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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި 72ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .7023/2/7/މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ަނންބަރަކީ އޖ -3.1

ީއ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ. އެ  6 ،އަށް 2112/81އިން  2112/76ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  -3.2

ވަނަ ޖަލްސާ އަށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތައް.  41ވަނަ ޖަލްސާއިން ފެށިގެން  36ވަަނ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2112

މި ޔައުމިއްޔާަތއް މަޖިލީހުގެ ވެބްަސއިޓުަގއި ާޝޢިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެްސ މެންބަރަކު އިޞްލާޙެްއ 

ޔައުިމއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުާރ  ހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ، ަގވާިއދުގަިއވާ ގޮތުެގ މަތިން މި

 ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަށް ނިންމައިފިން.

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4

 

 ެކވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެއް ރި
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ފައިވާ ިރޔާަސތުން އަންގާ އެންގުން. ިމއަުދ ކޮމިޓީތަކުެގ ބައްދަލުވުންަތްއ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހި .4ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ގައި މާިލއްޔަތު ޮކމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ 2:00ަގއި. 1ަގއި މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 11:30ގޮތް. 

 ަގއި.2ކޮޓަރި 

 

 . ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިޓަމު ސުވާލު. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މަސައްކަތެްއ ނެތް. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(އެޖެންޑާ އަ 

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވަިއ 6.1މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުްނ ހުށަހަޅާ ކަންކަން.  .6އައިޓަމު  އެޖެންޑާ

އްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުްމހޫރި 91ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ބިލު އަލުްނ ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ަމއްސަލަ. ިސާޔސީ ޕާޓީގެ ބިލު މަޖިލީހުން 

ފެބްރުއަރީ  7ވަނަ ޖަލްސާގަ. މި މައްސަލަ ވަނީ  40ވަނަ ދައުރުގެ  3، 2012ޑިެސމްބަރު  27ފާސްކޮށްފައި ވާނީ 

ގައި ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް 2013ފެބްރުއަރީ  7ްއޔާ ފޮނުއްވި ސިޓީ ަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރ2013ި

އަޅުަގނޑު ފޮުނވާފަ. ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއާވ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިްއވަވާލަެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމު 

ނޑު އެދެން.   އަރިހުން އަުޅގަ

 

 ވުން:އިދާރީ މޭޒުން އިްއވެ 

ޝާހިދަށް. ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުންެގ هللا ޖިލީހުގެ ރަީއސް، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަ

ނޑަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއާ ހަވާީލ ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުންެގ  2012ޑިސެމްބަރު  30މަޖިލީހުން  ވަނަ ދުވަހު އަުޅގަ

ނޑު ބިލު ތަޞްދީޤުކުރަމުން މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާ ބިލުތައް ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ޓަކައި އަ  ނޑަށް ފޮނުވުމުން އަުޅގަ ޅުގަ

ގެންދަނީ އެ ބިލު ތަޞްީދޤުކޮށް، ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ކުރިމަތިވެދާނެ ޤާނޫނީ އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ 

 27ން މައްސަލަތަކަށާއި އެ ޤާނޫުނ ތަމްފީޛުކުރުމުަގއި ދިމާވެާދނެ ދަތިތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުަމށްފަހު އެވެ. ިމގޮތު
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 40ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2012ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2012ޑިސެމްބަރު 

ވަނަ ޖަލްސާ އިން ފާްސކުރެްއވި ިސޔާސީ ޕާީޓގެ ބިލު އެަޓރނީ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނީ ލަފާހޯދުމަށް ފޮނުވުމުން އެ ބިލާ 

ލަތައް ފާހަގަކުަރއްވާަފއި ވާތީ، އެ މައްސަލަަތކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ބިލަށް ގުޅޭ ގޮތުން ތިރީަގއި މި ދަންނަވާ މައްސަ

ނަޑށް ފެނެ އެވެ.  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ިސޔާސީ ޕާޓީ ެއއް އުފެއްދުމަށް  11. ބިލުގެ 1އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް އަުޅގަ

ހާސް މީހުންގެ ސޮއި ހޯދައި  10ގެން އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން އެ ޕާޓީ އެްއގެ މެންބަރަކަށް ވުަމށް އެދިފައިވާ މަުދވެ

ވަަނ  30ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިުރ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގެ މާއްދާގެ )ހ(ަގއި ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަށްމެ ސިޔާސީ ޕާޓީ އުަފއްދައި، ހިްނގަިއ، ޕާޓީތަުކގެ ހަރަކާތްތަކުަގއި ބަިއވެިރވުމު

ޙައްޤު ލިބިގެްނވާ ކަމަށް ަބާޔންކޮށްފައިާވކަމާއި އެފަދަ ޙަްއޤެއް ެއްއވެސް މިންވަަރކަށް ހިފެހެއްޓޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ 

ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތެްއގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މިނިވަން ދިމިޤްރާތީ 

މިނިވަންކަމެްއ ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށްކަްނ  މުޖުތަމަޢެއްގައި މިފަދަ ޙައްޤެއް ނުވަތަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން ފާހަގަކުރެވެ އެވެ. އަދި މިގޮުތން ޙައްޤެއް ހިފަހައްޓާފައި  16ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނަޑއެޅުުމގައި ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަ ވަނަ  16ން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަނީ މި މާއްދާާއ ެއއްގޮތަްށތޯ ކަ

އިސްވެދެންެނވި މާްއދާ އަށް ރިޢާޔަްތކުރާއިުރ  -1.1މާއްދާގެ )ނ( ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން ފާހަަގކުެރވެ ެއވެ. 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ކޮންމެ ޙައްޤަކީ ވެސް އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން 

ނޑަކަށް ާވންވާނީ މިނިވަން ދިމިޤްރާތީ ހަނިކުރެވިދާނެ ޙައްޤަކަށް  ީވ ނަމަވެސް މި ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ މިންގަ

ނޑަކަށް ަކމަށް ވާއިރު ސިާޔސީ ޕާޓީ  މުޖްތަމަޢުގައި އެފަދަ ޙައްޤުަތއް ހިފެހެއްޓިދާނޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންގަ

ވަނީ ދުނިޭޔގެ ވަރަށް މަދު ޤައުމެްއަގއިކަން  އެްއގަިއ ތިބެންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އެންމެ މަދު އަދަދު ަކނޑަައޅާފައި

ފާހަގަކުރެވެ ެއވެ. މިގޮތުން ދިމިޤްރާތީ މުޖްތަމަޢުތަކަށް ބަލާއިރު ގިނަ ަޤއުމުތަުކގަިއ ސިޔާސީ ޕާޓީަތއް އުެފއްދުމަށް 

ސްޓްރޭިލއާެގ ޓަކައި ވަިކ އަދަދެްއގެ މެްނބަރުން ހަމަވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިުނވާކަމާއި އެެހންނަމަވެސް އޮ

ަގއި ުކއިްނސްލޭންޑުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ޕާީޓ ފިޔަަވއި އެހެން ޕާޓީ ެއއް 1992ކުއިންސްލޭންުޑގެ އިލެކްޓޯރަްލ އެކްުޓ 

މެންބަރުންގެ ނަން ހުށަހެޅުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިާވކަމާ، އެފަދައިން ކެނެޑާގެ  500ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު 

މީހުންެގ ސޮިއ  250ގައި ސިޔާސީ ޕާީޓ އެއް ރަޖިސްޓްީރކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު 2000 ކެނެޑާ އިެލކްޝަންސް އެކްޓު 

ހިމެނޭ ގޮތަށް ހުށަހެޅުން ލާޒިމުކޮށްފައި ވާކަން ފާހަގަކުެރެވ އެވެ. އަދި ދުނިޔޭ ޤައުމުތަަކށް ބަލާއިރު މި އަދަދު އެންމެ 

ނޑަައޅާފަިއވާ ހާލަތްތަކުަގއި ެވސް ަކނަޑއަޅާފަިއވާ އަދަ ކަމުަގއި ފާހަގަކުރެވެ ެއވެ. ސިާޔީސ  5000ަދކީ މަތިން ކަ

ޕާޓީ އެއް އުފެއްދުމަށް މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ކަންކުެރވިފަިއވާ ގޮތަށް ބަާލއިރު ރާއްޭޖގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ 

ަބޔާންކޮށްފަިއ  މީހުން ހަމަވެގެން ކަުމގައި 3000ވަނަ މާއްދާަގއި ޕާޓީ ެއއް އުފެދޭނީ  7ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ަގވާއިުދގެ 

ނަޑއަޅާަފއިަވނީ ކޮން ކަންތައްަތކެްއގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށްގެން ކަމެއް ެއ  ވާކަން ފާހަަގކުރެެވ ެއވެ. ނަަމވެސް މިއަދަދު ކަ
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ގަާވއިދުން ސާފެއްުނވެ ެއވެ. އަދި އެ ަގވާއިދު އެކުަލަވއިލެވިފަިއ ވަނީ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުްނ ކަމުގައި ވީނަަމވެސް މިހާރު ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދަށް އައިސް އެ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ޢަމަލުކުރަން 

ވަހު މިދެންނެވި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިުދގެ ދަށުން ސިޔާސީ މަސްދު 5އަހަރާއި  4ފެށުމަށްފަހު ވެސް ފާއިތުވެދިަޔ 

ޕާޓީތައް އުަފއްދައި ހިންގާަފިއވާކަމާއި އެހެންނަމަވެސް ޕާީޓ އުފެއްދުމަށް ޓަަކއި މަދުެވގެން ތިބެންޖެހޭ ކަމަށް އެ  

ލަ ެއއް ހިނގާފައިުނވުމާ ގަާވއިދުަގއި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ މެންބަރުންގެ އަދަދާ މެދު ޝަރުޢީ ކޯޓެއްަގއި މިހާތަނަށް މައްސަ

ނޑައެޅިަފއި ވަީނ  އެްއކޮށް ސިޔާސީ ޕާޓީ ެއއްަގއި ތިބެންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އެންމެ މަދު އަދަދު ކަމަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާއާ ެއްއގޮތަށްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ޤާނޫނީ ގޮތުން މިހާތަނަށް ޗެލެންޖުކުރެވިފައިުނވާކަްނ  16ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

. މީގެއިތުރުން މި ބިުލަގއި ިސޔާސީ ޕާޓީ ެއއް އުެފއްދުމަށް މަދުވެގެން ތިބެންޖެހޭެނ ވެސް ފާހަަގކުރެެވ ެއވެ

އަށް އިތުރުކޮށްފައި ވަނީ ކޮން ކަންތައްތަެކއްގެ މަްއޗަްށ ބިނާކޮށްގެން ކަމެއް ވެްސ  10000މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ާދގެ )ހ(ަގއި ިސޔާސީ ޕާޓީ ެއއް އުެފއްދުމަށް ވަނަ މާއް 11ބިލުން ސާފުނުވާކަން ފާހަގަުކރެވެ ެއވެ. ވުމާއެކު ބިުލގެ 

މީހުންގެ ސޮއި  10000އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ޕާޓީ އެްއގެ ސިޔާސީ މެންބަރަަކށް ވުމަށް އެދިފައިވާ މަދުެވެގން 

ހޯދައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އަދި އެ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ހަވާލީ އެ މާއްދާގެ )ރ(ަގއި 

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެްއ  3މެންބަރުން ހަމަނުވާ ޕާޓީ އެއް ވާނަމަ އެ ޕާޓީައކަށް އެ ދަދަދު ހަމަކުރުމަށް  10000

މީހުން  10000ވަނަ ނަންބަރުަގއި ެއ މުއްދަތުގައި  1ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  29ދޭންވާނެ ކަމަށް ބުނެފައި، ިބލުގެ 

 30އިލާނެކަުމގައި ބުނެފަިއވާ ބުނުމަށް ބަލާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ މެންބަރުން ހަމަނުވެއްޖެ ނަމަ އެ ޕާޓީ އެއް އުވަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އިން ހަމަ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ކަށަަވރުކޮށްދީފައިވާ ސިާޔސީ ޕާޓީ އުފައްދައި، ހިންަގއި، ޕާީޓ 

ނޫނަކުން ހިފެހެއްޓިދާނޭ ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުަގއި ބައިވެިރވުމުގެ ޙައްަޤކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަާޔންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ  16ޙައްޤެއް ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ޤާނޫނަކުން ވެސް ެއްއވެސް ޙައްޤެއް ުނވަތަ މިނިވަންކަމެްއ ހިފެހެއްޓޭނީ މިނިވަން ދިމިޤްރާތީ މުޖްތަމަޢުތަކުގައި ެއ 

ނޑަީކ ޙައްޤު ހިފެހެ އްޓޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަަރކަށްކަން އެ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައި ވާީތ މި ބިލުގައިވާ މިްނގަ

ނެޑއް ކަުމގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީއާ ައޅާަބލާއިރު ބައިނަލްއަްޤވާމީ ގޮތުްނ ގެންގުޅޭ މިންަގނޑަްށވުރެ ބޮޑު މިންގަ

އްާދގެ )ށ(ގައި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ރަޖިސްޓްރީވެފަިއވާ ވަނަ މާ 35ބިލުގެ  -2ފާހަގަކުރެވެ އެވެ. 

މެންބަރުން ހަމަނުވާ ޕާޓީތަކަށް އެ އަދަދު ހަމަކުަރން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެވޭ  10000ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ތެރެއިން 

ންޮކށްފައިވާ ުއސޫލުން ދައުލަތުެގ މަސްދުވަހުގެ މުއްދަުތގައި އެ އަދަދު ހަމަކުރާ ޕާޓީތަކަށް މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ަބޔާ 3

ބަޖެޓުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ ލިބެންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ވާއިުރ، ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ސިޔާސީ ޕާޓީެގ 

މެންބަރުން ހަމަނުވާ ޕާޓީތަކަށް އެ އަދަދު  10000ގަާވއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްީރެވފައިވާ ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ެތރެއިން 
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މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ެދވޭނެ ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ެއއްެވސް މާއްދާ ެއއް ބިލުަގިއ  3ހަމަކުރުމަށް 

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ(ގައި މި ޤާޫނނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާއިރު  8ބިލުގެ  -3ހިމެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުެރެވ އެވެ. 

ރަޖިސްޓްރީވެފަިއވާ ޕާޓީތަެކއް ކަމުަގއި ބެލެވޭނެ ކަމަށް  މެންބަރުން ހަމަވާ ޕާޓީތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 10000

ބުނެފައިވާ ބުނުމަށް ބަލާއިރު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަާވއިދުެގ ދަށުން މިހާރު ރަޖިސްޓްރީކުރެވި، ހިނގަމުން އަންަނ 

ކަންކުރާޭނ  މެންބަރުން ހަމަނުވާ ޕާޓީތަކަށް ވާނެ ގޮތެްއ އަިދ ެއ ޕާޓީަތކާ ބެހޭ ގޮތުން  10000ޕާޓީތަކުގެ ތެެރއިން 

މިހާރު  -3.1ގޮތެްއގެ އިޖުރާޢީ ނުވަތަ އިންތިޤާލީ އުސޫލުތަކެއް ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެ ެއވެ. 

މެންބަރުން ހަމަނުވާ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ ގޮތުްނ  10000ރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓްރީކުެރވި ހިންގަމުންގެންދާ ޕާޓީތަކުެގ ެތރެއިން 

ެކއް ިމ ބިލުގައި ަކނަޑއަަޅއިދީފައިެނތުމުން އެކަމުގައި ރިާޢޔަތްކުަރންޖެހޭނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކުރާނޭ ވަކި އުސޫލުތަ

ވަނަ މާއްާދ  5ޢާއްމު ަގާވއިދުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ، 2008/6ގަާވއިދަށް ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިދީފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ަގއި ވާ ގަާވއިދުތަުކގެ 2އާއި ޖަުދވަލް  1ާޤނޫނުގެ ޖަދުވަލް  އަށްކަން ފާހަގަކުރަމޭ. ެއގޮތުްނ އެ މާއްދާގެ )ނ(ަގއި އެ

ތެރެއިން ަގވާއިަދކާ ުގޅޭ ގޮުތން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށް އެ ޤާނޫަނކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފި 

ކަށް ނިސްބަތްވާ އެ ނަމަ، އެ ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ ގަާވއިދަކަށް ުނވަތަ ެއ ޤާނޫނަ

ގަާވއިދުެގ ެއ ބަޔަކަށް ނިމުްނ އަންނާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވުމާ އެުކ، މި ބިލު ތަސްީދޤުކޮ ޤާނޫނަކަށް ާވ ހިސާބުން 

ފެށިގެން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަާވިއދު އުިވގެންދާނެތީ އާއި މިަކމުގެ ސަބަބުން މި ގަާވއިދުެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އިން  8ރީކޮށްފައިާވ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ވެްސ އުިވގެންދާނެތީ، ބިލުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓް

ރަޖިސްޓްރީނުވާ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެއް ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވާ ހިނދުން ފެށިގެން އުިވެގންދާނޭ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެ 

ސީ ޕާޓީ އުިވގެންދާނެކަމުގައި ފާހަގަކުެރވެ ެއވެ. ސިޔާ 12އެވެ. މިގޮތުން ފެންނަން ހުރި ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު 

ނުޑގެ ތެރެއިން އުފެދި، ހިނގަމުން އަންނަ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ުއވާލުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ  -4 ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ިކ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާަޔތްކުރާއިރު ވުޖޫދުގަިއ ވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެއް ުއވާލުމުގެ ފުރުޞަތު ދުނިޭޔގެ އެ 

ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނީ އޮނިަގނޑުގެ ތެރެއިން ފަހިކޮށްދެވިަފިއ ވަނީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ހާލަތެއްަގއި ކަމާއި މި ހާލަތްތަކުގެ 

ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތުގެ ދުސްތޫރީ ދެމިއޮތުމާއި މިނިވަންކަމާ ގުޅިފަިއވާ މައްަސލަތަކާއި ޤައުމުގެ ދުސްތޫރީ 

ނޑަށް ނުރައްކާތެިރވުމާއި  ނަސްލީ، އިޖުތިމާޢީ ނުވަތަ ދީނީ ބައިބައިވުން އުފެއްުދން ފަދަ ނުވަތަ ސީރިއަސް އޮނިގަ

މައްސަލަތަކުަގއިކަން ފާަހގަުކރެވެ ެއވެ. ނަަމވެސް މި ިބލު ތަޞްދީޤުކުރެވިއްޖެ ނަަމ ތަޞްދީޤުކުރެވޭ ހިސާބުން 

ނުވަތަ ޯރންގު ޑުއިން އެއް ނެތި، އަިދ  ފެށިގެން އުިވގެންދާ ޕާޓީތައް އުިވގެންދަނީ އެ ޕާޓީތަުކގެ ެއއްވެސް އިހުމާލެއް

ނޑަށް ފެއްތުަމށް އެްއވެސް މަަސއްކަެތއް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް އެ ާޕޓީތަކަށް ދިނުމެއް ނެތިކަން  ޤާނޫނީ އޮނިގަ

މީގެިއތުރުން ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ގަާވއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮްށ މިހާރުވެސް ހިނގަމުންާދ  -5ފާހަގަކުރެވެ ެއވެ. 

ޓީތަކަކީ އެ ޕާީޓތަކުގެ ނަމުގައި ޤާނޫނީ މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ލިބިދީފައިވާ ވަކި ޤާނޫނީ ސިޔާސީ ޕާ
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ޝަޚުޞްތަކެއް ކަުމގައި ވާިއރު އެ ޕާޓީތަކުން މުޢާމަލާތުތަކެއް ކޮށްފަިއވާނޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެ ެއވެ. އަދި މިފަދަ 

ތައް ހިމެނޭއިރު، މި މުޢާމަލާތްތަކުގެ ސަބަބުން އެކި ފަރާތްތަުކެގ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރޭގަިއ މާލީ ޤާނޫނީ މުޢާމަލާތް

ޤާނޫނީ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތަްއ އުފެދިވާނޭ ކަމަށް ފެނެ އެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން މި ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތައް 

ޤުތަކެއް ެވސް ޕާޓީ ވުޖޫދުަގއި ވުމުގެ ފަދަ ދުސްތޫރީ ޙައްޤުތަކާއި ާޕޓީގެ މުަވއްޒަފުްނގެ ޙައްޤުަތްއ ފަދަ ފަރުދީ ޙައް

ތެރޭގައި އުފެދިފައި ހުންނާނޭ ކަމަށް ފެނެ އެވެ. ވުމާެއކު މިފަދަ ހާލަތެއްގައި މި ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެްއވުމުގެ ސަބަބުްނ 

އެ  އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ އެއް ނުަވތަ ވަގުެތއް ނެތި މިފަދައިން ހުރި ޕާޓީތައް އުވާެލވިއްޖެ ަނމަ މިކަމުގެ ސަބަބުން

ޕާޓީތަކާއި އެ ޕާޓީތަުކގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުްނގެ ައސާސީ ޙައްޤުތަކެއް ގެއްލުުމެގ އިތުރުން، އެ ޕާޓީތަކާ އެކު 

ވަނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ަޙއްޤުތަކެއް މާލީ އަދި ާޤނޫނީ ގެއްލިގެން ހިަގއިދާނެ  3އެިކއެކި ޤާނޫނީ މުޢާމަލާތުތައް ކޮށްފައިވާ 

ޕާޓީަތއް އުފެދިފައި ވަނީ މެންބަރުންނާ ވަކިން އުފެދިދަިއވާ ޤާނޫީނ ޝަޚުޞްތަކެްއގެ ގޮތުަގއި  ކަމަށް ފެނެ އެވެ. އަދި

ކަމުގައި ވުމުން މި ހާލަތުގައި ޕާޓީގެ މުައއްސިސަކަށް ވިޔަްސ ނުވަތަ މެންބަރަކަށް ވިޔަސް ޤާނޫނީ ޒިންމާ އެއް އެހެްނ 

ނޑަނާޅާހާ ިހނދަކު އުފުލަންޖެހޭނެ ތަނެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނެ އެވެ.  ގޮތަކަށް ޝަރީޢަތުން ނުވަަތ ޤާނޫނުން ކަ

ނޑުެގ ތެރެއިން އުފެދި ހިނގަމުންދާ މުއައްސަސާތަެކއް ޤާނޫނީ  ވުމާއެުކ، ރާއްޖޭގެ ދޫސްތޫީރ އަދި ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ނޑުގެ ތެ ނޑެްއގެ ތެެރއިން ުއަވއިލެޭވއިރު ެއކަން ކުެރވެންވާީނ މިދެންނެވި ކަންކަން އެ ާޤނޫނީ އޮނިގަ ެރއިްނ އޮނިގަ

އަދި މި ކަމަށް ބަާލއިރު  -6ހައްލުކުރެވޭނެ ފަަދއަކުން ޤާޫނނީ އޮނިަގނޑު އެކުަލވައިެލިވގެން ކަުމގައި ފެނެ ެއވެ. 

ވަނަ މާއްދާަގއި އުަވއިލެވޭ ޕާޓީތަުކގެ ދަރަނިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު ެއ  32ބިލުގެ 

ނޑައެިޅގެްނވާ ގޮތަށް ުއވައިެލވޭ ޕާޓީތަކަްށ  29އެކަނި ބިލުގެ އުސޫލުތަކުން ކަްނކުރެވެނީ ަހމަ ވަނަ މާއްދާގައި ކަ

ކަމުގައި ވާތީ މި އުސޫލުަތއް ވެސް ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުވުމާ ެއކު ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ގަާވއިުދ އުިވގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން 

 20ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއި  36ބިލުގެ  -7ވެ. އުވޭ ޕާޓީތަކާ މެދު ޢަމަލުކުރެޭވނޭ ޖާގަ އެއް އޮތް ކަަމކަށް ނުފެނެ އެ

އަކަފޫޓުގެ  1000ހާސް މެންބަރުން ހަމަވާ ޕާޓީތަކުގެ އިދާރީ އޮފީާހއި އެ ާޕޓީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް މާލެ އިން 

ޅޭ ބިމެއް މާލޭ ސިޓީ ކައުންިސލުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ ަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ާވއިރު ރާއްޖޭަގއި ބިން އެކަަށއެ

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ކަމާިއ ެއގޮތުން ެއ  4ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ، 2002/1ބޭނުންތައް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މާއްދާގަިއ ބިން އެކަށަެއޅޭނެ ކެޓަގަރީތަުކެގ ތެރޭަގއި ިސާޔސީ ބޭނުމަށް ބިން ެއކަށައެޅޭެނ ގޮެތއް ބަޔާްނކޮށްފައިނުާވކަން 

ނެވުނު ކަންކަން އެހެން ހުރުމާ އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްަވއި، ފާހަގަކުރެވެ ެއވެ. ިއސްވެެދން

ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑަށް ފޮނުްއވި ިސޔާސީ ޕާޓީގެ ބިލު ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން އަލުން 

ގެ )ހ(ަގއި ވާ ގޮތުެގ ވަނަ މާއްދާ 91ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ާޤނޫނުއަސާސީގެ 

 10، 1434ޞަފަރު  28މަތިން އެ ބިލުގެ މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުވީމެވެ. އިޙްތިާރމު ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 ޚާދިމުކުމް. މުޙައްމަދު ވަޙީދު. ، 2013ޖެނުއަރީ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ޝުކުރިއްާޔ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( މި މައްސަލައިގައި ބަ ނޑައަޅާަފއި އޮންނަނީ 1ހުސްުކރުމަށް އަޅުގަ ަގޑިިއރު ކަ

ނޑު ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން.  ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ އުސޫލުގެ މަތިން. އަޅުގަ

މިނެޓު.  4ރީ ޕާޓީ އަށް މިނެޓު. ޖުމްހޫ 10މިނެޓު. ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް  14މިނެޓުއިރު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  23އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް 

 3މިނެޓު. އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް  3މިނެޓު. ޤައުމީ ޕާޓީ އަށް  3ޕީ.އޭ އަށް 

މިނެޓުއިރުގެ ފުރުޞަތުއަުރވަުމން އަޅުަގނޑު ގެންދާނަން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ 

 ޖާބިރު. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނަ ނަންބަރުގައި ވަރަށް ސާުފކޮށް އެަބ  3ވަނަ މާްއދާގެ )ނ(ެގ  82ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ރި ރައީސް. ައޅުަގނުޑ ހިތާމަކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިދާޅުވޭ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ޒިންމާ. ޢިްއޒަތްތެ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މަްއޗަށް އަުމރުނެރެ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ކަްނކަން ެއ 

 ކަންކަމަކީ ކުެރވިގެްނވާނެ ކަްނތައް ނޫން ކަމަށް އަންގާފައި އެބަ އޮތް. މަނިކުފާނު...

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު...

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 މަނިކުފާނު އެކަމާ ދޭތެރޭގައި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހަ...ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ތިޔަ ވިދާުޅވި މާއްދާ އަްށޑި
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސްގެ ބާބުަގއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އުފުަލންޖެހޭ ޒިންމާ. ރައްޔިތުންގެ 

އި ޤަދަރު ހިފެހެއްޓުމަކީ މަޖިލީހުގެ ރަީއސްގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތކެވެ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާއި އެ ަމޖިލީހުގެ ހުރުމަތާ

އަޅުަގނުޑ، މިދެންނެވި މާއްދާ ސާފުވެވަަޑިއގަންނަވާނެ. ެއއީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެންމެ ރަނގަޅަްށ 

ނުޑ ބަލަނީ. ރާއްޖޭގެ  ޑުމެން ފާސްކުރާ ޤާނޫނުތައް ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަޅުަގނސާފުވާނެ މާއްދާ ކަމަށް އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ޤާނޫނުތައް ހިފަހައްޓައި، ޚާއްޞަކޮށް ވަިކކުރާ ބޭބޭފުޅުން ވަކިނުކުރެވޭނެ ކަމަްށ 

ހަމަޖައްސާ އަންގަވާަފއި އެަބ އޮވޭ. އަދި ެއއާެއކު ސިްއރު ވޯޓެއް ނަަގއިގެން ވަޒީުރންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

މި މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްކޮށްފަ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރިފައި އެބަ އޮތް. ސަރުކާރު  ވަކިކުރަން

ޒިންމާދާރުކުރުމަށް މި މަޖިލީހުން ރައްޔިތުން ކުރަންޖެހޭ ުހރިހާ މަސައްކަތްތައް ޮލކުކޮްށެގން މި މަޖިލިސް ހިންގޭނެ 

ނޑު ޤަބޫލެްއ ނުކުރަން. އެހެން މި ދެންނެވީ މި އިުމކޮށްފައި، ޤާރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނ ސަރުކާރެއް  ކަމަކަށް އަުޅގަ

އިުމކޮށްފައި އޮންނަނީ ބާރުތައް ވަކިކޮށްފަ. ދެން އަދާ ހަމައަށް ދިޔައިރުަގއި ޢިއްޒަތްތެިރ ޤާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް 

 ރައީސް...
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބެހޭ މައްސަލަ އަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުގެ ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އަކީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް މި މަޖިލީހުން ނިންމާ ކަންކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ެއ 

ޖިލިސް ހުއްޓުވާަފއި އޮންނައިރު އެްއވެސް ފިަޔވަެޅއް ނާޅައި ަމޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންަދވާތީވެ. މައްޗަށް ބަސް ބުނެ، މަ

 އެހެން މި ދެންނެވީ...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނެންެގވުމަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުން ތަންދެނީ ޖަލްސާގެ މިހާރު 

މުންދާ ކަމެއް، ަގވާއިާދ ޚިލާފަށް ހިނގަމުންދާ ކަމަށް ވާނަމަ. މަޖިލީހުގެ ަގާވއިުދގައި ބުނާ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ހިނގަ

ރައީސް ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް އެނޫން ކަމެއް ކުރާ ކަމަށް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވޭނެ އުސޫލުތައް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ އެަބ 

ނޑު ފުރުަޞތުއަރުވާނަން. ައޅުަގނުޑ، އިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ހުރި. އެގޮތަށް އެ މަްއސަލަ ހުށަހެޅުމަ  ށް އަޅުގަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ތަމަ ކަމަކީ، އަޅުަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާ ނަގައި ނިމުނީމަނޫންތޯ މަނިކުފާނު ރޫލިން ވެސް ދޭންޖެހޭނީ. ފުރަ

ނޑުމެން ފާސްކުރީމޭ ސިއްރު ވޯުޓ  ނުޑ މި ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން އަޅުގަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

ނުޑމެން މި ތިބީ ލޮކުވެފައޭ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް މި އޮތީ  ނަގަިއގެން ަވޒީރުން މަޤާމުން ދުރުކުރަން. މިހާރު އަޅުގަ

ނަަކށް ނެތޭ ވަޒީަރކު މަޤާމުން ދުރުކުރެވޭކަށް. ަވޒީރު ވަރިހަމަޭއ މީހުން މެރިޔަސް. ރާއްޖޭެގ ލޮކްވެފައޭ. އަުޅަގނޑުމެން

ހުރި ލާރި ހިފައިގެން ފިލިޔަސް. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މިއަށްވުރެ ބޮޑު ނިޒާމީ މައްަސލަ އެއް އެބަ އޮތްހޭ؟ މިއީ 

ލިން އެއް އަންނަން ެއބަ ޖެހޭ ނޫންތޯ؟ ކޮބައިތޯއޭ މުޅި މަޖިލީހުގެ ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް ނޫންތޯ؟ މިއަށް ރޫ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލިސް. މަޖިލީހުގެ މުޅި ނިޒާމު އެ މައްޗަށް ބިނާވެގެްނވަނީ މަޖިލީހުން ވޯޓުން ނަގާ ކަންތައްަތްއ 

ނޑުެމން ނިންމާ ކަމެއްގެ ަމއްޗަްށ  ޤާނޫނުއަސާސީ އިން އެބަ ުބނޭ ވަރަށް ސާފުކޮްށ، ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 އެްއވެސް ފަރާތަކުން ެއއްެޗއް ނުބުނެވޭނޭ. 
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއގެ ދަށުން...

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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 މައްސަލަ ެއއް، މިއަށް ގޮތެއް ނުނިމެނީްސ... މިއީ ނިޒާމާ ބެހޭ
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 171ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައިގެ ދަށުން ތިޔަ ނެންގެވި މައްސަލަިއަގިއ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ނޑު ދަްނނަވަން. ނިޒާމާ ބެ ހޭ މައްަސލަ އެްއ، ތޮްއޑޫ ދާއިާރެގ ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރެްއވުމަށް އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ހިނގަމުންދާ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސެގ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން. މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަމަކީ، މި މަޖިލީހުގައި މި މަޖިލީހުން  ކަމެއް

ކުރަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތް އެޖެންޑާނުކުރެވިަފއި ވަނީ ުސޕްރީމް ކޯޓުން އެ ބޭފުޅުންގެ ޤާނޫނީ މެންޑޭޓުން ބޭރުން 

ަގނޑު އެދެނީ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިޙްތިރާމާ ެއއްކޮްށ ބައެއް ކަންކަން ކުރަްއވާތީ. ެއހެންވީމާ، ައޅު

ނޑިޔާރާ މަްޝވަރާުކރައްަވއި، އެހެން ެއގޮތަްށ  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ަހއިސިްއޔަތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ުއއްތަމަ ފަ

ނޑުމެ ނޑުމެްނގެ ޤާނޫނީ ކަންކަން ނުކުރަްއވަން ނަސޭހަތްތެރިވެަވޑަިއގަންނަވަން. އެެހންނޫނިއްޔާ އަުޅގަ ން ޖެހޭނީ އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭ ގޮތުަގއި  ނޑުމެން ކުރިއަށްދާން. ެއީއ އަޅުގަ ބާރު ވަކިވެަފއި އޮންނަ  3ވާޖިބަށް ހުރަސްއަޅަންޏާ އަޅުގަ

 ނިޒާމެއްަގއި މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކެއް ނުހުޅުވޭނެ... 
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި ނުކުތާގެ ދަށުން އަޅުަގނޑު...

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:
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މަޖިލީހުގައި ނަގާ ވޯަޓކީ ސިާޔސީ ވޯޓެްއ. އެހެންވީމާ، މަޖިީލހުން މީހަކު ވަކިކުރަން ނެގިަޔސް އެއީ ިސޔާސީ ޯވޓެއް. 

 އެ ވޯޓުަތއް ނެގޭނެ. 
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ތި މަްއސަލައިަގއި އަޅުަގނޑު އެްއެޗއް ދަންނަވައިފިން. ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ، މާފަންނު 

 هللا.ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތާއި ޢިއްޒަތާއި ޤަދަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ބައިެގ  82

ނުޑގެ ނިޒާމީ މައްސަލަ އަީކ، ދިވެހި ރާއްޖޭެގ ސިވިލް ސަރވިްސއާ ބެހޭ ތެރޭގައި ހި މެނޭ ނުކުތާގެ ތެރެއިން. އަުޅގަ

ޤާނޫނަށް ގެނެވިފަިއވާ އިޞްާލޙެއްަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި އެބަ ޮއވޭ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިސިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުެގ 

ންުކރަންވާނެ ކަމަށް. އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮްއވާ އެ ޤާނޫނުެގ ދުވަސް ތެރޭގައި މެންބަރަކު ޢައްޔަ 61މެންބަރު ކަމަށް 

އެ މާއްދާ ނުހިފަހައްަޓއި، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކުރަމުންދާންޖެހޭ މަސައްކަތެްއެގ ގޮުތގައި 

 ...ފާހަގަކުރެވިަފއިވާ މަަސއްކަތްެތއްގެ ގޮތުަގއި މި ދެންނެވި ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަުޅަގނޑު މި ދެންނެވީ، ައޅުަގނުޑ މި ދެންނެވީ...

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު

ނޑު ވަރަ  ށް ސާފުކޮށް ދަންނަވާަލން ބޭނުންވާތީވެ ފުރުޞަތުދެްއވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން.ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިޔަ މަްއސަލަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ހުށަހެޅުއްވޭނެ. ައޅުަގނުޑ  171މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ނޑުމެންގެ ބަުހސް ކުރިއަ ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތޮއްޑޫ މިހާރު އަޅުގަ ށް ގެންދާނަން. އަޅުގަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް. 

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަޖިލީހުގެ ވަރަްށ  `. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ބިލު ާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ 

ތަނަވަސް އަޣްލަބިްއޔަތުން ފާސްކޮށްފައި ރާއްޭޖގެ ރައީްސަކމާ ހަވާލުވެހުރި ބޭފުޅާ އަށް ފޮނުވާލުމުން މި ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުގެ އެހާ ބޮޑު ސާފު ައޣްލަބިއްޔަތަށް ބަލައިލުމެއް ެނތި ބޮލައިލާޖަހާފައި ވާތީ، މިހާރު ވެރިކަމުަގއި ހުރި މީހާ 

ނަޑށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެނގޭ. ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކގެ ބިލު އަކީ ކިހާ  ވަރެްއެގ، ކޮން ވިްސނުމެއްގެ، ކާުކކަން އަުޅގަ

މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ މި މަޖިލީހުގެ ހިމެނޭ މެޖޯރިޓީ ޕާޓީ އާއި މައިނޯރިޓީ ޕާީޓއާ އަދި އެނޫންެވސް ބޮޑެތި 

ގޮަތކަށް ދަންނަވާނަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ އާއި ޕީ.ޕީ.އެާމއި ޑީ.އާރު.ޕީ  އެންމެހައި ޕާޓީތަކުގެ ސާފުީސދާ ވޯޓާ އެްއކޮށް. އެހެން

ނޑަައޅަމުންދާ ބޮޑެތި ޕާޓީތަކުގެ ސާފުސީދާ ވޯޓާ އެއްކޮށް. މި  އާއި އެނޫްނވެސް މި ރާއްޖޭެގ ސިޔާސީ މަސްރަޙު ކަ

ސްޓޭޖުަގިއ  ބިލަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާއެއްކޮްށ، ވަރަށް ގިނަ ވަގުެތްއގެ މަޝްވަރާއާ ެއއްކޮށް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތްކުެރވިފަިއވާ ބިެލއް. ދެން ހުއްޖަތް ދަްއކަންެވްއޖެއްޔާ ވަރަށް ގިނަ ހުއްޖަްތ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް 

ދެއްކިދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެ އޮތް ބޮޑު އެމެރިކާ އެ ހިނގަނީ ރިޕަބްލިކަން އާިއ ޑިމޮކްރެޓުންނާ އެްއކޮށް. އެ 

ނޑައަޅަނީ ކޮްނަޒރވޭޓިވުންާނއި ލޭބަރުންނާ އެްއކޮށް. ލެޓިން އެމެރިކާގެ އެ  އޮތް ބޮޑު އިނގިރޭިސވިލާުތގެ މިސްރާބު ކަ

ލައްކަ މީހުން  5އޮތް ބޮޑު ބްރެޒިލް ނުވަތަ މާ ބޮޑަށް ސިޔާސީ ގޮތުން އެހާ މަޝްހޫރު ނޫން ބްރެޒިލްގަިއ ވެސް 

ލާަފއި ޕާީޓ ހެދޭ ވެސް. ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ބޭނުންވޭ ޕާޓީ އެްއ ހަދަން. ދެން އެބަ ހުރި ަޤއުމުތައް ެދ މީހުން އެއްވެ

ނޑަައޅަން ތިބި މީހުން މި ރާއްޖެ އަށް ހަމަޖެހުން  ނުޑމެންގެ މި ރާއްޖޭގެ މިސްރާބު ކަ ރާއްޖެ ދާންޖެހޭނެ އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭ ގޮުތގަިއ މި ބިލު ފާްސވެގެން ދާންޖެހޭ. ައޅުަގނޑު  އަންނާނެ ގޮްތގޮތަށް ިވސްނޭ ފިކުރާ ެއއްކޮށް. އަުޅގަ

ވޯޓާ އެކު ފާސްކޮށް  39ށަހަޅަން، މި ބިލު މިއަދުގެ ތަޅުމުގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން. ހު

މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ހަދަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ައޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅުން މި ހުށަހަޅަނީ އެްއވެސް ހާލެްއގަިއ 

ގޮތަކުން ނޫން. އަުޅަގނޑު ދެކޭ ގޮތުަގއި ާރއްޖޭގެ ކުދި އެންމެހައި ޕާޓީތައް ިމ ރާއްޖޭގެ ކުދި ޕާޓީަތކަށް ގޮްނޖެހުމުގެ 

ބިލަކުން އުިވގެނެއް ނުދާނެ. ިމ ބިލު ފާސްވުމަށްފަހު އެމް.ޑީ.ޕީ ވެސް އޮންނާނެ. ޕީ.ޕީ.އެްމ ވެސް އޮންނާނެ. ޑީ.އާރު.ީޕ 
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ދާލަތު ޕާޓީ އަށް ވެސް ޕާޓީ އެްއގެ ގޮތުަގިއ ވެސް އޮންނާނެ. އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ވެސް އޮެވވޭނެ. އަދި ނުވިތާކަށް ޢަ

ނޑު ފާހަގަކުރަްނ އެމް.ޑީ.އޭ. ައޅުަގނޑުމެންެގ  އެވަރު މެންބަރުން ހަމަކޮށްެގން އާދެވޭނެ. މަްއސަލަޖެހޭ، އަދި އަުޅގަ

ނޑުގެ ދުޢާ އަކީ އަ ިދ އަޚް ޢިއްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރުން އުޅުއްވާ. ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުަރއްވާ. ައޅުގަ

އަޅުަގނުޑގެ ުއއްމީދަކީ ެއ ޕާޓީ ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވުޖޫދުގައި އޮތުން. އެ ވަރަށް ބުރަކޮށް ރާއްޖެތެރޭގެ 

އަތޮޅުތަުކގައި އެ ޕާޓީ އެބަ މަސައްކަތްކުަރއްާވ. ެވގެން ިމ އުޅޭ މައްސަލަ އަީކ، ޙަަސން ސަޢީދަށް ވަކި ފިކުރެއް 

ން، މި މީސްމީހުނަށް ރައީސް މައުމޫނުގެ ފިކުރުގައި އުޅެޭވކަށް ނެތް. އައިްސގެން، ވަޙީދަށް ވަކި ފިކުރެއް ައއިްސގެ

ނުޑ ދެޭކ ގޮުތގައި ިމއަދު ޑީ.އާރު.ޕީ  ދެން މި ކޮންމެ މީހަކަށް އެބަ ޖެހޭ ޕާޓީ އެއް ހަދަން ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އެބަ ދޭ. ހަމަ އެގޮތަށް ޕީ.ޕީ.އެމް  ތެރެއިން މިއުޅޭ މުއްލާ ޢުމަުރ ދިޔައިމަ ޑީ.އާރު.ޕީ ވެސް ތާޒާވެ ތަަނވަްސވަމުން

ނޑު މި ދަންނަވަީނ ޢަބްދު ޔާމީނަށް، ެއ ޕާޓީެގ هللا ތެރެއިން ެވސް މުއްާލ ޢުމަރު ނޫން އެހެން ބޭފުޅަކަްށ، ައޅުގަ

ޓީތައް ލީޑަރޝިޕް ނެގުނީމާ، އަިދ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިްއޔެަގއި ވެސް ފެނިގެންދިޔަ މި މަޖިލީހުގެ ސިޔާސީ ޕާ

ން މިއަންނަ ޮގތް. ހަރުދަނާ ލީޑަރޝިޕްތަކާ އެްއކޮށް. ައޅުަގނޑު ަރއީސް ކައިރިން އަހާލަން ބޭނުންވޭ ޒިންމާދާރުވަމު

ނޑިެއއް އިްއޔެ ހަލާުކވިތޯ! ނުެވ މި ދަނީ ރާއްޭޖަގއި ޕާޓީތަްއ ޒިންމާދާރުވަމުން  ފެންފުޅި އެއް، މޭެޒއް، ަމއިެކއް، ގޮ

ންނަ ލީ ހޮވައިލެވޭތީ. ުއކުނު ހޮވައިލެވޭތީ. ނުވަތަ ފީވެަފއިާވ ދާތީ. ޒިންމާދާރުވަމުން މި ދަނީ އެ ޕާޓީތަކުގައި ހު

ނޑު ެދކޭ ގޮތުަގއި މި ބިލަކީ އެްއވެސް ހާލެއްގައި ސިޔާސީ ޕާޓީަތއް  އެްއޗެހިތައް ނަަގއި އުކާެލވޭތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މާދާރުވަމުންދާނެ ބިލެއް. ަބއެްއ ހަދައި ހިންގުމަށް ހުރަސްައޅާ ބިލެއް ނޫން. މި ބިލަީކ ރާއްޭޖގެ ިސޔާސީ ޕާޓީަތއް ޒިން

މީހުން މިހާރުވެސް ފުރަސްޓްރޭޓުވެ އެބަ ބުނޭ ދެން ތި ޕާޓީަތއް ުއވާލަންީވއޭ. ދަންނަވަންޯތ ޕާޓީތައް ުއވާލީމާ ރާއްޖޭގެ 

ހޭ. ޒިންމާދާރުކުރުވުން ދިަޔއީ. ިއދިކޮޅު ޚިޔާލު ދިަޔއީ. އެ ޕްޮރސެސް ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ާޕޓީތަކެއް އުަވއިލާކަށްނުޖެ

ޕާޓީތައް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލަކީ ޕާީޓތައް ުއވާލާ ބިލެއް ނޫން. މި ބިލަކީ ރާއްޖޭގެ ިސޔާީސ 

މަޝްރަޙު އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެން ދާނެ ބިލެއް. މި ބިލަކީ މި މަޖިލީހުގެ ހިމެނޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ާއއި ޕީ.ޕީ.އެމާިއ 

ނޑަައޅަން ތިބި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތާއީދު އޮްތ ޑީ.އާރު.ީޕއާ އަދި އެނޫންވެްސ ރާއްޖޭގެ  ޒިންމާދާރު، މިސްރާބު ކަ

ނޑު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކަށް ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަީކ،  ބިލެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޖާހަތަށް ވެރިެވގަެނގެން، އެ ވެރިކަްނ މަނިކުފާނު ވެސް މިތަނުން ޕާޓީއަކާ ގުިޅވަަޑއިގަންަނވާށޭ. މަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް، 

ނޑު އިްއޔެ ޓޯޕީ ގާުތ  ހޯދައިދިން މީހުން ނޭނގި، މިއަދު ކިބުރުވެރިވެ ބޮާޑވެގަީތމަ ވާނެ ހައެތި ތިވަނީއޭ. އަޅުގަ

ދެންނެވިން. ޓޯޕީ އަޅުަގނުޑމެންނާ ވާހަކަދައްކާށޭ. ައޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ޓޯޕީމެނަށް ވެސް ރަނގަޅު ގޮްތގޮްތ 

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި ވިސްނަންޖެހޭނީ މިއަދު ާރއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަުޙ ހޯދައިދޭށޭ . އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑު ފާހަަގކުރަނީ މި ރާއްޖޭގައި ކުިރއަށް އޮތް ހަލަބޮލި މާޙައުލު އެހެން ގޮތަކަށް  ޒިންމާދާރުކުރަން. އިއްޔެ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުަގިއ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު ، ގެންދެވިދާނެކަން ދަްއކައިދިްނ ދުވަހެއް ގޮުތގަ. އެހެްނވީމާ
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ޔާމީނަށާ، އަދި ކުީރެގ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަޙްމަދު هللا އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙަށާ، އަދި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު ަޢބްދު

ރަން ތި ބޭފުޅުްނ ތަސްމީން ޢަލީ އަށް އަދި ަމޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވަރަށް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާ އެްއކޮށް ުޝކުރުއަދާކު

އިްއޔެ މި މަޖިލީހުގަިއ ދެއްެކވި ލީޑަރޝިޕަްށ ޓަަކއި. އެ ލީޑަރޝިޕް ތި ބޭފުޅުން ކޮްނމެ ދުވަހަކު ވެސް ަދއްކަމުްނ 

ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަުތަގިއ ދާންވީ. ތި ބޭފުޅުން މި ާރްއޖޭގެ ސިާޔސީ މަޝްރަޙު ާސފުކުރަމުން ގެންދަންވީ. 

ނޑަށް އެނގޭ މި ތަނުގައި ޙަސަން ސަޢީުދގެ ެވސް މީހަކު އިންނަކަން. އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޙްތި ރާމާ އެކު އަުޅގަ

ނުޑ އެ ބޭފުޅާ އަށް އެްއވެްސ  އަޅުަގނުޑގެ އަްޚ، ރިޔާޟު ރަޝީދު. އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި ވެސް އިންެނވި. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޭބނުންވަނީ މި ނިޒާ މުގެ ތެެރައށް ޙަސަން ވެސް އަިއސް ބަރު ހިތެއް ބާްއވާކަށް ބޭނުެމއް ނޫން. އަުޅގަ

ވަންނަން. ބިލު ފާސްކުރާއިަރށް ކޯޓަށް ދިޔަަޔކަސް ވާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. މި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަިބއްޔަތު މި ރާއްެޖ 

ނޑުމެންނަީކ  ދަމަހައްޓަމުން ގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން މާދަމާ ވެސް ހަމަ ސި ޔާސީ ނިންމުން ނިންމަން މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން އިންިތޚާބުކޮށްފައި ތިބި މީހުން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެންެގ ހިތް، ަގޔާނުެވއޭ ބުނެފަިއ ވެސް އަުޅގަ ފަހުމީ ބޭރުކުރަންވެއްޖެްއޔާ ބޭރުކުރާނެ. އަުޅގަ

އެކަން ެވސް ކޮށްފައި އޮންނާނީ ޒިްނމާދާރުކަމާއެއްކޮށް. އެހެންވީމާ،  ބޭރުކުރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑުމެން

هللا ޖާބިރު ނެންގެިވ ނިޒާމީ މައްސަލަ ާއއި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުهللا އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ރި ރައީސޭ. ރާއްޭޖގެ މި ޢަބްދުއްރަޙީމް ނެންގެވި ނިާޒމީ މައްސަލައިަގއި ަރއީސަްށ އިލްތިމާސްކުރަން. ޢިްއޒަްތތެ

މެންބަރުންނަށް އެތައް ބޮޑު ހޭދަ އެއް ރައްޔިތުްނެގ  77ޑިމޮކްރެޓިކު ވެއްޓަށް ބަލާއިުރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޖިލީހުގެ 

ޖީބުން ކުރަމުންދާއިރު، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތައް 

 7ޔާ އެއީ ރާްއޖޭގެ ދުސްތޫރު ހަލާކުވެގެންާދނެ ކަމެކޭ. އަދި ހަމައެއާއެްއކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިއުޅަންެވއްޖެއް

ނޑުމެްނގެ  ނޑިޔާރުންނަށް އަުޅަގނުޑ އިލްތިމާސްކުރަން ތި ޭބފުޅުން ތި މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވަނީ އަުޅގަ ފަ

ާވއިރު ޒިންާމދާރުކަމާއެްއކޮށް ކުރަްއވާށޭ. ހިތްހަމަޖެހުމާ އެއްކޮށޭ. ެއހެންކަމުން ތި ބޭފުޅުން ކަންކަން ކުރައް

އިންސާނާއަކީ އަބަދުެވސް ކުްށތަކަށް އަރަިއގަެނވޭ ހިސާބުަގިއ ތިބޭ ބައެއް. އަދި ކޮންމެ ިއންސާނަކަށް ވެސް މިސްޭޓކު 

ނޑުމެން  ނޑު އިލްތިމާސްކުރަން އަޅުަގނޑުމެންގެ ސިއްރު ވޯޓު އަުޅގަ  ހެދޭނެ. އެހެންވީމާ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދޫކޮށްލަން.  ނުޑމެން ސިވިލް ސަރިވސް ކޮިމޝަނަށް ރައީސެއް ަނގަން ައޅުގަ ނަގަން ދޫކޮށްލަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ އެއްަބއިވަންތަ، ވަހުދަތު ހިފަހައްޓާ 1:31އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  ަގއި ދައްާކނެ އަޅުގަ

ސީ ޕާޓީތަުކގެ ބިލަީކ ޤައުމީ މައްސަލަ އެއް. ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުެގ ބިލު މިހާރު ބައެއްކަްނ ޤައުމީ މައްސަލަަތުކގަ. ިސޔާ

އެ އޮތް ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިަފއި ވަނީ މި ރާއްޭޖގެ ސިާޔީސ މަޝްރަޙު، ވަިކވަކި ޮބޑެތި ސިޔާސީ ޕާޓީތަްއ، މި ހުރިހާ 

ނުޑ ހަމަ ދެކޭ ގޮތުގައި އަުޅަގނޑު ކުރިން އިޝާރާްތކުރިން  ޕާޓީތަކެއް ޒިންމާދާރުކުރުުމެގ ނިޔަތުގަ. ދެން އަުޅގަ

ނޑު ދެކޭ ގޮތުަގއި ޢަދާލަތު ޕާޓީ  4އެމް.ޑީ.ޕީ، ޕީ.ޕީ.އެމް، ީޑ.އާުރ.ޕީ، ޖޭ.ޕީ،  ފިކުރެއް. ައދި އޭގެއިތުރުން އަުޅގަ
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 ވެސް އަންނަންޏާ އަންނަންވީ. އެއީ އެ ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ކަމެއް. އެކަަމކު ޙަޤީޤަތުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ދީނީ

ޢިލްމުވެރިން ކޮންމެ ޕާޓީއަކަްށ ވެސް ބަހާލައިގެން ވަދެ، ޮކންމެ ޕާޓީއަކަށް ވެސް ޒިންމާދާރުކޮށް ދީނީ ކަންކަން ވެްސ 

އުނގަންނައިދޭން އުޅުން. މިހާރު މި ވާ ގޮަތކީ އެމް.ޑީ.ޕީ އާއި ޕީ.ޕީ.އެމާއި ޑީ.އާރު.ީޕާއ ފިތުނަކޮށް، ތަޅުވަން އުޭޅ 

ނޑު ދެކޭ ގޮތުަގއި ބައެއް ދީނުގެ ތާޖުއަަޅއިގެން އު ޅޭ މީހުންނަކީ. އެހެންވީމާ، އެހެން ނެހެދުން އެދެން. ދެން އަޅުގަ

މިހާރު އެފް.އޭ، ފަާޔޒު ވެސް އެބަ އޮތް ޕާޓީ ހަދަން. ނާޒިުމ ސަރ ވެސް ހަދަން ބޭނުންާވނެ. ދެން ޢުމަރު ނަޞީރު، 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް މި އެންމެން އެއް ޕާީޓއަކަށް އަޅާލަންވީ. އޭރުން ރަނގަުޅާވނެ. އޭރުން ޢިއް ޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ރަނގަޅަށް މި ދަންނަވަނީ، ާރއްޖޭގެ އޮންނާނީ ވަރަށް ހަރުަދނާ ޕާޓީތަކެއް. އެްއ ޕާޓީ ފިަޔވައި. ެއއް ޕާޓީ ދާނެ ހަމަ 

ނުޑ ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލަން  ނޑާލަން. އެ މީހުން ބައިތިއްބާނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ހެސްކިޔާފައި ހަބޭހަށް ފު

ބޭނުންވާ ވާހަކަ ައކީ، މިއީ ެއއްވެސް ނުނިޔަެތއް ޮއެވގެން ހަދާ ބިލެއް ނޫނޭ. ކުދި ޕާޓީތަކުގެ ތިބި މެންބަރުން މިހާރު 

ނަޑށް ޔަޤީން މޫނުހަދާފަ. ހިތްހަމަނުޖެހިފަ. ތިހެން ތިއްބަވާނެ ކަމެއް ނެތް. އެއް  ވެސް އެ ތިބީ އަުޅގަ

ވެސް ފެެށނީ. ތި ބޭފުޅުން އަންނާނެ އިނގޭތޯ. އެމް.ޑީ.އޭ އަންނާނެ މޭލުގެ ބޮޑު ދުވުމެއް  1111ފިޔަވަުޅއަަޅއިގެން 

ނޑުމެން އެނގޭ ކޮން  މައްޗަށް. އެމް.ޑީ.އޭ އަކީ ަރންރީނދޫ ކުލައިގެ ޕާޓީ އެއް. އޮރެންޖު. އެހެންވީމާ، އެީއ އަޅުގަ

ށް ވަޑަިއގަންނަވަްނވީ. ކޮންެމ ކޮޅަކުކަން އޮންނާނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަ. އެހެްނވީމާ، ހިތްވަރުކޮށްފައި ތި ބޭފުޅުން އެއަ 

މީހަކަށް ޕާޓީ އެއް ހެދީމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އޭތި މާ ކަޑައީ. އަމީންޢާއްމަށް ޕާޓީ ެއއް. އަމީންޢާއްމާ ޖެހިގެން އިން 

 ކުއްޖާ އަށް ޕާޓީ އެއް. ކަަމުކނުދާނެ. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިނންމާލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު، ވާހަަކފުޅުދެއްެކވުމުަގއި ސެކްރެޓޭިރއެޓުެގ ނުވަތަ އަމީންޢާއްމަށް ރައްދުކުަރއްަވއި ވާހަކަފުުޅ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، މާފަންނު ހުަޅނގު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ނުދެއްކެވުމަށް ދަންނަވަން. ައޅުގަ

 ޢަބްދުއްރަޙީމަށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޢަބްދުއްރަޙީމު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަ

ނޑުމެން ފާސްކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ ބިުލ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައޅުގަ

ނޑަށް ފެނިއްޖެ. އެީއ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާލަމުން ފާހަގަކޮށްފައި އޮތް ަވރަށް މުހިއްމު ނުކުތާ ެއއް  ައޅުގަ

އޮސްޓްރޭލިާއަގއި އޮންނަނީ މި ގޮތޭ. ކެނެޑާަގއި އޮންނަނީ މި ގޮތޭ. އިއްޔެ މިތާ އިންނަވަިއގެން ވިދާުޅވި، 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭުރގެ ނުޫފޒުތައް އަންނާކަށް ބޭނުމެއް ނުވެއޭ. އެކަމަުކ މިހާރު މި ކިޔަނީ އޮސްޓްރޭލިއާ ާއއި 

ށޭ މިތާނގައި ޕާޓީ އޮންނަންވާނީ. ކީކޭތޯ މި ކިޔެނީ. ކިޔޭ ެއްއޗެއް ސާފެއް ނުވޭ ެދއްތޯ؟ ކެނެޑާަގއި އޮންނަ ގޮތަ
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ކިހިނެއްތޯ ސާފުވާނީ. އަސްުލ ބޭނުންވަނީ އެމެރިާކގައި ޮއންނަ ގޮތަށް މިތާ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ވާން. އެމެރިކާ 

ޢަދާލަތު ޕާޓީއާ އެްއކޮށް، ޢަދާލަތު ޕާޓީ  ބޭނުންވާ ގޮތަށް މިތާނގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރަން. އެކަމަކު ނުކެރޭ

ސަރުކާރުަގއި އޮންނާތީވެ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކަށް އެކަން ކުރާކަށް. އެހެންީވމާ، މި ކިޔަނީ ވަކި ކަހަލަ 

 ކަންތައްތަުކގައި އޮސްޓްރޭލިާއގައި އޮންނަ ގޮތާއި ކެެނޑާަގއި އޮންނަ ގޮތް. އަެނއް ބައި ކަންތައްތަުކަގއި ސަޢޫދީ 

ޢަރަބިއްޔާަގއި އޮންނަ ގޮތް. އަނެއްބަިއ ކަންތައްަތކުަގއި ުތރުކީަގއި އޮންނަ ގޮތް. އެހެްނވީމާ، ެއ ވާހަކަ ަދއްކަްނ 

ބަލާނެ ކަމެއް ނެތް. މި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަުޙގައި ަކންކަން ނިންމަންވެގެން ރައްިޔތުން ހޮވާފައި ތިބި މެންބަރުން 

ހާސް ކަމަށް ހަދަން.  11ބޭނުންވަނީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކގެ އަދަދަކީ  މިތާނގައި މި ތިބީ. މި މެންބަރުން

ހާސްކަން އެނގުނު ހިސާބުްނ ފެށިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީަތއް  11ހާސް ކަމަށް ހަދަން ބޭނުންވެގެން އެ މަސަްއކަތް،  11

އި. މަސަްއކަތްކުރި ޕާީޓއަކަށް ެވއްޖެއްާޔ ހާސް މެންބަރުްނ ހަމަކުރުމަށް ޓަކަ 11ވަރުގަަދެވގެން މަސަްއކަތްކުަރމުންދިޔަ 

ނޑަްށ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި  ހާސް  11ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އޮތީ ނަތީޖާ ފެނިފަ. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަުޅގަ

ޑަށް ހާސް މެންބަރުން ހަމަކޮށްގެން އިތުރު ވެސް ވެްއޖެ. އެމް.ޑީ.އޭ ވަރަށް ބޮ 11މެންބަރުން ހަމަކޮށްފި. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 

މަސައްކަތްކުރަމުން، ވަރަށް ކައިރިކުރާ ހިސާެބއްަގއި އެ އޮތީ. ވަޙީުދގެ ޕާޓީ އަށް މީހުން ނުވަންނަނީ ކީއްވެޯތ 

ނޑަށް އެނޭގ ކިހިނެއްތޯ ވަންނާނީ ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިއެްއގެ ފަހަތަށް.  ބަލައިލާއިރު ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ންނެއް ނުވަންނާނެ. އެއް އަހަރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެނޫންތޯ ކަންކަން ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިއެްއގެ ފަހަަތކަށް މީހު

އަހަރު ތެރޭގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސާއި އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ އާއި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  1ހިނގަމުންދިޔަ ގޮތް. 

ކޮޓަރީގައި ރައީސް ވަޙީދު އަރިހުގަ. އަހަރު ކުރިން މިތާ މިއިން  1ޔާމީނާ އިންނެވި މި ކޮޓަރީގަިއ، މީގެ هللا ޢަބްދު

އިްއޔެ ައއިއިުރަގއި ނެތް، އިްއޔެ ައއިއިރު ތިބީ އަނެއް ފަާރތަށް މޫނުލައިގެން. ެއއީ ާކކާ ހެދިތޯ ބަލައިލާއިރުަގއި ެއީއ 

އެ މަނިކުފާނު ގެންުގޅުްއވާ ސިޔާސަތު. ކޯލިޝަން ރީތި. ކޯލިޝަންގެ ނަން ެވސް ވަަރށް މޮޅު. ކޯލިޝަން އޮތް ގޮްތ 

ވެސް ވަރަށް މޮޅު. ެއކަމު ޯކލިޝަނެއް ހިފަހައްޓަިއގެން ެވރިކަންކުރެވޭނެ ގޮތެއް އެ ަމނިކުފާނަކަށް ވިސްިނވަަޑއެްއ 

ނުގަންނަވާ. ެއއީ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ރާއްޖޭގެ ިސާޔސީ މަޝްރަޙުގައި މިއަދު ެޖހިގެން އުޅޭ މައްސަލަ އަކީ. 

ނަންޖެހޭ ކެބިނެޓުގަ. ކޮބައިތޯ އެ މިނިސްޓަރު. ކިތައް ދުވަސްތޯ ވީ؟ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ މިނިސްޓަރެއް ހުން

ވާަފ. މިކަހަލަ ކަންތައް ކުރީމަ މިނިސްޓީރިއަލް ދެ ޕޮޒިޝަން އެ އޮތީ ެއްއވެސް މިނިސްަޓރަކު ޢައްޔަންނުކުެރވި ބާއް 

ރާއްޖޭގެ ސިޔާީސ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަެޙއް ހަމައެއްނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މި

ފިކުރުގެ ބޭފުޅުން އެބަ ޖެހޭ އެްއގަލަކަށް އަރަން. ތިން  3މަޝްރަޙު ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަަކއި މި ރާއްޭޖގަިއ ހިމެނޭ 

ފިކުރުގެ ބޭފުޅުންނޭ އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަީނ ރަީއސް ނަޝީދަށް ތާއީދުކުަރްއވާ ފިކުަރކާިއ، މައުމޫނު 

ފިކުރަކާ އަދި ރައީސް ނަޝީދާއި ރައީސް މައުމޫުނ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ބޭނުންނުވާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ތާއީދުކުރަްއވާ 

ފިކުރެއް ހިމެނޭތީ، މި ތިން ފިކުރުގެ މީހުން ތިބޭތީވެ، ިމ ތިން ފިކުރުގެ މީހުންގެ ެވސް ވިސްނުމުަގއި މި އޮތީ މި 
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ނޑުމެންނަށް ސިޔާީސ ރާއްޖޭަގއި ޒިންމާދާރު ިސާޔސީ ެވއްޓެްއ ޤާއިމުކޮްށގެން ކުރިއަށް ިދއުމުގެ ވިސް ނުން. އަުޅގަ

ޕާޓީތައް އުވާަލއިގެން ެވްސ ކަންތައްތަކެއް ކުެރވިދާނެ. އެކަމަކު ކާކުތޯ އެ ހިސާބުން ޒިންމާނަގާނީ. ކާކުތޯ 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަްނަކމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެން ވާހަކަދަްއކާނީ. ކާކުތޯ ަސރުކާރަށް ޖަވާބުދާރީކުުރވުމުގެ 

ހަކަދަްއކާނީ. ކާކުތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ރާއްޖޭގައި ސިާޔސީ އިްނތިޚާބުތައް، ސިޔާސީ ގޮތުން މައްސަލަިއގައި ވާ

ބޭއްވޭ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ަބިއވެރިވުުމގެ ޝައުުޤވެރިކަން ހުންނާނީ. މި ރާއްޖޭގެ އިްނތިޚާބުތަކުގައި ަރއްޔިތުްނގެ 

ކަމަކާ އެްއކޮށް. އެ ޝައުުޤވެރިަކމާ އެއްކޮށް އަުޅަގނޑުމެްނ ފަރާތުން މަންދޫބުން ބައިވެރިެވގެން އަންނަނީ ޝައުޤުވެރި 

އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާުބކުރަމުން އަންނަނީ ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭންވެގެން. އެ ކަންތައްަތްއ 

ނޑުމެން ެގންގުޅޭ ވިސްނުމާ، އަޅުަގނޑުެމން  ނޑުމެން ވިސްނުމާއި އަުޅގަ ވިސްނަންޖެހޭ ހިސާބަށް ކޮށްދޭންވެގެން އަުޅގަ

ނޑަްށ ޤަޫބލުކުރެވޭ ގޮުތގަިއ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ވެިރއަކަްށ ހުރި މީހެއްެގ ސަބަބުން އަބަުދވެްސ  ދާއިރުަގއި އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނިޒާމު އެފުްށ މިފުށަށް ބަދަލުވެގެން...

