަނުޑމެން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ިކ މީހެއްެގ ބޮލުަގިއ އިލްޒާމުފާހަގަކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ގޮތަަކުށްކަން. ވަ

 ވެސް ަހވާލުވާ ކަހަލަ ގޮތަކަުށް. މިއީކީ ނޫން މި  ދަނީ ހަމަ ހުރިހާ ކަމަކާ ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި

 އިގަ  2ން ބޭނުންަވނީ މިހާރު ޖެނުއަރީ ދަންނަވާލަތައް އޮންނަނީ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހަމަ ކުރުޮކުށްލާފައި ކަން

ތުގެ މި ގާނޫނު އެްއވެސް ކަހަލަ އިޞްލާެޙއް އަތަންފީޒުކުރުމަުށް ޓަކައި ފަުށަިއގަންނަން އޮތް ޖިނާޢީ އިޖުރާ ،އޮތް ފަުށަން މި

އޮްތވަރަކުން ައޅުގަނޑުމެން ފެުށީމަ ނިމުނީ.  އިނޫނޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ތައްޔާުރވެފަ ަކމެއް ންވަގުތު ގެނައުމަކީ ބޭނު މި

 ދެން ފެުށީމަ އެކަމެއް ދާނީ ކުރިއަުށް. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

( ތުލުސްދޫ ދާއިާރެގ ފަހު)ަވގުތުޮކޅަކަުށް ރުވަނީ...މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް. 

 

 ދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީތުލުސްދޫ 

 وعلى آله  بنبيا  والمرسلينالم على أشرف األالة والسّ العالمين والصّ  ربّ  الحمد هلل .الّرحيم بسم هللا الرحمن

ހަމައެކަނި  .ވަނީ މި އިލާޙުކުރުމަުށް ޓަކައި ހުުަށހެޅިފައަތުގެ ބިލު އިޞްއާދެ! މިައދު ޖިނާޢީ އިޖުރާ. أجمعين وصحبه

ހަމައެކަނި މުއްދަތެްއ  ޮއތީ ހަމައެކަނި ފަސްކުރުމަުށް އެދިފަ. މުއްދަތަކަުށް ބޭނުްނެވފަ. ގޮތުަގއި މި ގެއިޞްލާޙެއް 

 ކަމާ އެކު ސަރުކާުރގެ ގެ ިޑވެލޮޕްމަންޓު ޕްރޮްގރާމާ އދ. ،ްތތަކަުށް މީހުން ތަމްރީނުކޮުށްއައި. އެއީ އިޖުރާޓަކަހޯދުމަުށް

ބެހޭ މާހިރެއްގެ ެއހީގައި ފަުށާފަިއވާ ކަންތައްަތެކއް ނިންމުމަުށް ޓަކައި ކަމަުށް  ބޭރުގެ ކަމާ ،އެކު ބެހޭ ހުރިހާ އިދާރާތަކާ

ބަހުން ލިޔެފައޭ. މިކަމަުށް ވަނީ ޖިނާޢީ އަތުގެ ބިލު އޮތީ ދިވެހިޖިނާޢީ އިޖުރާ ނީައޅުގަނުޑ ދަންނަވާ ވިދާޅުެވ. ނަމަވެސް،

ންޖެހޭ އެއްވެްސ މަރުޙަލާތަކަކަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތައްޔާުރވެފައޭ. މިކަމަުށް އިތުރު މުއްދަތެއް ނަގަ ހާތުގެ ހުރިއައިޖުރާ

އޮތް ގޮތަުްށ  ތުގެ ގާނޫނު މިއަ ޤަތަކީ ޖިނާޢީ އިޖުރާބޫލެއް ނުކުެރވޭ. ޙަޤީމަކަުށް އަޅުގަނޑަކަުށް ގަކަ އޮތް ސަބަބެއް މިތާ

ފުރުޞަތެއް ހޯދުމަުށް ޓަކައި  އިޓަކައި ައސްލުގަ ންބަރުންގެ ގަިއގައި އަތްލުމަުށްރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެ ،ބާއްވާަފއި

މަލުކުރުމުގެ އެއްެވްސ ެއއަުށް ޢަ ،ތާނގައި ބާއްވާަފއި ތުގެ ގާނޫނު އޮތްއަހަމައެކަނި ކުރާ މަސައްކަތަކީ މި ޖިނާޢީ އިޖުރާ

ރުމަތެއް ެނތް ގޮތެްއގައި މަަސއްކަތްތަްއ ނޫނުތަކަުށް އެްއވެސް ޙުމަިޖލީހުން ފާސްކުރާ މިފަދަ ގާ ،ބޭނުމެއް ނެތް ގޮތެއްަގއި

ހިތުހުރިހާ ގޮތަަކުށް ބާރުގެ ބޭނުންކުަރއްަވިއގެްނ ކަންކަން ކުރެްއވުމުެގ މަޤްޞަދުގަިއ ހުުށަހަޅާފައި އޮތް   ،ބައްޓަންކޮުށް

ންބަރުން. ލެއް. އިޞްލާޙެއް މިއީ. މި އިޞްލާޙުގައި އެންމެ ބޮޑަުްށ ވިސްނަންޖެހޭ ބަޔަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެބި

ނަމަ. މި ޖިނާޢީ  ކަމަުށް ވަނީ އަތްލާނީ މި ާގނޫނު މިގޮތަުށް ފުރުޞަތު ދީފި އި ގެ މެންބަރުންގެ ގަިއގަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

. ފުލުސް ކޯޓުތަުކަގއި ތިބީ ކެތްމަދުވެފަގާނޫނަކަުްށ ނުެވގެން ަމސައްކަތްކުރަމުންދާތާ  ،ތުެގ ބިލު ފާސްނުެވެގންއައިޖުރާ

ވެސް އަނެއްާކވެްސ މި ފާސްވެގެންިދޔައިމަ ކެތްމަދުވެފަ.  ހިންގާ ފަރާތްތައް ތިބީ އޮފީހާއި އަދި ޖިނާޢީ ތަޙްޤީޤުތައް

އީ އަުޅގަނޑުމެން އަމިއްަލއަުށް އަުޅގަނޑުމެން ކަުރގަިއ  ގެންަދނީ މިކަން ހުއްޓުވުމަުށް ޓަަކއި. މި މަސައްކަތްކުރަމުން މި

ނެ މިކަން އަސްލު މިއީ އިްޞލާޙެކޭ ބު ،މިކަހަލަ ޒާތުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަުށް، ކަހަލަ ކަމެއް މިއީ. އެހެންވީމާ ހިފުން

 ނުވާނެ. ހުުށަހަޅައިގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޝުކުރިއްާޔ އި 

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

މީ މްތިޔާޒު  ފަހުމތްތެރި މެންބަރު އިމީ، އިްއޒަފަހު ިއމްތިޔާޒު މެންގެ އަޚްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު

ރާތަކަުްށ ފަ ދެ ،ަފއިބަހުސަުްށ މަނިކުފާނު ފުރުޞަތު ހުޅުވައިަލއްވާ، ތުގެ ބިލަުށްއައެ ފާހަގަކުެރއްވި ޖިނާޢީ ިއޖުރާ

! ެއއްވެްސ ބޭފުޅަކު ނެތޭ. މި ނިންމާލީއޭ. މިއީ ކިހިނެއްތޯ؟ ހޮޅުއަުށީެގ ުއސޫލުން މިތާ ނއާ ިއ،ލަްއވާފަބައްލަަވއި

ކަމަުށް ހުރީ. ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް  ންބުނެލަނީ. ައޅުގަނުޑވެސް ހަމަ އެ ބިލަުށް ހަމަ އެއްޗެއް ކަންތައްތައް މި ހިނގަ

އެކު ރައްޔިތުްނނަުށް ފައިދާހުރި އެއްެޗއް. ކޮންމެވެސް މަކަރުވެރި ޕްލޭނެއްެގ  ސަރުކާރުން ހުުށަހަނާޅުއްވާނެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ތުގެ ނިޒާމަުްށ އައަމުދުން ޖިނާޢީ އިޖުރާ، ން ހުުށަހަޅާނީ. އެހެންވީމާތެރެއި ކޮންމެެވސް މަކަރުެވރި ރޭވުމެްއގެ ،ތެރެއިން

. ކަމެއް މި ރާއްޖޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން ޝައްުކކުރަމުންދާއިރު އެކަަމުށް އެްއެޗއް ބުނުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ

ނުކުރަން ރައީސް ޔާމީންގެ  ބޫލެއް ގަ އެްއގޮތަކަުްށވެސް އެހެންނަމަވެސް، މަނިކުފާނު ެއކަން ކުރަްއވަނީ. އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް

މަނިކުފާނު ފަދަ ބޭފުޅަކު ނޫން ބޭފުޅަކު ރައީސް ޔާމީން  ،ވެރިކަމުަގއި އަމުދުން މިތާ މި މެޖޯރިޓީ އޮވެ

ގެ ބޭފުޅުން ަބއިތިއްބާނީ. ވެސް ކުަރއްވާނެ ފެންަވރު ހެން ސްމާޓުކޮުށް ހުރިހާ ކަމެއްނުގަންނަވާނެ. އެ ބޭފުޅާހިތްހަމަޖެހިވަޑައި

އަުޅގަނޑުމެން ހައިރާނެއް ނުވޭ.   .އެކު އިންނަވާތީ މަނިކުފާނު ތިތާ ތި އިންނަވަނީ އެ ބޭފުޅާގެ ރުހުމާ، ހެންވީމާއެ

އި ދީނީ ކަންކަމުގަ  ،ފަތުވާ ޮކމިޓީއަުށް ،ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަުށް ބަލާއިރުދީނީ އެއްަބިއވަންތަުކގެ ، ދަންނަވަން އޮތީ

ސްކުރައްވަމުންދިޔަ ޮކމިޓީގައި އިނިން. އަުޅގަނުޑ ވެސް އެކަަމުށް ބަހު ައޅުގަނޑު، ފަހުބަސް ބުނާ ކޮމިޓީއަުށް ހަދައި

މެންބަރުން ހޮވުމަުށް.  ޓީއަުށްޮކމި ބާރުތަެކއް އެބަ ލިބޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަުށް އި އޮތް ގޮތުން ވެއްޖެްއޔާދަންނަވާނީ އޭގަ 

މްހޫރިއްޔާ ގޮތުން ވެްއޖެއްޔާ ރައީސުލްޖު ހާރު މި އޮތް . މިއެހެންނަމަވެސް، ހުރިހާ މެންބަރުން އެގޮތަކަުށް ނޫން އޮތީ

ވެސް  . މަނިކުފާނުވެސް އެ ބޭފުޅުވާ ހިތަުށްއަރާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ގެންނަވާހާ ބޭފުޅުން؛ އޭގެތެޭރގައި ހިމެނިވަަޑއިގެންފާނެ

ތުން ދީނީ ކަންކަން މިއީ ސިޔާސީ ގޮ، ގޮތުން. އެހެންވީމާ ވާ މި އިއިންނަވާނެހެން އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ މި ކޮމިޓީގަ

. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ވެރިކަން ވެސް އޮޅުވާލަނީ ޤީޤަތަކީ ދީންވެސް އޮޅުވާލަން މި އުޅެނީ. ޙަ ދީން .ނިންމުމަުށް ޓަކައި

ބޫުލކުރާ މާތް ދީނުގެ އަުޅގަނޑުމެން  ގަ އިސްލާމް ،ނަމަ ހަމައަުށް ޮގސްފި އާ 2018އަހަރަުށް ދެމިގެްނގޮސް  5

ކޮްނމެ ވަްއކަމެއް އެއީ ަސއްޙަ އެްއޗަކަުށް މިހާރުވެްސ ކޯޓުްނ ކުރާ ައޅުަގނޑުމެން  ތިބޭނީ. އުސޫލުތަުކގެ މަތީަގއި 

ނިންމަމުން އެ ދަނީ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން ވެސް، ވެިރކަމުގެ ބާރުން ވެސް ނިންމާ ކަންކަމާއި، ކުރާ ހުރިހާ ވައްކަާމިއ 

ުތގައި ދީން ވެސް ެއކަމަުށް ހުއްދަކުރާ އެއްެޗއް. ައޅުގަނުޑ ކުރާ ހުރިހާ ނޭއްގާނީ ހުރިހާ ޢަމަލުތަކަކީ އެއީ ސައްޙަ ގޮ

ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި ދޭތެރެދޭެތރެއިން މި ބޭފުޅުން ޙަދީޘް އެބަ ވިދާުޅވޭ. ކޮންމެވެސް އެއް ޭބފުޅަކު ރިާވކުރެްއވި ޙަދީެޘކޭ 
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ތާ ކަންތައްތައް ދާ ހިސާބަުށް މި ދަނީ. ވިދާޅުޭވ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ރިވާކުރެްއވި ޙަދީޘެކޭ ކިޔަިއެގން އެ ދަރަޖައަުށް މި

މެންބަރުން ހޮއްަވވަިއގެްނ  5ކިހިނެތްތޯ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް މި ރާއްޭޖގައި ދީނީ ގޮުތން ބަސްބުނުމުގެ ކޮމިޓީއަކަުށް 

ސާފެއްތޯ؟ މެންބަރުންތޯ މި ރާއްޖޭގައި ތިބީ ދީން ކިޔަަވއިގެން ތިބި؟ މިއީ ކޮން އިން 5ބަސް ބުނުމުގެ ބާރު ލިބެނީ؟ އެ 

ދީނީ ގޮތުން ބަސްބުނުމުގެ ބާރު ލިބޭނެ ދީން ކިޔަވަިއގެން މި ރާއްޖޭގައި ތިބި ހުރިހާ ބަޔަކަުށް. ދީނީ ގޮތުން ފުުށުއަާރ 

ކަންކަމަުށް ބަސްބުނެވެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ައުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ އެ ބާރު ވެސް 

ބާރެއް. ދެން ނުލިބޭނެ އެއްވެސް ބާރެއް ނެތިދާ ހިސާބަުށް މި ދަނީ. މި ބާރުތައް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންގަަވނީ. ހުރިހާ 

އަޅުގަނޑުމެން މި ދެނީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވޯުޓނަގަިއގެން މި މެންބަރުން މިތާ ތިބެގެން. މިއީ ދެން ކިހާ 

ައޅުގަނޑުެމންގެ ރާއްޖެ ކިހާހިސާބަކަުްށ ؟ ދެރަކަމެއްތޯ؟ މި ކަންަތއްތަްއ ކިހާހިސާބަކަުށްތޯ ައޅުގަނޑުމެން މި ގެންދަނީ

ގެންދަވަންތޯ މަސައްކަތް ތި ކުރައްވަނީ؟ ކޮންކަމެއްތޯ ނުކުެރއްވެނީ؟ އަުޅގަނޑަުށް އަުޑިއޭވ ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ މި ތިން 

ނީމަތޯ ހިތްފުރޭނީ؟ އަހަރު ތެރޭގައި އެްއކުރެވޭ ވަަރުށް އެއްކުެރވިއްޖެ. ކިހާވަަރކަުށް ލިބުނީމަތޯ ހިތްފުރޭނީ؟ ކިހާވަރަކަުށް ލިބު

މި ތަނުަށް އައިއިރު ެއއްވެސް އެްއޗެއް އަުތގައި ނެތް މީހުން ވެސް މިހާރު މިލިއަރުންނުަށް ވާ ހިސާބަުށް އަޅުގަނޑުމެންނުަށް 

އަުޑއިވެމުން މި ދަނީ. ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަުތގައި ހުންާނނެވަރު ައޅުގަނޑުމެން ނިކަްނ ވިސްަނވާ. އެހެންވީމާ، މި 

ބި، މި ފައިސާތަކާ އެްއޗެހި އެއްކުެރވުނީމާ ދެން ނިންމާލަން އެބަޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކައި މިކަން ހުއްޓާލަން ބާރުތައް ލި

އެބަޖެހޭ. އެހެނަސް ހުއްޓުނީކީ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ޝައްކުކުރަމުން މި ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން އެތަްއ 

ގޮތްގޮތަކަުްށ މި  ވާަހކަ އެަބ ދައްަކވާ. އަުޅގަނޑުެމންގެ ޖިނާޢީ އުސޫލުަތއް މި ވަރަކަުށް މި ވާހަަކ އެބަ ަދއްާކ. އެތަްއ 

އޮންނަ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް އިންސާފު ނުލިބޭ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނުޑމެންނަުށް މި ފެނިގެންދަނީ 

ގާނޫނުތަްއ ގެނެސްގެން މި ގާނޫނުތަކުެގ ، އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކުާރއުްއމީދުތަކަުށް ވެސް އިތުރު ހުރަސްތަކެއް ެއޅިގެން

މަްސދުވަހަުށް ގާނޫނުތަކާ އެްއޗެހި  7މަސް،  6ތެރެއިން ލިބެން އޮތް ރަނގަޅު ކަންތައްތައް ވެސް ހުއްުޓވާލަިއ، 

ފަސްކުރަމުން މި ދަނީ. މީގައި އޮންނާނެ ކޮންމެވެސް ނުރައްކާތެރި، ބިުރވެރި ކޮންމެެވސް ބޭނުންތަކެއް އޮންނާނެ. 

