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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ވަނަ ޖަލްސާހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ބާރައަ ވަނަ 2016

 ުދވަސް( )ހޯމަ 2016ބަރު ނޮެވން 21

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  26ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/3/12އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އެްނގުން އަންގާ ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،  ގަިއވާ 5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -4.1

)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލުގެ އިްބތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުމަުށްޓަކައި  2013/4ގާނޫނު ނަންބަރު 



2 

 

އަުށް ގޮއްސަ ވޯޓަުށް ދަންނަަވއިލާނެ  5ޑާ އައިޓަމް ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެޖެނ75ްމަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 ވާހަކަ ދަންނަނަވަން. 

ަގއި ަޤއުމީ ސަލާމަތުެގ 2:00މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބްއދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މެންދުރުފަހު  -4.2

 . 1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 5

  

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ގަިއވާ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،  5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -5.1

މަުށްޓަކައި )ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލުގެ އިްބތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށު 2013/4ގާނޫނު ނަންބަރު 

ަވނަ މާއްދާގެ )ނ(ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން ވޯޓަކަުށް ދެންނެވުން. ވޯޓު ރަނގަބީުލ 75މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( މި ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީތަކަުށް އައި ބަެއއް 

ޞާދީ ކޮމިޓީގައި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ފޭދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބަދަލުތައް ދަންނަވައިލާނަން. އިޤްތި

އިބްރާހީމްދީދީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ދަނގެތީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުްނ 

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

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް 

ންގެ މަޖިލީހުގެ ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަުމން، ރައްޔިތު 2016ނޮވެންބަރު  20އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ެއކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ  107ގަާވއިދުގެ 

ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީަގއި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ ބަދަުލގަިއ 

ީޓއަުށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެ ކޮމި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއާވ  107ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ 

 107ގަިއ އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  2016ޮނވެންބަރު  20އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ޔަތު ޮކމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން ެއކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. މާލިއް

ގެ ދާއިރާ  ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް މުޙައްމަދު ނާޡިމް ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ވަިއކަރަދޫ

ރީ ގްރޫޕުްނ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 
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ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން  107ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 20މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއާވ  107. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ަގއި އަްނާގފަ 2016ނޮވެންބަރު 

މިނިަވން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިީޓގަިއ  ގޮތުގެ މަތީން އެކަން ެއޮގތަުށް އިޢުލާންކުރަން.

ރުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް އަްއޑޫ މީދޫ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާ

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހަމަޖައްސަަވިއދެއްވުން އެިދވަަޑއިގެން އެމް.ީޑ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން 

ގެ މަތީން ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ގަިއވާ ގޮތު  107ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 20މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއާވ  107ަގއި އަްނާގފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  2016ނޮވެންބަރު 

ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ  ުްށ އިޢުލާންކުރަން. )ވަގުުތކޮޅަަކުށްފަހު(ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަ

 މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުޮކުށްލަދެއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ސަޢުދު ޙުސަިއން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއާވ، ގާނޫނު ަގއިާވ ވިލިނގިީލ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަ 5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

)ިސޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުމަުށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ  2013/4ނަންބަރު 

ދާޢީ ބަހުސް މިއަދު ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ކުރިައުށްގެންދިއުމަުށް ޓަކަިއ، މި ބިލުގެ އިބްތ75ިގަާވއިދުގެ 

 ފެުށުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 27    ބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެން

 08    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   35     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 35        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. 8އްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދ27ެ. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 38އަދަދު؛ 

. ޯވުޓގަިއ ބަިއވެރިެވަވޑަިއގެންނެިވ 1ވަކި ގޮތަކަުްށ ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އެހެންކަމުން، މި ހުުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ.  .35. ޖުމުލަ؛ 18. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 35މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ވިލިނގިލީ ދާއިރާެގ ަގިއވާ މަސައްކަތަިއގެން ކުިރއަުށްދާން ކަމަުށް.  5.1މިގޮތަުށް ފާސްވުމާ ގުިޅގެން ެއޖެންޑާ އައިޓަމް 

)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނު( އަުްށ  2013/4އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވިލިނގިލީ ާދއިރާެގ  އުމުގެ ބިުލގެ ިއބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުން. މި ބިލު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްަވިއދެއްވާނީއިޞްލާޙުގެނަ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން:

)ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫނު( އަުށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙު، ިމ  2013/4ގާނޫނު ނަންބަރު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ

ވަނަ މާއްދާަގއި ޤާނޫނުއަސާސީން ދީފައިވާ ޙައްެޤއް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  16އިޞްލާޙުގެެނވެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ުށްފަިއީވ ހިނދު، ސިޔާީސ ޕާޓީތަުކެގ ޕްރައިމަރީތަުކގައި ވާދަކުރާ ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުްނ ހަނިކުެރވިދާނެ ކަމަުށް ަބޔާންކޮ

މެންބަރުން ޕްރައިމަރީތަކުން ބަލިވެގެންދާ ހިނދު، އަމިއްަލ ހައިސިއްޔަތުން ުނވަތަ ެއހެން ޕާޓީއެއްގެ ިޓކެުޓގަިއ 

ަކން އުފެދޭތީއާިއ، އަދި އެކަމުގެ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ބަިއވެިރވުުމގެ ސަބަބުން ޕާޓީތަުކގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސް 

ސަބަބުން ފިތުނަފަސާދައަުށް މަގުފައިވާތީ ެއކަން ޙައްލުުކރުމުގެ ގޮތުން ހުުށަހަޅާ ބިލެއް. މި ބިލުގައި އަންނަނިވި 

ވަނަ މާއްާދގެ ފަހަތަުށް  9ވަނަ ނަންބަރު؛  1ގެ  2013/4އިޞްލާޙުތައް ހުުށަހަޅާފައި މި ވަނީ. ެއއީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

މާއްދާގެ ގޮުތގައި ައންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރުން. ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޕްަރއިމަރީަގއި ވާދަކޮުށްަފއިވާ ކެންޑިޑޭަޓކު  ވަނަ 10

އެހެން ހައިސިއްޔަަތކުން އިންިތޚާބުތަކުގައި ވާދަނުކުރުން. އެެހން ގާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮތަަކުށް އޮތްކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ، 
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ކޮުށްފައިވާ މެންބަރަކު ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ގާނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން ބާއްވާ އެްއވެްސ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއަގއި ރަޖިސްޓަރީ

އިންތިޚާބެްއގައި ިސޔާސީ ޕާީޓގެ ޓިކެުޓ ހޯދުމަުށް އެ ޕާީޓގެ ޕްރައިމަީރއެްއގަިއ ވާަދކޮުށްފައިވާ މެންބަރަުކ، އެހެްނ 

މި މާއްާދެގ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން  -ނުވާނޭ. )ުށ(އިންތިޚާބެްއގައި އެހެން އެްއެވސް ހައިސިްއޔަތަކުން ވާދަކޮުްށގެން

އިންތިޚާބެްއގައި ިސޔާސީ ޕާީޓގެ ޓިކެޓު ހޯދުމަުށް ޓަަކއި ިސޔާސީ ޕާޓީގެ ޕްަރއިމަރީަގއި ާވދަކޮުށްފައިވާ މެންބަރަކު އެ 

ޝަންސް ކޮމިޝަނަުށް އިންތިޚާބުަގއި އެހެން އެއްެވސް ހައިސިއްޔަަތކުން ކެންޑިޭޑޓެއްގެ ގޮތުަގއި ކުރިމަތިލުމަުށް އިލެކް

ވަނަ މާްއދާ؛ މި ގާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ 2ހުުށަހަޅައިފި ނަމަ، އެ ކޮމިޝަނުން އެ މީހެއްގެ ކެންޑިޑެންސީ ބާތިލުކުރަންވާނޭ. 

މި ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން  -3ގާނޫނަުށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުިޅގެން އެ ގާނޫނުގެ މާއްދާަތުކގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން. 

މި ގާނޫނު ފާސްވެ ތަސްދީގުކޮުށް ިދވެހި ސަރުކާރުެގ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ުދަވހުން ފެުށިގެންނޭ. އިއްޒަތްތެިރ ފަުށާނީ 

ރައީސް. މި ބިލު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަންޖެހޭ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގަިއ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޑިމޮކްަރސީގެ ހަޔާުތގައި ިދވެހިރާއްޖޭެގ 

ދަރަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމަުށް ވާތީ، ިސޔާސީ ޕާޓީަތކުަގއި ބާްއވާ ޕްރައިމަރީތަަކީކ ޑިމޮކްރަސީގެ އެންމެ މުހިއްމު މަސް

ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ މަތީން ބޭއްވޭ ޕްރައިމަރީެއްއގެ ގޮތުަގއި ކަނޑަައޅަިއ، ޚާއްޞަކޮުްށ ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަުކަގިއ 

މިއްލަ ގޮްތގޮތުންނާއި ެއކި ގޮްތގޮތުން ކުރިމަތިލުމުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕްރައިމަރީަތކުަގއި ވާަދކޮުށްފައި އެ ކެންޑިޭޑޓުން އަ

ސަބަބުން ޕާޓީތަކަުށް ވަނީ ވަރަުށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފަ. ހަމައެއާއެީކގައި ކޮމިޔުނިޓީަތުކގެ ތެރޭގައި ެއކަމާ ގުޅިގެން 

ިމއީ ފޫނުބެއްދޭވަރުެގ ެގއްލުމަކަުްށ އުފެދިފައިާވ ޚިޔާލު ތަފާތުވުްނތައް އަިދއަދަުށްދާންދެއް ވެސް ޙައްލުނުކުރެވިަފއި ވާތީ، 

ވާތީ މިފަދަ ކަންކަން ޙައްލުވެގެންދާނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަުްށ މިފަދަ ކަންކަމުގައި ބާރުވެރިކަންދީ، ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިްނ 

ރިހާ ނުކުންނަ ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ ެއ ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްވާ ހުރިާހ މެންބަރުންނާއި އަދި އެ ޕާީޓއަކަުށް ތާއީުދކުރަްއވާ ހު

ރައްޔިތުންގެ ެއއްބާރުލުމާ ެއކީަގއި އިންތިޚާބުކުރެިވގެން އަންނަ ކެންޑިޑޭޓުންތަކަކަުށް ވެގެންިދއުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޑިމޮކްރަސީގެ ހަޔާުތގައި ޑިމޮްކރަސީއަުށް އާރޯކަެމއް އަންނާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން. އެހެންވެ މި ބިލު ހުުށަހަޅަން މި 

ންތިާޚބުތަކުަގއި ވެސް މިގޮތަުށް މި ކަންކަން އިންތިޒާމުެވގެންދާނެ ކަމަުށް ޓަކައި. އެހެންެވ، މި ޖެހުނީ، ކުރިއަުށް އޮތް އި

 ބިލު މިއަދު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިޑއިރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުްށ  3މުލަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަުށް ކަނަޑއެޅިފައި ަވނީ ޖު

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

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

މިނެޓު. ފުރުަޞތު ހުޅުވާލަން. އަުޅގަނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ހުުޅހެންވޭރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  3މެންބަރަުށް 

 މެންބަރު މޫސާމަނިކަުށް.
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު

ުށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެީކަގއި ތާއީުދކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި އިޞްލާޙަ

 ވަނަ މާއްދާގައި ިސޔާސީ ޕާޓީަތއް... 26ޤާނޫނުއަސާސީަގއި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އާދެ، ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއަގިއ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމުަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

ރައީސް، ކިހިނެއް މަޖިލިސް ހިންގަވަންތޯ މަސަްއކަތްކުރަނީ؟ އަުޅގަނޑާ ދެ މީހުން ެއއްޮކުށް ތިބެގެން ބަލަިއގެން ފިތީ. 

މަ މޫސައަުށް ފުރުޞަތު ލިބުނީ ކޮންގޮތަކަުށް، ކިހިނެްއ އަޅުގަނޑު ކުރިން ފިތީ. މޫަސ އަުޅގަނޑާ ޖެހިގެން ފަހުން ފިއްތީ

ބަލައިގެންތޯ؟ ކޮން ކޮމްިޕއުޓަަރކުން ފެނިގެންތޯ؟ އަުޅގަނޑު ޭބނުން ހަމަ ރަސްމީކޮުށް ބަލައިލަން ކިހިނެއްތޯ އޮތީ ލިސްޓު 

ންދަން ބޭނުމިއްާޔ ލިބިފަ؟ ތިހިނެއް ކަންތަކެއް ނުކުރެވޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މި ކަންތައް ކުރިއަުްށގެ

އަނެއްާކވެްސ ޙައްލުކޮުްށގެން ކުރިއަުްށގެންދެވޭނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑު މިތާ އިނދެެގން ހުއްޓަެއއް ނުލާނަން މި 

ވާހަކަެއއް. ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް ދައްކަމުންދާނަން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަުްށ މި މަޖިލީހެއް ނުހިންގޭނެ. 

 ން...އަޅުގަނޑުމެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫން. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ވެސް ނިންމާލައްވަމުން ވެސް ތި ވިދާުޅީވ، 

ދާއިާރެގ ދެ ބޭފުޅުން އެއްކޮުށޭ ފިއްތެވީ. ދެން އަޅުގަނޑު ވެސް މިހިރީ؛ އެހެން ވިދާޅުވީ. މިހާރު އަޅުަގނޑު، ހުޅުހެންވޭރު 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އެމް.ޑީ.ީޕގެ އިްއޒަތްތެރި ދެ މެންބަރަކުގެ 

 އަޙްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ ބިލެތްދޫ އަރުވަނީ، މި ފުރުޞަތު މިހާރު އަުޅގަނޑު އޮތީމަ ތަފާތުވުން ޚިޔާލު

  ކުރިއަުްށގެންދެވުމަުށް. ވާހަކަފުޅު ރުވަންފުރުޞަތުއަ މުބީނަުށް

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނޑުެމން ކުރިމައްޗަުށް ހުުށަހެޅިފައި މި އޮތް އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަނުޑ 

ޞްލާޙެއް. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެން މި ސަރުކާރު ވެރިކަަމުށް އަިއސް ވެރިކަުމގައި ިމ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ވަރަުށް ފުރިހަމަ އި

ހިނގަން ފެުށީއްސުރެ ފެުިށގެްނ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަމުން މިއަންނަ މަސަްއކަތަކީ އަބަދުެވސް ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަުށް 

ބޭފުޅުންނަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، އަބުުރގެ  އަމާންއޮމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމުޮކުށްދެވޭތޯ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެްއ. ތި

ބިލަކީ ވެސް އެގޮތުން މި ސަރުކާރުން ގެނައި ބިލެއް. އޭގެ ނަތީޖާއަކަުށް ެވގެން މި އައީ ފާއިތުެވގެންދިޔަ ދިުގ 

ބޭނުން  ޒަމާންތަކުަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެކަކު އަނެކަުކގެ ޙައްޤުތަކަުްށ އަރައިގަެނ، ބޭނުން ބަހެއް ބޭނުން ފޯރަމެއްގައި

ގޮތަކަުށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވެސް، އަދި އެއިން ބޭރުގެ ބޭއްވޭ އެކި ފޯރަމްތަުކގައި ެއކިެއކި ޖަލްސާތަކުަގއި 

ވެސް ައޅުގަނޑުމެން އައީ ބޭުރކުރަމުން. އެހެންވީމާ، އޭގެ ަނތީޖާއަކަުށް ެވގެން މި ދިޔައީ ިމއަދު އަބުުރގެ ބިލު ފާސްެވގެްނ 

ިމއަދު މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭން މި ފެންނަނީ ވަރަުްށ ބޮޑަުށް އަމާންއޮމާން މާޙައުެލއް ޤާއިުމވެފަިއ އޮތް ތަން.  އައުމާެއކު

އަޅުގަނޑުމެނަކަުށް މިއަދު ބޭުނންހާ ވާހަކަތަކެއް ީމޑިއާަތކުަގއި ވެސް ގޮަވެއއް ނުލެވޭ. ބޭނުން ތަނެއްަގއި ޮގަވއެއް ނުެލވޭ. 

ރިމައްޗަުށް ހުުށަހެޅިފަިއ މި އޮތް ިއޞްލާޙަކީ ވެްސ ހަމަ މި ބީދައިން ރާއްޖޭެގ އެހެންވީމާ، މިއަުދ އަުޅގަނުޑމެން ކު

ރައްޔިތުންނަުށް އުފާވެރިކަން ހޯދުމަުށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ޮބޅެއް ހަމަ މީ. އަޅުގަނޑުމެން 

ންދާ އެމް.ޑީ.ޕީ ކުރިއެރުވުމަުށް ޓަކައި ެވސް ވަރަުށް ބަލައިލަމާހިނގާ، މިއީ ޚާއްަޞ ގޮތެްއގައި މިއަދު ހަލާކުވެ ަވޅުޖެހެމު

މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު މި ދެކެނީ. ފާއިތުެވގެންދިޔަ އިންތިޚާބުތަުކގައި ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ޕްރައިމަރީތަުކގަިއ 

ކުމެގެން ވާދަކުރާނެ ވާދަކޮުށްފައި ިތއްބެިވ ބޭފުުޅން ފޭލިވުމާ އެްއކޮުށް ާއއްުމ ގޮތެްއަގއި، އާއްމު ގޮތެްއގައި ނު 

އިންތިޚާބުތަކުަގއި. ބަަލއިލީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނާނެ ފާއިތުެވގެންދިޔަ ުދވަސްތަުކަގއި ޕީ.ޕީ.އެމުން ޕްރައިމަރީައކުން 

 ބަލިވާ ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބުތަުކގައި ވާދަކުރާކުރުމަުށް ވުރެ ޮބޑަުށް ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މި ތިއްބެވި

ފަރާތްތަކުން މިދެންނެވި ޒާތުެގ ކަންތައްތައް ކުރާެލއް ގިނަ. އެހެންވީމާ، މިއީ އެ ބޭފުޅުްނެގ ވެސް ކުރިއެރުމަުށް ޓަަކއި، 

އަދި ހުރިހާ އެންމެންެގ ވެްސ ކުރިއެރުމަުށް، ދިވެހިރާއްޭޖެގ ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުން ކުރިއެުރމަުށް ޓަކައި ިމ ސަރުކާރުްނ 

ވެްސ ހާރު އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އަނެއްކާ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރާނީ. އާދެ! މި ގެ ބޮޅެއް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަުތގެ

އޮތީ އަިއސް ކުރިމަތިވެފަ. ިމ އިންތިޚާބުގައި ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީން ވެސް ޕްރައިމަރީތަކެއް  އިންތިޚާބެްއގެ ދުވަްސވަރު މި

އެކިެއކި ޒާުތގެ މަސަްއކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ ބާއްަވއިފި. މީގެން ފޭލިވެފަިއ ތިބި ބޭފުޅުން މިހާރު ވެސް 

ަގއި އަުޅގަނޑު ގޮތު  ގެހަމަ އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ކުރެވޭ ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް މިއީ ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަފެނޭ. އެހެންވީމާ

ެވގެން އަންނާީނ ގޮުތގަިއ އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. މީގެ ަނތީޖާއަކަުށް  ގެވަރަުށް ަރނގަޅު އިޞްލާެޙއް  ފާހަގަކުރާނީ. މިއީ

ބޮޑު އެއްބާރުލުެމްއ  ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި ކުރެވެމުން އަންނަ މަސައްކަަތުށް ވަރަުށްއަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުަގއި 

ސަުރކާރުން މިހެން  ،ބޫލުކުރަން ވަރަުށް ބޮަޑުށް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ އިޞްާލޙުތަކަކީން އަންނާނެކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ގަލިބިގެ

ވުރެ ބޮަޑުްށ  ބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ސިާޔސީ ފިކުރުތަކަުށްކުރެޭވ މަސައްކަަތކީ އަުޅގަނޑު ގަ ތުންނަުށް ހެާވއި ލާބައަުށް ރައްޔި
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 ،އޮތީ ކޮންކަަމކަުށްތޯ ަރއްޔިތުންނަުށް ހެާވއި ލާބަ އަުޅގަނޑުމެންގެ މީަގއިކަންކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެްނ ވިސްނަްނވީ  މި

ބޮޑަުށް އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަން މީެގ  ބޫލުކުރަން، ވަރަުށްބޮޑަުށް ގަ ވަރަުށްކޮންގޮތަކަުށްތޯ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑު 

އަންނަ، ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކައި  އަންނަ، ޑިމޮކްރަސީއަުށް ޓަކައި ކުރަމުން މި ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން މި 

ރަން. އެހެންވެ އަުޅގަނުޑ ބޫލުކު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަުށް ގަ ކުރަމުން މިއަންނަ މަސައްކަތަުށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަުށް

ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މީަގއި ހަމަ  އްސާކޮުށްލާނަމޭ. އަދިހި ސާސްަތއް ހަމަމަ މިއާ ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑު އިހުއެރީ ހަހިތަުށް

 ބޮޑަުށް ކުރިއެރުމަުށް ޓަކައި ބޮޑު ރަނގަޅެއް، ވަރަުށް  ބޮޑު ލުޔެއް، ަވރަުށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ، އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ެވސް ވަރަުށް

 ކުރަނީ. މިއަދު ބޫލުކަމަުށް އަޅުގަނޑު މި ގަ ބޮޑު އިޞްލާޙެއް ލިބިގެން އަންނާނެ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަުށް ވަރަުށް

ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ޕްރައިމަރީއަުްށ  ،ނަމަނަުށް ފާސްކުރެިވއްޖެ މި ހުުށަހެޅިގެން އަންނަ ިއޞްލާޙު އަުޅގަނޑުމެން

ބޮޑަުށް ޙައްުލވެގެން  ިސޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ މެުދގައި މި ުނކުންނަ މައްސަލަަތއް ވަރަުށްފަހުގައި މި ނުކުންނަ މަްއސަަލތައް، 

ދިޔައިމަ އިންތިޚާބުތަުކގައި ނުކުންނަ ކެްނޑިޑޭޓުންނަުްށ . މިހެން މި އިޞްލާޙު ފާސްެވގެންއަންނާނެކަމުގައި އަުޅގަނޑު ެދކެން

ކަުމގައި ިވޔަސް ިޑމޮކްރަސީގެ ރީިތ އުސޫލުން ވެސް ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ެއނގިގެން އަންނާނެ ތިމަންނާމެން ބަލިވި

ތިމަންނަމެން އިންތިޚާބުން މޮޅުވާ ބައެްއގެ ފަހަތަުށް ތިމަންނަމެން އަރަންޖެހޭނެކަން. އެއީ ތަރުތީބުކުރެވިފައި އޮތް ކަމެްއ 

 ކަުށް އެދުނީ. ވަރަުށްދާނެ. އެހެންވެ ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަބޮޑަުށް ވެސް އެނގިގެން ކަމުގައި މާ

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ޓަކައި. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ އެމް.ޑީ.ީޕން އަންގަވާފައި އެަބއޮތް މިހާރު ހުޅުހެންވޭރު ދާއި ،ކުރަންއާދެ! ދެން ފުރުޞަތު އަރުަވން ގަސްތު

އަރުވަން. ޢަލީ ޢާޡިމަުށް ފުރުޞަތުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރު މޫސާމަނިކުގެ ކުރިން މެދު އިްއޒަތްތެރި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޕާޓީަތކަުށް ގަނުޑކޮުށް ަވގުތު ދެނީ. އަދި ޕާޓީތަކަުށް އިޚްތިޔާރު 

ން ގޮތުގެ މަތީ ބުކުރުމުގެ. އެހެްނވީމާ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕީ.ޖީ ގްރޫޕުން އަންަގވާފަިއވާލިބިގެންވޭ ޕާޓީތަުކގެ މެންބަުރން ތަރުތީ

 މަުށް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި ހެންވޭރު ދާިއރާގެއަރުވަނީ މެދު އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ޢާޡިމްމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ަވގުތު،  ޒަތްތެރި ރަީއސް. އެންމެ ފުރަތައިމުން ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަންެޖހެނީ އަޅުގަނޑުގެ މިޝުކުރިއްޔާ އިއް 

ބޮޑަުށް  ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް . ނުދީއެއް ނުނިންމޭނެއިކަމަުށް އަސްލުގަ އަސްކޮުށް ދޭނެތު ކޮންޓިނުވަގު އަޅުގަނޑަުށް މި
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ދެއްތޯ؟  ކުރީގެ ަވގުތު ވެސްކަންނޭނގެ  ގަނޑަުްށ ލިބެންޖެހޭނެ ގޮތުަގއި އަޅު  ޫބލުކުރާގަބޫލުކުރަން. އަުޅގަނޑު ގަ

ޮބޑަުށް ުއްއމީދުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން  ލާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށްޅުގަނޑަުށް ދީެގން ވާހަކަދައްަކއިއެހެންވީމާ، އަ 

ރޭ ފުންކޮުށް ވިސްނަން. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ރައީްސ އެބަޖެހޭ މިކަާމ ދޭތެ ،ކަހަލަ ގޮތަކަުށް އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ނައިބު ަރީއސް، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ތަމްސީލުކުރާ...

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އަރުވަން.ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް ފުރުޞަތު ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ތުުލސްދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑަުްށ އަުޅގަނޑަކީ ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ަވގުތު ގުނަން ލާފައި ހުރި ބޮލެއް ކަމުގައި ެވއްޖެއްޔާ އަުޅގަ ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި

ގުތު ގުނަނީ. އަުޅގަނޑަުްށ ޓު ލައިގެން ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ވަ މިނެ 5ނުވަތަ މިނެޓު  4މިނެޓު ނުވަތަ  3ވެސް ލިބިފައި އޮތް 

އްކަން ހަމަ ދަޓުތޯ؟ އަޅުގަނޑަުށް ވެްސ މިއަދު ވާހަކަ. ދެންމެ މުބީން ވާހަކަދަްއކައި އެ ނިންމީ ކިތަްއ މިނެފުންބޭއިންސާ

މި ަމޖިލީހުގެ ބޭނުންކުރަން އޮންނަ  ،ގުތުބޫލުކުރަން. ެއއީ އަުޅގަނުޑގެ ވަ ލިބެންޖެހޭނެ ކަމުަށް އަޅުގަނޑު ގަ އެ މިންވަރަުށް

ކަމަުްށ  ެފއްކަމަުށް ވަްނޏާ އެއީ ބޭއިންސާ ނަމުަގއި ައޅުގަނޑަުށް ަވގުތު ނުދޭ ގެވަގުތު ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނަަގއިގެން ޕީ.ޕީ.އެމު

ންތައްަތްއ އިްއޔެަގއި ވެދިަޔކަހަލަ ކައަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ މިއަދު  ދަންނަވަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު މި

އެއީ އަުޅގަނުޑގެ ކަމަުށް ުއއްމީދުކުރާ ކަމަުށް. އަުޅގަނުޑގެ ަވގުތު ބޭާކރުކޮުށްލުމަކަުށް ޕީ.ޖީ ލީޑަރަކަުށް ނޭންގޭނެ.  ނުދޭނެވިޔަ

އަޅުގަނޑުގެ ނުރުހުމުަގއި އެ ުޓ ކަމުގައި ވަންޏާ ައޅުގަނޑުެގ ވަގުތު ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ލަިއގެން މިނެ 4މިނެުޓ،  3ވަގުަތކީ 

ނުލިބޭނެ އެހެން މީހަކަުށެއް. އެހެންވީމާ، އެކަްނ އެގޮތަުށް ނުކުެރއްވުމަުށް ައުޅގަނޑު އެދެން. ގަާވއިދުަގއި  ޓުކޮޅެއްމިނެ

 ގަާވއިދުަގއި ެއގޮަތކަުށް ނެތް.  ،އަޅުގަނޑު ބަލައިފިން .ނެތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް ަގވާއިދު ެބްއލެވުން އެދެން. ޕީ.ޕީ.އެމަުްށ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން

ސިކުންުތ.  125ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.ެއމުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް ޖެހެނީ  125އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް ޖެހެނީ 
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ހެންވީމާ، ޓުތޯ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައްލަވައިލެްއވީމަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެއެހެންވީމާ، ެއއީ ކިތައް މިނެ

ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުން އަްނގަާވ ގޮތަކަުށް ޕާޓީަތކަުށް ގަނޑުކޮުށް  ދަނީ މަޖިލީހުގައި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޢަމަލުުކރަމުން މި

ޓު މިނެ 15ގޮތަުށް  ވަކި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް ބަޖެޓު ބަހުސްގައި އޮންނަ .ވަގުތުޭދއިރު އެ ަވގުތު. އެހެނެއް ނޫން

 7ބަރަކަުށް ތަކަުށް ދެނީ. އަދި ބަޖެޓު ބަހުސްގެ ދެވަނަ މަރުޙަލާގައި ވެސް ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންދޭން ފާސްކުރީމަ އެގޮ

އަދި ، އަހަރު ވެސް ދާ މިރު މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރަމުންޓު ދޭން ފާސްކޮުށްފައި އޮތީމަ އެގޮތަުށް ދެނީ. އެކަމަކު މިހާމިނެ

އަންނަނީ. ިއއްޒަތްތެރި  ޮގތަކީ ެއއީ އެގޮތަުށް ޢަމަލުކުރަުމން މި ވާއިދުަގއި މިހާރުވެސް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ުއސޫލަކީ، އަދި ގަވާ 

ެއީއ ދެން އަޅުގަނޑުގެ ކުުެށއް  ،ކަމަުށް ވާނަމަ މެންބަރުންނަުށް ގަވާއިދު އެނިގވަަޑއިނުގަތުން ެއއީ އަުޅގަނުޑގެ ކުުށެއް

އޮންނަނީ ޝާއިޢުކޮުށްފަ. ިއއްޒަތްތެރި  ގަާވއިދު މި ކަމަުށް ބަލަންޖެހޭނީ. އެކަމަކު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހުގެ

ޖެހިއްޖެއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ެއްއޗެއް އޮުޅންފިލުވައިދޭން މެންބަރުންނަުށް ދެން އެ ގަާވއިދުަގިއވާ

އެްއ މީ މައްސަލަ ެއްއޗެއް ދަންނަާވލުމުގައި ނިޒާ އަރުވަނީ؛ އޮޅުންފިލުަވއިދޭން ދެން ޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި  ކަމަުށް ވާނަމަ؛ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުންދާ ނޯވޭ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ

 އަރުވަން.ފުރުޞަތުތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ މިތާ ވާހަކަަދއްކަން ތިބި ޕީ.ޕީ.އެމް މެންަބރުންގެ ނަމުގައި އަުޅގަނުޑގެ 

މަ އެ މިންވަރަުށް ވަގުުތ ަވގުތު ެއޮގތަުށް ލައިގެން ގެންދާކަުމގައި ވެއްެޖއްޔާ ައޅުގަނޑަުށް ވެްސ ހަ ނަން އޮވެފައި އެ

. ގަނޑަކަުށް އެ ފުރުޞަތެއް ނުެދއްަވއޭގޮުތގަިއ އަުޅގަނުޑގެ ބޯ ގުނާ. ެއކަމަކު އަޅު  ގެލިބެންވާނޭ. ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަެރއް

ޕީ.ޕީ.އެމުން ކަނޑާލަންވީ ްއޔާ ސިކުންތޭ. އެހެންެވއްޖެ 30އެކަމަކު ެއއްވެްސ ތާކުން އަްނގަވާަފއެްއ ނެތް އަުޅގަނޑަުްށ 

ނުެލވިއްެޖއްޔާ. ތޯ އެހެންނޫނިއްޔާ ކަނޑައިބޭފުޅުންނަުށް އެބަޮއތެއް ނޫންތޯ ބާރު. ކޯޓަުށް ވަަޑިއގަންނަވަްނވީ ނޫން ތޯ؟ ތިނޫން

 ފުވެިރ...ގޮތަކީ. ެއހެންވީމާ، އެކަން އިންސާއެ ނޫންތޯ އޮންނާނެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަދައިން ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ތި ސުވާލު  ރިން ވެސް ދެންނެވިއިްއަޒތްތެރި މެންބަރަުށް ކު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު.އި

ޕީ.ީޕ.އެމްގެ ޕީ.ޖީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަރޝިޕާ. އެީއ ޕީ.ޖީ ގްރޫުޕގެ ނޫން. ކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަކާ ނޫން ކުރަްއވަންޖެހޭނީ

ވާހަކަ  ގެންދަނީ. އެޢަމަލުކުރަމުން މި ވަގުތު ދިނުމުަގއި އަންގާ ގޮަތަކުށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ލީޑަރޝިޕުން
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ބާރެއް ބޭނުންކުރުމަުްށ  ގެންދަނީ. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަުށް ނެތް ކުރަމުން މިދަންނަވާލެވޭތޯ ައޅުގަނޑު މަސައްކަތް

ެއުކ ޔާ ނުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ވަރަުށް ހިތާމަބާރެއް ބޭނުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތަކުރާރުކޮުށް އެދިވަަޑިއގަތަސް އެ

ބާރެއް  މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަުތގަިއ ނެތް ،ގިަވޑިއގންނަވާނެނދި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަުށް ވެސް އެކަން އެ ދަންނަވަން. އަ

ނުވެސް ގެނެވޭނެކަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަުތ  ެއދިވަަޑއި ނުކުރެވޭނެކަން. އަދި ކުރުމަުށްނުންމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ބޭ

 ގެންދެވުމަުށް. މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަުށް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަުށް  ރިރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެއަ މި

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން

ގެންދަވަނީ ަގވާއިުދަގއި ކުަރްއވަމުން ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ހަމަ ކަންތައް ތި 

ނޫނުއަސާީސއާ ހަމަ ކަމެއް ާގނޫނާއި ޤާ ުފރިހަމައަުށޭ އަުޅގަނޑު ދަންނަަވންޖެހޭނީ. އެއްވެސް  ވަރަުށްގޮތަުށް.  ލިޔެފައި އޮތް 

މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމާ ހިސާބަުށް  ގޮނޑީަގއި އިންނަަވއިގެން ުނކުރޭ. ައޅުގަނޑުމެން މި ޚިލާފަުށް ތި

ރައްޔިތުންނަުށް ކުިރއެރުން ިލބޭ ގޮތަުށް ވިސްނާފައި ގެންނަ  ،ދާހުރިގެންނަ ކޮންމެ ގާނޫނަީކ ެވއސް ރައްޔިތުންނަުށް ފައި

ނަޑއެިޅގެން ޚިލާފު ައސާސީއާ ކައޮތީ އައިްއސަ. އެއީ ޤާނޫނު ވެސް މި ގާނޫނުތައް. ޭއގެތެރެއިން ެއްއ ގާނޫނު މިއަދު

. އެހެންވީމާ، ދެްއވާފަީއސް ގެނެސްއިއްޒަތްތެރި ރަ އޮތީ މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯއަުށް ލާުޙކުރަން އަެނއްާކވެސް މިގާނޫނެއް އިޞް

ޖެހެނީ. ުށް އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަންކަމަ ގާޫނނުތަކާ އެްއގޮތަުށް އިއުސޫލާ  އިތި ކަންތައްކުރަްއވަމުން ގެންަދވަނީ ަގވާއިދާ 

 ،ކާއިންދަނީ ހުރިހާ ގާނޫނުތަގެ ކުރަމުން މިންނަވާފައި ތިމަންނަ މަސައްކަތްހަމައެަކނި ތިތާ އިރައީސް އިްއޒަތްތެރި 

މުންދާ ދަމާ އިދިކޮަޅުށް ކަންކުރަމުން ގެންނުދާނެ. އެއާ ދިއެއްގޮތަުށޭ ވިދާޅުވުމުން ކަމަކު ހަމަތަކާ ިއ،ުއސޫލުތަކާ އި،ގަާވއިދަކާ 

ޕާީޓއަކުްނ  ެގ ކަންތައްަތއް އެކަނަޑެއޅިގން އެ ޕާީޓއެްއގެ އެތެރޭ ލާޙަކީ ވެސް ނަމަ. ހުުށަހެޅިފަިއވާ އިޞް ކަމަުށް ވަނީ

ނުވަތަ މި މަޖިލީހުގެ ބާރު  ،ނުވަތަ ކޯޓުތަުކގެ ބާރު ،ވަގުތު ސަރުކާުރގެ ބާރު މިަނގައި ގަަދކަމުން  ގޮތް ކުރަން އޮތް

ލާޙެއް ކަުމގައި ތަނަުށް ހުުށަހަޅާފައިވާ އިޞް އޮތީތީވެ ރަީއސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަުށް ކަންކުރުމުގެ ވިސްނުމުަގއި މި

؛ ގެޙަޤީޤަތުގައި ޔާމީން ތަނަުށް ދެން މަދީ މިހާރު މި ތެރި ރައީްސ.ޫބލުކުރަން. އިއްޒަތްއަޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ގަ

އްގަިއ ގެ ފެކްޝަނުން އިންތިޚާބެގަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޔާމީން އެބަ ހުުށަހަޅަންޖެހޭ އަޅުގަނޑު ގާނޫނެއް

އޭ. އެ އަުޅގަނޑަުށް ހީވަނީ ުޅވީއީ ޔާމީން ފެކްަޝން މީހެއް ވެއްޖެއްޔާ އޭނަ މޮީވނަމަވެސް އެ ބައިވެިރގެން ބަލިވިކަުމގައި

ނިމުމަުށް، ތަނަުށް އެބަ ހުުށަހަޅަންޖެހޭހެން. ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން މަޖިލިސް  އަެނއްކާ އެހެން ގާނޫނެއް މި ފައިކޮުށްލާއިތުރު

 ރައްޔިތުންނަުށް ން،ެވސް ރައްޔިތުންނަުށް ކުރިއެރުްނ ގެނެސްދޭ ުށް ދާއިރުަގއި އެންމެ ކަމެއްދައިރުގެ ނިމުމާ ދިމާއަ މި

އެކު ންގެ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ވިސްަނއި މި މަޖިލީހުަށް ހުުށަހެޅިފައިނެތްކަން އަޅުގަނޑު ހިތާމަޔާ ރައްޔިތު ،ފަސޭހަކޮުށްދޭން

ގެންދަނީ  ރަމުން މިވެސް މަަސއްކަތްކު ކިޔުން ެއއްަފހަރާ އިއްަވއިގެން 3ވެސް  އިްއޔެ ،ވެސް ފާހަގަކުރަން. މިއަދު

ދެވޭތޯ. ދެން ހަމަ މަދު ގާނޫނުތަކުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނުޑ ގެންމުންކަންތައްތައް އެގޮތަުށް ކުރަތޯ. ތެރެއަުށް ލެވޭބާރުތައް މުުށު
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ތަނުަށް  ހެން ވަްއަކންކުރުން ހުއްދަކުރާ ކަހަލަ ގާނޫނެއް އެބަޖެހޭ މި ވިދާޅުވި ރައީސް ޔާމީން އެ ،ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން

ެއގޮތަުށް ުކޑަކުަޑޮކުށް ހިންޓުދިނީމަ މަޖިލީހުގައި ، . އެހެންވީމާވެސް ވިދާުޅވެއްޖެ ޔާމީންެއއީ ހުުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރަން. 

