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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ހަތްވަނަ އަހ2018ަ

 ދުވަްސ( )ހޯމަ 2018 މާރިޗު 12

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االه وعلى آله وصحبه ومن والم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.ޖަލްސާގެ ހާޒިރީއިއް  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  25ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ޖަލްސާގެ ހާޒިރީއިއްވުން. .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2018/1/7އޖ/ ނަންބަރު އެެޖންޑާުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  ،3އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ، ރިާޔަސތުން އަންގާ އެންގުން.4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

ވަނަ މާއްާދގައި 7)އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ާގނޫނު(ގެ  2008/8ުނ ނަންބަރު ގާނޫ ޝުކުރު ދަންނަވަން.

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނެގ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ތ. ތިމަރަފުށީ މާލޭގޭ އަލްފާޟިލް 
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ވަނަ އާއްމު  394ންގެ ވީ އަްނގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަ 2018މާރިޗު  6އަޙްމަދު ޝަރީފް، 

ޖަލްސާއިން ޢައްޔަްނކުރަްއވަިއ، އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަުނން އަންަގވާފަިއވާތީ މި ވާަހކަ ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް 

 އިޢުލާންކުރަން.

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ، އިބްތިާދޢީ ބަހުސ5ްޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

 2010/13ނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫهللا އްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އި  -5.1

 7ވަނީ އިްއވާފައި  ( އަށް އިޞްލާުޙގެަނއުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނިޑޔާރުންެގ ގާނޫނު

ލީހަށް މި ބިލު މަޖި. ެގ ހަވަނަ ޖަްލސާގައި ވަނަ އަހަުރގެ ފުަރތަމަ ދައުރ2018ުގަިއ ބޭްއވުނު، 2018މާރިޗު 

ރަށް ތެރި މެންބަިއއްޒަތްهللا. ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

)ިދވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރުްނގެ  2010/13 ޒަތްތެރި ރައީްސ. ގާނޫުނ ނަންބަރު`. ޝުކުިރއްޔާ  އިއް 

...ވަނަ ިއޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު. އާދެ، މި ިއޞްލާޙު އަުޅގަނޑު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، ފަނިޑޔާރެްއެގ ގާނޫނު(އަށް 

ފަނޑިޔާރަާކ މެދު ޢަމަލުކުރާެނ  ޖިނާޢީ ކުށެއް ސާބިުތވެއްޖެ ކަމަށް ޝަރްޢީ ކޯަޓކުން ކުާރ ހުކުމަކާ ގުިޅގެން އެ 

އިޖުރައާތު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާީތ، އެހެންެވގެން މިފަދަ އިޖުރާއަތެްއ 

ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫުނގައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ގަބޫލުކުރެިވގެން. ައޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގަިއ 

ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި ބިލެއް. 17ނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަކީ ވެސް ދަންނަވާލަން، މި ފަ

އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން، އިޞްާލޙެއް ހުށަހަޅަން ވެސް އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ އަޅުގަނޑު 

، އިންސާނުން ހަދާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ އެއަްށ ގަބޫލުކުރަނީ އަުޅގަނޑު ކަމަްށ. ހަމައެއާއެީކގައި ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ

އަބަދު އިޞްލާުޙގެންނަންޖެހޭނެ ެއއްެޗއްސޭ. އެގޮތުްނ އިްނސާނަކު ހަދާ ެއްއވެސް އެްއަޗކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ެއްއޗަކަށް 

ިވގެން ނުވާއިރު، އަދި ހާލަތާ އެީކަގއި ކަންކަން ބަދަުލކުރަން، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ައޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެ 

މިދެންނެވި އިޞްލާޙު އަޅުގަނޑު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަތޅުމަށް މި ހުށަހެޅީ. އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ، މިހާރު މި 

އިޞްލާޙު މަޖިލީހުގެ ވެބްސަިއޓުގަާއއި އަދި މިާތގައި މެންބަރުންގެ އަތްފޯރާފަށުަގއި އޮންާނނެ ކަމަށް. އެހެންކަމަށްވާީތ 
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ްއކައި މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުީނކަމުގައި ބަަލއި، އަުޅގަނުޑެގ ވާހަކަކޮޅު ނިންމައިލާނަން. މާ ގިނަ ވާހަކަތަެކއް ނުދަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އީ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް އެ ަގޑިއިުރގެ ބަހުސްެގ ވަގުތު.  3ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ބިލަށް ކަނޑައެޅިަފިއ ވަނީ 

 16 މިނެޓު 17ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  47ިމނެޓު  51ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  14މިނެޓު  31 ގަޑި 1

ޓީއަކަށް ޕާސިކުންތު. ވަކި  28މިނެޓު  2ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  20ނެޓު މި 12ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 

 ކަށްފަހު()ަވގުތުޮކޅަ ކުންތު. ފުރުޞަތު ހުުޅވާލަން.ސި 56މިނެޓު  4ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް 

 މާޢީލަށް.އަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސް އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް  ހޯރަފުށީ

ނޫނަްށ ރުްނގެ ގާނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްިވ، ފަނޑިޔާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ފޮ

 އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލަށް އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު ތްތެރި މެންނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒައަރުވަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަށް.هللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ައޅުގަނޑު ވާހަަކދައްކާލަން ފުރުޞަތަކަށް އެުދނީ ވަރަށް ިދގުކޮށް ިމ ބިލާ 

ޮގތުން ރަނގަޅުވާނީ ބަހުްސ  ހަކަދައްކާލަން ބޭުނންވާތީ. ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ަވގުތު އޮތްދޭތެރޭ ވާ

ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙުތަކެްއ  ންމާލިއްޔާހެން. އެހެންނަމަވެސް ަދންނަވާލަންޖެހެނީ،ކުރުކޮށްލާފައި ައވަހަށް ނި

މިއަދު މި ގާނޫނަށް  ،ނަގއި ކަންތައްަތކަށް ބަލާއިރުގެންނަން މިޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯމަތީގައި ހި

ކީ ެއއްެވސް ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އެްއވެސް ބޭފުޅައަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭތީ. ގައިޞްލާޙުގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް 

ލަތްތައް  ހާދެމިނުހުރެވޭނެ  ެދމިހުރެގެންވާނެ ބޭފުޅެްއ ނޫން؛ެވސް ަލތެއް މެދުވެިރވީމަ، އެްއވެސް ހާމެއްގައި މަޤާ

ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، މީގެ ތަފުސީލަށް ދާންގަ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަންނަންވާނެ

ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ބަހުސް  ޕާޓީެގ ވިސްނުން އޮތް ޅުގަނޑުމެްނގެހުރީ. އެހެންނަމަވެސް، އަ  ވިސްނަިއގެން
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ލީޑަރުގެ އިޝާރާތްަތކުން އެ  .ށް ފޮނުވާލުމުގެ ވިސްުނންހެން މިހާރު ގެންގުޅުްއވަނީޓީއަކަކޮމި މި ކުރުކޮށްލާފައި ައވަހަށް

ލާނީ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނ މައިފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ އެހާ ދިގުނުކޮށް ނިން މަންޒަރު މި

، އަދި އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭެގ ދާ މިންވަރަށް ބަލާއިރުއަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު މިއަދު ކުރިއަރަިއގެން މި ،ވާހަކަައކީ

ގެންނަން. ށް ގިނަ ގާނޫނުތަކަކަށް އިޞްލާޙު ގޮތަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ެއބަޖެހެއޭ ވަރަ ލަތު ބަދަލުވެގެން މިދާހާ

ރަށް ގިނަގިަނއިން ލަތާ އެީކަގިއ ތަރައްޤީަގއި ކުިރއަރަިއގެްނދާއިރު ވަޖެހެނީ ވަގުާތއި ހާ މި އެހެން ދަންނަވާލަން

ގިނަ ގާނޫނުތަކަކީ މިހާ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި  ހޭނެ. އެއީ މީގެ ކުރީގައި ހަދާފައި ހުރިގާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙުގެންނަްނޖެ

 ކަމަށް ބައްލަަވއިގެން ހައްަދވާފައި  ރާއްޖެ ތަރައްޤީގެ ަމުގގަާއއި ައދި އެހެނިހެން މަގުތަކުން ކުިރއަރަިއގެން ހިނގައިދާނެ

ދާއިރު މިދެްނނެވި ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު ތީ. އެހެްނވީމާ، މިހާ ބާރު ސްޕީޑުަގިއ ކުރިއަަރއިގެންނަށް ނުވާހުރި ގާނޫ

ވަގުތަށް އެންމެ މުނާޞަބު  މިމިއަދު ނޫނަސް އެހެން ގާނޫނުތަކަށް ވެސް އިޞްލާޙުގެންނަން ެއބަޖެހޭ. އެގޮތުން 

ވަނަ 17. ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ގާނޫނު ނާ ބެހޭ ގާނޫނުބޫލުކުރެވުނީ ފަނިޑޔާރުންގަގާނޫނެއް ކަމަށް ައޅުގަނޑަްށ 

، އަދި އޭރު ކަންކަން ހިނގަމުންދިޔަ ގޮތާއި ،ލަތު އޮތް ގޮތާއި ރާއްޭޖގެ ހާ ދިަޔއިރުޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންރައް

ށް އަޅުގަނޑަްށ ކަމަ އެ ގާނޫުނ ފެތޭ  ބަލާއިރު އޭރަށް އެންމެ ރަނގަޅަށްކަންކަން ކުރަްއވަން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް

އިރު އަުޅގަނޑުމެންެގ މި ގާނޫނުގެ ތެރޭަގއި ނަމަެވސް، މިއަދު މިހާހިސާބަށް އައި ބޫލުކުެރވުނީ. އެހެންގަ

ޖެހުނީ  ބޫލުކުރެވޭ. އެހެން ދަންނަވާލަން މިކަަމށް އެބަ ގަ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ހުރި

ލަތަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ެއންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވިގެްނ ގެ ހާ، މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭމިހާރަކަށްއައިސް 

ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައި އޮތް ސަރުކާރެއް ަވއްޓާުލމަށް ގެނެވުނު ބަޣާވާތެއްަގއި  ދިޔައީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި މި

ަގިއ ނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ދާއިރާ މި އެނގެމެންނަށް ތުހުމަތުތަކުންކަމަށް އަޅުގަނޑު ތިބި ސަފުަގއި އެންމެ އިސް

ކުަރްއވާ އެންމެ އިސް ދެ ފަނޑިޔާރުން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ފަނޑިޔާރުްނެގ އެންމެ އިސް ކޯުޓގައި މަަސއްކަތް

ންވެގެން ގޮތުން އެ މީހުްނނާ ދޭތެރޭގަިއ ެއކަށީގެްނވާ ިފޔަވަެޅއް އެޅުމަކަެށއް މި ގާޫނނު ތަނެއް ނުދޭ. އެހެ ގާނޫނު އޮތް 

. ހަމައެއާއެީކަގއި ދެން ދަންނަވާލަން އޮތް އިޞްލާޙުގެންނަން އެބަޖެހެއޭ މި ގާނޫނަށް ،އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލީ

ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައި އޮންނަ ސަުރކާރަކާ ދެޮކޅަށް ޖުޑިޝަރީގެ ތެެރއިްނ  ،މިފަދަ ބަޣާވާތްަތއް ،ވާހަކަައކީ

ޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ޤައުމުގައި ރަްއޔިތުން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ފުންކޮްށ ބަޣާވާތެއް ގެންނަން ރޭވުމަީކ މިއީ އަ

އޮތް ދާއިާރއެއް ޝަރްޢީ  ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެްނގެ އިޙްތިރާާމއި ލޯބި ލިބިފައި 

ަގއި ިތއްބެވި އެންމެ ިއސް ބޭފުޅުން ދާއިރާއަކީ. އެހެންނަމަވެްސ، އެ ދާއިާރގެ އެންމެ މަތީ ބަސް ބުނުމުގެ މަރުޙަލާ

އޮްތ  ދޭތެރޭގައި ދެވިފައި ޯކޓާ ގޮުތން އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިުތންގެ ހިތްތަކުގައި ސުޕްރީމް ކަންތައްތައް މި ކުރެްއވި

ނު އެ ބޭފުޅުން ގެންނަން އުޅު ،ޤަދަރު ގެއްލިގެން ވަނީ ޮގްއސަ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑު މިއާއެކީ ފާހަގަކޮށްލަން

ފަނޑިޔާެރއްެގ  3ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި ތިއްެބވި ިއއްޒަތްތެރި ގޮތުގައި ކާމިޔާބުެވގެންނުދިަޔއީ  ބަޣާވާތް އެންމެ ފުރިހަމަ
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އެ ބޭފުޅުންގެ ހިްތޕުޅުގައި ިދވެހި ޤައުމަށް ޮއތް ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމެްއގެ  ،ތޫނުފިލިކަމާއި، ވިސްނުންތެރިކަމާއި 

ދަންނަވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން  އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާެއއްެޗއް އަުޅގަނޑު މި  ސަބަބުން. އެހެންވީމާ، ހަމަެއކަނި

ބާރު ވަިކވެފައި  ތް ަދއުލަތެއް. ަދއުަލތުގެ ތިންބާރު ވަިކެވފައި އޮ ތިންގޮތުަގއި ިދވެހި ދައުލަތަކީ  ބޫލުކުރާގަ

ގެނެއް ނުވާނެ. ނައުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިއޮންނައިރު، ޭއގެތެރެއިން ެއްއވެސް ބާރަކަށް މުޅި ދައުލަތް ހުއްޓުމަކަށް ގެ

ދިވެހި ދައުލަތް  ،ަގއި ދިވެހިރާއްޭޖެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަކ2018ީފެބުރުަވރީ  1އެހެންނަމަވެސް، 

ތިން ދައުލަުތގެ  ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީއަމުެރއް. ައޅުގަނޑުމެން ގަހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށް ޓަަކިއ ނެރެފައި އޮްތ 

ބާރު  ންޞާފު ޤާިއމުކުރުމުގެ ބާރާ، ތިންލުއިސަރުކާރު ހިންގުުމގެ ބާރާއި، ޢަދުއެއީ ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި،  ؛ބާރު

އަދި ދިވެހި  ދިވެހި ދައުލަތުގެ ވެރިާޔ،ހުންނަނީ  މުގައި މި ވެރިއެއްގެ މަޤާއެުކވެގެން އުފެދޭ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ

ބަޣާވާތެއް ގެނައުމަށް  ؛ރިއްޔާ. އެހެްނނަމަވެސް، މިދެންނެވި ބޭފުުޅންރުގެ ވެސް ވެރިޔާ، ރައީސުލްޖުމްހޫސަރުކާ

މުރެއް ނެރެފަ. މަސައްކަތްކުެރއްވި ބޭފުޅުްނ ވަނީ ދިވެހި ދައުލަތް ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަން ބޭނުންވެގެން އަ

އް މާއްދާައކަށް ވުެރ ތަޢާރުޟުވާ އަމުރެއް އެ އަމުރަކީ. ޤާނޫނުއަސާީސގެ އެްއވެސް މާއްދާައކީ އަނެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ން ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނީ. އި. ކިަޔއިގެން ިމއިބާރުގަދަ މާއްދާއެއް ނޫން. މި ޤާނޫނުއަސާސީ ކިޔަންޖެހޭނީ އެކީގަ 

އެހެންނަމަވެސް، މި ބޭފުޅުްނ ބައްލަަވއެއްނުަލއްާވ ެއ ބޭފުޅުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ހަވާލުކޮށްފަިއ އޮތީ ކޮްނ 

 ރިްއާޔގެްސއޫލިްއަޔތެއްތޯ. ރައީސުލްޖުމްހޫަހވާލުކޮށްފަިއ އޮތީ ކޮން މަ ދާއިރާތަކާ އްޔަެތއްތޯ. އެހެންމަސްއޫލި

ކަމެއް ބަަލއިނުލާ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނާިއ، ދިވެހި ޤައުމަށް ނުހަނު  ން ެއއްެވސްމަސްއޫލިއްޔަަތކީ ކޮަބއިތޯ. ިމއި

އްލުންދޭ ފަދަ އަމުރެއް މި ނެރުނީ. ގެ  ޔާ ނުހަނު ގެއްލުންެދނެވި ކަހަލަ؛ކޮށްފިއް، އެ ތަންފީޛު ގެއްލުންދެނެވި 

ބެޭހ  ެއއީ ކޯޓުތަކާ ނޫނުތައް؛އެހެންވީމާ، ިމއަދު އަުޅގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަްށ ދިރާސާކޮށްފައި މިހާރު ހުރި ގާ 

، ހޭ ގާނޫނު ކަމަށް ވިޔަސް، އަދި ެއއީ އެޫނން ގާނޫނެއް ކަމަށް ވިޔަސްބެ ގާނޫނު ކަމަށް ވިޔަސް، ެއއީ ފަނޑިޔާރުންނާ

ލަތާ ގުޅޭ ގޮތަށް ިމ ގާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރަްނ ، މިއަދުގެ ހާމިއަދު ދިވެހިރާއްޖެ މި ދަތުުރ ކުރާ މިސްރާބަށް ބަލާއިރު 

ނޫނު އިޞްލާޙުކުރުން. ގާނޫނު ހެދުމާއި ގާ ،އެބަޖެހޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 

އަދި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގާނޫނެއް  ،ނޫނެއް އިޞްލާޙުކުަރން ހުށަހެޅުމަކުން، ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ގާއެހެންވީމާ

މަތިކޮށްފައި އޮތް   މަޖިލީހާ ން މި ނުެވވޭނެ. އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީފާސްކުރުމަކުން އެއަކަށް ާފޑެއް ވިދާެޅއް

އާ ތަޢާރުޟުވާ އިޞްލާޙެްއ މަސްއޫލިއްޔަެތއް. އެ ފާސްުކރާ ގާނޫނަކީ ނުވަތަ އެ ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ކަމަށް ބަޔަކަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި އެ ބަޔަކު އެ ހިފައިެގން ހިނގާނެ މަގު މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަނީ ކޮށައިދީފަ. 

އެ ބޭފުޅުންނަށް ޖަވާުބ  ،އެހެންވީމާ، އެ މަގުން ަވޑަިއގަތީމަ ދެން އެއާ ދޭތެޭރގަިއ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވެެގން

އަޅުގަނުޑ  ،ލާނީކާ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމައިންަނވާނެ. އަޅުގަނޑު މާ ދިގުކޮށް ވާހަކަނުދައްލިބިވަޑަިއގަ

އަުޅގަނޑު މި  ،ގޮތެްއގައި އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ހަމަ ޚާއްޞަ ،މައިގަނޑު ގޮތެްއގައި އަުޅގަނޑު މިދެންނެވީ
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ގާނޫނީ ގޮތުން  ދިެވހިރާއްޖޭގައިއާދެ!  ހި ދައުލަތް؛، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ އިޞްލާޙު މިއަދު

ކުީރގަިއ  ،އުފެދިފައި އޮތް ސަުރކާރެއް ަވއްޓާލުމަށް މި ރާއްޖޭަގއި މަހުޖަނުންގެ ގޮތުަގއި ިތއްބެވި ަބއެއް ބޭފުޅުންނާއި 

، ކަމަށް ދަޢުވާކުރާ  ވެރިންއަދި ބައެއް ޕާޓީަތކުގެ ިއސް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރއްވާަފއި ތިބި ބަެއއް ބޭފުޅުންނާއި

އުޅުނު، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތެެރއިން ގެންނަްނ ންކަށް ނިްސބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ ގެންނައެކަމަކު އެ ޕާޓީތަ

ިއ އުޅުނު ބަޣާވާތަކާ ގުިޅގެން. މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އިޞްލާޙު މިއަދު ހުށަހަޅާނެކަން އެނިގގެން ޭރގަ

ހުރި މިދެންނެވި ބޭފުޅުން ފޮނުއްވާފަ. މި އިޞްލާޙު މެސެޖު އެބަ ފަސްހަ ،ތިންހަތަރު ނަށްޑުމެންވެސް އަުޅގަނ

ުއޅެނީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަތަށް މުޅި ޤައުމު ދޭންވެގެންނޭ. އަްސ  ހުށަނާޅާށޭ. ތިއީ ވަރަށް ބޮުޑ ގޯހެކޭ. ތި

އެބަ ގެންދޭ އިނގޭތޯ.  މެންނަށް މެސެޖު ފޮނުަވމުންވިްއކިޔަސް ަލގަން ުނވިއްކާޭށ ކިަޔއިގެން މި މޭރުމުން އަުޅގަނޑު

އެހެން ދައްކާ ވާހަަކއަކުްނ  ،އަުޅގަނޑުމެންނަީކ އެހެން ފޮނުވާ މެސެޖަކުން ،، ައޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީއެހެންވީމާ

ނގަޅަށް  ރަލާނެ ބައެއް ނޫންކަން އެ ޭބފުޅުންނަށް އެންމެނޑުެމން ކުރަންއުޅޭ ކަމެއް ހުއްަޓއި އެްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ެއީއ  އިމަސަްއކަތްކުަރއްާވފަ އި އެީކގަ ަވނަ މަޖިލީހުގައި ައޅުގަނޑުމެންނާ 17 އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނީ.

ދުވަހު ކޮންމެ  ކަމެއް. އެ ުދވަހު އެ ބޭފުުޅންނަކަށް އެނިގވަަޑެއއް ނުގަްނނަވާ މިކަން ހިނގާނީ ކިހިނެއް  އިނގޭތޯ. އެ

 އަުޅގަނޑު ިމ ދަންނަވާ ބޭފުޅެްއގެ ނަން ؛އެ މަނިކުފާނު އި. އަުޅަގނޑުމެން ދުށީމު މިތާނގަވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް

ލިްއޔާ ކަންނޭނގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑަށް ފަސޭަހވާނީ. ައޅުގަނުޑ ދަންނަވަން ންނަވައިދަ އިލާފަ ވެސް ހަމަ ދަންނަވައި

ާފނު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަުރގެ  އިނގޭތޯ. އެ މަނިކުމާފަްނނުވިލާ ޤާސިމް އިބްރާހީމްެގ ވާހަކަ ، މ.މިއުޅޭ ވާހަކަައކީ

 ވެސް ވޯޓުެދއްަވއިގެްނ، އެ މަނިކުފާނު ގެންދަާވއިުރ އެ މަނިކުފާނުއްޔަތުންނޭ ވިދާޅުވެ ާވހަކަފުޅުދައްަކވަމުންއިސިހަ

 ނޫނު ބުނާ އެއީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު. އެ ގާ މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގާނޫނެއް،ވެސް ވޯޓުެދއްަވއިގެން 

ގޮތުން މިއަދު އެ މަނިކުފާނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްެވސް ޕާޓީއެްއގެ ލީޑަރުކަން ކުރުމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބޭފުޅެއް 

ގެންދަވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވެްސ ވިދާުޅވަުމން ަރއްިޔތުންނަށް އެކަން އޮުޅވާލުމަށް ޓަކައި ިމއަދު ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،

ަގއި އަުޅގަނޑުމެން ނެރުނު އަމުރޭ އެ ވިދާޅުާވ  2018ރީ ފެބުރުވަ 1 މައެކަނި ތަބާވާންވާނީ. ގާނޫނަށް ހަލީޑަރޭ

ޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފިއްޔާ ެއއަށް ތަބާވާންވާނެ. ގާނޫެނއް ނޫނަސް ސު އަމުރަކަށެއް ނޫން. އެ އަުމރު

މް ކޯޓުން ެއއީ ޕްރީ، ސުމަލުކުރަމުންދާިއރުަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުން ގާނޫނެއް ފާސްކޮށްެގން އެއަށް ޢަ ،ހަދައިފިއްޔާ

، ހަމައެކަނި އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވެގެްނ ށް. އެހެންވީމާ ގާނޫނަނުބުނާހާ ހިނދަކު އެ ވާނީ ޞައްޙަ ގާނޫނެކޭ ބާތިލު

ޕްރީމް ކަމަށް ުތހުމަތުކުރެވޭ ގޮތަށް ސު ދެްއވަިއގެންރު ަވއްޓާލުމަށް ޓަަކއި ިރޝްވަތުއެ އުޭޅ ދައުލަތް ނުވަތަ ަސރުކާ

ހިންގުމުަގއި  ރާވައިކޯޓުގެ ުއއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އަދި ޢަލީ ޙަމީދު މެދުވެރިކޮށްގެން މި ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތް 

 ،ގޮތުަގއި ހުންނެވި ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ގެ އެންމެ އިސް މޭސްތިރިއެއް 

ވާ މެސެޖުތައް ނުފޮނުއްވާށޭ. ތި މެސެޖުތައް ފޮނުއްވާށޭ މަނިކުފާނު ދައްކާ ފޮނު އަޅުގަނޑުމެންގެ ފޯނަށް ތި ފޯނުއްވާ
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ފޯނުތަކަށް. ައޅުގަނޑުމެންނަކީ، މަނިކުފާނު ދަްއކާ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ވާހަކަ ކުރަްއވާ ބޭުފޅުންގެ ވާހަކަ ގަބޫލުފުޅު 

އް އޮްތ ލާހޫރޭ މީހެކޭ. އެްއވެސް އަމާޒެ  ބޫލުކުރާ މީހުންނެއް ނޫނޭ. މަނިކުފާނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައިގަ

. މި ވާހަކަ ަގބޫލެއް ނުކުރާނޭ ، މަނިކުފާނު ދައްކާ ވާހަކަ ިމައދު ދިވެހި ރަްއޔިތުންނެއްމީހެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ

އި އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަކޮުޅ ލާފަ އެދުނީ. މި ވާހަކަ ދަންނަވައި ދަންނަވާލަންވެގެން އަސްލު މިއަދު ފުރުޞަތަކަށް މި

ިއ އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަާލގަ ،މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ަވރަށް ފުންކޮށް ވިސްނާަވޑަިއެގން ،ލާނީ. އަޅުގަނޑުގެ ެއދުމަކީންމައިނި

ވެސް މިއަށް ގެންނަން މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިޞްލާޙެއް އޮތިްއޔާ ހުށަހަޅުއްަވއިގެން ވީހާ އަވަހަކަްށ، 

މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވާށޭ. ެއީއ  ،ނަކަށް ހައްދަަވއިދެްއވުން. މާނައަކީ ހަމަ ވީހާ އަވަހަކަށް މި ިބލު ގާނޫ

އޮތް ކަެމއް. ައޅުގަނުޑމެންގެ ޤައުމު މިއަދު ބަަޔުކ  އިއަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމަށް މި ހިނދަށް ވަރަށް މުހިއްމުވެފަ

ކަިއ ރައީސް ބަާޔާއިއ މަންފާއަށް ޓަދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ލާ ،ވައްޓާލަން މި މަަސއްކަްތކުިރ އަނދަވަޅުްނ އަަރއިގަނެ 

މި ބިލު ވީހާ އަވަހަކަްށ  ެދވެން އޮީތ ން ކުރަްއވަމުން އެ ގެްނދަވާ މަސައްކަތްުޕޅުަގއި ހަލުިވކަމާއެކު ކުރިއަށްޔާމީ

ތަނަށް ަވދެތިބި ބައެއް. އަުޅގަނޑުމެން  ފާސްކޮށްގެން. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގިއ ބަސްބުނަން މި

ކާލާތުކުރަމުން މި ގެންދަނީ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤަގއި. ައޅުގަނޑުމެންެގ އަާމޒަކަށް ވާްނވާނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކުރިމަގު ވަ

ަރއްޔިތުްނނަށް ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބޭނިވި ގޮތަކަށް މަސަްއކަތްކުރުން. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެ ތާރީުޚ  އުޖާލާވުން. ދިވެހި

ން ޖާގަ އޮތް ކަމެްއ ކީ ަޝއްެކއް ނެތް، މިއީ ަބހުސްކުރަކުރިއަރަމުން މިދާ ތަރައްީޤއަ އިއެކީގަ  ފަދަ ހަލުވިކަމާ ނުދެކޭ

، އެ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޫޔމުގެ ވިސްނުންފުާޅއިهللا ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިްއޒަްތތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަޢބްދު

އްވުެރއް އޮެވގެން ުކރައްވާ މަަސއްކަުތގެ ނަތީޖާ. އަދި ެއ މަނިކުފާނުގެ ފުރިަހމަ ތަޞަމަނިކުފާނުގެ ޙިކުމަތުޢަމަލީއާިއ، 

ދިވެހި ޤައުމަށް ޓަކައި އެްއވެސް އަިމއްލަ އެދުންފުޅެްއ  ،ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ނުދެކޭ

ނިސްބަތްވާ ޕާީޓގެ ، އެ ަމނިކުފާނު ިވ ައގުހުރި ވެރިެއއް. އެހެންވީމާނެތި މި ދިވެހި ޤައުމަށް މިަފދަ ޚިދުމަތްކުރެއް

ކޯިލޝަން ހައްދަަވއިގެްނ ތިއްެބިވ ޕާޓީތަކުެގ މެންބަރުންނަށް  އިެއކީގަ  އަދި ެއ ޕާޓީއާ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި

 ހިނގާށޭ. މިއަދުން މިއަދަށްެވސް މި އިޞްލާޙު ފާސްކުރަމާ  މިއަދުން މިއަދަށް ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ

ކޮމިޓީން  އި،އަށް ފޮނުވާފަސް ނިންމައިލާފައި ކޮމިޓީ ބަހުމި ،ުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއަ ވެސް މި އިޞްލާޙު؛

ޖެހޭ މިއަދު ފާސްކުރަން. ެއީއ އިެގން ނަމަވެސް މި ބިލު އެބަޖަލްސާެއއް ބާްއވަ  ނބުރާ ގެނެްސގެން މެންދުރުފަހުގައިއަ

ލާނަން. ނިންމައި އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަކޮޅު އިއެކީގަ  ސާ، މި އިލްތިމާސަބަބުތަކަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ މިދެންނެވި

 .والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ބަުރ ރި މެންތެޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތް

 އަށް.ރާހީމްދީދީއިބް

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ހަމަ ވެސް ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި  ،ން ޕާޓީގެ ނައިބު ަރއީސްފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހަކ ދަންނަވަން. އަދި އަުޅގަނުޑމެ

ވަރަށް ރަނގަުޅ، ެއ  ،މެންބަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޢބްދުއްރަޙީމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުންތަކަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ

ކުރަން. އަޅުގަނުޑ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދު ޅުއްވި އިްޞލާޙަކީ ވަރަށް ޤާބިލު،މަނިކުފާނު ހުށަހެ

ބޫުލކުރަންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެްނ ވެސް ގަ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ،މި ބިލަށް، މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ސަބަބަކީ 

ކިތަންމެ މޮޅަށް އެްއެޗއް ހެދިޔަސް، އަދި ކިތަންމެ މޮޅު ގާނޫނެއް ހެދިޔަްސ އެ ގާނޫެނއްަގއި ހުންނަ މައްސަަލއެްއ 

އެ  ،ބޭލިޔަސް  އިކިތަންމެ މޮޅު ވަިޑއަުކ ޮއިޑއެްއ ބަދެފަ ؛ފަހުން. ވަޑިމީހާ މަތިވާނީ ޭއގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ

ކުރިްނ  އިން ދިަޔވާ ތަންތަން. ދިޔަ އަރަން ފެށީމަ އަނެްއާކވެސް ދެން އެންމެއިގެން ދަތުރުފެށީމަ އެނޭގނީ އެބާލަ

، ފަނިޑޔާރުންެގ އެހެންވީމާޖެހޭ. ނިއަޅައި ަބއްދަން އެބަީޓއަޅަިއ، ފުޓުއެ ތަންތަން ޕު އިފަހަރެްއގަ ، އޮިޑ އެހެލާއެހެލައި

އިޞްލާުޙވާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ރާއްޭޖެގ ވެސް  ގާނޫނަކީ ެވސް އިޞްލާޙުުކރަންޖެހޭ ގާނޫނެއް. ފަނޑިޔާރުން

ގައި ެއ ވެސް މީގެކުރީ  ގެތަކުން ކަންަތއްަތއް ކުރީ ކިހިނެއްކަން އަުޅަގނޑުމެންގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުންފަނޑިޔާރު

 ޑިޮމކްރަސީ ވުޖޫދަށް ައއި ހިސާބުން ހަކަަދއްކަމުން މި އަންަނނީ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއިެވސް ވާއި ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރުތަުކގަ 

ވެސް. އަުޅގަނުޑ ހަމަ އި ގޭެގ އިޞްލާޙުެގ ވާހަަކ އެބަ ަދްއކާ ރާއްޖެާއއި ާރއްޖެއިން ބޭުރގަވެްސ ފަނޑިޔާރު  ފެށިގެން

ކަމަށް ވަކާލާުތކުރެްއިވ  ައޅުގަނޑުމެންނަށްވުެރ ކުީރގަިއ މި އިޞްލާޙުަތއް ގެންނަންޖެހޭ ،މީގެކުރިން ،ހިތާމަކުރަނީ

އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރަންެޖހުނީތީވެ. ީކއްެވގެންތޯއޭ ެއ  ،ބޭފުޅުން މިއަދު މި އިޞްލާުޙ ގެންނަން މަސަްއކަތްނުކޮށް

ވުނު މިއަދު މި ގެނެ ަދއިގެން މި މަސައްކަތް ނުފެށީ؟ތަނަށް ވައް ބޭފުޅުން އިސްނަންގަަވއިގެން މި އިޞްލާޙުތައް މި

އިޞްލާޙުތަުކގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްަރީސ 

ރާއްޭޖގެ ހަރުދަނާވެ، ފަނޑިޔާރުގެަތކުްނ ނެރޭ ޙުކުމްތައް ވެސް މިނިަވން މުސްތަޤިއްލު ރަނގަޅު ޙުުކމްތަކަކަށްެވ، ދިވެހި

ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައަށް ަމގުފަހިވުން؛ މި ކަންތައްތަްއ ދުނިޔޭގެ ފެންވަުރގަިއ، ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަުރަގއި ެއ 

ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަްށ ހުއްޓުމެްއ އަިއސް، ާރއްޖޭެގ ރަްއިޔތުން ބަލައިގަންނަ ރަނގަުޅ ނިޒާމަކަށް މި ިނޒާމުވެ، 

މަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ ފަނޑިޔާރުގެ ރަނގަުޅެވގެންދާނެ ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު މި ދިމާވި މައްސަލައަީކ، ކޮރަޕްަޝނުގެ ބޮޑެތި ޢަމަލުތަކެއް މި ދިޔައީ. އަުޅގަނޑުމެން މި ކުރާ 

 ހިސާބަށް ކޮރަޕްޝަން ބަންދުކުރަން މަސައްކަތަީކ، ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް މި ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާހަކަތައް ހުއްޓާ
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މަސައްކަތްކުރަނީ. ފަނޑިޔާުރެގ އެކަންޏެއް ނޫން. އަޅުގަނުޑ ޚުދު ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ެވސް 

 މިކަހަލަ ކަމެއް އޮތިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން އެ މަސައްކަތް ވެްސ ކުރާނަން. އަދި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ

ބާރެއްަގއި މިކަން އޮތަސް ެއކަން ހުއްުޓވުމަށް މަސަްއކަތް އަުޅގަނޑުމެން މި ދަނީ ުކރަމުން. ދިވެހި ދައުލަތުްނ 

މަސައްކަތްކުރަނީ ގާނޫނީ އިުމގެ ތެރެއިން ރަނަގޅު ތާހިރު ވެރިކަމެއް ކުރުމަށްޓަކަިއ، މި ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި ހުރި 

އްސަލަ ޙައްުލކުރުމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކީ، މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި. އެ މަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. ރާއްޭޖގެ ިއއްޒަތްތެރި ރަްއޔިތުން ިއންތިޚާބުކޮށްފައިވާ މަޖިލީހަކީ މިއީ، މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން 

، އެ ގެނެވޭ އިޞްލާޙަީކ ދިވެިހ ގާނޫނާއި ަގވާއިުދގެ ތެރެއިްނ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅި، ެއއަށް އިޞްލާުޙގެެނވި

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ަފއިާދހުރި އިޞްލާޙުތަކަށް ހެދުމަްށ ޓަކަިއ މަސަްއކަތްކުރަން ިމ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެން 

އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އަޅުގަނޑުމެން ކުރި ހުަވޔާ ެއއްކޮށް، އަުޅގަނޑުމެން ަވިކ هللا އިންތިޚާބުކުރެވިަފއިވަނީ. އެހެންވީމާ، 

ރާތެއް ނުބަލާ، ފަނޑިޔާރަަކށް ވިޔަްސ، އަދި ވެރިކަްނުކރުމުގެ ބާރުގެ ތެެރއިން ކަމެްއ ހިނގިޔަސް، ަރއްޔިތުްނެގ ފަ

މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ހިނގިޔަސް، ޚުދު އަުޅގަނުޑމެން އަމިއްލައަށް ނިސްބަތްާވ، އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބަ 

އްަތަކށް އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ހަމަ އިޞްލާޙުގެނެވި، މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ގޯސްކޮށް ހިނގާ ކަންތަ

ކަންތައްތައް ކުރަން. އެހެންީވމާ، މިއިން އެއްވެސް ފަނޑިާޔރަކަށް، ނޫނިއްޔާ ެއއްވެސް ަމޖިލިސް މެންބަރަކަށް، ނޫނީ 

އީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަތުގެ ެއއްެވސް މުއަްއަސސާއެްއަގއި ހުރި މީހަކަށް ނިސްބަތްކޮށްގެން ކުެރވޭ ކަމެްއ ނޫން. މި

ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރިވެފަިއވާ ކަމެްއ. އެހެްނީވމާ، އެކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ތާއީދުކުރަނީ. ައޅުގަނޑު 

ވާހަކަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ހަމަ އަދިވެސް އެއް ފަހަރު ދިެވހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން މިކަހަލަ ރަނގަޅު، މުހިންމު 

ތާއީދުކޮށް، މިައދުގެ ސަރުކާރުން ަރއްޔިތުްނނަށް ޓަކައި މި ކުރާ ހެޮޔ މަސައްކަތްތަުކގެ ފަހަތުަގިއ ބަދަލުތަކަށް 

ން އަުޅގަނުޑގެ ކުރުވެިރވަމުރައްޔިތުން ތިއްަބވާތީެވ، ެއކަަމށް ޓަކައި ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ހަމަ ޝުކުރުކުރަމުން، ޝު 

  ދެްއވި ފުރުޞަތަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ .ލާނީވާހަކަކޮޅު ނިންމައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު މެންބަ ތެރިއިްއޒަތް ާދއިރާގެ ކެލާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.ޢާރިފަ ޢަލީ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

ކުިރއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. ފަނޑިޔާރުްނގެ ބިލަށް، މިއަދު ދިވެހިާރްއޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް `. ޝު

ހުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރަން. މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ، 



10 

 

ތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެންމެއަކު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަ 

ރޭގައި މެސެޖުތަެކއް އެބަ  އިބްރާހީމް  ޤާސިމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ނގިލީާމމިއަޅުގަނޑަށް ެވސް ކުީރގެ 

ަގއި.  4:24ަގއި،  4:21ަގއި،  4:11ގަިއ،  4:09ަގިއ،  1:25ަގިއ ތިން މެސެޖެއް.  12:28ފޮނުއްަވވާ. ެއއީ 

މިއީ ކޮންކަމެއްތޯއޭ؟ ފަނޑިާޔރުންގެ ގާނޫނަށް އަުޅގަނޑުެމން މި ތަނަށް ގެނައިމަ މިހާ ބިރަކުން މިކަން ހުއްޓުވަން މި 

އުޅުްއވަނީ ކީްއެވގެންތޯއޭ؟ ިމއީ ައސްލު ސަބަބަީކ މި ިއޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ. މިކަހަލަ ބޭބޭފުޅުން މިގޮތަށް މިކަްނ 

ވުަމކީ، ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރުަމީކ އޭގެ ފަހަތުގައި ވަރަށް ބޮުޑ ވާހަކަތަކެއް ެއކުލެިވގެންވާ ހުއްޓުވަން ބޭނުންވާ ހުއްޓު

 1މަސައްކަތެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ، އެ މަނިކުފާނު ވެސް ވިދާޅުވެަފއިވަނީ 