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު

 وصحبه آله وعلى ،هحود سيدنا على والسالم الصالةا .العالمين رب هلل الحمد. الرحين الرحون هللا سنب

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން. މިއަދު މި  .أجمعين

ނުޑމެންނަށް ވާހަކަދެއްކުމު ގެ ފުުރޞަތު ލިބޭ ދުވަސް ކަމަށް ވާތީ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

މަރުޙަބާދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްށ 

ތަކަީކ ތަޞްދީޤުކުރައްވަން ފޮނުވި ބިލު އަނބުރާ ފޮނުއްވައިލެްއވުމުަގއި ފާހަގަކުރަްއވާފައި ހުރި ބައެއް ކަންތައް

އަޅުަގނޑުމެން ެއއާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނު ފާސްކުރާއިރުަގއި ނޫނީ 

ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރަން ފޮނުވާއިުރގައި ކުރެވިދާނެ ކަމެްއ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ، ސަރުކާރުން ކޮށްދޭންޖެހޭ 

ވާ ޕާޓީތަކަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއެގ ގޮުތގަ. ފަިއސާ ދިނުމާިއ މެްނބަރުން ހަމަ 11111ކަންތައްތަކަީކ 

ނަޑއެޅިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ  އެނޫންވެސް ސަުރކާރުން ނޫނީ ދައުލަތުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަ

ޓީތަކުން ނަގަންޖެޭހ ޕާޓީ އުިވގެންދާއިުރގަިއ އެ ޕާ 12ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުަރއްވާަފއިވާ ފަދައިން މިހާރު ޮއތް 

ޤާނޫނީ ޒިންމާތަކެއް ހުރެދާނެ. އެ ޒިންމާތަކަށް ވާނެ ގޮތެއް މި ބިލުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ނެތް ވާހަކަ ވިދާޅުވުމުން، ެއީއ 

ނޑުމެންނަށް ބައެއް އެހެން ޤަުއމުތަކަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި  އަޅުަގނޑުމެން ެއއާ ދޭތެރޭ ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުން ަކނޑަައޅާ ގޮތެއް ބެލުން އެީއ އަޅުަގނުޑ ވެްސ ހަމަ ތާއީދުުކރާނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ 

މިދެންނެވިހެން މި ކުރެވޭ ަކމެއްގެ ސަބަބުން ފަހަތުން ނުކުންނާނެ ޤާނޫނީ މައްސަލަ އެއް އޮތް ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ 

ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނުއަާސސީ ހެދިފައި އޮްތއިރުަގިއ އެކަމާ ދޭތެރޭ ައޅުަގނޑުެމން ވިސްނަންޖެހޭނެ. 
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ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ކަރާމާތްތެރި، އެންމެ ބާރުވެރި ތަން. އެހެންނަމަވެސް ވޭުތވެދިަޔ 

ނޑުމެން ފާސްކުރި ބަ ެއއް ކަންަތއްތަުކެގ ދެތިން އަހަރު ތެރޭގަިއ ައޅުަގނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް ހުރި ޮގތުންނާއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމުނީމަ  ތެރެއިން ައޅުަގނޑުމެންެގ ާބރުތައް ނިުގޅިގެންދާންޖެހުނީ. ޙައްޤު ނޫން ކަންތައްތަެކްއ އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ާދއިރާ އަށް އެކަންތަުކގެ ތެެރއަށް ވަންނަންޖެހުނީ. ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދީފައި ހުިރ 

އި ސުޕްރީްމ ކޯޓުން ކަންތައްތަެކއް ނިންމަމުން އެ ދަނީ. ޤާނޫނުއަސާސީގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ނުދޭ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގަ 

ބާރެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭނުންނުކުރާކަން އަޅުަގނޑު ވަަރށް އުފަލާ އެކީ ފާހަގަކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަން 

ޖޯޝުގައި ތިެބގެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ބާުރަގއި  އެހެން އޮތުމާ ެއީކގައި ިމ ބިލު މިއަދު ައޅުަގނޑުެމންނަށް

ފާސްކުރެިވގެން ހިނގައިދާނެ. ފާސްކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަެވސް އެއީ ދެން އަެނއްާކވެސް މި މައްސަލަ ގޮސް ވަންނާނީ 

ނޑުމެން އަމިއްލަ އަށް މި  ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ ކުރެވުުނ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް. ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މާއްދާ އުވާލީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެކަމާ  ކަމަކާ ދޭތެރޭ ދެން ވިސްނާަލން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ަކމެއް ނިންމާއިރުަގއި ަވގުތު ޮއވެގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުާރ  ނޑުމެން ވީ އެންމެ ރަނގަޅަކަްށ ަކންތައްތައް ނިންމުމަކީ އަެނއްާކވެސް އަުޅގަ ދޭތެރޭ ވިސްނައި އަުޅގަ

ަވނަ ފަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންނުޖެހޭނެ ގޮތަށް ކަންަކން ނިންމުން. އެހެންކަމާއެީކ ކަންތައްތަކާ ދޭތެޭރގަިއ ދެ 

އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މި ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވަިއގެން މި ބިލު އަލުން އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު، މަޖިލީހަށް ގެނެސް 

ނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ވެސް ދަން  ނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ފާސްކުރުން. އެގޮތަށް އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި މެންބަރުން ވެސް މީގައި ހުރި ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ، 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު 

ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މި ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ  .عليكن سالملا

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު މި ތާއީދުކުރާ ސަބަބަކީ ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު އޮތީ 

ށް ވެސް އެނގޭ. އެހެންނަމަެވސް އެ ޤާނޫނު ހަދާއިުރަގިއ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށްކަން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ާމއްދާތަކެްއ އެބަ ހުރި، އެ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ. އަދި ެއގޮތުން މި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ 

އްދާ. ވަނަ މާ 75ކުރީަގއި ޤާނޫނުހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުިރއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަަނ މާއްދާަގއި ބުނެފަިއވޭ، ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މެންބަރު ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޤައުީމ  75ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

މަޞްލަޙަތާއި ރައްޔިތުްނގެ ލާބަ އާއި މަންފާ އަށް އިްސކަްނދީގެންނޭ. އަދި ެއއްެވސް މެންބަރެއް އެ މީހެްއގެ ނުވަތަ ެއ 

ން މީހެއްގެ ވެސް ޒާތީ މަޞްލަޙަތު ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި މަޤާމުގެ ބޭނުން މީހަކަށް ޚާއްޞަ ގުޅުމެއް ޮއތް އެހެ

ޕާޓީގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަްތކުރުމަށް ޓަކައި ކުރާ ކަމެްއ  4ހިފައިގެންނުވާނޭ. މިއަދު މި ުކރަނީ ކޮންކަމެއްތޯ. މިތާ ތިބި 
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ބު އެއީ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިއީ. އެހެންވީމާ، މި ަމްއސަލައިަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓަްށ ދާންޖެހޭ އެއް ސަބަ

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބުނެފައި އެބަ ޮއވޭ ޤާނޫނުހެދުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ، މި ޤާނޫނުއަސާސީން  16ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކަށަވަރުކޮށްދީަފއި އެބަ އޮްތ، ޔަޤީންކުރޭ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނުހެދުމުގެ ބާރުލިބިފައި އޮތް ފަރާތްކަން. 

އެ ޤާނޫނު ަހދާއިރުަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ، ކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮްތ ެވސް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ އޮތް.  އެހެންނަމަވެސް

ވަނަ ާމއްދާަގއި އެބަ ބުނޭ. އަދި ައސާސީ ޙައްޤުތަކާ އަދި މިނިަވންކަމުގެ ބާބުަގއި އެބަ ބުޭނ  16ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޤާނޫނަކުން ވެސް ހަނިކުެރވޭނީ ކޮން ހާލަތްތަކެްއގަިއ، ކޮްނ  އަސާސީ އެްއވެްސ ޙައްެޤއް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ހަދާ

ވަނަ މާްއދާގައި އެބަ ބުނޭ އެފަދަ ޙަްއޤެއް ހަނިކުރެވޭނީ ދިމިޤްރާތީ  16މިންވަރަކަށްކަން. ެއގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މަވެސް މިއަދު ކުރަން މި އެހެން މުޖުތަމަޢުގައި ެވސް އެކަން ހަނިކުެރވިފައި ހުރި ިމންވަރަށޭ ކުރަންޖެހޭނީ. އެހެްނނަ

އުޅެނީ ކޮންކަމެއްތޯ. އާދެ! ބާރުގެ ބޭނުންކުރެވިދާނެ އިނގޭތޯ. ބާރު އޮތް ބަޔަކަށް، ބޭނުން ކޮންމެ ކަމެއް މިއަދު 

ކުރެވިދާނެ. ޖަޒުބާތުަގއި ޖެހިެގން ކަންތައްތަކެއް ކުެރވިދާނެ. އަމިއްލަ ބޭނުންތަކާއި އަމިްއލަ މަޞްލަޙަތު އިސްކޮށްގެން 

ނޑުމެންނަށް ެއބަ އޮތް. މިއަދު މިއަދު  ޕާޓީ ނޫީނ  4ކަންތައްތަެކއް ކުރެވިާދނެ. އެކަމަުކ މި ނޫން ދުވަހެްއ ވެސް އަުޅގަ

ޕާޓީައކުން ެއއްބަިއެވގެން ބޭނުންވާ ކަންތައްަތކެއް ިމ މަޖިލީހުން ހާސިލުކުރެވިދާނެ. އާދެ! އެ ބިުލގަިއ ހުރި  3

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންތޯ މާއްދާތަކުން ނޫނީ އެ ބިލުގައި ހުރި ކަންތައް ތަކުގެ ތަފްސީލަކަށް ދިޔުމުގެ ބަދަލުގަިއ އަޅުގަ

ޕާީޓ އަށް ާމލޭގައި ދިިރއުޅޭނެ، ނިދާނެ ތަންކޮޅެއް ނެިތގެން ބަޔަުކ  4ޕާޓީ ނުވަތަ  3މިއަދު މާލޭގައި މި އޮތް 

ސް މާލެ އިން ދޭންޖެހޭކަމާ، ައކަފޫޓު ބިމެއް ވެ  2111ައކަފޫޓު،  1111ދިރިއުޅެމުންދާއިރުަގއި މި ކޮންމެ ޕާޓީ އަކަށް 

ޕާޓީ  3މިލިއަން ރުފިޔާ މި  16މިލިއަން، ނޫންނަމަ  15.3ޕާޓީ އަށް ކޮންމެ އަހަރަުކ  4އަދި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން މި 

ނޑުމެން  އަށް ބަހަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތޯ. މި ޕާޓީތަކުން ކުރަމުންދާ މަަސއްކަތާ ދޭތެރޭ އަުޅގަ

ފެބުރުއަީރގަިއ އެމް.ޑީ.ޕީްނ  8އިާލއިރު ފަނާކުުރވަނިިވ މަސައްކަތްަތއް ކުރަމުން ދަނީ. ކޮބައިޯތ މިދިޔަ އަހަުރގެ ވިސްނަ

މިިލއަނަށް ވުެރ ގިަނ ރުފިާޔގެ ެގއްލުންދިން. މިއީތޯ ިސޔާސީ  211ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަންކޮޅުަތކުަގިއ ހުޅުޖަހައި، ޯރކޮށް 

ނޑުމެން މި ޕާޓީތަކުގެ މަޤްޞަދަކީ. މިކަްނ ކުރަ ޕާޓީ އަށް މި ފުރުޞަތު ައނެއްކާ ތަނަވަްސކޮށްދޭން މި  4ންތޯ އަުޅގަ

ނޑު މިއަދު މި ޕާޓީތަަކށް ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ މި  އުޅެނީ. އެހެްނވީމާ، މިއީ ސުވާލުއުފެދޭ ކަންަތއްތައް. ައޅުގަ

މިއީ. ދެން އެ މީހުންނަށް ވެގެންދާނެ  މަޖިލީހުގައި ކުދި ޕާޓީތަކުން ވެސް މި ޤާނޫނުތަކުން ތަމްސީލުކުރަމުންދާ ބައެކޭ

ގޮތަކާ ދޭތެރޭަގއި ވެސް މި ބިލުގައި މި އަލިައޅުަވއިލާފަ ެއއް ނެތޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ ަވރަށް ބޮޑެތި ވިސްނުންތަކެްއ 

ރޭ ވިސްނަންޖެހޭ. އަދި މި ތަްޞދީޤުކުރުމުގެ ކުީރގަިއ، މިއަްށ ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރީަގއި މިދެންނެވި ކަންކަމާ ދޭތެ

 ވެސް ިވސްނަންޖެހޭ. އަދި މިހާރު... 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މަޢުޞޫމުهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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އާދެ! ސިާޔީސ ޕާޓީތަކުގެ ބިލު މިއަދު މި އޮތީ އަނބުރާ މި މަޖިލީހަށް   .عليكن سالملا .الرحين الرحون هللا بسن

ހިފަ. މި ބިލުގައި ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ފޮނުވިފަ. އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަން ޖެ

ކަންތަކެއް އެބަ ހުރި. އެ ިއޞްލާޙުތައް ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި މުސްތަޤްބަލުަގިއ އަންނާނެ. އެހެންނަމަވެްސ 

ނޑުމެން ދުސްތޫރީ ގޮތުްނ އެއީ ިމ ބިލު މިއަދު ޤާނޫނަަކށް ބަދަލުވުމަށްފަހު. މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގަިއ ައޅު ގަ

ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް އެބަ އޮތް. ެއއީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން ތިއްބަވާ 

ވޯޓުން ކަމެއް ފާސްވެގެން ދިަޔއިމަ  39ވޯޓުން.  39މަޖިލިސް. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ، މުޅި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބޭ 

އެކަެމއް ރަްއޔިތުން ފާސްކުރީ. އެ ހިސާބުން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ހުްނނަވާ ބޭފުޅަކު އެ ބިެލއް އެއީ 

ވޯޓުން  39ތަޞްދީޤުކުރައްވަންޖެހޭނެ. ާޤނޫނަކަށް ހައްދަވަންޖެހޭނެ. އޮޓަމެޓިކުން ެއކަންތައް ކުަރން މި ޖެހެނީ 

ކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވާލީމަ. އެހެންވީމާ، ފާސްކޮށްފައި، މި މަޖިލީހުން ފޮނުވާ އެްއޗެއް ތަޞްދީޤުނު

ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާައކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެއް، އެ ބޭފުޅަކަްށ ލަފާދެއްވާ ބޭފުޅުން ވެސް ެއ މަޢުލޫމާތުދެއްވަންޖެހޭނެ. ތި 

ވެނި ތަޞްދީޤުކުރައްވަން ުއޅުްއާވ ބިލަކީ، އެހެންނޫނިއްޔާ އަނބުރާ ފޮނުއްވާލައްވަން އުޭޅ ބިލަކީ މަޖިލީހުން މި

އަދަދަކުން ވޯޓުން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ބިލެކޭ ކިޔާފައި އެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވަންޖެހޭނެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބިލަކީ މި 

މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަޣްލަބިއްޔަަތކުން ފާސްކޮށްފައި، ފޮނުވާފަިއވާ ބިލެއް. ާއދެ! ދާދި ދެންމެއަކު ވިލުފުށީ 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީ ދުގެ ވާަހކަފުޅުަގއި ވިދާޅުވެއްޖެ މަޞްލަޙަުތގެ ވާހަަކ. އަުޅގަ

ލިބިފައިވާ ގޮުތގައި ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން ވެސް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަަޑއިގަންަނވާ. 

ނާ އަދަދަކަށް އަިދ މެންބަރުން ހަމައެއް ނުވޭ. އެ ބޭފުޅާ ނިސްބަތްެވވަަޑިއގަންނަވާ ޕާޓީަގއި އަދި މި ޤާނޫނުގައި މި ބު

އެހެން އޮްތއިރު މި ބިލު ައނބުރާ ފޮނުވާލުމުން އެީއ ެވސް ޒާތީ މަޞްލަޙަތު ކަމެްއ ކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑު މި ދެންނެވީ މިއަދު ައޅުަގނުޑމެން މި ބިލު މަޖިލީހުން  ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮްތ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ސިާޔސީ މާޙައުލަށް ޖާގަދިނުމަށް ޓަަކިއ ފާ ސްކޮށް، ޤާނޫނަކަށް ބަދަލުުކރަންޖެހޭ ވާހަކަ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

މި ބިލަށް އިޞްލާޙުތަެކއް ހުަށހަޅަންޖެހޭ. ވަރަށް ައވަހަށް ިއޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅާފަިއ، ިސޔާސީ މަޝްރަޙު ަޤއުމުަގއި 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ބައްޓަންެވގެންދާއިރު ފިތުނަ ކުޑަ ވާ ގޮތަކަށް ބައްޓަްނވާ ގޮތަކަށް މި ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ސިޔާސީ ޕާޓީ އޮންނާނެ. ޭއގެތެރެއިން ައޅުަގނޑު ވަރަށް  5ގޮތުަގއި މިހާރު ރާއްޖޭގައި ިމ ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވުމާ އެކު 

. ެއގޮުތން ޢަދާލަތު ޕާޓީއޭ ބުނުމުން އުފާވޭ ދެ ސިާޔސީ ޕާޓީ ައީކ ވަކި ބޭފުޅަކަށް ނިސްބަތްުނވާ ދެ ސިޔާސީ ޕާޓީ

އެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް ނިސްބަެތއް ނުވާނެ. ހަމަ ޑީ.އާރު.ޕީ ޭއ ބުނުމުން ވެސް ަވކި ބޭފުޅަަކށް ނިސްބަތެއް ނުވާނެ. އާދެ! 

މި ދެ ޕާޓީއަކީ ވަކި ބޭފުޅެްއގެ ވަށަިއގެން އެނބުރޭ ޕާޓީ އެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭަގއި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް 

ކުރެިވގެން ދާއިުރ މުސްތަޤުބަލުގައި ފެންނާނީ ވަރަށް ުފރިހަމަ ގޮތަކަށް ިސޔާސީ ޕާީޓތައް ޒިންމާދާރުކަމާ އެްއކޮްށ ރު

ނޑުމެން މިއަދު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން މިދާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ  މަސައްކަތްކުާރކަން. އަުޅގަ
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ރަކުން އުފެދިފަިއވާ ަގާވއިދެއް. މިހާރު ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިފައި ވިޔަްސ. ދެްނ ގަާވއިދު، އެއީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤަރާ

ނޑައެޅީ މި ޢިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު  އޭރު ސިޔާސީ ޕާޓީަތކަށް އަަދދެއް ކަ

މި މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ ވަރަށް  ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއި މެންބަރުން ބައިތިއްބަިއގެން. އެހެންީވމާ، މިއަދު

ޑިމޮކްރެޓިކު ވިސްނުެމއް. މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކާއިރު ވިދާޅުވޭ ރަްއޔިތުންގެ ޢާއްުމ 

މު ރައްޔިތުންގެ ިޚޔާލު ހޯދުމުގެ ޖާގަ ވެސް ބަންދުީވއޭ. އެހެެނއްނޫން. ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ފިކުރު މި އަންނަނީ، ޢާއް

ރައްޔިތުން މީހަކު ޢައްޔަްނކުީރމަ. އެގޮތުން ެއކި މަޤާމުތަކަްށ ބޭބޭފުޅުން ވޯޓުން ޢައްޔަންުކރީމަ. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުން 

އެދޭ ބޭފުޅަކު ކައުންސިލަށް ުކރިމަތިލީމަ، އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލައިގެން ޮހވުނީމަ އެ ބޭފުޅެއްގެ އަުޑ ިއވޭނެ. މި 

ށް އަމިްއލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލަްއވަިއގެްނ ހޮވިަވޑަިއގަތީމަ ެއ ބޭފުޅެްއގެ ައޑު އިވޭނެ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަ

ނޑުނީކީ ނޫން. އެ  މި ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ބިުލ މިގޮތަށް ބަްއޓަންެވގެން ދިއުަމުކން މައިނޯރިޓީ ބޭބޭފުޅުންެގ އަޑު ކެ

މުތަުކގައި ވެސް ިޚޔާލު ފާޅުކުރެްއޭވނެ. އަދި މިދެންނެވި ގޮތަށް ބޭފުޅުންނަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަމުގެ ޕްލެޓްފޯ

ނޑު އެދެނީ މައިނޯރިޓީގެ  ތަފާތު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރައްަވއިގެން ވެސް ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރެވޭނެ. އާދެ! އަުޅގަ

ާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ކަންތައް ެވސް ޙައްޤުތައް ވެސް ަރއްކާތެރިކަާމ އެކު ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ ޮގތަކަށް މުސްތަޤުބަލުގައި ސި

ބައްޓަންެވގެން ދިއުން. އެހެްނނަމަވެސް ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ޕާޓީ އެއް ހަދަިއގެން ރާއްޖޭަގިއ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުމަކަށް 

ޖާގަދޭކަށް ައޅުަގނޑަކަށް ާތީއދެއް ނުކުރެޭވ. އަުޅަގނުޑގެ އުއްމީދަނީ ދިވެހި ަރއްޔިތުންަނކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކިތަންމެ 

ވެރި ަބއެްއ ކަމުަގއި ިވޔަސް ެވސް، ިސޔާސީ ގޮުތން ކިތަންމެ ވަރަކަށް އިންިތޚާބުތަކުގަިއ ެއކި ގޮތްގޮތަށް ވާދަ

ވާދަކުރިކަުމގަިއ ިވޔަސް ވެްސ، ެއކުވެިރކަމާިއ ރަހުމަތްތެރިކަމާ ެއކު ިސޔާސީ މަޝްރަުޙގަިއ ހަރަކާތްތެރިާވ ބަޔަކަްށ 

ބަބުން ާރްއޖޭގެ ސިާޔސީ ހަޔާތް އިތުރަްށ ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ކަމަށް. ވުން. އަޅުަގނުޑ ުއއްމީދުކުަރނީ މި ބިލުގެ ސަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު ނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުފޮ

މަށް ވާތީ ކަ ވާހަކަދަްއކަްނ ލިބޭ ދުވަސް އަޅުަގނޑު ވެސް މި ދައުރުގައި ފުރަތަމަ. السالم عليكن، `

ސަށާއި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އާ ދައުރަށް، އާދެ! މި ފެށުނު އާ އަހަރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

ނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު  ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ ވެސް ރައްދުކުރަން. އާދެ! އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަމޭ. ހަަމ އެާއއެީކަގއި ދަންނަވާލަން  މި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ބިލު މި އޮތް ގޮތަށް ފާްސކުރަން

ބޭނުންވާ އަެނއް ވާަހކަ ައކީ އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ އެްއވެސް ހާލެްއަގއި ކުދިކުިދ ޕާީޓތައް ުއވާލަންެވގެެނއް ނޫނޭ. 

ރަޙުގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ކުދިކުދި ޕާޓީތައް ކުދިކުދި ާޕޓީތަކަށް ވެފައި އެ ތިބެނީ ެއއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސިޔާސީ ަމޝް

ހާސް  11ޖާގަނެތީމަ. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މި ބިލުގެ ވާހަކަދައްކާެލވުނުއިރު ޢަދާލަތު ޕާޓީަގއި ވެސް ނެތް 
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މީހުންނެއް. އެކަމަކު ވޭތުވެިދަޔ ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ އެ މީހުން މިހާރު މީހުން ހަމަކޮށްފި. އޭގެ މާނަ އަކީ ެއ 

ގައި އެބަ ތިއްބޭ ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް ވެދެަވޑަިއގަންަނވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، ރާސްލާފައި ގޮްސ ފިކުރު

ހާސް މީހުން ހަމަނުވާ ޕާޓީތަކަކީ އެީއ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެގޮތަްށ  11ހާސް މީހުން ހަމަވެގެން އެ ދިޔައީއޭ.  11

ެއއީ އަދި ިމއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ިނސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ޕާޓީ ބާއްވަން ބޭނުންުނވާ ޕާޓީތަކޭ. އެ ޕާޓީތަްއ 

ކަމަށް ވިަޔސް، އަދި އެ ނޫްނ ބޭބޭފުޅުންނަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ޕާީޓ ކަމަށް ވިަޔސް، ައޅުަގނޑުމެން ކުރާެނ 

ތަކުގެ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލަން ެވގެން. ކަމެއް ނެތޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަހރުދަނާ، ސިޔާސީ ޕާޓީ

ދެން ވިދާުޅވެއްޖެ ަބއެްއ ބޭފުުޅން ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކގަިއ ކަންތައްަތއް ކުރަްއވާ ގޮޭތ. ވިދާުޅވާއިުރ ބްރެޒިްލގަިއ 

ިމ  ހާސް މީހުންގެ ވާހަކަ 11ލައްކަ މީހުން ހަމަވެގެން. އަޅުަގނޑުމެން މި ުއޅެނީ  5ސިޔާސީ ޕާޓީ އެއް ހެދެނީ 

ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، އެްއގޮަތކަށްވެސް ހަމަ އެކަނި ެއއް ޤައުމަކަށް މިސާލު ޖައްސަަވިއގެން ވާހަކަެދއްެކވުން އެީއކީ 

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. ދެން  ހަމަ އެއާއެީކގައި ާޒތީ މަޞްލަޙަތުގެ ވާހަކަދައްާކއިރު ދެންމެ ކެލާ ދާއިރާގެ 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުރަން. މަهللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ޢުޞޫމު އެ ވިދާުޅިވ ވިދާުޅވުމަށް އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަަތކުން ފާސްކޮށްފަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް 

ނޑުމެންނަށް ފޮނުވާލިފޮނު ވާލެްއވުމަކީ ސީދާ އެ މަނިކުފާނުގެ ޒާީތ ތަޞްދީޤުކުރައްވަްނ ފޮނުއްވީަމ އެ އަނބުރާ އަުޅގަ

ނޑުެމން، ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ފަރާތުން ތާއީދުކުރަނީ މި ބިލު މި އޮތް  މަޞްލަޙަތު އެކުލެިވގެންވާ ަކމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އުޅެީނކީ  ގޮތަށް ފާސްކުރަން ކަމަށް ަދންނަވާލަން ެވގެން ައޅުަގނުޑ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ. ައޅުގަ

އެމް.ޑީ.ޕީތޯ ރާއްޭޖގައި އޮންަނންވީ، ޑީ.އާރު.ޕީތޯ އޮންނަންީވ، ނޫނީ ޕީ.ޕީ.އެމުތޯ އޮންނަްށވީ ބަލާކަށް ނޫން. ހަރުދަނާ 

ޤާނޫނެއް ހަދަވެގެން މި އުޅެނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުން އެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައި އޮތް މަޖިލީސް. 

ވިސްނާފައި ނިންމާނިންމުން ވެގެންދާނީ އެީއ ދިވެހިރައްޔިތުން ނިންމާ އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން 

ނިންމުމަކަށް. ކޮންމެހެންނުޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މުޅި ރާއްޖޭގައި ވޯަޓކަްށ 

ީތ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް ިމ ދާކަށެއް. ެއގޮތަށް ދާން ބޭނުންނުވާތީ ނުވަތަ ެއގޮތަށް ދިުއމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާ

އޮންނަނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް މެންބަރުން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި މި ފޮނުވަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ިވސްނުމާއި އެ 

 ބޭފުޅުން  77ބޭފުޅުންގެ ފިކުރާ، އެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރަްނވެގެން. އެހެންވީމާ، މިއަދު މިތާނަގއި މި ތިއްބެވި 

ވޯޓުދީގެން ކަެމއް ނިންމައިފިއްޔާ ެއއީ މުޅި ދިވެހިރައްިޔތުން ނިންމި ކަމަކަށް ވެގެންދާނީ. އަދި މީގެތެރެއިން 

އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްެވއްޖެްއާޔ އެއީ ދިވެހިރަްއޔިތުންގެ އަްޣލަބިއްޔަތުން ފާސްެވގެން ދިޔަ ކަމަކަށް ވާނީ. އެހެންވީމާ، 

ޕާީޓ  12ހާލެްއގައި މި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ މަޝްރަުޙަގއި މިހާރު މި އޮތް އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ ެއއްވެްސ 

ނުޑ ކުރިން  13ނޫނީ  ނޑުމެްނގެ ޭބނުމަކީ އަުޅގަ ޕާޓީ ުއވާލުން ެއއީކީ ނޫން އަޅުަގނޑުމެންެގ ބޭނުމަކީ. އަުޅގަ

އިލާއިރު ދެން ެއ އެކުލަަވއިލުން. އެކުލަވަ  ދެންނެވިހެން ހަރުދަނާ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރުދަނާ ޤާނޫނެއް
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 އެއް އޮންނާކަށް. އެ  ނުޖެހޭ ދެމަފިރިންނަށް ސިޔާސީ ޕާޓީފުރުޞަތުނުލިބޭ ޕާޓީތައް އުވިގެންިދއުން. ކޮންމެހެން

އެންމެ  ބޭފުެޅއްެގ ވިސްނުމާއި ފިކުރާ ކުރަން ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ އެކުާރއި ވިސްނުން ހާމަބޭފުޅެއްގެ ސިޔާސީ ފި

ިވޔަސް އަިދ  އޮތީ ރަނގަޅަށް. އެީއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރެއް ކަމަށް ަގތީމަ އެގާތްކުރާ ޕާީޓއަކާ ގުޅިަވޑައި 

ކޮްށފައި ހުންނެވި އެްޑވަިއޒަރެއް ޢައްޔަން ސް ނުވަތަ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވިޔަ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ ކަމަށް

އްޔިތުްނ ައކީ ރަ  ސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާ ޕާޓީޭބފުޅަކު ނި އެ ،ވިޔަސް  ވިޔަްސ އަދި ވަޒީެރއް ކަމަށް ކަމަށް

އެއް ކަމަށް ވަންޏާ  އްޔާ ނޫނީ ޤާނޫނަށް ގެނެޭވ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން އުިވގެންާދ ޕާޓީނުގަންނަ ޕާޓީއަކަށް ވެްއޖެބަލައި

ންމެ ރަނގަުޅ ބޭފުަޅކަށް އޮތް އެ އެންމެ ގާތް ޕާީޓއަކާ ގުުޅވަަޑއިގަތުން އެީއ އެ ބޭފުޅެްއގެ ފިކުާރއި ިވސްނުމާ ދެން އެ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެން ފުރުޞަތު ކަމަށް  ނޑުމެްނގެ ޕާޓީެގ ފަރާތުން މިއަޅުގަ ބިލު މިހާރު  ކަމަށްވާީތ ހަމަ އަޅުގަ

އަދި ހަމައެއާެއީކގައި މިއީ ެއއްވެސް ހާލެްއަގއި ެއއްެވސް  ،މިއޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން

ނޑުމެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ކަމަށް ވެސް ދަންނަވަން. ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެއެއް ނޫން ންނާ އޮތް ޒާތީ މައްސަލަޕާޓީއަކާ އަުޅގަ

ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަަކ ބިލު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަްނ އެ  ދު މިމެންބަރު ޢަލީ ވަޙީ

 ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.

 

 ބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެން

ކުރުމަށް ވިސްނަިއގެން ންބަރު ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެޝުކުރިއްޔާ ޢި

ބިލަށް  ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީގެ ފަރާތުން މި އާެދ!، އޮްއވާ މި މަޖިލީހުގައި އޮތް އެންމެ މައިނޯރިޓީ ޕާޓީ

ދެްއކުމަީކ ވާހަކައެްއގޮތަށް  ނަވާ ވާހަކަ ަދންނަވާލަން. އާދެ! ޙަޤީޤަތާދަންރެްއވީތީ ވަރަށް ބޮޑަްށ މަރުޙަބާއީދުކުތާ

 އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް މަސަްއކަތްކޮށްގެން. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ރަނގަޅު ކަމެއް. ޤާނޫނުއަާސސީ އަށް ބަދަލެއް ގެނެވުނީ 

ނޑު ފާހަގަކުރަން.  މަސައްކަތް ވަަރށް ފަޚުރުވެރިކަމާ ޓަކައި ކުރި ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް އެކީ މިއަދު އަޅުގަ

ހުން. މި ރައްޔިތުންގެ ކުރަމުންދިޔަ މީސިޔާސީ ޕާޓީ އޮންނަްނޖެހޭނެ ކަމަށް ދަޢުވާ އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ ފުރަތަމަ މިރާްއޖޭގައި

ނޑުމެން ދަޢު އެކަމަށް މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދެވުނު ނޫ ދިޔައިރު އޭރު ވާުކރަމުންޓަަކއި އަުޅގަ

ގުމަކީ ެއއީ ޤާނޫނުއަސާސީ ހިން ޖަމާޢާތްތައް ހަދައި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތެޭރގައި ޮއތް ލިޔެވިފައި އޮތް ޖަމުޢިްއޔާ

އެގޮތް މިގޮތް ވެދާނެކަުމެގ  ،ހަލާކުވެ ،ބައިވެ ކަމެއް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އޭރު ފިކުރަކީ ރާއްޖެ ބައި ކުރާހުއްދަ

ުއސޫލެއް. އެ ތާރު އުސޫލުތަެކއް ހިފެހެއްޓުމަށް ބަޔަކު ގެންގުޅެފައި އޮތް މުޚްދުޓަކައި ޚު ެއކަން ނުކުރުމަށް ފިކުރުގައި

ަރއްޔިތުްނެގ  .ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ މީހުންތައް ިތބިއިރުަގއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ ސަރުކާރު މައްޗަށް ތަާބވެގެން 

ނޑިޔާރުގެ ތަްނ  ެގ މަޖިލީހަކީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީސް. މިހުރިހާ ކަމެއް ގޮތުަގއި މިަރއްޔިތުން .މަޖިލީހަކީ ފަ

ކުރެިވގެްނ ދިޔައިރުަގއި ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގައި ތިބި މެންބަރުންގެ ހިނގަމުންދިޔައީ. އެހެންނަމަެވސް މިތަން ބައިބައި
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ނުއަސާީސ ގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫގެންިދޔަ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭވިކުރެ ސަރުކާުރގެ ަވޒީފާތައް ަވކި، ވަޒީފާތައް 

ޚިލާފަށް އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ރައްޔިތުްނެގ  ދިޔައިުރގައި ކުީރަގއި އޮތް އުސޫލާ ކުެރިވގެންއަޅުަގނޑުމެން ބައްޓަން

ނޑަެއޅިގެންދިޔަ ތަނުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އަދި މި .މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކަ

މެންބަރުން ވެސް މިތަނުން  8ކޮށްފައި ތިބި ޓަކައި ޢައްޔަން  ކުރުމަށްީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭނަ ދިފާޢުރައީސަކާ އަދި ރަ

މިއީ ބަދަލުެވގެން އަިއ  .ހުރި ސިާޔސީ ޙަޤީަޤތް ދުވަސްަތކުެގ ތެރޭަގއި ައއިއްސަ ވޭތުެވދިޔަ  ވަިކވެގެންިދޔަ. މިީއ މި

 އެއް  ެއއް ނޫން. ކޮންމެ ޕާޓީ  ވަކި ޕާޓީ ،ޓަކައި ުކރުމަށްޓިކު އުސޫލުތައް ހަމަމިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިޑމޮކްރަ .ގޮތް

ުކރި ގޮތް. އެމް.ޑީ.ޕީ ދުވަެހްއގައި ސިޔާސީ ޕާޓީ ހަދަން އެންމެން މަސައްކަތް އަދި ިސޔާސީ ފިުކރުގައި  ،ވިޔަސް 

ްނ ތިއްބަސް ިމއަދު ސިޔާީސ ގެއަޅުަގނޑުމެން އެކަމުެގ ފަޚުރުވެރި ެމޑަލް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ޖަަހއި ،އުޅުނުތީވެ 

ގޮުތގަިއ  ގެއެއް  ތަކުގެ ވެރިންނަކީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ތިބި ސިޔާސީ އެންމެން. އޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ުމއައްަސސާޕާޓީ

ނޑު މިަކމަށް ހާސް ހަމަވެފައި ތިބި  ރާއްޖޭގައި ތިބި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިްނ ދިހަ  ޓަކައި މި މިއޮތީ މިތަން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީްނ ޕާޓީތަުކގެ ެވރިންނަށް މަރުޙަބާ މިތާނގައި ިތއްބެވި ހުރިހާ ،ނަށްއެންމެން ދަންނަވަން. އަުޅގަ

އެްއވެއުޅުުމގެ މިނިވަންކަްނ ާޔލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާިއ އަދި ޚި ވީހާވެސް ބޮޑަްށ ސިޔާސީ ފިކުރާ ބޭނުންވަނީ

ވޭ ގޮތަށް ޮއތުން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ކަމެްއ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި އެންެމންނަށް ބައިވެރިވެ 

ނުޑ ވެސް ބޭނުންވޭ އަންހެނުންނަށް ވަގަ ،ނޫން ށް ނޫން ގޮތަކަްށ އަޅުަގނޑު ފިރިހެނެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން އަުޅގަ

ން ބޮލާފޮށާއަޅަިއގެްނ ންކާ އަށް ޮގސް ފިލައިގެޤާނޫނެއް އޮތީތީވެ ލަ ކާ އިނދެލަން. އެހެންނަމަވެސްބަދެވަނަ އަނތް

ކައިރިްނ އަަހއިގެން  ގެކުީރގެ އަނިބމީހާ ،އެހެންވީމާ އޮންނަނީ ަކނަޑއެޅިަފ. މިާހރު މި އެކަން ނުކުާރ ުއސޫލެއް

ޖެހެނީ. އެއްބަިއ މީހުންނަށް އެކަްނ ދަތިެވގެން އެކަން ތީ. ދެން އެކަން ެއގޮތަށް ކުރަން އެކަން ކުރެޭވ ގޮްތ އޮ

ހޯދުމަށް މަގުމަްއަޗށް ނިކުންނަންޖެހޭ ސިޔާސީ ޓަަކއި ަރއްޔިުތންގެ ތާއީދު ވެރިަކމަށް އައުމަށް ،ނުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ

ލިބިގެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ވޯޓު ހުރެެގން ކަން ކުރެވޭ ބަެއއް ަކމަށް ވާންޖެހޭ. އްއަކީ ބުރަދަނެ ޕާޓީ

 ގެ ތާއީދާ އެީކަގއި މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ހޮވަން އެބަ ވަނީ ިވއްޔާ ަރއްޔިުތން އަޣްލަބިއްޔަތުން ކަމެއް ކުރެޭވ ކަމަށް

ކަމެތި ތަނެްއ ވިއްޔާ މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އެއީ ވަރަށް ނި ކަމަށް ވަނީ. މިއީ ސިޔާސީ ޙަޤީޤަތް. އެހެންޖެހޭ

ނޑުމެންނާ ކުޅެޭވ ހިސާބަށް ދަން 7ޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިބޭ ކަމަށް ހަދާފައި ސު ނޑިޔާރުްނނަށް އަޅުގަ ޏާ މި ޤައުމު ފަ

އް އެ ދަނީ. ބަންޑާރަ ނާއިބަށް ފުރަތަމަ އަމިއްލަ ވިސްނިވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭ ސިޓީ ހަމައިން ނެއްޓިގެން މި

ހުންނެވީ ކޮން އުސޫލަކުންތޯ. ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ކަމަށް ވަަޑއިގެން ތި ލިޔުްއވާއިުރގައި ބަންޑާރު ނައިބު

ާކރެއް އުފައްަދިއގެން އޮންަނންޖެހޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަށް ސަރުކުރާ ގޮނޫނުއަސާސީގެ ވަޒީރުން ޢައްޔަންޤާ

 .ަދއްަކވާއިުރ އެނިގވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭފުރަތަމަ ޤާނޫނީއަސާީސގެ ވާހަކަ ސަން މަނިކުމުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަ

 ެއއީ ކޮން ހަމައެއްތޯ؟ ގޮތުަގއި ެވރިކަން ފޭރިގަެނގެން ހުރިއިުރގައި  ގެ އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ ަތރިކަ މުދަލެއް
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ނޑު މިއަުދ  ،އެހެންވީމާ، އެ މަނިކުފާނު ދައްކާ ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލެއް ނުކުރާނަން. ވަރަށް ޔަޤީން އަުޅގަ

މިއަުދެގ  ،ޤާނޫނީ ހަމައަށް އެންމެން އެއްކޮށް އައިމަ  ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި  ،ވަރަށް އުާފވާނެ

ތިީބ  އެންމެން މި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ ބިލުިއން އެނގުނު ގޮުތގައި ިވއްޔާ ދިވެހި ހަކަމިހާތަނަށް ދެކެވުނު ވާ

ނޑުމެން މީގެ ،އިއްތިފާޤުވެ  ިއ މިގެންދިޔަީއ ަވުގ ލައިަސނެއްަގއޭ ބުންޏަސް އެންމެ ކުރީގަ  އުފައްދަން. ައޅުގަ

ިދޔައީ. ގެން ނޑުމެން ހަދަިއގެްނ ހިންގަމުން މިވާނެ. ޤާނޫނެއް ނެިތ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސިޔާީސ ޕާޓީަތއް އަޅުގަ ރަނގަޅު

ނޑުމެން ވުޖޫދަށް ގެންަނންޖެހޭ ވަގުތު އެ ޕާީޓގެ ބިަލކީ މި ސިޔާސީ ޕާޓީަތކެްއގެ ބިލު އޮތް  ރާއްޭޖގަިއ މި ައޅުގަ

ާރއްޖޭގެ  މި ވިްއޔާ ތާރު އަނިޔާވެިރ އުސޫުލތަކާއި ބަާޣވާތުގެ ިފކުރުެގ ތެެރއަށް ވެެދގެންދާ އެްއޗެްއ ކަަމށް ވަނީޚުދުމުޚް

ނުޑ އެދެނީ މިހަލާުކެވގެން، މުސްތަޤުބަލް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަޑިވެ ާރއްޖޭަގިއ ފުރަތަމަ ވުޖޫދަށް އަންނަ  ދާނެ. އަުޅގަ

ގޮތުގެ ަމއްޗަށް ވުން. އުލުަގއި ކަން ކުަރން ތިބި މީހުން ކަންތައްތައް ކުރާނެ ސީ ޕާޓީގެ ބިަލކީ މިއަުދގެ މި މާޙަސިޔާ

ބޭންދި ވާހަަކ ތަމަ އުފަންވި ޤާނޫނުއަސާސީ އުލުަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ައށް ފުރަގެ ތެރ32ޭ ގެ ތެރޭަގއި ނުވަތ1941ަ

ހުިރ  ިސޔާސީ މަޝްރަޙު ބަދަލުވެގެން ައިއއްސަފަހުން މިއަދާ ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  . ޭއގެ ހީމުއަޅުަގނޑުމެން ައޑުއެ

އްެވސް ބަޔަަކްށ އެްއވެސް ވެރިަޔކަށް ނުވަތަ އެ  ކުރަން ދިމާކުރިއި މި މަޖިލީސް ތަޅާ ސުންނާފަތިގޮތަށް ބަލާއިުރގަ

ނޑިޔާުރގެ އަ ވެފައެކަން ކާމިޔާބު  ނޑު ފަ  .ކުރުމަށްނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްޤާ ްށ ގޮވާލަން،އެއް ނެތް. އަޅުގަ

 ހުމަށް. މި ނުޖެމި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ގޮން ،ރާއްޭޖގައި ތިިބ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް ޮގވާލަން އަޅުަގނޑު މި

ކީ އަުޅަގނޑުމެން ކާއެްއިޗއްސާ އަދި އަ މި މަޖިލީހަށް ނުވަދެވުނު މީހުންގެ ބޭނުމެއް ނޫން އެއީ ،ރާއްޖެ އަށް

. ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގަކުރަން ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކިޔުން. ރައް ަގނޑުމެން ކުރާ ކަންަތަކށް ފާޑުއަޅު

ނޑުމެން ތާއީދު އޮތީ ެއގޮަތށް އެމް.ޑީ.ޕީން މި ވޯޓުން  39މި މަޖިލީހުން  ކޮށްގެން. ައޅުަގނަޑށް ފެންނަނީ އަޅުގަ

މި މަޖިލީހުގައި  ވޭ ބިލަކަށް ހަދަން. އެހެންނޫނީކުރެރާ ގެނައުމަށް ފަހުގައި ަތޞްދީޤުލާ ކޮންމެ ބިލަކީ އަނބުފޮނުވައި

މަޖިލީސް ، ޓަކައި  މި މަޖިލިސް އުވާލުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ މަސަްއަކތުގެ ެއއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ،

ނުޑކޮށްލުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް ނޑުފު ޓަކައި މި މަޖިލީހުން  ނުދިނުމަށްއެކަން ކާމިޔާބުކުިރޔަ ކުރަމުން އެބަ ގެްނދޭ.ފު

މެއް. މިީއ މު ކަރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް ގެނައުމަކީ ވަރަށް މުހިއް މި ،ހުރިހާ ސިޔާސީ ވެރިން ެއއްބައިެވގެން މަސަްއކަތްކޮށް

ެދ  ،މީހެއްގެ ރާއްޖޭގައި އޮތީ ދެ ދައްކާ މި. ވަރަށް ގިަނ މީހުން ވާހަކައަދިެވސް ދަންނަވާލަން ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް

 އެއް ނޫން. ނިންމާލަމުން ދަންނަވަން އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީ ެއކޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ މީހަކަށް ނިސްބަްތވާ ޕާޓީ ފިކުރުގެ ވާހަކަ

 ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. . ޝުކުރިއްާޔ،ގެ ޑިޮމކްރަިޓކު ފިކުރުގެ އެންމެންގެ ޕާޓީއަކީ ދިވެހިާރއްޖޭ

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:
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ނޑުމެން ބަހުސް `. ޝުކުރި  ދާ ސިޔާސީ ޕާީޓެގ  ކުރަމުން މިއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަުދ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގޮތަްށ  ވާށް ފޮނުވާިލ ބިލެއް ކަމަށް ދޭހަތަކުގެ ތެޭރގައި އަލަމަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލި ބިލުމި  ބިލަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުން ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ން ވާހަކަދައްކާ ގިނަ މެންބަރު ނޑު ހިތާމަކުރާ ކަެމއް. އަުޅގަ ަކމީ އަޅުގަ

ފޮނުވާލި ކުރާ މެޖޯރިޓީ ނެތި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ސަރުކާރަށް ާތއީދު ،ެވސް ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ނެތި

ނޑުމެން  ިދޔަ ތަން. އެހެންަކމުން ުކރެވިގެންސަްއކަތްޓަކައި އެ މަ ތައް ދެވަނަ ފަހަރަށް ިވްސނުމަށްބިލު މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ކޯލިޝަނެއްގެ ތެެރއި  ބިލު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކޮްށލައިފި މި ރުކާރަށް ތާއީދުކުރުން ން ސަނަމަ އަޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ މި މަޖިލީހުން ވެްސ މަތީ ތިބި ނޑުމެްނނަށް ޤަބޫލުކުރަން އުނދަގޫ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ.  ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލުމަށް  ޓަކައި ކަންތައްަތއް ކުުރމަކީ އެީއ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި 77މަޖިލީހަކީ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ާރއްޖޭެގ  މެންބަރުންގެ މަްއޗަށް އެކުެލވިގެްނވާ މަޖިލީހެއް. އަުޅގަ

ނަޑކަށް  އަބާދީ ނުޑމެން މިއަދު ކާކު ކައިރީލައްކަެއއްހާ މީހުން. އަ 4އަކީ ގާްތގަ  އަހައިގެންތޯ ޕާޓީ ހަދައިގެން މި ޅުގަ

ނޑު ޮގވާލަން ޕަބްލިުކ މިހާރު ،ވެސް  މިއަދުޔިތުން ކައިރިން އެހިތޯ؟ ައޅުަގނޑުމެން ރައް  .އުޅެނީ ވެސް ައޅުގަ

މެން ޭގގޭދޮށުަގއި ޑަމަކަށް ދިއުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީ ހެދުމަށް. އެފަދަ ގޮތަކަށް ރަްއޔިތުންގެ ބޭނުން އަޅުަގނޑުރެފަރެން

ކުރަމުންދާީތ  އިތުރު ކަމެްއ ނެތް ގޮތަށް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނުތައް ފާސްކޮށްގެން ެއކަންތިއްބާ ކުރާނެ 

ގެ ޤާނޫނެްއ މިއަދު ހެދިގެންދާއިުރގައި އަޅުަގނޑު ދަންަނާވނީ ސިޔާސީ ޕާޓީ  ނޑު ހިތާމަކުރަން. އެެހންކަމުންއަޅުގަ 

ޓަކައި މި ފާސްކޮށްފަިއާވ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތަރަހަިއގެ  އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން އެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުުރމަށް

ކައި ކުެރވެްނ ޓަ ކުރަމުން ދާނަން. ައދި މިކަމަށްަގނޑުމެން ތަކުރާުރކޮށް ވަކާލާތު. މިަކން އަޅުތެރޭގައޭ އެކަން ކުރަން

 77އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ  ކަތްތަކެްއ ވެސް ކުރަމުންދާނެ.ހުރި ހުރިހާ މަސައް

ތަކެއްގެ މަްއޗަްށ އެކުލެިވގެންވާ މަޖިލީހެއް. ހަކީ ބޮޑެތި ޕާޓީޔިތުންގެ މަޖިލީރައް  ،މެންބަރުން ހިމެނޭ މަޖިލީހަކަށް ވެފައި

ވެސް ކުެރވިދާނެ. ކޮންމެ ފަދަ ކަމެްއ  މި މަޖިލީހުގައި ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ން ބޭނުންވެއްޖެ ަކމަށް ވާނަމައެ ޕާޓީތަކު

ވަަނ  69ފެށިގެން  އިން ވަނަ މާއްދާ  16ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އަީކ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކުރެވިދާނެ ކަމުގެ މާނަ

ނުޑމެންނަށް އެބަ މާއްދާއާ ގެނެވޭނީ ށް އިޞްލާޙު . ެއއިން ާމއްދާއަކައޮތް މާއްދާތަެކއް ބަޔާންކުެރވިފަ ދެމެދުގައި އަުޅގަ

ގަިއ ވަނަ މާއްދާ  69ޤާނޫނުއަސާީސގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވޭ. ޭއގެތެޭރގައި  ރައްޔިތުންގެ ވޯަޓކުން ކަމަށް ވެސް ހަމަ މި

ކަމަކަށް ްއވެސް ަޙްއޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެ ވެެގންވޭ. މިން ބަޔާންވަރަށް ސާފު ބަހު

ަތ އެފަދަ ޢަމަލެއްަގއި ަބއިވެިރވުމުަގއި ަޙްއޤު އެްއވެްސ މީހަކަށް ނުވަ އުނިކަމެއް ލިޭބ ފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ ުނވަތަ

ނުވަތަ  އެއް މާނަކޮށް ހިމެނޭ އެއްވެސް މާއްދާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ތަކަށް މި ލިބޭ ފަދަ ގޮ ޖަމާޢަތަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް

 ވަނަ މާއްދާގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ިމގޮތަށް 16ނަވަީނ ދަން . އަޅުަގނޑު މިތަރުޖަމާކޮށް ހަދައިގެންނުވާނޭ

ނޑުމެ ންނަށް ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއިުރގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޤަބޫެލްއ ނުކުރެވޭ ިމކަން އަުޅގަ
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އޮތީީތެވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުން ެރިވދާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް މި މަޖިލީހުގައި ބާރުކު އެކަންމާނަކުރެވިގެން 

ނޑުމެން ޤާނޫނަށް ވިސްަނއި. ދެތޯގޮތަކަށް އެކަން ކުރެވިދާނެ  ލާއިުރގަިއ އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ފަޚުރުވެރިކަމާ ން އަުޅގަ

ނަޑއެޅިގެން ދަންނަވަން މިއީ އެންމެ ޢަދުލުވެރިކަމާ އެްއކޮްށ އޮތް ޤާނޫނުތޯލުކުރަންވީޯތއޭ އެކު ޤަބޫ ނޑަްށ ކަ . އަޅުގަ

ފު އެްއވެްސ ވަަރކަށް ނެތް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިހާރު ދެން ޤާނޫނުަގއި ޢަދުލުއިްނޞާ ޤާނޫނު ެއކުލަވާިލއިުރގަިއ މި ކެރޭ މި

ސްޓަމުގެ ތެެރއިންކަން ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރެވެން އޮންނާނީ. ޕާޓީ ކޮންމެ ބަޔަކު ެވސް ޤަބޫލުުކރާނެ ޕާޓީ ސި

ސިސްޓަމުގެ ތެެރއިންކަން ީމހުންގެ ޙައްޤުަތއް ހޯދައިދިނުާމއި ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަްތކުރުން އޮންނާނީ. އެހެންނަމަވެްސ 

ެތއް ެވސް މި ޤާނޫނުަގއި ނެތްކަން މީހެއްގެ ަޙއްޤަކަށް އަރަިއގެްނފި ނަމަ ވެސް އެކަުމގެ ޢަދުުލވެރި ބަދަލު ހޯދޭނެ ގޮ

ނޑު ދަންނަވަނީ މިީއ ެއްއގޮތަކަްށވެސް ކޮްށގެްނވާވަރު  އަޅުަގނޑު ވަރަށް ސާފު ބަހުްނ ބަޔާންކުރަން. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ކަމެއް ނޫނޭ. ބާެރއް އޮތަކަްސ އެ ބާުރގެ ބޭނުންކުރަްނވާީނ އިންސާނީ ހަމަތަުކގެ މަްއަޗށް ބަލައި، އިންސާނީ ުބއްދި 

ބޫލުކުރާ ގޮތްތަެކއްެގ މައްަޗށް ބަލައިގެންނޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ޤާނޫނު ފާސްކުރި ނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެްނ ޤަ

ޤަބޫލުކުރާ ހިތްވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓު ެއއްކޮށް މި ތަނުަގއި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޕާޓީ ވެގެން ުދއްވާިލ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭަގއި، މި ޤާނޫނުއަސާސީ އަކީ ހަމައެކަިނ  ނަމަވެސް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު މި

 އެންމެ މީހަކަށް ހަދާފައި އޮތް...

 

  ދެއްެކވުްނ:ވާހަކަ ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމުހެންވޭ މެދު

ނޑު ޤަބޫެލއް  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިއންސާނުން ހެއްދެވި ފަރާތް ފިޔަަވއި، އަުޅގަ

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް، ެއންމެ ބަރާބަރަށް ކަންތައްތައް هللا ނުކުރަން 

ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް. އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކައަކީ އަުޅަގނޑުމެްނ ހަދާ ޤާނޫނުތަކުގައި ވެްސ، 

މަ ޔަޤީނުންވެސް ތަފާތު ކުދިކުިދ މައްސަލަތަްއ ހުންނާނެ. ެއހެންނަމަވެސް މި ޢިއްޒަތްތެރި ގަާވއިދުތަުކގަިއ ެވސް ހަ

ނޑުމެން ޤާނޫނަކަށް ހަދަން ފޮނުވި ޕާޓީތަކާ ބެހޭ  މަޖިލީހުން ވަރަށް ބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަތު ޮއވެގެން ފާސްކޮށްފަިއ އަޅުގަ

ނޑަށް ބޮޑަށް ބިލު، މި ބިލު ބަލައިނުަގނެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހާ ހިސާބަ ސް ފޮނުވާލިފޮނުވާލުން އަުޅގަ

ސިފަކުރެިވގެން މި ދަނީ މަޖިލީހާ ދޭތެރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ޒާތީ ނަޒަރުން ަބއްލަވަމުން ގެންދަވާ ގޮތަށް އަބަުދވެސް 

ނޑު  ނޑުމެން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަުޅގަ ވަރަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ، ތަަޞއްވުުރކުރެިވގެން މި ދަނީ. މިއީ އަުޅގަ

ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ފަހަރެްއގަިއ ވެސް ޖައްސާލައިގެްނ، ގަަދކަމަކުން އަޅުަގނޑުމެން ލައްާވ ކަންތައްތަކެއް ނުކުރެވޭނެ. 

ނޑުމެން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ރަްއޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި މެންބަރުންނަށް  ނުވެސް ކުުރވޭނެ. އެ ފުުރޞަތެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ނޑުެމންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވެގެން ތިެބގެނެއް އަުޅގަ ދޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ޔަޤީނުންވެްސ  ފޮނުއްވާފައި މި އޮތް ސިީޓގަިއ ލިޔުއްވާަފއިވާ ަބއެއް ޤާނޫނީ ނުކުތާތަކަށް ބަލައިލާއިރު ައޅުގަ



28 

 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާަހގަކޮށްލަން ކަންބޮޑުާވ ނުވަތަ ޖޯަކކަށްާވ ބައެއް ކަހަލަ ޤާނޫނީ ލަފާ މީގަ އި ހުރިކަްނ އަުޅގަ

ހާސް މީހުން ހަމަވާ ޕާޓީއަކަށް ވުރެ މަދުވެއްެޖއްޔާމު އެބަ،  11ބޭނުންވޭ. އެހެން މި ދަންނަވަނީ އެއް ނުކުތާައކަށް 

ނޑު ދަންނަވާީނ އެއްަބއި މީހުންގެ ފުރުޞަތުެގއްލިގެންދެޭއ ސިޔާސީ ޕާީޓ ެއއް އުެފއްދުމުގެ. މިހެން އޮްތޮއތުން އަޅުގަ 

އަށް ހެދިޔަސް އެ ފުރުޞަތު ގެްއލިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑމެން އެންމެން ވެސް އެބަ 3111އަޅުަގނޑުމެން  

ނޑު ވެސް ކެލާ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކި ވާހަކަަތކަށް ތާއީދުކޮްށ،  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ނު، ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫނެްއގެ ސިފަ ޖެއްސި، ކުލަޖެހިގެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންާނ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް މި ޤާނޫ

ނޑުމެން  ގެ ިސޔާސީ ޕާޓީތައް މަސަްއކަތްުކރަމުންދާ މަންޒަރު ފެންނަން ހިސާބަށް ތަންކޮޅެއް ފުރިހަމަ އަށް އަުޅގަ

 ތާއީުދކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން.  އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ބޭނުންާވތީ މިއޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑު ވެސް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޤާނޫނުއަސާސީަގިއވާ ކޮންމެ ޙައްޤަކީ ވެސް ުއސޫލެއްގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންެގ 

ނޑަކަށް  މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ހަނިކުރެވިދާނެ ޙައްޤަކަށް ވީނަމަވެްސ، މި ޙައްޤުތައް ިހފެހެއްޓުމުގެ މިންގަ

ވާންވާނީ މިނިވަން ޑިމޮކްަރޓިކު އުސޫލު ހިނގާ ޤައުުމތަކުަގއި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތީ. 

ނޑައެޅޭ ަވކިވަކި ކަެމއް ކު 94ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނަނީ،  94ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ރުމަށް ޓަކަިއ ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނަނީ ކަ

އަދި އަމުރެއް، އެިކއެކި އަމުުރތައް ނެރުމާއި ގަާވއިދުތައް ެހދުމާ، އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ބާރު އެކުލެިވގެންވާ އަމުރުތައް 

ނެރުމުގެ ބާރު ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި މުައއްސަާސއަކަްށ ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވެސް މަޖިލީހަށް 

ނަޑއެޅުމުގެ ބާރު ވެްސ ލިބިގެންވާކަމަ ށާ އަދި ޤާނޫނަަކށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނެ ވަކި މުއްދަތެއް ނުވަތަ ވަކި ޑޭޓެްއ ކަ

މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާކަމަށާއި ވަކި ޤާނޫނެްއގެ ވަކި ަބއެްއ، ވަކި ހިސާބަކަށް ހިްނގުމުެގ ފުރުޞަތު ވެސް ނުވަތަ އެ 

ނަޑއެޅީކީ ވެސް އެްއވެްސ  3111ން މި އުޅޭ ވާހަކައަކީ ބާރު ވެސް މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް. ދަންނަވަ މީހުން ކަ

އުސޫލެްއގެ ތެރެައކުން ނޫނޭ. އަދި ހަމައެާއއެީކގައި ވިސްނާަލން އެބަ ޖެހޭ ކުދިކުދި ޕާޓީތަްއ ނުވަތަ ދައުލަތުން އެަތއް 

ލާރިކޮޅު، ދައުލަތުގެ، މިލިއަން ރުފިޔާ އެއް ނަަގއިގެން މިއަދާ ހިސާބަށް ައއިއިުރގައި އަހަރުން އަހަރަށް ދޭ 

ރައްޔިތުންެގ ލާރިނަަގއިގެްނ އެ ޕާީޓ ތަކުން ކޮށްދިނީ ކޮންކަމެއްޯތ ެވސް. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމަކަްށ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މިއަދު ވެސް ނ. އަތޮޅު ފޮއްދޫ ރައްިޔތުން މަގުމަތިވެފައި ތިބި ތަން.  ވިސްނައިާލއިރު އަުޅގަ

ދޫގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް އެހުރީ ބަންދުކޮށްފަ. ރައްޔިތުން އެ ތިބީ އަވީގަ. މެންދުރުގެ އިުރ ފޮއްދޫ ރައްޔިތުން ފޮއް

މިހިރަ އަންނަނީ އަރައިގެން. ސަރުކާރުން ޖަވާބުދޭނެ ފަރާތެއް ނެތް. އެ ވިދާުޅވާ ކުދި ާޕޓީތަކުން ނޫސްބަޔާނެއް ެވސް 

ތުން. އެ އުިވގެންދަނީ ކަމަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭީތވެ. އަސްލު ނެރެފާނެ ކަމަށް ޤަބޫލެއް ުނކުރެވޭ މިހާރު މި އޮތް ހާލަ 

ޙަޤީޤަތުގައި ޕާޓީތައް އުިވގެްނދަނީކީ ނޫން. ލައިސަންސެއް މި ދެނީ. ވަކި އަދަދެއް ހަމަީވމަ ލައިސަންސެއް މި ދެނީ. 
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ްސ ޯވކީޓޯީކ މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދަކަްށ ވެސް ަލއިސަންސް ދެނީ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓާއި ޭރޑިޯއ ސެޓާ، އެހެންގޮ

އާއި ޯވކީޓޯކީ އަށް ލާ ބެޓްރި ވެސް ހަމަވީމަ، ދޯންޏަށް މި ދެނީ ލައިސަންސް. ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓު. ދެން ފުރައި 

ދުއްވާ ުއޅެވެނީ. އެހެްނވީމާ، އެގޮުތގެ މަތިން ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ވެސް މި އުޅެނީ ލައިސަންސެއް ދޭންެވގެންކަްނ 

ހާސް މެންބަރުން ހަމަވީމަ، ނޫނީ  12ހާސް މެންބަރުން ހަމަވީމަ ނުވަތަ  11ވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. ެއހެން

ނަޑއެޅޭތޯ މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުެގ  15 ހާސް މެންބަރުން ހަމަވީމަ ވެސް ެއކަން ކުރެވޭނެ ުއޫސލެއް ކަ

ޤީޤަުތަގއި ިމ ރަޢުޔު ފޮނުވި ުނވަތަ މި ދަށުން މިކަން ކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާކަން ޙަ

. 2111އަނބުރާ ފޮނުވާލި ފަރާތުން ެވސް މަޝްވަރާދީފައި މިހުރީ. މަޝްވަރާދޭން އިން ބޭފުޅާ ާޕޓީގަިއ ހަމައެއް ުނވޭ 

ހާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާުމގައި މިއަދު ގަދަކަމުން ހަާވލުވެހުންނެވި މީހާގެ ހަމަނުވޭ ހާހެއް. ފާއިތުވެދިޔަ ހުރި

ދުވަހެއްގެ ތެޭރގައި އެންމެ ނޫސްބަޔާނެއްހާ ހިސާބަށް ވެސް ޕާޓީން ނެރެވިފަ އެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެ ޕާޓީތަކަށް، 

އެކަމަކު ަދއުލަތުން ހަމަ ބަރާބަރަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ފައިާސ އެބަ ނަގާ ަވގަށް ރަޖިސްޓްރީޮކށްފައި ތިބި މީހުން. އަނެއް 

ޤަތަކީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެހީވާ އެކިެއކި ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ދޭ އެހީކޮޅު ކަމަކީ މިއަދު މި ފެންނަ ޙަޤީ

ހިފައިގެންގޮްސ ރާއްޖެތެރޭ ަރށްރަށަށް ގޮްއސަ، ިމއީ ތިަމންނަމެން ދޭ އެހީ އޭ، ައަވހަށް ޕާޓީ އަށް ޮސއިކުރާޭށ 

ގެ ގޮުތގަިއ ޭދ ފައިސާޮކޅު ވެސް އަމިއްލަ ކިޔާފަިއ މިކަން ވެސް ކުރަމުން މި ދަނީ. ޖަމާޢަތްތަކުން ދޭ އެހީ، ހިލޭ އެހީ

ޕާޓީގެ ވަހުދަތު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި މި ދަނީ ބަހަމުން ނުވަތަ ދެމުން. ނުވަތަ ބިރުދައްކަމުން. ބިރުވެރިކަން މިއަދު މި 

އިުރގަިއ އޮތީ. ިއއްެޔގައި ވިދާުޅވި، ރާއްޖޭގެ ބޭުރގެ ބިރުތަކަށް ތިމަންނަމެން ކިހާވަރަކަށް ބާވައޭ ތަާބވާނީ. ބުނި

ރައްޔިތުން އަުޅވެތިކުރަމުން ިމ ދަނީ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ައޅުވެތިކުރަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ މީހުންނަކަށް 

ނުޖެހޭ ކޮންމެހެން ޕާޓީ ހަދާކަށް ފުރުޞަތުދޭކަށް ވެސް. ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ައަވހަށް ފުރުވާލެވޭތޯ ބަލަންވީ. 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ކަން ަތއްތަކަށް ބަލާއިުރަގއި ޙަޤީޤަުތގައި ކުރަން މި ުއޅޭ ކަަމީކ އަުޅގަ

ނޑަައޅަން މި އުޅެނީ. އެހެންވީާމ، ޕާޓީތަކުެގ  ނެޑއް ކަ ގޮތުަގއި ެވއްޖެްއޔާ ލައިސަްނސެއް، ލަިއސަންސް ދޭނެ މިންގަ

ނޑަކީ  ޓީ ހަދަން އުޅެންވީ. މަސަްއކަތްކުރަންވީ. ހާސް. އެންމެ ބޭފުޅަކު ިވޔަސް ޕާ 11ލައިސަންސް ލިބޭނެ މިންގަ

ހާސް ހަމަވީމަ، ދޭނެ ލައިސަންސް. ދިނީމަ  11އެކަކަށްފަހު އަނެކަުކ ހޯދަންވީ. ހޯދަންވީ. ހޯދަންވީ. ހޯދަމުން ގޮސް 

ނަޑއަޅަން ުއޅޭ ުއޫސލަކީ. އެހެންވީމާ، މާ ދިގު ބަޔާންތަކާއި ދުނިޭޔގެ އެހެން  ރަޖިސްޓްރީކޮށްލެވޭނެ. އެއީ މި ކަ

އުމުތަކުަގއި ކަންތަްއކުރާ ުއސޫލުތަކޭ ކިޔާފައި ކޮންމެހެން މާ ގިނަ އެއްޗެހިތަެކއް ފޮނުވަން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް. ދެން ޤަ

އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ިމއަދު މިކަން މިގޮތަށް ނިމިގެންދާނެ. ދެން ހަމަ ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކުގެ ޕާޓީ އެއް ެވސް هللا 

އުޭޅ ވާހަަކއަީކ ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް އަަވހަށް ފޮއްދޫ ރައްޔިތުންނަްށ  ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، ދަްނނަވާލަން މި

އެހީވުމަށް ޓަަކއި ސަުރކާރުން ވަފުދުތަކާއި ޓީމުަތކާއި އެްއޗެިހ ފޮނުވަިއގެން އެ ަރއްޔިތުްނެގ އިހުސާސްތަަކކީ ކޮަބއިތޯ، 

 ޅުވާނެ. ުޝކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އެ ރައްޔިތުން ބޭނުންެވގެން ުއޅެނީ ކޮންކަމެއްތޯ ބެލިްއޔާ މިއަދު މާ ރަނގަ
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ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ

. މިހާރު މި ވަނީ އަނެއްާކވެސް ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އައިްއސަ. السالم عليكن و رحوت هللا و بركاته`. 

