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 (ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަހަތަރު ދައުރުގެ ފުރަތަމަރުގެ ވަނަ އަހ2019ަ

 (ުދވަސް )ބުދަ 2019 ެފބުރުވަރީ 27

 

 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:

 ބަރުން.މެންއިްއޒަތްެތރި  24ޖަލްާސއަށް ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ މި ވަގުތު ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ ިއއްވުން. 

 

 .ންކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 . ންކުރު ޢުލާންއެޖެންޑާ އިދުވަހުގެ 

 .2019/1/4އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 
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ތިދާޢީ ބަހުސް ފެށުމުގެ އިބްެގ ގަިއވާ ބިލ6.1ު ނަންބަރު އަިއޓަމު އަދުގެ މި ޖަލްސާ ފެށުމާއެކު، އެޖެންޑާމި -4.1

 ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ނެގުްނ އޮންނާނެ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން.

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭުޒން ހުށަހަޅާ ކަންކަން -5

ދު ޝާހިދު ގަިއވާ، ހުޅުޫދ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމ6.1ައެޖެންޑާ އައިޓަމު ނަންބަރު  -5.1

ނައުުމގެ ބިލުެގ ންތިޚާުބތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު(އަްށ އިޞްލާޙުގެ)އި 2008/11ގާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، 

ނަ މާއްާދގެ ވ75ަދުެގ  ދިނުމަށްަޓކައި، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިއިބްތިދާޢި ބަހުސް ކުރިއަްށގެްނދިއުމުގެ ފުރުޞަތު

ންނަވަން. ރިހުަގއި ދަޯވޓަށް އެހުން. ވޯޓުރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދި އަމީންާޢއްމު އަ (ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން،ނ)

 ށްފަހު( ކަ)ވަގުުތކޮޅަ ން އެދި ދަންނަަވން.)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުކޮށްލަދެްއވު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގަިއވާ، ހުޅުދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދ6.1ުއެޖެންޑާ ައއިޓަމު ނަންބަރު 

ތިދާޢި ބަހުސް، ޙުގެނައުުމެގ ބިލުގެ އިބް)އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު(އަށް އިޞްލާ 2008/11ގާނޫނު ނަންބަރު 

  ބިލުގެ އިބްތިދާޢިވަަނ މާއްދާގެ )ނ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން، ކުރިއަށްގެންިދއުމަށް ޓަކައި، އ75ެމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ދެްއވުން ކަށް  ޯވޓުބަހުސް މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގައި ފެށުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ގޮތަ

   އެދެން.  

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު: 

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 06    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   27     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 27        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

 ބަރުންގެ އަދަދު؛. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެނ21ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 29އަދަދު؛ 

އަދަދު؛  ންބަރުންގެ . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިވި މ6ެ

އަދުގެ ިމ މިއެހެންކަމުން، ެއ ބިލުެގ އިްބތިދާޢީ ބަހުސް  .27. ޖުމުލަ؛ 14. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 27

 ޖަލްސާގައި ފެށުމަށް ފާސްވެްއޖެ. 

 

 ތިދާޢީ ބަހުސް އިބް  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިބްތިދާޢީ ބަހުސް -6

 2008/11ންބަރު ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާނޫނު ނަ -6.1

ނީ ހުޅުޫދ ަވއިދެްއވާށަހަޅުއް)އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ާއއްމު ގާނޫނު(އަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހު

 ރުވަން.ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު. އިއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތުއަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މުޙައްމަދު ޝާހިދުންބަރު މެދާއިރާގެ ހުޅުދޫ 

ވަނަ ާމއްދާގެ 26 ޤާނޫނުައސާސީގެ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެޝުކުިރއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. `. 

ވަަނ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުާރއިރު 7)އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު(ގެ  2008/11)ހ(އަށާއި، ގާނޫނު ނަންބަރު 

އިންތިޚާބުތަކުަގއި ަނގަންވާީނ ސިއްރު ވޯެޓއް ކަމަށް ާވއިރު، ަބއެްއ ފަރާތްތަކުން އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވޯޓުދޭއިުރ، 
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ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން، ވޯޓުކަރުދާހުގައި އެ މީހަކަށް 51ޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނުގެ އިންތި

ފެންނަ ކެންޑިޑޭޓެްއގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅުފާހަގަ ޖެހުމުެގ އިތުރުން، ޯވޓުދިން ފަރާތް އެނގޭނެހެން އިތުރު އެހެން 

ފައި ހުންނާތީ، ޯވޓުދިން ފަރާތުގެ ސިއްުރކަްނ ެގއްލޭ ހާލަތް މެދުވެރިވާީތ، ފާހަގަ ޖަހައި ނުވަތަ ކުރެުހން ކުރަހާ

ވަނަ 7ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ާއއި، އިންތިޚާބުތަކާ ެބހޭ އާއްމު ގާނޫނުގެ 26ާޤނޫނުއަސާސީގެ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ލާ ޥޯޓަކީ 

ރުމުެގ ގޮތުްނ އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ާއއްމު މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ޮގތުގެ މަތީން، ސިއްރު ވޯުޓަކމުގައި ކަށަވަުރކު

 ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙު ގެނައުމެވެ. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ީއ ރު. އެގަިޑއި 3 އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނަޑއަޅުްއވާަފއި ަވނީ ޖުމުލަ

 43މް.ޑީ.ީޕއަށް ސިކުންތު. އެ 8މިނެޓާއި  50ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  21މިނެޓާއި  8ގަިޑއިރާއި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ޓީައކަްށ ޕާމިނެޓު. ވަކި  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  7މިނެޓާއި  9ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  17މިނެޓާއި 

ވަަޑިއގަތުމަށް މިނެޓު. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އެދި 3ރަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ޮކންމެ މެންބަ

 ސާމަނިކު.މޫމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު

އަހަރުުދވަސް ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ  15 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ވޭތުވެގެން މިދާ ޝުކުރިއްޔާ

މަންޒަރުތައް ފެނިއްޖެ. އަުޅަގނޑު މިއަދު މި ފުރުޞަތަށް އެދުނީ ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 

ގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ބޭނުންވީމާ ފާހަގަޖެހުން ވެސް ުހއްދަ. އެީކގަިއ ެއއްެޗއް ދަންނަަވިއލާހިތުން. އަޅު

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވީމާ ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅު ވީދާލަން ވެްސ ހުއްދަ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވީމާ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް 

އްީޤގެ ވަރަށް ގިަނ ހުއްދަ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ާރއްޖޭަގއި ތަރައްީޤގެ ވަރަށް އުސްތާކަށް ގެްނގޮސް ާރއްޖޭގެ ތަރަ

މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުންދިަޔ ރައީސަުކ މި ރާއްޭޖގައި ުހއްޓަިއ، ކޯލިޝަެނއް އެުކވެެގން އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގިއ 

ފަހުން ހިނގައިދިޔަ އިންތިާޚބަށްފަހުގައި ރަްއޔިތުންގެ ުކރިމަތީގައި ވަރަށް ބޮޑު ވަޢުދެއް ެވގެން މަސަްއކަތްތަކެްއ 

ނަށް އައި މީހުން، އެންމެ ފުރަތަމަ އެ މީހުން މަސައްކަތްކުރަން އޮތް ތަނަކީ މިއީ ކަމަށް ބަަލިއ ކޮށްދޭން މިތަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކަްނތައްތައް ހިނގަން ފެށި ގޮތުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށް ތަދުވެގެން މިއަދުގެ މި ބިލާ ބެހޭ 

ކުީރގެ އެ ޕާީޓއަކަށް މަސަްއކަތްުކރި އެމް.ޑީ.ޕީ ނަމަކަށް ކިާޔ ގޮތުން އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން މި ތެދުވީ. އަޅުގަނޑު 

ޕާޓީގައި މިހާރު އެބައޮވޭ ދެ ލީޑަރޝިޕް. އޭގެސަބަބުން މުިޅ އެމް.ޑީ.ޕީ ފުނޑުފުނޑުވަމުންދާ ތަން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން 

ީޒރާވަންތަ ރާއްޖެެއއް ކަމަށް ފެންނަމުން އެބަދޭ. ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ދޮގުހަދަިއ، ރައްޔިތުން ަކއިރީަގއި ޖަ
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ކިޔަިއ، ވެިރކަމަށް ވަަޑއިގެްނނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭަގއި މިައދު އެބައޮތް އެ ކޯލިޝަން ެތރޭގައި ދެ ލީޑަރޝިޕް. ޭއގެ 

މާނަ މިއިން ފެންނަމުން މިދަނީ. އެތާގައި އެބަތިބި ދެ ރައީސުން. އަުޅގަނަޑކަށް ނޭނގެ އެ ކޮން ދެ މީހުންނެއް 

ުކ އިންނަނީ ަރއީސް އޮފީހުގައި. އަނެަކކު ވީ ތަނެއް ނޭނގެ. އެކަމަުކ ރައްޔިތުންނަށް ވަޢުދުވެފަިއ ކަމެއް. އެކަ

ރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި އޮތް ފަސާދައާއި، ވަްއކަމާއި، ޒީޯރ ޓޮލަރެންސާއި، މީހުން މެރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި މި 

ދުަވސް. އެްއވެްސ  50ރިއްޔާ ގެންދާތަ މިއަދަށް މި ވީ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ލައިގެން ާއދޭސްކުރަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫ 

ކޮޅެްއގަިއ ނުޖެހޭ ރައީސް. ެއހެންވީމާ، ަވކި ބަަޔކު ބޭނުްނވީމާ މި ތަނުަގއި ކަންަތއްތަްއ ކުރެވެމުންދާއިުރ، އަޅުގަނޑު 

ން ގޮތެްއ މިތާ ދަންނަވާނީ ޖަލުގައި ަބއިންދާފައި އިނަސް އަދިވެސް ގަަދއީ ރައީސް ޔާމީނޭ. ހަމަ ަގދައިއްޔޭ. ބޭނު

އެތެރޭަގއި ހަދާލަންކެރޭތީ، ަގދަވީމަ ނޫންތޯ އެކަން އެ ަވނީ. ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ބަދަހި މެްނބަރުންނަށް އަޅުގަނުޑ ހަމަ 

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއީކގައި ޝުކުރު ދަންނަވާލަން. މިެވސް އަުޅގަނޑުމެން ފާސްކުާރނެ. އަުޅގަނޑަީކ އެ ޕާީޓެގ 

ސް، ދަފުތަުރގައި އެބަ ޮއވޭ. ރަްއޔިތުންނަށް މިވަުރެގ ދޮގުހަދައި، ަރއްޔިތުންނަށް މެންބަރެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެ

މިވަރަށް އޮުޅވާލައި، ަރއްޔިުތންނަށް މިވަރަށް ނިކަމެތިކުރަން ހެޔޮނުވާނެ ރައީސް. ހެޔޮނުވާނެ. ެއއީ މިއަދު މި 

ސީ ޝަރީފް. މިއަދު ރީކޯމޫސަ، އެގޮތަްށ ބަދަލުކޮށްލަނީ އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުަގއި ފާހަގަޖަހަން. މާދަމާ ބޭނުންވީމަ އީ

ޖަހައިލެވޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަން. ބޭނުންވީމަ ބަދަލުކުރަނީ. އެަކމަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނ ކުރިމަތީގައި ތިޔަ ބޭފުޅުން 

ބަދަހި ގުޅުން؟  ވެަވޑަިއގެންނެވި ވަޢުދާިއ، ތިޔަ ބޭފުޅުން ކޮށްދޭން ބުނި ކަންތައްތައް ކޮަބއިތޯ؟ ކޮބައިތޯ އެމް.ޑީ.ޕީގެ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަސާސީ ަގވާިއދުގައި ވަރަށް ރަނަގޅަށް ލިޔެފައި އޮންނާނެ، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައީސްކަމަށް ވެރިަޔުކ 

އައުމަށްފަހުަގއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ އެންމެ އިސް ވެރިފަރާތަކީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. އެކަމަުކ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިން 

ޕާޓީގެ ެއހެން ރައީސަކު މަސައްކަތްކުަރމުންގެންދަނީ. އޭގެ ނަތީޖާއަަކށް ވެގެންދަނީ އިހަށްދުވަުހ ގޮތަށް ބައިންދާފައި 

އަޅުގަނޑާ ޖެހިގެން މި ތަނުަގއި އިން ރުކުމާ ޕާޓީން ކެނިޑގެން އެ ދިަޔއީ. އަުޅގަނޑުެމން އެކަނި އެ ުދވަހު ޕާޓީން 

 ވާހަކަ ެދއްކިަޔސް ޙަޤީޤަާތ ކުރިމަތިލައްވާ. އަުޅގަނުޑ ކެނޑިގެންދިަޔއިމަ ނުވަަތ ަކނޑައިލާފައި ބޭުރކޮށްލީމަ؛ އެ 

މިދަންނަވަނީ ނަނާހުވަފެން ދައްކަިއގެން ކަންކަމެއް ުނވާނޭ. ކުރިއަށް އޮތް އިްނތިޚާބުގައި ވޯުޓކަރުދާހުަގއި 

އް ނުކެރޭޭނ ފާހަގަޖެހިޔަސް، ވޯުޓކަރުދާްސ ވީދުނަސް އަުޅގަނޑު ބުނާނީ އެމް.ޑީ.ޕީައކަށް ވެސް މިފަހަރަކު މެޖޯރިޓީއެ

ުދވަސް މި ދަނީ.  3ހޯދާކަށް ތިޔަ ގޮތަށް ތިބެގެެނއް. އިޚްލާޞްތެިރކަމެއް އޮްނނަންޖެހޭނޭ، އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

އަޅުގަނޑުމެން މި ތަނުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވޯޓުަގީޑގައި މި ތިބެނީ ބަލަހައްޓައިގެން. މިއީ އާދަިއގެ ކަމެއް ނޫނޭ. 

ނާއި، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ވަްއކަމާިއ ފަސާދަ ހިންގި މީހުންނަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ބާރުލިބިގެން މީހުން މަރާފައި ތިބި މީހުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިންގާ ކޮމިޝަނެއް މިތާ އެތެރޭގައި ެއއަށް ވޯޓުީދގެން އެކަން ކުރަން. ދެން ކޮބައިތޯ 

ބަރިއަށް ރައްޔިތުންގެ ކައިިރއަށް ދާންވެގެން. ރައްޔިތުންނަށް މި ވާ ވަޢުދަކީ؟ މާދަމާ މިތާ ތިބި އެންމެން މިތިބީ ބަރި

އަހަރު ވެފަ. ދުވަހަކު ވެސް  15އެކަމަކު މި އުޅެނީ މިާތގައި ކޯރަމް ހަމަކޮށްނުލެވިގެން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިތިބީ 
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ނީ؟ ނޯންނާނެ. މި ތަނުގައި ރެކޯޑް ބައްލަވާ. ދެން ރައްޔިުތން ކުރިމައްޗަށް ގޮސް ކޯްއޗެކޭތޯ ކިޔަން މި އުޅެ

ކަހެރުވަކޭތޯ ިކޔަން މި އުޅެނީ ތިމަންނަމެންނަށް ވޯޓުދޭށޭ ކިޔާފަ. މި ރާއްޖޭގައި އޮތް ވަްއކަމާއި ފަސާަދާއ 

ހުއްޓުަވއިލަިއގެން ނޫނީ މި ރާއްޖެ ކުރިއަށްދާކަށް ނެތޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރޮއިއާދޭްސކުރަނީ. ކޮބައިތޯ ތި 

ވާނީ ސާަބހޭ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ މެންބަރުން. އަޅުގަނޑު އަދި އެ ޕާޓީަގއި ބޭފުޅުންގެ ބަދަހި ކޯލިޝަން؟ އަޅުގަނޑު ދަންނަ

ނެތެއް ކަމަކު. ފައްާކ މެންބަރުން ޕީ.ޕީ.އެމުަގއި ތިބީ. ޝުކުރިއްާޔ ޕީ.ޕީ.އެުމގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރު. ެއކަމަކު މިއަުދ 

ެގ ލީޑަރޝިޕެއް ވެސް ނެތް. މިތަނަކުންނެއް ނުފެނޭ ބަދަހި ކޯލިޝަނާއި، ތި ބޭފުޅުން ގެނައި ކޯލިޝަންގެ ޕީ.ޖީ ގްރޫޕު

ވޯޓުލާން މީހުންނެއް ވެސް ނުވެއްދޭ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީަޤތަށް ރައްޔިތުން ކުރިމަތީގަިއ ވާހަކަދައްކާ. އަުޅގަނުޑ 

ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ކެމްޕޭންގެ އެްނމެފަހު ޖަލްސާގައި އަުޅގަނުޑ ބުނެފައި އޮންނާނެ، މި ރާއްޖޭަގއި ތި ކޯލިޝަނެއް 

ގާނެ. ތަރައްޤީެއއް ވެސް ނުކުެރވޭނޭ. ގާނޫނެއް ވެސް ނުިހންގޭނޭ. ައޅުގަނޑުމެން ާލ ނުހިނގާނޭ. ހަމަ ނުހިނ

ދުންފަތްގަނޑު ކުަޑވީމަ ައޅުަގނޑުމެން ދައްކާ ވާަހކަ ައޑުާނހަނީ. ދެން އެކަމަކު ސިޔާީސ ގޮތުން މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން 

ލުގައި ހުރި ނުރައިަގއި ވެސް. ކޮންމެވެސް އަހަރު ކުރި މަސަްއކަްތ ހުންނާނެ ބޮ 15ބޮލުގައި ކުލަނުޖައްސާ ހުރީަމ 

ތަޖުރިބާއެއް ހުންނާނެ އަުޅަގނޑުމެން ކިތަންމެ ނިކަމެއްަޗސް. ހެޔޮނުވާނެ ަރއްޔިތުންަނށް ތިހެން ހަދާކަށް. މާދަމާ 

ވޯޓު މި ވަަޑއިގަންަނވަނީ އެ މީހަކާ އެ މީހެއް ކިޔާފައި ރައްޔިތުން ކައިީރގައި ދޮގުހަދަިއގެން ވޯުޓހޯދަން. ނުލައްވާތި 

ކޯލިޝަނަށް. ނުދެއްވާތި ވޯޓު މިދަންނަވަނީ. ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި އިޚްލާޞްތެިރކޮށް އެްއެވސް ކަމެއް ކުރުމެއް ނެތް. 

ަވޒީރުންގެ އިތުބާުރ ނެތް ކަމަށް ވެއްޖެ މިތާ  4ރޭ ފެނުތެރޭަގއި. ިމހާރު  9 ުއޅެނީ އަދި މި !މިއަދު ބައްލަވާ

 އެތެރޭަގއި. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އްެކވޭނެ. ނޫނާ ޚިލާފު، ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ވާަހކަ ނުދެގާ .އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

 ރޭަގިއ...އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅާފައި އޮތް މައްސަަލގައި އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކީ ކުރެްއވޭނެ ގޭތޯ. ެއއީއެްއވެސް ބޭފުަޅކަށް ވޯޓުނުދެްއވާށޭ ިކޔާފަިއ ެއގޮތަށް ވާހަކަެދއްެކވުމުގެ ަޙއްެޤއް ނޯންނާނެ އިނ

 ކަމެއް ނޫން. 
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 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ރަކު. ހާނުވޭ މި އްނޫނެއް ހަދާަކށް ބޭނުމެމިތަނަކުން ގާނޑިާޔރުގެއިން އެއޮތް ބަދަލުކޮށްލަީނ. ކޮންމެ ކަމެއް ފަހިނގާ 

 ބުތަކާ އިންތިޚާ ،ނޫނަށް ލާއިލެކްޝަން ކޮމިޝަން އުަވިއލައްވާ! އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން އުަވއިލަްއވާފަިއ ފަނޑިޔާުރެގ ގާ

 އެއެހެންވީމަ  ނެ އެކަން ކުރީމަ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.ފަސޭހަވާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ހިނގާނީ ފަނޑިޔާރުެގއިންނޭ. މާ

ޑިޔާރުން ކަމެއް ފަނ 4މެންބަރުން ތިބޭ ތަނެއް. އެކަމަކު  87 މެންބަރުން ތިބޭ ތަނެއް. 80ދައްކަނީ. މިއީ  ވާހަކަ މި

ްސ ން. އިލެކްޝަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުކެރޭ އަނގައިގެން ބުނެލަން. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ނިންމީމަ

 ތިޚާބާއްޖޭގެ އިންން. މީގެފަހުން ދިވެހިރާނޑު ބޭނުން ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަނޫނަށް އަޅުގަކޮމިޝަނުގައި މިއަުދގެ މި ގާ 

ޖެހޭނެ ނު ހަދާކަށްތައް. ުދވާލަކު ގޮެތއްޕްރީމް ކޯޓުންނޭ. ނިމުނީނޫންތޯ އެކަންކަންތައްތައް ކުރިއަްށގެްނދާނީ ސުބެހޭ 

ތްތެިރ ޔާ ިއއްޒަކޮން އީ.ީސ ޝަރީފެއްގެ ވާހަކަ ދަްއކާަކށް؟ ޝުކުރިއް ކަށް؟ގެ ވާހަަކއެއް ދަްއކާނޫންތޯ. ކޮން ވޯޓެއް

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދީދީ.އިބްރާހީމްއާދެ! ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:އިބްރާހީމްފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ހަމަ  މިއަށް  2008/11 ؛ނޫނުއިންތިޚާބުތަކާ އާއްމު ގާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ

ލެވޭ ވޯަޓކީ ިސްއރު ވޯޓަކަށް ވާން އެބަޖެހޭ.  އިންިތޚާބުތަކުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީުދކުރާ އިޞްލާޙެއް. ސަބަބަކީ، 

ބޮުޑ  އްޖޭގެ އިންތިޚާބުތަުކަގއި ލެވޭ ވޯޓު ވަރަށް ފާޅުކަންމިހާރަކަށް އައިްސގެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ހަމަ ރާ

 ނޫނިއްޔާ ފާޑުފާުޑެގ ކޯޑުތައް ބޭނުންކުރަމުންދާ  ،ގޮތަށް ވޯޓުތަުކގައި ފާހަގަޖަހައި ގޮތެްއގައި މީހުންނަށް ހަމަ ހާމަވާ

ގޮުތގަިއ ެއކަން  ގެ ެލވޭ ވޯަޓކީ ިސއްުރ ވޯެޓއް ގައިން. އެހެންވީމާ، އެކަްނ ހުއްޓުވުމަށް ަޓކައި އިންތިާޚބުތަ

އްމުކޮށް އެންމެންނަށް ން. އާނޫނު ބެހޭ ގާ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަގަކުެރޭވ އިންތިޚާބުތަކާ އޮންނަންޖެހޭ

ފުވެރި އަދި ސިއްުރ މިނިވަން އިންސާުނވޭ. އެހެްނވީމާ، ިއންތިޚާބު ވާންޖެހޭނީ ވެގެން ގޮތަކަށް ލެވޭ އެްއޗަަކށް ފެންނަ

ގޮތުަގއި މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަކީ ިމއީ މިއަދުން  ބޫލުކުރާެއހެންވީމާ، ެއގޮތުން އަުޅގަނުޑ ގަންތިޚާބަކަށް. ެލވޭ އިއް ވޯޓެ

. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ މިހާރުން މިހާރަށްމު ބިލެއް ވަރަށް މުހިންމިއަދަށް، 

ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބުތައް ުކރިއަށްދާއިރު އަުޅގަނޑުމެްނ  ދަންނަވަން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެން

ވާ ކޮންމެ ދިވެިހ ރައްޔިތަކަށް އިންތިޚާުބގަިއ  18ވިސްނަންޖެހޭ އެހެން ކަންތައްތަކެއް ެވސް އެބަހުރި. އުުމރުން 

 ހީވަނީ. ެއީއ ހެން އަުޅގަނޑަށްހެދި ެވސް ޮކންމެވެސް ސަބަބަކާ އޮންނަނީ. އެއީ  ނޫނުަގއި މިގޮތަށް ގާ ވޯޓުލެވޭ 
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ުނވޭ. އެހެންނަމަވެްސ އީ ކުޑަުކއްޖަކަށް ވެގެންތަޞައްރަފު ފުދިފައި ހުންނަ މީހަކަށް ވާން އެބަޖެހޭ. އެ

 ،ވޯޓުލެވޭ. މިސާލަކަށް  ކަންތައްތަެކއް ހަމަ އިންތިޚާބުގައިއަދި މިނޫން އެހެން  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ

ޖެހެނީ.  އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ވޯޓުލެވެން މި 18އެބަޮއވޭ. ކީްއެވގެންކަްނ ޞަދެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މަޤް 18

މީހުންނަށް ލެވޭ ވޯޓު  ވެފަިއ ތިބޭ ބަެއއް މީހުންނަކީ އެ  އަހަރު  90ނޫނީ  80ނޫނީ  70އުމުރުން  ،އެހެންވެއްެޖއްޔާ 

ފެނޭ. ށް ުނވެސް އެނގޭ. ުނވެސް ފާހަގަޖަހާކަ ގައިލެވެނީ ކިހިނެއްކަން ވެސް ނޭނގޭ މީހުން. ވޯޓު ކަރުާދސްކޮޅު 

ގޮްސ އި އޮްނނަ މީހާ ވެސް ނަގައިގެންޮގސް އެނދަކަށް ލައިގެން ަގިއ ނޫނީ އައި.ވީ ުގޅާފަހޮސްޕިޓަލެއްގެ ައއި.ސީ.ޔޫ

ވާނެތޯ އިްއޒަތްތެިރ  މީހެއްެގ ނަމުަގއި ފާހަގަ އެބަޖަހާ. އެ ވޯުޓ ސިއްުރ ވޯޓަކަށް ވެސް ކޮންމެވެސް އެހެން މީހަކު އެ 

ނޫނަްށ މި އިޞްލާޙު ގެނެޭވއިރު މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރަްނ ާމ، ގާއެހެންވީ ؟ރައީސް