ތުންނަުށް މި ވާހަކަަތއް އިްއވަންެވގެން މަސަްއކަތްކުާރއިރު މިއަުްށވެސް ހުރަސްައޅަނީ. މިއަުށް ވެސް ހުރަްސއަޅަނީ. ރައްޔި

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ އިންސާފު ލިބުމުގައި، އަުޅަގނޑުމެން އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގައި ރައްޔިތުންނަުށް އޮތް 

ޖިލީހަުށް ވާއިރު، ރައްިޔތުން ވޯޓު ދީގެން މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި މި ތަނަުށް އައިްސ ހަމައެކަނި އުއްމީދަކީ ރައްޔިުތންގެ މަ

މިތިބަ މެންބަރުންނުަށް ބަލައިލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ ރައްޔިތުންނަުށް ތި ފެންނަ، އަމުދުން ޕީ.ޕީ.އެމުަށް 

މިތާކު ނެތް ރައްޔިތުންނެއް. މިއީ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ިމ އިޞްލާޙަުށް ނޭދޭ މެންބަރުންނަުށް ބަލާއިރު، 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރުގަަދކުރުމަުށްޓަކަިއ، ރައީސަުށް ބާުރ ދިނުމަުށްޓަކައި ކުރާ މަަސްއކަތްތަކެއް. ިމއީ ވަރަުށް ދެަރ 

ތެިރ ކަންތައްތަެކއް. ޖަރުމަނުގައި ެއޑޮލްފް ހިޓްލަރަުށް ބާރުދިންހެން ރައީސް ޔާމީނަުށް ބާރުދޭން މި ދަނީ. މިއީ ނުރައްކާ

ކަންކަން. އަެނއްކާ ކުުްށވެރިެއއްގެ ވިސްނުން ހުރި ރައީަސކަުށް މި ބާރު ދޭއިރު ވަރަުްށ ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. ބާރުދީ 



13 

 

ނިންމާލަނީ. އެންމެ ކުޑަ މިނުން ޙަދީޘްތައް ވެސް  ިރވާކުާރ ހިސާބަުށް މި ދަނީ. ރައީސް ޔާމީންގެ ބަސް ައއިްސގެން 

 މިހާރު ކަންތައްތައް ގޮއްސަ މި އޮތީ. ުޝކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ނޫނިއްޔާ ޙަދީޘެއް ވެސް ނުކިޭޔ ހިސާބަުށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ާދއިރާގެ ކެންދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ުށް.ޙުސައިނަ ޢަލީ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ލީޢަ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަުްށ ، ދަނީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުން މި .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ޭއގެ ކުރިންެވސް އިޞްލާޙެްއ  ،އެހެންނަމަވެސް  .ުގޅޭގޮތުން ުށް  ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކާބެހޭ ގާނޫނަ މާއިމުކުރުޤާ

ކުރަން. އެފަދަ  ވަރަުށް ހިތާމަޔާ އެީކގައި ފާހަގަވާތީ އެކަން ައުޅގަނޑު ހަމަ އަުށް އެކަުީށގެންވާ ވަގުތު ނުދެވި އެ ،ހުުށަހެޅި

ވައި މެދު ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެކަުީށގެންވާ މިންވަރަުށް ނުދެއް  އެކަމާ، މު އިޞްލާޙެއް މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިއްމުހި

އަދި މިއަދު  ،ބިލުން ވެސް މެދު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. މި ދެ ކަމާައޅުގަނުޑ އެ ގެންދެވުމަކީކުރިއަުށް 

ކަމެްއ  މިހާރު މި ވާހަކަދެެކވެމުންދާ ބިލުން ެވސް ފާހަގަކުެރވޭ އެއް  ،ހުުށަހެޅިފައިވާ ކުރިްނ ަވގުތު ނުދެވުނު ބިލާއި

އުޅޭކަން. އިްއޒަތްތެިރ ޔާރުެވަވޑައިުނގެންނެވިގެން ވެސް ަކމަކަުށް ތައްެވސް. ެއއީ ރައީސް ޔާމީނަުށް ކޮންމެ ގައިމުއެބަޮއވޭ ހަމަ

، އެްއޗަކީމަސްތުވާގޮތުަގއި އެންމެ ބޮޑަުށް މީހާ މަސްތުކުރުވާ އެތި. އެހެން ކޮންމެ  ބާރަކީ އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރާ .ރައީސް

ކުެރވޭނެ. އެއިްނ ކަތްވާން އަބަދުވެްސ މަސައްެއއިން ސަލާމަތް ،ގޮތަކީ  އެްއެޗއް ބޭނުންުކރަން ފެުށީމަ މި ވާއެ މަސްތުވާ 

 ން ދުރަުށްދާ ނީމާ އެފަދަ މަސްތުވާތަކެްއޗާތިމާއަުށް ލިބޭ ގެއްލުން އެނިގގެން ނުވަތަ ފެނިގެން ނުވަތަ އެހެން މީހުން ބު

ރަުށް ބޭނުންާވ ލިބުނުހެން އެއަުށް އިތުޒަތްތެރި ރައީސް އެ ބާރު ލިބުނުބާރަކީ އިއް  ،މީހުންނަުށް އުޅެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް

ކަމަީކ އްެޗއް. އެހެންވީމާ، އެ މަސްތުބާރަކީ އެ ލިބުނު މިންވަރެއް އަބަދުެވސް މަދުވެފައި އޮންނަ އެ  ،ައކީފަިއސާ އެްއޗެއް.

އެއްބަަވއިަވންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމާ ބެހޭ  މި އުޅެނީ ޙަޤީޤަތުގައި ދީނީ ފިލާނެ އެއްެޗްއ ނޫން. އެހެންވީމާ،ދުވަހަކު ވެސް 

އުޅެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދިވެސް ބޭނުންވަނީ އިތުރަުށް ބާރު. ކީްއކުރަން ހޯދާ  މިއިޞްލާޙު ހުުށަހެޅިެގން  ގާނޫނަުށް

ނގޭ . ަވރަުށް ސާފުކޮުށް އެބަ އެނގޭއެ އަޅުަގނޑުމެންނަުށް އެބަ ކޮންކަަމކު ހޯދަންއުޅޭ ބާރެއްތޯ؟ ،ބާރެއްތޯ؟ ކީއްކުރަން 

 ހަމަ އެއްެވސް ކުަޑކުޑަ އޮފީހެއް  ،ސް މުައއްސަާސއެއް ވެހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅެއް ނުވޭ މި ޤައުުމގައި ހަމަ އެއް ރައީސުލްޖުމް

މުއައްސަާސެއއް ނެތް.  އޮންނަުށް ބޭނުންވާ އެްއެވސް ނިކުފާނުގެ ބާރު ނުހިނގާ ޮގތަުށްފަރާތުން އެ މަނަމަވެސް ހަތަރު

ދަނީ ވެސް  ން މިތުގެ ގާނޫނު ފަސްކުރެިވގެއައިޖުރާ ޢީޖިނާ .އުޅެނީމި ކުރެވެން ބާރުެގ ބޭނުންޙަޤީޤަތުަގއި ، އެހެންވީމާ

މި ރާއްޖޭގައި  .އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް އެބަޮއވޭ .ޙަޤީޤަތުގައި ބާރު ބޭނުންކުރުމަުށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް
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އެްއގޮތްާވ  ދަނީކީ ަޙޤީޤަތުގައި ގާނޫނާ ކުެރވެމުން މިަހއްޔަރު ވަނަ އަހަރުން ފެުށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން  2008

ދަނީ. ެއއީ އަޅުގަނޑު ަދއްކާ ވާހަަކއެްއ  ޚިލާފަުށް ގިނަ މީހުން ހަްއޔަރުކުރެވެމުން މި  ގާޫނނާނެއް ނޫން. ެގ މަތީންގޮތު

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮުށްފައި އެަބއޮޭވ 45 ވަނަ މާއްދާާއއި 21އަސާީސގެ ބާރު ލިބެނީ، ޤާނޫނު ނޫން އަނެއްކާ. މިކަމަުށް

. ހައްޔަުރކޮުށްގެންުނވާނޭ، ފޯުރވައި އަތް، އަތްލައި ްއވެސް މީހެްއެގ ގަޔަުށްއެ ގާނޫނެއް އޮެވގެްނ މެނުވީ އިޖުރާޢީ

. ޚިލާފަުށް މީހުން ހައްޔަރުކުރަންދަނީ ކޮންކަމަކަުށްތޯ؟ ގާނޫނާ  މި ހުރިހާ ގާނޫނުތަކެއް ފަސްކުރެިވގެން މި ،އެހެންނަމަވެސް

ވަނަ އަހަރު  2010ދެކޮޅަުށް  ޔާމީން ދިވެހި ދައުލަތާ هللاޢަބްދު ،ދު އެ މަނިކުފާނުއިތުރަުށް މީހުން ހައްޔަރުކުރަންވެގެން. ޚު

އެަބއޮްތ  އިއްާޔގަވަނަ އަހަުރގެ ދިހަވަނަ ޤަޟި 2010 .އްޔާވަނަ ޤަޟިވިހި ؛މް ކޯޓުންރީސުޕް އިއްޔާއެްއގަ ހުުށަހެޅި ޤަޟި

ހައްޔަުރކުރަމުން ، ވީމާނެތޭ. އެހެން ގޮތުން ގާނޫނެއް ހެދިފައެއް ބެހޭ އްޖޭަގއި މީހުން ހައްޔަރުކުރުމާދިވެހިރާ އި،ނިންމާފަ

ެއއްޮކޅަުށް  މައްސަަލިއގައި އެ މަނިކުފާނާ އެ މަނިކުފާނު ައމިއްލައަުށް ހުުށަހެޅި، ޚިލާފަުށޭ. އެހެންނަމަވެސް ދަނީ ގާނޫނާ މި

ދަނީ. އަދި  ތުގެ ގާނޫނު ފަސްކޮުށްލެިވގެން މިއައިޖުރާ ުވމުގެ ގޮތުން އަނެްއކާވެސް ިޖނާޢީދެކޮޅު އި އޮތް ހުކުމަކާލިބިފަ

 ލެވޭ އަތުަރއި، ކުރެވި ކުފާނު ބޭނުންވާ ގޮތަުށް ބައްޓަންވެސް ެއ މަނި ޭޖގަިއ ނެރޭ ހުރިހާ ފަތުވާރާއްދިވެހިމަ އެގޮތަުށް ހަ

އޮތީ ެއ  ސް މިނޭނގެ. ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލި ކަމެއް އަޅުގަނޑަކަުށް އުޅުްއަވނީ. ކޮންކަމެއް ނުެވގެން ނިންމަވަން މި ގޮތަުށް

ބޭނުން ފަދަ ގާނޫނެއް ފާސްކުރާ ގޮތަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ  ،ބޭނުން ގޮތަކަުށް. އެ ބޭފުޅާ އިއެީކގަ  ބޭފުޅާއާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިއްބެވީ. އެ މެންބަރުންނަކަުށް ނުވިސްނޭ އެ މެންބަރުންނަކީ  މެންބަރުން މި

ތިބި  އިގޮތް ބެލުމަުށްޓަކައި މިތަނަުށް ފޮނުވާފަކުަރްއވާ ނުވައިކުރައް  ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަންތައް ،ޅޭ ގޮތް ބަލައިއުޅޭނޫ

 ޖިނާޢީ، ބޭފުޅުންނަކަުށް އެނިގވަަޑއެއް ުނގަންަނވާ. ޚުދު އެ ބޭފުޅުންނަކަުށް ެއނގިަވޑައި ުނގަނނަވާ ކަމެއް އެ މަންދޫބުން

މި  ތުރު ބަދަލުތަކެއް ގެނެްސގެންއިގާނޫނަުށް ބެހޭ  ވަތަ ދީނީ ެއއްބަިއވަްނތަކަމާތުެގ ގާނޫނު ފަސްކޮުްށގެން ނުއައިޖުރާ

އެ ތަނުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް.  . އެ ގެއްލުން ލިބޭނީ ހަމަ މި ކުރަންއުޅެނީ ކޮންކަމެއް ކަެމއް

އިރުަގއި ގާނޫނަކަުށް އިޞްލާޙެއް ހުުށަހަޅާ ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަުށް. އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރުން

ވަކި މީހަކަުށް ގެއްލުމެްއ  ،ވަކި ީމހަކަުށް ބާރެއް ދިނުމަުށްޓަކައި ،ޅުގަނޑުމެން އަބަދުެވސް ދައްކާ ވާހަކަެއއްއަ

ކަުްށ ކުުރމަކީ އެއީ ެއއްެވސް ގޮތަޞްލާޙުޓަކައި ގާނޫނުަތއް އި ދިނުމަުށްފައިދާއެއް ހޯދައިަވކި މީހަކަުށް  ،ދިނުމަުށްޓަކައި

 މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހުުށަހެޅިގެން މި ، ހެންވީމާވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެގެންތަރުހީބުދީ، ވާނެ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންގެން

 ،ބާރަުށް ވެފައިވާ މަސްތުކަމަުށް އުޅެނީ ބާރުތައް އިތުރަުށް؛ ނގޭ މިއެ އުޅޭ ދެ އިޞްލާޙުން ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ

 ރުތައް ރައީސް ޔާމީންގެ އަތްޕުޅަުށް ހޯއްދެވުމަުށްއެ މަސްތުކަމަުށް ޙަޤީޤަތުގައި ތަސައްލީެއއް ހޯދުމަުށްޓަކައި ިއތުރަުށް ބާ

 ުޝކުރިްއޔާ.  .ޓަކައި ހުުށަހަޅަިއގެން އުޅޭ ިއޞްލާޙުތަކެއްކަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މަކުނުދޫއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ުށް. ނަޢީމަ އަނާރާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ނީ ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ދީ ،ދާ ދަްއކަމުން މިމިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ުޑ ވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ގޮތުން އަުޅގަނ ބެހޭ ގެ ގާނޫނަުށް މި ގެެނވޭ ިއޞްލާޙާކުުރމުއެއްަބއިވަންަތކަން ހިމާޔަތް

ރަުށް ބޮޑަުށް މެންބަރުްނ މި ބިލު ފުރަތަމަ ހުުށަހެޅުނު ދުވަހު ވެސް އަުޅގަނޑު ވާެނ ވަ ،ބޭނުންވޭ. މި އިޞްލާޙު

މެންބަރުންނަކީ ސިޔާސީ ވިސްނުންތަކުްނ  ،ދަްއކާފަ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީގޮތުން ވާހަކަ ބެހޭ ޢައްޔަންކުރުމާ

ންނަކީ ެވސް ިސޔާީސ އެ ބޭފުޅު ،ޓަަކއި އްލު ކޮމިޓީއެްއގެ ގޮުތގައި މި ފަތުާވދޭ ކޮމިޓީ ބޭްއވުމަުށްމުސްތަޤިއެްއކިބާވެަފއިވާ 

އި ވެްސ ނުތިބޭ ބަޔަކަުށް ވުމަުށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީގަ ުށް ސިޔާސީ ފިކުރުަގއި ޖެހިފައިއެހާ ބޮޑަ ފިކުރުތަކުން؛

އިސްލާމީ ުޔނިވަރސިޓީާއއި އަދި ޤައުމީ  ވަނީ ވެސް. ގެެނއްސަ މި ދަްއކަިއގެން ވަރަުށް ގިަނ އިޞްލާޙުތަކެއް ވާހަކަ

ހަމަ އެގޮތަުށް ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ލަފާެގ  .ކުރަްއވާ ގޮތަުށްޔުނިވަރސިޓީން ވެސް މެންބަރުން ޢައްޔަން

އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު  ކުރާ ެއއް ބޭފުޅަކު ހުރުން. ދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންމަތިން ވެސް އެއް ބޭފުޅެއް

ން އެީއ ގޮތަުށް އޮތު ކުރައްވާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްަޔން ެވސް ދެންނެވިން. އިތުރު ބޭފުުޅންއޭރު  ގޮތްކަމުަގއި އަޅުގަނޑު

 އޮތީ އެކު މި އަިއ އިޞްލާޙާ މިހާރު މި ،ކަމެކޭ. އެެހންނަމަވެސް ެވެގން ހިނގައިދާނެކޮމިޓީ އިތުރަުށް ސިޔާސީ 

 އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ އެހެންވީާމ، މިއީ  .އޮތީ ގޮތަުށް މި ކުރަްއވާ ތިން މެންބަރުން ހިމެނޭއްޔާ ަޢއްޔަން ރައީސުލްޖުމްހޫރި

ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތެއް ކަމުަގއި ނުދެކޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ެއއީ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަންަތއްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތުން. 

