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2015/18/23ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 9:01 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 14:03: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް )ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 22ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން، 3ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2015/1/23އޖ/ރު އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  3އަށް  2015/18/19އިން  2015/18/17ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  -3.2

ވަނަ ޖަލްސާައށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތައް. ިމ  19ވަނަ ޖަލްސާއިން  17ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2015އެއީ 

އިުޓގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަުހ އެއްވެސް މެންބަރަކު އިްޞލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސަ

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މި ޔައުމިއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަބޫލުުކރާ ޔައުމިއްޔާަތކެއް ކަމަށް 

 ނިންމައިފިން.

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 
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 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ަގިއ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ  9:30 ގޮތް. މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ -4.1

އިޖުތިމާޢީ  11.15. 2ަގއި ސުލޫކު ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރީ  11.15. 1އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރީ 

 . 3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރީ 

ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓއަކަްށ ފޮނުވިފަިއވާ  128ރައްޔިތުން މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދުެގ  -4.2

ނޑަށް އަންަގވާފައި ވާީތ، އެ  ކޮމިީޓެގ މައްސަލަތައް އެ ކޮމިޓީން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑިތައް ަކނަޑއަޅުްއަވއި އަުޅގަ

މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ  -1ވަނަ މާއްާދަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އިއުލާނުުކރަން.  128ސުންގަޑިަތއް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ، 2010/8އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާާރ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

 31މާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނަށް އިްޞލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު؛ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެިރކުރު

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް  -2. 2015އޮގަްސޓު 

ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ދިއްދޫ ދާއިާރގެ  -3. 2015ޮއގަސްޓު  31ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ިޞއްޙީ ިހދުމަތް ދިނުމުގެ ބިލު؛ 

ޢާއިާލއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ، 2000/4އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

މެންބަރު ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން، މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  -4. 2015އޮގަސްުޓ  31އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލު؛ 

 .2015ޮއގަސްޓު  31އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުިޅވަުރގެ ބިލު؛ 

 

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން.ކޮމިޓީތަކުން . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ކޮމިޓީތަކުން، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާފަިއވާ  3ސް ީމޑިާއގެ ގާނޫނުގެ ޕަބްލިުކ ސަރވި ، 2015/9ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

ވަނަ މާއްދާގެ  15ނިން ބޯޑަށް މެންބަރުްނ ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަަކއި، ެއ ގާނޫނުގެ ރޕަބްލިކު ސަރވިސް މީިޑާއގެ ގަވަ

ޖުމްހޫރިއްޔާ ނިން ބޯޑަށް ޢައްޔަންުކރުމަށް ރައީސުލްރ)ހ(ގެ ދަށުން، ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިާއގެ ފުރަތަމަ ގަވަ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާަފއިވާ ނަންފުޅުތައް، ިމނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން 

ދިރާސާކުރަްއވާކުަރއްަވއި ިނންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މިނިވަން 

މިޓީގެ މުަޤއްރިރު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް. މުއައްސަސާަތކުެގ ކަންތައްަތާކ ބެހޭ ކޮ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޫނު ނަންބަރު ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެންމެ ފާހަގަކުރެްއިވ ފަދައިން، ގާ `. ޝުކުިރއްޔާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުަފއްދާފައިާވ ޕަބްލިކު ސަރވިސް ީމޑިާއެގ  3ޕަބްލިކު ސަރވިްސ މީޑިއާެގ ގާނޫުނގެ ، 2015/9

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ދަށުން، ޕަބްލިކު  15ނިން ބޯޑަށް މެންބަރުްނ ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަަކއި، ެއ ގާނޫނުގެ ރގަވަ

ނިން ބޯޑަށް ަޢއްަޔންކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ރސަރވިސް މީިޑއާގެ ފުރަތަަމ ގަވަ

ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަްއ، މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ 

ނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެއަ ނޑު ފާހަގަކުރަން، ކޮމިޓީަގިއ ރިޕޯޓް ފުރަތަމައިނުން ވެސް އަޅުގަ ށްފަހުަގއި އަުޅގަ

މި މަސައްކަތްކުެރވިގެންދިަޔިއރުގައި ހުރިހާ ޕާޓީއަކަށް ެވސް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި 

ންފަިއވޭ. ކޮމިޓީގަިއ ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ މި މަސައްކަތުަގއި، ަނންފުޅުތައް ދިރާސާކުރެްއވުމުަގއި ބަިއވެރިަވޑަިއގެ

އެހެންކަމަށްޓަކައި ކޮމިީޓަގިއ ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ ހުރިހާ ޕާޓީއެއްގެ އިްއޒަތްތެިރ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް 

ނޑުމެން ކުރުމުަގއި  ނުޑ ޝުކުރު ދަންަނވަން. ހަމައެއާެއކުަގއި މި މަސަްއކަްތ އަުޅގަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއއްކޮށް އަުޅގަ

ވައްޒަފުން ދެްއވެވި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ވެްސ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮްށ، ެއ އިދާރީ ގޮތުން ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މު

 ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޝުކުރު ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓީެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމި

އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިޓީެގ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރަާށިއ 

ނަޑއެޅިފަިއ ވަނީ ޖުމުލަ  މިނެޓު. ަވގުތު  30ނައިބު މުޤައްރިރަށް ެވސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ިރޕޯޓަށް ކަ

މިނެޓު.  5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  5މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  5ޑީ.ޕީއަށް މިނެޓު. އެމް. 5ބެހިފައިވަނީ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ނޑު ފުރުޞަތު  5މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  5އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  ިމނެޓު. އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ޕީ .ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުގަ

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދާދި ދެންމެއަކު މިނިަވން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތަްއތަކާ  ޝުކުރިއްޔާ 

ނުޑމެން ދާދި އިހަކަށްދުވަހު ފާސްކުރި ގާނޫނު ނަންބަރު  ޕަބްލިކު ސަރިވްސ ، 2015/9ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީ އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވަން ބޭނުންާވ  މީޑިއާގެ ގާނޫނަށް؛ މި ބޯޑު ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަަކއި މި ހުށަހެޅި ރިޕޯޓާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ
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ފުޅުން މި ކަންތައްތައް ވަރަށް އަަވސް ގޮތެްއގައި ނިންމަަވއިދެްއވި ަކމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަައކީ، އެ ބޭ

ނޑިވަެޅއްަގއި އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވާ އެއް ކަމަކީ  ،ޝުކުރުވެިރވަމޭ. ދެން މިފަދަ މުހިއްމު ދަ

ނޑުމެން ބަލަން އެބަ އްޔަންކުރާއިރުދު މިފަދަ ބޯޑުތަކަށް ބޭފުޅުން ޢައަޅުަގނޑުމެން މިއަ ޖެހޭ ތަޢުލީމީ ޤާބިލު  އަުޅގަ

ތަކަށް ފަިއސާެގ ބޯޑު މެންނަށް ކުންފުނިތަކަށް،ކޮށް ސަރުކާރު ތެެރިއން އަޅުަގނޑުބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރުމަށާ އަިދ ޚާއްޞަ

ުލގަިއ ބިޒްނަްސ ދަަރއްޔިތުންަނށް ސަބްސިޑީސްަތއް ދޭންހުރި ފައިސާތަްއ އެ ދިމަދިމާއަށް އެޅުމުގެ ބައިނާޔަތްތަްއ ދީ، 

މަތެްއ ދުއަދި ޚާއްަޞކޮށް ޚި، ވިޔަފާރި ފުާޅކޮށް ،ހޯދައި ތެރެއިން ަފއިދާެގ ެއ ބިޒްނަސް ،އިުމކޮށްސްޓްރެޖެޓީތައް ޤާ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ެއއް ކަމަކީފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާ ، އިމުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ެއކަށީގެްނާވ  ކޭބަލް ޓީ.ވީއާ އަޅުަގނޑުމެން ދިމާއަށް މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން މި ދާންޖެހޭ ސަބަބަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ  ޗެނަލްތައް ނެތްކަން. އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެ ޗެނަެލއް ހުޅުވާލިޔަސް ސިޔާީސ ވާހަަކތަކާ ހެދި އަުޅގަ

ނޑުމެނަށް ބަލައިނުލެވޭ ފަދަ މަންޒަރުތަކާއި އަޑުތަްއ  ގައި ތިބެގެންއި ޢާއިލާއާ އެްއކޮށް ސިޓިން ރޫމުދަރިންނާ ައޅުގަ

ނުޑމެން އެބަ ގެ ޖެހޭ މި ރާއްޭޖެގ މިނިވަންކަމާިއ މި ރާއްޖޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަނީ އިެވމުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަބސް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްަޓން ބޭނުއާދަކާދަާއއި މި ރާއްޖޭގެ ސަގާ ، ކަމަށް ވާނަމަ ންފަތާއި އަުޅގަ

އުމީ ލޯބި އަޅުަގނޑުމެން ޤަ ، ކަމަށް ވާނަމަ އުމުގެ ގޮތުަގއި ދަމަހަްއޓަން ބޭނުންއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޤައުމު، މި ޤަ

ނޑުމެން ިމއަދު މަސަްއކަްތކުރަންޖެހޭ އުފެއްދުމަށް ޓަަކއި މަަސއްކަްތކުރަން އެބަ އެންމެ މުހިއްމު  ޖެހޭ. މިީއ ައުޅގަ

ްނގެ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ގަބޫުލކުރަން. މި ބޯޑުގެ ޒިންމާތައް ަވރަށް މުހިއްމު. އަޅުަގނޑުމެ ކަމަށް އެއް ޒިންމާ

އްޔިތުންނަްށ ފުށް ސާފުކޮށް ރަ ގޮތުގައ، ދެ ލޫމާތުތަކާއި ބޭނުންވާ އެކިއެކި ކަންތައްަތއް ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މަޢު

އްޔަންކުެރވޭ ބޭފުޅުންނަކީ ޚާއްޞަކޮށް މިފަދަ ބޯޑަށް ޢަ ކުުރމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. އަދި އިމުއެނގޭނެ ނިޒާމެއް ޤާ 

މީޑިއާަގއި މަސައްކަްތކުރާ ބޭފުޅުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަްތުކރެވޭ ބަޔަކަށް ވުމަކީ ވެސް ަވރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި 

ނުޑ ދަންނަާވނީ ނޑުމެްނނަށް ،އަޅުަގނުޑ ގަބޫުލކުރަން. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ އަދު ައޅުަގނޑުމެންެގ މި މި ރިޕޯޓް އަުޅގަ

 ތެރޭަގއި ފާްސވެގެންދާނެ ކަމަށް ުއއްމީދުކުަރމޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ގެ ލާވޯޓު މަރުޙަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބަަލއިލާނަން އެހެން ޕާޓީއަކުްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ޝުކުރިއްޔާ  ރަކު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ގެ ބަހުސްެގ 5.1ހިސާބުން އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  މި ،ެއއް ނެތް. އެހެންކަމުންނަވާތޯ. އާދެ ެއދިވަަޑއިގެންފައެދިަވޑަިއގަން

ނޑައަޅަން. މި އެޖެންޑާ ައއިޓަުމގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓުތަްއ ނެގުން މިއަދު  ލާ ނިމުނީމަރުޙަ ަގއި  1:30ކަމުގައި ކަ

 ނަވަން. ެވސް ދަން އޮންނާނެ ވާހަކަ
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ވަނަ މާއްާދގެ  36 ގާނޫނުގެ ގެސަރވިސް މީޑިއާ  ޕަބްލިކު، 2015/9. ގާނޫނު ނަންބަރު 5.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -5.2

ބޯުޑެގ މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި  ނިންރޕަބްލިކު ސަރވިްސ މީޑިއާގެ ގަވަ ަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ)ހ( އާއި )ށ(

ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި  ނިންމެވި ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއިމާ ،އިނާޔަތްތައް ަކނަޑއަަޅއިދެްއުވމުގެ މައްސަލަ

މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް  ވިލިމާލެ؛، އްރިރުއިެދއްވާނީ މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީ މުޤަރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ދާއިރާގެ އިއް  ވިލުފުށީ، ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ތުއަރުވަން. . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަރަޝީދު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

ނިން ބޯޑަށް ރއާ ގާނޫުނގެ ދަށުން، އެ ގަވަސަރވިސް މީޑި ޕަބްލިކު، 2015/9ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނަޑއެޅުުމގެ މަސްއޫިލއްަޔތު ވަނީ ަރއްއްޔަންކުަރއްވާަފއިޢަ ޔިތުން މަޖިލީހާ ާވ ބޭފުޅުންނަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތްަތްއ ކަ

ތަކެްއެގ ވަނީ ަވރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާ މި މަސައްކަތް މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީން ކުރައްވާަފއި ،. އެހެންކަމުންހަވާލުކުރެވިފަ

އަދި ޚާއްަޞކޮށް ، ދައުލަތުގެ ުމސާރަ ،ެނ ފަދައިންފަހުގައި. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާމައްޗަށް ވެސް ބެލުމަށް

ނަޑއަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވަަނ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ 102ނުއަސާސީެގ ނޫޤާ ން ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުން މުސާރަ ކަ

ން އެކަ ،ކަމަށް ވާނަމަ ިއތުރު އެލަންވަންސެއް ވެސް ދޭ އަދި ވެސް ،ައދި ކަންކަން ،މުސާރައާއި އިާނޔަތްތައް 

ނެޑއް ވާނެ ާމލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ،ކުރަމުން އަންނަނީ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުން. އެގޮތުން ވަނަ  17ުމސާރަ އޮިނގަ

ނޑަށް ެވސް ބެލުމަށް. އެ އޮނިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ނިންމާފަރައްޔި ފުޅުންނަށް މުސާރަ ފަހުގައި މި ދެންނެވި ބޭގަ

އަދި އިތުރު ެއއްވެްސ  ޖެހިގެންދާއިރުގައި އެަލވަްނސާށް މުސާރަ ހަމަދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ބޯޑަހަމަޖެހިގެން

ނުޑަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީ މިއަދު މި ފާސްކުރާ މުސާރައިގެ ،އިނާޔަތެއް ލިބިަވޑަިއގަންނަވާީނ މި ދެންނެވި ގޮތަށް ން. އޮނިގަ

ކޮމިޓީގެ ހުއްަދ ގެ މާލިއްޔަތު އެއިން ބޭރުން އެްއވެސް ިއނާޔަތެއް އެ ފަރާތަށް ނުނެގޭނެކަން ރައްޔިތުން މަޖިލީހު

ކޮށްލަން މި ޖެހެނީ ހައިލަޓުގަިއ ނގެން ޮއންނާނެ. އެ ވާހަކަ މިތާ އެކަން ަވރަށް ސާފުކޮށް އެ ލިބިގެން މެނުވީ؛

ނަޑައޅާފައިވާ މުސާަރއާއި އިނާޔަތްަތކުގެ އިތުރުން ވެސް ަބއެްއ  ،މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ުނވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

ނަމުަގިއ އެިކ ކަހަލަ އެލަވަންސުަތއް ނަގަމުންދާކަން އޮޑިޓަރ ނަންަބއެއް ަތންތަނުން އެކި  ،ތަކުންކޮމިޝަން

ނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ރައްޔިތުްނގެ މިކަމަށް ޙަރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކޮށްފައިވޭ.  ގެޖެނެރަލް އްލެްއ ގެނައުމަކީ އަުޅގަ

. ން ވެސް ފިަޔވަޅުތަެކއް އަޅާފަމީގެކުރި ކަމަށްމި ޔަތު ކޮމިޓީން ވާނީމުން، މާލިއްމަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންކަ

ނަޑައޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އެކަން އެގޮތަށް  ނުކުރުަމށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތް ކަ

ެއ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫނީ ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެފަދަ ގޮތަކަށް އެކަން ކުރަން ނޫނީ ،. އެފަދަ ބަދަލެއްދަންނަވާފަ

 ،ކުެރވޭނީއެ ޚަރަދު، ަނމަވެސްެއއް ހިމެނިކަމުަގއި ވީއެކަން ނުކުރަން. އަދި ހަމަެއހެންމެ، ބަޖެޓުގައި ކަމަކަށް ަފއިސާ
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އުނިއިތުރު ގެެނވޭނީ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހު އެކަން ފާސްކޮށްގެންކަން އަޅުަގނޑުމެން ސަކަްށ ނޫންނަމަ އެ އެލަވަން

 ވަެރްއގެ ތަފުޞީލެއް  ދިޔަ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮންމެވެސްމުން، މިއަދު މި މަސައްކަތް ހިނގައި ން. އެހެންކަފާހަގަކުރަ

ނޑު ގަސްތު ނޑުމެން މިތަނަށް އަންނަ ުކރަނީދޭން އަޅުގަ ނޫނީ  ،ނުވަތަ ހުށަހެޅުމެއް ،ބިލެއް އަޅުގަ

ނެތި ރުހުންދޭކަމުގެ ވާހަކަ ބަެއްއ  ވިސްނާލުމެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވ ކޮންމެ އެއްޗަކަށް ަވގުތުން އެްއވެސް

 ިދޔައީ ސަބް ކޮމިީޓައކަށް. އެ ސަބް ކޮމިޓީން މިޅިގެންބޭބޭފުޅުން ދައްކަވަމުންދާތީވެ. މި މައްސަލަ ފުރަތަމަ ފޮނުވުމާ ގު

ވި ބޭފުޅުންގެ ތެެރއިން ވެސް ިތއްބެވީ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީަގއި ިތއްބެ ދެންނެވި ކަންތައްތައް ެބއްލެވި. އެ ސަބް ކޮމިޓީަގއި

ބޫލުކުރަން. ެއީއ އެންމެ ރަނގަޅު ބަޔަކަށް ގަށީގެންވާ މީހުންކަން އަޅުަގނޑު މިކަން ކުރަން އެ ަވގުތަށް ެއންމެ އެކަ

ނުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ވަގުތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ީމހުންގެ ގޮތުަގއި ނެގުނު ބޭފުުޅންކޮޅެއް މިކަން ކުެރއްވީ. 

ނަޑއަުޅއްވާަފއި މި މެޭނޖިން އިބޯުޑގަމި  ،އެގޮތުން ހާސް ރުފިާޔގެ ސާޅީސް  ،ވަނީ  ޑައިރެކްޓަަރކަށް ދޭން ކަ

ނޑައެޅުނު. އަދި  އެއް ހާސްންސްގެ އެލަވަ  ފޯންއަދި  މުސާރައެއް.  .ތިއްބަވާ ދެ ޑިޕިއުޓީން؛ ޑެޕިުއީޓންރުފިޔާ ދޭން ކަ

ރުފިާޔެގ އެްއ ހާސް ތަކާ ެއކުަގއި. އެހެންނަމަވެސް ެއއީ އެލަަވންސް ،ރުފިޔާތިރީްސ ައށް ހާސް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް 

ގެ ރުފިޔާޕާސަނަށް މި އޮތީ ފަނަރަ ހާސް ެޗއަރ ބޯޑުގެ ގަވަރނިން ންސެއް ލިބިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އަދި އެލަވަ ފޯން

 ރުފިޔާ. ދެން ބޯޑުަގއި  ތޭރަ ހާސްސަނަށް ެޗއަރޕާ ަވއިސް ބޯުޑގެ . އަދި ގަވަރނިންއެލަވަންެސއް ދޭން ނިންމާފަ

ނުޑ ކުރިން މިެއއް ހާސް ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް  ދެންނެވި  ރުފިާޔ. މިކަން މިގޮތަށް ކުރީ ައުޅގަ

ނާޑ އަދި މިފަދަ ބޯޑުތަ މިހާރު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ހުރި މުސާރައިގެ ،ގޮތަށް ކުން އޮނިގަ

ނޑުގެ ވާަހކަިއގައިސް ބެލުމަށްފަހުގައި. ކުރަމުންގެންދާ ބައެއް އެހެްނ ކަންތައްތަކަށް ވެ ފަހަރެއްަގއި ކުެށއް  އަުޅގަ

ދިހަ ރުފިޔާެއއް ނޫން. އެްއ ހާސް  .ރުފިޔާ ދިހަ ހާސްބޯުޑގެ މެންބަރުންނަށް  ން ެއކަށީގެްނވޭ. އެީއ ަގވަރނިންއޮތު

ގޮތާއި އަދި  ދިޔަހިނގައި ކަތް މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓަގއިއެހެންވީމާ، މިއީ މި މަސައް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް.ރުފިޔާ  ހާސް

ނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ނޑު ގަ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތް. އަޅުގަ މި  މި ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ،ބޫލުކުރަނީ އަޅުގަ

ދާރު ޒިންމާ ،އަިދ ދެ ފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ޚަބަރު ގެނެސްދޭ ،މު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ބޯޑުެވގެންދާނީ ވަރަށް މުހިއް

ނޑު ގަ ބަޔަކަށް  ނޑުމެން ވަރަށް  ،ެޖހެނީ ބޫލުކުރަން. މި ވާހަކަ ިމއަދު މިތާ ހުރެގެން ދައްކަން މިކަމަށް އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އޭުރ އެކުަލވައިލީވެސް  އެުކަގިއ އެމް.ބީ.ސީ ޯބޑު ބުރަށް މަސައްކަތާ . އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އްޒަތްތެިރ އިތަނަށް  ތައް ވަމުންދާކަން. އެހެންކަމުން، މިނުވާ ގޮތަށް ކަންތައްގެންދިޔައީ އެ މަޤްޞަދު ހާސިލުފެނި

 އުވާލަން؛ ދެންނެވި ުކންފުންޏަށް ބަދަލުތަކެއް ގެްނނަން. ކުންފުނި މި ޤާނޫނަށް، މެންބަރަކު ހުށަހެޅުއްވީ މި

ޑު. އެހެންވީމާ، ރީބްރޭން ،ައޅުަގނޑުމެން ކިަޔނީ މިހެން އަންނަ ބަދަލުތަކަށްފަހަކަށްއައިސް ރީބްރޭންޑުކުރީ. މިހާރު 

ނޑުމެން މި ކުރީ. ކުރިއިރުަގއި މީގެ ސަބަބުން ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މި އަޑުއަހާ މީހުންނަށާއި މި  ރީބްރޭންޑު އަޅުގަ

މާ ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް އެ ފަރާތުން  ،ފުރިހަމަ ،މަޢުލުމާތު ފޯރުކޮށްދޭއިރު ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް
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ޓީވީ މޯލްިޑވްސް ދެން ހިނގަމުންދާނީ  އެހެންމެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަާޑއިއަދި ހަމަނެތް.  އްެކއްފޯރުކޮށްދޭނެކަމުގެ ޝަ

މާ ފުރިހަމަކޮށްކަން އުއްމީދުކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް،  ުކގެ ބެލުމުގެ ދަށުން. ކުރިއަށްވުރެއެއް ފުރާޅުގެ ދަށުން. އެކަ 

ތަނަށް ޢައްޔަންކުާރ  ކުން ކަްނކަން ދާނީ. މިކަންކަމާ ހަވާުލވެ ތިބޭ މީހުންގެ ކުޅަދާަނކަމާއި ޤާބިލުކަން ހުރި ވަރަ

ހަތަރު މީހަކު ތިން ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މިކަމަށް ޤާބިލުކަން ހަތްބޯުޑގައި ތިިބ  ،ބައެއް ބޭފުޅުން

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އެއީ މިކަމުގެ ތަޖުރިބާހުރި ން މި ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ވަންދެ ،ތިބިކަން މިއަދު އަުޅގަ

ވެސް  ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ހަތް ދެންނެވި  . އެހެންކަމުން، މިއަދު މިމަސައްކަްތކޮށްފަިއ ތިބި ބައެއް ދާއިރާަގއި

ލިްއޔަތު އެްނމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާުކރާނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް . އަދި އެ ޭބފުޅުންގެ މަސްއޫފާސްވެގެންދާނެ

ނޑަށް މި ފު އްޒަތްތެރި ރައީސް.އި މީދުކުރަން. އުއް ވަރަށް އަމީންޢާއްމަށް އަދި  ރުޞަތު ދެއްވީތީވެ މަނިކުފާނަށާއަުޅގަ

ޝުކުރު ދެންނެވުމުގެ އަމީންޢާްއމަށް ވަނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި އަދި އަށާރަޚާއްޞަ ޝުކުެރއް ދަންނަވަން. މި 

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވަރަށް ބޮޑެތި  އުލެއްގައިފާނު ވަރަށް ހަލަބޮލި މާޙަފުރުޞަތު މި ނޫނިއްޔާ ނުލިބޭ. އެ މަނިކު

ނޑުމެން އަބަދުެވސް އަމީންޢާއްމުގެ މަސަްއަކތް ބަލައިގަންނާނަން. ފޯރުކޮށްދީފައެހީތެރިކަމެއް ވަނީ  އަިދ . އަޅުގަ

ނުޑ ނުހޮވުނުކަުމަގއި ވީނަމަވެސް އިޜާދަކުެރއްިވއްޔާ އެ މަޖިލީހުަގއި ވެސް  ނަވާރަވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިީލހަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ  ނޑުމެން އަމީންޢާއްމަކަށް، އަުޅގަ ދުނިޔޭގަިއ މިހާރުގެ އަމީންޢާއްމު ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވަްނޏާ އަުޅގަ

 ޔަޤީނުންވެސް ރުހުންދޭނީ މަނިކުފާނަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.

 

މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

ދަންނަވަން. ވަކިްނ ޚާއްަޞޮކށް މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ އިްއަޒތްތެރި މުޤައްރިރަށާއި ަނއިބު މުޤައްރިރަށް ވެްސ ޝުކުރު 

ނަޑއެޅިަފއި ވަނީ ޖުމުލަ  ަގޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު. ެއގޮތުން،  1ދަންނަވަން. މި ކޮމިީޓގެ ރިޯޕޓަށް ޖުމުލަ ކަ

 54މިނެޓު  7ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  9މިނެޓު  15ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  40ނެޓު މި 27ޕީ.ޕީއެމަށް 

މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީއަކަްށ ނިސްބަތްނުާވ  3ސިކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 

ނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަީނ )ވަގުުތކޮޅަ މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 3އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ކަށްފަހު( އަުޅގަ

 އަޙްމަދުމަނިކަށް.  އްމަދު އަމީތުާދއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙަމަޑުއްވަރީ 

 

 އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު ާދއި މަޑުއްވަރީ

އަދި ކޮމިޓީން އެ ބިލު ފާސްކޮށް  ،ގެ ބިލު ފަރުމާކުރެވިމީިޑއާ ސް. އާދެ، ދައުލަތުގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ހިންގުމަށް އެކުލަވައިެލވޭ ބޯޑުގެ މުަވއްޒަފުންނަށް  ލަތުެގ މީޑިއާއެީކގައި މި ދައުދި ހަމައެއާއަ ,ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް އައިސް

ނޑު ދަނާޔަތްތައް ަކނަޑއެޅި ވަތަ މެންބަރުންނަށް މުސާރައާއި އިނު ލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު މި ންނަވާ ެގންދާއިރު އަުޅގަ
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ހިންުގމަށް ޓަކައި މި އެކަށަެއޭޅ  ބުނު ފުރުޞަތުގައި، ދައުލަުތގެ މީޑިއާހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓަށް ވާހަަކދައްކަން ލި

ޅުަގނުޑ ބޯޑުަގއި ތިއްބެވި މެންބަރުންނަށް މި އެކަށައެޅިގެންދާ މުސާރައަކީ އެންމެ އެކަީށގެންވާ މުާސރައެއް ކަުމގައި އަ 

ނަޑއެިޅގެްނދިޔަ މުސާރައަީކ ދައުލަުތގެ ީކގަިއ މި މުއަްއސަސާެގ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަށް އެގަބޫލުކުރާ ވާހަކަ. ހަމަެއއާ  ކަ

ނަޑުކން މިނާލެވޭނެ މުސާރައެއް  ސާތަކުގެ އިސް ބޭބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ މުސާރައާއެހެން މިނިވަން މުއައްސަ އެއް މިންގަ

ނުޑ އް. ހަމައެއާެއކީަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެ  ފަލާެވގެންދާކަމީ އަުޅަގނޑު އު ކަމުގައި  ެއކީަގއި އަުޅގަ

ނޑުެމން ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. އަދި ގާނޫނެއް  އާ، ފާހަގަކޮށްލަން ގާނޫނެއް ބައްޓަންެވގެންދާއިރު އަުޅގަ

ލާޙުތަކެއް ެވސް ހުރެދާނެ. ޙަޤީޤަތުގަިއ ވުޖޫދަށް ައއިކަމުަގއި ވީނަމަެވސް ފަހުން އެ ގާނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞް

ނޑުމެން މި  ،ދަނީ މީޑިޔާެއއް މިނިވަްނެވގެން މި މީޑިާޔގެ އެޑިޓޯިރއަލް މިނިވަންވެގެންާދ މިންވަރެްއގެ މައްޗަށް. އަުޅގަ

ިއ ފުޅުންތަކެއް ބޯުޑގަ ލެވިަފއިވާ ގޮތަށް ބަލާއިުރގައި ެއގްެޒކެޓިްވކޮށް މަސަްއކަތްކުރަްއާވ ބޭަލަވއިބޯޑު އެކު

ލަން ކަމެއް އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަެވސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާ އުަފއްދާނެވާލުިތއްބެވުމަކީ ަބއެއް ަފރާތްތަކުން ސުތިއްބަވާ

މި ގާނޫނު ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތް ގޮތުން ބޯުޑަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެިއން ތިން ބޭފުޅަކު އެގްެޒކެިޓވް  ،ބޭނުންވަނީ

ބޯޑުްނ  ،މެނޭޖްމަންޓުގެ އިސް ބޭބޭފުޅުންގެ ގޮުތގައި ހަމަޖެހިގެންދިޔަ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މަޤާމަށް ނުވަތަ ސީނިއަރ 

ނުވަތަ ބޯޑުން އެކަަށއަޅާ ޮޕލިސީތަކެްއގެ ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ،ހަދާ އުސޫލުތަކެްއގެ ތެރޭަގއި

އެީކގައި  ދުމަކީ މި އުފެދިގެންދާ މީޑިއާ މިނިވަންކަމާއެ ައޅުަގނުޑގެ ، އެހެންވީމާއެޑިޓޯިރއަލް މިނިވަންކުެރވިާދނެ. 

ކީ އެ ޕޮލިސީތަކަ ،ރަކާތްތެރިވުމަށް ޓަކައި ބޯުޑން ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ަކނޑަައޅަިއ، ޕޮލިސީތަކެއް ަކނޑަައޅައި ހަ

ނޑު ެއއީ ،ށް މިނިވަންވެގެންދާނެ ޕޮލިސީތަކަކަށް ެވގެންދިއުންއެއީ ެއޑިޓޯިރއަލް ފުރިހަމައަ އެދޭއެދުމެްއ.  އަުޅގަ

 އެީކގައި ހިންގުމަށް ޓަކައި  ިއގަންނަވާެނ މީޑިއާެއއް މިނިވަންކަމާެއކީަގއި ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަހަމައެއާ

ލަޙަތުގެ ވާ މަޞްަގިއ މަސައްކަތްކުރާ މުަވއްޒަފުްނ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރގަިއ މި ދިމާއަޅުަގނޑުމެން މި މީޑިއާ

ެއްއގަިއ ވިފައި އޮތްއިުރގަިއ އެހެން މީިޑއާޖެހޭ. މި ާގނޫނު ފަރުމާކުރެ ނައްތާލަން އެބަ ފުށުއެރުންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް 

އެއީ މި ބޯޑުގަިއ ހިމެނޭ މެންބަރެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތެއް  ،މަސައްކަތްކުރާ މުަވއްޒަފަކަްށ ނުވުން

މުައއްސަސާަތކުަގިއ  ،ތަުކގައި މީިޑއާ ފަދަމި ،ކަމުގަިއ ސާފުކޮށް ަބޔާންުކރެވިފައި ުނވިކަުމގަިއ ވީަނމަވެސް

އޮތީ ހިތްޕްެރކްޓިްސއަށް ތަބާވާން. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނުޑ ގަބޫުލކުރާ ޖެހޭ ބެސްޓް މަސައްކަތްކުާރ މުަވއްޒަފުން އެބަ

ުކގަިއ ތަފައިވާ ގޮުތގަިއ ޕްރައިވެޓް މީިޑއާމި ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނަކީ އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބި 

މިހާރު ޕްރައިވެްޓ  ެއކީަގއި އެ ބޭޭބފުޅުންނަކީގަުކރެވޭ. ހަމަެއއާމިހާތަނަށް މަސައްކަތްކުރެްއިވ ބޭބޭފުޅުންކަން އެބަ ފާހަ 

އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ބޯޑުަގިއ  ،ވާނަމަ ަތކުަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ބޭބޭފުޅުން ކަމުގައި ބައެއް މީޑިއާ

ދެއްވަން. އެނޫން ގޮަތކަށް ޖެހޭ އެ މީޑިއާތަކުން އިސްިތއުފާ  އެ ބޭބޭފުޅުން އެބަ ،ބުންމަސައްކަތްކުރަން ފަށާ ހިސާ

ލަޙަތުގެ ފުށުންއެރުން އަންނާނެ. ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް މަޞް، ވާނަމަ މަސައްކަތްކުރަން ފަށައިފި ކަމަށް
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ދިޔުމަށްފަހުގައި އަޅުަގނޑުމެްނ ފަރުމާކުރެވިގެން ނޫނުއޮތީ މި ގާތްހިންކަމުން، އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރާއުފެދިގެންދާނެ. އެހެ

ޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް  ތަނުަގއި ތިޭބ މުަވއްޒަފުްނ އެބަ އެީކަގއި ހިންގުމަށް ަޓކަިއ އެ ލަތުގެ މީިޑއާ މިިނވަންކަމާ ދައު

ިތއްަބވާ ޖެހޭ ވަރަށް ަރނގަޅު ސިޔާސަތުަތކެއް އެުކލަވައިލަން. ބޯުޑގައި  ވިސްނަވަން. ާޚއްޞަކޮށް ޯބޑުން އެބަ

 ،ވާނަމަ އެީކގައި މަަސއްކަތްކުަރްއވަން. މިގޮތަށް މަސަްއކަތް ުކރައްަވއިފި ކަމަށް ކަމާޖެހޭ މިނިވަން  ބޭބޭފުޅުން އެބަ

ނޑުމެންނަށް މިނިވަން މީޑިއާެއއް ހޯދޭނެ. އަދި މީޑިއާއަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި  ެގ ދައުލަތު  ،އެއްގެ ސަބަބުންއަުޅގަ

ނޑުނޑުމެން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަތުން އަުޅގަލަސީގެ ވަމީޑިއާ ސިލުކުރެވިގެންދާނެ. މެްނނަށް ހާދު އަުޅގަ

އުަމށްފަހުގައި ައޅުަގނޑުމެންެގ ފެދިގެންދިއުފެިދގެންދާއިުރގައި ުނވަތަ މި ބޯޑު އު ދުމަކީ މި މީޑިއާއަޅުަގނޑުމެްނގެ އެ

ނޑުމެްނގެ ިމ އިތުރަށް ބާުރގަދަވެގެންިދއުން ގެ ބާރުވަަނ ބާރު 4މި ޑިމޮކްރަސީެގ  . އަިދ ޭއގެ ނަީތޖާއަކީ އަުޅގަ

ޑިމޮކްރަސީގެ ޅަފަތުަގއި ނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ޑިމޮްކރަސީއަށް މީގެ ހެޔޮ ަފއިދާ ލިބިގެންދިޔުން. ޝުކުިރއްާޔ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުޞަތު މި އަރުވަނީ ެކޔޮދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފު

 މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަށް. 

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތަުނގެ  ެގ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެސް މީިޑއާސަރވި  ބްލިކު`. ޝުކުިރއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އާެދ، ޕަ 

ނޑައަަޅއިބޯ ގަވަރނިން ނޑުމެން ނާޔަބޭފުޅުްނގެ އިއެ  ،ޑަށް މެންބަރުން ކަ ނޑައެޅުުމގެ ތްތައް މިއަދު އަުޅގަ ކަ

ނޑު ވަރަްށ މި މަސައްކަތް ކުިރއަށް  ގެްނދަނީ. މި މަސައްކަތް ކޮށްދެްއވި ކޮމިީޓގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަ މި ޯބޑުަގއި މަސަްއކަތްކުަރއްާވ  ،ންވާ ވާހަަކއަކީ ލަން ބޭނުވާބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންަނވަން. އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފައިވާ  ނުޑމެން އުފަލާބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެކަށީގެްނވާ އުޖޫރަ ދިނުމަށް ކަ އެކު ފާހަގަކުާރ ކަން އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާ ވުރެ ޮބޑަ ކަމެއް. އުޖޫަރއަށް  ެތއް ކުަރއްވާ މުހިއްމު މަސައްކަމިފަދަ  ،ލަން ބޭނުންވަނީްށ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ އެންމެ މު  ހިއްމު އެްއ މީޑިއާ ބޭފުޅުން ސަމާލުވެަވޑަިއގަންަނވަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް. އާދެ، އަުޅގަ

ވާލުެވވަަޑއިގަްނނަވާ ބޭފުޅުން މިއަދު އެބަ ވިސްނާވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭ ނޫނީ އެ މުއަްއސަސާަގއި ހަ، ކަމުގަިއވާ

 ނަންގަވާ މުސާަރއާއި އިނާޔަތާ ދޭތެޭރަގއި. އެ ބޭފުޅުން އެ  ަރއްޔިތުންގެ ކުރިމަގާ ޤައުމުގެއަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ނޑުމެންގެ ޤައުމު  ،އެުކއެީކގައި އެ ބޭފުޅުން އެްނމެ ބޮޑަށް ސަމާލުވާންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި  އަުޅގަ

 ،ވާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ނައްތާލައި މި އެއްަބއިވަންަތކުރުަވއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤައުުމގައި މިހާރު އުފެދިފައި
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ދިވެހިން ދިރިއުޭޅ  ،ްއގައި މަަސއްަކތްކުރާަހމަހިމޭންކަމާ އެކުގައި އެއްަބއިވަންތަ ރޫހެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަކީ 

ނޑުެމން އް ފަދަ ދިވެހިރާއްޖެއެ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ލޯބިވާ ،ވެސް ދެކެމުން އައިކުރިން ތަނަކަށް ހަދަން. އަޅުގަ

ޑިޮމކްރަސީ ގެަނއުމުގެ ނަމުަގއި  ،ޖެހޭ ހޯދަން. ސިޔާސީ ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ައއި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ނޑުމެންނަ  . ޙަޤީޤަތުގައި އެީއ ށް ތަޖުރިބާތަކެއް މި ވަނީ ކުރަންޖެހިފައަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވުނު މަސައްކަުތގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ތެ ނެ މައްސަލައެއް. މިކަމާ ވާކޮންމެ ޤައުމަކަށް ވެސް ދިމާ ރެއިން ގިނަ ބޭފުޅުން ގުޅިގެން އަުޅގަ

ނޑަްށ ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ގަބޫލުކުެރވޭ ަޙޤީޤަތަކީ ،ކުރެްއިވޔަސްގަބޫލުފުޅު ައޅުަގނޑުމެންެގ  ،ުނކުެރއްިވޔަސް އަުޅގަ

ބްލިކު ސަރވިސް މީޑިާއއާ ޕަ، އޮތޭ. އެހެންވީމާ ނުތަނަވަސްކަމެއް ެއބަރޭގައި ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ހިތްތެ

ނޑުމެންގެ ޤައުމަށް މި  ،ވާލުެވވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން އެހެން ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމުގެ ކުރިންހަ ައޅުގަ

ަތކާއި މަޢުލޫމާތުތައް ދިނުމަކީ ކުުރމަށް އެކަށީގެްނވާ ޕްރޮގްރާމުދިމާވެފައިވާ މި ދެންނެވި ަކހަލަ މައްސަލަތައް ޙައްލު

ނޑުމެ ހިއްމު ކަމެއް. އަދި ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް މިވަރަށް މު  ްނގެ ދަރިންެގ އަޚްލާޤިއްޔާާތއި ތަޢުލީމާ،ޒަމާނުގައި އަުޅގަ

ޙަތު ލަޙަޤީަޤތުގައި ަޤއުމުެގ މަޞް، މި ކަންކަމަށް ބޮޑަްށ ސަމާލުކަންދީގެން ،މި ކަންކަމަށް އިްސކަންދީެގން

ަވޑަިއގަތުމެއް ނެިތ ބުރަވެ ،ަކށް ޖެހިވަޑަިއގަތުމެއް ނެތިެއްއވެސް ފަރާތައިސްކޮްށގެން މިނިވަންކަމާ އެުކގަިއ، 

ނުޑ ގަމަސައްކަތް  ބޫުލކުާރ ގޮުތގައި ވަރަށް ޤާބިލު ކުެރއްވުަމކީ ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑު ބޭފުޅުންކޮޅެއް މީަގއި އެބަ ތިއްބެވި. ވަރަށް ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންކޮޅެއް އެބަ ތިއްެބވި. އެ ބޭފުޅު ން އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫުލުކރާ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ދިވެހިން ގަބޫލުކުރާ، ވެސް އިތުބާުރކުރަން. ެއހެންވީމާގައިމު  ފަދަ  އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން  އާދެ، ރެިޕއުޓޭޝަން ލިިބގެންވާ ުމއަްއސަސާއަކަްށ މި ؛ރަނގަޅު ސުމްޢާ ތަން ވެގެންާދނެ. އަުޅގަ

ތަނަށް ަވޑަިއގަންނަާވ  އެ ،ވަނީ  ތަން ރަނގަޅު ،ވަނީ ްށ ވެގެންދާނެ. އެ ތަން މިނިަވންފަޚުރުވެރިވާ މުައއްސަާސއަކަ

އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުންގެ ިވްސނުން ގެންގުުޅއްވާ ގޮތަކުން. ކިތަންމެ ވަރުގަދަ ގާނޫނެއް ހަދާފައި މިނިވަންކަމޭ ކިޔާފަިއ 

ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމުަގއި އެ  އެ  ،ންގެ ސިުކނީޑގައި އެ ަވޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅު ،ވިޔަސް  އަޅުަގނޑުމެން ދިންކަުމގައި

ުމއަްއސަާސެގ ، އް ރަނގަެޅއް ުނވާނެ. އެހެންވީމާވަންޏާ ކަންކަމެ ކަމަށް އެ ވިސްނުން ނެތް ،ވަންޏާ ކަމަށް ނެތް ރޫހު

ޤައުމަށް ނަމެއް ނޫން މުހިއްމީކީ. ވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ވިްސނުމާއި އެ ބޭފުޅުންގެ ސިާޔސަތުތައް މުހިއްމީ. 

