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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ވަނަ ޖަލްސާ ހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ އެގާރައަ ވަނަ 2016

 ދުވަސް( ތަ އް)އާދީ 2016ބަރު ނޮެވން 20

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالم الة 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

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/3/11އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އެްނގުން ިރޔާަސތުން އަންގާ، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

އް ބަދަލުތައް. ާއއްމު ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ފޮނަދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީތަކަުށް އައި ަބއެ -4.1

ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް ފުވައްުމލަކު މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު
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ލިމެްނޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާ

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގާފަ. އެހެންކަމުން، ަގއި އަން 2016ނޮވެންބަރު  19ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުްނ 

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ެއަކން އެގޮތަުްށ އިޢުލާންކުރަން.  107ރައްޔިތޔުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ރިފާޢުގެ ބަދަލުގަިއ هللا ގަާވއިދު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މާފަންނު ދެކުނު ދާއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

އަުށް މަޑުްއވަރީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުްނ އެ ކޮމިޓީ

 107އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާިލމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

މަޖިލީހުގެ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުްށ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން

ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަުމން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2016ނޮވެންބަރު  17އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ކުރަން.ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ެއކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާން 107ގަާވއިދުގެ 

 

 ލީހުަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު ޖި މަ . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލުޖިލީހަުށް ތަމަ، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

)ސިޔާސީ  2013/4ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

)ސިޔާީސ ޕާޓީގެ  2013/4ނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ިކުޔން އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު ޕާޓީގެ ގާ

 ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު.

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް. ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ން މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޢާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތު 1 -6.1

)އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ާއއްމު ާގނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ  2008/11ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ޖަލްސާަގއި.  9ވަނަ ަދއުރުގެ 3ވަނަ އަހަރުގެ  2016ަގއި ބޭްއވުނު،  2016ނޮެވންބަރު  16ކިޔުން އިްއވާަފއިވަނީ 

މި ބިލު މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް 
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ޝީދުަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ވިލުފުުށީ ދާއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުުށީ

ވަނަ  146ވަނަ މާއްދާާއއި،  145އްޒަތްތެރި ަރއީސް ައޅުގަނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލއެއް މި ނެގީ މަޖިލީހުގެ އި އާދެ، 

މާއްދާގެ ދަުށުން ނަގާ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް. މަޖިލީހުގެ ކޯރަމަކީ ކޮބައިކަްނ ވަނަ  48ވަނަ މާއްދާާއއި،  36މާއްދާއާިއ، 

ކަނޑައަޅާަފއި އޮްތކަމުަގއި ީވނަމަވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ ދައުލަތުން ވަރަުށް ޮބުޑ 

ހާ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ސަިއކޮޓަރީަގއި ސައި އިނާޔަތެްއ ދީފައި ތިބި ަބޔަކަުްށ ާވއިރު، އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ނިްސބަތްވާ ހުރި

މިނެޓު ވާން މި ކައިރިވަނީ. އެހެންވީމާ، ޒިންމާދާރުަކމެއް ނެތި ދައުލަތުން ވަރުަށް  40ބައްލަވަން މިތާ ތިބޭތާ މިހާރު 

ފިޔަވަޅެްއ  ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮުށްގެން މިކަން ކުރާއިރުގަިއ، މިފަދަ ކަންކަން ކުރާއިރުަގއި އެފަދަ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި

ނޭޅިކަމުގައި ވިޔަްސ، އެފަދަ ބޭބޭފުޅުންނަުށް މިކަން އެންގުމަކީ ރިޔާސަތުން ކުރަްއވަންޖެހޭ ކަމަކަުށް ނުވާ ކަމަުށް ވަންޏާ 

 ގަާވއިދަުށް އެ މާއްދާ އިތުރުކޮުްށގެން ނަމަވެސް ެއކަން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ 6ތްތެރި މެންަބރުންނަުށް އަޅުގަނޑު އެދެން، މިއަދު އެޖެންޑާ އަިއޓަމް ޝުކުރިއްާޔ. ނިޒާމީ ަމއްސަަލއެއް ނޫން. ިއއްޒަ

ބިލު. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޖަލްސާ މި ފެުށުނީ ވެސް ތަންކޮޅެއް ލަސްކޮުށް. އެހެންވީމާ،  4ދަުށުގައި ވެސް އެބައޮތް 

ވާލި ފަދައިން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގައި ކުީރގައި ދަންނ6.1ައަޅުގަނޑުމެންނަުށް... )ވަގުުތޮކޅަކަުށްފަހު( އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

)އިންތިޚާުބތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު( ައުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލ  2008/11ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ުށް އްޒަތްތެރި މެންބަރަމަޖިލީހަުށް މިއަދު ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ. އި

 އަރުވަން.  ފުރުޞަތު

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ުށް އާއްމު ގާނޫނު( އަ ބެހޭ  )އިންތިޚާބުތަކާ  2008/11ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ރި ރަީއސް. ގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަުށް އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެއިޞްލާޙު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ؛ މާފުކުރަްއވާ! މި ބިލުަށް  3ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލުަށް ކަނޑައެޅިފަިއަވނީ ޖުމުލަ 

ސިކުންތު.  44މިނެޓު  49މިނެޓު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުްށ  30ގަިޑ  1އާއްމު ކޮމިީޓގެ ލަފާގެ މަތީން ކަނޑައެޅިަފއި ވަނީ 

 13މިނެޓު  6ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  15މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުްށ  48މިނެޓު  22އެމް.ޑީ.ޕީއަުްށ 

މިނެޓު. ފުރުޞަތު  2މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަުށް ިނސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް  2ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް 

( އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަުތ މި އަުރވަނީ ބިލެތްދޫ ދާިއރާގެ އިއްަަތްތެރި މެންބަރު ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު

 އަޙްމަދު މުބީނަުށް. 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

މި ހުުށަހެޅުނު  )އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްުމ ގާނޫނު( އަުށް 2008/11ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

އިޞްލާޙަކީ، އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާނީ ކުއްިލއަކަުށް މިކަހަލަ އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުަތކަކީ 

ރައްޔިތުންގެ ހަމަ ކަންބޮޑުުވންތަކެއް ހުރެދާނެ ކަމެއް. އަޅުގަނޑަުށް ވަރަުށް އުނދަގޫ މި އިޞްލާޙަުށް ތާއީދުކުރަން. 

ރާތުން މި އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅާފައި މި އޮތީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި ކޮންމެވެސް ކަހަަލ ނަމަވެސް، ސަރުކާުރގެ ފަ

ވިސްނުންތަކެްއ އިްސކޮުށްފައި އޮތް ކަމެއް. އިންތިޚާބުތައް ަކއިރިެވގެން އަންަނއިރު މިހެން މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަަކކީ 

ވިްސނައިލާފައި މެނުވީ އަުޅގަނޑުެމން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ވަރަުށް ބޮޑަުށް އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮުށް 

ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. މި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ ައޅުަގނޑުމެން މި ގާނޫނުގައި ހަމަ 

ހަމަ ކުއްލިއަކަުށް މިކަހަަލ  ސާފުކޮުށް ޞަރީޙަކޮުށް އެަބއޮވޭ ވޯޓު ލާންވީ ގޮތާއި ކަންކަން ބަޔާންކޮުށްފަ. ދެން މިއާ ދިމާކޮުށް

 އިޞްލާޙުތައް އައިމަ ވަރަުށް ބޮޑެތި އުނދަގޫަތކެއް ހުރެދާނެ. އަޅުގަނޑު ދަްއކާ ވާހަކަ ފަހަެރއްަގއި އުނަދގޫ ެވސް ވެދާނެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅުންނަުށް އަޑުއަހާލަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑަުށް ވަަރުށް ދަތި ހަމަ މި އިޞްލާޙު 

ލުކުރަން. ުކއްލިައކަުށް ކަުރދާސްކޮޅުަގއި ހަމަ އުމުރުން ދުވަސްވީ ބޭފުަޅކަުށް ޮއޅިގެން ވެސް ދިމާލެްއގައި އެްއެޗއް ގަބޫ

ޖެހުމަކީ އެއީ އެކަުީށގެންވާ ކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް، މިހެން ުކއްލިއަކަުށް އިންތިޚާބުތަކާ ދިމާޮކުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުަތއް 

ބޮޑަުށް ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި އެބަ ދެޭކޮގތް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ބަދަލުވެގެން ގެނައުުމގެ ސަބަބުން ވަރަުށް 

އެބަދޭ. އަުޅގަނޑު މި ވާހަަކ ރަނގަޅަުށް ދައްކާލުމުގެ ުކރިން އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ މިއަދު 

ވާހަކަ ވެސް ުކޑަކޮުށް ަދއްކާަލން އެބަ ޖެހޭހެން. މި ތަނުަށް  އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުން ރައްިޔތުންނަުށް މި ކުރި ޖެއްސުމުގެ

ޖަލްސާއަުށް ވަަޑއގެން މިތާ ބޭރުގައި ހަމަ ކޯރަމް ގެއްުލވައިުލމަުށް ޓަކައި ގަސްތުަގއި ހަމަ ބޭރުގައި މަުޑކޮުށްގެން އެަތްއ 

މަ މިއަދު ވެސް މުސާރަ ހިނގަމުން އިރަކު އެ ތިބީ. ޖަލްސާ ނުފުެށި ގިނައިރުތަކެއް ވެގެން މި ދިޔައީ ހަމަ ގަސްތުގައި. ހަ

އެބަދޭ. އެކަމަުކ، އަބަދުމެ ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުަގއި ރައްޔިތުްނގެ ުކރިމަތީގައި ތާކިހާ އަަޅއިގެްނ 
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ގަނުޑ ތިބެމުން މި އަންނަނީ. ވަރަުށް އިޙްތިރާމުކުރާ ބޭފުޅުންކޮޅެްއ އެބަ ތިއްބެވި. އެހެންނަމަެވސް، ވަރަުށް ބޮޑަުށް އަޅު 

ގަބޫލުކުރަން، ރިާޔސަތުން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮުށް ވިސްަނއި، މިއަުށް ޙައްެލއް ހޯދުމަކީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި 

ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ދެކެން. މި ތަނަުށް ވަޑަިއގެން ަގސްތުަގއި މި ތަނަުށް، މި ހޯލަުށް ވަޑައިނުގަނެ 

އި ަބއްލަަވން މި ތިއްބަވަނީ. ހަމަ ބަރާބަރަުށް ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަުތގަިއ ކަމަުށް ހެދިގެން މި ތިބެނީ. ސައިކޮޓަީރގަިއ ސަ

އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް އަޅުގަނޑުމެން މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަިއ، މިހެން މި ތަނަުށް ވަަޑއިގެން ަގސްތުަގއި ކޯރަމް 

ދޭތެރޭގައި ޖޫރިމަނާއެއް ކަނަޑއަަޅއިގެން ވެްސ މި ތަނުގައި އޮންނަ އާއްުމ  ގެއްުލވައިލުމަުށް މަސަްއކަތްކުާރ ބޭފުޅުންނާ

އުސޫލުން، ނުވަތަ ަގވާއިދުަތއް ބަދަލުކޮުށްގެން މި ކަންކަން ިއޞްލާޙުކުރަން އެބަޖެހޭ. ދެން މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާާޙ 

ނަން. އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ވަރަުށް ގިަނ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ، އަުޅގަނޑަުށް ވަރަުށް މީތި ބަލައިގަން

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮުޑވުން މިަކމުގައި އެބަހުރި. އަުޅގަނޑަުށް ގުޅާފައި ވެސް މި އިޞްލާުޙގެ ވާހަކަ ައޑުިއިވގެން އެ ވާހަކަ 

ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ދައްކާފައި އެބަހުރި. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑަުށް މި އިޞްލާޙަުށް ތާއީދުކުރެވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ބިެލއް ހުުށަހަޅައި، ގާނޫނުތަކަުްށ އިޞްލާޙުގެަނއުމަުށް ޓަކައި  4ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސަރުކާރުން ޝުކު

މަސައްކަތްކުެރވެމުންދާ ދަނޑިވަޅެްއަގއި އަުޅގަނޑުމެން މިތަނަުށް ވަދެ، އަދި އަމުދުން އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުނުކުރާ 

ުށް ޓަަކއި ޯކރަމް ހަމަކުރަން، އަުޅގަނޑުެމން މިތާ ތެރެއަުށް ވަދެ ކޯރަމް ގާނޫނުތަކަކަުށް ގެެނވޭ ބަދަލުަތކަކަުށް ާތއީދުކުރުމަ

. ބާރު އޮތީ މެޖޯރިޓީ ތިމަންނާމެންނަުށޭ ހަމަކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް އަުޅަގނޑަކަުށް ނުިވސްނޭ. ތި ބޭފުުޅން ތި ވިދާުޅވަނީ

އަޅުގަނޑުމެންތޯ މި ދުގެ ބޭނުމަކީ؟ ބޭފުޅުންގެ އަދަ ކޮބަިއތޯ ތިމެންބަރުން؛  60ންނާމެންނަުށޭ. ތިމަންނާމެންގެ ތިމަ

 މެހެން ތިތިބީ؟ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންރުން ބަމެން 60ގެތޯ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަކުރަންޖެހެނީ؟ މަޖިލީހަުށް އައިސްގެން ކޯރަމް

 ތައް މި ތަނުަށް ހުުށަހަޅައިގެން، އަދި ަރްއޔިތުން ވެސް ޭއަގއި ތަފާތުމަނުޖެހޭ ގާނޫނުފުޅުން އަޅުގަނޑުމެން ހިތްހަބޭ

ވިސްނުންތަކެްއ ހުރި ގާނޫނުަތކެއް ހުުށަހަޅަިއގެން އެއަުށް ާތއީދުކުރުމަުށް ޓަަކއި ކޯރަމް ަހމަކުރަން އަުޅގަނޑުމެން މި 

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މި ތަނުަށް އަީއ  60ތަނަުށް ވަންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް އަޅުގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ. ކޮބައިތޯ ތި ބޭފުޅުންގެ 

މެންބަރުން މިތާ ފެުށިގެން ައިއއިރު  10ރުން ނާދޭ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ. މި މަޖިލިސް ފަުށަން މެންބަ 10ކިތައް މެންބަރުންތޯ؟ 
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ނެތޭ. ގޮވަިއގެން ގިނަ މެންބަރުން ފެންނުވަރާ މި ތަނަުށް ވަޑަިއގެންނެވީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި ތަނަުށް އައިން 

ހުރިހާ މެންބަރުންހެން މިތާ ތިބި. އެކަމަކު، ތި  ޖެހިއިރު. އަޅުގަނޑުމެންގެ 9ގަިޑއަުށް. އަުޅގަނޑުމެން މިތާ ތިބިން 

ބޭފުޅުން މިތަނުަށް ހުުށަހަޅާހާ އަޅުގަނޑުނމެންގެ ޤާނޫނުއަާސސީއާ ބީރައްޓެހި ގާނޫނުތަކަުްށ ބަދަލުގެނެސް މި ތަނުަށް 

ންނަކަުްށ ހުުށަހަޅައިގެން އެއަުށް މަްޝަވރާކުރުމަުށް ޓަކައި، މި މަޖލިސް ފެުށުމަުށް ޓަކައި ފުރުޞަތު ދޭކަުށް އަޅުގަނޑުމެ

ނުޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ދަންނަަވން އޮތީ، މި ހުުށަހެޅޭ އިޞްލާުޙތަކަުށް ބަލާއިރު، ޭރގައި ވެސް މަޖިލީހުގެ ބަހުސް ކުޑަކުރުމަުށް 

ޓަކައި ރޭަގއި ކޮމިޓީ ބާއްަވިއގެން. އޭަގއި މަޝްވަރާކުެރިވެގން ދޮޅުގަޑިއިރަުށް މަޖިލިސް ބަހުސްގެ ވަގުތު ުކޑަކޮުށްލީ. 

ދަންނަވާީނ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭ ަވގުތު، އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ލިބޭ ަވގުތު، މި ރާއްޖޭގެ އިދިޮކޅު ޕާީޓއެްއެގ އާދެ، އަުޅގަނޑު 

ގޮތުަގއި މިތާ ޮއެވގެން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭ ވަގުތުން އެްނމެ ސިކުންތެއް ވެސް އުނިކުާރކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުމެއް 

ވަރަުށް ކެރިގެން  ގެންނަ ގާނޫނަުށް ތަނުަށް  މި ގެ ސިޔާސަާތިއ ތި ބޭފުޅުންމެން މިތިބީ ރައސް ޔާމީންއަޅުގަނޑު ނޫން.

ން ުށް ރަނގަޅަުށް އެ މަންޒަރު ދަްއަކން ތައްޔާރަުށް އަުޅގަނޑުމެރައެއަުށް ބަހުސްކުެރވިގެން ަރއްޔިތުންނަުށް ވަ ،ޖަދަލުކޮުށް

އަުޅގަނުޑމެންނާ ރައީސް ޔާމީންގެ ިމ މާ ކެރިގެން ން ތިބީރުގިނަ މެންބަ، ރިޓީ އޮތީމާމި ތިބީ. ނިކަން ކެރިގެން މެޖޯ

އަނިާޔވެރި ނުބައި ސިޔާސަުތގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަަދއްކަްނީވ ނޫންތޯ. ކެރިވަޑައިުނގަންނަވާތީ ަވގުތު ކުޑަކުަރްއވަނީ. 

ކެރިވަަޑއިުނގަންނަވާތީ. އަުޅގަނޑުމެންނާ ޖަދަލުނުކުރެވޭތީ. ބަލިވެފައި ތި ތިބީ. ބަލިވެފަ. އެހެންނޫންނަމަ، 

ގަިޑއިރުެގ ބަހުސަުށް  3ނޑުމެންނަުށް ލިބޭ ަވުގތުގެ ބޭނުން ރަނގަުޅ ގޮުތގައި ބޭނުންކުރުމަުށް ަޓކަިއ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ަވގުތު ދޭެނ. އެހެންނަމަވެސް، ތި ބޭފުުޅންގެ ެއ ަގޓްނެތީމާ، ކެިރގެްނ ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސަތު 

ލިބޭ ަވގުތުކޮުޅ ވެްސ ނަގާލަން ތި މަސައްކަްތކުރަނީ. ކޯރަްމ  ދިފާޢުނުކުރެވޭތީ ތި ބޭފުޅުން ގަިޑ، ައޅުގަނޑުމެންނަުށް

ހަމަކުރަންުށޭ، ވަގުތުގެ ވާހަކަ ދެއްކޭނެ ތަނެއް މިހާރުވެސް، މި ވަގުތު ވެސް ތި ބޭފުޅުންގެ ކިތައް މެންބަރުންތޯ މިތާ މި 

އަދު ވެސް މިއަުށް ބަހުސްކުރަން ތިބީ؟ އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭ ވަގުުތެގ ފުރިހަމަ ބޭނުންކޮުށް، މި

ތައްޔާރަުށް މިތިބީ. މި ހުުށަހެޅިގެންދާ އިޞްލާޙުތަަކކީ ަރއްިޔތުންގެ ވިންާދއި ރަްއޔިތުންެގ ވިސްނުމާިއ، މި ރާއްޭޖެގ 

 ޤާނޫނުއަސާސީއާ ފުުށުއަރާ ނިްނމުންތަކެއް. މިއަކަުށް އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ތާއީދެއް ނުކުރެވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރާކަުށް

 ނުވެސް ނެތިން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އި  ވިލުފުުށީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ުށް. ރިޔާޟް ރަޝީދަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ވާހަ ރިޔާޟް ރަޝީދުދާއިރާގެ މެންބަރު  ވިލުފުުށީ



7 

 

ަގއި. މިއަދު މިކަމާ ބެހޭ 9:35އާެދ، މިއަދު މި ޖަލްސާ ފެުށިގެން މި ދިޔައީ  ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.އާދެ، 

ގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަްތާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ވާހަކަ، މަޖިލިސް ފެުށެން ލަްސވި ސަބަބު މިތާަގއި ދެްއކީމަ 

ކަމުން ުއނދަގޫވިކަުމގައި ިވޔަސް، ކުަރންޖެހޭ ކަމެއް، ދަްއކަންޖެހޭ ާވހަކައެއް މިާތގައި ިއއްޒަތްތެރި ބައެއް މީހުންނަުށް އެ

މެންބަރުންނަުށް ލިބިފައިވާ މިނިވަންކަމުގެ ތެރޭަގއި އެ ވާަހކަތައް ދައްކާނެ. އާދެ، މިއަުދ މި ހުުށަހެޅިފައިވާ ގާނޫނުަށް 

ޚާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. އަުޅގަނޑުމެްނ އެްއޗެއް ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަްނޏާ، މިއީ އިންތި

އެބަ ގަބޫލުކުރަން، ޤާނޫނުއަާސސީގައި އެަބޮއވޭ އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނަުށް ދީފައި އޮތް ބާރުތައް، އަދި އެ ކޮމިޝަނުން 

. މި ކަންތައްތަަކުށް ބަލާއިރުަގއި، ނަގަންޖެހޭ އިންތިޚާބުތައް ކުިރއަުށްގެންިދުއމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫުލތައް އެަބއޮތް

ވޯޓުތަަކކީ ިސއްރު ޯވޓު ކަމަުްށ ވެސް އެބަބުނޭ، ވަިކ ޚާއްަޞ ވޯޓުތަަކކީ. އެގޮތުްނ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުަގއި، 

ނަން، ވޯޓުދޭން  އަދި އެނޫން އިންތިޚާބުތަކުަގިއ ވެސް ވޯޓުކަރުދާްސކޮޅު ޗާުޕކުރެިވގެން ޯވޓުލަމުންދާއިރުަގިއ އެ މީހާގެ

ބޭނުންވާ މީހާގެ އޮންނަ ކަރުދާސްކޮުޅގައި ހެޔޮފާހަގަ ނުވަތަ ނުބައިފާހަގަ ފިޔަަވއި އިތުރު ފާހަގައެއް ަލއިފި ނަމަ، އެ 

ނަތީޖާއެއް ނޫންނަމަ، އޭގައި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަުށް މި ޤާނޫނުއަސާސީން ބާރުއެޅުމަުށް ބަދަލުތަކެއް، އުނިކަެމއް އެބައާދޭ. 

ސައްަޙކަން ެގއްލިެގންދޭ އެބަ. އެހެންވީމާ، މިއަުދ މި ގެނެވޭ، ގާނޫނަުށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާުޙގެ ސަބަބުން އަދި ޭއގެ 

މިދެންނެވި މައްސަލަ ޙައްލުެވެގން އެބަދޭ. މިދެންނެވި ކަންބޮޑުވުން ޙައްލުެވގެންދޭ. ވޯުޓކަރުާދސްކޮުޅގައި ވޯޓުދޭ ފަރާތުގެ 

ތުރު ތަނެްއގައި ިއތުރު މާކެއް ލައިފި ކަމަުށް ވެްއޖެއްޔާ އެ ވޯޓެއް ބާތިލުވާެނ ނަން، ފާހަގަ ޖަހަންޖެހޭ ގޮޅި ފިޔަވައި އި

ވާހަކަ މި ބުނަނީ. މި ފަހަކަުށްއައިސް ޯވޓުލަމުންދާއިރުަގއި ަވކި ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަުށް ޓަކައި، ނުވަތަ ވަކި މީހަކު 

ަގއި ފާހަގަ ޖެހުމަުށްފަހުގައި ވަކި ވައްތަެރްއގެ މާކެްއ ވޯުޓކަރުދާްސކޮޅު ބޭނުންވާ ގޮތަުށް ކަންތައްަތއް ކުރުމަުށް ޓަކައި

ޖަހަމުންދާކަން އެއީ އަުޅގަނުޑމެންނަުށް އާއްމު އިންތިޚާބުތަުކން މިހާތަނަުށް ފާހަގަކުރެވިފަިއ ހުރި ބައެއް ކަންތައްަތއް. 

ވޯޓަކަުށް ނުވާ ސަބަބަީކ،  އެކަން ެއގޮތަުށް ކުރެވޭ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ ވޯޓަކީ ިސއްރު ޯވޓަކަުށް ެވގެނެއް ނުދާނެ. ސިްއރު

ވަކި ަވއްތަރެްއގެ މާކެއް ޖަހާފައި ތިމަންނަ ވޯޓުލާފައި އޮންނާނީ މިވެނި މާކެއްގައޭ ބުނީމަ އެ ވޯޓުގުނާ ތަނުަގއި ނޯޓުކުރަން 

އިންނަ މީހާ އެކަން އެބަ ަކުށަވަރުކުރޭ، ނޫނީ އޭނަ އެަބ ދެނެގަނޭ މިއީ ިމވެނި މީހަކު ލާފައި އޮތް ވޯޓެްއކަން. 