ިވއްކުން ހުއްދަކުރާ ގާނޫނެއް އެބަ މި  މި ހުުށަހަޅަން ޖެހުނީކަން. ޑްރަގުފިތިފައި ތިބި މެންބަރުންނަުށް ވިސްނެންޖެހޭނެ 

 ،ރަުށް ވެްސ ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންތެރިމަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަންޖެހޭ. މިހާރު މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަމުންދާ ގާނޫނުތަކަކަކީ ވަ

ުށަހަޅައިގެން ގެ މެންބަރުންތަްއ ގަބޫލުކުރޭ. ވަްއކަންކުރުން ަހމަ އެބަޖެހޭ ހު.އެމްފަސޭހަ ގާނޫނުތަކެްއ ކަމުަގިއ ޕާޕީ

. ގޮތަުށް ޅައިގެން އެ ިވއްކުްނ ވެސް ހުއްދަކުރާނޫނަުށް އެބަޖެހޭ އިޞްލާޙު ހުުށަހަިވއްކުުމެގ ގާ ފާސްކުރަން. ޑްރަގު

ބައެއް  ހުުށަހަޅަންޖެހޭ އެކަްއޗަކީ މި ިވއްަކއިގެން ުނވަތަ ަވއްކަންކޮުްށގެން ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެްއގެ ބޮޑު ،އެހެންނަމަވެސް

ތަނުން ެއެވސް ފާސްކުރާކަުށް. އެހެންވީާމ،  ލާިހކަެއއް ނޫން މި ،ނަމަުށް ކަމަުށް. އެހެންނޫންނީ ރައީސް ޔާމީނަލިބެންޖެހޭ

ކުރަމުްނ ގެ މެންބަރުން ވަކާލާތުއެަބޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ކަނޑަެއޅިގެން އެމް.ޑީ.ޕީ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ެވސް

ކުރަން. ަހމަ ސަރުކާރުން ބުނާ ކޮންމެ ވަރަކުން ެގންދެވޭތޯ މަސައްކަތްއެްއގޮތަުށް ވީ  ރެްއގައި މި މަޖިލިސް ގަާވއިދާދާއި

ބަންދުކުރާނެ ކަމެއް އޮތީތޯ؟  އުޅުއްވަނީ؟ ކަަމކާ ބިރުންތޯ ތި ކޮން ،ވިާދޅުވާ ކޮންމެ ކަމެއް ރައީސް ޔާމީން، ކަމެއް

 ގޯުހން ކަމެއް ކުރެވިަފއި އޮތީތޯ؟ ކޮންކަމަކާތޯ ކަންބޮުޑވަނީ؟ކޮުށްފައި އޮތީތޯ؟  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަގަުށް ކަމެއް

 ،ކީ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން އަުޅގަނޑުމެންނަ ބުނަނީ، މި ސް ޔާމީން ވިދާުޅވާހާ ކަެމއް ކުާރކަުށްނުޖެހެއޭ އަޅުގަނޑުރައީ

ނޫނީ  ،ގޮތަުށް ފެންނަ އަުށްމީހާ އަިމއްލަ ެވސް އެ ތުކުރަން ތިބޭ ަބއެްއ. ަފހަރެއްަގއި ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤގަިއ މިތާ ވަކާލާ

ނޫން. އެހެންވީމާ،  ލާކަުށްގޮތަުށް ފާސްކޮުށްފައި ނިްނމައި އަްނނަގާނޫެނއް ބޭނުންވާ  އެ ،ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަުށް 

އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުުކރާ  ައބަދުވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް މަސައްކަތްކުރަމުންގެންަދވާނީ މީދުކުރަނީއަޅުގަނޑު ުއއް

 ތަނަުށް ވަންއިރު އަުޅަގނޑުމެން މި .ރިބާކާރު ސިޔާސީ ބޭފުެޅއްގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަރަުށް ެވސް ތަޖު އަުޅގަނޑު، ގޮތުަގއި

ނުކޮުށް ހަަމ  ފެންނަމުންދާ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ ހައްޤުަގއި ކަމެއް ތަނުން އޭގެ ކުރިން ވެސް މި ،ވެސް

ކުރުން އެބަ  ގޮތަުށް ކަންކަން ަފއިސާދޭ އެހެން މީހަކު ބުނާ ދެންވެސް ގޮތަކަުށް ނުވަތަ ކުއްލިައކަުށް ޔާމީން އެ ބުނާ

ކުރަންޖެހޭ. ކަންކަން އެބަ ނިމެންޖެހޭ. މީހުން ތަނުން ކަންކަން އެބަ ފާސް ހުއްޓާލަންޖެހޭ. ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަގއި މި

ދިޔަީއ ރާއްެޖއިން  އޮތް ހުރިހާ ދުވަހު މި މި .ންނަވާނގިަވޑިއގަންނަވާތޯ؟ ނިކަން ަވޑަިއގަތޯ އެއިކިހާ ހާެލއްގަ އުޅެނީ 

ޖެހޭނެ މިއަދު. އެއްަގއޭ އިނގޭތޯ. ލަދުގަންނަންތިބެނީ ކިޔޫ ޑޮލަރު ހޯދަން އެ 500ޑޮލަރު ނުވަތަ  300ބޭރަުށް ދާ މީހަކު 

މިިލއަން  1 މީހުން ގެންގޮސް ބޮނޑިބޮނޑި، މެޑަމް ފާތުން އިްނނަވަނިކޮުށް ،ގޭަގއި ރަީއސް ޔާމީން އިންަނވަނިކޮުށް

ޖެހެނީ އިންނަން މިލިއަން ޑޮލަރު ެގންދިޔަ ނަމަވެސް މީހުން ރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ފުރައިގެން ބަލިވެެގން ދާން މި 2 ،ޑޮލަރު

ތޯ އި. ކޮބައިވެހުިނއްޔާ ވިްއސާރަިއގަިޑިއރު ކިޔޫެއްއގައި ކޮްއޅަުށް ރަްތދަކަ ައވީަގއި. ވިްއސާރަގަ 6ދުވަްސ ެއއްކޮުށް  1

ޓް ސަބްސިޑީއަުްށ ތޯ ކަރަންގޮތް؟ ކޮބައި  ިދޔަޗަުށް ވެގެންތޯ ކާބޯތަެކއް ގަނޑުމެންނަުށް ކޮުށްދެވުނު ކަމެއް؟ ކޮބައިއަޅު

ދިމާ އަތުލުމުގެ ނިޔަތުގައި  ގެ އަތުން ހަމަ ސީދާ . ރައްޔިތުންދަނީ ހުރިހާ އެއްެޗއް ނަގަމުން ނޫންތޯ މި  ވެގެންދިޔަ ގޮތް؟
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ބޭނުން ގޮތަކަުްށ  ހަމަ މިތާ ،ދަނީ. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުންނަުށް ކަެމއް ނުކޮުށްދީ މި ޓެކްސްތަްއ އިތުރުކުރަމުން ޫނންތޯ

ރުކާރު ހިންގަމުންދަނީ. ކޯޓުތަކަުްށ ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ހިންގަމުންދަނީ. ގާނޫނުތައް ފާސްކުރަމުންދަނީ. ސަ ތާރުކޮުށްޚުދުމުޚް

ކަ ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް ކޮންމެ ވާހަ  އަޅުގަނޑުމެން މި .ކަންތައް އެބަ ހުްއޓުވަްނޖެހޭ ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަތްބާނަމުން

 ޙައްުޤަގއި އަބަުދވެސް  ައކީ ަރއްޔިުތންގެއެމް.ޑީ.ޕީ، ދުވަހަކު ނުދަްއކާނެ ގޮެތއް ނުހެދޭނެ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަކީ

ދާީނ ގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ދައްކަމުންމެދުކެނޑުމެއް ނެތި އަޅު ،ވާީތވެ. އަބަދުެވސް ކެނޑިނޭޅި  ުށްވަކާލާތުކުރަމުންދާ ބަޔަކަ

ޓަަކއި  ދިނުމަުށްވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ެއ ހޯދައި ެއ ލިބެންޖެހޭ .ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ ޙަްއޤު މިންވަރު ނުލިބޭ ވާަހކަ

 ... ނުކެނޑި ކޮންމެ ދުވަހެްއގައިއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މެދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވީމަ ކަނޑާލާން. އެހެންެވގެން އިދާރީ މޭޒުން ކަނޑާލީ. ައޅުގަނުޑ މިހާރު  މިނެޓު 5ވަނީ  ން އަްނަގވާފައިއެމް.ޑީ.ޕީ

 އަރުވަން. ތުރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމަުށް. ފުރުޞައަރުވަނީ ކާުށިދޫ ދާއި ފުރުޞަތު މި

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ 

ވަްއކަމާއި، މަސްތުވާަތކެތި ބޭނުންކުރުމާއި، މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަުްށ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ކުެރވޭނެ. އަދި ހަމައެއާެއކު އަުޅގަނޑުމެންެގ އަރަިއގަތުމަކީ ގާނޫނަކުން ުހއްދަކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެކަމެއް ނު

ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ވެސް ައުޅގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ. ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަުށް ހެދޭ އެއްވެސް ެއްއޗެްއ؛ އެހެން 

ދި ިހތެއް ނުވޭ. މަނިކުފާނަުށް އަ އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލާހިތްަވނީ. "އެްއޗެްއ". ގާނޫނޭ ެވސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާ

ކުފާނު އިންނެވި. ނޫުނއަސާސީ ހެދިއިރު އެ މަޖިލީހުގައި މަނިނގަޅަުްށ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ޤާއަޅުގަނޑަުށް ވުރެ ރަ

 މިންވަރު ހަމަ ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް، ސްކުރެވުނުރިއަުްށގެންދިަޔއިރު އެކަމަުށް ބަހުނޫނުއަސާީސގެ މަސައްކަތް ކުއެހެންވީމާ، ޤާ

، ުނގައި ހުރި ނަމަވެސް. އެހެންވީމާނިކުފާނަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ އަޅުގަނޑު ވެސް އެތައަޅުގަނޑަުށް ވުރެ ރަނގަޅަުށް މަ 

ޖެހޭ. ުށް ވަަރުށް ބޮޑަުށް ވިސްނަން އެބަާލޙުކުރަމުންދާއިރު މިކަމަލުގެނެސް އިޞްއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ގާނޫނުތަކަުށް ބަދަ

 ވަމުން. އަނެއްާކ ގާނޫނުެހދުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިމުގޮތަުށް މިކަްނ މި ދަނީ ާއއް ކުރީަގއި ވެސް ހަމަ ދެންނެވި 

. އެއް ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ތެރޭގައި ކަންތައްަތކެއް ޮއެވގެން ން ހަމަ ހިތަުށްއެރީމަ އެ ހަދާލަންވީއޮންނަނީ ދެ

. މިއީ ކުޭޅކުޅޭ ކަންތައްަތއް ލާޙެްއގެ ގޮުތަގއިޞްއަންނަނީ އި އަެނއް ދުވަހު މި ،ގޮތް ނުވީމަ ގޮތަުށް ވާ އެ ކަމެއް ބޭނުންވާ

ުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ަމއްޗަުށް އޮތް އިތުބާރު ެގއްލިގެން ިމ ކަ އަޅުގަނޑުމެން. މިގޮތަުށް ކަންތައްތައް ކުރީމަ ދުވަެހއް ދުވަހަ

ގެ ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް، ައުޅގަނޑަުށް ހަމަ މިހާރު މި މަޖިލިސް ފާހަގަކުެރވިގެން މި ދަނީ ހަމަ ވަކި ިސޔާސީ ޕާީޓއެއް 

ދެން ސަރވިްސ ސެންޓަރެއްގެ ގޮުތގައި. ބޭުނންވާ ކަންތައްަތއް ކޮުށްލަން.  ެރއްގެ ހަމަ، ކީކޭޯތ ދަންނަވާނީ؟ދެން ކުޑަވަ
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ވަނަ މާއްދާއަުށް ބަލައިލާއިރު އެބަ  26ޫނނުއަސާސީގެ ނުއަސާސީްނ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް، ޤާނޫޙަޤީޤަތަކީ، ޤާ

ުނގަނެވޭނެ.  ތުންނަުށް ލިބިެގންވާ ޙައްޤުތަެކއް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ނިގުޅައެއްއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެވޭ ދިވެހި ރައްޔި

ދެން މި ފެންނަނީ ެއ  ،ޖެހިގެން އުޅެިނކޮުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ވިޔަފާިރއެްއގެ ތެޭރގަިއ މައްސަލަތަެކއް

ހެދުން. ިމީއ  އަދާނުކުެރވޭ ގޮތް ވެސް ފާވިޔަފާީރގަިއ މަސައްކަްތކުރަމުންދިޔަ ފަރާތްތަކެްއ އިތުރު ތަނެއްަގއި ވަޒީ

ވެސް  ވަރަކީ. އަުޅގަނޑުމެން ެއއްެވސް ވަރަކަުށް ވިސްނާލުމެއް ނެތް. ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއް ލަތު އޮތްއަޅުގަނޑުމެންގެ ހާ

ކަެމްއ އަުޅގަނޑުމެން  ކީ އެއީ ދެން އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް؛ގޮތަުށް ނިންމާލުމަ ަތނުން ބޭނުންވާ ބޭނުންވާ، މިއަޅުގަނޑުމެން 

ބިފަ. އޮތީ ލިރިޕޯޓު ފޯމު ވެސް އެ ނޫންތޯ. ދެން މިހާރު  ކުރަން ނެތް ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ރަުށަުށް ދާންވީ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން  އެކު. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަދާލިއްޔާ ިމއަުށްވުރެ މާ ރަނގަުޅވާނެ ދަރިންނާ ގޮސްފައި ުޗއްޓީ

ފެންނަނީ  . އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މިހާރު މި ނުކުެރވޭނޭ ރަކަުށް އަުޅގަނޑަުށް ާތއީދެއްކަމަުށް ހަމަ އެއްެވސް ވަ އޮތީ މި

ބުތައް ވެސް ރިކޮުށްަފއި، ކޮންމެެވސް ެއއްޗެކޭ ިކޔާފައި އިންތިޚާއަނެއްާކވެސް ހަމަ ކޮންމެެވސް ސަބަބެއް މެދުވެ

 ވޭ. ގާނޫނަކީ ަވކި ބަަޔކަުށް ފައިދާކުރާ ގޮތަުށްނޯ  ގޮަތކަުށް ެއްއވެސް ކަމެއް ކުާރކަުށް ފަސްކުރަންވީ. ވަކި ބަަޔކަުށް ަފއިދާވާ

 އެ އޮތީ އިްއޔެ ކޯޓަުށް ގޮސްފަ. މުޅި ރައްޔިތުންނުަށް ހަދާ އެއްެޗއް. މިހާރު، ހަދާ އެއްޗެއް ނޫން. އެއީ މުޅި ޤައުމަުށް

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ވަގުތު މިގޮތަުށް ނަގާލުމުގެ ޭބނުމެއް ނެތް. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙަޤީޤަތުަގއި މި

ތަނުގައި  އޮތް. ކީްއކުަރންތޯ ކޮންމެހެން މިގޮތުން ިނންމާލެވެން އެބަ ލަތު، ކަންތައްތައް އޮތްދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާމިއަދު 

ެމންނަުށް މި ފެންނަނީ މިފަދަ ތިބީ. އަޅުގަނޑު ނަގާލުަމުށްޓަކައި ހުރިހާ އެންމެން އެއްކޮުށްގެން މި އަޅުގަނޑުމެން ވަގުތު

. އޮތީ ސަުރކާުރން އިޞްލާޙެއް ހުުށަހަޅާފަ ވެސް މިީއ ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ހުުށަހަޅާފައި އޮތްިއރު ލާޙެއްއިޞް

ްސކަން ަވގުތު މިތިބީ. އެހެްނީވމާ، މިކަމުގެ ސީރިއަ ކިަތއް ސަުރކާރަުށް ނިސްބަތްވާ ކިަތއް މެންބަރުންތޯ މި ،އޮތްއިރު

 ނުފެނޭ  ތަނަކުން ނަުްށ ވަންާނނީ. ވޯޓު ގަިޑއަުށް. ެއއްވެްސ މީހަކު މިތަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ. ޯވޓު ަގޑިއަުށް މި

. އެހެންވެ ިމިއން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ރަޝީދު ފިޔަވައި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް 

ދެން ވޯޓަުށް ައއިސް ނިންމާލަނީ.  ތަނަުށް ލާފައި ާލފައި، މިން މި ދަނީ. ހަމަ އެއްޗެއް ަވއްޓައިބޮޑު އެްއެޗއް ވިސްިނގެ

ކުރާ އެތި ވާްނ ގޮތަުށް ފާސްކުރެވިދާނެ. އެކަމަކު ފާސް ވެސް ބުނި ހަމަ އިްއޔެ ،އެހެން ހަދައިގެންނުވާނެ. މެޖޯރިޓީ އޮތީތީ

 ރަނގަެޅއް މުޅި ރައްޔިތުންނަުށް. އަނެްއކާ މާދަމާ އޭތި ބަދަލުކޮުށްލާ އުސޫލުން ކަންތައްތައް ކުރީމަ ، އެބަ ޖެހޭ މުޅި ޤައުމަުށް

ަރއްޔިތުންނަުްށ  ،ައުޅގަނޑުމެންނަުށް މި މަޖިލީހުަށް ރަނގަޅަުށް ރި ަރއީސް، ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވާ!ނުވާނެ. ިއއްޒަތްތެ

ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ހަމަ އެްއވެސް ެއއްެޗއް ހުުށަހަޅަިއގެން އެކަމަކަުށް ވޯޓެއް ނުލިބޭ. ކޮަބއިތޯ ދިވެހިންނަުށް ވަޒީާފގެ 

ާވ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަންތައް ބޭންކު އެކައުންޓުަތއް ބޭރުގެ ިދވެހިންނަުށް މިހާރު ދިމާވެފައި، ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުމާއި

ދިނުން. މިއިން އެްއވެސް ކަމަކަުށް އިޖާބަދެނީކީ ނޫން. ހަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީ ކޮންމެެވްސ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ހުުޅވައި

އަުށް އަުޅގަނޑުމެން ވަންނަ ކަމަުށް ވަންޏާ ކީއްެވގެންޯތ ބެހޭ ކަމުގެ ތެރެ ާޔސީ ޕާޓީގެ ިއންތިޚާބުތަކާކަމެއް، ސި
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މަުށާލަނީ ތަުށް ކަންތަްއތަކެއް ނުކުރޭ. ކޮުަށއިގޮ ނެރެންވީނޫންތޯ. ގާނޫނުަގއި އޮތް  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ަމއްޗަުށް އަމުރު

ހާރު ޙަޤީޤަތުގައި ޕާޓީތައް. މެންބަރުންތައް ދުއްވާލަނީ. ެއކަމެއް ނުކުރެޭވނެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކަުށް. މި

ޖެޭހ އަޅުގަނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުން ވެސް ހިމެނިގެން މެންބަރުންގެ މައްޗަުށް އެބަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނގެ

ގޮތަުށް ކަންތައްތަްއ  ވާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ގާނޫުނގައި  ޖެހޭ މި މަޖިލީހުގައި. ެއއީނެތްކަމުގެ ވޯޓުަނގަްނ އެބަ އިތުބާރު

ކޮބައިތޯ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަުްށ ދޭން ކަނޑައަޅާފައި އޮތް  ؟ގޮަތކަުށްތޯ  ތަނަކުން ވަކި ބަޔަކަުށް ފައިދާވާ ކުރަންޖެހޭނީ ވަކި

. ައޅުގަނޑުމެން އަހަުރ ޖެނުއަރީ ތެރޭަގއި ނިންމަްނޖެހޭ ކަމެކޭ ެއވެސް މި ޮއތް ބަޖެޓު؟ މިދިޔަ އަހަރު  ނިންމާފައި

ހޭ. މިހިރީ އަޅުގަނޑުމެްނ ޖެަވންޏާ އެ ކަެމއް ނިންމަން އެބަ  މަުށްކަ ދޭންޖެހޭ ެއްއޗެްއ ކަނަޑއަޅާފައި އޮތް ކަނޑައަަޅއި

ކަަމުށް ވަންޏާ، އަމުރު ނެރޭ ކަމަުށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑަުށް ފެންނަނީ އެކަމަުށް އަމުރެއް  ލާޙުކުރާގާނޫނެއް ިއޞް

ވެްސ  ގައިމުގަނޑު ހަމަދާން. އަޅުގަނަޑކަުށް ދެން ކޯޓަުށް؛ އަޅުނެރެދިނުމަުށްޓަކައި މިއަދު ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން ކޯޓަުށް 

ލަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއގޮތަުށް ކޮުށްގެން ރަްއޔިތުންގެ ނުވޭ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވާ ކޯޓަުށް ދާކަުށް ބޭނުމެއް

ުތ ލަިއގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ވަގު ލާޙުިމގޮތަުށް ކުދިކުދި އިޞް، ނޫނީ ޕާޓީތަކުގެ ޙައްޤުތައް ހޯަދއިދިނިއްޔާ މާ ރަނގަުޅވާނެ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުވރެ. ޝުކުރިއްޔާ ތަނުގައި ބޭކާރުކޮުށްލުމަުށް މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މުޙައްމަދު ޙުސައިނަުށް. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ

ކުަގއިާވ ޙައްޤުތަުކެގ ރާރުތައަޤްާވމީ އިންސާނީ ޙައްޤުަތކުެގ ގަ ބައިނަލް .الّسالم عليكم ورحمةهللا وبركاته `.

ނަުްށ އަުޅގަނޑުމެން، ޓު ޙައްޤުތަްއ ކަމުގައި ނުހިމެނޭ ޙައްޤުތަކަކީއުލި ތެރެއިން ޙުޤޫޤުލްމުޠުލަޤާ ނުވަތަ އެބްޒޮ

 ،މިޤްރާތީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ަވކި ހަމަތަކަކުންއިޝާރާތްކުރާ މިނިވަން އަދި ދީވަނަ ާމއްދާއިން އެ  16ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

 ،ނޫނުއަސާީސގައި ވެސް ަޙއްޤުތަެކއް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާ ހިފަހައްޓަމުން ގެންގޮސްަފއިވާ ،ވަކި އުސޫލުތަކަކުން ހަނިކުރަުމން

ނޫނުައސާސީަގއި ވެސް އިންތިޚާބުތަަކުށް ކުރިމަތިލުމާއި ވޯޓުދިނުމުެގ ފަދަ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ޤާ ނެވިއަދި އަުޅގަނޑު މިދެން

ލަތްތަކެްއގައި ހަނިކޮުށްފަިއވޭ. ަވކި ހާ، ޓް ަޙއްޤަކަުށް ނުވާީތވެ ވަކި ހަމަތަކަކުން ފަދަ އެްބޒޮލިއު ޙައްޤަކީ މިދެންނެވި

ލުގެ ޙުކުމެްއ ވުރެ ިދގު ޖަ އަހަރު ނުފުރުން. އަދި ވަކި ުމއްދަތަަކުށް 18ރުން ހަނިކޮުށްފައިވާ ސަބަބުަތކަުށް ަބލާއިރުަގއި އުމު

ގުޅުވިަފއި  ތިޚާބަުށް ުކރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤާގެންދިއުން ފަދަ ކަންތައްތައް ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤާއި އަދި އިންތަންފީޛުކުރަމުން

ިވއްޔާ ެދވަނަ  އްޤަުށް ނިސްބަތްކޮުށް ބަލާަކމުގައި ވަނީއިތުރަުށް ހަމައެކަނި އިންތިޚާބުތަކަުށް ކުރިމަތިލުމުެގ ޙައޭގެ ހުރޭ. 
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ލާްސކުރެވިަފއިވާ ީމހަކުކަމުަގއި ވުން. ުނވަތަ އެ އަދި ހަމައެާއެއކީަގއި އިފް އުމެްއގެ ރަްއޔިތެްއކަން ހިފައިގެން ހުރުން.ޤަ

 ަވތަ ބޮޑެތި ޖިނާޢީ ކުުށްތަކުގެ އެ ދަރަނި ދަްއކަމުން ނުެގންދާ މީހަކުކަމުގައި ވުން. ނު ،މީހަކީ ސާބިތު ދަރަންޏެއް ޮއވެ 

ވުން. މިފަދަ ސަބަބުތައް ހިމެނިފައިވޭ. މި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަުށް  ތެރެއިން ބައެއް ކަހަލަ ކުުށް ކޮުށްފައިވާ މީހަކަުށް

މު ބަހާެއއް އޮތްކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނގޭ. ގެ ތެރޭަގއި ހިނާގ ބަިއވެރިާވ އާއްބަލައިލާއިުރގައި މި ސަބަބުަތކު 

ތަ އެ މީހާ ވުން. ނުވަ ގައި ހުރި ަކމަކަުށްވުން. އެ މީހާގެ ކިބައި  ގުޅިފަިއވާ ކަމަކަުށް އީ އެ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސާއެ

ބެހޭ ޙައްޤު ހަނިކުރެވެނީ.  ތިުލމާގުިޅގެން އެ މީހެއްގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ަޙއްޤު ނުވަތަ އިންތިޚާބަުށް ކުރިމަ ކޮުށްފައިާވ ކަމަކާ

ނުދިނުން އެއީ އެ މީހާ އިންތިޚާބުަށް ޚާބަަކުށް ކުރިމަތިލުމަުށް ރުހުންަބިއމީހުންގެ ފަރާތުން އިންތިމުޖުތަމަޢުގެ ވަކި ަބއެއް އެ

މިޤްރާތީ އުސޫލުން މިނިވަން އަދި ދީކުރެވޭ ނުވަތަ އެ ޙައްޤު ހަނިކުރެވޭ ސަބަބެއް ކަމުަގއި ރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤުން މަޙްރޫމު ކު

މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެްއ.  ؟އަސާީސގައި ބަޔާންކޮުށްފަިއވޭތޯނޫނުއެ ތަންތާގެ ޤާ، ހިނގާ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި

ެވސް އިންތިޚާބުތަާކ ބެހޭ  އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ،އާދެ! ދެވަަނއަުށް ައޅުގަނޑު ދަންނަވަލަން ބޭނުންވަ ނުކުާތއަކީ

ބެހޭ ގާނޫނު،  ުނ، ރިޔާީސ އިންތިޚާބާ. އޭގެތެޭރަގއި އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫއޮތޭގާނޫނީ އޮިނގަނޑެްއ އެބަ 

ބެހޭ ގާނޫނު، މިފަދަ ގާނޫނުތައް  ބެހޭ ގާނޫނު، ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބާ ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންިތޚާބާރައް

ުނވަަތ  ކޮުށްފައި ވަނީގޮތަކަުްށ ލިމިޓު މިދެންނެވި ފަދައިން ވޯުޓދިނުމުގެ ޙައްޤު ވަކި ،ހިމެނިފައިވޭ. ވޯޓުދިނުމުެގ ޙަްއޤު

އިތުރަުށް އެިކއެކި އިންތިޚާބުތަކަުްށ ވަނީ އިންތިާޚބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނުަގއި. އެހެްނވީމާ، ޭއގެ ހިފަހައްޓާފައި 

ގާނޫުނތަކުަގއި ހިމެނިފައި އެބަހުރޭ.  ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު ހިފެހެްއޓުމުގެ މިންގަނޑުަތއް އަުޅގަނޑު ކުރިން މިދެންނެވި

ބެހޭ ޙައްޤަުށް ސަސްޕެންޝަނެްއ ނުވަތަ ހަނިކުރުމެއް ނުވަތަ  ން ިއންތިޚާބުތަކަުށް ކުރިމަތިލުމާައޅުގަނޑުމެ، އެހެންވީމާ

ިވއްާޔ އަުޅގަނޑު ިހތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންތިާޚބުތަކުގެ ގާނޫނީ އޮިނގަނޑު  ކަމަުްށ ވަނީ ހިފެހެއްޓުމެއް ގެންނަ

ިއން ގާނޫނަކަުށް ނުވަތަ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނަކަުށް އައުން ގޮތަުށް ބަލާއިރު މިދެންނެވި ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެ ހަމަޖެހިފައިވާ

 އޭގެ އެންމެ އެކަުީށގެންވާ ގޮަތކަުށް ވާނީ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ އޮތީ ހުޅުެހންވޭރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާރު އަުޅގަނޑު ުފރުޞަތުއަރުވަން މި 

ސިކުންުތ ދޭން. ދެން  30މެންބަރު މޫސާމަނިކަުށް. އެމް.ީޑ.ޕީގެ ފަރާތުން އަްނަގވާފައި ޮއތީ އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް 

ވެސް ދަންނަވަން. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވަުގތު ކަނޑަައޅާފައި މި ވަީނ  އަޅުގަނޑު މިކަުމގައި މިހާރު ގޮތެއް ނިންމި ވާހަކަ

ައޅުގަނޑު މިހާރު މި ނިންމީ ، ޝެއަރ ވެސް ލައިގެން. އެހެންވީމާ  ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުގެހުޅުހެންވޭރު 

މެންބަރުންނަުށް ވާ ވަގުތު އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް އެރުވުމަުށް. އެއީ ައޅުގަނޑު މި މަޤާމުގަިއ  21އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުުމގައި 

ޙައްުޤވާ މިންވަރުން  ،މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަން އެ ލިބޭ ަވގުތު އިނދެގެން އެްއވެސް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަކަުށް
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 1މިނެޓު  44އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް މިހާރު ، ނުުކރާނަން. އެހެންވީމާ ރޫމުވާނެ އެއްެވސް ގޮތަަކުށް އަޅުގަނޑު ޢަމަލެއްމަޙް

ވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ސްގެ ވަގުތަކީ. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުއެއީ އެމް.ީޑ.ޕީގެ މި ބަހުސިކުންތު. 

 ިސކުންތު. 125އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަުށް 

 

  ހަކަދެއްެކވުން:ވާހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު 

ހުންނަ މީހެއް. އަދި ތަނަުށް ވަދެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ވެސް ާދއިާރއެއް ތަމްސީލުކުރުމަުށް މި

މަކު މިއަދު ވާކުރާ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު ިމ ތެދުވަނީ. އެކަޢުކަމަުށް ދަ އްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑަުށް ޑިމޮކްރަސީދިވެހިރާ

 ގެ ކިބަފުޅަުށް ވަކީުލކޮުްށލައިގެން މިތާ ވާހަކަދެއްކުމަުށް ން އެހެންނަމަވެސް މާތްރަސްކަލާނލަކީ މިއީ. ދެއަޅުގަނޑުގެ ހާ

 ނޫނުއަސާސީން ޙައްޤުތައް ނުލިބޭ ވާހަކައުޅެނީ. ޤާ ދަްއަކން މި ވާހަކައެއް މުއްވުރެ މޮޅު ގޮތެއް ނެތް. ވަަރުށް މުހި

 ގެ ތަުނގައި ވާހަަކދެއްކުމުގެ އެްއވެސް ފުރުަޞތެއް އަުޅގަނަޑކަުށް ހިއެއްުނވޭ މިއަދު ދެން އެމް.ޑީ.ޕީ  މި ދައްކައި

ނުދިން ވަގުެތއް ދެން ައޅުގަނޑަކަުްށ ރުބާންވި މީހާއަުށް ޓަަކއި ޤު މެންބަރުންނަުށް އޮތްހެނެއް. ައޅުގަނޑު މި ޕާީޓއަުށް

ޖިލީހަުށް މިއަދު ހަކަދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަކަުށް. އާދެ! ރައްޔިތުންގެ މަން އެެހން މީހަކަުށް ދޭން ވާހިއެއްނުވޭ މިތާ އެތެރޭ

އިން ނޫުނައސާސީގެ އެްއވެްސ ޙައްެޤއް ެއއްވެްސ ރަްއޔިތެްއގެ ކިބަހުުށަހެޅިފައިވާ ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫނާ ުގޅިގެން ޤާ

 ކަމަުށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި މިތާ ތިބެގެން ވާހަކަެއއް އަދި ދެްއކިަޔސް  ނުދާއުނިެވގެން

ވަނަ މާއްާދއިން ލިބޭ ޙައްޤުތަކުަގއި ވޯޓު  26ބައްލަވަން އެބަޖެހޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބަިއވެިރވުމާއި، ޤާޫނނުއާސާސީގެ 

ތިާޙބުތަކުަގއި ބައިވެިރވުމުގެ ޙައްުޤތައް ލިބިދޭ ކަމަުށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާއިުރގަިއ، އަނެްއ ދިނުމުގެ ޙައްޤުތަކާއި، އިން

ވަނަ މާއްދާ. ސިޔާސީ ޕާޓީެއއް އުފައްަދއި،  30ފަރާތަުށް ފޮޅުވަތް އެއްލާ ބަލަިއލާއިރުަގއި މި އޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ޤު ކޮންެމ މީހަކަުށް ލިބިގެންވެއޭ. އިންިތޚާބުތަކުގެ ޙައްޤު ލިބޭ ގޮތުަށް ހިންގާ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްަތްއ ބައިވެިރވުމުގެ ަޙއް

ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްަގއި ބަިއވެިރވުމުގެ ޙައްޤު އެ މީހާއަުށް ޮއވޭ. އޭނާ ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއެގ ޕްރައިމަރީއެްއގައި ބަލިވުން 

ކުރާ ދާއިރާއަުށް އިންތިޚާބެއްަގއި ނުވަތަ ގަދަވުމަުށްފަހުަގއި ެއ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީން ބަލިވާ މީހާ، އޭނަ ހަމަ ވާދަ

ބައިވެިރެވގެން ވާދަކުރުމަކީ ެއއީ އެްއގޮތަކަުްށވެސް ޤާނޫނުައސާސީން އަނެއް މީހާގެ ޙައްަޤުށް އަރައިގަތުން ނޫން ގޮތަކަުެށްއ 

އަންނާނެ  ނުވާނެ އެކަމެއް. އެހެްނވީމާ، މިއަދު މި ލެވިފައިވާ އިޞްލާަޙކީ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި ކަންތައްތަކަުށް ޙައްލެއް

 އިޞްލާޙަކަުށް ވާތީ އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ެއކަމަކު އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެ ިއޞްލާޙު އޮންނަުށްވީ ގޮަތކީ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުތެރި ިއއްޒަތް ދާއިރާގެ މެދު  ހިތަދޫ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 އަުށް. މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް `. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި މިއަދު ހުުށަހެޅިފައި މި އޮތް ބިލުަށް 

ރަތަމަ ވެސް އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް މި ބަލައިެލވެނީ؛ އާދެ، ައޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަދަްއކާ ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަނޑަުށް ފު

ަވނަ މާއްދާގެ )ުށ(. އާދެ، )ުށ( ބުނާ ގޮތުން އިސްލާމް ދީނުެގ  16އަސާސީ ޙައްޤުަތކާއި މިނިވަްނކަން ކަނޑަައޅާ ބާބުގެ 

ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ަޙއްޤެްއ ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ިމ އަސްލުތައް ަރއްކާތެރިކޮުށް ެދމެހެއްޓުމަުށްޓަކައި، މި ބާބުަގއި 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮުށްަފއިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުން ހިފެހެއްޓުމަކަުށް މި 

ދެންނެވި )ުށ(ގެ މާއްދާ ހުރަސްނާޅާ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެން ައުޅގަނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަން އޮީތ، އިްސވެ

ކުރިން އައި )ހ(. )ހ( ގައި ވަރަުށް ކަނަޑއެޅިގެން ސަރީަޙޮކުށް އެބަބުނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުން 

ވެސް ޙައްޤެއް ުނވަތަ މިނިވަންކަމެއް އެްއވެސް މިންވަރެްއގެ ހިފެހެއްޓޭނީ މިނިވަން ދީމިޤްރާތީ މުޖުތަމަޢެއްގައި މިފަދަ 

މިނިވަންކަެމއް ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަުށް ަގބޫލުކުރެވޭ މިންވަަރކަުށޭ. އާދެ، ދެންމެ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ޙައްޤެއް ުނވަތަ

ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ވިދާޅުެވއްޖެ، ދީމިޤްރާތީ ނިޒާމުގައި 

ގޮތުްނ އަޅުގަނޑު ެއއަުށް ދާކަން ނެތިން. ރެކޯޑް ބެއްލެވީަމ މިކަން އޮންނާނެ ގޮތް. އަުޅގަނުޑގެ ަވގުތު އޮތް 

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ދެން ައޅުގަނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަްނީވ މިކަހަލަ ކަމެއްގަިއ؛ ކޮންެމ ގޮތަކަުށް ިވޔަސް ބަެއްއގެ 

ރު އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތަގިއ އަމާނާތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އަރައިގަނެވެނީ. ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ގާނޫނެއް ހަދާއި

އަޅުގަނޑުމެންގެ، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުްނގެ އަމާނާތަކަުްށ އަރަިއގަނެގެންނުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުން. 

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް މި ދަޢުވާކުރަނީ އަޅުގަނޑުެމންނަކީ އިސްލާމުން ކަމަުށް. ސައްތައިން ސައްތަ ިއސްލާމީ 

އިސްލާމް ދީން ިހފެހެއްޓުމަުށް، އިސްލާމް ދީުނެގ އަސާސްަތއް ހިފެހެއްޓުމަުށް ައޅުގަނޑުމެން މަަސއްކަތް މި  ޤައުމެްއގައި

ވަނަ އާޔަތަުށް ައޅުގަނޑު ބަލައިލާަނން. އަޑުައއްަސވާ ިއއްޒަތްތެރި  57ކުރަނީ. އެހެންކަމަުށްާވއިރު، ާއދެ ނިސާ ސޫރަތުގެ 

هَ يَأُْمُرُكْم أَن تَُؤدُّوا اْْلََمانَاِت إِلَٰى أَْهِلَها َوِإذَا َحَكْمتُم َبْيَن الن اِس أَن تَْحُكُموا  إِن  ވަީޙކުރަްއވާފައި މި އޮތީ، هللا ރައީސް.  اللـ 

ا يَِعُظُكم ِبهِ  ۚ   بِاْلعَْدلِ  هَ َكاَن َسِميعًا بَِصيًرا ۚ   إِن  الل ـهَ نِِعم  ުަށވަރުްނ ! "ހަމަކައައްަސވާމި މޫރިތި އާޔަތުގެ މާނަ އަޑު  إِن  اللـ 

އްވަެތވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ތިޔަބައި މީހުންނުަށް އަމުރުކުރަهللا އޭގެ އަހުުލވެރިްނނަުށް އަދާކުރުމަުށް  އަމާނާތްތައް

މެދު  އެކަމަކާهللا ވެ. ހަމަަކުށަވަރުން ވެސް އަމުރުކުރަްއވަތެ ކުރުމުަށް ޢަދުލަުށް ޙުކުމް، ނަމަ ކުރާތިޔަބައި މީހުން ޙުކުމް

މޮޅަުްށ ، ެއއީ މޮޅަުށް އައްސަަސވާޮވޑިގެްނވާهللا ދު އިއްވަވާ ކަެމއްގެ މޮޅުކަާމއެވެ. ހަމަކަުށަވަރުން ުށް ވަޢުބައި މީހުންނަތިޔަ

 މިދަފަ މޫރިތި އާޔަތުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އަޑު .ކަުމަގއި ެވއެެވ". ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްބައްލަާވވޮިޑގެންވާ ކަލަކު

ގަންީދ هللا މާތް ،ގަނޑުމެން ިއސްލާމް ދީނުގެ ނަމުަގއި ހުާވކޮުށްގެން ތިބެއަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އަޅު ،އިޭވއިރު

ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން  ،ޚިލާފަުށް އަމުރުފުޅާهللا ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ހުވާކޮުށްގެން ތިބެ އަުޅގަނޑުެމންގެ މި ދެންނެވި 
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މެން ކަންތައް މީތޯ އަުޅގަނޑު ދަންވީތޯ؟ޚިާލފަުށް ގާނޫނުތައް ހަ އި އޮްތ ާޢނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނާއަމިއްލައަުްށ ހަދާފަ

ހިނދު އަޅުގަނޑު މި އިްއޒަތްތެރި ަމޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނުަށް ޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންކަމަުށް ވީިއއް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަކީ؟

 ފު ިއސްކުރާުށޭ. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނޑުމެން ކުާރ ކަމެއްަގއި ޢަދުލުއިންޞާއަުޅގަ ،ގޮވާލަން

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ކުރަމުންދާ . މި ބަހުސްއަރުވަންޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަުށް ހަމަ ޔަޤީންކޮުށްއަޅުގަނޑު ިއއް .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ގެ ގަވާއިުދގެ ތެރެއިން އެޖެންޑާކުެރވިގެްނދާ ބިލެކޭ. ދެން ޤާނޫނުއަސާސީއާބިލަކީ ހަމަ މަޖިލީހު

 ކި މެންބަރުންގެ ިޚޔާލު ހުންނާނީ ތަފާތުކޮުށް. އެކަން އަުޅަގނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއެ

 ުށް.ދާއޫދަ ޖަޢުފަރު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުނގޫފާރުއަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! ިމއަދު ައޅުގަނުޑމެން މި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްުކރަމުންދާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ  ،ހާލަތަުށް ބަލާިއރު ގެވަގުތު މި ގެނެވޭ އިޞްލާަޙކީ މި އަުށް 2013/4ނު؛ ގާނޫނު ނަންބަރު ގާނޫ

މަލާތްތައް ހުންނަ ގެ ސުލޫާކއި ައޅުގަނޑުެމންގެ  މުޢާައޅުގަނޑުމެން ބުތަކުަގއިިއ، ަވކިން ޚާއްަޞޮކުށް އިންތިޚާމައިދާނުގަ

ުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އާދެ، ައުޅގަނޑު ވެސް ގަބޫުލކުރަން  ކަމަ ޖެހޭ އިޞްލާޙެއްގެންނަން، ގޮތަުށް ބަލާއިރު

ނަުށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤެއް ތުންރައްޔި ގޮތަުށް ދިވެހި ވަނަ މާއްދާަގއި އެްއވެސް ހިފެއްހެއްުޓމެއް ނެތް 26ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ޑިމޮކްރަީސގެ  ވިސްނާލަންޖެހެނީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ، އެހެންަނމަވެސްމަތިލުމާިއ ވޯޓުލުމުގެ ަޙއްޤަކީ. ބުތަކަުށް ކުރިއިންތިޚާ

، ދިއުމުގައިގެ އާ ޤާނޫނުައސާސީ ފާސްެވގެން އެއަުްށ ޢަމަލުކުރަމުން ދާ 2008ަވކިން ޚާްއޞަޮކުށް ، ލަފަތުގައި

ޒީބު މުުޖތަމަޢުތަކުގައި ޑިޮމކްރަސީތަްއ ތަހުދުނިޔޭގެ ، ގޮަތުށް އޮތް ވަަނ މާއްދާގައި މި 16ސީގެ ނޫނުއަސާޤާ

މެްނގެ ފިކުރާިއ ގޮތަުށްތޯ ައޅުަގނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ވިސްނުާމއި އަުޅގަނޑު އުމުތަުކގައި ކަންތައް ހުރިޤާއިމުކުރެވިަފއިވާ ޤަ 

ަގިއ ބުތަކުއް ނޫން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންތިޚާމި ދެންނެވީ މަދެއްކޮުށެ ހުރީ. ވަރަުށް ޅަފަތުގައި ހުރީ. މިހެންކަންތައްތައް 

ބައްޔަކުން ބަލިވީަމ  ބުަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންނުަށް މި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީަގއި ވާދަކޮުްށފައި ބޮޑުޕާޓީއެްއގެ ފަރާތުން އިންތިޚާ

ފެންނަނީކީ މަދެއްކޮުށެއް ނޫން. ިމއީ މި  ގޮތުން ކުރިމަތިލާ މީހުން އަުލން ނުކުމެ އަމިއްލަ އިއެކޭ ިކޔާފަނުކުމެ، އާ 

ދުނިޔޭގެ ޮބޑެތި އެހެން ަޤއުުމތަކުަގއި އާއްމުކޮުްށ ހިނގާ ަކންތައްތައް ނޫން ކަމަުށް ައުޅގަނޑަުށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. 

