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 (ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ރުގެ ތިންވަނަ އަހ2018ަ

 (ުދވަސް )ބުދަ 2018 އޮކްޯޓބަރު 31

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهوعلى آله وصحبه ومن و الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި އިއް  22ވަގުތު ަޖލްސާއަށް ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްބެވީ  މި، ހާިޒރީ އިްއވުން. 2އެޖެންޑާ އަިއޓަމް 

 މެންބަރުން. 

 

 .ން މިއްޔާ ފާސްކުރުމާއި ޔައު ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުކުރުޢުލާންއެޖެންޑާ އިުދވަހުެގ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 .2018/3/4އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

އަށް ތިްނ  2018/24އިން  2018/22ބަރު ރުން. ަޔއުމިއްާޔ ނަން، ަޔއުމިއްާޔ ފާސްކ3.2ުޑާ ނަންބަރު އެޖެން -3.2

ށް ހުރި ވަނަ ޖަލްސާއ13ަވަނަ ޖަލްސާއިްނ 11ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2018ޖަލްސާގެ ޔައުިމއްޔާ. ެއއީ 

ލާޙު ބަރަކު އިޞްެއްއވެސް މެން ،ޔައުމިްއޔާތައް. މި ޔައުިމއްާޔތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓަގއި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު

  ގަބޫލުކުރާ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އްވާފައިުނވާތީ، ަގވާިއދުގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ިމ ޔައުމިްއޔާތަަކކީހުށަހަޅު

 ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަށް ނިންމައިފިން.
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 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުނގެންނެވޭ ގޮތަށްކަށްފަހު މަޖިލީހަށް ވެދެަވޑައިގިނަ ދުވަސްތަކަ ، ރިޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

ީތެވ އިގެންެނވޭތިއްބެވި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްެގ މެންބަރުންނަށް މިއަދު މަޖިލީހުގެ މި ޖަލްސާގަިއ ބައިވެިރެވވަޑަ 

ދި އަން. ންނަވައިްއޒަތްތެރި އެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެީކގައި ިރޔާސަތުން މަރުޙަބާ ދަ

ން ހުގެ ކަންކަމަޖިލީހުގެ އެހެން ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީ

ތާްއޓެްއ   އެއްެވސްކުރިޔަށް ގެންދިއުމުަގއި އިސްަކމަށް ބަލާނީ ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްަސސާތަކުން އަޅުގަނުޑމެންނަށް

އްޓުން ތައް ހިފެހެކުރިއަްށގެންދިޔުމުަގއި ގާނޫނީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިދޭ ބާރުނެތި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް 

ޓަކަިއ  މާލުކަމަށްކަމުގައި އަުޅގަނޑު ރިޔާސަުތގައި އިދެގެން ކުިރއަށްގެންާދނެ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަ

 ދަންނަވާލަން. 

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިއވާ ބިލުެގ  6.1މިއަދުގެ މިޖަލްސާ ފެށުމާ އެކު ވޯޓަށް ދަންނަވާލުްނ އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެއީ  -5.1

އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެށުމުގެ ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ނެގުން. ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިެދއްވުމަށް ދަންނަވަން. 

ެގ 4.1ށްފަހު( މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މި ަވުގތުކޮޅު ެއއްެޗއް ދަންނަަވއިލާނަން. އަޅުގަނޑުމެން )ވަގުުތކޮޅަކަ

-ދަށުން މިއަދު ވޯޓަކަށް މިދަންނަވާލަނީ ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލެއް. އެއީ މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގއި އެކުެލވިފަިއވާ އެންޓި

ސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ކުީރގައި ައޅުގަނޑުމެން އިޢުލާންކޮށްފައި ޑިފެކްޝަންގެ ގާނޫނު ުއވާުލމުގެ ބިލު. މަ

ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދޭންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކުރެވިފަިއވާތީވެ މިއަުދގެ މި ވޯޓުގަިއ  3އޮތަސް 

ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލު ވަނަ ދުވަހަށް މަޑު 3ކުރިއަްށގެންދަން ފާސްނުވެއްޖެ ނަމަ، އަޅުގަނޑު ޖެހޭނީ 

މިގޮތަށް އަިއއްސަ އޮތީމަ ޯވޓަކަށް މި ދަންނަވާލީ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މި ދޭތެރެއިން ނުހިނގާ ގިނަ 

ދުވަސްތަެކއް ވެފައި އޮތީމަ ަބއެއް ފަހަރަށް ހުރިހާ މެންބަރުން މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް އަހުލުވެރިނުވިޔަސް ރިާޔސަތުން 
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 ހަނދާންކޮށްލަދިނީމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ގަބޫލުކުރައްވާނެެހން. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު މި މިކަން

 ވާޖިބު އަދާކުރީ. މިއީ އެންގުެމއް ނޫން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން؛ ވޯަޓށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫުނ  ،ވާފަިއވާަގއިާވ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއް 6.1ންޑާ އަިއޓަމް އެޖެ

ނޫނު( އުވާުލމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޑިފެކްޝަން ގާ-)އެންޓި 2018/2ނަންބަރު 

 ބްތިދާޢީ ބަހުސްމަތީން ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ޓަަކއި އެ ބިލުގެ އިވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ގަިއވާ ގޮތުެގ  75ގަާވއިދުެގ 

ޓުދެްއވުން ވޯގޮތަކަށް  މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގައި ކުރިައށްގެންދިއުމާ މެދު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ

 އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަ

 41    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 30    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   33     ރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަ

 17      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 33        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 41ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ހާޒިުރވ85ެއަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދެންމެ ނެގުނު

. ަވކި ގޮަތކަށް 03ންގެ ައދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަަމށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރ30ުވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ ކަމަށް 
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. 33ިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވޯުޓގައި ަބއިވެރި  .3ންގެ އަަދދު؛ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

މި ގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދަން ފާސްވެއްޖެކަމުަގިއ ްނކަމުން، އެހެ .33ލަ؛ . ޖުމ17ުފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

  ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު  ދަންނަވަން.

 

 ބްތިދާޢީ ބަހުސް އި .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ގާނޫނު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް ، ވިލުފުށީފުރުޞަތު މި އަރުވަނީއަޅުގަނޑު މިހާރު 

 ތްތެރި މެންބަރުމަށް. އިްއޒައްވުމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅު ( އުވާލުުމެގ ބިލުިޑފެކްޝަން ގާނޫނު-އެންޓި) 2018/2ނަންބަރު 

 މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުން އެދެން.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

އުާވލުމަށް އަޅުގަނޑު މަޖިލީހަށް  (ޑިފެންޝަން ގާނޫނު-އެްނޓި) 2018/2އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. 

ކަްނ ޤާނޫނުއަސާީސގައި މި ،ކަުމގަިއ ިވޔަސްނުދެއްކި ހުށަހަޅަންޖެހުނު ސަބަބު ވަރަށް ސާފު. މިއީ އަުޅގަނޑު އެ ާވހަކަ

ންނަވާނެ. އަދި މި ގޮތް މި ިއްއަޒތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަ އޮތް އިލިޔެފަ

ބިލު ހުށަހަޅަންޖެހިއްޖެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮަޑށް ސާބިތުވެގެންދަނީ ިއއްެޔާއއި ޭއގެ ކުރީ ދުވަާހއި އަދި 

ތަެކއްެގ ، އެތައް މެންަބރުންތަކެއްގެ ަޙއްޤުދުވަހު މި މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްިލއްޖެ ކަމަށް ބުނެ އޭގެ ކުރީ

ޕްރީމް ކޯޓުން އެ ވިދާުޅވީ އެ ބޭފުޅުންެގ ގޮތަށް ސު ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނާ 74ނުއަާސސީގެ ނޫފަހުަގއި ޤާގެއްލުމަށް

ނަމަެވސް ރަްއިޔތުން މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެިރ ނަވާނީ މި ގާނޫނު އޮތް ގޮނޑި ުނގެއްެލއޭ. އަދި ވެްސ އަުޅގަނޑު ދަން

ނޫނުއަސާސީަގއި މުހިއްމު މި ޤާ ގޮތް. ސީ އޮތްނޫނުއަސާދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާ. ެއއީ ުނެގއްލޭނޭމެންބަރުންގެ ގޮނޑިެއއް 

އޭރުަގއި ހުންނަ  .މަސައްކަތްތަެކއް ކުރި މީހެއް އަޅުގަނަޑކީ ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި އޭުރގަިއ ވެސް

 ގެ ންލެވޭ ގޮަތށް ވެސް ހުށަހެޅުންތަެކއް ުހށަހެޅިގެންދިޔަ. ަރއްޔިތުރިއްޔާ ބޭނުންީވމާ މަޖިލިސް އުަވއިރައީސުލްޖުމްހޫ

އްޔާ އަތޮުޅެގ އެ ދާއިރާައކުން ވަކި ަބޔަުކ މެންބަރުންގެ ޕަޓިޝަނެއް ެވއްޖެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވަކި ބަޔަކު ބޭނުން

އޭުރގައި ވެސް ެއއްވެްސ ގޮަތކަށް  ،ހުށަހެޅުނީމަ ކެނޑޭ ގޮތަށް ެވސް ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެޅިެގންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އެއީ ރައްޔިތުްނ ތަމްސީލުކުރަން އަބަދުވެްސ  ،ހެޅުމެއް ބަލައިނުގަނެމި ދެންނެވި އެއްވެސް ހުށަ

ެއ މީހުންގެ ހަމައެކަނި ގޮނޑި  ތުްނގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުން ނިންމައި،ގޮުތގައި ަރއްޔިެގ ދާއިމަށް އޮންނާނެ މަޖިލީހެއް

ަވނަ މާއްދާަގއި ވަރަްށ ސާފު  74ނޫނުއަސާީސގެ ން ޤާިއކައުސޫލުތަަކކީ ކޮބަ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި، ގެއްލޭނެ ގެއްލޭނެ 
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އެަބއޮތް. މި ބިލު އޮތުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަދާކުރަންޖެހޭ  އިއިބާރާތުން ލިޔެފަ

ވަނަ  90ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާނުކުެރވޭކަން އެީއ ވަރަްށ ސާފުޮކށް އެނގެްނ އޮތް ކަމެއް.

 ،ތައް. އެހެންނަމަވެސްޒު ލިބިފައިވާ އިމްތިޔާނަށްއޮންނަީނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިބުނެފަ އިއްދާގަމާ

ރީ ޕާޓީން ކަނޑަން ނިންމާފަ. ގޮަތކުން އަުޅގަނުޑ މިހާރު މިހި ްޓވީޓެްއ ކޮށްލާ ،ޕާޓީގެ ވިޕްލައިނާ ޚިލާުފވާ ޮގތަކުން

ކުރާތީެވ ޓްވީޓު  ކުަރނީ ރިޔާޟް ރަޝީދު އިންނަ ނަމެއްގައި. ހަކު ޓްވީޓެއްއަުޅގަނޑު ނަމުގައި މީ ؟ކީްއވެގެންތޯ

ގޮނޑި ެގއްލޭނެ. އެހެނެއްނުވާނެ. އެހެނެއް ނުހެދޭނެ.  ގެރީ. އޭރުން އަޅުގަނޑުއި މިހިއަޅުގަނޑު ކަނޑާލަން ނިންމާފަ

ވަނަ މާްއާދ  75ނުއަސާީސގެ ނޫކީ. އަދި ހަމައެހެންމެ ޤާނޫން މަޤްޞަދަ ނޫން. އެެއއް އޮންނަ ގޮތެއް އެއީ އެކަން

އެަބއޮތް. އެ މަސްއޫިލއްޔަތުަތްއ  އިމަސްއޫލިއްޔަެތއް ހަވާލުކޮށްފަ ތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ވެސް ބަލަންޖެހޭ. ރައްޔި

އޭނަ އަާދކުރާ ގޮަތކުންނެއް ޭއނަގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ގޮތެްއ ނޯވޭ. އެހެްނވީމާ، އޭރުަގއި ިމ ގާނޫނު ފާސްކުިރ ދުވަހު 

ތި ބޭފުޅުންެގ  ގަންނަވާށޭ،ނޑު މިތާނގައި އެ ވާހަކަދެްއކިން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކަންބޮޑުވެވަަޑއިނުއަޅުގަ

އެންމެ ފަހު ބަސް ބުނި ނަމަވެސް އްޖެ ކަމަށް ނުލެވޭނޭ. ގެއްލި ގޮނިޑއެއް ނުެގއްލޭނެއޭ، ޕާީޓއަކަށް ެގއްލުަވއެއް

ޕްރީމް ނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުހަމަ ކެނޑި އެންމެން ގޮ  ވީ؟. ބައްލަވާ ކިހިނެއްތޯ މިޕްރީމް ކޯޓުންނޭސުބުނާނީ 

. ުސޕްރީމް ކޯޓަކަށެްއ ނުވަެދވޭނތަުކގެ ތެރެައކަށް ަޙއްޤުކޯޓުން ެއ ނިންމީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންެގ މި މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުންެގ  113 މުގައިލާޙުުކރުނޫނުއަސާސީ އިޞްޤާސަރުކާރަކަށް ވެސް ުނވަދެވޭެނ. މިއީ ވަރަށް ސާފު ވާހަަކެއއް. 

ބަރުލަމާނީ  ،ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި މަސްއަކތްކުރިއިުރގައި އަުޅގަނޑަކީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އޮންނާނީ ރިާޔސީ ރިޒާމެއްތޯ

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގަިއ އަުޅގަނޑު އިނިން.  11ސާުފކޮށްދޭންވެގެން  ، ޮއޅުންފިލުވައިދޭންނަށްނިޒާމެއްތޯ ރަްއޔިތުން

ބާޭރ  3ރިާޔސީ ނިާޒމެއްަގއި އޮންނާނީ  !ރައްޔިތުންނޭ ،ދެންނެވިން  އިސް އެ ުދވަހު ރައްޔިތުން ަކއިރީގަ އަޅުގަނޑު ގޮ 

. ތުން ނުފޫޒާއި ބާރެއް ނުފޯރުވޭނޭގޮ ެއއް ބާރު ައނެއް ބާރު އޮންނަ ،ގޮތުން މި އޮންނަނީ. މި ނިޒާމުގައި އޮންނަ

ކީ ަރއްޔިތުްނެގ ދިއުމަެވގެން ކަމެްއގައި މިކަްނ މި ގޮތަށް ސާފުކޮށް އޮްތ  ،އެހެންވީމާ، މިހެން ވަރަށް ސާފު ބަހުން

އަުޅގަނޑު މާދަން ނުހުރެދާނެ. އެކަމަކު މި މަޖިލިސް ދެމިއޮންނާނެ. މި މަޖިލީހުގައި ހުރި ބާރުތަްއ  މަޖިލިސް؛

ކު ވެރިކަންކުރަްނ މީހަ ،ެވރިކަމަށް އަތުވެދާނެ މީހެްއގެ ގޮތުން ،ހުންނަންވާނެ. މިއީ ވެރިކަމަްށ އަންނަ މީހެއްގެ ގޮތުން

ނުލެވޭނެ. އެހެނެއް ނުހެދޭނެ. މި މަޖިލިސް އޮންނަންވާނެ.  އުނދަޫގކުާރތީވެ މި މަޖިލިސް އުވަެއއް ،އުނދަޫގވެދާނެތީ

ޖުޑިޝަރީ ވެސް އޮންނަްނާވނެ. ވެރިކަންކުރާ މީހާ ވެްސ ހުންނަންވާނެ. އެ އޮންނަ އުސޫލާއި ހަމަިއގެ ތެރެއިްނ 

ވެިރކަމުަގއި  ެއއީ ނުޑމެން އެބަޖެހޭ ދަސްކުރަން. އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ދަްއކާ ވާހަކަެއއްކަންތައްތައް ކުރަން އަުޅގަ

ކޮން އެ މަރުޙަާލއަކަށް  ިއންހުންނަ މީހަކު ވެރިކަންކުރަްނ ދަސްކުރަންޖެހޭ. އުނދަޫގ މަރުޙަލާތައް އަންނާނެ. އެ 

ިރއަށްދާން އަުޅަގނޑުމެން ދަސްކުރަންޖެހޭނެ. އްުލކޮށްގެން ކުޙަ  އަޅުގަނޑުމެން ކެރިގެން ކުިރމަތިލައި އެ ކަންކަން

ފަނޑިޔާރު ކަމުަގއި ވީަނމަވެސް، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  އުްއތަމަ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސްކަމުަގއި ވީނަަމވެސް
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އެ ގޮތަްށ  ކަންދާން ދަސްކުަރންޖެހޭނެ. އެ މި ދެންނެވި ހަމައާއި އުސޫުލެގ ތެރެއިން ،ކަމުގަިއ ވީނަަމވެސް

ަތއް ވުނީމަ މި ކަން މި ގޮތަށް ވާންޖެހުނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ބޮލުގައި ކަންތައްނުކުރެ

އެ އޮންނަ  އޭުރގައި ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން ބޭނުންވާ ކަންކަން .ހުރިހާ ޒަމާނެްއގައި ވެސް އަޅުވާ 

ނޫން. އަދި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ކަމެްއ  ކުރާ ކަމެއް މި މަޖިލީހުން ންމެހެންކޮ އ ހުރީ. އެއީކޮށްދީފަ ސަރުކާރުތަކެއް

ވެސް ނޫން. އެ ކަމަށް ޭބނުންވާ މީހުން ކަންކަމަށް ކުރިމަތިލީމަ ޝަރުތު ހަމަވާތީވެ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ 

 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނެއް  މެންބަރުންނަށް އެކަން ކުރެވިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮރަްޕޝަން ހިންގަނީކީ ރައްޔިތުން

ނެތި  މި ހުރިހާ ކަމެއް އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަހެއް ،ކުރާ ގޮތާއި  ،ގޮތާއި  އޮތް އިނޫން. ކޮރަޕްޝަން ހިނގާފަ

އެނިގގެންދާނެ ދުވަހެއް މާ ދުރަކު ނޫން އޮތީ. އެހެންވީމާ، ެއކަން ކުީރ  ،ހުރި ހުރިހާ ކަންތައްތައް ފާުޅވެ އިހިނގާފަ

 ،ތިބި އެމް.ޑީންނާއި ސީ.އީ.ޯއއިންތޯ އިކުންފުނިތަކުގަ ،ޖިލީހުގެ މެންބަރުންތޯ ސަރުކާރު ހިންގަން ތިބިރައްޔިތުން މަ

 ،ނޫންނަމަ އެ މީހުންގެ ޑެޕިުއޓީންތޯ ،ނޫންނަމަ މިނިސްޓަރުންތޯ ،ނޫންނަމަ އެ މީހުންގެ ދަށުގައި ތިބި ޑެޕިއުޓީންތޯ 

ްނކަން މި މަޖިލީހުން އެ ކަންކަން ވެސް ބަލާނެ. މިީއ އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ެއނގިގެންދާނެ. ނޫނީ މި ކަ

ހިތްހަމަނުޖެހިފަ. ކީއްެވގެންތޯ؟ އަުޅގަނޑު ގަބޫެލއް  ރީ ަވރަށްލިސް. އެެހންވީމާ، ައޅުގަނޑު މިހިރައްޔިތުންެގ މަޖި

ނާނެ. އެ ުދވަހު ނުކުރަން މިއަށް ވޯޓުލީ ުދވަުހ ވެސް މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ެގއްލޭނެ؛ ަޔއުމިްއޔާ އޮންނާނެ. ރެކޯޑު އޮން

ވެސް އަުޅގަނޑު ދެންނެވިްނ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮނިޑއެއް ުނގެއްޭލނޭ. ހަމަ ގެއްލޭނީ ސުޕްރީމް 

ކޯޓުންނޭ އެކަން ކުރެވޭނީ. އެ ަވގުތު ހާލަތާއި ކަންތައްަތއް ހުރި ގޮތަށް ބަލާފަިއ، ިމ ތަނުގައި ިތއްބެވި ަބެއއް 

ގެ ހިާތ ދެކޮޅަށް ެއކަން ކުރީ. ވަރަްށ ގިނަ ބަަޔކު ެއއަށް ފިތާލުމަށްފަހުގައި ލޮލުން ކަރުނަ އަިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް. އެއީ ގިނަ ނުެވއްޖެއްޔާ މަދު ބަަޔކު ނަމަވެސް ެއކަމ ހިތާމަކުރި. ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް 

 ައޅުގަނޑަށް ހެދުނު އެންމެ ބޮޑު ގޯސް، މި އަޅުގަނޑަކީ އެ ދުވަހު އެ ވޯޓު ދިނީތީވެ އަޅުގަނޑުގެ ހަޔާތުގައި

މަޖިލީހުގައި ހެދުނު ދުވަްސ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ެއ ދުވަުހ ވެްސ އަމިއްަލއަށް އަުޅގަނޑަށް ެއ ފީލްވި. އެހެންވީމާ، 

ތުްނގެ އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން އެގޮތަށް ެއކަން ކުރެވިދާނެ ަކމަކަށް. އަދި ހަމައެހެންމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރައްޔި

މަޖިލީހުގެ ބާރު ކަނުޑވާލުމަށް ޓަކަިއ އޭ.ީޖ އަނިލް ކުރި ަކންތައް މި މަޖިލީހުން އޭނަ ެގނެސް، އޭަނ ހާޒިރުކޮްށ ެއ 

މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނެ. އެ މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނެ. ޤާނޫނުއަސާސީެގ، ޤާނޫނުައސާސީގެ، ޤާނޫުނއަސާީސގެ، 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނަނީ ބަންޑާރަ ނައިބަކީ އެީއ  133އްދާަގއި، ވަނަ މާ 133ޤާނޫނުއަސާސީެގ، ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ސަރުކާރުގެ ބަންޑާރަ ނައިބެްއ ނޫނޭ. ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބޭ. އަޅުގަނުޑގެ ޙައްެޤއް ގެއްލުނަސް ެވސް އޭަނ 

ނު ދުވަސް ެއއީ ދާންޖެހޭ އެތަނަށް. އެހެންވީާމ، ަވގަށް ިސޓީެއއް ހިފަިއެގން ދަންވަރު ވަެދ ނެރުނު އަމުރު ނެރު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުން މި ގާނޫނު ހަދަން މަޖުބޫރުވި ދުވަސް. އެ ނެރުނު ައމުރެއްގެ ސަބަބުން ސުޕްރީމް 

ކޯޓުން މި ނެރުނީ މިފަދަ ގާނޫނެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ބަންޑާރަ ނައިބު އޭނަގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ 
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ުޅގަނޑު މިއަދު ހިތާމަޔާ އެކު ފާަހގަކުރާ ކަެމއް. އެހެްނވީމާ، ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޭނަ އަދާނުކުރެޭވކަން ެއއީ އަ

ފެބުރުވަރީ ނެރުނު އަމުރު؛  1ހާޒިރުކޮށް އޭަނއާ ުސވާލުކުަރންޖެހޭނެ ކީއްެވގެންތޯ؟ އަދި އެކަމާ ެއކަންޏެއް ނޫން. 

 ހާލަތްތަކުަގއި ހިފެހެއްޓޭނީ ކޮން ޙައްޤުތަކެއްކަން. އަމުރު؛ ޭއގައި ކަނަޑއެިޅގެްނ އެބަބުނޭ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ކުއްލި

ަގއި ނިމިއްޖެ. ދެނެއް އެ އަނިޔާވެރިަކމެއް އެ ޚުދުމުޚްތާރުކަމެއް  13، 12ދިވެހިރާއްޖެ އަޅުވެިތކަން އޮަގސްޓު 

ސް، ިމ ދިވެހިރާއްޖެއަކަށް ުނގެނެވޭނެ. އެއީ ެއކަން ނިމުނު ދުވަސް. މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންިވޔަ

މަޖިލީސް ބޭނުންވިޔަސް، ޝަރްޢީ ނިޒާމު ބޭނުންވިޔަސް ދިވެހި ދައުލަތް، ދިވެހިރާއްޖެ ދެން އަޅުވެްއެޗއް ނުކުރެވޭނެ. 

ައކީ އެއީ މި ޤައުމު މިނިވަންވި ދުވަސް.  13، 12އެ ދުވަސް އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ ފަހަނައަޅައިގޮއްަސ. އޮަގސްޓު 

ންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހެއް އެކުލަވާލަިއ، މި ގެނައި ޑިމޮކްަރސީ އަޅުގަނޑުމެން މި އޮތީ އެއަށްފަހު އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިތު

ފައްކާކޮށްފަ. މިއާ ުކޅެފި މީހަކު ހަލާކުވާނީ. މި ސިސްޓަމު މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނާނެ. މި އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް 

ން ކުރަމާހިނގާ. އެކަމަކު ޭއގެބަދަލުަގއި ބަންޑާރަ ނައިބު ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން ގުިޅގެ

އަމިއްލައަށް އިސްަނަގއިގެްނޮގސް އެތައް ބައިވަރު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މި މަޖިލީހުގައި 

ތިވާންޖެހޭ ތަމްސީލުނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޭަނ ނެރުނު ޙުކުމ ގުޅިގެން ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން މުޅި މި ޤައުމު މިއަދު ލަދުވެ

ކަމެއް. އެފަދަ މީހަކު، އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރީތީވެ، އަުޅގަނޑުެމން އެކަން ބަލަންޖެހޭ އެބަ. މިއީ ކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން. 

އަޅުގަނޑު ަވކި އެހެން ިމދެންނެވީ، އެންމެ ފަރުދެއްެގ ޙައްޤުަގއި ެވސް ަވކާލާތުކުރަންޖެހޭ މީހެކޭ އޭނައަކީ. 

މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރުކަށި އިބާރާތުން އަޅުގަނޑު ކުްށެވރިކުރާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި  އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑު

ގާނޫނު ުއވާލަން މި ޖެހުނީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެކު 

ފުޅުންނަށް ވެްސ ދަންނަވަން ބޭނުން. ތިބޭފުޅުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ތިބޭުފޅުން؛ މިއަށް ާތއީދުނުކުރަްއވާ ބޭ

ގަބޫލުކުރަްއވާ އަުޅގަނޑު ައމިއްލައަށް ތަޖުރިބާ ކޮށްފިން، އަުޅގަނޑު އަިމއްލައަށް ަތޖުރިބާކޮށްފިން. މި ގާނޫނު 

ްއވެސް ފާސްކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ައުޅގަނޑު މި ތަމްސީލުކުރި މުްއދަތުގެ ތެރޭަގއި އެ 

ވަޒީަރކު އަުޅގަނުޑގެ ފޯނަކަްށ ޖަވާބެއް ނުދޭ. މި ގާނޫނު ފާސްކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން އެްއވެސް ަވޒީރަކު އަުޅގަނުޑގެ 

ފޯނަކަށް ޖަވާބެއް ނުދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންނަށް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، ވިލުފުށީ ދާއިރާއަްށ 

ޤީައީކ މި މަޖިލީހުގެ ެއ މީހުން އަުޅގަނޑު ބޭންދީީތވެ އަުޅގަނޑު ކުރި މަަސއްކަތުން ގެނެސްފައި ހުރި ތަަރއް

އައިސްަފއި ހުރި ތަރައްޤީއޭ. މި މަސައްކަތް މިހެން މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާަގއި ހިނގާ ހުރިހާ 

ީޓގައި އިނދެގެން ބަޖެޓުަގިއ ބަޖެޓު ކޮމީ ،ނޫން ޕްރޮޖެކްޓުތަކަކީ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީގަިއ އަުޅގަނޑު އިނެދގެނެއް

ގިަނ  ހިމަނައިގެން ކުިރއަށްގެްނގޮްސފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތައް. ރަނގަޅު. ަރއީސް ޔާމީނުެގ ވެރިކަުމގަިއ ވަރަށް 

އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން. އެ  އެކަން އޮންނާނޭ  އުމު ދެމިޮއތްހާ ދުވަހަކުހިްނގަަވއިދެްއވި. މި ޤަތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް 

ވަންޏާ އެ ބްރިޖު އޮތްހާ ދުވަހެއްަގއި ރައީްސ  ކަމަށް ކަމެއް އައިްސގެން އެ ނުދާ ނޫނީ ެއހެން ،އެއްބްރިޖު ސުނާމީ
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އުމުގައި ފެންނަން ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ނަށް މި ޤަޔާމީނު ކޮށްދެއްވި ކަންތައްތަުކގެ އަގު ައޅުގަނޑުމެން

ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހިތުގަިއ ޖެހޭ އެހެން ކަންތައްތަެކއް ހުރީަމ  ވުރެ ބޮޑަށް  ކަންތައްތައް ވީ ކިހިނެއްތޯ؟ ަތރައްޤީއަށް

 ގައި ކުރިކު ގަސްތުއަޅުގަނޑުމެން މި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ރައީސް ޔާމީން ބަލިވާންޖެހުނީ. މިއީކީ އެއްވެްސ މީހަ

ލަފާގެ މީހުން ދިން ނުނޫން. އެއީ ައޅުގަނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ރަީއސް ޔާީމނަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ލަފާދޭން ތިބި  ކަމެއް

އެކަން ެއގޮތަށް ކުރިމަިތާވންޖެހުނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ އަދިވެްސ  ސަބަބުން އެ ވެިރކަމަށް

މަވެސް، އަޅުގަނޑުމެްނ ތާނގައި ތިޭބނީ ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމްަގއި. އެހެންނަ ޕީ.ޕީ.އެމްަގއި. ައޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތް

އެހެން  ުޅގަނޑުމެންނަީކ ބަޔަކަށް ނަހަދަިއ،އަ އި،ިރައށްދެވޭނީ އަުޅގަނޑުމެން އަުޅެވތިކޮށްފަެވސް ކު ިއގެންޕީ.ޕީ.އެމާ

 ނަކީނުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން ގޮތުަގއި ދެިކގެންނެއް ގެކުރާ މީހުންގްލާނުއަޅުގަނޑުމެން ލައްވާ ައޅުަގނޑުމެންނަކީ 

ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތަކަކީ  އެހެންވީމާ، މި އުސޫލާ .ތިބެނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން މިތާ މި 

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  5އެކު ވާހަކަދަްއކާލުމުގެ ފުރުޞަތެއް މި މިނިވަންކަމާ ނޫން. ަކމެއް މިއީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

އަޅުގަނުޑ  ސް މެންދުރުފަހުވެ  ލިބުނީ. ައޅުގަނަޑކަށް ނޭނޭގ، އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނޭގ މިއަދު އަދި ކިިރޔާ މި

ގޮތެްއ  ކޮންމެ ،ނަމަވެސްކަނޑާލީކަުމގަިއ ވީ ވީނަމަވެްސ، ކަމުަގއިކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ކަނޑާލީ  ނުލާނެކަނޑައި

ސް ދެމިއޮންނާނެ. މި ވާނެ. މި ޤާނޫނުއަސާސީ އޮންނާނެ. މި މަޖިލިނު ނަމަވެްސ މި ަޙޤީޤަތް ބަދަލެއްހެދިކަމުގައި ވީ

މެދު ފުންކޮށް  ން ބޭނުންވަީނ މި ގާނޫނާވެސް ދަންނަވަ ވީމާ، ައޅުގަނޑު ނިންމާލަމުން ދައުލަތް ދެމިއޮންނާނެ. އެހެން

ކޯިލޝަނުގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުންަނށް ވެސް އަޅުގަނޑު ވާަހކަެއއް  ގެވިސްނާށޭ. ފުންކޮށް ވިސްނާށޭ. މިހާރު މި ސަރުކާރު

  ..ވާލަން ބޭނުން.ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ވާހަކައެްއ ދަންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހަ ރަޝީދު ރިޔާޟް  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ށީވިލުފުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

އި ވަީނ އުާވލުމުގެ ބިލަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފަ  (ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު-ެއންޓި) 2018/2ރު ގާނޫނު ނަންބަ

 21މިނެޓު  18ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް ލާނަން. ތު ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ގޮތް ދަންނަވައިގަޑިއިރު. ޕާޓީތަކަށް ަވގު ތިން

 10.ޑީ.އޭއަށް ސިކުންތު. އެމް 49މިނެޓު  14ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  28މިނެޓު  44ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް 

ށް އަޅުގަނުޑ މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުާވ ޮކންމެ މެންބަރަކަ 3ށް ިސކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަ 35މިނެޓު 

ންބަރުން މެގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންަނވަން. އިްއޒަތްތެރި އެންމެ ކުަޑކޮށް އަުރވަމުނމިނެުޓ  3މިއަދުން ފެށިގެން 

 ދަވާތި!ރިއަށްގެންކުގައި ބަހުސް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ އެްއގޮތަށް މަޖިލީހުފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގަތުމަްށ ދަންނަވަން. 

 . އަޅުގަނޑުކަމެއް ކުރާނަން ވެސް ހަމަ ގަވާއިދުން މަޖިލީހުން ގެންދެވޭތޯ ކުރަން ހުރި ހުރިހާ އަޅުގަނޑު އެކަން

 ށް.ޢަރިފާهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا ގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ

ދުަވސްތަކެްއ ވަންދެން  ` ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑަްށ ވެްސ ހަމަ މަޖިލީހުގައި ގިނަ

ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ  މަޖިލީހުން ބޭރުގައި ތިބެންޖެހުނު މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހަށް އާދެވުނީތީ ހަމަ އެ 

ފަހު  ށްގިނަ ދުވަހަ ސް ވަރަށްދުވަެހްއ. އަުޅގަނޑުމެންެގ މަޖިލިވަން. ޙަޤީޤަތުަގއި މިައދަކީ ވަރަްށ އުާފވެރި ދަންނަ

ކަމީ އަުޅގަނޑު ވެްސ ޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދެވހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގައި ބަިއވެިރވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން މަ

ޚިލާފު ބިލެްއ  ، މި ބިލަކީ ާޤނޫނުއަސާސއާއޮތް ބިލަށް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީކަމެއް. މި ހުަށހެޅިފައި  ހަމަ އުފާކުރާ

ޕްރީްމ ޕްރީމް ކޯޓަކީ ވަރަށް ސުދަނީ ރާއްޖޭގެ ސު ވަންޏާ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ކަމަށް ކަމަށް ފެންނަ

އަުޅގަނުޑ ންޒަރު. އެހެންވެއްެޖއްާޔ، މަމުންދާ މަބޭފުޅުންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ކަންަކން ނިން ބައެްއގެ ގޮތުަގއި އެ 

 މިަވގުތަށް ވެސް ިމ ފަނޑިޔާރުން މިވަގުތުންޓުގައި ތިއްެބވި ިއއްަޒތްތެރި ފަސް ޕްރީމް ކޯވެސް ސު ދަންނަވާނީ މިއަދު

ފުޅުން އަތުގަިއ ެއ ބާރު އޮންނާނެ. ވަންޏާ. އެބޭ ކަމަށް ޚިލާފު ޤާނޫނުއަސާސީއާ ދެއްވާށޭގާނޫނު ބާތިލުކޮށްލަ

އެީކަގއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ވި ގާނޫނީ ބޭބޭފުޅުންގެ ލަަފޔތަނުގައި ތިްއބެ ނުޖެހޭ މިތަނުން ފާސްކޮށް މި ނޑުމެންއަޅުގަ

ކޮށްަފއި ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގުފާސްކޮށް ބޭފުޅުންގެ ލަފާގެ މަތީން ނިންމައި،މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ގާނޫނީ ބޭ

އެ ފާސްކޮށްފައި އޮްތ ގާނޫުނ ސް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ގެނެސްގެން އޮތް ގާނޫެނއް ުކއްލިައކަށް އަނެއްާކވެ

ލާކަށް. އަުޅގަނޑުމެްނ ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް އަންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން އުަވއި

 ކޮށްލާ ކޮންމެ ސޮޔަކަްށ ނޫން. އަުޅގަނުޑމެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އަންނަނީކީ ކޮންމެހެން ވިޔަފާރިެއއް ކުާރކަށް

ފައިސާ. އަުޅގަނޑުމެން މިތާ ދައްކާ ކޮންމެ ވާހަަކއަކަށް ަފއިސާ. ައޅުގަނޑުމެން މިތާ ލާ ކޮންމެ ވޯޓަކަށް ފައިާސ 

ނޫން. އެއަށްވުރެ މާ މުހިންމު ޒިންމާތަކެއްގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން  ހޯދާކަށް

ުނވޭ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  ތިބެނީ. އެްއވެސް ހާެލއްަގއި ައޅުގަނޑެއް ބޭނުެމއް ުނވާފައި މިފޮ އިއިންތިޚާބުކޮށްފަ

މެންބަރުންގެ ބޮލުގައި އެޅިަފއިވާ ބޮޑެތި އިްލޒާމުތައް ައނެއްކާެވސް ެއގޮތުަގއި އޮްނނާކަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ 

އެކު. އަުޅގަނޑު ވެްސ ކުން ހުއްޓިގެންިދޔަ މި ގާނޫނާދެ ބައެއް ކަމަށް ރައްޔިތުން ދެކޭޓްރާންސްފަރ މާކެޓެއްަގއި ުއޅޭ

މި ގާނޫުނގައި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރެދާނެ. އެކަންކަމަށް އަުޅަގނޑު ވެސް ާތއީދުކުރާނަން.  ،ގަބޫލުކުރަން

 ހަށް އެންމެަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީ ،ނޫން އިެރއްަގއި ަގބޫލުކުރާ އެްއޗެއް  އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑެްއ އެްއވެސް

 އަުޅގަނޑުެމންގެ އަުތގައި އޮންނަ ބާރެއް  ގަނޑު ދަްއކަމުންދިޔަ ވާހަަކއެއްފެށިެގން ވެސް ައޅު ފުރަތަމަ އައި ހިސާބުން

އް ރައްޔިތުްނެގ އަންނަނީ އެތަ ތަނަށް މި ނޫނޭ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންިއރަކު ޕާޓީ ބަދަލުކުރާކަށް. އަުޅގަނޑުމެން މި

އަޅުގަނޑުމެން ަވކި ޕާީޓއެްއެގ ފިކުރެްއގަިއ ނުވަތަ ވަިކ  ،އްާޔ އަުޅގަނޑުމެން ޕާޓީ ބަދަލުކޮށް ެއކު. އެހެންެވއްޖެވޯޓާ

ހޮިވގެން ައއުމަށްފަހު އަޅުގަނުޑ އެ ޕާޓީއަށް ބަދަލުކުރަންެޖހޭ ހާލަތެއްގައި އަުޅގަނޑު  ތަނަށް ޓިކެޓެްއގައި މި
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ބޭފުޅުންގެ ބަހެއް ހޯދަން. އެހެންވީމާ، މި  ން ނުވަތަ އެއެބަޖެހެއޭ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ވޯޓުލީ މީހުންގެ ސޭެއއް ހޯދަ

ކަެމއް. ެއއްވެސް ހާެލއްަގއި އަދިެވްސ  ގާނޫނުަގއި ެވސް ެއގޮތަށް ހުރި ކަންކަން އިޞްލާުޙކުރުން އެއީ ކުރެވިދާނެ

އަޅުގަނޑުމެްނ  ށް އަމިްއލައަށް ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްލާފައި މާދަމާ ގޮސްނުކުަރމޭ އަޅުގަނޑުމެންނަ އަޅުގަނޑެއް ގަބޫލެއް

 ރިޔާޟް ރަޝީދު މި ބިލު އެީކަގިއ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުށްެލިވދާނެ ކަމަކަށް. ހަމައެއާބޭނުން ޕާޓީއަކަށް ސޮއިކޮ

ކުރާ  އަުޅގަނޑުމެން ،ނުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ލާ ވިޕަކަށް މުން ފާހަގަކުރިހެން އަޅުގަނެޑއް ވެސް ގަބޫެލއްހުށަހަޅަ

ވެސް. ެއއީ  ށްކަެގއްލެންޖެހޭނެ ކަމަ ނޑުމެން ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަކަްށ،ާލިއރަށް އަޅުގަނަޑއިޓުވީޓަކަށް ޕާޓީން ކަ

ނޫނުއަާސސީަގިއ ްނ ރައްޔިތުން ބޭނުްނވާ ކަންކަން، ޤާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެްސ ެއބައޮޭވ ރަްއޔިތުންގެ ފަރާތު

ޚިލާފުނުވާނެ ޮގތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން  ދީނުގެ އަސްލަކާ އިސްލާމް ނަށް ދީފައިވާ ބާރުގެ ތެރެއިންއަޅުގަނޑުމެން

ވާހަކަެއއް ބޭނުން ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯގަިއ ދެއްކުމުގެ ބާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުވަތަ އެ ގާނޫނީ 

 ދައްކާތެެރިއން އަުޅގަނޑުމެން . އެހެންވީާމ، އެ ހައިިސއްޔަުތގެ އިސިއްޔަުތ އަުޅގަނޑުމެންަނށް ވަނީ ދީފަހަ

ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤުތަަކކަށް އެ  ވަންޏާ ކަމަށް ވާހަކަައކުން ނުވަތަ ލާ ވޯަޓކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޮނިޑ ގެއްލޭ

އަރަިއގަނެވެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީ ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްަގއި އެ ފުރުޞަތު ވެސް 

ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް ގޮްސ އެބަޖެހެއޭ ރަްއޔިތުންގެ ެފންނަ ގަނޑުމެންނަށްބޭއްވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެހާހިސާބުން އަޅު 

އަށް އެމް.ޑީ.ޕީ  ،އާނ! މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޕީ.ޕީ.އެމް ޓިކެެޓއްަގއި ހޮވިަފއި .ރައްޔިތުން ނިންމަން

 ދޭންޖެހެއޭ   ެއ ރުހުން އެބަދޭތެރޭގައި  އެމް.ޑީ.ޕީގައި ހުރުމާ. ެއހެންވެއްޖެްއޔާ އޭނަކުއްލިައކަށް ބަދަލުވެއްޖޭ

 .ހަމަ ގޮތަކީ. ދެްނވެސް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާނީ ހަމަ އެ  އަޅުގަނޑުެގ ދާއިާރގެ މީހުން. އެީއ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ެއކީަގއި ދައުރު ނިމެންދެން. އެއީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރާ  ނީ އަޅުަގނޑު ހޮވައިދިން ޕާޓީއާއަޅުގަނޑު ހުންނާ

 ިރއްޔާ. ގަބޫލުކުރުން. ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުތެރި އިްއޒަތް ދާިއރާގެ ގަމުއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ލަށް.ިއސްމާޢީ ފައްޔާޟް

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ޑިފެކްޝަނަކީ އޮންނަންޖެހޭ -އްގައި އެންޓިރަނަގޅު ޑިމޮކްެރޓިކް މުޖުތަމަޢެަރީއސް. އާދެ!  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ގޮސްފައި ހިރާއްޖޭަގއި މިއަުދ ކަންކަން ހިނގައި ނުކުރަން. އެހެންނަަމވެސް، ިދވެ އެްއޗެއް ކަަމކަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއް

 ،ރައްޔިތުން ހޮާވ ސަރުކާާރއި ،ތަމްސީލުކުރާ މީހުންނާއިގޮތުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް ވަނީ ރަްއޔިތުްނ  އޮތް
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 ،މި އެންމެންގެ މަްއޗަށް އިތުބާރު ެގއްލި ޔަންކުރެވިަފއިާވ ފަނޑިޔާރުންނާ،ޢަދުލުއިންާޞފު ހޯދަން ޢައް އަދި ރަްއޔިތުން

އް ައޅުގަނޑުމެން އެކަމަްށ ބޮޑު ބާރެ  އެންމެ ،އޮތީ  . ެއކަންކަން ކޮށްަފއި މިެގ މައްޗަްށ އިތުާބރު ެގއްލިފަމުޅި ދައުލަތު

ގެ ތެރެއިން. ހިނގާ ދައުރު ގެ ތެރެއިން. މި ނީ، ރައްޔިތުންގެ ހޯދާފައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ މުގުރާީލ މި މަޖިލީހުދި

ިވޔަސް މިއަދު ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ނުޖެހުނު ކަމުގައިޑިފެކްޝަން ލޯެއއް ޮއންނަން-ންޓިއްަގއި އެ ރަނގަޅު މުޖުތަމަޢެ

ބަަޔކު  ނުކުރަން. ިދވެިހ ރައްޔިތުްނގެ ގިނަ ެއގޮތަށް އޮންނާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނުޑ ގަބޫލެއް ހާލަތަކަށް އެކަން 

ނޫނުއަސާސީ ދިފާޢުކުރަން ޤާނުކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންނަީކ  ވެސް އެގޮަތކަށް ެއކަން ގަބޫލެއް ގައިމުހަމަ

ޑިފެކްޝަްނ -އެންޓި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއަކު މިހާރު މިދަނީ.  ވާހަކަ ދަްއކަމުން މި ތިބޭ ބައެއް. އަުޅގަނޑުމެން އެ

ނޫނުއަާސސީގައި އެބައޮތް. އަުޅގަނޑު ކުެރވޭނެ ގޮތް ަވރަށް ސާފުކޮށް ޤާނެތް. މެްނބަރުން ވަކި ލޯއަކަށް ޖާަގއެއް

މެއް ކަމަށް ކަ ގެނައުން. ެއއީ ކުރަންޖެހޭކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު  ގޮުތގައި ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ގަބޫލުކުރާ

ނަށް އެބަ ދޭންޖެހޭ. ދާ ކަންކަމަށް ޓަކައި ޖަވާެބއް ރައްޔިތުންއަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންއަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. 

ޕާޓީ ބަދަލުކުރީމާ ވެސް  ،ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނައިރުއެ ބަދަލު ޤާ

މީހަކު މަޖިލީހުން  ނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭ. ރައްޔިތުން ބަހެއް ބުނީމައޭ އެރައްޔިތުން ެއއަށް ބަހެއް ބު 

ގެ  އެްއވެސް ހާލަތެްއގައި މަޖިލީހުވަިކވާންޖެހޭނީ. އެގޮތަށޭ އެކަްނ ބައްޓަންކުރެވެންޖެހޭނީ. ޕާީޓއަކުން ައޅާ ފިޔަަވޅަކަށް

ތެރޭަގއި.  ގެދިޔައީ މިދިޔަ ވޭތުވެިދޔަ ދޮޅު އަހަރެއް  ގޮނޑި ގެއްިލގެންނުވާނެ. ެއަކން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

.އެމްގެ ޚިލާފަށް ޕީ.ޕީ ސްކޮށް ޕީ.ޕީ.އެމް ދާތީެވ، އެއާމުޅިން ގޯ ބަރުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަލްސަފާއާޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެން

 ފެނިގެންދިޔައީ، ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީހުން ކަނޑާ އެއްލާލި ޚިލާފަށް ވޯޓުދޭން ފެށީމާ އެ އެންގުމާއި ވިޕްލައިނާ

ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ަރއްޔިތުްނ  ނޫނުއަސާސީަގއި ނެތް ާގނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނެސްގެން. އެހެންވީމާ، ެއއީކީޤާ

ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ދެވޭނެ ފުރުޞަތެއް ނޫން. ޕާޓީއަުކން ޕާޓީގެ މެންބަރަކު ވަކިކުރުމަކީ އޮންނާނެ ޙައްޤެއް. 

ޚިލާފުވެގެން ވަިކކުރެވޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު   މެންބަރަކު ޕާޓީގެ ވިޕްލައިނާވާފައި ހުރިއެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިަތކު ހޮ

މިއަށް ރަނގަުޅ ޙައްލެއް ހޯދަން، މިއަދުެގ  މުގައި އެބަޖެހޭ ފުންކޮށް ވިސްނައިނުކުރަން. އެހެްނވީމާ، މިކަ ގަބޫލެއް

-އް ބިނާވާ ދުވަހަކު އެންޓިނގަޅު ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމަޢެރަދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތު މިއަށްވުރެ 

ވެްސ ނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް ހައިސިްއޔަތަކުްނ  ޑިފެކްޝަން ލޯ އޮެވގެން

އޮތް  ިވއްޔާ ކުރިއަށްއަޅުގަނޑު އިާރދަކުރެއް .ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން ބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑު ތިޔަ އެންމެހައިކުރަން އެ

 ބޭފުޅުންގެ ތާއީދު އަޅުގަނޑަށް ހުށަހަޅާނެ ވާހަކަ. އަދި ތި އަާސސީއަށް އެ ބޭނުންވާ އިޞްލާޙު ނޫނުދުވަސް ތެރޭގައި ޤާ

 ބޭނުންވާ ވާހަކަ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ޤާސިމް  ބަރުމެން ދާއިރާގެ މާމިގިލީއަރުވަނީ   ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު

 މަށް.އިބްރާހީ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ލީމާމިގި

މުޅިން ޚިލާފު  ފެކްޝަން ގާނޫަނކީ ާޢނޫނުއަސާސީއާޑި-` ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ! ެއންޓި

 މަޖިލީހުން  ލުކުރަނީ. އާެދ! މި ފުރަތަމަލު ގާނޫނެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫިމއީ ބާތިގާނޫނެއް ކަމަށް ވީހިނދު 

ވެސް  ސް ތިނެއްދެ! މަޖިލީހުގެ ގާނޫނީ އަދަދު، ސާޅިފާސްވެގެންދިަޔއީ ވެސް ެއއީ ކުޅެވުނު ތަމްސީލެްއގެ ގޮުތގަިއ އާ

 ރި މެންަބރުުކ ގަމު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެއެނޭގ. ދެންމެއަ ނެތި. އެކަން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ވަރަށް ސާފުކޮްށ އެބަ 

، ނެްސގެންނޫނުައސާސީއަށް ބަދަލުގެ، ޤާލް އެ ިވދާޅުވި ގޮތަށް އަުޅގަނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރަނީިއސްމާޢީ ފައްޔާޟް

 އާ ނޫނުއަސާސީ ޤާ. އެއީ ބާވަތުގެ ގާނޫނެއް ފުރަތަމަ އެޖެންޑާ ވެސް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ގެނެްސގެން މެނުވީ މިއިޞްލާޙު

ނުޑ . ައޅުގަފަވެސް، ެއކަން ެއއޮތީ ގޮސްނިމިފު ގާނޫނެއް ފާސްކުރުމަްށ އެޖެންޑާ ވެސް ުނކުރެވޭނެ. އެހެންނަމަޚިލާ

ދެންމެއަކު  އައީގެން ންދިޔަ ނިކަމެތިކަން ފެށިދަންނަވާލަން އޮތީ މިއަދު އޭެގ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ަގއުމަށް ލިބިގެ

 ތަށް. އާދެ!ދާުޅވި ގޮތަްށ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ހާމަކުރެއްވި ގޮލް އެ ވިފަްއޔާޟް ިއސްމާޢީއަލްއުސްާތޛު 

އާއެީކަގއި . ހަމަ އެވާލަންޖެހޭ ގާނޫނެއްއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދިގު ވާހަކަތަެކއް ދައްާކކަށެއް ނެތިން. މި ގާނޫނަކީ އު

ގައި ހިނދު ން މި. އަދި އަޅުގަނޑުމެނުގެންެދވޭނެވީ ދެން އެކަްނ ކުރިއަށްެގނެސްގެން މެނުޤާނޫނުއަސާސީއަށް ިއޞްލާޙު

ނުަވތަ  ،މަނަ ގޮތުން މި ާގނޫނުތަކަށް އެއްެވސް ތަޢާރުޟެއް އަުތވެއްޖެ ނޫނުއަާސސީގައި ބުނާގެ ޤާއަޅުގަނޑުމެން

ށް ޕްރީމް ކޯޓަސުސުޕްރީމް ކޯޓަށް ިދން ހިނދު، ން ނޫނުއަސާސީނަަމ އެކަން ކުރުުމގެ ބާރު ޤާ ތަޢާރުޟު މެދުވެރިވެއްޖެ

ޒުބާތުަގިއ ޖަގަނޑުމެން  މެދުވެރިެވގެންދިޔަިއމަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަޅުްއވާފައި ހުރި ފިޔަވަޅުަތކާ މެދުގަިއ އަޅުއެ ހާލަތު

އޮތް  އަށްެދވެންޖެހިގެން ފާޑުފާޑު ވާހަކަދެއްުކމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ެދންވެސް ކުރި

ގޮތް.  ހުރި މެ މަންފާގެ ަޤއުމަށާއި، އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް އެންމަގަކުން ކުިރއަށްދިއުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން

 ލަމުން ނަވާ ވެސް ދަންއެހެންވީމާ، ެއގޮުތގެ މަތީން ުކރިއަށްދިއުމަށް އަުޅގަނޑު ހަަމ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

 ްއވި ފުރުޞަތަށް.ލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ދެއަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަުރ ޒަތްތެރި މެދާއިރާގެ ިއއް އަުރވަނީ ދަނގެތީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 އިލްހާމް އަޙްމަދަށް.
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ތީދަނގެ

د وعلى آله وصحبه نا محم  سيد   األنبياء والمرسلين أشرفالم على الة والس  العالمين ، والص    رب  الحمد هلل`. 

ގޮޅިެއްއގަިއ  ދުވަހު ކުޑަމަސް 8ދުވަސް ވަންދެން ޖަލުަގއި އަޅުގަނޑުގެ ސިާޔސީ ހަޔާތުަގއި ވަރަށް ގިނަ  أجمعين.

މީހުންނަށް  ދެ ؛ އަދީާބިއ އަޅުގަނޑާހަކަނުދެއްކޭ ގޮތަށްމީހަކާ ވާ ފަހުގައި، ެއްއވެސްަމށްގަިޑއިރު އޮތު 24ތަޅުލާފައި 

ންދުކުރެވިފަިއ ޖަލުަގއި ގަިޑއިުރ ބަ 24ަގޑިއިުރ މީހަކާ ވާަހކަނުދެއްކޭ ގޮތަށް  24ޚާއްޞަ ޕްރޮޕޯޒަެލްއގެ ދަށުން ވަނީ 

ނާގައި ހޫނުގަދަކަމުން. ޚާވަގުތު ހޭދަކުރަީނ ފާ ނުދެއްކޭ ގޮތަށް. އެހެންެވ، އެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވާލަމުން، ގިނަވާހަކަ

ތެރެއިްނ ބޭފުޅުންނަކީ  އެ ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަނުޑ ހަމަ ދިވެހި ލޮބުވެތި ަރްއޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން. ިތޔަިއގެ

. އެެހންވީމާ، އެ ވާަހކަ ވެސް އިމުސްތަޤުބަލުގައި ޖަލަށް ވަަޑއިގަންަނވާނެ ބޭބޭފުޅުން ެއިކއެކި ަމއްސަލަތަުކގަ

ގޮީޅަގިއ  ޖަލަށް ގޮސް ކުޑަ ،ވަނީ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންގެންދާނަން. އާދެކަ ކުރިައށްވާހަ ދަންނަވާލަމުން،

ޖައްސަަވއި އުފާފާުޅކޮށް ނގައި އަތްތިލަބަޑިއަނިާޔވެރިކަމުގެ ތެޭރގައި އޮީތމައޭ އެނގޭނީ ޭއގެ ރާހަތެްއ އަރާމެއް. މިތާ

. މިތިބީ ވަދެ. ވަދެ ގާނޫނީ އިމުގެ މަޖިލީހަކަށް ނުވަދެވޭނޭންނަށް ކަންތައް ކުރި އަުޑއެހީމު. ިއލްހާމް އަޙްމަދުމެ

ތެރެއިން. ބޭނުންހާ ސަކަރާެތއް ދެން ނުޖެއްެސވޭނެ. މި ރިޔާސަތުަގއި އިންނާނީ އޮނަަރބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް. ެއ 

ހެދޭނެ. ެއއްެޗއް ނެ ހާބަހުން ބުނެފަ. ހިތަށްއެރި ހިންދީ ްއޖެ. ވޯޒަމާނާ ޗަލާަގޔާ، އޮންާނނީހިނގަ ޒަމާން މާޒީ ތެރެއަށް 

ޮއފީސް ތެރެއިން. އަޅުގަނަޑީކ  ދެކޮޅަށް އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ވާހަކަދެއްކީ ރައީސް ރައީސް ޔާމީންގެ އަނިާޔވެރިަކމާ

ޔައީ. ފުރަތަމަ ގޮނޑި އެތަނަށް ގެންދިޔަ، މިތިބީ ބޮޑެތި ލީޑަރުން ތެރެއިން ގެންދިޔަ މީހެއް. ހައެއްކަ މީހުން ގެންދި

ވާަހކަ ަދންނަވާލަން ބޭނުންވާތީެވ މި  . ދިވެހި ލޮުބވެތި ރައްޔިތުންނަށް މިގޮތުން ާވހަކަ ދެއްކީ މާ ބެހޭލުގެއްުލވައި

ތިއްބެވި ޭބފުޅުން އަތްތިލަބަޑިޖެއްެސވީ.  ލަން ބޭނުމޭ. މިއް ހަދާފައި ވެސް ގޮނޑި ެގއްލުަވއިގޮތެ  ދައްކަނީ. ބުނީ ކޮންމެ

ކޮށްލީ. ނޫނެކޭ ތިހެން ނުހައްދަވާށޭ ރައީސް ޔާމީނޭ. ތިއީ ގޯހެކޭ. ފައިޓުއަޅުގަނޑު އިނީމޭ. އަޅުގަނުޑ އެކަނި 

ސްގެން ތިކަން ކުރަްއވާށޭ. ނޫނެކޭ ވިދާޅުވީ. އެކަން ެގނެ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫުނެގ ތެރެއިން ބަދަލުތަކެއް

، ށާނަން. އެހެންވީމާތައް ިކޔަން ފައެްއވެސް ބޭފުަޅކު ެއއްެވސް ވިދާުޅވިްއޔާ ނަން؛ ކުރަްއވާނަމޭ. ނަންތައް މިތަނުން

ހަކަ އަިއސް މަޑުނުވެ. ޝިނާނޭ ހާދަ ބޮޑު މަޑުން ތިއްބެވުން އެދެން. ޝިނާން ހެކިވާނެ. ޝިނާނަށް ދެންނެވިން އެ ވާ

ުކރެއްިވ އަުޅގަނާޑ ެއއްކޮށް. ޑަކޮްށ ޓަޗު ، ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. ކުމި ވާހަކަ ަދއްާކއިރު މިރު އެބަ އިންނެވިގޯހެކޭ. ޢާ

  ހުރިހާ ބޭފުޅުްނ ވިދާުޅވީ ލަްސވެއްޖެޭއ. ރިާޔޟް ހެކިވާނެ. ލަްސެވއްޖެއޭ މިހާރުވެސް ގޮނިޑ ެގއްލޭދެން ތިއްބެވި

ވަޓް ިއޒް  ،ކުިރޔަސް މަަޖލެއް ،ޖެހިޔަސް ސަކަރާތެއް  ،ޓްވީެޓއް ކުރިޔަސް  ،ގޮތަށް ހަދާށޭ. ވާހަަކެއއް ދަްއކާލިޔަސް

 އުޅޭތާ. ހާދަ   މި ޓަޗް ނުލިބިގެންދުވަހެއް ވެއްޖޭ ދޭނެ. ހާދަހެއެއްެޗއް ނެ ދިސް އޭ ބުނީ. ވަޓް ިއޒް ދިސް. ބޭނުންހާ

 ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާ ވާހަކަ ކިަޔިއދޭން ބޭނުންވާތާ. ޔާމީންގެ ޙަޤީޤީ ސްޓޯރީތައް އެބަހުރި. ޒަމާނެއް ެވއްޖޭ

ންވެގެން ޖަލުގެ ތޭރިތަުކގެ އަވަހަށް. އިލްހާމް އަޙްމަދު ވެސް ކިަޔއިދޭނެ. ެއހެ ޝިނާން ބައެއް ވާހަކަ ވިދާުޅވާނެ ދާދި
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ފަހުން ޔާމީްނެގ ގޮނިޑ ެގއްލުނީ ރަންކޮޅާ.  ލަިއގެން އެންމެއަޅުގަނޑުމެންގެ ގޮނޑި ގެއްުލަވއިތެރޭ އޮންނަންޖެހުނީ. 