ނުގައި ވެސް ތަރުހީބުދެނީ ތަފާތު ފިކުރުތަކަުށް ޖާގަދިނުމަުށް. ޚިޔާލުތަފާތުވުމަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އިސްލާމް ދީ

މައްސަލަެއއް ނޫން ކަމަުށް. އެގޮތުން، ކީރިތި ޤުރުއާުނެގ އާޔަތްތަުކަގއި ެވސް ބަޔާްނކުރަްއވާފައި އެބަޭވ، ހުރިހާ 

ތިބެނީ. އެހެންީވމާ، އެ މީހުންެގ ފިކުރުަތްއ  އެންމެންނަކީ ވެްސ ތަފާތު ެއކި ކުަލއިަގއޭ އެންމެން ތިބެނީ. އެިކ ގޮތަުށޭ 

ވެސް ެއއީ ތަފާތުވާނެ އެއްެޗްއކަން އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ތަފާތު، އެކަމަުށް ޤާބިލު ބޭފުޅުންނުަށް 

ުށް މުހިއްމު ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމުަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ދެން ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަކީ ވެސް ވަރަ

ގާނޫނެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އެއީ އިޖުރާއަތުަތކަުށް ތަބާވެގެން އޭރުން މީހުންނަުށް އަބަދުދެިވގެންދާނީ. މިހާރު 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ވަރަުށް ިގނަ ބަޔަކު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ހުކުންތަކާ ދޭތެރޭ. ޚާއްޞަކޮުށް ބައެއް ސިޔާީސ 

އެ އިޖުރާއަތުތަކަުށް ތަބާނުވެ، ހުކުންކޮުށް، މަްއސަލަ ނުބަލައި، އަދި ދަޢުވާ ވެސް ނުއުފުލާ ބައެއް ފަހަރު  ފަރާތްތަކާ މެދު

އެ ބޭފުޅުން ބަންދުކުރައްވާ. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ހިނގަުމން އެބަދޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު 

ލޯކޮުށްގެން މީހުން ހައްޔަރުކޮުށް މީހުންނުަށް އަދަބުދެވިގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، ތަންފީޒުކުރެވުމާ ހިސާބުން އިޖުރާއަތުތައް ފޮ
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އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިއްޔާ އިޞްލާުޙކޮުށްެގން، ވަރަުށް މުހިއްމު ޖިނާޢީ 

 އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނެއް ާރއްޖޭަގއި....

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޢަލީ ޢާޡިމަުށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

ން ނުކުމެގެން މަޖިލީހަުށް އައުމުގެ ކުރިން ހިތަުށްއަާރ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަބަދުވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ގެއި

ރައީސާ ދިމާލަުށް އެއްެޗއް ނުބުނެ ނިންމާލެވޭނީ ކޮންއިރަކުބާއޭ. އަބަދުވެްސ، އަުޅގަނުޑ ދުވަހަކު ވެސް އަނެއްހެްނ 

އެބަ މަޖުބޫރުވޭ  ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން. އެހެްނނަމަވެސް، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ކަންކުރަްއވާ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް

 65000މިކަހަލަ ވާހަކަ ބުނަން. މިކަހަލަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަުޅަގނޑަކަުށް ނޭނގެ، އަުޅގަނޑުެމން ހަމަ މީހުން ބުނޭ 

ރުފިޔާ ދެއޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވުރެ އިތުރަުށް މުސާރަ ނަންގަަވިއގެން ތި އިންނަވަނީ. ައަވސްއަރުަވއިލާފައި ކޮންާތކަުށް 

ކިޔުން އެއްފަހަރާ  3ޅެނީ. މިއަދު ހެނދުނު ވެސް ކަން ތި ކުރެއްވި ގޮތަކީ، ހަމައެކަނި ބިލެްއގެ؛ ފުރަތަމަ ދާންބާއޭ މި އު

އިްއވަން ވޯޓަުށް އެހީ. ަމއްސަަލއެއް ނެތް. އަުޅގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ދެކޮޅުހަދަމުންދާ ކަމެއް. އެބަޖެހޭ ބިލުތައް މިއަުްށވުެރ 

ބޮޑަުށް ބެލެން. މިއަުށްވުެރ ބޮޑަުށް ކިޔެން. ައޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮސެސް އެ އޮންނަީނ ބޮޑަުށް ދިރާސާކުރެވެން. މިއަުްށވުރެ 

ވަކި އުސޫެލއްގެ މަތީން ދާނުްށޭ. އަޅުގަނަޑކަުށް ނޭނގެ އަވަސްއަުރަވއިލާފައި، ކޮންމެހެން ނިންމަން، މިއަދު ހަމަ 

ލުކުރާ ގޮުތގައި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ނިންމަންޖެހެނީ ކީއްވެގެން ަކމެއް. ކޮންކަމަކާ ހުރެ ކަެމއް. އަުޅގަނޑު ގަބޫ

އަޅުގަނޑުމެން ައވަްސއަރުަވިއލާފައި މީގެ ކުރީ ބިލު ހަމަ ިއއްވުމާ އެްއކޮުށް ައޅުގަނޑު ފިަތފިތާއިންދާ، އަދި އަުޅގަނޑު 

ކަެމއް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަނުޑމެންގެ އިތުރު މެންބަރުން ެވސް ފުރުޞަތަުށް އެދެނިކޮުށް ެއ ދުއްވާލީ. ކީްއކުރަން 

ނޭނގެ. ކޮންކަމެއް އަުޅގަނޑު ހަމަ ކުރިން މިދެންނެވިހެން އަވަސްއަުރަވއިލާފައި ކުރަންކަެމްއ މި އުޅެނީކީ. ިއއްޒަތްތެރި 

ރައީސް. ޚުދުމުޚްތާރު ވެިރކަމެއްަގއި އަބަދުވެސް ބޭނުްނވާެނ މީހުން މަރައި، މީހުން ބޭނުން ގޮތަކަުށް ބަންދުކޮުށް، 

ތަުށްއެރި ގޮތަކަުށް ކަންކުރަންޏާ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތެްއ މި ތަނުަގިއ އޮންނާކަުށް ބޭނުމެްއ ނުވާނެ. ހައްޔަރުކޮުށް، ެއ މީހަކު ހި

މީހާ ޖަލުގައި  ބޭނުންވަނީ އެ ނައްތައިލާފައި އެ މީހަކު ބޭނުން ގޮތަކަުށް ކަންކަން ބާއްވަން. ަވއްކަންކުާރ ވާހަކަ ބުނި

ގޮތަުށް ހުރީ. ިމއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭ ކަން  ުމގައި އަިދވެސް ހުރިވަްއކަންކުރި މީހާ ވެރިކައެތައް ުދވަހެްއގައި ޭބއްދީ. 

ތުގެ ބިލު ަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ޖިނާޢީ އިޖުރާއަހިނގަމުންދާ ގޮތް. މި އުސޫލުން މިގޮތަުށް ކަންކަން ކުރުމުގެ ވިސްނުމު

މިއަުްށ  ުށަހަޅަމުން ވިދާޅުވި،އުޅެނީ. ނުަވތަ ލަސްކުރަން ބޭނުންވަނީ. އަޅުގަނަޑކަުށް ނޭނގެ މި ބިލު ހު ލަސްކޮުށްގެން މި
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. ހަމަ އެގޮތަުްށ ން އެބަ އަހުލުެވރިވާން ބޭނުންވެއޭ. ފަރިަތވާން ބޭނުންވެއޭއަހުލުވެރިނުވާީތ، ފަރިތަނުވާީތވެ ފަނޑިޔާރު

ދޭންޖެހޭ އެތައް ގާނޫނެްއ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން ައހުލުވެރިވާން، އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ދަސްކުރަން ވަގުތު 

ެއ ދުވަހުން އެ ުދވަހަުށް ތަންފީޒުކުރާ ގޮތަުށް. ެޓކްސްނެގުުމެގ  ހަމަ އިޓުން އެބަހުރި މި ަތނުން ނިންމައިލާފައި،ނަ ވަރއޯ

ކަމަކު އެ ުދވަހުން ެއ ލަްއވާ. އަުޅގަނޑުމެން ިވޔަފާރިވެިރން މިއަުށް އަހުލުވެިރކުރަންޖެހޭ. އެބިލު ނިކަން ބައްލަަވއި

ދަމައިަގނެވެންޏާމުން ވަރަުށް އުފާވާނެ. މި ރައީސް އަުޅގަނޑަކަުްށ ، ވެންޏާމލެ އް ފެލައިދުވަހަުށް؛ މީހެއްގެ އަތުން ެއްއޗެ

. މީހެއްގެ އަތުން ެއއްެޗއް ދަމަިއގަނެެވގެންޏާ، ހަކަުށް އަނިާޔއެއް ުކރެވެންޏާމުނޭނގެ ކީއްެވގެން ކަމެއް އެހާ އުފާވަނީ މީ

ސް ކަަމކުނުދާނެ. ބޭރަުށް ވެ ންނާނެ. އެކަމަކު އޮިތކޮުށް ނެގެން . މި ރީއްެޗއް ނެގެންޏާ. ރީިތކޮުށް ނެގެން އޮންނާނެވަގަުށް އެ 

ލާފައި އަނެއްާކވެސް ގެއަުށް. އެ އުޫސލުން ކަންކަން ކުރުމުގެ ވިސްުނމުގައޭ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ ނުކުމެލައިފާއި، އޮޅުަވއި

ުތގެ ޢީ އިޖުރާއަގެން އިނގޭތޯ. މި ޖިނާމިހާރުވެސް ކުްއޖަކު ޓުވީެޓއް ކޮުށްަލއި !މި އުޅެނީ މިކަން ކޮުްށގެން. ިނކަން ބައްލަވާ 

ޮއވޭ ަވިކ ކުާރކަުށް ޖަލަކު ނުބޭންދޭ. އެބައުޅެނީ ބޭނުންހާ މުއްދަތަކަުށް ތަޙްޤީޤު އަސްލު ކަްނކަން މިތާ ލަސްުކރަން މި

ލުްނ ފޮނުވަން. އެކަން ކަނޑާ ހިސާބުަށް ފޮނުވަން. ނުވަތަ ޕީ.ޖީ އޮފީހާ ކޯޓަުށް  ތެއްގެ ތެޭރގައި މައްސަަލ ނިންމައިމުއްދަ

ގޮތުން  ގޮތުން ބަސްުބނާ މީހުން، ސިޔާސީ ޓަކައި ސިޔާސީ އެންމެ ބޮޑު ވިސްނުމަކީ. މި ވެރިކަން މިގޮތަުށް ދެމެހެއްޓުމުަށް 

 އެކި ގޮްތގޮތަުށް ވާދަކުރަން  ަބއިންދަންޖެހޭ. ރައީސް ޔާމީނާ ެއ މީހުން ގެންޮގސް އެބަ ޖަލުަގއި ،ފާޑުކިޔަމުންދާ މީހުން

ކުމެއް ކުރެޭވކަުށް ޙަޤީޤަތުގައި. ންދަންޖެހޭ. އެ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ނެތް ހުސް ޖަލުގައި ަބއިން ގެންގޮތައްޔާުރވާ މީހުން އެ މީހު

އަދަބެްއ  ނޫނީ އިންސާފުެވރި ޝަރީޢަތެއް ކޮުްށގެން އެ މީހުންނަކަުށް ނެތް ،ރަނގަޅަުށް ކަްނކަން ބަލައި ދިރާސާކޮުށް

ގޮންގު ނިކަން ިވސްނާ. ޒުވާން ކުއްެޖއް. އެ ަކުށް. ޝުންބާދޭނީ އެކަހަލަ ގޮތަމީހުން ބޭން އެ، އަންނާކަުށް. އެހެންވީމާ

އި. ޓުވީޓެއް ކޮުށްލަިއގެން. އަދިެވސް އެ އިންނެވީ ޖަލުގަ ހު ކަންނޭނގެ ގެންގޮސް ޖަލަުށްލީއަހަރު ވީ ދުވަ 18ކުއްޖާ 

މަސަްއކަތް ނުމަުށްޓަކައި ބު މީހުންނަުށް ދިުނވޭ. ެއކަހަލަ އަދަ ހިސާބަުށް ފޮނުވާކަުށް ބޭނުމެއް ތަޙްޤީޤުކޮުށް ނުނިމޭ. ޕީ.ޖީއާ

 ިއއްވި ުދވަހަުށްވިއިުރަގއި އޮތީ ޭއނައަުށް ހުކުންއިއް  ންދަނީ. އިއްޔެ މީަހކަުށް ހުކުން ިއއްަވއި ދިަޔއީ. ހުކުންމި ކުރަމު

މިކަހަލަ ކަްނތައް ކުރުމުގެ ވިސްނުމުަގިއ ، ުދވަހު ބަންދުގަިއ ބައިންދާފަ. ކޮބައިތޯ ބަދަލު؟ އެހެންވީމާ ވުރެ ގިނަ

އަުޅގަނޑު ހަމަ ، އެހެންވީމާ ްއ ޭބފުޅަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ޑުމެންގެ ސަުރކާރުން އެކަމުަގއި ަބއިވެިރވާ އެއަޅުގަނ

ވެސް ވަމުން ތި ގެންދަނީ އެްއގޮތަކަުށް އް. އެހެންަނމަވެސް، މިކަން ކުަރއްން. އަުޅގަނުޑގެ ވަރަުށް ގާތް އަޚެ އެކަމާ ހިތާމަކުރަ

 ަޓކައި ެވސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ައުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ؛ޅަުށް އެބަ ރަީއސްރަނގަޅަކަުށް ނޫން. މިއަުށްވުރެ ރަނގަ

 ދީނީ ކުރަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ސަލާމަތްކުރުމަުށްޓަކައި ވެސް އެބަ  ގެ ކުރިމަތީމެންބަރުން ރައްޔިތުން

ސް އަުޅގަނޑުމެންގެ އިސްލާމް ދީނުަށް މަސައްކަތް މި ކުރަނީ އަނެއްާކވެބަދަލުގެންނަން އެއްަބއިވަންަތކުގެ ގާނޫނަުށް 

އެންމެ ބޮޑަުށް ހަޖޫޖަހައި ފުރައްސާރަކުރާ މީހަކަުށް ހުރިހާ ާބރެއް ދިނުމަުށް ޓަކައި. ަރއީްސ ޔާމީނަުށް. ނިކަން ބައްަލވާ 

ަކއިރިއަުްށ،  ކޮން ހަޖުލެއްތޯ ނުޖަހާނީ. ހިލޭ އަންހެނުން ކައިރިއަުށް ވަނުަމކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ، ނޫނީ ބެންކޮަކުށް ގޮއްސަ މީހެއް
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އަންހެނެއް ަކއިރިއަުްށ ދަނީ ފައިސޭ ީދގެންނޭ. ެއ ރަނގަުޅާވނޭ. ދީނަުށް ހަޖޫޖެހުމުގެ ވިްސނުމުގައި. ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ؟ 

އަޅުގަނޑުމެން ޖަންނަތުލް ފިރުދައުސަުށް ދިއުމުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ޖައްސައިލާުށޭ. ހަޖޫޖެހުމުގެ ވިސްނުމުގައި. ެއ 

އްކޭނެ. މި ހުންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދީނަުށް ޮއތް ލޯބި، ައޅުގަނޑުމެން ދީން ވާހަކަ ވެސް ދެ 

ހިމާޔަތްކުރަން ވިސްނުން ހުރިވަރު. ެއވަުރގެ މީހަކަުށް އަުޅަގނޑުމެން ވީތޯ ހަމަ ދީނުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބުނުމުގެ ބާރުދޭން. 