ނުން ބަހައްޓަިއެގން ދޭތެރޭގަިއ ވިސް ރިމަތީގައި ބާްއަވއިެގން، ޤައުމާޤައުުމ ކު ،އިސްކަންީދގެން

ނޑުމެްނގެ ޤަުއމު އެދޭމަސައްކަތް ފަދަ ޚިދުމަތެއް  ކުަރއްަވއިފިްއޔާ ިމ މުއައްސަާސގެ ފަރާތުން ވެސް އަުޅގަ

 ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމަށް އަޅުަގނުޑ އުއްމީދުކުރަން. ޝުކުިރއް ލިބިގެންދާނެ

 

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

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑަެއޅުނީ ޝުކުރި އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅަގނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މި ބޭފުޅުންގެ މުސާރަ މި ކަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނުމަށްފަހު. ރާއްޖޭގެ މިފަދަ މުއައްަސސާތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް ެދވޭ މުސާރަިއގެ މައްޗަްށ 

ނޑު ގަ އޮތީ ރާއްޖޭގެ މާލީ  ހުށަހެިޅފައި މިއި މިއަދު ބޫުލކުރާ ގޮުތގަރިޢާޔަތްކޮށްގެން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަ

އެންމެ އެކަށޭނަ މުސާަރއެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން.  ،ދައުލަތަށް ލިބޭ ާއމްދަނީއަށް ބަލާއިރު ހާލަތާއި

ނަޑއެޅީ ީކއްވެތޯ ނޑުމެން ކަ ނޑިވަުޅަގއި ލަންޖެހޭ ކަމެއް. މިިމއީ ވަރަށް ުފންކޮށް ވިސްނާ؟ މިގޮތަށް އަުޅގަ އަދު މި ދަ

ން ވަނީ އެްއގެ މުހިއްމުކަފަރާތަކަށް ނުޖެހި، މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރު ފޯރުކޮށްދޭނެ މީޑިއާ  ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ަވކި 

ތަނެްއގެ މީޑިާއއަކީ ފަސާދަާއއި ފިތުނަޔާ އަދި ވިހަ ފަތުރާ  އެ ،. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެއިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފަ

އްދުތަކުަގއި މިފަދަ ނެތިދާނެ. ދުނިޔޭގެ ތަފާތު ސަރަހަ، ހަލާކުވެ  ،އެ ޤައުމެއް ފަނާވެ ،ނަމަ އްޖެައކަށް ވެ މީޑިއާ

ފަދަ  ރުވާްނޑާ ،ގޮސްމިހެން، މާލިޔާެށއް ނޫން. ލައިބީރިޔާ، މާލީ، ސޮކޮ ވަނީ މަދެއް މަންޒަރުތައް ފެނިގެން ގޮސްަފއި

ނޑަށް  ށް އަހަރު ކުރިްނ ފާހަގަކުެރވިގެން ހިނަގއްޖެ. މީގެ ވިއްސަކަޤައުމުތަކުަގއި މި މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަ

އި ފަސާދައާއި ަބއިބަިއވުމުގެ ތެެރއިން ދެ ދަރިކޮޅަކަށް ނިސްބަްތވާ މީހުްނ މިގޮތަށް މީޑިާއގެ ތެރޭަގއި އުފެދުނު ފިތުނަޔާ

ނޑުއެަކކު އަނެ  ،މީހުން ތިން ަބއިުކަޅ އެއްއުޅޭ ުރވާންޑާއިން މުިޅ ޤައުުމގެ ރަްއޔިތުންގެ  މުސާަރއަށް ކަަކށް ހިފައި، ބަ

ނޑު ، އި ޅިާއިއ ނުހަނު އަނިޔާވެިރކޮށް ހަދަބައްދައި، ވަިޅާއއި ކަިތވަ އްބަފާ މީހުން ވެސް މެރީ. އެސުންނާފަތިކުރީ. ެއއްބަ

ފުރާނަ  ،ކުޑަ ުދވަސްޮކޅެްއެގ ތެރޭގައި މަރުވެ ދެ ބަިއކުޅަ ެއއް ބައި ގޮސް މުޅި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މިހެން

ނުޑ އުއްމީދުކުރަނީފާހަަގކުރެވޭ. މިއީ އަސްލު މީޑިއާ  ިއވާކަންގޮސްފަ ނުޑ ، ެއއްެގ މުހިއްމުކަމަކީ. އަުޅގަ އަުޅގަ

ދުނިޔޭެގ ކަމަށް.  ނުވާނެހިރާއްޖެއަށް މިފަދަ ކަމެއް، ީމޑިއާތަްއ މެދުވެރިެވގެން މެދުެވރިިމއަދު ދިވެ  ،އޮތީގަބޫލުކުރާހިތް

މަޢުލޫމާތު ލަތްތަކުން ނުބައި ސީ ފެތުރުމުގެ ވަ ޚަބަރު ލާުކވެފައި އޮތީ ެއތާގެޤައުމެއް ހަސުންފާިތވި ކޮންމެ ، ކުވެހަލާ

ފަސާދަ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ފެތުރުމުގެ ނުބައި  އިޔާތުންނަށް ބައިބައިވުާމއި ފިތުނަރަްއޔި އި،ރައްޔިތުންނަށް ފަތުރަ

ފަހަރު ވަރަށް މަތިވެރި  ަބއެއް  ،ނެން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާގޮތުން. މިީއ ފެންނާ ގެނަތީޖާއެއް

ދުގައި ކަމަށް ދައްަކއިގެން ެވސް ރައްޔިތުންނަްށ ނުބައި މަޢުލޫމާތު ފެތުރިފައި އެބަހުރި. މީގެ ސަތޭކަ ޤްޞަމަ

 ޅި އީސްޓަން ޔޫރަޕުނިަޒމް. މުއުބާރަށް ފެތުރުނު އެއްޗަކީ ކޮމި މުޅި ދުނިޔޭގައި އެންމެ އަހަރު ކުރިން ފަންސާހަކަށް

ނ ނޑުފު ނިސްޓު ފިކުުރގެ އުނުވަތަ ފިކުުރގެ ސަބަުބން. ކޮމި ،ދިޔައީ މި ދެންެނވި ޚިާޔލުސުންނާފަތިެވގެން ،ުޑވެފު

މުޅި  އިދެެކވޭއިރު. އެންމެން ހަމަހަމަ ވާހަކައާއޮންނައިރު. ވަރަްށ ރީތި ވާހަކަ ސަބަބުން. ވަރަށް ރީތި ފޮތުަގއި ލިޔެފައި
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މިކަހަލަ ވާހަކަތައް ވަރަްށ  އި ދުަގއި މުޅިން ހަމައަށް ބެހޭނެ ވާހަކައާމިލްިކއްޔާުތ އެންމެންގެ މެ އިޤައުމުގެ މުދަލާ

 ،އެްއ ހަމައަކުން ޑިމޮކްރަީސގެ ވާހަކަ ެވސް ދެކެވުނު. ަރއްޔިތުންނަީކ އެންމެން އިރީތިކޮށް ދެކެވުނު. މިިނވަންަކމާ

 ންކަޅުުކރަމުންދިޔަ. އެހެންތޯ އެ ލު ފާ އެންމެ އާދަިއގެ މީހާެއކޭ އެްއވަުރ ކަމަށް ެވސް ޚިޔާ ،މީހާއެކޭ ޤައުމުގެ ވެރި

 ޖަރުމަނު ދެފަޅިވެގެންގޮސް އެ  ،ގޮތުން؟ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ  ގެވެގެންދިަޔއީ އާޚިރު ނަތީޖާެއއް

ެއްއގެ އާމީޑި  ސަރވިސް ޕަބްލިކު ،ޖަރުމަނު ވެސް ސުންނާފަތިވެެގންދިޔައީ މި ދެންނެވި ސަބަބުތަކާ ހުރެ. އެހެންކަމުން

މުކަން މި ޤައުމަށް މިއަށްވުރެ ވަކިން ބޮުޑވެފަިއވާ ދުަވސްވަެރއް ނެތޭ ދެންނެވުމަކީ ކުަށކަށް ނުވާެނ. އްމުހި

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ އޮތީ އިންތިހާއަްށ ގޮސްފަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ސިޔާސީ ަބއިބަިއވުން މި . އަުޅގަ

ޔިތުންގެ ޚިދުމަތުަގިއ . މި ކަންކަމަކީ މިއަދު ރައްގޮސްފަބޮޑުކޮށް ރޯވެގެން  އޮތީ ރުޅިވެރިކަާމއި ނަފްރަތުގެ ހުޅު މި

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ،ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ންޖެހޭނެައކުން ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނާއާއޮތް މީޑި އަދި  ،އަުޅގަ

 އި ކޮށް ވިސްނަމުގެ މައްޗަށް ފުންއިންތިޚާބުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން މި ކަންކަ ށްއައާ އަޅުަގނޑު ޮގވާލަނީ މި މީޑި

ތު ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ސިޔާސީ ކަންކަމުަގއި ޮގތްތައް ނިންމުމަށް ޓަކައި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާ ،ރިޢާޔަތްކޮށް

މަތީން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކަިއ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ  އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ  މަޞްލަޙަތާ

އަށް މި އިންތިޚާބުކުރެޭވ އާ ސަރވިސް ީމޑި ޕަބްލިކު ،މާލަމުން ވެސް ދަންނަވާނީރައީސް. ައޅުަގނުޑގެ ވާހަަކ ނިން

 ،ކަމަށް ވިޔަސް  ށްެއއީ ސަރުކާރަ ؛ަވކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ ،ބޭބޭފުޅުން ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތަށް އިސްކަން ދެްއވަިއގެން

މަތީން  ްއވެސް ފަރާތަކަްށ ދެރަނުވާނެ ގޮތުގެއެ ،ަވކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ ،ކަމަށް ވިޔަސް ތައްއަދި އިދިކޮޅު ފަރާތް

އެކު ރަްއޔިތުންނަށް ތެދު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް. އެއީ ަޞއްޙަ މަޢުލޫމާތު އިންޞާފުވެރިަކމާ އިމާކަހަމަހަމަ

ޔިތުން ރައް  ،ދެވޭނީ. ޞައްަޙ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެންަރއްޔިތުންނަށް ރަނަގަޅށް ވޯޓު އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވެސް ،ލިބިގެން

 ނޫން ުމގައި ެވސް ބައިވެިރވެވޭނީ. މިވުއަދި މުޅި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތު ކުރިއެރު ،ދައުލަތުގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި 

ނޑު ތާމަވެރި ނަތީޖާއެއް ނުކުމެގެންވަރަށް ހި ،ނަމަ ކުރަން ެވްއޖެ ގޮތަކަށް މިކަން ހިނަގއިދާނެ ކަމުގައި އަުޅގަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ިއްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 ޢުޘްމާނަށް.  ޖަމީލް މެންބަރު

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ



13 

 

އަދި  ،އޭ ނުދެްނނެވި ކަމުަގއި ވިޔަސް އާވަނަ ބާރަކީ އަޅުަގނޑުމެން މީޑި  4އުމުގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤަ

ނޑުމެން އެންމެން ގަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތަކީ، އެންމެން ،ކަުމގައި ވިޔަސް ގާނޫނުަގއި ލިޔެފައި ނެތް އަުދ ވެސް މި އަުޅގަ

ނޑުމެން ިމ  4އީ ވަނަ ބާރުކަން. މި  4އުމުގެ ވެސް ައކީ މުޅި ޤަ އާ ގަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތަީކ މީޑި ވަނަ ބާރޭ އަުޅގަ

ނޫން. ެއއީ އެިކއެކި ނުފޫޒުތަކާއި އެިކއެކި މަޢުލޫމާތުތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ތެރޭގަިއ  ދަންނަވަނީ ސަބަބުތަކެއް ނެިތއެއް

 ތްތެރިވާތީ. އިްއޒަ ބިނާވެފައި އޮންނަ ކަމަކަށް މުގެ ހަމަނުޖެހުމާއި ހަމަޖެހުމާ ފަތުރާލެވޭ މަޢުލޫމާތެއްގެ ސަބަބުން ޤައު

ދައްކަންޖެހެނީ ސަބަބުތަކެއް  މި ވަރަށް  ،ޖެހެނީ ނާޔަްތތަކުގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަން މިއި ާއއިމުސާރަ .ރައީސް

އެިކއެކި ޒިންމާދާރު މަޤާމުތަކުގައި ތިއްަބާވ  ،ނޫން. ެއކިެއކި މުވައްަސސާތަުކގައި ިތއްބަވާ ބޭފުޅުން ނެތިއެއް

 ،މާއްދީ ކަންތައްތަުކގައި  ،ެއކިއެިކ ކަންަތއްތަުކގައި  ،ރިންނާއި އެިކއެކި މީސްމީުހންބޭފުޅުންނަކީ އެހެން ިވޔަފާިރވެ

 އެ ،ވާނަމަ ލް ަކންތައްތަކުަގއި އެހީތެރިކަްނ ހޯދަންޖެހޭ ދަރަޖައަކަށް ތިބޭ ބަޔަކަށްއެިކއެކި ފައިނޭންޝަ

އް ކަުމަގއެއް ުނވާނެ. އެހެްނވީމާ، ކެ ތަެއކު ިހނގާ މުއަްއސަސާމުސްތަިޤއްލުކަމާ ،އެކުމުއައްސަސާަތކަކީ މިނިވަްނކަމާ

އަދި  ،ކުާރ ޒިންާމދާރު މީހުންނަށް ވެސްއެ ތަންތަނުގައި މަަސއްކަތް ،ޖެހޭ މުަވއްޒަފުންނަށް ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ޖެހޭ.  ާނޔަތްތަކާއި ުމސާރައެއް ދޭން އެބައިބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެަކށީގެންވާ ބޯޑުތަކުަގއި މަސައްކަްތކުރަްއވާ 

ނޑުެމން އިއާއާ މި ގަޫބލުކުރާ މީޑި ޅުަގނޑުމެން މިއަދުއަ ނޑުމެން ބަލަން ބޭނުންާވ ގައި އަޅު އޮތް ތާ އަށް ކުރި އަުޅގަ ގަ

ނޑުމެންގެ ޒުވާނުްނގެ ތެރެއިން %އާސޯޝަލް މީޑި .ށް ތަފާތު. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްވަރަ އާއާމީޑި  90ަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޒުވާނުން އެ  ނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ފަޖެހޭ އަ ތިބީ. އަޅުގަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އިތުރަޅުގަ

ހޭ ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަން. ޖެ ގިނަ. އެބަ މީހުންގެ ޒިންމާތައް ވަރަށް ޖެހޭ. އެ ނިޒާމުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަން އެބަ

ށް ޓެހި ބަަޔކައްޓެކްނޮލޮޖީއާ ރަ ،ތިބިީށގެންާވ ތަޢުލީމު ލިބިފައި ކުާރ މުވަްއޒަފުންނަކީ އެކަތަުކގައި މަަސއްކަތް އާމީޑި

ނޑުެމން މިއަދު މި ގެންގުޭޅ  ުކރަން އެބަހެދުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތް  ތެޭރަގއި ގެ އަހަރުތަކުގެ 1970ޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ތަުކގެ ބޭނުންޒްގަނެފައި ހުރި މެޝިނަރީ ކޮށްލަިއގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަށީގެްނވާ މަޢުލޫމާތުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން ުޒވާނުން ތަމްރީނުކުރަން އެބަފޯ ޖެހޭ ުޒވާނުން ތިބެން.  ޖެހޭ. މި ބޯޑުަތކުަގިއ އެބަ ރުކޮށްދެވޭކަށް ނެތް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޒަމާނީ ތަޢުލީމު ލިބިފައި ތިބި ޒުވާނުން އެބަ ؛އަޅުަގނޑުމެން ތަޢުލީމާ ހޭ މި ބޯޑުތަކަށް ވަންނަން. ޖެ އަުޅގަ

 ބަޔަކަށް  ތިބި ަތޖުރިބާ ލިބިފައި  އިއަދި ކުރީގަ ،ސައްކަތްކުަރއްވާ ބޭފުޅުންަނކީ ޤާބިލުއެއާެއކު އެ ބޯޑުތަުކގައި މަހަމަ

ނުޑ ގަބޫުލކުރާ މުއް ވުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހި ނޑުމެން ިމ  ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ގޮތުަގއި މިއަދު އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެންދިޔަ މުސާރައާ   ،އެކުރުކަމާ ގޮތުަގއި ޒިންމާދާ ަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ނާޔަތްތަުކގެ ތެރެއިން މި ބޭފުޅުން އަޅުއި އި ކަ

ށް ދިޔުމަށް ޓަަކއި މިސްރާބުޖަހާނެ ކަމުގައި އަލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ނިޒާމަކާ ދިމާއަޅުަގނޑުމެން ދެކެން ބޭނުްނވާ މަޢު

ނޑު މިއަދުނުކުަރން. ހަމަ އްއަޅުަގނޑު ަޝއްކެ  ަގއި މި ބޯޑު ،ވެސް ޮގވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ  އެއާއެކު އަުޅގަ
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ގުޅިގެން ރަނގަޅު ގޮުތަގިއ  މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނާމި  ،މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް

 ކޮށްދެްއވާށޭ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިމުޤާ އްކަތްކުެރވޭނެ ނިޒާމެއް މަސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިމިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު

 މަނިކަށް. މެންބަރު މޫސާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު 

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބަޔަކަށް މުސާރަ ދޭންވެގެން ވާަހކަދެކެޭވއިުރގައި ޮކންމެވެސް އެްއޗެކޭ ބުނަން

ނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ނޑުމެން ޕަބްލިކު ބޭނުންވާތީވެ، އަުޅގަ ުނވަަތ  ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނޭ މި ހިފީ. އަޅުގަ

ކަމުަގއި ިވޔަްސ މިއުޅެނީ ޚަބަރު ފެތުރުމަށް ގާނޫނުއަސާސީްނ ލިބިދޭ  ދެއްކިކޮންމެ އެްއޗެޭކ ކިޔާަފއި ާވހަކަ

 ކަމެއް ކުރުމަށް ޓަަކއި ބަޔަކާ  ކޮށްދީފަިއވާވަނަ މާއްދާއިން ކަަށވަރު 28 ނޫސްވެރިކަމުގެ މިިނވަންކަން ގާނޫނުއަސާީސގެ

ތަކަކަްށ ައޅުަގނުޑ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުްނވަނީ އާޖޭަގއި މިހާރު ހުރި ުހރިހާ މީޑިހަވާލުކުރަނީ. ހަމަ ެއގޮތަށް ިދވެހިރާއް

ހާގެ ކަިށ މީ ކުިރއެުރވުމަށް ޓަކައި އަެނއްނުވަތަ ތިމާގެ އަމިއްަލ ހައިސިއްޔަތު  ،އެއީ މީހުންނަށް ފުރައްސާރަުކރަން

ފަރާތް ވަކި ފަރާތަކަށް  ުކރާބްރޯޑްކާސްޓު  ނުވަތަ ޕަބްލިކު އާމީޑި ދާފައި ހުިރ އެއްެޗއްތޯ؟ ޕަބްލިކުކާން އުފައް އިހަފަ

 ިޚޔާލު އިނުވަތަ ހަމައެކަިނ ސަރުކާުރެގ ވާހަކަ ެދކެޭވއިުރގަިއ ިސޔާސީ ފިކުރުތަކާ  ،ންނަންޖެހޭތޯއި އޮޖެހިފަ

މެ ދަނީ ވަކި ގޮތަަކށް ބައްޓަންކުރުމަށް ކޮން ތަފާތުވެގެން ޯކއްަޗކަށްތޯ ދަނީ. އަޅުަގނޑަށް މިހާރު އަުޑިއވެމުން މި

މިހާރު މިގޮތަށް މިކަން ކުރުމަށް މި ފަހަރު މުސާރަ ދިނުމަށް ޓަކައި  ކުރަމުންދާ ވާހަކަ.މީޑިޔާައކުން ވެސް މަސަްއކަތް 

ނަޑއެޅިފަިއވާ މީ ހުންގެ ތެރޭގައި އެބަ ފެނޭ އެއް ޒަމާނެއްަގއި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަމުަގއި ޓީީވ މި ލިސްޓުގައި ކަ

މޯލްޑިވްސް ބަލަހައްަޓވަން ހުންނެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު. ިއއްޒަތްތެރި ބޭފުޅަކު. ަހމަ އެ ދުވަްސވަރުަގއި ވީީޓެގ 

އެބަ އޮތް. އަބަދަށް ފެހިއޭ ބުނާ ގޮތަށް  ޚަބަރުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ގެެނސްދޭން ހުންނަ ބޭފުޅެއްގެ ަނން ވެސް މީަގއި

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ދަންނަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ައޑުަގއި ުއޅުއްާވ ބޭފުޅަކު ވެްސ އެބަ ެފނޭ. އެީއ، ކޮންމެ ފިކުރެްއ 

ނޑުމެން  ވިޔަްސ، ވޭުތވެދިޔަ ދެތިން ހަތަރު ސަރުކާރު ބަދަލުވެގެްނދިޔައިރު ވެސް ހަމަ އަބަަދށް ފެހިއޭ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިގޮތަށް ބު ނާހެން މަނިކެއް ވެސް މީގައި އެބަ ުއޅުްއވާ. އަުޅގަ

އެނޭގއިރުަގއި، މިއަދު ޚިޔާުލ ބަދަލުވުމުން ނުވަތަ އެކަމަށް ޤާބިލު މީހަކު ތަނަކަށް ލުމުން، ނުވަތަ އެކަންކަމާ ުގޅޭ 

މަ ވަކި ފިުކރަކަށް ދާންޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯއޭ. ރައްޔިތުންނަށް ގޮތުން ކަންކަން ބައްޓަންުކރެވިގެންދިަޔއި

ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބުނަނީ، އެ މީހެއްގެ ނަމާއި އަބުުރ  33ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަުރކޮށްދެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުްނ  . މި ރާއްޖޭގެ މިއަދު މިލިބިގެންެވއޭރައްކާތެރިކުެރވިފައި އޮތުުމގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ 

ނަޑކީއޮތޯ. އިހަށް އެއްބަަޔކު ބުނަނީ ޙައްެޤއް ނެތޭ. އަނެއް ބަަޔކު ބުނަނީ ހަްއޤު އެބަ ހަމަ ައޅުަގނުޑެގ  ؛ދަވަހު އަުޅގަ

ދެއްކި ބަެއްއ  މުތެއް ފަދަ ވާހަކަ ،ރެއް ފަދަޅީ ވެސް. ައޅުަގނޑަކީ ަހމަ ޖަވާހިރަނގަމީގައި  ވާހަކަ ދަްއކަން

 އްޖެ ައޅުަގނަޑީކ މުޅިން ތަފާތު އެހެން ވައްަތރެއްގެ މީހަކަށް. މި ފިކުރު ިމ އަންނަނީ އެއީ ކޮން ގޮަތކަށްޗެނަލްތައް ވެ

ނޑުމެންެގ  ައޅަގނޑުމެން ދައުލަތުގެ މުސާރަ ލައިގެންތޯ؟ ދީގެން ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ވެސް ިހންގަނީ. އަުޅގަ

އްާޔ ަތއް ވެްސ ހިންގަނީ. އެހެންވެއްޖެ ދީގެން ސިޔާސީ ޕާޓީރައްޔިތުންނަށް ލިބެން ހުރި ފައިސާގެ ތެރޭން ބޮޑު އަދަދެއް 

ނޑު ބޭނުންވަީނ ؛ ދިމާލަކަށް ދާންޖެހޭ ގޮތަށް ދީގެން ތިބޭ ބަޔަކު ަވކި ފިކުަރކާ ދައުލަތުން މުސާރަ އަުޅގަ

 ސުންކުރަން ހުރިތޯ ަވކި ބަޔަކަްށ ޖެއް ނޫނުއަސާސީެގ ދަށުން މި ލިބޭ ނޫސްވެރިކަުމގެ މިިނވަންކަމުަގއި އެބަޤާ

މުކޮްށ އާއް ؛. އެއްވެސް މީހަކަށްތަންތަން ބަންދުކުރަހަރޭ ނޫނަކުން އެ ޗެނަލްތަކަކަށް ފުރުޞަތުދީފަ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ ގާ

ކަށް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ފަތުރައިގެން މީހުންގެ އަބުރާއި މީޑިއާަގއި ޚަބަރު ފަތުރާއިރުަގއި އެއްަބޔަކު އަނެއްަބޔަ

ކުރުމުގެ ބާރެއް ެއއްވެސް ފަރާތަކަށް ދީފަެއއް  ދަރަށް އުނިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ކަންކަންންގެ ޤައިްއޒަތް ކަތިލަިއ، މީހު

މީހެކޭ  އެ ގޮސް ެއ މީހަކާއިިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެކަމަުކ، މިއަދު އަޅުަގނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި މިކަން ފުާޅެވެގން މނޯވޭ

ނޑުމެން ާއއް  ނޑުމެންނަށް މިހާ ގަދަވާނޭކިޔާ ެއއްެޗއް ގަދަމީ މުކޮށްބުނާހެން އަޅުގަ ތަނުގައި ތެުދެވ  . އަުޅގަ

 ސާީސަގއި ލިޔެފަިއވާ އޮތް ކަމެއް.ެއވެސް ހަމަ ޤާނޫނުއަ ީވ ކިތައް ދުަވސްެވގެންތޯ؟ ދަްއކާލެވުުނވަރު މިވާހަކަ

ނޑު ރައީްސގެ ޮކނޑަށް ސަވާުރވެގެން އިނީމަ  ވެސް ޙައްޤުވީމާ ޙައްޤު. ަރއީސް ިތހެން އިއްނަވަނިކޮށް ގޮސް ައޅުގަ

ނޑާއި އަނބިީމހާ  އޭނަ ވެސް  ،ވެސް  އިނިދަން އޮއްވާ ޭގަގއި ެގންގުޅޭ މީހާ ދޭތެރޭ މެދުގައި އޮވެފަ  އާޙައްޤު. އަުޅގަ

މި ، ބޫލުކުރަންމި ފެންނަނީ. އަޅުަގނޑު ގަ މާ ވަރަށް ރަނގަޅު ގޮތަކަށްއިއޭަނގެ ޙައްޤު. އެ ހިސާބަށް ދިޔަ އެއީ

ރަނގަޅު ގޮތަކަްށ މިކަން ކުރަްއވާނެ ކަމަކަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއާޔ ެގން ވަރަށް ބޭފުޅުން މުސާރަ ނަންގަވައި 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ   ިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ އިނގުަރއިދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ފަލާޙަ އިބްރާހީމް މެންބަރު

 

  :ވާހަކަދެއްެކވުން ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

 އްޔަންކުރުމަށް ގެ ގަވަރނިން ބޯޑަށް މެންބަރުން ޢަސަރވިްސ މީޑިއާ ޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޕަބްލިކުޝުކުރިއްޔާ އިއް 

ަގބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ވަރަްށ  ޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންފުޅުތަކަކީ ައޅުަގނޑު
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ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މުޙައްމަދު އަުޅގަ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތަކެއް. ޭއގެތެރެއިންވަރަށް އެކަމަްށ ޤާބިލު  ،އެކަީށގެންވާ 

ނުޑ ެވސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަްނނަ ބޭފުޅަކަށްޢުމަރު ެއ މަނިކުފާނަކީ މިކަމަށް ވަރަްށ  ،ވާތީ  މަނިކަކީ އަުޅގަ

ހަގަކުރަން. އިްއޒަތްތެިރ ހިންގުންތެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގަިއ ފާ ވަރަށް ކުޅަދާނަ،، އެކަީށގެންވާ 

ނޑަެއޅިފަިއާވ  މި ބޯުޑގައި ިތއްބަާވ މެންބަރުންނަށް ،ބޭފުޅުންަނށް ހަމަެއއާެއއްކޮްށ، މި ފުރުޞަތުގައި އެ ރައީސް. ކަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެކަމަށް ހަ  ،އިނާޔާަތކީ ވެްސ ހަމަމުސާރައާއި  މަ އެކަށީގެންވާ މުސާރަާއއި އިނާޔަތްަކން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހިތާމަޔާެއކު  ،މީިޑއާައކީ ވަރަށް މުހިއްމު .ޝައްެކއް ނެތް ވަރަށް ާޚއްޞަ ެއްއޗެއް. ިމއަދު ައުޅގަ

ނޑު  ،ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ މެންގެ އިްއޒަތްތެރި ނައިބު މިއަދު މި ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ެއކިެއިކ ޓީވީ ޗެނަލްތަކަކީ އަުޅގަ

މީހުންެގ ، މީހުންގެ ނަފްސު ނަގާލައި މީހުންގެ އަނބުރު ކަތިލައި،، ފަދައިން ރައީސް ދެންމެގައި އެ ފާހަގަކުރެްއވި

ކުރަމުންދާ ބައެއް ީޓވީ ޗެނަލްތައް މި  ކަންކަން މި ދިރިއުޅުން ހަލާކުކޮށްލަިއ، ިމ ޤައުމުގެ ވެރިކަން ވައްޓާަލއި،

، މާދަމާއާ ބެހޭ ގޮތުން ކަމަކީ އެއީ ރައީސް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ޝަކެއް ނެތް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރިޤައުމުަގއި ހު

ވަނަ ދުވަހާ ބެހޭ ގޮތުން މި ދެކެވޭ ވާހަކަަތކަކީ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ މި ދައުރު ނިމިގެންދާ 1އާދެ! މޭ 

ނޑުމެްނ އެ ވާހަކަެއއްމުޅި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅު ، ވަގުތު  ސަމާލުކަަމށް ގެންނަންޖެހޭ ވާހަކައެއް. ، ގަ

ން މާދަމާ ނިންމާނެ ވާހަކަ. މިއީ، ޔާމީންގެ ވެރިކަهللا ދަނީ ރައީސް ޢަބްދު މްރާނު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން އެޢި

 ވުރެ  ތިބި މެންބަރުންނަށް އިއްޔަންކޮށްފައަށްވުރެ ައދި މި ބޯޑަށް ޢަހުރި ކަމެއް. މީޑިާއގައި މި ވާހަކަ ރައީސް ހިތާމަ

ރުކާރެއް ސަ ިއ އޮތް ސައްޙަތުގައި މި ޤައުމުގަިއ ދިވެހި ރައްޔިތުން ހޮވާފައަޅުަގނޑުމެންނަށް މާ މުހިއްމު ޙަޤީޤަ

ދަނީ މާދަމާ  ީދ ބުނަމުން އެނު އަހައްމައި. ހަމަެއއާެއއްކޮށް، ސަންދާވައްޓާލަން މި ާރއްޖޭަގއި މީހަކު ޮގވަމުންދާއިރު

މޭ. މީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަހު ތިމަންނަ މަގުމައްަޗކަށް ނުނިކުންނާނައަނެއް ދު  ،ނަމަ ވެއްިޓއްޖެވެރިކަން ނު 

ތާއީދުކުާރ ވެިރއެއް. އެ  90%ޔާމީނަީކ މިއަދު މި ރާއްޖޭގެ هللا ވިސްނަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް. ރައީސް ޢަބްދު

ކޮޅުތަުކގައި ބޭްއވެމުންދާ އެިކއެކި އިންތިޚާބުތަކުން އެބަ މި ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކަން ،އިތުބާރު އިމަނިކުފާނަށް އޮތް ތާއީދާ

ނޑު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިނުގރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރެއްެގ  ހަގަކޮށްދޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ފާ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އުމު ހިމާޔަތްކުރަން ތިބި ޤަ އަދި ދިވެހި ސަރުކާުރގެ، މި ، ހައިސިއްޔަތުން ިމއަދު ިއއްޒަްތތެރި ރައީސަށް މި ދަންނަވަނީ

ފަނާކުރުމަށް ގޮަވއިލާ ، މޭ އެކެއްެގ ކުރިން މި ޤައުމު ފަސާދަކޮށް ؛މާދަމާ ،އެިކއެކި ވެރިންނަށް މި ދަންނަވަނީ

މިއަދުން މިއަދަށް ހައްޔަރުކޮށްދެްއވާށޭ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ،ރޭން މިރެއަށް މިهللا ޢަބްދު ޢިމްރާން

 ޝުކުރިއްާޔ.
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފެދޫ ދާއިރާގެ އި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

މިކަމާ  ،ދިަޔއިރުޯބޑު މެންބަރުން އުފެދިގެންސަރިވސް މީޑިާއގެ  ކުތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! ޕަބްލި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

ނޑު ވެސް  ނޑުމެން ފުރުހަމަ ދައްކާލަން ބޭނުންވެގެން ގުޅުން ހުރި ބައެއް ވާހަކަތަްއ އަޅުގަ ޞަތެއް މި ހޯދީ. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ  މި މީޑިާއައށް ބޯޑު މެންބަރުން ލީއިރު، ފަދަ މީިޑއާެއއް އުފައްދައި ނޫނެްއގެ ދަށުން މިގާ

ވެސް ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ މުއައްސަސާަތކާިއ އެކިއެކި ތަންތަން ވެސް ކަންތައްތަެކއް ެއބަހުރި. މިހާރުވަރަށް ގިނަ 

ނުޑ ސަރވި ޕަބްލިކު، އަޅުަގނޑުމެން ވުޖޫދަށް ގެެނއްސަ އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް ސް މީޑިާއގެ މި ބޯޑު އަޅުގަ

ނޑު ަގބޫލުކުރަން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮތުަގއި އެ ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިްއޔަާތިއ އަޅު  ،ބޫލުކުރަނީގަ ގަ

ނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ފެނިފަ  ހުރި ގޮތުން މިހެން މި  އިވާޖިބުތައް އަދާކުރާނެ ކަމަށް. މިހާތަނަށް އަޅުގަ

ނުޑމެން މި މީޑިއާގެ ކަންތައްަތއް ނޑުމެންގެ މި ބޯޑުން ވަރަށް  ،ކުރިއަށްާދއިރު ދަންނަވާންޖެހުނީ. އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑު މިއަދު ހަމަ ގޮވާލަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީިޑއާގެ ކަންަތްއތައް ކުރިއަށްދަނީ ދުނިޔޭެގ  ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް އަޅުގަ

ފެންނަނީ ކަމަކާ ފަހަރު ައޅުަގނުޑމެންނަށް މި  ކަންކަން ކުރިއަށްދާ ގޮތަްށތޯ. ބައެއް އެހެން ޤައުމުތަުކގައި ވެސް މި

 ،އަންނަ މީހާގެ އަންހެނުންނާއި އަންހެނުންގެ ޢާއިލާ އެ އެ ޚަބަރެްއަގއި، ބެހޭ ގޮތުން ޚަބަރެއް މީޑިއާގައި އަންނައިރު

ނޑު، ގެންނިއްޔާ އޭނަގެ ދަރިން ެވސް ޭއގެތެރެއަްށ ލައި ނޫ މުިޅ މުޖުތަމަޢު ، ގެންން ެވސް ލައި ެއއްބަފާ މީހުއެއްބަ

އަމަންއަމާންކަްނ ގެއްޭލ ގޮތަށް މީިޑއާތަުކެގ  ،ލަޙަތުމުޅި މުޖުތަމަޢުގެ މަޞް، ގެންޚަބަރު ހަދައި އޭގެތެެރއަށް ލަިއގެން

މީހާގެ  އެ .މީހަކަށް ޚަބަރުތައް އަންނަ މަންޒަރު. މީހަކަށް އަމާޒުކޮށް ޚަބަރެއް އަންނަންޏާ އަންނަންވާނީ ސީދާ އެ

ފިތުނަފަސާދަ އުފެދޭ ގޮތަށް މިކަހަލަ ކަްނކަމުަގއި  ގައިޖުތަމަޢުމު އިއިލާެގ އެހެން މީސްމީހުންނާޅުން ނެތް ޢާ އެކަމާ ގު

އެއާެއކު، ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ނުދެކެން. އަދި ހަމަކަމެއް  ޚަބަރުތައް ވުޖޫދަށް އައުމަީކ އެއީ އެންމެ ޒިންމާދާރު

ދި މީޑިާއއަށް ބޯޑު އަ ދުކޮށްގެން މީޑިާއއެއް ހިްނގައިަޚރަ ގެ ަދށުން ދައުލަތުގެ ފައިސާނޫެނއްއަޅުަގނޑުމެން ގާ

ވެސް ކަންތައްަތކެްއ  އިޤައުމުގެ ދިފާޢުގަ ،ދެނީ ޤައުމު ހިމާޔަތްކޮށް ބޭފުޅުންގެ މުސާރަ މި  އެ މެންބަރުން ލައި،

ން. ޖެހޭ ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުްނނަށް ސާފުކޮށް އަންގައިދޭ ޓަކައި. ައޅުަގނޑުެމން އެބަ ކުރުމަށް

ލަްނ މާ، ެއގޮތުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ބަލައި. އެހެންވީތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭލޫމާތެދު މަޢު، ށްލޫމާތު ސީދާކޮމަޢު

ޤައުމުގެ އަމަންއަމާންކަން  ،ފަހަރު ބަެއއް މީޑިއާަތކުން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ލިބޭ ޚަބަރުތައް އަުޑިއވޭ ބަެއއް ،ބޭނުންވޭ

 އްަތކަކީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައި ޚަބަރުތައް ވެސް. މިކަހަކަ ކަންތަލަޙަތު ގެއްލޭ ކަހަލަ ަޤއުމީ މަޞް، ގެއްލޭ ކަހަލަ

ނުޑ ގަ މޮނިޓަރކޮށްގެން މީޑިާއއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މި ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑަްށ  ،ބޫލުކުރާީތވެކަމުަގިއ އަުޅގަ
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ހިންގުމާ ހަވާުލވި ޯބޑުގެ  ސަރވިސް މީިޑާއގެ ކަންަތއްަތއް މި ޕަބްލިކު އަދި ިމއަދު ،ދަންނަވަމުން  ދެއްވީތީ ުޝކުރު

ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި  .ާލނީއަުޅަގނޑުެގ ވާހަަކކޮޅު ނިންމައި، ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާމިނެޓު 4ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ބާީކ  ރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ . އަުޅގަ

 .ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަށްބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

 ވާ ސަރުކާުރގެ ޕަބްލިކު  މި ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންެގ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިޝު

ނުޑ ދަންނަވާފާސްކުރުމަށް ތައްޔާރުކުެރވިފަިއވާ ނަމީިޑާއގެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ސްސަރވި ނީ ންފުޅުަތކަކީ އަުޅގަ

ނޑުއެަކށީ، ބިލުސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކަމަށް ޤާއަޅުަގނޑު ވެ ެގ ގެންވާ ބޭފުޅުންކޮެޅކޭ މީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ދެއްެކވި ިގނަ އިްއޒަތްތެރިކުރީަގއި ވާހަކަފުޅު ދަނީ  ފަދައިން އަުޅގަ

ެރއްަގއި މީިޑއާ ޮކންޓްރޯލްކުރަން ތިއްބަވާ ފަރާތްތަކަކުން ބޭނުންވާ ގޮތަްށ އެއި، އެކި މީޑިއާަތުކގައި ެއކި ޮގތަށް

ތުގައި ވަރަށް ޮބޑަށް ވާން ަޙޤީޤަމީިޑއާ  ޕަބްލިކު، ަތން. އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަުތގެ މީިޑއާ ކަންތައްތަްއ ެވގެން އަންނަ

ނަމޫނާ ޗެނަލެއްެގ ގޮުތަގިއ  ،ބެލެންސްކޮށް ހުރިހާ ޚަބަރުތަކެއް ގެނެސްދިނުމުގަިއ އިސްަދއުރެްއ އަދާކުރާ  ،ޖެހެނީ މި

ގެނެސްޭދ ބަލައިގަންނަ ފަދަ ކަންތައްތަކެއް  ،ޙަޤީޤަތުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ބަލައިގަންނަ ފަދަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް 

ަތއް ނަ ސަރުާކރުން ގެނެސްދޭ އިވެންޓުންއެއިެރްއގައި އޮ؛ ޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި. ސަރުކާރުން  އެބަ ގޮުތގައި ވާން ގެބައެއް 

ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ދީގެން ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތައް ރަްއޔިތުންނާ ކަވަރުކުރުުމގައި ވަރަށް ސަމާލުކަމެއް

ނުޑ ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ މިއަދު  ހާރަށްވުރެ އިސްަދއުރެއްމި ައދާކުރަންޖެހޭ ކަމުގަިއ އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަުޅގަ

ކަމަްށ  ގެނެވިފައިވާ ނަންތަކަކީ މި މިއަދު އަޅުަގނުޑމެން ފާސްކުރަން މި ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަްއޗަްށ ހުށަހެޅި

ނޑު ގަބޫލުކުރަން. ެއހެން މަކީ މި ޤައު ،ނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެްނ މި ދަންނަވާއެކަީށގެންާވ ނަންތަކެއް ކަމަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  އްޔަތު ދިިރވުމަށްޤައުމަކަށް ވީހިނދު، އިްސލާމީ ޝަޚްޞި ސައްތައިން ަސއްތަ މުސްލިމު  ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ގަޫބލުކުރަން. މި ރާއްޖޭ ޕަބްލިކު ގައި މި ސަރވިސް މީޑިއާ މިާހރަށްވުރެ އިސްަދއުރެއް އަާދކުަރންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ޓަކައި  ދާ އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ހިނގަމުންދާ ތަފާތު އެކިއެކި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ތަފާތު އެކިއެކި ެގއްލިގެން މި

އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. ޕަބްލިުކ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ގެނެސްދޭންޖެހޭ ކަމަށް  ނގަޅު ޕްރޮގްރާމުތަެކއް ޕަބްލިކުރަ

ަރއްޔިތުންާނ  ،ޓަކައި ލަޙަތުތަކާއި ކަންކަން ހިމާޔަތްުކރުމަށްމަޞް ުމަގއި މި އޮންނަ ހުރިހާޤައު މީޑިއާައކީ އޭެރއްަގއި
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ޓަކައި  ރަނަގޅު މަގުން ރަްއޔިުތން ގެންގޮސްދިނުމަށް ،ޓަަކއި ހަމައަށް އެކަށީގެްނވާ މުހިއްމު ޚަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމަށް

ނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މީ އަޅުމުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރެވޭެނ އެއްެޗއް ކަމުަގއި އަޅު  ނޑުމެން ގަބޫލުކުާރ ގަ ގަ

ޓަކަިއ، ޤައުމުގެ  ލާބަޔަށްިއ ތިބެގެން ޤައުުމގެ ހެވާ ސިޔާސީ ފިކުރުތަކުން އެްއިކބާވެ ޤީޤަތުަގއި ެވސްގޮތުަގއި ޙަ

ރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގަިއ ޓަކައި އެންމެ ރަނގަޅު ަމގުން ކު ޓަކަިއ، ޤައުުމެގ ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތަށް ކުރިއެރުމަށް

ނޑު ގަބޫލުކުރާހިތް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކު ވަަތ އޮތީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިންތިޚާބުކުރެވޭ ނުރަނީ. ައޅުގަ

މުޅި ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތު ، ެގން މި ހޮވޭ ބޭފުޅުންނަނީ ޤައުމަށް ވަފާތެރިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވޯޓުލައި 

ެރއްަގއި އޮންަނ މަސައްކަތްކުރާނޭ. ާޚއްޞަ ޮގތެއްަގއި ެއއި ަސއްކަތްކުރާނެ ަބއެއް ގޮުތގައިޓަކައި މަ ހިމާޔަތްކުރުމަށް

ޓަަކއި  ރައްޔިތުންނަށް ކައި ހިންގަމުން އަންނަ ިއެވންޓު،ޓަ  ޤައުމު ކުރިއެުރވުމަށް ،ސަރުކާރަކުން ހިންގަމުން އަްނނަ

ދިނުމަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރަމުން އަންނަ ކަންތައްތަްއ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށް

ތެރޭން ަވކި ބަަޔކަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުެގ ރަތުގެ ލުކުރަން. އެެހންނަމަވެސް، އެއީ ސިޔާީސ ފިޠުއަޅުަގނުޑ ގަބޫ

ެރވޭނެ ދަންނަަވނީކީ ެއއްެވސް ހާލެްއގައި. އޭެގ ބަދަލުަގއި ނިއުޓްރަްލޮކށް މަސައްކަތްަތއް ކު ނޫން މި ގޮތުަގއެއް 

ނޑު ެދކެން. އާދެ! ކުރީގައި ވެސް  ގޮތަކަށް ކަންތައްަތއް ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑަށް ވުރެ ކުިރން ވާހަކަފުޅު، އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރުން ދެްއެކވި ގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަފުުޅގަިއ އަުޅގަ

މީޑިާއގެ ބޭފުޅުންނަށް މި ބުނެވެނީ  މުޅިންވެސް ، ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީައޅުގަ ،ފަދައިން  ފާހަގަކުރެްއވި

ލިބެއޭ  ދައްކަމުން މި އަންނަނީ. ތިމަންނަމެންނަށް އެބަނަމެންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތެރޭގައޭ ތިމަންނަމެން ވާހަކަތިމަން

 ނީ. ތިބޭއިރުގަިއ އަނެކާގެ ޙައްޤު ގެއްލިދާ މިނިވަންކަން. ދުލާއި ގަލަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ތެރޭގައޭ ތިމަންނަމެން މި ތިބެ

ހުންގެ ޒާތީ ކަންތައްތަކަްށ . މީފެނޭ ބުރަށް އަަރިއގަންނަ ތަން އެބަ ފެނޭ ވަރަށް ބޮަޑށް. މީހުންގެ އަތަން އެބަ 

ނުޑމެންނަށް ފެންނަނީ މީޑިއާފަހަރު  ވެގެންދާއިރު ބައެއް ކަންކަން މިހެން ގަންނަ ތަންތަން ފެނޭ. މިއަރައި   ގެއަުޅގަ

ސަބަބުން އަނެާކގެ އަނުބރާއި ިއއްޒަްތ ޙަޤީޤަތުަގިއ  ިއގެއެ ބޭފުޅުން އެ ދެްއކެިވ ވާަހކަ ،ޒިންމާދާރުކަމެއް ނެތި

ކަން މިީއ ޒިންމާވާނެ ފަރާތްތަކެްއ ނެތި ކަްނތައްތައް ެވގެންދާ ފެނޭ. މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ތަން އެބަ ގެއްލިދާ

ނޑު  މަށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢު ފަސާދަވެދިއު ޓަަކއި އޮްތ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ެއހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މި ޢަ، ގޮވާލަން މަސައްކަތްތަކަކީ ިމ  ގެ އިޚްލާްޞތެރިއްޔަންކުރެވޭ މި ބޯޑުގެ ބޭފުޅުންިމއަދު އަުޅގަ

 . މި ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމަށް ޖެހޭ ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ވާން އެބަ ލާބަޔަށްއި ޤައުމުގެ ހެވާ 

ނޑުމެންގެ އަާމންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ،ޓަކައި ޓަކައި، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމު މިހާރު މި އޮތް ހަރުފަތުން އަނެއް  އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރަން ހަރުފަތަށް ގެނެގޮސްދިނުމަށް . ޓަކައި މި ބޯޑު ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެންނަށް މިއާދެ،  ނޑު އުއްމީދުކުަރނީ އަޅުގަ ނޑުމެން ސަރުކާރު  ،ކުރެވޭ މަސައްކަތުން އަުޅގަ އަޅުގަ

ކޮށްދޭ މަސައްކަތްތަކުން މި  ޓަކައި މި އަޅުަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނ ކުރިއެރުމަށް ެއއް،ހިންގުމަށްޓަކައި ފަސޭހަ
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ކުރާނެ ކަމަށް. ވަރަށް  ކެއް ކުިރއަށް އޮތް ދުަވސްތަުކގައިރި މަސައްކަތްތަ ތެޢައްޔަންކުެރވޭ ތަފާތު ބޯޑުތަުކން އިޚްލާޞް

 ޓަކައި. ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  ިއއްޒަތްތެިރ  ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ، ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. 

 

  :ވާަހކަދެއްެކވުން އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ން މިއަުދ ގޮުތގެ މަތީ ނޫުނގައި ވާެގ ގާސަރވިސް މީިޑއާ ޕަބްލިކު، 2015/9`. ގާނޫނު ނަންބަުރ 

ނޑު އަޅުަގނޑުމެން އެ ޯބޑަށް ަކނޑައަުޅއްވާ ނޑައެިޅގެންދިަޔ ރިޕޯޓާ ުގޅިގެްނ އަުޅގަ ަފއި ތިބި މެންބަރުްނގެ މުސާރަ ކަ

މި މުސާރައަކީ މި ަރއްޔިުތންގެ ފައިާސއިން ދެޭވ މުސާރައެއް. އިނާޔަަތކީ ވެްސ  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ންެގ އެލަވަންސަކީ ހަމަ ރައްޔިތުދެވޭ  އެ ،ރައްޔިތުންގެ ފައިާސއިން ދެވޭ އިނާޔަތެއް. އަދި ކޮންމެ ނަމެއްގައި ނަމަވެސް 

ތަފާތު  ،. މިފަދަ އެލަވަންސްތަާކއި މިފަދަ މުސާރަތައް ކުޑަެވގެްނ ތަފާތު ވާހަކަތައްފައިސާއިން ދެވޭ އެލަވަންެސއް

ނޑު ދަްނނަވާނީ، ޕަބްލިުކ ސަރިވސް ތެރޭގަ  ގެމިއަދު މުޖުތަމަޢު ،އެިކއެކި ތަންތަުނގައި ަދއްކަުމންގެންދާއިރު އި އަުޅގަ

މިއަުދ މިނިވަްނ ގެންދަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ. ވަރަށް އާަދިއގެ ގޮތެްއގަިއ ނަގަިއގެން ކުިރއަށް  ެއއީ، އާެގ މުހިއްމުކަން؛މީޑި

ނޑައަުޅްއވަން ޮކމިޓީން ރުހުންމުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ  މަޖިލީހަށް އެ ނަންތައް ފާސްކުރަން  އިދީފަ ކޮމިޓީން އެ ބޯޑު ކަ

ނޑަެއޅިގެންމި ކޮމިޓީގެ މެން ،ފޮނުވިފައިާވއިރު ޗަްށ އެ ބޭފުޅުން ބަރޯސާވެގެން އެ މުސާާރގެ މައް ،ބަރުންގެ މުސާރަ ކަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރަމުން މިޚި މިއަުދ  ،ގެންދަނީ. ައޅުގަ

އަދި އެކިެއިކ  ގެ ތެޭރގައި ޓުިވޓާ، ފޭސްބުކުޑިއާމީ ،ކަމުގައި ވީނަމަެވސް މީޑިއާ ކޮންމެ ނަމެއްގައި  ބޭނުންކުރި

 ޤައުމަކަށް ައކީ ސައްތައިން ަސއްތަ މުސްލިމު ގެންދޭ. ދިވެހިރާއްޖެ ވެސް ބޭނުންކުރަމުން އެބަ އެހެނިހެން ދިމަދިމާ

 ނިމޭނީ ؛ ކަންކާގެ މިނިވަންކަން ފެށޭ ހިސާބުންބޭނުންކުރެވެންޖެހޭނީ އަނެމީހާގެ  ވާއިުރގައި އެެކްއގެ މިނިވަންަކން އެ

ބުރާއި އިްއޒަތް މާގެ މިނިވަންކަަމީކ އަނެކާގެ އަކަން ދަންނަ މީހުން މަދުވެއްޖެ. ތިކާގެ މިިނވަންކަން ފެށޭ ހިސާބުންއަނެ

އެކިއެކި ީޓވީ ޗެނަލުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރޯބުހުތާނު ދޮގުތައް ހަދަމުންގެންދާއިރުގައި މި  ،ކަތިލުން ކަމަށް ދަނެގެން

 އި އްޔަންކޮށްފަދާރުވެރިން އެިކއެިކ ބޯޑުތަކަށް ޢަގެން އެިކއެކި ޒިންމާތަފާތު ގާނޫނުތައް ހަދައި މަޖިލިސް ބޭނުންކޮށްގެން

 ގެންދާަތއް މަްނޒަރުތަކެްއ ދަްއކަމުންއެްއ ކަންތައްތަެކއް، އަދި މުުޖތަމަޢު ފަސާދަވެގެންދާ އެތަ ،ދާއިރުަގއި ވެސް

އެކަން  ބޮޑު ކަމަކަށް ނަހަދައި މާ އެއީ، ނަމަ ވަނީ މުގައިއެ ވެރިަޔކު ނުވަތަ އެ މީހަކު ރުހިއްޖެ ކަ ،ހިނދު ވެސް

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި މަޢެއް ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މުޖުތަ ދޫކޮށްލާ މަންޒަރު އަޅުގަ
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ހުންނާ އަދި ތެރޭގައި ތިބޭ ުކޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތިމީހުންނާިއ ފުރާވަރުގެ މީ ގެއެ މުޖުތަމަޢު ،ހިނދު ދާފަސާދަވެގެން

ގެންދޭ. ތަފާތު  ގެ މީހުންނަށް މީގެ އަސްރުތައް ކުަރމުން އެބަރޭގައި ތިޭބ އެކިެއކި އުމުރުފުރައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެ

ތަން  ތަފާތު އެތައް ގޮތަކުން ުސާވލުތައް ކުރަމުން އަންނަ ،ިކޔަނީ ކޯެޗއްތޯ އެ ،ބުނީ ކޯެޗއްތޯ އެތައް ކޯޓުަތކަކުން އެ

ކޯލުތަކާއި ފޯނުތަކަށް އިުތރަށް ބާރު ބޮޑުެވގެންދޭ މިފަދަ ފެންނަނީ. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ފޯނު މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑިވަެޅްއގައި. އެހެ ނޑު ދަންނަާވނީ ޕަބްލިކުކޮންމެ ދަ ނޫނުގެ ދަށުން ބަެއއްެގ ރވިސް މީޑިާއގެ ގާސަ ންވީމާ، އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ނޑަެއޅިެގން މުސާރަ ކަ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާައކީ ކޮަބއިކަާމިއ  އެ ،ހިނދު ދާެއލަވަންސްތަެކއް ކަ

ނޑުމެން ދަންނަން އެބަ މަސްއޫލިއްޔަަތކީ ކޮަބއިކަާމިއ ވާޖިބުތަކަކީ ކޮބައި  ޖެހޭ. ރާއްޖޭއިން ބޭރުަގއި  ކަން ައޅުގަ

މުަގއި ފަދަ އިސްތިހާރެއް ކަ އަޅުަގނޑުމެން އެިކއެކި އިްސލާމީ ޤައުމުތައް ނޫން ޤައުުމތަކުަގއި ދަްއކަމުންދާ ކޮންމެ

އެ އިޝްތިހާރުތަްއ ، އެ ިއސްތިހާރަީކ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކަށް ނުފެތޭ އިސްތިހާރެއް ކަމުަގއި ވީަނމަވެސް ،ވީނަމަވެސް 

މިހާރު ދައްކަމުންގެންދަނީ ކުޑަކުއްަޖކަށް، މަންމައަކަށް ައދި އެނޫންވެސް ބަަޔކަށް ބެލުމެއް ނެތި. ކޮންމެ ފަދަ 

ނޑުމެްނގެ މި މުޖުތަމަޢު އިޝްތިހާރެއް ެވސް މިހާރު ދައްކަމު ންދާ ކަމަކީ މިއީ ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ފަސާދަވެގެންދިއުުމގެ އަސްލެްއ ކަމަށް ބެލެިވގެން މި ދަނީ، ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ދޮގު ވާަހކަތައް އެެކއް، އަނެެކއްެގ 

ނޑުމެން ިމ މަޖިލީހަކީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ކަމަށް ވާއިުރަގއި، މި ބޮލުގައި އަުޅވަިއގެން ދައްކަުމންގެންދާތީ. އަުޅގަ

މަޖިލިސް ތެރޭގައި ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މައްަޗށް ބަލާއިރުގައި ެއކިެއކި ފޮޓޯތައް ހިފައިގެން މިތާ ހުރި 

ނޑުމެންނަށް ކުޑަުކޑަ މަންޒަރެ  އް ކެމެރާތަކަށް އުނަދގޫކުރުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަްތކުރަމުންގެްނދާ މަންޒަރަކީ ވެސް އަުޅގަ

ނޫން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑމެން ފުރަތަމަ މިކަން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ކަމުަގއި ވަނީ ނަަމ، މަޖިލިސް ތެރެއިން މި 

ކަންތައް ކޮންޓްރޯލްކުެރވިގެްނ، އަދި އޭެގއިތުރުން އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިފަދަ ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިާއއެއް 

ތެރެއިން އެކަން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތްތްތަެކއް، ނުވަތަ ކުަޑކުޑަ ކޮމިީޓއެްއ  މިގޮތަށް ދާކަމުގައި ވަނީ ނަަމ، މި މަޖިލިސް

ނަމަވެސް މިކަމަށް އަސްލު އެބަ ނަގަންޖެހޭ. އަދި މިކަަމކީ މިއީ އެ ކޮމިޓީން ސީާދ އިސްނަންަގަވއިގެން ވެްސ 

 ބެލޭނެ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޝިޔާމަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް
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ނޑުމެން ުކރިމަތީގައި މި އޮތީ ގާނޫުނ  `. ޝުކުރިްއޔާ، އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުަޞތަށް. އާދެ! އަުޅގަ

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން އުަފްއދާފައިވާ ޕަބްލިކު ސަރވިސް  3ޕަބްިލކު ސަރވިސް މީިޑާއގެ ގާނޫުނގެ  ،2015/9ނަންބަރު 

މީޑިއާގެ ގަވަރނިން ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުެރވުނު މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި އިާނޔަތްތައް ހަމަޖެހިގެންދިޔަ ގޮތް؛ މިނިވަްނ 

އިލެއްވި ރިޕޯާޓ ބެހޭ ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަަދއްކަނީ. މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރަްއވައި އެކުަލވަ 

ނޑު ހަމަ މި ބޯޑުގަިއ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ނޑު ހަމަ  7އާދެ! އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު ަގބޫލު 7މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ  ކުރާ ގޮތުަގއި މި ބޯޑުން މެންބަރުން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދަ މިނިވަން، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް  ފެނިގެންދާނީ އަޅުގަ

މެންބަރުން އެުކލެވިގެްނވާ ބޯެޑއްގެ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އާދެ! ޕަްބލިކު ސަރވިސް މީިޑާއގެ މި  7ފޯރުކޮށްދޭ 

ަޑއިގަންަނާވނެ، ވަރަށް ފަހުން އިހަށްދުަވހު ވުޖޫދަށް އައި ގާނޫނެއް. ަވރަށް ހަލުއި މަސައްކަތްަތކެްއ ގާނޫނަކީ އެނިގވަ

މި މަޖިލިސް ތެރެއިން ކުރެވި، އިރާދަކުރަްއވަިއގެން މި ވަނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާެއކު މި 

ކަމެއް ވަރަށް އަވަސް މުއްދަތެްއގެ ތެރޭގައި ކޮށް ނިންމާފަ. އާދެ! ކަންތައްތައް އިމްޕްލިމެންޓުކުެރވޭނެ ގޮތަށް ހުރިހާ 

 4މިއީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ، މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް. މީޑިާއއަކީ ޑިމޮކްރަީސއެްއަގއި 

ތްގޮތުން ެދވޭ މީިޑއާތަަކކީ ވަނަ ބާރު. ވަކިން ާޚއްަޞޮކށް ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ތަސްވީރުންނާިއ އެހެނިހެން ގޮ

މިއީ ޭއގެ އަސަރު ަރއްޔިތުްނނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުުރވާ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، ިމގޮުތން ބޭނުންކުރެވޭ މީޑިާއއަކީ 

ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭ މީިޑއާތަަކކަްށ ެވގެންނުވާނެ. ވަކިން ާޚްއޞަކޮށް ދައުލަުތގެ މީިޑއާައކީ 

ކޮށްދޭ ކަންތައްަތާކއި ެއއިރެްއަގއި އެ އޮންނަ ަސރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކިއ ކޮށްދޭ ކަންތައްަތއް އެންމެ  ދައުލަތުން

ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ، އެންމެ ތަފްސީލީ މަޢުލޫމާތުތަކާއެކު ގެނެސްދޭ ީމޑިާއއަކަްށ ވާން އެބަ ޖެހޭ. އާދެ! 