ަގއި މޮުޅާވ އްޒަތްެތރި ރައީސް، މިވާ ގޮތަކީ އެހާހިސާބުން އިންތިޚާބުކަންަތއްތައް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އި މިދެންނެވި ގޮތަުށް 

ހިސާބުން އެ އިންތިޚާބުގަިއ ވާދަކުރި ދެ މީހުން ވެސް  އެއް ނޫން. އެބަލިވާ މީހަކު ބަލިވީމަ ނިމެނީމީހަކު މޮޅުވެފައި 

ޖެހުނީ. އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުިރ މީހުންގެ ދެ ޢާއިލާ ވެސް ޖެހުނީ. އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި އެއް ޕާޓީ ދެ ފެކްޝަނަކަުށް 
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 ،. މިއީ ވަަރުށް ބޮޑު ފިތުނައެއް. ަޤއުމުގެ ެފންވަރުަގއި ވަރަުށް ޮބޑު ފިތުނަެއއް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ވެސް ބެހިގެންދިަޔއީ

ވެްސ ދީނުގައި ކަންތައްތައް އޮންނަ ގޮތް ބަޔާންކޮުށްދެއްވުމަުށް ދެންމެ ދީނުގައި؛ އިސްލާމީ ޝަރީޢާގައި އިސްލާމް މްއިސްލާ

ފިތުނައަކީ  ،ވިސްނާލަންޖެހޭ އެހެންނަމަވެސްދެއްަވއިފި.  ެތއް ވިދާުޅވެ އާޔަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ޤުރުާއނުގެ މޫރިތިއި

ގެ ތެެރއިން ފިތުނަ އުފެދޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް މުސްލިމުންެގ ޝަރީޢާވަރަުށް ބޮޑު ކަމެއް އެއީ އިްސލާމް ދީނުގައި. 

. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ހާލަތުަށް ފަުށް އޮންނަނީ ބަޔާންކޮުށްދެއްވާނުވާނެ ަކމަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަ ކޮުށްގެނ މެދުގައި

ނޫނުއަާސސީަގިއ ަގއި ކުރާ ކަެމއް ނޫނޭ ކިޔާފައި ޤާދުނިޭޔގެ ޤައުމުތަކު ،ޮގސްފައި އޮތްއިރު  މަސްރަޙުރާއްޖޭގެ ސިާޔސީ 

އް ނޫން. ނުލާ ތިބުމަކީ މިއީ ކުރެވޭނެ ކަމެ ެޤކޭ ކިޔާަފއި ދޫކޮުށްލާފައި އަަޅއިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބިގެންވާ ވަރަުށް ބޮޑު ޙައް

ނުވާނެކަްނ އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮުްށގެން އެހެންވީމާ، ޕްރައިމަރީެއްއގައި ވާދަކޮުްށގެން ބަލިވީމާ އަުޅގަނުޑމެން ދެން އަލުން

ުށް ކުެރވޭ އަުށް ވިސްނޭ ހިސާބަުށް ދަންެދން އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭ މީތި ޤައިދުކުރަން. ެއގޮތަހިތާ ސިކުނޑި  އަޅުގަނޑުމެންގެ

ހުުށަހެޅިފައިާވ އިްޞލާޙަކީ މިއީ. އެހެންވީމާ، ިމ ކުރަނީ މި ާމއްދާއަުްށ މިއަދު ަގއި އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުޤައިދެްއގެ ގޮތު

ފިތުނަވެރިކަމާިއ ހިނގައިދާނެ ަގނޑުމެން ތެރޭގައި އުފެދިގެން މިދެންނެވި ގޮތުން އަޅު  ،ނަމަ އިޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެ

. އެހެންވީމާ، ގަބޫލުކުރަން ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑު މީތި ގެޞްލާޙެއްރެިވގެންދާނެ އިކޮންޓްރޯލްކުބާތްތައް ވަރަުށް ބޮޑަުށް މުސީ

ުށް ައޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަްނ އެހެންނަމަެވސް، ކޮންމެެވސް ވަަރކަ ުށް ބޮޑަުށް ތާީއދުކުރަން މިހާރު؛އަޅުގަނޑު ވަރަ

ބާރާތްކުރެވިފައި އޮތް އި މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގެ ަމފްހޫމް ައުށްވަނަ މާއްދާ  10އިންތިޚާބު ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ ގާނޫނުގެ 

ްއޒަތްތެރި އަޅުގަނޑުމެންގެ އިގޮތުަގއި އެބަހުރި ވިސްނާލަންެޖހޭ ބައެއް ކަންތައްަތއް. އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި 

ުށް ބާރާތް ކޮންމެވެސް ގޮަތަކުށް ބަދަލުކޮުށްލެވިދާނެ ކަމަަޅުށް ރިޢާޔަތްކުރަްއވަިއގެން ިމ އިމެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަފު

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ކުރިމަތީގައި  ،މުވަގުތަުށް ވަރަުށް މުހިއް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ެއގޮަތުށް ބަދަލުކޮުށްލައިގެން ނަމަވެސް މި

ޤައުމީ ފެންވަރުގެ  . މުޅި ޤައުމުަގއި ހިންގޭނެކުރިމަތީގައި ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ވެސް އެބައޮތް ބޮޑު އިންތިޚާބެއް

އޭގެ ެއއް އަހަރު ފަހުން އަނެއް އިންތޚާބު. އޭގެ އެއް އަހަރު ފަހުން އަނެއް އިންތިޚާބު. އެހެންވީމާ،  ބޮޑު އިންތިޚާބެއް.

އްގެ ސަބަބުން އިތުުރ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޓަަކއި ަޤއުމުަގއި ބާްއވާ ކޮންމެ އިްނތިޚާބެ ،މިއިން ކޮންމެ އިންތިޚާެބއް

ިދއުމަކީ ައޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން އިންތިޚާބެއްގެ ސަބަބުން ވާންޖެހޭނެ ވެގެންކަމަކަުށް ޤައުމުގެ މީހުން ބައިބައިފިތުނަވެރި

 ،ާޢއިލަތައް ޖެހި ،ެއކަމުގެ ފިތުނަވެިރަކމެއް އުފެދި .ކަމެއް ނޫން. އިންތިޚާބު މި ާބއްވަނީ ަޤއުމަުށް ހެާވއި ލާބަޔަުށް ޓަކައި

ކަމަުށް ވަންޏާ މިީއ ކުރަން ހެޮޔާވވަރުެގ ކަމެްއ ބެހޭ ތެރޭަގއި އެތައް ޕެިޓޝަންތަކަުށް ެގ ެއއް އެްއ ޕާޓީ ޕާޓީތައް ޖެހި،

ވަރަުށް ބޭނުންތެރި ވަރަުށް މުހިއްމު  ނޫން. އެހެންވީމާ، މިދެންނެިވ އުސޫލުން ބަލާއިުރ މިއީ ިމހާރުގެ ހާލަތަުށް ހަމަ

 ބޫލުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނޑު ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު އިޞްލާޙެއް ކަުމގައި ގަ

 ދަންނަވާލަމުން ވަކިވެލަން. ަވއްސަލާމް ޢަލައިކުމް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އި ޝުކުރިއްޔާ 

 ސިކުންތު. 125 ،އިބްރާހީމަުށް ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 ެއއީ ޕާީޓގެ ތެޭރގައި  ؛މިނެޓު 3ސިކުންތު އަެނއް ބަަޔކަުށް  125އްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑަުށް އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އި 

 ،ޕާޓީގެ އަދަދު ގުނާކަުށް ންތެެރއިން ނިކުންނާނީ. ޭއރު ގެާޕޓީ ،އްޔާ އަުޅގަނޑު ނިކުންނާނީގޮތް. އެހެންެވއްޖެ ކަން ހިނގާ

ސީަގއި އެހެން ނޫނުއަސާމި ޤާ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ުނހުންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ގުނާކަުށް އަުޅގަނޑު އޭ 57

އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކީ އިންތިޚާބުތަކަުށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު  18 ،ނުވާ ނަމަގޮތަކަުށް ކަނަޑއަޅައި ބަޔާްނކޮުށްފައި

ގަތުމަުށް އެ ލިބިފައިވާ ޙައްޤު ނިގުަޅއި ، ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމަުށް ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކޮުށްފަިއވާއިުރަގއި، ގާނޫނަކުން އެކަން

ބާއްވާފައި އޭނަ  ިއ ޕްރައިމަރީބަެއްއގެ ޙަްއޤުތަކެއް ނިގުަޅިއގަތުން. މީގަ މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެއީ އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި

ލިޔަސް އެ ވިދާޅުާވ  ،ލިޔަސްޔާބުވާ ފަރާތުން އޭނަ ކުރިމަތިނުފޭލްާވ މީހަކު ނުވަތަ ނާކާމި ؛ފޭލްވެގެން އެ މީހަކު

ނުރުހުންތެރިކަން އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، ޕްރައިމަރީ ބޭއްުވމަކީ މިއީ މައްސަލައެއް ކަަމުށް މި ބޭފުޅުން ވަކާލާތު މި 

ހެންވެއްެޖއްޔާ ގާނޫނަކުން ނޫން ބޭފުޅުން މި ދައްކަވަނީ. އެ ކުރަްއވަނީ. ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުުމން ނަފްރަތު އުފެދޭ ވާހަކަ މި

ބަޔާންކޮުށްފައި އޮްތ ޙައްޤެއް ގާނޫަނކުން އެކަްނ  ދުސްތޫރުަގއި ަކނޑައަަޅއި، އަސާސީ ގާނޫނުަގއި .މަނާކުރާނީއެކަން 

އްޔާ ކޯޓުްނ ެވއްޖެގޮތަުށް ނުނިގުޅަިއގަތުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ، ައޅުގަނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ މިކަން މި

ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކޮންމެ  ވަގުތަުށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގޮތް މި  ވެސް މިކަން ކުރައްވާނެ. ެއީއ މިކަން އޮތް

ނަަމވެސް މި ހަމަހަމަކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ފެންނަމުން ުށް ކަންކަން ބަޔާންކޮުށްަފއި އޮތްކަުމގައި ވީގޮތަކަ

ގެ ތެޭރގަިއ އުޭޅ އެަތއް ަބޔަކު ތަާފތުކުރާ ވާހަަކ މި ދަްއކަނީ. ެއހެންވީމާ، ިއސްލާމް ދީނުގެ ެއއް ނީ. އެްއ ޕާޓީދަ މި

ދެްނ  ،މިނެޓު ބޭނުންކޮުށްފައި 5ޙައްޤުތައް ދީފަިއ އޮންނަ ގޮާތ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކަން ލަދުގަންނަން އެބަޖެހޭ. ތިމާ 

ީއތޯ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ކަނޑައަޅައި ަބޔާންކޮުށްފައި އޮންަނ ބޭނުންކުރުމަކީ އެ ސިކުންތު 125އަންނަ މީހާ ބަރާބަރު 

ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ީކއެއް. އިދޭން އޮންނަ ތަނެއް ނޫން މިއީހަމަހަމަކަމަކީ؟ އެގޮތަުށްތޯ އޮްނނަނީ؟ މިއީ މިގޮތަުށް އަދަބު

 ،ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑަުށް ކޮންޓްރޯލްކޮުށް  ން މިްއޒަތްތެރި ރައީސް ިމގޮތަުށް ވާހަކަދަްއކަކަހަލަ ކަންތައްތަުކގައި އި މި

އަޅުގަނޑަުށް ދޭންވާ މިނެޓު ޙަްއޤު ގޮތުަގއި ލިބިފައި އޮންނައިުރގައި އެ ގޮތަކަުށް އެކަން ބޭްއވުަމކަުށް ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. 

 . ފުރުޞަތެއް.. އަޅުގަނޑު ކޮންޓްރޯލްކުާރކަުށް އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ްއޒަތްޝުކުރިއްާޔ އި 

 ނަޢީމަުށް. އަނާރާ

 

 ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

 ،އޮތީ ސަބަބަކަުށް ާވއިރު މިސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅިފައި ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ،ޝުކުރިއްޔާ އި

ްއ މަގުފަހިވާތީ ހުުށަހެޅުނު އިޞްލާޙެ އަުށްފަސާދައުފެދޭތީއާއި ފިތުނަރުންގެ މެދުގައި ނުތަނަވަްސކަން އެއީ ޕާޓީތަުކގެ މެންބަ

، ލާނަންފާހަަގކޮުށްހަމަ އަލުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުެރވޭ ގޮތަުށް. އަުޅގަނޑު  އި ވާދަކޮުށްފައި އޮތީ ޕްަރއިމަރީގަ  ކަމަުށް މި

ދައާއި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން ުއފެދޭ ވަރަުށް ބައިވަރު ކަންތަްއތައް އެބަހުރިކަން އަުޅގަނޑަުްށ ފިތުނަފަސާ

ނިކުރުން. ފާހަގަކުރެވޭ. އޭގެތެޭރަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ފަހުން މި ފެނިގެންދިޔައީ ޕާޓީން މެންބަރުން އު

އަދަދުތަކެއް ވަރަުށް ގިނަ ޕާޓީތަކުން ވަރަުށް ގިނަ  ،ކިޔާފައި ޕާޓީން މެންބަރުން އުނިކޮުށް ޕްރިންޓް ނެތީމައޭފިންގަރ

އެއީ ވެްސ ޕާޓީ މެންބަރުންގެ ހިތުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިގެންދިަޔ ކަމެއް. ކީްއވެތޯ އެކަމަުްށ  ޮގސްފި.މަދުވެގެން

ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްގެ  ،ރިހާ ކަމަކަުށްލަކޮުށް ހުޖުމު އްލުގެންނަާވއިރު،ޙަަވިކ ކަންކަމަކަުށް  އްލެއް ނުގެންނަވަނީ؟ޙަ

މު ކަމެއް ކަމުަގއި ެއއީ ަވރަުށް މުހިއް ގޮަތަކުށް ކަންކަން ކުރުންހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން އޮންނަ  މެދުގަިއވެސް

 ޕާޓީަތކުގެ މެދުަގއި  ،ރަްއޔިތުންގެ މެދުގައި ެވސް ފާހަގަކުރަން. ދެން ހަމަ އެގޮަތުށް ކޯޓުތަކުން މަްއސަލަތައް ިނންމުމުގައި

ވެސް ވަރަުށް ބަިއވަރު ޙުުކމްތައް ވެސް ކުރެވެމުންދަނީ.  މެދު ފެދޭ ގޮތަުށް ސިޔާީސ ބޭފުޅުންނާވެސް ނުތަނަވަްސކަން އު

ހާ މު ކަމެއް މިއީ ހުރިކަމެއް. އެހެންވީމާ، ވަރަުްށ މުހިއްއަުށް ވެސް މަގުފަހިާވނެ ހެންވީމާ، މިއީ ެވސް ހަމަ ފިތުފަސާދައެ

ބުމުްނ ބާރެއް ލި ވެސްލުން. އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަުށް ޖުމުލަ ގޮތެްއގައި އަލިއަުޅަވއި ކަމަކަުށް

އެހެން  ދަުށްކޮުށްލައި،މީހުން ގޮތުގައި އެ ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން. އެއްވެސް ހާލެްއގައި އެހެްނ  މަސައްކަތްކުރަްނވީ ހެޔޮ

 ؛ނޫން. ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެސް ކުރުމެއްިމޮގތަުށް ކަންތައް  އި،ނޫނީ އެހެން ޕާޓީތައް ކުަޑކޮުށްލަ، މީހުންނާ ޖެހި

 . ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެސް މަސައްކަތްކުރަްނވީ އެ ޕާީޓއަކުން އޮީތ ރާއްޖެއަުށް ެވސް ައއިސްފަ ކްރަސީގެ ިނޒާމު މިޑިމޮ

ކަނޑަައޅަިއގެން ތަެކއް ރަނގަޅު ގޮތްއެންމެ ދެވޭނެ ސް ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި ކުިރއަުށްވެ މެދު  ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާ

އަދި ބޮޑެތި ޕާޓީތަކަުށް  ،ހުރިހާ ޕާޓީތަކަުށް ވެސް ލިބިފައިވާ، ތަފާތުކުރުންތަކެއް ނުގެންުގޅެެއްއގޮތަކަުށްެވސް ދިއުން. ކުރިއަުށް

ކުދި ޕާޓީަތއް ނެތިކޮުށްލުމަުށް އެްއވެްސ  ސް ކުދި ޕާޓީަތއް ހަލާކުކޮުށްަލއި،ވެސް ލިބިފަިއވާ ބާުރގެ ބޭުނންކުރާއިރު ވެ

ޤައުމު ތަރައްޤީކުރުމުަގިއ ހާ މެންބަރުންނަުށް ވެސް ހުރި ،ދީެގންވެސް ފުރުޞަތު ހުރިހާ ޕާޓީތަކަސް ،ކަތެއް ނުކޮުށް މަސައް

 ގެންދިުއން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރިއްާޔ. ުްށގެން ކުރިއަުށް އެ ބޭފުޅުންގެ ިޚޔާލާއި މަްޝަވރާ ދެވޭނެ ގޮތަކަުށް ކަންކަން ަބއްޓަންކޮ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 
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 މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ  މީދޫ އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި އަުރވަނީ ައއްޑޫ ޝުކުރިއްޔާ އި 

 އާދަމަުށް.  ރޮޒައިނާ

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ރުންނަުށް ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ދެ މެންބަ ދެންމެަގއި ،ީތވެ. މިހާރުވެސްްއޒަތްތެރި ރަީއސް ތި ފުރުޞަތު ދެްއވީޝުކުރިއްޔާ އި 

ނުދެއްވާ ދެ ދޭެތރެއިން ވެްސ މަނިކުފާނު ތި ދެްއވާފައި ައޅުގަނޑުމެންެގ ެއއްެވސް މީހަަކުށް ފުރުޞަތުއެްއކޮުށް ފުރުޞަތު

ތަނުގައި މަނިކުފާނު މިހާ  ވާނެ މިން. އެހެތާނގައި ތި އިންނަވަނީ ވަަޑއިގެންެނވީ. މަނިކުފާނު މިހާރު ހަމަޔަކު ނޫން ތި 

 ވެސް  ފުން ކަންތައްތައް ުކރަން ފެުށީމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ތެދުވެ މި ވާހަކަތައް ދައްަކން ފެުށީމަ މަނިކުފާނުގެބޭއިންސާ

ބު މިހާރު މި ދެވެނީ އްޒަތްތެރި ރަީއސް، މުޅި ިއންތިޚާޅުގަނޑުމެންނަުށް އެކަން އެނޭގ. އި ގޮވާނެ. އެހެންވީމާ، އަބޯ

އޮތް  މިގޮތުން ކުރިއަުށް މިެއޮގތް، ކޯޓުތަުކެގ ދޮރުތައް ހުޅުވައިގެން ،މުން. ގާނޫނުތަކަުށް ބަދަލުގެނެސްގެންރުކުރަހިސޯ

ދެން ކޮން  ވަނީ ހަމަ ހިސޯރުކޮުށްފަ. ޔާމީްނގެ ފެްކޝަނުން މިހާރު މި ،ންއުންސިލް އިންތިޚާުބ ޕީ.ޕީ.އެމުލޯކަލް ކަ

 ކުރިއަުށް މިގޮތަުށް ގެންދާނެ  މަނިކުފާނުމެން ހަމަ  ؟ތުރަުށް އަިއސް ދައްަކން އޮތީވާހަކަތަެކއްތޯ ައޅުގަނޑުމެން މިތާ އި

ކަމަުށް ކުރިމަތިލުމުެގ ރައީސް، އޮތީ. މިހާރު ވޯޓުުލމުގެ ޙައްޤު ިނގުަޅިއގަނެގެން ނޫންތޯ. މިހެން ނިންމާފައެއް ނޫންތޯ މި

މުޅި އުމުރަުްށ  ީމހަކަުށް ވިއްޔާްއގެ ކުރިމަތިލައިފި މިހާރު އަނެއްކާ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޕްރައިމަރީއެ ،ޙައްޤު ނިގުަޅއިގަެނގެން

ޑިމޮކްަރސީެއއް، ޮކންތަނެއްގައި އޮތް ހަމައެއްޯތ  ތަނެއްގައި އޮތްގައި ކުރިމަތިނުލެޭވ ގޮތް ހަދައި، މިއީ ކޮންޚާބެއް އިންތި

އް ގާނޫނުތަކަުށް ލަިއގެން މިއީ؟ މީހުން އެޑިުއކޭޓުކޮުްށެގން ދަސްކޮުށްދޭންޖެހޭ ޕާޓީތަކުގައި ދަްސކޮުށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަ

ުށް އެކަނި ދިާމާވ ތެރި ރައީްސ. މިއީީކ ޕީ.ޕީ.އެމަކަންތައްަތއް ކުރާީނ އިްއޒަތް ޙައްޤުތަކެއް ިނގުަޅިއގަނެގެނެްއ ނޫން އެ

ހަމަ ވީމަ ރީތަކުގައި ާވދަކުރާ މީހުން ބަލިކަމެއް ނޫނޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްގައި ެވސް ހަމަ ޕްރައިމަ

އެީއ  އެކަމަކުބަ އެހެން ގޮްތގޮތުން ކުރިމަލައޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ހުރިހާ ޕާޓީތަކަކަުށް ވެސް މި ދަތިތަކާ ދިމާވާނެ. އެ

 ނޑިގެންގޮސް މީހާ ޕާޓީން ކެ ނޫނުއަސާސީން ލިބިފައިވާ ޙައްޤެކޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންމެ މީހަކަުށް ވެސް އެޤާ

ވާ ކަމަުށް ވަންޏާ ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ ނޫންތޯ. ދެން މި ދައްކަނީ އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލާން ބޭނުން

މަދު ވޯޓު ލިބުނު ވާހަކަ. މަދު ވޯޓު ލިބޭ މީހާއަުށް ދެން އަނެއްކާ އެހެން ގޮަތކުން ގިނަ ވޯޓު އޭަނއަުށް ހޯދޭނެ ކަމުަށް 

ތެރި ަރއީސް. ނޫންތޯ އިއްޒަތްނަުށް ނަތީޖާތައް ފެނޭ ނޑުމެންއަުޅގަ ުށް ވަންޏާ ެއކަން ކުރާނެ. އެކަމަކުކުެރވޭ ކަމަބޫލުގަ

ކަންކަްނ  ވެްސ ނޫން. ކިތަންމެ ގޮތަކަުށް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ތިބުނާ ިގނަ ވޯޓުތަެކއް ހޯދެނީކީ އެގޮތަުށް ގޮްސގެން

ންގެ ޙައްޤުތަްއ ގެނެްސގެން އަުޅގަނޑުމެން މީހުގަޅުކުރަްނވެގެން ގާނޫނުަތކަުށް ބަދަލުފެނިއްޖެ. އުސޫލީ މައްސަަލއެްއ ރަނ

ފެންނަނީ. ރައީސް ޔާމީނާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކެންޑިޑޭޓެއް ހުރި ކަމަުށް ވަންޏާ،  ިމގޮތަުށް ނިގުަޅއިގަންނަ ތަން މިތްއެގޮ

ފެންނަނީ ކޯޓުތައް  ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންަނުށް މި ހުރި ކަމަުށް ރައީސް ޔާމީނަުށް ވާދަކުރަްނޖެހޭ ކެންޑިޑޭޓެއް
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ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ހުން ޮގސްފަ އެންމެ ްއޔަރުކޮުށް، ބަންދުކޮުށް، ޖަލަުށްަލއި، ނޫނިްއޔާހަ މީހަކު މެދުވެރިކޮުށްގެން އެ

އެވެނި ކަމެްއ  ،މިވެނި ކަމެއް ވެއްޖެ މީހަކު ރެވޭނޭޕާޓީެއއްގެ ރައީްސަކމަކު ނުހު ،ތެރެއަުށް ގާނޫނުތަކަުށް ބަދަލުގެނެސްގެން

ހަދަމުްނ  ތަނުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި ަގވާއިުދތަކާއި ގާނޫނުތަކާވަިކ ިކޔަިއގެން ވަިކވަިކ މީހުންނަުށް ވަކި ވެއްެޖއްޔާ

ެއކީަގއި  ގެ ތާއީދާ ެވގެން ނުކުމެ، ރައީްސ މައުމޫންގެންދަނީ. މިހާރު ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޕްަރއިމަރީ ވާަދކުރާ ބަަޔުކ ބަލި ތި

މި ގާނޫނު ބަދަލުކޮުށްގެން ދެން ބަޔަކަުށް  ވީއްކާ ުށް އަނެއިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮުށްފާނެކަުމގެ ބިރުވެރިކަން ތި ބޭފުޅުން ހީވާއިރަ

އިންތިޚާބު ލަސްކުރަން ކޯޓަުށް  ،ކުރިމަތި ވެސް ނުލެވޭ ގޮތް ހަދަން. އިއްެޔގައި ައޅުގަނޑުެމންނަުށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ

އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ންަވއްތަރަކަުށްތޯ ތި ުއުޅއްވަނީ؟ ކޮ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތަން ވައްަދއިގެން ހަމަ އެ ުކޅިވަރު ކުޅުނު

ޝަީރ ޖުޑީ ވަން މުއައްސަސާަތއް ކޮްނޓްރޯލްކުރެިވގެން،މިނި ،ނުވިސްނޭ މަނިކުފާނުމެން މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮވެގެން

 ޖެހެނީ ކޮންކަމަކާނުެވގެން ތި އުޅުްއވަންމި ހުރިހާ ކަމެއް މުުށުދަުށުލައިގެން ތިބޭއިުރގައި ވެސް ސަލާމަތް ،ކޮުށްގެންކޮންޓްރޯލް

އްތޯ. ެއކަން ތި ބޭފުޅުންނުަށް ަހމަ ރައްޔިތުންގެ ާތއީދު ނެތީ ދެ  ސް. ީކއްތޯ ެވގެން ތި އުޅުްއވަނީ؟އް ިއްއޒަތްތެރި ރައީކަމެ

މިހާރު ތި އުުޅއްވަީނ  ކަމަކީ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ސާުފވާ އުޅެނީ. ިމއީ ޖެހިގެން މިޔަޤީންވާތީ ެދއްތޯ މިހެން އުެޅން

މީހުންގެ  ޖެހެނީ އިންތިޚާބު ލަސްކުރަން ތި ބޭފުޅުން އަތުން ވޯޓުލާ . ކޯޓަުށް ދާން މިޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެްނނޯވޯޓުލާ ރަ

މީހުން ގެއްލިގެނެއް ޫނޅެއޭ. ތި ބޭފުޅުން އިންތިޚާބުަށް  ތިއްބޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެމީހުން އެބަ ޖިސްޓްރީ ނެތިގެން. އެރަ

ނޫންތޯ. ދެން އަނެއްކާ އިންތިޚާބު ނިމުނީމަ ވީ ވޯޓު ގެއްިލގެން  ލަްނޏާ ވޯޓުލާނެ މީހަކު ލާނެކުރިމަތިލައްވަަބއްލަވާ. ވޯޓު

ުށް ވޯޓެްއ ޕީ.ޕީ.އެމް މީހުންނުަށް ލިބެންޖެހޭ ވަރަކަ ނ،ވީ ތި ބޭފުޅުންނަުށް، އާ ދާން. ދެން އަނެއްކާ އެތަނުން ކޯޓަުށް

އުމަުށް ތިއީ މިހާރު މި ޤަުޅން ފަދަ މުސީބާތެއްތޯ ތި ބޭފުތިޚާބު ބާތިލުވީއޭ ބުނަން. ޮކންއެހެންވީމާ، ިމ ިއން ނުލިބުނޭ،

 ބޮުޑެވއްޖެ ކަމެކޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އީލައިގަނެފައި އޮތް. މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ކެންދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ޙުސައިނަ ޢަލީ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ރި އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ުފރުޞަތު ވަރަުށް ައވަހަުށް ދެްއވި ކަމަުށް ޓަކައި. އިްއޒަތްތެ

އަޅުގަނޑުމެްނ  އެނގޭނެ ޚާއްަޞކޮުށް ޖީ.ސީ އޯލެވެލް، އޭ ލެވެލް ހަދާ ކުދިންނުަށް ،މިހާރު ކިޔަވަިއގެން އުޅޭ ރައީސް.

. ނެނގޭއުޅޭ ކުދިންނަުށް އެ މުކޮުށް މިޯކއްެޗއްކަން އާއް އަދި ގާނޫނޭ ބުނީމާ އެއީ އޭ ބުނީމަ އެއީ ޯކއްެޗއްކަން،އެތިކްސް 

ސުލޫކީ ނުވަތަ އަޚްލާޤީ ނޫިނއްޔާ އެިތކްްސއޭ މި ކިޔާ ަކންތައްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމަޢެއްަގއި 
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 އިންތިޚާބެްއގެ ކުރިން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއެްއަގއި ބައިވުމަުށް އުޫސލުތައް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ނަ ހަމަތަކާއި ބަލައިގަން

މެން މި ކިޔާ އެިތކްްސގެ އެ ޕްރައިމަރީން ބަލިވާ ކެންޑިޑޭޓުން ދެން އިންތިޚާބުަގއި ބަިއވެރިނުވުަމކީ ެއއީ ައޅުަގނޑު ،ފަހު

މިފަދަ ކަންތައްތަކަީކ އެ ޕާީޓއެްއެގ  ،ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ތެރޭަގއި ހިމެނޭ  ޤީ ުއސޫލުގެުނވަތަ އަޚްލާ ތެރޭގައި

ޚިލާފުވީމަ އަޅަންޖެހޭ  އެ ުއސޫލުތަކާ ނުވަތަ ،ނޫނިއްާޔ ޑިމޮކްެރޓިކް ުއސޫލުތަުކގެ ތެރެއިްނ ހަމަޖެހި، ނިމި ،އެތެރޭަގއި

ފަހު އެ ޕްރައިމަރީން  ޕްރައިމަީރގައި ަބއިވެިރވުމަުށް ފިޔަވަެޅއް ައޅާނީ އެ ޕާީޓއަކުްނ. އަުޅގަނޑު ދެންނެވީ ިސޔާސީ ޕާޓީގެ

މީހަކާ ދޭތެރޭ އަޅަންޖެހޭ  އެނަމަ،  އިންތިޚާބެއްަގއި ބަިއވެރިެވއްޖެބަލިވީމާ، ބަލިވާ ކެންިޑޑޭޓަކު ނުވަތަ ބަލިވާ މީހަކު 

ނޫން. އެއީ ސަރުކާަރކާ ބެހޭ  ފިޔަވަޅުަތއް އަޅާނީ އެ ިސޔާސީ ޕާޓީއަކުން. ެއއީކީ ެއއްެވސް ގޮތަކަުށް ަދއުލަތާ ބެހޭ ކަެމއް

 ،ނޫނުއަސާސީން ވަރަުށް ާސފުކޮުށް ލިބިދޭ ޙައްެޤއް އެއީޤާކަމެއް ނޫން. އެއީ އިެލކްޝަން ކޮމިޝަނަކާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫްނ. 

ގަިއ ކޮންމެ އިންތިޚާބެްއގައި ވެްސ އެ އިންތިޚާުބގައި ަބއިވެިރުވމުގެ ޝަރުތު ހަމަވެއްޖެ ކޮްނމެ މީހަކަުށް އިންތިޚާބު

ުމ އިްނތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް ިތ އާއްދެން  ިރވުން. އެހެންވީމާ، ޤާޫނނުއަސާސީއަުްށ ނޫންތޯ ބަދަލުެގންނަވަންވީ؟ބައިވެ

ކުެރއްވުަމކީ އަުޅަގނޑު މިއަދު ވަރަުށް ހިތާމަކުރާ ޤު ނިގުަޅއިގަތުމަުށް މަސައްކަތްގެ ިއންތިޚާބީ ޙައްމީހުން ބަދަލު ގެނެސްގެން

މީހުންގެ އަޚްލާީޤ  ،ކުރާ ުއސޫލުތަކާއިމީހުންގެ އުޫސލާއި، މީހުން ގަބޫލުގާނޫނަކުން  .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްކަމެއް. 

ންނެވީ އެންެމ މިނިމަމް. އަޅުގަނޑު ދެ އްޓަންޖެހޭނީ އެންމެ ބޭސިކް،މިންގަނޑުތަކެއް ނުހިފޭއްޓޭނެ. ގާނޫނަކުން ހިފަހަ

ކުާރ ޑިމޮކްރެިޓކް ީމހަކު ގަބޫލު، އެިތކްްސއާއި  ،އި ކުރުމަުށް ޓަަކއި މީހެްއގެ އަޚްލާީޤ މިންަގނޑުތަކާމީހަކު ރެގިއުލޭޓު 

ކުުރވުމަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އެއީ ޭބކާރުކަމެްއ. ަމސައްކަތް އުސޫލުތައް މީހެއްގެ ކިަބއިަގއި ގަދަކަމުން އަުށަގަންުނވަން

ވަަޑއިގަންަނވާ. ޑިޮމކްރަީސ  ެގ ތެރެއަުށްއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް އެއީ. އެހެންވީމާ، ޑިމޮްކރެޓިކް އުސޫލުަތކު

 ކުރާ ަބއެއް ނޫްނކަން. އިްއޔެ ެއކަމުގެ ހެކިބޭފުޅުންނަކީ ޑިޮމކްރަސީ ގަބޫލު ނގޭ ތިގަބޫލުކުރަްއވާ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެ

ކުާރ ގޮުތަގއި ވަަޑއިގެންެނވީ ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުެއވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންހިނގައްޖެ. ކޯޓަުށް ވަަޑއިގެްނ؛

ތިޞާޞް ލިބިގެންނުވާ ކޯަޓކަުށް. ވަަޑއިގެން މިހާރު އެ އޮތީ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުްއވާފައި އިންތިޚާބު ލަސްކުރެއްވުމަުށް. އިޚް

މުއްދަެތއް ނެތި،  ޖިސްޓްރީކުރުމަުށް އޮތް ފުރުޞަތު ވަކިގަކަުށްުނވާނެ. އިންތިޚާބުަގއި ރަދެން މިހެން ދެންނެވީމަ އެ ދޮ

އް ނެތް ގޮތަުށް ލަސްކުރަން ނިްނމެވީމާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް އެ ނިންމެވުނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި އިންޑެފިނިޓްކޮުށް ވަކި ުމއްދަތެ

ވެސް އިންތިޚާބު ލަސްކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ިމއަދު ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސިޔާީސ މައިާދނުގައި ތިިބ ހުރިހާ އިދިކޮުޅ 

ން މިއަދު އިތުރަުްށ ވިސްނަްނެވއްޖޭ. މި ސަރުކާުރ ޮއެވގެން ފަރާތްތަކަުށް އަުޅގަނޑު ޮގވާަލން ބޭނުންވަނީ، އަުޅގަނޑުމެ

ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަުކަގއި ބަިއވެރިވާނަންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ، އެ ސުވާލު އަޅުގަނޑުމެން އުފައްދަންޖެހިއްޖެ. އަޅުގަނޑު 

އެ އޮތް އިލެކްޝަންސް  ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިސަރުާކރު އޮވެގެން ބާްއވާ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ބައިވެިރެވގެން، މިހާރު

ކޮމިޝަން އޮެވގެން އަދި މިހާރު މިހިރަ ކޯޓުތައް ހުރެގެން ބާއްވާ އެްއވެސް އިންތިޚާެބއް ިއންސާފުވެރިކަމާ އެކު ނުދާނެ. 

އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއެއް ެވސް އިންސާފުވެިރއެއް ނުވާނެ. އަދި އިންތިޚާބު ބާއްވާ ގޮތާއި އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަހަކީ ެވްސ 
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ސަރުކާރުން ހިންގަން ތިއްބެވި ފަރާތުން ބޭނުންވާ ގޮަތކަުށް، ބޭނުންވާ ކުަލއެއް ޖެިހެގން، ބޭނުންވާ ގޮތަކަުށް އޭގެ  ހަމަ

ނަތީޖާ ނެރޭނެ އިންތިޚާބުތަކެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ޮކންމެހެން އެ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ބައިވެިރވެ، އިންތިޚާބުތަކަުށް 

ންތިޚާބުތަކަކީ ެއއީ މިނިވަންަކމާ އެކު ބޭްއވުނު އިންތިޚާބުތަެކއްގެ ގޮތަުށް ދެްއކުމަުށް ޓަކަިއ ލެޖިޓެމަސީ ދީ، ނުވަތަ އެ އި 

އެގޮތަުށް މަސަްއކަތް ކުރާނެ ަބޔަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ވުމާ ޭދތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިއަދު ސުވާލުކުރަން. ދެވަނަ 

ރ ރައީސް. ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުނުކުރެވޭނެކަން މިހާރު ވިސްނުމަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ދާން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެ

 ން ލިބިދީފައިވާ ަޙއްޤެއް ހަމަ ރޮލަުށް ތި އުޅުއްވަީނ ނަންގަވަން. ހަމަ ރޮލަުށް ތި ވަަޑއިގަންަނވާތީ ޤާނޫނުއަސާސީއެނގި 

މެ މީހަކަުށް ވެސް ލިބިފައިވާ ބެއްަގއި ބަިއވެިރވުމަކީ ހަމަ އަުޅގަނޑުމެން ކޮން ނަންަގވަން އިނގޭތޯ. އެއީ އިންތިޚާނީ އުޅުްއވަ

ޮބޑަުށް  ުށް މާވަަޑއިގަންަނވާނެ. ައޅުގަނޑަުށް އެނގޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސައަސާސީ ަޙއްޤެްއކަން ހަމަ ަކނޑައެިޅގެން އެނގި 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ައސާސީ ޙައްޤުަތއް އެކުަލަވއިލެވިފަިއާވ ގޮާތއި؛ މަނިުކފާނަކީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ 

އި އިންނެވި ބޭފުޅެއް. މަޖިލީހުގަ ނުއަސާސީ އެކުލަަވއިލި، ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި، ޚާއްޞަނޫއިރު ޤާއެކުަލވައިެލއްވި 

ވުރެ މާ ރަނގަޅަުްށ  މުކަން މަނިކުފާނަުށް އަޅުގަނޑަުށްޅަިއގަެނވޭނެ ގޮތާިއ، މީގެ މުހިއްައސާސީ ޙައްެޤއް ނިގު، އެހެންވީމާ

މިފަދަ ބިލަކާ ބެހޭ ގޮތުން މިާތ ޔަ މަޤާމުގައި އިންނަަވިއގެން މިއަދު ތި ، ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެހެންވީމާއެ

ބޮޑަުށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް  ދެއްވުމަކީ ވެސް އަުޅގަނޑު މިއަދު ވަރަުށްބަހުސްކުރެއްވުމަުށް ފުރުޞަތު

 ބޮޑަުށް ޝުކުިރްއޔާ.  ޓަކައި ވަރަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ވިލުފުުށީ ދާއި ރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 ުށް. ރިޔާޟް ރަޝީދަ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް

ިއއްޒަތްތެރި ެއިކ  ގައިލާޙާ މެދުގެންނަ އިޞް ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުެގ ގާނޫނަުށް މި އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ،ޝުކުރި

ގެ ގެންދިޔަ ކެންދޫ ދާއިރާ އި ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަުމންމެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތައް ިމހިރީ މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަުށް. ދެންމެގަ

ނޫނުއަސާސީގަިއ މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ކަމެކޭ. ޤާ، ސައިން ފާހަގަކުރަްއވައިފި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙު

ކޮންމެ މީހަކަުށް ވެްސ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު. ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު އެބަޮއވޭ. ކީްއވެތޯ ބައެއް ހާލަތްތަުކގަިއ ބަެއްއ  އެބަޮއވޭ

 16ނޫނުއަސާސީގެ ބުނާ ޤާ މަޖިލީހުން ނިންމީ. އެ މި ހަނުނުހުރެވޭ ގޮތަުށް މި ނިންމީ؟ ގާނޫނުތަކުން އަުޅގަނޑުމެން

ބާބުގައި އެބަބުނޭ ހަނިކުރެވޭނޭ ޙައްޤުތައް ހަނިކުރެވޭނީ ކޮްނ  އެ ؛ންކަުމގެ ބާބުވަނަ މާއްދާ އަސާސީ ޙައްޤުަތކާއި މިނިވަ

ކުރެވިދާނޭ. އެހެން ކަންކަން ހަނި އްގައި ހަނިކޮުށްފައި ހުރި މިންވަރަުށް މި އެހެން ޑިމޮްކރެޓިކް މުޖުތަމަޢެ އުސޫލަކުންކަން.
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ވެގެންދާއިރު ވެސް ިސޔާސީ ޕާޓީތަކުން މި ހިންގާ ސީލުޓީތައް ތަމްއެބަބުނޭ. ދެން އަުޅގަނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ ސިޔާސީ ޕާ

ޕާޓީައކުން ހޮވިގެން އަންނަ މީހާ އެހެން  އްވަަރުށް ސިމްޕަލް. އެ  ހެން ތަްނތާ ކިހިނެއްތޯ އޮންނަނީ؟ހަރަކާތް ދުނިޔޭގެ އެ

 އެ ންކަހަލަ  ވާހަކަެއއް؟އި. މިއީ ކޮދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަުކގަ  ނޑި ގެއްލޭ އެބަޕާޓީއަކަުށް ބަދަލުވާ ހިސާބުން އޭނަގެ ގޮ

ވަނީ. މި  މީހުންނަުށް އެކަންކުރަން ހަމަ އޯކޭ. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ވީމަ މިއީ ހަމަ ރޮލާ މީހުން ކެއުން ކަހަލަ ކަމަކަުށް މި

ގާނޫުނ  މަޖިލީހަުށޭ ލިބިގެންވަނީ ޤާނޫނުައާސސީ އިޞްލާޙުކުރުާމއި ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަބުނޭ މި 70ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ސްނާލަންޖެހޭ އެއީ ހަމަޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫން. އެއީ ކުަޑކޮުށް ވި، މިކަން މި ނިންމަނީ. އެހެންވީމާ ތަނުން  ރު. މި ހެދުމުގެ ބާ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ  ،ގެނެސްގެން އުޅޭ އިްޞލާޙަކީ މި ،އުޅޭ މައްސަލަައކީ މިއަދު ހުުށަހަޅައިގެން މި، ކަމެއް. އެހެންވީމާ

މިއްލަ ގޮތުން ޕްރައިމަރީއެްއގައި ވާަދކުރާ މީހަކަުށް ދެން އަ ،ނަނީބު ގާނޫނަުށް މިގެންނަ އިޞްލާޙުގައި މި

ީސ ހަރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި އެޭޅ އީ އިތުރަުށް ޑިމޮކްރަބުނަނީ. މި ވަރަުްށ ރަނގަޅު ވާަހކަެއއް މި ކުރިމަތިލެވިގެންުނވާނޭ.