ވެއްެޖއްާޔ، އެ ވޯުޓގެ ސައްޙަކަމާ ދޭތެރޭަގއި ުސވާުލއުފެއްދުމުގެ ާޖގަ އޮންނާނެ. އެ ވޯަޓކީ ެއއީ ަސއްޙަ ޯވޓެއް އެހެން

މިދެންނެވި މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަުށްޓަކައި ގެންނަ ބަދަލެއް.  ކަމަުށް ނުބެލެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މިގެންނަ ބަދަލަކީ މިއީ

ލެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. އާދެ، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަީސސީަގއި އެހެންވީމާ، މި ބަދަލަީކ މުހިްއމު ބަދަ

ކަނޑައެިޅގެން އެބަޮއވޭ ަވކި ކަންތައްތަެކއް ބަޔާްނކޮުށްފަ. ޭއގެތެރޭަގއި ވޯޓު ހަމަ ލުމާ ެއކުަގއި ހަމަ ެއ ތަނުަގއި އެ 

އަދު ޤާނޫނުއަސާސީން ކަުށަވަރުކޮުށްދީފަ. އެހެންވީމާ، ވޯޓު ގުނުމާއި، މިހެންގޮސް ަވރަުށް ގިނަ ކަންތައްަތކެއް އެަބހުރި މި

އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން މި އުޅޭ ކަމަކީ ވޯޓުފޮުށި ހުރި ތަނުން ގެންގޮސް، އެހެން ތަނަކަުށް ގެންގޮސް އެ ގުނާ ވާހަަކއެްއ 

އްދެއްަގއި މިއަދު ނޫން މި ދައްކަނީކީ. މީގެ ުކރިން އެކަން އެގޮތަުށް ކުރާީތެވ އެކަން ނުކުރެވޭނެ ގޮތަުށް ޯވޓުލާ ސަރަހަ
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ވަނީ ހަމަ ވަގުތުން ވޯޓުފޮުށި ބަންދުކުރުމަުށްފަހުގައި، ކަނަޑއަޅާ މަންދޫބުން، ބައިވެިރވާ ެކންޑިޑޭޓުން އަދި އެ މީހުންެގ 

މަންދޫބުންގެ ކުރިމަތީގައި ވޯުޓ ގުނައި ޭއގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރެވޭނެ ގޮތަުްށ، ދުނިޔޭގެ ެއހެން ޤައުމުތަކުގައި ެވސް، 

ޒީބު ޤައުމުތަކަުށް ވުރެ ވެސް ޑިމޮކްރެޓިްކ، ރީތި އުސޫލުތަކުން، ހަމަހަމަކޮުށް މިކަން ކަުށަވަރުކުެރވޭނެ އެންމެ ތަހު

ވަނަ އަހަރުން ފެުށިގެން މިކަން، އިންތިޚާބުތަުކަގއި ވޯޓު ގުނުމުަގއި، ނަތީާޖ  2008އުސޫލެްއގެ ދަުށުން ދިވެހިރާއްޭޖގައި 

ދާކަން ެއއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނގެން އޮްތ ޙަޤީޤަތެއް. އަދި މިހާތަނުަށް އިޢުލާންކުރުމުގައި ކަންަތއްތަްއ ކުރިއަުށްގެން

އަިއއިރުަގއި ވެސް މިދެންނެިވ ގޮތުން އެްއވެސް ތަެނއްަގިއ، ެއއްެވސް ވޯޓުފޮުށްޓެްއގަިއ މިދެންނެވި އުސޫލާ ޚިލާފަުށް 

ވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ކުދިކުދި ކަންތަްއަތ އެްއވެސް ކަމެއް ގޮސްގެން ކޯަޓުށް މައްސަލަ ހުުށަހެޅި، މިކަންކަން ހިނގާފައެއް ނު

އެބަހުރި. ވޯޓު ލާންދާން ބޭނުން މީހަކަުށް ވޯޓު ނުލެވުމުގެ މައްސަލަ، ނޫންނަމަ، ލިސްޓުގައި އޭަނގެ ނަން ނެތުމުގެ 

ގެން މައްސަލަ، ނޫންނަމަ، އެހެން ކޮންމެވެސް ކަމެއް ދިމާވެގެން ދިމާވާ މައްސަލަ؛ ދެ މީހެއްގެ ވޯޓު އެްއވަރުވުމާ ގުޅި 

ނުވަތަ އެއް ވޯުޓގެ ތަފާތެއް ޮއތުމާ ގުޅިގެން ެއއް ވޯޓުން ނުވަތަ ދެ ވޯޓުން ބަލިވާ މީހާ ޝަކުވާ ހުުށަހެޅީމަ އަލުން ފޮުިށ 

ގުނާފައި އެބަހުރި. މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ނުކުމެފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ދިމާވާ މައްސަަލތަކަުށް ޙައްލުގެަނއުމަކީ ެއއީ 

ލިކަުިށކަމެްއ ކަމަުށް ވެއްެޖއްޔާ އެކަން ިއޞްލާޙުކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ެއގޮތުން، ގާނޫނުަގއި އޮތް ބަ

ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑު މިކަން ފާހަގަކުރަނީ. ސިއްރު ވޯަޓކަުށް ވެގެންދާނީ މިދެންނެވި ގޮތަުށް ފާހަގަލާން 

ކަމަުށް ެއ ޖަހާ ފާހަގަ ފިޔަަވއި އިތުުރ  ނޫނީ ނުފެންނަ ,ކަމަުށް ނަ ބޭނުންވާ ނޫނީ ވޯޓުދޭން ބޭުނންވާ މީހާގެ ނަން ފެން

އެހެންނަމަވެސް، މިދެންނެވި ގޮތަުްށ ވޯޓުދިނުމަުށްފަހުގައި އެހެން  ިއ ނުޖެހުން ެއއީ ެއކަން ިސއްރުާވ؛ފާހަގައެްއ ޭއގަ

 ގެ ސިއްުރކަން އެގޮުތގައި ޏާ އޭވަން ކަމަުށް ފޮުށްޓަުށް ލައިފި އެ ވޯޓު ،އެހެން ފާހަގަެއއް ލައިގެން  ،މާކެއް ޖަހައިގެން

ފުވެރި އެހެން އިންސާދެމިއެއް ނޯންނާނެ. އެ ނުބެލެވޭނެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުން ބެލިކަމުގައި ވީނަމަެވސް، އަދި 

ގޮުތގައި  ގެމިިނވަްނ ރަނގަޅު ވޯެޓއް  ،ގޮުތގައި ގެރަނަގޅު ވޯެޓއް ސައްޙަ މިންގަނޑަކުން ބެލިކަމުަގއި ީވނަމަވެސް ެއއީ

ވާ ގާނޫނަުށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ  ިމއަދު ހުުށަހެޅިފައި މި އި،މި މައްސަލައިގަ ، ލޭނެ ޖާގައެއް ނެތް. އެހެންވީމާބެ

ެގ އޮްތ ަކމަުށް ވެއްޖެްއޔާ ޕީ.ޕީ.އެމް އި ބަހުެސއްމުހިއްމު އިޞްލާހެއް. ިމއީ ައޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަެމއް. މީގަ 

ގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ލައިނަީކ ކޮަބއިކަން ައޅުގަނޑުމެން ނިންމާނަން. އަޅު  އިގްރޫޕުގަިއ މިަކމުގަ ރީމެންޓްޕާލި

ެދކޭގޮްތ  އިައޅުގަނޑުމެން ަވކިަވކި  މެންބަރުން، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމުގަ އި ޭއގެކުރިން ިމކަމުގަ ،އެހެންނަމަވެސް

ތަނުގައި  އޮތް އަދި ކުރިއަުށް ،ކާތެރިކަމާއި ހުރި ނުރައް އިމިއަދު އެ ދަނީ ހާމަކުރައްވަމުން. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ މީގަ

 ގެގެްނނަންޖެހޭ މުހިއްމު ބަދަލެއް އީހިންގުމަުށް ޓަަކއި މި އިެއކުގަ  މުސްތަިޤއްލުކަމާ އި،ެއކުގަ  އިންތިޚާބުތައް މިނިވަންކަމާ

 ،ރިން ބުނެފިކު ދުވަސް ނޫނީ މީގެ އެއް ،ކުރިން ދުވަސް ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު މިކަން ދެކެން. އެމް.ޑީ.ޕީން މީގެ ދެ

. ވެސް މިނިވަންުނވާނޭ އިންިތޚާބު ަކއުންސިލު. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި އޮންނަ ލޯކަލް ޚާބު މިނިވަންނުވާނޭއިންތި

އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާުޅވަނީ ރަނަގޅު ވާަހކަެއއް. އެ ބޭފުޅުން މިކަހަލަ ސަކަރާތްޖަހާ ގޮތަުށް މިކަން 
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ްއ މީހުން އަމިއްލައަުށް ވޯޓުފޮުށިތަ  މިނިވަނެއް ނުވާނެ. ެއއީ ެއ ވިދާުޅވާ ވާަހކަައކީ. މި ވަންޏާ މިކަން ކަމަުށް އޮެވއްޖެ

 ޢަމަލުކުރި އިވެސް ރިާޔސީ އިންތިޚާބުގައި އެ ވޯޓުފޮުށިތަުކގެ ނަތީޖާ ބަދަލުކޮުށް، ކުރީގަ، ކައިިރއަުށް ގޮސް ސަކަރާތްޖަހައި

ވަންޏާ މި  ކަމަުށް މި ސަކަރާްތ ޖަހައިފި ،އިގެން ވޯޓުލައި ފޭކު ައއިީޑކާޑު ހަދަ އިގޮތަުށް ނުބައި މީހުންގެ ނަންނަމުގަ

 ހުރި ހުރިހާ އިންތިޚާބުތަކެއް  އިކޮމިޝަނުން މިހާތަނަުށް ގެންގޮސްފަ ސްފެއަރއެއް ުނވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އިލެކްޝަން

ހުިރ  އިގޮސްފަގެން  އިއެުކގަ އިންޞާުފވެރިކަމާ ،މިނިވަން ؛ފްރީ ަވރަުށް ފެއަރ އެންޑް ހުރީ  އިވެސް ގެންގޮސްފަ 

އެ  ދެންނަަވއިފިން،އަުޅގަނުޑ ކުިރންވެސް  ؛ހުރީ. ކުދިކުިދ މައްސަލަތައް އިއިންތިޚާބުތަކެްއ އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ފެނިފަ

ގަާވއިދުން މި  ،ަދނީ ގާނޫނުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް މި ،. އެހެން ހުންނަ މައްސަލަތައްމައްސަލަތައް ހުންނާނޭ

 މިއަދު އަޅުގަނޑު މިކަން ނުކުރިަކމުގައި ވީނަމަވެސް މިއީ ީމގެ، ދެން އެހެންވީމާ ލާޙުުކރަމުން.ޞްދަނީ އި ކަންކަން މި

މިއީ ފުންކޮުްށ ، އުޅެނީ. އެހެންވީމާ ފަހުން ކޮންމެވެސް ދުވަހަުކ ުކރަންޖެހޭނެ ކަމެއް މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ކުރަން މި

އަދި  ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު މިކަން ދެކެނީ. ގެހޭ މުހިއްމު ބަދަލެއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިސްނުމަުށްފަހުގައި ގެންނަންޖެ

އެ ބޭފުޅުންނަުށް ދަތިވާ  ،ކޮމިޝަންގެ ކަންބޮުޑވުމާއި ސްއެހެންމެ، މިފަދަ ބަދަލުތައް ގެންނަމުންދާއިރުގައި އިލެްކޝަންހަމަ

 ނި އެންމެ މެންބަރަކު ބޭނުންވެގެން މި ކުރަނީ. މިއީ ހަމައެކަ ކަންކަން މި ކަންތައްތަުކގެ މައްޗަުށް ރިޢާަޔތްކޮުށްގެން މި

ްސ ަވކި ބަޔަކު ބޭނުންވެެގން ކުރަންއުޅޭ ކަމެއް ނޫން މިއީ. މިއީ އިލެކްޝަން ހުގައިރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ އި،ތަނުގަ

ނުވާނެ ނުްނ މި އިންތިޚާބުތައް ކުރިއަުްށެގންދިއުމުގައި މިިނވަންނޫންނަމަ އެ ކޮމިޝަ ،ތިއްަބވާ ބޭފުުޅން އި ޝަންގަކޮމި

. މިކަން ކުރަންޖެހޭ. އިޞްލާުޙ މި ެގންނަނީން ކަމަުށް އެ ބޭފުޅުންނަުށް ފާަހަގކުރެވޭ ކަންކަން މި ގާނޫނުތަުކގެ ތެެރއި

 އި ޖެހޭ. އަދި މީގަވެސް މިއަުށް މަރުޙަބާކިޔަން އެބަ ކުންއެހެންވީމާ، މިހެން ކަންތައްތަކަުށް އެބަޖެހޭ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަ

މިއީ އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ކަމުަށް ވެއްޖެއްޔާ ނޑުމެން އިތުރަުށް ވިސްަނންޖެހޭ ކަމެއްހުރި ކަންތައްތައް މިއީ އަޅުގަ

ސިާޔސީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުްނ  ،ވެސް ހިނގާ އެންމެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުންވަރުގެ ކަެމއް ކަމަުށް ވަންޏާ ބަލައިނުގަންނަންޖެހޭ

ކަމަކީ ކޮބައިތޯ ައޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކުރަމާ.  އޮތް ނުރަނގަޅު އިއޮްތ ނުރައްކަލަކީ، މީގަ  އިމީގަ އި މަޝްވަރާކޮުށްފަ

 ،ދެންމެ ވާހަކަދެއްކި އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކު ވިދާޅުވިހެން އިއޭގެފަހުން މިއަުށް ގޮތެއް ނިްނމަން. ދެން ހަމަ  މިތާނގަ

ފައިާސއިން އެތައް  ންގެުށް ފެނިގެންދިޔައީ ރަްއޔިތުމެންބަރުން ތިބޭއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަ 85ވެސް މި މަޖިލީހުގައި  މިއަދު

ތަކުގެ ޒިންމާދާރުކަމެއް މިލިޔަން ރުފިޔާއެއް، އެތައް ަލއްކަ ރުފިޔާެއއް ދުވާލަކަުށް ޚަަރދުކުރަމުންދާއިރުގައި ިސޔާސީ ޕާޓީ

މެ ިތއްބަަވިއެގން ކަނޑައެިޅގެން ޖަލްސާ ެފުށިޔަނުދިނުމަުށް ޓަކައި ކޮން އިތަނަުށް ަވަޑއިނުގެން ބޭުރގަ ގަިޑއަުށް މިނެތި، 

 އިދުވަހަކު ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ބޭރުގަ ެއއް ދުވަހަކު ނޫން. ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ކޮންމެ ކު؛ދުވަހަ

ނުދިމަުށް ޓަކައި އެ ކުރަްއާވ ހަމަކުރިޔަ ބައްަލވަިއގެން މި ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ސަިއކޮޓަރި ތެރޭގައި ަސއި، ތިއްބަަވއިގެން 

ވެސް  މީހުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ޫނން. އެހެންނަމަވެސް، މި އެކު ކުރާ މަސައްކަެތއް މަސައްކަތަކީ އެއީ ޒިންމާދާރުކަމާ

އަިދ  ޤައުމެްއގެ ސިފަިއގަިއ، އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ކަމުުނދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ މީހުންނަުށް، މީހުންނަުށް ތާއީދުކުރާ މި
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ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތުަށް   ިތބޭ ބަޔަކު ކުރަން ހެޔޮާވވަުރެގ ކަމެއް އިމިފަދަ މުއައްސަސާެއއްގަ 

 ޢަލައިކުމް. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. ައއްސަލާމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 އަނާރާ ނަޢީމަުށް. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވެސް  އާދެ! އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ގުޅޭގޮތުން ެއއްެޗއް ދަންނަާވއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ

 ގެ މައްޗަުށް ބަރޯާސވާ އެްއޗަކަުށް އިންތިޚާބުތަކަކީ ަރއްޔިތުން ވަރަުށް ބޮޑަުްށ އޭ  ،އަޅުގަނޑު ވާހަކަދަްއކާލަން ޭބނުންވަނީ

އަދި ަބެއއް ، ިޑޑޭޓުންނަުށް ވަރަުށް ކުރިއެރުންަތއް ލިބިގެންދާިޑޑޭުޓން ބައިވެިރވާ، އަދި އެ ކެންވަރަުށް ގިނަ ކެން ،ވާއިރު 

ބޮޑަުށް ވެސް ވަރަުށް  ޑިޑޭޓުންވެގެންދާއިރު ވަރަުށް މުހިއްމޭ ހުރިހާ ކެން ފެއިލްވެގެންދާ ކަމަކަުށް އިންތިޚާބުތައް ފަހަރު

ވެސް މަަސއްކަތްކުަރްއވާއިުރ  ގެންިދއުން. އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންތަކަުށް އިންތިާޚބުތައް ކުިރއަުށްއިތުބާރުކުރާނެ ގޮ

ވެސް  މެދު އެންމެ އިތުބާރު ބޮޑުވާނެ ގޮެތއް އިޚްތިާޔކުރެްއވުން ެއއީ ަވރަުށް މުހިއްމު ކަމެކޭ. ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަކާ

ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަނުޑ  ދަުށުން ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރެްއވުމަކީ ވަރަުށް މުހިއްމު  ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ

 ިސޔާސީ ޕާޓީތަކުން މެންބަރުން ،ފަހަރު ފާހަގަކުރަން. ެއއީ އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މި މަޖިލީހުން ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ބައެއް

ގޮއްސަ. އަުޅގަނޑު ިނސްބަތްވާ އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް ެގއްލިގެން ވަނީ ވެސް އުނިކުެރިވ، ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ ޙައްޤުަތކެއް 

މެންބަރުން ވާނީ ހަމަކޮުށްފަ.  10000ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވި ގޮތަުށް  ބަލާއިރު

ބެވި ބޭފުޅުން ނުޖަހާ ތިއްއި ފިންގަރޕްިރންޓުކުރީގަ ެގނެސް އެހެންނަމަވެސް، ވަރަުށް ފަހުން ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙެއް 

ވަރަުށް ގިނަ ޙައްޤުތަެކއް ނިގުޅަިއގެނެިވގެންޮގއްސަ.  ،އުނިކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދާލަތު ޕާޓީން ވަނީ އެ އަދަދު ދަުށަުށް ގޮސް

ވެްސ  ގެންނަާވއިރު ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަުށްެވސް އިޞްލާޙު  މިފަދަ ގާނޫނުތަކަުށް ،އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ، އެހެންވީމާ

 ވެރި ގޮތަކަުްށ ޢަމަލުކުރެއްވުން ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން އިލްތިމާސްކުރާ ކަމެޭކ. ޝުކުރިއްާޔ. އެންމެ އިންޞާފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތް

 . އަުށްމެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
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 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު 

ެވސް ައޅުގަނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ހެނދުނު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ފެުށުން ލަސްެވގެްނދިޔަކަމީ

މި ބޭފުޅުން މަޖިލީހުަށް  ،ކަމަުށް ވިދާޅުވެ އް އޮތްވަރަުށް ބޮުޑ މެޖޯރިޓީއެ މެޖޯރިޓީ އޮވޭ. ކަންބޮޑުވާ ކަެމއް. ސަރުކާުރެގ 

ކަންކަމަުްށ  ވަަޑއިގެންުނގެން ތި ބޭފުޅުން އަމިއްލަފުޅަުށް މި މަޖިލިސް ނުބޭއްވޭނެ ހައްަދވާފައި ވަނީ. ައޅުގަނޑުމެން މި

އިވާ ބަެއއް ބިލުތައް ހުުށަހެޅިފަތިޖާޖު އެބަ ކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން އިހުތިޖާޖުކުރާ ކަްނތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި މިއަދު ހުއި

އްމު ކޮމިޓީ ތުތަުކގައި އާ ކަނަޑއެިޅގެން ޚިލާފަުށް ހުުށަހަޅުއްވަިއގެން ރޭގަނުޑގެ ަވގު މިސާލެއްގެ ގޮުތގަިއ؛ ޤާނޫނުައސާސީއާ

ނޫނިްއޔާ ދޮުޅަގޑިއިރަުށް ކުޑަކުރުމަުށްފަހުަގއި ެއއް ަގޑިއިރަުްށ، ސްކުރަން އޮންނަ އެްއޗެްއ ުށް ބަހު ގަިޑއިރަ ބާއްަވއި، ތިން

ވެސް ކަނޑައެިޅގެން ޚިލާފަުށް ބިލުތައް  އެގޮތްިމގޮތް ހައްަދވަިއ، އަިދ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ވެސް  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުތަކަުށް

އްމު އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވި އާ ތަނަުށް ފޮނުވި މަންދޫބުން، ައޅުގަނޑުމެން މި ،ހުުށަހެޅުއްވުމަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުން

ތިޖާޖުކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން އެކަމަުށް އިހުތިޖާޖުކުރާނަން. އެކަމަުށް އިހު ބޮޑުވާ ކަމެއް.ރައްޔިތުން ނުހަނު ބޮޑަުށް ކަން

މާ ސަރުކާރުން ސަރުކާރުން ކޯރަމް ހަމަނުކޮުށް، ސަރުކާުރގެ ޕާީޓން ކޯރަމް ހަމަނުކުރުމުގެ ޒިން

އިންތިޚާބުތަކާ ހަމަ  ،ފަދައިން ޖެހިވަަޑިއގަންނަވަނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ހަމަ މިދެންނެވިނަންގަވަން

ިއންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އެކިެއކި  ،ތަން. އެަތއް ބަިއވަރު ގާނޫނުތަކަުށް  ގެންނައިވަިނކޮުށް ގާނޫނުަތކަުށް ބަދަލުކުޑަތަންވެފަ 

ތަން މި ފެންނަނީ. އެއީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް.  އުސޫލުތަކަުށް ުކއްލި ބަދަލުތަްއ ގެންނަ

ނޫން.  ނޫން. އުސޫލެއް ތިޚާބެއް ކުރިމަތިވެފަިއވާ ވަގުެތްއގައި ުކއްލި ބަދަލު ގެނައުމަކީ އެއީ ޑިޮމކްރަސީގެ ހަމައެއްއިން

އެިކއެިކ  ލަފާދެއްވާ  ވެސް ގޮތުން އަުޅގަނޑުެމންގެ ޤައުމުގެ އެކި ފަރާތްތަކަުށް  އެއީ ޑިޮމކްރަސީާއއި އިންތިޚާުބތަކާ ބެހޭ

ލަތު. ާރއްޖޭެގ ފަުހން ރާއްޖޭގެ ހާ ކަމެްއ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނގޭ އެންމެ ން ފާހަގަކުރާބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކު

ގޮތުން ލަފާދިނުމުަށް ޓަކައި، ނޫނިއްޔާ އެކަންކަން ގާތުން  ލަތާއި މުައްއސަސާތައް ހިންގާ ގޮތްތަކާ ެބހޭހާ ޑިމޮކްރަސީގެ

ރިހާ ހު ޓުންގާ ވަަޑއިގެން އެ ބޭފުޅާ މިންޯވއީ ޑރ. މުއެ ރާސާކުރުމަުށް ޓަކައި ކޮމަންވެލްތުގެ ސްޕެޝަލްބަލައި ދި

 ،ލަތު ބެއްލެވުމަުްށފަހުގައި ނެރުްއވި ރިޕޯޓުފަހުގަިއ، ރާއްޖޭގެ ހާމަުށްކުރެްއވުބައްދަލު ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާތަކާ

ސަރުކާރު އަދި ރާއްޭޖެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ދައުލަތް، މި، ކޮމަންވެލްތަުށް ހުުށަހެޅުއްވި ިރޕޯޓުގައި ފާހަަގކޮުށްފައި ވަނީ

ވާނެކަމަުށް ވެސް ނު  އޮތް އިންތިޚާބުަތއް މިނިވަން . އަދި ުކރިއަުށްން ެގއްލިއްޖޭކަުތގެ ަސއްޙަޖުޑީޝަރީ ހިންގާ ގޮ

އަދި އެއަުްށވުެރ  ،ފަހުން ދިވެހި ސަރުކާރުން އެުކގައި އެންމެ . ކޮމަންވެްލތަުށް މި ރިޕޯޓު ހުުށަހެޅުއްވުމާޔަޤީންކަން ލިބިއްޖޭ

ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ. އިންތިޚާބުތަކަުށް  ން ެއަކހެރިވަނީ ބައިނަލްއަްޤވާމީދިޔައީ. ކޮމަންވެލްތުން ވަިކވީ. އަުޅގަނޑުމެ ުށް މިފަހަތަ

 ކުރިމަތި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ލާއިރުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ނިކަން ބައްލަވާ! އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދާ

ފައިސާ ނުދީ ހިފަހައްޓަވަިއގެން. ގާނޫާނ  ކޮމިޝަނުން ޭދންޖެހޭ ދައުލަތުގެ ޝަންސްހަމައަުށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަުށް އިލެކް

އެއްގޮތަުށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަްއ  ދަނީ. ގާނޫނާ ކަނޑައެިޅގެން ޚިލާފަުށް. އެއް އަހަރުދުވަސް ފާއިުތވެގެން މި
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 ވަަޑިއގަންނަވަމުންދާ ެއއަުށްެވސް ޚިާޔނާތްތެރިވެގެން. ހިންގުމުގެ ފައިާސ ނުދީ ހިފަހައްޓަިއގެން. ހަމަ ަވއްކަންުކރައްަވއި

ތަން މި ފެންނަނީ. އެތަނުގެ ރައީސަުށް ޕީ.ޭއ މެންބަރަކު ލައްަވއިގެން އެ ކުަރްއވާ، އެ ހިންަގވާ ޖަރީމާތަްއ 

ކްޝަނާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އަެނއް ފެއަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ. ޔާމީން ފެކްޝަން ނޫން ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަކަުށް، 

ވެސް ސީދާ ޒާތީ ގޮތުން ޖަްއސާލައްަވިއގެން އުޅުްއވާ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ. ޕްރައިމަރީތަކަުށް ޕާޓީއެްއގަިއ 

ވާދަކުރުމަުށްފަހުގައި ދެން އެ ީމހަކު އަމިއްލަ ގޮތުން ނަމަެވްސ، ނޫނީ އެހެން ޕާީޓއަކާ ގުިޅެގން ނަމަވެސް އިންތިޚާަބކަުށް 

މަުށް މި ބަޔާންކުރަނީ. ޤާނޫނުއަސާސީއާ ަކނޑައެިޅގެން ޚިލާފު. ޤާނޫނުައސާސީަގއި އެ އޮތީ މިސާލަކަުށް ވާދަނުކުރެވޭނެ ކަ

ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގަިއ، މިސާަލކަުށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުން ހޮވުމުގެ އިންތިޚާުބގައި ކެނޑިޑޭަޓކު ކުރިމަތިލުމުގެ 

އެ ޝަރުތުތަާކ ކަނަޑއެޅިގެްނ ޚިލާފަުށް އަެނއްކާ ސަުރކާރުން ބޭނުންާވ  ޝަރުތުތައް ކަނޑައެޅިފަ. އެެހންވާއިުރގަިއ،

ގޮތެއް ހެދުމަުށް ޓަަކއި ކަންތައްތަކެްއ ނިންމުމަުށް ޓަކައި ާޤނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަުށް ކަނޑައެިޅގެން ޚިލާފަުށް މި ޮއީތ 

މަުށްފަހުގައި ނާކާމިޔާުބވާ މީހަުކ އިޞްލާޙެއް ލާފަ. ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބެއްެގ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރު

އަުށް އަމިއްލައަުށް އެ މީހާ ކުރިމަތިލުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މީހަކަުށް ލިބިގެންވާނެ. ެއއީ އެ ޕާީޓައކުން ވަިކކުރީމަ އަމިއްލަ 

ިއ ލެވިދާނެ. ނޫނީ އެހެން ޕާޓީއަކާ ގުިޅގެން އެ މީހަކަުށް ލެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ ޕްރައިމަރީެއއްގަ 

އެ ޕާީޓގެ  ެއއީ ެއއީ ޕާީޓގެ އެތެޭރެގ ނިންމުންތަކެއް. ތްަތއްމެދުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮ މީހުންނާވާދަކުރުމަުށްފަހު ވަިކވާ 

ޮގތް ކަނޑައެޅުުމގެ ގޮތުން ޕާީޓތަކުަގއި އަސާސީ ަގވާއިދެްއ  ލުކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުަގއި ނުދެވޭނެތީވެ އެފަރާތުން ތަމްސީ

ޅަިއގަނެ، ތްަތެކއް ކަނަޑއަޅާފައި މި ކަންތައްަތއް ކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ީމހެއްގެ ޙައްޤު ނިގު އަޅާ ގޮފިޔަވަޅު ، ހަދާފައި

އެ މީހަކު އެހެން ޕާޓީައކަުށް ބަދަލުވުމަުށްފަހުގައި ނޫނިްއޔާ އެ ޕާޓީައކުން ވަިކވުމަުށް ފަހު އަމިއްލަ މީހެްއގެ ގޮުތގަިއ 

ސްނޭޅޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނުއަާސސީގައި އެބައޮތް ޝަރުތުތައް، އިންތިޚާބުތަކަުށް ވާދަނުކުރެވޭނެ ކަމަުށް ބުނެ ހުރަ

ކުރިމަތިނުލެވޭނެ ކަމަުށް ބަޔާންކުރާ ޝަރުތުތައް ކަނޑައަޅާފަ. އެއާ ޚިލާފަުށް ޝަރުތުތަކެއް ނޭޅޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ 

ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްޤުތަކަުށް އަރަިއގަންނަ  މި ފެންނަނީ ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިްނނަވަިއގެން ރާއްޖޭގެ

ތަން. ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަުށް ބިލުތައް ފާސްކުރަމުންދާ ތަން. ވަގުތުތައް ުކޑަކޮުްށ، ދަންވަރު ގަީޑަގއި އާއްމު ކޮމިީޓގެ 

ނިޒާުމ  ބައްދަލުވުންތައް ބާްއަވއި، ެއކިއެކި އުސޫލުތަކަުށް ުކއްލި ބަދަލުގެނެސް މުޅި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކް

 ހަލާކުކޮުށްލާ... 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ފޭދޫ

 އިބްރާހީމްދީދީއަުށް.
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 އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރު  ދާއިރާގެ ފޭދޫ

)އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާްއމު ގާނޫނު( އަުށް ިމއަދު މި  2008/11ޒަތްތެރި ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު އްއި ޝުކުރިއްާޔ 

ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާަޙކީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކުިރއަުށް ހުރި އިންިތޚާބުތައް މިހާރަުށް ވުރެ ފުރިހަމައަުށް، ދެފުުށް ފެންނަ ގޮތަުށް،  

ބު ކުރިއަުްށގެންދިުއމަުށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ގެންަނންޖެހޭ މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް މިނިވަންކަމާ ެއކު އިންސާުފވެިރކޮުށް އިންތިޚާ

ކަމަުށް ފެންނާތީވެ މި އިޞްލާޙު މި އޮތީ ހުުށަހެޅިފަ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިީއ މިއާ ދެކޮޅަުށް މަސައްކަތްކުރާ 

ފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަްތކުރާ ފަރާތްތައް. ސަރުކާުރ ފަރާތްތަކަކީ، އަދި ވަކާލާތުކުަރއްވާ ފަރާތްތަަކކީ އިންތިޚާބުތަަކުށް ނު

އޮެވގެން ސަރުކާރުން މިފަދަ ބިލެއް ހުުށަހަޅާނީ ވަރަުށް ރަނގަޅު ނިޔަތުގައި. ސަބަބަކީ، އިންތިޚާބެއްަގއި ވޯޓުލަނީ ިސއްުރ 

އްޔާ، އިންތިޚާބުަގއި ވޯޓުލާ ވޯޓުތައް ކަން އެބަ އެނގޭ ިދެވހިރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބުތަުކަގއި މި ލަނީ އާއްމުކޮުށް. އެހެންވެއްޖެ 

މީހާ އެ މީހާ ލާ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އެ މީހާ ވޯޓުލީ ާކކުކަން އެނގޭ ގޮތަުށް ތަފާތު އެިކއެކި ފާހަގަތައް؛ ކުަޑކާފު، ބޮުޑކާުފ 

 އޭގެ ފަހަތުަގޔާއި އެތަންމިތާަގއި އެ މީހާ ޖަހާ ފާހަގައިެގ ބަދަލުގައި ފާހަގަތަެކއް ޖެހުމަކީ އެއީ އެ ވޯުޓކަރުދާސް

ބާތިލުވާންޖެހޭ ސަބަބެއްކަން ައޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެހެން. މިއަދު ޙަޤީޤަތަކީ ސަރުކާރުަގިއ 