ކުން ބާރުލިބިގެން، ލައިސަްނސް ލިބިގެން ރައްޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީން، ގާނުތަ

ނޑުމެްނ  އޮޅުވާަލއި، ަރއްޔިތުން މިސްލީޑުކުރުވާ މަޢުލޫމާތުތައް ގެނެްސދޭ މީޑިއާތައް ިގވަމުން އަންނަ ތަން. މިއީ އަޅުގަ

އާތަކުން ަރއްޔިތުން ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. މާދަމާ މި އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަބޔަކު ިމގޮތަށް މިކަަހލަ މީޑި

މިސްލީޑުކުރުަވއި، ަރއްޔިތުްނނަށް އޮޅުވާަލއި، ަރއްޔިތުންަތކެއް މާލެ ގެަނއުމަށް މިހާރު މި އޮތް އޯާގވެރި ވެރިކަން 

ވައްޓާލުމަށް ޓަަކއި ޤާނޫނުައސާސީާއއި ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ބޮޑު ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް މި ވަނީ ރޭވިފަ. 

 އާދެ... 

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުޫދ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ 

 ނަޢީމަށް. 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް

އި މި ވާ ބިލު؛ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ ގާނޫނާ ބެހޭ ބިލަކީ ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ހުށަހެޅިފަ

ނޑުމެން ަރއްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފާެއކު ޚިދުމަތް ކޮށްދޭނެ ބޯޑެއް ކަމުަގިއ  ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިހާރު ައުޅގަ

އި ޢަދުލުއިންޞާފާއެކު އެންމެހައި އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. ައދި އެ ބޯޑަށް ހޮވޭ މެންބަރުްނނަކީ ވަރަށް ހަމަހަމަކަމާ

ރައްޔިތުންނަށް ތެދު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނެ ދައުލަތުގެ ީމިޑއާގެ ގޮުތގަިއ އެ ބޭފުޅުން ަމސައްކަތްކުަރްއވާނެ ކަމަށް 

ބޭ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ުއއްމީދުކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި ަޤއުމެއް، ޤައުަމކަށް ެވގެންދަނީ ޤައުމުގައި ރަްއޔިތުން ތި

ނޑު ފާހަަގކުރަން. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންނަށް  ނަމަ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންަނކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބައެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ތެދު މަޢުލޫމާތު ލިބުމަކީ ެވސް މިއީ ޤައުމެްއ، ޤައުެމްއގެ ގޮުތަގއި އޮތުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި 

ނޑު ެވސް މިހާރުގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙާ ބެ ހޭ ގޮތުން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެބަ ެއއްެޗއް ވިދާުޅޭވ. އެގޮތުން އަުޅގަ

ނުޑ ެއއްެޗއް ނުުބނެގެން ެވސް ވަރަްށ ގިަނ  މި ފުރުޞަތުގައި ެއއްެޗއް ދަންނަވަން ގަސްުތކުރަން. ައދި އަުޅގަ

ނަޑށް މިއަދު ރާއްޭޖގަިއ މި ބޭފުޅުން، ބަެއއް މެންބަރުން ވެސް އެ ވާހަކަ ަދއްަކވާ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅު  ގަ

ދިމާވެފައިާވ ސިޔާީސ މަސްަރޙާ ބެހޭ ގޮތުން ޙަޤީޤަތުަގިއ ވެސް ެއއްެޗއް ބުނަން ޭނނގޭތީ ެއއްެޗއް ނުބުނެ މި 

ނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ސަރުކާރުްނ ވެްސ އެބަ ވޭ، ސަރުކާުރެގ ވެްސ ޒިންމާތަެކއް. ހަމަ  ހުންނަނީ. އަދި އަުޅގަ

ރާތްތަކުގެ ވެސް ޒިންމާތަކެއް އެަބ ވޭ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރު ޒިންމާކުރުވަންޏާ އެގޮތަށް އިދިޮކޅު ފަ

ނުޑ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ؛ އަދާލަތު  ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އަދި އަުޅގަ ކުރުވަްނވާނީ ބިނާކުރުވަނިވި ގޮތެްއގައި ކަމަށް އަުޅގަ

ސަުރކާރު ޒިންމާދާރުކުުރވަން މަސައްކަތްކުެރްއވުމަށް.  ޕާޓީއަށް ވެސް ައޅުަގނޑު ޮގވާލަން، ބިނާކުރުވަިނވި ގޮެތްއގައި

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރަން، ސިޔާސީ ތަފާތު ޕާޓީތައް އުފެދި، ތަފާތު ޕާޓީތަކުން  ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ދިޮކޅު ވެރިކަންކުާރއިރު ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވަން ތިބޭނެ ަބޔަކީ ވެސް އިިދކޮޅު ފަރާްތތައް. އެހެންވީާމ، އި

ފަރާތްތައް އޮތުން ވެސް އެީއ އެއްގޮަތކުން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާެވގެންދާ ގޮތެއް. އެހެްނނަމަވެސް، އެއީ ބިނާކުރަިނވި 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ގޮސްފައި އޮތް ހިާސބަކީ ސުލްޙަިއގެ މޭޒުދޮށަްށ  ގޮތެްއގައި ޒިންމާދާރުކުރުވަން އުޅޭ ނަމަ. އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަށް އުެފދޭ ސުވާލަކީ، ދެެކވިފަިއވާ ާވހަކަތަކެްއގެ ސަބަބުން، ދެ  ވާހަކަދެްއކުމަށް ދިއުން.

ބުރަކަށި ޖެހިފައިވާ، ރުޅިައިއސްފައިވާ ދެ ބޭފުޅަކު ކިހިނެްއބާއޭ ސުލްޙައިގެ މޭޒުދޮުށގައި އިށީނދެގެން ވާހަކަަދއްކާނީ. 

ާއއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްަޓރު އަޙްމަދު އަދީބުގެ ވާހަކަ. هللاބްދުއަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޢިމްރާން ޢަ

އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި މިކަން މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭ. އަދި ވާހަކަދެކެވެން އެަބ ޖެހޭ. ސިޔާސީ މަސްރަޙު 

ނޑަށް ީހވަނީ ރައްޔިތުްނގެ މެދު ަގިއ ފިނިކުރުމަށް ޓަކައި ވެްސ ވާހަކަދެެކިވގެން ޙަޤީޤަުތގަިއ އަުޅގަ
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ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމުާވނީ. އަދި މި ޤައުމު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބިނާވެ، ބައްަޓންވެގެންދާނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.   

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ދެަވނަ ފުރުޞަތެއްެގ ގޮތު ން ިމ އަރުވަނީ، ތުލުސްދޫ ދާއިާރެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. 

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

ނޑުގެ ވާހަކަ އޭުރގައި ވާހަ ކަދަްއކަމުންދިޔައިުރ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅަގނުޑ ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ އަޅުގަ

ނޑު  ނޑު ދަްނނަވާނީ، އޭުރަގއި އަުޅގަ ނޑި، ފުރިހަމަނުވީަމ އެކަން ފުރިހަމަކޮށްލުމަށް ޓަކައި. އަުޅގަ މެދުކެ

ނޑުމެން ގޭގެ މައިންާނއި އަދި ޅަ ދަރިން ސިޓިން ރޫމުގައި ޓީވީ  ދަންނަވަމުންގެންދިޔަ ވާހަކަތަުކގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރުތަކެކޭ. އެ މަންޒަރުތައް ބަލަމުންގެންދާއިރުަގއި އަ

އަޅުަގނޑުމެން ހުއްުޓވުމަށް ަޓކައި އަދި ަވކި ގޮތަކަށް ކޮްނޓްރޯލްކުރުމަށް ޓަކައި އެިކއެިކ ބޯޑުތައް އުފައްދަިއ، އެިކ 

ނޑުމެން މަސައްކަްތކުރަމުން ދިޔަ ކަމުަގއި ވީނަަމވެސް، އެންމެ ޒިންމާދާރު ކައުންސިލުތަްއ އުަފއްދަިއގެްނ އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާީނ  ނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ. އެ ސަބަބަށް ަޓކައި އަުޅގަ ގޮތެްއގަިއ ެއކަން ކުރަމުންެގންދާ ތަނެއް އަުޅގަ

އަޅަްނ  މިކަން މިގޮތަށް ހުއްުޓވުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްތަެކއް ކުަރްއވަންޖެހޭ. ގާނޫނީ ގޮތުން އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް

އެބަ ޖެހޭ. ނަމަވެްސ ަވކި ޮގތަކަށް ރުހުނީމާ އެީއ ރަނަގުޅ ކަމެއް ކަމުަގއި ބަލާފަިއ، ުނރުހުނީމާ އެއީ ކިތަންމެ ކުޑަ 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން އެބަ ދޭ. އެ ވާހަކަ މީޑިއާގަިއ  ކަމެއް ކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ ފިޔަވަޅުއަޅާ ތަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަަރށް ސާފުކޮށް ފެންނަމުން އެބަދޭ، މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަހަމުންގެންދާތީ އެބަ ފެނޭ. އާދެ ! އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާުމގައި ގާނޫނާއި ގަާވއިދާއި އިސްލާން ދީނުގަިއވާ ތަރަހައިގެ ތެެރއިން ވެރިކަްނ 

ކަން ކުރަމުްނގެންދަވަނީ އެންމެ ރަނގަޅު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވެރިهللا ކުރަމުންގެންދަވާ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

އުސޫލާއި ހަމަތަުކގެ މަތީން ކަމުގައި ވާީތވެ، ދެން ތިބި މީހުންނަށް އެ ހިސާބަށް އާދެވުމަކީ ނާދިރުކަމެއް ކަމަްށ 

 ފެންނާތީވެ އެކަމާ ދެކޮޅުހެުދމުގެ ގޮތުން މީގެތެޭރގައި ިމ ތަން ފަސާދަކުރުމަށް ޓަކަިއ މަސައްކަތްކުރަމުންގެންިދޔަ

 މީހުން ތެދުވެގެން މުޅި ޤައުމު ފަސާދަކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ޓަކައި އަނެއްކާ މޭޭޑއެއް ަކނޑަައޅަިއގެން ކުރިއަށް މި

ނުޑމެންގެ ދީނީ ބަެއއް ޢިލްމުެވރިންގެ ތެރޭަގއި ،ގެންދަނީ. މީގެތެޭރގަިއ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ވެްސ ނަން  އަުޅގަ

ގެންދާ ޒާތުން ހަމަ މުޒާހަރާތަކަށް ގެންގޮސް ޚިތާނުުކރަމުން ގޭގޭަގއި ،ފާޅުކުރަމުންގެންދާ ބައެއް މީހުން

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަދަްއކަމުންގެންދާ މަންަޒރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދާތީ އަޅުގަ
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ނޑަށް އަޑު  ، އިވެމުންދާ ކަމެއް ެއއީވަރަށް ގިަނއިން ކިޔަމުން ައންނަ ކަމެއް، މި މަޖިލިސް ތެރެއިން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ސިޔާސީ ވާހަ ސިޔާސީ މީހުންނާ ނުވަތަ ސިޔާސީ ކަންތައްތަާކއި ކަެއްއ ދީނީ ކަންތައްތަކާ ނުގުވާޭށ. އަުޅގަ

 ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގަންވީމާ އެއީ ސިޔާސީ ކަމެއް. ނުވަތަ ދައްކަިއ، ބޮޑެތި ދޮގުތަެކްއ ހަދަންވީމާ

ހަޟްރަތުގައި އެކަމާ ުސވާލުނުކުރެވޭނޭ. ނޫން. އެގޮތަކަށް ނޫން  ގެތަޢާލާهللا އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހީވާ ކަަހލަ 

ނޑުމެން ސިޔާސީ ކަމެއް ެވއްޖެއްޔާ  ނޑުމެްނ އުމި ބަލަނީ ބޭރުގެ އެހެން ޤަ އޮންނަނީއެއް. އަުޅގަ މުތައް. އަުޅގަ

ނީ ކަމާއި މުޅި ިސޔާސަތާ އެ ދީ  ނުޖެހޭ. ދީނީ ކަމެއް ކަުމގައި ވަންޏާއުމުތަްއ އޮންނަ ގޮތެއް ބަާލކަށްއިސްލާމީ ޤަ

ޟްރަތުގައި އިސްލާމެްއގެ ޮގތުގައި ބެެލވިއްޖެ ކޮންމެ ީމހަކު އޭނަ ސިޔާސީ ކަމުަގއި ޙަ  ގެهللا. އެކަަމކު ގުުޅވާފަ

ެގ هللاކަމަކާ ސުވާލުކުރާނެ ކަެމއް.  ކޮންމެ ،ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، ކޮންމެ ކަމަކާމެއަދި ދީނީ، ވީނަމަވެސް 

ގެ މީހުން މީހެއްގެ އަބުރާއި އިްއޒަތް ނަގާލަިއ،، ްއ ހަދައިކުެރވިގެންާދއިރު ދޮގުތަކެ ުސވާލު ހަޟްރަތުގައި އެ މީހާއާ

ގޮތުން ތިމަްނނަ ދުނިޔޭގަިއ ބުނި ެއއްެޗކޭ  ތިއީ ސިާޔސީ ،ޙައްޤުތަކަށް އަރަިއގަތުމުން ެއކަމާ ސުވާުލކުރެިވގެންދާއިރު

ނޑު، ގެ ޖާގަެއއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާބުނުމު ިއގެ ތެރޭަގއި އެބަ ޖެހޭ އިސްލާްނ ދީނުގެ ތަރަހަ މެން ިވސްނަންއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ ކަންތައްތަކާއި ހުރިހާ ކަންތައްތަެކްއ ބައްޓަންކުރަން. ސިޔާސީ ޮގތުން ވާހަކަތަކެއް ދެްއކުމާިއ، 

އްެވގެންތޯ؟ ކަންތައް. އެީއ ކީ  ކަންތައް ކުުރމަކީ ވެްސ މިއީ ަބއެްއ ފަހަރު ބައެްއ މީހުންނަށް މަނާ ޓީވީތަކުން މި

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  އޮންނަނީ. ެއހެންނަމަވެސް، ބިރުވެރިކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ސިޔާސީ ކަންަތއް ހަމަޖައްސާފައި މި

ގޮތުން. ކައުންސިލަރުން ެވސް  ވަނީ ސިޔާސީގޮތުން. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހޮ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޮވަނީ ސިޔާސީ

ނުޑ މިއޮތް ޓަަކއި ރާވާަފއި  އް ހިންގުމަށްގޮތުން. މި ހުރިހާ ކަމެ ހޮވަނީ ސިޔާސީ ިސޔާސީ ގޮތުން އޮތީ  އޮިނގަ

މެއް އަޅުަގނޑުމެންެގ ގޮުތން ބައްޓަންކުރެވިފައި ހުރި ހުރިހާ ކަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިޔާސީ، ބައްޓަންކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ

ނޑު ދަންނަވާނީ ކަމުގައި ވަނީ އިގެ ތެރެއިން ެގންދާދީނީ ތަރަހަ އުމު ފަސާދައަކަށް ުޅަގނޑުމެން ޤައަ، ނަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ދީނީ ކަންތައްތަކާދޮރެއް ނުހުޅުވޭނޭ. އަ ނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި މި  ުޅގަ  ދުރަށް ޖެހިލިވަރުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ކުރިމަތިެވގެން މި އުޅެނީ. މި އުނދަގުެލއް ކުިރމަތިވެގެން މި އުޅެނީ. ިމީއ  ކަންތައްތަްއ އަުޅގަ

 ދެކޮޅަށް ބަޔަކު މީހުން ހިންގާ ބޮޑު... ބޮޑު ހަނުގރާމައެއް މިއީ. އިސްލާން ދީނާއި ފިކުރީ ޙަޤީޤަތުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ދާއިރާެގ  ގެމަނަފުށީ؛ ވަނަ ފުރުޞަތުދެ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ޢުޘްމާނަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގެމަނަފުށީ
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ނޑު މި ޝުކުރިއްޔާ  ދެްނނެވި ވާހަަކއަކީ. ިއއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެއީ އަުޅގަ

ތުން އެ ކަންތައްތައް ކުރަްއވަމުންދާ ސިޔާސީ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން މިއަދު އަދާލަ ،މެންބަރު އަނާރާ އެ ވިދާޅުވީ

އަކީ. މިއަދު އެމް.ީޑ.ޕީ އީ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ާވހަކަ. އެ މަނާައށް ވެސް ނޭނގެއޭކަ ގޮތްވެސް ޚުދު އެ

ނުޑ  ހަލާކުކޮށްލުމަށް ޓަކައި ބަޔަކު އަީޑގައި ތިެބގެން މި ކުރާ ކަންތައްތައް ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

އަދި  ،މްރާނު ފަހަތަށް ވެސްޝައިޚް ޢި، އޮންނަ މުޒާހަރާގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެްއެވސް މެންބަރަކު ވާނީ މާދަމާ މި ދަންނަ

. މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރީަގއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެްސ ބޭފުޅަުކ ފަހަތަކަށް ނާރާނޭތަސްމީން ފަހަތަށް ވެސް އަިދ ެއއް

އިްއޒަތްތެރި  ޒަތްތެރި މެންބަރު ރީކޯ މޫސާމަނިކަށް. ެއ ބާްއވަނީ ޕާޓީއިއް  ،ޗެއަރޕާސަނަށް އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ

ނިކުފާނުެގ ޓަކައި މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާ ބަޔަކީ މިއީ. އެ މަ ރައީސް. ޙަޤީޤަތުަގއި ަރއީްސ ނަޝީދު ހަލާކުކޮށްލުމަށް

ގޮތް.  މި ވާ ،ޑަިއގެން ބައްަލވާމު ަދނޑިަވޅުަގއި ލޯޔަރުން އެ ިދޔައީ ފިލަިއގެން. ވިސްނާވަ ކޭސްަގއި އެންމެ މުހިއް

ކޯޓަށް  ޕްރީމްދުކޮށްލީ. ސުއަދި ކޯޓު މަރުޙަާލއިން އެ ަމނިކުފާނަށް ލިބިފައި ހުރި އެެހން ފުރުޞަތުތައް ެވސް ބަން 

ޓަކައި އޮތް ފުރުަޞތު ބަންދުކޮށްލީ. މިއަދު އެ މީހުން މަސައްކަތްކުރަމުން އެ  އްުލކުރުމަށްކަންަތއްތައް ޙަ  ގޮސް މި

ނޑާލުމަށްރަ ،ދަނީ ދަނީ. މި ޓަކަިއ މަސައްކަތްކުރަމުން އީސް ނަޝީދު ޖަލުަގއި ހުރެގެން އެ ލިބޭ އިނާޔަްތތައް ވެސް ކަ

އެ ދަނީ. އެ މަނިކުފާނަށް ސަރުކާރުން އަޅުަގނޑު ގަޫބލުކުރަން ވަރަށް އޯގާތެރިކަާމއެކު ކަންތައްަތއް ކުރަމުން 

ނޑުެމންގެ ާއއްމު ރައްޔިތުން ެއ ފޫުޓގެ އެޕާޓްމަންޓެ 32ފޫުޓ  25މިހާރުވެސް އެ އޮތީ  އް ހަމަޖައްސައިދީފަ. އަުޅގަ

ނެޑްއގެ ތެރޭަގއި  ފޫޓު 15ފޫޓު  10ތިބީ  .ސީ ރޫމެއް ދީފައި ެއ މީހުން ނިދަމުން އެ ދަނީ. އޭ 5މީހުން،  4ކޮަޓރިގަ

އި އެ އޮތީ. މަސްބާނާ ކުެރވޭނެ ގޮތް ހަަދއިދީފަމާތުތައް ފޯރުކޮށްދެނީ. ކަސްރަތުއެިކެއކި މަޢުލޫ ،ާއއި ނޫސްއޮތީ. ޓީވީ 

ނެޑއް ހަދައިދީފަިއ ޮއތީ. މި ދަނީ.  ަޓކަިއ މަސައްކަތްކުރަމުން މި ކަންތައްަތއް ވެްސ ހުއްޓުވާލުމަށް ފެންގަ

ނޑުެމން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މި ރާއްޖޭެގ ރައީްސކަްނ ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅަކަްށ  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ރައް  ބަލަންޖެހޭ އެބަ ކާތެރިކަން އަޅުަގނޑުމެން ދޭންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

ކަމާިއ، އެ މަނިކުފާނުެގ ފަހަތުަގއި ވެސް ބަަޔކު ތިބިކަން އެ މަނިކުފާނަކީ ވެސް ާޢިއލާއެއް އޮތް ަބއެްއ 

ނޑުމެން ނެިތވެގެންިދޔައި، އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ. އެކަމަކު އިދިޮކޅު ޕާީޓ ހަލާކުވެގެން މަ ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެ ބިލު މި  ޔުނިވަރސިީޓގެ ޙަޤީޤަތަކީ އިްއޔެަގއި ިއސްާލމިކުޖެހޭ އް. އަުޅގަ

ތޯ. ައންހެން މެންބަރެއް އިނގޭ އަށް ނިސްބަތްވާޓަކައި އަްއޑޫ އެކަން ހުއްުޓވުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންދިޔަ ދުވަހު

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ޤާ އީ. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މި ނޫނުއަސާސީ ނަަގއި ބިންމަްއޗަށް ެއއްލައިލި މަންޒަރު ައުޅގަ

ދީން ސްލާން ދީނޭ. އިއޮީތ މި ރާއްޖޭގެ ދީނަކީ އިސްާލން  ނޫނުއަސާސީަގއި އެންމެ ުފރަތަމަ ބަޔާންކޮށްފައި މިޤާ

މު ޓަކައި ވޯޓުދޭ މުހިއް ޓަކައި، މި ރާއްޖޭެގ އިސްލާމީ ދަރިންތައް އުެފއްުދމަށް ށްޓަކައި، ލެމެހެްއޓުމަ ދެމެހެއްޓުމަށް

ނޑިަވޅު  ނޑުމެޤާދަ  ން މި ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ވިސްަނއިނޫނުއަސާީސ ަނގަިއ ބިންމައްޗަށް ެއއްލައިލީަމ މިއީ އަުޅގަ
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އެމް.ޑީ.ޕީ  ގޮުތަގއި މިައދު އެމް.ޑީ.ީޕގެ؛ ރާކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކްއ މިއީ. ހަމައެާއއެުކ އަުޅަގނޑު ގަބޫުލކުފިކުރު

ގޮުތގައި ިމ  ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ހިތިވާނެ. ައޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރާ ހަލާކުކޮށްލުމަށް

ޓަކައި  ޓަކައި، ސަރުކާުރ ޒިންމާދާރުކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އިިދކޮޅު ޕާޓީެއއް އޮންނަންޖެހޭ. ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށް

މި މަޖިލިސް  ،ހިނދު ސްކުރަުމންދާމިއަދު މި މުިހއްމު ބިލުތަކަށް ބަހުއިދިކޮޅު ޕާީޓގެ އަުޑ އުފުލަްނ އެބަ ޖެހޭ. 

ހުރި ކަމެއް. އެކަަމކު ރައީސް ނަޝީދާ ގުޅުން ތެރޭގައި އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރު ނެތްކަމީ އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ

ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތުތައް އެ މީހުން ތަނަވަސްކޮށްދޭ.  ޅުަގނޑުމެންގެ މި ވާހަކަ ކޮންމެ ބިލެއް އަންނައިުރގަިއ އަ

ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަމުންާދ  އުމިއްޔަތު ދެމެހެއްޓުމަށްމި ރާއްޖޭގެ ޤަ ދީނާއި މި ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންާނއިސްލާން އި

ނިމުނީއެއް ނޫނޭ،  ން. އަދި އެވަރުބިލެއް އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ނުކުމެ މުޒާހަރާކުރަމުންދޭ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިތާަގއި މަޖިލިސް ތެރޭގައި މިހިރަ ކެމެރާތަކުން ވެސް ރަްއޔިތުންނަށް މި މަޢުލޫމާތުތައް 

ދަނީ. މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ޓަކައި ކެމެރާތައް ވެސް ބޮލޮުކކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓުވުމަށް

ނޑުމެން މިއަދު ިމ ދެކޭ ތަރައްީޤއާިއ ތަހުޒީާބ އް، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އަުޅގަކަމެ

އްކަތްކުރުަމކީ ެއއީ ވަރަށް ައޅުަގނޑުމެްނ އެކި ޕާޓީަތކުން ގުިޅގެން ަމސަ ،މު ކަންތައްތައް ހަމައަށް ދިއުމުގަިއ މި މުހިއް

އަދާލަުތގެ ޤައުމީ މަޖިލީހަށް ވެސް ޭނނގޭ. އަދާލަުތގެ މެންބަރަށް ؛ އެއް ބޭފުޅުން މު ކަމެއް. އަދާލަތުގެ ބަމުހިއް

 ވެސް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ އަރުވަނީ މަޑުްއވަީރ  ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް މި ފުރުޞަތުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

އޮންނަނީ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް  ކުރައްާވ! ދެވަނަ ުފރުޞަތު ދިނުން މިފުހު( މާދާއިރާގެ... )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަ

ނޑު ހަަމ މާފާއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅަ މިހާރު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް  ،އެކު ދަންނަވާލަންކު ނެތް ނަމަ. އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު  ،ޖެހެނީ. އެގޮތުން  އަރުވަން މިިއގަންނަވާ ބޭފުަޅކަށް ފުރުޞަތުއެދިަވޑަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، އަުޅގަ

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް

އަދު ދާއިުރގައި މިއީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިާއެއްއ އުފެދިގެންޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ނޑު ކުރީަގއި މި ބިލަށް މު ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުރި. ވަރަށް މުހިއް  އަޅުަގނޑުމެން އަުޅގަ

ަވގުތު ހަމަވާން ވަރަށް ކައިިރވެފަިއ  ،ސްކުރިއިރުަގއި އެ ުދވަހު ލިބުނު ވަގުތުަގއި މާ ގިނަ ާވހަކަތަކެއް ނުދެއްކުނު ބަހު

އުމުގެ ހުރިހާ ރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް، ޤަންަނވާނެ އިްއޒަތްތެއެނިގވަަޑއިގަ ސް.އޮތުމާއެކު. ިއްއޒަތްތެރި ރައީ 
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އަސްުލަގއި ޙަޤީަޤތުގައި އޮތީ ވަރަށް ާނޒުކު  މިއަދު ިދވެހިރާއްޖެ ،ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

މީހުން ނިކުމެ ބަޔަކު ޙަޤީޤަތުަގއި  ،ފައްތަރެްއގެ ތެރޭަގއި. ދިވެިހރާއްޖެ ނާޒުކު ފައްތަެރއްެގ ތެރޭގައި އޮތީ 

ިދވެހިރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަމާިއ  އުފައްދައި،ފިތުނަފަސާދަ ދިވެހީންެގ މެދުގަިއ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޞްލަޙަތު ަނގާލަިއ،

ކުރަމުންދާ  ވިޔަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެވރިކަން ހޯދުމަށް  އަދި ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދައިެގން ،އިސްތިޤުލާލު ނަގާލުމަށް ޓަކައި 

ނިޑވަޅު ިދވެހިރާއްޭޖެގ އިންތިހާމަސައްކަތް  އަށް ފުާޅކޮށްފައި ވުމުެގ ސަބަބުން. ެއހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު ިމ ދަ

ނުޑކޮށްލައި،އެކުގައި ެއބައި މީހުންގެ މަސައްކަތްތައް  ކުމަތްތެރިކަމާވަރަށް ޙި ސަރުކާރުން މި ކަންކަން ނޑުފު އެަބިއ  ފު

ނޑުކޮށްލުމަށް ޓަކަ މީހުންގެ ރޭވުންތަްއ  ނުޑފު ގެންދަާވ ޢަމަލީ ބޭނުންކުރައްަވިއގެން ކުަރްއވަމުންިޙކުމަތުއި ފު

ނޑު  ން ޝުކުރު ދަންނަވައިޚްލާޞްތެރިަކމާއެކު މަސައްކަތަށް ފަށްފަށުން ރާއްޖޭގެ ރައީސް، ރައީސް ޔާމީަނށް އަޅުގަ

ނޑުމެންަނށް ސަލާމަ ެއންމެ ،އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ  އްޒަތްތެރި ރައީސް.އިބޭނުން.  ނުވެވޭ ހިސާބަށް ތްފަހުން އަޅުގަ

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބާރުަގދަ  ،. ދުނިޔޭގެ ބާުރގަދައޮތީ ގޮސްފަ ކުިރ މަސައްކަތަކުން މި ،ޔަކު ނިކުމެޢިލްމުވެރި

 ގުޅިފައި ތިބި މީހުން މިހާރު އެ ބުނަމުންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެހެން ދީންތަކަށް  އެ މީހުންނާ ،ޤައުމުތައް ނިކުމެ

ނޫން އެހެން  ދީން ދިވެހިރާއްޭޖގައި ިއސްލާން؛ ރާއްޖޭަގއި . ކިހާ ބިރުވެރިކަމެއްތޯ؟ޞަތު ދޭންޖެހޭނޭވެސް ފުރު

ދެމުން އައިސް އެންމެ ހަރުއަޑުން ތަޤުރީރު، ނުދޭނެ ކަމަށް ޢާއްމު ރައްޔިތުން ގާތުގައި ބުނަމުންދީނަކަށް ފުރުޞަތު

ހިސާބަށް މި ދިޔައީ. އަނެއްކޮޅުން ތިމަންނާމެން ނުވެވޭ ސަލާމަތްފަހުން ތިމާމެންނަށް ކުރެވުނު ކަމަކުން އެންމެ ފަހުން 

ކުރާ ައދާލަތު ޕާޓީގެ އިސް ބައެްއ ތު ޤާއިމުކުރުމަށޭ ކިޔަިއގެން ވަކާލާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިއސްލާމީ ޝަރީޢާބޭނުންވަނީ 

އިގެން އެންމެ އްސަދިކަން ބޭނުންެވގެން ުއޅެންހަދަމު  ،ވެރިކަްނ ބޭނުންެވގެން ،ދޮެރއް ނުބަލާތަނެއް، މެންބަރުން ނިކުމެ

ވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާ އޮތްތާ ބާއްވާފައި  ައށް މަޖުބޫރު މިންެމ ފަހުން މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެމި ގޮވީ. އެ ފަހުން އަތަށް

އަށް އެްއކަަލ ޢިމްރާނެކޭ ކިޔާ ބޭފުޅަކު ން ދިވެހިރާއްޖެއެ މީހުން ބުނާ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން. އެންމެ ފަހު

މެ ކަތުން ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އެެހން ދީންތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ފުރުޞަތުދޭން ވެސް އެންނިކުމެވަަޑއިގެްނ ކުރި މަަސއް 

ިއއްޒަތްތެިރ  ޖެޭހ ވިސްނަން. މި ދިޔައީ. ެއހެންވީމާ، ދިވެހީން އެބަ ކުރުވާ ހިސާބަށް މިފަހުން ދިވެހީންނަށް މަޖުބޫރު

އްޒަތްތެރި ޖެހޭ ވިސްނަން. އި ޓީތަކުން އެބަޖެހޭ ވިސްނަން. ސިޔާސީ ޕާ އްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަމަޖިލީހުގެ އި

މު ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤައުއިރޭގައި ިވސްނާަވޑަިއގަންނަވަން. ޖެހޭ މި ކަންކަމާ ދޭތެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ވެސް އެބަ

ގެްނވާ ތިޤުލާލާއި މާްތވެކޮުލން ޤައުމުގެ މިނިވަްނކަމާއި އިސްގޮސް އެންމެ ފަހުން ސަލާމަތްނުވެވޭ ހިސާބަްށ، ގާދޫ 

 ދީން ބޭރު ބަޔަކު ނިކުމެ ދަމައިގަނެގެންާދއިރުަގއި އަދިވެސް އެްއކަލަ... އިސްލާން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މަޑުްއވަރީ އަރުވަނީ  ިމނެޓު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 1ށް ބާކީ ޒަތްތެރި މެންބަރު. ޕީ.ޕީ.އެމައްއި ޝުކުރިއްޔާ 

 އަޙްމަދުމަނިކަށް. އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ

 

 އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ނޑު ގަ ްއޒަތްތެރިއި ނުޑ ބޭ 1ގޮތުަގއި  ބޫުލކުރާރައީްސ ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ ނުންވާ ހުރިހާ މިނެޓުެގ ތެރޭަގިއ އަުޅގަ

ނޑު އެދެނީ މިއަދު މި ބަހުސްކުރަމުންދާ ރިޕޯޓުދެްއކޭނެ. އެހެންވާހަކަެއއް ނު މި ރިޕޯޓު ިމ  އާދެ،، ކަމުން، އަުޅގަ

ނޑު  ޕަބްލިކު ސަރވިްސ މީޑިާއގެ ގާނޫނާ.ގުޅެނީ  ުނގެ ދަށުން މި ބޯޑަށް ޢައްޔަްނކުރެޭވ ނޫެއދޭއެދުމަކީ މި ގާއަުޅގަ

ށް އަޅުަގނުޑމެން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަ ގެ ޚިދުމަތްަވިއގެން މިނިވަން މީޑިއާމަސްލަހަތަށް ވިސްނަބޭފުޅުން ސުލްޙަ

ކުެރވޭ ބޭފުޅުްނނަކީ މި ދާއިާރގަިއ ވަރަްށ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ޯބޑަްށ މި ޢައްޔަންފޯރުކޮށްދިނުމަށް. އަޅުަގނޑު ގަ

މުން، އެހެންކަކުރެްއވި ބޭފުޅުން. ވަސްަތކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅުން. މި ދާއިރާަގއި ވަރަށް ގިނަ ދު 

ގަިއ އަދި ަދއުލަތުެގ ތުއަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނގެ ަމޞްލަޙަސަރވިސް ީމޑިއާ  ޕަބްލިކުމި އުފެދިގެންދާ 

ކަްތކުރާ މީޑިޔާައކަށް ހެދުމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާެއއް ިމ ތުގައި މަސައްމަޞްލަޙަތުގައި އަދި ަޤއުމީ މަޞްލަޙަ

 ކުެރއްވި ބޭފުެޅއްފުޅުންނަކީ ކުރިން އަދި ކޮންމެ މީޑިއާެއއްަގިއ މަސައްކަތްޖެހޭ. މި ބޭބޭ ބޭބޭފުޅުން އުފުއްލަވަން އެބަ

ނަމަވެސް މި ބޯޑަށް ވީ ކަުމގައި ކުެރްއވި ބޭފުޅެއްއްގައި މަސައްކަތްނަމަވެސް އަދި ުކރިން ކޮންމެ ފިކުރެވީ ކަމުގައި

ނޑުމެްނގެ ސް މިނިވަން ސާބުން އެ ބޭބޭފުޅުން އެބަ ޖެހޭ އެ ބޭބޭފުޅުންގެ ފިކުރު ވެވަަޑއިގަންަނވާ ހި ކުރަްއވަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ؛ގައި ނޫޅޭ މީހަކު ބޯޑަށް ލުމުންޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ވަކި މީޑިއާެއއް މި ކުޑަ މު ނަށް އެ ވިސްނުްނ އެއީ އަޅުގަ

ނޑު ގަ އްލު ލިބިދާނެ ކަމެއްގެންގުެޅގެން ޙަ  ބޫެލއް ނުކުރަން. އެހެންކަމުން، ިމ ބޭބޭފުޅުން...ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުޕަބްލި، 2015/9ނޫނު ަނންބަރު ގާ، 5.2 ހިސާބުން އެޖެންާޑ އައިޓަމު އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިއި ޝުކުރިއްާޔ 

ސަރވިސް މީިޑއާެގ  ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޕަބްލިކު ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( އާިއ )ށ( ގައި 36 ނޫނުގާސަރވިސް މީިޑއާގެ 

 ބައްަލަވއިާމލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ގޮތުންނޑަައޅައިެދއްވުުމގެ ކަ  ނާޔަތްތައްއިރުންެގ މުސާރައާއި ބޯުޑގެ މެންބަ ގަވަރނިން

ުޓގެ ވޯގެ 1:30ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ލާ ނިމުނީ. މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭ މަރުޙަ ގެހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯުޓގެ ބަހުސް 

 ެވސް ދަންނަވަން. ވަގުުތަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ 

ވަނަ އިޞްލާޙު 72ށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަ، 2014/9ނު ނަންބަރު ނޫގާ، 5.3 އައިޓަމު އެޖެންޑާ -5.3

 29ޓު. މި ރިޕޯޓު ގޮުތގެ ރިޕޯ ަސލާމަތުގެ ކޮމިޓީން އަލުން ިދރާސާކުރަްއވައި ނިންެމވި ގެނައުުމގެ ބިލު، ޤައުމީ

ިމ ލަށް އެއްެވސް އިްޞލާޙެއް ލިބިފައެއް ުނވޭ. މި ބިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. ގައި އި 2015ޕްރީލް އެ



30 

 

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ގުަރއިދޫ، ދެްއވާނީ ޤައުމީ ސަލާމަުތެގ ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރުޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިރި

 އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.އިރިޟާ.  އިބްރާހީމް މެންބަރު

 

 ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ރާހީމްިއބް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ނޫނު ނަންބަރު ގާއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އި ޝުކުރިއްޔާ . الم على رسول هللاالة والس  الحمد هلل والص  `. 

އަްށ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ަޤއުމީ 2ށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ާޤނޫނުލްޢުޤޫބާތަ، 2014/9

ނޑު ހުށަހެ ހުށަހެޅީ އަޅުަގނޑު. އާދެ! މި  ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ޅުމާ ގުިޅގެން ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ އި ބިލު އަުޅގަ

ތަފާތު  ކުރުމަށްފަހުގައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ބަހުސްއި ކޮމިޓީގެ  އާދެ!ުކރެވުނު. ދާއިރާެއއްަގއި ބަހުސް ފުޅާ

އެ ބޭފުޅުން  ،އެގޮތުން .ތައް މި ބިލަށް ގެނެުވނުއެ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ތަފާތު ިއޞްލާޙު ،އިޞްލާޙުތައް

ޒަތްތެރި އްާއެއކުަގއި ކޮމިީޓގެ އި އެ ހަމަދިޔައީ.  މި ފާްސެވގެން މި އިޞްލާޙުތަާކއެކު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގެންނެވި 

ން މަތީ ުތގެގޮމަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، އެ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވި، މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި

ގޮުތގެ އްޒަތްތެރި މެންަބރުން ވަަޑއިގެންެނވި އި އަށް ޮކމިޓީހުަށހަޅާލަން. މި ރިޕޯޓުގައި އަޅުަގނޑު މި ރިޕޯޓު 

ނޑަށް ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ އަދި ިބލު މީގައި ހިމެނިފައިވާނެ ،ުހރިހާ މަސައްކަތްތައް އަދި ކުރެވުނު  އިހާޒިރީއަކާ  . ައޅުގަ

ދެްއވާ އެއްބާރުެލއްވުމަްށ ޓަކައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ހަމައެއާއެުކ ބަދުވެސް އަްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އި

ނޑަށް ދެްއވާ ެއއްބާރުލުމަށް  އިދާރީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ނޑު  ޓަކައިައޅުގަ ެވސް ޝުކުރު ަދންނަވަން. އާދެ! އަުޅގަ

ދަބުތައް އި ކުށްކުރާ މީހުންނަށް ދޭންވާ އަމާ އެކުގަ މި ބިލު ފާސްވެެގންދިޔު ،މީގެއިތުރުން .ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

ބިލުެގ  ވެސް މި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނިގގެންާދނެ. އަދި ކުށްކުރާ މީހުންނަށް ލިބިގެންދާ ލުއިތަކާއި މި ކަންކަން

ށް އަޅުަގނުޑ ކަދަްއކަވަމުން ިވދާޅުވި އެްއޗަޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުއްއިން އެނގިގެންދާނެ. އާެދ! ދެންމެ ސަބަބު

ނޑު ގަ؛ ލާނަން. އާދެ، މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުންއެްއޗެއް ދަންނަަވއި ގޮުތގަިއ  ބޫލުކުރާައޅުގަ

ނޑުމެންގެ  މިއީ ކުށުގެ ބިލަކަށް  ލޮބުވެތި ވާތީވެ އަޅުަގނޑު ުކޑަކޮށް އެ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އާދެ! އަޅުގަ

ިއގެ މޭަޒކަްށ ސުލްޙަގޮތުން  މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ،ވިދާޅުވި  ރައީސް، ަރއީސް ޔާމީން

ނުވަތަ  ދައްކައިފީމޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ެއއްެޗއްފާނު ވަޑައިގެން ެއ ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަމަނިކުތިމަން

ންމެވެސް އެްއކޮޅަކުްނ ކޮއޭ. އެހެންވީާމ، އެްއޗެއް އެ ބޭފުޅުންނަށް ފަހުމްނުވަނީ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވާތިމަން

ނޑުމެްނނަށް އެނިގގެން މިފަހުމް ދެން އެ ބޭފުޅުން މި  މަނިކުާފނުދިޔަީއ. އެހެންވީމާ، ތިމަން ނުވާކަން އަުޅގަ

ވެސް އެ  އެ ަދއްަކވާ ވާހަކަފުޅު މަށޭ. އަެނއްކާ ހޯމް މިނިސްޓަރުދެްއެކވުފުޅުވާހަކަ ކުރެްއވީ ހޯމް މިނިސްަޓރާހަވާލު

 ވާހަަކ ދައްަކއިއެ ވަނަ ފަރާތަކާ ތިމަންމަނިުކފާނު ބޭނުންވެއޭ ތިން ފުޅުންނަށް ފަހުމެއް ނުވި. އެހެންެވގެން، ބޭ

ކުރެްއވި ވާަހަކ އަޙްމަދު އަދީބާ ހަވާލު ޫޓރިޒަމް މިނިސްޓަރު ،ެއގޮތުން ކުަރއްވަން.ޓަކައި ހަވާލުސުލްޙައެއް ހޯދުމަށް 
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ހެއްޔޭ ރުޅި ައއިސްފަިއ  ކިހިނެއް ވިދާޅުވީ ތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް އެއްޒަތްއިއާދެ! ދެންމެ  ރައީސް ވިދާުޅވި.

އްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ިއސްލާމީ އުސޫުލ ދަންނަ އި ދަންނަވާނީ  ދަްއކަނީ. އަޅުަގނޑު އެކަުމގަިއ ވާހަކަތިބި ދެ ފަރާތެއް 

ނޑުމެންނަށް އިނގެންކަމުގައި ވާނަމަ، ބޭފުޅެއް  ދެ  .ޘްފުޅުޙަދީ ގެ صلى هللا عليه وسلّم ޖެހޭ އެބަ މާތްނަބިއްޔާއަުޅގަ

ކުރާ މީހާ އެއީ އެންމެ ކަންދީ ސުލްޙައަށް އައިސް ސަލާންއެ ތަނުން ފުރަތަމަ އިސް ،ާވނަމަ މީހަކު ރުޅިވެއްޖެ ކަމުަގއި

ނޑުމެންަނކީ އިސްލާންހެޔޮ  ންކަްނ މި ކަވާނަމަ،  ދީން އުނެގނިގެން ތިބޭ ބަެއއް ކަުމަގއި މީހާ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާނަމަ،  ކިޔާ ކަުމގައިޝޭޚް މާ، ނގެންޖެހޭ އެބަ. އެހެންވީންނަށް ވަރަްށ ަރނގަޅަށް އެއަޅުަގނޑުމެ އަުޅގަ

ކޮށްގެން ހުންނަ މީހެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ބޭފުޅަކަށް ހާސިލުބޫލުކުރަނީ އެއީ ދީނީ ޢިލްމު ގަ ދިވެހީން

އަށް ތިމަންނަ ނުވަތަ ރަންޖެހޭނީ. އަދި ނޭނގޭ މީހަކަށް،ކުއަށް ލޯބި ވަންޖެހޭނެ ތިމަންނާކަން ސުލްޙަނަ އެނިގވަަޑއިގަން

ދަށްކޮށް ދީނީ ޢިލްމު އުނގެނިފައި ހުންނަ މީހަކަށް ތިމަންނަކަން  ައށް ވުރެތިމަންނަ؛ ވުރެން ބޮޑަށް

 އަދި ބޫލުކުރަނީ އެ ބޭފުުޅން ވަަޑއިގެްނ ޖެހޭނެމަތީން އަުޅަގނޑު ގަ ގޮުތގެ އިސްކަންދޭންޖެހޭނީ. އެހެންީވމާ، އެ

 ،ކޮށްންސަލާ ސުލްަޙއަށް ވާހަކަދަްއކައިއަދި އަިދ އެ ނޫން ބޭފުޅަާކ ިވޔަސް މުޚާޠަބުކޮށް  ،އަޙްމަދު ޢަދިބާ ވިޔަސް 

އި ގަޤުރުއާނުބޫުލކުރަން އެ ބޭފުޅުން. ކީރިތި ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަކުރަންމަގަށް އަޅުވަން މަސައްކަތްހަމަޤައުމު 

َن اْلَقتْل  َواْلف    ކުަރްއވާފަިއވޭ ވަޙީهللا މާތް ސާދަ ފަނގެނީ ފިތުނައާދެ! މި އާޔަތުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެ تْنَةُ أََشدُّ م 

ކީ އެީއ ކުރުމަކަމެއްކަން. އެހެންވީމާ، ސުލްޙައަށް ލޯބި ކަން ބޮޑުވެސް ނުބައި އުފެއްދުމަކީ މީހަކު ގަތުލުކުރުމަށް ވުރެ

ނޑުމެންނަށް އެނގެންޖެހޭ. ކަމެއް. މިކަން އަުޅގަވަަރށް ނުބައިއެއީ ކުރުމަކީ މު ކަމެއް. ަޤުއމު ފަސާދަވަރަށް މުހިއް

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭއާެއކު އަހަމައެ ނޑަށް ގަ، ުޅގަ ވަގުތު  ބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި ައދާލަތު ޕާޓީއަކީ މިއަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް  ނޑުމެންގެ ސަުރކާރުންދަނީ ައޅު ެވގެން މިރަމްޒުސަރުކާރަށް ތާއީުދކުރާ ޕާޓީެއްއ. ެއއީ މިކަން އަުޅގަ  ،ގަ

 ނިސްޓަރަކީ. އެ ިމނިސްޓްރީގަިއ މިތު ޕާޓީއާ ހަވާުލކޮށްފަ.ޕީ.އެމްގެ ސަުރކާރުން އެބަުހރި ވަކި މިނިސްޓްީރއެއް އަދާލަ ޕީ

ނަޑކަށް ދެން ނޭނގެ. ނޑަށް ފާހަގަެވގެން އަދާލަތު ޕާޓީން ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ދިޔައީ ދެންމެ ވާހަކަފުޅުން އަޅުގަ

ނޑު ކާރާ އިސަރު ނޑަށް ާފހަގަެވގެންދިޔައިމަ އަުޅގަ ދިޮކޅު ޕާޓީެއކޭ އަދާލަތު ޕާޓީއަކީ. އެ މާނަޭދހަވާ ގޮތަށް އަުޅގަ

ރީެއއް ބާއޭ. ހަމަަގއިމު ވެސް ސަރުކާރުަގއި އެބަހުރި އަދާަލތު ޕާޓީއަށް މިނިސްޓް ހިތަށްއެރީ މިއީ ކިހިނެްއވާ ަކމެއް

 އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީއާ އެކުަގއި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުްނ  ން ހުރުމާ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން މިހެދެއްވާފަ

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ޮގތުގައި ރަނގަޅަށް އަދާކުަރން އެބަ . އިސްލާމިުކ ޖެހޭ ހަވާލުކުރެވިަފއިާވ ޒިންމާތަްއ އަުޅގަ

 އިން ސާދަޖެހޭ. މި ފިތުނަފަ އުމު ޞުލްޙަކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަން އެބަމިނިސްޓްރީން ތެދުވެ މި ޤަ

ނުޑ ގޮވާލަން ިއސްލާމި ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ މަަސއްކަތްކުރަްނ އެބަ ރަށް މި މިނިސްޓަ ކުޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދިކޮޅަށް ނިކުމެ ފިތުނަފަސާދަ އުފައްދަން މަަސއްކަތްކުާރ އަދި އެނޫންވެސް މި ސަުރކާރާ އި މްރާން ނުވަތަ ޝޭޚް ޢި

ނުޑ މި ބިލު، މި ރިޕޯޓް  ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. . ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރްއޔާވާށޭހުރިހާ ބޭފުޅުން ހުއްޓުވައިެދއް  ައުޅގަ
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ފަހުގައި ރިޕޯޓް ާފސްކޮށްދެްއވުން އެދޭ ވާހަަކ ވުމަށްހުށަހެޅުމުން ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަށް ބަހުސްކުރެއް 

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޤަ ޝުކުރިއްޔާ

 އްރިރަށް ޝުކުރުގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށާއި ނައިބު މުޤަކޮށް ކޮމިޓީޞައްންނަވަން. ވަކިން ޚާދަ ޝުކުރު

ނަޑއެޅިފައިގަޑިއި 1 ން. މި ރިޕޯޓަށް ޖުމުލަދަންނަވަ  40 މިނެޓު 27ޕީ.ޕީ.އެމަށް ވަނީ. ެއއީ  ރުގެ ބަހުސް ކަ

 3 ކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށްސި 54 މިނެޓު 7ކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސި 9މިނެޓު  15ކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ސި

 .މިނެޓު 3ޒަްތތެރި މެންބަރަށް އިއް . ަވކި ާޕޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މިނެޓު 3 ކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށްސި 18މިނެޓު 

ލް ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީތު ހުޅުވާލަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަ

 ޘްމާނަށް.ޢު

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

ެއ  ،ގޮތުން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ހިރާއްޭޖގަިއ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ބެހޭ އާދެ ޝުކުރުްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ދިވެ

ނުޑ ހިތަށް ،ހިނދު ދާ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ އެކިެއކި މާއްދާތަކަށް ބަހުސްކުރެވުމުން  ނޑުެމން  އަުޅގަ އަންނަނީ ހަމަ އަުޅގަ

އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ުކރަން  ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޓަކައި ކަންަތއްތަެކއް ޖެހޭ އަދި ވެސް އެބަ

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުްނ ޖަލަށް ލާކަށެއް. ނޭނގިހުރެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ގާނޫނުތަކުގެ ބޭނުމަކަށް ެވގެންނުވާެނ އަޅުގަ

ތަކެްއ އަންނާކަެށއް. މި ގާނޫނުގެ ތެެރއިން އެިކއެިކ ުހކުން އެތަކެްއ އަދަބުަތކެްއ އަންނާަކށް. ޝަރުޢީ މަރުޙަލާއިން

ތައް އަންނަ ގޮތްތަެކްއ އެކިެއކި ހުކުން، ލެވި ވާގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ރާ ދަޢުނުތަކުން ކުގާނޫ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަ އް ކުރަންޖެހޭނެ. ކެ އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް ަޝރުޢީ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބައެކަމަުކ، މީގެ މުހިއްމު ކަމަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ ންނަށް މި މަޢުލޫމާތުތައް ޖެހޭ ރަްއޔިތު ސް، ައޅުގަ

ނޑު އުފާުކރަން ދާދި އިހަކަށްދުވަހު ސަރުކާރުން ވަނީ މަހާސިންތާއެއްފޮރުކޮ ނޫނުއަސާީސއަްށ ޤާ. ބާއްވާފަ ށްދޭން. އަޅުގަ

 ،ބޭފުޅުންނަށް މެދުވެރިކޮށް އެިކއެކި ހޭލުންތެރިކަން އިުތރުކުރުމަށް ޓަކަިއ ޝަރުޢީ ދާއިރާަގއި މަސަްއކަތްކުަރއްވާ 

އަމާޒުކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ަވނީ އެކިއެކި މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކެްއ ހިންގާފަ. އެހެންނަމަވެސް 

ވެސް މި މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ  ގެން އެޕްިލކޭޝަނެއް މެދުވެިރކޮށް ވެބް ބޭްސޑްއަދި 

ގެ ކޮށް ެއކިެއކި މީޑިއާ އަދި ާޚއްޞަ ންނާއިމަޢުލޫމާތުތައް ޓީ.ީވގެ ޛަރީޢާޖެހޭ މި  އެބަ ،ހިނދު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ނޑު ގަބޫުލކުރަން.  އިމުުކރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްޤާ  ލޫމަތުތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމުތަކެއްމަޢު އިންޛަރީޢާ ކަމަށް އަުޅގަ
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އަދި ައޅުަގނޑުމެން  ނިޒާމާޅުަގނޑުމެން މި ދެކޭ ޝަރުޢީ ގޮުތގަިއ މިއަދު އަ  ހަމައެއާެއކު ައޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރާ

ތަކުގެ ތެރެއިން ކުދިންތައް ަރއީސް. ައޅުަގނޑުމެންެގ ހުުކން އިްއޒަތްތެރި ،ބޭނުންވާ ޝަރުޢީ ނިޒާމާ ަވރަށް ތަފާތު

އަންނައިުރަގއި  އެނބުރި ތަމަޢަށްއެ ކުދިން މުޖު ،ތަުކަގއި ތިބެއަހަރަށް ޖަުލގެ ހުކުން 25، އަހަރަށް 30 ،ލައި ޖަލަށް

ގައި ބޭނުންތެރި ކުދިބަޔަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ކުެރވޭ މަަސއްކަތްަތކަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަެމއް. މުޖުތަމަޢުއެ ކުދިންނަކީ 

ނޑުމެނަށް އެބަ ފެނޭ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ކުދިން ވެްސ މިއަދު އެކިއެކި ފެންވަުރެގ  މިއަދު ޖަލުތަކުގެ ތެރެއިން ައޅުގަ

ފެންވަުރެގ  ފިެކޓްއެިކއެކި ސެޓް އެކި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ޯކސްތައް،ހަދާ ޖަލުގަިއ ތިބެގެން. އެކި  ކޯސްތައް އެބަ

 ސަރުކާރުން މަގުފަހިކޮށްދެމުން އެބަ ތްތަކަށްމީހުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮ ާއއެކު އެއެކޯސްތައް އެބަ ހަދާ. އަދި ހަމަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަކީ  ނޑުމެން ޒުވާނުން ޖަލުން އެނބުރި އަންނައިރުގައި އެ ކުދިން ދޭ. މިއީ އަޅުގަ . އަުޅގަ

ދިނުމަކީ ަތޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު ގައި އުެޅވޭނެ ގޮަތކަށްއެ ކުދިންނަށް މުޖުތަމަޢު، އިތުރު ހަރުފަތްތަކަށް ބަދަލުޮކށް

މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ  މުހިއްމު ކަމެއް. މި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި އެ އަމާާޒ ދިމާއަށް މި ސަރުކާރު

ޒުވާނުންނަށް ަޓަކއި މި ކުަރއްވަމުން އަންނަ  ،ތުގައި ވެސް ަރީއސް ޔާމީން އެ ކޮށްދެްއވަމުން އަންނަމި ފުރުޞަ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ ފަހު  ކަންތައްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުވެިރވަން. އަދި މިއަަދކީ މިއީ އަުޅގަ

ނޑު ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުެގ ރައީސަށާއި ނައިބު ަރއީަސށް އަދި  ،ށް ވީހިނދުޖަލްސާ ކަމަ އިދާރީ ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވޭތުވެިދޔަ ހަފުތާގައި އެކިއެިކ  ހުގައިއަދި ވޭތުވެިދޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ މި މަޖިލީ ،މުވަްއޒަފުން އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު ބިލުތައް ނިންމުމަށް ޓަކައި ކޮށްދެއްވި މަަސއްކަތަށް   ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ނޑުމެންގެ މި ދައުރަީކ ފަހުގެ  ދަންނަވަން. އަުޅގަ  ،އްަގއި އެންމެ ގިނަ ބިލުތާީރޚެގޮުތގައި އަުޅގަ

ލާތަކުގެ ތެރެއިން ލީހެއް. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިޓީ މަރުޙަރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މުހިއްމު ބިލުތަކެއް ނިމިގެންދިޔަ މަޖި 

ޓީގެ ބިާލއި ުޒވާނުންގެ ިބލާއި އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯްޓެގ އިސްލާމިކު ޔުިނވަރސިަތކެްއ ނިމިގެންދިޔަ. ވަރަށް ގިނަ ރިޕޯޓު

މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި  ގާނޫނާއި މިހެންގޮސް ރައްޔިުތންނަށް ބޭނުންތެރި ވަރަށް ގިނަ ބިލުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެްނ ވަނީ

ނޑު މި މަޖިލީހުގެ . މި ކަމަށް ނިންމާފަ އިްއޒަތްތެރި ނައިބު  ޓަކައި އަޅުަގނުޑގެ އަިމއްލަ ހައިިސއްޔަތުން އަުޅގަ

އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރުވެިރވަން. ޝުކުިރއްޔާ ޅުަގނޑުމެންެގ ކޮށް އަ ޚާއްޞައަދި  ރައީސަށާއި ަރއީސާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަޒަތްތެރި އިއް  ޝުކުރިއްޔާ

 މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް.

 



34 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކަހަލަ  ބުނެވޭ ހުރެ އަނގައިން ޅަށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދައުރެއް ނިމިގެންދާއިުރަގއި ހަމަޖެހިގެން މިތާ ކޮ

ނޑު ހަމަ މި ވާހަކަަދއްކަން ޮކންމެ ބިލަކަށް ވެސް ބޭނުްނެވގެން ެއ ވާހަަކ މި ދައްކަނީ. ފުރުޞަ ތެއް ލިބުނީމަ އަުޅގަ

އަދި ދާއިާރައށް ނުވަތަ ައޅުަގނޑުމެންެގ  ،ޚިާޔލާ އެްއގޮތަށް އިތަނަށް ަވދެ މި ތިބެނީ ފިކުރާ އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެންގެ އަުޑ ވެ މަޖުބޫރުތުންނަށް ކަންތައްަތކެްއ ކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގަިއ ކަމަށް ވާތީ ރައްޔި ަކމެއް އަުޅގަ

ނޑު މި ފުރުޞަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަށް ދިއުމަކީ. ދިވެހިރާއްޭޖެގ ، ތުަގއި ދަންނަވާލަން އޮތީއަުޅގަ

ނޫނުއަާސސީގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިުރަގިއ ޤާ ަގއި ރާްއޖޭގައި ޒަމާންވީބައްޓަންކޮށް ކުރިއަްށގެންދިއުމު ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް

ނަޑއެޅުމަށް ޓަަކއި ވަރަްށ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް ކޮްށފައި އެބަހުރި. އަދި މިއަުދ  ޢުޤޫބާތް ދިނުމުގެ އުސޫލުތަްއ ކަ

ނުޑމެ ނޑިޔާުރގެއިން އަުޅގަ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން  ގެލަތުބައިކުެރވިފަިއވާ ދައު ، ކުރިމަތިކުރާ ސުވާލަކީ ންނާފަ

ަކނަޑއެޅުމުެގ ބާރުތައް އެ ބޭފުޅުންނަށް އިޖުރާއަތްތައް  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނާއި އަދި ޖިނާޢީ

ތުގައި ސަރުކާރުން ވެސް އަިދ މި ފުރުޞަ އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އިމުނުކުރެވި މިފު ޤާނުލިބިގެންނޭ ޢަދުލުއިންޞާ

ނޑިޔާރުެގއިން ވެސް ިމ ބަލަނީ މިއަށް ،ހަދާ މަޖިލީހުން ވެސްގާނޫނު ވެސް ބޮޑަށް އަހުލުވެރިކުުރވަިއގެން ވީހާ ފަ

ނޑުމެންެގ  ،ވޭތޯ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ މީހުން ގެނެ ކަންކަމަށް މިފަދަ ބޮޑު ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑުެމން އެއަށް ތަބާެވގެން ތިބި ވާހަކަަދއްކަމުންޤާނޫނުއަސާސީއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  ބާތާއިޤާނޫނުލްޢުޤޫ ދާއިުރގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އުެޅން އަންގަވާަފއި އޮތް ހުރިހާ ވެސް މާތްެވގެންވާ ިއސްލާން އެންމެ ބޮޑު ފޮތަކީ ހަމަގައިުމ  ދީނުގައި އަުޅގަ

ނޑައަޅާަފއި އޮތީ ކީރިތި ޤުރުއާނުން ކަމަށް  ޤުރުއާނުން  އަޅުަގނޑުމެން ؛އެ ޤުރުއާނަށް  ،ވާއިުރގައި  އުސޫލުތަެކއް ކަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ  ތަކާއި ބަެއއް ކަްނކަން ގެނައުުމގައި ޤާނޫނުލްުޢޤޫބާތް ބޭނުންކޮށްގެން އަދި ަބއެއް ކަަހލަ ހުކުންކަ

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ބޭނުންކޮށްގެން ކަންތައްަތކެއް ކުރަްނއުޅޭއިުރަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ފިކުރާއި ވިސްނުމުަގއި ެއ 

އްޤުތަްއ ޙަ ،ގި ނިއންސާނިއްޔަތުން ެއއީ ކޮންކަެމއްކަން ނޭކަން ނޭނގި، ެއއީ ކޮންކަމެއް  ަދއުލަތް ނޭނގި،ކަންކަން 

އެ ޢުޤޫބާތް ހެޔޮގޮތުަގއި ދެވިދާނެާބޭއ  ،ކަމެއްކަން ނޭނގި ކިތަންމެ ގިނައިން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތް ހެދިޔަސްއެއީ ކޮން 

ނޑުމެން މި ދައުލަތް ދައުލަ ބޭކަލެއްގެ ދަންނަ ތަކަށް ވަނީ މި ދައުލަތް އޮތީމަ.އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ ވާހަކަެއއް. އަުޅގަ

ފޯމެއްގަިއ ިކތަންމެ ރީތި ޔުނި ،ިސފައިަގއި މީހަކު ހުއްޓަސް މީހެއްެގ އަދި ސިާޔސީ  ،ސިފައިަގއި މީހަކު ހުއްަޓސް

ނޑަށް އިހުާސސްކުެރވިގެން މި ކުންދެކެވޭ ވާހަކަތަ ތަނުގައި މި މި ،މީހަކު ހުއްޓަސް ންމެވެސް ދަނީ މިއަދު ކޮ އަުޅގަ

މީހަކު އެކަމެއް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އެބަ ތެުދާވ  މީހަކު ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ބަޔަކަށް ކަންތައްަތކެއް ގޯސްެވގެން އެ

ްސ ޔަކޮންމެ އެްއޗަކަށް ވާހަކަެދއްކި  ޔަސް،ޢުޤޫބާތަށް ވާހަކަދެއްކި ލްގާނޫނު ،ެގއްލިގެންާދ މިންވަރަކީކަމަށް. ޙައްޤުތައް 

 ފުދޭ މީހަކަށް ރަފުއްޞަވާހަކަދަްއކަން ކުފޫހަމަވާ ތަިއއްެޔގައި ައޅުަގނަޑކީ ސިޔާސީ ގޮތުން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،

ނޑު މަރަން ނިކުްތ މީހާ  މުޅި ދައުލަތާިއ ޤައުމު  ،ރަނގަޅުކޮށް އެކަން ވީއިުރގަިއ މިއަދު އިްއޔެަގިއ އަުޅގަ
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ނުޑކޮށްލަން އޭނަ ނިކުތީމާ  ނޑުފު . ައޅުަގނޑު ން ވީމަ އަޅުަގނޑު ހައިރާންވޭމީހު ނެއޭނައާ އެީކގައި ވާހަަކދައްކާފު

ނޑު އަބަދުވެސް  ،ގަބޫލުކުރަން ނޑަީކ ބުނަން، އަުޅގަ . ވެރިަކމަށް ކުރިމަތިލައިގެން ހުންަނ ިޑޑޭޓޭގެ ކެނ2018ްއަުޅގަ

ޔުމަށް. ދިލަތް ހަމަމަގުން ރައްކާތެރިަކމާ އެކީަގއި ކުިރއަށްމި ދައުމިއީ، ކަމެއް  މީހަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްަނންޖެހޭނެ

ގޮތަކުން ވެްސ  އަިދ ކޮންމެ ،ސުލްޙައިގެ މޭޒުދޮުށގައި ާވހަކަދައްކަންޖެހޭ ބަޔަކު ވާަހކަދައްަކއިގެން ވެސް

އް. ިސޔާސީ ޕާޓީތައް އޮތް ހާސްކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދަންނަވާލަފާނަން ާވހަކައެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މި

ެވސް އުޅޭނެ. ވެރިކަން ހިމާަޔތްކުރަން ސަރުކާރުން ެވސް  ަޔކުުއޅޭއިުރގައި ސަރުާކރު ވައްޓަން ޮގވާ ބައުފެދިގެން

އަހަރެއްާހ  ދެ މެންއަޅުަގނޑު ،ބަރުތައް ނުގެނެސްދީ ޮގތަށް ޚަ އުޅޭނެ. ަރއްޔިތުންނަށް އެހާ ބޮޑަށް ކަންތައްަތއް ބޮުޑވާ

ނޑުމެްނ ކުރި ހުރިހާ މުޒާހަރާއެްއގަިއ ސަ ރިން.ސް ވަންދެކަށް ުމޒާހަރާ ވެސް ކުދުވަ  ރުކާރު ެވއްޓުން ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަަކށް ފަންސާހަކަށް ސަރުކާރު ައއިސް.  ،ވާނަމަ ނުޑމެން ސިޔާސީ މީހުން އެހެްނވީމާ، އެދޭތެރޭ ގާްތގަ ކުޑަކޮށް އަުޅގަ

ކަމެއް. ުމޒާހަރާތައް  ދިނުމަީކ އޮތްއިވާ ގޮތަށް ަރއްޔިތުންނަށް ވިސްނަ ތަްނކޮޅެއް ރިެލކްސް ވިސްނާލަިއގެން ކަންކަމާ

ނޑުމެްނ ދުވަހެއް ކަމަށް އޮންނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރެއް ެވއްޓޭ  އެއް. ކޮންމެ މުޒާހަރާވެސް ހިނގާނެ ވަނީ ވިއްޔާ އަުޅގަ

  ..ނޫންތޯ.ތައްޔާރުކޮްށެގންއަބަދުވެސް ތިބެންޖެހޭނީ ހުވާުކރުމުގެ ދަރުބާރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ޙިލްމީއަށް.هللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑުމެްނގެ ކުރިަމއްޗަްށ މި ހުށަހެޅިފަ އި އޮްތ ގާނޫުނ ` ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިމއަދު އަުޅގަ

ވާީނ ޤޫބާތަށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާ ބެހޭ ޮގތުން އަޅުަގނޑު ދަންނަޢުިދވެހިރާްއޖޭގެ ގާނޫނުލް، 2014/9ނަންބަރު 

އި ގޮތުގަ  ގެމުޤައްރިރެއް  ެއްއގެއަދި އެ ކޮމިޓީ އިޙު ހުށަހަޅުއްވަ މު އިޞްލާޙެކޭ. މި އިޞްލާއްމި އިޞްލާޙަކީ ވަރަށް މުހި

ށް އަރިޟާގުރަިއދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް  ،ދެްއވިބައްޓަްނކޮށް އިމި އިޞްލާޙު ފަރުމާކޮށްދެްއވަ 

މި  ،2015/6އަޅުަގނޑުމެން އެންމެފަހުން ފާސްކުރި  .ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުެރއް 

ީކގައި ގާނޫނީ ބޭފުޅުންެގ އިޞްލާޙާ އެ ،ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލާ ެއކީަގއ1ި ށްޤޫބާތަޢުދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލް

 ކަމެއް، ޤޫބާތަށް މިހާރު ޢަމަލުކުރާނީ ކޮން ތާރީޚަކުން ފެށިގެންޢުނޫނުލްޤާގެންދިަޔ. ތަފާތުވެ ބޮޑަށްރަޢުޔު ވަރަށް 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހިއުމަްނ  އިްށ ކަމެއް ަޝއްކުަތކެއް އުފަްއދަކަޤޫބާތަޢުކޮން  ށް،ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ ކޮންތާރީޚަމިހާރު 

މި ކަންތައްަތްއ ސާފުކުރަންެވގެން ސިީޓއެއް  ށްއަދި ޕީ.ޖީއަ ށްޖެނެރަލްގެ އޮފީހަ ސް ކޮމިޝަނުން ވެްސ އެޓަރނީރައިޓް
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ނޑުެމން އަޑުއަހައިފިން. އެހެންަކމުން ނޑުމެންގެ ގާނޫނީ  ،ފޮނުވި ވާހަކަ އަުޅގަ ނޑު ދަންނަާވނީ އަޅުގަ އަޅުގަ

މި ހުށަހެޅުއްވި  ރިޟާިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ންނާބުއުސް ބޭފުޅެއް ކަުމަގއިވާފު

އިޞްލާޙަކީ އަޅުަގނޑުމެންަނށް މިހާރު އުފެދިފައި ހުރި ސުވާލުތަކަށް ވަރަށް ސާުފސީދާ ޖަވާބެއް ލިބިގެންިދޔަ 

ްއޒަތްތެރި ދަންނަވަން. އިައދިވެސް އެއްފަހަރު ެއ މަނިކުާފނަށް ވަރަށް ޚާްއޞަ ޝުކުެރއް  ،އިޞްލާޙެކޭ. އެހެންކަމުން

ވާީތވެ.  ޖަލްސާއަކަށް  ގެަފހު އެންމެ ،ައޅުަގނޑު އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން ަގއިމަނިކުފާނާ ދޭތެރޭ .ރައީސް

ނޑުމެން އުފާކުރާހާ ބޮޑަށް.  ކުމަތުގެ ޢަމަލީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މިޙިމަނިކުފާނުގެ  ދަނީ އަޅުގަ

ސް މި ވެހީވޭ މަނިުކފާނަކީ އެްއގޮތަކަށް  ކުފާނު ކަންތައް ކުރަްއވާ ގޮތުންފަހަރަށް މަނި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަެއއް

ނޑުމެންނަށް މި  ދޭތެރޭ ވިސްާނވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުެޅއް ކަންތަކާ ނޫނޭ. އެެހންނަމަވެސް، ޭއގެ ފަހު މަރުަޙލާގައި އަުޅގަ

ކުމަތްތެރި ބޭފުޅެކޭ. ޙިާޔސީ ނޫނިއްޔާ ނުފެންނަވަުރގެ ސި މަނިކުފާނަކީ މިާރއްޖޭަގއި ވަރަްށ މަދުން  ،އެނގެނީ

ނޑު ވަަރށް ޚާއްޞަ ޝުކުެރއް އަުޅަގނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ަރއްޔިުތންގެ ނަމުގައި މަނިކުފާނަްށ  ،އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  .ރިސްކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއަ ނޑުމެންެގ  ؛ބޭފުޅާ ވާ އަނެއް ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓައަުޅގަ އަޅުގަ

ނޑީަގއި މޫސާ ރައީސް  ގެ ނައިބުހުމަޖިލީ މަނިކަކީ ވެްސ ހަމަ އެހާ ހިތްވަުރގަދަ ބޭފުޅެއް. އެ މަނިކުފާނު ގޮ

ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މުސްތަޤުބަުލގަިއ ވެްސ ައޅުަގނޑުމެންެގ  ،އިންނަަވއިގެން އެ ނިންމަާވ ނިންމެވުންތަކަކީ

ށް ވެސް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. އެ މަނިކުފާނަ ،ތާރީޚުގައި ލިެޔވިގެންދާނެ ނިންމުންތަކެކޭ. އެހެންކަމުން

ނޑުމެންގެ އިދާރީ ބައެއް ކަންތައްަތކާ ހުރެ އެ  ދައުރުގައި ދިމާވި މޭޒުގެ ބޭފުޅުންނަށް މި ހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅގަ

ވަރަށް ްސ ވެއެ ބޭފުޅުން ކުެރްއވި ހިތްވަރަށް  ،ފަްށ އެދެމުންކަމަށް މާ އެ ވާތީ ބޭފުޅުންނަށް އުނދަގޫތަެކއް ިދމާވެފައި

 ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.  ނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރިޚާއްޞަ ޝުކުެރއް ދަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ހީމަށް.އިބްރާ ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑުމެން މިއަދު   ،ިސންގާހާ ބިލެއް ގާނޫނަކަށްވެ ތެއްެގ ނަމުން ނަންދެވިގެން ބޮޑުޤޫބާޢުނޫނުލްޤާ` އާދެ! އަުޅގަ

ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ޒަމާނުއްސުެރ ވީ ކަމުގައި ޢަމަލުކުރަން ފަސްކުރި ށްއަިދ އެ ގާނޫނަ ،ގާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރެވި

ނޑުމެންގެ ިދވެހިރާއްޖެ  އަންނަ ޤައުމަކަށް ހިނގަމުން ރީޢަތުަގއި ޝަައކީ އިސްލާން ދީުނގެ އިސްލާމީ ފެށިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންޝަވާއިުރގައި އިސްލާމީ   ެއިކ ކަންކަން ނިންމަމުންދާކަމީ އެކިޤަޟާއީ  ރީޢަުތގެ މަްއޗަށް ބަރޯސާެވގެން ައޅުގަ
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ކަމެއް ނޫން. ނަމަވެސް، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ދުިނޔެ ތަހުޒީބުެވގެންދިޔަ ކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮޅިަފއިވާ 

ބަދަލުތަްއ ބަެއއް ކަހަލަ  އި،ީޒބީ ކަންތަކުގެ ތެރެއަށް ވައްދަ އިސްލާން ދީނުގެ ބަެއއް ކަންތައްަތކަކީ ެއއީ ތަހު ،ބުނެ

ކަމަށް ބުނާ ޢިލްމުވެރިން މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަވަިއގެން  ންމުވެރިޓަަކއި ދީނީ ބައެއް ޢިލް ގެނައުމަށް

ކަމެއް މިއީ. މާތްވެގެންާވ  ކުރަމުންދާކަމީ ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަންކަން ވެއްދުމަށް މަސައްކަތް  ފިތުނަފަސާދައިގެ ތެރެއަށް

 ތަޢާލާ ވަޙީކުރަްއވާފައި هللا ުނގަިއ އާރުޤު ރިތިކީ ިއ،ލަްއވައިއުޑުމަތީން ބާއްވަ  7ނުޑމެންނަށް އިސްލާން ދީނުގައި އަުޅގަ

ގޮަތކަށް  ަވކިرسول صلى هللا عليه وسّلم ނުވަތަ  ،ގޮތަކަށް  ތަޢާލާ ވަކިهللا  ،ގައި ވަނީއި ޭއގެ މާނަ ،ވަނީ

ނަޑއަުޅއްވާަފއި ނުވާ ަކމަށް. އަދި އެފަދަ މީހުންނަށް ޔާރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެންކަމެއް ަބދަލުކުރުމުގެ އިޚްތި ވާކަ

ނޑުމެންނަކީ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މިައދު އަ ައޒާބު ހުރި ވެގެްނވާދަގަދަފަ ލަްއވާފަިއވާ ކީރިތި އިތަޢާލާ ބާވަهللا ޅުގަ

ނަޑއަޅަ އާޤުރު  ތައްކަންތައްފަދަ ނުވަތަ ޢުޤޫބާތް  ،ފަދަ ނުވަތަ ހައްދު ޞާސްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޤި އިނުަގއި ކަ

ޤޫބާތުގެ ބޭނުމަކީ ޢުނޫނުލްޤާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ ފެނޭ. ބައެްއ ކަމަށް ބަދަލުކޮށްލުމަށް ޓަކައި މަަސްއކަތްކުރަމުންދާ 

ނޑައަޅަ ންނަތުގައި ސުެގ وسل مرسول صلى هللا عليه  އިނާ އާރީޢަތުަގއި ުނަވތަ ކީރިތި ޤުރުޝައިސްލާމީ   އިކަ

ނަޑއަާޅ ބަޔާންކޮްށފައި ޮއްއވާ އެނޫން ބަޔާންެވގެންވާ ގޮތްަތއް ވަކި ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުާރ ގޮތަކަްށ  ގޮތަކަށް ކަ

ނޑުުފނޑުކޮ މީހުންނަކީ ނޑުެމންގެ މި ޝަރްޢީ ނިޒާމު ެއއްކޮށް ފު ނޑު ދެޭކޮގތުގައި ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ ށްލުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން މި ކަމަށް ނޫނީ ބައެއް  މުންދާކުރަޓަކައި މަސައްކަތް  ނުޑ ނުދެކެން. އަޅުގަ ޅެނީ އު އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ިއސްލާމީ ނޑުމެްނގެ އިސްލާން ީދން ހަލާކުކޮށްލުމަށް ޓައަޅުގަ   ަފއިވާ ރީޢަތުގައި ަކނަޑއަުޅއްވާޝަކައި އަުޅގަ

ނޑު ޤޫބާތްޢުތައް ނުވަތަ މުހޫމަފް ނޑުފު އެ ފިކުރުގެ ތެރެއިން ލާފަިއ  ،ކޮށްލުމަށް ޓަކައި ފިކުރެއް ވައްަދއިގެން ތައް ފު

ނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ގޮތަ ތަޢާލާ ވަކިهللا ނުަގއި އާދަނީ. ކީރިތި ޤުރު މިއަޅުަގނޑުމެން ެއއްކޮށް ހަލާުކކުރަމުން  ކަށް ކަ

 ނުވަތަ އެނޫން ،ނަމަވެސް ވީ އެއީ ޒިޭނގެ ހައްދު ކަމުގައި ،ނަމަވެސްވީ ހިފުން ކަމުގައިޞާސްޤިެއއީ  ؛ތަކެއްންކުހު

ފަހުން  އޭގެ  މަްށ އިްސކަންދިނީމާކަ ކުރަން. ފުރަތަމަ އެ އެކަން ޖެހޭނީ ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންވީ ކަމެއް ކަމުަގއި

ނޑުމެން ހެއްދެވި ؛ތަޢާލާهللا  އަންނާނީ.އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ކަމަށް ޙައްލެއް  ވަންަތ ލިޤުޚާ ،ލިޤަކީޚާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ މަهللا ރަސްކަލާނެގއަކީ  ނޑުމެޤު ލޫޚްތަޢާލާ. އަުޅގަ ޮއްއވާ  އިން އުޅެންީވ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފަ ން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަޖެހުމާއި މިކަމުގެ ތެރެއިން އިންޞާފު ލިބޭނެ މަގަކީ މިީއކަމިކަމުގެ ތެރެއި ނަޑއަޅަ  ންން އަުޅގަ  އި ކަ

ނޑުމަކީ އެީއ ކޮްށގެންވާނެ  ޔާބަޔާންކުރީމާ އެ  ހިފުމަކީ ކޮށްގެންވާނެމަރަްށ މަރު ،ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޚިލާފަށް ައތްކެ

ނަޑއަަޅން ަކމެއް ނޫން ކަމަށް ޖެހޭނެކުރަންއިމުކުރުމަކީ ޤާހައްދު  ،ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ސް ތެރެއަށް މި މަޖިލި ކަ

ނޑައަުޅއްވާަފިއވާ هللا އިސްލާން ދީނުގައި ގެ ން މިތާ ތެރޭގައި އަޅުަގނުޑމެންޕިއްލޭ ކިޔާ މީހަކު ގެނެސްގެ  ތަޢާލާ ކަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެންގެ މުތަކާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަތްޤޫބާޢުހުރި  ސްލިމުންގެ ގޮތުގައި ތިިބ ދެއްިކއިރުަގއި އަުޅގަ

މިތާ ތިއްބެވީ؟ މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްލަންޖެހޭވަރުގެ  ތޯކިތަްއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ،ކިތައް މެންބަރުންތޯ
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ނޑުމެންގެ ޤައުމުަގއި މިހާރުއްތަކަންތަ ދޭތެރޭަގއި  ގައި ަކނަޑައޅާފައިވާ ކަންތަކާއިސްލާން ދީނު ވެސް ެކއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑައަޅަ  ވަކި މެން އަޅުަގނޑު ނޑިޔާރުންތަެކއް އަޅުަގނޑުމެން  ،ނަމަަކމުގައި ވާ ނިންމައިފި އިގޮަތކަްށ ކަ އެފަދަ ފަ

ނޑަައޅަމުންދާ ކަމުއެގޮތަށް  ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއު ވާނަމަ ގައިކަ މުަގއި އިސްލާން ދީނުގެ އަުޅގަ

 އަންނާނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ސިޔާސީ ންހަމަޖެހު  ށްއުމަނޑުމެންގެ ޤަ ގަ ކަންތައްަތކުގެ ެތރެއިން އަޅު ގެވަޙުދަތު

ފިކުރީ  ިއ،ރި ކަންަތއްތަކާ ދުރުކޮށްލަަކނޑަައޅުްއވާފައި ހުގޮތުން ޝަރްޢީ  އިކަންތައްތަާކއި އިސްލާން ީދނުގަ

ނޑުމެްނގެ ޤައުމު އަނދަަވޅަކަށް ވެއްޓެމުންދާއިރު  އިންހަނގުރާމައިގެ ތެރެ ނޑުމެން އަުޅގަ ދޭތެރޭ މިކަމާ  ގެއަުޅގަ

 ވިސްނަނީ ކިތައް ބޭފުޅުންތޯ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   ދާއިާރގެ  ަމޑުްއވަރީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަުޅގަ

 ކަށް.އަޙްމަދުމަނި އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ގެާދއިރާ މަޑުއްވަރީ

ނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު މި

ނުޑ ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގަންނަވާނެ ފަަދއިން މު ބިލެއް. އެނގިަވޑައި ގޮުތގަިއ ވަރަށް މުހިއް ގެނައުުމގެ ބިލަކީ އަުޅގަ

ިމއަދު މި ގެެނވޭ  ނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް. އާދެ!ރަށް ކުރީަގއި ުއފެދިފައި އޮތް ޤާއޮތީ ވަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މިައދު މި

އެކީަގއި ކުށްކުަށކީ ކޮބައިކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް  ޢުޤޫބާތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާނޫނުލްއިޞްލާޙުތަކާ އެއްކޮށް އަދި ާއ ޤާ

ނޑަެއޅޭ އަދަބުތަަކކީ ނުވަތަ ޢުޤޫބާތްތަަކކީ ޮކބައިކަން ވަރަށް ސާފުކޮްށ ކުށް އަިދ އެ  ،ންކުރެވި ބަޔާ ކުށަށް ކަ

ނޑު ގަޫބލުކުރާ ނޫނުލްޢުޤޫބާތަކީ ގޮތުަގއި ވުޖޫދުެވގެްނ މިދާ ޤާ  ބަޔާންކުރެވިަފއި އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ސަބަުބން ޝަރްޢީ ދާއިރާއަށް ވެސް އަދި އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް  އަދި އޭގެ ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޒަމާނާ އެކަޭށނަ ގޮތަށް

ނޑުމެންެގ ވެސް ޭއގެ ލުއިފަސޭހަކަން ިލބިގެންދާނެ ގާނޫނެއްކަން ައޅުަގނޑު ފާ ހަގަކުރަން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު  ޖެހޭ  ދައްާކއިރުަގއި ފާހަގަޮކށްލަން އެބަ ނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ވާހަކަތެރޭގައި ޤާ މެންގެ ތެރޭގައި ކުށްކުާރ އަޅުގަ

ުޒވާުނން ކުށްކުށަށް އަަރއިގަތުމަްށ  ،ދަނީ ިއތުރުވަމުން. ުޒވާނުން ކުށްކުށަްށ އަރައި މި ގަންނަނީ ޒުވާނުްނގެ އަދަދު މި

ނޑުމެން ގަބޫލުުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ިސޔާީސ  ،ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިތްވަރުދޭތީވެ. އަުޅގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ަމގުމަތިން  ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، އެ ިސޔާސީ ޚިޔާލު ތަފާުތވުންތަކަީކ އަުޅގަ

ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް ނޫން. އަދި ސިާޔސީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އަުޅަގނޑުމެން ޙައްލުކުރަންޖެހޭނީ 

މޭޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް ޓަކައި މުޒާހަރާއަކަށް  އިްއޒަްތތެރި ރައީސް.ވެސް ނޫން.  ޒުވާނުން ކުށްކުށަށް ހުށަހަޅަިއގެނެއް
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ހުރި ތަކުން އުފުލާ ޝިޢާރަކީ މޭޑޭއާ ގުޅުންބަޔަކު ތަްއޔާރުވަމުންދާއިުރަގިއ އެ މުޒާހަރާއަށް ަތއްޔާުރަވމުންދާ ފަރާތް

ނުވަަތ ެއްއވުން  ،ޒާަހރާކުރުންމާޔަްތކުރުމަށް ޓަކަިއ ބަަޔކު މުމަަސއްަކތްތެރިންގެ ޙައްޤުަތއް ހި ޝިޢާރުތަކެއް ނޫން.

ނޑުމެން ވެސް ބަަލއިގަންނާނެ ކަމެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް،  ،އަދި ޚިޔާލުފާޅުކުރުުމގެ ޝުޫޢރު ފާޅުކުރުން މިީއ އަުޅގަ

ލުމަށް ޓަަކއި ދެެކޭވ މާޔަްތކުރުމުގެ ނަމުަގއި ސަރުކާުރ ވައްޓާމަަސއްކަްތތެރިންގެ ޙައްޤުތައް ހި، މޭޑޭގެ ނަމުަގއި

ނޑުމެން އިުހތިޖާޖުތަަކކީ އެްއވެސް ބަޔަުކ ބަލައިގަންނާނެ ވާހަކަވާހަކަ ނުޑ ތަކެްއ ނޫން. އަޅުގަ ކުރަންޖެހޭނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޮކންމެވެސް އުސޫލުތަެކްއގެ ެތރޭގަ ،އްދެްއގެ ތެރޭަގއިހަގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކޮންމެެވސް  އި. އަުޅގަ

ނޑި ބަޔަުކ އިހުތިޖާޖުދުވަސް ސްމަ ހިނގައްޖެ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ދެފެނިގެން ކޮށްފި. މުޒާހަރާ ވަންދެން މެދުނުކެ

ބޭރުން  ތެރި ަރއީސް. ނަތީޖާ ނުކުމެގެންނުދިޔައީ އުސޫލުަތކުގެއިއްޒަތް ؟ވެސް ކޮށްފި. ކޮބައިތޯ ނުކުްތ ނަތީޖާއަކީ

ނޑުމެންގެ  ޒަތްތެިރ ރައީސް.ޒާހަރާކުރީމަ. ނަތީޖާ ނުކުމެެގންނުދިޔައީ ުއސޫލުތަކާ ޚިލާފަްށ އިހުތިޖާޖުކުރީމަ. ިއއްމު އަުޅގަ

މި ކަންކަން  ،ުމޒާހަރާކުރުަމށް ޮގވާލައި ،ުލމަށް ގޮވާަލއިއިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުްނ މިއަުދ މތެދުވެ ސަރުކާުރ ަވއްޓާ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު ައޅުަގނުޑމެން ބަލައިގެންފި ކަމަށް އޮްތ  ވާނަމަ ދުވަހަކު ވެސް އަުޅގަ

ެދއްާވ. ިޚޔާލު ތަފާތުވުންތަެކއް ޙައްުލެވގެނެއް ނުދާނެ. ސަރުކާރުން މަޝްވަާރކުރުމަށް އެއްބާރުލުން އެބަ  ސިޔާސީ

ޙަޤީޤަުތގަިއ ، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެހެންވީމާ ނޫންތޯރާކުރުމަށް. ވަަޑއިގަންަނވަންވީމަޝްވަ ސަރުކާރުން އެބަ ގޮަވއިލާ

މި މަޖިލީހުގެ ެތރެއިން އިދިޮކޅު މެންބަރުން  ،ނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ގަބޫލެްއ ނުކުރެވޭ. އެ

ޔުނިަވރސިޓީ އުފެއްދުމަށް ަޓކަިއ ށް ވޯެޓްއ ނުދެއްވާ. އިސްލާމިކު ދެްއވީ. ބަޖެަޓކަބަަވއިގެން ކޮން ބިލަކަށްޯތ ވޯޓުތިއް

މުންދިޔައިރުަގއި އެ ބޭފުޅުްނ ކުރަސްކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން ިއއްެޔގެ މަޖިލީހުން ގާނޫނެއް ފާ

 ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ،ލުމަށްދިަޔއީ އެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާމަސައްކަތްކުރަމުން

ނޑު ނޫނުއަސާސީ ނަަގއި ހޫރާލިކޮޅު ޕާީޓގެ ަބއެއް މެންަބރުން ޤާއިދި މެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ތަން ވެސް. މިއީތޯ ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހުރި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް؟، ކުރަންޖެހޭ އުސޫލަކީމިއީތޯ އަޅުަގނޑުެމން އިހުތިޖާޖު ހަމަޔަކީ؟  ައޅުގަ

ނޑުމެން މަޝްވަރާކުރަން އެބަޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަްއ ނައްތާ  ެޖހޭ. އަދި ހަމަޔާިއ ލަމަ  ލުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ޖެހޭ. މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގއި  ރަން ެއބައަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެޭހ. އުސޫލުތައް ގަބޫލުކު

ކުރާ ސްކުރަން މަސައްކަތްޖެހޭ. މަޖިލީހުން ފާ ދެއްވަން އެބަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓަށް ވޯޓު ޖެހޭ. މަ ވަކާލާތުކުރަން އެބަ

އްކަތްތަކަށް ދުވަހަކު ވެސް ޖެހޭ. މި އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން ކުރާ މަސަ ދެއްވަން އެބަމުހިއްމު ގާނޫނުތަކަށް ވޯޓު

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެ އިްއަޒތްތެރި ރައީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެިރކަން  ހިނގަްއޖެސް. އަުޅގަ

ނު. އަހަރު ަވންދެން މަގުމަތީގައި މުޒާހަާރކުރި. ކާމިޔާބެއް ނުލިބު 2ދިޔުމަށްފަހުގައި ެވްސ އެ ބޭފުޅުން ނިމިގެން

އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ގަޫބލެއް ނުކުރަްއވާ  ލަމަެއއް އެހަަމއެއް، އުސޫލުތަުކގެ ބޭރުން އިތޯ؟ނުލިބުނު ސަބަބަކީ ކޮބަ
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ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މިއަދު، ރައީސް. އެހެންވީމާ މޭޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް ޓަކަިއ ހިންގުވަން މި ތައްޔާރުާވ  އަުޅގަ

 ރަކާތެއް ނޫން. ސުލްޙަވެރި ހަ ރަކާތަކީ މިއީ ހަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޢަލީ ސަލީމަށް. 

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން `. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، 

ފާސްކުރަްއވައި އަދި ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ވެސް ޤާނޫުނލްޢުޤޫބާތު ތަންފީޛުކުރެއްވުމަްށ ޓަކައި ަތއްޔާުރވަމުންދާ 

ނޑު ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން މިއަދު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަންކަން  ހިނދުގައި އަުޅގަ

ދީން ން ފެތުރުމުގެ ނަމުަގއި އިސްލާން ދީިމއަދު ިއސްލާން ، އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އެބަހުރި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ.

