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 (ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަފަސް ވަނަ ދައުރުގެ ރުގެ ތިންވަނަ އަހ2018ަ

 (ދުވަސް )ބުރާސްަފތި 2018 ބަރުނޮވެން  1

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  22ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 .ންކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންކުރުޢުލާންއެޖެންޑާ އިުދވަހުެގ ، 3ައއިޓަމް އެޖެންޑާ 

 .2018/3/5އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެވސް ކަމެއް ތި ގެ ދަށުން އަޅުގަނޑު ހަމަ މި އައިަޓމުގައި ެއއ4ްއެޖެންޑާ އައިޓަމް  ރިޔާސަތުން އަންގާ އެްނގުން.

ރޭ ދެ ޖަލްސާ  މެންބަރުންނަށް މިބޭފުޅުންނަކަށް ދަންނަވާކަށް ނެތް. މިރޭގެ މި ޖަލްސާއަށް ތައްޔާުރވެ، ިއްއޒަތްތެރި 
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ކުީރގައި ހުށަހެޅިފަިއވާ ކުރީގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސްގެ ިއތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ބޭއްވުމަށް ދަންނަވާފަިއވާނެ. އެީއ، 

ލީހުގެ ކުރީެގ . އެހެންނަމަވެސް، މިއަދުގެ ަހވީރުގެ ަވުގތެއްަގއި މަޖިގެންދަން ދަންނަވާފައިވާނީ ގައ9:15ިރޭ  މި

ކުރުމުގެ ޖަލްާސ ގައި މަޖިލީހަށް ރައީސަުކ އިންތިޚާބ9:15ުރޭ  ގުޅިގެން މި ރައީސް އިސްިތއުފާދެްއވުމާ

. އަދި އެކަން ކުރިައށްދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން މަށް ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާނަންއުކުރިއަްށގެންދި

 އަށް ދާނަން.  5އަޅުގަނޑު އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 

 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.ކޮމިޓީތަކު .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.

 7ރާސާކުރުމަށް ހޮއްެވވި ލު ދި ުއވާލުމުގެ ބި (ޑިފެްކޝަން ގާނޫނު-އެންޓި) 2018/2ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

ނަށް ފޮނުވުނު. މި ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުނ2018ްއޮކްޯޓބަރު  31މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

ންބަރުންގެ ަވގުތީ މެ 7ްއވާނީ ދެ ޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިނުވޭ. މި ރި ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙްއ ލިބިފައެއް

ންބަރަްށ ްއޒަތްތެރި މެއަޙްމަދު. އި އިލްހާމް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދަނެގތީ ،އްރިރު ޤަޓީގެ މުކޮމި

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތި

حيم، ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  حمن الر  والص الة والس الم على  .عالمينال رب   هلل الحمدبسم هللا الر 

އާދެ! ގާނޫނު  .وعلى آله وصحبه أجمعين مصلى هللا عليه وسل  د دنا محم  سي   أشرف األنبياء والمرسلين.

ޓީން ވަނީ މެންބަރުންގެ ކޮމި 7އުވާލުުމެގ ބިލު ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީގެ  (ިޑފެކްޝަން ގާނޫނު-އެންޓި) 2018/2ނަންބަރު 

އެކު ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ،. އެހެންކަމުންބޭފުޅުން ވަީނ ވޯޓު ދެއްވާފަ 6 އި ަވޑަިއގެންނެވިޓަކަމި ގާނޫނު އުވާލުމަށް

 ކުރެވުނު ބަހުސަށް ވެސް  އިމަޖިލީހުގަ ؛ ބަހުސްގައިބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މި ކުރެވުނު  6

ޚިލާފަށް  ނޫނުއަސާސީއާއި ގާނޫނުތަކާ، ޤާނީވާނެ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވައަޅުގަނޑުމެން ރިޢާޔަތްކޮށްފައި 

 ،ސަރުކާރަކުން މި ގާނޫނު ވަނީ އޮތްދެއްތޯ! އަދިވެސް ހިނގަހިނގާ ކުީރގެ ސަރުކާރު، އޮޅުެމއް  ؛ކުރީގެ ސަރުކާރުން

ީސާއިއ ނޫނުއަސާޤާލުމަށް ަޓކައި. ެއހެންވީމާ، އިހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ެގއްުލވަލާފަިއ މަޖިލީއިގާނޫނެއް ވަނީ އެކުަލވަ

ތާނގައި ވެސް މި ބިލު ނުވަތަ މި ގާނޫނު ފާސްވެގެންދާނެ  އުއްމީދުކުރަން ކުރިއަށް އޮތް ؛ގާނޫނުތައް ބަދަލުކުރެިވގެން

ބަަޔކު ބޭނުންފުޅުވޭ މިފަދަ ގާޫނނެއް އޮންނަން. މަޖިލީހުގެ  ގިނަ ވެސް ކަމަށް. ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ ތެރެއިން
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 ،އަންނަނީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މީެގ ތަފާތަކަށް މި ދެކޮެޅއް ެއއާ ބޭފުޅަކުމެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެްއެވސް 

ތަޢާރުޟު ގާނޫނެއް ހަދައިގެން ޢަމަލުކުރުމަށް ޓަކަިއ  ނޫނުއަސާސީއާ ޤާ ،ނެތި ގަާވއިދެއް ބެލުެމއް ،ގާނޫނެއް

ވެރި ަމންޒަރެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭގެ ބަރުލަމާނީ ަހޔާތުަގއި ވަރަށް ހިތާމައީ ފަރުމާކުރެވިގެންދިޔަ މަންޒަުރ. މި

 އިރުރި ކު ބޮޑުކޮށް ކަންތައްޓީުމ  ،ގެނެސް ގައިތަކުން ޓްރާންސްފަރ މާކެޓުްށ އެކި ޓީމުޓީމަ މިއްލައަފެނިގެންދިޔަ. 

 ،ެވފައި ހުންނެވީ. ނަމަވެސް ވެސް މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ. އޭރު ކަމުދޭ. އޭރު ވަރަށް އުފާ އޭރަކު ނޭނގެ

ނީ ދަތިބީ. މެޗު  ޖެހުނީމަ ރަންކޮޅާ ކަމަކުނުދިޔަ. ދަނޑުމަތީަގއި ކުޅެން މިލަ ޓީމުން އެހެން ޓީަމކާ ގުޅެންއަމިއް

ވެސް. ކުއްލިއަކަށް ބަދަލުެވއްޖެ ަގވާިއދު. އެއީ ގޯސް. އެހެންވެގެްނ  ހިމެނެނީ މެޗު މިމިނެޓު ތެރޭގަިއ  90ކުރިއަށް. 

ސަރުކާރު ގޯްސވެގެން ރަްއޔިތުން ނޯއޭ  ނުނީ. ރައީސް ޔާމީންޖެހެނީ ސަރުކާރަކަށް ނޯއޭ ބުނަބުނަ ރައްޔިތުން މި

ކުރީމަ. ިމއީ  ނެތި ކަންކަން ނޫނުއަސާީސއާއި ގާނޫނުތަކަށް ބެލުމެއް ޤާ ،ބުނަންޖެހުނީ މިފަދަ ވިޔާނުދާ ގާނޫނުތައް 

 އެފަދަ ގާނޫނުތައް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ިދވެހި ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުން ބޭުނންވޭ. ެތރި ރައީސްނޫންތޯ ޙަޤީޤަތަކީ؟ އިްއޒަތް

އިމުގެ ތެެރއިން  ގެނޫނުއަސާސީޤާ .ޖެހެނީ ގާނޫނާއި ގާނޫނީ އިމުގެ ތެެރއިން އަންނަން. އެހެންނަމަވެސް، ައންނަން މި

ހުންނެވި އޮނަރަބަލް  ގައިޖުމްހޫރިއްާޔކަމުކަންކަން އަންނަންޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސުލް

މިތާ ތިބި  ،އްޫޔމް ކަންކުރެއްވި ގޮތަކީ އަމިްއލަފުޅަށް ކަމެއް ބޭނުންވީމާ، މިތާނގައި އޮންނަޤަބްދުލްޔާމީން އަهللا ބްދުޢަ

ގާނޫނުތައް  ،ބަދަލުކޮށް މާްއދާ އޮންނަސީަގއި ނޫނުއަސާޤާ  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބޭނުންކުރައްވަިއގެން

 ނުވާނެ. މި މަޖިލީހުން ކުރެވިގެންެވސް ލުގައި ކުެރއްވީ. މިކަން މުސްތަޤުބަ ކަންކަން ،ބަދަލުކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަން. އަރު ށް ފުރުޞަތުމޫސާއަ ޢަބްދުލްޣަފޫރު އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މައްސަލައަކަށް ކުޅުދުްއފުށީ ނިޒާމީ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ލްޣަފޫރުޢަބްދު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ޙަލާ ހުްސގެ މަރުބިލު ހުށަހަޅާއިރުަގއި ބަ، އްޒަތްތެިރ ރަީއސް، މި ބިލުަގއިއި ، ގަނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ ަމްއސަލައަކީއަޅު

 އިހަށް ބިލު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ.ކުރިއަކަށް ުނގެންދެވޭނެހެން ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ހުރި  ެދކެވިަފއި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި ކޮމިޓީގައި ހުށަހަޅަނީ. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު. ބިލެއް ނޫން އެ ،ތްތެރި މެންބަރުއިްއޒަ

 އްސަލައެއްމަމާ ބެހޭ ނިޒާ ؟ނީކަ ައޅުގަނޑަށް ކިހިނެއްތޯ ހުްއޓައްރިރުން ދައްކާ ވާހަޤަހަކަތަުކގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މުވާ

  !ކުރިއަށްގެންދަވާ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު !ވަަޑިއގަންނަވާނޫން. އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! އިށީނދެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

ސް ެއްއވެ ،ންއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަނޑު ވެސް އެެހންވެ ކުރުކޮށްލާނަން. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަ

ވާތީ،  ށްގާނޫނަކަ ،ވާތީ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިާރއެްއަގއި މަޝްވަރާކުެރވިފައި އޮތް ބިލަކަށް ދޭތެރޭަގއި  ބޭފުޅަކު ދެން މިއާ

ަރްނ އުއްމީދުކު ީތ އަޅުގަނޑުފައި ވާބަޔަކު ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ތާއީދުކުަރްއވާ ޓަަކއި ގިނަމި ގާނޫނު އުވާލުމަށް

އެހެން  ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަނޑު ހިސާބުންހާނުދައްކަވާނެ ކަމަށް. އެހެްނވީމާ، މިވެސް ބޭފުޅަކު ވާހަކަފުޅު އެއް 

 ލައިކުމް. ޢަ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާަނން. ވައްސަލާމްއަޅުގަނޑު އެއްކޮށް  މެންބަރުންގެ އެދުމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އުވާލުމުގެ ބިލު (ެފކްޝަްނ ގާނޫނުޑި-އެންޓި) 2018/2 ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ގާނޫނު

 1ލަ މުޖު ،އި ވަނީކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފަ މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަށް ބަހުސް 7ހޮއްވެވި  ްއވުމަށްދިރާސާކުރެ

ިސކުންތު.  7ނެޓު މި 26ވަގުތު ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަްށ ޕާޓީތަކަށް ގަިޑއިރުގެ ަވގުތު. 

 32މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  56މިނެޓު  4ންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަްށ ސިކު 49މިނެޓު  14އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ 

ޭރ  ސިކުންތު. މި 53މިނެޓު  9މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ިންސބަތްނުވާ މެންބަރުންނަށް  1ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަށް 

 3އި ވަމުން ގެނަ މެންބަރުންނަށް އަރުތި! މިދިޔަ ޖަލްސާތަކުަގއި އަމިއްލައްވާފުކުރަމާ ން،ދޭތެރޭ ޅުގަނޑު ހަމަ މިއަ

ވާހަަކ  އެޖަލްސާ ކުރުވީމަ.  ގެމިރޭ . އެއީގޮތުން ރޭ ހަމަ އަރުވަމުން ގެންދާނީ ގަވާއިުދގައި ޮއތް މިނެޓު މި

ުޅގަނުޑ ށްފަހު( އަދަންނަވާލަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަ

 ފަލާޙަށް. އިބްރާހީމް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫއަރުވަނީ   ފުރުޞަތު މިމިހާރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް

-ޓިދިަޔއީ އެން ރޭ އަުޅގަނޑުމެންަނށް މި ތަޅުމަށް މިހާރު ހުށަހެޅިގެން މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި

. އޮތީ ފާސްކޮށްފަ ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު ުއވާލުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ފޮުނުވމަށްފަހު ކޮމިޓީން މި ގާނޫނު އުވާލަން މި

. އަުޅގަނޑު މި ގާނޫުނ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވިފައެކަމަށް އޮތީ  މެންބަރުން މި  7ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ 

-އެންޓި .ާނ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވެސް ވާނެ މި ގާނޫ ހުދުވަ އުވާލުމަށް މި ތަޅުމަށް އައި
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ދާއިރާަތކަށް ނިސްބަތްާވ  ގެއަުޅގަނޑުމެން ،ގޮުތގައި ިދެވހި ރައްޔިތުން ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަީކ އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ

މި މަޖިލީހުން އުވާލުމަކީ އަުޅގަނުޑ މި ގާނޫނު  އް.ރައްޔިތުން މި ގާނޫނު އޮުތން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ާގނޫނެ

 ކޯރުވުމަށް ދެވޭ ވަރަށްން ޕާޓީތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ހަރާވާލީހަށް އަޅުގނޑުމެން އިންތިޚާބު ރައްޔިތުން މަޖި ،ދަންނަވާނީ

އް ޚިލާފު ގާނޫނެ ނޫނުއަސާީސއާޤާމި ގާނޫނަކީ  ،ބޮޑު ފުރުޞަތެކޭ. ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި

ޚިލާފު ގާނޫނެްއ  ނޫނުއަސާސީއާޤާމި ގާނޫނަކީ  ،ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

 . ރައީސްކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތކުގެ ޙުކުމްތަކުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގެން އެބަހުއްޓޭ. އިްއޒަތްތެރިނޫން

އެހެން ލާއިރުަގއި ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ މުހިންމު އި ހަކަދައްކަ ގާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން ވާ އަޅުގަނޑު ހަމަ މި

މީގެކުރީގައި އަުޅގަނޑުމެން މި ރައްޔިތުންގެ  ،ވެސް އެބަހުރި. ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ ވާހަކަތަެކއް

ފާޑުކީ  ބޮޑަށް  ުދވަހު އެންމެ . އެމަޖިލީހާ ބެހޭ ގޮތުން އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ޮބަޑށް ފާޑުކީ މަޖިލީހެއް

ބާ ޚުޠު ،މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އަޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ފާހަގަކުރި ޮގތަށް ހުކުރު ދުވަހާއި، ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭގައި 