ތި ވިދާޅުވަނީ އިންތިޚާބުތަކާ ެބހޭ އެކިެއކި މުައއްސަސާތަކަުށް ސަރުކާރު ޮއވެގެން ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވަނީއޭ. ފޯުރވާ 

ތައް ގެންނަނީ ކީްއކުރަންތޯ ސަރުާކރުން މަޖިލީހަުށް؟ މިއީ ދެފުުށް ފެންނަ ގޮތަުށް އިންތިޚާބުަށް ނަމަ، މިކަހަލަ އިޞްލާޙު

ނުފޫޒު ފޯރުވިދާ ކަހަލަ އިޞްލާޙު މިހިރީ، ހަމަ ރަނގަޅަުށް ފެނިގެން. އެހެންނަމަވެސް، މި ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއްެގ 

ކަންތައް ރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަުށް ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް މި ގޮތުަގއި މި އޮތީ ހުުށަހަޅާފަ. އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވާދަކުަރްއާވ ހު

ވޯޓުލާ މީހާ ލާ ވޯޓަކީ ނޫނީ ތިމަންނާމެންނަުށް  ،އަުށްގެ ޕާޓީތިމަންނާމެން ،އޮތީ. އެއީ ތިަމންނާ އަުށް ވޯޓުލާ ކުރެވިފައި މި

އެހެން  ،ސާެގ ނުފޫޒެއް ނުފޫެޒއް ނެތި. ފައި ،ެއްއވެސް ިބރުވެރިކަމެއް  .އޮންނަނީ ނގޭ ގޮަތުށް މިވޯޓެްއކަން އެ ސައްޙަ

 އި މި. މި ބިލުގަމިހާރު ބައްޓަންވެފައޮތީ  ޖަހާފައި ދެވޭ ގޮތަުށް މި ކަރުދާސް މިޭއނަ ފާހަގަ، މީހެއްގެ ނުފޫޒަކަުށް ނުޖެހި

މި . ޙާ ދެކޮޅަުށް ވެސް ަވކާލާތުކުރާ ތަންފެންނަނީ މި އިޞްލާ އޮތީ އެގޮތަުށް. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި

ލާރި  ަކރުދާހުގައި ޖަހައިގެްނ،، އިންތިޚާބުތަކަުށް ނުފޫޒު ފޯރުވިއޭނައިނަމަ ވޯޓުލަިއ ނިމުނީމަ ބުނާނެ، އިޞްލާޙު 

މިހެން  މި އޮތީެއގޮތަުށް ހަދައިގެްނ އިންތިޚާބު  ،ުގނައިގެން ގޮތަުށް އެ ތަނުން ހާ އިނގޭމީ ޖެހިފާހަގަ، ހޯދައިގެން

މުޅިން އެހެން  ދައްަކވަމުން އެ ވިދާުޅވަނީނަކަުށް. ދެން މި ބިލަުށް ވާހަކަހަދާފައޭ. އެހެންވީމާ، ހެޔޮ ގޮެތއް ނެތް މި މީހުން

. އެއީ ތަފާތު ބިލެއް. ވިދާޅުވިހާ ވާހަަކތަކެއް އަުޅގަނޑު ހުުަށހަޅާފައި އޮތް ބިލެްއަގއި ނޯންނާނެ ދެންމެ އެ .ބިލެއްގެ ވާހަކަ

އޮތީ މި ވާހަކަަތއް. މި  އި. މި ބިލުަގިއ މިން ބޭރުަގއި އެ ވާހަކަ ަދއްކާފަިއ ވަނީ. މި ބިލުން ބޭރުގަމި މައުޟޫޢު

ނީ ސަރުކާރުންނޭ. ސަރުކާުރ ކޯރަމް ހަމަކުރަންޖެހޭ ،އަުޅގަނޑު ދައްކާލަން ބޭނުންވޭ. ދެން އޮތީ ތައް ވެސްވާހަކަ

 ކޮންމެ މެންބަރަކީ މަޖިލީހަުށް ގަވާއިދުން އައިސް ްއަޒތްތެރިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އި، ނޫން ނިސްބަތްވާ ޕާޓީންނޭ.
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އެހެންނަމަވެސް، ގްރޫޕުަތއް ހަދައިލާފައި ބޭރުގައި ތިބެގެްނ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ބޮލުަގއި މި ޒިންމާ 

ގައި ޒިންމާ އަުޅވާފަިއ އެ ބޭުފޅުން މި މީހުން ހޯދަން ދާން ކުޑަކުދިންތޯ މިއީ؟ ކުލާހަުށް އަޅުވާަފއި، އަމީންޢާއްމުގެ ބޮލު 

ނާަސރީގައި އުޅޭ ަބއެއްތޯ މި ތަނަުށް ވަދެގެން މި އުޅެނީ؟ އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑުމެންގެ އަޚުްނ  .ވައްދަން ބޭުރގައި ތިބީމަ

ންގެ މަޖިލީހުގައި މި ހިނގާ ކަންތައްތައް، ހަމަ ކޮންމެ ކަމެްއެގ ރައްޔިތު .މިގޮތަުށް ވާހަކދަްއކަވާތީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެރަވޭ

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަގާކަުށްނުޖެހޭނެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ބޮލުަގިއ  .ވެސް ޒިންމާނަގަންޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ގައި ތިބޭކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އަޅުާވކަުށްނުޖެހޭނެ މިކަމެއް. ައޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ކޯރަމް ހަމަނުކޮުށް މިތާ ބޭރު

އަޅުގަނޑުމެން. ެއއީ އަުޅގަނުޑމެންގެ ޒިންމާެއއް. އަުޅގަނުޑމެންނަކީ ތުއްތުކުދިންނެއް ޫނން، ކޮންމެ ދުވަަހކު ބޭރުަގިއ 

އް ވެްސ ތިއްބާ ގޮސް، ުކޑަދޮުށުންނާއި އެތަންމިތަނުން މި ތަނަުށް ވައްދަން ގޮވާފައި ަވއްދާކަުށް. އެެހންވީމާ، މި ވާހަކަތަ

ތަފާތު ގޮތްގޮތަުށް ަދއްކާފަިއ، ިތމަންނާމެންގެ ޒިންމާއެއް ނެތް ކަމަުށް، ތިމަންނާމެންގެ ޒިންމާައކީ މުޅިންވެސް ފިތުނަފަސާދަ 

ފެތުރުމާއި، މީސްމީހުންގެ އަބުރަުށް އަރައިގަތުން ކަމަުށް، ެއޮގތަުށް ވިސްނައިގެން ކަންތައްަތއް ކުރުމަކީ އެްއގޮތަކަުްށވެސް 

ނޫން. އަުޅަގނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި މިައދުގެ ސަރުކާރުްނ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ކުިރއަުށް އޮްތ ތަނުަގިއ  ރަނގަޅު ކަމެއް

ބާއްވާ އިންތިޚާބުތައް މިނިވަން، އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބުތަކަުްށ ހެދުމަުށްޓަކައި، އަދި ބޭރުގެ އެިކއެކި ފަރާތްތަކުން ވެސް 

ވާހަކަދައްަކއިގެން މި ގާނޫނުތަުކގައި މިހުރި މިކަހަލަ މައްސަލަތަްއ އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނާ 

ދިރާސާކޮުށްފައި އެ ބޭފުޅުންގެ ވެސް އިރުޝާދުގެ ދަުށުންހެން އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ މި ބަދަލުތައް މި ގެނެވެނީ. އަޅުގަނޑަުްށ 

މިއީ ކޮންކަަހލަ ބަދަލުތަކެއްތޯ ވިސްނަން  ލަފާކުރެވެނީ ެއގޮތަުށް. އެހެންީވމާ، މި ކަންކަމާ ދެކޮޅަުށް ަވާކލާތުކުރައްާވއިރު

ވެސް އެބަޖެހޭ ނޫންތޯ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، 

ުޅގަނޑުމެންެގ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަ އިލްތިމާސްކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ، އަ

މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ މިހާތަނުަށް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޖިލީހެއްގެ ރައީސެްއގެ ގޮުތގައި ދެކުުނ އެންމެ ރަނގަޅު ރައީސޭ. 

މަނިކުފާނުެގ  އެ  ނަާވ ރައީޭސ. ެއއީ މި މަޖިލީހުގައިއެންމެ ޯއގާތެރި ަރއީސޭ. އެްނމެ ކަންތައްތަކަުށް ރަނގަޅަުށް ވިސް

ިމ ކުރިން ވެސް  މަޖިލީހުަށް އައުުމގެ މާމި ސް ެއކަން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ޔަުށް ބަލައިލިހިސްޓްރީއަ

މަޖިލިސް ވެސް ބަލަން. މެންަބރުންގެ ުއޅުމާއި ގުޅުން ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ެއގޮތަުށް އެ 

ޔަޤީނުން ވެސް މަނިކުފާނަުށް ހަމަ އެދުމެއް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ގެވާހަކަދަްއކާ ބޭފުޅުން އެގޮތަުށް ނުދެއްކުމަކީ އަޅުގަނޑު 

ގޮތުަގއި މަޖިލިސް މަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ރަނގަޅަުްށ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  ބޫލުކުރާއިޙްތިރާމުކުރަން. އަުޅގަނޑު ގަ 

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު 

 މަުށް.ޢަލީ ޢާޡި

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން

ިއ އާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްތަުކގެ ތެރޭން ައޅުގަނަޑުށް ފެނުނު ޤާނޫނުއަސާސީ

 ިއއްޒަތްތެރި  ،ތާރުކޮުށް ހިންގަވަމުންގެންދަވާ ެއއް ބޭފުޅެއް ރަީއސަކީ އިނގޭތޯ ލާފަުށް މަޖިލިސް އެންމެ ޚުދުމުޚްނޫނާ ޚިގާ

މި ދިމާވެގެން ުއޅޭ މައްަސލަ. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުެމންގެ މި މަޖިލީހުގައި ކޯރަްމ  ރައީސް. ނިކަންަބއްލަވާ މިއަދު 

ވާންޖެހޭނެ ކަންތައްަތއް.  ޙަީޤޤަތުގައި ިއއްޒަތްތެރި މި މަިޖލީހުގެ ރައީްސ މިކަމާ ޒިންމާ ހަމަނުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކީ 

 ނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަުށް ކަންކަން ކުރާއްަގއި ވެސް ފުރުޞަތެއް ނުދޭނެ ގާއަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީން ފަހަރެ

 ހިސާބަުށް ހިންގަވަމުން މި  މަޖިލިސް ފެުށުނީއްސުރެ މިއަދާ .ގެންާދކަުށްރުލުންދީެގން ކަންކަން ކުރިއަުށްއެއަުށް ެއއްބާ ،ނަމަ

 އިދާރީ މޭޒުން މި ،ފެންނަ ދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދެއް ނެތި. ޙަޤީޤަުތަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތިން މި

ން ހޮވަންޖެހޭ ދެ ބޭފުޅުން. އަޅުގަނުޑމެ ،ކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ިއންތިޚާބުކުރަންޖެހޭބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ޢައްޔަން ފެންނަ ދެ

ގެންދާީތެވ ގެ ރައީސް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ޚިލާފަުށް ކަންކަން ކުރަމުންއެކަން ނުޮކުށް ހަމަ މި މަޖިލީހު ،އެހެންނަމަވެސް

ގެނެސް ފާްސކުރުމަުްށ  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުން މި ފްލޯއަުށް އަޅުގަނޑު ެއކަން ކުުްށވެރިކޮުްށ މިއަދު ވެސް ވީހާ އަވަހަކަުށް 

ތަޅުމުގައި ގިނައިްނ  ންނަވާލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރޭގައި ައޅުގަނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހުގެޒަތްތެރި ރައީސަުށް ދައިއް 

ކަންނޭނގެ އަުޅގަނޑުެމންގެ ވަގުތު މަދުކުރުމުގެ ވިްސނުމުގައި ބަންދު ދުވަހެއްަގއި  އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކާތީ

މާލަން މިއަދު ވަރަުށް ބައިވަރު ބިލުތަކެއް ފާސްކޮުށް ނިން ،އްކޮުށް ަގވާއިދަުށް ބަދަލުގެނެސް ކުއްލިައކަުށް ަގވާއިދު ކޮމިޓީ އެ 

ހުރެ ކަމެއް ނޭނގެ. އެހެންވީާމ، މިކަހަލަ ކަންތައްތަކާ އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ އަުޑ މި ހަދަނީ ކޮން ސަބަބަކާ 

އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކަން ކުރަމުންދާ ގޮްތ، އެ ގޮތް، ރަ  ސަުރކާރުން ކަން ކުރާ ،ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަުށް ފޯރުަވއި

ވާހަކަތައް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހެްއގައި ަރއްޔިުތންނާ ހިސާބަުށް ފޯރުކޮުށްދެމުންދާތީވެ ެއކަން ބޮޑުެވގެން ެއ 

އީސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަނީ އިއްޒަތްެތރި ރަ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑަުްށ ފެނިގެން މި ގެކަމެއް ވަގުތު މަދުކުރުމަުށް ޓަކައި ކުރާ 

ވަގުތުަތއް މަދުކުރާ ަމއްސަލަ. އާދެ! ކޯރަމް ހަމަކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް ޒިންާމއެއް. ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

 ވަރަުށް  ،ކަމަުށް ބުނެ ތިބި މެންބަރުންގެ ވެސް ިޒންމާއެއް. މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް ރައީސްގެ ވެސް ޒިންމާެއއް. ެދން

 ގަިޑއަުށް ނުގެެނވޭކަމީ އަުޅގަނޑު  މެްނބަރުން މި މަޖިލިސް ފެުށޭ 22ިތއްބަވާ.  މެންބަރުން އެބަ 42 ްއ؛ރިޓީއެބޮޑު މެޖޯ

 ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޭބނުންފުޅުވާ ގޮތަުށް ވަރަުށް މަދު ،ގޮަތކަުށް ގައި މަޖިލިސް ަވކިދަންނަވާނީ މި ސަރުކާރަުށް ަގސްތު

ތަނުަށް ނުގެންނާންެވގެން ކުރާ ކަމެކޭ.  ިވސްނުމެްއގެ ދަުށުން މީހުން މި ވިސްނާ މީހުންކޮޅެއް ލައިގެން ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް

ގެނަީއ އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރާ  އިްއޔެ ބަދަލު މި ވާއިދަުށް ަބދަލުގެނެވެން މިހާރުވެސް. ޭރގައިއެބައޮތް ދެއްތޯ ގަ 
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މިޮކޅުން އެއް މެންބަރާ ވީމަ  ރައީސާއި އެގޮތަުށް މި ކޯރަމް ހަމަ އެންމެ މެންބަރަކުަށް، އިްއޒަތްތެރި ވަގުތަުށް. ހަމަ

ަނހަދާ ކީއްވެތޯ ިތ މަޑުކުރަނީ؟  ވަރަުށް ފަސޭހަ ގޮތެއް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތް ގޮތަުށް ހަދައިެލވިދާނެ. މިއީ ގެންދާކުރިއަުށް 

 ފަސޭހަ  ވެސް ކޮުށްލަންއީ ގެންނަމުންދާއިރު މި ކަކަުށް، ޤާނޫނުއަސާީސއަުށް ބަދަލުނޫނުތައެހެން ހުރިހާ ަގވާއިދުތަެކއް ގާ

ނުވަތަ ސަުރާކރުން ހުުށަހަޅާ އިލެކްޝަނާ  ،އިލެކްޝަން ކޮމިަޝނުން ފިކުރަުށް ކަންނޭނެގ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ކަމެއް

ދަތިވާނެ. ހަމަ ަޔޤީނުން ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ާތއީދުކުރަން މިހާރު  ނަުށް،ގުޭޅގޮތުން ހުުށަހަޅާ ހުުށަހެޅުމަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން

އިެލކްޝަން ކޮމިޝަން ވިޔަްސ  އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް؛، ާލއިރުަގއިގޮތަުށް ވިސްނައި ދާސަރުކާރު ހިންގަމުން

ދަނީ  ހިނގަމުން އެއަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ. މިއަދު  ދި އެހެން ކޮމިޝަނެއް ިވަޔސް ހިނގާ ގޮތާ ދޭތެރޭއަ

ރި މަޖިލީހުެގ މަތީަގއިތޯ. މި ިއއްޒަތްތެނިވަންކަންމި، ޮގތުގައިތޯ. މިނިވަންކަން އޮެވެގންތޯ ގެ މިނިވަން މުއައްަސސާެއއް

ލިކަމުަގއި ީވނަމަވެސް މިއަދު ތެުދވެ ސަުރކާރާ ެއއްކޮޅަުށް ވާހަކަަދއްކާ ޮކންމެ މެންބަރަކީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް ބަލައި

މީހަކު  ންނާނެ. އެމީހެއްގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި އޮ ކޮންމެވެސް ދިމާލަުކން މައްސަލައެއް އުޅޭ ބަެއއް. އެ ،ރައީސް

މީހެއްގެ މައްަސލަ ކޯޓުގައި ނޫޅޭ މެންބަރެއް  ކަމެްއ ކޮުށްގެން އެ ނިއްޔާމުްނ އެހެންކަހަލަ ނާޖާއިޒުނޫ ،ކޮުްށގެންވަްއކަން

ބުނާ އެއްވެސް  އެގޮތަުށް އަުޅަގނޑުމެން މި މިތާ ސަރުކާރާ އެްއކޮޅަުށް ތެުދވެ ވާހަަކެއއް ނުދައްކާނެ. އެެހންވީމާ، ހަމަ

ވެްސ، ކަމުގައި ވީނަމަމަވެސް، ިސވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންކަމުގައި ވީނަ އެ ހެޔޮ އިލެްކޝަން ކޮމިޝަން ކޮމިޝަނެއް؛

ިފ މި ފަރާތްތަކުން މި މަޖިލީހާ ހިސާބަުށް އެއްވެސް ކަމެއް ހުުށަހަޅައި  ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންކަމުގައި ވީނަމަެވސް،

ބޭނުންފުޅުވާތީވެ އެގޮތަުށް ސަުރކާރުެގ  ންަގން ރައީސް ޔާމީންސަރުކާރު ހި ތާރުކޮުށްެއއީ ޚުދުމުޚް، ނަމަ ވަނީ ކަމަުށް

ނޫނެއް ވިަޔސް، ަގވާއިެދްއ މުންދާ އިޞްލާޙުތަކެއް ވިޔަްސ، ގާކަންކަން ބައްޓަންކުރުމަުށް ޓަކައި މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަ

ން އަޅުގަނޑުމެން ޝަނުކޮމި ސް . އެހެންވީމާ، އިލެކްޝަންއި އެ ފިކުުރގަ ،ވިޔަސް ހުުށަހަޅަމުންދާނީ އެ ވިސްނުމުަގއި

ބަދަލެއް ގެންނަން މަޖިލީހުގެ އިންތިާޚބު ވިޔަސް ލޯކަލް ަކއުންސިލުގެ އިންތިޚާބު ވިަޔސް، ަރއްޔިތުންގެ  އިންތިޚާބުތައް؛

އެ  ،. އެ ފިކުުރަގއިއިހެދުމުގެ ވިސްުނމުގައި. މަކަރުހެދުމުގެ ވިސްނުމުގަހަޅަނީ ހަމަ ޔަޤީނުން ެވސް މަކަރުހުުށަ

ޙެއް ހުުށަހަޅައިގެްނ ގޮތަކަުްށ ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކުން މި މަޖިލީހަުށް އެއްވެްސ އިޞްލާ ނޫންއެ .ވިސްނުމުަގއި

މާވާ ހުރިހާ ދި . މި މަޖިލީހުގައިުނގެންދާނެ. އެހެންީވމާ، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ އެބަ ޒިންމާވާންޖެހޭކުރިއަކަުށް

ހުރިހާ ކަމެއްަގއި  ިއ،ގެންނަ ބަދަލުތަކަކާ ޤާޫނނުއަސާސީއަުށް މި، ގެންނަ ބަދަލުތަކާއި ނޫނުތަކަުށް މިކަންތައްތަކަާކއި، ގާ

ގެންދަނީ ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް ކޮންމެ ދުވަހެއްަގިއ  މި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޒިންމާވާންޖެހޭނެ. މި މަޖިލިސް ހިންގަވަމުން ތި

ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅަމުންދާ  ،ޚިލާފަުށް. މި މަޖިލީހުަށް ހުުށަހެޅޭ ގިނަ ބިލުތަކަކީ ނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަުށް. ާގނޫނާޤާ

ަނއްުޓވާލުމުގެ  ،ގިނަ ަޙއްޤުތަެކއް ނިގުޅަިއގަނެ ޤާނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާފަުށް ރައްޔިތުންނަުށް އޮްތ ވަރަުށް ،ބިލުތަކަކީ

 ވިސްނުމުަގއި ހުުށަހަޅަމުންދާ އިޞްލާޙުތަކެއް. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑަުްށ އޮންނަނީ އަުޅގަ ކަެމއް ޔަޤީެނއް ނޫން. ކޮންމެ ުދވަހަކު ވެސް މި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަނޑަުށް ަވގުތު ދެްއވާނެ

ވެސް މިކަން  ގޮތަުށް. މި ގޮތަުށް. އެހެން ބޭފުޅުންނަުށް އެތައް ވަގުތުތަެކއް ދެއްވާ ޓު ދެއްވާފައި ނިންމާމިނެޓު، ދޮޅުމިނެ 1

އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ،  ތްތެރި ރަީއސް.ކަންަތްއ ވާ ގޮތް. އިްއޒަ ހިނގާ ގޮތް. ރަްއޔިތުން ބަްއލަވަން ތިއްބަވާތި މި

. ނުވެސް ލިބޭނޭ އަޅުގަނުޑ ސް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ނުލިޭބނޭކޮުށްލަން މީހަކަުށް ދުވަހަކު ވެރިކަން މިއަުށްވުރެ ފަސޭހަކޮުށް ވެ

 ،ންކުރަމު ،ކުރަމުން ،ފަހަރަކު ކަމެއް އުނދަގޫުކރަމުން ،ފަހަރަކު ކަމެއް  ،ދަންނަވާނީ. ނަމަވެސް ފަހަރަކު ކަމެއް

 އްތުޮކުށްފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ހަމައަުށް ކަޑަ  އާއޮތީ އެންމެ އުނދަޫގ މަރުޙަލާ ކުރަމުން ައއިސް ިމހާރު މި ،ކުރަމުން

ކަމަުށް ބުނާ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވީނަމަވެސް ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ސްޕަރ މެޖޯރިޓީ އޮތް ވަރެއް ކުރިކަުމގައި ކިތަންމެ

ތޯ ހުންނެވީ؟ ާކކުގެ ތެރޭގައި ާކކުތޯ ހިތްހަމަޖެހިވަަޑއިގެންގެ މެންބަރުންމްއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީ.ޕީ.އެރަ

ގޮތުން ހީވަނީ ތާއީދު  . ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ވޯޓުދެއްވާރަުށް މަދު މެންބަރެއް އިނޭގތޯހުންނެވީ؟ ވަހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގެން

  )ަވގުތުކޮޅަކަުށްފަހު( ..އެބައޮތް ކަމަުށް. ތާއީެދއް ނެތް.

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އި ނީއަުރވަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެމަނަފު

ތްތެރި ަރއީްސ، ިމއަދު ައޅުގަނޑުމެން މި ބަހުސްކުރަމުންދާ މައުޟޫޢުަގއި، ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަ

އާދެ ލޯކަލް ކައުންސިުލގެ އިްނތިޚާބަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ގެނެވޭ ގާނޫނަކީ މި ގާނޫނާ ދޭތެރޭގައި ޙަޤީޤަތުަގއި ވެްސ 

ކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ، މި ރަނގަޅު މަޤްޞަދުަގއި ސަުރކާރުން ހުުށަހަޅައިދީފައިވާ ބިެލއްކަމުަގއި ފާހަގަ 

 ބިލު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ަމރުޙަލާގައި އިތުރަުށް ދިރާސާ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި، ތުުލސްދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ސަލަ()ނިޒާމީ މައް

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން އިްއޒަތްތެިރ ރައީސާ ދިމާލަުށް ވަކި އެްއެޗއް ދަންނަވާކަުށް. ނަމަވެްސ، 

ންގަން ަވކި ކަހަލަ ަގާވއިދެއް އެބައޮތް. ކާކުތޯ ިމއަދު މި މަޖިލިސް ހިންގަވަމުންގެންަދވާ ގޮތަުށް ބަލާއިުރގައި މަޖިިލސް ހި

މިނެޓޭ؟ މި މުޅި  5ވިދާޅުީވ، އެްއވެސް ހާލެްއގައި ޕީ.ޖީ ލީޑަރު ވިދާޅުވިތޯ އަޅުަގނޑަުށް އެއް މިނެޓޭ، އަނެއް ބޭފުޅަކަުށް 

 މަޖިލިސް ހަލާކުކުރަމުން ތި ގެންދަވަނީ އިްއޒަތްތެރި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ނޫން. އަުޅގަނޑު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންަބރުންނަުށް ވެސް، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޝުކު

މެންބަރުންނަުށް ވެސް އަދި އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަުށް ވެސް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން މި ގެންދަނީ ޕާޓީތަކުން މަޖިލީހުގެ 

ގޮތުގެ މަތީން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ކުރިއަުށް އޮްތ ތާނގައި ވެސް އެގޮތަުްށ ރިޔާސަތަުށް އަންަގވާފަިއވާ 

ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާނަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. ގެަމނަފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނުަށް 

 ވާހަކަފުޅު ކުިރއަުށްގެންެދވުމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ 

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އާެދ، ައޅުގަނޑު ދެންނެވީ ައޅުގަނޑުމެން މި ބިާލ ބެހޭ ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެްނ 

މާ ގޮތްތަެކއް ނިންމާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާެގ ތެރޭގައި އެބަޖެހެއޭ ވަރަުްށ ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި މިކަ

ފަހަރެއްގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ވޯުޓކަރުދާހުގައި ައޅަން ތިބި މީހުންނުަށް މަޝްވަރާކުރަން. ެއއީ މިހެން މިދެންނެވީ، 

ބަލާއިރު، މިސާލަކަުށް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ވެސް އެަބތިބި. އެހެންވީމާ، މި އެ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ަޙއްޤު ނުގެއްޭލ 

މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި މި ބިުލ އިތުރަުށް ބައްޓަންކުރަން އެަބޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  ގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ 

 އަޅުގަނޑު....

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި، މެުދހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢަލީ ޢާޡިދާއިރާގެ މެންބަރު ވޭރު މެދުހެން

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ފަހަރެއްަގއި ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަވގުުތ 

އެހެން ދެއްވަމުންގެންަދވަނީ ޕާޓީތަކުން އަންގާ ގޮތަކަުށް ނޫން. އެ އުސޫލަކުން ނޫން. އެ ހަމަތަކުެގ މަތީންނެއް ނޫން. 

މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެން، އެމް.ޑީ.ޕީން ހަމަ ކަނޑައެިޅެގން އޮންނާނެ އަންގާފައި، އަުޅގަނުޑގެ އަޚް މޫސާމަނިކަުށް 

 ވަގުތު ދޭންޖެހޭ ގޮތާއި ަވގުތު ދޭންޖެހޭ މިންވަރު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނުަށް  ޝުކުރިއްާޔ. ނިޒާމީ ަމއްސަަލއެއް ނޫން. އަުޅގަނުޑ ގެމަަނފުުށީ

 ވާހަކަފުޅު ކުިރއަުށްގެންެދވުމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަީކ  ފަދައިން އުޭޅ ވާހަކަައކީ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އައި.ބީ އެ ދެންނެވި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި

އެންެމ  ،އެންމެ ޙިކުމަތްތެރި ،މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭން ފެނުނު އެންމެ ކުޅަދާނަ ނަުށްފަހުގެ ތާރީޚެއްަގއި އަުޅގަނުޑމެން

ދޭތެރޭގައި ޝައްކުކުރަން ހަމަ ެއއްެވްސ ބޭފުޅަކު ނުހުންނާނެ. ހަމަ  ޖިލިސް ހިންގަވާ ރައީސް. ެއކަމާމޮޅަުށް މި މަ

ަކމަކީ، ފުަވއްމުލަކު ެދކުނު ާދއިރާެގ ރަްއޔިތުން އަުޅގަނުޑމެން މި މަޖިލިސް ތެރެއަުށް  ްނވާ އެއް އަޅުގަނޑަުށް ޔަޤީ

މުިޅ މި މަޖިލިސް އަުޅގަނޑުމެން  ،ވެއްދީ މުިޅ ރާއްޭޖގެ ަރްއޔިތުންނަުށް ޓަކައި  ވަކާލާތުކުރުމަުށް ަޓކަިއ މި

މަނިކުާފނުގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއަުށް  ކަތަީކ، އެކުރަްއާވ މަސައް މަނިކުފާނު އެ  ފަޚުރުވެރިާވވަރުެގ ރައީެސކޭ. އެ

ފޫޓަުށް ވެސް  50 މަނިކުފާނާ ބަލާއިރުަގއި މި މަޖިލީހުގައި އެއްވެސް މެންބަރަކަުށް، ެއއްވެސް މެންބަރަކަުށް އެ

 ،ދޭތެރޭގައި މަނިުކފާނުގެ ތަޖުރިބާއާ އެ، މު ހުންނެވި ބޭފުޅެއް އެއީ. އެހެްނވީމާފަދަ ޤާބިލުކަމާއި ތަޢުލީ ކައިރިނުކުެރވޭ

ދޭތެރޭަގއި ަޝއްކުުކރެވޭނެ ޖާަގއެްއ ނޯންނާނެ. ައޅުގަނޑުމެންެގ މި މަޖިލީހަުށް  ކުފާނު މަސަްއކަތްކުަރއްާވ ގޮތާ މަނި އެ

ެގ ލެްއަގއި އެްއވެސް ދާއިާރއެްއގެ މެންބަރަކު ނުބުނޭ އަޅުގަނޑުމެންއް އިންތިޚާުބކޮުށްފައި ެއއްވެސް ހާއެްއވެސް މެންބަރެ

 ެވސް މި މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑު ފޮތްަތއް ތި ނުގެންެދވޭނެ ގޮަތކަުށް ކަންަތއް ކުރުަމުށް. ހަމަގައިމުއަުށްމި މަޖިލިސް ކުރި

ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މި މަޖިލީހުަށް ނާންނަ ހަމަ އެއްވެސް ުދވަހެއް ނޯންނާނެ. ގެމަނަފުުށީ  ބޭފުޅުން ބައްލަވާ،

ލީހުގެ ުދވަހެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑމެން ހިނގާބަލާުށޭ މަޖިދާއިރާގެ މެންބަރު މި މަޖިލީހަުށް ނާންނަ އެްއވެސް 

ކަަމކީ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ގެންެދޭވނެ ގޮތެއް ރާވަން. އަުޅގަނޑަުށް ޔަޤީންވެ ކަުށަވަުރވާ އެއްމަސައްކަތްތައް ކުިރއަުށް

އަުށް ަވޑަިއގަންަނވާ މަސައްކަތް ދޫކޮުށްލާފައި ގެހުގެ ނޫނީ މަޖިލީ ،ލާފައި ޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްުޓވައިރައީސް މި މަ
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ކުރަްއވާކަްނ މަނިކުފާނު މިތާ މަސައްކަތް ޖަހަންދެން އެ 11، 10އެްއވެސް ދުވަެހއް ނެތްކަން. މަޖިލީހުގެ ރޭގަނޑުގެ 

ޔިތުންނުަށް އެކު ރައް ހަމަހަމަކަމާ ،އެކު  ފުވެރިކަމާސައްކަތްތަްއ އިންސާއެނޭގ. މި ކޮމިޓީގެ މަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ

ތުން މަނިކުާފނު އެ ކުރަްއވާ މަަސއްކަތަީކ މުޅި މި ރާއްޖޭެގ ރަްއޔި ފޯރުކޮުށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދިނުމުގައި އެ

މަނިކުފާނަުށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވޭ. މުޅި ޕީ.ޕީ.އެމް އަދި ޚާއްަޞކޮުށް  އެ ފަޚުރުވެރިވާ މަސަްއކަތަެކއް

 މަނިކުފާނު އެ ކުރައްވާ މަސައްަކތަކީ މުޅި ޤައުމަުށް ޓަކައި އެ ލީހުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ފަޚުރުވެރިވޭ. އެރައްޔިތުންގެ މަޖި

ކުާރ  ކަމަކީ، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަުކގައި އަުޅގަނޑުމެން މި . އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ މަނިކުފާނު ކުރައްވާ މަަސއްކަްތތައް

 ،ލިްއޔަތުތަކެްއ. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ލިބޭ ވަގުތުތަކުަގއިުށް ވަންޏާ ބުރަ މަސްއޫންނަވާ ކަމަމަސައްކަތްތަަކކީ ޙަޤީޤަތަުށް ދަ 

ޚާއްޞަކޮުށް މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނޯންނަ ަވގުތުތަކުަގއި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުެގ 

 ތައް. މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުަގއި ކުރެވޭ މަސަްއކަތް އޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުަގއި އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތަކަުށް މި

އެކު ގެންދިއުމަުށް ޓަކައި  ެއުކ ގެންދިއުމަުށް ޓަކައި، ހަލުވިަކމާ ފުކަމާއިންސާ، އެކު މިކުރާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކަމާ

 މް ހަމަނުކުރުމަުށް ޓަކައި،ކުރާ މަސައްަކތަކީ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެއް. މަޖިލީހުގެ ޯކރަ މަނިކުފާނު ތި

މަޖިލީހުގެ ޭބރުގައި މަަސއްކަްތކުރަްއވާ  ަކނޑައެިޅގެންނޫނީ މަޖިލީހުގެ ކޯރަމް ގެއްުލވައިލުމަުށް ަޓކަިއ، 

ުށް ކޮުށްދެވޭ ހަމަ ކުރައްވާ މަސަްއކަތަީކ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަ އެމް.ޑީ.ީޕން އެ ،ކުރުމަކީ މަސައްކަތް

 ގައި އަުޅގަނޑު...ފެއް ކަމު ބޭއިންސާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަުރ އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އި . އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުޝު

 ދީދީއަުށް އެންމެ ފަހު ބަސް، ބިލުގެ އެންމެ ފަހު ބަސް އިްއެވވުމަުށް.އިބްރާހީމް

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:އިބްރާހީމްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފޭ

ނޫނަުށް ގެނެވޭ މުހިއްުމ ގާެބހޭ  އަދި އިންތިޚާބުތަކާ ،ވަރަުށް މުހިއްމު އްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލަކީ މިއީޝުކުރިއްޔާ އި 

ންނަުށް ދިވެހި ރަްއޔިތު ،ފަހު ބަހަކަުށް ވެސް ދަންނަވާނީ ވާީތވެ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ައޅުގަނޑު ހަމަ އެންމެ އިޞްލާޙަކަުށް

އެކު  ދާނޭ. މިނިވަންކަމާުށް ކަުށަވަުރެވގެން ޔަޤީްނެވގެންމި ބިލުގެ ސަބަބުން އިންތިޚާުބތަކުަގއި ވޯޓުލުމުގެ ަޙއްޤު ިއތުރަ

ލާނީ ނަވައިމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެންމެ ފަހު ބަހަކަުށް ވެސް ދަންމީހަކު ލާ ވޯޓެއް ލު އެ

ވަރަުށް ރަނގަޅު ބިލެކޭ. މި ބިލު ިއްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެންމެހާ  ،މި ބިލަކީ ވަރަުށް ފުރިހަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،

މެންބަރުން މި ބިލު ފާސްކުރުމުަށް ވޯޓުދެްއވުން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަުށް ނިސްބަތްކޮުށް ދަްއކާ ހުރިހާ ވާހަކައަކީ އަުޅގަނުޑ 
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އެކަން ގޮުތގައި މި މަޖިލީހުގައި ެއގޮތަކަުށް ނޫން  ބޫލުކުރާ. އަުޅގަނޑު ގަެވރިކުރާ ވާހަކަެއއްއެ ވާހަކަތައް ކުުށް  ،ހިތާމަކޮުށް

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ވަރަުށްދަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނެ ވާހަކަ ވަގުުތގައި އޮންނާ ގެ ގުޅޭގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދުގެ ޯވޓު ބިލާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 ވެސް ދަންނަވަން. އަދި ބިުލެގ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. 

އަޙްމަދު هللا ދުސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް ،6.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -{6.2}

ގެނައުުމގެ ސިލުތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ގާޫނނު( އަުށް އިޞްލާޙުަކުއން ލޯކަލް) 2010/10ނޫނު ނަންބަރު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާ

ވަަނ 3ވަނަ އަހަރުގެ  2016، ގައި ބޭްއވުނު 2016 ބަރުނޮެވން 16ވަނީ  ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައި

ދީދީ. ރި މެންބަރު އިބްރާހީމްތެ . މި ބިލު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ފޭދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްއިވަނަ ޖަލްާސގަ 9ދައުރުގެ 

 އަރުވަން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއި

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

 2010/10ނޫނު ނަންބަރު ުޅގަނޑު މަޖިލީހަުށް މި ހުުށަހަޅާ ގާއަރަީއސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 ުށް މި ހުުށަހަޅާ ބިލު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅައިފިން. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ތަުކގެ ގާނޫނު( އަންސިލުލޯކަލް ކައު)

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 49ިމނެޓު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުްށ  30ގަޑި  1ވަނީ ޖުމުލަ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަުށް ކަނަޑއެޅިފައި 

ސިކުންތު.  15ޓު މިނެ 7ކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް ސި 48ޓު މިނެ 22މް.ޑީ.ޕީއަުށް އެސިކުންތު.  44ޓު މިނެ

އިްއޒަތްތެރި  ޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަުްށ ނިސްބަތްނުވާންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް ދެ މިނެސިކު 13ޓު މިނެ 6އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 

އަރުވަނީ ުކޅުދުއްފުުށީ  މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަޅުގަނޑު)ަވގުތުޮކޅަކަުށްަފހު( ޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މިނެ 2މެންބަރަުށް 

 އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް.

 

 ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ންގަވަނީ. ބޭނުން މީހަކަުށް ބޭނުން ހިތި ޚިލާފަުށް މި މަޖިލިސް  ގާނޫނާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސް،

ފުރުޞަތެއް ތި ދެނީ. ވަޙީދުަށް ވެސް ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ. އިބްރާހީމަުށް ވެސް ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ. މުޙައްމަދުަށް 

ކަެމއް ުކރާނަމޭ ހިތާ؟ މިއީ ރަީއްސ މޭ ހިތާ ރަީއސް ތި ުއޅެނީ؟ ކޮންހަދާނަ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ. ކިހިނެއް ވެސް
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 އެ ޕާީޓގެ އެންމެންނަުށް ހަމަހަމަކަމާ  އްޔާ ވެްސ ޭނނގެ. ޕާޓީ ވެއްޖެ އަުޅގަނަޑކަުށް ހަމަ ެއއްގޮަތކަުށްލަ ގެތޯ މިއީ؟ އަމިއް

އް، ހޮނިހިރެއް ނުބަލާ މި މަޖިލިސް އެކު ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެ ރައީސް. ކީްއވެގެންތޯ ެއކަން ނުކުރައްވަނީ ރައީސް؟ ހުކުރެ 

 ގެ އުޅެނީ؟ މިއީ ަރއީސް  ތަނަުށް ހުުށަހަޅައިގެން ީކއްތޯ ކުރަން ތި ފު ބިލުތައް މިޚިލާ ބާއްަވއިގެން ޤާނޫުނއަސާީސއާ 

 ދޫެދއް އޮންނަންޖެހޭނެ. ހިތަުށްއެރިހާ އެްއޗެްއ މިއިންސާފުން އެްއކިބާވާްނ ވެސް ޙު އަމިއްލަ ގެދޮރުތޯ މިއީ؟ ަޙްއޤާއި

ހުަގއި ފުރަތަމަ މެންބަރުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ ެބއް މިތާ ޭބއްވޭނީ؟ މަޖިލީހައްދަވަނީ. ދެން ކޮން އިންތިޚާ ތަނުގައި ތި 

ކީްއެވގެންތޯ ނުދެނީ؟ ވަޙީދެކޭ، ޖަމީލް  އީސް ނުދެއްާވ.ފުރުޞަތު، ވާހަކަދަްއކަން ލިބެންޖެހޭ ފުރުޞަތު ވެސް ރަ 

 ފައި މިނެޓު ކޮުށްލާ 1ހަމަ  ންތޯ ހަމަ ޕާޓީ ވެއްޖެއްޔާ ާވންޖެހޭނީ. އެކަމަކު ފުރުޞަތުނޫ  މާނެކޭ ހަމަ އެއްވަރެއްޢުޘް

އެންމެންނަުށް  . ިތއީ ރަީއސަުށް އޮންނާނެ ޙައްެޤއް ނޫނޭ ރަީއސް. ޕާޓީެއއްަގއި އެްއވަރެްއގެ ބައެއް ެވއްޖެއްޔާކަނޑާކާލަނީ ތި

ނުލިބޭ. މިއީ  މިނެޓު އެންމެންނަުށް ލިބެންޖެހޭނެ. ވައްޑެ ވީމަ ނުލިބޭ. އަނެއް މީހާ ވީމާ 3ލިބޭ ހަމަހަމަކަމާ އެކު އެ 

ެގ ެއއް ދަނީ ރައީސް. ދެން ކޮން އަނިޔާ ގެން މިތީ. މިތަނުން އަނިޔާވެރިކަން ފެުށިއޮ ހަނަައޅާފައި މިއްދުފައަނިާޔވެރިކަމުގެ ހަ

ްޕރައިމަރީަގއި ވާަދކޮުށްފިއްޔާ  ،ބުަގއިަދއްަކވަނީ މިތާ އިންނަވަިއގެން؟ ކަނަޑއެޅިގެްނ އިންތިޚާ ވާހަކަެއއްތޯ ތި

ެނ ތޯ އެކަން ުކރާނީ؟ އެކަމެއް ނުކުރެވޭުށް އެއީ. ކިހިނެއްބައިވެރިުނވެވޭ ގޮތަުށް ހުުށަހަޅަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަ

ތަނުގައި ހުރިހާ ގާނޫނުތައް ބަދަލުކުރަންވެގެން ރޭގަނާޑއި ދުވާލު  މި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިންތިާޚބެއް އަރާ ބޯމަތިވީމާ

ސް؟ ރައީްސގެ ލަދުހަޔާތް ކޮބައިތޯ ރައީ ހަޔާތްަގނޭތޯ؟ ލަދުނު މަޖިލިސް ހުޅުވައިގެން ކީއްޯތ ތި ކުރައްވަނީ؟ ލަދެއް

މިތާ  ގެ ކޯފާއަުށް ބިރުގަންބަލަهللاވާނެ. ގޮތަުށް ނަގަިއގަންނަން ހެޔޮނުވާނެ. މަރު މީހުންގެ ޙައްޤުަތްއ ތި ކޮބައިތޯ؟

ދެގެން ރަްއޔިތުންގެ އިންނައިރު. ހިތަުށްއަރާ ހަމަ އެްއވެސް އެްއޗެއް ނެތް. ގޮނޑިކޮްއކޮ ސަރުކާުރ ހެދިގެން މިތާ އިނ

 ލަނީ ކޮންފަދަ ައނިޔާވެރިެއއްތޯ ިތއީ. ކޮންފަދަ އަނިާޔވެރިެއއްތޯ ރައީސް. ތިގޮތަުށް ތި ގެއްުލވައި ހި ތިޗެޙައްޤުތަކާ ެއއް 

ގޮތަަކުށް. ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުތަޭކ،  ކަމެއް ނުކުެރވޭނެ ތި ގޮތަކަުށް ުނކުރެވޭނެ. އެްއގޮތަކަުްށވެސް ތި  ކަމެއް ަރއީސް ތި

ންނަުށް ލިބެންޖެހޭ ފުރުޞަތުތަކާ ތަނުގައި މެންބަރު ލިސް ބާްއަވއިެގން މިތަނުގައި މަޖި ރައްޔިތުންނޭ ިކޔަިއގެން މި

ޮގތަުށް ކަންތައް ކުަރްއވާކަުށް.  ގޮތަުށް ތިކަްނ ކުރަންތޯ މި މަޖިލިސް ބާއްަވނީ؟ ހެޔޮނުވާނެ ރައީސް ތި ހި ނުދީ ތިއެްއޗެ

އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މި މަޖިލީހުގައި  އި އިންސާފުގެ ތެރެއިންއްކުރަންޖެހޭނީ ހަމަޔާދޭތެރޭގައި ކަންތަ އިންސާނުންނާ

ކަމުގައި ވިޔަްސ ޕީ.ޕީ.ެއމް މެންބަރުން، ނުތިބޭނަން ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން މިދަންނަވަނީޅުގަނޑުމެންނެއް މިތާކު ބަާލކަުށްއަ

އަުޅގަނޑުމެްނ ، ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ ތި ދައްަކވަީނ؟ އެހެންވީމާއެކު ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނޭ. އެކަން ނުކޮުށް ދެން  ހަމަހަމަކަމާ

 ފުރުޞަތެއްނެ ރައީސް. ރައީސް ބޭނުންުނވާ މީހުންނަުށް ގޮަތކަުށް ނުކުރެވޭ  ކަމެއް ތި މިދަންނަވަނީ ރައީސް ގޯހޭ. ތި 

އެ  ކުރާނީ؟ ތޯ ކަންތައް ިކޔާ މީހާއަުްށ ފުރުޞަތުދޭންވީ. އެހެން ކިހިނެއްސަރުކާރަުށް ސަނާ ،ނުދޭ. ރައީސް ބޭނުންާވ މީހާ

އޮްތ  ފޮތެްއގައިއަުޅގަނޑަކަުްށ ހަމަ އެއްގޮތަކަުްށވެސް ނުފެނޭ އެއްވެސް  ފޮތެއްަގއިތޯ އޮތީ؟އިންސާފެއް، ކޮން ކޮން 

ތަނުގައި އިންނަާވ މެންބަރަކަުށް އެ މެންބަރަކު ތަމްސީލުކުރައްާވ ދާއިރާއަުްށ  ވާހަކަެއއް. ާދއިރާެއއް ތަމްީސލުކުރަން މި
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 މިނެޓު 1ހެޔޮނުވާނެ ަރއީްސ ތިހެން ހަދާކަުށް.  ުނލިބެންވީ؟. ކީްއވެހޭ ވަގުތު ރައީސް ބެންޖެހޭނޭލިބެންޖެހޭ ވަގުތު ލި

ންކޮޅެއް މިނެޓު ވަންދެން މައިކު ދިނީމަ މިއީ ދެން ތަ 10ޘްމާނަުށް ވާއިރަުށް ވަްއޭޑގެ މައިކު ކަނޑައިލާފައި ޖަމީލް ޢު

ތަެކއް ނުކުެރވޭނެ ގޮަތކަުށް ކަން ަރއީްސ ސިކުނޑި ހަމަތޯ؟ ތިޔަ ބޮޑުވަރު ަރއީސް. ލަދުހަޔާތުެގ ކަންފުޅެއް ަރއީސް؛

ކޮންމެ ގޮެތއް ހަދަން ވެސް. ސަުރކާރާ ދެކޮޅަުްށ  ތަނުގަިއ މީހަކަުށް އިނގޭތޯ. ސަުރކާރުން ބުނެފިއްޔާ ހެޮޔ މި

ސް މި މަޖިލިސް މިއަދު ވެ، ރުޞަތެއް ދެނީކީ ނޫން. އެހެންވީމާހިތްހަމަނުޖެހުން އޮތީމަ އެއްޗެއް ބުނެފާނެތީ އެ މީހަކަުށް ފު

 ކަމެއްތޯ ކުރަން ތި ތަނަުށް ގާނޫނާ ޚިލާފު އިޞްލާޙުތަކެއް ހުުށަހަަޅއިގެން ކޮން  ހެްއގައި ާބއްަވއިގެން މިނުޖެހޭ ދުވަބާއްވަން

ކަމެއްތޯ ކުެރވޭނީ ތީގެން؟ އާޚިރުގައި ނިމޭއިުރގައި ތި ހުރިހާ އެއްޗެއް އަނެއްާކވެސް ައއިސް ރައީްސެގ އުޅެނީ؟ ކޮން

އި ަރއީސްެގ ޕާޓީ. އެހެން އި ޖެހޭނީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ަރީއސާތި ހުރިހާ ދަންމަޅިއެއްގަ  ބޮލުގައި އެޅޭނެ ަރއީސް.

ހި ހަދާފައި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަުށް އެ ގާނޫނުތަްއ އެްއޗެ ތަނުގައި ގާނޫނުތަކާ އެްއވެސް ގޮެތއް ނުވާނެ. މި

ުނވާނެ ރައީސް. އަިނޔާވެިރވާކަުށް ންނަުށް ިތވަރުގޮަތކީ. ރައްޔިތު ބަދަލުކުރަމުން ތި ދަނީ. އެއީ ނޫން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ

ތި ހުރިހާ އަނިޔާައކީ އެްއވެސް މީހަކު ަގބޫލުކުރާނެ އެްއެޗއް ނޫން. ދިެވހި ރައްޔިތުން ވަރަުށް ސާފުކޮުްށ ނޫނެކޭ ބުނާނެ 

މި ހުރިހާ ނުބަޔަކީ  .ގެ ކޯާފއަުށް ބިރުގަންނަްނޖެހޭނެهللاކުާރކަުށް ަރއީސް.  ނެ ތިެހން ކަންތައްއަނިޔާތަކަުށް. ެހޔޮނުވާ

ވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތަނުގައި އިނެދގެން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަންތައްތައް ކޮުށް، ދި ްއޒަތްތެރި ރައީސް މިއި

ގެންދަނީ. ތިކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ަމނިކުފާނު އުފުއްަލވަންޖެހޭނެ. ުށް ިތ ކަންތައްތަްއ ކުރަމުންޚިލާފަ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ދަރާއި އިްއޒަތް ހިފަހައްޓަވަން ވެސް މަސައްކަްތކުރަންޖެހޭނެ ދެއްތޯ. އޭގަިއ ތީގައި ޤަވަރަކަުށް މީހުން ކުރިމަ ކޮންމެވެސް

އޮންނަންޖެހޭނީ  ވެސް ކަންފުޅެއް ނެތް. ކަންުފޅެއް ވެސް. ހެޔޮުނވާނެ ތިހެން ކަންތައް ކުރާކަުށް. އަނިާޔވެިރކަން ވެސް

ައޅުގަނުޑ ، ޙުދޫދެްއ، އިންސާފެއް، ޢަދުލެއް. އެހެްނވީމާ، ރޭަގއި. ިމއަކު ނެތޭ ހަމަެއއްދޫދެްއގެ ތެއި ޙުކާ ކޮންމެވެސް ހަމަޔަ

 ވެްސ ެއގޮތަުށް ކަންަތއްކުރާ ގޮތް. އެްއގޮަތކަުށް ދޭތެރޭ ކަްނތައް ތި ުށް ބޮޑަުށް ކުުށްވެިރކުރަން ަވއްެޑއާހަމަ ވަރަ

ދެކޮޅަުްށ  ގެ ޕާޓީއާންނާއި އިްނސާފުން ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ. ތިމަމަޔާކުރެިވގެންނުވާނެ. ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ވެސް ހަ

 ..ދޭން. ނުހެދޭނެ އެގޮތަކަުށް.ނުކަަދއްކާީތވެ އޭނައަުށް ފުރުޞަތުއޭނަ ވާހަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުުށީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާ

 ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުުށީ
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ވަގުތު އަުޅގަނޑު ވާހަަކ  މިެއއީ ކޮެޅއް ފަހުން ާވހަކަ ކުރިއަުްށގެންދާނީ. އިރުރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑު ކުޑަ އިްއޒަތްތެ

 . ވެ ކުރިއަުްށގެންދަން ބޭނުންނުވާތީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

އެމްގެ ވެރިކަުމގައި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިހާރު ފެނިގެން މި ދަނީ ޕީ.ޕީ.

ސާފު މެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީހެއްަގއި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުްނ ޙައްޤު ހޯދުމަުށްޓަކަިއ އިހުިތޖާޖުކުރެވިގެންދާ މަންޒަރު 

ވަގުތު ފެނިގެން ިމ ދަނީ. ރައްޔިތުންނަުށް ތި  އިން މިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ފްލޯއަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިހާރު 

 ،ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ މެންބަރަުށް ލިބެންޖެހޭ ވަގުތު ނުލިބިގެން ،ވަަޑިއގަންނަވާ ައޑަކީ އެއީ އިވި 

ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ ވަގުުތ ނުލިބިގެން އެ ބޭފުާޅ ެއކަމުގަިއ ިއހުތިޖާޖުކުރަމުންދާ އަޑު ރައްިޔތުންނަުށް އިިވގެން ތި ދަނީ. 

 ،ތާރުކަމާއިންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ޚުދުމުޚް ނޑު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި އަުޅގަނޑުމެއަުޅގަ ،އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ

ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގަންަނވާ  ރައީސް ޔާމީނަުށް ،ބޭުނމެއް ނުފުދި ބާުރވެރިކަން އޮވެމެ ެއއިން އެްއވެސް ،ޖައްބާރުކަމާއި

ފެނިގެން މި ދަނީ ފެއިލްވެ  އަުޅގަނޑުމެން، އޮވެމެ މިދެންނެވި ބާރު، މިދެންނެވި ބާރު ،އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުެރވި

ތަން.  ތަަނުށް ގެނެސްގެން ވެސް ެއކަން ނުކުރެިވގެންދާ މި ،ނުކަތައިގެން ގާނޫނުތަކަުށް ބަދަލުގެނެސްގެން

އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ މި ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މެންބަރުންގެ ޙައްުޤ ލިބިގަތުމަުށް

މާދަން  ،ނޫންތޯ މި ދަނީ. މިއަދު ވެސް ތަން. އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަދައްކަމުން ބޭފުޅުން އަމިއްލައަުށް މަސައްަކތްކުރާ

 ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލައަުށް ނީ ތި. އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަދެއްކިން ިއއްޔެ ވެސް އަުޅގަނުޑމެން މި ވާހަކަ ،ވެސް

ތަން  ބޭފުޅުން ކަތިލަމުންދާ ތި  ނާޖާއިޒު ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރަްއވައިބޭފުޅުން ދެއްވި ބާރު  އި ތިތިބޭފުޅުން ހައްދަވާ ގާނޫނާ

ބޭފުޅުންގެ މަޖިލީހުގެ  ބޭފުޅުންގެ ރައީްސ. ތި ބޭފުޅުންގެ ވެރިަކމުގައި، ތި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ތި

ކަންތައްތައް މިއީ އަމިއްަލ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި، މާޓުދިން ރައީސެއް ނޫން. އެހެންވީ ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ވޯ 

އޮތީ. ަރީއސް ޔާމީންގެ ވެިރކަމަކީ އަނިާޔވެރި، ނުބައި ވިސްނުމުަގއި  އަތަުށް ޮގވާ ހިސާބަުށް ކަންތަްއތައް ގޯްސވެފައޭ މި

ނެތިން. މިކަން ބަލާކަުށެްއ  ނެ ިމގޮތަަކުށް.ކުުށްވެިރއެްއގެ ސިނކުނޑި ުހރެގެން ކުރަމުންދާ ވެރިކަމެއް. މިކަމެއް ނުކުެރވޭ

ެހޮޔ  ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ވެސް ގޮުތގައި ތި  ޔޮޓަަކއި ހެ ޙައްޤު ލިިބގަތުމަުށް ،އަޅުގަނޑަުށް ފެނިގެން މި ަދނީ

ކަމަކަުށް.  ތަން ފެނިގެން މި ދަނީ. ކެތްނުކުރެވޭނެ މި  ވިސްނިަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުްނ ނިކުމެވަަޑިއގެން ވަކާލާތުކުރާ 
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ބަސް ބުނެގެން ބޭފުޅުން ކުރާހާ ކަމަކަުށް އާނބަސް ބުނެގެން، އާނ އްޖޭގެ ރައްޔިތުން މި ތިބީ ތި. މި ރާނުކުރެވޭނެނެތް

 ގެ ރަްއޔިތުން ޮގތަކަުށް ނޫން މިތިބީ. އަުޅގަނުޑމެން ނުރުހޭ ކަމެއް ެވއްޖެްއޔާ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން އެގޮތަުށް ބަަލިއގަންނަ

އަުޑގަދަކޮުށް، ިމއަުށްވުރެ މާ ބާރުގަދަކޮުްށ، މިައުށްވުރެ މާ ގިނަ ޗެލެންޖުތައް  ބަސް ބުނާނެ. އަދި މިއަުށްވުރެ، މިއަުށްވުރެ މާ

ބަދަލުގެނެސްގެން ކަންތައްަތކެްއ  ގޮތަކަުށް ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކަުށް ގޮތަކަުށް ވެިރކަމެއް ނުކުރެވޭ. ހިތުހުރި އޮތީ ކުރިއަުށް. ތި

ބޭފުޅުންނަުށް  ތި ،ފުޅުންގެ ވެރިކަން ނުހިފެހެއްޓިގެންބޭ ބޭފުޅުންނުަށް ތި ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަނޑަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ތި 