ނޑަށް ވަރަށް ސާފުވޭ. ވަރަްށ މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި މަޖިލީހުަގއި ޢިްއޒަތް ތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު ހުރި ގޮތް އަުޅގަ

ފުރިހަމަ އަޣްލަބިއްޔަތުގެ ިވސްނުން އޮތް ގޮތް ައޅުަގނޑަށް އެނގޭ. އެހެންވީމާ، ެއހެން އޮތްކަމެްއގަިއ ެއއްެޗއް 

ނޑު ދަންނަވަން މި ދަންނަވައިލާކަށް ެއއްގޮަތކަށް ބަލާއިރު އެއީ އަުޅަގނޑަކަށް މާ ފަސޭހަ ކަމެއް  ނޫން. އެއީ އަޅުގަ

ނޑު ދެޭކ  ނޑަްށ މަޖުބޫރުކުރަނީ މި ކަމުގައި އަުޅގަ ނުޑގެ ޒަމީުރ އަުޅގަ އުޅޭ ވާހަކަިއގެ ގޮތުން. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު  ކަމަކަށް  2ގޮތް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކުރިފުޅުމަތީަގއި ހާމަކޮްށލުމަށް. އާދެ! މި ބިލުގަިއާވ މައިގަ

ަގނުޑގެ ޚިޔާލު ތަފާތު. މި ބިލާ ބެހޭ  ގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް މީގެ ކުރިން އަުޅަގނޑަށް ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި އަޅު

ނޑު ެއކަމުގެ ާވހަކަ ވަނީ ދައްކާފަ. އެހެންަނމަވެސް އެ ދުވަހު ބިލުގެ ެއކަންކަމާ ގުޅޭ ިއޞްލާޙުތަކަށް  ވެސް އަުޅގަ

އި އަުޅަގނޑު ކޮންމެވެސް ވަެރއްެގ ކޮމްޕްރޮމައިޒެއް ކުރިން. ވޯޓުނުދީ މުޅި ބިލު ފާސްކުރުމުގެ ކަންތަކުގަ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ އެ ކަންތައްަތކުގެ ާވހަކަ. އެއް ކަަމކީ ދައުލަތުން  އެހެންނަމަވެސް މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ނޑަ  ނޑައެޅިަފއި އޮތް ގޮތަކަށް އަުޅގަ ކަށް ތާއީެދއް ނުކުެރވޭ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ަފއިސާިދނުމުގެ އުސޫލު ބިުލގައި ކަ

ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ހުރި ގޮތެްއގެ ަމއްޗަށް ަބއްލަވާަފއި ދައުލަތުން ޕާޓީަތކަށް ފަިއސާ ދެްއވުމުގެ އުސޫލަކީ ެއީއ 

ނޑަްށ ތާއީދުކުެރވޭ އުޫސލެއް ނޫނޭ. ދައުލަތުން ޕާީޓތަކަށް ފައިސާ ެދއްވަްނވާނީ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ، އަުޅގަ

ކޭ ގޮތުަގއި ޕާޓީތަކުގެ ޕާފޯމަންސް އަށް ބަލާފަ. ޕާޓީތަކުގެ ޕާފޯމަންސް އެނގޭނީ ޕާޓީތަކުްނ އަޅުަގނޑު ދެ

އިންތިޚާބުތަކުަގއި ހޯދާ، ކާިމޔާބުކުރާ ޮގނީޑގެ އަދަދުން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހޯދާ، ކާމިޔާބުކުރާ ޮގނޑި، 

ގެ ފެންވަރުަގއި ބާްއވާ ިއންތިޚާބުތަކުގައި ކާމިޔާުބކުރާ އިންތިޚާބުަގއި ކާމިޔާބުކުރާ ޮގނޑީގެ އަދަދުން. ކައުންސިްލތަކު

ނީޑގެ ނިސްބަތުން. މިގޮަތށް ފަރުމާކުރެވިގަިއވާ އިޞްާލޙެއް ވެސް އެ ދުވަހު މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެންދިޔަ  ގޮ

ވަނީ ފާސްނުވެފަ.  ދުވަހު މި ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުނު. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ރޫޙު ހުރި ގޮތުން އެ އިޞްލާޙު

އާދެ! ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެުވނީ ކާމިޔާބުކުރާ ޮގނީޑގެ ިނސްބަތަށް ބަލައިގެްނ ފައިާސ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެ ުއސޫލު 

ނޑުމެން މި ކަންބޮުޑެވެގން އުޅޭ އެްއ ކަންބޮުޑވުން މުޅިން ފިލައިގެންދާނެ. އެީއ  އޮންނަން. އެހެން ހެދީމަ ައޅުގަ

ވެްސ ފައިސާދޭންޖެހެނީއޭ. ރަޖިސްޓްރީަގއި އޮތިްއޔާ ފަިއސާ ދޭންޖެހެނީއޭ. އެ ބައި  ކުދިކުދި ޕާޓީތަކަށް

ހައްލުެވގެންދާނެ. ދެން އަނެްއ ކަމަކީ ސަރުކާުރގަިއ، ދައުަލތުގެ ފެންވަުރގައި ޕާޓީ ރަިޖސްޓްރީކުރުމުގެ މަްއސަލަިއގަިއ 

ނުޑ ދެކޭ ގޮތުަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ިއސްަކންދެވެނީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންެގ އަދަދުގެ ަމއްޗަށް. ެއއެއްޫނން. އަުޅގަ

ނޑަށް ބެލިބެލުމުން ފެނިފައިވާ ގޮުތގައި ޕާީޓ  ނޑަށް ކިއިަފއިވާ ގޮތުަގއި އަދި އެނގިަފއިވާ ޮގތުގަިއ، އަުޅގަ އަދި އަުޅގަ

ދަން އުޅޭ މީހުން. ރަޖިސްޓްރީކުރަން އުޅޭ ބަަޔުކ ސަރުކާރުަގއި ނުވަތަ ަދއުަލތުގައި ރަޖިސްޓްީރވާންޖެހެނީ. ޕާޓީ އުފައް
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ޕާޓީގެ އިސްމަޤާމުތަކުަގއި ތިޭބ މީހުން. އެ ޕާޓީ އަށް ިކާޔނެ ނަން. އެ ޕާީޓގެ ޢާއްމު ގަާވއިދު، ުނވަތަ އަސާީސ 

ގަާވއިދު. މިއީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭ އެއްޗަކީ. މެންަބރުންތަކެއް ނޫން ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހެނީ. ވަރިކައިވެީނގެ 

ނޑަށް ހީވަީނ އެއީ މި ޒަމާނުގެ އުސޫލެްއ އުސޫލުން ސަރުކާުރގަ އި ޕާޓީަތކުގެ މެންބަރުން ރަޖިސްޓްރީކުރާ ގޮތް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ނުޖެހޭ ދައުލަތުަގއި ރަޖިސްޓްރީކުާރކަށް އަުޅަގނޑަީކ މިވެނި ޕާީޓ އެްއގެ މެންބަރެްއ ކަމެްއ.  ނޫންހެން. އަޅުގަ

 ...އެހެނެއްނޫން. ޕާޓީ ހިންގަން ުއޅޭ ބަޔަކު ޕާީޓގެ މަޤާމު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވަޑައިގެްނދެއްވުމަށް އެދި، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މި އޮްތ މަޖިލީހު ން ފާސްކުރައްވައި ދަޢުވަތުއަރުވަން. )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު(  `. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ތަޞްީދޤުކުރެްއވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު  91ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ބިލު އަލުްނ ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފަިއވާ މައްސަަލއިގެ ވާަހކަދެއްކުމަށް ޓަަކއި މިހާރު 

 ކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފަށް.ފުރުޞަތެއް މި އަރުވަނީ ވައި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ޢާރިފުވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ބިލު މި މަޖިލީހުން ފުރިހަމަ އަޣްލަބިއްޔަތަކުްނ  

ނޑުމެން ރައީސުލްޖުމްހޫ ރިއްޔާ އަރިހަށް ތަސްދީޤުކުރަން ފޮނުވާލީމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައެްއކަ، ފާސްކޮށްފައި އަުޅގަ

ހަތެއްކަ، އަެށއްކަ ޕޮއިންޓު ފާހަގަކުރަްއވާފައި މި ވަނީ ައނެއްކާެވސް މި މަޖިލީހަށް ރީކޮންސިޑްރޭޝަނަށް ފޮނުވާފަ. 

ޕޮއިންޓުގަ. އެބަ ވިދާުޅޭވ  7ގޮތެްއގައި ެއ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ދެކެނީ ޙައްޤުތަކެއްގެ ވާހަކަ ޖުމްލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސ އެބަ ބުނޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެްއދުމުގެ ޙައްޤު އޮންނަންވާނޭ. 

ނޑަށް ވެސް ެވގެންިވއްޔާ  ހާސް މީހުން  11ކާކުތޯ މަނާކުރީ. މި ބިލަކުން މަނާނުކުރޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ަވިއގެން އަންނަންވީ ޕާޓީ ހަދަން. ދެން އަނެއްކާ ބޮޑު ިސންގާ އާސްެކއް ވެސް ނޫން ކަންނޭނގެ މީކީ. މިހާރު މި ގޮ

ނޑުމެންނަށް މި ބެލެވެނީ. އެހެންކަމަށްވެއްެޖއްޔާ  31ލައްކަ  2ރާއްޖޭަގއި ވޯޓުލާ އާބާދީ އަކީ   11ހާސް ކަމަށް ައޅުގަ

ނަޑކަށް ހިެއއްނުވޭ ިސޔާސީ ޕާޓީ އެްއ 4.35، %4.34ހާސް މީހުންނަކީ ވޯޓުލާ އާބާދީގެ % . ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހިންގަން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވޯޓުާލ އާބާދީެގ، މިީއ އަދި ޮބޑު ާއބާދީ އެއް ޮގއްސިްއޔާ އެއަްށުވރެ ވެސް ަޕސެންޓޭޖު ކުޑަ 

ވާނެ ކަމަށް ވެްސ ނުލިބޭ ބަަޔކު ސިާޔސީ ހަރަކާތް ހިންގަން ވުޖޫުދގަިއ އޮންނަން 4.35ވާނެ. ވޯޓުލާ އާބާީދގެ %
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އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުުކރެވޭ. ޙަޤީޤަތް މީ އިނގޭތޯ. ދެން މިތާގައި މިހާރުވެސް މި ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 

ނޑު  ޕާޓީ. އެމް.ޑީ.ޕީ، ޕީ.ޕީ.އެމް، ޑީ.އާރު.ޕީ، ޢަދާލަތު ޕާޓީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. މިއަދުން މިއަދަށް ވެްސ  5މައިގަ

 11ރު ދައްކާ ގޮތުން އެންމެ ދަްށކޮށް މި އުޅެނީ ވެސް ޢަދާލަތު ޕާޓީ. އެ މީހުން ވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ދަފްތަ

ބަިއ މީހުން ފިޔަވަިއ އެހެން ަބޔަކު މިާތ ހަރަކާތްތެރިވޭތޯ ުސވާލަީކ  5މީހުން އެބަ ަހމަވޭ. މި  684ހާސް 

ހާސް ވެސް އުޅޭނެ. ިމ  16ހާސް ވެސް އުޅޭނެ.  12ހާހެއް ނޫން،  11ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވާނަމަ، ވީނަމަ 

ހާސް މީހުން އެމް.ޑީ.ޕީގައި ތިބި ަކމަށް ދައްކާއިރުަގއި، އެންމެ  46ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު 

ޕާޓީ އަްށ  5ީމހުން ޢަދާލަތު ޕާޓީގައި ަދއްާކއިރު ެއ ދޭތެރޭަގއޭ މިހިރީ ފިކުރުތައް. އެ  611ހާސް  11ދަށްކޮށް 

ކުރުތައް. ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ވޯކަލް މީހުން އިނގޭތޯ. ދެން ތިބި މީހުން، އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ބެހިފައޭ މިހިރީ ފި

ޤަބޫކުރަން އެްއވެސް ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްނުވާ އާބާދީ ބޮޑީ. އެހެންނަމަވެސް އެާހވަރުގަދަ ބުނުމެއް އެ މީހުން ބުނުމެއް 

ންވީމާ، ޙައްުޤގެ ވާހަކަ ނުަދްއކާށޭ. ކޮންމެ މީހަކަށް ެވސް ބޭނުންވާ ނަމަ މިއިން ކޮންމެެވސް ފިކުރެްއގަިއ ތިބޭނީ. އެހެ 

އަދިވެސް ަޙއްޤު އެބަ އޮތް. ހަމަ މާދަމާ ވެސް ޢަލީ ޢާރިފު ވެސް، ޙުސައިން ވަޙީދު ވެސް، ޣަފޫރު ވެސް ޮގސް 

ނޑަށް އެކަްނ ކުރެވޭ ނަމަ ެއކަ 11ހަދައިގެން އަންނަންީވ،  ން ކުރަްނ ހާސް މީހުން ގޮވަިއގެން. ެއީއ އެކަމަކު އަުޅގަ

އެ އޮންނަނީ. ދެން އެހެން މީހުން އަދި ވާނޭ، ވާނޭ ކިޔައިެގން ފުރުޞަތުތަކެއް ދީ ހަދާކަށެއް ނޫން. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި 

ނުޑގެ ކޮްއކޮ އެބަ ބޭނުންވޭ ސައިކަލު ދުްއވަން.  18ރައީސް މީހުންގެ ޙައްޤު ދެއްތޯ. އަޅުަގނޑު  ނުާވއިރުަގިއ އަޅުގަ

އަހަުރ ވީމައޭ. އެ ކުއްޖާ އެބަ ބުނޭ  18އަހަުރވީމައޭ. ޤާނޫނު ބުނަނީ  18ަމނާކަމެކޭ ތީ. އަޅުަގނުޑ ބުނިން ނޫނެކޭ 

ނޑު ބުނިން، އުހޫނ! ޙަްއޤު އެބަ އޮތޭ. މަޑުކޮށްލާށޭ ހަމައެކަނި ކުޑަުކޑަ ޝަރުތެޭކ  ތިމަންނަގެ ޙައްޤު ކޮބާހޭ. އަޅުގަ

އަހަރާއި  17ގަިއގެން ދުއްވާށޭ. އެ ސޮރު މިހާރު އަހަރުވީމަ ލައިަސންސްނަ 18މި އޮތީ. އެޝަރުތު ފުރިހަމަކޮށްލާށޭ. 

މަސްދުވަހު  6މަސްދުވަސް އެ ފަކީރަށް އެބަ އޮތް. އެހެންވީާމ، އޭަނ ދަޢުވާކުރަނީ  6މަސްދުވަސް. އަިދވެސް  6

ނޑު ހަމަ  ތިމަންނަގެ ޙައްޤު މި އުނިވަީނއޭ. ެއކަހަލަ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ވާހަކަ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ިމ ދެކެވެނީ. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ،  75ވަރަށް މާފާ އެކު މި ދަންަނވަނީ ެއއްެވސް މީހެއްގެ ަޙްއޤެއް މިއަކުން އުންޏެއް ނުޭވ. ދެން 

ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ ބުނޭ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ މުޅި މުޖުތަމަޢަށް  75ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑުމެ މީުހން އެ ދުވަހު ވޯޓުަލއިގެން  64މީހުންގެ ތެެރއިން  69ން އެންމެން، ބަލާފައޭ. ފަރުދީ ގޮތަކުން ނޫޭނ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޒާތީ މަޞްލަޙަތެއް މީގަިއ ހިމެނެއޭ ބުނީމަ އެއީ ދެން މަޖާ ކަމެއް. ހެއްވާ ކަމެއް  މީތި ފާސްކުރީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ފާސްކުރީމަ އެހެން ބުނެވޭ ކަމަށް ވެއް ނޑުމެންާނ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއގޮތަށް އަޅުގަ ޖެއްޔާ މިތަނުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ދިވެހިން ތަބާވުމަށް ޓަކަިއ،  ގުޅުން ނެތް ެއއްވެސް ޤާޫނނެއް ފާހެއް ނުކުރެވޭނެ. ުކރެވޭނެތޯ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިންގެ ެތރެއިން ބަޔަކު މިތަނަށް ލައިގެން ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ަބޔަކު މީތި މި ފާސްކުރަނީ. 

ނޑުމެންނާ ނުގުޅޭ، އެ ވިދާުޅވާ ގޮތަްށ ޒާތީ ގޮތުން ނުގުޅޭ އެްއެވސް ކަމެއް މިތާކުން ފާހެއް އެހެންވީމާ، އަ ުޅގަ
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ނޑު ޖަދަލެއް ކުރާކަެށއް ނޫން. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްށ ެވސް އަދި އެހެްނ  ނުވާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަުޅގަ ނޑުމެްނނަކީ ސިޔާީސ، ައޅުަގނުޑގެ ޕާޓީއަކަށް ވެސް އަުޅގަ ނޑަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ސިޔާސީ ފިކުަރކީ ވަރުގަދަ ެއއްެޗއް ކަމަށް ވާނަމަ  ހާސް މީހުންގެ  11ސިޔާސީ ފިކުރަކީ ނުވަތަ އަުޅގަ

އޭ. ދިވެހިރާއްޭޖެގ ކަރުދާހުން ދައްކާ ގޮތުން  4.35އާބާދީ އެއް ެއއްކޮށްލުމަކީ މާ ބޮޑު ކަމެއް ނޫން. އެންމެ %

ހާސް ކަންޭނނގެ މިހާރު. އެ އަދަދުން ބަލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އަދި މި  51ލައްކަ  3އްެޖއްޔާ ޖުމްލާ އާބާދީ ައީކ ވެ

 511ހާހަކީ މާ ުކޑަުކޑަ ނިްސބަތެއް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީމާ، ަޙއްޤު އުިނވެގެްނ، އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި  11

ލަްއކަ މީހުން ވެސް  5ފުޅުަދއްަކވަމުން ިވދާޅުވެއްޖެ އެހެން ޤައުމުތަުކަގއި މީހުން ވެއޭ. ދެންމެއަކު ބޭފުޅަކު ވާހަކަ

ހާސް މީހުްނ އޮތްއިުރަގއި ބަރާބަރު. އެީއ ކޮންތާކުން އައި އަދަދެއް؟ އެ ބާަވއިލެްއވި އަދަދެއްތޯ؟  3އޮެވއޭ. ދެން 

ނޑަައޅާ އެއްެޗއް ހޯދުމަކީ ނޑުމެން ކަ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ވުޖޫދުގަިއ  އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

 އޮންނަން ބޭނުމިއްޔާ ކުރަންވީ ކަމެއް. ނުވަންޏާ ދެން ހުއްޓަިއލާނީ. އެވަރު ވާ ދުވަހަކުން ައންނާނީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ދު ޢަބްދުހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމައި

ނޑަްށ މި ބި ލަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަާރތުން މިމަޖިލީހަށް އަޅުގަނުޑ `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ވަނަ ފަހަަރށް މި ބިލު މަޖިލީހުން އަލުން ވިސްނުމަށް ފޮނުވަިއ،  2ހުށަހެޅި ބިލެއް ކަމަށް ާވިއރު، މިއަދު 

އްެބވި ފާސްވެގެންދާނެކަުމގެ ުއއްމީުދ އެބަ އޮތް. ައޅުަގނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް އުާފވޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ ިއން ވެސް އަދި މިތާ ތި

އެހެން ބޮޑެތި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް އެކަމާ ައޅުަގނުޑ މިދެންނެވި މަގުން މަސައްކަތްކުރަްއވާ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ 

ފާހަގަކުރަން. އަިދ އެ ބޭފުުޅންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ބަެއްއ 

ސް ިސޔާސީ ޕާޓީ އެއް ޤަބޫލުނުކުރާ ފަރާތްތަކުން މި ފެންނަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފަރާތްތަކުން މި މަޖިލީހުގައި އެްއވެ

ވެދެަވޑަިއގެން ތިއްެބވި ތަން. ވަރަށް ހަރުއަޑުން މިތާަގިއ ވިދާޅުވަމުން ގެންދިޔަ ިސޔާސީ ޕާޓީ ޮއެވގެންނުވާނޭ. 

މި ފެންނަނީ ޕާޓީތަކުގެ މަޤާމުތަކުގައި ޕާޓީތަކަކީ އެއީ ހެދެންޖެހޭނެ އެއްެޗއް ނޫނޭ. އެކަމަކު މިއަދު އަޅުަގނޑަށް 

ނޑުމެންނަށް އެއްުދވަހު ެއއްގޮތަްށ، އަނެއް ުދވަހު އަެނއް ގޮތަށް ވާހަކަދެްއކުމަކުން  ތިއްބެވި ތަން. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ދާއިާރެގ  އަދި މައްސަލަައކީ ކޮަބއިކަމެްއ، ނުވަތަ މައްސަަލިއގެ ހައްަލކީ ކޮބަިއކަމެއް ވެސް ސާފެއް ނުވޭ. ފަރެސްމާތޮޑާ

ނުޑ މި ބިލު ާފސްކޮށްފައި ނިންމާލެްއވީމަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ެއ މާއްދާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅވި އަުޅގަ

ނުޑ  ބާތިލުކުރާނީއޭ އިނގޭތޯ. ޙުކުުމގައި ިލޔެފައި އޮތް ވާހަކަ ކަްނނޭނގެ އެ ވިދާޅުެވވެނީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ޓަކުން ވެސް ޤާނޫނާއި ޤާޫނނުއަސާސީެގ އިމުން ބޭރުން އެްއވެސް ކަެމއް ކުަރްއވާނެ ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯ

ކަމަކަށް. އަދި ނިންމަވާނެ ކަމަކަށް. އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ޤާނޫނުތަކުަގއިވާ ގޮތަށް ކަމަށް 

ބަޔާްނކުރެވިފަ.  މަސައްކަތްކުަރއްވަންޖެހޭނީ، ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް ވަނީ ޤަނޫނުއަސާީސގައި
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ަވނަ މައްދާ ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ބުނަނީ ޤާނޫނަކަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ ވެސް، ޤާނޫނަކަށް  71ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭނީ ވެސް އަދި ޤާނޫނެއް ުއަވއިލެވޭނީ ެވސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ކަމަށް. އެ ބާރު ެއއީ އެހެން 

ދީފައި އޮތް ބާރެްއ ނޫން. ހަމަ އެއާއެކު ާޤނޫނުއަސާސީ އަށް ބަދަލެްއ  ބަޔަކަށް  ޤާނޫނުއަސާސީ އިން

ނޑުމެންނަްށ އެބަ ބަހުސްކުރެވޭ ިސޔާީސ  ގެންނަންޖެހުނަސް އެކަން މި ކުރެވެނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް. މިއަދު އަުޅގަ

ގެ ގޮުތގަ. މިހާ ހިސާބަްށ ހާހަށް އެރީމަ ެއއީ ޤާނޫނުއަސާީސ ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމެއް  11ޕާޓީތަކުގެ އަދަދު 

ހާސް މީހުން ތިބެގެން ޕާޓީ ހެދޭ ގޮތަށް އޮެވގެން. އޭރު ެއއްވެސް ބޭފުޅަކު އެ ވާހަަކ  3އަޅުަގނޑުމެން މިއައީ 

ހާހުގަިއ އޮތުމެޭކ ނޫނީ  11ހާހުގަިއ އޮތުމެޭކ،.  3ވިދާޅުާވ ައޑެްއ އަުޅަގނޑަކަްށ ނީވޭ. ިސޔާސީ ޕާީޓ ެއއްެގ އަދަދު 

ނޑަކަށް ތަފާތެްއ ނުފެނޭ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަނެްއކޮޅުން ޤާނޫނުއަސާސީެގ ހާހުަގއި އޮތުމެ 1 ވަަނ  16ކޭ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގިއ ބުނާ މިނިވަން ޑިމޮކްރަޓިކު  16މާއްދާގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ދެކެވޭއިުރގައި ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ނޑަށް މި ފެންނަނީ މިނިވަން ޑިމޮކްރަިޓުކ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ކަންކުރާ ގޮތޭ ިކޔާފައި ވާހަކަދަްއކާއި ުރގައި އަުޅގަ

މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ނުފެނޭ މީހެއްގެ ބޮލުަގއި ޖަހާ ފަޅާލީމަ ދެން ތިބި މީހުން އެއީ ރަނގަޅު ކަމެކޭ ބުނާ ތަނެއް. 

އި ނޫނީ ެއއީ ަވކި އިންސާފަށް ވާހަކަދަްއކަން ެކރޭ. މީހަކު ދުވަސްދުއްވާލީމަ އެއީ ބަލަންނުޖެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަުމގަ

މީހަކަށް ވީތީ ދުއްވާލިދުްއާވލުމެކޭ ބުނާ އަޑެއް އަުޅަގނޑަކަށް ނީވޭ. މަްއސަލަތަްއ ބަލަން ހިތްވަރުދޭ އަޑު 

ނޑުމެން ޤާނޫނޭ، ޤާނޫނުއަސާސީއޭ ިކޔަިއގެން ވާހަކަދަްއކާއިުރަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިވެނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ވާހަކަތައް ޙަޤީަޤތާ އެްއގޮތަށް އިންސާފުގެ ަމުގގައި ބަަހއްޓަން ދަސްކުރަްނ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަޅު  ގަ

ނޑުމެން އެބަ  75ވެސް. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް،  ވަނަ ާމއްދާަގއި ބުާނ މަޞްލަޙަތުގެ ވާހަަކ ެވްސ މިއަދު އަުޅގަ

ބަރު ވެސް ފާހަަގކުެރއްިވ ފަދައިން ރަްއޔިތުންނާ އަުޑއިވޭ. އެހެންނަމަވެސް ދެްނމެ ވަިއކަރަދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެން

ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ކަމެއް ިމ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ދާއިރާ އެއް ަތމްސީލުކުރާނެ މެންބަރަކު މިތާ 

ންޏާ އެ އިންނަވާނެ. އެ ދާއިރާ ެއްއެގ މެންބަރަކު ވޯޓުދެއްވީމަ ެއ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ޢމަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވަ

ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންނާ ގުޅުްނ ނެތް ކަމަކަށް ނުވެނުދާނެ. އަދި އެއީ އެ މެންބަރުގެ މަޞްލަޙަތު ނޫނީ އެ ދާއިރާެގ 

ނޑު ބަޖެޓަށް އިޞްލާޙެއް  ނޑަށް އަުޑއިވުުނ، އަުޅގަ ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތު ޮއތް ކަމަކަށް ނުވެނުދާނެ. އަޅުގަ

ނޑު ދާއިރާގެ ކަ ްނކަމަށް އިޞްލާޙެްއ ހުށަހެޅީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ލަފައެއް އެުރވުނު ިމ ހުށަހެޅިއިރުގައި އަުޅގަ

ނުޑގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު. އެ  މަޖިލީހުން. އެއީ އަޅުަގނޑު ަމޞްލަޙަތޭ. އެއީ ައޅުަގނުޑގެ މަޞްލަޙަތެއް ނޫން. އެއީ ައުޅގަ

ނުޑގެ ދާިއރާގެ ޙައްޤުަގއި ބަސްބުނުން، ވާހަކަދެްއކުން. އެ މީހުންނަށް  އަޅުަގނޑު އަާދކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ޒިންމާ. އަޅުގަ

ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަަކއި ބަޖެޓުގައި ކަންކަން ހިމަނަން ވާހަކަދެއްކުން. ެއކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ތަނުގައި އިނީ. ެއީއ 

ރި ރައީސް، އަޅުަގނުޑގެ މަޞްލަޙަތެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މަޞްލަޙަތުގެ ވާހަކަ ވެސް މި އޮންނަނީ އޮޅިފަ. ޢިއްޒަތްތެ

ހާްސ މީހުން ހަމަކޮށްލުމަކީ އެއީ  11އަޅުަގނޑަށް ކަންބޮުޑވަނީ ސިޔާސީ ފިކުރު ވިްއކަން ނިކުމެއުޅޭއިުރަގއި 
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ކަންބޮޑުާވ ކަމަކަށް ވީމަ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ވެރިްނ ރަށްރަށަށް ވަަޑިއގެން ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ފޯމުތަކުގައި 

ން. ވަޒީާފގައި ުހންނަން ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ އިރުއޮްއސޭއިރަށް ދެމަފިރިން ސޮއިކުުރވަމުންދަނީ ވަޒީފާގެ ބިރުދައްކަމު

 3މީހުން ސޮއިކޮްށގެން ގެންނަންވާނޭ. ނޫނީ އިރުއޮއްޭސއިރު ހުންނާނީ ވަޒީފާ އިން ވަިކވެފައޭ.  11ސޮއިކުރަްނވާނޭ، 

ުކ ބުީނމަ، ެއއީ ިސޔާސީ ފިކުރަްށ މަހުެގ މުސާރައާ އެ 1މަސްދުވަހުގެ މުސާަރއާ އެކު ނޫނީ އެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ 

މީހުން އައީކީ ނޫން. އެއީ ޓެރަރިޒަމް. އެއީ ބިރުދައްަކިއގެން މީހުން ޕާޓީ އަށް ވެއްދުން. އެކަން އެބަ ކުރުވާ. 

އަޅުަގނޑުމެން ިސޔާސީ ފިުކރައިގެން މީހުން ދާން ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ، އެ ސިާޔީސ ފިކުރަށް ޖާގަ އޮްތ ކަމަށް 

ނޑުމެން ނުޖެހޭ  ހާސް 11ވަންޏާ  މީހުން އެ ފަޅިއަކަށް ޖެހިލާކަށް ކަންބޮޑެއް ނުވާނެ. ބިރެއް ނުގަްނނާނެ. އަޅުގަ

ކޮންމެހެން ގޮއްސަ ތިމަންނާމެންގެ ޕާޓީގައި ހުރެވޭނީ ތިޔަ މެންބަރާ އަދި ތިޔަ ވަޒީފާަގިއ ހުރި ފަރާތާއި އޭނަގެ މުޅި 

ނޑުމެން ޢާއިލާއާ އެުކ ައއިސް ޕާީޓ އަށް ވަނީމައޭ ބުނެ ބިރުަދއް ާކކަށް. ެއކަހަލަ ކަންަތއް ކޮްށގެނެއް ނޫްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން ސިާޔސީ ފިކުރަށް ތާއީދުކޮށްގެްނ އެ ސިޔާސީ ފިކުުރގަިއ  ސިޔާސީ ފިކުރު ިވއްކަންޖެެހނީކީ. އަުޅގަ

ށް ތަބާާވ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި، ުގޅުންހުރި ކަމެއް ޮއެވއްޖެ ކަަމށް ވަންޏާ މެންބަރުން، ނޫނީ އެ ސިާޔސީ ފިކުރަ

 31ހާސް ީމހުން ހަމަކޮށްގެން ނޫނީ  41ހާްސ މީހުން، ނޫނީ  51މީހުން އެޕާޓީއަާކ ދާނީ ުގޅެމުން. މި ރާއްޖޭަގއި 

ހާސް މީހުން ހަމަކޮށްގެން ތިބި ޕާޓީތަކުން އެފިކުރަށް، ެއ އަދަދަށް ޖާގައޮތީމަ މީހުން އައިސް އެ ތިބީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެ ން އެބަ ޖެހެއޭ މިއަދު މިއޮތް ބިލު ހަމަ މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފަިއ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ައޅުގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ަދއްކަން، މި ތަޞްދީޤުެވއްޖެަކން. މިއަށް މިއަދު، މި ސިކުންތުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަން 

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވާަހކަދައްކަނީ. ޤައުެމއްަގއި ހުންނަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ފެށިއްޖެކަން. ދެން އަޅުގަ

ވާހަކަދަްއކަންވީ. ޤާނޫުނއަާސސީގެ ކޮން ާމއްދާ ެއއްަގއިޯތ އޮތީ ބަޣާވާތްކޮްށގެން ވެރިަކމަށް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. 

ނޑުމެން ަބލަނީ ކީރިތި ޤްރުއާނަށް. ކީރިތި ޤްރުއާނުގައި މި އޮންނަީނ ބަޣާވާތްކޮށްގެން ވެިރކަމަށް  ނެތް. ދެން އަޅުގަ

ހަކާ ދެކޮޅަށް ެއ މީހެއްގެ ފުރާނަ ދަންދެން ހަނގުރާމަކުރުމަށް އަންަގވާފަ. އަޅުަގނޑުމެން މުސްލިމުން. އަިއއްސި މީ

އަޅުަގނޑުމެން ެއކަން ކުރިތޯ. އެއް ބަޔަކު މި ފެންނަނީ ބަޣާވާތަށް ތާއީދުކުރާ ތަން. އަނެއް ބަޔަކު ބަޣާވާާތ 

ނުޑމެންގެ ހާލަތު. ޝުކުރިއް  ޔާ. ދެކޮޅުހަދާތަން. މިއީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މި ބަހުސްކުރަމުންދާ މައްސަލަ އަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް އޮތީ އެއް މިނެޓު ބާކީ.  އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ވާހަކަދެއްކުމަށް ޓަަކއި ފުރުޞަެތއް މި އަުރވަނީ ކާށިދޫ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

 ޖާބިރަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފުޅު ނަމަ ފުރުޞަތު ކުރިއަށް ގެންަދވާ!هللا ޢަބްދު
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 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އާދެ! ތީ ވަރަށް އުާފވެރި ަޚބަރެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ އަށް ވެސް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަްށ 

ފަށައިގެންއިރު ނިޒާމީ ނުކުތާ އެއް ނެގިން. މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ތަޅުއަުޅވާ ބަހައްޓާފައި މިއަުދ  މިއަދު

މި ކުރާ މަސައްކަަތކީ ކުެރވޭނެ މަސަްއކަތެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަްނ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކެއް އެބަ ހުރި. މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައި މި ވާ  ގަާވއިދުަގއި ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ރައީސް

މައްސަލަ އަކީ ވަޙީދު ތިމަންނާމެންގެ ޕާޓީގައި މީހުން މަދުވީމާ އެ އަދަދަށް ޤާނޫނު ފާސްކޮށްދޭށޭ މި އެދުނީ. 

ުފޅުން މިތާނގައި އޭނާ އަށް އިްއޔެަގއި ދިމާވި މައްސަލަ އަކީ ވަޙީދު މިތަނަށް ހިނގާފައި ވަދެވުނީ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ބޭ

ޔާމީން ފާްސކޮށް، ހަށި هللا ތާއީދުކޮށް ތިބީތީކަން ވެްސ ނޭނގި، ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ޕާލިމެްނޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަުރ ޢަބްދު

ފާސްކޮށްފައި އޭާނއާ ަބއްދަލުކުރަން ަވއްދަިއ، ެއއީ ވަރަްށ ލަދުވެތިކަމެއް. އެހެންވީާމ، ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމުެގ 

ނޑުދީފައި، ވެރިކަން ފޭރިގަެނގެން ައއިއްސާ އަދި ޔާމީނަށް ހަިށ ނައިބު ރައީސް  ކަމުގަިއ ހުރެ އޭނާ އަށް ލަ

ނުޑ ކުށްވެރިކުރާ ކަމެއް. ދެން  ފާސްކޮށްގެން ބައްދަލުކުރާ ިހސާބަށް ގެންގޮްސ، ލަދުގެްނނެވި ގެންނެވުަމކީ އަުޅގަ

ކޯޓުގެ ބެންޗުން ެއބަ ޖެހޭ ވިސްނަން މި މަޖިލީހާ  ވާހަކަދަްއކާކަށް މާ ގިނަ ފުުރޞަތެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ސުޕްރީމް

ނޑުމެން އެއަްށ ެއްއޗެއް ުނކިޔާ ތިބެނީ ކަމަށް ވަންޏާ ދެންމެ މުއްޠަލިބު  ނުބެހެން. މި މަޖިލީހާ ބެހި، އަުޅގަ

ނޑަކަްށ ނޭނގެ. އަޅުަގނޑަށް  ވެްސ ވިދާޅުވިހެން، މުއްޠަލިބަށް އެނގޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންނާނެ ޙުކުމް ވެސް. އަުޅގަ

އެނގެން ބޭނުންވާނެނޫންތޯ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންނަންޖެހޭ ޙުކުމް. ކީއްވެތޯ މުއްޠަިލބަށް އެކަނި އެނގެންޖެހެނީ. 

ކީްއވެތޯ ދެން ތިއްެބވި މެންަބރުންނަށް އެނގެންޖެހެނީ. އެެހންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ރައީސް، މިތާނަގއި 

ނަޑކަށް ނޭނގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ލަފާނުދެއްވަިއގެން އުުޅއްވަީނ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ތިން، އަުޅގަ

ނަޑކަށް ނޭނގެ އަމީންޢާއްމު ީކއްެވގެންޯތ މިކަމާ ނޫޅެންވީ...  ކީްއވެގެންތޯ. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ ިދޔައީ. ެއހެންނަމަވެސް މި މައްސަލަ ނިމިގެން  6.1)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

އަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ތެޭރގަިއ ހުށަހެޅުނު ދެ އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ މިައދުގެ ވޯޓަށް އަހާ ަގޑީަގއި، 

ނުޑ މިހާރު މި ދަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ޭމޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް. ެއއީ އެޖެންޑ1:31ާ  ަގއި. ެއއަށްފަހުަގއި އަުޅގަ

  .6.2ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަްށ  91ގައި މި އޮތީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވައި ޤާނޫނުއަސާީސގެ 6.2

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަާކއި ބާރުތަުކގެ ބިލު އަލުން ވިސްނުމަށް 

ވާފައިވާ މަްއސަލަ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ އިމްތިޔާޒުތަާކއި ބާރުތަުކގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި މަޖިލީހަށް ފޮނު
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ަގއި 2113ފެބްރުއަރީ  7ވަަނ ޖަލްސާގަ. މި މައްސަލަ ަވނީ  41ވަނަ ދައުުރގެ  3ެގ 2112ޑިސެމްބަރު  27ވަނީ 

ޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވަަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ސި

 ދަންނަވަން. 

 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ޝާހިދަށް. ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުންެގ هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް، އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ފޮނުއްވި ސިޓީއާ ހަވާާލދީ ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުން  ވަނަ ދުވަހު އަޅުަގނޑަށް 2112ޑިސެމްބަރ  31މަޖިލީހުން 

ނޑު ބިުލ  ނޑަށް ފޮނުވުމުން، އަުޅގަ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާ ިބލުތައް ތަޞްދީޤުކުރެްއވުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ދި ތަޞްދީޤުކުރަމުން ގެންދަނީ އެ ބިލު ތަޞްދީޤުކޮްށ، ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ކުރިމަތިވެާދނޭ ޤާނޫނީ، އިޖްތިމާޢީ އަ

އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަތަކަށާއި އެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު އެވެ. މިގޮތުން، 

ވަނަ ދައުުރެގ  3ވަނަ ދުވަހުގެ  2112ީވ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮތް ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ  2112ޑިސެމްބަރ  27

ަހވާލާދީފައިވާ ސިީޓއާ އެކު ތަޞްދީުޤކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑަށް ފޮނުްއިވ  ވަނަ ޖަލްސާ އިން ފާްސކުރަްއވައި 41

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަާކއި ބާރުތަުކގެ ބިލު ެއޓަރނީ ޖެނެރަލް ޤާނޫނީ ލަފާހޯދުމަށް ފޮނުވުމުން، އެ ބިލާ 

އެ މައްސަލަތަަކށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ބިލަށް ، ގުޅޭ ގޮތުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރަްއވާފައި ވާތީ

ނޑަށް ފެނެ އެވެ.  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިާޔޒުތަކާއި ބާރުަތކުގެ ބިލަީކ  -1އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ އިމްތިޔާޒުަތކާއި ާބރުތަކުގެ ތެރެއިން ބަެއްއ 

ޔާޒުަތކާއި ބާރުތައް ބަާޔންކުރުމުގެ ޤާނޫނުކަމުގައި އެ ބިލުގެ ތަޢާރުފުގައި ބަޔާންކޮްށފައި ވާއިރު، ބިލުަގއި ހިމެނޭ އިމްތި

ނޑަައޅައިދީފަިއވާ ދާއިރާގެ ތެޭރަގއި ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ އެ  ބައެއް ކަންކަމަކީ ޤާނޫުނއަާސސީގަިއ ކަ

ޖިލީހުގެ މުވައްަޒފުންނަށް ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒުތަކެްއގެ ގޮުތގައި ބެލެވިދާެނ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ނުވަތަ އެ މަ

ނޑައަޅާަފއިާވ ަކންކަން ކަމުަގއި ފާހަަގކުރެެވ  ކަންކަމަށް ވުެރ، އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިނާޔަތްތަުކެގ ގޮުތގައި ކަ

ޕްރިވިލެޖު ނުވަތަ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ އެވެ. މިހެން މި ދެންނެވީ ދިމިޤްރާތީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ޕާލިމެންޓަރީ 

އިމްތިޔާޒު މާނަކުރަނީ ޤާނޫނު ހަދާ މުޅި މަޖިލީހަށާއި އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއި، އެ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުާރ 

ފޯރުވުމެއް ނެތި  މުވަްއޒަފުންނަށް، އެ މީހުންގެ ދުސްތޫރީ ވާޖިބުތައް އެހެން ފަރާތެއްގެ ބިރުދެއްކުމެއް ނުވަތަ ނުފޫޒު

އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ޓަކައި ލިބިދޭންޖެހޭ އިމްތިޔާުޒތަކެއް ކަުމގަ އެވެ. ެއގޮތުން، ބަލާއިރު "ޕާލިމެންޓްީރ 

ނޑު ދެ ކަމެއް ކަމާ، ެއއީ ޚިޔާލު ފާޅުުކރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްާޤ  ޕްރިވިލެޖު" މި މަބްދަޢުގައި ހިމެނެނީ މައިގަ

ސްތަކުަގއި ެއ މަޖިލިސްތަކުގެ މެންބަރުން އަދި އެހެން ފަރާތްތަކުން ވެސް ދައްކާ ވާަހކަތަކާއި ފާުޅކުރާ ގުޅިފަިއވާ މަޖިލި
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ޝުޢޫރުތަކާ ގުިޅގެން އެ މީހުންގެ މަްއޗަށް ދަޢުވާނުކުެރވުުމގެ ޙައްާޤއި، މަޖިލިސްތަުކގެ ނިންމުންތަކާ މެދު ޝަރްޢީ 

ތަކަށް ދެވޭ އިމްތިޔާެޒވެ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސ ކޯޓުތަުކގައި ސުވާލުުނކުރެވޭ ޮގތަށް އެ މަޖިލިސް

ނޑަައޅައިދީފަިއ ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   88އަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އިްސެވދެންނެވި މަބްދަޢުގައި ހިމެނޭ އުސޫލުތައް ކަ

ނަިނވި ކަންކަން ފާަހގަކުރަމެވެ. ވަނަ މާއްދާއިންެނވެ. ެއ ކަްނ ކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަން 91ވަނަ މާއްދާ އިން އަދި 

ވަަނ  7ވަނަ މާއްާދގެ ފެށޭ އިބާރާތުަގއި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިދެވޭނެ، ބިލުގެ  71ބިލުގެ  -1.1

ނަޑއަޅާނީ  މާއްދާގެ ފެށޭ އިބާރާުތަގއި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިދެވޭނެ މުސާރަ ާއއި އިާނޔަތްތައް ކަ

ަވނަ މާއްދާަގއި ާވ ގޮުތގެ ަމތިން އެ މަޖިލީހުން ކަމަށް  112ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ބަޔާންކޮށް، އެ މާއްާދގެ )ހ( އިން ފެށިގެްނ )ބ(ެގ ނިަޔލަށް ހުރި އަކުރުތަުކަގއި މަިޖލީހުގެ ރައީސަާށއި ަނއިބު 

ބަރުންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުން ނުވަތަ ފިރިފިރިކަލުންނަށާއި ދަރިކަލުްނ ރައީސަށާއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާ އަދި މެން

ނޑަައޅުްއވާފަިއވާ އިާނޔަތްަތކަކީ ެވސް ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެ  ނުވަތަ ދަރިކަނބަލުންނަށް ކަ

ރުންނަށް ލިބިދެވޭ އިނާޔަތްތަކެއް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވީތީ ލިބިދެވޭ އިމްތިޔާޒުތަކަކަްށ ވުރެ ބޮޑަށް އެ މެންބަ

ހަމަ އެފަދައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކުރައްވާފަިއވާ ފަރާތަކަްށ  -1.2ކަމުގައި ފާހަގަކުެރވެ ެއވެ. 

ނަޑައޅުއްވާަފއި ާވއިރު، ެއގޮތުން ަކނޑަައޅާފަިއވާ އިނާޔަތްތަކު  8ލިބިދެވޭނެ އިނާޔަތްތައް ބިލުެގ  ެގ ވަނަ މާއްދާަގއި ކަ

ތެރޭގަިއ މެންބަރުކަމުން ވަިކވުމަށްފަހު ޚިދުމަތުގެ މުއްަދތަށް ބަލައި މާލީ އިނާޔަްތތަކެއް ލިބިދިނުމާއި ހެލްުތ 

އިންޝުއަރރެންާސއި އޮފިަޝލް ޕާސްޓްޕޯޓު ލިބިދިނުން ފަދަ އިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެ 

ލިބިދެވޭ އިމްތިާޔޒުތަކަކަްށވުރެ ބޮޑަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިދެވޭ  ބޭފުޅުންގެ މަގާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް

އިނާޔަތްތަެކއްކަން ެވސް ފާހަގަކުެރވެ ެއވެ. އަދި މެންބަރުންނަށް ލިބިދެވޭ އިސްވެދެންނެވި ފަދަ އިނާޔަތްތަެކއް ބިލުެގ 

ބު ަރއީސަށް ލިބިދީފައި އޮތުމަކީ ވެސް ެއ ވަނަ މާއްދާ އިން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށާއި ނައި 11ވަނަ މާއްދާއިންާނއި  9

ބޭފުޅުންނަށް ލިބިދެވޭ އިނާޔަްތތަކެއް ކަމުަގއި ފާހަގަކުެރވެ އެވެ. ހަމަ އެފަދައިން ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީާސިއ 

ވޭ ގޮތަށް ނައިބު ރައީސަށް ލިބިެދވޭ، އަދި މެންބަރުންނަށް ބައެއް އިނާޔަތްތައް އެ މަޖިލީހުގެ ައމީންޢާއްމަށް ލިބިދެ

ފުޅާކޮށްފައި އޮތުމަކީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒެއް ކަމުގައި ބެލުން ދަތިކަމުގައި ެވސް ފާހަގަކުރަމެވެ. 

އެހެންކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް ނުވަތަ މެންބަރުންނަށް ނުވަތަ 

ނޫންވެްސ ިއނާޔަތްތަކާއި ފަސޭހަަތކަކީ އޭެގ ޒާުތގަިއ ޤާނޫނެްއގަިއ މުވަްއޒަފުންނަށް ލިބިދެވޭ ާމލީ ނުވަތަ އެ

ނަޑއެޅިދާނެ ކަންކަންކަުމގަިއ ވީނަމަވެސް އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް، ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް، ނުވަތަ  ކަ

ތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންާވ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުާރ އެ މަޖިލީހުގެ މުވަްއޒަފުންނަށް އެ މީހުންގެ މަސައްކަ

ނޑައަަޅއިދީފަިއވާ އިމްތިާޔޒު ކަމަށް ނުާވތީ އާއި އަދި ދިމިޤްރާތީ  އިމްތިޔާުޒކަމުަގއި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަ

މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ޕާލިމެންޓަރީ ޕްރެކްޓިސްަގއި ިއސްތިޤުރާރުވެފަިއވާ ޕާލިމެންޓްރީ ޕްރިވިެލޖުކަމުގައި ުނވެފައި، ެއއީ ެއ 
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ނަޑއަޅައިދީަފއިވާ އިމުގެ ތެރޭަގއި  1ށް ލިބިދޭ އިނާޔަތްތަކެއް ކަުމގައި ވާތީ، މި ބިލުެގ ފަރާތްތަކަ ވަނަ މާއްދާ އިން ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި މަޖިލީހުގެ އިމްތިާޔޒަށް އުނިކަްނ  4ބިލުގެ  -2ހިމެނޭނެ ކަންކަން ކަމުގަެއއް ނުފެނެ އެވެ. 

ނޑައަޅާަފއި ވާއިުރ، އެ ޢަމަލުތަކުެގ އަންނަ ޢަމަލުތައް ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިުރ، އަ ދި އެ ޢަމަލުތަކަކީ ކުށްކަމުަގއި ކަ

ނޑައަޅާަފިއވާ ޢަމަލުތަކެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ އާ ިއ ތެރޭގަިއ ހިމެނޭ ބައެްއ ކަންަކމަކީ ކުުށގެ ޢަމަލު އެންމެ ާސފުކޮށް ކަ

މަލު ސާފުނުވެ އޮތުން ެއއީ އެންމެ ރަނގަޅު އެ ކުށްކުުށގެ އަދަބުގެ ގޮުތަގއި ޖަލަށްލުން ވެސް ހިމެނޭިއރު، ކުުށގެ ޢަ

ވަނަ ނަންބަރުގައި  3ވަނަ ނަންބަރުގައި އެ ާމއްދާގެ  4ގޮތް ކަމަކަށް ނުފެނެ އެވެ. ޭއގެއިތުރުން އެ ާމއްދާގެ )ށ(ެގ 

 ބަޔާންކުރާ ޢަމަލެއް ހިްނގުމަކީ ކުެށއް ކަމަށާއި، ެއ ކުްށ ކުރީ ޖަމާޢަތަކުން ުނވަތަ އޯގަަނއިޒޭޝަަނކުން ނުވަތަ 

މުއައްސަާސއަކުން ކަމުަގއި ާވނަމަ، އެ ކުށުގެ އަދަބެްއގެ ގޮތުަގއި އެ ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ އޯގައިަނއިޒޭޝަެނއް ނުވަަތ 

މުއައްސަސާ ެއއް ވަކި މުއްަދތަކަށް ޖަލަށް ލެވިދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވެ ެއވެ. ވީމާ، އެއީ ބިުލގަިއވާ ކުށެއް ކަމަްށ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ަގއި  4ރެއްވުން ރަނގަުޅވާނެ ކަމަށް ފެނެ އެވެ. އޭެގއިތުރުން ބިލުެގ ފެންނާތީ، އެކަން އިޞްލާުޙކު 

ނޑައަޅާަފިއ  މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އުނިަކން އަންނަ ޢަމަލުތައް ބަޔާންކޮށް، އަދި އެ ޢަމަލުތަކަކީ ކުށްކަމުަގއި ކަ

މުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުުމގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުަގއި ބިލުގެ ވާއިުރ، އެ ޢަމަލުތަކާއި އެްއބާވަތުގެ ޢަމަލުތަކެއް މަޖިލީހުގެ އަ

ނަޑއަޅާފަިއވެ ެއވެ. ވީމާ، އެ ދެ މާއްދާ މިހާރު ވަކި ދެ  88 ނޑަައޅައި، އެއީ ވެސް ކުށްކަުމގައި ކަ ވަނަ މާއްދާަގއި ކަ

ނެ ގޮެތއްެގ މަތިން މާއްދާ ެއއްެގ ގޮުތގަިއ އޮްތޮއތުމާ މެދު ނުވަތަ ެއ ދެ މާއްދާަގއި ހިމެނޭ ކަންކަން ަތުކރާރުނުވާ

ނޑައެުޅްއވުމާ މެދު އަލުން ވިސްނެވުން ަރނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެނެ އެވެ.  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް  -4ކުށުގެ ޢަމަލު ކަ

ވަނަ މާއްދާގައި  6ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ ކަމަށް ބިލުގެ 

އެފަދައިން ަދއުލަތުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުްނ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ބަޔާންކުރާއިރު 

ވަނަ މާއްާދެގ  805ހަމަޖައްސައިދިނުން މި ބިލުން ލާޒިމުކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ނަޑއަޅާަފއިވާ ުއޫސލެއް ވަނަ މާއްދާަގއި  81ބިލުގެ  -5ކަމަށް ފެނެ އެވެ.  )ށ(ގެ ދާއިރާ އަށް ވުރެ ފުޅާކޮށް ކަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ މަްއޗަށް ޖިނާޢީ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުކުރެިވއްޖެ ނަމަ އެ މެންަބރަކު ބަލައި ފާްސކުރަންވާީނ 

ވަރަށް، އެ އިޙްތިރާމާއެުކކަމާއި ޢާއްމު ތަނެއްަގއި އެކަން ކުރާ ނަމަ ކުރަންވާނީ ޝައްެކއް ނެތި ޔަޤީންކުރެވޭ މިން

ތުހުމަތުކުރެވޭ ނަމަ ކަމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިުރ، މިީއ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ސިާޔސީ އެްކސްޕޯޝަރ ނާޖާިއޒު 

ނޑަެއޅިފަިއވާ  ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުން ހުއްުޓުވމަށް ލިޔެފައިވާ ާމއްދާއަކަްށ ވީނަމަވެްސ، މިއީ ަބއެއް ހާަލތްތަކުަގއި ކަ

 81 -6ރެއިން ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ފާސްކުރުންތަަކށް ހުރަސްއެޅޭ ކަންކަްނކަމުަގިއ ފާހަގަކުރެވެ ެއވެ. ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ތެ

ނޑަެއޅި، ޙުކުމް ތަންފީޛްކުރަމުންދާ މެންބަރުން ވެސް މަޖިލީހުެގ  މަސްދުވަހަށް ވުރެ ކުރު ޖިނާޢީ ޙުކުމެއް ކަ

ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއ  86ނެ ކަމަށް ބިލުގެ ޖަލްސާތަކަށާއި ކޮމިޓީތަުކގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުކޮށްދޭްނވާ

މަސްދުވަހަށް ވުރެ ކުރު ނަމަވެސް ޖިނާޢީ ކުށެއް ސާބިތުވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ކޯޓަކުން  81ވާއިުރ، 
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ަގއި ވާީނ ޙުކުމެއް ައއުމަށްފަހު އެ ޙުުކމަށް ބަދަލެއް ނައިސް ދެމިޮއތްހާ ހިނދަކު، އެ މެންބަރަކު ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީ

ކުށްވެިރއަކަށް ކަމަށާއި، މި ހާލަތުގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ަރއްޔިތުން ތަމްސީުލކުރުމަށް ޖިނާޢީ ކުށެއް ެއ 

މީހެއްގެ މަްއޗަށް ކުެރވިފަިއާވ މީހަކުކަމުގައި ވާނެކަުމގައި ފާހަގަކުރެވެ ެއވެ. އަދި މި މަފްހޫމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޤަޟިއްާޔަގއި ޕާިލމަންޓު މެންބަރެއްގެ މަްއޗަށް  C-SC/2011/46ވަނީ އެ ކޯުޓގެ ނަންބަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ެވސް 

ޖިނާޢީ ކުށެއް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހިމެނޭ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުތަކުގެ މަރުޙަލާަގއި ެއ މެންބަރަކަށް ޕާލިމެންޓްގެ 

ނަޑއެޅިފައި ާވއިރު، އަނެއްބަިއ ޖަލްސާތަކުގަިއ ބަިއވެރިެވޭވ ގޮތަށް ބަެއއް ދައުލަތްަތކުގެ ޤާނޫނުތަ ުކގަިއ ކަ

ދައުލަތްތަކުަގއި ޕާލިމެންޓްރީ ޕްރެކްޓިސްަގއި އެފަދަ މެންބަރަކު ޕާލިމެންޓުގެ ޖަލްސާތަކުގަިއ ބައިވެރިކުރުމާއި ނުކުރުުމގެ 

ންވީ ކަުމގަިއ ވީނަަމވެސް، ެއފަދަ މެންބަރެއްގެ މަްއޗަްށ އިޚްތިޔާރު، ެއ މެންބަރަކު ތަބާވާ ޕާލިމެންޓަކަށް ލިިބގެ

ޝަރްޢީ ކޯޓެްއގެ ކުރިމަތީގަިއ ޖިނާޢީ ކުށެއް ސާބިުތވުމަްށފަހު އެ ކުށުން ބަރީޢަވުުމެގ ކުރިން ެއ މެންބަރަކަށް 

ރެކްޓިސްގަިއ ޕާލިމެންޓުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިުނވެވޭނެ ގޮތަށް އޮްނނަ އޮތުމަކީ މި ޒަމާނުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ޕް

އިސްތިޤުރާރުވެަފއިވާ ުއސޫލެްއ ކަމަށާއި، އެފަދައިން ޙުކުެމއް އައުމަށްފަހު އެ ޙުކުމަށް ބަދަލެއް ނައިސް ދެމިއޮތްހާ 

ހިނދަކު، އެ މެންބަރަކު ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި ވާނީ ުކށްވެރިައކަށް ކަމަށާއި، ކުްށެވރިންނަކީ އެްއވެސް ޤާނޫނީ 

ނަޑއަޅުްއވާފަިއެވ ނިޒާމެއްަގއި ރަްއޔިތުން  ތަމްސީލުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިގެންވާ ަބއެއް ޫނންކަމަށް ކަ

އެވެ. އޭެގއިތުރަށް މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ކުށެްއގަިއ ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވުމާއި ވޯޓުދިނުުމެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ(ަގއި ެވސް ބަޔާންކޮށްފަިއ  55ގެ ަގާވއިދުގެ ޙައްޤު ދޫކޮށްލަންވާނެ ކަމުަގިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ެއްއ ދައުރު ުނވަތަ ދެ ދައުުރ ޮކށްފައިވާ ބޭފުަޅކަށް ލިބިދެވޭ  -7ވާކަން ފާހަަގކުރެެވ ެއވެ. 

ނޑަައޅާފައި ވާިއރު، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  8އިނާޔަތްތައް ބިުލގެ  މެންބަރުކަން ކޮށްފައިވާ މީެހްއ ވަނަ މާއްދާގަިއ ކަ

 35ވަނަ މާއްދާގެ )ދ(ގައި މަނާކޮށްފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ އުމުރުގެ ދައުރެްއގެ ެއންމެ މަދުވެގެން، ބިލުގެ  35ބިލުގެ 

އަހަރު ދުވަހު  4ވަނަ މާއްދާގެ )ދ(ަގއި މާނަކޮށްފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ އުމުރުގެ ދައުރެްއގެ އެންމެ މަދުވެގެން 

ން ކޮށްފައިާވ މީހުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮުތން ކަމުަގއި ވާއިުރ، މަޖިލީހުގެ އުމުރަީކ މަޖިލިްސ މެންބަރުކަ

ވަނަ  79އަހަރު ދުަވސް ކަމަްށ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  5އިންތިޚާބުކުރުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބާްއވާ ތާރީޚުން ފެިށގެން 

ދާގެ )މ(ގަިއ މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއްގެ ަދއުރު ކަމަށް ވަަނ މާއް 35މާއްދާގެ )ހ(ގައި ަބޔާންކޮށްަފއި ވާތީ ާއއި ބިުލގެ 

ނޑި  މާނަކޮށްފައި ވަނީ މަޖިލީހުން އެއް އިންތިޚާބުން ފެށިގެން ައނެއް އިންތިޚާބާ ދެމެދުގައި މެންބަރު ކަމުގައި މެދުނުކެ

ނޑައަޅާފަިއ ވަ  79ނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެމިހުރުން ކަމަށް ވާތީ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކޮށްފައިާވ މީހެއްގެ މާނަ ކަ

ބިލުގެ  -8ވަނަ މާއްާދގެ )މ(ެގ ދާއިރާ އިން ބޭރުންކަމުަގއި ފާހަގަކުރެވެ އެވެ.  35ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ާއއި ބިުލގެ 

ވަނަ މާއްާދގައި މަޖިލީހަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަކަށް ހާޒިުރކުރެވޭ މީހާއާ ުސވާލުކުރުމުގެ ބާރު މަޖިލީހަްށ  88

ުސވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި އެ ާމއްދާ ަގއިާވ ގޮތަށް ަޖވާބުނުދީފިނަމަ ނުވަތަ ެއ މަޖިލީހުން ލިޔުމެްއ  ލިބިދީފައި، އެ 
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ފޮނުވަން އަންގާފަިއވާ މީހަކު، އެ ލިޔުމެއް ނުފޮނުވައިފި ނަމަ، އޭނާ އަކީ މަޖިލީހުގެ އަުމރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވީ މީހެއް 

ނޑައަަޅއި، އެ ކަމުެގ އަދަބެްއގެ ގޮތުން ޖޫރިމަނާ ކަމުގައި ބެެލވޭނެކަުމގައި ަބާޔންކޮށް،  ެއކަމަކީ ކުެށއް ކަުމގައި ކަ

ވަނަ މާއްދާ އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މީހުން  99އާއި ޖަލުގެ އަދަބު ަކނަޑއަާޅފައި ވާއިުރ، ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ތަކާއި މުއައްސަސާަތކަށް ލިބިދީފައިާވ ހާޒިރުކުރުމާއި ލިޔުންަތއް ޯހދަން ލިބިދީފައިވާ ބާރަކީ ަދއުލަތުގެ އެހެން ބާރު

ބާރުތަކާއި އިމްތިާޔޒުތަކާ ެއުކއެީކގައި ހިނގަންޖެހޭނެ ކަންކަންކަމާ، އަދި ހަމަ އެފަދައިން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް 

ރަކީ ލިބިދީފައިވާ ރައްކާތެރިކަމާ ެއކުއެީކަގއި ހިނގަންޖެހޭ ބާރުތައް ކަމުގައި ވާއިރު، މިހާރު ބިލު އޮތް ގޮތަށް އެ ބާ

ނަޑއެޅުމަކީ ދައުލަުތގެ ހިންގުމުގެ ބާރާއި ޝަރީޢަތުގެ  ނަޑއަަޅއި، ޖަލުގެ އަދަބު ކަ މުޠުލަޤު ބާރެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

ބާރުތަކަށް އަދި މުއައްސަާސތަކަށް ލިބިދީފައިވާ އިމްތިާޔޒުތަކާ، އަދި ޢާއްމު ފަރުދުންގެ ދުސްތޫރީ ޙައްޤުތައް 

އޭެގިއތުރުން މި ބިލުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކަްނކަމަކީ ރައްޔިތުްނގެ  -9ރެވެ ެއވެ. ގެއްިލގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުަގިއ ފާހަގަކު

މަޖިލީހުގައި ެއކަމާ ުގޅޭ އިޖުރާއަތުތަކެްއ ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ކަންކަން ކަމަށް ވެފަިއ، އޭގެެތރެއިން ބަެއއް އިޖުރާއަތުަތްއ 

ނޑަ  ނޑައަޅާަފއިާވ ގޮާތއި، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއ ކަ އަޅާފަިއވާ ގޮތް ތަފާުތ ކަމަށް ފާހަގަކުެރވެ އެެވ. ބިލުގައި ކަ

އެހެންނަމަވެސް މި ބިލު ޤާޫނނަކަށްވެ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން އެ ޤާނޫނުަގއި ހިމެނޭ އަދި ކުރިން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއ 

ނޑައަޅާަފއިނުާވކަްނ ފާހަގަކު ރެެވ ެއވެ. ބިުލގަިއ ހިމަނާފައިވާ ެއއް ާބވަތުގެ މާއްދާތަކަށް ވާނެ ގޮެތއް ިބލުގައި ކަ

ނޑަށް ފޮނުއްވި ރައްޔިތުްނގެ  އިސްވެދެންެނވުނު ކަންކަން އެހެން ހުރުމާ އެކު ބިލު ފާސްކޮށް ތަޞްދީޤުކުރުމަށް އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާުރތަކުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަލުން ވިސްނާވަޑަިއަގތުމަށް ޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ބިލު މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުވީމެވެ.  98އްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ ޖުމްހޫރި

 . ޚާދިމުުކމް. މުޙައްމަދު ވަޙީދު.1083ޖެނުއަރީ  80. 8434ޞަފަރު  18އިޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުރެއްވުން ެއދެމެވެ. 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓުެގ  31ރުންގެ ކެތްތެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ހިސާބުން އަޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަުރވަން.