 . ާނދެވޭނެ ވެރިކަމަކަށް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ދައްކަންޖެހޭ ވާަހކަތައް ވަރަށް ގިނަ. އެންމެ އަކީމިއީ ނޫންތޯ ރިއަލިޓީ

ލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ރައީްސ ނަޝީދު، ޮއނަރަބަ ،ތަމަ ވެސް އަުޅގަނޑު ަހމަ ޝުކުރު ދަންނަވާލަން ޭބނުންފުރަ

މްރާނަށް. އެ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެން ޖަލުގައި ހޭދަކުރެްއިވ ސް ޢިއަދި ަރއީ ރައީސް މައުމޫން، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޝައިޚް

ުޅގަނޑުމެންނަށް ޓަކައި ވީ ޤުރުބާނީއަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެުކ އިލާއަށް ޓަަކއި އަޅު އަުޅގަނޑުމެންގެ ޢާ ދުވަސްކޮ

އެ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި އަުޅގަނޑާ އެްއޮކށް ޖަލުގެ ތޭރިތަކުަގއި ހޭދަކުރެއްވި ބޭފުޅުން މިތާަގއި އެަބ 

ގޮސް ވަރަށް ގިނަ އަދި މިހެން ވެސް ވެާދނެ. ފާރިޝް، ޝިނާން، ތިއްބެވި. އެންމެްނގެ ނަން ދަންނަވަން އުނދަގޫ

ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ތެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްތިބި. ލޯޔަރުންގެ ގޮތުަގއި ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެހީބޭފުޅުން އެބަ

މިނެޓު ކަމަްށ  3ވެސް އަުޅގަނޑަށް ިލބިފައި ވަނީ  ވަރަށް އިމޯޝަްނގަިއ ދައްކަްނޖެހޭ ވާހަކަތައް ވަރަށް ގިނަ. އެކަމަކު

ތީާއއެކު ައޅުގަނޑު ބަލާަނން ވީހާވެސް ކުރުކޮށް ގެްނދެވޭތޯ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ވާ

 ކޮންމެވެސް  އަހަރާ 1ތި ޭބފުޅުން  ދަންނަވާލަން. ދަނގެތީ ދާއިާރގެ ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުންނަށް ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ،

ުޑގެ މަޖިލީހުގައި ތަޅުމުގައި އަުޅގަނޑު ތި ބޭފުޅުންނާ މެދު  އަޅުގަނނގައްޖޭވަރަކަށް ދުވަސް ވޭުތެވގެން ހި

ތި ާދއިރާއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ  ،ވާހަކަނުދައްާކ. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވެރިކަެމްއގައި ތިޔަ ބޭފުޅުން

ފާތަކީ. ަރއީްސ . އެއީ ތަ. ކުަރއްވާނެކުރަްއވާެޅއް އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، ަޓޗްތަރައްޤީެއއް ގެެނވޭނެ. ކުަޑުކޑަ ަވގުތުކޮ

ށް ބައްލަަވއިގަންނަނީ. ވަްޓ އަ  100ރުފިާޔ ރަންކޮޅާ މީގެ ައގު.  10، ރުިފޔާގެ ައގު 10ޔާމީން ތަފާތަކީ، މި ފެންފުޅި 

. ރުފިޔާ 5ޖެހުނީ. މި ބިއްލޫރިތަށި އަގު  ކަމަކީ. އެހެންެވ، ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން މި އިޒް ދިސް. އެއީ ކަމުނުދާ

މަަސއްކަތްތަްއ  ގެބޫލުކުރަްނ ތަރައްޤީކަމަކުނުދެޭއ. ރަނަގޅު ވާހަަކއެްއ، ގަ ،ށް. ކަަމުކނުދެއޭއަ 250 ރަންކޮޅާ!

ވެސް ރައީްސ ޔާމީންގެ ތަރައްޤީ މަސައްަކތެއް ނުކުރެއެކޭ ައޅުގަނޑު  ކުރަްއވާފައި އެބަހުރި. އަުޅަގނޑު ދުވަހަކު

 ތިން ،އެތި ދުއިސައްތަ އަށް ލިބޭރުފިޔާ  10 ކަމެއްތޯ؟ވީ ކޮން ދުލަކުން ބޭނުމެއް ނޫން ބުނާކަށް. އެކަމަކު ތަފާތަކަށް

ރިހާ ޭބފުޅުން. މިތާގަިއ ތިއްެބވިަޔސް ހަަމ ޖީބަށޭ ދަނީ. އޭުރގަިއ ސަކަރާތްޖެއްެސވި ހު ސަތޭކައަށް. ރަްނކޮޅާ!

އްދަވައިގެން ޑީލް ހަ މިތިބަ ލީޑަރުންނާ ! މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައިކޯޓުތަކަށް. ހީފުޅުނުކުރައްވާތި ދާންޖެހޭނެ 

ފައި ތަކާއި، ހުރިހާ ލިސްޓެއް އޮންނާނެ ނަގާގަތް އެޕާޓްމަންޓު. ގަތް ދޯނިފަހަރާއި، ޖެއްސެޭވނޭބޭނުންހާ ސަކަރާތެއް 

 ތަޅުލާފަ. ކީއްކުރާީނ ަގޑިއިރު 24. ހެޕީކޮށް އުޅުނީ. ތެދެއް، އެ ކަންތަކޭސް ކުރިއޭ މިހާރު. ޖަލުތަކުގައި ތިއްބަ

ތިއްބާ އެްނގީ ރާއްޖެ  މީހުން ބެންކޮކުަގއި ދެ ތީ މިހެން. ޝިނާނާއި އަޅުގަނޑާވެިރކަން އޮޔާމީންގެ އަނިޔާ  ރަންކޮޅާ؟

އް. ނާންނާށޭ، ކުަޑގޮޅިއަޭށ ދާންޖެހޭނީ. ބެލްޓް ކައިރިން ަނގާނަމޭ. ފުލެއިޓުން ފައިބާތަނުން ނަގާނަމޭ. ރަނގަޅު ވާހަަކއެ

ޓަކައި އެ ޢާއިލާ މެންޓަލީ ފިޓުކުރުމަށް ލާ ގެންދިއުމަށްފަހުއިގެ ޢާމީހުން ައުޅގަނޑުމެންގެ ދެ އެހެންނަމަވެސް، ޢާއިލާ؛

އަުޅގަނޑުމެން މި  ،ބޭފުޅުން ހިތްހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު ޖަލު ތޭރިތަކުގެ ތެރެއަށް ދާންޖެހޭކަމާއި
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ކަމަށް   ނޫޅެވޭނެއިގެން އަބަދުންނަށް ފިލަކަމާއި މިއީ ޤައުމީ ޒިންމާެއއް ކަާމއި، ައޅުގަނޑުމެ ފައިޓަށް ނިކުންނަންޖެހޭ

ޖެހުނީ ގެއަށް. އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ ފަހުން ދާން އަޅުގަނޑުމެން އައީ ކެިރގެން. ރައީސް ޔާމީްނ އެންމެ ،ބުނުމަށްފަހު

 އެ ގޮޅިތަުކގެ ތެރޭގައި ތިއްަބވާނެ މިތާ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން. މިއީ ،މަޖިލީހަށް ވަދެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތޭރިތަކުގެ 

 ހުރީ. ޤައުމު... ނޫންތޯ ރިއަލިޓީއަކީ. އަުޅގަނުޑމެން ލަނީކީ ނޫނޭ. ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާފައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަުރ ޒަތްތެރި މެއަުރވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއް ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް މަ

ން ވަަޑިއގެން ވެގެ ގޮތް ފުރަތަމަ މި މަޖިލީހަށް މިއަދު ވަދެވޭ ޝުކުރިއްާޔ. `. އަުޅގަނޑު ވެސް އެންމެ

ޅުމުގައި ިމ މި ތަ ގެބާއެއް ދަންނަވަން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންމެންބަރުންނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަ ތިއްބެވި އެންމެހައި

ހުރި  ގޮތުަގއި މަޖިލީހަށް ވެސް ވަރަށް ެގއްލުން ޫބލުކުރާބަބުްނ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑު ގަބަހުސްކުރެވޭ ބިލުގެ ސަ

ވެްސ  ކަންތައްތަެކއް ކުރިމަތިވޭ. ަވރަށް ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ވަރަށް ހާލުގައި އުޅެންޖެހި، އަޅުގަނޑުމެން ދުވަހަކު

-އެންޓި ދިޔައީ. ހަމަ ޒާމުަގއި ފެންނަންނުޖެހޭ ކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ މަންޒަރުތަކެއް ފެނިގެން މިނި ޤައުމެްއގެ ހިންގުމުގެ

ބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، ިމ ގަ ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު ވެްސ ޭއގަިއ ވަރަށް ޮބޑު ދައުެރއް ައދާކުރާ ކަމަށް ައޅުގަނޑަށް 

މި ގާނޫނު  ވާ ކަންތައްތަެކއް ހުރި ގާނޫނެއް ވީމަތަޢާރުޟުގާނޫނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ބަލައިިފއްޔާ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ވެސް 

އުވާލަންޖެހޭ ކަމަށް  ަވގުތަށް ިމ ގާނޫނު ޙަޤީޤަތުގައި އަދި ފަހުން މި ގާނޫނު ގެންނަްނވީ ކަުމގަިއ ވިޔަްސ މިހާރު މި

ީތ އޮ ވެހިރާއްޭޖގައި މިބޫލުކުރަން. ދެން މީގެއިތުރުން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލާނީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް މިއީ. ދިއަޅުގަނޑު ގަ

ެއއްގޮަތކަްށވެސް ގުޅޭ ގާނޫނެއް ނޫން.  ޝަން ގާނޫނަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމަކާ ޑިފެކް-އެންޓި ރިޔާސީ ނިޒާމަކަށް ާވއީރު،

މުސްތަޤިއްލު ުމއަްއސަސާއަކަށް. މެންބަރުންނަށް  ،ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ވާންޖެހޭނީ ވަރަށް ިމނިވަން

ތަނަކަށް ރައްޔިތުންެގ  ބުނެވޭ އްޤުަތއް ލިބޭ މުއައްސަސާައކަށް. އަދި ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ބަސްވެސް ބާރުތަކާއި ޙަ

 ން ގެ ެމންބަރުން ހަމައެކަނި ޕާޓީގޮުތން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހު ގެ މެންބަރުން ވާންޖެހޭ. މިހާރު މި ގާނޫނު އޮތްމަޖިލީހު

އެހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ އޮތީ.  ގޮތް ހަދަންޖެހޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ބުނާ

އަދި ވޯޓުދިނުމުަގއި ވެސް ރަްއޔިތުން އެދޭ ޮގތަކަށް ކަންކަން ނިންމުމުގެ  ގޮތް ހާމަކުރުން، ރައްޔިތުން އެދޭ ،ލަފާ

ިވއްެޖ މިހާރު ކަންތައްތައް ހިނގާ ބޫުލކުރަނީ. ދެން މިކޮޅުގައި ވާހަކަެދކެއޮންނަންޖެހޭ ކަމަްށ އަުޅގަނޑު ގައިޚްތިޔާރު 

ކަހަލަ ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތި  ގެ މެންބަރުންގެ މަސަްއކަތުަގއި ެއްއވެސް ލައިލާއިރު ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުއުސޫލަށް ބަ
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ގޮތުަގއި މިތަނަށް އަްނނަ ކޮންމެ މެންބަރަކީ ވެސް  ޫބލުކުރާއޮތީ. އަޅުގަނޑު ގަ ގެންދެވޭނެ ގޮަތކަށޭ މި ގާޫނނު މި

ނޫން  ބިރުވެިތވާ މީހަކަށް ވެސް ވާންޖެހޭ. ހަލާލު އށްهللا ތެުދެވރިއަކަށް ވާންޖެހޭ. އަދި  ،އިޚްލާޞްތެރިވަރަށް 

މިފަދަ މަޖިލިސްތަކަށް އައިްސ ޤައުމު ތަމްސީލުކުރަން ތިބޭ  ުނވާނެވެގެންފައިސާެއއްަގއި ޖެހިގެްނވާނެ މީހަކަށް ވެސް 

ްސ ޔަކަްށ ވާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެީއ ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ ވެމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަކީ ވަރަށް ތެދުވެރި ބަމަޤާ

 ،. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާނީއިގޮުތގަ ބޫލުކުރާމަސްއޫލިއްޔަެތއް އަުޅގަނޑު ގަ

ދެން  ންޏާނުންވަމިހާރުން މިހާރަށް ވެސް މި ގާނޫނު ުއވާލަންޖެހެއޭ. އަދި މީގެއިތުރުން މިފަދަ ގާނޫނެއް އިތުރަށް ބޭ

ގެ މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހަށް އައުމުގެ ކުރިން އުރެއް ފެށުމުގެ ކުިރން އެކުލަަވއިލާފައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުއަންނަ ދަ

ގޮްތ  ދާނެމި ކަންތައްތައް ެވގެން ކަން. ނޫނީޔާ ގޮނޑި ގެއްލޭނެއެނގެންޖެހެއޭ އެ މެންބަރުން ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފިއް

ބޫލުކުރަމޭ. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއިވ ެރވެންޏާ ކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް ގަތަށް މިފަދަ ގާނޫނެއް ބައްޓަންކުއެނގިހުރެގެން ެއގޮ

 ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު ޒަތްތެރި މެއަރުވަނީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މަށް.ދު ސަލީއަޙްމަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް

`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު މި ވާހަކަދެކެވެނީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން އަތުން އަމިއްލައަށް 

ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު. ެއ ާގނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން ގަުމ ދާއި-ފާސްކުރި ގާނޫެނއް؛ އެންޓި

ފައްޔާޟ އިސްމާޢީލް ދެއްެކވި ވާހަކައަްށ އަުޅގަނުޑ ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި މި ގާނޫނަީކ 

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ފާސްކުރެވިަފއި އޮތް ގާނޫނެްއ. އެހެންނަމަވެސް، އަނެްއކާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި އޮތީ 

ރާގެ ދަށުން މި ގާނޫނަކީ ސައްޙަ ާގނޫނެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަންތައްތަްއ ނިންމާފައި ޙާލަތުއްޟަރޫ

ކުރާ ގޮތް ވެްސ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ނޭނގެ. ެއއް ދުވަހު އެްއގޮތަށް. އަނެއް ުދވަހު ައނެއް ގޮތަށް. އެހެންވީާމ، ިމ 

އްަތއް ގޯްސެވެގންދޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ނިންމާނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ކަންތަ

ޙަޤީޤަތުގައި ޕާޓީައކުން ކުރިމަތިލައިގެން އެ ޕާޓީއަށް ނިްސބަތްވާ ގިނަ ރައްޔިތުންތަެކއް ޕާޓީއަށް ހޮވަނީ އެ މީހުންގެ 

ުރގެ ދައުުރ އަހަ 5ވަރަށް އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމާ އެީކގައި. އެ މީހުން ބޭނުންވޭ އެ މީހުން ހޮވާ ޕާޓީަގއި އެ މީހަކު 

ހޭދަކުރަން. އެއީ ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަނުޑގެ ދާއިާރގެ އަުޅގަނޑު ހޮވި މީހުން ބޭނުންވާ ގޮތް. އެހެންނަމަވެސް، މުޅި 

ނިޒާމަށް ބަލައިލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި ޯވޓު މި ދެނީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނެއް ވެސް ނޫން. ވަިކ 
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ންބަރުން ވެސް ވޯޓުދީފާނެ. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްާވ ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ފަރާތަކަށްނުޖެހޭ ޕާޓީގެ މެ

ވޯޓުދީފާނެ. އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ބައެއް މެންބަރުން ެވސް ވޯޓުދީފާނެ. މިކަހަލަ ތަފާތު އެތައް ބަޔަކާ އެީކގައި 

އްަގއި މި ކުިރމަތިލަނީ އަޅުގަނޑުމެން އެ މަޖިލީހަށް މި އަންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެން މައިގަނޑު ގޮތެ 

އަހަރުދުަވހު ޚިދުމަތްކުރުމަކީ އަޅުގަނުޑމެން ކޮށްދެންޖެހޭނެ ކަމެއް.  5ވާދަކުރާ ޕާޓީައކުން. އެހެންީވމާ، ޕާޓީއަށް އެ 

ްސ އަދި ައޅުގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގަިއ މި މުޖުތަމަޢުގައި ިމ ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކަށް ބަލައިލާއިުރގައި ިމއީ ވެ

ޙަޤީޤަތުގައި މުޅިން ޙަޤީޤަެތްއ އޮތް ވާަހކަތަެކއް ެވސް ނޫން. ކޮންމެ ކަމެްއގައި ވެސް ރަނގަޅު މީހުންނާއި ނުބަިއ 

މީހުން ވެސް ތިބޭނެ. ހުރިހާ އެންމެންނަކީ އެްއވެސް ތަނެްއގައި ރަނގަޅު ބަަޔކަށް ނުވެހިނގައިދާނެ. އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ދު އެވިދާޅުވި ގޮަތށް، ކުންފުނިތަކުގެ މީހުން ފުލެޓު ގަތީމަ އެ ވާހަކަ ީކއްެވތޯ ތެރޭގައި ކޮަބއިތޯ ހަމަ ރިޔާޟް ރަޝީ

މާ ގިނައިން ނުދެއްކެނީ؟ ނޫނީ ޤާޟީންނަށް ތިބޭ މީހުން ނޫނީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ތިބޭ މީހުން ފުލެޓުތައް ގަތީމަ އެ 

 އެހެން ކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ ެއއީ ވަރަްށ ވާހަކަ ކީްއވެތޯ ނުދެއްކެނީ؟ މަޖިލިސް މެންބަރަކު ފުލެޓެއް ގަނެފިއްޔާ، ނޫނީ

ބޮޑު މައްސަލަެއއް އެއީ. މި މައްސަލަތަކުަގއި ޖަވާބުދާީރކުެރވެން ހުންނަ ފަރާތް އެއީ މިެދންނެވި ފަރާތްތައް. މިނިވަން 

ސް ިމ މުއައްސަސާަތކުެގ މީހުން މަޖިލީހަށް ގެނެސްގެްނ ކިހިނެއްތޯ ފައިސާ ހޯދީ ހޯދޭނެ. ެއ މީހުންގެ މައްސަލަަތއް ވެ

އުޅެނީ ނުބެލިގެން. އުޅޭއިުރގައި އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މައްސަލަތައް ކިހިނެއްތޯ ބަލާނީ؟ އެހެންވީމާ، 

ކޮރަޕްޝަން، ޮއޑިޓް އޮފީސް ރަނގަުޅވެފަިއ، -ޖަވާބުދާރީކުރުވަން އަުޅގަނޑުެމން ރަނގަޅު ނިޒާެމއް ޮއެވއްޖެއްޔާ، އެންޓި

އްޖެްއޔާ، ޙައްޤުނޫން ގޮތުަގއި ހޯދޭ ފައިސާގެ ނިާޒމަކީ އެއީ ބެލޭނެ އެްއޗެހި. މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް ރަނގަޅުވެ 

މަޖިލީހަށް އައިއިރުަގއި އޭނަ ހުރީ ކޮނގޮތަކަށްތޯ، ިމއަދު ޭއނަ ހުރީ ކިހިނެއްތޯ، ފަނޑިާޔރުކަމަށް އަިއއިރު އޭނަ ހުރީ 

ކަންތައް. މިއީ އަުޅގަނޑު ިވޔަްސ  އަހަރު ފަހުން އޭނަ ހުރީ ކިހިނެއްތޯ، މިއީ ބެލެންޖެހޭނެ  5ކިހިނެއްތޯ، 

ބަލަންވީނޫންތޯ. ބަލާފައި ކޮްނތާކުންތޯ ފައިސާ ހޯދީ، ކިހިނެއްތޯ ކަންތައްަތއް ހުރީ. ބަލާަފއި ެއކަންކަމަށް ައޅަންޖެހޭ 

ފިޔަވަޅުަތއް އެޅޭނެ ނިޒާމު ވަރުގަދަކުރަްނވީނޫންތޯ. މިއީ ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ. މި 

މުތައް ވަުރގަދަނުކޮށް ޭއއްެޗކޭމީއްެޗކޭ ކިަޔިއގެން ެއ މީހަކަށް ޖެހުނު އެއްޗެއް ދަމައިގެންފައި އެ މީހަކު މި ނިޒާ

ބުނަނީ، އޭ! އަނެކަކު ވަްއަކންކުރިއޭ، އަނެނަކު ކުީރއޭ. މީގެތެރެއިން ގިނައިން މި ވާހަކަދައްކާ ބަޔަކީ މަޖިލިސް 

ޅުން، ވަރަށް ބާރުލާފައި ބުނާނެ މަޖިލިސް މެންބަރުން މިވެނި އެއްޗެކޭ، މެންބަރުކަމަށް ހޮވެން ބޭނުންވާ ބައެއް ބޭފު

އަނެކަްއޗެކޭ. އެ ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންެގ ަކއިރިއަށް ޮގސް ރައްޔިތުްނގެ ަކއިރިްނ ވޯޓު ހޯދަިއގެން މަޖިލީހަށް 

ވެހިާރއްޖޭގެ ކޮންމެ އަންނަންވީނޫންތޯ. ވަަޑއިގެްނފައި މަޖިލިސް އިސްލާުޙކުަރންވީއޭ. ެއ ފުރުޞަތު އެަބއޮތޭ ދި

މެންބަރުންނަށް އޮތް ކަމެއް  8މެންބަރުންނަށް އޮތް ކަމެއް ނޫނޭ.  87ރައްޔިތަކަށް ވެސް. ެއއީ ހަމަެއކަނި މިތާ މިތިބަ 

ނޫނޭ. އެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، ވަަޑިއގަންނަވާ! ަވޑަިއގެންފައި މި ތަން 

ވީ. ތެދުވެރި ިއޚްލާޞްތެރި މީހުން މި ތަނަށް ވަަޑއިގަންަނވަންވީ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރެއަށް ވަރަށް އިސްލާޙުކުރަން 
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ތެދުވެރިކަމާެއކު ކޮންމެ މީހަުކ ވެސް އަންނަނީ. އަންނައިަރށް އެ މީހާ މި ވަނީ ވަަގަކށް. ނުލާހިކު ރަނގަޅަށް މި 

ހުްނ ލަނީ ވެސް ވަރަށް ތެުދވެިރކަމާ އެީކަގއި. އެހެްނވީމާ، އަންނަނީ. އަުޅގަނޑުމެން އަދި އެިކއެކި މަޤާމުތަކަށް މީ

އަޅުގަނޑު ހަމަ ޢުމަރުގެފާނު ވާހަކަެއއް ގެންނާނަން މީގައި. ޤާޟީންނާއި މި ކަްނކަމަށް ޢުމަރުގެފާނު މީހުން 

. އެކަްނ ޢައްޔަންކުަރއްާވއިރުަގއި ބަލާެނ ތަނަވަސް އަހުުލވެރިންނަށް. އެެވސް މުޅިން ރިޝްވަުތ ނުކާތީއެއް ނޫނޭ

ކުޑަކުރުމަށްޓަަކއި. ތަނަަވސް އަހުލުވެރިން މިފަދަ މުހިންމު މަޤާމުތަކަށް އެ މީހުން ޢައްޔަންކުރަނީ އެ ދުވަްސވަރުަގއި. 

އެހެންވީމާ، ެއްއވެސް ެއްއެޗއް ނެތް މީހަކު ރައީސްކަުމަގއި އިނދެފިްއޔާ އެ މީހާގެ ކަންތައްތައް ގޯްސވެގެންދާނެ. 

ށް ފުރުޞަތު އަންނާނެ. ތަނަވަސް އަހުލުވެރިަޔކަށް ެވއްޖެއްޔާ ަތންކޮޅެއް މަދުން، މުޅިއަކުްނ އިތުރަށް އެްއޗެހި ހޯދުމަ

ހުއްޓައިލާނީެއއް ވެސް ނޫން. އަުޅގަނުޑ ގަބޫެލއްނުކުރަްނ މުޅިން ހުއްަޓއިލާނެ ކަަމކަށް ެވސް. އާދެ. ދެން 

އްެޗއްފައި ނުހިފާ ހުރެދާނެ. ނޫނީ ދެން ތިބި އަޅުގަނޑުމެން އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެ ތަނަށް ލައިފިއްޔާ އެ 

މީހުންނަށް އެއްެޗއް ލިބި ެވސް ދާނެ. އެހެންވީާމ، މިީއ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ އިނގޭތޯ. 

ޔަުކ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން މިކަންކަން ކުރާއިރުަގިއ އެއްބަެއްއގެ ބޮލުަގއި ކަންަކން އަޅުވާފަިއ، އަެނއް ބަ

މިއީ މާ ރަނގަޅު ބަޔަކަށް ހަދާފައި އެހެން އެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް. އަޅުގަނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ކޯލިޝަން 

ހެދިގެން އައިއިުރގައި ވެސް ަވރަށް ފާޑުފާޑު ވާހަކަ ދެއްކުނު. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި ރަީއސް މައުމޫން ބައިވެރިވެގެްނ، 

ރިެވގެން، ނޫނީ ަޝއިޚް ޢިމްރާން ބައިވެރިެވގެން މިއީ ާމ ބޮޑު ގޯސް ކަންަތއްތަެކކޭ ނޫނީ ޤާސިމް އިބްރާހީމް ބައިވެ

 ކިޔަިއގެން ވާަހކަދެއްކުނު. ަޤުއމު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެިރ ގެ އިްއޒަރު ދާއިރާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތު

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް. 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ވަރަްށ ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވާލަްނ 

 1ރޫމްކުރެވިގެްނ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ކަނަޑއެިޅެގން މަޙް އްޔިތުން ތަމްސީލުކުރުމުންްއގެ ރަ ބޭނުންވަނީ އެ ަބއެ

މި  ،އަދި އެނޫންވެސް ޮގތްގޮތުން ހައްޔަރުކުެރވި ވަންދެން އަދި ޖަލުތަކު ތެރޭގަާޔއި އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް

ލީހަށް ވަަޑއިގަތީީތވެ އެ ބޭފުޅުންނަށް މަޖިލީހަށް ވަނުން މަނާކުރެވިފައިވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންތައް އެނބުރި މަޖި

ހުިރ  ދިވެހި މުޅި ދައުލަތުގައި ހުރިއްޔާބޭފުޅުން ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް އަޅުގަނޑު މިއަދު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އެ

 އެންމެ ބޮޑު ބިޔަ ކޮންމެ މީހަކާ ވެސް ުސވާލެއް ދަންނަވާީލމަ ދެން ވާނެ ގޮތް އަޅުގަނަޑށް އިހުސާސްކުރެވެނީ. އެ
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ބޭފުޅުން ދަންނަވާލަބަލަ! ތިމަންނަމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤތައް، ރައްޔިތުްނގެ ތަމްސީލުކުރުން އެއިން މަޙްރޫމުކޮށްފައި 

ޕޭކުރޭވޭނެ ގޮތެއް އެބައޮތްތޯ ދައުލަތާ ސުާވލުކޮށްލަބައްލަވާ! ކިހިނެްއޯތ -އަހަރުދުވަހުަގއި އޮްތއޮތުމަށް ބަދަލުދޭނެ، ރި 1

އަހަރުދުވަސް ވަންެދން އެ ދާއިރާތައް ތަމްސީލުުނކުރެވި މި ދިަޔއީ. ކޮްނކަހަލަ  1ނަށް ދެވޭނީ. އެ ބަދަލު އެ ބޭފުޅުން

ބޮޑު ެގއްލުމެއްތޯ މި ދައުލަތަށް ދީފައިވަނީ، މި ދައުލަތުެގ ވެރިންގެ ގޮތުަގއި ތިއްެބވި ބޭބޭފުޅުން. ހުރިހާ ދިމާތަކެއް 

ބައިވެރިުނވާ އެަކކު ވެސް ެނތް މި ޖަރީމާ ހިންގުމުގައި.  .ގޮތަށް  ޝާމިލުވާޝާމިލުވާ ގޮތަށް. ހުރިހާ ދިމާތަކެއް

ދައުލަތުގެ ބޮޑުްނގެ ގޮުތގައި ތިބި މީހުންގެ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. ދައުލަތްތަުކގެ ތިން ބާރުގެ ވެރިްނގެ ގޮުތގައި ތިިބ 

ގާނޫނަކީ ޤާނޫނުއަާސސީާއ  މީހުންގެ ވާހަކަތަްއ އަުޅގަނުޑމެން މި ދަންނަވަނީ. އެހެންީވމާ، މިއީ ނުރައްާކ ކަމެއް. މި

ކަނޑައެިޅގެން ޚިލާފު ގާނޫެނއް ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން ފެށުނީއްސުރެ ދަންނަވަމުންދަނީ. އެއީ ހަމަ ކަނޑަެއޅިގެްނ 

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ގާނޫެނއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާޫނނުއަސާސީަގއި ނެތް ޝަރުތުަތކެއް ލަިއގެން، ަރއްޔިތުްނގެ 

ބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި ެގއްލުަވއިލުމުގެ ޝަުރތެއް ކަނޑަެއއް ނޭޅޭނެ. ހަމަ އެްއވެސް މީހަކަށް ކަނޑައެއް މަޖިލީހުގެ މެން

ނޭޅޭނެ. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ގާނޫނެއް ނޫނިއްޔާ މިފަދަ ޑިސިޕްލިނެއް ހިފެހެއްޓުމަީކ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ 

ނެއް އޮތަސް، ނެތަސް ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. މިސާލަކަށް ގާނޫ

އެ ޕާޓީެގ ޓިކެުޓަގއި ވާަދކޮްށގެން، ަރއްޔިތުން ވޯޓުދީގެްނ، އެއަށް އިތުބާރުކޮްށގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ީޓޝާޓުަގއި، 

ދިނީމާ ދެން އަޅުގަނުޑ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހެްއގެ ގޮުތގަިއ އެހެން ތައްގަނޑުޖަހައިގެްނ އެހެން ނިކުމެ ރައްޔިތުްނ ވޯޓު

ިއލެކްޝަނެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެ އިތުބާރު އޮންނަންޖެހޭނެ. -ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި އެ ޕާޓީ ދޫކޮށްފި ނަމަ އަލުން ބައި

އެހެންވީމާ، އެކަން، އެ ޑިސިްޕލިން އަޅުގަނޑުމެން ހިފަހައްަޓންޖެހޭނެ ގާނޫނެއް އޮތަސް، ެނތަސް. މިސާލެއްގެ ގޮުތގަިއ 

ލާތުަގއި ޕާޓީ ބަދަލުކުރުމަކުން ނޫނިއްޔާ ާޕޓީން ވަިކވުމަކުންނެއް އޮޓަެމޓިކު ގޮަތކަށް ގޮނޑިެއއް އިނގިރޭިސވި

އްޓަވާ ޑިސިޕްލިނަީކ، އެ ބޭފުޅުންގެ ކަލްޗަރަގއި އޮތް ގޮތަކީ ޕާީޓ  ނުގެއްލޭނެ. އެހެންނަމަވެްސ، އެ ބޭފުޅުން ހިފަހަ 

އިލެްކޝަނުަގއި -އިލެކްޝަެނއް ބާްއާވއިރުަގއި ބައި -ވަނީ. ދެން ބައިބަދަލުކުރާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ ފުރަތަމަ އިސްތިއުފާދެއް 

ބައިވެިރވަނީ. ރައްޔިތުން ިއތުބާރުކުރާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ ވޯޓުދެނީ. މިކަހަލަ ޑިސިޕްލިނެއް ހިފެހެއްޓިދާނެ 

ނުއަސާީސއަްށ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި. ިޑސިޕްލިން ހިފަހައްޓަނީ. އިންޑިާއގައި ޤާނޫ

ބަދަލުގެނެސްގެން ޕާޓީ ަބދަލުނުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދާފައިވަނީ. ބޮޑު ޑިމޮކްރަސީެއއް. އެހެންވީމާ، އެިކއެިކ 

ޑިމޮކްރަސީތަުކގައި މިކަން ިހނގަމުންދަނީ މިގޮތަށްކަން ައޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ހަމަޔަކީ 

-މަށް ވަނީ ނަމަ، ެއ ޕާޓީަގއި ދެމިހުންނަންޖެހޭނެ. ވަކިާވ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، ބައިޕާޓީއެްއގެ ިޓކެޓުަގއި ވާދަކޮށްިފ ކަ

އިލެކްޝަނަކަށް ރުހެންޖެހޭނެ. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔަ ދުވަސްތަުކގައި މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 ޢުުދވާނު ކަުމަގއި ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ބާރު ކަނުޑވާލައި، މި ކުރި ކަމަކީ މުޅި ދައުލަތަްށ ދެވުުނ އެންމެ ބޮޑު

މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ަސރުކާރުން ދިން އެންމެ ބޮޑު ޢުދުވާނަކީ މިއީ ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ. 
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. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވަނީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެނަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ މިއީ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއްކަން

ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއްގައި އެ ބާރުވެރިކަން އޮންނަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބަިއގައި ކަމަށް. އަދި އެ ބާރުވެރިކަން ފެށިގެން 

މިއަންނަނީ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ. ދެމި ވެސް އޮންނަނީ ރައްިޔތުންގެ ކިަބއިަގއި ކަމަށް. އެެހންނަމަވެސް ނިކަން ބައްަލވާ، 

ުޅއަޅުަވއި، އަސްކަިރއްާޔގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި މި ހުރިހާ ދުވަހެއް މި އޮތް ދިޔައީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ތަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަނަޑއެިޅގެން ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރު އަސްކަރިއްާޔގެ މައްޗަށް ހިނގާނޭ. 

ކޭ ނޫން. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ބާރު އަސްކަރީ؛ އަސްކަިރއްާޔއަކަށް ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް ބާރު ހިނގާނެއެ

އެއީ ޖުމްހޫރިއްޔަުތގެ މާނަައކީ ޙަޤީޤަތުގައި. އެއީ އެ ުބނާ ދަ ޑޮކްޓަރީން އޮފް ސިވިލް ކޮންޓްރޯލް އޯވަރ ދަ 

މިލިޓްރީއަކީ އިނގޭތޯ. ެއަކމަކު އެ ބާރު ކަނޑުވައިާލފައި އަޅުގަނޑުމެން މުޅި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އޮތީ 

ކަިރއްާޔގެ ބެލުމުގެ ދަަށށް ދޫކޮށްލާފަ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ޢުދުވާނެއް ަދއުލަތަށް ދެވުނު. މިކަމަށް ބަދަލުދެވޭެނ އަސް

ގޮތެއް ވެސް ނެތް. ައޅުގަނުޑމެން ކަންބޮޑުވާ ކަެމއް. މިަކން އަލުން ބަދަލުކުރުމަށް އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް 

ގަނޑުމެންގެ ކުރިމަގު ދެންވެސް އޮތް ޖީލުތަކަށް ރަނގަޅު ނިޒާމެްއ އެއްަބއިެވގެން ުއޅެމާހިނގާ. އޭރުން އަޅު 

ގެނެސްދެވޭނީ. ައޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން މިހިރަ ހިނގަިއދިޔަ ކަންތައްތަކުން އިބުރަްތތައް ލިބިގެން އަޅުގަނޑުމެން 

  ޝުކުރިއްާޔ. އަލުން ޑިސިޕްލިންެވ، ރަނގަުޅވެ، ބަްސއަހާ ބައެްއގެ ގޮތުަގިއ ވާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު މެންތްތެރި ިއއްޒަކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ޟަށް.ރިޔާهللا ޢަބްދު

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ

ތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ `. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަ 

ިޑފެކްޝަން ގާނޫނު ުއވާލުމަށް ހުށަހަޅުއްފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ެވސް ތާއީދުުކާރ -މައްސަލައަށް، އެއީ އެންޓި

ސަބަބަީކ، ދިވެިހރާއްޖޭަގއި މި އޮތީ ރިޔާސީ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ެއއީ ަސބަބުތަކެއް އެބަހުރި. އެންމެ ބޮޑު އެއް 

ނިޒާމަކަށް ވެަފއި އަދި ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުވާ ގާނޫެނއް ކަމަްށ 

ޑަްށ ވާތީ. ހަމައެާއއެުކަގއި މި ާގނޫނަކީ؛ މި ގާނޫނު އުފެދިެގން އައި ގޮތް ެއއީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮ

ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ ީސދާ ވެރިކަުމގައި ހުންެނވި ޭބފުޅަކު، ަރއީސް ޔާމީން؛ ެއ މަނިކުފާނު މަޖިލީހުގެ ބާރު 

ކަނޑުވާލުމަށް ހިންގި، ހަމަ ސްޓޭޓް އޯގަަނއިޒްްޑ، ބޮޑުިސންގާ ޖަރީމާއެއް. ކްރައިމެއް. މި ކްރައިމް ހިންގަވާފައިވަީނ 

 މިދިޔަ ކެމްޕެއިން ތެރޭަގއި އަިމއްލަ އިޢުތިރާފުން އިުޢތިރާފުވެފައި އެަބއޮތް. މިީއ އެ މަނިކުފާނު އަމިއްަލއަށް ަކމަށް
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ބަލަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއް. މި މައްސަލަ ބަލަންވީ މި މަޖިލީހުންތޯ، މި މައްސަލަ ބަލަންވީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަކުންތޯ، 

ންކަުމގައި ަމސްއޫލިްއޔަތުތައް އުފުލަންޖެހޭ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ކަންކަން ބަލައި، މި ކަ

ފަރާތްތަކާ އެބަ ޖެހޭ ސުވާލުކުރެވެން. ފަނޑިޔާުރގެއިްނ އަމުރެއް ނެރެވުނީ ކިހިނެއްތޯ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުންނަށް ޕާޓީ ބަދަލުނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް، އެއީ ކިހިނެއް ނެރުނު އަމުރެއްތޯ؟ ނުވަތަ އެ މީހުން މަޤާމުން 

ކިކުެރވޭނެ ކަމަށް ަވކި ބަަޔކަށް މާނަކުރެވޭ ގޮތަށް އެ ައމުރު އައި ގޮތް ވެސް އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ހަމައެއާއެުކަގއި ވަ

ޕާޓީއެްއގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީައުކން، ތިން މީހުންގެ ކޮމިޓީއަުކން މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަކިކުރެިވގެންދިޔަ 

ެއކު އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނަށް އެކަން ފޮނުވައިގެްނ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގޮތް ވެސް އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ހަމައެއާ

 15ތެރޭގައި އެކަްނ ހިނގައިިދަޔ ގޮތް ވެސް އެބަ ބަލަންެޖހޭ. ކާުކގެ ނުފޫޒުން ކިހިނެްއތޯ މިކަން މި ދިޔަީއ. 

ށް ވުރެ ގިނަ މެންބަރުން؛ ހާހަ 5މަސްދުވަސް ވަންދެން ރައްިޔތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ހުރި، ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގެ 

އާންމު މެންބަރުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ނުލިބި މި ދިޔައީ. ކާކުތޯ މި 

ކަންކަމަށް ޒިންމާވާންޖެހެނީ. ހަމައެއަށްފަހު ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި މި މަްއސަލަތައް ހުށަހެޅިގެން މިހާ 

ްސެވގެން ދިޔައީ ކާުކގެ ނުފޫޒުންތޯ އެބަ ބަލަންޖެހޭ. މިއީ ހަމަ ބޮޑު މައްސަލަެއއް. މި މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނެ ގިނަ ދުވަ

ކަމުގަިއ އަުޅގަނުޑ ދެކެން. މިކަންކަން ނުބަލާ ދޫކޮށްލަިއެގނެއް ކުިރއަށް އޮތް ތާނގަިއ ވެރިކަމަށް އަންނަން ތިބި 

އެހެްނވީމާ، މި ޤައުމުގެ ކަންަތއްތައް ަރނގަޅުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް  މީހުންނަށް ވެސް ފިލާވަޅަކަްށ ވެގެންނުދާނެ.

ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން އެންެމ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ދައުލަތުގެ އެއްބާުރގެ ބާރު ކަނޑުަވއިލާފައި އޮތް ަމއްސަލަ 

ެވސް ބާތިލު އެއްެޗއް. އެހެްނވީމާ،  ބަލަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި ފެށުމުގައި

މިހާރުން މިހާރަށް މި އުވާުލމަށް އަޅުގަނޑު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އިލްތިމާސްކުރަން، މިއަށް ތާއީދުކޮށްދެއްވުމަށް. 

 އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމު ވެސް ިމއަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 .އަށްމުޞްޠަފާ  މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ

އާދެ! އަުޅގަނުޑގެ އަްޚ ހުށަހެޅި މި ގާނޫނަށް، ބާތިލުކުރަން ހުށަހެޅި މި ގާނޫނު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ބާތިލުކުރަން އަުޅގަނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރަން. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ގާނޫނަކީ މިއީ ހަަމއެކަނި އުފެދުމުަގެއއް ނޫން، 

ނޫނެކޭ. އެހެންީވމާ، މިއީ ކަނޑަެއޅިގެން މި މިއީ ވަރަށް ނުބައި ޝައިތާީނ ވިސްނުމަކުން ވިސްަނއިގެްނ ހުށަހެޅި ގާ
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ގާނޫނަކީ ކަނަޑއެިޅގެން ހަމައެކަނި ބާތިލުކުރާކަށް ނޫންވީކީ. މިކަން، މި ގާނޫނު ފާސްކުރި މީހުންނަށް ވެސް އަދަބު 

ންބަރުން ދޭންޖެހޭވަރުގެ ގާނޫެނއް މި ާގނޫނަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ދެން ެއކަމަކު މަޖިލީހުގެ މެ

ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ތިބީ ބިރުދައްކާފަ. ގަން ޕޮއިންުޓގައި ބައިިތއްބަިއގެން މިކަހަލަ އެތަްއ 

ގާނޫނެއް ފާސްކޮށްފައި މިތާނގައި އޮތީ. މި ގާނޫނު އެކަްނޏެއް ނޫން ބާތިލުކުރަންވީ. ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނު؛ އެވެސް މި 

ހެންވީާމ، މި ރާއްޭޖގައި ޕާލިމެންޓް ބޭނުންކޮށްގެން ރައީްސ ޔާމީްނ ފާސްކޮށްފައި ހުރި މިފަދަ ވައްތަރު ގާނޫނެއް. އެ

ޑިެފކްޝަން -ނީ އެންޓިހުރިހާ ގާނޫނަކީ ބާތިލުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެހި. ހަމަެއކަނި މި ާގނޫނެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ދެން މި ކިޔަ

އެހެން ޕާޓީައކުން ނޫން.  ތީ؛ ބަލަ! ޕާޓީ ބަދަލުކުރަން ފެށީކީ ގާނޫނު ބާތިލުކުރާ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރގައި ޕާީޓ ބަދަލުކުރާ

ބޮޑު ކަމަކަްށ  މާ ަބދަލުކުރީމަ ފުރަތަމަ ރައީސް ޔާމީން ކުަރން ފެށި ކަމެކޭ ެއއީ. އަުޅގަނޑު އެމް.ޑީ.ީޕަގއި ހުރެފައި

 ޕާޓީއަކުން. އަުޅގަނުޑ މީހަކު އެ ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފިއްޔާ ކަނޑާލަްނވީ އެ ނީ. ރަނގަޅު؛ދައްކަ ވެގެން އެ ވާހަކަ މި

ޞަދެްއގަިއ ކޮށްފައި ހުރި ކަމެއް ނޫނޭ މައެކަނި އެއް މަޤްއެކަމަށް އިންކާރެއް ނުކުރަން. އެކަމަކު މިއީކީ، މިއީކީ ހަ 

މީގެ ބޭނުމަކީ މި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓް ވެސް ބަންދުކުރުން. ޕާލިމެންޓެއް ވެސް  މީގެ ބޭނުމަކީ ކޮބަިއތޯ؟މިއީކީ. 

އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ޑު ކަނުޑވާުލން. އެހެންވީމާ، ޔިތުްނގެ ބަސް ކަނޑުވާލުން. އަނުބޭއްވުން. ރައް

ހިނގާށޭ. މިއީ އުފެދުމުަގިއ ވެސް ގޯސް އެްއެޗއް. ލުކުަރމާވެސް މި ބާތި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފުރަތަމަ

 ެއއްެޗއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ވެްސ ނުވާނެ ވިސްނުމުަގއި ވެސް ގޯސް ެއއްެޗއް. މި ައއިްސގެން

ރައްޔިތުންނަށް ޮގވާލަން ތަކުރާރުކޮށް، މިކަހަލަ ެއއްެޗހި ނުބަހައްޓާށޭ. މިފަދަ ގާނޫނުތައް ފާސްކޮްށގެން 

ބޭ ލާ ވާހަކަ. ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްަގއި ތިދެން މި ކިޔަީނ މެންބަރުން ކަނޑައި .ނޫޅެވޭނޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިތާ ދިރިއެއް

ަރއްޔިތުން  5000. އެއީ ބޭރުކޮށްލަްނވީ ހިތައްއަރައިިފއްޔާ ގެންޮގއްސަ ކައުންސިުލގައި ތިން މެްނބަރުން

ރަކު އެގޮތަށް ކަނަޑެއއްނުލެވޭނެ. އެއީ ގަބޫލުކުެރވޭނެ ވާހަކަެއއް ނޫން. އެްއވެްސ ކޮށްފައި ހުރި މެންބަޢައްޔަން

ނޫނުތަކުން ވެސް، ެއއްެވސް ތަނަކުން، އެްއވެސް ކަމަކުްނ ހަމަޔަކުން، ދުނިޔޭގެ އުސޫަލކުން ވެސް، ރާއްޭޖގެ ގާ

ގަބޫލުކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން އެއީކީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު 

އެކަނި މި ގާނޫުނ ގޮވާލަން، ޔާމީން ފާސްކޮށްަފއި ހުރި މިފަދަ ހުރިހާ ގާނޫނުތަކެއް ހިނގާށޭ ބާތިލުކުަރމާ! ހަމަ

ބާތިލުކޮށްގެނެއް އަުޅގަނޑަކަްށ ނެތޭ އުޅެޭވކަށް. މި ގާޫނނުތައް، މީނަ ފާސްކޮށްފައި ހުރި ހުރިހާ ގާނޫނުތަކަކީ 

ބާތިލުކުރަންޖެހޭ އެއްެޗއް. ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާ! ައުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ ުހރިހާ ބާރުތަކެއް މަޑުމަޑުން 

އި ވަނީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނުޑ  އަޅަމުންއަޅަމުން ޮގސް ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ދަމައިގެންފަ އަތުލަމުންއަތުލަމުން، އުނގަށް 

ހަމަ މަޖިލީހުން ނިގުޅައިެގންފައިވާ ހުރިހާ ބާރުތަކެްއ  ،އަދިވެސް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ގޮވާލަން 

  ކޮށްގެން ނޫން ވިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަޅުގަނޑުމެން ހިނގާށޭ އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ރުޖޫޢަކުރަމާ. އެކަން

ެވސް  ރާއްޖޭަގއި ދިރިެއއް ނޫެޅވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ަރއްޔިތުން ތަމްސީުލކުރަން ތިބުމުގެ ބޭނުމެއް
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މަ ، ހަިކޔާަގއި ވަރަށް ިގނަ ބޭފުޅުން އެބަނޫނުއަސާސީ، ޤާވަނީބާރުތަކެއް ހުިރ ހުރިހާ . މުޅި މަޖިލީހުގައި ނެތް

އޮންނަނީ ވެސް ންގެ ކިބައިންނޭ ބާުރތައް ފެށިގެން އަންނަނީ. އެ ބާރުތައް ދެމިދޭތެރެއިން އެބަ ކިޔާ ރައްޔިތުދޭތެރެ

އެއްޗެިހ  ޑުމެން ނުޖެހޭ މި ގާނޫނުތަކަށް، މިިކޔާ ތިބެފައި އަޅުގަނންނޭ. އެހެން އަޅުގަނޑުމެން ކިޔަރައްޔިތުންގެ ކިަބއި

 ބާރުތައް އަތުަލއިގަނެަފިއ އޮތްއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ހުގެ ކިބައިން ނިގުޅަިއގެންަފއިވާބަހައްޓަިއގެން މި މަޖިލީ އިމީގަ

ތަުކރާރުކޮށް މަޖިލީހުން ވަގަށް  ،ރައްޔިތުންނަށް ޮގވާލަން ،ހިމޭނުން ތިބޭކަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ޮގވާލަންހަނު

ން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަްތކުރަން ހިނގާށޭ. ރައީސް ނަގާފަިއވާ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރަ

ޔާމީން ވަނީ ރައްޔިތުްނގެ ބާރުތައް މަޖިލީހުން ވަގަށް ނަގާފައި ވަނީ. ނިގުަޅއިގެންފަެއއް ނޫން ވަނީ. ހަމަ ވަގަްށ 

 އެކަނި ހުރިހާ އެއްޗެއް އުނަގށް އަޅާލައިގެން ތިމާ ،ނަގާފައި ވަނީ. މާނައަކީ ޭބނުންވަނީ އުނގަށް އަޅާަލއިެގން

އި ވެިރކަންކުރަން. ީނދެވޭނެ އެހެންނެއް. މިހާރު ެއ މަނިކުފާނަށް އެނިގވަަޑއިެގންފައި އޮންނާނީ. ނީދެވޭނެ. ރާއްޖޭގަ 

ނުކުރެވޭނެ އެ ކަެމއް ެއގޮަތކަށް. ައޅުގަނޑުމެން ދުނިޭޔަގއި ތިއްާބ ެއކަމެއް އެގޮަތކަްށ ނުކުރެވޭނެ. ކިހިނެއްޯތވީ؟ 

ހަމަ ޖެހުނީ ފައިބަން. ައޅުގަނުޑ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު އަާދކުރަން. ރައްޔިތުން ނޫނެޭކ ބުނީމަ 

ސާބަހޭ ރައްޔިތުންނަށް. އެއީ މިވަރުގެ ބަލާވެރިކަެމއް މި ޤައުމަށް ދުވަހަކު ވެސް ޖެހިފައެއް ނެތް. މި ބަލާވެރިކަމުން 

ށުން ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަޅުގަނޑު ރަްއޔިތުންނަށް، ސަލާމަތްވީތީ ރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުންނަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފަށްފަ

އަޅުގަނޑު ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަނޑު ޮގވާލަން، ތި ބޭފުޅުންގެ ޙައްުޤތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކަިއ، 

ންނަށް، ތި ތި ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުތަކުެގ ވާހަކަދެއްކުމަށްޓަަކއި އަުޅގަނޑަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ތި ބޭފުޅު

ބޭފުޅުންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް ައޅުގަނޑު ދާއިާރގެ ަރއްޔިތުްނނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ 

 މަޖިލީހުން ނިގުޅައިގެންފަިއވާ ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް އަުޅގަނޑު އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރާނަން. ވަްއސަލާމް ޢަލައިކުމް.

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

އްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އި ޝުކުރިއްޔާ 

 ފަލާޙަށް. އިބްރާހީމް މެންބަރު

 

 ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

 ބެހޭ  ޑިފެކްޝަން ގާނޫނާ-ެއންޓި ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުރެވެމުންދާރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު މިއަދު ްއޒަތްތެއިޝުކުރިއްޔާ 

އި މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަްއ ގޮތުން ެއއްެޗއް ދަންަނވާލުމުެގ ކުރިން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަްނނަވާލަން ބޭނުން. މީގެ ކުރީގަ 

ކަމާ އިގެްނ ކަންކަން ކުރާތީ އެދިަޔއިރުަގއި ވަރަށް ާބރުލާފައި އަޑުިއވޭ ުކއްލިއަކަްށ ވަރަށް އަވަްސއަރުވާލަ ކުރިއަށް

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޑުވިދާޅުވަމުންދިޔަ. އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ މިއަދުގެ މި ޖަލްސާއަްށ އިވަރަށް ބޮޑަށް މަޖިލީހުގެ 
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ޖަހާއިރު ޖަލްސާ އޮްތ  11 ަގއި ައއީ 10:45 ވާ އައީ ިމއަދު ޖަލްސާެއއް ނެތް ވާހަަކ. މިއަދުއް ނިދަން އޮ އިރޭގަ

ުޅގަނުޑ ތި ަކންތައް ކުަރއްވަީނ އަ .އްޒަތްތެރި ަރއީސްއި . ަކދައްކާނެ އެްއވެސް މީހެްއ ނެތް . ިމއަދަކު މިކަމާ ވާހަވާހަކަ

އިންނެވި ަރއީްސގެ  މިހާރު ގޮނީޑގައި ތި ،ގޮތަކަށޭ. އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުން ތާރުޚްދުމުޚުދަންނަވާނީ ވަރަށް 

 .ރި ރައީސް ްއޒަތްތެއިތެރޭ ވައްާދނަން.   ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ދުވަސްއިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ަމއްސަަލ އަުޅގަނޑު

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަށް ވޯޓުލައިގެްނ އި ޑިފެކްޝަން ގާނޫަނކީ މި މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ، ވަރަށް ގިނަ-އެންޓި

ެގ ކުރިއިުރގައި މި ގާނޫނުންތިާޚބުމަޖިލީހަށް އިއަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުން  ،ގާނޫނަކީ ފާސްކޮށްފައި އޮތް ގާނޫެނއް. މި

އިންތިޚާބުވިއިުރ ައއިސްފައި އޮތް ގާޫނނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް  ވާހަކަ

 ؛ތި ބޭފުޅުން ،ދައްކަމުންިދޔަ ވާހަކަައކީ އިގަންމެ ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެން ގާތުއަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާތަކުގެ ަރއްޔިތުން އެ

ވިގެން އެހެން ން ހޮމެންބަރުން ދަންނަވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމުއަޅުގަނޑަކީ ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރެއް ކަމަށް ވަންޏާ ޕީ.ޕީ.ެއމް 

ނުވަްއޗޭ. ެއމް.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީން ހޮވިގެން އެހެން ބަޔަކަށް ބަދަލުނުވައްޗޭ. ޕާޓީއަކަށް ބަދަލު

 ދުވަހު އެ  ،ދުވަހު އޮތް ނަމަ ހާވަެރއްެގ ދެރެެއއްތޯ ކުިރމަތިވީ. މިފަދަ ގާނޫނެްއ އެ ާޤސިމް އިބްރާހީމަްށ ކި !ބައްލަވާ

.  ގުޅުނުތައް މެންަބރުންނެއް ޕީ.ޕީ.އެމާޕާޓީތަކަކުން މީހުންތަކެއް ަބދަލެއް ނުވީސް. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހޮވުނު އެ

ންނެއް އަެނއް މް.ޑީ.ޕީން ހޮވުނު ެއތައް މެންބަރުން ހޮވުނު އެަތއް ެމންބަރުންނެއް އެހެން ޕާޓީތަކާ ގުޅުނު. އެޕީ.ޕީ.އެމު

ޑިފެކްޝަން ާގނޫނަކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ -ރި ރައީސް. އެންޓިްއޒަތްތެޕާޓީތަކާ ގުޅުނު. އި

ނޫނެކޭ. މުހިންމު ގާމަޖިލީހުގެ މި ދައިރާތަކުން ޮހވިފައި ތިިބ މެންބަރުންގެ ަރްއޔިތުން މި ގާނޫނު އޮތުމަށް ެއދޭ ވަރަށް 

 ލާޙުތަކެއް އެބަހުރި. ބަްއލަވާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް!ށް ގެންނަންޖެހޭ ިއޞްޑިފެކްޝަްނ ގާނޫނަ-ރަނގަޅު؛ އެންޓި

އްޒަްތތެރި މެންބަރުން އަޅުގަނޑަްށ ވާހަކަދެއްކުުމގެ ފުރުޞަތު އްާކއިރުަގިއ މިތާނގައި އެހެން އިއަޅުގަނޑު ވާހަކަދަ 

 ހުއްދަކަެމއްތޯ މި މަޖިލީހުގައި؟އިްނނަވަނީ ނޫންތޯ. އެއީ  ނުދޭއިރުގައި ަރއީސް ތި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް.هللا ޢަބްދުރު ޢަބްދުއްރަޙީމްބަމެންްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫނިޒާމީ މައްސަލަެއއް. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް، 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަ

މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު އެ  ،ްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ނެގީއިއާދެ، ޝުކުރިްއޔާ 

ގޮތަްށ އެހެން މެންބަރުން ހަޅޭއްލަަވމުންދާއިރު ރިޔާސަތުން ހަމަ އެްއވެސް އެްއޗެްއ ވިދާޅުުނެވ  މެންބަރަކަށް އުނދަޫގވާ
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ެއ  ؟ކުަރއްވަނީނެވީމަ ެއއީ ހަމަ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދާ ެއްއގޮތަށް ަމޖިލިސް ގެންދާތީތޯ ތިކަން ިތ ގޮތަށް ިތ އިންހަނު

 ޝުކުރިއްާޔ. .ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ެވގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގި ރިން ހިންސް ކުމަޖިލި .ލާފައި އެބަ ދަންނަވާލަންއިޖަހަ އަޅުަގނޑު ހަމަ މުގުރުން ވެސް ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

ކަމާއެީކ އަޅުގަނޑު މި ބަލަނީ އެންމެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ހަމަ ވަރަށް މިނިވަން. ނީގޮތަކަށް ނޫން މި ހިންގަ

 ންބަރު.ޒަތްތެރި މެއް އިދިއްދޫ ދާއިރާެގ  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ވޭތޯ. ިނޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ދީގެން ގެންދެފުރުޞަތު

 

 ލަ()ނިޒާމީ މައްސަ

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފްއްޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ހުރިހާ  ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ނެގީ ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންއިޝުކުރިއްޔާ 

ެގ ނޑު ާދއިރާއަުޅގަ ،ންނެވީއްޒަތްތެރި ފަލާްޙ ދެންނެވީމަ އަުޅގަނުޑ މިދެއި ެއއްެގ ރައްޔިތުްނ އެޭދ ވާހަކަ ދާއިރާ

 ރައްޔިތުން ނޭދޭ ވާހަކަ..

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެިރ ްއޒައިގައި ވާބެއް ނުދެވޭނެ. މަޖިލީހުމަޖިލީހުގައި މެންބަރަކު ދަްއކާ ާވހަކަފުޅަށް ޖަ. ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

 ންބަރު ޒަތްތެރި މެއް އި ދާއިާރގެ އިނގުރައިދޫ .ނަވަންގެންެދވުމަށް ދަންމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުދެއްަވއިގެން ކުިރއަށް

 !ކުރިއަްށގެންދަވާ

 

 ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

 7އަހަނީ ދުނިޔޭަގއި ީމގެ ކުރިން ައޅުގަނޑުމެން ކުަޑއިރު އަޑު ، ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި އްޒަތްތެރި ރަީއސް.އި ޝުކުރިއްޔާ 

އިަބީކ އަޖައިުބ އެބައޮތް. ެއއް އަޖަ 8ގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މިހާރު އަޅު  ، އޮންނަ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސްއިބުއަޖަ

ގެންދަވަނީ  ިއބަކީ މި މަޖިލިސް. މި މަޖިލިސް ކުރިއަށް މިއިން ެއއް އަޖަތެރެޭއގެރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ މަޖުިލސް. 