ގޮތަުށް  ހިސާބަުށް ތި ދަނީ މިދެންނެވިހެން ރައްޔިތުން ނުރުހޭ ގޮތްތަކަުށް ގާނޫނުތަާކއި އަދި ޢަމަލުތައް ތި އެކަން ނުކުެރވޭ

ގެ މެންބަރުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު ،ބަހައްޓަިއގެން މިކަމެްއ ނުކުެރވޭނެ. އަޅުގަނޑަުށް ފެނިގެްނ މި ދަނީ

ފުރަތަމަ ، ވަގުތު ެއއީ ކޮންމެ މެންބަރަަކުށް ލިބިގެންވާ ަޙއްޤެއް. އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ަޙއްުޤެގ ވާހަކަދަްއކާއިރު 

ޅުންގެ ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙައްޤު ލިބިގަންނަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި ޖެހެނީ އެ ބޭފުއަޅުގަނޑުމެން އެބަ

ަޓކައި ާވހަކަދައްކަން މި ޖެހެނީ. މިއީ  އެ ަޙްއޤުތައް ލިބިގަތުމަުށް ،ޙައްޤު މި މަޖިލީހުގެ ަގާވއިުދތައް ލިޔެފަިއ ޮއވެމެ

ދަނީ ޕާޓީއުަށް ލިބޭ ވަގުތުގައި ޕާީޓެގ  ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މިވެ ދެރަ

ނެ ހަމަހަމަ އުސޫލުން ވަގުތު. ަމޖިލީހުގެ ކޮން ަގާވއިދެްއގައިޯތ އޮތީ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަުްށ މެންބަރުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ

މަ އުސޫލުން ވަގުުތ އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކަުށް ހަމަހަ ނުންހާ ގޮތަކަުށް ބޭނުންހާ ވަގުތެއް؟ބޭ ނިންމެވޭނެ ކަމަުށް

ނޫން، އަމިއްަލ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި ނޫނީ ިރއްޔާ. އެހެނެއް ންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި ހުސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ މެ ލިބެންޖެހޭނެ

ެގ އެއް ގޮތަކުން އޮިތއްޔާ ަމޖިލީހު ގަވާއިުދގައި އޮންނަ އުސޫލުން އެކަން ކުރަންވީ. އެހެންނަމަވެސް، ޕާޓީ  އެހެން

ހަމަހަމަ އުސޫލުން ބެހެންޖެހޭނެ.  ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި ުހރިއްޔާ ޕާީޓއަުށް ލިބޭ ަވގުތު ،ޔާ މެންބަރެއްގެ ގޮުތަގއި އޮިތއް

މު  ހާ ރައްޔިތުން ރުހިގެންތޯ މިތިބީ؟މި ރާއްޖޭގެ ހުރި ގޮތަކަުށް ނޫން. ރައީސް ޔާީމނާ ވަކި އީ ވަކި މެންބަރަކަުށްއެ

 ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެ. މިއީ  ނުރުހޭ ވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސަތާ ޖެހޭ. ބަލަ! ޕީ.ޕީ.އެމް ތެރޭގައިކުރަން އެބަ ސުވާލު

ންތޯ ޑިމޮކްރަސީއަކީ. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އެނގޭ ރައީސް ޔާމީނަކީ ޑިމޮކްރަސީ ގަބޫލުފުުޅކުރަްއވާ ބޭފުޅެއް ނޫންކަން. ނޫ

މަ މި އުސޫލު ގަބޫުލކުރަން ނޫުނއަސާީސގެ ތެރެއިން ވެިރކަމަުށް ަވޑަިއގަތީ އޮތް ޤާ އެހެންނަމަވެސް، މި ާރއްޖޭަގއި މި

 އިންޖެހެނީ. އެ އަިނޔާވެރި ކަންތައްަތްއ ކުރަން މި ،އަނިާޔވެރި ިވސްނުމުގައި  އެބަޖެހޭ. މި އުސޫލު ގަބޫލުުނކުރަންޏާ

ިއން ވެސް އެ އުސޫލުތަްއ ލާ ތެރެމި ދަނީ އަމިއްލަ މެންބަރުންނާއި އަމިއްލަ ޢާއި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން

އަމިއްލަ ޕާީޓއަުށް  ތަން. އަމިއްލަ ބޭބެ ެވސް ކަިތލަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ކުރަމުންދާތަންފީޒު

ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެްނބަރުން ވެސް ކަތިލަމުން މި އުސޫލުން މިކަން ކުރަން ހަަދއިގެން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ 

ނުތިބޭނެ. އޮތީ. ރައްޔިތުން މަޑުން ހިސާބަުށް ގޮސްފައި މި މަޑުމަޑުން ގޮސް ހަމަ އަތަުށް ގޮވާމިކަމެއް ނުކުރެވޭނޭ. މަޑުމަޑުން 

. އަދިެވްސ އޮތީ. އިޞްލާޙުވާން ފުރުޞަތު އެބައޮތް ހިސާބަުށް މިކަން ގޮްސފައި މި ން އަމިއްލައަުށް ގަޫބލުކުރާބޭފުޅު ތި

ޓަކައި  ލާޙުެވވަަޑއިގެން ަރއްިޔތުންގެ ލޯބި ހޯދުމަުށްހަމައަުށް ދާން އަަހރުވަރު އެަބއޮތް. އެހެންވީމާ، އިޞް އ2018ާ
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ނީ މިއަދު ދާގެން އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފެނިގެންހަދައިަތކަުށް ކުރަންސައްކަތް އެނޫން ގޮމަސައްކަތްކުެރވިދާނެ. ެއ މަ

 ތަކުރާރުވަމުންދާނީ. ޝުކުރިްއޔާ  ފެންނަމުންދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިތުރަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެިއން މި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަހާއިުރ ޖަލްސާ  11ހިސާބުން ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަުރވަން. އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ  މެްނބަރު. މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ފަުށާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

 ] އަުށް  11:00އިްނ  10:29ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް އި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ޔާސަތުގަ)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ ބަހުސް ކުިރއަުށް މި ދަނީ. 6.2މި ދަންފަީޅގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުްށގެންދަން ަކމަުށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  .س الم عليكمال

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި މި ނިމުނީ. ފަހުބަސް ވަނީ 

ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ެއއްކޮުށް ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ދޫކޮުށްލައްވާފަ. އެހެންވީމާ، ބަެޖޓުގެ 

 ގެ ވޯޓު ަވގުތުަގއި އޮންނާނެ ވާަހކަ ވެްސ ދަންނަވަން. 1:30ވޯޓު މިއަުދގެ 

ހާން ފަހުމީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މާަވުށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ައޒު، 6.3އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  -{6.3}

ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް  ކަނޑުަގިއ ދުއްާވ އުޅަނދުަތއް ދުްއވުމާ) 78/69 ހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ަނންބަރުހުުށަ

ވަަނ  2016 ،ގައި ޭބއްވުނު 2016ބަރު ޮނވެން 16ވަނީ  ލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވާފައިއިޞް

ސާަގއި. މި ބިލު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެްއވާީނ މާވަުށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ވަނަ ޖަލ9ްވަނަ ަދއުރުގެ އަހަރުގެ ތިން

 މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒުހާން ފަހުމީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާވަުށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު އަޒުހާން ފަހުމީ

ބެހޭ  ކަނުޑަގއި ދުްއާވ އުޅަނދުތައް ދުްއވުމާ) 78/69ގާނޫނު ނަންަބރު  އީސް.`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރަ

އެ ގާނޫނުން އިސްިތްސނާކޮުށްފައިވާ ކަނޑުދަތުރުކުރާ  ،ލާުޙގެ ބޭނުމަކީވާ އިޞް ުށް ހުުށަހެޅިފަިއާވ މިގާނޫނު( އަ

އެ ސަރވިްސގެ  ،ނުވާތީމެނިފައިނުންކުރާ އުޅަނދުތައް ހިމޯްލޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްަގއި ބޭ ގެ ތެރޭގައިއުޅަނދުފަހަރު

އްލެއް ގެަނއުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ުށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ދަތިތަކަުށް ޙަމެރިން ޕޮލިސް ޚިދުމަތްތަކަ
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ލާޙަކީ ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުެގ ނޫނުން އިސްތިސްނާކުރުން. މި އިޞްޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭނުންތަކަުށް ދުއްވާ ުއޅަނދުތައް އެ ގާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭނުންތަކަުށް  -ގެ )ހ(5ލާޙުކުރުން. ގޮތަުށް އިޞް އަންނަނިވި މާއްދާ ފަސްވަނަ

 ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން އަުޅގަނޑު މި ބިލު މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަން.  ،ދުއްވާ އުޅަނދުތައް. ވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓު  49މިނެޓު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް  30ގަޑި  1މެންބަރު. މި ބިލުަށް ކަނޑައެޅިފަިއ ވަނީ ތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 6އަުށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ  15މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  48މިނެޓު  22ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް  44

މިނެޓު.  2އަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަުށް މިނެޓު. ަވކި ާޕޓީ 2ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް  13މިނެޓު 

ްއޒަތްތެރި ފުރުޞަތުހުޅުވާލަން. )ވަގުުތޮކޅަކަުށްފަހު( އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އި

 ދަުށް. މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ

 

  :ވާހަކަދެއްެކުވން ދުދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ އުނގޫފާރު

ބެހޭ  ކަނުޑގަިއ ދުްއވާ އުޅަނދުތައް ުދްއވުމާ) 78/69 އާދެ! ގާނޫނު ނަްނބަރު ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.އާދެ! 

ެޓްކނިކަލް މައްސަލަެއއް ފާހަގަކޮުްށލަން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަަތކަުށް  މި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަގއި އޮތް، (ަގއި އޮތް ގާނޫނު

ވުެރ  ވަރަުށް ނަ ަވގުތެއް ނުނަގާނަން. ެއހެންނަމަވެސް، އުސޫލެްއގެ ޮގތުން ތި ދެއްވާއެދުނީ. ދެން އަޅުގަނޑު މާ ގި

ޓީ ލީޑަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އަރިހުން އަޅުގަނޑު އެދެން ުށް އިުތރަުށް ބޭނުންވެދާނެތީ ޑެޕިއުވަގުުތކޮެޅއް އަުޅގަނޑަ

މި ގާނޫނަީކ ، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން އަޅުގަނޑަުށް ފުރުޞަތެއް ދެްއުވމަުށް ރައީސަުށް ދަންނަވާލަދެއްުވމަުށް. އާދެ!

ލަ ގައި އޮތީ ފާސްވެފަ. އޭރު ގާނޫނުަގއި އޮތީ ޖުމު 1978ޖޫން  29ރު ދައުރުގައި ފާސްކޮުށްަފއި އޮތް ގާނޫނެއް. ނާޞި

ނޫނަުށް ރޭަގއި މި ގާވަނަ ައހަރުގެ ތެ 81މާއްދާ. އެހެންނަމަވެސް،  11ލަ މާއްދާ އިނގޭތޯ. އޭރު ގާޫނނުގައި އޮތީ ޖުމު 11

ެޙްއގައި އެަބއޮތް މި ގާނޫނުގެ ފަސްވަނަ މާއްދާާއއި، ހަވަނަ މާއްދާާއއި، ހަތްވަނަ މާއްދާއާިއ، އަުްށވަަނ ލާގެނެވުނު އިޞް

މީގެ އަހަރެއްހާ ުދވަސް  ލަމާއްދާ އުވާަލްއވާފައި މި އޮންނަނީ. ޭއގެ މާނައަީކ، ުޖމު 5މި  މާއްދާއާިއ، ނުަވވަނަ މާއްާދއާ،

ޙަޤީޤަތަކީ. ދެން މިހެން  މާއްދާ. އެއީ މި ގާނޫނުގެ 7ލަ ބަރާބަރު މި ގާނޫނުަގއި އޮތީ ޖުމު ވެސް ޖެހެންދެން ކުރިއާ

ގެނެވުނު ވަނަ ދުވަހުގެ  19ބަރު މަހުގެ ވަަނ އަހަރުގެ ނޮވެން 2015މިދިޔަ  އަހަުރ ކުރިން 1ޮއްއވާ މީގެ  ވެފައި

ުށަހެޅުނު އިޞްލާޙު ގެ ތެރެއަުށް އަސްލު މިައދު މި ހު ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު މި ގާނޫނުަށް. އެ އިޞްލާޙުަގއި އޮންނަ ބައެއް 

ދެ  ސަލާމަތީ: މާފުކުރައްވާ!، ދެންމެ ައުޅގަނޑު ދަންނަވާލި ފަދައިން  ،ދަނީ. އެ އިޞްލާުޙގައި މި ބުނަނީމި ވަދެގެން

ން ހަދާފައި ުގޅޭ ގޮތު ޅަނދުފަހަރު ކަނުޑގައި ުދްއވުމާގުޭޅ އު މާފަތުރުކުރުމި ގާނޫނަކީ ަކނޑު ދަތުރު؛ ވައްތަެރއްގެ 

އޮންނަ  ބައިތަުކގެ ތެރެއިން އިސްތިްސނާވާ ހާލަތްތަކެއް މިދެންނެިވ  އޮންނަ ގާނޫނެްއ މި ގާނޫނަކީ. މި ގާނޫނުަގއި މި
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އޭެގއިތުރަުްށ  ،ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކު އުޅަނދުތަކާއި  ،އޮންނަނީ އޮންނަނީ. އޭގެތެރޭގައި މި އިޞްލާޙުގެ ތެރެއަުށް ގެނެސްަފއި މި

، ނީ ވަ . މިހާރު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއ މިެދއްވާފައޮންނަީނ ހިމަނުއްވައި މި ދެަބއި މި ،ފްެގ އުޅަނދުަތއްއެމް.އެން.ޑީ.އެ

ވަަރކަުށް ޕޮލިހުން ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތައް ނުހިމެނި އޮތުމުގެ  ކޮންމެވެސްނަނީ މީގެތެރޭަގއި ންއިޞްލާޙުަގއި މި އޮ

ިއ މީގެތެޭރގަިއ ބަ ދަތިތަކެއް ފޯރާީތއާ އެްއކޮުށް އެ ސަބަބުން އެ ބޭފުޅުންނަުްށ އުޅަނދުތަްއ ގެްނގުޅުުމގަިއ 

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ބާރުތައް  ،ެދއްވުމަުށް ކޮންމެެހން ބޭނުންފުޅުވެގެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުންހިމަނުއްވައި

މި  ކޮުށްލަން މި އުޅެނީނީ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ފާހަގަހިމެނިފައި މި އޮންނަ އިމީގަދެްއވުމަުށް މީގައި ހިމަނުއްަވއި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަުށް މި އިޞްާލޙު ގެނައުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މި  5ންނަނީ މި ގާނޫނުގެ ހުުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުގައި މި އޮ 

ރިން ގެނެވުނު އިޞްލާުޙަގއި މި އަހަރު ކު 1މީގެ  ،. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ކުރިން މިދެންނެވީއޮންނަނީ ބުނެފަ

ވަަނ  4ންނަނީ ގާނޫނުގެ ބައި އޮ އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެނޫން އި  ވަނަ މާއްދާައކު 5ންނަނީީކ އޮ ަބއި އެ ،ންނަނީއޮ

ބެހޭ ބައިތަކެއް އޮންނަނީ.  ވަނަ މާއްދާަގއި އޮންނަީނ އަސްލު ަގވާއިދު ހެދުމާ 5މާއްދާގައި. ގާނޫނުގެ 

ދެން އެ ުދވަސްވަުރ  .މި ގާނޫނު ފާސްކުރެްއވީ ގައި  1978އަުޅަގނޑު ކުރިން މިދެންނެވި ފަަދިއން  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

މާއްާދ  11. އޭގެތެރެއިން ވަރަުށް މަދު މާއްދާތަކެއް ހުންނަނީ ވެސް ތަކުގައި ާއއްމު ގޮތެއްަގއި ހުންނަނީ،ހަދާ ގާނޫނު

މިގެްނ ލަ މިހާތަނަުށް މި ގާނޫނު ދެެއކު ޖުމު މާއްާދޔާ 7ންނަ އޮަގއި އުވާލީމަ  81މާްއދާ  5ަފއި، އޭގެތެެރއިން އޮވެ

މާއްދާއަކުން ނޫން  7ަޗކުންތޯ؟ މި އްބެހޭ މި ބޮޑު ސެކްޓަރ މި ބެލެހެއްޓީ ކޯ ްޓރާންސްޕޯޓާ ،އިރު މި ބޮޑު ސެކްޓަރއި އަ

ންނަނީ ިމ އޮ މާއްާދގެ އިުތރަުށް ވަރަުށް ގިނަ ަގވާއިދުތަެކއް ހެދިފައި މި 7 އި މި ބުނާީމގަ ،. މި ބެލެހެއްޓީބެލެހެއްޓީކީ

 .ަގވާއިދުތަެކއް ހެދިފަިއ އޮތީ .ތަންކޮޅަުްށ ބޮޑަުްށ ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް އީ. ައސްލު މިގާނޫނުގެ ދަުށުން އިނގޭތޯ

ވަނަ މާއްދާގަިއ  5ބުނޭ މި ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބައިަގއި، އަހަރު ކުރިން ގެނައި އިޞްލާޙުަގއި ވެސް އެބަ 1މިދެންނެވި މީގެ 

ަގާވއިދެއް ަހދަން އެބަ ބުނޭ މިހާރުވެސް.  27އިދުތަުކގެ އިތުރަުށް މި ގާނޫނުގެ ދެތިން މާއްދާއެްއަގއި ބުނާ ގަވާ އެބަބުނޭ، 

ޮބޑު ސެކްަޓރ މި ހިފަހައްޓަނީ ގާނޫނަކުންނެއް ނޫނޭ. ހަމަ އެިކއެކި ގަާވއިދުތައް އިދާރީ މިނިސްޓްީރެގ  މި، އޭގެ މާަނއަކީ

އި އާއްމުްނ ލަހައްޓަނީ. ދެން މީގަނުވަތަ އިދާރީ އޮފީހުގެ ތެެރއިން ހަދައިގެން މީތި މި ބަ ،ތެރެއިން ހަމަ ހަދައިގެން

ޙުތަކެއް ގެނެސްަފއި އޭިތ ކަހަލަ ގަާވއިދަުށް ހަމަ އިްޞލާ އިރުއިުރކޮޅުން ބަެއއް. ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެބަ ކަންބޮޑުވޭވެސް 

ވަރުަށް ޚާއްަޞކޮުށް މަސްވެރިންނަުށް  ،ކޮުށްލީމަ ރާއްޖޭގައި ދުްއވާ ހުރިހާ އުޅަނދުފަހަރަކުން އެ އަުށް ތަބާވާންޖެހޭއިރުގެޒެޓު 

ގިނަ ދަތިތައް ކުރިމަިތވާ ާހލަތްތަކެއް އެަބއާދޭ. އެ ކަްނތައްތަުކގައި ވަރަުށް ގިނަ މީހުންގެ ކަންބޮުޑވުން އެަބޮއވޭ. 

ައޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ އަުޅގަނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްހެން  އިވަރަކަުށް މީގަ  އެހެންވީމާ، އެ ކަންަތއްތަުކގައި ކޮންމެވެސް

އެއް ކަްނތައްތަކަކީ ގާނޫނަުށް މިހާރުވެސް ބަދަލުކުރެވިދާނެ ކަންތަެކއް މިއީ މީގެތެޭރގައި. އެހެންވީމާ، މިއީ. މީގައި ހުރި ބަ

ަގއި ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި ގާނޫނަުށް ބަދަލުކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތައް ގާނޫނަުށް ބަދަލުކޮުށްގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ގެތެރެއަުށް ވެެދގެން ައއިސް މި ެއއްޗެހިަތްއ ގާނޫނުގެ ތެެރއަުށް ެވއްދުމަކީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ެވސް ވާހަކަ މީ އި
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ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކުެރވޭތީ މި ވާހަކަ ފާހަގަކޮުށްލީ. ދެން ޓެކްނިކަލީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން 

. އެ އިޞްލާޙުަގއި އޮންަނ ނެވުނީ އެންމެ އިޞްލާެޙއްފަހުން މިހާތަނުަށް ގެ. މި ގާނޫނު ފާސްވި އުޅުނީ މިދެންނެވި ވާހަކަ

ަގއި މަެވސް، ހުުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުއެހެންނަ .ވަނަ މާއްދާަގއި 4އޮންނަނީ ގާނޫނުގެ  އިތިސްާނވާ އުޅަނދުަތއް މިގޮތުން 

ހެންވީމާ، އެ އެއީ ައޅުަގނޑަުށް ހީވަނީ ލިޔުމުގެ ކުުށެްއހެން ހީވަނީ. އެ ،ންނާތީވެވަނަ މާއްދާ ޖަހާފައި އޮ 5ނޫނުގެ ގާ

 ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ފާަހގަކޮުށްަލން ބޭނުންވީ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާމވަުށު ފަހު ބަސް ިއއްެވވުމަުށް  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ އެންމެޝުކުރިއްާޔ އި 

 ފަހުމީއަުށް. އަޒްހާން މަދުއަޙް މެންބަރު ްއޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ

 

 ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޒްހާން އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަުށު

ވީހާެވސް ައވަހަކަުްށ ފާސްވެގެްނގޮސް މި ބިލު  ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު އެދެނީ މި އިޞްލާޙުޝުކުރިއްޔާ އި

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.ގާނޫނަކަުށް ެވގެންދިއުން. ުޝުކރިއްޔާ އި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުސްގެ ަމރުޙަލާ އެއްކޮުްށ ނިމުނީކަމުގަިއ ެގ ބަ 6.3ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމް  އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިޝުކުރިއްާޔ އި 

ދަންނަވަން.  ެވސް ވަގުުތގައި އޮންާނނެ ވާހަކަ ވޯޓު ގެ 1:30ހޭ ވޯޓު މިއަދު ގުޅޭ ގޮުތން ނަގަންޖެ ދަންނަވަން. މި ބިލާ

 މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ އްޒަތްތެރި އި މާވަުށު ދާއިރާގެސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  .6.4އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{6.4}

ގެަނއުމުެގ ބެހޭ ގާނޫުނ( އަުށް އިޞްލާޙު ނެގުމާ ކުލި)ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ބަނދަރު 78/66ގާނޫނު ނަްނބަރު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، 

ވަނަ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2016 ،ަގއި ބޭްއވުނު 2016ބަރު ންޮނވެމ 16ުޔން އިްއވާފައި ވަނީ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކި

 އަޙްމަދު މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ާދއިރާގެ ދެްއވާނީ މާވަުށުބިލު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްަވއި ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި 9ދައުރުގެ 

 .އަރުވަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުފަހުމީ އަޒްހާން

 

 ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޒްހާން އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަުށު

ުށް ބެހޭ ގާނޫނު( އަ ނެގުމާ ކުލި)ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބަނދަރު 78/66ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އި

ގެމުންދާ ކުއްޔަކީ މީގެ އެަތއް އަހަރެްއ މިދެންނެވުނު ގާނޫނުގެ ދަުށުން މިހާރުވެސް ނެ ،ބޭނުމަކީމި ހުުށަހަޅާ އިޞްލާޙުގެ 

ހާރަުށް ދަާލއި ތަކެއްޗަުށް ައއިސްފަިއވާ ބަދަލަުށް ބަލާއިރު ވެސް މިއްަޔކީ މުމި ކު  ،ކަމުންުކއްެޔއް ކުރިން ކަނޑައެޅިފަިއވާ 
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އިޞްލާޙެއް. މި ންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަުށް ހުުށަހަޅާ ވާތީ ބަނދަރުގެ ކުއްޔަުށް ެގންނަ ކަމަުށް ނުވާ ުކއްެޔއްއެކަުީށގެން

 ހުުށަހަޅާ މާއްދާތަކުގެ ތެރޭަގއި، ކުރުމަުށް. އިޞްލާޙުމާއްާދއެއް އިޞްލާޙު 6ގާނޫނުގެ ބިލު ހުުށަ މި އަޅަނީ މިދެންނެވުނު 

)ުށ( އަިދ އިޞްލާޙު. ތިންވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، ކުލި ނެޭގ ގޮތަުށް ހުުށަހަޅާ ބަނދަރަުްށ ވަނުމުގެ ދެވަނަ މާއްދާ ެއއީ 

 ވަނަ މާއްދާ  4އެއަުށްފަހު  އަދި .ހިމެނޭ ގޭނެ ގޮތަުށް ހުުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުއޮތުމުގެ ކުލި ނެ ގައިއަުށް، ެއއީ ބަނދަރު)ނ(

ރަޖިސްޓްރީކުރެިވގެން ދުއްވާ ެއްއހާސް ގްރޮސްޓަން ހަމަނުވާ  ކުރުން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއިއަންނަނިވި ގޮތަުށް އިޞްލާޙު 

މާއްދާ  4ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަުށް  4ދެންނެވި ގާނޫނުގެ ބޯޓުފަހަރުން ބަނދަރުގައި އޮތުމުގެ ކުްއޔެއް ނުެނގޭނެ. އަދި މި

)ިދވެހިރާއްޖޭެގ ބަނދަރުކުިލ ނެގުމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުްށ  78/66އަލުން ތަރުތީބުުކރުން. ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އިތުރުކޮުށް

 ޝުކުރިްއޔާ.ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަން. ުރކާރުގެ ފަރާތުން އަުޅގަނޑު ިމ އިގެަނއުމުގެ ބިލު ސައިޞްލާޙު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެީއ ގެ ބަހުސްެގ ަވގުތުިމނެޓު 30ަގޑި  1ލަ ވަނީ ޖުމުއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ބިލަުށް ކަނޑަެއޅިފަިއ ޝުކުރިއްާޔ އި 

 15 މިނެޓު 7އަުށް ތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީސިކުން 48 މިނެޓު 22އަުށް ންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ ސިކު 44 މިނެޓު 49ުށް ޕީ.ޕީ.އެމަ

އްޒަތްތެިރ . ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ އިމިނެޓު 2އަުށް ތު. އަދާލަތު ޕާޓީސިކުން 13 މިނެޓު 6އަުށް . އެމް.ޑީ.އޭ ންތުސިކު

ވާތީވެ ބަހުސްގެ އެްއވެސް މެންބަރަކު އެިދަވޑައިުނގަންނަ ޅުވާލަން. )ަވގުތުޮކޅަކަުށްަފހު(. ފުރުޞަތު ހުމިނެޓު 2މެންބަރަުށް 

 ސް އިްއވެވުމަުށް އަުޅގަނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މި އަުރވަނީ މާވަުށު ްނނަވަން. އެންމެފަހު ބަކަމުގައި ދަމަރުޙަލާ ނިމުނީ

 ފަހުމީއަުށް. އަޒްހާން އަޙްމަދު މެންބަރު ްއޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ

 

 ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޒްހާން އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަުށު

 ފާސްކޮުށްދެއްވައި  އެދެނީ މި ބިލު ވެސް ވީހާވެސް ައވަހަކަުށް މި މަޖިލީހުންއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ އި 

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގޮތެއް ވުން. ޝުކުރިއްޔާ އި  މި ބިލުގެ ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނަުށް ލިބޭނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮންނާނެ  ގެ ވޯޓު ަވގުތުަގއި 1:30ވޯޓު މިއަދު ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލާ ގުޅޭ

 ކަމުގައި ދަންނަވަން. ވަން. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީވާހަކަ ދަންނަ

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 7
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.  ކޮމިޓީތަކުން ،7ޖެންޑާ ައއިޓަމް އެ

މަތުގެ ކޮމިޓީްނ އުމީ ސަލާޤަ ،ރާރުވަނަ ާމްއދާގެ ދަުށުން ހުުށަހަޅާ ގަ 142ގަާވއިުދގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ -7.1

އްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. ގައި އި  2016ޮނެވންބަރު  17މި ރިޕޯޓް  .ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރަްއވައި 

ްއޒަތްތެިރ ުގރައިދޫ ދާއިރާގެ އި، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު  ސަލާމަތުގެ ދެްއވާނީ ޤައުމީހުުށަހަޅުއްަވއި މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަުށް

 އަރުވަން. ހީމް ރިޟާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުމެންބަރު އިބްރާ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން ހުުށަހަޅާފައިވާ  142ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ `. ޝުކުރިއްޔާ އި 

، ވަނީ ފަހު ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަހުސްކުރުމަުށްގުޅިގެން ކޮމިޓީގައި އި  ގަރާރު ކޮމިޓީއަުށް ލިބުމާ

ހުުށަހަޅަން. އްަޒތްތެރި މަޖިލީހަުށް އަުޅގަނޑު މި ރިޕޯޓް އި  ގަިއ،އޮތް ގޮތަުށް ާފސްކުރުމަުށް. އެހެންވުމާެއކު  ރާރު މިމި ގަ