އް ެވސް ނޫން. އޭނަގެ ދަިރއެއް ެވސް ނޫން. އޭނަގެ އެއްބަނުޑ ނެއްކާ އެ ޯވޓު ލަނީ އޭނަގެ ވާރިސެ އެބަޖެހޭ. ހަމަ އަ

ނަ ނަަގއިގެން ކިހިލިޖަހައިގެން ޮގްސ ވޯޓުލާފައި ގެންގޮސް ޭގގަިއ މީހެއް ވެސް ނޫން. ކޮންމެެވސް އެހެން މީހަކު އޭ

ގެންދިަޔއިކީ. ވެސް  ސް ވޯޓުަލއިފިއޭ. ނޭނގެ ާކުކ ކަމެއްމަންމަ ވޯޓުަލއިިފއޭ. ކޮންެމވެސް މީހަކު ގެންގޮ  ،ބާއްވާަފއި

 ވެސް އަޅުގަނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން ހެންވީާމ، މިއީލަތުގައި ރާއްޖޭގެ އިންިތޚާބުތަކުގައި ިމގޮތަށް ޯވޓު އެަބލެވޭ. އެމި ހާ

އަހަރު ފުރިފަިއވާ މީހަކު  18 ،ލެްއގެ ތެެރއިން މިކަން އޮންނަންޖެހޭ ގޮތެއް ކަަމކަށް. އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީއުސޫ

 ވެގެން އޭނައަށް  ތަަޞއްރަފު ފުދިފައިވާ މީހަކަށް އެުކ، އޭނައަކީލަނީ އޭނައަކީ ފުރިހަމަ، އޭނަގެ މިނިވަންކަމާ ވޯޓު މި

ގެ ލަތުގައި މިދަންނަވާ މީހުންނަކީ ޥޯޓުދިނުމުއްޖެއްާޔ އަުޅގަނުޑ މިދަންނަވާ ހާއޮންނަީނ. އެހެންވެ  ގޮތަްށ މި ވޭވޯޓު ލެ 

ދެވަނަ ކަން. އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގައި ނޫން ބައެއް ެއހެން ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތައް،  ޙައްޤު އޮންނަންޖެހޭ ބައެއްތޯ؟

ަގިއ ވޯޓުކަރުދާހުމީހާގެ ނަން  ކަރުާދސްތައް ޕްރިންޓުކޮށްގެން އެމުތަކުަގއި ވޯޓުކަހަލަ ޤައު ޕޫރުމިސާލަކަށް ސިންގަ

އްމު ެއއްވެްސ ، އާާވއިރު، އޭނަ އިންތިޚާބެއްަގއި ވޯެޓއް ނުލާ އަހަރު 3އޮންނަތާ ެއއް އަހަުރ، ދެ އަހަރު، 

ަބއެއް ޤައުމުތަުކަގިއ  ،ންވެއްޖެއްޔާތިމަންނައަކީ ޥޯޓުލާން ބޭނުންވާ މީހެއް ނޫނޭ. އެހެ ،. އޭނަ ބުނަނީއިއިންތިޚާބެްއގަ

އުމުރުން އެ ހިސާބުން އޭނަގެ ވޯޓުުލގެ ޙައްޤުތައް ދެން ދިޔައީ އެހިާސބުން. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވޯޓުނުލާ މީހުން އެބައުޅޭ 

އް ނުމެ ބޭ އެއްވެސް މީހަކަށް ވޯޓެއް ލާންލާން ނުދާ މީހުން. ތިމަންނަ އިރު ވެސް ދުވަހަކު ވޯޓެއްއަހަުރވެގެންދާ  60

ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން އޭަނގެ ނަން  ،ކަމެއް ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް މުނޫނޭ. ތިމަންނައަށް މުހިން 

ކަމެއް ނޫން.  ވޯޓުކަރުދާްސކޮުޅގައި ޖަހާފައި ލިސްޓު ނެރެން އެބަޖެހޭ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ބައެއް ޤައުުމތަކުަގއި ކުރާ

ކަމެއް ކުރަން ފަހަތުން  ކުރަން ފަހަތުން ދުވަން. ައނެއްރަޖިސްޓްރީ-ޖެހެނީ ރީ މި ހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭަގއިއެ

ކަމަކަްށ ނުވޭ. ޒިންމާދާރުކުރަން ބޭނުންަވންޏާ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުމުެގ  މީހާގެ ފަރުދީ ިޒންމާއެއް އޮންނަ ދުވަން. އެ 

 ނަ އަިމއްލައަށް އޭަނގެ ޒިންމާ ނަގާއޭ ،ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާފައި ޙައްޤުތަުކގައި އެހެން ޤައުމުަތކުގެ ެވސް އޮންނަ

ެދ  ،ނުކޮށްގެން އޭަނއަށް ވޯޓުނުލެވޭ އެއް ފަހަރުރަޖިސްޓްރީ-. އޭނަ ވޯޓު ރީއެބަޖެހޭ ނޫނުތައް ބައްޓަންުކރަންގާގޮތަކަށް 
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ަލއަށް އޭނަގެ. އެއީ އޭނަ ބޭނުމެއް ނުވޭ ވޯޓުލާކަށް. އަމިއްއެ ަޤއުމުަގއި ވޯޓުލުމުެގ ޙައްޤު ދިޔައީ  ފަހަރު؛ 3ފަހަރު، 

-ޮކންމެވެސް މީހަކު އޭނަ ރީކުރާކަށް ެވސް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ޯވޓުލާން ދާަކށް ވެސް ބޭނުމެއް ުނވޭ. ރަޖިސްޓްރީ-ރީ

 ން ދާން. އާދޭސްކުަރން އެބަޖެހޭ ވޯޓުލާކުރަނީ. ކޮންމެވެްސ މީހަކު އޭނަ ނަގަިއގެން ެގންގޮސް ވޯޓުލާންޓްރީރަޖިސް

 ،ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއ ރަނގަޅުކުރަން އެބަޖެހޭ ތަކަށްކަންތައް ލަތުގައި މިއެހެންވީމާ، މި ހާ

ފަރުދީ ޒިންާމ ނަގަިއގެން ކޮންމެ ަރއްޔިތަުކ ވެސް އޭނަގެ ވޯޓުލުމަްށ  ރި ރައީްސ. އޭރުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއިއިްއޒަތްތެ

ކަންތައްތަކަށް  އަށް ވޯުޓލާން ދާނެ. މިއަމިއްލަ  ،ރީކޮށްފައިރަޖިްސޓް-ރީއަިމއްލައަށް  ،ޓަކައި ަޝއުޤުވެިރކަން އުަފްއދައި

އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ދެއްވި ުފރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ  ވެސް ިވސްނަން

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން. ބަރު އަޙްމަދު މުބީއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

މިާވ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ވެްސ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި

ކުރާހިތް އޮތީ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ބޫލުއަޅުަގނޑު ގަ ،އިޞްލާޙަށް ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ބުނެލަން ބޭނުންވީ

ފަހަރަކު ވެސް އިންތިޚާބެއް ކުރިމަތިވާިއރަށް އެ އިންތިޚާބަކާ ގުޅޭގޮުތން  ކޮންމެ ،ބޮޑަށް އެބަ އެނގި ސާފުވޭ ވަރަށް

ބޮޑު އެންމެ  ކުރަމުންދާކަން. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ގެންނަން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް އެިކއެކި ބަދަލު

މިފަދަ އިންތިޚާބުތަްއ ުކރިމަތިވަމުން އަންނައިުރގަިއ  ،ގޮުތގަިއ އަުޅގަނުޑ ދެކެނީ ެގ މުހިންމު އެއް މަސަްއކަތެއް 

ދުރާލައި ތައްޔާރުެވގެން ތިބުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކޭ. ރައްޔިތުްނގެ އިތުބާރެއް އުފައްދަިއގެން ނޫނިއްާޔ 

 ކުއްލިައކަށް ސިލެއް ުނވެވޭނެ ރަނގަަޅކަށެއް. އިންތިޚާބެްއގެ ވަގުުތ އައިްސ ޖެހުނީމާހާްށ ކަންކަމެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަ

ހަމަ މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އެ އިންތިޚާުބެގ  ؛ހުންނަ ކަންތައްތައް ބަދަލުކުރަން އެ އިންތިޚާބެްއގައި

ެވގެން އަންނަނީ  . އެހެންވީމާ، ޭއގެ ނަތީޖާއަކަށްއިޤަތުގަތެރޭގައި ވެސް ބަިއވަރު ކަންަކން ކުރަމުން އޭރުގައި ދިޔަ ަޙޤީ

ެވސް މިއަދު ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ބޮޑަށް ެގއްިލގެންދިއުން. ައނެއްކާ ރައްޔިތުންެގ އިތުބާރު ވަރަށް 

އެިކއެކި ބަސްަތްއ ށް ންބަރުންނާ ދިމާއައަންނަނީ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެ ކަންކަން ެއޅިެގން މި ބޮލުގައި މި

ބޭނުންކުރަމުން އަންނާނެ މިއިން ކޮންމެ ކަމަާކ ގުިޅެގން. އެހެންވީމާ، އިންތިޚާުބތައް އަބަުދވެސް އެބަޮއވޭ. 

ވާނަމަ، އެކަންކަމަްށ  ލަ އިޞްލާޙުތަކެއް އޮތްކަުމގައިައޅުގަނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ ޖުމު އިންތިޚާބުތަކާ ުގޅޭގޮތުން

ބޫލެއް ނުކުރަން މިއަުދ އި އަޅުގަނޑު ދެކެން. ައޅުގަނުޑ ގަކަމެއް ކަމުގަ ރަްށ މުހިންމުދުރާލައި ތައްޔާުރވުމަކީ ވަ
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އައިސް އިެލކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފޯރމުތައް ހުށަހަޅައި، ކެންޑިޑެސީ ބަލަިއގަނެ މި ހުރިހާ ކަމެއް ނިމޭ ހިސާބުން 

އީ ހައްތަހާ ެވސް ހަމަ ބޫލެއް ނުކުރަްނ. މިންނަންޖެހޭ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ގަ ގެމިހެންއެތައް ަބއިވަުރ ބަދަލުތަކެއް 

ގޮތަކަށް ިނންމައިގެން އަުޅގަނޑުމެން މި  ވެސް އަޅުގަނޑުމެންެގ މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަިއ ވެސް ހަމަ ވަކިއަނެއްކާ 

ފައި ވަނީ. ގޮެތއްގެ ަމްއޗަށް މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގައި ވެސް ވޯޓުލާ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ހަމަ އޭރުަގއި ނިންމި

 ވަރަށް ގޮތަކަށް ބަދަލުގެނައިމަ މީގައި އަނެއްކާ އަުޅގަނޑުމެންނާ ގުުޅންހުރި އިންތިޚާބެއްގައި އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވާ

ބޫެލއް ނުކުރަން މިފަދަ ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަ ބޮޑަށް ރައްޔިތުން ިމކަންކަމާ ސުވާލު އުފައްދާ ިއްއޒަތްތެރި

އިން އަޅުގަނޑުމެން ހިސާބަށް ދިޔައިމަ ދެން އަނެއްކާވެސް މިމި ،އިްނތިޚާބު މިހާ ގާތްވެ ،ސްއިޞްލާޙުތައް ައއި

ގޮތަކަށް ަބއްޓަންކުރުމަށް  ޮގތަކަށް ކަންކަން ބަދަލުކޮށް، ަވކި ބޭނުންވާ ވަކި ކަންތައްތަެކއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ަވކި

ޔަޤީނުން ވެސް ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުގަނުޑ ޓަކައި މިހެން ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކަކީ ރައްޔިތުން ހަމަ 

، ލޮބުެވތި ރައްޔިތުން. އެހެންވީމާ  ތިބެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުދެކެން. އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް ހޮވާފައި ފޮނުވާފައި މި 

މިއަދުގެ މިހާ  ،ބޫލުކުރާނެ ަކމެއް ނޫންމެން ކުރަން އުޅުމަީކ އަޅުގަނޑު ގަރައްޔިތުން ނޭދޭ ކަންކަން ައޅުގަނޑު

އިލެްކޝަން ކޮިމޝަނުން އިންތިޚާބު އިޢުލާނު  ،އިންތިޚާބު ކައިިރވެފަ. އެހެންނޫން މިކަމަށް ވެސް ތަންކޮެޅއް ދުރާލައި

ނަމަ  ވެސް ނުކޮްށ ޮއއްާވ ެއކަްނކަމާ ދުރާލައި ަތއްޔާުރވެގެްނ އަުޅގަނޑުމެން މިގެންނަްނ އިޞްލާޙުތަްއ ގެންނަ

ލަން ފުރުޞަތު ހޯދީ. ލަން. އެ ވާަހކަ ހަމަ ދަންނަވާކަމުގަިއ އަުޅގަނޑު ދަންަނވައި އެކަންކަން ހަމަ ރަނގަުޅވާނެ 

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުުރޞަތަށް.  ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

 

 ރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ގޮތުން މި އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑު ތާީއދުކުރާ އިޞްލާޙެއް. ދިވެހި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އުސޫލެްއގެ

ށް ފެންނަ ފުފުވެރި ދެސާިއން ،ައޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިަމގަށް ަޓކައި ،ލަޙަތަށް ޓަކައިޞްމަދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ  ،ޤައުމުގެ

، ފަދަ އިންތިޚާބުތައް ރާއްޭޖގެ ބޭްއވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އެހެންކަމުން އަދި ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާ 

 ،ވާތީ ފުވެރި އިންތިޚާބަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމަކަށްވެސް މިނިވަން އިންސާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު ސިއްރުުކރުމަކީ

. ަބއެއް ބޭފުޅުން މިތާނަގިއ ޙަށް އަޅުގަނޑަށް ތާއީުދކުރެވޭނޫނަށް މި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާބެހޭ ގާ އިންތިޚާބާ

ެއީއވެސް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ  މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުން މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ލަސްވެފަ. ،ފަދައިން ޚިޔާލުފާޅުކުރި

 ލާޙު އައުން އިޞްއޮްއވާ އިންތިޚާބު ބޯމަތިވެފައި  ،އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކަންބޮުޑާވ ކަމެއް އިްއޒަތްރި ރައީސް. ޤީޤަތެއް.ޙަ
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މެ ލާޙެއް ކަުމގައި ދަންަނވަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު އެންއިްޞލާޙަކީ އޭގެ ޒާތުަގއި ރަނަގުޅ އިޞްސް މި ވެސް. އެހެްނވިޔަ

 އިންތިޚާބު ަފސްކުރަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތަކަށް  ،އިންިތޚާބެއް ބޯމަތިވެ ކުޑަތަްނވެފައި ޮއްއވާ ،ވަނީބޮޑަށް ކަންބޮޑު 

ކަެމއް. ާރއްޖޭގެ އިންތިޚާބުތަުކގެ  ިދޔައީ. ިމއީ ވަރަށް ބޮޑު ްނ މި ކުރެްއވި ުޙކުމް ެވގެންރީމް ކޯޓުޕްއިހަށްދުވަހު ސު

ތު ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ތަފާ އުފެދޭމެދު ސުވާލު އިންސާުފވެރިކަމާ އިމިނިވަންކަމާއޭގެ  ،މެދު ސައްޙަކަމާ

މެއް. އިްއޒަތްތެރި ކަ ވެްސ އަުޅގަނުޑ ަކންބޮޑުވާ އް. ެއއަށްވުރެކަމެ  ކޮށްފަިއވާަކމީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭމަރުޙަލާގައި ުޙކުމް

އަުޅގަނޑުމެން  ޅިފައި ހުިރ ކަންކަން،ރައްޔިތުްނެގ މުސްތަޤްބަލާ ގު ،ތުމަތީ މަޞްލަޙައުުމގެ އެންމެ ރައީސް. ޤަ

އެބަޖެހޭ. އަދާކުރަން ރެއް ންމު ދައުމިގެންދާއިރު މި މަޖިލީހުގެ މުހި އެންމެންގެ މުސްތަޤުބަލާ ގުޅިފައި ހުރި ކަންކަން ނި

ެވސް ނޫން.  ުކރުމުގެ އެންމެ ފަހު ބަސް ބުާނ ތަނަކީ ކޯެޓއް. ރައްޔިތުންެގ ޙައްޤު ހިމާޔަތްމިއީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް

 އަސާސީއަށްޖިލިސް. އަުޅގަނޑުމެންނޭ ޤާނޫނުޕްރީމް ކޯޓެއް ވެސް ޫނން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ިއްއޒަތްތެރި މަސު

ތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޞްލަޙަތާއި ޤައުމުގެ އެންމެ މަތީ މަޞްލަޙަތާ ގުޅިފައި ހުރި އްޒަގެންނަނީ އިބަދަލު

އާރު އޮތީ މި  ،ދުމުގެ ބާރުގޮތަށް ހެ ކުރީމާ، އެ ޙުކުމްތައް އެގޮތަށް ނުކުރެވޭކަންކަމުަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމް

މަތީ މަޞްލަޙަުތ  އުމުގެ އެންމެ ގޮސް ޤަ ބޮުޑވެގެން  ޞަބާއްޒާތީ ތަޢަ ،މަޖިލީހަށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ފިކުާރއި

ގޮަތކަށެއް އިދިކޮޅު ާޕޓީއާއި ވެރިކަންކުރާ ޕާީޓއަށް  ދުނިޭޔގެ އެހެން ތަންތަނުގެ މަޖިލިސްތަކުން ވާ އޮންނަ ކަންކަމުަގއި

އް ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑުމެން ތަނެ ތު ހިމާޔަތްކުރާބަރުން އެއްަގލަކަށް އަރަިއގެން މި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަ މެންނިސްބަތްވާ

ނިވަން މުއަްއސަސާަތްއ ެވސް ދައްކާ. ަދއުލަތުގެ މި ކުރާ ވާހަކަ. އިޞްލާޙުވެސް ދަްއކާ ފަނޑިޔާރުގެ ކަމުނުދާ ވާހަކަ

ހުގަިއ އޮތް ބާރު ތާ ގުޭޅ ކަންކަުމަގއި މި މަޖިލީރާ ވާހަކަ ަދއްކާ. އެކަމަކު ަޤއުމުެގ އެންމެ މަީތ މަޞްލަޙައިޞްލާޙުކު

ހުރިހާ މެންބަރުން  ،އުމުގެ ކަންކަުމގައި ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުންގޮތަށް ޤަ  ކުރެވޭނުބޭނުން

ރާއްޖޭަގއި މައްސަލަތައް މި  ތަުކަގއި އެަކން އެގޮތަށް ނުކުރެވޭތީ މި ވާންޖެހޭ ހިނދުކޮޅުަގއި، ަވގުތުއެކަިތގަނޑަކަށް

އުމީ ބޮޑު ކާިރސާ. ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ތިބި އިދިކޮޅު އަށް ދިާމވި ޤަ ހަްށދުވަހު އިންިޑއާނުކުންނަނީ. މިސާލަކަށް އި

ނުބުނޭ. މިތަންތަނުން އަޅުގަނޑުމެން  ބަހެއް އެހެން ޕާޓީެއއްގެ ީމހަކު ވެސް ދެ ،ވެސް ެއއްކޮޅު މީހަކު  ،ވެސް މީހަކު

ްއޔިތުންެގ ޑެތި މައްސަލަތަުކގައި ރައުމަށް ދިމާވާ ބޮލު ނަގަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީާމ، ޤައެބަޖެހޭ މިސާ

ްއޔިުތންގެ ޙައްުޤގައި ވަކާލާުތކޮށްެގން ފާސްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އުުމގެ ރަޏާ، ޤަކަަމށް ވަން ނުވެވޭ މަޖިލީހަށް އެއްބަސް

 އްޞަުބގައި ޢަޒާތީ ތަ ފާސްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން މި މަޖިލީހުގައި ނެތިއްޔާ އަބަުދ ކޮންފްރަންޓޭޝަނަލް ޕޮލިޓިކްސް،

ތްވާ މެންބަރުންގެ ދޭތެރޭގައި ޕާޓީއަށް ނިސްބަ ގުތަކު އޮންނަ ސަރުކާރު ހިންގާއެވަ  ،އާއި އެހިނދަކު އޮންނަ އިދިކޮޅު ޕާޓީ

ުއމަކަށް ނާންނާނެ. މިނިވަން ކަމަށް ވަންޏާ އަބަދުވެސް ހަމަޖެހުމެއް ޤަ ދެބަްސވުން އޮންނަ ،ކޯޅުމާއި  ،އަރާރުމާއި

ޕްރީމް ކޯޓުން ނުވަތަ  ދައުރު އަދާނުކުރިަޔސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. ސުމީހުންގެ މުއައްސަސާަތކުން ވެސް އެ

ސް ުކރެވޭނެ ކަެމއް ނޯންނާނެ. މި އޫިލއްޔަާތއި ވާޖިބު އަދާނުކުިރޔަމީހުންެގ މަސް އެހެން ކޯޓުތަކުްނ ރަނގަޅަްށ އެ
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 އި ގަނޑުމެންގެ މެންބަރުންގެ ކިަބއިގަ ބިލުކަން ައޅުޤާމަޖިލީހުން މި މަޖިލީހުގެ ވާޖިބު އަދާނުކުރާތީ، ނުކުެރވޭތީ އެ 

 އޮތީ މި މަޖިލީހުގައި.  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަްއސަލަ މި ،ނެތީމާ ދިމާވާ މައްސަލައެއް ިމއީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށްފަހު( ޅަކަވަގުުތކޮ)މިރު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ 

 މަނިކު.  ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ

 

 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެ

ށް މި ނާ ހަމައަސްގެ މަރުޙަލާަގއި ައޅުގަނޑުމެންސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ މިއަުދގެ ބަހުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

 ،ދެއްވީީތވެ، އަުޅގަނޑު ހުށަހެުޅއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ ފޮނުއްަވއި  ންމު ބިލުގެނެސްދެްއވި މުހި

ދަންނަވާލަން. އެމަނިކުފާނުގެ މި ހުށަހެޅުއްވުން  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދަށް ޝުކުރު ހުޅުދޫ

ލާޙެއް ޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ވަރަށް މުހިންމު އިޞްއޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަ އްޞަކޮށް ކުރިއަށް މިމިދަނީ ޚާވެގެން 

؟ ުސންގަިޑއަށް ެވސް މުހިންމު ކަމުގަިއ ދަންނަވަން. އަދި އިންތިޚާބު ބޯމަތިވެފައި އެއްުދވަހު ކުރިން ީކއްކުރަން

ދާސްކޮުޅަގއި ކަރު. ވޯޓު މިއީ ނޫން ފާތު އަންނަ ކަމެއްކުރުވުމަކުން ތަ ،. ިމއަކު ވަގުތުަތެކއް އިތުުރވުންއިޞްލާޙެއް

ކަމެއް އަުޅގަނޑަކަްށ  ންމުަމނާކުރުން. މިއަށްވުރެ ބޮޑު ުމހި އިތުރު ކުރެހުންތަކެއް ކުރެހުން ފާހަގަޖެހުން ފިޔަވައި

މެހެއްޓުމަށް . އެީއ ސިއްރުން ނަގާ ވޯޓެްއގެ ސިއްރުކަން ދެސް އިންތިާޚބެއްަގއި އޮންނާނެހެނެއްހިއެއްނުވޭ ެއްއވެ

ލާޙެއް. ެއކިއިރު ެއކި މާ ގުޅުންހުރި ގާނޫނަށް ގެނެވޭ ވަރަށް ފަހި، މުހިންމު އިޞްހަދާ މަޖިލީހުން މިކަނުގާނޫ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ ިމ  !ހަދާ މަޖިލީހުން ބަދަލުތައް ގެނެވޭ. ތެެދއްމެ، އެކި ގޮތްގޮތަްށ ގާނޫނުބޭނުންތަކަށް

ގަވާއިދުަތކަށް ފުރިހަމަކަން ނެވެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫާނިއ ގެ ެރވޭ ގޮތުަގއި މިރިޔާސަތުަގއި އަުޅގަނޑަށް  ގަބޫލުކު

 ސްގައި ހަމަ، މި ބިލުގެ ބަހުގެނައުުމގެ މުހިންމު ދައުރެއް ކަމުގައި ދެކެން. އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

އްކަނީ. ޚާްއޞަކޮށް ދަ ހުރި ވާހަކަތަެކްއ މިމު އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނާ ގުޅުންއިލެކްޝަްނގެ ގާނޫާނއި އަިދ އާއް

ގެންދަނީ ވެސް ބަޔަކު ާރވަިއގެން. އޭނާގެ މަޖުބޫރީ ހާލަތަކުން  ދޭ މީހާ މިދާހުަގއި ކުރެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓުރުވޯޓުކަ

ދުވަުހގައި އަށް މަޖުބޫރު އެބަވޭ ވޯޓުދޭ އޭނަ  ،އޭނައަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މާލީ ފައިާދތަކެއް ދީގެން  ،ފައިދާ ނަގަިއގެން

ެއއްޗެހިތަެކއް ވަކި ކުަލތަކަކުން ނުވަތަ ަވކި ގޮަތކަްށ ލިޔެ ދަްއކަން.  މިއީ ހަމަ  އެންމެ ކުޑަމިނުން ކަރުދާހުަގިއ ވަކި 

ކޮމިޝަނުން  ސްމިހާރުގެ އިލެކްޝަން ެގއްލޭ ކަމެްއ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ކަންއްޙަ ސަ ކަނޑައެިޅގެން ޥޯުޓގެ 

، ނަމަ ބަލާމި ކަްނކަމާ ުގިޅގެން ކަންބޮުޑވުންތަްއ ހުރި މިންވަރަށް  އިތަކާނެރެމުންގެންދަވާ ނޫސް ބަާޔން

ކޮމިޝަނުން ނެރުއްވާަފއިޭވ  ސްރާއްޖޭެގ އިެލކްޝަން ެވްސ މި އި ގަ 2019ރީ ފެބުރުވަ 26އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ 
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ގުޭޅ. މި މުހިއްމު ވާހަކަތައް ެއ  އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ރިޝްވަތުގެ މައްސަލަަތކާ .މު ނޫސް ބަޔާނެއްމުހިން