އޮތީ ކުރީަގެއއް ނޫން ަހމަ މިހާރުވެސް ރަްއޔިތުންެގ  މިހާރު މި ަރއީސް؛ ، މިހާރު ތި އިންެނވިއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ 

ކުރި މެންބަރުން ގައި ސޮއި . ކޮން ސަބަބުތަކެއްތޯ އޭފަމަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާުރ ނެތް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި

ޖަލްާސ  ، ހޮނިހިރު ދުވަހުވަާހއިހުކުރުދު ،ދުވާާލއި ،ދަންވަރާއި  ،ތާރުކަމާިއ މިތާނގައި ޭރގަނާޑއިމުޚްދުކުރީ؟ ޚުބަޔާން
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ވާހަަކއާ. މިހާރު  ނުކުރަންޖެހޭ ެއްއޗެހި ކުރާ ،ނުކުާރ ވާހަކަާއއިޖެހޭ އެއްޗެހި އެޖެންޑާކުަރންއް މައްސަލަާއއި އެޖެންޑާ ބާ

  ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ބައްަލވާ!އި ކުރަްއވަނީ ެއގޮތަށްތޯ؟ ކަންަތއް ތި އެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ންަނވާ! ިއގަވަޑަނދެޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، އިއް ، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ތަށް ހުގެ ރިޔާސަލާނަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީެއއްެޗއް ދަންނަަވއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު

ްސ ވެ ނީ މިއަދުބާްއވަ މިހާރުވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާަތްއ މި ންއެދެން. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުވަގުުތކޮެޅއް ދެްއވުން 

 ވަންވާ ަގޑިމަސީޙް މުޙައްމަދު. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބާއްهللا މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައަުޅއްވަނީ ޢަބްދު

 ްއޔެަގއި؛ މަޖިލިސް ުކރިއަށްގެންދަނީ. އިގަނެޑއް ނޫންމަސީޙް މުޙައްމަދު. އަޅު هللا އަޅުގަނޑަށް އަްނގަނީ ޢަބްދު 

 ޖަލްާސ އިްއޔެަގއި މަިޖލީހުގައި  ތިއްބަވާ!އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޑުން ތެރި މެންބަރުން މަޑުންތިއްބަވާ!އިްއޒަތް

ާސ ވިދާޅުވީ ޖަލްމަސީޙް މުޙައްމަދު ރޭގައި އަުޅގަނޑަށް ުގޅުއްވާަފއި هللا ބާއްވަން ވިދާޅުވެަފއި ޢަބްދު

އީސެއް ޖިލީހުގެ ރަގެންަދވާށޭ. އަުޅަގނޑަކީ މަމިއަދު ހެދުނު ގުޅާފައި ވިދާުޅވީ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ކުރަްއވާށޭ.ކެންސަލް

ސާބުން ނޑު މިހާހިއަުޅގަ ؛ނޫން. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ގަވާއިދު ެއިގވަަޑއިގަްނނަވަންޖެހޭ. އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ

، ދާޅުވީ ވި ަކއިރީ ިއ އަޅުގަނޑުޑު ެއވާހަކަ ދެންނެވުމަށް ފަހުގައި އިއްެޔގަމިވާހަކަ ދަންނަވާލަންޖެހޭ. ޖަލްސާ އަޅުގަނ

ދާޅުވެަފއި ވިޖަލްސާ ބާއްވާށޭ  ދެްއވާނަޭމ. އެހެންވީމާ، މާދަމާ އެޖެހުމުގެ ކުރިން އިސްތިއުފާ 6ރޭ  ތިމަންނަ މި

ން.  ދަންނަވާލަބޭފުޅުންނަށް  ތިވާަހކަ ހައްަދާވފައި މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރައްވާަފއިވާތީ އެއިތުރުފުޅުއަޅުގަނޑަށް 

ބަށް ސާނޑު މިހިބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން. އަޅުގަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަޅުގަނުޑ ކުރިއަށްގެންދާނަން. އަުޅގަނޑު ތި

 މަޖިލިސް ގެ ބަެއއް މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅާ އެއްގޮަތކަށް ނޫން އަޅުގަނޑުން. ޕީ.ޕީ.އެމްމަ ދަންނަވާލަދިޔައި

އި ޖިލީހުގަގެ ފަހުން މަގެ މެންބަރުންގެ ިޚާޔލާ އެްއގޮތަކަްށވެސް ނޫން. މީދާނީކީ. އަދި ެއމް.ޑީ.ޕީގެންކުރިއަށް 

ގަިއ ެއކީ  ނަޔާައޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޢިޒު ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނަޑށް ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުޞަތެއްގައިކުރިއަށް 

 މަސީޙް هللا ބްދުމުގައި ޢަމަޖިލިސް ގެންދިއުއަޅުގަނޑަށް މި އަސާީސއާ އެްއގޮތަށް ގެންދާނަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު

ޅުގަނޑާ ުތގައި އަ ގެ ރިޔާސަމުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫ އެބަ ލިބޭ. ެއ އުނދަގޫ ކުރުވާަފއި މަޖިލީހު 

ން. ނުދޭނަ ތެއްރުޞަ. ިތގޮތަކަށް ައޅުަގނޑު ފުކަމެއް ިކޔުްއވަން ތިއީ ރާަވިއގެން ހިނގާއެްއޗެހިގޮތަށް  ށް ތިދިމާއަ

ޫދ ކުރެން ،ނީއަރުވަ ގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު ބަންދުކޮށްލައިިފން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިމިހިސާބުން ފަލާޙް

 ށް ފަލާޙަށް ަގނޑު އިބްރާހީމައަށް. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި އަޅު هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

  ތެރި މެންބަރަށް.ިއްއޒަތް އަރުވަން.ފުރުޞަތު
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 (މައްސަލަ)ނިޒާމީ 

 

 މް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:އިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީއިނގުރަ 

 ...ދާސީންދަވަނީ ގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މިހާރު ޢަމަލުކުރައްވަމުން ތި ،އާދެ! އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުޑ ފުރުޞަތެއް ނާރުވާަނން. އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ކުރާކަށް އަުޅގަނރިޔާސަތާ ެޗލެންޖު ޖިލީހުގެމަ

 ދެއް ހުގެ ގަާވއިއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ޗެލެންޖުނުކުރަްއވާ އިށީނދެަވޑަިއގަންަނވާ! މަޖިލީ

އަރާހާ ތަށްާޔސަތަށް ހި! ރިގެންަދވާްއގޮތަށް ކުިރއަށްެއ ަގާވއިދާ އެ  .އޮންނާނެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ކުރިފުޅުމަތީގައި 

 އްސަލަެއއް މަފުރުޞަެތއް ނުޭދނަން. ނިޒާމީ  އެްއޗެްއ ކިާޔކަށެްއ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަުކ ނޯންނާނެ. އަުޅގަނޑު އެ

ތެިރ ްއޒަތްއަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އި ނުވޭ. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުާވވަުރގެ ކަމެއް ދިމައެއް 

 އަށް. هللا މެނމްބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ކުރެންދޫ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ކަމަށް  އަާސސީއާ ޚިލާފު ބިލެއްމި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަީކ، ޤާނޫނުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު 

ތަން.  ދާނަނީ، މަހާނަ މައްޗަށް ގާުއކަމުންފެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ވެސް ފާަހގަކުރަން. އާދެ! އަޅުގަނޑު

 ތަން. ދެން އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފުރުޞަތެއް  އަޅާ، ކާންދިން މީހާ އަތުގައި ދަތްފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި 

ގިނައިން ވާހަކަދަްއކަިއ ުއޭޅ  ވެސް މިތާ މާ ެވސް ފުރުޞަތެއް ެދއްވާ. ދެން އަުޅގަނޑު ދެއްވާ. ދެން އަުޅގަނޑު

. އަދި މި ބިލަށް ބުނެލުމަކީ އެއީ ގޯްސކަމެއް ނޫނެއްނު މިފަދަ ދުވަހެއްގައި ެއއްެޗއް މީހެއް ނޫން. ދެން އެކަމަކު

ތިއްބެވި. ައޅުގަނޑު ވަރަްށ ގިނައިން ބުނެއުޅޭ ެއއްެޗްއ  ވާހަކަދަްއކަވަން ވެސް ބިރުން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެބަ

ދަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ހަކަ. ފުއްދުންތެރިކަން ފަހަނައަޅާދިަޔއިމަ ބިރު ފަހަނައަޅައި ދާ ވާ ހަނައަޅައިރު ފަބި ،އެއީ 

ދަ މިފަ ،ފެންނަނީ ދައްކާލަނީ. އާދެ! އަުޅގަނޑަށް މިވާހަކަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިއަުދ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން މި

، މި ބިލު ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އޮންަނންޖެހޭނެ ބިލެއް އަސާސީގެ ދަށުންބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު

ދެްއ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑު ާތއީ އޮތް  ވާީތވެ ައޅުގަނޑު މި ބިލު މި ައސާސީއާ ޚިލާފަށް ކަމަށްފަރުމާކުރެވިފަިއވަނީ ޤާނޫނު

ނެއް ެއއް ޕާޓީން އަ ،އިުކރުމާނަށް މިފެންނަ މަންޒަރަކީ ފްލޯ ކްރޮސްއަުޅގަނޑުމެންނަ ،ނުކުރަން. އެހެން މިދަންނަވަނީ

 ޭބނުންވީމަ ހަމަ ގޮސް ހަމަ ވެސް މިފަދަ އެތައް ވަްއތަރެއް. އަުޅގަނޑު ، ވޯޓު ވިްއކުމާ، ބަދަލުވުމާއިޕާޓީއަށް

ފައި ގެން ަހމަ ސަޅިކޮށް ަބޑުފުއްޕާލާވަރަކަށް މިލިއްނ ރުފިާޔ ހަމަ ޖީބަށް ޖަހާލައި 15ވަރަކަްށ  12ކޮށްަލއިގެން ސޮއި
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 ވެސް މި ވެސް މިތިބީ ރީތިކޮށް. އަޅުގަނޑަށް މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން  ވާތީވެނުމަކު އެގޮތް ބޭނުންހުރެވުނީހޭ. އެކަ

 ލާއްާކވެްސ އަނެއް އޮިޑއަށް ފުންމައިލާފައި އައިްސ އަނެ ހަމަ ކާންދިން މީހާ އަތުަގއި ދަތްައޅާފައި ބަޑުުފއްަޕއިފެންނަނީ 

މުޑުދާރުކަމެއް. ކަމެއް. ހަޑި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ހަޑި ތަން. މިއީ ހަޑިކަމެއް އިނޭގތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ދި އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮުތގަިއ ެވއްޖެްއޔާ ފްލޯ ވެްސ ޖެހޭނެ. އަ އެހެންވީމާ، މި ބިުލ ުއވާަލންޖެހެންޏާ އުވާލަން

މިއަދު މި  ރި ރައީސް.ކަމެއް. ިއްއޒަތްތެ މުހަމަތަެކއް އޮތުމަީކ ވަރަށް މުހިން ،ނުކުރެވޭެނ ކޮންމެވެްސ ގޮތްތަެކއްކްރޮސް

ެވއްޓޭނެތީެވ، ނަންބަރު  ިޑގު އް ނުވެާދނެ. އެއީ ީކްއވެގެންތޯ؟ބޭނުމެ ގިނަ މީހުން ވާހަކަދައްކަން ބިލަށް މާ

ަރއްޔިތުން  ން ކަންބޮުޑވެާދނެތީވެ. އެކަމަކުލާއިރުގައި ވޯޓު ނުލިބިދާނެތީވެ. ރައްޔިތުއްޓޭނެީތވެ. މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިވެ

ގޮތުން އްސަަލއެއް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑު މިކަމާ ބެހޭ ވެފައޭ. ިމއީ ަރއްޔިތުން ކަންބޮުޑވާ މަ އެތިބީ ކަންބޮޑު 

، މަހާނަމައްޗަށް ފެންނަނީ ވާހަކަެއއް ތަކުރާރުކޮށްލާނަން. މިއަދު މި ނެތިން. އަޅުގަނޑު ދެގިނަ ވާހަކައެއް ދަްއކާކަށް  މާ

 ތަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް.  ައޅާ އަތުގައި ދަތްގާުއކާ ތަން. އަދި މިފެންނަނީ ކާންދިން މީހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ޢަލީ ދާއިރާގެ މެންބައަރުވަނީ ކެންދޫ  ތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 ށް. ޙުސައިނަ

 

 ވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްކެ 

ދާ ބިލާ  ސްކުރަމުން މި . އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މިއަުދ ބަހުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޓަކައި

ދާއިރުގައި ައޅުގަނުޑވެސް ަބއެއް ކަންަތއް ނޫނު ުއވާލުމާ ގުޭޅގޮތުްނ ބަހުސްކުރަމުންފެކްޝަްނ ގާޑި-، އެންޓިގުިޅގެން

އަސާސީއާ ހަަމ ނޫނު ފާސްކުރެވިފައި ވަނީ ޤާނޫނުޑިފެްކޝަން ގާ-ކަށް އެންޓިނަން. ފުރަތަމަ ކަމަފާހަގަކޮށްލާ

އަސާސީަގއި ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގޮނިޑ ށް އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަން. ޤާޫނނުކަނޑައެިޅގެން ޚިލާފަށް ކަމަ

ވެްސ ގެނެވޭނީ ޤާނޫުނއަސާީސ ަގއި ގާނޫނަކުން ާވއިރުަގއި އިތުުރ ހާލަތެއްލޭނެ ހާލަތްތައް ަބޔާންޮކށްފައިގެއް

އުުމގެ ކުރިްނ ޑިފެްކޝަން ގާނޫނެއް ގެނަ-އި ވެސް ިދމާވެގެން އެންޓިލާޙުކޮްށގެން. ހަމަ މި މައްސަލަ އިންޑިާއގަ އިޞް

ިއ ވެސް ގެނެސްފަިއ ވަނީ. ޑިފެްކޝަން ގާނޫނެއް އިންިޑއާގަ -އެންޓި ،އަސާސީ ަބދަލުކުރުމަށްފަހުއިންޑިާއގެ ޤާނޫނު 

ވުރެ ގިނައިްނ  ަވިކ އަދަދަކަށް ،އޮންނަނީ ވެްސ މިިއ އެތަނުގަ ،ލިމެންޓްރީ ނިާޒމެއް. އެހެންނަމަވެސް އަީކ ޕާއިންޑިއާ 

މީހުންެގ  އެ ،ނަމަ ޕާީޓއަކުްނ ަވިކވެއްޖެ ،ނަމަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގްރޫޕެްއގެ ގޮތުަގއި ވަިކވެއްޖެ ގެ ރައްޔިތުން

ކުާރ ކަަމށް އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލު އެންެމ ބޮޑު ެއއް ޑިމޮކްެރސީ އެާއއެުކަގއި ުނގެއްލޭ ގޮތަށް އިނގޭތޯ. ހަމަގޮނޑި

 ޑިފެކްަޝން ގާނޫނެއް މިގޮތަކަށް ނޯޭވ. އެއީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް-އި ވެސް އެންޓިގަ ޔުނައިޓް ސްޓޭޓް އޮފް އެމެިރކާ



29 

 

ތި އިޚްތިޔާރުތަކަާކިއ ނަށް، އެތަނުގެ ޕާލިމެންޓޭރިއަނުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންއިނގޭތޯ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  ވެސް ަރއްިޔތުންގެއި އަސާސީައށް ބަލާއިރުގަ ޖޭގެ ޤާނޫނު ރާއްބާރުތަކެއް ދީފައި އެބަވޭ. ިދވެހި

 ވެސް ނޫން. އަދި އެ  އިސްކަންދޭންޖެހޭނޭ ބުނެފައި އޮންނަނ އެ ދާއިާރގެ ރަްއިޔތުންގެ ހަމައެކަނި މަޞްލަޙަތުތަކަށް

ކަމަށް  ޖެހޭނެގެ މަޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދޭންއުމުވާ ޕާޓީތަކުގެ މަޞްލަޙަތަކަށް ވެސް ނޫން. ދިވެހި ޤަބަތްމީހުން ނިސް

 ،ވެސް ފާހަގަކުެރވޭ، ަވގުތަްށ ރިޢާޔަތްކުރާއިރުަގއި ައޅުަގނޑަށް ހާލަތާއި ،ބުނެފައިވަނީ. އެހެންވީމާ، ތަނާއި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، އެ މެންބަރުން ހޮވޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވަރަްށ ގިނަ ބަޔަކު އެބަ ބޭނުންވޭ 

ވެްސ  ވާނަމަ އަުޅގނޑު ދަްނނަވާނީ ފުރަތަމައިނުންން އެބަ ބޭނުންވާ. އެެހންކަމަށްޕާޓީއެްއގަިއ ކޮޅު ބަދަލުނުކޮްށ ތިބެ

- ނޫނީ އެންޓިސާސީ ަބދަލުކޮށްފައިއަ، މި ޤާނޫނުއަސާސީ ަބދަލުކުރުމޭ. ޤާނޫނުއަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ަކމަކީ

ގާނޫނަީކ  ޑިފެކްޝަން-ހާރު ފާސްކޮށްފައި އޮތް އެންޓިއެއާެއކީަގިއ މިހަމަޑިފެކްޝަންގެ ގާނޫނަކަށް ދެމިއެއް ނޯެވވޭނެ. 

އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ،ނުވާ ޖަްލސާއެްއަގއި ފާސްކުެރވިފަިއވާމެންބަރުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހާޒިރު 43

އެާއެއކީަގއި ަވިކވަކީ މީހުންނަށް ނެއް ޖަަލށް ލައިގެން ފާްސކޮށްފަިއާވ ގާނޫނެއް. އަދި ހަމައެތައް މެންބަރުން

، ވަިކވަކި ަފރުދުންގެ، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްުލަވއިލުމަށް ޓަކައި އަމާޒުކޮްށގެން

 ޓަކައި އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިހާރު މި ޑިފެްކޝަން ގާނޫނެއް. މި ހުރިހާ ސަބަބުތަކަށް-ފާސްކޮށްފައިވާ އެންޓި

ޑިެފކްޝަން ގާޫނނު އުވާލަން އެބަޖެހޭ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ވިންދާ ެއއްގޮތަްށ އަޅުގަނޑުމެން ކަންކުރަން -އޮތް އެންޓި

އެބަ ޑިފެކްޝަން ގާނޫނެއް ގެނައުުމގެ ކުރިން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާެޙއް -ބޭނުންވާ ކަމަށް ވާނަމަ، އެންޓި

ނޫނެއް ފާސްކުާރކަށް ޑިފެކްޝަުނގެ ގާ-ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމަށްފަހު، އަލުން އެންޓިގެންނަންޖެހޭ. 

ހަމަެއަކނި އެ ޕާޓީތަކުެގ ވިޕްަލއިނާ  ؛ޭއަގއި ވެސް ޕާޓީަތކުން ،ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑު ެދކޮޅެްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

ގޮތަށް ޮއެވެގނެއް ނުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން  ގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭފަހަރަކު ރަްއޔިތުން ޚިލާފުވާ ކޮންމެ

 ،މި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަކީ ޕާޓީތަކުން ސައުީވސް ގަިޑއިރު ތެރޭަގއި ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކޮށް ،ހަނދާންކުރަންޖެހޭ

ކަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. ތަގެ މަޖިލީހެއް. އެހެްނވީމާ، ެއ ހާލަތްއިޞްލާޙުކޮށްފަިއވާ ަރއްޔިތުން 

ގޮތަްށ  ޕާޓީތަކުން ބޭނުންވީމާ ހަމަ ބޭނުންވާހާ ވޯެޓއް ނުދިނީމަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ

ސާސީ ފަދައިން ޤާނޫނޫއަ ައޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިން ދެންނެވި ،ބޫެލއް ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްއަުޅގަނޑު ގައޮތުން 

 އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު މިކަން ކުރެވި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިާރެގ އަރުވަީނ މައްޗަްނގޮޅީ ދެކުުނ ދާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ސިނާނަށް. هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު
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 ސިނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ބްދުމައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަ

މި ފަހު އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާ ތަމްސީލުކޮށްލަން  ގިނަ ދުވަްސތަކަކަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް

 ،ގާތްގަނަޑކަށް ސޯޅަވަރަކަށް މަސްދުަވސް ފަހުން. އަދި އަޅުގަނުޑގެ މިދިޔަ ދުވަސްތަކުަގއި .ލިބުނީފުރުޞަތު 

ކަތްޕުޅަްށ ނު ދުަވްސތަކުަގއި އަުޅގަނޑު މިނިވަންުކރުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ ލީޑަރުން ކުރެއްވި މަަސއްޖަލުގައި ހޭދަކުރެވު

ހަމައެއާއެީކ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާގެ މެންބަރުން ވެްސ،  ތިރާާމއެކު ުޝކުރު އަދާކުރަން. ައދިއަޅުގަނޑު ނުހަނު އިޙް

-އެންޓިއޮތް  ޝުކުރު އަދާކުރަން. މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި ރައްޔިތުން ވެސް ކުރެްއވި މަސައްކަތަށް އަުޅގަނޑު ނުހަނު

ބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބުނު އެަކކު އަުޅަގނޑަކީ. ޭއގެ ޝިކާރަައކަށްވި  އެންމެ ނޫނުގެ ތެރޭންމި ގާ  ،ނޫނަކީޑިފެކްޝަން ގާ

ނިޔަތެްއެގ  ނުރަނަގޅު ،ނޫނަކީގާޑިފެކްޝަން -ދަންނަވާލަން އޮތީ، އެންޓިމީހެއް އަުޅގަނޑަކީ ވެސް. އަޅުގަނޑު 

ނޫނު އެހެންވީމާ، މި ގާޫނނެކޭ. ފަރުމާކުރެވިގެންދިޔަ ގާސިލުކުރުމަށް ، ނުރަނގަޅު އަސްެލއް ހާމައްޗަށް ބިނާވެފައި އޮތް 

މެއް ނޫން. އުލުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަ، މި ޕްރެކްިޓސްކުރުމަކީ ިމ މާޙަގޮތަްށ، މި ހަމައިަގއި އޮތް މި

މަގަިއމު ތެރޭ އަޅުގަނެޑއް ހަ ބޫލުކުރާ މީހުންގެގަކަމަށް  ނޫނެއް އޮންނަންޖެހޭފެްކޝަން ގާޑި-އެހެންކަމުން، އެންޓި

ހުރި  އެކަން އެގޮތަށް އޮންނާަކށް ތާއީދެއް ނުކުރެވޭ. ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާަފއި ވެސް ރިޔާސީ ނިޒާމެްއަގއި 

ތައް ައއިްއސަ ހުރީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ ނޫނުއެ ގާނޫނު ައއިއްސަ ުހރިއިރު ގާޑިެފކްޝަން -ޑިމޮކްރަސީތަުކގައި އެންޓި

ތެެރއަްށ ގެނެވިދާނެ. ެޗކް އެންްޑ ، މެކޭނިޒަމްތަކެއް އޭގެކަހަލަ ކޮންޓްރޯލްތަކެއް  ކޮްނމެވެސް ،ނޫންއެހެނެއް . އިތެރޭގަ

ުއލު ނޑުމެން ިވސްނާއިރު، މިއަދުގެ މާޙައުލަށް އަޅުގަެނވިދާނެ. ރާއްޖޭގެ މިއަދުގެ މާޙަބެލެންސްތަކެއް ގެ

މި ބިލު  ،. ބައްަލވާ! މި ބިުލ ވުޖޫދަށް ައއިސްފުކޮށް އެަބއޮތް ހުރިހާ ަކމެއްަގއިޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާއަ

ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އެތައް ަބޔަކު ތަމްސީުލކުރާ ރައްތިބެ، އުފަންެވގެން ައއިއިރު މީގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި 

ޖެހުނީ ޕާޓީގެ ތެރޭން ެއކުލަަވއިލާފައި އޮތް ުކޑަކުަޑ  ކުންނަން މިދިޔައީ، ނު  ތަކެއް ަވކިެވގެން މިމެންބަރުން

މީހުން ދިން ވޯޓު؟ ހަމައެކަނި  އެ ،ގެ މައްޗަށް. ކޮަބއިތޯ ދާއިރާގެ މެންބަރުންނިންމާނިންމުމެއްކޮމިޓީއަކުން 

ވެސް އެބަޖެހޭ މީގެެތއަްށ  ގޮތުަގއި އަދި އެހެން ކަންަކން ބޫލުކުރާ ދަ ބިލެއް ައންނައިރު އަުޅގަނޑު ގަމީގެތެރޭަގއި މިފަ

ކޮންމެ  ، ައދި ޕާޓީއާ ނުގުޅޭ ވަކި ފަާރތަކަށްނުޖެހޭ ބައެއްއަންނަން. ހަމައެކަނި އެއީ ާޕޓީގެ ފަރާތުން ދޭ ވޯޓުތޯ

ވެސް އަުޅަގނޑުމެން މިފަދަ ބިލެއް އަންނައިރު ކޮންސިޑަރކުރަންޖެހޭ މިއީ އުޅޭ. ދާއިރާެއއްގެ ތެރޭަގއި ވެސް އެބަ

ނޫުނގެ ސަބަބުން ޑިެފކްޝަން ގާ-މި އެންޓިެއއާެއކީ މިއަދު އަުޅގަނަޑށް ގަބޫލުކުެރވޭ. އަދި ހަމަ ކަންކަން ކަމުަގއި

 ދީފައި ހުރި ރިފަރެންސްތައް. މީަގއި ހުރި ބައެއް މާއްދާތަކަށްބޮޑު އެއް ކަމަކީ،  ކުެރވުނު ެއންމެފާހަގައަޅުގަނޑަށް 

ދިޔައީ ވަކި ބަެއއްގެ މަްއޗަށް.  ނޫނު ބިނާކުރެވިގެން މިޑިފެކްޝަން ގާ -އޮތް އެންޓި ޚާއްޞަކޮށް މިކަން މިއަދު މި 

ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ނު މެންބަރުންތަކުގެ މައްޗަށް. މިއީ ބުނާ ޕާޓީން ބޭރުކުރެވު މި ،ޚާއްޞަކޮށް
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 ންނަންޖެހޭނެ ބިލެއްއުުލގަިއ އޮ، ެއްއވެސް ހާލެއްގަިއ މިއަުދގެ މި މާޙަެއއްވެްސ ގޮެތްއގައި  ފެންނާން އޮތް ކަމެއް. ިމއީ

ޖެހޭ ވަރުގެ ބިލެްއ ލުކުރަންއަދުން މިއަދަށް ވެސް މި ބިލު ބާތިބޫލެްއ ނުކުރަން. ހަމަ މިކަމަށް އަޅުގަނޑެއް ގަ

ބޭނުންކުރިއިރު،  މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނޫނު ޑިފެްކޝަން ގާ-ގޮތުަގއި މީ. އެންޓި ބޫލުކުެރވޭއަޅުގަނޑަށް ގަ

ަވނީ  ަމސްދުވަސް ވަންދެން އެތަްއ ދާއިރާެއއްގެ އަޑު މި 4ސް ނުވަތަ މަ 3ގާތްގަނޑަކަށް އެއް އަހަރާިއ 

މެންބަރުން މަޖިލީހުން  ،ނޫުނގެ ކުިރންއި ރިފަރެންސް ދީފައި އެބަވޭ މި ގާނޫނުގަާޚއްޞަކޮށް މި ގާލެވިފަ. ކަނޑުަވއި

ތަކެއް. ދީފައި ހުރި މާއްދާާވލާލީހުން ވަކިކުެރވުުނއިރު އެއަށް ހަ އަދި އެ މެންބަރުން މަޖި ،ވަކިކުެރވުނު ގޮާތއި

، ބިލުން ނެރެން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ވަރަށް ސާފު. އި އެނގޭ ބިުލގެ ނިޔަަތކީ ކޮަބއިކަމާ ވެސް އެބަ  ންއިއެހެންވީމާ، މި

އަުޅގަނުޑ  ކަމަށް ލުވާންޖެހޭ އަސްލުތަކެއްވެސް ބާތިއެހެންވީމާ، މި ދަންނަވާ އަސްލުތައް އެއީ މިހާރުން މިހާރަށް 

ންަނންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑަްށ ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނެއް ރިާޔސީ ނިޒާމުގެ ތެޭރގައި އޮ-އެހެްނވީމާ، އެްނޓިގަބޫލުކުރަނީ. 

ޑިސިޕްލިން ވެލިއުސްަތކެްއގެ ތެރޭން އަންނަންޖެހޭ އެ ވާންޖެހޭނީ  ބޫލުކުރަނީވެސް ގަ ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ައޅުގަނޑު ގަ

ނޑު ދައްކަން އޮތް ވާހަކަ ނިމުނީ. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި ކަމެއް ކަމަށް. އެހެންވީާމ، މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު ތްތެރި މެންއަރުވަނީ ތުޅާދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 . ނާޡިމް ރަޝާދަށް

 

 ރަޝާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާިޒމް 

 މި . ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ހުށަހެޅިފައިالسالم عليكم و رحمة هللا و بركاته`. 

ލުކުރުމުގެ ބިލަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ދެތިން އެއްެޗއް ( ބާތިނޫނުޑިފެކްޝަން ގާ-)އެންޓި 2018/2ނޫނު ނަންބަރު ގާވާ 

ތްތެރި މަޖިލީހުން މި އިއްޒަ ގޮތުަގއި މިއީ ބޫލުކުރާއަުޅގަނުޑ ގަވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ލު އެްއޗެްއގެ ، މި ިބލު ފާސްވިއިރު ވެސް އޭެގޒާުތގައި ވެސް ބާތިނޫނެއް ނޫން. މިއީ ފާސްިވއިރު ެވސްއަތްލަންޖެހޭ ގާ

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ސު ،ވަނީ ނޫނަކަށް ހަދާފައި މި، ގާނޫނުމި ބިލު ނުވަތަ މި ގާދަްއކަނީ.  ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި

2018/SC-C/9  ީމެންބަރަކު ހުށަހެޅުްއވި  3އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ، މި މި ޤަިޟްއޔާއިން. މި މައްސަަލއަކ

 މެންބަރުން ވިާދޅުެވފައި އެަބވޭ، މި ބިލު ފާސްުކރައްވާަފއިވަނީ ޤާނޫނުސާީސއާ  3މައްސަލަެއއް. މި މަްއސަލަިއަގއި މި 

ޚިލާފަށް ކަމަށް. ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ވަރަްށ ސާފުކޮށް ބުެނދީފައި އެަބވޭ، ަރއްޔިތުްނ ެއމައްޗަށް ޢަމަލުކުރާ ގާނޫނެްއ 

ފާސްކުރެވޭނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން މެންބަރުން އެ ޖަލްސާއެއްަގއި ތިްއބަވާ ަވގުތެްއގައި ކަމަށް. 
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 ޙުކުމުގެ ސަބަބުން އަނެއްކާ އިތުރަށް މި ތަނަށް ވަޑަިއގަންނަވާ މަޖިލީހުެގ އެހެންނަމަވެސް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި

 ތާރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން އެބަދޭ. އާދެ، މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް  ޚުުދމުޚްއިްއޒަތްތެރި ރައީސަކަށް

ޅުާވ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބޭނުންފު ،ރުވުމުގެ އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ލިބިގެންދެއޭ ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީޚުދުމުޚްތާ

ނުކުތުމުގެ ފުރުޞަތު  އުޅޭީތ މި ތަނުން ބައެއް މެންބަރުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ބޭރަށްއެްއޗެއް ފާސްކުަރްއވަން

ެގ ބިގެންވޭ. ރަތަށް ފިތުމު ވެސް ލިއެްބސްޓެއިންވުުމގެ ޙައްޤު އް. ހަމަ ެއގޮތަށްބަރުންނަށް ލިބިގެންާވ ޙައްޤެއެއީ މެން

ތަެކއްގެ ވާހަަކ ބިގެންވާ ަޙއްޤުމިއީ މެންބަރުންނަށް ލި ؛ ެވސް ލިިބގެންޭވ. ފެއްސަށް ފިތުމުގެ ޙައްޤު ވެސްޙައްޤު

. މި ހުރިހާ  ވެސް ލިބިގެންވޭ މުގެ ޙައްޤުނުކުތު އިޓްކޮށްފަތަށް ޖަލްސާ ބޮއިކޮއެގޮ . ހަމައަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ

 އްާޔއިން. އާދެ،ޟިމި ދެންނެވި ޤަ ޕްރީމް ކޯޓުގެގުޅައިގަންނަނީ ސުނި ތަކެއް މެންބަރުން ކިބައިން މިޙައްޤު

ތަނަށް  މެންބަރުން މި 3ިރޔާަސތުގަިއ އިންަނވާ ބޭފުޅަކަްށ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ

ފާސްކުރުމުގެ ބާރު ިމ ގާޫނނެއް  ވެސް އިބޭރުކޮށްލާފަ ނަންއިއްވައި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އެހެން ދެން  އިވައްދާފަ

 ނު މި ގާނޫ އްާޔއިން އެބަ ލިބިދޭ. އެހެންވީމާ، އޭގެ ޒާުތަގއި އަުޅގަނޑުމެން ަރއްޔިުތން މަޖިލީހުންޤަޟި

ްއޔާއިްނ މި ދެންނެވި ޤަޟި ޕްރީމް ޯކޓުގެ ޞައްޙަ ގާނޫނެއް ކަމަށް ކަނޑަެއޅީ ސު ނުޖެހޭ. މި ގާޫނނުބާތިލުކުރާކަށް

ޕްރީމް ޯކޓުން. އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތަގިއ ނެއް ކަމަށް ަކނޑައަޅަންޖެހޭނީ ސުބާތިލު ގާނޫމި ގާނޫނު  ،ކަމުގަިއ ާވއިުރގައި 

ޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވީ މި ގާނޫނު ނުވަތަ މި ސު ވެސް ައލުންކުރަންޖެހޭ އުސޫލަކީ އަނެްއކާ  އަޅުގަނޑުމެން މިކަން

މި ކަމުގައި ބަހެއް.  ،ބުނަންޖެހޭ ޓުން އެބަޕްރީމް ކޯށްދީ ސުމައްސަލަ ރިވިުއކޮށްދިނުމަށް. މި މައްސަލަ ރިވިއުކޮ

މުކުެރވެނީ. ައޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ނުބަިއ ޕްރެީސެޑންޓެއް މި ޤާއިއެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ނުބައި 

 ގެ ޕްރީމް ކޯޓުއެއްކަލަ ސުބަލުަގިއ ތަނުގައި މުސްތަޤް އުސޫލެއް މި ކަނޑަެއޅެނީ. މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުރިއަށް އޮތް

ާގނޫނެއް ފާސްކޮށްލުމުގެ ބާރު  އިރިޔާސަތުަގއި އިންނަ ބޭފުޅަކު ވޯޓަށް އަްއސަވާފަ  އިއްޔާ ނަންބަރު ވިދާޅުވެފަ ޤަޟި

 ްއޔާ ރިިވއުކުރަންޖެހޭ ކަމަްށ ައޅުގަނުޑ ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަށްމި ޤަޟި  ޕްރީމް ކޯޓުންއެހެންވީމާ، ސުލިބިގެން އެބަދޭ. 

މެދު  އާދެ، އަުޅގަނޑުމެން މި ގާނޫނު އުފަންވެގެން އައީ ކިހިނެއްތޯ މި ގާނޫނާތެރިކަމާެއކު ދަންނަަވން. އިޚްލާޞް

ވަނަ ުދވަހު  2017ޖުލައި  13އިރު އެަބ ބަލައިލަންޖެހޭ. އާދެ، މެދު ވާހަކަދައްކާ  ނޫނީ މި ބިލާ ،ވާހަކަދަްއކާއިރު 

އެނޭގ  ށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަވަރަށް ސާފުކޮ ،ޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަކީ ވެސް ގާނޫެނއް. އެހެންަނމަވެސްސު

ޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެްނާވ ެއއީ. ސުބާރުންކުރެން ކޮން ބާަރކަށްކަން ލިބިގެްނވަނީ  3ލަުތގެ ދައު ،ހެދުމުގެ ބާރުގާނޫނު

ނޫން. އެއީ ސަރުކާުރ ހިންގާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް ވެސް ނޫން. ގާޫނނުހެދުމުގެ ބާރު ހަމައެކަނި  ބާރެއް

އެ އަުމުރ  ،ގަިއ ނެރުނު އަމުރު 2017ޖުލައ  13 ،ނީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް. އެހެންނަމަވެސްލިބިގެންވަ

ކުރީމަ ެއއީ  ޕްރީމް ޯކޓުން ޙުކުމެއްއި ސުިޑފެކްޝަން ގާނޫނެްއ އުފަްނަވންދެން ކިޔާފަ-ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް އެންޓި

މަޖިލީހުގެ ބާރުތައް  ގެޕްރީމް ކޯޓުން ރައްިޔތުން. ސުނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަށް ކުރި ޙުކުމެއް. ޤާލު ޙުކުމެއްބާތި ވެސް
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ދަނީ  ނަާގ މިންވަރު އެނަގަމުްނ އެހެރަ ދަނީ ެއއް ުދވަހުން އަނެްއ ދުވަހަށް. މި ބާރުަތއް  ،ނަގަމުންނަގަމުން، 

ކޮންމެވެްސ  ،ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ، މިނިވަން މުއައްސަާސއެްއަގއިއިތުރުވަމުން. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެނުނީ

 ،މަޖިލީހުން ކޮމިޓީއެްއ ނަގަިއގެން މިކަން ބަލައި މި އިްއޒަތްތެރި އަންހެން ބޭފުޅެއްގެ ބަނޑު ޮކށްޓައިގެން މިކަުމގައި

ސް މުން ވަކިކުރަން. ހަމަ އެފަހަރު ވެއެ މަޤާ އެންމެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ނިންމީ އެ ބޭފުޅަކު

ޫނނޭ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް  ،އެ ވިދާުޅވަނީ ނޫނޭ އިޕްރީމް ކޯޓުން ނަންަގާވފަސުރު ބާ އަޅުގަނޑުމެނަށް ލިބިގެންވާ 

  ދީފައި ހުރި ނޫނުއަސާސީ ކަނޑަެއޅިގެން ރަްއިޔތުން މަޖިލީހަށް ، މި ޤާނޫނޭ އެީކ. އެހެންނަމަވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް

ޕްރީމް ކޯޓުން އެ ހާވާ ހުރިހާ ހަޑިއެްއ ސު މިހެން ބާރުތަކެއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަނުޑމެން މި ދައްކަނީ. އަޅުގަނުޑމެން

ޕްރީމް ގެ މަިޖލީހެއް ނޯންނާނެ. ސުބަލުގައި ރަްއޔިތުންމުްސތަޤް ްއޔާލުކުރަންވެއްޖެގެނެސްގެން ބާތިމަޖިލީހަށް މިހެން 

ޑު މި ޕްރީމް ކޯޓުން ތަންފީޒު ވެސް ކުރާނީ. އަުޅގަނސުޕްީރމް ކޯޓުން ޙުކުމް ވެްސ ކުރާީނ. . ސުކޯޓުން ގާނޫނު ހަދާނީ

އެނގޭ އަުޅގަނޑުެމން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުންކަން  ބާރުތައް ބެހިގެްނވާ ގޮތަްށ ަބލައިލާއިުރގައި ވަރަށް ސާުފޮކށް އެބަ

މިގޮތަށޭ ޝަރީޢަތް ހިންގަންޖެހޭނީ.  އިތުގެ ގާނޫނެއް ހަދާފައަޖިނާޢީ އިޖުރާ ،ގާނޫނު ހަދާނީ. އަޅުގަނޑުމެްނ ބުނާނީ

ކުރަންޖެހޭނީ. މި ގޮތަށް ޙުކުމްކުރަން ތިބި ބަޔަކީ އި މި ގޮތަށޭ ޙުކުމްނޫނުތައް ހަދާފައެހެން ގާ ،އަޅުގަނޑުމެން ބުނާނީ

ލަތުގެ ތަންފީޒީ ނުވަތަ ދައު ކުމް ތަންފީޒުކުރަްނ ތިބި ބަޔަކީ ސަރުކާރުން ކުރާ ޙު ފަނޑިޔާރުން. ފަނޑިޔާރުން

ން. އަޅުގަނޑުެމންނަށް ގާނޫނު ހަދަނީ ކޮން ފުށަށް ޖެހިގެ، ިމއަދު މި ދަނީ އެފުށްމި. އެހެންނަމަވެސްމުއައްސަސާަތކުން

 އޮތުމާގޮއްސަ ވެސް މިއަދު ޮއޅޭ ހިސާބަށް  ގާނޫނު ހަނދަންވީ ކޮން ފަރާތަކުންކަންފަރާތަކުންކަން ވެސް އޮިޅއްޖެ. 

ހިނގާށޭ މި ޙުކުމް ، އަުޅގަނޑުމެން މި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުވަމާައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެކު

ގަބޫލުކުރަން. އަުޅގަނޑު ކަމަށް  ނެނަށް މި މައްސަލަ ޙައްުލވެދާމަށް އެދި. އޭުރން އަޅުގަނޑުމެންރިވިުއކޮށްދިނު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު މެން ތްތެރިިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މުލަކު ާދއިރާގެ އިްއޒަ ޝުކުރިއްޔާ

 އިބްރާހީމް ނަޞީރަށް.

 

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ކާލަން ފުރުޞަތެްއ ފަހު އަުޅގަނަޑށް ވެސް މިފަދަ ބިލަކާ މެދު ވާހަކަދައް  ޝުކުރިއްާޔ. `. ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް 

ދަންނަވަން. ައޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި  ޓަކައި އަުޅގަނޑު އިްއޒަތްތެރި ރައީސަްށ ޝުކުރުލިބުނު ކަމަށް

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ގުޅިފައިވާ ިއއްތިހާދުގެ ފަރާތުން މި ގެންދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްިވ 
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މަށް އަުޅަގނޑު ދާއިރާެގ ރަްއޔިތުންގެ އިޞަލް ނަސީއޮނަރަބަްލ ފަ ،އޮނަރަބަލް އިބްރާހީމް މުޙަްއމަދު ޞާލިޙަށާއި

މުގައި އަދި ައޅުގަނޑުެގ ނަމުގައި ވަރަށް ާޚއްޞަ ުޝުކރެއް ދަންނަވަން. އާދެ، ިމައދު މި ފްލޯއަށް ހުށަހެޅިގެން ނަ

އުވާލަން އަުޅަގނޑުމެން ހުށަހަޅައިގެން މި  (ޑިފެްކަޝންގެ ގާނޫނު-އެންޓި) 2018/2ކުރިއަށް މި ދާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ރަމޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ނޑު ވެސް މި އުވާލުމަށް ވަރަށް ތާއީދުކުއަުޅގަ ،ދާ ބަހުސްގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ޅުގަނޑު އެ މަޖިލީހުން ބޭރުކުރެވޭނީ އަ ،ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން މި މަޖިލީހަށް ހޮވިގެންދާ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު

 އިސްމާޢީލް މެންބަރު ފައްޔާޟް ގެ އިްއޒަތްތެރިދާއިރާެއއްގެ ަރއްޔިތުންނަށް. އާދެ، ަގމު ދާއިރާ ދެކޭގޮުތގައި އެ ޮހވި

 ނޫނުއަސާސީަގއި އޮންނަންޖެހޭކަން އަޅުގަނޑު އް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މި ޤާމިފަދަ ާގނޫނެ ،ފަދައިން ވިދާޅުވި

ެއއާެއއްކޮށް ކެންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އެ ދެންނެވި ވާހަކަތަަކްށ ވެސް ފާހަގަކުރަން. ހަމަ

ރައްޔިތުން ވަރަށް ފޮނި އުއްމީދެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ  އީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއަޅުގަ

އެާއއެްއކޮށް ެއ ރަްއޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދޭ. ހަމަ ،މި ތިބެނީ ެއ ރަްއޔިުތން އެދޭ ވާަހކަތަކެްއ ސަރުކާާރ ހަމައަށް އިހޮވާފަ

ކުން އެ މެންބަރަުކ ހުންނަ ބޭފުޅަކު ނުވަތަ ޕާޓީން ކަނޑައަޅާ ުކޑަ ކޮމިޓީއަ އފަދަ ގޮތަކަށް ޕާޓީގަ ރައްޔިތުން ނޭދޭ

 ނޫން. އެފަދަ މައްސަލަެއއް ކުރިމަތިެވއްޖެ ރާނެ ކަމެއްކުވެްސ ގަބޫލު ން ެއއީ އަުޅަގނޑު ެއއްގޮަތކަށްިދއުވަިކވެގެންދާ

 ހަމަ އަޅުގަނޑު ރައްޔިތުންެގ ވޯޓުންކަން ރައްޔިތުންގެ ވޯަޓކުްނ ހޮވާފައިވާ މެންބަރަކު ވަިކވާންޖެހޭނީ ހަމަ  ،ނަމަ

މެންބަރުން  12 ؛އާދެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަ އަޚުން ށް އަޅުގަނޑު ހަމަ މި މަޖިލީހަށް،އެާއއެްއކޮގަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ. ހަމަ

މިއަދު މި ވަނީ އަލުން އަނބުރާ އައިއްސަ. އެ މެންބަރުންނަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރާއި 

ނޫނުއަސާީސަގއި ޮއެވެގން ކުރިއަށްދިއުަމކީ ކުިރއަށް ދަންނަވަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިފަދަ ގާޫނނެއް ޤާބާރިކްބާދީ މު

ތިބި ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭެނ އި ތަނުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާަތކުން އަުޅގަނޑުމެން ހޮވާފަ  އޮތް

ގައި ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ންެޖހޭ. ނަމަވެސް ރިޔާސީ ނިޒާމުނޫނެއް އެބަ އަންނަވަރަށް ބޮޑު އިތުބާެރއް. މިފަދަ ގާ

ކަމަށް. އެ ހުިރ  ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގެ ތެެރއިން މިފަދަ ގާނޫނެއް އޮތުމަކީ ވަރަށް ަދތި ކަމެއް ،ފާހަގަކުރަްއވައިފި 

ނޑު ވެްސ އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އައުން އަޅުގަބިނާަވގެން ދަތިކަމުގެ ތެރެއިން ވެސް ިމފަދަ ގޮތަކަށް ގާނޫނެއް 

 . ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމްދަންނަވަުމން ނިންމާލަން.  އަޅުގަނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރިްއޒައިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިރާގެ 

 މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފަށް. 

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވޗާހަކަދެއްކެުވން:
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ރު މި ތެރި މެންބައާދެ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ެއންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް

 ،ލާނީވައިނޑު ދަންނައާއެީކަގިއ އަޅުގަމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. އެށް ހުށަހެޅުކަހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު ވަގުތީ ޮކމިޓީއަ

ްސ ވެގޮތަކަށް  ނޫނޭ. އަދި އެންމެ ރަނގަޅު ޑިފެކްޝަން ބިލު ވުޖޫދުކުރެވިފަިއވަނީ އެންމެ ރަނގަޅު ަވގުތަކު-އެންޓި

 ބިލު ލޭ ގޮތަށް މިތަެކއް ގެއްވެްސ ނޫނޭ. ެމންބަރުންގެ އެަތއް ަޙއްޤުލަތަކު ނޫނޭ. އަދި އެންމެ ރަނގަުޅ ހާ

، ނެސްގެދަލުތަކެއް ގޮތުަގއި މި ގާނޫނަށް ބަ ފަރުމާކުރެވިގެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިފަވަނީ. އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ

، ވެސްގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރަން. އެހެންނަމަެގ ގެނެްސ މި ގާނޫަނކީ އޮންނަންޖެހޭ ގާނޫނެއް އިޞްލާޙު

ށް ވާންޖެހޭ.  ގާނޫނަކައޮންނަ އިރުމާކުެރވިފަށް މީތި ފަތަކަށް ގެއްލުން ނިލުބޭ ގޮތަކަގެ ޙައްޤުއަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުން

ޓީއެްއެގ  ސިާޔސީ ޕާތައްގެ ަޙއްޤުބޭފުޅުން އާދެ، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ވަރަށް އިއްޒަްތތެރި ބައެއް. އެ

 ،ނުންނަވާލަން ބޭދޭ. އެެހންވީމާ، ައޅުގަނޑު މިއަދު ެވސް ދަންސުލޫކީ ކޮމިޓީައކަށް ދިަޔއިމާ އަޅުގަނޑަކަށް ކަމަކުނު

ރި ގޮތަށް ން ފާހަގަކުއަޅުގަނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޝުޢޫރުތަކާ އެްއގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ގިނަ މެންބަރު

އަނެއް  ބޫލުކުރާގަނޑުމެން ުޅގަ ެއއާެއކީަގއި އަލުމަށް ތާއީދުކުާރ ވާހަކަ. ހަމަވާޅުގަނޑު ވެސް މި ބިލު މި ގާނޫނު އު އަ

ޓިޕާޓީ ތަކީ ގިނަ މެންބަރުން ހޮވިގެން މި އަންނަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން. އަުޅަގނޑުމެންގެ މިއަދު މަލްހަޤީޤަ

  ގިނަ ޑިމޮކްރަސީެއްއގެ ތެރެއިން މެންބަރުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ހޮވިގެން އަންނައިުރ އަުޅގަނޑުމެންގެ 

ން އެބަ . އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މެންބަރުހޮިވގެން އަންަނ މީހުންަގއި ޓިކެޓުމެންބަރުންނަކީ ސީދާ ޕާޓީ 

ގަނޑުމެން ނޫން. އަޅު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްޕާޓީ ބަދަލުކުރުމަކީ އެްއގޮތަކަށް ވިސްނަންޖެހޭ 

ރުމަކީ އެންމެ ގެ ދައުރެއް ދެމިހުއަހަރު  5ގޮުތގައި އެ ޕާޓީައކުން ހޮވިފައިވާ މެންބަރުން އެ ޕާޓީގައި  ގަބޫލުކުރާ

ކުާރ ނޑު ގަބޫލުތް އަދި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް. ަރއްޔިތުން ެވސް އެދެނީ އެގޮތަށް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަބުއްދިވެރި ގޮ

 ހަމަ އެންމެ  ދުކުރުމަކީގޮތުަގއި، މެންބަރުންގެ ޙައްުޤތަކާއި ޕާޓީގެ ޙައްޤުަތއް ނުގެއްލޭ ގޮތަކަށް މި ގާނޫނު އަލުން ވުޖޫ

ނގާފަިއ އްތައް ހިރަނގަޅު ގޮްތކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އާދެ! ދުނިޭޔގެ ޮބޑެތި ޑިމޮކްރެސީތަުކަގއި ވެްސ މި ކަންތަ

ބަހުރި. ސަލަަތއް އެހުރީ މިގޮތަށް. އެކި ޑިމޮކްެރސީތަކުަގއި ފްލޯ ކްރޮސްކުރީަމ، ޕާޓީ ބަދަލުކުރީމަ ގޮނޑި ގެއްލޭ މައް

. ހަގަކުރަންފާތް ގޮތަށް އޮތް އެއްެވސް ދުނިޔޭގެ ޤައުމެއް ނެތްަކން އަޅުގަނޑު އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭަގއި މި އޮ

ގާނޫުނ،  ރު މި އޮތް އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ހަމަ އެދެނީ ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ެއއްބާރުލުމާ ެއކީަގއި މިހާ

ނޑުމެން ން އަުޅގަތް މުސްތަޤްބަލުގައި އަލުނުވަތަ މިހާރު މި އޮތް ގޮތަށް މި އޮތް ގާނޫނު އުވާލުމަށްަފހު ކުރިއަށް އޮ

ނޫނެއް ގާށްފަހު އާ މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނުޑމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވިސްނައި ފިުކރުކުރުމަ

 ވުޖޫދުކުރުން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މި   އެީކގައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިތުރު މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނެ ަވގުތު މި ވަގުތު ނެތުމާޝުކުރިއްޔާ އި

 ގައި.  1:00ހިސާބުން ހުސްވަގުތުކޮޅަށް ެމދުކަނޑައިލާނަން. ދެން ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދާނީ 

 

 އަށް{ 13:00އިްނ  12:29}ހުސްވަގުުތކޮޅު: 

 (ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކުރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަށް `. މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިައށްގެންދަން ކަމަށް. އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ވަ

އުުމގަިއ ދިއަްށގެންއިޚުލާޞްތެރިކަމާ ެއީކގައި ުޝކުރު ދަންނަވަން. އެއީ މަޖިީލހުގެ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ ަޖލްސާ ކުރި

ލީހަށް ޔަްސ، މަޖިބައެއް ފަހަރު ދަތި ހާލަތްތައް ވެސް މެދުވެިރވާނެ. ެއއީ ަބއެއް ފަހަރު ކަން ހިނގާ ގޮްތ. އެހެންވި

ސް ވެޔާސަތަށް ރިއެއްބާރުލުން ދެއްަވއިފި ނަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަސައްކަތްޕުޅަށް ލުިއވާނެ. މަޖިލީހުގެ 

 ހަމަ ންިދއުމަށްދާ އެްއގޮތަށް ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެލުއިވާނެީތވެ، ހަމަ ަގވާއި

ރާކަށް ކުކަށް ކަން ދަންނަވާލަން. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވަކި ބޭފުޅަކަށް، ވަިކ ގޮތަކަށް، ވަކި ޕާޓީައކަށް ވަކި ގޮތަ 

ޤީންކަން ޔަރުންނަށް މުގެ ޔަޤީންކަން ިއއްޒަތްތެިރ މެންބައަޅުގަނޑު ހަމަގައިމު ެވސް މި ތަނުގައި އިެދގެން ނުނިންމާނެކަ

ރު އީވާ އަރުވަމުން އަުޅގަނޑު ފުރަަތމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 އަށް. هللاޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

 ަރއީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީ؛ ދިވެހިަރއްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ވަނަ އަހަރު. އޭރު އެ ޕާޓީ އުފެދިގެން އައީ އެްގޒައިްލަގއި، ކޮޅުުބގައި.  2003އަޅުގަނޑު އެ ޕާޓީއާ ފުރަތަމަ ގުޅުނީ 

ދާ ހަމައަްށ ެވްސ އަުޅގަނޑު މިހިރީ ހަމަ އޭރު ައޅުގަނޑު އެ ޕާީޓއާ ގުޅުނީ. އެ ޕާީޓއާ ގުޅުނު ގޮތަށް މިއަ

ވަނަ ދައުރު 2އެމް.ޑީ.ޕީަގއި. އަދި ައޅުގަނުޑ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް އިންތިޚާބުވީ ވެސް އެމް.ީޑ.ޕީން. މިހާރު 

އަުޅގަނޑަށް  ނިމިގެން މި ދަނީ. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑު މިހިރީ ަހމަ އެގޮުތގައި. ެއކަމަކު އިްއަޒތްތެރި ރައީސް،

ވަރަށް ފަސޭހަ މިހެން ދަންނަވަން. ެއއީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ އުފެދުނީއްސުރެ، އެމް.ޑީ.ޕީ ވުޖޫދަށް 

އަިއއިރު ެވސް ހަމަ ދެއްކި ާވހަކަ. ހަމަ ވަކާލާތުކުރި ކަންަކމުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ މިއަދު ވެްސ ވަކާލާތުކުރަނީ. ަޙއްޤަށާިއ، 

ާށއި، ހަމަހަމަކަމަށާއި، ޢަދުލުއިންޞާފަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ާޕޓީ ވުޖޫދަށް އަިއއިރު ވެްސ ޑިމޮކްރެސީއަ

ވަކާލާތުކުރީ. އަދި މިއަދު ެވސް ވަކާލާތުކުރަމުން އެ ެގންދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ތަމްސީލުކުރާ ޕާޓީގައި 
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މަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ވަށަިއގެން އެބަފެނޭ، އެހެން މިސާލެއް ހުންނާކަށް އެއްެވސް ޖެހިލުންވާކަށްނުޖެހޭ. އެހެންނަ

ވެސް އެބަފެނޭ. މީހަކު އުޭޅ ާޕޓީ؛ ެއ ޕާޓީގެ ހާލަތު ބަދަުލެވގެން ދިަޔއިމާ ވެްސ ޕާޓީ ބަަދލުކުރެވެން ވެސް މެންބަރަށް 

ޫނން. އަދި އާއްމު މެންބަރުން ވެސް އެބަޖެހޭ. ެއއީ އަދި ކޮްނމެހެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އެކަންޏެއް ވެސް 

ވެސް ހަމަ ޕާޓީ ދޫކޮށްފައި ދާނެ ހާލަތްތައް ވެސް އަންނާނެ. ޕާޓީ ތިމާ ގަބޫލުކުރާއިރު، ިތމާ ޕާޓީއަށް ވަންއިރު އޮްތ 

ހާލަތާއި، ޕާޓީ އެވަރަށް ތަފާތު ވެގެންޮގއްިސއްޔާ. މިސާލެްއ ދަންނަވާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމް. ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަުމގައި 

ޕީ.އެމަށް އެ ހަދާލި ގޮތަީކ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ައޅުގަނޑަށް ފެނުނު ތާނގަިއ، މިތާނަގއި ޕީ.ޕީ.އެމް ޕީ.

ތަމްސީލުކުރައްވަން ިތއްބެވި އެތައް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ހިާސބަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކަންތައް 

 ޕީ.ޕީ.އެމް ދޫކޮށްފައި ދާން. މިސާލެއް އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ފިޔަވަޅު ދިޔައިމަ. އެހެންވީމާ، އެ ޭބފުޅުން ނިންމެވީ

ނެންގެވީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ައޚް، އަުޅގަނޑުގެ އަވަށްޓެިރާޔ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

ދާޅުވެ މަޚްލޫފް ޕީ.ޕީ.އެމުން މަޚްލޫފް. ރައީސް ޔާމީންގެ ވަްއކަމާއި، ަރއީސް ޔާމީްނެގ އަނިޔާވެިރކަމާ ދެކޮޅަށޭ ވި 

ޑިފެކްޝަން ބިލެއް -ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު، އެންޓި-ވަިކވެަވޑަިއގަންނަވަންޖެހުނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެންޓި

ލީހުގެ މެންބަރުން އެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖި ،ކަމަކަށް ކަމަކަށް. އެއް 3އަޅުގަނޑުމެން ހަދާއިރު ިވްސނަންޖެހޭ އެބަ 

ޖިލިސް މެންބަރުގެ އަމިއްަލ ަރއްޔިތުންެގ މަ ،ންގެ ޙައްަޤށް އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ. ދެަވނަ ކަމަކަށްކުރި މީހުއިންތިޚާބު

ގެ ޙައްޤަށާިއ، މެންބަރުެގ ، މެްނބަރުގޮްސގެން ެވސް ނުވާނެ. އެހެންވީމާތިޔާރަށް އަަރއިނުގަެނވޭވަަރށް ގާނޫނު ގެންއިޚް

، ކުރިޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުމެންބަރު ރައް އެ ،ށްވަނަ ކަމަކަ 3ތިޔާރަށް ވެސް އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ. އިޚް

ޕާޓީއެއްގެ ޙައްޤަށް ވެސް ވިސްނަންޖެހޭނެ. ގިނަ ޕާޓީތަކެއް އެކުެލވިފަިއވާ ސިޔާސީ ، ޕާޓީ ޓިކެޓު ދިން ކުރިތަމްސީލު

ގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ނިޒާމެއްަގއި ޕާޓީގެ ަޙއްޤަކީ ވެސް ހަމަ އެހާމެ އިސްކަންދޭންޖެހޭނެ އެއްޗެއް. އެއީ ރަްއޔިތުން

 ކުރަނީ މިވެނި އިނގޭ މީނާ މި ތަމްސީލު އިނގޭ ވޯޓުލާ މީހުންނަށް ވެސް އެބަ އެބަ ،ޕާޓީގެ ޓިކެޓެްއަގއި ކުރިމަތިލާިއރު

މީހާ އިންތިޚާބުކުރަނީ.  ޕާޓީ ބިާނވެފަިއަވނީ ކޮންކަހަލަ ކަމަކަށްކަން. ެދން އެ އެ ،ކުރާނީޕާޓީއެްއކަން. އެ ޕާޓީ ވަކާލާތު 

އަދި ކުރާ މީހުންގެ ޙައްޤަށް ވިސްނަންޖެހޭނެ. ޔާރަށް ވިސްނަންޖެހޭނެ. އިންތިޚާބުވީމާ، މެންބަރުގެ އިްޚތިއެހެން

މިދިޔަ ކޮށްދިން ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޙައްޤުތަކަށް ެވސް ވިްސނަންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އޭގެ ބަދަލުަގއި އިންތިޚާބު

ހަމައެކަނި  ،ނަކީ ހަމައެކަނި ރައީސް ޔާމީންގެ ވިސްނުންފުޅަށްޑިފެކްޝަން ގާނޫ-ދިޔަ ެއންޓިއަހަރު ފާސްކޮށްގެން

 ހުން ކަނޑައެިޅގެން ޤާނޫނުއަސާީސއާ ރައީސްގެ ޔާމީންގެ ބާރުތަކަްށ އެކަނި ިވސްނަިއގެން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ނޫނެއް ޑިފެކްޝަން ގާ-ޚިލާފަށް ފާސްކޮށްގެން ދިަޔ ގާނޫނެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން އަެނއްކާ ެއންޓި

ވިދާޅުވިހެން، މާފަންނު  ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް އެ ،އަޅުގަނޑުމެން އަލުން ހަދާއިރު

ހުރިހާ ކަމަކަށް ވިސްނައިގެްނ  މި ،ވިދާޅުވިހެން ފަހުމީ އެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުއުތުރު ދާއިރާގެ 

އެކަމަކު ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ  ؛ބަރުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ވަަރށް ރަނގަޅަށް ވިސްަނއިގެން އަޅުގަނޑުމެން ތަމްސީލުކުރި މެން
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ުބކުރި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެއްއވެލާފައި ަރއްޔިތުން އިންތިޚާ މެންބަރަކު 3ސުޫލީކ ކޮމިޓީެގ  ،ލީޑަރުން ެއއްވެލާަފއި

 ގޮތަކަށް ގާނޫނު މިއަްށވުރެ ޒިންމާދާރު ގޮތެްއގަިއ ރު ޕާޓީން ނުވަތަ އެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިން ވަކިކޮށްުނލެވޭނެމެންބަ

އަޅުގަނޑުމެން ހަދައިގެން ައލުން އަޅުގަނޑުމެން މި ތަނަށް ގެންނަންޖެހޭނީ. ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު ފުރިހަމައަށް 

ހުގެ މެންބަރަކު ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ގާނޫނެއް މި ތަނަށް ގެންނަންޖެހޭނީ. ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީ

މަޖިލީހަށް ލީމާ، ދެން އެ މެންބަރު ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމާ އެވަރަށް ޚިލާފަށް ދަންޏާ އެ މެންބަރުންނަށް، ރައްޔިތުންެގ 

މެންބަރު ރިކޯލްކުރެވޭނޭ ގޮތެްއ ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު އެ ދޫކޮށްލަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ 

 3. ެއ ދޫކޮށްލެޭވނީކީ ސިޔާީސ ޕާޓީެއއްެގ އެންމެ ލީޑަރެްއ ނުވަތަ ސުލޫކީ ކޮމިީޓގެ އެންމެ އަތްމައްޗަށް

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ  5މެންބަރުންނަކަށް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދިޔަީއ، ވޭުތވެދިޔަ 

ގައި ުދވަހަުކ ވެސް ނުހިނާގވަރުގެ ޮބުޑ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރައީސް ޔާމީން ހިތްޕުޅާނުވީތީވެ  12ޖަރީމާއެއް ހިނގަިއގެންދިޔަ ތަން. 