ެވ، ކޮންމެހެންވެސް ެއބަ ޖެހެއޭ މި ގާނޫނު ނުވަތަ ފެބުރުވަރީަގއި ތިމަންނަމެން ނެރުނު ޙުކުމް ކަމަކުނުދިޔައޭ ވިދާޅުވާތީ

މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ބަދަލުވާްނ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި މެސެޖު ފޮނުވައި، އަުޅގަނޑުެމންނަށް ގުޅައި އާދޭސްކޮްށ މި 

ހަދަންޖެހެނީ ކީއްވެގެންހެްއޭޔ؟ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެނައިމަ މި ބޭފުޅުން މިވަރަކަށް 

ރުތުރުއަޅަންޖެހެނީ ކީއްެވގެްނހެއްޔޭ؟ ކޮބައިހޭ ބޭނުމަކީ؟ ިމތާނގައި ގާނޫނަށް؛ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާ ގޮތުން ތު

މިތަނަށް ކޮންމެ ގާނޫނެއް، ިއސްލާމް ދީނާ ޚިލާފުނުވާ ފަދަ ކޮންމެ ގާނޫެނއް ހެދުމުގެ ާބރު ލިބިގެންާވ މަޖިލީހެއް ިމ 

ނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޤާސިމް އިބްރާހީމްމެން އެ ކުރައްވާ މަސަްއކަތްޕުުޅ މަޖިލީހަކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަން

ހުއްޓަވާށޭ. އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ހިނގާށޭ މި ޤަުއމު އިޞްލާޙުކުރަން. ައޅުަގނޑު އަުޑއަހަން މީގެކުރިން 

މި  ،ބޭފުޅުން ވިދާުޅވާ ައޑު އެ . އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ ނިސްބަތްެވވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ އާންމުކޮށް އެ ވާހަކަފުޅު ދަްއަކވާނެ

ޑީޝަރީއެޭކ. އެެހންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ެއންމެން ހިނގާބަލާށޭ މިކަން ރާއްޖޭގެ ޖުީޑޝަރީއަީކ ޮކރަޕްޓް ޖު

 ދެްނ ތިބިއްާޔ ތިބި ބަަޔކު ވެސް  ،ރަނގަޅުކުރަން. އެމް.ޑީ.ީޕ ެވސް އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ވެްސ، ައޅުގަނޑުމެން ވެސް 

ުކރަން ބަޔަކު އުޅުނީމަ ެއކަން ހުއްޓުވަްނވެގެން ޭރގަނުޑ ން ރަނގަޅުކުރަން. މިކަން ރަނގަޅުވެގެން ހިނގާށޭ މިކަ

ހަދާނީކީ ނޫނޭ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް މި ނިދާ ހުރެގެން މީހުންނަށް މެސެޖުކުރާނީކީ ނޫނޭ. ފޯނުކޮށްނު

ނު އެ ދެއްެކވި ާވހަކަފުޅަށް ތާއީދުކުރަމުން، މަނިކުފާ ޢަބްދުއްރަޙީމް އެ ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅަްށ، އެ ،ބިލަށް

ރާހީމްމެން ކަހަލަ ބޭބޭފުޅުން ޤާސިމް އިބް  މި ބިލު ފާސްކުރަންޖެހޭކަމީ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެވުނުހާ އަވަހަކަށް

ހޭ ސަބަބު. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލު ފާސްކުރަންޖެހޭ، އަވަްސކޮށްފަިއ ފާސްކުރަންޖެ މެސެޖުކުރާ ސަބަބު

ބުރަތް ލިބޭނެ ން އަުޅގަނޑުމެން ެއންމެންނަށް ޢިމިކަހަލަ ަކންތައްތަކުތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަން، އިްއޒަ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް  ން؛ގޮތަކަްށ ނޫން. ައޅުގަނޑުމެން މީގެކުީރގަިއ ވެްސ ުދށި ކަމަށް. ަވކި ބަަޔކު ބުނީމަ ވަކި

ޤާސިމް ންޓް ހިމެނޭއިރު ؛ ބަޖެޓު އަިއމަ ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ކޮްމޕޯނަނުވަތަ ބަޖެޓު ކޮމިީޓއަށް ަފނޑިޔާރުންނަށް

ނެއް ތާކަށް ސާޅީްސ އަ ޖަހާ. ބޭފުޅުންނަށް ތިރީހަކަށް މިލިއަން އިތުރަށްއިބްރާހީމް ވަޑަިއގެން، ޭއ، އޭ، އެ 

ޖެހޭނީ ސަބަބެއް އޮތީމަ. މަނިކުފާނު ދައްކަަވން އަބަދުވެސް ފަނޑިޔާރުންގެ ވާހަކަ އެ .މިހެން ހައްދަވާ މިލިއަންޖަހާ،
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ހަދަންޖެހޭނީ ސަބަބެއް  ޔާރުންގެ ބިލަށް މި އިޞްލާޙު އައިމަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ުގޅައިފަނޑި އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ނެރުނު  ފެބުރުަވރީގައި ތިމަންނަމެން 1 ދޫފުޅުން، އަމިއްލަފުޅަށް ބޭއިޚްތިާޔރުގައި ނަމަވެސް ގެނިކުފާނުމަ އޮތީމަ. އެ

ިމ  ޙުކުމޭ ބުނެވުީނ ސަބަބެއް އޮތީމަ. އެ ސަަބބުތަކަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ައވަސްކޮށްފައިއަމުރޭ ނުވަތަ 

 ޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ބިލު ގާނޫނަކަށް ހަދަން އެބަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ ގެަމނަފުށީރުވަނީ އަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ގޮތެްއަގއި ބަލާއިުރ މިއަދު ހުށަހެިޅެގންދިޔަ އިޞްލާޙުތަކަްށ ނޫނީ  ލަިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޖުމުއާދެ! ޝުކު

ނުކުތާއެއް އިްއޒަތްތެިރ  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން. ޅުގަނބިލަށް އަ

ހިންމު ކަމެއް ގެންނަ އިޞްލާޙުތައް ގެންނައިުރގަިއ ހަމަ ވަރަށް މު ފަނޑިޔާރުންެގ ބިލަށް މި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން

ންގެ އަމިއްލަ މަްއސަލަތައް އެބަހުރި. ެއކިެއކި އްޔިތުރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރަމި ލަން، އަޅުގަނޑުމެން ބަލައި

ފަސް އަހަރު  ،ހަތަރުގެ ތެރޭަގއި ގާްތގަނޑަކަްށ ތިންހުރި. ނުނިމިފައި ހުރި މައްސަލަތައް ކޯޓުތަކުޝަކުވާަތއް އެބަ

ލަތައް ބަލަމުންދާ  މިފަދަ މައްސަހުރި. އެހެްނވީމާ، މިފަދަ ކޭސްތައް ނަގަިއގެންތައް އެބަވަންދެން ނުނިމިފައި ހުރި ކޭސް

މީހުންގެ ައތްޕުޅުގައި ހަތަރު އަހަރު ވަްނދެން، ފަސް އަހަރު ވަންދެން އެފަދަ މައްސަލައެއް އޮތުމަކީ  އެ ،ފަނޑިޔާރުން

ޓަކައި ތެރެއިން މީގައި ޙައްލު ހޯދުމަށްއެއީ އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ހަދާ ގާނޫނުތަކުގެ 

މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ކުރަން. ސަބަަބކީމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުަރންޖެހޭ ކަމަސައްކަތް  މެންއަޅުގަނޑު

ޖެހޭ ފައިސާއަކީ މިީއ އަންނަން ވާަހކަ އެބަ ދެކެޭވ. މިދެންނެވީ، މި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެތަްއ މިލިއަން ޑޮލަރެްއގެ

ފައި ހުރި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޔިތުންނަްށ ބޭނުންވެައޅުގަނޑުމެންެގ ދާއިރާތަކުގެ ރައް ރަށްރަށުގައި،

ހުރި ފައިސާަތކެއް. އަުޅގަނޑުމެން ވޭުތވެދިަޔ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ަދއުލަތުެގ އާމްދަީނއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ބަލާފަިއ ގުޅުން

ނުލިބި އޮތުމަކީ  ރުފިޔާ ައނެއްހާމިލި 100އަނެއްާހ ރުފިޔާ، ނޫނީ މިލި 90އޭގެތެެރއިން  ،ހުރި އަދަދަށް ބަލާއިރުގައި 

ނިސްބަތްވާ ަރށްރަށުގައި ަރއްޔިތުން ބޭނުންެވފައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތައް ހުއްިޓގެންދާނެ ކަމެއް.  އަޅުގަނޑުމެން

ރަްށ އަދި ޚާއްޞަކޮށް އެ އަޮތޅުގެ ވަ ،ދާއިރާގައި  ސްބަތްވާ ދާއިރާަގއި، ގެމަނަފުށީމިއަދު އަޅުގަނޑު އެ ދާއިރާައކަށް ނި

ހެންނަމަވެސް އެއަރޕޯުޓ އެއަރޕޯުޓގެ ަމއްސަލަތައް ައވަްސވެގެންދިޔުްނ. އެ ނަ ބަެއްއގެ ޝަުކާވއެއް ެއއީ މާވާރުުލގެގި

ަމށް ޓަކައި ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓުން  ކުިރއަށްގެންދިއުޓަކައި މިފަދަ ބޮޑެތި ަމޝްރޫޢުތައް، ނޫނީ ބިން ހިްއކުމަށްޓަކައިހެދުމަށް
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ނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ނިންމާފަިއވާއިުރގަިއ، އެ އާމްދަ ޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓުަގއި ކަނަޑއަޅައިކެއް އަ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަ

ވަރަށް ބޮޑު  ލާތަކުގެ ތެެރއިްނ ގޮސް ހުއްޓިަފއި އޮތުމަީކ އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނނަށް ލިބޭނެކޯޓު މަރުޙަ

ން ނަރުދަމާތައް އަޅަ މެން ދާއިރާގެ ރަށްރަުށގައި ޭބނުންވޭ،ޅުގަނޑު ެއއާެއކު އަ މެއް ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ހަމަކަނިކަމެތި

މިދެންނެވި ސަރުކާރަްށ  ،އޮްނނަނީ އިމުކުރަން ބޭނުންވޭ. މި ހުރިހާ ކަމަކާ ގުޅިަފއި މިބޭނުންވޭ. ފެނުގެ ނިޒާމުތައް ޤާ

ކޮބައިޯތ  މައްސަލަތައް؟  ވިޔަފާރިވެރިންގެލިބޭ އާމްދަނީތަކުގެ ވާހަކަ. ކޮބައިތޯ އަުޅގަނޑުމެން ކުދި، މެދުފަންތީގެ

ރި ޖިނާޢީ އެތައް މައްސަލަތަކެްއ، ަވއްކަުމެގ ކޮބައިތޯ ހު ުކގައި ހުރި މަރުގެ މައްސަލަތައް؟އަޅުގަނޑުމެން ކޯޓުތަ

ދުވަސް ވަންދެން ކޯުޓގަިއ އަަހރު 10ވަންދެން،  ދުވަސް އަަހރުފަސްމައްސަލަތަކެއް؟ މި މައްސަަލތައް ނުނިމި ހަތަރު

ގެންދާނެ ކަމެއް. ނަ ރައްިޔތުންގެ ޝަކުވާަތކެއް. އަދި ވަރަށް ގިނަ ބައެްއގެ ޙައްޤުަތކެއް ެގއްލިހުރުމަކީ ވަރަށް ގި

ިއޞްލާޙުވެގެން އަންނައިުރގައި  އްަޞކޮްށ ފަނޑިޔާރުންެގ ގާނޫނުކޯޓުތަުކގެ ގާޫނނުތަކަށް، އަިދ ޚާއެހެންވީމާ، 

 މުއްދަތެްއގެ ތެޭރަގއި ނިންމޭނެ އުސޫލުތަެކްއ ފަނޑިާޔރުންގެ އަުތގަިއ އޮންނަ މަްއސަލަތައް ،އަޅުގަނޑު އެދެން

 އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނު ތެރެއިން ނިމިގެން އައުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.މޫސާމަނިކަ މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާމަނިކު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދަކީ ވަރަށް މުނާސަބު ދުވަހެއް. އަޅުގަނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ކޮންމެ ސިޔާސީ 

ސް އެއްަބޔަކު ިއސްވެ، މުގުލަށް އަރާ ތިބެނީ. އަޅުގަނޑު ވެސް ުކޑަުކޑަ ކަމެއް ބޮޑުެވގެން އަންނައިުރަގއި ކޮންމެވެ

އެއްގޮތަށް  ގެން ކަންކަްނ ނުކޮށް، ޙަޤީޤަތާއެްއޗެއް ދަންނަވާލަން. އަުޅަގނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނނަށް އޮޅުވާލައި 

މީހަކަށް ފެންނަ ރަޢުޔު  ެވސް އެ  ކުވެްސ ވާހަކަަދއްކަާމ ހިންގަވާށޭ. ސިާޔސީ ކަެމްއ ޖެހުނީމާ ކޮންމެ މީހަ އެންމެން

ެގންނަނީ މިއަދަކު ނޫންކަން. ފަނޑިާޔރުންގެ ގާނޫނުން އިޞްލާޙުނގޭ ގައި، އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނެރެމުންދާއިރު

ން ބޭނުންވެގެން މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އްބާ، އެމް.ޑީ.ޕީފަނޑިޔާރުން ތި 7ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ 

ިދޔަ ގޮތް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ެއއީ ޞްލާެޙްއގެ މައްަސލައިަގއި ހިނގައިތަނުގައި އި ށަހަޅައިގެން މިޝަރީފް ހު

ދިަޔ ލީހުގައި ހިނގައިއަށް ތިރިކުރަންެވގެން ހަމަ މި މަޖި 5އިން  7ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާުރންގެ އަދަދު 

ަބޔަކަށް ލޮލަށް  ަބަޔކު އަނެއް ލާޙެއް ހުށަހަޅާތީވެ، އެއްކަންތައްތަުކގެ ވާަހކަ. މިއަދު ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އިޞް 

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑުމެން އެކަމެއް ބަލާކަށް ޭބނުމެއް ނެތްކުރިޔަކަސް އަުޅގަ ސްގެން މީސްމީހުންނަށް މެސެޖުނައިނިދި
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 ލާފުނުވާ ގޮތުގެ ޚި ދީނުގެ ައސްލަކާ ޭބނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ކަމަކާ ބެޭހ ގޮތުން އިސްލާމް ،ނޫނުއަސާސީަގއި ބުނަނީޤާ

ގެނައުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ވާހަކަ. ދެން މި ބާރު ، ގާނޫނަށް ބަދަލުމަތީން ގާނޫނު ހެދުމާއި

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ވާހަކަ. އަނެްއ ވާހަކަައކީ،  އެއީ އެއް ންކަމަކާތޯއޭ ދެކޮޅަށް ުދވަންީވ؟އަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮށްލަން ކޮ 

މީހަކަށް އަަދބު ނުލިބޭނެ ވަކި މީހަކު ހުެރގެންވާނެ އެްއވެްސ ހާލަތެއް  ނުވަަތ ކުެށއް ކޮށްިފއްޔާ އެ އަދަބެއް ނުލިބޭނެ

 ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކުރެޭވ ކަމަކީ  .ޚިލާފު ދީނުެގ އުސޫލުތަކާ  އޮންނަ ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ ައޅުގަނޑުމެން އިސްލާމް

އް އަދަބު ލިބޭނެ އުސޫލުތަ ކޮށްފިއްޔާ އެ މީހަކަށް މީހަކު ކުށެއް ަކނޑައެިޅގެންދީނުގައި  އެއީ އިސްލާމް

މަްއޗަށް  ވުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާްތވެގެްނާވ އިސްލާމް ދީނުަގއި އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، ފަނޑިޔާރުންަނށް ވަިކ ެއއަށް

ޭޖެގ ހިރާއްިދވެ ،ދެވަނަ ވާހަަކއަކަްށ އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ އެރެވެްނވީ ކޮްނ ބޭނުމެއްަގއިތޯ؟

ސަލައެއް ކޯޓުން ނިމޭ މައް ދަށު ،ތަނުން ހަދާފައި ހުރި ގާނޫނުތަކަކީ މި ،ޭގގައި ައޅުގަނޑު ދަންނަ އުސޫލަކީފަނޑިޔާރު

ނޫނުއަސާސީގެ މި ޤާ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުގޭ ކޯޓަށް ދިއުމުގެ ބާރު އޭނާއަށް އެަބޮއވޭ ޭގގައި ހައި ފަނޑިޔާރު

ޕްރީމް ކޯުޓގެ ފުރުޞަުތ އެބަޮއވޭ. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދިއުމުގެ ފަހުގައި ސުްއސަލަ ނިމުމަށްދަށުން. ހައިކޯޓުަގއި އެ މަ 

، އޮތް މަށްޓަަކއިގަތުނިންމުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ިނންމުން. އެ ނިންމުމަށްފަހުގަިއ ދެން އެ ުޙކުމް އަނެއްާކ ނިގުޅައި 

 އަދަބެއް ދިނުމަށްފަހުގައި ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޖިނާޢީހަކަށް ދެން މިސާލަކަށް މީ ،ދިއުމަށްަފހުގައި ތާރީޚު ކަނޑައަޅައި

ނޫނު. އަުޅގަނުޑ ފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކުރުމުގެ ގާ، މާމި މަޖިލީހުގައި ހަދާފައި އޮންނާނެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނާއި

ގެ ޖިނާޢީ ކުށްތައް ިތބި މީހުން ފަނޑިޔާރުެގއާ ުސވާލުކުރަން ބޭނުންވޭ، ކޮްނއުސޫލަކުންތޯ ހަތަރުފަސް އަހަރު ވެފައި

މިނިވަންކުރަން އެންގީ. އެއީ އެއް ވާަހކަ. މި ދަންނަވަނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ކުރި އަލުން 

، އުފެދޭ ސުވާލު. ދެން އަނެއް ވާހަަކއަކަށް ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މައްސަކަތާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑަށް

އެކަމާ ގުިޅގެން  ،މި ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތަކެއްގެ މައްސަަލއެއް އެ މީހުން ހުށަހެޅީމާޭގގައި ފަނޑިޔާރު

 ، ވިހޭ މީހުންނާއި، ބަލިވެއިން މީހުންގެ ވާހަކަ އިބަންދުކުރި އެންމެނާގައިފާލައްަބާއއި،  ،ހުރި ފަޅުތަކާއި  އިކައިީރގަ

އިނޭގ ކަެމއް ވަނީކަން.  ބުއްިދ ސަލާމަތުން ތިބިއްާޔ އެބަ ކުމެއް ނެރުނީމަ އަޅުގަނޑުމެން ެވސް ޖަހާފައި ޙު

އެކަަމކު، ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ރާްއޖޭގައި މިއަދު އެބަ ތިއްެބވި  ؛އެހެންވީމާ، މެސެޖު ވެސް ައންނާނެ. ހުރިހާ ކަމެއް

ދިއިރު މިތާ ުއޅޭ ނޫުނއަސާސީ ހެވަރަށް ބޮުޑވެއްޖެ. ޤާ ވަރަށް ފުންނާބު އުސް ލޯޔަުރން. މި މީހުންގެ މުސީބާތް ވެސް

. އަޅުގަނޑަްށ ، މިހެންނޭމިހެންނޭނުން ހަމަ އަޅަައޅާފައި މިހެންނޭ، ބަޔަކު ެވސް ނެތް. ެއކަމަކު ހަމަ އަމިއްލައަށް ގާނޫ

ދަނީ ޗެމްބަރުތަކުން ަމއްސަލަ ހިފަިއގެން މި  ،އެ މީުހން މި ތިބެނީ ޗެމްބަރުތައް ހަދައިގެން ،ގޮތަކީ ބޮޑަށް ހީވާ

 ؛އެހެންނަމަވެްސ، ރަީއސް ތި  ބައްލަވާ ގޮތުން  ހަކަ ަދއްާކއިރު!ފުކުރަްއވާތި  މި ވާއަށް. މާފަނޑިޔާރުން ކައިރި 

  ޑީެލއް ހެދިފަ.އޮންނަނީ ރަނގަޅަށް ިވއްޔާ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ިމ ވާހަކަ ބުނެލަން އެބަޖެހޭ. މި މީހުންނާ މި

. ލާރި ހުރި މީހާގެ  ނާދޭ އޭނަ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށެއްނެއްނިކަމެތި މީހާގެ މައްސަލައެްއ ކޯޓަކުން ދުވަހަކު ނިމިގެ
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. އެހެންވީމާ، ޗެމްބަރުތަކުަގއި ތިއްބަާވ ހަކަމައްސަލަ ކޯޓުން ނިމިގެން އާދޭ. މިއީ މުޅި ރާއްޖޭަގިއ ދައްކާ ވާ

ީތ އޮ ެވގެން. މިދުވާނެނޫންތޯ ގާނޫނީ ޙުުކމް ދައްކަން ލޯޔަރުންނަށް ކިހާ ބާރަކަްށ މިކަމުގައި ކަންބޮުޑވެގެން 

ވާަހކަދައްކާ. . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިތާ ގާނޫނު ނެހެދޭނޭ ކިޔައިގެން އެބަ ނޫނުއަސާސީަގއި ބޮޑުކޮށް ލިޔެފަޤާ

އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުުނވާ  ޤާނޫނުއަާސސީން ލިބިދޭ ބާރު؟އްާޔ، ކޮބައިތޯ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެންވެއްޖެ 

 ކަން ކުރަން؟ިތ ވެސް ނެހެދޭނޭ. ލޯޔަރުންނަށްތޯ އެނގެނީ އެ  ،ން ތެދުވީމަގޮތުގެ މަތީން ައޅުގަނޑުމެން ގާނޫނެއް ހަދަ

ކުމެއް ނެރެގެްނ ؟. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ގޮތަށް ޙުތަނުން ވޯޓުދީފިއްޔާ ހެދޭނެ. ކީއްެވގެންތޯ ނެހެދޭންވީ ހަދާނަން. މި 

ޔާސީ ގައި ނޯންނާނެ މިއަދަކު ސިީކްއެވގެންތޯއޭ ދިވެހިރާއްޖޭ  ،ބައްަލވާށޭިއއިރުަގއި އެ ބޭފުޅުން ދައްކަވައަ

 .ހައްޔަރީން ޫދކުރަހަރޭސިާޔސީ  ،ސިްނގާ އަކުރުން ިލޔެފައިކުށްވެރިންނެއް. ެއކަމަކު ުޙުކމެއްަގއި މުޠުލަޤަށް ބޮޑު

ވަދެގެން  ޕްރީމް ކޯޓަށް ތިޔަ ވިދާޅުވި ހުރިހާ ސިޔާސީ މީހުން އެ ތަނަށް ވަން.ކޮންއިރަކުތޯ ކުރީ ޙުކުމެއް؟ ސު

 ،ޕްރީމް ކޯޓުން މިހާރު ރައީސް ނަޝީދު ވިޔަސް އިދިކޮޅަށް މައްސަލަތައް ނިންމައި، ސުގައި އެ މީހުންނާޕްރީމް ކޯޓުސު

ޕްރީމް ކޯޓުން ދަމަހައްޓާފަިއ ހުރި ، އެ މީހުންގެ ޙުކުްމ ސުއެ މީހުންނަކީ ،އަދި ދެން ހުންނެވި ބޭފުެޅްއ ވިަޔސް

ސް މިތާ އަކަޔާރު ނިކުމެވަަޑިއގަންނަވާފަިއ މިހާރު ކޮންމެެމންދުރުފަހުން އުއްތަމަ ފަނޑި ،މީހުން. އެއްރޭ ދަންވަރު

ހުންނަނީ. ެއއީ އުއްތަމަ ފަނިޑޔާރު ނިކުމެަވަޑއިގަންނާފަިއ މެންދުރު ދޭއް  ނޫނީ މި ވާހަކަ ުނދައްކާން މި އިއެތެރޭގަ 

ރި ހިނގާފައި ހު .ދަހަރޭން ަކއިރީަގއި ދެން ިމއަދު ކަލޭމެން ކުދީން ގެއަްށ ހީމާ އޮފީހުގައި ތިބި ހުރިާހ ކުދިޖެ

ލާފައި ތިން ފަނޑިޔާުރން ނުވަތަ ދެ ފަނޑިޔާރަކު ތް ދުވަހު. ހުރިހާ ކުދީން ފޮނުވައިކުމް ނިކުކަންތައްތައް މިހިރީ ޙު

، އެ ބޭފުޅުން ިމކަމުގެ ތެޭރގަިއ ބަިއވެރިާވ ަބޔަކު އަމިއްލައަްށ ތިބެފައި .ނުވަތަ ދެން ެއ ތަނުަގއި ތިްއބެވިްއޔާ ތިބީ

މި ތަންފީުޛކުރާށޭ ބުނީމަ މިއީތޯ މިކަްނ  ،ކުމެއް ނެރެފަިއ ފުލުސް އޮީފހަށް އަންގާފައި ދޭއް ޖެހީމާ ޙު މެންދަމުންއަލިވެ

ނޭގ އްޖޭގެ ިސާޔސީ މީހުންނަށް އެބަ އެޖެހިއިރު ރާ  4ެއއްބަަޔކު މާލޭ މަގުމައްޗަށް ިނކުމެ ހަވީުރ  ގޮަތކީ؟ ކުރާ

 އުޅެނީ؟ ނުކުރިގެން މިރަނގަޅަށް ަދއްާކލަންން ކުރިމަތީގައި ސަރުކާރު ެވއްޓެނީކަން. ކީްއެވގެންތޯ މި ވާހަކަ ަރއްޔިތު

ގެން ނުކުެރވި ނުހިނގައޭ. ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ޢަޒުލްަކމެއް  ،ދެން މިވަރު ވީމަ ބުނަންީވ ހަމަ އެްއވެސް ކަމެއް ނޫނޭ

ކަމެއްތޯ މިއީ ވަިކ  ދުކުރަން ބޭނުން މިއަާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުން  ގެއަުޅގަނޑުމެންމިއީ  ކުރާ ކަންތަެކއް ނޫންތޯ މީ؟

ވަަނ  15އަުޅގަނުޑގެ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ވީ؟ ަކމެއްތޯވަކި ކޮންއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަޔަކު ބޭނުންވީމަ؟ސިޔާސީ 

މިތާ ތިއްާބ އެކަމަުކ މިތާ އެތެރޭގައި ވެސް ހަމަ އެ ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަށް ިނސްބަތްވެގެން  މި ހިނގަނީ. އަހަރު

ގޮެތއް ނޭނގޭ. ެއކަމަކު ސިާޔސީ ޕާީޓއަކުން ެއ  . ވީޅަށް ވޯޓުީދފަސް ހިނގައިދާނެ އެއްކޮ މީހުން ވެ 15 އެއްުދވަހާ

އެ މީހާގެ ލޯގޯ ޖަހައިގެން މަަސއްކަތްުކރަނީ. އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ ދެއްކީމަ ބުނާނެ ކަލޭ ތިހިރީ  ،މީހާ ނިކުމެގެން

ެވގެން. ުހއްޓާ ދަާމ ނުވާންަވކިޕާީޓ  ވަންދެން ައހަރުދުވަސް 1ެހއްޔޭ. އަުޅަގނޑު މިތާ މަޑުކުރިން  އިއެމް.ޑީ.ޕީގަ 

އެއީ ބޮޑު ސިއްެރއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތަކީ  ދެްއކީމެއްނޫްނތޯ. ެވރިކަމުގެ ވާހަކަ ގ2018ެ، ކުރީ. ތެދެއްބޭރު
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ނަނީ ެގ ގާނޫނަށް ބަދަލުގެންފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ބަދަލުގެނެވޭނެ. ފަނޑިޔާރުން ،އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ

 ގެނެސް އޭުރގައި މި ާރްއޖޭގެ ވެިރކަމަށް ކުރިމަތިލާންބަދަލު ކުން ނޫން. ފުރަތަމަ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށްޕީ.ޕީ.އެމަ

 7 ،ެވގެން ފަނިޑޔާރުންއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ބިރުަދއްކަންއުއްތަމަ ފަނިޑޔާރާ ދޭތެރޭ ޚިޔާލު ތަފާތުވީަމ އު ހުރި މީހަކާއި

 މި ވާހަަކ، ފަނިޑޔާރުންނަށް ބަދަލުކުރީ. މިއީ ދޮެގއް ނޫން. ަދއްަކވާ މި ތަނުަގއި  5 އް ނަށް އޮތް އެްއޗެފަނޑިޔާރުން

ކުރާނެ ގޮތެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ހުރިހާ ބޭފުޅުން ބައިވެރިެވެގން. އެހެންވީމާ، ލޯޔާރުންނަކަށް ނޭނގޭނެ މިކަން

ށް ވެސް އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ. ޏާ ފަނޑިޔާރަށް އަދަބު ލިބެންގޮުތން އެންމެ ނިކަމެތި މީހާއަ ނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާޤާ

ގާނޫެނއްެގ  ތެރޭަގއި.އިންސާފާއި ަހމައިގެ  ސަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭނެ. އެކަމަކުއަޅުގަނޑަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭނެ. ރައީ

ގަިއ ރާއްޖޭ  ގެއަްށ ވަޑަިއގަންނަވާ! . ގާނޫެނއް ހެދީމަ އެއަށް ތަބާވާންވީ. އެހެންނޫނިްއޔާ، އިސްިތއުފާދީފައިތެރޭގައި

ކަްނކަމަށް ބަންާގޅީން ވެސް މި ގެންނަނީ.  ،، ވަޑާންކުރާ ހައިޖައުވަޖަހަިއ، ސިމެންތިވިޔަފާރި އެބަހުރި ބަިއވަރު. 

 އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީ ކަމެއް ކުރަން ބޭނުން ކަމަށް ވަނީ ތޯ،ކޮންމެހެން ފަނޑިޔާރުކަން ނުކުރިޔަސް އުެޅވޭނެ ނޫން

އެ މީހުންނަށް އޭެގ  ،ދު މި ރާއްޖޭގައި ތިިބ ސިޔާސީ މީހުންގެ ބޮޑު ބޭނުމަކީވިްއޔާ. ެއކަމަކު، މި ރާއްޖޭަގއި މިއަ

މި ހުރިހާ ކަމެްއ  ،ަކރާމާތާއި ،ވިްއޔާ ަމއްސަލަެއއް ނެތޭ މި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އޮތް ބާރާއި  ފައިދާވާ ކަމަށް ވަނީ

އަުޅގަނޑުމެްނެގ  ފަނޑިޔާރުންނަށް 6 ،އި ފަނޑިޔާރުންނާ 5މިއަދު  .ކުރަންމޮޅު ސް ދޫކޮށްލާފައި ގޮސް ފަނޑިޔާުރގެ ވެ

ވޯޓުން  ންގެނައި އަށްވުރެ 51% ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެންޖެއް ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހަކަށް ޗެލެމި 

ނުލެޭވނެ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ނަގައި ެއއްލަެއއް ހޮވާފައި ހުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކު ދެ ފަނޑިޔާރުންނަކަށް

ަފިއ ނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެގަނޑު ހުޅުވާނެއް ނޫން އެއީައކީ. ޙަޤީޤަތަށް މި ދަންނަވަގާނޫ

މަްއޗަކަށް ނޭރޭނެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެްސ  ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ވުރެދައްާކއިރުަގއި ފަނޑިޔާރުންނަކަށް  މި ވާހަކަ

 ،އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ވާހަކަދައްކާަފއި އުމުރަށް ލީ ،ރަށް ލީތަނުން. ފަނޑިޔާރުން އުމު ޢަޒުލުކުރެވޭ މި

 .ވަނީ އަމާނާތްތެރިކަމާެއކު އެކަން ކުރުމަށް. އެކަމަކު، އެހެނެއް ނޫން މި  ،ތެދުވެރިކަމާއި ،އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި 

ތެރޭގައި ަވޅި ، ރަށުއިހަތިޔާރާއި ބޮން ގޮްއވާ މީހުންނާ ،ކުމްކޮށްފައި ތިބި މީހުންނާއިއި ޙުޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަަލއިގަ 

 ، އެ މީހުން ކޮށްފައި ހުންނަ ޙުކުމް އެ މީހުން ނިގުޅާ ެއތައް ބަޔަކު އެ މީހުން ބޭނުންވީމަ ،ހިފައިގެން ދުވާ މީހުންނާއި

ހިސާބަށް ދިޔައިމަ އެބަޖެހޭ ގާނޫނަކުން އެކަން ކޮންޓްރޯލްކުރަން. އެބަޖެހޭ ކުރަން. މި ދައުލަތް ޖެހިގެން އޮތް ކައިރީގެ 

هللا މާދަމާ  ،އަކަށް ވިްއކާލެވޭ ވަރުގެ ނުރައްކާ ކަމެއް ކުރީމަ ެއއީ ޣައްދާރުވުން. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ތިބެފައިކަރަ

 ؛ކަންތައްތައް . ކިތައް ޤައުމުަގއިތޯ މިކަހަލަ ހަރާންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙައްޤު ހަމަކުރެްއވީމަ މަރުވެގެން ހިނގަިއދާނެ

އަުޅގަނޑުމެން  !ބައްަލވާ ދިަޔއީ؟ އުމުތޯކިތައް ޤަ ހުރީ؟ ޮގއްސަ ގެންުޑވެ ނޑުފުނފު ،ބަޣާވަތާ އެްއޗެހި ކުރީމަ ފަާނވެ

ޅި ހިޓްލަުރގެ ބާރު މުހިނަގއިިދޔައީ؟  އްޯތ ކަންއިނގިޭރސިވިލާުތަގއި ކިހިނެ  ޑިމޮކްރަީސގެ ބޮޑު ާވހަކަ ދައްކާއެންމެން

 ިހޓްލަރުގެ ފައިބުޑަށް ދާން، ސް އެއްަބސްވީވެ އި ގަރޭސި ޕާލިމެންޓުދިޔައިުރަގިއ އެންމެން އިނގިޔޫރަޕަށް ގަދަެވގެން
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ތިމަންނަމެންގެ  ނުދާނަމޭ ، ތިމަްނނަވިދާޅުވި  ނގެ.ކަންނޭ ލްޗިގޮތުަގއި ޗާ އަުޅގަނޑު ހަދާންވާ އެތާ ހުރި ބޮުޑވަޒީރު.

ޅެްއޗޭ. އުމާ ނުކުއި، މަގޭ ޤަ ދީނާ  ވާހަކަ. މަގޭ ދައްކަނީ އެ ޮއންނާނޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި އި ިއއްޒަތާއުމުގެ އަބުރާ ޤަ

ކަެމއްގެ ސަބަބުން ހަތިޔާރު ހިފައިގެްނ  ފަނޑިޔާރަކު ކުރާ 3އުމާ ނުކުެޅްއޗޭ. ޤަ މި އިީދނާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމް

ސިޔާީސ  ތެއް ނުދެވޭނެ. އެތަނަށް އަރާކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ފުރުޞަ  ތިބި މީހުންތަކެއް މި ތަނަށް ދަހިވެފައި މި

 ،ވެސް  ގެނެްސގެންއިސްލާޙުކަމަކީ އަސްލުަގިއ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް  މާ، މިކުޅިެއއް ނުކުެޅވޭނެ. އެހެންވީ 

ދު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ކަމެއް. އަުޅގަނޑު ާތއީ ކުރަްނވެފައި ޮއތްވެސް މައިތިރި ކުޑަޮގޅީަގއި ބައިިތއްބަިއގެން

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަށް. ދެއްެކވުފުޅުބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ބިލާ ވަނީ ދޫކޮށްލައްވާަފއި . ފަހު ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ،ލީނިންމާ ލާ މިރުޙަކަމުގައި ދަންނަވަން. ބަހުސްެގ މަބަހުސް މަރުހަލާ ނިމުނީމި ބިލުގެ  ،އެހެންކަމުން

މިއަދު  ،ޓުންޖެހޭ ވޯތުން ނަގަގުޅޭގޮ ބިލާނިމުމަށްފަހު. މި  ނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައިއެދިަވޑަިއގަންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުން

 ވޯޓުނެގުމަށް ކަނޑައަޅާ ގަީޑަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަްނ. 

މަނިުކ ހާން ޙުސައިންނިންބަރު އަޙްމަދު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެ ، ވިލިމާލ5.2ޭއެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{5.2}

ގަިއ  2018 ޗުމާރި 7 ،ތަމަ ކިޔުން އިއްވާފަިއވަނީޑިެފކްޝަން ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަ-އެންޓި ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ދެްއވާިނ އިހަޅުއްވަ ހުށަބިލު މަޖިލީހަށް ވަަނ ޖަލްސާގައި. މި 6ވަނަ އަހަރުެގ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  18 ،ބޭއްވުނު

 އަރުވަން. ށް ފުރުޞަތުއްޒަތްތެރި މެންބަރަމަނިކު. އި ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ

 

 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެ

ުޝކުރިްއޔާ  .الّصالة والّسالم على رسول هللا وعلى اله وصحبه أجمعين .ألحمد هلل رب  العالمين`. 

މިއަދަީކ  ،ރަށް އުަފލާއެކީ ފާހަގަކުރަން ަގއި ހުއްޓިހުެރ އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަތެރި ރައީސް. އާދެ! މި ފިޔަވަޅުމަތީއިްއޒަތް

ންދާ ދެ ދައުރުަގއި ައޅުގަނޑަށް އެންެމ ޖިލީހުގެ ހަާޔތުގައި މި ވޭތުވަމުވެސް އަުޅގަނުޑެގ ރައްޔިތުންގެ މަ ހަމަގައިމު

 މަތީ ފިޔަވަޅު ކަމަށް އަޅުގަނޑު އަޑުބާރުކޮށް މި ދާދާ ދުވަސް. މި އުފަލެއް ލިބިގެންބޮޑު އުފަލެއް ލިބިގެން

އިވުނު ައޑުތަކާ ެއުކގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،އިންޒަރުތަކާމަ ، ދުށްތަނާއި ނަވާލަންޖެހެނީ އަޅުގަނުޑ ދުށްދަން

އަިދ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަްއޗަށް ވޯޓަކަށް އެދި ރަްއޔިތުންގެ  ،ސާސްތަާކއިއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ކުރާނެ އިހުމެންބަރެ

ހަމަ ޖެހިގެން އަންނަ  ،ވާހަކަ ދަްއކާަފއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވިފައިއެ  ރައްިޔތުންނާއެކު ،ވިންދު ދަންނަމޭ ބުނެ

ހާލަތަކީ  ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ އަގެްއގައި ވިްއކާލުމުގެ ނޑި ނުއަުގގައި ިވއްަކއިލާފައި، ނުވަތަ ހަމައަގު ދުވަހު ގޮ
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ބިލެްއ ރައްޔިތުްނ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ދުވަހަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ހާލަތަަކށް ނުވާތީެވ، އެފަދަ ކަމަާކ ގުޅުންހުރި 

ޑިފެކްޝަްނ -އޮތީ އިނގިރޭސި ަލފްޒެއް. އެންޓި އަުޅގަނޑު މިހުށަހަޅާ ބިލުގައި މި ،ވާތީ. ތެދެއްމެ އުފާވެރި ދުވަހަކަށް

އަުޅގަނޑަށް ހަމަ މި ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް؛  ބިލަކަށް ނަމެއް ދިނުމަކަށް ނޫން،ބިލު. އަޅުގަނޑު މި 

ޖުމުލަެއްއ  ަތކީ މިހާ ސާފުކޮށް ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އެނގެންޖެހޭން. ޙަޤީޤަޑި ިވއްކުން މަނާކުާރ ބިލަށް ވާނފެނޭ ގޮ

ުރގަިއ އިނގިރޭސި ބަހުގައި ފްލޯ ކްރޮސިންގ ވެސް ޮއވޭ. އަދި ކުރާއިބަހުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ތަރުޖަމާއެކި ބަސް މިއީ.