. ައޅުގަނޑުމެން އަޑުއަހަން ރުބޭލެްއގެ ވާހަކަ. މިހެންގޮސް ބަިއވަރު ނިކަން ބައްލަވާ ައސޭލާއާ ޭދތެރޭ ކަންކުރާ ގޮތް

 ވާހަކަތައް އެބަހުރި ދީނަުށް އިްޙތިރާމުނުކުރާކަން އެނގޭ. އެކަަމކު އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ ބާރެއް އެ މީހާ އަތަުށް ީދގެން...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުުދއްފުުށީޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނ

 އަުށް.މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަ ިއްއޒަތްތެރި ތުުލސްދޫ ދާއިރާގެމައްސަލަެއއްަގއި ނިޒާމީ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ަގއި ައޅުގަނޑު ހުްއޓާ މިވަރަުށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތަުށް އެޭދއިރު ޕީ.ޕީ.އެމަުށް މިހާވަރަުށް ަވގުތު އޮްއވާ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ގޮތު

 ކީްއވެގެންތޯ ެދވަނަ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑަުށް ނުދޭންވީ؟

 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

، ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ވެސް، ޕާޓީަތކަުށް ގަނުޑކޮުްށ  އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ
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މިނެޓު ދީފައި މި އޮންނަނީ. ޕާޓީތަކުން ކަނޑަައޅުްއވަީނ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާނެ ބޭފުޅުްނ ވެސް. ވާަހކަފުޅުދައްަކވާނެ، 

ވަނަ ފުރުޞަތު ދެއްވާނަންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުދިނުމުގައި މި ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ އެްއވަނަ ފުރުޞަތު، ދެ

ޕާޓީތަކުން އަޅުގަނޑަުށް އަްނަގވާ ގޮތުގެ މަތީން. އެނޫން ގޮތަކަުށެއް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަުށް ގަާވއިދު ބަދަލުކުރައްވަިނކޮުށް 

 މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ާދއިރާގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެގޮތަުށް ވެސް އަުޅގަނޑު ޢަަމލުކުރަމުންގެންދާ

 މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ އުތުރު މާފަންނުއަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ިނޒާމީ މައްަސލައެއް، މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 އަުށް ފުރުޞަުތއަރުވަން.ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ ރުއުތު މާފަންނު

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެންމެ ޙުއްޖަތެއް ދަްއކަަވއިފި ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ބޭނުންފުޅުނުވާ ޕީ.ީޕ.އެމްގެ މެންބަރަކަުށް ަވގުތު 

ުޅގަނޑުެމންގެ ޕާޓީން؛ ދެން މި ވާހަަކ ނުދެއްވުމަުށް ޓަަކއި. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އަ

ދަންނަވަން ވެސް ޙަޤީޤަތުަގިއ އަުޅގަނޑު ބޭނުމެއް ުނވޭ. އަުޅގަނޑުމެން ޕާޓީން ވަިކކުރެވިފަިއވާ، ދެ ގުަނވަނުން 

ވަކިކުެރވިފަިއވާ ބޭފުޅަކަުށް ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނަމުގައި ަވގުތު ދެއްވަމުން؛ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ފަރާތުން މިވެނި ބިލަކުަށް 

ވާހަކަދަްއކާނެ ަވކި ަބޔަކު ކަނޑައެޅީމާ އަމިއްލަ ކެނޑިޭޑޓް، އަމިއްލަ ބޭފުެޅއްގެ ގޮުތގައި ުފރުޞަތުދެއްވާ. މިއީ އެްއވެްސ 

 ހަމަޔަކުން ނޫނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަޖިލިސް މި ހިންގަަވނީކީ. ވަރަުށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 އުތުރު މާފަންނުަމއްސަަލއެއް ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އަދި  ޝުކުރިއްާޔ. ނިޒާމީ

 ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫއަުށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، މިއަދު ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރުއްފަހަރު ވާަހކަފުޅުދައްަކވައިފި. އަދި ވެސް އެ އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު

ުށް ވެސް ފުރުޞަތުއަރުވަމުންގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން. އިްއޒަތްތެިރ މަނިކަމޫސާ މެންބަރު

ވެގެން އެ ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދަނީ. މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތު، އެއް ފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގަންނަަވންޖެހޭތީވެ، އެހެން

ައއްޑޫ އެހެންވީމާ، މިކަްނ އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ. މި ވާހަކަ ވާީނ ދަންނަވާފަ. އެހެްނވީމާ، ިނޒާމީ މައްސަަލއެްއގަިއ 

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ެމންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަިއއްޒަތްތެރި އިރާގެ މީދޫ ދާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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  ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިމއަދު ީޕ.ޕީ.އެމް މެންބަރުންގެ ަޙއްޤުަގއި ވެސް ތެދުވަން މި ޖެހެނީ ައުޅގަނޑުމެންނަުށް. ިއއްޒަތްތެރި 

ަވޑަިއގަންނަވާނެ. އިޖުރާއަާތ ރައީސް ހަމަ ކަންތައް ކުަރއްަވނީ އިންސާފުން ނޫންކަން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަުށް ވެސް އެނގި

ބެހޭ ގާނޫނަުށް އަހުލުވެރިވާހެން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސަުށް ވެްސ އެބަ އިންސާފާ ބެހޭ ގޮތުން ޓްރެއިނިންގ ސެޝަނެްއ 

 ހިންގަންޖެހޭ...

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ކުޅުދުއްފުުށީ ވާހަަކފުޅުދެއްެކވުމަުށް ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫން. ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބަހުސްަގއި 

 އަުށް.މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުތުރު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

ތެޭރަގއި ވަރަުށް ޮބޑަުށް ހިތާމަކުރަން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ ދޭ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހި ރައްޔިތުން ކުރިމަީތގައި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަުށް ހުންެނވި ބޭފުޅާ ވިދާޅުވަނީ ބޭްނކޮަކުށް 

ހަވާ ގޮސް ދިވެހި ރަްއޔިތުން ވަަރުށް ގިނަ ކަންތައްތައް އެތާ ުކރާ ކަމަުށާއި، އެ ކަންކަމަކީ ގޯހެއް ނޫން ކަމަުށް ދޭ

ގުރާްމ ހުރުން އެއީ މައްސަލަެއއް  2ގުރާމް،  1އުސޫލުން ވާހަކަަދއްަކވާފައި ަވނީ. ހަމައެއާެއއްކޮުށް މަސްތުާވތަކެތީގެ 

ނޫން ކަމަުށް ދޭހަވާ އުސޫލުްނ ރައީސް ވަނީ ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާފަ. ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ާޤނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ ބުނޭ 

ނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާުފވާ ެއއްެވސް ކަމެއް ކުރުމުގެ ބާެރއް މި މަޖިލީހަކަުށް ވެސް ލިބިނެއް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް، އިސްލާމް ދީ

ނުވެއޭ. އެހެން ބުނެފައި ޮއްއވާ މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާުށޭ މަސްތުވާތަކެތި ވިްއކުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކޭ. މި މަޖިލީހުން 

ފާނު ތަންފީޒުކުރައްވާނަމޭ. މިހިރީ ރައީސްގެ ޚިޔާލާއި ފާސްކުރާުށޭ ވަްއކަންކުރުމަކީ ވެސް ހުއްދަ ކަމެކޭ. ތިމަންމަނިކު

ފިކުރު ދީނީ ކަންތަކުގައި ރަީއސް ހުރިވަރު. މިހެން ހުރިއިރުގައި މިކަންކަން މިހެން ދޫކޮުށްލަންވީތޯ އަުޅގަނޑު ހަމަ 

ދާއިރާތަުކގައި ވަރަުށް  ސުވާލުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަނިކުފާނަކީ ދިވެހިރާްއޖޭގައި ސިާޔސީ ދާއިރާަގޔާއި ައދި އެކި

ފުންނާބުއުސް ބޭފުޅެއް. ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެއްބާރުގެ ގޮތުަގިއ މަނިކުފާނު އިންނަވަިއގެން މި ހުރިހާ ކަންތައްތައް މިހެން 

ކުރާއިުރގައި މަނިކުފާުނގެ ިވސްނުން މިކަމުގައި ހުރީ ކިހިނެއްތޯ؟ އަުޅގަނުޑ ވަރަުށް ޮބޑަުްށ ހަމަ؛ އަުޅގަނޑުމެން ގޯހީޯތ 

ޅުަގޑުމެންގެ ިވސްނުން މަނިކުފާނަުށް؟ ވިދާޅުވޭ. އޭރުން ައޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮުށްފާނަން. މި ކަންކަން މި އަ

ދަނީ ހަމަ ކަންތައްތައް ދާންޖެހޭ ގޮތަުށްތޯ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހެޔޮނުވާނެ އިނގޭތޯ ރަީއސް. ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުތަކަުްށ 

ިއގަންނަމުން މި ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން ގޯހިއްޔާ ރަީއސް ވިދާޅުވޭ އަުޅގަނޑުމެްނ އަޅުގަނޑުމެން ބައިބަޔަުށް އަރަ
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އުޅޭ ޕާޓީގެ ފިކުރާ އެްއގޮތަުޭށ  ވިސްނުމާއި ތިމަންނާ މިމި ވިސްނާ ކައިީރގައި ތި ބޭފުޅުންގެ ވިްސނުން ގޯހޭ. ތިމަންނާ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރަނގަޅު ކަމަުްށ  ރާނަމޭކު ކަންވެސް އެހުރިހާ އެންމެން ދާންޖެހޭނީ. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެން 

 އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ަކންކަން ރަނގަޅު ކަމަުށް ނުފެންނާތީ ވެސް މިއެއްގޮތަކަުށް  ފެންނަންޏާ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ

ތްތެިރ ރައީްސެގ ދަނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނުޑ ހަމަ ވަރަުށް ޮބޑަުށް ިއއްޒަ ހަދަމުން މިކޮޅުހަމަ ތާކުރާރުކޮުށް މިކަންކަމާ ދެ 

ކުރެވޭނެ ގޮެތއް އެުކ މަސައްކަތް  ަކންކަމުގަިއ އުޅގަނޑުމެންނާ ަހމައަުށް ެއއްބަިއވަންތަކަމާ މި ،ކިބައިން ވެސް އެދެން

ތަނުގައި އިންނަަވިއގެން ދިެވހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަތކާއި  ހަދައިދޭން. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ެއއްބާރުގެ ވެރިައކަުށް މަނިކުފާނު މި

ގޮތަުށް ގެއްިލގެންދާއިުރގަިއ، ނަގާލަުމންދާއިރުގައި މަނިކުފާުނގެ ކަާރމާތާއި އިްއޒަތާއި ޝަރަފަުްށ  ތައް ބައިބަޔަުށް ތިބާރު

ރި ަރއީސް. ޖެހޭ މަނިކުފާނާ އެްއކޮުްށ މިކަން ކުެރވޭނެ ގޮތެްއ ހޯދަން އިްއޒަތްތެައޅުގަނޑުމެން އެބަ ޓަކައި ވެސް 

ހިނގަމުންދާ ހުރިހާ  ައޑިން މި ކުަރއްވަނީތޯ ހިުތގެނޫނީ މަނިކުާފނު ގަބޫލު؟ ގޯހީނޫނީ ަސރުކާރުތޯ  އަޅުގަނޑުމެންތޯ ގޯހީ

އުމުަގއި މިކަންަކން ހިނގަންޖެހޭނެ ގޮތްކަން. އަޅުގަނޑަކަުށް ހަމަ އެްއގޮތަުްށ ވެްސ ގަބޫެލއް ނުކުެރޭވ ކަމަކީ މި ޤަ 

ސް. ކަންކަމުަގއި ބަސް މި ބުނެވެނީ ރައީ  ޅަުށް މިދެކޮ މެންނަުށް މަނިކުފާނުގެ ިވސްނުމާއެކަންކަެމއް. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑު

ކަންކަމުން  އުމު މިއި އެއް ވިސްނުމަކަުށް ައއިްސ މި ޤަޖެހޭ ވަރަުށް ބޮޑަުށް މިކަމުގަރައީސް، ައޅުގަނޑުމެން އެބަ 

މަްއޗަުްށ ދަނީ ބަދަލުވަމުން. ކަންކަން އަުޅގަނޑުމެންގެ ލޯ ސަލާމަތްވާނެ މަެގއް ހޯދަން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކަންކަން މި

 ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ަރއީސް،އަނިޔާވެރިކަމުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކާމިޔާބެއް ނުހޯދޭނެކަްނ  .ދަނީ ފެންނަމުން މި

އުމުގައި އެކު މި ކުޑަ ޤަ ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެއްބާރުލުންތެރިކަމާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުން މި

ހުންނަނީ ހަމަ  ތްތެރި ަރއީސް. ހޯދާިއރުގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޚިޔާާލއި ފިކުރު މިދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހޯދަްނ އިްއޒަ

ޖިނާޢީ މުޅިން މިހާރުގެ ސަރުކާރާއި މަނިކުފާނާ ވެސް ހަމަ އިދިކޮޅަުށް އިނގޭތޯ. މުޅިން ތަފާތު. އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނަނީ 

މަހެއް ވެސް  8ނގާުށޭ. ރައީސް ތި ވިދާޅުވަނީ ތުގެ ގާނޫނު ވެސް ައވަސްކުރަން ހިނގާުށޭ. އެކަން ނިންމަން ހިއިޖުރާއަ

ނީ ބަސްބުނުމުގެ ޙައްޤު އަހަރެއް ވެސް ނުުފދެއޭ. އަުޅގަނޑުމެން މި ބުނަނީ ދީ 2ނުފުދެއޭ. އަހަރެއް ވެސް ނުފުދެއޭ. 

ން ތި ބޭނުއެ ހުރިހާ ބާރެއް ވެސް މަނިކުފާނު  ،ޖެހޭނީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ އަތްމަތީގަޭއ. އެހެންނަމަވެސްއޮންނަން

ވެސް އަޅުަގނޑަުށް ހަމަ އެއްގޮަތކަުށްުށް ހުންަނވާ ބޭފުޅެްއގެ އަތްމަްއޗަުށް ިމ ހުރިހާ ބާރެއް ދޭން. ކުރަްއވަނީ ރައީސަކަ

ކުރާިއ ނުވާެއއް. ރަްއިޔތުންނަުށް ވެސް ވަރަުށް ބޮޑަުްށ އޮޅޭ އެބަ އިނގޭތޯ. ހަމަގަިއމުވެސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފިނޭނގެ މި ވާ

ޖެހޭ ނޫންތޯ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އެބަ އުމުަގއި ތިބޭނެ ދެއްތޯ. އެކޮންމެވެސް ބަޔަކު މި ޤަ ޕީ.ޕީ.އެމް ފިކުރު ގަބޫލުނުކުރާ

 ނޫންތޯ ކަންކަން ވަމުންދާ ގޮތް. އެ  ޖެހޭނގެންއެބޭފުޅުންނަުށް ެވސް އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް ޖަާވބެއް ދޭން. އެ

ބޭފުޅުންނަުށް.  އެޖެހޭ އެބަ ކޮބައިކަެމއް. އެކަން ސާުފވާން ބޭފުޅުންނަކަުށް ނޭނގޭ މީަގއި ގޯހަކީ ކޮަބއިކަެމއް. ނުބަަޔކީ 

ނގޭނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ވެސް ވަރަުށް އެދެން ރައީްސ މި ކަންކަން ރަނގަޅަުށް ނިންމަން އެބޭފުޅުންނަުށް  ވެގެން އެ

ތަނުގަިއ ބަސް  ންނަުށް މިމިކަމުގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިީލހަުށް ލިބިފައިވާ އެންމެހައި ާބރުތައް ެގއްލި ގޮްސ، ައޅުގަނޑުމެ
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ޖެހޭ ަކމުގައި އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ދާއިުރގައި ވެސް ހަމަ ރައީސް ތި ިއންނަވަނީ ހަނު އިނގޭޯތ. މިބުނެވޭނެ މާޙައުލެއް ނެތި

ުފެގ ތެރެއިން ކަންކަން ގެންދާނެ ކުާރއި އިންސާފި ިވސްނައި،ކޮންެމވެސް ކަހަލަ ކަންތައްަތކަުށް  ހަނުއިނުމުގެ ބަދަލުގައި

އަުޅގަނޑުމެންެގ ދަރީން ވެސް އުޅެން އޮތީ ިމ  .ތަކަުށް ކަންކަން ކުރަން. ހަމަ އަުޅގަނޑުމެންެގ ޤައުމު މިީއ ރައީސްގޮ

ޤައުމުަގއި. މި ޤައުމަުށް ލިބޭ ކޮންމެ ގެއްލުމަީކ ެއކަމުގެ ެގއްލުން ރައީސް ވެްސ އަދި ައޅުގަނޑު ވެްސ، ައޅުގަނޑުެގ 

 ތިރާމާއަދަބު އިޙް އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ަހމަ ވަރަުށްންޖެހޭނެ ކަންކަން. އުފުލަދަރިން ވެސް ރައީްސގެ ދަރިްނ ވެސް 

. ނީޖެހޭނެ ގޮތަުށް މި ޤައުމުގައި އޮންނަންޖެހޭކަްނކަން އޮންނަން މި ޤައުމުގައި ،ދަންނަވަނީ އެކު ރައީސް އަރިހުން މި

 އެންމެ ބާރުވެރި ަފރާތަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިނުމަުށް ޓަކައިިނާޒމެއް މި ޤައުމުަގއި ހިންަގއި ތިން ބާރު ވަކިކުެރވިފަިއވާ

އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤައުމެއް ސަލާމަތެއް ނުުކރެވޭނެ އި އެ ބާރުގެ ބޭނުން ރަީއސް މިއަދު ނުކުރަްއވައިިފއްޔާ ދެން މި 

ތިހެން  ތި ކަންކަން ،މިދަންނަވަނީ އަރިހުއެކު ަރއީސް  އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން ވަރަުށް އާދޭހާ

ގޮތަުށް ދޫނުކޮުށްލަްއވާުށޭ މި ަޤުއމުގައި އޮތް މެޖޯރިޓީ ބޭނުންުކރައްަވއިގެްނ ތި ކަންތައްަތއް  ނުކުރައްވާުށޭ. ތި ބާރުަގއި ތި

ކަމުެގ މާތް އެ އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ .މާތް ބޭފުޅެއްރަްއވާުށޭ. ރައީސަކީ ޚުލްޤު ހެޔޮ، ުނކުމަސައްކަތް ތިހެން ކުރައްވަން

މި ޤައުމުގެ އަންނަން އޮތް ީޖލަުށް ޓަކައި ރަީއސްގެ ފުން  ،ން ރައީސް ހިތްޕަވަިއގެން މި ޤައުމަުށް ޓަަކއިފުރިހަމަ ބޭނު

 ..މި ޤައުުމެގ ރައްޔިތުންނަުށް. ޅުގެ ދަުށުން މި ަކންކަން ހުއްޓުަވއި،ވިސްނުންފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާިއރާގެ ތުލުސްދޫއްަގއި ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ އްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލައެ އި  ޝުކުރިއްޔާ

 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުއިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 ތޭ ެދވަަނ ފުރުޞަތެއް ނުދެްއވާުށެކޭނުންވީ ެއއްވެްސ ބޭފުޅަކު ނެައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

 ޕީ.ޕީ.އެމަކުންެނއް. ވިދާޅުވެަފއި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މީދޫ އައްޑޫްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި

 އާދަމަުށް. ރޮޒައިނާ މެންބަރު ްއޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ
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 :އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ކޮންކަމެއްޯތއޭ އަޅުގަނުޑ ހިތަުށްއަރަނީ އިްއޒަތްތެރި އްޒަތްތެރި ަރީއސް. ނިޒާމީ މައްސަލަައކަުށް ވާނީ ޝުކުރިއްޔާ އި 

ވެސް  ކަެމއް. ނިޒާމީ ަމއްަސލައަކަުށްާވ ެއއް މެްއ ވެސް ޯނވޭކަ މި މަޖިލީހުގައި މިާހރު ނިޒާމު ެގއްލޭ ެއއް ރައީސް.