 12ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ެއ މީހުންގެ ގޮނިޑ ެގއްުލވައިލީމަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ގެއްލުްނވަނީކީ ހަމަެއކަނި ެއ 

ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް ގެއްލުްނވެދިޔަ. އެ  72000ރުންނަކަށް ނޫން. ގެްއލުންވީ އެ މީހުން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަ

މީހުންގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިްއަވއިނުީދ  72000ވޭތުވެިދޔަ އެ ޮދޅު އަހަރެއްާހ ދުވަހު އެ މީހުންގެ އަުޑ، ެއ 

 މީންގެ...ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިފަހަްއޓާލީ ހަމަ ރައީސް ޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި އިާރގެ އި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުަވއްމުލަުކ އުތުރު ދާ

 މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް. 

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

. އާެދ! މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މި هللاالم على رسول الة والس  الص   .العالمين رب   هلل الحمد. .حيمحمن الر  ر  بسم هللا ال

ބަހުސްކުރާ މައުޟޫޢަކީ ނުަވތަ މި ބިލަކާ ގުޅޭގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން މި ބަހުސްކުރާ ބަހުސްކުރުމަކީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ޑު ހަޑިޔާ ުގޅޭގޮތުން ވާހަކަަދއްކަން މި ޖެހެނީ. އެއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕާލަމެންޓުގައި މިހާތަނަށް ހާވާފައިވާ އެންމެ ބޮ

ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ކަނޑައެިޅގެން ފަރުާމކޮށް، މި ތަުނގައި ިތއްެބވި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ބަެއއް 

ޑިފެްކޝަން ގާނޫނަކީ. އެހެންވީމާ، -އެންޓި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޮލުގައި ބަޑިޖައްަސއިގެން ފާސްކޮްށފައިވާ ގާނޫެނއް

އެ ގާނޫނު އުފެދުމުގައި ވެްސ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުން އެ ގާނޫނަކީ ބާތިލު ގާނޫނެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ރުން މިތަނުގެ ތެރޭން މިއަދު އިޭވ އަޑުތަކަްށ ބަލައިލީމަ ައޅުގަނޑު މި ދަްއކާ ވާހަކަިއގެ ޙަޤީަޤތް އެބަ ސާުފވޭ. މެންބަ
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ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ތަޅުލަިއގެން، ބަންދުކޮށްގެން ކޮށްެޓްއގެ ެތރޭގައި ގެްނގުޅުމުެގ ވިސްނުްނ ގެންުގޅުމަކީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ 

މި ޤާނޫނުއަސާސީ، އަުޅގަނޑުމެން މިނިވަންކަމުގެ ރަްމުޒގެ ގޮތުަގއި މި ބަލާ ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީން ދިވެިހ 

ންކަން ެގއްލުަވއިާލ ކަމެއް. ައޅުގަނޑު ވެްސ ގަބޫލުކުރަން، ަރއްޔިތުންެގ ރައްޔިތުންނަށް މި ހޯދައިދިން މިނިވަ

ވިސްނުން ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. އިޖުތިމާޢީ ވިސްނުން ރަްއކައުތެރިކޮށްދޭންޖެހޭ، ހަމަތަެކއް ކަނަޑއެޅެން އެބަޖެހޭ. 

ންދޫބުން އަޅުވެތިކޮްށގެނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ހަމަތަކާއި ތަރުތީބުތައް ކަނޑައެޅެްނޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަ

މެންބަރުން ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭން އެތައް މެންބަރުންތަކެއް ކުޑަ ގޮީޅަގިއ  12މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން 

އް؟ މި ބަންދުކުރެވިފަިއވާއިުރ، ކޮަބއިޯތ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިްމތިޔާޒާ ބެހޭ ކޮމިޓީ؟ ކޮަބއިތޯ މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތަ

ވާހަކަ ދައްކާނެ ބަަޔކު މި ތަނުގައި ނެތީ އެ މެންބަރުންގެ އިހުސާސްަތއް ނެތީމައެްއ ނޫނޭ އިނގޭތޯ. މެންބަރުން 

އަޅުވެިތކޮށްފައި ތިބީމަ. މެންބަރުން ބޮލުގައި ބަޑިޖައްާސފައި ތިބީމަ. މިފަދަ ދުވަސްތަކެއް މަޖިލީހުގެ ތެރޭން 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ގާނޫނެއް ވުޖޫދުިވ މަންޒަރު. އެ ގާނޫނަށް މި ވޭތުެވގެންދިޔަ ދުވަްސވަރެްއަގއި އަޅުގަ

ޑިފެްކޝަން ގާނޫނު. އެ ގާނޫނު މި ވުޖޫދުކުރީ ކިހިނެއްތޯ؟ މަޖިލީހުގެ ތެރޭން ބޮޑު ބަޣާވާތެއް -ކިޔަނީ އެންޓި

ޤާޫނނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްޤެކޭ ގެނެސްގެން އެ ގާނޫނު ވުޖޫުދކުރީ. ބޮޑު ބަޣާވާެތއް ގެނެްސގެން. ައޅުގަނޑުމެންނަށް 

މި ތަނުގެ ރިޔާސަތުގައި ިއންނަވާ ބޭފުޅަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫުނތައް މުގުރާލައި ކުދިކުދިކޮްށ 

ކޮށައިލާއިުރަގއި އެ ގާނޫނުަތކާއި ޤާނޫނުއަސާސީ ހިމާަޔތްކުރުމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅެއްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ 

 ޮސއިކުރުމަކީ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ޙައްޤެއް ެއއީ. އަޅުގަނުޑމެން އެކަން ކުރަނީ ދާއިރާެގ މައްސަލަިއގައި

ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާ ވެްސ ކޮށްފަ. ދާއިރާގެ ރައްޔިތުްނެގ އަޑާ ވެސް އެްއކޮށް. ދާއިރާެގ ރައްޔިތުންގެ ވިންދާ ވެްސ 

ހަކައަކީ، ގާނޫނެއް؛ މި ބާވަތުެގ ގާނޫނެއް ވުޖޫދުކުރާ ކަމަށް އެކު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ ވާ

ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ތަންކޮޅެއް ފުންކޮށް ިވސްނައިލާފައި ރަނގަޅަށް މިކަްނކަން ކުރަން. މިއަދު އެކަންަކްނ 

އްދާރުން ކަމަށް، ޣަން ކޮބައިތޯ؟ ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ބޭފުޅުން ކޮަބއިތޯ؟ އެކަމުެގ އިސްެނގި ބޭފުޅު ކުރެްއވި 

އެކުަގިއ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހަށް ނުވަދެވޭނެ ކަމަށް ވިާދޅުވި ބޭފުޅުން ކޮބައިތޯ؟ މިައދު އަޅުގަނޑުމެންނާ

ސާސްކުެރވޭތީ. ހުގެ އިކޮނޑު ޖައްސައި ަސލާންކުރުމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުން އެ ތިއްބެވީ މިނިވަންކަމުކޮނޑާއި 

ގޮތަކަްށ  ާލކަށް ނޫން. މާޒީއަށް ރުޖޫޢަވާކަތިނޫނު ހަދަންޖެހޭނީ ވަކި ބަޔަކު ގާނަވަނީ އަުޅގަނޑު މިދަން ،އެހެންވީމާ

. ދެން ތެރޭން ުކގެނުތައް ތަރުތީބުކުެރވޭ އުސޫލުތަނޫގާ ،ގޮަތށް ނޫނުގެ ބޭނުންކުރެވޭގާނޫނު ހަދަންޖެހޭނީ ގާވެސް ނޫން. 

އިުތރަށް ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން ނޑު މިދެންނެވިހެން އަޅުގަ ،އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ވުޖޫދުވާއިރުނޫނު ގާމި 

 އި މި ރާއްޖޭގަ  ،ނޫެނއް ހެދޭއިރުގާކުރަންޖެހޭ ކަންތައް. ެއގޮތަށް  ޫނނެއް ވުޖޫދުކުރުމަށްގާމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ހި

ނީ ެއ ވަގެންނަމްހޫރިއްޔާއަކު މި ވަޑައި ފަހަރަށް ރައީސުލްޖު ވިޔަސް ކޯލިޝަނަކުން ގިނަ ކަމަށް ރިޔާސީ ނިޒާމު އޮންނަ

އާދެވެނީ ކޯލިޝަނަކުން.  މަޤާމަށް. އަދި ރައްޔިތުންެގ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެސް މި
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ފަށް ލޯބިކުރާ ކޯލިޝަނުގެ ކެންޑިޭޑޓެްއގެ ގޮުތގައި ސާއަޅުގަނޑުމެްނގެ މިއަދު ިއންމިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު މާދަމާ 

ރުކާރުގެ ތެޭރގައި ިޚޔާލުތަފާތުވެގެން ޕާޓީަތއް ަވކިެވގެންދާއިރު ސަުރކާުރެގ ކަމަށް ވަންޏާ މާދަން ސަ އަންނަ

އަުޅގަނޑުމެން  އީ؟ މިކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރި ެމންބަރުންނަށް ކިހިނެއްތޯ ާވނީ

،  އަޅުވެިތކަމުގެ ރަމްޒު ލެިވފައިވާ އިމިއަދަށް މިތަނުގަން މަީކ، މިއަދު ކަ ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. ދެން އަނެއް

ނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަާކއި ގާކުރެވޭީނ މާޔަތްހިއަޅުވެތިކަމުގެ ރަމްެޒއް. ރިޔާސަތު  އީން. މިމިހިރަ ފެންސް އެބަޖެހޭ ނަގަ

 ތިބެގެންނެއް ރިޔާސަަތކު  ންސްޖަހައިގެން މެންބަރުންނަށް ފިލާތަނުަގއި ފެ ކޮށްގެން. މިލުތަުކގެ ތެރޭން މަސައްަކތްސޫއު

އަުޅވެތިކަން  ުޅގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ނަގައި،ބެވޭނެ. އެހެންވީާމ، މި އަޅުވެިތކަމުގެ ރަްމޒު މިއަދުްނ މިއަދަށް އަނުތި

ނޫނު މި ވަގުތުން ވަގުތަްށ ގާ ޑިފެކްޝަން -. އަޅުގަނޑު މި ގޮވާަލނީ، އެންޓިމަޖިލީހުގެ ތެރޭން ސާފުކުރަން

 މާޔަތްކުރެވޭނެ އާހިއަޅާަފއި ރައްޔިތުްނގެ ިވސްނުން ށް ކަނޑަނޫނެއްގެ ގޮތަގާލު ތިބާ އީ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެ

 ނޫނެއް ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވުޖޫދު...ގާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު ތްތެރި މެންއަރުވަނީ ކެޔޮދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ބްރާހީމަށް.މޫސާ ނިޒާރު އި

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނޫނާ ބެހޭޑިފެކްޝަން ގާ-އޮތް އެންޓި  `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި

ނޫނަކީ ގޮތަށް މި ގާ ިވދާޅުވި ލާނީ، އެހެން އިްއޒަތްެތރި ގިނަ މެންބަރުން ވެސްއަުޅގަނޑު ދަްނނަވައިގޮތުން ވެސް 

ގިނަ ސަބަބުތައް  . އާދެ! އެހެން އަުޅގަނޑު މިދަންނަަވނީ ވަރަށްމިހާރުން މިހާރަށް އުވާލަންޖެހޭ ގާނޫނެއް ކަމަށް

ކަމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހުރީމަ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ވެސް އަުޅގަނުޑގެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ

އޮންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންެގ  ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ މި ގެ ނިޒާމު ކަނޑައެޅިަފއި އޮތްނޫނުތައް ހެދުމުގާ

ނޫނުތަްއ އްގެ ތެރޭން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގާދޫދެފަހުަގއި ޤާނޫނުއަސާީސގައި ބުާނ ޙުޤާނޫނުއަސާސީ. ެއއަށް

ނޫނީ އޮނިގަނޑު، އެހެންވީމާ، ގާމި ހެދެނީ. އެއްގެ ތެރޭން ގަާވއިދުތައް . އަދި ގާނޫނުތަކުން ދޭ ތަރަހަފަރުމާކުރެވެނީ

ވާއިުރަގއި ޤާނޫނުއަާސސީން ނުދޭ، ހުޅުވައިނުޭދ ދޮރަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޒާމު މިގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައި ނި

 ނޫނެްއ ފަރުމާއެްއ ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ކަށެއް ގާއަމާޒުކޮްށގެން ުނވަތަ އެ ޮދރަކުން ވަެދ އަުޅގަނޑުމެންނަ 

ވަނަ މާއްާދަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ  73ޤާނޫުނއަސާީސގެ  ލާއިރުގައި ޤާނޫނުައސާސީއާ ތަޢާރުޟުވޭ.އަށް ބަހަމަ

އެގޮތަށް ބަލާއިރު  ، ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް.އުސޫލުތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް ،ބަޔާންކުރޭ މެންބަރުން ވަކިާވ ހަމަތައް
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ގޮތާ ިދމާ އިދިކޮޅަށް މިދެންނެވީ އެ  މެންބަރުކަމުން ވަކިވާ އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެޤާނޫނުއަސާސީަގއި ރައް

ކަމަކަށް  ނޫނެއް ގެނެވޭނެޑިފެކްޝަްނ ގާ-ކަހަލަ އެންޓި ނުކޮށެއް މިދެންނެވިޤާނޫނުއަސާސީްނ އިޞްލާޙުއުސޫލުތައް 

މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި  ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަްތތެރި ،ބޫލެއް ުނކުަރން. އަނެއް މައްސަަލއަކީ އަޅުގަނޑުމެން ގަ

ވަނަ މާއްާދގެ ޤާޫނނުއަސާސީަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއ  75ލުތައް އެ ބޭފުޅުންގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަާދކުރަންޖެހޭ އުސޫ ވޯޓުދީ،

ކަމަށް ަބލަންޖެހޭނީ. އެނޫން ހަމައެއް  ށްލާބަޔަލަޙަތަށާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ ، ޤައުމީ މަޞްއޮންނަނީ އޮންނައިރުަގއި މި

ކަމެއް ނެތް. އެނޫން ކަމަކަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކަށެއް ބަޔާންކޮށްަފއެއް ެނތް. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުްނގެ   އޮންނަބަލަން

ޒު މި ލިްއޔަތު އަމާއޭަނގެ މަސައްކަްތ، އޭނަގެ މަސްއޫއެުކގައި  ކަމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުވުމާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް

ލެއްަގއި ޕާޓީައކަށް ނުވަތަ ތަށާއި، ރަްއޔިތުންގެ ލާަބޔާއި މަންފާއަށް. ެއއްެވސް ހާހިފަނީ ދިވެހި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަ

މާނަެއއް ނޫން އެްއގޮތަކަްށވެްސ  ޕާޓީގެ ތެޭރގަިއ ކަނަޑއަޅާ މައިގަނުޑ ސިޔާސަަތކަށް ޫނން. އެހެންވީމާ، ޭއގެ

 ޔަށް ކަމަށްދާކުރުުމގައި މިދެންނެވި ހަމަމެންބަރެއްގެ ޒިންމާ އަ ،ުނވާށޭ. އެހެންނަމަވެސް ބާލުތަކަށް ތަޕާޓީތަކުގެ އުސޫ

 .ސާފުކޮށް ބުނެފައި އޮތީމަ ،ރީޙަކޮށްންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެހާ ޞަވިސްނަންޖެހޭނީ އަދި ސަމާލުކަންދޭ

ކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މެންބަރުން ޕާޓީ  ނުގެނެސް މިދެންނެވިސް، ބަދަލުމިދެންނެވި މާއްދާތަކަށް އުނިިއތުރު ނުގެނެ

ގޮތަކަެށއް ބަދަލެއް  ދޭ ވޯެޓއްގެ ސަބަބުން އޭނަގެ މެންބަރުކަްނ ގެއްލޭ މުން ނޫނީ މެންބަރަކު މަޖިލީހުގައިދަލުކުރުބަ

ނޫނަީކ ޑިފެކްޝަން ގާ-ުބ ޤައުމުތަކުަގއި މިހާރު ެއންޓިނުކުރެވޭނެ. އަެނއް މައްަސލައަކީ، ދުނިޭޔަގއި ތަހުޒީ

ބަރުލަމާނީ ވެސް.  ،ނޫުނތަކެއް ނޫން. އެއީ ރިޔާީސ ވެސްމުންދާ ގާތަކެއް. އެއީ ވުޖޫދުކުރަނޫނުގާ އުވާެލވެމުންދާ

 އަުޅގަނޑުމެން ެވސް ވިސްނާއިުރގައި މި ގާޫނނަކީ އޮންނަންޖެހޭ ގާނޫނެއް  އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް

ވަންޏާ  ކަމަށް ކުރާތްޔަޅުގަނޑުމެން ރިޢާސާސްތަކަށް އަ ހުނުކުެރވޭ. ަރއްޔިތުްނގެ އި ކަމަކަށް ައޅުގަނޑަކަށް ގަބޫެލއް 

އެހެން ުއސޫލެްއ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިްނ  ،އެކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ުކރެވޭނެ ކޮންމެވެސް އެހެން ހަމައެއް

އަބަދުވެްސ  ،ނުދޭ. އެހެންނަމަވެސް ވެގެެނއްގަނޑުމެންނަކަށް މަނާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދިދާނެ. އެ ފުރުޞަތު ައޅު

 ،ދުނިޔަވީ  ވީމިދެންނެ ،ގާނޫަނށް. އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ެތރޭގައި  ،އަސާސީއަށްނޫނު ޤާތަބާވާންޖެހޭނީއަޅުގަނޑުމެން 

ޚިލާފު  ވި އުސޫލުތަކާއެހެްނވީމާ، ިމދެންނެ .ކުރާ ަތހުޒީބީ ގޮތަށް ވެސް ކަންތައް މީހުން ތަހުޒީބީ ދުނިޔޭގަިއ އެހެން

ކަމަށް އަުޅގަނުޑ  އެކަންކަން ހުއްޓުވަން ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހޭނީ  ކަމަށް ގޮތަކަށް ކަންތައްަތއް ދާ

ބޭފުޅުންނަށް   އަނެއްާކވެސް އެނޑިތައްގާނޫުނގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގެއްިލގެންދިޔަ ގޮ ގަބޫލުކުރަނީ. އާދެ! މި

ބޭފުޅުންނަށް ވަރަްށ  ބޭފުޅުން އަެނއްާކ މިތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންާނ އެކު ވަަޑއިގަތީމަ އަުޅގަނޑު އެ އެ ،ލިބި

 .. ން. އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުސްތަޤްބަލުގައި.އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަ
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ތްތެިރ ރާގެ ިއއްޒައަރުވަނީ ފުވައްމުަލކު މެދު ދާއި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

ީކގަިއ އެ އި ނެތުމާވަގުތު ޖަލްސާގެ މާލަމުގަ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މި)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޒާދަށް. މެންބަރު ޢަލީ ފަ

ންބަރު ޒަތްތެރި މެފުރުޞަތުގެ ތެރޭަގއި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ިއއްއަރުވަނީ، ޕީ.ޕީ.އެްމގެ  ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް. 

 

 ބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެން

ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަކީ އެ ގާނޫނު އެފަދަ ގާނޫނެްއ -ވަބަރަކާތުހޫ. އެންޓިهللا ލައިކުމް ވަރަޙްމަތު`. އަްއސަލާމް ޢަ

 ގާނޫނު އޮްތ ހާލަތުގެ ކަމަށް ާވހަކަދައްކާފަިއ، އެހެންނަމަވެްސ އެ ކަމަށް އޮތުމަީކ ބޭނުންތެރިކަމެއް އޮންނަންޖެހޭ

ކަހަލަ ަދއްކަންޖެހެނީ ހަމަ އެ ވެސް މި މައްޗަށް ބަލާފައި އެ ގާނޫަނށް އަޅުގަނޑަށް ނުދެވުނު ާގނޫނެއް. މިއަދު

ކަމަށް ވަކާލާތުކޮށްފައި އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ވޯޓަކާ ހަމައަށް  ޑިފެްކޝަން ގާނޫނެއް އޮންނަންޖެހޭ-ވާހަކަެއއް. ެއއީ އެންޓި

އޮތް ގާނޫނު އުވާލުމަށްހެން. ސަބަބަކީ މީގެ ކުރިން އަޅުގަނުޑެގ  ނާނީ މިހާރު މިދާއިރު އަޅުގަނޑަށް ވޯޓުެދވެން އޮން

، މިފަދަ ގާނޫނެއް ދުނިޭޔގެ ގިަނ ަދއްަކވާފަިއވާ ފަދައިން، އުޚުތުން ވާހަކަފުޅުމެންަބރުން ،އިްއޒަތްތެރި އަޚުން

ގެން. ދުނިޔޭގެ ހަުރ އަދި ުދވަްސވީ ނައިމު ހިމަނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ެއ މަފްހޫއުމުތަކުަގއި ބިނާކޮށްަފއި ޮއންނަޤަ

ޑިމޮކްަރސީއަްށ  ،ތަކުަގއިެރސީޅަ ޑިމޮކް ،ިޑފެކްޝަން ގާނޫނެއް ނޯވޭ. އެހެންނަމަވެސް-ޑިކޮމްރެސީތަުކގައި އެންޓި 

ވަނަ  1967އުމުތަުކގައި މިފަދަ ގާނޫނު ހުރޭ. އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރެސީ ކަމުގަިއވާ އިންިޑއާަގއި ކާވަމުން އަންނަ ޤަފައް

ނެއް ޯނވޭ. ޕްރޯވިޜަބެހޭ  އަސާސީަގއި އެކަމާޤާނޫނުޑިެފކްޝަން ގާނޫެނއް ނޯޭވ. ރާ ހަމައަށް އެންޓި އަހަ

ޑިފެކްޝަްނ -އެީކގަިއ އެންޓި ން ފެށިގެން ެއކިެއކި ބަދަލުތަކާއި 1968ން ގޮަތކު ކަންތައްަތއް ދިމާވި ،އެހެންނަމަވެސް

އި އުމުތަކުގަ ދަންނަ ސިންގަޕޫރު ފަދަ އެނޫން ޤަ ަގނޑުމެންވެްސ އެބަޮއވޭ. އަދި އެނޫން އަޅު އި ގާނޫނެއް އިންޑިާއގަ 

ގާނޫނު ތަޖްރިބާކުރުމަށްފަހު  މި ،ފަދައިން ބަެއއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ވެސް އެބަހުރޭ. މީގެ ކުރިްނ ވާހަކަދެއްެކވި

ތަން  ޞަދު ހާސިލުވަމުންދާސްލު ާހސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤް ެވސް. ގާނޫނުން އަ އުމުތައްއުަވއިލާފަިއވާ ޤަ 

 ކަމަށް ގާނޫނު އޮންނަ ކަްސ މިއާދެ! ކޮންމެޔަ އާއި ިނއުޒީލޭންްޑ ހިމެނޭ.ނުފެންނާތީވެ. އޭގެތެޭރގައި ަސއުތު އެފްރިކާ 

މި ގާނޫނު އޭގެ މަްއޗަށް  ހިމަނައި އަސާސީގައިނަވާނީ މީގެ  އަސްލު މަފްހޫމް ޤާނޫނުވިްއޔާ އަުޅގަނޑު ދަން ވަނީ

 ންއަާސސީވާ، ޤާނޫނުއިތުރަށް މެންބަރުންނަށް ލިބިފައިކަމުގައި. އޭގެ  ކަމެއް އެއީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ބިނާކުރުން

ން ިމ ދެމިޮއންނާނެ ގޮތެްއގެ މަތީދިނުމުގެ މިނިވަްނކަމުގެ ަޙއްޤު ޭއގެ ފުރިހަމައަށް ދީފައިވާ ވާހަކަދެްއކުމާއި ވޯޓުލިބި

ގޮތުން ވިޕްލައިނެްއ އަންނަ ގޮތަކާ  އޮތް  މިގާނޫނު ގާނޫނު އޮންނަންޖެހޭ ކަމުގަިއ ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، މިހާުރ މި

ންބަރުކަން ގެއްލިގެންދާ މާ، މެންބަރުކަން ގެއްިލގެންދާ ލުއިފަސޭހަ ގޮތެްއަގިއ މެވެގެން ޕާޓީން ކަނޑާެލވުނީޚިލާފު

އްާޔ ފުދޭވަރެްއގެ ސަބަބުތަެކްއގެ މައްޗަށް ބިާނވެގެން ނޫނި  ،ފުދޭވަެރްއގެ ބެލުމެއް ބެެލވިގެން  އުސޫލު ބަދަލުެވ،
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ނު އެކަށީގެްނވާ ގޮތުަގއި ގޮަތކަްށ އެހެން ގާނޫނުތައް ވެސް ަބދަލުވެިވގެން ނޫނިއްޔާ މި ާގނޫ މެންބަރުކަން ނުގެއްލޭ

ގާފަިއވާ ޫބލެއް ނުކުރެވޭ. އަދި ހަމައެާއއެީކގައި ކުރިން ހިނގަ ކަމަކަށް އަޅުގަނަޑކަށް ގޭނެހުރި ގޮތެއްަގއި ހިންފައިދާ

ެއއީ ހަމަޖެހޭ މިފަދަ ގާނޫނެއް އޮތުމަކީ ެވސް ހެދޭ ގާނޫނަކުން ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތަްށ ުހން ތައްތަެކއްެގ މައްޗަށް ފަކަން

ގޮތަށް ބޭްއވުމަށް ނިމުމެއް  އޮތް މިހާރު މި ؛ކަމަށް އުސޫލެްއ ކަމަށް ނުވާީތ މި ގާނޫނަށް ނިމުމެއް އަންނަންެޖހޭ

. އޭގެ ބަދަުލގައި ވަިކވަނީ ގައި އޮތީ ޕާޓީން މެންބަުރންެއާއއެކީ ގަނަޑށް ގަބޫލުކުެރވޭ. ދެން ހަމަކަމަށް އަޅު  އަންނަންޖެހޭ

، ުނވަތަ މީެގކުރިން ޕާޓީ މިސާަލކަްށ ުއވުނީ  ހިނގައްޖެްއޔާ ކިހިނެއްޯތ ވާނީ؟މެންބަރު ދޫކޮށްލާފައި ޕާޓީ 

ގަިއ ކަމު ކަން ،ޕާޓީގެ މަިއގަނޑު ަފލްސަފާތަކާއި ،ދެްއކެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާޅުވި ފަދައިންވާހަކަފުޅު

ޕާޓީ މީހާ ވިްއޔާ ވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟  އުޅުނު ފަލްސަފާތައް އެހެން ދިމާއަކަށް ދިަޔއީ. އެހެންކަމަށްވަނީ ގަބޫލުކޮްށގެން

 އެާއއެީކގަިއ ކުދިެވސް ގާނޫނުަގއި އޮންނަންޖެހޭ. އަދި ހަމަ ގޮތް މަ ވާންބަރު ދޫކޮށްާލފައި ޕާޓީ ދިަޔއިމެ ،ދޫކޮށްލާފައި

 ގޮތެއް ުކދި ޕާޓީތަކުގަިއ ތިބޭ މެންބަރުންގެ މެންބަރުކަމަށް ވާ ،ކުރުމުން ނުވަތަ ގުޅުމުންން މާޖު ޕާޓީތައް ބޮޑެތި ޕާޓީތަކު

 އެ  .ގާނޫނަށް އަންނަންޖެހޭ މި ކިތަންމެ ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރޭވެސް މި ގާނޫނުގައި އޮންަނންޖެހޭ. މިކަހަލަ 

، އެންމެ ބުނެވޭ . ދެން މި މި ގާނޫނުގެ މަންފާނުލިބޭ ތެްއަގއި ކަންތައްތައް ައއިްސގެން ނޫނިއްޔާ އެކަީށގެްނވާ ގޮ

ތްތެރިކަން ދަ ގާނޫނަކީ ެމންބަރުންގެ ނަޒާހާމިފަ ދެެކވޭ ވާަހކައަީކ، އެންމެ މަޝްހޫުރ ގޮތެްއަގއި މި ،މުކޮށް އާއް

. ޝައްކެްތ ގްރިީޓ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އޮންަނންޖެހޭ ގާނޫނެކޭމީހުންގެ އިންޓެ  އެ ،ކުިރއެރުާމއި ،ރައްކާތެރިކުރުާމއި

އުމެްއ ، ދުނިޔޭގެ ެއއްެވސް ޤަމިފަދަ ގާނޫނެއްގެ ަސބަބުން އެކަމަށް މަންފާތަކެއް ކޮށްފާނެ. އެހެންނަމަވެސް .ނެތް

ރިކަން ތްތެގާނޫނު އެއީ މިދެންނެވި ނަޒާހާ އެކަނި މި. ހަމަނެތް އުމެއް! ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް ޤަަލއްވާ ؛ ބައްލަވައިނެތް

ޞަދު ހާސިލުކުރެވިފަިއވާ. އެނޫން އެހެން އެ މަޤްރުމުގެ ހަތިޔާރެއްކަުމގައި ބޭނުންޮކށްގެން ކުސަލާމަތްކޮށް، ރައްކާތެރި 

 މުއްސަނދިކަމާއި އަދި ކްޝަން ގާނޫނުގެ އިތުރަށް ނުޙައްޤުޑިފެ-ކެއް ހުންނަންޖެހޭ. އެންޓިކިތަންމެ ގާނޫނުތަ

ނުތަކެއް ގުޅިެގން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަުކގެ މިނޫންވެްސ ކިތަންމެ ގާނޫ ،އެނޫންވެސް ކޮރަޕްޝަނާ ދެޮކޅު ގާނޫނުތަކާއި

، އިންޓެްގރިޓީ ފުރިހަމަވެފައިވަނީ. ަޙޤީޤަތުގައި ދުނިޭޔގެ ޮބޑެިތ ތްތެރިކަން އިތުުރވެެގ ގޮތުން ަނޒާހާނަތީޖާއެއް

ފައިވާ ކުރުމުގެ ނަމުަގއި ހެދިނޫނުތަކީ ވޯޓުދޭ މީހުން ބާރުވެރި މިފަދަ ގާ ،ޤިޤަތަކީޤައުމުތަކުން ސާބިތުކޮށްފަިއާވ ޙަ

ގޮސް ނިމެނީ ޕާޓީތައް  ތުަގއި މިކަންއިން އެނިގފައިވަނީ، ޙަޤީޤަރިބާތަޖު ،ގާނޫނުތަކެްއކަން. އެހެންނަމަވެސް

ބާރުވެރިކުރުމުގެ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި ހަމަޖެހިގެން. ޭއގެ ތަްފސީލުތަކަށް ދިއުމުގެ ބޭނުމެްއ މި ވަގުތު އޮތް ކަމަކަްށ 

ވަކާލާތުކުރަނީ ހަުރދަނާ ބިންގަލެއްގެ މަތީަގއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތެޭރގައި މި  ނުދެކެން. އެހެނީ، އަޅުގަނޑު ވެސް މި

މަފްހޫމު ހިމެނިގެން މިފަދަ ގާނޫނެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް. މިހާރު މި އޮތް ހާލަތުގައި މި ގާނޫނު ދެމެހެއްޓުމަށް ވުރެ 

 . وبركاته والس الم عليكم ورحمة هللا. ނުދެމެހެއްޓުން ރަނގަޅު ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި އިއިާރގެ އުތުރު ދާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުށީ

 ލްޣަފޫރު މޫސާއަށް.މެންބަރު ޢަބްދު

 

  އްެކވުން:ވާހަކަދެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ޑިފެކްޝަން ގާޫނނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ވަރަްށ ބޮޑަށް ޚިލާފު ގާނޫނެއް. -ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެންޓި

އެހެންކަމުން، ައޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ ތާއީދުކުރަނީ މި ިހނދުން މި ހިނދަށް މި ގާނޫނު އުވާލަން. އަުޅގަނޑުމެން 

އިޚުލާޞްތެރިކަން ޮއންނަންޖެހޭނީ އެ މީހާގެ ތެދުވެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަުމެގ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ، ައޅުގަނުޑމެންގެ 

މައްޗަށް ބިާނވެގެން. ނަފުސު ިވއްކާ ަބޔަކަްށ ެވގެންނުާވނެ. އަދި ހަމަެއއާެއއްކޮްށ ާއޚިރަށް ދޫކޮށްލާފައި، ދުިނެޔ 

މަ، އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް. ގަންނަ ބަޔަކަށް ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ވެގެންނުވާނެ. އެކަްނކަން އެހެން ހިނގާ ނަ

އެކަމަުކ، އެކަންކަމަކީ އެ ަބއެްއގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމުން ނޫން ގޮތެއްަގއި ހޯދޭނެ އެއްޗެއް ނޫން. ގާނޫނަކުން މި 

ކަންކަމެއް ނުހުއްުޓވޭނެ. އަިނޔާވެރި ވެރިކަމެއް ަޤއުމެްއަގިއ ހިނގަން ފެށީމަ އެކަން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެއް އޮންނަން 

ހޭ. މިފަދަ ގާނޫނެއް ޮއެވއްޖެއްޔާ އެފަދަ ކަމަކަށް ފުުރޞަތެއް ނެތް. މިއީ އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔަ އެބަޖެ

ޙަޤީޤަތް. މި ގާނޫނު؛ ތިީރހަކަށް މެންބަރުން ވޯޓުދީެގން މި ގާނޫނު ފާސްވެަފިއ މި އޮތީ ގާތްގަނަޑކަށް. 

 ވެސް މި މަޖިލީހުގައި ނެތް ކަހަލަ އިނގޭޯތ، ިއއްޒަތްތެިރ އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މި ފާސްކުރަން ވޯޓުދިން މީހަކު

ރައީސް. ދުވާލު ރޭގަނަޑކަށް ބަދަލުވަމުން މި ދަނީ. މި ކަންކަން ކުރި ބަޔަކު ވެސް ތިބެންޖެހޭނެ ނޫންތޯ. މި ގާނޫނު 

، މުޅި ަޤއުމު ލޫޓުވާީލ މި އެކަންޏެްއ ނޫނޭ. މިކަހަލަ ކިަތއް ގާނޫނުތޯ ގެަނއީ؟ މުޅި ަޤުއމު ވަްއކަމުެގ ހާއްަޔކަށް ހަދައި 

މަޖިލީގެ މެންބަރުން ވޯޓުދީެގންނޭ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނަށް ގެނަިއ ބަދަލުތައް ކޮބައިތޯ އަބުރު 

ރައްކާތެރިކުރަންށޭ ިކޔާފައި ގެނައި ބަދަލުތައް ކޮބައިތޯ. މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން މުޅި ޤައުމު މި އޮތީ 

ރުވެަފއި މިހާރު. އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ގާނޫނަކާ ދޭތެރޭ ވާހަކަދައްާކއިރު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އަރައިުނގަނެޭވވަ

މަސްދުވަހަށް.  12މެންބަރުން ގޮނޑި  12އެބަޖެހޭ މި ގާނޫނުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ވީ ފައިދާތޯ، ގެއްލުންތޯ. 

ދޭނީ؟ ކޮބައިތޯ މި މީހުންގެ ގެއްލުނު ޙައްޤުތައް؟ ކޮންތާކުންތޯ ކިހިނެއްތޯ މި ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުތައް ދެން ހިމާޔަތްކޮށް

ހިމާޔަތްކޮށްދޭނީ؟ ގާނޫނެއް ަހދައިގެން އެ ގާނޫނުން ވީ ަފއިދާތޯ، އެ ގާނޫން ވީ ެގްއލުންތޯ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން 

އޮތް ގާނޫެނއް މިއީ. ބަލަންޖެހޭ ކަމަކީ. ނުބައި ނިޔަތެއްަގއި ކަނޑަެއޅިގެން މީހުންނަށް އަނިޔާދިނުމަށް ހަދާފައި 

އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނަކީ އުެފދުމުގައި ވެސް ބާތިލު ގާނޫެނއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ނިންމަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑަްށ 

ވެސް އެނގޭ ަރއްޔިތުންގެ ަބިއވަރު އިހުސާސްަތއް އެބަހުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނިޑ ބަދަލުކުރާ މައްސަލަިއގައި. 

ދަލުކުރާ މައްސަލައިަގއި. ައޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އަޅުގަނޑުމެން ތިބި ޕާޓީަގއޭ އިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑުމެން ނޫނީ ޕާޓީ ބަ



45 

 

އުެމއްެގ  އަުޅގަނޑުމެން ތިބި ގޮތުަގއި. ޤައުެމއް ެވއްޖެއްޔާ އެ ޤައިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުގަނޑުމެން އަދިވެސް ތިބޭނީ

ންޖެހޭނެ. އެކަން މީހުން ވެސް އުޅޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެްނ ގަބޫލުކުރަތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޕާޓީ ބަދަލުކުރާނެ 

. އެކަުމގެ ޢަމަލުތައް މި މަޖިލިސް ތެރެއިން ވެްސ ރަޕްޝަންގެ ާހއްޔަކަްށވެފައޮތީ ކޮ އުމު މިހިނގާނެ. މުޅި ޤަ

ދަނީ. ދައުލަތުގެ  ދަނީ. ދައުލަތުގެ އެެހން މުއައްސަާސއަކުން ފެންނަމުން މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި

 ދަނީ. ވައްކަމާިއ، ފަސާދައިގެ ތެރޭަގއި ފޯވެފައި ތިބި މަންޒަރު ފެންނަމުން މި މިނިސްޓްރީތަކުން ވެސް ފެންނަމުން މި 

، މާ ސާފުތާހިރު އެހެންވީމާުނލެވޭނެ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ކަންކަމެއް އޮުޅވަެއއް ދަނީ. އެއީ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތް. މި

ދިޔަ ޮގތް އަދި ހަނދާންނެތޭވަރެއް ހިނަގއިތަުނގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަަދއްާކއިުރގައި ކަންކަން   މިބަޔަކަށް ވެގެން

މި ހުރިހާ  ިއ، ރައްޔިތުްނނަށް ދެއްކި ބިރާ،ދުއްތުރާލާ ،ކުރި އުނދަުގލާއިވީ އަނިާޔއާިއ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނެއް ނުވޭ. 

، އަޅުގަނޑުމެން  އަދި ހިނގައިގެެނއް. އެހެންވީމާގެ ތާރީޚަުކން ނުދޭއުމު ލަިއގެން ދާހާ ދުވަހެއް އަދި މި ޤަކަމެއް ފި

ލައިގެން އެތައް  މެންބަރުން ޖަލަށް 12ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނެއް ހަދައިގެން މިއަދު ވާހަކަދައްާކއިުރގައި ިމފަދަ ގާނޫ

އުމެކޭ. ނެ. މިއީ ޤަ ނައްތާލައިގެންނުވާންން އަުޅގަނުޑމެން މިއަދު ހަނދާދިންކަ ވަންދެން އެަތއް އަނިޔާެއއް މަސްދުވަހެއް

އުމު ލޫޓުވާލަިއގެން ދިޔައިރު ކޮބައިތޯ ސް. މުޅި ޤަމިއީ ބައެއްގެ މިއީ ިވޔަފާރި ކުންފުންޏެއް ނޫނޭ، އިއްޒަތްެތރި ރައީ

އިތޯ މި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން؟ ކޮބައިތޯ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް؟ ކޮބަ-އިތޯ އެންޓިކޮބަ ންކަމަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ މީހުން؟މިކަ

ވެއްިޓގެްނގޮސް އޮތް ވަރުގަދަ ވެރިކަން  ލޯމަރާލައިގެން ނުތިބެވޭނެ. އިންސާފު ައރާ ހަމަކުރާނެ. މި ޤައުމުގެ ފުލުހުން؟

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ރީ؟ އަނިާޔވެރިކަން އިްސކުރާކަްށނުވާނެޖެހުނީމަ ކާކުތޯ ހު ލުމިއަދު ނިކަމެތިވެ ބިކަހާ

ންޖެހޭނެ އިންސާފު އަިއސް އަރާ ހަމަކުރާނެކަން. ހަމަކުރަމުން މިދަނީ އިންސާފު އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ިވސްނަ

ރައީސް.  އަރާ. ހަމަކުރާނެ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނުވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން، އިއްޒަތްތެރި

ންދިޔަ އަނިޔާތައް ިމއަދު ކިހިނެއްޯތ މުންގެއާއި ފިތުނަިއގެ ތެރޭަގއި މީހުންނަށް ދެބާރުވެރިކަމާިއ، ފަސާދަާއއި، ހަސަދަ

ައޅުގަނޑުމެންނަކީ އަނިާޔކުރާ ބަަޔކަށް ެވގެްނނުވާނެ. މިފަދަ ގާނޫނުތައް  ހަނދާންނައްތައިލާނީ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް؟

އާއި ހުންނަށް އަނިޔާކުރާކަށް ނޫން. ޤައުމުގެ ސުލްޙަމަޞްލަޙަތަށްޓަކައި. ޤައުމުަގިއ އުފެދެމުންދާ ފަސާދަހަދަނީ މީ 

އާއި ކޮރަޕްޝަން ނައްާތލުމަށްޓަކައި. ެއކަންތޯ ކުރީ؟ ނޫން. ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރެއް މުށަށް ކަހާލައިގެން މުޅި ފިތުނަ

ހޭނެ. ރައްޔިތުންނަށް ކުރަންޖެޤާއިމު  އުމުގައި އިންސާފުޤަދައުލަތް ދަވާލީ، ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ެއއީ ޙަޤީޤަތަކީ. މި 

 ހަމަ ހުސް ަގޑިެއއްަގއި ވިސްނަަވއިލަްއވާ! ަވންކަމުގެ އުފާ. ކޮންމެ ބޭުފޅަކު ވެސްސާްސވާނެ މިނިމިއަދު އިހު

ރު ގާނޫނީ އަމުރެއް ކޮްށގެން ނުވަތަ އެެހން ކަމެއް ކޮްށގެން ެވސް ަޣއި ބޭފުެޅއްގެ ަމއްޗަށް ތިބޭފުޅާގެ މަްއޗަށް، ތި

ތުން ބޭނުންވާ މިނިވަންކަން ހޯދައިދިނުމުގައި ކުށްވެިރވުމުގެ ފުރުޞަތެއް މިއަދު އޮތްތޯ. އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ރައްޔި

ތެދުވެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާެއުކ މަސައްކަތްކުާރ ބަޔަކަްށ މި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން ވާންޖެހޭ އެބަ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ 

 ބަދަލުވަމުންދާ ފެންނަނީ ކަންކަން ދަނީ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެން ތެރެިއން ފެނިގެން މި 
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ދަނީ. އިންސާފު އަރާ ހަމަކުރާނެ  މަންޒަރު. ކަމެއް ކުރި މީހަކު ވެސް ނެތްކަހަލަ ގޮތަކަށް މަންޒަރު ދައްކަމުން މި

ހިނދުން  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ގާނޫނު މި ނުހެދޭނެ ކޮންމެ މީހަކާ ވެސް. އެކަމަަކށް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ދެކޮެޅއް

 ޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ. އެބަހިނދަށް އުވާލަން  މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ގޮތުްނ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި  ޑިެފކްޝަްނ ގާނޫނު އުވާލުމާ ބެހޭ-ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އެންޓިޝުކު

ވެްސ  ގޮތުން އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ކުޑަ އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން. އަުޅގަނުޑމެން އެންމެ ފުރަތަމަ  އޮތް ހުށަހެޅުމާ ބެހޭ

ބާރު ވަިކވެފަިއ  3އަނަގއިން ވާހަކަަދއްާކ ބަޔަކަްށ ނުވާން.  3ޖެހޭ އެބަ ، އަުޅގަނޑުމެންހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ

ރައްޔިތުންނަށް  އަނގަތަަކކުން ަކމަށް ވަންޏާ އަނަގއިން ވާހަކަަދއްކަންެޖހޭނީ އެއް 3އޮންނަ ނިޒާމެއްގެ ތެރޭަގއި 

ސިާޔސީ މަސއްކަތްކުާރއިރުަގއި ވެސް އެާއއެްއކޮށް އަުޅގަނޑުމެން ތައް އަާރނެ. އިނގޭތޯ. އަދި ހަމަވަރަށް ބޮޑެތި ޮއޅުން

ކަން ގައި ލަޙަތު އިސްކޮށްގެން ުކރެވޭ ކަންތައްތަެކއް ޤައުމީ މަޞް ސިޔާސީ މަސައްކަތްަތއް ވެްސ ބިނާވެގެން ވާންޖެހޭނީ

ގާޫނނު ޑިފެކްޝަން -ކޮށް އެބަ ހަނދާންކުރަންޖެހޭ. އެންޓިންގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން ޚާއްޞަމި ރައްޔިތު

ޔައިުރަގއި މި މަޖިލީހަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނުއިރުގައި ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ދެއްކި ވާހަަކ ދިވުޖޫދުެވގެން

. މިފަދަ ގާނޫނެއް މި ާރއްޖޭަގއި ހަމަ މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ރާރުކޮށްެލޭވތޯ އަުޅގަނޑު ބަލާނަންއަނެއްާކވެސް ަތކު

މިގޮތަްށ  ،މަވެސް، އެ ދުވަހު ވެސް ައޅުގަނޑު ދެންނެވީގާނޫނެއް. ހަމަ އޮންނަންޖެހޭ ގާނޫނެއް. އިނގޭތޯ. އެހެންނަ

ވެސް  މިކަން ކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މީގެ ފަސޭހަކަމެއް ވާނެތޯ. އިނގޭތޯ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަގައިމު

،  ޕާޓީތައް ހަދައިރާއްޖޭަގއި ސިޔާސީމި ދިވެހި ،މި ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަައކީ އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރާނީ

ދީ. ހެދިއިރުގައި މަޖިލީހުގައި، ބެހޭ ގާނޫނެއް މި މަޖިލީހުން ހެމުމަށްފަހު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ވަިކވަރަކަށް ބޮުޑވެ ނިން

ލާޙު ހުށަހެޅި މެންބަރެއް ައޅުގަނޑަކީ ވެސް. ޭއގެތެރޭަގއި އެންމެ މުހިންމު ނަ މަޖިލީހުގަިއ ެއ ގާޫނނަށް އިޞްވ17ަ

ނަމަ ކަން ކުރާނެ  ލަތުގައި އެ ފައިސާ ނުދައްަކއިފިކުރާ ހާލާނަން. ޖޫރިމަނާުޅގަނޑު ދަންނަވައިއް އިސްލާެޙއް އައެ

 ާސބިތު ދަރަންޏެއް ޮއވެ ުޙކުމާ ވީތީެވ ހަމަ ެއ މާއްދާެގ އެ އަކުރަށް ހަކަ ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތެްއގެ ވާ

ލީމަ މިތަނުން އެކަކު ވެްސ  ކަ ބަޔާންކޮށް އިސްލާެޙއްކަންކުރާނެ ގޮތެްއގެ ާވހަ ،ނަމަ އެްއގޮތަށް ކަންތައް ނުކޮށްފި

ެވސް ވޯޓެްއ ނުދިން. މި މަޖިލީހުގެ ތާރީޚަށް  ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަްތވާ އެކަކު  އި ހަމަވޯޓެްއ ނުދިން. މި މަޖިލީހުގަ 
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ަމ ހަިޑފެކްޝަން ގާނޫނެއް -ޙަޤީޤަތުގައި އެންޓި ،، ައޅުގަނޑު ދަންނަާވނީބަލައިލީމަ އެނގޭނެ. އެހެންވީމާ

އޮތް. އެހެންނަމަވެސް، ަރއްޔިތުްނ އެބަ  ވުޖޫދުވާންޖެހޭކަން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުްނގެ ހިތްތަކުަގއި ވަރަށް ޮބޑަށް

ތަނުން ބޭރުވެގެންދާންޖެހޭ ގޮތަކީ އެއީ ެއއްެވްސ  ތަނަށް ވައްދާ މެންބަރުން ހަމަ ހުރެފައި މި އިންތިޚާބުކޮށްގެން މި

ޫނން. ބޭނުންވާނެ ވެސް ގޮެތްއ ނޫން. ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުން ރައްޔިތުން  ރައްޔިތަކު އެދޭނެ ގޮތެއް

 އަށް އެތަނުަގއި ހުރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެއާ ހިނދަކު އޭނަހާ އިންތިޚާބުކުރާ ޝުޢޫރުގައި ޭއނަ މަސައްކަތްކުރާ

މެއް ކޮންމެެވސް ކަހަލަ މެކޭނިޒައިދިކޮޅަށް އޭނަ މަސަްއަކތްކުރާ ވަގުަތކީ އޭނަ ަގއިަގއި އަތްެލވޭނެ 

ދާއިރު ައޅުގަނޑު ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ިވގެންއިުމކުރެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ މެކޭިނޒަމް ޤާއިމުކޮށްދެންޖެހޭނެޤާ

ކަމަކު އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑު ޕާީޓއެްއގެ ޓިކެުޓގައި ނިކުެތއް  ،ވާހަކަދެްއކިއިުރގައި ފާހަަގކުިރ ފަދައިން

ގެ ޙައްޤުަތްއ މީހުން ޝަނެްއގެ ތެރެއިން ދާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަްށ ގިނަ މީހުންތަކެއް ވޯޓުދީފަިއވޭ. އެ ކޯލި

ތޯ؟ މިއީ މިފަދަ ގާނޫނަކުން އަޅުަގނޑުމެން ރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. މިއަދު ހިމާޔަތްކުރާނީ ކިހިނެއް

ތަން.  ސިންާގ ކޯލީޝަެނއްެގ ތެރެއިން ވެރިކަމަށް ބޭުފޅަކު ހޮިވަވޑަިއގެންނެވި ޑުފެންނަނީ ހަމަ ބޮއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި 

ގެ ތެރެއިން. އަުޅގަނުޑ އި ރޫހުެވސް ެއ ވިންދާ  ވެްސ ހޮިވގެންދާނީ ހަމަގައިމު މާދަމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގައިމު

ަވނީ އަމިއްލަ މެންބަރެްއގެ ުޅގަނޑު ވަރަށް ފަޚުރުވެިރކަމާއެކު ިމ ދަންނަވަނީ މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އަ

ވަނަ  17އިރުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ށް ވަންއްޔަތުން ިމ މަޖިލީހަން. އަމިއްލަ ެމންބަރެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުހައިސި

 އިނގޭތޯ.   މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އުޅެންޖެުހނު ހާލު އަޅުގަނޑަށް އެނގޭމެންބަރުން 13މަޖިލީހުގައި 

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

އްމުކޮށް ނޑުމެން އާ ެގން. އަުޅގައިނޭގތޯ. އެްއޗެއް ދަންަނވާލަންވެ  މިނެޓެއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަުޅަގނޑަށް އެންމެ 

ިއއްޒަތްތެިރ  ަގއި. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދު 1:30މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުންދާ ބަހުސެއްަގއި ވޯޓަްށ އަހަން އޮންނާނެ 

ދާގެ ތެރެއިްނ ވަނަ މާއް 75ށް ޓަކައި ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުެމން މި ގެންދަނީ ގަވާއިުދގެ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަ

ވާނީ މި ބަހުސް ަގއި ދަންނަވަންޖެހޭ ވޯޓަށް އަުޅަގނޑު ދަންނ1:30ަނިންމާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ވާތީެވ، މިއަދުގެ 

ތްތެރި ލަން. އިއްޒަކަމަށް ވާތީ، އެ ވާހަަކ ދަންނަވާނިމުމާ އެކީގައި ދެން އޮތް މައްސަލަާއއި މި މައްސަލައާ ެއއްކޮށް 

 މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަްށެގންދިއުން އެދެން.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ަގއި ިމއަދު އާދެ، ވަިކ ޕާޓީައކަށް ިނސްބަތްނުވާ މެންބަރެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން މިތާ މަސަްއަކތްކުރަމުންދިޔައިރު

މިނެޓު ލިބިދޭންވާނެ ކަމަށް، ެއކަން އެގޮތަށް ނިންމައިފި ކަމަްށ  3އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 
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ވަނަ މަޖިލީހުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ހާލުގައި ުއޅުނީ. ނަތީޖާއަކަށް  17ރިޔޔާސަތުން އިޢުލާންކުރިއިުރގައި 

ތެރި މެންބަރާ އެއްޮކށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖުބޫރުވީ ޕާޓީެއއް ހަދަން. މި ވެގެންދިަޔއީ މީދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތް

މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުން ތަްމސީލުކުރުމަށް ޓަކައި ަރއްޔިުތންގެ ވިންާދއި ރޫހާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން ެއކަްނ 

ޑަހުވަދޫ ދާއިރާއާއި މީދޫ ދާއިރާެގ ކުރުމަށްޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން ހަމަގައިމު ވެސް ވަރަށް ކެިރހުރެ މިދަންނަވަނީ، ކު

ރައްޔިތުންގެ އިޒުނަލިިބގެން ސިޔާސީ ޕްލެޓްފޯމެއް އުފެއްދީ. އެ އުފައްަދއިގެން މިތަނުަގިއ މަސައްކަތްކުރަމުންދަނިކޮްށ 

 ފަދަ މަޖިލީހުގައި ހަމަ ބޮޑު ަމއި ޕާީޓއެއް، ބޮޑު ޕާޓީ، މެދު ޕާޓީ ،އެ ޕާޓީ ވުޖޫދަވިޔަނުދިނުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހުން

ކަންކަން  ހުރިހާ މި ، މިއެބަހުރި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ  ޮގތް އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން ޕާޓީތަކުން ކަންތައް ކުރި

 ޖެހުނީ ެވގެންދިޔައީ ޕާޓީ ަސލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގޮތް. ނަތީޖާއަކަށް ހުރި ހިނގާފައި

 ހުށަހަަޅއިގެން އޭގެެތރެއިން ަވކާލާތުކޮށްގެން އެތައް  އެއްަމްއސަލަގެ ގޮުތގައި ެއއްރީ މައްސަލަސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި ދުސްތޫ

ހާސް މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތަްއ ހިމާޔަތްކުރަން. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލިސް 

ނީ. ެއހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުގައި އިޚްލާޞްތެރިވާން އެބަޖެހޭ. މި މަޖިލީހުންނޭ ޝަރްޢީ ދާއިރާ ވެސް އިޞްލާޙުކުެރވޭ

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނުހެދޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،   މިފަދަ ގާނޫނެއް ެވސް އެންމެމީހުން އިޞްލާޙުވެގެން ނޫނިއްޔާ ތިބޭ

ވަަނ  17އެބަހުރި  . ައޅުގަނޑުމެން ހަނދާންމެންއޮތީ ައޅުގަނޑު ތަުނން ދޫކޮށްލާފައި މި މި ބާރުތައް ވެސް މި

އި ސުޕްރީމް ކޯެޓއް އުފެދިގެންދިޔަ ގޮތް. އޭރުަގއި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ތިބީ ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުާވ މަޖިލީހުގަ

 ،ބައިބަހަމުން ،ބައިބަހަމުން ،ބައިބަހަމުން ،ނޭނގި. ބައިބަހަމުން މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ަސިއކޮޓަރީަގއި ވާނުވާ

ނިމުނީމަ އޭގެ އަނދިރިކަން  އެްއޗެްއ ހެދީ. ހަދައި ގޮސް ހެދި ންބަހަމު ،ބަހަމުން ،ބަހަމުން ،ބަހަމުން ،ބަހަމުން

 ހުރިހާ އެންމެންނަށް ތި ދަނީ ފޯރަމުން. އަދިވެސް ފޯރާނެ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރި އްޒައަރުވަނީ މަުޑއްވަރީ ާދއިރާެގ އި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު މަޑުއްވަރީ

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، ކެނދިކުުޅދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް މި ބިލާ 

ވަނީ ކު އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުގަނޑު ާތއީދުކޮްށލަން. ދެން ހަމައެއާއެގުޭޅގޮތުން ހު

ރެއްގެ ގޮނޑި ނުޙައްޤުްނ މެންބަ 12ގެ ހިރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުޑިފެކްޝަން ގާނޫނަީކ މި ދިވެ-އެންޓި

ކޮށްފައި އޮތް ގާނޫނެކޭ. ޣައިރު ގާނޫީނ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ލުމަށް އަމާުޒކޮްށގެން މި މަޖިލީހުން ފާސްގެއްުލވައި
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ާމ، މި ގާނޫނަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ފާސްކުރި ގާނޫނެއް. ޤާނޫުނައސާސީއާ ޚިލާފަށް ފާސްކޮށްަފއި އޮތް ގާނޫނެއް. އެހެންވީ

  ވަރަށް ސާފުކޮށް ވަނަ މާއްދާގައި 73ލުކޮށްލަންޖެހޭ ގާނޫނެއް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ާޤނޫނުއަސާސީގެ ބާތި

ގެއްިލގެންދާނެ  ،ަކމަށް ވާނަމަ ގެ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލެންޖެހޭަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު އޮތް،ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ 

ކަމަށް  ނުދާްއގޮތަށް އެ ދަަރނި އަދާކުރަމުން އެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް ޮއވެ، އެ ޙުކުމާގޮތްތައް. ެއއީ އަާދކުރަންޖެ

 .ކަމަށް ވާނަމަ ވާލެވިފައި މަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް 12 ވެ،ޢީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވާނަމަ، ނުވަތަ ޖިނާ

ޤާނޫނުައާސސީގަިއ ބަޔާންކޮށްފަެއއް ުނޭވ. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނު  ކަމަށް ނޫން ހާލަތުގައި ގޮނިޑ ގެއްލިދާނެ އެ

ްސ  ޤާނޫނުއަސާީސއަްށ އިޞްލާޙެއް ނުގެނެއި ދިވެހިރާއްޖޭގެއިޞްލާޙުކުރަން ބަލާއިރު ވެސް ޙަޤީޤަތުގަ 

ލަތު ހާ މި ރާއްޖޭގެ މިއަުދގެ ،އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް މި ގާނޫނު އިޞްލާުޙކުރެޭވކަށް. ައޅުގަނޑު ވެސް ާތއީދުކުރަން

ން ގާނޫނެްއގެ މުހިންމުކަން އެބައޮތް. އެ މުހިންމުކަން އޮތް ކަމަށް ައޅުގަނުޑ ޑިފެްކޝަ-އޮތް ގޮތުން އެންޓި

އުޅޭ  ލުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ، މި ގާނޫނު ވުޖޫދުަގއި ާބއްަވއިގެެނއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކުރިމަތިވެގެންބޫގަ

ގެ ގަނޑުެމން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުމައްސަލައަކަށް ަޙއްލެއް ނުހޯދޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ޙަޤީޤަތަކީ، ޙަޤީޤަތަކީ އަޅު 

ޑިފެކްޝަްނ -ކޮންމެހެން އެންޓި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ،ކުރާ ކަމަށް ާވނަމަކަތް ގޮތުގައި މަސައް މެންބަރުން ޒިންމާދާރު

ށީގެްނވާ ގޮތެްއގަިއ ހުރި މިނިވަން މުއައްަސސާަތއް ެއކަ ގާނޫނެއް ބޭނުމެއް ުނވޭ. މި ރާއްޖޭގަިއ ހެދިފައި

ގާނޫނެއް ބޭނުމެއް ނުޭވ.  ޑިފެކްޝަން -ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެހެން އެންޓި ،ކުރާ ކަމަށް ވާނަމަމަސައްކަތް

ެއކަމަށް ޓަކަިއ ކަނަޑއެޅިފަިއާވ  ،މެންބަރެއްގެ މަްއޗަށް ކޮރަްޕޝަނާއި ރިްޝވަތުގެ ތުހުމަުތ ކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ

ގޮުތަގއި ކޮންމެހެން ައޅުގަނޑުމެްނ  ބޫލުކުރާ ތުގައި ޙަޤީޤަުތގަިއ އަުޅގަނޑު ގަލައްސަސާަތކުން ެއ މައްަސލަ ބަލާ ހާމުއަ

ޑިފެކްޝަން ގާނޫނެްއ ވުޖޫދުަގއި ނެިތގެން ައުޅގަނޑުމެން ހާސްެވގެން އަުޅގަނޑުމެންެގ ކަންބޮުޑވެގެްނ -އެންޓި

އެކަން ބެލޭނެ ގޮތްތައް އެ  ؛ކަންއިޒު ގޮތުަގއި މި ހޯދާ މުއްސަނދިނާޖާ ޒަތްެތރި ރައީސް.އުޅޭކަެށއް ނުޖެހޭ. އިއް

ޙަޤީޤަތުަގއި  ،އި ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ަކމަށް ވާނަމަމެކޭނިޒަމް އަުޅގަނޑުމެންެގ ގާނޫނީ އޮިނގަނުޑގެ ތެރޭގަ 

ފަހުގައި މި ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންެގ މެންބަރުންގެ މައްސަލަތައް އްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަނުމަށްރަ

ދަންނަވަން ބޭނުންާވ  ނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުވެވިގެން އަުޅގަނޑުމެން އުޅޭަކށްނުބެލި، މީގެން ސަލާމަތްނު

ހުރި މުއައްސަސާަތއް ހަރުދަނާކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި  ވާހަކަައކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ހެދިފައި