 ،ނޫނުއަސާީސއެއް މެ ބޮޑު ޕާޓީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނަގަހައްޓައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ނަމުގައި އުފެދިފައި އޮތް އެން

ހިރާއްޖޭގައި ޤާޫނނުލްޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން ކުރެވޭ ހުކުންތައް ގަބޫލެއް ުނކުރޭ. ެއ ގާނޫނުތަކަކަށް ތަާބވާ ތަނެއް ނުފެނޭ. ދިވެ

ިއއްޒަތްތެިރ  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި ކުރަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަންކަން އެފުށްމިފުށަށް ޖަހަން މަސައްކަތް

ތި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެ  ،ރައީސަށް ވެސް

ނޑުމެންނަށް ރައީސް މައުއައި. ފަހަަކށްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ވަރަށް އިސްލާީމ  މޫނުެގ ދައުރަށް ފަހުގައި މިސް އަުޅގަ

އިސްލާމީ ކަންތައްތަކަށް ުފރުޞަތު އޮތް ސަރުކާެރއް އިސްލާން ީދން ކުރިއަރުަވއި މަތިވެިރކޮށް، ، ކަންތައްތަކަށް

 އަދު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިސްލާމިކު މި  ފިަޔވައި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރު ނުވެސް ފެނޭ ަރއީ

ކުަރްއވަނީ. މިއަދު އުމުރުން ދުވަސްވީ މްހޫރިއްޔާ ފޫަގޅައިގެން މަަސއްކަތްޔުނިވަރސިޓީ އުފެއްދުމަށް ަޓކައި ރަީއސުލްޖު

ީވހާވެސް ގިނަ ބަަޔކަށް އެ ފުުރޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި  ،މީހުންނަށް ދީނީ އަޅުކަންތައްަތއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި

ެދްއވަނީ. އެ ތަންތާ ބިނާތައް ކުރެއްވުމުެގ އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ހޯއްދަވައި ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަުޅކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޚއްޞަ މަސައްކަތް ކުރަްއވަނީ. ާރްއޖޭގައި ޢަރަބި އިސްލާމީ ތަުޢލީމު ފެތުރުމަށް ޓަކައި ަރއީ 

ސްގެން ދީނީ މަޝްރޫޢެއް ފައްޓަވަިއގެން ުކރިއަށް ގެންދަވަނީ. މަދަރުސާތައް އަޅުްއވަނީ. ބޭރުން ދަންނަބޭކަލުން ގެނެ

ްއވަނީ. ދެން ކުރަމަށް ޓަކައި އިތުރަށް މަސައްކަތްދުވާުލ ދެއްވަނީ. ދީނީ ޢިލްމު ފެތުރު ތަޤުރީރުތައް ރެޔާއި

 ،އަނިާޔވެރިކަމޭ ިކޔަިއެގން މުޅި ޤައުމު ފަސާދަކޮށް ،އުއްމަތޭ ކިަޔިއގެން ،މިއްލަތޭ ،ީދނޭ އިސްލާންކޮންކަމެްއގައިތޯ 

ޤަުއމުގެ އެަތއް ބަެއްއގެ މެދުަގއި  ،އިތުރަށް އަނިާޔވެރިކަން ފަތުރައި  ،މުޅި ޤައުމު ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރެއަށް ަވއްޓާލައި 
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އީސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިމ ްއވަނީ. ހައިރާންވެއްޖެ އިްއޒަތްތެރި ރަކުރަދުމަށް މި މަސައްކަތްފިތުނަފަސާދަ އުފެއް

ެނ، ދެކެަވޑަިއގަންނަވާ ނުބުނަން. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަނަގއިން ދުވަހު ައޅުަގނޑު މިއިނީ މިކަމާހާ އޮތް

ޤައުމަށް މިފަދަ  މި ،ތިމަންނާއަކީ ޕާޓީގެ ޮބޑު މީހެކޭ ިވދާޅުވެ ،ނޫންތޯ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނޭ ވިދާުޅވެހެޔޮނުވާނެ

ނިމުނުއިރު ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ހުރި އިސްލާމީ  ުދ އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ހަދާލެއް ޖައްސާކަށް. މިއަބިކަހާ

އްދަނީ މިއީ އޮއިވަރު ިދވެހިރާއްޖެއަށް މި ވަ ،މިކަން މި ކުރަނީ ކަށް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޝަރީޢަތް ހިންގޭ

ދީނުގެ ނަމުަގިއ ދީނީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރާށޭ ކިޔަިއގެން އުޅޭ ބަެއއް ޢިލްމުެވރިން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ  ކޮންބައެއްތޯ؟

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ލާދީނީ  .ކަަމކު. ހަމަ އެންމެ ޖަމާޢަތަކުން ނުކުމެ އިނގޭތޯ އަޅުަގނޑު ނަން ނުދެންނެިވއެއް

ކުަރްއވަނީ. ދިވެހިން ތަށް އަރާވަޑަިއގެން މަސައްކަތްެގ ފަހަކަންތައްތައް ފެތުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ

ކުާރ  ދޭތެރޭގައި. ިދވެހިރާްއޖޭގެ ސަރުކަރުން މި ްއޒަތްތެރި ރަީއސް މި ަކންކަމާއި ،ވިސްނަންޖެހޭ އެބަ އިނގޭތޯ

ނޑަެއޅިެގން ހުރަސްއަޅަނީމަސައްކަތްތަ ދިވެހިންެގ  ،ދީން ފެތުރުމަށްސްލާން . ދިވެހިންގެ މާތްވެގެންވާ އިކަށް ކަ

، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެހެން ދީނެއް އަތުވެދާނެތީ ހިފަހައްޓައި ،ތެރޭގައި މި މަތިވެރި ޢަޤީދާ ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި

 ރައީްސ، ރައީސް ޔާމީނު ކުަރްއވާ ރާއްޭޖގެ  ،ފުޅާކުުރމަށް ޓަކައި ،ދީން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައިނަގަހައްޓައި އިސްލާން 

ނަޑއެިޅގެން ދެކޮޅުމަ މިނިސްޓްރީން ކުރައްވާ ކަތަށް، އިސްލާމިކުމަސައް ނީ. ނަތީޖާއަކީ ކޮަބއިތޯ ަހއްދަވަަސްއކަތަށް ކަ

 އިންތި... މިއަދު؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވަން.  30ހިސާބުން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 

 ]އަށް  11:04އިްނ  10:30ވަގުުތކޮޅު: ހުސް[

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް )ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ދަށުން 5.3މިއަދުގެ ދެ ވަނަ ދަންފަޅީގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަްށގެންދަން ކަމަށް. އެެޖންޑާ ައއިޓަމު  .الس الم عليكم

ނޑު ބަލައިލާނަްނ ފުރުޞަތު ބަންދުކުރުމުގެ ވާހަކަފުޅުދަ ްއކަވަން އެިދވަަޑިއގަންނަވާ މެންބަރަކު އިންނެވިތޯ އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ކުރިން. އާދެ، އަުޅގަ

 ޝާހަށް.
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: ލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަ

ނޑު  ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަމުން މި ދާ މައުޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން އަުޅގަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުހރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން އެަބ ޖެހޭ ދިވެހި ޤައުމު މިއަދު މި އޮތް ހާލަތާ ދޭތެރޭގައި 

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މިހިރަ މައްސަލަތަކާ ދޭތެރޭގައި ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ވަންާޏ މިއަށްވުރެ ފު ންކޮށް ވިސްނައި، އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންނާ އެ ވާހަކަތައް ހިއްާސކުރުމަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ވެސް އަދި އެހެނިހެން 

ދޭތެރޭަގއި މިއަށްވުރެ ފުޅާކޮށް މަްޝވަާރކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މި އޮތީ  ގާނޫނުތަކަށް ވެސް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކާ

ނޑުމެން އެންމެން ވެްސ ގަބޫލުކުރަން، އަބަދުެވސް  ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ހުޅުވާލެވިފަ. ވީމާ، ައުޅގަ

މަްއޗަށް ުނކުމެގެން، މުޖުތަމަޢުތަކުގެ ތެރޭގަިއ މަްއސަލަތައް ހުންނާނެ. ެއ މަްއސަލަތަކަށް ފަރުާވ ހޯދޭ ގޮަތކީ މަގު

ނޑުމެން ދެކުމަކީ ެއީއ  ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެ ހަރާބުކޮށްގެން، ުނވަތަ ކިލަނބުކޮްށގެން ކަމަށް ައޅުގަ ނުވަތަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހިތުން ެއއްެވސް ބަޔަކަށް ކުިރއެރުމެއް، ުނވަތަ ޭއގެ ސަބަބުން ރަނގަޅު މަންފާތަކެއް ކުރާނެ ކަެމއް ނޫން. 

ނޑުމެންނަށް ނިމުމަކާ އިްއޒަތްތެ ރި ރަީއސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު މިއަުދ ވަރަށް ގިނަ ުދވަހަކަށް ފަހު އަުޅގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުުރ  ހަމައަށް އަިއސް، ިމ ހިސާބަށް އައުުމގަިއ މެދުވެރި ހުިރހާ ފަރާތްތަކަށް އަުޅގަ

ނިންމުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރަުމންދާ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮްށ، ދަންނަވަން. އަދި ޚާްއޞަކޮްށ މި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު 

މިއަދުގެ ރަީއސް، ރަީއސް ާޔމީނަށް ވެސް މި ފުރުޞަތުަގއި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަޤއުމެއް، 

އް ނަގަހައްަޓިއ ޤައުމެްއގެ ގޮުތގައި ކުރިއަްށދާއިރު، އެ ަޤއުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލާ ައދި ގާނޫނުތަ

ނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރީއްސުެރ  ދެމެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް މުހިއްުމ ކަމެއް. މިއަދު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއިން އިވެމުން މި ިދޔައީ ބާުރގަދަ މީހުން، ނުަވތަ ބޮޑެތި މީހުން، ނުވަތަ 

ރުން އަދަބުތަކުން ެރކެމުންދާ ވާހަކަ. އެ މީހުންނަށް އަދަބުތައް ނުލިބޭ ވާހަކަ. މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ތިޭބ ލީޑަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ގާނޫުނގެ ކުރިމަތީަގިއ ކިތަންމެ ބަޔަކު ތާއީދުކުާރ  އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަުޅގަ

ނެކަން. އެކަން ކަށަވަރުެވގެންދިޔައިމާ ދެން މީހަކަށް ވިޔަސް، ކިތަންމެ ބޮޑު މީހަކަށް ވިޔަސް، އެ މީހަކަށް އަދަބު ލިބޭ

ނޑުމެންގެ ގާނޫނެއް ނެތޭ.  މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ނުކުމެ ޤާނޫނުއަސާސީ އުކާލައި، ވީދާލައި ބުނަންވީތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ވަިކ ަބއެްއ ވީމާ އެ އަދަބު ލިބެންޖެހޭނީ ރަށްފުށުގެ މީހުންނަށޭ ، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް ބޭނުމެއް ނޫނޭ. އަުޅގަ

ނުވަތަ ނިކަމެތީންނަށޭ، ނުވަަތ އާރެއްބާެރއް ނެތް މީހުންނަށޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ިފކުރު މުޅި ރާއްޖެއިން އެބަ 

 ޖެހޭ ނައްތާލަން. މިއަދު ޤާނޫނުއަސާސީެގ ހިމާޔަތުަގއި ކަމަށް ބުނެ، އިޞްލާޙަްށ ކަމަްށ ބުނެ، އަިދ ޙައްޤުތަުކގެ 

ނޑުމެން ކައިީރގައި މި ބުނަނީ އެ ވާހަކަ. ގާނޫނުގެ ދަޢުާވކޮށް، ނުކުެމެގން މި ނަމުގައި ތިބަ ހުރިހާ މީހުން އަޅުގަ

މަ އަޅުަގނުޑ ދޫކޮށްލާށޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ހާލަތަށް ދިޔައިލިބޭ މީހުން ކުންކޮށްފައި އަަދބުތެރެއިން ހު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ . އެހެންނޫނީ، ފުންކޮށް ވިސްނަން ރެޖެހޭ މިއަށްވު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެން ެއންމެން ވެސް އެބަ
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 ހުރި  މި ވިސްނުން ،ދިޔަ ކަމަށް ވިަޔސް ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ފިކުރުޤާނޫނުލްޢުޤުބާތު ވުޖޫދުެވގެން ތެރޭގައި މި

ނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ފޮނިމީރުކަމެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިކަމާ ދޭތެރޭގަިއ ތަފާތު  ،ނަމަ ކަމަށް ވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމު، ަޤއުމެްއގެ ގޮތުަގިއ ވިސްނުންތަކު  ގެ ހުރިހާ ބޭފުުޅން ވެްސ ފުރިހަމައަށް ވިްސނުމަށްފަހު އަޅުގަ

ނޑު ޮގވާލަން. އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ ފިތުނަ  ދެމިއޮތުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ނަމުގައި ައޅުަގނޑުމެން...އުފައްދަިއގެނެއް ނޫން. އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ   އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  ޝުކުރިއްޔާ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 އަޙްމަދު މުބީނަށް.

 

  ދެއްކެވުން:ވާހަކަ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

މިއަދު  ލްޢުޤޫބާތުެގ ދެވަނަ އިޞްލާޙުިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު، 2014/9`. ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

ނޑު ދަންނަވާނީން ފާސްކުރުމަްށ ތައްޔާރުވަމުންއަޅުަގނޑުމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ޤާޫނނުލްޢުޤޫބާތަކީ ،ދާއިުރަގއި ައޅުގަ

ތެރޭަގިއ ތަފާތު އެިކ ފޯރަމްތަކުަގއި  ތަުކގެ ދިޔަ ދުވަސްތެރޭަގއި މި ާފއިތުެވެގން ެމންގެޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަކީ އަޅުަގނޑު

ފައިވާ މައްސަަލއެއް ވާހަަކއަކަށް ރަްއޔިުތންނަށް ވެއްމު އާތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތަށް ބަހުްސކުރެވި ޮގސްފަިއވާ ވަރަށް ބޮުޑ 

ނޑުމެން މި ޤާނޫ ނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ ނުލްޢުޤޫބާތުގެ މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު މައްސަލައަކީ. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީގެ ގިނަ ބޭފުޅުން ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރ  ނޑުމެންނާއެކު މަސައްކަްތކުރި އަުޅގަ ގެނައުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ރު އިބްރާހީމް ންބަމަސައްކަތްތަެކއް ކުަރއްވާަފިއ ވަނީ. ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިުރ، ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެ

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ަރއީސް މި  ނިކު؛އަދި ހުޅުހެްނޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މޫސާމަ ރިޟާއަށާއި 

ނޑު ވަރަްށ ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި ކުރެްއވި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮްށ، މި ބޭފުޅުންނަށް އަޅު ނޫނުލްޢުޤޫބާތުޤާ ގަ

ވެހިރާއްޖޭގެ ވަން. އަޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ފޮނިމީރުކަން ދިދަންނަ ެއކު ޝުކުރު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

އަލުން މި ދުވަހަށް ވާއިުރގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް  10އަހަރު ފުރެން  50ކަމަށް ވަނަ؛ މިނިވަން 50

ގެ ފޮނިމީރުކަން ޤޫބާތުންނަށް މި ޤާޫނނުލްޢުުކގަިއ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ދިވެހީއެ އިޞްލާޙުކުެރވިގެންދާ އިޞްާލޙާ

ލުވެރިކުރުވުމަށް ޓަަކއި ތަފާތު ެއކިެއކި އަންނަނީ ާޤނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އަހު. މިއަދު ވެްސ ސަރުކާރުން މި ލިބިގެންދާނޭ

ނޑު  ދުަވސް  ދިޔަ ދުަވސްަތކުަގއި، އަހަރެއްހާވަރަށް އުފާކުރަން. ފާއިތުވެގެންމަސައްކަތްތައް ކުރަމުން. ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރެއަށް ތަފާތު ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އަހު ލުވެރިކުރުވުމަށް ޓަކައި ވެސް ދީގެްނ ގޮއްސި. އަނެްއކާެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ؛16ވަނީ މި ޖުލައި މަހުގެ  އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅި، ތަފާުތ އެކި ގޮތްގޮތަށް ބަހުސްކުެރިވ، މިއަދު އަުޅގަ
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ތައްޔާުރވެފަ. އާދެ، މިއަްށ  ބާތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ލްޢުޤޫވަނަ ދުވަުހގަިއ މި ޤާނޫނު 16މި އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 

ފާތު ވާހަކަތަްއ ތައްޔާުރވަމުން އަންނައިރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ތަފާތު ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އެބަހުރި. ތަ

ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އެިކ ގޮތްގޮތަށް މިކަމާ ުގޅުްނހުރި ވާހަކަތައް ައޅުަގނޑުެމން ރައްޔިއެބަހުރި. ރަށު

ނޑުމެން  ނުޑ ދަންނަވާނީ މިއަދު މި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތް އަޅުގަ މެންބަރުންނާ ވެސް ކުރަމުން އެބަ ގެންދަވާ. އަުޅގަ

ނޑު ނުކުރެވޭ ވަރު މަްއސަލަތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް މެންނަްށ ޙައްލުފާސްކުރަމުން އަންނައިރުަގިއ މީގައި އަުޅގަ

ޭއގައި ވެސް  ،ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް ހެދިގެން އަންނައިރު ،ގާނޫނެއް ހެދިގެން އަންނަިއރުނުކުރަން.  ބޫލެއްގައަޅުަގނޑު 

އެންމެ ރަނގަޅު ނޫން ގޮުތަގއި ކަންތައްަތކެއް ހުރުމަކީ ެއކަށީގެްނވާ ކަމެއް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ލާޙުކުރެވޭނެ. ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައިޞްްސގެްނ މި ކަންކަން އިނެހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަދިވެސް ގެ

ނޑުމެންނަށް ިއޞްލާޙުމައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަުމގައި ވާނަ ޤަތަކީ ނުކުރެވެންވީ އެްއވެްސ ސަބަބެއް ނެތް. ޙަޤީމަ، އަުޅގަ

ނަޑށް ހީވަނީ މިހާރު މި، މިއީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ނޑުމެން އަުޅގަ އޮތް  އޮްތ ދުވަސްތަުކަގއި، މި އަުޅގަ

ނޑުމެން ސަރުމިއަށް އަހު ަގއި ދުވަސްކޮޅު  ކުުރވައި، ކާރުގެ ަފރާތުން އަހުލުވެރިލުވެރިވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ައޅުގަ

ޖެހޭހެން. ވަރަށް ބޮޑެތި ުލއިތަެކއް  އެބަ ލުވެރިވާންނގަޅަށް އަހު ރައްޔިތުން ވެސް ޤާނޫނުްލޢުޤޫބާތަށް ރަ

ލުތަާކއި ކުރީަގއި މި އޮތް ގާނޫނުތަކަށް ބަލާއިުރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެްނ އެބަ އާދޭ. ކުީރގަިއ މި އޮްތ އުސޫ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލުއިަތކެްއ ލިބިގެން ރައްޔިތުންނަށް ަރނގަޅު ގޮތްތަކެއް ެވގެން ައންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ިމ 

ލޮުބވެތި  ދެކެނީ. ޙަޤީޤަތަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އަބަދުވެސް ުކރަމުން މި އަންނަ މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކާރުން އޮމާން ވެއްޓެއް ޤާއިުމކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްަކތްތައް. މިއަދުގެ ސަރުރައްޔިތުންނަށް އަމާން

ނޑު ވަރަްށ  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު އިޞްލާޙުކޮށް، މިއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުެރްއވީތީވެ އަުޅގަ

 ައޅުަގނޑުމެންެގ؛ ވަން. ޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅަގނޑާެއކުދަންނަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު 

ސައްކަތަށް ވަރަްށ މުޤައްރިރު މި ވަގުތު ވަަޑއިގެން އިްނނެވީމަ، މުޤައްރިރު ކުރެްއވި މަ ،އަޅުަގނޑު 

މަަސއްކަުތގެ ދަންނަވަން. މި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ގުިޅެގން ކުރެވުނު  ކަމާެއކު ައޅުަގނޑުމެން ޝުކުރުއިޚްލާޞްތެރި

ނަތީޖާއެއްެގ ގޮތުން ިދވެހިރާްއޖޭގެ ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުންނަށް އިރާދަކުރެްއވީީތވެ ފޮނިމީރުކަން ލިބިގެން އަންނާނެ ކަމަްށ 

ޓަކައި ސަރުކާރުން މި  ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް ެއއް ފަހަރު މި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތްޓަކައި ައޅުަގނޑު އުާފކުރަން. އަދިވެސް 

ވަކިެވލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ދަންނަވަމުން ސައްކަތަށް ޝުކުރުގެންދާ މަކުރަމުން

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ޝުކުރިއްޔާ  ރު ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ބިލަށް ، 2014/9`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަްނބަރު 

ނޑު ަދންނަވާނީ ވަރަށް މުހިއްމު ދެ އުޅެނީ އިނގޭތޯ. ިމ ދެ އިޞްލާޙަކީ އަ ވާ، ދެ ިއްޞލާޙެއް މި ހުށަހެޅިފައި މި ުޅގަ

. ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާުތގެ ބިލު، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި މި ސަުރކާރުން މި އިޞްލާޙެއް

ދަންނަާވލަން ބޭނުން. އަދި މި ބިލު  ކުރަްއވާ މަސައްކަތްަތއް އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށް، އަުދގެ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު

ދިރާސާކުރެްއވި ކޮމިޓީގެ ުމޤައްރިރު، އަދި ކޮމިީޓގެ ެއހެން މެންބަރުން ވެސް ަވރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް 

ނުޑ ފާހަގަކޮށް، އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަާވލަން ބޭނުން. އާދެ، އެއް  ކުރަްއވާފަިއވާކަން އަުޅގަ

 ން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން ވަނީ މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން ލަސްކުރު އިޞްލާޙަކަށް މި

ނެއްގެ ގޮތުަގއި މު ނިންމުމެކޭ. އަދި މި ގާނޫނު ގާނޫއްނިންމެވުމަކީ ވަރަށް މުހިލަސްކުރަން ނިންމެވި

ނޑުމެންނަފުރިހަމަވެގެން ށް ދިއުމަށް ޓަކައި އެޅިގެންިދޔަ ވަރަށް ބޮޑު ބާެރއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެީނ. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ފެންނަނީ ވިދާނެ އިނގޭޯތ. އެހެންނަމަވެސްގާނޫނުތައް ގެނެ  ލުްނ މާޙައު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ،އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ގެނައްސަ ހުރި ގާނޫުނތައް ނުވަތަ ، އިތަންފީޛުކުރީމާ އެ ގާނޫުނތަކަށް ބޯނުލަނބަ މިއަދު މި ފެންނަނީ އަޅުގަ

ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ، ގާނޫނަށް ބޯނުލަނބާ ބަޔަުކ މަގުތަކަށް ނިކުެމ، މިއަުދ  ނާގާނޫކުރީ އެ ގާނޫނުަތއް ތަންފީޛު

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މިއީ  އުމުގެ ަމޞްލަޙަތު ނަގާލުމަށް މަސަްއކަތްކުރާޤައަޅުަގނޑުމެްނގެ  ތަން އަުޅގަ

 މާދަމާ މިއީ މެއި ޑޭގެ ގޮުތގައި މި، ކުރާެނ ކަންތައްތައް. އާދެެއއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުްށވެރިއަޅުަގނޑު ދިވެހި ދަރި

އޮންނަނީ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަެކއްަގއި މެއި ޑޭ ެއއީ ފާހަގަކުރާ ުދވަހެއް. މަަސއްކަތްތެރިން، އެ މީހުންެގ 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ.  ޝުޢޫރުތައް ފާޅުކުރުމަށް ޓަކައި މެއި ޑޭގެ ބޭނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރަމުންދާ ތަން އަޅުގަ

ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް  ،ނަމަވެސް، މާދަމާ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި މެއި ޑޭ ފާހަަގކުރުމުގެ ނަމުގަިއ ައޅުަގނޑުމެްނނަށްއެހެން

. ބޮޑު ޖަރީމާެއއް ހިންުގމަށް ޓަކައި ަރއްޔިތުންނަށް އިއުޅެީނ އެެހން ކަމެއް ކުރުުމގެ މަޤްޞަުދގަ އޮޅުވާަލިއގެން މި

މިއަދު ގާނޫނީ ގޮތުން ައއިއްަސ މި އޮތް ސަރުކާރު  ،މަޢުލޫމާތުތަކެއް ީދެގން އޮޅުވާަލިއގެން، ަރއްޔިތުންނަްށ ނުބައި

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މި ތަނުގައި މީެގ ކުރިން  ދާޔަކު ަމސައްކަތްކުރަމުންވައްޓާލުމަށް ަޓކައި ބަ  ތަން ައުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން  ގެންެދވި އަދާލަުތ ޕާޓީގެ ވާހަކަ.މުންވާހަކަދެްއކެވި ަބއެއް ބޭފުޅުްނ ވިދާޅުވަ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު ދެްނމެވެސް މި ައއީ އަދާލަތު ާޕޓީގެ ަބއެއް މެންބަރުންނާެއުކ އެްއ މޭޒެްއަގއި އިށީނދެ  ،ބޭނުންވަނީ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. ެއ ރިހާ ބޭފުޅުން މި ކަމުގައި ޝާމިލުވާހަކަދަްއކާފަ. އަދާލަތު ޕާީޓެގ ހު ނުވާކަން އަުޅގަ
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ކުރާ އަދާލަތު ޢުވާއުޅޭ ގޮތަކީ ޢިލްމުވެރިއެްއ ކަމަށް ދަ ޅުންގެ ތެރޭގައި މައްސަަލ ވެސް އެބަ އޮތް. ެވގެން މިބޭފު

ހަުކ މި ކަންތައް މި ކުރައްވަނީ. ައޅުަގނޑު ދުވަ ،އުޅެނީ މި ކަންތައްތަކުަގއި އިސްނަްނަގވަިއގެން ޕާޓީގެ ބޭފުޅަކު މި

ނޑުމެންނާ ހިއްސާ ލިިބގެންހުރި ދީނީ އް، އެ ބޭފުޅާވެސް އެ ބޭފުޅާ ދީނީ ދަރުސެ  ކުރާ ައޑެއް ނާހަން. ޢިލްމެއް އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ގިނައި ތަކުަގއި ސިޔާީސ އިން އަޑުއަހަން ސިާޔސީ ޕޯޑިއަމުވަަރށް ގިނަ ން ދެކެން،އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

މަގު އޮުޅވުމަށް  ،ގޮތަށް ޮއޅޭަމގުށް ގޮތުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންާވ ކަންތައްތަެކއް ހާސިލުކުރުމަްށ ޓަކައި ަރއްޔިތުންނަ

ނޑަށް ފެންނަނީ. އާ ޓަކައި މަސަްއކަތްކުަރއްވަމުްނދާ ނޑު ދަްނނަވާނީ މާދަމާ؛ މާދަމާ، ތަން އަޅުގަ  1ދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުށްވެރި ކުިރއަށް ގެންދަން ރާވާފައި އޮތް ހަރަކާތަކީ ިމއީ މެއިަގއި  ުކރާ ކަމެކޭ. އަދި އަޅުަގނޑު އަުޅގަ

މިއަދު ގާނޫނީ  ،ކުރަން، މި ކަހަލަ މަޅިެއްއގައި ނުޖެހިންަނށް ވެސް ައޅުަގނޑު އިލްތިމާސްލޮުބވެތި ރައްޔިތު ދާއިރާގެ

 ގޮތުން އަިއސް... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީމިނެޓު 4ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ބާީކ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ   . އަުޅގަ

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު 

ނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި ޤަދަރުވެރި ރަީއސް. އާދެ، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އަނެއްާކވެސް  ޝުކުރިއްޔާ އަނެްއކާެވސް  ،އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ިތބީ ކުރިމަތިވެފަ. ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ތާރީޚު މަނިކުފާނަށް  އުުމގެ މަަސއްކަތާޞްލާޙެއް ގެނައި

އަަހރު ވަންދެން ބަހުސްކޮށް،  10އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިތާ ތިބޭ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑައިުނގަތަސް. 

ވާލަިއ، ކޮމިޓީން އެ ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު ހުޅު ކޮމިޓީގަިއ ެވސް އެަތއް އަހަރަކު ބާްއވަިއ، ކޮމިޓީން ިއޞްލާޙު

ފާސްޮކށް، އަދި މިދިޔަ އަހަރު ބައްދަލުކޮށް ާވހަކަދައްަކއި މަޝްވަާރކޮްށ ހެދުމަށްފަހުގައި  ފަރާތްތަކާ

ގައި ވާހަކަދަްއކަާވ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ މިތާެވސް އަދި މިހާރު  ވުމަށް ފަހުަގއި މި ސަރުކާރުންކުެރއްތަސްދީގު

ގައި ޢަމަލުކުރާ ދުވަސް ފަހުފުރުމަށްއަހަރު  1ދި މުޤައްރިރަށް ވެސް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް، ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް އަ

ނަޑއެޅީ. ސުްނގަޑި  ނޑުމެން ަވނީ އިޞްލާޙެއް ފާްސކޮށްފަ. އާދެ، ައވަސްކޮށްަލއިގެން  ކަ ަކއިިރވި ވަގުތު އަުޅގަ

ސް، ފެހި ބަޓަނަށް މިޓީން ނިންމާފައި މި ތަނަށް ގެނެިޑއިރުްނ ކޮގަ 2އޮތީ ފެނިފަ.  ފާސްކުރުމުގެ ނަތީޖާ ވެސް މި 

އޮތީ ދެވަނަ އިޞްލާޙު އައިސް.  ހިނދުކޮޅެްއގެ ތެރޭަގއި މި ޚިޔާލެއް ނެތި އޮބާލައިގެން ފާސްކުރިތާ ދާދި ކުޑަ

 ،ނުތަކަށް ޚިޔާލުނުކޮށްކަންކަމަށް. އާދެ، ގާނޫ ށާއި މިއޭ ގާނޫނުތައް އަވަްސކުރުމުގެ ރޫހައަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މަރުޙަބާ 

ނޑޭ މި ދަންނަވަނީ  ތްނުކޮށް ފާސްކުރުމުެގ ނަތީޖާރިޢާޔަ ނޑުމެން، އަުޅގަ ކަންނޭނގެ އެމް.ބީ.ސީ ގާނޫނު. އަުޅގަ
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ނޑުމެން އޭރު އޮތް  މިހާރުގެ ޕީ.ޕީ.އެމަށް. ކުީރަގއި ެއއަށް ސަރުކާރުެގ ނުފޫޒާއި ބާުރ  ިކޔަނީ ޑީ.އާރު.ޕީ. އަުޅގަ

ޗަްށ ގަދަެވގެްނގޮސް ެއކަމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ފާްސކުރި ގާނޫނެްއ، އެމް.ބީ.ސީެގ ސަރުކާރުގެ މީިޑާއގެ މައް 

 ފަހުން ކޯޓާ ނުކޮށް، އެންމެރު އޮްތ ސަރުކާރުން އެއަށް ޢަމަލުވަނަ އަހަރު. އެހެންނަމަވެސް، އޭ 2010ގާނޫނަކީ 

ވަނަ ައހަރު އެއަށް ޢަމަލުކުެރވެން  2012، އިޙްތިރާމުނުކޮށް ޮއއްވާ ނިންމުމަށް ވެސް ކޯޓުން ނިންމި ހަމައަށް ގޮސް

ކޮށް މި ދަނީ. ވަރަށް ފާސްޓު، ފެށީ. އާދެ، މިހާރު އަެނއްކާ މިހާރު މި ދަނީ އެހެން ގާނޫނަކަށް. ވަރަށް ައވަސްކޮށް

ޔާ އްކަމަށް ވެއްޖެ  ކަަމށް ވިދާޅުވާ ނުދޭގާ ޕާޓީގެ ަޚބަރުތަކަށް އިސްކަންސަރުކާރު ހިންރުކާރު ޚަބަރުތަކަްށ، އާދެ، ސަ

ެގ ޚަބަރު ޓީީވ  8. މި ތިްނ ރޭގެ 20، 19، 18ަލއްވާށޭ ފެބްުރއަރީ މަހުެގ އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ބައްަލވައި

. ކިަތއް ލޯކަލް ޚަބަރުތޯ އޮީތ، ކިަތްއ ޚަބަރުތޯ އޮތީ ވެރިކަްނކުރާ މޯލްޑިވްްސގެ ބައްަލވާފަިއ ެއނަލައިޒްކޮށްަލއްވާށޭ

ޤީޤަތެއް ނުބެލި ޯތ. މިހެން ޙަފަާރތްތަކުގެ އޮތީ ކިތައް ޚަބަރުއިދިކޮޅު  .ކާރުގެތޯ އޮީތ ސަރުޕާޓީގެ، ކިަތއް ޚަބަރު

ންނަ ކަންކަން އެންމެ ކުޑަ ަވހަކު ވިސްނަިއގެން ރާވާަފއި ހުއްސުރެ އެތައް ދު މަގުމަތީ ހިނގާ ވާހަކަތަކަށް ަބލާފައި ކުރީ

ނޑުކޮށްލާއިުރ ޚިޔާލުޮކށްލަންޖެހޭނެ ދެ ނޑުމެން ފުނފު ނުޑ އްތޯ. އާދެ، ެދން ނިންމާލަމުން ހިނދުކޮޅަކުން އަުޅގަ އަޅުގަ

 ގެސްޓާ ޕޯލްދަންނަވަން އޮތީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް، މަނިކުފާނުގެ މަޖިލިސް، މަނިކުފާނު މިހާރު ދެ ފަރާތުގައި 

އް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ރިާޔސީ ނިޒާމެއްަގއި ދެ ދައުރެ އްވަިއގެން ހިންގަވާ މަޖިލިސް؛މީހުން ގޮތަށް މީހުން އަތުރު

ޓައިލްަގއި ޕާލިމެންޓްރީ ސްވެސްޓް މިނިސްޓަރ ކުރުވުން. ނަ އެްއޗެއް. ގާނޫނު ހެދުމާއި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީއޮން

ނޑުައޅަިއގެްނ މަނިކުފާނު ތި އުޅުއްވާ ގޮަތށް އޮންނަ އެއްެޗއް ނޫންކަން  އޮންނަ ސިސްޓަމު ގޮތަށް ސަރުކާރު ނަގައި ކޮ

އޮބަިއގެން ސަރުކާުރ  . އެހެންވީމާ، ޚިޔާެލއް ނެތި ފެހި ަބޓަނަށްިއގަންނަވާނެރަނގަޅަްށ އެނިގވަޑަ  މަނިކުފާނަށް އެންމެ

 ޝުކުިރއްާޔ. މަސަްއކަތް ތި ކުރައްވާ ގޮތަށް ކުރުމުގެޖަވާބުދާރީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއި ޝުކުރިއްޔާ  ރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަލްސާގައި ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ނެތް. އެހެްނވީމާ،  ލޫފަށް. މާފުކުރައްވާ!މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިނގިލީފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިތްޕެވޭކަށެއް ނެތް. އަޅުގަ 

 ޙުސައިނަށް. މެންބަރު ސަޢުދު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވިލިނގިލީ

ޔިތުންެގ މިއަދު ރައް  ދެވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ބިލުޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ، 2014/9ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ނޑު މި ދާއިރު މިކަމަށް ޓަކައި މަަސއްކަްތުކރެއްިވ ހުރިމަޖިލީހުން ފާސްވެގެން ހާ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް އަޅުގަ
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މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން އެ ކޮމިޓީަގއި  ގެ ކޮިމޓީގައި އިންނަދަންަނވަން. ޤައުމީ ސަލާމަތު ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު

ނޑުމެންނަށް ލިޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު އިޞްލާޙުވެގެންދިަޔއިރު، ޖުމްހޫމި  ބުނު ރީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

މަހުެގ  އެއްބާރުލުން އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން. އާެދ، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޖުލައި

އަޅުގނޑު މި  ކަމަށް އިރު މިީއ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ދާނެ ވަރަށް ފޮނިމީރުކަމެއްތެރޭގައި ބައްދަލުކުރާ 

ލްޢުޤޫބާތުގެ ސަބަބުން ހިރާއްޖޭަގއި އިޖްތިމާޢީ ފޭރާމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް މި ޤާނޫނުފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން. ދިވެ

ނޑު ޔަޤީންކޮށް  ތެޭރގަިއ ނުވެަފއި  އަހަރު 5އަރުވަން. ހަމަެއއާެއކީަގއި މިއީ ާފއިތުވެިދޔަ އަންނާނެކަން ވެްސ އަުޅގަ

ކުރަމުންދިޔަ ޕާޓީެގ ރުަގއި ވެރިކަންމުަގއި އޭދިއުއި ފާހަގަކޮށްލަން. މިކަން ނުވެކަން ވެސް މި ފުރުޞަތުގައޮތް ކަމެއް

ާއއެީކގައި މިއަދު މޫސުމީ ދަރުސްތަކެްއ އެ މާއި މި ަކންތައްތައް ވެސް ީމގެތެރޭަގއި ދިޔަ. ހަމަވަރަށް ގޯާނކުރު

އަހަން.  ވިދާުޅވާ އަޑު އަޅުަގނޑުމެން އެބަޢުޤޫބާތަށް ފާޑުނޫނުލްދެއްވަމުންގެންަދވާ ދީނީ ިޢލްމުވެރިން މި ޤާ

ފަސާދަ އުފެއްދުމުގެ ފިތުނަވެްސ  ގޮތުން ޤޫބާތާ ބެހޭމި ޤާނޫނުލްޢުިޢލްމުވެރިން ދަނީ މި ޔިތުންގެ މެުދގައި ރައް

ނޑު މި ކަންމަޤްޞަދުގައި ތަފާތު ފަތުވާ  ނެރެމުން ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން. އެއްވެސް ހާލަތެްއގަިއ  ވެސް އަޅުގަ

ުނގެނެވޭޭނ  ބިލަކަށް އެްއެވސް އިޞްލާޙެއް ބިލަކީ ޭއެގ ފަހުން އެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ދޫކޮށްލާ 

ނޑު ޮގވާލަން ބޭނުންވޭ ުތންގެ މެދުގައި މި ވިސްނައި އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއި ރަްއޔި ، ދެމުންދާ ޢިލްމުވެރިންނަށް އަޅުގަ

ފިއްެޔއް އޮތަްސ  ،ރެއް ުސކުނެއް ނުވަަތ އަކު ،ވާ އެއްވެްސ މާއްދާއެއްނާ ތަޢާރަޟްދީގައި އިސްލާްނ ޤޫބާތުޤާނޫނުލްޢު

ފަސާދަ ފިތުނަ ވަަޑއިގަންަނވާށޭ. ރައްޔިތުްނގެ މަންދޫބުންގެ އަރިހަށް ވަޑަިއގަންނަވާށޭ. ަރއްޔިުތންގެ މެދުގައި

ނުޑމެންނަށް މީގެ ޢިލްމީ ލަފާ މަިޖލީހަށް ވަޑަިއގެއުފެއްދުމުގެ ބަދަުލގައި ޒިްނމާދާރުކަމާ އެީކގައި މި   ން އަުޅގަ

ނޑު ޓަކައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް .ކަންކަމާ ކެރިގެން ނުުކމެ މެން މިިތބީ މިދެއްވާށޭ. އަުޅގަ

ނޑު ތައްޔާރަށޭ. އެހެންވީމާ މޫސުމީ ދަރުސްތަކެއްގެ ސިފަިއގަިއ  މިތިބީ ބޭނުންވޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަ

ަޓަކއި މިއަދު މި ޢިލްމުވެރިްނ  ަތނަވަސްކަން އުފެއްދުމަށްރައްޔިތުންެގ ހިތްތަކުަގއި ނު ންނަށް ޮއޅުވާަލއި،ރައްޔިތު

މްރާނަށް ރުޞަތުގައި ކުށްވެިރކުރަން. ހަމައެާއއެީކގައި ަޝއިޚް ޢިފު ގެންދަވާ މަަސއްަކތް އަޅުަގނޑު މިންކުރަްއވަމު

ނެޑއް ދޭން ިނންމަވާފައިާވ ވާހަަކ މިމިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީވަރަށް  ދަންނަވަން. ހުކުުރ  ގައި ފުރުޞަތު ން ަވރަށް ބޮޑަށް ލަ

ހުން ޖެމްރާނު ޒިންމާ ނަންގަވާފަިއވާ ހަރަކާތުަގއި ނޭްއގާނީ ކަންތައްތަާކއި ހަމަނުޝައިޚް ޢި ހަރަކާތް  ދުވަހު

މްރާނަށް ލިބިގެންދާނެ ހިތާމަވެރި .ެގ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު ޝައިޚް ޢިހިންގާނެކަން މިއަދު އެމް.ޑީ

ވެސް ދަންނަވަން.  ފުރުޞަތުގައި ކަންބޮޑުާވ ވާހަކަ ޓަކައި ައޅުަގނުޑ މި ދާނެ ބޮޑު ބުރައަކަށްޒިންމާ ނަގަންޖެހި

ޓަކަިއ  ކުރެއްވުމަށްފާޢުރައްޔިތުްނގެ ސަރުކާރެްއ ދި ހޭލައި، ރައްޔިތުން ިވސްނަިއ، ޓަކައި ރައްޔުތުން މިކަމަށް

ނޑަމްރާޚް ޢިއިވާރޭވުުމގައި ޝަ . އެ،މް.ީޑ.ޕީން ރާވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރަށް ރައްޔިތުން މިތިބީ  ކާނާ ލިބިގެންދާނެ ލަ
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ނޑު މި ،މެދު  އިޚްއި ޝަފުރުޞަތުގައި މި މަޖިލީހުގައި ހިތާމަކުރާ ހާލުގަ ލިބިގެންދާނެ ގެއްލުމަކާ މެދު އަޅުގަ

 . ށޭން ދުވަހަކުވެސް ަޝއިޚް ޢިމްރާނަށް ހެޔޮނޭދޭނޭ. އެހެންވީމާ ރައްކާތެރިވާއެމް.ޑީ.ޕީ  ،މްރާނަށް ގޮވާލަންޢި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މިރަށް. މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ނޑު ހުށަހެޅިފައިވާ ޮކމިޓީ ރިޕޯޓު ޤޫބާތުގެ ބިލަށް މިއަދު މިީއސް. ޤާނޫނުލްޢުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަޝު  ގައި އަުޅގަ

ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  17ވެސް ދަންނަވާނީ މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ގިނައިން ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަެއކޭ. 

ވާހަކަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަްއަކވަމުން އައި. މީގެ ސަބަބުން ތުގެ ބިލުގެ އަފެށިގެން ގާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ިބލާއި ޖިނާޢީ އިޖުރާ

ެއއާެއކު ހަމަ ައޅުަގނޑު ާފހަގަކުރަން. އަދި ތައް ަދއްކަމުންދާކަންވާަހކަހުރި ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްަތއް ނުކުރެވި 

ނަޑއެޅުމަށްފަހުޢު  ،އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ތަކަށް ހަރުދަނާ ދާނެ ގޮފަރާތްތަކަށް ލިބިގެން ޤޫބާތް އެއެ ޢު، ޤޫބާތެއް ކަ

ކަމަށް ވަންޏާ އިުތރަށް އަޅުަގނޑުމެން އެަބ  އިމުކުރަްނޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މީގެން ނުވަނީނިޒާމެއް އެބަ ޤާ 

ރައްޔިތަކަށް  ސީން ކޮންމެ ދިވެހިއަސާސީ ޙަްއޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ބާުބެގ ތެރޭގައި ޤާނޫނުއަސާ ބޫލުކުރަންޖެހޭގަ

ނޫނުއަސާސީަގއި ނެތްކަްނ ވެސް މި ޤާ ރަްއކާތެރިެވގެންާވ ކަމެއް ހަމަަގއިމު . މިއަށްވުރެ ެގ ވާަހކަ ލިބިގެންވާ ަޙއްޤުތަެކއް

ނޑު ޔާ ނުކުެޅވޭކަން ަރއޔިތުްނގެ ބަހެއް އޮެވގެން ނޫނިއް  މާްއދާއާ މި ދާ؛ވަނަ މާއް 262 . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އި ކަމާއެުކ ފިކުރުކުރުމާ ރަނީ ިމނިވަންބަޔާްނކު ސް މިވެއި ވަނަ ާމއްދާގަ  27ގަލަމުގެ ިމނިވަންކަން އި ދަންނަވާނީ ދުލާ

. އެބަހުރި މިހެން ބަޔާންކޮށްފައި ހުރި ވަރަްށ ގިނަ ބަޔާންތަެކއް ؛ންސްލަކާ ިޚލާފުނުވާ ގޮތެްއގެ މަތީދީނުގެ އަ އިސްލާން 

ނޑުމެންނަށް  ނޑަައޅާ އިސްލާން ކޮބައިތޯ އަުޅގަ ނޑު ކަ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ؟ ފަރާތަކީދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުވާ މިންގަ

ނަޑއެިޅގެން ދަންނަވަން ެކރޭ  ަވސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މިއެިކއެކި ާއއި ލިބިފައިވާ އެކި ފަރާތްތަކުން މީީޑއާއެކި  ،ކަ

ދާކަން. އެހެންވީމާ، އެކަމަްށ ޓަކަިއ ބަޔަކު މަސަްއކަތްކުރަމުން  އަސްލުތަކާ ޚިލާފަށް މި ޤައުމު ފަސާދަކުރުމަށް

ޓަަކއި  ެވއްޓެއް ާޤއިމުކުރުމަށް ޤައުމުަގއި އަމާން ާލފައި މިހުރިހާ ބިލުތަކެއް ހުއްޓައި ޖެހޭ މި  ބައަޅުަގނޑުމެން އެ

 މަ،ކަމަށް ވާނަ ން ނައްތާލަންޖެހޭ ބައެއްހަމަތަކުގެ މަތީ އެއީ ދީނީ ،ބިރުވެރިކަން އުަފއްދާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް

ނޑުމެން ހަމަ ކު  ނައްތާލުމުގެ މަސަްއކަތްތައް ނޑުމެންގެ  ަގއިމުހަމަ ޖެހޭ. މިއީ އެބަ ރަންވެސް އަުޅގަ  ވެސް އަުޅގަ

ބޫލުުކރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެއް. އަުޅަގނޑު ފަހަރެްއގަިއ އިސްލާީމ ގަހިތުަގއި އޮތް ކޮންމެ މީހަކު  ޤައުމީވަންތަ ރޫހު

އަދަބު ދިނުމަކީ  ފަރާތަކަށް ދޭްނޖެހޭ ޙައްޤު ތުގައި އެްއެޗްއ ނުދަންނަވަން. އިސްލާމީ ަޝރީޢަދިކޮޅަށް އެއި ޝަރީޢަތާ
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ނޑުމެން މި ޤައުމުަގއި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަމަންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު ދިިރއުޅުމުގެ ަޙއްުޤ  މިއަދު އަުޅގަ

ނުޑ މި ަވަނ  32ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ތަކުރާރުކޮށްހަމަ ދަންނަވަނީ ވަރަށް  ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިިބގެންޭވ. އަުޅގަ

 ންާވކަންެއްއވެއުޅުުމގެ މިިނވަންކަން ކޮްނމެ ބަޔަކަށް ލިިބގެ ުކރިން ހޯދުމަކާ ނުލައި ދަމާއްދާ ދައުލަތުެގ ހުއް

ނޑައެޅި ނަޑއެޅިފައި  . މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެކަންފަބަޔާންކޮށްފައި ވީނަަމވެސް މި ހުދޫދު ވަނީ ކަ ާވއިރުަގިއ ކަ

މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ އުސޫލުަތކެއް  ގޮަތށް ކަންތައް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކާ އެފަދަ ގޮތަކަށް ނޫން

ރުމާއި އުމު ފަސާދަކުބަހުން ޤަސީދާ ސާފު  ،ނަމަ ޤޫބާތުގެ ތެރޭގައި މިަކން ނެތްޤާނޫނުލްޢު ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ވެހިރާއްޖޭގެ ުކރާ މީހުންނަކީ ދިއެުރން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްއުމަށް ލިބެންވާ ކުރިމާއި ޤަގޮތް ހެދު އުމަށް ނިކަމެތިޤަ

ނަޑއަޅަންޖެ ،ކަަމށް ދެކި އެންމެ ބޮޑު ޚާއިނުން ނޑުމެން ކަ ހޭ. އެފަރާތްކާ މެދު ހަރުކަށި އަދަބުތަެކއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަ ،ވާނަމައެހެންކަމަށް ސީ ށް މި ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އަސާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެންޮގްސ ެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ޢު ޔިތުންނަށް ކަށަވަުރވެޙައްޤުތަކާއި މިިނވަންކަން ހުރިހާ ރައް ޤޫބާތެއް ކަ

ނުޑ ޤަ މިފަދަ ފަރާތްތަކާ މެދު ޒަމާންވަންދެކަން މި އުމުަގއި ދެެކމުން އައި އަމާންކަން އަނބުރާ ހޯދައިދިނުމަށް އަޅުގަ

 މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވެސް ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ޒަތްތެރި މެންބަރު އަުރވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއް ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ލީލަށް. ޚަهللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑަށް ގަށް ބޮަޑށް ކައި ވަރަޓަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ުފރުޞަތަށް ބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ައުޅގަ

ކަަމކަށް އް ބޫލުކުރެވެނީ ހަމަ ވަރަށް އުާފވެރި ދުވަެހއްެގ ޮގތުގައި. ެއއީ އެ އްާކވެސް އަުޅަގނޑަށް ގަމިއަދަކީ އަނެ 

ނޑުމެންނަށް  ނަތީޖާ  ކުރަްއވާ މަސައްކަތްޕުޅުތަުކގެ  ެގންދިއުމުގައި މަނިކުފާނު ތިށްމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަ އަޅުގަ

ީތ މިއަުދެގ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންެދވޭ ؛ދޭ. ވަރަށް ުސލްޙަވެރިކަމާއި އަމާންކަމާއެކު ބައްދަލުވުން ކުިރއަށް ފެނިގެން އެބަ

ވަަޑިއގަންނަާވ ބަިއވެރިވެ  ޖަލްސާ ކުރިއަްށގެންދެވުުމގައި  އަދި މި  އިބާ ދަންނަވައެކަމަށް މަނިކުފާނަށް މަރުޙަ

ނޑު ބޭނުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނަށްމެންބަރުން  2015ޖުލައި  16. ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ައޅުގަ

އިތުރުން ގާނޫނުތަެކްއ ންމެ ަޒމާނީ ޤާނޫނުއަސާސީއަކާ އަދި އޭގެ ދުވަހެްއގެ ގޮުތގަިއ. އެ ންދާނީ ވަރަށް ތާރީޚީވެގެ

ދިަޔ އި. ެއންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވިގެންގަ  1978ބަރު ވެންނޮ 11 ،ގެނައުުމގެ ދަތުރު މި ދިވެިހ ޤައުމު ފަށާފައި ވަނީ 

ނުތަކުން އަހުލުވެރި ރައްޔިތުންނަީކ ތަފާތު ފަން ިދވެހި ޔަކަށް ހަދައި،ރަްއޔިުތންނަކީ ތަޢުލީމީ ބަ މަސައްކަތަކީ ިދވެހި
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 ހުންނާނެ ނދާންން ހަދަންނަވަނީ. ައޅުަގނޑުމެ ދިޔަ ހިސާުބގެ ވާަގކަ މިންބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަސަްއކަްތތައް ފެށިގެ

ނޑުމެން ނލަވަަތއް ކީ ހަ ކިޔައިގެން ށަވިަޔނިނގެ އަލިފުބާ، ހާކަންނޭ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ހުންނާނެ ދާން އަޅުގަ

އެހާހިސާބުން ެވސް ހުންނާނެ.  ދާންނހިފައިގެން ސުކޫލްތަކަށް ދިޔަ ހަ ރިބަހަމަގައިމުވެސް. އަދި ޭއެގއިުތރަށް ފޮތް

އިތުރުން ގާނޫނީ ދާއިާރަގއި އަދި އޭގެ ، ިޖނިއަރިންގެ ދާއިާރއިން އަހުލުެވރި ބަޔަކަށް ހަދައިންރައްޔިތުންނަކީ އިދިވެހި 

އަދި އެނޫންވެސް އެހެނިހެން ދާއިރާތަކަށް އަހުލުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތަްއ ފެށިގެންދިޔަ. އޭގެ ނަތީޖާ 

ވެސް އިންނެިވ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް މަނިކުފާނުވަނަ ައހަރުގައި  2008ދިޔައީ ފެނިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

މީރުކަން. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ދިގު ރާސްތާއެއް އަާސސީގެ ފޮނިނޫނުރި މަޖިލީހަކުން ފާސްކުރެިވގެންދިޔަ ޤާއިްއޒަތްތެ