ުްށ ތަނުަގއި އިންނަވަނީ ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެއްޗެކޭ ބުނާއިރަ ނޯވޭ. މަނިކުފާނި ހަމަ ތިހެން ހިނފުޅުވަޑުވަން ތި

ލުތަކަުށް ެވސް އްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާއަޅުގަނޑުމެންނަުށް މަލާމާތްކުރަން. ދެން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އި 

ސް މި ހިންގަނީ މަނިކުފާނެއް ނޫންތޯ؟ މި މަޖިލި؟ ޖެހޭނީ. މި މަޖިލިސް މި ހިންގަނީ ކާކުތޯޖަވާބުދޭންއަޅުގަނޑަުށް މި 

އް ވެސް މި ހިންގަވަނީ ެއ މި ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސަސާއެ  .މި ޤައުމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަުށް ހުންނެވި ބޭފުޅާ

ްއވެްސ މިނިވަން މުއައްސަސާެއއް، ނެތް އިނގޭތޯ އެ ވަނީ އެ ބޭފުޅާ. މި ޤަުއމަކުމި ިހންގަ ކޯޓުތައް ވެސްބޭފުޅާ. 

އި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ތަނުގައި ލިބޭ ވަގުތުކޮެޅއްގަ  އެެހން ތަނެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ މިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް، 

. މިއަދު ވެސް ައޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން ިމ ތްތެރި ރައީސްްއޒަނެތެއްނޫންތޯ އި ކުެރވޭ ކަމެއް  ވާހަކަދެްއކުން ނޫނިްއޔާ

ދެކޮުޅ  ނ!އްޒަތަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާރު ވެސް އެ ވިދާޅުވިހެން މަނިކުފާނު ހަމަ ކުއްލިއަކަުށް އަހާކުއްލިައކަުށް، އި 

ކައިގެން ކުރިއަުްށ ދަްއކާނެ މީހަކު ނެތޭ ކިޔާފައި މަނިކުފާނު ހަމަ ެއހެން ބިލަބަލައިލާފައި މި މައުޟޫޢަުށް ވާހަކަ

ދެން އެަކމަކު އަުޅގަނޑުމެން ދަްއކަން ުހރި ވާހަކަަތއް ައޅުގަނޑުމެން ެވސް ދައްކާނީ. ދަންނަވާލަން  ަޑއިގަންަނވަނީ ތި.ވަ

ނިކުފާނު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއ މި ގާނޫނުަށް ޢަމަލުރަން ފަސްކުރަން ބިލެއް މައަތުގެ ބިލު ޢަމަލުކުރަން، ޖިނާޢީ އިޖުރާ ،ބޭނުންވަނީ

ލާނަން. ދަންނަވައި ޮއތް ގޮތަުށް އިއޮންނަ އެއްޗެއް އަުޅގަނޑު ހަމަ މީގަ ހުުށަހަޅާ ސަބަބަކަުށް ޖަހާފައި މި  އިމީގަ  ،އިރުތްއޮ

އަުށް ޢަމަލުކުރެވެން ފުރިހަމަ އެ ގާނޫނަުށް ،އިކެއް ގެންނަ ގާނޫނަކަުށް ވާތީއާ ގެ ނިޒާމަުށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަޖިނާޢީ ޢަދުލު

ަބޔާންކޮުށްފަިއވާ  ޓަރ ޖެނެރަލް ެއ ގާނޫނުަގއިޕްރޮސެކިއު އި ކުރާ އިދާރާތަކާ ނު ތަންފީޒުޝަރުޢީ ދާއިރާާއއި ާގނޫފެުށޭނީ 

ތުގެ ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރުމަުށް ތައްޔާުރވުމަުށާއި އަދި ެއ އަޖިނާޢީ އިުޖރާ މވާތީ ކަމަުށްތަމްރީނުކޮުްށެގން ތަކަުށް އިޖުރާއަތް

އެކު  ބެހޭ ހުރިހާ އިދާރާތަކާ ސަރުކާރުން ކަމާ  ،އެކު  ގްރާމާިޑވަލޮޕްމަންޓް ޕްރޮ ކުރުމަުށް ޓަކަިއ އދ. ގެނު ތަންފީޒުގާނޫ

ުށް ހުރިހާ އިދާރާއަކުން އަމިހާރު ފަުށާފައިވާ ރޯލްއައުޓް މަސަްއކަތްތައް ފުރިަހމައެހީަގއި ބެހޭ މާހިރެއްގެ  ބޭރުގެ ކަމާ

ްއޒަތްތެިރ ލަސްކުރާ ވަަހކަ. އި  މަސްުދވަހަުށް 6ޢަމަލުކުރަން ފަުށާ ތާރީޚު ކުރުމަުށް ޓަަކއި މި ގާނޫނަުށް ހިންގައި ފުރިހަމަ

ން ކިހާ މި ކަންކަމަުށް އަހުލުވެރި މީހުން ކުރަ ގާތާ ކިހާ ދުވަހެއް ވެއްޖެތޯ؟މި ގާނޫނުގެ މަސަްއކަތް ހިނ ސް.ރައީ

ކިތަންމެ ތަމްރީނެއް ދިނަސް މިހާރު މިހިރަ ކޯޓުތަކަކުން ، އްޒަތްތެރި ރައީސް ނގޭ ކަމަކީ އިއެފުރުޞަތެއް ލިބިއްޖެތޯ؟ 

ަދއްކަނީ ބަހަނާއެްއގެ ގޮތުން ނޫންތޯ  ވެސް މި ދޭ ވާހަކަ. ަތމްރީނުދެނީ ކީއްކުރަން؟ ތަމްީރނުއްެޗއް ނުނިކުންނާނެހެޔޮ އެ 

، ޭދންވެފައި ކޯޓުަތކަުށް ވެސް އިންސާފު ކިަޔވައި، ޤީގަތަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްތިބެންވެގެން. ޙަ މިކަން ނުކޮުށް

ވެސް މިހިރީ. އެ  ެއންމެންނަުށް އަުށް ވެްސ،ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް، ނަުށްމަނިކުފާ ،ުށް ެވސްޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަ
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ވެސް މަނިކުފާނަުށް އެ ޓްރެއިންިނގ ދެވޭނެޯތ  އަހަރުން 6 ަމސްދުވަހުން ކީްއކުރަން، 6ޓްރެއިނިންގ ެދވޭނެތޯ. 

 ބޭފުޅާ ކޮުށްލިއިުރގައި އެމްިއްއަޒތްތެރި ރައީސް، ޤާސިމް ޢަްބދުލްކަރީމްގެ މައްޗަުށް ިއއްޔެ ޙުކު އަޅުގަނޑުެގ ސުވާަލކީ.

. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ފަނިޑޔާރުންނާިއ އެޯވޑަުށް ނޮމިނޭޓްވެފަ ވަީނ ދުނިޔޭެގ އިްނޓަރނޭޝަނަލް އެންޓިކޮރަޕްަޝން މިހާރު އެ

ފެނިގެންދަނީ އިއްޒަތްތެިރ  ކަންކަން ދެކޭގޮުތގެ ތަފާތު މި ދުނިެޔއިން މި އި،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ކަްނކަން ދެކޭގޮތާ 

ޓެއް ބަލާފައި އަލަފަތަކުން ތެޅިޔަސް މިތިބަ މީހުން ފުލްމޫން ނައިރަނގަޅު  ،އީސް. ހަނދުވަރު ބޮޑަުށް ދޭ ރޭރަ

ދިޔައީ ރައީްސ  އަުޅގަނޑަަކުށް ދެން ހިއެއްނުވޭ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ރަނގަޅުވާނެހެނެއް

ޙްމަދު މަޚްލޫފް، ޤާސިމް ޢަބްދުލްކަރީމް، ނާޞިރާ، މިގޮތަުށް ގޮސް މްރާން، ކާނަލް ނާޒިމް، އަނަޝީދު، ޝައިޚް ޢި

ިރ ތަން. ިއއްޒަތްތެ ދިޔައިންސާފުން ޝަރީޢަތް ކުރެިވގެންނުވާވަރަުށް މީހުންނަުށް ބޭލިސްޓު ކިޔަމުންކިޔަމުން ގޮްސ ހުސް

ޖުޑިޝަރީ  ފެންނަނީ. ން މިިމއި ތައް ސިޔާީސވެފައި އޮތްވަރުނޫނޭ. ކޯޓު  އްއުޅެީނކީ ޓްރެއިްނނިން ނުދެވިގެނެ މިރައީސް. 

މަ ތަނަުށް ދިޔައި ވެފައި ހުންނެވިވަރު. އަންހެްނ ބޭފުޅެއް އެޖެނެރަލް ސިޔާސީވެަފއި އޮތްވަުރ. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ސިޔާސީ

ވާވަުރވޭ އިނގޭތޯ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ނގަުޅވެދާނޭ. ލަދުން ބޯހަލާކުއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހީވި ތަންކޮޅެއް ރަ

ނުެދވިގެން ގާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުން ވީމާ، މި ޤައުމުަގއި ޓްރެއިނިންގޖެނެރަލް ކަންކަން ވެސް ހަމަ ހުރީ މިހެން. އެހެން

ނުލަފާ ނިންމުންތަކެއް މީގައި ވަރަުށް ނުބައިނޫން.  ލަސްކުރާކަުށް މިއީކީ އަުޅގަނުޑމެންނަކަުށް ބަލައިގަނެވޭނެ ވާހަކަެއއް

ހުންނަނީ  ފައި ހުންނަ ބިލުތައް މިތަނަުށް ފޮނުވާ ރޭވުންތަކެއް އޮވެގެން މި ުްށ ނުބައިނުލަފާނެ. މީގެ އަޑީަގއި ވަރައޮންނާ

 ން އޮންނާނީ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިސޔާީސވެގެން ރަނގަޅު ޙުކުެމއް ނުުކރެވޭ ކޯޓުތަަކކަުށް ކޮން ޓްެރިއނިންގެއއްތޯ ދޭ

ަހަކ ވާ ނުކުރާމި ބިލަުށް ތާއީދުންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އުޅެނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެ ޓްރެއިނިންގ ނެިތގެންތޯ މި

ހުގެ ތެރޭގައި ކަންކަން ރަްއވަިއގެން މި މަޖިލީމަނިކުފާނު ެވސް އިންސާފުން ކަންކަން ުކރަން ދަސްކު ،ދަންނަވާލަމުން

ވެސް ކުރިން  އަުޅގަނޑު ؛ދާއިރާގެ  ިރ މެންބަރު ތުލުސްދޫކުަރްއވާ، އިްއޒަތްތެ ެވސް އެ ކުރަްއވާުށޭ. ލޯޔަރު ވަްއޑޭ

މަނިކުފާނަުށް  އަްއސަވަިއގެން އެޅަުށް އަޑު ދަްއަކވާ ވާހަަކތައް ވެސް ރަނގަ ނިސްބަތްވި ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އެ

 ވެސް އިންސާފު ހޯއްަދވައިެދްއވާުށޭ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއް . އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 މަުށް. މުޙައްމަދު ނާޡި

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 
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ތީ ފުރުޞަތަކަުށް އެދުނީ. ކުރާލަން ގަްސތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނުޑވެސް މި ގާޫނނަުށް އެއްެޗއް ބުނެ

 ކަމުަގއި ިމއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ؛ވަގުތު ދަނީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި

ތަން.  ދާނަންގަވަމުން ހުންނެވި ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަުށް ލިބިފައި ހުރި ބާރުތައް މަދުވެގެން އިތުރަުށް ބާރުތައް

ދުވަހު ފާހަގަުކރިން ދީނީ އެއްަބިއވަންތަކަމުެގ  ެވސް އެ  ވެސް ހިމެނޭ ކޮމިޓީއަކުން މި ދިރާާސކުރީ. އަުޅަގނޑު ގަނޑުއަޅު

، ކުރެވެނީ ކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މާނަ މި ލާޙަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ގެެނވޭ ިއޞް ގާނޫނަުށް މި

ބުނުމުގެ ބާރު ރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުރިހާ ދިމާލަކުން ބަސް، ބަހެއްބުނުމުެގ ހުރިހާ އުމުގެ ބަސްމިއަދު ޤަ

 ބިލުަގއި ދީނީ އެްއބައިވަންތަކަުމގެ މި  ،ތަން. އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުުވމެއް މި އަންނަނީ ނަންގަވަމުންދާ

 ؛ފަނޑިޔާަރކު ޕްރީމް ކޯުޓން ކަނޑަައޅާނޫނުން ސުގާ ހަމަެއަކނި މި ،ނަގާފަިއވާ ބާަރކީ އްޔާއަުށް މިހާރު މިއީސުލްޖުމްހޫރިރަ

ެއވެްސ  ފަރާތެއް ބޯުޑގައި ހިމެނުމަުށް ޮއތް މާއްދާ ުއވާލަިއ،ފަނޑިޔާރުންގެ ތެެރއިން ުއއްަތމަ ފަނޑިޔާރަކު ކަނޑައަާޅ 

ގެ ދީނީ މީންސް ޔާއަންނަނީ ރައީ ރައީސް ޔާމީން ނަންގަވާ މަންޒަރު. އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަުށް ކަންބޮޑުވަމުން މި

ެއކި މެންބަރުން ފާހަގަކޮުށްފި.  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުން ބޮުޑވުން ައޅުގަނޑުމެން ފާޅުކުރާކުރުންސިޔާސަތުގެ ކަން

ކަމަުށް ގާނޫނުަގއި ކަނަޑއަަޅއިފިްއޔާ  ގޮުތގަިއ ނޫން ނުވަތަ ކުުެށއްގެ ،މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާިއ ވަްއކަންކުރުން

ތަންތަނުން ފައިސާ ދީގެން އަންހެނަކު  ންޮކކުބޭ ،ބޭރުގައި ދެން ރާއްޖެއިން  ،ކަމަުށާއި ާރނެކުނޫނު ތަންފީޒުގާ ،އެވެސް 

ދާޅުވާ ބޭފުޅަކަުްށ ދޭހަވާ ގޮަތުށް ރައީސް ވިދާުޅވެފަިއވޭ. މިަކހަލަ ބަސް ވިގޮތަުށް  ކަމެއް ވަންޏާ މިއީ ުހއްދަ ކަމަުށް ނަގައިފި

ކުރަނީ. ޚާއްޞަކޮުށް މި  ފާަހގަ ގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުއްކަލެއްމި ބާރު ދިނުމަކީ ދިވެހި އުްއމަތަުށް މިއަދު އޮތް ނުރަ

އަޅުގަނޑު ކޮމިީޓގަިއ ެވސް ާފހަގަކުރިން. ިއސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަަޑިއގެންނެވި ބޭުފޅުން ފުރަތަމަ ވެސް އިސްެވ 

މިއިން އެނގެނީ އެ  .އިެވއޭނިންމުމަުށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުެވފަ ވިދާޅުީވ، ބިލު ފޮނުވާފައި އޮްތ ގޮތަުށް ތިމަންނަމެންނުަށް

 .ކޮުށްފިއްޔާ މަޤާމު ނުލިބޭކަން .ކުރަން ޖެހިލުންވާކަން .ގޮުތގަިއ ބޭނުންނުކުރެޭވކަން ބޭފުޅުންނަުށް ލިބިފައިވާ ޢިލްމު ހެޔޮ

، މިއަދު ރަނގަޅަުށް ޢިލްމު އުނެގނިގެން ަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުެޅްއގެ ބަސްބުނުމުގެ ބާރު ވެސް ިލބިގެންނުދާކަން. އެހެންވީމާ 

ަކންބޮޑުވާ އެްއ މަސަލަައކީ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ރާއްޭޖގަިއ ުހކުންތައް އަިއއްސަ ހުންނަ އެންމެ މިއީ ައޅުގަނޑުމެން 

އުނދަގޫ ހުކުންތައް އެބަހުިރ. އެގޮތުްނ، އެންމެ ހުކުމެްއ  ގަބޫލުކުަރންރަުށް ބަލައިލަން އުނދަގޫ، ގޮތަުށް ބަލައިލާއިުރަގއި ވަ

ވެލާބިސް ދަރިަޔކު ނެގީމަ ހުކުން މި އަންނަނީ  25ވެލާބިސް، ބައްޕަގެ  25ލާނަން. ބައްޕައެްއގެ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށް

ިބހަުށް އަހަރެއް. އެހެްނވީމާ،  5ފަސް އަހަރަުށް ޖަލަުށް. މިއިން ބިހަކަުށް ކިތައް އަހަރުތޯ މި ޖެހުނީ؟ އެހެންވީމާ، 

އް ޖަހާލިކަމުގައި ިވޔަސް ދުިއސައްތަެއއްހާ ބިސް ލިބޭނެ އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ފަޅުރަުށަކެއް ވަުށާ ފަތިސް ގަީޑގައި ބުރެ 

ފުތާ ހަ ފައި ެއއްކަންނޭނގެ ހަފުތާއެްއގެ ތެރޭަގއި. އެހެންވީމާ، ޖަލުަގއި އޮުތމުގެ ބަދަލުގައި ފަޅުރަުށަކަުށް ފޮނުވައިލާ

 25 ،ތީ. އެހެންނަމަވެސްއޮ މި  ގެ އެތައް ގުަނއެއް ަބއްޕައަުްށ ރައްދުކުެރވޭ ގޮތަުށް ކަން 25ސް ބަހައްޓާލިކަމުަގއި ވިޔަ

 ިމ ހުރިހާ ކަމަކަުށް އަތްބާނައި، އުމެއްަގއިޖަލަުށް. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ހުކުން އަންނަ ޤަ އަހަރަުށް  5ބިސް ވަގަުށްެނގީމާ 
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 ޅުން ބޭފުމަޖިލީހުގައި ގިނަ  މި ،ގޮުތަގއި ޔިތުން ގަބޫލުކުރާރައް މިހާރު  ދިވެހި އިޅުަގނޑުމެންނާދަނީ އަ ބާރުފޯރުވަމުން މި

ގޮތުަގއި މި މިކަމަުށް ބާރުދޭ ބޭފުޅެއްގެ  .މިއަދު ހުންނެވި ރައީސް، ރައީސަުށް ޔާމީން ފާހަގަކުރާ ގޮތުަގއި، ރާއްޭޖގައި 

ކަމުަށް  ތާރު ގާނޫނުތައް ފާސްކުރުމުގައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސެގ އެއްބާރުލުމެއް އޮތްޚްދުމުޚުގެންދާ ހުރިހާ  މަޖިލީހުން މި 

ުށް ވާހަކަދެްއކޭއިުރަގއި އެކަހެރިކޮ ަރުށް ހިތާމަކުރަން. މަނިކުފާނާ ވެސް ވަ ކުރައްވާ. އަޅުގަނޑުގިނަ ބޭފުޅުން ފާހަގަ ވަރަުށް

ޤީޤީ ޙަ ،ބާވައޭ ފެންނަ މަންޒަރު މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ،ހިތްހެޔޮކަމާ ،މަޑުމަތިރުކަމާއި ،ނުގެ އޯގާތެިރކަމާއިމަނިކުފާ

ކުރަން. މަނިކުފާނަކަކީ ފާނުަށް ވަރަުށް އިޙްތިރާމުކުްނ މަނިސިފަ ބާވައޭ މިހާރު ސުވާލުއުފެދޭ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެ

ޖެހޭ.  ވެސް ކުރަންތިރާމުޙް ފާނަުށް އަުޅގަނޑުމެން އިއަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިޔާ. ައޅުގަނޑޔުމެންގެ ބޮސް. މަިނކު

ނިކުފާނުަށް މައެބަޖެހޭ މި ބަސް ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންަނުށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަުށް  ޢަމަލުފުޅު ުހންނަ ،އެހެންނަމަވެސް

ފަސްނުޖެހޭނެކަން  މުގައިމެން ބުނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ބުނުައޅުަގނޑު ،ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ކުރަން. މިއީ ހިތާމަހުރިރައްދު

އުމު ހަމަމަގަުށް ޤަ ައޅުގަނޑުމެންނާ ެއއްކޮުށް މި  އިދެއްވަ މަނިކުފާނު މިކަމަުށް އެއްބާރުުލން، ން އެނގެނީ. އެހެްނވީމާއިމި

އެުކ  ކަމަުށް ވާތީ އާދޭހާ ވެން އޮތް ބޭފުޅަކީ މަނިުކފާނުއްދެއަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެއްބާރުލުން  ދު ހަމައެކަނިއެޅުވުމަުށް ިމއަ

ރުޞަތަުށް އެދުނީމާ ދެއްވީ ޚާއްޞަކޮުށް ދެންމެ ހެޔޮބަސް ބުނުމުގައި ފުރުަޞތަކަުށް އެދި ޕީ.ޕީއެމް ބޭފުޅަކު ފު ؛ދަންނަވަމޭ

ޖެހެނީ  ވީމާ، ިމއީ ކަްނބޮޑުވުމެއް. ހަމަ އެގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މިގެ. އެހެންނކަންނޭ ދެ މިނެޓު. ޓުމިނެތިން 

 ކުރަން. މިގޮތަުށް ައޅުގަނޑުމެން  ކުރަންޖެހިއްދޭން މަސައްކަތްއިވެސް ޙައްޤު ހޯދަނަުށް މަނިކުފާނުގެ ޕާޓީގެ ބޭފުޅުން

ވަންޏާ ެއކަމުަށް  ލިބޭ ކަމަުށް ުތަގއި އަިނޔާސް ޙައްޤު ނޫން ގޮޔަވި  އިޔާމީނަުށް އަނިޔާ ލިބުނުކަުމގަ ވަންޏާ ރައީސް  ކަމަުށް

 ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.  ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ނުކުންނަން ތައްޔާރަުށް.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ގަލޮޅު އުތުރު ދާ އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް. هللا ބްދުމެންބަރު އީވާ ޢަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ބްދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަ

ޕްރީމް ކައުންސިލަުށް ވެސް ހަމައެކަނި އްޖޭގެ ދީނީ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ސުރި ރަީއސް. ދިވެހިރާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ތަނަުށް ބިލެއް  ރުގެ ފަރާތުން އަނެްއކާވެސް މިކާގޮތަުށް ސަރު ދާޅުެވވޭރައްސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ފަުހބަސް ވި

މީހެްއ ބޮޑު ،ނެއް އަންހެ ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ުކޑަކުްއޖެއް .ކުރަްއވަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްފާސް ތިޔަ ިއގެން އްވަހުުށަހަޅު

އިސްލާމް ކިަޔވަމުންދާ ކުއްޖަކު ގަބޫލެްއ  ވެސް އެެކއްަގއި ޑްީދނީ ދަންނަބޭކަލެއް ނުވަތަ ގްރޭ ،މުސްކުޅިެއއް ،ފިރިހެނެއް

ފަހުބަސް  ؛އެްއވެސް ބަހެއް އިސްލާމް ދީނާ ބެހޭ ގޮތުން ނުކުރާނެ މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކީ 
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 ުށްއުންސިލަޕްރީމް ކަސު ކް. ިއސްާލމިކަމަކަުށް ގަބޫލެއް ނުކުަރއްވާނެ ބޭފުޅެއް ނެެއްއވެސް ބަހެއް ވިދާޅުެވވޭ ؟ކީއްކުރަންތޯ

 މުންގެ ތެރެއިންާނއި ދީނީއްގާނޫނު ފާސްކުރީ އާ ހަމަ މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ތަންނުން  މިައޅުގަނޑުމެން ކުރީަގއި 

މީހުން ަތކުން އެ ަކއުންސިލަުށް ލަފާދޭނެ މުޖްތަމަޢުގެ އެކި ގްރޫޕު މިހެންގޮސް، ގޮސްމިހެން ގެ ތެރެއިންނާ،ލްމުވެރިންޢި

ފަހުން  މަސް ހަ  ގާނޫނު ފާސްކުރީމާ މިހާރު ނުންތަ މި ގޮތަުށް އްޔަްނކުރާޢަ ،ގޮތަުށް ރާކުއަޅުގަނޑުމެން އިންތިޚާބު

ވެސް ހަމައެކަނި  ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަމާ ބެހޭ ކައުންސިލަުށް ،ބަދަލުކުރައްަވނީ އެ ކައުންސިލަުށް ވެސްތި އަނެއްާކވެސް 

ނިކުފާނުމެން ދެން ގާނޫނު ބަދަލުކުަރއްވަްނވީ ގޮތަުށް. ައޅުގަނޑަުްށ ފެންނަނީ މަ ރައީސް ޔާމީންގެ ބަސްފުުޅ އަންނަ

ޖަހާފައި ނިންމާލަންވީ.  ވާ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ެއހެންއްޔަންކުރައް ޢަންމެހެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮ

ޖޫމްހޫރިއްޔާއޭ. ނިމުނީ. ޕްރީމް ކައުންސިުލގައި އިންަނވާނީ ރައީސުލްދީނީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ސު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއސްލާމް

 .މެއް ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކަ ތަނަކަުށް ލަްއވާނެ އްޔަންކުަރއްވާ ބޭފުޅުންެނއް އެޢަޔާ ކޮންމެހެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

 ނުދެއްވީ.ފާނު ފުރުޞަތުކުަމނިކުރަން ބަހުސްލާޙު ލަްއވާފައި އަުޅގަނޑުެމން އެއަުްށވެސް ޞްތުގެ ގާނޫނަުށް އި އަރާއިޖު ޢީޖިނާ

މުޅި  ،ކަމަކީ މުހިއްތުގެ ގާނޫނެއްގެ މުއަރާއިޖު ޢީޖިނާ ،ތުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންޞަފުރު މާ، މިއެހެންވީ

 ،ޤޫބާތު ފާސްކޮުށްފައިޢުނޫނުލްޤާ ލާ މުޅި ނިޒާމު ގަޑުަބޑުވާީތވެ. އެ ގާނޫނާ ނު ،ގާނޫާނ ނުލާ ތު އެއަރާޖިނާޢީ އިޖު

ޗަކީ ެއކުއެީކަގިއ އްއެ ދޭ ެވސް. އްތުގެ ގާނޫނެއަރާޖުކުރަން އެބަ ބޭނުންވޭ ޖިނާޢީ އިތްކަޤޫބާތު ރަނގަޅަުށް މަސައްޢުނޫނުލްޤާ

ތުެގ އަރާއިޖު ޢީނެއްކާ ޖިނާމީހުން މިހާރުވެސް އަކުރި ނުދޭންވެގެން ލަސްތަކެއް ޔަބާތު ފާސްކުރިޢުޤޫނޫނުލްޤާޗެއް. ދާނެ އެއް

މަސައްކަތްކުރަން ނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޤާއެކަމަކު މިހާރު ރަނީ. ކު ކަތްލަސްކުރަން ތިޔަ މަސައްކުރުން ވެސް ގާނޫނު ތަންފީޒު

ބާތަކީ ދެން މިހާރު ޢުޤޫނޫނުލްޤާވެސް ގަބޫލުކުރަްއަވއިފި މެން މަނިކުފާނު ،ނަުށް ވެސްންފެުށީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ

ނުލެވޭނެކަން.  ތައެއްނައް ުށްކަ މެންނަމަނިކުފާނު ދެން މިހާރު ބާތު ޢުޤޫނޫނުލްޤާނެ ެއއްެޗއް ނޫންަކން. އެގޮތަުށް ލެވޭއިނައްތަ

ދޭން. ޔަކުރިކަތްބާތާ އެުކެއކީަގއި މަސައް ޢުޤޫނޫނުލްޤާވެސް  ތުއަރާމީ މިހާރު ދެން ޖިނާޢީ އިޖުހިއްއެހެންވީމާ، މު

ފާނަން. ޖިނާޢީ އް މިސާެލއް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަމު އެހިއްއެންމެ މުގާނޫުނގެ ތުގެ އަޖުރާޖިނާޢީ އި .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ،އެއް ޙައްަޤކީ ންގަނޑުމެން އަލަުށް ހުުށަހެޅި ގާނޫނުއަޅު ،ގޮތުން ތުގެ ގާނޫނު އަުޅގުނުޑމެން ބަދަލު މިކުރިއަރާޖުއި

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ އެީކގައި ނިމެންދެން މީހަކު  ،ކުރޭން ކުހުބަ ތުގެ މަރުޙަލާގައި ފަނޑިޔާރަކު މިހާރަކު އެޢަރީޝަ

ފަނޑިޔާރަކަުށް؛ ެއގޮތަުްށ  ދެން އެގޮތަކަުށް  ުކރަން ފެުށީމާގާނޫނު ތަންފީޒުތުގެ އަރާލުގައި ބޭންދިދާނޭ. ޖިނާޢީ އިޖުޖަ

ތުެގ ޤާނޫނުން. ެއކަމަކު މިހާރު ޑިލޭކޮުށްފިްއޔާ ޯކޓަުށް ޖިނާޢީ އިޖުރާއަ ކުރެޭވ ހައިފަނޑިޔާރު ދެން ހުކުންކުރީމާ އެޕީލް

ލުތަުކަގއި ދެ ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ އަނެއްާކ އެ ަޙއްޤު ވެސް އެ ގެއްލެނީ. މަނިކުފާނު މި އަަހރު ވެސް، މި އަހަރު

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ހައްޔަރުގައި ބައިންދާފައި އިން ދެ މީހުން ވެސް މަރުވެއްޖެ. ދެ  މީހުން މަރުވެއްޖެ.

ހިއްމީ ތުގެ ނިޒާމު މުޢީ އިޖުރާއަމީހުން މަރުވެއްޖެ މި އަހަރު ތެރޭގައި ެވސް. އެކަހަލަ ކަްނތައްތައް ިވޔަނުދޭން މި ޖިނާ 

ވަރަުށް މުހިއްމު އެްއޗެއް ިއއްޒަތްތެިރ  އީޑިފެންޑެންޓަުށް. ކުުށެްއގެ ތުހުަމތުގައި ކޯޓު ކުރިަމއްޗަުށް ނުުކންނަ މީހާއަުށް އެ
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ކުުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހުންނަ  ކަުށަވަރުކުރުން،ތުގެ ތެރޭން ލިބޭނޭކަން މަ ޑިއު ޕްރޮސީޖަރ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަރައީސް. ފުރިހަ

ވަނީ. އަދި އެކުެއކީަގިއ  ރަުށް މުހިއްމު އެްއޗެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވެގެން އޭތި އެހާ މުހިއްމު މިމީހާއަުށް އެއީ ވަ

ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ންމަ ފާސްކުރަންޖެހޭ. އެވެސް އެބަ ގާނޫނަކަުށް ހަދާއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެވިެޑންސް ބިލު ވެސް ހަ 

ކޮމަންވެލްތަުާށއި، އދ. މަނިކުފާނު އަނެއްކާ ވެސް  ގެން ޭއގެ މުހިްއމުކަން؛ނުދޭންވެ  މުޅި ނިޒާމު ަގޑުބަުޑވިޔަ ރައީސް.

ކުަރއްވާަފއި ހުރިހާ އި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގުނޫަނކަުށް ހައްަދވާފައި، ެއކި ތަންތަނަުށް ެއ ގާނޫނު ގާއަުށާ

އި. އަނެްއކާ މިހާރު ތިޔަ ގެ ގޮުތގަބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަުށް މަނިކުފާނުމެން ލިޔުއްވި ެއއީ ވަރަުށް މޮޅުކަމެއް 

މަނިކުފާނަކީ  ،އަުޅގަނުޑގެ އަޚުން މިތާނގައި ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުްނ އެބަ ވިދާޅުވޭ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ކުރަްއވަނީ. ޑިލޭ

އެކު މަޔާ . މަނިކުފާނު. ހިތާއަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް އިޙްތިާރމުކުރާ މީހެކޭ. މަނިކުފާނަކީ ައޅުގަނޑުމެންެގ ވެިރޔާ ވީަމއޭ

. އަުޅގަނޑުމެންެގ ދަންނަވަންޖެހެނީ، އަޅުގަނޑަަކުށް މަނިކުފާނަުށް އިޙްތިރާމުކުރާނޭ ފުރުޞަތެއް މަނިކުފާނެއް ނުދެއްވި

ން މަނިކުފާނަކީ. މަނިކުފާނަކީ މިހާރު ޑޮން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޑޮންެއއް. ރައީސެކޭ ައޅުގަނޑުމެން ވެރިާޔއެއް ނޫ

ތިޔަ  ރައްޔިތުްނގެ މަންދޫބުންނާ ދޭތެރޭގައި ،ްއގަެއއް ނޫން މަނިކުފާނު އަޅުގަނޑުމެްނނާ ދޭތެރޭގައިދަންނަވާވަރު ފެންވަރެ

އެީކގައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ކަމާޔަ ަކންތައް ކުރަްއވަނީ. ޚުދުމުޚްތާރު އެކީަގއި ތި ކަމާކަންތައްތައް ކުރަްއވަނީެއއް. ުޚދުމުޚްތާރު

ަގއިމު ވެްސ މަނިކުފާނަކަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ުށްއްާވކަމުަގއި ވަްނޏާ އަޅުގަނޑަކުރަ ތްނިގުަޅިއގަންނަމުން މަސައްކަ ޙައްޤުތައް

 އިޙްތިރާމުކުރެެއކޭ ދެންނެވޭކަުްށ ނެތް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ އަލި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އިނަުށް.ރަޝީދު ޙުސަ މުޙައްމަދު

 

 އިން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރަޝީދު ޙުސައަލިފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 މާޔަތްކުރުމުގެ އަދި ދީނީ އެްއބައިވަންތަކަން ހި ތުގެ ބިލާއިއާދެ، މިއަދު ޖިނާޢީ އިޖުރާއަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އިންނެވީ އިނގޭތޯ.  ބިލު ކުޑަކުޑަ ތަްނކޮޅެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ އަތްދަުށުން ގޮްސގެން މިއަދު މަޅީަގއި ޖެހިފައި ތި

ގަިޑއިރަުށް ކުަޑކޮުށްލަްއވާނެ. މިއަުދ އެ ފުރުޞަތު ނުހޯއްދެވީމަ  1އްމު ކޮމިޓީން ގެ ގޮތުން މިފަދަ ބިލުތަކަުށް އާއުސޫލެއް 

ގެ އިްއޒަތްތެިރ ހުރިހާ މެންބަރުން އިއްޒަްތތެރި ރައީސް ތިތާ އޮޔާލާން ފަ. ޕީ.ޕީ.އެމްއިނީ މަީޅަގއި ެޖހި މިއަދު ތި

 ނުން ރައްކާެވވަަޑއިގެންފި އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިތަ ދޫކޮުށްލައްވާަފއި އެ ބޭފުޅުން ވެސް މި

އިސް ފުވައްމުލަުކގެ ދާއިާރައކުން ހޮވިަވޑަިއގެން އަ  ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގއި، އިްއޒަތްތެރި މަނިކުފާނު ،އުޅެނީ

ެވވޭނޭ. ބޭފުޅާއަުށް ވެސް ހިމާޔަތް ކޮުށްދެްއވީާމ އެ މަޅީގައި ނުޖެހި ތިރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި މި ތާނގައި މަސަްއކަތް
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 ހެދެމުންދާ ގޮތް،ގާނޫނުތައް މިތާ ތެރޭން  ގޮތް، ތެރޭގައި ކަން ހިނގަމުންދާ މިތާނގެވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާ އިނގޭތޯ. 