ބިލުގެ ެއއްެވްސ  އަޅުގަނޑު ފައްޓާނަން ޖެހުނު ހިސާބުންހާލަތަށް އަންނަން ވެސް އެަބކިޔާ. މިޑިފެކްޝަނޭ -އެންޓި

ވަނަ ަރއްޔިތުްނެގ 17ވަނަ ައހަރު،  2009.  އެކުއިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ ޢިުޒނަޔާ މާއްދާއަކަށް ިދއުމުގެ ކުރިން 

ތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބަޔަުކ ފޮނުްއވި ރަްއޔި އެކަަށއަަޅއިއަސާސީގެ ދަށުން ޤާނޫނުމަޖިލީހަށް އާ 

، ހެނެއް، ކޮންގޮތަކުން، އެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނޭގ ކޮންހަމަ ކުއްލިއަކަށް މި މަޖިލީހުގައި ތިއްަބވާފައި 

 ،ކްޝަންތޯޑިފެ -، އެންޓިސިންގތޯއެއީ ފްލޯ ކްރޮބަދަލުކޮށްލީ ކޮޅު.  .ކަމެއް  ކޮންކަމެއް ައއިސްގެން ،ދިމާލަކުންކޮން

ދުވަުހގެ ފަހުން  ނިންމާނީ. ނަމަވެސް އެ ަޅއިމި އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަ ،ޑި ިވއްކުންތޯ، ހަރާންޯކރުވުންތޯނގޮ

ކުރި މީހެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން އަޅުގަނޑު ރަނަގޅަށް ހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށް ސިޔާސީ ކަންތައްތަކުަގއި ދަތުރުދިވެ

 ހިފިވެސް އަުޅގަނުޑގެ ކަންފަުތގަިއ ކިތަންމެ ފަހަރަކު  ގައިމު އިްނ ބަޔަުކ ހަމައްޔިތުްނގެ ތެރެރަ ،ދާން އެބަހުރިނހަ

 ގޮތް ހޮވުނު ނޑި ިވއްކާަފިއ ނުދައްޗޭ!ގޮ ނަހަދައްޗޭ!އުމުަގއި އުޅޭނެ. ޮކއްޯކއޭ އެހެން ޤަ ރައްޔިތުން މި

  ހުރެ އަުޅގަނޑު ވާހަކަ މި ސާސްަގއި ައސާސްަގއި، އެ އިހު އެބަހުރި. އެ ގެދާން އަުޅގަނޑު ނހަ އެ ބަދަލުނުކުރައްޗޭ!

ވަނަ މާއްދާގެ ވާހަކަ ވަރަށް ބާރަށް އެބަ ދެެކވޭ. ވަރަށް ައުޑ  4އަސާސީެގ ދައްކަނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައިްސ. ޤާނޫނު

ާގނޫނު ހެދުމުގެ ހުރިހާ ބާރަކާއި  ، ދިވެހިރާއްޭޖގައިދެކެވޭ. ތެދެއްމެ ނު ހުށަހެޅުނު ފަހުން ވެސް އެބަބާރުކޮށް މި ގާނޫ

 ކަމެއް  އޮތްަބއިްނކަމީ ޝަްއކެއް އްޖޭެގ ވެިރކަމުގެ ހުިރހާ ބާރެއް ފެށިގެްނ އަންނަީނ ދިވެހި ަރއްޔިތުންެގ ކިދިވެހިރާ

ބާރުތައް  ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބަިއންނޭ. އަދި މި  ހައިލަތުގެ އެންމެނޫން. ދިވެހި ދައު

ހަމަ ބުނެވިދިޔަ  ައސާސީަގއިނޫނުވިދާުޅވީ. ޤާ  ތެދެއް އެބޮޑު ވަރަށް .ތެދެއްމެ ންނާނީ ރައްޔިތުންގެ؛ދެމިއޮ

ވެސް  ގައިމު. ހަމަދާންކޮށްދޭ. ރައްިޔތުން އަޅުގަނޑުމެން ަކއިރީަގއި އެދުނީނއަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުްނ އެބަ ހަ

ދިމާވެފައި  ނަށް މިކަންވަަރށް ގިނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ،އެދުނު. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ  ގާުތގައިއަޅުގަނޑު

ދޭ  ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުން ނުވައްޗޭ ތިކުރެއްވި މެންބަރުންނަށް. ބަދަލުއަތޮޅުަތކަށް ދަތުރު އޮންނާނެކަން،

ޑި ިވއްކުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް ނޯންނާނެ. ެއީއ ނތަނަށް ވަޑައިެގން އަގުޖެހުނު ވަރަކަށް ައގުޖައްސާފައި ގޮ މެންޑޭޓެއް މި

ތްރި ަރއީސަ. ހަމަ ނުާވނެ. އިއްޒަ ޢަމަލެއް ކަމުގައި ނޫނީ ޚިލާފަށް ހިންގާ  ަރއްޔިުތންގެ ވެރިކަމާވިންދާއި ރައްޔިތުންގެ 

ަވނަ މާއްދާގެ ނުކުތާތަކުަގއި ަވރަށް ސާފުކޮށް މެންބަރުން  70ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ބާބުގެ  މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި

 ގެ ައސްލަކާިއ ުއސޫލަކާ ީދނު ްނތައްތައް ބުނޭ. އިސްލާމްމެންބަރުންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަ ،ކުރަންވީ ކަންތައްތަާކއި
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 މަޖިލީހުގައި އެބައޮތް. ދެން އޮތީ ިސޔާސީ  ން ާގނޫނު ހެދުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު މި ެގ މަތީޚިލާފުނުވާ ގޮެތއް

އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް  ކުރާ ބަެއއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން ރިކަން އުފެއްދުމަށް މަސައަަކތްއާއި ަރއްޔިތުންނަށްޓަަކއި ވެޕާޓީ

ތޯ. ަރއްޔިތުން ޮކންކަހަލަ ވާހަތަކެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ކައިީރގައި ބުނެފަިއ އްޔިތުން ގެނެސްދިން މެންޭޑޓަކީ ކޮބައިރަ

ޑޭަޓުކ މަށް ކެންޑިކުމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މަޤާޮގތުގައި ނު  ގެވަނަ އަހަރު ޕީ.ޕީ.އެމް ސިޔާސީ ޕާީޓއެއް  2013އޮތީ. 

ންނާ އަުޅގަނޑުމެން މުޅި ދިވެހި ރައްޔިތު ،ހިނދު ނގަިއަގތްކުރުމުގެ މަސައްކަަތށް އަޅުގަނޑުމެން ހިޚާބުއިންތި

ހިލާފައި އަޅުގަނުޑ މަތީގައި ޖެ، މި ފިޔަވަޅުހާއަށް މި މޭރުމުންވަނަ ސަފު 27އިގަނޑު މެނިފެސްޓޯގެ ހިއްސާކުރި މަ

ފުރިހަމައަށް  ބާރު 3އަޅުގަނޑުމެން މައިގަނޑު ގޮެތއްަގއި  އީސް.ތްތެރި ރަވެސް ދާނީ. އިއްޒަ ފާ ހަމައަށްބިލުގެ ތަޢާރު

ކުރުމުެގ ދި މިނިވަން ޝަރުޢީ ނިޒާމެއް ކަަށވަރުމާއްާދއެއް ީމގައި އޮްނނާނެ. އަ ަނމުގައި ދިނުމުގެބާރުވެރިކަން ހޯދައި

ނުކުތާެއއް އޮންނާނެ.  ނަމުގައިވާހަކަެއއް އޮންނާނެ. އަދި ެއއާ ވިިދގެން ވޯޓުން އަުޅވެިތުވމަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުމުގެ 

އް އޮންނާނެ. ައުޅގަނޑު ދަންނަަވއިލާނަން މި  ނަމުގައި ނުކުާތއެ ، ޝަރަފުވެރި މަޖިލީހެއްގެެއކުަގއި އަބުުރވެރިއަދި ެއއާ

ން މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާ ، ޕީ.ޕީ.ެއމުެވސް އޮންނާނީއި އެންމެ މަތީގަ ވަނަ ސަފުހާ، މައިގަނުޑ މެނިފެސްޓޯގައި؛ 27

، ނަޒާހާތްތެރި މެންބަރުންކަމުގައި ހަދާނަމޭ. ްއޔަުތ ސާބިތުކޮށްދޭނެ، ޝަޚްޞިދަރާއި ، ޤަންނަކީ މަޖިލީހުގެ ހައިބަތާއިމީހު

ލާނަން. ފަހު ނުކުތާ ދަންނަވައި ކޮށްލަން ބޭނުން. އޭގެއިގެ ތެރެއިން ނަޒާހާތްތެރިކަން އަޅުގަނޑު ހައިލަިއޓުލަމި ޖުމު

، ނަމަ ތިޚާބުވާ މެންބަރުންގެ އިްނތިޚާބީ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެޕާޓީގެ ޓިކެުޓގައި މަޖިލީހަށް އިން

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މައިގަނުޑ މެނިފެސްޓޯ. އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީ ކުރާނަން. މިމެންބަރުކަން ގެއްލޭ ގޮތަކަށް ގާނޫނު އިޞްލާޙު

ންބަރު ރީކޯ މޫސާމަނިކު ރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެތަނުަގއި ުހޅުހެންވޭ ރައްޔިތުންނަށް ވިްއކި މެނިފެސްޓޯ. ދެންމެ މި

އޮީތ  . ރައްޔިތުންގެ ބަސް އެސަރުކާރަށް ވަނީ ދީފަ ުދ މިރައްޔިތުްނގެ ތާއީ 51، ަރއްޔިތުްނގެ %ފަދައިން ވިދާޅުވި

 ްއކަންޖެހޭނީ.ދަބާރަށް ވާހަކަ  ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު މިއްޔިތުްނގެ ެވރިކަން ފެށޭ ހިސާބަކީ. ެއ ާބރުވެރި. އެއީ ރަ ބުނެފަ

ޑިފެކްޝަން ބިލު ނުވަަތ -ީމކޮށް ހުށަހަޅަން އަުޅގަނޑު ފައްޓާނަން. ެއންޓިއަުޅގަނޑުގެ ބިލު ރަސް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

ކަމަށް ވަރަށް  ނޫން ރިޔާސީ ނިޒާމުގެ ސިފައެއް ،ކަމެއް ނޫން. ތެދެއްމެ ކަމަކީ ދުނިޔެއަށް އާ މި ފްލޯ ކްރޮސްކުރުން؛

ބާރު ަވކިވެަފއި  3ރިާޔސީ ނިޒާމުގައި  ،ދެކެވޭ. ނަމަވެސް ިރޔާސީ ިނޒާމުގެ ސިފަތަާކއި ހަކަ އެބަގިނަ ފަރާތްތަކުން ވާ

، އޮންނައިރު ޗެކް އެންޑް ބެލެންސްގެ ކޮންމެ ބާރެއް އަނެއް ބާރުގެ މައްޗަށް އަރައިުނގަނެ މަޑުން ތިބުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި

 ،ން ބަޔަކު މީހުން މެދުވެރިކޮށްގެން ބަޣާވާތެއް ގެނެސް ބަރުންތަކުގެ ތެރެއިއަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މެން

ޖެހުމަކީ އެީއ ށްފަހުގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ދިާމއަށް މިސްރާބުކުރުމައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް އިފްލާސްރަ

ންނަ މަޖިލީހެއްެގ ފައި އޮލަން. ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގައި ެއތުރިކޮންކަހަލަ ސިފައެއްތޯ ައޅުަގނޑު ބޭނުން ސުވާލުކޮށް

-މެހެއްޓުމުގެ ނިޔަުތަގއި އެންޓިލާފައި އޮންާނތީވެ، އޭގެ ވަުރގަދަކަން ދެޒީރުންނާއެކު ސަުރކާރެއް އެކުަލވައިތެރެއިން ވަ 

 ފައި، ފޯރިލާފައި، އެޔޭ ޭއގެ އަސާސަީކ، އެޔޭކުރުމުެގ ވާހަަކ ވަރަށް ބާރުލާޑިފެކްޝަން ނުވަަތ ފްލޯ ކްޮރސިންގ މަނާ
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ބާުރ ވަިކވެފައި އޮތް ިރޔާީސ  3 ންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުން؛ކީ ވިދާުޅވާ ބޭފުޅުންނަށް ދައޭގެ ަމއިގަނޑަ

 ،ބަޣާވާތެއް ކޮށްގެން ،ބަދަލުކޮްށެގން ،ޑިތައް ގަނެގެންނނިޒާމެއްަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮ

ދިއުމަކީ ެއއީ ކޮްނކަހަލަ ކަމެއްތޯއޭ؟ ހަމަ ެއއްތާުކ  ަހމައަށް އާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބޭރުކޮްށެގން

 ތާކު  ތެއް ނެތް މިއަކު. މިއިން ކޮންމެބުނާ އަސާސްގެ ވާހަކަ ެދއްކުުމގެ ެއއްެވސް ނިޔަ ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އެ މި

ެއ ވެސް  ކޮންމެ ތާކު، ކޮށްފި ނަމަ ނުކަސިޔާނުކަުމގެ ނުބައި ވިްސނުމުގައި ކަެމއް ،ވެސް ނުބައި ިނޔަތާއި 

 ބައި ަވކިކޮށްލަން. އެނޫން  އެ ކެންސަރު ުއޅޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭނީ އެ .ކަތުުރފަނި އުޅޭނެއެ ބަލިމަޑުކަން އުޅޭނެ. 

 އުމުތަުކގައި ހަމަ ކުރަމުން އަންނައީސް، މިދެްނނެވި ހަމައަކީ މިއީ ޤައިްއޒަތްތެރި ރަ ގޮތެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ

، ކޮށް އުމުތަކުަގއި މިކަން އޮތީ. ބަެއްއ ޤަޒާމުގައި ޮބޑަށް މިކަމުގެ ސިފަތައް ބޮޑަށްބަރުލަމާނީ ނިކަމެއް. ތެދެއްމެ، 

ދޫކޮށްލާ ކަންަތކުގެ ގޮތުަގއި އެބައޮތް. މަިއގަނުޑ  އަނެއް ަބއި ޤައުމުތަުކގަިއ ނުކޮށް، އަެނއްބައި ަޤއުމުތަުކގަިއ ކޮށްފައި

ންތިޚާބުކުރާ ބައެއްކަްނ ން އިޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ރައްޔިތުމަ ރައްޔިތުންގެ ،ގޮތެްއގައި މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ

. ރައްޔިތުން އޮްތކަން ވާހަކަ ގެ މެނިފެސްޓޯގައި މި މެންދެންމެ ައުޅގަނޑު ދަންނަަވއިފިން އަުޅަގނޑު ކަށަވަރުކުރުމަށް؛

ިވދާޅުވެ ެގއަށް ވަަޑއިގެން ވޯޓު ދަންނަމޭ  ،ރަްއޔިުތންގެ ސިފަތަކޭ ،މީދޭމިކަން ކަށަވަުރވާން. ވިންދޭ، ުއއްބޭނުންވޭ 

ހަމަ އީ ގަންނަނީ. މިހިރަ އަނެއް ުދވަހު ހެދުނު ކުއްލިއަކަށް މާލެއިްނ ބޮޑެތި ތަންތަނުން ގޯތި މި ،ހޯއްދަވާފައި 

. ލާނަންޖިލީހުގެ ރެކޯޑަށްޓަކައި ދަންނަަވއިކަމެއް ނޫންތޯ. އަޅުގަނޑު މި މަ ކުރިމަތީަގިއ ހިނގި ގެއަޅުގަނޑުމެން

ދު ހޮވަން ރައްޔިތެްއގެ ހައިސިއްތުން، ްއޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީމެންބަރުކަން ކުރެއްވި ތޮ ލީހުގައިވަނަ މަޖ17ި

ފުރަތަމަ ެގއަކަށް ވަން މީހާ މިއީ. އަުޅގަނޑު އަޙްމަދު  ްއަޔތުން އެކަކަށް ގޮސް ޮތއްޫޑަގއިޕާޓީ މެންބަރެއްގެ ހަިއސި

ނެިތއްޔާ ނެްތކަން  ،ުހރިކަމާއިނގޭ ޢަލީ ވަީޙދުގެ ޭގަގއި ފަިއސާ ހުރިއްޔާއިން. އަޅުގަނޑަށް އެނިހާން. އަޅުގަނޑު ދިޔަ 

؛ އަޅުގަނޑުމެން އޭރު ހިންގަމުންދިޔަ މީޑިާއ އެނގޭ މިންވަރަށް މިދެންނެވީ. އެންމެ ކުޑަމިނުން ޕޯސްޓަރު ހަދަން

ޢަލީ ވަޙީދުެގ ގެ އަނެއް ފުށަށް ހަމަރޯޅި ނޫހެއް  ކުން، ެއއް ފުށް ޗާޕުކޮްށފައި އޮތްކުރާ ެމޝިނައޮފީހެއްަގއި ހުރި ޗާޕު

ޗާޕުކޮށްގެްނ އަޅުގަނޑުމެން ޕޯސްޓަުރ  ،ބޮޑުކޮށްގެން ،ވެޑިން ފޮޓޯ ކަނުން ކްރޮޕްކޮށްގެން ނެގި ފޮޓޯކޮޅު ތަތްކޮށްެގން

ހިސާބަށް ދިޔައިމަ ރައްޔިތުން މި  . މިމާލެއިން ގޯތި ބައްލަަވއިގެންެނވީވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގައި  2010ހެދީ. 

ގޮތަށް ތިބެން. އެ މަސައްކަތް މި  މެންބަރުން ހޮވި ދެމުންދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެލު ކުރާނެ. ދެލޯނޭދި އެސުވާ

 މި  ؛ ަރއްޔިުތން ހިތުގައި އުއްމީދީއްާޔ ދިވެހިއިާރދަކުރެއްވި هللا އްކަުތގަިއ ކުރެވެނީ. އަުޅގަނޑަށް ޔަޤީން މި މަސަ

ހަދާ ބަޔަކު ިތބެދާނެ. ދެފޮޅުވަތް ދޭތެރޭން ނެ. ނަމަވެްސ މިކަމާ އިދިކޮޅުދާމެދު މިކަމުގެ ޝަރަފު އިތުރުެވގެން މަޖިލީހާ

މިކަމަކީ އޮންނާނެ ކަމެއް. އަދި އެކަން ކުރަން ވެސް ކުރާނެ.  އި،މާނަ ނެގުމާއި، ދެއަކުރު ދޭތެރޭން މާނަ ނެގުމާ

ރަްއިޔތުންގެ މެދުަގއި އިތުބާރާއި އްުމ ވާ، އަދި އާއެހެންވީމާ، އަދި މަޖިލީހަކީ ތަފާތު މާލީ ނުފޫޒުން ެއއްކިާބވެފައި 

ހިނގަމުންދާ މަލްޓިޕާޓީ ސިސްޓަމުގެ ދަށުން  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ  ،ޓަކައިކަމަށް ހެދުމަށް  ޔަޤީންކަން ލިބިގެންވާ ތަނެއް 



20 

 

ެގ އިންތިޚާބުވި ދައުރު ،ށްފަހުގެ ޓިެކޓުގައި ވާދަކޮށްގެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވުމަެއއް ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީ

ނަމަ، ނުވަތަ އެހެން  ނަމަ، ނުވަތަ އަމިއްލައަށް ވަިކެވއްޖެ ތެރޭގައި އިންތިޚާުބވި ޕާޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކޮށްފި

ގޮނޑި ގެއްޭލ  އެފަދަ ،ކަނަޑއެޅުާމއެކުއެފަދަ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެކަން  ،ނަމަ ވެއްޖެ ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރަކަށް 

ފު ނޑަެއޅުން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މި ތަޢާރުްތތައް ކަން ބޭއްވުމާ ގުޅޭ އިޖުރާއައިލެކްޝަ -ބައިލަތްތަކުގައި ހާ

އެއްކޮށް ހަމަ ރާސްލާފައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހިޔަލުގައި ޖެހިދާނެ. ވަރަށް ބާރަށް، އަޅުގަނޑު ދެންމެ  މިހިސާބަށް އައުމާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއ  70ންނަަވއިފިން ހަމައެާއވިިދގެން އަޅުގަނޑު ދަ ވަނަ މާްއދާގެ ވާހަކަ. 4ންނަވައިފިން ދަ

ަރއްޔިތުްނެގ ވެސް ހަމަ  ވަރަށް ބާރަްށ އެބަ އަުޑއިޭވ މިއީ އެްއގޮަތކަށްހުރި ނުކުތާތަކުގެ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް

އޮތޭ އެބަ  ަވނަ މާއްދާގެ )ނ(ަގއި 73ޠުލަޤަށް މު ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ޤާނޫނުައސާސީަގއިކުރެވިގެން  މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން

ލަތެއް ތެއްގެ ވާހަކަ. އެކަމަކު އިތުރު ހާލަހާ 4، ތެދެއް ވަކިާވނެ ހާލަތްތައް ކަނޑައެޅިފަ. ވާހަކަ. މެންބަރުން މި

އިތުރު ވާހަަކއެއް ެދއްކުްނ  ،ލަތެއްގާނޫނަކުން އިތުރު ހާ ނޯންނާނެ. އި؟ނުގެނެވޭނެ ވާަހކަ އެަބއޮތްތޯ ޤާނޫނުއަސާސީގަ 

ލަތެއްަގިއވާ މީހަކަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ އަންނަިނވި ހާަލތުންކުރެ ހާހިނގާ. ނުކުރާކަން ސާފުކޮށް ިކޔަމާމަނާ

ލަތެއް ހޮވިފަިއވާ ެމންބަރަކަށް އެފަދަ ހާ. އަދި ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އޭއިންތިޚާބުަގއި ބަިއވެިރއެްއ ނުވެވޭނެ 

. އެހެން ހާލަތެއް ގެނައުން، އެހެން ން ވަކިވާނޭކަމުއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުމީހަކު ރަ އެ ،ނަމަ މެދުވެރިވެއްޖެ

ވާހަކަ  މިކަނަޑއެިޅގެން ވިދާުޅވޭ  ލަތެއް ފުރޮޅައިގެން ައއުން މަނައެއް ނުކުރޭ. އެކަަމކު ެއއްބައި ބޭބޭފުޅުން އެބަހާ

ނީ. ެއ ގެންނަން ލަތެއް އަުޅގަނޑުމެން މިވުރެ އިތުުރ ހާ ލަތަށްހާ 4ނުވެސް ދެްއކޭނޭ. ީކްއވެ ުނދެއްކެންވީ؟ މި 

މީހަުކ  މީހަކު ހޮވި ޕާޓީން ވަިކވުން ނުވަތަ ދިއުން، ނުވަތަ އެ ލަތު. މެންބަރަކު އެބުނާ ހާ ނޫނުަގއި މިލަތަކީ ގާހާ

ބިލު  ށްަފއިވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ލަތު ވަރަްށ ސާފުކޮށް މީަގއި ނުކުތާތަުކގެ ގޮުތަގއި ބަޔާންކޮހާކަނޑާލުން. އެ 

ނަމަވެސް  ވާހަކަަދއްކަން ޭބނުން މިކަމުގައި. ވެސް ައުޅގަނޑު ހަމަ ަވގުތުަގއި ބިލުެގ އިތުރުހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި އަދި 

ވެސް  ގައިމުދަންނަވަިއލީ. މިއީ ހަމަ މީގެ މުހިއްމު މަޤުޞަދު އަޅުގަނޑު މި ،ލަން ބޭނުންމިއާއެުކަގއި ދަންނަވާ

އަށް ހަދަިއގެން ދެއްިކ ވާހަކަތަެކއް. ައޅުގަނޑު ައމިއްލަ ރަްއކަުއކުރެވިަފއި ހުރި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީުޚގައި ެރޯކޑުކުރެވި 

ވާހަަކއެްއ ެވސް މިތާކު ނޯންނާނެ. މި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުން ކުރިމަތީަގިއ މިކަން މިހެން ހިނގާފަިއ  އެންމެ

އްދާއެއް ލިޔެފަިއ ކަމަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ުކޑަުކޑަ ދެތިން މާ އަބުރުވެރި ތަނެއް، ކަރާމާތްތެރި ، މިއީއޮތަތީވެ 

ދެން ލަތާއި، އަދި ޭއެގއިތުރުން ހާލަާތއި، ގޮނޑި ހުސްުނވާނެ މަޖިލީހުން ގޮނޑި ހުސްވާނެ ހާއޮތް ބިލެއް މި ބިލަކީ. 

ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަގވާއިދު ހަދައި ހިންުގމާއި ގާއެހެނިހެން ކަންކަން؛  ވަނަ ބާބު؛ 4މިކަމަށް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް. 

ވެ ދިވެހި ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުާރ ދީގުސްނޫނު ތައޮތީ، މި ގާ ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން މިގާ ،ފެށުން. ތެދެންމެ

ކޮމިީޓގެ  ގެއަޅުގަނޑުމެން ،ނަމަ ދުވަހުން ފެއްޓިގެން. ނަމަވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުކަމުގައިވާ

ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ،މެކަށް މިކަްނ ނިންމިދާނެ. ތެދެއްތަމަރުޙަލާގައި ފަހަތަށް ވެސް ައދި ކުރިއަްށ ވެްސ ބަދަލުވާނެ ގޮ
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އެނގޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރޭން މިކަމުގެ ިޚާޔލު ތަފާތު އެްއވެސް ވަރަކަށް ހުރި މެންބަރެއް ވެއްެޖއްާޔ  އެބަ

 މިކަމުގަިއ އެ ބޭފުޅެއްގެ ފަރުވާ އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެ ބޭފުޅަކަށް ހޯދައިދޭނަން. ވަޑަިއގެން

ވާހަަކ ދަންނަވަމުން ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ބައިވެިރވަަޑއިގަތުމަށް އަުޅގަނޑު އިންތިހާއަށް އެދޭ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުތު. ެއއީ ިޑިއރުގެ ބަހުސްގެ ވަ ގަ 3ލަ މި ބިލަށް ކަނޑަެއޅިފައިވަނީ ޖުމުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

 17އަށް ންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީިސކު  47ޓު މިނެ 51ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  14ޓު މިނެ 31ގަޑި  1ޕީ.އެމަށް ޕީ.

ތު. ވަކި ސިކުން 28ޓު މިނެ 2ކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ސި  20ޓު މިނެ 12ކުންތު. އެމް.ީޑ.އޭ އަށް ސި 16ޓު މިނެ

 ލަން.ސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާ 56 ޓުމިނެ 4ނުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް

 ރި މެންބަރު އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ ައޅުގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 .ރިފާޢަށްهللا ޢަބްދު

 

 ދެއްެކވުން:ރިފާޢު ވާހަކަهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރު، ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ 

މެންޓުގައި ހޭދަކުރެވުނު ުކޑަ ގައި އަދި އަުޅގަނޑަށް ވެސް ޕާލި މެންޓު، މި ޕާލިފަދައިން މެންބަރު ދެންމެ އެ ވިދާޅުވި

ބޫލުކުރަން. އެކަމަށް ޓަަކއި ައޅުގަނޑު ވެސް ގަ ކަމުގައިގެނެސްދޭނެ އެއް ބިލުމެ ުއފާވެރިކަން ވަގުުތކޮޅު ތެރޭަގއި އެން

އަުޅގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި ޕީ.ޖީ ލީޑަރު، ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ  ،މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވި ަކމަށް ޓަކައި

 މާއި، ަވރަށް ޚާއްޞަ ުޝކުރެްއ ދަންނަވަން. އާދެ! ައޅުގަނުޑ މިމެންބަރު އޮނަރަބަލް ނިހާނަށް ވަރަށް އަދަބުވެިރކަ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޮލބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށް ވޯެޓއް  މޭރުމަކުން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.ވާހަކަ ގެންދަން ބޭނުންވަނީ އެހެން 

ކުރުމުަގއި ވޯޓުލުމުެގ އިމުުރގެ ތެރޭން މުހިއްމު ދެ ބާރެއް ޤާބާ 3އިމުުކރުމުގައި ުނވަތަ ސަުރކާރެްއ ޤާ ؛ލުމުގެ

 ،ވޯާޓއެކު 50%ފުރުޞަތު އެބަލިބޭ. ރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ހޮވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ 

 ެއ ދާިއރާއެްއގެ ަރއްޔިތުން އެންމެ  ،އިތުރު ެއއް ވޯުޓ ލިބިގެން. ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ިމ ހޮވަނީ

ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމު  ،ހިނދު ރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހޮިވގެން. މިގޮތަށް މިކަން އޮތްގިނަ ވޯޓު ދޭ ފަ

އޮންނަންވާެނ  އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތް ުނވަތަ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ، ަރއްޔިުތން މަޖިލީހުގައިރައްޔިތުން ހޮވާަފއި

ގޮުތގައި މި  ބޫލުކުރާތަކެއް މި ވައްދަނީ. އަުޅަގނޑު ގަމެންބަރުން ހޮވާފައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގޮތް ރައްޔިތުން

ބޮޑު ޝަރަފަކީ، ރަްއޔިތުންގެ ބާުރވެރިކަން ރަްއޔިތުންނަށް އަނބުރާ ހޯދައިދިނުން. އަޅުގަނުޑ  ބިލުން ލިބޭ އެންމެ
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ގެ ދާއިާރަގއި ައޅުގަނޑަްށ އަުޅގަނޑު  ،ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ިޓކެުޓގައި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލީ. އެހެންނަމަވެސް

ޕީ.އެމުގެ ރަޖިސްޓަރީއަކު ނެތް. އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް، ޕާޓީައކަށް ލިބުނު ވޯޓާ އެްއވަރުގެ މެްނބަރުންނެއް ޕީ.

ނުވަދެ ތިބި ފަރާތްތަކުން ެވްސ އަދި ޕީ.ޕީ.އެްމގެ މެންބަރުން ވެސް ވޯޓުދީގެން އަުޅގަނޑު ިމ ގޮނޑި ތަމްސީުލކުރަމުން 

އެހެންނަމަވެސް، މީގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ެއނގި ހާމަެވގެން އެބަދޭ، އަުޅގަނޑު ަރއްޔިތުން މަޖިލީހަށް  މި ދަނީ.

ކުރިމަތިލީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ިޓކެުޓގަިއކަން. ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޓިކެުޓަގއި އަުޅގަނޑު ޮހވުމަށްފަހު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އަސާސީ ގަާވއިދު 

. ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕު ހިްނގުމުގެ ަގވާއިުދ އަުޅގަނުޑ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަމއްޗަްށ ބާރުވެރިވާެނކަން

ފޮލޯކުރަންޖެހޭނެކަން. އެހެންެވއްޖެއްާޔ، އަުޅގަނޑަށް ވޯޓުީލ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ވޯުޓ މި 

މުގެ އިްޚތިޔާރާ އެްއކޮށް. އެހެންވީމާ، ދިނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕްގެ ަގވާއިދުަތކާިއ ވިޕްލައިނާ ފޮލޯކުރު

ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑާ ދޭތެޭރގައި އިތުބާރުނެތިއްޖެ ހިނދެއްަގއި، އަދި އަުޅގަނޑު، ައޅުގަނުޑގެ ޕާޓީ، ައޅުގަނޑު 

ތަމްސީލުކުރި ޓިކެާޓ ދޭތެރޭަގއި އިތުބާރުނެތް ހިނދެއްަގިއ އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ މި ތިއްެބވި ކޮންމެ 

ޓު މެންބަރެއް ވެސް ހުންނަންވާނޭ ގަޓް އިސްިތއުާފދީފައި ެގއަށް ަވޑަިއގެން، ައނބުރާ އެ ބޭފުޅަކު ބޭނުންވާ ޕާލިމެން

ވިސްނުމެްއގަިއ، ފިކުެރއްަގިއ އިންތިޚާބުެވގެން ެއ ގޮނިޑއަކަށް އަންނަން. އެހެންވީމާ، މި ބިލުގައި މިހިރަ ހުރިހާ 

އްޔިތުްނނާ ދޭތެރޭ އޮތް އިތުބާރު އިތުރުެވގެންދާނެ ކަމެއް. ކަންކަމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނާއި ރަ 

އަޅުގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި ަރއްޔިތުން މިއަދު ކުރަމުންދާ ުތހުމަތުތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ަބރީޢަވާން ލިބޭ ވަރަށް ރަނުެގ 

އި ހެކިވާނެ ކަމެކޭ. ފުރުޞަތެއް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ ބޭފުޅުން ވެސް މި ކަމާ ދޭތެރޭގަ

އަޅުގަނޑު ހަމައެާއއެީކގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އިންޓަޭނޝަނަލް ޖަމުޢިއްޔާ ކަމަށްވާ 

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްްސގެ ފަރާތުން ައޅުގަނޑުމެންެގ ޕާލިމެންޓް ނުވަތަ ރާއްޭޖެގ ޕާލިމެންޓާ ބެހޭ ގޮތުން 

ރަްޕޝަންގެ ރިޕޯޓެްއ ެއއްއިެރްއގަިއ އެ ބޭފުޅުން ވެބްސައިުޓގައި ޝާއިޢުކޮށްަފއި އޮްތ. ނެރެފައި އޮތް ކޮ

އެހެންނަމަވެސް، ސުޕްރީމް ޯކޓުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި ެގއްިލޖެ ހާލަތަކަށް ސުވާލުއުެފއްދި 

ވާނީ މި ޖަމުޢިއްޔާ؛ ރާއްޖޭގައި މި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަިއ ހިސާބުން ފެށިގެން މި ރިޕޯޓް ވަނީ ނަގާފަ.  އަޅުގަނޑު ދަންނަ

އޮތް ޖަމުޢިއްޔާއަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް އެ ބުނާ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އިންޓަނޭޝަނަލްގެ އުސޫލުތަކާ ެއއްގޮތަްށ 

- އެންޓިމަސައްކަތްކުރާ ޖަމުޢިއްާޔއެްއ ކަމަށް ވަންޏާ އަލުން އެ ރިޕޯޓް ޝާއިޢުކޮށްލަދެްއވާށޭ. ހަމައެއާެއކީަގއި މި

ޑިފެކްޝަން ބިލަށް ތާއީދުކުަރއްވާށޭ. އެ ބޭފުޅުންގެ ޙަޤީީޤ ވިސްނުމަކީ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަން 

ަގއި ރަްއޔިތުންނާ 2013ނައްތާލުން ކަމަށް ވަންޏާ މި އޮތީ އަުޅގަނޑުމެން ޙައްލު ގެނެސްދީފަ. މިއީ އަުޅގަނޑުެމން 

ންފީޒުކުރުމުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ިމ ހިސާބަށް ގެންދިޔަ މެނިފެސްޓޯ ތަ

މަސައްކަތެއް ނުހުއްޓޭނެ. ައޅުގަނޑު އަިދވެސް މިއަދު ެވސް ދަންނަވާނެ ވާހަކައަކީ ރައްޔިތުންނަށް، އަުޅގަނަޑީކ 

ންދެން ޕީ.ޕީ.އެމްަގއޭ. ައޅުގަނޑަށް ޕީ.ޕީ.އެމް ޓިކެުޓގައި ޮހވުނު މެންބަރެކޭ. އަުޅގަނޑު ހުންނާނީ މި ދައުރު ނިމެ
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ޕީ.ޕީ.އެމާ ދޭތެރޭަގއި ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ިއސްތިޢުފާދީފައި ގެއަްށ ަވޑަިއަގންނަވާނަމޭ. ެގއަށް ައޅުގަނޑު 

 ދާނަމޭ. ރައްޔިތުން އަނެއްާކެވސް އަުޅގަނޑަށް ފުރުޞަތުދޭން ބޭނުންވަންޏާ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިޝު

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް.

 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އީދެްއ ނޯޓުކޮށްލަްއވާ. ގޮނޑި ދޫކޮށްަލއިފި ނަމަ؛ ތާ 2ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަނުޑގެ  .عليكم المالس  `. 

ޕާޓީ ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ، ގޮނޑި ދޫކޮށްލަންޖެހޭ އުސޫލަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު. ހަރުދަނާ އުސޫލެްއގެ މަތީން ހަމަޖެހޭ 

ސް. މިހާރު ޑިފެކްޝަން ގާނޫނެއް ހެދުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު. ިއއްޒަތްތެރި ރައީ-ކަންތައްތަެކއް ހިމަނައިގެން ެއންޓި

ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު އެބައޮތް. އޭގެތެޭރގައި ައަވއްޓެރި ލަންކާއާިއ، އަުޅގަނޑުމެންެގ -ވެސް ސާޅީހަކަށް ޤައުމުަގއި ެއންޓި

އެންމެ ރަހުމަތްތެރި އިންޑިާއާއއި، އުޚުްއވަތްތެރި ޕާކިސްތާާނއި، ނަމޫނާ ސިންގަޕޫރު ވެްސ ހިމެނޭ. މި ޤައުމުތަކުގެ 

ނަށް ފެންނަމުންދާ ނަމޫނާއަކީ، ައދި މީގެ އިތުރު އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ތެެރއިން ވެސް ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދާ ނަމޫނާއަކީ، ގޮނޑި ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ، ޕާޓީ ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ، ގޮނިޑ 

ޑިފެކްޝަން -ރު ލިބިގެން، އެންޓިދޫކޮށްލަންޖެހުމުގެ މަބްދަޢު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހިމަނައިގެްނ، ޤާނޫނުއަސާސީން ބާ

ގާނޫނެއް ހެދުން. ކަން މިހެން އޮތްއިރު، އަދި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ 

ބެހޭ ގޮތުން ހުރި ކަންަތއްަތއް ައޅުގަނޑުމެނަށް ރަނގަަޅށް އެނިގ ތިބި ހިނދު، ޮގނޑި ެގއްލުމުެގ މަބްދަޢު 

ކަމަކަށް ނުވާނެ ެދއްތޯ.  މާ ކޫލްަގއި ނުހިމަނަިއ އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު ހަދާލިއެއް ކަަމކު ެއއީ ދެން ޤާނޫނުއަސާސީ

ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު ހުިރ ޤައުމުތަކުަގއި އަިމއްލައަށް -އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން ބަލައިލާއިރު، އެްނޓި

ޓީ ދޫކޮށްލުމުން ގޮނޑި ގެއްލުމަކީ އެއީ ިއއްތިފާޤު އޮތް ކަމެއް. ފެނިގެން ޕާޓީ ދޫކޮށްލުމުން، މެންބަރު އަމިއްލައަށް ޕާ

އެހެންނަމަވެސް، ސުލޫކީ ަމއްސަލަިއގައި ުނވަތަ ވިޕްަލިއނާ ޚިލާފުވެގެން ޕާޓީން ވަިކކޮށްގެން، ގޮނޑި ގެއްލުާމ 

މެންބަރުކަން؛ ގޮނޑި ދޭތެރޭގައި އެންމެން އިއްތިާފޤެއް ނުވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޕާޓީން މެންބަރު ވަކިޮކށްގެން 

ގެއްލޭ ގޮތަށް ގާނޫުނގައި ިލޔާއިރު އެ ކަމުަގއި ގޮނޑި ގެއްލޭނީ ކޮްނއުސޫލަކުން ކިިހނެއްކަން ފުރިހަމަ އިޖުރާއަތާ 

އެީކގައި ލިޔުަމކީ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ަޤއުމުތަކުން ދެކެފަިއވޭ. އެ މީހުން ދެކެފައިވަނީ، ވިޕްލައިާނ 

 ނުވަތަ ޕާޓީގެ ސުލޫކީ ފިޔަވަެޅއް އަަޅއިގެްނ ވަކިކުރުން ެއއީ ހުސްފައިަގއި ހިނގާފައި އުޅެން ފަސޭހަ ޚިލާފުވެގެން

ވަރަށް ވުރެ ހޫނު ބިމެއް ކަމުގައި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުެމން މި ގާނޫނު ހަދާއިރުގަިއ ވެސް ސަރުކާުރގެ ފަީޅގަިއ 
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ެއޭޅ ފަދަ އިތުބާރުގެ ަމއްސަަލތަކާއި، އަދި މިނޫންވެސް ހުރެފަ ބަލައިލާއިރު، ސަުރާކރުގެ ދެމިއޮތުމަށް ހުރަސް

ގާނޫނުަގއި ކަނަޑއެޅިފައި ހުްނނަ ބޮޑެތި މުހިއްމު މަދު މައްސަލަތަކެްއގައި މެނުވީ ވިޕްލަިއނާ ޚިލާފުވެގެން ަވކިކުެރޭވ 

ވަރަށް ޚައްޞާޞްކަމާ  ގޮތަކަށް ނުވަތަ ގޮނޑި ެގއްޭލ ގޮތަކަށް ލިޔުމުގެ މައްސަަލއަކީ ކޮމިޓީއަށް ިދއުމުން ކޮމިޓީން

ިއްއޒަތްތެިރ  އެީކގައި ވިސްނާަވޑަިއގަންނަަވން އެކަށީގެްނވާ ކަމެއް ކަމުަގއި، މައްސަަލއެްއކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން.