 ،ުކއްލިުކއްލިއަށް ޖަލްާސ ބޭްއވުމާ ،އިޔާ އިާޝ ނަމާދު ވަގުުތގަ ،ފަތިސް ނަމާދު ވަގުުތގަާޔއި ،އިޔާ ކިޔާ ގަނީޑގަ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުްނ  ،ލާނީއި ދަންނަވަ ރިހާ ކަމަކަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކީ. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމިހު

ރިއަްށގެންދާ ގޮތާ ބެހޭ ޖަލްސާތަްއ ކުތި  ކުން މިއަދު އިްއޒަްތތެރި ރައީސްމިއަދު އަދި އިދިޮކޅުަގއި ތިިބ ފަރާތްތަ

ތަެނއް ނުފެނޭ.  ރުިހގެން. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެްއވެސް ވާހަަކއެއް ަދއްކާ ،ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކޮށްގޮތުން 

ދިވެހި ރައްޔިތުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި މަންޒަރުތައް އެބަ ބައްލަވާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ 

ލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްދެްއިވ އިޚް ،ޓަަކއި ނުހަނު ގިނަ. މިއަދު ރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށްނޫން މޮޔައިންނެއް

ވެރިެއއްގެ ވެރިކަން ނިންމާލީ މިއީ އަނިޔާވެރިކަމޭ ކިަޔިއެގން. އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭެގ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އަދި 

ރި ފެނިގެންދަނީ ހިތާމަވެ .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ނުވެ. ހަވާލު ވެރިކަމާ ،ވެރިކަން ލިބިމިއުޅެނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަްށ 

ޚިލާފަށް އެިކއެިކ  އި ާގނޫނުތަކާއާނޫނުއަސާސީ ޤާންކޮޅުަތކުން ކަ މަންޒަރުތަކެއް. ފެިނގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި 

 .ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ތަން. މިއީ ދިވެހި ރަްއޔިތުން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ކަންތައްތައް އެކި ތަންތާނަގިއ ކުރާ

 ންސެއް ލަން ލިބޭ ލައިސަރާުއސޫލުތައް މުގު ،އިދުތަާކއިގަވާ  ،އި ހުރި ގާނޫނުތަކާއިވެރިކަން ލިބުމަކީ ރާއްޖޭަގއި ހެދިފަ

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މިهللا އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުގެ ރާއްޭޖގެ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުނޫން. 

ޖޭގެ ެއްއވެސް ރަްއޔިތެްއގެ ހިތުން މަނިކުފާނު ކޮށްިދން ޚިދުމަތަކީ ރާއް އާއި އެއުމަށް ގެނެސްދިން ތަރަްއޤީޤަ

އުމަށް ކުރި މަސައްކަްތ މަނިކުފާނު މި ޤަ ކުރިޔަސް އެރަށް މަސަްއކަތްދާނެ ޚިދުމަތެއް ނޫން. ކިތަންމެ ވަފިލައިގެން

 ދަްއކާ  ފަރާތްތަކުން އެ ނުދާނެ. އެ އްން ކުރާ މަަސއްކަތެްއ ފުހެިވގެނެިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކުހަނދާންނައްތާލުމަށް ޓަކައި 

، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮީތ ވީމާބޫލުކުރާ ވާހަަކތަކެއް ނޫން. އެހެންގަަކކީ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވާހަކަތަ

ކުރާ ގާނޫނެއް ނޫނޭ. އަިދ ވާލުމަށް ައޅުގަނޑު އެްއގޮތަކަްށވެސް ތާީއދުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ގާނޫނަކީ މި ގާނޫނު އު
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ކަމުަގއި ވިަޔްސ ބިގެން މި އުވާލުމަށް ފާސްވެގެންދިޔަ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް ލި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިއަށް ކިތަންމެ

އެކު ެވްސ މި ގާނޫނު އޮތުމަކީ ވަރަްށ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި  ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު ައދި އިޞްލާޙުތަކަކާ-އެންޓި

ތިބި ޕާޓީތަކުގެ ތެޭރގަިއ  އި ކޯލިޝަނުގަނަޑށް ޔަޤީން އިދިކޮޅުއަޅުގަނޑު ދެކޭ ވާހަކަ އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އަޅުގަ

ސިމް އިބްރާހީމް ވެގެންދާެނ ޤާ ލާކަްށ ތާއީދެއް ނުކުރާނެ. އެއީ އިސް މި ގާނޫނު އުވަ ހަމަ ޔަޤީނަށްވެ ންރީ ޕާޓީހޫޖުމް

  ރި...ގިނަ އިްއޒަތްތެ އްކޮށް ވަރަށް އެ  އެހީތެރިކަމާ ގެމަނިކުފާނު ބުގައި އެޚާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ އިންތި މިދިޔަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަށްދާޅުވުވިގޮތަށް  ވާއިުދަގިއ އޮތްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްެގ ނަން ވިދާޅުާވއިުރގަިއ ގަ 

 ދަންނަވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙްއިނގުަރއިދޫ ދާއި

 މިހާރު. ޑަރުލީރީ ޕާޓީގެ ވެސް ހޫދި ޖުމްސިމް އިބްރާހީމް އިނގޭތޯ. އަޤާންބަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެ މާމިގިލީ

އްގެ ގިނަ އަދަދެ  ބުަގއި ވަރަށްޚާރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތި ބޭފުޅާ ވާނެ އިނގޭތޯ މިދިޔަ އެ ؟ފުރިހަމަވެއްޖެތޯ

 ،ނަމަވެސްކަށް. އެހެންބަރަކަށް. އަދި ލީޑަރަމަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތްޕުޅުން ހޮވި ިއްއޒަތްތެރި މެން މެންބަރުންތަކެއް އެ

ަގއި ހިޔަލު އެ  ،ން ިނވަލުަގއި ތިބެގެ ،ފަހަތްޕުޅުަގއި މަނިކުާފނުގެ އެ ،ްށ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެއިްއޒަތްތެރި ރައީސަ

ގައި ދޮށުމް ކުޑަިސމް އިބްރާހީޤާނެއްކަން. އަޅުގަނޑު ައޑުއެހިން ތިބެގެން ހޮވި މެންބަރުން ކަންތައް ކުރެްއވީ ކިހި

އެހިން ޑުއަ އަުޅގަނޑު  ރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު.ހޫސިމް އިބްރާހީމް އިނގޭތޯ. ޖުމްޤާދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު. އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު 

ނު މަނިކުފާ އެ އަުޅގަނޑު ެވސް ދެކުނިން ؛ތިަމންމަނިކުފާނު ،ވިދާުޅވީ އްކޮށްއެ ޔާ ޑުެގ ކަންފަތުން. ހިާތމައަޅުގަނ

 ވެްސ. ވަން ގަނޑު ހޮކޮށްދެްއވި. ުޚދު އަޅު މަނިުކފާނު މަސައްކަތް  އަުޅގަނޑު ޮހވަން ެވސް އެ ކުރެްއވި މަސަްއކަތް. ޚުދު

 ؟ބަދަލުކުރީ އް މެްނބަރުންތޯ ޕާޓީލާ ޖަހާފައި ކިތަ އިކޮށްެދއްިވ މަސަްއކަތް ޮބލަ މަނިކުފާނު އެ ، އެއެހެންވީމާ

ީޓ ޕާރައީސް  ؟ވުނު މެންބަރެްއ ނޫންތޯން ހޮީކ ެވސް ެއމް.ޑީ.ޕީއިްއަޒތްތެރި ރައީސަ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ނިކު މަމޫސާ ،ށްސާލަކަސަބަބުތަކަށް ަޓކައި. މި ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ އެއެހެންވީމާ ؟ބަދަލުކުރެއްވީ ކީްއވެގެންތޯ

އީސް ތްތެރި ރަ އިއްޒައިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިނގޭތޯ. މިހާރު .ނަމަކަތްން ނުނިކުނުގަތީސް އެމް.ީޑ.ޕީއް ހޮވިވަަޑއެ 

ވަޑައިގެްނ ކުމެން ނިއެތަނު ،އެހެންނަމަވެސް .ނަމަތްން ނުނިކުރާއަށް އެމް.ޑީ.ޕީނުގަތީސް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިއް ވިވަަޑއެ ހޮ

ނެވި ގޮތް ވެސް ހުން ދު ތިގުިޅވަަޑިއގަތީ. މިއަ ފައި މަނިކުާފނު ޕީ.ޕީ.އެމާރާންކޯުރވެ ެއމް.ޑީ.ޕީ ދޫކޮށްލާހައެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

އަށް. ގެ ނމާތްކަލާ ނަވާނީދެން އެނގިވަަޑިއގަން .މަ މަނިކުފާނަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަަކށް ނޭނގެއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނީ ހަ

 ...ރިހާތާ ތިބި ހުމިނޫނު އޮތުމަކީ ގާ ، ައޅުގަނޑު މިހުރިހާ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ މިއެހެންވީމާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު ތްތެރި މެންއަރުވަނީ މަރަދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަ މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

  ށް.އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޅު ނޫން ކަމަށް ގޮތް ެއންމެ ރަނގަ ޑިފެކްޝަން ާގނޫނު މިހާރު އޮތް-ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެންޓި 

އެުކ ޔާބޫލުކުރަން. ހިތާމަގަގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް  ބޫލުުކރަން. އެއަށް އިޞްލާޙުަތެކއްގައަޅުގަނޑު ެވސް 

ެގ ހުމަޖިލީ ވުރެ ބޮޑަށް ައޅުގަނޑުމެން މި ލަޙަތަށްޞްވުރެ، ަރއްޔިތުންެގ މަ ލަޙަތަށްޞްއުމުގެ މަޤަ ،ދަންނަވަންޖެހެނީ

. މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެްއ. ށޭތަޙަލަޞްއަިމއްލަ މަ ގެބޭފުޅުން  ކަން މިދެވެނީ އެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިސް

އަބަދުެވްސ  ވެސް،ދަނީ އަބަދު ދެރަ ކަމެއް. އަޅުގަނުޑމެން ތާއަބަދު އަޑަށް ލެވުނުހާ ބާރެއް ލާފައި ބުނަމުން މި  ވަރަށް

ރައްޔިތުްނެގ  ،ރައްިޔތުންނަށް ޓަކައި ،ށް ރިޢާޔަތްކޮށްސާސްތަުކެގ މައްޗަހުކީ ރައްޔިތުންގެ ޝުޢޫރުތަކާއި އިހަމަޖިލީ  މި

 އަުޅގަނޑުމެންެގ ރާއްޖެއަްށ ސިޔާސީ ޕާީޓ ތަޢާރުފުވީ  .ހެކޭމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ވަކާލާުތކުރާ މަޖިލީތު ހިޙަލަޞްމަ

 އިށްނުަލއްވަ ޑި ދޫކޮނގެ ގޮހުހޮވޭ މެންބަރުން މަޖިލީ އިށް ކުރިމަތިލަލީހޕާޓީތަުކގެ ިޓެކޓުގަިއ މަޖި އެ ،ފަހުން

ބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. ބަލައިގަންނަ ކަެމްއ ގަްއޔިތުން ެއއްގޮަތކަށްވެސް ން އަނެއް ޕާީޓއަށް ަބދަލުވުމަކީ ރައެއްޕާޓީ

ށް ތަފާތު ފާޑުކިޔުންތަާކއި، އަގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ ދިމާ ހުެވސް ނޫން. މި މަޖިލީ  ވެސް ނޫން. ރުހޭ ކަމެއް

އި ވެްސ ޕާީޓ ޓަކައި. ދުނިޔޭެގ އެހެްނ ޤައުމުތަުކގަންދަނީ މިދެންނެވި ސަބަބުތަކަށްއަމާުޒވަމުއިނގިލި ިދއްކުރުންތަްއ 

 ޑި ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އަލުން ކުރިމަތިލާ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނނަމަ ގޮ ވަނީ ކަމަށް ދާ ކުކްރޮސްކޮށް ބޭފުޅަ

ތައް އަންނާނެ. އެހެްނވިްއޔާ ތް  ޕާޓީ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ހާލަބޫލު ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި ވިދާޅުވި ފަދައިން މަޤް ލޫފްމަޚް

ގެ ހުާރއި ކެރިފޯރުންތެރިކަން މަޖިލީބުވެަވޑަިއގަތުމުގެ ހިތްވަޚާއަލުން އިންތި ށް ހމަޖިލީ ކުރިމަތިލައިގެން އެ ރައްޔިތުންނާ

ތްތަކާއި ލަފުޒުަތްއ ން ތަފާތު އިބާރާކަށް އަުޅގަނޑުމެގޮތަ . އެނޫން ވަންވާނެމެންބަރުންގެ ކިބައިަގއި ހުންނައިްއޒަތްތެރި 

ސް ޙަޤީޤަތަީކ އަުޅގަނޑުމެން ފުރުޞަތު ވެ  ކަަމށް ވިޔަސް  ލާ ހެދިއިތަފާތު ގޮްތގޮތަްށ ބަސް އަތުރަ  ،ބޭނުންކޮށް

ޑިފެކްޝަން ގާނޫނުަތއް -ެއންޓި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުަރން.ން އަނެއް ޕާީޓއަށް ބަދަލުލަނީ ެއއް ޕާޓީ  މިއި ހުޅުވަ

 ރަޙުސްޤައުމެްއގެ ސިޔާސީ މަ އެ ،ސަބަބުތަަކކީ ހުރީ ސަބަބުތަކެއް އޮވެގެން. އެ  ގިނަ ޤައުމުތަުކގައި ހެދިފައިދުނިޔޭގެ

ން އަނެްއ ގެ މެންބަރުން އެއްޕާޓީހުޓްރޭޑިންގާއިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީޓް ސްހޯ  ގޮތުން އެްއގޮތަކަްށެވސް އޮންނަ

ސަރުކާރުގެ ތަ ޕާލިމެންޓް ނުވަ ކޮށް ޕާލިމެންޓްރީ ނިޒާމު ޞަ ޚާއް ،ގޮސް ވުމުގެ މައްސަަލތައް ބޮޑުެވގެންޕާޓީއަށް ބަދަލު

ާގ، ސް ނުހިެފހެއްޓި، ދައުލަތް ނުހިނއެންމެ އިސް ބާެރއްގެ ގޮުތގަިއ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ޤައުމުތަކުަގއި ސަރުކާރު ވެ
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ސީލުކުރުމަށް މެންބަރުން މްދައުލަތް ހުއްޓުމަކަށް އަންަނ ހާލަތްތައް މެދުވެިރވާލެްއ ގިނަކަމުން ަރއްޔިތުން ތަ

ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު -ކުރުމަށް ޓަކައި އެންޓިއެ ފުރުޞަތު ބަންދު ،މަށް ޓަކައިނުދިނުދު ެގްއލިދިޔަޤްޞަކުރި މަބުޚާއިންތި

އަށް ނޫނުއަސާސީޤާފެހި މި އަހަރު  10ންނަނީ. ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތީ ެވސް ެއގޮަތށް. ވޭތުވެިދޔަ އޮ ހެދިފައި މި

މިއަުދ  .ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވަނީ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ިމ މައްސަލަ ފެށިކުރަން މަލުޢަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ައވަށްޓެރި ސްރީލަންކާއިން ފެންނަމުންދާ މަންޒަރަކީ ވެސް ހަމަ ެއއީ. ެއއިން އަުޅގަނޑުމެން 

ައކީ. އިންިޑއާ ެވސް، ސްރީލަންާކއަީކ ވެްސ ޢިބުރަތެއް ހާސިލުކުރަން އެަބޖެހޭ. އެމެރިކާެއއް ނޫން ިދވެހިރާއްޖެ

ޑިފެކްޝަން ގާނޫނުތަްއ ހެދިފައި އެ ހުންނަނީ. ސަބަބުތަްއ -އެމެރިކާެއއް ނޫން. އެހެންކަުމން، އެ ޤައުމުަތކުަގއި އެންޓި

ހުރެގެން، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ މިދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް. 

ޅުގަނޑުމެންނަކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ ވެސް ރަްއޔިތުންގެ ޝުޢޫުރ އަުޑއަހާ ބައެއް ކަމަށް ވަްނޏާ، ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަތއް އަ

ހިމާޔަތްކުރަން ބޭނުން ބައެއް ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ ރައްޔިތުންގެ އަުޑއަހަން. ރައްޔިތުންގެ ވިންާދ 

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހެިދގެން  ލިސް ވާން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ޒަތްތެރި މަޖިއެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ ތަނަކަްށ މި އިއް

ގަނޑުމެން ސިޔާސީ ޕާޓީެގ ޝަން ދަމަހައްޓަން ބޭނުން ކަމަށް ވާނަމަ، އަޅުެއއްބަިއވަންަތކަމާއި، ކޮހިސިޔާސީ ޕާޓީގެ 

ކުރި މަޤްޞަދު ނުގެއްލޭނެ އިންތިޚާބު ގޮތުަގއި ރައްޔިތުން ކަމުގަިއވާ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަކީ އެކަތިގަނެޑއްގެ ނާރެސް

ތެދުފުޅެްއ. ގާނޫނެއް ނެތަސް ޕާޓީ  ނަންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ ތަނެްއ ގޮތުގައި އޮން

ެގ ފަހުން އެމް.ޑީ.ޕީ  އިންތިޚާބު މި ޕާޓީއަށް ވީ  އަުޅގަނޑުމެން ވެްސ ހަމަބަދަލުނުކުރައްވާ ބޭފުޅުން ިތބޭނެ. 

ކުރާ ޕާީޓ، އް ނުކުރަން ާޕޓީއެއް. ވެިރކަންރީ. ބަދަލެކޮޅު މެންބަރެއްެގ ގޮުތަގއި މިހިގޮތުަގއި ހަމަ ިއދި އްގެމެންބަރެ

ަވތު ވެސް އައި. ެއކަމަކު، ންދާ ޕާޓީން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ދަޢުމިހާރުގެ ޕީ.ޕީ.އެމް. މިހާރު ވެރިކަން ނިމެމު

 އުޅޭ ވާހަކައަކީ  ސް. އެެހންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން މިބޫލެއް ނުކުަރން އިއްޒަތްތެރި ރައީއަޅުގަނޑުމެން ގަ

ކުެރވި ހަމަޖެހިފައޭ ނީ އިންތިޒާމުނުކުރުްނ އެއީ މައްސަލަެއކޭ. ގާނޫަނކުން މިކަން އޮންނަންޖެހޭ އިބޫލުކުރުމާއަދި ގަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އަުޅގަނުޑގެ ވާހަަކއަކީ. އަުޅގަނުޑ ހިތާމަކުރަން...

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

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

 ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު
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 ނަމަވެސް،ނެތަސް. އެހެން ،މައްސަަލެއއް ނެތް މި ގާނޫނު އޮތަސް އަުޅގަނޑަށް  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ

ރީ މްހޫރު ފަލާޙް. ޖުޒަތްތެިރ މެންބަތަނުން ވާހަކަދެއްެކވި ދެންމެ އިނގުރައިދޫ ދާއިާރގެ އިއް  މި ،އެބަޖެހޭ ވިސްނާލަން

؟ ކަންކަށް  ކޮންޕާީޓއަގެ މެންބަރުން ދިޔައީޕާޓީރީ ހަނދުމަފުޅުހުރިތޯ ޖުމްހޫ ހިތާމަފާޅުކުރެްއވި. ގޮތުން ޕާޓީއަށް ދިމާވި

ެގ ންން؟ ކޮބައިތޯ މި ބަދަލުވުމުގެ ހޯސްޓް ޓްރޭޑިޝަޑިެފކް-ކޮބައިތޯ އޭރު އެންޓި ކުންކަން؟ޕާީޓއަގެންދިޔައީ ކޮން

. ޤައުމީ އެބަޖެހޭ އޭަރުކ ނެތް. މިއީ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު އަންނަ ގޮތެއް ވެސް ވިސްނަން ކޮބައިތޯ؟ މައްސަލަތައް

 ނިވަންކަންތޯ ޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގެ މިޤަުއމީ މަޞްލަޙަތު އޮތް ބިން ިވއްކުމަށް؟ މަޞްލަޙަތު އޮތްތޯ ދިވެހިާރއްޖެ

 އަބުުރެގ ފެންނަ ތްމަށް؟ ތި އޮކުރުހުން އަޅުވެތި ިއ މީ އޮތްތޯ މުޒާހަރާކުރުން ހުްއޓުވަޤައުމީ މަޞްލަަޙތު ހުއްޓުވުމަށް؟

އަށް އެރުކޮށްގެން އެއްޗެއްސަށް ވޯޓުޭދން މަޖުބޫ ރިމަނާކުުރމަށް. މިއާތައް ޖޫެޗއް ފާސްޮކށްގެން މީޑިެއއް ގާނޫނޭ ކިޔާ

ނަ ގޮތެއް. ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު އޮންއަޅުގަނަޑކަށް ނޭނގެ  ން، އެީއތޯ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަކީ؟ނުދީނީމަ ކަނޑާލުވޯޓު

 މަށް މް އިބްރާހީކަދަްއކައިފި ޤާސިކަންކަން ހިނގައި ގޮތެއް. ވަަރށް ޙަމްދަރުދީވެގެން ވާހަ ދުނިޔޭގެ ތަންތާނގައި މި

ވީ. ކަން ކުރެއް ބައްލަވަން މި ިތއްެބވި ބޭފުޅުންތޯ އެހަކަ ނުދެްއެކީވ؟ ވެގެން. ީކްއވެގެންޯތ އޭރު އެ ވާޙަމްދަރުދީ

ގޮތަްށ ގޮތްއެކި އެހެންވީމާ، ަޤއުމީ މަޞްލަޙަތު މިއީ  ؟ފެކްޝަން ގާނޫނު ނުގެންެނވީޑި-އެންޓި  ؟ކީްއވެގެން ނުކުެރްއވީ

، އެހެންވީމާ. ވަރަށް އުާފވެރި ދުވަހެއްމިއީ މިއަދު   އެއްެޗއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނަޑށްދަލުވަމުންދާބަ

 ސާސްަތކާހުޢާ ުގޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންެގ އިޟޫމި މައު އަޅުގަނޑު ބޭނުން ހަމަ މި މަޢުޟޫޢުގައި ވާަހކަދައްކަމުްނ،

އްޖެާއ ރާ ،ވަކިން ވާހަކަދަްއކާަލން. ރައީސް ނަޝީދު، ައޅުަގނޑުމެންނާކަމަށް ކަން އެީކގަިއ މިއަދު ކުރިމަިތވި ަބއެއް

ތުންނަށް ރަްއޔި ވެހިދި. ރާއްޖެއަްށ ަވޑަިއެގންފިނުހުންނެވުމަށްަފހު މިއަދު  ތަަކކު ރާްއޖޭން ބޭރުގައިުދވަސް ވަކިން ގިނަ

ށް ހޫނު ފާނަށް ވަރަނަުމގައި އެ މަނިކު ކުރާ ދާއިރާގެުޅގަނޑު ތަްމސީލުވަރަށް ބޮޑު އުފަެލއް ލިބިއްޖެ. އަޅުގަނޑާއި އަ

. އެ ވެއްޖެަނމަވެސް މިނިވަން  މްރާން ވެްސ މިއަދު ަވގުތީ ގޮތުންައދި ޝައިޚް ޢިބާއެއް ދަންނަވަން. މަރުޙަ

ރުޙަބާ މައަޅުގަނޑު  ނިކުފާނަށް ވެސްވި ބޭފުޅެއް. އެ މަ މަނިކުފާނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ބޮޑު ޤުރުބާނީއެއް

 ޖިލީހަށްޔިތުްނގެ މަމަރުޙަބާ ދަންނަަވން. ރައްށް ވެސް ކުފާނާއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަަމނި ވަން. އަދި ކޮބައިތޯ؟ދަންނަ

 ބޮޑު ވަރަށް ،ންވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލަކުވަރަށް ކުރިމަތިވެަފއި އޮތް  އުފާވެރި ދުވަހެްއ. ައޅުގަނޑުމެންނަށްވަރަށް

 ފައިންތަކެއް ދީމަސީޙް މުޙައްމަދަކީ ކޮްނފަދަ ގެއްލުهللا ސަލާމަތްވެފަ. ޢަބްދު އްލުންހުރި ކަމަކުން މިއަދު މި އޮތީގެ

އްކޭނެ ދެ  ވާހަކަ ގައި އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުސަލާމަތްެވއްޖެ. އެ ހުރި މީހެއްތޯ؟ އެކަމުން އަުޅގަނޑުމެން 

ުރ ޓާަލއި، ބާގެ ައުގވައްގެ މަިޖލީހުން މަސީޙް މުޙަްއމަދަކީ މި ރައްޔިތުهللا ބޫލުކުަރނީ. ޢަބްދުކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަ

ިވކަން. އޭނަެގ ކިބައިން ސަލާމަތް ، އިްއޒަާތއި ަކރާމާތް ދުއްވައިލާަފއި ހުރި މީހެއް. ނަސީބެއްކަނޑުވާަލއި

 އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ަނސީބު އިނގޭތޯ. މަނިކުފާނުގެ ވެސް ނަސީބު...
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންނަވަން. ޅުވުމަށް ދަމަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ނަން ދަންނަާވއިރުަގއި ަގާވއިދާ ެއއްގޮތަށް ިވދާ ރު.މެންބައިްއޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު

ޔިތުންގެ ަޔސް ރައް ވިޮގތަކަށް  ލާނަން. ދެން ކޮންމެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަްނނަވައިކަމުަގއި ހުރީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ކީ ލާމަތްވުމަ ގެ މެންބަރުން ބިކަކޮށް، އަނިާޔވެރިެވ، ޖަލަށް ލާން މަސައްކަތްކުރި މީހެްއގެ ކިބައިން ސަމަޖިލީހު

 މިކަމުގައިކަމެއް. އަޅުަގނޑު އުންމީދުކުރަން މަނިކުފާނު ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން އުފާފާޅުކުަރންޖެހޭނެ

 ތަށް.. ޝުުކރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެްއވި ފުރުޞައިއުފާކުރުމުގަމި  ދެްއވާނެ ަކމަށްބައިވެިރެވވަޑަިއގެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު ޒަތްތެރި މެއަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްދާއިރާގެ މެންބަ ހޯރަފުށީ

ޑިފެކްޝަން ގާޫނނަކީ އަޅުގަނޑު އެްއގޮތަކަްށވެސް ތާއީދުކުރާ ގާނޫެނއް -ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެންޓި

ށް ަވކި ިޓެކޓެއްަގއި ަރއްޔިތުްނގެ ަކއިިރއަށް ގޮއްަސ، ަރއްޔިތުންނަ ،ނޫން. އެީއ އަުޅގަނޑުމެން ވަކި ކުލަެއްއގައި

ދެންނެވީ. ކަެލއަށް އޮޅުންނިއްޭޔ ތި އިނގޭތޯ.  އަޅުގަނޑުމެން؛ އުވާލަން ާތީއދުކުރާ ގާނޫނެްއ ނޫނޭ އަުޅަގނޑު މި

ރައްޔިތުން އަރިހަށް ޮގއްސަ  ،ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުެމން ވަކި ިޓކެޓެްއަގއި ގޮއްސަ  އަޅުގަނޑުމެން ަވކި ފިކުރެްއަގއި ަވކި

ުނވަތަ އެމް.ީޑ.ޕީއާ ެއއްކޮށްނޭ، ނޫންނަަމ  އެއްކޮށްނޭ ން މިތިބީ ޕީ.ޕީ.އެމާ ޅުަގނޑުމެރައްޔިތުންގެ ގާުތގައި އަ

ށް ތަރައްީޤގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަ ގެައުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނާ ގުިޅގެން ސަރުކާރު  ،އެްއކޮށްނޭ އެމް.ޑީ.ޭއއާ

އި ތިޭބ ަމ ވޯޓުދީގެން ޮހވިފަބުނެ ވަކި ިޓކެޓަކަށް ަރއްިޔތުން ވަކި ގޮތަކުން އައިމަޝްރޫޢުތައް ގެނެސްދޭނަމޭ 

ީކ އަޅުގަނޑު އެްއގޮތަކަްށވެސް ދިއުމަގެންދާެގ ޓަރމް ތެރޭގަިއ އެހެން ޕާީޓއަކަށް ބަދަުލވެއަހަރު 5މެންބަރުން އެ 

ލުކުރަީނ. ބޫވި ަރއްޔިތުންނަށް ވެސް ެވވޭ އިހުމާލެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަކަމެއް ނޫން. ެއއީ އެ ހޮ ބޫލުކުރާނެގަ

ިއ ެއކިެއިކ ރައްޔިުތ ބޭފުޅުން ެއކިެއކި މީޑިއާަތކުަގޔާަގއި ެއކިއެިކ މިއަދުގ ޕަބްލިކު  ޖިލީހުގެ މެންބަރުންރައްޔިތުންެގ މަ

ހިނދު، ެއ މީހަކު ވަރަްށ ބޮޑު  ކަން ލިބޭ، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުފޯރަމްތަކުގައި ަދއްކަމުންދާ ާވހަކައަކީ 

ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންނަީކ ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަދަލު މުއްސަންޖަކަށް ބަދަލުވެގެންާދ ވާހަކަ. މި 