ގޮސް މިހާރު ނެތް މަކުތަބެއް ަރްއވަމުންކު ،ކުރައްވަމުން ،ފަހަރަކު ސިލްސިލާގެ ތެރެއަުށް ޖަރީމާ ބޮޅެއް އިތުރުކުރައްވަުމން

މެން ކަންބޮޑުޭވ ފަހުން އަިއސް އަޅުގަނޑު މަދަރުސާއެއް ވެސް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބާރުގެ ދަުށަުށް ނުގެންދަވާ. އެންމެ

ވުުމގެ އަިމއްލަ އިޚްިތޔާރާިއ ބާރު އަުޅގަނޑުމެން އަތުްނ މެން ލާން ގެްނގުޭޅ އަންނައުނު ާދވީމާ ދޮއަޅުގަނޑު

ލަދުގަންނަންޖެހޭ.  .ދެްނ ދެރަވަރު ތައް ދިަޔއިމާ މިއީހިސާބަުށް ކަްނތައް ނިގުޅަިއގެންފާނެތީ ވެްސ. ެއހެންވީމާ، މި

މަޖިލީހުގެ ރައީްސކަމާ ހަމައަުށް  ރި ބޭފުޅެއް ތިއީރުކުރި ިއއްޒަްތތެޤަދަ ،އަޅުގަނޑު ވަރަުށް އިޙްތިާރމުކުރި

ތިރާމާއި ޤަދަރުކުރަން ތި ގޮނޑިން ނުކުމެ ބޭރަުށް ވަަޑއިގެން ބޭރުން އެ ބައްދަުލާވ އިގެންެނވެންދެން. އަދިވެްސ އިޙްވަޑަ 

ލަ ސިފަޔަކަުށް. ކަހަ ވަގުތު. އެކަަމކު ތިތާ އިންާދ އަުޅގަނޑަުށް ފެނުނީމާ އަުޅަގނޑަުށް ހަމަ ފެންނަނީ ވަރަުށް އެހެން

ޕެއްގެ ޮގތުގައި ތިތާ އިންނައިރު އަުޅަގނޑަުށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެފންނަނީ. އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ކުޑަުކޑަ ނުލަފާ ސޫތް

އެންމެހާ ރަްއޔިތުންގެ  ނޫން އެ ފެންވަރަުށް ައޅުގަނުޑ ވިސްނުން ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސާ ދޭތެރޭ ދާކަުށެއް. ިދވެހި ޮލބުވެތި

ނޫނީ އިމުެގ ތެޭރން ވަިކވަކިްނ އޮެތއް ކަަމކު ބާުރ ގާ 3ޤައުެމއްަގއި އޮްތ  ،ކޮުށްދެްއވަން ތިާތ އިންނައިރު މާޔަތްޙައްޤު ހި

އެަކއްެޗއްގެ ގޮތަުށް  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިހާރު އެ ހުރިހާ ބާރެއް ލިޔެފައި އޮްތ އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއި ަވކިން އޮތަސް

ދަނީ މުޅިން ވީރާނާވެ ސުންނާފަތިވަމުން.  ބާރު ނަންގަވައި، މުޅި ޤައުމު މި އެެކްއގެ އަތްމަްއަޗުށް ހުރިހާ ،ހައްދަވައި 

. އެހެންވީމާ، މިީއ ދަނީ ނޫނުގެ ތެރޭން ހެދެމުން މިރައްޔިތުންގެ އަާތއި އަނގަާޔ ދިމާނުވާވަރަުށް ނިކަމެތިކަްނ ގާ

ހިސާބުަށް  ! ޮކބައިތޯ އުމުރުން މިވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާ  ެތއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްގޮ ވެސް ވާންވީއެްއގޮތަކަުށް 

ދެން ކޯއްޗެއްތޯ އިތުރަުށް އަުޅގަނޑުމެްނ  ތޯ އަުޅގަނޑުެމން އަތުގައި ނެތީ؟ކޯއްެޗއް ޔައިމަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ބޭނުމެއް؟ދި

ންެގ ޤަުށް ޓަަކއި ދަރިއަުޅގަނޑުމެންގެ ދަރިްނގެ ޙައް އިރު ކޯްއޗެއްތޯ ެއއަުށް އަަޅންވީ؟ހޯދަންވީ؟ ސަންދޯކުގައި ނިމިެގންދާ

. ދާންވީނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ކުިރއަުށް ިއގެންއް ހޯދައިދިނުމަުށް ޓަކައި ަޤއުމަރަނގަޅު ުމސްތަޤުބަލެ ،ކައި އުފަލަުށް ޓަ

ގެ ވާ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ތަނުން އެދިހެން، އަިދ ޕީ.ޕީ.އެމް ަވޑަިއގަންނައިޭދތެރޭ ވިސްނަ  އުމުރުގެ ާބކީ އޮތް ތަންކޮޅާ 

.ޕީެގ އިދިޮކުޅ މެންބަރުންނަުށް ގާނޫނުތައް ބަރުން، ކުރީެގ ޑީ.އާރު.ޕީެގ ދުަވސްވަރު އެމް.ޑީބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެން

ކުަރއްާވ.  ޖަލުގައި ވެސް އެބަ ންވެސް އަުޅގަނޑުމެްނެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުތަޙައްމަލް މިހާރުމުގެ ހަދަމުންދިޔަދިޔު

 12 ،ޖަލުގައި އިންނާަކުށެއް. އެހެންނަމަވެސް  ންބަރު މަޚްލޫފްއިްއޒަތްތެރި މެ މިސާލަކަުށް ދަންނަވަންޏާ އަުޅަގނޑު ނޭދެން

ޖަލުގައި އިނދެގެން ެވްސ  ،ގޮތަުށް ކުމެއް އަންނަ މީހެއް ވެއްޖެއްޔާ މަޖިލީހަުށް އޭރު އާދެވޭވުރެ ކުރު ހު އަހަރަުށް

ކުމެއްަގއި ޖަލުގައި ކުޑަ ހުވުރެ  އަހަރަުށް 1އެ ުފރުޞަތު ނިގުޅަިއގަތީ ހަމަ އެ ބޭފުޅުން. މިހާރު އޮންނާނީ. އެކަމަކު އޭރު 

އުޅެނީ، މިސާެލްއ  ތަނަުށް ވަަޑއިެގންނެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނީސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި އިންނަާވއިރު މި

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ިއސްދާނޭ. އަިއއްސިްއޔާ ހަމަ ތި އިނޫން ދުވަހެއް ވެސް އަ ގޮތުން ދެކެަވޑަިއގަނަންވާުށޭ. މި

އެންމެންނަުށް އުފާވެރިަކމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނީ އެގޮތަުށް ކަންތައްތައް ބައްޓަންކުެރވިގެންދިަޔއިމައޭ. އެހެްނވީމާ،  ވެސް
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ކަމެއް މަގުފަހިާވ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެވސް ތިތާ އިންނަވަިއގެން ރައްޔިތުްނެގ ޙައްޤަުށް އަރަިއގަތުމަުށް ޓަކަިއ އެްއވެސް

މިހާރު މި ޤައުމާ ކަމެއް. ޔިތު އެންމެންނަުށް ލިބޭ ނިކަމެތިކަމެއް. ޤައުމަުށް ލިބޭ ނިކަމެތިރައް ގޮތަުށް ކުރުމަކީ އެއީ މުޅި

ޭއ އިނގޭތޯ. ލާ ޤައުމެއް ދުނިޭޔގެ ނެުތނީމަ އެއީ ދެން ވަރަުށް ދަުށު ދަރަޖައަުށް ދިޔައީދޭތެރޭގައި ހަމަ ނަޒަރަކުން ަބލައި

ތިން ރާއްޖޭގެ އާބަދީއަުށް ބޭނުންވާ ކުޑަ ކަންތައްތަްއ ފޮ އިން ދޭ ދެ ބައިރުފިޔާރަބިއްޔާޗައިާނއާއި ސަޢޫދީ ޢަ

ްޤވާީމ ބައިނަލްއަ، އުފާވެރިކަމާއި  ،ކޮުށްލަދެއްވުަނކަސް ެއއީކީ ޤަުއމަުށް ބޭނުންވާ އެންމެ އެދެވޭ ފުރިހަމަ ހިތްހަމަޖެހުމާއި

ނޫން. އެހެންވީާމ،  ެއއްިދއުމަކީ ެއއީ ޤައުމަުށް ލިބޭނެ ފައިދާވެގެންއެހީތެރިކަން ލިބުމަުށް އޮންނަ ބާރުތައް ބަންދު

ިއ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސާ ދޭތެޭރގަ ވެސްގަނޑު އެްއގޮތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވަރަުްށ ބޮޑަުށް ވިސްނަން އިނގޭތޯ. އަޅު

ިހސާބަުށް ކަންތައްަތއް ދިަޔއިމަ  މި ،ޫނން. އެހެންނަމަވެސް ނޫން. ދެރަ ބަހެއް ދަންނަވާކަުށް ބަހެއް ދަންނަވާކަުށްބަދު

ދަްއކަން. ހަމަ ވިސްނާވަަޑިއގަންނަވާ ައދި ވެސް އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު އެދެނީ މި ަވގުތު ކޮންމެވެސް  މި ވާހަކަ އެބަޖެހޭ

ހަމަ މި ދޮރުން ނިކުނެވުމަުށް ފަހު އޭތި ހަނދާންނެތިގެންދާ ހިސާބުަށް  ތަުށްއަާރވަަޑިއގަންނަވާނެ. ެއކަމަކުއެްއޗެއް ހި

. ނުހައްަދވަހަރޭ ކުރިއަުށް އޮތް ތަުނގަިއ އެހެން ،ހުރީ. އެހެންނަމަވެސް އިފަ ކަންތައްތަްއ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ގެންދަވާ

. ާކކުގެ ފަހަތްޕުޅުންތޯއޭ އުޅެްނވީ ކޮންމެހެން. އަމިއްލަ ނަފުސުގެ އިްއޒަތާއި ޤަދަރު ހަރޭވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަ

މަސައްަކތްކުރަންވީ. އަިމއްލަ ދާއިރާެގ  އޭތޯނޫން އިހިފަހައްޓަންނޫންތޯއޭ މަސައްަކތްކުރަންވީ. ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤުގަ 

 ..ތި ބޭފުޅާގެ އަމިއްލަ ޮގނޑިއަުށް ަވޑަިއގެން. އިޙައްޤުަގއި ނޫންތޯއޭ މަސައކަްތކުރަންވީ. ތި ގޮނޑި ދޫކޮުށްލަްއވާފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާ

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަުށް.

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ސްކުރެވޭއިުރަގއި އަުޅގަނޑު ހިތާމަކުރަނީ އެއްބައިވަންތަކަުމގެ ބިލަުށް ބަހު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދީނީ

ކަމާިއ އަދި މިފަދަ ގަިއ ނެތްތަނު  ނިސްެބވަަޑއިގަންަނވާ ޕާީޓގެ އެްއވެްސ މެންބަރަކު މި ވަގުުތ ވެްސ މި ސަރުކާރު

ތަްއ ކުއްިލކުއްލިއަުށް މިފަދަ ބަދަލު ،ވެސް ނުވާކަން. އެހެންނަމަވެސް ސްކުރަްއވަން އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުބަހު ބިލުތަކަުށް

ކަެމއް. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ހަމަ މި  ހުުށަހެޅިގެންދާކަން. އެއީ ކަންބޮޑުވާ ުށްސްކުެރވިފަިއާވ ގާނޫނުތަކަފާ ،ނޫނުތަކަުށްގާ

ސަރުކާރުންނާއި ިމ ޤައުމުެގ ތެރެއިން ާއއްމު ޮގތެއްަގއި މި ފެންނަނީ ހަމަ ަބހާއި ޢަމަލާ ެއއްގޮަތކަުށްވެްސ  ،ފެންނަނީ

 އި ގެެއއްގަ ގިޑި  އިން އިޓްރީގެ ފަރާތުން ހަދާފަުދވަހު އިްސލާމިކް މިނިސްުށްއިސްލާމީ ޤައުމެއް. އިހަކަ 100ދިމާނުވާކަން. %

ބޮޑުައކުރުން.  އި އޮތީ ބަދަހިކަން. އެހެން ލިޔެފަ ުމޖުތަމަޢުގެއުޚުވަތްތެރިކަން  އިލިޔެފަ އޮތް  އި ޖަހާފައިން ނިޝާނެއްގަ
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ިއ މީ ޤައުެމއްގަ އިސްލާ 100ނޫންތޯ ައޅުގަނޑުމެން % ހިފާފަ. ރީއްެޗއް އި ންަނނީ ބޭބެގެ ކަުރގައި އިދެން ބަލައިލި ފޮޓޯގަ 

އެއް. އެ ދުޢާގަިއ މި ދޭތެރެއަކުން ދުޢާ ޓްރީން ނެރެފައި އޮތްެއާއއެުކގައި އިސްލާމިކް މިނިސްމަދާ ގޮތް. ހަކަން ހިނގައި

ދޭވެ. އިނގޭތޯ. މި ސަރުކާރު އަޅަމެން ސަލާމަތްކޮުށްދެއްވަފާނ ރަސްކަލާނގެ އިޖާބަނުކުރަްއވާ ދުޢާތަކުންމި އޮންނަނީ އިނބަ

ހަމައެކަނި ދުޢާކުރުމުގެ މޮނޮޕޮލީ ވެސް ސަރުކާރުަށް  ސް ދުޢާއެއް އިޖާބަނުކޮުްށދެއްަވއި،ފަރާތްތަކުން ކުރާ އެްއވެބޭނުންނުވާ 

ލަތެއްގެ ގޮތުަގއި މި ފެންނަނީ. އަދި ތަކަުށް ހިނގާ ސަރުކާރެއް ނޫނީ ދައުމަޖާ ގޮ ވަރަުށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަުށް. އެހެންވީމާ،

ވަްއކަންކުރުމާއި މަސްުތވާތަކެިތ  އި،އިނގޭތޯ ަޤއުމުގެ ަރއްޔިުތންނާ މުޚާތަބުކުރައްވާފަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ވިދާުޅވަނީ 

ކޮުށްލުމުގެ ގަްޓ ހުއްދަކޮުށްފަ. ތިމަންނަ ތަސްދީގު ނޫނަކުން ފާސްކުރާުށޭގާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް ބޭނުންކުރުން

 ،. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާފަބުކޮުށް އްޔިތުންނާ މުޚާޠައަމްރު ވިދާޅުވާ ބަސްފުޅުަތއް ރަޤައުުމގެ ވަިލއްުޔލްއެބަހުއްޓޭ. 