ސޭހަތް އްގެ މަްއޗަްށ ރައްޔިތުންނަށް ނަބޭފުޅުން ވިދާޅުވެދެްއވާފައި ުހރީ މިފަދަ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވޭނެ ގޮތްތަކެ 

މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ތަކުރާުރކުރާ ފަރާތްތައް ކުރުމުަގއި  ،ދިނުމަށްޓަކައި. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ވާޖިެބއް ެއއީ

އަދި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެކަހަލަ ވާހަކަަތއް މިފަދަ މާލަންތަކުގަޔާއި މިފަދަ  ގަނޑުމެންނަށް އަދި ގޮްތ ނޭނގޭޅުއަ

ކުަގއި ބައެއް ހިސާބުތަ ،ވެސް އެބަހުރި. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ދެެކވޭ ކިަތންމެ ކަމެއްތަކުގައި ނުމަރުޙަލާ

އެބަހުރިކަން ފާހަަގކޮށްލަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހޭ. އެއީ ެއކަހަލަ ވާހަކަތަުކގެ ގިނަ އަިއޑީކާޑު  އެއް އަިއޑީކާޑަށް ވުރެ

ބައެއް ތަފްސީލުަތއް ައޅުގަނުޑމެންނަށް އެބަ ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވާލަން. އެީއ މާލެއިން އަިއޑީކާޑުަތއް ހެދުން ކުރިން 

، އެ ކައުންސިލުތަުކަގިއ މައަށް ބަދަލުެވގެންދިޔައިމާލާ ހައަތޮޅުތަުކެގ ބައެްއ ހިސާބުތަކުެގ ަކއުންސި ންއޮންނަ އުސޫލު

އެ ބޭފުޅުންނަށް ތާއީދުކުަރއްވާ ަބއެއް ކެންޑިޑޭޓުންާނިއ  ،ތިއްބަވާ ަބއެއް ބޭބޭފުޅުން ެވސް އެ ބޭފުޅުން ގަބޫލުކުަރއްވާ 

ޭއގެ  ކާޑު ަހއްދަން ައއީމާ، ައިއޑީބައެއް ޕާޓީަތކަށް ފަހިވާނެ ގޮެތއްގެ މަތީން އެެކއްެގ ައއިޑީާކޑު ެގއްލުނު ކަމަށް ބުނެ

ދޭ. އިންތިޚާބު ދުވަުހގެ ުކރިއަށް ބަެއއް ކެންިޑޑޭޓުންނަށް އެއް ކެންޑިޑޭޓުން ުނވަަތ ދަލުގައި އަިއޑީކާޑު އެބަ ހަްއދައިބަ

ިރ ވަރަށް ނުރަްއކާތެ ޞަތު ވެސް ދީގެން އެބަދޭ. މިއީއެއަްށވުރެން ގިނަ ކެްނޑިޑޭޓުްނނަށް އައިީޑކާޑު ހިފެހެއްޓުމުގެ ފުރު

 މު އިޞްލާޙެއް ކަމުގައި ދަްނނަވަން. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ުޅވަންޖެހޭ ކަމެއް. ވަރަށް މުހިން ކަށް އަ. ހަމަޔަކަންތައްތަެކއް

ޚާއްަޞކޮށް  ،ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިއަދު މި މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެްއވުމަށް ިމ މަސައްކަތް ގޮތުަގއި މި އި

ެގންދިޔުމަށް އަުޅގަނޑު ާތއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ެއއީ މިކަން ައވަސްކޮށްދިނުމުެގ  މިކަންވަގުީތ ކޮމިޓީައކަށް 

އަުޅގަނޑަްށ  ؛ްއޒަތްތެރި ރިޔާސަތަށްތެރި މަޖިލީހުެގ މަސައްކަތްަތއް އިްއޒަތްނިޔަތުގަިއ. ައޅުގަނޑުމެންެގ މި އި

މަށް ކަަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގެއަދި ރާއްޖޭ ގައި ތާރީޚުގޮުތގައި ާރއްޖޭގެ މި ފަހުގެ ގަބޫލުކުެރވޭ

ްއޒަތްތެިރ އިދާއިރާގެ  މާމިގިލީފުވެރި ރައީސަކީ ިމއަދުގެ ިރޔާސަތުަގއި މި އިންނެވި ވަަޑއިގެންެނވި އެންމެ އިންސާ 

 ،އްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ެމންބަރަކު ދެކޮޅެއް ނަހައްދަާވނެ. ފުރުޞަތު ދެއްވުމާއިއިމި  މާ. މިކަމެންބަރު

 ރުމާ،ވެރިންެގ މެދުގައި މަްޝވަރާކުބަހުސަށް ފުރުޞަތު ދެއްވުމާިއ، މަޝްވަާރކުރުމާއި، ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ 

ގެ ލީޑަރެްއގެ ގޮުތގައި މަސަްއަކތްކުރާ މީހެއް. ހަމަ ކޮންމެ އް ައޅުގަނޑަކީ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕެ ،އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ

ކޮމިޝަންގެ ބިާލ  ،ގަންނަވާ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގއި ފާހަގަކުރެވޭ ޙައްލު ހޯދުމަށްޓަކަިއ ވަޑައި  އިކަމެއްގަ 

ކަަހލަ ވާހަކަތައް. ރިޔާސަތުން ެއ މަސައްކަތްޕުުޅކޮށްދެްއވަން  މިދާ ބަެއއް ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިވެމުން ބެހޭ

ނޫނުއަސާސީގެ ބައެްއ ޤާއަދި އެ ބިލުގައި ހުރި އްާވކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ. ހަމަ މަސައްކަތް ބަރާބަރަށް ކުރަ

 ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ހުރިކަން މެންބަރުންނަށް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން އެބަ ގެންަދވާ.ރޫހާއި ބައެއް ވާހަކަަތކާ 

ޔާސަުތގެ އްަޒތްތެރި ރައީސްގެ ރިއި ތިބެގެން ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް ައދަދަކަށް މެންބަރުން ވަކިމަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި 

ވަނަ ދުވަސް. ތެދެއްމެ، ަހތަރު ތާ މިއީ މަސައްކަތްކުަރއްވާދަށުގައި ެއކަން ކުރެްއވުމަށްަޓކައި މިއަދު ޯވޓަށް އަްއސަވަން 
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ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހުަގިއ އެ މަސައްކަތްޕުޅު ހަމަ ސަރުކާރުން އެދިވަަޑއިގެންެނިވ އި

ތިރާމްކުރަން ހަމަ ޙްއަުޅގަނޑު ވެސް ވަރަްށ ހަމަ އިވަރަށް އެކަީށެގންވޭ.  ނިޔަތެްއގައި ވުން ހަމަ ގޮތަށް ހެޔޮ ރަނަގޅު

އެކަހަލަ ރަނގަުޅ ހުރިހާ ސިފަތަކަކަށް އާ ސަުރކާރާިއ ައދި ކޯލިޝަންގެ ތެެރއިން މަސައްކަތްޕުުޅކޮށްދެްއވުމުަގިއ 

. ންބަރުންގެ ވެސް އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން ެއގޮތަށް ލިބޭތީތިއްބަވާތީވެ. ައދި އެގޮތަްށ ތިއްެބވި މެބޭފުޅުން ދެމިތި

ގޮެތްއގަިއ  ާޚއްޞަކޮށް ސީދާ އަށްވަނަ މާއްދާ ސައްބީސް ނޫނުައސާސީެގ ޤާ ިދވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ .ްއޒަތްތެރި ރަީއސްއި

ސްއަކުން ނިމެންޖެހޭ މިައދުން މިއަދަށް ވެސް މަޖިލީހުގެ ފާސްޓް ޓްރެކްގެ ހުރިހާ ޕްރޮސެ ކީއިޞްލާޙަ ވާގެނެވިަފއި

އްޒަތްެތރި ދެ މެންބަރަކު އންތިޚާބު އި  ދެއްެކވިއަޅުގަނޑުގެ ކުރިްނ ވާހަކަފުޅު ޝައްކެއް ނެތް.މެދު  ކަމާ ބިލެއް

ެލްއވި ބާވައޭ އެ ދެ ޅުވެވިދާުޅވީމަ އަުޅގަނޑު ހިތަށްއަރާ މި އިޞްލާޙު ވިދާ އޭބޯމަތިވެފައި އޮްއވާ އިޞްލާުޙ ގެނައީ

ނަމަ އިދާީރ  އްޖެކުރިން ެވސް ނިމި ދުވަހުގެ ސުްނގަޑި ގެއިންތިޚާބު ،އޮތީ ިއޞްލާޙުގައި މިބޭފުޅުން ވެސް. މި 

އިދާރީ ފިޔަވަޅުަތކުެގ  ގާނޫނަށް ބާރު ލިިބގެން ުއފެދޭ ، ގެނެސްދިނީމާފިޔަވަެޅއްެގ ގޮުތގަިއ ގާނޫނުްނ އަދި އަމުދުން

ތަސް އޮންނަންޖެހޭ މޯރަޕް ޕްރިންސިޕަލެއް. އަޚްލާޤީ . ގާނޫނެއް ނެހިމެނިގެން ނިންމަވަންޖެހޭ ކަމަށް ެވސް ތެރޭގައި

 ޭއނަގެ މަންދޫބުންނަށް ފެންނަ  ޓަަކިއ ފައިސާ ދޭ މީހަކު ދިނީމާރިވެތި މިންވަރަކުން ހިމަނަންޖެހޭ ކަމެއް. ވޯުޓގަތުމަށް

ކަމެއް.  އްލިގެންދާހުރި އަކަާޔއި ފާހަގަ ދެއްކުމަކީ ވޯުޓގެ ަސއްޙަކަން ގެ  އިއޭގަ  ގޮތަށް ވޯޓުކަރުދާްސކޮޅު ދަްއކައި،

ށް ހީވަނީ މި ފެށިގެންދާ ކުޑަުކއްޖަކަށް ވެސް އިނގޭނެކަން. އެހެންވީމާ، މިކަންތައް މިގޮތަށް ކުރުން އެއީ އަޅުގަނޑަ

ވަނަ ައހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުެގ ފަހުގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ވަރަށް ބޮޑަށް  2018 ޒަމާނުގަިއ،

އްޒަތްތެިރ ގެ އިގެ މަރުޙަލާގައި މިއަދުެގ މި މަޖިލީހުއެ ބަދަލުއް ރައްޔިތުންގެ ހުންނާނެ. ބަދަލުވުމުގެ އުއްމީދުތަކެ 

 ބާުރ ކަމަށްރައީސް ވަރަށް ބޮުޑ ދައުެރްއ އަދާކުެރއްވި. އެހެްނވީމާ، ަމނިކުފާނަކީ ވެްސ ރާއްޭޖގެ ިތން ބާރުން އެއް

މިނިގެން ހިނގައްޖެ ނަމަ، އޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެން މަނިކުފާނުގެ ހިޔާވެިހކަމުގެ ދަށުގައި މި މަސައްަކތް  ،ވާތީވެ 

އިމު ކަށް ބަދަލުނުކުރުމަކީ ހަމަގަމި އިޞްލާޙު އެހެން ގޮތަ އިއިތުރަށް މުސްތަޤުބަލުގައި އަްނނާނެ އެއްވެސް ޒަމާެނއްގަ 

ވަކި ކުރަނީ އި ކުރެހުން ހަމަ ޔަޤީން ބޭނުންަކރުދާހުގައެދުމެއް. އެއީ ވޯޓު ވެސް އަުޅގަނުޑގެ ވަރަށް ބޮޑު

ގިަނ  ޑިޑޭޓަްށ ވުރެ އެްއ ކެން އިންނަ ޮގޅީގަ އި އޮއޭގަ  . އެހެންޏާފަހެ،ބޭނުމަކަށްޓަކައި ކުރާ ކަެމްއގެ ގޮތުަގއި

 އްމުކޮށް ޒަމާނުްއސުރެހަގަޖަހަންވާ ޮގީޅގައި ޖަހަންވީ. ފާަހގަޖެހުން އެއީ އާ މީހަކު ފާއެ ެއއިން  .ކެންޑިޑޭޓުން ތިބޭނެ

އި ކަމަށް  ވޯޓުލުމުަގއި ބޭނުންކުރާ އުސޫލު. ރާއްޖޭަގއި އަދި ިމ ކުރަނީ ކަރުދާހުގަދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަުކަގއި

هللا ޕްރިންޓުން ނޫނީ އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ފިންގަރއަދި މުސްތަޤުބަލުގައި ޑިޖިޓަލްވީމަ ވާތީ، 

އަދު އެކަމަކު މި ވޯުޓކަރުދާސްކޮޅު އޮތް އުސޫލަށް ާރއްޖޭ ތަރައްޤީވަމުންދާ މިންވަަރކުން. މި އްޔާ އަންނާނެއިރާދަކުރެްއވި 

މީގެ ފިއްތުންތައް ހުރި  ،ބަލާއިރުަގއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަުކގައި ކުރިމަތިލާފަިއވާ ކެންޑިޑޭޓުްނގެ އަދަދާއި
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ންދާކަން މި އަދި ފައިސާ އެިކ ގޮތްގޮތުން ހޯދައިގެން ނިކުެމ ވޯޓުގަތުމަށް މަސައްކަްތކުާރ މީހުން ކުރަމު ،މިންވަރާއި

 ..ދެންމެ މިދަންނަވާލީ. ގޮެތއްަގއި އިނޭގ ކަމެއް. ޭއގެ ެއއް ހެކި ައޅުަގނޑު ފާޅުކަން ބޮޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުމަްށ ންދިޓީއަކަށް ގެމިހާރު މި ބިލު ވަގުތީ ކޮމި ،މެންބަރު. ދެންމެއަކު ވާހަކަުފޅުދައްަކވަމުން ިވދާޅުވީްއޒަތްތެރި އި

 ވާ ކަމަށްތޯ؟ ނޫނީ ހުށަހެޅުމެއްތޯ؟ތާއީދުކުރައް 

 

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބިލުގެ މަސަްއކަތްތައް ަވގުތީ ކޮމިީޓއަކަށް  މި .ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަންއި

ޖެހިއިރު  9 މިއަދު އިށް އަުޅގަނޑު މި ހުށަހެޅީ. ފާސްޓް ޓްރެކް ޕްރޮސެސްގަ ގެންދަަވއިގެން ނިންމެވުން ައވަސްކުރުމަ

އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ވެސް މިއަށް ވޯޓެއް ނަގަިއގެން ބަހުސް ހަމަ މަރުޙަލާ އެއްކޮްށ މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމަ، 

ންދަން އަުޅގަނޑު މިދަންނަވާލީ. އެީއ ވަުގތީ ކޮމިޓީއަކަށް ގެ ،އެގޮތަށް ނިންމާލަދެއްވުމަށް ެއދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން

 ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަކަްށ ކަހަލަ ބޭބޭފުޅުން ހަމަ އެ ަބއެއް ،ބައެއް ކޮމިޓީަތކުަގއި ހަމަ ކޮމްޕޮޒިޝަން އޮވެމެ

އިމު ވެސް ގަތަކުރާރުކޮށް އާދޭސްކުަރއްވާ މަންޒަރު ހަމަ ނުވާތީވެ ކޮމިޓީ ހިންގިޔަކަުނދޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ފަހަތުން ދުވެ. އެކަމަކު، އެ  ސިޓީ ފޮނުއްވަވައި،ބައެއް ކޮމިޓީތަކުގެ މުޤައްިރރުންނަށް  ،ޅުގަނޑު ގާތުން އެބަ ދެކެންއަ

ވެސް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ނުހުރޭ.  ށް މިތަނަށް ވަނުމުގެ ނިންމުމެއްއަ 9:00މަސައްކަތްޕުޅުކުެރްއވުމުގެ ނިަޔތެއް ނެތް. 

މު މަސައްކަތް  އިންތިޚާބާ ގުޅުންުހރި މި މުހިންާޚއްޞަކޮށް ،ތަށް ކުރިމަތިލާއިުރަގއިމު މަސައްކައެހެންވީމާ، މި މުހިން

ައދި ރާއްޖޭގައި ހެދިފަިއވާ ގާޫނނުތަކުން ތަކުރާރުކޮށް ވިާދޅުވޭ  ،ތަކުރާރުކުރެވެން އެބަޖެހޭ އިެލކްޝަން ކަމިޝަނުންނާއި

ޔިތެްއގެ މަްއޗަށް އެ މީހެއްގެ ދާއިާރގައި ހިމެނޭ . އަދި ރައްކަމަށް ކަމެއް ރިޝްވަތުދިނުމާއި ވޯޓު ގަތުމަކީ މަނާ

ވޭ. އްގިަނވާ މިންވަރަަކށް އެްއވެސް ކެނިޑޑޭޓަކަށް ެކމްޕޭނު ޚަރަދެއް ނުކުރެ އަށް ވުރެރުފިޔާ 2000މީހުންގެ ބޮލަކަށް 

ވާ ފައިސާއިން އެ އެަކުއންޓަށް ޖަމާއްޞަ ެއކައުންެޓއް ގެންުގޅުްއވަިއ، ކެމްޕޭނު ޚަރަދުކުރެއްވުމަށްޓަަކއި ވަކި ޚާ

ދެްއކުމުަގއި މާ، ބަޔަކާ ވާހަކަމީހުންނާއި ބައްދަލުކުރު ،ވެސް ޚަރަދުތަކާއި އެނޫންައދި  އި،ކެމްޕޭނުގެ ދަތުރުފަތުރާ

ހޮވޭނެ ފަދަ  . ވަކި ކަހަލަ ނާޖާއިޒު ފައިދާެއއް ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްވީތީވެއެބަދޭހުންނަންވީ ކަންތައްތަކުގެ ވާަހކަ 

ޒަމާނުގެ ވަރަށް ރަނގަޅު  ވާނެ ކަމަްށ އެީއ އަުޅގަނޑުމެން އުއްމީުދކުރި ގޮތް. މީގެތެރެއިްނ ފަހުނުމަގެއް ތަަނވަސް

ވަގުތު ދެން  މި ،މިނިސްޓަރު . އަުޅަގނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ޔޫތުހިނގައްޖެފެނިގެން މިސާލެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް

 ،ލޫފް ގެނެސްދެްއވި ނުކުތާައކީ ހުރި އަޙްމަދު މަޚްމެވެސް ކަމަކާ ނަަމވެްސ ވަގުތީ ގޮތުން ެއކަހަރިކުރަްއވާފައިކޮން

ކުރިމައްޗަށް  ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީުޚގައި މިާހތަނަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އިންތިޚާބަކާ ދިމާެވ ރައްޔިތުން
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ގޮެތްއގަިއ  އްމުއާ އިރު ހުށަހަޅައިދިން އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުން. ރާއްޖޭގެ ެއިކ ކަންކޮޅުތަުކގައި ދަތުުރކުރަމުންދެވޭ

ެއވެނި ، މިވެނިެއވެނި ކަެމއް ކޮށްދޭނަމޭ. މިވެނިޒުވާނުްނގެ އާބާދީައކީ ބޮޑު އާބާދީއެއް  ޒުވާން ކުދީންނާ ބައްދަލުޭވ.

މަކީ ކުރަންޖެހެނޭ ކަމެކޭ ތަނެއްަގއި ޓާފް ދަނޑު ައޅައިދޭނަމޭ. މިވެނި ޕާޓީެއްއގެ މެންބަރުންނަށް ވޯޓުދިނު

ަވކި ޕާީޓއަކަށް ވެގެްނ ެއކަން ކުރުމަކަށް ިތމަންނާ ނުކުރާނަމޭ. އެކަހަަލ  ،މަނިކުފާނު ވިދާުޅވީއޮތުމަށް ެއ އޮންނަ

އަުޅގަނޑުމެންގެ ިމ  ،މުވާނެ ވަޒީރުން. އަޅުގަނޑު ހަމަ އާދޭހާއެކު އެދެން ވަރަށް މުހިންވަޒީރުން ެއއީ ދިވެހިރާއްެޖއަށް 

ގެ މެންބަރުންނާިއ އަދި އަުޅގަނޑަށް ޔަޤީން  ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕު ގަނޑުމެްނގެމަސައްކަތަށް އެހީތެރިވެދެްއވުުމގަިއ އަޅު 

އެކު ފަސޭހަކަމާހަމަ ގެ މެންބަރުން މި އިޞްލާޙަށް ގެ ޖޮއިންޓް ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުހަމަ ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަން

އެއްބާރުލުން  އިހީތެރިކަމާގެންާދނެކަން. އަދި މި މަަސއްކަުތގަިއ ހަމަ އަުޅގަނޑުމެންެގ އެވޯޓުދެްއވަިއގެން ކުރިއަށް 

ގައި ހަމަ ސާބިތުކަމާއެކު އްޒަތްތެރި ރަީއސަށް ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި މަސައްަކތުއިކަމަށް ދަންނަވަމުން  ލިބޭނެ

ހުދޫދުެގ ެތރޭގައި ނަމޫނާ ދަްއަކވާނެ ފުރިހަމަ ރައީސަކީ މަނިކުފާނު  ގެނޫނުއަސާސީއާިއ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ގާނޫނުހަމަ ޤާ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.ގަތުން. ޝުކުިރއްާޔ އިކުިރއަށް ަވޑައި  ދައްަކަވއި،ހަމަ  ކަމުގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.އި ކެންދޫ ދާއިރާގެ އްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަުދ އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްކުެރެވމުން މިދާ ބިލާ ގުޅިގެްނ އި އްާޔ `. ޝުކުރި 

އަދި ވޯޓުކަރުާދސްކޮުޅގައި ޖަހާފައި އޮންނަ  .މި ދައްކަނީ ވޯޓުކަރުދާސްކޮެޅއްގެ ވާަހކަ ،ދަންނަވަން އޮތީއަޅުގަނޑު 

ށް ާކކު ބުނެގެްނ ޖަހާފައިވާ ފާހަގައެްއކަން ޖަހާފައިވާ ފާހަގައަކީ ކޮންގޮތަކަ ޔާ ގުިޅގެން ނުވަތަ ފާހަގަ

ގޮތުަގއި  ގެލު ވޯޓުކަރުދާހެއްތިއެ ވޯުޓކަރުދާހަކީ ބާ، އަންަގއިދިނުމަށްޓަކައި އެހެން ކަންތައްތަެކއް ކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ

ވޯޓަކީ ިސއްރެކޭ.  ،އުޅޭ ވާހަކައަކީ  ހިމެނުމަށްޓަކައި މި ގާނޫނަށް ގެނެވިަފއިވާ އިޞްލާެޙްއގެ ާވހަކަ. ދަންނަވަން މި

ކަމެއް ޙަޤީޤަތުގައި ކުރަންޖެހޭނެ. ރަނގަޅު  އެހެންވީމާ، ވޯުޓގެ ސިއްުރަކން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުަރންޖެހޭ ހުރިހާ

ވަކިްނ ޚާއްޞަކޮށް އިންތިޚާބަށް  ،ބެހޭ ގާނޫނަށް  ޮއްއވާ އިލެްކަޝނާވާހަކަެއއް. އިލެކްޝަނެއް ޯބމަތިވެފައި

ގެނައުމަކީ ެއއީ ުކރެވިގެްނވާނެ ކަެމއް ނޫން.  ބަދަލުްނެގ ޙައްޤުތަކަށް ހުރަްސއެޭޅ ޮގތަށްކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓު

ދުނިޭޔގެ ޤައުމުަތކުަގއި ވެސް އިންތިޚާބުތަކާ ބެޭހ ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަލާއިރު  ގޮތުން ެގ ޢާއްމު އުސޫެލއް

 މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، ވަރަށް ގިނަ ގޮްތގޮތަށް އިޞްލާޙުތައް ދުރާލައި ކުރިްނ ނިންމާ. މި އިޞްލާޙަކީ މީގެކުރިން

ވާހަކަދެެކވި، ހަަމގައިމު ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން އެ ިއޞްލާޙާ ދޭތެރޭގަިއ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި، އަދި އެގޮތަށް އެކަްނ 
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ޞްލާެޙއް. އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންެދން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ވާހަކަދެކެވިފަިއވާ އި

އެހެންނަމަވެސް، ކޮންެމވެްސ ސަބަބުތަކަކާ ހެދި އެ ިއޞްލާޙު މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ފާސްކުރެިވގެން ގާނޫނެްއގެ 

ސިފައިަގއި ޯވޓަކާ ހިސާބަށް ާދއިރު އޮންނަ ގޮތް އަިދވެސް މި ވަނީ ނުވެފަ. ހަޤީޤަތުަގއި ޯވޓު ސިއްރުކޮށްެދވެންޖެހޭނެ. 