ޓަކައި ވަަރުށް މުހިއްމު ކަމެއް. ހަމަޖެހުން  ބޭްއވުމަުށް ރ އެންޑް ފްރީ އިލެްކޝަނެއްުބތައް ފެއަމުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް. އިންތިޚާ

ދައްކަނީ.  މު ކަމެއް. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ދީގެން ހިންގާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެްއގެ ވާހަކަ މިޤާއިމުކުރަން ވަރަުށް މުހިއް

ތަަކކާިއ ނެ ހަމަމީހުން ކަންތައް ކުރަންވާކުންނަ ކެންޑިޑޭޓުްނނާއި، މި މީސްިސޔާސީ ޕާޓީަތކުން ނު، އެހެންވީމާ

ގެެނއްިސ ގާނޫނަުށް ބަދަލު އެ، ޓީތަކުގެ ގާނޫނުަގއި. އެހެންވީމާއޮންނަނީ ސިޔާީސ ޕާ ކަނަޑއެޅިަފއި މި އުސޫލުތަކަކާ 

ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަުށް ވަިކ  ،ްއޔާ އެކަން ޮއންނާނީ އެހެން. އަޅުގަނޑުމެން ކީއްެވގެންތޯ މި ބުނަނީވެއްޖެ ކަމަުށް

ކުރުމުގައި ވެްސ ތަން ތަމްސީލު އޮތީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގއި. މި މި ކީއްެވގެންތޯ؟ބުނަނީ  ހައިސިއްޔަެތއް ދޭންޖެހޭނޭ މި

ކަހަލަ މިނިވަން  ތަކެއް، ަވކިހަމަތަކެއް، ވަިކކަހަލަ އިމްތިާޔޒު އެބަޮއވޭ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުން ައންނަ މީހުންނަުށް ވަކި ކަހަލަ 

ނުދޭ. އި ކަްނތައްތައް ކުރާކަުށް ކަމަކުއްަތއް ކުރަން އޯކޭ. އަނެއްބަ ބައެއް ކަންތައް ދެވިފައި އެަބއޮވޭ. އެހެންވީމާ، ކަންތައްތަކެ 

ޕާޓީތައް ، ގިނަ ސަބަބުތައް އެބަުހރި. އެއް ސަބަބަކީ  އެއީ ރަނަގޅު ވާހަަކއެއް ނޫން. މިކަން މިގޮތަުށް ކުރަންޖެހޭ ވަރަުށް

ގައި ކަނޑަެއޅިގެން އެހެން ހަމަ ގަްސތު ތްތައް. ދެންހުރި ޙަޤީޤަ ން ފެނިފައިހަލާކުވެގެންދާދިއުަމކީ މިއީ ްޕރައިމަރީތަކު

ބައިވެިރވެ ނުހޮވުނީމަ، ނޫންނަމަ އެހެން ކޮންމެވެސް ގޮަތކުން އެކަހަލަ  ހުރެފައި ައއިސް ޕްރައިމަރީއެްއަގއިޕާޓީއެްއގައި 

ކުަގއި އަިމއްލަ ބުތަންތިޚާބުތަކުަގއި ަސކަރާތްޖަހާފައި އަނެއްކާ އޮންަނ އިރެއަުށް ވަެދގެން އެތެރޭގެ އިންތިޚާޕާޓީތަކުގެ ތެ

ގެންނަންޖެހޭ  އުސޫލަުށް ބަދަލުތަކެއް ގެންދާ އުސޫލު. މިދިެވހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަުމން ގޮތުން އެބަ ވާދަކުރޭ. ިމއީ

މިހާރު މީގައި ބުނަނީ ިސާޔސީ ޕާޓީގެ ޕްަރއިމަރީ. ޕްރަިއމަރީއަކީ ކޮަބއިކަން އެބަޖެހޭ  ،ބޫލުކުރަނީއެބަ. ައޅުގަނޑު ގަ

ޓިކެްޓ  ،ޕްރައިމަރީއެއްަގއި ބައިވެިރވުމަުށް ޓަކައި  ،ފްސީލުވާން. ެއއީ ޕްރައިމަރީއަކީ ވޯޓު ނެގުންތޯ. ނޫންނަމަތަ މީގައި

ދޭ ޓަކައި އެޕްލިކޭޝަެނއް ހުުށަހެޅުންތޯ؟ އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރަނީ، އެޕްލިޭކޝަނެއް ހުުަށހަޅައިގެން އޮންނަ ޕޮއިންޓުހޯދުމަުށް 

ހުން ިމ ިޓކެޓު. އަެނއްބައި މީ އެއް ޕާޓީތަކުން އެބަދޭ، އެބަލިބޭއޮޓަމެޓިކުން ބަ  ،ދޭއުސޫލުެގ ތެރެއިން ހޮޭވ ބަޔަުކ އެބަ

އެހެންެވއްޖެްއާޔ ވަންޏާ ެއބަ ފެއިލްވޭ.  ކްްސއެއް ނުލިބޭ ކަމަުށްނޫންނަމަ ކަނޑައަޅާ މާ، ކްސްމާ 75ފެއިލްވަނީ. އެއީ 
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ން ބައްލަވަންޖެހޭ ކަމެއް މީ. ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ ޓީދިރާާސުކރާ ކޮމި ުނވާނެ. އެއީމީހުންނަުށް ވެސް ކުރިމަތިލެވިގެން އެ

ދާ  މި ،ބައި މި ގާނޫނަުށް އިތުރު މާއްދާއެއްގެ ގޮތުަގއި ގެަނއުމަުށް އަޅުަގނޑު އެ ކޮމިޓީއަުށް މިކަން ބައްލަވާފައި މި

 ،ތޯޓް ލިބުންތޯ، ނުލިބުންއޭނައަުށް ޓިކެ ޕްރައިަމރީއެްއގައި ކޮންމެހެން ،އަރުވަން. ެއއީ އެހެން މިދަންނަވަނީކޮމިޓީއަކަުށް ލަފާ 

ޝަރުތުހަމަވާ  ،ބުނަނީ ނުޖެހޭ. އޭގަިއ މިއޮތްތޯ ނެތްތޯ އެ ބަލާކަުށްއޮންނަ ވޯޓެއްަގއި އޭނަގެ ނަން  ނޫންނަމަ އެ

ދަނީ އެ ޕްރައިމަރީެއއްަގއި ބަިއވެިރވާން އެޕްލިކޭޝަން ހުުށަހެޅީމަ  ޕާޓީއެްއަގއި ހުރި ޮކންމެ މެންބަރަކު ވެސް މި ،އެންމެން

ން ދަނީ އެކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަުށް. ދިޔައިމަ އެ ކޮމިޓީ އޮންނަ ހަމައިގެ ތެރެިއން މި އެ ،ނަ ޕްރޮސީޖަރގެ ތެރެިއންއެ އޮން

މީހަކު  2ނޫނީ ، އްޔާވެއްޖެ  މީހަކު 3ލިބޭ  90ލިބެްނޏާއޭ. % 90މި ޑިސަިއޑްކުރަނީ ތިމަންނަމެން ޓިކެޓް ދޭނީ %

ރީއަުށޭ. ދެން އޭގެ ލައި. އެކަަމކު ދެން ތިބި މީހުން ދާންޖެހޭނީ ޕްރައިމަނު ރައިމަރީއަކާބަކަުޭށ ޕްވެއްެޖއްޔާ ދާނީ އިންތިޚާ

މީހުން  އެ، ންމެން މި ފެއިލްވަނީ. އެހެންވީމާމީހުން ގޮއްސަ ދެން ތިބި ހުރިހާ އެ 3 ،އެްއވެސް މީހަކު އަނެއް ހާލަތު؛

ީއ ވެްސ މި ުނވާނެ. މިރިމަތި ެލވިގެންންނަުށް ވެސް ކުމީހު އެ، ތީ ޕްރައިމަީރގަިއ ބައިވެިރވެފަ. އެހެންވީމާއޮ ވެސް އެ

އުޅޭ ކަންތައްތަކަުްށ  ުކރަން މިބަހަްއޓަންވީ ކަމެއް. އެހެންވީމާ،  މި އިޞްލާޙު ގެންނައިރު ކޮމިޓީގެ ވިސްނުން ގާނޫނަުށް

ަތކަކީ ވާހަކަދެްއކިްއޔާ މާ ރަނގަޅުވާނެހެން އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ. ސިޔާސީ ޕާޓީމަޤްޞަދު ހާސިލުވާނެ ގޮތަުށް  މި ،ބަލާއިރު

އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ،  ން ހިނގަމުންދާ ނިޒާމެއް މިއުސޫލުތަކެއް ހަމަތަކެްއގެ މަތީ ނޫންނަމަ ވަކި ،މިއީ ވަކި ތައްގަނޑެއް 

ގެނެވޭ ބަދަލުތަކަކީ  ގެނެވޭ އިޞްލާުޙތަކަުށް މި ގާނޫނަުށް މި މި ނިޒާމު އިތުރަުށް ހަރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

އޭގެ  ،ގަާވއިދެްއގެ ދަުުށން. އެހެންނަމަވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިްނގަމުންދިޔައީދަލުތަކެއް. ުފރަތަމަ މު ބަމިއީ މުހިއް

ްއ ތެރެއިން މިދިމާވާ މައްސަލަތަކާ އެުކަގއި ޙައްލުތަ ދޭގާނޫނަުށް މިއަންނަނީ ދޭތެރެ . އެސަަބބުން އައީ ގާނޫނެއް ފަހުން މި

ކެއް. ސިޔާސީ މު ބަދަލުތަގެނެވޭ ބަދަލުތަކަކީ މިއީ މުހިއް އެކުަގއި މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ޙައްލުތަކާ ގެންނަމުން މި

ހިނގާ. ހުޅުހެންވޭރު ގޮްތ ބަލަމާ ހުރި ހިނގާ. މިސާލަކަުށް އެމް.ޑީ.ޕީ. ކަންތައްތައް ވެފައިޕާޓީތަކުން މިކަމާ އެއްބަސްވަމާ 

. ކިހިނެއްތޯ ކަްނތައްތައް ވީ؟ އޭރު ނަޝީދާ އިދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބައިވެރިެވަވޑަިއގެންނެވި ޕްަރއިމަރީއެްއގަ 

ގެްނ ހިނގާ. އަދި އެކަމަުށް އިންޓްރެސްްޓވެ ތައްތައް ވެގެްނދިޔަ ގޮތް ބަލަމާމަ ދެން ކަންއެުކގައި ޕްަރއިމަރީއަކަުށް ދިަޔއި

އި އެމް.ޑީ.ީޕެގ ގަ  2018ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ރު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ގަމިހާއުޅެ، ވެިރކަމަުށް އަންނަން؛ 

ގިނަ މީހުން  ޫބލުނުކުރާ ވަރަުށްރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު. މިކަން ގަކެންޑިޑޭަޓކަުށް ވާނީ ހުޅުހެންޭވރު ދާއި

އެވަުރގެ ތާއީެދއް އޮްތ ، ގޮތް. އެހެންީވމާ ން އެކަން ނިންމާފައި އޮތްމީ. މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެޖޯރިޓީއެބަތިބި. ޙަޤީޤަތް 

މީހުންގެ  ނޫންނަމަ އެ ން،ގާނޫނުތަކަުށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ވެސް މެޖޯރިޓީ މަޤާމަުށް އަޔަނުދިނުމުަށް ޓަކައި، މީހަކު އެ

މީހުންނަުށް މީގެ ކުރިންވެސް ހުރީ ގެނެއްސަ ބައެއް  ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް އެއެތެރޭަގއި އޮންނަ އުސޫލުތަުކގެ ތެރެއިން 

ލެވޭ ގޮތަުށް، އަނެއްަބއި މީސްމީހުން ޕާޓީތަކުން ކަނޑައިލާފަ. މި ކަންތައް ކޮުށްފައި ނު މީހުން. ބައެއް މީސްމީހުންނުަށް 

ނުހިމެނޭ  ން. އަސާސީ ޙަްއޤުތަކުގެ ތެރޭަގއިމިއީ އަސާީސ ޙައްޤެއް ނޫ، ހުރީ. މިއީ ސިޔާސީ ކަންތައްަތއް. އެހެންވީމާ



29 

 

 ބުތަކާއި، މި ގެ އެތެރޭގައި އޮންނަ އިންތިޚާމީހުން މުޅިން ތަފާތު ކަމެއް. އެ ޔާސީ ކަންކަމެއް. ސިާޔީސ ކަންކަމަކީސި

ެގ ބާބުން ެއއްވެްސ ސިާޔސީ ޙައްޤުަތކާއި މިިނވަންކަމު ހަމަތަކާއި އުސޫލުަތކަކީ ިމއީ އޮްނނަ ކަންތައްތައް ކުރުމަުށް މި

ތަނުން  މި މައްސަލައަުށް ބަލާއިރުަގއި ވެސް ައނެއްކޮޅުން މި، މެއް ޫނން މިއީކީއެއް. އެހެްނވީމާފުުށުއަރާ ކަ މާއްދާއަކާ

މަުށްފަހު. އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ބެލު ގެންނަނީ ބަލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން މި ކުރަން އެްއެޗއް ގެންަނއިރުަގއި މިއެޖެންޑާ

ޖެނެރަލް އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެްނގެ އަމީންޢާއްުމ އެބަހުރި. މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެބަހުރި. މި މީހުންނަކީ މި  ލްކައުންސެ

ޅެދޭ މީހުންނެއް ނޫން. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ވެސް ވިދާޅުިވ، މަޖިލީހުެގ ކަންކަމަުށް ނުކު

މެންބަރުްނެގ  11ރައީސަކީ މި ޤާނޫނުައސާސީ ެއކުލަަވއިލިއިރު ވެސް ހަމަ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުެރްއވި ބޭފުޅެއް. އޭރު 

ުޅގަނޑު ވެސް އެ ކޮމިޓީަގއި އިނިން. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ ކޮމިޓީގައި އެ މަނިކުފާނު ވެސް އިންނެވި. އަ

ރިޔާސީ ނިޒާާމއި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ ތަފާތަީކ ކޮބަިއކަން ރައްޔިތުންނަުށް މި މަޢުލޫމާތުތައް ގެނެސްދިނުމުގަިއ މުހިއްމު 

ީވ. އެހެްނވީމާ، ކަެމއް ނޭނިގގެން އޮުޅވާލަިއގެްނ ދައުރެއް އަދާކުެރއްވި ބޭފުޅެއް މިއަދު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަުތގައި ތި އިންނެ

ކަމެއް ކުާރކަުށް ނޫން މި ުއޅެނީ. އަނެްއކޮޅުން ެއްއޗެއް އެޖެންޑާކުރީމަ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ކުރާ ކަމެްއ ނޫން މީ. 

ސަުށް ތަފާތު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރާ ކަމެއް މިއީ މި ފާސްކުރާނީތޯ މި ބޭރުކުރާނީތޯ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ރައީ

ގޮތްގޮތަުށް ބޭބޭފުޅުން ފާުޑކިަޔމުންދާއިރު އެ ބޭފުޅުން އަިމއްލައަުށް ގަބޫލުކުރަްއާވ، މިައދު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން 

ކަންތައްތައް ކުރަްއވަނީ ގާނޫާނ، ނޫނިއްޔާ ގަާވއިދާ ޚިލާފަުށް ކަމަުށް ވަންޏާ މާއްދާ ވިދާުޅވޭ. ެއކަން ގެންނަވާ ިނޒާމީ 

ން ނަމަވެސް ގެންނަވާ ސަމާލުކަމަުށް. މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިހާތަނަުށް ޢަމަލުކުރައްވާފައި ހުީރ މައްސަލަތަކުގެ ތެެރއި

ޤާނޫނުއަސާސީާއއި އަދި މަޖިލީހުގައި ހެދިފައި އޮތް ގަާވއިދާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެްނ 

 15ޖިލިސް އައި ގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެން ަވގުތީ ކޮމިޓީއެއް ހެދިން މި ކަންކަން އިތުރަުށް ހަރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި މި މަ

ދުވަސް ތެރޭަގއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އެކުަލވާލައި ގެންނަން. މިއަދާ ހަމައަުށް އައިއިުރގަިއ ވެސް ަގވާއިދު މި ތަނަުށް 

ުމގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަނޑުމެން ނުގެނެސް މި މާއްދާއާ ޚިލާފޭ، އެ މާއްދާއާ ޚިލާފޭ، މި ވާހަކަ މިހެން ދެއްކުމުގެ ދެއްކު

ރަނގަޅު ސިސްޓަަމކަުށް ރަނގަޅަުށް ކުރިއަުށްދާ ކަމަުށް ަވންޏާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި ހުރި ޯގސް ކަންަތއްތައް 

ރަނގަޅުކުރަން ައޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަްނވީ. ކޮންެމ ދުވަހަކު މި ތަނުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މި ތަނުަގއި 

ން މަޖިލީހުގެ ރައީސަުށް ހެސްިކޔާފައި ެއއްޗިހިިކޔުމަކީ މިއީ ޢަދުލުވެިރ އިންސާފުވެރިކޮުށް މިތާ ކުާރ ޢަމަލުކުރައްވާ ގޮތު

ކަމެއް ނޫން. އެހެންނޫނަސް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރަކަުށް ވަގުުތދޭނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުެގ 

ކުަރްއވަމުންެގންދަނީ. އަދި ހަމައެހެންމެ މީގެ ކުރިން ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީން  ލީޑަރު. ލީޑަރު އަްނގާ ގޮތަުށް އެ ކަންތައްަތއް

ވެސް އަންގާ ގޮތަުށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އެ ބޭފުޅުންަނުށް ފުރުޞަތުދެއްވަމުން ގެންދަނީ. މިތާނގައި މި އިންނަާވ 

 30ުށް ފަހު ެއ މަނިކުފާނަުށް ދެއްވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަކާ އެމް.ޑީ.ީޕއާ ޖެހުނު މައްސަލައަކަ

މިނެޓު  1ސިކުންތު. އެކަމަކު ިއއްެޔގައި ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ލިބުނު ވަގުތުގެ ތެރެއިން މިތާ އިންނަވާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރަކަުށް 
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ީނ ދިނީމާ އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ނިސްަބތްވާ ބަަޔކު ނުކުމެ، އޭނަާއ އެްއކޮޅަުށް ނުކުމެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް މިކަން ކުރަ 

އިންސާފުންނެއް ނޫނޭ، ޢަދުލުވެރިކަމާ އެްއކޮުށްނެއް ނޫނޭ ކިޔަިއގެން ވާހަކަދެްއކީމަ މިއީ ދެން ވަރަުށް މަޖާ ކަމެއް މިއީ. 

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ައމިއްލައަުށް، އަުޅގަނޑުމެން އަިމއްލައަުށް ގޯސް ހަދާފައި މި ގޯސް އެހެން މީހެއްގެ ބޮލުގައި 

ްއ ނުވާނެ. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުްނ ކަންތައް ކުރަްއވަނީ ޕާޓީެގ ލީޑަރޝިޕުން އަންާގ ގޮތަުށް. އަޅުވަްނ އުޅުނީމަ ރަނގަޅެ

ފުރުޞަތު ދިނުމާއި ފުރުޞަތު ހަނިކުރުމާ، މި ކަންތައްތަކަކީ މިއީ ޕާޓީތަކުން ކުރާ ކަންތަްއތައް. އެކަމަކު މިކަން ވެސް 

ހުގެ ަރއީސްގެ ބޮލުަގއި މި ކަން އެުޅުވމަކީ މިއީ އިންސާފުވެރިކަާމ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކުަރްއވާ ކަެމއް ކަމަުށް ހަދާފައި މަޖިލީ

އެުކގައި ކުރަމުންދާ ކަމެއް ނޫން. މިއީ ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން ވަކި މީހަކު، އެ މީހުން ބޭނުންވާ، ާޚއްޞަކޮުށް އެމް.ޑީ.ޕީްނ 

ކުރާ ަކންތައްތައް. މަޖިލީހުގެ ރައީާސ  ބޭނުންވާ ގޮތަުށް މިތާ ކަންތަްއތައް ނުވާތީވެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ބޮލުގައި ައޅުވަން

އެ ގޮތަުށް ދިމާކުރަންޏާ ައޅުަގނޑުމެނެއް މިތާކު ބަލާކަުށްނުިތބޭނަން. ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނީ ދަންނަވާފަ. 

ތަންކޮެޅއް އެހެންވީމާ، ީމގެ ދިފާޢުަގއި ިމތާ އެްއޗެހި ބުނާނެ މީހުން މަދީކީ ނޫން. ހަުށިގަނޑުން ތަްނކޮޅެްއ ހިމަވެފައި، 

ކުޑަުކޑަކޮުށް ބަސްމަދު މީހަކު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުަގއި، ނޫީނ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަުށް ހުރީމާ ހިތުހުރި ގޮތަކަުށް ކަންތައް 

ކުރެވޭނެ ކަމަުށް އެމް.ޑީ.ޕީން ދެކުމަކީ ެއއީ ގޯެހއް. އެ ކަެމއް ނުވާނެ. މިތާނަގއި އެބަތިބި މީގެ ކުރިންެވސް އެމް.ޑީ.ޕީ 

ކޮންމެ މަރުޙަލާއެްއގައި ބަިލކުރި މީހުން ެއބަތިބި. އަދި ގެންނަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ އިޞްލާޙީ ެހޔޮ  ބަލިކުރަންޖެހުނު

ބަދަލެއް ގެނައުމަުށް ޓަކައި އެ ކަންކަމަުށް ކުޅަދާނަ މީހުން މިތާ ތިބި. އަދި އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ދެރަވޭ ބައެއް ފަހަރު، 

ުށް ނިސްބަތްާވ މީހުން ވެސް އެ މަނިކުފާނަުށް މި ތަނުގައި މި ދެންނެވި އެ މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެަވަޑއިގަންަނވާ ރަުށަ

ގޮތަުށް އެފަދަ މީސްމީހުންނާ ުގޅިގެން ވަރަުށް ނިކަމެތިކޮުށް ވާަހކަދައްކާތީ. އަުޅގަނޑު މި ދަްނނަވަންއުޅެނީ ކާުށިދޫ ދާއިާރގެ 

އަުޚންނާ މެދުގައި ކަންތައްތަްއ ، މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމްގެ ވާހަކަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މި ދަންނަވަނީ

ކުރާއިުރގަިއ، ފާުޑކިާޔއިރުަގއި ހަމައެއްގެ ތެރެއިން، ލިމިޓެްއގެ ތެރެއިން މި ކަންތައްތައް ކުުރމަކީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް. 

ހަކަުށް ޤާނޫނާ ޚިލާފުވީމާ އަޅުގަނޑުެގ ޅިޔަނަކަުށް ވިޔަްސ، އަުޅގަނޑުގެ ބައްަޕއަުށް ވިޔަްސ، މަންމައަުށް ވިޔަސް އެ މީ

އަންނަންޖެހޭ ޙުކުމެއް އަންނާނެ. އެއީކީ ސަުރކާރަކުން ކުާރ ކަމެއް ނޫން. ހަމަ ރީއްޗަުށް ހުއްޓަެއއް ނޫން ކަންތައްތަްއ 

ކުރަނީއެއް. ގާނޫނު އަަރއި ހަމާވާ ުދވަހެއް އަންނާނެ ކޮންމެ މީހަކާ ދޭތެރޭގަިއ ވެސް. ެއަކން ކުރާނެ. ޭއަގއި އިންސާފު 

ން އެކަން ކުރަނީ ލިބިފައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި. ހުުށަހެޅޭ ހެކިތަކުގެ މައްޗަުށް ބިނާކޮުށް ލިބެން އޮންނަ ތަންތަނު

ކޯޓުތަކުން މީހުންގެ މައްޗަުށް ުޙކުމްކޮުށް މި ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެހެްނ ނުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެީއ 

ދާނެ. ރަްއިޔތުންނަުށް ޚިދުމަތްދޭން ތިބޭ މީހުން، ރަްއޔިތުންނަުށް ކަންކަން އެހެން މީހުން ގޯސްހަދަނީ ކަަމުށް ބެލީމަ ކަމަކުނު

ކައިރިކޮުށްދޭން ތިބޭ މީހުން މި ކަންތައްތައް ކުާރއިރު ވިސްނަްނޖެހޭ އެބަ، މިއަދު ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ 

ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ަތކްލީފުތައް ކާުށިދޫ ދާއިރާއިްނ  ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން މިއަދު އެ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންނަުށް މިއަދު

ބޭނުންވަނީތޯ އެ ކަންަތއް ުކރަން؟ ނޫން، އެހެނެއް ނޫން. އެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކީ، ކާުށިދޫ ދާއިރާ އިްއޒަތްތެރި 
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ކަންތައްތައް ކުރީމަ  މެންބަރަކީ ވަރަުށް ބޮޑެތި އާްއމު އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަތް ވެްސ ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް. އެ ބޭފުޅާ އެކަހަލަ

އަޅުގަނޑުގެ ހިތަކަުށް އެހާ ފަސޭހައެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ބައެްއގެ ވިސްނުމާ ެއްއގޮތަުށް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި ިތބި ހެޔޮލަފާ ރަނގަުޅ މީހުން ބަދަލުވެގެންދާކަީމ ެއއީ ިމއަދު ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. 

ންމާލަމުން ވެސް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި އިޞްލާޙަކީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ އަޅުގަނޑު ނި

ގާނޫނަުށް މި ގެނަންޖެހޭ އިޞްލާޙަކީ މުހިއްމު އިޞްލާޙެކޭ. މި އިޞްލާޙުތައް ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބަކީ، އަޅުގަނޑުމެްނެގ 

ވެރިަކމާއި އަދި މި ޑިމޮކްރަސީ ހަުރދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި އެިޅގެންާދ ތެރޭގަިއ، ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ތެރޭގައި މި އޮންނަ އެކު 

މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަެކއް މިއީ. މިއަދު މިކަން ނުކުރެވިދާނެ. ެއކަމަކު އެހެންނަމަވެސް މި ކަަމކީ މާދަމާ ކޮންމެވެސް އެހެން 

ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ދަްއކަން ކޮންމެ  . މީގެ ސަބަބުން އުފެދޭ މަްއސަލަތަކުގެ ވާހަކަަތއްނެ ކަެމއްބަޔަކު އައިްސ ކުރާ

އެބަހުރި. އެ  އިކުރިމަތިވެފަ ދަތިތަކާއި އުނދަގޫތަކާ އިންތިޚާބެްއގެ ތެރޭގައި. މީގެ ސަބަބުން ޕާޓީތަކަުށް ވަރަުށް ބޮޑެތި

ދަީނ  މި ކަންތައްަތއް ،ފެއިލްވާ މީހާ ގޮސް އިނދިޮކޅު އަެނއް ޕާީޓއާ ގުިޅގެން ެއތައް ބަިއވަރު ވޯޓުަތކެްއ ނަާގލުމާ

އެންޑް ފްީރ  އަރފެ މިއަުށް ވުރެ، ވިސްަނއިގެްނ މި ފުރުޞަތު ނުދީ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ދުރާލައިކުރަމުން. 

ވެސް ހަމަޖެއްސުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން.  ތައްއިލެކްޝަނަކަުށް ދިއުމަުށް ޓަަކއި އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު

ދަންނަވަން.  ޞަތު އަޅުގަނޑަުށް ދެްއވީތީ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސަުށް ޝުކުރުނިންމާލުމުގެ ކުރިން މި ފުރު 

ތަނުން  ެއކު. މަނިކުފާ ކަންބޮޑުވާކަުށްނުޖެހޭނެ. މި ރައީސާ އަުޅގަނޑުމެން ތިބޭނީ މަޖިލީހުގެ ،ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުން

ތަނުގެ ކަންތައްތައް  ކެއް ުމގުރަެއއް ނުެލވޭނެ. މިދެތިން މީހަކު އެހެން ބުނާ ެއއްަޗކުން މިތާނގެ ުއސޫލުތަާކއި ހަމަތަ

އަސާސީާއއި ގާނޫނުތަާކއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ އެްއގޮްތާވ ގޮތުގެ މަތީން. ޝުކުިރއްޔާ ހިނގާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަުށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަުށް. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކުާރ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޑިމޮްކރަސީ އަދި ދިވެހި

މުއައްސަސާަތއް ޕްރޮސްޓިޓިުއޓުކުރެވޭނެ، ަކސްބީކުެރވޭނެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަުށް މި ރާއްޖޭަގއި އެކަން ކުރަމުންދާ 

ްއ ަގއި ނަަގން ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ވޯޓުތަ 1:30ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ. އިއްެޔ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި 

ނުނަންގަވައި ެޓކްނިކަލް މައްަސލައެއް ދިމާެވއްޖެ ކަމަުށް ވިދާުޅވެ، މީެގކުރީަގއި ދުވަހަކު ވެސް ނުހަދާ ގޮތަކަުށް އިއްޒަތްތެިރ 
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ރައީސް ޢަމަލުކުރަްއވާފައި ވަީނ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފްޯލގައި ޯވޓު ހަމަވާ އަދަދަުށް ނެތުމުެގ 

ިލއަކަުށް ެޓކްނިަކލް މައްސަލަެއއް ދިމާެވއްޖެ ަކމަުށް ވިދާޅުެވ، އެ ޙައްުލކުރަްއވަން ެވސް ނޫުޅއްވާ މުޅިްނ ސަބަބުން ކުއް

އެހެން ދުވަހަކަުށް ބަދަލުކުރީ. މީގެ ކުީރގައި ޢަމަލުކުަރއްަވމުންދާ ގޮތެއް ނޫން. ރޭަގއި، އިްއޔެ މި ދިމާވި ކަމަީކ، 

ކޯޓަުށް މައްސަލަ ހުުށަހަޅުއްވާަފއި މުޅި އާއްމު އިންތިޚާބު ެއއްކޮުށް ުމއްދަތެްއ މުސްތަޝާރު އަތްޕުުޅގައި ހާުޑޑިސްކު ނެތީމާ 

ިއ ނެތް ގޮތަުށް ލަސްކޮުށްލުމަުށް ުހުށަހެޅުއްވީ. ެއގޮތަުށް އެ އޮތީ ެއކަން ކުރަްއވާފަ. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަީސއާ

ދެންވެސް އޮިތްއޔާ އޮތް މުައއްސަސާަތކެއް މި ރާއްޖޭގެ މުައއްސަސާަތްއ، ކޯޓުަތއް، ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލިސް، 

ޕްރޮސްޓިޓިއުޓުކުެރވޭނެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަުށް ޕްރޮސްޓިޓިއުޓުކުރަމުން، ކަސްބީކުރަމުންދާ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި 

ކުރަނީ ފެންނަނީ. މިއަދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީސް ފެުށުމާ އެކުގައި މި ހުުށަހަޅަނީ، މިހާރު ހުުށަހަޅައިގެން މި ބަހުސް

ކޮންކަމެްއގައިތޯ؟ ޤާނޫނުއަާސސީގައި ބުނާ ކޮންމެ ރައްޔިަތކަުށް އިންތިޚާބުތަކަުށް ވާދަކުެރވޭނެ ޙައްޤު ނިގުަޅިއގަތުން. 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަނޑައެިޅގެން އެ އޮންނަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވާދަކުރެވޭެނ މީހެއްގައި ހުންނަންޖެހޭނެ 

މެންބަރުންނަުށް ވާދަކުރެވޭނެކަމުގެ ޝަރުތު. މި ޝަރުތުތައް މިހެން އޮއްވާ މުޅިން އެހެން  ޝަރުތު. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ

ޝަރުތެއް އަެނއްކާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މުސްތަޝާރު އެދިަވަޑއިގަންަނވާ ގޮތަުށް ޢަމަލުކުރެްއވުމުގެ ގޮތުން މި ކުަރްއވަނީ. 

ޖައަުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޮމކްރަސީާއއި މި ރާއްޖޭެގ ކަސްބީކުެރވޭނެ، ޕްރޮސްޓިޓިުއޓުކުރެވޭނެ އެންމެ މަތީ ދަރަ

މުއައްސަސާަތއް އެ ކަންތައްަތއް ކުަރއްވަމުން މި ގެންދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެން ޕާޓީން މީގެކުީރަގިއ 

ވަކިކޮުށްފައި ވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން؛ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާަހކަެއއް ނޫން. ޕާޓީން ވަކިކުރި ބޭފުޅެއް. 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ޕްރޮސްޓިޓިއުުޓވެފައި އޮތްލެއް ބޮޑުކަމުން ގޮސް ވަކިނުކުެރިވ. މި ޕާޓީގެ، އެމް.ޑީ.ޕީގެ 

ބާވީހަކަުށް، ިވއްަސކަުށް ވުރެ ިގނަ ހާސް މެންބަރުން ވަކިކޮުށްފި ފިންގަރޕްރިންޓެއް ނެތް ކަމުަށް ވިދާޅުވެފަ. އެ މެންބަރު 

ނުޖައްސަވާ. އެކަމަކު ޕާޓީގެ މެންބަރެްއގެ ގޮތުަގއި ކަނަޑއަުޅއްވާަފއި އަިދވެސް ވޯޓު ދެްއވަމުން. ދެން  ފިންގަރޕްރިންޓެއް

ސިކުންތުެގ  30އެކި ޕާޓީތަކުން ކަނަޑއަޅާނީ އެ ޕާޓީއެއް އަމިއްަލއަުށޭ އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަްނޖެހޭ އަދަދު. 

ޖެހުނީ. ރެއްގެ ގޮތުަގއި ހިމަނުއްވާފަިއވާީތވެ މިގޮތަުށް ދަންނަވަންން ޕާޓީގެ މެންބަވަގުެތއް މި ދިނީ. އެ ގަދަކަމުން ތި ބޭފުޅު

 އޮތް  ވަގުތުތައް މި އޮތް މި .އަރަނީ އޮތް ވޮޗް ޖަްއސަިއގެން ބެލިއިރުަގއި މިކުންތު ދިނީމާ އަޅުގަނޑު ސްޓޮޕްސި  30

ސް ވެްސ ނޫން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި ނގަނީކީދަނީ. މި ުއސޫލު ވެސް ހިމިނެޓު ފަހަނައަޅައި މިއޮތް 2މިނެޓު،  1ނީ. ދަ

ފެންނަނީ.  ތަން މި ގެންދަވާކުަރއްވަުމން އެކަން ރަޖައަކަުށް އިްއޒަްތތެރި ރައީސްމަތީ ދަ ހަމަ ޕްރޮސްޓިޓިއުޓުކުރެވޭނެ ެއންމެ

މުސްތަޝާރު  ؟ނަމަ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ދަންނަވަންތޯންތައްތައް މިހެންދާ ކަމަުށް ވާ ރާއްޖޭެގ ކަ  މި ދަރަޖައަުށް މި

ލާފައި ދެބުމަ ހިތްލައި، މަގުމަތިން ހިންގަވާފައި ވަަޑިއަގންނަވަމުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތެްއގެ ޅަ ދަރިއެްއގެ ގަޔަުށް ަވޅި ހަރާފައި

މަނިކުފާނުގެ އަތްޕުޅުަގއި ހިތްޕަވާނެ މުއަްއސަސާެއއް ނޯންނާނެ. މިހާރު  ލާފައި ވަަޑއިގަންަނވާއިރު އެކޮނޑު އަނބުރައި ދެ

ނުވާެނ ހަމައަުކންތޯ އެކަން އެހެން އިންސާނީ ބުއްީދގެ ކޮން، ނަމަ ކަމުަގއި ވަނީކަންަކން ހިނގާ ހިނގާ ދަރަޖައަުށް މި މި
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ކޮނުޑ  ދެ ،ބުމަ ހިތްލަވާފައި ގަބޫލުކުރަންީވ ކޮންހަމައަކުންތޯ؟ މިދެންނެވިހެން މީހެއްގެ ގަޔަުށް ވަޅި ހަރާފައި ދެ ކަމަުށް

އިރު އޭނާގެ އަތުަގއި ހިފާނެ މުއައްސަާސއެއް ނޯންނާނެ. ޕްރޮސްޓިޓިއުޓުކޮުށްލާަފއި މުޅި ލާފައި ވަަޑއިގަންަނވާ އަނބުރައި

 ،ކުިރންވެސް ދެންނެިވ ފަދައިން !ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުައއްަސސާތަކެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ނިކަން ަބއްލަވާ 

ރަނގަުޅ  އެންމެ ،ގަޅު އިންސްިޓޓިުއޝަނަކަުށްރަނ އެންމެ ގެ ކަންަތއްތަުކގައި ާރއްޖޭަގއި ޑިމޮކްރަސީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

ވަކާލާުތކޮުށް  ޔާސީ ޕާޓީގެ މި ނިާޒމު ގެނައުމުަގއިރާއްޖޭގެ ސި ފަދަ ތަނަކަުްށ އޮންނާނީ އެމް.ޑީ.ޕީ. މިއެއް ޔުނިވަރސިޓީ 

އެމް.ޑީ.ޕީ.  މި ބަސް ތަޢާރުފުުކރި ބަޔަކީ ވެސް ްޕރައިމަރީ،، ރާއްޖޭަގއި ވޯޓުލުން  ކުރި ޕާޓިައކީ އެމް.ީޑ.ޕީ. މި މިކަން

ތަނަުކްނ  ތަެނއްަގއި ވޯޓު ގުނާފައި އެ އެ ،ރަުށެްއަގއި ރުފުކުރި ބަޔަީކ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ. އެމި ބަސް ތަޢާ، މެނިފެސްޓޯ

ފަލްސަފާ އަދި މި އުސޫލު ތަޢާރުފުކުރި ބަޔަކީ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ. އަުޅގަނޑުމެްނެގ  ިޑއަކު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ނެރުމުގެއެ ގަ

ތަނަުްށ  ކަމެއް. މިއަދު މި ރާއްޖޭެގ ޑިމޮކްރަސީއަުށް ކުރާނެ ވަަރުށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެްއ ކުރާނެ  ބަސް އަުޑއެހުމަކީ މި

ނުކުރާނަން.  ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންނެއް ތާއީދެއް ޚިލާފު ބިލެއް. މި ކަނޑައެިޅގެން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ވަނީ ހުުށަހެޅިފައި މި

ސާަތްއ ޕްރޮސްޓިޓިއުުޓކުރުމުގެ އަނެްއ ބޮޅު. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ރާއްޖޭގެ މުައއްސަ މި ،ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ  މިއީ މި

 އެކު. ޝުކުރިްއޔާ.  ަރން އެބަޖެހޭ ވަރަުށް ހިތާމަޔާޮގތުގައި އަުޅގަނޑުމެން ސިފަކު ގެތިއީ މީގެ ެއއްބަިއވެިރއެއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ފަުށް. މަޢުރޫ ޢަލީ

 

  ކެވުްނ:ވާހަކަދެއް މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

 ނޑު ހަމަ މިއަދު ވަރަުށް އުފަލާ އެކީ ވާހަކަަދއްކާލަންއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. އަޅުގަ

ތާރު އަިއިއރު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޚުދުމުޚް ޕާޓީ ޑިމޮކްަރސީ އަިއސް ދިވެހިާރއްޖެއަުށް ާޕޓީ ނިޒާމު ތަޢާރުފުވެގެންބޭނުންވަނީ، މަލްޓި

އެތައް ަރއްޔިތުްނެގ ައއިސް އެމް.ޑީ.ޕީ އުފެދިގެން އަިއއިރު  ަގއި ޕާީޓ ސިސްޓަމު 2008ބެހޭ ގޮތުން. އާދެ!  ކަމާ

އެީކގައި އެމް.ޑީ.ީޕ  ވަރަުށް ފުންނާބުއުސް ބޭފުޅުންގެ ޤުރުބާނީއާ މެން ކަހަލަބްރާހީމްޤާސީމް އި، އެީކގައި  ޤުރުބާނީއާ

މިފަދަ އެތަްއ  ،އަދި މުނައްވަރު ކަހަލަ ،ވުޖޫދުކުރަމުން އައީ. އެހެންނަމަވެސް، އަދި އިބްރާހީމް ިއސްމާޢީލް ކަހަލަ

ައޅުގަނޑަުށް މިއަދު މި މަޖިލީހަުށް ވަދެގެން އެކީަގއި.  އަދި ަވކިން ޚާްއޞަކޮުށް ރީކޯ މޫސަ ކަހަލަ ބޭފުޅުންނާ؛ ބޭފުޅުންނެއް

ންބަރުގެ އިހުސާސްތައް މި އަިއއިރު ރުއިުމގެ ައޑު ިއިވެގންދިޔައީ. ރީކޯ މޫސަ ުނވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި މެ

ރާނީ؟ ކަ. ކޮންކަމެއްތޯ ނުކުމަނިކުފާނަުށް ދީފައި ހުރި ސިޔާސީ އަނިޔާތަުކގެ ވާހަ  ސް ތެރޭގައި އަުޑއިވެމުްނދިޔައީ. އެމަޖިލި

ފު ނެތް ޕާޓީއެްއގައި ހުރުމަކީ އަުޅގަނުޑ އުެޅނީ. މިފަދަ އިންސާ ކަމަުށް ކުރިމަތިލީމަ މިހާރު ޕާޓީން ވަކިކުރަން އެރައީސް
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ޗޭ. ކަމަުށް ކުރިމަތިލަްއަވއްެއއްގޮަތކަުށްެވސް ހިތްވަރު ބަލިނުކުރަްއޗޭ. ަރއީސް ނޫނޭ. މޫސާއޭ ފުވެިރކަމެއް ދަންނަވާނީ އިންސާ

ތަން. އެ މަޖިީލހުގައި ނެތޭ އިނގޭތޯ ިދވެހި  އުމީ މަޖިލީހެްއ އެކުަލވާލިއެމް.ޑީ.ޕީެގ ޤަ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނުނީ

 ،އަނބިންނާއި ،އިލާ ބޭފުޅުން. ފަހަރިންނާއިއްޖެްއޔާ ތިބީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ޢާރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި ތިބި ަބޔަކު ވެ 

! ހަމަ ހުރިހާ ބޭބެއިްނނާ. މިހާރުވެސް ތިޔަ ބޭފުޅުން ބައްލަވާ ،ްއކޮއިންާނއިކޮ ،ޅިޔަނުންނާއި ،ދަނބިދަރިންނާއި

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އެނގިަލއްވާނެ ހަމަ މިކަން  ،އުމީ މަޖިލީހުގައި ިތއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންބޭފުޅުންނަކީ، ޤަ

މަނިކުފާނުގެ  މެންބަރުން ތިބީ އެ 30އްބެވިްއޔާ ެމންބަރުން ތި 40އުމީ މަޖިލީހުގައި ތީ މިހެންކަން ވަރަުށް ސާފުކޮުށް. ޤައޮ

އޮތީ  ވެސް އެ ކުޑަމިނުން ޕާޓީގެ ކުލަ އިލީ ޕާޓީއެއްތޯ؟ އެންމެޢާއިލާ ބޭފުޅުން. މިއީ ޢާއިލީ ވެރިކަމެއްތޯ؟ ނޫނީ މިއީ ޢާ

ތިބޭކަުށް އިނގޭތޯ.  ބޭފުޅުން އެ ޕާޓީގައި ވީމަ ދެން އަޅުގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ ތި ކެނެރީ ޔެލޯއަުށް ހަދާފަ. މިވަރު ބޭއިންސާފު

ތާރީޚަުށް ބައްަލވާ ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ޕްރައިމަީރއެްއަގއި  އި،އަޅުގަނޑު މިއަދު ހިތާމަކުަރން ޕްރައިމަރީއެްއގަިއ ވާަދޮކުށްފަ

އެކީ ޕްރައިމަރީ ހުޅުވާލިްއޔޭ.  އްޔިތުންނަުށް އިންސާފުވެިރކަމާވަރަުށް ސާފުކޮުށް ބުނާނެ ތިމަންނަމެން ހުރިހާ ރަ  ިއ،ވާދަކޮުށްފަ

ބޭފުޅަކު ވާަދކުަރން ނިކުތީމާ ކިހިނެއްތޯ މި  3ބޭފުޅަކު،  2 އިއިމަރީގައި ވާދަކުަރއްވާުށޭ. ކޮންމެ ޕްރައިމަރީއެްއގަޕްރަ

ބޭފުޅަުކ  ހިސާބުން އެ އެ ބޭފުޅަކު ނުހޮިވއްެޖއްޔާ ބުނަނީ ވަިކ ބޭފުޅަކު ހޮވާުށޭ. އެ  ހައްދަވަނީ؟ ލީޑަރޝިޕުން ޮގސް މި

ދު ގާނޫނެްއގެ ތެރެއިްނ ފުން ކަންތައްތައް ކުރާތީ އަުޅގަނޑުމެން ިމއަންސާވެސް ަވކިކުރަނީ. މިފަދަ ބޭއި ޕާޓީން

އެމް.ޑީ.ީޕގެ ިއންޓަރނަލް ޕްރައިމަރީތަކުގެ  ނީ. އެބަހުރި އިނގޭތޯ ދިމާވެފަ.ޖެހެއިޞްލާޙުގެނެްސގެން މި ކަންތައް ކުރަން

ކަމަުށް ސް ަރއީ އެމް.ީޑ.ޕީގެ؛ ކުރިމަތި  ކަމަުށްވެސް ަރއީސް ނަޝީދު ރައީސް ފަހަރު ތެރޭގައި ވެސް މިހެން ހުރީ. މިދިޔަ

ކުރިމަތިލީމަ  ޗެއަރޕަރސަން ވެްސ. ެޗއަރޕަރސަނަުށް ކުރިމަތިލީމަ އެއްެވސް ބޭފުޅަުކ ކުރިމައްެޗއް ނުލާ. ހަމަ އެޮގތަުށް

. ބަހުރިވެިރކަން އެނޫން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޝައުޤު ނުލާ. ކުރިމަތިނުލަީނކީ ވެސް ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު ކުިރމައްޗެއް

ކަިއގެން ތާރުަކމާއި އަނިާޔވެރިކަން އިންތިހާައުށް ވީމަ ނުކެރޭނެ ނޫންތޯ ކުރިމަތިލާކަުށް. ބިރުދައްއެހެންނަމަވެސް، ޚުދުމުޚް

ިތބީ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ މުޅި ތާރީޚުަގއި އެމް.ީޑ.ޕީގެ ަރއީސަކަުްށ  މަުށް ކުރިމަތިލާން ނުކެރިފައި އެއެްއވެސް ބޭފުޅަކަުށް މަޤާ

ގައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް މި މަޖިލީހު، އުސްއިސްމާޢީލްމެން ކަހަލަ ފުންނާބު . އިބްރާހީމްއެހެރީ ބާކީކޮުށްފަ މީހަކު ހޮވިއްޖެްއޔާ އެ

ން ކަހަލަ އިއްޒަތްތެރި ން ފަހުމީމެއަިދ ހަމަ އެގޮތަުށް އަލްހާ، މުނައްވަރުމެން ކަހަލަ އަދި ޑރ. ،މަސައްކަތްކުެރއްވި 

 ،ނުަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ލިބިފައި ހުރި އަނިޔާއަކީ މިކަހަލަ ގާނޫނުތައްބޭފުޅުން ސް މެންބަރުން ކުރީގެ އިނގޭތޯ. މިމަޖިލި

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު މި ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް  އިެނތީމާ. އެހެންވީމާމިކަހަލަ ގަާވއިދުތައް ހެދިފަ

ުށް ކަުށަވަުރވެެގންދާނެ ރައްޔިތުންނަުށް މިހާރު ރައްޔިތުންނަ، ގެނެވޭ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މިހުރިހާ އަނިޔާވެރިކަމެއް ނިމި މި

 ނޫނީ އެ ،ޕާޓީއެއްގައި ހޭދަކުރާ މީހުންނަުށް ލީޑަރިޝޕާ ނޫނީ އެ ،ޕްރައިމަރީގައި ވާަދކުރިއަސް  .ޙައްޤު ލިބިއްޖެކަން

ކުރާ ކަމަކީ. ފުން ކަންތައް ނުކުެރޭވނެކަން. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ިމއަދު މިކަން މި ޓީގެ ބާރުގަދަ މީހުންނަުށް ނާއިންސާޕާ

މީހުން ކަންތަްއ  ނގޭ ޕްރައިމަރީތަުކަގއި ވާދަކޮުށްަފއި އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ެފއިލްެވގެންދިޔައިމަ އެއެމިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 
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ވާހަކަަދއްަކއިފިން މިއަދު. މި މަޖިލިސް  ބާކޮުށްފައި ހުރި އެތައް ބަޔަކާކޮުށްފައި ހުރި ގޮތް. އަޅުގަނުޑ ޚުދު އެކަން ތަޖުރި

ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އެންމެ ރަނގަޅު ، ވީމާބޭފުޅުން. އެހެން ވެސް އެބަ ިތއްބެވި އެ  ތެރޭގައި

ލަޙަތެއް މީގައި ން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހުރިހާ މަޞްުށް ތަރުތީބުވެގެންިދއުމޭ. އޭރުގޮތަކީ މި ކަންތައްަތއް ފުިރހަމައަ

މުޙައްމަދު  ބާރާތުންފަުށުވި އި، ބާރާތުންތްތެރި މެންބަރަކު ވަރަުށް ޞަރީޙަ އިއިްއޒައެކުެލވިގެންދާނެ. އަުޅގަނޑުެމންގެ 

ދުނިޔޭގެ މަލްޓިޕާޓީ ، ދުނިޭޔގެ ޑިމޮކްރަީސއާއި  ،ަދއްަކވައިިފ. ވަރަުށް ރީއްޗަުށް ގާނޫނީ ހަމަތަކާއިޙުސައިން ވާހަކަފުޅު

މިކަން ކުރާ ބީދަ ވަރަުށް ރީއްޗަުށް ބުނެދެއްވައިފި.  ތަހުޒީުބވެފައި އޮތް ޤަުއމުތަކުގައި ،ގެ ތެރޭަގއި ތަރައްޤީވެފައިސިސްޓަމު

ެގ ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހު، ބޭފުުޅން އޮތީ ތިން ބާރު ވަިކވެފައި އިނގޭތޯ. ތި ދިވެިހރާއްޖޭަގއި މި ،ދެން މި އޮންނަ ގޮަތކީ

ވީ ނޫންތޯ. ޯކޓަުށް މެންބަރުންނަުށް ވެސް މިތާ ެއބަ ތިއްބެވި ޯލޔަރުން ވެސް. ހަމަ ލޯޔަރުން ކޯޓަުށް ަވޑަިއަގންނަވަން

ޚިލާފު  ! ކޯޓު މަރުޙަލާ ގިރާކުރަްއވާ! ގާނޫނާކޯޓަުށް ވަޑަިއގަންނަވާ ހައި ޓަުށް ވަޑަިއގަންނަވާ!ސުޕްރީމް ކޯ !ވަަޑއިގަންަނވާ

ތަޅާފައި ޯކޓަުށް ފައިގެން ކޯޓަުށް ވަަޑއިގަންަނވާ! ދެން މިތާނގައި ފޮނި އަނގަކަމެއް މި މަޖިލީހުން ކުރެއްވިަޔސް އެކަން ހި

ތޭ ބުނަނީ. ވުރެ ފުންނާބުއުސް މީހަކު ނެ ކެރެނީކީ ނޫން. ެއއްެވްސ ކަމެއް ދެން ލޯޔަރުން ވެސް ތިމަންނާމެންނަުށް ދާން

ހުރި ކަމަީކ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، މީގައި ހިތާމަ މީހުންނަކަުށް ނުކެރޭ ކުރިމަތިލާކަުށް އެ އެކަމަުކ، އެކަަމކާ

ކަމެކޭ، އޭނައަުށް ވިސްނޭ ގޮަތކަުށް  ޚިލާފު ރޭގައި ވާހަކަދައްާކފައި، ގާނޫނާސް ތެހަމައެކަނި ރައްޔިތުންނަުށް މި މަޖިލި

މި ިއއްޒަތްތެިރ ؛ ގެނޑުމެންނަުށް ފެނުނީ މުޅި މަޖިލީހުުށް ފެންނަ ގޮަތަކުށް އެ ވާހަކަ ަދއްކަނީ. ދެން އަޅުގަނުވަތަ އޭަނއަ

ކަްނ ގޮތަުށް ައއިސްފަިއ ރައީސް ނަޝީދަުށް ވެރި އެމް.ީޑ.ޕީ. އެމް.ޑީޕީ އައިމަޖިލިސް ބަނގުރޫޓުކޮުށްލީ ކޮންބައެއްތޯ؟ 

، ގެ މެޖޯރިޓީ ނުލިބުނީމާ ދެން ކަންތައް ވެެގންދިޔަ ގޮތް ރައްޔިތުންނަުށް ެއނގޭ. މެންބަރުން ގަތުމާއިލިބުނީމާ މަޖިލީހު

ހަމަ ފެނޭ  ުޅގަނޑަުށްއަ، މީހުން އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ ކުީރ މިމެންބަރުންނަުށް ފައިސާ ދިނުމާ، މުޅި މަޖިލިސް ކޮރަޕްޓު

ގެ އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން އެއް ޕާޓީ ޫދކޮުށްފައި ައނެއް ޕާޓީއަުށް ނުެދވޭ ކަހަލަ ާގނޫނެއް ވެސް ފަރުމާކުރަން. މި މަޖިލީހު

އެީކގައި މެންބަރުން  އެތައް ުއއްމީދާ، ެވގެން އެހެންނޫނީ މިކަމެއް ނުހުއްޓޭނެ އިނގޭތޯ. ރަްއޔިތުން އެތައް ޤުރުބާނީއެއް

ސޮރު އެ ިދޔައީ އެހެން ތަނަކަުށް. އެހެން  އެ ،ނދިނީމަ ހޫ ހަތަރު މިލިޔަންވީމަ މެންބަރަަކުށް ދެތިންނީ. ހޮމި ހޮވަ

ވާހަކަ ވެސް ނުދަްއަކނީ. ދާއިރާއަުށް ވެސް ނުދަނީ.  ސް މުޅި ރައްޔިުތން ވެސް ހަނދާންނެތުނީ. ރައްޔިތުންނާޕާޓީއަކަުށް ގޮ 

ދެން ތަންކޮޅެއް ބޮުޑވަރު ދެއްތޯ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. ދެން މިހެން  އީރައްޔިތަކު ފޯނުކުިރޔަސް ފޯނުވެސް ނުނަގަނީ. މި

ނަުށް ލައިޑުމެން އެަބޖެހޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ހަމަައޅުގަނ، އެމް.ޑީ.ޕީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ކަންތައްތައް ކުރަން ދަސްކޮުށްިދން ބަޔަކީ

ކުރެއްިވއްާޔ. އެމް.ޑީ.ޕީ އޮތީ އިރާދަފުޅު މިގައި އަުޅގަނޑުމެްނ އަތުގައި ބާރު އަޅުވަން މިއަދު. މި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހު

ެއްއގޮތަުށް ހުރިހާ ޕްރައިމަރީތަކަާކއި އިންތިޚާބުތަކުަގއި ބަިއވެިރވާނެ ގޮްތ  ރާނަން. ބަރާބަރަުށް ގާނޫނުތަކާސައިުޒކު

 ެދއްވި ފުރުޞަތަުށް.  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުމެން ހަދާނަން.
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 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ޖަހާއިރު  11ހިސާބުން ހުސް ަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން. އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި

 ބައްދަލުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަަވން. 

 

  ]އަުށް  59:01އިްނ  82:10ކޮޅު: ހުސްވަގުތު [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު އި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ޔާސަތުގަ)ރި

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ައޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުްނ `. މަޖިލީހުގެ މި ދަންފަޅީގެ މަސަްއކަތަިއގެން ކުިރައުށްދިއުމަުށް ފަުށައިގަންނާނަން. 

 2013/4މި ގެންދަނީ، ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގާނޫނު( އަުްށ އިޞްލާުޙގެނައުމުެގ ބިލު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވައިލާނަން. މަޖިލީހުަގިއ  )ސިޔާސީ ޕާީޓގެ

ވަނަ  46ބަހުސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަުމން ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ގެންދަންވާނީ މަިޖލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ން. މި މިންގަނޑުން ބޭރަުށްދާ ކަމަުށް ވާނަމަ، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާންކޮުްށފައިވާ ގޮތުެގ މަތީ

އެކަމާ ދޭތެރޭގައި އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނުަށް ހަނދާންކޮުށްދޭނަން. އަދި އެއަުށްވުރެ އިތުރަުްށ މި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން 

ނުދެްއވާ ނަަމ، މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުތަުކގެ  ދަންނަވާދެންނެވުމަުށް ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން އެކަުށީގެްނވާ ެއއްބާރުލެްއވުމެއް

އަުޅގަނޑު ުފރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ބޭރުން ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ކުރިއަުށްުނގެންދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.

 އަުށް. هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ މި ފެންނަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަށް 

ބިލެއް ހުުށަހަޅާފައި މި އޮތީ، ލޯކަލް ކައުންސިލުގައި އިްނތިޚާބުގައި ބަިއވެރިވާ ެއއްަބިއ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުން 

ތިލުކޮުށްލާނެ ގޮތެއް. އިްއޔެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިވުނީ ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ކޯޓަުށް ަމްއސަލައެއް ަލއިފިއޭ އިންތިޚާބު ބާ

ލަސްކުރަންެވގެން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއީ ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިފައި ހުރި ކަންކަން، މީގެ ތިން 

ފުރަތަމަ ރައުންޑުަގއި ހޯދީމާ ދެން  48ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީން % ވަަނ އަހަރުގެ 2013އަހަރެއް ކުރިން. 

ޕީ.ޕީ.އެމުން ދިޔަީއ ކޯޓަުށް. ެއއީ ހަމަަގއިމު ވެްސ ާއއްމު ވޯޓަކުން، ރަްއޔިތުންނާ ކުރިަމތިލައިގެން ހަމަަގއިމު ވެސް 

ލާފައި އެއްކަލަ ިރޝްވަތުދެވޭނެ ކަހަލަ ދެތިން ކުރިއެރުން ނުހޯދޭނެކަން ކަުށަަވރުވީމާ މި ދަނީ ކޯޓަުށް. ރައްޔިތުން ދޫކޮުށް

ފަނޑިޔާރުން ކުރިމައްޗަުށް ޮގސް، އެ ހިސާބުން މައްސަލަ މި ޙައްލުކޮުށްލަނީ. އެ ހިސާބުން މައްސަލަ ޙައްލުކޮުށްފައި ދެން 
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ންނާ ހުރި ކަންކަން މި ވައްދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް. ރައްޔިތުން ޙައްލުކުރަން ހުރި ކަންކަން، ރައްޔިތު

ކުރިމަތިލައިގެން، ރަްއޔިތުންެގ އިޚުތިޔާރުން ަރއްޔިތުންެގ ސިއްރު ވޯޓަކުން ނިންމަން ހުރި ކަންކަން ރައްޔިތުްނ 

ނިންމިޔަނުދޭންވެގެން ކޯޓަުށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް މި ލަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން 

އިންތިޚާުބގައި ަބިއވެރިވާނެ ގާތްގަނޑަކަުށް ހަތް ސަޭތކަެއްއހާ ކެންޑިޑޭޓުން އެމް.ޑީ.ީޕގެ  އަޅުގަނޑުމެން ލޯކަލް ަކއުންިސލުގެ

ފަރާތުން ޑިމޮކްރެޓިކް ުއސޫުލން ޕްރައިމަރީޒް ބާްއަވއިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެންޑިޑޭޓުން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމައިފިން. 

ރަުށުގައި ރެޖިސްޓްރޭޝަން މަސައްކަތް ެވސް ހަމަ ބާރުަށް ވޯޓު ލަިއގެން ނިންމައިފިން. ކެމްޕޭނު ވެސް ފަުށައިފި. ރަުށް

ޔާމީނަުށް އެ هللا ކުރިއަުށްދަނީ. ެއކަމަކު، ސަުރކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ އެތެޭރގެ ކޯޅުންގަނޑު ޮބޑުެވގެްނގޮސް ރައީސް ޢަބްދު

ދި އަމިއްލަ ޕާީޓ ކޯޅުންގަނުޑަގއި ެއްއވެސް ަކހަލަ ބާރެއް ނެތުނީމާ، އާއްުމ ތާއީދެއް ަރއްޔިތުްނގެ ތެރޭަގއި ެވސް އަ

ތެރޭގައި ވެސް ނެތުނީމާ، އެ ޮކންޓްރޯލްކުރާންވެގެން ކޯޓަުާށއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ލައިެގން ގާނޫނުތައް ބަދަލުކޮުށްގެން 

ކަންކަން ކުރަމުންދާ ތަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މި ފެންނަނީ. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް، އިންތިޚާބުތަކުަށް 

އެޅުން، މިއީ ައޅުގަނުޑމެންނަުށް މި ފަހަކަުށްއައިސް ވަރަުށް ބޮޑަުށް މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވެސް، ބޭުރގައި ވެްސ ހުރަސް

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ވާހަަކތައް އެަބ ައޑުިއވޭ. ީމގެ ދެތިން މަސްދުވަސް ކުރިްނ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ިއވުީނ 

ވަނަ އަހަރުގެ ާއއްމު  2019ރޫޕާ ވާަހކަފުޅުދައްަކވަމުން ވިދާުޅވިޭއ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ މަނިުކފާނުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގު

އިންތިޚާބު، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ކޮންމެހެން ބާއްވާކަުށްނުޖެހޭނޭ. ވޯަޓކަުށް ނުގޮސް ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމުެގ 

މްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވި ވާހަަކ މެންބަރުންތައް ތިމަންނަމެން ދައުރު އިތުރުކޮުށްލެޭވ ޮގތް ހަދާފާނަމޭ. ރައީސުލްޖު

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ތުންތުންމަތިން އަުޑއިވުނީ. މި ހަފުތާގެ ުކރީކޮޅު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޑެޕިއުީޓ ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ ލީޑަރު، 

ަގއި ވެސް ިއންތިޚާބަކަުށް ނުގޮސް ަރއީްސ  2019ވިލުފުުށީ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިދާޅުީވ 

ނަުށް އެބަ ދެވަނަ ދައުރެއް ހަވާލުކުރަންޖެހެއޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ހައްތަހާވެސް މި އިވެނީ މި ވާހަކަ މިހާރު. ޔާމީ

އިންތިޚާބުތައް ލަސްކުރުމާިއ، އިންތިޚާބުތައް ކެންސަލްކުރުާމއި، އިންތިޚާބުަތއް ނުބޭްއވުމާ. ރިޔާޟް ރަޝީދު އެހެން 

ޑުމެން މިހާރު ހީކޮުށްގެންނުވާނެ އެއީ ޯޖކެކޭ. އެއީ މަޖަލަކަުށް ދައްކާ ވާހަކަެއކޭ. ވިދާޅުވީާމ، ެއްއވެސް ހާލަތެްއަގއި ައޅުގަނ

ނުވަތަ އެްއވެސް ހާލަތެއްަގއި އަޅުގަނޑުމެން ހީކޮުށްގެންނުވާނެ އެއީ މާ ބޮޑުވަރޭ. އެްއވެސް ހާލަތެއްގައި މި ސަރުކާރަކަުްށ 

ކަތަކަކީ އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މަޑުމަޑުން، މަޑުމަޑުން އެީއކީ ބޮުޑވަރެއް ނޫން. ރިާޔޟް ރަޝީދު ވިދާޅުވަމުން ައންނަ ވާހަ

މިވީ ދެ އަހަރުދުވަުހގެ ތެރޭަގިއ ފެނިއްޖެ، ެއއީ ސިާޔސަތުތަަކުށް ބަދަލުވަމުން އަންނަ ވާހަަކތައް ކަމަުށް. ކޮމަްނވެލްތުން 

 ވަިކވާންިވޔަސް، އިނގިރޭިސިވލާތާ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ވިަޔސް...

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަުޅަގނޑު ޖަލްސާ ފަުށަމުން ވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ދެންނެވިން...
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 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު... ުށީއަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ިއވޭ ވިލުފު

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު،  ޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ދެންނެވިން.ވެސް އިއް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުަގނޑު ޖަލްސާ ފަުށަމުން

 ގެންދަނީ ވިލިނގިލީ އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ފަުށަމުން ވެސް ދެންނެވިން، މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި 

ނޫނަުށް އިޞްލާުޙގެނައުމުެގ ސަޢުދު ޙުސައިން ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކގެ ގާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަހުސް ގެންދަވާ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ އެްއގޮތަުށް.ބިލު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ރަނީ އިންތިޚާބުތަާކ ެބހޭ ގާނޫނަކަުށް. އަުޅގަނޑު ިމ ވާހަކަަދއްކަނީ އިންތިޚާބުތަކާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ބަހުްސ މި ކު

ގޮތުން އަުޅގަނޑު މި ވާަހކަދައްކަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ސަރުކާރު ހިްނގާ ޕާޓީެގ  ގޮތުން. އިންތިޚާބުތަކާ ެބހޭ ބެހޭ

ދެން ކަންކުރަން ުއޅޭ  ންނަުށް މިހާރު އެނޭގނެ އެއީފަރާތުން އިންތިޚާބުތައް ކެންސަލްކުރާނަމޭ ބުނީމާ ދިވެހި ރައްޔިތު

 ކަން. ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ލަްއވާ ެއހެން ވިދާޅުވެފައި ދެން މާ ގޮތް

ނޑުމެންނަުށް މި ތަން އަޅުގަ ނުވެ ަސރުކާރުގެ ސިޔާސަތުަތކަުށް އެ ކަންތައް ބަދަލުވަމުން އަންނަ ގިނަ ދުވަސްތަެކއް

ޔާމީނަކީ މެސީއޭ ވިދާުޅވީމާ ައޅުގަނޑު ހިތަުށްއަރަީނ هللا މެސީއޭ ވިދާުޅވީމާ، ަރއީސް ަޢބްދު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ފެންނަނީ. 

 ،ލާފައި އަުޅގަނޑަކަުށް ހިެއއްނުވޭ މެސީއެއް އެްއކޮޅުން ގޯލްޕޯްސޓް ގެންގޮސް ދުރަުށް ބޯޅައަުށް ވެސް ހުތުރޭ. ފުޓްބޯޅަ؛ފުޓް

، ވަތުދީެގން މެޗު ކެންސަލްކޮުށްލައިމެޗް ކޮމިޝަނަރަުށް ރިޝް ނުންެވސް ބަލިވާނެކަން އެނގުނީމާން އަނެއް ޔަޤީއަނެއްޮކޅު

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފުޓްބޯަޅއަުށް ވެސް ހުތުރު. އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ ރައްޔިުތންނާ ކުރިމަތިނުލާ ވެރިކަން 

ލަތޭ މި ފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ވަރަކަުށް ނެތުނީމާ ޖެހޭ ހާ ދު ެއއްވެސްއްމު ތާއީއާލަތޭ މިއީ. އަންނަ ހާކުރަންޖެހުނީމާ 

 ޝުކުރޭ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ؛ރައީސް، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާާލނީ ހިތުން މެސީއޭ، ބިތަުށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދޫ ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަ

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް.
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  ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

ގެނެވޭ އިޞްލާޙު އަުޅގަނޑުމެްނ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިންތިޚާބުތަކަުށް، ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަުށް މި

މީހަަކުށް ނިގުޅައިުނގަނެވޭނެ. ެއއީ  ްނ އެންމެންނަުށް ވެސް ލިބިދެވޭ ޙައްެޤއް އެްއވެސްބަލައިލާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީ

ވެްސ  ކަމަކަުްށ އަުޅގަނޑު ުދވަހަކު ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ވިޔަސް އެކަން ކުެރިވގެންދާނެ ،ވެރިކަމުެގ ބާރުން ިވޔަސް

އްޤުތައް ވަިކ ބާބެްއގަިއ ލިޔެިވ، ެއ ޙައްޤުަތއް އެާހ ބޫލެއް ުނކުރާނަން. ޤާނޫނުައސާސީަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭ ޙަގަ

ާވއިރު، ކޮންމެ މީހަކަުށް ވެސް ލިިބގެންވާެނ ރަުށް ސާފުކޮުށް ަބޔާންކުރެވިަފއިކަމަުށް ވަ ފަސޭހައިން ނިގުަޅއިނުގަެނވޭނެ 

ން. އަދި އެ ޙައްޤަުްށ ވާދަކުރު ނުންާވ ގޮތަކަުށް އިންތިޚާބުތަކުަގއިއެ މީހަކު ބޭ ،ޙައްޤެއް އެ މީހަކު ބޭނުންވާ ތަނަކަުށް

ކަމަުށް އަުޅގަނޑު އަދިވެސް ަތކުރާރުކޮުށް ހަަމ  މީހަކަުށް ލިބިގެންދާނެ އަރަިއގަނުމުގެ ބާރު އަުޅގަނުޑމެންގެ ެއއްވެސް 

ާއއްމު އުސޫލަކުްނ  ،ބޫލުކުރާގައްމުން އާކުރަން ޭބނުންވާ ުއސޫލު ެއއީ ވެރިކަން ދަންނަވަން. ެވގެންުއޅޭ ގޮތަކީ މިއެއް ނޫން. 

ހަދައިގެން ދިމާވާންޖެހޭހާ ޢާރުޟުވާ ުއސޫލުން އެކަން ުކރަންތަ ނޑުމެން ހަމަވިސްނުމަުކން ގަބޫލުކުރާ ުއސޫލުތަކާއަޅުގަ

ާބރުތައް ދެމެހެއްޓުމަުށް ނާޖާއިުޒ ގޮތުަގއި އެ ކަންަތއްތަްއ  ،ކަންތައްތައް ދިާމވަމުން މި ދަނީ. ބާރުތައް ލިބިގަތުމަުށް

ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ގެްނދަވާކެއް ަރއީސް ޔާމީން ކުރަްއވަމުންރިހާ ކަންތައްތަކުރުމަުށް ޓަކައި މަގުފަހިވާން ކުރާ ހު

ާޕޓީއެްއގެ ޕްަރއިމަރީެއއްަގއި ާވދަކުރުމަުށްފަހު ފެއިލްވީމާ ެއ  ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ ބޫލުކުރާދަނީ. ައޅުގަނުޑ ގަ މި ފެނިގެން

ނެ އުސޫލުތަެކއް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ޕާޓީ ތެރެއިން. ޕާީޓގެ ޕާީޓ ތެރެއިން ެއކަން ަޙއްލުކުެރވޭ  ކުރިމަތިލައިފިއްޔާ  މީހަކު

އްމު ަގާވިއދުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަން ަޙްއލުކުރެވޭނެ ގޮތްގޮތް ހެދޭނެ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެސް އެނގޭ އާ ތެރޭގައި ހުންނަ 

ންނެވި އުސޫލަުށް ދިއުްނ މައްސަލަތައް އެބަ އާދޭކަން. އެހެންނަމަވެސް، މި މައްސަަލތައް ޙައްލުކުރުމަުށް ަޓކައި ިމދެ

މީހުންނަުށް ލިބޭ ޙައްޤުތައް، ަރއްޔިތުންނަުށް ލިޭބ  ވެރިހެން ގާނޫނުތަކަުށް ބަދަލުެގނެސްގެންއަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ މާ ބުއްދި 

ރައީސް ޔާމީން  އެމް ދެފަޅިއަކަުށް ބެހިގެންގޮސްޕީ.ޕީ. .ުވރެ. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަްނޖެހޭ ޙައްޤުތަކަުށް އަރަިއގަތުމަުށް

ތަނަުށް ހާވީ އަޅުގަނޑުމެން މި ކާއި،ންވާ ގޮތަކަުށް ޕީ.ޕީ.އެމް ބައްޓަންކުރުމަުށް ޓަަކއި މިހާރު ހެދިފައިހުރި ގާނޫނުތަބޭނު

ސްގެން ރައީސް ޔާމީން ބުތަކުގެ ގާނޫނުތަކަުށް ބަދަލުެގނެއިންތިޚާ  ،އައި ޕާީޓތަކުގެ ގާނޫނުތަާކއި ޕްރެކްޓިސްކުރަމުން

މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް މިކަން ކުރުމަކީ 

ބޫލެއް ނުކުރަން. ރައީސް ޔާމީނެއް ނުކުރަްއާވ އަޅުގަނޑު ގަ މެންބަރުން އެއްބާރުލުންދީގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަުށް

ނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ މި ާރއްޖޭަގއި އިވޭ ައޑުތަކާއި އަިދ ކަެމއް. އަުޅގަނޑުމެން ގޮަތކަުށް ެއއްވެސް  އަޅުގަނޑުމެން ރުހޭ

ންދާ ގޮތް. ގެރައީސް ޔާމީން ކަންކުރަްއވަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުން ތުހުމަތުކުރާ ތުހުމަތުކުރުންތަކުަށް ބަލާއިރު

މެންގެ ޕާޓީތަކުގެ އުސޫލުތަްއ ގޮތަކަުށް އަޅުގަނޑުެމންގެ އިންތިޚާބުތަކާއި ައޅުގަނޑު ރައީސް ޔާީމން ރުހޭ އެހެންވެއްެޖއްޔާ

ޑިއެއް. އެާހހިސާބަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނފަހުން ބޮ  ބަދަލުކުރަން ހަދައިގެން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަުށް ލިބޭނެ އެންމެ

ކުރަން އެ ގެްނގުޅުްއާވ ވެިރކަން ،ރައީސް ޔާމީންގެ ވިސްނުން ،ބޫލުކުރަންޖެހޭހިސާބަުށް މި ދަނީ. ގަ ކަންތައްތައް ދެވޭ
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އަުޅގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭަގއި މި ާޤނޫނުއަސާސީން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަުށަވަުރވާ އުސޫލުތަާކިއ  ސްނުންތަކަީކ ެއއީވި

 . ައޅުގަނޑުމެންނަުްށ ފެނިގެން މި ދަނީ ކޮންމެ މަލެްއ ނުކުރެއްވާ ޢަ ގައިގޮތަކަުށް ކަމެއް  ޙައްޤުތަކަުށް ފުުށުނާރާ ެއއްެވސް 

 ...ނާޖާިއޒު ގޮުތަގއި ކޮރަްޕޝަނަުށް މަގުފަހިވާ ގޮތަުށްރައްޔިތުްނގެ ފައިާސގައި  ،އް ދުވަހަކު އެަތއް ބަިއވަރު ފަިއސާތަކެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެްސ އަޅުގަނޑު ކުރިން އެްއޮގތަުށޭ. ގަާވއިދާއަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

ގެންދަނީ ސިޔާީސ ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫނަުށް. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދުްނ  ހުސްކުރަމުން މިައޅުގަނޑުމެން ބަ ،ދެންނެވިން

ިވއްޔާ އަުޅގަނޑު ޖެހޭނެ ހަމަ ައުށް ވަަޑއިގަންަނވާ. އެހެންޏާބަހުސްކުރުމަުށް ކަނޑަެއޅިފަިއާވ އުސޫލުތަކާ އެްއގޮތަުށް ކުރި

ލީހުގެ މަސައްކަތްތަްއ ތިއްބެވުމަީކ މަޖި މިގޮތަުށް މިކަން ހަނދާންކުޮށްދޭން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގަާވއިދުން

 ހިތްތެވުމަުށް ދަންނަވަން.ުށް ބޮޑު ފުރުޞަތެްއ. ގަާވއިދަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްމަުށް ރިޔާސަތަުްށ ލިބޭ ވަރަކުރިއަުްށގެންދިއު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

ކުާރ ބުނީމަ. ަވއްކަން ވާ ބޭބޭފުޅުންނަުށް ަހޖަމެއް ނުވާނެ ަރއީސް ޔާމީނަކީ ަވގެކޭ ރައީސް ޔާމީންގެ ިސޔާސަތަުށް ތާއީދުކުރައް 

ލާ ނޫނުތައް ފުނަޑއިބޭފުޅެކޭ، ކޮރަޕްޓް ބޭފުެޅކޭ، ައދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނުތަަކުށް އަރަިއގަންނަ، އަދި އަުޅގަނޑުމެން ގާ

ހަޖަމެއް ނުވާނެ. މަނިކުފާނު ވެސް އޭގެތެޭރގަިއ  ބޭފުޅެކޭ ވިދާޅުވީމަ، އެ ބޭުފޅާއަުށް ތާއީދުކުަރއްވާ ބޭފުޅުންނަުށް

ކަމަކު ކެެތްއ  ދައްކާ ވާހަކަަތއް އަުޑއަހާކަުށް ރިޔާސަުތގަިއ އިންނެވިެއއް އަުޅގަނޑުމެން މި ގަންނަވަންޏާހިމެނިވަޑައި 

އަުޅގަނޑަުށް.  އަުޅގަނޑު ދަްއކަންޖެހޭ ވާހަކަ އެނގޭނީ ،ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ ވެސް އެނގޭ. އެހެންނަމަެވސް

އަޅުގަނޑަުށް ލިބޭ ޙައްޤެއް އެީއ. ޙައްޤަުށް އަރައިގަތުުމގެ ިސޔާސަތަކީ މި ވެރިކަމާއި މި ެވރިކަމަުށް ތާއީދުކުރާ މީހުންގެ 

ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުްށ  ހިންގަނީ ކަންސިޔާސަތަކަުށް ވާތީ މަނިކުފާނު ވެސް އޭގެތެރެއިން ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާތީ އެ

 ...ގަބޫލުކުެރވެނީ

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް މިދަންނަވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ެއއްގޮތަުށް ވާހަކަފުޅު ގެންދަވާުށޭ. 

 ކީ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާިތ ގެންަދވަނީކީ މި މައްސަލަިއގައި ެއއްގޮަތަކުށްވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު 

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަުށް  ދަންނަވަނީ މައްސަލައާ އެްއގޮތަކަުށް ޫނން. އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ަހނދާންކޮުށްދީ މި

މާ އެކީގައި މިކަްނ ހިތްތެވުމަުށް. ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނުަށް ވެސް ައޅުގަނޑު ހަމަ ހަމަހަމަކަޙުރުމަތްތެރިކޮުށް

 ގެންދަވާ.ުށް މަޖިލީހުގައި ވާަހކަ ކުރިއަުށް ޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ ެއއްގޮތައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަ، ގެންގޮސްދޭނަން. އެހެންވީމާ 
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 ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

ައޅުގަނޑަުޭށ  ،ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަުްށ އަުޅގަނުޑ މިދަންނަވަނީ ،އަޅުގަނޑު ވެސް ތަކުރާުރކޮުްށ ހަމަ މި ދަންނަވަނީ

 ރީ އަޅުގަނޑު ަދއްކަންޖެހޭ ާވހަކަތައް ނޯޓުކޮުށްފަ. މިނޫންހަަކއެްއގެ ގޮތް އެނގޭނީ. އަުޅގަނޑު ިމހިްއކާނެ ވާއަޅުގަނޑު ދަ

މަނިކުފާނު އަޅުއްވާެނ  ޏާގޮތަކަުށް ައޅުގަނޑު ބަދަލެއް ނުކުރާނަން. މަނިކުފާނު މީގައި ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިުނގަންނަވަން 

ުނގަނެވޭނެ. މަނިކުފާނަުށް ހަޖަމެއް ނުވާނެ ރައީސް ޔާމީނަކީ މީހުންގެ ފިޔަވަެޅއް އެޅޭނެ. ައޅުގަނޑުެގ ޙައްޤަކަުށް އަރައި

، ޙައްޤަުށް އަރަިއގަންނަ މީހެކޭ، ކޮރަޕްޓް ބޭފުޅެކޭ ވިދާުޅވީމަ ހަޖަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ

ސިކުންތު  20ނޑުމެން ހަމަ ނިންމާ ވަގުަތކީ . ައޅުގަނަކަުށް ލިބިަވޑަެއއްނުގަންަނވާނޭމަިނކުފާ އެމް.ޑީ.ޕީން ލިބޭ ވަގުެތއް

ކަންތައްތަކާ  މި ،ދައްަކވަންޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ދައްކާ ވާހަކަައކަުށްސިކުންތަުށް ާވހަކަފުޅު 20ެޖއްޔާ ވެއް

ިއގަތުން. ގުިޅގެން އަުޅގަނުޑ ދައްާކ ވާހަކައަުްށ ހުރަސްއެޅުމަީކ ައޅުގަނޑަުށް ލިިބގެންާވ ޙައްަޤުށް މަނިކުފާނު އަރަ

ރީ . އަުޅގަނޑު މިހިއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަްއާކނެ ވާހަކަ ކުރިންވެސް ައޅުަގނޑު ދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑަުްށ އެނގޭނީ

ގާނޫނުތަކަުށް މި ގެނެވޭ  އަުޅގަނޑުމެްނގެ .އޮތިްއޔާގެންދާނަން އަޅުގަނޑަުށް ަވގުތު . އަޅުގަނޑު ކުރިައުށްނޯޓުކޮުށްފަ

ޤާނޫުނއަސާސީން ލިބިދޭ ަޙއްޤުތަކަުށް  ލުތައް އަުޅގަނޑުމެން ލިޔެވިަފއި އޮތްކަުށް މި ގެެނވޭ ބަދައަދި ަގާވއިދުތަ ،ބަދަލުތައް

އަހަރު  3މި ހަމައަުށް  ރަީއސް ޔާމީން މިއަދާޙައްޤުަތކަުށް ައރައިގަތުން.  އަރަިއގަތުމަކީ އަުޅގަނޑުމެްނެގ ރައްޔިތުންގެ

ކުރަމުން ގެ ތެރޭަގއި ވެރިކަންއަހަރު  3ހުން މި ކިޔާ ހަބޭސް މީ ތެޭރގަިއ، މި ގެއަހަރު 3ދިަޔއިރު، މި ހަބޭސް ވެގެން

އަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވުނީ ވަްއަކން. ޙައްޤަުށް އަރަިއގަތުން. މި ރާއްޖޭގައި ހުރި މިނިވަން  3ގޮތް. މި ހަބޭސް  އައި

 ކަެމއް ނުުކރޭ... މުއައްސަސާަތކަުށް އަަރއިގަތުން. އެނޫން އެްއވެސް

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ތަކުރާރުކޮުށް ަދންނަވައިފިން. ައޅުގަނޑު މި ާވއިދަުށް ޙުރުމަތްތެރިޮކުށްހިތްތެވުމަުށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޖިލީހުގެ ގަ 

 ހިސާބުން...

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު 

 ...ކަންޖެހޭ ވާހަކަ އެނގޭނީއަޅުގަނޑު ދައް، ފަހަރު ދެންނެވިޔަސް 100ނޫން  ތަކުރާރުކޮުށެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަރުވަނީ އިސްދޫ ދާއިާރެގ  އަޅުގަނޑު މިހާހިސާބުން ފުރުޞަތު މި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތު ބަންދުކޮުށްލަން.

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމަުށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝީދު އިބްރާހީމްއިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަ

އުޅޭ ިއޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑު ވަރަުްށ  ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިހާރު ހުުށަހެޅިގެން މިއާދެ، `. 