މަސްތުވާަތެކތި ހުއްދަކުރާ އަދި ވަްއކަން  ،ނޫނެއްރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ެއފަދަ ގާވަލިޔުލްއަމްުރ ވިދާުޅވާންޖެހޭނީ 

ދީާނ  ސްލާމްއް ނުކުރާނަމޭ ނޫންތޯ. އެއީ އިކަުމގައި ވީނަމަވެސް ތިމަންނާ އެ ތަސްދީގެ ނޫނެއް ހެދިގާހުއްދަކުރާ 

ހުއްަދ  ޚިލާފު ަކމެކޭ. ަވއްކަންކުރުން އިންސާނީ ޠަބީޢަތާ ،ޚިލާފު  ހަމަތަކާބޫލުކުރާ މުޅި ުދނިޔެ ގަ، ކަނޑައެިޅގެން ޚިލާފު

ހުއްޓޭ. މަސްތުވާތަކެތި ރަްއޔިތުންެގ  ނަމަ ތިމަންނަ އެކަމެއް ނުކުރާނަމޭ. އެ ގަޓް އެބަ އެްއވެސް މީހަކު ކޮުށްފި ކަމަުށް ވަނީ

ނޫންތޯ  ހުއްޓޭ. ެއއީ ނުކުރާނަމޭ. އެ ަގޓް އެބަ ން ފާސްކޮުށްފިއްޔާ ތިމަންނަ އެކަމެއް ނުކުރާނަމޭ ހުއްދައެއްމަޖިލީހު

 ހުއްދަކުރާުށޭ ތިމަންނަ  ،އަމްރު މި ވިދާުޅވަނީ. އެކަަމކު ވަލިްއޔުލްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު ވިދާުޅވާންޖެހޭނެ ބަސްފުޅަކީ

ހުއްޓޭ. އެހެންވީމާ، ވަރަުށް ހުތުރު ނަން އަުޅގަނޑުމެންެގ  ންފީޒުކޮުށްލުމުގެ ގަޓް ެއބަތިމަންނަ ެއކަން ތަ ތަސްދީގުކޮުށްލަިއ،

ޖިނާޢީ  ؛ފަހުަގއިވަކިވުމަުށް ދީނަުށް ގެންނަ ތަން އަޅުގަނޑުމެނަުށް މި ފެންނަނީ. ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ މި މާތް އިސްލާމް

އަުށް އި ބޭބޭފުޅުން ޓީވީ ލަުތގެ ބަންޑާރަ ނައިބާއުިކވުމުަގއި ދަކޮމަްނވެލްތުން ރާއްޖެ ވަ  ،ަދއްާކއިރުަގއި ތުގެ ވާހަކައައިޖުރާ

 ފީމޭގާނޫނު ހަދައި 69ތޯ، ޫނނުމަްނމެން ގާތަގްނަަޑކަުށް ކިތައް ގާތި ،މި ވިދާުޅވަނީ އިކޮންފަރެންސެއްގަ ގެން ނޫސް އަރާަވޑައި 

މެން ނަކައި. ހަމައެއާެއކުަގއި ތިމަންކުރުމަުށް ޓަޕްލީޒް ގޮތުން ކޮމަންވެލްތު ަގވަނަންސާ ބެހޭއިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ުގޑް 

ނޫނު. އެކަމަުކ، ގާ 94ތައް ހިމާޔަތްކުރުމަުށް ޓަކައި މަިއގަނޑު މަސްދަރު ،ހަދައިފީމޭ ކޮމަންވެލްތުގެ މަިއަގނޑު އުސޫލުަތއް

އް ނޭނެގ ވަރަކަުށް ކަމެިއްއޒަތްތެރި ރައީސް މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯގަިއ ކިހާ، . އަުޅގަނޑު ުނގަެނއޭ ކޮމަންވެލްތުން ބަލައެއް

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ހުުށަހަުޅއްވާ ބިލުތައް  ،ބަންޑާ ނައިބު ހުުށަހަޅުްއވާ ބިލުތަކާއި ،ވަނީ މި ސަރުކާުރން އިދެންނެވިފަ

ބޫލުކުރާ މިންގަނޑުތަކަުށް މި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ގަ  މި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ ފޮޅުތަކަުށް ނާރައޭ، ނާރައޭ.

އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުޮކުށް  ވެސް ބިލެއް ފޮުޅވަތަކަުށް ނާރައޭެއއް ؛ބިލެއް ،ނޫނުނެއްގާ އްެވސްސަރުކާރު މި ފޮނުވާ އެ

 ކަމުަގިއ ވީނަމަވެްސ ކޮމަންވެލްތުންގެންނޭ ިމފަދަ ކިތަންމެ ފާސްކުރިނޫންތޯ. ެއގޮތަުޭށ އެ ވަނީ. އެހެްނވެ ދަންނަވަމެއް

ނޭ ތިޔަ ބިލުތައް ހުުށަހަޅުއްަވނީ. އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ކޮޅުން އެކޮޅު އެ ބުނަނީ ރޯގޯހޭ ހަދަނީ. ތި ބޫލުނުކުރަނީ. ގަ

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  ،ތަކުރާރުކޮުށް މި ދަންނަވަނީ. ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ އަޚް 
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ލުކުރުމަުށް ޓަކައި ތަމްސީ ނިކަން ބައްލަވާ. މި މަޖިލީހުަށް ރައްޔިތުން ގެ މައްޗަުށް ކުރެްއިވ އެއް ހުކުންލޫފްމަޚް

. ފިއްލަވަން އުޅެިފއޭ ވިދާުޅވެ މަނިކުފާނު އެ އިވަަޑއިގެުނގެނެވުނު އެއްސަބަބު ނިކަން ބައްލަވާ. ޯކޓަުށް ގެންިދޔަ ދުވަހެްއގަ

ލާގެ އިބަތްވާ މީހުން އެތަނަުށް ހާޒިރުވެ، ޢާސަލާމަތް ޚިދުމަތްތަކަުށް ނިސް ވި،ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހުރިހާ ކެމެރާތަކެއް ފޯކަސްކުރެ 

ބުއްދީގެ ހަަމއަކުންތޯ ހުކުން މި ކުރަނީ؟  އިންސާނީ ކޮންތަނަކަުށްތޯ ވަަޑިއގެންނަާވނީ؟ފިއްލަވަން  ،މީހުން ހާޒިރުވެ

ާލެގ ނިކޮުށް. ޢާއިއަންނަ ަކަވރޭޖުތަނަކަުށްތޯ ރަްއޔިތުން ިއންތިޚާބުކޮުށްފައިވާ މެންބަރަކު ފިލަންދާނީ ޓީ.ވީ ލަިއވް ކޮން

 ޯކޓު ަކއިީރގަިއ ވަނިކޮުށް ިފއްލަވަން ދާނެތޯ ،ތަުނގަިއ ވަނިކޮުށް  މުޅި ފުލުހުން އެ  ،ްނނާއިތާއީދުކުރާ މީހު ،މީހުންނާއި

އި، ރައްޔިތުްނގެ ބަސް އިްއވުުމގެ ޙައްޤު ިނގުަޅއިގަނެފަ  ؟ކޮންކަހަލަ ވިސްނުމަުކންތޯ ޙުކުމްތައް މި އަންނަނީ މީހަކު؟

ނީ. މިއީ އެކޮުޅކޮޅުން ލޫފް ެއ އިންނަމަދު މަޚްއަޙް އިިއންދާފަގޮޅިެއްއގައި ބަ އި، ނުޙައްޤުން ޖަލުގައި ުކޑަ މަޙްރޫމްކޮުށްފަ

މީހުންގެ  ލަތެކޭ އަުޅގަނޑުެމން މި ދަންނަވަނީ. މި ރާއްޖޭގައި މަތީ ކޯޓަކަުށް ކޮލިފަިއވާ ޝަރުތަކަުށް އެބަވޭހިނގާ ދައު

ިއވާ ޝަުރތަކަުށް ވަނީ. މި ދަރަޖައަުށް. ދުނިޔެިއން ފާޑުކިޔުން ޮބޑުވި މިންވަރަކީ މަތީ ކޯޓަކަުށް ކޮލިފަ އިން، މީހުންނާފާޑުކިޔު

 އަދި މިހާރު...  އިޝުޖާޢު ޤާޟީއާެއއިން ދެން ވެސް  ،އެހެނެއްނޫންތޯ ޑީ.ޑީ ޤާީޟއާއި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެދުމިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު

 ޡިމަުށް.ޢާޢަލީ 

 

 ޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މެދުހެ

އިޞްލާޙަުށް ވާަހަކދައްކާއިުރަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަ  ގެނޫނުގާސް. ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަމުެގ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

 ުށް ވެސް ެއދެން މި ޖެހުނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންގެ މިވަނަ ފުރުޞަތަކަ 2 .ދެރަވޭ ،ވަރަުށް ކަންބޮުޑވޭ

 ވާ ބޭފުޅަކު ކްރިސްޓިއަން ދީނުގައި  ކަުށް ހުންނެވިޔަލަތުެގ ވެރިއުމި ދަ .ލާމީ ޤައުމެއްގެ ގޮުތގައިިއސް 100ތިބެނީ %

ވަނަ ދަރިންނޭ  2ގެ هللاންނަކީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދިވެހި ،ބޫލުފުޅުކުރަްއވާ ޮގތަުށްގަކަމަުށް  ވަނަ ދަރިޔަކު ވާ 2ގެ هللاގޮތަުށް 

އަުޅގަނޑުމެންގެ ިދވެިހ ރައްޔިތުންނަުށް މަލާމާތްކުރީ.  ،ފުރަްއސާަރކުރީ ،އެހާ ވަރަުށް ޙަޤީޤަތުަގއި ހަޖޫޖެއްސެވީ  ،ބުނެ

ެވސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން މަޑުމަޑުްނ މި ތިބެނީ ޙަޤީޤަތުގައި އެ  އިއަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނަުށް މަލާމާތްކުރާއިުރގަ

ިދވެހި ރަްއޔިތުން  ،ގަބޫލުކުރާ ަރއްިޔތުންތަކަކަުށް ވީީތވެ. އެހެންނަމަވެސް ިއ އުސޫލުޔާ ންނަކީ ރީތި ހަމަރައްޔިތު

ސަރުކާރުން ވެސް މިދަނީ ހަމަ ކެނޑިނޭޅި ކޮންމެ  ،ލަިއގެން ދާނެ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް މި މަޖިލީހުން ވެސްކޮޅުން

ވެްސ ލު. މިހާރުހާުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްިޔތުން އުޅޭ ނިކަން ަބއްލަވާ އަ އްޒަތްތެރި ަރއީސްން އިނގޭތޯ. އި ދުވަހަކު ކުރަމު

 ،ޖެހިގެން ތިބީ ކިތައް މީހުންތޯ އިއޮފް މޯލްޑިވްސް ދޮުށަުށް ގޮސް ކިއޫ ބައްަލވާ. ޑޮލަެރއް ހޯދަންވެގެން ިކއޫގަ  ބޭންކު
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އެތާނަގއި. އިްއޒަތްތެިރ  ހުން އެ ތިެބނީދަނޑިބުރި ހިފައިގެން ތިބި މީ ،މީހުންނުކުޅެދޭ ،ކުދިންހާލެއްަގއިތޯ. ުކޑަކޮން

ފަހު ވަރަުށް ފަޚުރުވެރިކަމަކަުށް ވެފައި މި މަުށްމިލިައން ރުފިޔާ ދިނު 270ރަުށް ޖީ.އެމް.އާއަޅުގަނޑުމެން  !ބައްަލވާ .ސްރައީ

ގެ ލާރިއޭ. ެއއީ ައުޅގަނޑުމެން ލާރި ދައްަކއިފީމޭ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ދިެވހި ރައްޔިތުން ،ބުނަނީ ނުކުމެ ވަޒީރުން

ދަރުވަމުން ޅުގަނޑުމެންެގ ޤައުމު ދަރުވަމުންނޫނޭ. އަ ނޫޭނ. ރައީސް ޔާމީްނގެ ެއކަނި ލާރިއެއް ވަޒީުރގެ ެއކަނި ލާރިެއއް

ނޫނުތައް ބޭނުން ގޮަތކަުށް ގާހަމަ ޒިންމާވެގެން އިނދެގެން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ؛ ތަނުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި  ދާއިރު

ހުރިހާ ބާރެއް މި ދެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަތްޕުޅަުށް  ،ދީނީ އެއްަބއިވަންަތކަމުގެ ބާރު ިވަޔސް ؛ބާރެއްހުރިހާ  އި،ހަދާފަ

ނިންމީމާ އޭގެ ނަތީޖާ ރޭ ކޮުށްދުވަސް ތެރައީސް. އެކަހަަލ ކަންތައް އެއް އިްއޒަތްތެރި ދެމުން. އެހެން ނަހައްދަވާުށޭ

ގެ ަރއްޔިުތންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ އޭގެ ނަތީޖާ. އެ ތިބެނީ ހެނދުނު އަޅުގަނޑުމެނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން

ބޭފުޅުން ޭގގައި ިތއްބަާވ  . ެއކަމަކު އެނުދެވިފަން. މި ޤައުުމން ފުރައިގެންދާ ގޮތަުށް އިރުޮއއްސެންދެން ޮޑލަރެއް ހޯދަންވެގެ

 އި ގޭގަ  .ގޮތުން ނަމަ ޔާޒް ވިދާޅުވާ ޕެަރޑައިްސގެ ަރއީސް އިމްތި  ސްޓީލިންގަމުށް އެބަބުނޭ. ދޭ ކަބޮނޑި ގެްނގޮސްބޮނޑި

 ..އިންނަވަނިކޮުށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ހުއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ބަޝުކުރި

 

 ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން . 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދާނީ ގެ ދަުށުން މަސައްކަތް ކުިރއަުށްމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. މި އައިޓަމުވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަ 7 ،އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

  .تهوبركا هللا عليكم ورحمةمالس  الوގައި. 1:30ފަހު ދުރުމެން

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  10:26ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް  އި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެޔާސަތުގަ)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯަޓުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް  ،7 ގެންދަން ކަމަުށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމްއަުށް ފަޅީގެ ަމސައްކަތް ކުރިމިދަން .عليكمالس الم 

އެޖެންޑާ ައއިޓަމް )ވަގުުތޮކޅަކަުށްފަހު( މޭޒުަގއި ދަންނަވަން.  ދެްއވުމަުށް އިދާރީ އިހުން. ވޯުޓގެ ރަނގަީބލު ޖައްސަވަ ވޯޓަުށް އެ
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ގެ ދަުށުން އައިޓަމު ން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަުށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. މިދުވަހު މަސަްއކަތުގެ ތެެރއި 7.1

އަރުވަން. ކޮުށްހަނދުމަފުޅު ކޮުށްލަދެްއވުމަުށްލަ ރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކުވޯޓަކަުށް ދަންނަވާލަން އެަބއޮތް. އިްއޒަތްތެ 2

 . ހަގަކުެރވޭ. ޯވޓަުްށ ދަންނަވައިލާނަންުޑކޮޅުަތއް ޭއގެ މަޤާމުގަިއ ނުވާކަން ފާއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކާބައެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގާނޫނު ،އްވާފައިވާ ހުުށަހަޅުރިފާޢު هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 މެދު  ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ގެނައުުމގެުްށ އިޞްލާޙު( އަތުގެ ގާނޫނުޖިނާޢީ އިޖުރާއަ) 2016/12ނަންބަރު 

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ރިފާޢު هللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 41    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަ

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ގުނު ލަނީ ދެންމެ ނެދަންނަވާ މި

. 26މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި 41. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 71އަދަދު؛ 
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ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ  ެދްއވި މެންބަރަކުުށް ވޯޓުވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަ

. އެހެންކަމުން، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މާފަންނު މާފަންނު 67. ޖުމްލަ؛ 34ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛  .67އަދަދު؛ 

ޖިނާީޢ ) 2016/12ގާނޫނު ަނންބަރު  ،ރިފާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާهللا ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު

މި ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުެގ  ގެނައުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ފާސްެވއްޖެ.ުށް ިއޞްލާޙު( އަތުެގ ގާނޫނުއިޖުރާއަ

 މިއަދުގެ ފަހު ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން. ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަުހ() ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުިވއްޖެކަމުަގއި ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫނު  ،ރިފާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާهللا ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު

ގެނައުމުގެ ބިުލ ުށް އިޞްލާޙު ( އަމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނުހިދީނީ އެއްަބިއވަންތަަކން ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ ) 94/6ނަންބަރު 

 ެދއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެމެދު އި ލައިގަތުމާބަމަޖިލީހުން 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ރިފާޢު هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާ

 43    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   69     :ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 35      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 26. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 43. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 71ދު؛ އަދަ

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

. އެހެންކަމުން، ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން މާފަންނު ދެކުނު 69ލަ؛ . ޖުމ35ުވާ އަދަދު؛ . ފާސްވުމަުށް ބޭނުނ69ްއަދަދު؛ 

ތުްނގެ ދީީނ ދިވެހި ަރއްޔި) 94/6ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ރިފާޢު ހުުށަހަޅުއްާވފައިވާهللا ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ފާސްެވއްޖެ. މި ުށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބި( އަމާޔަތްކުުރމުގެ ގާނޫނުހިއެއްަބއިވަންަތކަން 

 ބިލު އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވިއްޖެކަުމގައި ދަންނަވަން.

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެން  .ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ މާދަމާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. 

 ަގއި.  9:00ހެނދުނު  ލްސާއެއް އޮންާނނީ މާދަމާމަޖިލީހުގެ ޖަ

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