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ޒަތްތެރި އް އިއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރަުށާއި، ގެ އި ންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީްއޒަތްތެރި މެޝުކުރިއްޔާ އި

އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި  ޚްލާޞްތެރިކަމާްއަޒތްތެރި އެންމެހާ މެންބަރުންނުަށް ވަރަުށް އިއި އިބު މުޤައްރިރަުށާއި، ނަ

ންތު. ސިކު 23 މިނެޓު 32ުށް . ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަލަ އެއްގަިޑއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތުނީ ޖުމުރިޕޯޓަުށް ކަނޑައެޅިަފއި ވަ

 3މިނެޓު  4ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  43މިނެޓު  4ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއުަށް ސިކުންތު.  51 މިނެޓު 14އަުށް އެމް.ޑީ.ޕީ

މިނެޓު. ފުރުޞަތު  2ކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް ދެ މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ސި

ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަުހ( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަުށް ޓަކައި ދަންނަވައިލާނަން. މަޖިލީހުގަިއ 

ކަނަޑއެޅިފައި މި އޮންނަނީ، ޕާޓީތަކުން ރިޔާސަތުން ައންގަވާ ަބއެއް ފަހަރު ަވކިަވިކ ބަހުސްކުރުމުގައި  ޕާޓީތަކަުށް ަވގުތު 

މެންބަރުންނަުށް ދޭންޖެހޭ މިނެޓު ވެސް. ނޫނިްއޔާ އާއްމުކޮުށް ދޭންޖެހޭ މިނެޓު ވެސް. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަކަުށް ެއއްެވްސ 

ތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އިޙްތިޔާރެއް އޮންނަ ކަމެއް ޫނން އެއީކީ. އަުޅގަނޑު މިހާުރ ފުރުޞަ

 މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް.  1މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް. ޕީ.ޕީ.އެމުން އަންަގވާފައި ވަނީ 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:
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ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ފަރާތުން ކްލެމެންސީ ބޯޑަުށް ކަނޑައަޅާަފއި ހުރި  ،ދަންނަވާނީއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުގަނުޑ 

ިލްއޔަތުތަކާއި  ވާޖިބުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކްލެމެންސީ އި، އަުޅގަނުޑގެ މަސްއޫެވފަ މެންބަރަކީ އަޅުގަނޑު ކަމަުށް

އަުޅގަނޑުމެންގެ އެ ބޯުޑގެ ރަީއސް،  ،ިކވާނެ. ޭއގެ މިސާލަކީހެއެްއކޮުށް ބޯޑުަގއި އަދާކޮުށްަފއިވާނެކަން ކްލެމެންސީ ބޯޑު 

ޖެހިގެން ންނަމަވެސް، މި މައްަސލަ ޖެހުނު؛ މައްސަލަބަންޑާރަ ނައިބަުށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. އެހެ ބަންޑާރަ ނައިބު؛

 ޒިީރގެ މަްއސަލަެއއް އްގެ ހާހެމީ ދެއްކުމަކުންނެއް އަދި ެއއީކީ ިޒރީގެ ވާަހކަ ގެނެސް އެ ވާހަކަ މަސްދުވަހުގެ ހާ ދާ ތިން މި

ުށް ކަނޑައަޅާަފއި ހުރި ކްލެމެންސީ ބޯޑަ ،ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ަކނޑައަޅާފަިއ ހުރި ،ނޫން. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ 

ލިއްޔަތުަތކާއި ވާޖިުބ ވެސް އެންމެ ފުރިހަމައަުށް މަސްއޫ އިސިްއޔަތުން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުަގއިމީހެއްގެ ހަ

ވަނަ މިސާލަީކ ަލއްވާުށޭ. ައދި އޭގެ ދެ ވެގެންދާނެ. ިރކޯޑުތައް ަބއްަލވައި ކޮުށްފައި ހުންނާނެ މީހަކަުށް އަުޅގަނޑުއަދާ

 އިްއޒަތްތެރި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙަލާ މި މަރު ގެސްނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. ބަހު ސްގެ މަރުޙަލާހިސާބުން ބަހު ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ނިމުމަުށްފަހު. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ން އެދިަވޑަިއގެންނެވިވަނިންމާލީ ވާހަކަފުޅުދައްކަ 

 ަގއިވާ މަްއސަލައަުށް؛7.1ައއިަޓމް ކުރައްވާ! އެޖެންޑާ ... )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( މާފ2016/12ުގާނޫނު ނަންބަރު ، 7.2

މަތީން ކެލާ ާދއިރާެގ  ވަނަ ނަންބަރުގެ ަދުށުން އެ މާއްާދގެ )ުށ(ަގއިާވ ގޮތުގެ 3)ހ(ގެ  ާމއްދާގެ  ވަނަ 75ގަާވއިދުެގ 

ާދެގ ދަުށުން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ވަނަ މާއް 142އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

 . އިްއވަން ރާރުގެ ތިްނވަނަ ކިޔުންގަ

ގެަނއުމުެގ އަތުގެ ގާނޫުނ( އަުށް އިޞްލާޙު)ޖިނާޢީ އިޖުރާ  2016/12. ގާނޫނު ނަންބަރު 7.2ިއޓަމް އެޖެންޑާ އަ -{7.2}

ަގއި  2016 ނޮވެންބަރު 16ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެިވ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

ޞްލާޙެއް ލިބިފަެއއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަުށް އެއްެވސް އި

އްޒަތްތެރި މެންބަރުަށް . އިގުރައިދޫ އިބްރާހީމް ރިޟާ، ހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްިރރު

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ 

ބިލު ކޮމިޓީއަުށް ައއުާމ  ޖުރާތުގެ ގާނޫނަުށް ގެެނވުނު އިޞްާލޙުގެޖިނާޢީ އިޒަްތތެރި ރައީސް. ކުރިްއޔާ ިއއް` ޝު

ކަމުަށް  ފާސްކުރަން ފެންނަ ވަނީ މި ބިލު ސްކުރުމަުށްފަހުގައި ކޮމިޓީން މިޓީގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަހުގުިޅގެން ކޮމި

ިރ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަުށް ޓަކައި ހުޅަހަޅާލަން. މި ނިންމަވާފަ. އެހެންކަމުން، ައޅުގަނޑު މި ބިލު ިއއްޒަތްތެ
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ފުން ައޅުގަނޑަުށް ދެއްވާ ެއއްބާރުލުމަުށް ޓަަކއި މެންބަރުންނާއި އަދި އިާދރީ މުވަްއޒަ ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަްތތެރި

 ދަންނަވަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށްޝުކުިރއްޔާ.  ހުރިހާ ފަރާތްތަކަުށް ޝުކުރު

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

އިްއޒަތްތެރި  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރަުށާއި

ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަުްށ  ެއކު ުޝކުރު ިއއްަޒތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނުަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ،ނައިބު މުޤައްރިރަުށާއި 

އަުށް ތު. އެމް.ީޑ.ޕީސިކުން 23މިނެޓު  32ްސގެ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ގަިޑއިރުގެ ބަހު 1ލަ ވަނީ ޖުމު ކަނޑައެޅިަފއި

ސިކުންތު. އަދާލަތު  3ނެޓު މި 4އަުށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ  43މިނެޓު  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް ތުސިކުން 51މިނެޓު  14

ޅުވާލަން. މިެނޓު. ފުރުޞަތު ހު 2ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް  އަުށް ދެ މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްުނވާޕާޓީ

ތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތް )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 އަުށް. ފަހުމީ

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު 

ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ގާޫނނެއް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ވަރަުށް ގިނަ ދުވަސްަތކަކަުށް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

މަސްދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް ވަނީ ދެވިފައި.ެއއަުށް ފަރިތަވުމުގެ  8ފަހުގައި ފާސްކުރެވުނު ފަހުން އެއަުށް ޤަމަލުކުރުމަުށް ވެސް 

މަވެސް،  އަެނއްާކވެސް ސަރުާކރުން ބޭނުންފުޅުވެގެން މި އޮތީ އެއަުށްވުރެ ވެސް ލަސްކޮުްށ މަޤްޞަދަުށް ޓަކައި. އެހެންނަ

މަސްދުވަހަުށް ލަސްކުރުމަުށް ހުުށަހަޅާފަ. އެއަުށް ބަދަލުގެނައުމަުށް ހުުށަހަޅާފަ. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ކަންބޮޑުޭވ  6އިތުރު 

ނޑަުށް ފާހަގަކުެރވޭ ގޮތުަގއި، މިޮގތަުށް މި ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން މިހާ ގިނަ މުއްދަތުތަކެއް މި ަކމަުށް މިހެން ދެވޭތީވެ. ައޅުގަ

ފަސްކުރާ އެއް ސަބަބަީކ، މި ރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި މަސަްއކަތްކުރާ ދާިއރާތަކުން މިފަދަ ގާނޫނަކަުށް 

ުޑތައް އެ ބޭފުޅުންނަުށް ކުރިން ފަރިތަވެފައިނެތުން. ނޫނިއްޔާ، ކްރިމިނަލް ޕްރޮސީޖަރގެ ހަމަތައް ބައިނަލްއަްޤވާމީ މިންގަނ

އަޅުގަނޑުމެން އަބަުދވެސް ތުުހމަތުކުރާ ގޮތަުށް އެނގިފައިނެުތން. ނޫނިއްޔާ، އެނިގަވޑަިއގެން ތިއްބަަވއި، ހަމަ ގަސްުތގައި 

 އެއަުށް ޢަމަލުނުކުެރއްވުން. ނޫނިއްޔާ، ެއކަން ނުކޮުށް ފަްސކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވުން. ެއއީ ނާއިންސާފު އަނެްއާކވެސް 

އިތުރުކޮުށް، ނާއިންސާުފވެވެން އޮތް ހުރިހާ ގޮތަކުން މުއްދަތު ހޯދައިގެން އަނެއްާކވެސް ާނއިންސާފުވުމަުށް ޓަކައި ވަގުތު 

ހޯދަނީ ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވެނީ. ޖާހިލުކަމާއި، ޖައްބާރުކަމާ، ދެކަން ނޫނިްއާޔ މި އޮތީ ހަމަޔަުށް ކަމަުށް 

ން މިކަން ލަސްކުރަން އަެނއްާކވެސް ހުުށަހަޅާފައި މި ވަނީ. ޖިނާޢީ އިޖުރާއަުތގެ ގާނޫނު އަޅުގަނޑަުށް ފެންނަނީ. އެހެްނވެގެ

ަމސްދުވަހަުށް ފަސްކުރާކުރުމުން  6ަމސްދުވަހަުށް، އިތުރު  6މިގޮތަުށް މިހާ ދިގު މުއްދަަތކަުށް އަނެްއކާެވސް 

ނިޒާމު، އަދި ފެއަރ ޓްރެއިަލކަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގެީނ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ޖިާނޢީ އިޖުރާއަުތގެ މި 
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ވާސިލުވުމަުށް ަޓކައި ެއއޮންނަ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މިންގަނޑުަތއް ރާއްޭޖގައި މިހާތަނަުށް ޕްެރކްޓިސްކުަރއްވާަފއިނުާވކަން. 

ެނ. ޕްރެކްޓިސްކުަރއްވާަފއިވާ ނަމަ ވަރަުށް ފަރިތަވާނެ. މި ގާނޫނުގައި މިހާރު ހުރި މަފްހޫމުތަކުަށް ވެސް ވަރަުށް ފަރިތަވާ

ވަރަުށް ދިގު މުއްދަތެއް ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުން ނަންގަވާކަުށް ޖެހިވަޑައިނުގަންަނވާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުރެވެނީ. 

ރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ މެދުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިގނަ ރައްޔިތުން، އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް 

ފާުޅކޮުށްފަ. އަދި ޭއގެ ސަބަބުން ވަރަުށް ޮބޑަުށް މި ނިޒާމާ މެދުަގއި އިތުބާރު ގެއްލިަފއި ވަނީ. ޖިނާޢީ ވަނީ ކަންބޮުޑވުން 

ޢަދުލުގެ ނިޒާމަކީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އޮންނަންޖެހޭ ނިޒާމަކަުށް ވާން އެބަޖެހޭ. ސަބަބަކީ، ރައްޔިތުްނގެ މައްޗަުްށ 

ޭއގެ އެްނމެ މުހިއްމު ބޭނުމަކީ. އިތުބާރު އެންމެ ބޮޑަުށް މި ބޭނުންވާ  ޝަރީޢަތްތަކެއްކޮުށް އަދަބުދޭ ނިޒާމަކަުށް ވާތީ. އެއީ

ސަބަބަކީ އެީއ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަުށް ޯކޓުތަކަުށް ބެލިކަމުގައި ވީނަމަެވސް ކޮމްޕީޓެންޓް، ނޫނިއްާޔ 

ރަުށް ބޮޑެތި ަކންބޮޑުވުންތައް ައޅުގަނޑުމެން ވަކި އަަތކަުށް ނުޖެހި ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު މި ވަނީ ނިގުަޅއިގެންފަ. މިއީ ވަ

ފާޅުކުރަމުންގެންދާ. އަދި ހަަމއެާއއެުކގަިއ އިނގިރޭސި ބަުހން ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަނީ ަނމަ، ރީޒަނަބަލް ޕާރސަނެްއ؛ 

ިއ ހަމަޖެހޭ އިންސާނެއްގެ އާއްުމ ވިސްނުމުން ކަންކަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑެއް ުނގެންގުުޅއްވާ. ފަނިޑޔާރަކާ މެދުގަ 

ފިޔަވަުޅއަޅަން ބެލިކަމުަގއި ވީަނމަވެސް އެ މިންގަނެޑއް ނުގެްނގުޅޭ. ނިކަން ބައްަލވާ! ޖުޑިަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

ޢަލީ ޙަމީދުގެ މައްޗަުށް މަްއަސލައެއް ސާބިތުުނވާ ކަމަުށް ިނންމެވިއިރުަގއި މި ވިދާޅުވަީނ، އޭަގއި އޮތް އިބާރާުތގައި މި 

ީނ، އިންސާނުންނަކީ މާތްރަސްަކލާނގެ މާތްކުރެްއވި ބަެޔކޭ. ަޢލީ ޙަމީދު ސަލާމަތްވީއޭ. ެއ ވަނީ، އެއް އިބާރާތުަގއި މިވަ

ފަނޑިޔާރުގެ ަމއްޗަުށް އެހެން އޮޅުމަކުން ނަމަެވސް ފަހުން ޯކޓަކާ ހިސާބަުށް މައްސަަލއެއް މި ދިޔައީ. ދިޔައިމަ ކޯޓުން އެ 

މި ގޮތަކީ، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ަޙމީދުގެ މައްޗަުށް ހުުށަހެޅިފަިއާވ މައްސަލަ ނިންމެވުމުަގއި، އެ މައްސަލަ ނުބެލުމުގައި މި ނިން 

ީމދު ސަލާމަތްވީއޭ. ހަމަޖެހޭ އިންސާނެއްގެ ާއއްމު ވިސްނުމުން ފީ އެޅިއްޭޖ، ޢަލީ ޙަކޮރަޕްޝަންގެ ަމއްސަލަިއގެ ަމއްޗަުށް ކޮ

މަްއސަލަިއގަިއ  2ަގއި ެއްއބާވަތެްއގެ އެކު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެްއގޮތަކަުްށވެސް ުނފެނޭ. އަދި ހަމައެއާ  ތަނެއް ކަމެއް ނިންމާ

ޖިނާޢީ ރާއްޭޖގެ  ަމއްސަލަ މި 2ާބވަތެްއގެ  ތަނެއް ަހމަ ހިލާ ދުވަހަކު ވެްސ ނުފެންނާނެ. އެއް އެްއގޮތަކަުށް ނިންމާ

ގޮްތ  ކުރުމުގެ ަމރުޙަލާއިން އެކަން ކުރާމުަގއި ވީނަަމވެސް، ޕްރޮެސކިުއޓުކަޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ދަުށުން، ފުުލހުންގެ ތަޙުޤީޤު

ވަނީ  ން ކުރާ ކަމަުށްވީނަމަވެްސ، މަތީ ކޯޓަކު ކުރާ ޮގތް ކަމަުށް ދަުށު ކޯޓުން އެކަން ؛ކަމުގަިއ ވީނަމަެވސް، ކޯޓުން

މައްސަލައަުށް އެްއގޮތަކަުްށ  2ބާވަެތއްގެ  ެއއް ވެސް،ނަމަ ކަުމގައި ވަނީނަމަވެސް، ެއއަުށްވުރެ މަތީ ކޯޓަކުން ކުރާ

ތަނެއް ނުފެންނާނެ. އެއީ  ނިންމުމެއް ނިންމާ ،ކުރުމެއް ެއއަުށް ޕްރޮސެިކއުޓު، ޤީޤެއްނޫނިްއޔާ ތަޙު ،ޙުކުމެއް  ،ތެއްޝަރީޢަ

 ޒިކުެރވޭއަދި ކޯޓުތަކަުށް ހާކުރާ މީހުންނާއި، ވަކީލުްނގެ ގޮުތަގއި މަސައްކަތް  ރާއްޖޭގެ ހަމަ ހިލާ ނުފެންނާނެ ކަމެއް. މި

ީތގަިއ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ ގެ ަރއްޔިތުްނގެ ކުރިމަނގޭނެ. އެހެންެވގެން ދިވެިހރާއްޖޭމީހުންނަުށް ރަނގަޅަުށް މިކަން އެ

 ދަނީ. އެންމެ  ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ފާޅުކުރަމުން މި ވާމީ ފަރާތްތަކުން މިހާ ދޭތެރޭގައި އިތުބާރުނެތީ. ބަިއނަލްއަޤް

ބޭފުޅުންނަުށް  މައްސަލަ. ތި ސިމް ޢަބްދުލްކަރީމްގެ މައްޗަުށް ނިްނމިވަނީ ޤާ މި ކުން ނިންމި އެއްަމއްސަލަައކަުށްފަހުން ކޯޓަ



35 

 

ބޭފުެޅއް ޤާސިމް  ލުމުގެ އެއްބޮޑު ކޮރަްޕޝަންގެ މައްސަލަ ފަާޅއަރުަވއި  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ރާއްޭޖގައި ހިނގި އެންމެ

ތަްއ ެއކައުންޓުްނ، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސގެ ަފއިސާ ގެ ކުެރްއވި. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީޢަބްދުލްކަރީމަކީ. ބޭންކުަގއި ަމސައްކަތް

ިދވެްސ ރަީއސް ޔާމީންެގ އެަކއުންޓަުށާިއ، އަ ؛ކުންފުނިން ދައުލަތުގެ ވެރިން  އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަުށް ގޮްސގެން އެ

ކަމުގެ ޙަޤީޤަތްތަކެއް ހާމަކުރީ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި ދައުލަތުގެ ބޮޑެތިބޮޑެތި ވެރިްނނަުށް ރައްދުކޮުށްފައި ހުރި

ުދވަްސ  12މަހާއި  8ކުމެއް ިއއްވީ. މަނިކުފާނުގެ މައްޗަުށް ޙު  ފަހުން އެ ން ކުރީމަ އެންމެކުރަންވެސް ޖެހޭ ކަމެއް. އެކަ 

ޙުކުމް  ،މަސް ގާތްގަނޑަަކުށް. އެހެންނަމަވެސް 9އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮުތަގއި. ތަޙުޤީޤުގައި ހަްއޔަރުކޮުށްަފއި ބެހެއްޓީ 

އޭަނ  ،ަވނީ. އެހެންނަމަވެސް މުއްދަތެއް ޙުކުމުގައި އަިއއްސަވުރެ މާ ކުރު  އަިއއިރުަގއި ތަޙުޤީޤަުށް ބެހެއްޓި މުއްދަތަުށް

 ގެ ތެރެއިން އިންސާފަުށް ވާސިުލވާނެ އެއް ެއއީ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުވަނީ.  ދޫނުކޮުށް އިތުރަުށް ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައި

ސް. މިއީ ބޮޑެތި ބަދަލު އޭނާއުަށް . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނުކުަރއްވަނީ. މީހާ މިނިވަންވީމަ ވެސް ހިފަހައްޓައިލާފަކަމެއް ވެ

ބަލަ މިކަުމގެ ން ަބއްލަާވ. އޭނާ ހުުށަހަޅުއްވާދައުލަތުން ދޭންޖެހޭނެ ކަންކަން. ދަޢުވާ އުފުލެންޖެހޭނެ. އެަކމަކު ވެސް ނިކަ

ގައި ވިަޔސް ކަމު ުށް ބަދަލެއް ހޯދަން ހުުށަހެޅުއްވިމުއްދަތަ އެ ،ބެހެއްޓުުމގެ. ނުޙައްޤުން ޖަލުގައި ބެހެއްޓިބަދަލެއް ހޯދުމަުށް

ިމއީ ، އެހެންވީމާއޭނައަުްށ ޙައްޤު ލިބޭކަުށެއް.  ތް މިހެން ހިނގާހާ ހިނދަކު އެކަމަުށްލާހިކު ކުޅަދާނަެއއް ނޫން މި ދައުލަ

! ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މިސާލަކަުށް ޙުމާމު ނުމެރުމަުށް އަފްރާޝީމްގެ ގޮތް. ނިކަން ބައްލަވާ މިކަން ހިނގާ

ތް. މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް އެ ޙަޤީޤަތް ވަންދެން ނުމެރުމަުށް އެދިވަޑަިއގަތަޙުޤީޤު ފުރިހަމައިލާގެ ފަރާތުން ޢާ

ޓުަގއި ދަންވަުރގައި ހިނގި ަޝރީޢަތްތަކެއް ހިނގަނިކޮުށް ެއ ކޯ މްހާ ނޫސްތަކެްއގައި ޖެހުނު. ސުޕްރީއެނގުނު. ހުރި

އި ހަމަ ރަނގަޅަުްށ ތުގައިސްލާމީ ޝަރީޢަހުރިހާ ކަމެއް ކުެރއްވި.  އެއިލާގެ ފަރާތުން ސިޓީ ހުުށަހަޅުއްވަން ވަަޑިއގެން ޢާ

 ،ވާރިސުންނަުށް މީހަކު ނުމެރުމަުށް އެންގުުމގެ ހަމައެކަނި ބާރު ިލބިގެންވަނީ. އެހެންނަމަވެސް ،ނގޭ ޙަޤީޤަތަކީއެންމެނަުށް އެ

ކޯޓުްނ  މްުށް އޮްއވާ ަދންގަީޑގައި ސުޕްރީކޮތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަވަންދެން ނުމެރުމަުށް އަމުރުކޮުށް ،ވާރިސުން އޭނާ ނުމެރުމަުށް

ވާިރސުންގެ ފަރާތުން ެއކަން ެއޮގތަުށް ނުކުރެްއވުމަުށް އެިދއެދި  ،އިާލގެ ފަރާތުންޢާމެރުމަުށް ޓަކައި ޙުކުމް ިއއްަވއިފި. 

ވައިފި. ްއވަ އި ިއގެން ފަނޑިޔާރުމަނިކުފާނުމެން ތިއްބަވަިއގެން ޙުކުމްއި އަްތއަުޅްއވައި ދެޮލލުގަިއޔާތިއްބާ ދެކަންފަތުގަ

. ންނަވަނީދަ ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ ކުދިކުދި މިސާލު މި ހިނގާ ޤައުމެއްަގއި ކަން ތެއްދިވެހިރާއްޖޭަގއި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަ

ނެ. ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ޭބފުޅުންނަުށް އެނގިަވޑަިއގަންަނވާ ދިޔަ ގޮތް ތިނަލް ނާޒިމްގެ މައްޗަުށް ަކން ހިނގައިކާ

ގަިއ އެހެން ފަރާތެއްގެ ފިްނގަރޕްރިންޓް ެއ ފިސްތޯލައި  ،ފެނުނު ތަކެީތަގއި  މި ،ވިދާޅުވި  އިޕްރެސްކޮންފަރެންސް ދެްއވަ

 ،ކޮުށްފައިވާ ަމއްސަލަެއކޭންވަނީ ެއކަމުެގ މައްޗަުށް. ްފރޭމުެވގެ ބޭސް . ެއއީ ކާނަލް ނާޒިމްގެ މުިޅ ކޭސް ހުރި ކަމަުށް

ކަމަކީ. އެއީ މުޅި  ކޮުށްގެން ހިންގި ކަމެކޭ މިއިންތިޒާމު، ންއެހެން ބަޔަކު ރާވައިގެ  .ތިމަންމަނިކުފާނު ފްރޭމްކޮުށްފައޭ ވަނީ

 މިކަން އެންމެ ފަހުން؛ ގެންދެވި ާވހަކަ. ކަވަމުންބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ދައް މައްސަލަ ފުރަތަމަ ފުެށުނު ހިސާބުން ފެުށިގެން އެ

 ފިންގަ އެހެން މީހެއްގެ  އިފި. މީގައިލުހުންގެ ފަރާތުން ވެސް އިޢުލާންކުަރއްަވއިފި. ޕްެރސްކޮންފަރެންސެއް ެދއްވަ ފަހުން ފު
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 ނެތް ކަމަުށް. މިއަދާ  ްޕރިންޓެއްގެ މީހެއްގެ ވެސް ފިންގަރއިލާޢާ ގެ ނުވަތަ އެވަނީ. ކާނަލް ނާޒިމް އިޕްރިންޓޭ ފެނިފަ

ނީ. ފެންނަ ގޮތް މި ހިނގަމުންދާ ެގ މޮޅުކަމަުށް ޓަަކއި ކަންއަުށް ޖަލުގައި. ިނކަން ބަްއލަވާ! ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަމަ

ގެ ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު، މަނިކުފާނު ބަންދެއްގައި ނުެބހެއްޓޭނެ. އެކަމަކު ކުންތަކަުށް ވެސް އެ އެންމެ ސި

ކޮންމެ  ،ހިނގަމުންދާ ގޮތްތައް އަުޅގަނޑުމެން އަބަދު ެއންމެ މަތީ ކޯޓުން ފެުށިގެން ކަން ،މް ކޯޓުސުޕްރީ، ތެރެއިން

ކަމަުށް ޓަަކއި ިއއްޒަތްތެިރ  ްޓވީެޓއް ކުރި  ފެންނަމުންދަނީ. ލޫކަސް ޖަލީލު، ދަނީ. މިުމންވަހަކު ވެސް މި ފާަހގަކުރަދު

މަުށް ަޓަކއި ގެްނގޮސް ކުަޑގޮީޅގައި ޖަުލގައި. ކުަޑގޮީޅގަިއ، ޖަލުަގއި. ދުވަސް ވަންެދން ޓްވީޓެްއ ކުރި ކަ 45ރައީސް، 

ކިޔާފަިއ  ޝަރީޢަތްކުރުމެއް ނެތި މީހުން ތަޙުޤީޤަުށޭ ،ނުލައި ޙުކުމަކާ، ވެސް ދަްއކަމުން ދިޔައިންއަޅުގަނޑުމެން އޭރު

ުދވަސް  45އަދި އަމުދުން.  އްޓޭނެބާވަުތގެ ކުދިުކދި ކަންކަމުަގއި ނުބެހެ ގޮތަކަުެށއް. މި ބަންދެއްގަިއ ނުބެހެއްޓޭނޭ އެ 

ކުރާެނ ވަަރކަުށް  ަދޢުވާ ވެސްބުނަނީ ހެއްކެްއ ނެތޭ.  ފަހުން މި ވަންދެން ޖަލުގަިއ ބަހައްޓާަފިއ ދޫކޮުށްލާފައި އެންމެ

ުދވަހަކީ ބޭުރެގ  45ހެއްކެއް ވެސް ނެތޭ. އެކަމަުކ، އޭނައަުށް ލިބެްނވާ ހުރިހާ އަދަބެއް؛ ކުަޑގޮީޅގެ އަދަބު ލިބިފަ. 