 ތްތެރި ބައެްއގެ ގޮުތގަިއ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ތިބެންޖެހޭ. މި ތިބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިބެވޭނީ ޙަޤީޤަތުަގއި ނަޒާހާ



11 

 

ސް އޮންނަ ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ ގާނޫނެއް ނެތި މި މަޖިލި ،ވެސް މިއަދު މި ގާނޫނު ޮއެވގެން. މި ގާނޫނު ުއވާލެިވގެން 

ވާނެ. އެހެންވީމާ، ، ައޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާލަށް އުކާ ގަޅިތައް ުއކާލެއް ގިނަ ތެޭރގައި އެ ދެެކވޭ ވާހަކަަތއް ގެރައްޔިތުން

ާލކަށެއް ައޅުަގނޑެއް ތާއީދެއް ނުކުރަން. މި ގާނޫނު އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. އެްއގޮތަކަްށވެސް ިމ ގާނޫނު އުވައި އަޅުގަނޑު

ގެންނަން އެބަޖެހޭ. ެއ ކަހަލަ އިޞްލާޙުތައް  ބޫލުކުރަން މީގަިއ ބައެއްނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ ވެސް ގަހެންއެ

ައޅުގަނޑުމެްނެގ  ،ިއޞްލާޙުތަކާ ެއއްކޮށް މި ގާނޫނު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ އޮތުމުން ،އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭަގއި

ގޮުތން މި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަ  ގެ މެންބަރުންނާ ބެހޭޖިީލހުމަ ،ގޮތުން މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެންނާ ބެހޭ

ދާނެ. މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ތެރި ޤަދަރުވެރި ބަޔަކަށް ވެގެން ތްދެކެިވ، ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ނަޒާހާއެްއގޮތަކަްށވެސް ނު

މަށް ތާއީދުކުރަން އެބަޖެހޭ. މި ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ޙަޤީޤަުތގައި މިކަ  ؛ކޮންމެ

ބޫލެއް ކަމުންދާ ވާަހކައަކީ އަުޅގަނޑު ގައި އެތަންިމތަނުގައި މި ދައް ގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިާއގަޔާ  އަޅުގަނޑުމެންނާ ބެހޭ

ނުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކީ މިފަދަ މެންބަރެއް ކަމަކަށް. އެހެންނަމަވެސް، ފާއިުތވެދިޔަ އެަތްއ 

މެންބަރުންނަށް  ވަނަ މަޖިލީހުގެ 17، އެތައް މަޖިލިސް؛ ގެ މެންބަރުންނަށް ބަލައިލާއިރުަގއިހުމަޖިލީ ރައްޔިތުންގެ 

އަހަރުގެ ަޓރމް ނިމިގެންދާއިރު ބޮޑެތި  5މުގެ ބަެއއް މެންބަރުންނަށް ބަލައިލާއިރު އެބަހުރި މެންބަރުކަ ،ބަލައިލާއިރު

ބޮެޑތި ބައިވަރު ކަންތައްތަެކއް ެއބަހުރި ވެފަ. އަުޅގަނޑަކަްށ  ،އި ބޮޑެތި ގެދޮުރވެރިކަމާ ،ފަހަރާއިސަފާރީތަކާއި، ޔޮޓު

ނުދޭ. އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެއް ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެނގިގެެނއް ގޮތަކީ ކޮންގޮތަކަށް ވެފައި ހުންނަ އެކަން

ނައިން ދެކެިވ، ކެވޭ ވާހަކަަތއް ވަރަށް ގިދެ އެކަންކަުމގެ ސަބަބުން ރައްިޔތުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި މި

ގޮތަށް  މަގުފަހިވާ ، ވަރަށް ނާޖާއިޒު ފައިާދ ނަގާ، ބޮޑެިތ ކޮަރޕްޝަނަށްއަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވަރަށް ތާކުންތާކުނުޖެހޭ

އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ވަީނ.  ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑުމެން މާނަކޮށްފައި މި ގެބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް ކުާރ ބައެއް 

ވަަރށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާެއކު ދަންނަވަން ހަމަ، މި ގާޫނނަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރ  އަޅުގަނޑު ހަމަ ރައީސް.

އަާދކުރަމުން،  އޮންނަންޖެހޭ ގާނޫނެއް. އަުޅަގނޑު ވެސް ހަމަ ދެއްވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާއެކު ޝުކުރު

 އަޅުގަނޑު ވެްސ ގޮތް ރާގެ ރައްޔިތުން މިކަމަށް އެދޭއަޅުގަނުޑެގ ދާއި ،ގޮތް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ،އަޅުގަނޑުގެ ރަޢުޔު

 ފުރުޞަތެއް ދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއާޔ. ހާމަކޮށްލަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު ތްތެރި މެންގެ ިއްއޒައަރުވަނީ ދިއްދޫ ދާއިރާ މި ރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ދާއިާރގެ  ސްދޫއަރުވަނީ ތުލު އަުޅގަނުޑ ދެން ފުރުޞަތު މި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ލަޠީފް މުޙައްމަދަށް. އްޢަބްދު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް.
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  ާވހަކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް

ންެގ ޅުގަނޑުމެާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ މިފަދަ ބިލެއް އަ `. ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުރިއް

ލާފަށް މި ނުތަކާ ޚިނޫއާއި ގާުލ ހާމަކުރުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ސްދިނުމުގަިއ އަދި ރައްޔިތުންނަށް އެ ބިކުރިމައްޗަށް ގެނެ

. މިއަދު ޅަކަށް ނޫނޭ ކުރައްވާފައި ވަީނ ރަނގަތަނުގައި ތިއްެބވި ބައެއް މެްނބަރުން ކަން ން ފާސްކުރުމުގައި މިމަޖިލީހު

ާމ ށް ކަނޑައެޅުލުކުރަންޖެހޭ ގާނޫނެއް ކަމަ އެއީ އެ ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް އެއީ ބާތިދަނީ  ވެގެން މި ނަތީޖާއަކަށް

ގަނޑު ވެްސ މަށް އަޅު ކަ އެީކގައި އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިއަދު މިނިވަންކަމުގެ ރަަހ އެ ބޭފުޅުންގެ ކަރުތެޭރގައި ަލއިފި

 ތަނުގެ ރަީއސެއްގެ ގޮުތގައި އިންނެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު... ބޫލުކުރަން. މިގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު މެއްޒަތްތެރި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އި  ،އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ންމަނިކަށް.އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައި

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު

ފަ. ނީ ދަންނަވާކުީރގަިއ ވެްސ ވާ އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންަނށް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ީމގެ

ވެްސ  އިުރގައިއައި  އި މި އިޞްލާޙު ފުރަތަމަ ވަދެގެންއަދި ޚުދު އަޅުގަނޑު ވެސް ާވނީ މި ވާހަކަ ދަންނަވާފަ. ކުރީގަ

ގަނޑުމެން ގައި އަޅުއަޅުގަނޑުމެން މިއަށް ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެންގެ މި މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ވެސް މަޖިލީހު

ންނަވާެނ، ނގިަވޑަިއގައެކޮށްފައި ވާނީ ިދވެހި ރައްޔިުތންނަށް އަޅުގަނޑު ވެފަިއވާ ަވޢުދެއް ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި. 

ގަިއ މެނިފެސްޓޯ ވަނަ އަހަރުގެ ރިާޔސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމް ކުރިމަތިލީއިރުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މައިގަނޑު 2013

ންބަރުން ގަންނަވާ މެބަޔާންކޮށްފަިއވާނެ ނަޒާހާތްތެރި މަޖިލީހެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ޕާޓީން ހޮވިަވޑައި 

ސައްކަތްަތްއ މަށް. ެއ މަތަޅުމުގައި ެއއް ޕާީޓން އަނެއް ޕާީޓއަށް ބަދަލުކުުރމުގައި ހަމަތަެކއް ޤާއިުމކުރާނެ ކަމަޖިލީހުގެ 

ވާލުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮށް ނިންމާފައިވަނިކޮށް އަދި މާ ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ނުވޭ، އެހެންީވމާ، މި ގާނޫނު އު

ޅުންެގ މަ އެ ބޭފުޅުން ެއ ޭބފުޅުން އެ ދެްއވާ ރަޢުާޔއި ޚިޔާލު ހަހުށަހަޅުއްވަިއގެން ކުރިއަްށވަަޑއިގަންަނވާ ބޭބޭފު

އީދުނުކުރާ ލުމަށް ތާމިނިވަން ޚިޔާލެއްގެ ގޮުތގައި އެކަން އޮންނާނީ. ހަމަގައިުމެވސް އަުޅގަނޑު މި ގާނޫނު މިގޮތަށް ުއވާ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން
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ްއޒަތްތެރި އިާރގެ އިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ދާ

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ގާނޫނެްއ މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ހިންގޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއް ުނކުރަން. ޕާޓީެއއް ަބދަލެއްނުކުރާނެ ޕާޓީ ބަދަލުނުުކރާ މީހުންނެއް. އެ މީހުން 

، މި ތަނުން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެންނަމުން މި ދާ ހަމަ ތިބޭނީ ހަމަ އެ މީހުން ތިބި ޕާޓީގައި. އެހެންނަމަެވސް

މަންޒަރު ނިކަން ވިސްނަިއ ފިކުރުކޮށްބަލަ. ހުރިހާ ނުބަޔަކާއި ފަސާދަައކާ ހަދާފައި، އިޚްލާޞްތެިރކަމާއި، 

ނަޒާހާތްތެރިކަމާއި، އީމާންތެިރކަމުގެ ވާހަކަ އެ ބައި މީހުން ދައްކަން ހެދީމަ ދެން މީހުން ކުރާނީ މަލާމާތް. މި 

هللا ޖިލިސް ހިސޯރުކޮށްގެން މި މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ަރއީސް ުފަވއްމުލަކު ދެކުނު ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުމަ

މަސީޙް މިތާ އިންނަވައިގެްނ މި މަޖިލީހުގެ ބާރު ކަނޑުވާލަިއ، ދިވެހި ރައްޔިތުްނެގ ކުރިމަތީގައި މި މަޖިލީހުގެ 

އި ކަމެއްގައި ޖެހުނީމަ ކޮބައިތޯ؟ ނުކެރުނެއް ނޫންތޯ ޖަވާބުދާރީވާން މި މެންބަރުން ނެރެ މިތަނުން ބޭރުކޮށްލާ ހަދާފަ

ތަނަށް ހާޒިރުވާކަށް. ނުކެރުނޭ ހާޒިރުވާކަށް. ނުވެސް ކެރޭެނ. ވަޑަިއގަންނަވާ ައޅުގަނޑުެމން ކުރިމަތީ އިސްތިއުފާނުދީ 

ށް. ހިތާއި ހިތުގެ ގުޅުމުން ަރއްޔިތުްނ ހާޒިރުވެ މި ތަުނގައި ދިފާޢުުކރައްވާ ކުރެްއވި މަަސއްކަތް. ބާތިލުވާނީ ބާތިލަ

ނިކުމެ މީހުންނަށް މަރުޙަބާކިޔާ ތަން މި ސަރުކާރުގައި މިތިބަ މީހުންނަށް ފެނޭބާ؟ ދެން މި ތަނުގައި އިތުރަކަްށ 

މާ ވާހަކަދަްއކާނެ ކަމެްއ ނެތް، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަރއްޔިތުްނ އޮތީ އިންސާފާ ެއއްކޮށް. ަރއްޔިތުން އޮތީ އަނިޔާވެިރކަ

ދެކޮޅަށް. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރިމަތީަގއި މިއަދު ފެންަނމުން މި ދާ ތަނަކީ. ބާތިލު ތި އޮތީ ބާތިުލގެ ގޮތުަގއި 

ރައްޔިތުން ނިންމާފަ. އަދި މިތާ ބުނެއޭ އެބަ މިހާރު މަޖިލިސް ރޭގަނޑު ހިންގަން ވެސް އޯޭކއޭ. ހަލާލު ކަންތައް ކުރަްނ 

މެންބަރުންނާ  12. އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހަށް ނުވަދެ ތިބީ. ނުވަދެ ތިބީ ރޭގަނޑު މަޖިލިސް ހިންގަން ވެސް އޯކޭ

އެްއކޮށް ވަންނަންވެގެން. މި ވަނީ މަޖިލީހަށް މިހާރު. ހަމަ ނުވަދެ ތިއްބާ ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑުމެން ވޯޓުން ހޮވީ މި 

 އަޑުައހާނީ ތި ވާހަކަ؟ ރައްޔިތުން ގުޅިފަިއވާ ިއއްތިހާދުގެ ސަރުާކރު. ދެން ކޮން ވާހަކައެއް ިމތާ ތި ދައްކަނީ؟ ކާކު

ބުނެފި އަނިޔާވެިރކަމެްއ ބޭނުމެއް ނޫނޭ. މުޅިން އަނިާޔއޭ ުކރީ. މުޅިން ަވއްކަމޭ ކުރީ. ިތޔަ ކަމަީކ އަހަރެމެން ބޭނުން 

ކަމެއް ނޫނޭ. ރައްޔިތުން ޭބނުންވަނީ އޯގާތެިރކަން. މިައދު ދިވެހިރާއްޖެއިން ފެނިގެްނދަނީ އޯގާތެރިކަުމގެ ރިވެިތ 

މިސާލުތައް. ރައީސް ނަޝީދު އެނބުރި ޤައުމަށް ވަޑައިގެްނނެވީ. މި ރޭ އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް މި މަޖިލީހުގެ 

ރިޔާސަތާ ހަވާުލވަނީ. ބޮުޑ ބުރާސްފައްެޗއްަގއި ހިނާގ ޮބޑު ދެކަން ފެިނގެން މި ަދނީ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ލުގެ މަތީްނ އެ ދަނީ ހިނގަމުން. އަނިޔާެވރިން ކޮބައިތޯ؟ ޭގގައި ރޯްނ އެކަންކަން ހިނގާނެ. ގުދުރަތުގެ ޠަބީޢަތުގެ ުއސޫ

ނޫންތޯ އެ ތިބީ މިއަދު. އަނިާޔއަކުން ކުެރވޭނެ ކަެމއް ނޯންާނނެ. ލިބިފައިވާ ބާރު ނާޖާިއޒު، ނަހަމަ ގޮތުަގއި ބޭނުންކޮށް 
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މައްޗަށް ނިކުންނާކަށް ޖާގައެއް ދެނެއް މި އެތައް ބަޔަކަށް އަނިާޔކޮށް، ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ ލޫޓުވައިލާަފިއ ރައްޔިތުން ކުރި

ޤައުމުަގއި ނޯންނާނެ. އަނިާޔުކރި އެންމެން ހިފައި ހައްޔަުރުކރަންޖެހޭނެ. މި މަޖިލީހުގެ ރަީއސް މި ތަނުގަިއ ހިންގާފައި 