ނޑުމެން ނަޑއްތުކުރުމަށްފަހުގައި ައުޅގަ ނޑަށް  ނޫނުއަސާސީއަށްނަށް އަނެްއކާވެސް އެ ޤާކަ ކުެރވޭ ބޫލުގަފަހުގަިއ އަޅުގަ

މީގެ  އި. އެއީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގަ  2015ޖުލައި  16ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު އުފަލެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެންާދނީ 

ނޑަކަށް ބައި ނޑުމެންނަށް ކުރިން ގާތްގަ ޤޫބާތް ބޭނުން ކުރެވުނު ޤާނޫނުލްޢު ގަރުނެއްހާ ދުވަސް ވަންދެްނ އަޅުގަ

ނަޑއަޅާަފއި އޮއޭގެ ހަމަ ކޮންމެ މާއްދާއަީކ،  ޭއގެ ދާއިރުަގއިރެވިގެންފުރިހަމައަށް ބަދަލުކު ނަ ކޮންމެ އުސޫލަީކ ންކަ

 ގޮތެްއގައި އެ ޚާއްޞަ ންއިުތރުއަދި އޭގެ ، ވެސް އެއީ ރައްޓެހި ބޫލުކުރެވޭ ގޮުތން ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްއަޅުަގނޑަށް ގަ

ވަރަށް ފުރިހަމައަށް  އިއްވަން ިތއްބެވި ބޭފުޅުްނނަށް ކުންހު ން، ކުރަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުތަންފީޛު

ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މީެގ  ން އެބަކަމަށް ގަބޫލުކުެރވެ އިބާރާްތތަކެއްިއޞްލާޙުތަކެއް ކަމަށް، އެނިގވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ 

ހަމައަށް ވެސް ވަރަށް ފުރި އެ ބަދަލުތަކަށް  ؛ސް ެވސް ގެެނުވނު ބަދަލުތައްއެޕްރީްލގައި އޮްތކަމުގައި ވިޔަ  13ކުރިން 

 ،އަހުލުވެރިނުވުުމގެ ސަބަބަބުން ހެދޭ އެންމެ މިސްޓޭޓަކީ ؛ތެެރއިން ހެދޭށް ގަބޫލުކުރެވޭ. އޭގެކަމަ ވާންޖެހޭއަހުލުވެރި 

ގެނެވުުނ ބަދަލަށް  ދަނީ މި ދުވަްސ ލިބިގެން މި މަސް 3ވީާމ، ކުށަކީ އެއީ އެްކސްިކއުެޒއް ަކމުގަެއއް ނުބެލެވޭނެ. އެހެން

ކުރީގެ ރައީސް،  ،ރައްިޔތުންނަށް ޓަކައި ިދވެހި އެކަމަށް ،އެހެންވީމާ އީސް.އި. ިއއްަޒތްތެރި ރަޓަކަ އަހުލުވެިރވުމަށް

 މަނިކުފާނު ތި  ބާދީ ދަންނަވަމުން،އާއި މުބާރިކްޙަބާމަރު ،ންނަވަމުންރައީސް މައުމޫނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަ

ނުތައް ގާނޫ ަމނިކުފާނު މިފަދަ ށް އެމިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ ،ކުރަްއވާ މަސައްކަތްުޕޅަށް ުޝކުރު ދަންނަވަމުން

ނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ްއާވ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް މަރުޙަބާޓަކައި ކުރަ  ގެނައުމަށް އާއި ޝުކުރު ދަންނަވަުމން އަޅުގަ

 ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިމިނެޓު 1ބާކީ  އަށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޕީ.ޕީ.އެމް އަރުވަނީ ފޮނަދޫ  . އަޅުގަ

 އަށް. هللاދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު
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  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ނޑަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ  އް ިހޔެ ގިަނ ވާހަަކއެއް އޮތްހެއް އްކޭެނ މާތެރޭގަިއ ދެ މިނެޓުގެ  1ރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ބިލު ސަރުކާރުން ޤާޫނނުލްޢު، 2014/9ނުވޭ. އެހެންމަވެސް ގާނޫުނ ނަންބަރު 

ނޑުމެން މިވީތީ ެއކަމަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ތާއީހުށަހެޅުއް ދޭހަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދުކުރަން. އާދެ! އަުޅގަ

ފު ރައްޔިތުންނަށް ޢަދުލުއިންޞާ ދިވެހި ،ރުދަނާކޮށްުދވަހަށް ހަ ދާއިރާ ެއއްދުވަހުން އަނެއް ފުގެޢަދުލުއިންޞާ

ޓަަކއި މިއަުދެގ  . އެކަމަށްކަތްަޓކަިއ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ކުރަްއވާ ބުރަ މަސައް ހޯއްދަވައިެދއްވުމަށް

ޝުކުުރ  އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެީކަގއިރަށް ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވަޔާމީهللا އަލްާފޟިލް ޢަބްދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނޑު ަދއްކަން ހުރި ވަރަށް  ހުރުމާ ގިނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެން އިތުރު ފުރުޞަތެއް ލިބިއްޖެްއޔާ މިއަުދ އަުޅގަ

ނއަރިހުން އެދެން  މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުގެޕާލި ައޅުަގނޑުމެންގެ ާޕޓީގެ އެީކގައި އަދި ފުރުޞަތެއް ޑަށް ައޅުގަ

ންނަވާލަން ބޭނުން. ދަ ެއއް ވާހަކަ ވެސްފުރުޞަތުގައި  އެއާއެީކގައި މި އަދި ހަމަގޮތެއް ހައްދަވައިދެްނުވން.  ލިބޭނެ

ަޓކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދެއްމަށްއާ ވާހަކަهللاޕާޓީގެ ރައީސް ޢިމްރާން ޢަބްދުވަނީ ައދާލަތު  ރުން މިމިހާރު ސަރުކާ

ރީ ގްރޫޕުގެ ޕާލިމެންޓް ގެައޅުަގނޑުެމން ،. އަޅުަގނޑުމެންފަރު ހަމަޖައްސަވާިރޒަމް މިނިސްޓަގެ ގޮުތގައި ޓޫމަންދޫބެއް

ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާީނ ޓަަކއި އޭަދފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް އާ ވާހަކަދެްއކުމަށްهللاޢަބްދުމްރާން ފަރާތުން ޢި

ނޑުމެން އިރާދާކުެރއް  . ދާދިހަމަޖައްސާފަ ރަށް ވާހަަކ ދަންނަވައިލާނަން. އޭ މި މްރާނަށްވިްއޔާ ޢިއަވަހަްށ އަުޅގަ

 ޝުކުރިްއޔާ. ...ަގނޑަށް ޔަޤީން ޢިމްރާނަކަށް އަދާލަތުއަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްސގެ މަރުޙަލާ ިމ ވާ ބަހުށް ަކނަޑއެިޅފައިއަ 5.3 އައިޓަމު ހިސާބުން އެޖެންޑާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި

ކަމުަގއި ދަންނަވަން.  ޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުނުނިމުނީ. ފުރުޞަތަށް އެދިވަ

ގޮުތެގ  މާްއދާގެ )ށ( ަގއި ވާ އެ ،ވަަނ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3ގެ ދާގެ )ހ(ވަނަ މާއް 75ަގވާއިުދގެ  ،އެހެންކަމުން

، 2014/9ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަގަޅުްއވާފަިއވާ ްމ ރިޟާ މެންބަރު އިބްރާހީ ން ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރިމަތީ

 ން ިއއްވަން. ވަނަ ިކޔު 3ބިލުެގ  ޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުދި

ން ކޮމިޓީ ތެރިންގެ ބިލު އިޖްތިމާޢީިޞއްޙީ ޚިދުމަތުެގ ފަންނީ މަސައްކަތް ،5.4ޓަމު އެޖެންޑާ އައި -5.4

ގަިއ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު.  2015ޕްރީލް އެ  27ޓް ޓް. ިމ ރިޕޯގެ ރިޕޯޮގތު ކުރަްއވަިއ ނިންމެވިދިރާސާ

ދެއްވާނީ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިީޓެގ ހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ޓް މަޖިލީާލޙެއް ލިބިފައެއް ުނވޭ. މ ރިޕޯމި ބިލަށް އެއްވެސް އިޞް

 ރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. އިއްަޒތްތެ ،މުޤައްރިރު
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

ނޑު ކުިރއަށް މި ޅުވިވިދާ `. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދެންމެ ތި ދަނީ  ފަދައިން އަޅުގަ

އިވާ ކުރަްއަވއި މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފަން ދިރާސާިތމާއީ ކޮމިޓީއިޖު ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިްނގެ ބިލު

ނައިފަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ،ސަރުކާުރގެ ފަާރތުން ،ޓަކައި. މި ބިލަކީ ޓް ހުށަހެޅުމަށްރިޕޯ

ގެ މަތީން ހެއް ގައި ދެ ދުވަމަޖިލީހުގެ ފްލޯއެއްކޮށް  ޝިޔާމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލެއް. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާ

ބިލަށް ބޭނުންވާ . އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން މި ޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީައށް ފޮނުވާފަވަނީ އި ިބލުކުރުމަށްފަހުގައި މި ބަހުސް

ޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަދި މިނިސް ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި އެަޓރނީ ތު ހޯދުމަށްމަޢުލޫމާ

ިއއްޒަތްތެރި ކޮމިީޓގަިއ  ،ފަރާތްތައް ކޮމިޓީއަށް ގެނެސް  އަދި އެ އަންަގއި އެންޑް ޓްރެޜަީރއަށް ލިޔުުމން

ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކޮށް  އެ ރުން ބޭނުންފުޅުވި މަޢުލޫމާތުއިްއޒަތްތެރި މެންބަ 11ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

އި އޮތް ގަ! އަޅުަގނޑު ރިޕޯޓު އާދެިބލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުިރއަށް ގެްނގޮސްފައި ވަނީ.  ހުގައި މިންފިލުވުމަށްފައޮޅު

ނޑު ދަންނަަވއި ނުދިންގޮތަށް ކޮންމެހެން ކިޔައި  ޓާ ގުޅޭގޮތުން ރިޕޯލާނަން ކޮމިޓީގެ މި ކަމުގައި ވީނަމަެވސް އަުޅގަ

ދަންނަވަން؛ ކޮމިޓީެގ  ަކމުގައިކޮމިީޓގެ ނިންމުން  ކޮށްފަިއވާ ނިންމުން. ނިންމުން ކަމުގައި ދަންނަވަން،މަސައްކަތްކަތް 

ތްތެރިންގެ ބިލާ ގުޅޭގޮތުްނ ކަންނީ މަސައްފަ ޖެހެނީ ޞިއްޙީންައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަ ން ކަމުގައި ދަންނަވާއިރުގައިނިންމު

ވަނަ  6ރުގެ ހައަ ގައި ބޭްއވި ކޮިމޓީގެ މި 2015ޕްރީލް އެ 27އި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ކުެރުވނު މަޝްވަރާގަ

ަޔތުން ފާސްކުރައްވާފަ. އަދި ލަިބއްވަނީ ކޮމިޓީަގއި އަޣު ލުބައްދަލުުވގައި ބިލު ދިރާާސކުރެްއވުމަށްފަހު މި ބި

ޓަކައި މި ރިޕޯޓާއެކު  މެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ލަބިއްޔަތުން މި ބިލާ ގެ އަޣުވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންހާޒިރުވެ 

ޓީން ވަީނ ޓަކައި ކޮ ށަހެޅުމަށްމަޖިލީހަށް ހު ބިލު ގެ ދަށުން ާދގެ )ރ(ވަނަ މާއް 86ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަަވިއދުގެ 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތުގެ ފަންނީ  ،ރިޕޯޓާއެކު ކޮމިޓީން ފާސްކުރި  ޓަކައި މި . ވީމާ، މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށްނިންމަވާފަ

ލު ކޮމިީޓގައި މަރުޙަލާަގއި ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙުަތކާެއކު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް މި ބި ،މަސައްކަތެރިންގެ ބިލު

ން. ކޮމިީޓގަިއ ުޅަގނޑު ހުށަހަޅަޓް އައެދި މި ރިޕޯ ޑަިއގަންވާ ގޮެތއް ނިންމަަވއިެދއްވުންއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފެނިވަ

ބޭފުޅުން  އިބު މުޤައްރިރަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް އެިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ އަދި ކޮމިޓީގެ ނަ 11ވާ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަ

ކޮމިޓީގެ ހީވާގި އެހެންމެ ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ  ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ.ރުކުކުރަްއވާ މަސއްކަތްތަކަށް ޝު

ބުަރ އަދި ައުގހުރި މަސައްކަތްތަކަްށ ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ކުރެްއވި  ބޭފުޅުން އެ އެ  ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް 

ބިލު ގާނޫނަކަްށ ެވގެން  މި ،ގެ ބިލު ޚިދުމަތުގެ ފަްނނީ މަސައްކަތްތެރިމން ދިވެހި ޞިއްޙީ ؛ ވެްސ މި ބިލުއި ޙަޤީޤަތުގަ

ނޑުެމންގެ ދިވެހިރާއްޖެ ، އްޙީ ޚިދުމަތްތަކަށްުއން ވެގެންދާނީ ދިވެހިާރއްޖޭެގ ޞިތެރެއަށް ވުޖޫދަށް އަ އަށް، އަުޅގަ

ވަރަށް  ،މުދި ފަންނުވެރިންނަށް ވަރަށް މުހިއްއަ ޓަކައި ތިބި މީހުންނާ ދިނުމަށްޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި ޚިދުމަތް

ނޑުބޭނުން ނޑުމެންނަށް ފެންނާނެ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ބިލުގެ  ،ދެކޭނެ ތެރި ބިލެއްގެ ގޮތުގަިއ. އަޅުގަ އަުޅގަ
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ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ އިންޛަރީޢާ އެހެންމެ ތަން. އަދި ހަމަ ނިޒާމު ހަރުދަނާވެގެން ރަނގަުޅވެގެންދާ  އަުޅގަ

ޚިދުމަތްތަކެއް މި ފަންނުވެރިންގެ ތެރެއިން ލާފައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ރަނގަޅު ޞިއްޙީ

ށް ނިމުނީ. ވަރަ މި ރިޕޯްޓ ހުށަހަޅައި .ގިނަ ވާހަކަަތެކއް ދަްއކާކަށް ނެތިން މާ  ކަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.ލިބިގެންދާނެ

ޒަތްތެރި ރައީްސެގ ެވސް އިއްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަދި ހަމައެހެންމެ މި ބިލު ދިރާސާކުރަމުންދިޔަ ހުރިހާ އިރެއްަގއި 

ޚާއްޞަކޮްށ  ،ޓަަކއި އިްއޒަްތތެރި ރައީސަށް އެކަމަށް ،ވަރަށް ތަނަވަސް ޚިޔާލުފުުޅ އަޅުަގނޑަށް ލިބިފައި ވާތީ 

ނޑު އަމިއްލަ ޓަ ގެންދަވާ އޮމާންކަާމިއ ރަނގަޅު ހެޔޮ ގޮތްަތކަށް ކުރިއަށް  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ތި ކައި އަުޅގަ

ނޑުނަމުގަޔާ ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރި ގެ ދާއިާރގެ ނަމުގައި ުޝުކރު އަދާކުރަމުން މިއި އަދި ހަމަ އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތުގައި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި އިބު މުޤައްރި މުޤައްރިރަާށިއ ިއއްޒަތްތެރި ނަ  ދަންނަވަން. ަވކިން ޚާއްަޞޮކށް އިްއޒަތްތެރި

ނޑަެއޅިފައި ވަނީ ޖުމު ިސކުންތު.  40މިނެޓު  27ބަހުސްެގ  ވަގުތު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ގަޑިއިުރގެ 1ލަ ރިޕޯޓަށް ކަ

 18 މިނެޓު 3ކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭއަށް ސި 54 މިނެޓު 7. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ކުންތުސި 9 މިނެޓު 15އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

ފުރުަޞުތ  .މިނެޓު 3އިްއޒތްތެރި މެންބަރަށް  . ވަކިޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްނުވާމިނެޓު 3ންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަށް ސިކު

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަުތ މި އަުރވަނީ ވިލިމާލޭ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލޭ

އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެނަށް ިއޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފައި މި ވަނީ ވަރަށް މުހިއްމު  ޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ސައްކަތްޕުެޅއް ނިންމަވާފަ. ވަރަށް ވެސް އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެކީަގއި ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު، ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ މަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މި މުހިއްމު ބިލު 

އަޙްމަދު ޝިޔާމަށްޝުކުރު ދަންނަވަން. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ  ހުށަހެޅުއްވި، ނައިފަރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

މާްއދާ ހިމެނޭ މުހިއްމު ބިލެއް. މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަންަގިއ  99ބާބުގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ،  11ފަދައިން މިއީ 

ގޮތުން ެއ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިމއަދުގެ ގިަނ ރައްޔިތުންނަށް އިތުބާރު ގެއްލިފަިއވާ މިްނވަރު ރަނަގޅުކޮށް، ގާނޫނީ

ނޑުމެންގެ ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން، ޚާއްަޞކޮށް މި  ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއި ަރއްކާތެިރކަން ދިނުމަށް އަުޅގަ

ޕާލިމެންޓުގެ ބުރަ މަސައްކަތެއް މީގައި ހިމެނިގެންދާ ކަމުގައި ދަންނަވާލަން. މި ދަންފަޅިއަށް ވުރެ، މި ދަންފަޅީގެ 
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ަބހުސްތަކުގައި ވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެެދއްަވއިފި، ޤައުުމގެ  ކުރިން ހިނގައިދިޔަ ބަެއއް

ގާނޫނީ ޙުކޫމަތު ނަގައި ދެެމހެއްޓުމުގެ މުހިއްމުކަން. ޤާޫނނުލްޢުޤޫބާތަށް ގެނެވުނު ިއޞްލާޙު، ޢުޤޫބާތް ކުރިއަށް 

ަވމުން. ޚާއްޞަކޮށް ފުަވއްމުލަުކ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ގެންެދވޭ އިޞްލާޙުަގއި ވާަހކަފުޅުދައްކަ 

ޝާހް ވިދާޅުވި ފަދައިން، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުން މިއަދު ބަދަލުކޮށް، ޔަޤީންަކންދޭންވީ ގާނޫނީ ޙުކޫމަތު 

އުާފވެރިކަން ހިނގާނެކަން. ބޮެޑއް ުކޑަެއްއ، މެދެއް ފަލަެއއް، ހިއްެކްއ ނުބަލާ އެކަން ކުރިއަްށގެްނދެވޭނެކަން. އެ 

ލިބުމަށްވުރެ ރަނގަުޅ އުފަލެްއ ދުނިޔޭަގއި އެްއވެސް ޑިމޮްކރަސީއެްއަގއި ނޯންނާނެކަން އެކަމުެގ ޢިލްމުވެރިން ވަނީ 

ސާބިތުކަމާއެކު ޔަޤީންކޮށްދޭފަ. ޑިމޮކްރަސީ ިވއްސުުމގެ މަސައްކަތް ހުޅަނގު ޔޫރަޕުަގއި ިހންގި ހުރިހާ ފަރާތްތައް، އަިދ 

ަވނަ ގަރުނުގައި ވެސް މިކަން  21ހާ ލިޔެކިތުންތަެކއް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއަޅަކީ މިއަދުގެ އެ ލިޔެފައި ހުރި ހުރި

ކޮށްދޭނީ ކޮން ޤައުމަކުންހެއްޔޭ؟ މި ކަމަށް އިސްކަންދޭނީ ކޮންބައެއްހޭ؟ ކޮންކަމެްއގެ ވާހަކަތޯ؟ ރޫލް އޮފް ލޯ ނަގައި 

ނޑުމެން މި ދެމެހެއްޓުން. ޤައުމެއް، ުކޑަެއއް ބޮެޑއް މި ނިސްބަތަކުްނ ކެ ންސަލެއް ުނވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ކުރަނީ ވެސް މިއަދު މި މަސައްކަތް. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ނިންމާ؛ ކޮމިޓީން ނިންމައި ފޮނުއްވާފަިއވާ ބިލު 

ނޑުމެން ނިންމަމުންދާއިރު ކުށާއި އަދަބުެގ ބާބު؛  ަނ ބާބު، ވަ 10ަވނަ މާއްދާ،  10ގާނޫނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އަުޅގަ

އިން ފެްއޓިގެން މިހިރަ އިޖުރާއަތްތަްއ، މިއަށް އަދަުބލިބޭނެ ގޮތްތައް ލިބުނީމާ، ިމސާލަކަށް ދަންނަވައިލާނަން.  91

ނޑަައޅައި ނިމޭ ތަނުން  50000ގެ )ށ( ަގއި މި ވާ ކުށަށް 91 ނޑައެޅުނީ. ހަމަ ކަ ރުފިޔާ މިސާލަކަށް އަދަބު ކަ

ވެސް ސިާޔސީ މުހިއްމު މީހަކާ ގުޅުންހުރި މީހަުކ ކަމެއް ކޮްށގެން އޭަނއަށް ކޮންމެވެސް ބޮޑު މީހަުކ، ނުަވތަ ކޮންމެ

ނޑުމެން މަޖިލީހުން މި ނިންމި މަސައްކަތުގެ ެއއްވެްސ  ނޑަައޅާ ތަނުން އަޅުަގނޑުމެން ގޯްސވީ. އަުޅގަ އަދަބުދޭން ކަ

ބެއް ލިބިދާނެތީ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ އެ އިތުބާރެއް ނެތީ. ރަނގަޅަކަށް ނޫން މިކަން މި ކުރީ. އެއީ ތިމާ އެދޭ މީހާއަށް އަދަ

ކުށްކުރި މީހާއާިއ އެ ގެއްލުްނ ލިބުނު މީހާއާ، އެ މީހުންެގ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިތޯ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވިސްނަން އެަބ 

ނޑުމެންނަށް މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ އަނިާޔވެިރ  ޖެހޭ މުޖުތަމަޢުގައި މިކަހަލަ ވާހަކަދައްކަމުންދާއިުރގައި. އަޅުގަ

ނަޑއަަޅއި، ބަޔަކު ނުކުމެ މަސައްކަްތތައް ކުރަމުންދާއިރުަގއި، މިފަދަ ބިލުތައް ނިންމަމުންދާއިރު ކަ ންތައްތައް ކަމަށް ކަ

ނޑު ހަމަ ވަރަްށ  އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ފާހަަގކުރަންޖެހޭ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑަްށ ޓަަކއި ވެސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރަީއސް، ުފނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ހަމަ ދަންނަވަން،  އަުޅގަ

މެންބަރު އެ ވިދާޅުވެެދއްވީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް. ސަރުކާރުން އެިކއެކި ބޭފުޅުން ފޮނުއްވަިއގެން ެވްސ 

ރާ، ޢިލްމުވެރިންގެ ނަމުގަިއ މަގުމައްޗަށް ނުކުންަނވަން މަސައްކަތްކޮށް ިދވެހި ޤައުމު ހަލަބޮލިކުރުމަށް މަސައްކަތްކު 

މަސައްކަތްކުރާ ބަެއއް ފަރާްތތައް އަޑުނާހާ ދާތަން އަުޅަގނޑުމެނަށް މި ފެންނަނީ. އެ ވާހަކަ ކުރިންވެސް ދެެކވުނު. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފަހުގެ މަރުހަލާގައި ފެނިފައިނުވާނެ ޭއދަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް 

ބޮޑު ޢިލްމުވެރިަޔކު. ައނެއްހެން މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުން އަދި މިހާތަނަކަށް ނުދެކޭ ޑރ. އަފްރާޝީމް ފިޔަަވިއ ވުރެ 
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އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަޙްމަދު ސަލީމަށް ވުރެ ވަކި ޢިލްމުވެރިކަން ބޮޑު ބޭފުޅަކު. ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުަގއި އޮންނަ 

ރެވެނީ. އަދި އެނގިފައި އޮތީކީ ެވސް. ވަރަށް މޮޅު ބޭފުެޅއް. ޑިގްީރއަކުންނެއް ނޫން ޢިލްުމވެރިެއއްކަން ފާހަަގކު

ނޑުމެނަށް ފެނުނު ޕްރޮފެސަރުހެން މި ފަދަ ކަންތައްތަކުަގއި އަޙްމަދު  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ފަހު ޒަމާނުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މުޅި ޕާލިމެންޓްީރ  ސަލީމަކީ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ވެސް އެއަްށ ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަ

ގްރޫޕަކީ ެވސް ސަރުކާުރގެ ކަންތައްތަްއ، މިއަދުގެ ސަުރކާރަށް އެހީތެރިވެދީ، ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ދިވެިހ 

ނޑުމެންނަށް ވެްސ  ރައްޔިތުންނަށް މިކަހަލަ ގާޫނނީ ފޮނިމީރުކަން ގެނެސްދޭން ތިބި ބައެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ސައްކަެތއް ކުެރވޭނެތޯ ބެލުަމށް ޓަކަިއ ައޅުަގނޑުމެންެގ މުޅި ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ މިކަމުގައި ަބިއވެރިެވވި، މަ 

ނޑުެމން ހަމަޖައްސަން ޢިމްރާނާ  ފަރާތުން އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް އަޅުގަ

އެ ބޭފުުޅން ގަބޫލުނުކުރަްއވާ ކަމުަގއި  ވާހަކަދެްއކުމަށް. އަުޅަގނޑުެމންގެ ބަހުން ނަމަ، ތުއްތީދިޭބގެ ޢިމްރާނާ. ެއއީ

ނަޑށް ޔަޤީން މިއަދު ގަބޫލުކުރައްވަން އެބަ ޖެހޭ އަޙްމަދު ސަލީމް، އޭދަފުށީ ދާއިރާެގ  ވާނަމަ، ޢިމްރާން އަޅުގަ

 6 ޖެހޭކަން ކުރިއަށް އޮތް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރާ އެއް ޭމޒެްއގައި އެއް ާހޒިރަށް ަވޑަިއަގންނަވަން އެ މަނިކުފާނަށް އެބަ 

ނޑުމެން ވެސް ހަމަ ޢުގަިޑއިރުވުުމގެ ކުީރގައި. އެެހންވީމާ، އެ ދަ ކޮށް ރަސްމީ އާކޮށްލަން. އަދި ޚާއްޞަވަތު އަުޅގަ

ނޑުމެން އިޢު 2:30ސިފައެްއގައި ިމއަދު   ؛ންޓް މެންބަރުންޕާލިމެ 48އަޅުަގނޑުމެންގެ މި  ،ލާނުުކރާނަންަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެްއޗެއް ނުބުނެ ތިބުްނ ދިވެ ދެ ލައްކަ ާސޅީސް ހާސްމި ދައްކަނީ  ހި ރައްޔިުތންގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ްއޔާ. އެހެންވީާމ، ެވއްޖެ އަޅުަގނޑުމެން ކުށްވެިރ ވެްސ ވާނެ. އުސޫލަކުްނ މިފަދަ ބޮޑު ކަމެްއ ގޮސް މާދަމާ ޯގހެއް

ނޑަަކށް  ވުރެއެއަށް  ނޑުމެން މި ދަންނަވާލީ ގާތްގަ ތާކުން  މްރާން ހުރި. ޢިަގޑިއިރަށް ިމ ވީ ވަަރކަށް 18ކުރިން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި ވަިއގެން ތުނބުޅިނުކުންނަ މަތިމަސް އޮމާންކުރަްއވަިއގެން ތައްޔާުރވެަވޑަިއގަންނަވާށޭ ައޅުގަ

ޕްރޮފެސަރު އަޙްމަދު ސަލީމާ ބައްދަލުކުރެްއވުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަްށ  ޝޭޚްދާއިރާެގ މެންބަރު  އޭދަފުށީ ،މެންބަރު

 ތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 އަށް.هللاމް ޢަބްދުޢަބްދުއްރަޙީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއްގެ ބަހުސްަގއި މިއަދު ވާހަކަދަްއކަންޖެހިފައި . الم عليكمالس  `. 

ާދއިރާއަްށ ބަލައިެލވެން އޮީތ ކުރިމަތީަގއި އޮތް  ހެްއ. ޞިއްޙީކުރިމަީތގައި އޮތީ ެވސް ވަރަށް މުިހއްމު ދުވަ ،އޮތްއިރު
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މަވެސް މި ބިލަކީ އަޅުަގނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ބިލެއް. އަށް ބަލައިލާފައި އޭެގ ފަހަށް. އެހެންނަމާދަމާ

ކުރާނެ ގޮތަށް މަންފާ އިލާބަޔާ އުމަށްިދވެހި ަރއްޔިތުންނަށް،ދިވެިހ ޤަ ސަރުކާރުން މި ހުށަހަޅުްއވާ ކޮންމެ ބިލަކީ ވެސް

ކަމެްއ. އެހެންވީމާ، އެާއއެީކގައި  ބައްޓަންކުރަްއަވއިގެން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ބިލުކަން އެއީ ބަހުސްކުރެވެން ނެތް

ނޑު ކުރީ ރެޔެގެ ތެރެއިްނ އަންނީ މާދަމާއަކީ ވެސް ތާރީޚުދަންނަވާލަންޖެހެ ްއަގއި ެވްސ ނަ ދުވަހެކޭ. އަުޅގަ

. ވެސް ނިމިގެންދާނޭވީ އުސޫލުން އެ ދުވަސް ވެސް އަންާނނޭ. ދުނިޔަ 1މެއި  ދުނިޔެ ދެމިއޮތިއްޔާ ،ދެންނެވިން

ފާނެ ހިނަގއި ބޮުޑ ކަންތައްތަެކއް . އިތުރު މާފެންނާނޭ ކަްށ އެ ުދވަހު ހިނގާ ކަންަތއްތަެކއް ެވސްދުނިޔޭގަިއ ތިބި ބަޔަ

ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުވެގެންގޮސް ތިމަންނަމެންގެ މައްޗަށް ވެރިކަްނ  ،ކަމަށް ނުވަތަ ބެލެވިދާނެ ކަމަށް

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއަތުވެދާނެ ކަމަށް އެ ހީފުޅުުކރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އަ ތަޢާލާގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅާ هللا  ،ުޅގަ

 ނީޤާނޫ، އޮތް ސަރުކާރު އުމުަގއި މިހާރު އުފެދިފައި މިނުވާނޭ. މި ޤަ އެީކގައި އިރާާދކުރެްއވިްއޔާ ެއހެންނަކުންނެއް

އަނެއް ދުވަހު ެވްސ  . އޭގެވެސް ދެމިއޮންނާނޭ ގޮތުން އުފެދިފައި މި އޮތް ސަރުކާރު އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މާދަމާ

ހަމަ ވެރިޔަުކ  . އެހެން ދަންނަވާލަން މި އެނގެނީ ވެރިަކން ނިމިގެންދަނީ ސަބަބުތަކަކާ އެީކަގއި.ދެމިއޮންނާނޭ

އެ ބޭފުޅުންގެ  ފުޅުންނަށް؛ނުދޭ. އެ ބޭ ބަޔަކު މަުގމައްޗަށް ނުކުތަކަސް އަދި ވެިރކަމެއް ެގއްލިގެެނއް ތަނެއްަގއި ހުއްޓާ

ވަނަ ދުވަހޭ އަުޅަގނޑު ހިތަށް މި އަރަނީ. އެ  7ވަނަ އަހަުރގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ  2012ނަނީ ހަނދާނަށް އެ އަން

އުމުގައި މިހާރު މި އޮތް މަގުމައްޗަށް ނުކުތީމާ މި ޤަ ދުވަހު ވެރިކަން ނިމިގެންދިޔަ ގޮތަށް މާދަމާ ވެސް ތިމަންނަމެން

ވަނަ އަހަުރގެ  2012ފަހަރެްއގައި  ށް ބޮޑު ކުށްހީއެއް.އެއީ ަވރަ ހީވާ ކަމަށް ވަންޏާ ނިމިގެންދާނޭ ގާނޫނީ ވެރިކަން 

އުމުގެ ވެރިކަމެްއ ނުނިމޭ. އެހެންނަމަވެސް ބަޔަކު ުނުކމެގެން މި ޤަ ވަނަ ދުވަހު މަގުމަްއޗަށް 7ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 

ްއވެފަިއ އި އެމި ކުެރވެނީ ކީއްކަްނ ނޭނިގގެން ގޮސް ަބޔަކު ތަެނއްގަ  ،ހިނދުކޮޅު ޭނނގޭ މީހަކަށް ،ވާނުާވ ނޭނގޭ

ނަ ކައިރީ ފޫޓު ދިގު ބައެކޭ. މި މީހުން ތިމަން 40ތަނުން ފެންނަނީ ހުދު ހެދުމުގައި ތިބި  ތިމަންނައަށް މި ތިއްބާ

ގެ هللاއަމިއްލަފުޅަށް އިްސތިއުފާދެއްވީމަ ވެރިކަްނ ެގްއލުނު ގޮތަށް މާދަމާ  އިފާދޭށޭ ިކޔާފަބުނެފިއޭ އިސްިތއު

ނޑުމެ އިރާދާކުރެްއިވއްޔާ އެ ކަމެއް ނުވާނެ. އެީކގައި  ރިއްާޔ ވަރަށް ސާބިތުކަމާްނގެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫއަުޅގަ

ޓީ ހޭދަކުރައްވާ ގޮތަކަްށ އުމުަގއި. އެ މަނިކުފާނު އެ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަްއވާ ތަނެއްަގިއ ޗުއްހުންނަވާނެ މި ޤަ މާދަމާ ވެސް

ނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ސާބިުތަކމާ އެީކގަ އެކަން ހިނާގ ކަންތައްަތއް  އިއުމުގަ ފާރަލައި، މި ޤަ ިއ ކުރިއަށްދާނެ. އަުޅގަ

މިހާރު މި ވިދާުޅވަނީ  ،އެާއއެީކގަިއ ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވަނީ ހަމކުރެްއިވއްޔާ މާަދމާ ވެސް ތިބޭނަން. އިރާދަ ބަލަން

ން ނުކުތް ރިކަން ނިންމަޖަހާއިރު އަނިޔާވެ 9އަނިާޔވެރިކަން ނިންމާ ވަގުތޭ. މާދަމާ ރޭ  އީޖަހާއިރު މި 9މާދަމާ ރޭ 

ނޑުމެން އެބަމީހުން މި ޤަ  ޖެހޭ ބަލައިލަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އުމަށް ކުރަމުން މި ގެންދާ އަނިާޔއާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށް ކިހާ ބޮޑު އަިނޔާެއއްތޯ މިައދު ކުރަމުން މި ގެންދަނީ. ، އިްއޒަތްތެރި ރަްއޔިތުންނަށް

ަވކި ޮބޑު  ލިބޭ ބިރުވެރިކަމަށްވުރެ ގޮތުްނ އިންސާނުންނަށް ނަފުސާނީ ؛ވަކިްނ ބޮޑު ކަމަށް ވުރެބިރުވެރި
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ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކަށް  ،އަނިާޔއެއްތޯ އޮންނާނީ. ަޙޤީޤަތެއް ނެތް ވާހަކަތައް ރަްއޔިތުންގެ ތެރޭަގއި ފަތުރައިގެން ކޮން

ނޑު އެ ނަތް  ؛ބިރުވެރިކަން ވެއްދުމަށް ޓަަކއި ދެްއކެނީ. މި ވާހަކަސް މިގޮތަށް ވެގެން ހައްތަހާ ނެވެިކޔާހިތްއަުޅގަ

ުޑ ހުންނަަވއިގެން މި ކުރާ މަސައްކަތް މިީއ ައޅުަގނިއސްވެهللا ޖެހޭ. ޢިމްރާން ޢަބްދު އެހެންނަމަވެސް ިކޔާލަން އެބަ 

ނުޖެހޭ ތާކުނުޖެހޭ މަސައްކަތެކޭ. ކަންބޮުޑވާ މަސައްކަެތކޭ ދަންނަވާކަްށ ނެތިން. ތާކުންދަންނަވާނީ ވަރަށް ތާކުންތާކު 

އިްއޔެ  ،ޖެހެނީ ރޭގައި އަުޅަގނޑު ބަލައިލި ޕްޮރގްރާމެްއގަިއ ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވީ ކަތެކޭ. އެހެން ދަންނަާވލަން މިމަސައް

ނޫން  ރައީސް މައުމޫނަކީ މުސްލިމެއް . އަދި އެއަްށވުރެ ކުިރއަށް ޖެހިލާއިރު،ބުންޏޭ ރައީސް ނަޝީދަކީ ކާފަރެކޭ

ގަރާެރްއ  ސިންގާބޮޑު ،ނަތު ޖަމާޢަތުގެ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށްނޫނީ ސުން ،ނޫނީ އިސްލާމެއް ނޫން ކަމަށް ،ކަމަށް

ފަހުްނ ރައީސް މައުމޫން ވަުރގެ ބޭފުޅަކު ނެތިގެން އަންިނއަކީ  ހަދައިގެން ކޯޓަށް ވަަޑިއގަތޭ. އޭގެ ުދވަސްޮކޅެއް

ދެވިއޭ. ޭއގެ ހަމަ ޖަހައި ަވރަށް ބާރަށް ވާހަކަދައްަކވަުމން ގެންފަރެއް ކަމަށް ވިދާުޅވެ ޯޕޑިއަމުތަުކގައި އަތްކާ

ބިލު މީހަކު ާޔމީން ވަރުގެ ޤާهللا ފަހުން ޢަބްދު ނޫނިްއޔާ ޭއގެ ުދވަސްޮކޅެއް ،ދުވަސްކޮެޅއް ފަހުން އަންނި ރަނގަޅުވެަފއި

ދީން ހިމާޔަތްކޮށްފައި އިސްލާން  ނެތިގެން އެ މަނިކުފާނު މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ގެނެިވގެން ނޫނީ މި ރާއްޖޭގެ

ވިޔާނުދާ މީހަކު ނެތޭ.  ވުރެ ޔާމީނަށްهللا ުޅވިއޭ. އަނެްއކާ މިއަދު މި ފެނުނީ ނުކުމެ ޢަބްދުނުބެއްވޭނެ ކަމަށް ވިދާ

 އެންމެ ރަނގަޅީ އަންނިއޭ ުބނާ އަޑޭ މި ިއވުނީ. އެހެންީވމާ، މިކަހަލަ ވާހަކަތަެކއް ދެްއކީމަ ތިމަންނަމެންނަށް އެބަ 

މެށް ހިތަށް އަރައޭ އަެނއްާކ އެ ވަަޑއިގެންެނވި ތަނަކަްށ ގެ ިއލްމުވެރިކަމާ ދޭތެރޭަގއި. ތިމަންނަهللاމްރާން ޢަބްދުޢިއޮޅެޭއ 

ނޫނީ ، ފަހަރު ހިތަށްއަރައޭ އެ މަނިކުފާނު ޑިގްރީ ހޯއްދެވީ ވިދާުޅވީ. ހަމަ ބައެއްބާަވއޭ ިކޔަވާ  ވަަޑއިގެން ޯކއްެޗއް

ބޮޑު ތަޖުރިބާއެއް ހުިރ  ބާވަޭއ. އެކަމަކު އެ ކަމުަގއި ވެްސ މާ ވިދާުޅވީ މި ސަރުކާރު ަވއްޓާލަން މުޒާހަރާކުރަންކިަޔވާ

ނުކުރެިވގެން މި އުޅެީނ އެ ަދއްާކ ވާހަަކިއގެ ައސްލެއް ނެތީމައޭ. ޙަޤީޤަތެއް ލުުނކުރެވޭ. ގަބޫ ކަމަކަށް ގަބޫލެއް

އްޭޖގައި ވަރަށް މާތް ދިވެހިރާ ،ނެތީމައޭ. ދައްާކ ވާހަަކިއގެ ދެކޮޅު ދިމާނުވާތީޭއ. އެހެްނީވމާ، މިފަދަ ވިޔާނުދާ މީހަކު 

ެއ  ،ދީނަށް ޚިދުމަތްކޮށްެވގެންވާ އިސްާލން މާތް ،ގައި ބަަޔކު އުފެްއދި ޕާޓީއެއްގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެންދެއްމަޤްޞަ

 އަދި މާތްެވގެްނވާ އިސްލާްނ ދީން ދެކެ ލޯބިާވ ބަަޔކު  ނަސްރު ހޯދައިދިނުމުެގ މަޤްޞަދުގަިއ ދިވެހިރާއްެޖއާ  ދީނަށް

ލަތު ޕާޓީައކީ. އެ ޕާީޓެގ ުޅަގނުޑމެންނަށް އެނގިފައި އޮންނަނީ އަދާނަންަގވަިއގެން އުފެއްދެްއވި ޕާީޓއެއް ކަމަށް އައިސް

ކުަރއްަވިއގެްނ މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޮއތް އެންމެ ލާދިނީ ޖަމާޢަތާ އި ހުންނަަވިއގެން ޕާޓީ ހައިޖެކުކަުމގަރައީސް

މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތާ ގުޅިގެްނ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލަން ،ޖަމާޢަތާ ގުޅިގެން މުގުރާ ޤާނޫނުތައް ،ގުިޅގެން

ގެ هللاޢަބްދު  ޝޭޚް ޢިމްރާންދަންނަވަންތޯއޭ މި ޤައުމަކީ  ،މަސައްކަތް ފެއްޓީމާ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

  ..ޫނނޭ. ވެސް އެކަނި ޤައުެމއްއެކަނި ޤައުެމއް ނޫނޭ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިްއޒަތްތެއި ޝުކުރިއްާޔ  މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އަުރވަނީ  ރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ޚަލީލަهللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު 

 އްޒަތްތެރި ރަީއްސ.އިދަންނަވަން. ްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އި`. 

އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ މި މަޖިލީހުން هللا ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލު މިއަދު  ިޞއްޙީ ؛މަސައްކަތްތެރިން

މިހާހިސާބަށް އައިރުަގިއ ދަނީ.  މު ބިލަކަށް ވެްސ އަނެްއކާ ެވގެން މިގެންާދއިރުަގއި މިީއ ަވރަށް މުހިއްފާސްވެ

ގުޭޅގޮތުން މިފަދަ  މަސަްއކަްތތެރިންނާ ދާއިާރަގއި ޞިއްޙީޚާއްަޞކޮށް މިފަދަ  މިފަދަ؛ ގޮތުން ުގޅޭ މަސައްކަތްތެރިންނާ

ޞަތުގައި ވެސް މި ފުރު ާވކަންނަތީޖާތަކެއް ނިކުމެފައި ބިލެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ނުރަނގަޅު

 ިޞއްޙީރީޢާއިން ރުަގއި ިމ ބިލުގެ ޛަގެންާދއިޖެހޭ. މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެ ކޮށްލަން އެބައަޅުަގނޑުމެން ހަނދާން

އަދި އެނޫންވެސް އެހެން  ،ވޯކަރުން ލްތުޑޮކްޓަރުން، ނަރުހުން އަދި ހެ  ؛ދާއިރާަގއި މަސައްކަތްކުރާ އެިކއެކި ބޭބޭފުޅުން

މު އްެރިވގެްނދާކަން އެީއ ވަރަްށ މުހިއްމު އުސޫލުތަެކއް ޤާއިމުކުކެްއ، އާ މަސައްކަތްތެރިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ އުސޫލުތަ

އަިދ އަދި އޭެގއިތުރުން މި ބިލުގެ ޛަރީޢާއިން މެޑިކަލް ކައުންސިލަކާ ނުކުތާއެއް އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. 

ނޑު ހަމަ ހަނދާނަށް ގެންނަން އެބަ ޖެހޭ.  އޭެގއިތުރުން ޑެންޓަލް ކައުންސިލެއް އުފެދިގެންދާކަން ެވސް އަޅުގަ

ވެސް އުފެދިގެންދާކަން  ަކއުންިސލެއް އެލައިޑް ހެލްތުމޯލްިޑވްްސ   ނާސިން ަކއުންސިލަކާއި ހަމައެއާެއކުަގއި

ޖެހޭ. މިއިން ކޮންމެ ކައުންސިލަކީ އެ ކައުްނސިލުގެ ދައުރު އެންމެ ފުރިހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާނަށް ގެންނަން އެބަ

އަިދ  ،ރެވި ފެންވަރު ރަނގަުޅކުއްކަތްތެރިންގެ ބޫލުކުެރވޭ ގޮުތން  މަސަގަ، ގޮތުަގއި އަާދކުރެްއވިއްޖެ ކަަމށް ވާނަމަ

ތަކެްއ ކަމަށް ވެްސ އަސަރުތަެކއް ކުރާނެ ަކއުންސިލު ތަކަށް ވެސް ރަނގަޅުތްއޭެގއިތުރުން ރަްއޔިތުންނަށް ެދވޭ ޚިދުމަ

ެރވޭ ގޮތުން ެއ ބޫލުކުޖެހޭ. މި ކައުންސިލުތައް ވުޖޫދަށް އައުމަށްފަހުަގއި އަުޅަގނަޑށް ގަ ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ

ނޑައަާޅ އުސޫެލއްެގ ތެރެއިން ިމ ދާއިރާަގއި މަަސއްކަތްކުާރ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިކައުންސިލުތަ ްނ ކުން ކަ

ެވސް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް  އަދި އޭެގއިތުރުން ލައިސަންސް ދެވޭެނ ރަނގަޅު އުސޫލުތަެކއް ،ކުރެވިރަޖިސްޓްރީ

ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއި އަލަށް ިކަޔވަިއގެން  ؛ބައެއް މިހާރު ބައެއް ތަޖުިރބާތަކަށް  އްޒަތްތެރި ަރއީސް.އި ބޫލުކުެރވޭ. ގަ

 ،ވަަޑއިގަންަނވާ ބަެއއް ބޭފުުޅންގެ ތަޖުރިބާތަކަށް ބަލާއިުރގައި މިހާރު ަކނަޑއެޅިފަިއ ހުރި އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު 

ކި ދުނިޔޭގެ އެިކއެ .ސްޕަރ ސްޕެޝަލިސްޓުން ،ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި މިސާލަކަްށ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާ ކަމަްށ ވަންޏާ

ްއ ޖެހޭ. ަބއެ ކުރަން އެބަރުޙަލާތަކެއް ަކޑައްތު ދިމަދިމާލުގައި ސްޕެޝަލިްސޓަކަށް ވުުމގަިއ ވަރަށް ަތފާތު މަ

ޤައުމުތަުކަގއި ެއ  ދޭ. ައނެއްބައިއް އެބަ ލިބިގެންާވ ހިސާބުން ފެށިގެން ސެޓްފިކެޓެޤައުމުތަކުަގއި ސްޕެޝަަލއިޒް 

ކުރާ ލިޔުމެއް ދިނުމަށްފަހުގައި އަިދ ދަލުގައި އެ ރިކޮގްަނއިޒް މުގެ ބަވާ ހިސާބުން ެއ ސެޓްފިކެޓެއް ދިނުސްޕެޝަލައިޒް 
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ދެންނެވި ކަހަލަ  ފަހުގައި އެްއކަލަ ލިޔުން މި ފޯރުކޮށްދެނީ. އަލަށް ކިަޔވާވިާދޅުެވގެން މިވުމަށް ސްޕެޝަލިސްޓަކަށް

ނޑު މި ،ޤައުމުތަކުން ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން  ވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ދެންނެވި ޤައުމުތަކުން ފަހުން އަޅުގަ

ކުރުމުަގއި ދިމާވޭ. އަދި މިސާލަކަށް ސެޓްފިކެޓް ެއކްެރޑިޓު، ޝަން ބޯޑާ ހިސާބުންބޮޑެތި މައްސަލަތަެކއް އެކްެރޑިޓޭ

އެހެންވީާމ، މިފަދަ  ދޭ. ެވސް ދިމާވާ ކަމަށް ައޅުަގނުޑމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން އެބަ މިހާރު އޮތް ކައުންސިލުން

މަކުެރވޭނެ އެއްހަ ،ބޫލުކުެރޭވ ގޮތުން އިތުރު ދިރާސާތަެކއް ކުެރވިއް އަންނަ ހިސާބުްނ އަޅުަގނޑަށް ގަނޫނެގާ

ބޫުލކުރެވޭ. އަދި އަލަށް އަންަނ ކަމަށް ގަ ިދޔުމަކީ ހަމަ ކޮންމެހެންވެސް ވާންޖެހޭ ކަމެއްކުރެިވގެންތަކެއް ާޤއިމުނިޒާމު

ނޑުމެން ހަމަ ގަ ވަރަށް ޚާއްޞަ  ،ިރވަރުންނަށްގުޅޭ ދަ ރާއާމި ާދއި ،ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ބޫުލކުރަން ގޮެތއްަގއި އަުޅގަ

 ކުރިއެރުންަތއް ލިބޭނެ ނިޒާމު ވެސް ޤާއިމު... ،ޖެހޭ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވި  އެބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މިއިޝުކުރިއްޔާ  ްއޒަތްތެރި ލީ ދާއިރާގެ އިނީ ވިިލނގިއަރުވަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ޙުސައިނަށް. ސަޢުދުމެންބަރު 

 

 ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެލިނގިލީ ވި

ްއޒަތްތެރި އިމި  ފަންނީ މަސަްއކަތްތެިރންގެ ބިލު ޞިއްޙީ ޚިދުަމތުގެއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ އި 

އްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި އި ރާގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ނައިަފރު ދާއި

ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުްނނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ހަމައެއާެއކީަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ޚިދުމަތުެގ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންެގ  ިޞއްޙީ ،ަޔޤީންކަމެއް އިއަށް ލިބިގެންާދނެ ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާރަކާ ދާއިރާ ޞިއްޙީ 

ނިޒާމު ވަރަށް ބޮޑު ޔަޤީންކަމެއް ަރއްޔިތުންނަށް ިލބިގެންދާނެކަން ވެސް  އަދި ޞިއްޙީ ބިލުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޭޖެގ 

އިރާ ދާޞިއްީޙ މުިޅ  ،ރީާޢއިން އުފެިދގެންދާ ަކއުންސިލްތައް މެުދެވރިވެފާަހގަކުރަން. މި ބިލުގެ ޛަ މި ފުރުޞަތުގައި

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ތުވެިދޔަ ދޮުޅ އިމި ފާ، ވަރަށް ބޮުޑ ކުިރއެރުމެއް ހާިސލުކުރަމުންދާނެ. ހަމައެއާެއކީަގިއ އަުޅގަ

އަށް ިމ ގެނަިއ ބޮޑު އިންޤިލާބަީކ ާދއިރާިޞއްޙީ ތެޭރގައި މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ  އަހަރެއްހާ ދުވަުހގެ

ދުވަހަށްފަހު މި ފާއިތުިވ ފަސް އަހަރު؛ އަށް ަރއްޔިުތންނަށް މިހާ ބޮޑުދާއިރާއްޙީ ޞިދުވަހަކު ވެސް ާރއްޖޭގެ 

އަްށ އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާ، ރުމަކީ މިީއ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިންލިބިގެންދިޔަ ކުރިއެ

ރޭަގއި ނުކުރާާހ ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންަތއް ިމ ދުވަހުގެ ތެައހަރު 5އިުތވި ވާ ގއ. އަތޮުޅ ހޮސްޕިޓަލްގަިއ ފާނިސްބަތް

ދަނީ ކުރަމުން. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮުޑ  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މިއަދު އެ ނިމިގެންދިޔަ ދޮޅު

ކަމެއް. ހަމައެއާއެީކަގއި، މިފަދަ ކަންކަމަށް މިއަދުގެ ބައެއް އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން  ލުއިފަސޭހަ .ފަސޭހައެއް
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ދަނީ. މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް  މަންޒަރު ފެންނަމުން މި ރައްޔިތުންނަށް އަިނޔާެއކޭ ގޮވާ  ވެސް  މި ،ހަޖަމުނުކުރެވިގެން

ކޮށްދެއްވަމުން ބަެއްއ ނިޔާވެރި ކަެމއްގެ ގޮުތގަިއ ސިފަސަރުކާރުން ގެނެސްދޭ ކޮންމެ ކުރިއެރުމަކީ ރަްއޔިތުންނަށް އަ

ނޑު މިއަދުން މިއަދަށް ހުއްޓާލަން އީޢިލްމުވެރިން ފަތުވާ ނެރެމުންދާތީ މި ޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 މާދަމާގެ ުމޒާހަރާައކީ ސުލްޙަވެިރ މުޒާހަރާެއއްމިއަދު ފުލުހުންނަށް ޔަޤީންަކންއަރުވަނީ  ފާހަގަކުރަން. އަދާލަތު ޕާޓީން 

. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ޤީންކަން އަރުވާފަނަށް ވަނީ ޔަކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން މިއަދު ފުލުހުން

މަޅިއެްއެގ  ހުރީ އެހެެނއް ނޫން. ޢިމްރާންއަށް ނިސްބަތްވާ ަބއެްއ މެންބަރުންގެ ޝުޢޫރު އަޅުަގނޑާ ަބއްދަލުިވ އެމް.ޑީ.ޕީ

ނަގައިލުމާއި، ހުޅުޖެހުމާއި މާލޭގެ އަމަންއަމާންކަން  ގައިތެރެއަށް ވައްޓާލުމަށްފަހު އަާދލަތު ޕާޓީން ޒިންމާ ނެގި މުޒާހަރާ

މާލޭގައި މާރާމާރީ ހިންގުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ތައްޔާުރވަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، އަދާލަތު ޕާޓީައށް މި ލިބޭ ހިތްދަތިކަމާއި 

އަދާލަތު ޕާޓީ އޮއިވަެރއްގެ ެތރެއިން މި ދަމުންދާ؛ އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ލިބެން ހުރި ގެއްލުމުން އަދާލަތު ޕާޓީ އެބަ ޖެހޭ 

ލްޙަމަސަލަސްަކން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އިްސލާމީ ރިވެތި އުސޫލުން މަޝްަވރާގެ އުސޫލު ޢިމްރާން އެބަ މި ޤައުމުގެ ސު

ޖެހޭ ގަބޫލުކޮށް، މިހާރު ސަރުކާރުން ޢިމްރާނަށް މަޝްވަރާގެ މަޖިލީހުގައި ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ޢިމްރާނާ 

އިޢުލާންކުރައްވާފަ. އެެހންވީމާ، އިސްލާމީ ރިވެތި  ބައްދަލުކުރަްއވާނީ އަޙްމަދު ޢަދީބުކަން މިއަދު ވަނީ ސަރުކާރުން

ނުޑ  އުސޫލަކީ މަްޝވަާރގެ މަޖިލިސް. އެހެންވީާމ، ިއސްލާމީ ރިވެތި ުއސޫލަށް ޝައިްޚ ޢިމްރާން ރުޖޫޢަވުމަށް އަުޅގަ

ންދާ ގޮވާލަން. މިނިސްޓަރު ޢަދީބާއި ޢިމްރާން ބައްދަލުކޮށް، މާދަމާގެ މި މުޒާހަރާއިން އެމް.ޑީ.ޕީން މި ކުރަމު

ކަންތައްތަުކގައި ޢިމްރާން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި ވީހާެވސް އަވަހަކަށް ސުލްޙަިއގެ މޭޒަށް އައިސް މި މުޒާހަރާ 

 ހުއްޓާލުމަށް އަޅުަގނޑު ގޮވާަލން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ  ފުވައްމުލަކު އުތުރު މި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް. 