 

 ]އަށް  11:12އިްނ  11:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި ިމ  `. ހުސްަވގުތުކޮޅަށްަފހު އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަާތއިގެން ކުިރއަށް ދާއިރު އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ތަޞްދީޤުކުރުމަށް  91އޮތީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވަިއ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަން ފޮނުވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަާކއި ބާރުަތކުގެ ބިލު އަލުން ވިސްނުމަށް 

ނަޑއެޅިަފއި ވަނީ މަޖިލީހަށް ފޮ ގަޑިއިުރ. އެހެންކަުމން  1ނުވާފައިވާ މަްއސަލަ. މި މައްސަލަ އަށް ަބހުސްކުރުމަށް ކަ

އަޅުަގނޑު ޕާޓީަތކަށާ، އަދި ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަންނަވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަގުތު ހަމަޖެހިފައިާވ 

މިނެޓު، ޖުމްހޫރީ  11މިނެޓު، ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް  14ނެޓު. ޕީ.ޕީެއމަށް މި 23ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. އެމް.ީޑ.ޕީ އަށް 

މިނެޓު، ަވކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަާވ  3މިނެޓު، ޤައުމީ ޕާޓީ ައށް  3މިނެޓު، ޕީ.އޭ ައށް  4ޕާޓީ އަށް 

އް ދެމުން ގެންދެވޭނެ. އެހެންކަމުްނ މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެ  3ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ދަންނަވާލަނީ ވާހަކަދައްަކވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން މައިކުތައް 

 މެދުވެރިކޮށް ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތުމަށް. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރަށް ފުރުޞަތެއް އަރުަވން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ސަމީރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު އިންޓަވަލަްށ ދިއުމުގެ ކުރީަގއި ވެްސ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

މު. ދެން އެހެންނަމަވެސް ަވގުތުގެ ގޮތުން ުނލިބުނީ. އެ ސިޓީ އަމީންޢާއްމު ވިދާޅުވަމުން ދިޔަ ވަގުތު ދަންނަވާލީ

އަޅުަގނޑު ިނޒާމީ ނުކުތާ ެއއް ނަގަން ބޭނުންވީ. އެއީ އެ ސިޓީފުުޅގައި، ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމަށް އެ ވިދާޅުާވ 

ވަނަ  91ފުަގއި ލިުޔއްވާަފއި މި އޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ވަނަ ޕެެރގެރާ 3ބޭފުޅަކު ފޮނުވާފަިއ އޮްތ ސިީޓ ފުޅުގެ 

މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ފާހަގަކުރަްއވާފައި ވާތީ އެ މަްއސަލަތަކަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ބިލަށް ިއޞްލާޙުގެނައުމަށް ައޅުަގނޑަްށ 

ލް މި މައްސަލަ ފެނެ އެވެ. އޭނަައކަށް ނުބުނެވޭނެ އިޞްލާޙުގެންނަށް ފެންނަ ވާހަކަ އެއް. ަކއުންެސލް ޖެނެރަ

ނޑައެިޅގެން ވިދާުޅވެފައި އެ ޮއތީ އިޞްލާޙުގެނައުމަށް ފެނެއޭ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަަނ  91ބައްލަަވއިދެްއވަންޖެހޭނެ. ކަ

މާއްދާގައި މި އޮތީ ބިލު ތަޞްދީޤުކުރުމާއި އަލުން ވިްސނުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވުން. ބިލާ މެދު އަލުން ވިސްނުމަށް. 

މި އޮންނަނީ އަލުން ިވސްނުމަށް ފޮނުވުމަށް. އެްއވެސް ހާެލއްަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާައކަްށ  ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި ވެސް

ނުބުނެވޭނެ ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހަކަށް މިވެނި ބިލެއް ިމވެިނ ގޮތަކަށް އިޞްލާޙުކުރާެށކޭ. އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް 

ލެްއގެ މައްސަލަ ވަިކގޮތަކަށް ިނންމުމާ، އެ ބިލުގެ ބަެއއް ލިބިދީގެންވާ ބާރެއް. ބިެލއް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމާއި، ބި

ބަލައިގަތުމާއި ބަަލއިނުގަތުމުެގ އިޚްތިޔާރަކީ އެއީ ޤާނޫނުައސާސީ އިން ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަެތއް. 
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ކުރާށެކޭ އެ ބޭފުޅާއަކަްށ  އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަކަށް އެ ބިލު މިެވނި ގޮތަކަށް އިޞްލާޙުކޮށް ެއަކން

ނުޑ ނުދެކެން. އެހެންކަމުން މިފަދަ ސިޓީ އެއް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ،  ވިދާޅުެވވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

އެކަން ކުިރއަށް ދާތީ އަޅުަގނޑު ެއކަމާ ހިތާމަކުރާތީވެ އެ މައްސަލަ ޤާނޫނީ މައްސަލަ އެއްގެ ގޮުތގައި ފާހަގަކޮްށ 

 ންނަވާލީ. ރިޔާސަތަށް ދަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ނެންގެވީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލ އެއް ނޫން. އެހެން މި ދެންނެވީ މި ސިޓީފުޅުގެ އެންމެ 

މުން އެ އޮތް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަްއޗަްށ، ތަޢާރުފުވެގެން ދިޔަ ިސޓީގެ އެންމެ ފަހު އިބާރާތް، ނިންމާލަ

ޕެރެގެރާފުަގއި މި ވަނީ އިްސވެދެންނެވުނު ކަންކަން އެހެްނ ހުރުމާ އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްަވއި، 

ނޑަށް ފޮނުިވ، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ  ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގެ  91ނާވަަޑއިގަތުމަށް ޓަަކއި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ މަޖިލީހުން އަލުން ވިސް

)ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ެއ ބިލު މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލީ އެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ އެހެން 

ަގއި ވެސް  ހަމަ ކުރިއަށް އެހެން ފޮނުވާ ސިޓީތަކެކޭ ެއްއގޮތަށް އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ހަމަ މި މައްސަލައި

ނަޑކަްށ  ސިޓީތަކެކޭ އެްއގޮތަށް ކުރިއަްށ ދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މީގައި ޤާނޫނީ މައްސަލަ އެއް އުޅޭ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ބަރުންނަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( އާދެ! މި މައްސަލައިަގއި ވާހަކަެދއްކުމަށް ޓަކަިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ފުރުޞަތުއަރުާވއިރު އަޅުަގނުޑ އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ ހިންނަވަރު ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙުހިންނަވަ

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތގައި މިއަދު މި އޮތީ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާުޒގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީ  ސް. އަުޅގަ

ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ސަުރކާރަށް ފޮނުވުމުން، އެ ބިލު ަތޞްދީޤުނުކޮށް ފޮނުވުމުން އެ 

ނޑުމެން ުކރީ ފަހަރަކު ވޯޓެްއ ނުދެން.  ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެްއ ނިންމުން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި ބިލަކަށް އަުޅގަ

އެއީ ބިުލަގއި ހުރި މައްސަަލތަކެްއގެ ސަބަބުން. މި ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވައިލާަފއި މި ަވނީ ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަުކ 

މްތިޔާޒުތަކާ ބެހޭ ނޫން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެިރކަމުަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން މަޖިލީހުގެ އި

ބިލެއް ފާސްކޮށް، ތަޞްދީޤުުކރަން ފޮނުވުމުން އެ ފަހަރު ވެސް ބިލު ވަނީ ފޮނުަވއިލާފަ. އޭރު ބަންޑާރަ ަނއިބަކަށް 
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ހުންނެވީ ޑޮކްޓަރ ޙަސަން ސަޢީދު. މިއަދު އަނެއްާކވެްސ މި ވަނީ އެ ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވައިލާފަ. މިއަދު ވެރިަކމާ 

ބޭުފޅެއް. ޑޮކްޓަރ ޙަސަން ަސޢީދު ހުންނެވީ މިހާރު ވެިރކަމުގަިއ ހުންނެވި ބޭފުާޅގެ ހަވާލުވެހުންނެވީ އެހެން 

އެްޑވަިއޒަރެްއގެ ގޮުތގަ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިމްތިާޔުޒތަކާއި ބާރުތަާކއި ަރއްކާތެިރަކން ލިބިދިނުމަކީ ސަރުކާރު 

ކަން އޮތް ގޮތެއް ޫނން. އެއީ ވެިރކަމުަގއި ތިބޭ ހިންގަން ތިބި ފަރާތްތަކުން އެދޭ ކަމެއް ނޫން. އެއީ އަކީ މިއަދު އެ

ފަރާތުން އަބަދުވެސް ކަންބޮޑުާވ ކަމެއް. އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ކުރަންޖެހޭ، 

ނޑު ދެ ކަންތަކުގެ ތެރެއިން އެއް  ކަމަކީ ސަރުކާުރ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ މައިގަ

ޖަވާބުދާރީކުރުވުން. ސަރުކާުރ ހިނގާ ގޮްތ ބެލުން. ޒިްނމާދާރުކުރުވުން. ސަރުކާުރ ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ 

ނަޑއަަޅއި އެްނގުން. މި ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި ހެދި މަޖިލީހަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ބާރުތައް ލިބިދިނުމަކީ ސަރުކާރުގައި ތިޭބ  ކަ

ނޑުމެންނަށް މި ބަޔަކު ބޭނުންވާ ކަ މެއް ނޫން އެއްއިެރއްަގއި ވެސް. އެހެންކަމުން މިއަދު ވެސް އަނެއްާކވެސް އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފައި މި އޮތީ  ނޑު ގޮެތްއގައި ކަ ކަެމއް.  3ވަނީ މި ބިލު މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުވާފަ. މި ބިލުގައި މައިގަ

ށް މި އޮތީ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކުގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ބިލު ބަލައިލުމުން މި ފާހަގަކުރެވެނީ، އެއް ކަމަކަ

ތަފްސީލުކޮށް ޤާނޫނެއްގައި ިލޔުން. އަނެއް ކަމަކަށް މި އޮތީ މަޖިލީހަށާއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ 

ނޑައަޅާފަ. ތިންވަަނ ކަމަށް މި އޮތީ މެންބަރުންނަށާއި މަޖިލީހަށް ލި ބިދޭ އިމްތިޔާޒުަތކާއި ރަްއކާތެރިަކން ކަ

އިނާޔަތްތަުކގެ ވާަހކަ. ެއއީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ހުންނައިރު ލިބި ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތަކާއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުން 

ވަިކވުމަށްފަހު ލިބިދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތަކާއި ޕެންޝަނުގެ ވާަހކަ. އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ކުރީ ފަހަރު މި ބިލަށް ވޯޓުނުދިނީ 

ލުގަިއ ހުރި ބައެއް މާލީ އިނާޔަތްތަކާއި އިމްތިާޔޒުތައް އެ ބިލުަގއި ހުރި ގޮތް ކަމުނުދާތީވެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ބި

ނޑުމެންނަށް ކަންބޮޑުވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތަްއތައް އެބަ ހުރި. މިސާލަކަށް  މިއަދު ވެސް ެއކަން އޮތީ ެއގޮތަށް. އަުޅގަ

މަށްފަހުގައި ވަިކވުމުން ނުވަތަ އިސްތިޢުފާދިނުމުން އެ ލިޭބ ދަންނަވާނަމަ މަޖިލީހުގައި މެންބަރަކު ދައުރު ފުރިހަމަކުރު

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން.  މާލީ އިނާޔަތްތަކާއި ބެނެފިޓުތަކުގެ ވާހަކަ ެއއީ މިހާރު އޮތް ގޮތަށް އަޅުގަ

އެ ލިބިދޭ އޮފިޝަލް  އަހަރުވުމުން އެ ލިބޭ މާލީ އިނާޔަތްތަކުގެ ވާހަކަ. ޭއެގއިތުރުން 55މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ 

ނޑުމެން މިއަދު  ޕާސްޕޯޓުގެ ވާހަކަ. ނޫނިްއޔާ އެ މީހަކަށް ލިބިދޭ ޕެންޝަނާއި އިންޝުއަރެންްސގެ ވާހަކަ. މީކީ އަޅުގަ

ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަތަެކްއ ނޫން. މިއާ ބެހޭ ގޮތުން މި ބިލު މިއަދު ފާސްވި ނަމަވެސް ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް 

ނަޑއެޅިފައި ިމ އޮތް ޕެންޝަްނގެ  8ލާޙު މި ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާނަން. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން އެ އިޞް ވަަނ މާއްދާަގއި ކަ

އަހަރަށް މަްއޗަށް ޖައްސަން.  65އަހަރުެގ ބަދަލުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ގަސްތު ިމ ކުރަނީ  55ވާހަކަ، ެއއް ކަަމކީ ެއއީ. 

ފެނޭ މަޖިލީސް ނިމުމަށްފަހުގައި އެ މެންބަރަކަްށ އޭެގއިތުރުން ހެލްތު އިންުޝއަރެންސް އަުޅަގނޑުމެންނަަކށް ނު

ނޑުމެން ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި އެހެން ހުރިހާ  މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓުން ދޭކަށެއް. އެ ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ ލިބެންޖެހޭނީ އަޅުގަ

ދަށުން.  ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ އުސޫލުން، އެ އޮންނަ މަދަނަ ވިއްޔާ މަދަނައިގެ ދަށުން. ނޫނިއްޔާ އާސަންަދއިގެ
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ނުޑމެން ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެ  ޕާސްޕޯޓު، އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓު އެއީ ކޮންމެހެން ލިބެންޖެހޭނެ އެއްެޗއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުށަހަޅާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން މީގެ ކުރިްނވެސް ބަެއއް ޢާއްުމ  އުނިކުރަން އަުޅގަ

ާކއި ނޫންތަކާއި ސޯޝަލް މީޑިާޔގައި ދިަޔއީ އަޑުހަުރކޮށް އަޑުއުފުލަމުން. އެ ައޑުތަްއ ރައްޔިތުންނާއި އެން.ޖީ.އޯތަ

ނޑުމެން އެ ައުޑ  އަޅުަގނޑުމެން ައޑުއެހީމު. ޭއރު އަޅުަގނޑުމެން ެއއަށް ޯވޓުނުދިނީ އެހެންވެ. މިއަދު ެވސް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ޑިމޮކްރަސީ އެްއގައި ނޫސްތަ  ކާިއ ޢާއްމު ރަްއޔިތުންނާއި އެން.ޖީ.އޯތަުކެގ އަހާނަން. އަުޅގަ

ދައުރު ވަރަށް ބޮޑު. ާޚއްަޞކޮށް ޕްރެޒެންޝަލް ސިސްަޓމެއްަގއި ލޮބީ ގްރޫޕުތައް ެއއީ މަޖިލީހުގައި ކަންތައްަތއް 

ނޑުމެން ދާނީ އަބަދުވެސް އެ އަޑު އަހަ މުން. ނިންމާއިރުގައި ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބަެއއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

އެ ައޑުތަކާ ެއއްގޮތަށް ގެްނނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް އަޅުަގނޑުމެން ގެންނާނަން. އެހެންަނމަވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ނޑުމެންނަށް މި ވަނީ ފާސްކުރަން މަޖުބޫރުވެފަ. ވޭތުވެދިޔަ ތަނުަގިއ ސަރުކާރުން ކަން ކުރަމުން  މިއަދު މި ބިލު އަޅުގަ

ލީހުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މި ވަނީ ހުއްޓުމަކަށް އައިއްސަ. ައޅުަގނޑު ކުރިްނ ދިޔަ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖި

ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން މަޖިލީހުގެ އެއް މަސަްއކަތަކީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުުރވުން ކަމަށް ވާއިުރގައި މަޖިލީހުެގ 

ބަންޑާރަ ނައިބުެގ ލަފައާ ެއކުަގއި މިހާރު އެ ދަނީ  ކޮމިޓީތަކަށް ހާޒިރުނުވުާމއި ަމޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާނުކުރާނެ ކަމަށް

ހާމަކޮށް، ގަދައަަޅއި ބުނަމުން. އެހެންކަމުން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ބާރުވެރިކުރުުވމަށް ޓަކައި ޤާނޫނެއްަގއި ެއ 

ކަންތައްތަކަކީ  ވާހަކަތައް ލިޔެަފއި އޮތުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް. މިއަދު މި ޤާނޫނުގައި ލިޔެފައި މި ހުރި

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގައި މިހާރުެވސް ތަފްސީލުޮކށް ލިޔެފައި ހުރި ކަންަތއްތަްއ. އެހެންނަމަވެސް ބަންޑާަރ 

ނައިބާއި ސަރުކާުރގެ ަވޒީރުްނ ބުނަމުން އެ ގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަކީ ތިމަންނަމެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް 

ގަާވއިދަީކ ހަމައެކަނި މަޖިލީހުގެ ހިންގުމަށް ޓަަކއި މަޖިލީހުެގ އެތެރޭަގއި އޮތް އެްއޗެކޭ.  ނޫނޭ. މަޖިލީހުގެ

އެހެންކަމަށްވާނަމަ ައޅުަގނޑުެމން ކޮންމެހެން އެބަ ޖެހޭ މި ޤާނޫނެއްަގއި ލިޔެ، މަޖިލީހަށް ލިބޭ ބާރުތައް ޤާނޫނީ ގޮތުްނ 

ނަޑއަޅަން. އެހެންކަމުން ެއމް.ޑީ.ޕީން މިއަދު މި ވަ ނޑުމެްނ ކަ ނީ މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދޭން ނިންމާފަ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިދެންނެވި ގޮތަށް މީގަިއ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ބިލު މިއަދު މަޖިލީހުން ފާސްކުރާނަން. އެއަށްފަހުަގއި އަުޅގަ

ނ ޑުމެން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާނަން. ހުރި މާލީ އިނާޔަތްތަާކއި އިމްތިޔާޒުތަުކގެ ާމއްދާތަކަށް ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އިރާދަކުރެްއިވްއާޔ  ނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ުޝކުރުދަންނަވަމުން އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާނީ ވަރުގަދަކުރަމުންނޭ. ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުމަށް  މަޖިލީހުގެ ބާރު އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބިރެއް ނެތި، ފަހަށްނުޖެހި އަދިވެސް ޓަކަ އި ައޅުަގނޑުމެން ކުަރންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަ

 ކުރަމުންގެންދާނަމޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު
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ނޑުމެންގެ އެމް .ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ރައީސް ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އެ ދެއްކެވި ހުރިހާ ވާހަކައަަކށް އަޅުގަ

ތުްނގެ މަޖިލީހުން މި އަޅުަގނުޑ ވެްސ ހަމަ ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުމީ ކުރިން މި ބިލު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިކަެމއްަގއި ިމ ރައްޔި

ނޑުމެން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން އަނބުރާ  ނޑުމެން ވޯޓު ނުލައި، ައޅުގަ ބިލު، މި އިމްތިޔާޒުގެ ބިލު ައޅުގަ

ފޮނުވީމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަނބުރާ މި މަޖިލީހަށް މި ބިލު 

އަދި ހަމަ މިައދު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ފާްސކޮށްފައި، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ފޮނުވީމަ ފޮނުވައިލެްއވީ. 

މިއަދުގެ ރައީސް ވެސް އެ ޮއތީ އަނބުރާ، ވަޙީދު ެވސް ެއ އޮތީ އަނބުރާ ފޮނުވައިަލއްާވފަ. އަޅުަގނޑު ުކޑަ ތަފާތެްއ 

ލީ އިނާޔަތްތަކުގެ ބިލެއް. ަރއީސް ނަޝީދު އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އެ ދުވަހު މި މަޖިލީހުން ފޮނުވާ

ތަޞްދީޤުނުކުރައްަވއި ފޮނުއްަވއިލެްއވީ އިނާޔަތްަތކުގެ ބިލެއް. ބާޣީ ވަޙީދު މިއަދު އަނބުރާ ފޮނުއްވައިެލްއވީ އިމްތިޔާުޒެގ 

ޙީުދ އަނބުރާ ފޮނުއްވައިލެްއީވ ބިލެއް. ރައީސް ނަޝީދު އަނބުރާ ފޮނުއްވައިލެްއވީ އިާނޔަތްތަކުގެ ބިލެއް. ރައީސް ވަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކުގެ ބިލެއް. ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުން މިއީ ކުރީގެ ބިލެއް ނޫން. މިއަކު ނެތް 

ޑިއުޓީފްރީ ކާރުތަެކއް. މިއަދު ނެތް ވީ.އައި.ޕީ ލައުންޖުތަެކއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ީމގައި މި އޮތީ ރައްޔިތުްނގެ 

ހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކެއްގެ ވާހަކަ. ހިްނނަވަރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވިހެން މަޖިލީ

ނޑުމެންނަށް މައްސަލަޖެހޭ މާއްދާ ެއއް ެއބަ އޮތް.   8ވަނަ މާއްދާ.  8އަޅުަގނުޑ ވެްސ ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުން، އަުޅގަ

ޝުއަރެންސެްއގެ ާވހަކަ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދައުރު ނިމޭ ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ އޮތް ހެލްތު އިން

ނޑުމެން ެއއަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން.  ވަަނ  8ފަހުން ވެސް ހެލްތު އިންުޝއަރެންސެްއގެ ވާހަކަ އެބަ ޮއތް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއއަކަށް ވެސް މާއްދާގަިއ އެބަ އޮތް އޮފިަޝލް ޕާސްޕޯޓެއް ލިބޭ ވާހަކަ، ދައުރު ނިމޭ ފަހުން ވެސް . ައޅުގަ

ނޑުެމން ހެލްތު އިންޝުއަރެންސާ  ނުޑމެންނަށް އެ ޕާސްޕޯޓާ ނުލާ ވެސް އުެޅވޭނެ. އަުޅގަ ތާއީދެއް ނުކުރަން. އަުޅގަ

ވެސް ނުލާ އުޅެވޭނެ. ދިވެހި އެހެން ރައްޔިތުންނެކޭ އެއްފަަދއިން އާސަންދަ އިން ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ހޯދައިގެްނ 

ނަށް އުެޅވޭނެ. މި ޤާނޫނަކަށް ވީހާ އަވަހަކަްށ އަޅުަގނޑުމެން އެ ިއޞްލާޙު ހަމަ ވަގުތުން ވަގުތަްށ އަޅުަގނޑުމެން

ގެ ފަހުން 2112، 7ހުށަހަޅާނަން. އެކަމަކު މި ބިލުގައި މި ވަގުތު އެބަ ހުރި މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާފައި ފެބުރުއަރީ 

ނޑުމެން ރައް ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ބާރުތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް ބަލާފައި އަުޅގަ

އެބަ ހުރި. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޒިންމާ އަކީ ސަރުކާރެއް ޖަވާބުދާރީކުުރވުން. ެއ 

ނޑުމެން މިއަދު ދުވަެހްއ ދުވަހަކަށް މި ދަނީ އަޅުަގނ ޑުމެންނަށް އުނދަގޫަތކަާކ ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް ަޓކައި ައޅުގަ

ނަޑއެިޅގެން ދިމާލަށް، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ދިމާލަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުްނ  ކުރިމަތިވަމުން. ސަރުކާުރގެ ަފރާތުން ކަ

ބުނެފި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެްއވެސް ކޮމިޓީައކަށް ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ހާޒިރުވާކަށްުނޖެހޭނޭ. ހާޒިރުވާކަށްނުޖެހޭނޭ 

ފައި މި އޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ވެސް އެހެން ލިޔެފައި ާވއިރު. އަދި ސުޕްރީްމ ކޯޓުން ވެސް ރޫލިން އެްއ ބުނެ
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ނެރެފައިވާއިރު ވެސް މިއަުދގެ ސަރުކާރުން ބަންޑާރަ ނައިބު ލަފާ އެ ދެއްވަނީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކަށް 

ނޑުމެން މި ިއމްތިޔާޒު ބިލަށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ހާޒިރުވާކަްށ، ޖަވާބުދާީރވާކަްށނުޖެހޭނޭ. ކުރިން ޑިސެމް ބަރު މަހު އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ބުނަނީ އާެއކޭ. މި ދެ ދޭތެރޭަގއި ހިނގިހާ ވެސް ކަމަކީ ކުރިްނ  ފަރާތުން ބުނީ ނޫނެކޭ. މިއަދު އަުޅގަ

ނުޑމެން ހީކުރީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔި ތުންގެ މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން ހީކުރީ މި ފާސްވީމަ، މި ފާސްވީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިަޔއީ ސަރުކާުރެގ  ގޮަވއިލީމާ ޖަވާބުދޭނެ ކަމަށް. އިޖާބަދެްއވާނެ ކަމަށް. އެަކމަކު އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން އެ ދުވަހުގެ ވޯާޓއި މިއަދުގެ ވޯާޓ ދޭތެރޭގައި ސަރުކާރުން ބުނެފި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ފަރާތުން ކަ

ނޑުމެން މިއަދު މި އިމްތިޔާުޒގެ ބިލަށް މި ގޮވާިލޔަކަްސ ތިމަން ނަމެން ޖަވާބުދޭކަށްނުޖެހޭނޭ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ވޯޓުދެނީ. އަުޅަގނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންވާ ވަިކވަކި ާމއްދާތަކެއް އެބަ ހުރި. އަޅުަގނޑު ވަކިން ޚާްއޞަކޮްށ 

މި ބުނަނީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ގައި  3ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ(.  3ފާހަގަކޮށްލާނަން، 

އެ މެންބަރުންގެ މަސައްކަތުަގއި ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭނޭ. ރައްޔިތުންނަށް 

، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތެއް ހޯދަން އެންމެ ފަސޭހަވާނީ އެ މީހެްއގެ މެންބަރެްއ މެދުވެރިކޮށް. އެހެންވީމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުންނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް 

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. މި ބިލުގައި އެބަ އޮތް އެ ބާރު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. 

އެބަ އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީއަކަށް ޮގވާލައިފިްއޔާ އެއީ ސަރުކާުރެގ  ވަނަ މާއްާދގައި 4މި ބިލުގެ 

ކޮންމެ މީހަކު ކަމުގައި ވިަޔސް، މިނިވަން މުއައްސަާސެގ ކޮންމެ މީހެއް ކަމުގައި ވިަޔސް ކޮމިޓީއަކަށް ޮގވާލައިިފއްޔާ 

ނޑުމެން އެްނމެންނަށް ވެސް އެބަ އެނޭގ ހާޒިރުވާންޖެހޭނެ ކަމަށް މި ބިލުގައި އެބަ އޮތް. ޢިްއޒަތްތެ ރި ރައީސް. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް މިހާރު މީހުން ބޭނުން ގޮތެއް ހަދަނީ. އެކަަމުކ މި ޤާނޫނަކަށް ވުމަށްފަހު 

هللا ިވޔަސް، ޢަބްދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓއަކުން ޮގވާލީމަ އެއީ ނާޒިމު ކަމުގައި ވިޔަްސ، އެއީ ޖަމީލު ކަމުގައި

ރިޔާޒު ކަމުަގއި ވިޔަްސ، ޢާިޒމާ ޝުކޫރު ކަުމގައި ިވޔަްސ ޖެހޭނީ މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ހާޒިރުވާން. މި ބިލު 

ނުޑމެން ޢަބްދު ރިޔާުޒ ހާިޒރުކުރާނަން. އެހެންނޫނިއްާޔ هللا ޤާނޫނަކަށްވުމަށްފަހު އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ މާދަމާ އަުޅގަ

ކޮމިީޓއަށް ހާޒިރުނުެވއްޖެްއޔާ މި ޮއތީ ޖަލުގެ ޙުކުމެއް ވެސް އަްނނަ ގޮތަށް އެ ވަޒީރުންނަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

ވެސް. އަދި ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނަރަލް ޕޮރޮސިކިއުޓުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އެބަ އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓ 

ަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، މި ބިލުގައި އެބަ ޮއްތ އަށް ހާޒިރުނުެވއްޖެްއޔާ. އަދި އެބަ އޮތް މި ބިލުަގއި އަޅު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ނުދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީައކަްށ ވަޑަިއގެން ދެނެއް ވިދާޅެްއ 

އް ނުވެވޭނެ. ރަްއޔިތުންގެ ނުވެވޭނެ ތިމަންނަމެން އަތުގައި ކޯނީގެ ޓެސްޓިމަނީތަކެއް ނެތެކޭ. އެހެނެއް ވެސް ވިާދޅެ

ވަނަ ާމއްދާަގއި  13މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ވެސް ދޭންޖެހޭނީ ތެދު މަޢުލޫމާތު. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމަ މި ބިލުގެ 

އެބަ އޮތް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގައި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ޯވޓެއް ލާންވެފައި ޮއއްަވއި، ވަީޒރުންނަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ 
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ޓެއް ުނވަތަ މިނިވަން ުމައއްސަާސއެްއގެ މެންބަރަކަށް ިއތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯެޓއް ާލންވެފައި އޮްއވާ ރަްއޔިތުންެގ ވޯ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ކުއްލިއަކަށް ގެންގޮސް ހަްއޔަރެއް ުނކުރެވޭނޭ ވެސް މި ބިލުގައި އެބަ އޮތް. އަދި މި ބިލުގައި 

ންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހައްޔަރުނުކުރެވޭނެ އެަތއް އެތައް ގޮތްތަެކއް ވެްސ ވަރަށް ތަފްޞީލަށް އެބަ އޮްތ ރައްޔިތު

ހުރި. އެކަމަކު ހައްޔަރުކުެރޭވނެ ގޮތްތައް ވެސް އެބަ ހުރި. މި ބިލު މިހާރު މިއޮތް ގޮތުން ރައްޔިތުންެގ   އެބަ

އީސް. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޖިނާޢީ ކުށެއް ކުރީމާ އެ ކުަށކުން ނުވޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ 

ޖާބިރަށް ހެދިހެން ހަމަ هللا މެންބަރުން ހަމައެކަނި މި ލިބޭ އިމްތިޔާޒަކީ ހަމަ ހުއްޓަކާ ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރަށާއި ޢަބްދު

 ތިއްބަކާ ގެންޮގއްަސކާ ކުެށއް ކުރީއެޭކ ިކޔާފައި ގޮސް ަތޅަިއ ސުންނާފަތި ކޮށްފައި އަނެްއ ދުވަހު ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ 

ކޮމިޝަނަކުން ނުނެރެވޭނެ ަބޔާނެއް، ތިމަންނަމެންނަށް ތެޅީ ކާުކކަމެްއ ނޭނގެޭއ ިކޔާަފ. އެހެންވީމާ، މީގެން ކުރާ 

ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ އޮތް ރިޝްވަެތއް ނުދެވޭނޭ.  23ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ އޮްތ،  8ކަމަކީ ެއއީ. އަނެްއކާ މީގެ 

އަނެއް މީހާއަަކށް ރިޝްވަތެއް ނުދެވޭނޭ. ުނވަތަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުންނަކަށް 

މެންބަރުން ކުރާ މަސައްކަތުަގއި އެ މީހުންނަކަށް ެވސް ރިޝްވަތެއް ނުެދވޭނޭ. ނުވަަތ ބިރެއް ވެްސ ނުދެއްކޭނޭ. 

ލީހަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ޑިފެްނސް މިނިސްޓަރު ނާޒިމުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު މި މަޖި

ހުށަހެޅިއްސުރެ ވަިކވަކިން ައއްސަަވއިލަްއވާ. މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރެ އައްަސވައިަލއްވާ ކިަތްއ 

ނޑުމެން މިތަނަްށ  މެންބަރުންނަށްތޯ ބިރުދެއްކީ އެ ޯވޓާ ުގޅުަވިއގެން. ރަީއސް ވަޙީުދގެ ނޯކޮންފިޑެންަސށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބިރުދެއްކި. މި ބިލުަގއި ާޢއްމު ހުށަހެޅިމާ ހުރިހާ މެ ންބަރުންކުރެ އައްަސަވއިލަްއވާ އެކި ގޮްތގޮތުން އަުޅގަ

ނުޑމެން މި ޖެހުނީ މިއަދު ޤާނޫނަކަށް ހަދަން. ބިރުދެއްކުމާިއ  ޑިމޮކްރަޓިކު ުއސޫލުތަކުން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން، ރިޝްވަތުދިނުމާއި ބްލެކުމެިއލްކުރުމާއި މި ކަންތަ އްތަުކން އަޅުަގނޑުމެން ެއއްކިާބވާންެވގެން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތަިއގެން ކުިރއަށް ދާންެވގެން، ސަލާމަތްވާންެވގެން ައޅުަގނުޑމެން ޤާނޫނަކަށް މި ހަދަނީ. 

ރިޝްވަތުނުދިނުމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެންމެނަށް ެވސް އެނގޭ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރިޝްވަތުުނހިފުމާއި 

ނޑުމެން  މިއީކީ ކޮންމެހެން ދައްކަންޖެޭހ ވާހަކަ އެއް ވެސް ނޫން. އެަކމަކު ޤައުމުގެ ިމއަދުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިނާޔަތްތަެކއް ލިބެނީއޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ހަމަ މި ލިބެނީ  މިހަދަނީ ޤާނޫނަކަށް. ބައެއް ީމހުން އެބަ ބުނޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަްނ މި އުޭޅ ކަމަީކ އަުޅަގނޑަްށ ވިސްނޭ ގޮުތގަިއ، މި ބިލު އިމްތިޔާ ޒުަތކެއް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

މިއަދު ތަޞްދީޤުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅޭ ކަމަކީ މި އިދާރާ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މި އިދާރާ ފެންމަތީގައި 

ނީ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންނާއި ކޯޓުތަުކގެ ފަރާތުންނާއި މިނިވަން އޮެވވޭނެވަރު ކޮށްލަން އަުޅަގނޑުމެން މި އުޅެ

މުއައްސަސާަތކުގެ ފަރާތުން ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުތައް ަކނޑުވަމުން އެ ގެންަދވަނީ. 

ޖެހޭނޭ ވަޒީރުންނެއް. ދައުލަތެއްގެ ބަންޑާރަ ނައިުބ އިސްވެ އެ ވިާދޅުވަނީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކަށް ހާޒިރުވާކަށްނު

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ިމއީ ަރއްޔިތުންެގ ކުރިމަތީގަ. އަުޅަގނޑުމެން ެއކަންޏެއް ނޫން. ަރއްޔިތުންެގ މޫނުމަތީގައި ހަމަ 



49 

 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޖަހާ އެތިފަހަރެއް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މިއީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކަށް ހާޒިރުާވކަށްނުޖެހޭނޭ ބުނީމަ. 

ނޑުމެން މި އެހެންވީ ނޑުމެން މި ބުނަނީ ޤާނޫނަކަށް މި ހަދަނީއޭ. ހާޒިރުވާށޭ ނޫނިއްޔާ ަޖލަށް ދާށޭ އަޅުގަ މާ، އަުޅގަ

ބުނަނީ. އެއީ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ދެން މީގެ ފަހުން ހަމަ ކޮމިޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭނީ ރަނގަޅު 

ނޑުމެން މަޢުލޫމާތު. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން ބަރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އެ ވިދާޅުވިހެން އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މައްސަލަޖެހޭ މުޅި އުމުރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށް ޕެންޝަނެއް  އިޞްލާޙުލާނަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މައްސަލަޖެހޭ. ޕެންޝަން އެހެން ރައްޔިތުންނެކޭ އެއް އަހަރަްށ  65ފަދައިން ދޭން އޮތީމަ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން. މިހާރުވެސް އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންގެ  އަޅުަގނޑުމެން ހަދާނަން. އަިދ ޕާސްޕޯޓުތަކެއް އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ތިޭބއިރު ައޅުަގނޑުެމންނަށް ލިބޭ ރަތް ޕާސްޕޯޓެއް. އެކަމު މެންބަރުކަމުން ދިަޔިއމަ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް 

ޕޯޓެއް. ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން އެ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސެްއ. ނޫން އެ ޕާސް

ވަނަ މާއްދާ އަށް ައޅުަގނޑުމެން ިއޞްލާޙެއް ލާނަން. ެއކަމަކު ދެްނ ހުރި މާއްދާތައް ރަނގަޅަްށ  8އެކަންކަން 

ރު ޖަވާބުދާރީކުުރވަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބާރުތަކެްއ ވިދާޅުޭވ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެއްޖެއްޔާ ސަރުކާ

ނޑުެމންގެ މަޤާމު އަދާނުކުރެވެނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަްއޔިތުން  ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ އެބަ ލިބޭ. އެހެންނޫނިއްާޔ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަދާނުކުރެވެނީ މިފަދަ ސަ ރުކާރެއް، ޚާއްަޞކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުބާރުކޮްށފައި ދޫކޮށްލި ވަޒީފާ އަުޅގަ

ނޑުެގ، އަޅުަގނުޑގެ ފުރަތަމަ ޒިންމާ  ނޑު ިވސްނާ ގޮުތގައި އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖަވާބުދާރީުނކުރެިވއްޖެއްޔާ. އަުޅގަ

އަކީ ސަުރކާރު ޖަވާބުދާރީކުުރވުން. ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން. އެކަން އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ 

ނޑު އަިދވެސް ތަކުރާރުކޮށްލަން ބޭނުން ރައްޔިތުންގެ ކިަބއިަގިއ އަޅުަގނޑުމެ ން މި ބިލުން ކޮށްދެވޭނެ. އަުޅގަ

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އޮޅުްނައރާފައި އެބަ އޮތް. މިީއކީ ކުީރގެ ބިލެްއ ނޫން. މިއީކީ ޑިުއީޓފްރީ ކާރުތަކަާކއި ވީ.ައއި.ޕީ 

ނޑަށް ފެންނަ ތާނގައި މައްސަލަ ޖެހިފައި އޮތީ ލައުންޖުތަކަކާއި ޗުއްޓީަތކަކާ އޮތް ބިލެއް ނޫން މި އީކީ. މީަގއި އަުޅގަ

ޕެންޝަނާ ބެހޭ މާއްދާ އާއި ހެލްތު އިންޝުއަރެންސާ ބެހޭ މާއްދާއާ، އެ މާއްދާަތއް އަޅުަގނޑުމެން އުިނކުރާނަން 

ނޑު ނޑުމެން ތާއީދު މި ކުރަނީ އަޅުގަ މެންނަށް ތާއީދުކުރަްނ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަމަުކ ދެންހުރި ބައިތަކަށް އަޅުގަ

އެބަ މަޖުބޫރުވޭ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ ބާރުގަދަ، ރައްޔިތުން އިޙްތިރާމުކުރާ އަދި ސަރުކާރު ވެސް މި މަޖިލިސް 

ކުރިމަތީގައި އިޙްތިރާމުކުރަްނ މަޖުބޫރުވާ ފަދަ މުއައްސަސާއަކަށް ހަދަން އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނަން. 

 ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމުހެ މެދު

ނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮުތަގއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުަތކާިއ ާބރުތަކުގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް  ތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އޭގެތެެރއިން ެއއް ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވައިލުމުަގއި ދެ މަގުސަދެއް އޮްތކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަ
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ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން އަޅުަގނުޑމެންނަށް ހަދަން މަޖުބޫރުކުރާ  މަގުސަދަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ  ޤާނޫނުތައް ހެދުން ލަސްކުރުން. ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ިވސްނައިދިނުން، އަުޅގަ

ނޑަްށ ފެނިގެން މި ދަީނ ރައްޔިތުްނގެ ބަސްބުނުން ނު ކޮށް މަޑުކުރަމުންދާ ވާަހކަ. ދެވަނަ މަުގސަދަކަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނު ތެރެއަށް ލާފައި، ރައްޔިތުންގެ ބަސްބުނާ މީހުން ހިމާޔަތްކުރުން ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް ލާފައި 

ޔަދިނުން ނުވަތަ މިއަށް ހަނިަކމެއް ގެަނއުމަށް ކުރަމުންދާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފުުރޞަތު ބޭނުންކުރަން ފެށި

ނޑުމެންެގ  މަސައްކަތްތަެކއް. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ތިން ބާރު ވަކިވެފަިއވާ މި ދަނޑިަވޅުަގއި އަުޅގަ

ވުމަށް މަސައްކަތްތަެކއް ތިން ބާރު ވަކިވަކިން އޮްތިއރުގައި ެއއްބާރުން އަނެއް ާބރަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތުން ނުފޫޒުފޯރު

ކުރަމުންދޭ. އަޅުަގނޑުމެން ިތން ބާރަށް ބަލައިލާއިރު ސަުރކާރު ހިންގުމުގެ ބާރުން އަބަުދވެސް މަސަްއކަތްކުރަމުންދާނީ 

ރައްޔިތުންގެ ބަސް ބުނާ ބާރު. އަޅުަގނޑުމެން ތިން ބާރު މި ކިޔަނީ ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު އަޅުަގނޑު މާނަކުރަނީ މި 

ނޑާލެވޭތޯ ަސރުކާރުން ވެސް، ޖުޑީޝަރީން ވެސް ކުެރވުނު މަސައްކަެތއް  ރައްޔިތުންގެ ބަސްބުނުމުގެ ާބރު. އެ ބާރު ކަ

ނޑުމެން މި ެގނައީ ޙަޤީޤަތުގައި ތިން ބާުރ  ކުރެވޭތޯ، ހަނިކުެރވޭތޯ މަަސއްކަތްކުރަމުންދާނެ. މި ޑިމޮްކރަސީ އަުޅގަ

ރުަގދަކުމުގެ މަުގސަދުަގއި، ވިްސނުމުގަ. އެހެންކަމުން މި ބާުރ ވަކިން ާބއްަވިއގެން ރަްއޔިތުްނގެ ބަސް ބުނުުމގެ ބާރު ވަ

ނޑު  ނޑުމެން ޤާޫނނެއްގެ ތެެރއިން ފުރިހަމަ ައށް ލިބިގަންނަން އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނަކަށް ަހދައިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިނގާ މި ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ސަރުކާުރން އެއްގޮަތކަށްވެސް ބޭނުންފުޅެއް ނުވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  އަުޅގަ

ބިލުގެ ކަންތައްތަކަށް ތަންޮކޅެއް ކުރިއަށް ބަލައިލަމާ. ބަލައިލާއިރު ދެންމެ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވާހަކަަދއްަކވަުމން ވިދާޅުވި ތަފާތު ދެ ބިލެޭކ. އެހެނެއްނޫން. ތަފާތު ދެ هللا ވާހަކަދަްއކަވަމުން ވިދާޅުިވ، އީވާ ޢަބްދު 

ދިވެސް އަުޅަގނޑު ބޭނުން ރައްޔިތުންނަށް މިއަށްވުރެ ވެސް ތަފްޞީލުކޮްށލަދޭން. މި ދެ ބިލަކީ ދެ ބިލެއް ނޫން. އަ

ބިލެއްގެ ގޮުތގައި ޙަޤީޤަތުަގއި ދެ ފަހަރަކަށް މި މަޖިލީހަށް އައިކަމުަގއި ިވޔަސް ނުވަތަ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ 

އްކަެތްއ ކުރާ އެއް ބިެލއް. ެއއް ޤާނޫނެއް. ދަންނަވަން މި އުޭޅ ފޮނުވައިލެްއވި ކަުމގައި ވިޔަްސ މިއީ ހަމަ އެއް މަސަ

ވާހަކަ އަކީ އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމައިނުން މިތަނުން ފާސްކޮށްފައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ އިމްތިޔާޒުތަކާ ބެހޭ ބިލު 

ނޑުމެން ރައްިޔތުން ގެ ައޑު ެވސް އެހީމު. ފޮނުވާލުމުން ރައީސް ނަޝީުދ އަނބުރާ މިކޮޅަށް ފޮނުަވިއލެއްވީ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭރު ފޮނުަވއިލެްއވި ަބއެއް ނުކުތާތަކަށް ވެސް ރިޢާަޔތްކުރީމު. ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު 

އަޅުަގނޑުމެން ދެންމެ ެއ ވިދާޅުވި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް، އަޅުަގނޑުެމންނަށް ލިބިދޭ އިނާޔަތްތަކެއް 

ނޑާެލވިގެންިދޔަ ނޑާލުމަށްފަހު ރައްޔިތުން ކަްނބޮޑުވާ ކަންަތއްތައް ީމގެން ކަ . ައޅުަގނުޑމެން ވަރަށް ބޮޑު ބައި ކަ

އަޅުަގނޑުމެން ނެގިން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޚާއްޞަ އިނާަޔތްތަކެއް މާ ގިނަ ލާރިތަކެއް ލިބޭ، ކާރު ލިބޭ، ޑިއުޓީފްީރ 

ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއ އަުޅަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި ނެގީމު.  އިތުރު ކަންތައްަތކެއް ލިޭބ، ރަތް ޕާސްޕޯޓު ލިބޭ، މިކަހަލަ

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރަމުން މި ދަނީ ރަްއިޔތުންގެ ބަސް ޤާނޫނެްއގެ ދަުށން ބުނެވޭތޯ. އެހެންކަމުން 
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ނުޑ ހުށަހެޅި ކަމަށް ވަهللا އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ބިލު މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް އީވާ ޢަބްދު ނީ ނަމަ އަޅުގަ

އެއަށް ތާއީދުކޮށްލަން. ހުށަނާާޅ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ މި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 ރައީސް.

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ނޑުމެންނަ ްށ މިއަދު ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިގެން އެބަ ދޭ މި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތް. ނުވަތަ ޕާޓީތަކުގެ ިވސްނުން ހުރި ގޮތް. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވެއްެޖ 

މަޖިލީހަށް ކޮންމެ ކަމަކަށް ޤާނޫނު ހަދައި، ބޭނުންެވއްޖެ ކޮންމެ ިއޞްލާޙެއް ގެަނއުމަކީ މި ާޤނޫނުއަސާސީން މި 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އެހެން  ލިބިގެންވާ ބާރެްއކަން އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ވެސް ަޤބޫލުކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ބޭނުން ކަމެއް ނުކުރެވޭނެކަން. އޭގެ ހެކިތައް މިއަދު  މާއްދާތަކުން އެބަ ބާރުދޭ އަޅުގަ

ނީ. މި ބިލަކީ މީގެކުރިން ވެސް ހަމަ އަނބުރާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދަ

ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އަނބުރާ ފޮނުވައިލާފައި އޮތް ބިެލއް. އެ ބިލުަގއި ރިާޢޔަތްކުރި ަކންތައްތައް ފިަޔަވއި އިތުރު 

ނޑަެއޅިގެން މި މަޖިލީހުގައި. ން ގޮތަކަށް ކޮށްފަވަނީ އަުޅަގނޑުމެން ބޭނު ެރއަށް މިމީގެތެ ކަންތައްތަެކއް ަކްނ  އެީއ ކަ

ބޭނުންވީމަ އެކަން އެ ކުރީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބިލެއް  ސްކުރަމުންދާ އުސޫލާ ވެސް ޚިލާފު ކަމެއް. އެހެންނަމަވެ

ުކޅެވޭނެ ކުރާ ކަންތައްަތއް ފިަޔވައި އިތުރު ކަމަކާ ތަކީ އެ ރިޢާޔަތްލުމުން މި މަޖިލީހުން ކަންކުރާ ގޮނބުރާ ފޮނުވައިއަ

ްއކާ ތަފާތު ގޮތްތަކެއް ހުށަހަޅައި، އަނެ ،މިއަދު އަމިއްލަ އަށް އެހެން ގޮތަކަށް އެހެންނަމަވެސްގޮތްތަެކއް ނުހުރޭ. 

ބިލު  ލީމާ ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ދައްކަނީ މިމިއަދު ބިލު އަނބުާރ ފޮނުވައިޓަކައި ފޮުނވާލުމުން  އެކަން ހިމެނުމަށް

އެކޭ. މި މަޖިލީހުން ހިންގޭނެ އެންމެ ންނަވާނީ ެއީއ ވަރަށް ބޮޑު ޖަރީމާ ކަ. އަޅުަގނޑު ދައޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރާ ވާހަ 

، ެވްސ ފާސްކޮށްގެން ވާނެ ބިލެއް ނޫނޭ އެގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ. ިމއީ ެއއްގޮަތކަށްޓަކައި ބޮޑު ޖަރީމާއޭ ރަްއޔިތުންނަށް

ނޑު ވެސް ަކންބޮޑުއަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ އެހެެނއް ނޑު ހަމަ  ވާ ކަންަތއްތަެކއް އެބަނޫން. އަުޅގަ ހުރި. މިއަދު އަުޅގަ

މި މަޖިލީހުގައި ތިބޭ ބައެއް  ީމހުންގެ ވަޒީުރކަމަށް ރުހުންދިން އެކު ފާހަަގކުަރން ބައެއް ވަޒީރުންނަކީ އެ ވަރަށް އުފަލާ

މި  ،ދައުލަތުގެ މި ކުރާ ވަޒީރުންެނއް ނޫންމަހުޖަނުންނާއި ލީޑަރުން ފިޔަވައި އިތުރު ބަެއއް ދިންކަަމށް ޤަބޫލު

ޓަކައި ޤާނޫުނގަިއ  ކުރުމަށްއެފަދަ ަވޒީރުންތައް ޒިންމާދާރު ސަރުކާރުަގއި ތިއްަބވާ ވަޒީުރންނަކީ ވެސް. އެހެންވީމާ،

ނަށް އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކެއް ހިމެނުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން އެކަން. ރައްޔިތުން

ވާތީ  ބަެއއް. ަރއްޔިތުްނ ތަމްސީލުކުރާ ބަަޔކަށް ލީހުގެ މެްނބަރުންނަކީ ރައްޔިތުން ތަްމސީލުކުރާރައްޔިތުންެގ މަޖި

ހޭނެ. އެ ޖެގައި މިނިސްޓްީރތަކަށް ވަދެވެންރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ުނވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމު 

ވަކި ފެންވަެރްއގެ ބޭފުޅަކަށް ވީމަ ނުވަތަ ވަިކ  ،ވީމަ ވަކި ޕާޓީއެްއގެ ބޭފުޅަަކށް .ލިބެންޖެހޭނެމިނިސްޓްރީތަކުން ޖާގަ
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ެއކު ދަންނަވަނީ ޤާނޫނުއަސާީސެގ  . މިއަދު އަޅުަގނޑު ހިތާމަޔާނޫން އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ މުއްސަންޖަކަށް ވީމަ ެއއް

ލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްށ ސީާދ ރައީސުެގ ބޭފުޅުންނަކީ ން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުަލވައިާލ ކެބިނެޓުވަނަ މާއްާދގެ ދަށު 129

ނޑު ހަަމ ކެރިކުރަމުންދާ ބޭފުޅު ޣައްދާރު ނުވަތަ ހަރާމްކޯރުކޮްށ މަސައްކަތް ހުރެ ދަންނަވަން ކެރޭ ންނޭ އެއީ. އަުޅގަ

 މިއަދު ސަރުކާރުަގއި ތިއްބެވި ބައެއް ަވޒީރުންނަކީ. އެހެްނީވމާ، އެފަދަ ކަންތައްތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންނަށް

 ކަްނ ކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްޓަކައި ޤާނޫނުަގިއ އިމްތިޔާޒު ޤާނޫުނގައި އެ ލުކުރެވޭނޭ ގޮތްަތއް ހެދުމަށްހާސި ،ޓަކައި

ނޑު ނުދެކެން.  އަޅުަގނޑު ބޭނުންހާ ގޮތަކަްށ އެކަން އިމްތިާޔޒުގެ ބިލެްއ ފާސްކުރެވިގެން ދާނެ ކަަމކަށް އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން ިއދިކޮޅު ފަހަރު އަނެްއކާ އިތުރަށް  މަށް. އަދިވެސް ެއއްމިޓީއަަކށް ގެންދިއުދަން. މިބިލު ކޮހައަޅުަގނޑު ކަ

 ޓަކައި. ޝުކުރިއްާޔ. ކުރުމަށްބިލު ރިޢާޔަތް މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

އިމްތިޔާޒުަތކާިއ ބާރުތަކުެގ  ،ލާަފއިފޮނުވައި ގެ ބިލު އަނބުރާަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިާޔޒު  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ައޅުަގނުޑ  ވަނީ ދެަވނަ ފަހަރަށް ފޮނުވައިލާފަ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިމިއަދު އަނބުރާ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް  ބިލު

ރި ވެރި ެއއް ވެސް ށް ނޭދޭނެ. ކިބުރުވެދޭކަރާ ބަޔަކަށް ަރްއޔިތުންނަށް ބާރުކަމެއް ކުލުކުރާ ގޮތުަގއި ކިބުުރވެިރ ވެރިޤަބޫ

ނޑުމެްނނަށް ފެނިގެން މިދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ބާރު  އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކާދަނީ ރަ ދޭން ނޭދޭނެ. އެކަން އަުޅގަ

ެއީއ  .ކަންމި ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވައިލާފައި ވާ ތެރެއަށް ވިސްނަމުން ދާތީވެ ޓަކައި ވެރިކަުމގެ ނިޒާމުގެ ކުޅުމަށް

ރާ ޮފނުވާލިއިުރގައި ަރއްޔިތުްނގެ ކަެމއް. ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭ ބިލު އަނބު ެރވޭއަޅުަގނޑަށް ފާަހގަކު

ބިލުަގިއ ވާން ހުރި ބަިއވަރު ކަންަތއްތަެކއް ަޓކައި ފުުރޞަތު ތަނަވަސް  މަންދޫބުން ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަްއ ކުރުމަށް

އެ ުފރުޞަތު ހަނިކުރަން ެވގެްނ   ން ވިސްނަނީ ީކއްވެތޯ؟ށް ސަރުކާރުހަނިކުރުމަ ހިމެނިފައިވަނިކޮށް އެ ފުރުަޞތު

ސްީޕެޑއްަގއި ޮގސް މި ސަރުކާރު ވަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ މަސައްކަތްތައް ބާރު  ސަރުކާރުން ވިސްނާފައި މި

ނޑު ސުވާލު  ޅުަގނޑު ެވސް އަވާ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އުފައްދަްނ ބޭނުންޖަވާބުދާރީކުރެވިދާނެތީތޯ. ެއީއ އަޅުގަ

ތުންގެ ބިލު ފާސްކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގަިއ އެބަ ހިމެނޭ ރައްޔި ބިލު ފާސްކުރަން. މި ހަމަ ތާއީދުކުރަން މި 

ޓަކައި  ދެވޭކަށް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އޮތީ ކުރިއަށް ދިއުން. ކުރިއަށް ދިއުމަށްމަޖިލީހަކަށް ނެތް ފަހަތަށް އަނބުރާ

އެހެން ފަރާތްތަކުްނ ން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަންީވ. އަދި ސަުރކާރުކަމަށް ވާނަމަ  ސަރު ަކމެއް ވާބިލުގައި ހުރި ނުިކއް

ވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަންވީ. އެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަިއގެން މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އަެނއްާކވެްސ އިތުރަށް ކުރިއަށް ދެވޭެނ 

ނޑު ތަނަވަްސެވެގން އަންނަންޖެހޭނެ.ފުރުޞަތުތަކެއް  ހުން ބިލެއް ތުންގެ މަޖިލީޔިކުރަން ަރއް ޤަބޫލެއް ނު އަޅުގަ

ޕްރީމް ކޯޓަްށ ޓަކައި ސު ެއއްކޮށް ހުްއޓުވާުލމަށް ެއއްެގ ސަބަބުން މުޅި ބިލު ަގއި ހިމެނޭ މާއްދާފާސްކުރީމާ، ެއ ބިލު

ކާުރެގ ސަރު އަންނަނީ މިދެންނެވި ކިބުރުވެރި މުން މި ވިދާނެ ކަމަކަށް ވެސް. އެަކމަކު އަޅުަގނޑުމެންނނަށް ފެންނަދެ
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ބޭފުޅުންގެ އަިމއްލަ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ކަންކަމުގަިއ  ބޭފުޅުން އެ ވަަޑިއގަންނަާވ ބައެއް ކިބުުރވެރިތެރޭގައި ހިމެނި

ގަންަނވާނެކަން ފާޅުކަްނ ބޮޑު ގޮތެއްަގއި ދައްކަމުން ނެކަން މާ ކުރީ ބައިގައި ވަަޑއިޕްރީމް ކޯޓަށް ވަޑަިއގަންނަވާސު

ށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ބިާލއި ސާލަކަމިަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން އަންނަ މަންޒަރެއް. ެއއީ ައޅު .އަންނަ ތަން

ބައެއް ސިޔާީސ  ކަމަށް ވަންޏާގަިއވާ މާއްދާތައް ފާސްކޮށްފި ހުގެ އިމްިތޔާޒުތަާކއި ބާރުތަކުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި

ރީމް ކޯޓަށް. ތިމަންމެންގެ ޕްމަންމެން ދާނަމޭ ސުތި ވިދާޅުވޭ އަދަދު ހަމަނުވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން އެބަ ،ޕާޓީ

ނޑު ހަމަ  .ގޮތަކީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަން މި ހިނގާއެއީ މިލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން. މަޞް އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދޭންޖެހޭ. ބާރުތަކެއް އެބަ  ަރއްޔިތުންނަށް ވެސް  ޓަކައި ހެލުމަށްމި ރާއްޖެ އިން ފޮ ންއެދެން މި ކިބުރުވެިރކަ

ނޑުމެން އެ ބާރުތައް ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ބާރުތަކެއް ލިބުމުން އަޅުގަ

ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޯދަދިފައިވާ ބާރުތަކަށް ކުިރން ވެ މީގެއޭގެތެރޭަގއި  .އަންނަނީ ބޮޑަށް ތައްޔާުރވަމުން މި

ތާއި ަރއްޔިތުންނަށް އިންތިޚާބުތަކުަގއި ބައިވެިރެވވޭނެ ގޮތްގޮްތ ގޮ ލެވޭނެވޯޓުނަށް ސީދާ ަގއި ރައްޔިތުންބަލާއިރު

އި ދާ މަންޒަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ސިޔާސީ ޕާީޓގަނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަމުންއަންނަ ހަދައިދެމުން

ިވޔަސް އޭަނގެ  ހީވާ މީހަކު ކަމުގައި މަތިލާނެހެން އިންތިޚާބަކަްށ ކުރިއަކީ ހަރަކާތްތެރިވާ މީހަކު ވެއްޖެްއޔާ އޭނާ 

ވައްދާފައި ފުލުސް ޮއފީހުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެ މައްސަަލ  ށްމައްސަލަ ގެންޮގސް ފުލުސް އޮފީހަ

ޓަކައި  ށްކުރުމަވެގެން ހުރި ފުރުޞަތުތައް ހަނި ކޮށްލާފައި ބާއްވަނީ. ުކރިއަރަންވުމަށް ފަހުގައި އެތާނގަިއ ޕާކުފޮނު

ކުރެވޭ މީހެކޭ ބުނެ އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުމަތުޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުގައި މައްސަލަ ބާއްވާފައި މިއީ ތު

ނޑުމެންނަްށ  ކުރެމުންދާ ތަންމަސައްކަތް ވެގެން އުޅޭ މީހާ އިންތިޚާބުން ކަޓުާވލަން  މި ފެންނަނީ. ވަޒީފާއަކަްށ އަޅުގަ

 ަކންތައްތައް ކުރަމުންދާ ތަން މީހާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ަތނަވަސްނުވާނެ ގޮތަކަށް ނުންވާބޭދާންވެގެން 

ނޑުމެން ައޑުއެހީމު، އެންޓިދަނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ކަހަލަ  ކޮރަޕްޝަން ބޯޑުން ވެސް ަބެއއްއަުޅގަ

ދަނިކޮށް ސީާދ ބަލަމުންްއސަލަތައް ކަހަލަ މަ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބައެއް މައްސަލަތައް ބަލަންެވގެން ެއންޓި

ވާހަކަ މީޑިާޔގަިއ އެ ތަުޙޤީޤުތަކުގެ ، ކުރަން ވެގެން ގެންޮގއްސާފުލުހުން އޭގެތެރެއަށް ވަެދގެްނ ބައެއް ތަޙުޤީޤުތައް 

ހުެގ ކުރީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރަމުން ދިޔަ ވަގުެތއްގަ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހިއްސާ

މެންބަރުން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރަމުން ދިޔަ ަވގުތެްއަގއި ހަމަ ސީދާ ތޮއްޑޫ ާދިއރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް 

ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުން އެަކން ކޮށްފައި ވާކަން އަުޅަގނޑު އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮްށލަން ބޭނުން. އެހެންވީމާ، 

އޮތީ ތަްޙޤީޤީ އިދާރާތަކުން ެއއްެވސް މީހަކަށް ބިރުނުދެއްކޭނޭ ގޮެތއް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނިޒާމު ަކނޑައެޅިަފއި މިހާރު މި

ނަޑއެޅުުމގެ ނިޒާެމއްެގ  ހެދުމަށާ އަދި ޝަރުޢީ ނިާޒމުން ވެސް އެްއވެސް ފަރާަތކަށް ބިރުނުދެއްކޭނެ އުސޫލެްއ ކަ

އަހަުރގެ ފަހަތަކަށް.  33 ތެރެއިން. އެހެން ެއކަން ޮއްއވާ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެްތ ދޫކޮށްލެވޭކަށް މި ވޭުތވެދިޔަ 

ނޑުމެން މިައދު އެބަ ދާންޖެހޭ ކުރިއަށް.  33ނުވަތަ ވޭތުވެދިޔަ  އަަހރުގެ ތެރެއިން ވެސް. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ
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އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް ދިއުަމށް ޓަކައި ފުރަތަމައިނުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ބުނާ 

ސިލުކޮށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަްތ ކުރިއަށް ދިއުމަށް ަޓކައި ެއ ބާރުތަކާ ެއއްކޮށް ކުިރއަށް ހުރިހާ ބާރެއް ހާ

އެ ބާރުތައް ލިބިދޭނެ ގޮތަކަށް ޤާނޫނު ބައްޓަންވުމުގެ މުހިއްމުކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނ މިއަދު ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް. 

ްއ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ކޮންެމ މެންބަރެއްގެ ަމއްޗަށް ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޖިނާީޢ އިޖުރާއަުތގެ އުސޫލުތަ

ހިނގާނެ. އެ އުސޫލުތަކުން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީގެ މެންބަރަުކ ބަރީޢަވެގެެނއް ނުވޭ. އެ ުއސޫލުތަކުން ބަރީޢަކުރަންެވގެން 

ނޑު މި ުފރުޞަތުގައި ފާަހގަކޮށްލަން  ބަޔަކު މީހުން ވާހަކަަދއްކަނީ. ރައްޔިތުންެގ މެދުގަިއ ފިތުނަުއފައްދަންކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަްއަޗށް ޝަރީޢަތް ނުހިންގޭނެ ކަމަށް ބިލުގައި ލިޔެފައި އޮތް  ބޭނުންވޭ. އެހެން މި ދަންނަވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މަްއޗަްށ ތަހްޤީޤު ނުހިންގޭނެ ކަމަކަްށ ބިލުގަިއ ެއއްެވސް މާއްދާ  އެްއވެސް ާމއްދާ ެއއް ނޯންޭނނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޝަރީޢަތް އެއް ލި  ޔެފައިނުވާނެ. އަުޅަގނޑުމެން ހަމައެކަނި ލިޔެަފިއވާ މާއްދާތަކަށް ބަާލއިރުަގިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓޭެނ  ހިންގުމާއި ތަޙްޤީޤުކުރުމާ، ިމ ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ އުޫސލު އޮންނާނެ ލިޔެފަ. އަުޅގަ

ށް ހާޒިރުުކރެވޭނެ އުސޫލު އޮންނާނެ ލިޔެފަ. އެކަން އަުޅަގނޑުމެްނ އުސޫލު ލިޔެފައި އޮންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ކޯޓަ

ކުރަން މަޖުބޫރުވީ ޝަރުޢީ ނިޒާމުން ކަންތައްތައް ކޮށްފަިއވާ ގޮތެްއގެ ސަބަބުން. މިސާލަކަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

ނޑިާއ މެދުގައި ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްަޔންކުރަންވެގެްނ ބަހުސް ދަނިޮކށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ެމން ބަރެއްގެ ގޮ

 ސުވާލުއުަފއްދާފައި...

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު

އައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ އިމްތިޔާުޒގެ ބިުލ 

ލުމާ ގުިޅގެން ެއ މަނިކުފާނު ކަންޮބޑުވާ ަބެއއް ކަންަތއްތަުކގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީުޤނުކޮށް އަނބުރާ  ފޮނުވާ

ތެރޭގައި ހުރި ބައެއް ކަންަތަކކީ އެއީ ވަކި ސަބަބުތަެކއް ކަމަށް ވިދާޅުވެަފއި އެބަ ހުރި. އޭގެތެޭރގައި ހުރި ބައެްއ 

ރުންނަށް ލިބޭ ޙައްޤުތަކުގެ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ޕެންޝަން ލިބުމުގެ ޙައްޤު. އަިދ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެމންބަ

ތެރޭގައި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ މެމްބަރުންނަށް ލިބޭ ޙައްޤުތަކާ ެއކުަގއި އަދި ިމ މުއައްސަާސގެ ހިމާޔަތާއި 

ރައްކާތެރިކަްނ، އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުހޯދައި ލިބިގަތުމުގައި ހުރި ބައެއް ކަންތަކުގެ 

ނޑު ފާހަގަކުަރން. އަދި މި ބިލާ މެދުގައި ތެރޭގަިއ،  މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް އަލިއަުޅަވއިލާފައި ވާކަން އަުޅގަ

ސަރުކާރުން ވެސް ވަނީ ިމ  3ވާހަކަދަްއކާއިރު މިީއ މިއަދުެގ ސަރުކާރުން އަނބުރާ ފޮނުާވލި ބިލެއް ނޫން. ވޭތުވެިދޔަ 

ށް ނުަރްއކާތެރި ބިލެއްގެ ގޮތަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ. ކޮންެމ ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވައިލާފަ. ެއހެންވީމާ، މިއީ ވަރަ

ސަރުކާރަކުން ވެސް ވަރަށް ޖެހިލުންވޭ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދޭން. އަދި 

ލީހުން ަވނީ މި ބިލު ނިންމުމަށްފަހު އިމްތިޔާޒު ދޭން. އެހެން މި ަދންނަވަނީ ރައީސް ަމއުމޫނުގެ ދައުރުަގއި ވެސް މަޖި
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ފޮނުވާފަ. އޭރުވެސް ބިލު ަވނީ ތަޞްދީޤުނުކޮށް ފޮނުވާފަ. ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުަގއި ެވސް މިކަން ވަނީ މިގޮތަށް 

ހިނގާފަ. އަދި މި ވެރިކަމުގައި ވެސް މިއަދު މިހެން މި ވީ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް 

ނުޑ ުސވާލުކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް. ބިލުަގއި ހުރި އިމްތިޔާޒުދި ނުމަށް ޖެހިލުންަވނީ ކީްއެވގެންތޯ މިއީ ިމައދު އަުޅގަ

މާއްދާތަކަށް ބަލާއިރުަގއި، ެއއް ކަމަކަށް ބަލާއިުރގައި ބަެއއް  ބޭބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ، ޮކންމެވެސް ވަރަކަށް ޤާނޫނު 

ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދީފި ކަމަށް ދަންނަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ ޤާނޫނުއަސާސީން މީގައި ހުރި 

ވަނަ މާއްދާާއ ޚިލާފުވާ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ެއ ޤާނޫނުައސާސީަގއި އެބަ ޮއވޭ ވަކިްނ  16ވަންޏާ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެްއވެސް  ޚާއްޞަ ރަްއކާތެރިކަމެއް ދޭްނޖެހޭ ބަޔަކަށް ރައްކާތެރިކަެމްއ ޤާނޫނަކުން ދިނުމަކީ އެއީ މި 

މާއްދާއަކާ ތަޢާރަުޟވާ ކަމެްއ ނޫނޭ ވެސް ފެހި ޤާނޫނުައސާސީަގއި އެަބ ޮއވޭ. އެހެންވީމާ، މީަގއި ހުރި ގިަނ 

ކަންތައްތަކަށް ބަާލއިރު ައޅުަގނޑަކަށް ގަބޫލެްއ ނުކުެރވޭ، މީގައި ހުރި މިދެންނެވި ަޙްއޤުތައް ދިނުމަކުން ެއއްެވްސ 

ަތޢާރުޟުވާ ކަމަކަށް. އެހެްނނަމަވެސް މި ލިޔުމުަގ ާއިއ އިބާރާތްކުރުމުަގއި ަބއެްއ  ޤާނޫނުއަސާސީ ައކާ މި

މައްސަލަތައް އެބަ ހުރި. ެއ ކަންތައްތައް ރަނގަުޅކުރުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ވިދާޅުޭވ ތިމަންނަމެން ފަހުން 

މި މަޖިލީހުގެ އޮިއވަރާއި މިއަދު މި މަޖީލީހުގެ  އިސްލާޙު ހުށަހަޅާނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މިއަދު

ހަމަކޮށްގެން މި ފާސްކުރުމުގެ ވިސްނުން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ އެބަ އޮތް.  39މެންބަރުން ދެކޭ ގޮތުގައި 

ނޑު އެހެންވީމާ، މިއީ ޙަޤީޤަތުަގިއ ވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ ޙައްޤެއް ކަމަށް އަ ުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ މިދެންނެވި ކަހަލަ ބަެއއް އިޞްލާޙުތައް ިމއަށް މުސްަތޤްބަލުގައި އަުޅގަ

ގެނެވިދާނެ. ހަމައެހެންމެ މި ބިލުގެ ބަެއއް ާމއްދާތަކަށް ަބލައިލާއިުރގައި ިމއަދު ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ސްކީމަށް 

ރުފިޔާ ދައްކަމުން. އެހެންކަމުން އެ މީހުންނަށް  3511ކޮންމެ މެމްނަރަކު އެބަ ދޭ ވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

 މިމަޖިލީހުގެ ދައުރު ހަމަވީމަ، އެ މީހުންނަށް ޕެންޝަނެއް ލިބޭނެ ގޮތަށް އޮތް ފުރުޞަތު...