ައޅުގަނޑުމެން ވަިކ  ،މީހުންގެ ޙައްޤުތަކޭ ދަންނަާވިއރުގައި  ،ތާއީދުކުރަން. ސަބަބަީކ، ބަެއއް ބޭފުޅުން ޑިމޮކްރަީސއޭ

ޓަމް ގަބޫުލކޮުށްގެން ުކރިމަތިލާފައި، ޕާޓީގެ ތެެރއިން ާޕޓީ ސިސްތަާބވެގެްނ،  ކަުށް ތަާބވެގެން ޕާޓީ ތެރެއިން ޕާޓީއަުށްއުސޫލަ

ސިާޔސީ ގޮުތން ފަސާދަކުރުމެއް އުފެދެނީ  ޤީޤަތުަގއިެއއީ ޙަ، ލާން ގޮތުންއަެނއްކާ އަމިއްލަ  ކުރިމަތިލާފައި ނުހޮވުނީމާ

. ނެއް ނުދާނެ މިހާރު މި އިޞްާލޙު ފާސްެވގެން ގޮސްފިއްޔާ ފަސާދަ އުފެދުމަުށް މަގުފަހިެވގެ  ެއގޮތަުށް އެ .ބައެްއގެ ތެޭރގައި

އަޅުގަނޑުގެ ތިމާގެ ކުއްަޖކު  މިސާލަކަުށް ، ދިާމވާ މައްސަަލއަކީ  އިނީ. ީމގަގޮތް ަގބޫލުކޮުށްގެން ލަ ވެސް އެ  ކޮންމެ މީހަކު

އިން ނުހޮވުނީމަ، ތެރެ ޕާޓީއޭނަ  އި،ހުރެފަ ޕޯޓުކުރާ މީހެއް.ޑު ވެސް މިއީ ޕާޓީއަުށް ސަކުރިމަތިލީ ޕާޓީ ތެރެއިން. އަޅުގަނ

ދިމާއަުށް ދަނީ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ ވެސް ތިމާގެ މީހާއަުށް  ރީން ނުހޮވުނީމަ އަމިއްލައަުށް ލާތީވެ އަުޅގަނޑުޕާޓީގެ ޕްރައިމަ

ކަމަކަުށް ސިޔާސީ ގޮތަކުންނެއް އެީއކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ، ޕާޓީ ސިސްޓަމް ހެދުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެއް ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ

ޞްލާެޙއް ކަމަކަުށް އި ވާހަކަތަެކއް ދަްއަކން އޮތް މި އިޞްލާޙަކީ ކޮންމެެހން މާ ގިނައަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން. އެހެންަކމުން، 

ލާަނން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އަުޅގަނުޑގެ ވާަހކަކޮޅު  ނިންމައި އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. ިއޞްލާޙަުށް ތާއީދުކުރަމުން

 އީސް.ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެ އަުޅގަނޑު. މެްނބަރު ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

 އަުށް.މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 

 ވުން:ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެ 

 ގޮތެއް  ހުރިހާ ،ގޮތާއި  އަނެއް ،ގޮާތއި އޮތް ތި ،ގޮތާއި  ތި ،ގޮާތއި މި ިއ،ގޮތާ އެ. ަރީއސް ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

 އެކަން . ޯކޓުން ާކމިޔާކުރެވޭނީ. ަރއީސް އިއްޒަތްތެރި އިންތިޚާބެއް ކާމިޔާބުކުރާނެ ގޮތެއް ޯހދަން ދަނީ މި މުންހޯދަ ވެސް

 އް ކާމިޔާބެ  ކަުށްއެމަ.ޕީ.ޕީ، ސަރުކާރަކަުށް  މި އިންތިޚާބެއް ގޮތެްއގައި ނޫން ކޯޓުން. ނަުށްއަޅުގަނޑުމެން ފެންނަނީ މި

 ވާދަކޮުށްަފއި ރީަގއިޕްަރއިމަ އިންތިޚާުބގައި ،ބޫލުކުރަންޖެހޭނެގަ  އަުޅގަނޑުމެން. ކޯޓަުށް އެ ަވޑަިއަގންނަވަނީ. ނުކުރެވޭނެ

  ވަރަުށް މާއްދާއިން ވަނަ 26 ނޫނުއަސާީސގެޤާ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހި ފުރުޞަތު ވާދުކުރުމުގެ ނުހޮވުނީމާ ރީންޕްރައިމަ
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 ދެެނއް  ވާދަކޮުށްަފއި ރީގައިޕްރަިއމަ ޮއްއވާ އެހެން އެކަން ފުޅާކޮުށް.. ވަނީ އެ  ލިބިދީފައި ސާފުކޮުށް ރަްއޔިތުންނަުށް

 އިންތިޚާބެއް އެކު ވެރިކަމާފުއިންސާ   ކިހާ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް، ބުނަނީ ނުނިކުމެވޭނޭ ވެސް ގޮތުން އަމިއްލަ އިންތިޚާބަކަުށް

 ކުޅުދުއްފުުީށގައި ،ދާއިރާ  ައޅުގަނުޑގެ ގޮުތގައި ލިިބފައި އޮްތ  މަޢުލޫމާތު އަުޅގަނޑަުށް؟ ަރއީސް ިއއްޒަތްތެރި ބޭއްވޭތޯ

 އުޅެނީ  މި ދޭންތޯ  ފްލެޓު؟ ދޭންތޯ ފްލެޓު އުޅެނީ މި. ގުރުއަތުަނަގއިގެން ބޭއްވީ އިންތިޚާބު  ބޭފުޅުން އެމް.ޕީ.ޕީ

، ރަނގަޅު  ވަރަުށް  ނިސްބަތްވާ އެމަުށް.ޕީ.ޕީ ިތއްބެވި އެބަރީ. ވެސް ޕްަރއިމަ މި؟ ބާއްވަން އިންތިޚާބު ގަިއގެންރުއަތުނަ ގު

 އެ . އިނގޭތޯ  އިނުހޮވިފަ ނަަގިއެގން ގުރުއަތުން ބޭފުޅުން ބޫލުކުރާގަ ވަަރކަުށް ކޮންމެވެސް ވެސް ރަްއޔިތުން ވަރަުށް

 ލޯކަލް  މިއީ ؟ރައީސް އިްއޒަްތތެރި ފުއިންސާ ކޮބައިތޯ ؟މުގެ ފުރުޞަތުވާަދކުރު އިއިންތިޚާބުގަ ނެތީތޯ  ބޭފުޅުންނަުށް

 އޭ ކަމެއްތޯ ކުރި ފްލެޓު ދޭން މި. ނެގީ ގުރުއަތުން. ރީޕްަރއިމަ ބޭއްވި ޕާޓީއަކުންބުނާ  ތިޔަ  އިންތިޚާބަުށް ކައުންސިލް

 ބޭނުންވާ ހޯދަން ދާ އެްއގޮތަުށް ވޯޓު ވިން ަރއްޔިތުްނގެ ސާސްަތކާއިއިހު ރަްއޔިތުންގެ އެ ކޮަބއިތޯ . އަހަނީ މި އަޅުގަނޑު

. ވާދަކުރެޭވކަުށް އޭނަައކަުށް ނެތް އިންތިޚާބުަގއި ހިސާބުން އެ  ދެން ؟ަރއީސްިއއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަތު  އޮތް މީހާއަުށް

، އެހެންވީމާ. ރައީސް އިްއޒަްތތެރި ކަމަކުނުދާނެ އެގޮެތއް. ނޫން އެހެނެއް، ނޫން ؟އެއްަޗކީ އުޅޭ މި ހޯދަން މިއީތޯ

 ންޏާ ހޮވެ ވެސް  ގޮތުން އަިމއްލަ ޭއގެއިތުރަުށް އަދި. ވާދަކުރަްނވީއޭ ެވސްްޕރައިމަރީަގއި  ،ދަންނަވަނީ މި ގަނޑުއަޅު

 އެ މީހަކު އެްއވެސް. ހޯދަން ވޯޓު  ނިކުންނަންޖެހޭނީ އޭނަ ިއގެން ެއއީ. އެ ިފކުރަ ފިކުރު މީހާގެ  ަރއްޔިތު . ވާދަކުރަންީވއޭ

 ނުނިކުންނާނެ އޭނަެފއިލްވީމަ  ރީންޕްރައިމަ އަެނއްކާ އި ެފއިލްވީމަ،އިންތިޚާބުގަ ޏާންބޫލުނުކުރަގަ ކަމަުށް ނުހޮވޭނެ މީހަކު

 އަީލގައި  ވެުށީގެ އެ. ޤާއިުމކުރަން އިމިތާނގަ ވެއްެޓއް ޑިމޮކްރެޓިކް ޖެހެނީ އަުޅގަނޑުމެން. ވާދަކުރާކަުށް އިންތިޚާބަުށް

 ރީއެއްަގއިޕްރައިމަ ތިބެފައި މިތާ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން. ކުރަން  ކަންތައްތައް އެްއގޮތަުށް ފިކުރާ ޚިޔާާލއި ރައްޔިތުންގެ

 ގާނޫނެއް  އަމާޒުކޮުށް ކުރިމައްޗަުށް އޮތް އިންތިޚާބަުށް އިކިޔާފަ  ވޭނޭބަިއވެރިނުވެ  އިންތިޚާބެއްަގއި ދެން ވާދަކޮުށްފިްއޔާ

 ުއސޫލުތައް  ޓިކުޑިމޮކްރެ ޤައުމުގައި  މި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް؟ ކީއްތޯ ކުރެވެނީ މި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާސްކުރީމާ

 ދުއްތުރާލެއްތޯ ކޮން ަރއްިޔތުންނަުށް ދެން އްލުުނވީމަޙަ ކަންަތްއތައް ޕާޓީގެ  އަިމއްލަ. ަރީއސް އިްއޒަތްތެރި ނައްތާލެވެނީ

 އެއީ  ދުއްތުރާކުރުމަކީ ރައްޔިުތންނަުށް އްލުނުވީމާޙަ ކަންތައް ޕާޓީގެ އަމިއްލަ ؟ކުރަނީ މި ނޫންތޯ އެކަމެއް ؟ކުރަނީ މި

ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ކުރިައކަުށްނުދެވޭނެ ޤައުމުގައި މި ދެކިގެން ކަުމގައި  ައސާސެއް މައިގަނޑު

 ހަމަތައް ޑިމޮކްރެޓިކު ުއސޫލާއި ިރވެތި އްލުކުރުމުގައިޙަ މި ކަންަކން އްލުކުރަން.ޙަ މިކަންކަން ޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން އެބަ

. ވިންދަކާ ނުުކޅެވޭނެ ަރްއޔިތުންގެ. ނުކުެރވޭނެކާމިޔާެބއް  އިންތިޚާެބއް ންނަކަުށްއަޅުގަނޑުމެ ގޮަތކަުށް އެނޫން. ބޭނުންކުރަން

ހާސިލުކުރެވޭނެ  އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ެއއަކުންެނއް. ިޚޔާލަކީ ،އިވިންދާ  ،އި ފިކުރާ ؛އެްއޗެހި ހުންނަ ގޮތަުށް އަތްނުލެވޭ

ފުވެިރ އިންސާ ތިބީ ަރއްޔިތުން. ޒުުމގައިޢަ ޔިތުންގެރައް ތިބީ ރަްއޔިތުން. ގާނޫނަކުންނެއް ފާސްކުރާ ނޯންނާނެ އެްއޗެއް

 ލަޙަތު މަޞް އަމިއްލަ ވަަޑއިގެން ކޯޓަުށް ފެންނަނީ މި، އެހެންނަމަވެސް. ބޭނުންވެފައިންތިޚާބަކަުށް އިންތިހާއަުްށ 

 އްތުރާލެދުއްދެން  ހުރިހާ މި ނޭޅުވުނީމާ ހަމައަކަުށް ކަންތައްަތއް އޮތް ޕާޓީގައި އަމިްއލަ ޓަކައި މާޔަތްކުރުމަުށްހި
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 އިންތިޚާބަކަުށް. އިނގޭތޯ ބޮއިކޮުޓުކރަން އިންތިޚާބު މި ޮގވާލަން ޕީއަުށް.ޑީ .އެމް އަޅުގަނޑު. ޖައްސާ މަންަޒރު ރައްޔިތުންނަުށް

 މި  އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން. ނެތް ސަބަެބއް އެއްވެސް ދާންޖެހޭނެ އިންތިޚާބަކަުށް. ނެތް ސަބަބެއް  އެއްވެސް ދާންޖެހޭނެ

 އިއްޒަތްތެރި ނޫން ތަނެއް ހުރި  ހަދާފައި ދޭންއިހޯދަ އިންތިޚާބު ރަްއޔިތުންނަުށް އެއީ ކޯަޓކީކުރަން. ޓްއިކޮބޮ އިންތިޚާބު

ގޮްސގެނެއް އިންތިޚާބު  ދޭން ހަދާފައި ހުރި ތަނެއް ނޫން. ކޯަޓުށްއިސަރުކާރުަތަކުށް އިންތިޚާބު ހޯދަ ކޯަޓކީ. ރައީސް

ނޫން. އިންތިޚާބުތައް ޭބއްވުަމުށް ޓަކައި އެހެރީ ދައުލަުތެގ  ރާނެ ކަމެއް ބޫުލކުއެކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ގަޖެހޭނެ. ހޯދާކަުށްނު

އެ މުއައްސަސާތަުކން ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަުކގައި ައޅުގަނޑުމެން ވާދަކުރަންޖެހޭނީ.  ،ތަންތަނުން މުއައްސަސާަތއް ހަދާފަ. އެ

ުްށވެސް ނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ަޤއުމުަގއި ކޯޓުން ބާްއވާ އިންތިޚާބެއްަގިއ ވާދަކުާރކަުށް ައޅުގަނޑުމެންަނުށް އެްއގޮތަކަ

ޖެހޭ. ކަުށް ައޅުގަނޑުމެން ހަދަން އެބަބޫލުކުރެވޭ ތަނަޔާސީ މައިދާނަކީ ަރއްޔިތުްނނަުށް ގަސިޔާސީ މައިދާން ރީތިކޮުށް، ސި

ފު ހޯދަން. ސާަކންކަމުގައި އިންދަނީ. އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ދެން ހެދޭނެ ހުރިހާ އެްއޗެއް ހަދަމުން މި ،އެކަން ނުކޮުށް 

އެީއ އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމަީތގަިއ  އެުކ ކަންކަން ކުރަމުންދާނީ؟ އަޅުގަނޑުމެން ކިހާ ުދވަހަކުޯތ މިގޮތަުށް އަނިާޔވެރިކަމާ

 ނިކުންނާނީ ގޯސް. ކަމަކުން ހަތްތަހާފުން ެއއްކިާބވެގެން ކުރާ ސުވާަލކީ. އިންސާ އޮތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެއްކެވުމަުށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ހަނދާންކޮުށްގެން އިްއޒަތްތެރި ހަކަފުޅު ބަރު، ހުުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއަުށް ވާއިްއޒަތްތެރި މެން

 މެންބަރަުށް.

 

 ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ިއ ގޮތް ައޅުގަނޑާ ެއއްވަރަުށް ކިަޔވާފަ ސަުށް ފަހުމްވާރައީެދން  މައްސަލައަުށް ހަމަ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް މި ވާހަކަަދއްކަނީ.

 މި  ،އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ހަމަ މިދަންނަވަނީ ނެތީމަ ނޭނގެނީ ކަންނޭނގެ. އަޅުގަނޑަުށް ފަހުމްވަނީ ހަމަ ރަނގަޅަުށް

ިމ ޤައުމުަގިއ  ކަންކަމެއް. ބޫލެްއ ނުކުރާނަމޭ މިގަނޫން އެހެން ގޮެތްއގަިއ އަުޅގަނުޑމެންނެއް  ކަންކަން އޮީތ މިހެނޭ. މި

ވާދަކުަރން ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ.  އިދާއިާރއެްއގައި އިންތިޚާބުތަުކގަ އިންތިޚާބުތައް ބޭްއވެންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންނަުށް ފުޅާ

ންނަކީ ނެތީމު އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެުށް އެކަެމއްަގއި ެބރިވެރިާވކަުށްއަުޅގަނޑުމެންނަ އެނޫން އެހެން ގޮެތއްަގއި

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައް ހޯދުމަުށް ޓަކައި ނިކުމެ ތިބި  ،ަރްއޔިތުން ދިފާޢުކުރުމަުށް ޓަކައި ޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި،ރައް

ން ރައްޔިތުންނަުށް މިވަުރގެ ބައެއް. ަރއްޔިތުން ކައިީރަގިއ ނާހާ މިވަރު ބޮޑެތި ބަދަުލތައް ގާނޫނުތަކަުްށ ގެނެްސގެ 

 ދޭ ޙައްޤެއް ނޫން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް.ޔާދިނުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންަނުށް ލިބިއަނި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



45 

 

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ެއއްޮގތަުށް މަޖިލިސް ގެންދިއުމަކީ އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން 

ަގވާއިދުން ނެއްިޓެގންދާ ވަގުތު އަުޅގަނޑު ހަމަ ހަނދާންކޮުށްލަދެނީ. އިއްޒަތްތެިރ  ކަމަުށް ވާތީވެ، ބޭނުންފުޅުވާ ކަެމއް ވެސް

ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތަުށް ދެއްވާ ެއއްބާރުލުމަުށް ވަަރުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު

 ޝާހިދަުށް. هللاދުއަރުވަނީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް މި

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ތި ިވދާޅުވާ ގޮތަުށް މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދު ތެރޭގައި އެްއެޗއް ބުނެވޭތޯ  ރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

އިޝާރާތްކޮުށްލަްއވާތި! އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން  ހަމައިން ނައްޓާަލންޏާން. ވެސް މަަސއްކަްތކުރާނަ އަޅުގަނޑު

ކުރަްއވަމުންގެންދާ މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބާބު ކަތިލަމުން، އުނިކުރަމުން، 

ަގއި އެހެން ވަނަ ާމއްދާަގއި ބުނެފައި ވަީނ، މި ޤާނޫނުއަސާސީ 26ނައްތާލަމުން ގެންދިއުން. ާޤނޫނުއަސާސީގެ 

ައހަރުން މަތީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަުށްމެ އަންނަނިވި ަޙއްޤުތަްއ  18މާއްދާއެްއަގއި ބުނެފައިނުވާާހ ހިނދަކު އުމުރުން 

ވަނަ ާމއްާދގެ )ުށ( ގައި ބުނަނީ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ެއކި މަޤާމުތަކަުށް ކުިރމަތިލުމުގެ ޙައްޤު. މިއަުްށވުރެ  26ލިބިގެންެވއެވެ. 

ން، މިއަުށް ވުރެ ސާފުކޮުށް އޮތް ބަހެއް ވަކި އަޅުގަނޑަކަުށް ނުބުނެވޭނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަކަުށް ވެްސ ޞަރީޙަ އިބާރާތު

ވިދާޅެއް ުނެވވޭނެ. ދިެވއްސަަކުށް ވާނަމަ ސާފުކޮުށް އެނގޭ ިމންވަރަުށް މި މާއްދާަގއި ބުނެފައި އެ އޮތީ. މި މާއްާދއަކުްނ 

ާދގައި ބުނެަފއި އެ އޮތީ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި އެހެން ގޮތަުށް ބުނެފައިނުވާހާ ނުބުނޭ ގާނޫނަކުން ކަނަޑއަޅާ ވާހަކަެއއް. މި މާއް

އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަުށް އިންތިޚާބުތަކުގައި ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު ިލބިގެންވާ ވާހަަކ. އިްއޒަތްތެރި  18ހިނދަކު 

މި ގެންދާ ިސޔާސީ ޕާޓީތަާކ ބެހޭ ގާނޫނު  ރައީސް. ޕްަރއިމަރީއެްއ ބާްއަވން އަުޅގަނޑުމެންގެ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން

ލާޒިމުކުރޭތޯ؟ އެ ސުވާލު އެަބ ކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންެގ ތެރެއިން ބައެއް ޕާޓީތަކުން މި ކުރައްވާ ކަމަކީ، ދެންމެ 

އަތުަނަގއިގެްނ ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަފުޅުދަްއކުވަމުން ވިާދޅުވިހެން، ގުރު

ހޮވަނީ. ހިތްޕުޅާާވ މީހުންނަުށް ޓިކެޓު ދެނީ. ނުވަތަ އެ ޫނންވެސް ގޮތަކުން އެ ޕާީޓއެްއގެ އަސާސީ ަގވާއިުދ، އެީއ 

ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރުން ކަނަޑއަޅާފަިއ އޮންނަ އުސޫލުތަުކެގ ތެރެއިން އެކަން ކުރަމުންގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެްސ، 

ުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާުޙގައި މި ވަނީ ޕްރައިމަރީ ކިޔާ އެްއޗަކާ ކުރިމަތިލައިިފއްޔާ ދެްނ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ހު

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބުނާ ަޙއްޤު ިނގުޅަިއގަނެވޭނެ ވާހަކަ. ދިވެހިރާއްޭޖެގ ގާނޫނީ މަފްހޫމުގެ ތެޭރގަިއ  26ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ރިމަތިލާ މީހުންނަުށް ޤާނޫނުއަސާސިން މުޠުލަޤަުށް ދީފައިާވ ޕްރައިމަރީ ކިޔާ ެއއްެޗއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެ އެްއޗަކާ ކު 

ޙައްޤެއް ނިގުަޅިއގަތުމުގެ ާވހަކަ މި ތަނުގައި ދެކެވޭީތ އަޅުގަނޑު އެކަމާ ހިތާމަކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

މާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯމަތީަގިއ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ތެރޭަގއި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުމާއި، ތޮޅުމާއި، އަަރއިރު

ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް، އެ ބޭުފޅުން މިއަދު ތަޙައްމަލްކުރަމުްނދާ ހިތްދަތިކަމާއި ޖަޒުބާތު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ެވސް ފެނޭ. 
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އަޅުގަނޑުމެން ެއކަން ބަލަިއގަންނަުށް. އެހެންނަމަވެްސ، އެ ގަޒުބާތުތަާކއި އެ ހިތްަދތިކަން އަުޅގަނޑުމެން މުިޅ 

ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަުށް ގެންނަަވއި، ގާނޫނީ ނިޒާމު ފުނޑާލުމަުށް އެ މަސައްކަތް ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނާއި

ނުކުރެއްވުމަުށް ައޅުގަނޑު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން. މިހާރު މި ކުރެވެމުންދާ ކަމަކީ، 

ވޭ މަސައްކަެތއް. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މި ގާނޫނުަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަނެްއކާެވސް އިންތިޚާބީ ނިޒާމު ފުނޑާލުމުަށް ކުރެ

މި އިޞްލާޙު ގެނައުމަުށް ވުރެ މި ވިސްނުމުގެ ދާއިރާއިން ކުރާ ނަމަ، މާ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަފާނަން. 

ވެސް ސަުރކާރުން  އެީއ އިންތިޚާބުތަކަުށް ކުރިމަިތލެވޭނީ ސަރުކާރުްނ ކަނަޑއަުޅއްާވ ބަޔަކަުށޭ. އިންތިޚާބުން މޮޅުވާނީ

 ކަނޑައަޅާ ަބއެކޭ. ުޝކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަުރ  ިއއްޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ 

 ރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ެއއްގޮތަުށް ބަހުސް ކުިރއަުށްގެންދިއުމަުށް ދަންނަވަން. އަުށް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަهللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 ަބލާނަން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ  ުޝކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ޮބޑަުށް .الم عليكمالس  `. 

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން  ،ދެއްކޭތޯ. އަުޅގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީގަނޑަުށް ވާހަކަ އަޅު އެްއގޮތަުށް 

ދާ ބިލަުށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަުށް ތާއީުދކުރަމޭ. ދެން ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް އެްއގޮތުން ނޫނިްއާޔ  ބަހުސްކުރަމުން މި

ވިޔަްސ އަުޅގަނޑުމެން ތިން ޮގތުން  ،ގޮތުން ވިޔަސް  ދެ  ،ުހރިހާ ގޮތަކުން ވިޔަސް  ،ގޮތުން ވިޔަސް  އަނެއް

. ބުތައް ކާމިޔާބުކުރަން. ެއއީ ވަރަުށް ރަނގަޅު ވާަހކަެއއްއި ވެސް ިއންތިޚާގެންދަނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަ ކުރަމުން މިމަސައްކަތް

ކަމަކީ. އެހެންވީމާ،  ޖެހޭނެދޭންއެއީ ޕާޓީ ިނޒާމުަގއި ޕާޓީން އެންމެ ބޮޑަުށް އިްސކަން ބުތައް ކާމިޔާުބކުރުމަކީ އިންތިޚާ

ނީ ކަމެއް ކުރިޔަސް އެކަެމއް ކުރަ އަދި އެ ނޫން ،އަދި ަގވާއިެދއް ހެދިޔަސް ،އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނަުށް ބަދަލެއް ގެނަޔަސް 

ނީ އުޅެ ުބތައް ކާމިޔާބުކުރަން އަުޅގަނުޑމެން ބޭނުންވެގެން މިބުތައް ކާމިޔާބުކުރަން. އިންތިޚާމި ޤައުމުގައި ބޭްއވޭ އިންތިޚާ

އުމާއި . ެއ މަޤްޞަދަކީ އެއީ ޤަ ދެއްއި ވެސް އަިމއްލަ މަޤްޞަހަމަ ޙަޤީޤަތުގަ  .ވެގެންއަމިއްލަ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުުކރަން

ނެތް. އަުޅގަނޑުމެން މި  ވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކުރުން. ެއއަުށް ވުރެ ބޮުޑ އަިމއްލަ މަޤްޞަދެއް އަުޅގަނޑުެމންގެދި

ރައްޔިތުްނ  ހިމޭންކަން ހޯދައިދިނުމަުށް ކުރާ މަސައްކަތް. ިދވެހި ،އޮމާންކަމާއި  ،ުށް އަމާންކަމާއިދިވެހިރާއްެޖއަ ،ކުރާ ކަމަކީ

އޮެވގެން ޕާޓީަތއް ރަނަގޅަުްށ  އިސީ ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަަސއްކަތް. ޕާޓީ ނިޒާމު މިތާނގަ ލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރައިގެންފަިއވާ މަބަލަ

ކުރަނީ. ޕާޓީ ނިޒާމެްއ  ކިރެވޭނެ ގޮެތއް ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތް މިޕާޓީަތކަުށް މީހުން އަހުލުވެރި ،ހިންގޭނެ ގޮތެއް

ަވކި މީހެއްެގ  ،ޫނނީ ވަކި މީހެްއގެ ލޯޯގ ޖަހައިެގން ނުކުމެ ،ދެން އިރުއިުރޮކޅާ އަމިއްލަ ގޮތުން ނިކުމެ އި،އިމުކޮުށްފަޤާ
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 ރައްޔިތުން މި ގަން ދަތިވަނީ. ދިވެހިގޮތަކީ ޕާޓީ ނިޒާމު އޭގެ ޒާތުަގއި ހިން މިހެން ކަންތައް ކުރަން ފެުށީމަ ވާނިކުމެ، 

ޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީއޭ. އެއަުްށ ަގިއ ދެން ހިނގަމުންދާނީ މަލްޓިިދވެހިރާއްޖޭ އިއޮތީ ވަރަުށް ރަނަގޅަުށް ބަލައިގަނެފަ

 ،އުޅެނީ ދަންަނވާލަން ބޭނުންވެގެން މި އިއެީކގައުޅެނީ. ދެން ހަމަ އެއާ  މަގުފަހިކޮުށްދޭންވެގެން އަުޅގަނޑުމެން މި

. އެކަން މި ކުރަީނ އޭެވސް މެ ވާނެޭއ. ގެންނަން މެ ވެސް ޖެހޭ ޅުގަނޑުމެން ބަދަލުތައް ގެންނަމޭ. ގެންނަންތަކަުށް އަ ގާނޫނު

އަުށް ނުކުެރވުނު ކަމަކީ މީ. އެ މީހުންނަކަުށް ރައްޔިތުްނގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަުށްޓަަކއި. ޙަޤީޤަތަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެސް ދިވެހި

ުނވަތަ  ،. ގާޫނނު ބަދަލުކޮުށްގެން އެ މީހުން ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއްންތައްތައް ކުރާކަުށްގެ ތެެރިއން ކަނޭނގުނު ގާނޫނީ އިމު

އުމަުށް ފައިދާހުރި ކަންތައްތައް ގާނޫނީ ޤަ، އުމަުށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ނުވަތަ ޤަ، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތަްއތައް

، ކުރާ ކަމަކީ ދިއުން. ައޅުގަނޑުމެން މިވެރިކަން ފެއިްލވެގެންމީހުންގެ  ވީ އެ އިމުގެ ތެރެއިން ނުކުެރވުމުގެ ނަތިއްޔާައކަުށް

އުމަުށް ފައިދާހުރި ކަްނތައްތައް ގާނޫނެްއގެ ތެެރއިްނ ކުރަނީ. އެއީ އަސްލު ިމ ޤަ ، އުމަުށް ބޭންތެރި ކަންތައްަތއްޤަ

ުްށ ންގެ ތާއީދު އިންތިހާއަރައްޔިތު ގޮތަކީ. ދެން މިކަން ކުރަން ފެުށީމާ މިއަދު ދިވެހި ޑިމޮކްރަސީަގއި މިކަން ކުރަްނޖެހޭ

 ތިބެގެން ކިތަންމެ ވަރަކަުށް ރަީއސް ޔާމީނުަށް  އިފެުށީމާ މިކަމާ ކަންބޮޑުވެގެން މިތާނގަރައީސް ޔާމީނަުށް އޮހެމުންދާން

ދޭތެރެައކުްނ  އިއަުޅގަނޑުމެން ިމހެން އުޅެލާފަ ،އްލެއް ަނއަންނާނެ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެވަގަުށް ޮގވިަޔކަސް އެކަމަކަުށް ޙަ 

 ތޮއްޖެހި ފުރެނީ. އެއީ ތާއީދު އޮތް... .އައިސް މި ފުރެނީ ލީމަ މާލެކަުށް ޮގަވއިސާއަޖަލް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރަމުން މި ގެންދަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި އޮތް . އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އިޞްލާޙަުށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

)ިސޔާސީ ޕާޓީެގ  2013/4ގާނޫނު ނަންބަރު އާދެ، އަުޅގަނޑު ވާހަކަދަްއކަމުން މި ގެންދަނީ، މިއަދު ހުުށަހެޅިގެން އުޅޭ 

ނަވާލަން ުށް އިޞްލާޙު ގެަނުއމުގެ ބިލަުށް އިނގޭތޯ. މި ބިލަުށް އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަަދއްަކނީ. އަޅުގަނޑު ދަންގާނޫނު( އަ

އެ ބޭފުޅުން އެ  އިއުޅެނީ ދެންމެގަ މު ވެގެން މިޒަތްތެރި ރައީސް މި ބިލު މުހިއްއިއް  ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ ބޭނުންވެގެން މި

ބިލަކަުށް ނުވާނެ. މި  މުނަމަ މިއީ އެހާ މުހިއް އުމުަގއި ޕާޓީ ނިޒާމު އޮތީމަ. ޕާޓީ ނިޒާމު ނެތްމި ޤަ، ވިދާޅުވި ފަަދއިން

هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު އި ޖެހޭނެ. ދެން ހަމަ އެގޮތަުށް ދެންމެގަ ވެްސ ނު ހުުށަހަޅާކަުށް

. ތިން އެ މަނިކުފާނަުށް ރައްދުދޭކަުށްނަމަ. ައޅުގަނޑު ނެ ިމވެނި ކަހަލަ ބިލެއް ެވއްދި ދު ވިދާޅުެވއްޖެ މާ ރަނަގޅުވާނޭޝާހި

ކަހަލަ ބައިަބއިވުެމްއ ނެތޭ. ހަމަނުޖެހުމެއް ނެތޭ.  ރޭަގއި އެްއވެސްޕީ.ޕީ.އެމް ތެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ

ޕީ.ޕީ.އެމް އޭގެ ޒާުތގައި ވަަރުށް ބާރަުށް މިހާރު ކުރިއަުށް އެބަދެއޭ. ވަރަުށް ވަރުގަަދއަުށް ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ހިންގަމޭ. 
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ތުންެގ ަރއްޔި ޔާުބކުރާނީ ދިވެހިބު ޕީ.ޕީ.އެމުން ކާމިގެ ިއންތިޚ2019ާ ،ާއއި 2018 ،އާއި  2017އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

 ކަމެއް  ކިތަންމެ ދެރަވިޔަސް ކުރާނެ ،ދެން ހަމަ ބަޔަކު ކިތަންމެ ހިތްދަތިވިޔަސްއީ ެއކީަގއި. މި ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަތާ

ނެްސގެން ގެ ސަރުކާުރން ގާނޫނަުށް ބަދަލުގެސަރުކާރުން، ރައީސް ޔާމީން ނެތް. ރައްޔިތުން އެބަ ބަަލިއގަނޭ މިއަދު މި

އެ ބަދަލު ގެނައުމުގެ ސަބަުބން ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެމުންދާ  ،ުގޅޭގޮތަުށް ގާނޫނަުށް ގެންނަ ބަދަލުތަާކއި ބަ ހާލަތާއި ވަގުތާ އެ

ނގަޅަުށް ޕީ.ޕީ.އެމްެގ އެީކގައި ަރއްޔިތުން ތިީބ ވަަރުށް ރަ މި ހުރިހާ ކަމަކާ ، ތަރައްޤީާއއި ،ކުިރއެރުމާއި ،ކާމިޔާބާއި

ވެސް ީޕ.ޕީ.އެމް ތެރޭގައި މައްސަލަ ޮއތޭ ކިޔަިއގެން ރައްޔިތުންނަުށް ފަހަތުގައި. ެއއްގޮަތކަުށްފަހަތުގައި. ރައީސް ޔާމީްނގެ 

ކު ނެތްކަން އުމައަދު އެމް.ޑީ.ޕީ ކިޔާ ބަޔަކު މި ޤަުނދާނެ. މިޅޭ ގޮތަުށް މިތާ ތެރޭގައި ވާހަކަދެްއކީމަ ކަމަކުކަންކަން އޮ

ކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ވުޖޫދަުށް ންނަވާނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަގަ ުށް އެްނމެ ރަނގަޅަުށް އެނިގވަަޑއިއިްއޒަތްތެރި ރައީސަ

ރީަގއި ގެ ތެޭރގައި ޕްަރއިމަކުރެްއވި ެއްއ ބޭފުޅެއް. އެކަމަުކ އެ ާޕޓީ ކޮުށް މަސަްއކަތްގެނައުމަުށްޓަަކއި އެންމެ ބުރަ

ކޮން ، ހެންވީމާޅުވީމަ މިައދު ތި އިންނެވީ ޕާޓީން ކަނޑައިލާފަ. އެނޫނީ ކުރައްވާނަމޭ ވިދާ ،ވާދަކޮުށްފާނެހެން ހީވީމަ

ގެ ޕީ.ޕީ.އެމް ތެރޭގައި. ޕީ.ޕީ.އެމް ޙަޤިޤަތުގައި ޑިމޮްކރަސީ މިއަދު މި އޮތީ  އެްއގެ ތެރޭގަތޯ ޑިމޮކްރަީސ އޮތީ؟ބަ

 .ައސްލު ޕީ.ޕީ.އެމް .އިނގޭތޯ ަގނޑުމެން މީ އަސްލު ޕީ.ޕީ.އެމް އަޅު .އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމް އިގަފެކްޝަންތަކެއް ނެތޭ. ޕީ.ޕީ.ެއމް

. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް .ކޭ ނޫންޅޭނެއެއެހެން ނޫކި މީހަކަުށް ތާއީދުކުރާ ދެތިންހަތަރު މީހަކު. އުޅެފާނެ ވަ  އިދެން ފަހަރެއްގަ

ދު ޙުސައިން އިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ސަޢުދާ ިވލިގިނލީ، މި ގާނޫނަުށް އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ،

އުމަުށް ެހޔޮއެދޭ ކޮންމެ މީހަކު ެވސް މިއަުށް ތާއީދުކުރަްނ އެބަޖެހޭ. ޤަ ިއޞްލާޙަކީ ދިވެހި  އޮތް  ހުުށަހަޅުއްވާފަިއ މި

ރުން. ކުގޮތަުށް މަސައްކަތް އި މަންފާ ލިބޭ ޔާރަްއޔިުތންނަުށް ލާބަ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޒިންމާއަކީ

ޏާ ގެންނާނީ ްޞލާޙެއް ގެންނަންމެން ގާނޫނަުށް އިކުަރމުން މި ގެންދަނީ އެގޮތަުށް. އަޅުގަނޑުއަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް 

ޑުމެން ާތއީދެްއ ޚިލާފު އެްއވެސް ގާޫނނަކަުށް އަުޅގަނ ެއގޮތަުށް ޤާނޫނުައސާސީއާ ހަމަ .ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާހުރި ގޮަތކަުށް

 ކަންޚިލާފު ނުކުރާނަން. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަނަކުން ފާހެއް ވެސް ޚިލާފު ގާނޫނެއް މި ނުކުރާނަން. ޤާނޫނުއަސާސީއާ

އަދި އެހެން ބޭފުޅެއް  ސް ނޫން. ނޫނިއްޔާޝާހިދެއް ވެ هللاތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ނޑައަޅާީނކީ ވެސް ހެންވޭރު އުކަ

ތަނުން ގާނޫނެއް  ކޯޓަުށް ވަަޑއިގަންަނަވންވީ މި މް. ުސޕްރީވެސް ނޫން. އެކަން ކުރާނެ މުއައްސަސާަތއް އެބަހުރި

 އެްއެޗއް  ވަންޏާ އެއީ ބާތިލު ތައާރުޟުވާ ެއއްެޗއް ކަމަުށް ނުއަސާސީއާ ނޫޤާ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާނެ އެއީ ފާސްކުރީމަ

ހަރަކު ކޯޓުތައް ބަދުނާމުކޮުށްފައި، ރަްއޔިތުންގެ ގޮތަުށް ކަމެއް ނިންމިެގންދާ ކޮންމެ ފަ ނުޖެހޭކަމަުށް. ދެން ތިމާމެން ހިތްހަމަ 

ކަމަކަުްށ  ސީގެ ުއސޫލުއަދި ޑިމޮކްރަ ެއއީ ނާމުކުރުންަދއުލަތުގެ މިިނވަން މުައއްސަާސތައް ބަދު އި،ސް ބަދުނާމުކޮުށްފަމަޖިލި

ގޮތަުށް. ަރއްޔިތުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން  ހިނގަްނވާނީ ރައްޔިތުން އެދޭ ކަން އިގަ ސީނުކުެރޭވ. ޑިމޮކްރަ ގަބޫލެއް އަޅުގަނޑަކަުށް

އަހަރުެގ  އޮތީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުރިއަުްށ ހިނގާ ފަސް އިރައްޔިތުން ނިންމާފަ ދިވެހި .ގޮތަުށް ކަން ނިންމާ

ކަމަުށް. އެއަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން މިތާ  ޔާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا މުގައި ހުންނާނީ ޢަބްދުސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާރައީ
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ެރްއވިްއާޔ މި ލޯކަލް ަކއުންސިުލގެ ދެން އިރާދަކު .ނުޖެހުނަސްުނެގނެވޭނެ ކިތަންމެ ހިތްހަމަ ތެރެއަކުން އަދި ބަދަލެއް

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާުބ  2018ކުރީމާ އަޅުގަނޑުމެން ކާމިޔާބުމަތިން  ވުރެ އަުށް 80ބުަގއި %އިންތިޚާ

ދެްނ އީ އެކީ. އެ ތްދަތިވިޔަސް ވަރަުްށ ހަލުވިކަމާުށް ފަހިވެގެން އަންނާނީ އެ ބޭފުޅުން ކިތަންމެ ހިއަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާއަ

އަޅުގަނުޑ ، ބޭފުޅުންނަުށް ން އަހަރުގެ ވެރިކަމެއް ތިތި !ހަމަ ޝައްކެއް ނެތް. އެއީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ބައްަލވާ

 ބޭުފޅުންނަުށް ލިބިވަޑަިއގަތީމާ ތި ތި ،އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ހަމަ. ގޮތަުށް މި ދަންނަވާލަނީ ނިކުފާނަުށް ވެސް ނިސްބަތްވާމަ

ނިގވަަޑއިގެންފި އާން! ނުކުރެިވެގން ދޫކޮުށްލާފައި ދިޔައީ. ދޫކޮުްށލާފައި ދިޔަ ހިސާބުން މަނިކުފާނަުށް އެ ބޭފުޅުންނަުށް އެކަން

 އެ ބޭފުޅުންނަކީ މިކަން ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ބޭފުޅުން ނޫންކަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އަުޅގަނޑު ހަމަ ހަނދާންކޮުށްދެމުން މި ގެންދަނީ. މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ 

 ިރއަުށްަވަޑއިގަތުމަުށް. މައްސަލަ އަިއގެން ކު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ، ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ ިއންތިޚާބާ ބެހޭ ގޮތުން ގާނޫނު 

ފައި މި އޮތް ހުުށަހެޅުމަކީ ިމއީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަިއގަންނަ މި ގާނޫަނުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމަުށް ހުުށަހަޅާ، 2013/4ނަންބަރު 

ހުުށަހެޅުމެކޭ. އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ހުުށަހެޅުމެކޭ. އެެހންނަމަވެސް، މަނިކުފާނަުށް ެވސް ގަބޫލުފުޅުކުެރއްވުީނއޭ، 

އެއް ނޫންކަން. އެ މީހުންނަީކ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތެޭރގައި ޑިމޮކްަރސީ ނެތްކަން. އެ މީހުންނަކީ ހަމަޔާއި އިންސާފު ގަބޫުލކުރާ ބަ

މި ޤައުމަުށް ހެޔޮއެދޭ ަބއެއް ޫނންކަން. އެ މީހުންނަކީ ރަްއޔިުތންގެ ލާބަާޔއި މަންފާއަުށް މަަސއްކަތްކުރާ ަބެއއް ނޫންކަން. 