ތެދުވެ މި  ހުރި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަންތަްއތައް ބެލެންޖެހޭނެ. އަޅުގަނުޑމެން ބަލާނަން. އެކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން

ތިބީ. އެކަްނ ކޮށްފަިއ ނޫނިްއޔާ ައޅުގަނޑުމެން ެގއަށް ުނަވންނާނަން، އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބީ 

ވަރަށް ސާބިތުކަާމއެކު. ރަްއޔިތުން ބަނދެގެނެްއ ނުގެްނގުެޅވޭނެ. ރަްއޔިތުން އެ މީހުންގެ އަމިއްަލ ފިކުރާިއ 

ރިކަމާ އެްއކޮށް މި ގަުއމުގައި އުެޅވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ވިސްނުމުަގއި ތެދުވެރިކަމާއި ވަފާތެ

ގުޅިފަިއވާ ިއއްތިހާދުން، އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ސާފެްއ ނޫންތޯ ކަންތައްތައް. ރައްޔިުތން ފެނޭތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެން 

އަމިއްލައަށް ޚަރަދުކޮްށގެން ނުކުމެ މުޅި މާލެ އެ ރުފިޔާއެއް ަމގުމައްޗަށް ނިކުްނނާކަށް.  500ނުދެމޭ ކޮންމެ މީހަކަށް 

އޮތީ ފުރައިލާފަ. މުޅި މާލެ ފުރައިލާފައި އެ އޮތީ އެތަންމިތަނުން މީހުން އަރާފަ. އެއީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތް. ެއީއ 

ތް ގޮ ވާ އީމާދޭނެ މީހުން ޤައުމަށް އަ ރައްޔިތުންެގ ހިތުގަިއވާ އުާދސް. ރައްޔިތުން ބޭނުްނވާ ޯލތްބާއި އިޙްތިރާމު

ދޭތޯ މި ބަލަނީ. ތިއެއް ދެން ހީލަތާއި ފިތުނަ ހެ ،މަކަރާއި ،އަދިވެސް ރަްއޔިތުން ކުރިމައްޗަށް ނިކުމެ ދޮާގއި ފެނޭތޯ؟

އެއްކޮށް. އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނަނީ  ޔިތުން އެ ިތބީ އަޅުގަނޑުމެންނާއުމަކު ނުހިނގާނެ. ސާބިތުކަމާއެކު ރައް މި ޤަ

، މިއަދު ރައީސް ނަޝީދު ވެސް ދިގު މުއްދަތަކަށްފަުހ ހާ ކަމެއް ކޮށްދޭނަމޭ. އެހެންވީމާރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ހުރި

ިއންސާފާއި ހަމައިގެ ތެޭރގަިއ  ،އެނބުރި ފަސްގަނޑަށް އެ އައީ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދެްނ ވެސް ހިނގަމުންދާނީ

ނޑުމެން މިތިބީ ވަރަށް ސާބުތުކަމާއެކު. ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާނީ. އަޅުގަނޑުމެން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން. އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިހާ ކޮށްދެން ހުހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއަށް ވާހަކަދަްއކާށޭ އަުޅގަނޑު ދެްނނެވިން ކުރީަގއި ވެސް. ެއަކން ހަނދާން

އިާރެގ އަރުވަނީ ދިއްދޫ ދާ ލާނަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ދަންނަވައިރުންނަށް. އަނެއްކާވެސް މެންބަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފު މުޙައްމަދަށް. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު

ކަމެއްޯތ ޑިފެކްޝަން ާގނޫނޭ ކިޔާފައި ކޮން-އެންޓި ގެންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މާ މޮޅު ގާނޫނެއް ހަދައި

މަހަށް ވީމަ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެިރކަން ދަމަހައްޓަން،  4އަހަރުގެ ަދއުެރއް ނިމިގެންދިަޔއިރު އެންމެ  5 ؟ކުރެވުނީ

 ކުރެވުނީ؟ ދައިގެން ކޮންކަމެއްތޯމި ހަ އޮތީ؟ ެޗއްތޯ ހަދާފައި މިއް ހިފަހައްޓަން، އޮބިއަުޅވަން ެހދި އެްއޗެއް މިއީ. ކޯ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮީތ  ޖޭ. ކޮބައިތޯ އެ މީހުންތައް؟ރައްކާެވއް ކޮބައިތޯ މި ހެދި މީހުން މިއަދު؟ ފިލައި
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އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިހެނެއް ނުގެްނގުޅެވޭނޭ. އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ މި މަޖިލިސް ސާފުވެފައި އަޅުގަނޑުމެންެގ 

. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުނަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ، ނިހާން ތީ ގެނެއްސައޮ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށަށް ގެންނާނަން. މި

ތަނަށް   މިކަން ނިންމައިދޭނީ އަޅުގަނޑުމެންނޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި، މަނިކުފާނޭޙުސައިންމަނިކަށް ދަންނަވަން އޮތީ

 މެންބަރުން މިތިބީ މިތާ އެތެރޭ... 12ތިބީ.  ވަދެފައޭ މި

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ންބަރު ޒަތްތެރި މެއަރުވަނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިއް  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

، މިއަަދކީ މިއީ ިސޔާީސ ހަޔާތަށް އަދި ޕާލަމެންޓްރީ ވާނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ދަންނަ

ޔާތަްށ ، ސިޔާސީ ހަޔާތަށް ވެސް ވަރަށް ބަނަ ަކޅު ދުވަހެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަނީ. އެހެން މިދަންނަވަނީހަ

ޑިެފކްޝަން ގާނޫނު -ޓިއޮީތ އެން މި ރިޕޯޓު މި ، އަުޅގަނޑުމެން މި ބަހުސްކުރަމުން މިދާ ރިޕޯޓު؛ ކަޅު ުދވަހަކަށް ވަނީ

އޮތީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް. އަޅުގަނޑު އަދި އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާެގ  އަިއސްސަ މިލަން ހުށަހެޅިފައި އޮތް ރިޕޯޓެއް އުވާ

ން ދާތީ. ޕީ.ޕީ.އެމުފެްކޝަން ގާޫނނު އުިވގެންޑި-ކަންޮބޑުވުެމއް އެަބޮއތް އެންޓި ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންގެ ވަރަްށ ބޮޑު

ަޖއްސަަވިއގެން އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ކުިރ  އިގަިއ އެ މަނިކުފާނުގެ މެނިފެސްޓޯގަ 2013ރައީސް ޔާމީން 

ވީީތ ގަިއ މި ގާނޫނު ވުޖޫދުޞަދުގަނޑުމެން ވުޖޫދުކުރާނެ ވާހަކަ. އެ މަތިވެިރ މަޤްދެއް އެީއ މިފަދަ ގާނޫނެްއ އަޅު ޢުވަ

އަޅުގަނޑުމެންެގ  .ނުވި. އަުޅގަނޑު ހިތާމަކުރަން ނަ ގޮތެއްގާނޫނު ދެމިއޮން  މި ،އަޅުގަނޑު އުފާކުރަން. އެހެްނނަމަވެސް

ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު މި ބިލު ވިލުފުށީ ދާއިރާ ،ޕާޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރެއް

 ބިލު މަނިކުފާނު މި އެ ،ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ލެްއވުމަށްޓަަކއި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވިކަން ެއއީ ހިތާމަހުރިއުަވއި

މި  ،ހުށަހެޅުއްވީ އަމިއްލަ ހައިިސއްޔަތުން. އާދެ! އަުޅގަނޑުެމންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ހަޔާތުގެ ބަނަ ދުވަހަކަށް ވަނީ

އުމަށާއި ާވ ކަހަލަ ަމސައްކަތްތަެކއް، މި ޤައުމީ އަުޅގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިމަޖިލީހަށް ވަރަްށ ޚިދުމަތްތެރި ޤައިްއޒަތްތެރި 

މަސީޙް هللا  ކޮށްދެއްިވ، ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުއުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޤަ މި

 ދެްއވި ވާހަކަ. އިސްތިއުފާމަނިކުާފނު އެ ،މުޙައްމަދު، މީގެ ކުަޑއިރުކޮެޅްއ ކުރިން މަނިކުފާނުގެ ޕްރެސްއެްއގައި ވިދާުޅވި

ްސ ންދިޔަ ވަރަށް ބޮުޑ ހިތާމައެއް. ޔަޤީނުންވެއުުމގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިގެޤަ މި ،އުމަށް ޤަ  ވެސް މި ނުންޔަޤީ

މަނިކުފާނު  އެ ،ައޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ހިތާމައެއް. ައޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު ބޭނުންކޮށްލާނަންޕީ.ޕީ.އެމާއި 

 އުމުގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ތިޔަ ރިޔާސަުތގައި ، މި ޤައުމަށްޓަކައިޖިލީހުގައި މި ޤަވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މ18ަ
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އިންނަަވއިގެން ކޮށްދެްއވި މަސައްކަތްޕުޅަށް ައޅުގަނުޑގެ ނަމުގައި އަދި އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާގެ ނަމުގައި ވަރަށް 

ގަނޑުމެން މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްިކއިުރގަިއ މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! އަޅު  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގއި އެ 

 ބޭފުޅުން  ދިޔަ މި ބިލަކީ މިއީ ުއވާލަންޖެހޭ ބިލެއްގެ ގޮުތގައި އެްއކަމުންތްތަކުްނ ވާހަކަދަދިކޮޅު ަބއެއް ފަރާއި

ރައްޔިތުްނ  ،ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ،ައޅުގަނޑުމެން ،ދެްއކެވި. އާދެ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީވާހަކަފުޅު

ކުެރވިގެން. ޓެްއގައި ޮސއިސޯޝަލް ކޮންޓްރެކް އަންނަނީ ރައްޔިތުންނާ އެކީަގއި މަޖިލީހަށް އަންނައިރުގައި މި

ވާކަށް. ައޅުގަނޑުމެންެގ  އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ނުވާނެ ރައްިޔތުންނަށް ބޭވަފާތެރިވާ ބަޔަަކށް ރަ

 ވަނީ މި ިއއްަޒތްތެރި މަޖިލީހަށް އަދި މި  ގޮުތން މިއަދު މި ޒާތުގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން މި ޢަމަލުތައް ހުންނަ

ގަނޑުމެްނ . އަޅު ބޮޑަށް ގެއްލިފަ ކުރާ އިތުބާރު ވަރަށް މަޖިލީހުގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ރައްޔިތުން އިްއޒަތްތެރި

ޑިެފކްޝަން -ވެސް އެންޓި ނުން ރުވެރިކަެމއް މިއަދަކު ނެތް. ޔަޤީއަުޅގަނޑުމެންގެ އަބު، ތްތެރިކަމެއްނަޒާހާ

ލުުކރަނީ އެީއ ައޅުގަނޑުމެންނަްށ މި މަޖިލިސް ކަރާމަތްތެރި އަޅުގަނޑުމެން ވުޖޫދަށް އައުާމ އެީކަގއި އަޅުގަނޑު ގަބޫ

ންވީމާ، ިމއަދު މި ބިލު ކަމުަގިއ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އެހެފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު  ށް އެޅުނު އެންމެ ކަމަޖިލީހަ

ވިދާުޅވަީނ  ދައްކަނީ ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ދިއުމަކީ ެއއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ދެން މިއުިވގެން

ށުަގއި، މަިޑވަުރގަިއ އަނިާޔވެރިކަމުގެ ވާހަކަ. ަރީއސް ޔާމީންގެ ޒަޢާމަތުގައި ައޅުގަނުޑގެ ދާއިރާ ކައިރިން އޮތް ރަ

އެ އަތޮުޅގެ  ،ޓަވާަފއި ވަނީ. ެއީއ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ަރއްޔިތުންނަށްއެއަރޕޯެޓއް އަޅުްއަވއިދެްއަވން ފައް

ވަންޏާ ެއއީ އަނިާޔއެއް. ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް މާލެާއއި  ރަްއވާ އަނިާޔއެއް ކަމަށް މަނިކުފާނު ކު ރައްޔިތުންނަށް އެ 

ހުޅުމާލެއާ ދޭތެރޭަގއި ޒަމާުންއސުރެ ރައްޔިތުްނ ދެކެމުން ައއި ހުވަފެނެްއ ބުރިޖަކީ. އެ ުބރިޖު އެޅުނީމާ އަިނޔާެއއްެގ 

ދެން  ،މަސައްކަތް އެބަ ކުަރއްވާ. އެހެންނަމަވެސް ވެސް ވަރަށް އަިދ އެ ބުރިޖަށް ނާރުއްވަން ްއަވއި،ގޮތުަގއި ސިފަކުރަ

ދެްއވާފަިއ އޮްތ އަނެއްާކވެްސ ރައީްސ ޔާމީްނ އަުޅއްަވއި ނަންބަރު ޖެޓީއަްށ، 1މި ޖެހިވަޑަިއގަންނަވަނީ މާޭލގެ 

ްނ ދައްަކވަނީ ކޮ ދަްއަކވާ ަސބަބެއް މި މި ،ދައްަކވާ ގޮެތއް، މި ައނިޔާވެރިކަުމގެ ވާަހކަ ޖެޓީއެއް. އެހެންވީމާ

ޓަށް ، މި ބިލުގެ ރިޕޯވެސް ުނިވސްނޭ. އަުޅގަނޑުމެން މި ބިލަށްއަުޅގަނަޑކަްށ ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ދެއްގައި މަޤްޞަ

ޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނގޭ އިދިކޮޅު މި ިއއްޒަތްެތރި މަނޑުމެންނަށް އެަބ އެވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރުަގއި ައޅުގަ

ކަމެއް ނެތްކަން. ރައްޔިތުްނނާ އެކީަގއި މިދެންނެވިހެން އިޚްލާޞްތެރި ފުޅުންގެ ެއއްވެސްބޭ ދަްއކަާވއިރު އެވާހަކަފުޅު

ރައްޔިތުންނާ އެކީަގއި މިދެންނެވިހެން ހެދިފައި އޮތް އެއްބަސްވުމަށް އެްއވެސް ކަހަލަ  ،ހެދިފައި އޮތް ކޮންޓްރެކްޓަށް

ދު ރައްޔިތުންގެ ާތއީވަަނ އަހަރު  2019ބޭފުޅުން ނުުކރައްާވކަން. އަނެްއކާެވސް އަުޅގަނޑުމެން ދާންވީ  އިޙްތިރާމެއް އެ

ކަމެއް ަކމަކަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން. އަުޅގަނޑު އަިދވެސް  ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު ހޯަދން. މިއީ ދެކޮޅުޖެހޭ

ެގ އަދި ައޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ ކަެމއް ،އެއްފަހަރު ހަމަ މި ބިލު އުާވލަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކޮޅު ވާހަކަ
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ލާަނން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޓަކަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރ ން އަުޅގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމައިވާހަކަ ދަންނަވަމު

 ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު ތްތެރި މެންޒައަރުވަނީ ތޮްއޑޫ ދާއިރާގެ އިއް  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. ސަނަމް ޙައިބްރާހީ

 

 މް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:އްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީތޮ

 ދައްވައި،ގެ ބިލު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭފުޅުން ވާހަކަފެކްޝަްނ ގާނޫނުޑި-ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އެންޓިޝުކުރިއްޔާ އި

ށް އެހާ ރީ ޕާޓީއަ. ޖުމްހޫނަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަންކަމަށް ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުން ނުޖެހޭ އެއްެޗއް މިއަކީ ުއވާލަން

ހަަކ ގެ ވާ.ޕީ އެމް.ޑީ އަށް އެއްެވސް ބޭފުޅަކު ގެަނއިތޯ؟ދައްކަާވއިރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީތެރިެވގެން ވާހަކަފުޅު އިޚްލާޞް

ެގ ނޫނުގާ މި ،އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނު ހަދައިގެން ދައްކަާވއިރު އެމް.ޑީ.ީޕއަށް އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ ގެަނއިތޯ؟

  މިގޮުތގައި ގެނޫންތޯ. ސަރުކާރުން ނާޖައިުޒ ފައިދާއެއް   ބޭފުޅުން ގެންދެވީ ޕީ.ޕީ.އެމަށްހިފައިގެން ހުރިހާބޭނުން

 އޮތީ  ތަކަށް މިފަހުން ހުރިހާ ޕާޓީ ފަހުން، އެންމެ ބޭފުުޅންނެއް ނޫންތޯ. ނިންމާފައި އެންމެ ކަންކަން ގެންެދވީ ތި

ހަތަރު ންބޭރުން ދެތިއަސާސީ ިއމުގެ ދިމާކޮށްފަ. ހަމަ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ޤާނޫނު މީހުން މިކަން ލާޒިމުކުރަން މި

ްއޔިތުންެގ ރަ ޅާަލއި،އޮހަމަ އެއްކޮށް ފުޑާލައި، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މިތާނގައިމެންބަރުން

ކޮށްފައި މަތިއޮމާން މިއަުދ ދޭންޖެހޭނެ. ކިތަންމެރީ ހިންގި ޖަރީމާތަުކގެ ބަދަލު ލިސް އަޅުވެިތކޮށްގެްނ ިތބެ، މިހިމަޖި

މޮޅު  ކިތަންމެ ގެ ބޭފުޅުންވެސް އަދި ޕީ.ޕީ.އެމް  ސްޚްލާޞްތެރި ވިޔަކިތަންމެ ރީތިކޮށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރަށް އި

ންނަނީ ފެ ތިމަތިން އުމުގަިއ ބޮޑު ޖަރީމާެއއް. ކުރިބޭފުޅުން ރާަވިއގެން ހިންިގ މި ޤަ މިއީ އެ ،ސް ވާހަކަެއއް ދެްއކިޔަ

 ނަޑއެިޅގެންއަށް ކަނޑުމެންގެ ލީޑަރަާށއި ެއމް.ޑީ.ޕީޖަހާފައި ައޅުގަވަހު އަތްތިލަބަޑިދު  ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން އެ

 އެހެންވީމާ، ނާކޮށްލި މީހުން.ށް ހިސާރުކޮށްލައިގެން ތިެބ މި ޤައުމު ހިންގާލި ފަމަޖިލިސް އެއްކޮ ،މަލާމާތްކޮށް

ރި ުދވަހު އާރާ ހު އިބާރާ .ތިއީ ވަރަށް ޮބޑު ޖޯކެކޭ ިމއަދު  ،އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ  މާގޮތަށް ވާހަކަެދްއކީ ތިބޭފުޅުން ތި

 ްއކާނެހަަކެއއް ދަވާދެން އިތުރު ވީމަ ަވގުތު ާފއިތު ފެނުނީއޭ. އަނިާޔވެރިކަން އިސްކުރީމާ، ެފންނާނެ ނަތީޖާ މިއަދު ތި

 ކަމެއް ނެތް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 



18 

 

 ތްތެރިއްޒަތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އި . އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ފާއަށް. މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަ

 

 ފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަތިމަރަފުށީ 

 ރަން މި މަކީ، ބާތިލުކުކުރުމުެގ ބޭނު ބާތިލުޑިފެކްޝަްނ އަޅުގަނޑުމެން-ންޓިއާދެ! އެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނެތް.  ބެއްވާތީ. ދެވަަނ އެްއވެސް ސަބަ ަރއީސް ާޔމީނުގެ ސަރުކާރުަގއި ފާސްުކރި ގާނޫނަކަށް ،އުޅޭ ސަބަބަކީ

ިވ އި ިތއްބެސަރުކާުރގަ ނޫނިއްޔާ ިމއަދު ،މިހާރަކު މި މަޖިލީހުގައި އިދިކޮޅު  އަޅުގަނޑުމެން މި ބާތިލުކުރާނަން.

ލާޙަށް ފަޕީ ވަޑި ށް، އެމް، ވަޑި ފަލާޙަމެންބަރުންނަށް ދެއްކޭނެ ވާހަަކއެއް ނޯންނާނެ. އަޅުގަނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުން

 ވީ. ޤާސިމްއިގެންނެ ިއގެންނެވީ ގެއަށް. ޖަަލކަށް ނޫން ވަޑަ ، ރައީސް ނަޝީދު ވަޑަ ން ބޭުނންއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަ

 މަންމެން މާންވީމާ، ތިގެންނެވީ ާރްއޖެއިން ބޭރުން ައއިސް ގެއަށް. ޖަލަކަށް ަވޑަެއއް ނުގަންަނވާ. އެހެމް ވަަޑއި އިބްރާހީ

 ގާނޫނު ހެދީ. މިނު ތީ. މިއީ ގޭންަގކުން މިތާ ގާނޫ ބައެއް ވެފައި ތިބިނެތް މިތާކު. ބޭޒާރު ގިނަ ވާހަކަދަްއކާނެ ކަމެއް

 .. ބޭރުކުރީ. ރަްއޔިތުންނަށް ައނިޔާ. ލިޔުން ހަދާފައި ތަނެއް ނޫން މިއީކީ ކުީރގައި. ގޭންަގކުން އޮތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު ތްތެރި މެންއިރާގެ އިްއޒައަރުވަނީ ތުޅާދޫ ދާ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މް ރަޝާދަށް. ނާޡި

 

 ހަކަދެއްެކުވން:މް ރަޝާދު ވާތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި ނާޡި

ކުރީ ުދވަހު  ،. ޝުކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްވަބަަރކާތުހޫهللا ލަިއކުމް ވަރަޙްަމތުއައްސަލާމް ޢަ

އަސާީސގެ ، ޤާނޫނުވެސް ަތކުރާރުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ެއްއ ވާހަަކއަކީ ވެސް ދެންނެިވ ބަެއއް ވާހަަކ އަުޅގަނޑު ިމއަދު

 ،ލާފަށްޚި ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ގާނޫނާއިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހުގެ މި )ށ(. ިތ ގޮނީޑގަިއ އިންނެިވ ވަަނ މާއްދާެގ  87

މި ގާނޫނު ފާސްކުރަްއވާފަިއވަނީ. ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން   ޯވަޓށް އައްަސަވއިއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ޤާނޫނު

ންގެ  ގާނޫނު ބާތިލުކުރާކަްށ އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިތުެވސް ބާތިލު ެއއްެޗކޭ. މި ، މިއީ އުފެދުމުަގއިބޭނުންވަނީ

ނެްއ. އަޅުގަނޑުމެން ނުޖެހެއޭޅޭކަށް އްގައި ޖެހިގެން މީަގއި އުރޯނެމަޖިލީހަކުން ކޮންމެހެން ސުޕްރީމު ކޯޓުން ދަމާ ގުއި

 ކިޔާަފއި މި އޭކަމަށް ޙާލަތުއްޟަރޫރާ އްގާނޫނެ ޕްރީމް ކޯޓުން މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައި އޮތް ގާނޫނެއް ެއއީ ސައްޙަސު

ނުޖެހޭނެ. ތަނަކުން ނިންމާކަށް ޕްރީމް ކޯޓުން. އެހެންމާ، ައނެއްކާެވސް މީތި ނިންމަންޖެހެނީ ސު. އެހެންވީއޮތީ ނިންމާފަ

 .ދުކުރެވުނީކަލަ ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާއީޕްރީމް ކޯޓުެގ އެއް ވަންޏާ ސު ކަމަށް ތަނަކުން މީތި ނިންމާ އެހެން
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ޑުމެންނަށް މީތި ރިވިއުކުރާކަށްނުޖެހެއޭ. އަުޅގަނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫުލކުރެވުނީ .ށް ގަބޫލުކުރެުވނީއަޅުގަނޑުމެންނަ

މި ިއއްޒަތްތެރި ކީްއވެތޯ  ،ވެސް ގަބޫލުކުރެޭވ ނަމަކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޭއރު  ނުޖެހޭ އެއްެޗއްރިވިުއކުރާން

ޓުގެ އުއްތަމަ ޕްރީމް ކޯގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ ސުމިއަދު އަޅު އްވީ؟ހުށަހެޅު ހަތަރު މެންބަރުން ވެގެން އެމަޖިލީހުގެ ތިން

، މި ތަން. ހަމަ އެގޮތަށް އަުޅގަނޑުެމން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ގެންދާުޑގެ ވާހަަކތައް ދައްަކވަމުންފަނޑިޔާރު ފާޑުފާ

ހުން އުފަންކުރުވި ގާނޫނެއް. މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީ ބަަދވިކަމުންޕްރީމް ކޯޓުން ުއފަންކުރުވި ގާނޫނެއް. ގަދަގާނޫނަކީ ސު

ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ދެންނެވިން މި ބިލަްށ މި ގާނޫނު ުއވާލަން، ިމ އާދެ! 

ވެސް މި މަޖިލީހުގައި  އިރުމަނިކުފާނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އުފެއްދި  ،ނުވާނޭ މަނިކުފާނޭ، ހެޔޮވޯޓަށް އެްއސެވި ދުވަހު 

ހުރި މާއްދާތަކަށް މިއަދު  އޭަގއި ލިެޔވިފައި  ،އަސާސީއަމިއްލައަށް އުފެއްދެވި ޤާޫނނު ބޭފުޅެކޭ. މަނިކުފާނު އިންނެވި 

. ހެޔޮނުވާނޭ މިއަށް ނުވަންނަވާށޭ މި މަޖިލީހަށް ،ކުރިންގަނޑު އާދޭސް ތި. އަޅު އޭ އަރުްއަވނީތޯ ންމަނިކުފާނު ކޮޅުފައި

. މިހާރު ވެސް ެދއްވީ  ، ވޯޓުޫބލުފުޅެއް ނުކުރެްއވި. ވެންނެވީއް ގަފުޅެ ކަވާހަ ދުވަހު އެ އެ  ،ދޭން. އެހެންނަމަވެސްވޯޓު

ޓުދެްއވީއޭ. ނުިދނީއޭ. ބިރުން ވޯ ންނަމެން ބިރުންނޭ. ބިރުން ވޯޓުތިމަ ،ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރން ވިދާުޅވަނީ

ވެސް  ވަންދެން ވާހަކަފުޅު މިެނޓު ުތން ގުޅުްއވި. ިވއްސަކަށްގުުޅއްވި ފަރާ ވެސް ައޅުގަނޑަށް ވެސް ހަމަ އެ ގައިމުހަމަ

އަުޅގަނުޑމެން ވޯޓެއް ނުދެން. އަުޅަގނޑުމެން މިތިބީ ކޮށްޅަށް. އަޅުގަނޑުމެން މަރެއް ނުވޭ.  ދެއްކެިވ. އެކަަމކު

ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެްނ ނޑުމެންނަށް ލިބެމުންވެސް އަޅުގަ ވެސް ނުޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ރިޒުޤު  އަޅުގަނޑުމެން ހާލަކު

އިއްޒަތްތެިރ  ވަންޏާ މިކަހަލަ ގޯސްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެދޭނެ. މި ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ބަރޯސާރާތްބަރޯސާވާ ފަ

ހަމަ  ވެސް  މަޖިލީހުން ތަކުރާރު ވެސް ާވނެ މިކަހަލަ ގޯސްތައް. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑު މިއަދު

ން އަތްލަންޖެހޭ ގާނޫނެއް ނޫނޭ. މި ގާނޫނު ުއވާލަންޖެހޭނީ މި ، ިމއީ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުތަކުރާރުކޮށް ޮގވާލަން

އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މި ގާނޫނު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް، ގާނޫނާ ޚިލާފަށް، ޤާނޫނުއަސާސީާއ ޚިލާފަށް ފާސްކުރުމުން އެއީ 

ން ކޮށްދެްއވާށޭ! އެހެންނޫނީ ސައްޙަ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފަިއާވ ފާސްކުރުމެއް ކަމަށް ނިންިމ ފަރާތުންނޭ. އެ ފަރާތުން މިކަ

ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ހަމަ އަނެއްާކވެސް ވަރަށް ދެރަ ަކންތައްތަކެއް މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހިނގުމަކީ ވަރަްށ 

 އެކަީށގެންވާ ކަމެއް. ރިާޔސަުތގައި އިންަނވާ ބޭފުޅަކު ޚުދުމުޚްތާރުވެަވޑަިއގެން، މަޖިލީހުގެ ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ 

މެންބަރުންނަށް ހައްދަވާފައި ވޯޓަށް އަްއސަާވފައި ޙާލަތުއްޟަރޫރާއޭ، މި  3ނަންފުޅުތައް އިއްަވއި ބޭރުކުެރއްވުމަށްފަހު 

އޮތީއޭ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ މިެވނި ޤަޟިއްޔާައކުން މިކަން ނިންމަވާފައޭ. އެހެންވީމާ، ިތމަންނައަށް ވޯޓަށް އޭހެނޭ 

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ކުރެވެނީ ވަަރށް ނުބައި ޢަމަލެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެަފއި ޯވޓަށް ައއްަސަވއިފާނެ. 

އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ އެއްގޮތަކަްށވެސް 

ްޕރީމް ކޯޓުން އަމިއްލައަށް ގަބޫލެއް ނުކުރޭ. އެހެންކަމުްނ، އަުޅގަނޑު ވާހަކަ ނިންމާލަމުން ވެސް ގޮވާލަނީ ސު
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އިސްނަަގިއގެން ވެސް މި ަމއްސަލަ ބައްަލވައި އަލުން ރިވިުއކޮށްދެްއވާށޭ! މި ިއއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގެ ބާރުތައް 

 .وبركاته الم عليكم ورحمة هللاالس  وފުނޑުފުނޑުވިޔަނުދެްއވާށޭ! 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި ިއްއޒަތްތެ . އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް. 