ންނަ ގޮޅީގެ އިތުރުން، އިތުުރ ފާހަގައެއް ޖަހާ ކަމަށް ވަންޏާ އޭނަގެ ނިޔަތާ ދޭތެރޭގައި ވޯޓުކަރުދާހުަގއި ފާހަގަލާން އޮ 

ސުވާލު އެބަ އުފެދޭ. އިތުރު ފާހަގައެއް ޖަހަނީ، އެ ވޯޓުަކރުދާސްކޮޅުތަކަކީ ވޯޓު ގުނާތަުކގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ދެއްކޭ 

އަކީ ކާުކކަމާއި އަދި ވޯުޓލާފައިވާ މީހާ ވޯޓުލާަފއިވަީނ އެްއޗެއް ކަމަށް ވާތީ، އެތާ ތިބޭ މީހުންނަށް ވޯޓުލާފައިވާ މީހާ

ކިހިނެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުަމށް ޓަކައި ޖަހާ އެްއޗެއް. އެެހންވީމާ، ެއ މީހެއްެގ ނިޔަތް ޯގސް. ނިޔަތް ގޯސްވަނީ ވޯުޓގެ 

ވާކަން އެހެން ބަަޔކަށް ވެސް ސިއްރުކަން ަނގައިެލވޭތީ. އަިދ ވަިކ ގޮތަކަށް ވަިކ ކަހަލަ ުނފޫޒުތަކެްއ ޮއެވގެން ޯވޓުލާފައި 

ސާބިތުކޮށްދެވޭތީ. އެހެންވީމާ، ވޯޓުެގ ިސއްރުކަން ޙަޤީޤަުތގަިއ އެބަ ފާުޅެވގެންދޭ. ބަެއއް ޭބފުޅުން ވިދާުޅވެދާނެ، އެހެން 

ހާލަތްތައް ވެސް އެބައާެދއޭ ވޯޓުގެ ިސއްރުކަން ނުހިފޭއްޭޓ ފަދަ ހާލަތްތައް. މިސާލަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށެްއގަިއ 

ހުންނަނީ އެހެން ދާއިރާއަކަްށ ނިސްބަތްވާ ހަމައެކަނި އެްނމެ މީހަކު. އެ ހާލަތުގައި ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި 

އޮންނަންޖެހޭނެ ޕޯސްޓަލް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ެއގޮތަށް ެއެކއް ނުވަތަ ދެތިން މީހަކު ތިބެގެން ވޯޓުލާއިރުަގއި ވޯޓުލުުމގެ 

ޖެހޭނެ. އަދި ހަމައެއާއެީކަގއި ކައިީރގައި ޖެހިގެން އޮތް ރަށެއްަގއި ދެ މީހަކު ނުވަތަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެަފއި އޮންނަން

ތިން މީހަކު ތިބެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ރަުށަގއި ރަޖިްސޓްރީކޮށްގެން ވެސް ވޯޓުެގ ިސއްރުކަން ހިފެހެއްޓުމަށްޓަަކއި 

ކުަގއި ވޯޓުަތއް ގުާނއިރުަގއި ވޯުޓގެ ސައްަޙކަން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭނެ. ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަ

ބެލުމަށް ޓަކައި ބެލޭ އެންމެ ބޮޑު އެްއޗަކީ ވޯޓުލާ މީހާގެ ނިޔަތް. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކައަީކ، ވޯޓުކަރުދާުހގެ 

ހުރި ގޮޅިަތކުަގިއ އެްއގޮިޅއަށްވުރެ ގިނަ ގޮޅިތަެކއް ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ ެއ ގޮޅިތަުކަގއި ރަނަގޅު ފާހަަގލާފައި، ބާކީ 

ނުބައި ފާހަގަލާފައި ހުއްޓަސް، ފާހަގަލާފައިވާ މީހާގެ ނިޔަތަކީ ވަކި މީހަކަށް ވޯޓުދިނުން ކަމުގައި ވާނަމަ އެގޮތަކަށް ެއ 

ވޯޓު ގުަނއި، ެއއީ ސައްޙަ ވޯޓެއް ކަމަށް ކަނަޑއެޅޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ގޮޅިަތކުން ބޭރުން ނަންބަރު ޖަހައި، ތަރި 

ކުރަހައި، ައކަ ކުރަހައި، މި ޒާުތގެ ކަްނތައްތައް ކޮށްަފއި ހުރީމާ އެބަ އިނގޭ ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރަހައި، ހަނދު

އެމީހާގެ ނިޔަތަކީ ވޯުޓގެ ިސއްރުކަން ބޭޒާރުކޮށްލުްނކަން. އެމީހެއްގެ ވޯޓަކީ އެއީ ވަިކ މީހެއްގެ ނުފޫޒު ޮއވެގެްނ 

ކީ ބާިތލު ވޯޓެއް ކަުމގައި ކަނަޑއެުޅމަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް ލާފައިވާ ވޯޓެްއކަން. އެހެންވީާމ، މިގޮތަށް ލާ ވޯޓުތަކަ 

ގެ ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ 2014ގަބޫލުކުރާ އުސޫލު. އަދި ހަމަ ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، މާފުކުރައްވާތި! 

ތަކުގައި ވޯޓު ގަންނަ ޖަމާޢަތަކާ ގުޅިގެން ހެދުނު ބޮޑު ދިރާސާއަކަށްފަުހގައި ެވސް ދިވެހިރާއްޭޖގައި އެކި ިއންތިޚާބު

މީހުން ގަތުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެއް ުއކުޅެއް ކަމުަގއި ފާހަގަކުެރވިފަިއވާ ކަމެއް މިއީ ޯވޓު ކަރުދާސްކޮުޅގައި އިތުުރ 

ފާހަގަޖެހުން. އެއީ އެ މީހުން ވެސް އެ ރިޕޯުޓގައި ވެްސ ބަޔާންެވގެންޭވ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަާނ 

ކުރި ރިޕޯެޓއް. އެ ރިޕޯުޓަގއި ވެސް ަބޔާންެވފައިވޭ، ޯވޓުކަރުދާސްޮކޅުަގއި ފާހަގައިެގ އިތުރުން އިތުުރ ގުިޅގެން ތަްއޔާރު
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ފާހަގައެއްޖަހާފަިއވާ ނަމަ އެ ވޯޓު ކަރުދާސްަތއް ބާތިލުކުރުމަކީ އެއީ ވޯޓު ގަެނިވއްކުން ހުއްޓުވުމަށް ޓަަކއި އަދި ވޯުޓެގ 

ޓަކައި ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި. އެހެންވީމާ،  ސައްޙަކަމާ އަދި ސިއްުރކަްނ ހިފެހެއްޓުމަށް

 އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ނުމާފަން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާސަތަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ނައިބު ވަަޑިއގަތުން އެދި ދަންނަވަން. ޭއގެފަހުން ކުރިއަށްެގންދަވާ!

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ށް ދަންނަވަވާހަކަފުޅު ކުރިއަށްގެންިދއުމަ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީިއްއޒަތްތެރި އުތުރު ދާއިރާގެ  މާފަންނު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ދާސްކޮުޅގައި ކުރެހޭތީ، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ހަމަ އަޖައިބެއް ކަހަލަ ކަމެއް އިނގޭތޯ. ވޯުޓކަރު

ނުކުރަހާ ގޮތް ހައްަދވަން ެވސް މި ހުށަހަޅުއްވަނީ ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމް. ވޯޓު ކަރުދާސްކޮުޅގައި ުނކުރެހޭތީ ކުރަހާ ގޮްތ 

ހައްދަވަން ވެސް ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމުން. އަުޅގަނޑު ތަކުާރރުކޮށްލާނަން. އަޖައިބެއް ަކހަލަ ކަމަކަށް މި ވަނީ 

ރެހޭތީ، ނުކުރަހާ ގޮތް ހަދަން ވެސް ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމުންނޭ މި ހުށަހަޅަނީ. ނުކުރެހޭތީ ކުރަހާ ގޮތް ވޯޓުކަރުދާްސކޮުޅގައި ކު

ހަދަން ވެސް ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމުްނނޭ މި ހުށަހަޅަނީ. އަުޅގަނޑުެމންނާ ވާ ބެހުމެއް ާވ ކަމެްއ ނޫން. އެމް.ޑީ.ީޕއާ ބެހުމެއް 

ަގއި، ވޯުޓގައި ވެސް ަވގުހަދައި، ވަްއކަންކުރަން ެއ ފުރުޞަތު ވާ ކަެމއް ނޫން. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ެއއްަޗކީ ކަްނކަމު

ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ކަންތައް ކުރާ ގޮތޭ މި ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ާޕޓީއަކުން މިކަމުަގއި މާ ބޮޑު 

ކަށް ވަެގއް ނުހަދާނަން. މައްސަލަެއއް ނެތް. ހައްދަވާެނ ގޮތެއް ހައްަދވަންވީ. އަުޅަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ވޯޓަ

އަށް ވޯޓު އަޅަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނަށް  19އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީއަކީ ވޯޓު އަޅަިއގެން، މިއަންނަ އެޖެންާޑ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިުތން ވޯޓުދީގެން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެމް.ޑީ.ީޕއަްށ 
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ރު ދެއްވާނެ. އަުޅގަނުޑމެންގެ ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމަީކ، އިންތިޚާބެއް؛ އެހެން ބަެއއް މެންބަރުން ވެސް ވިދާުޅވި މިފަހަ

ފަދައިން، އިންތިޚާބެއް ބޯމަތިވެފަިއވަނިކޮށް، އިންތިޚާެބއް ކުޑަތަންވެަފއިވަިނކޮށް، އިންިތޚާބު މެދުތެރެއިން އިންތިޚާބާ 

 އެގޮތްިމގޮތް ހަދަން އުޅުނު. ވާނުާވއެއް ޭނނގޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުން ކުޅެންއުޅުން. އިންތިޚާބުގެ ކަންކަމަށް

ުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ހަމައެްއ އަންސަރޓެއިނީީޓއެްއގެ ތެރޭަގއި ބައިތިއްބަން އުޅުނު. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީން އަ

ުކާވ . އެޝަބަދަލުތައް ގެނައުމަކީ އްލި ބޯމަތިވެފައިވަނިކޮށް އިންތިޚާބުގެ ކަްނކަމަށް އިތުރު ކު ނޫން އިންތިޚާބެއް

އް ބެއީ ދުނިޔެ ދަްނނަ ހަމައެއް. އިންތިޚާުބެގ މެދުތެރެއިން އިންތިޚާކުރަނީ. މިއަޅުގަނޑުމެން އަބަދުެވސް 

ދަލު ބީ ގާނޫނުތަކަށް ުކއްލި ބަ، އިންތިޚާީބ އުސޫލުތަކަށް، އިންތިޚާބޯމަތިވެފައިވަިނކޮށް އިންތިޚާީބ ގަާވއިދުތަކަށް

ށް ކުރުމަވާހަަކ ދިފާޢު ބޫލުކުެރޭވ ހަމައެއް ނޫން. ިމކަން އަޅުގަނޑުމެން ދިފާޢުކުރަން، މިއީ ގައައުމަކީ. މި

 ހަމަ މި ވި ނިންމެވުމެްއ ނިކަން ބައްލަވާ!ކޯުޓން އެ ނިންމެ މްއަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަނީ. އިހަށްދުވަހު ސުޕްރީ

 ބާްއވާފަިއ ބޭއްެވވި ގޮތަށް ވެދެްއވުމަށް އެްއކަލަ ގާނޫނު ސަރުކާރަށް ާވިގެވރިޔާމީންގެ هللا ހުރިހާ ދުވަހު މިދިޔަ ޢަބްދު

 ވާަދވެިރ ަޤއުމުެގ ފެންވަރުގެ ޮބޑު ،ނިންމީމާ މުޅި ނޭޝަން ވަިއޑް މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީން ޕްރައިަމރީ ބާއްަވއި

ޔަށް ފެއްޓީާމ އިގެން ކުރި ކެމްޭޕނާ ،ތަްއޔާރުވެ  ،ފައްކާވެ  ޕްރައިމަރީއެއް ާބްއވަިއ، ނިންމައި، ކެންިޑޑޭޓުން ހޮަވއި،

ޅުގަނޑުމެންެގ ލާފަިއ އަ ، އެްއކަލަ ގާނޫނުެގ ބަެއއް ުއވައިހެއްދެިވ ެއއްަޗކީ ކޯޓުެގ ތެރޭގަިއ މި މްކުއްލިައކަށް ސުޕްރީ

ކުރުމުެގ ގަޑުބަޑު ބުގަިއ ވާދަކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައި އަުޅގަނޑުމެން އިންތިޚާން ބަލިވި މީހުންނަށް އިތުރަށް ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީ

ކޯޓަކީ ތިބޭފުޅުންނަށް  ނިޔަުތގައި ކުރެްއވި ކަމެއް. އެނޫން ެއއްވެސް ކަެމއް ނޫން. ސުޕްރީމް އެ ،މަސައްކަތް

 ސޯޯމޓޯގެ ދަށުން ކިަތއް ކަންަތއްަތއް ކުެރއްީވ. ކިަތއް ގާނޫނު، ކިތައް ބާބު، ކިަތއް ގޮތަށް ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ޔާމީން هللا ބްދު، މިހުރިހާ ދުވަހުގަިއ ޢަހަމަ ިމދެންނެވި ގާނޫނު ކުެރްއވީ.ބާތިލު ޮގއްސައަމިއްލައަްށ އުުފއްލަަވއިގެން 

 އަުޅގަނޑުމެްނ މިއަދު ،ކޯޓު އޮންނަވާފައި މްފުޅުންނަށް ވާިގވެރިވުަމށް ސުޕްރީބޭ އެކަންތައް ހިންެގިވއިރުަގއި އެ

 ،ވާަދވެރި ރާއްޖޭގައި ނި މިޕާޓީއަކީ ހަމަެއކަނި، ހަމައެކަ  ގެ ލީމަ އަޅުގަނޑުމެންވާދަވެރި އިންތިޚާބެއް ާބއްަވިއ ނިންމައި

. އަުޅގަނޑުެމން ބޭއްވީމަ އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ޕްރައިމަރީެއއް ބާއްވާ ޕާީޓއަކީަޤއުމީ ފެންވަރުގެ ،ބޮޑު ނޭޝަންވަިއޑް

ކުރުމަށް ޓަކަިއ އި ދެންހުރި ޕާޓީތަކަށް ާވގިވެރި ިދނުމަށް ޓަކަުޅގަނޑުމެންގެ ޕާޓީއަށް ގެއްލުންއަ ،ޕާޓީއަށް އަމާުޒކޮށް

ކަންކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެން  ، މި އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ ކުެރއްވީ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް. ހިމޭން ބަޣާވާތެއް އެ ކޮށްލި

ވީ. ބަލައިގަންނަ ކަންތައްަތކެްއ ނޫން ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ދަންނަވަން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ސަމާލުވާން 

ކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަުތ އެުކަގއި. ބޯހިާޔވަހިކަން ފޯރުޢުދުތަާކ ވަ ދަނީ ހަމައަށް މި އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނާ

، އެ ގާނޫނަކަށް ހަދާނެ އެކަން ކުރާނެ ގޮތްލިޔެ، ގެންދަނީ. ލީފްލެޓްތަކުަގއި ކަނޑައަަޅއި ަރއްޔިތުންނާ ހަމައަށް އެ 

ނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ ދަގެން މިގޮތް ލިޔެ ަބޔާންކޮށް  އިން ައުޅގަނޑުމެން ގާނޫނަކަށް ހަދާނެ  19އެޖެންޑާ ގޮތް، 

އި މިހާރުވެްސ ރައީްސ ންނަށް ހިލޭ ލިބޭނެ ގޮތް މި ހަދައިދެނީ. މާޭލގަޔާ ދަރި ދިވެހިތަކަީކ މަތީ ތަޢުލީމު ކަންތައް
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ރާއްޭޖގައި ކިަޔވާ ދަރިވަރުންނަށް މަީތ ިދވެހިފައްޓަވަނީ.  އެކަްނ މި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވެރިކަމުަގއި

އި ިކޔަވާ ދަިރވަރުންނަށް ދެނީ. ހަމައެއާއިެއކު ރާއްޖެއިން ޭބރުގަހޯދައި ފުރުޞަތު މި ހިލޭ އެލުކުރުން ހާސިތަޢުލީމު 

 ،މިފަދަ މުހިންމު .ހުޅުވަނީ މި އިން  19. އަުޅގަނޑުމެން އެޖެންޑާ ފުރުޞަތު ހޯދުމުެގ މަސައްކަތް މިކުރަނީވެސް އެ 

ާމއި، އިންތިޚާބު ގަޑުބަުޑކުރުމާއި، ބު އޮޅުވާލުޓީތައް އިންތިޚާޔާސަތު. އެހެން ޕާރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ސި

ވެރިކަެމއް  މިޫނން ކަމެއް ނެތް. އެމް.ޑީ.ޕީ ެއކަނި މިކުރާ މަސަްއކަތަކީ ަރއްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އިންތިޚާބު ލަސްކުރުމާ،

އެުކަގއި ރަްއޔިތުންނާ  ގޮތްތައް ޯހދައިދިނުމަށް ޓަކައި ވަޢުދުތަކާ ާއއި އަދި ަރއްިޔތުންނަށް ހެޔޮކުރުމަށްޓަކަ

ރާއްޭޖގެ ދިވެހިކުރޭ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް. ީމެގ ކުރިން ވެސް ހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ިއތުބާރުހަމައަށްގޮސް ެއކަން ކުރުމަށް. ދިވެ

 ،ެއކުަގއި ދަތުރުފަތުރު، ގެސްޓްހައުސް ިސޔާސަތުކޮށްދިނީ އެމް.ޑީ.ޕީ. ހަމައެއާރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަްނ ފޯރު

އިން އަުޅގަނޑުމެން  19ޓެކްްސގެ ިނޒާމު. މިފަހަރު ވެސް އެޖެންޑާ  ؛އެަތއްތައްސް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް އެމިހެންގޮ

، ކުރަނީ. އެހެްނވީމާ ޓެކްސް ނެގުމުެގ ާގނޫނެއް އަުޅގަނޑުމެން އެޖެްނޑާ މި ންލިބޭ އާްމދަނީ ،އިންކަމް ޓެކްސް 

ތް ޕާޓީއަކީ އެކުގައި އޮ ޔިުތންނާްއިވއްޔާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ުއފާކުރައްވަްނވީ. އިރާދަކުރެ 

ހުށަހެޅުއްވި ބިލު،  ސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްވެސް ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ރައީއެމް.ޑީ.ޕީ. މިހާރު

ޑު ރޭވުމެްއގެ ތެރެއިްނ ނޭނގޭ ބޮ އަޑި .އުޅެނީ ހަމަ ރޭވުމެްއގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލު ފާސްނުކޮށްގެން މި

ވަނީ ކިހިނެްއކަން  ވެފައި މި ުއޅެނީ. އޮޅިފަިއވާ ެއއްެވސް ރައްޔިތަކު ނުހުންނާނެ. މިކަން އެކަން ނުކުރަްއަވއިގެން މި

ވެސް މުހިންމު ބިލުތައް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލާ އަދި މިނޫން ، މިވެސް ަރއްޔިަތުކ ނެތް. އެހެންވީމާއޮޅިފަިއވާ އެއް 

ން އަުޅގަނޑު އެދެން. އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. ުނުކރެއްވުމާ އެުކގަިއ މަސައްކަތްޅިފައިވާއިުރގަިއ ހީލަތްތެރިކަހުށަހެ

އްޔިތުން މިކަން ކަމަށް ނަމަ ލަނޑު ލިބޭނީ. ބޮޑި ލިބޭނީ. އަޅުގަނޑުމެްނ ރަ ކޮށްފިހީލަތްތެރިކަމާ އެކު މަސައްަކތް

 ދުގައި ވާަހކަ ކުރުޮކށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. ތިބުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ ހިނސަމާލުވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ށް. ނާޡިމް ރަޝާދަ

 

 :މް ރަޝާދު ވާހަކަދެއްެކވުންތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡި

. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ ތުހޫވަބަަރކާهللا މަތުޢަލަިއކުމް ވަރަޙް`.  އައްސަލާމް 

 ،ދަްނނަވާލަން. އެހެންނަމަވެސް  މި ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ަމއިގަނޑު ޮގތެއްަގއި ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ

ވާހަކަ ހަމަ މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހިއްސާކޮށްަލްނ  ޑަ ކަެމއް އޮތީތީ އެމީގައި އަުޅގަނޑު ކަންބޮޑުާވ ކުޑަކު 
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މީހަކަށް ފެންަނ  ކަރުާދހުގައި އެ ،ވަނީ ހުށަހެޅުމުގައި މި ތެިރ ރަީއސް. މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބޭނުންވޭ. ިއއްޒަތް

ހާފަިއާވ ނުވަތަ ލިޔުެމއް ލިޔެަފއިވާ ފާހަގަ ޖެހުމުގެ އިތުރުްނ އެހެން ފާހަގަެއއް ޖަކެންޑިޑޭަޓކާ ދިމާލުަގއި ރަނގަޅު

 "ކުރެހުމެއް ކުރަހާފަިއވާ"އާދެ! ިމއީ ވަރަްށ އަުޅަގނޑު ކަންބޮުޑވާ މައްސަަލއެްއ.  އް ކުރަހާފައިާވ؛ނުވަތަ ކުރެހުމެ

ން، ބައިބަޔަްށ އަާޅ މީހު ،ކަރުދާްސ ބަހާ މީހުންން މިހާރު އެބަ ައޑުއަހަން ވޯޓުކަރުދާސް ގުނާ ީމހުން، ވޯޓުއަޅުގަނޑުމެ

ބޮޑަްށ  އިން ވަރަށް ކަ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މީޑިއާ ެއއްޗެހި ގެްނގުޅޭ ާވހަ މީހުން ޒާތްޒާުތގެ އަނޮގޓިތަކާ އެ

ފަިއވަނިކޮށް މީހާ ވަރަްށ ރަނގަޅު ނިޔަެތްއގަިއ ވޯުޓ ސިއްރުކޮށް ވޯޓުލާ ޯވޓުލާ ،އިވެމުންދާ ވާހަކަެއއް. އެހެްނކަމުން

ގޮތަށް ބަލާއިުރަގއި.  އޮތް އެްއކަލަ އޮފިޝަލުންނަށް އެބަ ލިބިގެންދޭ މި އިޞްލާޙު މިކުރުުމގެ ާބރު އޭނަގެ ވޯޓު ބާތިލު

ާލ ުކރެހުމަކުން އޭނަ ހަމަ ރަނގަުޅ ނިޔަތުަގއި ލީ ވޯޓު ބާތިލު މީހުން އަނގޮޓިްނ އަަޅއިާލ ފާހަގައަކުްނ، ކުރަހައި އެ

  ވެގެންދާ ކަމަށް ވާނަމަ އޭނައަށް ވޯޓުލުުމގެ ޙައްޤު...ވޯޓަކަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އް ނޫން ކުރާ ކަމެދަަވޑަިއގަތުމަކީ ަގވާއިުދަގއި ހުއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަުތގެ މޭޒު ކައިިރއަށް

 އިނގޭތޯ. 

 

 މް ރަޝާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡި

ލުމުެގ ބާތިލުކޮށް ެވސް އެހެން ބަަޔކަށް އޭނަގެ ވޯޓު  މީހާގެ ވޯޓުވަރަށް ރަނގަުޅ ނިޔަތެއްަގއި ވޯޓުލާ ،އެހެންކަމުން

ްނ ގައި އޮތްކަފަހު އިބާރާތު ނުވަތަ ބާތިލު ވޯޓަކަށް ހަދާލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ގޮތަށް މި އިޞްލާޙުގައި އެންމެ 

ަނެގ ޔަކަށް އޭ. އެްއވެސް ބަވާހަކަ ހަމަ އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭތީ އެ

ނިއްޔާ އިގެން ނޫޖަހައެްއޗަކުން ވެްސ ފާހަގަ އެހެން ،ގޮިޓައކުން ވެސް އަދި ގަލަމަކުން ެވސްނއަ ވޯޓުކަރުދާްސކޮުޅގައި

ބޭ ތާ ތިކަށް އެވާނަމަ އޭރުން ވަިކ ކެންޑިޑޭޓަ ކުރެވޭނެ އުސޫެލއް އޮންަނ ކަމަށްރެހުމެއް ކުރަހާލައިގެން ބާިތލުކު

ުތ މުގެ ފުރުޞަވާނަމަ އެ ކެްނޑިޑޭަޓކަށް ފައިދާތަކެއް ެނގު ގުާނ މީހުން ބުރަވެއްޖެ ކަމަށްއޮފިޝަލުން ނުވަތަ ވޯޓު

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ. ޝުުކރިއްޔާ.  މިހަމަ އަުޅގަނޑު  ލިބިގެން ހިގައިދާނެ ކަމަށްޓަަކއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާވއިދަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަހުލުވެިރވެަވޑަިއގަތުމަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މަޖިލީހުގެ ގަ

، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދ ކަުމގައި ވިޔަސް ޑިގެން ތަންކޮޅެއް ދިގުކޮށް ދިޔަދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މެދުކެނ

ގެންދަވާއިުރގައި އެހެން މުންހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ހަނދާންކުރައްވާތި! މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަ  ކުރައްވަންފްލޯ
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އްަކވަމުންގެންދަވާ މެންބަރާިއ ރިޔާސަތާ ދޭތެރެއިން މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދަ  މެންބަރުން އަޑުގަދަނުކުރެްއުވމާއި،

އަޅާފަިއވާ ަކންކަން. އެްއވެސް ކަމެްއ  ގަވާއިުދގަިއ ވަރަށް ބާރު، މިކަންަކމަކީ މަޖިލީހުގެހުރަސްނުކުރެއްވުމާ

ބޭފުޅުްނ  ފުން ދެފަރާުތގައި ިތއްަބވާނެ. އެލީހުގެ މެންބަރަކު އިޝާރާްތކުރަްއވައިިފއްާޔ އިދާރީ މުަވއްޒަ މަޖިބޭނުންވެގެން

ތިބޭފުޅުންނަށް އެހީތެރިވެވަަޑިއގަންނަވާނެ. މިކަން ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ހަނދުމަކޮށް ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނުޑ 

  ރަޝީދަށް. ރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟްއަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއި މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

  ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް

ބެހޭ ގާނޫނަށް  ގެންދަނީ ިއންތިޚާބުތަކާ ކުރަމުން މިރަީއސް. މިއަދު އަުޅގަނޑު ބަުހސްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

. މި ގާނޫނަށް (ގާނޫނުާއްއމު ބެހޭ  )އިންތިޚާބުތަކާ 2008/11އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު 

ޓަކީ ސިއްުރ ގޮތަްށ އެމީހާ ލާ ވޯ ބުނާވަނަ މާއްދާަގއި  26، ޤާނޫނުއަސާީސގެ އޮތް އިޞްލާޙަކީ ހުށަހެޅިފައި މި

ތް ގޮތަކަްށ  ނުވެ އޮވޯުޓ ކަށަވަރު އެ ،ްއޔާވެއްޖެ ުނވާ ކަމަށްރަން ެއބަޖެހޭ. އެވޯޓު ކަށަވަރުކުވޯޓެްއކަން ކަށަވަރު 