ނާ ގަބޫލުކުެރވުނު ހިނދު މަނިކުފާނު ތިހިރީ އެ ބޭފުޅުންެގ ުއސޫލާއި ފިކުރަުށް ާތއީދުކުރުްނ ދޫކޮުށްލާފައި އަޅުގަނޑުމެން

އެީކގައޭ. އެހެންވީމާ، މަނިކުާފނަކީ ވަރަުށް ހެޔޮިވސްނޭ، ޤައުަމުށް ފައިދާހުރި ގޮތަުށް މަސައްކަްތކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅެއް 

ކަމަުށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ގަބޫލުކުރަން. ހަމައެއާެއކީަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅުން ެވސް އެބަޖެހޭ އެކަން ގަބޫލުކޮުށް، 

ތާއީދުއަރުވަން މަނިކުފާނު ތި ކުރިއަުށް ވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަުށް ވަަޑއިގަުތމަުށް އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ،  މަނިކުފާނަުށް

އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލަމުން ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ، ކިތަންމެ ހިތްހަމަނުޖެހުނަސް، ކިތަންމެ 

ންގެ ފަހަުތަގއި ދިވެހި ަޤއުމުގެ ަރއްޔިތުން ތިބީ. ޕީ.ޕީ.އެމް އޮތީ ަރއީްސ ހިތްދަތިވިޔަސް، ޙަޤީޤަަތކީ މިއަދު ރައީސް ޔާމީ

ޔާމީނާ އެކީަގއި. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ގާްތގަނަޑކަުށް ދެތިންހަތަރު މީހަކު ފިޔަވައި 

ސިލު އޮތީ ރައީސް ޔާީމނާ އެކީަގއި. ދެން ސަރުކާރުގެ އެހެން އެންމެން މިތިބީ ރައީސް ޔާމީނާ އެކީގައި. ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ކައުން

މުއައްސަސާަތކުން ގަބޫލުކުރަީނ އެ ގޮތް. ޝަރުޢީ ކޯޓުން އެ އޮތީ ނިންމާފަ. ދެން މި ވިދާޅުވަީނ، ކޯޓަކުން ހިންާގ 
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. އިންސާފު ސަރުކާރެކޭ. ެއއަުށް އެްއޗެއް ދަންނަވައިލާފައި އަދި އަުޅގަނޑަުށް އިުށީނދެވެން އޮތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނުލިބުނީމާ ދެން އިންސާފު ހޯދަން ދާން އޮންނަ ތަނަކީ ކޯޓު. ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން އެކަްނކަން 

ކުރަންޖެހޭނީ. ގަދަބާރަކުން ނޫން އެކަން ކުރަންޖެހޭނީކީ. އަމިއްަލއަމިއްލައަުްށ އޮފީްސ ހަދައިގެނެްއ ނޫން ެއކަން 

އޮންނަ ގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެން މި ދަނީ. އިންސާފު ހޯދަން ައޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ ކޯޓަުށް. ކުރަންޖެހޭނީ. އެކަން ކުރަން 

މަރުޙަލާ ނިންމާފައި އެ އޮތީ ބުނެފައި، މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެމް ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އޮތީ  3ދިޔައިމަ ކޯޓުގެ 

ބާވާން. ެއއްވެސް މީހަކު ގާނޫނުން އިސްތިސްާނެއްއ ޔާމީންގެ އަތްޕުޅަުށް ދެްއވާފަ. އެއަުށް ެޖހޭނީ ތަهللا މުސްތަޝާރު ޢަބްދު

އަހަރު  50ނުވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން. އެއަުށް ޖެހޭނީ 

މޮކްރަީސއުަށް ވެރިކަންކުެރްއވި ބޭފުޅަކު ކަމަުށް ވިޔަސް ތަބާވާން. ތަބާުނވާ ަކމަުށް ވަންޏާ އެއީ ގާނޫނަުށް ތަާބނުވަނީ. އެއީ ޑި

ތަބާނުވަނީ. ެއއީ އުސޫލުތަކަުށް ތަބާނުވަނީ. ެއއީ ކޮންމެ ބޭފުެޅއް ކަމަުށް ވިަޔސް، އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ހަމަ ވަރަުްށ 

ކެރިގެން ސާބިތުކަމާ އެީކގަިއ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ުޙކުމަުށް ތަބާވާުށޭ. ެއއީ އެންމެ ފަހުގެ ުޙކުމޭ. ދެން އެ ޙުކުމާ ދެކޮޅަުްށ 

ދާނެ ތަނެއް މި ރާއްޖެއަކު ނެތް. ދެން އަޅުަގނޑާއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސާ ެދ މީހުން ވެގެން މި ތަނުން  އަޅުގަނޑުމެން

ގެެއއްގެ ކޮޓަިރެއއްަގއި ނަންބޯޑެއް ހަރުކޮުށްގެން އޮފީހެއް ހަރުކުރިޔަސް ދައުލަތުގެ މުައއްަސސާއަކުން ބަލައެއްުނގަންނާނެ 

 ޒަތްތެރި ރައީސް.އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމް ކަމަކަުށް. ޝުުކރިއްޔާ ިއއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ެއްއގޮތަުށް މަޖިލީހުގެ ކަންކަން 

ކަސިޔާރުެވގެންާދ ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ރިޔާސަުތން މި މަސައްކަތްކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަގުން 

ކޮންމެ ފަހަރަކު ބަހުސުން ބޭަރުށް ވަަޑިއގެންނެޭވއިރު، އަުޅގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ައނބުރާ އެ ބަހުްސގެ ތެރެއަުށް 

ގެނައުމަުށްޓަަކއި އަުޅގަނޑު ަހމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ހަނދުމަކޮުށް އެއްޗެއް މި ދަންނަވާލަނީ. ރިޔާސަތުން 

ދާއިރުަގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކަނުލާ އަޑުެއއްސެވުަމކީ ވެސް ަގާވއިދުގައި އޮންނަ ކަމެްއ. އެކަްނ ވާހަކަދަްއކަމުން

ވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރިއަުށްގެންދެވުމަުށް ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް އެދެން. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަުށް ގޮންޖައްސަަވއި 

ުށް އިޙްތިރާމާ ެއކީަގއި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަން. ކަންކަން ނުކުރެއްވުން އެދެން. އަޅުގަނޑު ވަރަ

 ރިޔާޟަުށް. هللا އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން:ރިޔާޟް  هللاކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

)ސިާޔސީ  2013/4ރި ރައީސް. އާދެ! ައޅުަގނޑު ދަންނަވައިލާނީ ގާނޫނު ނަންބަރު `. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއަޒތްތެ

ވަނަ މާއްދާއާ ފުުށުއަާރ  26ޕާޓީ ގާނޫނު( އަުށް ހުުށަހަޅުއްވާފައި މި ވާ އިޞްލާޙަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސސީެގ 
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ކަ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މިހެން މި އިޞްލާޙެއް ކަުމގައި. އެހެްނީވމާ، އެ އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނުޑ ތާއީދުނުކުރާ ވާހަ

ވަނަ މާްއދާގައި އެބަ ޮއވޭ، މި ޤާނޫުނއަސާީސގަިއ އެހެން ގޮތަކަުްށ  26ދަންނަވާލި ެއއް ސަބަބަީކ، ާޤނޫނުއަސާސީެގ 

 އަހަރުން މަތީެގ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަުށްމެ އަންނަނިވި ޙައްޤުތައް ލިބިގެްނވެއޭ. 18ބަޔާންކޮުށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު އުމުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ( ގައި ވަރަުށް ސާފުކޮުށް މި އޮތީ އިންތިޚާބުތަކުަގއި އެިކއެކި މަޤާމުތަކަުށް ކުރިމަތިލުމުގެ  26އޭގެ )ުށ(، 

ޙައްޤު ލިބިގެންެވއޭ. އެހެްނވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި އޮީތ ވަކި ގޮަތކަުށް ކަނަޑއަޅުްއާވފަ. ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަިކ 

ގާނޫނަކުން އެ އޮްތ ޙައްުޤ ހަނިކުރެވޭނެ ކަމަކަުްށ އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއް ުނކުރަން.  ގޮތަކަުށް ކަނޑަައޅާފައި އޮްއވާ 

އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޑިމޮްކރެޓިކް އުސޫލުތަކަުށް ތަާބވާން. އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ހަދާ ގަވާއިދުަތއް ހަދާއިރުަގއި 

ޔާސީ ޕާޓީތަކުަގެއއް ނޫން ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިބީ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނަްނޖެހޭ މި ރާއްޖޭގައި ހަމައެކަނި ސި

އަދިވެސް ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ގިނަ ަބޔަކު ތިބީ ެއްއެވސް ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްުނވާ މީހުން. އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ 

އްުޤ އުިނވާ ގޮތަުށް ޕާޓީތަކުން އިންތިޒާމުކުާރ ކަްނތައްތަުކގެ ތެރެއިން ާބްއވާ ްޕރައިމަރީތަކުން ފެއިްލވާ މީހުންނަުށް އެ ޙަ

މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަީކ އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ ިޑމޮކްރެޓިކް ުއސޫލެއް ނޫން. ކޮންމެ ރައްޔިަތކަުށް، ކޮންެމ 

ސަބަބަކަުށް، އަުޅގަނޑުމެން ެއބަ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޕްރައިމަރީ މިއަދު މި ޤައުމުގައި ޕްރައިމަރީތައް ބާއްވާ ގޮތާ ދޭތެރޭގަިއ 

ވާލުއުފައްދާ. އެ ޕާޓީއެްއގެ އިދާރީ ކަންކަްނ ހިންގުމާ ހަވާލުވެގެން ތިބޭ ބަޔަކު ޕާޓީތަކުގެ ޕްަރއިމަރީ ވެސް އެބަ ސު 

ބާއްަވއިގެްނ ޙަޤީޤަތުަގއި ެއ ބަޔަކަުށް ތާއީުދ ޮއއްާވ އޮުޅާވލައިގެން ވޯޓުަނގަިއގެން ކަންަކން ހިންގާކަމުގެ ތުހުމަތުތަްއ 

ހަގަކުރެވިގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ގެންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު ޕްރައިމަރީތަކުަގއި އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފާ

ބިރުގަނޭ ދެން ރަނގަޅަުށް ކަންކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުަގއި އޮންނަ ޕްރައިމަރީތަކުަގއި ވެސް މީހުން 

ގޮތުން  އެކު ސިޔާސީ މިނިވަްނކަމާ ؛ެއއްކޮުށް  ގޮތުން ިމނިވަންކަމާ މިއީ ސިާޔސީ، ުނވެފާނެތީވެ. އެހެންީވމާބައިވެރި

އީ މި މަޖިލީހުން އޮތް ޖާގަ ހަނިކުރުމަުށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެނީ. މި ހަރަކާތްތެރިވުމަުށް މި

 ން ނޫނުއަސާީސއަުށް ބަދަލުގެނެްސގެކަންަތއްތައް އެބަ ހުރި ކޮުށްފަ. ހަމަ ޤާ ެވސް ވަރަުށް ގިނަ އިުރގައި މިހާހިސާބަުށް އައި

ނުކުރަން  ލާޙަކީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލެއްއޮތް އިޞް ހުުށަހެޅިފައި މިވެސް ކަންކަން ކޮުށްަފއި އެަބހުރި. އެހެންވީމާ، 

 ލާޙެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލެއް މެނުވީ އެއަުށް ޢަަމލުކުރެވޭނެ ިއޞްނޫނުއަސާސީއަުށް ބަދަލެއް ެގނެސްގެން ޤާ

ކައި. މިއީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަުށް އޮތް ޙައްޤެއް. އަުޅގަނޑުމެން ސިޔާީސ ޓަ ނުކުރެވޭ. އެހެން މިދެންނެވީ އެ ސަބަބަުށް

މީހުންނަުށް ކީއްވެތޯ ކަންބޮުޑާވންވީ އެންމެންނަުށް މި ފުރުޞަތު ދޭން. ރައްޔިތުން ނިންމާނީ ކާކުކަން އިންތިޚާުބކުރާނީ. 

ޔިތުން ނިންމާނީ މި މަޖިލީހުގައި ތިބޭނީ ގެ މަޤާމު އަދާކުރާނީ ކާކުކަން. ރައްރައްޔިތުން ނިންމާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކޮންބައެްއކަން. ރަްއޔިތުން ނިންމާނީ އެ މީހުންގެ ކައުންސިލުަތކުަގއި ތިބޭނީ ކޮންބަެއއްކަން. ާބރުހުރި މީހުން، ވެރިކަމުަގިއ 

އްޔިތުންެގ ތިބި މީހުންނެއް ނޫން ނިންމާނީ ކޮންބަޔަކަުށްކަން ކުރިމަތިލެވޭނީ. އެއީ މައްސަަލއަކީ. އަޅުގަނޑުމެން ރަ

ވެރިކަމެކޭ މި ބުނާ ބަހުގެ މާނައަކީ ކޮަބއިތޯ؟ އެކަން ޢަމަލީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ދައްކަންޖެހޭ. ގާނޫނަުށް މި 
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ގެނެޭވ އިޞްލާޙުތަަކކީ ޚުދުުމޚްތާރު އިޞްލާޙުތަެކއް. މިީއ ވަިކ ބަަޔކަުށް މެނުވީ އިްނތިޚާބުގައި ވެްސ ބަިއވެިރވުެގ 

ރާ މަސައްކަތެއް. އަުޅގަނޑުމެން ސިޔާސީ މީހުން ހިތްވަރުދޭންޖެހޭނީ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަުކ ފުރުޞަތު ގެއްލުވާލަން ކު

ސިޔާސީ ކަންކަުމގަިއ ރައްިޔތުންގެ ޚިދުމަތުގަިއ، މި ޤަުއމު ރަނގަޅުކުރުމުަގއި، މި ޤައުމު ރަނގަޅު މިސްރާބަުްށ 

ވީ. އޭގެ ބަދަލުަގއި މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ގާނޫނުން، ގެންދިއުމުަގއި މަސަްއކަތްކުރުަމުށް. އެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުެމން ދޭން

މި ހުުށަހެޅިފައި ބިލުން މި ހަނިކުރަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ. މިއީ މި ޤައުމަުށް ފައިދާކުރާނެ އިޞްލާޙެއް ނޫން. މި 

މާސްކުރަން، މި އިޞްލާޙު އަުޅގަނޑު ެއއްެވްސ ހާލެއްގައި އަުޅގަނޑު މި މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އިލްތި

ކަންކަމާ މި ޤައުމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާުށޭ. ވެރިކަުމގައި ތިބި މީހުން ބޭނުންވާހާ ކަންކަމަކުަށް ސްޓޭމްޕުކުރަން ތިބި ބައެއް 

ނޫނޭ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަރއްޔިތުންެގ ޙައްުޤގަިއ، ޤައުުމެގ ޙައްޤުަގއި ައޅުގަނޑުމެން 

ުށޭ. ރަްއޔިތުންަނުށް ފުރުޞަތުދޭުށޭ ކާކުކަން ނިންމާނީ، އެ މީހުން ހޮވާނީ. އެ މީހުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގަިއ ކުރާމަސައްކަތް

 ރަުށު ކައުންސިލުަގއި ވެސް ތިޭބނީ ކޮންބައެްއގެ ނިންމުމުގެ ޙަްއޤު ރައްޔިތުންނަުށް ދޭުށޭ. ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝު

 ުށް.ޢަބްދުލްކަރީމަ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

)ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ގާނޫނު( އަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާަޙކީ  2013/4. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކަނޑައެިޅގެން ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފު ހުުށަހެޅުމެއް. އަުޅގަނޑު ވާހަކަ ކުިރއަުށްގެންިދއުމުގެ ކުރިން ފާހަަގކޮުށްލަން 

ނު ދަންފަޅީގައި ެވސް މި ތަނުގައި ބޭނުންވޭ، މި ވަގުތު ރިޔާަސތުގައި އިންެނވީ ނައިބު ރައީސް. މީގެ ހެނދު

ވާހަކަދަްއކަމުންދިޔައިރު ވެްސ ކޮންމެ މެންބަރަކަުށް ވެސް އެ މެންބަރަކު ބޭނުން ވާހަަކއެއް މި ތަނުަގއި ެދއްކުމުެގ 

ފުރުޞަތު ދެމުންދިޔަ. ނަމަވެސް މަނިކުފާނު މި ތަނުގަިއ ިއުށީން ފަހުން މި ތަނުގައި އެްއވެސް މެންބަރަކަުށް ވާހަަކެއްއ 

ރަނގަޅަުށް ދެްއކުމުގެ ފުރުަޞތު ނުދެއްވާކަްނ އަުޅގަނުޑ ހަމަ ރެކޯޑަުށް ޓަަކއި ފާހަގަުކރަން. އާދެ، ިސޔާސީ ޕާީޓ 

ހިންގުމުގެ ނިޒާުމގެ ތެރެއަުށް މިއަދު މި ވަނީ ޯކޓުތަކުން ަދނޑިދިގު އުނދުޅި ހެދިގެން ައތްބާނަން ފަުށާފައި މި އޮތީ. 

ން މި ފެންނަނީ މުޝްތަޝާރަކާ އެކީ ކޯލިޝަެނއް ހަދައިގެން އުޅޭ މަންޒަރު. މިއީ ވަރަުށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ކޯޓުތަކު

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދާދި ފަހުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ކޯޓަުށް ހުުށަހެޅި މައްސަލައެްއަގއި މި އޮތީ، މުޝްތަޝާުރގެ ނަން 

ގެން ޙުކުމެއް އަިއއިރުަގއި މި އޮންނަނީ ެއ ވެސް ނެތް ހުުށަހެޅިއިރުަގއި، ކޯޓަުށް ހުުށަހެޅިއިރު. ނަމަވެްސ، މައްސަލަ ނިމި

ޕާޓީ މުޝްތަޝާރާ ހަވާލުކުރަން ވެގެން. އެހެންވީމާ، އެ ބައްދަލުވުމެްއ؛ މުޝްތަޝާރާ ހަވާލުކޮުށްފައި މި އޮންނަނީ 
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ނުވޭ. ހަމައެކަނި ކައުންސިލު ބައްދަލުވުމެއް ބާްއވަން. ނަމަވެސް، ެއ ކައުންސިލު ބައްދަލުވުމެއް ައދިވެސް ނިމޭ ކަމަކަުށް

އަދިވެސް ހަމަ އެ ަކއުންސިުލ ބައްދަލުވުން ކުިރއަުށްދާ ކަަމުށް މި އޮތީ. އަުޅގަނޑުމެންަނުށް ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ގާނޫނަުށް 

އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅިގެންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރަިޖސްޓެޑް އެޑްރެހުން އެ ޕާޓީގެ 

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަުށުްނނާއި އަިދ ލަިއވްކޮުށް ޓީވީަތުކން ދައްކަމުންދަނިކޮުށް، މުޅި  ހުރިހާ މުދަލަކާއި ތަކެތި ިދެވހި

 އޮފީހެއް ސާފުކޮުށްލަިއގެން ގެްނގޮސް ސަރުކާުރގެ އިމާރާެތއްެގ ތެރެއަުށް ވެއްިދއިުރގައި ވެްސ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވިދާޅުވި އަުޅގަނޑު މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ އެްއގޮތަުށް މަޖިލިސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވާހަކަފުޅު ފައްޓަމުން ވެސް 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ަގިއ  46ގެންދަން މަސައްކަްތކުރާ ވާހަަކ. ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ުށުއުޅުމުގެ އަދަބުތަކަުށް ބަޔާންކޮުށްފަިއވަނީ އިސްލާްމ ދީނުގެ އަސްލުަތކާ ޚިާލފުނުވެ، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ަބސްމޮ

ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތައިގެން މަޖިލީހުގެ އެްއވެސް މެންބަރެްއގެ އިްއޒަތާއި ކަރާމާަތއް އުނިކަން ނާންނަ ގޮތަުށް ވާހަކަދައްކަން. 

ވީމާ، ހަމައެއާެއއްގޮތަުށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި އޮންނަނީ، ހުުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއަކަުށް ވާހަަކފުޅުދައްަކވަން. އެހެން

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ެއއްގޮތަުްށ މަޖިލިސް ގެންދިއުމަކީ ރިާޔސަތުގެ މި ގޮނޑީަގއި އިންަނ މީހަކު ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަުށް 

ވާތީވެ އަުޅގަނޑު ެއވާހަކަ ހަނދާންކޮުށް ދަންނަވަނީ. އިއްޒަތްެތރި މެންބަރަުށް ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. މި ތަނުގަިއ 

ބެހޭ ބިލެއް ލައިގެނެއް ނޫން މި އުޅެނީ. އޮތް ބިލަުށް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަުށްގެންިދއުމަުށް  ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މުދާ ބެހުމާ

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާނަން.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ުކގެ ވާހަކަ. ިދެވހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައި އޮތް ވާހަކަަދއްކަނީ ސިާޔސީ ޕާޓީެގ، ިސޔާސީ ޕާޓީތަ އަޅުގަނޑު ެވސް މި

ވަނަ މާއްާދަގއި އެަބއޮޭވ  47ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ވާަހކަ އަުޅގަނޑު ވެސް މި ދައްކަނީ. އާެދ! ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ގާނޫުނގެ 

އި ގެންޮގސް ދައުލަތުގެ އެްއވެްސ އިމާރާެތއް ެއއް ޕާީޓެއއްެގ ބޭނުމަކަުށް ދީގެންނުވާނޭ. ޕީ.ޕީ.އެމް ޮއފީސް ހުސްކޮުށްފަ

ހުރިހާ ހާޑްޑިސްކުތަާކ ެއއްެޗހި ގެންގޮްސ ދަރުބާރުެގއަުްށ އަަޅއިލާފައި އެ އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެތަނަުށް ބަރާބަރަުށް 

ކުލިދައްކާތޯ؟ މިއީ ިމއަދު ދިެވހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިނިވަން މުައއްސަސާތަކުން ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، 

ން ބޭުރެވގެނެއް ނޫން މި އުޅެނީ. ިސާޔސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑު މި ވާހަކަދަްއކަނީ. އަޅުގަނޑު މައުޟޫޢި

ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ގާނޫނުގެ ާވހަކަދައްާކއިރު، އަދި ޭއެގއިތުރުން ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ، މި އޮތީ ސިޔާީސ ޕާޓީތަުކެގ 

މިއީ ހަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ޖަލަުށް ލާފައި ރައީސުން އެ ތިބީ، ޖަލަުށް ލާފައި އެ ތިބީ. އެހެންވީމާ، 

މި އޮތީ. އެއީ ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ އޮތް އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ާޕޓީގެ ރައީސް މި އޮތީ ޖަލު ުޙކުމެއް ިއއްވާފަ. ނަމަެވސް، 
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ުށް ތައްޔާރުވެފަ. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީން އެމް.ޑީ.ޕީައކުން ނޫޅެ މި އިްނތިޚާބު ލަސްކުރާކަުށެއް. އެމް.ީޑ.ޕީ މި އޮތީ ފުރިހަމައަ

ނިކުމެފައި މި ތިބީ ވެސް ކަމަުށް ޤާބިލު، އެކަުށޭނެ، ޤައުމާ މެދު ދެގޮތެއް ނުވާވަުރެގ ކެންޑިޑޭޓުން އެމް.ޑީ.ޕީްނ 

ކުރިމަތިލާފައި މި އޮތީ. އާދެ! ދެވަނައަުށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ، ދެންވެސް އަނެއް ސިޔާީސ، އެަބއޮްތ 

ނޫޅޭ އިންތިޚާބު  ންއުޅޭއިރު ވެސް އެ ޕާީޓގެ މެންބަރުރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ަގއިަގއި ދަްތއަޅަިއެގންހޫރީ ޕާޓީ. ޖުމްހޫޖުމް

 ލަސްކުރާކަުށެއް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުށަހެޅިފައި އޮތް ވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ ގާނޫނަުށް ހު ހުުށަހެޅިފައި ،ވަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޖިލީހުަށް ހުުށަހެޅިފައި

އިޞްލާޙެްއ، އިންތިޚާބުގެ ކަްނތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން. އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަުށް ވަރަުށް ގިނަ ފަހަރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިފިން. 

ގެންދަވަނީ. ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަުށް ކުރިއަުށް ހަމަ ރިޔާސަތުން މިގޮތަުށް ހަނދާންކޮުށްދެމުންދާއިރު މަޖިލީހުގެ ،އެހެންނަމަވެސް

އަރުވަނީ  ޅުގަނޑު ދެން ޖެހޭނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ފުރުޞަުތ ބަންދުކުރަން. އަުޅގަނޑު ަފހު ފުރުޞަތު މިއަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ޞަތު ބަންދުކުރިޔަސް ައޅުގަނޑަުށް ވާހަކަދެްއކޭނެ. އާދެ! މިހާރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަނުޑގެ ފުރު

ނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަުށް ހުުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙެްއ. ސީދާ ކަނޑައެޅިގެން ޤާއޮތް އިޞްލާޙަކީ ހަމަ  ހުުށަހެޅިފައި މި

އޮތް ހުރިހާ ކަމެއް ދިވެހި  ޮއވޭ މި ގާނޫނުަގއި މިޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ ގާނޫުނގައި އެބަސި ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން ބޭނުން 

ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދައުލަތުން ކޮުށްދޭތޯ ޕާޓީތަކަުށް. ޕާޓީތަކަުށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ބަރާބަރަުށް ފޯރުކޮުށްދޭތޯ. ދިވެހި ސިޔާީސ 

ތް. ތަނުގައި މި ވާހަކަ ނުދައްކާ ދެން އިތުަރުށް ދައްކާނެ ވާހަަކއެއް ނެ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރުން މީހުން އުނިކުރާ ވާހަަކ. މި

 ތަނުގައި. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި ކަންބޮޑުވުން އަުޅގަނޑުމެްނ ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ އިނގުރައިދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ފަލާޙަ އިބްރާހީމް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

 2013/4އޮތް ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރެއަުށް ހުުށަހެޅިފައި މި

 ގަނޑު ހަމަ އެންމެ ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ...ގެނައުމުގެ ބިލަުްށ އަޅު)ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ތިމަރަފުުށީއިހަުށް މަޑުކޮުށްލަދެއްވުން އެދެން. ލިސްޓުގެ ކުރިއަުށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާފުކުރައްަވއްޗޭ!

އްޒަތްތެިރ ޅުގަނޑަުށް ފުރުޞަތުއެުރވުނީ. ައޅުގަނޑު އި ގެ ނަންފުޅު ޮއްއވާ އަ މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 ދިމާވުމާ މިހެން މިގޮަތުށް ލިސްޓުއަރުވާފަިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރާ ހަމައަުށް ދާނަން. އެހެންވީމާ، މެންބަރަުށް ފުރުޞަތު

 މުޙައްމަދު  މެންބަރުޒަތްތެރި އިއް  ދާއިާރގެ ތިމަރަފުުށީއަުޅގަނޑު  ،ފަުށް އެދެމުންއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކިބައިން މާގުިޅގެން އި 

 ސިކުންތުެގ ފުރުޞަތެއް. 5މިނެޓު  2އަުށް ފުރުޞަތުއަރުާވނަން މުޞްޠަފާ

  

  ވާހަކަދެްއކެވުން:މުޞްޠަފާ  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުުށީ

ކާރެއް. މި ާރއްޖޭަގއި އޮތީ ރަްއޔިތުންގެ ސަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ރާއްޖޭަގއި މި

ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ހިްނގުމަުށް ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންނަުށް  ،ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮަތކަުށް މި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު

 ގާ ލިބެންޖެހޭނެ. މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަކީ ކޯޓުތަކުން ހިންގާ ވެރިަކމެއް ނޫން. އަުޅގަނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން ކޯޓުތަކުން ހިން

ތުންނަުށް ވެރިކަމެއް ކަމަކަުށް. އެހެންވީާމ، މިހާރު ކުރަން އުޅޭ ކަންތަްއ، ކުރަމުންދާ މަސަްއކަތް ވެސް މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔި

ހުރި. އެކަމަކު ގާނޫނަުށް ިއޞްލާޙުގެންނަން ރަނގަޅު ަކންތައްތަކެއް އެބަ ނގޭ. ރަނގަޅު. ިސާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ އެބަ އެ

ވީމާ އެ ޕްރައިމަރީގައި ފެއިލް ވީމާ ހަމަ ން އެ ޕްރައިމަރީއަކުން ކެްނޑިޑޭޓަކު ފެއިލް ިރެވގެ ޕްރައިމަރީއެްއަގއި ބައިވެ

އެއީ ޕާޓީތަކުގެ އެތެެރއިން  ،ކުރަން. ނަމަވެސްޫނން. ގަބޫލު އިންތިޚާބަުށް އޭނަ ކުރިމަތިލުމަކީ އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް

ންމަންޖެހޭ އުސޫލުތަކެއް ެއއީ. އެ އުސޫލުަތއް ަގވާއިދުތަެކއް ހަދަމުންދަނީ. ޕާޓީތަކުގެ އެތެރެއިން ނި ؛އަޅަމުންދާ

އުސޫލުތަކުން  ،ކަނޑަެއޅިެގން ޚިލާފަުށް ދަނީ ހަދަމުން. އެއާ ޚިލާފަުށް ޤާނޫނުއަސާސީއާޕާޓީތަކުން ެގންހަމަ މިހާރުވެސް 

ބޫުލކުރެވޭނެ ކަމެްއ އެއީ ގަހެދުމަކީ ގޮތަުށް ގާނޫނު ނުލެވޭބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަުށް ކުރިމަތި ރައްޔިތުންނަުށް ރައްޔިުތން ،ބޭރަުށް

ެވސް. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑު މި އިޞްާލޙަކަުށް ތާއީދެއް ނުކުރަން. ެދން އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ ނޫން އެއްގޮަތކަުށް

ނގޭ ކީްއެވގެން ކޮންމެ ފަހަރަކު ހަމަ ކަމެއް ދިމާވާއިރަުށް ގާނޫނަކަުށް އިޞްލާެޙްއ ުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެއަ ،ވާހަކަައކީ

ނުލާ. ޕްރައިމަރީ  ުނވޭ. އަދި ކުރިމައްެޗއް ުއޅޭ ެއއްަޗކީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕްަރއިމަރީ އަދި ކުރިމަްއޗެއްމި ވެގެން ގެންނަނީ. މި

 ކޯޓަކުން މި  ،ގެންނަނީ ގެންނަނީ ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙު. ދެން މި ނުފައްޓާ. ޕީ.ޕީ.އެމް ޕްރައިމަރީ ކުރިމަތީ އޮތީމަ މި

އެތަެކއް ކަމަކަުށް  ،އް ކުރާުށޭ. ރެޔަކާިއ ދުވާލު އެތަެކއް ާގނޫނަކަުށްއަންގަނީ މިވެނި ކަމެއް ުކރާުށޭ. އެވެިނކަމެ

. އޮތީ ކޯޓު ކަމަުށް ވެފަ މާޔަތްކޮުށްދޭ ތަނަކީ މިހާރު މި. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާޓީ ތެރޭަގއި މަޞްލަަޙތު ހިގެންނަނީއިޞްލާޙު

ފަުށް ގާނޫނެއް ނުހެދޭނެ. ޚިލާ އަސާީސއާކުރާނީ؟ ޤާނޫނު އެހެންވީމާ، މި ާރއްޖޭަގއި ިކހިނެއްތޯ ރައްޔިތުން ވެރިކަމެއް 

ކަނަޑއެިޅގެން  ؛ބާރުގަދަ ގަވާއިެދއް ވެސް ނުހެދޭނެ. މިހާރު ކަނޑައެޅިގެން ރެޔާއި ދުވާލު ގާނޫނަުށް ވުރެ، ޚިލާފަުށް ގާނޫނާ
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ސައްކަްތކުރެޭވ ރޭަގއި މަމުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މިތާ އެތެމި ކަންކަން ހިންގުރެޔާއި ދުވާލު  ؛ހިންގަން ރެޔާއި ދުވާލު މި  ހަމަ

 ރައީސް ތި އިންނަވަނީ... .ދަރަޖައަުށް ނުދޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ކެންދޫއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި 

 ޙުސައިނަުށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު. ޢަލީ

 

 ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ދެްއކިއިުރ ުށްލީ ައޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ވާހަކައްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު ދެވަނަ ފުުރޞަތުގެ ބޭނުންކޮޝުކުރިއްާޔ އި 

ވަނަ  26ނޫނުއަސާސީގެ އް ާފހަގަކޮުށްލުމުގެ ބޭނުމުަގއި. ެއީއ ޤާމު ކަމެކަެމއް، ވަރަުށް މުހިއް ހަމަ ފާހަގަނުކުރެވި އޮތް

އެއް ެމންބަރުން ވެސް ެއ ވާހަަކ އެހެން ބަ .މި މާއްދާެގ ވާހަަކ ހަމަ އަޅުގަނުޑ ތަކުރާރުކޮުށްަލން ބޭނުން ؛މާއްދާ

އެހެން  ނޫނުއަސާީސގައިއޮްނނަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ިމ ޤާ ވަަނ މާއްދާަގއި މި 26ނޫނުައސާސީެގ ދައްކަަވއިފި. ޤާ

އަހަުރން މަތީގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަަކުށްމެ އަންނަނިވި ޙައްޤުތައް  18ރުން ހިނދަކު އުމު ނުވާހާގޮތަކަުށް ބަޔާންކޮުށްަފއި

ޚިލާފު ތަފާތު މާއްދާއެްއ  ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ މިއީ ވަރަުށް އާަދޔާ ގަނޑުންެވއޭ. އެހެްނވީމާ، މިަކން އަޅުލިބިގެ

ބޫުލކުާރ ތުުރކޮުށް ހެދޭނީ އަޅުގަނޑު ގައި ،ބުނާ ހައްޤު އުނިކޮުށް  ވަނަ މާއްާދގަިއ މި 26ެއއީ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް.

ވަނަ މާއްާދގަިއ އެ ބަޔާންކުރާ ގޮތަުށް ެއ  16އަުށް ެގންނަ އިޞްލާޙަކުން. އެްއވެްސ ގޮތަކަުށް ގޮތުަގއި ޤާނޫނުއަސާސީ 

ނުކުރުމަުށް ޓަކައި، ހަނިނުކުެރވޭނެކަން މީހެއްގެ ައާސސީ ހައްޤެއް ހަނި އުސޫލުން އެހެން ގާނޫނެްއ ހަދައިގެން

އޮތީ ިމ  ލިޔެފައި މި ،ޮއތީ ބަހުން މި ވަނަ މާއްާދގައި ޞަރީޙަ 26ސާީސގެ ނޫުނއަޤާރުމަުށް ޓަކައި ބަޔާންކު

ްސ އެއްވެ ބެހޭ ނޫނުއަސާސީގެ އަާސސީ ޙައްޤުތަކާ. ޤާހިނދަކު ނުވާހާއެހެން ގޮތަކަުށް ބަޔާންކޮުށްފައި ނޫނުއަސާސީަގއިޤާ

ގަނޑު އެކަން ފާހަގަކޮުށްލާފައި ިއްއޒަތްތެރި ހެންވީމާ، އަޅު ބާރާތަކުން ައއިސްފަެއއް. އެ މާއްދާއެްއަގއި ނޯންނާނެ މި އި

ޚިލާފު  ލުކުރާ ގޮުތަގއި ޤާނޫނުއަސާީސއާމިހާރު ިމ ހުުށަހެޅިގެން ުއޅޭ ިއޞްލާޙަީކ އަުޅގަނޑު ގަބޫ .ންވަދަންނަ ރައީސް

ޕާޓީތަކުގެ ވެރިން ޭއގެ  ސިޔަސީ ، ނަމަވެއްޖެކަމުަގއި ވާ ގާނޫނަކަުށް އެ އިޞްާލޙުގެ ބޭނުންކޮުށްގެން އިޞްލާޙެއް. އާދެ! 

އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންނުވާ  ހޯދަިއދީ، ޖާނަތީ ންވާ މީހަކަުށް ޕްރައިމަރީގައިއެ ބޭފުޅުން ބޭނު ނަންަގވަިއ،ނާޖާއިޒު ފައިދާ 

ނަތީޖާއަކަުށް ެވގެންދާނީ އެހެން.  ތް ވުަމކީ ގާތުަގއި ވާ ކަެމއް. ޭއގެއެްއވެސް މީހަކަުށް އިންތިޚާބެްއގައި ކުރިމަތިެލވޭނެ ގޮ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އި  ާދއިރާގެ އިނގުރައިދޫއަރުވަނީ މި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ އި

 ފަލާޙަުށް. އިބްރާހީމް

 

 އްެކވުން:ފަލާޙް ވާހަކަދެ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ުށް )ިސޔާސީ ޕާޓީެގ ގާނޫނު( އަ 2013/4ވާ ާގނޫނު ނަންބަރު  ރައީްސ، އާދެ! މިއަދު ހުުށަހެޅިފައި މި ްއޒަތްތެރިއި

ްއޒަތްތެރި ވަަރުށް ގިނަ މެންބަރުން މިއަުށް ޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މިތާނގެ އިވާ އިޞްލާޙަީކ އަުޅގަނ ހުުށަހެޅިފައި މި

މިތާނގައި ބަެއއް ޕާޓީަތކުގެ  ،ޭއެގުކރިން ހަމަ ދަންނަވާލަންޖެހޭ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އިިއޞްލާޙެްއ.  ،ތާއީދުކުރަްއަވއިފި

ވަނަ މާއްދާ އެކަނި.  26ނޫނުއަސާީސގެ ދައިފި. ހަމައެކަނި ބައްލަވަނީ ޤާހައިޞްލާޙަުށް ވަރުަށް ބޮޑަުށް ދެކޮޅުމެންބަރުން މި 

ނޫނުއަސާސީެގ އިލަން އެބަ ޖެހެއޭ ޤާޅުގަނޑުމެން ބަލައަ އެއްޮކުށްއެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ހިތަުށް މި އަރަނީ ހަމައެއާ

 ވަނަ މާއްދާަގއި 16ގަނޑުމެްނނަުށް ިގގެންދާނެ އަޅު ވަނަ މާއްދާ ބަަލއިލީމަ އެނ 16ވަނަ މާއްދާ ވެސް.  16

އިއްޒަތްތެިރ  ކަމަުށް. ނެދީފައިވާ ޙައްޤެއް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުން ހަނިކުރެވިދާލިބިނޫނުއަސާސީން ޤާ

ުށް އެކަިނ ޔާ ޕީ.ޕީ.އެމަޔާމީން ބޭނުންފުޅުވެގެން ކުރާ ކަމެއް ނޫން. ނޫނިއްهللا މިއީކީ ކޮންމެހެން ރައީސް ޢަބްދު ރައީސް.