ރައީސް. އުސޫަލކީ، އިންތިޚާުބވިއިރު އެ މީހަކު ނަގިލިލައިެގން ހުރި ތަނުން ކަހާލައިފިއްާޔ ގޮނޑިން ވެސް ކަހާލުމުެގ 

ހެންކަމަްށވަނީިވއްާޔ ޕާޓީ ޓިކެޓުަގއި އޮެވގެންހުިރ މީހަކާއި، އަމިއްލަ ހައިިސްއޔަތުން ހޮވިގެން ހުރި މީހަކާ އުސޫލު. އެ

ތަފާތެއް ކުރުން އެއީ ެވސް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއްތޯ؟ ކޮމިޓީން އެކަމާ ދެތެރޭގައި ިވސްނާވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަމަށް 

، އިންތިޚާބުވިއިުރ ރައްޔިތުންނަށް ދިން ކޮމިޓްމަންޓް ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ހީކުރަން. ބިލުަގިއ މި ބުނަނީ

އަހަރުދުވަހު ސިޔާީސ ފިކުރު ބަދަލުނުކޮށް ހުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ޓަކައި ގޮނިޑެގއްލޭ އުސޫލު ތަޢާރުފުކުރަނީ  5އަދި 

ިޑ ެގއްޭލ ނނުކުތުމުން ގޮ އި ދޫކޮށްލާފަިވއްޔާ ޕާޓީން ޮހވޭ މެންބަރު އަމިއްލައަްށ ޕާޓީ  ކަމަށް. އެހެންކަމަށް ވަނީ

ޕާީޓައާކ  އިންކަމާ ޚިލާފުވެފައި ުނވަތަ ޔަޤީ އަިމއްލަ މެންބަރު ރައްޔިތުންނަށް އެ ދިން އެޝުއަރެންސާ  ،ފަދައިން

 އެީކގައި ިފޔަަވޅުއެޅުނީ  ފަރާތަކަށް ހަމަހަމަކަމާ 2ލަެތއްަގއިާވ ޅުނީމަ ގޮނޑި ުނެގއްލޭ ގޮްތ، މިއީ ެވސް ހަމަ އެއް ހާގު

ގޮތުން ކުޑަުކޑަ ެއއްެޗއް.  އިެލކްޝަނާ ބެހޭ-ކަމަށް ވާނެތޯ؟ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން އަުޅގަނޑު ދަްނނަވައިލާނީ ރީ

ގޮނޑި ެގއްލޭ މެންބަރަށް އެ މެންބަރުގެ ގޮނޑި ެގއްލުނު މަޖިލީހުގެ އުމުުރެގ  ،ނޫނުަގއި މި އޮތީ، ބިުލގައި މި އޮތީގާ

މެންބަރަށް ކޮންމެވެސް  ކަމަށް. ގޮނޑި ނަގާލުމަކީ އެއީ މިދެންނެވިމަތިލެވޭނެ ކުރިލުން އިންތިޚާބަްށ ތެރޭގައި އަ

މުެގ ގޮނޑި ެގއްލުނު މަޖިލީހުގެ އުމުރު ހުސްވު ،ވިއްޔާ  ކަމުގައި ަވނީ ވަރެްއގެ އަދަބެއް ދިނުމުގެ ޮގތުން ކުރާ ކަމެއް

ދުަވހުގެ މުއްދަތަށް މަޖިލިސް ހަރުއަ 5؟ އަދި ެލެވންވޭބާއިލެކްޝަްނގައި ކުރިމަތި-ކުރީަގއި އެ މީހަކަށް ބައި

ެލްކޝަނަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަްށ އި- ގޮަތށް ކަންތައް ކޮށްަފއި ރީގިނަ ފަހަރަށް އެ  ވުރެ ެއއް ފަހަރަށް ،ހިނގަމުންދާއިރު

އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި މި ކަންކަމަްށ  އީ ވެްސ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއްބާ؟ނޫނުަގއި އޮތުން އެގާ

ނޫނުަގއި އްލިއްޖެކަން ކަނޑައަޅާ ފަރާތް ގާގޮނޑި ގެ  ކަށީގެްނވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ބައްލަަވއިލެްއވުން ހަމަ އެންމެ އެ

 ،އޮތުން ރަނގަޅު ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. އެހެން މި ދެންނެވީ އިސާބިުތކޮށްދީފަ ،ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެކަަށއަޅާަފއި

. ، ގޮނޑި ގެއްލޭނޭދެން މި ޮއންނަނީ ކްޝަންސް ކޮމިަޝނުން އަންަގވާނީ.މަށް އިލެނުކުމެއްޖެ ކަ އިޕާޓީ ދޫކޮށްލާފަ

އެކަމަކު ގޮނޑި ެގއްލިއްޖެކަްނ ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅަްނވާނެ ދެއްތޯ. އެ ޮގތަށް ގޮނޑި ގެއްިލއްޖެކަްނ 

 ިއ، ވަރަށް ގިނަ އަަރއިރުންތަކާލަަތކާވަރަށް ގިނަ މައްސަ އި،ކަނޑައަޅާެނ ފަރާތެއް ނެތުމުްނ ވަރަށް ގިނަ އޮޅުންތަކާ 

ޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ބިލު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގަިއ އަޅުގަނޑުމެނަށް ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެ. އެހެންވީމާ، އަ

މަޖިލީހުގެ މިވެިނ  ،ނުކުތުމުން ގޮނޑި ގެއްިލއްޖެ ކަމަށް ކަނަޑއަޅާނީ އިލަްއވާއިުރަގއި ޕާޓީ ދޫކޮށްލާފަބައްލަަވއި

ލިޔެަފއި  ،މަިޖލީހުގެ ރައީސް ވިްއޔާ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ކަމަށް ،ނުވަތަ ިމވެނި އޮފިސަަރކު ކަމަށް ،ކަމަށް ކޮމިޓީއަކުން
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ގެ ރައީްސ ހުއެއީ މަޖިލީ ،ހަމަ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ފަދައިން ،އަދި ހަމަ އެފަދައިން ކަމަށް. ކަމެއްއޮތުމަކީ ބޭނުން

ވިއްޔާ ެއކަން ނިންމާނީ  ކަމުަގއި ަވނީޑި ގެއްލުން ނކަމުެގ ގޮންބަރުގެ ރައީސްގެ މެހުޑި ެގއްލޭ ކަމަށް، މަޖިލީނގޮ

، އަުޅގަނުޑގެ ިޚޔާލުތައް ތުްނ ވަރަށް މުހިންމު. އެހެްނީވމާދޭތެޭރގަިއ ވެްސ މަޖިލީހުގައި ލިޔެފަިއ އޮ ކާކުކަމާ

 އި އޭެގ ބިންގާޫނނުއަސާސީގަ ޤާވިްއޔާ  ވަނީ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލީ. ިމފަދަ ބިލެއް ގާނޫނަކަށް ހަާދ ކަމަށް

 ކަމުަގއިޑި ގެއްލޭ ނން ަވކިޮކށްގެން ގޮކީ ަމއްަސލައިަގއި ނުވަތަ ޕާޓީސުލޫ ،ންވާނެ. އަދި ހަމަ އެފަދައިންލައެކަށަައޅާ

ނޫނުއަާސސީަގއި ޤާލިެޔވިފައި އޮންނަންާވނެ. އަދި  ވިްއޔާ ެއއީ ކޮންކަަހލަ ކަންތައްތަެކްއގެ މަްއޗަްށކަން ވަނީ

ޮބޑަްށ  ރައްކާެތރިކޮށްދެވޭތޯ ވަރަށް ،ދިނުމުގެ މިނިވަންަކން ހިމާޔަތްކޮށްއިވާ ވޯޓުންބަރުންނަށް ލިބިދީފަމެ

 ،ކަމުގަިއ ހުންނަ ޕާޓީގެ މެންބަރަކީއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުރަ .ކުރަންޖެހޭނެ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްމަސައްކަތް

ޑި ނގޮ ،ޑި ގެއްލުން ނޫންނދޭތެރޭގައި ގޮ ބަރަކާމެން މެންބަރެއް ނޫން. އެ އެްއވެސް ގޮަތކުން ޕާޓީގެ އެްނމެ އާދައިގެ

ުނގޮސް  ހަމައަށް ޑި ނަގާލުމާނ، ގޮޅުަތއް ެވްސ ހުންނާނެ. އެހެންވީމާނަގާލުން ނޫން އެހެން ގޮަތުކން އެޅޭނެ ފިަޔވަ

ްނ  ކޮމިޓީމިދެންނެވި ޚިޔާލުތައް   .ޔުމަީކ އެީއ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްލިކުރެވޭނެ ކަންތައްތަްއ 

ބިލަށް އެކަީށގެްނވާ ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަެކއް  ިއ،ލަްއވައި، މިދެންނެިވ ވާހަކަތައް ކޮމިޓީން ބައްލަވަ އި ލަްއވައިބައްލަވަ 

ވާނެ ކޮށްެދއްއާރާސްތު ،ބިލު ބިނާކޮށް މަތީގައި މި ބިންގަލުގެ ނޫނުއަސާީސގެޤާ ،ހަރުދަނާ ބިންގަލެއްެގ މަތީގައި ،ގެނެވި 

 .والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهކުަރން. ުއއްމީދުކަމަށް އަޅުގަނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރިއިރާގެ އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. މެންބަރު މޫސާމަނިކަ

 

 ހަކަދެއްެކވުން:މަނިކު ވާހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅު

ވެސް އަުޅގަނުޑ އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން މި ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. މިއަދު  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަނެއްކާ ޝުކުރިއްޔާ

ގިނަ ޒަމާނުަގއި  ތަނުަގއި ވަރަށް ގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި މިހުދުވަެހްއ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ މިއީ ވަރަށް އުފާވެރި

ކުރަުމންދިޔައިރުަގއި އަުޅގަނޑަްށ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ގެ ތެރޭަގއި ވަރަށްއެއް ޕާޓީެއއް . ކުެރވިއްޖެމަސައްކަތް

ބޭނުންވާ ބިެލްއ ބޮޑަށް  ން ވަަރށްއެމް.ޑީ.ޕީ ؛މަސައްަކތްކުރި ޕާޓީއަުޅގަނުޑ ކޮށް އޭރު ޞަ ޚާއް ،ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަކީ

ތަާކއި، ޕާޓީތަުކގަިއ އޮންނަ ަކއުންސިލު ން.ުޑ ދަންނަވާނައަުޅގަނ ،ގޮަތކީ ދިޔަ ވެގެން މި ބިލަކީ. ެއކަން ެއގޮތަށް

ދިރިހުރި މިސާލެއް  ،ކަމުގެ ިމސާލެއްން ޕާޓީތަކުން މީހުން ކަނޑަމުންގެންދިޔަނުގުޅިގެން ތިބޭ މީހު ކަމާ އިޕާޓީތަކުގަ 

ެއކީަގއި  ކަމާތެރިޞްޚުލާކަން. ައޅުގަނަޑކީ ވަރަށް އިބޫލުކުރަްއވާ މިގަހިރީ. އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަނޑު މިތާ މި
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 ނގޭނެ. އެމް.ޑީ.ޕީން މިމިތާތިބި އެންމެނަށް އެ އިހެއްކަން ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގަކުިރ މީމަަސއްކަތް ަގއިއެމް.ޑީ.ޕީ

ން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވަިކކުރުމާ ބެހޭ ބިލު އެމް.ޑީ.ޕީ އިވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ 18 މި ؛ތަނަށް ހުށަހެޅި ބިލެއް

  ޝަރީފު ަލއްާވ ބިލު އަްއޑޫ ވެސް މިތަނުަގއި އިންނަވާނެމިހާރު ،ނަމަނަމުން  ށް އޭރުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ކިޔާމިތަނަ

 ދިޔަ ކަމެްއގެއިގެ ތެރޭގައި ހިނގަ ހުލާނަން. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީށް އަުޅގަނޑު ޖެހިއަޭއގެ ކުރި  ؛މިތަނަށް ލައްވާފައި

.ޑީ.ޕީގެ އޭރު މެޖޯރިޓީ ކަމުގެ މަޤާމަށް އޭރު އަޅުގަނޑު އަީއ އެމް ރައީސްގެ ނައިބުހުސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ތަނުގައި ރަްއޔިތުންެގ  ހުރިހާ ޕާޓީެއއްގެ މީހުންނަށް ވެސް އެނުގނީ މި އޭރު، ން. އެކަމަކު މިާތގައި ތިބި ނޫ އްއޮެވގެނެ

ުގޅިގެްނ  ހެންެވ އަުޅަގނޑު ހޮވީ. އެކަމާ އެކަން. އެންމެ ޤާބިލު މީހަކީ އަޅުގަނޑު މަޖިލިސްގެ ނައިބު ަރއީސްކަްނ ކުރަން

ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  ،ރާރުވިޤުޒިރުކޮށްަފިއ ޤައުމީ މަޖިލިސް އިހާ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަޤއުމީ

ތާގަިއ . މިްއޗޭގޮތަށް އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުރަ ވާ ގޮތަށް، ވަކި ޕާޓީއަަކށް ފޭވަރހިންގުމުގައި ަވކި ޕާޓީއަކަށް ިނސްބަތްވާ

 ދިނީ. ދެން މިކޮންކަމަކާތޯ އަުޅގަނޑަށް އަދަބު ްއވާކުރައެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ވައްދާފައި ުސވާލު .އަޅުގަނޑު ގެްނގޮސް

ދިނީ. ލު ބަލަިއގަންނަށް މިތާގައި ވޯޓުބި އަޅުގަނޑު އެ ،މިދެންނެވި ބިލަށް  އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުްނ ހުށަހެޅިތަނަށް

ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންގީ  ބުނެފައި ޮއއްވާ ދެން އަެނއްކާ ކަ ޤައުމީ މަޖިލީހުންދިނުމަށްފަހުގައި މިދެންނެވި ާވހަ

ެއއަށް ދެން  އްއަުޅގަނޑުމެން ބަލައިގަތް އެްއޗެ ،ދޭށޭ. ައޅުގަނުޑ ބުނިންންޮގއްސަ އަނެއްކާ ތި ބިލު ބޭރުކުރަން ވޯޓުގެ

ތިބި އެންމެނަށް  މަޖިލީހަށް ނުވަންނަކަން މިތާ އަޅުަގނޑު މި ކިހިނެއްތޯއޭ ބޭރުކުރަން ވޯުޓދޭނީ. ދެން އެހެންވީމަ

ވަހު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފިޔަވަޅުެއޅީ. ޖެހިގެން އައި ދު ، . އެހެންނަމަވެސް ން އެ ދުވަހަކުވޯޓެްއ ދޭ އިނގޭނެ

ށް ކަތި ހިސާބަ  ،މީހުންގެ ފައިުބޑަށް ެވއްޓެން އެންގީ. ައޅުގަނޑު ބުނިން ގީ. އެ ކުަރން އެންސަޖިދަޖަހަން އެންގީ. މާފު

މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ަވކިކުރަން ވެގެްނ  ފަހުން މި ެއންމެ .ބޭފުޅުންނޭ އަުޅގަނޑު ކައިީރގަިއ ވިދާުޅވީ ނުދާނަމޭ. ތި

އަށް، ޮހވި ހޮވި ާދއިރާ ؛ އެއީވަންދެން ައޅުގަނޑު ޕާޓީން ަވކިކުރަން ދުވަސްއަހަރު 1 ،ކިތަންމެ މަސައްކަތް ކުރީމަ

ފަހަރު  4 ،ށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މަުޑކުރީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސަތީވެ އަުޅގަނޑުކުރަން ބޭުނންވާތިރާމްޕާޓީއަށް އިޙް

މަހު އަުޅގަނުޑ  ބަރުންންމެ ފަހުން މިދިޔަ އަހަރު ނޮވެއެ ގެންމީހުން ގޮސް  ކޮިމޝަނަށް އެ ސްން އިލެކްޝަންމަތީ

ގެ މެންބަރުންނަކީ ހުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީގަނޑުމެ. އަޅު މިއީ ލީ. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޭނުން ކަމެއްއިޕާޓީން ނެރެ އެއްލަ

ރާއްޖޭެގ  މެ ބޮޑު ކަަމކީ އަުޅގަނޑުމެންހަޅޭއްލަވަނީ. އެން މިތާ ިއގެންކިޔަ  ކޭއެކަމެްއ ކުރާ ބަ އަެނއް، ކާ ބައެކޭ ލާރި

ނެތް. ެއކަމަކު  އިދިކޮޅު ފިކުުރަގއި ތިއްަބވާ. މައްސަލަެއއް ،ްއޔާ ރަނގަޅު ހޮިވއްޖެ އިރައްޔިތުންނަށް އިދިޮކޅު ފިކުެރއްގަ 

ޤާމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކަުމެގ މަަރީއސާއި ނައިބު ަރއީސްމަޖިލީހުގެ ަރއްޔިތުންގެ  ަގއި،މިދެންނެވި ކަމެއް

ގެ ހުއޮތީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ ކުރަންޖެހޭ މަާޤމެއް. ދެން ކާކުޯތ ބުނެފައިމަސައްކަތް ަގއި އަުޅގަނޑުެމންނޫނުއަސާސީޤާ

ންގެ ކަމެއް އައީމަ އަުޅަގނޑުމެ ؟މީހެއްގެ މަޤާމުން ވަކިނުވާ ގޮތަށް މުން އެޑި ބަދަލުުކރުނމެންބަރެއްގެ ގޮ

 މް ޕްރީމަނިކުފާނުގެ ސު ދުވަސް ތެރޭގައި އެ 3އަހަރަށް ހޮވުނީމަ  5. އެކަމަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެތިބެންޖެހޭ
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ްއޔާ އަުޅގަނޑުމެންެގ . އެހެންވެއްޖެލަން އެބަ ނިކުމެވޭއިއެްއލަ، ކޮންމެ ތަނަކުން ވިޔަސް ހެޔޮ ،ކޯޓުން ވިޔަސް ހެޔޮ

ށް ކަކުާރ ޕާޓީއަ އްކަތްއަުޅގަނޑުމެްނ މަސަ ،ައޅުގަނޑުމެން ހޮވި ޕާީޓއަކަށް ؟ކީްއެވގެންތޯ ަވކި ުނގެއްލޭްނވީ ޑިނގޮ

ެވސް ހަމަ ެގއްލެންޖެހޭނެ. ފަނޑިޔާރުން ެވސް ވަކިކުރަން  ޑިނތެރިކަން ގެއްލުނީާމ އަުޅގަނޑުމެންެގ ގޮޞްއިޚުލާ

 ައޅުގަނޑުމެންނަކީ !ބޫލުުކރައްވާގަ !ޅުގަނޑުމެްނ ތަބާވަމާ ހިންގަވާތިބީ ތައްޔާރުވެގެން. އެ އުސޫލަށް އަނޫންތޯ މި

ތަށް ގޮސް މީހުން އެދިޔަ ގޮ 12ތިބި  އިނޫން. ކީއްެވގެންތޯ ޕީ.ޕީ.އެމްގަ  ށް މިތާ ތިބޭނެ ބައެއްދާއިމަ

މީހުންނަށް  ކަމެއްޯތ މަނިކުފާނު އެއި މިތާ ވޯޓުދިނީ. ކޮންފާނުގެ މައްސަލައިގަ އިދިކޮަޅށް މަނިކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ

މަޤާމުން  ،ތަނުން ކުރަން ތިބީ. ބޭނުންވަނީ ރައީސް ތިއަުޅގަނޑާއި މަނިކުފާާނ މިތަނުގައި ތިބީ. މަސައްކަތް  ؟ކުރީ

އުޅުުނ ކުރަންގެ ތެރެއިން ހުމަޖިލީ ހުން އަތްދިްއކުރަން. މިމީ ށް އެ އަކުރަން. ބޭނުމަކީ ރައީްސ ޔާމީނާ ދިމާވަކި

ުގޅޭ މީހެއް ނޫން، މަޖިލިސް ހިންގަން އިން މީހެއް ނޫން.  ވެސް ދެނަހުރި މީހެއް. އެކަމަކާކަންތައް. އަުޅގަނޑު 

ނޫން ގޮތަކަށް  ގީ މިއެމް.ޑީ.ޕީގެ އިްސވެރިން އަުޅގަނޑަްށ އެން ،އަޅުގަނޑުގެ މަްއޗަށް އިތުބާުރ ނެތް ކަމަށް ލާފައި

ތިބި.  ނގޭނެ މިތާ. ބޭރުކޮށްލާނަމޭ. އެންމެނަށް އެނަމެން އަތުގައި އެބައޮތޭ ެމޖޯރިޓީތިމަން  .ކޮށްބަލާށޭ ކަލޭ ކަން

 ،މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް، ެއކަމަކު މަޖިލީހަށް ؟ބައިތޯ އަުޅގަނުޑގެ ކުށަކީކޮ ؟ރަންތޯ ައޅުގަނޑު ބޭރުޮކށްލަންވީކީއްކު

ކުރުމަށް ޓަކަިއ މޫސަ ސް މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ބޭރު ވިޔަ ެގންދަނީ ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފައި އަޅުގަނޑަށް މަޖުބޫރުކުރަމުން

. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ބޮލުގަިއ ލާނަމޭއިކުރަންށޭ. އެހެންނޫނީ ކަލޭ އެއްލަންނަމެން ބުނާ ގޮތަށް މަސައްކަތްޖެހޭނީ ތިމަ

 ކަށް ލާއިާލކަށް. އަިދެވސް ނުކެރޭނެ އެއްލަ އިނުކުރެވޭނެ. ނުކެރުެނއްނޫންތޯ އެއްލަ މެއް ބަޑިޖައްސަިއގެން ކަްނކަ

އް. މިދަންނަަވނީ ވަރަށް ޔަޤީންކަމާެއކީ. މިތާ ތެރޭގަިއ ެއކަމެ ކުާރކަށް ށް ނުކެރޭނެކަ ޚިލާފަ . ގާނޫނާ އަޅުގަނޑެއް

ކެންދޫ ދާއިާރެގ  ،ަސއިން ކިާޔ ބޭފުޅެއްޙު. ޢަލީ އްމިހާރަކު ނެތް ފެންނާކަށެ، ބެިވ އިނގޭތޯ ، މިތަނުަގއި ިތއްއެހެންވީމާ

ތީެވ ލީންގެ ިއނާޔަތްތައް އިތުރުކޮށްގެ މެންބަރުހުމެން މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީނޑުއަުޅގަ ގެ.މެންބަރު މިހާރު

ންގެ ފޮޓޯ އެކޮުޅކޮޅުްނ ކުިދން ޮގވަިއގެން ނުދެވޭ. ައޅުަގނޑުމެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ އަނބިދަރިންނަށް ސްކޫލަށް ނުދެވޭ

ވާހަކަ  ލާރި ކަނީއޭ ިކަޔއިގެން. ހިންަގވާ އެ ގެ މެންބަރުންވެގެންހުގައި ުދވީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީމުޅި ރަށު އިގެންޖަހަ

ތާ ކޭ. މިއެއެކީަގއި ލާރި ނުކައި ތިބޭ ބަ ތެރިކަމާޞްގެ މެންބަރުންނަކީ އިޚުލާ ހު. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީމާއްކާލަދަ

 ކައިީރގައިތޯ ޕާޓީެގ ކިތައް މީހުން ކިަތއް  ިއ،އިބްރާހީމް ނިކުމެވަަޑއިގަންަނވަ ސިމްޤާއެތެރޭަގއި އަދީބު ބޭރުކުރަްނެވގެން 

ދެއްވީ.  ވޯޓުމިތާ . އެ ދީެގންނޫންތޯގެންމޭ ބަލަހައްޓައިތިބީ ނޑުމެންން ރުފިާޔ ދޭނަމޭ. އަޅުގަކިތައް މިލިއަ ،ބުނީ

 ލާރި  ަވޑަިއގަންނަވާ މި ތަނުގައި. އެކަމަުކ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު؛ޗެލެންުޖކުރަްއވާފައި  ހިންގަވާ އަުޅގަނޑާ

މި ވާހަކަ އަުޅގަނޑު  ީޑލްކުރިއަށް ޤާސިމް އިބްރާހީމް މިތާ އެތެރޭގައި ލާރި އެ . އެހެންނަމަވެސް،ދެނިކޮށެއް ނުފެނޭ

 ގޮތަކީ. މިއީނޫންޯތ މިތާ ކަން ހިނގާ ރަންވެގެން މިތާ އެތެރޭަގއި. ދެްނ ކޮން ވާަހކަެއއް؟ބޭުރކު ނީ، އަދީބުދަންނަވަ

މީހުން ވަދެ ކުރޭތޯ އެބަ، ނުންވާ ކަމެއް މިތާ އިދިކޮުޅ އޮތީ. ރައްޔިތުންނަށް ބޭ މިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ 
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ކު ެއ މީހަ ގެ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި އެލީހުންެގ މަޖިހެންވީމާ، ަރއްޔިތުހަޅޭއްެލވުން ފިޔަަވއި. އެ ށްޖަހާފައި މިތާވަށްވަ

ޔަކަށް ހުެރގެން ގެ ވެރިއެއް ހޭ. އަޅުގަނޑު ިމއީ ޕާޓީހޮވުނު ޕާޓީއެްއަގއި އެ މީަހކު ނިމެންދެން އެބަ ހުންނަންޖެ

މީނަ ހުންނާނީ ދިަޔ މީހެއް. މީނާ ހުންނާނީ މި ފިކުރުގައޭ. މީހުން ޮގވަިއގެން ގާތަށް މެންބަރުން ހޮވަން  ންރައްޔިތު

ވެސް ބަދަލުވަނީ. ވާ ގޮތެއް ނޭނގޭ.  ޚިޔާލު .ވެސް ބަދަލުވަނީ އެކަމަުކ، މިތާ އެތެރެއަށް ވަނީމާ ފިކުރު މިގޮތުަގއޭ.

ތުގެ އައްަޕ؛ އެކަން ކުރި މީހާ  ރިޝްވަނުންކުރަނީ. ރިޝްވަތު ދެނީ. އޭނީމެްއގައި. އެއީ ލާރީގެ ބޭިއގެ ކުޑަުކޑަ ކައާދަ

ތިބީ. ދެން އެހެރީ ރައީސް މީހުން މީގެ އަޑީގަިއ  ރި މީހާ. އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ފަނާކު  ވަންދެން މި ތިރީސް އަހަރު

ވެރިކަމަށް  އެމް.ޑީ.ޕީން ބޭރުކުރީ؟ ށަކީ ކޮބައިތޯ. އަޅުގަނުޑގެ އަްސލު ކުނަޝީދު، ވެރިކަމާ ހެދި ބައްޖެހިފަ

  ކޮންވާހަަކއެއް ދައްާކކަށް؟، ސިޔާސީ މީހުން ނުކުމެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީަގއި. އެހެންވީމާރިމަތިލާނަމޭ ބުނީކު

އި އެކަްނ ތެރޭގަ  ފާސްކުރަންވީ މި ބިލު. ފާސްކުރަންވީ. ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފިްއާޔ ޕާޓީން ވެސް ބޭރުކުރަންީވ. އުސޫލެްއގެ

ށް ނޫނިއްޔާ ކަންނަ މަޖިލީހަކޮށްލަންވީ. ެއކަމަކު، އެމް.ޑީ.ޕީގައި އޮންނަ ޤައުމީ މަޖިލީހަކަށް ނުވަތަ ޕީ.ޕީ.އެމުގަިއ އޮ 

 ތެޭރގަިއ ެއކަން އެކަން ދޫކޮށްލާނެ ކަެމއް ެނތް. ގާނޫނުގެބަރުންގެ އަަތކަްށ ޖުމްހޫރީގައި އޮންނަ މަޖިލީހެްއގެ ތިން މެން

މިހެންނޭ ބުނީމަ  ތިމަންނަ !އާނ ،ފައިމިތާ ިތއްަބވާ ފުންނާބުއުސް ޯލޔަރުން ައމިއްލައަށް ނިންމާއަކީ ބާއްަވވާ. އެއީ 

ދަންނަ މީހަކަށް އޭނަ އަމިއްލައަްށ ނޫނިއްޔާ މިތާ އުޅޭ ކޮންމެެވސް ތަންދޮރުން.  ެއގޮތަށް އެހެނެއް ވާ ކަމެއް ނޫއެކަން

ަގއި ވަރަށް ބޮުޑކޮށް ޤާނޫުނައސާސީއްތޯ ވާނީ؟ ގާނޫނެްއ މި އޮތީ. ޔެފައި، އާނ! މިކަެމއް މިޮގތަށް. އެހެން ކިހިނެލި

. އެީއ ެއއް ވާހަކަ. ދީނުގެ އަސްލުތަާކ ޚިލާފުނުވާ ގޮުތގެ މަތީން ގާޫނނު ހެދޭނޭ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިސްލާމްލިޔެފައި، 

ނޫނުއަސާސީގެ ތިރީްސވަނަ  ޤާ ޔެފައި ަބއްލަވާވާހަަކިއގައި މި އޮތީ، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ރީއްޗަށް ލިއަނެއް 

އްޤު ކޮންމެ ަރއްޔިތަކަށްމެ ވުމުެގ ޙައި ަބއިވެރި ތްތަކުގަ ކާރަ، ހިންަގއި، ޕާޓީތަުކގެ ހަ އްދާ. ސިޔާީސ ޕާޓީ އުފަްއދައިމާ

 ވަނީ އެ ޕާޓީައކަށް ބަލައިގަތީމަ؟ބަހައްޓާަފއި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންެވގެންތޯ ަވކި ޕާޓީެއއްަގއި ހުރެގެންެވއޭ. ީކއްލިބި

އެކަމަުކ، ަކމަކު، އަޅުގަނޑަށް ކަންދިމާުކރި ގޮުތގެ ވާހަކަ. އެ ގަނޑު މި ދެންނެީވ ކުރީަބއިަގއި ެރކޭކަެށއް ނޫން.އަޅު

އެބަ ޚިލާފުެވއޭ ިކޔަިއގެން މިތާ އެތެޭރގަިއ ދެންމެވެސް މެންބަރަކު އަުޅގަނުޑ  ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު ޤާނޫނުއަާސސީއާ

ގެ މެންބަރަކު ސިޔާސީ ޕާޓީ ބަދަލުވީަމ ްއވެގެންތޯ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުަކިއފި. އެއީ ކީ ދައް ވާހަކައެ ކައިީރގައި 

އި، ތިމަންނާމެންެގ ބޭ ލާރިއާސީއާ ޚިލާފުވާ ގޮަތކަށް ވާންވީ؟ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ތިމަންނާމެންނަށް ލި ޤާނޫނުއަސާ

ހުރިހާ ކަމެއްގައި ހަމަ  ހަމަ ށް އަުޅގަނޑުމެން . އެކަމަށް ޓަކައި ތިމަންނާމެންވީ އަމިއްަލއަލިދާނެތީވެގެއް މޮޅުކަމާއި ޖާހާ

ޔާސީ ކުރަން. ސި ، އަުޅގަނުޑ ހަމަ ަވރަށް ތާއީދުނާނެ. ެއހެންވީމާމޮޅު ކެޔޮޅު ހެދިފަިއ ތިބެންވީ. އެ އުސޫލެއް ނޯން

ލާރި ރި ހޮޅިއަށް ހުނާ ދީގެން. ރަްއޔިތުންނަށް ފާޚާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ މި ހިންގަނީ ޕާޓީތައް އަުޅގަނޑުމެން

އްޖޭެގ ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ހުރި ީޓގެ ފިކުުރގައި އުޅެފަިއ، ދިވެހިރާ އެ ޕާ ،ދީގެން. ދިނީމާ އެ ޕާޓީަގިއ ތިބެފައި

ުއމު ހަލާކުކޮށް ފަނާކޮށްލުމަކީ  ތެޭރަގއި ތިބެފައި ގޮސް މުޅި ޤަ ޕާީޓގެ އެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ަޣްއދާރުވެފައި
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ރަމާ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ެވސް ދޭންޖެހޭ ކަމެއް. ހިންގަވާ ފާސްކު ކަމެއް. އަދަބުސް ބޭރުކުރަންޖެހޭ ޕާޓީން ވެ

ލަމާނީ ނިޒާމެއް. ބަރު ،ޔާސީ ިނޒާމެއްހެންނޫނީ މިަކން ދެކޭނެ. ކޮން ރި އެ ރުން މި ބިލު ފާސްކުރަްއވާ!ހުރިހާ މެންބަ

ޔިތުންގެ ކުރިމަތީަގިއ ދައްކަންޖެހޭ. ޝުކުިރއްާޔ އް ިބލެއް ރަތެިރކަމުގެ ަކއްެޗއް ިކޔާނެ ކަމެްއ ނެތް. މިއީ އިޚުލާޞްއެ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަުރ ންތެރި މެްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްޝުކުރިއްާޔ އި 

 އިބްރާހީމްދީދީއަށް. 

 

 އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ބިލަށް ށަހެޅުނީމާ ޑިެފކްޝަން ބިލު މަޖިލީހަށް ހު-ރި ރައީސް. އެންޓިޒަތްތެއްޔާ އިއް ޝުކުރި

މަޖިލީހަށް އަުޅގަނޑުމެން މިކަހަލަ ބިލެއް . އަޅުގަނޑު ހަަމ ވަރަށް އުފާވި. ރާ ވާހަަކ ދަންނަވަންށް ތާއީދުކުފުރިހަމައަ

މި ބިލުގައި ބައެއް ކަހަލަ  ،ރު ވެސް އޮންނަން ެވްސ ޖެހޭ. ދެން ބައެއް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން އެބަ ވިދާޅުވޭއަިއއި

އަުޅގަނޑު މި ބިލަށް  ތާއީދުކުރަން ިއޞްލާޙެއް އޮތިްއޔާ ތާއީދުކުަރއްވަްނވީ. އަުޅަގނޑު ވެސް ލާޙުތަްއ؛ކުދިކުދި އިޞް

ތުްނގެ  ރައްޔިއަޅުގަނޑު ،ފާނަން. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީއި ގަނޑު ދަންނަވަ ކުރާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބު އަޅުތާއީދު

ތިރާމްކުާރ ، އިޙްރަްއޔިތުން ިއތުބާރުކުރާ ،ވަަރށް އިްއޒަތްތެރި ،މިއީ ވަރަށް ކަރާމާތްތެރި ،މަޖިލީހަށް ހޮވިގެން އަިއއިރު

ށް ސް، ައޅުގަނޑަ އައީ. އެހެންނަމަވެތަނަށް ކަމަށް ގަބޫލުކޮްށގެން ައޅުގަނޑު މި ތަެނއްތަނެއްގެ ގޮތުަގއި އޮތް 

ބޮލަށް ލައިގެްނ  ،ލައިގެން ދޮލަނގަށް  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ދޮލަނގު ރައްޔިތުންގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ފެންނަނީ

ކުންނާރެއް، ފެޝަންފުރުޓެްއ ނޫން  ،އަންނާެރއް !ތަން. ަބލަގަ ޅޭ ަގއި ިވއްކަްނ އުބާޒާރުަތކު މމާރުކޭޓުތަކުަގއި

ގެ އަުގ ބޮޑު ލަްށވުރެ މެންބަރުންމާރުޭކޓުަގއި ތެ ،ޒާރުަގއިއޮންނަނީ. މެންަބރު އޮންނަނީ. މިހާރު ތެލުގެ ބާދޮލަނގުގަިއ 

ްށ ެލވޭ ގޮތަޕަށް ގަނެގުރޫ ގޮތަށް މެންބަރުން ްގރޫޕުނިޔޭގައި. މިއީ ަމއްސަލަެއއް ނޫންތޯ. މިހާރު މި ޮއންނަދު

 ،ޔިތުންއީސް. ނުޖެހޭ. ރައްއިންތިޚާބުކުރާކަށް ިއއްޒަތްތެރި ރަ  އޮންނަންޏާ ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ ޕާޓީތަކުން މެންބަރުން

ގެނެސް މާލެއަށް އައިްއސަ  ދޮލަނގަކަށް ލައިގެން މެންބަރުއެ  ހުންމީ އެ ،ރައްޔިތުންގެ ދާއިާރގެ މެންބަރު ހޮވައިގެން

އެ ޕާޓީައކަށް ބޭނުންާވ  ،މެންބަރުން ގަނެލަންވީ އަވަހަށް  ގޮސް މާރުކޭޓަށް ނު. ޕާޓީތަކުންވިްއކާލީމަ ނިމުނީއެއް

ަރއްޔިތުްނގެ  ،އް ވެސް ނޫން. މިީއ ރައްޔިތުންސާީނ އުސޫލެއުސޫލު މިއީ ުއސޫލެއް ނޫން. މިއީ އިން އަދަދަށް. މި

އަުޅގަނޑު މި މަޖިލީހަށް އައީ މިގޮތަށް މިތާ އުޅޭކަށް ނޫން  ންބަރުން އިންތިޚާބުކުރި އުސޫލެްއ؛މަޖިލީހުގެ މެ

 ރައީސް ކޮްށގެންސް ތެރޭގަިއ ބަޣާވާތެއް ކުެށއް ކޮްށގެންތޯ މި މަޖިލިސް ކޮންްތތެރި ރައީޒައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިއް 
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ނޫނުަގިއ ަވކީލުންނަކީ ހަމައެކަނި ގާ ނޫނީެވސް ޙުއްޖަތެއް. ގާނޫނީ ެއއްދައްާކ ގާ ށްލަން މަަސއްަކތްކުރީ؟މަޤާމުން ވަކިކޮ

ޔެފަ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނޫނު އޮންނަނީ ދިވެހި ބަހުން ލިގާ ުނވާނެ. ށް ވެގެެނއް ނުވާނެ.ންނަ އެްއެޗއް އެނގޭ ބަަޔކަ އޮ

އި ލިެޔފައި އޮންނަ ެއއްޗެހި. މިއީ ެއކިއެކި މީހުން ބޭނުން މާނައެްއ ނަގަންޖެހޭ އެއްެޗއް ނޫން. ގަ ނޫނުވެސް އެނގޭ ގާ

ޗެހި. ފަނޑިޔާުރ އެއް  ރިނުތަުކގައި ހުނޫގާ ނގޭހި ހުރިހާ ރައްޔިތުްނނަށް ވެސް އެވެމި ދަންނަަވނީ. ދި ވަރަށް ސާފުކޮށް

.  ގާނޫނު އޮުޅވައިލާފައިރަށްަވކީލު މީހާ ބޭނުންވާ  ބޭނުންވާއިރަށް ގާނޫނުތަކުެގ ެތރެއަށް ވަެދގެން ގާނޫނު އޮުޅަވއިލާފައި؛

ނޫނުތަުކަގއި ތައް ުއވާަލއިގެްނ އަމިއްލައަްށ ގާނުނޫތައް ބަިއވަރު އެަބއުޅޭ ިމހާރު ގާލުންކަހަލަ ަވކީ ރާއްޖޭަގއި މިދިވެހި

ައހާކަށް. އެްއވެސް ގާނޫނަުކ   އެ އަޑުވޭމެއް ނުނުއިކޮށް ކިޔާ މީހުން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭހުންނަ މާއްދާތައް ނުބަ

 ކޮނޑަށް ނޫންތޯސް ތެރޭގައި މިތާ ތިއްބައެއްލިއަުޅގަނޑުެމން މި މަޖި ނެ މަޖިލިސް މެންބަރަށް ކޮރަޕްޓު؛ނުވާއޮެވގެން

ކިާހވަރެްއ ދިނީމަ ކަލޭ ހިނގައިދާނަން؟ ަކލޭ އައިސްބަލަ. ކިހާވަަރކަްށ  !ބަލަކަލޯ ައއިސް ،އަތްލަިއގެން އިުރއިރުކޮާޅ އޭ 

ރޭ. ކެރޭތީ މި  ކެރޭ އަުޅގަނުޑމެންނަށް. ކެރޭގައި ހިނގާ. މި ވާަހކަ ދައްކަންމިއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތް މިތާ ތެ ކަލޭ؟

ކޮްށެގން ވައްދަިއގެން އުޅޭ ބިލެއް ލެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުސަރުކާރުން ވައްަދއިގެން އުޅޭ ބިދައްކަނީ. މިއީ 

 ރާއްޖޭގައި  ކުރަން އެބަޖެހޭ.ތެރިއްޔާ މިއަށް ތާއީދު ިއޚުލާޞް ،ތެދުވެިރއްޔާ  ،އްޔާ ހުރިމަޖިލިސް މެންބަރުން ގަޓުމިއީ. 