ށް ލިބިފައިވާ ރުމަކީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހައިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަިއގެން ެއކަން ބަދަލުކު ވަންޏާ ގާނޫނު އޮތް ކަމަށް

ބުތަކުަގއި ކަްނކަން ، ފަހަކަށްައއިސް ބަެއްއ އިންތިޚާޙައްޤެއް. މިމަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް

ކުރުމަްށ ވަރު، އެކަްނ ކަށަ ތެރި މެންބަރުން މިތާގައި ަދއްަކވައިފި. އެހެންީވމާަކ ބަެއއް ިއްއޒަތްވެގެންދިަޔ ގޮުތގެ ވާހަ

ނުތަކަށް ބަދަލެްއ ކުރުމަްށ ޓަކައި އެންމެ ފަހުަވގުތުަގިއ ވެސް ގާނޫހު ވަގުތު ެވސް، ވޯެޓއް ކަަށވަރުޓަކައި އެންމެފަ

 މަޖިލީހުގެ މަްއޗަށް ލާޒިމްކޮށްަފއި ޮއތް ކަމެއް. މިކަމަކީ އަލަށް ކުރުމަީކ މިގެނެސްގެްނ ކުރަންޖެހޭ ކަމެްއ އޮެވއްޖެްއޔާ 

ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް ކަންކަން  ، ޯވޓަށްފަތެއް އޮތް ރާއްޖޭަގއި އޮތް ވަރަށް ިދގު ަސގާފެށިގެން އުޅޭ ކަެމއް ނޫން. ދިވެހި

ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުަލަވއިލައި، މި  އިުރގައި އެ ަސގާފަތް ނިމުމަކަށް ގެނައީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން އާކުރާ

މަލުކުރަން ފެށި ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވޯާޓއި ވޯުޓެގ ޢަ މި ގާނޫނަށް ،ކުެރިވގެންޤާނޫނުއަސާސީ ތަސްދީގު

، މިދެންނެވި ބޫލުކުރޭ. އެހެންނަމަވެސްދަނީ ވަރަށް ިއންސާފުވެރިކަމާ ެއއްކޮށް ކަަމށް ގިނަ ބަޔަކު ގަ ކަންކަން މި

ނުވާ ކަހަލަ ، ނޫްނނަމަ ވޯޓު ސައްޙައެކު މިކަން ގޮްސގޮސް އޮްއވާ އެހެން ކަހަލަ ނާޖާއިޒު ގޮތެއްަގއިސާފުވެރިކަމާ އިން

އެގޮތަށް ގާޫނނުގައި ލިޔެފައި އޮންނަ މާއްދާއެްއގެ ސަބަބުން ނޫނީ ވަކި  ވަންޏާ، ގޮތަކަށް މިކަންކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށް

ކަހަލަ ބުނާ  އްާޔ މިދެންނެވި ކަހަލަ އިޞްލާޙުަގއި މިެވއްޖެ ފަިއ ނެތް ކަމަށްކަންތައްތަެކއް ނުކުރުމަށް ަކނޑައެޅި

ޓަކީ ިސއްރު ވޯޓެްއކަން ކަށަވަުރކުރެވޭެނ ދޭ ވޯއް އެބަ ނިކުެމގެްނދޭ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް މައްސަލަތަ

ބު މިހާ އިންތިޚާއެހެންމެ މަޖިލިސް . އަދި ހަމަކުރަންގޮތަކަށް ެވގެންދިޔުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދު

ވީހާވެސް އަަވހަކަށް ނިންމިދާނެ. މި ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަށް ޮފނުވާލަިއގެން  ވަންޏާ  މިކަން ުކރާ ކަމަށް ކައިިރވެފައި ޮއްއވާ

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ކުރަން. ިވލިމާލެވާނަމަ އަުޅަގނޑު އެއަށް ާތއީދު ކަމަށް ވާ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި މިކަހަލަ
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ސައިންމަނިކު އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ހުށަހަޅުއްަވއިފިހެން ެއގޮތަށް. ަވގުތީ ކޮމިީޓއަކަްށ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙު 

ސް ހަޅަްނ ވެ ްއޔާ ައޅުގަނޑު ހުށަވެއްޖެ ކުރަން. އަދި ހުށަހަޅުްއވާފައި ނެތް ކަމަށްނުވަން. އެއަށް ައޅުގަނޑު ތާއީދުފޮ

ެއކުަގިއ  މަޖިލީހުން ނިންމައިދިނުމަށް. އަދި ހަމައެއާމައްސަލަ ފޮނުވަިއެގން ވީހާވެސް އަވަަހކަށް މިމިޓީއަކަށް މިފަދަ ކޮ

 ، ެއއަށްކަމަށް ވާނަމަ ށް އެްއެޗއް ދަންނަވާރު މިތާގައި ދެއްެކވި ވާހަަކއަހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަ

އްވާ ކަންކަން މަޖިލީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނު ންތެރި މުހިންމު ކަމެއް. މިކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ދެންނެުވމަކީ ބޭނު

އަަވސްކޮށްދިނުމަކީ  ސީދާ ގުޅުންހުރި ކަްނތައްތައް ގެ މައްޗަށް އަދި ަރއްޔިުތންނާމަޖިލީހު ކީ މިއަވަްސކޮށްދިނުމަ

ދާ ހަމަށް ެވސް. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާެއއް. އެކަން އަުޅގަނޑުމެން މި ދަނީ ކުރަމުން މިއަ

ރިޔާސީ ކޮމިޝަެނއް ހަދާފައި ެއ ކޮމިޝަނަށް ބާރުިދނުމަށް ޓަކައި ހަދާފައި ޮފނުއްވާފަިއ އޮްތ ބިލަކީ އެީއ 

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުާވ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ބިލެްއކަން އޭރުަގއި ވެސް ދެްއިކން. މިއަދު ވެސް އެ ވާހަަކ 

ކިން. އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން އެކަން ކުރެއްވި ގޮްތ ގޯސްކަމާއި އަދި ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑު ދެއް

ފާސްކުރެްއވި ގޮތާ ޚިލާފަށްކަްނ މި ތަނަށް އައީ ވެސް، ރިޯޕޓް ފޮނުވީ ވެސް އެ ވާހަކަ ވެސް ައޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ 

ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަކީ މި ކޯލިޝަންގެ ތެޭރގައި އޮތް ރައީސްެގ ސަމާލުކަމަށް ޓަަކިއ އޮންނާނީ ގެނެްއސަ. އެހެން 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކަށް މިއަދު ވާތީެވ، އެ ާވހަކަ މިއަށްވުރެން ފުޅާކޮށް އަުޅގަނޑު ދަްއކަން ބޭނުންނުވީ 

އަސާީސ، މި ކަމަކީ މިއީ އެހެން މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނޭގ ކަމަކަށް ވާތީެވ، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނު

އަޅުގަނޑުމެން މި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުގެއަސާސީގެ ޫރހަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާ ަކމަށް ވެއްޖެއްޔާ ކީްއެވގެންތޯ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މި ާބރެއް ދޭންޖެހުނީ. މިއީ އަލަށް މީހަކު ކުރާ ކަމެއްތޯ؟ އަލަްށ ކުރާ ކަމެއް ވެސް ނޫން. 

އްޖެ. ވަރަށް ގިނަ ރިާޔސީ ކޮމިޝަންތައް ހިނގައްޖެ. ގާޫނނެއް ނެތް. ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ވަރަށް ގިނަ ސަުރކާރުތައް ހިނގަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަާސސީގައި އެބަހުރި ދައުލަތުގެ ަވރަށް ގިނަ މުއައްސަސާަތއް ެއބަހުރި. އެ މުއައްސަސާަތކުެގ 

 ވަކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށްފަ. އެ ފަރާތްތައް ބާރު އެހެރީ އެކި ފަރާތްފަރާތާ ހަވާލުވެފަ. ޤާނޫނުއަސާީސން އެބަހުރި

އޮްއވަ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށް ވަކި ކޮމިޝަެނއް ހަދާފައި، ޕޮލިސް ކޮމިޝަނެއް، އޭ.ޖީ އޮފީހެއް، ޕްރޮސިިކއުޓަރ 

ިއ ޖެނެރަލެއް؛ މިހެން ހެދުމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުސްތޫރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަާސސީން އަޅުގަނޑުމެން ދީފަ

ހުރި ބާރުތައް އެ ދިމަދިލާލުން ކެނޑިގެން އެބަދޭ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ 

ޚިލާފުވާ އެއްެޗއް ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެޭއ. ގާޫނނުއަސާސީއާ ޚިލާފުނުވާ މިންަވރަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލު 

 އަުޅގަނޑު ެއްއގޮަތކަށްވެސް މިައކާ ދެކޮެޅއް ނޫްނ. ހަމައެހެންމެ މި ދެންނެވި ކުޑަކޮްށގެން ގެނެްސގެން މިަކން ކުރަން

ގޮތަށް ޤާނޫނުއަާސސީަގއި ބުެނފައި އޮންނަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ގޮތަށް އުފައްާދ ކޮިމޝަންތަކުން މިކަން ބަލަިއ 

ރިއްޔާޭއ ފޮނުްއަވވާނީ. މިއީ ވަރަށް ސާުފ ހެދުމަށްފަހުގައި، ބެލުމަށްފަހުގައި މި ކަމާ ބެހޭ ރިޕޯޓް ަރއީސުލްޖުމްހޫ

ތް ބާރު މި އޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީން ދީފައި އޮތީ މި ކޮމިޝަންތަކުން ކުރާ ދީފައި އޮވާހަކަެއއް. މި ކޮމިޝަންތަކަށް 
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ކަންކަން ބަލައި ނިންމުަމށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ ފޮނުވަްނވާނީ. ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވީމަ 

މްހޫރިއްޔާ މި ޖެހެނީ އޭަގއި ކޮރަޕްޝަެނއް އޮެވއްޖިއްާޔ، ޭއަގއި ޖިނާޢީ މަްއސަލައެއް ޮއވެއްޖެްއޔާ، ޭއގަިއ ރައީސުލްޖު

މަދަނީ މައްސަލައެއް ޮއވެއްެޖްއޔާ ދައުލަތުގެ ދެން ހުރި މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވުމަކީ އެީއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މި 

ަރކީ ައޅުގަނާޑ އަދި މިއަދު ރަީއސަކަށް އިްނނެވި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ފެހި ގާނޫނުއަސާސީން ދެްއާވފައި އޮތް ބާ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކީ އަދި މިތާނގައި އަުޅގަނޑު ކުިރމަތިން ފެންނަ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

އޭުރ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މިހާރުެގ މެންބަރަކީ ރައްޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަްތކުރެްއވި ބޭފުޅުން. އަދި 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަކީ ެވސް. އެހެންވީމާ، އޭރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ެއ ކަމަކަށްވުރ އެތަްއ ބިލަކަށް 

އެއް މާއްާދއަކަށް، އެއް ިއޞްލާޙަކަށް، އެަތއް ވަރަކަްށ އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ބަހުސްކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، މި 

 މީހުންނާއި މިކަން ކުރި މީހުން ދުނިޔޭގައި ތިއްބާ އެހެން ބަޔަކު އައިސް، ނޫނޭ ކޮމިޝަން ހަދައިގެން ބަހުސްކުރި

 ތިމަންނަމެންނަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަން ވެސް އުެފއްދިދާނޭ. ައއު ޕީ.ޖީއެއް ވެސް ެލވިދާނޭ. އެކަމެއް ނުކުެރވޭނެ އެހެެނއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި  އިްއޒަތްތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 އަށް.هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ޔާމީންގެ ރައްޔިތުްނ هللا ރައީސް ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ބޮޑު އަރަތެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހަމަ ބޮޑު އަރަތެއް. އިަހކަށްދުވަހަކު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ 

ކަރުދާސްކޮުޅގަިއ، ވޯުޓކަރުާދސްކޮުޅގައި ކުރެހޭނޭ. މިއަދު މި ހުށަހަޅަނީ ނުކުރެހޭނޭ. މާދަމާ އަނެއްކާ ކުރެހޭނޭ، އަނެްއ 

ހު އަނެްއކާ ނުކުރެހޭނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުގަނޑުމެންެގ މާ ބޮޑު ަކންބޮޑުވުމެއް  ނެތް. ިދވެހި ދުވަ

ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާީޓން އަޅުގަނޑުމެނެއް ނޫޅެއް ުމވަްއޒަފުންނަށް ބިރުދައްކަިއގެެނއް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް 

ރަަހއިގެެނއް އަޅުގަނޑުމެނެއް ނޫޅެން ިއންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާކަށް. ބިރުދައްކަިއގެނެްއ، ވޯުޓކަރުާދސްކޮުޅގައި ކު

އަޅުގަނޑު އިރާާދކުރެްއވިްއާޔ ވާޓާ ސާބިތުކަމާ ެއީކގައި ކުރިމަތިލައިގެން ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެިޓކް ޕާޓީން 

މި ކުރާ ކަމަކީ އެއް ުދވަހަުކ  .ޕީ.އެމުންޕީ އަނެއްާކވެސް ކުރިއަށް އޮތް ިއންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރާނީ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމެއް ެނރޭނެ، އަނެއް ުދވަހަކު ގާނޫެނއް ބަދަލުކޮށްލާނެ. އެއް ުދވަަހކު ގާނޫނެއް އެއް ގޮތަކަށް 

ން؛ ބަދަލުކޮށްލާނެ، އަނެއް ުދވަހަކު އަނެއް ގޮތަކަށް ގާނޫނެްއ ބަދަލުކޮށްލާނެ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެ

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން އަުޅަގނޑުމެން މި އުޅެނީކީ މިަކހަލަ ޗަރުކޭސްުކޅޭކަށް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން މި އުޅެީނ 
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އަނެއްާކވެސް ސިޔާސަތުތަެކްއ އެކުަލވައިަލއިގެްނ، އެ ސިޔާސަތުތައް ގާނޫނުތަކަކަްށ ހަދައިގެން، ަރއްޔިތުންާނ 

ޔާސަތުތަަކކާއި ގާނޫނުތަކަާކއެކު އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ކުރިއަށް އޮްތ ކުރިމަތިލައިގެން، ަރއްޔިތުްނނާ ގުޅުންހުރި ސި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންިތޚާބު ކާއިމިޔާބުކުރާން. ދިވެހިަރއްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީްނ އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނީ 

ވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ާއއެކު އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރިމަތިލަނީ އިންތިޚާބާ. ދ19ި؛ އެޖެންޑާ 19އެޖެންޑާ 

އޯގާތެރި ސަުރކާރު. ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް  ،އިންސާފު. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނީ ،ހުށަހަޅަނީ

 ޖަޒީރާ  ،އިލާ. ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަނޑުެމން މި ހުށަހަޅަނީޢާ ފަޚުރުވެރި ،އަޅުގަނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނީ 

ދިރިއުޅުން. މިއީ އެމް.ޑީ.ީޕން އިންތިޚާބާ ކުރިމަތިލާ ގޮތަކީ. އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމަތިލާނީ. ސިޔާސަތާެއކު. 

ތި ބޭފުޅުންނާއި ތިބޭފުޅުން  އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތިލާނީ ގާނޫނުތަކަކާއެކު. އަުޅގަނޑުމެނެއް ނޫޅެން ޗަރުކޭސްުކޅޭކަށް.

ރެްއިވއްޔާ ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް މި ހުށަހަޅަނީ ބޯހިޔާވަހިކަން. ގާނޫނަކަްށ އަުޅގަނޑުެމން އިރާދަކު !ުކޅުްއވާޗަރުކޭސް

 ،އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންނަނީ ބޯހިޔާވަހިކަން ކަަށވަރުކޮށްދޭްނ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނީ

ތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު. ދިވެހި މަ  ،ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު. އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މި ހުށަހަޅަނީ

މާނަވީ ލާމަރުކަޒީކުރުން. ދިވެހި ރައްިޔތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން މި  ،ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނީ

އިންކަމް ޓެކްސް ހުށަހަޅައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އިންސާފުކުަރން. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ،ހުށަހަޅަނީ

މީދުތަކަާކއި އުއް ޔިތުންނަށް މި ހުށަހަޅަނީ،ނޫ އިޤްތިޞާދެއް. އަުޅގަޑުެމން ދިވެހި ރައް ،ން މި ހުށަހަޅަނީއަޅުގަނޑުމެ

ގުޭޅ ސިާޔސަތުތަކެއް ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ ޑިމޮކްެރޓިކް ޕާޓީން އަުޅަގނޑުމެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އެ ުއއްމީދުތަކަާކ 

ަލއިގެން ރަްއޔިތުންެގ ުކލަވައިޙްގެ ވަޢުދުތަކަށް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު އެއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލި

ގާޫނނުތަކަކާެއކު މި ނުކުންނަނީ  ،ވަޢުދުތަަކކާއި  ،މަޖިލީހަށް މި ނިކުންނަނީ ހަމައެކަނި އެމް.ީޑ.ޕީން. ސިޔާސަުތތަކަކާއި 

ޗަރުޭކސްކުޅެނީ. ،  ހުރިހާ ޕާޓީއަކުން އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްއެހެންހަމައެކަނި ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ. 

. މިސާލަކަށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް މިއަދު ގާެއއްެވސް ކަމެއް ނުހިންރައްޔިތުންނާ ުގޅުންހުރި 

 ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލު، މި އޮތް ރިޔާސީ ކޮމިޝަން؛ މަރުތަކާއި، ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކަކާއި ވަްއކަން ބަލާޅާފައި ހުށަހަ

އެއްދުހުކު ެއއް މެންބަރަކު ަނއިސްގެްނ ވޯަޓކަށް ނޭހޭނެ. ައނެއްދުވަހަކު މުިޅ ސިޔާީސ ާޕޓީއެްއ ެއއްކޮށް ުނވަދެގެްނ 

ވޯޓަކަށް ނޭހޭނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނުޑގެ ުސވާލަީކ، އެ ކޮމިޝަންތަްއ؛ މަރުތަާކއި ަވއްކަން ނުބަލާންެވގެން 

މަޖިލީހުގެ ކޯރަްމ ހަމަނުކޮށްދޭ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން އެއުޅެނީ ކޯްއޗެްއ ފޮރުވަންތޯއޭ؟ ުނވަތަ ކޯރަމް  ރައްޔިތުން

ހަމަވިޔަނުދޭން އަީޑަގއި ތިެބެގން މަސައްކަތްކުާރ މީހުން އެ އުޅެނީ ޯކްއޗެއް ފޮުރވަންތޯއޭ؟ އަމިއްލަ ކޮން މަޞްލަޙަތެއް 

ން މަޞްލަޙަތެއް ކުރިއަުރވަންތޯ އެ އުެޅނީ؟ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފޮރުވަންތޯ އެ އުޅެނީ؟ ނުަވތަ އަމިއްލަ ކޮ

ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަނޑު ދަންަނވައިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ފަރާތުން ފާޑުފާޑަށް ގާނޫނު އިޞްާލޙުކުރާން، އިންތިޚާބު ައއިްސ 

ނެ. އަދި ފާޑުފާޑަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޯމަތިވެފައި ޮއްއވާ ފާޑުފާޑަްށ ގާނޫނު އިޞްލާުޙކުރާންެވގެްނ މިތަނަށް ހުށަހެޅިދާ
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ޙުކުމް ނެރެން ވެސް މަސައްކަތްކުެރވިދާނެ. ައޅުގަނޑުެމންގެ ފަރުވާލެއް ނެތް. އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ަރއްޔިތުންާނ 

ގެ ދަށުން އެމް.ޑީ.ޕީން ހުށަހަޅައިގެން 19ގުޅުންހުރި، ރައްޔިތުން އެދޭ ސިޔާސަތުތަކަާކއި، ގާނޫނުތަަކކާއި، އެޖެންޑާ 

 އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އަޅުގަނޑުމެން ކާމިޔާބުުކރާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.ރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ންބަމެޒަތްތެރި އިއް މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަ

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރުމިލަ

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ޚިޔާލުފާޅުކޮށް ޝުޢޫރު ފާޅުކުރަމުން މި ދަނީ ގާނޫނު 

ގުޭޅޮގތުން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ )އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު( އަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކާ  2008/11ނަންބަރު 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ފަހަކައައިސް ވެސް އަދި މީގެކުރީަގއި ވެސް ރައްޔިތު މީހާއަށް ލެޭވ ނޫނީ ލާ ވޯޓަކީ އެއީ ެއ 

މީހަކަށް ސިއްރު އެއްެޗްއގެ ޮގތުގަިއ، އެ މީހަކަށް އެކަނި އެނގޭނެ އެްއޗެްއގެ ގޮުތގައި ޮއންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ 

ބޫލުކުރަން. އަދި މި ބިލަްށ އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަާވލަން. އެގޮތަށް ބަލާއިުރަގއި ގަ

އަހަރު ފުރުނީމާ ކަމަށް ާގނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތަކުަގއި ަބޔާންކުރެވިަފއި މި ވަނީ. ހަމަ  18ވޯޓެއް މި ެލވެނީ އުމުރުން 

ށްދޭ ދޭހަކޮށްދިނުމަކީ، އިންސާނާ ބާލިޣުވެ، ތަަޞއްރަފު ފުދި، އޭނައަކީ ބުރަ އެ އުސޫލެްއގެ މަތީން، ެއިއން ދޭހަކޮ

އަސާސްގެ މަްއޗަށް ބިނާވެަފއިވާ މީހެއް ކަމަށް ވީމާ، މި ޝަރުތު ފުރިހަމަވެގެން އެ  5އުފުލޭ ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތާއި 

ވާީނ، މި ޙަްއޤު އޮންނަންވާނީ އެ ަޙއްޤުގެ މީހެއްގެ މަްއޗަށް ވޯޓުލުުމގެ ަޙއްޤު ލިބިދެނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަ

ގޮތުަގއޭ. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު މީިޑާއގައި ަވރަށް ފާޅުކަން ބޮުޑ ގޮެތްއގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ިރޔާސީ 

ކޮމިޝަންތައް ހެދުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިދިކޮޅު ވާަހކަ ނޫނީ ިއދިކޮޅުވާ ވާހަކަ ވެސް އެބަދެެކވޭ. ައޅުގަނޑު ކުަޑކޮށް ހަމަ 

ކަމަށް ވެސް އަލިައޅުވާލަން ބޭނުންވާތީ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކާއި ގޮްތ މި

ނޭނގޭ މަރުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަން ހަދާ ވާހަކަ ވަރަށް ބާރު އަޑުން މިއަުދ އެންމެންނަށް އެބަ ދެކެވޭ. 

އްަގއި ަޖވާބުދާރީނުެވވިެގން ނޫނީ އަުޅގަނޑުމެން ެއަކމަކާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން މި އަޅުގަނޑުމެން ެއކަމަށް އެެދޭވ ގޮތެ 

އުޅެނީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ޓަކައި ނޫނީ އަުޅގަނޑުމެން އަމަލުކުރަމުން މިދާ ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީއާިއ 

ވާ ގާނޫނުތަކުެގ މައްޗަށް ބަާލއިރުަގއި ިމއީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ އުސޫލުަތކާިއ ޭއގެ އިންަތކާއި މިންތަކަްށ ބަލައި، ހެދިފައި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ަކމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ނުފެންނާތީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަންކަމަށް އިންކާުރކުރަނީ. 

ގާނޫނީ ކޮރަޕްޝަން، ޮޕލިސް، އޭ.ޖީ މިހެން -މިސާލަކަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އެންޓި
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ގޮތުން ބާރު ލިބިދީގެން، ގަާވއިދާއި އިންތަާކއި މިންތަކުގެ ތެރެއިން އުފެދިފައިވާ މުއަްއސަސާތައް ޕެރެލައިްޒކޮށްލާފަިއ 

ހަމަ ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމަކަްށ ކޮމިޝަނެއް ހެދީމާ އަދި އެީއކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮެތއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑުމެން 

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި އުފެދިފައިާވ، ގާނޫނީ ބާރު ލިބިގެން ޤާނޫނުއަސާސީާއއި، ނުދެކޭތީވެ. އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާނީ

ގާނޫނާއި ަގވާއިދުަތކުގެ ތެރޭަގއި ހެދިފައިވާ، އުެފއްދިފައިވާ މުއައްސަސާަތކުގެ ތެރެއިން މިކަންކަން ކުރަން އުޅުނިްއާޔ 

ންކޮށް ވިްސނަންޖެހެނީ. މިއިން ކޮންމެ ކީއްތޯޭއ ވާނީ؟ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ެއކަންކަމާިއ ދޭތެރޭގަިއ ފު

މުއައްސަާސއަީކ ބޭނުން ނެތް މުއައްަސސާެއއްެގ ގޮުތަގއި ހަދާފައި، ތިމަންނަމެން ނޫނީ ތިމާމެން ބޭނުންވާ ގޮަތކަށް 

މަީކ މީހެއްގެ ަމއްޗަށް މި ަޤއުމުގެ ާބރު ދޫކޮށްލާފައި ެއކަންކަ 4ކަމެއް ކޮށްލަްނވީމާ، ެއގޮތަކަްށ ކޮމިޝަނެއް ހަދާފައި 

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަަމށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުފެންނާތީވެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު 

)އިންތިާޚބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު( ައށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކަކީ  2008/11ބަހުސްކުރަމުން މިދާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ންނަށް އެކަންކަްނ ތަޖުރިބާކުރެވެމުންދާ ގޮތަކަްށ އެކަންކަން ކުރެޭވ ގޮތަްށ ޒަމާނާއި ހާލަތާ ގުޭޅގޮތަށް، އަޅުގަނޑުމެ

ނޫނީ ނިކުންނަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި ަޙއްލުުކރެވޭ ގޮތަށް އަބަުދވެސް ގާޫނނުތައް އިޞްލާުޙކޮށް އަލުްނ 

ބިދީފައިވާ އިޚްިތޔާރެއް ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މޮޑިފައިުކރުމުގެ ފުރުޞަތަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލި

އަޅުގަނޑުމެން ެއކަންކަމުަގއި ބޭނުން ހިފަންޖެހޭ. އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓުކުެރވިފައި އޮންނަ 

އޮތުމަކީ ެއއީކީ އެންމެ ރަނަގޅު ޑްރާފްޓުކުރުމަށް ނުވެ ެވސް ހިނގައިދާނެ. މިއީ ވެްސ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. 