ޑިފެްކޝަްނ -އެންޓި ،ކުރެވިދާނެ. އަނެއް ނުުކތާއަކީއްލުއުޅޭ މަްއސަލަ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޙަ ކުރިމަތިވެގެން

ލާ ވާހަކަ. އަކީ މެންބަރުންގެ ޮގނޑި ގެއްުލވައިްށގެން އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން މި ދައްކާ ވާހަކަގާނޫނެއް ފާސްކޮ

ގެ މެންބަރުކަމުގެ ގޮނިޑ ޑިފެކްޝަން ގާނޫެނއްގެ ޙަޤީޤީ އަމާަޒކީ މެންބަރެއް-މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރާ ވާހަަކ. އެންޓި

ރުން އަޅުގަނޑުމެްނ ލުގެ ބޭރުން ޕާޓީ ޕުލެޓްފޯމް ހުރަސްކުއި އުސޫ ޔާނެތި ހަމަ ލުެމއް ނޫން. އެއީ އުސޫލެއްގެއްުލވައި

ދައްކަނީ. އަުޅގަނޑު ޕީ.ޕީ.އެުމން ކަނޑާލީ ކޮން އުސޫލެްއ  ޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގާނޫނެްއގެ ވާަހކަ މިމަނާކުރުމަށް
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 ގައި ދެވަނަފަހުއަޅުގަނޑު ޕީ.ީޕ.އެމުން ކަނޑާލީ؟ ރަނގަޅު، ކަނޑާލުމަށް ކޮން ހަމައެއްެގ ތެރެއިންތޯ އޮެވގެންތޯ؟

ކޮބައިޯތ  ކަތް މި ކުރީ. ޮކބައިތޯ އިންސާފު؟ލުމަށް ަޓކައި މަަސއްފައި އަުޅގަނުޑގެ ގޮނޑި ގެއްުލވައިފަހަރަށް ވައްދާ

މި ުއސޫލުެގ ތެރެއިން ގާނޫނުތައް ހަަދއިގެން މެންބަރުންގެ ގޮނޑި  ހަމަޔާއި އުސޫލު؟ ކޮބައިތޯ ހަމަހަމަކަން؟

ތައް ނިގުަޅިއގަންނާކަށް މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ފުރުޞަތު ލިބިގެނެއް ނުވާނެ. ގެއްުލވާލައި ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤު

ތަކުގެ ީލޑަރޝިޕްތަްއ އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަުތގައި އަްނނަންޖެހޭ ބަދަލަކީ މެންބަރުން ޒިންމާދާރުވާންވީ. ސިޔާީސ ޕާޓީ

އާދެވޭ ނަމަ، ަވގުންނަްށ ވެރިކަމަށް  ވާންވީ. އަނިާޔވެރި ވެރިންނަށް އަުޅގަނޑުމެން ުފރުޞަތު ނުދޭންވީ.ޒިންމާދާރު

ކުާރނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ެއ ޔާ ހަމަ އަނި ،ކުރާނެ. ައނިޔާވެރިންނަށް ވެިރކަމަށް ާއދެވޭނެ ނަމައަދިވެްސ ަވއްކަން

މެންގެ ޙައްޤުަތއް އަޅުގަނޑު ،ނުވާނެ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނުޑމެން މިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެން ދީެގން

ނުކުރަން ޑިފެކްަޝން ގާނޫނު ބާތިލު-މި އެންޓި ަދއްކަނީ. ލުމަށް އަމާޒުކޮށް ެހދި ގާނޫނެްއގެ ވާަހކަ މިއްުލވައިގެ

 އަޅުގަނޑު ވޯޓުދީފި ކަމަށް ވާނަމަ އަުޅގަނޑަްށ ެއ ބުނަނީ ޔާމީން ކަހަލަ އަިނޔާވެިރއަކު މި ަޤއުމަށް އަިއސް 

ޙަޤީޤަތުަގއި  ،ައޅުގަނޑަށް އެ ބުެނވެނީ. އަޅުގަނަޑށް އެ ބުނެވެނީ  ެއކޭއަނެއްާކވެސް އަުޅގަނުޑގެ ަކރުގައި ހިފަން އާ

ހާސް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރަކު މަޤާމުން  5ްށ މީހަކަ 3ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީގައި އިންނަ 

ޖެހޭ  ތަކުގެ ތެޭރގައި މި. ޙަޤީޤަތުަގއި، ޙަޤީޤަތުގައި ސުލޫކީ މަްއަސލަތައް ބަލައިގެން ިސޔާސީ ޕާޓީދުރުކުރެވިދާނޭ

ނުެލވޭ ގޮތަށް މިހާރުވެްސ ލަތަކުގެ ސަބަބުން ިއންތިޚާބީ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންގެ މަޤާމުތައް ގެއްލުވައިމައްސަ

ވަނަ ާމއްދާެގ  16ސިޔާސީ ޕާޓީަތކާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނީ ނިާޒމު އޮތީ. އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ

އިންތިޚާބީ މަޤާމެްއގަިއ  ނަމަެވސްއްސަލަެއއް ބެިލގެން ެއ މަ ،، ސުލޫީކ މައްސަލަެއއްެގ ސަބަބުން)ބ( ަގއި އޮންނާނެ

ލުކޮށްލި ގާނޫނަީކ ޙަޤީަޤތުގައި ބާތި ނުލެވޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެ މާއްދާ ވެސްހުރި މީހެއްގެ ގޮނިޑ ެގއްލުަވއި

ގާނޫނު. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނު ވުޖޫުދގައި ާބްއވާކަްށ ޑިފެްކޝަން -ޑިފެކްޝަން ގާޫނނު. މި އެންޓި-ޓިމި އެން

ޒިންމާދާރުވުން.  އަުޅގަނޑުމެން މެންބަރުންޙައްަލކީ ނަން. ޙައްލަކީ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ުނކުރާ އަޅުގަނޑެއް ާތއީދެއް

 ހެދުން. ުޅގަނޑުމެންގޮތް އަ އަނިާޔވެރިންނަށް ވެރިކަމަށް ނާދެވޭ  ،ހަރުދަނާކުރުން. ވަގުންނަށްއިންސްޓިޓިއުޝަންަތއް 

 އުެފދިގެން އުޅޭ ކަންބޮޑުވުންަތއް މި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށް ވާނަމަ،ޙަްއލު ގެނެވިއްޖެ  އެއީ ޙަޤީޤީ ޙައްލަކީ. އެ

ަގިއ މި ގާނޫނު އަޅުގަނޑުމެްނ އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތު ޙަޤީޤަތުގައި ޙައްލުކުެރވިދާނެ.އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ގެނެިވގެން  ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ އިޞްލާޙެއްއަުޅގަނުޑމެންނަށް ށްލަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ލުކޮބާތި

ނޫނު ވުޖޫދަށް ޑިެފކްޝަން ގާ-ށް ގެނެވޭެނ މަގުފަހިކޮށްގެން އެންޓިވުޖުދަޤާނޫނުއަސާސީގެ ތެެރއިން ާއ ގާނޫނު 

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.ރިއްޔާ އިހަކަ ދަންނަވާަލން. ޝުކުގެންނަން އަދިވެސް އަުޅގަނުޑ ތާއީދުކުރާ ވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ބަރުޒަތްތެރި މެންއިއް  ދާއިރާގެ ވިލިމާލެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ 

 ޙުސައިންމަނިކަށް. ނިހާން އަޙްމަދު

 

 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙުސައިން ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

ފްލޯ ދަނީ  ކުރިއަްށ ބަހުސްގައި މި ނުޑމެންނަށް ހުށަހެޅިގެންްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅގައިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

ދުވަސްތަެކއް ނުވަނީސް ހަމަ  ގިނަ ބެހޭ ގާނޫނު މި މަޖިލީހުން ނިންމިތާ މާ ިޑފެކްޝަނާ-އެންޓި ނުވަތަ ކްރޮސްކުރުން 

ށް އްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ މި ގާނޫނު ުއވާލުމައި ަގއި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ންޓްީރ ގްރޫޕު ޕާލިމެއަޅުގަނޑުމެންގެ

ލީޑަރެްއެގ ހައިސިއްޔަތުން އޭރު ވެްސ  ގެންޓްރީ ގްރޫޕު. އަުޅގަނޑު ޕާލިމެއްބަހުސެ ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ކުިރއަށްގެްނދެވޭ

ގެ ގާނޫނެއް އޮންނަންޖެހޭ. ޑިފެްކޝަން-އެންޓިގޮތުަގިއ ރާއްޖޭގައި މިހާރުވެސް މި ގާނޫނަށް ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަނޑު ދެކޭ 

ގަނޑުެމންނަށް ކުރިމަތިލީ މަލްޓިޕާޓީ އޭރުަގއި ފުރަތަމަ އަޅު ،ގޮތާއި ސީ ދިވެހިާރއްޖެއަށް ދަތުރުކުރިފަތުގެ ޑިމޮކްރެޅަ

ވަނަ މަޖިލިސް 17 ގެރަްއިޔތުން ،ފަހުގައި ައއި ބަުރލަމާނީ އިންތިޚާބުސީެގ ރިޔާީސ އިްނތިޚާބަށްޑިމޮކްރެ

އެ  ،ެލވިގެން ރަްއޔިތުްނ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާޓީތަކަކަށް އަދި ޕާޓީތަކުން ދައްކާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުދީ އިއެކުަލވަ

 ތިއްެބވުން ނިމުމަކަށް އައީ ހަމަ ކުޑަ ދުވަސްކޮެޅއްގެ ތެރޭަގއި.ދުަގއި އެ ބޭފުޅުން ތިއްބެވިއުއްމީދުަގއި ވަރަށް ުއއްމީ

އިުރގައި އޭރުަގިއ ތްގަނަޑކަށް އަހަރެއްާހ ދުވަސްވީ ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ގާ 17 އަހަރު އުފެދުނުވަނަ  2009

ވަކި ޕާީޓއަކަްށ ަވކި ގޮތަުކން ހޮވިަވޑަިއގެންނެވި މެންަބރުން ރައްޔިތުންެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި ަޝއްކުަތކާިއ 

މެންބަރުންތަކުގެ ޓްރާންސްފަރ މާެކުޓ  ،ވެސް ވިދާޅުވޭ  ގައިފަހަރު ފާޅު  ގޮތަށް ައދި ބައެއް ވަހުމްތައް އުފެދޭ

ފަހަރު އެ ސަުރކާރުން އެކަން ކުެރއްވުމަްށ  ން. ބައެއްއުގެން އޭރުގެ ަސރުކާރުން ކުރިއަްށގެންދިޔަގެންދި ހުޅުއްވާަލއްަވއި 

ދެވިދާނޭ. ތަފާތު އެކި ުކ އުދުހިުއފަލުން އުފާކުރަމުން ވަޔާއެ އި ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން؛ އުފާފަހުގައި ބައްދަުލވުންތަކުގަ 

ީއސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެްއ ވެސް ުއޅެވިދާނޭ. މި ބައިތު ވެސް ވިދާޅުވި. އޭުރގެ ރަ މާމަލުން ފޮނިބޮމުން މަޖާކޮށް

ޑީ.އާރް.ޕީ ޓިކެުޓަގއި ހޮވިަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރަކު ގެ މަޖިލީހުގެ އޭރުގެ މެންބަރަކު؛ ގެ ޖަލްސާއެްއގައި ރަްއޔިުތންރޭ

ވުމުަގއި އެ މަނިކުފާނު މް.ޑީ.ޕީއާ ގުިޅވަަޑިއގަތުމުެގ އުފާފާޅުކުރުމަށްޓަކައި ަދރުބާރުގޭަގއި ބޭްއވި ބައްަދލުއެ

ތަނުގައި މި ކިޔާލީ. އެ އިހުސާސްތައް ރަްއޔިތުންގެ ހިތްތަކުަގއި ވަރަްށ  ެދްއވި ބައިތު އަޅުގަނޑު ދެންމެ މި ވިދާޅުވެ

  ހިތްހަމަނުޖެހުން ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި ވަރަްށ ބޮޑަށް އޮތް. އެއާެއކުަގއި،ދެމިގެންދިޔަ. އެކަމާމާންވަންދެން ދިގުޒަ

ވަނަ އަހަރު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް ވަޑަިއގަތުމަށް އެކި ޕާޓީތަކުން ކެމްޕޭންކުރަމުންދިޔައިރުަގިއ  2013

ލެވުނު އެއް ުނކުތާަގއި ަރއްޔިތުްނެގ އިލަވަ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކެނޑިޑޭުޓ ރަީއސް ޔާމީންގެ ަމއިގަނޑު މެނިފެސްޓޯގަިއ ެއކު

-އެންޓިކުރުން ނުވަތަ ރޮސްލޯ ކްފްމަޖިލީހަކީ ނަޒާހާތްތެރި، އަބުރުވެރި، ކަރާމާތްތެރި މަޖިލީހަކަށް ހެއްދެވުމަށްޓަކައި 

ކޮށް އެިކ އަދި އެ ވާހަކަ ތަކުރާރު ްއވާނެ ާވހަކަ ވާނީ ވިދާުޅވެފަ.އެއީ ގާނޫނެްއެގ ގޮތުަގއި ވުޖޫދުކުރަޑިފެކްޝަން 
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އެކި ޓީވީ ސްޭޓޝަންތަުކގައި ައޅުގަނޑުމެން ދިޔައީ  ލަތްތަކުަގއި، ެއކި ސްޓޭޖުތަކުަގިއ،އެކި ހާ ފޯރަމުންތަކުގައި،

ނޫނުއަސާީސަގއި ވަކި ކަހަލަ ކަންތައްަތކަކަްށ ޤާބަރުން ވިދާޅުވެެދއްަވއިފި އްަޒތްތެރި މެންމެ، އި ދައްކަމުން. ތެދެއް

 ން އޮތީ ކަނުވަތަ ގާނޫނުން ބައެއް ހެދުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްގެންވާެނ ކަމެއް ނޫން. އެގޮތަށް ގާނޫނެއް  ހުރަސްއެޅޭ

އްޒަތްެތިރ އި ގޮތަކީ ކޮބަިއކަން ވެސް އެހެންމެ. ނަމަވެސް މި ހާލަތު އުފައްދަންޖެހުނު ސަބަބާއި އުަފއްދަންޖެހުނު 

ެވސް ައޅުގަނޑުމެން  ރެކޯޑަްށޓަަކއި އަދި އަުޅަގނޑުމެންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކަިއ ޔައުމިްއާޔގެ ިއ،ރިޔާސަތާ

ަވނަ މަޖިލީހަށް މިއަށް ފަރުވާއެއް ހޯއްދުމަށްޓަކައި ދައުލަތުެގ  18 . އުފެދިދިޔަ މައްސަލައަކާ ގުިޅގެންވާނެދަންނަވާލަން

ޕްރީްމ ކޯޓަށް. މެންބަރުން މި ސު ،އަެނއް ބާރުތިން ބާރުގެ ތެރެއިން ވެރިަކން ހިންގުމުގެ ބާރުން ަވޑަިއގަތީ 

ފަުރވާ ެއކަމުގެ  ،ރާއަށް ބަދަުލވެދާނެ ކަހަލަ ކަންތައްަތކެްއ ނިކުްނނަމުންދާތީވެރޫޟައްލަތުޙާ  އޭރު ގޮތުން މަލުކުރައްވާޢަ

ދުލުއިންޞާފުެގ ޢަ ،ކޫމަތުގެ މަރުަޙލާގައި ޙުބަސް ވެސް އަދި ގާނޫނީ ދުސްތޫރީ އެންމެ ފަހު ހޯއްދެވުމަށް ވަަޑިއގަތީމާ

އުސޫލުަތކެއް ނެރުްއވީ ރަްއޔިތުންެގ  އިތްަތެކއް ކަނަޑއަުޅއްވަ ޕްރީމް ކޯޓުން ގޮ ސުކަމުގަިއވާއެންމެ ފަހުގެ މަރުޙަލާ

ޕްރީމް ވެސް ސު މުމަކީންއެ ނިމިގެންިދަޔ ނި އިައދި އޭރުގަ  ،ކަމަށާއި މަޖިލީހުން މިފަދަ ގާނޫނެއް ހައްދަވަންޖެހޭނެ

 ންމެ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ވެސް ާރއްޖޭގެ ޝަރުޢީނިންމެވުން. އަޅުަގނޑުމެން ކޮނިންމިކޯޓުން ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ަކމަށް 

އެުކގައި އެގޮތުން ަރއްޔިތުްނެގ  ުއސޫލާ ، އެވާތީވެ  ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ތަބާވެ ކުިރއަށްދާ ބަޔަަކށް ނިޒާމުން

 ސަބަބު މަޖިލީހުގައި މިދެންނެވި ގާނޫނު ވުޖޫދުވެގެން ކުރިއަށްދިަޔއީ. އެއަށް އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރި މައިގަނޑު ފުރަތަމަ

ރައްޔިތުން ވަކި ޕާޓީއަކަށް ހޮްއވަާވ މެންބަރަކު އެ ޕާޓީއަށް އެ އޮންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ެއ  .އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލީ

ދަނާ ހަރުޕާޓީ ދޫކޮށްލަްއވާފައި އެހެން ާޕޓީއަކަށް ބަދަުލވުމުގެ އުސޫލު އެއީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރެއަްށ ކޮންމެހެން ވެސް 

 ވަނަ މަޖިލީހުގައި 18 ންޖެހިއްޖެ އުސޫލެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރުން. ދެވަނަ އުސޫލަކަށް ެވގެންދިަޔއީގޮތެްއގައި ގެންނަ

ދެއްވާަފއިވާ ރަޢުޔާ ެއއްކޮށް  ރީމް ކޯޓުން އަޅުގަނޑުމެންނަށްޕްސު .ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދިމާވި މައްސަލަެއއް

 ށް،މެންބަރުންނައެ ަމސައްކަުތގަިއ އޭރު ަބއިވެިރވަަޑއިގެންެނވި ޖެހުން. ލީހުގެ މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރަންރައްޔިތުންެގ މަޖި

ުދވަހުގެ އިއްތިާފޤުން މިކަން ނިމިގެންދިޔައީ.  ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި ހަމަ ގިނަ މެންބަރުން މިއަށް ވޯޓުެދއްަވއިގެން އެ

ވާ ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވި ސަބަބު ދެން މިއޮތީ މިއަދު މިކަން އުވާލުުމގެ މަސައްކަތް. ުއވާުލމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަ 

ެއްއގޮތަށް ވޯޓުެދއްވަންޖެހޭ ގޮތް  ކުރާމެ. މެންބަރަކު އޭނަގެ ައމިއްލަ ވިސްނުމާއި ފި ތެދަކަށް ވެދާނެ ެވސް އިފަހަރުގަ

 ނޫނުއަސާސީގެ ވަކި ކަހަލަޤާ  ،ކުރާ ހާލަތެއް އުފެއްދިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމައެހެން ގޮތަކުން މަޖުބޫރުނޫން ގޮތަކަށް އޭނަ 

، މިއަުދެގ މި ހުށަހެޅިފައި އޮތްއޮތުން . އެހެންވީމާމެތަންކޮޅެއް ތަފާުތގޮތަކަށް އެަބ ފެނޭ ެއ ވިސްނުމާ  އި،މަފްހޫމްތަކަކާ

-އެންޓި ނުކުރަން ނުކުރަްނ އަދި ެއްއވެސް ޒަމާނެްއގައި އަުޅގަނުޑ ތާއީދެއް  އިމު ެވސް އަޅުގަނޑު ތާއީދެއްގަހަމަ

ެއކުެއކުހެން އަބުުރ އަދި ެއއާ .ވާނެ ކަމަަކށް. ނެތިދާންވާނެ ކަމަކަށްން  އުވާލަގެ ގާނޫނު އަުޅަގނޑުމެންޑިފެކްޝަން

 ވަނަ މަޖިލީހުގައި 17 ުކރަން.އް ނުއަޅުގަނޑު ގަބޫލެ  ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު ވެސް އުވާލަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް
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ެއއަކަްށ  ،ައޅުގަނުޑ ވޯޓެއް ނުދެންޤޫބާތުގެ ޗެޕްޓަރު އުވާލަން ެގނައި ދުވަހު ެވސް ޢުނޫނުލްޤާ ؛ވެސް ެއ ބިލު

 މިދެންނެވި ދެ ބިލު ވެސް ދިޔަ ގެންއް ުނވަން. އަދި ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ހުށަހަޅައިގެން ކުިރއަށްހެއެއްބަ

މި މިންގަނޑުެގ ތެރޭގަިއ ތިއްެބވުމަށް ހަމަ ތިބެ، މެންބަރުން އޭގެ ޒާތުަގއި ަތރުތީބުވެ  ން،ވުޖޫުދގައި ާބްއވަ ،ބާއްވަން

އް ގޮުތގައި މި ބިުލ އޮންނަންޖެހޭނެ. މިއީ ގާނޫނު އުވާލުމަކަށް ައޅުގަނޑެ ޅުގަނޑު އެދޭތީ ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރާއަ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިޝުކުިރއްޔާ  .ވޯޓެއް ނުދޭނަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި އްޒަތްތެއި  ދާއިރާގެ ެދކުނު ނީ ހިތަދޫއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަޝުކުރިއްާޔ އި 

 ނިޒާރަށް. ޢަލީ މެންބަރު

 

 ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ހާލަތު އޮތް ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން  އަހަުރ މި 5ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފައިތުވެ މިދިޔަ އިޝުކުރިއްޔާ 

 ނޫނުއަާސސީގެ ތެރެއިން ރާއްޭޖގައި ޤާ ވަރަކަށް އަހަުރވީ 10 ން އެބަ ކުރެވޭ. އަދި މިއެންމެންނަށް ވެސް ވަޒަ

ރާއްޖޭެގ ސިޔާީސ ކަްނކަން ނިންމުމުގެ ކަންކަްނ  ފަހުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ ފިކުރުަގިއ މި ކުރަން ފެށި ވެރިކަން

. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހޮވިގެން ހިނގަމުން އައި ގޮތް ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އިނގޭ

ަގއި ކަންކުރަމުންދާ ގޮތް ވެްސ ޙުރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން މި

ޒަމާީނ  ިއ،ރޭގައި މިދެންނެވި މިނިވަންކަމާވަރަކަށް އަހަރު ތެ 10 އުޅެނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިނގޭ. ަދންނަވަން މި

ޅަށް ހުރިހާ ކަމެްއ އައުުމގަިއ އަުޅގަނުޑމެން އެންމެން އުއްމީދުކުރާާހ ރަނގައި އަ ާރއްޖެ ވެިރަކން ޑިމޮކްރަސީަގއި

ވާން އަންނާނީ ގޯސްތައް ވެދާނެ. އެެހންނަމަވެސް، ކަންކަން އިްޞލާޙުއޮ  ހިނގާފައި ގޮސްފައި .ނުވެދާނެ ހިނގާފައި

ރައްޔިތުްނގެ  ންޙުރާއްޖޭގެ މި ސިާޔސީ މަސްރަށް މިރަނަގޅު ކަްނަކން ގިނަެވގެން. އަުޅގަނޑުެމންނަ އަޅައިފަހަނަ

އުއްމީދުަތކާއެކު ފޮނުްއވަވާ މެންބަރުން ތަޅުން ހުރަސްކޮށް އަނެއް  ގެމަޖިލީހަށް ޕާޓީތަކުން އެ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން

ެއއީ ޭއގަިއ މިއީ ރައްިޔތުން އެހާ ފަސޭހައިން ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން. އަދި އެ ކަންކަމަކީ  ،ޕާޓީއަށް ދިއުން

. ހާ ރައްޔިތުން ވެސް ގަބޫލުކުރޭނުރަނގަޅު ކަންތައްތަެކއް ހިނގައިދާ ކަންކަން ކަުމގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ހުރި

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތްތަކަށް ކަންކަްނ  .ތަނަށް އައިސް މި ތިބެނީ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މި

-އެންޓި ބައްޓަންކުރަން. ޙުމަސްރަމީދުކުތަކާެއކު ރަނގަޅު ގޮތްތަކަްށ މި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އެ މީހުންގެ އުއް .ކުރަން

ެއ އޮންނަންޖެހޭ ގާނޫނެއް. އެހެންނަމަވެްސ، މި ގާނޫނަކީ ސަުރކާރުްނ  ގާނޫނެއް އޮންނަން އެބަޖެހޭ.ޑިފެކްޝަން 

 ،ވުމުގެ ތެރެއިން މި ފާސްކުރެވުނު ގާނޫނަކީ ނިންމެނިންމެވި ،އްބެިވ ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުންހުށަހަޅައިގެން މިތާ ތި
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ވެސް ނޫން. މިދެންނެވި . އެއީ ިއޞްލާޙުކުރެވޭނެ ގާޫނނެއް ެއއީ ބޮޑު ސިޔާސީ ސަކަރާެތއްސިޔާސީ ސަކަރާެތއް. 

އެ ގާޫނނު ބާއްަވިއގެން ެއ ގާނޫނަްށ  ،ނޫނުއަާސސީއާ ފުށުއަާރއިރުޤާ ގާނޫެނއް. ނޫނުއަާސސީއާ ުފށުއަރާޤާގާނޫނަކީ 

ެއއީ އެންމެ  ،ޕްރީމް ކޯޓުން ކަންކަން ނިންމިޔަކަސް. އަދި ސުނުފުދުން އެއީ އަުޅގަނުޑމެން ތަސައްރުފުކުރުމަކީޢަމަލު

ލަތަށް ނިކަން ްޕރީމް ކޯޓުގެ ހާނުވާނެ. ސުފައި ހުރި ކަންކަން ބަލައިގެންއެންމެ ރަނގަޅަށް ނިމި ،ރަނގަޅަށް ހިނގައިދާ

އޮންނެވީ. ޖަލުގައި އޮންެނވީ. އަިދ  އެންމެ ބޮޑު ފަނޑިޔާރު ޖަލުގައި ؛މި ރާއްޖޭގެ އުްއތަމަ ފަނޑިޔާރު ވިސްނަވާ!

 އޮންެނވީ. މި ހާލަތުގައި  ހަމަ ޖަލުގައި ،ޕްރީމް ކޯޓުގެ އެންމެ އިސް ފަނޑިޔާރެއްވެްސ. ސު އިތުރު ފަނޑިޔާރެއް

މި  ،ންކަމަށް ހަދައިގެންޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ ކަންކަމަކީ އެންމެ ރަނގަުޅ ކަލަތަށް ބަލާއިރު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހާސު

ދީގެން ފަނޑިޔާރުން ހޮވަނީ. މި މަޖިލީހަކީ ދައުލަތުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޯވޓުމަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑުމެން ޯވޓުދީގެން 

ތަނުން.  އެންމެ ބޮޑު ބާރު. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އެންމެ ފުރިހަމަ ނިންމުމެއް ނިންމޭނީ މި 

ދިަޔއިމަ ކަންކަން ވެސް ކަންަކން ގޯސްވެ ޖުިޑޝަރީ ތެރެއިން ،އެއީ ވެރިކަމުގެ ބާރުން ވެސް  ދިަޔއިމާކަންކަން ގޯްސވެ

ރަނގަޅުކުރަން މިތިބީ އަުޅަގނޑުމެން. އަޅުގަނޑުމެން ަކމެއް ގޯްސވެފައި އޮތީމާ ެއކަން ރަނގަޅޭ ބުނެ އެ 

ގާނޫނު މިއީ ފުރިހަމަ ގާނޫނެއް ކަމަށް ބުނެވޭެނ ޖަސްޓިފައިކުރެވޭނެ އެްއވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ. ރައްޔިތުންަނށް މި 

ސަރުާކރުގެ ބާރުން ކަން ކުެރްއވީ ގެން ކަްނ ކުރެްއވީ ކިހިނެއްތޯ؟ އެްއވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ. ިމ ގާނޫނުގެ ބޭނުންކޮށް 

ގެން މީހުން އެއްވެ މެންބަރަކު ވަކި ކުރަން ޕާޓީަގއި އޮންަނ ސްލޫކީ ކޮމިީޓއަކުން ތިްނ ހަތަރު  12 ކިހިނެއްތޯ؟

މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ހޮވާފައި މި ތަނަށް ފޮނުވާފަިއ ތިބި މެންބަރުން ވަކިވެއްެޖ ކަމަށް އެ ނިންމަނީ. މިއީ 

ކޮންކަހަލަ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ، ތަސައްރަފުނުފުދޭ ނިންމުމެއްތޯ. އެހެންނަމަވެސް ިމ ރަނަގޅު ކަމަށް ހަދަިއގެން، ިމ 

ފުޅުން ވާހަކަދެއްކުމަީކ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ކުރުކޮށް ބުނަންޏާ އެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގައި ތަޖުރިބާ ހުރި ސިޔާސީ ބޭ

ތަސައްރަފުނުފުދޭ. ގާނޫނީ ވާހަކަދައްކަން ތަސައްރަފުނުފުދެނީ. މި ގާނޫނަށް އަޅުގަނުޑ ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް 

ޖިލީހުގެ ނަޒާހާތްތެރިކަން، ޑިފެްކޝަން ގާނޫނު އޮންނަންޖެހޭ. އެއީ ރަްއޔިތުންނަށް މި މަ-މިދަންނަވަނީ އެންޓި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ަރއްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުންގެ ނަޒާހާތްތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އިރުއިުރކޮާޅ 

ޕާޓީ ހުރަސްކޮށްދިއުން ެއއީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއްެގ ގޮުތަގއި އޮތުން އެއީ ަރއްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ކަމަކަށް ުނވާތީ 

 އެ އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ގާނޫނު ައޅުގަނުޑ ކުރިންވެސް ދެންެނވިހެން މިީއ ބޮޑު ަސކަރާތެްއގެ ތެޭރގަިއ އެކަން

ތިބެވެގެން ައޅުގަނޑުމެން ކުރިއަކަށްނުދެވޭނެ. މިއިން މިްނޖުވެގެން؛ މިއިން އަުޅގަނޑުެމން ރެކިގެން ނޫން ގޮތަކަށް 

ކަެމއް ިމ މަޖިލީހަކު ނުނިންމޭނެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ވެރިންެގ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މި ރާްއޖޭގެ ސިާޔސީ ކަން

މުށުތެރޭގައި ތިބޭ ބައެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ތިބޭކަށްނުޖެހޭ. އަޅުގަނުޑގެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ބުނާހާ ގޮތަކަށް 

ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު މިތާ، އަުޅގަނުޑެގ ރައްޔިތުްނ ތަމްސީލުކުރާކަްށނުޖެހޭ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ޔަޤީން

 5މިނިވަން މީހުންގެ ގޮތުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަްތކުރަންޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެންދިޔައީ މިދިޔަ 
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އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގައި ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިތާ އުޅުއްވި ގޮތް. އެ ބޭފުޅުން އަޅުވެިތވެފަިއ 

ބައްލަވާ މިހާރު. މިނިވަންވުމަށް ކުރެއްވި މަސަްއކަތް. މިނިވަންުވމަށް މަސައްކަތްކުރެްއވީމާ ތިބިވަރު. ނިކަން 

ޑިފެކްޝަން ގާޫނނު މި މަޖިލީހަށް ގެނެވުނީ މިދެންނެވި މިނިވަންކަމާއެކު -ތަޅުއެުޅވުމަށް މި ގާނޫނު ގެެނވުނީ. އެންޓި

ށް ކުރާ އަނިާޔއަށް ކެތްނުކުެރވިގެން މެންބަރުން، އެ ފަިޅ ރައީސް ޔާމީންގެ އަނިާޔއަށް ކެތްނުކުރެިވގެން، ަރއްޔިތުންނަ 

ޑިެފކްޝަން ގާނޫނަކީ. ވަރަށް -ދޫކުރައްަވއި ވަަޑއިގެންެނވީމާ އެ ބޭފުޅުންނަށް އަނިޔާކުރުމަްށ ގެނައި ގާނޫނެއް އެންޓި

ތް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތް ކަމެއް މިއީ. ރައީސް ޔާމީން ވެިރކަންކުެރްއވި ގޮ

އެބަ އިނގޭ. ވަރަށް ސާފުކޮްށ އެބަ އިނގޭ. އެ ނުރަނަގުޅވެގެން އެ ބޭފުޅުން ނިކުތީާމ އެ ބޭފުޅުން ތަޅުއެޅުވުމަށް 

ގެނައި ގާނޫނެއް މިއީ. މިއީ ާގނޫނެއް ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އިނގެްނޖެހޭ. މިއީ ގާނޫނެއް ނޫން. 

ޔިތުންނަށް ލިބޭ މިނިވަންކަމެއް. މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮްނމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް މި މި އުވާލުމަކީ ރައް 

ގާނޫނު ުއވާލުމަކީ. އެހެންނަމަވެސް، މިތަނަށް ގާނޫެނއް ެގނައުމަކީ މި އުވާލުމަށްފަހުަގިއ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ 

ލުަމށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ބޮޑަށް ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ާތީއދުކުރަން. މި ގާނޫނު ުއވާ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރުމެން ތްތެރިއިްއޒަ ދާއިރާގެ ތޮްއޑޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.ޙަސަނަ އިބްރާހީމް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙަސަން އިްބރާހީމް ރުމެންބަ ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

ޑިފެްކޝަން ގާނޫނަށް އަުޅގަނުޑ -އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ިމއަދު ހުށަހެޅިގެން މިދާ އެންޓި

ވެސް ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. ސަބަބަީކ، މި ގާނޫނަކީ އުފެދުމުަގއި ވެސް ބާތިލު ގާނޫނެއް ކަމަށް ވަރަށް ގިަނ 

ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ. ކަްނ އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިރު މި ގާނޫނު ވުޖޫދަށް ގެނެސްގެން ުކރި ކަންތައްތަކުގެ ތެޭރގަިއ 

މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ެގއްުލވައިލުން ެއއީ މި ގާނޫނު ހެދި މަޤްޞަދުކަމުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު  12މަޖިލީހުގެ 

ުޅގަނޑުމެން ކުރިން ވެސް، ފަހުން ވެސް މިދަންނަވަނީ މީހަކަށް، ވަކި މީހަކަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. އެްއވެސް ހާލެްއގަިއ؛ އަ

އަމާޒުކޮްށގެން މި މަޖިލީހުން ގާނޫނުތައް ނުހަދާށޭ. ވަކި ޖަމާޢަތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަޖިލީހުން ގާނޫނުތައް ނުހަދާށޭ. 

ހެން ދިވެހި މުޅި ަޤއުމު ނިސްބަތްާވ ކަމެްއަގއި ވަކި ޕާީޓއަކަްށ އަާމޒުކޮްށގެން މި މަޖިލީހުން ގާނޫނުތައް ުނހަދާށޭ. މި

ތަމްސީލުކުރަން ތިބޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ައޅުގަނޑުމެން ތިބެ، ވަކި މީހަކަށް، ވަކި ފަރުދަކަށް ގާނޫނުތައް ހެދީމާ 

ޓަކައި މި  ދިމާވާނެ ކަންކަން މިހާރު މި ޤައުމުން މި ދަނީ ފެންނަމުން. އެއްވެސް ބޭފުޅެްއގެ ވެިރކަްނ ހިމާޔަތްކުރުމަށް
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މަޖިލީހުން ގާނޫނެއް ހެދިގެނެްއ ނުވާނެ. އެްއވެސް ޕާީޓއެްއެގ ލީޑަރެއް ހިމާޔަްތކުރުމަށް ަޓކައި މި މަޖިލީހުން ގާނޫނެްއ 

ހެދިގެނެއް ނުވާނެ. އެްއވެސް ވިޔަފާިރވެރިެއއް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި މި މަޖލީހުން ގާނޫނެއް ހެދިގެނެއް ނުވާނެ. މި 

ހެދެންވާނީ މުޅި ޤައުމުގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް ޓަކައި. މުޅި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުްނގެ  މަޖިލީހުން ގާނޫނު

މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި. މުޅި ަރއްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތަށް ެހދޭ ގާނޫނުތަކުގެ ތެޭރގަިއ ައޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ހުރިހާ 

ރެްއ ކަމަްށ ވިަޔސް، ވިޔަފާިރވެރިެއްއ ބޭފުޅުން ޝާމިލުވާނެ. ެއއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ވިޔަްސ، މިނިސްޓަ

ކަމަށް ވިަޔސް، އެނޫން ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވިޔަްސ، ިދވެހި ލޮބުވެތި ރަްއޔިތެއް މި ަޤުއމުގެ ވެިރކަމުަގއި ހުންނާނީ. 

 އެހެންކަމަށްވެއްެޖއްޔާ ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް، ިދވެހި ޤައުަމށް ލާބަޔާއި މަންފާހުރި ގޮަތށް ހެދޭ ގާނޫނުތަކުަގއި މި 

އެންމެންގެ ރަްއކާތެރިކަން ާޝމިލުވެގެންދާނެ. އެހެްނވީމާ، މިއަދު މިފެންނަ ޙަޤީޤަތަކީ، ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުން ހަމަ 

ކަނޑައެިޅގެން ބަެއއްގެ އިްނސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ކަރާމަތަށް އަރަިއގަނެފަިއވާ މަންޒަރު މި ގާނޫނު ބޭނުންކޮށްގެން. ހަމަ 

މި ދަނީ ެއކަންކަްނ ތަކުރާރުކުރަމުން. ކޯޓުތަާކިއ ދިވެހި ޤައުމުެގ މިނިވަން އެދިޔަ ގޮތަށް ޮގސް މިހާރުވެސް 

މުއައްސަސާަތކަށް ވެސް މި ގާނޫނު ބޭނުންކޮށްގެން ހުރަްސއަޅަމުންދާ ތަން މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނަްށ 

މެންބަރުންނަށް އެ  12ޑަިއަގތް ތާއީދުކުރެވެން ނެތް ވާހަކަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަންނަވަމުން، މި މަޖިލީހަށް މިއަދު ވަ

 ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.   ކުރެްއވި ހިތްވަރަށް ައއްސަރިަބހާއި ސާބަސްދެމުން، މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިއިްއޒަތްތެ ރު ދާއިާރގެތިނަދޫ އުތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ 

 ްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ މެދު ފުަވއްމުލަކުއަށް. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން އޮތީ ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދު

 ންނަވާލީ.ދަށް. އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފަސޭހަފުޅުވުމަށް ޓަކައި ކުރިއަށް މި ނަން ފަޒާދަ ޢަލީ މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީ هللاސަޢުދު މެންބަރު ގެދާއިރާ އުތުރު ތިނަދޫ

ޑިފެްކޝަން ގާނޫނަކީ އުފެދުމުގަިއ -`. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މި ަބހުސްކުރެވެމުންދާ އެންޓި

 ވެސް ބާތިލު ގާނޫނެއް. ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރިކަމުގަިއ ިވޔަސް ވެސް ފާްސކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫުނއަސާސީއާ 

ޚިލާފަށް ކަމަށް ގިނަ ގާނޫނީ މާހިރުން ބުނަމުން މި އަންނަނީ. މި ގާނޫނު ވުޖޫދުކުެރވުނީ ވަކި ަބޔަކަށް އަމާޒުކޮށް. 

ގާނޫނުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި ުހރި ހާލަތްތަކަށް ބަލައިލީމަ ެވސް ެއކަން ވަރަްށ ރަނގަޅަްށ ސާފުެވގެންދޭ. މިއީ ަވކި 

ޞަދެްއގަިއ ަވކި ީމހަކު އަނިާޔވެިރވުމަށް ޓަަކިއ އުފައްދާފަިއ އޮްތ ނޫނީ ބަޔަކަށް އަމާޒުކުެރިވގެން، ަވކި މަޤް

ވުޖޫދުކޮށްފައި އޮތް ގާނޫނެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަްނޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ ގާނޫނެއް އޮތުމަކީ އެއީ 

ާޔ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ތެރެއިްނ ރައްޔިތުންެގ ވިންދު. ެއގޮުތން ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ބަދަލުތަކެއް ގެނެިވގެން ނޫިނއް
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ގާނޫނެއް އުފެދިގެން، ދެން ައންނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހެއްަގއި ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތަށް މިފަަދ ގާނޫނެއް އުފެދިއްޖެ ކަމަށް 

 ވެއްެޖއްޔާ ެއއީ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތް ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޕާޓީއަކުން ހޮވޭ މީހަކު،

ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ  17އެހެން ޕާޓީައކަށް ބަދަލުެވެގން މައްސަލަޖެހޭ ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާމު އަުޅގަނުޑ ހިތަށްއަރާ 

މަޖިލީހުގައި ޑީ.އާރު.ޕީން ހޮިވފައި ތިބި މީހުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް ބަދަލުވީ ކޮން ހާލަތެްއގަިއތޯއޭ؟ ކިހިނެއް ެވގެންތޯޭއ 

ރި ރައީސް. ޑީ.އާރު.ީޕ ޓިކެޓެއްަގއި އެ ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖލީހަށް ހޮވުނީ. އެގޮތަށް ބަދަލުވާންޖެހެނީ؟ އިއްޒަތްތެ

އެކަމަކު ޕީ.ޕީއެްމއަށް ބަދަލުވާންޖެހޭ ސަބަބުތަކެއް އޮތީަމތާ އެ ބޭފުޅުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް ބަދަލުވާނީ. ހަމަ އެގޮތަށް 

އީަސކަށް ހުންނެވީ ވަކި ބޭފުޅަކު. ޕީ.ޕީ.އެމްެގ އަޅުގަނޑަށް ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ޓިކެޓުަގއި ނުކުތްއިރު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ރަ

ފިކުރަކީ ަވކި ފިކުރެއް. ވަިކ އުސޫލެއް. އެ ފިކުރާިއ، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ރަީއސް ބަދަލުވީމާ ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެއ 

ރެވޭ ޕާޓީަގިއ ޕާޓީގައި ތިބެން އެބަ އުނދަޫގވޭ. ޕާޓީގެ ކަންތައްަތއް ދިޔަ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ތަޙައްމަލެއް ނުކު

ތިބޭކަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ވަކިވާންޖެހުނީ. އެެހންނަމަވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީްނ ލިބިދީފައި އޮތް ބާރެއްގެ 

ދަށުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުަގއި ސޮއިކުރުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނުޑމެން މަޖިލިސް ދޫކޮށްލާފައި 

ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާޤނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިދީފައި  ގެއަށް ދާންޖެހޭ ސަބަބެއް 

އޮތް މުޠުލަޤު ބާރެއް އެއީ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްފައި ޮއތް ހުވާގައި އޮންނަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނުތަަކްށ 

ޑަރަކު ކުރާހާ ަކމެއް ކުރާހާ ގޮަތކަށް ެއކަްނ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތަން. އެއްޮގތަކަށްވެސް ޕާީޓއާިއ ޕާޓީަގިއ ހުންނަ ލީ

ދިފާޢުކުރާކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލާޒިމެއް ނުކުރޭ. އެހެންީވމާ، މިފަދަ ގާނޫނެއްގެ ތެރެިއން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ގޮނިޑ 

ރަްއޔިތުންެގ ގެއްުލވާލި ކަމަށް ހައްދަވާފަިއ ކަންތައްތައް ކުރެްއިވއިރު ައޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން، އިއްޒަތްތެރި 

ސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާހާ ުނކުރެްއވީމާ. ހަމަ އިލެކްޝަންނުޑމެންގެ ދިފާޢުގައި ވަކާލާތުމަޖިލީހުން ވެސް އަޅުގަ

އަާރ ޅަމުންިދޔައިރު އަުޅގަނޑު ހިތަށްޑި ގެއްިލއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަނައޅުގަނޑުމެންެގ ގޮ ސިޓީއެްއ ގަބޫުލކުރަްއވައި 

ޅާ ވެްސ އަދި މަޖިލީހުެގ ރައީސް ވެްސ މިކަމަށް ީކއްވެާބވަޭއ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ރިޔާސަުތގެ އިންނެވި ބޭފު

 ަރއްޔިތުންެގ ެއއްފަދައިން މެންގެ އަޚުން. އަޅުގަނޑުމެންނާބޭފުޅުންނަކީ އަޅުގަނޑު އެހީތެރިކަމެއް ނުދެއްވީ. ތި 

ެގ ޙަްއޤެކޭ ަވކި ތަފާތެްއ ނުވާނެ. ވިފައި ތިއްެބިވ ބޭފުޅުން. ތިބޭފުޅުންގެ ަޙއްޤެކޭ އަުޅގަނޑުމެންމަޖިލީހަށް ހޮ

ުނލާ ލޯމަރައިގެން ތިއްެބވުމަީކ ބޭފުޅުން ައޅައި ިދޔައިރު ތިނޑުމެންގެ ޙައްޤުތަެކއް ފޭރިގެންއަޅުގަ ،އެހެންނަމަވެސް

ނެ ބޭފުޅުންނަށް ލަޢުނަތް ލިބޭ ބޭފުޅުންނަށް މުސްތަޤުބަލުގައި ވެްސ އަދި ތި  އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރާ ކަެމއް. އެއީ ތި 

ކަމަށް އަންނައިރު ާޕޓީގެ ިޓކެޓުަގއި އަިއކަމުަގއި ރި ރައީސް. މެންބަރުން، މެންބަރުކަމެއް އެއީ. އާދެ! އިްއޒަްތތެ

މެންަބރުން ބަހައްޓާ ޕާޓީ ޮގއްިސ  ،ސައިން ވިދާުޅވިހެންއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙު ވިޔަސް ވެސް ދެންމެ އި 

ޑިފެކްޝަުނެގ -މިހުރިހާ ކަމަކަށް ވިސްނަިއގެން އެންޓި  ހެްނވީމާ،އެ ންޖެހޭނީ؟ޔާުމ ދެން ކިިހނެއްތޯ ވާެވއްޖެއް ކަމަށް

ބޫުލުކރާ ކަމެއް. އާދެ! އަޅުގަނޑު ޖޫދުޮކށްގެން ެއގޮތަށް ކުރިއަްށގެންިދޔުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ގަވު ،ގާނޫނެއް ހަދަިއގެން
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ކަމުަގއި ވިަޔސް ށް ޓަކައި ކަންތަްއތަކެއް ކުރި މަކުރުގާނޫނުން ވަކި މީހަކު ަވކި މަޤްޞަދެއް ހާސިލު ހަމަ ދަންނަވާނީ މި

މޮޅޭ. ެއގޮތަކަށް އެކަމެްއ ުނދިޔައޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިމަޖިލީހަށް ނުވަދެވޭނެ ކަމާއި،  ެގ ރޭވުންތެރިކަްނ މާهللاވެސް 

ދަ ގަަދ މަޖިލިސް ތެރެއަށް ުނވަދެވޭނެ ކަމަށް ބުނަމުންދިޔަ މެންބަރުންނަށް މިއަދު އެފަ އަދި ދުވަހަުކ ވެްސ މި

ެގ މަތިވެރި ރޭވުން އެއްެވްސ މީހަކަށް ނޭނގޭނެ. އަދި هللاތެރިވަން. ބަސްތައް ނުބުނަން އަޅުގަނޑު ނަސޭހަތް

ގެ ނަސްުރ ދެއްވާނެ ކަމަށް ެއކަލާނ ޙައްޤަށްންމެ ވަަރކަށް ރޭވުންތަެކއް ރޭިވކަމުަގިއ ވިޔަްސ، އަޅުގަނޑުމެން ކިތަ

 އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެްއެޗހި ކާ، ިމފަދަ ގަދަ ބަސްތަހެންވީމާ ވަޙީުކރައްވާަފއިވޭ. އެވަޢުދު ބަސްފުޅުަގއި 

 ާނއި، އަުޅގަނޑުމެންެގ ވެރިންަނށް ަވއްކަންކުރާ މީހުންނާއި އަނިާޔވެރިން ނެ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ވެރިންނަށްނުވާބުނެގެން

ަގއި ވެްސ ނތާ ށް އޮތްއަނޭދެމު. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ުކރިކޮރަޕްޝަން ހިންގާ މީހުން ބައިތިއްބަން އަުޅގަނޑުމެން 

 ތުންގެ ވިންދާއި އަދި ގާނޫނާއި، ޤާނޫނުައސާީސއާ ކުރާނީ ރައްޔިއަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް  .އަޅުގަނޑުމެން ނޭދޭނަން

 ން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މަތީ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެިރ އްޒަރާގެ އި އަރުވަނީ ފުވައްމުަލކު މެދު ދާއި ގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅު

ރޮޒައިނާ   މެންބަރުާރގެ ިއްއޒަތްތެރިއަުރވަން އޮތީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިމެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދަށް. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 ދު.ށް. ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާއާދަމަ

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޑިފެކްަޝްނ -އެންޓި) 2018/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ،`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިމއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ 

ޔާސީ ޕާީޓއެްއ ސި ،ބޫލުކުރަންއަޅުގަނޑު ވެސް ގަކުަރން. ގެ ބިލަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ާތއީދުއުވާލުމު  (ގާނޫނު

ޕާޓީއެްއ ދޫކޮށްފައިާދއިރު ޮކންމެވެސް ކަހަލަ އުޖޫރައެްއ  ޕާީޓއެްއެގ ޓިކެުޓގައި ޮހވޭ ބަަޔކު އެ  ތަމްސީލުކުރަން އެ

 . ެއއީ މޫސުން 2ވެހިރާއްޖޭަގިއ އޮންނަނީ އަުޅގަނޑު ދަންަނވަން ބޭނުންވަނީ ދި ،ދައްކަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް

ގެ ސެޕްޓެންބަރު  23ންނަނީ ެއގޮތަށް. އަ . ހަމަ ސިޔާސީ ދަނުޑގައި ވެސް މިސުންއިރުަވއިމޫސުމާއި ހުޅަނގު މޫ

ހުންނަށް މިއަދަކީ އޮންނަނީ. ބައެއް މީ ގެ ފަހުގަިއ މިސެޕްޓެްނބަރު 23ގޮތަކަށް ނޫން  ކުރިން ސިޔާސީ އޮިއވަރު އޮތް 

އަޅުަގނޑުމެން މީގައި ކަންބޮުޑވާ  !ތޯ. ދަންނަވަންހުންނަށް މިއަދަކީ އިރުވައި މޫސުން. އަނެއްބައި މީހުޅަނގު މޫސުން

، އިމެއްމިނެއް ނެތި ޕާޓީން ދޫދެއް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވަނީ އެްއވެސް ޙުބޮޑު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. އެންމެ ވަރަށް

، ސިާޔސީ ޕާޓީއެްއގެ ސުލޫީކ ކޮމިީޓގައި ބަުރންގެ ބާރަށްވުރެ މެން 42ަވކިކުރުން. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ވަކިކުރާ 

ގާނޫނުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން މިއަުދ  ތަން މިއީ މިމެންބަރުންގެ ބާރު ގަދަިވ  3ވަަތ މެންބަރެއްގެ ނު 4ނޭ ހިމެ
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ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތް. އަޅުގަނޑު މިހެން މިދަންނަވަނީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުަގއި އިންނަ ބޭފުޅަކު ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ގަ

މެންބަރުން  42ވެސް ހަށް ވެއްދެނީ މަޖިލީ ުޅގަނޑުމެންނަްށ ފުރަތަމަ މިރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރަީއސްގެ ވޯޓު އަ

ން މަތ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ 82ނޫނުއަސާީސގެ ، ޤާސޮއިކުރުމަށްފަހު. އެހެންނަމަެވސް

ސީ ޕާޓީގެ މިދެންނެވި ސުޫލީކ ގެ މެންބަރުކަން ގެއްލުނީމަ. ސިޔާ ހުގެ ރަީއސް ވެސް ވަިކވޭ މަޖިލީހުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ

 42ޑި ގެއްލުނީ. ނެއ ގޮ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ެވސް މެންބަރުކަމުން ވަިކކޮށްފިްއޔާމެންބަރުން އެރަްއޔިތުންގެ  3ކޮމިޓީގެ 

ންޖެހޭ ކަމެއް. އަިދވެސް އާަދިއގެ ޯކޑިނޭޓަރުންތަކެްއ. މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ކަންޮބޑުވާ ވުރެ ބާރުގަަދވޭ މެންބަރުންނަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު ޢަޒުލުކުރަން މަޖިލީހަށް ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  100ނޫނުއަާސސީގެ ނަވައިލާނަން. ޤާދަން

ދެން ކޯރަްމ  ބަރުންތައް މަޖިލީހުގެ މެންބަރކަމުން ވަކިކޮށްިފއްޔާބޭފުޅާ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ މެން ވަނިކޮށް އެހުށަހަޅާފައި

ނާނެކަމީ ށް އެހޭނެ ެއއްވެްސ ގޮތެއް މި ގާނޫނު ދުނިޭޔގައި އޮެވގެން ނޯންހަމަނުވެގެން އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ވޯޓަ

ބަލަށް. ޅުގަނޑުމެންެގ ޤައުމުގެ މުސްތަޤްއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ވިސްނަންޖެހެނީ ހަމައެކަނި އަ ޙަޤީޤަތް. ދަންނަވަންތޯ!

ޕާޓީތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން އިފި،  މެންބަރުން ވިދާޅުވެދެްއވަ ގިނަ އިއްޒަތްތެރި ތަނުގައި ވާހަކަދެްއކި ވަަރށް މި

ކަންތައް އޮތް ވާހަކަ. އަުޅގަނުޑ   ކޮރަޕްޝަނާއި، ފަސާދަ އުފެދުނު ވާހަކަ. ނުވަތަ އެ ،އޭގެ ތެރޭަގއި ރިޝްވަާތއި

. ޭއގައި ސިޔާސީ ޕާޓީ ވެސް ކުްށވެރި ަވނީ ހަމައެކަނި މެންބަރެއް ނޫނޭ އެކަން އޮތިްއޔާދަންނަވާނީ އޭަގއި ކުށްވެރި 

ތެިރކަްނ ދައްކަންވީ ނޫންތޯ. ސިޔާީސ ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުން ވެސް އިޚްލާޞް ބަވޭ. މެންބަރު އެކަނި ޕާީޓއަކަށް ނުދޭ.އެ

ކުރަންވީ ނޫންތޯ މަޖިލީހުގެ ހުންެގ އަސާސީ ަގާވއިދު އިޞްލާޙު މީ ޕާޓީތަކުން ޢަޒުމް ކަނޑައަޅަްނވީ ނޫންތޯ ނުވަތަ އެ

ރުން މެންބަރަކު ކެުޓަގއި ހުއްާޓ ތިމަންނަމެން ޕާޓީއަކަށް ނުެގންނާނަމޭ. އޭމީހަކު ހޮވުނު ޕާޓީގެ ޓި ހޮވޭ މެންބަރަކު އެ

 ތެރިކަން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިމެއްގައި ެވސް ބޭނުންވަނީ އިޚުލާޞްންނާނެ. މީގައި ހުރިހާ ކަދާނެ ޕާޓީއެއް ނޯ

ނީ ވެްސ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ވަ އާއި އަނިާޔވެރިކަމާއި ހުރިާހ ކަމެއް ައއިްއސަރާއްޖޭަގއި ކޮރަޕްޝަނާއި ފަާސދަ

މައްސަލަތައް ދިމާވީ ވެްސ ނޫން. ނިޒާމުގެ  ނިޒާމުގެ މައްސަލަތަކެއް ހުރެގެނެއްނެތީމަ. ކޮންމެ އިޚުލާޞްތެރިކަން

ބޮުޑ  ބިލަށް މިއަދު ތާއީދުކުރާ އެންމެ ބިލު ނުވަތަ މި  ނެތީމަ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑު މިއިޚުލާޞްތެރިކަން

ތުރު ދާއިރާެގ އުަވިކކުރުން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެދންމެ ތިނަދޫ  ވަިކކުރާިއމެއް، މިނެއް ނެތި ،ކީ މީަގއި ޙުދޫދެއް ސަބަބަ

ލްމީ ވިދާޅުވެެދްއވައިފި ކުީރގެ ަދުއރުގައި ުނވަތަ މަޖިލިސް ެތރޭގައި ޕާޓީަތކަށް ބަދަލުކުރި ޙިهللا މެންބަރު ސަޢުދު

ތުވެދާނެ ހާލަތެކޭ. އަތުވެދާނެ ހާލަެތއް. ޕާޓީ ޫދކޮށްލާފައި ދާންޖެހޭ ހާލަތެއް ވާހަކަ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ އެއީ ހަމަ އަ

ދާއިރު ޕާޓީެއއް ކުރަމުން ގާނޫނު އަުޅގަނޑުމެން ަތންފީޒުިމއަދު މި ބިލު ުނވަަތ މި ،އަތުވެދާނެ. އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ

މީހުން  އެ ބަރުންނަށްވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ލީހުގެ މެންރައްޔިތުންގެ މަޖި ،ދެން އެޕާީޓގެ ތިބި މެންބަރުންނަށް އުވާަލއިފިއްޔާ 

ން. މިއީ އެްއވެސް ކަހަލަ ގޮތެއް ެވސް މިއަކުން އިނގެނީކީ ނޫ  މީހުންނަށް ވާ ނުވަތަ އެ ނޑި ގެއްލުނީތޯ؟ގޮ

ން ކަމެއް އޮެވގެން ތެދު ނިޔަތުގައި ކޮށްަފއި އޮްތ ކަމެއް ނޫންކަން އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި ހުރިހާ ކަމަކުއިޚުލާޞްތެރި
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ގެ މެންބަރުން އެ މަޖިލީހު ،ސާބިތުވޭ. ައޅުގަނޑު ހަމަ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 

ވަންޏާ ސިޔާސީ  ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާހަކަ ދަްއކާ ކަމަށް ވަންޏާ ކަމަށް ގެ ވާހަަކ ދައްކާޓްރާންސްފަރ މާކެޓު

ކުަރއްވާށޭ. ތަކުގެ އަސާސީ ގަާވއިދު އިޞްލާޙުބޭފުޅުން ވެސް ޕާޓީ ކަވާށޭ. ތިތެރިކަން ދައްޕާޓީތަކުން ވެސް އިޚުލާޞް

ޕާޓީގެ މެންބަރުކަން ނުދޭނަމޭ.  މަޖިލީހަށް ތިމަންނަމެންގެ ޓިކެޓުގައި ހޮވުނު މީހުން ނޫން ބަޔަކަށް ތިމަންނަމެން އެ

 ކުރަން ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިއީދުނޑު ވެސް ތާ އަޅުގަނެ ތަނެއް ނޯންނާނެ. އޭރުން ވެސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ދާ

ނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކޮށްގެްނ . މީަގއި އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ޤާހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށްމެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް 

ތެރިކަން ޞްކަންތައް ކުރަން. ރައްިޔތުން އަޅުގަނޑުމެން ހޮވީމާ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް އިޚުލާ މި

ދޭތެރޭގައި ފުްނކޮްށ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ބިލާދައްކަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް 

ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު ުއާވލަން އެބަޖެހެއޭ. ޝުކުރިއްާޔ -ދީަފއި މި އެންޓިއަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވޯޓުވިސްނާފައި މި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ތެރިްއޒަތްއި އަރުވަނީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ  . އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

ރު ތެރި މެންބަ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްމެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުައރުވަން އޮތީ ނޮޅިވަރަން

 ނަވާލަން. ރީފަށް ކަމަށް ެވސް ދަންޙުސައިން ޢަ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

 ދިޔަ ވާހަަކއެއް މި  ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަމުންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައިއިރު

ވަަނ 73ގާނޫނެއް ކަމަށް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނަށް ގެނެވުނު ތަ ކުރެިވގެން މިގާނޫނަކީ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަށް ބައްޓަން

މަޖިލީހުގެ  ގޮތުަގއި އޮްއވާ ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް އިތުރު ޝަރުތުތަކެއް ލަިއެގން ރައްޔިތުންގެ އޮތް މާއްދާ މިހާރު އެ

ން ށްގެކޮށް ގާނޫނެއްެގ ތެރެއިން ބައްޓަންކަމުން ވަކިވާނެ އިތުރު ޝަރުތުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަމެންބަރުން މެންބަރު

ރުވެްސ ތަކުރާުރކޮށް ދައްކަމުްނގެންދިޔައިން. ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. މި ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން އޭގެނެވޭނެ ކަމަކަށް ގަ

ހަމަ ޚިލާފު ބާތިުލ  އޮތީ ޙަޤީޤަތުަގއި ޤާނޫނުއަާސސީއާ ގާނޫނު މިހާރު ވެސް މި ވެްސ މި ، މިއަދު އެހެންވީމާ

ެދއްެކިވ  ޙިލްމީ އެهللا  ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ަސޢުދުގާނޫނެްއގެ ގޮތުަގއި. ދެންމެައކު ތިނަދޫ އުތުރު

ށް ރައްޔިތުން މެންބަރުން ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ ވާހަކަފުޅަށް އަުޅގަނޑު ަވރަށް

 އެީކގަިއ އިޚްލާޞްތެރިކަމާކުރަން. ނގައި މަސައްކަތް އި މަންފާއަށް މިތާށްފަިއވަނީ ރައްޔިުތންގެ ލާބަޔާބުކޮއިންތިޚާ

މަސައްކަތްކުރަން. މިއީ ވިޔަާފރިކުރާ ތާކަށް ހަދައިގެން މި ތަނުގައި ތިމާގެ ވޯޓާއި ތިމާގެ ޕާޓީއަކީ ތިމާ ފައިސާ ހޯދަން 
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ބޭނުންކުރާ އެްއޗެްއގެ ގޮުތގަިއ ބޭނުންކުރުމަކީ ެއއީ ބަލަިއަގނެވޭނެ ކަމެްއ ނޫން. މި ާގނޫނާ ދޭތެރޭގައި ަރއްޔިތުްނ 

ުޑވާ ކަަމކީ، މި ގާނޫނު އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން ބަލަިއގަންނަ ސަބަބަކީ، ތަކުރާރުކޮްށ ކުޑަކޮށް ވެސް ކަންބޮ

ފައިސާގެ ޓްރާންެސކްޝަން ހިނގައި، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވޯޓު ވިްއަކއި، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

. އެހެންނަމަވެސް، މިކަންކަްނ ހުއްޓުވުމަްށ އޮތް ަޙއްލަީކ، މެންބަރުން ފައިސާއަށް ޕާީޓ ބަދަލުކޮށް މިކަންކަން ހިނގާތީ

ޕާޓީއެްއގެ ވެިރއެްއގެ ކަސްޮތޅުގެ ދަށަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގެނައުމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވެދިޔަ ދުވަސްޮކޅުތަުކެގ ފެނިގެން މި ދިޔައީ އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރީމަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ނިކަމެތިކަން ވޭތު

ތެރޭގައި. ޕީ.ޕީ.އެމުން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވިވަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންނަކީ، ދެންމެގައި ވެސް މިާތގަިއ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވިހެން ވަކި މަޤްޞަދެްއގަިއ، ަވކި ގޮތަކަށް ޕާޓީ ިހނގަމުންދިޔައިުރގައި އެގޮުތގެ 

ނުގައި މަސައްކަތްކުރަން ަވޑަިއގެންނެވި ޭބފުޅުން. ވަކި ހިސާބަކުން ަވކި މީހަކު ޕާޓީ ހިސޯރުކޮށް، މަތީން މި ތަ

ޕާޓީއަކީ އަދި ޕާޓީން ކުރާ ކަންތައްތަކަީކ، ދިވެހި ދައުަލތަށް ގެއްލުންާވ، ރައްޔިތުންަނށް ގެއްލުންާވ، ރައްޔިތުްނގެ 

ންާދ ކަންތައްތަކަށް ބަދަލުެވގެްނދިޔައިމާ ދެން ރައްޔިތުްނގެ މާލިއްޔަތުން ަވއްކަންކުރުުމެގ ނިޔަތުަގއި ކުރަމުންގެ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށް ޕާޓީގެ ލީޑަރަކަށް ވެިވގެނެއް ނުވާނެ. ޙައްޤުބަްސ 

ހުގެ މެންބަރުންނަށް ބުނަންޖެހޭ ވަގުތު މިނިވަންަކމާ އެކީަގއި ޙައްޤުބަސް ބުުނމުގެ ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ

އެަތއް ރަްއޔިތުންނެްއ ވޯޓުލަިއގެން ހޮވާ މެންބަރު، އަބަދުވެްސ، އަބަދުެވސް އޮްނނަންވާނެ. ވަކި މީހަކު ބޭނުންވާއިރަށް 

އެ މީހާ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ަކމެއް ނުކުރާއިރަށް ަނގާފައި ެއއްލައިެލވޭ މީހަކަށް ެވގެެނއް ނުވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ށް އޮތް ޙައްލަކީ، މިިނވަން މުއައްަސސާތައް ވެސް މިނިވަންކަމާ އެީކގައި އެ ބޭފުޅުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު މިކަމަ

އަދާކުރެްއވުން. ޕާޓީގެ ގޮނިޑ ވިއްކުން ނުވަތަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ވޯޓު ވިއްކުމަކީ އޭގެ ޒާުތަގއި ކޮރަޕްޝަންގެ 

ކަމަކީ އެއީ ބަލަްނޖެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ބަލަންޖެހޭ ޢަމަލުތައް. ރައްޔިތުންެގ ޢަމަލުތައް. ވަްއކަމުގެ ޢަމަލުތައް. މި ކަން

މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ޕާޓީ ބަދަލުކުރީ ފައިސާ ަނގަިއގެްނ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކޮރަްޕޝަންގެ ޢަމަލަށް ައޅަންޖެހޭ 

ރުކުރަންޏާ ހައްޔަރުކޮށް، ޖަލަށް ލަންޏާ އެ މީހަކު ހައްޔަ ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަނުން ބަލައި، އަޅައި،-ފިޔަވަޅުަތއް އެންޓި

ޖަލަށް ލައި، އެކަންކަން ކުިރއަށްގެންދަން އެބަޖެހޭ. މިކަމަށް އޮތް ޙައްލަީކ، ދެން މިޓާ ތިބި ހުރިހާ އެންމެން ވެސް 

ގަިއ ކަސްތޮޅުައޅުަވިއގެން ގެްނގުުޅމެއް ނޫން. ައޅުގަނޑުމެން ެފށުނީއްސުރެ، އަުޅގަނޑުމެން ހޮވުނު ޕާޓީަގއި މި ތަނު 

މިތިބީ. މި ފަސް އަހަރު އަުޅގަނޑުމެން ހޭދަކުރަމުން މި ދަނީ، އަުޅގަނޑު ހަމަަގއިމު ވެސް ހޭދަކުރަމުން މި ދަނީ 

އަޅުގަނޑު ހޮވި ޕާޓީގެ ޓިކެުޓަގއި. ވޯެޓއް ވިްއކަިއގެނެއް ނޫްނ. ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްގެނެއް ނޫން. އެކަމަކު އަުޅގަނޑު އެކަން 

އް ޮއވެގެެނއް ނޫން. އަުޅގަނޑު ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީަގއި އަުޅގަނޑު ކުރަންޖެޭހ ކުރަމުން މިއައީކީ ަވކި ގާނޫނެ 

މަސައްކަތް އަުޅގަނޑު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުެރވިގެްނ އަުޅގަނޑު ކުރާ ކަެމއް. ެއހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ ހަމަ 

ކަމަށް ވަންޏާ ިމއި ޤާނޫނުއަާސސީާއ ޚިޅާފު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިހާރި މި އޮތް ގޮތަށް މި ގާނޫނު އޮވެއްޖެ 
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ގާނޫނަކަށް ވެފައި، ޕާޓީގެ ީލޑަރުންގެ ކަސްތޮުޅގެ ތެރޭަގިއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުން ތަޅުއަޅުވާަފއި އޮތް 

ގާނޫނަކަށް ނޫނީ ނުވާނޭ. މި ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބަްއޓަންކޮށްގެން މަޖިލީހަށް ގެނެވެން އެބަޖެހޭ. ޝުކުރިްއާޔ 

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނޮިޅވަރަން ދާއިާރގެ އި 

 މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:ނޮޅިވަރަން ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް 

ވަރަށް ޚާްއޞަ ޝުކުރެްއ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސަށް އަރުވަން. އަުޅގަނުޑމެން ހަނދާންކުރަން އެބަޖެހޭ  އާދެ، `.

އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ވަދެ، މިތާ ތިބެ އަޅުގަނޑުމެްނ ކުރި ހުވާގެ މަތިން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރި ހުވާގެ ތެރޭގައި 

ން ެވސް ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ ހިމެނިގެން އެބަދޭ، ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް؛ ހުރިހާ ގޮތަކު

ކުރި ހުވަެއްއގެ ގޮުތގަިއ. ައޅުގަނޑުމެން، މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ިމ 

އްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނާިއ، މަޖިލިސް އަޅުވެތިކޮްށގެން، މި މަޖިލިސް އޮބާބާއްވަިއގެން މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ަވސީލަތްތައ، އެ ފަރާތްތަުކެގ ޙައްޤުތައް ކަތިލެިވ، އެކަްނކަން އިންތިހާއަށް ަމއްޗަށް 

ގޮސް، ހައްދުފަހަނަޅައިިދޔަ ހިސާބުން މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ހިތްވަރު ހުރި މަޖިލިސް މެންބަރުންކޮޅެއް ނުކުމެ، 

ތިޔަހެެނއް ނުވާނޭ، ތިމަންނަމެން ތިކަންތައް ހުއްުޓވާނަމޭ ބުނެ ނުކުތް ހިސާބުން މިފަދަ ގާނޫނުތައް އާނދޮޭގވޭ، ދެން 

ވުޖޫދުެވގެން ައއީ. ޙަޤީޤަުތގަިއ މިފަދަ އެްއޗެއްސަްށ ގާނޫޭނ ކިާޔކަށްނުވާނެ. މި ގާނޫނަީކ މި ސަރުކާރު؛ އަުޅގަނުޑ 

އްތައް ވެްސ، މި ޤައުމަށް ދިމާވި ކަންތައްތަުކަގއި ވެްސ ސާފުބަހުން ދަންނަވަންޏާ މި މަޖިލީހަށް ދިމާވި ކަންތަ

ޙަޤީޤަތަކީ ހުރިހާ ކަމެއް ގޮްސ ހުއްޓެނީ އެންމެ މީހަކަށް ިއނގޭތޯ. އެންމެ މީހެއް. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް، ދިވެިހ 

ލަގަން ހަވާުލކުރެވުނީމާ ރައްޔިތުންނަށް ޠަބީޢަތް ފާސިދުވެ، ބުއްދި ފަްސވެފައި ހުިރ މީހަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަމުގެ 

މި ޤައުމަށް ޖެހުނު އާފާތެއް މިއަކީ. އޭނާގެ އަނިާޔވެިރަކމުގެ ހިތި ތަށީން ބޯންނުޖެހޭ އެއްެވސް ދިވެހި ދަރިއެއް، 

ޖެހުނީ.  އްމަލުކުރަން މިޙަދުވަސްތައް ތަ  ނެތް. އަޅުގަނޑުެމންނަށް އެ ަރއްޔިތަުކ މިތާކު އެްއވެސް ދިވެހި

ަބއެްއކަން. އްމުކަ ހިޖެ ާޔވެރި އަނިޔާަތއް ހުއްުޓވަންރަން އެބަޖެހޭ މި ގާނޫަނކީ އެފަަދ އަނިއަޅުގަނޑުމެން ހަނދާންކު

ވެސް ނުވާނެ. މިއީ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަތއް އެތައް ގޮތަކުން ިނގުޅަިއގަްތ  އްސަށް ގާނޫނޭ ކިޔަން ހެޔޮމިފަދަ އެއްޗެ 

. ެއއްއަނދަގޮނޑި  .ފައިަގއި ޖެހިގެންދިޔަ އަނަދޮގނޑިތަކެއްސްހަތަރެ ގަިއ،ކީ ަރއްޔިތުންގެ ަފއި ޔަެޗއް. މިއަނިާޔވެރި ެއއް

ތަނުން ފާސްކޮށްފައި ވެއްޖެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުން. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  މީގެ އެތައް އަނަދގޮނިޑއެއް މި
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ޖެހޭނީ މުސްލިމުން ރަންއެންމެ އިހަށް އަޅުގަނޑުމެން ކު ،ިވޔަސް ސް ކަމުގައިޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިއަ

ޖެހޭނީކީ . އަުޅގަނޑުެމން އިޞްލާޙުކުރަންެވއްޖެްއޔާ އިޞްލާީޙ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ އެންމެ ގާތުން ކަމުގައި 

 އިލާއެއް ކަުމގައިޢާނޫން. އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ހަމައެކަނި ވެރިކަުމގައި ހުްނނަ މީހާ ކުރާ ގޯސް ކަންތަްއތަކެއް

ހަަދން. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވެސް ދެކޮޅު ލާ ތެރޭގައި ހިނގާ ގޯްސކަްނތަކާ ދެކޮޅަށްއި ޢާ އަުޅގަނޑުމެންގެ ،ވިޔަސް 

ހަދަން. ެއކަންކަން ންަތއްތަކަށް ެވސް ދެކޮޅުިވޔަސް އެ ޖަމާޢަތުގެ ތެރޭަގއި ހިނގާ ގޯސް ކަ ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައި 

ޔަސް އެ ޕާީޓގެ ތެރޭަގއި ހިނގާ ގޯްސ ވި  ޕާޓީއެްއ ކަމުގައި އީެމން އެބަޖެހޭ އެއިޞްލާޙުކުރަން. އަުޅގަނޑު

އިޞްލާޙުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ  އިތަކަށް ެވސް ނޫނެކޭ ބުނެ ދެކޮޅުހަދަކަންތައް

އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންވީ ކަމަީކ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެިވގެންދިަޔ ކުށްތަކަށް ތަޢުބާވެ

 ،ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަތއް ކަތިލެިވގެންދާ ގޮތަށް ފާްސކޮށްފައި ހުރި ހުރިހާ އެއްެޗްއ އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކޮށްމިތަނުން 

ތަން އިޞްލާޙު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންވީ. މި ގާނޫނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ބަރާބަރަށް ދީ މި

ެއުކ ވަރަްށ އިޙްތިރާމާ ،ރަށް ޚާްއޞަިއއްޒަްތތެރި ރައީސަށް ވަ މިހިނދުން މިހިނދަށް ނައްތާލަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު 

ިދވެހި ރަށްވެހިކަން ނިގުަޅިއގަނެ މި ، ޓިޒަންޝިްޕ ގާނޫނުގެ ދަށުންަގއި ފާްސކޮށްފައި އޮތް ސ2010ި .ދަންނަވަން

ވަހަށް ިއސްނަަގއިގެން މި މަޖިލީހުން އަ ،. ހެޔޮނުވާނެގި މީހުން ފިލައިގެން ހިނަގިއދާނެވަްއކަންތަކާއި ޖަރީމާތައް ހިން 

ފުޅާ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގުމަށް މުއައްސަސާތަކަށް އަންގަން ހިނގާށޭ.  ގެގަރާރެއް ފާސްކޮށް އެ ަވއްަކންތައް ކުރި މީހުން

ތިބީ.  ގެނެސްފައި އެގޮތަށް ގާނޫނުތަކަށް ިއޞްލާޙު ަބޗަިއގެން ެދވޭނެ ،ފިލައިގެން .ހުރިހާ އެއްެޗއް ރާަވިއގެން ިތބީ

  ތިބީ. އަުޅގަނޑުމެން... ގޮތަށް ހަދަިއގެްނ އެ ހިކަން ވެސް ޫދޮކށްލާފައި ދެވޭދިވެހި ރަށްވެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ޢުޘްމާނަށް. ޖަމީލް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންދާއި ށީގެމަނަފު

 ންފެނިގެ ވެސް އުފާކުރާ މަންޒަރުތަކެއް މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ހަމަ ވަރަށް

ން ކަހަލަ ގުޅުންހުރި ބިލުތަކެއް ވީމާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރު  ނީ. އަުޅގަނޑުމެންނާއަންނަ

 .ހޯދާ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ޓަކައި ފުރުޞަތު އެބަތަކަށް ވަރަށް ަޝއުޤުވެިރަކމާއެކު މި ބިލަށް ވާހަކަދެްއުކމަށްގޮ

ގެން ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ވޭުތެވދިޔަ ދުވަސްތަުކގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވޯޓު ހަމަނުވެ ގުޅުންހުރި ވަަރށް ރައްޔިތުންނާ

މަކަށް ޤާއެބަހުރި. ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ހުރި މަވެފައި ެވސް ސް ތެރޭގައި ޕެންޑިންލިފާސްނުކުރެިވގެން މި މަޖި
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އަޅުގަނޑުމެން އަންނަނީ. ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންގެ ކުރިއަށް ިއއްޒަތްތެިރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ހޯދާފައި ހުންނަ އަޅުގަނޑުމެން ން ކައިރިއަށް ގޮްސގެން އެއަްށވުރެ އިްއޒަތްތެރި ރައްިޔތު ،ނަން ޖަހާފައިމެންބަރުންގެ 

 ޔިތުންގެ ފިކުރާ ލިބޭ ފުރުޞަތު ތެރޭގައި ރައްިޔތުންނަށް ރައް ވޯޓުތަެކއް ހޯދައިގެން މަޖިލީހުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ރައްޔިތުންެގ  ށް،ކޮޅަުޅގަނޑުމެންގެ ވިްސނުމާ ދެއަ ،ދެކޮޅަށް ޕާޓީ ބަދަލުކޮށް ރައްޔިތުްނގެ އިހުާސސްތަކާ ،ދެކޮޅަށް

ނޫްނ.  ކަމެއް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަކީ އެީއ ެއއްެވސް ހާލެްއގަިއ ަގބޫލުކުރެވޭނެވިސްނުމާ ދެކޮޅަްށ މަސަްއކަތް

މިހާރު  ؛ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަީކ އޮންނަންޖެހޭ ގާނޫނެއް. އެ ގާނޫނުަގއި އަުޅގަނޑުެމން އެބަޖެހޭ ވަރަށް-އެންޓި

. ނެހުރި ަބއެއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަްށ ފުރުޞަތު ހޯދަންޖެހޭ ޫނނުގައިދެކޭ ގާ މިއަޅުގަނޑުމެން 

މިތިބީ މިދެންނެިވ އިްއޒަތްތެރި ަރއްޔިތުންެގ  އިރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އައިސްފަ  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އަުޅގަނޑުމެން  ،ްއކި އެްއޗެއް ވިްއކަިއގެންވުރެ ނިކަމެތިވެގެން އަުޅގަނޑުމެން ވި މީހުންނަށް ގޮސް އެ ކުރިއަށް

 ރައްޔިތުންގެ  ތިބީމި އިހަމައަށް އައިސްފަ  މުހިންމު މަސައްކަތާ މި މެނިފެސްޓޯއެއް ިވއްަކއިގެން އަޅުގަނޑުމެން

ައޅުގަނޑުމެން އެ ވިސްނުްނ  ،ކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ށްމަ ތާއީދާއެކު. އެ ތާއީދާ ދެކޮޅަފުރިހަ

ނޫން. ދުނިޔޭގައި ހެދިފައި ހުރި  ކަމެއް ދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ަވކާލާތުކުރުމަކީ ެއއްވެސް ހާލެްއަގިއ ގަބޫލުކުރެވޭނެބަ

ގިނަ އަރގިއުމަންޓުތަްއ  ގިނަ ައރގިއުމަންޓުތައް އެބަހުރި. ަވރަށް ރިސަރޗްތަުކގެ ތެރޭަގއި މިަކމާ ގުޅިގެން ވަރަށް

މިސާލަކަށް ޕާޓީ ުއވާލައިފިްއޔާ ދެން ެއ  ،އަންނަ ވިސްނުެމއްަގިއ އަންނަ މީހުން އެބަހުރި. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ޕާީޓއަކުން

ވެސް. އެހެންވީމާ،  ހެއްޔޭ. އިލެކްޝަނަށް ލިިބގެން އެަބވޭ ޕާޓީތައް ުއވާލުުމގެ ބާރު މެންބަރުންނަށް ވާނީ ކިހިނެއް

 އޭެގއިތުރަށް ހަމައެކަނި ވޯޓު ހެއްޔޭ. އަދި ލާ ހާލަތުަގއި ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ވެގެންދާނީ ކިހިނެއްއިޕާޓީއެއް ުއވަ

އެ ކެނިޑޑޭުޓގެ  ،ޑިޑޭޓަށާއި ން ކެ ާލފައި ހުންނަ، ކުރިމަތިލާކުރިމަތި ދޭއާ އެބަ ނޫން. ޕާޓީއަކަށް ބަލާފަެއއް މިއަންނަނީ

ތުަގއި އޭނަ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަ ،އޭނަގެ އިޚްލާޞްތެރިކަާމއި  ،މާޒީއާއި އޭަނގެ ތެދުވެރިކަމާއި 

ވޯޓުދީފަިއ ަރއްޔިތުން  ގައިގިނަ ިފކުރު   ރައްޔިތުން ވަރަށްގިނަ އަދަދެްއގެ ވަރަށް މިްނވަރަށް ބަލާފައި ފައި ހުރިއުޅެ

ދައްކަނީ  ެއްއގޮތަްށ އަމިއްލަ ގޮތުން ޮހވިފައި އަންނަ ކެނޑިޑޭޓުން އެބަތިބި. އަޅުގަނޑު މިއެބަހުރި. ހަމަ އެއާ

 . ބަދަލުކުރާ ވާހަކައަށްޑޭޓުން އެއް ޕާޓީން އަެނއް ޕާޓީމަތިލައިގެން ހޮވިަފއި ތިބި ކެނޑި ހަމައެކަނި ޕާޓީތަކުން ކުރި

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  އިއޮތީ އިންތިާހއަށް ޮގސްފަ ހާލަތު މި ރާއްޖޭަގއި މިއެކަަމުކ ހާލަތެއް އަތުވެދާނެ. 

ޕާޓީއަށް ބަދަލުވެފައި  6ިމައދު  ؛ޕާީޓގައި 6ކުރާ އެކްިޓވްކޮށް ަމސައްކަތް މި އޮތްއަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި އުެފދިފައި 

 ެކއް ލަތްތަނޫން. ހާ ކަމެއް މިީއކީ ރަްއޔިތުންނަށް ގަބޫލުކުެރޭވނެ އެބަތިބި. ތިބި މެންބަރުން މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި

އުާމ ޤަ ،މަސައްކަތްކުރުންދެކޮަޅށް  ދުތަކުެގ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނާޤްޞަޕާޓީގެ މަ ،ހޮވޭ ޕާޓީގައި  މިދެންނެވީ އަތުވެދާނޭ

އަތުެވްއޖެއްޔާ ައޅުގަނޑުމެން ޕާޓީ  މެއް ފިކުެރއްޅަށް މަސައްކަްތކުރުމުެގ ވިސްނުދެކޮ ީދނާ ،ދެކޮޅަށް މަސައްކަްތކުރުން

ޕާޓީން ަވކިވާންޖެހޭނެ. އެ ިވޔަސް ައޅުގަނޑުމެން  ކަމުގައި ދި އަުޅގަނޑުމެން ގޮނޑި ެގއްލުނުބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ. އަ
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ަވންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  އެކު މަަސއްކަތްކުާރ ކަމަށްއްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާރަ އަުތވެދާނެ. ހާލަތެއް އެފަދަ 

ދާއިާރެގ  ިއ އަުޅަގނޑު ގެމަނަފުށީވަނަ ައހަރުގެ އިންތިޚާުބގަ 2014އެކަންތަްއ ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، 

ދި ކޮނޑޭއަށް ކުރި ކޮންމެ ދަތުރެއްގައި ރަްއޔިތުން މިދެންނެވި ދޫާއއި އަްއވަދެ ،ކަނޑުހުޅުޫދާއއި ،ޓާއިށްގެމަނަފު

ސް ތެރެއިން ވޭތުެވދިޔަ ދައުުރގަިއ ފެނިގެންދިަޔ ންބަރުން ނޫނީ ރައްޔިތުން މަޖިލިތިމަންނަމެންގެ މެ ،ވާހަކަައކީ

 އި،ޒުތައް ފުނޑާލަ މޭ ިއ،ރައަތެރޭގައި ތަކުރާުރެވގެންނުާވނޭ. އެއީ ގޮނޑި މަްއޗަށް  ހުގައި އް މި މަޖިލީކަންތައްތަ

މިފަދަ ހަޑިހުތުރު ކަންތައްތަްއ ކުރުމަީކ  ިއ،މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަްށ އަރަ ،ސައުންޑް ިސސްޓަމް ހަލާުކކޮށް

ދިަޔއިމާ ސް ތެރެއިންވެްސ ފެނިގެންމަޖިލި ކަންތައްތަްއ މި ނޫނޭ. އެ ތިމަންނަމެންނަށް ގަބޫލުކުރެޭވނެ ކަންތައްތަެކއް

އޮތީ.  ޖެހިފައި މިރިޔާސަތު ހިމާޔަތްކުރަން އިގެން ވެސްސް ތެރޭގައި މިއަދު ފެންސު ޖަހާލަމި މަޖިލި  ންނަށްއަޅުގަނޑުމެ

އުލުގެ ތެރޭަގއި ޙައުލެއް އެަބއޮތް. އެ މާޙަނަށް ވާހަކަ ދެއްކޭނެ ކަހަލަ މާމިއަުދ އަޅުގަނޑުމެން ،އުފާކުރަން އަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް  ށްމިދެންނެވި ފިކުރާއި ވިސްނުމަ، އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއުފުލަމުްނދާއިރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެއއަްށވުރެ މާ އިްއޒަތްތެރި ަބއެްއ  ށް،ގޮތަ ކުިރއަށް އިްއޒަތްތެރި ައއި ޖެހޭނެ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ނަމުގެ ބޮޑަށް ބަލަން

ޑުމެން ސް އަުޅގަނދެން އޮންނަ އިންތިޚާެބއްަގއި ވެ  ،ރައްޔިތުންނަކީ. އަުޅގަނޑުމެން ދެން އޮންނަ ދައުރެއްަގއި ެވސް

ތަނުގައި މަޖިލީހުގެ ބިލުތައް  ހަމައަށް. ރައްޔިތުން ހަވާުލކުރި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކޮށް މި ދާންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނާ

ކަންތައްަތއް  ކަންަތއްތަްއ ކުރަމުްނދިޔައިރުަގއި މި  އަުޅގަނޑުމެން ުނވަދެ މި މަށްތަުނގެ ތަޅު ޔައިރު މިފާސްކުރަމުންދި

ދިޔަ ކޮންމެ އިމި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ހިނގަ  ދައްކަނީމި ވާހަކަ  . އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ ބަލަން ރައްޔިތުން

މި  ދުވަހެއް ވެސް ނޯންނަ މެންބަރެއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން ނާންނަ އެންމެ ؛ދައުރެްއގައި ވެސް ހުރިހާ ަޖލްސާއަކަށް

އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގައި  .މީހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން   އެނގޭސް ތެރޭގައި ހިނގަމުންދިޔަ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށްމަޖިލި

މަޖިލީހުގެ ބޭރުަގއި ިތބެ އަުޅގަނޑުމެން ހާޒިުރިވ  ،ތަޅުމުން ބޭރުަގއި ތިބެ ޮކފީބޮއިމަޖިލީހުގެ  ،ކޮމިޓީތަކަށް ހާޒިރުނުވެ 

 މެންނާނޫން. އަުޅގަނޑު އްަތކެއްމަލުތައް ކުރުމަކީ ރައްޔިުތން ބަލައިގަންނާނެ ކަންތަޢަދަ ކަމަށް ސޮއިކޮށްފައި މިފަ

ދައްކަނީ.  މި ވާހަކަ  އެުކ މިރަށް ޯފރިއަރާފައި ވަރަށް ޖޯޝާ އް ވީާމ، ައޅުގަނޑުމެން ވަގުޅުންހުރި ކަންަތއްތަ

ގެ ރިޕޯޓެއް ޖެހުނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އިއްެޔަގއި ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލަން މި ،މިދެންނެވީ

ޓަކައި ޮއޑިޓަރ ހުރިހާ އެއްޗެއް ބެލުމަށް މި ،ންނަން ޮއތް ދައުރުގެ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައާއިނޭ. އަންފާސްނުވެގެ

އަޅުގަނުޑމެން ދޭންޖެހޭ އަދަދު ނުދެވިގެން އެ ފާސްުނވެގެން އަުޅގަނޑުމެން ބޭރުކުރަންޖެހުނީ.  ށްޖެނެރަލް އޮފީހަ

ގަިއ 7:30ޅުންހުރި ބިލެްއ ވީމާ، ިމއަދު ގު އި އަުޅގަނޑުމެން މެންބަރުންނާމިއަދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުގަ

 3، 2:30 ުޅަގނޑުމެން ނުނެގީއޮތް ޯވޓެއް އަ ގައި ަނގަން 1:30އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން އައިސް 

ބޮޑަށް އް. ވަރަށް ކެ ފިކުރުކުރާނެ ކަންތައްތަ އިވިސްނަ  އި،ން ބަލަވެސް ރައްޔިތުއީ ރުގައި މިދާއި ޖަހަންދެން ބަހުސްކުރިއަށް

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި އި ދާއިާރގެ ަވިއކަރަދޫއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ނާޡިމަށް. މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް

ގެންނަން ވަރަށް ށަހެޅިފައިާވ ގާނޫނަްށ އިޞްލާޙު ހު ަރއީސް. އަުޅގަނޑު ވެސް ިމއަދުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

ބަަޔކަްށ  ަވކި ،މުޅިން ޚިލާފަށް ހެދިފައިވާ ޫނނުއަސާސީއާ ޤާމި ގާނޫނަކީ  ،ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ސަބަބަކީ

މެންބަރުންނަށް. ދެން  12 . ާޚއްޞަކޮށް ށް ހެދިފައިވާ ާގނޫނަކަށް ވާތީވެ ކުިރއަައނެއްކާ ،އަމާޒުކޮްށގެން ހެދިފައިވާ 

އަުދ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މި ރަނގަޅު ގޮުތަގއި މިފަދަ ގާނޫނެއް އޮތުަމކީ އެންމެ އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ

ވާތީވެ، މި ގާނޫނަްށ  ކަނޑަެއޅިގެން ޚިލާފު ގާނޫނެއް ަކމަށް ނޫނުއަސާސީއާޤާާވ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި

 ގާނޫނުތައް ހެދިފަިއވޭ. ގޮުތގައި ިމގޮތަށް ބަިއަވރު ނެތް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ އަޅުގަނޑަށް ތާއީުދކުރެޭވކަށް 

ައޅުގަނޑުމެންނަށް  އީމި ނޫްސވެރިކަުމގެ މިނިވަންކަުމގެ ގާނޫނާ ،ުއޅުމުގެ މިިނވަންކަމުެގ ގާނޫނާއި އެްއވެ

ވިަޔސް ރަްއޔިތުންގެ  ފައިވާ ގާނޫނުތައް. ިމގޮތަްށ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ބެިލަކމުގައިޚިލާފަށް ެހދި ނޫނުއަސާސީއާޤާ

ޮބޑަށް ަކންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަެއއް.  ެވސް ައުޅގަނޑުމެން ވަރަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާުޒގެ ގާނޫަނކީ

ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން  ށްއިވަރު މާއްދާތަކަ ވަރަށް ބަ ގެ ފައިާވ އިމްތިޔާޒުތަުކގެ ގާނޫނު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބި

ސް އޮތީ މިައދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮަޑށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ މެންބަރުންގެ ނިކަމެތިކަން

 ،ގެންނަންޖެހޭ ގާނޫނުތަކުގެ ތެރޭގައި ން އިޞްލާޙު. އެެހންވީމާ، މިއީ އަޅުގަނުޑމެތެރޭގައި ގެނެސްފަ

ދިަޔއީ މިއަުދ  ގަބޫލުކުެރވިގެން މި ށްނަންޖެހޭ ަގވާިއދުތައް ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަންކަން. އަުޅގަނޑަގެންއިޞްލާޙު

އެކުަގިއ   ގޮތަކަށް ަވރަށް މިނިވަންކަމާމެންބަރުން ތެރޭގައި ހުރިހާ މެންބަރުން ކަހަލަ 85އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ންމެ މެންބަރަކު ވެސް އެ މެންބަރަކު ބޭނުން އެއްެޗްއ ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔަ ދުވަެހއްގެ ގޮުތގައި. ކޮ

 ،ވިަޔސް ގޮތުަގއި. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދިޮކޅު މެންބަރުން ކަމުގައި ގެބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔަ މަޖިލީހެއް

ފުޅެްއެގ ބޭ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ވަކިން އެ، ިވޔަސް މެންބަރުން ކަމުގައި 12 ،ވިޔަސް ސަރުކާރު މެންބަރުން ކަމުގައި

. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ ލިބިފަ މިމިއަދު އެުކަގއި ބޭނުން އެއްެޗއް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު  އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާ

އަންނަނީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭެގ ގާނޫނުތައް ހެދިފައިވާ ޮގތުން އަޅުގަނޑުމެން ބަޔަކު  ކަންބޮޑުެވގެން މި

ކުރަނީ ރަނގަޅަށް  ޫނން ގާނޫނަކީ. ައޅުގަނޑު ަގބޫލު މި ކަށް ހަދާ ެއއްެޗއްކުށްވެރިކުާރކަށް ނުވަތަ އަދަެބއް ދޭ

ގޮތުަގއި ގާނޫުނ  ގެހެދޭ އެއްެޗއް  .ގާނޫނު ގެ ގޮތުަގއިކަމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ހެދޭ އެއްެޗއްއެހަމަމަގަށް ނުވަތަ 
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ހެޅިފައިވާ ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރަްނ ހުށަ މި ލުކޮށްލަން ތި. އެހެންވީމާ، މިއަދު ބާކުރަނީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލު މި

ނޫނެއް ފުިރހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ގާ ީކ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ( އަޑިފެކްޝަން ގާނޫނު-އެްނޓި) 2008/2 ވާހުށަހެޅިފައި

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ، ެދއްވި ކަމުގައި ދަންނަވަމުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ެދކުނު ގަލޮޅުއަރުވަނީ  މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

 މަޚްލޫފަށް.  އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް

ން ގާޫނނު އުވާލުމަށް އަުޅގަނޑު ޑިެފކްޝަ-ހުށަހެޅިފައިވާ އެންޓި މިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 ޚިލާފަށް މި އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާނޫނުައސާސީާއއި ރަޤާކުރަން. ސަބަބަކީ ކަނޑަެއޅިގެން ފުރިހަމައަށް ތާއީދު

 .އެކު އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންއާމިށް އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރާތީ. ހަމަތަނުން ހިންގާފައިވާ ބޮޑު ަޖރިމާއެއް ކަމަ

ަވރަކަށް އަހަރުދުވަަހކީ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުަގިއ މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާއި  5 ،ވަރަކަށް  4މިދިޔަ 

. ިއއްޒަތްތެިރ ަތއްނޫންނަމަ ކޮށްލާފައިވާ ދުވަސް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް އެންމެ ނިކަމެތިކޮށްލި

ހާފްސީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ  އް ނޫން ގ.އަްޙމަދު މަޚްލޫފެ ؛އަުޅގަނޑުމެން .ސްރައީ

އެހެން  ބޭލި. ބޮކްސާފަހަރަކު ގޮިޅއަށް ގެންނަން ތުާވއްެޔއް އަންަދާވފައި  މެންބަރު ދޫނިދޫއަށް ގެންދިަޔ ކޮންމެ

އެޅިފައި ހުްއޓާ އެކަން ަކނޑަފާސްކޮށް ވަކި އިމްތިާޔޒުތަެކއް އި ނެ. ިމތަނުން ގާނޫނުހަދަެވގެންނުވާ އެކަންކަން

ލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް އެކަމާ ދޭތެރޭަގއި ނޫްނނަމަ މި މަޖި ،ލަން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީޙް އިބަލަ

ޞާލިޙް ޖަލަށް  މުޙައްމަދު ފަިއވާ ރަީއސް އިބްރާހީމްަވޑަިއގެން. މިއަދު އިންތިޚާުބވެފަިއ ެނތްފިކުރުކޮށްލާ އި ވިސްނަ

އެނގޭހޭ ތިކަްނ  ،މޭރި ކުދިން ަކއިރީ ައޅުގަނޑު ބުނީކު ެއކަން ކުރީމާމަ ެއގޮތަށް ްސޓްރިކްޓު ސަރޗް ހަގެންދިޔަ ރޭ 

ށް މި މަޖިލީހުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. އެހާ ނިކަމެތިކޮ ރާއްޖޭގެ ކުރި މީހާއަކީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދެން މި

 ،ގެ ދަށުންސީދާ ރައީސް ޔާމީނުގެ ރޭވުމު ؛އި ކަންތައް ރޭވިގެން އަ ކަންދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރީ. އެކަން މެންބަރުންނާ

 ކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތަެކއްގެ ވާހަކަ މިމެދުވެރިކޮށް ދަށުން މި މަޖިލީހުގައި ތިބި ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުން  ބެލުމުގެ

 ށް ކުރެވުނު އެއް ކަނަޑއެިޅެގން ޚިލާފަ އިދާމަޖިލީހުގެ ގަވާ  ާއއިނޫނުއަސާސީޤާކަނީ. އެހެންވީާމ، ޭއގެތެރެއިން ދައް

އް ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމެ ކަމެއް މިއީ މި ގާނޫނު މިހެން ގެނައުން. އަުޅގަނޑަށް ވެްސ އެނގޭ ރަްއޔިތުންގެ މެދުަގިއ ވަރަށް

ގޮުތގައި އޭގެތެޭރގައި ަފއިސާެގ  ބޮޑު މައްސަލަައކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ އޮތް އެންމެ އިޕާޓީ ބަދަލުކުރުމަކީ. އޭގަ 

. އެކަމަކު މިސާލަކަްށ ؛ މިއީޕާޓީއަށް ފަިއސާ ނަގަިއގެން ބަދަލުކުރުން ،ވޯޓު ިވއްކުން ހިނގައިގެން މުޢާމަލާތްތަކެއް 
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ުނ ދާއިާރގެ ވެސް ައޅުގަނުޑ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކު އިނގޭތޯ އަުޅގަނުޑ، ައޅުގަނޑަށް އެނގޭ މާދަމާ

 ައޅުގަނުޑ . އެކަމަކުންނެ. ތަފާތު ބޮޑުކޮށް އަދި ހޮވޭނަހޮވޭއިރާދަކުެރްއވިްއޔާ  އިފިްއޔާ އަޅުގަނޑުގޮނިޑއަށް ކުރިމަތިލަ

ޖޭ.ޕީ ޓިކެެޓްއ  ،ވިަޔސް ަގއިއިނގޭތޯ. މިއަދު އަޅުގަނޑު އެމް.ޑީ.ޕީ ިޓކެޓެއް  ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުވީ ޕީ.ޕީ.އެމް ޓިކެޓުަގއޭ

ގަނުޑ ބަލައިގަންނާނެ. ކީްއވެތޯ؟ ން ަރއްޔިތުން އަޅު ޤީނަމަވެސް އަުޅގަނޑަްށ ޔަ އަދި އަދާލަތު ޕާީޓެގ ޓިކެެޓއްަގއި ދިޔަ 

އަޅުގަނޑަށް ވެްސ  އްއްޔިތުން އެދުނުވަުރގެ ނިންމުމެއަހަރު ތެރޭގައި އެ ރަ 5އެއީ ރަްއޔިތުން އެދުނު ގޮތަށް މިދިޔަ 

 ގޮތަްށ ނޫންނަމަ އެކަން ހިންގަމުން  ކޮަރޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ،ތާރުކޮށްޚްދުމުޚުމަ. ެއއީ އަިނާޔވެރިކޮށް ނިންމިފައި އޮތީ

ދީފި. އެކަުމެގ ށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ދައްކައިއަުޅގަނޑުމެންނަ ގެ ނަތީޖާެދކޮޅަށް ތެދުވީމަ. އެކަމު  ކާވެރިކަންކުރި މީހަ

ރައްޔިތުން ބުނީ ރަނގަޅޭ.  ދީފި. މުޅި ރާއްޖޭގެ  ދައްކައިނަތީޖާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުން 

 ،އަުޑގަދަކޮށް  ިއ،ހަޅޭއްލަވަ ،ސައްކަތް ރަނގަޅު ކަމަްށ ބުނީ. މިތާ ދެކޮޅަށް ދުވެއަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ކުރި މަ

ހާލަތަށް ދިޔައިމާ ެއ  ން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖުބޫރުވާތަޅާފޮޅަ މިތަނަށް ަވދެތިބި ސިފައިންނާ ،މަތީ ދުވެމޭޒު

އެފަދަ ހާލަތެއް  .. ެއީއ އެ ހާލަތްގަނެފައޮތީ ބަލައި މަސައްކަތް ކުރީތީ ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރި މަސައްަކތް އެ

ގޯހޭ. ނަމަވެްސ، ރައްޔިތުންގެ މިދެންނެވި  ގޮތް މެދުވެރިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ މިދަންނަވަނީ. މިކަން ކޮށްފައި އޮތް

 ންމެން އެ ޑުމެންޙައްލެއް ހޯދޭތޯ ބެލުމަކީ އަޅުގަނއެކަމަށް ކަންބޮޑުވުމަށް އަުޅގަނޑުމެން އިޙްތިރާމުކުރަން އެބަޖެހޭ. 

ގުޅިންގެން މަަސއްކަތްކޮްށގެްނ ގޮތެއް ފެނޭތޯ ބަލަންޖެހޭ. މިސާލަކަށް މިހެން ކުއްލިއަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ތިބެފައި ހޮވޭ 

ވެސް އަޅުގަނޑަްށ  އަދި ެއއީކީ ަޙއްލެްއ ކަމަކަށް ންޏަސްޕާޓީން އެހެން ޕާޓީއަކަްށ ބަދަލުވާއިރަށް ގޮނޑި ެގއްލުނީއޭ ބު

ވަންނަ  .ށް ވަނީއެމް.ޑީ.ޕީން ކެނިޑގެްނގޮްސ ޕީ.ޕީ.އެމަ ،އެމް.ޑީ.ޕީ ޓިކެޓެްއަގއި ޮހވޭ މެންބަރަކު  ނުވިސްނޭ. މިސާލަކަށް 

 ދިނީމަގޮތަށް ހަމަ ވޯޓު ން ނުކެނޑިހުރެގެން ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމުން އެދޭގެއްލެނީ. އެކަމަކު އެމް.ީޑ.ޕީހިސާބުން ގޮނޑި 

ށް ރަނގަޅަށް ދިރާާސކޮްށގެން ޙަޤީޤަތުަގއި ބަލާފަިއ ވެސް ަޙއްލެްއ ނުފެނޭތާ މީގައި. އެހެންވީާމ، މިީއ ަވރަ

 ،އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ސިސްޓަމް .ކަަމށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ޙަޤީޤަތަކީ އިނގޭތޯ ކުރަންވާނެވަުރގެ ކަެމއް

.އެްމެގ ޓީ.ވީމިސާލެއް އިނގޭތޯ  ގެ.ނިޒާމުގަިއ މައްސަަލއެްއ ނެތް ކަމަށް ައޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. މައްސަލަ އޮތީ މީހާ

އީސް ވަޙީދުގެ ލީލް. ރަޚަަރީއސް ނަޝީދު ދައުރުަގއި ެވސް  ލީލް.ޚައީސް މައުމޫނު ަދއުރުަގއި ވެސް ލީލް. ރަޚަ

އެހެންވީާމ، އެްއގޮތަކަށް. ލީލް. ހަމަ ޓީ.ވީ މޯލްޑިވްްސ ޚަ ނު ދައުުރގައި ވެސްލީލް. ރަީއސް ޔާމީޚަދައުރުަގއި ެވސް 

ގަނޑުމެން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުން ދެވަނަ ފަހަރު ެއޮގތަށް އަޅު  މައްސަލައަކީ މީހާ. ހަމަ

 ،އިތުބާރުކުެރވޭ އީޖެހެނީ. އެޤަުތގަިއ މި ނިންމުން ނިންމަންރައްޔިތުން ކުރިމަްއޗަށް ދިަޔއިމާ ރައްޔިތުން ޙަޤީ

ކޮށްދީފިއްޔާ ރަނގަުޅވާނެ ކަމަށް ގޮތަށް އިންތިޚާބު ވާރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތަްށ މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކަްށ 

ކުރިން ދަންނަވާނީ މި  ލަކޮށް ވާހަކަ ނިންމާލުމުގެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ޖުމުއެހެ ގަބޫލުކުރަނީ.އަޅުގަނޑު 

ޚިލާފަށް ފާސްކޮށްފައި އޮތް  ނޫނުއަސާީސއާޤާއޮތް ބިލަކީ ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން  ނޫންނަމަ މިހާރު މި ،ހުށަހެޅިފައި
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ވާީތވެ، މި ގާނޫނު މިހާރަށް އުވާލަން އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަމޭ. އަދި އެއަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ  ތީ ގާނޫނަކަށްވާ ބިލަކަށް

 މި ކަންބޮޑުވުމަށް އިޖާބަދިނުމުގެ ގޮތުން ރަނގަޅަށް ދިރާާސކުރެިވގެން މިކަމުގައި ޙައްެލްއ ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މިކަން 

 ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ކުރަން އަުޅގަނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ. ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖަހާލުން.ލުކަމެއް ރަނގަބީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން. އަމިއްލަ މެންބަުރންނަށް ވަރަށް ސިހުން ލިބޭ 

އްޓަން  ބަލަހަސިކުންތު ދޫކޮށްލާފައި އަޅުަގނޑު ރިޔާސަތު 40ިސކުންތު،  30އި އަ ކުރިން ދެމުން .އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ 

އި އެހާބޮޑަްށ ީކގައެ އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ރަނގަބީލާވެސް.  މިނެޓު އެންމެ މަދުވެގެން 3އަރުވަނީ  ފަހުން މި ފެށި

 އަރުވަނީ  މިވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަުޅގަނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު ން އެދޭއުުކރިއަށްގެންދިހަމަ ުނގޮސް ސިއްަސއިގެން

 ނަޝީދަށް. މުޙައްމަދު ޒަތްތެރި މެންބަރުިއއް ދާއިާރގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ށީކުޅުދުއްފު

. އަޅުގަނުޑ ނޫން ޑިފެކްޝަްނގެ ާގނޫނަކީ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުިރ ގާނޫނެއް-އެންޓި ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝު

ޖުލަިއގައި  13ން ކުރި ލާފު ގާނޫނެއް ކަމަްށ. އަދި ހަމައެހެންމެ އެއަށްުވރެޚި ނޫނުއަާސސީއާޤާގަބޫލުކުރަނީ ެއއީ 

ނިކުތް ޙުކުމް ނިކުތުމުގެ ކުރިން ވެސް، މި ބަހުސް ފުރަތަމަ ފެށިގެން ދެންމެދެންމެ ޙުކުމެއް ނިކުމެދާނެ ކަމަށް 

ކަދަްއކަމުން. ތެދުފުޅެއް؛ އަޑުތައް ފެތުރުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ވެސް ައޅުގަނުޑ ދިޔައީ މިކަމާ ދެކޮޅަށް ވާހަ

ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑެއް އެްއޗެއް ނުބުނަން. އެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހާ ބެހޭ ގޮތުން 

މިގޮތަށް ވާހަކަދެެކވެން ފެށި ހިސާބުން ފެށިގެން އަޅުގަނުޑ ހުންނާނެ ބައެއް މައުޟޫުޢތަކަށް އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު 

ގަނޑު ގަބޫެލްއ ނުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ނިކުތް ހުކުމަކީ ރަނގަުޅ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތަރަހަިއގެ ފާޅުކޮށްފަ. އަޅު 

ތެރޭގައި ނިކުތް ޙުކުމެއް ކަމަަކށް. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމެއް ކަމަށް ވާތީ އެއަށް އިޙްތިރާމުުކރަން. އެހެންނަމަވެސް، ެއ 

ކަމެއް ނޫން. އެ ޙުކުމާ ުގޅިގެން ވެސް ައޅުގަނޑު ހަތަރު ފަހަރަކަށް ޙުކުމްގަިއވާ ކޮންޓެންޓް ބަަލިއގަތުމަކީ ފަސޭހަ

އަޅުގަނޑަށް ިވސްނޭ ގޮތް މިަކމާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިން. އަދި ހަމައެހެންމެ، މަޖިލީހަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެކިއެިކ 

ސަލަިއގަިއ، ޚާއްަޞކޮށް ފާރިސް ތުހުމަތުތަކުގައި ބަންދުކުެރިވގެން ތިބޭއިުރގައި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ަމއް

މައުމޫނަށް، ދިްއގަރު ދާއިާރެގ މެންބަރުގެ ހައިިސއްޔަތުްނ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުނުެވވުނު މައްސަަލއިަގއި 

މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ހާޒިރުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ވާނީ ވާހަކަދަްއކާފަ. ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ޣައިުރ 

ޒިރުގަިއ ޙުކުމްކުރުމުން ެއއާ ދެކޮޅަްށ، ތިާމގެ ހާޒިުރަގއި ޝަރީޢަތް ހިންަގއި ުޙުކމްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ހާ

މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ނުވަދެވި، އޭގެތެެރިއން ބައެއް މީހުން ބަންދުވުމާ  12އަޅުގަނޑު ވާނީ ވާހަކަަދއްކާފަ. މަޖިލީހުގެ 
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ންމާއާ ބެހޭ ގޮތުްނ އަޅުގަނޑު ވާނީ ވާހަކަދަްއާކފަ. އަޅުގަނޑަށް މަޖިލީހުގެ ގުިޅގެން ޕްރޮސެކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޒި

މެންބަރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން އޭރުގައި ކަންަތއްތައް ވަމުންދިަޔ ގޮތަކީ އަުޅގަނޑު އެްއއިރެްއގައި ވެސް ގަބޫުލކުރި ކަމެްއ 

 ހުންނާނީ ވާހަކަދައްކާފަ. އެހެންނަމަވެްސ، ނޫން. އަދި އެއާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްކުނު މިންވަަރކަށް އަޅުގަނޑު

ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު -އަޅުގަނޑަށް އިތުރަށް ކުެރވޭެނ ކަންތައްތަެކއް ވެސް އޭރަުކއެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެްސ، އެންޓި

ޓުެގ އައުމާ ުގޅިގެން ވެސް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރީ، އެއީ ޤާނޫނުައސާސީއާ ޚިލާފަށް އައި ގާނޫނެއް ކަމަށް. ސުޕްރީމް ކޯ

ޙުކުމަށް ގާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ގެނައި އެްއެޗއް ކަމަށް. ައޅުގަނަޑކަށް ެއައށް ވޯޓަށް އެހި ގޮތް ވެްސ 

އަދި ޭއގަިއ ލިޔެފަިއވާ އެްއެޗއް ެވސް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ފާސްކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަކަށް ނުފެނުނު. 

ހާލަތެއް ބަޔާންކޮށްފައި  4ވަނަ މާއްދާގައި ކަނަޑއެިޅގެްނ  73، ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަޅުގަނޑު އަދިވެސް ގަބޫލުުކރަނީ

އޮތްއިުރގައި އޭގެތެެރއަށް އިުތރު ހާލަތެއް ގާނޫނަކުން ވެސް އަދި ޙުކުމަކުން ވެސް ދެެނއް އިތުރެއް ނުކުެރވޭނޭ. ެއކަްނ 

 ގޮތް. އެހެންނޫންނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ ކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކޮށްގެނޭ. އެއީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ހާލަތް ލިޔެިފއްޔާ ތިރީގައި ިލޔަންޖެހޭނެ ދެން  4ޤާނޫނުއަސާސީެގ ކޮންމެ ތަެނއްަގއި ލިޔަން. ލިސްޓެްއ ިލޔެފައި 

 އިތުރު ހާލަތެއް ުނގެނެވޭނޭ. އެހެން ނުލިޔާހާ ހިނދަކު ެގނެވޭނެ ކަމަށް ބަަޔކު ގަބޫލުކުރަންޏާ އެީއ ވަރަށް ޮބޑު 

މައްސަލަެއއް. ރާއްޖޭގެ ޤާޫނނުއަސާސީައކު ނޯވޭ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހުންނަންޖެހޭނީ އެންމެ ރައީސުލްޖުހޫރިއްޔާެއކޭ. 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮންނާނީ ެއންމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެކޭ. އެކަމަކު އެހެން ބަލަިއގެްނ އަުޅގަނޑުމެން މި އުޅެނީ 

އަމިއްަލއަށް ދެވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަކަށް ވެއްެޖއްޔާ ުނވަތަ  ޤާނޫނުއަސާސީ ިކޔަިއގެން. އެހެން މީހަކު

އްޖޭަގއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެވަނަ މީހަކު އުފައްދައިފިއްޔާ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް ބުނެވޭކަށެއް ރާ

ދީފައި އޮްއވަިއ، ބަެއއް މީހުން  އޮންނާނީ އެންމެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހެކޭ. އެކަހަލަ ކަމެްއ މިއީ. ހަތަރު ހާލަތް

ވާހަކަދެްއކީ ފަސްވަނަ ހާލަެތއް ގެެނވިދާނޭ، ޙުކުމަކުން ވެސް ގެނެވިދާނޭ، ގާނޫނަުކން ވެސް ގެެނވިދާނޭ. ެއއީ 

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ކަެމްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުގެ ވާހަަކއަކީ ޤާނޫނުއަާސސީ ދެން ހުޅުވާލަިއގެން ލިާޔ 

އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ލިޔަންޖެހޭ މި ލިސްޓުގެ ތިރިޔަކަށް ދެން އިތުރު އެްއޗެއް ނުގެެނވޭނޭ. ެއއްވެސް  ކަމަށް ވަންޏާ

ޝައްކަކަށް ާޖގަެއއް ނުދިނުމަށްޓަކައި. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުަރނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ަބއިވަުރ ކަންކަމާ މި ގާނޫނު ޚިލާފު 

އަށް އިތުރު ހާލަތެއް އައުން އެީއ އޭގެތެެރއިން ެއއް ކަންތައް. ވަނަ މާއްދާަގއި މި ހަތަރު ހާލަތުގެ ތެރެ 73ކަމަށް. 

އަނެއް ކަމަކީ، އެއްފޫޓު ެއްއފޫޓުގެ ޮގޅިެއއްެގ ތެރެއަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު؛ ެއއްފޫޓު އެއްފޫުޓގެ 

ވަނަ މާއްާދގައި ބުނާ ގޮތަްށ  75ތަށިމުށިގަނޑެްއގެ މަްއޗަށް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ލީމަ، ދެން އޭަނއަށް 

މުޅި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތުަގިއ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މަްޞލަޙަތުގެ ވާހަަކެއއް ނުދެއްކޭ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން އަބަުދ 

ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަަކެއއް. މީތި މިއަދު މި ދަނީ އުވާލަން. އެކަމަށް އަުޅގަނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. 

، ައޅުގަނޑު އެއް ނުކުތާ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން އިށީނުމުގެ ކުރިން. އެއީ މި ގެެނއްސަ މި އޮީތ އެހެންނަމަވެސް
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ޑިފެްކޝަން ގާނޫނެއް އަންނަންދެން މި ޙުކުމް ދެމިއޮންނާނޭ. -ޙުކުމެއްގެ ދަށުން. އެ ޙުކުމުގައި އެބަ ބުނޭ އެންޓި

 ގެންނަންޖެހޭނީ އެ ުޙުކމްގައި ަބޔާންކޮށްފަިއ ހުރި ޑިފެކްޝަން ގާޫނނެއް-ބައެއްފަހަރު ެއ ޙުކުމް ކީމާ ހީވޭ އެންޓި

އުސޫލުތަުކގެ މައްޗަށޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ ވާަހކަައކީ މި ގާނޫނު އުވާލިކަުމގައި ވީނަމަވެސް ނުވަތަ ުއވާލުމުން ެއ 

ނުވަަތ ގާނޫނު ުއވާލި  ޙުކުމަށް ދެން ވާނީ ކިހިނެއްޯތއޭ؟ ެއ ޙުކުމް ދެމިއޮންނާނީ ގާނޫނު ތަޢާރުފުކުރުމާ ހަމައަްށތޯއޭ

ކަމަށް ވީނަމަވެސް އެ ޙުކުމް އަދިވެސް ދެމިގެންދާނެތޯއޭ؟ އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މި މައްސަލައަކަށް އަދިެވްސ 

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެދެވޭ ަޙއްލެއް ނުލިބޭ. އެ މައްސަލަައށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ވަކި ދިރާސާެއްއ 

 ދެމިނެތް ުޙކުމެއް ކަމަށް ވަންޏާ މައްަސލައެއް ނެތް. ދެމިއޮތް ޙުކުމެްއ ކަމަށް ވަންޏާ އެއަްށވެްސ ކޮށް، އެ ހުކުމަކީ

 ފަރުވާެއއް ހޯދައި މި މައްސަަލ ވަޅުލާން އެބަޖެހޭ. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަޅުގަނޑު ސަތުން ބަހުސްގެ ތެރެއަށް ވަނުމަކަށް ނޫންއަޅުގަނޑު ހަމަ ރިޔާޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ނަށް ގަނޑުމެންގަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތުަގއި ޙުކުެމއް އޮތީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް، އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވަިއލާނަން. އަޅު

ަޔއީ. ދެން ން އެ ދިކަޙުކުމެއް އޮތް ކަމަށް ވަނީ ގާޫނނެއް ހަދަން. ގާނޫނެއް ހެދުމަށްފަހުގައި ައޅުގަނުޑގެ ނަޒަުރަގއި އެ

ެލއް ނޫން ރިޔާސަތުން ހަމަ ޖަވާބުދޭކަށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ދަންނަވާލީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ އުސޫ

ން އެ  ހޯދަިއގެރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭ ކޮންމެ ގާނޫނެއް ިނންމުމަށްފަހުގައި ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ރުހުން

މަށް ކަމަޖިލިސް  ްސ، އަދި ުއވާލުމަކީ ވެސް. ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ރަްއޔިތުންެގ ގާނޫނުހަދާގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަކީ ވެ

ަދވާނެ ވަމުންގެންވާއިުރ، ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުެގ ނިންމުންތަކާ އެްއގޮތަށް މިއަދުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ކަްނކަން ކުރައް 

ނުޑ ން އަުޅގަ ފަނޑިޔާރުން އެކަން ކުރަްއވާ ގޮތުކަމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ިއޙްތިރާމާ އެކީގައި މިއަުދގެ ުއއްތަމަ

ލީ ންބަރު ޢަގަބޫލުކުރަން. މިހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ަވޑަިއަގތުމަށް، ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 ބިލަށް `. އަޅުގަނޑު މިހާރު ބަހުސްކުރަމުންދާ މުޙައްމަދަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 ރީފަށް.ހުސްކުރުމަށްޓަކައި ފުރުޞަުތ މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަބަ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ވެސް ބަހުސްކުެރވިދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ައޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަށް ުހށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއަކީ ދެޮކޅަށް 

ޑިފެްކޝަން ގާނޫނު ހަދަނީ އެ ޤައުމެްއގެ ސިޔާސީ މަޝްަރޙާއި، އެ ޤައުމެްއގެ ިސާޔސީ -މައްސަލަެއއް. އެންޓި

މަޝްރަޙްގައި ކަންކަން ކުާރ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަަލިއ އެފަދަ ގާނޫނެއް އޮތުމަްށ މަޖުބޫރުވާ ހާލަތްތަކުގައި. 

ޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސިޔާީސ މަޝްރަޙް ތަޣައްޔަރުެވ ކިލނބުވެަފއިާވ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނ
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ޑިފެކްޝަްނ ގާނޫނެއް އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އެއީ މިތާަގއި ތިބި ޕާޓީ ބަދަލުނުކުރާ -މިންވަރުން އެންޓި

ށް ަވކާލާތުކުރާ މީހުން ވިދާޅުވޭ މިއީ މެންބަރުންގެ ވެސް ޙައްޤަށްޓަކައި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ަބއެއް މިކަމާ އިދިކޮޅަ

ރުމުެގ ޑިމޮކްރަސީެގ ހަމަތަކާ ޚިލާުފ ކަމެކޭ. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ބަހުްސކު

ްނ ޝަ ތަޢާރުފުވުމުން ޕާޓީެއއްގެ ކޮހިޕާޓީ ނިޒާމު ،. ައނެއްކޮޅަށް ަދއްކާ މީހުން އެަބ ބުނޭފުރުޞަތު ލިބިފައެއް ނެތޭ

ދާއިާރއެްއގަިއ  ރޭޑިންގ ފުޅާ ޓް  ޑިެފކްޝަްނ ގާނޫނެްއ ނެތި. ޯކސްޓް- އެންޓިދެމެހެއްޓޭނޭނުވަތަ ެއއްބަިއވަންތަކަްނ ނު

ހުރީ ެއކަމަށް އެްއވެސް ފަރުާވއެްއ  ފައިޤައުމުތަކުގައި ހަދާ ހުރި ފައިާގނޫނުތައް ހަދާ ޑިފެކްޝަން-ގޮސް އެންޓި

ވަނަ އަހަރުގެ ިމ  2008ދުވަސްކޮެޅއް.   ޑިމޮކްރަސީ ތަޢާރުފުީވ ފަހުން މިވީ ކުޑަނުލިބިގެން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް

ޑިފެކްޝަން ޕާޓީ ިނޒާމެްއ -ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ ތަޢާރުފުވެގެްނ ޢަމަލުކުރަން ފެށި ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެންޓި

 ،ންދިޔައީ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީޑިފެކްޝަން ގާނޫނެއް ހެދުމަށް މަޖުބޫރުވެގެ-ދިޔައީ. އެންޓި ޤާއިމުެވގެން މި

ފަހުން ދެން މިކަން  . ވަރަށް ދުވަްސވީވެސް ވެއްޖޭ ޑިފެްކޝަން ގާނޫނެއް ހެދުމަށް މާ ލަސް-ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެންޓި

ކަމަކަށް  އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ރައީސް ޔާމީްނ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ތިބި މީހުންނަށް މާ ފަސޭހަ އޮތީ. ތެދުފުޅެއް. މި

ކަމަށް  ބާްއވަންޖެހޭނެ ގޮތުްނ އެ ބިލުތައް ނުވަތަ އުެފއްދި ގާނޫނުތަކާ ބެހޭ ސަރުކާރުން ގެެނއްަސ ހުރި ނުވާނެ

ލަތު މަޖުބޫރުކުރާ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނެ. މި ގާނޫނު ، އެ ޤައުމެްއގެ ޟަރޫރީ ހާވަކާލާތުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް 

ޕާޓީަގއި ތިބޭ ތިންހަތަރު ބޭފުޅަކު  . ތެދުފުޅެއް.ގެންނަްނ އެބަޖެހޭ އުވާލުުމގެ ކުރިން މިއަށް ވުެރ ފުރިހަމަ ގާނޫނެއް

ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެވެްސ  ގެ މެންބަރަކު ަވކިކުރުމަކީ އެހާ ރަނގަޅުއެްއވެގެްނ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހު

ޓީ ދޫކޮށްލާފައި ދާންވާނީ ގޮނިޑ ދޫކުރާ މީހުން ޕާ މި ޕާޓީ އަމިއްލައަށް ވޮލަންަޓރަލީ މެކޭނިޒަމެއް އޮންނަންޖެހޭނެ.