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ލެއް. މި އަޅުަގނުޑމެންގެ ކުރިމަތީގައި މި އޮތީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު  ޝުކުރިއްޔާ

ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުުމގެ ކުިރން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ިމ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ޓަކައި ތި ކުރަްއާވ 

ޙިކުމަތްތެރި މަސައްކަތަށް ހަމަ އަޅުަގނޑު ވެސް ައއްަސރިބަހާއި ސާބަސް ދަންނަވަން. އާދެ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުެގ 

ނޑުމެންަނށް އަޑުިއވެމުން މި އަންނަނީ  ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލުގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން ާވހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުވެިރންގެ ބަެއއް ހާލަތްތަުކގައި ެއ މީހުންގެ ފަރުވާުކޑަކަމާިއ ެއ މީހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލްކަމާ 
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ވެސް، މި ސަރުކާުރ އައުމަށްފަހު މި ސަރުކާރުން ދޭތެރޭގައި ަބއެއް ހާލަތްތަުކަގއި ސުވާލުަތއް އެބަ އުފެދޭ. އެހެންނަމަ

ނޑަެއޅި، އެކަްނ މިނެކިރޭނެ އުސޫލުތަަކކާިއ  ޔަޤީންކުރަން ބޭނުންވަނީ ެއ ފަރާތްތަކަކީ ެއއީ ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުންކަން ކަ

 ގެ އިރާދަފުާޅއި هللاއެކަން މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް އުފެއްދުން. އާދެ، އެކަމުގެ މަަސއްަކތުގައި 

ނޑުމެންނަށް ދަތުރުކުރެވޭތީ އަޅުަގނޑު ވެްސ  މިންވަރުފުޅުން މިއަދު ކުލަޖެހުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުޙަލާއާ ހަމަޔަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މި ފުރުޞަތުގައި ވެސް، ިމއަދު ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަީކ  އުފާކުރަން. އަުޅގަ

ނުދެކޭ ފަދަ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންތަކެއް، ިޞއްޙީ ފަންނުވެރިންތަކެއް ތިބި  އަޅުަގނޑުމެން މިއިން ދުވަހަކު ވެސް ކުރިން

ނޑު ވެސް އުާފކުރާ ކަމެއް. ހަމައެާއއެުކ، ދާދި ފަހުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު ވަޑަިއގެންެނިވ  ހޮސްޕިޓަލަކަށް ވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަނީ އިތުރު އުާފވެރިކަމުެގ ޚަބަރުތަކެއް ވެ ސް ލިބިފަ. ެއއީ މިހާރުވެސް ިފޒިއޮތެރަީޕ ދަތުރުފުޅުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ިކޑުީނ ބަލީގެ މީހުންނަށް ފަރުވާދެވޭނެ ކޮންމެެވސް ރަނގަުޅ  އަލަށް ޚިދުމަތް ފެށިގެންދާިއރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވޭ. އާދެ، މި ބިލަ ށް އިންތިޒާމެއް ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމުގެ އުފާވެިރ ޚަބަރު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް، މި ފަންނުވެރިންގެ  ބަލައިލާއިރު ކުރީަގއި އަުޅގަ

ކަންކަން ބަލަިއ ދިރާސާކުރުަމށް ޓަކަިއ ނުވަތަ އެ މީހުން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ އުސޫލުތަެކއް ަކނަޑއެޅުމަށްފަހު، އަިދ 

ނޑަ ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން، ާދދި އިހަކަށްދުވަހު ެވސް މި ކައުންސިލުތަެކއް ެވސް ކަ އެިޅގެން އެބަ ދޭ. އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ޕްރަިއވެޓް ހޮސްޕިޓަލަކުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި އުޚުތަކަްށ ދިމާވި؛ ފަރުވާދިނުމުގައި 

އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަދި  ފަރުވާކުަޑކުރެިވގެން ނުވަތަ ފަންނުވެރިންގެ އިހުމާލުން ެއ ދިމާވި ހާދިސާއަކީ

އަޅުަގނުޑގެ އަޚް ިއއްޒަތްތެިރ މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢުމަރު ޙުސައިން ވެސް ހަމަ މިކަން ފާހަގަކުރެްއވި. އެހެންވީމާ، މިފަދަ 

ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުކުެރވި، އަދި ަޖވާބުދާރީކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެ  އް ިމ ކަންތައްތަކަީކ ކުިރއަށް އޮތް ތަނުގައި އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާީނ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސިޔާީސ މަޝްރަޙު  ނޑުެމންނަށް އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ. ައޅުގަ ބިލުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ހަލަބޮލިކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް، ތި ބޭފުޅުން ދައްކަވާ ވާހަަކ އެިކއިރު އެިކގޮތަށް ބަްއޓަންނުކުރައްވާށޭ. ތި ބޭފުޅުންޭނ 

ގެ ތެރޭަގއި އެބަ ިތއްބޭ ކޮަކިޑކޭ މީދާ. އެ މީދާ އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ކުރިން ވިދާުޅވީ، މި މުޖުތަމަޢު 

ގޮއްސި ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، މުޅި ޤައުމު ކައިހަފައި ހުްސކޮށްލާނޭ. އެހެންވީމާ، މިއަުދ އެ މީދާ ގޮޅިައކަށް ލެވި، 

ާދއިރާ ކަމަށް ިވަޔސް، އަދި އެހެން ދާއިރާެއއް  ބަންދުކުރެވުނީމާ ދެން އަޅުަގނޑުމެން އުފާނޫންތޯ ކުރާނީ. މިއީ ޞިއްޙީ

ނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ ގަބޫލުކުރަްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވާހަކަތައް  ކަމަށް ިވޔަސް، ސިޔާީސ ދާިއރާ ކަމަށް ިވޔަސް އަުޅގަ

 ރިްއޔާ. އެްއގޮތަކަށް ބަްއޓަންކުރުމަށް ޓަކައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްމާނަށް. 

 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްމާން ވާހަކަދެއްެކުވން:

ާވ ތެރި ަރީއސް. ހިތުގެ ބަލިތަކާިއ ސިުކނޑީެގ ބަލިތަކާ އަދި އެތެރެހަށީގެ ބަލިތަކަށް ތަފާތު ފަރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ން ރުފިޔާެއއް ސަރުކާުރން މިއަދު އާއްމު ަރއްޔިުތންނަށް ހޭދަކުރުމަކުން އަދި ދިނުމަށް ޓަކައި އެަތއް ިމލިއަ

 ގެ ހަމައެކަނި ިކޑުނީ ވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ސިލެއް ނުކުރެަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ހުިރހާ މަޤްޞަދުތަކެއް ހާއަޅު

ޕޭޝަންުޓން މިއަދު މާލެއިން ރާއްޖެެތރޭގެ ރަށްފުށުަގއި ދިރިއުޭޅ  30ބަލިތަކުގަިއ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހަދަމުންދިޔަ 

ރައްޔިތުން އަނބުރާ ެއ ަރށްފުށަށް ރުޖޫޢަވެއްޖެ. ސަަބބުތަކެއް އެބައޮތް. ެއ ރަްށރަށުން ޑަޔަލިސިްސ ހެދޭނެ 

 މި ޚިދުމަތްތަކާ ، ދިަޔއިމަ. އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިގެންންއި

ޖެހޭ. ހުޅުމާލޭގައި އަދި  އެްއކޮށް ެއއް ފެންވަރެްއަގިއ އަޅުަގނޑުމެން އެހެން ަކންތައްތައް ތަރައްީޤކުރަން ެއބަ

ނުޖެހޭ އިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ. އް އަިދ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަެއއް ނެއިންޓަރނޭޝަނަލް ހޮސްޕިޓަލެއް ެއޅުމަކުން

ވަަނ  100އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަްށ ދިމާވާ ދަތިތަކެއް އެބަހުރި. އަދި މިއަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ ގެމަނަފުށީގައި 

ނޑުމެްނގެ މި ގާނޫނުގެ  ،ފާމަސީ ހުޅުވޭ ދުވަހަކުން އަދި ހުރިހާ ކަމެއް ނުނިމޭ. ގާނޫނެއްގެ ތެރެއިން ެތރެއިން އަުޅގަ

ޖެހޭ. އެ  ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި މަަސއްކަްތކުރާ މުވަްއޒަފުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް ވެސް ހޯދައިދޭން އެބަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަން  ،ޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް ވެސް ހޯދައިދޭން އެބަ

ގާނޫެނއްގެ ތެެރއަށް، ، ޓަކައި މި ސަރުކާުރން މިއަދު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލެއް ކުރުމަށް

ދަކަށް ޓަކައި. ހޮސްޕިޓަލުތަކުަގއި މަސަްއކަތްކުާރ އަންނަނީ ވަރަށް މުހިއްމު މަޤްޞަ ގާނޫނެްއގެ ތެރެއިން ވުޖޫދަށް މި

ަގއި މުރުން ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިްނ ބޭރުގެ އެިކއެކި ތަންތާށް އުޚިލާފަ ްއޒަފުންނަކީ އެހެން ދާއިރާތަކާމުވަ

ކުރަްއވާ ޭބފުޅުން. އެ ބޭފުޅުން އެނބުރި ޤައުމަށް ވަަޑއިގެން ޚިދުމަްތ ރިބާ ހޯއްދަވަިއގެން މަސަްއކަތްހޭދަކުރައްަވއި ތަޖު

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  ުނާވނެ. އެންގެކަހަލަ އުސޫލުތަކެއް ޮއވެ ބަދުނާމުތަކެއް ބޮލުގައި ެއޅޭ، ނދުހި ދެމުންދާ

އެކު ޖެހޭ. ހަމައެއާ ފުރުޞަތުތަކެއް ތަނަވަްސކޮްށދޭން އެބަ ،ހިތްހަމަޖެހިގެން އަދާކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް މަސައްކަުތގައި 

 ނުވާނެ. މި ޞަތު އަޅުަގނޑުެމން ހޯދައިދީގެންޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހިތާމަވެރި ކަންތައްތަކެއް ވުމުގެ ފުރު

ނޑުމެން  ިމކަމާ، ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ ހުރި ކަންތައްތައް މަކީ މީހުންގެ ފުރާނަތަާކ ުގޅުންކަ ގުިޅގެން އަުޅގަ

އެ ޒިންމާތަުކގެ ބޭނުން  .އެ ކައުންސިލުތަކަށް ޒިންމާތައް ެދވި ،މި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އެކިެއިކ ކައުންސިލުތައް އުފެދި

ގެންދާނެ. ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުވި ދިަޔއިމަ ރައްޔިތުންނަށްއަދާކުރެިވގެންގޮތުގައި އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ 

ނޑުމެންގެ ޅަދަރިންނަށް،، އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ  ުޅަގނޑުމެންގެ މައިންބަފައިންނަށް،އަ އަުޅގަ
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 ނުވާ ކަމެތިަކމެއް އަންނާކަށް ބޭނުންރެއިން ނިިތމާގެ މީހުންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢާއިލާާއއި

ދޭން ތިބޭ ބޭފުޅުންނަކީ އެކަމަށް ެއކަށީެގންވާ ޤާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްކުރަންޖެހޭ. އެ ޚިދުމަތް، ހިނދު

އެކަމަށް  އޮތް. މި ކަުއންސިލުތަކަށް މީހުން ޢައްަޔންކުރުމުގައި މިތިބީ މި ކައުންސިލުތަުކގެ ޒިންާމތަކެއް އެބަ

ކުރަްއވާފަިއ ަގއި ލޯަޔރުންނާއި އެިކއެކި ޖަމުޢިއްޔާަތކުަގއި މަސައްކަތް ތެރޭދާއިރާަތކުގެ މީުހން ގެނެވިފަ. ޭއގެ އެކަީށގެންވާ

 ،ތިއްބެވި ބޭފުޅުންާނއި ރަްށފުށުގައި އެިކއެކި ތަޖުރިާބ ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުން ިމ ކޮމިޓީތަުކގައި ހިމެނިގެން 

ނޑު ދަންނަވާނީ މީގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ކައުންސިލުތަުކގައި ހިމެ ނިގެްނ ޚިދުމަތް މި ދެވެނީ. އަޅުގަ

. ައދި ޚާއްޞަކޮށް ޮޑކްޓަރުްނ ހެޔޮ ަބދަލުތަކެއް ލިބިގެންދާނޭ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް

ން ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްކުާރ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެހެނިހެ  ،ނަރުހުންނަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން ،ހިތްހަމަޖެހިގެން

އިުމކުރެިވގެންދާނެ. ޝުކުރިއްާޔ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލުތަކެއް ޤާ ބޭފުޅުންނަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަ ތު މި އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙުސައިން ޝަހުދީއަށް. 

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނުޑމެންނާ ހަމައަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  މަސައްކަތް ނިމިގެން ައއިސްފައި މި  ،ށް ނިމި. އާދެ، މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަަރށް ގިނަ ދުވަހު މި ޤައުމު އިންތިޒާރުކުރަމުންދާ ބިލެއް.  ޓީ ރިޕޯޓުގައި މިވާ ކޮމި ާވ ބިލަކީ އަޅުގަ

ޚާއްޞަކޮށް ިޞއްޙީ ދާއިާރަގއި މަސައްކަްތކުރާ ފަންނުވެިރން މި ބިލަކަށް ޓަކައި ވަރަްށ އުއްމީދުކުރަމުންދިޔަ ބިލެއް. 

ނޑުމެންނަށް ިމއަދު ައޅު ކޮށްދެްއވި ފައިވާ މި ރިޕޯުޓގަިއ މަސައްކަތް ައށް ހުށަހެޅިފްލޯ  ަގނޑުމެންގެއާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ޓަކައި ިމ  އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެންމެހައި ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނުޑ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުކޮށްދެއްވާަފއިާވ  ނުޑގެ ވާހަކަ ފެށުމުެގ އަޅު  ،ންައގުހުރި މަސައްކަތަށް ަޓކައި އަުޅގަ ގަ

ލަްނ ބޭނުންވޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ިމީއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމުަގިއ މި ދާއިރާގައި ވަރަށް ގިނަ ކުރިން ޝުކުރު ދަންނަވާ

ގުޅިފަިއވާ ބިލެއް. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުެގ ފަންނުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ރާ ފަންނުވެރިްނގެ އުއްމީދުތަކާމަސައްކަތްކު

އަދި ެއ  ،ށް މި ބިލުގެ ސަބަުބން އެ ފަރާތްތައް މި ާދއިރާަގއި މަސަްއކަތްކުރުމުެގ އުސޫުލތައް ަކނަޑއެޅިފަރާތްތަކަ

އަދި ތަންފީޛީ ބާރުތައް  ތައް ތަންފީޛުކުރާނެ ފަރާތްތަކާފަރާތްތައް މި ދާއިރާގައި ަމސައްކަތްކުރުުމގައި މި ުއސޫލު 

ނަޑއެިޅގެން މި ބިލުގެ ަސބަބުން އެބަ ނުޑގެ ބަެއްއ  ނުގެ ސަބަބުން އެބަދޭ. މި ގާނޫ ކަ ދޭ. އަދި ކުރިން އަުޅގަ
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މި ފަންނުގައި  ،ވާަހކަފުޅުތަކުަގއި ފާހަގަކުެރއްިވ ފަދައިން ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ފަރާތްތަކަކީ ވީާހވެްސ  އަދި މި ފަންނުަގއި މަސަްއކަްތކުރާެގ ޙައްޤުތަްއ ރަްއކާތެރިކޮށްދީ، މަސައްކަތްކުަރއްާވ ފަރާތްތަކު

ނޑު  ،ކޮލިޓީ މި ބިލު ފާހަަގކުރަން. ޕްރޮފެޝަނަލް ބަަޔަކށް ވުމަށް މަުގ ހުުޅވިގެންާދ ބިލެއްެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ވާ ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުމުަގއި މިއަދު ޞިއްޙީ ާދއިރާަގއި މަސައްކަްތކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައި، އެހެންވީމާ

ނުޑ ވަރަށް  ،ރީާޢއިން ހުޅުިވގެންާދތީޛަައރައިގަެނވޭނެ ފުރުޞަތު މި ބިލުގެ  ތަކަކުންއެތައް ގޮންޖެހުން މިއީ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި ދިރިއުޭޅ  ބޮޑަށް އުފާކުރާ ކަެމއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

 ،އަތޮޅުަގއި ދިރިއުޅޭ ަރއްޔިުތން ވެސް މިފަދަ ބިލަކަށް .ހދކަުމގަިއވާ  ޚާްއޞަކޮށް ައޅުަގނޑުގެ އަތޮޅު ،ރައްޔިތުން

ލަން މިއަދު ެވސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާވެއްޖެ.  މިފަދަ ގާނޫނަކަށް އިންތިޒާރުކުރަމުން އަންނަތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް

އި ގިނަ އަދަދެްއގެ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގަ ހދ. ގެ އަޮތޅުގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް؛އަޅުަގނޑުމެން ،ބޭނުން

ނޑުގެ  އޮތް ިޞއްޙީ ނިޒާުމގެ އިތުބާރަށް ަޓަކއި ވިޔަސް ިމއަދު މި ޑޮކްޓަރުން ތިއްެބވި ކަމުަގއި އަިދވެސް އަުޅގަ

ނޑުއަދި އަ ދާއިރާއާ ވިހެއުމަށް  ،މީހުން މިހާރުވެސް ވިހެއުމަށް ޓަަކއި މާެލއަށް ހިޖުރަކޮށްތޮުޅގެ ގިނަ އަދަދެްއގެ މާބަ

ލާއިރު ައޅުަގނޑު އިވާހަކަ ދަންނަވަ އާދެ! މި ނުވަތަ ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗް މިހާރުވެސް ބޭނުންުކރަމުންދަނީ. ޓަކައި އޭ.ޑީ.ކޭ 

 ،މިނިސްަޓރު ވަރަށް ބާރުމިނެްއގައި  ނެވި ހެލްތުއަަލށް ހެލްތު ދާއިރާއާ ހަވާުލވެަވޑަިއގެން ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ވެްސ  ޅުކުރުމަށް ޓަކައި ޚާއްޞަ ފިޔަަވޅުތަެކއް އަުޅއްވަމުންދާކަންހެލްތު ދާއިރާ ރަނގަވަރަށް އަަވސް ސްޕީޑެްއަގއި 

ނުޑގެ އަޮތޅާ ައދިވެސް ެވސް  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އެެހންނަމަވެސް، މިއަދު އެ ޙަޤީޤަތް އެހެން އޮތީތީވެ އަުޅގަ

ނުޑގެ ދާއިާރގެ ެއތައް ރައްޔިތުން މިއަދު އަށް ހޯދުމަށް ޓަކައި މާލެ ގެ ޚިދުމަތްވެްސ މި ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަދި އަުޅގަ

ނޑު ޚާއްޞަކޮށް ވިހަން؛ މި ޚިދުމަތް ހޯދަންޖެހޭތީ ،އައިސް  މީހުން މާލެއަށް އަންނަމުންދަނީ. ވަަރށްގިނަ އަދަދެްއގެ މާބަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިމަގުަގއި މިފަދަ އެަތްއ ޢާރީ ޛަބިލުތަކުެގ މިފަދަ ގާނޫނުތަކުގެ އެހެންވީމާ، މިފަދަ  އިން އަުޅގަ

މި ފުރުޞަތުގައި މި ބިުލ  ،ޙައްލުކުެރިވގެންދާނެތީވެ އަުޅަގނޑު މި ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ އުފާކޮށް  ގޮންޖެހުމެއް

 ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަަކއި ަސރުކާރަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާުކރަމުން ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ފުރުޞަތު މި އަުރަވނީ  ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއގައި އަުޅގަ

 އަށް.هللاޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު
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ކާތެރި މައްސަަލއެްއ ނެގީ ވަރަްށ ނުރައް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް މި

ވުރެ މާ ކަންތައް ޮބޑު ގޯްސވެއްޖެ. ެއއީ އީ.ޫޔއަށް މި  މިާހރު މި ބަހުސްކުރެޭވ ބިލަށް .ކުރިމަތިވަމުން އަންނާތީ

ނޑުމެން އެބަ ވަރަށް  ަގއިލާއިރު އޭއިހަކަދައްކާލަން. އެ ގަރާަރށް ބަލަެޖހޭ ވާ ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ ގަރާރާ ދޭެތރޭގައި އަުޅގަ

ވީމާ، . އެހެންއޮތް އޭަގއި ހުށަހަޅާފަ މި ޤައުމުގެ އިސްލާން ދީން ނައްތާލަން އެބަ .ކަންތައްތަެކއް ހުރީ ނުރައްކާތެރި

އެކީަގއި މި ޤައުމުގައި ބޭނުންހާ ދީނަކަށް އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް ޓަކައި މި ގަރާރު  ރައީސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލުމާ

ނޑުމެން މިިމއީ ވަރަށް ނުރަްއކާ .އުޅެނީ ހުށަހަޅައިގެން މި  ދޭކަށްތިބީ އެގޮތަށް ފުރުޞަތު ތެރި މަްއސަލައެއް. އަުޅގަ

ނޫން. އެހެންވީމާ، ރައީސް، މިހާރުން މިހާރަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަަވއިގެްނ އެ ގަރާރު މި މަޖިލީހަށް 

ނެ މަގެއް ހޯދަން. ރެވޭމި ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިން ޤައުމު ސަލާމަތްކުޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަގެނެސްގެން 

ތަނަށް  ހޫދީ ދީން މިޔައުެޅނީ  އަިދވެސް އޭނާާއ ގުޅިފަިއ ތިބި ބަޔަކު މި އިކިޔާ މީހާއާ  މްރާނޭ މިޢި ޚްއިމިއުޅޭ ޝަ

މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ  އި،ރޭގައި ވަަރށް ފުންކޮށް ނުވިސްނަދޭތެ ކަންކަމާ މި، ގެންނަންެވގެން. އެހެންވީމާ

ބިރުވެރި  ،އަސަރުހުރި  ،ވާނެ އިުތރު ކަންތައްަތއް ކުިރއަށް ގެްނދާކަށް. މިއީ ވަރަށް ނުަރއްކާެތރިއަޅުަގނޑުމެން ހެޔޮނު 

ނޑުމެންެއއީ މައްސަލަެއއް.  ދާ ބައެއް. ގެންޤައުމެއްަގިއ ދިރިއުޅެމުން މުނަކީ ސައްތައިން ަސއްތަ މުސްލިއަުޅގަ

މި ދީން މިތާ . ންގެ މާތްެވގެންވާ އިްސލާން ދީންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކާމިޔާބީގެ ުހރިހާ ސިއްރަކީ މިއީ. އަޅުަގނޑުމެ

ަގއި ިވޔާނުދާ އެތައް ކަންަތއްތަްއ މިތާ ،އި ބޭނުންހާ ދީނަކަށް މީހުން އުޅެގަމިތާ  އި،ައޅަ މިތާަގއި ފަްއޅި އި،ނައްތާލަ

ނޑު މިހާ ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ޓަކައި މި ގަރާރު ހުށަހަޅައިގެްނ މި ރުން މިހާރަށް އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ޓްރީގައި ދަންަނވަިއގެން އެ ލާފައި ފޮރިން މިނިސް އިހެން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ހުއްޓަގޮވާލަން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެ

ކަންަތއްތަެކއް ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ކުރެވެންހުރި  ިއ،ދަިއގެން ޭއަގއި އޮްތ އެްއޗަާކ ދޭތެރޭަގއި ފުންކޮށް ވިސްނަގަރާރު ހޯ

ނޑު ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއ މި މި ކުރަން. އެހެންެވގެންޖެހޭ  ށް އެބަމިހާރުން މިހާރަ  ވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 ނެގީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމީ  ދެންމެ ތި ފާހަގަކުރެްއވީ ގޮތުން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  މައްސަލަެއއް ކަުމގަިއ ބަލަިއގަނެޭވކަށެއް  ާދއިރާގެ  ަމޑަވެލީނެތް. އަުޅގަ

 ރަޝީދަށް.  މުޙައްމަދު މުޢާޒު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު
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ބިލު އިޖުތިމާޢީ  ` ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ިޞްއޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ

މި ފްލޯއަށް މި ގެންނެވި ރިޕޯޓާ މެދުގައި ައޅުަގނޑު ެވސް ދެތިން އެއްެޗއް ފާހަގަކޮށްލަން  އިކޮމިޓީން ނިންމަ

ނޑުމެން ސަރުކާރުން މިއަދު އްމުހި ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ވަރަށް  ބޭނުންވޭ. އާދެ! މި ބިލަކީ  މު ބިލެއް. އަުޅގަ

ދުވަހަށް  މަސައްކަތްކުރަމުން މި ގެންަދނީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ެއއްދުވަހުން އަެނއް

ތްކޮްށ ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި. ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގައި ުއޅޭ މަސައްކަތްތެރިްނގެ ފަންނުވެރިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަ

ނޑުމެން ހަދަމުން މި  އިކާ ކަމަށް ބޭނުންވާ ަގވާއިދުތަ އެ  .ރައްކާތެރިކުރުމަށް ަޓކައި ގާނޫނުތައް މި މަޖިލީހުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެއްުދވަހުން އަެނއް ުދަވހަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް  ގެންދަނީ. އެހެންވީާމ، ައުޅގަ

ގަބޫލުކުރަން ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ދިެވހިރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބަިއވަރު  ތަން. އަޅުަގނޑު ވެސް ރަނގަޅުވަމުންދާ

 ދުވަހުން އަނެއް ގެންދަނީ އެއް ކުރަމުން މިވެސް، މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްމައްސަލަތައް އެބަހުރި. އެހެންނަމަ

ދިނުމަށް ގައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްރަްއޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ރައްކާތެރި ގޮެތއް  ،ދުވަހަށް މި ދެންނެވި ޚިދުމަތްތައް

 ންޓަރުތަކާއި ހޮސްޕިޓަލުތަުކގެވީރާނާވުމަްށ ދޫކޮށްލެވިފަިއވާ ހެލްތު ސެ ،އަދި ހަލާކުވެ ޓަކައި. މިގޮތުން ބޭސްފިހާރަތަކާ

ީއ ކަމަކީ މި ދުވަހަށް ކުރަމުން. ެއހެންވީމާ، މި ދަނީ އެއްދުވަހުން އަނެއް މަރާމާތުކުރުންތައް މި ސަރުކާރުން މި

މްދަރުދީވެގެްނ ޙަނޭ. މިއީ މިއޭ ރަްއޔިތުންނަށް ނޫ އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ރަްއޔިތުންނަށް ވެވޭ އަނިާޔއެއް 

މު އެއް ކަންތައްތަަކކީ ޞިއްީޙ އްކޮށްދެވޭނެ އެންމެ މުހިރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް ުކރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާަރކުން 

ކުރުމުގަިއ މި  މޭ. އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މި ސަރުކާރުން މި މަސައްކަތްޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިާޒމު ހަރުދަނާކުރު

ދަނީ ދައްކަމުންނޭ. އެހެްނީވމާ، މި ފުރުޞަތުގަިއ ެވސް  ވޭތުވެިދޔަ ދުަވސްތަުކގައި ަހމަ ރަނގަޅު ނަމޫނާތަކެްއ މި

ނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު  މަށް ޓަކަިއ ރަނގަޅުކުރުސަރުކާރަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ މިކަންސަރުކާރުން ކުރަމުން  ފިހާރަތައް މިހާރު މި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ބޭސް ގެންދާ މަސައްކަތްަތއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ލޯކުިރމައްޗަށް މިއަދު ފެންނަމުންދާ  ދަނީ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ެވސް ހުޅުވަމުން. މި ކަމަކީ މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތެއް. މި ނޑުމެންނަށް އަނިާޔއެޭކ ނުބުނެވޭނެ. އަުޅގަ ސަރުކާރާ ެދކޮޅު ބަެއްއ  ގެކަމަކަށް ައޅުގަ

އުޅެނީ ކޮންކަމެއް ލަިއގަނެގެން ބާަވޭއ  ރަްއޔިތުން މަގުމައްަޗށް ނެރެން މި ިއ،ފަރާތްތަކުން އަނިޔާވެިރކަމޭ ކިޔަ

ހުޅުވަމުން. ބަނދަރުތައް ހަދަމުން. އެއަރޕޯޓުތައް ދަނީ ބަނދަރުތައް  އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ. މި ސަރުކާރުން މި

އަޅަމުން. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުެގ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަމުން. ެއހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތުންނަްށ އޮުޅވާލުމަށް ޓަކައި ަބޔަކު 

 ގާނޫނާއި ގަާވއިދުތަުކެގ ތެރެއިން މި ސަރުކާރުން  ،މީހުން ތެދުވެ ސަރުކާރުން އަނިޔާކުރަނީ ކަމަށް ބުނެ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި  ހިނދުގައި ދަތުރުކުރަމުންދާ ެވސް މި ބުނަނީ ސަރުކާރުން އަނިޔާކުރަނީއޭ. އަުޅގަ

ެވސް މި ބުނަނީ އަނިޔާކުރަނީޭއ. ގައި ބާ ހިނދުނހުންނަ ގަވާއިދުަތކާއި ގާޫނނުތަކަށް ސަރުކާރުން ބޯލަ 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ މި ސަރުކާރުން ގާނޫނީ އިމުގެ ނޫން. އަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ އެ މަންޒަރެއް ޅުގަ
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ނޑު ދަންނަވާނީ މި ސަރުކާރުތަން. އެހެންވީމާ، އަ ތެރެއިން ދަތުރުކުރަމުންދާ ދަނީ ރަނގަޅު މިސްރާބަކަޭށ.  މި ުޅގަ

 ދަނީ... އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޞިއްޙީ ނިާޒމު ވެސް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ ނޑު، އަުޅގަ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކެލާިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ޢާރިފަށް. ޢަލީ މެންބަރު

 

 ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

ނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ނައިބު ަރއީްސ ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަ ، هللاބްދު` ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އެ ދެްއކެިވ ވާހަަކއަށް هللا ފޮަނދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު؛

ަގއި ެއހެން ގާނޫނެއްގެ ވާހަކަެއްއ ިމއަދު އަޅުަގނޑުމެން މިތާ އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ އަިލއަޅުވާލަން ބޭނުންވަނީ.

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ،ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ބުނަނީ 10ނޫުނައސާސީގެ ޤާޖުމްހޫރިއްޔާ  . ދިވެހިާރއްޖޭގެނެތް ކަމެއް  ދައްކާނެ

އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ނެހެދޭނޭ. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި އިސްލާން ދީނު އޮތިތީވެ  އިސްލާން ދީނާ ޚިލާފް

އެ ކުރަނީ. މަޖިލީހަށް، މި  ކަންބޮޑުެވގެން ބަަޔކު މީހުން އެބަ އުޅޭ. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ތެރޭން ބަޔަކު އިްސވެ އެކަން 

ނޑުމެން ަވއްދާ ކުއްލި މައްސަަލއެއް ަވއްދާ އުސޫލުން ޔޫރަޕުގެ އިްއތިހާދުގެ ޕާލަމެންޓަށް ވެސް  މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

މިއަދު މައްސަލައެއް ވައްަދިއެގން އެބައުޅޭ. ޭއގެ ތަނެްއގައި ޖެހޭނެއެކޭ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ޭއގެ ހުރި އެއްޗެީހގެ 

ނޑުެމން ކޮންމެހެންވެސް އެ ވާހަަކ ދައްކަންޖެހޭތީވެ ިމ ވާހަަކ ބިރު ބޮޑު ކަމުން އަޅުަގނުޑ ހަމަ ހާސްވާތީެވ، އަުޅގަ

މިއަދު އެބަ ޖެހޭ ދައްކަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެ ިރޒޮލިއުޝަންގެ ުނވަތަ ެއ ގަރާުރ؛ އެ މީހުން ފާސްކުރަން އުޭޅ 

ވަނަ ނުުކތާގައި މި ބުނަނީ "ސޭފް ާގޑް ދަ އަން އޮބްސްޓްަރކްޓެްޑ ގަރާރުގެ ކިޔު. ކިުޔގެ ެއއްަވނަ ނަންބަރުގެ ތިން

ފަންކްޝަނިން އޮފް ދަ ޕްލޫރަލިސްޓިކު ޑިމޮކްރަީސ އެޓް ިވޗް ނޮޓް އޮންލީ ދޯސް ހޫ ކޯލް ފޯ ކޮންޒަެވޓިވް އިސްލާްމ 

މްސް އެންޑް ސަޕޯޓާްސ ޓު ޑޮމިނޭޓް ޕޮލިޓިކްސް އެންްޑ ދަ ސޮސައިޓީ. ބަޓް އޯލްސޯ ޕްރޯ ޑިމޮކްރަސީ މޮޑްރޭޓް ުމސްލި

ނޑުމެން ޖެހިލުންވާ ތަްނކޮުޅ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. "ހޫ އޮޕޯޒް ވައްހާީބ، ސަލަފީސް  އޮފް ސެިކއުލަރިޒަމް". މީ އަުޅގަ

ވަނަ ނުކުތާ؛ "ވީ  5އިންފުލުއެންސް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް ކޭން ަރއިޓްލީ ޕާސިޓިޕޭޓް" ދެން ހަމަ އެ ނަންބަރު 

އްޒަތްތެރި ރަީއސް، ިއސްލާން ދީނުގެ ހުދޫދުތައް، އި   ރިއަލް އޮން ދަ ޑެތް ޕެނަލްޓީ"އެސްޓަބްލިޝްޑް ދަ މޮރިޓޯ

ނޑުމެްނގެ ޤައުމުަގއި އޮތިތީވެ ބިރުން އުޭޅ ބަޔަކު މި ގަރާރެއް ފާސްކުރަންވެގެން، އަދި ގަރާރެްއ  ހައްދުތައް އަުޅގަ

ކުއްލި މަްއސަލަ ުހށަހަޅައިގެން ފާްސެވގެން ާވ  ފާހެއް ވެްސ ނުވޭ. ަމއްސަލަެއއް ހުށަހަޅަިއގެން މި އުޅެނީ. މި ތަނުން

ގޮތް ހަމަ އެާތަގއި ވެސް ާވނީ. އެހެންވީމާ، ތިޔަ ހުރިާހ ބޭފުޅުންގެ ވެސް މަޢުލޫމާަތށް ޓަކަިއ ެވސް އަޅުަގނޑު 
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ވަނަ ާއޔަތް؛  120ދަންނަވާލަން. ދެން، އޮތީ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އިލާހީ ޤާނޫނުގެ ވާހަކަ. ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ 

ނޑު ކިޔާނީ. މީގައި މި އޮންނަނީ "އަދި ޔަހޫދީން ވެސް، ނަސާރާއިްނ އަ ޅުަގނޑު މި ކިޔާލަނީ ދިވެހި ތަރުޖަމާ އަޅުގަ

ވެސް ެއއުރެންގެ ދީނަށް ކަލޭގެފާނު ތަބާެވވަަޑއިގެންުފމަށް ދާންދެން ކަލޭގެފާނަކާ ނުރުހޭނެތެވެ. ކަލޭގެފާނު 

ތެދުަމގެވެ. އަިދ ކަަށވަރުން، ކަޭލގެފާނުގެ އަރިހަށް ޢިލްމުގެ  ެގ މަުގ ެއއީ ހަމަهللاވިދާޅުވާެށވެ! ހަމަކަށަވަރުން 

ގެ ޙަޟްރަތުްނ هللاތެރެއިން އައި ކަންތަކަށްފަހު އެއުރެްނގެ އެދުންތަކަށް ކަލޭގެފާނު ތަބާެވވަަޑއިގެންިފ ނަމަ، 

އީސް. މިއީ މި ކަލޭގެފާނަށް އެްއވެސް އެހީތެރިޔަކު، އަދި ނަސްރުދޭނޭ މީހަކު ވެސް ނުވާނެތެެވ" ިއްއޒަތްތެރި ރަ

ނޑުމެންނަކާ ހިތްގައިެމއް  ވެރިންގެ ހާލަތު. ައޅުަގނޑުެމންނަކަށް އެ މީހުން ދުވަހަުކ ވެސް ެއއްބަހެއް ުނވާނެ ައޅުގަ

ނޑުމެން އުޭޅހާ ހިނދަކު. ޑިމޮކްރަސީއެޭކ  ނުވާނެ އިސްލާން ދީނު ކުރިއަރުވަން، އިސްލާން ދީނު މިތާ ބާއްވަން އަުޅގަ

މުޅިްނ އެހެން ވާހަަކެއއް. މި ގަާރރު ނުވަތަ މި މައްސަަލއަށް ބަލައިލި މީހަކަށް ެވއްޖެްއޔާ ކިޔަިއގެން މި ަދއްކަނީ 

ސާފުކޮށް އެކަން އެނގެން ެއބަ އޮތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މި އުޅެނީ މިތާ އިސްލާން ދީން އޮވެގެން. އިސްލާްނ 

 ދީނުގެ އަސްލު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ ތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް. 