ފަހުން ެއ މައްޗަްށ ގެްނނަ ޑްރާފްޓަކީ ވެްސ އެންމެ ރަނގަޅު ޑްރާފްޓަށް ނުވެިހގަިއދާނޭ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.  އަދި

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަުދ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އަޑަްށ ބާރުލާފައި ޮގވައިލާ ކޮންމެ ގޮަވއިލުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން 

ޅުމަކީ ެއއީީކ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ެއކަމަށް އިޖާބަދީ އަދި ރުހޭނެ ކޮމިޝަނެއް ހަދައިގެން ސަުރކާރު ހިންގަން އު

ކަމެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފަިއވާ 

ްސ، ައޅަންޖެހޭ މުއައްސަސާަތކުގެ ބޭނުން ިހތްޕަވަިއގެން ކުރަންޖެހޭ ތަޙުޤީޤެއް ިވޔަސް، ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ވިޔަ

ފިޔަވަެޅއް ިވޔަސް އަޅުްއވަުމންގެންދެވީމާ ހުންނާނީ ރަނގަޅަށޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މިކަންކަމާ 

ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ފުންކޮްށ ވިސްނަންޖެހޭ. ހަމަ ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ިދވެހިރާއްޭޖގަިއ މިހާރު މަރަކީ ވެސް 

ންހަތަރު މަރުގެ ވާހަަކ ައޑުިއވެމުން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، މިކަންކަމާ ދޭތެރޭަގއި ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުވާލަުކ ތި 

އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނައި، މިކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިވާން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީީކ 

. އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާީނ ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުން ގެއްލުމެއް ދޭކަށެއް ެވސް ނޫން

ރައްޔިތުންނަށް ެއކަމަކުން ހެާވއި ލާބަާޔއި މަންފާއާއި މޮުޅާވނެ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ބުއްދިއާިއ އަުޅގަނޑުމެްނެގ 

ިއއްޒަތްތެިރ  ނަޒަރިއްޔާުތަގއި އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ފެންނަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަށް ސަޕޯޓުކޮށްގެން.

ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން އަަބދުވެސް މަސަްއކަތް މި ުކރަނީ ޕީ.ޕީ.އެމުން ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަްށ 
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ކުރިއެރުމާއި ފާގަިތކަން ގެެނސްދިނުމަށްޓަކައި. އެކަން މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި މަޝްރަހުން، މުޅި ރަށްތަކުން މިކަން 

ނެއް މިއުޅެނީކީ ޑްރާމާކުޭޅކަެށއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ގެނެވުނު އެންމެ ބޮޑު ދޭހަވެގެންދާނެ. އަުޅގަނޑުމެން

ތަރައްޤީ ެވސް ގެނެވިަފއި ޮއންނާނީ ހަމަ ރައީސް ޔާމީުނެގ ޒަޢާމަތުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ ޕީ.ޕީ.އެމުެގ ސަރުކާަރކުން. 

 އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި ަވކިަފރާތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަުރ މެޒަތްތެރި ިއއްމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ 

 އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން އޮތީ،  މަށް.އަނާރާ ނަޢީ

 އްބެވީމާ،ތި . އަުޅގަނޑު ކުިރައށް ނަންތައް މި ދަންނަވާލަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮމިޓީތަކުަގއި ރިޤަށްޠާ

ަގއި އެަބއޮްތ ހު ލިސްޓުވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ވަަޑިއގަުތމަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮުތގެ މަތީން. އަދި އަޅުގަނޑު އަުތަގއި ެއއަށްފަ

. ޢާމިރު ބަރު އަޙްމަދުމެންިއއްޒަތްތެިރ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ .  ޢަލީ ޢާޡިމްމެންބަރުިއއްޒަްތތެރި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ 

ަޑއިގަތުމަްށ ތަނަށް ވަމި ބޭބޭފުޅުން މި ަވގުތު ތިއްެބވީ ކޮމިޓީަތކުަގއިކަން އެނޭގ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް އެ ބޭފުުޅން މި

 .ޢީމްރު އަނާރާ ނަމެންބަިއއްޒަތްެތރި ދާއިރާގެ  މަކުނުދޫފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ގޮތުން ައޅުގަނޑު ހަމަ ނަން ދަންނަވާލީ. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، މިއަދު އިންިތޚާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު މިީއ 

ގެްނގޮްސފައިވާ އިޞްލާެޙއް. ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިންވެްސ މި ދައުރުގައި ފެނި

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން މި ިއޞްލާޙު ފާސްނުކުރީ ވެސް. އެކަން ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮްށލަން. އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުާރ 

ކޮށް ވިސްނަިއ، ވޯޓު އެއީ ގޮތުަގއި މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކަީކ އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެކަމާ މެދު ފުން 

ސިއްރު ވޯޓެްއެގ ގޮުތގަިއ ބޭއްޭވ ފަދަ ގޮަތކަށް މި ިއޞްލާޙުތައް ގެނައުން އެީއ ކިތަންމެ ފަހު ަވގުތެްއގައި 

ގެންނަންޖެހުނަސް ގެނައުން އެީއ މުހިންމު ކަމެއް ކަުމގަިއ އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަން. ދެން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރާީނ 

ކާރަކީ ކޯލިޝަންގެ ވަރަށް ގިނަ ޕާޓީތައް ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮްށގެން ގެނަިއ މިހާރު މި އޮތް ސަރު

ން އެ ޕާޓީތަުކެގ ސަރުކާރެއް. އެހެންނަމަވެސް، މި ތަނުގައި ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ާވހަކަތަކު

އް ނުފެނޭ. އެ ޕާޓީތަކުން ކުރި ޙަޤީޤަތުަގިއ އެއްެވސް އިސްކަެމއް މިހާރު ދެވިގެންދާ ތަނެ މަސައްކަތްތަކަށް

ގޮުތަގއި މި  ވާހަަކތައް ދެެކވެމުންދަނީ. އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާގޮތަށް  ކަމެއް ނުކުރާ  މަސައްކަތްތަްއ ހަމަ އެްއވެސް 

މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާ އެންމެންނަކީ ވެްސ ހަމަ ހުރިހާ ސިާޔސީ ޕާޓީެއއްެގ ބޭފުޅުންނަކީ ެވސް ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް 

ކައި އެ ނިޔަުތގައި ލާ ަބެއއް. އެހެްނވީމާ، ހަމައެކަނި ިއޚުލާޞްތެރިންނަކީ ވަކި ޕާީޓެއއްގެ ަބއެކޭ އެހެން ބުނުމުގެ ޓަ
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ޖާގަެއއް ނެތް. ހަމަ މި އިންތިޚާބަށް މިހާރު ކުރިއަށް މި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ވެސް ކޯލިޝަނުގެ 

 މެންބަރުން ލަނީ؛ ހަމަަގއިމު ެވސް އަދާލަތު ޕާީޓެގ މެންބަރުން ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ޕާޓީތަކުން ވެްސ ކުރިމަތިލާފައިވާ 

ސަރުކާރަށް ެއއްބާރުލުންދޭންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ސަުރކާރަށް އެއްބާރުލުން ެވސް ދިނުމަށް. އަދި ސަރުކާރު ދަމަހައްޓައި 

ގަނޑު ފާަހަގކޮށްލާނަން. ދެން އަޅުގަނޑު އަހަރަށް. އެހެްނވީމާ، އެކަން ައޅު 5ނެގެހެއްޓުމަށް ކުރިއަށް އޮްތ 

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުތައް ހަދައިގެން ަރްއޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކަން 

ހޯދައިދިނުމަށް ހަދަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ގާނޫނުތައް އެބަހުއްޭޓ. އަދި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ާގނޫނުތައް ވެސް އެބަހުއްޓޭ. 

ޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވަރަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވަންޖެހެއޭ. އެގޮތުން، އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަ

ލިބިފައިވާ ވަގުތުަތކުަގއި ަރްއޔިތުންނަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންތައްތަްއ؛ އެއީ ބޯހިާޔވަހިަކން ކަމަށް ިވޔަސް، ަވޒީފާެގ 

ހާ ކަންތައްތަެކްއ ވެސް ަރއްޔިތުންނަށް އެްނމެ ލުއިފަސޭހަވާނެ ގޮަތކަށް ފުރުޞަތުތައް ކަމަށް ިވޔަްސ، މި ހުރި

 ގާނޫނުތައް ެއކުލަަވއިލުމަށް ަސމާލުކަން ދެއްވަންޖެހޭ. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދުލްޣަފޫރު ޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ކުޅުދުއްފުީށ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއް

 މޫސާއަށް. 

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވޯޓުކަރުދާުހގައި ކުރެހުަމކީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ އެްއގޮަތށް ކަންތައްތައް ކުރިއަްށެގންދިއުމަށް އަުޅގައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، 

ތަުކގައި އެ ގޮނޑިޮކޅު ދަންނަވައިލަން. މަޖިލީހުގެ ދޮރު ހުޅުވަިއގެން އާއްުމކޮށް ދޮރުމަތީގައި ނުހުންނަވަިއ، މަޖިލީހުގެ

 ކުޅުދުއްފުށީ  ސޭހަވާނެ.ފަހަކަފުޅުދަްއކަވާ މެންބަރުންނަށް ބޭފުޅަކަށް ޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާ ތަނުގައި އިށީނދެވަަޑިއގަތީމަ ވާ

 އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަްށެގންދިއުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

 ދާހުގައި ކުެރހިގެންނުވާނެ. ވޯޓުކަރުދާުހގަިއ ކުރެހިގެންނުވާނޭ މިއީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވޯުޓކަރު

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އަބަދުވެސް ބުނަމުން އަންނަ ވާހަކައެއް. މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގައި ވޯޓުކަރުދާހުަގއި ކުރެހުްނ 
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ރެހިގެންނުާވނޭ. އަުޅގަނޑުމެން އޭރުވެްސ އޯކޭ. ގާނޫނު އެގޮތަްށ ބަދަލުުކރި މީހުން މިއަދު ެއ ކިޔަީނ ވޯޓުކަރުދާހުަގއި ކު

ބުނީ ވޯޓުކަރުދާހުަގއި ކުރެހިެގންނުވާނޭ. މިހާރުވެސް މި ބުނަނީ ވޯޓުކަރުދާހުގައި ކުރެހިެގންނުވާނޭ. އަުޅގަނޑުމެންނެއް 

ގާނަން ފަހަތަކަށްނުޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ސާބިތުކަމާ އެއްކޮށް. ައޅުގަނޑުމެންނެއް ނާން

ސަރުކާރު މުވަްއޒަފުންނަކަށް، ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ުމަވއްޒަފުންނަށް ވޯޓު ކަރުދާުހގަިއ ފާޑުފާޑުގެ ައކަ ކުރަހަިއ، 

ހަނދުފަޅި ކުރަހައި ހަދާކަށް. އެީއކީ ައޅުގަނޑުމެން ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން ދަންނަ 

ަގއި ކުރެހުމާއި، ަވގު ައއިޑީ ާކުޑ ހެދުމާ، މި ޒާތުގެ ކަންތަްއތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ވޯޓުކަރުދާހު

ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން ނުކުންނާނީ އިންތިޚާުބ ކާމިޔާބުކުރަން ކެމްޕޭނުކޮްށގެން ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ 

މާ، އަުޅގަނޑުމެންނެއް ޑަުރ ހީއެއްުނވާނެ ތިޔަ ޒާުތގެ ކަންތައްތަްއ ކޮށްދީގެްނ އެކަްނ ކުރަން ނުކުންނާނީ. އެހެްނވީ

ބިލުތައް މިތަނަށް ހުށަހެޅިޔަަކސް. އަުޅގަނޑުމެން ވޯޓުދޭަނން. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ަގބޫލުކުރާ އުސޫުލގެ މަީތގަިއ 

އަިއޑީާކޑު ވެްސ މިތިބީ. އެހެންނަމަވެސް، ިއްއޔެ ވޯުޓކަރުދާހުގައި ކުރެހުން ވެސް ޯއކޭ. އެ ހުރިހާ ކަމެްއ އޯކޭ. ވަގު 

އޯކޭ. ވޯޓު އޮުޅަވއިލުމަށްޓަކަިއ ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް، އަނގޮޓި ވެސް އޯކޭ. އެަކމަކު، މިއަދު ެއއެއް އޯޭކއެްއ 

ނުވި އެ ބޭފުޅުންނަކަށް. މިީއ އަވާމެންދުރެްއގައި އުޅެމުންާދ ބަޔަކު ދައްކާ ވާހަކަތަަކކަްށ އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނުޖެހޭ 

ވެސް ދޭކަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޙަސަަނށް ހީވާނެ ފުޅަށް ބުޑުން ދަންޏާ ކެޔޮގަނޑު ކަނޑާނޭ. އެއަށް ރައްދު 

އެކަމަުކ، އަުޅގަނޑުމެން އެަކމެއްަގއެއް ޖެހޭކަށް ނެތީން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން ދައްކާ ވާަހކަިއގެ 

ާވ  ންނަށްތުއި ރަްއޔިފަކައިިރއަށް ގޮސް ގެންއްޔިތުމެން ވޯޓު ހޯދަން ރަތިބޭނީ. އަޅުގަނޑުމަތީގައި އަުޅގަނޑުމެން 

އޮތީ  ކީ. މި ސަރުކާރު މިމެން މަސައްކަްތކުރާ ޮގތައެއީ ައޅުގަނޑު ދުތައް ފުއްދަިއގެން ވޯޓު ހޯދާނީ އަޅުގަނޑުމެން.ވަޢު

ގައި ނުމިތަ ނޭ ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެއަށްދާން އިްއޒަތްތެރި އެއްކޮށް މި މަސައްކަުތގައި ކުރި  ހަމަ ގަދަކަމާ

ނުވަނީ ކީްއވެގެްނކަން. އެކަން މަޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުެމންނަށް އިނގޭ ކޯރަމް ހަމަންޒަރު އިއް  ޗަރުކޭސް ކުޅޭ

ން އިންސާފުގެ ކުރިމަްއޗަްށ މީހު ންގެ ަފއިާސއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފު. ރައްޔިތު

އުޅެނީ އިްއޒަތްތެރި  ސް. ެއކަން ކުރަން މި މަޖިލީހަށް ވެސް އުނދަޫގވެެގން މިއީރަްއޒަތްތެރި އިރުކުރެވޭނެ ހާޒި

ނގިލި ދިއްކުރޭ މި ން އިތޯ. ރައްިޔތުންތަކަށް ބާރުދޭން ފާސްކުރަންވީ ނޫންހަމަ އެ ކޮމިޝަ ،ރައީސް. އެހެންނޫންނަމަ

 ގެ ރަްއޔިތުންމުއުމަށް. އެއީ ިމއަދު މިޤަ މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ވީ ކައެމް.އެމް.ީޕ.އާރު.ީސގެ ލާރި .ށްމަޖިލީހާ ދިމާއަ

ތެިރ އް އިއްޒަތްޑިކަމެހަހުން އުޅުނީމާ ދެން އެއީ ވަރަށް މަޖިލީކުރާން މި ގަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތަކީ. ދެން އެކަން ނު

އިްނސާފުގެ ކުރިމަްއޗަށް ކޮންމެ  ،ވާހަކަަދއްކާފައި ވާންޖެހޭނެ ގޮތަކީ. އިންސާފުގެ  ރައީސް. ެއއީކީ ނޫން ކަންަކން

ޕީ.ޕީ.އެުމގެ  ،ވިޔަސް  ަކމުގައި އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މީހެއް ބެލެންޖެހޭނެމީހަކު ގެންދެވެންޖެހޭނެ. ގެންގޮސް އެ ަމއްސަލަ 

ގަނޑުމެން މި ޤައުމު ސް. އަޅުޔަ ވި ކަމުގައި ހެއްޓީއެްއގެ މީވިަޔސް އަދި ކޮންމެ ޕާ ކަމުގައި މީހެއް

އް ހަދައިގެން ރަްއޔިތުންގެ ކައިިރައށް މި ދަނީ ވޯޓު ހޯދަން ތަރައްޤީކުރަންޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑުމެން މެނިފެސްޓޯއެ
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އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ޯވުޓ ހޯދުމުގައި އަުޅގަނޑުމެން ެދމިތިބޭނީ. އަޅުގަނޑުމެން އިްނކަމް ޓެކްސް މި ޤައުމުަގއި 

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން  ނަގާނަން އިނގޭތޯ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ އެކަނިވެރި މައިންނަށް ދޭ ފައިސާ

އިތުރުކުރާނަން. ޚާއްޞަ އެީހއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ފައިސާ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ިއތުރުކުރާނަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ވަޢުދުތައް މި ދަނީ ބޮޑުކޮށް ފުއްދަމުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމަ، ހުށަހެޅިފައިވާ ިބލުގަިއވާ ކަންތައްަތކަކީ ހަަމ 

ންތައްަތއް ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުެމން މިކަމަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ކަންތައްަތއް. މިީއކީ ރަނގަޅު ކަ

އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ޒާުތގެ ަކންތައްތަކެއް ނޫން. އަދި މިކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެންނާ ުގޅުންހުރި ކަންތައްތަެކއް ެވސް ނޫން. 

އިރުދެދަޅައަްށ ގާނޫނު ބަދަލުކޮށް، ހަވީރު ފުށް ޖަހައިގެން، ހެނދުނު އެހެންނަމަވެސް، މި ކަންކަްނ ހުށަހަޅައި، ދެ

ފެންވަރަިއގެން ތިމާމެންނަށް ވޯޓެްއ އޮުޅަވއިލަިއގެން ެވްސ ލިބޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ަމސައްކަތްކުިރ ބަޔަުކ މިޒާތުގެ 

އީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަދެްއކުމަކުންނެއް އަުޅގަނޑުމެން އަޖައިބުވެ އަންތަރީހެްއ ނުވޭ އިއްޒަތްތެރި ރަ

މި ދަންނަވަނީ ރަނގަޅު ކަްނތައްތަކޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ ިވސްނުމުގައި ހުރީ. އަުޅގަނޑުެމންގެ ސިކުނޑީަގއި ވެސް ހުރީ 

ރަނގަޅު ކަންަތއްތަކޭ. ަޤއުމުެގ ކުރިއެރުމަށާިއ ލާބަޔަށް މަްނފާ ލިބޭނެ ކޮންމެ ކަމެއް ކުުރމުގައި އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ 

ޝިޔާރުކަމާ އެްއކޮށް ތައްާޔރުވެގެން ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަށް ޯވޓު ދޭނަން. އަޅުގަނޑުމެން ހު

ބިރުގަންނާނެ ކަމަކަށް މި ޒާތުގެ އެްއޗެހި އިންތިާޚބެއް ބޯމަތިވެފައި އޮްއވަިއ ހުށަހަޅާނެ ކަމެއް ނެތް، 

. ހަމަ ގަދަކޮށް މިތިބީ. ވޯުޓަކރުދާހުގައި ކުރެހުމަށް ެއއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއަށް ޯވޓުދޭން ނުކެރޭނެ ކަމަކަށް

އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ކަެމއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ޒާތުގެ ކަންތައްތައް ާއއްުމކޮށް ކޮށްއުޅެނީ ވޯޓަށް ދާން 

ތުާބރު ގެއްުލވުލައިލުމަށް ޓަަކއި ބިރުގަންނަ މީހުން. ވޯޓުލާން ކުރިމަތިވެފައި އޮްއވަިއ، ރަްއިޔތުން ވޯޓަށްޓަކައި ކުރާ އި

މިޒާތުގެ އެތަްއ ކަންތައްަތކެްއ ކުރަމުންދާނެ. އަބަދުެވސް ބުނާނެ އާނ، އިންތިޚާބު ަލސްކުރަންީވއޭ. އެވެިނ ކަމެްއ 

ކުރަންވީޭއ، މިވެނި ކަެމއް ުކރަންވީއޭ. ބަލަ! ސިާޔސީ މީހުންނަކީ ސިޔާސީ މީހުންނަށް ވެގެން އުޅެންޖެހޭނެ މީހުންނޭ 

ތްތެރި ރައީސް. އަބަދުވެސް އިންތިޚާބަށް މަރުޙަބާ ކިޔަންޖެހޭނެ. މާދަމާ ވެސް ހަމަ އަވަހަށް އިންތިޚާުބ އިްއޒަ

ބާއްވަްނވީ. ކޮން ކޯޓަކަށްތޯ އިންތިޚާބު ލަސްކުރަން ދާންވީ؟ ކޮން ތަނެއްގައިތޯ އެދެްނވީ އިންތިޚާބު ލަސްކުރަން؟ 

މަށް ޓަކައި ތިބެންޖެހޭނީ ތައްޔާރުެވގެން ހުޝިޔާރުކަމާ އެްއކޮށް ރައްޔިތުން ނިންމާ ނިންމުން އަބަދުވެސް ބަލައިގަތު

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްިޔތުންގެ ކުރިމަްއޗަށް ދާން ބިރުގަންނަންޏާ ދެން މިކަމެއް ނުވާނެ އެ ބޭފުޅުންނަަކްށ 

ނީ އެހެންެވގެންޭނ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން މި ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބޮޑުކޮްށ މި ނަގަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ޭބފުޅުންނަށް އިނގޭ އެ ބޭފުޅުންގެ ވަޢުދުތައް އަުޅގަނޑުެމން ފުއްދާނެކަން. އެހެންވީމާ، 

ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑުމެންނާ އެްއކޮށް އެ ތިބީ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ރައްޔިތުންނަށް މި ސަރުކާރުން ވީ ހުރިހާ ވަޢުދެއް 

ޒަތްތެރި ރައީސް. ެއ ޔަޤީންކަމާިއ ާސބިތުކަމާ އެްއކޮށް އަުޅގަނުޑމެން މިތިބީ. ޝުކުރިއްާޔ ފުދިގެންދާނެ އިއް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަށް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި ތްޒަގެ ިއއް ންނު ދެކުނު ދާއިރާ ފަރުޞަތު މި އަުރވަނީ މާމިހާރު ފު ުޅގަނޑު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަ

 ށް. ރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޫނު ، ގާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާޔާކުރިއްޝު

މެން އެންމެން  އިޞްލާަޙކީ އަުޅގަނޑުއްމު ގާނޫނު( އަށް މި ގެނެވެން އުޅޭބެހޭ އާ އިންތިޚާބާ) 2008/11ނަންބަރު 

ވެސް އެ އިޞްލާޙަކަށް ާތއީދުކުރާ ކަމަށް ވިާދޅުވަމުްނދާ އިޞްލާޙެއް. އާދެ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިތާނގަިއ 

 ވިސްނަމާހިނގާ ސަރުކާރެްއ ބަހުސްކުރަމުންދިޔައިރުަގއި ދައްަކއިފި ވަޢުދު ފުއްދާ ވާހަކަ. ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން

ކަމަްށ  ލާނެޮގނޑިތަކެްއ ބަހައިމި ތަނަށް އަީއ ބޮޑުސިްނގާ ކޯލިޝަނެްއގެ ތެރެއިން. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި އެަބ 

ދުަވސް  100ދައްކާކަށް. ޮގއްސަ. ދެން ކޮން ވަޢުދެއްގެ ވާހަަކ  އެއްބަްސވުންތަެކއް ވެފައި އޮީތ. އެކަން އެއޮތީ ޮއޔާ

 ކަމެއް ވެސް ދަްއކާލަބަލަ ސަރުކާރުން. އޭ! އަުޅގަނޑުމެން މި އިޞްލާޙުތައް މި  . ކޮށްދެވުނު ެއއް ދިޔައީމި 

މަސް ތެރޭގައި  3އޮތީ ވޯނިންގ ދީފައި  ގެންނަންޖެހެނީ ބިރުދައްކާތީ. އިްއޔެ އަޅުގަނޑު ދާއިރާގެ މީހަކަށް އެ

ފައި ބުނީ ފުލެޓް ލިސްޓުން ދީ އަށް ވޯނިްނގހަފްތާ ކުރިން އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ 2ވަޒީާފއިން ކަނޑާލަން. ޭއެގ 

ގަިއ ނއޭ! މިތާ ،މި މީހުން ބުނާނެ  ވާހަަކެއއް. އެހެންެވއްޖެްއޔާލާނަމޭ. ދެން ކޮން ާވހަކައެއް. ދެން ކޮންކަނޑައި

ނީ ަކލޭ ހުންނާނީ ވަޒީފާ ގެއްލިަފއޭ. ކަޭލގެ ފުލެޓު އޮންނަ އެހެންނޫނިްއޔާ ޖަހާށޭ ތިލަފަތެއް، ޖަހާށޭ ބޮޅެއް، މިތާ

ލާނަން. އަުޅގަނޑުމެން ގަނޑު ދަްނނަވައިޖެހެނީ މިކަންކަން ކުރަން. ހަމައެއާެއީކގައި ައޅު ގެއްލިފަޭއ. އެހެންެވގެން މި

ކުރަން. ީކއްެވގެން  ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ބާރުތައް ލިބިފައި އެބަހުއްޓޭ ކޮމިޝަންތަކުން ކުރާނެ މަސައްކަތް

ުދވަސް  100 ގެން ެއއްޗެިހ ނުބެލިގެން ުއޅެނީ؟ކީްއވެ  ؟ން މަރާލި ޙަޤީޤަތްކޮަބިއ ރިޟްވާ ުއޅެނީ؟ ނުކުރެިވގެން

ލަދުގަނޭ  ދައްކަނީ؟ ދުވަސް ތެޭރ ދައްކާނަމޭ ބުނި ވާހަކަ މިީއ. ކޮން ވަޢުދެްއގެ ވާހަކަ ެދން މި 1ދިަޔއީ. ވެގެން

. އެހެންވީާމ، އިދާއިރުގަ ްއކަމުންރުަގއި މި ވާހަކަަތއް ދައަޅުގަނޑުމެން. ލަދުގަނޭ ިއންތިޚާބެއް ބޯމަތިވެފައި އޮްތއި

އުޅޭ ވާަހކަ ދަްއކަންވާއިުރަގއި އެ ބިލަށް ހުިރ ކޮންމެ ކަމަކީ މިހާރުވެސް  މިތަނުން ކޮމިޝަންގެ ބިލެއް ފާސްނުވެގެން

ވަން މުއައްަސސާތަކަްށ މިނިއެ ބޭފުޅުންނަށް  ޤާނޫނުއަސާސީން ހެދިފައިވާ ިމނިވަން މުއަްއސަސާތަކުން ކުރެވޭ ކަންކަން.