ބައިނަލްއަޤްވާީމ ބޮޑެތި އެހެން ޑިމޮކްރަސީަތއް ހިނާގ ޤައުުމތަކުަގއި އާދަިއގެ ކުުށްަތކަުށް ުޙކުމްކުރުމަުށް ފަހު ވެްސ ލިބޭ 

ދުވަހު.  45ވަުހގެ ކުޑަ ގޮީޅގެ ޖަލު. ލޫކަސް ޖަލީލުގެ ޓްވީޓަކަުށް ޓަަކއި އޭނަ ގެްނޮގސް ކުޑަޮގޅީަގއި ދު 45އަދަބު 

މައްސަލަ ނިމުނުއިރުަގއި މި ބުނަނީ، ހެއްކެއް ނެތޭ. ޝަީރޢަތަކަުށް ފޮނުވާނެވަރުގެ ވެްސ ހެއްކެއް ނެތޭ. ނާއިންސާުފ 

އަނެްއާކ ހައި ކޯޓުން ނިންމައިފި މައްސަލައެއް. އެމް.ސީ ޙަމީދުގެ  އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިހަކަުށްުދވަހު ހަމަ ހައްދުން،

މައްޗަުށް ަވޒީފާއިން ވަިކކުރީަމ ދަުށު ކޯޓަކުން ވަޒީފާ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަުށް ނިންމި މައްސަލައެއް. އެ މަްއސަލަިއގައި ެއްއ 

ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ަރއީްސ  ސިވިލް ފަހުމީ އިއޮތޯރިޓީެއއްގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަޮކުށްފައި މި ވަނީ މަޖިލީހުން މީގެ ކުރީގަ

ނިންމުން. އެ ނިންމުމަުށް ބިނާކޮުށް އެ މައްސަލަ ދަުށު ޯކޓުން ން ނިންމިޕްރީމް ކޯޓުސު ވަކިކުިރ ގޮތް ނުަބއި ކަމަުށް

އެހެން މައްސަލަެއކޭ. ަމއްސަލަެއކޭ. ފަހުމީ ވަކިކުރީ ުމޅިން  2ކޯޓުން މި ބުނަނީ. އެއީ މުޅިން  ވަނީ. ހައި އިނިންމާފަ

މަތެއް ތުހުވަކިނުކުރެވޭނެ ކަމަުށް ނިންމުމަުށް ޓަކައި ދެއްކި ޙުއްޖަތަކީ އެއީ ޖިނާޢީ  އި ފަހުމީޕްރީމް މީގެ ކުީރގަ ކަމަކު ސުއެ

އަޅުވާަފއޭ އޭަނގެ މައްޗަުށް ަވނީ. އެހެންވީމާ، ޖިނާޢީ މިންގަނޑުތަަކކުން ބޮޑެތި ތަޙްޤީޤުތައް ހިންގަިއގެންނޭ އެކަްނ 

ކަނޑައެޅިގެން  ؛ވަނީ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުންއި ޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިކޮުށް ސުކަން ވެސް ރޯނުބަ ކުރާނީ. އެ

އެ ކަންތައްަތއް ތަޙްޤީޤުކޮުށް  ،ވާނެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮމިޓީއަކަުށް ގެނެސްއިބަޔާންކޮުްށފަ އިޤާނޫނުއަސާސީގަ 

. ވަކިކުެރވޭނޭ މަޖިލީހުގެ ފްލޯއަުްށ ފޮނުވައިގެން އެހާހިސާބުން ރައްޔިތުންގެ ލިބުނީމާ ކޮމިޓީއަުށް ފެންނަ މިންވަރަުށް ހެކި

ކަނޑަައޅާފަިއވާނެ.  އިއެ ގޮތަުށް އެކަން ކުރީ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއް ކޯޓަކުން ނުވެސް ބެލޭނެ ކަމަުށް ޤާނޫނުއަސާސީގަ 

ނުއަސާީސ ޤާނޫފަ. އަރައިގަނެޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެިޅގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކަުށް ވެސް ވެސް، ސުއެހެންނަމަ

މީދުގެ މަުށްޗަުށް އެ ދު އެމް.ސީ ޙަފަހުމީ ސަލާމަތްކުރުމަުށް ޓަކައި އެކަން ކޮުށްފި. މިއަ އި ެއކަމުގަ  ވެސް ފުނޑައިލާފައި

އެ މައްސަލައެްއ  ،ހައި ކޯޓުން ނިންމައިފި މާމައްސަލަ ހުުށަހެޅުނީމަ އެމް.ސީ ޙަމީދަުށް ވަޒީފާ ލިބޭނެ ގޮތް ކަނޑައެޅީ
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ކަހަލަ ނޫނޭ މިކަން މި ހިނގަންޖެހެނީ. ކޮން ނޫނޭ. އެ މިންގަނޑަކުން ގެ މައްޗަުށް އެ ނިންމި މައްސަލައެއް . ފަހުމީނުބެލޭނޭ

ޖޭގެ ކޯޓުެގ މައްސަލަ ެއއް ގޮތަކަުށް މި ރާއް 2މި ދެންނެވިހެން އެއް ބާވަތެްއގެ  ؟އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ނިޒާމެއްތޯ

ތަނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެނޭ.  ދާވަމުންމުގެ ތެރެއިން ނިންމަނިޒާ ގެނޫނިއްާޔ ޖިނާޢީ ޢަދުލު ،ންތެރެއިން ނިންމެވު

އަުޅގަނޑުމެންގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެެރއިްނ  އި ވެސް އިންސާފާ މެުދގަން ައބަދުއަޅުގަނޑުމެން ައޑުއަހަ

. ެއ ުނވާނޭވެގެން އެއްަޗކަުށް އިމުކުރެވޭ ފަކީ ހަމައެކަނި ޤާވެސް ދައްކާ އެއް ވާހަކަ. އިންސާން އަބަދުމަސައްކަތްކުރާ މީހު

ބޫލުކުާރ ބާރު އޮންނަ ގޮތަުށް. ރައްޔިތުން ގަރައްޔިތުންނަުށް ފެންނަ ގޮތަުށް. އިތު ރެވޭ ގޮތް ދަްއކަން ެވސް ޖެހޭނޭޤާއިމުކު

 ،ަލތުގެ ތެރެއިން މި ފެންނަނީގެ މި ދައުޖެހޭނޭ. މިއަދު އަޅުގަނޑުެމނަުށް ދިވެހިރާއްޖޭދަްއކަން ވެްސ ގޮތަުށް އެ ގޮތް 

ރައްޔިތުންނަުށް. މި ހުރިހާ މައްސަލަތަކަކުން  ދައްކަން ވެސް ޖެހޭނޭ އަދި އެ ނާއިންސާފުވާ ގޮތް ޖެހޭނޭއިންސާފުވާންނާ

 ،ކުރާ މަރުޙަލާއިން ފެުށިގެންޓުތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާއިން ފެުށިގެން ޕްރޮސެިކއު  ،މި ފެންނަނީ މި ޙަޤީޤަތްތައް. ނާއިންސާފުވަމުން

ޓުން ނިންމައި ސުޕްރީމް ކޯ ހައި، ދަުށު ކޯޓުން ނިންމާ މަރުޙަލާއިން ފެުށިގެން ،އިން ފެުށިގެންލާުށަހަޅޭ މަރުޙަޝަރީޢަތަުށް ހު

ެއުކ  ންކަމާންސާުފވާކަން ރައްޔިތުންނަުށް ޔަޤީތަން. އަދި އެ ނާއި ހަމައަުށް ހުސް ނާއިންސާފުވަމުންދާ ކޯޓުން ނިންމުމާ

މެންނަުށް މި ފެންނަނީ އޭގެ ކުދިކުދި ބައެއް މިސާލުތައް. ތަން މި ފެންނަނީ. މި ދެންނެވި މިސާލުތަކުން އަޅުަގނޑު ދައްކާ

އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް. މި ރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަުށް ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް 

ަބޔާންކުރާ ަޙއްޤުތަުްށ  އިގައިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަުށް އޮތް ނިޒާމުގެ ފަރާތުން އިންސާުފވެރިވާންޖެހޭނެ. ޤާނޫނުއަސާސީ 

ގަސްުތ  ކުރަން ފަސްކުރަންޢަމަލު  ހަދައިދޭންޖެހޭނެ. މި ބިލު މި ގާނޫނަުށް ކަުށަވަރުކޮުށްދޭންޖެހޭނެ. އިތުބާރު އޮތް ނިޒާމަކަުށް

ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި މަަސއްކަތްކުރާ ގިނަ  ،ބޫުލކުރެވެނީ ވިހެން އަޅުގަނޑަުށް ގަމި ކުރަނީ މި ދެންނެ

މުތައް އެނގިަވޑައިުނގަންނަވަނީ. ނޫނިއްޔާ ހޫނޫނުަގިއ ބުނާ މަފްއި މިހާރު މި ފާސްކޮުށްފައިވާ ގާންނަުށް މީގަމީހު

 އްބާރުކަމާ ކަމާއި ޖަ. ޖާހިލުއެނިގވަަޑއިގެން ތިއްަބވަިއގެން ގަސްތުަގއި އަދި ވެސް ނާއިންސާފުވުމަުށް ފުރުޞަތު ހޯއްދަވަނީ

ކަންބޮޑުވޭ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ނާއިންސާފުވަމުންދާތީވެ.  ކަން ހަމަ އެއީ. އަޅުގަނޑުެމން ވަރަުށް 2

އިްއޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު މި ބިލަުށް ފަްސކުުރމަުށް ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ މި ސަބަބުތަކާ ުހރެ. ޝުކުރިްއޔާ

 ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 .އި ވަނީގެ ފުރުޞަެތއް ޕީ.ޕީ.އެމުން ދެއްވާފަ . އެއް މިނެޓުމުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:
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ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ، ައުޅގަނޑު ކުީރގައި މިހާރު ވާހަކަ ފުރިހަމަކުރަން މި ޖެހެނީ މިކަހަލަ ގޮތަކަުށް. އަުޅގަނުޑ އާދެ، 

ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް ައޅުގަނޑުމެންގެ މި އިންެނވީ އިޝާާރތްކުރިއެކަން އެ ގޮތަުށް  ނަވާނީ ކްލެމެންސީ ބޯޑުަގއިދަން

ގެ މެންބަރެއްެގ ޒިރީގެ ގޮުތަގއި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުްއާވ ހާދެްއސަަވއިމަތީަގއި އަމީންޢާއްމު. އައަޅުގަނޑުމެން ކުރި

އެހެްނވީމާ،  ައއްސަވާލަެދއްވާ! އްޔަތުން ާހޒިރީ އެންމެ ރަނގަޅީ ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނޫންތޯ.ހައިސި

ހާޒިރީއާ ބަލައިލީމަ ެވސް  އަުޅގަނުޑގެ  އިހާޒިރީގެ މައްސަލަޖެހިގެްނ މި ހުުށަހެޅި މެންބަރުގެ ހާޒިރީއާ

ޖޭ.އެސް.ީސގެ ކޯރަމް  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކޮބަިއަކން ހާޒިރީއަކީ. އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް މިއަދު ފެންނަން މި އޮތީ

ަގއި އިހުމާލު މި ބައެއްތޯ މީޮކންހަމަނުވެގެން ފަނޑިޔާރުން ުނނެގުނު މަންޒަރު ައޅުގަނޑުެމންނަުށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ. 

ހޯދުމުގައި ބިލު އަުޅގަނޑު މަޢުލޫމާތު ހޯދި ތުގެ އަންވީާމ، މި ކަން ެވސް ބައްލަވަންޖެހޭނެ ކަެމއް. ިޖނާޢީ އިޖުރާއެހެ ވަނީ؟

މާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ހިުނވޭ.  އެްއވެސް ތާކުން ރިކުއެސްެޓއް ހުުށަހަޅާފަެއއް ،ނުެވގެންްއވެސް ާތކުން މިކަން އަހުުލވެރިއެ

ެއކަން ފަސްކުރަްނ  ،މާޔަތް ލިބޭތީވެހި ނޫނުގެ ދަުށުންޝަރީޢަތް ނިމުމާ ހަމައަުށް މި ގާ ންތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާއިން ފެުށިގެ

 ވަނީ. ހަމައެކަނި ބޭނުން މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކާުށިދޫ ާދއިރާގެ

 މަުށް.ލް ނަސީފައިޞަ

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީކާުށިދޫ ދާއިރާ

މިހާރު މިހާރު މި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ

 ިއ ޢަމަލުކުރުމަުށް ފެުށިފައި މި އޮތް ގ2ައާދެ އަންަނ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  ؛ގެނެސްަފއިާވ އިޞްލާޙު  ގެ ތުއަޖުރާޖިނާޢީ އި

މާަޔތާއި ރަްއކާތެރިކަން އިތުރަުށް އެބަ ލިބިގެންދޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މިއަުށް ކުއްލި ގޮތަކަުްށ ގާނޫނުން ރައްޔިތުންނަުށް ހި

ބޮުޑވުން ންކަ ،ވެސް ަރއްޔިތުންެގ ތެރޭަގއި ނުތަނަވަސްކަންަފސްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ އަނެްއކާ  މި ،އިޞްލާޙެއް ހުުށަހަޅައި 

އުފެއްދުން. މި ބިލުން އަނެއްކާވެސް ބިރުވެިރކަމެްއގެ ތެރޭގައި ައޅުގަނޑު އުޅެން މި ޖެހެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން ެއބަޖެހޭ. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ާވހަކަފުޅުދައްަކވައިފި. އިްއޔެ 

ނޫހުން ފެނިގެންދިޔައީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މިހާތަނަުށް ހިނގައިދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާުތގެ  ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް

ކަންތައްތަުކގައި އެ ވާހަކަ ދައްަކއި، އެކަންަތއް ފަޅާއަުރވާުލމުގައި އެ މަސަްއކުރެްއވި ބޭފުޅެއް. އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭތޯ 

ހޭ ހިސާބަުށް މި ދަނީ. ކާކުތޯ ޖެހޭނީ ނުބައި ޢަމަލެއް ތަނެއްަގއި އަލިފާންރޯވީމަ ެވސް ނިއްވަން ހުއްދަ ހޯދަްނޖެ

ހިނގަމުންދާއިރު އެކަމެއް ފަާޅއަރުަވއިލުމަުށް ޓަކައި ުނވަތަ ރިޕޯޓުކުރުމަުށް ޓަކައި، ކޮންބަެއއްތޯ ދުނިޔޭަގއި ގަބޫލުކުރަީނ 
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ނިޔާެއއް ލިިބގެންދާއިރު އެ ބައެްއގެ ހުއްދަ ހޯދަިއގެން ަވކި ޕްރޮސީޖަރެްއގެ ދަުށުން ަކންތައް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް؟ އަ

އަނިާޔގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަުށް ޓަަކއި ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭތޯ؟ އެހެންވީމާ، މި ހުރީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް ހުރި މިންވަރު. 

ކަުްށ ހަކަތައް ަދއްކަމުންދާއިރު، އަނިޔާތަެކއް ބަޔަ މިގޮތަުށް ކަންތައް ކުރުމުން ވާ ގޮތަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކަރަޕްަޝނާ ބެހޭ ވާ

ލިބިގެންދާ ވާހަކަ ދައްާކއިރު، އެކަމުން ބަޔަކު ސަލާމަތްކުުރމަުށް ޓަކައި ކޮންބަެއއްތޯ ނިކުންނާނީ؟ އެ ބަޔަކަުށް ބޮޑެތި 

އަދަބުތަކެްއ ލިބޭ ގޮތަުްށ ކަްނތައްތައް، ގާނޫނުަތއް ަބއްޓަންވަމުން މި ދަނީ. އެހެްނވީމާ، މިއީކީ ެއއްވެްސ ހާލެްއގަިއ 

ން. މެޖޯރިޓީ އޮތީމަ ދެން ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތަކަުށް މިއަދު ފާްސކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، ގަބޫލުކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫ

އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ ވަކި ބަޔަކާ ދޭތެރޭގައި ހަމަ އެއް ކަމެއް ކުަރމުންދާއިރު ތަފާތު ގޮތްގޮތަުށް 

ންޖެހޭ އެްއޗެއް ނޫން. އެއީ ވަކި މީަހކު ދިނީމަ ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެްއ ޢަމަލުކުރެވެމުން އެބަދޭ. އިްނސާފަކީ ވަކި މީހަކަުށް ލިބެ

ނޫން. އެއީ ކަނޑައެޅިަފއި ޮއންނަ ގޮތެއް. ވަކި އިޖުރާއަްތތަކެއް ކަނޑައެޅިަފއި އޮންަނއިރު، އެ އުސޫލުން ހުރިހާ 

ވާިޖބަުށް ހުރަސްއެޅިއޭ ިކޔާފަިއ،  އެންމެންނާ ދޭތެރޭގައި ކަންަތއްތައް ކުެރވެންޖެހެނީ. ކޮބައިޯތ ވަކި މީހަކު ފުލުހުންގެ

ވަކި މީހަކަުށް ވީމަ، ަވކި އަދަބުތަކެއް ދޭ އުސޫލަކީ ެއއީ ހަމަ ޒާތީ ކަންަތއްތައް މި ހުންނަނީ. ޒާތީ ކަންތައްތައް. މިހާރު 

ގެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ވެސް ވަރަުށް ަމސްއޫލިްއޔަތު ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި އަދާކުރީީތވެ، ރަްއޔިތުން

ޙައްޤުަގއި، ަޤއުމަުށް ޓަަކއި ައދާކުރީތީވެ އޭނާ އޮންނަން މި ޖެހުނީ ކުޑަގޮީޅގަިއ. މިފަދަ ަކންތައްތައް ކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާ 

ދުވަހަކު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރެއަުށް ހަމަޖެހުމެއް ނާންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތައް ާވހަކަދައްކަން މި ޖެހެނީ ހަމަ 

ދެންމެވެްސ  ؛އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު ނުވާތީ ތައްތައް ބޭނުންކަން ުޅގަނޑުެމން މިޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަ

އޮތީ  ކޮުށްފައި މިދައްކާފައި ރިޕޯޓު ވާހަކަ ފުލުހުން އެއޮތީ  މިހާރު މި ؛ކާނަލް ނާިޒމްގެ މައްޗަުށް އެ ވާހަކަެދއްެކވީ

. ައޅުގަނޑުމެން ތްގައެ މައްސަލަ ވެްސ ބަލައިނު ،. އެހެންނަމަވެސްބުކޮުށްފަޠައުމާ މުޚާޤަ ގައި މުޅި ނިއުސް ބްރީފިން

އިމުކުރަން ޤާއަުޅގަނުޑމެން އިންސާފު  ؛ގެން ސުޕްރީްމ ކޯޓާއި ހައި ކޯޓާފެނި އަުށްނުޖެހޭ މިއަދު އިންސާފަކީ ައމިއްލަ

ަގއިގެން ކަންތައްަތއް ކުރަން. ޖެހޭ އިސްނަމީހުން އެބަ ނީމަ އަމިއްލައަުށް އެ ތިބި ފަރާތްތަކަުށް ކަންތައްަތްއ ފެނު

ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ، ވާ މީހުންގެ މައްޗަުށް މަތިކޮުށްފައި ޖެހޭނެ. އެއީ އެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ަޝކުވާ ނުކުރިަޔސް

 ،ގެނެއްަސއިއަުޅގަނޑުމެން ާގނޫނަުށް އިޞްލާޙު ،މީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ އެ

ދުވަހު  އެރީ ވަރަުށް ސަކަރާތްކޮުށޭ ކަންތައްތައް މި ކުރަނީ. ކީއްކުރަންހެްއޔޭ އެުށްއަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ހިތަ ކާއަނެއް

މެންގެ ތެެރއިން. ުޅގަނޑުއަުޅގަނޑުމެން މި ތިބީ ބަޔަުކ އަލާޙު ނުވަތަ އެ ގާނޫނު ގެނެވުނީ. ިމއަދު ކަންބޮުޑވެފަިއ ޞްއި

ން ރައްޔިތުންނަުށް ލިބިދީފައި އޮންނަ ހިމާޔަތާއި ރައްކާެތރިކަން ހަމަ އެއްވެސް ތަނެްއ ނުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެއެހެން ވެގެން

އަުޅގަނޑު  ،ކުޑަެވގެންުނވާނެ. ދުވަހެއް ުދވަހަކަުށް އެ ފުޅާެވގެންދާންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ަދންނަވާލަން އޮތީ

ނުކުރާ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު އޮތުމަުށް ާތއީދުކުރަން މިކަން އޮތް ޖުލައި މަހަުށް ފަސް ވަރަުށް ހިތާމަކުރަމޭ. މިހާރު މިގޮތަުށް 

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ރަޝީދަ ރިޔާޟް

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ރާގެދާއި ވިލުފުުށީ

ުށް ދުވަހަމަސް 6ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ މިއީ  ތުގެ މި ގާނޫނަުށް މި އަޒަތްތެިރ ރައީސް. ޖިނާޢީ އިޖުރާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިއް 

މި  ،ްނވާ ގާނޫނެއް. އެހެންކަމުންމާްއދާގެ މައްޗަުށް އެކުެލވިގެ 213ލަސްކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ މިއީ ލަސްކުރަން. މި 

 އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  އުތުރު މާފަންނުމު ކަމެްއ. އްން އަހުލުެވރިވުމަކީ ވަރަުށް މުހިގާނޫނަުށް ފަނޑިޔާރު

އި މި ހިނގާ ބައިނަލްއަްޤވާމީ އެކި ަޖމާޢަތްތަކާއި އެކި ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގަ  ،ގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ވިދާުޅެވއްޖެފަހުމީ

 ޝަްއކު އުފައްދާނެ. ކޮންކަމަކާތޯ އެ ބޭފުޅުން ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ މައްޗަުށް ޝައްކު އުަފއްދަމުންގެންދާ ާވހަކަ. އާދެ! އެ

ގެ މަންދޫބުން ސީއަކީ ތި ވިދާުޅވާ ކޮމަްނވެލްތުނޫނުއަސާޤާނޫނުއަސާސީައކީ، މި ެފހި ޤާމި  ؟ބޭފުޅުން ޝައްކު ުނއުފައްދާނީ

ެވސް ހުންނަވައިގެން ނިންމެވި  ގެން، ޝުމަިއޒާ ކިޔާ ބޭފުޅަކު މިތާ ހުންނަވައިގެން ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިީޓގައިމިތާ ތިއްބަވައި 

ން ގަބޫލެއް ނުކުރޭ. ކުނުކުރޭ. އެ ބުނާ ކޮމަންވެލްތަ ނޫނުއަސާސީެއއް މިއީ. މިވެސް އެ ބުނާ ހުޅަނގަކުން ގަބޫލެއްޤާ

އުމެއް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގާ ކަންކަމަުށް ާފޑުކިޔުަމކީ ޤަ  އްޔާެއއް ނުވަތަމުޢިޖަމާޢަތެއް ނުަވތަ ޖަދެން ބޭރުގެ 

. ުށް އަޅުގަނޑުމެން ސާބިކޮުށްދީފަ. އެކަްނ މިހާރު އޮންނާނީ ދުނިޔެއައީންޮބޑުާވ ކަމެއް ނޫން އެއަޅުގަނޑުމެން އެހާ ކަ

ކުރި މީހެއް އަުޅގަނޑަކީ. އަދި ވަިކވާން ބިލެއް ވެްސ ނުޖެހޭނެ ކަމަުށް ވަކާލާތުަގއި ިދވެހިރާއްޖެ އޮންނަންކޮމަންވެލްތު

. އެހެންވީާމ، މިއަުދ ތަނުން ބޭރުވެފަ ޖެހުނީމަ އަުޅގަނޑުެމން މި ތިބީ އެހަުށް ހުުށަހެޅިން. ވަގުތު އައިސްމަޖިލީ

ރާއްޖޭެގ މައްަޗކަުށް އްޔާަތކުން ނެރޭ ބަޔާންތަކާއި ކުރާ ކަންަތއްތަްއ ދިވެހިޢިޤްވާމީ އެިކ ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމުބައިނަލްއަ

ުށް އެހެން ަބެއއްގެ ނުފޫޒާއި ބާރެއް ވެްސ ކައުމުގެ ަމއްޗަޤައުމެއް. މި ޤަ ިދވެހިރާއްޖެައކީ މުޞްތަޤިއްލު  ނުހިނގާނެ. އަދި

އުމުގެ ކަންތައްތަްއ ުކރިއަުށްދާނީ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ަތންތާ ހިނގާ ކަންތައްތަުކގެ ޤަނގާނެ. އެހެންވީމާ، ެއގޮަތުށް މި ނުހި

ން މުޤާގެ ޗީފް ޖަސްޓިސް މައުމެއް ސްރީލަންކާައކީ. ެއތާޤަކަމާ ހިނގާ. ވަރަުށް ައވަުށްެޓރި ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ދައްވާހަކަ 

ކުރަމުންދަނިކޮުށް. އެހެންވީމާ، މެޖޯރިޓީ ހުގައި އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްާޔތުގަިއ، މަޖިލީހަކުރީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ވަކި

އުމުތަކުގެ ވެރިކަމުަގިއ ޤަދުނީމަ އެކަންކަން ކުރާނެ. އަދި ބޭ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ޝައްކު އުފެއޮންނަ މީހުން އެކަންކަމުގައި ތި

ތާނުގެ ސުޕްރީމް ޕާކިސް ؟ވީ މުޝައްރަފު ކިހިނެއްތޯ  ޒްހުރި. ޕަރުވޭކަމުން ވެސް ބާލާފައި ވެސް އެބަތިބޭ މީހުން ވެރި

ތަނުގެ ކޯޓުތައް ުގޅިގެން  ސަލާމަތީ ބާރުތަކުންނާއި އެ ގެއެތާ ؟ަގއި ކިހިނެއްތޯވީމުން ވަކިކުރީ. ތައިލެންޑުޤާކޯޓުން އޭނަ މަ

މުން ދުރުކުރަނީ. މި ޤާމަތަނުގައި ހުންނަ ބޮޑު ަވީޒރު  ައއިސް އެ ފަހަރެއްގެ ަމތީން ވެސް ފަހަކަުށް ދެ އިތަނުގަ  އެ
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ޅު ކޮންމެ ކަމެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުޑަުކޑަ ކަެމއް ހިނގީމަ މި ދައްކަނީ މި ވާހަކަ. އެހެން މީހުން އެންމެ ރަނގަ

ޮގތަުށް ވެސް ކަމެއް ކުެރވެން  އެްއގޮތްވާ ވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ގާނޫނުތަކާދި ،ވެސް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނޯންނަނީކުރަން

ނޫނީ މި ދައުލަތުން މިހާތަނުަށް ކޮުށްފައި ހުރި ކަންތައްތައް  ،ދެން ވަރަުށް ހެއްވާ ކަމެއް. މި ސަރުކާރުން އީނޯންނަނީ. މި

ފާސްކޮުށްފައި ބާރު ލިބިފައިވާ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން  ލުމުގެއި ނޫނުައސާސީ، ގާނޫނުތައް އެކުަލވަޤާޖޭގެ ހުރީ ދިވެހިރާއް

މަތީން ކަންތައްަތއް ޮކުށްފައި ހުރީ. މި މަޖިލީހުގެ ަރއީސަުށް ބެލިކަުމގަިއ ިވޔަްސ  ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެ  ހުންނަ ގާނޫނުތަކާ

މަލުކުރަން ހުރި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން. ޢަހުރީ ހެދިފައި ހުރި ގަވާއިާދއި  ފައިކުރަްއވާމި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސައްކަތް

. އެ އުސޫލުަތކާ ގައި ތެރެިއން ގަވާއިދު  ގެޕާޓީއެްއގެ މެންބަރަކަުށް ފުރުޞަތުދޭނެ ހަމަތައް ވެސް ހުރީ މިދެންނެވި އުސޫލު

ންދަވަނީ. މިައދު ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްާވ ގެްސ ކަންތަްއ ކުރަްއވަމުންއި ރައީމަތީން މި މަޖިލީހުގަ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ

މެންބަރަކު، ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ވަގުތު ނުީދގެން އެމް.ޑީ.ޕީ ބަޔަކު މިތާ ކެތްނުކުެރިވގެން 

ގުަތކުން ވަ ގެ ސިކުންތު ކޮންމެ ތިން ގަިޑއިރު 30އުޅޭއިުރަގއި މި އިންނެވި ހުޅުެހންވޭރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރަުށް 

ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި މީހުން މިައދު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރަކަުްށ  ވަމުން މި ދުވަސްއަންނަތާ މިހާރު ކިތަްއ އަހަރުދެމުން 

ވަގުތު މަދުވެގެން  މާ މިނެޓު ލިބުނީމަ އްއެތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަުށް  ،މިނެޓު ލިބުނީމަ އްއެނިސްބަތުން 

ޖަހާފައި ނިކުމެގެން ހިނގައްޖެ. މިީއ ތަނުގައި ސަކަރާތް ނުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ބަޔަކު އޭނައާ ގުިޅގެން މިތަ ކަމަުށް ބުނެ މި

ޕާޓީތަކުން ކަނޑައަޅަނީ.  ؟އްަކނީދަ ކޮންކަހަލަ ވާހަކަެއއް މިހުން މި ބުނާ ޑިމޮކްރަސީއަކީ. ޑިމޮކްރަސީައކީ. މިއީ މި މީ

ކަނޑައަޅާަފއި އޮންނަ ދޭ ލިސްޓަކަުށް  ންޕާޓީ ،ޖެހޭ ކަމަކީ ުށް ކުރަން މި މައްޢާަގއި އިންނަ ބޭފުޅަކަުށް، އަމީންރިޔާސަތު

ފެުށުނީއްސުރެ މިކަން ހިނގަމުންާދ  އީ ވަގުަތކަުށް ވަގުތު ީދގެން މި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަމުންދަނީ. މިއަދަކު ނޫނޭ. މި

މި މީހުންނަުށް ދުވަހަކު ވެްސ  ކަންތައް ެވސް ކުރަނީ. އެހެންވީާމ، މި އިއެހެންނަމަވެސް ިމކަމަުށް ފާޑުކިޔަ ގޮތް. 