 

 ޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހު

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ އަމާޒެްއ.  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑުމެންނަކީ ރަްއޔިތުން ކައިރި އަށް ގޮސް ެއ  އަޅުަގނޑުމެން ތިބެންޖެހެނީ އަބަދުވެސް އެ އަމާޒަށް ާވސިލުވޭވެ. އަުޅގަ

ށް އަިއސް  ތިބޭ ބަެއއް. އެހެްނވީމާ، މީހުން ގާތުގަިއ ޯވޓުދިނުމަށް އެދި ސަލާންޖަހައިގެްނ، ވޯޓުހޯދައިގެން މި ތަނަ

ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުން އެޭދ  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އެ މީހުން އެދޭ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުުމަގއި ތިބެންޖެހޭ ބައެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިމްތިޔާޒުަތކަާކއި ުއސޫލުތަކަާކއި ބާރުތަަކކާ އޮެވގެން. އެީއ ޙަޤީ ޤަތެއް. ގޮތަށް ކަްނކަން ކުެރވޭނީ އަުޅގަ

ނޑުގެ.  ވަނަ ރައްޔިތުްނެގ  16އަޅުަގނަޑކީ ތަންކޮެޅއް ކުރީަގއި މި މަޖިލީހަށް އައި މީހެއް. ދެވަނަ ދައުރު މިއީ އަުޅގަ

މަޖިލީހަކީ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރި ރައީސަކާ ައދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރި ބާރުތަކެްއގައި ތިބޭ 
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އި ިތބި މަޖިލީހެއް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީ ނިންމައި، ޚާއްަޞ މަޖީލީހުން ވަޒީރުންތަެކއް މި ތަުނގަ

ނިންމި ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ބަދަލުވެގެންދިޔަ ދިޔުމުގެ ތެޭރަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އައި ބަދަލު އެއީ ވަރަށް ބޮުޑ 

ގިނަ ތަފާތު ބަދަލުތައް އަިއއިރު މިއަދު މި ވަނީ  ބަދަލެއް. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުްނ މީހުން މިތަނަށް އައިސް ވަރަށް

އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ސަރުކާުރެގ ވެސް އަދި ަބއެްއ ސިޔާީސ ފަރާތްތަކުގެ ވެސް އެކި ފަހަުރ އެިކ ގޮތަށް ޝިކާރަކުރަން 

ންކޮށްލި ކަމެއް ބޭނުންވީމާ، ދުނިޖަހައި ދުނި އަމާޒަކަްށވާ ބަަޔކަށް ވެފަ. ޭއގެތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން ޢާްއމުކޮށް އިޢުލާ

މީޑިއާ ައކީ ވެސް. އެހެްނނަމަވެސް މީޑިއާ އެ ފަހަރު ބޭނުންވީމާ، ެއކަކު އެީއ ވަަގކަށް. އަެނކަަކކު ެއީއ 

އަނެކަްއޗަކަށް. އަނެަކކު އެއީ ކޮރަޕްޝަނުގެ މީހަކަށް. އަނެަކކު ެއއީ ރާ ވިްއކާ މީހަކަށް، ހަދާލެވޭ ހާލަތެއްަގއި ތިިބ 

އެީއކީ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަތައް ދިމާެވގެން މި އަންނަ ސަބަބަކީ ިމ  ބައެއް. މަްއސަލަ ެއއް ނޫން

މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ކަތިލަިއފި. މި މަޖިލީހުގެ އެންމެ ުކރީ ބަރިއަށް ބަލައިލިަޔސް ިދވެހި ފުލުހުން ޙައްޤުން ކަމަކާ 

ބަރީގައި ކޮޅަށް މިިހރީ ވެސް ހަމަ ޭއގެ ެއކަކު. ނުލާ ތަޅައި ރޯނާގަންނަވާލި ިކތައް މީހުން އެބަ ތިބި؟ ފުރަތަމަ ފެށޭ 

އެްއވެސް ކަހަލަ ބަލައިލުމެއް ނެތް. ދެން މީގެ މި މަޖިލީހުގެ ވަކި ސަުރކާރެއް، ވަކި ާޕޓީ އެއް ޮއވެގެެނއް ނޫން.  

އާއެްއގޮތަށް ހައްޔަރުކުރަްނވީމާ، ތަޅަންވީމަ، ގަޔަށް އަރަްނވީމަ، އަނިާޔުކރަންވީމަ ކަންތަކެއް ދެރަ ެއްއ ނޫން. ހަމަ އެ

ނޑުމެން ކުރަމުން ގެންދާ މަސަްއކަތުަގިއ  ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އޮޅުންފިލުަވއިދިނުމަށް ޓަކަިއ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މިީއ އާ ސިލްސިލާ އެއް. ބަާޣވާަތކުން ވެރިކަމަށް ައއިސް ހުރި ޖަމީލު، ނުވަތަ ބަޣާވާތުގެ 

މީހުން  3ހުރި ޢާޒިމާ ޝުކުޫރ، ުނވަތަ ބަޣާވާުތގެ ވެރިކަުމގަިއ ހުރި ނާޒިމު، މި  ވެރިކަމުެގ ހުރި ބަންޑާރަ ަނިއބަށް

އިްއޔެ ވެސް ރައީސް ވަީޙދުގެ ނަމުގައި މިތަނަށް ހާޒިރުވި މީހަކު ކޮޓަރިއަކަްށ ލައިގެން ކުރި ކަންތައް 

ބަިއވުމެއް ނެތް. ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިފައި އެބަ އޮތް. ކޯލީޝަނަކާ، ެއ ވިދާޅުވާ ސިާޔސީ ޕާޓީތަާކ އެއް

ކުރުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް، މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން ތެދުވެ 

ފަޚުރުވެރިކަމާ އެީކގައި ބުަނން ބޭނުންވަނީ އިނާޔަތާއި ހިމާޔަތާއި އިމްތިޔާާޒއި ރަްއކާތެރިކަން އޮންނަން އެބަ 

ނޑުމެންނަށް އެްއވެސް ަވޒީފާ ެއއް ބޭނުންވެއޭ. ނިމިގެ ން ާދ ދުވަހު މި ތަނުގަިއ ުއޅޭ މުއްދަތުގަިއ އަުޅގަ

އަހަެރްއ ނޫން، ނިމޭ ދުވަހުން ފެިށގެން ވެސް އިމްތިޔާުޒ ލިބެންޖެހެއޭ. ވަރަށް ކެރިގެްނ މި  65އަދާނުކުރެވެންޏާ 

ނޑުމެން ރާްއޖޭގެ، މި މާލޭގައި ގޯތިގެދޮުރ ވާހަކަ ބުނަން ބޭނުންވަނީ. ެއހެންނޫންނަމަ މި ވާހަކަ ނުބުނާ ނަމަ އަޅު ގަ

ނެތް ކިތަންމެ ބަޔަކު މި ތަުނގަިއ އެބަ ތިބި. ެއ މީހުންނަށް ގޯިތގެދޮރާއި ދިިރއުޅޭނެ، ޢާިއލާއާ ެއކީަގއި އުޭޅވޭނެ ފަދަ 

ރައްޔިތުްނެގ  ތަނަވަސްކަމެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާުޒގެ ބިލަށް، ނުވަތަ

މަޖީލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އިނާޔަތް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަްތކުރި ޓީމުގެ ތެެރއިން އެކަުކ އަޅުަގނުޑގެ ފަހަތުަގއި މި 

ުރފިޔާގެ މުސާރަ އިން އަިދ  7111ވަނަ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގަ.  16ޖާބިރު ެއއީ. ެއއީ هللا އިންނެވި ޢަބްދު

ރުފިޔާއާ ހަމައަްށ މުސާރަ ބޮޑުވިއިރު ވެސް ވާހަކަދެްއކި މީހުން އުޅުނު.  42111 އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ލިބޭ
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އެހެންނަމަވެސް ރައީެސއްގެ ުއނގަށް ނުވެއްިޓ، ރައީަސކު ބުނާ ގޮތަކަށް ވޯޓުނުލާ، ރައީަސކު ފަހަތުން ސަލާންޖަހަން 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ނުގޮސް ކަންކަން ކުރެވުނީީތވެ، ފުއްމައިގެން ތެުދވެ މި ވާހަަކ ދައްކަން މި  ކެރެނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އެބަ ފެނޭ މި މަޖިލީހުގައި ޢިްއޒަތްތެރިކަމާ ެއކީަގއި ވަރަށް ގިނަ ދުވަުހ  ގޮތުަގއި މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުަގއި ހުއްޓިަފއި ިތއްބާ. ކުާރނެ ކަމެއް ނެތިފަިއ، ފަހާ ެނ މަސައްކަތްކުރި ަބެއއް މީހުން ގޮސް ލޮނުިޒޔާރަތްކޮުޅ ާގގަ

ނޑުެގ  ނޑު ހަމަގައިމު ެވސް އަުޅގަ ފޮއްޓެއް ނެތިފަ. އަަޅއިލާނެ މީހަކު ނެތިފައި ތިއްބާ. އެ ހާލަތަށް ދާކަށް އަޅުގަ

ނަފްސު ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ޫނން މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި ިތބި މީހުން. އަދި ވޭތުވެިދޔަ ަތނުގައި ތިިބ، މި މަޖިލީހުގައި  

ތިބި މީހުންނަށް ވެސް ހަމަ އެ އިނާޔަތް ލިބެންޖެހޭ. ހަމަ ބޭސްފަރުވާ ވެސް ލިބެންޖެހޭ. އަދާކުރިމ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައި 

ޑިމޮކްރަސީ ެވގެން ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔައިމަ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ރޯ ބަރަހަނާ ހާލުގައި މަގުމަްއޗަށް ނުކުމެއުޅުމަކީ އަދި 

ނެޑއް ޤަބޫލެއް ނުކު ރާނަން. އަޅުަގނަޑކީ ޑިޮމކްރެޓިކު ޕާޓީ، އެންމެ ބޮުޑ ޑިމޮކްރެސީގެ ރީތި އުސޫލު ަކމަކަށް އަުޅގަ

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ެޗއަރޕާސަން ވެސް މެ. އެ ޕާޓީގެ ނިންމުންތަކަށް އިޙްތިރާމުކުރާނަން. އެަކމަކު އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން 

ކީ ކޮންބަެއއްކަން އޮތީ އިމްތިާޔޒު މި މަޖިލީހަށް މިއަދު ލިބެންވެއްެޖއޭ. ސިަފއިންނާއި ފުލުހުންނަށް އަުޅަގނޑުމެންނަ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްނޭޭޅނެކަން އެނގެންޖެހިއްޖޭ.  ނޑިޔާުރންނަށް އަޅުގަ އެނގެންޖެހިއްޖޭ. ފަ

ނޑުމެން  ނޑިޔާރުން ެއއް ފަހަރާ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރުުމެގ ބާރު އޮތީ އަޅުގަ ނޑިޔާރުން އެފަދަ ކަމެއް ޮކށްފިއްޔާ ފަ ފަ

ނޑު ނޑިޔާރަށް ވެސް ވިސްނެންީވ އަތުގަ. އެކަން ދެން އަުޅގަ މެން ކުރާ ތަނޭ ދެން މި ތަނުން ފެންނާނީ. އުއްތަމަ ފަ

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ުހރަސްނާޅަން. މި ތަނުގައި ިތބެގެން އަމިއްަލ އަށް މާ ބޮަޑށް ޑިމޮކްރަސީ ވާންެވގެްނ 

ފިޔާގެ ހެދިކާ ކަިއގެން، ކޮންމެ މީހަކު ހަމަ ރު 21ހުރިހާ ވާހަކަ އެއް ދަްއކާއިުރގައި ކޮންމެ މީހަކު މިތާ އެތެރެއިން 

ނޑުމެންނަށް ދެްއކޭ ވާހަަކ ާއއި ބަހާިއ ޢަމަލާ  81111އަމިއްލަ  ރުިފޔާެގ މުސާރަ ހިފައިގެން ގެ އަށް ދާިއރުގައި އަުޅގަ

ނުޑގެ އަޚް ުހށަހެޅުއްވި ހުށަހެ ޅުްއވުމަށް މި ދިމާކޮށްލުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް. އަޅުަގނުޑގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަުޅގަ

ނޑު ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދިވެހި ސަރުކާރަށް، މިއަުދ  ބިލު މިއަދު ވަގުތުން ތަޞްދީޤުކުރުމަށް އަޅުގަ

ނިޑޔާރުންނަށް ވެސް އެނގެްނވީ މިީއ  ހިންގަން ތިބި ބަޔަކަށް ވެްސ އަދި ސިފައިންާނއި ފުލުހުންނަށް ވެސް އަދި ފަ

ނ  ޑުމެން އެީކގައި މަަސއްކަތް މި ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހޭ. އަުޅގަ

 

 މަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައް

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެހެން ބައެއް މެންބަުރން ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި ފަަދއިން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ަގއި ފުރަތަމަ މި ހުށަހެޅުނީ. ަވގުތަށް ބަލާއިުރަގއި ާމ 2118ާޔޒުެގ ބިލަކީ ތާރީޚެްއ އޮްތ ބިލެއް. މެންބަރުންގެ އިމްތި

ދިގުކޮށް ނުދެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އޢުރވެސް މިކަމަށް ިއދިކޮޅުހެއްދެވީ މިހާރުގެ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެއޑްަވއިޒަރު. 

ނޑު މެން ހައިރާންވާކަށްނުޖެހޭ. ދެން އެހެން ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްިވ  މިހާރު ސަރުކާރުން މި އަނބުރާ ފޮނުވީމާ، އަޅުގަ
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ނުޑ  ފަދައިން ކުރީގެ ސަރުކާރު، ާއދެ! މީގެ ކުރިން އޮތް ސަރުކާރުން މި ބިލު ފާސްކުރުމުން އަނބުރާ ފޮނުއްވި. އަުޅގަ

ރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ބުަރ މިއީ އެ ކޮމިީޓަގއި މަސައްަކތްކުރި މެންބަރެއް. ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

މަސައްކަތްކުެރއްިވ މުޤައްރިެރއްެގ ހައިިސއްޔަތުން. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާީނ އެ ސިީޓގަިއވާ ހުރިހާ ޮޕއިންޓުތަކަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ެއޑްރެސްކުރީޭމ. މި ދިޔަ ގޮތް އަޅުަގނުޑ ކުޑަކޮށް ިކޔާލަދޭން ބޭނުންވޭ. އެހެން ބޭފުޅުން އެބަ 

ޖޯޝުގެ ބަހުރުވަ. އެހެންވީމާ، މި ޕްރޮސެސް ކުަޑކޮށް ަދންނަވައިލާނަން. އެ ސިޓީަގިއ ، ބޭނުންކުރައްވާ ރަނގަޅު 

ނޑުމެން ވާނީ ެއޑްރެސްކޮށްފަ. ޕޮއިންޓު ބައި ޮޕިއންޓު ހަމަ ވަކިަވކިން. ދެން  ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ ނުކުތާތަކަްށ އަުޅގަ

އި.ޕީ.ޫޔގެ ލަފަޔާ އެީކގައޭ މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެން އޭރު ޕްރެްސ ކޮންފަރެންސެއްަގއި ވެްސ ދެންނެވިން އަ

އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރާީނ.  ައޅުަގނޑުމެން މީެގ ތަުރޖަމާ އެއް އަިއ.ޕީ.ޔޫ އަށް ޮފނުވަިއގެން، ައއި.ޕީ.ޔޫ އިން 

ކޮންމެ މާއްދާ އެއް ވަިކވަކިްނ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ހަވާލާދީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މެންޓުތައް ފޮނުއްވާަފއި އެަބ ހުރި. އަޅުަގނޑުމެން އިސްާލޙުކުރަމުން ދިޔައީ އެ ހުރިހާ ެއއްަޗކަށް ބަލަމުން. އައި.ޕީ.ޫޔ ކޮ

އިން ފޮނުއްވި ތަޖްރިބާކާރެއް. އެްޑވަިއޒަރެއް ފޮނުްއވި. ެއްކސްޕާޓެއް ފޮނުއްވި. އާދެ! ރަނގަޅަށް ކަންނޭނގެ މި ކިޔުނީ 

ނޑުމެން ތިެބގެން ޕޮިއންޓު ބައި ޕޮއިންޓު ިދޔައިމު. މިހާރު. އާދެ! އެ ބޭފުޅާ މޭ  ުޒގެ ެއއްފަރާތުަގއި އިނދެގެން، އަުޅގަ

އެ ބޭފުޅުންގެ ިޚޔާލުފުޅާ ެވސް އެްއގޮތަށް. އެ ބޭފުޅުންެގ އޮތީ ހަމައެކަނި އޮތީ ިރަޒވޭޝަނެއް. އެީއ މި ބޭފުޅުން 

ކަމުން އެައކަށް މައްސަަލ އެއް ނެތޭ. ަވކި ބިލަކަްށ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އިނާަޔތުގެ ބައި މިައކާ ނުއެއް ގުޅޭ. އެ

އިން ފެށިގެންނޭ މި ުއޅެނީ އިމްތިޔާޒުަތއް ހޯދަންެވގެން.  2118ގެންދަންވީ ނޫންހެއްޭޔ. ައޅުަގނޑުމެން ދެންނެވިން 

ނޑުމެން ވަކި ބިލަކަށް ނުގެންދާނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް ޭއގައި ހުރި ޕޮއިންޓުތަކަށް އެ ބޭފުޅުންެގ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުެމން ބަލައިލާއިރުގައި މީަގިއ  އިޢުތިރާޟެއް ނެތޭ. މި ދަންނަވާލީ މި ޕްރޮސެސް. އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑަްށ މަސަްއކަތްކޮށްފައި އޮންނާނީ މިހާރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ބާރުލިބިގެން، މާ ބާރު ޮބޑުެވގެްނ 

ަލތައް މިހާރުގެ ސިސްޓަމަށް ބޮޑަށް ފެއްތޭތޯ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ނަމަ ރައްޔިތުންެގ ހައްލުނުކުރެވި ހުރި މައްސަ

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ހައްޔަރުކުރެވޭނީ ރައީސަްށ 

ވެސް. މިހާރަކު ނުޖެހޭ ދަންނަވާކަށް.  ދަންނަވާފަ. ދަންވަރުވިޔަސް މައްސަލަ އެއް ނެތް، އެހެން ކަމެއް ކުރިޔަސް

ޖިނާޢީ ކުށެއް ކުރަނިކޮށް ހައްޔަރުކުެރވޭނެ. ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް ދަންނަވަންީވ. ދެން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯެޓްއ 

ރިާޔޒު هللا ހުށަހަޅާފައިވާ ަވގުތުަގއި ެމންބަރަކު ހައްޔަރުނުކުެރވޭނެ މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން. އެކަމުން ޢަބްދު

ނޑު މި ދަންނަވަީނ ހައްޔަ ނަޑއެޅިގެން ޚިލާުފވެފައި އޭނަ ެއހެރީ. ހެޔޮ ދަޢުވާނުކުރިޔަސް. އަުޅގަ ރުކޮށްފި. ޤާނޫނާ ކަ

ނޑަެއޅިގެން ޚިލާުފވެފައޭ އެހެރީ އިނގޭތޯ. އެެހންނަމަވެސް މި ދަންނަވަނީ މި ޤާނޫނު ފާސްވެއްޖެއްާޔ  ޤާނޫނާ ކަ

ވޯެޓއް ުހށަހެޅިފައިވާ ަވގުެތއްަގއި ެވްސ. އެހެންނަމަވެސް އެ ޯވޓު މެންބަރުން ހައްޔަރުކުރެވޭނެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނަގަިއގެންނުވާނެ އެ މެންބަރު ހާޒިރުނުކުރަނީސް. މިކަހަލަ އިސްލާޙުތަކެއް މިއަށް ހުށަހެޅިފައި 
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ޔަުރކުރުމުގެ ކަންަތއް އެ އޮީތ މި އޮތީ. ދެން ީކއްެވގެންތޯ ސަރުކާރުން މި ކަންބޮުޑވަނީ. ކީްއެވގެންތޯ. ދެން ހައް

ނިޑޔާރުންެގ ޤާނޫނުގެ  ނަޑއެިޅގެން ފަ ނަޑކަށް ެއއާ އެްއގޮތަްށ  12ކަ ވަނަ މާއްާދ އަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ާގތްގަ

ބައްޓަންކޮށްފަ. އެހެްނވެ މި ދެންނެވީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ަހއްަޔރުކުރެވޭނެ. ޝަރީޢަތް ވެްސ 

ނޑުމެން މި ުއޅެީނ ކޮންމެހެން ކަންތައްތަކުްނ ކުރެވޭނެ . ތަޙްޤީުޤ ވެްސ ުކރެވޭނެ. އަދަބު ެވސް ދެވޭެނ. އަުޅގަ

ނޑު  ނޑުމެން ބަލައިލަން މި ޖެހެނީ އިނާޔަތުގެ ވާަހކަ އެބަ ދެކެވޭ. އަުޅގަ ނެއްޓިގަެނގެން ދާކަށެއް ނޫން. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މަސައްކަްތ މި  2118މި ދެންނެވީ އިނާޔަުތގެ ވާހަަކ މިއަށް ައއި ގޮތް.  ވަނަ އަހަރުން ފެިށގެންނޭ ައޅުގަ

ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަށް މި ލަނީއޭ. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން، މިހާރު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމް.ޑީ.ޕީން ފާޅުކުރަްއވައިިފ 

 6111ދައުުރގައި މަހަކު  3އިސްލާޙު ލާނަމޭ. މައްސަލަ ެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް  ިތ ބޭފުޅުން ވިސްނަަވއިލަްއވާ. 

ރުފިޔާ ޕެންޝަން ފަންޑަށް ދައްަކއިގެން މިތަނުން ނުކުންަނ ދުވަހު ލިބޭ އަދަދަށްވުރެ ޮބޑު ެއއްެޗއް މީގެން ލިބޭތޯ. 

ވިސްނައިަލއްވާ! ހިސާބު ހަްއދަވައިަލއްވާ. ބޮޑު އެްއޗެއް ިލބޭތޯ؟ ނުލިބޭނެ. އަނެއްކާ މި ތަނުން އިނާޔަތްތައް ލިބިލިބި 

ރުކާރު ަވޒީފާއަކަްށ ދައުލަތުގެ ެއއްވެްސ ނޯކިީރއަކަށް ހިނަގއްޖެްއޔާ ެއ ަކންތައް އެ ުހއްޓުނީ. އެހެން ހުއްޓާ ސަ

ވަނަ ޕެންޝަނެއް ނުލިބޭނެ އިނގޭތޯ. ބައްަލވާ މިހާރު. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށް  2ޕެންޝަނެއް ނުލިބޭނެ. 

. ލިބިވަަޑިއގަންނަވާ. ެޗކުކޮށްލަްއވާ. އެހެންނަމަވެްސ ލިބިވަޑަިއގަންަނވާތޯ ރިޓަޔަރމަންޓް ބެނެފިޓު. ބައްލަަވއިލައްވާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް މީގެން އެްއވެސް ބެނެިފޓެއް ލިބެމުންދަނިކޮށް ދައުލަތުގެ ނޯކިރީ ެއއް ލިބިއްޖެއްާޔ 

ނޑުމެން މީތި ދެްނ ، އެ ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްޓުނީ. ނުލިބޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސިޓީ މިހާރުވެސް އެބަ ފެނޭ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ޕޮއިްނޓުތަކަކަށް ވަިކވަކިން ދެޭވކަށް 

ނޑު ހުށަހެޅުމަކީ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ެއބަ އޮތޭ ބަޔާްނކޮށްފައި އެއަްށވުރެ ފުޅާކުރަން ިތ ުއޅެީނ  ނެތް. މީގެ މަިއގަ

ސީން ފުޅާކޮށް، ހަނިކޮށް ނަހަދާ ކަމަށް ވަންޏާ ކީއްކުރަން ޤާނޫނު ހަދަންވީ. ހަދާނެ ކީްއވެގެން ހެްއޔޭ؟ ޤާނޫނުައސާ

ކަމެއް ނެތެއްނޫންތޯ. ަމއިަގނޑު ހުށަހެޅުމަކީ ެއއީ. ތެެދއް އެބަ ހުރި ބަެއއް ކުށްކުށް ފާަހގަކޮށްފަ. އެޑިޓޯިރއަލް ކުެށއް 

ނޑު ވެްސ އޮވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން އިބްރާހީމް މު ޙައްމަދު ޞާލިޙު ހުށަހެޅުއްިވ ފަދައިން އަުޅގަ

ތާއީދުކުރަނީ މި ބިލު މި ޮއތް ގޮތަށް ފާްސކޮށްފައި ދެްނ މައްސަލަ އެްއ ޮއެވއްޖެއްާޔ އިޞްލާޙު ހުށަހަަޅއިގެްނ 

ްނގެ މަޖިލީހަށް ފާސްކުރުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަމއްސަލަ ައކީ ބަެއއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދަިއން، ރައްޔިތު

ނޑިޔާރުން  އޯޭކ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި އިމްތިޔާޒު އަންނާތީ. ކެބިނެުޓ އޯކޭ. ވަޒީރުްނގެ މަޖިލިސް އޯކޭ. ފަ

ނޑު ެފރިދޫ މީހެއް. މިކަހަލަ ބައެްއ  ތިއްބަވަނީ މި އިންނެވި އަޙްަމދާއި އިބްރާހީމް ރަޝީދާިއ ޢަލީ ޢާޒިމާ، އަދި އަުޅގަ

ާނޔަތަާކިއ ކޮން އިމްތިޔާަޒކާއި ބާެރްއ ދޭންވީ ތަނެްއ. މިީއ އަްސލު މައްސަލަ އަކީ އިނގޭތޯ. މި ތިބެނީ. ކޮން އި

އަސްލު މައްސަަލ ައކީ މިީއ އިނގޭތޯ. އަސްލު ަމއްސަލަ އަކީ ިމއީ. އެހެންނަމަވެސް  އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވަނީ، 

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން، އިނގިރޭިސވިލާ ތުގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ދެން ތެދެއް އެބަ އުޅޭ. އަުޅގަ
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އިނާޔަތެްއ، އިމްތިާޔޒެއް ނޯްނނާނެ. އިނގިރޭިސވިލާތުަގއިތަ އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ. ިއނގިރޭސިވިލާުތގައިތަ؟ އިްއޔެ 

ންގެ ބަހަކަްށ މިތަނަށް ބައެއް މެންބަރުން ަވޑަިއގެންނެވި ަމގުމަތީަގއި ޖެހި ވާހަކަ އެބަ ވިާދޅުވޭ. އަުޅަގނޑު އެ ބޭފުޅު

ޝައްކުކުރާނެ ތަނެއް ނެތް. މި މަޖިލީހަށް ވެދެވަަޑިއގަންނަވަން ެވގެން ވަަޑިއަގންނަވަނިކޮށް ޖެހި ވާހަކަ، 

ޔުނިފޯމްއަޅަިއގެން ތިބި ބައެްއ. ޖެހީ. އިނާޔަތެއް، ރައްކާެތރިކަމެއް ބޭނުމެއް ނުވޭތޯ. ދެން މި ދެންނެވީ އަޅުަގނުޑ 

މިހާރުވެސް އޮންނާނެ ޕީ.ޖީ އަށް މައްސަލަ އެއް ފޮނުވާފައި މިވެނި ކަމެއް ޖިނާޢީ ގޮތުން ވެސް ބަިއވެރިވާ ކޮމިީޓއަކުން 

ތަޙްޤީޤުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް، މައްސަލަ ޝަރީަޢތަށް ފޮނުވާށޭ. ކޮންކަމެއް ިހނގީ؟ ނުހިނގާ. ރަްއޔިތުންެގ 

ވީ ރޫހު އޮތީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އިމްތިޔާޒުނުދޭ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވާހަކައޭ އޮތީ. އެހެންވީާމ، މި ދެންނެ

ނޑަށް.  ގޮތަށް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ޤަދަރުނުކުރާ ގޮތަށް. އެއްޗެިހ ގޮވާ ގޮތަށް. ފާޑުިކޔާ ގޮތަށް. އެ އެނގޭ އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކާނެ ބަެއްއ  އެކަމަކު ދަންަނވަންތޯ، ަރއްިޔތުންގެ ޙައްުޤަގއި ބަސްބުނާ ބައެއް ނެިތ، ރަްއޔިތުންެގ ފަރާތުން

ނެތި، އެ މީހުންެގ ޙައްޤުަތްއ ރައްކާތެިރކޮށްދޭނެ ބަެއއް ނެތި، މި ސަރުކާރު ވިަޔްސ އަދި އެހެން މާ ރަނގަޅު 

ސަރުކާރެއް ފަހުން އަޔަސް ެވސް ޑިމޮކްރަސީ އެއް ނުދެމެހެއްޓޭނެ. ޑިމޮކްރަސީ ދޫކޮށްލަންޏާ  ދޫކޮށްލައްވާ އިނގޭތޯ. 

ރުކާރަކަށް އިތުބާރުކުރަންޏާ ކުރައްވާ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ މެދު ތި ބޭފުޅުން އަންނަ ސަ

ނޑުމެން  ކަންބޮޑުަވޑައިުނގަންނަވާށޭ. ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރައްިޔތުންގެ ޙައްޤުތައް ވެސް ހިާމޔަތްކުރާނީ. އަުޅގަ

ނޑި މާ ބޮޑުކުރާކަށެއް. ހަމަ މި އޮތީ ނޑުމެންގެ ބޮ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް އަމާޒުކުެރވިފަ.  ނޫޅެން އަޅުގަ

ދެން ފަހުން އެ ވިދާޅުވާ ގޮަތށް އިނާޔަތްތައް ނަންގަވަންާޏ ނަންގަވާ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ބައެއް ދާއިރާތަކުގަިއ 

ތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން ހުރި އިނާޔަތްތައް ވެސް ވިްސނައިލަްއވާތި އަލްފާޟިލް މޫސާ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން. މި ބިލު އޮ

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުގެ ކުރިން ވާހަކަދެއްެކވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް  އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން، އަުޅގަ

. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާުޒ ނުދޭން މި އުޅޭ ވާަހކަތަްއ ޝުކުރުއަދާކުރަން. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ނޑު އަކުރުން  އަޅުަގނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަެދއްކި ބޭބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި. އެއަކާ މެދު ޝައްެކްއނެތް. އަޅުގަ

ންތަކަށް ތާީއދުކުރަން. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަކުރަށް މި ބިލު މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅު

ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އެ ދެއްެކވި ހުރިހާ ވާހަކަފުޅުތަކަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަުދ 

ދާ ޚިލާފަށް. އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލިސް މި ހިނގަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއި

އެހެން މި ދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރުަގއި ވަރަްށ ސާފުކޮށް އެބަ ބުނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ 

ކަމެއް އެ ފާސްކުރުމަށްފަހުަގއި ވޯޓަކުން ފާްސކުރުމަށްފަހުގަިއ ެއއަށް ބަހެއް ނުބުެނޭވނެ ކަމަށް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
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ނޑު  ހައިރާންވެ އަންތަރީސްެވއްޖެ، ހަމަ އަޖައިބުވެއްޖެ މި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އެއްވެްސ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތާނގައި  ކަހަލަ ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ސުްޕރީމް ކޯޓުން މި މަޖިލިސް ތަޅުލައިގެން މި އުޅޭ މައްސަލަ. އަޅުގަ

ޖިލީހުެގ މެންބަރުންނާއި މިނިވަން ސިއްރު ވޯެޓއް ަނގާށޭ މި ޖެހެނީ މި ޤައުމުގައި މިތިބަ ވަޒީރުންގެ މަ

މުއައްސަސާަތކަށް ޢައްޔަންކޮްށފައި ތިބި މީހުން ވަކިކުރަން. އެ ސިއްރު ޯވޓުގެ މަްއަސލަ ބަލަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

ނޑުމެންގެ ަމސައްކަތް މި އޮތީ ހުއްޓިފަ. މިއަދު ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް  މަސައްކަތްފެށިތާ ދުވަސްަތކެްއ ވެއްޖެ. އަުޅގަ

މީލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މަރަމުންދިޔަޔަސް ޭއނާ މިތަނަށް ހާޒިރުކޮށް، އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެްއ ހުރި ޖަ

ނޑުމެން  ނެގޭކަށް ނެތް. މިއީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ޮއންނަންޖެހޭ ސަބަބަކީ. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްނުކޮށް އެޖެންޑާގައި މިއަދު ފުރަތަަމ ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ. މިތާނގަ އި އަުޅގަ

އޮންނަންޖެހޭނީ މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ ޙަސަން މަނިުކގެ އިތުބާުރ ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުާމއި ަޖމީލުގެ އިތުބާުރގެ ނެތްކަމުެގ 

ޓު ނެގުން އޮންނަންޖެހެނީ. ކީއްެވގެންތޯ ވޯޓުނެގުމާ، އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ނާޒިމު އިތުބާުރ ނެތްކަމުގެ ވޯ

އެޖެންޑާަގއި މިއަދު ނެތީ ެއ ވާހަކަ. ެއއީ ސުޕްރީމް ކޯުޓން އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރީމާ. 

ންސް ކީްއވެގެންތޯ ަކއުންސެލް ޖެނެރަލް މި މައްސަލަ ނުބެލީ. ކީއްވެގެންތޯ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ނުބެލީ. މިއަދު ޑިފެ

ނޑުމެންނަކަށް ނެތޭ އޭނައާ ސުވާލުކުެރވޭކަށެއް.  މިނިސްޓަރު ނިކުމެ ރައްޔިތުންގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައިފިްއާޔ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސްއޫިލްއޔަތު އަުޅަގނޑުމެންނަކަްށ އަދާނުކުެރވޭނެ. ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްިތޔާޒު 

ނޑިޔާރު ރަނގަޅަށް ކަނުލާ އޮންނަންޖެހެނީ މި ދެންނެވި ސަބަބުތަކަށް ޓަ ކައި. ިދވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާުރގޭަގއި ޕާީޓތަކުގެ ެއކްޓިިވސްޓުން ތިބެެގންނުވާނެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  އަުޑއަހަންޖެހޭނެ މިއަދުން ފެށިގެން. ފަ

ދުވަހަށް މަޤާމުދީފައި އެ ބެންޗުަގއި ޕާޓީތަުކގެ އެކްިޓިވސްޓުން ތިބެގެންނުވާނެ. ސިާޔސީ މީހުން ތިބެގެންނުވާނެ. ުއމުރު

މީހުންނަށް ތިބޭނީ. މިތަނަށް އެ މީހުން ހާޒިރުކޮްށ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖަވާބުދާރީކުުރޭވނެ ގޮތެްއ ނެތް. ޢިްއޒަތްތެިރ 

ނޑުމެން މި ދަންނަވާ އިމްތިާޔޒު ޭބނުންވާ ސަބަބަކީ. މިއަދު ޮކބައިތޯ ބަންޑާރަ ނައިުބ، މި  ރައީސް. މިއީ އަުޅގަ

ޢުކުރަން ދާންޖެހޭ މީހާ މި މަޖިލީހަށް އެއްބާރުލުންނުދޭނެ ކަމަށް އެ ބުނަނީ. ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނާ މަޖިލިސް ދިފާ

ޚިލާފަށް ކިތައް މައްސަލަ ނިންމައިފިތޯ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

 ގޮތުން ނިންމި މައްސަލަ.  ނިންމާފައި ހުރި މައްސަލަ ވަރަށް ސާފު. ހުޅުމާލޭ ކޯޓާ ބެހޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ޑީއާރު.ޕީ 

 މިނެޓު. 1އަށް ބާކީ އޮތީ 
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 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެން އެންމެ މިނެޓަކުން ދެއްކޭނެ މާ ގިނަ ވާހަކަ އެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެްސ ޝު

އަޅުަގނުޑ ހަމަ މަތިވެރި ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު އެ ދެްއެކވި ވާހަކަތަކަށް ހަމަ ވަރަށް 

ނޑު މި ތަ ނުގައި ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބަެއއް މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަަތކަކީ ވެސް ހަަމ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މި މަޖިލީހުގެ ދައުރު  އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަަތކެއް. މިސާަލކަށް، ޕާސްޕޯެޓއް، ރަތް ޕާސްޕޯޓެްއ އަުޅގަ

ނޑަކަށް ވެސް ެއއީ ފެންނަ ކަމެއް ނޫން. އެ ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ނިމުމުން އޮންނާކަށް އަޅުގަ ހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ ވަަރށް ގިނަ ކަންަތއްތަެކއް މީގެން  ބޭނުންވަނީ މި ބިލު މިހާރު ބައްޓަންކުެރވިގެން އަިއއިރު ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ަބއްޓަން ނަޑއިލާފައި މިހާރުެވސް ެގނެއްސަ މި އޮތީ. މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ ކުރިން ބިލު އަުޅގަ ކޮށްަފިއ ކަ

އޮތް ގޮތުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ޑިއުޓީފްރީކޮށް ކާރެއް ގެނެވޭ ގޮތަށް ޖަހާފައި އޮތް މާއްދާ ވެްސ، 

ނޑައިލާފަ. ެކބިނެޓު މިނިސްޓަރުންނަށާއި ފަނޑިޔާރުންނަށާއި ބޭބޭފުޅުންަނށް ލިބޭ އިނާޔަތްތަކުގެ ވާަހކަ  އެވެސް އޮތީ ކަ

ފި. ެއކަމަކު އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ސެކިއުރިޓީ އާއި ހުރިހާ ކަމަކަށް ބެއްޔަްށ މި ތަނުގައި ދައްކައި

ނުޑ  ވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެކޭ ދުނިޔެދޫކޮށް ވަޑައިގެންެނވީ ވެސް ސިޔާސީ މީހުންގެ ތެރެއިން. އަޅުގަ

ވާހަކަ އަކީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގިއ ހަމަ ހިތާމަޔާ އެއްކޮށް ފާޅުކުރަންޖެހެނީ، ބުނަންޖެހޭ 

ނިކުމެ މަގުމަތީގަ ާއއި އެެހން ތަންތަނުގައި މަސައްކަްތުކރަންޖެހެނީ ހަމަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށޭ. 

ނޑުމެންނަށް އެންމެ އެހެންވީމާ، ސެިކއުރިޓީ ަވިއސް ބެއްޔަސް، އެހެން ގޮްތގޮތުން ބެއްޔަސް ޙަޤީޤަތުަގިއ އަޅުގަ

ނޑަްށެވސް ހަމަ މަތިވެރި ދާއިރާގެ  ނުރައްކާ ބޮޑީ ެވސް. އެހެްނވީމާ، މީަގއި ކުރިން އެ ދެންނެވި ފަދައިން އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަކޮޅަށް ތާއީދުކުރަމުން ނިންމާލަންޖެހެނީ އިތުރު ވާހަކަދައްކާނެ ަވގުތެއް ނެތީމަ. 

 ަރީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި

 

  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި  . ައްއސަލާމްޢަލައިކުމްهللا رسول على والسالم والصالة هلل الحود، الرحين الرحون هللا بسن

ނޑު ވާހަކަ ފަށަމުން ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މި ބިލު އަނބުރާ  ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ތާއީކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވާ ނޑު .ލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވާލުމަށް ައޅުގަ ވެްސ  އަުޅގަ

ތެރިކަން ލިބެންޖެހޭނެ. ނާޔަތާއި ހިމާޔަތާއި ރައްކާއިމެންބަރުންނަށް  ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ

 ،ާވއިރުަގއި ކަމަށް މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާޒު ހުގެބިލުގެ މުޅި މަޤްޞަދަކީ މަޖިލީ ންނަމަވެސް ބިލުގެ މަފްހޫމަކީ ނޫނީއެހެ

ެރއަށް އިނާޔަާތިއ ގެ މެންބަރުންގެ އިމްތިާޔޒުަކމަށް ވާއިުރގައި އިމްތިޔާޒު ބިލެއްގެ ތެހު މަޖިލީ ބިލުގެ ނަމަކީ ވެސް

ކަމަކަށް  ގުޅޭ ކަމެއް އެއީ ބިުލގެ މަޤްޞަދާ ނޫނީ ބިލިެގ ނަމާައއިމަ، ކަ ރައްާކއުތެރިކަުމެގ ވާހަ ހިމާޔަތާއި
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ލާއަކަށް ޮގސް އަލުން އިޞްލާޙުެވގެން ޙަން، މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުނުކުރެވޭ. އެހެންކަމު ވެސް ޤަބޫލެއް އަޅުަގނޑަށް

ނޑުމެްނނަށް ހަމަ މި ދައުރުތެރޭގަިއ ފާސްކުރެވިދާނެ. މި މަޖިލީހު ގެ ކޮމިޓީތަކުަގއި މިހާރު އައިސް ެވސް އަުޅގަ

ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމއަދު ކޮިމޓީ ެގ هللاއަށް ފޮނުިވޔަސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަްށ މަސައްކަތްކުެރވޭ. އަުޅގަ

އެކީަގއި ރަނގަޅަްށ މަސައްކަތްކުެރިވއްޖެއްާޔ ައންނަ ހަފްތާތެރޭގައި މި ބިލުގައި މިހުރި މަްއސަލަތަްއ  މަތާރަޙް

ނޑުމެންަނށް ހަމަ މި ބިލުގެ ނަންރަނގަޅުކޮށް އަޅު  ހަމައެކަނި ނަން ބަދަލުކޮށްގެން ިވޔަސް މި ބިުލ  ،ގަ

ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި މިހާ ބޮޑު  ފާސްކުރެވިދާނެ. އެހެންކަމާެއީކގައި ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަ

ެގ މަޖިލީހުގެ ައގު މިހާ ބޮޑަށް ެވއްޓިފަިއާވ ްއގައި  ރައްޔިތުންަވގުތެ ފާޑުކިޔުންތަާކއި ކަންަތއްތަްއ ބޮޑުވެފަިއވާ

ނޑުމެން ތިބެފައި ޖަޒުބާތުގައި ފާސްކޮށް ގަިއ،ވަގުެތއް   .ލަްނީވތޯއޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްމިފަދަ ބިލެއް ހަމަ އަޅުގަ

ތުެގ ކުރިން އިާނޔަ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީން މި ބިލު ފާސްކުރަން ވާހަކަދަްއކާއިުރަގއި މީގެ

ވީ ދެންނެ ްނ އެމް.ޑީ.ީޕއޭ ބުނާކަެށއް ޖެިހލުމެއް ނެތް. މިވަނީ ވޯޓުނުދީ. އަހަރެބިލުތައް ފާސްކުރުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީން 

މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން ތިއްބެވީ ކުރިން މި އިނާޔަތުގެ ބިާލިއ  ،މެންބަރުން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަްތވާ

ނަމަވެސް މިއަދު ައޅުަގނުޑ  މީހުން މި ބިލު ފާސްކުރި . އެހެންވީމާ، ިމއަދު އެ ދެއްވާޔަތުގެ ބިލުތަކަށް ޯވޓުނުހިމާ

ނުޑ . ަދއްކަނީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅަގނޑު މި ވާހަކަ، ހުރީ ބިލު ފާސްކުރަން. އެހެންވީމާވޯޓުނުދޭ ގޮތަށް  އަުޅގަ

 އޮތް  . އަދި ކުިރއަށްސްަނއި ދިރާސާކުރުަމށްފަހުގަވި ޤަބޫލުކުރަނީ މި ބިލު މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންވާނީ ވަރަށް ބޮޑަށް

އަދި މިކަހަލަ ޤާނޫނީ  އި،ެމން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ވިސްނަެވސް މިފަދަ ބިލުތައް ފާސްކުރުމުގައި ައޅުަގނޑު ތަނުގައި

ލަ ކަންތައް އެީކަގއި މިކަހަ ވެސް މަޝްވަާރއާ ޖެނެރަލްގެ ލް ތަަކށް އަޅުަގނޑުމެން ކައުންސެމައްސަލަތައް ނުނިމޭނެ ގޮ

ސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނުޑމެންނަށް މިއަދު އަޑުއިވުނު ޮކންމެވެސް ބޭފުޅެއްގެ ަމއްސަަލ ޕްރޮ

ެއއް  ެއގޮތަށް މި މުއައްސަާސއަކުންެނއް ތަޙްޤީޤެއް މައްސަލަ .ތަޙްޤީޤުނުކުރެވުނު ާވހަކަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފޮނުވީމާ

އިން ަތޙްޤީޤުކުރަންޏާ ފުލުހުންނަށް  ޤުކުރުުމގެ ާބރު އެބަ އޮތް. އެހެންކަމަށް ިވޔަސް މި މުައއްސަސާކުރެވޭނެ. ތަޙްޤީނު

ނޑުމެން ތިބެފައި މީހުންގެ މައްޗަށް  .ކުރެވިދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްވެސް ތަޙްޤީޤު ފޮނުވަިއގެން ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ނޫނީ މީހުންގެ މައްޗަށް ދަުޢވާކުރާށޭ، މީ ،ޝަރީޢަތްކުރާށޭ ހުން ޖަލަށްލާށޭ ބުނުމުގެ އުސޫލު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަީކ ވެްސ ޢާއްުމ ރައްޔިތުންނެޭކ އެފަދައިން މަގުމަތީގަިއ ތިބޭނެ މީހުން.  ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެ. މާދަމާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ ނޑުމެން ގިނަ މެންބަރުންނަކީ އާދައިގެ ރައް  5ެވސް މި  މާދަމާ އަޅުގަ ޔިތުން އަހަރު ނިމުމަށްފަހު އަޅުގަ

މިއަދު ކޮން ހިމާޔަތެއްޯތ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން މި ހުށަހަޅަނީ. ، ތުަގއި ތިބޭނެ މީހުން. އެހެންވީމާގޮ

ނޑުމެން  ގައިއަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުންެގ ކައިރީ  ދަމާ އަޅުަގނޑުމެން ނިކުެމ ކިހިނެއްތޯ ހޯދާނީ. މިއީ މާއަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުަރނީކަ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ ެވސް ޖަޒުބާތުަގއި ތިއްެބވުމުެގ  އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން މެއް. އަުޅގަ

އަށް ފޮނުވައި  ބިލުގެ ނަމަށް  ބަދަލުގައި ރަނގަޅަށް ވިސްާނވަަޑއިގެން މި ބިލު ފާސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮމިޓީ
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ން. އޭރުްނ އްވުކޮށްގެން ގެނެސް ދެން ފާސްކުރެޅު ބަދަލުގެނެސްފައި ނަމަވެސް ޫނނީ މިހުރި ޤާނޫނީ މައްސަލަތައް ރަނގަ

ނޑުމެންނަށް ރަނަގުޅ ކަންތައްތަެކއް ކުެރވޭނީ.  ކަމަށް ކަމެއް ކުެރވުނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނަގޅު ވާނީ. އަުޅގަ

 އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރަޝީދު ނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުމާފަންނު ދެކު

ނޑުެމން ތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މުއްޠަލިބުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަ ވެސް ކުރީގައި މި ބިލާ  ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަުޅގަ

ވާީތވެ. މާލީ އިނާޔަތްތަެކއް ީމގައި  ދެކޮޅު. މި ބިލާ ދެކޮުޅވާންެޖހުނު ސަބަބަކީ މި ބިލުަގއި މާލީ އިމްތިޔާޒުތަެކއް

އަދި އެހެނިހެންވެސް ޑިޕްލޮމެޓިކު ޕާސްޕޯާޓއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަްއ  ފްރީ ކާރާ. އޭރުަގއި ިޑއުޓީހިމެނިފައިވާތީވެ

 ން ހެދިއް ހިމެނިފައި ަވނީ. އެއާ ގުިޅގެން ައޅުަގނޑުމެން މި ބިލާ ދެކޮޅުތަކެ ވަނީ. އެހެންެވ، އިނާޔަތް ހިމެނިފައި

ނޑު އުފެދޭ ުސވާަލކީ މި އިނާޔަތްތަާކއި ހުރިހާ ކުެރވިފަވަނީ މި އުނިމިހާރު މި  އޭރުގަ. އެހެންނަމަވެސް . ެދން، އަުޅގަ

އެްއޗެއް ަރއްޔިތުންނަށް ދީފައި އަދި ޤާނޫނުއަސާސީން ެވސް އެތައް އިނާޔަތްތަެކއް ދީފައިާވއިރު ރާއްޖޭގެ އެތަްއ 

ވެްސ  ންގެ އަތުންއިނާޔަތްތަާކއި އިމްތިާޔޒުތައް ރައްޔިތު ރައްޔިތުންނެއް މިހާރު ވަނީ މި ބާޣާވާތުގެ ސަރުކާރުން

މީހަކު ދިރިއުޅުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަްއިޔތަކަށް އެ .އީސް. އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަނިގުޅަިއގެންފަ

މިހާރު ކުރާ ކަމަކީ  އްޤު ލިބިގެންވޭ. އެހެންަނމަވެސްމަސައްކަތްކުރުުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވޭ. ވަޒީފާ އަދާކުރުުމެގ ޙަ

ހާހަށްވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން އެ ތިބީ ފުލުސް އޮފީހަށް މަގުމަތިން މުޒާހަރާއޭ ިކޔާފައި ގެންގޮްސ  3ފަހު ބަޣާވާތަށް

. ަވޒީފާ އަދާކުރަން ތަނަކަށް ދާން ގޮތަްށ ތަންތަނުން ވަކިކޮށްފަ ފުލުސް އޮފީހުގައި ބަޔާންަނގާަފއި ަވޒީފާ އަދާނުކުެރވޭ

ންދަން، އޭަނ ޕޮލިސް ރިކޯޑު ނުވަތަ ކްރިނިމިނަލް ރިކޯޑު ގެންދަން. އޭނަ ޖެހިއްޖެ ހާލުގައި އޭނަ ޖެހޭ ރިކޯޑެއް ގެ

ބާޣީ ވަޙީދު މި  ދޭ. މިކަހަލަ މަކަރުހަދައިގެންގެންދާއިރު ަވޒީފާ އެ ހިާސބުން އޭނައަކަށް ަވޒީފާ ެއއް ނު

 ޚަރަދުކުރި ބަތް ނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އޭނަ އަމިލި ށް ވަންއިރުގައި ދޮޅުހަެވސް މަޖިލީ މަސައްކަތްކުރަނީ. ިއއްޔެ

. އެންެމ އޮތީ ކާންދީފަޕާރުސަލަށް. މިތާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ޕާރުސަލަށް ތަންތަނުން ބޮޑެތި ބޮޑެތި ޕާޓީ ހަދާފައި މިތާ 

ނޑުފައިވެދަޫގވީ ތިނއު ނޑުފައިީވއިރު ކީްއެވގެންތޯ އޭނަ ކާއެްއޗެހި ނުގެނައީ، ކާކުޯތ މަންނަ ބަ ގެންނޭ އޭނަ އެ ބުނީ. ބަ

ނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ މީނަ ، ަކިއގެންނޭ އޭނަ ބުނީ. އެހެންވީމާލެޓެއް ކަންތައް. ޗޮކު ރީ އެއޭނައަށް މަނާކު  އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަންވެއްޖޭ މީނަ ބުއްދިހަމަ މީހެއްތޯ. އިއްޔެ  މަޖިލީހުން ބަލަންވެއްޖޭޢިއްޒަތްތެރި މި ، އަކީ އަުޅގަ

 މިތާ ފެނުނީ... އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ
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ނަޑއެޅިފަިއވާ ަވުގތު  އިށީނދެަވޑަިއގަތުމަށް ، ހަމަވެގެން އެ ދިޔައީ. އެހެންވީމާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކަ

ނަޑއެޅިަފއި ވަނީ މި މައްސަލައިގަިއ  ދަންނަވަން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްަފހު( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކަ

 އިފި. އެހެންކަމުން ވަހަކަދައްކަ މެންބަރުން ވާ 7މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީން މިހާރު ޢިއްަޒތްތެރި  23ވާހަކަދެްއކުމަށް 

މިނެޓު ބާކީ. އެހެންކަމުން،  1 ތީއެރުިވއިރު އޮޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވާހަކަދައްކަން ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު 

ބެހޭ މައްސަލަ އެއް  އީ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ނިޒާމާހަމަެވެގން ދިޔަ ކޮޅާ ެއއްކޮށް ވަގުތުކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަ 

 ރަޝީދު. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމުހުށަހެޅުމަށް މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ރަޝީދު  ވާހަކަދެއްެކވުން: މުކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު ދެ

 ދަގޫވީ ައޑުގަަދެވގެން ނޫން ނނަވަމުން ދިޔަ ވާހަކަ ނުނިމޭތީވެ. އެއީ އެންމެ އުއަުޅަގނޑު ދަން .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުހަިއެވގެން އަޅުަގނޑު  ިޢއްޒަތްތެިރ  ލެެޓއް އެކަނި ލިބުުނ ވާހަކަ ދަްއކާތީ. އެހެންެވ،ކުޗޮ .ކަމަށް ކަމަށް. ބަ

ނޑުއެއް. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސްގެ ސަމާލު މިއީ ވަރަށް ސީރިައސް މައްސަލަ .ރައީސް  ،. މީނަމި ގެނައީ ކަމަށް އަޅުގަ

ޒިރުކޮށް މީނަ ބުއްދިހުރިތޯ އެބަ ހާދު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޤާމުަގއި މިހިރަ ބާޣީ ވަޙީ

 ޓެސްޓުކުރަންޖެހޭ.

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިނށީެދވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. ، މާއެއް ނޫން. އެހެންވީ ބެހޭ މައްސަލަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިާޒމާ

ނޑުމެން  އައިޓަމު ދާ މައްސަލަ، އެއީ އެޖެންޑާ  ސްކުރަމުން މިހުކުރިމަތީަގއި ބަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު ައޅުގަ

ސްކުރުުމގެ ހުއަށް ބަ ސްކޮށް ނިމުނީ. މި މައްސަލަހުައށް ބަ ވާ މައްސަލަ ުހށަހެޅިފައި މި ށްއަ 6.2. 6.2ނަންބަރު 

އެ އިޞްލާޙުތަަކށް ވޯޓުނެގެމުންދާނީ މިއަދުގެ  ޞްލާޙެއް އެބަ އޮތް ހުށަހެޅިފަ. އެހެންކަމުންރޭގައި ހުށަހެޅުނު ދެ އިތެ

 . ވާ ަގޑީގަވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައި 

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު . 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 
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އޮތީ  ގައި މ7ިއެޖެންޑާ އައިަޓމު ނަންބަރު  އަށް. 7ނަންބަރު  ނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމުދެން، އަޅުަގނޑު މި ދާންޖެހެ 

 އަދި ޤަރާރެއް މިއަދަކު ނެތް. ބިލެއް މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. އެފަދަ 

 

 ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން . 8

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ވެސް  އޮތީ ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުެށއް އިޞްލާޙުުކރުން. އެފަދަ ކަމެއް މި ގައ8ި. 8އޮތީ  މި  ދެން

ޢަލީ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ށް ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއްއ ހުށަހެޅުމަމިއަދަކު ނެތް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( 

 . ޞަތުއަރުވަންފުރު ވަޙީދަށް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ޚިޔާލު ބަދަލުވެއްޖެ.
 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދާންޖެހޭނީ އެޖެންޑާ ތީ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. ގެ ދަށުން މި އ9ޮޑާ އައިޓަމު އަށް. ެއޖެން 9އަިއޓަމު  ދެން އަޅުގަ

ަގއި މި ވަނީ ކުޅުުދއްފުީށ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު 9.1

ވަނަ އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލު  1ިދެވހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ޤާނޫނަށް ، 2111/22ނަންބަރު 

 ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަރިހުން ދަންނަވަން. ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް ޢިްއޒަތްތެ 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ދިވެހިރާއްޖޭ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު ތައްޔާރުކޮްށ، 

ގެ ގޮުތގަ. އެ ބިލު 2111/22ަގިއ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2111ނަންބަރު ދެވުނީ  ފާސްކުރަްއވައި ޤާނޫނެްއގެ
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ނޑު ެވސް ހިމެނުނު. ެއ  ތައްޔާރުކުރުުމގައި އިްސކޮށް މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ހަރަކާތްތެރިވި ބޭފުޅުންގެ ތެޭރގައި ައޅުގަ

ސްޕީިރއާ ކޯެޓްއ  4ސް މާލޭގައި ނުމަކީ ވެކޮމިޓީގަިއ، ޑްރާފްޓުކުރި ކޮމިޓީގައި ވެސް އަދި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިސް

އިމުކުރުން. ސިވިލް ކޯޓު، ފެމިލީ ކޯޓު، ޖުވެނައިލް ކޯުޓ، ކްރިމިނަލް ކޯޓު. އަދި ަވިކ ދަފުތަރެއް އޮެވގެން ަވކިން ޤާ

ނޑުމެން މި ކިޔާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށު ަގިއ ރަޖިސްޓްރީކުރެިވގެން، ވަކި އާބާދީ ެއއް ޮއެވގެން، ޢާއްުމކޮށް އަުޅގަ

މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓެއް ނުވަތަ ރަށު ކޯޓެއް ބަހައްޓާ ގޮތަށް ހެދުން. އެއްގޮަތކަށްެވސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ވިސްނުމަކު ނެތް 

މާލޭގެ އަވަެށއްގެ ގޮުތަގއި ބެލޭ ހުޅުމާލެ އަކީ ނުވަތަ ވިލިނގިްއޔަކީ ެއއީކީ ކުޅުުދއްފުށި ކަހަލަ، ހިންނަވަރު ކަހަލަ، 

މަަކށް. ެއއީ މާލޭެގ ައވަށެއް. މައްޗަްނގޮޅި އެޭކ، ގަލޮޅެޭކ، ހެންވޭރެކޭ، ހުޅުމާލެ އެޭކ، ނައިފަރު ކަހަލަ ރަށެްއ ކަ

ނޑުމެން ހިތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ޤާނޫނުގައި ިލޔެވުުނ  ވިލިނިގއްޔެޭކ މިއަދަކު ތަފާެތއް ނެތް. އަުޅގަ

އް ހުންނަންވާނޭ ތިރީ ިގންތީގެ ކޯޓުތަުކގެ ތެރޭަގ. މާލެ ފިޔަވައި މީހުން ދިރިުއޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ރަށު ކޯޓެ

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުެމން އެ ނިޔަުތަގއި ެއ ފާްސކޮށްގެން ދިަޔ ކަމަށް ވީނަަމވެސް ޤާނޫނުހެދުމުގެ ބާރު 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮންނަ ަފދައިން، ޤާނޫނު ތަރުޖަމާކޮށް، މާނަކުރުމުގެ ބާރު މި އޮންނަނީ އެހެން ބަޔަކަށް. އެ 

ގެ ތާރީޚުަގއި ކުރެްއވި ުޙކުމަކުން މި ނިންމަވަނީ އެ 2112ޑިސެމްބަރ  5ބޭފުޅުން މި ނިންމަވަނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ބޭފުޅުން ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ޮގތުގައި ހުޅުމާޭލގައި މާޭލގެ ައވަށެއް ކަމަށް ިވޔަސް ރަށު ޯކޓެއް، މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓެްއގެ 

ނޑު މި ދަ ންނަވާ ވާހަކަ އަކީ، ޯކޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ނިޔަތަކީ އެެއއް ނޫނޭ. އެ ޤާނޫނުން ގޮތުަގއި ހެދޭނޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނު  އަޅުަގނޑުމެން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވި މަޤުޞަދަކީ ވެސް އެެއއް ނޫނޭ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަޅުގަ

ހެންނަމަެވސް މިހާހިސާބުން މި އުފެދޭ ބައްލަވާފައި ދިރާާސކުރަްއވާފަިއ އެ ނެރުްއވި މާނަ އެއް އެ ޮއތީ ނެރުއްވާފައޭ. އެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ބުނާ ގޮތުން  145ސުވާލަީކ، ދެން މިކަން ހައްލުކުރެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ތެދެްއ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޤާނޫނެއް މާނަކުރުމުގަިއ، މަްއސަލަ އެްއަގއި ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ިނންމާ ގޮތަކީ އެންމެ ފަހުެގ 

ން. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ނޫން ފަރާތަކަށް އެ ުޙކުމް ަބދަލެއް ނުކުެރވޭ. ސުޕްރީމް ޯކޓަކީ ޭއގެ ޒާުތގަިއ ސުޕްރީމް ނިންމު

ކޯޓުގެ ުޙކުމް ެއ ކޯުޓގެ މަްއަޗށް ތަބާވުން ލާޒިމު ކޯޓެއް ޫނން. އެ މީހުން ބޭނުން ކަމަށް ވާނަމަ ެއ މީހުންގެ ޙުކުްމ 

ދާނެ. އެކަމު އެހެްނ ބަޔަކަށް އެ ތަޢުނެއް ނުކުެރވޭ. ޗެލެންޖެއް ނުކުެރވޭ. ެއ ފަހުން ބަދަލުކުރެވިދާނެ. މުރާޖަޢާކުރެވި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. ޤާނޫނު  71ވަނީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމަށް. އެ މާއްދާ. ދެން މި އޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބުަނނީ ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ކަމަކާ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(ގެ 71ހެދުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށޭ. އަދި 

ބެހޭ ގޮތުން އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަާކއި ޚިލާފުނުވެ، ޤާޫނނު ހަދައި، ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސް، ޤާނޫނު ބާޠިލުކުރުމުެގ 

ރި ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންެވއޭ. އެހެންވީމާ، މި ހާލަތުގައި މި ދިމާވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކު

ޤާނޫނެއްގެ ނިޔަތާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މާނަކުރި ގޮތާ ތަފާތުވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް އޮތީ އެންމެ 

ނޑުމެންގެ ނިޔަތް، އެ ޤާނޫނު  ނޑުމެންނަށް ހެދެން އޮތީ. އެއީ އަުޅގަ ޗޮއިސް އެއް. އެންމެ ގޮެތއް އަުޅގަ
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ނޑުެމން ގެންގުޅުނު ނިޔަތް އިތުރަށް ތައުކީދުކޮށްދިނުން، ކަށަވަުރކޮށްދިނުން، ސާފުކޮށްދިނުން.  ފާސްކުރިއިުރގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑު މިއަދު މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ މިދެންނެވި މަސައްކަތް. ކޯޓުތަުކގެ ޤާނޫނު ފާސްކުރުމުަގއި އަުޅގަ

ކޮންމެ މައިކްރޮސްކޯޕެްއގެ ދަށަށް ގެންގުޅުނު ނިޔަތް ދެވަނަ ގޮަތކަށް މާނަނުކުރެވޭ ވަރަށް ސާފުކޮށް، ބަޔާންކޮށްދިނުން. 

ލިޔަސް އެ ނަތީޖާ ނޫނިއްޔާ ނުނިކުންނާނެ ގޮތަށް ސާފުކޮށް ކަންކަން ބަޔާންކޮށްދިނުން. ސުވާލަކީ މި ވާނެހޭ ސުޕްރީމް 

އި ކޯޓަށް ތަހައްދީކުރުމަށް، ޗެލެންޖުކުރުމަށް، ތައުނުކުރުމަށް. ޫނން، ނުވާނެ. މިއީ އަޅުަގނޑުެމންގެ އިމްތިާޔޒުގެ ތެޭރގަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ލިބިދޭ  71ހިމެނޭ ކަމެއް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިދެންނެވި ގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޤާނޫނު ހެދުމާއި ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ޤާނޫނު ބާޠިލުކުރުމުގެ ބާރު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ހެދި ޤާނޫނެއް 

ނޑުމެންނަ ށް ނެތަސް އެ ޤާޫނނެއް މާނަކުރުމުގެ ބާރު އޮްތ މީހުން އެ މާނަކުރާއިުރ މާނަކުރުމުގެ ޙައްޤު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ނިަޔތް ނޫން އެހެން ނިޔަތެއް އޭެގން ނުކުންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ބާރު 

ނޑުމެންގެ މުޠުލަޤު އިޚްތިޞާޞް ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް. ދެން ސުވާލަީކ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިދޭ. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މޮޑެލް ނަގަިއެގން މި އުޅެނީ އެމެރިކާ އިން  އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި މިކަން ކޮށްއުޅޭތޯ. އާދެ! ކޮްށއުޅޭ. ައޅުގަ

ނޑު ދަންނަވައިާލނަން. ކޮންގްރެސް އިން ފާސްކުރި ޤާނޫނެއް، ޔޫ.އެްސެގ  ކަމަށް ވާނަމަ ބައެއް މިސާލުތައް އަުޅގަ

ކޯޓުން މާނަކުރި ގޮތުަގއި ކޮްނގްރެސް އިން ޭބނުންވި ނިޔަތް ނޫން އެހެން ނިޔަތެއް ނިކުންނަ ގޮތަްށ  ސުޕްރީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މާނަކުރީމަ ފަހުން ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސްގެން އެ ނިޔަތް ކަށަަވރުކޮށްދީފައި ހުރި ހާލަތްތައް. 