ކުރޭ. އަުޅގަނޑުމެން ރުބާރުކުރެވޭ ބޭފުޅުްނ ޢައްޔަންކަމަށް ވަްނޏާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަަކށް އިތު ނުކުރެވޭތުބާރުއި

އަށް ހުރިހާ މުޅި މުށުގެ ތެރެ ،މިތިބީ ވޯޓުދޭން ތައްޔާރަށް. އެހެންވީމާ، ފާޑުފާުޑގެ ގާނޫުނ ހަދައިގެން ތިމާގެ އަތަށް

ނުުކރޭ. ކީްއެވގެންތޯ މިހާރުވެްސ ތެރެއަްށ ފައްތާލަން މަސަްއކަތް ެމއްގެ ސް މީހުން ބިރުވެރިކަބާރުތަކެއް ގެނެ
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ކުރި ، އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ފައިނޭންސްދާއިރުހުމަތު އެންމެން ބޮލަށް އެޅެމުންއެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއޭ ިކޔަިއެގން ފާޑުފާޑުގެ ތު

މައެކަނި ރާއްޖޭގެ ހަ ؟ނުކުރަނީޭއގެން މީހަކާ ސުވާލު އޮތީ. ކީއްވެ އެތައް މީހެއްގެ ނަންތަްއ އެ

ްނގެ ޚިލާފު ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަެކއް ހޯދާފައި ހުރި އަޅުގަނޑުމެ ކަން ކޮްށ، މި ރާއްޖެއަށް އާދަޔާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ތޯ މި ފައިސާގަިއ ޖެހިފައި އޮތީ؟ އެ ބޭފުޅާ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެކަނިهللا ރިއްޔާ ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫ

މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް. މިީއ ދިވެހި  ންެވގެންތޯ ެއ ބޭފުޅާ ލާންޖެހެނީ؟އެހެ ؟އެކަނިތޯ

ާދއިރުަގއި މިކަހަލަ އިޞްލާޙުތަްއ ށް އިންތިޚާބެއް ކުރިމަތިވެގެންރައްޔިތުން މިއަދު ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައް. ބޯމައްޗަ

އްކަިއގެްނ މުޅި ޤައުމު ިވއްކާލަން ަތްއޔާރުވާތީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގެންނަންޖެހެނީ މި ބޭބޭފުޅުން ބިރުދަ ގާނޫނަށް މި

އިންިޑއާގެ މިލިޓަރީ އެކި ކަހަލަ އެގްރީމެންޓްތަްއ ހަދައި،  ،ކަމަކީ  ފެނިގެން މިދަނީ ހަމައެކަނި މި ސަރުކާރަށް ކުެރވުނު

 ،ސްއިުތރު ހެލިކޮޕްޓަރެއް ގެނެ ،ސަތޭކަ ސިފައިންތަކެއް ެއއްކޮށް އެތައް  ،ސް ގެނެއިންޑިާއގެ ސިަފއިން މިތަނަށް

ޅުގަނޑުމެން މި ބޭނުންާވ އިންޑިާއގެ އަުޅވެތިކަުމގެ ެތރެއަށް ައޅުގަނޑުމެން ފައްާތލަންދާ މަންޒަރު. މިއީތޯ އަ 

ގިނަ ރައްޔިތުންތަެކއް މި   ސަބަބަީކ؟މިީއތޯ އަޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރަށް ވޯޓުދީގެން ހޮވި ؟ވަންތަ ރާއްޖެައކީޖަޒީރާ

 5އަިނޔާވެިރަކން ނައްތާލަން. މިއަދު  ވޯޓުދީގެން ޮހީވ އިޞްލާޙުކުރަން. ކޮރަޕްަޝން ނައްތާލަން. ސަރުކާރަށް

އޮތީ ވާނުވާނޭނގޭ ޖަހާފައި ގެންޮގއްސަ ހައްޔަރުކޮށްފަ. އެުދވަހު އެ  ކަން ކުރި ބޭފުޅާ އެއަހަރުދުވަސް ރާއްޖޭގެ ަރއީސް 

 ބަރާބަރު. މިއީތޯ މި ެއ ޯގސްވީ. މިވެިރކަމުަގއި ހަްއޔަުރކުރީމަ ވެރިކަމުަގއި ވަކި މީހަކު ހަްއޔަރުކުރީމަ އެ ގޯްސވީ.

އިބްރާހީމް ުމޙައްމަދު ޞާލިޙަށް އަުޅގަނުޑ  މަސައްކަތްކުރަްނއުޭޅ ފަރާތްތައް؟އިންސާފުން  ބުނާ ހަމަޔާއި ލަމަޔާ

 .އިންސާފޭއި އްވާނީ ހަމަޔާމަނިކުފާނު އިސްުކރަތިމަން އެ ބޭފުޅާ ވަރަށް ފޮނިކޮށް ސާބިތުކަމާއެކީ ވިދާުޅވިއޭ  ،ދަންނަވާނީ

ރިހަށް. އަޅުގަނޑުމެން އެ މަނިކުފާނު އަ  މަޝްވަރާއޭ. ައޅުގަނޑުެމން ދިޔައިމޭވަނީ ތިމަންމަނިކުފާނު ބޭނުން

 އިްނސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ކަރާމާތާ،. އެ ބޭފުޅާއަށް ބޭނުންވާ އި އޮތީ ވާުނވާގަ  ޖެހީމު. އަދިވެސް ރަީއސް ޔާމީން އެކުޑަަކކޫ

ކުަރއްވާަފިއ ވަަޑއިގެންެނވީ އެަތއް ަބއެްއގެ ލޯތްބާއެުކ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ިމއަދުން ކަންއެ ބޭފުޅާ ވެރި 

މިއަދަށް ވެސް ަރއީސް ޔާީމން ދޫކުރައްވާށޭ. ަރއީސް ާޔމީންގެ މައްޗަށް ކުެރވޭ ތުުހމަތެއް ވެއްެޖއްޔާ އެކަންކަްނ 

 ކުެށއް ކޮށްފައި އޮިތއްޔާ ހަމަ ޖަލަށް ލާށޭ. ޚުދު އަޅުގަނޑު އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެެރއިން ެގންގޮސް އެ ބޭފުޅާ ވެސް

ކުށެއް ކޮށްަފއި އޮިތއްޔާ ވެްސ ހަމަ ޖަލަށް ލާށޭ. އަޅުގަނުޑމެން އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭށޭ ޯކޓުތަކުަގއި އެ މަރުޙަލާތަުކެގ 

ޅުްއވަން ނޫޅުްއވާށޭ. އެ ޑްރާާމ މިގޮތަށް ކުްށ ނުފޫޒު ފޯރުވަާފނެތީއޭ ކިަޔއި، ހެއްކަ ،ނޭނގޭ ގޮަތށް ތެރެއިން. ވާުނވާ

ކުޅުްއވަން ނޫުޅއްވާށޭ. ެއއީޭއ އެ ބޭފުޅުން އިންތިޚާުބގެ ތެރޭގައި ަދއްކަމުންދިޔަ ވާހަަކ. މިއަދު ވެިރކަމަށް އަަރއި 

އެ މީހުންނަށް ވީ ވަޢުދުތައް ވެްސ  ،ެއއްޗެހި ދޫކޮށްަލއި މީހުންނަށް ދޭން ބުނި ގޮނޑިތަކާކޯލިޝަންަގއި ތިބި 

އުެޅނީ ކޯލިޝަންގައި ތެޭރގައި ިތބި ވަޒީފާތަުކގައި ތިބި މީހުްނނަށް ވެސް ބިރުދައްކަން. ވަިކ  ފައި މިއަދު އެލާދުއްަވއި

 ކަމެއް ނުކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ ކަލޭމެން ވަޒީފާތަކުން ވަކިކުަރން...
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަމަށް. އާރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ރޮޒައިނާ އޮތީ ައއްޑޫމީޫދ ދާއި އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު އަރުވަން މި

 އަރުވަން.ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއި

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން:އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ޢާދަމް 

ަވއޭ. ބާަޔެވގެންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރަނީ މިއުޅެނީ ދުނިޔެ ރަންވެގެންބާއޭ، މޮ

 ރިއްޔާޖުމްހޫައޅުގަނުޑމެންގެ ރައީސުލްލާެނ ވާހަކަ ބުނެފަ. ަނއްތައިއަޅުގަނޑުމެން ވެިރކަމަށް ައއީ ކޮރަޕްޝަން 

ުދ ކައި. މިއަޓަގެންދަވަނީ އެ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މަސައްކަތްކުަރއްވަމުން އެ

 ވާ...ބޫރުވެފައިވެިރެވގެން ތިބި ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ބަލަން މަޖުމިތާގައި ެއކިެއކި ަވއްކަުމގައި ބައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙައްމަދު މުމެންބަރު  ހުޅުދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ،އަުޅަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

ްއޒަތްތެރި ށް. އިބެހޭ އާއްުމ ގާނޫނު( އަ އިންތިޚާބުތަކާ) 2008/11ންބަރު ފައިާވ، ގާނޫނު ނަޝާހިދު ހުށަހަޅުއްވާ

 . އަޅުގަނޑު ހަނދާންކޮށްއަުރވާލީމެންބަރަށް

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ޢާދަމް

ދަލުތަކަށް ބަލައިލާއިރުަގއި ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނަށް މި ގެންނަ ބަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިންތިޚާބުތަކާ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ސުވާލުތައް ކުރަންޖެހިގެން މި ސުވާލުތައް މި ކުރަނީ އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެިރ 

ސްބަހަްއޓާފައި މި ބޭފުޅުން ހަމަ މި މިގޮތަށް މީގެ ކުރީގައި ގެނެރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ މި ގާނޫނު 

ޖެހޭ ކޮރަްޕޝަންގެ ވާހަކަ ަދއްކަން އަނެްއކާ މިއަުދ މި ގާނޫނު މި ގެންނަނީ. ައޅުގަނޑު ،ސް ފެއިްލކޮށްލާފައިގާނޫނު ވެ 

ސަބަބަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ާޞލިޙް ވަަޑއިގެންެނވީ ކޮރަޕްަޝން ނައްތާލަންށޭ ވިދާުޅވެފަ. 

 އި ފާހަގަޖަްއސަިއގެންއަުޅގަނުޑމެންނެއް ނޫޅެން ވޯޓުކަރުދާްސކޮޅުގަ  އިއްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާެރއްގަ އިބްރާހީމް މުޙަ

ވޯޓު ވަގަށް ަނގާކަެށއް. ައޅުގަނޑުމެން އަބަުދވެސް ައބަދުވެސް ދައްކަމުންމިދާ ާވހަކައަކީ ވޯޓަކީ ަރއްޔިތުްނ 

 ،ބިިޑއަުޅވަިއގެން ،ގެން ހިތުންރުހުމުން ދޭ އެއްޗެކޭ. ވޯެޓއް ގަަދކަމަކުން ނުހޯދޭނެ. ކަރުދާހުގައި ފާހަގަަޖްއސައި

ވެިރކަމުަގިއ  މޮޅެއް އެަބއޮތްތޯ؟ ޓަށް ާލހެން އިންސާނުން ގެންގޮސް ޖަލްސާތަކަށް ލައިގެން ވީބަކަރި ކޮށްގަދަކަމުން 

އެހެްނވީމާ،  ގެން ލިބުނު ފައިާދައކީ ކޮަބއިތޯ؟މި ހުރިހާ ކަެމއް ކޮށް  މީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްތޯ މިއަދު؟ހުރީ ޔާ
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އް ނޫޅެން ިއނގޭތޯ ރަްއޔިތުން ބޭނުންާވގޮްތ އޮިޅގެނެއް. އަުޅގަނޑުމެންެނއް ނޫޅެން ަރއްޔިތުންެގ ލޯބި އަޅުގަނޑުމެންނެ

ހޯދަން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އޮޅިގެެނއް. އަުޅގަނޑުމެްނނެއް ނޫޅެން ރައްޔިތުން ލައްވާ ގަދަކަމުން ވަޒީާފެގ 

ދާަކށެއް. މިއަދު ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށް ލީ ވާހަކަ މިތާގައި ބިރުދައްކަިއގެން ކަރުދާހުަގއި ފާހަގަޖައްސަިއގެނެއް ވޯޓުހޯ

ދައްކާފައި މިކަން ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އަނެްއކާ ކުރަންއުޅޭ ގޮތަށް ސިފަކޮށްގެން މި ވާހަކަ މިތާ ދައްކާތީ 

ރި ރައީސް.  އިްއޒަތްތެއުޅެނީ. ވައްކަންކުރާ މީހުން ޖަލަށް ލާނެއޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަދަްއކަންޖެހިގެން މި

އިންތިޚާބުގެ ތެޭރަގއި  ކުރީމަ ޖަލަށް ލާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތަކުާރރުކޮށް ފެނިގެންދިޔަީއ ރިާޔސީވަްއކަން

 ކޮށްލިްއޔާ. ވަްއކަމަކީ ާއއްމު އެްއޗެއް ނަނީ. ދެން ކީއްހޭވާނީ ވައްކަން ނޫންހޭ ތަރައްޤީއޭ މި ގެން ކުރީމަ އޯކޭވަްއކަން

އޮތީ.  ތަން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެނިފައި މި ނގަޅު އެްއޗެއް ކަމަށް ހަދަން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ހަދަން، ވަްއކަމަކީ ރަ

ްސގެން މި މަސައްކަތް ކުާރއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން ތާއީދުކުަރން ވޯޓުކަރުދާހުަގއި ެއއްޗެހި މިއަދު މި އިޞްލާޙު ގެނެ

އުޅެނީ  ކުރާކަށް. އަުޅގަނޑުމެން މިތިޚާބެއް ކާމިޔާބު ގެންނެްއ އިންނުލިޔަން. އަުޅގަނޑުމެން ނޫެޅން ވޯޓު ަވގަށް ނަަގއި 

އުޅެނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްަތކެްއ  ސިޔާސަތުތަެކއް ހިފައިގެން ިނކުމެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން މި

ބިރުދަްއކަިއގެނެްއ  ނަށް ވަޒީާފގެ، މިތަނުގަިއ މީހުންމާކޮށްދޭނަމޭ ބުނެގެން އިންތިާޚބު ކާމިޔާބުކުރަން. އެހެންވީ 

ކަމެއް ނުކޮްށ  ތަންތަނުަގއި ތިބި އެއްެވސް ،އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރަކުން ނުކަނޑާނެ. އެކަމަކު

ފިޔާތޮށިހެދުން ލައިގެން ަސއިކަލް ަމއްޗަްށ  ،މަޖަލްސާތަުކަގއި އެނުބރެން ދިޔައި ހަމައެކަނި ފިޔާތޮށި ހެދުން ލައިގެން

ިއ ތިބޭ މީހުން ގޮސް އިނގިލިޖަހައިލާފައި ދެން ނިކުމެގެން ވަޒީފާތަުކގަ  އްޓީމަ ެއހެން ޕާޓީތަކުގެ؛ރު ނެއަރައި ޕޯސްޓަ

ތްތެރި ރައީސް. ިސވިލް ދުވަހު ވަޒީފާައށް ނުނިކުމެ ހުރީމަ ދެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެއް ައޅާނެ އިްއޒަ ގޮތަށް މުޅި ދާ

ޒީފާއަށް ނުކުންނައިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކަކާއި ވެސް އަދި އެހެން ގޮތްގޮތަށް ވެސް ވަ  ސަރވިްސގައި

ވަންޏާ ވަީޒފާއިން ވަިކކުރަންޖެހޭ ބަޔަުކ  ކަމަށް އެބަހުރޭ. އެކަްނކަމަށް ނުފެތޭ ގޮތްތަކަާކއި މިންަގނޑުތަކަކާ އުޅެންޖެހޭ

 ލައި އެންމެތެއްފޮތެއް ނުބަގޮއެހެން ނެތި،  ވަޒީާފއިން ވަކިކުރާނެ. ރަީއްސ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުަގއި އިޢުލާންކުރުމެއް

އުޅެނީ މި  ފަހު ވަގުތު ނުވެސް ނެތް ތަންތަނަށް ވެސް މީހުން ލައިގެން ކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތަްއ އަޅުގަނޑުމެން މި

ހުރި ެއއްޗެހިން.  ފައިހުރި ވަްއކަންތަކާއި ހަދާ ސަރުކާރާ ހަވާުލވެގެން ސަލާަމތްނުވެގެނޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ކޮށްފައި

 ައޅުގަނޑުމެން ވޯޓު ނޭ ަރއްޔިތުްނެގ ވާހަކައޭ. ކޮންވާހަަކެއއް ދަްއކާކަށްތޯ.މަކު މިއަދު މިތަނުަގއި ެތދުވެ ރައްޔިތުންއެކަ

މް.ޑީ.ޕީގެ ތިލަފަތާ ދިމާލުގައި ކަމެއް ނެތް. އެ ޖަހާނެ ހޯދާނަން އިރާދަކުރެއްވިްއޔާ. ވޯޓުކަރުދާހުަގއި އިތުރު ފާހަަގއެއް

ނީ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ އިތުރު ފާހަގަތަކެއް ިއތުރު ނަންބަރުތަކެއް އިތުރު ޖެހީމަ ނިމު  ފާހަގަރަނގަޅު

ދާ މަންޒަރުތަކަކީ ޕީ.ީޖ މި ފެނިގެންއްާސކަށެއް. އަުޅގަނުޑމެން މިއަދު ވެސް ހުންތަކެއް ވޯޓުކަރުދާހުަގިއ ކުރަކުރެ

އަޅުގަނޑު ީމގެ ކުީރަގއި  ،ތަނަށް ހުށަހެޅީމާ  މި ހާޒިރުކުރަންެވގެން ަރއީސް ާޔމީންގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުގަިއ ޮއއްަވއި

 ،ރަނގަޅަށް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ. މި މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަކީ  ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސަްށ ވެސް
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ދާ. ްއސަލަތައް ހުށަހަޅައެއް ނަހަމަ ،ސްކޮށްގޮތަކުންނެއް މި މަޖިލީހުގައި ބަހުގުޅޭ  ގާ މައްަސލަތަކާޝަރީޢަތުގައި ހިނ

ތެޭރަގއި ެވސް. ެއކަމަކު، ިމއަދު  ގެއަހަރު 10ވެސް ނެތް އަޅުގަނޑު މިތާ މިހިރަ  އެކަމަކަށް ފުރުޞަތު ދީފަެއއް 

ތުަގއި އޮތް ފޫުޒ ފޯރުވަން ޝަރީޢައަށް ނު.ޖީ ާހޒިރުކުރަން، ޕީ.ޖީ ުއޅެނީ ޕީ އަޅުގަނޑުެގ ނޯކޮންފިޑެންެސްއ ލައިގެްނ މި

ލް ޖެނެރަލް އެކަމަށް ުހއްދަދެްއވައިފިްއޔާ އަުޅގަނޑު ގަނުޑ މި ބުނަނީ ަކުއންސެްނ. އަޅު މައްސަލަެއއްަގއި ުނގެނެސްގެ

ދައްކައިގެން މެވެސް ގޮަތކަށް މީހުންނަށް ބިރު، އަބަުދވެސް ަވއްކަންޮކށްގެން ކޮންމިހިރީ ގެންނަ ގޮތަށޭ. އެހެންވީމާ

 ޞާލިޙް ވެރިކަމަށް ވަަޑއިގެން ފުރަތަމަ ނުފޯޒު ފޯރުވަިއގެން ކަންކަްނ ކުރަްއވަން ނަހަދާށޭ. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

ފައި ހުރިހާ ކަމެއް ބަލާއިރުަގއި ަވއްކަންކޮށް މި އެއްޗެިހ ހިންގައި، ދުވަހަކު ރައީސް ޔާމީން ޖަލަަކށް ނުލާ. ތަޙްޤީޤުތަކާ

 ފޯރުވަްނ އެހެރީ. ނުފޯޒު އިކޮށްފައި އޮތް ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ސާބިތުވާތީވެ ޖަލަށް ލާފައޮތް ކަމަށް، މަނީ ލޯންޑަރ

ކަންކަން ވެްސ މި  އިހެއްކަށް ުއޅޭކަން ސާބިުތާވތީވެ ޖަލަށް ލާފައި އެެހރީ. ވެރިކަުމގައި ހުރިއިުރގަ 

ވެރިކަމަށް ގެންދެވީ. އެ ވާހަަކ ދައްކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް ގެންދިަޔއީ. ހީކުަރނީތޯ ކޮން މީހަކު ކުރަްއވަމުން

 ...އައިމަ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ރޭަގއި ތެލުތަުކގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވާަހކަދެއްކުުމގެ އަދަބުަތކާއި އުސޫ

  ވަކި ގޮތުން ބެހޭ ރީޢަތުގަިއ ހުންނަ މަްއސަލަތަކާެވސް ޝަ ހިމެނޭ ބައެއް ކަްނކަން ހުންނާނެ. އަދި ައޅުގަނޑުމެންނަކީ

ގަނޑަްށ މަކަށް އަޅު ތަނެއް ކަެވސް  ވާހަކަދެެކިވގެންދާނެ ތަން ށް މި މަޖިލީހުގެ  ފްލޯރގައިގޮތަކަށް ކަްނކަން ފްރޮޅުމަ

ރެޓިކު ޑިމޮކް ނީބޫލެއް ނުކުެރވޭތީ ހަމަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލީ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދ މި އޮންނަގަ

މީހަކަށް  ެއއްެވސް، . ެއހެންވީމާއެކަންކަން ގެންދިއުމަށްތަކުގައި ައޅުގަނޑުެމން ކަންކަންކުރާ އުސޫލުތަކުްނ މުޖްތަމަޢު

ރަދަނަށް ހަަކއިގެ ބުއަދި ވަކި ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް އެްއެޗއް ބުނެވޭިއރުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދެއްކޭ ވާ

ންބަރު މެޒަތްތެރި  ިއއްއަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާގެ ،ކުޑަކޮށް ިވސްނާލުމަށް ދަންނަވާލަމުން

 ޢަލީ ޢާރިފަށް. 

 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޫނު( އަށް ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާ އި( 11/2008 ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. `.