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ކަތްތެރިަކމުގެ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ޞިއްޙީ ޚިދުަމތުގެ ފަންނީ މަސައް

ހުރި މުހިއްމު އެތައް މަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާމިފަދަ ހަ .ހުށަހެޅިގެންދާ މިއަދަކީ މުހިްއމު ދުވަހެއް. ޝަެކއް ނެތް

 ދަނީ ހުށަހަޅުއްވަމުން. ހަމަ އެއާއެްއކޮށް، ދިވެހި  ބިލުތަކެއް ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މި މަޖިލީހަށް މި

އޮތީ އަތުކުިރއޮޅާލަިއގެން.  ޓަަކއި އަދުގެ ސަރުކާރުން މި  ރައްޔިތުންނަށް ެއކިެއކި ގޮްތގޮތުން ޚިދުމަތްދިނުމަށް

ނޑުމެން މި މަިޖލީހުގެ މަސައްކަްތކުރަމުން ެވސް ލިބުނު ހުސްަވގުތުަގިއ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

ނޑު މި ޮސއިކޮށްފަ. ާރގެ ރަސްާމދޫ ނަރުދަމާ ޑިޒައިންކުރުމުގެ މަސައްކަުތގައި ައއީ، އަޅުަގނުޑގެ ދާއި ގޮއްސަ އަުޅގަ

ިނޔާެއއް. ވިދާޅުާވ ގޮތުން ރަސްމާދޫ ރައްޔިުތންނަށް ކުރެވޭ އަهللا ޢަބްދު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއވެްސ ޢިމްރާން

ވުެރ  ެދއްކުމަށްން ވާހަކަތްދޭ ބިލަކާ ބެހޭ ގޮތުހުރި ކަމެއް އިނގޭތޯ. ިޞއްޙީ ޚިދުމައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީ ހިތާމަ

އަިދ އެނޫނަސް ިވޔަފާރިވެރިްނގެ  އިއާهللا ޢަބްދު މްރާންޤައުމުަގިއ ޢިއިުމވެސް މިއަދު މުހިއްމީ މި އަޅުަގނޑަށް ހަަމގަ

 ރާއްެޖ ފަސާދަކޮށް، ފަނާކުރުމަށް  އަދި ހަަމ އެއާެއއްކޮށް މިބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން؛  ތެރޭން ހިމެނޭ
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ާވ މޭޭޑ، މޭ އެެކއްަގއި މި ާބްއވަން ުއޅޭ މުޒާހަރާައކީ ކަންބޮޑު  .ޑީ.ީޕން އިްސވެ އޮެވގެންއެމްމަސައްކަތްކުރަމުންދާ 

ނުޑ ބުރިާއއި  އަތޮުޅގެ މަދު ރަަށކުން ނަމަވެސް އައި ަބެއއް ދޯިނފަހަރުގައި ރ. ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަދގަ

ނޑުމެންނަށްހަތިޔާރު ހުރި މި  ،އަުޅަގނޑުމެން ެވސް އެދެން އްޒަތްތެރި ަރއީސް.އެބަ ލިޭބ. އި  ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އަުޅގަ

ތަކުަގއި މަަސއްކަތްުކރާ ޑޮކްޓަރުންނަީކ ހުނަރުެވރި، ފަންނުވެރި ޑޮކްޓަރުްނ ހިރާއްޖޭަގއި އެިކއެކި ޮހސްޕިޓަލްދިވެ

ސާުފވެރިކަމާެއުކ ދިނުމުގައި ހަމަހަމަކަމާއި އިންފުޅުން ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްބޭ ކަމުގައި ވުން. ހަމަެއއާެއއްޮކށް، އެ

ބަެއއް ބޭރު ބިޭދސީން މި ރާއްޖެއަްށ ައއިްސ  ދޭ ކަމެްއ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.މަސައްކަތްކުރުމަީކ ައޅުަގނުޑމެން އެ

ބަ ފޮރުވާ ލާރިދީގެން. މީ ހުްނނަ ބައެއް ބޮޑެތި ބަލިަތއް އެ އިޑޮކްޓަރުން ަކއިރިއަށް ގޮސް އެ ބިދޭސީން ަގއިގަ 

ނުޑމެންނަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަކީ ކަންކަމަށް ތެިރ ރައީސް. އެހެންނަމަވެްސ، މިހުރި ކަމެއް އިއްޒަތްހިތާމަ ، ވުރެ އަުޅގަ

ޑު ޖަރީމާ. އުޅޭ ބޮ ދީގެން ހިންގަން މި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރަީއސަށް ފައިސާ ،ޮއެވގެން.ޕީ އިސްވެމާދަމާ އެމް.ޑީ

ނهللاޢަބްދު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިމްރާން ޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެނގޭ. ެއ އަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްަކން އަޅުގަ

އެބައޮްތ، ތިމަންނަ  އިގައި ވެސް ވިދާޅުވެފަެއއް މަނިކުފާނު އަމިއްލަފުޅަށް ެވސް އިްއޔެަގއި ނޫހަށް ދިން އިންޓަިވއު

ވެސް  ނޫނީ ސިންގަޕޫރަށް ނޫނީ ޔޫރަޕަށް ،ދިރިއުޅުމަކަށް އެްއވެސް މަަސއްކަތެއް ނުކުރަމޭ. އެހެންނަމަެވސް، މެލޭޝިޔާ

ޮއންނަ ގަިޑއެއް މަޖިލިސް  އިވަންޏާ ތިމަންނަ ދަތުރުކުރަނީ ބިޒްނަސް ކްލާހުންނޭ. އަުތގަ ދަތުރެއްކުރާ ކަމަށް

. މީ ވިސްނަންޖެހޭ އަތުަގއި އޮތް ގަޑި އަުގ ބޮޑުވާނޭވުރެ ތިަމންނަ  ސިމަށްހެެވްއ ނުވާނޭ. ޤާ ވުރެ އަގު  މެންބަރަކަށް

ނޑަށްކަމެއް ނޫންތޯ ރައީސް. ެއހެންވީމާ، އަ ޙަޤީޤަތުަގއި  ަގއިތަކުތުމީެގ ކުރީަގއި ވެްސ ލިބުނު ފުރުޞަ ުޅގަ

ޖެހޭ. އްޔަުރކުރަންއެބަ ހަهللا މްރާން ޢަބްދު ރޭ ބާރައިގެ ކުރިން ޢި އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވުނީ ސިަފއިންނާއި ފުލުހުން މި

ވެްސ ހުރި ނަރައްކަެލއް. ދީނުެގ  ދީނަށްމަށް ހުރި ނުރަްއކަލެއް. އިސްލާން މްރާނާއަކީ މި ަޤއުތްތެރި ރަީއސް. ޢިއިްއޒަ

އެ މަނިކުފާނު އެ ހިންގާ  ،ނަމުގައި އެ މަނިކުފާނު ނުކުެމ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ގޮތް ހޯދައިދޭށޭ ވިދާުޅވެ

ނުޑ هللاޢަބްދު މެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިމްރާންޖަރީމާއަކީ ދިވެހި ަރއްޔިތުން މިއަދު ގަބޫލުކުރާ ކަ އަކީ އަުޅގަ

ވަރަށް ދަންނަ ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނގޭ ބޭފުޅެއް. އެމަިނކުފާނުގެ ޢާއިާލއަކީ ވެސް ައބަދުވެސް އޭެރްއގައި އޮންނަ 

 އިާލއެއް...ކުމެ ައބަދުވެސް ހަނގުރާމަކުރާ ޢާސަރުކާރަކާ ދެކޮޅަށް ނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މިނެޓު 4ީކ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ބާ . އަުޅގަ

 ށް.ނަސީމަ ފައިޞަލް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  އިރާގެދާ ކާށިދޫ

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން  ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ
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މާޢީ ކޮމިޓީން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލު، އިޖުތި

ނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އާދެ! އެްއވެސް  މިއަުދ  ޝަކެއް ނެތް.ދިރާސާކުރަްއވައި ފޮނުވި ރިޕޯޓަށް އަޅުގަ

ދެޭވ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް. ައޅުަގނޑު  ދިވެހި ަޤއުމުަގއިރައްޔިތުްނ އެންމެ ޮބޑަށް ރަނގަުޅވުމަށް އެދޭ ކަަމކީ  ދިވެހި

ނ ފަހު ޖަލްސާގައި މަސަްއކަތްކުރަުމންދާއިރުގައި މިފަދަ ބިލެއް  ޑުމެންގެ މި ދައުރުގެ އެންމެދަންނަވައިލާނީ އަުޅގަ

. އާދެ! ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ވެގެންދާނޭ ފާސްވެގެންިދއުމަކީ މި މަސައްކަތް

އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް  ،ތިމަސައްކަތެއް ކުރާ ބަޔަކަށް ހިތްހަމަޖެހުމާއި ފަސޭހަތަކެއް ނެ

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮީތ ވާނޭ ދިނުމަކީ އެއީ އުނދަގޫ ކަަމކަށް . އާދެ! މިފަދަ ބިލެއް ފާސްވެގެންިދއުމުން އަުޅގަ

ަގކޮށްލަން . މީަގއި ައޅުަގނޑު ފާހަވެސް ހިްތހަމަޖެހުމެއް އެބަ ލިބެއޭ ޚިދުމަްތ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ،ރައްޔިތުންނަށް ެވސް

ނޑުމެންނަށް މާޒީަގއި ކަންތައްތަެކއް ދިމާވެަފިއ  ބޭނުންވާ ތަންކޮޅަކީ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، މަދުން ނަމަވެސް އަުޅގަ

އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މީ  އިލިޖަންސްގެ ަސބަބުން ކަންތައްތަކެްއ ދިމާވެފަ މާލުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ނެގްއެބަހުރި. އިހު

. ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ބޮޑަށް އުމުން ވިސްަނންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްބިލެއް ފާސްވެގެންދި އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ

ޓަކައި އެ ބޭފުޅުން  ތަނުގައި ދެރަ ހިތާމަވެރި ކަންތައްތައް ވިޔަނުދިުނމަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ ކުރިއަށް އޮތް

ނޑުމެން  އަކަސް ީމގަިއ ގާނޫނެއްންަތއްަތއް ބަރާބަރަށް ކުިރއަށްގެްނދަން. ކޮންމެމަސައްކަތްކުާރއިރު ކަ އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާނީ އެ ގާފާސްކުރު އެ ، ހިނދަކުހާ ނޫނުން ލިބިދޭ ފަސޭހަތަކާއި ކަންތައްތައް ބޭނުންނުކުރާމަކުން އަުޅގަ

ނުޑ އެ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލަްނ ބޭނުންވަނީފާސްނުކުރާ ޤާ ނޫނު މި ގާ، ނޫނަކާ އެއްަވރު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އް އެބަހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެ .ނޫނެއްަވރަށް ދިގު ގާވަަނ މާއްދާގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ  99 އީމި ؛ހުފާސްވުމަށްފަ

ޓަކައި  ން ރައްޔިތުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާެވރިކަން ލިބިދިނުމަށް މީގައި އެކުެލވިފަ. މީގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ހިފައިގެ

ނޑުމެންގެ ބަެއއް މެންބަރުންެގ  ވަރަށް ޮބޑަށް ކުަރން އެބައެ ބޭފުޅުން ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތްތަްއ  ޖެހޭ. އާދެ! އަުޅގަ

 ބުތަުކަގއި އެކި ހޮސްޕިޓަލްަތކުަގއިރާއްޖޭގެ ެއކި ހިސާ ،ވާހަކަފުޅުތަކުން އަޅުަގނޑަްށ ވެސް ފާހަގަކުެރިވއްޖެ

ެވސް ުއފާކުރަން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އިމުެވގެންދާ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑު ހަމަގަ ފުޅާވެ ކަންަތއްަތއް ރަނގަޅު  ތައްޚިދުމަތް

ނޑު މީގެ ދަންނަވާލަން މިކަންތައްަތއް މިޮގތަށް ވެގެންދިަޔއިތަނެއްަގއި  އުޅޭ ވާހަަކއަކީ ައޅުަގނުޑގެ  މަ. އަުޅގަ

 .ޭރވިފައި ކުިރއަށް ެވްސ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދިޔަމަރުކަުޒގެ މަސަްއކަްތތަކެއް  އާދެ، ކާށިދޫަގއި ޞިއްޙީ ؛ދާއިރާގެ

ޭއގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތަށް ބުރޫއަރާ  ،ގޮސް ނުނިިމގެންަމރާމާތުގެ ކަންތައްަތއް ދިގުަލިއގެން ނަމަވެސް، މިހާރު އެއެހެން

ނޑަށް ެއނގޭ މިއީކީ މި ވާހަކަ ދައްކަން އެންމެ ރަނގަޅު ކަންތައްތަެކއް އެބަ ވަގުތު  ދިމާވޭ. ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަ

ހިތަށްއެީރ ލެްއވީާމ އަޅުަގނޑު ވެސް ތަކަށް އަލިައޅުަވއިބަރުން މި ވާހަކަކަން ވެސް. އެހެންނަމަެވސް އެހެން މެންނޫން

ނޑުމެންމި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން މުހިއްމޭ ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ އެދުމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދިވެހި ގެ. އަޅުގަ

ހިތްހަމަޖެހުމެއް  ރާތްތަކަށްން. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަިޞްއޙީ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުެވގެްނދިއު ކަންކޮޅުތަެކއްަގއި ވެސް
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ވަނީ  އެންމެ ބޮޑަށް ރައްިޔތުން އެދޭ ކަމަކަށް މި ؛ލިބިގެންދިއުން. ކުީރގައި ވެްސ މި ދެންނެވި ގޮތަށް އެންމެ ބޮޑު

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުެވގެންދިއުން މާލެއާއި އަިދ އަތޮޅުތަކުަގއި ވެސް. ެއހެންވީމާ، މީގެ ސަބަބުން 

ެވސް ހިތްހަމަޖެހުމެއް  ޅުަގނުޑ އެދެނީ ހުރިހާ ބަަޔކަށްކަުމގަިއ އަޅުަގނުޑ ުއއްމީދުކުރާ ހާލު އަ ފަސޭހަތަކެއް ލިބޭނެ

 ލިބިގެންދިއުން. ޝުކުިރއްޔާ ަވރަށް ބޮޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. މިނެޓު 1.ޕީ.އެމްގެ ވަގުުތަގއި ބާކީ ޕީ ފުޅުން.ބޭ 7ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ލިސްޓުަގިއ 

 އަމީތު  މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަޑުއްވަރީ އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.އަޙްމަދުމަނިކަ

 

 :ވާހަކަެދއްެކވުން އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

މިނެޓެއް. މި މިނެޓުގެ  އަޅުަގނޑަށް މި ލިބުނީ ހަމަ އެންމެ ފަހަރު ވެސް ރަީއސް. އާދެ! މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ނޑު ަދއްކަްނ ހުރި ވާހަަކ ދައްކާެލވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާނަން. އާދެ! ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުެގ ފަންނީ  ތެރޭގަިއ އަުޅގަ

ތުގެ މަސައްކަތްކުރަްއވާ ބޭބޭފުޅުންނަށް މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލު މި މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންދިުއމަކީ މި ޚިދުމަ

ނޑު ގަލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ހި ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެ ބޭބޭފުުޅންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ތްހަމަޖެހުމެއް. އަދި އަޅުގަ

ތިއްަބވާ  އްވަންބޮޑު ހިމާޔަތެއް. އާދެ! ޞިްއޙީ ޚިދުމަކީ ވަރަށް އަސާސީ ޚިދުމަތެއް. މި އަސާސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެ

ނުޑ އަދި ގާނޫަނކުން އެ ހައްޤުތައް ރަ، އްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމަކީބޭބޭފުޅުންގެ ޙަ އްކާެތރިވެގެންިދއުމަކީ އަުޅގަ

 ފެދިގެންދޭނޫނުގެ ދަށުން އުން ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް. އާދެ! މި ގާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ހަމަ އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ކޮންމެހެ

ސިން ކަުއންސިލު ފަދަ ކައުންސިލުތަްއ ންސިްލ، ޑެންޓަްލ ކައުންސިލް، ނާމިްޑަވއިފަރީ ކައުތަފާތު ކައުންސިލުތައް. 

އުފެދިގެންދާއިުރގަިއ މި ޚިދުމަތުގަިއ ނުވަތަ މި ފަންނުަގިއ މަސައްކަްތކުރަްއވާ ބޭބޭފުުޅން ވާން މި ޖެހެނީ މިފަދަ 

ދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ބަޔަަކށް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ކައުންސިލުތަުކގަިއ ރަޖިސްޓަރކުރެިވގެން އަިދ ހުއްދަ ލިިބެގން ޚި

 ކުރުމަށްޞިއްޙީ ާދއިާރެގ ކަންކަން ތަންފީޛުަޓަކއި ނުވަަތ  ކުރުމަށްތުަގއި ިޞއްޙީ ދާއިރާ ރެިގއުލޭޓުގަބޫލުކުރާ ގޮ

ނުޑމެން މި ދާއިރާގެ ހާލަތު އިތުރަށް ޤާނޫނެއް މި މަޖިލީހުން އުފައްދައި ޓަކައި ޓަކައި  ކުރުމަށްރަނގަޅުދިނުމަކީ އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭ އެީހތެރިކަމެއް. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑު އެދެނީ މިއަދު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ރޭން ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ަވގުުތގެ ތެއަށް  5.4 . މި ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

މި  ޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވައިވަަޑިއގެންނެވި ހުރިހާ އިއް ދަްއކަވަން އެދިވާހަކަފުޅު

ނަޑއަޅަން. އެހެންކަމުން، ަގވާއިުދގެ  ވަނަ މާއްާދެގ  75ނިމުނީ. އެހެންކަމުން، ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމުަގއި ކަ

ނައިފަރު ދާއިރާގެ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ، ންތުގެ މަތީމާއްދާގެ )ށ( ގަިއާވ ގޮއެ  ދަށުން، ވަނަ ނަންބަރުގެ 3)ހ(ގެ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު ޝިޔާމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންީނ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިުލގެ 

 ޔުން ިއްއވަން. ތިންވަނަ ކި

ިއ ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަ 115 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ. 5.5 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -5.5

ނޑައެޅުމަށްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ ޢަރަބިްއޔާަގއި  ަޓކައި، ސަޢޫދީ ްނ ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ާރއްޖެއިްނ ސަފީރުން ކަ

މެުދ  ންކުރުމާޙަމީދު ޢައްޔަهللا ލްފާޟިލް ޢަބްދުކްރެސްްޓުވޑް، އަ މ. ،ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަސފީރުކަމަށް

ޤަުއމީ  ،ޖިލީހުގެ މަޝްވަރާައކަށް އެިދވަަޑއިގެްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ މައްސަލަރައްޔިތުންގެ މަ

ގަިއ ިއއްޒަތްތެިރ  2015އެޕްރީްލ  26ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޯޕޓް. މި ރިޕޯޓް، 

 ގުރަިއދޫ  ،ދެއްވާނީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުވައި ޅުއްމެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަ

 . އިއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ރިޟާ އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ވަނަ މާއްާދގެ )ދ(  115ހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދިވެ`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 ޓަކަިއ، ސަޢޫދީ  ން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ަކނޑަެއޅުމަށްއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުެގ މަތީގަ

ދު، ޢައްޔަންކުރުމުެގ ޙަމީهللا ކްރެސްޓްވުްޑ، އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ޢަރަބިއްޔާަގއި ހުންނަވާ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް މ.

ސާފުކުރުމަށްަފހު އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ  މިޓީން އެ މަނިުކފާނުގެ ރެކޯޑުމައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް އައުމާ ގުިޅގެން ކޮ

ދޭން ފެންނަ ކަމަށް. އާދެ! އެހެންވީމާ، ނިންމަނީ އެ މަނިކުފާނަށް ރުހުންްއވުމަށްފަހު ކޮމިޓީން އްލެވަނަވަރުަތއް ބެ

ޓަކައި ހުށަހަޅާލަން. ހަމަމިއާއެުކ،  ކޮމިޓީގެ ނިންމުން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް .ހުށަހަޅާލަން އަޅުަގނޑު މި ރިޕޯޓް

ގެ ތެޭރގަިއ މި ދައުރު ،ޤައުމީ ސަލާމަތުެގ ކޮމިޓީއަށް މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ނޑުމެންެގ މަސައްކަތް މ19ިލަައކީ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ބިލާއި ަމްއސަލަތަކުގެ ޖުމު އޮތީ ނިމިފަ.  . އެ އަދަދަށް އަުޅގަ

އިތުރު އެއްވެްސ  އޮތީ ނިންމާފަ. ހުށަހެޅުނު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މި ދައުރުގައި މި އެހެންވުމާެއކީަގއި، މި ދައުރުގައި

ނުޑގެ  ށްނޯންނާނެ. މިކަމަ ކަން ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއިމަސައްކަތެއް މި ދައުރުަގއި ދެން ކުރާ ޓަކައި އަުޅގަ

ދަްނނަވަން. ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި  ތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުލާޞްކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚް

 ،ވަރަށް ާގތުން މަސައްކަތްކޮށްދެްއވާ ޅުންނަކީ އަބަދުވެސް އަޅުަގނޑަށްޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަޑައިގަންަނވާ ދެ ބޭފު
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. އަދި ންއް އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަވާތީ ޚާްއޞަ ޝުކުރެ ދެ ބޭފުޅުން ކަމުގައި އެއްބާރުލުން ދެްއވާ

ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ  ކޮށްދެްއާވ ބުރަ މަސަްއކަތަށް ެވްސ އެ އެއާެއކުަގއި، ކޮމިީޓގެ ިއދާރީ މުވަްއޒަފުންހަމަ

ނޑު ވާަހކަކޮޅު ނިންމާލަން.އިޚްލާޞް  ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަމުން، އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް 

 ރިރަށް ޝުކުރުވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށާއި ނައިބު މުޤައް .ދަންނަވަން ޝުކުރު

. މިނެޓު 5ަވނީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  . ވަގުތު ބެހިފައި މިނެޓު 30ވަނީ ޖުމްލަ  ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ަކނޑަެއޅިފައި

. ަވކި މިނެޓު 5. އަދާަލތު ޕާޓީއަށް މިނެޓު 5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް   5. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް މިނެޓު 5އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި މިނެޓު 5ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ އި  . ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަުޅގަ

 އަށް.هللا އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ނޑު ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދެންމެ އަ`. އައްސަލާމް އަަލިއކުމް. ޝުކު ޅުގަ

ގެން ދެއްކި ވާަހކަ ހަމަ ދައްކާލަން ބޭނުންވަނީ. މީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި މައްސަލައެއް. ާޚއްޞަކޮށް ބޭރު ނަގައި 

ނޑަައޅާ ވާހަކަ ދައްާކއިރު ނޑު  ހުިރ މިމިކަާމ ވަރަށް ގާތްގުޅުެމއް އެބަ ،ޤައުމަކަށް ސަފީރުން ކަ ކަމުގައި. އަުޅގަ

ޙަމީދުގެ ނަންފުޅު މަޖިލިސަށް އައިއްަސ އޮތީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ هللا ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޙަމީދުގެ ނަންފުޅު، ޢަބްދު

ސުވާެލއް ނެތް.  ައޅުަގނޑުމެންެގ ހިތުގައި ކަމާ މެދުބިލު ބޭފުެޅއްެބއްލެވުމަށްފަހު. އެީއ، ވަރަށް ޤާވަރަށް ބޮޑަށް 

ގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަރަްށ ން ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ތިއްަބވައި ޙަމީދުމެން ފަދަ ބޭފުޅުهللا ން ޢަބްދުނޑަށް ޔަޤީއަޅުގަ 

ޓަކަިއ  ދީން ދެމެހެއްޓުމަށްއޮތް ސައްތައިން ަސއްތަ އިސްލާން  ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަެކއް ކޮށްެދއްވާނެ. ާރއްޖޭަގއި މި

ރި ރައީްސ، މި އެާއއެީކގަިއ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ އިްއޒަތްތެނެ. ހަމަސަްއކަތްަތކެއް ކުަރްއވާވަރަށް ގިަނގުނަ މަ

ޓަކައި  އެ ދީން މި ޤައުމުން ނައްތާލުމަށް ،ދީން އޮެވގެން އެކަމާ ކަންބޮުޑވެގެން އުޅޭ ބަޔަކު ޤައުމުގެ އިސްލާން 

ދޭ. މާދަމާގެ  ތްތަކެއް ކުރަމުން އެބަޖައްސަާވގެން ވަަރށް ގިނަގުނަ މަސަްއކަ މެްނގެ ރައްޔިތުްނގެ ބޮލަށް ޗިޕުއަޅުަގނޑު

އާެދވެނީ  ބައްދަލުވުމަށް އަޮތޅުތަކުން ައންނަ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ތިަޔ ބޭފުޅުންނަށް ތިޔަ

ނަޑއެިޅގެން އިސްލާން  ަފިއ ރަށަށް ވަޑައިގަންަނވާށޭ. . ތިޔަ ބޭފުޅުން އަވަހަށް އަނބުރާލައްވާދީނާ ދެކޮޅަށޭކަ

 ،އުޅެނީ ައޅުަގނުޑ ދަންނަވަން މިނޭ. ދެރަ ގޮތްތަކެކޭ ހެންނޫނިއްޔާ ވަރަށް ދެަރ ގޮތްތަކެއް ދިމާވެދާއެ

ދީން ިމ އުމު، ަސއްތައިން ސައްތަ އިސްލާން ޤަ އޮތް ަސއްތައިން ސައްތަ ުމސްލިމު އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޤައުުމގައި 
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هللا މްރާނު ޢަބްދުވުމަކީ އެީއ ދެރަ ކަެމއް. ޝައިޚް ޢިވެރި ަގއި ަބއިނައްތާލަން ބަަޔކުުކރާ މަސައްކަެތއްޤައުމުން 

ވެހިރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުތަުކގައި ތަފާތު ދީންތައް ދި އިސްވެހުންަނވަިއގެން ދިވެހިރާއްޖެއިން އިސްލާން ދީން ނައްތާލައި

ިމކަހަލަ އެތަްއ  ދައި،ކަްނކުރުމުގެ މަރުަކޒުަތއް ހަދީނަށް އަޅު ބުދުހިާރއްޖޭގެ އެިކ ކަންކޮޅުތަުކަގއި ދިވެ ފަތުރައި،

 ،ގެންދަނީ ކުރަމުން. އެ މަނިކުފާނު އަމިއްލަފުޅަށް އެ ވިދާުޅވަނީ ކަންތައްތަެކއް ކުރުމުގެ މަަސއްކަތަެކއް މި

ކުރާ މީހެއް ނޫނޭ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ އެބަ ުސވާލުއުފެޭދ  ޓަކައި ެއްއވެސް މަސައްކަެތއް  ތިމަންނައަކީ ދިރިއުޅުމަށް

 ދޭތެރޭއިން އެބަ ވަަޑިއގަންނަވާ.ތިބޭ. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދޭތެރެ ދަނީ؟ އޭނައަށް ލާރި ދޭބަޔަކު އެބަހޯކޮންތާކުންތޯ ލާރި 

ބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި ެއއީ ގެންދަވަނީ. ައޅުަގނޑު ގަ އެނބުރި ވަަޑިއގެން މި ހަރަކާތްތަެކއް ހިންަގމުން މި ަފއިވަަޑއިގެން

ގެންދޭ.  މްރާނަށް އެހީވަމުން އެބަބޭުރެގ ޖަމާޢަތްތަކުން ޢި ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާތު ދީންަތއް ފެތުރުމަށް

ނުޑ މިހެން މިތާ  ނޯންނާނެ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ކުެރވޭނެ ގޮތެއް  އެހެންނޫންނަމަ، އޭނައަށް އެ މަސައްކަތް މީ އަުޅގަ

އެަތއް  800އެއް. ރެގެން ދަންނަވާލިޔަސް ަވރަށް ސީރިޔަސް މައްސަލަެއއް. ވަރަށް ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ މައްސަލަހު

ނޑުމެންގެ  އަހަރެއް ވެއްޖެ ައޅުަގނޑުމެްނ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާން ދީުނގެ ހިދާޔަތުަގއި ދިރިުއޅެމުން އަންނަތާ. އަުޅގަ

ޤައުމަށް ލިބެމުންދާ ކޮންމެ ކުރިއެރުމެްއގެ، ކޮންމެ ކާމިާޔބީއެްއގެ، ކޮންމެ ހަމަޖެހުމެއްގެ ައސްލަކީ މާތްެވގެްނވާ 

ނޑުމެްނގެ ޤައުުމގައި މިހާރަށްވުރެ ގިަނގުނަ އިސްލާން ދީން. މި  ދީން މި ޤައުމުން ނެތިގެންދާ ދުަވހަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ތެރޭގައި ޭލއޮހޮރުވުމަކަށް  ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ބައިަބިއވުން އުފެދި، އަުޅގަ ހަމަނުޖެހުންތައް އުފެދި، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ހިތާމަވެރި، ހިތްދަތި ގޮތްތަ ނޑުމެންގެ ގޮސް، އަުޅގަ ކެއް ދިމާެވގެންދާެނ ދުވަހެއް. އަުޅގަ

ކާބަފައިންގެ ގައިން ެލޔާއި ދާ އޮހޮރުވަިއގެން ައޅުަގނުޑމެންނާ ހަމައަށް މި ވާރުތަކޮށްދިން އަމާން، ސުލްޙަވެިރ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެންގެ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކާ ހަމައަށް ހަމަ އެ ގޮތަްށ މުސްލިމު ދިވެހި ޤައުމު، އަުޅގަ

ނޑު މި  ނޑުމެން ވާންޖެހުނު ކޮންމެ ޤުރުބާނީެއއް ެވގެން. އަުޅގަ ގެންގޮސްދޭން. ިމކަން ކުެރޭވނީ މިއަދު އަުޅގަ

އަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ޤައުމުން هللا ދަންނަވަނީ ވަރަށް ކެރިހުރެގެން ސާބިތުކަމާ އެކީގަިއ، ޢިމްރާން ޢަބްދު

ނޑުމެން މިތިބީ ޖާގަދޭ ގޮތަކަށް ނޫނޭ. މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އިސްލާން ދީން ނައްތާލަން ތި ކުރާ މަ ސައްކަތަށް އަޅުގަ

ޖާގަެއއް ނުދެއްވާށޭ. ޕީ.ޕީ.ެއމަކުން ޖާގައެއް ނުދޭނަމުއޭ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕަކުން ޖާގަެއއް ނުދޭނަމޭ. 

އްޓުމަށް ޓަކައި، މި ޤައުމުގެ ސިޔާދަތު އިސްލާން ދީން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި، މި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެ

ނޑުމެން  ރައްކާތެރިކުރުމަށް ަޓކައި، މި ޤައުމުގެ އިސްތިޤުލާލަށް ަޓކައި ވާންޖެހުނު ކޮންމެ ޤުރުބާނީއެއް ވާނީ އަުޅގަ

ިއ ހަމަ ވަރަށް ކެރިގެންނޭ. އެއްގޮތަކަްށވެސް މި ޤައުމުގައި ލޭއޮހޮރުވުމަކަށް ދާން މަސައްކަތްނުކުރާށޭ. މި ޤައުމުގަ

ނޑު މި  ބުދުދީން ފެތުރުމަށް މަސައްަކތްނުކުރާށޭ. ޝައިޚް ޢިމްރާނަކީ ތުނބުޅިލައިގެން ހުރި މުނާފިޤެކޭ. އަޅުގަ

 3ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ނައިބު ރައީސް އިހަށްރޭ ވިާދޅުވި ފަދައިން، މުނާފިޤުންެގ އަލާމާތްތައް އޮންނަނީ 

ހަދާނެ. އެކަން ޢިމްރާން އެބަ ކުރޭ. ވަޢުދެއް ެވއްޖެއްޔާ ޚިލާފުވާނެ. ެއކަން ކަމަށް. އެއީ ވާހަަކެއއް ދައްަކއިފިއްޔާ ޮދގު
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ސިފަ މީހެއްގެ ގައިން  3ޢިމްރާން އެބަ ކުރޭ. އަމާނާތެއް ހަވާލުކުރެިވއްޖެއްޔާ ޚިޔާނާްތތެރިވާނެ. އެކަން އެބަ ކުރޭ. މި 

ނޑުމެން ނަށް އޮންނާނެ. އެހެންވެގެން މި ދަންނަވަނީ ފެންނަންޏާ އޭނައާ ދިމާލަށް މުނާފިޤެކޭ ބުނުމުގެ ޙައްޤު އަޅުގަ

ނޑަެއޅިގެން ުހރި މުނާފިޤެކޭ. އިސްލާން ދީނުގެ ޢަދުއްެވކޭ. ދިވެހި ޤައުމުގެ ޢަދުްއވެކޭ. ިދވެހި  ޢިމްރާނަކީ ކަ

ނުޑ ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ، އިްސލާން ދީނަށް ޓަކައި، ދިވެހި  ރައްޔިތުންގެ ޢަދުްއވެކޭ. ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަ

ޤައުމަށް ޓަކަިއ، މި ޤައުުމެގ މިނިވަންކަމަށް ޓަކަިއ، ިމ ޤައުމުގެ އަމާންކަމަށް ޓަަކއި އެބަ ޖެހޭ މި ޢިމްރާނުގެ 

ނަޑއެޅިގެްނ،  ވަބާއިން މި ޤައުމު ސަލާމަްތުވމަށް ޓަކައި ދިވެހި ަރއްޔިތުްނ ތެދުވަން ޢިމްރާނާ ދެކޮޅަށް. ޢިމްރާނަކީ ކަ

ނަޑއެިޅގެން ފާޅުަގއި މި ޤައުމަށް؛ ޤައުމު ބައިަބއިކޮްށ، ޤައުމު ފަސާދަކުރަން އުޭޅ މީހެކޭ. މިހާރު ޔޫރަޕިއަން  ކަ

ތެރި ޔޫނިއަނަށް ހުށަހެޅިގެން އެ އުޅޭ ގަރާރާ ދޭތެރޭ ކަންބޮުޑވާން އެބަ ޖެހޭ. ދެންމެގަިއ ކެލާ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތް

 ާލިއރު ދިވެހި ކޮންމެ މުސްލިމުނައިަގއި އޮްތ ވާހަކަ. ެއއަށް ވިސްޢަލީ ާޢރިފް އެ ވިދާޅުީވ އޭ  މެންބަރު އައްަޝއިޚް

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަށް ކުރިަމތިލައިފިއްޔާ އަުޅގަ ރައްޔިތެްއގެ ލޮލުން ކަރުނަ އޮހޮރަން އެބަ ޖެހޭ. އެ ުދަވސް އަުޅގަ

 ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވައިގެން އެ ގަރާރު ،މި ދަންނަވަނީ ރި ރަީއސްހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވެގެން އިއްޒަތްތެ

ދައުރުން ބޭރުގެ ޖަލްސާއެއް ބާްއަވއިގެން ނަމަވެްސ އެބަ ޖެހޭ މި ރައްޔިތުންގެ  ވަހަށް ގެންަނވާށޭ. ގެެންއސައަ

މަޖިލީހުން މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަން. ރައްޔިތުންގެ ހުރިހާ ަކމެއްަގއި ބަސް ބުނަން ތިބޭ ބަޔަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 

ނޑުމެން މި ޤަ ޓަކައި ނުކުރި މަސައްކަތެއް ކުރާެނ  އުމަށްމި ޤަ ޚިދުމަތެއް، ޓަކައި ނުކުރި އުމަށްމެންބަރުންނޭ. އަޅުގަ

ން ދެކެ އިސްލާން ދީ، އުމު ދެކެ ލޯބިަވންޏާގެ ޙައްުޤަގއި ައޅުަގނުޑމެން މި ޤައެހެން ބަޔަކު ނުތިބޭނޭ. ރަްއޔިތުން

! ައވަހަށް މިކަން ތްތެިރ ރައީސޭދަންނަވަނީ އިއްޒަ ލޯބިވަންޏާ މި މަސައްކަތްކުަރން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވެގެްނ މި

ލްާސއެއް ާބއްަވިއގެން ވެސް ިމ ޖައިަލއްވާޭށ. ދައުރުން ބޭރުގައި ކޮށްދެއްވާށޭ. އެހެން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ުހއްޓަވަ 

ނޭ. މާޔަތްކޮށްގެންއެބަ ކުރަންޖެހޭ. މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރެވޭނީ އިސްާލން ދީން ހި އުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްޤަ

އުޅޭ ަބއިަގނަޑކީ މިނިވަންކަމެއް ވެްސ ބޭނުންވާ  މިނިވަން ދަމަހައްޓަިއގެންނޭ. މި މިނިވަންކަން؛ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި 

އުމު ލާރި ލިބެން އޮތީ މި ޤަ ބައެއް ނޫން. ދީނެއް ވެސް ބޭނުންވާ ބައެއް ނޫން. އެ މީހުން ބޭނުންވަނީ ލާރި.

ން ކަމަށް ވިޔަްސ، މިނިވަންކަން ިވއްާކލައިގެން ކަމަށް ިވޔަސް ެއ ވިްއކާލަިއގެން ކަމަށް ވިޔަްސ، ދީން ވިއްކާލަިއގެ

އުުމގައި ފަސާދަ ނުކޮށް ޤައުމު ބައިަބިއކޮށްގެން، ޤަ މީހުން އެކަން ކުރާނެ. ދިރިއުޅުމަށް އެހެން އެއްވެސް މަަސއްކަތެއް

 އުފައްދަިއގެން...

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު

ތްތެިރ ެއދިވަަޑއިގެންެނވި އިްއޒަ ހިސާބުން މި ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން މެންބަރު. މި އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ެއއް ، މިނެޓު 5ޓީއަކަށް އޮންނަނީ ޕާ ގައި މިއި މި ނިމުނީ. ރުހުމުެގ މައްސަލައި އަރުވަމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު
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ދައްަކވަން ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު އެދިަވޑަިއގަންނަވާޯތ ގޮތަށް. އެހެން ޕާޓީއަކުން ވާހަކަުފޅު ބޭފުޅަކު ވާހަކަަދއްަކވާ

ނަޑއަަޅން.ހިސާބުން މި ބަހުސްގެ  އަދިވެސް ބަލާނަން. އާދެ! މި އެހެންކަމުން، އެޖެންޑާ  މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމުގައި ކަ

ދަންނަވަން.  ސްގައި ވޯޓު ވަގުުތަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެ 1:30ގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު 5.5އައިޓަމު 

ގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެންިދއުން މަށް ޯވޓަށް އެހުން. މި އަިއޓަމުވޯޓަްށ އެހުމަށް ހުރި ކަންކަ ،6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ބައްދަލުކުރުމުގެ  ގައި އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުންނާއެ ަގޑީ ، ަގއި. އެހެންވީމާ 1:30ންދުރުފަހު އޮންނާނީ މިއަދު މެ

ނޑު މި   .عليكم مالس الو. ވަިކވެލަނީ ނިޔަތުގައި އަުޅގަ

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  12:23ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަްށގެންދަން ،6. އެޖެންޑާ އަިއޓަމު عليكم المس  لا

ން. މޭޒުގައި ދަންނަވަ ކަމަށް. އެގޮތުން ވޯޓު ނެގުުމގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިެދއްވުމަށް ިއދާރީ

 ށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ޯވޓަށް އެހުމަ ،6. އެޖެންޑާ އައިޓަމު عليكم المس  لا )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ރި ދުވަހުގެ މަސައްކަތްަތުކގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަމަްށ ވޯޓަށް އެހުން. އިްއޒަތްތެ -6.1

ވޯޓަކަށް  11މިއަދު ޖުމްލަ  ޮކށްލަދެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކު

އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވާލަީނ މިއަދުެގ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް. ، ންނަވާލަން އެބަ ޖެހޭ. ެއހެންވީމާދަ

ގާނޫނު ނަންބަރު  ޮކށްލަދެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން.ދިެވސް އެއްފަހަރު ާކޑުތައް ޗެކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަ

ދަށުން އުަފއްދާފައިާވ ޕަބްލިކު ސަރވިސް ީމޑިާއެގ  ވަނަ މާއްދާގެ 3ގާނޫުނގެ  ގެ ޑިއާޕަބްލިކު ސަރވިްސ މީ، 2015/9

ާދގެ )ހ(ެގ ދަށުން ޕަބްލިުކ ވަނަ މާއް 14ެއ ގާނޫނުެގ  ،ަޓކައި  ޯބޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ގަވަރނިން

މަނިކު ރާހީމް ޢުމަރު އަލްފާޟިްލ އިބް/ 2133 ބޯޑަށް ދަފްތަރު ނަންބަރު ސަރވިސް މީޑިާއގެ ަގވަރނިން

މެދު ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮަތކަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ދެއްވުމާރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން  ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެން

 50    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   50     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސް

 50         ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ މި 

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 50ެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓ64ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ 

ެގ ޑިއާ ސަރވިްސ މީ ޕަބްލިކުމުން، އެހެންކަ .50. ޖުމްލަ؛ 26. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 50މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މަނިކު ޢައްޔަންކުރުމަްށ ލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢުމަރު/ އ2133ަ ޯބޑުގެ މެންބަރުަކމަށް ދަފްތަރު ނަންބަރު ރނިންގަވަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ރުހުން ދެއްވުމަށް ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ އއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ވަނަ  3ގާނޫުނގެ  ގެ ސަރވިްސ މީޑިއާ ޕަބްލިކު، 2015/9ގާނޫނު ނަންބަރު ދެވަނަ ޯވޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. 

 ޓަަކއި އެ  ބޯޑަށް މެންބަރުްނ ޢައްޔަންކުރުމަށް ދަށުން އުފައްދާަފއިާވ ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީިޑއާެގ ގަވަރނިން މާއްދާގެ

ޕެންޒީ /  ބޯޑަށް މއ. އްދާެގ )ހ(ގެ ދަށުން ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިާޔގެ ަގވަރިނންވަނަ މާ 14ގާނޫނުގެ 

މެދު ފެނިވަޑައިގަންަނވާ  ލް ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާޝާޤިއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

 ގޮތަކަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 
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 ]ން ވޯޓުދެްއވު[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 50    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 އްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެ 

   50     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 50         ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަމި 

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 50. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 64މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންނެިވ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެ

ޑިާއެގ ސަރވިްސ މީ އެހެންކަމުން، ޕަބްލިކު .50. ޖުމްލަ؛ 26. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 50މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރުހުން ދެއްވުމަށް  ލް ޢައްޔަންކުރުމަށްންޒީ / އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ޝާޤިޕެ ބޯުޑގެ މެންބަރުކަމަށް މއ. ގަވަރނިން

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( ވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ.ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ާމއްދާގެ  3ސަރވިސް ީމޑިާއެގ ގާނޫނުެގ  ޕަބްލިކު، 2015/9ނަންބަރު ވަނަ ވޯޓަށް މި ަދންނަވާލަނީ.  3މިއަދު 

ނޫނުެގ ޓަކައި އެ ގާ އްޔަންކުރުމަށްށް މެންބަރުން ޢަބޯޑަ ދާފައިވާ، ޕަބްލިުކ ސަރވިސް މީޑިާއގެ ގަވަރިނންދަށުން އުފައް

ހަނދު /  ،ނައިފަރު ޅ.ރނިން ބޯޑަށް ސަރވިްސ މީޑިއާގެ ަގވަ ގެ ދަށުން، ޕަބްލިކުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 14
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ދު މެ ދުއްލަޠީފް، ޢައްޔަންުކރެއްވުމަށް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްާރމް ޢަބް

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.އި ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 50    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   50     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 50        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 50. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 64މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ ނެތް. ވަކި ގޮތަ

ސަރވިސް މީޑިއާެގ  ޕަބްލިކުއެހެންކަމުން،  .50. ޖުމްލަ؛ 26. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 50މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދުއްލަޠީފް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްރާމް ޢަބް ހަނދު / ،ނައިފަރު ޅ.ރނިން ބޯުޑގެ މެންބަުރކަމަށް ގަވަ

ޢައްޔަންކުރުމަށް ރުހުން ދެއްވުމަށް ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން ފާްސވެއްޖެ. 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވަަނ  3ސަރވިްސ މީޑިއާގެ ގާނޫނުެގ  ޕަބްލިކު، 2015/9ބަރު ނޫނު ނަންވަނަ ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ. ގާ 4މިއަދުގެ 

ޓަކައި އެ  އްޔަންކުރުމަށްށް މެންބަރުން ޢަބޯޑަ ދާފަިއވާ، ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިާއެގ ގަވަރނިންމާއްދާގެ ދަށުން އުފައް

، ލުފުށީރިނން ބޯޑަށް ތ. ވިސަރވިސް މީިޑއާގެ ަގވަ ގެ ދަށުން، ޕަބްލިކުވަނަ މާއްާދެގ )ހ( 14ނޫނުގެ ގާ

ހުސްނުހީނާގެ/  އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙިލްމީ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ރުހުން ދެއްވުމާ މެދު 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.އި ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަ

 64    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 50    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   50     ބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެން

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 50        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 50. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 64ދަދު؛ މެންބަރުންގެ އަ

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ 

ސަރވިސް މީޑިއާެގ  ޕަބްލިކުއެހެންކަމުން،  .50. ޖުމްލަ؛ 26ދު؛ . ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދ50ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހުސްނުހީނާގެ/ އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް ޙިލްމީ ޢައްޔަންކުރުމަށް ، ރނިން ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ތ. ވިލުފުށީފުރަތަމަ ގަވަ

 ވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ރުހުން ދެއްވުމަށް ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  3ސަރިވސް މީޑިާއގެ ގާނޫުނގެ  ޕަބްލިކު، 2015/9ނޫނު ނަންބަރު ވަނަ ވޯޓަށް. ގާ 5މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ 

ޓަކައި އެ  ންކުރުމަށްއްޔަށް މެންބަރުން ޢަބޯޑަ ދާފަިއވާ، ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިާއެގ ގަވަރނިންމާއްދާގެ ދަށުން އުފައް

ޕެޓީވިލާ/  މ.ރނިން ބޯޑަށް ސަރވިސް މީޑިާއގެ ފުރަތަމަ ގަވަ  ގެ ދަށުން، ޕަބްލިކުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 14ނޫނުގެ ގާ

މެުދ ގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ އްޔަންކުެރްއވުމަށް ރަްއޔިތުންޢަމިނަތު ޝާަޔން ޝާހިދު، އަލްފާޟިލާ އާ

 ދެްއވުން އެދެން.އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުއި ށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   49     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 49        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 49. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 64މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ

ސަރވިސް މީޑިއާެގ  ޕަބްލިކުއެހެންކަމުން،  .49. ޖުމްލަ؛ 25. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 49މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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ރުމަށް ރުހުން ޕެޓީވިލާ/ އަލްފާިޟލާ އާމިނަތު ޝާޔަން ޝާިހދު ޢައްޔަންކު މ.ރނިން ޯބޑު މެންބަރުކަަމށް ގަވަ

 ދެއްވުމަށް ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ ިއްއތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  3ސަރވިްސ މީޑިއާގެ ގާނޫނުެގ  ޕަބްލިކު، 2015/9ނޫނު ނަންބަރު ވަނަ ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ. ގާ 6މިއަދުގެ 

ޓަކައި އެ  އްޔަންކުރުމަށްށް މެންބަރުން ޢަބޯޑަ ދާފަިއވާ، ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިާއެގ ގަވަރނިންއްދާގެ ދަށުން އުފައްމާ

ރިނން ބޯޑަށް ދަފްތަރު ނަންބަރު ސަރވިސް މީޑިާއގެ ަގވަ ގެ ދަށުން، ޕަބްލިކުވަނަ މާއްދާެގ )ހ( 14ނޫނުގެ ގާ

ދު ކުރެއްުވމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ މެޢައްޔަން އަލްފާޟިލް އިބްާރހީމް ޚަލީލް، 1903

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.އި ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 50    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ފެންނަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   50     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 50        ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛  މި

ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު  .50. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 65މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ 

 ގެ ސަރވިސް މީޑިއާ ޕަބްލިކުއެހެންކަމުން،  .50. ޖުމްލަ؛ 26. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 50މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އްޔަންކުރުމަށް ޢަ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޚަލީލް 1903ކަމަށް ދަފުތަރު ނަންބަރު ޑުގެ މެންބަރު ބޯ  ގަވަރނިން

 ން ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ތިފާޤުރުހުންދެއްވުމަށް ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ ިއއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  3ސަރިވސް މީޑިާއގެ ގާނޫުނގެ  ޕަބްލިކު، 2015/9ވަނަ ވޯޓަށް. ގާނޫނު ނަންބަރު  7މިއަދުގެ  މި ދަންނަވާލަނީ

އްޔަންކުރުމަށް ަޓކައި ެއ ޑަށް މެންބަރުން ޢަބޯރނިން ސަރިވސް މީިޑއާެގ ަގވަ ދަށުން އުަފއްދާފަިއާވ ޕަބްލިކު މާއްދާގެ

 ،ނިން ބޯޑަށް ހއ. އިހަވަންދޫ ނޫފަރުރވިސް މީޑިއާގެ ަގވަސަރ ޕަބްލިކު، ގެ ދަށުންހ(ވަނަ މާއްދާގެ ) 14ގާނޫނުގެ 

މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަްށ  އަލްފާޟިލް މަޙްމޫދު ޢަލީ އަްއޔަންކުރެްއވުމަށް ރަްއޔިތުން ަމޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހު

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   49     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 49        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ގެން ތިއްެބވި . ހާޒިރުެވވަަޑއ85ިދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛  މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 49. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 65މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ 

ސަރވިސް މީޑިއާެގ  ޕަބްލިކުއެހެންކަމުން،  .49. ޖުމްލަ؛ 25. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 49 މެންބަރުންގެ އަދަދު؛

އްޔަންކުރުމަށް ރުހުން މަޙްމޫދު ޢަލީ ޢައަލްފާޟިލް  ،ކަމަށް ހއ. އިހަވަންދޫ ނޫފަރުބޯުޑގެ މެންބަރު ރނިންގަވަ

 ން ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ފާޤުިއްއތި ދެއްވުމަށް ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 36ސަރިވސް މީޑިއާގެ ގާނޫނުގެ  ޕަބްލިކު، 2015/9ވަނަ ވޯޓަށް. ގާނޫނު ނަންބަރު  8މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ 

ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ  ނިންރސަރވިސް މީޑިާއގެ ގަވަ  ޕަބްލިކުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ނޑައަަޅއިދެްއވުމުގެ މައްސަލަ  ގޮުތގެ  ނިންމެވި ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައިމާ ،މުސާރައާއި އިނާޔަތްަތއް ކަ

ރިޕޯޓް އެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަކަްށ 

 ދެން. ވޯޓުދެްއވުން އެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 50    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނު

   50     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 50        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުެވވަަޑިއގެން 85ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛  އަޅުަގނޑު މިހާރު މި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 50. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 65ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯވޓުދެްއވި މެން

އެހެންކަމުން،  .50. ޖުމްލަ؛ 26. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 50ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

( ަގއި ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އާއި )ށ 36ސަރވިްސ މީޑިާއެގ ގާނޫނުގެ  ޕަބްލިކު 2015/9ގާނޫނު ނަންބަރު 

ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްަތއް  މީޑިާއގެ ަގވަރނިން ސަރވިސް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޕަބްލިކު

ނަޑއަަޅއިދެްއވުމުގެ މައްަސލަ ގޮުތެގ ރިޕޯޓް އެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި  ނިންމެވި ދިރާސާކުރަްއވައިމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ،ކަ

ން އެ މައްސަލަ އިއްތިފާޤު މެންބަރުންގެ ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިަވޑަިއގެންނެވި  ،ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ ގުޭޅގޮތުން ނެގުނު ވޯުޓގައި 

 ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ވޯޓަށް. ގުަރއިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  9މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ 

 ސާކުރައްވައި ނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިުލ ކޮމިޓީން ދިރާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ ،2014/9ގާނޫނު ނަންބަރު 

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ 
 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 46    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   47     އަދަދު: ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 47        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 46. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 65މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ޯވޓުަގިއ 01. ަވކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 01މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .47. ޖުމްލަ؛ 24ވާ އަދަދު؛ . ފާސްުވމަށް ބޭނުނ47ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

، 2014/9ޫނނު ނަންބަރު ގާރާހީމް ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްއި ގުރައިދޫ ާދއިރާެގ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް، 

 އި ނިންމެވި ޮގތަށް ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު(ދިރާސާކުރަްއވަ
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ވޯޓަށް. ސަުރކާރުެގ ަފރާތުން، ނައިފަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  10މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ 

ރިްނގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެިވ ޝިޔާމް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުެގ ފަންނީ މަސައްކަތްތެ

 ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. 
 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުން

 51    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   51     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ބޭނުންވާ އަދަދު: ފާސްވުމަށް



88 

 

 51        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 51ންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މ65ެމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ 

ކާރުގެ ފަރާތުން އެހެންކަމުން، ސަރު .51. ޖުމްލަ؛ 26. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 51މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ 

މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް ވޯުޓގައި ބަިއވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ 

 ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ. )
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ދ(  115ވަނަ ވޯޓު، އަިދ އެންމެފަހު ވޯޓު. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުައސާީސގެ  11މިއަދުގެ 

ވެހިރާއްޭޖގެ ޙަމީދު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްާޔގައި ހުންނަވާ ދި هللا ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މ. ކްެރސްޓްވުޑް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެްއވުާމ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.
 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 50    މަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   50     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 51        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

ންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފ50ެ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 65މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ 

އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔ  .50. ޖުމްލަ؛ 26. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 50މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޙަމީދު هللا ވަަނ މާއްދާގެ )ދ( ަގއިާވ ގޮުތެގ މަތީން މ. ކްރެސްްޓވުޑް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 115ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާަގއި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަފީރުކަމަްށ ޢައްޔަންކުެރއްވުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަުމގައި މަޖިލީހުން 

 ގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްެޖ. މަޝްވަރާ އެުރވުމަށް ވޯުޓގައި ބައިވެިރެވވަޑައި 
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ޖަލްސާއަކީ މި ދައުުރގެ ެއންމެ ފަހު ޖަލްސާ. މި ދައުރުގައި ދަތިހާުލގައި ނަަމވެސް، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ަޓކަިއ 

ްއ ކުރެިވއްޖެ. ައޅުަގނޑުމެން ަފޚުރުވެރިާވ ދަރަޖައަށް މަސަްއކަތް ކުެރވިއްޖެ. އިްއޒަތްތެރި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްަތކެ

މެންބަރުންނަށް ހިތުގެ ލޯތްބާއެކު ވަރަށް ޮބޑަށް ުޝކުުރ ދަންނަވަން. އިޚްލާޞްތެިރަކމާއެކު، އެުކވެިރކަމާއެުކ އަދި 

ޒަމާނުގައި ގަދަ ދުވަސްދުވަުހ މަހަކަށް ނުފުރޭ، މަހަކަށް މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓު މި ޝުކުރުަގއި ޝާމިލުކުރަން. ިއހު

ނުފުރާ. ނަމަވެސް މި ޒަމާނުގައި ގަދަ ދުވަސްދުވަހު ވެސް މަހަށް ފުރޭ، މަހަށް ފުރާ. އަދި މަހަށް ފުރާއިރު، ސަލާމަތީ 

ވަގުތު ލައިފްޖެކެޓު ވެސް  ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ ވެސް އަޅަިއގެން މަހަށް ފުރަނީ. އަދި ލައިފްޖެކެޓު އަޅަންޖެހޭ

އަޅާ. ބަރުލަމާނީ ޮއޑި މަހަށް ފުރަންޖެހޭ ދުވަސްދުވަހު މަހަށް ފުރި. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހައްސަ ބާނަިއގެން ލަފާފަިއ 

ައޅުަގނޑުމެްނ މި ކުރާ ަޤއުމީ މަސަްއކަުތގަިއ ބަރަކާތްލަްއވާށި! މި ޮލބުވެތި ދިވެހިާރއްޖެއަށް އިތުރު هللا ވަނީ. މާތް

 ފާގަތި ދުވަސްތަކަކަށް އެދެން. ރުމާއި ތަަރއްޤީ މިންވަުރކުރަްއވާށި އާމީން! ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށްކުރިއެ
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