ގެ ައހަރުގެ ތެރޭަގއި އެމެިރކާގެ 81ެޓއް މިސާލަކަށް އެއަރ ކެިރއަރ އެކްެސސް ިކޔާ ެއކްިޓ ކިޔާ އެކް

ވަނަ އަހަރުެގ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުނު ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓާއި  1986ފާސްކުރަންޖެހުނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 

ޕެރަލައިޒްޑް ވެޓެރަންސް ޮއފް އެމެރިކާ ިކޔާ މައްސަަލ އެްއަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ކުރި ޙުކުމަކީ އެ ޤާނޫނު 

ނެރުނު ޙުކުމަކީ އެ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ހާސިުލކުރަން ބޭނުންވާ ނިޔަތް ނޫން އެހެން ނިޔަތެއް ހާސިލުާވ  މާނަކޮށްފައި

ގޮތަށް އޮތް ޙުކުެމއް ކަމަށް ާވތީ، ޭއގެ ރައްުދގައި އެއަރ ެކރިއަރ އެްކސެސް ެއކްޓު ފާްސކުރަންޖެހުނީ. ހަމަ އެގޮތަށް 

ވަނަ އަހަރު.  1982އި ިއޞްލާޙުގެންނަންޖެހުނީ ވެސް، އެއީ ވަނަ އަހަރު ވޯޓިން ރައިޓްސް އެކްޓަށް ގެނަ 1982

ަވނަ އަހަރު މޯބައިލް ވާސަސް  1981ވޯޓިން ރައިޓްސް ެއކްޓަށް ެގނައި އިޞްލާޙުގެންނަންޖެހުނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

ނޫން އެހެން  ބޯލްދަން ކިޔާ މައްސަލަ ެއއްަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ޙުކުމަކީ އެ ޤާނޫނުން ނެރެން ބޭނުންވި ނިޔަތް

ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރި  1988ނިޔަތެއް ނިކުންނަ ޙުކުމަކަށް ވާތީ އެކަން ކަަށވަރުކޮށްދިނުަމށް ޓަކައި. ހަމަ އެގޮތަށް 

ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައި ޙުކުމްކުރި މައްސަލަ އެއް  1984ސިވިލް ރައިޓްސް ރެސްޓޮޭރޝަން އެކްޓަކީ 

ސަްސ ބެލް ކިާޔ މައްަސލަ އެްއަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ނެރުނު ޙުކުމުގެ ަރއްދުަގިއ ކަމަށްވާ ގްރޯްވ ސިޓީ ކޮލެޖު ވާ

ފާސްކުރި ޤާނޫނެއް. ހަމަ އެޮގތަށް މިހާރު އެތާނގެ ަރއީަސަކށް އެ ހުންނެިވ އޮބާމާ ވެރިަކމާ ޙަވާލުެވވަަޑިއގަތުމަށްފަހު 

ވަނަ  2117ޓަކީ ވެސް ސުްޕރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ ސޮއިކުރެްއވި ޤާނޫުނ ކަމަށްވާ ލިލީ ލެޑްބެޓަރ ފެއަރ ޕޭ ެއކް
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އަހަރު ލިލީ ލެޑްޕެޓަރ ކިޔާ އަންހެނެއްގެ މަްއސަލަިއގެ ުކރި ޙުކުމެއްގެ ބަދަުލގައި އެ ޙުކުމުގެ ސަބަބުން ނުކުންނަ 

ނަތީޖާ އެއީ ޤާނޫނުން ނެރެން ބޭނުންވި ނަތީޖާ އަށް ނުވާތީވެ އެކަން ކަަށވަރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަލުން ފާސްކުިރ 

ވަނަ އަހަރު އެމެރިާކ އިން ފާސްކުިރ ިސވިލް ރަިއޓްސް ެއކްޓުެގ ާއ ޤާނޫނަީކ  1991ޤާނޫނެއް. އަދި ހަމަ އެގޮތަްށ 

ޙުކުެމއްގެ ނަތީޖާ ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ފާްސކުރި ޤާނޫނެއް.  5ވަނަ އަހަރު ސުޕްީރމް ކޯޓުން ނެރުނު  1989

ނޑުމެން ކޮންމެހެން ޗެެލންޖުކޮށްފައި، ތަޙައްީދކޮށްފައި އެހެންވީމާ، ދަންނަވަްނ މި އުޅޭ ެއއްޗަީކ، މިީއ ައޅު  ގަ

އާނދޮގޭިކޔާފައި ކުރަން އުޅޭ ކަމެއް ނޫނޭ. މިއީ ޤާނޫނީ ނިޒާމެްއގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުހަދާ މީހުންނާއި ޤާނޫނު މާނަކުރަން 

ނިޔަތް އޮތް ގޮތް  ތިބޭ މީހުންނާ، ދެބައި މީހުންގެ ދޭތެރޭގައި ޚިޔާލުތަފާުތވާ ފަހަރުތަކުގައި އަޅުަގނުޑމެންގެ

ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަަކއި ބޭނުްނކުރާ ޤާނޫނީ ވަސީލަތެކޭ. އެ ވަސީލަތް ބޭނުންކޮށްގެން ިދެވހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ޤާނޫނު 

ނޑު ބޭނުންޭވ. އަޅުަގނޑު މި ދެންނެިވ  2111/22ގޮތުަގއި މިއޮތް  ނަންބަރު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

އި ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ދެކެވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެއް ނިންމަަވއިދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ. އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިދވެހިރާއްޖޭެގ، ، 2111/24ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އަށް  2111/22މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކުިރމަތީގައި މި އޮތް ޤާނޫުނ ނަންބަރު  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ!

ވާހަކަދެްއކުމަށް، ބަހުސްކުރުަމށް ޓަކައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދި ޕާޓީތަކަށް ވަގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް 

މިނެޓު.  11ގަޑި  1. އެމް.ޑީ.ީޕ އަށް ގަިޑއިރު 3ދަންނަވައިލާނަން. މި ބިލަށް ވާހަކަދެްއކުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 

މިނެޓު. ޤައުީމ  5މިނެޓު. ޕީ.އޭ އަްށ  11މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  32މިނެޓު. ޑީ.ާއރު.ޕީ އަށް  44ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތެވވަަޑއިނުގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް އެދިވަަޑިއގަންނަާވ  5ޕާޓީ އަށް 

މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް ެދމުންގެންދާނަން. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު ކުރިމަތީގައި އޮތް  5ންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ކޮ

ލިސްޓައިގެން ކުރިއަށް ދާނަްނ. އެ ލިސްޓުަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ އެދިވަަޑއިގެން ކަމަށް ރެކޯޑުކުެރވިފައި ވަނީ ތޮްއޑޫ 

ލީ ވަޙީދު. އެހެންކަމުން ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ

 ވާހަކަދެްއކުމަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން. 

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ށް މި ހުށަހެޅިގެން ިދވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓުަތކުެގ ޤާނޫނަ 2111/22ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ދުސްތޫރުގައި މި އޮތް ޤާނޫނީ އެކި  ދިޔަ އިޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ އަޅުގަ
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ނޑުމެން ުކރަންޖެހުނު ކަމެއް. މި ބިލު  ނައްޞުތަކާއި މަބުދަޢުތަާކއި މަބާދަޢުތައް މާނަކުރެވިގެން ިދޔަ ގޮތަކުން އަުޅގަ

ސްކުރަްނ ބޭނުންވޭ. އިރާދަކުެރއްިވްއޔާ މި ބިލު ދާދި އަވަހަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން ފާ

ފާސްވެގެންދާނެ. ޙަޤީޤަތުަގއި މުޅި މި މައްސަލަ އަކީ މިހާރު އިތުރު ތަފުޞީލެއް ބޭނުންާވ މައްސަލަ އެއް ނޫން. މިއީ 

ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްެރޓިކު ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޭޑޓު އަދި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ަރއްޔިުތންގެ ތާއީދު މި ވަގުތު އޮތް ބޭފުޅާ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ ިއންތިޚާބުން އެކަހެރިކޮށް، ެއ 

ޣާވާތްކޮްށގެން ތިބި ބޭފުޅާ އަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނައްތާލުމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާްއޖޭގައި ބަ

މީހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމަކާ ގުޅިގެން އައި ިއޞްލާޙެއް. އަޅުަގނޑު މިއަދު އުފާކުރަްނ 

ނޑިފުޅުްނ، ހިތްޕުޅުން މީތި އައިމަ. އެއީ ކަންކަްނ  ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސިކު

ދަނީ ވަރަްށ ބާރުމިނުގަ. ކަންކަން އިްޞލާޙުވެގެން ވެސް މި ދަނީ ަވރަށް ބާރުމިނުގަ. އެހެންވީމާ، ތަރުތީބުވެގެން މި 

ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑު މިއަުދ ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން މިކަން ހިނގައިދިޔަ ޕްރޮސެސްައކަްށ. އެހެންނަމަވެސް ކުޑަުކޑަ 

ހަކަ އަީކ، ިމއީ މި ބިލުަގިއ މިހާރު މި އޮތް އިޞްލާޙުެގ ޚުލާސާއެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވާ 

ނޑިޔާުރގެ  ނޑުމެްނނަށް އުއްތަމަ ފަ ނޑިޔާުރގެ ެވސް ފިކުރުކަން އަުޅގަ މަފްހޫމަކީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގެ އުއްތަމަ ފަ

ނޑު މިއަދު ެވސް ނަސޭހަތްތެރިވަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރު ޢީ ނިޒާމުަގިއ ރަޢުޔުން އޮތީ ފެންނަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ތިބި ޒާތީ ތަޢައްޞަބުން ފުިރގެންވާ ަފނޑިޔާރުން އެ ގޮްތ ދޫކޮށްލެއްވުމަށް. ިދވެހިރާއްެޖ އަށް ހަމަޖެހުން އޮންނާނީ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަްއޔިތުންެގ ތެރޭގައި އެންމެ އިތުބާުރކުރެވޭ އަދި އެންމެ މަޤުޫބލު ރިޔާސީ ކެންިޑޑޭޓުންނަށް 

ނޑު މެން މިއަދު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޢާއްމު މެންބަރުންނާ އަދި އިޞްލާޙަށް ލޯބިކުރަްއވާ އަދި އަނިާޔާއ ވާދަކުެރވިގެން. އަުޅގަ

ދެކޮޅު އެންމެހަިއ ރަްއޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވާަހކަ ައކީ ތި ބޭފުޅުްނގެ ިތ ހިތްވަރާިއ ތި ޖޯޝް ކުިރއަްށ 

ގެ ހެޔޮ ރަުޙމަތްފުޅާ އެއްކޮށް އިންޞާފަށް هللاދަނީ މާތް ގެންދަވާށޭ. މި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު މި

އިންޞާފު ލިބި، ނިޔާ ަކނޑައެޅެމުންނޭ. މިއަދު މި ބިުލ މި އައި ދިމާލުން ވެސް އެބަ އެނގޭ ކަންކަން އެބަ 

ނޑުމެން މިއަދު ގޮ  ވާލަން ބަދަލުވަމުންދާކަން. އެހެންވީމާ، މާޔޫސްވެފައި ތިބި އަޅުަގނޑުމެންގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް އަޅުގަ

ަގއި އޮންނަ 7އެމް.ޑީ.ޕީގެ ިރޔާސީ ކެންިޑޭޑޓު ގ. ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ސެޕްޓެމްބަރ 

ނޑުމެން މި ތިބީ ދުލެްއ  ނުޑމެން މި ތިބީ އާނދޮޭގގަ. ައޅުގަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެްއ ބުުރން ކާމިޔާބުކުރާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ތިބީ އަޅުގަ  ނޑުމެންގެ ިރޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ސަލާމަތްކޮްށ، ރަްއކާތެރިކުރަން، އެ ހިމާޔަތަްށ ނުދޭން. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ނުކުމެ. އެހެްނވީމާ، ހުޅުމާލެއަކު ކޯޓެއް ުނހުންނާނެ. މިހާރުވެސް އެހެރީ އަޅުަގނޑު ދެކޭ ގޮުތގަިއ 

. ުކޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ދެފެން ދޭތެރޭގައި ބަޔަކު ޮއތް ކަމަށް ދެކިގެން އުޅޭ ޯކޓެއް. ެއއީ ކޯޓެއް ނޫން

ނޑުމެންނަކީ އެ ބިލު މަސައްކަތް ކޮމިޓީގައި ކުރި މީހުން.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަސައްކަތްކުރި ގޮތަށް އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށްތާ އެންމެ ރަނގަޅަށް  ނޑުަގއި އޮތް މާނަ އާއި ހިތުގައި އޮތް މާނަ އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހެއްެގ ބަ
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ނުޑ  އެނގޭނީ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީަޤތުގައި ހުޅުމާލޭ ކޯޓަކީ ހަަމ ސީދާ، ސާފު ސީާދކޮށް މީގެ ކުރިން ވެސް އަުޅގަ

ފާހަގަކުރަން މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދުމެން، އޭާނ ައކީ ެއންމެ ފުރަތަމަ ޖިނާޢީ ކޯޓުެގ އިްސ ޤާޟީައކަށް ުއޅުނު 

އައިސް ސިޔާސީ ފީލްޑް ޗޫޒްކުރީމާ ވާނެ ހައެތި މި  މީހެއް. ޤާޟީން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން، ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް

ވަނީ. ކްރިމިނަލް ކޯުޓގެ ާޤޟީކަމުން، ޖަސްޓިސް މިިނސްޓަރުކަމުން، ެއކިެއކި ޕާީޓގެ ކޯލިޝަންތަުކގެ ތެޭރގަިއ 

ގޮސް  އެއްފަހަރު މައުމޫނާ އެްއކޮށް، އަނެއްފަހަރު ރައީސް ނަޝީާދ އެއްކޮްށ، އަނެްއކާ އަެނއް ފަހަރު ވަޙީދާ އެއްކޮށް

މިހިރީ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދުގެ ހިތުގައި ކިތަންމެ ަވރަކަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދާ 

ދޭތެރޭގައި ނަފްރަތުކުރިޔަސް ކަންކަން ބައްލަވާ ިއއްތިފާޤުެވގެން އަންނަ ގޮތް. މުޙައްމަުދ ނަޝީދު އެންމެ ފަހުން 

ދެން ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގަިއ  އިޞްލާޙު ވެސް އެ ލީ. ެއހެންނަމަވެސް

ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރަނީ އެންމެ މީހެއް، ދެ މީހެއް ނޫން. މުޙައްމަދު ނަޝީދޭ ކިޔާ ދެވަނަ މީހަކު 

އި ރަްއޔިތުންގެ ތެރޭަގިއ އިނަސް ތާއީދުކުރަނީ ގ. ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް. މިއީ މިއަދު މި ރާއްޖޭގަ

ނޑިޑޭޓު މަޤްބޫލުވަމުން އަންނަ މިންވަރަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ިއއްެޔގަިއ ެވސް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރިޔާީސ ކެ

ދެންނެވި ގޮތަށް މި މާރޗް މަހަކީ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ސާބިތުވެ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޢާއްމު މެންބަރުން 

ރީއްސުރެ މި ބަޣާވާތާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުާރ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ފެބުރުއަ 7

ނޑު ޮގވާލަން، އަޅުަގނޑުމެން އަުޅކަންތަްއ  ނިކުންނަމުންދާ މަސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢާއްމު މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ތަޤްވާވެިރކަން އިތުރު ކުރުމަށް. އަދި އަޅުަގނޑުމެން ބިރުަގންނަންޖެހެނީ ހެއްދެވި ފަރާތް ގިނަކުރުމަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ހިތްވަރެއް ވެސް ނޭލޭނެ.  ދެކެ. އެހެން ެއއްވެސް ފަރާެތއް ދެކެ ައޅުަގނޑުމެން ބިރެްއ ނުގަންނާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކުރާ ގެ އިރާދައާ ެއއްކޮްށ އަުޅގަهللاގެ ެހޔޮ ރަޙްމަތްފުޅާ ެއއްކޮށް، މާތްهللاއަޅުަގނޑުމެން މާތް

ގައި 1:31މަސައްކަުތގައި އަުޅަގނޑުމެްނ ކާމިޔާބު ހާސިލުކުރާނަން. އެހެންވީމާ، މިއަދަކީ އުފާވެރި ދުވަހެއް. މިއަދުގެ 

ނޑުމެން  ނެގޭ ވޯޓަކުން ވެސް ހާއުާފވެރިކަން އަންނާނެ. އަދި ިމއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި އުފަލުން އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް އުާފކުރަން... އަނެއްާކވެސް ާރއްޖޭގެ ރަ   އްޔިުތންނަށް ތަރައްޤީ ގެނެސްދޭން އެ މަޤާމުތަކާ ހަވާލުވާނެ. ައުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު ރަޝީދު

ވަނަ އިޞްލާުޙ  1ިދވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓުަތުކގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިާވ  2111/22އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެނައުުމގެ ބިލު ހުށަހަޅުއްަވިއދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ކުޅުދުްއފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ނޑަްށ  ނުޑ ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަަވން. އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ީމގައި އަުޅގަ ނަޝީދަށް އަުޅގަ

އިންޞާފުގެ ނިޒާމު މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް ރަްއޔިތުންނަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ރާއްޭޖގެ ޢަދުލު

އިތުބާރުނުކުރެވޭީތ ާއއި އަިދ މުޅި ދުނިޔެ އަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަދުލުއިންާޞފުގެ ނިޒާމު އަދި ކޯޓުތަްއ 
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މިަކމާ ދެކޮޅަށް ނިކުތް ހިސާބުން  ޤާއިމުކުރެވިަފއިވާ ގޮުތގެ އެ ިއތުބާރު ގެއްލި، ރާއްޭޖގެ އިްނސާފަށް ގޮވާ މުިޅ ދުނިޔެ

އަޅުަގނޑުމެން ވެސް މިތިބީ މިކަމާ އެްއކޮޅަށް މި ކަންަތްއތައް ކުެރވޭތޯ މި ބިލު ެވްސ މި އޮތީ ހުށަހަޅާފަ. މި 

ނޑަށް ފާހަގަކުެރެވނީ މި ބިލުގެ  ވަނަ މާއްދާ އަށް މި އިޞްލާޙުގެނެވެީނ  52އިޞްލާޙު. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ސްޕީރިއާ ކޯޓު މާލޭގައި ޤާިއމުކުރުމާ އެކު ތިރީ ގިންތީެގ  4އިވާ. މި މާއްދާގެ )ށ(ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ފާސްކޮށްފަ

ސްޕީރިއާ ކޯުޓ  4އެްއވެސް ދަށު ކޯޓެއް މާލޭގަިއ ހުރެގެންނުވާނެ އެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ )ށ(ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ 

ްއގެ ގޮުތގައި މި ޤާނޫނުަގއި އިޝާރާްތކޮށްފައިވާ ެއއްވެސް ކޯޓެއް މާލޭގައި ޤާއިުމވުމާ ެއކު ތިީރ ގިންތީގެ ދަށު ޯކޓެ

މާލޭގައި ހިނގަމުންދާނަމަ އެ ކޯޓެްއގެ ހިންގުން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ އެކު ހުއްޓުމަކަށް ައއިސް އެ ކޯެޓއް 

ސް ޤާނޫނަކުން މާލޭ ޤާއިމުކުރާ އެ ހިނދުން ފެށިގެން އުވިގެންދާނެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ޤާނޫނު ނުވަތަ އެހެންވެ

ސްޕީރިއާ ކޯެޓއްގެ ޑިވިޝަެނއް މާލޭގެ ެއއްެވސް ައވަށެްއގައި ުނވަތަ ހިސާބެއްަގއި ނުވަތަ ސަރަހައްދެްއގައި ިމ 

މާއްދާގެ )ރ( ާއއި މި މާއްާދގެ )ބ(ަގއި ބަޔާްނވެފަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އުފެއްދުމަކަށް ިމ މާއްދާގެ މި އަކުުރގެ ދަށުން 

ނެތެވެ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ިޑވިޝަނަރީ ކޯެޓއް ހެދިދާނެ ކަމަށް. ހުޅުމާލޭ ކޯޓަކީ ަވކި މުސްތަޤިއްުލ،  ހުރަހެއް

ނޑިާޔރަކު ނުވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓަުކ ބައިންދަވާފައި އަދި ހަމަ ުކްއލިއަކަށް ވަކި ަމއްސަލަ ެއއް  ކޯޓުަގއި ވެސް ވަކި ފަ

އި ަވިކ މީހަކަށް ޙުކުމްކުރަންވީމަ އެއީ ޢަދުލުއިންޞާފެއް ނޫން. ނިންމުމަށް ޓަކައި އެތަނަށް ބެންޗެއް ގެނެސް ލާފަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނުައސާސީަގއި ބަޔާންކުރަނީ ޢަދުލުވެރިކަމާ އެކު އިންސާފު ޤާއިުމކުރާށޭ. ޢަދުލުއިންޞާފޭ މި 

ނޑިޔާރަށް އެީއ ކިޔަނީ. ހަމަ ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް އިންސާފު، އެ މީހާ އަށް އެއީ އިންސާފު ކަމަްށ ނުވަ ތަ ފަ

އިންސާފުކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަަކށް ނޫން. ދެ ފަރާތުގެ މައްސަލަތައް މުރާޖަޢާކޮށް، ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ، އޭަނގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކޮށްަފިއ ވޭތޯ ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ. ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، މި ރާއްޖެ 

ވަނަ އަހަުރްއސުރެ ރާއްޖޭަގއި މާރާމާރީ  2111ގެން ދިޔައިުރ އަޅުަގނޑަށް ކުެރވުނު ތަޖުރިބާ އިން މިހާރު ހަލަބޮލިވެ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުެވގެން އަޅުަގނޑު ެވސް  ހިންގައި، މީހުން މަރާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން ދިޔައިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ުސވާލުކުރީަމ ހުށަހެޅިން މައްސަލަތައް. ހުަށހަޅައިގެން ޕްރޮެސކިޔުޓަރ ެޖނެ ރަލް މިތަނަށް ހާޒިރުކޮށްފައި އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންގެ ފެންަވރު ނެތިއްޔޭ. ޤާޟީންގެ ފެންވަރު ނެތިއްޔޭ. ތިމަންނަ ބަރާބަރަށް ހެއްކާއި ޤާރީނާއާ  ބުނަނީ ފަ

ނޑު އަިމއް ނޑަށް އެނގުނީ ައޅުގަ ލަ މައްސަލަ ފޮނުވަމޭ. އެ މީހުންނަށް ސާބިތުނުކުރެވެނީއޭ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

އެއް ތަޖުރިބާކުރީމަ. އެ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވާ ގިނަ މައްސަލަ އަކީ ހެއްާކއި ޤަރީނާ ނެތް 

ނަޑއެޅިފި ފަހުން، ދިވެހިާރއްޭޖެގ  މައްސަލަތައް. އެީއ ދިވެހިރާްއޖޭގެ، މުޅި ދުނިޭޔަގއި ވެސް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ކަ

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ އަކީ ފުލުހުންގެ މަރުޙަލާ. ފުލުހުންގެ މަރުޙަލާގައި ތަޙްޤީޤުކުރަން ތިިބ  ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ

މީހުންނަކީ އެކަށީގެންވާ މީހުންނެއް ނޫން. މިހާރުވެސް ފުލުހުންގެ މަރުޙަލާގައި ރައްޔިތުްނެގ ޖެހޭ މައްސަލަތައް، ޖިނާޢީ 

ތި ޑްރަގު ަރއްާކކުރަން ތަން ފަޅާލައިގެން ޑްރަގުަތއް ބެހި  މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރަމުްނ ދަނީ އެންމެ ފަހުން ވެސް
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މީހުން. އެހެންވެ އެ ވަުރގެ އިތުބާރުނުކުރެވޭ ފުލުހުންގެ ުމއައްަސސާ ެއއްގެ ަބޔަކު ތަްޙޤީޤުކޮށްފައި ފޮނުވާ މައްސަަލ 

ނެ ފުލުހުންނާއި ޢާންމުންނާ އެްއގައި ޕްރޮެސކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް ދިރާސާކުރަންޖެހޭނެ. ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް ބަލަންޖެހޭ

 5ޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުން ދޭ ހެއްކަކަށް ނުބެލެވޭނެ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތެއްގަ. މީހެއްގެ ަގއިަގއި ޖަހާފައި 

ފުލުހުން ގޮސް މާތްކަލާނގެ ގަންދީ ހުވާކޮށްފައި އެ ދޭ ހެއްކަކީ ހެއްެކއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިސްލާމީ 

ނޑަެއޅިގެން އެބަ އެނގޭ މާރާމާރީ ހިންގާ ވީޑިޔޯ އާިއ ޝަރީޢަތަކުން ބަ ލައެއް ނުގަްނނާނެ. ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް ކަ

އެ ހުރިހާ އެްއޗެއް ހުންނަިއރު ވެސް ދަޢުވާނުއުފުލާ ޭއނަ އެ ހުންނަނީ. މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އެއްެޗއް ކާެލވޭ 

ނެޑއް ލަިއގެން އޭނަ އިންނަނީ އެތާނގަ. އެްއވެސް ކަެމއް ނުކުރޭ. ިމ ރާއްޖެ ބޮއްސުންލަިއގެން  ފެންވަރަށް ބޮޑު ބަ

ނޑު ތަޖުރިބާކުރިން، މިތަނަށް މުޢިއްޒު ގެނެސް  ދިޔަ ހިސާބަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނުޑ، ޚުދު އަޅުގަ

ން. ސުވާލުކުރިން ކިހިނެްއެވގެންޯތ. ޑެޕިޔުޓީ ޕޮލިސް ކޮޕިމޝަނަރާއި ކޯޓުތަުކގެ ބަެއްއ މީހުން ވެސް ހާޒިރުކުރި

ނޑަށް ެއނގޭ ފޮނުވާކަން. ޢަބްދު هللا މުޢިއްޒު ފަޚުރުވެރިވެަފއި ބުނަނީ ތިމަންނަ ފޮނުވަމޭ ހުރިހާ މައްސަލަ. އަޅުގަ

ޤާޟީއާ ޖެހުނު މައްސަލަިއަގއި ެވސް، ތި ޝަހުމު މައްސަލައިަގއި ވެސް އެންމެ ފަހުން ފޮނުވަންޖެހޭ އެްއޗިއްާސިއ 

ތީޖާ އަކީ ޭއނަ ވެސް ދޫކޮށްލީ، ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. ދޫކޮށްލީމަ، ދެ ހުރިހާ އެއްިޗއްސެއް ނުފޮުނާވ އޭނަ ެއއް. ނަ

ވަނަ މީހަކު މަރާލީ. ދެން ެވސް ދޫކޮށްލީ. ދެން ވެސް ައނެއް ކަމެއް ކުރީ. އެ ހިސާުބން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް 

ތަކާ ދިމާލަށް ވެސް ޤާޟީއާ ދިމާލަށް ވެސް އެްއޗިހި ކިޔަން ފެށީ. ކޯޓުهللا ނުތިބެވުނީ. ހަޅޭއްލަވަންފެށީ. ޢަބްދު

އެްއޗިހި. ެއކަމަކު އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ީމގަިއ ހުރިހާ، މީގެ ހަރުފަ ައކީ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި ހުރިާހ 

ޢަދުލުއިންޞާފު ކޭ ހަރުފަ އަކީ މުޢިއްޒު. ހެްއކާއި ގަރީނާ މީހުންގެ މައްޗަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ކަީކ، އެއްެވސް ތަނަކީ، އެްއވެްސ އިންސާނަކީ ސައްތަ އިން ސައްތަ ސާފު ބައެއް ނޫން. ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް ކޯޓުތަ 

ކޯޓުތަުކގައި ެވސް އުޅޭނެ މައްސަލަ. އެހެންނަމަވެސް މި ހުރިހާ މައްސަލަތައް ިގނަކުރަމުން، ގިނަކުރަމުން، 

ނޑާލި މީހަކީ ގިނަކުރަމުން ކޯޓުތަުކގެ އިތުާބރު ދުއްވާލި އެންމެ މުހިއްމު މީހަކީ، ޖިނާޢީ ޢަ ދުލުގެ ނިޒާމު މުޅި އެތި ފު

މި މުޢިއްޒު. މި މުޅި ދުނިޔެ ދަންނާނެ ހެއްކެއް. ަރއީސް ަނޝީދުގެ މައްސަަލއިަގއި ވެްސ އެ އޮީތ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މި 

ޤާނޫނުއަސާސީ، ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީން މައްޗަށް ަރްއޔިތުންގެ މަްއޗަށް ޙުކުމްުކރާށޭ، ރައްޔިތުން މަްއޗަްށ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޤާނޫނަކުން، ހުވަދޫ  1968ރިވާށޭ، މި ޤާނޫނުައާސސީގެ ދަށުން ބުނެފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ޢަދުލުވެ

ގަޑުބަުޑަގއި އޭުރގެ މީހުން މައްޗަށް ުޙކުމްކުރި ޤާނޫނަކުން ރައްޔިތުންެގ މައްޗަށް ުޙކުމްުކރަމުން އެ ދަނީ، ޢިއްޒަތްތެިރ 

ދެން ހުރި ހުިރހާ ޤާނޫނުތަކެއް އުވާލަންޖެހޭ. މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ރައީސް. މި ޤާނޫނުައސާސީ ެހދުމާ އެއްކޮށް 

ފޮނުވާފައި ހުރީ ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކެއް. އެއް ކަމެއް ވެސް ނުކުރޭ. އެކަން ދަންނަންޖެހޭނެ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް. 

ިޢއްޒަތްތެރި ކިތަްއ ބަެއއް، ، ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް ެއނގެންޖެހޭނެ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ކޮންބަެއއްެގ ޙައްޤުތޯ 

ދިރިހުރުމަށް ޓަކައި އިންސާނާ ވަޒީފާ ބޭނުންވާކަން އެބަ އެނގޭ. އެ އިންސާނީ ޙައްެޤއްކަން އެބަ އެނގޭ. ަވޒީފާ 
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ދިރިހުރުމަށް، ދިރިއުޅުން މި ކިޔަނީ. ދިރިއުޅުން، ދިރިުއުޅމަކީ ގަނަތެޅުމެއް ނޫން. ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި މީހާ ވަޒީފާ 

. ަވޒީފާއަދާކޮްށގެން މީހާ ކާންބޯން، ކެވެނީ. އެހެންނަމަވެސް މުޢިއްޒަށް އެބަ ެއނގޭ ތިން ހަތަރު އަހަރުވެ، އަދާކުރަން

ފަސް އަހަރު ވެފައި ހުރި މައްސަލަތައް މުޢިއްޒު ހިފަހައްޓަިއގެން އެ އިންނަނީ. ެއ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް 

އި އޮްނނާނެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ޙުކުމް އެ ހިފަހައްޓައިގެން ހުންނަނީ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިޔެފަ

ސާބިތު ޙުކުމެއް ފަހު އޭނަ އަކީ ކުްށވެރި ެއއް ކަަމށް ސާބިތުވެގެން ނޫނިްއޔާ އޭނަގެ އެްއވެސް ޙައްެޤްއ 

ފީހުގެ ނިގުޅަިއގަެނގެންނުވާނޭ. އެަބ އެނގޭ. ެއއްވެސް ަޙއްެޤއް ނިގުަޅއިގަެނގެން. އެހެންނަމަވެސް ފުލުސް އޮ

މުޒާހަރާކުރާ މީހުން ވެސް ެގންގޮސް ފުލުސް އޮފީހުގަިއ ާބއްވާަފއި، އޭނާެގ މައްސަލަ ާބއްވާަފއި ތިން ހަތަރު އަހަުރ 

މީހުންނަށް ވުެރ  27111ވާއިުރ އޭނަ އަށް ވަޒީފާ އެްއ ނުލިބެއޭ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކިހިނެއްތޯ ިދވެހިރާއްޭޖަގއި 

ންމަޅި އަޅުވަިއގެން. މިއީ ުމޢިއްޒުމެންގެ މައްސަލަ އަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޖިނާޢީ ގިނައިން އެބަ ުއޅޭ ކަރުަގއި ދަ

ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ސާފުކުރާށޭ، ކޯޓުތައް ރަނގަޅުކުރާށޭ، ޯކޓާ ދޭތެރޭ އިތުބާރުކުރާށޭ ބުނާއިރުަގއި މިވަރުގެ ކަންނެތް 

ނެތް މީހެއް ލައިގެން ކިހިނެއްތޯ ކަމެއް ކުރާނީ، މީހެއް ލައިގެން ކިހިނެއްތޯ ކަމެއް ކުރާނީ. މުޢިއްޒު ކަހަލަ ކަން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަދައްާކިއރުގައި ެއއްވެްސ މީހަކަށް ިއހާނެތި ވާ ގޮަތކަށް ބަހެްއ 

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި ިމއޮ ނޑު ދަންަނވަން. ނުބުނެ، ހަމަ އަޅުގަ  ތް މައްސަލަިއގައި ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ބަލަ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އިހާނާތްތެރިވާއިުރގަިއ އަުޅަގނޑަށް ނުޮގވޭނެތޯ. ިދވެިހ 

ނޑަށް ނުޮގވޭނެތޯ. އެއީ އޭނަ އެ އިންސާނެއްތޯ އެއީ. ައޅުަގނޑު ހަމަ މިހެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާ ނަތްތެރިވާިއރު އަޅުގަ

ގޮވާނަން އޭަނއާ ދިމާލަށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިސްލާްމދީން އަސްލަކާ ޚިލާފުނުވާ ކޮންމެ އެއްެޗއް ބުނުމުގެ ޙައްޤު 

ހި އެތަްއ ރައްޔިތުންނަކަށް އިހުމާލުވެފައި ހުރީ. އެތައް ބައިވަުރ ލިބިގެންވޭ. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑު ޮގވާނަން. ދިވެ

ޙައްޤުތަކެްއަގއި އަްތއަަޅއިގެްނ ހުރި މީހެއް އޭނަ ައކީ. ިމހާހިސާބަށް މައްސަލަ ދިޔައިުރ ކިތައް މީހުންނަށްތޯ އޭނަެގ 

ނޑު ދެކުނިން ބީ.ބީ.ސީ ހިސާބުން. މި ރާއްޖޭގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުކޑަކުޑަ ަކމަކުން ދުނިޔެ ހަލާކުވެ ދޭ. ައޅުގަ

އަހަރު ވަންދެން އޭނަ ވެރިކަްނކުރީ.  33ވަނަ އަަހރުގައި ޭމވާ ިވއްކަން ިޓއުނީިސޔާގެ ބިން ޢަލީ،  2111ރިޕޯޓެއްަގއި 

ބިން ޢަލީ އެއީ ޚުދުމުޚްތާރު ވެރި ެއއް. ޭމވާ ވިްއކަން އިްނ މީހާ މޭވާ ޓުކުރި އެއްަލއިީލ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް. ދެ ވަނަ 

ހަރަށް އޭނަ ޖަލަށް ލީ. ތިން ވަނަ ފަހަރު އަެނއްާކވެސް ޮގނޑަށް އުކާލީ. ހަތަރު ވަނަ ަފހަރު އޭނަ އަިމއްލަ ަގިއގަިއ ފަ



75 

 

ރޯކޮށްލީ. ެއއާެއއްކޮށް ޖެިހގެން މީހާ ރޯކޮށްލީ. އެ އަލިފާންަގނޑުަގއި އޭނަެގ ެއއް ލޯ ުދްއވައިލާފަިއ އޭނަ ފިަލއިގެްނ 

ޓަކަށް ލާފަ. ވެސް ޮއތީ ދަނގަޑު ޮކއް ކުއި ހުސްނީ މުބާރަރުގަ މިޞްހާ މިޞްރުގައި، ދާންޖެހުނީ ރަށުން. ދެން ހުރި މީ

ލާުބވަނީ ދަްއޗާއި މީހުންނަށް މި ހުރިހާ . ދުނިޔެ އިންޤިހޮޅިއަކުން. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް ދެން ހުރި މީހާ ނެގީ ފާޚާނާ

ރި ފު ގެއްލުނީމަ. ިޢއްޒަތްތެޢަދުލުއިންޞާ  ކަެމއް ޢާއްުމވީމަ، މި ހުރިހާ ޕްޝަާނއި ފަސާދައާ ކަމެއް ދިމާވީމަ. ކޮރަ

ނުގެ ވާހަކަ ަދއްކާކަްށ ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް ެއ ާވހަކަ ވެސް ނުަދއްކާ. މިާތ ރައީސް ައޅުަގނޑު ކީރިތި ުޤރުއާ

ެއ މީހުން ތިމަންނަމެން މާ  .ހުރި ވާހަކަތަެކއް ނުދައްކާ  އިބަޔަކު ނުދައްކާ އެ ވާހަކަަތކެއް. އޭގެ ފޮތްތަުކގަ 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ  މުވެރިންނޭ ކިޔަިއގެން ުއެޅނީ. މިހާ ހިސާބަށް އެއްވެްސ ވާހަކަޢިލް ެއއް ނުދަްއކާ. އެހެންެވ އަުޅގަ

ނޑާލީ ެއހެންނޭ. ޢިއްޒަތްތެރިޔަސް ޢަބްދުމި ރާއްޖޭގެ ކޯޓު ޤާޟީއާ ދިމާލަށް هللا ތަކާއި ުހރިހާ އެއްެޗއް ފު

ްއޒު ބުނަނީ ތިމަންނައަކަށް ނޭނގެއޭ. ތިމަންނަ ން. އޭުރގައި މުޢިއަޅުަގނޑުމެން ހަޅޭއްަލވަންޖެހުނީ ހަޅޭއްލަވަން ެވގެ

ހުރި.  ޤާީޟގެ ައމިއްލަ ސުލޫކީ ަބއިވަރު ަމްއސަލަތަކެއް ވެސް އެބަهللا އެކު ޢަބްދު ރަށް ފޮނުވަމޭ. ދެން ހަމައެއާ ބަރާބަ

ނިޑޔާރުންގެ ިމހާރުވެސް ބޭރުގެ ލަފާދިން ހުރިހާ މާހިރުން އެބަ ބުނޭ،   އި އޮންނަނީ މި ޤާސިމު،ބުނެފަމިތާނގައި ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް އޭނަ އިން ވާދަކުރާ ެއކަކު ރައީސް ނަޝީދާ.ބުގައި ރިާޔސީ އިންިތޚާ އޭނަ އެއީ ނަނީ ފަ

ދަކުރާ މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން އޭނަ އިންނަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އޭނަ ވާ ޕްރޮމޯޝަންދިނުމާއި އިނާޔަތްދިނުމާ،

ނޑިޔާރުންނަށް އިނާޔަތްދިުނމާއި  .ޯޑގުކުރަން. ެއއީ ޮވޗްޕްރޮސިކިއުޓް ،ކަމެއް ކުރަން ހުރިހާ މަޤާމު ދަށްކުރުމާ، ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ފާރަލާން. ސުޕްރީ އޮތް  ،ފާރަލާން  މް ކޯޓު ފިޔަވައި ހުރިހާ މީހުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން އޮތްފަ

 ،ބަންދުކުރާނަމޭ .ކުރާނަމޭނަނީ ޙުކުމް. ިއނދެގެން އޭނަ ރަީއސް ނަޝީދާ ދިމާލަށް މި ބުއޭނަ އިންނަނީ އިތަނުގަ

ޢިްއޒަތްތެރި  ފެއް ނޫންަރއީސް މީ ޮކން އިންސާފެއްތޯ؟ މީ ޢަދުުލއިންޞާފުތޯ. ެއއީ ޢަދުލުއިްނޞާ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ާރއްޖޭެގ އިޞްލާޙު، ރައީސް. އެހެންވީމާ އޮޭތ  ދުލުގެ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ އެބަ ޖިނާޢީ ޢަ، އަުޅގަ

ނުޑ  ބެހޭ ކަންތައްތަކަށް އެބަ އަތްތަކާއޮތޭ. މަދަނީ އިޖުރާ ތުގެ ބިލު އެބައަޖިނާޢީ އިޖުރާބިލު.  އޮތޭ. ގެންނަވާށޭ. އަުޅގަ

ތުގެ ބިލު ގެންނާށޭ. އަބެޭހ ބިލު ގެންނާށޭ. ޖިނާޢީ ިއޖުރާ މޭޒުމައްޗަށް އަރާ ޮގވީ ހެއްކާ ކިތަށް ފަހަރުތޯ މި

 ޖެހޭނެ މި ރާއްޖޭގައި ނެތްކަން އެ އެ ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަލަށް އެނގެންޒަތްެތރި ރައީސް. ކިހާވަރަކަށްތޯ ޮގވީ ޢިއް

ޖެހޭނެ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ލަްއކަ ދުވަުހ ބަެއްއގެ ޙައްޤުަތއް ނިުގޅިގެންދާަކން އެނގެން ކަންތައްތަެކއް. އެަތއް

ހިފުން  އިވެސް ޙައްޤު. އޭނަގެ މަރުގަ  ނުިކޔާށޭ. އޭނަ މަރާލުންޖެ. ދެން ތި ވިދާޅުވަީނ އޭނައާ ދިމާލަށް އެއްޗެހިކެްއވެއް

އަނެްއކަމެއް  .އެތައް ބަަޔކަށް ައނިޔާެވއްޖެ. ފުލުހުން ނުކުމެ މުގުރުން ތަޅަނީ ،ހެދި ސް ޙައްޤު. އެތައް ަބއެއް ޭއނައާވެ

 ގެ އިތުބާރުހެދި. ކޯޓުތަކު  އި އެ ކަންނެތް މީހާއާލާފައޮތީ ހަމައިން ނައްޓައި މި ޤައުމު މި .ކުރަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 .އަށް ެވސް ގެއްލުނީ. މުޅި ޤައުމު މުޅި ދުނިެޔ އަަރއިގަީތ ދިވެހިރާއްޖެ ވެސް ގެއްލުނީ. ހުރިހާ ތަނެްއގެ އިތުބާރު

ދުނިޔެ ލެއްވީ. ދެން ކޮން  ރަސްކަލާނގެގެ ދަރިން. މާތްނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މީ އާދަމުވެސް އަން ބޭރުގެ ނުފޫޒު



76 

 

ންނޭ. ޙަްއާވެގ މެންނަކީ އާދަމުގެ ދަރިއެންުނަގއި ޮއންނަނީ ހުރިހާ ލާނގެ ކީރިތި ޤުރުއާބޭރުމީހުންނެއް. މައިރަސްކަ

އިންޑިާޔ މީހަކީ  ނެްއ އާަދމުގެ ދަރިައކަށް އަިނޔާކުރަްނޏާ ބެހޭނެ.އަ ،. ދެން ާއދަމު ދަރިއަކަށްފާނާއި އާދަމުގެފާނޭ

، މާއަސަރުކުރާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީ ވެސް ބެހޭނެ. އޭނަގެ ހިަތށް ވެސް އެްއ. ޭއނަ ދަރި ގެވެސް އާދަމު

 ދަރި ގެއަކީ ވެސް އާދަމު ބޭރުގެ ނުފޫޒުތަކޭ އަނެަކއްެޗޭކ މި ހިސާބަށް އައީޭއ ކިޔާެނ ކަމެއް ނެތް. އިްނޑިާޔގެ ަދރި

އެްއ.  ދަރި ެވސް އާދަމުގެ ައކީ ެގ ދޮން މީހާ. ދެްނ ހުރި ޔޫރަޕުެއއް އަީކ ެވސް އާދަމުެގ ދަރި އެއް. އެފްރިާކގެ ދަރި

ކުރީމަ އެ މީހުން ބެހޭނެ. އިންސާނީ ހިރާއްޭޖަގއި ހުންނަ މީހާ އަނިޔާހުްނނަ މީހާ ނުވަތަ ދިވެ އިއިންޑިާޔގަ ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެްނ ޙައްޤު ތަކަށް އެރީމަ އެ މީހުން ބެހޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އެއީ މި ވާ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން  ،ކަންތައްަތއް ނިންމާއިރުަގިއ މި ހުރިހާ ގެއަޅުަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުން  ޖެހެނީ މި ރާއްޖޭގައި ވިސްނަން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ވަގުތުން ވަގުތަްށ  ޖެހޭ މި ރާއްޖޭގައި މިހާރު މި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ މި ކުރެވޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ކުރަން އި، އެކަމަށް ޤާބިލު މީހަކު ޢައްޔަންލާފަ ރ ޖެނެރަލްގެ އިުތބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަަގއި އޭނަ ބޭރަށްޕްރޮސިކިއުޓަ

ނޑިޔާރު އަށް ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މީ މި ރާއްޖެ އެބަ އުޅޭ ވަރަްށ  ޭގަގއި އެބަައކީ. ފަ

ނިޑޔާރުން. ހަމަ އެހެންމެ ހުރިހާ ތަނެއްގަ ނަގޅު ެވސް އުޅޭނެ ވަރަށް ރައި ވެސް ުއޅޭނެ. މިތާނގައި ރަނގަޅު ފަ

 އިވެސް އުޅޭނެ ަވރަށް ގޯސް ވެސް މީހުން. ެއހެންވެ ދުނިޔެ އޮންނަނީ މިހެން. އިންސާނާ ސުވަުރގޭގަ  މީހުން. މިތާ

ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް މިކަހަލަ ކަންތައް ވީމަ  ،ފާޑުގެެވސް އަދަބަކަށް. އެހެްނވީމާ، ެދން ފާޑު އަށް ފޮުނވީ އޮްއވާ ދުނިޔެ

ަރއީސް. މިީއ ވަރަށް ބޮުޑ މައްސަލަ އެްއ،  ޢިއްޒަތްތެރި ކަހަލަ ލެކްޗަރު ެދވޭނީާއިއ މި މާ ފިލޯސަފިކަލް ވާހަކަ

 ުޝކުިރއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން. ދެން މަޖިލީހުގެ މިނެޓުގެ ހުސްވަގުުތކޮޅެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެން ބަރުންނަށް އަރުވަ 31މިހާ ހިސާބުން އާދެ! 

 ޖަހާއިރު. 1ކުިރއަށް ދާނީ މެންދުރު ފަހު މަސައްކަތް 

 

 ]އަށް  13:16އިްނ  12:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 11ނަންބަރު  ޖެންޑާހުސް ވަގުުތކޮޅަށްފަހު އަޅުަގނޑު ޖަލްާސ ކުރިއަށް ގެންދަން މި ފަށަނީ އެ ` އާދެ!

ންގެ ތެރެއިން މެންބަރަުކ ކޮމިޝަންެގ މެންބަރު މޯލްިޑވްސް ބްރޯްޑާކސްޓިން 11.1ންކަްނ. ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަ

ޓަކަިއ  ކުރުމަށްންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންުގޅިގެްނ އެ ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ މެ އިސްތިޢުފާދެއްވުމާ

ޅުތައް މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އިން ުތންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިާވ ނަންފުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔި

ނިންމެިވ ޮގތުގެ ރިޕޯޓުެގ ބަހުސް ކުިރައށް ގެންދިއުން. މި މައްސަަލއިގެ ބަހުސް ީމގެ ކުރިްނ  ދިރާސާކުރަްއވައި

. އަޅުަގނުޑ ބޭނުންވޭ މި ބަހުސްގައި ވަނީ ހަމަވެފަ ގެ ަވގުތު މިހާރުވިފަިއވޭ. މި ގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމުކުރެ

ލަން. ފުރުޞަތަށް ެއދިވަަޑއިގެންފަިއވާ ެއއްވެްސ ތެރި މެންބަރަކު އިންނެވިޯތ ބަލައިބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާ ޢިްއަޒތް

ުނާވތީ އިވަަޑއިގެންފަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދި އި ަވޑަިއގެން ނެތް. އާދެ!ވަގުތަކު މާލަމުގަ މެންބަރަކު މި

ކަމަށް. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ޯވޓަށް އެހުން މިއަުދގެ ވޯޓަްށ  އަޅުަގނުޑ މިހާރު ބަލަނީ މި މައްސަލަިއގެ ބަހުސް ނިމުނީ

  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހުމުގެ ަވގުުތގައި އޮންނާނެ.

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 11

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑު މިހާރު މިއާދެ! ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު  ޖެންާޑ އެ .ދަނީ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ގެ މަސަްއކަތް ނިމުމާ އެއްކޮށް އަުޅގަ

ާވ ހަޅުއްވާފައިމަދު ނަޝީދު ހުށަމުޙައް ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުޅުދުްއފުށީ ދެކުނު ދާއިށް. އަ 11 ނަންބަރު

އި ވަނީ ކުީރގަީމގެ މި ބަުހސް ވެސް  ސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. އާދެ!ގެ ބަހ2112ުކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުުމގެ ބިުލ 

 15 އިމިނެޓާ 32ށް އޮތް. ޕީ.ޕީ.އެމަ ސިކުންތު އެބަ 51 އި މިނެޓާ 15މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  މަޖިލީހުގައި ކުެރވިފަ.

 ސިކުންތު އެބަ  57 މިނެޓު 6ތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ިސުކން 8 އިމިނެޓާ 2.ޕީ އަށް އޮތް. ޑީ.އާރު ސިކުންތު އެބަ

ޢިްއޒަތްތެރި ގަިއ ބަިއވެރިެވވަަޑިއގަންނަވަްނ ބޭނުންފުޅުވާ އެހެްނވީމާ، މި ބަހުސް  މިނެޓު. އާދެ! ދެ އަށް  އޮތް. ޕީ.އޭ 

ނޑު ފުރުޞަތުމެ . އަށް ގެންދިއުމަށްގެ ަބހުސް ކުރ2112ިބިލު  ހުއްޓުވުމުގެއަރުވަން. ކޮރަޕްޝަން ންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 ޖާބިރަށް.هللا ށިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއަރުވަނީ ކާ އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކަށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޓަަކއި  ށްދެއްވި ކަމަހުސްކުރަން ުފރުޞަތުްނ މިއަދު އަޅުަގނޑަްށ ބަބެހޭ ގޮތު`. ކޮރަޕްޝަން ުހްއޓުވުމާ 

ނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓާނެ ގޮޝުކުރު ޖެހޭނީ. މިހާރު ރާއްޖޭގެ ތެއް އަލުން އީޖާދުކުރަންއަދާކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުހުރިހާ ދިމާ ލް މި އޮތީ ކޮރަޕްޝަންގެ ލެވަ ދަްއކާ އަދި މި އިންޑިކޭޓަރުތައް  ގަ.ތަކުލެއްގައި ވަރަށް މަތީ މިންގަ
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ނޑުމެން ހިމެނޭ އެބަ ކޮރަޕްޝަން ކަންތަ ކުގަ. ހުރިހާ ތައްގޮތުަގއި ދުނިޔޭގެ ޤައުމުަތކުަގއި އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ައުޅގަ

މަޖިލީހުން ކުރެވޭނީ ދެން  ޓަަކއި މި ވެސް ކޮރަޕްޝަން އެބަ ހިނގާ. އެހެްނވީމާ، ޮކރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް ްއގައިލެވަލެ

ޖެހޭ ދިރާސާތަކެއް ކުރަން. ޢާއްުމކޮށް  ންނީ ބަޔަކު ގެނެްސގެން އަުޅަގނޑުމެން އެބަފަ ކަމެއްތޯ ބަލަިއ،ކޮން

ޖެހޭނީ. ެއހެންވީމާ، މިފަދަ ކަމެްއގައި ން ބޭރުން ެއްކސްޕާޓުން ގެންނަންއަޅުަގނޑުމެން އެ ޤާބިލުކަްނ ނެތް ކަންކަ

އީ ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަދި އެ  ،ރާއްޖޭަގއި ކޮރަޕްޝަން ހުރިހާ ދިމާލެއްގައި މިހާ ބޮޑުކޮށް ހުރިއިރުގައި 

ނޑިޔާުރގެ ވެްސ ެއކަން ޮއވެފަިއ  ޭރގައި ތަުކގެ ތެރެއިންާނއި ކޮރަޕްޝަން ބަލަހައްޓާ މުއަްއސަސާެގ ތެތެރެއިންނާއި ފަ

އްޓިފައި ހުންނަ ހިފެހެ ވެސް ތަކުގެ ސީދާ ޯވޓު ދީެގން ނިންމާ ކަންކަން. މަޖިލީހުގައި ނިންމާ ކަންކަންޕާޓީ

ނޑު ވަރެ ދުވަސް ވެފަިއާވ . ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބުޖެހޭނީމެން މިކަމުން ނިކުންނަން ްއގައި ކިހިނެއްތޯ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ޖެހޭނީ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮރަޕްޝަްނ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ބައްޓަންކުރަން ޤައުމުތަކުަގއި މި ކަންކަްނ އޮންނަ

 ލާ ވާހަަކއަކަށް ވެސް އެ މަވެްސ މީހަކު ޔޯލަކޯލަ އަށް ދައްަކއިިވސްނާލި ނަ އެކަނިޑިޕާޓްމަންޓަށް އަޅުަގނޑުމެްނ 

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ާސބިތުނުވާއިުރގައި އެ މަގުން  ،މީހާގެ މައްޗަށް ކުށެއް އަދި ސާިބތު އެ މީހާގެ އަުގވައްޓާަލއި،

ތައް އެބަވޭ. ައޅުަގނޑުމެންެގ އެހެންވެސް ކަންތައް  ،އެއް ޤައުުމެގ ހުއްޓި އެަތއް ބައިވަރު ިވޔަފާރި ،ކަންތައްތައް ޮގސް

ވެސް ވަރަށް ބޮޑު. އެހެންވީާމ، ަވޒީރުންެގ  ކަުމގެ ތެރޭަގއި ހުރި ކޮރަޕްޝަްނގެ ކަންަތއްތައްއޮތް ސިޔާސީ ހަލަބޮލި މި

ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ކޮރަޕްޝަން މިހިރީ ަވރަށް މަތީ ދަރަޖައިގަ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ކަންކަން  ބެލިމަޖިލީހަށް 

ނޑުމެން  ކުރަން ނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށްެގން މިއަުޅގަ  އެހެންނަމަވެސް ތިބީ.  ިވސްަނންވީ ދުނިޭޔގެ ެލވަލްަގއި ކަމަށް އަުޅގަ

ގެ ތަހުޒީުބވެފަިއވާ ިދވެހިރާއްޖެ ެވސް ދުނިޔޭ ،އެކިެއކި ގުަނވަްނތައް ވަިކކޮށް ،ރާއްޖެ މަސްހުނި ނިޒާމަކުން އަރަިއގަނެ

ނަޑއެޅުުނ ޓަކައި އެކުަލވައި ހިންގުމަށް ށްކަްނކަން ޮއންނަ ގޮތަ ޤައުމުތަކުަގއި ެލވުނު ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ކަ

ނޑުމެން ައވަސް  ކަންތައްތަުކގެ  ގެން ެއކި ތަންތަނަށް އެކި ނަންނަން ިކޔާފައި އަރަިއަގނެތެޭރގަިއ ައޅުގަ

ބޯޑުތަކެއް އަދި ނަން، ނުކޮށްތްތައް ޤާިއމުއަދި ވަސީލަ މްރީނާތަންތަނގައި ތިބި ބޭފުޅުންނަށް ތަހަމަޖެއްސިއިރުަގއި އެ 

ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކޮރަޕްޝަނެއް ނުހުއްޓުވޭނެ. ކުރީަގއި އަދި އެއް  ވެސް ައޅުަގނޑުެމން މި އެދުނު ތަރައްޤީނަމަ އެޅުވި

ނޑުމެންނަށް ކުވެަފއި އޮންނަ މަސްހުނި ނިޒާމުއޮންނަނީ ވަކި މީހަކު އަރިހަށް ދިޔައިމަ ތިން ބާރު އެ ގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

ޔިތުން ތިބީ އިްނސާފު ވެސް ލިބެނީ އެ މަގުން ކަމަށް ރައް .އޮވޭއް ކޮށްދިނީމާ ވާނެ ކަމަށް ގެރެންޓީމެމީހާ ކަ އެ

ބާރުެގ  3ކަާމއި ބާރު ަވކި ވެއްޖެ 3ކީ އަ މައްސަލައެއާ ޚީލާފަށް އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ދިމާވާ  .ކޮށްގެންޤަބޫލު

އެްއކޮށް ސަުރކާރުގެ ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ެގން އަދި އެއާ އިޙްތިރާމުކޮށްއޮތް އަެނއް ބާރަށް  ންތެރޭގައި އެއްބާރު

ކިްނ ވަެއއާެއކު އިާދރީ ދާއިރާތައް ވަކި އަދި  ސިވިލް ސަރވިްސ ޮކމިޝަނާ ވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިންގުމުގައި

މައެއާއެކު ހަ ޖެނެރަލް އޮފީހާ، ޮއޑިޓަރ އިޑިޕާޓްމަންޓާކޮްށފައި އޮންނަ އޮތުމާއި ކޮރަްޕޝަން ހިންގަންޖެހޭ ގޮތަށް ޤާއިމު

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަންއިންިޑޕެންޑެންޓުވެފައި އޮތްޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިަޝނާއި ޖުޑިޝަރީ ވެސް   ،އިެރްއގަިއ އަުޅގަ
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އިުބ ވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގަ. ހަމައެއާއެކު ބަންޑާރަ ނަ މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އެބަ އިންނަ 

 ހަމަެއއާެއކު މި އަުޅަގނޑުމެން އޭތި ިޑޒައިްނކުރީ ވެސް. އަދި އެބަ އިންނަާވ.  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގައި

ނޑައަާޅ މެންބަރަކު ެވސް ޖު  އަިދ އެބަ އިންނަވާ.  ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކަ

ޑިަޝރީ ޖުެލވޭ ުޖޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނެއް ޮއެވގެން ސިޔާސީ ބޭފުޅުންތަެކްއެގ މައްޗަްށ އެކު

ނޑުމެންނަށް އދ.އިންޑިޕެންޑެންޓު ވެސް ވަނީ ސާފުކޮށް  ބޭފުޅާ ެނވިދުވަހު ވަަޑއިގެންއިން އިހަކަށް ނުވާެނކަން ައޅުގަ

ަވކި ކުިރއިުރގަިއ ބާުރތައް ހެދިގެން ެއއް  . މިއިން ެއްއވެްސ ކަމެއް ފުރަތަމަ ޤާނޫނުައސާސީވިދާޅުވެފަ

އިންޓަރނޭޝަނަލް  ،ދައްަކއިގެން ށް ޑޮކްޓަރ ޝުމައިޒާ ވެސް ވާަހކަނު އެންމެ ރަނގަޅައަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވު

އާއި ފަރުދުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނނަށް ބޭނުންވާ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ،އެކްޕަީޓޒް ވެސް ހޯދައިގެން 

 ހޭ ހިމާޔަތާއިނީ ގޮތުން ލިބެންޖެޤާނޫ ،އަދި މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ނިވަންކަމާއި އަސާސީ ަޙްއޤުތަކާމި

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް އެކުަލވާލަިއ، ދާއިރާތަކަކަށް ޤައުުމ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޢާއްމުކޮށް ބޮޑު ރަ ރައްކާތެރިކަމާ،

ނަޑއެޅި ިނޒާމު ތަންފީޛު ޤައުމު ހިންގުމަށް  ބަހާލައި، ނޑުމެންނަށް މިޓަކައި ކަ ދިޔައީ ޤައުުމ  ކުރުމުގައި އަުޅގަ

ކުރެވުނީ ސީދާ ރަްއޔިތުންގެ އިމު ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން  ވަނަ އަހަރު 2118ށް. ޭއގެެތރޭގައި އަނެއްާކވެސް ފަހަތަ

ނޑުމެން ދާއިރުަގއި އެ ކުެރވޭ ރަީއސަކު ހުންނަ ގޮތަށް. އެކަްނ ވެސް ތާރީޚަށް ން އިންތިޚާބުވޯޓަކު ހިސާބަްށ  އަުޅގަ

އެ ވެރިކަްނ ވަނަ އަހަރު.  2118ނިމުމަކަށް އައި ުދވަހަކީ ވެރިކަެމއް  ދެމިގެންދިޔަވަންދެން ދިގުއަހަރު  31 ރުއިއި އަ

މި ކަންކަމުގެ މައްސަލަތަްއ  ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައާ،ކުރި ފަރާތް ޔިތުންގެ ވޯޓުން ސީދާ އިންތިޚާބުރައް ،ނިމި

ޔިތުްނެގ އްގޮތުން އެ ވެރިކަން ވެސް ކޮރަްޕޝަންގެ ތެރެއިން ރަ  ގެއެއް  ޖެހުމުގެ ނަތީޖާކުރަން ކަންކަންޖެހި ބަލާން

ސަން މަނިކު އެހެރީ ވަޙީދު ޙަމަދު މުޙައްހޯދަިއގެން މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަށް އެހެރަ  ތެރެއިން ވޯަޓކާ ނުލައި

. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ކިހިނެއްތޯއޭ މިއަދު ައއިއްސަ ވެސް ވެރިކަމަށްއައިސް ޕްޝަންގެ ތެރެއިން އާއި ކޮރަ ފަސާދަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންީވ އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކޮރަޕްޝަނުން ނެއްޓިފައި އޮތް ޤާނޫނެްއ އަޅުގަ 

ހުރި މީހެއް. ދެން  ރަޕްޝަނުން ވެރިކަމަށް އަިއއްސަސަން މަނިކަކީ ކޮކަމަށް. ރައީސް ކަމުަގއި ހުރި ވަޙީދު ޙަހެދޭނެ 

ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މިތިަބ  ނޫން ކަމަށް ދެކިގެްނ މިޕްޝަނެއް ެއއީ ކޮރަ ،އޭނާގެ ކޮރަޕްޝަންެގ މައްސަަލ ނުބެލި

ނޑުމެން ެއކަން ެވސް  އިރެްއަގއިއިުމެވފައި އޮތް ޤާއަްށ ކޮރަޕްޝަން ހެދިކަން މެންބަރުން އޭނާ  77 ެވސް ައޅުގަ

ނޑުމެން ދެން ހަދާ ،ކޮން ކޮރަޕްޝަނެއްތޯދޫކޮށްލާފައި ދެން  ،ނުބަލާ ދަނީ ނީ. ޤާނޫނެއް ހަކޮން ާޤނޫނެއްތޯ އަުޅގަ

ދިވެިހ  . އިންތިޚާބެްއ ބޭއްވެނީ އެންމެހައިދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުގެ ޚިދުމަތް އެންމެހައި

 91% އަުޑިއވެނީ ޒަމާުނއްސުރެ ކުރީ ފަހަރު ތަކުަގއި ައޅުަގނޑަށް. އަޅަިއގެންޯވޓުރައްޔިތުން އެ މަްއޗަށް 

ންމެ މީހަަކށް ކުރިމަތިލެވެނީ. މިހާރު މީހާ ހޮިވެގންދާ ތަން. އެން ވެރިއި 111% ،ންއި 81% ،ންއި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވެގެްނ މި އުޅޭ މައްސަލަ އަކީ ޮޕޕިއުލަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަކު އޭާނގެ ކެންިޑޑެންީސ 
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ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށްގެން އެވަރު ވެްސ  ބާތިލުކޮށްފައި ނޫން ގޮތަކަށް ދެން ތިބި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކުރިއަށް ދެވެން ނެތް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނެތޭ ހަަޖމުކުރެވޭކަށް. މި ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ އަާސސީ އެންމެ ބޮުޑ ޚިދުމަތަކީ އެ 

ެވްސ  މީހުންނަށް ވޯޓެއްަގއި ބަިއވެިރވެގެން މިިނވަންކަމާ ެއއްކޮށް ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުން. ެއ އިންތިޚާބުކުރިކުރުމުން

ރައްޔިތުން މަޙްރޫމުކޮށް، ަރްއޔިތުންގެ ވޯޓަކާ ނުލާ މީހަުކ ވެރިކަމަށް އައިްސ މި މަޖިލީހުގައި އިްއޔެ ފެނިގެންދިަޔ 

މަންޒަރަކީ ވެސް ކޮރަޕްޝަުނގެ ވަރަށް ގިނަ ޢަމަލުތައް. އޭގެތެޭރގައި ސިަފއިން ޮގވަިއގެން މީހަކު މިތަނަށް ވަދެ 

ނޑުމެން ރައްޔިތު ން ހޮވާފައި ތިބި މެންބަރުންނަށް ނުރުހިފައި ތިއްބާ ބަޔާންދީ، ތަޅަިއ، ގަދަކަމުން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ޗެމްބަރުން ނެރެ ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔައިރުގައި ވެސް މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ހަމަ މި  ސުންނާފަތިކޮށް އަޅުގަ

ނޫނުައސާސީ އެއް އަދި އޮތަކަްސ، ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ހަދާފައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ ވެްސ އޮތް. އެހެންވީމާ، ޤާ

ނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި  ޤާނޫނެއް އަދި އޮތަކަްސ، ަގާވއިދުތަކެްއ ހުއްޓަަކސް ަރއްޔިުތންނަށް ލިބޭނެ ޚިދުމަތެއް ނެތް. އަުޅގަ

. ދެން ބައެއް ވިޔަފާިރވެރިން މަޖިލީހަށް ވަންނައިުރގަިއ އޭާނގެ ތަަނވަސްކަުމގެ ސްޓޭޓްމަންެޓއް ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ

އިރުކޮަޅކާ އޭނާގެ ތަނަަވސްަކން އިތުރުވެގެން ދަންޏާ މަޖިލީހަށް ވަންއިރާއި އެ ދޭތެރޭގައި އޭނާ އަށް ލިބުނު 

މިލްކިއްޔާތަށް އަިއ ކުިރއެރުމަކީ ދައުލަުތގެ މިލްކިްއޔާތު ެތރެއިން ބިޑުކޮްށގެން ލިބެންޖެހޭ އެްއިޗއްސާިއ ަވކި މީހަކަްށ 

ވަކި މީހެއްގެ ސިޔާސީ ަސޕޯޓުހޯދަން ވެގެން މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު އޭނާ ، ޚާއްޞަކޮށް ޑިަޒއިންކުެރިވގެން

އަށް ގެނައި ކުރިއެރުން ތަެކްއ އޮތީ ކަމަށް ވަންޏާ އެއަށް ކިޔާނީ ވެސް ކޮރަޕްޝަން. މިހިރަ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަްށ 

ނޑުމެން ފިކުރުކުރަން އެ ބަ ޖެހޭ މިއަދު އެކަނި ނޫންކަން އޮތީ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވިސްނަން. އަުޅގަ

ނޑިޔާރަކު ަކނަޑއެޅުމަްށ ޓަކައި ކުރީަގއި ހުންނަ  ނޑިޔާރުން، ފަ ނޑިޔާރުން އެ ބޭފުޅުންގެ، ފުރަތަމަ ފަ ފަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މީނާ ައކީ ިސވިލް ކޯުޓގެ ާޤޟީ ެއޭކ. އޭނާައކީ ހަިއ ކޯުޓ ޤާޟީ އެކޭ ވިދާުޅވީމާ ޤާޟީކަްނ 