ކުާރ ، ވަިކ ތަރުތީބަކުން އިންތިޚާބުދޫކޮށްފައި ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ެއއީ ރަްއޔިތުން ަވކި ިފކުރެްއގެ ވަކި ިޚޔާލެްއގެ

 އަލުން ކުރިމަތިލައްަވިއެގން ހޮވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ ،މެންބަރަކަށް ވާތީ. އެ ބޭފުޅަަކށް ރައްޔިތުން ތާއީދުކުރާ ަނމަ

. ތެދުފުޅެއް. ެއގޮތަްށ ގަންނަވާނޭއޮތް. ގަލޮޅު ދެކުުނ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅެވއްޖެ، ތިމަންނަ ހޮިވވަަޑއި 

ން ނުވަތަ އަމިއްަލ ނުެޖހޭ. އަނެއްކާ ދެން ބަދަލުިވ ޕާޓީއަކުޔާ އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާކަށްޔަޤީންކަން އޮތިއް  އެ

ޑިފެކްޝަން ގާޫނނެއް ޮއެވގެންނުވާނެ ކަމަްށ -އެހެންނަމަެވސް، އެންޓިިއގެން ހޮވެްނވީ. މެންބަރެއް ގޮތަށް ކުރިމަތިލަ

ވިދާޅުާވވިދާުޅވުމާ އަުޅގަނޑު ދެކޮޅު. މިއީ ރަްއޔިތުންގެ ަޙްއޤުގައި އަުޅގަނޑު ދަްއކާ ވާަހކަެއއް. މި ޤައުމުގެ ިސޔާީސ 

ތައް އެްއ ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލުެވގެން މަޝްރަޙު އޮތް ގޮތުން މި ޯހސްޓް ޓްރޭޑިންގާއއި މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި

މިދާދިއުން މިހާ ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ޮއވެއްޖެ ނަމަ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް ސްޓޭބަލް ސަރުާކރެއް، ަދއުލަތެއް ހިްނގުމަީކ 

ވި ބަޔަކު، ެއ މުސްތަޙީލު ކަމަކަށް ވާނީ. ސްޓޭބަލް ސަރުކާރެއް ހިންގޭނީ އެ ސަރުކާރެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން ހޮ

ހޮވި ގޮތަށް އެ ސަރުކާރުގެ މުއްދަތުގައި ތިބެގެން. އެނޫްނ ގޮތަކަށް އެކަމެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، މާދަމާ ވެސް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންތިޚާބީ ސަރުކާރު ވެިރކަމަށް އަިއްސފައި ދަތި އުނދަގޫ ނިންމުންތައް ނިންމަންޖެހޭ ދުވަހެއް 
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 ެވގެންދާނީ؟ މިއީ ެވސް ުފންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންަތއްތައް، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަތުެވއްޖެ ނަމަ ދެން ކިހިނެްއތޯ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ މޮޅުވާ ގޮަތކަށް ނޫން އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ކަންކަން؛ ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތާއި، ިމ 

ޗަށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ވިސްަނއި، ފުންކޮށް ދައުލަތުގެ މަޞްލަޙަތާއި، މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޞްލަޙަތުގެ މައް

ވިސްނަިއ، ކަމުގެ ެއކޮޅުމިޮކޅު ބަލައިލާ ކަންކަން ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް. މިތާނގައި ބަހުސްކުރެްއވި ބޭފުޅުން 

 ވިދާޅުެވއްޖެ ޤާނޫނުއަސާީސާއ ތަޢާރުޟޭ. ޤާނޫނުއަސާސީާއ ތަޢާރުޟުވުމެއް އޮތް ކަމެްއ ވާނަމަ، ޤާނޫނުއަސާީސއަށް 

ޑިެފކްަޝން ގާނޫނެްއ ފާސްކުރާށޭ. އެެހންކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ އެއީ -ބަދަލުގެންނަވާ. ސުޕްރީމް ކޯުޓން އެންެގވީ އެންޓި

ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި ިވއްޔާ ޤާނޫނުައސާސީ ބަދަލުކޮްށގެން ެއކަން ކުރާނީ. އެވެްސ 

ޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ އަިމއްލަ މަޞްލަޙަތަށް ވުރެ ބޮޑަށް ފުޅާކޮށް މި މަޖިލީހަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް. އަ

ރައްޔިތުންެގ މަޞްލަޙަތު، ަޤއުމުގެ މަޞްލަޙަތު، މި ޤަުއމުގެ ވެިރކަން އަމާންކަމާއި ސުލްޙަވެރިކަމާެއކު އޮންނާެނ 

ން މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް އެންމެ މޮޅު، ގޮތެްއގެ މަތީން ކަންކަން ހިންގާ ރާވައި ހިންގަން. ތެދެްއ! އަޅުގަނޑުމެ

އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ެއއްވެސް ކަހަލަ ބަނދެވުމަކުން ބަނދެވިފައިނެތުން. އެކަމަުކ ޕާޓީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިްނ 

ެނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންކަން ުކރެވިދާނެތޯ މިހާރު މި އޮތް ޮގތަށް މިހެން، އެ މީހަކު ހަދާނެ އެްއޗެއް ހަަދއި، އުޅޭ

ގޮތަކަށް އުޅެން ދޫކޮށްަލއިފިއްޔާ. ތެދުފުޅެއް. ޕާީޓގައި ކޮންމެވެސް އުސޫެލއް އެބަ ގެންގުޅެންޖެހޭ. ހަމަ ޕާޓީގެ 

ލީޑަރޝިޕުަގއި ތިއްބަވާ ބޭފުުޅން ނުރުހޭއިރަށް މެންބަރުކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް އޮންނައޮތުން. އެކަމަށް ފަރުވާެއއް ހޯދަން. 

ނޑުމެންނަށް ހޯދިދާނެ ފަރުވާެއއް. މި ރާއްޭޖގެ ިމ ހުރި ހާލަތްތަކަށް ބަލައި އެވެްސ ގާނޫުނގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

ރިޢާޔަތްކޮށް ައޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނުމަށްފަހު އެބަެޖހޭ މި ޤައުމުގެ ސިޔާސީ ަމސްރަޙާއި ހާލަތަށް ބަލާފަިއ 

ޚިލާފު ކަމެކޭ، މިހެން ވިދާޅުވެަފިއ ގާނޫނު ގެންނަން. ހަމަެއކަނި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާުފވެއްޖޭ، މިއީ ޑިމޮކްަރސީއާ 

 ޑިފެްކޝަން ގާނޫނު...-ހުއްޓުވޭކަށް ނެތް. އިންޑިާޔަގިއ ވެސް، އިނގިރޭިސވިލާތު ަތންތަނުގައި ެވސް އެންޓި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް.ދީއަމިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހު

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ

ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފްލޯގަިއ  .هللالحمد. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފުރުޞަތު ބަހުސްކޮށްލަން ރައްޔިތުންެގ އަޑުއުފުލަން ފުރުޞަތު ނުލިބުމަށްފަހު މިއަދު

އަްށ ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމުން، ައޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން  تعالى  و ههللا سبحانލިބިގެންދިޔަ ކަމަށްޓަަކއި އަުޅަގނޑު 

ޔޮ ބޭނުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެން މި ދިޔަ ފުރުޞަތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހެޔޮ ދުޢާއާއި ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ހެ
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އެދުމުގެ ނަތީޖާ ކަމަށް. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މިއަދު ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުނދާ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން 

އަޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ މި ގާނޫނު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޤާނޫުނއަސާީސގެ ޙުދޫދުގެ ތެެރއިން 

ނޑު ވެސް ތާއީުދުކރާ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ފައްކާެވގެން އަންނަ ގާނޫނަަކށް އަޅުގަ

ކުރިމައްޗަށް ގެނެވިަފއި މި ޮއތް ގާނޫނަކީ ކޮން މަޤްޞަެދއްަގއި، އަދި ސާފު ނިޔަތެްއގައި ކުރެވިަފއި ކަމެއް ކަމާ 

ިޔތުން މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުގައި މި ދޭތެރޭގައި ހަމަަގއިމު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ސުވާލުއުފެދޭ. އެއީ މި ރައް 

ވަނަ އަހަރުެގ މެއި  2014ހިނގަމުންދާ ދައުރުަގއި ކަްނ ހިނގާފައިާވ ގޮތަްށ ރިޢާޔަތްޮކށް އަުޅގަނޑު ިމ ދަންނަވަނީ. 

ވަނަ ދުވަހު މި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުވާކުރެްއވިއިރު އަުޅގަނުޑ ހަނދާންވާ ގޮތުން ޕާޓީތައް  27

މެންބަރުން.  15މެންބަރުން.ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  26މެންބަރުން. އެމް.ޑީ.ޕީައށް  33ހުރީ؛ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ބެހިފައި

މެންބަރުން. އަދި އަދާލަތު ޕާޓީ  5މެންބަރުން. އަދި މިނިވަން މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި  5އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 

ދިޔަ ގޮތް. އެހެންނަމަވެްސ، ކައިރި ތާރީޚުތަުކަގއި މާ މެންބަރެްއ. އެއީ އެ ދުވަހު ހުާވކުރެިވެގން  1ތަމްސީލުކުރައްވާ 

 5އަހަެރއްގެ ތެޭރގައި މުޅި މަންޒަރު ބަދަުލވެެގންދިޔައީ؛ އެމް.ޑީ.ޕީން  2ދިގުނޫން މުއްދަތުތަކުަގއި ކުިރއަށް އޮތް 

ރިކަންކުރާ ޕާޓީ  ވެމެންބަރުން 5މެންބަރުން އަދި މިނިވަން ގޮތުަގއި ހޮިވވަަޑއިގެން  8މެންބަރުން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން 

ޝަރަފުވެިރ  ،ކަން. އަޅުގަނޑަށް ެވސް އެނޭގ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެނިފެސްޓުގަިއ އަބުރުވެރިޕީ.ޕީ.އެމާ ގުޅިަވޑަިއގަތް

އަހަުރ  4ވެރިކަމުގެ  ،މަޖިލިސް ހިމެނިފައިވާކަން. ެއހެންނަމަވެސް، އެއީ ސާފު ނިޔަތެްއގައި ހެދުނު ގާނޫނެއް ނަމަ

މެޯޖރިޓީއެއް އޮެވ ކުރަމުންދިޔަ ސްޕަރ ކޮްށ އެކި ޕާޓީތަކުން މެންބަރުްނ ގެނެސް ބޮޑު ހަމަވަނިކޮށް އަދި ެއއާެއއް

، އަވަްސއަުރވައިލާފަިއ ކަންތަކުން މެޖޯރިޓީ ގެއްލިެގންދިއުމުން މިފަދަ ގާނޫނެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގެނެސް

 2017ނުކުެރވޭ.  ކަށް އަުޅގަނޑަކަްށ ގަބޫލެއްމަކީ ެއއްެވސް ސާފު ނިޔަތެްއގައި ކުރި ކަމެއް ކަމަފާސްކޮށްގެންދިޔަދިޔު

ކަމަށް  ޖެހޭނެޑިފެކްޝަން ގާޫނނެއް އޮންނަން-ޓިކޯޓުން ނެރުއްވި އަމުުރގައި އެން ްޕރީމްސުވަނަ ދުވަހު  13ޖުލައި 

ނޫނެއް ހަމަ އެ ގާިމ މަޖިލީހުގައި ވެރިކަންކުރާ ާޕޓީން ބޭނުންފުޅިއްޔާ ހަމަ އެ ދުވަހަކު  ،ނަމަވެސް ވީބަޔާންކޮށްފައި 

މަްސ  7ކޯުޓގެ ޫރލިންގއަށް ފަހު،  ޕްރީމްޖުލަިއ ގަިއ ސު 13ހެންނަމަވެސް، ވަނީ. އެފާސްކުރެވެމުންޮގއްސަ 

ުނވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ެވސް  ޑިފެކްޝަން ގާނޫުނގެ މަސަްއކަތެއް ކޮށްަފއެއް-ވެސް އެންޓި ދިަޔއިރުވެގެން

ނުޖެހިގެން އަޅުގަނޑުމެން މެދު ހިތްހަމަ ސަރުކާރުގެ ހުރި ކަންތައްތަކާގޮތަށް  ގަބޫލުކުރަނީ އަުޅގަނޑު ވެްސ ހިމެނޭ 

ުތަގއި މި ގާނޫނު ފާސްވެގެންދިަޔކަން. ނުކުތުމުގެ ނަތީޖާއެްއެގ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޭ އަދަބެއްގެ ގޮނުކުތް

ވެގެންދިަޔކަން. އެހެންވީމާ، މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ އަދަެބްއގެ ގޮތުަގއި މި ގާނޫނު ފާސް  12އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މިހާރު މިއޮތް ގާނޫނަކީ އަުޅަގނޑު ވެްސ ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ސާފު ނިޔަެތްއގަިއ، ސާުފ ވިސްނުމެްއަގއި ކޮށްަފއިާވ 

މަސައްކަތެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ ތާއީދުކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ 

 ތަރަހައިގެ ތެޭރގަިއ މިފަދަ ގާޫނނެއް ގެަނއުމަށް. ެއ މަސަްއކަތް މުސްތަޤުބަލުގަިއ ކޮްށ، ޤާނޫނުއަސާސީެގ ފުރިހަމަ
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އަދި ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ތަމްސީލުކުރައްވަން މި ފްލޯއަށް ވަޑައިގަންަނާވ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންނަށް 

ްނނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ. އަދި ޭއގެކުރިން ވަަޑއިގަތުުމގެ ކުރިން މި ކަްނކަން ހާމަވެގެްނގޮސްފަިއ އޮ

މިނެޓަށް ވުމާ  1އެފަދަ ގާނޫނެްއ ައއުމަކީ ެވސް އަުޅގަނުޑ ތާއީދުކުާރ ަކމެއް ކަމަށް ދަންނަވާލަން. ާއދެ! ބާކީ 

ޕްޓެންބަރުަގއި ތި ސެ 23އެްއކޮށް އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަދިވެސް އެއް ފަހަރު ދިވެހި ރައްޔިތުން 

 ނިންމެވިނިންމެވުމަށް ހަމަ ފަށްފަށުން ޝުކުރު އަދާކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް.އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޭދޫމިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

  ދެއްކެވުން:ވާހަކަ އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ޑިފެްކޝަން ގާޫނނަކީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ގާނޫނެއް. -ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެންޓި

މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު އިންިތޚާބުވުމުގެ ކުރިން އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންނާ ައޅުގަނޑު ަބއްދަލުކޮށް ދެްއކި 

 ެއންމެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު ެދއްިކ ވާހަކަައކީ ސާބިތުކަމާެއކު ހޮވުނީމަ، ހޮވުނު ޕާޓީެއއްަގިއ ވާހަކަތަުކގެ ތެރޭަގއި ެވސް

ސާބިތުކަމާއެކު ަރއްޔިތުންނަްށ ޚިދުމަތްކުރަން ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ މެންބަރުން. އެ ނަމޫނާ 

 ލީޑަރޝިްޕގެ ތެރެައށް ބޮޑެތި އިންޤިލާބުތަެކްއ އަޅުގަނޑު މިއަދު މި ވަނީ ދައްކާފަ. ައޅުގަނޑުމެން ޕާޓީގެ

އައިްސގެންދިަޔއިރު ވެސް ެއްއވެސް ކޮަޅކަށް ނުގޮސް ޕާީޓެގ ދިފާޢުގައި ޕާޓީަގއި ސާބިތިަކމާއެކު ޕާޓީަގއި ައޅުގަނޑަށް 

ކޮށްގެން އުޅެނީ ޑިެފކްޝަން ގާނޫނު ވުޖޫދަށް ައއީމަ މި ާގނޫނަށް ބާރު ނުލިބޭ ގޮތަށް، މި ގާނޫނު ރޭޕް-ހުރެވުނު. އެންޓި

ދައުލަތުގެ އެިކއެކި ުމއައްަސސާތަކުން. ެއއީ އަޅުގަނޑު ަގބޫލެއް ނުކުރަން މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަކި ނުފޫެޒްއ 

ވަދެގެން، ބިުރވެރިކަމެއް ވަެދގެން ކުރެވުނު ކަމަކަށް. ިމހާތަނަށް މި މަޖިލީހުގައި ފޭދޫ ދާއިރާ ނިސްބަތްވާ މި 

ޓަނަށް އަޅުގަނޑު ފިތާފައި ނުހުންނާނެ އެްއވެސް ނުފޫެޒއް ައޅުަގނޑަށް އަިއސްގެން. އެްއވެްސ ޕޯޑިއަމްަގއި މިހިރަ ބަ

ސިޔާސީ ވެިރެއއްގެ ނުފޫެޒްއ އައިްސގެން، އެްއވެސް ަފއިސާެއްއގެ ނުފޫޒެއް އައިްސގެން، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ކި ގޮތަކަށް ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ނުފޫޒެއް އައިްސގެން ވެސް. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ވަ

ބާއްަވއިގެްނ، ޕާލިމެންޓް ގްރޫުޕން ވަިކގޮތަކަށް ވިޕް ނެރެގެްނ މިއަދު ޢަމަލުކުރާނީ މިވެނި ގޮތަކަށޭ ނިންމީމަ، ެއގޮތަށް 

ންމާ އަޅުގަނޑު ަނގަން. ފިތާފައި ހުންނާނީ. އެއީ ޑިމޮްކރަސީގައި ިމއަދު ޕާޓީތަކުަގއި އޮތް އުސޫލަކީ. އެހެންވީމާ، ެއ ޒި

އަޅުގަނޑު ފިތާފައި ހުރި ހުރިހާ އެއްަޗކަށް ފިތާފައި ހުންނާނީ ފުރިހަމަ، ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރެގެން. ހަމަހޭގައި 

ހުރެގެން. މިއީ ިދވެހި ރަްއޔިުތންނަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ޮގތް ކަމަށް ފެންނާތީ ެއގޮތަށް ިފތާފައި ހުންނާނީ. މިއަދު މި 

 ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަައކީ މިއީ ވަކި ނުފޫޒެްއ މިތާތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން ިދމާވެގެން އުޅޭ މައްސަަލއެްއ ރާއްޖޭަގއި
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ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަޖިލީހުން ވަކިެވ، 

ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ. މި ރާއްޖޭގައި ފުލުހުންގެ މައްސަލަ. ފުލުހުންގެ  ޖަލަށް ދިޔައިއްޔާ ދިޔަީއ، މި ރާއްޖޭގައި

މުއައްސަސާަތކުން ތަޙުޤީޤު މިނިވަންކޮށް ނުކުރަނީ ކީއްެވގެންތޯ؟ އެ ބޭފުޅުން ކީއްެވގެންތޯ ނިއުސްކޮންފަރެންސް 

 ވާހަކަ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލަކީ ބާއްވާަފއި ނުބުނަނީ ތިމަންނަމެންގެ މައްޗަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނުފޫޒު ފޯރުވާ

މިނިވަން މުޞްތަޤިއްލު މުއައްސަާސއެއް. ީކއްެވގެންތޯ އެ ބޭފުޅާ ވިދާޅުނުވަނީ ތިމަންނަ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަ 

ނުފޮނުވަނީ ނުފޫޒު ޮއވެގެން ކަމަށް. ފަނޑިޔާރުގެަތކަށް ިމ ބޭފުޅުން ޙުކުމްކޮށްފައި ޖަަލށް ލެއްިވއިރު، އެ ބޭފުޅުްނގެ 

ށް ނުފޫޒު އަންނަންޏާ އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާންޖެހޭނެ ތިމަންނާމެންގެ މައްޗަށް ނުޫފޒު ައިއއްސިއޭ. އެހެންވީާމ، މައްޗަ

ތިމަންނަމެން އިސްތިއުފާދިނީޭއ. މިއީ ޑިމޮކްރަސީއަކީ. ޑިޮމކްރަސީަގއި އޮންނަންޖެހޭނީ މި އުސޫލު. ދެން މިއަދު 

ން، ސުްޕރީމް ކޯޓުން އެ ނިންމަނީ ެއ މައްސަލަތައް އެއީ ބާތިުލ އަނެއްކާ އެ ފަނިޑޔާރުން ދަށު ކޯޓުން، ހައި ކޯޓު

މައްސަލަތައް ކަމަށް. އެހެްނވެއްެޖއްޔާ ފަނިޑޔާރުން ޒިންމާނަގަންޖެހޭނީ މިކަމުގައި. ިމ މައްސަލަތަްއ ހިންގީ ެއ 

އީސް މައުމޫނުގެ ބޭފުޅުން. މި މައްސަލަތަކުެގ ޒިންމާ އަޅުގަނޑު ނާޅުވާަނން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެިރންނަށް. ރަ

ޒަމާނުގައި މި ޤައުމުަގއި ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ރައީސް މައުމޫނުގެ ބޮލަށް ކަނޑާލައިިފ ދެން އަންނަ ވެރިކަމުގައި. 

މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމގައި މި ޤައުުމގެ ހުރިހާ ކަމެއް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ބޮލަށް ކަނޑާލައިފި. މިކަްނ 

މިއަދު މި ވެރިކަމުގައި ކުިރ ހުރިހާ ކަމެއް މި އޮތީ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޭރުވެސް ކުރީ ފަނޑިޔާރުން. 

ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު ހަދަން -ބޮލަށް ކަނޑައިލާފަ. އެހެންވީމާ، މި މުއައްސަސާތައް ޒިންާމދާރުވާން އެބޖެހޭ. މި އެންޓި

ސާސީއ ޚިާލފަށް ހަދާފައި އޮތިްއޔާ ެއ މި މަޖިލީހަށް އެންގީ ރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ޯކޓުން. މި ާގނޫނު، ޤާނޫނުއަ

ޑިފެކްޝަން ގާނޫުނ -ބޭފުޅުންގެ ލަފާ އަޅުގަނޑުެމން އެހިން. ކީއްެވގެންތޯ މި މަޖިލީހުން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އެންޓި

ހަދާފައި އޮތިްއޔާ އެ ބޭފުޅުްނ މި ގާނޫނަކަށް ބަލަިއގަތީ؟ މިއީ ސުވާލު އުފެދޭ ކަންަތއްތައް. އެހެންވީމާ، ިމއަދު 

މެންބަރުން، ވާހަކަދެއްކި ހުރިހާ  100ނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް މި ކަންތައް، މިހާރު މި މަޖިލީހުގައި %އަޅުގަ

ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު އޮންަނންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފޭ. -މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަނީ އެްނޓި

ޤާނޫނުއަސާސީައށް ބަދަލުގެނެވެޭއ މި މަޖިލީހުގައި. ގެންނަންީވއެްއ ނޫންތޯ.  ވަރަށް ރީތި ރާަގކަށް ެއ ބޭފުޅުން ބުނަނީ.

ޑިފެކްޝަން -މެންަބރުން ވޯޓުލަިއގެން ޤާނޫނުައސާސީއަށް ބަދަލުގެެނވޭނެ. ެގނެސްގެން އެންޓި 85މި މަޖިލީހުގައި 

ިއ އެއްަލއިލަިއގެންނުވާނެ. ެއ ގާނޫނު ބާްއވަން؛ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން ިސޔާސީ ޕާީޓއަުކން އަުޅގަނޑުމެން ކަނޑާފަ 

ބާރު ދީފައި ވެްސ ޮއެވގެންނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް ެމންބަރު އަމިއްލައަށް އިސްިތުއފާދީފައި ދަންޏާ، ނޫނިއްާޔ 

ކެނޑިގެން ދަންޏާ ގޮނޑި ެގއްލެންޖެހޭނެ. ގޮނޑި ގެއްލެްނޖެހޭނެ. ގޮނޑިައކީ ގަނެިވއްޭކ އެްއޗަކަްށ ެވގެންނުވާނެ. 

މައެާއއެްއކޮށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަްނ، ކޯިލޝަންތަކަކީ މިއީ ޑިމޮކްރަީސގައި އަުޅގަނޑުމެން ދަންނަ އެހެންވީމާ، ހަ

އެްއޗެއް ނޫން. އެހެންވީާމ، ކޯލިޝަންތަކުން މީހުން ހޮވިއްޖެއްޔާ ވަރަށް ތާއީދު މަދު ދާއިރާއަކަށް ލިބިދާނެ ެއ 
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ުލ ކުރާ ބޮޑު މެޖޯރިޓީން ވޯޓުާލން އެބަޖެހޭ އެ ކޯލިޝަނުން ބޭފުޅުންނަށް އެ ދާއިރާ ގޮނޑި. ލިބުނީމަ އެ ދާއިރާ ތަމްސީ

އެ ގޮނޑި ދިން ފަރާތަށް. ކޯިލޝަން ރޫޅިއްޖެްއޔާ އެްއކަލަ ގޮނޑިދާނީ ކޮންދިމާލަކަށްތޯ ެދން؟ ކުޑަ ޕާީޓއަށް ލިބުނީ އެ 

ޑިފެކްޝަްނ -އެންޓިދާއިރާ. އެކަަމކު ބޮޑު ޕާޓީްނ ވޯޓުލަިއގެން ހޮވުނީ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ ކޯލިޝަން ރޫޭޅއިރު މި 

ގާނޫނުގެ ތެެރއިން ެއކަން ެވސް އަންނަންޖެހޭނެ. އެ ހާލަތުގައި އެތާނގެ މެޖޯރިޓީ އޮްތ ގޮތަކަށް އެ މީހާގެ މިހާރު 

ގޮނޑި ބަދަލުވާންޖެހޭނެ. މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ޤާނޫނުއަސާީސއަށް އިޞްލާޙުގެންަނއިރު މީެގތެރޭގައި ހިމެނެންޖެހޭނެ. މި 

ހޭނެ އެްއޗެއް. އެކަމަކު އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރަން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި ގާނޫނުަގއި މައްސަަލ ގާނޫނަކީ އޮންނަންޖެ

ހުރި ވާހަކަދައްަކވާތީ، ަވކާލާތުކުރަްއވާތީ ެއކަން އިޞްލާޙުުކރުމަށް އަޅުގަނުޑ ޮގވާލަން. ާގނޫނެއް ވުޖޫދުަގއި އޮންަންނ 

އްާޔ ކުރަންޖެހޭނެ. މި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި މި ރާއްޖޭގެ އެބަޖެހޭ. އެއީ ޤާނޫނުއަސާީސ އިޞްލާޙުކުރަން ޖެހިއްޖެ

ފަނޑިޔާރުގެތަކުން ތަފާތު ޮގތްގޮތަށް ޙުކުމްކޮށްގެން އަިނޔާ ލިބުނު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެރުވުނު އަނިޔާތަކަކީ 

އަދު އެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑު އެކަްނކަމަށް ތާީއދުކުރާ ކަންތައްަތކެއް ނޫން. އަދި މި

އިންސާފު ލިބުނީތީވެ، އެ ބޭފުޅުންނަށް އިންސާފު ލިބުނީމަ ވެސް އަޅުގަނޑު އުފާކުރަްނ. އެއީ އިންސާފު ލިބިއްޖޭ. 

އެކަމު ފަނޑިޔާުރގެތަކުްނ ދެްއތޯ މި ހުރިހާ ކަމެއް މި ުކރެއްވީ. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ. 

ނުފޫޒެއް. ދެން ކޮން ފަނޑިޔާރުންނަކަށް ނުފޫޒު އޮންނަންވީ؟ އަުޅގަނޑަކަށް ނެތް ފައިާސއެއް. އަޅުގަނޑަކަށް ނެތް 

ދެން ކޮން ފަނޑިޔާރުންނަކަށް ފައިސާ އޮންނަންވީ؟ ައޅުަގނޑަކަށް ނެތް ބިރުވެރިކަމެއް. ދެން ކޮން ފަނޑިޔާރަކަްށ 

ތްތެރި ރައީްސ، މި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް މަޖިލީހުން ބިރުވެރިކަން އޮންނަންވީ؟ އަަޖއިބެއް ކަހަލަ ކަމެއް މިއީ. ިއއްޒަ

 ގަާވއިދުތަާކއި އުސޫލުަތއް ބަދަލުގެންނަން އެބަޖެހޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަހު . އެއަށްށްދަމަރު ޙުސައިން މުޙައްމެންބައިއްޒަތްތެރި މަތިވެރި ދާއިރާެގ އަރުވަނީ  މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

ށް. މިހާރު މައިބްރާހީ ވަޙީދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫއަރުވާަނން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 ގެންދިއުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޙައްމަދުގެ ވާހަކަުފޅު ކުރިއަށް ޙުސައިން މު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙައްމަދުމު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ޑިފެކްޝަން ގާނޫުނެގ -ދާ ެއންޓިމި  މުންތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ބަހުސްކުރެވެ`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަ

ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އެ ދެއްކެިވ  ސަލަިއގައި ދެންމެ ވާަހކަފުޅު ދެއްެކވި ފޭދޫމައް

ެއއް ބައިތަކަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ. މުައއްސަސާތަާކއި އަދި ކޯޓުަތކޭ ގެ ބަފުޅުތަކަްށ، އެ ވާހަކަުފޅުވާހަކަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލުކުރަންޖެހޭ ވާހަކަތަކެއް.ކިޔަިއގެން އެމަނިކުފާނު ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅުތަަކކީ ވިސްނާަލންޖެހޭ، ގަބޫ
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ޚިލާފޭ.  އި ކިޔަމުންދިަޔއީ ޤާނޫނުއަސާީސއާގަ މިހާރު އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ކުރީ 

 ކޯޓުން އޮތީ ކަނަޑއަޅާފަިއ އުފައްދަންޖެހޭ. އެއީ ރާއްޭޖގެ އެންމެ މަތީވެސް ސުވާލު  އެހެން ިކޭޔނެތޯ ،އެހެންނަމަވެސް

ވަނަ  18މި މަޖިލީހަކީ،  ްއ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނެކަމަށް، ސައްޙަ ނުވާމި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟު

މަޖިލީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއންމެ ބޮޑަށް އަނިޔާވެރި ކަންތަކެއް ހިންގުމަށް ވާިގވެރިިވ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުން ނިކަމެތިކުރުމަށް ވާގިވެިރވެ، ަބިއވެރިެވ، ެއކަންތައްތައް ހިންގުނު މަޖިލިސް. ަވރަށް ދެރަވަރުކޮށް ދިަޔއީ. 

ގޮނޑި ގެއްލުުނ  މެންބަރުން އަނިޔާވެރިކަުމގަިއ، އިންާސފުން ބޭރުން 12ކިޔަން ، މަރުޙަބާންއަޅުގަނޑު މިއަދު އުފާކުރަ

، މަޖިލީހަށް ވަނަނުދީ ކަަމށާއި ގޮނޑި ެގއްލުނު ،، ޖަލުަގއި ގެންގުޅުނު މެންބަރުންާނއިކަމަށް ކަނަޑއަޅައި 

 އިންސާފު ލިބުނީތީެވ، އެ ، އެ ބޭފުޅުންަނށްވެމި ބޭފުޅުންނަށް މަޖިލީހަށް ވަދެޭވގޮތް  އުކާލަމުންގެންދިަޔ މެންބަރުންނާ،

ުޅގަނުޑ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ! މި ގާނޫނަކީ ވެސް ޭއގެ، އެ ސިލްސިލާގެ ބައެްއކަން އަ

 12 ،މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނަގާލުާމއި 12މި ގާނޫުނގެ ތަރިަކއަކީ ުނވަތަ މީެގ ނަތީޖާއަކީ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. 

މިކަުމެގ  ،އަދި އެކަންކަން ުހއްޓުުވން. އެކަމަކު އެހެން ބޭފުޅަުކ ވިދާޅުވެެދއްަވއިފި ،ގޮނޑި ނަގާލުާމއިމެންބަރުންގެ 

ޕާޓީ ބަދަލުކުރާ މީހެްއ ނޫން. ބަދަލުކޮށްފައެްއ ވެްސ  ގޮތް. އަުޅގަނޑު ވެސް ިމއީ އާްނމުކޮށް އައި  ތާރީޚު ހިނގަމުން

މި ވިދާުޅވަނީ ބަެއއް ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން  ،އެހެންނަމަވެސް ނޯންނާނެ. ބަދަލުކުރުމުގެ ވިްސނުމެއް ވެސް ނެތް.

، ހުރީ އެކަންކަން ހުއްޓުވުމަަކށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް. އެއީ ައޅުގަނޑު ތާއީދުކުާރ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް

ްއާޔ އްޖެކުރެވޭ ކަމަށް ވެ ނުނިންމުންތައް ގަބޫލުކުރީމާ ަވކ ޚިލާފުވެ، ޕާޓީން ނިންމާ ވިދާޅުވެަބއްަލވާ! ޕާޓީގެ އުޫސލުތަކާ

. މި ކަމަކުނުދެއޭ މިހެން ދެން ކޮންގޮތަކަށްތޯ މިކަން ުކރާނީ. މިއީ ސުވާލެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ރަނގަޅެއް ނޫނޭ

 ، ާޤނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުނުެވ،އޮންނަން އެބަ ޖެހެއޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ބުނަނީ އެކަމަކުބަަހއްޓާފައި ކިޔައި

ކުރަން. އަދި މިހާުރ އޮންނަ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ައޅުގަނޑު ވެްސ ގަބޫލު ތަކަށް ރަްއކާތެރިެވގެން މިމެންބަރުންގެ ޙައްޤު

ާާބޮުޑ  ޮބުޑ މައްސަލަެއއް ނެތް. އަދި ިގނަ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮތަްށ މި އުވާިލޔަސް މ އޮތް ގޮތަށް އޮތަސް މާ

ޤީޤަތުގައި މީހުން އިޞްލާޙުެވގެން، ދެންމެ ޙަ ،އަުޅގަނޑު މިދެންނެވީ ،މައްސަލަެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް

ީމހުންގެ ޒިންމާއާއި ވާޖިބުތަްއ  ވެގެން، އެ މީހުން މީހުންނަށް  ،އިބްރާހީމްދީދީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން

 އްޔާ. ބޭނުންވާ ނަތީޖާއެއް ނުފެންނާނެ. ޝުކުރިމި އަދާކުރަން ކެިރގެން އުޅޭ ުދަވހަކުން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެްނ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުުލސްދޫއަރުވަނީ  އާދެ! މިހާރު އަުޅގަނޑު ުފރުޞަތު މި

 ށް.އިބްރާހީމަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް.ވަޙީދަ މުޙައްމަދު މެންބަރުތެރި ްއޒަތްއި ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫއާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ޑިފެކްޝަން ގާނޫެނއް -އެންޓި `. އާދެ، ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ނޫނުއަާސީސ ޤާިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ވުޖޫދުކުރިއިރުަގއި އަށްޔެއަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ދުނި

ޕްރީމް ކޯޓުން ވަިކ ހެންނަމަވެސް، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ސުމުޅިން ތަފާތު. އެ ށް ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ހާލަތްތަކާގޮތަކަ ވަކި

ްކޝަން ގާނޫނެއް ހެދިއިުރަގިއ ޑިފެ-ތިރާްމކުރުމުގެ ގޮތުން އެންޓިޙްކުރުަމށްފަހު އެއަށް އިބަޔާން ގޮތަކަށް ުޙކުމް

ޚިލާފަށް  ގޮތާ ނޫނުއަސާސީަގއި ކަނަޑއަޅާ ބަާޔންކޮށްފައިވާޤާރައްޔިތުންގެ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތަކެއް ރައްޔިތުްނގެ 

 ކަމެއް. ިމއަދު ރަްއޔިތުންގެ ކުެރއްިވކަމީ ހިތާމަހުރިގުދީސްލްޖުމްހޫރިއްާޔ ތަ ގާނޫނެއް ފާްސކޮށް ދިވެހިާރްއޖޭގެ ރައީސު

ރަހަ ހުރިހާ މެންބަރުން ލިބިގަންނަމުންދާއިރުަގއި މި ރައްޔިތުްނެގ ރުންތަކެއް މިނިވަންކަމުގެ ފޮނިމަޖިލީހުގެ މެންބަ

އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިގެން އެ ދިަޔއީ. ެއއްެވސް  ،ހާދެއްގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ކުރި ވަރަށް މަތިވެރި ޖި

ައޅުގަނުޑ  .ެދްއވި ޖަވާެބއް ނޫން ެއއީކީހޫރިއްޔާައކަށް ހުްނނެވި ބޭފުޅަކު ހާލެއްގަިއ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމް

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޫުނއަސާީސގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް މި ރަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުްމހޫރިއްޔާގެ ޤާ ދަންނަވާނީ

 ފާސްކުަރއްވާަފިއ އެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކުަރއްވާަފއި ގާނޫނެއް ނޫނުއަސާސީގެ ާމއްދާެއއް ސަސްޕެންޑުތެރެއިން ޤާ

. . ެއއީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށްޖެއްެސވި ގޮންޖެްއސެވުމެކޭނޫނުއަސާސީއަށް ތަސްދީގުކުަރއްިވކަމީ ޤާ

 ގާނޫނަކުން ެއ މާއްދާ ސަސްޕެންޑުކޮށްަފއި ލައްވާފައި ވަނަ މާއްދާއަށް ގޮންޖައްަސަވއި  154ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ

ނީ ޖަލު އަިދވެސް އެ ވަ ޖޭެގ އުއްތަމަ ފަނިޑޔާރު ޖަލަށްަލއިިދވެހިރާއް އިޕްރީމް ކޯުޓެގ ފަނޑިޔާރަކާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސު

ސާަރއެއް ގެންދާއިުރގައި މި ަމޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ ހުރިހާ އެަލވަންސްތަކަާކއި މުގޮީޅގައި ަބއިތިއްބާފަ. މި އަިނޔާ ދެމުން

ރެްއެގ ގެންދާއިުރގައި އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި މި މަޖިލީހުގެ އެްއވެސް މެންބަމުންކުރަ ނަންގަަވއި، ހުރިހާ ކަމެއް

ކަުމަގއި ވަނީ ނަމަ،  އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ދެން އަންނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކާ ހަމައަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ހުރި

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުކަމަށް އާދެވުމުަގއި އިްސކަމެއް ދޭން ެއބަޖެހޭ ރަ ވާއިރަށް ހުރިހާ ކަމަަކށް ވުރެއަންނަން

ގިނަ ަބޔަުކ  ތަޢުލީމީ އަސާސީ މިންަގނޑެއް ކަނޑައެޅުން. އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި މިކަާމ ވަރަށް

ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެންފާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ެދކޭގޮުތގައި ިމއީ މުހިންމު ކަމެއް. މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ 

މި ނޫން  ،ސް ޑިގްީރއާއި ވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭ ބޭފުޅުން ޑިޕްލޮމާއާއި، މާސްޓަރ ނޫނުތަކުަގއި ެއކިެއކި މަޤާމުތަކަށްގާ

މެދުގައި ވެސް ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ.  ސް އޮތް ހާލާތުްނގެ މަޖިލިޑިގްރީތަުކގެ ވާހަކަދަްއކަމުންެގންދާއިރުގައި ަރއްޔި
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ައޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނުތައް  ލިސް ރަނގަޅުވެގެން ނޫން ގޮތަކަެށއްމަޖިއަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ަރްއޔިތުންގެ 

ބައްޓަންކުރާ ބަެއއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން ރަނގަޅުެވގެން ނޫން ޮގތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ރަނގަުޅާވކަށް ނެތް. އަނިޔާވެިރކަމުެގ 

އަހަރުެގ  5މެންބަރުންނަކަށް ނޫން  12 ވޭުތވެގެންދިަޔިއރުގަިއ ހަމައެކަނި ައހަރުގެ ދައުރު 5އްދުފަހަނަޅާފައި އޮތް ހަ

 ،އަހަރުގެ ދައުަރކީ 5އަހަުރގެ ދައުރު ގެއްިލއްޖެ. ޙަޤީޤަަތކީ މި  5ދައުރު ެގއްލިގެންދިަޔއީ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް 

އްބެިވ އި ތި އަހަރު. އެ މަނިކުފާނު އަރިހުގަ 5ރައީސް ޔާމީން އޭަނގެ މަޤާމާިއ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްަވއިގެން ބޭކާރުކޮށްލި 

ދިވެހިާރއްޖޭަގއި  .ސްނަމަވެގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ އަދި އެ މަނިކުފާނާއި ދުރުބޭފުޅުން ކަމުގައި ވީ

 .ށް ގެންދިަޔއީގެ ގޮުތަގއި ޕީ.ޕީ.އެމަމެންބަރުން ވެރިކަންކުރާ ޕާީޓއެއް  8ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮުތގައި އޮތް ޕާޓީގެ 

ފަރާތަކަށް ޙައްޤު ބަހެއް . އަސަރެއް ވެސް ނުކުރޭ. އެކަމަކު އޭަނގެ ޕާޓީން އެހެން ނާރާއް ހިތަކަށް އެއްވެސް ެއްއޗެ

ޮއތީ ކަންތަކާ ޖެހިފައި ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ގަބޫލުކުރައްވާ. ޙަޤީޤަތުގައި މި ދައުުރ އެ ނަމަ، ބުނެފިކަމުގައި ވާ

ސް މަސީޙް. މި މަޖިލިސް ހަމައަކަށް އެޅުއްވުމަށްޓަަކިއ ހަލާކުކޮށްލީ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސެްއގެ ގޮުތގައި ހުންނެވި ރައީ

އިބު ރައީސުން ފެށިގެްނ އި ނައެްއވެސް ބަަޔކު ެއއްެވސް މަސައްކަެތއް ކުަރއްވާަފއެއް ުނވޭ. މި މަޖިލީހުގެ ރައީސާ

 ގަނޑުމެން ޖަލަށްބޭފުޅުން މި ޒިންމާ ނަންގަވަންޖެހޭނެ. އަޅު ރު ަވޒީފާަގއި ތިއްބެވި އެންމެހައިގޮސް މިތަނުގެ ޒިންމާދާ

ލާފައި ފުލުސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅީ. އަޅުގަނޑު ައޅުގަނޑުމެންގެ ިސޓީ ކުރަހައިލުމުގައި މި މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފަކު 

ޖެހިފައި އޮތް ގާނޫނެްއަކން އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލު މި ނޫނަކީ ެއއީ މިހާރު ބާތިލުކުރަންޑިފެކްޝަްނ ގާ-އެންޓިދެކޭގޮުތގައި 

ނު ހަދާފަިއ އޮތް ގޮތުން. އޭުރގައި މި ގާނޫނު ފާސްކުރެވުުނއިރުަގއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫނުގެ އެ ގާނޫ ،ކުރެވެނީ

އޮތް. ެއކަމަކު މަޖިލީހުން ބ( ވުޖޫދުަގއި ދެމިވަނަ ާމއްދާގެ ) 17ވަނަ މާއްާދގެ )ބ(. މިހާރު  16ކުރީގެ 

. އެކަމަުކ، މަޖިލީހުގެ މާއްދާ ުއވޭ ޮގތަށްެއ ފާސްވާ ުދވަހުން ފެށިގެން އެ ސްކުރެްއވިއިުރގަިއ ފާސްކުެރއްީވ، ފާ

. މިއީ މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ހަމައިން ޖުލަިއއާ 13އޮތީ  ގޮތަށް ހަދާފައި މި ކަމުގެ ގޮނޑި ެގއްލޭ މެންބަރު

 ޤައުމު ޚަރާބުގެ ތެރެއަްށ ައޅުގަނޑުމެންގެ ންގޮސް އެތައް ގާޫނނުތަކެއް ހަދައި،ގާނޫނެްއގައި ހުރީ ނުކުޅެދޭަކން. މިހެ

ދައުރު ކުަޑއެއް ނޫން.  ގެ ރަީއސްގެއޮތް އެއް ބާރުކަމުގަިއވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން ،އިލަ

ފަހަރު  ކޮންފިޑެންސް ވޯޓަކަށް އެއްގެ މަޖިލީހުގެ އަުޅގަނޑުމެން ނޯަރއްޔިތުން  ،އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މިއަުދ ގޮވާލަން

މިއަދުން މިއަދަށް  މެންބަރަކު ވަިކކޮށްލި މައްސަލަ 12 އަދަދު ލީމަ އަނެއްކާ އަދަދު އިތުރުކޮށްފައި އަނެއްކާ އެ ލީމާ

މެންބަރުން މިތަނަށް  12 ހިނގައްޖޭ މިއަދުން މިއަދަށް މަސީޙް ބޭރުކުރުމުގެ ޖާގަ ގާނޫނީ ގޮތުން ހުޅުވިގެން ،ތާވަލުކޮށް

މިއަދުން މިއަދަށް ތާވަލުކޮށް މަސީޙް  ްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ޮގވާަލން އެ މައްސަލަ. އަުޅގަނޑު އިވަނުމާ އެކީަގއި

ާަީރގެ ުޙކުމް މިއަދު ބައިަބޔަށް އެހެަރ ފެބުރު 1 އަުޅަގނޑު ،މިތަނުން ބޭރުކުރުމަށް. އަޅުަގނޑު އަދި ޮގވާލަން

ީރގެ ޙުކުްމ ފެބުރުވަ 1. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތަގއި ތަންފީޒުވަމުންދަނީ. މިއަދު ބައިބަޔަށް އެހެރަ ތަންފީުޒވެެގންދަނީ

 ކަމުަގއި  ގޮތެއް ނޭނގުނު ޒުކުރަން މިތަނުގެ އަމީންޢާއްމު މަސައްކަތްކުރުމާ ުގޅިގެން ދެން ކަންތައް ެވގެްނދިޔަތަންފީ
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 މި އަމީންޢާއްމު އަނެްއކާ އަުލން އަނބުރާ  ފާދޭންޖެހުނު ސަބަބު ހޯދައި،ޢަމީންޢާއްމު ވަީޒފާއިން އިސްތިއު .ނަމަވެސްވީ

ސް ރަނގަޅުެވގެން ނޫން ގޮތަކަށް ތިާމ ރަނގަޅުކުރަން އެބަޖެހޭ. މަޖިލި ތަނަށް ގެންނަން އެބަޖެހޭ. މި މަޖިލިސް

 ...ިނއްޔާ އެހެން މީހުންނަށްއަމިއްލަ ނަފްސު ތިމަންނަ އަމިއްލައަށް ިއޞްލާޙުވެފައި ނޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ށްލަޚަލީهللا ޢަބްދު  މެންބަރުްއޒަތްތެރި އިނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިހާރު އަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދަންނަވަން.  ްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ެދްއވި ފުރުޞަތަށްޓަަކއި ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު އި`. ައއްސަލާމް ޢަލަިއުކމް. 

ށް ވެސް ކަމެއް އީސަްއޒަތްތެރި ރައިޑު ވާހަކަދަްއކަން ަފށާއިރުަގއި ްއޒަތްތެރި ރަީއސް ައުޅގަނއި

ވަނަ  9 އެރުވުމަށްފަހުަގއި އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ކުރިައށްގެންދާނީ. ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ގަާވއިުދގެހަނދުމަފުޅުކޮށް

ިރޔާސަތުަގއި ިއންނަވާ ބޭފުޅަކު ަރއްޔިތުްނގެ  ،ކަމުަގއިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ގޮތުން މާއްދާގެ )ނ( ބުނާ

ބަހުން ވިދާޅުވެފައި  ންނެވޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ސާފުުނގެއްވާ ބަހުސްަގއި ބައިވެިރަވޑައިބަރުން މި ކުރަމަޖިލީހުގެ މެން

ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިާދ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން ރަްއޔި އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން އޮވޭ.

މަނިކުފާނަށް  ނިކުފާނު ތި ތަނުގައި އިންނެވީމާ. ައޅުގަނޑު މަމަނިކުފާނު ވެސް ބަހުސްގައި ބައިވެިރވަަޑއިނުގެންެނވުން

ެގ މީގެ ުކރީގައި އިންނެވި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހު .ަވގުތު މުޚާތަބުކުރަނީ ްއޒަތްތެރި ރައީސަށް މިއި

ަހަކ ބަހުސްަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ ތަން އަުޅގަނޑަށް ފެނިފައިވާތީ ެއ ވާރައީްސ  އިބުނަ

ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަީކ -ހަނދުމަފުޅުކޮށްއެރުވުމުގެ ގޮުތން އެ ވާހަކަ މި ދަންނަާވލީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންޓި

އޮންނަންޖެހޭ ގާނޫނެއް. ެއ ގާނޫނު އަދިވެސް ފާްސކުރެވުނީތީ ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް އަުޅގަނޑު އުފާކުރަން. 

ކެއް ހުރި ކަމަށް ވާނަމަ އިޞްލާޙުކުުރމަކީ ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެހެންނަމަވެސް، އޭަގއި ިއްޞލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތަ

ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަޅުގަނޑު މިހެން ދަންނަވާިއރު ވެސް އަުޅގަނޑަށް އެނގޭ ރާއްޖޭގެ ނިޒާމު މިހާރު މި 

ން، މިހާރުގެ ސެޕްޓެންބަރުގައި ނެގުނު ހިސާބުން ފެށިގެ 23އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިރުަގއި ވެރިކަމުގެ ވޯޓު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ާނކާމިޔާބުެވވަަޑިއގެންނެވި ިހސާބުން ފެށިގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ 

ޤާއިމުކުރެވިަފއި ހުރި ނިޒާމުގެ އެިކއެކި ކަންތައްަތއް ފުރޮޅިގެންދާ މަންޒަރު. މިއާެއއްކޮށް އަުޅގަނޑަށް މިހާރު 

ރިކަމުގައި ވިޔަސް ވެްސ، ޕީ.ޕީ.އެމް ވެސް މިހާރު މި އޮތް ނިޒާމުގެ ތެރޭން ގަބޫލުކުެރވެނީ ޙުކުމްތަކެއް ހު

ފުރޮޅިގެންގޮްސ އެހެން ދިމާލަކަށް އެނބުރިދާނެކަމުެގ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަށް އެނޭގ ހިނދު، އަުޅގަނޑު މި ވާަހަކ 

.އެމްގެ ރައީްސކަމުގެ މަޤާމުަގއި. މިދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، ޕީ.ޕީ.އެމް ވެސް ަރއީސް ޔާމީން މިހާރު އެ ހުންނެވީ ޕީ.ޕީ



82 

 

އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ެއ ޮއތްއޮތުން ބަދަލުވެ އެހެން ބޭފުޅެއްެގ އަތްމަްއޗަށް ިދއުމަށް ޙުކުމް އައުަމކީ ހަމަ ވަރަްށ 

ނޑު އެކަީށގެންވާ ކަެމއް. މިހާރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފުރޮޅިގެްނދާ ގޮތްތަކަށް ބަލާއިުރގައި ެއކަން އެނގިހުރެ ައޅުގަ

ނޫނަީކ ހަމަ އޮންނަންޖެހޭނެ ގާނޫނެއް. އެާއއެްއކޮށް އަުޅގަނުޑ ގާޑިފެކްޝަން -ދަންނަވަނީ. އެންޓި މި ވާހަކަ މި

ދަންނަވަން އޮތީ، މި ގާނޫުނ މިހެން އޮންނަންޖެހޭ ވާހަަކ ދަންނަވަމުން ވެްސ، ާރްއޖޭގައި މިހާރު؛ ދެންމެއަކު 

ރި ވަރަށްގިނަ މެންބަރުން އެ ބޭފުޅުންގެ ގޮނޑިއާ ދޭތެރޭަގއި ގޮތްތަެކއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުިއިވގެްނދިޔަ އިްއޒަތްތެ

ނިމިގެންދިޔަ ވާހަކަ އަުޅގަނުޑމެންނަށް އަޑުއިިވގެންދިޔަ. ައޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން ައޅުގަނުޑގެ އަޚުްނގެ ގޮތުަގިއ 

ކެއް، ހުރިހާ މެންބަރުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިކޮޅުަގއި، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްކުެރްއވި ިގނަ މެންބަރުންތަ

ވަަޑއިގެން މިހާރު މަސަްއކަތްުޕޅުކުރަްއވާކަން. އެީއ ވަރަށް ުއފާކުރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ އުފެދޭ ސުވާަލކީ، ާރއްޖޭގެ 

ދާ ގޮތަްށ ނިޒާމުތައް ބައްޓަްނވެފަިއވާ ގޮތުން، ާޚއްޞަ ގޮެތްއގައި ފަނޑިޔާރުޭގގައި މިހާރު ޙުުކމްތައް ބަދަލުވެގެން

ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާނީ މީގެ ކުރީަގއި އޮތް ޙުކުމްބާއޭ މިހާރު މި އައި ުޙކުމްބާއޭ. ެއއީ ހަމަ 

ސުވާލުއުފެދޭ ކަންަތއްތަކެްއ. އެހެންވީމާ، ެއއީ އަދި އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ސުވާލުއުފެދޭ، ޮކން ނުފޫޒުތަކެއް ޮއެވގެންބާޭއ 

. މިހާރުގެ ޙުކުމް އައީ ނޫނިްއޔާ ނުފޫޒުތަކެއް ޮއެވގެންބާއޭ. މީގެެތރެއިން ކޮން ޙުކުމަކަށްބާޭއ މީގެކުރީަގއި ޙުކުމް ައއީ

ރައްޔިތުން ތަާބވާންވީ. މީ އަުޅގަނޑުމެން ުސވާލުއުފައްދަންެޖހޭ ކަމެއް. އަދި ޭއެގއިތުރުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި 

ތުަގއި ޤާއިމުކުރެވިަފއި ހުރި ބަެއއް މުއައްސަސާަތކުން ެވސް މީެގ ފާހަގަކުރެިވގެންދަނީ ދައުލަުތެގ މުއައްަސސާތަުކގެ ގޮ

ކުރީަގއި ެއ ބޭފުޅުން ނަންަގާވފައި ހުރި ސްޓޭންޑު ބަދަުލކޮށް، މުޅިން ާއ ސްޓޭންޑުަތކެްއ، ތަޢާރަޟުވާ ސްޓޭންޑުަތކެްއ 

ގައި. އެހެްނވީމާ، އޭުރގަިއ ސެޕްޓެންބަރަށް ފަހު 23ނަގަމުންގެންދާ މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ 

ނުފޫޒުތަކެއް އޮތީތޯ. ނޫނިްއޔާ މިހާރު އާ ނުފޫޒުތަެކްއ ވަނީތޯ މިއީ ދިވެހި ަރްއޔިތުން މިއަދު ސުވާުލކުރާނެ 

ކަންތައްތަެކއް. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަމާހިނގާ، ދައުލަެތއްެގ، މި ދައުލަތުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ބާރަކީ ޤާނޫނުއަސާީސ 

އްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ވެސް ނަޒާހާތްތެރި ބަޔަކަށް ވެގެްނ، ބުނާ ގޮތުން ރަ

އަޚްލާޤީ ގޮތުން ރަނގަޅު ަބޔަކަށް ެވގެން، ދެންމެއަކު ިމ ތަނުގައި ބައެއް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި 

މި ޤައުމު ހަމަޔަކަށް އެޅުވުމުަގއި ެއއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަކަްށ ފަދައިން ތަޢުލީމީ ރަނގަޅު ބަޔަކަށް ެވގެން ނޫނިއްޔާ 

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަކީ އެއްކޮޅުން ނަޒާހާތްތެރި ތަނަކަށް ވުން 

ރޭަގއި ވެސް ަރއްޔިތުންެގ އިތުބާރު އެއީ ާލޒިމުކުރާ ކަެމއް. ެއާއެއއްކޮށް ދައުލަުތގެ ހުރި އެހެްނ މުއައްސަސާަތކާ ދޭތެ

އުފެދޭ ގޮތަށް ކަންކަން ހިނުގމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކަށް ވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ާޚްއޞަ ގޮތެްއަގއި ރަްއޔިތުންނަށް 

އިންސާފު ހޯދައިދޭން އޮންަނ ފަނޑިޔާރުެގ އަދި ަރއްިޔތުންނަށް އިންޞާފު ކަށަަވރުކޮށްދޭތޯ ނުވަތަ ނޫންޯތ 

ކޮށްދިނުމަށް ޓަަކއި ހުންނަ މިނިވަން މުއައްސަާސތައް؛ އެ މުައއްސަސާަތކުން އަދާކުރާ ަދއުރު އިތުބާުރ ކަށަވަރު

ހިފޭކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުިރއަށްެގންދިއުން ެވގެންދާނެ ދައުލަތެްއގެ ނިސްބަތުން ރަްއޔިތުންނަށް ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ މުހިންމު 
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-ގޮތުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރަންވީ އެ މަސައްކަތް. އެންޓި އެއް މަސަްއކަތަށް. އަުޅގަނަޑށް ގަބޫލުކުރެވޭ

ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު ެވގެން މިދަނީ، އެ އޮތުން ެވގެން މި ދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މާކެޓުގައި ވިްއާކ 

ްއޔިތުން އެބަ ގަބޫލުކުރޭ ެއކަހަލަ މުދަލެއްގެ ގޮުތގައި ބަދަލުެވެގންދާދިއުން ހުއްޓުވާ ެއއްަޗކަްށ. ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ރަ

ފުރުޞަތުތަކެއް ޮއވެއްެޖއްާޔ ޕާޓީ ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޕާޓީ 

 ބަދަލުކުރެވިގެންދަނީ ވަރަށް ޮބޑެތި އިނާޔަތްތަަކކާއި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަށް. ފް މުޙައްމައަރުވަނީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީއާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑުފުުރޞަތު މި 

. ދެން އަށްهللاބްދުޢައެއަށްފަހު އަުޅގަނޑު ފުރުަޞތުއަރުވާނަން ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް 

އްދޫ އަރުވަނީ ދި ރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަޙްމަދަށް. މިހާهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދަށް. 