ޢިއްޔާަތކުން ޖަމުޭޔގެ ަބިއނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ދުނި ބެހޭ ގަިއ ރާއްެޖއާ ތަންތަނު ،ތިބި މިނިވަން މުއަްއސަސާަތކާއި

މީހުން  މިއަށް. އެވަކާލާތުކުރަްނ އެބަޖެހޭ  ޢިއްޔާތަކުންތައް ނައްތަން ހަދާފައި ތިބި ޖަމުކަންތައް  ިއ،ކޮރަޕްޝަނޭ ކިޔަ

އައްސަސާަތކުެގ ތެރޭަގއި ލިސް ތެރޭަގއާއި މިިނވަން މު. ާރއްޖޭަގއި މަޖި މި ވާހަކަދެްއކީ މީެގ ކުރީަގއި ތޯނޫން

 ؛ތްމަސައްކަޙައްލުކުރަން ްށ ކަން ޙައްލުކުރެވެން އޮތް ގޮަތކަމި ނޫނަކުންގާ ނައްތަންޖެހޭ ވާހަކަ. މިއަދު ކޮރަޕްޝަން

ވަނަ މަޖިލިސް 18 މިކަން ފެށީ ފުރަތަމަ. މިހާރު ވަނަ މަޖިލީހުގައ17ިކޮންމެވެސް ެއއް ބަޔަކު ޤުުރބާނީވާންޖެހޭނެ. 

މަޖިލިސް ތެރެއަށް  ވާއިރަށް އެންނަސް އަންލިވަނަ މަޖ19ިށްލާފަ. ދެން އޮތީ ޚަރާބުކޮ މިތަން  މި ،ވަނީ ން މިރެއިތެ

ގައި ވިްއކަން ޖަހާ ބައެއްެގ އި ައގު ބޮޑުކޮށް ިވއްކާ ދޮލަނގުތަކު ގަމިއީ ބާޒާރުމަތީ !އް ނުވާނެ. ބަލަގަވަރެ ބަޔަކަށް ވަެދވޭ

މަޖިލީހުެގ  އެންނު. ރައްޔިތުން މިކަރާމަތެއް ހުންނަންޖެހޭނެ ްނވީހޭ ައޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ؟ގޮތުަގއި ތިބެ

ގެ ދައުލަތުގެ ޮބޑު މުސާރަ ީދފައި ަވއްދާފައި މި ތިބެީނ ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއި ންބަރުންނަށް ސަރުކާރުމެ

ނެކަކަށް ބޭނުންވާެނ އަ ،ނޫނު ހަދާފައިހަދާފައި، ޤާސިމަށް ބޭނުންވާ ގާ ނޫނުޔިތުންނަްށ ބޭނުންވާ ގާއްކާލާތުކޮށްަފއި ރަވަ

. ވައްދާފަ ށް ނޫން މި ތިބީނޫނު ހަދާކަމަގުފަހިވާ ގޮތަށް ގާ ންވާ މީހާއަށްވެރިކަމަށް އަންނަން ބޭނު ،އިނޫނު ހަދާފަގާ

މަ އެނގިގެން. ދެން ެއއީ ރަނގަޅު  ސަލާމަތްކުރަން ހަނީ ަވކީލުން އެަބދޭ މީހުން މަރާފައި ތިބޭ މީހުންނޫ! ގާބަލަގަ

ރާބަރަށް ތިމަންނާއަށް ކިަޔއިދޭށޭ. ބަކަޭލ ކުރި ހުރިހާ ކަމެއް  ދެއްީކމަ؟ ގޮސް އެބަ ބުނޭ ޭއ، ވާހަކައެ މީހެއްތަ އޭނަ 

ޢުގައި ަވކީލު އޭނަ ފައިސާ ދިނީމަ އޭނަގެ ދިފާ ،މާހުރިހާ ވާހަކައެއް ިކަޔއިދިނީ ،ގޮތާއި  ދިހެ ،ކިޔައިދޭ. މެރި ގޮާތއި

ނޫނުަގއި އޮްތ ެއއްެޗއް އޭަނ އެ ކުރަނީ. ގާ ތްނޫނުގައި އޮޚުލާޞްެތރިންތަ؟ ނޫން. ރަނގަޅު. ގާ މީހާ ދަނީ. އެއީ އި
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ވާހަކައަކީ ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް ނޫން. ދެންމެ މިތާނގައި އަޅުގަނުޑެގ ރިހާ މި ވަކީލުން ދައްކާ ހުއް. އެކަމަުކ، މެކަ

މެންބަރަުކ ކަންތައްތައް ކުރި ގޮުތގެ ާވހަކަ މޫސާމަނިކު އެ ވިދާުޅވީ. މެންބަރުން ރިޝްވަތު ހިފާ  ކުރިމަތީގައި ހުންނަ

ސް. ނޫނު ވުޖޫދުަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެިރ ރައީންގެ ދިފާޢުގަިއ. ިމ ގާރު މެންބަރުމިހާވާހަކަ ދެއްކި ވާހަކަ. 

ކަތެްއ ކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންެގ އްދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި އޮންނަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ހޮވީ ވަރަށް ބުރަ މަސަ 

ވެސް. އެކަމަުކ، ޕީ.ޕީ.އެމުގެ މެނިފެސްޓޯއަްށ  ދިން ޕީ.ޕީ.އެމް ނޫން މީހުންމެންނަށް ވޯޓުދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން. އަުޅގަނޑު 

. ސަރުކާރުން މެންަނށް ވޯޓު ދިނީެއްއކޮށް ތިބެގެން އަުޅގަނޑު ސަރުކާރާ އެ އުސޫލުތަކަްށ ތާއީދުކޮށްގެން  ،ތާއީދުކުރާ

 ކުންނީ އިުމގެ ތެރެއިން. ސަރުކާރަ ނޫއަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަނީ ގާ ހިނދަކު؛ ހާޚިލާފު ކަމެއް ނާްނގާ  ގާނޫނާ

ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ކުާރކަށް  ގާނޫނާ .ޭދކަށް މަޖުބޫރެއް ނުކުރޭޓުެއއްވެސް ބިލަކަށް ވޯއަޅުގަނޑަކަށް މިހާތަނަކަށް 

ނަށް ަޓކައި ަރއްޔިތުން ،ްނގެ ަޙއްޤަށް ަޓކައިނޫނީ އިމުގެ ތެެރއިން ރައްޔިތުގާ ރިއްޔާމަޖުބޫރެއް ނުކުރޭ. ރައީސުލްުޖމްހޫ

 ދުކޮށް ދެމިހުންނާނަން އަޅުގަނޑު.ދީފައި އޮންާނނީ. އެކަމަށް ތާއީށް ތާއީދުކޮށް ވޯޓުކަކޮށްދޭ މަސައްކަތްތަ

ދެމިހުންނާނަން. ކިތަންމެވަރަކަށް ބިރުދެއްކިޔަސް ވަރިހަމަ. ކިތަންމެވަރަކަށް އިްނޒާރުދިނަސް ވަރިހަމަ. ކިތަންމެވަރަކަްށ 

ޑުމެންނެއް. އަުޅގަނޑުމެްނ ނުވިކޭނެ. ވިޭކކަށް ބޭނުމެއް ލާރި ހިފައިގެން އަޔަސް އެ ާލރީގައި ވެސް ނުހިފާނަން އަޅުގަނ

 ވެސް ނޫން... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު މެޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއް

 އަޙްމަދު ސަލީމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ރު ައޙްމަދު ސަލީމްއިރާގެ މެންބަދާ އޭދަފުށީ

`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ވެސް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮންމެވެސް ެއއްެޗްއ 

ދަންނަވާލަންޖެހޭ. އެއީ ސީާދ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ގުޅުންހުރި ބިލަކަށް ވާތީ، ައުޅގަނޑުމެން މިއާ ދޭތެރޭަގއި 

ޖެހޭ. އެއީ ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ސަބަބަކީ، މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލު މީގެކުރިން ފުންކޮށް ވިސްނަން

މީހުން.  33ފާސްވެފައި އޮތް ނަމަ، މީެގކުރިން ފާސްވެފައި މި ބިލު އޮތް ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގައި ތިބޭނީ 

ނެތުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މެޖޯރިޓީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މެޖޯރިޓީއެއް ނޯންނާނެ. އެހެްނވީމާ، މި ބިލު 

ހޯދަން ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔައީ. މިއީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ މި ބިލު ފާސްކުރާއިރުގައި ިވސްނަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. 

ނަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަނި ެއއް ސިސްޓަމަކަްށ ވާހަކަަދްއކަިއގެނެއް ީމގެ ޙަޤީޤަތާ ަހމައަކަށް ައޅުގަނޑުމެން

ނުދެވޭނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެން އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ އަނެއް މައްސަަލއަކީ، އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ 



32 

 

ފުރަތަމަ ތަބާވާންޖެހެނީ ކީރިތީ ޤުރުއާނަށް. ކީރިތި ޤުރުއާަނށް ފަހު ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތަށް. އޭގެފަހުަގއި ދެން 

އަޅުގަނޑުމެން އުޅެންވީ ގޮްތ ލިޔެފައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއެއް އެަބއޮތް. އޭގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގަިއ 

ހެދޭ ގާނޫނުތަކެއް އެަބއޮތް. ެއހެންވީމާ، ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް ދިފާޢުކުރަންޖެހޭ އެއްަޗކީ ޤާނޫނުއަސާސީ. 

ށް ނުރައްކާތެރިަކމެއް. އެކަމަކު އެ ވާހަކަތަްއ އެ ޤާނޫނުއަސާސީ އެކި މީުހން އެކި ގޮތަށް މާނަކުރުމަކީ މިއީ ވަރަ

އަޅުގަނޑުމެން ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުން ވެސް އެބަހުރި އެނގެން. ޤުރުއާނާއި ުސންނަތް، އެ ބަޔަކު ބޭނުންާވ 

ން އެނޭގ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްގެން ެއކަން ކުރާނެ ބަޔަކު ފަހުގެ ތާރީޚުަގއި އަންނާނެ ކަމަށް. މިއީ ރަސޫލާގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކު

ކަމެއް. އެހެންވީާމ، އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރުމުަގއި ެވސް، ގާނޫނުތައް ބަދަލުކުރުުމަގއި ވެސް މިކަހަލަ އަމިއްަލ 

ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަުޅަގނޑުމެން ގާނޫނުތައް ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ މިއީ އަންނާނެ ކަމެއް. ނިކަން 

هللا ެއކަލޭނގެފާނަކީ  ،مد صلى هللا عليه وسل  محم  ޑުެމންގެ މި އުއްމަުތގެ މާތް ނަބިއްޔާ ވިސްނައިަބއްލަވާ! އަުޅގަނ

އެންމެ ލޯބިވެވޮިޑގަންނަވާ އަދި އެންމެ މާތް، އެންމެ މާތް އިންސާނާ. ދުނިޔެއަށް ލެއްވި އެންމެ މާތް  تعالى و سبحانه

އޮތް ފާފަތައް ވެސް ފުއްސަވާފައި ހުރި ބޭކަލެްއ  އިންސާނާ. އެކަލޭނގެފާުނގެ ވޭތުވެިދޔަ ފާފަ ވެސް އަދި އަންނަން

އެއީ. އެކަމަކު ވެސް ނިކަން ވިސްނާލަބަލަ! އޭުރގައި އަުޅަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީއަކަްށ މި ކިޔަނީ ކީރިތި ޤުރުއާން. 

ނަނީ މިއީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ޙަޤީޤީ ޤާނޫނުއަސާސީައކީ. ޭއގެަދށުން ހެދޭ ކީރިތި ރަސޫލާެގ ޙަދީޘްފުޅުތައް މިއަން

ގާނޫނުތަކަކަށް ެވގެން. އެެހން އަންނައިރުގައި ވެސް ީކރިތި ރަސޫލާއާ ބެހޭ ގޮތުން ބައެއް ކާފަރުންގެ މީހުން 

ވާހަކަދެްއކި، އެކަޭލގެފާނު ެގންނަވާ ާއޔަތްތަކަީކ ެއކަލޭނެގފާނު އަމިއްލައަްށ ހަދަިއގެން، ނޫނީ ބަދަލުކޮށްގެން ގެންނަ 

ގެ ވަޙީފުޅު މި هللاތްތަެކއް ތިމަންނަމެން ގާބޫލެއް ނުކުރާނަމޭ. އެ ހާލުގައި އާޔަތްތަެކކޭ. އެހެންވީާމ، ެއ އާޔަ

؛ މި އާޔަތްަތްއ ތިބޭފުޅުން ބައްލަވާ. ެއ 45، 44، 43ގައި ތިބޭފުޅުން ަބއްަލވާ ألحاقّة سورةބާއްަވއިލެްއވީ، 

 ހަދައިގެން ގެންނެވި ގެ ަވޙީބަސްފުޅުގައި ކީރިތި ރަޫސލާއަށް ވެސް އޮތީ، ެއކަލޭނގެފާނުهللاއާޔަތްތަުކަގއި މާތް 

އެކަލޭނގެފާނަްށ هللا އެްއޗެއް ނަމަ، އެކަޭލގެފާނު ހަދައިގެން؛ ވާހަކަައކީ ެގންނެވި އެްއެޗއް ނަމަ، ތިމަން 

ބަދަލުހިތްޕަވާހުށީމެވެ. އޭރުން އެކަޭލގެފާނުގެ ހިތްޕުޅުގެ އެްނމެ ހިމަނާރު ބުރިކޮށްލާހުށީމެވެ. ނިކަން ވިސްނައިބައްލަވާ! 

އްލަފުޅަށް ވެސް ެއއަށް ބަދަލުތަކެއް ެގނެސްގެން، އަިމއްލަފުޅަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ކަންތައްަތއް އެކަޭލގެފާނު އަމި

ކޮށްގެން، އަިމއްލަފުޅަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް މާނަކޮށްގެން އެކަން ކޮށްފި ނަމަ އެކަލޭގެާފނުގެ ވެސް ހިތްޕުޅުގެ އެންމެ 

 ޮބޑުކަން ޚުދު އެކަޭލގެފާނަށް ވެސް އަިއ ބަސްފުޅު މިީއ. ހިމަނާރު ބުރިކޮށްލާހުށީމޭ. މިއީ އަުތވެދާނެ ކޯާފއެްއގެ

އަހަުރން މަތީގައި އަުޅގަނޑު ވެްސ މިއީ ޚުދު އެަތއް ނާރެްއ  40އެހެންވީމާ، ީމގައި އަހަރުމެން: މިހާރު ކޮބައިތޯ؟ 

ގިނަ މީހުންެގ ހުރީ  ބަދަލުކޮށްގެން؛ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެޭރގަިއ ހަމައަށް ނާރު ުހރީ ކާކުތޯ؟ އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރޭގައި 

އެސްލޯނު ހޮޅިެއއް ނޫނީ ަދަގނޑު ހޮޅިެއއް ނޫނީ ޕްލާސްިޓކު ހޮޅިެއއް ނޫނީ ުފއްޕާހަމެްއ ލަްއވަިއގެން އަުޅގަނޑުމެން 

ކޮންމެ މީހެއްގެ ނާރުތަކަށް މި އުޅެނީ. މިއީ ކޮންކަމެއްތޯ މި އަންނަނީ؟ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް 
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ލައްވާ ކޯާފ، ނޫނީ މުސީބާތް. މިއަންނަނީ މުސީބާތް. އެހެންވީމާ، هللا  އަުޅގަނޑުމެންނަށް އުޅުމުގެ ސަބަބުން

އަޅުގަނޑުމެން މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ވަަރށް ބޮޑަށް ފުންކޮށް ވިސްަނންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަީކ 

އެހެްނވީމާ، ައުޅގަނޑުމެން ތެދުވެރިކަާމއި، އެްއވެސް ބާރެއް އޮތް ބަެއއް ނޫން. އެްއވެސް ބާރެއް އޮތް ބައެއް ނޫން. 

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގިއ ޤައުމަށް މަސައްކަްތކުަރންޖެހޭނީ. އަދި ޕާލިމެންޓުގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން 

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި، ތެދުެވރިކަމާ އެކީަގއި. މީަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރޭވ 

 ވެސް އެބައޮތް. އަުޅގަނޑު؛ ޚުދު އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން، އަުޅގަނޑު ހުރި ާޕޓީ ބަދަލުކުރީމާ އަޅުގަނޑުެގ އެްއޗެއް

ގޮނޑި ެގއްލުމަކީ އަުޅގަނޑަްށ މައްސަލައެއް ނޫން. މައްސަލައެއް ނޫން އަޅުގަނަޑކަށް. ބަދަލުކުރަންވީ. ކަނޑާލަންވީ. 

ހޭނެ ދެންހުރި މާއްދާތައް؛ ޕާޓީގެ ވެިރމީހާއަށް ނޫނީ އެ ޕާޓީއެްއ އެކަމަކު އެޔާ ޚިލާފަށް ތި ބޭފުޅުން ވިސްނަންޖެ

ހިންގަންހުރި މީހާއަށް، މިސާލަކަށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ރަީއސް ނަޝީދަށް ބޭނުންވީމަ އެ މީހާ ކަނޑާލަންވީ. މި ޕާޓީއަްށ 

ނުޖެހުނީމަ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާއިރުަގއި ރަީއސަށް ވީމަ އަހަރެމެން ކަނޑާލަންވީ. ޤާިސމުގެ ޕާޓީ ވީމަ ޤާސިމު ހިތްހަމަ

ކަނޑާލަންވީ. ދެން އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުގައި ހުންނަ މީހަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ދޭންވީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ބެހޭ ގޮތުން 

. ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ހުރި މަޤާމަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކޮން މެއް؛ މިއީ ރައްޔިތުން ހޮވި މަޤާހަދާނެ

ހަދާ އް ނޯންާނނެ. އެހެންވީމާ، ގާނޫނުއަުޅގަނޑުެމންނާ ބެހޭ ގޮތުން ވާަހކަދައްަކން؟ އެްއވެސް ބާރެ އޮންނާނީ  ބާރެއްތޯ

ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެންގެ  ، އަޅުގަނުޑމެން އެއާ ދޭތެރޭ ވިސްނައި،ފުދޭގައި ތިބޭ މީހުންނަކީ ތަޞައްރަފުމަޖިލީހު

ުކރަންޖެހޭނެ ބައެއް. އެްއވެްސ  ކަންކަންނަިއގެން ވިސްއުމުގެ މަޞްލަޙަތަށް ، މުޅި ޤައަމިއްލަ އެދުން އިސްުނކޮށް

ޫނން. އެްއވެސް ސަރުކާެރއް ަވއްޓާލުމަކީ ެއއްވެސް ަބޔަކު  ކަމެއް ސަރުކާރެއް ވައްޓާލުމަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ

ޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ނޫން. ެއކަމަުކ ރައީސުލް ކަމެއް ލާނެަވްއޓައިރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ބަަޔކު  ނޫން. މި ކަމެއް ގަބޫލުކުރާނެ

އިން އެަބއޮވޭ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަކިކުެރވޭެނ ޕާލިމެންޓުގެ ޛަރީޢާހުންނަ މީހަކު ގޯސްކޮށް ކަންތައްތައް ކޮށްފިްއޔާ 

 ެއކަމަކު ރިޝްވަތު... ؛މީހަކު ކޮްށފިއްޔާ ެއކަމާ ބެހޭ ގޮތުންކަން އެ ނިޒާމުތަކެއް. އެ ނިޒާމުތަުކގެ ތެރެއިން އެ

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ންބަރު މެޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ިއއް އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ރިޔާޟް ރަޝީދަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

 ވަނަ މާއްދާއަށް ދިޔުމުގެ 16ގެ ނޫނުއަސާސީރައީސް. ޤާކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ލަިއކުމް. ޝު`. އައްސަލާމް ޢަ

ސް މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިދާނެ ހާލަތްތަކެއް އޮީތ މަޖިލި ކުރީަގއި މިއަދު އަުޅގަނޑުެމންގެ ކުރިމަތީގައި މި
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ތެރި ކަނޑައެޅުމަށް ަޓކައި އޮތް ބިލެއް. މި ބިލަށް ދާއިރުަގިއ މި ބިލާ މެދުގައި ރަްއޔިުތން މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތް

މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން އެަބހުރި. އަދި މިއަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ޕާލިމެންޓު ގުރޫޕުގައި 

، ވިސްނަންޖެހޭ ވިސްނުމަކީމިއަދު އަުޅގަނޑުމެން  ،. އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީކޮށްފަވެސް  މަޝްވަރާ

ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މިތާ އެބަ  ފުށީވެސް ކުޅުުދއް  މުެގ މަރުޙަލާގައިލުޤާނޫނުއަސާސީ ެއކުލަަވއި

ރައީސް  ؛ މި މަޖިލީހުގެމަނިކުފާނު ރަްއިޔތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުެރއްިވ. މަނިކުފާނުއެއިންނެވި. 

ްއ ގެނައުމަށް ަޓކައި ވެްސ ކެެލވޭނެ ހާލަތްތައިވެސް މި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ުއވަ މަސައްކަތްކުެރއްިވ. އޭުރަގއި

ދިން. އެހެންނަމަވެސް، މި  އޭރުގެ ސަުރކާރުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރެްއވި. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ބާރު 

ކުރެވުނު. އަިދ ނު ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް ގަބޫލެއް ؛ދޭން އޭރު އޮތް މަޖިލީހަށް މަޖިލީހާ ކުޅުމުގެ ބާރު އެއްެވސް ފަރާތަކަށް

ންނައިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހެނީ، ގެންނަ އިޞްލާޙު ގެ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ންނޫނުއަސާސީޤާމި 

ޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ހަދަންވާނީ ގާނޫެނއް ރައް ، ަނ މާްއދާގައި ކަނަޑއެިޅގެން ބުނެފަިއ އެބަޮއވޭވ16ަޤާނޫނުއަސާސީެގ 

، އަުޅގަނޑުމެން މި ފާސްކުރަން އުޅޭ ހަދާ ގާނޫނަކީ އެއީ  މަތީންނޭ. އެހެންވީމާ، މި ޮގތުގެނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުނުވާ ޤާ

ވަނަ މާއްާދގައި 268ގެ ނޫނުައާސސީނަމަ މި ބާތިލުުކރުމުގެ ބާރު އަދި ޤާ ތަޢާުރުޒވުމެއް އުޅޭ ބިލު ޤާނޫނުއަސާސީއާ

 ،ލު ނިންމުމަކަށޭ. އެހެންވީމާވާނީ ބާތި  އެކަން ސްވެ ަވންޏާ ަމޖިލީހުން ނިންމައިފި ކަމަށް ، އެފަދަ ނިންމުމެއްބުނަނީ

މެންބަރުން މިކަމާ ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގަންނަވާެނ ކަމެއް ނެތް. ކަންބޮުޑވުމެްއ އޮެވއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ، އަޅުގަނޑުމެން

އްދާ. ރައްޔިތުންގެ ވަނަ މާ 90އެ މަރުޙަލާ މިކަމުގައި އެބައޮްތ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް، މެންބަރުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ފަނޑިޔާރެްއގެ ކުރިމަްއޗަށް ވެސް 

އަދި އެނޫން މީހެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ެވސް ހާޒިރުކޮށް، ެއއްވެސް ތަޙުޤީޤެއް ކޮްށ، ެއްއވެސް ކަމެއް ކޮްށގެންނުވާެނ 

ސާސީގައި ަވރަށް ސާފު އިބާރާތުން ބުނެފައި އެބަ އޮވޭ. އަދި ހަމައެާއއެުކގައި އެ ވާަހކަ އެގޮތަްށ ކަމަށް ޤާނޫނުއަ

ދައްކާއިުރަގއި، މިދެންނެވި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިހެން އޮތްއިުރގަިއ، ޤާނޫނުއަސާީސން ލިބޭ ޙައްޤުތައް އަދި 

އި ކަނޑަެއޅިގެން ބުނެފައި އޮޭވ، ރަްއޔިތުންގެ ވަަނ މާއްދާގަ 74ޤާނޫނުއަސާސީގެ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ބާބުގެ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮނިޑ ެގއްލިއްޖެ ނަމަ، ެގއްލިއްެޖކަން ކަނަޑއަޅާނީ ކޮންތަނަުކންކަން. ެއއީ ސުޕްރީމް ކޯޓު. 

ސް މީގައި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ގާނޫނު ފާސްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީުގކުރަްއވާ ހިާސބުން ފެށިގެން ވެ

ތަޢާރުޟެއް އުޅޭ ކަމަށް ވަްނޏާ، ގޮނޑިެއއް ެގއްލިއްެޖއްާޔ ގެއްލުނުކަން ކަނަޑއަޅަންެޖހޭ ފަރާތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓު 

ކަމަށް ލިޔެފައި އެބައޮތް. އަުޅގަނޑުމެން މިކަމަކާ ހާސްވާނެ ކަމެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެްނ ކުރަން މި އުޅޭ ކަމަކީ، 

ރުން ހޮވި ޕާޓީ ނޫން ޕާޓީައަކށް ގޮސްފި ކަމަށް ވަންޏާ ޮގނޑި ެގއްލޭނެ އުސޫލުަތކެްއ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަ

ކަނޑައެޅުން. މި ވެސް ބާއްަވމާހިނގާ! މިއީ ވެސް ކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނުޑމެންނަށް، ގިނަ މީހުންނަށް 

ކުރާ މި ބިލުގައި ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ގަބޫލުކުެރވެންޏާ މި ގާނޫުނ ފާސްެވގެންދާނެ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސް
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ކަންތައްތަެކއް ވެސް އެބަހުިރ. އަޅުގަނޑުމެން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިހުގައި، ރަްއޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން މި 

ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުަލވައިިލިއރުގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާބަށްވުރެ ފަހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ބާބު 

. އެހެންނަމަވެސް، އޭރު އަުޅގަނޑުމެން އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނަކަށް ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އެކުަލވައިލީ

މައްޗަށް ފިަޔވަެޅއް އެޅުމުެގ ބާރެއް ނުދެން އަުޅގަނޑުެމންނެއް. އެހެްނވީމާ، މިއަުދ ވެސް މި ގާނޫނުން ވެސް 

ޤާމު ގެއްލުަވއިލުމާ މެދުގައި، ެއްއވެސް އިޖުރާއަެތއް އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ މަ

ފުރިހަމަކުރުމުގެ ބާރު، އެްއެވސް ގަާވއިދެއް ހެދުމުގެ ބާުރ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަްށ ދޭކަށް އަުޅގަނޑު ެއއްބަހެްއ 

ށް މި ގާނޫނު ނޫން. އެއްބަހެއް ނޫން. އެެހންނަމަވެސް، މި އުޅޭ މައްަސލަ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ބޭުނންވާ މިންވަރަ

މިތަނުން ފާސްކުރަން އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ދެން އަުޅގަނޑު ބަލަންޖެހެނީ ކީއްވެގެންތޯ މިއަދު މި ހާލަތަށް އަންނަން 

މި ޖެހުނީ. މިއީ ވަރަށް ސާފު ވާހަކަެއއް. އެންމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ވެގެން މި ުއޅޭ ގޮތް. އެހެންވީމާ، ވެގެން މި އުޭޅ 

 ޒިންމާދާުރ ނޫން ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން އެްއވެސް ބަަޔކު ކަމެއް ކޮށްފި ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އެ ކަމެްއ ގޮތާިއ، މިކަންކަން

އެ ބަަޔކާ އަަރއި ހަމަކުރާނެ. އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންކަމުގައި ވީނަމަވެްސ އަދި ވެިރކަންކުރާ ފަރާުތގެ 

ފަނިޑޔާުރ ކަމަށް ިވޔަްސ، ކޮންމެ ީމހެއްކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ އެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ވިޔަްސ، އުއްތަމަ

ވަގުެތއް ައއިސް އެ މީހަކާ އަރައި ހަމަކުރާނެ. މިއީ ައުޅގަނޑު ދަްއކާ ވާހަަކއެއް ޫނން. މިއީ އަޅުގަނޑު ދައްާކ 

ވެސް މިއަުދ އި އެުކގަ ޔާ، ވަރަށް ހިތާމައެހެންވީމާީވ އުސޫލު. މިކަން ހިނގާ ގޮްތ މިއީ. އީ ދުނިޔަނޫން. މި ވާހަކަެއއް

ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ މެދުގައި ތަފާތު ތުހުމަތުތައް އެޅުިވގެންދާއިުރަގއި މިފަދަ  ،ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ

، މިފަދަ ބިލެއް މިއަދު މިތަނުން އެހެންވީމާ ބޫލުކުރެވޭ އެބަ.ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ގަ ބިލެއް އޮންނަންޖެހޭ

ވެްސ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. އަދި އި އި ައޅުގަނޑު މި ދެންނެވި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް މި ކޮމިޓީގަފާސްކުރާއިުރގަ

ެވސް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. އަދި ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިދެންނެވި އި މީގެފަހުގައި މިއަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާއިރުގަ

 އި،އެުކގަ  ެވސް ވަަރށް މިނިވަންކަމާއި ަވކިުކރުމާ މެދުގަ ގާނޫނު ފާސްެވގެން އަންަނއިރުަގއި މެންބަރަކު

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ  ކަމަށް ކަނަޑއެޅުުމގެ ކުީރގައި  އެުކ ެއ މެންބަރަކު ގޮނިޑ ެގއްލިއްޖެ  އިންޞާފުވެރިކަމާ

މް ވިދާޅުވިހެން އަްޙމަދު ސަލީ ދެންމެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ؛ތަެކއް ހުންނަންޖެހޭނެ. ހަމަ މާދަމާއިޖުރާއަތް

ހާސް ރައްޔިތުން  ުނވާނެ. މިީއ ފަސް ާދށޭ. އެހާ ފަސޭހައިން ގެއަްށ ދެވިގެނެއް ގެއަށް ގޮނޑި ެގއްލިއްޖޭ

 ުލވެރިކަމާ ިއ، ވަރަށް ޢަދުއެުކގަ ، ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާ ާވހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެްނވީމާ އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރެއްގެ

އްލު ލިބޭ މިންވަަރށް މި ބިލު މި މަޖިލީހުން އުޅޭ މައްަސލައިގެ ޙަ ބޮޑުެވގެން މި އެުކގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ހަަކއެްއ ދެއްކިދާނެ. އެހެންވީާމ، ދިގުކޮށް ވާހަކަަދއްަކއިފިއްޔާ ގޯސް ވާ ފާސްކުރަން އަުޅގަނޑު ތާއީުދކުރަން. މާ

 ބޫުލކުރަން. އަުޅގަނޑު ވަރަށް ހިަތށް ގަކަމަށް އަުޅގަނޑު  ލަތާ ގުޅޭ މިންަވރަށް މި ވާހަކަ ދެއްިކއްޖެމިއަދުގެ ހާ

 އަުޅގަނުޑމެން ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަހުރި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ަކންކަން ެވގެންދާތީ.  ނދަޫގވޭ ދިވެހިރާއްޭޖގައި އު
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އަށް ލިބިގަންނަނީ ކުިރ މީހެއް. އަުޅގަނުޑ ެއކަން އަމިއްލަ  މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނަޑކީ ަވރަށް ބުރަ މަސައްކަތް

ަބއްލަަވއިެލއްވީަމ  މަދުވާނެ އަުޅގަނޑު އިޞްލާޙެއް ހުށަނާާޅ މާއްދާއެއް. މިތަނުގެ ަޔއުމިއްޔާ ންތޯ؟ކީްއވެގެ

 ނިކުފާނަީކ،މަޔަ ކަންަތްއތަކުގެ ތެޭރގަިއ އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ. އަދި އި މިތާ ހިނގައިދި . އޭުރގަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

 އި މިދެންނެވި ރަްއޔިތުންގެ ާޚއްޞަ ެއކުގަ  މަސީޙަކީ އަުޅގަނޑާ هللا ދުިމއަދު މި އިންނެވި ޢަބްމަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް 

 މަޖިލީހުން ނެގި މެންބަރުްނގެ ޚާްއޞަ 113ށް ޓަކައި މަޖިލީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޮއންނާނީ ކޮން ނިޒާމެއްތޯ ބެުލމަ

ހުންނަށް ނޭނގޭ ކަމެްއ ެވސް ތިބީމޭ. އަުޅގަނޑުމެން ެދ މީ އަޅުގަނޑުމެން ދެ މީހުން އި މެންބަރުންގެ ކޮމިީޓގަ 11

، ބަެއްއ ނގޭ. ެއކަމަކު، ބަެއއް ކަންަތއްތަުކގައި ެވސް އެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ކަމެއް އި އޮންނާނެތޯ؟މީގަ

ކަމަްށ  ، މަނިކުފާނު ތި އިންނެވީ ެއގޮތަށްހާލަތްތަކުގައި އެްއޗެއް ނުބުުނމަކީ ވެސް އެްއޗެއް ބުނުން. އެހެންވީމާ

ވާލުުކިރ ން. އެހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިތުން ހަ އެހެއިނީ ެވސް މި ، ައޅުގަނޑު. އެެހންވީމާއަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ

ށް އެްއޗެްއ ބުނެނުލާ ަރއްޔިތުްނެގ މަންދޫބެއް މިއަދު މިތާ އިނދެ މިވަރަ ،ވާުލކުރި އަމާނާތެއް ްނ ހަަރއްޔިތު ،އަމާނާތެއް

ވެްސ ހޮިވގެން  އަތޮޅުން  ުމޅި ؛ފަހަރަށް ީވ ރައްޔިތުން ތިން ދިއުމަކީ ލަުދވެތިކަެމއް. އަުޅގަނޑު މިތަނަށް ފޮނުނުކުމެގެން

ެމްއ ކުރާނެކަން އެ މީހުންނަށް ޤައުުމގެ ދިފާޢުގައި ކަ ،ައޅުގަނޑު ަރއްޔިތުންގެ ދިފާޢުަގއި ،މިތަނަށް އަޅުގަނޑު ައއީ

ންމެ ޤައުމަށް ބޮުޑވާ ކޮ މި .ންނާނީ ެއގޮތަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވީ. އަދިެވސް ހުބޫލުކުެރވޭތީެވ އެ މީހުން ައޅުގަނުޑ މިގަ

މިއާެއކު، ސިޔާީސ ފުލާނަން. އެހެންނަމަވެސް ހަމަައުޅގަނޑު އު ،ަވގުތެްއގައި އަުޅގަނުޑގެ އަޑު  ކަމެއް ދިމާވާ ކޮންމެ

އިންތިޚާބަކާ ނުލާ ެވރިކަން ބަދަލުކުރަން އުޅުމަީކ  ،ވެްސ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް

ވެސް ބާރުތަކެްއ  ނޫނުއަސާސީން އެބަހުރި ހުރިހާ ދިމާތަކަށްއަސާީސ ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫން. ޤާ ނޫނު މި ޤާއީ ވެސްއެ

ކުެރވޭނެ ، ވެރިކަމުަގއި ހުންނަ މީހާއަށް ވެރިކަންއަނެއް ބާުރގެ މައްޗަށް ނުޫފޒު ނުފޯރުވޭެނ ގޮތަށް ،ބާރު އްދީފަ. އެ

ކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮތަށް، ޝަރުޢީ ނިޒާމުަގއި ިތބި މީހުންނަށް އެ

ލަަވއިލީ. މި އަުޅަގނޑުމެން އެކު ޤާނޫނުއަސާސީެދވޭނެ މަގަކަށް އަުޅގަނޑުެމންގެ ިއ ކުރިއަށްއެުކގަ ބާރުތަކާ

ރަނގަޅަށް ދަންނާނެ.  ވަރަށް ންނޫނޭ. ތި ވިދާޅުވާ ކޮންމެންވެލްތު ނޫނުއަސާސީ ދަންނަނީ އަޅުގަނޑު އެކަންެޏއްޤާ

ަޑއިގަންަނވާނެ. ޝުމައިޒާ އެހެންނޫންތޯ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އެނިގވަ

އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ެއ މަނިކުފާނު ހުންނަވައިގެންޫނންތޯކޮމަްނވެލްތުން ފޮނުވި ބޭފުޅެއް އިނގޭތޯ.  ޝުމައިާޒއަކީ

 އި ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މީގަ  އެހެންނޫންތޯ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ޭއ،ސައްކަތްކުެރްއވިމަސީޙް، އަުޅގަނޑުމެން މަ

 މަޖިލީހުގައި ތިބި އެނގޭނީ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞައޮތް އެްއޗެއް. ައޅުަގނޑުމެން ދެ މީހުންނަކަށް ނޫން  އިލިޔެފަ

ވެސް މިކަން އި އަދި ތަުރޖަމާކުރުމުގަ ،ވެސް އި ގަެވސް ނޫން އެނގޭނީކީ. އަދި މި ާމނަކުރުމު މެންބަރުންނަކަށް 113

ނޫނުއަސާސީެއއް. މިައކު ނެތް ހަދާފައި އޮތް ޤާ ކާކޮށް ންނަކަށެއް ނޫން. މިއީ ވަރަށް ފައްއެނގޭނީކީ ހަމަެއކަނި އެ މީހު 

ގަިއ ސީނޫނުއަސާމި ޤާގޮތަކަެށއް. އަމިއްަލއަށް އަަރނީ.  އެްއވެސް ބަަޔކު އަެނއް ަބއެްއގެ ބާރު މަްއޗަށް އެރޭ
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މައްސަލަ  ސީެއއް އަުޅގަނޑުެމން ހެދި. މީގައިނޫނުއަސާރަށް ފުރިހަމަ ޤާ . މިއީ ވަނޫން މިކަން ކުަރނީ އޮެވގެނެއް

ހިނގާ. މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ޙައްލުުކރަމާވެސް އަޅުގަނޑުމެން  ހުރެދާނެ. މި މައްސަލަ

ކުރިންެވސް ައޅުަގނޑުމެން ކުރީ ެއކަން. ބާަރ  ހިނގާ. މީގެ ކުރަމާރާތަކަްށ ގޮްސގެން ެއކަން އަނެއްާކވެސް މަްޝވަ

 ނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުެރވިގެން އަީއ ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްެގ ބަިއވެރިުވމާ ފަހުގައި މިދެންނެިވ ގޮތަށް މި ޤާ ތޭރައަށް

ކަމަށް  ދެއްިކއްޖެތެރެއިން ވާަހކަކޮެޅއް ގެ މާޒީ ،ބްރަތްތެރި، ޢި، ވަރަށް ރަނގަޅުއެހެްނވީމާ ައއީ. އިއެުކގަ

ލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ މައިއުއްމީދުކުރަމުން އަުޅގަނުޑެގ ވާހަކަކޮޅު ނިން

 .والس الم عليكمފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެިރ އި ުކަޑހުވަދޫ ދާއިރާެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 މިރަށް. މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުން ކުރިމައްޗަށް ވޯޓު ހޯދުމަށް 

ކިބައިން ެގއްލިއްޖެ ހިނދު،  ގެށް އިންތިޚާބުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ދޭ ވިސްނުން އެ މެންބަރުކެމްޕޭނުކޮށް، ރައްޔިތުންނަ

ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި އެ މެންބަރަކަށް ތަމްސީލުކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިއުމަކީ ހަމަގައިމު

 އަޅުގަނޑު މިއަދު ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ އެއާއެުކ ޔިަތކު އެދޭނެ ކަމެއް ނޫން. ހަމައެްއވެސް ރައް

އިިސއްަޔތު މި މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުްނ ވެސް ެއ ހަ އަުޅގަނޑު ަހމަގައިމު ،އިސިއްޔަތުން އަުޅގަނޑު ަދންނަވަން އޮތީހަ

ދާއިާރގެ ހަމަ ދިނުމަށް އަޅުގަނުޑގެ ، އަޅުގަނޑު އިސްިތއުފާނަމަ ގެއްިލއްޖެ ވާ އިތުބާރު އަުޅގަނުޑެގ ކިބައިންދީފައި

ނަމަ އެކަން އަުޅގަނޑު ކުރަން ތައްޔާރަށް ހުރި ވާަހަކ. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ގިނަ ރަްއޔިތުންތަކެއް ޮގވާލަިއފި

ބޭނުންެވއްޖެ ކޮންެމ  ބިގެންވާ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބާރެއް؛ކަމަށް ވީހިނދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް

އެއާއެއްކޮށް މިދެންނެވި ބާރުތަކާ ހަމަ އެއްހަމައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ދުމުގެ ބާރަކީ. އަދި ހަމަހެކަމަކަށް ގާނޫނު