ނޑިޔާުރ މީހާ ޙުކުމްކުރާ ގޮތުން ވެރިީމހާ އަށް ހުންނަ މީހާ ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެއްޔާ އޭނާ ގެ އަށް  ލިބެނީ. ހަމަ އެ ފަ

ނޑިޔާރުްނ މިނިވަންކޮށްފައި، އުމުރުދުވަަހށް ވަޒީފާދީފައި އެންމެހަިއ  ނުޑމެންނަށް މި އޮތީ ފަ ފޮނުވައިލެޭވ. މިއަދު އަުޅގަ

ނޑިޔާރުްނ ކުރާ އަމުރަކީ ރަްއޔިތުން އެއަށް އިޚްތިޔާރުތަާކއި އެންމެހައި ަމޚްލޫޤުންގެ މައް ޗަްށ ޢަމުރުުކރުމަށާއި ފަ

ކުީރަގއި އެީއ އިންސާެނއްެގ މައްޗަްށ  .ތަބާވާންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ައމުރުކަމަށް. އެ މަްއޗަށް އަނެްއކާ ސުޕްރީމް ކޯޓު 

ނަޑއެޅިފައި އޮ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި  ަކނަޑައޅައި، ތަކެއްގެ ަމއްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުންނަ ކޯޓެްއ. މިހާރު އިންސާނުންކަ

ބޭފުޅުންނަށް  ތީމުގެ އެ ނައިން ޚަރަދުކޮށް ހަދާފައި ހުރިއެންމެ ރީތި އިމާރާތް، ދިވެިހ ދައުލަތުގެ ފަިއސާ އެންމެ ގި

ނޑަށްބޭފުޅުން އެ ބެންޗު ދިނީމާ އެ ވުެރ ގައި ިތއްބަަވިއގެން ކޮރަޕްަޝނުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާކަމުގެ ވާހަކަތަަކކީ އަުޅގަ

ނޑު އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭން މިތާނގައި ޖެހޭ  މާ  ރަނގަޅަށް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ޖެހުނީ  މެދު ވާހަކަދައްކަން މި ކާއްތަ ހިސާބަށް ޤައުމުގެ ކަންތަ ނަމަ ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ އަޅުަގނޑަށް. އަުޅގަ

ރައީސް.  ިރ ރައީސް. ސަބަބެއް ނެތި ވާހަކަނުދައްކާނެ ައޅުަގނުޑމެން ޢިއްޒަތްތެރިސަބަބެއް އޮތީމަ ޢިއްޒަތްތެ
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ނޑިޔާރު ޭގަގއި  ނޑިޔާރުން ވަކީލުން ގެންގޮއްަސއި ބުނޭ މިވެނި މީހަކަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަށް އޭާނ ފަ ތިބި ބައެްއ ފަ

ނޑުމެްނގެ ޤައުމު ކުރާނަލަ ހުށަހަޅާށޭ. އަހަރެން ޙުކުމްލުމަށް ޓަކައި ކަލޭ ަމއްސަ ޖަލަށް މޭ އެގޮތަށް. މިީއތޯ އަުޅގަ

އެއް ލައިގެްނ  ރުނުގައި ކަން އޮންނަންވީ ގޮތަކީ. ދެން ކިތަންމެ ރީތީ ޖުއްބާޤަމި  ،ވަނަ އަހަރު މިދާ ތަހުޒީބު 2113

ނޑުމެން ޤައުމުަގއި ފަސާދަވުާމއި ދޭދޭ މީހުންގެ ތެރޭަގއި  މީހަކު ހުއްޓަސް އޭނާ ވާީނ ހަމަ އޭނާ  އަށް. އަުޅގަ

ކަްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގައި ކެތްތެރިކަމެއް ނެތް ކަންމި ދަނީ މައްސަލަތައް ދިމާެވގެން ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ނޑުމެން ޤައުމުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތް. އިޞްލާޙުކުރުމަށް ތަމްރީނު ހޯދާކަށް. އ.ދގެ މަންދޫބުން އެ ބުނަނީ އަޅުގަ

ވެސް ބުނެިވގެންވާެނ ތަކަށް ހަދައި، އެއީ ެއއްގޮަތކަށްއީ ނެތް ހާލައަޅުަގނޑުމެން މިތާ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި އެ

ެއވެސް ކޮރަޕްޝަން ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ހިާތމަކުރަނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި  ،ެއއް ނޫނޭ ބުނެ ވާހަކަ

ލަ. މަނިކުފާނު މަޖިލީހުން ޤާނޫނު ފާސްކޮށްފައި މިވެނި އެގްރިމެންޓެްއ، މިސާލެއްގެ ގޮތުން ނެކްސްިބޒްގެ ަމއްސަ

 ެއއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް މާ ބައްލަވާ. ސީދާ ރަީއސް ވަީޙދުގެ ިޅޔަން ފަހަރިކަމާ ުގިޅފައި އޮްތ މައްސަލަ

މި މަޖިލީހުގެ  ންނެވީ އެކަން ކުރެްއވިއިުރގަ.ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި މަނިކުފާނު އި

އެ އެގްރިމެންޓު ވެސް ބާތިލެއް ނުކުރޭ. އެއަށް ކިޔަނީ ވެސް ކޮރަޕްޝަން އިނގޭތޯ.  ވެސް ނީމަ ހުރިހާ އެންމެން ބު

އަދި ޭއގެން އަންނާނެ  ޝަންތަކާއި ކުދި ކޮރަޕްޝަްނތަކާ، ޭއގެން ވިހޭ ކޮރަޕްަޝންތަކާމިހުރަ ކަހަލަ ބޮޑެތި ކޮރަޕް

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ސަލާމަތްވެ ތިބެންކޮރަޕްޝަންތައް އަޅު  ގެ އައްސޭިރއަށް ރައްޔިތުން ގެންދިއުމަްށ . ސަލާމަތްކަމުގަ

ނޑުމެން. ބައްަލވާ ނުޑމެން ޤަ !ރައްޔިތުން ހޮިވ މީހުންނަކީ ައޅުގަ އުމުގަިއ ރަްއޔިތުްނ މިއަުދ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަުޅގަ

ޓުްނ ހުގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯމެންބަރުން ތަޅުލައިފި. އެއީ ެވސް ކޮރަޕްޝަން. މި މަޖިލީ  77ކޮށްފައި އޮތް އިންތިޚާބު

ކަމަށާިއ މި  މުރެއް ނެރެފަިއ އެބަ ޮއޭވ މި މަޖިލީހުގައި ވަޒީރުްނެގ އިތުބާރު ނެތްކަުމގެ ޯވޓު ނެގިގެންުނވާނެއަ

ކަމަށް. ެއ  ކުރީމާ އެ މަޤާމަށް މީހަކު ނުލެވޭނެމިޝަނުގެ ަރއީސް ވޯޓަުކން ޢަޒަލުމަޖިލީހުން ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮ

ކޮންމެ  ނުކުރެވިދާމިޝަުނގެ ރައީަސުކ ޢައްޔަންސިވިލް ސަރވިސް ކޮ ،ކީމަޤާމު ހުސްވެފައި އޮންނަ ޮކންމެ ދުވަހަ

ައކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ރވިސްސަ ކިހާބޮޑު ގެއްލުންތޯ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިސވިލްލިބޭ އަށް  ދުވަހަކީ ދިވެހިރާއްޖެ

އޮންނަނީ.  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހިންގުުމގެ އެންމެ ބޮޑު މުއަްއސަާސ. އެ މުއައްސަސާ މުޅިން ހުއްޓިފައި އެ

ކޯޓުން  މްޕްރީތޯ. ސުންކުހުރީ ޮކންތާ ނެތި ަރއީސް ޮކން އޮިޑއެއްޯތ ދުވަނީ. ހުްނގާނު ހިފަހައްޓާފައި ހުންގާނެއް

 ނާޒިމު  ހުރި ިޑފެންސް މިނިސްޓަރު ކުރަން. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމުަގއިޅުަގނޑުމެން ލީ ވޯޓަށް ެޗލެންޖުއަ

ނުގަންަނވާ. އޭނާ މިހާރު ކޮިމޓީއަކަށް ވަަޑއިމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ާވހަކަދެއްކީމާ  ބަޣާވާތަކުން އަުތވެއްޖެ ކަމަށް މި

އޭނާ ހަތިޔާރު ހިފައިގެން ައއިްސ  ،ނުވެވޭ ވަޒީަރކު ހުރެދެން ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީންނަން މަނާ. އޮފިސަރުން އަ

މިހިރީ ތަނުން ޢަޒަލުކުރެވޭކަށް ނެތް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސް މިއަދު އޭނާ މިހާ މަރާލިޔަރައްޔިތުންގެ ގަޔަށް ަބޑިޖަ

ނުޑ މިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމު ތަަރްއޤީވެފައި އޮތް ހިސާބު ކޮރަޕްޝަން ދައްކަނީ.  . ކޮރަްޕޝަނުގެ ވާހަކަތަްއ އަުޅގަ
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އަޅުަގނޑުމެން އެންމެްނ ވެސް އެބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  މައްޗަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންނެވި ގޮތުގެ އަންނަނީ މި

 އިންނަވަނީ  ަގއި ތިޑީނޖާބިރު. ހަމަ މިއަދު ިތ ގޮهللا މިއަދު އެކަިނ ނޫންކަން އޮތީ. މިއަދު މިތާ ހުންނަނީ ޢަބްދު

ީޑގައި އިންނަވާނީ އެެހން ބޭފުޅެއް. މިއަދު މިތާ ހުންނާނީ އެހެން މީހެއް. މި ނ. މާދަމާ ތި ގޮއަޙްމަދު ނާޒިމު

ނޑުމެން ެއޅި ސިސްޓަމުޤައުމު މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮއްުތ  2 އިއް. އިްއޔެގަ ވަރަށް އަގުޮބޑު ސިސްޓަމެ ަގއި އަުޅގަ

ނޫެޅޭވ  ވެ ޭށ ކިޔާަފއި މަގުަމއްޗަށް ަރއްިޔތުންނަށް ހިނގާބިގާހައްޓާގަިއ ސެިކއުރިޓީ ބަލައިން ިމތާ ރައްޔިތުންެގ ފައިސާ 

ސަން މަނިކު ކޮރަޕްޝަނުން އައިްސ ތެއް ކޮްށގެންހުރި މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަގޮތަށް މަގު ބަންދުކުރަންޖެހުނު. ބަޣާވާ

ނޑުމެން ހޭރިހޭރިތިއްާބ، މިތަނަށް ބަޔާނެއް ދޭންެވގެން. ވަްނނާށޭ. ރަތް ކާޕެޓު ައޅާފައި ހޯ ކަލޭ މިތަނަށް ނުހޯ އަުޅގަ

ބުކޮށްފައި ހުރި މީހާ އައިަމ ތަނަށް އިންތިޚާ މި .ޓް މަތިންއޮތީ ކޮރަޕްޝަުނގެ ލާރިން. އޭނާ ހިނގާށޯ، އެ ކާރެ

މެންގެ ކުރަންޖެހޭ ތިމާތިމާމެން އެބަ ޤަބޫލުމީ ެވސް ކޮރަޕްޝަން.  ަގއި ޖެހީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުަގނުޑގެ ަގއި

ނޑަީކ އެްއގޮތަކަށް ވާނީ ތިމާމެން ކުރާ ަމސައްކަތުންކަން. ތިމާމެންގެ ހާލަތު ަރނގަޅު ޤައުމާއި ވެސް ޤަބޫލުކުާރ އަުޅގަ

ނުޑ ކޮރަޕްޓު ކޮރަޕްޝަނަކަްށ. ދުވަހަކު ތަނަކު މީހެއް ނޫން ެއއް. ސާބިތުކޮށްފަ  ކަމަށް ވީން ނޯންާނނެ އަުޅގަ

ނޑު ވަރަްށ  ،ައޅުަގނޑު އެދެނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މުައއްސަސާަތއް ެވސްއަޅުަގނެޑއް ުނވަން. ނުވެްސ ވާނަން.  އަުޅގަ

ހަދާ މަޖިލީހުގައި މެންބަރެއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން ދިެވހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫުނއަސާީސ ބުރަ މަސައްކަެތއް ކުރިން ޤާނޫނު

ނޑު ވަރަށް ަޔޤީންކުރިން، ުއއްމީދުކުރިން އަ  ނޑުމެން އެންމެނަހެދުމަށް. އަޅުގަ ލިބޭނެ ކަމަށް. މިއަދު ށް އިްނސާފު ޅުގަ

ވަނީ. އެންމެންގެ ފަހަތުން ވެސް ދުވަނީ. މެންބަރުންގެ ފަހަތުން ވެސް ދު ޅުަގނޑުމެްނގެ ރިޔާސީ ެކންޑިޑޭޓުގެ އަ

ހިތާމައަީކ މިހުރިހާ  ގެން ދާނީ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ކުރިއަަރއިޤައުމު ދެން  ކިހިނެްއތޯ މި ފަހަތުން ދުވާއިރުަގއި

އެކު ތިއްބަާވކަން. އެކަަމކު ިމ ލީހުގެ މެންބަރުން ކެތްތެރިކަމާ އް މިހެން ވެގެންާދއިރުގައި މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިކަންކަމެ

އްގެ ތެރޭަގއި މަޖިލިްސ އޮތް މުޖުަތމަޢެ ވެަފއިގައި އޮންނާނީ. މިއަދު ބައިަބއިމަޖިލީހު ކެތްތެރިކަން ކިހާ ދުވަަހކަށްތޯ މި

ނޑުމެންނަށް ެއގުނުބަިއ  އި އޮތީ. މިއަދު ެހވާ މި މިކަންކަުމގެ މަްއޗަށް  ިއ ހަސަދަވެިރކަމާ،ދާވާތްތެރިކަމާނަްސ ޢައަުޅގަ

ދަނީ ނުބައި  ކިޔާފައި މިދޫކޮށް އެންމެން އެކުަގއި ައންބާތިބި ވަރުން ހެޔޮ ނުބައި  ފައި ނަފްރަތުވެއަޅުަގނޑުމެން 

  ...ދަނީ. ޤައުމަްށ މީހުން ކުރާ އިތުބާރުވެއްިޓގެންޤައުމުގެ އިޤުތިސާދު  ދަނީ. މަގަށް. ޤައުމުގެ ހާލަތު ދަށްަވމުން މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިަފއިާވ ވަގުުތ މިހާރު ހަމަވީ.  މި ާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ!ޝުކުރިއް ގަޮލޅު ބަހުްސގައި ެއމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކަ

ފޭޫދ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެްއވީ.  ޚްލޫފު. އާދެ!ރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު މަދެކުނު ދާއި

 ން ފަހުމީ. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްހާދާއިރާ
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 ން ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާ

 އަޅުަގނޑު ނޭދެން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ!އިގެންަފއި އޮތީ. ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްވީ ކަމަްށ އަޅުަގނޑު ބަލަނީ. ކުރީ ދުވަހު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަ  އާދެ!

ނޑު ޭބނުންވޭ.  މަޑުްއވަރީ ާދއިރާެގ އިތުރު ެއްއވެސް މެންބަރަކު ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގަންަނވާތޯ ބެލުމަށް އަުޅގަ

ަދއްަކވަން އެދިަވޑަިއގެންަފިއ ހަކަފުޅުއަށް ވާ 2112މުެގ ބިލު ޢަލީ. ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވު ރު ވިސާމުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 ކުންތު. ސި  57އި މިނެޓާ 2. ބާކީ އޮތީ އޮތީމަ

 

 ޢަލީ ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިސާމުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު 

 .ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ. ތެންކިޔޫ އަޅުަގނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި އާދެ!)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  .ތެރި މެންބަރަކުފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްވީ. އިތުރު ޢިއްޒަތް އާދެ!  މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑައި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރިމެންބަރުން ވެްސ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާލނަން ވޯޓަށް އެހުމުގެ ވަގުތަްށ. ބިލުގެ ބަހުސް މެދުކަ

ނޑު ދަންަނވަނއިށީ ނޑު އެޖެންޑާ ައއިދެވަަޑިއގެންނެވުމަށް އަުޅގަ  ދަނީ. އަްށ އަޅުަގނޑު މި 11 ޓަމުމުން އަުޅގަ

 

 ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް . 12

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް ރިޔާސަތުން 

ނޑުމެން ޢަޢާއްމު . 12 ައއިޓަމުޑާ އެޖެން މަތިން ޯވޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް  ގޮތުގެ މަލުކުރަމުން ގެންދާކޮށް އަުޅގަ

ދުވަހުގެ ަމސައްކަުތގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮއްސަވާ  12.1 .12ވޯޓަށް އެހުން. އެޖެންޑާ ައިއޓަމު 

 5.1 އޮތް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ަކމެއް ވޯޓަްށ ދެންނެވުން އެބަ 3މިއަދު  (ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު) ކަމަށް ވޯޓަްށ އެހުން.ކަން

ކުރުމަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ެގ ދަށުން ތަޞްދީޤު 91ނުއަސާސީގެ ޤާނޫ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްަވއި 

އަލުން ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވުނު މައްސަލައިގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިަހށް ފޮނުވުނު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ބިލު

ަތކާއި ބާރުތަުކގެ ބިލު އަލުން ވިސްނުމަްށ ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުމަތިން ރައް ވޯޓަށް އެހުން. އަދި ހަމަ އެޮގތުގެ

ކޮމިޝަްނެގ  ސްޓިންއެާއއެކު މޯލްިޑވްސް ބްރޯޑްކާއަދި ޯވޓަށް އެހުން.  ަގއިމަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މަްއސަލައި
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މިޝަނުން ހުސްވެަފއިވާ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ކޮ ގުިޅެގން އެ ންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާދެްއވުމާމެންބަރު

ޅުތައް މިނިވަން ޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންފު ކުރުމަށްޢައްޔަން

ގެ ނަްނފުޅުތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން. މިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިްނމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓުމުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮ

ނޑު ވޯޓަށް މި ގަިއާވ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 91ނުއަސާސީގެ ދަންނަވަނީ ޤާނޫ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ފޮނުވާަފއިވާ ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ބިލު އަލުްނ އަނބުރާ މަތިން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ގޮތުގެ

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު އަށް ފޮނުވުމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ  ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީ

ފުށީ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ހުށަހެޅުން. މި ހުށަހަޅުއްވަިއ، ވިލު

 ެދއްވުމަށް ދަްނނަވަން.ނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ފެހުށަހެޅުއް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ލިބުޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަފަރެސްމާތޮ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ރަޝީދު ވިލިފުށީ ދާއިރާގެމެންބަރު ރިާޔޟު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 68 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 16 ވޯޓު ދެްއވީ:

 59      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެންކަމުން މި ބިލު އެ. 65. ޖުމްލަ 33. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 65ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އަޅުަގނުޑ ފާހެއްނުވި. އަްށ ފޮނުުވމަށް  ފޮނުވާފަިއވާ މައްސަަލ އަލުން ދިރާާސުކރެއްވުމަށް ކޮމިޓީ ،އަލުން ވިސްނުމަށް

ދަެވގެްނދިޔައީ ސިސްޓަމު އަލުން ަވގުތުޮކޅެއް ހޭ ުކޑަ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ،ދަންނަަވނީ ދެން ވޯޓަށް މި

ކޮށްލެްއވުމަށް ޗެކު އަުޅަގނޑު މިހާރު ހުރިހާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ާކުޑކޮޅުތަްއ  ޖެހުނީމަ.ކުރަންރީސްޓާޓު

ގަިއވާ ގޮުތގެ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( 91ނުއަސާސީގެ ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ޤާނޫ މިހާރު އަލުން ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން. 
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ބިލަށް އެއްވެސް ބަދަލެްއ  ރިއްޔާ އަނބުރާ ފޮނުވާފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫމަތިން ރައްޔި

ޢަލީ ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވައި، ފޮނަދޫ ސް އެ ބިލު ފާސްކުރެއްވުމަށް، ތޮްއޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނުގެނެ

މެދު ޢިއްޒަތްތެރި  ތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމާهللا ޢަބްދު  ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުދާއިރާގެ ޢިއް 

 ދެްއވުމަށް.ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެ

 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު އްޑޫތޮ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދުފޮނަދޫ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 69 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 61 ވޯޓު ދެްއވީ:

 16      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
 

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

. އެހެންކަމުން، މަޖިލީހުން 66. ޖުމްލަ 34. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 66ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

މްހޫރިއްާޔެގ ގެ ދަށުން ތަޞްދީޤުކުރެްއވުމަށް ރައީސުލްޖުވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 91ނުއަާސސީގެ ފާސްކުރަްއވަިއ، ޤާނޫ

ގައި ބިލަށް ހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަަލއި ޓީގެ ބިލު އަލުން ވިްސނެވުމަށް މަޖިލީފޮނުވުނު ސިޔާީސ ޕާ އަރިހަށް

ދެންމެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެްއވެސް ބަދަލެއް ުނގެނަސް އެ ބިލު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުުރމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

ނޑު ދަންނަވައިއިޢުލާނުކުރި  ޢުލާނުކުރުމުގައި ހިސާބު އަދަދެއް އަޅުަގނޑަްށ ލާނަން. ެއ ނަތީޖާ އިނަތީޖާ އަލުން އަޅުގަ

. ފެންނަކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ 69. ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު 77މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު   އުނިކޮށް ކިއިަފއި އޮތީ.

ވަން ބޭުނންނުވާ . ވަިކގޮތަކަށް ވޯޓުެދއ16ް . ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދ61ު މެންބަރުންގެ އަދަދު

. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު، 66ޯވޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު . 11ކަމަށް ބޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު 
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ނޑަށް ދެންނެވުނީ  . ޞައްަޙ އޭ 34އެއީ އިޞްލާުޙކޮށް ދަންނަވަންޖެހޭ އަދަދަކީ. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު އަޅުގަ

ނުއަސާީސެގ . ެއހެންކަމުން، މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްަވއި، ޤާނ66ޫ. ޖުމްލަ 39ށް ބޭނުންވާ އަދަދު . ފާސްވުމ39ަގޮތަކީ 

ސިޔާސީ ޕާޓީެގ ރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު ހޫރައީސުލްޖުމް، ގެ ދަށުން ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 91

ސް އެ ބިލު އޮތް ބިލަށް އެްއވެސް ބަަދލެއް ނުގެނެ ،ލަލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މަްއސަބިލު އަލުން ވިސްނެވުމަށް ަމޖި

ވަަނ  91ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ދެން އަުޅަގނޑު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ  މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ރަްއޔިތުންެގ ގޮތަށް 

ގެ ރިއްޔާ އަނބުރާ ފޮނުއްވާފަިއވާ، ަރއްޔިތުން ތުންގެ މަޖިލީހަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިމާއްދާ

 91ނުއަސާސީގެ ޤާނޫ)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު(  މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަާކއި ާބރުތަކުގެ ބިލު، އަލުން ދިާރސާކުރެްއވުމަށް،

 ރިއްޔާ އަނބުރާ ފޮނުއްވާަފިއވާ ހޫރައީސުލްޖުމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތިންވަނަ މާއްދާގެ )ހ(

އެ ބިލު އޮތް ގޮތަށް ސް ބިލަްށ އެއްެވސް ބަދަލެއް ނުގެނެ  ާކއި ބާރުތަކުގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްމތިޔާޒުތަ

 ހުށަހަޅުއްވަިއ، މެދު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙުފާސްކުރެްއވުމަށް، ހިންނަވަުރ ދާއިރާގެ 

ނޑު ވޯޓަށް މި ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހު ގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމުހެންވޭރު ދާއިރާ ށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދަންނަވަނީ. މެންބަރުންނަށް ފެ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙުހިންނަވަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމު ހެ މެދު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 69 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 41 ވޯޓު ދެްއވީ:

 25      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 . އެހެންކަމުން،66. ޖުމްލަ 39 ނުންވާ އަދަދު. ފާްސވުމަށް ބ66ޭ ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

ޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ގެ ަދށުން ތަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 91ނުއަސާީސގެ ޤާނޫންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވަިއ، ރައްޔިތު

 އަލުން، ރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާިއ ބާރުތަކުގެ ބިލުރައީސުލްޖުމްހޫ

ސް އެ ބިލު އޮތް ގޮތަށް ބިލަށް އެއްެވސް ބަދަލެއް ނުގެނެ ަލ،މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާަފއިވާ މައްސަ ވިސްނުމަށް

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވައިފި. މިގޮތަށް ފާސްުވމާ ގުޅިގެން ކުޑަހުވަދޫ ދާއި 

ދުކުރަްއވާފަިއާވ މުއްޠަލިބު ތާއީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު ދާއިރާގެ  މަދު އާމިރު ހުށަހަޅުއްވައި، ފަރެސްމާތޮޑާއަޙް

 އީ މި މައްސަލަ އަލުން ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވުމަށް. އެ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާނެ ޖާގަ ހުށަހެޅުން. އެ

 ތައްތަކަށް. އެއީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްާކސްޓިން ދެން ހުރި ކަން ނޑު މި ދަނީ ވޯޓަށް ދަންނަވަންއެއް ނެތް. ދެން އަުޅގަ

ދެއްވުމާ ުގޅިގެްނ، ެއ ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފަިއާވ ސްތިޢުފާކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު އި 

ނުއްވާފައިާވ ރިއްޔާ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ފޮޓަަކއި ރަީއސުލްޖުމްހޫ ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށްކަމަށް ބޭފުޅަކު މެންބަރު

ބެހޭ ކަންތައްތަްއ ދިރާސާކުރައްވާ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯުޓެގ  ޅުތައް މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކާނަންފު

ނޑު ވޯޓަްށ ނަންފުޅުތަކަށް ވޯޓަށް ދެންނެވުން.  ގައި ނަންފުޅުތަްއ ދަންނަވަމުން މި ގެންދަނީ ރިޕޯޓުއަުޅގަ

 މޯލްޑިވްސް ބްޯރޑްކާސްޓިން ، އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ތަރުތީބުކުރައްވާަފއިާވ ގޮުތގެ މަތިން. 

ދެއްވުމާ ުގޅިގެްނ، ެއ ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފަިއާވ ތެރެއިން މެންބަރަކު ިއސްތިޢުފާކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ 

 6ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ޑްކާސްޓުބްރޯ، 2111/16ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޓަަކއި ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްކަމަށް މެންބަރު

ފަިއވާ ނަންފުޅުތަުކގެ ރިްއޔާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާރައީސުލްޖުމްހޫ ،ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިންގެ )ށ(ވަނަ މާއްދާ

މެދު  ކަމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެންބަރު އެ ކޮމިޝަންގެ، ސްލަމުދިއްދޫ، މުޙައްމަދު އަ ހއ. / ތެރެއިން އާލިޔާ

 . ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުމަށްރި މެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 69 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 59 ވޯޓު ދެްއވީ:

 12      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 14     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލްޑިވްްސ މޯ . އެހެންކަމުނ61ް. ޖުމްލަ 31 . ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދ61ުޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ވޯ

ދެއްވުމާ ގުިޅގެން، އެ ކޮމިޝަނުން ތެރެއިން މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާ ޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަންެގ މެންބަރުންގެބްރޯ

 6ބްޯރްޑކާސްޓުކުރުމުެގ ޤާނޫނުގެ  2111/16ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ،ކައި ޓަ  ހުސްވެފަިއވާ ބޭފުޅަކު ަޢއްަޔންކުރެއްވުމަށް

ވާ ނަންފުޅުތަުކގެ ރިްއޔާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައި ރައީސުލްޖުމްހޫ ،ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިންވަނަ މާއްދާގެ )ށ(

ޢައްޔަންކުރުމަށް ފާސްެވއްޖެ.  އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް، ހއ.ިދއްޫދ، މުޙައްމަދު އަސްލަމު / ތެރެއިން އާލިޔާ

ދަންނަވާނަން. ގަިއވާ އެހެން ނަންފުޅުތަކަށް ައޅުަގނޑު ވޯޓަްށ ނުކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓު  ގުިޅގެން ެދން އެ މިގޮތަށް ފާސްވުމާ

 ސާބުން ނިމުނީ. ހި މި 12 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑު މި ދަނީ. އިުތރު އެހެން މަސަްއކަތްތައްއަްށ އަޅު  13 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް، . ގަ

 މަދު އާމިރު.ާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްކުޑަހުވަދޫ ދާއި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއެކުވން: މަދު އާމިރުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްކު

އި ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމަށް ގަ އިމްތިާޔޒުގެ ބިލު ،ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމަށް ކުރިން އަހާފައި ގައިބިލު  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ

ނޑަށް  ނޭހީ ކިހިނެއްވެގެްނކަންށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ހު ނަޑށް އެނގޭ ސުވާލާއި ސާފުވާންޖެހޭ. އެބަ އަުޅގަ ޖަވާުބ އަޅުގަ

ނޑަްށ ެއކަން ެވގެންދިޔަ ޮގތް އެބަ ސާުފވާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެކަން  ދިނުމުގެ. އެހެންނަމަވެސް ސާފުކޮށްލަްނ އަުޅގަ

 ނެގީ.މި ޑު ބޭނުންވާީތ، ނިޒާާމ ބެހޭ ނުކުތާ އެއް އަޅުަގނ

 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 
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ސުވާލު އޮތުމާ އެީކގަިއ  ޔަޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުގެ ހިތްޕުޅުގައި ތި ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫންނަމަވެސްރަނގަޅު. ނިޒާމާ 

ނޑު ޖަވާެބއް އަރުވަންޖެހޭނެހެން ހީވަނީ. ެއއީ މަޖިލީ ހުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ އުސޫުލގެ މަތިން ތިއަށް އަުޅގަ

ލިބުނީ އޮތް ގޮތަށް ތާއީދު، ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި  ތަރުތީބުން. އެގޮތުން ލިބުނުވަނީ ހުށަހެޅި، ތާއީދުއަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ދަންނަ

ވުމަށް. އެހެންވީމާ، ެއ ލިބިފައި ވަނީ، ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްކުރުމަށް. ދެން ހުށަހެޅި، ތާއީދުފާސް

ނޑު ވޯޓަްށ ދެން ލިބުނު ގޮތަށް ފާސްވީމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނެވީ. ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ތާއީދުތަރުތީބުން އަޅުގަ

 .ހަމަ ނޫންނަމަ އަހާލަންވީއެހެން ކަމަށް ނުފެނުނީ. ނޯންނަނީ އެހެން އެހޭނެ. ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ވޯޓަށް ެއހޭނެ

ނޑު ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން ( )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު ށީ ކުޅުދުއްފު ،އޮތީ މިއިތުރު ެއހެން މަސައްކަތުގެ ދަށުން ައޅުގަ

ބަްސ ޕްޝަން ހުއްޓުވުމުެގ ބިލުގެ ފަހުރައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކޮރި މެންބަރު މުޙަދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެ

 އަރުވަން.ރަށް ފުރުޞަތުްއޒަތްތެރި މެންބަވިދާޅުވުުމގެ ފުރުޞަތު. އަުޅަގނޑު ޢި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ކުޅުދުއްފުށީ

ބެހޭ ގޮުތން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ބިލާ، ބަސް ދަންނަވާލުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވާަލން އޮތީމި ބިލުގެ ފަހު

 ނުޑ ޤަބޫލުކުރާނަމޭ. ޝުކުރިއްޔާ. މެންަބރުންގެ ބަސް ކަމަށް އަުޅގައެ ޢަމަލުކުރައްވާ ގޮތަކީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާދަމާ ވޯޓަށް  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ޯވޓަށް ދެންނެވުން އޮންނާނީއެހެންކަމުން، ޝުކުރިއްާޔ. 

هللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި އެއް، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ .ދަންނަވާ ގަީޑގަ

 ޢަބްދުއްރަޙީމު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

މު ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރުގެ އެްއ މި ނެގީ މަޖިލީހުެގ ޢާއް ނިޒާމާ ބެހޭ ަމއްސަލަ އަުޅަގނޑު  .ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

މާނުންނަށް މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގަންނަވާ މެހްެއއީ  ުސވާލެއް މަތިކުރުުމގެ ބޭނުމުގަ. އްޔަތުން މަޖިލީހުގެ ަރއީސާހައިސި

 މަލުކޮށްފައި ވާ އި އެ އުސޫލުަތާކ ޚިލާފަށް ޢަންނައިރުގަ ޓަކައި އުސޫލުތަެކއް ހަމަޖެހިފައި އޮ މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް

މަޖިލީހުެގ  ދީފައިާވތީވެ ައޅުަގނޑުއްޖޭގެ މީޑިޔާތަކަށް މަޢުލޫމާތުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާ

ަމ ޚިލާފަށް ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ކަންކުަރއްވާަފއި ނުވަނީްސ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަ ކަންތައްތަްއ ެއއާ
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ނަޑއެ ންނާތީވެ އިގައި މަޖިލީހުން މަޑުމަޑުން އޮދާ މައްސަލަޤަދަރަށް އަރައިގަންަނމުން ިޅގެން މަޖިލީހުގެ ހައިބަތަށާއިކަ

ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ ސަާމލުކަމަށް މިކަން ގެނައުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ފާހަ ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަަޑއިގެން އަުޅގަ

 އިން ފާހަަގކޮށްފައި އެބަ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އާއި އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ މީޑިޔާއިރުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންެނވި 

ނުޑ ދިޔައީްއވެތޯ ެއކަން ހިނގައިކަމަށް. ކީމަނިކުފާނަން ފަރީއްކުޅުއްވަން އެރުވުނީ ޮޗކްލެޓެއް އެކަނި  އޮތް އެ . އަުޅގަ

 އި އެތައް ބަިއވަރު ހެދިކާައކާ އިވެސް ދުށީން އެާތ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އިންނެވި ކޮޓަިރކޮުޅގަ ގައިމުހަމަ

ްއީވ ޅުކޮެޅއް ފަރީްއކުވަނިކޮށް. ކީްއވެތޯޭއ ޗޮކްލެޓު އެްއޗެހި ބެހެްއޓިފައި ތައް ބަިއވަރު ޮރއްޓަާކއި، ކުޅިމަހަކާއެ

ޖެހެނީތޯއޭ އަޅުަގނޑުެމން ދޭ ކާއެއްޗެހި ކެއުމަށް. ނުއަޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް ކާެއއްޗެހި ގެންނާތީ އެ ބޭފުޅާ ހިތްހަމަ

މެދުގައި އެ ބޭފުާޅ ކަންތައް ކުަރއްވާ އުސޫލުން  ކަމެްއ ކުރަނީތޯއޭ. ނޫނިްއޔާ އަުޅަގނޑުމެންނާ ނުޖެހި އެކަހަލަހިތްހަމަ

ނޑު ހަމަ ވަރަްށ ، ށް ހީކުރައްވަނީޯތއޭ. އެހެންީވމާކަމަ މެދު ކަންތައް ކުރާނެ ންނާ އަޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅު އަުޅގަ

މިކަން ބައްަލވަިއ، އިތުރަށް ބައްަލވާފަިއ  ކަމުަގއި އިސްނަްނގަަވިއގެންވެސް ބޮޑަށް އެދެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މި

ދަރަށް އުިނކަން އަންނަ ގޮތަށް އަބަދުމެ ޤަ އިބަތަށާއިމަޖިލީހުގެ ހަ ގޮތުން ބަޔާނެއް ދޭން. ެއއީ ގުޅޭ މަޖިލީހުން މިކަމާ

 ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ިނޒާމުަގއި ހިމެނޭ ބޭފުޅުން ކަންކަން ކުރަްއވަމުން ގެންދަވާީތވެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެީއ ގެ ސަމާލުކަމަށް މިއަދު ވަނީ ައިއއްސަ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ވިދާޅުިވ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު  އާދެ!

އޮތް ބަޔާެނއް.  އިދީފަނެއް. އެއީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާ ހަވާލާނޫހުަގއި ާޝއިޢުކޮށްފައި އޮތް ބަޔާމިއަދުގެ ހަވީރު

ންކަމުން ިތ ުނވޭ. އެހެ އެހެންނަމަވެސް ެއ ބަޔާން ިލޔުމުގެ ކުރިން މި މަޖިލީހުން އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހޯއްަދާވފައެއް

ބަޔާނެްއ އިްނ ނޫސް އިްނ އެކަން ބެލުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ވަނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ މިހާރު  އިވިދާޅުިވ މައްސަަލއިގަ 

ތީ ަފއި ވާެވގެން ތި ސުވާލުކުަރއްވާލުކަމަށް، ިތހާ ބޮޑަށް ނުތަނަވަސްނެރެފަ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާ

 ބަޔާން ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިއްވަާވލަދެއްވުމަށް. މު އަރިުހން އެދެން ނޫސްމީންޢާއްއަޅުަގނޑު އަ

 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ބަޔާން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޮޑކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަީޙދު ޙަސަން މަނިކު ރިޔާސީ ބަޔާން އިްއެވވުމަށް އިްއޔެ ނޫސް

ވީ މާ ގިނައިރު ުނަކިއ ަބޔާން ހުށަހެޅުއްިވއިރު އެންމެ އުނދަޫގފުޅު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ވަަޑއިގެން ިރޔާސީ

ކަމަށް  އަދި ރިޔާސީ ބަޔާން އިްއވަަވއި ނިމެން އުޅެނިކޮްށ ޗޮކްލެޓެއް ލިބުނީ، ހުންނަންޖެހުމުން ކަމަށާ
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 ވާހަކަތަަކކީނޫުހގަިއ މިއަދު ޝާއިޢުކޮށްފަިއާވ ލިޔުމުގަިއވާ ކަމަށް ހަވީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރޭ ިވދާޅުވި

ނަޑއެިޅގެން ޙަޤީޤަތާއި ޚިާލފު ދޮގު ވާަހކަތަކެެކވެ. ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގައި މަޑުކޮށްެލއްވުމަްށ  ކަ

 އެުރވި ހުގެ ރައީސް ދަޢުވަތުހަމަޖެހިފައިވާ ކޮޓަރިކޮޅުަގއި އިންނަވަނިކޮށް ސައިފޮެދއް ހިތްޕެވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

އިފޮދެއް ހިތްަޕވަްނ އެވެ. އަދި ސަ ވެސް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ދަޢުވަތު ޤަޫބލުފުޅެއް ނުކުރެްއވިއެވެ. ނަމަ 

އެ ދަޢުވަތު އިތުރަށް  ެއވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް ކަމަށް ވިދާުޅވި ނުވާބޭނުންފުޅު

ން ޕެވުމަށް އެއްބަްސެވވަަޑއިގަެތވެ. އެހެންކަމުފޮދެްއ ހިއްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސައިކުރެްއވުމުން ތަކުރާރު

މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު  ެއ މަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ެއ ކޮޓަރީގައި ިތއްބެވި ޑިފެްނސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި

ޒިމާ ތު ޢާއަދި އެޓާނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްާތޛާ ޢާއިޝަ، ޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު ޑޮކްނާޒިމާ

ެއވެ. އަދި  ކުރެްއވިގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާއްމު ސައިފޮދު ިއންތިޒާމުޝުކޫރަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ އެންގެވުމު 

މުގެ ބެއްލެވުުމގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޑުކޮށްލަްއވަިއގެްނ މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއް

އެވެ. މި ސައިފޮދުގައި: އަލަނާސި ޖޫސް، ޯކކު، ފެންޓާ، ސައި، ކޮފީ،  ަސއިފޮދު ވެއްދި އިންނެވި ކޮޓަރިކޮޅަށް

ޓޫނާ ޕޭސްޓްރީ، ެއްގ ، ޗިކަން ޕިްއޒާ، ޓޫނާ ސޭންުޑވިޗު ، ވެޖިޓަބަލް ސުޕްރިންގ ރޯލް، ސަމޯސާ، ފިހުނު ބަޖިޔާ

 އިތުރުން މީގެއެވެ.  ހިމެނެ ނަޓު ސޭންޑްިވޗު، ފިޝްފިންަގރ، ބަޓާރ ކޭކު އަދި ޑޯމަޔޮނައިްޒ، ޗީޒް އެންޑް ޓޮާމޓޯ 

އިްނ  ގެފޮދު ގެންެދުވނެވެ. އަދި ހިލާލީަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޮކޓަރިކޮޅަށް ސައ14:31ިވެސް މެންދުރުފަހު 

ެއވެ.  ވެރިއްާޔގެ އަރިހަށް ގެންގޮސްަފއިކޮޅުތަެކއް ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫމްހޫރިއްޔާ އަށް ެގންދެވުނު މޭވާ ވަށިރައީސުލްޖު

ން ގެެނވުނު ހެދިކާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންެނވި ކޮޓަރިޮކޅަށް ަގއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފ15:15ުމެންދުރުފަހު  އަދި

އެވެ.  ލަްއވާ އެ މަނިކުފާނު އެ ސައިފޮދު ނުިހއްޕަވާ ވަަޑިއގެންނެވީނަމަވެްސ ރިޔާސީ ބަޔާން ނިންމަވައި ގެންދިޔަ

އިން  ގެމަނިކުފާނު ހިލާލީ ަކމަށް ވިދާޅުާވ ޗޮކްލެަޓކީ އެ  ކުެޅްއވިވެސް ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ފަރީއް އިތުރުންމީގެ

އެރުވި އެއްެޗއް ނޫނެވެ. ހަވާލާދެވިފަިއވާ ނޫހުގަިއ  އިން އެ މަނިކުފާނަން ގެންނެވި ޗޮކްލެެޓެކވެ. މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ރެްއވިކުހޫރިއްާޔގެ ސައިފޮދު އިންތިޒާމުގުިޅގެން ރައީސުލްޖުމް ކުރަްއވާފަިއވާ ޚަބަރާޝާއިޢު

އެކު  އީސަށް ެދއްވި ަބޔާން މި ބަޔާނާއި ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުން ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރައަމީންޢާއްމާ

 .1434 ރަބީޢުލްއަްއވަލް 23. 2113މާރޗް  5ކުރަމެވެ. އަށް ހިއްސާ  މީޑިޔާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

އްޔާ އަުޅަގނޑު ބަޔާން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައީ ވަރަށް ގިަނ އާދެ، ޝުކުރި 

ކަމުގައި ބަދުނާމުާވ  މަޖިލީހުގެ ަރީއސަށް މި .ުސވާލުކުަރއްވާ ނޫހުން މި ފެނިގެން އަޅުަގނޑާ ޢިއްޒަތްތެރިމެންބަރުން

ދާނެ ދެްއގެ ބަޔަކަށް މިކަން ޮއޅިގެންގިނަ އަދަ ކުެރވިފަިއވާތީ. އެއީ އަދިމެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ އިނގިލިދިއް  ގޮތަށް
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އޮތުން. އަިދ މީ ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންެގ  އިކަމުގައި އެއްމެްނނަށް ސާފުވެފަ ކަމަކަށް ވާތީ. އަޅުަގނޑު ޭބނުންވީ މި

ލީހުގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖި ކަމުގައި ޝާމިލުވި މި މިކަން ނުބާއްަވއި، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބުނާ އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއި

ެއކަން ކުރެްއވި ، ހަވާލުވެ . އަދި އެކަމާ މު އަދި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ހެޑް އޮފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަމީންޢާއް

ކަށް ހުންނަ އި ަމޖިލީހުގެ ރައީސައެްއވެސް އިރެްއގަވަނީ ަނގާފަ. އެއީ  ެވސް އަޅުަގނޑު މި މުވަްއޒަފުންގެ ބަޔާން

ންކަން ރެއްިވއްޔާ ުނކުރާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ޔަޤީކަެމއް ިއރާދަކު އިހާނެތިވާނެ އަށް މީހަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނ ނުޑ އަުޅގަ ނޑު އަރުވަން. އަުޅގަ ދާރީ އަދާކުރުމުގެ ޑަށް ީވވަރަކުްނ ިއްއޔެ މެހެމާންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަދި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްށ ސައިޮފދު އެރުވުކަންތައްތަްއ ކުރިން.  ނޑު، އަުޅގަ ުމގެ ކަންތައްަތއް ައޅުގަ

 ލުމަށްޕުޅުގަިއވާ ނުތަނަވަސްކަން ފިލުަވއިއެ ވާހަަކ މެންބަރުންގެ ހިތް، ރަނގަަޅކަށް ކުރިން. އެހެންވީމާ ކުރެވުނު އެންމެ

 ޢިްއޒަތްތެރި  މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ،އެއް ޓަކައި މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 ޢަބްދުއްރަޙީމު.هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

ގޮތުން ނިޒާމާ ބެޭހ  ބެހޭ މުގެ ކަންތައްަތއް ކުާރ ޮގތާތިރާ. ައޅުަގނޑު ހަމަ މަޖިލީހުން އިޙްޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ރުކާރު ހިންގާ ފަރާތްތަކުްނ ސަ އިޙަޤީޤަތުގައި މަޖިލީހުން ކަމެއް ނުކޮށްދެއޭ ކިޔާފަ  ޖެހެނީ، އެއް ަނގަން މި ލަމައްސަ

ނޑުމެންނަށް އަބަުދވެސް ަޤބޫލުކުރެވޭ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަޒީަރކުފާޑުފާޑު ވާހަކަ  ަދއްާކއިރު ައުޅގަ

 އިދެންނެވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަަޑއިގަތަސް މިތާނގަ  ކު އަަޔސް، މިރައީސަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ވެސް އަދި

 ތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ދޭ ދުވަހަކީ ރައްޔިއި ހުންނަކަމާ، އަދި ޢާއްމު ގޮތެއްަގއި ރިޔާީސ ބަޔާންހެދިފަސައި 

ރައީްސ ވަޙީދު އެކަން ނުކުރަްއވަީނ  ވަކިްނވެސް ބައްދަލުކޮށް ަސއިފޮދު ހިއްޕަވާ ދުވަސްަތކަަކށް ވާތީވެ ެއގޮތަށް

ނޑު ވެގެން  ލަންސްއަށް އެނގިފަިއވާ ކަމެއްޯތ ބަލައިކީްއވެތޯއޭ. ެއއީ މަޖިލީހުގެ ރައީ  ހަމަ ސާފުކޮށްލީ. ދެންމެ  އަުޅގަ

ކޯުޓގެ  އިން ގެވީ ވެސް. އެއީ ީކްއވެތޯއޭ ހިލާލީއިން ގެންނެވި ޮޗކުލެޓެކޭ ފަރީއްކުުޅއް ގެމަނިކުފާނު ވިދާޅުެވއްޖެ ހިލާލީ

 . ށް ޗޮކުލެޓު ލައިގެން އަްނނަންޖެހެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޖީބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އި އެކީގަ  ގޮތުން މެންބަރުންނާ އުލު އޮތްބަރު އެގޮތަަކށް ނޫން ދެންނެވިފައިވަނީކީ. ދެން މަޖިލީހުގެ މާޙަޢިއްޒަތްތެރި މެން

ވުން އެކަީށގެންވޭ. އެހެންނަމަެވސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކަމަށް  ސައިގެ ަވގުތުކޮެޅއް ހޭދަޮކށް ނުލެއްވުނީ
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ޓަކައި ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންނެިވ  ތިރާމު އަދާކުރުމަށްޑަިއގަންނަވާ ގޮުތގެ މަތިން އިޙްއެދިވަ 

އި ވާނީ. ކުފާނަން އަދާކޮށްފައެ ަމނި ،ކޮޓަރިކޮޅަށް މަޖިލީހުގެ މުވަްއޒަފުން މެދުވެރިކޮށް އަޅުަގނޑު ސައި ގެްނގޮސް

ނޑު މި، އެހެންވީމާ  .ށްއަ 11ގެ ދަށުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު 13ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  އެ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. އަޅުގަ

هللا ޢަބްދު ޙީމުރަޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަބްދުއް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 11.2 .ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް

ކުރުމުގެ ބިލުެގ ބަހުސް ކުިރއަްށ ަފއިސާ ހާމަ އްވާފަިއވާ ަދއުލަތުގެ ަމސްއޫލު މަޤާމުތައް ފުރާ މީހުންގެ މުދަލާއިހުށަހަޅު

 32އަށް  ޑީ.އާރު.ޕީ، މިނެޓު 31މިނެޓު. ޕީ.ޕީއެމަށް  55އޮތް  ގެންދިއުން. މިހާތަނަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ބާކީ އެބަ

. އަދި ވަިކ މިނެޓު 5ައށް  . ޤައުމީ ޕާޓީމިނެޓު 5. ޕީ.އޭ އަްށ ވެފަވަނީ ހަމަ ރީ ޕާޓީގެ ވަުގތުމިނެޓު، ޖުމްހޫ

ނޑު އަރުވަމުްނ  މިނެޓު 5ށް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ނުދައްަކވާ މެންބަރުންނަ އަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ވާަހކަފުޅުޕާޓީ އަޅުގަ

ނޑު އެންމެ ފުރަތަ ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަ  މަ ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މަަޑވެލީގެންދާނަން. އަުޅގަ

 ނާޒިމަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު

ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސަުރކާރުެގ މަތީ މަާޤމުގައި ިތއްބަާވ ބޭފުޅުންެގ  .الرحين الرحون هللا بسن

ނަޑއެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޤާނޫނެއް ފުނަދޫ ދާއިރާެގ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހެމުންދާ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން އަދި  އުސޫލުތައް ކަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަުރާކރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު، ްޑރާފްޓު ތަމްސީލުކުރަްއވަމުން މި ގެންދަނީ. ައޅުަގނޑު 

ަބވާ ބޭފުޅުންނަށް ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ބިލަީކ ވެްސ މުހިއްމު ބިލެއް. އަިދ ސަރުކާުރގެ ެއކި މަޤާމުތަުކގަިއ ތިއް

އެިކއެކި ގޮްތގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހޭދަތަކާ އަދި ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާ އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ މަޤާމުތަކާއި 

މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަާދކުރުމުގެ ޤާނޫނެއް އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. ެއގޮތުން މި ޢިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހުގައި މި ބިލު 

ްނގޮސް އަދި ުދނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުން ެވސް މި ޒާތުގެ ކަންތައްތައް ޮއންނަ ގޮތާ އަދި ކަންތައްތަްއ ކޮމިޓީއަކަށް ގެ

ބެލުމަށްފަހުގައި އެކަން ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި މި ބިލުގެ ވާހަކަދެްއކުމަށް ފަށައިގަތުުމެގ 

ނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވޭ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ، ކުރީަގއި އަުޅގަ

އްޖޭެގ މެންބަރުންނާ އަދި މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ އިސްތަށިފުޅުަގއި ނުހަނު ބަދުނާމުއެޅޭ ގޮތަށް ރާ 

މުޅި މަޖިލިސް ، މަޖިލިސް ކިަޔެގން ގަދަކަމުން ހުރި މީހަކު ނޫސްތަކަށް ޒާތްޒާުތގެ އަދި މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ

 ގޮތަށް ބަޔާންދިނުމަީކ އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެްއ.  ވާޚަރާބު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަޝީދު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމުއެއް، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ރަޝީދު  ންބަރު އިބްރާހީމުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެ

މުޅި ޤައުމުގެ.  ޓަކައި ލަޙަަތށްނޫނު ހަދަނީ ރައްޔިތުންގެ ސުލްޙަމަޞްައޅުަގނޑުމެން ޤާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

މިހާރު އަެނއްާކވެސް ފާެޑއްގެ ކޯޓު ޯއޑަރެއް ނެިރގެން ހަމަ ރުހުމުގައި ދާން ހުރި މީހަކު  އެހެންނަމަވެސް

ލްޙަ . ހައްޔަރުކުރީ. ކިހިެނއްތޯ މި ޤައުމުގައި ޞުމުޙައްމަދު ނަޝީދު އެ ގެންދިޔައީ ،ޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރީގެ ރައީސުލް

ގޮތަްށ ފުލުހުން ނުކުމެ ގަދަބާރުން  ލާކުރެވޭނީ. ހަމަ ޤައުމުގެ ައމަންއަމާންކަން ނަގައިބަލަހައްޓާނީ. ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛު

އެކު  ދުލުވެރިކަމާނެ. ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުން ޮއންނާނީ. ޢަނާމީހުން ހައްޔަރުކޮށް ގެންާދ އުސޫލެއް ނޯން

ެއއީ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި އޮތް އެންމެ ބޮޑު  ނުކުެރވޭނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހައްޔަރެއް އިންސާފުކުރަން. މީހުން ހިފައި

ކުފާނު ފިޔަވަޅެއް ައޅަންޖެހޭނެ. ކަމަށް މަނި މި، ލީޑަރު ހައްޔަރުކުރީ. ެއހެންވީމާ އެްއގެ ސިޔާސީ ޕާޓީ. ސިޔާސީ ޕާޓީ

ނޑުމެން މި ކު މި ރާއްޭޖގެ  ަޙ ދެމެހެއްޓުން. އެހެންނަމަވެސްލްރާ މަސަްއކަތަކީ މި ަޤުއމުގައި ޞުމިތާ ތެރޭގައި އަުޅގަ

 އަމާންކަން ނަގާލައި ަރއްޔިތުންނަށް އަނިާޔކުރަމުންނޑަެއޅިގެން މި ރާއްޭޖެގ އަމަންވެރިކަމުަގއި އެހެރަ ވަޙީދު ހަމަ ކަ

މައްސަލަ ފުލުސް  މީހުންގެ ވެސް ހަްއޔަުރކުރުމުގެ ތެޭރގައި އެތަްއ ބަަޔކަށް އަނިާޔެވއްޖެ. އަެނއްކާ އެ ނީ. މިހާރުއެ ދަ

ކީ ރައީސް ގުޅަިއގަންަނމުންދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުގެ ޢިލްތިމާސައެތައް ބަެއއްގެ ޙައްޤުަތއް ނި އޮފީހަށް ވައްދަިއ،

ޓަކަިއ  ލަޙަތަށްމެއް ެދއްވުން. މުޅި ޤައުމުގެ މަޞްކަމުގައި އިހަށް އިސްކަ ިއ ނަމަވެސް މިވަގުތު ހުއްޓާފަ މަޖިލިސް މި

 ކުަރނީ. އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތް

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު ތެިރ އަރުވަނީ ކުރިން ވާަހކަފުޅުދައްަކވަމުން ގެންެދވި ަމޑަވެލި ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްއާދެ، އަުޅގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމަށް. 

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުމަޑަވެލި ދާއި

ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަދި ކުއްިލއަކަށް ިއވުނު ޚަބަރެއް ެއއީ ަދއުލަތުގެ މަްސއޫލު މަޤާމުތަކުަގއި ިތއްބަާވ 

 ރަޝީދު އެ ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާ ވީ އިބްރާހީމު މެ ބޮޑު މައްސަަލއަކަށްބޭފުޅުންނަށް މިއަދު ދިމާވެގެން އުޅޭ އެން

ފާއި ކަރާމާތް އަދި ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފާހަގަކުރެޭވ. މަޤާމެއް އަދާކުެރވެނީ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަ
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ބޭފުޅުންނާ އަދި  މަޤާމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ޮކށްފައިވާ ޢިއްޒަތް ދެވޭ

ރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރމުންދާ ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަުމގެ ޤާނޫނެއް ވަނީ މި ޢިއްޒަތްތެ

ނުޑގެ އަޚް  ރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ވިލިާމފަންނު ދާއި ،މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވާފަ. އަޅުގަ

އެ ބިލަށް  ކުން އެ ބިލު ވަނީ ފާސްކުރެވިފަ. އެހެންނަމަވެސްއް. އަދި ވަަރށް ތަނަވަސް އަޣްލަބިއްޔަތަ ހުށަހެޅުއްވި ބިލެ

އެ ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެގެން ޤާނޫނަށް ބެލުމެއް ނެތި ޤާނޫނުން ބޭރުން ރާއްޖޭގެ  ،އަދި ޤާނޫނު ،ވެސް ބެލުމެއް ނެތި

ށްދެމުންދާ މަޤާމުތައް ފުރަމުންދާ މީހުންނާއި ކަންތައްތަކެއް ކޮ އަދި ޔާކަން ކޮްށފައި ތިބި މީހުންނާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

މި ދިމާވީ.  ދާއިރު މިއީ އެންމެ މުނާސަބު ވަގުތު ކަންނޭނގެ މިކަން އިއްތިފާޤުން ނަމަވެސްބިލެއް ހުށަހެޅިގެން

ނޑުމެން އެންމެން ގަދަާބރުން ކަން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ތަށް ލަޙަޞްކުރުމަށްވުރެ ޮބަޑށް ޤައުމުެގ މައަުޅގަ

ލަޙަތު ކަމަށް ބަލަންޖެހޭނެ. މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ހުންނަ ވިސްނަންޖެހޭނެ. ޤައުމުގެ ުޞލްޙަމަޞް

ބޭފުޅުން ދައުވާކުރަމުން  އެންމެ މަތީ މަޤާމު އަދާކޮށްފައި ތިބޭ ބޭފުޅުން އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަފުޅަށް ކަަމށް މި

ނޑަށް ޔަޤީްނވެއްޖެ އެއީ ވެްސ ގަދަބާރުން ކުިރ  ީވ ެވސް. އެހެންނަމަވެސްދެއްމި ދަނީ އިސްތިޢުފާ މިހާުރ އަުޅގަ

ގެންދަނީ. އަދި ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންގެ  ގަދަބާރުން ުހރިހާ ކަންތައްތަކެްއ ކުރާ ުއސޫލުން ކުރަމުން މިވީމަ،  ކަމަކަށް

 މި އަނިޔާވެރިކަން ހިންގަމުން މި ބަޔަކު ލައްވައި އި ތިބިތެރެއިން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާކޮށްފަ 

ބޭފުޅުން ވަޑައިުނގަންނަވާނެ ކަމަށް  ގެންދަނީ. އަދި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ވެސް، ކޮމިޓީއަކަށް ވެސް އެ

ނަޑއެިޅގެން ބުނަމުން  ަރއީސް އެ ގެްނދަނީ. އެކަމުަގއި މި މަޖިލީުހން ގޮތެްއ ނިންމަން އެބަ ެޖހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ކަ

މު ފަސާދަވެގެން ހިނގައްޖެ. ކަމުގައި އިސްނަންަގވަން އެަބ ޖެހޭ. ޤައުމު މި ދަނީ ހަލާކުވުމެްއގެ ތެރެއަށް. މުޅި ޤައު

ކޯޓުގެ ނިާޔއެއް ވާނެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ކޮމިީޓައކަށް ދައުލަތުގެ ެއއްވެސް  ޕްރީމްއާދެ! ސު

އަިދ  ،ބޭފުޅުން މިތަނަށް ހާޒިރުވެ ނަމަ އަދި އެ  ދެިވއްޖެ ކަމަށް ަވނީދަޢުވަތު މަޤާމެއްގަިއ ހުރި ބޭފުޅަކަށް 

މިބޭފުޅުން އަމިއްލަ އަށް  މަތީން ޖަވާބުދާރީާވންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުަގިއވާ ގޮތުގެ

ދަނީ މިތަނަށް  ހުން މި ވިދާޅުވަމުންފަ ސަރުކާރު އައި މި ބަޣާވާތުގެ، މި ވިދާޅުވަމުން ދަނީ މި ވަގުުތަގއި

ެއއް ެދްއވާފައޭ އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބަށް ޤައުމުގެ ހާލަތު  ނުޖެހޭނޭ. އެީއ ބަްނޑާރަ ނައިުބ ލަފައަންނާކަށް

ުޑމެން އެބަ ޖެހޭ މި ޤައުމުގެ ކަމުގައި އެބަ ޖެހޭ ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވާން. ައޅުަގނ މި ދިޔައިމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ނުވެ އަދި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ހުރި ތްތެރި މަޖިލީހަކީ މިހާރު ޚަރާބުމާޔަތްކުރަން. މި ޢިއްޒަޞްލަޙަތު ހިމަ

ދޭތެޭރގަިއ ސުވާލުަތއް އުފެދެމުންދަނީ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  އޮތީ. ވެިރކަމާ ހަމައެކަނި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުަގއި މި

ބުނަމުން ދިޔައީ މިއީ ބަޣާވާތެކޭ. އަޅުަގނޑުމެން ދެއްކި ބަސް ތަނުގައި އް ނޫން އެއެްއގައި ސިޔާސީ ބޭުފޅުންނެ ކޮމިޓީ

ޔާތް އަދި މުޅި ހަ، ޔާތް އެކަމުގައި ތަހަްއމަލްކޮށްބޭފުޅުންގެ މުޅި ހަ އެ އެއް ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ވާހަކަ

 ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނ މިތަނުގެތި މަޤާމުތަުކގަިއ އަިދ ބޮޑެ ،އެކަމުެގ ވޭުތކޮށްފައި ތިިބ ބަަޔކު އަިދ ބްރިޭގޑިއަރ ޖެނެރަލް 
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ބަޣާވާތުގެ އަހުލުވެިރއަކަށް ުހރި މީހާ އިއްޔެގައި މިތަނަށް ، އްޖެ މިއީ ބަޣާވާތެކޭ. އެހެންވީމާއެްއގައި ވިދާޅުވެ  ކޮމިޓީ

ގަިއ، ސީދާ ގޮތަކަށް ބަލާފައި ޒާތީ ގޮތެއް  ދިޔައަދި މިތަނުގައި ޭއނައާ ދޭތެރޭގައި ކަންތައްަތްއ ހިނގައި، ގެނެސް

މަނިކުފާުނގެ ޖިސްމަށް އަަރއިގަތީ. ެއއީ ކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. ެއއީ  ރައީސް ނަޝީދަށް ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުންދީ އަދި އެ

ނަޑއެިޅގެން ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލުން. އަިދ މިއަދުގައި މި ނެގުނު ޯވޓު  މި ޤައުމު ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ަވއްޓާލުން. ކަ

ނޑުމެންނަށް އެ މަނިކުފާނު ފޮނު ްއވި ދެ ބިލު ފާސްކުރަން އޮތް ަވގުުތގަިއ އެ ަގޑީަގއި އެކަން ކުީރމަ ވެސް އަުޅގަ

މި ޤައުުމ ސަލާމަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އެަބ  ބަ އުފެދޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ސުވާލުތަެކއް އެ

ސަލާމަތްވާން. އެއީ އެކަްނ އޮތް ގޮތަކީ ވެސް ެއއީ. ހުރި މީހާގެ ކިބައިްނ ހިރަ ނުލަފާ ވެރިއަަކށް އަރާޖެހޭ މި

ތަނަށް އަންނާނޭ. ދެން  އަންަގވާފައި ވެްސ ވަނީ ެއޮގތަށް. ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުން ޯގސްވެއްެޖއްޔާ ނުަބއި ވެރިަޔުކ އެ

. ހުރީ މި ވެރިމީހާ ބުނާނޭ ހާދަހާ ނުބައި ރައްޔިތުންަތކެކޭ މި އުެޅނީ. ރައްޔިތުން ބުނާނޭ ހާދަހާ ނުބައި ވެރިެއކޭ

ނޑުމެންނަށް ފެނިފައި މި އޮތީ އެކަން އަިއއްސަ . މިވާންމިކަމުން އަޅުަގނޑުމެން ސަލާމަތް، ވީމާއެހެން  . ެއކަން ައޅުގަ

އިސްނަްނގަވަން އެަބ  ކަުމގައި އޮތީ. ައޅުަގނޑުމެން މިކަމުން އަރަިއގަންނަން އެބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.ޖެހޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވަޑަިއގެންޖަލްސާގެ ރިޔާސަތަށް ވެލިޫދ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމން

މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކަްށ  ންނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރިލިމާފަވި ދަންނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ކަދެްއކެވުން:ވާހަސައިން މަނިކު ޙްމަދު ނިހާނު ޙުވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ

ނޑުމެންނަށް ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ކުިރއަްށ މި ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! ގެންދެވެނީ ސަރުކާރުގެ  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  މަޤާމުތަކުއް  މަސްއޫލު އިސް ފުރާ ފަރާތްތަކުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހާމަކުރުމުގެ ބިލުެގ ނަމުގައި އަުޅގަ

ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ  ،ބިލެއް. އަދި މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުއްވައިެދްއވި ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ލިބިފައިވާ

ެއކު ޝުކުރުދަންނަވަން. މި މުހިއްމު ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމެއް  ޚްލާޞްތެރިކަމާމެންބަރަށް އަޅުަގނޑު އިޢިއްޒަތްތެރި 

ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ބަޔާން އޮޑިޓަރ ވަނީ ދަުއލަތުގެ މަސްއޫލު މަޤާމުތައް އަދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ކުރުން ކަމަށް ންޖެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންޖެނެރަލަށް ހާމަކުރުން ލާޒިމުކުރުމަށާއި އެކަން ކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރަ

ތިޞާީދ އްޓުވޭނެ ކަމަށް ިއޝާރާތްުކރައްވާަފއި އަދި އިޤް. މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވުމުން ކޮރަޕްޝަން ހުބަޔާންކުރަްއވާފަ

 މާދާރުކުރެްއވޭނެ ކަމަށްަރއްޔިތުންނަށް ިޚދުމަތްދޭން ތިބޭ ފަރާތްތައް ޒިން ،ކުރިއެރުމަށް އެޭޅ ހުރަސްތަްއ ކުަޑވެ
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ކަމުަގިއ ދުމަގުސައިތުރުން  ނަމުގެއަދި މި ނުކުތާގެ ތަޢާރަފާއި އޮތީ.  މިދެކެވަަޑިއގެން މި ހުށަހަޅުއްވާފައި 

ނޑުމެން ތެރެއިން  ފާޙަގަކުރަްއވާފަިއވާ ނުކުތާތަުކގެ މަޢުލޫމާތު  އެްއގެ މައްސަލަމިހާރުވެސް ނިކުންނަ އަުޅގަ

އަދި  މިާހރު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާ ހިނގައިދާނެ. އެއީހަމަޖެހުމުގައި ޅުހަމައަށް ހިތްޕު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަްއޔިތުްނނާ

ަގއި މި މާލެއްގެ ޚިުދމަތުގެ ކޮށިަގނޑުތަކު ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިިއސް ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން  ސަރުކާުރގެއޭެގއިތުރުން 

. ތޮޅު ސިލުތައް މާލޭގައި އަދި ައއްުޑ އަކުރަްއވާފައި ތިބޭ ކައުންސިަލރުން. ސިޓީ ަކއުންއިންތިޚާބުތިއްބަވަނީ ަރއްޔިތުން 

 ކީ ވެސް. މި ކައުންސިލަުރންތައް، ޤާނޫނަިތއްަބވަނީ ަކއުްނސިލަރުންމި ަތުކގައި އަދި ޭއގެއިތުރުން އަތޮޅު