 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވެސް ބަހެއް ބުނުމުގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަރަށް ގިނަ ޒަމާންތަކަަކށްފަހު ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަގިއ ކޮންމެ

-ފުރުޞަތު މި ތަޅުމުގައި ލިބުނީތީވެ އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް ރައީސަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަދި އެންޓި

ޑިފެކްޝަން ގާނޫނާ ގުޭޅގޮުތން އަޅުގަނޑު ފުރަތަމައިނުން ވެސް ދަންނަވާލަންޖެހެނީ، މި ގާނޫނަކީ ހަމަ އެހެން 

ދާުޅވި ފަަދއިން، ޤާނޫނުއަސާސީާއ ޚިލާފު ާގނޫނެކޭ. ވަރަށް ސާފުކޮްށ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް ވި

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެަބއޮވޭ މެންބަރުކަން ގެއްލޭ ގޮތާިއ، މެންބަރުންނާ ދޭތެރޭގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ނޫީނ 

ގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ، މި ގާނޫުނ މެންބަރުންނާ ދޭތެރޭ ކަންކުރަންޖެހޭ ގޮތް. އެހެންވީާމ، އެްއ ސަބަބެްއގެ ގޮތުަގއި އަޅު 

އުވާލަން މި ަވގުތު ައޅުގަނަޑށް މި ތާއީދުކުެރވެނީ މި ަސބަބާ ހުރެއޭ. ދެވަނަ ސަބަަބީކ، މި ގާނޫނު މި ތަޅުުމގަިއ 

ވުޖޫދަށް އަިއއިރުަގއި ޤާނޫނުައސާސީަގއި ކަނަޑއެޅިގެން ަރްއޔިތުންގެ މައްޗަށް ލާޒިުމކުރާ ގާނޫނުތައް ފާސްކުރާއިުރަގއި 

ތަޅުމުގައި ވަކި އަދަަދކަށް މެންބަރުން ތިބެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޚުދުމުޚްތާރުކަމުން، މި 

ކަންކަން ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ، ގާނޫނުތަކުަގއި އަދި މަޖިލީހުގައި ަގާވއިދުަގއި އޮންނަ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކުރުމުގެ ސަބަބުން 

ވަނަ ސަބަަބކީ، މި ގާނޫނު ފާސްކުރަން މަދު  3ޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ިމ ގާނޫނަކީ. ވުޖޫދަށް ައއި ގާނޫނެއް ކަުމަގއި އަ 

މެންބަރުންކޮޅެއް ތިބި ނަމަވެސް އެ މެންބަރުންކޮޅު ތިބީ މި މަޖިލީހުގައި ކިޑްނެޕްކުެރވިަފއި ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހުރެ. އެ 

ދު އެކަން އެނިގގެން ިމ ދަނީ މި ބިލަށް ވޯޓުދީ، މި މެންބަރުންނަށް ތަފާތު ބިރުދެއްކުން އޮތް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަ

ބިލު ގާނޫނަކަށް ބަދަލުކުރުުމަގއި ގިނަ އަދަދަކަްށ ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ ތެރޭން ގިނަ އަދަދެްއގެ މެންބަރުން މި 

ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ގާނޫނު ުއވާލުމަށް މި ތަޅުމުަގއި ވާހަކަަދއްކަމުންދާތީ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ހަމައެކަނި ައޅުގަނޑު 

-މި ގާނޫނެއް ނޫން މިތާނަގއި އުވާލަން ނޫނީ އިޞްލާޙުކުރަްނ އަންނާނީ. ައޅުގަނުޑ އަބަުދވެސް ގަބޫލުކުރަން، އެންޓި

ޑިފެކްޝަން ގާނޫނެއް ެއއީ އޮންނަންޖެހޭ ގާނޫނެއް. އެެހންނަމަވެސް، ކަންދިމާކުރި ޮގތުން މި ގާނޫނަށް މި ވަގުުތ 

ހަޅާފައިވާީތވެ، އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުެމންނަށް ނެތީތީވެ އަޅުގަނުޑ އުވާލަން މިތަނަށް ހުށަ

ގަބޫލުކުރަނީ، މި ގާނޫނު އުާވލުމަށްފަހު އެހެން ގާނޫނެއް އަވަސް މުސްތަޤުބަލެްއގައި ިމ ތަނަށް އައުމަކީ މުހިންމު 
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ށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ގާޫނނު، އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކަމެކޭ. މި މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ކުރީގައި ހިނގާފަިއވާ ގޮތުްނ ވަރަ

އިޞްލާޙުކުރަން، ުއވާލަން، ައދި މި ތަޅުމަށް އައުމަީކ އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަެމއް ނޫން. ައޅުގަނޑު އެންމެ 

މި  ،ފައިވާނެކުރިން މި މަޖިލީހުގައި ވާަހކަދައްކަމުންދިޔަ ކޮންމެ ދުަވހެއްަގއި އަުޅގަނޑު ތަކުރާުރކޮށް ދަންނަވާ

 ވާ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުތަުކަގއި ،ނޫނުތައް ގާ ،ދަނީ ދިމާ އިދިކީއްޔަށޭ. ޤާނޫނުއަސާސީ މި މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހިނގަމުން 

ނުދާކަމީ އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ތަކުރާރުކޮށް ެއ ވެސް މި މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުން ގޮތާ އެްއގޮތަށް އެންމެ ކަމެއް

ިމ  .ދާ މީހެްއ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަ މިތަނަށް ތެދުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ދައްކަމުންާވހަ އެ  ،ކަންބޮޑުވުން ފާުޅކޮށް

ޓުން އެބަ ބޮޑެތި މިނ 5ންނެވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ލުޮކށް ދެސީގޮތް އަުޅގަނޑު ތަފު މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހިނގާފައިވާ

މަްޝވަރާެއއް ނުކުރޭ. ހަމަ އެ ންޖެހޭވަރަށް ކުރަމަޝްވަރާ ގެންދޭ. ކޮމިޓީތަކުަގއިރިޕޯޓުތައް ކޮމިޓީތަުކގައި ިނމި

އިޢުލާނުކޮށްލުާމ  ލީހުގެ ރައީސްހަމައެކަިނ މަޖި ނޫނުގާގޮސްަފއިވަނީ. ތަޅުުމގައި ވެްސ ކަންކަން ހިނގާ  މި ންލުސޫއު

ނޫނުތައް ފާްސކޮށް ގާމިަތނުން  ،ހިސާބުން ފެށިގެން ދެން އިތުރަށް ބަހުސްކުރުމުެގ ުފރުޞަތު ވެްސ ނުދީ

ޫނނެއް ނޫންނަމަވެސް، އަދި ގާރަނީ ރަްއޔިތުންނަށް ލާޒިމުކުރާ ބޫލުކުގަފައި އެބަހުރި. ައޅުގަނޑު ލާއިނިންމަ

ނޫނަީކ މިތަނުން ބަހުސްކުރެވުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން، ގާނަމަވެސް، އެ  ޫނނެއްގާ ލާޒިމުކުރާ ރައްޔިތުންނަށް

ެގ މަޖިލީހުން ކަންކަން ކުރާ މީގެކުރީ ަރއްޔިތުން  ،ތަކަށް ގެންދެވިހުރިހާ މެންބަރުން ބަހުސްކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީ

ގޮތުްނ  ބެހޭ އެ ކަންކަުމގެ ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން ގެނެސް ެއއާ ،އެ ބީަދއިން މަޝްވަރާކުެރވި ،ލުންސޫއު

ބަލައި،  ދިމާވާނެ ދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ންނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގާދަތިތަްއ އޮޅުންފިލުވައި، އެ  ވާހަކަދަްއކަިއ، އޭގެ

މިއަދު  ،ނޫނުތައް. އެހެންނަމަވެސްގާތަޅުމަށް ގެނެސް ފާސްކުރަންޖެހޭ އެކަންކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަްށ ކުރުމަށްފަހު މި 

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ  ،ދިޔައީ ހަމައެަކނި ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ޓަަކއި މީގެކުރިން އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ފެނިގެން މި

 ،މާޔަތްކުރުމަށް ވާހަކަދެެކވޭހިރައްޔިތުންެގ ޙައްޤުަތއް  ،ްނގެ ޙައްޤުަތއް ދިފާޢުކުރުމަށްފަހަރެއްގައި ވެސް ަރއްޔިތު

އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ  ،ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް  ނޫނުތައް އެކުަލވައިެލވޭ ތަނަކަށް ުނވެަފއި މިގާ .ކަންކަން ކުެރވި

ޫނނަށް ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކަކީ ގާނުތަކަކީ ވެްސ، ނޫގާނަކީ ވެސް އަދި ނޫގާށިގެން މި ތަޅުމުގައި ފާސްކުރާ މިއަދުން ފެ

ގޮތަްށ  އި ފައިދާ ލިބޭނޭޔާެރވި، އެ ރަްއޔިތުންނަށް މަންފާމާޔަތްކުހިބޮޑަށް  ވެސް ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަްއ ވަރަށް

ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ަފސޭހައަކަށް، ހަމައެކަނި ާރއްޭޖގެ ަރއީސުލް ގެ ކުރުމުހަމައެކަނި ވެިރކަން ؛ނޫނުތަކަކަށް ގާއެކުަލވައިެލވޭ 

ހަދާ ނޫނުގާ އި،ނިންމަ ، ޖަހައިޕްސްޓޭންރަބަރ ،ތަނަށް ފޮނުވާ އެއްެޗއް ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް މި

ބޮަޑށް އުއްމީދުކުރަން. އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ މުސްތަޤުބަުލގަިއ  ކަމަށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް މަޖިލީހަކަށް ނުވާނެ

އެްއޗެއް ވާ އޭަގއި ޅަްށ ބެލެިވ، ކިަޔއި ރަނގަ ނޫނުތަކަީކ ވެސް ގާތަނުން ނިންމާ ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން މި

 ...އޮޅުންފިލަިއގެން މި ތަނަށް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަުރ މެޒަތްތެރި ިއއްރާެގ  ާދއިންުފރުޞަތުއަރުވަނީ ޮނޅިވަރަ މިއަުޅގަނޑު މިހާރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 .ޙުސައިން ޢަރީފަށް

 

 ާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން: ދާއިންނޮޅިވަރަ

ްސ  ދުވަހު ވެއެތަކުން ޞްލާޙަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ަފރާތްއަުޅގަނޑުމެން އި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ޓަކައި ުއވާލުމަށް އްތައް ަބއެއް ކަހަލަ ކަންތައަުޅގަނޑުމެން މި ާގނޫނުގައި ހުރި  ލު ާގނޫނެކޭ.ތިބާއީ މދިޔައީ ބުނަމުން

. މިޔާބުނުވީނޑުމެންނަށް ކާއަުޅގަ ކޯޓަށް ވެސް ދިޔައިން. ނަމަވެސް ކަންކަން ހުރި ގޮތުން އެ ކަންކަން ޕްރީމްސު

. ވަނީ އޭރު އިވާފަ އްއި މެންބަރުންނަށް ޙުކުމް 12. ނޫން ގާނޫނެއް ނު ހެދު މެންބަރުންނަށް 12ތުގައި މި ގާނޫނަކީ ޙަޤީޤަ

ފިހާރަ  އިނުން ކާފަ. މިއީ މިތައެއް ިމއީޑިނދަގޮނޖެހި އަ އި ފައިގަގެ ހަތަރެސްން މެންބަރުންފަހުަގއި މިތާ ތިބި އެހެއޭގެ

 .... 1960މި މަޖިލިސް ހުޅުވަިއގެން ހުޅުވާ އުސޫލުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު  ޒަތްތެރިއް ދާއިރާގެ އި ފުށީވިލު ،ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާ

 ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ފުށީވިލު

ހުށަހަޅައިގެން މިއަްށ  ހަށްޑިފެްކޝަން ގާނޫނު މި މަޖިލީ -އެންޓިއާދެ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޝުކުރިއްޔާ

ހުން މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވީ ރަްއޔިތުން އެ މީ ސްނަްނވީދާއިުރގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަުދ ވިމުންރެވެބަހުސްކު

 ހޮވިގެން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  ،މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި ތަނަށް ފޮނުވީ ކަމެއް ކުރަންތޯ. ރައްޔިުތންކޮން

އްަތްއ ކުރި ކަންތަފަ. އެ މަތިއަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަންތައްތަެކއް މަތިކޮށް ންނޫނުއަސާސީޤާ ން އޮތްތަނު މި

ނޫނުއަސާސީްނ ޤާހޭކަން އެީއ ކުރަންޖެ ތައްނުޖެހި އަުޅގަނޑުމެން ކަންތައްއަދާކުރުުމގައި ވަކި ފަރާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން

ވަަނ  75ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ،ާއއިވަނަ މާއްދާ 90ނޫނުއަާސސީގެ ޤާކަމެއް.  އޮތް އިނަށް ލާޒިމުކޮށްފައަޅުގަނޑުމެން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުެގ މިއަދު  ،އެންގެްނ އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް ސާފުކޮށް މާއްދާއަށް ބަލައިލީމަ މިކަްނ ވަރަށް

 ކަންކަންއެބަ ގޮތަށް  އަދި ެއހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ،މެންބަރުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޕާޓީން ކަނޑާލައި 

މި ގާނޫނު ައއުމުެގ  ،ބޫލުކުެރވުނީސްއަުޅގަނޑުމެންނަށް ގަކަމަްށ  އޮތް ކަމެއް  އިކޮށްފަވެގެންދޭ. ިމއީ ހެޔޮނިޔަުތގަިއ 

ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް  ހުރި ގޮތް އެއީއި ށްފަޢަމަލުކޮޕާޓީަތުކން ސިޔާސީ މި ގާނޫނު ައުއމުގެ ފަހުން  ،ކުރިންނާއި
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ނޫނު ައއުމުެގ ކުީރގަިއ މި ގާ ؟ނަމަ. ކިހިނެއްތޯ ެވގެންދިަޔއީ ދެއްކުނު ޭއގެ ިމސާލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އެބަހުރި.  އިކަށް ބަދަލުވުމާ ގުިޅެގން ގޮނޑި ެގއްލިފަނޫންނަމަ އޭނަގެ ވިސްނުން އެެހން ގޮތަ ،ންކުރުމުގެ ގޮތުޚިޔާލުފާޅު

ނުވާނެ.  ރުން އެއްބަހެއްހުގެ މެންބަކަމަކަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީ މި؟ ކަމަކީ އެއްބަްސވާންވީމިއީތޯ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު 

 ،ކުރެވޭނީ ތަމްސީލުރައްޔިތުން  ނަށްގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންަރއްޔިތުން  ،ންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންގެ ދައުރުރައްޔިތު