ވަނަ  268އެއާއެކު ، ައދި ހަމަކަމަށާއި ދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފަށް ގާޫނނެއް ނުހެދޭނެ ބަޔާންެވގެންވޭ ިއސްލާމް

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ އި ގާނޫނުތައް ހަދަންވާނީ ޤާނޫނުއަސާީސއާމެހަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހަދާ އެން ،މާއްދާގައި އެބަ ބަޔާންކުރޭ 

ކަމަށް. ައޅުގަނޑު ހަމަ  ލު އެްއެޗއްސް އަދި ައކުެރއް ިވޔަސް އެއީ ބާތިކަމަށް. އެފަދަ ގާނޫނެްއގެ ބަެއއް ވިޔަ މަތީން

ނިމިގެންދިޔަީއ ސް ؛ ފަނިޑޔާރުން؛ ބަހުދިަޔއީ މިހިނދުން މިހިނދަށް މީގެ ތަންކޮޅެއް ކުރިން ފާްސވެގެން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ފަނޑިޔާރުންނަށް އަދި  ،ވާތީވެ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަްނ އޮތީ ކަމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ބިލު
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ޚިލާފުވާ މިންވަުރ،  ގެ ދަށުން ޤާޫނނުއަސާސީއާ 145ގެ ނޫނުައސާސީބާރު ލިބިގެންވާ އެންމެހައި ޝަރުޢީ ފަރާތްތަކަށް ޤާ

، ދެްއވާށޭއިހަދާ ގާނޫނުތައް ޚިލާފުވާ މިންަވރު ލަސްނުކޮށް އަވަހަށް ކަނޑައަަޅއިދީ ނިންމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

ވެްސ އެ ބޭފުޅުންނަށް ފެންނަ  ބެހޭ ގާނޫނު މި ަމޖިލީހުން ފާސްކުރީމާ ހަމަ އޭަގއި ހުރި މާއްދާތައް ކޯޓުތަކާ

ންތައްަތއް ލަސްުނވެ ވެގެންިދއުމަކީ ދިވެހިާރއްޖޭެގ ، މި ކަބަދަލުކުރި ބީދައިން. އެހެްނވީމާ މާއްދާތަކެއް ފެންނަ ގޮތަކަށް

މި   ،ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެން މި ދެންނެވި ކަމަކީ ރައްޔިތުން މިއަދު ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންވާނެ ކަމެއް

މަތަކެްއ ކަހަލަ ހަ ވެސް ގޯސްކޮށް ކަންތައް ކުެރވިދާނެ މަޖިލީހެއް ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ވަކި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަކީ

ންބަރެއް ނޫން. ނޫނުއަާސސީ ހެދި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރި މެމިދެންނެވި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި؛ އަޅުގަނޑަކީ މި ޤާ

ނޫނުއަސާސީ ކުެރްއވި ބަެއއް މެންބަރުން މި ޤާނޫނުއަާސސީ ހެދި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްއެހެންނަމަވެސް، ޤާ

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަލިައޅުވާލަިއ އެބަ ވާހަކަދަްއަކވާ. ފައި ހުރި ކަންކަމުެގ މައްޗަްށ ވުޖޫދުެވގެންދިޔައިުރަގއި ހިނގާ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެން އޮތް ޙަޤީޤަތަކީ، ބައެއް ަޝރުޢީ މަރުޙަލާތަކުގައި ޤާނޫނުއަސާީސގަިއވާ މާއްދާތަުކގެ 

ލާތަކުގައި ދެެކވިފައި ހުންނަ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަްށ އިތުރުން އެ މާއްދާތައް ޑްރާފްޓުކުރަމުންދިޔައިުރގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަ

ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ވެސް ުޙކުމް އިްއވާފަިއވާކަން އަުޅގަނުޑ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގޮކށްލަން. އަދި ހަމައެހެންމެ، 

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، މިފަދަ ކޮންމެ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން އާ ޤާނޫނުއަސާސީ

ވުޖޫދުކުރުމަށްފަހު މިފަދަ މުހިންމު ގާނޫނުތައް ކުރަންޖެހޭ ަވގުތުތަުކގައި ކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، މީގެ ރަްއކާތެރިކަްނ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ަރއްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިއުުމެގ މުހިންމުކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެން 

ކީ ވެސް ިމއަދު މި މަޖިލީހުގަިއ، ދެވަނަ މަޖިލީހުގައި ެއމް.ޑީ.ޭއގެ ސާފު މެންބަރެއްެގ މިދެންނެވި ކަމަކީ، އަޅުގަނޑަ 

ގޮތުަގއި ތަމްސީލުކުރަމުންދާ މެންބަރެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު އެމް.ޑީ.ޭއގެ މެންބަރަކަށްވީ ކިހިނެއް ވެގެންތޯ؟ 

ގެން މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރާ އެއްކޮށް ބަިއވެރިެވގެން ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ލިބޭ ޙައްޤު ބޭނުންކޮށް 30ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަޅުގަނޑު ިސޔާސީ ޕާޓީެއްއ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަުޅަގނޑު އިންތިޚާބުކުރި، އަުޅަގނޑު މިނިވަން މެންބަރެއްެގ 

ނަވަން ގޮތުަގއި އިންތިޚާބުކުރި ަރްއޔިތުންގެ ޚިޔާާލއި މަޝްވަާރގެ ތެރެއިން، އަުޅގަނޑަށް ވަރަށް ކެރިހުރެ ދަން

އަށް ވުރެ މަތީ ތާއީދެއް ލިބިގެން ސިޔާީސ ޕާޓީއެއް އަުޅގަނޑުމެން އުފެއްދީ. އުފައްދަިއގެން މިއަދު  90ކެރޭ. %

ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ ފުރިހަމަ އާރާއި ބާާރއި އަދި ފުރިހަމަ މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ އެ 

މުން. އެ މަސައްކަްތ ކުރަމުންދަނިކޮށް އަޅުގަނުޑމެންނަށް މި ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމުގެ ތެރެއިން މަަސްއކަތްކުރަ

މަޖިލީހުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަާކ ބެހޭ ގާނޫނެްއ ވުޖޫުދވެގެްނދިޔައީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ާޕޓީއެްއ ނުހެދޭ ގޮތަށް. އެހެން 

ންތައް ފަހުން ކުރަން ނުތިބެ، އަވަހަްށ މިދެންނެވި ކަމަކީ، މި ބާވަުތެގ ކަންކަން އަުޅގަނޑުމެން ކުިރއަށް ކުރަންޖެހޭ ކަ

މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިދެންނެވި ބީދައިން ހަދަންހުރި ާގނޫނުތައް ރައްޔިތުންނާ ހިސާަބށް އެންމެ އަވަހަށް ކުރިއަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ިނޒާމެއް ާޤއިމުުކރެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަގައިމު ެވސް މިގޮތަްށ 
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މެންނަށް ގާނޫނު؛ ަވކިވަކި ގާނޫނުތައް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަެވގެންދާނެ. އެެހންވީމާ، ކޮންމެ ކަމެއް ވެްސ އަޅުގަނޑު

ކަމެއް ދިމާވުމުގެ ބަދަލުގައި މި ޤައުމުގައި ބޮޑެތި ކަންތަްއތައް މި އުސޫލުން ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ވިސްނައި އެކަންކަްނ 

 އެްއގޮަތކަށްވެސް ތާއީެދއް ނުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރުމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް އޮންނަ؛ އަުޅގަނޑު

އިންތިޚާބުކުރާ ހައިިސއްޔަތު އޭނަގެ ކިބައިން ގެއްިލއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އޭނައަށް މި ތަނުގައި ހުރެވިދާނެ ކަމަށް. 

ވަނަ ާމއްދާ،  26، ވަަނ މާއްދާ 16އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ، މި ބިލު ފާްސވުމުން ެވސް ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

 ގެ ދަށުން...145ގެ ދަށުްނ، 268ވަނަ މާއްާދއާ ޚިލާފުވާ މިންވަރު  90، އަދި 75، 74، 73ވަނަ މާއްދާ  30

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރި އިްއޒަ 6 ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާތަނަށް އަޅުގަނުޑމެންނަށް ދަތުރުކުރެވުނުއިރު ޕީ.ޕީ.އެމުން

ވޭ. މިހިސާބުން އްަކވާފައި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާަފއިވޭ. އެމް.ޑީ.ޭއއިން ެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަުފޅުދަ

ރު އަލުން ޖަހާއި 11 އަޅުގަނޑު ހުްސވަގުުތކޮޅަކަްށ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ

 ށް ޮބަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.ކުރިއަްށގެންދެވޭނެ. ވަރަ

 

 ] އަށް 11:00އިްނ  10:28ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 ()ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ދާނަން`. އަުޅގަނޑުމެން ުހސްަވގުތުކޮޅަށް މެދުކަނޑާލުަމށްފަހުގައި މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތަިއގެން ކުރިއަށް

 އިންމަނިކުމަޖިލީހުގައި ކުރިއަށް މި ހިނގަނީ، ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަ

ބަރުންގެ ބިލު. ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން އެދިަވޑަިއގަންނަވާަފއި ތިއްެބވި މެން ޑިެފކްޝަންގެ-ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އެންޓި

ގެންދާނެ ތު ދެމުންގައި ތިއްެބވި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ަގވާއިުދން ފުރުޞަތެރެއިން މި ވަގުތު މަޖިލީހުގެ ޗެމްބަރު

މީލް ންބަރު ޖަމެވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަނުޑ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ، ގެމަނަފުށީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 ޢުޘްމާނަށް.

 

  :ވާހަކަދެއްކެުވން ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން

ޑިފެކްޝަން ބިލު. މި ބިލު -އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިއަދު ތަޅުމުގަިއ މި ހުށަހެޅިގެންދިޔައީ އެންޓި 

ހުށަހެޅުއްވި ވިލިމާލެ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ނިހާނަށް އަޅުގަނޑު ަހމަ އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް 
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މި ބިލުގެ މަސްދަރުކަމުގައިވާ ެއއް ޕާޓީން އަނެއް ޕާޓީައށް ބަދަލުވުމަށް، އެ މީހަކު  ދަންނަވަން. މުޅި ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި

ހޮވިފައި ހުންނަ ފިކުރު ދޫކޮށްލާފައި އެހެން ޕާޓީއަކަްށ ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. 

ފުށީ ދާއިރާ މެންބަރެއްެގ ގޮުތގަިއ ވަނަ އަހަރު ގެމަނަ 2014ތާއީދުކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، 

އަޅުގަނޑު ކުރިމަތިަލއިގެން ގެމަނަފުށްޓަށާއި ދެްއވަދޫއަާށިއ، ކަނޑުހުޅުދޫ އަދި ކޮނޭޑ ރައްޔިތުންނާ ަބއްދަލުކޮށް 

އަޅުގަނޑު މިކަމަށް އެދުނު ހިނދު އެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އައި އެއް ކަެމއް ެއއީ މާޒީަގއި ތިމަންނަމެންނަކަށް ނެތޭ 

ފައެއް އިޚްލާޞްތެިރކަމާެއކު ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި އެ ބޭފުޅުން ހޮވި ފިކުރެއްެގ މަތީަގއި ދާއިީމ ފެނި

ގޮތެްއގައި ތިބި މެންބަރުންތަކެއް ފެނިފައި ވަނީ ވަރަްށ މަދުންނޭ. އަބަދުވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި 

ަވސް ތެރޭަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިސޔާސީ ަމޝްރަޙުގަިއ މިއަންނަ ހަލަބޮލި އަންނަނީ، ވޭުތވެދިަޔ ފަނަރަަވރަކަށް އަހަރުދު

ކަންތައްތަްއ ފެށިގެން މި އަްނނަނީ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ތެރެއިން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ 

ނޫނުތަާކއި ގާނޫނުތަުކގެ އިންތަކާިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުންގެ ޒިންމާައކީ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ގާ

މިންތައް ކަނޑަެއޅުމުގެ ވަަރށް މުހިންމު ޒިންމާއެއް ރަްއޔިތުން މި އޮތީ، ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ 

ހަވާލުކޮށްފައި މި އޮތީ. ރަްއޔިތުން މިދަންނަވަނީ ތިމަންނަމެންނަކަށް ވަގުތެއް ނެތޭ. ިތމަންނަމެންގެ ފަރާތުން މި 

ނުތައް ހެދުމުގައި ތަމްސީުލކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މި ގޮނިޑ ފުރައިދޭށޭ. މިއީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި ބޭނުން. މިއާ ގާނޫ

ދެކޮޅަށް ވަކާލާުތކޮށް، މިއާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުްނގެ ިވސްނުމާ ދެކޮޅަށް ދާ ކަމަށް ވަންޏާ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ 

ބޫލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހެން ގަ ސަބަބެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގޮނޑި ެގއްލެންޖެހޭނެ

އެބަހުިރ  އިރުަގއި އަުޅގަނޑު ހަނދާން.ޕީ.އެމުން އަުޅގަނުޑ ހޮވިގެން އައި ޚާއްަޞކޮށް ޕީ ؛މިދެންނެވީ ޕާޓީގައި 

ތައް ބައެްއެގ ުކރަން ތިބި އެއަދި ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތް ،އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ވެރިންނާއި  ،މަސްވެރިންނާއި

ރަށަްށ ޒިޔާރަތްކޮށް، އަޅުގަނޑުެގ  4މުޅި އަތޮޅުގެ ާދއިރާގެ މި  ،ޕީ.ޕީ.އެމުގެ މި ކުލަިއގައި  މަސައްކަތް ހުއްޓައިލާަފއި

މި އިންތިޚާބަށް ޓަކައި ައުޅގަނޑު ކުރި މަަސއްކަތަށް ވުރެ މާ ބުރަ މަސައްކަތްަތއް ކުރި ބަަޔކީ ޙަޤީޤަތުަގއި 

 5އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު  ،ަރއްޔިތުން. އެ ރަްއޔިތުން އަުޅގަނޑު ފަރާތުން އެދުުނއެދުމަކީ ގެމެންގެ ާދއިރާއަޅުގަނޑު

އަކަށް ، ޕާީޓ ދޫކޮށްފައި އެހެން ޕާޓީފިކުުރަގއި ހުންނާށޭ. އެހެންވީމާ މި ،އަހަރުގެ ދައުރު ނިމުމަށް ޓަަކއި ޕީ.ޕީ.އެމުަގއި

 ނެ ސަބަބެއް ެއއީ. ހަމަެއއާެއކުގަިއ އަުޅގަނޑުެމން ގޮނޑި ގެއްލެންޖެހޭގޮތު  ބޫލުކުރާދިއުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑު ގަ 

މާއްދާ. ޕާޓީ މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން، ޕާީޓ  3އޮތް  ގޮތެއްަގއި މި ލަ، މި ބިލުގައި ޖުމުއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

ގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނ ލަތްތަކުމި ހާ، މެންބަރުކަމުން އަމިއްލައަށް ަވކިވުން، އަދި އެހެން ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރަކަށް ވުން 

ިއއްޒަތްތެިރ  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަްނޖެހޭނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތަކެއް އެބަހުރި. ޚާއްޞަކޮށް

އެބަޖެހޭ. ސަބަބަކީ،  ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނަން އާމި މާއްދާ ރައީސް. ޕާޓީ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން؛

ލަތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެްނ ވަކިކުާރ ހާދިމާވާ މައްސަލަތަކުަގއި ޕާޓީން ުތގަިއ ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ގޮ ބޫލުކުރާގަ އަޅުގަނޑު
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ތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނޫނިއްޔާ ައޅުގަނޑުމެން މި ހަދާ ގާނޫނުތަކުގެ ތެރޭން އެ ާހލަތް ނޫނުން ގެންނަން އެބަޖެހޭ.ގާ

ވަންޏާ ޙަޤީޤަތުގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ޙައްޤެްއ މަށް ގެނެވެން އެބަެޖހޭ. އެހެންނޫންކަމި ބިލުގައި

ގެއްިލގެންދިއުމަކީ ވަރަށް ެއކަށީގެްނވާ ކަމެއް. ެއއީ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރުމަށް ޓަކައި އިންތިޚާބުކޮށްަފއިާވ 

 އީ އިންުޓކުރެވޭ މަޤާމެއް ނޫން. މިއެޕޮ  އަހަރުގެ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުކޮށްަފއި ތިބި ބައެއް. ިމއީ 5މެންބަރުންނަކީ 

ލަތެއްަގއި މަޤާމެއް މީ. ހަމައެއާއެުކ ޕާޓީން މެންބަރު އަމިއްލަައށް ވަކިެވއްޖެ ހާރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން އަންަނ 

ލަތުގައި ވެސް  ޕާޓީއަކަށް މެންބަރު ބަދަލުވާ ހާބޫލުކުރަން. ހަމައެއާެއކު އެހެންއްލެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަގެ

އަުޅގަނޑުެމން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ބޫލުކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަޑި ގެއްލެގޮނ

ނޫނުތަކުެގ ތެރޭން މިއަދަކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ައޅުގަނޑުމެންެގ މެންބަރުންެގ ހަދާ ގާ ތެރޭގައި މި

އި ލިބޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް. ެއއީ މިހެން މިދެންނެވީ، އަޅުގަނޑުމެން އިޚްލާޞްތެރިކަން ޓެސްޓުކޮށްުލމަށް ޓަކަ

ނޫނުތައް ހެދުމުގެ ހުރިހައި އިންތަކާއި މިންތައް ކަނޑައެޅުުމގެ މުހިއްމު ޒިންމާ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ގާ 

ތަކާއި، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އަޅުގަނޑުމެން އަދާކުރާއިރު މީގެ މާޒީަގއި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންދިޔަ މަންޒަރު

ހިނގަމުންދާ  އެިކއެކި މުައއްސަސާތަުކަގއިއަދި  އި،މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔަ ވާހަކަަތކާިއ، އަުޑތަކާ

ތަޙުޤީޤުތަކަށް ބަލާއިރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ެއއް ޕާޓީން އަެނއް ޕާޓީއަްށ 

ން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަމެްއ ނޫންކަ ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް ކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުރާ ވަނީކީ މި ބަދަލު 

ރައްޔިުތން އެހާ ބުރަ މަސައްކަެތްއ ، ރީނާާއއެކު ފެންނަން ހުރި ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. އެހެންކަމަށްވީހިނދުހެއްކާއި ގަ

އިންތިޚާބުޮކށް ނިންމާފައި ހުވާކުރާ ދުވަުހ ނޫން އަނެއް ދުވަހު ޕާޓީ  ،ނަ މެންބަރަކުކޮށްގެން އިންތިޚާުބކޮށްފައި ުހން

ތިއްެބވި މިހާރު ރާއްޖޭަގއި އުފެދިފަިއ ތިބި  ބަދަލުކުރުމާއި، އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ިއއްޒަތްތެރި މަިޖލީހުގައި އެބަ

އަދި މުސްތަޤުބަލުގަިއ އުފެދިދާނެ ޕާޓީއަކަށް ވެސް އް ުހސްކޮށް ތިބި ބޭފުޅުން. އެހެްނވީމާ، އެހުރިހައި ސިޔާސީ ޕާޓީ 

މަށް އަޅުގަނުޑ ކަ ހަމަ ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ބޭފުޅުން އެބަތިބި. އެހެންވީމާ، މިއީކީ ކަންތައްތައް ެވގެންދާނެ ގޮތެއް

 ސަރުކާރުން އެ ގޮތުގައި މި ނުކުންނަނީ  ގެކުރަން. އަުޅގަނުޑމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގަބޫލެއް ނު

އެ ޔަޤީންަކން ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް  ،ވަގުަތކު ހުށަހަޅާ މެނިފެސްޓޯައކާއެކު އެ މެނިފެސްޓޯ ތަމްީސލުކުރުމަށް ޓަކައި 

ވާ ތަރައްޤީ ޓަކައި. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއެކު ނޫނީ އެ ޕާީޓގެ ލީޑަާރއެކު މަޝްވަާރކޮށްގެން ަރއްިޔތުންނަށް ބޭނުން

ކުރި  އަުޅގަނޑުމެން ިވއްކާ އެްއޗަކީ. އެހެންވީމާ، ގޭެގއަށް ޮގސްެގން އަޅުގަނޑުމެން މި . މިއީގެނައުމަށް ޓަަކއި

ތުން ައޅުަގނޑުމެން ކުރި އާދޭސް ގަޫބލުކޮށް މިފަދަ މުހިއްމު މަސްއޫލިއްޔަތު އަުޅގަނޑުމެންނާ ރައްޔި ،އާދޭހާއެކު 

މު ންޖެހޭ ވަރަށް މުހިން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ގޮނޑި ގެއްލެ ދިއުމަކީ ހަމަނެއް ދުވަހު ާޕޓީ ބަދަލުކޮށްގެންވާލުކުރީމާ އަހަ

، ބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްކަމަށް ވެސް ގަނޫނު އޮންނަންޖެހޭ މި ގާ ބޫލުކުރަން.އަުޅގަނުޑ ގަސަބަބެއް ކަމުަގއި 

ބަރަކު އިތުރަްށ ވަކިކުރާ މެން ،ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް އެއީ. މިހެން މިދެންނެވީ ޕާޓީން ވަކިކުރުން މިއީ
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ކޮށް ންނަ ޚާއްޞަ އޮ ނޫުނގައި މިިއ، އަދި ޭއގެއިތުރަށް މި ގާގޮތަށް އޮތުމާ އަނެއްކާ އެ ދައުުރގައި ކުިރމަތިނުލެވޭ

މުގެ ާބރު އިލެކްޝަނަށް ދޫކޮށްލާދޫޮކށްލުމަކީ ވެސް ައޅުގަނުޑ މި ގަާވއިދުތައް ހެދު ގަާވއިދުތައް ހެދުމުގެ ބާރު؛

 ،ބޫލުކުރަން  އެއީ. ހަމައެާއއެުކ އަުޅގަނުޑ ގަނޑުމެން އިތުރަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއްގޮުތގަިއ އަުޅގަ ބޫލުކުރާގަ

، ަގވާއިދު އިލެކްޝަނެއް ޭބއްވުމަށް ަޓަކއި، މެންބަރެއް އިންތިޚާބު ައލުން ގެނައުމަށް ޓަކައި ކުަރންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ނޫނުން ގާއެބަެޖހޭ. އެކަމަކު މި  ޝަނަށް ދޭންގެންދިއުުމގެ އިޚްިތޔާރު އަުޅގަނޑުމެްނ އިލެކްހަދައިގެން ކުިރއަށް

ހޭނެ ސަބަބެއް އޮންނަ ކަމަކަށް ގަބޫެލއް ނުކުރަން. ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުުމގެ އިޚްިތޔާރެއް އިލެކްޝަނަްށ ދޭންޖެ

ނެ. ަގއިދާގިނަ ަޙއްޤުތަކެްއ ނިުގޅައިގަެނގެން ހިނ ލަެތއްަގއި ައޅުގަނޑުމެން މެންބަރުންގެ ަވރަށްއެހެންވެއްޖެ ހާ

 ...ިއ އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުއެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރިއިއަރުވަނީ ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ރޫފަށް.ޢަލީ މަޢުމެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ޢަލީ މަޢުރޫފްބަރު ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެން

ގޮުތގަިއ ިވލިމާލޭ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ބޫލުކުރާއާދެ! އަުޅގަނުޑ ހަމަ ގަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.

ަގިއ ޙަޤީޤަތުޑިެފކްޝަން ބިލަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ބިލެއް. - ނިހާން މި ހުށަހެޅުއްވި އެންޓިމެންބަރު އަޙްމަދު 

ތިބެނީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން. ުނވަތަ  ބޫލުކުރަންޖެޭހ އެއް ޙަޤީޤަަތކީ، އަުޅގަނޑުެމން ހޮވާފައި މިއަޅުގަނޑުމެން ގަ

ޞަދުތަެކއް  ރައްޔިތުން މި ހޮވަނީ ވަކި މަޤްއެ ދާއިރާައކަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުން. އަުޅގަނޑުމެން ެއ ދާއިރާއަށް

ގޮތުަގއި ދިވެހި ކޮންމެ  ބޫުލކުރާ، އަުޅގަނޑު ގަގޮތުގައި  ބޫލުުކރާގަންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި. އެހެ

މު ަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެނީ. މިފަދަ ގާނޫނެއް ވުޖޫދުކުރުން އެއީ މުހިންކަމު ރައްޔިތަކު ވެސް މިއަދު ބޭނުންވެފަިއވާ ބިލެއް

ލުކުރުމަްށ ދެކުން ބަދަތުންގެ މަޖިލީހާ ދޭތެރޭަގއި ދެކޭއްޔިކަމެއް ކަުމގައި ދެކެނީ. އެީއ ސަބަބަކީ، ައޅުގަނޑުމެން ރަ

ަކންތައްތައް ކޮށްަފއި ހުރީ މި  ނޫނެއް ވުޖޫދުކުރަން. އެއީ ދުނިޭޔގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ެވސް މިޓަކައި އެބަޖެހޭ ގާ

ބަރުންގެ އިްއޒަާތއި ޝަރަފު ތްތެރިކަމާއި، މަޖިލީހުގެ މެންގެ މެންބަރުންގެ ނަޒާހާބީދައިން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ަމޖިލީހު

ނޫނު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ނޫނެއްގެ ގޮުތގައި ައޅުަގނޑު މި ގާރިކުރުމަށް ޓަކައި ހެދޭ ގާރައްަކއުތެ

މަލްޓިޕާޓީ ސިސްޓަެމއްގެ ތެރޭްނ، ގިނަ ާޕޓީތަްއ ސަބަބަށް ޓަކައި. ޚާްއޞަކޮށް  ފުރިހަމައަށް މި ތާއީދުކުރަނީ މި

ގޮުތގައި  ބޫލުކުރާގެންދާ ދުވަްސވަރެްއަގިއ މިފަދަ ގާނޫނެއް އޮތުމަކީ ައޅުގަނޑު ގަޒާމެްއގެ ތެރޭން ދައުރުވެ އެކުެލވޭ ނި

މު ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަަރށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކގަިއ މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ވަރަށް މުހިން
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ނޫނެްއގެ ގޮުތގައި ތުން މިއަދު މި ބިލު ުނަވތަ މި ގާގަިއ ދިވެހި ަރްއޔިަލން. ޙަޤީޤަތުހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާ

ގިނަ. ރައްޔިތުްނ ބޭނުންވާ ސަބަބުތަކަކީ އެ މެންބަރަކު، އެ ޕާޓީއަކުން  ގެންނަން މިޖެހޭ ސަބަބުތައް ވަރަށް

 ؛ވިސްނުން މެންބަރުންގެ ނުކުންނައިރު އެ ޕާީޓއެްއގެ ުކލައިަގއި ނޫނީ އެ ޕާީޓއަކާ ެއކީަގއި އެ ަދއުރެްއ ނިންމުމުގެ

ލަްނ އެކީަގއި ދަންނަވާ ވޯޓުދޭ ފަރާތްތަކުގެ ިވސްނުން ހުރީމަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ބޭނުންވަނީ، އަުޅގަނޑު މި ބިލަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. ދެްއވި ފުރުޞަށް ވަރަށް

 .عليكم المالس  و

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ބަރު ތްތެރި މެންއަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަށް. هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ލަން ރައީސް. މިއަދަކީ އަސްލު އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުާފވާ ދުވަހެއް. އެހެން ދަންނަވާ`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި 

އަުޅގަނޑުމެންނާ އެކީަގއި މަސަްއކަތްކުިރ  ،ވަނަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑުެމން އުޅުނުއިރު 17ޖެހުނީ،  މި

ގުިޅގެން  ައއި. އެ ކަންބޮޑުވުމާށް ކަންބޮޑުވުން ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ޕާޓީ ބަދަލުކުރީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ދުވަހު ވަރަ

އެ މަޖިލީހުގައި ައޅުގަނޑު ހުންނާނެ ޕާޓީއެއްގެ ިޓކެޓުަގއި އިންތިޚާބުެވގެން އަންނަ މެންބަރަކު ޕާޓީ ދޫކޮށްފައި 

ކޮށްފަ. ލާތު ކަމަށް ވަކާ ނޫނީ ދިާމވާ ގޮތަކުން ޕާޓީން ަވކިކުެރވިއްެޖއްޔާ އޭނަެގ ގޮނޑި ގެއްލެންެޖހޭނެ ،ހިނގައްޖެްއޔާ

އޭގެ އެތައް ދުވަެހއް ފަހުން މިއަދު މި ބިލު ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު 

 ޝުކުރު ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވިކަމީ އަުޅަގނޑު ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް. އެ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީަގއި

ދެްއވީތީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ިއ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިމު ބިލެއް މިފަދަ މުނާސަބު ަވގުތެްއގަދަ މުހިންދަންނަވަން މިފަ

ެއއްެޗއް ދަންނަވަންޏާ ލަން. ހަމައެއާެއކީަގއި މި ބިލާ ދޭތެޭރގައި ށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާހިތުން ރުހުމުން މި ބިލަ

ޑުވުންތައް މެންބަރުންގެ މި ބިލުގައި ހުރެދާނޭ. އޭގެތެރޭން އެއް ކަެމއް ކަހަލަ ކަންބޮ ލަންޖެހެނީ ބައެއްދަންނަވާ

މާނުގެ ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން. އެއީ ދެންމެގައި ގެމަނަފުށީ ދާއިރާ

ތްތަކާިއ ހޭ އިޖުރާއަޢަަމލުކުރަންޖެސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ، މި ގާނޫނުގެ މަޤްަޞދު ހާވާހަކަފުުޅގައި ވެސް އެ ފާހަަގކުރެްއވީ

މި  ،އޮތުން. އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީނީ އިލެކްޝަްނ ކޮމިޝަނުންނޭ އޮތްއުސޫލުތައް ހިމެނޭ ަގވާއިދުަތއް ެއކުލަަވއިލާ

މާއްދާ މި ބިލުން އުނިކުރަން އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު އުއްީމދުކުރަން އަޅުގަނުޑގެ ފަހުން ވާހަކަދައްކާ އަުޅގަނޑުމެން 

ހަމަ މި ބިލުން އެްއކޮށް އެ މާއްދާ  ؛އުނިކުރަން އެކޮންެމވެސް ބޭފުޅަުކ މިއަށް ތާއީދުކޮށްެދއްވާނެ ކަަމށް. ޕާޓީގެ 
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ނޭ. ޕާޓީްނ ވަިކކުރީމަ ގޮނޑި ެގއްލޭ ،އޮންނަނީ އެއާެއކީަގއި ދެން މިހުށަހަޅާ ުހށަހެޅުމަކީ. ދެން ހަމަނަގަން އަުޅގަނޑު 

ކެއް ނުކުރާނެ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތް. ޕާޓީން ވަތްންޖެހޭނެ. އެީއ ގޮނޑި ެގއްލެ ޕާޓީން ވަކިކުރާ ހާލަތުގައި

ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިސާލަކަށް މެންބަރަކު ސަބަބެއް ނެތިެއއް. މަޤުބޫލު ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން ވަިކކުރާނީ. 

 ރަނަގޅު މާއްދާަތއް ޕާީޓގެ އަސާސީ ަގވާއިދަށް ބަާލއިރު ހުންނާނެ ވަރަށް ގެއަުޅގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީ؛

ގޮތަްށ  ގޮތަށް، ޕާޓީއަށް ެގއްލުންވާ  ގޮތަށް، ޕާީޓެގ ހައިބަތު ެގއްލޭ އިނގޭތޯ. ޭއގެތެރޭަގއި ޕާީޓެގ ައގުެވއްޓޭ

ވަރަށް ރަނގަޅު މިސާލެއް.  ،އަޅަންޖެހޭ. މިސާލެއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަންމީހަކާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު ޢަމަލުކޮށްފިއްޔާ އެ

. ސްތާުޛ މަުއމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީން ވަކިކުރިންީޓގެ ކުީރެގ ރައީސް އަްލއުއަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާ

ޓީގެ އަގު ވަްއޓާލަން ފަދަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަްއވާތީ. ައދި ޕާ ލިބޭ ގޮތަށް ޕާޓީއަށް ގެއްލުން ވަކިކުރީ މިދެންނެވި

ވާއިރު، އަުޅގަނޑުމެްނެގ  ކަމަށް  ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީކުެރއްވީމަ. ައޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީއަކީ މިއަދުމަސައްކަތް

 ގޮތަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އަބުރުފުޅަށް ހުތުުރވާ  ގޮތަށް، ސަރުކާރުގެ އަގު ވެްއޓޭ ސަރުކާރަށް ެގއްލުން ލިބޭ

ކިކުރެވޭނެ ގޮެތއް ން ވަކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އެ ބޭފުޅަކަށް ޕާޓީގައި ހުރެިވގެނެއް ނުވާނެ. ޕާޓީގޮތަށް މަސައްކަތް

ވިޔަްސ، އެއީ ކިަތންމެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރެއް  ވާނެ. ހަމަެއގޮތަށް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ކަމަށްއޮންނަން

އެ  ،އަންނަނީ ޕާޓީއެްއގެ ިޓކެޓު ހިފަިއގެން ރައްޔިތުން ގާތަށް ގޮސް  ވިަޔސް، އެ މެންބަރު އިންތިޚާބުެވގެން މި ކަމަށް

ސަތު ިވއްަކއިގެްނ އެ ޕާޓީއަށް އޮތް ތާއީދު ޯހއްދަަވއިގެން. ޯހއްދަަވއިގެން ވަަޑއިގަންަނވާފައި ޕާީޓއެްއެގ ޕާޓީގެ ސިޔާ 

ތަނަށް ހުށަހެޅޭއިރު، ެއއަށް ޢަޒުލުކުރަްނ  ރާރެއް މިބެހޭ ގަ މިތާނގައި މިސާލަކަށް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަޒުލުކުރުމާ

ެވސް ހާލަތެއް އަުޅގަނޑަށް ގަބޫލެްއ ން ވަކިުނކޮށް ބަހައްޓަންޖެހޭނެ އެއްކަމަށް ވޯޓުދިނީމާ ދެން އޭނަ ޕާޓީ ފެންނަ

ބޫލެްއ ޑި ނުެގއްލޭނެ ހަމައެއް އޮެވގެްނވާނެ ކަމަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ގަގޮނ ނުކުރެވޭ. އަދި އެ ހާލަތުަގިއ އޭނަގެ

ދިނީ ޕާޓީގެ ހުން ވޯޓުހާސް މީ 70ކަމަށް ވިޔަސް. އެ  ދީގެން އައިމީހުން ވޯޓު 70000އެއީ ވަރިހަމަ ނުކުރަން. 

ހޮވިގެން އައިްސ ޕާޓީެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަވކިކުރަްނ  ، ޕާީޓގެ ިޓކެޓުަގއިދީގެންޕާީޓގެ ޓިކެޓަްށ ޯވޓު ޓިކެޓަށް.

އެ ނުފެންނާނެ.  ނީ ބުއްދިގެ ތަރާދުްނ ކިރާލީމަވޯޓުދޭ މީހާ ޕާޓީގައި ބަހަްއަޓންޖެހޭނެ އެއްވެސް އުސޫލެްއ އިންސާ

ލުކުރާ ހަމައިަގިއ ބޫނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑު ގަންނަންޖެހޭގެ އަުތގައި އޮ ގޮނޑި އޭނަ އޭަނގެ ހާލަތުގައި

މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު މިތާނގައި ހަމަ  ،ނޫންގޮނޑި ގެއްލެންޖެހޭނެ. އެހެނެއް ވެސް ތާކުންތާކުޖެހޭ ކަމެްއ ނޫން.އެއް 

ން ނުވަތަ ދައުލަތުން ނޫނީ އެ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުގެ އެ ޚިޔާލަކީ ސަރުކާރު ،ބިލަކަށް ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްލީމާ

ވިސްނުމާއި ތަފާތު ވިސްނުމަަކށް ވެގެން ސުލޫކީ ފިޔަވަެޅއް އަޅަިއގެން މީހާ ވަކިކޮްށގެނެްއ ނުވާނެ. މި ބިލަކަށް ނޫން 

މި ހުންނަނީ. ިސޔާސީ  ޫނނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުަތކެއްސިޔާީސ ޕާޓީތަުކގެ ގާ އީމި އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭނީ. މި

ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަންވީ މިކަހަލަ އިޞްލާޙުތަެކއް ގެނެސްގެން މިކަން ހަރުދަނާުކރަންވީ. ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުެގ 

ގާނޫނުން ޕާޓީތަކަށް ލާޒިމްކުރަންވީ ޕާޓީތަކުގެ އަާސސީ ގަާވއިދުަގއި މި ކަންކަން ހިމަނަން. މިއީކީ ގޮނޑި ގެއްލުާމ 
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ހިމަނަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލު ފާސްެވގެންދިއުމަކީ ިދވެިހ ބެހޭ ގާނޫނުގަިއ 

ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީަގއި ދިެވހި ރައްޔިތުންގެ ގޭގެ އިްއޒަާތއި ކަރާމާތް އެަތއް ގުަނއަކަްށ އުފުލިގެންދާދިއުމެއް. އަދި 

ބަރުން ވެގެންދާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާީރޚުގައި ރަން އަކުރުން ލިޔާނެ ހަމައެއާެއކީަގއި މި ބިލު ފާސްކުރަން ވޯޓުދެްއވާ މެން

މެންބަރުންނަށް. އެއީ ކީއްެވެގންތޯ؟ އެއީ އަޅުގަނޑުމެްނެގ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު އޭގަިއ އެކުލެިވގެންވާ ކަމެއް. މި 

ޅުގަނޑުމެން އަިމއްލައަށް ވޭތުވެިދޔަހާތާނގައި މިކަން ކުރަން ކެރުނު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހެއް ނެތް. އެކަމަކު އަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޮނޑި ގެްއލިދާނެ ފަދަ ބިލެއް މި ތަނަށް ހުށަހެޅުނު ހިނދު، އެއަށް ތާއީދުކޮށް، އެ ފާސްކޮށް، 

ގާނޫނަކަށް ބަދަލުެވގެންދިަޔިއމަ އެ އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުުކރަނީ އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ފަޚުރުވެރިވެަފއި ގިުރވާން 

ކަމަށް. އެއީ ޤައުމަށް ޓަކަިއ، ައޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގޭގެ އިްއޒަތާއި ޝަރަފަށް ޓަކަިއ  ކޮޅަށްޖަހަންޖެހޭ ކަމެއް

ރައްޔިތުންެގ ކުރިމަތީަގއި ެކނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވިދާޅުވިހެން، އަުޅގަނޑުމެްނ 

 އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ މިހާރު ތިބި މެންބަރުންނާ އަންނަން

އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގަންަނވާނެ މެންބަރުންގެ ނަޒާހާތްތެރި ޮގތުގައި މަަސއްކަތްކުރުމަށް ެވސް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު 

 މުހިންމު ފުރުޞަތެއް އެއީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިދެންެނވީ މި ގާނޫނު އަސްުލގައި ައންނަންޖެހޭތާ އެތައް ދުވަހެއް

ވެއްޖެ. ެއކަމަކު ކަންދިމާވި ޮގތުން އޭރުގައި ނައީ. އެހެންަނމަވެސް، މިއަދު މި އޮތީ މި ބިލު މި މަޖިލީހަށް އައިއްސަ. 

އެހެންވީމާ، މި ބިލާ ދޭތެރޭަގއި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް އެ ބޭފުޅެއްގެ ޝުޢޫރު ފާުޅކުރުްނ އެއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު 

ހަދާކަށްނެތިން. އެކަމަކު، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ވާހަކަައކީ، ކަމެއް. އެކަމަކާ ައޅުގަނޑު ދެކޮޅު

ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ވިދާުޅވޭ، ޤާނޫނުައާސސީއަށް ބަދަލުތަެކއް ނުގެނެްސ މިކަމެއް ނުކުެރވޭނޭ. ނޫން. 