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޖޭގެ މިހާރު ިއއްޒަތްތެިރ ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަކީ ރާއް-ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އެންޓި

ޔާމީނާއި މެޑަމް ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް ދީދީ ގެންގުޅުނު ބޮޑު މަޅިފަްއޗެއް. هللا ރައީސްގެ މަޤާމުަގއި ހުންނެިވ ޢަބްދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުން ހިފައި ހައްޔަރުކުރަން ެގންގުޅުނު ބޮޑު މަޅިފަްއޗެްއ. ެއ މަޅިފަތި އެބަޖެހޭ އަތުލަން 

ސެޕްޓެްނބަރުގައި ަރއްޔިތުން ވަނީ ަރީއސް ޔާމީނުގެ ކިަބއިން، މެޑަްމ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމްދީދީގެ  23ނޑުމެން. އަޅުގަ

ކިބައިން އެ މަޅިފަތި ރަްއޔިުތން އަތުލާފަ. ދެން އޮީތ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަުރން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ރަޙްމަތްފުޅާއި މިންވަރުފުޅުން އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ هللا ން އެ ނިމުނީ. މާތްމެންބަރުން އެ މަޅިފަތި އަތުލީމާ އެ ހިސާބު

 12މެންބަރުންނެއް ނޫން.  12މެންބަރުން. ހަމައެކަނި  12ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި މިއަދު. އަުޅގަނޑުމެން 

ންބަރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަަރކަްށ މެ 16މެންބަރުންނާ އެއްކޮށް އަދި އެހެނިހެން މެންބަރުން ވެސް، ގާތްގަނޑަކަށް 

ޑިފެްކޝަން ގާނޫނެއް ހެދީ. ކޮބަިއތޯ -ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި މަސައްކަތްކުރުުމގެ ފުރުޞަތުުނދީ މިދެންނެވި އެންޓި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޙއްޤު؟ ކޮބައިތޯ ައޅުގަނޑުމެންގެ އަޑު؟ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނުތަާކ ޚިލާފަށް. ރާއްޖޭެގ ބަންޑާަރ 

ުރގަދަ ފަލަ އަނިލް، ދުސްތޫރީ މައްސަލައެްއގެ ގޮތުަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދިޔައީ. އެ ހިފަިއގެން ދިޔައީ. ނައިބު؛ ވަ

އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައިރު ވެްސ ދެންނެވިން، ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު އެއްެޗކޭ. ތިެއއް ނުހެދޭނޭ. ދުނިޔޭގައި މިއަުދ 

، ޗޭންބްލޮކް އަޅަިއގެން، ަހންމުށިއަނިޔާވެރިކޮްށގެން ނަށްމީުހން ،ންހައްޔަރުކޮށްގެ ވެމުންދާ އުސޫލުތަެކއް މިއީ. ހިފައިއު

ބޭނުން ކަންތައް ކުރުން. އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ޕީ.ޕީ.އެމުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ވެސް މިތިބީ. ރައީސް  ޖަހައިގެނ
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ރަޙުމަތްފުޅާއި هللا ކުެރއްިވްއޔާ މާތް ެއއްކޮށް މިތިބީ. އިރާދަ ފަހަތުގައި މިތިބީ އަޅުގަނޑުމެން. ސާބިތުކަމާ ގެމޫންމައު

ންނަވާލަން އޮތީ، ރައީްސ ޔާމީނަށް ދަهللا ވާނެ. ޢަބްދުޕީ.ޕީ.އެމް ޭއގެ ޙައްޤަށް ުރޖޫޢަނުވެ  މިންވަރުފުޅުން ލަސްތަކެއް

ސް ކިހިނެއްތޯ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލި ންމީހުންގެ ކޮޓަރިއަކު 3 ތިޔަ އަނިޔާވެިރކަމުަގިއ އަބަދު ނުހުރެވޭނެ ވާހަކަ. ޔާމީނޭ

. ކަލޭމެން ގޮނޑި ެގއްލިްއޖޭ ބުނީމަ ގޮނޑި ގެއްލޭތޯ ޔޫސުަފކާ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ެގއްލުޭވނީ. ޢަލީ ވަޙީދަކާއި

ިއ ގެ ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުތަކަށް ވަކާލާުތކުރަން ތިިބ މެންބަރުގެ ޒިންމާތަކާކޮބައިތޯ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހު

ރަޙްމަތްފުޅާއި މިންވަރުފުޅުްނ هللا . މާތް ވާނީ ެއކަންކަމެއް ނުކުރެވޭނޭނައަޅުގަނޑު ދަން މަސްއޫލިއްޔަާތއި ވާޖިބުަތއް؟

ލާނަން. މިނިވަން ކަްނ ވެްސ ހޯދައިދޭނަން. ބާރާިއ ށްގެން. ފެންސްަތއް ވެސް ނައްތައިއަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ކާމިޔާުބކޮ

ވީ؟  . ކިހިނެއްތޯއިްއެގ ތެރޭގައާރާއި ލިބުނީ. ޔާމީނަށް ވެިރކަން އަތުން އެ ދިަޔއީ ބީެވގެން ުކޑަކުަޑ ހިނދުކޮޅެ

އޮތޭ. މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަރާ އެބަ 4ޔަތަނާ ބުނީ ައޅުގަނޑު ައއިލެންޑް ޭއވިޝަަނށް ދި މިއަދު ކުރެވުނުތޯ ކަމެއް؟

ނެތޭ  .ސީ.ީސއަށް ދިޔައީމަ ބުނީ ކީކޭތޯ؟ޕީ.ޕީ.އެމުން ިޓކެޓު ނަގަިއގެން ލާރިނުދީ އޮތް ވާހަކަ. އެމް.ޓީ ؟ކީްއވެގެންތޯ

ތާ އެްއޗެއް. ޔާމީން ކެމްޕޭނަްށ ނެތޭ މި އެޗް.ޑީ.ސީއަށް ިދޔައީމަ ބުނީ؟ . ކީކޭތޯއިތަނުގަ ލާރިއެއް މިދޭނެ 

ދިވެހި ރަްއިޔތުންނަށް ޙައްޤުތައް ހޯދައިދޭން  ޕޭނެއްތޯ މި ކުރީ އަޅުގަނޑުމެން؟ކޮށްކޮށް ހުސްިވއްޔޭ. ާޔމީންގެ ކެމްޚަރަދު

ގެ މެންބަރުންނާ ދޭތެރޭ އިހާނެތިކޮށް ކޮން ފަދަ ހަޑިހުތުރު ގޮތަކަށްތޯ ރަން ތިބި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުމަސައްކަތްކު

އަޅުގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރީ. އަުޅގަނޑުމެންނަީކ ވަގުންނަށް ހެދީ. ބާޣީންނަށް ހެދީ. ރައީސް ޔާމީނޭ 

 ބާޣީއަކަށް ވީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް.هللاބްދުމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  އަރުވަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ވަނީ މިއަދު މި ރަތަމަ ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ އެންމެ ފު

ކުރަމޭ. ހަމައެއާެއކީަގއި ރިޔާސަތަށް ނޫނު އޮންނަން އަޅުގަނޑު ތާއީދު ިޑފެކްޝަން ގާ-އެންޓިބަހުސްކުރެވެމުންދާ 

ވަނީ މިއަދު މި ބަހުސްގައި މި ވާހަކަދެކެވެމުންދާ ގޮތަށް ހަމަ އެ އުސޫލުން ވާހަކަދެއްކުުމގެ ދަންނަވާލަން ބޭނުން

މި ބަހުސް ން މިދަންނަވާލީ މީގެކުރިން މިއަދު މީދުކުރަމޭ. އެހެގަނޑަށް ވެްސ ދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްފުރުޞަތު އަޅު

ިޑފެކްޝަން ގާނޫނުެގ ވާަހކަ -އެންޓި ޓަވަމުންކޮންމެ ބޭފުޅަުކ ެވސް ވާހަކަ ފައް  ،އިރު ފެށިގެން މިހާތަނަށް އައި 

ރުޞަތު ޔާސަތުން އެ ފުދައްކަވަން ބޭނުންފުޅު ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދަްއކަވަންެދން ރިހަމަ ވިދާޅުވެަފއި، ދެން އެ ބޭފުޅުން 

މީދުކުރަމުން މި ވާހަކަ މިދަންނަވާލީ. އެ ފުރުޞަތު ދެއްވާނެ ކަމަށް ުއއް ގެންަދވާތީ، ައޅުގަނޑަށް ވެސްދެއްވަމުން
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ނާއިން ދަލުވެއްޖެ. ިއއްޔެ ތަޢުރީފާއި ސައައި ވައިޯރިޅ ހުޅަނގަށް ބަ އިރުޮދށުން ޖެހެމުން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 ދޫތައް މިއަދު ޭއެގ އަނެްއކޮޅަށް ބަދަުލވެއްޖެ. މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓު ވަުރގެ ނެތި ވާހަކަަދއްަކމުންދިޔަ ހުސްވުމެއް

ގެންދަވާ. އިއްެޔަގއި ކަމުނުދިޔަ ފަނޑިޔާރުން ތަނުގައި ވިދާުޅަވމުން އެބަ  ކޯޓެއް ނެތް ކަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން މި

ނެ، މިއަދު ރަނގަޅު ކަމަށް އެަބ މިއަދު ކަމުހިނގައްޖެ. ޝަރްޢީ ނިޒާމު ވެސް އިއްޔެ އޮތީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ބު

ފަހަރަކު އެކަން ނިންމަން  މީހަކާ އެްއކޮޅަށް ކަމެއް ނިމިގެންދާ ކޮްނމެ ވިދާޅުޭވ. މިއީ ދުނިޔެ ދައްކަުމންދާ ޙަޤީޤަތް. އެ

ވުރެ އެ ބަޔަކާ ދެޮކޅަށް ކަމެއް ނިމިއްޖެއްޔާ ެއަކން ނިންމި ފަރާތްތަކަށް ޅުން ރަނގަޅު ަބޔަކު ނޯވޭ. އަދި ތިއްބެވި ބޭފު

ަވކި ޕާޓީއެްއގެ ވަކި ލޯޯގއެްއ  ،ވަކި ފިކުރެްއަގއި ،ބޫުލކުރާ ޙަޤީޤަތަކީތަކެއް ވެސް ނުހުރޭ. އަޅުގަނޑު ގަގޯސް ފަރާތް

ހިފައިގެން ނިކުމެ އިންތިޚާބެްއ ކާމިޔާބުކޮށް އަުތެވއްޖެއްާޔ، އެ އިންތިޚާުބގެ މުއްދަތު ނިމެންދެން ހުންނަންޖެހޭނީ އެ 

ވަނަ  17. ބޫލުކުރާ އުސޫލު. ވަިކ މިއަދަކު ނޫން. އެއީ އަުޅގަނުޑގެ އަބަުދެވސް ގަކަމަށްހިޔާވެހިކަމުގެ ދަުށގަިއ 

ކުރި  ރައްޔިުތން އެ މީހާ އިންތިޚާބުބޫލުކުރީ ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފިއްޔާެވސް އަޅުގަނޑު ގަ ގައިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ގޮނޑީަގއި  ކުރިގެ މާނައަކީ އޭަނ އިންތިޚާބު. އޭ އަށް އަދަބެއް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށްއިސިއްޔަތު ެގއްލިއްޖެްއޔާ އޭނަހަ

ޫބލުކުރާ ޙަޤީޤަތް. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުންދާ އޭނައަށް އިނދެިވގެންނުވާނެ ކަމަށް، ެއއީ ައޅުގަނުޑ ގަ

ވަުރގަދައަްށ ބަެއއް ބޭފުޅުން ވަރަށް  ތަނުގައި ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މި ،ގާނޫނު

ގެންދަވާއިުރ، އެ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާުޅވޭ ކޮންމެ ކަމެްއގެ ވެްސ އެންމެ ފަހުބަސް ބުނާނީ ދަްއކަވަމުން ވާހަކަ

ޕްރީމް ކޯުޓން މި ގާނޫނު ބާތިލުކުރާނެ ސު ންނޭ. އެދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ޯކުޓންނޭ. ދައުލަތުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ވުން ދާޅު ވިދާުޅވީމަ، އެ ވިދާޅުިވވި ކޯޓުން އެހެން ްޕރީމްސު އެ ،ކަމަށް ވިދާުޅވެފައި އޮތްއިރު  ޖާގަެއއް ނެތް

ންމުން އެ ނި ،ނިންމުންވެސް ނިންމާ ޕްރީމް ކޯޓުންބަޖެހޭ ސުނުދިޔަ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެކަމަކު

 ނިންމާ ޕްރީމް ކޯޓުން ާވއިުރ، ސު ކަމަށް ފަހުގެ ނިންމުން ޕްީރމް ކޯޓުެގ ނިންމުމަކީ އެންމެނިމޭނީ ކޮންއިރަކުންތޯ. ސު

ތެރެއަށް ވަިކ ތިޒާރުކުރަންޖެހޭ. މިއަދު ނިންމާނިންމުން އޭގެނިންމުމެއް ނިމިގެންދާނެ ދުވަހަކަށް އަުޅގަނޑުމެން އެބަ އިން 

ގޮތަކަށް ނިންމުމުގެ ބާރު މި  ކޮށްފައި އެހެންމުރާޖަޢާމާދަމާ އަނެއްކާ އެ ނިންމުން  އިތުރު ކަންތައްތަެކއް ނުވަެދ،

ައކީ ހަމައެކަނި ން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. ޤާނޫނއަސާސީމް ޯކޓަށް ލިބޭތޯ މިއަދު އަުޅގަނުޑމެޕްރީއަސާސީން ސުނޫނުޤާ

އަާސސީގެ ެއްއވެސް ތަނެްއގަިއ އޮންނަ އެްއޗެއް ނޫން. މި ޤާނޫނުގޮތަކަށް މާނަކުރަން  ތިމާމެން ބޭނުންވީމާ، ބޭނުންވާ

ންގެ މަޖިލީހެްއ ލާޙުކުރަންޖެހިފައި އޮީތކީ ރަްއޔިތުުނވާނެ. ހަމައެކަިނ އިޞް އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ބާރު ލިބިގެނެއް

ދައުލަުތގެ އެހެން  ޖެހިފައި އޮީތކީކުރަން ކޯެޓއް ެވސް ނޫން. އިޞްލާޙު ޕްރީމްޖެހިފަިއ އޮތީީކ ސުކުރަންނޫން. އިޞްލާޙު

ރިވާްނވީ. ގަނޑުމެން އެންމެެގ ހިތް. އިޚްލާޞްތެކުރަންޖެހިފައި އޮތީ އަޅު ޞްލާޙުމުއައްސަސާަތކެއް ވެސް ޫނން. އި

ވީާމ، ދަްއކަން އޮންނަ  ަކމެއް ކަމެއް ުނީވމާ، ނުވަތަ ތިމާ ބޭނުްނވާ ތެިރވުމަީކ ތިމާ ބޭނުންވާހަމައެކަނި އިޚްލާޞް

އަހަރު ިދވެހިރާއްޖެއަްށ  5ދިަޔ ގަނޑުމެން ވޭތުެވގެންުނވާނެ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އަޅު  ވާހަކަައކަށް ވެގެެނއް
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ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެ. އެއީ   ތަރަްއޤީގެ ވާހަކަ ދައްކަންދިން ކުރިއެރުމާއިހޯދައި

 އިނީ. މަންޒަރު ބަލަން ކަމަށް ައޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ. އަުޅގަނޑު އެ ކަެމއް ރިޔާސަތުން ޖާގަދެްއވަުމން ގެންދެވިދު މިއަ

 ގޮތުން ބަހުސްގައި ވާހަކަދެްއކޭނީ އެ  ގަާވއިދު ބުނާއަޑުަތއް އަހަން އިނީ. ިމތާގައި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އެ

 ވާލުވުުމގެ ޖާގަ ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރަމުންދާ ބިލަކަށް. އެނޫން ހާލަތްތަކެއްަގއި ރިޔާސަތުން ަބހުސް ހުއްޓުދުވަހަކު 

މެންނަްށ މިއަދު އަޅުގަނޑު ،ދީފައިޭވ. އެހެންނަމަވެސްގެ ަގވާއިުދގައި ިރޔާސަތަށް ހޯދައިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

މީހެްއެގ  މީހަކު ތެދުވެ އެ އެ  ،ފެންނަމުންދިޔައީ އެ މަންޒަެރއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދިޔަ މަންޒަރަކީ

ވެސް އި ގެންދެވީ. ފަހަރެްއގަމުެގ ޖާގަ ރިޔާސަތުން ދެްއވަމުންކޮށްލުރިހާ ޝުޢޫރެއް މިތަނަށް ބަންޑުންހިތުގައި ހުރި ހު

ވަގުތު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންެނވި ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރަނީ މިކުގަނޑު މި އިޝާރާތްއަޅު

 ގޮުތގެ ވާހަަކ މިދަންނަވާލީ. ައޅުގަނުޑ މިއަދު  ދިޔަ ، މިއަުދ ކަން ިހނގައިޢަލީ މުޙައްމަދަކަށް ނޫން. އެެހންނަމަވެސް

ން ނޑުގެ ާދއިާރގެ ރަްއޔިތުދެވުނީތީ. އަުޅގަޓުިޑފެކްޝަން ގާނޫނަށް އަުޅގަނޑަށް ވޯ -ވެސް ފަޚުުރވެރިޭވ އެންޓި

ދާން ބޭނުންވަީނ. އަުޅގަނޑަށް ވޯޓުެދްއވި ގާނޫނު އޮންނަން. އެފަދަ ގާނޫނަކާ ެއީކގައި ކުރިއަށް ބޭނުންވަނީ އެ

ެވސް  ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުވޭ ައޅުގަނޑު ޕީ.ޕީ.އެމް ދޫކޮށްފަިއ އެހެން ޕާޓީއަކަށް ދާކަށެއް. އަޅުގަނޑު މިއަދު

 ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް އޮތް ޕްރީމް ކޯޓުން މި ޕާޓީ މިހާރު މި . ސުދަންނަވާލަން ،ގައި. އެހެންނަމަވެސްންނާނީ ޕީ.ޕީ.އެމްހު

 ވެސް ެއގޮތުަގއި ދެމިއެއް ނުހުންނާނަން. އެީއ އަުޅގަނޑުގެ ޮގޑި ެގއްލުނު  އަުޅގަނެޑއް ހަމަގައިމުބަދަލުވެއްޖެްއޔާ

ސް އަުޅގަނުޑ ނޑި ގެއްލުުނ ކަމަށް ވިޔަ މައްސަަލއެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުގެ ގޮއަުޅގަނުޑގެ އެްއވެސް ،ސް ކަމަށް ވިޔަ

ޕްރީމް ކޯޓުން ނިހާއީ ޙުކުމެއް އިްއވާފައި އޮންނާނެ ބޫލެއް ނުކުރަން. ސުއެކަމަކާ ފަރުވާލެއް ނެތް. ައޅުގަނެޑއް ގަ

ނިމިގެންާދ ހާލަތުގައި ައޅުގަނޑެއް ެއ ގޮތަކަށް  ޕީ.ޕީ.އެމް މިހާރު ހިނގަމުންދަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް. މައްަސލަ އެނޫން

 ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު ަދއްކާ ވާހަަކއަްށ ޖަވާބު ދިނުމުގެ ؛ވާހަކަ ދިއުމާ އެކީަގއި ކުިރއަށްދާކަށް ނެތިން. އެގެންދާނިމި

 ގެގަނޑުމެން ނޑު އެދެން އަޅުނުވާނެ. ައޅުގަ ރަކަށް ރިޔާސަތުން ދެއްވަިއގެންއެެހން މެންބަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

 ެދއްވަން. އާދެ! ނޑަށް ިއތުރު ވަގުތުޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަުރެގ އަރިހުން ޕާޓީގެ ަވގުތު އިުތރަށް އޮތިއްޔާ އަުޅގަ

ޖެހުނީ އެހެންނަމަވެސް، ވާހަކަަދއްކާލަންހުރީ.  ބަހުސްގައި ވާހަަކނުދައްކަން އެހެން މިދަންނަވާލީ، އަުޅަގނޑު މި

 އަުޅގަނުޑގެ ،އުޅެނީ. ެއހެންނަމަވެސް ދިގުކޮށް ދައްކާކަށް ނޫން މި މާ ރައީސް. ރިސަބަބުތަކެއް ހުރީމަ. އިއްޒަްތތެ

 ލިެބންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ތަނަށް ފާޅުކޮށްލުުމެގ ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑަށް  ރުަތކެއް މިވެސް ހިތުަގއި ހުރި ޝުޢޫ

ރުން ވާހަކަދައްކާިއރު ރިޔާސަތުން އެބަޖެހޭ ެއ ގެންދާ ވާހަކައަށް ހުރަްސއެޅުުމގެ ޮގތުން މެންބަދައްކަމުން  އަޅުގަނޑު މި

 ގޮތް. ގެ ގަާވއިދު އޮތްބަރުން ހުއްޓުވަން. އެއީ ަމޖިލީހުމެން
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ުރގެ ރި މެންބަިއއްޒަތްތެ ވާލަން. މިހާރު ވާހަކަދައްކަމުންގެންަދވާސަމާލުކަމަށް ދަންނަ ގެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

އްޒަތްތެިރ އްވެސް އި އެ  ،ވެސް ތިއްބެވުން އެދެން. މިދެންނެވީ ުޑއަްއސަވަން ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވާހަކަފުޅު އަ

 ދު ތަންދޭ މަކީ ގަާވއިގޮތަށް އަެންއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަދެއްކު ވާމެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުންދާިއރު އުނދަގޫ

ފުުޅ ރު ވާހަކަަހކަދެއްކުމަްށ ފުރުޞަތުއަރުވާަފއިާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަަވގުތު ވާ މި ،ކަމެއް ނޫން. އެހެންކަމުން

 ދަންނަވަން.  ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ޕްޝަނާއި ނެ. ކޮރަވެސް ނިކަން ރަނގަޅަށް ަދއްކާެލވިދާ ކޮރަްޕޝަނާއި ފަސާދައިގެ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

، ރުގެންދާއިންއަޑުހަރުކޮށް ބާރަށް ދައްކަމު ެގ މެންބަރުންތަނަށް ތެދުވެ އެމް.ޑީ.ޕީ ފަސާދައިގެ ވާަހކަ މިއަދު މި

ވެސް  ތޯދިޔައިރު ކޮރަޕްޝަާނިއ ފަސާދައިގެ ކަންތައްތަްއ ހުރީ ކިހާވަރަކަށްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރު ނިމިގެން

ްއކެިވ ދެގެ ވާހަކަކޮރަޕްޝަނާިއ ފަސާދައި ގެން އެމް.ޑީ.ޕީހޭ. މިއަދު މިތާނގައި ކުރިއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެ

އި ަދއްާކ މާ އެީކގަގެންދާއިރު ެއއީ ހަމަ އިޚްލާސްތެރިކަބޭފުޅުން އެއަށް ތަޢުރީފުކުރަްއވައި މިއަދު ވާހަކަ ދަްއކަމުން

ރިންގ ފޮ ،ރުކާުރގަިއ ޔޫުތ މިނިސްޓަރާއިގެ ސަލުކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. އެމް.ޑީ.ޕީވާހަކަތޯ އަުޅގަނޑުމެން ުސވާ

ދި މިނޫން ވަޒީރުން ފައިސާއަށް އަ ،ހެލްތު މިނިސްޓަރާއި ،ޑިފެންްސ މިނިސްޓަރާއި ،މިނިސްޓަރާއި

ހަކަ ވާއްތަުކގެ ހުރި ކަންތަޚިޔާނާތްތެރިވެަވޑަިއގެން ވާހަަކ ނުވަތަ ެއ މިނިސްޓްރީތަުކެގ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓުން ފެންނަން 

ުލ މެން ުސވާއުޅެނީ މިައދު އަޅުގަނޑު ބޭުފޅުންނަށް އަޑަށް ބާރުލާފައި ނުދެއްކިގެން މި ދު އެކީްއވެގެންތޯ މިއަ

ކިދާނެ. ދެއް ވާހަކަ  ގަނޑުމެންނަށް ެވސް އެރިކަމުގެ ވާހަކަ ަދއްަކންޏާ އަޅުތެއުފައްދަން އެބަޖެހޭ. އިޚްާލޞް

 ހަރަށް އަ 5ދާ   މިޭވތުވެގެން ،ކީަގއި މިދަންނަވަނީއެ ސާބިތުކަމާ ވަރަށް ކެރިހުރެގެން އަުޅގަނޑު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 އް ުނވާނެ.ިދވެހިރާއްޭޖެގ ތާރީޚު ދެކިފައެ  އަހަރެއް 5ޖެ  ކުރިެއރުމާއި ތަރައްޤީ ހޯދައިދިްނ ވުރެ ދިވެހިާރއް

އްދޫ ނުވާނެ. ދި  ައހަރެއް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތާރީުޚ ދެކިފައެއް  5ކުރަނިިވ ރައްޔިތުންނަށް މިއަްށވުރެ ާލބަޔާއި މަންފާ

ރެ ބޮޑު މިއަށްވު ރާއަށްދޫ ދާއިދާއިރު ދިއްޔާމީނަށް ފާޑުވިދާުޅވަމުންމިއަދު ރައީސް  ،ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ...ކުރިއެރުމާއި ތަަރއްޤީ ގެނެސްިދން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެިރ އި ގެންަދވާ ބަރު، ވާހަކަަދއްކަމުންނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ިއއްޒަތްތެރި މެން

ލަެއްއ މީ މައްސަމެންބަރު މަޑުކޮށްލައްވާ! ާވހަކަދައްަކވަމުންގެންދަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލައްވާ! ިނޒާ

 އްމަދަށް.ޙަލަޠީފް މުހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދިއްދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއް
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންެގ . އަުޅގަނޑުިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ޢަބްދުއްރަޙީމަކަށް އެ ގޮތަކަށް ވާހަކަެއއް ނުދެއްކޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،

ާރގެ އްދޫ ދާއިކަދައްކާަފިއ އޮންނާނީ. ޢަބްދުއްރަޙީމް ވިދާޅުީވ، ދި ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންނާ މުޚާަޠބުކޮށް ވެްސ ވާހަ 

 އްރަޙީމަށް މެންބަރަކީ އެްއވެސް ސަޕޯެޓއް، ާތއީދެއް ނެތް މެންބަެރކޭ. ތާއީދު އޮތްކަން މިހާުރ އޮންނާނީ ޢަބްދު

 ދައްކައިލާފަ. ާތއީދު އޮތްކަން އޮންނާނީ ޢަބްދުއްރަޙީމަށް ދައްކާފަ. އެ މަނިކުފާނު...

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

، މިހާރު އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. މިހާރު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ލުފުށީ  މި ާވ، ވިވާހަކަދަްއކަމުނގެންދަާވ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންެގ ކުރިމަްއޗަށް ުހށަހެޅިފައި

ްއޒަތްތެިރ ނަވަން. އިތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލަްށ ވާހަކަޮކޅު ކުިރއަށްގެންިދއުމަށް ދަންދާއިރާގެ އިްއޒަ

 މެންބަރު ވާހަކަކޮޅު ކުިރއަށްެގންދިއުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ރު މުންގެންާދއިދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދައްކަިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވިލުފުށީ  އާދެ،

 ދެކެފައެއް ޖޭގެ ތާރީޚުވިލުފުށީ ދާއިރާއަށް މިއަށްވުެރ ބޮޑު ތަރައްޤީއަކާއި ކުިރއެުރމެއް ގެނެސްދިން ސަރުކާރެއް މި ރާއް

 ނޯންނާނެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރަްށ މިނެޓު އަިދ ބާކީ އެބައޮތް. އެހެންކަމުން، ިއއްޒަތްތެ 25ށްލަދެއްވާ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮ

 ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަްށގެންދިއުމަްށ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގަންނަާވނެ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

އްކަނީ މިތާނަގއި އެހެން މެންބަރުން ވެްސ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުގަނޑު މި ވާހަކަ ިމ ދަ

ވާހަކަދަްއކަމުންގެންދިަޔއިރު ވާހަކަދެްއކީކީ ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލަކަށް ނޫން. އެހެންވެގެން ައޅުގަނޑު ފުރަތަމަ 
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ރިޔާސަތުަގއި ދެންނެވިން، އަޅުގަނޑު ވާހަކަަދއްކަން ެވސް މިއަދު ޖާގަދެއްވަންވާޭނ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ 

ކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު ައޅުގަނޑަށް ތި ބޭފުޅުން ދެްއވަންޖެހޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބްރިޖު އެޅީމަ ބްރިޖު ވާހަ

ކަމުދެއޭ، ައގު ބޮޑޭ ވިދާުޅވާއިރު ީކްއވެގެންތޯ އެމް.ޑީީޕގެ ވެރިކަުމގައި ބްރިޖު ނޭޅީ، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން 

މާރާތެްއ ނެހެދީ. އަުޅގަނޑުމެން މިައދު ސުވާލުއުަފއްދަން ބޭނުން. ބުރިއަށް އި 25ސުވާލުކުރަން ބޭނުން. ކީްއެވެގންތޯ 

ވަނަ ފޭސް ނުހިއްކީ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ސުވާލުކުރަން ބޭނުން. ކީއްވެގެންތޯ ހުޅުލޭ  2ކީްއވެގެންތޯ ހުޅުމާލޭގައި 

 ބޭނުން. މި ކަންކަން އެއަރޕޯޓް ެއއް ބިލިއަނުގެ މަޝްރޫޢެއް އެތާނގައި ނުހިންގީ. އަުޅގަނޑުމެން ސުވާލުކުރަން

ކުރަން ނޭނގުނީމާ، މި ކަްނކަން ކުރުމުގެ ވިސްނުން ނެީތމާ، މި ކަންކަން ކުރުމުގެ ިޚޔާލު ނެތީމަ، މި ކަންކަން 

ކުރުމުގެ ފިކުރުނެތީމަ، ދެން ިމއަދު ކޮން ވާހަަކއެއްތޯ ަދއްާކނީ؟ މިއަދު ދެއްކޭނެ ވާހަަކއެްއ ނޯންނާނެ. މިއަދު ދެއްކޭެނ 

ނާނެ. މިއަދު ކުރެވޭނެ ބަހުސެއް ނޯންނާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވަން މިއަުދ ހުއްޖަތެއް ނޯން

ވެސް ރައީސް ޔާމީނަށްޓަކައި. އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވަން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ވެރިކަމެްއގައި މި ރާއްޖެއަށް ހޯއްދަަވއިދެްއިވ 

ެގ ވިޜަނަރީ ލީޑަރެއް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ތާީރޚު ނުދެކޭ. ހަޖަމުކުރެވުނަްސ ކުރިއެރުމާއި ތަަރއްޤީއަްށ ަޓކައި. އެ ވަރު

ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު -ނުކުރެވުނަސް މިއީ މިކަން ޮއތް ގޮތް. މިއީ މި ކަުމގެ ަޙޤީޤަތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންޓި

ގާޫނނެއް. ރަްއޔިތުން ބޭނުމެއް  އޮންނަން އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުަރން. އެ ގާނޫނު އޮންނަންޖެހޭ. އެއީ ަރއްޔިތުން ބޭނުްނވާ

ނުވޭ، ރައްޔިތުން އަުޅގަނުޑމެންނަށް ވަކި ފިކުރެއްގައި ވޯޓުދިނީމާ މާދަމާ އަޅުގަނުޑމެން މި ތަނަށް އައިއްަސ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަިމއްލަ ފައިދާއަށް ޓަަކއި، އަޅުގަނުޑމެންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް ޓަކައި، އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ިއ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ޖާހާއި އިްއޒަތަށްޓަަކއި އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުާވކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނ ކުރިއެރުމަށް ޓަކަ

ބޭނުމެއް ނުވޭ. މިއީ ގަބޫލުުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތް. މި ޙަޤީޤަތާ އެކީަގއި ކުރިއަށްދާްނވާނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ދިވެހި 

އަުޑއަހަން ަވރަށް ކަނުލާ ފަރުވާތެރިކަމާ އެީކގައި ތިބޭ ރަްއޔިތުން.  ރައްޔިތުންނަކީ މަޖިލީހުގައި ދައްކާ ވާަހކަ

ޑިފެކްޝަން ާގނޫނު އޮންނަން. އެ ގާނޫނަށް -އެހެންވެގެން މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު މިއަދު ވެސް ތާއީުދކުރަމޭ އެންޓި

ަގނޑުގެ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުްނ ވޯޓުދެވުނީތީ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން އުފާކުރޭ އަޅުގަނޑު ވޯޓުދިނީތީ. އަޅު 

އިންތިޚާބުގެ ިނމިދިޔަ ރިޔާސީ  ،ތި ބޭފުޅުން އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން އިއަޅުގަނޑަށް ތާއީދުކުރޭ. އެކަްނ އޮންނާނެ ދެންމެގަ

އަޅުގަނޑު  ،. ނިމިދިަޔ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުްނ އޮންނާނީ އެކަން ދަްއކައިީދފަ. އަޅުގަނޑުވޯޓުން ދައްަކއިދީފަ

ައުޅގަނޑުމެން މިއަދު މިތާނގަިއ  .ގެ ރަްއޔިތުންނަށް އަްއސަރިބަހާއި ސާބަސް ރައްދުކުަރން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްދާއިރާ

ޤާޟީ هللا ނެތީ ޢަބްދުބޭފުޅުްނ ހަނދުމަފުޅު ީކްއވެގެންތޯ އެ ،ދަްއކާއިރު  ރައީސް ޔާމީުނގެ އަނިާޔވެރިަކމުގެ ވާަހކަ

ހައްޔަރުކޮށްގެން  ހިފައިސަލާމަތީ ބާރުގެ ބޭފުޅުން ފޮނުވައިެގން ލަުތގެ ދައު އޮއްވާ އި ރޭގަނޑު ދަންވަރު ނިދާފަ

ކީއްވެގެންޯތ  ނުދެއްކިގެން މި އުޅެނީ؟ ބެހެއްޓި ވާހަކަ ީކއްެވގެންތޯ މިއަދު މިތާ އިނުވަތަ ރަހީުނކޮށްފަ އިއެކަހެރިކޮށްފަ

ުފެގ އިންޞާއެއީ ޢަދުލު ޯތ؟ރެއިން ކުރި ކަމެއްއެީއ ގާޫނނުގެ ތެ މި އުޅެނީ؟މި ވާހަކަ ައޑުއަހަން ނުކެިރގެން 
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ކަ މިއަުދ ސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރުކުރި ވާހަކީްއވެގެންތޯ ޤާ ވިދާުޅވެެދއްވާ! ބާރު ހޯދަިއގެން ުކރި ކަމެއްތޯ؟ ދާއިރާއިން

ހެއްިޓ ވާހަަކ މިއަުދ ބެ އިޔާމީން ޢަބްދުލްޣައްޫޔމް ދޫނިދޫގައި އެކަހެރިކޮށްފަ هللا ީކއްެވގެންތޯ ަޢބްދު ނުދެއްކެނީ؟

ކޮންތާކު އޮްތ  ބާރު ިލބުނު ކަމެއްތޯ؟ ކޮން ގާނޫނަކުން ގާނޫނެްއގެ ދަށުން ކުރި ކަމެްއތޯ؟ެއއީ ކޮްނކަހަލަ  ކެނީ؟ނުދެއް

 .ނޫން ަގއެއްޤައުމުގެ ޙައްޤު  ެއހެންވީމާ، މިއަދު ތި ބޭފުޅުން ތި މަސައްކަތްކުަރއްވަީނކީ އިންޞާފެއްތޯ އެއީ؟ޢަދުލު

ަޙއްޤުަގެއއް ނޫން. އުމިއްޔަތުގެ ޤަނޫން.  އި މަންފާ ހޯދައިދޭކަށްމަށް ލާބަޔާަޙއްުޤގަެއއް ޫނން. މި ޤައުރައްޔިތުންގެ 

ަލ ބޭފުޅުންގެ އަމިއް ނޫން. ތިޔަޙައްޤުަގެއއް ދީނުގެ  ނޫން. މާތްވެގެްނވާ އިސްާލމްަޙއްުޤގަެއްއ ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ތިަޔ  ،ޓަަކއިސްކަމަށްބޭފުޅުންެގ ތަނަވަިތޔަ  ،ޓަކައި، ިތޔަ ބޭފުޅުންެގ ކުިރެއރުމަށްލާަބއަށްޓަަކއި ،ޓަަކއިފައިދާއަށް

ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް މިއަދު ވެސް  ،ޓަަކއި ތި ވާހަަކދައްކަނީ. އެހެންނޫންނަމަބޭފުޅުންގެ ޖާހާއި އިއްޒަތް ަމތިވެރިކުރުމަށް

މްގެ ރީގޭ މުޙަްއމަދު ނަޝީދަށް ޓެރަރިޒަެދއްކެންޖެހޭނެ. ކެނެ  ހައްޔަރުކުރި ވާހަކަޤާޟީهللا ބްދުޢަ އިއަޑަށް ބާރުލާފަ

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޓެރަރިޒަްމގެ  ،ވާަހކަދައްާކއިރު މި މަިޖލީހުން ކަންބޮުޑެވގެން ދަޢުވާކުރީމަ ެއކަމާ

ވަނީ. ތީގެތެރެއިން އެްއވެސް ބޭފުޅަކު  އިވަނީ. އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އަދަބުދީފަ އިގާނޫނުގެ ދަށުންނޭ އޭނައަށް ައދަބުދީފަ

ޭރ  22 ހައްޔަރުކޮްށގެން ާޤޟީهللا ވެެދއްވާ! ޢަބްދު ހައްޔަރުނުކުރޭޯތ. ވިދާޅުޤާޟީهللا ޑަށް ޢަބްދުވެެދްއވާ އަުޅގަނވިދާޅު

ުދވާ ވަންދެން މުޒާހަރާކުރެއްވި ބޭފުޅުން ނޫންތޯ މިއަދު އެ ހަނދާންނެތިގެން މި އުޅެނީ. އަޅުގަނޑުމެން ނޫންތޯ އެ  22

އެީކގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ  ކެރިހުރެގެން ސާބިތުކަމާ  ވާހަކަ ދެްއކީ. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ަވރަށް

ދުށް އެންމެ ކާމިޔާބު ސަރުކާރޭ. އެންމެ ކާމިޔާުބ  ރީޚުޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަުރކާރަކީ މި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ތާ ،ސަރުކާރު

ކްރަސީގެ ުއފާވަނީ ރައީސް ޔާމީނު ފުރަތަމަ މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮ ެމން އުފާވަނީ ކީއްެވގެންތޯ؟ސަރުކާރޭ. މިއަދު އަޅުގަނޑު

 ވުނީ؟. ެއކަން ކީްއެވގެންތޯ ކެނެރީޭގ ނަޝީދަށް ނުކުރެއްގެ ދަުއރެއް ފުރިހަމަކުރައްވާތީއަހަރު 5ތެރެއިން 

ތި ބޭފުޅުންނަށް  ެއކަނި ނުކުެމވަަޑއިގެން  ެއކަނިމަިއއެަކނި، ެއކަނިމައިއޮުޅވާލުން އޮތްތާނަގއި ބާްއވާފައި ޅުވާލި އޮ

ްއވާ! މިއީ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ގަބޫލުފުޅުކުރަ ވޯޓު. 96000ވޯޓު.  96000ނުލެވުނު ޯވޓު މި އޮތީ އޮޅުަވއި

ބުގައި ތި ބޭފުޅުން ތި ތެކޭ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ އަޅުގަނޑުމެން ރިޔާސީ ިއންތިޚާގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަޤީޤަ

 ކާމިޔާބު ހޯދިއްޯޔ. ކާމިޔާުބ ުޅވާލުމެްއގެ ސަބަބުްނ މައްސަލަެއއް ނެްތ ރިޔާީސ އިންތިޚާބުަގއި ިތ ބޭފުޅުންއޮޅުވާިލއޮ

 ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ ިމ އެީކގައި ވެރިކަްނކުރަން އަިއ މީހަކު ހަމަހަމަކަމާ އި،ފާޢަދުލުއިންޞާ ހޯދައިގެން މިއަދު މި ތަނަށް

އްޖަތެއްޯތ ޙުކޮން  !އަުޅގަނޑަށް ވިދާުޅވެދެްއވާ ށް ބިނާކޮށްތޯ ވަގަށް ތި ގޮވަނީ؟ކޮން އަސާސެްއގެ މައްޗަ ދައްކަނީ؟

 .ހިތްހަމަނުޖެހުނަސް.. ިމއަދު ކިތަންމެ ވެެދއްވާ!ވިދާޅު  ؟އެކަމަށް ދައްަކވާނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ...އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު،
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 .ގެ ވެިރކަމުަގއި..ަރއީްސ ޔާމީން ބިން ހިއްކެވީ ތިނަދޫގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނގި ޮގވާތީ. ބަ ދެއްވާުކޑައިުރކޮޅަކަށް މަުޑކޮށްލަ .ެދއްވުމަށްޢަސުރު ނަމާދު ބަންގި ގޮވާީތ ކުޑައިުރކޮޅަކަށް މަދުކޮށްލަ

ލުމަށް. އާދެ، ސް ނިންމާންގޮގެންަދވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަށްގެ ވާހަކަަދްއކަވަމުން)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ރު މެންބަރި ޓަކައި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެވާހަކަކޮޅު ނިންމާލުމަށް މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 އަށް.هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ރަން ބޫލުނުކުގަތް ށް، ކިތަންމެ ވަރަކަށް ޙަޤީޤަކިތަންމެ ވަރަކަ، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ާއދެއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ރައީސް. 

 ކާރު ނޫން ެޖއްސީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ސަރު ފުރަތަމަ ެޓސްޓް ފްލައިޓު އިކުޅުުދއްފުށީ ެއާއރޕޯޓެއް ހަދަ ،އުޅުނަސް

ތޯ. ނގޭނަސް އިއުޅުވަރަކަށް ެއަކން ކުރަންކިތަންމެ ކަމަކަށް ނުހެދޭނެ. އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ން ނޫ ރުކާރުސައްޓީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ގެ މަސައްކަތް ފެށ. އަތޮޅު ފުނަދޫގައި އެއާރޯޕޓު ؟ކިހިނެއްތޯ އެކަން ކުރާނީ

 އިރުއަޅަކު ރޯޑް ތާނަދޫން ފެށިގެން ގަމު ތުޑިއަށް ލިންފޮ ހައްދުންމަތީ  ؟ދޭނެ. ކިހިނެއްތޯ މިކަން ކުރާނީކަމަކަށް ނުހެ

، އި  ތާުރއަޅަޑިފުށީގައި މަގުތަުކގައިސަރުކާރު ނޫން ކަމަކަށް ނުހެދޭނެ. ތ. އަތޮޅު މަ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދީ މި

 ..އި، އެނޫން.ނަރުދަމާ އަޅަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. ނކޮޅަށް ތިއްެބވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީއި ގަހުމަޖިލީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

، ހެންވީމާއެ ؟ދޭނެ. މިކަން ކިހިނެއްތޯ ކުރާނީސަރުކާރުން ނޫން ކަަމކަށް ނެހެ ގެތަރައްޤީ ގެަނއީ ަރއީސް ޔާމީން

 ނެ. ދިއްދޫށް ނެހެދޭސަރުކާރުން ނޫން ކަމަކަ ިތނަދޫގައި އިސްލާމީ މަރުކަެޒްއ ހެދީ މި .އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ

 މަގުތަކުަގއި ތާރުެއޅީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ނޫން ަކމަކަށް ނެހެދޭނެ. މިއީ ޙަޤީޤީ ވާހަކަ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއގެން އެދެވަޑަނށީއިސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަން. ކޮޅަށް ތިއްބެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ގެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 ދެވަޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. ނޑިޮކޅުަގއި އިށީ ނބޭފުޅެއްގެ ގޮ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ކާރުތަކަްށ ރީގެ ސަރު ކުުގޅުން ބަދަހިކުރަން  ދުތަާކއި ބާރުަގދަ ޤައުމުތަކާޞާތިކުިރއަރަމުން އަންނަ ބޮޑެތި އިޤް ގެފުނިޔޭ

ގެ ގަނޑުމެން އީ އަުޅގަނޑުެމންގެ މައްސަަލއެްއ ނޫނޭ. ައޅުގަނޑުމެންެގ މައްސަަލއެްއ ނޫން އެއީ. އަޅު ގުމަކީ އެ ނނޭ

 ބޮޑެިތ ދަ ދުނިޭޔގެނު ބާރުގަމަނިކުފާ  ެއކީަގއި އެ މަނިކުފާނުެގ ިޚޔާލުފުޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ިވސްނުންފުޅާއި، އެ

 އެޅުން އެއީ  މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖުނާއޮތް ޗައި  ގުޅުން ބަދަހިކޮށްގެން މި ދުތަކާޞާތިއިޤް

ޑުމެން ވަރަކަށް ކަންބޮޑުިވަޔސް އެކަމާ އަުޅގަނއަޅުގަނޑުމެންނެއް ނޫން. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކިަތންމެ 

ތިން ތްތަކުން އެ ބުރިޖުމަރުވެރިވޭ. އިދިކޮޅު ަފރާޚުކަމެްއ ނޫނޭ. އަޅުގަނޑުމެން ފަ ނުވާންވީރުވެރިޚުފަ

 ބޭފުޅެކޭ. ކީ ކުޅަދާނަބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅަށް އަރައިަވޑަިއގަންނަވާނެ ނޫނެކޭ ރައީްސ ޔާމީނަ ދާއިރު ހަމަ އެއިލާފައިދުއްވަ 

 ޖެހޭ ތާއީދަކީ އޮންނަން ފެކްޝަން ގާނޫނު އޮންނަން އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އެޑި-އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންޓި 

ނުވާނެ ްއ ޮއެވގެންތިޔާރެޚްވާތީ. ޕާޓީ ބަދަލުކުރުުމގެ އި ގާނޫނަަކށް އޮންނަންޖެހޭ ކީާގނޫނަ ާތއީދުކުރަނީ އެގާނޫނެއް. 

އަދު މިވާ ގޮތް. ޕާޓީއަކުން ހޮިވގެން ައއިސް އިނގޭތޯ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އެއީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުން ބޭނުން

ބަދު ގޮތަށް އައެ އިގެންުނވާނެ ރިކަމަށް އަންނަ ބޭފުޅުން ވިސްނާަވޑަ ވޯޓު ޮއޅުވާަލއިގެން ަވގަށް ވޯޓު ހޯދަިއގެން ވެ

ޤީޤަތް. މުންދާ ޙަކަމަކަށް. ނުތިބެވޭނެ. ނިކަން އަވަހަށް އެ ހިތި ރަހަ ފެންނާނެ. މިއީ ދުނިޔެ ދައްކަ ދެމިތިބެވިދާނެ

މެން ނަ ތިމަން ،ނެމާދަމާ ދިވެހިރައްޔިތުން ނިކުމެ ބުނާ ؟ކިހިނެއްތޯ މިހާރު ވެގެން އުޅެނީބައްލަވާ ސްރީލަންކާއަްށ. 

 ގެ ވެރިައކުމަނިކުފާނު ވަރު . ތިމަންނަމެންގެ ޤައުމަށް ބޭނުންވަނީ ރައީސް ޔާމީނޭ. އެވަނީ ރައީސް ޔާމީނޭބޭނުން

 ،އޭ ކޮށްަޓކާ ބުނާެނ މާތް ރަސްކަލާކުރާނެ. ފަހަތުން ުދވާނެ. އާދޭްސކޮށްފައިންނަމެން ނުދެކެމޭ. ރޮއި އާދޭސްތިމަ

ުކ ވަނަ ވެިރއަދެ ކުރެވޭނެ ޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ތަަރްއޤީރައްަޤއުމު ތިމަންނަމެންނަށް  ވެރިކަމަށް ައއިސްދޭށޭ. މި

  ...ރެއިން ބަޔަކަށް ގޯހެއް ހެދިއްޖޭނެތޭ. ތިމަންނަމެންގެ ތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3. ދިަޔއީ ގަިޑިއރު ހަމަވެގެން އެ 3ން ކަނޑައަޅާަފއިވާ ! މިހާހިސާބުން މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް އާއްމު ކޮމިޓީ އާދެ

ންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ގަިޑއިރު ހަމަެވގެންދިޔައިުރަގއި ވާަހކަދެއްކުމަށް ލިްސުޓގައި ތިިބ ިއއްޒަތްތެރި މެ

އަޙްމަދު، އިަހވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި هللا ލާނަން. ތިނަދޫ ދެުކނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަބްދުއިދަންނަވަ
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ޔާމް، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޝިއިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރު ދާއިރާގެ ފަ، ނައިهللاންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުމެ

މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު، ކެލާ  ސަންޙަދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން، ނިލަންދޫ 

މް، މާފަންނު ޢާޡިތްތެރި މެންބަރު  ޢަލީ އިްއޒަ ، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެރިފްޢާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ދާއިރާ

ލާނަން. ދެން އި. އާދެ! މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ މެދުކަނޑަމުޙައްމަދު ފަލާޙް ރުގު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަހުޅަނ

ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ  ަގއި. ވަރަށް 3:45އޮތީ ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓަށް އަާހނީ  ކަށްޖަލްސާގެ މަސައްކަތަ

 ންބަރުންނަށް. މެ

 

 އަްށ{ 15:48އިން  15:17}ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން: 

 (ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު)

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޑާ ން. އެޖެންށްދާނައަދަންފަޅީގެ މަސައްކަތާިއެގން ކުރި ހުގެ މި`. ހުސްަވގުތުކޮޅަށް ެމދުކަނޑާލުމަށްފަހު މަޖިލީ 

ގަބީުލ ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަްނކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. އިާދރީ މޭޒުން ވޯޓުރަނ ،7 އައިޓަމް

ވުމަށް ކޮށްލަދެއް ކު ( އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ޗެ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހުދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. އިޖައްސަވަ 

 3އިޓަުމގެ ދަށުން އަ، ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ަކންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް މި ދަނީ. މި 7ދަންނަވަން. އެޖެންޑާ އައިޓަުމ 

. ިއއްޒަތްތެރި ވޯޓަކަށް ދަންަނާވލުން އެބައޮތް 3ވޯޓަކަށް އެހުން އެބައޮތް ިމއަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. 

ޓަށް  އެްއފަހަރު ކާޑުކޮޅު ޗެކުކޮށްެލއްވުމަށް ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ވޯމެންބަރުން އަދިވެސް

 ދަންނަވައިލާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮުތެގ  މެވިވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިން 2018އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ 

ކަށް ންނަާވ ގޮތަ ނިވަޑަިއގަމެުދ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ގޮތަށް ފާސްކުެރއްވުމާ ންމެވި ރިޕޯޓު އެ ކޮމިޓީން ނި

 ދެްއވުން އެދެން.ވޯޓު
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  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 49    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   47     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 47        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 49ދު؛ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަ . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ދެންމެ ނެގުނު

ތަކަށް ވޯޓުދޭން ކި ގޮ. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވ47ަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

ސްވުމަށް ބޭނުންާވ . ފ47ާވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުގައި ބައިވެރި  ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް.

ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު މާ 2018ެއހެންކަމުން، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ  .47. ޖުމްލަ؛ 24އަދަދު؛ 

ްއޒަތްތެިރ ކުެށއް. އި  . ލިޔުމުގ2019ެ މާފުކުރަްއވާތި!ޮގތުގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  އި ނިންމެވިދިރާސާކުރަްއވަ

  ކަމަށް. ންނަވާލަންކޮށްެލއްވުމަށް ދަްނނަވަން. އަުޅގަނޑު ެދވަނަ ވޯަޓށް ދަުޑކޮޅުތައް ޗެކުވެސް ކާމެންބަރުން އަނެއްކާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްމު ވާ އިޞްލާޙު އާ ށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އިޞްލާޙުކުރެްއވުމަ 71ގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ ރައްޔިތުން

ރުންނަށް ތެރި މެންބަމެދު އިއްޒަތް ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ފާސްކުރެއްވުމާގޮތުގެ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި

  އެދެން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 49    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 03    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 44    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭ

   47     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 47        ޖުމްލަ:

 ނުވޭފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 49ދު؛ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަ . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ ޖުމު   ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެދެންމެ ނެގުނު

ްށ ވަކި ގޮަތކަ .44. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 3ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

. 47 އަދަދު؛ ިވ މެންބަރުންގެވޯޓުަގއި ބައިވެރި . 1ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ށްފަހު( މިއަދުެގ )ަވގުތުކޮަޅކައެހެންަކމުން، މި ރިޕޯޓު ފާހެއްނުވި.  .47ލަ؛ . ޖުމ24ުވާ އަދަދު؛ ފާސްވުމަށް ބޭނުން

 ލާނަްނ. ވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވައ3ި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

-)އެންޓި 2018/2ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،ށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރަޝިދު ހުރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟްވިލުފުށީ ދާއި

ންަނވާ ނިވަޑައިގަމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ުއވާލުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ (ނޫނުޑިފެކްޝަން ގާ

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުވިލުފުށީ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 48    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 34    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ

   36     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 48ދު؛ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަ . ހާޒިރުވ85ެދު؛ އަދަލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ދެންމެ ނެގުނު

ްށ ވަކި ގޮތަކަ .2. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 34ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

. 36އަދަދު؛  ންގެިވ މެންބަރުވޯޓުަގއި ބައިވެރި  .2ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ސްވެއްޖެ. ިމގޮތަށް ފާއެހެންކަމުްނ، މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިަގތުމަށް  .48ލަ؛ . ޖުމ19ުފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

ހޭ. ން އެބަޖެތާއީދު ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުމަކަށް ޯވޓަށް ދަންނަވާލަ ،ބަހުސްެގ މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅި ،ފާސްވުމުން

ނުވުމަްށ ީޓއަކަށް ފޮމަށް ދަންނަވަން. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ވަގުތީ ކޮމިރުން ކާޑުކޮޅު ޗެުކކޮށްލުތްތެރި މެންބައިްއޒަ

މޭޒުން ދާރީ ށަހެޅުން އިތާއީދުލިބިފައިވާތީ ެއ ހުށަހެޅުމަށް މިހާރު މި ވޯޓަށް ދަންނަވާލަނީ. ހުށަހެޅިފައިވާ ހު ،ހުށަހެޅި

 ވަން. އިްއވާލަދެްއވުމަށް ދަންނަ
 

 އިްއެވވުން: އިދާރީ މޭޒުން

ބަރު ހުށަހަޅުއްވަިއ، މަުޑއްވަީރ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން ޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފްކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ އިއް 

 ާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟްމަނިކު ތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވ ހުށަހެޅުން. ވިލުފުށީ ދާއިމުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު
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އުވާލުުމގެ ބިލު  (ނޫނުޑިފެްކޝަން ގާ-)އެންޓި 2018/2ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،އްވާފަިއވާރަޝީދު ހުށަހަޅު

 ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ަވގުތީ ކޮިމޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

  ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 48    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 37    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   38     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު

 38        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 48. ހާޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 85ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަްށ 1ދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ37ުކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

. 38ިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ަގއި ބައިވެރި ވޯޓު .1ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދަންަނވަން. މިގޮތަްށ  . އެހެންކަުމން، މި ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެކަމުގައ38ި. ޖުމުލަ؛ 20ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 
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ފާސްވުމުން ކޮމިޓީެއއް... )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ އަދަދު ހުށަހަޅާލަދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. 

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވިލުފުށީ ދާއިރާ

 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިީޓއަަކށް.  7ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ދުކުރާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއީތާ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރޫފްޢު ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ

 ދުކުރަން. އީރަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާ ޟްގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާވިލުފުށީ ދާއިރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންނަވަން. މަށް ދަނުލަދިއިދާރީ މޭޒުން އަުޑއިްއވާ ހުށަހެޅުން އެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވުން:އިްއވެ އިދާރީ މޭޒުން 

މެންބަރު  ޒަތްތެރި އިއް ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިރާގެ ،ހުށަހަޅުއްވައި  ރަޝީދު ޟްއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އި 

ޝީދު ރަ ޟްގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ރިޔާކުރައްާވފައިވާ ހުށަހެޅުން. ވިލުފުށީ ދާއިރާދުއީރޫފް ތާޢުޢަލީ މަ

 7ކުރެްއވުމަށް ސާއުވާލުުމެގ ބިލު ދިރާ (ގެ ގާނޫނުެފކްޝަނުޑި-އެންޓި) 2018/2ފަިއވާ، ގާނޫނު ަނންބަރު ހުށަހަޅުއްވާ

 މަށް. ގެ ވަގުތީ ކޮމިީޓއަަކށް ފޮނުވުމެންބަރުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސިސްޓަމުަގިއ )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ 

 ދެންމެ ވޯޓު)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ވުމަށް ދަންނަވަން. ދެއްލައެކީަގއި މަޑުކޮށް ކަމާކުޑަ މައްސަލަެއއް އުޅޭތީ، ެކތްތެރި

ވާ. ަގާވއިދުަގއިވާ ގޮތަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ސްކްރީނުން ވޯޓު ފެނިވަަޑއެއް ުނގަންނަ ،އެހެންނަމަވެސް  .ލެވުނު

 ސިސްޓަމު )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކޮެޅއް ދެއްވުން އެދެން. ަވގުތު ެވގެންކޮށްލަންީރސެޓު އެހެންވީމާ، ސިސްޓަމު
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ލުމަށް އިދާީރ ލާނަން. ހުށަހެޅިފައިާވ ގޮތް ދަންނަވާއިވޯޓަށް ަދންނަވަ ސް އެއްފަހަރު އެ  އެީކގަިއ، އަިދވެ ރަނގަޅުވުމާ

 ން. ވަމޭޒުަގއި ދަންނަ

 

 ވުން:އިްއވެ އިދާރީ މޭޒުން 

މެންބަރު  ރިްއޒަތްތެކެނދިުކޅުދޫ ދާއިރާގެ އި ،ހުށަހަޅުއްވައި  ރަޝީދު ޟްގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާވިލުފުށީ ދާއިރާ

ޝީދު ރަ ޟްގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ރިޔާކުރައްާވފައިވާ ހުށަހެޅުން. ވިލުފުށީ ދާއިރާދުއީރޫފް ތާޢުޢަލީ މަ

 7ރެްއވުމަށް ކުއުވާލުުމގެ ބިލު ދިރާސާ (ގާނޫނު ޑިެފކްޝަން-އެންޓި) 2018/2ފަިއވާ، ގާނޫނު ަނންބަރު ހުށަހަޅުއްވާ

 ށް.މަފޮނުވު މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިީޓއަަކށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ރަޝީދު ޟްމެންބަރު ރިޔާވިލުފުށީ ދާއިރާގެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:     

 ރޫފް ޢު ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 47    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 37    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    މަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަ

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   38     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 38        ޖުމްލަ:

 ފާސް       :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 47ދު؛ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަ . ހާޒިރުވ85ެދު؛ އަދަލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ދެންމެ ނެގުނު

 ކި ގޮތަކަށް ވަ .1. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 37ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

. 38 އަދަދު؛ ިވ މެންބަރުންގެވެރި ޓުަގއި ބައިވޯ .1ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މި ނަވަން. ކަމުަގއި ދަންމި ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ . އެހެންަކމުން،38 މުލަ؛ޖު. 20ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

ެގ ދާއިރާ  ން. ވިލުފުށީެދއްވުމަށް ަދންނަވަެމންބަރުންގެ ކޮމިޓީެއްއގެ ނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްވާލަ 7 ،ހުށަހެޅުން ފާސްވުމުން

  އަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށީ

މް ހާބަރު އިލްމެންިއއްޒަތްތެރި ނަމަކީ؛ ދަނގެތީ ދާއިާރގެ  7އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅާ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

އްޒަތްތެިރ އިރާގެ އި އުތުރު ދާ ޅުދުއްފުށީއަޙްމަދު، ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން، ކު

އިރާެގ ދާ ދަފުށީ، އޭއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ާދއިރާގެ 

 ރަފުށީ މަފް. އަދި ތިނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ކެއިްއޒަތްތެ

 ޠަފާ. ޞްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުދާއިރާގެ އިއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޢުރޫފް. ކެނިދކުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީއަރުވަން. ކުރަްއވާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުތާއީދު

 

  ްނ:ކަދެއްކެވުވާހަކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް 

 މެންބަރު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންމެ ދެ ކަށްފަހު(މެންބަރު. އެހެން ހުށަހެޅުމެއް އޮތްތޯ ބަލައިލަން ބޭނުންވޭ. )ވަގުތުޮކޅަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 .  ދަންނަވަންިއްއވާލުމަށް މޭޒުން ދާރީއި މެންބަރުންގެ ަނންފުޅުތައް މެނިަވޑަިއގަންނަވާހުށަހެޅުނު ކޮމިޓީގައި ހި

 

  ވުން:މޭޒުން އިްއވެ  އިދާރީ
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ންބަރު މެްއޒަތްތެރި ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިރާގެ އި ،އި ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވަ ގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟްދާއިރާ ވިލުފުށީ

ންަނވާނެ މެންބަރުން؛ މެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިީޓަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަ 7 ހުށަހެޅުން. ޢަލީ މަޢުރޫފް ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ

މަދު ޙައްބަރު މުމް އަޙްމަދު، ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންހާމެންބަރު އިލްިއއްޒަތްތެިރ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ 

އިާރެގ ދާކެނދިކުޅުދޫ  ދުލްޣަފޫރު މޫސާ،އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް ޙުސައިން، ކުޅުުދއްފުށީ

ތުުރ އު ފުވައްމުލަކު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް، އޭދަފުށީއިްއޒަތްތެރި 

 ޠަފާ.ޞް މުޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދުދާއިރާގެ ިއއް ތިމަރަފުށީ، ންބަރު ޢަލީ ޝާހްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރަޝީދު ބަރު ރިޔާޟްދާއިރާގެ މެން ވިލުފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 48    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 38    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެން 

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   39     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 39        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 
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. ފެންނަ 48ދު؛ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަ . ހާޒިުރވ85ެއަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދެންމެ ނެގުނު

ކި ގޮތަކަްށ ވަ . 1ދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ަކމަށް ވޯޓ38ުކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

. 39 އަދަދު؛ ިވ މެންބަރުންގެވޯުޓގައި ަބއިވެރި . 1ދެްއވި މެންބަރުންގެ އަަދދު؛  ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުވޯޓުދޭން

 މި ކޮމިޓީ ފާސްވެއްޖެ. ،އެހެންކަމުން. 39 ޖުމުލަ؛. 20ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 
 

 ން.ނިންމު 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބާރުލުމާށް ޮބޑު ެއއް ފެށިގެން ިމ ދަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނގެ ވަރަފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ގިނަ ދުވަްސވަތަކަށް

ވާ ން ތިޔަ ދެއްއެީކގައި. މަޖިލީހުން ނިންމަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރިައށް ނިންމުމުގައި އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

ބަުރ ންނޮވެ 1ްއ އޮންނާނީ ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު 
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