ެވސް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ނިންމާފައިާވ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގާ ކަންތަްއތަކެއް ރަނގަޅެއްުނވާނެ. އަދި ދުވަހަކު

 ވެިރކަމުަގއި ،ތަެނއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށެއް ނުފެނޭ. އަބަދުެވސް އެްއވެސް ނިންމުމެއް މި މީހުންނަުށް ކަމުގޮްސގެން އުޅޭ

ކަުްށ ޔައެްމ.ޑީ.ޕީގެ އޭރުަގއި ވެރި  ،ކަުށްޔަމުގެ އެންމެ މަތީ ބާރު ހުރި ވެރިެއއީ ދަުއލަތް ނަގެހެއްޓު ؛ތިބިއިރުަގއި ވެސް 

ކުރީ ދައުލަތް ނެގެހެއްޓުމުގެ ަބދަލުގައި ދައުލަުތގެ އެއްބާުރ ރިއިރުަގއި ވެސް އޭނަ މަސައްކަތް ހުރި ނަޝީދު ވެރިކަމުގައި ހު

ތަޅުލި. މިއީ  .ރަން. ސުޕްރީމް ކޯޓު ބަންދުކުރިަކންތައްތައް ކު އިކޮުށް، ޖުޑިޝަރީގެ ައގު ަވއްޓާލަކަމަުށްވާ ޖުޑީޝަރީ ފަނާ

ަތން ބަންދުކުރި. މިއީ އެނގޭ ޙަޤީޤަތް މިއީ. މި ސަރުކާރު  ރުކޮުށް އެސޯަތއް އެންމެނަުށް. ޖޭ.އެސް.ސީ ހިއެނގޭ ކަން

މި ރައްޔިތުންެގ  ،. މި ސަރުކާރުން، ނޫނީ މި ދައުލަތުންއެ ވާހަކަެއއް ނުދައްކާ  ؟ނެއްތޯ ތަޅުއަުޅވަިއގެން އުޅެނީކޮންތަ

ން. އެަކން ވެސް ކުރީ އެމް.ޑީ.ޕީމަޖިލީހުން ހެދި ގާނޫނެއްގެ ސަބަބުން ސުޕްރީމް ކޯޓަުށް ވެސް އެ ބަދަލެއް ައއީ ބެންޗަުށް. 

ުޅގަނޑުމެން ވެްސ ނެތާ. އަމީހުން ގެަނއީމަ އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ުކރާ އެމް.ޑީ.ޕީ އިސްެވ ޮއވެ އެަކންތައް ކުރީ. އެ

އޭގެ ަގއި އޮންނަ ވޯޓަުށް ދާއިުރގައި ިނންމާނެ ޕީ.ޖީ ގްރޫޕުން  1:30ވިޕްލައިަނކީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން  ވޯޓުދޭނަތާ.
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. އެހެންވީމާ، ނަމަ ފްރީ ލައިން. މިގޮތަުށް ނިންމާނެ ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ވެސްނޫންވިޕްލައިނަީކ ކޮބައިތޯ. ތްރީލަިއން 

. ންއެކަން ކުރި .ގެނައީ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރަކު ހުުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙަކަުށްބެންޗަުށް ބަދަލު އަޅުގަނޑުމެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

ދެން ކޯޓުތަުކގެ  ،ން ކުރި ކަމެއް ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ މިގޮތަުށް ދައްާކއިރުަގއިއެހެންވީމާ، ެއއީކީ ޕީ.ޕީ.އެމު

ތާއި އަދި އަދަްއކާއިުރގައި ކޯޓުތަްއ އިޞްލާޙުކުރުމަުށް، ރަނަގޅުކުރުމަުށް ވާހަކަދަްއކާއިރު ޖިނާޢީ އިޖުރާވާހަކަ

މީހުންނަުށް ތަމްރީނުތައް  އެ ،ޤޫބާތަުށް މީހުން އަހުލުވެރިކުރުަވިއގެން، ފަނޑިާޔރުން އަހުލުވެރިކުުރވަިއގެންޢުނޫނުލްޤާ

 ތަނުން  ކުެރވޭީނ. އިއްޔެ މެންދުރު މިއިޞްލާޙުނގަޅުކުެރވޭނީ. ރަތައްތައް ނުކުރަނީތޯ ކަންޫބލުދީގެންކަން އަުޅގަނޑުމެން ގަ

ނެ. އެހެންެވގެން ޖިނާޢީ ކަމެއް ނުކުރެވޭ މަލުުކރާުށޭ ބުންޏަކަސް އެޢަމިއާ ެއއްގޮތަުށް ، އިބޮޑުސިންގާ ގާނޫެނއް ފާސްކޮުްށލަ

 ން މިކަމާ ބެހޭ ގާނޫނީ މަލުކުރަން. މިތާނގައި އެބައިޢަވަހަުށް މި ލަސްކޮުށްލަނީ މިއަުށް ދުމަސް  6ތުގެ ގާނޫނު އައިޖުރާ

ްއސަވަން ކުަޑ ދޮރަކުން ނަމަވެސް. އެހެންީވމާ، މި ބޭފުޅުންނަުށް ެވްސ އަުޑއަމި ވާހަކަ ވަރަުށް ފުންނާބުއުސް ބޭފުަޅކު 

މު އްުށް ޓަަކއި ިމ ކުރަނީ ވަރަުްށ މުހިކުރުމަޝަރުޢީ ިނޒާމު އިޞްލާޙުިދވެހިރާއްޖޭގެ  .އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ސުޕްރީމް ކޯޓު އަދި ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެިރާޔގެ ހައިިސއްޔަތުން ވެސް އެބަ ، .ސީއަދި ޖޭ.ެއސްމަސައްކަތްތަެކއް. 

ހުން ކަންތައްަތއް ހަރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި. އެހެްނވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ ބޭފުޅުން އެ ކުރަްއވާ މަސަްއކަތްތަކެއް. އެ 

ކުރުމުގެ ނުތަކުެގ ތެރެއިން އިޞްލާޙުގާނޫ ބޭފުޅުންނަުށް ހުރި ދަތިތައް އެ .ގެންދަވަނީ މުްނ މިވެސް އެ މަސަްއކަތް ކުރަ

ކަމެއް ޯގސްކޮުށް ޮއވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ  ،ެގންދަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަންކަަމުށް އެއްބާރުލުންދީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަުށް މި

ނަުށް އަބަދުވެސް އަުޅގަނޑުމެން ،ހެންނަމަވެސްކުރުން ީމގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ. އެމަސައްކަތް ުށްކުރުމަޙުން ިއޞްލާއެކަ

މީހުންގެ އައިބުތަކުެގ  އެ ،ން އަބަދުވެސް ކަންތައް ކުރާ ގޮަތކީ ޝަރުޢީ ނިޒާމަުށް ފާޑުކިޔުމާއިފެނިގެންދަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ

މީހުން ކުރާ  އީ އެމި ،ުމކުރުމާއްއި އެ އެްއޗެހިތައް އާ ކޮުށްފަ ،ކުޅުމާއިމީހުންގެ ނަންނަމުގައި ފިލްމު އެ ،ވާހަކަ ދެއްކުމާއި 

މީހުން  ކަންކަމަކީ އެ މި ،މީހުން އަމިއްލައަުށް ކޯޓު ހަދަިއގެން ޙުުކމް މީހުންގެ މައްޗަުށް އިްއވުާމއި މަސައްކަތަކީ. އެ

ފްޞީލަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން މީހުން ކޮުށްފައި ހުރި ކަންތައްތައް މިއީ. މިއަދު މީގެ ތަ  ކުރާ ކަންތައްތައް މިއީ. އެ

ނެއް. އެހެންވީމާ، މިއޭ މި މީހުންގެ ހާލަތާއި ކަންތައްތައް ޮކުށްފައި ހުރި ގޮތަކީ. މިއަދު ނުޖެހޭތާ ކޮންމެހެދާކަުށް

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދަނީ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަރުދަނާވެގެންދިޔަ މިންވަރު. އަދި ދައުަލތުން ކަންކަން ހަވާލުވެ ތިިބ 

ގެންދާ މަންޒަރު. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަމުަގއި ނޫންތޯ ރިއަުށް މަތީން ކު މީހުންގެ މަސައްކަތްތައް ގާޫނނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ

ވެރިކަުމގައި ނޫންޯތ  ގެއަޅުގަނޑުމެން ދުުށީ ޤާސިމް ިއބްރާހީމް ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް ގެންގޮސް ހަްއޔަރުކުރި ތަން. އެމް.ޑީ.ޕީ

މީހަކު ގެންގޮސް  ާޤޟީ ކިޔާهللا އަޅުގަނޑުމެން ދެކުނީ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްަގއި ހުރި އިސް ފަނޑިޔާރަކު ގެްނގޮސް، ޢަބްދު

ޔާމީން هللا ރިއްޔާ ޢަބްދުރައީސުްލޖުމްހޫ ގެކުރި މަންޒަރު. އެ ެވރިކަމުގައި ނޫންތޯ އަުޅގަނޑުެމން ދެކުނީ މިހާރުހައްޔަރު

ދިަޔއީ. ހަަމ އެ ސަުރކާުރގައި ނޫންޯތ ކުިރ މަންޒަރު ފެނިގެންނޫނާ ޚިލާފަުށް ގެްނގޮސް ހަްއޔަރުގާ، ގެންގޮސް 

ފަހަރުަށް  ަގއި ފަސްތެރޭ ގެގަިޑއިރު  24 ޖަމީލު .ރފަުށް އޭރުެގ ޑގާނޫނާ ޚިލާ ،ދިޔައީުށް ފެނިގެންއަޅުގަނޑުމެންނަ
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ނޫާނ ދިޔައީ މި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ގާންތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންކުރި މަންޒަރު. ހަމަ އޭރު ނޫހައްޔަރު

ކަންކަން ކޮުށްފައި  ެއކި ކޯޓުަތކުަގއި ހުރި ުޙުކމްތައް. މި ކުރި މަންޒަރު. މިއީ ސުޕްރީމް ޯކާޓއިޚިލާފަުށް ގެންގޮސް ަހއްޔަރު

ދައްކަނީ. އަޅުގަނޑު ހަދަިއގެނެްއ  ނެރެފައި ހުރި ޙުކުމްތަކުގެ ާވހަކަ އަޅުގަނޑު މިތާ މި ކަމުަށް  ލާފުަށް އޮތީ ގާނޫނާ ޚި މި

ދައްާކއިރު ވާހަކަ ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުދައްކަނީ. ދެން  ނޫން މި ވާހަކަ މި 

ކުރަްއވަންވީނޫންޯތ ތިއްބެވީ. ގޭތެރެއިްނ އިޞްލާޙު ވެސް ކޯޓުތަކުަގއި ޖަޖުންނަުށް މަނިކުފާނުގެ ބޮޑުބޭބެއިންނޭ މިއަދު އެ

 ،ބޭފުޅުްނނަުށް ވެސް ހުތުރުވާ ގޮތަުށް ދިެވހިރާއްޖޭގައި ފެުށުނީްއސުރެ ކުރަންވީ ނޫންތޯ. މިތަނުގައި އައިސް އެ .މި މައްސަލަ

އިލާގެ މީހުން މިތާނގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަުކގައި ތިބި ވާހަކައަކީ މިއީ ތާރީޚުްނ ޢާވުރެ ކުރިން ެވސް މީނަގެ  އަހަރަުށް 400

އިލާ ޢާ ތަނަުށް އައިސް ހެކިދޭ ކަންތައްތައް މިއީ. އެަކމަކު މި ކުޑަކުޑަ ކުއްޖާ އަިއސް، މި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި

މިއީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.  ކޮުށްގެން ވާހަކަދެްއކުމަކީިވ، މި ވާހަކަަތއް މިތާ ސިާޔސީނުކުރެ ތެރެއިން މިކަން ޙައްލު

ގެ )ނ( ގައި އެބަ ބުނޭ ފަނޑިޔާރުްނ ކުރާ ކަންކަމާ ބެހި، ނުފޫޒު ފޯރުވުމަކީ ެއއްެވސް މީހަުކ 141ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނޭ ކިޔަސް، މިތާ އެތެރެއިންނާިއ ކޮުށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ީކްއވެގެންތޯ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އި 

އެކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. ޝަރުީޢ ކޯޓުތަކަކީ މިނިވަްނވެގެްނވާ  ؟ކަންަކމާ ބެހި، ނުފޫޒު ފޯރުވަނީ ބޭރުން ކޯޓުތަކުން ކުރާ

ނިންމުމަކާ ދޭތެރޭ ތަންތަނުން ނިންމާ ހިތަންޖެހޭނެ. އެކަންތައްތަކަުށް ޙުރުމަތްތެިރކޮުށްތަންތަނުން ކުރާ  ތަންތަން. އެ

ފަނޑިޔާރުންގެ ކަންތައްތަާކ  ،ހުރި ދާންޖެހޭ ދިމަދިމާ. ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އެ އޮތީއެބަ ،އުފެދޭ ނަމަސުވާލު

ައޅަން. އަދި އެެހން ކޯޓަކުން ހިނގާ ވަިކވަިކ އެބައި މީހުންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅުފަހު  ބެހޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ބެލުމަުށް

ެގ މް ޯކޓުތެރެއިންނާއި ޖޭ.އެސް.ސީ ފަނޑިޔާުރންގެ ކަންަތއްތައް ވެސް ބެލުމަުށް ޓަކައި އެ އޮތީ ސުޕްރީފަރުދުން، ވަިކވަކި 

ަލވަިއގެން، އްކޮުށްގެން، ހަޅޭގެ މަތީން ނުގޮސް ބާރުގެ ބޭނުން . މި އުސޫލުއެ އޮތީ އުސޫލުތަްއ ކަނޑައެޅިފަތެރެއިން 

އާދޭސްކޮުށްގެން ، އިމަތީ ދޫލަމީހުންގެ ފައި  ަޑުށް ވެއްޓި، އެއުމުތަކުގެ ފައިބުޤައިން ބޭރުގައި ތިބެގެްނ ބޮޑެތި ރާއްޖެ

މިއީ ޑިމޮކްަރސީެއއް ނޫން. އެގޮަތކަުށް ދިވެހިރާްއޖެ ބައްޓަމެއް ނުކުރެވޭނެ. މި ، އިވާލަ ރާއްޖެއަުށް ފިަޔވަުޅއަޅަްނ ގޮދިވެހި

މަލުކުރާނެ މީހެއް ނޫން. ޢަލީމަ އެ ބުނާ ގޮތަުށް އިއުމަކުން ގޮވަ ޤަދޮން  ޖޭގެ ރަީއސަކަުށް މިއަދު މިހުރީދިވެހިރާއް

މަތީން.  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަންކަން ުކރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފަިއ ހުރި ގާނޫނުތަކާއި ަގވާއިާދ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ

 މަތީން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަން ނިންމާނީ ދިވެހިން. މި  ނޫނުއަސާސީގަިއވާ ގޮުތގެ ޤާވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަން ހިނާގނީ ދި

 ،ންމަން އަންނާނީ ދޮން މީހުންނެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ނިންމާލަމުން ެވސް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީކަންކަން ނި

މި ބޭބޭފުޅުން  ؛ންމެވުމަކީ އިތުރަުށް ފަނޑިޔާރުންނިބޭފުޅުން މި ނިންމަވާ ތުގެ ގާނޫނު ފަސްކުރަން އެއަޖިނާޢީ އިޖުރާ

ބޭފުޅުންނަުށް ރަނަގޅަުށް  ދީ، މީަގއި ހުރި މާއްދާަތއް އެ ދީ، އިުރޝާދުމާތުލޫޢުމިކަމާ ބެހޭ ގޮުތން ރަނގަޅު މަ، ތަމްރީނުކޮުށް

ދުވަހަުށް ފަސްކުރަން މަސް 6ޞަދުގަޭއ. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ގާނޫނު އިތުރު ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ މަޤް ވާގޮތަުށް މިމުހުފަ
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ގަބޫލުކުރަން. އަދި އެގޮތަުށް ޅުގަނޑު ދެކެްނ، ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ ރަނގަޅު އިްޞލާޙެއް ކަމަުށް އަ އޮތް ހުުށަހެޅުމަކީ، މި  މި

 ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ވެސް އަުޅގަނޑު ކުރަްނ. ދުތާއީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި  ސިކުންތު. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު 48މިނެޓު  1އަުށް ބާކީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީޝުކުރިއްޔާ އި

 ުށް.މަނިކަމޫސާ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  ހުޅުހެންވޭރުއަރުވަނީ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަނިކުމޫސާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

މެދު ވަރަުށް ގިނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތަފާތު ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވަމުން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލާ 

 މުޅިން ެއއްގޮަތކަުށް ކަން  ާކ ވާހަކަަތކާ ދައް ތުެގ ބިލަކީ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން މިއަވާ. ޖިނާޢީ އިޖުރާއެބަ ގެންދަ

ތުގެ ބިލަީކ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަވރަުށް ގިނަ މެންބަރުންގެ ބުރަ އަހިނގާފައިވާ ބިލެއް ނޫން. ިމ ޖިނާޢީ އިޖުރާ

 ހަމަެއަކނި މި ބިލު ލަސްވެގެން މި  ،ނގޭނޑުމެން އެްނމެނަުށް އެބަ އެެއއްކޮުށް ނިންމާފަިއވާ ކަމެއް. އަުޅގަ މަސައްކަތާ

ން ގިނަ ބޭފުޅުންނުަށް ހެނީ ފަނޑިޔާރުންނެއް ނޫންކަން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރެއިޖެމި ބިލުަށް އަހުލުވެރިކުރުވަން ދަނީ ނުވަތަ

ޭޖގަިއ ތަކީ ރާއްއަެއއް ނޫން. ިޖނާޢީ އިޖުރާުއޅެނީ ފަނޑިޔާރުން ެއދިވަަޑއިގެން މިކަން ކުރަީނއޭ. ޙަޤީޤަތަކީ އެހީވެގެން

ްއ ކުރުމާ ބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ މައްޗަުށް އެ ގާނޫނު ހިންގުމުަގއި ވަރަުށް ޮބޑު ޒިންމާތަކެ ޖިނާޢީ ކުުށްތައް ތަޙުޤީޤު

ވަަނ  46 ،މާއްދާާއއި 45މިއާއެީކަގއި އަދި ހަމަ ،ވަނަ މާްއދާއާއި 50ނޫނުއަސާސީގެ ޤާއޮތް އެްއޗެއް. ޭއގެތެޭރގައި 

އްކަތްތަެކއް ޭއގަިއ ވަަނ މާއްދާަގއި މި ކަނޑައަާޅ ޙައްޤުަތކުެގ މައްޗަުށް ބިާނކޮުށް ވަރަުށް ިގނަ މަސަ 47 ،މާއްދާއާއި 

ދިޔައީ. ެޓކްްސގެ ނިޒާމު ތަޢާރަފުެވގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެެރއަުށް މެން މި ގާނޫނު ހަދަހަދާ ޮއއްވާ ޖެހޭ. ައޅުގަނޑުކުރަން އެބަ

ރަނގަޅަުށް މި ބިލު  ،ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީތަޙުޤީޤުބަލައި މަތުތައް ޖިނާޢީ ތުހު އީމި

ތުގެ ބިލު އައިޖުރާ އަހުލުވެރިނުކޮުށް ޖިނާޢީ  ބޭފުޅުން މިދެންނެވީ އެ، ތަުށް މީގައި ަތޙުޤީޤީ ދާއިރާތައްއެކަުީށގެންވާ ގޮ

މި  ،ގެ މަރުޙަާލގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އޭުރ ނިންމާފައި އޮންނާނީގެންދިއުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. ކޮމިޓީ

ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، އެކަުީށގެްނވާ ވަރަުށް މި  ފަހު އަނބުރާ ގެނައުމަކީ އުނދަގޫ މަލުކުރަން ފެުށުމުަށް ޢަ، ުށްކޮގުދީސްބިލު ތަ

ގެންދަްނޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑަުށް ީހވަނީ ުށްބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ހުރިހާ ދާއިރާތަކުން އަހުލުވެިރކުރުމަުށްފަހުގައޭ ިމކަން ކުިރއަ

އޮތީ. ހަމަެއކަނި އެ ވާހަކަ ަދންނަވާލަން ެވގެން ައޅުގަނޑު  ުރން މި ބިލު މިގޮތަުށް ގެނެއްސަ އެކަމާ ގުިޅގެންހެން ސަރުކާ

 ފުރުޞަތަުށް އެދުނީ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ނިޒާރު  ޢަލީ މެންބަރު އިްއޒަްތތެރި ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫން ތެރި ެމންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕީ.ޖީ ގްރޫޕުން މި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަުށް އަންަގވާފައި އޮތީ  ،އޮތް. ެއހެންނަމަވެސްއެދިަވޑަިއގެންފައި އެބަ 

 މާފަންނު  ،ފުޅު ނިެމންދެން ފުރުޞަތުއަރުވާފައި ބޭްއވުމަުށް. ެއގޮތުންިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަ ދާއިރާގެ  އުތުރު މާފަންނު

ދަްއކަވާަފއި ޮއތީ. ދެން މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީެގ ިސކުންތުގައި ވާހަކަފުޅު 2މިނެޓު  13އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު

 ،ހިސާބުން ުތ ހަމަވީކަމުަގއި ަދންނަވަން. މިެދއްެކވުމުން އެމް.ީޑ.ޕީގެ ވަގުޒަތްތެރި މެންބަރަުކ ވާހަކަފުޅުދެންމެ އިއް

ވަނަ ނަންބަުރެގ 3ގެ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( 75ަގވާއިުދގެ  ،ކަމުގައި ދަންނަވަން. އެހެންކަމުންޙަލާ ނިމުނީމަރުގެ ބަހުސް

މެންބަރު މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެގ ފަރާތުން ސަރުކާރު ،މަތީން އެ މާއްދާގެ )ުށ( ަގިއވާ ގޮުތގެ ،ދަުށުން

 ގެަނއުމުގެުށް އިޞްލާޙުނު( އަނޫ ގާުތގެ އަޢީ އިޖުރާޖިނާ) 2016/12ބަރު ނޫނު ނަންގާ ،ވާ ރިފާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފައިهللا ޢަބްދު

 ވަނަ ކިޔުން އިްއވަން. 3ބިލުގެ 

މާޔަތްކުރުުމެގ ހި ގެ ދީނީ އެއްަބއިވަންތަކަންދިވެހި ރައްޔިތުން ) 94/6 ނޫނު ނަންބަރުގާ، 7.3އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{7.3}

 16ރިޕޯޓް  ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓް. މި އި ދިރާސާކުރަްއވަކޮމިޓީްނ އިޖުތިމާޢީ ބިލު  ގެނަުއމުގެއިޞްލާޙު  ުށް( އަނޫނުގާ

ނުވޭ. މި  ބިފައެއްލި މި ބިލުަށް އެއްވެސް އިްޞލާޙެއް ަގއި އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނުަށް ފޮނުވުނު.2016 ބަރުންނޮވެ

ުހޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ،މިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރުްއވާނީ އިޖުތިމާޢީ ކޮޕޯޓް މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެރި

 މަދު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢަލީ މުޙައް މެންބަރު

 

 ން:ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވު

ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ދެންމެ ރަީއްސ ތި ވިދާުޅވި ފަދައިން އަުޅގަނޑު މި ހުުށަހަޅަނީ އިޖުތިމާޢީ  ޝުކުިރއްޔާ`. 

ނޫނު ނަންބަރު ގާާވ އި ގެެނސްފަ މަްއޗަުށްފުޅުތި އިްއޒަތްތެރި މެންަބރުންގެ ކުރިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެްއވުމަުށްފަހުގައި 

ބިލަީކ ބިލު. މި  ގެނައުމުގެ އިްޞލާޙު ުށް ( އަނޫނުގާމާަޔތްކުރުމުގެ ހިޙަބއިވަންަތކަން ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ ދީނީ އެއް) 94/6

 ރިފާޢު ހުުށަހެޅުއްވި ބިލެއް. މި ބިލު ކޮމިޓީއަުށްهللا ޢަބްދުރު މެންބަ މި މަޖިލީހަުށް މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

ނިންމަވާފަ. އެ ރިޕޯޓް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ވަނީ މިއައުމާ ެއއްކޮުށް ކޮމިޓީން މި ބިލު ދިރާސާކުރައްަވއި މިހާރު 

 ނުަނގާ މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަން.އަުޅގަނޑު މާ ގިނައިރުަތކެއް  ،ކުރިމަތިފުޅުމަތީގައި މިހާރު ތި ވަނީ. އެހެންކަމުން

 އި ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރަްއވަ  ޓުން ވަރަުށްޓީގެ ސެކްރެޓޭިރއެޢީ ކޮމިއިޖުތިމާ ވެސް ކުރުމުގައިޙަޤީޤަތުގައި މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރު

ކުރުމަުށް މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރު  ،އެހެންކަމުންގެެނއްސަ.  ކުރިމަްއޗަުށް ގެބޭފުޅުން ިނންމައި ތި މަސައްކަތްވަނީ  މި މިހާރު

ރިޕޯޓް  އަދާކުރަމުން އަޅުގަނޑު އެހީތެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަުށް ޝުކުރު ކައިޓަ މަުށްރުމި ބިލު ދިރާސާކު ،ޓަކައި

 އްވި ފުރުަޞތަުށް.ދެ ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް . ަވރަުށްމުގައި ދަންނަވަންކަހުުށަހެޅީ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،. ެއއީގެ ވަގުތުސްހުގަިޑިއރުގެ ބަ 1ޖުމުލަ  ،ވަނީ މި ރިޕޯޓަުށް ކަނޑައެިޅފައިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 43 މިނެޓު 4އަުށް ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ .ކުންތުސި 51 މިނެޓު 14.ީޕއަުށް އެމް.ޑީ .ކުންތުސި 23 މިނެޓު 32ޕީ.ޕީއެމަުށް 

އިްއޒަތްތެިރ  ތްނުވާ. ަވކި ޕާޓީއަަކުށް ނިސްބަމިނެޓު 2 ދާލަތު ޕާޓީއަުށްއަ .ކުންތުސި 3 މިނެޓު 4އެމް.ޑީ.އޭއަުށް  .ކުންތުސި

އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި  ،ލާ ނިމުނީސްގެ މަރުޙަހުބަ )ަވގުތުޮކަޅކަުށްފަހު( . ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.މިނެޓު 2މެންބަރަުށް 

އެ  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން 3)ހ(ގެ  ވަނަ މާއްާދގެ 75ގަާވއިދުގެ  ،މެންބަރަކު އެދިވަޑައިުނގަންނަާވތީ. އެހެންކަމުން

 ރިފާޢު هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވާ ގޮތުގެ މަތީ ގައި މާއްދާގެ )ުށ(

ުްށ ( އަނޫނުގާމާޔަތްކުރުމުގެ ހިުތންގެ ދީނީ ެއއްބަިއވަންތަކަން ިދވެހި ރަްއޔި) 94/6 ނޫނު ަނންބަރުގާ ،ުށަހަޅުއްވާފަިއވާހު

  ވަނަ ކިޔުން އިްއވަން. 3ގެަނއުމުގެ ބިލުގެ އިޞްލާޙު

 

 ވޯޓުަށް އެހުމުަށްހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން . 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްކަތް ކުިރއަުށްގެންދާނީގެ ދަުށުން މަސަމުމި އައިޓަ ެއހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. ވޯޓަުށް. 8ޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

  .عليكممالس  الوަގއި.  1:30 މެންދުރު ފަހު

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  11:52ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ންމުން ނި
 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ،ރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭތެއިއްޒަތްމިދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަުްށގެންދަން ކަމަުށް. . عليكممالس  ال

އިރު ނަގާނެ ކަމުަށް ނޑަުށް ަގޑިެއއްހާއަޅުގަ އްލުކުރުމަުށްޙަވަނީ. މި މަސައްކަތް  އިމައްސަލަެއއް ދިމާވެފަ ޓެކްނިކަލް

. ނުކުރެވޭ ުށް ލަފަެއއްކައްލުވާނެ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑަޙަ ސަލައިރު ވެސް އެ މައް ވާ  2:30 ،ލަފާކުރެވެނީ. އޭގެ މާނައަކީ 

 ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީހިސާބުން ނިންމާލަން.  މިއަދުގެ ޖަލްސާ މި ައޅުގަނޑު ގަްސތުކުރަނީ ،އެހެންކަމުން
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