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އޮންނާނެ ޙުކުމެއް  ަގއި 2017ޖުލައި  13އެހެންނެއް ނުވާނެ އިނގޭތޯ. ކުރެވޭނެކަން އެނގޭނެ 

ޑިފެކްޝަންގެ ުއސޫލުތައް ބަޔާންކޮށްދީފައި ަވރަށް ރަނގަޅަށް. އަޅުގަނުޑ -ކުރަްއވާފަ. އެ ޙުކުމްގައި އޮްނނާނެ އެންޓި

ްނ ގަބޫލުކުރަނީ އެ ދުވަހުން ފެށިގެން މި އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ސުޕްރީމް ކޯޓު

އަމުރެއް ނުނެރޭނެ އިނގޭތޯ. އަމުރު ނެރުނީމާ އެ އަމުރު ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުވާ ަކމަށް ވަންޏާ އެކަން ބަލަން 

ވެސް ބަަޔކު މަސަްއކަތްކުރާެނތާ. މިހާތަނަށް އައިއިރު ކޮްށފައެއް ނެތް އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން 

ވީހާ އަވަހަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުަމށް ބަލައިގަނެ، ކޮމިީޓއަކަްށ އުޅޭ ވާހަަކއަީކ، މި ގާނޫނު، މި ބިލު 

ފޮނުވަިއގެން އަވަސް ފުުރޞަތެއްގެ ތެރޭަގއި އެބަޖެޭހ ފާސްކުރަން. އެއްވެސް ެމންބަރަކު ކަންބޮޑު؛ އެްއވެސް 

ރަން މިއީކީ. އެީއ އަުޅގަނުޑެގ މެންބަރަކު ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގަްނނަވަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ުނކު

އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމުެވސް އެްއވެސް ބިރެއް ނުގަނޭ. ެއއީ ައޅުގަނަޑކީ ޕާޓީއެްއގެ ޓިކެޓު ހިފައިގެންގޮސް ަރއްޔިތުންެގ 

 ކުރިމައްޗަށް އެ ަދއްަކއިގެން ޮހވިގެން ައއިއްަސ ޕާޓީ ބަދަލުުކރާނެ މީހެއް ނޫން. މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ދެވަނަ ދައުުރގައި 

މި މަސައްކަތް ކުރަނީ. މިހާަތނަށް އަިއއިރު މިކަން ކޮށްަފެއއް ނޯންނާނެ. ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް 
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ވެސް ނެތް. އަދި ކުިރއަށް އޮތް ތާނަގއި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމަށް އަުއމާ ދޭތެރޭގައި ވެސް އަދި 

ްއކަން ބޭނުން ވާަހކަެއއް ނޫން. މިހާރު އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަން ބޭނުންެވގެން އަޅުގަނޑު ގޮތެއް ނުނިންމަން. އެީއކީ ދަ

ޔާމީން هللا ވަނަ ައހަރު ރައީސް ޢަބް 2018މި އުޅޭ ވާހަކަައކީ ިދވެހިރާްއޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަުމގެ މަޤާމަށް 

 ދަްއކަން އެކަމަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް ިމ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރުން. އެ ވާހަކަ ަދއްކަންީވ. އެ ވާހަކަ

ކުރަންއުޅެނީ. ެއއީ އެކަން ުކރަން މި ޖެހެނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ސަުރކާރެްއ ދަމަހައްޓާކަށް ނޫނޭ. ދިވެހި 

ޤައުމުެގ ޤައުމާއި ދިވެހި ރަްއޔިތުންެގ ޙައްޤުަގއި، މިތާނަގއި މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމް ދީން ދަމަހައްޓަންެވގެން. މި 

މިނިވަންކަމާއި، އަމާންކަމާިއ، އިސްތިޤުލާލް ރައްކާތެިރކުރަްނވެގެން. މި އުޅޭ އިދިކޮޅު ފަާރތްތަކުން މިކަންކަން ނަގާލަން 

މަސައްކަތްކުާރއިރު ނިކަން ސާބިތުކަމާ އެީކގަިއ މި ޤަުއމުގެ ދިފާޢުގައި ަރއީސް ާޔމީން ކުރައްވާ މަަސއްކަތަްށ 

އްުޤ ައގު އަދާކުރަން. ަޙއްޤު ތަުޢރީފް އަދާކުރަން. އެީއ ީކއްެވެގންތޯ؟ އެީއ ޤައުމަށް ަޓކައި. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޙަ 

ބައެއް ބޭފުޅުްނ ވިދާުޅވެދާނެ، އަުޅގަނޑަީކ ރަީއސް ޔާީމން ބުނިއްޔާ ބުނިހާ ކަެމްއ ކުރަންހުރި މީހެކޭ. ނޫން. 

ޗަކަށް ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާެނ އެހެންނެއް ނޫން. ރައީސް ާޔމީން ވިދާޅުވިަޔސް ެއއީ ރަނގަޅު ެއއް 

އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިވީ ހަތަރު އަހަރުދުވަސް ތެރޭގައި މި ފެނުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޒީވެދިޔަ ތާރީޚުަގިއ 

ކުފާުނ ދުވަހަކު ބަޔަކަްށ ނުކުރެވުުނ ކަންތައްތައް މި ާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންެގ ލާބަޔާއި މަންާފއަށް ޓަަކއި އެ މަނި

ކޮށްދެއްވި ތަން. ދެން އެ މަނިކުފާނު ޢަޒުލުކުރަންެވގެން މިތާތެރެއިން ހައެްއކަ މީހުންނަށް ރިޝްވަތުދީގެްނ، ދިހަބާރަ 

މީހުންނަށް ރިޝްވަތުދީގެން ގެންދިޔައިމަ އެ މީހުންގެ ޮގނޑި ވަިކކުރެވޭނެ ގޮތެްއ، ޮގނޑި ގެއްުލަވއިލެވޭނެ ގޮތެްއ 

އެ އޮންނަންޖެހޭނީ މިދެންނެވި ސަބަބުތަކަށް ަޓކަިއ އިނޭގތޯ. ރާއްޖޭެގ ފައިާސވެރިން އޮންނަން އެބަޖެހޭ އިނގޭތޯ. 

މަހުޖަނު ދެތިން މީހަކު ބައިވެރިެވގެން، އާރާއި ބާރު ޫނނީ ކުރީގައި ޮބޑެތި މަޤާމުތަކެއް އަދާކޮށްަފއި ތިބި ބަޔަުކ 

ގޮތަށް ސަރުކާރު ނުހިންގައިގެން ގޮނޑިޮކއްޮކ  ހިތްހަމަނުޖެހޭ ގޮތަކަށް ކަމެއް ދިމާވެގެން، ނޫނީ އެ މީހުން ބޭނުންވާ

ސަރުކާރެއް ހިންގަން ބޭނުންީވމަ އެކަން ކުރާނެ ފުރުޞަތު މިއަދު އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ނުދެއްވީމަ ެއކަމާ 

ގެން ރުޅިއަރަިއގެން ސަރުކާރު ަބދަލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތުދީގެން ގެްނގޮސް 

ކަންތައްތައް ކުރަން ދިމާކުާރއިރު، ެއއީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ޕާޓީގެ ތާއީދާ އެްއކޮށް މި މަޖިލީހަށް ގެނެއްސަ ތިބި 

މެންބަރުން ކަމަށް ވަންޏާ އެ މީހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ާޕޓީއާ ަވކިެވގެންދިަޔއިމަ އެ ޮގނޑި ނުގެއްލެްނވީ ެއއްވެްސ 

ގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ. ދެން ހަމައެއާެއކީަގއި ިއއްޒަތްތެރި ސަބަބެއް ނޯންނާނެ. ގެއްލެންެޖހޭނެ އިނ

ރައީސް. އަުޅގަނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަން، ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ހުންނަ މެންބަރަކު އަޅުގަނޑުމެން؛ ނިމުނީތޯ 

ްއ ކަނަޑއަޅަންވާނެ. ހަރުދަނާ މިހާރު؟ އަޅުގަނޑުމެން ަހމަ ހިތަށްއެރީމަ ކަނޑަެއްއ ނުލެވޭނެ. ުއސޫލުތަކެ

އުސޫލުތަެކއްގެ ތެެރއިން އެަކން ކުރެވެންވާނީ. އެހެންެވގެން އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ، އެ ބައި ގެންނަންޖެހޭނީ ސިޔާީސ 

ޕާޓީތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަށޭ. ެއ ގާނޫނުން ލާޒިމްކުރަްނވީޭއ ޕާޓީތަކަށް ޕާޓީތަުކގެ ައާސސީ ަގވާއިުދގެ މިވެިނއެވެިނ 
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 ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. މި ގާނޫނުަގއި ހިމަނަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ެއއީކީ. މި ގާނޫނުަގއި މި އޮތް ގޮތަށް ކަންތައްތައް 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް  ؛ގަވާއިދު ހެދުމަށް އޮތް މާއްދާ؛ އަޅުގަނޑު ހަމައެކަނި ހުށަހެޅީ މީގައި ހަމަ ރަނގަޅަށް

ގޮތަށް ފާސްކުރަްނ   އޮތް ރަން. އުނިކޮށްފައި ދެން މިހާރު ބިލު މި ގަާވއިދު ހެދުމަށް ދޫކޮށްލަން އޮތް މާއްދާ އުނިކު

ލާނަން. ވަރަްށ ން އަުޅގަނޑުެގ ވާހަަކކޮޅު ނިންމައި، ދަްނނަވާލަމުވާހަކަ މިދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރާ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު ޒަތްތެރި މެއަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއް  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ 

 މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހޯރަފުށީ

އީދުކުރަން. ފެކްޝަން ބިލަށް ވަރަްށ ފުރިހަމައަށް ތާޑި-ސް. އަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ އެންޓިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

އަޅުގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި ރަްއޔިތުން ތެރޭގައި މިދެކެވެމުންާދ  ،ބޫލުުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީއެއީ އަުޅގަނޑުމެން ގަ

ރިކަމެްއ އަދި ައޅުގަނުޑމެންގެ ތެރޭގައި މަޖިލިސް މެންބަރުން ގަނެގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެ އި،ވާހަކައާ 

އޮތީ ނަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާހިތް މަކަށް އެބަ އަންގެ ތެރޭގައި މި ކަންކަން ހުއްޓުބަދަލުކުރަން މި ކުރާ މަސައްކަތު

ްނ އި 1939 ،ސް އުފެދުނު ހިސާބުން ފެށިގެންނަންޖެހޭނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިމިއަދަކު މި ވަގުތަކު ނޫން މި ބިލު އަން

ެއއީ  ހޭ އިނގޭތޯ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ގޮުތަގއި އެހިސާބުން ފެށިގެން މި ިބލު އެބަ އަންނަންޖެ އަޅުގަނޑަށް ހަނދުމަވާ

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ  ،އެ ދުވަހު މި ބިލު އަޅުގަނޑުެމންގެ ތެރޭގައި އޮތް ނަމަ

ންނުދާނެ. ރޭގައި ދެެކވެމުން މިދާ ާވހަކަތައް ދެއްެކިވގެދޭދޭ މީހުން ދޭތެ  ،ަރއްޔިތުްނގެ ެތރޭގައި  ،ދޭތެރޭގައި

ތްތެރިަކން ތަންކޮޅެްއ ބޮޑަށް ަރްއޔިތުންގެ ތެޭރގަިއ އޮންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ނަޒާހާ

އަިދ  ، ތެރޭަގއިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެިކއެކި މެންބަރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ،އަޅުގަނޑުމެންނާ ބެހޭ ގޮތުން

ވާހަކަތަކުން އަުޅގަނޑުމެންގެ ެއކިއެކި ޖޯލިފަތިތަކުަގއި ދެކެވޭ  ،އެކިެއކި ފޯރަމްތަކުގައި  ،އެިކއެކި ހިސާބުގަނޑު ތެރޭަގއި 

ްއޒަތްތާއި ޤަދަުރ ެވއްާޔއި މޮޑެވި ހަލާުކެވގެންދަނީ. މިކަހަލަ ބިލެއް ނެތުމުެގ ސަބަބުންަކން އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަީނ އި

އުޅެނީ. ެއ އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަން. ެއއީ  މިހެން ދިމާވެގެން މި މިހެން

ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ިމއަދު ސަރުކާެރއް އެުކލެވިގެން ަރއްޔިތުންނަށްޓަަކިއ  ،މިބިލަށް ތާއީދުކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ

ޮބޑަށް ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ނޑުމެންގެ ވޭުތވެދިޔަ ސަރުކާރުތަުކގައި ނާންނަހާ ސަރުކާރުން ތަފާތު ގޮްތގޮތަށް އަޅުގަ

ދަނިކޮށް ަޑންލާފައި ރާއްޖޭގެ ހަތަރު މުްއސަންޖަކު ެވގެން ދެފަހަރަކަށް ވެރިކަންކޮށްަފއި ތިބި ދެ އެްއޗެހި ހިނގަމުން
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ފަށަިއގެން ރިކަން ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތްކުރަން މެންބަރުން ގެނެގެން ވެ 12ބޭފުޅަކު ވެގެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތުތަެކްއ ދީގެން މި ކަންކަން ފެށި ޚަބަރެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސު

ނަން އޮތް އަން  މި ޤައުމުގައި ައޅުގަނޑުމެންގެއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީހުރި ކަމެއް އިލިބިގެން މި ދިޔައީ. މިއީ ހިތާމަ

މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ދައްކަންޖެހޭ މެންގެ ދަރީންނަށް އަޅުގަނޑުމެން، ޖީލުތަކާއި އަުޅގަނޑު

ނަމޫނާއެއް ނޫން. އަދި ާރއްޭޖގެ ވެރިކަންކުަރއްވާަފއި ތިބި އެިކއެކި ބޭބޭފުޅުން ވެސް ުކރަންވާވަުރގެ ކަެމއް ނޫން. 

ށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަެކއް ދެމުން އަންނަނިކޮށް ޑަންާލފައި ެއްއވެސް މަްއސަލަެއއް ދައުލަތެއް ހިނގަމުން ބަރާބަރަ 

ރައްޔިތުންނަށް ޭދ  ،ފުނޑުކޮށްލުމަށް ޓަކައި ނޑުނެގެން ދައުލަތް ފު މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންތަކެއް ގަނެތި ރައްޔިތުންގެ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މާީޒަގއި ެވސް މި ކަންކަން ކޮންެމވެސް ޚިދުމަތެއް ހުއްޓުވާލުމަށް ަޓަކއި މަސަްއކަތްތަެކއް ކުރުމަކީ

އަިއ  ައއި ކަމެއްކަން، ފެށުނީއްސުރެވެރިކަްނކޮށްފައި ުހރި ެއއް ބޭފުޅެްއގެ މުިޅ ާޢއިލާއިން ކުރަމުން  ވަރަކަށް

އީސް ހަމަ ްއޒަތްތެރި ރަބަހުރި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އިކަމެއްކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚުތަކުން ފެންނަން އެ

ެއއްެވސް  އި ސަރުކާރުން ފޮނުވާަފއި އޮްތ ގޮތަށް ީމގަ ؛މި ބިލަކީ ިމ ހިނދުން މި ހިނދަށް އެްއވެސް ،ގޮވާލަން

އަުޅގަނޑުމެންެގ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  ،އިޞްލާޙެްއ ނުގެނެސް ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގަިއ މި ބިލު ފާްސވެ

ދެން  ؛އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރަށްބަޖެހޭ. އިއްޒަތް ސަލާމަތްކުަރން އެ ޤަދަރާއި

ވޭނެ ގޮތްތަެކއް އަޅުގަނޑުމެން، ަރއްޔިތުންެގ ވެސް ނުުކޅެ ސް ައދި މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރާއަންނަ ސަރުކާެރއް ވެ

ގާނޫނުަތއް ިއޞްލާޙުކުރަން ރައްޔިތުްނގެ  ،. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ގާނޫނު ހަދައިމެންބަރުން އެބަ ހަދަންޖެހޭ މަޖިލީހުގެ

ހިނދު އަޅުގަނޑުމެން އެ ނަށް ފޮނުވާފައި ތިބި ބައެއް. އެލާަފއި މިތަގެ ގޮތުގައި ރަްއިޔތުން އަކުލަވައިމަންދޫބުން

މެން ކަން ައޅުގަނޑުރަންޖެހޭނީ މުޅި ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަާތއި ަޤއުމުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްުކރާ ގޮތަށްމަސައްކަތްކު

ޅުގަނޑުމެްނ އަންނަ ބިލަކުން އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްަލއަށް ިމތާ ތިބެގެން އަ  ެއއްގޮަތކަށްެވސް މީގައި ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. 

ބިލުތައް މޮޑިަފއިކޮްށ  ،ައޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތްާވ ގޮަތށް ،ައޅުގަނޑުމެން ދިފާޢުވާ ގޮތަށް ،ށް ރައްކާތެިރވާ ގޮތަ

ނުޖެހޭ. ، ބަދަލުތަކެއް ގެންނާކަށްޙާލާތަކަށް ދިއުމުން މިއަށް އިޞްލާޙުތަެކއްއަޅުގަނޑުމެން އަދި ކޮމިޓީ މަރު

، ސަރުކާރަްށ އަދި ބިލެއް ފޮނުިވޔަސް އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ،އެހެންނަމަވެސް، ގަބޫލުކުރަްނޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

މެން މިކަމާމެދު ޑިސްކަސްކުެރވިފަިއ ކޮމިޓީއަށް ގޮްސގެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަނޑު ތަޅުމުގައި ބަހުސްކުެރވިގެން

ގާނޫނީ ބޮޑެތި ލަފާދޭ ބޭފުުޅންގެ ލަފަޔާ ެއއްކޮށް އަދި ޮކމިޓީގެ މަރުޙަލާަގއި އޭ.ޖީެގ  ،ހުރި އިޞްލާޙުތަެކއް ވެސް

ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިދާނެ. އެެހންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ހަމަ ކުރިން ފާހަގަކުރިހެން  ެވސް ލަފަޔާ އެއްކޮށް

މް ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަކުން އަުޅަގނޑުގެ މައްސަަލއެއް ނެތް. ސް ބިލުގެ މުިޅ މަފްހޫްއގޮތަކަްށވެއެ

މި ކަމަީކ މިއަދު  ،ދުކޮށް ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު އަާދކުރަމުންމި ބިލަށް ތާއީއަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަްށ ހަމަ 
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ސް އުފެދުނުއިރު ެވސް  އޮންނަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަށް ޖިލި. މި ކަމަކީ ރަްއޔތުންގެ މަ ކުރަން ެވއްޖެ ކަމެއް ނޫނޭ

 މި ބިލަށް ތާއީދުޮކށް އަޅުގަނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ުޝކުރިއްޔާ. ،ގަބޫލުކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރަކު އެއް  .ްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަންޝުކުރިއްޔާ އި

 އީ ތި .ްއަކވަނީދަމެންބަރަށް ވެްސ ިއޝާރާތްކުރަްއވަިއ؛ މިހާރު ތި ވާހަކަފުޅުވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުންދާއިުރަގިއ އެ 

ކަ ވާނެ ވާހަދޭ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު އެކަހަލަ ކަންތައް އެގޮތަށް ހިގަންޏާ ހުއްޓު ހުއްދަމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު

 ށް.ޠާރިޤަ ޙްމަދުއަ ިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއ ދާއިރާގެ މަހިބަދޫފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު

 

 ޠާރިޤްވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑުމެން ޕާޓީގެ ޕާލިމަންޓްރީ 

ބެހޭ ގޮތުން ެއްއޗެއް ދަންަނވާލުމަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތަކަްށ  ޑިފެްކޝަން ބިލާ-ހުށަހަޅާފަިއާވ އެންޓި ގްރޫޕްގެ ީލޑަރު

ބެހޭ   ިދވެހިރާއްޖޭގެ ފަނިޑޔާރުންނާީމގެުކރިން މި ބަހުސްގެ ކުރިން ވާހަކަ ަދއްކަމުންދިޔަ ،އެދުނީ. ޭއެގއިތުރަށް

 ިއގެންދަންަނވާފަިއ އަުޅގަނޑު މި ބިލަ  ވެސް އެްއޗެއްބެހޭ ގޮތުން އެ ހުށަހަޅަިއގެންިދޔަ އިޞްލާޙާގާނޫނަށް 

އެެހންވީމާ، އެ އިޞްލާޙަށް އެ  .އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ މަނިކުފާނު އެބަ ބައްލަވާކަން .ތްތެރި ރަީއސްްއޒައިކުރިއަށްދާނީ. 

ފަނޑިޔާރުްނގެ  ،ކީފުަރތަމަ ކަމަތެރެއިން.  ގެކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ަވގުތުޮކެޅއް ނުލިބުނު އެއިރު އަުޅގަނޑުމެން ޕާޓީ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓުަތުކން  ،އެ ިއޞްލާޙަށް ފުރިހަމައަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ދެވަނަ ަކމަކީ ؛ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު

ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން  އް ނޫން.މަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ އިޞްލާޙެގޮތަށް ނެރު މި ނެރޭ އަމުރުތައް ދިވެހީންނަށް ފަހުމްވާ

 އަުޅގަނޑުެމން ޢަމަލެއް ގެންނަން. ބަެއއް ހާލަތުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭެގ ކޯޓުތަކުން މި ނެރޭ އަމުުރ އެއަށް އެބަޖެހޭ

ެއްއ ފޯމިއުލާ ތަފްޞީލުކޮށްދޭން ހަ އަމުރު ނެރޭ ހިސާބަށް އަންނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެއަށް ކޮންމެވެްސ ޙައްލެއް ލިބޭނެ

ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  ،ސްކޮށްަފިއ އޮންނާނެ ބިލެއް އަދި ގާނޫަނކަށް ވެފައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ފާ ،ހޯދައިދޭންޖެހޭ. އެއް ކަމަކީ

ތައް އަދި އެހެނިހެން ތައްތަކާިއ މަބްދަޢުބެހޭ ގާނޫނެއް.  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ދިވެހި ބަހުން އިސްކަންދޭނެ ކަމާ

އާދޭ. އެހެންވީމާ، އެީއ ކުމްތައް އެބަޑުމެންނަށް ނޭނޭގ ގޮތަށް ހުންނަ ޙުގިނަެވގެން ެއ ލިޔާ އެްއޗެްއ އަުޅގަނ

ުކމްތައް އޮންނަންވާނީ ދިވެހި ޙު އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފާހަގަކުރެޭވ ކަމެއް. އެ ގާނޫނަށް ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ވެސް

-އީދުކުރަން ެއގޮތަށް އޮންނަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެންޓިބަހުންނޭ ލިޔަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން ނުވަތަ ތާ

ގާނޫނު   ވެސް ދުނިޭޔެގ އެހެން ތަންތާނގައިބެހޭ ގޮތުން މީތި ހުށަހެޅުނީމަ އަޅުގަނޑު ނޫނާބެހޭ ގާ ޑިފެކްޝަނާ

 2011 ،ވަަރކަށް ދިރާސާއެއް ކުރިން ނުވަތަ ބަލަިއލިން. ބަލައިލިއިރު ހަދާފައި ހުރި ޤައުމުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮންމެވެސް
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ޑިފެކްޝަން ގާނޫުނ -ްނ އެންޓިޤައުމަކު 40ނިޔޭގެ ދު ދިރާާސއަކުން އެނެގނީ،ހިސާބަށް ހަދާފައި އޮތް  ވަނަ އަހަރާ

ނޫނުއަާސސީަގއި ޕާޓީ ތަކެއްހެން އޮތީ އެ ޤައުެމއްގެ ޤާއޮތް. ޭއގެތެރޭަގއި ބޮޑަށް ހަމަ ހުރިހާ ޤައުމުއެބަހަދާފައި 

 40. އް ހުރީހަދާފައި ހުރި ޤައުމުތައޭގެ ދަށުން ާގނޫނުތައް ހަދައިގެން  ،ބަދަލުކުރީމާ އެ ލިބޭ އަދަބެއް ކަނޑައަޅާަފއި

ތެރޭަގއި އެ ދިާރސާއިން ދައްކަނީ މަިއގަނުޑކޮށް އޮތީ ބްރިޓިޝް ކޮލޯނިއަލް ނުވަތަ އިނގިރޭސީންެގ  ގެޤައުމު

އޭގެ ފަހުން ކޮމަންވެލްތައް ވަދެފައި ހުރި ޤައުމުތަކުަގއި މި ގާނޫނު ހަދާފައި  ،އަޅުވެިތކަމުގެ ދަށުަގއި އޮތް ޤައުމުތަކާއި 

މި  ؛ލަދޭޝް، ޕާކިސްތާނު، އިންޑިޔާ، ބަނގްުޅަގނޑުމެންގެ ކައިރި ޤައުމުތަކުްނ ސްރީލަންކާހުރިކަން. އޭގެތެރޭަގއި އަ

ދިަޔއިމަ ގޮނޑި ގޮތަށް ުނވަތަ ޕާީޓން ވަިކވެގެންގޮނޑި ެގއްލޭ  ޕާޓީ ކްރޮްސކުރީމާޤައުމުތަކުަގއި މި ގާނޫނު އެަބއޮތް. 

ގެ ަޤއުުމތަކުަގއި މި ގާނޫނު ހަދާފައި މުއެ ސިސްޓަ ،ކޮށްމައިގަނޑު ސިސްޓަމްގެއްލޭ ގޮތަށް. ޭއގެއިތުރަށް ާޕލިމެންޓްރީ 

ންނަ ޤައުމުތަކުަގއި ފަދަ ސިސްޓަމް އޮ ންނަލް ސިސްޓަމް؛ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި އޮހުރީ. އެހެންނަމަވެސް، ޕްރެިޒޑެންޝަ

ދެްނ  އީސް.ޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ގާނޫނު ހަދާފަ. އިްއޒަތްތެރި ރަވެސް އެބަހުރި ހަމަ މިގޮތަށް ޕާޓީ ބަދަލުކުރީމާ ގޮނ

ިމ ގާނޫނު ހަދާފައި ހުރި މައިގަނޑު ޤައުމުތަުކގެ ތެޭރގަިއ  ،ކަމަކީ އަޅުގަނޑަށް އެ ދިރާާސއިން ފާހަގަކުރެވޭ އެއް

 މި ކިޔާ ޑިމޮކްރަސީައށް އަލަށް އައިސްގެން ުއޅޭ ޤައުމުތަކުަގއި ނުވަތަ އެންމެނުވަތަ ގިނައީ ޑިމޮކްރަީސގެ ޅަފަތުަގިއ 

ރު ވަރަްށ އެފްރިކާގެ ަފގީ ޭއގެތެރޭަގއި ފާހަގަކުރަނީ  ވަމުން އަންނަ ޤައުުމތައް.ނުވަަތ ތަރައްޤީ ކުޑަކޮށް ތަަރއްޤީވެަފއި

ަތއް ޤައުމުތަުކގެ ޤައުމު ، ާސކުގެބައްރުގެ  ަގއި ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ސާކުދެން ޭއގެއިުތރުން އޭޝިޔާ .ގިނަ ޤައުމުތައް

ޑުމެން މަޖިލީހަށް ޑިފެކްޝަން މިހާރު އަޅުގަނ-އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު ހަދާފައި ހުރީ. މީގެއިތުރުން-އެންޓި

ބެޭހ ގޮތުން އަޅުގަނޑުެގ ކަްނބޮޑުވުން ހުރި ވާހަކަ ހަމަ  ލުަގއި ހުރި ބައެއް ާމއްދާތަކާބި ހުށަހަޅާފައި އޮތް

  ހުށަހެޅުއްވި އްަޒތްތެރި މެންބަރުޕާީޓގެ ނައިބު ަރއީސް، ފޮނަދޫ ދާއިާރގެ އި  އޭގެތެޭރގަިއ އަުޅގަނޑުމެންގެ .ދަންނަވާލަން

އެ މާއްދާ އުނިކުރަން  ؛ބެހޭ ގަވާއިދު ހަދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދީފައި އޮތް ދިނުން ގޮތަށް މި ގާނޫނާ

އެ ަގވާިއުދ  ،ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުަގއި އަުޅގަނޑުމެން އިތުރުކުރަްނވީ ޏާއަޅުގަނޑު ވެސް ހުށަހަޅަން. އެ މާއްދާ އިތުރުކުރަން

އިބުގެ އޮފީުހން ހަދާ ގޮތަށް އެ ބާރުތައް މަޖިލީހުން ނުވަތަ ބަންޑާރަ ނަދުން ރައްޔިތުންގެ ތުތައް ހެއަހެދުމާއި އިޖުރާ

އް އެހެން މުއައްސަސާތަަކކަށް؛ އޮންނަ ގޮތަށް. އެހެންނޫނީ، އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކެ

ންދާނެ. ނީ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ބާރުތަްއ ެގއްިލގެއެހެންނޫ ަވގުތުކޮެޅއް ެދއްާވ!އަޅުގަނޑަށް އަދި  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ަތއް ހަރުދަނާވާެނ ސިޔާސީ ޕާޓީަތކާ ބެހޭ ާގނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެްސ އެ ޕާޓީ؛ ބެހޭ މީގެއިތުރުން، ޕާޓީަތކާ

، އަުޅގަނަޑީކ މު ކަމެއް. އޭެގ މިސާލަކަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނަންއުސޫލުތަެކއް ކަނޑައެޅުަމކީ ކޮންމެހެން މުހިން

ޕީ.ޕީ.އެްމ ޓިކެުޓގަިއ އިންތިޚާބުކޮށްފައި ހުރި މީހެްއ ނޫން. ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ފިކުާރިއ  ،ން އިންތިޚާބުކޮށްފަިއ ހުރިޕީ.ޕީ.އެމު

މި ބިލު  ،ގެ ީލޑަރުން މި ޕާޓީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުޕީ.ޕީ.އެމް ޓިކެޓާ މިީއ އަދި ެދ އެްއޗަކަށް ވާ ހާލަތެއް އަުޅަގނޑުމެ

އްޒަތްތެިރ އި  ދަްއކަވާފައި ިދޔަނައިބު ރައީސް ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ އަ އާއިހުށަހެޅި ބޭފުޅާ
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އެްއގޮތަކަށް ނޫން އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ޓިކެުޓ  ، އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީގެ ފިކުރާމެންބަރަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭނެ

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  .ގެ ލީޑަރު ވެސް ވަަޑިއގެންނެވިޕުއަކަށް ވަނީ ޕާލިމަންޓްރީ ްގރޫހަވާލުކޮށްފައި އޮީތކީ. ނަތީޖާ

.  ައޅުގަނުޑގެ ރަުށގައި ކެމްޕޭންކުރަންއަޅުގަނޑާ ދެޮކޅަށް ރަހީމް ވެސް ަވޑަިއގެންެނވިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއް އި

ގަިއ ޓު އަރިހުޓިކެކޯލިަޝނުން ދިން  ގެޓިކެޓު ނުވަތަ އެ ޕާޓީ ގެބޭފުޅުން އެ ޕާޓީ ގެ އެކަމަކު ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ފިކުރު

އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިާޚބުވެފައި ހުރި މެންބަރެއް.  ބާއްވާަފއި އަުޅގަނޑު އިންިތޚާބުކޮށްފައި ހުރީ. އަޅުގަނަޑކީ

އެހެންވީމާ، ދެން އަިމއްލަ ޮގތުން އަޅުގަނޑު ސޯޝަލް ޮކންޓެކްޓަށް ިވއްކީ، ސަރުކާރަްށ ތާއީދުކޮށްގެްނ، ސަރުކާާރ 

ުރަގއި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތަކާއި، ަސރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ވާހަކަދަްއކަިއގެން، ސަރުކާ

ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުންދޭން. އެގޮުތގެ މަތީގައި އަުޅގަނޑު އެބަ ހުންނަން. އަދި އެގޮތުގެ މަތީަގއި ައޅުގަނޑު 

، މިދަންނަވާ ގޮތަށް ޕާޓީތަކުން ޓިކެޓު ދެނީ ކޮން ކުރިއަށްދާނީ ވެސް. އެހެންވީާމ، މި ބިލާއެކު އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ

މެކޭނިޒަމެއްަގއިތޯ ނުވަތަ ކޯިލޝަނަކާ ގުިޅގެން އަންަނއިރު ޕާޓީގެ ޓިކެޓު އެ ދާއިާރގެ ަރއްޔިތުންގެ ިފކުރާއި ވިންދު 

ގެން އެބަ ދާންޖެހޭ ހުރި ގޮތާ ޚިލާފަށް ވެސް ޓިކެޓުތައް އެބަ ޕާޓީތަކުން ދޫކުރޭ. އެހެންވީމާ، މި މެކޭނިޒަމް ވަރުގަަދވެ 

ޕާޓީތަކަށް އެހާ ބާރު؛ ަރއްޔިުތން ގަބޫލުނުކުރާ މީހަކު ެއ ޕާޓީގެ ޓިެކޓުަގއި ދެްއކީމާ ރަްއޔިތުން ވޯޓުނުދީ، ޙަޤީޤަުތަގިއ 

އެ މީހާ ނުވަތަ އެ މީހާ ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އެހެން ފިކުރަކަށް ވޯޓުދީގެން، އެ ދާިއރާގެ މެޖޯރިޓީ ރައްޔިތުންެގ 

މާ ޚިލާފަށް އިންތިޚާބުވުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ހަމަ ލިބިގެންދިއުން ެއއީ މި ގާނޫނު މިގޮތަށް ނުވަތަ ޕާޓީތަކުްނ ވިސްނު

މިހާރު ޓިކެޓުދޭ އުސޫލުތައް އެގޮތަށް ޮއވެއްޖެްއޔާ ވެދާނެ ކަމެއް. އަުޅގަނޑު، އަުޅަގނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމައިލާީނ 

މިދެންނެވި ގޮތަށް ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުަގއި ާޕޓީތަކުން މި ގާނޫނުގެ ބާރު  އަޅުގަނޑު ޖުމުލަކޮށް މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަން.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޭދ މާއްދާއާިއ، މީެގއިތުރަށް ޕާީޓން ވަކިކުރާ ހާލަުތގައި ކޮންްޓރޯލްކުރެވޭނެ މެކޭނިޒަެމއް؛ 

 ކެނޑިގެން ނުވަތަ ޕާީޓ މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު ހެދި ދިރާސާއިން ފެނޭ، ބައެްއ ޤައުމުތަކުަގއި އެބަހުރި ޕާޓީން

އަމިއްލައަށް ބަދަލުވީމަ ގޮނިޑ ގެއްލޭ. އެކަަމކު ޕާޓީން ކަނޑައިލާ ހާލަތުގައި އެ ޕާިލމެންޓްރީ ގްރޫޕެއްގެ ހަތަރު 

ބައިކުޅަ ތިން ބައިގެ ވޯޓު ލިިބގެން އެ މީހާ ކަނޑައިލެވެނީ. ނުވަތަ އެ ޕާޓީއެްއގެ ކައުންިސލުގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ ތިން 

 ލިބިއްޖެ ނަމަ، އެ މީހަކު އެ އެޅި ފިޔަވަޅެްއ ނުވަތަ އެ މީހަކު ކަންތައް ކުރި ގޮތަކާ ޚިލާފަށް ސުލޫކީ ބައިގެ ވޯޓު

ކޮމިޓީން ނިންމާނިންމުމުގެ ފަހުން އެ މީހާގެ ގޮނޑި ގެްއލޭ ހާލަތެއް. އެހެންވީމާ، ެއ މެކޭނިޒަމް ވަރުގަދަކުރުމަީކ 

ކަ ދަންނަވާލަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ފެްނނާތީ އަޅުގަނޑު އެ ވާހަ

 ޝުކުރު ދަންނަވަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އްޒަތްތެިރ އި  ދާއިރާގެ  ުކަޑހުވަދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ތީ އެންމެ މިނެޓެއް.ށް. ޕާޓީއަށް ބާކީ އޮޢާމިރަ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ރާ ށް ތާއީދުކުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ބިލަށް، މިފަދަ ގާނޫނެއް އޮްނނަންޖެހޭނެ ކަމަ

ވެ ދެވަނަ ށްނުލެވޭތީ ބަެއއް ވާަހކަތައް ުފރިހަމަކޮހާލުގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ކުިރން ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަިއގެ ތެރޭގައި

ހާވެްސ ނޫނެއް ވީގާފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. އާދެ! މި ގާނޫނެކޭ އެއްފަދައިްނ މިއަުދ އަުޅގަނޑު ގޮވާލަްނ، ކޯލިަޝނާ ބެހޭ 

 ގާނޫނެްއ ޝަާނ ބެހޭލިއަވަހަކަްށ މި މަޖިލީހުން ވުޫޖދުކުރުމަށް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ެއއްަޗކަށް ވާނީ ކޯ

ތުރު ވާނަމަ އި ވުޖޫދުކުރުމަށްފަހު އެ ގާނޫނު ބަނޑުއަޅާ ވިހާ ދަރިއެްއެގ ގޮތުގައި މިފަދަ ގާނޫނެއް ވެއްޖެ ކަމަށް

މަށް އި ނެތް ކަފުރިހަމަކަމެއް އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭތީެވ، އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލީ. އަދި ހެދިފަ

ހެން ށް ކޮންމެއުމަަވހަކުން އެ ގާނޫނާއި މި ގާޫނނާ ރައްޓެހިކުރުމަކީ ެވސް މިއަދު މި ޤަދޭ ދުއެ ގާނޫނު ހެ ،ވާނަމަ

ން ުޅގަނޑުމެއަ ،މުހިންމު ކަމެއް ކަމުަގއި ެދކޭތީވެ، ެއ ވާހަަކ ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލީ. އެހެން މިދެްނނެވި ކަމަކީ 

އިން. އްގެ ތެރެޝަނެއަންަނނީ ކޯލި ތިޚާބުވެގެން މިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮުތގައި ވެސް މިހާރު އިން

ންބަރުން ހެނިހެން މެުގޅިފައިވާ އެ ާތއީދުުކރާ ނުވަތަ ެއ ޕާޓީައކާ ދިންކަމުަގއި ީވނަމަވެސް އެ ޕާީޓއަށް ޕާޓީގެ ޓިކެޓު 

ބަރު އްޔަތު މެންކުރާ ހައިސި ބާރު، ރައްޔިތުްނ އިންތިޚާބު އަންނަީނ. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުން ިއތު ވެސް ވޯޓުދީގެްނ މި

ވެްސ އްގޮތަކަށް އެތްުވމަކީ ހަމަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި ހުރެވޭނެ ގޮ ،ކިބައިން ެގއްލިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ

ޅުގަނުޑ ންނަވާ. އަހަމަ އެބަ ދަ ވެގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. ބިލާމެދު ތަފާތު އެކިއެކި އިޞްާލޙުތައް އެިކއެކި ބޭބޭފުޅުން

 ނަމަ ކަށް ެވއްޖެބިލު ވެްސ އިޞްލާުޙވެގެންާދއިރުަގއި ިމ ބާރު ރަްއޔިތުންގެ އަތަށް ިލބޭނެ ގޮތަ އަރާ ހަމަ މިހިތަށް

ތެއް ެވއްޖެ ރުކުވެނޭ ގޮކުރާ މީހުން، ރައްޔިތުންަނށް ބޭ. ަރއްޔިތުން އިންތިޚާބުވެގެންދާނޭ މިއީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބިލަކަށް

 ކަމަށް ވާނަމަ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ތެރި އިްއޒަތް ދާއިރާގެ ކެލާއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.ޢާރިފަ ޢަލީ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

-އޮތް އެންޓި ހަށް ހުށަހެޅިފައި މިަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީ ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ވެސް މި ތެުދވެލީ

ށް ، އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާއަޑިފެކްޝަން ބިލަކީ އަޅުގަނުޑ ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ބިލެކޭ ދަންނަވަންވެގެން. ސަބަބަކީ 
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ވަަތ ނު  ން އަމިއްލައަްށ މުސާރަ ކަނަޑއަަޅއި،ައޅުގަނޑުމެން ިމތާ ތިބެގެ ،ޒާތްޒާުތގެ އިނގިލި މި ިދްއކުރެވެނީ

 ނަގައިގެްނ ގޮތްގޮތަށް ވޯޓުީދ، މިކަހަލަ ސަކަރާތްތަކެއް ޖަހާ ބައެްއ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިވަތުމިތަނުން ރިޝް

ން މިތާނގަިއ ހަމަގައިުމވެސް އެކަން ުޅގަނޑަށް ޔަޤީ. ެއަކން ކުރާ ބަަޔކު ުއޅޭތޯްއޗެ. ައދި އައޮންނަނީ މަޝްހޫރުވެފަ

ދަނީ. ދެން މުޅި މަޖިލީހުގައި  ތި ނިސްބަތްވެގެން މިހަށް މީ، މުޅި މަޖިލީނުކުރާ މީހުން ގިނަވާނެ. އެހެންނަމަވެސް