 ހެޔޮ ވިސްނޭ ކޮންމެ ރައްޔިތަކު  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވެސް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މުހިއްމުވެގެން ކުރާ ކަމެއް

ރައިމަރީއަކީ ވެސް ހަމަ ޕް ،ޕާޓީއެްއގެ ޕްރައިމަރީަގއި ވާދަކޮުށްފައި  ،ރުޅުަގނޑަުށް ހަމަ ކަުށަވަގަބޫލުފުޅުކުރަްއވާނެކަން އަ 

ރަްއޔިތުންެގ ތެރޭގައި ޭބްއވޭ ހަމަ ބޮޑު ނޫނިްއާޔ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،ތެރެއިން ނިސްބަްތވާ ަރއްޔިތުންެގ އެ ޕާީޓއަކަުށް 

 އިންތިޚާބެއް. އެ އިންތިޚާބުން ބަލިވީމަ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައޅުގަނުޑ އެދެން. އަުޅގަނުޑ  ފުރުަޞތު ދިނުމަުށް ވަގުުތކޮޅަކަުށް  ބެހޭ މައްސަލަައކަުށް ނިޒާމާ  ،ޒަތްތެރި މެންބަރުއް އި

 އިބްރާހީމް  މެންބަރުްއަޒތްތެރި އި ދާއިރާގެ މެދު  ހިތަދޫބެހޭ މައްސަލައަކަުށް ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ  މިހާރު ނިޒާމާ

 އަުށް.މުޙައްމަދުދީދީ

 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ

 މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ތަދޫހި

މި  ދެންމެ އަޅުގަނޑަުށް ައޑުިއިވގެން ،ބެހޭ މައްސަލަެއއް މި ނެގީ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ނިޒާމާޝުކުރިއްޔާ އި

ނޫނުައސާސީަގއި އެހެން ގޮަތކަުށް . އެީއ މި ޤާބާރާތްއޮްތ އި ވަަނ މާއްދާަގއި މި 26ނޫުނއަސާީސގެ ދިޔައީ މި ޤާ

 ...ވާބަޔާންކޮުށްފައި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް ޖަވާބުދާރީވުމަކަުށް ނިޒާމީްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކަފުަޅކާ ުގޅިގެން ެއއަ އިްއޒަތްރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގައި އި

ބެހޭ  މާހޭ މައްސަލައެްއ ކަމަކަުށް ބަަލއެއް ުނގަންނަން. ނިޒާބެ  މައްސަލަެއއް ނުނެގޭނެ. އަުޅަގނޑު ތި ނުކުާތގައި ިނޒާމާ

 އަުޅގަނޑު އެދެން.ގެންެދވުމަުށް ރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަުށްްއޒަތްތެއި ކީ.މައްސަލަެއއް ނޫން ތިއިްއޔަ

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ފަލާޙް ވާ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

.ޕީ ބޭފުޅުންނަކަުށް ެއްއގޮތަކަުްށވެސް ކަމަކުނުދާނެ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އެމް.ޑީސް. އިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ 

ގެނެްސގެން ުކރާ އެއްެވސް ކަމެއް. އަދި ނޫނިއްޔާ ގާނޫުނތަކަުށް އިޞްލާޙު، އަުށް އިޞްލާޙު ގެނެސްގެން ޤާނޫނުއަސާސީ

މީހުންނަުށް ގަބޫލުކުރެޭވނެ ކަމެއް ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީ  ކަމެއް ޙައްލުުނެވގެން ކޯޓުން އެ ކަމެއް ަޙއްލުކުރުމަކީ ވެސް ެއމް.ޑީ.ޕީ

މި ކަންކަމުން ކަންކަން ކުރީމަ. މީހުންނަުށް ގަބޫލުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި މަގުމަތިންނާއި، ގަަދބާރުންނާއި، ދަނޑިންނާ 

ުށްދިން އެމް.ޑީ.ޕީ ވިާދޅުވާ ޑިމޮކްަރސީ ފައްާކކޮުށް ެއ ތަޢާރުފުކޮ އެމް.ޑީ.ޕީން ތި !އަުޑއަްއސަވާތި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

. ދުވަހު ބޭއްވި ޕްަރއިމަރީެއއް އިނގޭތޯފަން ރަުށް އިންނަމާދޫގައި އިހަުށްއަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ާދއިާރގައި އަުޅގަނޑު އު

ޑިޑޭޓުން. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލުން ނެރެން މި ޕްރައިމަރީގައި ާވދަކުރީ ދެ ކެން !އަުޑއަްއސަވާތި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބޭފުޅަކަުށް ލިބިވަޑަިއގަީތ  ތަނުން އެއް . އ10ެސް އެމް.ޑީ.ޕީން ދެ ކެނޑިޑޭޓުން. ވޯޓުލީ މީހުންގެ އަދަދަކީ ބޭނުންވަނީ ވެ

ވޯުޓ  8ވޯޓު. އެކަމަުކ، ަކއުންސިލަުށް ނިުކމެވަޑަިއގަންނަވަނީ  10ވޯޓު. އަެނއް ބޭފުޅަކަުްށ ލިބިވަަޑއިގަތީ  8

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ްއޒަތްތެރި ރައީސް.ރި ގޮތް އި.ޕީގެ ކަްނތައް ހުވިދާޅުވާ އެމް.ޑީ  ލިބިވަޑަިއގެންެނވި ބޭފުޅާ. މިއީ ތި

ން އުޅުނީމަ ފޭލްކޮުށްލީ. ާވދަކުރަރިޔާސީ ިޓކެޓު  ،ޓިކެޓުަގއިކިަތއް ބޭފުޅުންތޯ ެއމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގައި ިރޔާސީ  !ބައްލަވާ

އިނގޭތޯ ތަކުަގއި އެބަހުއްޓޭ ންދިޔަ ޕްރައިަމރީޕްރައިމަރީތައް ހިނގަމުންދިޔައީ؟ ާޔގޫުތގޭަގއި ހިނގަމު ގޭަގއި ނޫންތޯޔާގޫތު 

އްޯތ ކިހިނެ. ގެންނެވި ބޭފުޅުން ލިފްޓު ކައިރިއަުށް ދިޔައިމަ ލިފްޓު ކަނޑައިލާފަޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން އެ ތަނަުށް ވަޑައި 

ޑިޑޭޓުން ނޫނިއްާޔ ސީ ކެނވާދަކުރާ ިރޔާއެމް.ޑީ.ޕީަގއި އްމުޮކުށް ޕްރައިމަރީގައި އާ  ވަނަ ބުރިއަުށް އަރާނީ ސިޑިން؟ 10

އި ހުންނާނީ. މުކޮުށް އަންނިއާ ެއއްކޮުށް ވާަދކޮުށްފައާއް، ބޭފުޅުންއުމުރުން ދުވަސްވީ  ކަމަުށް ވާަދކުރަްއވާފައި ހުންނާނީރައީސް

ލާފައި އޭަގއި ބަިއވަރުވާން ުއޅުނު އިމަރީތަކުގައި ެއބަހުއްޓޭ ލިފްޓު ކަނޑައިޭގަގއި ހިނާގފައި ހުރި ޕްރަމިދެންނެވީ ޔާގޫތު

ކުރާނީ. އެކަމަކު ިމތާ ތިބި ބައެއް އިއްޒަތްތެރި ތާއީދު މަ. މިކަހަލަ ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން އެމް.ޑީ.ޕީތަނަުށް ދިޔައި ފުޅުން އެބޭ

ޓަކައި ގެންނަން އުޅޭ  ުށްމިއީ ހަމައެކަނި ޕީ.ޕީ.އެމަ ،ދައްަކވަމުން އަރުްއވާފައި އެ ވިދާުޅވަނީފުޅުބޭފުޅުން މިތާ ވާހަކަ

ކަމަީކ  ނޫން އިނގޭތޯ. މި ޓަކައި ކުރަންއުޅޭ ކަމެއް  ުށްއިްއޒަތްތެރި  ރައީސް. ިމއީ ޕީ.ޕީ.އެމަ، ނޫން، އިޞްލާޙެކޭ. ނޫން

މަުށްޓަކައި މި ގާނޫނަުށް ކުރުސިޔާސީ ޕާޓީ ނިޒާމު ފައްކާ  މަގަުށް އެޅުވުމަުށްޓަަކއި،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެއް ހަމަ ހުރިހާ

އިްއޒަތްތެރި ރަްއޔިތަުކ އަުޅގަނޑަކަުށް ިހއެއްުނޭވ އުޅޭ އިޞްލާޙެއް. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްވެްސ ެއއްެވސް ގެންނަން
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އަދި އެިކއެކި ގޮތްގޮތުން  ،ތަކުަގއި އަދި ވާދަކޮުށްފައި ބަިލވީމައިމަރީ ބޭއްވޭ ޕްރަ  ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވާނެހެންނެއް ާޕޓީތަކުަގއި މި

ކުރެވޭ. އަުޅގަނޑަުށް މިހާރު ލެއް ނު މަުށް ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑަކަުށް ގަބޫކަ އިންތިޚާބުތަކަުށް ކުރިމަތިލުމަކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް

ސް އެބަ ވަަރުށް ބޮޑަުށް ވަކާލާތުކުރަްއާވ އިްއޒަތްތެރި ރައީ، އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ .ޕީގެ ގޮުތގައި އެމް.ޑީ  ކުރެވޭލަފާ

ނިކުފާނާ މަ ،ނގޭނަޝީދަުށް ކަނޑައެިޅެގން އެބަ އެ ކަމަުށް. ރައީސް ަގއި ވާދަކުަރއްވާނެ 2018ގެ ޕްަރއިމަރީަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ

ހިނގާދާނެތީ އެކަމުގެ ބިރުަގއި އިނގޭޯތ ުށް އެ ފުރުޞަތު ގެއްިލގެންވާދަކޮުށްފިްއޔާ ބަލިވާނެކަން. ެއހެންވީމާ، ދެން އިތުރަ

ހައްދަވަީނކީ. އެހެންވީމާ، ކަުށް ވެގެެނއް ނޫން މި ދެކޮޅުވެސް މިއީ ކަމުނުދާ އިޞްލާޙަކަުށްހައްދަވަނީ. އެްއޮގތަދެކޮޅު މިކަމާ

ބޭފުޅުންނުަށް  އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއއްޒަތްރި ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުންނަުށް ތިރައީސް. ރި އިްއޒަތްތެ

ތިބި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި  ައސާސީއަކީ ހަމައެކަނި މިތާުފރިހަމައަުށް ބެއްލެވޭނޭ. ޤާނޫނު ައސާސީ ވަރަުށް ވެސް ޤާނޫނު

 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަުށް މި އެއްޗެއް ނޫނޭ. މި އިޞްލާޙަކީ، ފެންނަން އޮތްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އެކަނި 

ކަނި އް ނޫން. އަދި މި އިޞްލާޙަކީ ހަމައެޙެއަސާސީ ފުުށުައރާ އިޞްލާގެނެވޭ އިޞްލާަޙކީ އެްއގޮތަަކުށްވެސް ޤާނޫނު

މަގުަށް ޓަކައި ހުރިހާ ޕާޓީއެއް ހަމަ ކައި ގެންނަ ިއޞްލާޙެއް ވެސް ނޫން. މިއީ ސިޔާސީ ހުރިހާ ޕާޓީއަކަުށްޓަ ުށްޕީ.ޕީ.އެމަ

ކަން ކުރާ އެންމެ ރިވެިތ ެވސް ެއކަންއި އުމުތަކުގަ ދި ޕާޓީތަުކގެ ޕްރައިމަރީތަަކކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤަަޓކައި އަ އެޅުވުމަުށް

ކުރާ އީދުތާ ވާތީ މި އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަުށް ކައި ގެެނވޭ އިޞްލާަޙކަުށްޓަ އެކަންކަން ކުރުަމުށް އުސޫލުަގއި،

 ން. ޝުކުރިްއޔާ. މުން ިނންމައިލާނަވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން ދެްއވި ުފރުޞަތަުށް މަނިކުފާނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު ދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތއަރުވަނީ ފުނަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޢަލީ ސަލީމަުށް. 

 

 ނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ފު

 ދާ މައްސަލައަކީ ކުރަމުން މިޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަ

 ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު  ގެމު މައްސަަލއެއް ގައި ވަރަުށް މުހިއްއިރު ލާވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި މިއަދު ާރްއޖޭގެ މާޙައުލަުށް ވިސްަނއި

އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ސިޔާީސ  ،ވެސް ފާހަގަކުރަން. މައްސަލަައކީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން

 މި  އި ބާްއވާ އިންތިޚާބުތަާކ،ވަުރގަ އަދި ޤައުމީ ފެން ،ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުެގ މެދުގައި ބާްއވާ އިންތިޚާބުތަކާއި އި،ޕާޓީތަކާ

 މު އެއްހަވާލުކޮުށްފައި އޮތް އެންމެ މުހިއްހުރިހާ ކަންކަމެއް ހަމަމަގަުށް އަޅުވަން އެބަޖެހޭ. އެކަުމގެ ިޒންމާ ރައްޔިތުން 

 ލިްއޔަތު އެންމެ ބޮޑަުށް ެއޅިގެންދަނީ.މެންބަރުންގެ ބޮލުގައި މި މަްސއޫ އިްއޒަތްތެރިނަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް. ތަ

ތަކުަގިއ އިންތިޚާބު، ތަުކގައި ވާދަކުެރވިހަމަހަމަ ގޮތެްއގައި އިންތިޚާބު ރައްޔިތުންނަުށް ވީާހވެސް ހަމަޖެހޭ އިންސާފުވެރި
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ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި ުށްދާނެ އިންތިޒާމުތައް ތަރުތީބުއުމު ކުރިއައަދި އެ ނަތީޖާގެ މައްޗަުށް ޤަ، ނަތީޖާނެރެވި

މަޖިލީހަުށް މި  ރައްޔިތުންގެ  ،ދީއަުދގެ ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުންން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެކަމަުށް މިއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހު

ކުރުމަކީ އެއީ އަުޅގަނުޑ މިކަމަުށް ވަކާލާތުކުރުުމގެ ބަދަލުަގއި ުޒވާބު ކުރުމަުށްޓަކަިއ ބިލުތައް ފޮނުވީމަ،ކަންކަން ތަރުތީބު

ކުރަން ހިފާފައި ތިބި މީހުންގެ ހާލަކީ ތިމާމެންގެ . ޒުވާބު ޒަތްތެރި ރައީސް ދެކޭގޮުތގައި ވަރަުށް ނާތަހުޒީުބ ކަމެއް. ިއއް 

ކުުރމުގެ ހިތްވަރެއް ނެތް އެތާ ހިތްވަރެއް ނެތް. ަވކާލާތު ކުރުުމގެ ވެސް ކަެމއް އިޞްލާޙުއަމިއްލަ ޕާޓީަގއި މިއިން އެއް 

މީހުންގެ ޕާީޓގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތް. ފުރަތަަމ  އުމުެގ ރަްއޔިތުންނަުށް އެނގޭ އެަބއިއި. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ޤައެތެރޭގަ 

ެދވޭނީ ތިމަންނަމެން ފުރަތަމަ ޓަކައި ކަެމއް ަވކާާލތުކޮުށްގެން ހަމަމަގަުށް އަުޅަވއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ރަްއޔިތުންނަުށް

 އިމު ދިރިއުޅުމުގަ އި ވެސް، ާއއްސިޔާސީ މަސްރަޙުގަ އްަކއިގެން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ރައްޔިތުންނަުށް ނަމޫނާއެއް ދަ

އުީމ ވަންޏާ ޤަ ކަމަުށް އެންމެން އެއްަބއެްއގެ ގޮތުަގއި އުޅޭއި ވެސް ކަންހިނގާ ގޮތަކީ، މުޅި ދުިނޔޭގެ މަސްރަުޙގަ ،ވެސް

އަސާސްަތކެްއ  ެވސް އެއްބަްސެވވޭ އިޖަމާޢަތުގެ ފެންވަރުގަ ވަިކވަކި، ވެސް  އިދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގަ  ،ވެސް  އިފެންވަރުގަ 

ހިނެއްތޯ. އެގޮތަުްށ ދާނީ ކިތިމަންނާމެން މިކަމުގައި ެއއްކޮުށް ކުިރއަުށް، ލަނީ. ތިމަންނާމެން މިކަން ކުރާނީަވއިފުރަތަމަ އެކުލަ

ކިޔަނީ  އަސާސީ އޭ. ޕާޓީތަކުަގއި މިކިޔަނީ ޤާނޫނު ަދނީ އަސާސެްއގެ މައްޗަުށް. ެއއަުށް މިންއުމުތައް ވެސް ހިނގަމުޤަ

ކިޔަނީ. އޭގެ މަްއޗަުށް ަގވާިއދުތައް ހަދަނީ. އެހެންވީމާ،  އެްއޗެއް މި  އަސާސީ ަގާވއިދޭ. އަސާސީ ިކޔާފައި ކޮންމެވެސް

ޅޭނެނޫޅޭނެ އެަކކު އަނެކަކަުށް އު ،ބޮޅުްނވެތުރުކޮުށްފައި ާދއިރުަގއި އޮޅުންއެ ަގވާއިދުތަުކގެ ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން ދަ

ތުން ފަުހން އެއަުށް ބަދަލެއް ގެންނަ ކުރެވިފައި އޭރު ވިސްނިފައި ހުރި ގޮްއޔާ ކަްނކަން ތަރުތީބުނޫނި ،ގިގޮތެއް ނޭނ

 ނގަޅު ގޮތް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އެންމެ ރައެއީ ވަންޏާ ެއކަން ރަނގަުޅކުރަން އުޅުމަކީ  ކަމަުށް ހާލަތަކަުށް ކަންކަން ދާ

މެހެން ކޯޓުތަަކކީ އެީއ ކޮންދައްކަނީ ޯކޓުތަކަުށް ދާ ވާހަކަ.  މި މަޖިލީހުން އެކަން ކުރަންެޖހޭ އެބަ. ނޫނިްއޔާ ދެން މި

އުމުތަކުގައި ހަދާފަިއ ން ބައިތިއްބަން ހަމައެކަނި ޤަނޫނިްއޔާ ގޮނިޑތަކުަގއި ރީތި ޔުނިފޯމް އަޅުވާަފއި މީހު ،އަުޅވާފައިތަޅު

މީހުން އުޅޭއިުރަގއި ދިމާާވ  އީ ިމދެންނެވި އަސާސްަތކުގެ މަތީންތަނެއް ނޫނޭ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ކޯޓުތަަކކީ އެ ހުންނަ

 ނޫނިއްޔާ ގަބޫލުނުކުެރވޭ  ،ުޅގަނޑުމެންނަުށް ދިމާވާ އެކިއެކި ބޮޑެިތ ކަންކަމުގައި ވާހަކަދަްއކަިއެގންމައްސަލަތަކާއި އަ

ތަން އެއީ.  ާޔ ދެން ދާން އޮންނަޖެއްއްފެންވަރަުށް ދެ ފަރާތުން ވާހަަކދައްކަިއގެން އެްއވެސް ގޮތަކަުްށ ޙައްލެއް ނުހޯއްދި 

ކުުރމަކީ ެއއީ ިރވެތިކަމެއް. ެއީއ ކަެމއް. އެ ަތނުގައި ަމއްސަލަ ަފއިޞަލާނަުށް ދިއުމަކީ ިރވެތިއެތަ ރި ރަީއސް.އިްއޒަތްތެ

ވެސް އެންމެން ގަބޫުލކުާރ އި ދުނިޔޭގަ ައޅުަގނޑުމެން މި ދިރިއުޅޭ ވެސް އަދި އިދީނުގަ އިސްާލމް ،ެވސް އިޑިމޮކްރަސީގަ 

 ،ކުރަންފެުށީމާ، އެއަުށް ޖޯކުޖަހާފައި ކަތް ތަރުތީބުން މަސައް ހަމަ ެއއީ. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުން ބަަޔކު އެ .ެއއީ އުސޫލު

މީހުންގެ އަސާސަީކ.  ކުރުމަކީ އެއީ ކޮަބއިތޯ އެ ންހެން ބޭފުޅުން މަސައްކަތް އެއަުށް އިތުރު ވާހަކަދަްއކާ މިތާ ތިބޭ ބަެއއް އަ

ީތގައި ނުކުެމ ލަޓިބުރި ހިފައިގެން މަގުމަ ،ފެންނަނީ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަގަުކރެއްވި ފަދައިން  މިއަދު އެ

 މަޖިލީހުން ކަންކަން ނިންމީމަ ނުދާނެ. ރައްޔިތުންގެ ން ކަންކަން ނިންމުމަކުން ކަމަކުކަންކަން ނިންމާ ބަޔަކަުށް ކޯުޓތަކު
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ނުދާނެތާ އިްއޒަތްތެިރ ބޭފުޅުންނަކަުށް ކަމަކުނުދާނެ. އެކަން ކަމަކު އްލުކުރީމަ އެނެ. ގާނޫނުގެ ތެެރއިން ކަންކަން ޙަނުދާކަމަކު

އުޅެނީ އިްސ  އުޅެނީ ރައީސަކު ނުހޮވާ. އަދިެވސް އެ ގެ ހާލު. އަދިެވސް އެނގިަވޑަިއގެންނަާވނެ އެމް.ޑީ.ޕީއެ، ރައީސް

 އުމަުށް އެ ވީމާ، ތިމާމެންގެ ޑިޮމކްރަސީާއއި ތިމާމެންގެ އުސޫލުތަްއ ހަރުދަނާނުކޮުށް ދެން ޤަމުތަކަުށް މީހުން. އެހެންމަޤާ

ްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަީނ ކަމެްއ ނޯންނާނެ އި މީހުންނަުށް ކޮުށްދެވޭނެ

ކުރަން. ންގެ ތެރޭގައި ކަންކަން ތަރުތީބުގެެނސްގެން އަުޅގަނޑުމެހެއޭ މި ގާނޫނުތަކަުށް އިޞްލާޙުޖެ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

، . ވޯުޓތައް ޮއޅުވާަފއި ތިބި މީހުންކުރަންކަންކަން ދާނެ ގޮްތގޮތް ތަރުތީބުއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ވީާހވެސް އޮމާންކޮުށް 

މިއަދު ނުކުމެ ވަކާލާތުކުރީމާ އަުޅގަނޑުމެން ކީކޭތޯ ބުނާނީ؟ ރައްޔިތުން  ެވފައި ތިބި މީހުން ވޯޓުތައް ޮއޅުވުުމގައި ަބއިވެރި 

 ޝުކުިރއްޔާ.  ނީ އިނގޭތޯ. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް،ޖަހާން ފަހަތުން ޓީ.ވީ ބަލަމުން ޖޯކުރައްޔިތު ކީކޭތޯ ބުނާނީ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަީނ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ޚަލީލަުށް.هللا ޢަބްދު

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ،ދެއްެކވިއިރު ވިދާޅުެވއްޖެތަނުގައި ވާހަަކފުޅު ރައީސް، ވަރަުށް ގިަނ ބޭފުޅުން މި އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. އިްއަޒތްތެރި

ހަމައެކަިނ  ،ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ މާއްދާއަކީ  އަސާސީއާ ޚިލާފު އިޞްލާޙެކޭ. އެގޮތުން އެުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ޤާނޫނުހު

ވަނަ މާއްާދގައި ިމ  26ކޮުށްލާނަން. މަ ތަކުރާރުވެސް ހަވަނަ މާއްދާަގއި ބުނާ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު  26ވަނަ މާއްދާ.  26

އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ  18ނުވާހާ ހިނދަކު އުމުރުން ގޮތަކަުށް ބަޔާްނޮކުށްއަސާސީަގއި އެހެން މި ޤާނޫނު، ބުނަނީ

އޭެގ  ގެ؛ރައްޔިުތންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމު އިންތިޚާބުތަކުަގއްާޔއި -ރައްޔިތަކަުށްމެ އަންނަނިވި ަޙްއޤުތައް ލިބިގެންެވއެވެ. )ހ(

ބުނަނީ.  ކަމަުށް މި  މުތަކަުށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު އޮންނަންވާނެންތިޚާބުތަކުގައި އެިކއެކި މަޤާއި ،ބުނަނީމި )ުށ( ގައި 

އަސާީސގެ މާނަ ކިޔުމަކުން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ޤާނޫނު އަސާސީ ހަމައެކަނި އެންމެ މާއްދާއެއް އެާއއެްއކޮުށް މި ޤާނޫނު

ައޅުގަނޑު ބުާނއިރުަގއި އެާއ  އެްއގައި އޮންނަ ވާަހކަެއއްމާްއދާ ބިގެެނއް ނުދޭ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއިނަކަުށް ލިއަޅުގަނޑުމެން

އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން  ދޭންޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަުށް ކިަޔއި އަސާސީގެ ތެެރއިން އަ ންހުރި އެހެން ވާަހކަތައް ާޤނޫނުގުޅު

ވަނަ މާއްދާައކީ ރައްޔިތުްނެގ  73 ޖުމްހޫރިއްާޔ؛މާއްދާައކީ ރައީސުލް ވަނަ 73ވަނަ މާއްދާ މިސާލަކަުށް.  73ހިނގާ ބަލަމާ

ގައި ހުންަނންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބަޔާންކުރާ ކިބައި  އިުރގައި އޭނަގެހަކު ކުރިމަތިލާމަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަުށް ވާން ބޭނުންވާ މީ

ރަީއސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަުށް އްދާއެއް. ވަނަ މާއްދާއަކީ ވެސް ހަމަ އެކަހަލަ މާ 109އެގޮތަުށް  މާއްދާ. ހަމަ

 ތަނުގައި މި  ބޭފުޅުން މި  އަރަނީ އެއަުޅގަނޑު ހިތަުށްަގއި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް. ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅެްއގެ ކިަބއި
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އިތުރުން ގެ ިއ، އަދި އޭއާވަނަ މާއްދާ 73އެވިދާޅުވަނީޯތއޭ ބޭފުުޅން  އެ އި،ވަނަ މާއްދާއާ  26ވާހަކަފުޅުތައް ދެްއކެިވއިރުަގއި 

 އެ  ތަކެއް؛ޝަރުތު ،ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނަނީ 26ރުންވާ ވާހަކަ. އެހެނެއް ނޫން ރައީސް. އަރައި  ވަނަ މާއްދާ ވެސް 109

އަސާސީގެ ތެރެއިްނ ޤާނޫނު، އެ ގާނޫނުތަކުގެ ތެެރއިން ،ކަމަުށް ވާނަމަ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ މީހެއް މީހަކީ އެ

ލެވޭނެ ވާހަކަ ކުރިމަތި، ނަމަ މުތަކަުށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާއިންތިޚާބީ މަޤާ މުތަކަުށްމަޤާކަނޑައަޅާަފއި ހުންނަ 

ލައިިފއްާޔ އިހިނގާ ލާމަރިކަޒީ ބާބަުށް ައޅުގަނޑުމެން ބަލަގަނޑުމެން ބަލައިލަމާދަނީ. ދެން އަޅު ބުނެވިގެން އެ

ތަކަުށް ޝަރުތުތައް ޤާނޫނުއަސާސީން ދީފަިއ ވި ހުރިހާ އިންތިޚާބީ މަޤާމުމިދެންނެ ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދާނެ

އޮތްއިުރގައި ލާމަރުަކޒީ ބާބުެގ ތެރޭން އިންތިޚާބުތަކަުށް ކުިރމަތިލާ އެއްެވސް ބޭފުޅެްއގެ ޝަރުތެއް ޤާނޫނުއަސާީސއަުކ 

ީކ، އެ ބަޔާންކުރެވިަފއެއް ނެތް. ެއަކން ދޫކޮުށްފައި މި އޮތީ ގާޫނނުތަކަުށް. އެހެންވީމާ، ގާނޫަނުށް ގެންނަ ބަދަލުތަކަ

ޝަރުތުތައް ބަޔާންކުރުމަުށް ަޓކައި ގެންނަ ބަދަލުތަކަކީ އެްއެވސް ހާލެއްގައި ޤާނޫނުައސާީސއާ ޚިލާފުވާޚިލާފުވުމެއް ނޫން. 

ވަނަ މާއްދާ ައޅުގަނޑުމެން ކިޔާލަން އެަބ  37ދެން އެ ބޭފުޅުން އެ ވާހަކަފުޅުތައް ދައްކަާވއިރު އަުޅގަނޑު ހިތަުށްއަރަނީ 

ދާައކީ ެވސް ޒާތަކަުށް، މިދެންނެވީ ކަުއންސިލަރުންގެ މަޤާމު، ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމު، އަދި ވަނަ މާއް 37ޖެހެއޭ. 

ވަަނ  37އޭެގއިތުރުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު؛ މަޤާމުތަކެއްގެ ގޮުތގައި ސިފަުކރެވޭތީއާ ެއއްކޮުށް 

ވަނަ މާއްާދގައި މި ުބނާ ވާހަކަައކީ، މި ބުނެދެނީ  37އްމު. މާއްދާއަުށް ައޅުގަނޑުމެން ިވސްނާލުން ވަރަުށް މުހި

މަސައްކަތްކުރުުމގެ ޙައްޤުގެ ާވހަކަ. ބުނަނީ، ކޮންމެ ރައްޔިތަކަުށްމެ އެ މީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ވަޒީފާެއއް އަދާކުރުުމގެ 

ސް އިންޖިނޭރެކޭ ކިޔާފައި މީހަުކ ނުވަތަ މަސައްކަެތއް ކުރުުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެންެވއޭ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ގޮ

ކައިރީ ބުނެގެން އިންޖިނޭރު މަސައްކަތް ފަުށަންވީތޯ؟ ައޅުގަނޑަުށް އެނގޭނެތޯ ެއކަން ކުރަން؟ ނޫނިއްޔާ މިވެނި އޮފީހެްއެގ 

އޮތް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަުށް މީހަކު؛ އެ މީހަކު ބޭނުންވީމާ އެ މީހަކަުށް ލިބޭ ގޮތަުށްތޯ އޮންނަނީ؟ ނޫން، 

ތަެކއް އޮތީާމ އެެހންވީމާ، ޝަރުތުޒަތްތެރި ރައީސް. ެއގޮތަަކުށް ނޫން އޮންނަނީކީ. ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑަެއޅިފައި އޮވޭ. އިއް 

ހުރި ަވޒީފާދޭ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުްނ ނޫިނއްޔާ ާރއްޖޭަގއި ، އަޅުގަނޑު ބުނަންވީތޯ ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

ިރ ރައީސް. ނޫނުއަސާީސއާ ިޚލާފަުށޭ އަޅުގަނޑުމެން ބުނަންވީތޯ؟ ިއއްޒަތްތެއޮތީ ޤާ އް ކަނަޑއަޅާފަިއ މިޝަރުތުތައ

ތަކެއް އޮންނަންޖެހޭ އެ ވަޒީފާައކަުށް ކަނަޑއެޅޭ ޝަރުތު ކަމަކީ ވެސް އެކަމަކަުށް ކަނޑައެޭޅ، އެހެނެއް ނޫން. ކޮންމެ

ފުޅުަތކަކީ ެއްއވެްސ ހަކަވިދާޅުވާ ވާ ކަމެއް، މަސަްއކަތެްއ، މަޤާމެއް. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުައސާސީއާ ޚިލާފޭ މި

ވާހަކަ  ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑަުށް ސިފަކުެރިވގެން މި ގެޕެއް ެނތް ވާހަަކއެއް ތާކުންތާކުނުޖެހޭ އުރަތް

ޮބޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ދަންނަވާލަމުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑަުށް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ޓަކައި ވަރަުށް

 ލަިއކުމް. ޢަ ވައްސަލާމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ތްތެރި ތިއްބެވި ހުރިހާ އިްއޒަ ދައްަކވަން އެިދވަަޑއިގެންވާހަކަފުޅުހިސާބުން މި ބިލަުށް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ރަކު ޒަތްތެރި މެންބަމި ނިމުނީ. އަުޅގަނޑު ބޭނުން އިތުރު އެްއެވސް ިއއް މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުއަރުވައި

، އިން ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާވިލިނގިީލ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސަދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގަންނަވާތޯ. އާދެ! ވާހަކަފުޅު

ގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި )ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ގާނޫނު( އަުްށ އިޞްލާޙު 2013/4ނޫނު ނަންބަރު ގާ

ެގ 5.1ޓަމު ޓު ަގީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އެޖެންޑާ ައއިބިލަުށް ވޯޓަުށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯ

 ން ނިމުނީ. ހިސާބުމަސައްކަތް ެވސް މިހާ

 

 ވޯޓުަށް އެހުމުަށްހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . މި އިގަ 1:30ވޯޓަުށް އެހުން. މި އައިޓަމު ކުރިއަުށްގެންދާނީ ވޯޓަުްށ އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް  ،6އެޖެންޑާ އަިއޓަމު 

 ލާނަން.ހިސާބުން ޖަލްސާ މެދުކަނޑައި

 

  ]އަުށް  13:31އިްނ  95:11ކޮޅު: ހުސްވަގުތު [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯަޓުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ، 6ޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށްގެންދަން ކަމަުށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު . މި ދަންފަالم عليكمالس  

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

ދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. ަބއެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކާޑު އަދި މުޅިން މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެުކޮކުށްލަދެއްވުމަުށް ހަނ

ވޯޓަކަުށް ދަންނަވާލަްނ އެބައޮތް. ފުރަތަމަ ވޯޓުަށް  8ޗެކުނުކުެރވި ހުރި ކަމަުށް ފެންނަނީ. )ވަގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( މިއަދު 

އިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ގަިއވާ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ފޭދޫ ދ6.1ާދަންނަވައިލާނީ، އެޖެންޑާ ައިއޓަމް 

 ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލު ބަލަިއަގތުމަުށް. ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 2008/11ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފޭދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި )އިން

 މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ދީދީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 58    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުން

   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ  .85ދަދު؛ އަލަ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. 11ންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރ58ު. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

ވި މެންބަރުންެގ ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންނެ 

ދާއިާރގެ  ފޭދޫ ހެންކަމުން، ސަުރާކރުގެ ފަރާތުންއެ .69ލަ؛ . ޖުމ35ު. ފާސްވުމަުށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 69އަދަދު؛ 

( ނޫނުގާއިްނތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ) 2008/11 ނަންބަރު ޫނނުގާހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  އިބްރާހީމްދިދީްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

އަުށް ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ ފާސްވެއްޖެ. މި ލީހުން މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށްގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިއިޞްލާޙު ުށްއަ
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ގަިއވާ ބިލު ބަލައިގަތުމަުށް. 6.2ލާނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް އިދެން ވޯޓަުށް ދަންނަވަ ދަންނަވަން.ކަމުަގއި ފޮނުވިއްޖެ

 ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަނީ. ވަނަ 2މިއަުދގެ  )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2010/10ނޫނު ނަންބަރު ގާފައި ބްރާހީމްދީދީ ހުުށަހަޅުއްވާފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

މެދު އިއްޒަތްތެރި  ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާުށް އިޞްާލޙު( އަނޫނުގާންސިލުތަުކގެ އިްނތިޚާބުގެ ލޯކަލް ކައު)

 ނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 44    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      އަދަދު:ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ 

 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. 23ންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރ44ުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓ70ުއަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 1ންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު
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 ފޭދޫ  ހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންއެ .67ލަ؛ . ޖުމ34ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 67މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންސިލުތަުކެގ ލޯކަލް ަކއު) 2010/10 ނަންބަރު ނޫނުގާހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  އިބްރާހީމްދީދީްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިދާއިރާގެ 

މަތުެގ ފާސްެވއްެޖ. މި ބިލު ޤައުމީ ސަލާ ގެނައުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށްިއޞްލާޙު ުށް ( އަނޫނުގާއިންތިޚާބުގެ 

ަގއިވާ ބިލު ބަލަިއގަތުމަުށް. 6.3ލާނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް ވައިދެން ވޯޓަުށް ދަންނަ ދަންނަވަން.ކަމުަގއި އަުށް ފޮނުިވއްޖެކޮމިޓީ

 ލާނަން.އިވަނަ ވޯޓަުށް ދަންނަވަ  3މިއަުދގެ  )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫނު ގާ ާވ،ޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ައޒްހާން ފަހުމީ ހުުށަހަޅުއްވާަފއިމާވަުުށ ދާއިރާެގ ިއއް ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ުށް އިޞްލާޙު( އަނޫނުގާއްވާ އުޅަނދުަތއް ދުއްވުާމ ބެހޭ ކަނުޑަގިއ ދު) 78/69ނަންބަރު 

  ެއދެން.ން މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވު ބަލައިގަތުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ން ފަހުމީ ހާއަޒްއަްޙމަދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާވަުށު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 54    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 09    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭ

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަ

. 9ންގެ އަދަދު؛ ންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރު. ނުފ54ެ. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 70އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި . 2؛ ދުންގެ އަދަެމންބަރު ވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވިވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭުނންނު

މާވަުށު  ންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންއެހެ .63ލަ؛ . ޖުމ32ު. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 63މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އި ދުއްވާ ކަނުޑގަ ) 78/69 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ން ފަހުމީހާއަޙްމަދު އަޒްއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި ދާއިރާގެ 

ބިުލ  މި ގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލަިއގަތުމަުށް ފާސްވެއްޖެ. ުށް އިޞްލާޙު( އަބެހޭ ާގނޫނު އުޅަނދުތައް ުދއްވުމާ 

ގަިއވާ ބިލު  6.4އެޖެންޑަ އައިޓަމް  ލާނީއިދަންނަވަ ވޯޓަުށް ދެންކަމުަގއި ދަންނަވަން. ދީ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުިވއްޖެޞާތިޤްއި

 ލާނަން.އިވަނަ ވޯޓަުށް ދަންނަވަ 4މިއަދުގެ  )ަވގުތުޮކޅަކަުށްަފހު(ބަލައިގަތުމަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫނު  ،ން ފަހުމީ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާހާޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު އަޒްމާވަުުށ ދާއިރާގެ ިއއް ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ބިލު މަޖިލީހުން  ގެނައުުމގެުށް އިޞްލާޙު ( އަގާނޫނު ބެހޭ ކުލި ނެގުމާޖޭގައި ބަނދަރުިދވެހިރާއް ) 78/66ނަންބަރު 

  ދެްއވުން ެއދެން.ޓުމެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯ ބަލައިގަތުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ން ފަހުމީ ހާއަްޙމަދު އަޒްދާއިރާގެ މެންބަރު މާވަުށު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 53    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 10    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓު

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63        ޖުމްލަ:
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 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ މުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖު

ންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރ53ު. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 70އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . 2؛ ންގެ އަދަދުވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު. 10

މާވަުށު  އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން .63؛ ލަ. ޖުމ32ު. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 63މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ) 78/66 ނަންބަރު ނޫނުގާ ،ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ން ފަހުމީހާއަޙްމަދު އަޒްްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިދާއިރާގެ 

ބިުލ  މި ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަުތމަުށް ފާސްވެއްޖެ. ލާޙު ުށް އިޞް( އަާގނޫނު ހޭބެ ކުލި ނެގުމާނދަރުބަ

ގަިއވާ  6.5ލާނީ އެެޖންޑާ ައއިޓަމް ަވއިދަންނަ ވޯޓަުށް ދެން ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ދީ ކޮމިޓީއަުށް ފޮުނިވއްޖެޞާތިއިޤް

ން ކޮމިޓީ ގެޤައުމީ ސަލާމަތު ،ރާރުގަވަނަ ާމއްދާެގ ދަުށުން ހުުށަހަޅާ  142ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

 .ނީލަދަންނަވާމި ަވނަ ވޯޓަުށް  5ގެ މިއަދު )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓަުށް ވޯޓަުށް އެހުން.  އިދިރާސާކުރަްއވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާގެ ދަުށުން ވަނަ މާއް 142ގަވާއިުދގެ  ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެރައް ރިފްޢާޢަލީ  އްޒަތްތެރި ެމންބަރުކެލާ ދާއިރާގެ އި 

މެުދ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  ނިންމެވި ގޮތަުށް ފާސްކުެރއްވުމާ އި ން ދިރާސާކުރަްއވަރާރު ކޮިމޓީގަހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

  ދެއްވުން އެދެން.ގޮތަކަުށް ޯވޓުފެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

  ރިފްޢާލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ކެ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 41    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26    ރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަ
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 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ގެ ޖުމުވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރ41ު. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 70އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . 1ންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު. 26

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެހެންކަމުން،  .67ލަ؛ . ޖުމ34ު. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 67މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މެންސީ ބޯޑަުށްއެްއގޮތަުށް ކްލެ އާލީހުން އެރުވި މަޝްވަރާމެންބަރުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިުތންގެ މަޖި

މެންސީ ބޯޑުން ަވކިކުރަން ދު އިބްރާހީމް ްކލެޙީޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަކުަރއްވާަފއިވާ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްއްޔަންޤަ

ދެން ވޯޓަުށް ުރވުަމުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. އެއަުށް މަްޝވަރާނަ ކަމަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާފެން

 .ންއިލާނަދަންނަވަވަަނ ވޯޓަުށް  6އަދުގެ މި )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ގަިއވާ ރިޕޯޓަުށް. 6ލާނީ އެޖެންޑާ ައއިަޓމް އިދަންނަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫނު  ،ރިފާޢު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ުށް ިއޞްލާޙު( އަތުގެ ގާނޫނުޖިނާޢީ އިޖުރާއަ) 2016/12ނަންބަރު 

 ެދއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުމެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެ ރެްއވުމާގޮތަުށް ފާސްކު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ރިފާޢު هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    އަދަދު: މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ
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 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 42    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   69     މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި 

 35      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުންގެ  . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވ85ިއަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 27ެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓު .42ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  .70އަދަދު؛ 

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

މާފަންނު ދެކުނު  ހެންކަމުން، ސަރުކާުރެގ ފަރާތުންއެ .69ލަ؛ މުޖު .35ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . 69އަދަދު؛ 

ތުގެ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަ) 2016/12ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ރިފާޢު ހުުށަހަޅުއްާވފައިވާهللا ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ދެން ވޯޓަުްށ ްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތަުށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ގެނައުުމގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަުްށ އިޞްލާޙު ( އަގާނޫނު

 ަވނަ ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން. 7މިއަދުގެ ވަުގތުކޮޅަކަުށްފަހު( ) ގަިއވާ ރިޕޯޓަުށް. 6.7ދަންނަވައިލާނީ އެޖެންޑާ ައއިަޓމް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫނު  ،ރިފާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާهللا ދުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބް

ގެނައުމުގެ ބިުލ ުށް އިޞްލާޙު ( އަމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނުހިތުންގެ ދީނީ އެއްަބިއވަންތަަކން ިދވެހި ރަްއޔި) 94/6ނަންބަރު 

ގޮތަކަުށް  މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ިނންމެވި ގޮތަުށް ފާްސކުރެްއވުމާކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި 

 ދެްއވުން އެދެން. ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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  ރިފާޢު هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    ނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެން

 23    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   66     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. 23. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 43މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވ70ިއަދަދު؛ 

. ޯވުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 03ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭުނންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މާފަންނު  ހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންއެ .66ލަ؛ . ޖުމ34ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސ66ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ތުްނެގ ދިވެހި ަރއްޔި) 94/6ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ރިފާޢު ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާهللا ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ވައި ނިންމެިވ ގެނައުމުެގ ބިލު ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައް ިއޞްލާޙުުށް ( އަމާަޔތްކުރުމުގެ ގާނޫނުހި ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަން

މިއަުދގެ ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ) ގެ ދަުށުން.6.8ވައިލާނީ ެއޖެންޑާ އައިޓަމް ދެން ވޯޓަުށް ދަންނަގޮތަުށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 ދަންނަަވއިލާނަން. ،ަވނަ ވޯޓު 8އެންމެ ފަހު ވޯޓު. އާދެ، 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސިާޔސީ ) 2013/4ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ުށަހަޅުއްވާފަިއވާދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހު ވިލިނގިލީ

ނިވަޑަިއގަންނަވާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ެގނައުމުގެުށް އިޞްލާޙު ( އަޕާޓީގެ ގާނޫނު

 ދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަުށް ވޯޓު
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ލިނގިލީވި  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 38    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   66     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 .28ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  .38. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

ނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުން

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވިލިނގިލީއެހެންކަމުން،  .66ލަ؛ ޖުމު .34ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛  .66އަދަދު؛ 

ގެނައުުމގެ ުށް އިޞްލާޙު ( އަިސޔާސީ ޕާީޓގެ ގާޫނނު) 2013/4ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުުށަހަޅުްއާވފައިވާސަޢުދު ޙުސައިން 

 ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ފާސްވެއްޖެ.

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ން ހުރި މަސައްކަްތ ކޮމިޓީތަކުން ނިންމަަވއިދެްއވެ .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރު ދަްނނަވަން

އިްއޒަތްތެރި ކޮމިޓީތަުކގެ މުޤަްއރިރުންނާއި އަދި އެހެން ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  ައޅުގަނޑުވުމަުށް ނިންމައިދެއް

 ަގއި. 9:00އަްނގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ވާ 2016 ބަރުންނޮވެ 22ގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ވެސް ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހު

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