އްޔިތުންނަށް ޢާއްމު ަކނަޑއަާޅފައި ރަ ގޮތްތަެކއްގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ދުމަށްފަހުއަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ހެ

ެނިގގެން ޭއގެން އެންމެ ގިނަ ވޯުޓ މެދުގަިއ ވޯޓު ޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަާރތްތަކުންއެ އިންތި ،ށް ދޫކޮށްެލވިއިންތިޚާބަކަ

ތިބީ ރައްޔިތުންނަށް  އޮތަސް، ނެތަސް ހޮއްަވާވފައި މިލިބިވަޑަިއގެންެނވި ފަރާތްތައް އެިކއެކި ޕާޓީތަުކގެ ފިކުރު ައދި 

ކަޒީ ޤާނޫުނަގއި ދެވެްނވީ ޚިދުމަތްތަާކިއ ކުރަްއވަންީވ ކަންަތއްތައް ޚިދުމަތްދޭން. ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ލާމަރު

ނޑައަޅަ   ގައި އެެވސް މައްސަލަައކަށް ްށ ފެށުނު ކަމަކަށް ވާތީ ފަހަރުނަމަވެސް އަލަ. ވަނީ ދެްއވާފައިއިއެފަރާތްތަކަށް ކަ

ނޑުމެންނަށް ލިބެމުން މި  މި ީއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަކުވާތައް. މިބޮޑެތި ދަނީ އިންތިހާއަށް  ވެދާނެ. އަުޅގަ

ކައިރި އަދި  ،ނުކޮށްފި ަކމުގައި ވާނަމަޔަތްހުށަހެޅުއްވި ބިުލގައި މި ހިެމނޭ ބައެއް ުނކުތާތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ރިޢާ

ހޮވާ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްެބިވ  މިހެން ީދގެންޒާމު ވެސް އަދި ރައްޔިތުން ވޯޓުލާމަރުކަޒީ ނިމުޅި ދުރު މުސްތަޤުބަލެއްގައި 

ނޑުެގއްލޭނެ ހިސާބަށް އަނުސީާދ ގޮތެއްަގއި އާއި  ގޮތެއްގަ ބޭފުޅުންގެ އިތުބާރުތައް ވަރަްށ ސީދާ މެން އިއްސާނެ އަުޅގަ

މުޅި ޤާނޫނުގެ  އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން މިކޮށްފިއްޔާ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ނުމިފަދަ ޤާނޫނެއް 

ގޮތެއްަގިއ  ކޮށް އެކަމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޖުމްލަވަރަށް އިޙްތިރާމުއަޅުަގނުޑ ވެސް ގެ މައްޗަށް މަފްހޫމު

މެންބަރުންގެ ތެެރއިން  11ގޮެތްއގަިއ މާލޭގެ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  ދަންނަވަންޏާ މާލޭ ސިޓީ ަކުއންސިލަށް، ޚާއްޞަ 

ނޑުމެންނަށް  ގޮތުން މި ކަންދިމާކުރި ދާއިރާގެ  އުޅެން މި ލިބެނީ ގަލޮޅު ދެކުނުމަސައްކަުތގައި މި ވަުގތު އަޅުގަ

 މީހުންނަށް އެންމެ ގިނައިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޚިދުމަތްތަކާ  ލޫފާއި އަޅުަގނޑާ ދެމެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް

ޖެހެނީ. ނޫނީ އެނޫން ވެސް މީިޑާއ  ވާހަކަ ދަްއކަން މި ޖެހެނީ. ނުވަތަ ނޫސްތަުކގައި އެ  މެދުގައި ފާުޑކިޔަން މި

ާއިއ  ޖެހެނީ. މީގެތެރޭގައި ޚާްއޞަކޮށް ފާހަގަކޮށްލާނަން މާލޭ ކުނި ކޮށީގެ މައްސަލަ ވާހަކަ ދަްއކަން މި އްގައި އެފޯރަމެ

 ދެ ައވަށް ބަެއއް، މާލޭގެ އިތުރު އަދި  ށް ެއކިއެކި ކަންތަުކގައި ހުރި އިމާރާތްތަކާއި ގޯތިގެދޮރާއަދި މާލޭގައި ބޭނުންނުކޮ

 ޖެހުނު ދެއެންމެ ގިނަިއން ވާހަކަދައްކަން ިއގައިބިންތަކުގެ މައްސަލަ ނލީަގއި ހުރިގަިއވާ ހުޅުމާލެ ާއއި ވިިލގިކަމު

 ލޫފާއި އަޙްމަދު މަޚްދެުކނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މީހުންނަށް ވެގެންދިޔަ ކަންދިމާކުރި ގޮތުން. ގަލޮޅު 

ނޑުމެންނަށް ސިޓީ ކައުންސިލް، އަތޮުޅ އައެއް މިއީ  އެންމެ ބޮޑަށް ޖެހުނު އެއް މައްސަލަ  މީހުން. އަޅުަގނޑާ ދެ ުޅގަ

ގައި މި ބަޔާންކުާރ ވަނަ މާއްާދގެ )ކ( 3އަދި ރަށު ަކއުންސިލުގެ މެންބަރުން. މި އަންނަ ނުކުތާގެ  ކައުންސިލް
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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު މައްސަލަ. ނެތް މީހުންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާނީ ކާކަށްތޯ، ކޮންގޮތަކަށްތޯ  ފަރާތްތައް. އެ

މާޭލ  ގަންނަވާެނ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ތަކުން ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ. އެނގިަވޑައި ށަހަޅުއްާވ ެއއްެޗއް ަކއުންސިލްން ހުއޮތޯރިޓީ

ނާޑ އެންމެ ކައުންސިަލކުން ަވކި ހިސާބަކަށް ސިޓީ ފަހުން މާލޭ ސިޓީ  ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ ސަރުކާރެއް ވެސް. އަުޅގަ

ތިމަންނާ މިހާރު ވި މަނިކުފާުނ ވިދާޅު ވުނު ދުވަހު އެަބއްދަލުކުރެ ގައިގެ މޭޔަރާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ކައުންސިލު 

ނަމަވެސް އެހެންސަރުކާރަށް ސިީޓއަކުްނ ދަންނަވާފައޭ. ވާީނ ކުރާ ވާހަކަ. ކޯނީެގ ރިޕޯޓަށްފަހު ސަރުކާރު ޤަބޫލު

 އަދި ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައިބަިއކުޅަ އެއްަބއި މީހުން ދިރިއުޅޭ މާލެ  އަޅުަގނޑުމެން މިދައްކަނީ ރާްއޖޭގެ އާބާދީގެ ތިން

ރި ވަރަށް މުހިއްމު ކޯޑުތަކާއި މިހެން ގޮސް ހު މު އުސޫލުތަކާއި މާލޭެގ ބިލްޑިންކަމާއި މާލޭގެ ޢާއްމާލޭގެ ސާފުތާހިރު

 މާތަކާރައްޔިތުްނ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ޒިން ތަެކއް. އަދި ކުިނ ނައްތާލުމާއި ޞިއްޙީ ބޮެޑތި ކަންތައްތަކުންމަސައްކަތް

ނުކުރާ މީހުން ޤަބޫލު އެއެ ސިޓީ ަކއިންސިލުްނ ގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތް އޮތް މާލޭ ސިޓީ ަކއުންސިލްްއކޮށް އެ

 ޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅެން ފެއްޓި.ސަރުކާރެއް ކަމަށް ނިންމި ހިސާބުން ފެއްޓިގެން މާލޭގެ ރައް

ނުޑ މިހެން ދަންނަވައިއްސަލަ ތަެކއް އެބަ އުޅޭ. އަވެސް މަ  ަގއިއެްއވެސް ސަރުކާރާިއ ސިީޓ ަކއުންސިލާ ދެމެދު ާލ ުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ  ހިތް އެބަ އޮތް އެއީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވަދެ އެ ެއްއޗެހި، ލިޔެިކޔުންތައް ބެލީމަ އަޅުގަ

ލަތައް. ވެސް މަްއސަ ސަލަތައް. އަދި ހަމަ ސަުރކާރުގެގައި ވެސް ަމއް ބަ ހުރިކަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އެ

މި ބިލުގެ ތެރޭގައި މުޅި ޖުމްލަ ހިމެނޭތީ މި ވާހަކަ ހަމަ ތަފްޞީލީ  ،ޖެހުނީ މިދެންނެވި ޒާތުގެންމައްސަލަތައް އުފެދެ

. އަބަުދވެސް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައަކށް ހުންނަ ފަރާތެއް، ަވޒީރެއް އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ގޮުތގައެއް މާނަެއއް 

ކުަރއްވާަފއި ހުންނަވާ ސަފީރަކު ކޮންމެވެްސ ޢައްޔަންއެނޫން ޮގތަކަށް ޓް މިނިސްޓަރެއް ނޫނީ މެންބަރެއް ނޫނީ ސްޓޭ

ގޮތަކުން ކޮންމެވެސް ދިމާލަުކން އެއްެޗއް ނަގާ ވާހަަކ، ތިމާގެ މީހަކަށް ވަޒީފާދޭ ވާހަކަ. ނޫނީ ކޮންމެވެސް ތާކުން 

ގޮތެއްގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ  އް ނޫން. ޖުމްލައެ އެއީކީ އާ ވާަހކަ އާދޭ. ެއއް ދެކެވެމުން ވާހަކަކޮންމެވެސް 

އެއް. ނަަމވެސް ައޅުަގނޑުެމންނަށް މިފަހަކަށް އައިސް މި  ެއއް ނޫން އެީއކީ. ެއއީ ފަރިތަ ވާހަކަ  ނުފަރިތަ ވާހަކަ

ފަރާތްަތްއ  އެ ކުރެވުނު ފަރާތްތަުކގެ މާލީ ބަޔާންތަކާއިއި މި ކައުންސިލުތަކަށް ޢަްއޔަންތަުކގެ ތެރޭގަ ަތއްލައިގެން ކަން

އެހެންވެ މި ވާހަަކ ޚާއްަޞކޮްށ ކަންތައްތައް ބަލަން މިީއ ވަރަށް ުމހިއްމުވެފައި އޮތް ކަެމއް.  މި ްއކުރަމުންދާ މުދަލާ،އެ

ނޑުމެންނަށް އެބަ  އަޅުަގނޑު މިއެްއގެ ގޮުތގައި  އެއް ނަމޫނާ ދަންނަވާލަނީ. މިދެންނެވި ގޮތުން ބެލިއިރުގަިއ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ހަމަ ގޮތެއްަގއި އަިދ ޚާއްޞަ .ުޑއިވޭއަުޑއިޭވ، އެބަ އަ އެއް މެންބަރުން ހަމަ މީޑިއާގަިއ ބަ އަުޅގަ

ގޮތަކަްށ  ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަކި ނގޭ ސަރުކާރުގެ ކަމާހުރި. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެ  ވެސް ވިދާުޅވެފައި އެބަ

ނޑަެއޅިފައި މި ލަތުގެ އްލުކުރާނީ ދައުއްގެ މައްސަލަ ހައޮންނަނީ މިވެނި ބިމެ ނިންމުމަށް. އެއީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ކަ

 ށްއަ ެއކުަގއޭ. ކަމާބެހޭ ވުޒާރާ ގެ މަްޝވަރާއާފައި ގޮތަށް މާލޭ ސިީޓ ކައުންސިލްއޮންނަ އުސޫލުތަުކަގއި ަކނޑަެއޅ އެ

. އްދަތަށް ކުްއޔަށްދެްއވާފައްދުަގއި ހުރި އެކި ބިންތަްއ އެބަ ހުރި ދިުގ މުއާއި މާލޭގެ ސަރަހަ ނެތި މާލެ އަންގާލުމެއް
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ތައްތަެކްއ އަޑިން މީަގއި ކަންބަެއއް ފަރާތްތަުކން ވިދާުޅވެދެްއވައޭ އެބަ އަޑި  ،ޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ އިާޝރާތް ލިބޭއަ

ިދ ވެސް އަނޫނީ މެން އެަބ މާލޭ ސިޓީ ަކއުންސިލް ހިސާބުން އަުޅަގނޑު ކަމަށް އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، މި ހިނގި

ނޑައަަޅއި ލަރުންނަށް ލިބިފައި ހުރި އެްއޗެަކއުންސި ަތުކގެއުންސިލްއެހެން ކަ ނޫންއެ ބެލެން އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް  އް ކަ

ގުމުގެ ޤާނޫނުަގިއ . ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން އިދާރީ ދާިއރާތައް ހިންޙަޤީޤަތުގައި މި ޤާނޫުނ އޮންނަންޖެހެނީ ނިމިފަކުރިން. 

ނޑުތަމި އިންތިޚާބު ނޑުމެންނަށް  .ާކ ހަވާުލވުމުގެ ކުރިން އޮންނަންޖެހޭ ޤާނޫނެއްކުރި ފަރާތްތަްއ އޮފީހުގެ ކޮިށގަ އަުޅގަ

ވާހަކަ ިމއަށްވުރެ  ރަނގަޅު ފެންވަެރްއގައި ުނުކރެވިފައި އޮތް ކަެމއް މިއީ. އަޅުަގނޑުމެން ލާމަރުަކޒީ ާޤނޫނުގައި މި

ްއކަލަ އިޝާރާތްކޮްށގެން ން އެތަން ރަނގަޅުވީސް. އޭރުނބޮޑުނމިކަން ނިންމާލެވުނު ނަމަ މާ  ވިތަފްޞީލުކޮށް ލިޔެ

މަުތގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތުހު. ކުަޑެވގެންދާނެިދއްުކރުމުގެ ބައި  ތައްމަތުގެ އިނގިލިތުހު

ވިދާުޅވަނީ ތިޔަކަްނ މެންބަރަކު މި  ަކއުންސިލް ގެަވޒީރެްއގެ ގާުތ ސިޓީ ަކއުްނސިލް ެއއްގެ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ 

ހިސާބަށް  ހިސާބަށް ކަންތައްތައް ދާއިރުގަިއ، މި ން މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނިކޮށް. އެހެންވީމާ، މިދެތި ނިންމާލެވިދާނޭ

ނޑުމެންނަްށ ޤާނޫނަދެމުން ފުޅާކޮށް ކަންތައްަތއް  ކުން މިފަދަ ހަމައެއް ހަމަޖައްސަިއ، ިސޓީ ދާއިރުަގއި އަުޅގަ

ޓަރ ކޮްށ ޮއޑިސީދާ ޑައިެރކްޓު ތައް ގެ ކަންތައްފަރާތްތަކުން ލިބޭ މާއްލިއްޔަތު  ނޫން އެ ވެސް ކައުންސިލުތަާކ އަދި 

ނޑަެއޅިއްެޖ ކަމުގައި ޖެނަރަލާ ހަމައަށް ފޮނުވޭނެ ގޮތެއް ށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ެއއީ ރައްޔިުތންނަވާނަމަ  ޤާނޫނަކުން ކަ

މާޒުކުރަމުންާދ ޖޭގެ އަރާއްއަދި  ހަޅުއްވާ ފަދައިން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދާހުށައަދި ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އް. ބޮޑު ލުޔެ

ގެ ކަންތައްތަްއ ހުއްޓުވުމަށް އެިޅގެންދާނެ މާސިންގާ ފިަޔވަޅެްއ ކަމުަގއި ެވެގންދާނެ. ރައްޔިތުންނާ ވަރަްށ ކޮރަޕްޝަނު

ނޑު ގާތުން ޚިދުމަތް  ހުންނާނެ.ކިތަންމެ ކަންތައްތަކެއް ބޭ ބަޔަުކ ކޮށްލެވިދާނެ ކިތަންމެސީދާ ތި ތަކެްއގައިދޭ ކޮށިގަ

ހުންނަވާ ބަހައްޓަވާަފއި  އެހެން މަޤާމެއްަގއިވެސް ސަފީރެއް ނޫނީ އަދި އެނޫން ޔާ ނޫނިއްާޔ އަދިރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ކަންތައްަތކަށްވުެރ ކުރައްވާ ނޫނީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކު ނުވަތަ މިނިސްޓަރަކު  ،ފުޅަކުބޭ ފެންވަުރގެވަޒީެރއްގެ ނައިބު 

ާއއި ައގުަގއި ިވއްކޭނެ ބަެއްއ  މަގު ކުރެޭވއިުރގައި ނުައުގގައެ ައގު ޚިދުމަތްތަކާ،ބޭނުންވާ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް  މާ

އެްއ.  ޖެހޭ ނުކުތާާފހަގަކުރަން ބޭފުޅުންނަށް ކުރެްއވޭނެތީ ެއއީަތކުަގއި ތިބި އޭރިއާމިދެންނެވި ބައިވަރު ކަންތައްަތއް 

ނޑަައޅަންޖެތަފްޞީލުތަްއ ފާސްކުރަމުންދާއިރު  ނިންމައިޤާނޫނު ކޮމިީޓއަުކން މި އަދި  ނުޑ ހޭ ކަކަ މަށް އަުޅގަ

އަިދ  ،ކަންތައްަތކާކުރަްއވާ ތަކުގައި ިތއްބަވާ ބޭފުޅުން ގޮތެްއަގއި މިދެންނެވި މަޤާމު ޚާްއޞައޭގެތެޭރަގއި ކުރަން. ޤަބޫލު

ެގ އަދި ރުހުމު ގެ ގޮތުަގއި ދެްއާވ ފައިސާތަކާ،ހަދިޔާ  އެްއކުރެޭވ ފައިސާަތކާއިކުަރއްާވ ފަިއސާތަކާއި ބޭފުޅުން ެއއް އެ

ެގ ގޮުތގައި އި މަޝްހޫރުވެފަިއ އޮންަނ ގޮތުން ސުޕާރީގޮެތއްގަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢާއްމު އި ދެްއވާ ަފއިސާތަކާ،ގޮތުގަ 

ހަރުދަނާ  އެކައުންަޓކާ، އަދި މިއަށްވުރެ އިތުރަށްދޭ ގޮތަާކއި  ވަންނަދާތަނަކާއި މި އެއްެޗހި  ދެއްވާ ފައިސާަތކާ

ކަމެއް ނޫން ފުލުހުންނަކަށް  އެ ަފއިސާ ޓްރޭްސކުރުމަކީ ފަސޭހަ ގައިފަހުދިނުމަށްއްެގ ގޮުތގަިއ ފައިސާ ަގނޑުކޮށްނިޒާމެ

ކާކުއަތުްނ، ކާުކގެ ޖީބުންތޯ ފައިސާދީ، ކޮންގޮަތކަށްޯތ ކޮްށގެން ެވސް ވަުރގަދަ ފޮރެންސިކެއް ބޭނުންވެސް. ކިތަންމެ 
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ކަންތައްތަކަށް  ފަހުން މި ފައިާސ ދޭއިުރގައި ވަރަށް ދަިތވާނެ. މީގެ ހުންނަ އުފުލީ. ެއއީ ނަގުުދގެ ގޮުތގައި 

ނޑުތަކަކާވޭއިުރގައި އޮޑިަޓރ ޖެނަރަލް ވެސް މި ބަލާނެ ގެނެސްދެހަމަ މާލީ ބަޔާނަށް، އަިދ މީހަކު  މިންގަ

ނޑުމެން އަމީންޢާއްމަށް އިުދގެ ތަނުގައި އޮންނަ ގަވާ  މި އަޅުަގނޑުމެން ވެސް މިތަނަްށ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅަން. ައުޅގަ

މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ.  މީހެއްގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ަދށުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކޮންމެ އަހަރެއްަގއި އެ

ނޑުމެން ެވސް އަމީންޢާއްމާ ހަވާލުވީާމ އެކަން އެ އިން ފިލްޮކށްލާފައި ވަރަށް ފަސޭހަ ިދޔައީ. އެކަަމކު  އަުޅގަ

ޖެހޭނީ. މެންބަރުންގެ މާލީ ބަޔާންތައް ވެްސ ހަމަ ރަނގަޅަްށ ނިމެންކަންތައްަތއް  ގައި މިނޫން އަސްލު ޙަޤީޤަތު އެހެނެއް

ުކއްލިއަކަށް ެއއް ދުވަހު ވަނީ ކިހިނެއްތޯ.  މެންބަރުންނަށް، ބެލެން އެބަ ޖެހޭ. މެންބަރުން ގަންނަނީ ކޯްއޗެއްތޯ ވެސް 

ދިމާލެްއގެ  މާޭލގެ ނުވަތަ ެއއްެވސްމީހަކީ  އެ ރުހަމަ މެންބަރަކު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހޮވިވަޑަިއގެންެނވިއި

މާސިންގާ ބިމެްއ ބޮޑު އިން  ނުވޭ. އެކަމަކު އަނެްއ ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރޭަގއި މާލެ ެވސް އޮތް މީހަކަށް ގޯްއޗެއްހާ ހިސާބު

ބޮޑެތި  ރީ ވަރަށްކުރީމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހިބުރިއަށް އިމާާރތް 11އެ ިބމުގައި  ގަންަނވާފައިބައްލަަވއި

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މީ.މައްސަލަތައް  ނޑުެމން ހިތައް އަރަނީތޯ އަުޅގަ ހެއްދިދާނެ ގުބޯއަުޅގަ

. އެްއގޮތަކަްށވެސް ެއހެނެއްނޫން. އެްއގޮތަކަްށވެްސ ނޫން ،ބައެއް ކަމަށް މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަިއ ތިބެގެން. ނޫން

މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަންނައިރުަގއި އަނދެލާނެ ސާފުކޮށް ހޭލާ.  ން ތިބީ ވަރަށްރައްޔިތު ދިވެހި ނޫން. އެހެނެއް

ނެޑއްހާ ހިސާބަށް  ނުވަތަ ެއއަށްުވރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ގަމީހާއި ން މީހާ އަނެއް ދުވަހު ޖީ ޑޫ ތައުޒަ ވެްސ ނެތްފޮށާގަ

ނޑުމެން ރައު ކާރަށް އެޭރ ފެންވަރަށް ދިޔައިބީ.އެމް.ޑަބްލި އްޔިތުން ވިސްނާެނ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއީ މަ އަުޅގަ

އެއް ޖެްއސޭކަށް ނޯްނނާނެ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ  އެހެނެްއ ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މަްއސަލަ އެއް ނޫން. ސަމާސާ

. އަިދ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ކޮންމެފަދަ އެްއޗެއް ތުުރކުރެްއވިޔަސް މިސާލަަކށްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

. އަިދ އެއީ ިމއަދު ބެންޓުލް އޭ އަކަށް ބަދަލުިވޔަސް އަޅުަގނޑުމެން ހާހެއް ނުވާނެ އެމަނިކުފާނު ގެންުގޅުްއވާ ކާރު 

ދެން ތިއްެބިވ  ލީހުގަ. އެކަމަކު ދަދަަކށް މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިތިިބ މަދު އަ ބަރުން ެވސް އެބައެނޫން އެހެން މެން

. އެހެްނވީމާ، ަމއްސަލަ ބޮުޑވާނެ އަެނއް ދުވަހު ބަދަލުވެލީމަ އެއީ ސާބަށް އައިއްސަހިސާުބން މިހި މެންބަރުން އިއްޔެ މި

ރަޕްަޝން މައްސަލައިގަ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް މިއަދަކު އަދި އްޔިތުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ ކޮރަ ،މި ތަފްޞީލު

އަތުން އަތަށް ހަދިޔާ ުރގެ ކަމެްއ ނޫން. ަދއްކާަލިއގެން ނިމެން އޮތްވަހިސާަބކުން ޤާނޫނަކާ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

އެއީ ެއއް ޤައުމުތަުކަގއި މަޝްހޫރުވެފައި އޮންނަ ކަމެްއ.  .އަދި ރަމްޒީ ގޮތެއްަގއި ދަންނަވަންޏާ ސްޕާރީ ބަދަލުކުރުމާ

ީއ އެ .ބަހަކީ ޕެނަޑޯލް ހަމަ މިތާ ކައިރި ޤައުމެއް ެއއީ ތުރުކީަގއި ޕެނަޑޯލް ކިޔާނީ. ތުރުކީގައި މިހާރު ޢާއްމު އެއް

 ކަންތައް ޮބޑުެވގެން މިހާރު ޢާއްމުކޮށް ގެންުގޅޭ މީހުން ވެސް އެ ޤައުުމަގއި އެ ދިނުން. އެޕެނަޑޯލަކީ ރިޝްވަތު

ނޑުމެްނގެ ޓެރި ޤައުމެްއަގއި ކިޔަީނ ސްބޭހެއްގެ ނަމުން ނަން ދީފައި އޮންނަނީ. ޕެނަޑޯލްއޭ ކިޔަނީ. އަަވއް ޕާރީއޭ. އަުޅގަ

މެދުގަިއ  ތިބޭ މީހުންނާ ތަުކަގއިއް. މިެދންނެވީ މިފަދަ ކޮށިަގނޑުދެން ިކޔާނެ ެއއްޗެ  ައޅުަގނޑަކަްށ ނޭނގެ ޤައުމުަގއި
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މިވެނި ޒަމާނަކަށް  ދިނީމަ މިވެިނ ބިމެއްނޑުމެންނަށް އެބަ ލިޭބ މަޢުލޫމާތު މިވެނިމިވެނި ައދަދަކަށް ފައިސާއަޅުގަ 

އިތޯ؟ ކު ޓޮއިލެޓުތައް ޮކބާ؟ ޕޭ ޓޮއިލެޓުތައް ކޮބަ މާލެ ވަށަަލއިގެން ހުރި ޕަބްލި ކޮބައިތޯ ރެސްޓޯރަންޓުހަދަން ދީފާނަމޭ.

ކުރުމުގެ ކޮންމެވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރީ. ޕޭ ޓޮއިލެޓުތަކުެގ ފެންވަރު ރަނގަޅުހުރިހާ ތަނެއް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން 

ރުފިޔާ ޕޭ  ހޭ ދެދޭން. އަޅުަގނޑުމެން ވިލިނގިލީަގއި މިހާރުެވސް ދޭންޖެރަނގަޅު ފެންވަރަަކށް ބަލަހައްޓައިނިޔަތުގައި 

 އިން ބިމެްއ އެ  އްދުތަކުން ދޭ. އެކަމަުކ މިއިން ކޮންމެ ތަނަާކ ުގޅުަވއިގެން މާލެޓޮއިލަޓަށް ވަންނަން. މާލޭގެ ސަރަހަ

ނު. ބޮެޑތި މާސިންގާ ރެސްޓޯރަންުޓ ެގ މަތި ލިބުހުންނަ ޕޭ ޓޮއިލެޓު ތަނެއްަގއި އެ ނުވަތަ އެ މީހުންނަށް ލިބުނު. 

ަގޑިއިރު ލިބޭވަރެްއގެ ފައިސާ ލިބެނީ އެ  24 ފަ.ޑު ކިޔާށް ހަމަ ފަތުއައެ ހިންގަނީ ބާރަރެސްޓޯރެންޓު ދާފައި ހަ

ަރއްޔިތުންނަްށ ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތުގެ ވާހަކަ އޮތްތާ އޮތީ. އެހެންވީމާ،  އިބަޔަކަށް. ެއކަމަކު ެއއްކަލަ ޕޭ ޓޮއިލެޓާ

ދެންނެވި މާލޭެގ ބިންތައް ދީފައި ހުރީ. ބެލޭނެ  މި ދެންނެިވ ުކންފުންޏަކަށް މާލޭ ސިޓީ ކަުއންސިލުން ކޮންގޮތަކަށްތޯ މި

. އެހެންވީމާ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އަދި ގޮތެއް ނެތް. އަދި އެ ލިބުުނ އެއްޗެހި ދެން ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ނެތް

އަދި  ވިޔަސް ފޮރިންސިކު، ތައްދަ އެއްެޗހި ބެލޭނެ ފަހުގެ ނިޒާމުޤާނޫނަކުން ހެދިޔަސް މިފަ ،ކޮށްފައި އޮތަސްލާޒިމު

ން ވެސް. މިސާލަކަށް ކޮށްލުއެނޫން އުސޫލަކަށް ބަދަލު، ެވސްނީ މި ފައިސާތަކަކީ ކޭޝްލެސް އެނޫންއެނޫން ގޮތަކަށް ނޫ

ނޑުމެން މިމެެވސް އެހެން ގޮތަކަށް ތަޢާރަފު ނޫނީ ކޮން ސްމާޓް ކާޑު  ކަމަށް މި ކޮށްގެން ނަމަވެސް ެވއްޖެ ައޅުގަ

އި ތިބި ލައްކަެއއްހާ ރައްިޔތުންގެ ތެރޭގައި މި ކުރެމުންދާ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގަ 3ޤައުމަށް ހައްލެއް ގެންނަން. އެންމެ 

ކޮޅު ެދުވނު މަޤާމުތަކުގައި ތިެބގެްނ އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކާއި ޢަްއޔަންކުރެވުނު މަޤާމުތަާކއި ެއކި ގޮްތގޮތުން ފަތް

 މުންދާ މައްސަލަ އަކީކޯރުވަގޮތުން ހަރާމް ބޮޑެތި ފައިާސތަކަށް އެކި ގޮތް  ރައްޔިތުންނަށް އެކި ގޮްތގޮތުްނ ރައްޔިތުންގެ

ވާީތވެ މި  ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް މި  މެން އެކި ގޮްތގޮތުން ހުއްޓުވަންޖެހޭނެ ކަމެްއ.އަޅުަގނޑު

ނުޑ އިޚްލާޞްެތރިކަމާ ގަިއ އެުކ ޝުކުރުދަންނަވަްނ. އަދިެވސް މި ލިސްޓު  ހުށަހެޅުއްވި ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރަށް އަުޅގަ

ގަިއ މިހެން ސިޓީ ކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކިޔަމުން އަންނައިރުަގއި ހަމަ )ކ( އަޅުަގނޑުމެން މި

ލިއްޔަތު ހަވާލުކުާރ ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާެގ މަސްއޫ ކައުންސިްލގެ މެންބަރުން އޮވެފައި ސިވިލް

އޮތް.  އަދި އޭެގއިތުރުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެބަ .ތްއޮ ސިވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަުފންގެ ވާހަކަ އެބަ

ައޅުަގނޑުމެން އަމީންާޢއްމަށް ލުއިކަމެއް ކަންނޭނގެ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ލިބިގެން  ތީ އެްއކަލަ ހިސާބަށް ައިއއްސަ.މިއޮ

ނޑުމެން  މި ށް ހުށަހަޅަން. އޭރަކުްނ ޖެެނރަލަ ޖެހޭނީ އޮޑިޓަރ ންދެން އެްއކަލަ ބަޔާްނ ގެްނގޮްސ ދެދިޔައީ. އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ ފަސޭހަ ތުންގެ މަޖިލީހުެގ މި އުސޫުލ މިހެން އޮވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ. ރައްޔި ،އެއް ނުވާނެހެން ައުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަމީންޢާއްުމގެ ވާަހކަ ވެސް މިއަމީންޢާއްމާއި އޭަނގެ ނަ  މި  ޤާނޫނުގައި އިބު. އަނެއްކާ އަުޅގަ

ވާނީ މިކޮޅަށް ހުށަހަޅަން. . އެ މަނިކުާފނަށް ވެސް ލިބިަވޑަިއގަންނަާވ އެްއޗެއް ދެން ޖެހިަވޑަިއަގންނަައއިއްސަ  އޮތީ

ނޑަށް ހީވަީނ  ،ވާނަމަ ވަރަށް ބައިވަރު  ކަުމގައިއާދެ! މި ހަމައިން ގޮއްސި ވަރަށް ދިގު ލިސްޓެއް މިއީ. އަސްލު އަުޅގަ
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ަދއްކަންޖެހޭ މީހެއްެގ ޅެއް ކުީރކޮޅުަގއި ވާހަކަބިލަށް ތަންކޮ މި  ހެން.ޖެހޭނެލަންރަްއޔިތުންނަށް އަުޑއިްއވާ އަޅުަގނޑުމެން

ންނަނީ އޮ އެީއ ފުރަތަމަ ފެއްޓިގެން މި .ހައިސިއްޔަތުން. ސްޓޭޓް ިމނިސްޓަރުންނާއި އެ ފެންވަުރގެ މީހުން

މެންބަރުންނާއި އެ ފެންވަރުެގ  އިުބ ދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަ

ކުރާ . ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ތަކުގައި ތިޭބ މީހުން. ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި އެ ެފންވަރުަގއި ތިބޭ މީހުންޤާމުމަ

ހުން. ސަފީރުންނާއި ތަކުގައި ތިބޭ މީމުތަކުގެ ތެރެއިން ަވޒީުރންގެ ނައިބުން ފެށިގެން ެއައށްވުރެ މަތީ މަޤާމުމަޤާ

އާއި އެ ފެންވަރުގެ މަތީ  އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމުތަކުަގއި ތިބޭ މީހުން. ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ،އިބުންފީރުންގެ ނަސަ

އަދި ރަށު ަކއުންސިލްގެ މެންބަރުން. ސިވިލް  ކައުންސިާލއި އަތޮޅު ކައުންސިލާމަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން. ސިޓީ 

ިލއްޔަތު ހަވާުލކުރާ ސިވިްލ ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުން. އޫޝަްނގެ ިޒންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްސަރވިސް ކޮމި

އިުބ. ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުްނ ިއ އޭަނގެ ނަތުްނގެ މަޖިލީހުެގ އަމީންޢާއްމާރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. ރައްޔި

ނޑިޔާރުން.ރާ ކޮމިޝަންތަކުގެ މަންދޫބުން. ސުކުނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޤާއިމު ހައިކޯުޓގެ  ޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަ

ނޑިޔާރުން. މޯލްޑިވްސް  ނޑިޔާރުން. ދަށު ކޯޓުތަުކެގ ފަ އި ެއ އޮތޯރިީޓގެ ޯބޑު މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުަނރާ ފަ

އިބު. މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ބަރުން. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި އޭނަގެ ނަމެން

އޮފް . ކޮންޓްރޯލަރ ންއިބުއާއި އޭނަެގ ނަ ސް ފޯސް. ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްންއާއި ވަިއސް ޗީފް އޮފް ޑިފެ ފޯސް

އާއި ޯބޑު  ޤާނޫނަކުން އުފައްާދ އެިކއެކި އިދާރާތަުކގެ އެންެމ އިސް ވެރިޔާ ން.އިބުއިމިގްރޭޝަން އަދި އޭަނގެ ނަ

އޮންނަ  ބިއްޔަތު ހިއްސާއި ސަރުކާުރގެ އަްޣލައިން ަސއްތަ ސަރުކާރު ހިްއސާވާ ުކންފުނިތަކާ މެންބަރު. ސައްތަ

ިއތުރަށް ތިބި ބަޔަކު ވެްސ ރުންާނއި ބޯުޑ މެންބަރުން. މީގެޑިރެކްޓަ ތަކުން ޗެއަރމަނުންާނއި މެނޭޖިންކުންފުނި

ދާއިރުަގއި މި އަދަދުން  އެކު ދަންނަވާލަން މި ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްތައް  އަޅުަގނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 

ފުޅާކޮްށގެން ނަަމވެސް އަދި މި މަތީ ފަންތި  ،އިތުރަށް ިމއަށްވުރެްނ ދިގުކޮށް  ގެންނަވަިއގެން ކަމަށް ވާނަމަބަދަލު

ްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ެއްއގޮތަކަށްެވސް ފާނެ. ޢިންތިައުކން ވެސް މި ަސކަރާތްަގނޑުޖަހައިއަށްވުރެން މެދު ފަ

އެއްެޗއް ނުވަތަ މުދަލެއް  ނުވާނެ ހުސްއެކަނި މަތީގެ ފަންތީގެ މީހުންގެ އަތުގައި ހުންނައަޅުަގނޑުމެން ވިސްިނގެން

ށް އް ހުްސއެކަނި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަގެދޮުރގެ ވާހަކަތަ އިސާ ނުވަތަ ގަނެފައި ހުރި ގޯތިއި ހުރި ފަނުވަތަ އެަކއުންޓުގަ 

ފަންތި  ހިސާބަކުން ވެސް ނުނިމޭނެ. މީގައި އަދި އެބަ އުޅެންޖެހޭ މެދު  އެކޭ. މި ހުށަހަޅުއްވަިއގެން އަދި މިކަން ނިމޭނެ 

ދެެކޭވ އެ މޭޒުމަތިން ވެްސ ނިމޭ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ދެން އައިސް ވާހަކަހިސާބުން  ެއއީ މި  .ްސ މިކަންއަށް ވެ

ނުޑ  ވެސް ހުންނާނެ. އެ ކަންތައްތަެކއް ނޑުމެން އަލިއަުޅވާލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ ހިސާބަކީ ދެން އަޅުގަ

އި އެބަ ބަޔާްނކުރޭ ބިމާިއ ނަ މާއްދާގަ ވަ 6ކަމަށް ބުނާ ހޭ މަޢުލޫމާތު ކުރަންޖެނަވަން. އަދި މީގެތެރެއިްނ ހާމަދަން

ނުޑ ބޭނުން ވަރަށް ައވަހަށް މި މާރާތްތައް. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް.ފްލެޓާ ފިހާރަ ފަދަ އި ގޯްއޗާއި  ޤާނޫނު  އަުޅގަ

ންބަރުންގެ ންގެ ތެރެއިން މި މެދެވަޑަިއގެންެނވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ވެ މި .ފާސްކުރަން
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އިރާދަކުރެިވއްާޔ  ان شاهللاަވއިގަތީ ކޮން މެންބަރުންތަކެްއކަން މީގެން ހިމެނިގެންދާނެ. ޔާތުގައި ގޯިތގެދޮރު ބައްލަ ހަ

އެ  ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ކޮން މެންބަރުންތަކެއް ކޮންގޮަތކަށްތޯ އެ މެންބަރުންގެ ރައްޔިތުންގެ

ވަަޑއިގެން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ބޮޑެތި ކަތްތިރިތަކުގެ ގޮުތގައި  ހޮއްަވަވއި މިތަނަށް ފޮނުއްވީމަ އިޚްލާޞްތެރި ވޯޓުން

އެ  ުޅއްވާ. ކުލީ ިސފައިންނަށް ވުރެ ނުބައިވިިކގެން ދިޔައީ. ބަެއއް ބޭޭބފުޅުން ކުލީ ސިފައިންގެ ގޮުތގައި އެބަ އު

އިންޖީނުލީ ުރ، ޕިކަޕް، ސަިއކަލް ފަދަ ެއްއގަމުަގއި ދުްއވާ އަދި އޭެގއިތުރުން ކާބޭފުޅުންގެ ކަންތައް ހުންނަ ގޮތް. ބޭ

ނުޑގައި ދު  ،އޮޑިދޯިނފަހަރު ،ނދުނުވަތަ ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެްނ ދުއްވާ އުޅަ އްވާ އިންޖީނުލީ ނުވަތަ ހަކަތަ ކަ

ށް ގިނަ އަގުޮބޑު އުފުލާ މުދާ. ވަރަ ބައިކުަޅ އެއްބަޔަށް ވުރެ މުސާރައިގެ ދެ ،ކޮށްގެން ދުއްވާ ުއޅަނދުބޭނުން

ށް ހާސް ރުފިޔާ އަށް ދޭ އެބަ ގެންގުުޅްއވާ ސާޅީހަކަށް ހާސް ރުފިޔާ އަށް ދޭ ގަލަން. ސާޅީހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ކަންތައްތަްއ  ބޮޑެތި ސަމާނުތައް މިހިރަ އުޅެނީ. މި ބަިއކުޅަ އެއްަބަޔށް ވުރެ އޮތީ މުސާރައިގެ ދެ ގަޑި ފަދަ ތަކެތި. މި

ނޑު  މުސާރަ  އި ިމކަން ހިމަނުއްވާފަިއ އޮތީމަ،ަބއިގަ  ހަމަ ަވރަށް އުފާެވއްޖެ މިހާ ޑީޓޭްލކޮްށ މީގެ މިބަލަންވާނެ. އަުޅގަ

ވަރަށް ިދގުކޮށް ީމގަިއ ޓްނަރޝިްޕ ކޯޕަޭރޝަންތަކުގެ ިހއްސާ. މިހެން ގޮސް އަދި ކޮާބ ޕްރަިއވެޓް ކުންފުނިތަކާއި ޕާ

މު އްއިތުރަށް މުހި ވެސް މިއަށް އަޅުަގނޑަށް ވުރެ މެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި . އެހެންވީމާ، އެހެން ފަހަރެއްގައިހުރި އެބަ

ވާނަމަ  ައޅުަގނުޑެގ މަޢުލޫމާތު އެހެން ބޭފުޅަކު ނެތް ކަމުގައި .މަޢުލޫމާތެއް ހަމަ ދެއްވަން އޮވެދާނެތީވެ

ނުޑ ހަމަ ބޭނުން މި މެންބަރުން މިތާ މި 3އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީން އެންމެ  ން. އަްށ ގެންދަވާހަކަ ކުރި ތިއްެބވީ. އަުޅގަ

ވަގުތު  އޮތް ފަދަ މަޖިލީހުގައި މި މެންބަރުން އެބަ ތިއްބެވި. އަދި ކަންދިމާކުރި ގޮތުން ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް މި 5

އަދި އެހެން ގިނަ ޕާޓީަތކުގެ  ޖިލީހުގައި ިތއްބަވާ އެމް.ޑީ.ީޕއާމު ކަންތައް ދާއިުރގަިއ މި މައޮތް މުހިއް ޤައުމުަގއި މި

ނޑުމެންގެ . އަނިސްބަތްެވަވޑަިއގަންނަާވ މި އިނީ މެންބަރެއް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ދެން ކިިރޔާ ވެސް މެންބަރުން އެންމެ ުޅގަ

ނޑުގެ ހިތް ދުވަހަކު ވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުޭރ ޕީ މެންބަރެއް ނޫން އެއްގޮތަަކށްެއއީ އެމް.ޑީ.ކާށިދޫ ދާއިރާގެ.  ވެސް. އަުޅގަ

އެއް. މާސިންގާ  ޕާޓީގޮތަށް ހުރި  މަނިކުފާނަކީ ހުރި . އެީއ އެއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެމް.ޑީ.ޕީ ވާނެދާއިރާގެ ޢި ކާށިދޫ

ނުޑ ކުރިންެވސް ދެންނެިވން ނޫންތޯ. އަޅުަގނޑުމެން އެ  ެއއް އިނގޭތޯ. އެންޓިޓީ މަނިކުފާނަށް ލިބޭ އެްއވެްސ  އަުޅގަ

އަށް އަމިއްލަ  އަމިއްލައެހެން ނުވެސް ހެދޭނެ.  ސާކޮށް އަލިައޅުވަިއ،ރާދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަލައި، އެްއޗެއް

ވަަޑއިގެންެނވީ ޖާބިުރ މުއްސަނދިވެ هللا ތޯ. ޢަބްދުވެސް ދަންނަަވން އިނގޭ ައޅުަގނޑު ހަަމ މި ތަޅުމުގައި .މަސައްކަތުން

ފަށް ބޮޑަށް މާ . ވަރަށްތަޅުމުގައި ވެސް ދަންނަަވއިލާފައި ވާނީ ކަ މިވާހަ އަށް. އެއީ ތެދެއް. އެ މަނިކުފާނު އަމިއްލަ އެ

މަނިކުފާނު އެކަނި މިތާ އިންނެވީ.  މަނިކުފާނުގެ ނަން ދެތިން ފަހަރަށް މިތާ މި ގެނެވެންޖެހެނީ. އެ އެދެން. އެ

މުހިއްމުކަމުގެ ބިލުގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިވެސް.  ވެސް ތަރާވީހަކަށް  ވެސް އަިދ ހާރަކަށް ވިޔަފާިރވެރިއަކަށް

 .. އެްއގޮތަކަްށވެސް އެހެނެއްނޫންވާހަކަ އެކޭސަމާސާ ބޮޑު ކުރަންއުޅެނީ  މިހީވެދާނެ  ދެެކވޭއިުރަގއި ބަޔަކަށްވާހަކަ

ނޑުމެން  ތަނުގައި ކުެރވޭއިުރގައި މިއޮތް މުހިއްމު މަސައްކަތް މި މާސިންގާ މަޖިލީހުގައި ހިމެނެންޖެހޭ  އަުޅގަ
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ުމ އިގެން މިފަދަ މުހިއްތިއްބަވަ ތަނުގައި  މިމަންދޫބުން ފަރާތްތަުކެގ ހޮއްަވވާފައި ފޮނުްއވި  ންެގ ފަރާތުރައްޔިތުން

ިއ ރޫޙެްއގަ ގޮތުން ވާދަވެރި ސިޔާސީ ހަމަ އްބަަޔކު އަނެްއބަޔަކު މީގައިއެ ،ށްށް ވަރަށް ދިގުކޮށް މުތާލިޢާކޮޤާނޫނަކަ

ނޑުމެން މިމަޖިލީހުގެ  މުމަ ަޤުއމަށް މާ މުހިއްކަމަށް ވާނަ ގެނެިވއްޖެސް ވާހަކަދަްއކަިއގެން ހައްލު ވެ ކަމެއް މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ތަޅުން ހު ކަށް ދިމާވާންޖެހޭ ގެ އެންމެންގެ ވިސްނުން ެއކީއެަކއްޗަ ސްކޮށްފައި ބޭރަށް ނުކުތުމަށްވުރެ. އަުޅގަ

ޖެހޭ ހާމަކުރަން .ަނވަމުން ދިޔައީހިސާުބން އަޅުަގނޑު ކުރިން ދަން އެ އާދޭ. އްތަެކްއ މީގައި އެބަމު ކަންތަވަރަށް މުހިއް

 މާލީ ޭއގެތެެރއިން ބައެއް ވާހަކަަތއް .ހިސާބުން ބައެއް ވާހަކަތައްރާ ކުގައި ބަޔާނ6ްމާތުކަމަށް ނުކުތާ މަޢުލޫ

ނޑަެއިޅގެން  ަގއި ޖަމާކޮށްފަިއާވ ފައިސާެއއްއިދާރާ ގެ ުނވަތަ އަދަުދގެ އިްނސައިތައި  ބަޔާްނވެގެްނވާއަްށ ކަ

ުޓއަމުރުގެ ދަށުްނ ކޯ ުގޅިގެން އެެވސް ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް. ިވޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތާނަމަ އެކަން. ލިބޭ އިންޓްރެސްޓު

ންފުންޏެއްގެ ިހއްސާ ކު ެއކަން. ޕަްބލިކު މައެއް ވާނަ ފައިސާލިބެމުންދާ ގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ނުވަތަ ނުވަތަ ޙުކުމެއް 

ފަންޑެއްގައި ނުވަަތ  ސްޓްމެންޓް ނުވަތަ ރިޓަޔަރމަންޓުއިންވެ ދިއަ މަ އެ ހިއްސާ. ޓްރެޜަރީ ބިލު. ޑިވެންޗަރ،ވާނަ

އަދި  އެކަމާހުރި މިންވަރު. ލޯނެއް ނަގާފައި ވާނަމަ ފައިސާގެ ބާކީ ކޮށްފައި ވާނަ އެއެްއަގއި އިންވެްސޓު  ވިޔަފާރި

އެހާ ޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެ ުކރިން އަ ދެއްކި ހުރި ބާކީ މިންވަރު. މިއީއެފަދަ ލޯނެއް އަދާކުރަމުންާދ މިންވަރާއި ނު

 ދީފަިއ ޮއތް ލޯނެއްގެ ބަަޔކުން ބަެއއް ގެރެންޓީ އަންނަނީ. މީހަކު ނަގާފައި އަދި ނުވާ މަޢުލޫމާތުތަކުން ބައެއް މިޢާއްމު

ކުރަންޖެހޭ މިންވަރު މީގައި ހާމަކޮށްދެިވއްޖެ އެއަްށ ކޮންޓްރިބިއުޓުއޭނަ އަދި އޭނަ ހިއްސާ ވާންޖެހޭ މިންވަރާ  ވެސް

ްއޔަތުން ފަރުދަކު އޭަނގެ އަމިއްލަ ަހއިސި ކޮންމެެއއްކަލަ ވާނަމަ  ހާމަކޮށް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ،މަވާނަ ކަމަށް

ކަމެކޭ.  ،ތިމަންނާ ދޭންޖެހޭ އެއްޗެކޭ މިވެނި މިވެނި އޮފީހަކަށް މިހިރަ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިހިރަވިސްނާނަމަ ތިމަންނާ 

ނޑުމެން  އްޒަތްތެިރ ރައީސް.ލުވާންޖެހޭ. ޢިއެހެންވީމާ، މިކަމަްށ ތިމަންނާ ސަމާ  މެންބަރުންނަށް  ިމ މަޖިލީހުގެއަުޅގަ

ެވސް  ވަަޑއިގެންޅެއް ކުރީޮކޅުަގއި ވަރަްށ ހާސްވެބައެއް މެންބަރުން މީގެ ތަންކޮފަހަރު ހިތަށްއަރާ  ވެސް ބައެއް

ނޑުމެން  ހެއޭ.އެވެސް ޖަހަންޖެ .ފަންސަވީހަކަށް ޑޮލަރު އެކަުއންޓުގައި ބާކީ އޮންނާނޭ ތިމަންނަ އުޅުްއވި. އޭ އަޅުގަ

މު އަތްޕުޅަށް ދެންނެވީ އަމީންޢާއް ެއއީ މި. އިނގޭތޯ ހުއްޓޭ ރަނަގޅަށް ހަދާން އެބަކަެމއް ަހމަ  އަށް ކުރި އަމިއްލަ

ވަރަށް  ބަެއއް މެންބަރުން. އެކަމަކު . ވަރަްށ ކަންތައް ބޮުޑެވގެންންޖެހޭ އެްއކަލަ މާލީ ބަޔާންއަޅުަގނޑުމެން އަރުވަން

ށް ވާނަމަ ދެން ެއއްކަަލ ކަމަ ހިސާބަށް މިކަން ގެނެްއސި . ނަމަެވސް މިކަމެއް އެީއ ޙަޤީޤަތުގަ ތްށް އޮހަކޮފަސޭ

ންޏެއްަގއި މަޖްބޫރުވާނެ. ިތމަން މިވެނި ކުންފުބޮޑަްށ  ވަރަށްމީހެއްގެ ޒާތަށް ތެދުވެިރވާން  ވެްސ އެ  ކޮންމެ މީހަކުކޮންމެ

 ން ތިމަންނާ ގަނެފައި އޮތް ބިުމގައި ެއވެނި ދިމާލަކުޖެހެއޭ. ދަްއކަންެއއް  އަކަށް މިވެނި ފައިސާބާއްވާަފއި އޮތް ެޝއަރ

މި އެހެްނވީމާ،  .މިހާވަރު ހުއްޓޭ  އެބަ ަގއި މީދުމިވެނި އިްނވެސްޓްމެންެޓއްެގ ުއއް ނާއޮތޭ މިާހވަރު. ތިަމންއެަބ ބާކީ 

ފެނިގެންދާނެ. ނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ބެހޭ ފަރާތާއި ރައްޔިތުން މަޢުލޫމާތެއް އަންނަން ފެއްޓީމާ ސަރުކާރާއި ކަމާ ހުރިހާ

ނޑު މި އާއި އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކުގަ ަރއްިޔތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ތަުކގައިކޮށިގަ
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 ކަން.ތިއްބެވީ ސާފުކޮށް  ރާތްަތއްފަ ޢައްޔަންކުަރއްަވއި ބައިތިއްަބާވފައި ތިއްބެވި، އެންމެ މަތީ ބްރެކެޓުަގއި ތިއްބެވި

އެއީ އިންސާަނުކ އޭނަގެ އަމިއްލަ ނަފްުސ ނުނިމޭނެ. ސާފުެވ، އެީކއެަކއްަޗކަށް ވެްސ ވަރަކުން  މި އެކަމަކު

 ނުކުރާހާ ހިނދަކު އޭނަގެ ތެދުވެިރކަމެއްތިރާމުއޭަނގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ަމއްަޗށް އޭނަ އިޙް ،ނުވާހާ ހިނދަކުތެދުވެރި

ކަމަކު އެކަުމގެ ނިމުން އަންނާނެ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން މިތާ މިހަދާ އެވަގަށް ކުެރވޭ ކިަތންމެ ކަމެއް. ނޯންނާނެ. 

ކުރި ކޮންމެ ކަމެއްެގ  މީހަކު މީހަކަށް އެ ގެ ދަރުބާރުގައި އެهللاނޫން. ދުވަހެއް  ނިމެން އޮތްވަޟްޢީ ޤާނޫނުތަކުން 

ތަކުން އެހެންވީމާ، އެ ހަމަން. ޔަޤީލިބިގެންދާނެ. އެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީހުންނަށް އަދަބު ކުޑަބޮޑު މިންވަރަކުން އެ

ގޮތަށް ޤާނޫނު  ނުވާާލމްދީނުގެ އަސްލަކާއި އުސޫލަާކ ޚިލާފުވާހަކަދަްއކާއިރު ައޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުގެ އަސާސަކީ އިސް

 ޖެހޭ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި މިފަދަ ހުރިހައި ކަންތައް ކުރުމުގައި އިްސވާން އެބަ ވާތީ މަޖިލީހަކަށް ހަދަންޖެހޭ 

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެވެސް  ރެ އިތުރަށްވު ކޮމަންލޯގެ ސްޓޭންޑުތަކަށް ހުންނަ ންވޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިސްލާމިުކ ައޅުގަ

ގިނަ ކަންތައްަތއް.  މާކުެރވޭނެ، ބޮޑަށް ބޭނުންމާ މުހިްއމުކޮށް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ުހއްޓޭ ަގއި އެބަޝަރިޢާ އިން ލޯ

ދަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަކުން އެންމެ އަވަހަށް ކޮށް މިފަ ެވސްވާނަމަ ރާކަމުަގއި ކުއެ ވިސްނުމަށް ރިޢާޔަތް، އެހެންވީމާ

ެއކަން. ވާނަމަ ންޏެއް ކަކީ މިަފދަ ބިލެއްގެ މަަސއްކަތްކަުމގަިއ ދަންނަވަންޖެހޭ. މީގެއިތުރުްނ ދަރައެްއކަންތަ ނިންމަންވާ

އޮތް.  ބާކީ ނުދެްއކި ހުރި މިންވަރުގެ ވާހަކަ އެބަ. ދާ މިންވަރުުކރަމުގެ ގޮތުން ދަްއކަމުންއަދާ އަދި އެފަދަ ދަރަންޏެއް

ވުެރ ބޮޑު  ބައިކުޅަ އެއްަބޔަށް މުސާރައިގެ ދެވެސް ެއބަ ހިމެނޭ. އަދި ރަހުނެއް ކޮށްފަިއ ވާަނމަ އޭގެ ތަފްސީލު 

ކިެޔވުމަށް އެހެން މީހެއްގެ ތިމާގެ އަމިއްަލ ނުވަތަ  ނަމަވާ  ކޮށްފައި ައކަށްުޗއްޓީއަށް ނުވަތަ  ބޭސްފަރުވާހޭދައެއް 

ުނވަތަ ކުރަމުން ދާނަމަ އެކަން. ެއކަން.  އެްއ ކޮށްފަިއ ވާނަ  ފަދަ ގޮަތކަށް ހޭދަވެސް އެއެޫނންޓިއުޝަން ފީެގ ގޮތުަގއި 

ނޑުމެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެއް މު މުހިއްމިވެސް  އާދެ! ލިބިފައިވާ މެޑިކަްލ ނުކުތާކަމުަގއި ދަންނަވަން. ައުޅގަ

ނޑުމެންޕެކޭޖު ނޑު އިޚްލާޞްތެރިކުރިއަށްދާ އެލައިޑް ިއންޝުއަ ނަށްގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ  އެުކަގއި މި ކަމާރެންސަށް އަުޅގަ

ޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު ކަންތަކުގައި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސުްނ  ދަންނަވަން. އާދެ! އަުޅަގނޑަށް ބާފުރުޞަތުގައި މަރުޙަ

 އެ އަޅުަގނޑު ހަމަ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ދިޔަތީވެ، މިގެންއެކަން ނި ޕެކޭޖުންއިންޝުއަރ އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ބަހުްސގެ  އޮތީ ހުށަހަޅަނީ. ބިލު އަދި މި މާ ކުީރގައި ަބޔާން މިައޅުަގނޑު ތީެވ، ެއއް އޮތަ ފަދަ ނުކުތާކަމުގަިއ މި

ނޑުގެ ބަޔާން އޮތީ ނެރަލޭޖެ ރި އޮިޑޓަރިޢއްޒަތްތެ އަންގަނީ ޖެނެރަލަށް އަޑުިއއްަވއި އޮޑިޓަރ .މަރުޙަލާގަ  އަޅުގަ

ނެޑއް އެބައެއްެވސް ކަމެއް މަތީގައި ހުރި  މިކަހަލަ  މިހެންނޭ. ނުޑ އަތަކު ނެތް. ދެން ކާރުގަ  އިތުރުންޭއގެއޮތް.  އަުޅގަ

ބަޔާންކުރާ  ގައި މިވަނަ މާއްދާގެ )ގ( 6ދެންނެވި  އަކީ މި މު އެއް ނުކުތާއަޅުަގނޑަށް ޖެހުނު އެންމެ މުހިއް

هللا އަށް ކޮްށފައި ވާނަމަ، އެކަން  އެއް ބޭސްފަުރވާ ބޮޑު ހޭދަބަޔަްށވުރެ  ބަިއކުޅަ ެއއް ދެ ގެމުސާރައި

ނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރު. އޭމަވަިއެގން ދިޔައީއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހިތް އޮންނަ  ންނަށް މި އަުޅގަ

ނޑުެމން ދައްކާ އިންޝުއަރެންްސ ފީ ދިޔައީ.  އް މިހަތަރު އަހަރެ ،ން ތިން އަހަރެއްއި މެޑިކަލް ޕެކޭޖަށް އަުޅގަ
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ނަޑކާ ދިމަލެ އްގެ ކަމެއްއަދަދެ ބޮޑު ޭއގެން ވެސް  އިމުހަމަގަ  ރަޙްމަތާ ހެޔޮ ގެ هللا. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އްނުވޭއަުޅގަ

ވަހު ދާދި އިހަކަށްދުދިމާވި ކަންތަކުަގއި  އް ނުވޭ. ނަމަވެސް މިވެސް އަދި ދިމަލެ އިާލއަކާ އަޅުގަަނޑުގެ ޢާ ،އެކު

ރަނަގޅު ދިޔަ ގެންބިލި އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭުޖން އެއަުޅަގނޑުމެްނނަށް ަގއި ގެ އަންހެނުން ކުރި އޮޕަރޭޝަންއަޅުަގނޑު 

ނޑު އުފަލާފާހަގަކޮށް އެކަން ޚިދުމަތަށް  ވެސް އެްޑވާންސްކޮްށ  ޔާންއެ ބަ  ގެ މަތިން މި ނުކުތާއެކު  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ރިހޯދާލީ ޢިއްޒަތްތެ ހުށަހަޅާލުމުގެ ފުރުޞަތު ގޮތާއި އަގު  ެފނޭ މުދާ ހޯދި ަރއީސް. އާެދ! އަުޅގަ

ާވހަކަ އެބަ ވަރަށް ފުޅާޮކްށ  އަޅުަގނޑަށް އެނޭގ މި ްއކާ ބަިއވަރުކަމަާކއި ޖެހިފަ.އޮތީ އަނެ ހާމަކުރުން. މި

އޮންަނ  ަގނޑުމެްނގެ މިއަދި އަޅު ން މިހާރުވެސް ކުރާ ޝަުކވާތަކާދައްކަންޖެހޭ. ބޭރުން މުދާ އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކު

ހަޒތްތެރި ރައީސް، މިއީ  ސްޓަމް ބޯޑުން އަގު ފާްސކުރުމާކަ . މިއީ ެއއް ބޮޑު ވާހަކަމާސިންގާ ބެހޭ ވާހަކަ. ޢިއް

ެއއްވަުރެގ ހުރި ހަމަ އަސްލު ގަިޑއާ  ަގއި އެބަމުދަލެއް ގަތް އަގު. އަަވއްޓެިރ  ޤައުމުތަކުގަިއ، ޚާއްޞަކޮްށ ބެންކޮކު

. މަ އޭެގ އަސްލާ އެްއގޮތަށް ހަދާފަކަހަލަ އެތި ހަ ލިބޭ އަށްއްކަ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާ ލަ އްއެ  ޑުބްލިކޭޓް ގަޑި

ނޑުމެން މިގެނެސްގެން އެްއކަލަ އެތި   ބައިކުޅަ ެއއްބަޔަްށވުރެ  ޤައުމުގައި ބޭނުންކުރަނިކޮށް މުސާރައިގެ ދެ ައޅުގަ

ނޑުމެން ކުްށވެިރވެއްޖެގައި އަޅު އް އަަޅިއގެން އުޅުމުގެ މަްއސަލައި އަގުޮބޑު ެއއްޗެ   ވަންޏާ މިއީ މައްސަލަ ަކމަށް ގަ

 ލުތަކުގެ ތެރޭަގއިޤާނޫނުން ހެދޭ އުސޫ އަދި ގެ ތެރޭގައިދެވޭ ބާރު ށް މިޖެނެރަލަ ހެންވީމާ، ޮއޑިޓަރއެއް. އެ

ނަޑއަޅަ ނޑައަޅާފައެްއޗެހި މިންކުރާގޮތާއި  މިންކުރާނެއެއްޗެހި ޖެހޭ  ން އެބަކަ ނޑުތަކެއް ކަ މަ ހަ . ެއއީނެ މިންގަ

ދާއިރާގެ  ނުޖެހޭ މެންބަރެއް، މިސާލަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ކާށިދޫއާ ހިތްހަމަރާސްލާފައި ކޮންމެވެސް މީހަކު އޭނާ

 .ބައެއް މީހުން އުޅޭނެއަަޅިއގެން ފަހަތުގައި  މަނިކުފާނުގެ ބޮޑަށް ދިމާވަނީ. އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މިކަން އެންމެ

ފާނެ ކުފާނު ގެންދަވައިމަނި ކޮންމެެވސް ކަމެްއގައި އެ  ،ކަުމގެސް ެއއްެޗއް ގެްނގުޅުްއވާންެމވެއެހެންވީމާ، ރާސްލާފައި ކޮ

ނޑުމެންނަށް އެކިހިނެއްތޯ. ހައްޔަރުކޮށް ނިމުނުފަހުން ވީ  އަށް. އެންމެގެ  ފުލުހުންގެ ބަޔާނުން  އިރުގައި އަުޅގަ

އޮތީ.  މި ވެސް ނޭނގޭ ހިސާބަށް ގޮއްސަ ކަންކުރީ ކޮން ފުލުހެއްމަނިކުފާނަށް އަނިޔާ އެ ،ޔަރުކުރީ ކާުކކަމެއްހައް

ވެސް އެގޭކަށް ނެތް. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، މި ޤާނޫނުގެ  އެއް މިއީ. ކުރިތޯ އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ މައްސަލަ

ނުޑ ކަމަށް ައޅުގަ  އެއް  ވުރެ ބޮުޑ ާވހަކަ އަށް ައީކ ސަމާސަ މިދެންނެވި މުދާ ހޯދި ގޮތުގެ އަގު ހާމަކުރުުމގެ ވާހަކަ

ހަވާލުވުމުގެ ކުރީަގިއ ވާހަަކ. އަދި މަޤާމާ  އޮތް ވެސް އެބަ ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރީގެ މުދާ. މިއަށް ދަންނަވަންޖެހޭ. މަޤާމާ 

 ކަމަށް ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވާ ުނކުތާ  ށް ހުށަހަޅަންވާނެހުގެ ތެޭރގަިއ ޮއޑިޓަރ ެޖނެރަލަދުވަ 31 ެވސް މުދަލުގެ ގޮުތގައި 

ނޑުއާއި މިހެންހުރި ގިނަ މަ ނޑަށް ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާވާހަކަތަުކގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް އިގަ  ކުރާއިުރގައި އަުޅގަ

 ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ކުރެވޭ. އަދި މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްއެުކގައި މިބިލަށް ތާއީދު

ެގ މެންއަޅުަގނޑު އެހެން އޮތް. އަދި ާދނެކަމުގެ ނިޔަތް އެބަންގުހުިރ އެއް މަސައްކަތަށް ެވގެވިދާނެ އެންމެ އަކޮށްދެ

ނޑުމެންނަށް ދެވެން ެވސް އަޅުގަ އި ވަަޑއިގެން އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަމާ ވިސްނާވެސް މިކަން އިޚްލާޞްތެރި މެންބަރު
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 އެކު ރައްޔިތުންނަށް ްސ ރަނގަޅަށް، ވީާހވެސް ފަޭސހަކަމާވީހާވެ ބިލު ، ބިލަށް ދިނުމަށްފަހު ރިކަމެއް މިއޮތް އެހީތެ

ނޑުމެން އެދޭ ހިތް އޮތީ މިއަށްވުރެ ،ވެސް ފުޅާކޮށް ހާމަވާނެ މިންވަރު އަދި މިއަށްވުރެ އަދި މި ކަމުގައި ވެްސ  އަުޅގަ

ދެއްކެން އޮތް އެންމެ މަްއޗަކަްށ  ،ވަރަށްއާއި ބޭރު ފެންނާނެ  އެތެރެ ގެބޮޑަށް މިފަދަ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން

ނޑުމެން ަކނޑަައޅަޤާނޫނީ އިމުގެ ތެ އަދި  ރަޕްޝަނަށާދިނީމަ ެއއީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކޮއިރެއިން ދެްއކޭނެ މަގު އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ކޮށްދެވޭނެ ވަރަްށ ދިވެހި މަސަްއކަތަކަްށ  ވަުރގަދަރާއްޖޭގެ މުސްތަޤްބަުލެގ ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ

ވެސް  ނުޑގެ ޕާީޓެގ އެހެން މެންބަރުންގަ . އަޅުބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ވަރަށް ދެްއވި ފުރުަޞތަށް ވެގެންދާނެ.

ނޑުގެ ވާހަކަ ކުުރކޮށްލަން. ވައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް ވަރަ  . ވަބަރަކާތުހޫهللا ްޙމަތުވާހަކަދަްއކަން ޮއވެދާނެތީވެ، ައޅުގަ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަސައްކަތް ހުޢްޓުމަކާ ހަމައަްށ ޖަލްާސގެ ވަނީ އަޅުގނޑު ިމއަދުގެ  ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މިހާރު މި

އެއް  ނީ ޖަލްސާެގ މަސައްކަތް ނިންމާލަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ. އެހެންކަމުން ދެން އަޅުަގނޑު ޖެހޭގޮއްސަ 

 ަގއި. 9:11ާވ ބުދަ ދުވަހު ހެދުނު  2113ރޗް މާ 6އޮންނާނީ 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوين رب هلل والحود

____________ 

 