އެކި ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންނާއި އަދި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން. ދެން  ،ހިމެނެނީ

ހެދެންޖެހޭނެ ސަބަބެއް ން ބިލެއް އައީމަ، މީަގއި ެއާއ ދެކޮޅުޑިފެކްޝަ-ޕާޓީތަކުަގއި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުްނނަށް ހަމަ އެންޓި

އަޅުގަނޑަކަެށއް ނުިވސްނުނު. އަުޅގަނޑު ހުންނަނީ ޕާޓީެއއްަގއި. އަުޅގަނޑު މިއީ ެދަވނަ ދައުރު މިތާނގައި ިމ 

 ވެސް އަޅުގަނުޑގެ ޕާޓީގެ ވިަޕކާ  ގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑު މި ހުރީ. ދުވަހަކުވަނަ އަހަރު 4ހޭދަކުރަނީ. ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ވެސް  ނުޖެހޭ. އަުޅގަނޑު މިއީ ދުވަހަކު ވާކަެށއް ނާނެ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނެޑއް ޖެހިލުމެއްޚިލާފުވެފައެއް ނޯން

ވިިކގެންދާނެ ވެސް މީހެއް ނޫން. އަޅުގަނޑަށް ިވކެން ފުރުޞަތެއް ވެސް އެހެން މީހަކަށް އެ ދޮރު ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ 

 ،ްއވެސް ވާަހކަެއއް ުނވެސް ދެްއކޭނެ. ސަބަބަކީ އަުޅގަނޑާ މިަކހަލަ އެ  ނޫން. އެހެން އެްއެވސް މީހަކަށްމީހެއް

އަންނަނީ ފިކުރެއް ަރއްޔިތުން ގާތަށް ގޮއްަސ. ައޅުގަނޑުމެން މިހެން މިހެން ކަންކުރަން އެަބ  އަޅުގަނޑުމެން މި

ވޯެޓއް  ދެވިދާެނތޯއޭ. އެބޭފުޅުްނ ހިތުންރުހުމުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވެއޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވޯޓެއް 

ކުރަނީ. މާަނއަީކ ފައިގެްނ ައއިސް އަުޅަގނޑުމެން ވިްއކަން މިތާނަގއި މަސައްކަތްބޭފުޅުންެގ ފިކުރިްއޔާތު ހި ދިނީމަ އެ

ގޮތުން އަުޅގަނޑަކީ މިއަުދގެ ސަރުކާުރގެ މެންބަރެއް.  އެއިެރއްަގއި އޮންނަ ސަރުާކރަކަށް. މިއަދު ކަންދިމާކުރި

 ުރގެ މެނިފެސްޓޯ ހިފައިގެންގޮސް؛ހިފަިއގެންޮގއްަސއި، މިއަުދގެ ސަރުކާޓު ޅުގަނޑު މިއަދު ސަރުކާުރގެ ޓިކެއަ

 އަޅުގަނޑުެގ އަިމއްލަ މެނިފެސްޓޯއެްއ ނުގެންދަން އަުޅަގނޑެއް. ނޯންނާނެ އަޅުގަނުޑގެެއއް. ިމއަދުގެ ސަރުކާުރގެ

 ބިލުަގއި ތަކެއް ޭއގެ މުޤާ ޚިދުމަތްިދޔައީ ަރއްޔިތުންނަށްއަޅުގަނޑުމެން ހޮވިގެން ގޮސް،މެނިފެސްޓޯ ހިފައިގެން

ވެްސ  ބޭފުޅުން ވޯޓުދެްއވި. ސަރުކާުރން އެ ޚިދުމަތްތައް އެބަ ފޯރުޮކށްދޭ. ރާއްޖެ ދުވަހަކު . އެފޯރުކޮށްދޭނަމޭ ދަންނަވާފަ

ނުދެކޭ ތަރައްޤީ މި ސަރުކާރުން އެބަ ގެނެސްދެްއވާ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް. ޞިއްޙީ ާދއިާރ ކަމަށް ވިޔަސް، ތަޢުލީމީ 

އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ކަމަށް ތިޞާދީ ގޮތުން ކަމަށް ިވަޔސް، ގޮތުން ކަމަށް ިވޔަސް، ިއޤް މްރާނީިވޔަސް، ޢު މަށްދާއިރާ ކަ

، ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ކުރިއެރުންތަެކއް މި ސަރުކާރުން ހޯދައިފި. ދެން އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ވިޔަްސ،

އެ   ަފިއސާ ނަގައޭ ބުާނއިރުަގއި،ރުަގއި ައުޅގަނޑުމެން ރިޝްވަތަށްިއނގިލި ދިއްކުެރޭވއި އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާއަށް

ްނ އަުޅގަނޑުމެ . އަޅުގަނޑުމެން ކީްއވެހޭ ބޭނުންނުކުރަންވީ؟ވެސް ބަންދުކޮށްލަން ލިބޭ ފުރުޞަތެއް މިއީ ދޮރު

ޑިފެކްޝަްނ -ށް އެންޓިިމސާލަކަ ކޮންމެ އެްއޗެްއ ލިޔެފަިއ އޮތަްސ؛އަޅުގަނޑުމެން މީަގއި  ކޮންކަމަކާހޭ ބިރުގަންނަްނވީ؟

ޕާޓީ ވަިކކޮށްފިއްާޔ  ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފިއްޔާ، ޕާޓީން ކެނިޑއްޖިްއޔާ ނޫނިއްޔާ ؛ގޮތެްއގައި  ލަ އޮންނަނީ ޖުމު ބިލުގައި މި

ވާނީ މިހެންނޭ ކިޔާފަިއ ލިޔެަފއި މި އޮންނަނީ. ތެެދއް، ުއސޫލުތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަންވީ ކަންނޭނގެ. ައޅުގަނޑަށް 
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ެއއް ނެތް. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުްއިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަނުޑ ވެސް ަމއްސަލަ

ތާއީދުކުރަން. އެއީ ހުށަހެޅުމެްއ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރާ ހުށަހެޅުމެއް އެއީ. ައޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާލަން 

ތް ހަމައެކަނި ވާހަަކއަީކ ކޮންކަމަކާހޭ ބިރުގަންނަނީ؟ ބޭނުންވަނީ، ހަމަ ފެށުނީއްސުރެ ނިޔަލަށް ދައްކަން އޮ

އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާއަށް ބައެއް މީހުން؛ އަޅުގަނޑުމެންެގ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެބަ ވިސްނައިދޭން އުޅޭ ތިއަށް 

ނޑުމެން ވޯޓުނުދޭށޭ. ތިއުޅެނީ އަހާިއ ލަގަނާ، އޭތިމީތި ދޫކޮށްލާށޭ. އަހާއި ލަގަނާ ދޫކޮށްލައިގެން ެވސް އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ ދައުލަތް ސަލާމަތްކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރެޔާއި ުދވާލު މި ަސރުކާރު އަީއއްސުރެ އިދިކޮުޅ 

ފަރާތްތަކުން އުޅުއްވާ ބޭފުޅުްނ ކުރައްވާހާ ވެސް މަސަްއކަތަީކ، ރެޔާއި ދުވާުލގެ މަސައްކަަތކީ އެިކއެކި ގޮްތގޮތުން، އެިކ 

ައށް ހުންނަ، އެިކ ކަހަލަ ދަހިެވތިކަމަށް ބާރުއެޅޭ ކަހަލަ ކަންަތއްތައް ކުރުަވިއގެން، ނޫީނ ކަހަލަ ދަހިވެތިކަން އިންސާނާ

ކޮށްގެން، ނޫނީ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިަލިއގެން، ނޫނީ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅައިގެން ވެސް ބޭުނންވަނީ ސަރުކާރު ަވއްޓާލަން. 

މިސަރުކާރުން ކޮން ކަމެއްޭހ ރައްޔިތުންނަށް ނުކޮށްދެނީ؟ ސަރުކާރު ަވއްޓާލަން އަުޅގަނޑުމެން ކޮންކަމަކާހޭ މި އުޅެީނ؟ 

ސިވިލް ސާރވަންޓުންގެ މުާސރަ ބޮޑުކޮށްފި. ދިވެހި ރަްއޔިުތންނަށް ހުސްނުވާ އާސަންދަިއެގ ނިޒާމަކުން އާސަންދަ އެބަ 

ބޭރަށް ފޮނުވަިއގެން  ލިބޭ. ނުވަތަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް އެބަލިބޭ. ރާއްޖެއިން ުނލިބޭ ފަރުވާއެއް ވެއްޖެްއޔާ ާރއްޖެއިން

ފަރުވާ އެބަލިބޭ. ކުީރގައި ުނވެފައި ހުރި ބޮޑެތިސިްނގާ ަބލިތަކަށް ފަރުވާ ނުލިބިފައި ހުރި ކިޑްނީ ޕޭޝެންޓުންނާއި، 

ހާޓް ޕޭޝެންޓުންނާއި، އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިއަދު އެ އޮތް ހުރިހާ ދުވަހު އެ ތިއްބެވިިތއްބެވުމަށް ނިމުމެއް 

 ޚަރަދުަގއި، ރަްއޔިތުންގެ ފައިާސ؛ ތެދެއް، ރައްޔިތުްނގެ ފައިސާ. ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ެއ އަިއއްސި. ދައުލަުތގެ

ކޮށްދެއްވަނީ. ީމގެ ކުރިން ހަމަ ދައުލަތުގެ ފައިާސއޭ ނުވަތަ ރައްޔިތުްނގެ ފައިާސއޭ ހުރީ. އޭުރގައި ިތއްބެިވ 

ވަތަ ސިޔާސަތެއް ެނތީމަ އެކަން ނުވެފައި ޮއްއވާ ބޭފުޅުންނަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުެރވިފައިެނތީމަ ނު

މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި ހުރިހާ ކަމަކަށް؛ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް ވެސް ހަމަ ކޮންމެ ކުއްޖަކު ވެސް؛ ހަމަ ބޭނުން ކޮންމެ 

ގްރޭޑެްއ  ކުއްޖަކަށް މަތީ ތަޢުލީމު ހާިސލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ެއ އޮތީ. ރަނގަޅު މާެކއް ލިބިފައި ޮއވެއްެޖއްޔާ ުނވަތަ

ލިބިފައި ހުރެއްޖެއްޔާ އެ ުކއްޖަކު ދާން ބޭނުން ދާއިރާއަކުން ކުރިއަށްިދއުމުގެ ފުރުޞަތު އެ އޮތީ. އަންހެން 

ބޭފުޅުންނަށް ވިޔަފާރިކުރުމުެގ ފުރުޞަތު އެ އޮތީ. ޒުާވނުންނަށް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ުފރުޞަތު އެ އޮތީ. އާަދއިެގ 

ތީ ތަތްތެޅިފަ. ބޭުނން މީހަކު ގޮއްސަ ަނގަންވީ. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތުތައް ބަހުރުވައިން ބުނާ ނަމަ، ލޯނުތައް އެ އޮ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ފުޅުން މި ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މަަސއްަކތްކުރަނީ؟ބޭ އޮްއވާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ކޮންކަމަކާހޭ މި

މީނާ ދިމާައށް ނޫން ބޭފުޅަކާ ދިމާއަށް ދިވެހި ަރްއޔިތަކު ރަީއސް ޔާދެން  ؛ރައްޔިތަކު  އީއިނގޭ ކީްއެވގެންކަން. އެ 

ސަކަރާތެްއގެ ބޭނުމަީކ ޖެހި ހުރިހާ  އުޅުްއވާ ބޭފުޅުން މި ނުލާނެތީވެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ޙަޤީޤަތަީކ. މިބަލައި

ޖިލީހުެގ ގޮުތން ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަނުޑމެން ރައްޔިތުންގެ މަ ބެހޭ ، މި ބިލާހޭ އަުޅގަނޑު މިަދންނަވަނީއެއީ. ކޮބައި

ޭއ.ޕީ  ،ޖޭ.ޕީ ވިޔަސް  ،އެމް.ޑީ.ޕީ ިވަޔސް ،ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމް ވިަޔސް ؛މެންބަރަކު ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވިޔަސް 
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 ޕާީޓގެ ކޮންބޭފުޅަކުހޭ ޖެހިލުންވާންވީ  5ޕާޓީ މިތާ ރަމްޒުކުރަނީ. މި  5، މި އެމް.ޑީ.އޭ ިވޔަސްޕާީޓ؛  4، މި ވިޔަސް 

މި ބަލަނީ. ގޯހެއް ހަދަން  ވޭތޯ ވަތަ ހައްތަހާވެސް އެހެން ނުބުނެނޫނިއްޔާ ނު  .ހެއް އެދެނީބޭފުޅެްއގެ ޕާޓީއަށް ތިމާ ގޯ  އެ

 ،. އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީހަދަންދެކޮޅު ުޅގަނޑު މިދަންނަވާލަނީ މިއާނޫނިއްޔާ ކޮންކަމަކާހޭ ބިރެއް ގަންނަންވީ އަބޭނުން

ވަަނ  4 ވަނަ މަޖިލީހުގެ 18އައި މީހެއް.  ލީހުގައިވަނަ މަޖި 17؛ ހިނގަނީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޅުގަނޑު މި

ކަހަލަ  ދުވަހަކު ވެސް ޚިލާފުވެަފއެއް ނޯންނާނެ. އަުޅގަނޑު ެއންމެ ހިތްނޭދޭ ބައެއް އަހަރޭ. އަުޅގަނުޑގެ ޕާޓީގެ ިވޕަކާ

 އި އުޅޭ ބަޔަކަށް ތެއްގެ ތެރޭގަ ބިލުތަކަށް ވެސް ހުންނާނެ ވޯޓުދީފަ. އެކަމަކު އެ ވޯޓު ދެނީ އަޅުގަނޑުމެން މިއީ ޖަމާޢަ

، . އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާއެްއގޮތަށް ދާންވެގެން ގޮތެްއ ނިންމީތީވެ އެ ނިންމުމާ ތަކުންޖަމާޢަ ވާތީ އެ

މި ލިބޭ ހުރިހާ ހުތުރު ބަދުނާމު ނަންތަކުން  ،މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ސަލާމަތްވާން ،އަޅުގަނޑުެގ އާދޭހަކީ 

ނަގާ ބަެއކޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ަވގުންނޭ. އީ. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ރިޝްވަތުޞަތެކޭ މިސަލާމަތްވާން ވެސް ލިބޭ ފުރު 

ބުނުމަށް ެވސް ނިމުމެއް އަންނަން އޮްތ ބުނާ ިމވެނި ެއއްެޗއް ހަދާ ބައެކޭ މިޅިގަނޑުމެންނަކީ ެއވެނި ެއއްެޗއް، އަ

ދެއްވާއިުރ ްސ މި ބިލަށް ވޯޓުވެ ރުންމެންބަ 85ގައި ތިއްބެވި މަޖިލީހު ވާތީ އަުޅގަނުޑ އެދެނީ މި ފުރުޞަތަކަށް

. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންެގ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ެވސް މިއަށް ތާއީދުކޮށް ވޯޓުެދއްވުންތިއްބެވި 

ޙައްޤުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ކުރެވޭނެ ކަމެއް. ިދވެހި ދައުލަތުގެ ޙައްުޤަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް. 

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  ން ލިބޭ ފުރުޞަތެއް. ވަރަށްންެނއް ނޫން. އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭގަނޑުމެންނަކީ ވަގުއަޅު

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އިއަރުވަނީ މިލަންދޫ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. ބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަމެން

 

 ސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަ

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ވެްސ ހަމަ އެއްެޗއް ދަންނަވާލުމަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކަމެްއ 

-ނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އެންޓިމަންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން ިއއްޒަތްތެރި މެވިލިމާޭލގެ ދާިއރާގެ ،ކަމަށް ދެކޭތީ

 މި ،ކުރަން. ނަމަވެސް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ސް ފުރިހަމައަށް ާތީއދުޑިފެކްޝަން މި ބިލަށް އަުޅަގނޑު ވެ

ވާހަކަ  ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ދެކޭތީވެ އެ ލަންޖެހޭނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ބަލައިބިލުގައި އަދި އިތުރަށް އަުޅގަ

ހެިޅފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ނުވަަތ ވަނަ މާއްދާަގއި މި ހުށަ 3ވަނަ ބާުބގެ  2ބިލުގެ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. މި

 ނުވާ ގޮތަށް އިނގޭތޯ. ވަިކ ޕާީޓއަށް ނިސްބަތް)ރ( ަގއި  ޑްރާފްޓުކުރެވިަފއިާވ ޑްރާފްޓުުކރުމަށް ބަލައިލާއިރުަގއި
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 ެއ ބުވި މެންބަރަކުން މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި އިންތިޚާކަމަށް ވާދަކޮްށގެން މިނިވަމަޖިލީހުގެ މެްނބަރުރައްޔިތުންގެ 

 ށްފަހު އެ މެންބަރަކަށް އަންނަިނވިތެރޭަގއި ިސޔާސީ ޕާީޓެއއްގެ މެންބަރަކަށް ވުމަ ގެދައުރު  މެންބަރު އިންތިޚާބުވި

އެކަން ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން  ،ނަމަ އްޖެހާލަތްތަކުން ކުރެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެ 

ހަމަ މިއެކޭ  ،މީހަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިާވ ވާހަކަ އޮތްއޮތުމަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އެ

ކުން ކޯލިަޝނެއް ހައްދަަވއިގެން ވެރިކަްނ އެއްހަމައިން އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ާއއްމުކޮށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަ

އަނެްއކާ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު   ތެރެއިން ވެރިކަމަށް ާއދެވުނީމާ،ހޯދުމަށް މިކުރާ މަސައްކަތުގެ

ކެޓު ޖިލީހުެގ މެންބަރުން ހޮވުމަށް ޓިތައް ބަހާލައިގެން ރަްއޔިތުންގެ މަެވސް ކޯލިޝަްނގެ ތެރޭގައި ިޓކެޓު ހޮވުމަށްޓަކައި

މަ އެ މެންބަރުން ކިހިނެއްތޯޭއ ގައި އެހިސާުބން ކޯލިޝަން އޮާޔވެދިަޔއިގޮތު ބައްސަަވއިލަްއވާެލއްވުމަީކ އަުޅގަނޑު ދެކޭ 

އްލެއް ހޯދުމަީކ އޮންނަންވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ، ޙަ ެއކަމަށް ގޮތެއް ،ހަދާނީ. އެކަމަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ރިޢާޔަތްކޮށް 

ލިބިލައްވާ  . ކޯލިޝަން އޮޔާދިޔައިމަ ކޯލިޝަންގެ ތެރެއިން ޓިކެޓުަކ ވެސް ދަންނަވާލަންވާހަ  އަޅުގަނޑު ދެކޭތީވެ އެ

ތިބުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް އަުތވެދާނެ ކަމެއް މަތުވެފައި ތިބޭގޮތުން ހޮވޭ ބައެއް މެންބަރުން މަގު

ބޭނުންވޭ.  މާލުކަމަށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑު ގެންނަންމަޖިލީހުގެ ސަ ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ފެންނާތީ އެކަން ވެސް ހަމަ މި

ބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި މިފަދަ ބިލެްއ މިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވިތާ ކިތަންމެ ދުވަހެްއ ެވއްޖެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަ

ނަށް ތަ މިއައިސް ކުރަން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ޚިދުމަތް  އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ވެސް ހަމަ

އްދާއެއް އޮތުން ެއއީ ލާޒިްމ ަގއި މިފަދަ އިބާރާތުން މި ފަދަ މާާވއިރުއްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ަވކާާލތުކުރާ ބަޔަކަށް ރަ

ވާހަކަ ވެްސ ހަމަ ދަންނަވާލީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ޝުކުރިްއޔާ.  ބޫލުކުރާތީ އެކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެްސ ގަ ކަމެއް

 ވަިކވެލަން. 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ވަުރ ވާ ނދަގޫފުޅުނަށް އުދައްަކވާއިުރ އެ މެންބަުރންފުޅުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަ

މަ ބައެްއ އި ހަގަބަރުކަދައްާކއިރު މަޖިލީހުގެ ޗެމްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެކަަމކު އާއްމުކޮށް އެހެން މެންބަރުން ވާހަ

 ހަމަ މަޖިލީހުގެ ހޭނީންޏާ ައޅުަގނޑު ޖެދައްަކވާ. އެހެން ހައްދަވަބޭފުޅުންނަށް ވާަހކަ 2 ،ބޭފުޅުން 2 މެންބަރުން އެބަ

ޞަތަށް ބަރަކު ފުރުލަން ބޭނުންވޭ ިއތުރު މެންކަ ދަންަނވަން. ައުޅގަނޑު ބަަލއިބޭފުެޅއްގެ ވާހަ އެްއގޮތަށް އެ  ގަާވއިދާ

ޅުގަނުޑ އަ  ؛ބަރަކުއި އޮތް ިލސްޓުަގއި މިތާ އެތެޭރަގއި ިއތުރު މެންއެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއ އޮތްތޯ. އަުޅގަނޑު އަުތގަ

 ވަނަ ފުރުޞަތު. 2 ،އަށްهللاއަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު
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އިާރެގ މަހިބަދޫ ދާ އިެދންމެގަ ،އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ ައޅުގަނުޑ ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީޝުކުރިއްާޔ އި 

ކަމެްއ  ގުިޅގެން ައުޅގަނޑު ހަމަ ެއއް ޅުދެއްެކވުމާވާހަަކފު ؛ރިޤުގެ ވާަހކަފުޅުަގއިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާ

ށް ސާފުބަހުން ވިދާޅުވެދެއްިވ ހަކަފުުޅގައި ވަރަރިޤުގެ ވާއިނގޭތޯ. މިހެން މިދެންނެވީ ޠާ ޔަޤީންކޮށްދެން ބޭނުންވާތީ

ތެރޭގައި އަުޅގަނޑު ވެްސ ޕާޓީގެ ބަެއއް އިސް މީހުން؛ އޭގެ  ރިޤު އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަުކރެއްިވއިރު ައޅުގަނޑުމެންޠާ

ުޅގަނޑުމެންެގ  އަދިަޔއީ، ެއއިންވެސް ޔަޤީްނވެގެންއުޅޭ ވާހަކަައކީ ތަނަށް ދިޔަ ވާހަކަ. ދަންނަވަން މި  ހިމެނޭ ގޮތުން އެ

ކުާރ ޕާޓީެއއް ޫނންކަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕާީޓއަކީ އުސޫލުތަެކއްގެ ަމއްޗަްށ  އެރިހާ ގޮތަކަްށ ކަންތައްޕާޓީއަކީ ހިތަށް

ބަްސވުމެއް ަހދައިފިއްާޔ، ބަޔަކާ ެއކީަގއި އެީކގައި އެއް ކަްނ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީން ބަަޔކާބިނާވެގެން ހިނގާ ޕާޓީެއއް

ހިތާނެކަން. އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ށް ނުވަތަ އެ އެއްބަްސުވމަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްދަކަވަޢު  ްއޔާ އެެވއްޖެ ދެއްވަޢު

އަުޅގަނޑުމެން އޭރު އޮީތ  ހުގައި މަހިބަދޫ ދާއިާރގެ ޓިކެޓު ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ 18ވިދާުޅވީ.  ވާހަކަފުޅެއް އެ

ރީ ޕާޓީއަށް. ހޫޖުމް އިރުގަ އޭ ދޫކޮށްލަންޖެހުނީ ކެޓުޓިއެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ވާތީ ކޯލިޝަނެްއގެ ތެރޭަގއި ކަމަށް 

މީހެްއގެ  މަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑު ޕާޓީގެ އިސްށްދިނުކޮވާދަކުރެްއވި ފަރާތަށް ކެމްޕޭން ން އެ ޓިކެޓަށްރީ ޕާޓީހޫޖުމް

މަހިބަދޫ އަުޅގަނަޑީކ ހަމަގައިމު ވެސް  ؛އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ،ހައިސިއްޔަތުްނ އެތަނަށް ދިަޔއިން. އެހެންނަމަވެސް 

 އެ ،ކަމުގެ ގުޅުމެއް އޮްނނަ މީހެއް. ޙަޤީޤަތަކީމަތްތެރިހުވަރަށް ގާތް ރަ ރިޤާޠާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާ

ށް ގެަނއުމުގެ މަަސއްކަުތގަިއ ވެްސ އެންމެ އިސްޮކްށ އެމަނިކުފާނު ޕީ.ޕީ.އެމަ ،މަނިކުފާނު އެއްބަްސެވވަަޑއިަގންނަވާނެ

، މަހިބަދޫ ޝަރުތުކުރެއްވި އެއް ކަމެއް ެއއީ ެއމަނިކުފާނު ވެސް އަުޅގަނޑު. އަދި އެުދވަހުހަރަކާތްތެރިވި މީހަކީ 

ނެވިން؛ ެއ ދުވަހު ވެސް ދެންއަުޅގަނޑު  ވޭތޯ މަސައްކަތްކޮށްދޭށޭ.އެމަނިކުފާަނށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ދާއިރާގެ ޓިކެޓު 

ކަްށ ވެގެން ހިނގާ ޕާޓީއަގެ މައްޗަށް ބިނާއަުޅގަނޑުމެްނގެ ޕާޓީއަކީ އުސޫލުތަެކއް ކަމަކު އެ އާެއކޭ، މަސައްކަްތކޮށްދޭނަމޭ.

މެންނަށް ގައި އޮްތ ގޮތުން އަޅުގަނޑުެއއްބަސްވުމު ިލޝަނުގެ ކޯ .ވާތީ، ައޅުގަނޑުމެން އޭރު އޮީތ ކޯލިޝަނެއްގެ ތެޭރގައި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ައޅުަގނޑުމެން ދިޔައީ ޓޮމްއާ ދެޮކޅަށް ޕީއަށް ކަމަށް ވާތީ، ޖޭ. ންޖެހުނީއެ ޓިކެޓު ދޫކޮށްލަ

މި ުއޭޅ ވާހަަކއަީކ، މި ބިާލ ދޭތެރޭގަިއ މެންބަރުން ދަންނަވަން  ސްޓޭންޑު ހިފަހައްޓަންެވގެްނ.

އެއްެވްސ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ގޮތަކަށް ޕާޓީައކުން އުސޫލުން ބޭރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަންބޮޑުެވވަަޑއިނުގަންަނވާށޭ.

، ވަިކކުރާވަުރގެ ކުރާނީޕާޓީން މެންބަރަުކ ވަކި ައުޅގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ މެންަބރުން ވަކިކޮެށއް ނުހަދާނެ.

، އޭނައާ ދޭތެރޭަގއި ކުރިން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރަށް އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެވަކިކުރުުމގެ  ކަމެއް ދިމާވަގެން.

ޕާީޓގެ އެންމެ އިސް ވެރިެއްއގެ ގޮތުަގއި ގަނޑުމެންގެ އެހިސާބަކުން ނުނިމޭ. އަޅުއަދި  ފިޔަވަުޅއަޅަނީ ީކްއވެގެްނކަން.

 ، އަުޅގަނުޑމެންގެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު.ްއޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާދިވެިހރާއްޖޭގެ އިމި ވަގުތު ހުންނެީވ، 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިހުސާސްތައް ވަރަށް  އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ. އެމަނިކުފާނަކީށް މަނިކުފާނައެ

 ،ކޮބަިއކަމާއި  ގެ އިހުސާސްތަކަކީމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންރަްއޔިތުންގެ  ދެނެަވޑަިއގަންނަާވނެ ބޭފުޅެއް. ރަނގަޅަށް



58 

 

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ،ކަމާއި ދަިތާވނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއް ؛ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އުނދަގޫވާ

މެންބަރުންނަށް ދިމާވާނެ ހުރިހާ ކަމެއް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ައޅުގަނޑުމެންެގ މިއަދުގެ އިްއޒަތްތެރި 

، މަނިކުފާނަކީ އެ ،ށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސަ ަޑއިގަންަނވާނެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އެނިގވަ

 ،ދުވަހު ހޭދަކުރަްއވާފައިއަޅުގަނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަީކ މި މަޖިލީހުގައި ވިްއސަކަށް ައހަރު

މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި ވަަޑިއެގންނެވި ބޭފުޅެއް. މި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުެރްއވިއިރު ެވސް އެމަނިކުފާނަކީ ޙަޤީޤަތުގެ 

ދެއްެކވި ބޭފުޅެއް. ހިތަށްއެރިާހ ަކން އޮންނަ ގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ؛ެދއްެކވި ބޭފުޅެއް. ކަންކަުމގެ އަސްލުވާހަކަފުޅު މައްޗަށް

 ދެްއކެވި ބޭފުެޅއް ނޫން. ވަރަށް ޤާބިލުކަމާ ފުޅުހިތަށްއެރިހާ ވަގުތަކު ތެދުވެ ވާހަކަ ،ހިތަށްއެރިހާ ބިލަަކށް ،ވާހަކަެއއް

 ަހމަ އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ ބޭފުޅުންގެ ގެންެދވީ. އެކަންސްުކރައްވަމުންއެީކގައި ބިލުތަކަށް ބަހު

ަރއީސަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އިނގޭތޯ.  ތެރޭގައި ިމއަދު މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތުަގއި ތި އިންނެވި އަުޅގަނޑުމެންގެ

ދޭތެރޭގަިއ   މިކަމާއަުޅގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ެއްއވެސް މެންބަރަކު ،އުޅޭ ވާހަކައަކީ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން މި

އުޅެނީކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިއްބެިވ  ކަންބޮޑުެވވަަޑއިނުގަންަނވާށޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި

އުޅެނީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން  ާލކަށެއް ނޫނޭ. ައޅުގަނޑުމެން މިއިވަމެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލު 

މީހުންގެ ކަާރމާތް އިތުރުކޮށްދޭންވެގެންނޭ.  ްއޒަތް ދަމަހައްޓައިޭދންވެގެންނޭ. އެއިއި ރުންގެ ޤަދަރާއިންތިޚާބުކުރާ މެންބަ

ޕާޓީ  އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ ބޭނުމަކީ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ އޭ އީ ތްތެރިކަން އިތުރުކޮށްދޭންެވގެންނޭ. އެހާނަޒާމީހުންގެ  އެ

ކީ ޤަދަރުވެރި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް މި ޤައުމުަގއި ހަމަޖެހުން އޮންނަން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންނަ ބޭނުންވާނީ އަބަދު

ހަދަން. ރައްޔިތުންެގ ބަސްުބނަން، ރައްޔިތުްނގެ ެގއަށް ވަންނަން. ަރއްޔިތުްނގެ މަންދޫބުންނަކީ ރައްޔިތުންެގ 

އިޙުތިރާމާއި ލޯބި ލިބިގެްނވާ ަބޔަކަށް ހަދަން. އެ މަސަްއކަތް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީންނާއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން 

 މިކަމާ  ،މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހަމަ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންކުރަމުން 

ވެސް ކަންބޮޑުެވވަަޑއިނުގަންަނވާށޭ. މި ކަމަކީ ތިޔަ ބޭފުޅުން މި ޤައުމަށް ކޮށްދެއްވާ ވަރަްށ ގޮަތކަށްދޭތެރޭގައި ެއއް

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން . ހަމައެއާއެީކަގއި ދެންމެގައި މިލަންދޫ ދާއިރާގެހުރި މަސަްއކަތަކަށް ނޫނީ ނުވާނޭއަގު

މު ންޙަލާަގއި ވިސްނާލަން ވަރަށް މުހިމުފީދު އެ ދެއްެކވި ވާހަކަުފޅު އެއީ ހަމަ ައޅުގަނޑުމެންގެ ިމ ބިލުގެ ކޮމިޓީ މަރު

އަުޅގަނޑުމެންގެ  ،އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ އަުޅގަނޑުމެންެގ މި ވެިރަކމުގައި ކޯލިޝަން ހަދަިއގެްނ އަިއސް ކަމެއް.

 ނާ ްސފައި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންވެރިކަމަށް އައީ. ައއި ލިޝަން ހަދައިގެންއެީކގައި ކޯ ޕާޓީއާ 2ޕާޓީއާއި އަދި އިތުރު 

އަުޅގަނޑުމެންގެ އެންމެ ިއތުބާރު އޮތް އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،އޮތީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންގެ އެންމެ ޒަމާންވީ  އެީކގައި މި

ދެން ެއ ވިދާުޅވާ ޖޭ.ޕީ ައޅުގަނޑުމެންނާ އެީކގައި ަވކިެވގެންދިަޔއިުރ ކޯލިޝަން ޕާޓުނަރު އެމް.ޑީ.އޭ ެއކަނި. 

ވީމާ، . އެހެންބަރުކަމުގައި ިތއްބެވިފުޅުން މެންކޯލިޝަން ތެރެއިން ޓިކެޓު ލިބުނު ބައެއް ބޭ ،ދީގެންކެޓުނޑުމެން ޓިއަޅުގަ

ދޭތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ރަނގަޅު އުސޫެލއް މި ބިލު  ތެރެއިން ހޮވިގެން އަންނަ ބޭފުޅުންނާ ގެލަތުގައި ކޯލިޝަން ހާއެ 
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. ެއއީ ެއކަން ނޫނަކަށް ވެގެންާދއިރު އޮތުން އެއީ ައޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ ބޭނުންވާ ކަމެއްގާ އިޞްލާޙުެވގެން

އަޅުގަނޑު ދެކޭތީ އެ ވާަހަކ ދަންނަވާލަންވެގެން ައޅުގަނޑު އަސްުލގައި ފުރުޞަތަކަށް  ށްކަމަ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް

 އެދުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު ތްތެިރ މެދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ އިސް

 އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމަށް.

 

 އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ުޅގަނުޑ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑު ވެްސ ދެކޭ ގޮތް ދަންނަވާލަން އަ  ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، މި ބިލާ ޝުކުިރއްޔާ  `.

ކަށް  އެ ޕާޓީއަްއޔާ އެ ދައުުރ ނިމެންދެން ވިއްޖެލިިބގެން ހޮ ޕާޓީައކުން ޓިކެޓު ދުވީ. އަޅުގަނޑު ދެޭކޮގތުގައިމި ތެ

ވި ނޑުމެން ހޮއަުޅގަ ،ެއކު މަސަްއަކތްކޮށްދޭން ތިބެންވާނެ. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ެވސްއިޚުލާޞްތެރިކަމާ

ންގެ ޅުގަނޑުމެރައްޔިތުން ެވސް ބޭނުންފުޅެްއ ނުވޭ ދެއިރު ދެ ދަޅައަށް ޕާޓީ ބަދަލުކުރާކަށެއް. އެހެްނނަމަވެސް، އަ 

ނައިުބ  ނޑުމެންގެރެއިން ބައެއް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަަކފުޅަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކޮށްަލން. އަޅުގަތެ

ދެއްކެވި  އަިދ ޙަސަން މުފީދު ،ދެއްކެވި ވާހަކަފުާޅއިهللا ރައީސް، ޕާޓީގެ ނައިބު ރަީއސް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 ެއއްކޮށް ތެދުވެރިކަމާ ،އެްއކޮށް  ތެރިކަމާޞްލާމެންނަށް އިޚުވާހަކަފުޅަށް އަުޅގަނޑު ާތީއދުކުރަން. އަޅުގަނޑު

ބަރުންގެ ޓީގެ މެންމަސައްކަތެއް ކުެރވޭނީ އެއް އަމާޒަކަށް އަދި ެއއް ޢަޒުމެްއގައި ތިބެގެން. އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕާ

އިން ނުދައްކާ ގިނަ އް މާތަކެމެދުގައި ެއއްބަިއވަންތަކަމާއި ވަރުގަދަ ބަދަހި ގުޅުމެއް ޮއެވެގން. އެހެންވީމާ، އިތުރު ވާހަކަ 

 ޢަލައިކުމް.  މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުުރ އަދާކުރަން. ަވއްސަލާމް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިންމަނިކުދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު ނިހާން ޙުސަ ވިލިމާލޭޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

ހުރިހާ  ވިތިއްބެ އިދެއްކުމަށް އެިދވަަޑއިގެން މަޖިލީހުގަިޑފެކްޝަންގެ ބިލަށް ވާހަކަުފޅު-އެންޓި ،ޅުއްވާފަިއވާހުށަހަ

ލީހަށް ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ބިލު މަޖިހުބުން ބިލުގެ ބަނިމުނީ. މިހިސާ އިއަރުވަބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު

 ގެ ވޯޓުމިއަދުބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓު ަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

ދާީނ ގެންރިއަށް ކު ައޅުަގނޑުމެން މިއަދުގެ ވޯޓުެގ މަސައްކަތް ،ގެންދާނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުންކުރިއަށް 

 ލާނަން. އިމަޖިލިސް މެދުކަނޑަ ަގއި. މިހިސާބުނ1:30ް
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 ] ައށް 13:30އިން  11:46: މަޖިލިސް މެދުކަނޑުއްވައިެލްއވުން[

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ބްދުޢަރައީސް  އި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރިޔާސަތުގަ

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  .6
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުމަށް ހުރި އެ، ޯވޓަށް 6އެޖެންޑާ އައިޓަމް ދަންފަޅީެގ މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދަން ކަމަށް. މި  .عليكمألّسالم 

 ހު(ުތކޮޅަކަށްފަވަގު) ނަވަން.ޖައްަސވައިެދްއވުމަށް އިދާރީ މޭޒުގައި ދަންވޯޓުރަނގަބީލު  ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.

 ަޓކަށް ދަންނަވާލަން ވޯ 2އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކުކޮށްލަެދއްވުމަށް ަހނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. މިއަުދ 

ށްލަދެްއވުމަށް އް ެޗކުކޮހަރު ކާުޑކޮޅުތަވޯޓު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަދިވެސް ެއއްފަ ދެ ބިލެއް ބަލައިގަތުމުގެ  ދެ އޮތީ.

 ލާނަން. ފުރަތަމަ ވޯޓު. އިޅުކޮށްއަރުވަން. ވޯޓަްށ ދަންނަވަހަނދުމަފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 12010/13 ރުާގނޫނު ނަންބަ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު 

ތެރި ްއޒަތްއިދު ަބލައިގަތުމާ މެެގނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ށް އިޞްލާޙު( އަރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރުްނެގ ގާނޫނުހިދިވެ)

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 36    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:



61 

 

 00 ދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަ

   36     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 36        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްެބިވ  . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްއަދަދު؛ ލަ ޖިލީހުގެ ޖުމު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ36ޯ ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛. ެފންނަ ކަމަށް 37މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ވަަޑިއގެންނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވެ 

ރާގެ އިްއޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިއެހެންކަމުން،  .36ލަ ޖުމު. 19. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 36މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނޑިޔާރުްނގެ ފަހިރާއްޖޭގެ ިދވެ ) 12010/13ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު މެންބަރު 

ންގެ ވި މެންބަރުމަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންނެ ގެަނުއމުގެ ބިލު ށް އިޞްލާޙު( އަގާނޫނު

 އްޖެއަށް ފޮނުވި ކޮމިޓީއިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު މިނިވަން ުމއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ 

 .ލާނަންއިވަލާނަން. ދެވަނަ ވޯޓަށް ދަންނައިދަްނނަވަ ދެވަނަ ވޯޓަށް ކަމުގައި ދަންނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ލު ޑިފެކްޝަން ބި-ޓިއެން ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

  .ވުން އެދެންއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްއިމަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޙުސައިންމަނިކު  ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 35    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00     އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   35     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 35        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްެބިވ  . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްއަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ35ޯ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 37މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ވަަޑިއގެން. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވެ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް

 އިރާގެދާ ވިލިމާލޭއެހެްނކަމުން،  .35ލަ . ޖުމ18ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ35ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ލު މަޖިލީހުން ޑިެފކްޝަން ބި-އެންޓި ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

  މިނިވަން އި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަުރންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްެވްއޖެ. މި ބިލުބަލައިގަތުމަށް ޯވޓުގަ 

 އަށް ފޮނުވިއްޖެ ަކމުގައި ދަންނަވަން.ަތކުގެ ކަންތައްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީމުއައްސަސާ
 

 ން.ނިންމު 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޗުމާރި 13ނީ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންަނވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް

 ވާ އަންގާރަ ުދވަހު.  2018
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