ބުނުމުގެ ފުރުޞަުތ ބަސްގަިއ މިތާ ޙައްޤު ެއ މަންދޫބުންގެ  ،މަންދޫބުން މަޖިލީހުގެ މެންަބރުން ފޮނުވި ރައްޔިތުން

ކީ ޕާޓީގެ ވިސްނުމާިއ އެ ދަްއކާ ވާހަކައަ  އެކަން އެ ގޮތަށް ކުރާ މީހާ ،އެހެންނަމަވެސްއޮންނަންޖެހޭނެ.  އަބަދުވެސް

އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރާ  މިއީ  ،ންތަ ލާއިޕާޓީން ކަނޑަ ްއޔާެވއްޖެ ތިބޭ ބަޔަކު ގަބޫލުނުވާ ކަމަށްޕާޓީ ހިންގަން 

މި ކަްނ މި ގޮަތކަށް މަޖިލީހަށް އަިއއްަސ މި ތިބީކީ.  ގެނޫން އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިުތން ގޮތަކަށް . މިނޫން އް އުސޫލެ

 ބޭނުންނުވާ  ައޑުިއޭވ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ން އަޅުގަނޑަށްމަތީ ނަ ފަހަރު ގި ނޯންނާނެ. ވަރަށް

 ތަނުގައި ބަހުސްކުރި މި މިކަހަލަ ވަރަށް ޚައްސާސް ަމއްސަލަތަަކށް. އަުޅގަނަޑކީ ކަމަށް އެްއވެސް ކަހަލަ އިމްިތޔާެޒއް

އަތޮޅަށް  ތ. ކުރިއިރުަގއި އް ތްތަކެ މަސައްކަމުހިއްމު  ުމގެއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުނޫނުޤާ އެހެންމެ މަހަ މީހެއް. އަދި

 ރުަގއި ވެސް ދިޔަ. އޭވަަރށް ގިނަ މެންބަރުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ުކރަމުންއަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ 

 އިޔަތްކޮށްފަރިޢާވަަރށް ބޮޑަށް އަުޅގަނޑުމެން  ންބަރުން އެދިފައިވާ ކަންކަމަށްއަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރއާއި ައތޮޅުގެ މެ

 މަސަްއކަތްއަުޅގަނޑުމެން ކުރި  ރުމިއޮތްހާ ދުވަހެއްަގއި އޭދެ އުމުޤައޮންނާނީ. މި  އިށްފަކޮ  އަޅުގަނޑުމެން މި ކަންކަން

މަޖިލީހުގައި ވެސް ަރއްޔިތުން  ވަނަ 16 ،ވަނަ 17މި މަޖިލީހަށް އައިްއސަ ެވސް މީގެ ުކރިން . ހަމަ ދެމިއޮންނާނެ

ންހުރި  ގުޅުދާނާ ސީރަްއޔިތުން ،ކުާރއިުރގައި  . މި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްންެކްއ ކުރިވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަ

 ރައްޔިތުން ންމެ އަޑުތަކެްއ އިވިގެންިދޔަ. ކިތަ ،މިކަހަލަ ކިތަންމެ ވާހަކަތަކެއް ކުާރއިރު މަސަްއކަތް ގައިކަންތައްކު 

 ވާ ނުތައް އެ މީހުން ބޭނުންޤުއް ޙަން ލިބޭ ނުގާނޫ ކުގެ ާބރުތައިތަކާ ދު ލިބޭ އިމްތިޔާޒުއަމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މި 

ލީހުގެ ޖިރައްޔިތުން މަ ތަ ދުވަހުއިރާދަކުެރްއިވއްޔާ މި އަންނަ އާދީއް ބޫލުކުރެވޭ.ގައަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  ކަމަށް

 އަުޅގަނޑު އެ ގާނޫނު ުއވާލަން  ،ތައް އުނިކުރުމަށްޤުއްޙަ ލިބޭ ބާރުތަކުގެ ގާނޫނުތަކުންަތކާއި މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާޒު

 މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންނުކުރާ ކަމަށް. ގަބޫލުށް މި ފެންނަނީ މިކަން އަުޅގަނޑަން. އެއީ މިއަދު ނަމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ

އެހެންވީމާ، ެއ  ގަބޫލުނުކުރާކަން. އެ މީހުންއޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް  އެްއވެސް މެންބަރަކަށް އެްއެވސް އިމްތިޔާޒެއް

ދުވަހު  އޮތް ގާނޫނެއް. އެ ގާނޫނު ުއވާލަްނ މި އަންނަ އާދީއްތަ އިފަފާސްކޮށް އަުޅގަނޑު ހުށަހެޅި ގާނޫނެއް.ކީ ގާނޫނަ

. ކިތަްއ ތާއީދުކުރަނީ އަޅުގަނޑު އެ ދުވަހު ބަލައިލަން ބޭނުންވޭ ކިތައް މެންބަރުންތޯ އެއަށްއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާނަން. 

ނޫން ަތފާތު ކަންތައްތައް ހުންނާނެ.  މި ،ނޫން މި ކަމެއްެއކުަގއި މިއަދު އެއާތާއީދުނުުކރަނީ. ހަމަ މެންބަރުންތޯ އެއަށް

ތަނަށް ހުށަހެޅި ގާނޫނެއް.  ައޅުގަނޑު މި ތަކަކީ ވެސްޤުއްޙަމީހުންނަށް މިއަދު ލިބޭ  ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

އެބަ ފެނޭ.   ައޅުގަނޑަށް އުފާވެިރ މަންަޒރެއް އެހެންމެ ވަރަށް. ހަމަާގނޫނުތައް ހުންނާނެ އެހެންވީމާ، ވަރަށް ގިނަ
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އަތޮޅަށް ނިސްބަތްާވ  ގެބޭފުޅަކު އަުޅގަނޑަށް އެބަފެނޭ. އަުޅގަނުޑމެންޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި އިންެނވި  އަޅުގަނޑާެއކު

ޚާްއަޞ  ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ވަރަށް މަނިކުފާނަށް ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ެއބައިން. އެ

 އޮތް ކުރި މަސައްކަތް މި އަުޅގަނޑުމެން ؛ކުރި ބައެއް. އެ މަސައްކަތްަގއި އަތޮޅުކެއް ތ.މަސައްކަތްތަ މުހިއްމު

 އަޮތޅު  ނާ އެުކގައި. ތ.ވެްސ ރައްޔިުތންއަުޅގަނޑުމެން ތިބޭނީ އަބަދުއެހެންވީމާ، ނޫނުއަސާސީން ފެންނާނެ. ޤާ

ތިބޭނީ  . އެ މީހުންޔަތްކުރާނެ ެއ މީހުންމާހިޙައްޤުތައް  . ަރއްޔިތުން ނުވާނެ ކޯރެއްންރާހަހުންނެއް ރައްޔިތުންނަކަށް މީ

 ެއކަން ކުރާ ކަމަށް ،ދޭ ކަމަށް ވަންޏާއެ ވާން ގޮތަށްކު ބުނާ ގޮތަކަށް ނުހެއްލޭނެ. އެމީހަ . އެ މީހުންއުމާ އެްއކޮށްޤަ

 ގައި އޮންނާނެ.ދިވެހިރާްއޖޭގެ ތާރީޚުކުރި މަސައްކަތް   މަޖިލީހުގައި މި  ބަެއއް. ަޙސަން ޢަފީފް މޮޔަ ވަންޏާ އެއީ

މި ަގއި އޮންނާނެ. ދު ކުރި މަަސްއކަތް ތާރީޚުުޙސައިން ރަޝީަގއި އޮންނާނެ. ރަޝީދު ކުރި މަސަްއކަތް ތާރީޚުރިޔާޟް 

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ މީހުން. ވާއަތޮޅަްށ ނިސްބަތް ތ. ނޑުމެނަކީނުވާނެ. އަޅުގަ ބަދަލެއް ކަންކަމެއް

ރިޔާޟް هللا އިންަނވަނީ. ޢަބްދުއެ ބުރި ވަޑަިއގެން އެނ ؟ގެއްލިއްޖެތޯމެންބަރުގެ ގޮނޑި ކިަތއް ފަހަރަށް 

 އެުކގައި. އަުޅގަނޑުމެން މި ބަދުވެސް އޮންނާނީ ޤައުމާ ުޅ އަ، ތ. އަތޮ އިންނަވަނީ. އެހެންވީމާ އެ އެނބުރިވަަޑިއގެން 

 ބޭފުޅުންގެ ހުރި ތި ،، ނިންމާލަމުން ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު މަންޒިލަށް. އެހެންވީމާދަނީ

. ހިންމު މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްފަޤައުމަށް ޓަކައި މު ބޭފުޅުްނ ދައްަކވާށޭ. އަުޅގަނޑުމެން ިމތިބީ މި ތެރިކަން ތިޞްއިޚުލާ

ކަންތައްތަުކގައި ވަރަްށ ގިނަ  ުގޅުންހުރި ވަރަށް ،ޞައަދު ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ޚާއްނެ. މި ދާކުން ނުޚަތާރީއެކަން 

މަޖިލީހަށް އެންމެ ގިނަ ބިލު ހުށަހެޅި  މަޖިލީހަށް އެންމެ، މި  ނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ. މި ހަދާ މަންޒަރު އަޅުގައިދިކޮޅު

  ރަޝީދު އެަކން ކުރީ. އޭަނއަށް ޝުކުރު ޟްރިޔާ  މީހެއް. ތ. މަޑިފުށީ ޯއިކޑްމާގޭމީހަކީ ތ. އަތޮޅަށް ނިސްބަްތވާ 

ހަޅާފައި އޮތް މީހަކީ އެއީ. ެއއީ ގިނަ ގާނޫނު ހުށަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ެއންމެ ، މިމަޖިލީހަށް ދަންނަވަން. މި

ވަންޏާ އޭނަ  މަޖިލީހަށް ައއިއްިސ ކަމަށް ބަދަލެއް ނުކުެރވޭނެ. ައދިވެސް އޭނަ މި ، އެ މާ ގޮތް. އެހެންވީ ތާރީޚު ދައްކާ

ނުވާނެ. ބިރުވެރިކަމުަގއި ުޑމެން މިއަދު ކަންކަން ކޮށްެގންއަުޅގަނ ؛މަސައްކަތް ކުރާނެ. މީެހއް ދެކެ ބިރުންއެ 

ން މިނިވަންވާންޖެހޭ. މެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެއުދި އިބިރު ފަހަނައަޅަ ،ން ތިބެފިން. އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަނޑުމެ

ކުރުުމެގ ވަކާލާތް އިރައްޔިތުން ަރއްޔިތުންެގ ޙަްއޤުތަކުގަ  ،ގާނޫނަކީ ައޅުގަނޑުމެން މިނިވަްނވާން ، މިއެހެންވީމާ

 މި  މެންއުޅެނީ. ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑު ވެގެން މިފުރުޞަތާއި ޖާގަ އަޅުގަނޑުެމންނަށް އޮންނަންވާނެ. އެކަން ކުރަން

، ެއކަން ނުވާނެ. އެހެންވީމާށް ެވެގންކަޔަކުރާ ބަ ތަނަށް ފޮނުވީމަ، އަޅުގަނޑުެމންނަކީ މީހަކު ބުނާހާ ގޮތަކަށް ކަންތައް

 ކުރަނީ.  މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ތެިރ ޒަތް ިއއްޅިފައިވާ ަވގުތު ހަމަވެއްޖެ. އަދި އިތުރުށް ކަނޑައެ އްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޕީ.ޕީ.އެމަޝުކުރިއްާޔ. އި 

ން. ށް ކަނަޑއަޅައެކު ބަހުްސގެ މަރުޙަލާ ިނމުނީ ކަމަ ނެތުމާެދއްެކވުމަށް އެދިަވޑަިއގެންފައިމެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު

ވިލުފުށީ  ،ންތީމަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮުތގެ އެ ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 75ގަާވއިދުގެ 

ފެކްޝަން ޑި-އެންޓި) 2018/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ، ރަޝީދު ހުށަހަުޅްއވާފަިއވާޟްރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ރިޔާދާއި

 އިްއވަން.  ވަނަ ކިޔުން 3ުއވާލުމުގެ ބިލުގެ  (ގާނޫނު

 

 ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  ވޯޓަށް އެހުމަށް  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި. 9:05ނީ ންދާގެށް އަކުރި އަިއޓަމު ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. މި ވޯޓަްށ އެހުމަށް ،6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން. 

 

 އަްށ{ 21:08އިން  20:55ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން: }

 (ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު)

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަނގަބީލު މޭޒުން ވޯޓު ހުރި ަކންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ިއދާރީ ގެ ދަުށން ވޯޓަށް އެހުމަށ6ްއެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ްއވުމަށް ުކކޮށްލަދެ( އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ޗެދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހުއިޖައްސަވަ 

ބޭތީ ސަިއގެން ތިއްނު ކަންފަތުގައި ޖަފޯވަރަށް ގިނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މޮބައިލްމިހާރަކަށްއައިްސ ދަންނަވަން. 

ނާތީ ެއ އެޅިފައި އޮންގަވާއިދުަގިއ ކަނޑަތެރޭގައި މޮބައިލްފޯނު ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށް މަޖިލިސް  އެބަފެނޭ.

 އިްއޒަތްތެރި ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓަްށ އެހުމަށް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަން. 

 ވޯޓަށް ދަންނަަވއިލާނަން.އަޅުގަނޑު  މަށް ދަންނަވަން.ބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުޮކށްލުމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށްދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަުއވާލުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ފެކްޝަން ގާނޫނު( ޑި-)އެންޓި 2018/2ނަންބަރު ގާނޫނު 

 ން.ދެްއވުން އެދެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެ  ފާސްކުރެްއވުމާ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 37    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17     އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 05 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

. ފެންނަ 74ދު؛ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަ . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ދެންމެ ނެގުނު

ގޮތަކަށް  ވަކި. 17ންގެ ައދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރ37ުކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

. 54 އަދަދު؛ ިވ މެންބަރުންގެއި ބައިވެރި ވޯޓުގަ . 5ންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

 ޓު ފާސްވުމާ ކޮމިޓީ ރިޕޯފާސްެވްއޖެ.  ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުއެހެންަކމުން،  .54 މުލަ؛ޖު .28ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

 ނު އުވާލުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެކަުމގައި ދަންަނވަން. ނޫގާ  ޑިެފކްޝަން-ގުިޅގެން އެންޓި
 

 ން.ނިންމު 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސް އަދި ވެރޭ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް މި

ފަތި ދުވަހުގެ ވާ ބުރާސް 2018 ބަރުންނޮވެ 1ހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ޖަލްސާއަކަށް ދެންނެވިފަިއވާނެ. ދެން މަޖިލީ

 . އިގަ  21:30ރޭ 
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 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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