ވާ އިޞްލާޙަށް ައޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަްނ.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ޝާހިދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއ މި

މި އިޞްލާހުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ޔަޤީންކުރަން ބޭނުންވާ ސިއްރުކަން، ވޯުޓގެ ސިއްުރކަްނ  ،ސަބަބަކީ
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ނޑު ހަމަ ދައްަކވާއިުރަގއި ވަްއކަމޭ ިކޔާއިުރގައި ައޅުގަރައީސް. މި ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ޔަޤީންވާނެތީ. އިްއޒަތްތެރި

އޭ ކިޔާ ކުންފުންޏެއް ، އެމް.އެްނ.ބީ.ސީއިްއޔެގެ ނޫހުން ދުށް ތަނެއް ކިޔާލަން ބޭނުން. އިއްެޔގެ ނޫެހއްަގއި މި އޮންނަނީ

އަިދ  ރަާކއި،ގަިއ ތިއްބެިވ ަވޒީެގ އިްސ ފަޑީ ން ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭ ތާކަށް މި ސަރުކާރުމިލިއަ  5ކުރީަގއި ހަދަިއގެން 

ން ރުފިޔާ ދިން ވާަހކަ. ިމލިއަ 78ންޏަކަށް ކިޔާ ކުންފު "ބިގު "ތައް ބަޔަުކ ނިސްބަތްވާ ސްޓޭޓު މިނިސްޓަރުންނާއި އެ 

އުެޅނީ އެްއ ގޮަތކަށްެވސް ހަމަ  މިއީ ަވއްކަމޭ ކިަޔިއގެން ދަްއކަވާ މީހުން. ދެން ަރއީސް ާޔމީން ހައްޔަރުކޮްށގެން މި

 155ކުްނ ބަބަީކ އެ ުބނާ އެސް.އޯ.އެފަސިޔާސީ ކަެމއް ނޫން އެްއެވސް ކަމެއް ނޫން. އެހެން ިމ ދަންނަވާ ސަ

ކޮށްފައި ހުރިއިރުގައި ރަީއސް ޔާމީންެގ އެކައުންޓަށް ޗެެކއް ވަެދގެން ހަމައެކަނި އޭނަ ގެންގޮސް ތަކަށް ޗެކް އިޝޫފަރާ

 އިންސާަފކީ؟ކޮބައިޯތއޭ އެ ބުނާ ހަމަޔާއި ލަމަޔާއި  މީހުން ކޮބައިތޯއޭ؟ 154އަނެއް  އުޅެނީ. ހައްޔަރުކޮްށގެން މި

ގެންދެވީ. އަިދވެސް އަުޅަގނޑުމެން ތަކުރާރުކުރާނަން. ވަމުންރައީސް ާޔމީން އޭރުވެސް ވިދާޅު  ؛ޅުގަނޑުމެންއަ

އެއް އިެރއްަގއި  ،ވެސް ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. މަިނކުފާނަކީ ރާއްޖޭަގއި  އޮތް ެއންމެ ބޮޑު މަނިކުފާނަށް

ވެްސ؛   ޕާީޓއަކަށްދުނިޭޔގެ ކޮންމެ ،ފުެޅއް. ޮކންމެ ޕާޓީއަކަށް ވެސްއޮތް އެންމެ ޮބޑު ޕާީޓގެ ލީަޑރުކަން ކުރެްއވި ބޭ

ތިމަންނަގެ ޕާޓީއަށާިއ ގެްނދެވީ ނެ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވަމުން އަދި ދިވެހިރާއްޖެ ބާްއވާ. ޯޑނަރުން ފައިސާ ދޭ

ޕުުޅގައޭ. ެއ ބޭފުޅާ އެ ތިމަންނަގެ ކެމްޕޭނަށް ޑޯނަުރން ދެއްިވ ފައިާސ ބަހައްޓާަފއި ހުންނާނީ ަވކި ބޭފުެޅއްެގ އަތް

 ،ފައިސާ އަބުރާ ދެއްކެިވއިުރަގއި އެްއކަލަ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޗެކެއް ޖަމާކުރީމާ

ސޯސް އެއީ ރަނގަޅު ސޯސްއަކުންތޯ ނޫނީ ވަގަށްތޯ ރަނގަޅަށްތޯ ތެދަށްތޯ ބަލާނީ.  އީސް ޔާމީނުތޯއޭ އެ ފައިާސ ހޯދިރަ

އެއީ ކޮންތާކުން ހޯދި  ގެންގޮސް ަހއްޔަުރކުރާނީ އުންޓަށް މީހަކު ފައިސާ ޖަމާކުރީމަ މަނިކުފާނެއް ނޫންމަނިކުފާނުގެ އެކަ 

ފެއް ނެތް ބަޔަުކ ، އިންސާލަަމއެއް  ،އެވަރުގެ ހަމަެއއް .އަހަންޖެހޭނީ އިފައިސާެއއްތޯ ބަލަން. އެ ޖަމާކުރި މީހާ ކައިރީގަ 

އޭ. ތިމަންނަމެން ކަން ޔަޤީންކުަރން ބޭނުންވެއެ ބުނަނީ ވޯޓުގެ ަސއްޙަ މިތަނަށް އައިސް މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ދެން

ބަލަން ތިބޭތި. މިއަށް ވޯޓަށް އަންނައިރު އެ މީހުން ޖަހާނީ  އި ދިމާ އިދިކޮޅަށް ވާހަކަަދއްކާަފއިކިޔާފަތާއީދުކުރާނަމޭ 

އެަބ ހުއްޓޭ. އޭނަގެ ވަޒީފާއިްނ  އިަކލޭގެ ދަރިއަކު މިތާގަ  ،ދައްކާމީހުންނަށް ބިރުރަތް. އެއީ ކަނަޑއެިޅގެން ެއބަ 

އި އިލާ ެދކޮުޅން ގޮސް ހުްސވަންދެން އެންެމން ވޯޓު ނުދީފިްއޔާ އޭގަ ޢާއިލާ. ކޮުޅނެތްކޮޅަށް ޮގސް މޭ. މުިޅ ޢާވަކިކުރާނަ

ަވކިކުރާނަމޭ. އަނެއްކާ ބުނަނީ ފާއިން  މިވެނި ފާހަގަެއއް. އެ ފާހަގަ ނެތިއްޔާ ަކލޭގެ ދަރިފުޅު ވަޒީޖަހަންޖެހޭނޭ 

ވެސް ވަކިކޮށްފި.  ކަންޏެއް ނޫން. މިހާރުވެްސ ދަނީ މީހުން ވަޒީފާއިން ަވކިކުރަމުން. އަުޅގަނޑު ދާއިާރގެ މީހުންއެ

އިދިކޮޅަށް  ގެ ބިރެއް ނުދައްކާަނމޭ. ބުނެފައި ދިމާ ތިމަންނަމެން އެއްވެސް މީހަކަށް ވަޒީފާ ،މީހުން އެ ބުނަނީ މިހާރު އެ

ން ދޭން އޮތް މިލިއަ 5ދިމާ އިދިކޮޅަށް  އިކުރާނީ. ބުނެފަ ދެކޮޅަށޭ މަސައްކަތްކޮރަޕްޝަނާ ޢަމަލުކުރަނީ. ތިމަންނަމެން

އުޅެނީ.  ްނ ރުފިޔާ  ދީގެން މިމިލިއަ 78 ވެރިްނގެ ކުންފުންޏަށް މިއަދުގެ ސަުރކާރުގެ  ،ތާކަށް ވެރިްނގެ ކުންފުންޏަށް

ޖަހާއިރަށް  11އޮތް ުޅގަނޑަްށ އެބަތްތެރި ރައީސް. އައޮތީ. ައޅުގަނޑު ަދއްކާ ވާހަަކއެއް ނޫން. އިްއޒަ  އިނޫހުގަ
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. މިއީ މި ދަްއކާ ބިރަކީ. އަުޅގަނޑުމެްނ ރަޙީމް ވެއްޖެ މިހާރު ގެންގޮސްވެސް. ޢަބްދުއްއި އޭ.ސީ.ީސއަށް ކިޔާފަ 

ނުެވގެން އުޅޭތާ. އް ފާސްވެއްޖެއް ިބލެ ، ތިން ދުވަސްކޮށްގެން އުޅޭ އެޖެންޑާއިންތިޚާބަށް ދާއިރުަގއި މިައދު މި 

ގެންގޮްސ ހައްޔަުރކުާރނީ އަުޅގަނާޑއި ައޅުގަނޑަށް ދަމާހުރިތާކުްނ  އިބިޑިައޅުވާފަ ކިޔާީނ.  ށް ނޫންއަކައޭ.ސީ.ސީ 

ފަ. މިއީ މި ބުނާ ޖަހާިއރަށް ކިޔާ 11. އަުޅގަނޑަށް އޮތީ އިގަ އޭ.ސީ.ސީ މް ވީރާ އެންމެނާ. މިހާރު ޢަބްދުއްރަޙީތާއީދުކު

ުފގެ ާވހަކަ. ދެން މިބުނާހެން އެކަކު އި ދައްކާ ހަމަޔާއި އިންސާފަފުގެ ވާަހކަ. މި މީހުން އަނގަފުޅާކޮށްހަމަޔާއި އިންސާ

އެީއ އަދި ކުންފުނިތައް ކަމަށް ިވޔަސް އަދި ފަރުދީ މީހަކަްށ  ފަރާތަށް؛ 154ރާއިުރގަިއ އަނެއް ގެންގޮސް ަހއްޔަުރކު

އަރިުހގަިއ  ޭޓޓު މިނިސްޓަރަކުތެރޭަގއި ހުންނެވި ވަޒީަރކާއި ސްހަަކށް ފިޔަވަެޅއް ނާޅާ. ޭއގެމިއިން މީ ،ކަމަށް ވިަޔސް

ނު. ހަމަ އެ މީހުންެގ އެަކއުންޓަށް ވަްނ ފަދައިން ގެްނގޮސް ަހއްޔަުރުކރަންވީ؟ ކީްއވެތޯވިދާޅުިވ ޭގަގއި މަުޑކޮށްލާށޭ. 

އި އޮތީ. ދެން މަނީ ފައިސާ ވެދެފަ ބުނާ ކުންފުންޏަކުން ރައީސް ޔާމީންގެ އެަކއުންޓަްށ ވެސް ހަމަ އެއްކަލަ މި

ކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދޭނެ އުސޫލުތަެކްއ އި ވެސް ގާނޫނެއް އެަބއޮތޭ. މަނީ ލޯޑަރުކރުމުގަ. މަނީ ލޯޑަރއޭކުރީލޯންޑަރ

ށް އެއްޗެްއ ކަހަލަ މީހުން، މި ސަރުކާރާ ދިމާއައުޅެނީ އަޅުގަނޑުމެން  ދެން މިހާރު މި  ،އެބަހުރި. އޭތި އޮތްތާ އޮއްވާ 

މަސަްއކަތެއް ކުރަން ތިބި ބަޔަކު  ަކމާއި އިސްތިޤުލާލަށްންބުނެފާނެ ކަހަލަ މީހުން ނުވަތަ މި ރާއްޖޭގައި މިނިވަ

ޖަހާއިރަށް ކިޔާފަ. މިއަދު ދެން ކިޔާނީ ފުލުސް  11އޮތޭ . މިދެންނެވީތާ އަޅުގަނޑަށް ެއބަގެންގޮސް ދަމާ ހައްޔަރުކުރަން

ތްތެރި ރައީސް. އޮފީހަށް ކަންނޭނގެ. ދެން ނުވެސް ކިޔާ ގެްނގޮސް ހަްއޔަރު ކަންނޭނގެ ކުރާނީ. ަވރިހަމަ އިއްޒަ

ރާއްޖޭގެ  ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން މި އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ މި ނޭވާ އެންމެهللا އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ހަމަ ކެރޭނެ. 

ނުކުރާތި . ހީިއ އަުޅގަނޑުމެން އަުޑއުފުލަމުންގެންދާނަންއިސްލާމްދީނުގެ ަޙއްުޤގަ ،ޙައްޤުަގއި، ިމ ޤައުމުެގ ޙަްއޤުގައި 

ށް ކިޔަިއގެން ބިރުން ތުރުތުރުއަޅާނޭ. މިތާ އެބައޮތް ބޮޑުސިންގާ؛ ގަިޑއެއް ވެސް ނުޖެހޭތަ؟ އަސީއަޅުގަނޑުމެން އޭ.ސީ.

މިތާ އެބަ އޮތް ބޮޑުސިންގާ؛ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ބޮޑުސިންގާ ކޯލިޝަނަކުން؛ ިއއްޒަތްތެިރ 

ސިްނގާ ކޯިލޝަނަކުން ވެރިކަމަށް ައއީ ރައީސް، މިތާނަގއި ހެނދުނު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ވިދާޅުީވ. ބޮޑު

އަނިާޔވެރިކަމާ ދެކޮޅަޭށ، ތިމަންނަމެން މަސައްކަތްކުރާނީ. ފަސާދައާ ދެކޮޅަށޭ. ކޮރަޕްޝަާނ ދެކޮޅަށޭ. ަވއްކަމާ ެދކޮޅަޭށ 

ކިޔާފައި ާއއްމު ގޮެތއްަގިއ އެއްބަްސވުން އޮތް ގޮަތށް އޮްއވާ، ާއއްމު ގޮތެްއގައި ދަނީ ދިމާ އިދިކޮޅަްށ 

ކަތްކުރަމުން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ވިާދޅުވީ. ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގައި ހުންެނީވ ވަކި ބޭފުަޅކު. އެ ޕާީޓ މަސައް

ހިންގަވަނީ ވަކި ބޭފުޅަުކ ބޭނުންފުޅުވާ ގޮަތކަށް. ެއއީ މި ާރއްޖޭަގއި ޕާޓީތަުކގެ ހާލަތު ެވސް އެްއގޮތަީކ. ދެން އޮތް ިމ 

  އޮތީ ޖަލުަގއި.ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާީޓގެ ީލޑަރު އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ސާ ނަން. ޖަލްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަޅުގަނޑު މިހާހިސާބުން ހުސްވަގުތުކޮޅަްށ މެދުކަނޑައިލާ

 ތެރިއިްއޒަތް ދާއިާރގެ މެދުހެންވޭރުޖަާހިއރު. ފުރަތަމަ އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތުއަރުވަން އޮތީ  11ކުރިއަްށގެންދާނަން 

 ށް.ޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރު
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޑުމެްނ ނ`. ހުސްަވގުުތކޮޅަށްފަހު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަާތިއގެން ކުިރއަށްދިޔުމަށް ފަށަިއގަންނާނަން. އަުޅގަ

ުނ ފަިއވާ، ގާނޫހުށަހަޅުއްވާ ޝާހިދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހުޅުދޫބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ 

އަތުަގއި  އިްނތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާޫނނު( އަށް ިއޞްލާޙުގެނައުުމެގ ބިލު. އަުޅގަނޑު) 2008/11ނަންބަރު  

ތެރި އިްއޒަތް ގެދާއިރާ ުކރެންދޫއޮތް. އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަދިވެސް ވަރަށް ދިގު ލިސްެޓއް އެބަ

 އަށް. هللاޢަބްދު ޢަބްދުލްބާރީ މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ބާރީޢަބްދުލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ

އެ ވަގުެތއްަގއި ބަޔަކު ވަކި ގޮތަކަްށ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަކީ،

ކަމެއް ކުރަން ބޭނުންވީމާ، އެގޮަތކަށް ބަދަލުކުރަން. މި ހީވަނީ ެއއްކަލަ އަާލއުއްީދން ވޮްއގަނުޑގެ ކޮޅުހެން. 

ފާހަގަޖަހަން ބޭނުންވީމާ އެ އިލެކްޝަނެްއގައި ވޮްށގަނުޑގެ ކޮޅުން ފާހަގަ ޖަހާފައި، އެ ފާހަގަޖަހަން ބޭނުންނުވީމަ އެ 

ށްގަނޑު އަނެއް އިދިކޮޅަށް އަނބުރާލަނީ. ކުރީގައި ފާހަގަަޖހާ ގޮތަށް މި އޮތީ. މި އިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގައި އެބަތިބި ވޮ

އެ ފާހަގަ ޖަހަިއގެން، އޭެގ ބޭނުންކޮށްގެން ހޮވިަފއި ތިބި މެންބަރުން. މިއަދު އެ މެންބަރުންނަށް އެއްކަަލ 

ތީވެ މިއަދު އޭތި ިއދިކޮޅަށް ޖަހަން ބޭނުންވީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ޮވއްގަނޑުެގ އަލާުއއްދީނުގެ ޮވްއގަނުޑގެ ޮކޅު ނުދިއްލޭ

އޭތި ފޮހެލަން ބޭނުންވަނީ. މި މީހުންނަށް ހީވަނީ އެހެން ބަަޔކު ެއ ބޭނުންކޮށްފާނެހެން. އިއްޒަތްެތިރ  ،ކޮޅު ނުދިއްލޭީތވެ

ޔާީސ އިންތިޚާުބގަިއ ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްަފއި ހުީރ ރައީސް. މީެގކުީރގައި ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީން މަޖިލީހުގައި ވެްސ އަދި ރި

ވޯޓުކަރުދާްސކޮުޅގައި ފާހަގަަޖހައިގެނެްއ ނޫން. އަުޅގަނޑުެމންނަށް ވޭތުވެދިަޔ ތަނުަގއި ފެންނަން މި އޮތީ އެހެން 

ްއ ޕާޓީތަކުން އިލެކްޝަުނގެ މި ގާނޫނުަގއި މިގޮތަށް ފާހަގަޖަހަން ލިޔެގެން، ބޭނުންޮކށްގެން އިންތިޚާބުގެ ަބއެ 

ގޮނޑިތަާކއި ބަެއއް އިންތިާޚބުތައް ކާމިޔާބުކުރަން. މިއަުދ ހަމަ ކާމިޔާބުކުރި މީހުންނަށް މި ހީވަނީ ކުރީގައި 

ތިމަންނަމެންނަށް ފާހަގަޖަހައިގެން އެކަން ކުެރވެން އޮތޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އެހެން ބަޔަކު ފާހަގަޖަހައިފާނޭ. 
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ންވީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ބިލު މިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުެރވުނަްސ އެހެންވީމާ، އެ ފާހަގަނުޖެހޭ ގޮތަށް އޮންނަ

އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ ވާނެ އެްއވެްސ ގެއްލެެމއް އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަެވސް، މިއިން ަރއްޔިތުންނަށް 

އި، މިހާރު އެ މީހުންގެ ބާރެއް ދައްކައިދެނީ ަވއްކަންކުރި މީހުން މީގެކުރީގައި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ަވއްކަންކުރި ގޮތާ

ނެތީމާ އެ ަވއްކަން އެގޮތަްށ ނުކުރެވޭނެތީެވ، އެހެން މީހަކު ވަްއކަންކޮށްފާނެ ކަމަްށ ބަދަލުކުރުމުގެ ނިޝާން 

މިފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ އަަޖއިބުވާ ފަދަ ަކމެއް. ހަމަ ބޭނުންވީމާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ބޭނުްނ 

އް ބަދަލުޮކށްލަންވީ. މިއީކީ އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި އެްއގޮތަކަްށެވސް ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ގޮތަކަށް ގާނޫނުތަ

ކޮށްދެންޖެހޭނެ ގޮތެއް ނޫން. މި މަޖިލީހުގައި ވެސް ހަމަ އެބަޔަކު ބޭނުންވީާމ، އެބަަޔުކ ބޭނުންގޮތަކަށް ބިލު ލާފައި 

 10ާލޙު އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮްށލަންވީ. މި ވޭތުވެިދޔަ އިޞްލާޙު ފާސްކޮށްލަންވީ. ައނެއްކާ އަެނއް ދުވަހު އިޞް

އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގައި މި ާގނޫނުގައި ހަމަ އޮތް ެއއް މާްއދާ ދެ ގޮތަށް މި ބަދަލުކުރަނީ. މިތާ ބައެއް ިއއްޒަތްތެިރ 

ްށތޯ ވާނީ؟ މިއީ ގަސްތުަގއި މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކިއިރު ިވދާޅުވެއްޖެ، އެއީ އިމްލާ ކުށެޭކ. އިމްލާ ކުށަކަށް ކޮންގޮތަކަ

އަހަރު ފަހުން ކަންނޭނގެ އަނެއްާކވެސް ހުށަހަޅާނީ ފާހަގަލެވޭ ގޮތަށް. ފާހަގަ  5ފާޅުގައި ހިންގާ ޖަރީމާ މިއީ. މީގެ 

ލިޔަސް ޯވޓު ބާތިލުނުވާ ގޮަތށް. މިހާރު ދިވެހި ރައްޔިތުްނ މިކަމަށް ހޭލުންތެރިވެ، ިމ މީހުން މި ކުރާ ަވއްކަން 

ގަންނަންވީ. ިމހާރު މި އޮތީ ވައްކަން އެ ީމހުން ކުރި ކަންކަން ވަރަށް ރީއްޗަށް ބޭޒާުރވެފަ. ކުީރގައި ރަނގަޅަށް ދެނެ

ގުނަނީތާ، ޔޯޔޯ. ެއކަން ކުިރޔޯ. މިހާރު މި އޮތީ ޔަޤީންވެފައި ފާހަގަ ޖަހައިގެން ވަްއަކންކުރިކަން. މިހާރު އެކަމަކު 

ނެތީެވ، ެއހެން ބަޔަކު ަވއްކަންކޮށްފާނެީތވެ ައވަހަށް ެއ ފާހަގަ ނުޖެހޭ ވަްއކަންނުކުރެވޭނެީތވެ، ަވއްަކންކުރަން އުނދަޫގވާ

ގޮތަށް ބަދަލު މި ކޮށްލަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިމއީ ހަނޑިމުޑުދާރު ޢަމަލު މިއީ. މިއީީކއެއް އެްއގޮަތކަށްވެްސ ގާނޫުނ 

އް ނޫން މިއީކީެއއް. މިއަށްވުރެ ތަންކޮެޅްއ އެްއޗެހި އިޞްލާޙުކޮށް، ގާޫނނުހަދާ މަޖިލީހެއްގައި ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ގޮތެ

ތާހިރުކޮށް މިކަން ކުރެވެންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކޮންމެ ފަހަރަކު އިލެކްޝަނެއް ކުރިމަތިާވއިރަށް، 

ިމ  އިލެކްޝަން ހަމަ ބޯމަތިވާއިަރށް އިލެކްޝަނާ ބެހޭ ބިލު ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ. މި އޮތް ހުރިހާ ދުވަސްީވއިރު ީކއްވެތޯ

އިޞްލާޙުނުކުރީ؟ މިީއ ހަމަ ަރއްޔިތުންނަށް ތިހާ ދެފުށް ފެްނނަ ގޮތަކަްށ މިކަން ކުރަްނ ބޭނުން ނަމަ ކުރީހެއް ނޫންތޯ. 

ހަމަ ކުރީގެ މި މަޖިލީހުގެ ެމޖޯރިޓީ އޮތް ބޭފުޅުން؛ ެއ ބޭފުޅުންނަށް މި ފާސްކުރެވެން އޮތްއިރު ކީްއވެތޯ ުނކުރީ؟ 

 ފާހަގަ ޖަހަންެވގެން މީިތ ބާއްވާަފއި އޮތީ. މިއަދު ވެިރކަން ބަދަލުވީމާ އެ މީހުންނަށް މިކަން ނާޖައިޒު ފައިދާގެ ގޮުތގައި

އެކަން ނުކުރެވިދާނެީތވެ، އެ މީހުންގެ ބޮލަށް މީތި ކެނޑޭނެތީވެ މިހާރު ބަދަލުކޮށްލީ އެ. އެހެންވީމާ، ަވއްކަންކުިރކަން؛ 

ނަށް ފާހަގަކޮށްދޭ މިއަުދ މި ބިުލ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅީމަ. ހަމަ މީގެ ކުީރގަިއ ަވއްކަްނކުރިކަްނ ވަރަށް ީރއްޗަްށ ރަްއޔިތުން

 ޖަހައިގެން ަވއްކަންޮކށްގެން ހޮވިފައި އެ ތިބީ. އެ ފާހަގަ މީހުން މީގެ ކުރީަގއި ެވސް މަޖިލިސް އިންތިޚާބުތަކުގައިއެބައި

ގޮތަށް އޮތީމަ  ، ފާހަގަ ނުޖެހޭ . އެހެންވީމާންނަކަށް ފާހަގަެއއް ނުޖެހޭނޭމީހުންނަށް ހީވަނީ ދެން މިފަހަރު ތިމަންނަމެ
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އެގޮތަްށ ވެސް އެމީހުންގެ މެޖޯރިޓީ މި މަޖިލީހުގައި އޮތީމަ،  މިއަދު ،މީުހންނަށް ފެންނާތީ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އެ

 އަށް ވާެނ އެްއވެސް ެގއްލުމެއް ނޯންާނނެ މިއަކުން. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ބަދަލުކުރީ. އެމް.ޑީ.ޕީ

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ،ހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަ ޝާހިދު މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅުދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ހަކަދަްއކަން ގެނަުއމުގެ ބިލަށް ވާއިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ) 2008/11ގާނޫނު ނަންބަރު 

އްެބިވ ތި ޅުމުގައި ށް އެދިަވޑަިއގެންނެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ތައެދިަވޑަިއގެން، ފުރުޞަތަ

ދާުޅވާްނ ހުބަސް ވިހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުާވ ނިމުނީ. މިހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުހަލާ ނިމުމުގެ ުކރީގަިއ ފަ

ހިސާބުން މިހެންވީމާ، ތެރި މެންބަރު ވަޑަިއގެން ވެސް ެނތް. އެލާނަން. އިްއޒަތްތްތެރި މެންބަރު އިންނެިވތޯ ބަލައިއިްއޒަ

 ންނާނެ. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ބިލަށް ވޯަޓށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓު ގަީޑަގއި އޮ

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .7

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިމޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.އަށް. ކޮ 7ޑާ އައިޓަމު ދަނީ އެޖެން އަޅުގަނޑު މިހާރު މި

އްޖެއިްނ ދިވެހިރާ "ންސްލް ސޯލަރ އެލަޔައެސްޓެބްލިޝިންގ ިއންޓަރނޭޝަނަ ފްރޭމްވޯކް އެގްރިމަންޓް ފޯ" -7.1

ކޮމިޓީން  ސަލާމަތު އުމީ، ޤަޓަކައި ފޮނުވާފަިއވާ މައްސަލަ ންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްމެދު ރައްޔިތު ކުރުމާތަސްދީގު

ޓީެގ ލާމަތު ކޮމިއުމީ ސަރިޕޯޓު މަިޖލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ޤަ ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ނިންެމވި ދިރާސާކުރަްއވައި

 މެންބަރަށް . އިްއޒަތްތެރިމުޙައްމަދުދީދީ  އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ ،މުޤައްރިރު

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

ކޮމިޓީެގ ނޑު ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި ރިޕޯޓު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ައޅުގަ

އެސްޓެބްލިޝިންގ  ފްރޭމްވޯކް ެއގްރިމަންޓް ފޯ" ،ލާނަން. މި ރިޕޯޓަކީގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައި ޖަލްސާއިން ނިންމެވި

މެދު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުްނ  ކުރުމާއިންޓަރނޭޝަނަލް ސޯލަރ އެލަޔަންސް" ިދވެހިރާއްޖެއިްނ ތަސްދީގު

ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު އެ ކޮމިޓީއަްށ  ގެއުމީ ސަާލމަތު، ޤަޓަަކއި ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަމަށްހޯއްދެވު

ުގޅޭގޮުތްނ  ޅާ ރިޕޯޓު. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި މައްސަލައާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަ ޑައަުޅއްަވއިގޮެތއް ކަނ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ 
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ގެ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުން  ،މަީތން ނޫނުއަސާސީަގިއވާ ގޮުތގެ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫިލއްޔަަތކީ

މްވޯްކ އެގްރިމަންޓް ފޯ އެސްޓެބްިލޝިންގ އިންޓަރނޭޝަނަްލ ފްރޭ"ޓަކައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފާސްކުރެްއވުމަށް

ޓަކަިއ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް މެދު ރައްޔިތުންގެ ކުރުމާސޯލަރ އެލަޔަންސް" ދިވެިހރާއްޖެއިން ތަސްދީގު 

ގެ ަގވާއިުދެގ ، މަޖިލީހުފޮނުއްވާފަިއވާ މަްއސަލައަށް މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުން

ާމއްދާގެ )ރ(ގެ ދަށުން ދިރާސާކޮށް، ކޮމިޓީައށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަްނ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(، އަދި އ171ެ

، އެ މާއްާދެގ ދާގެ )ރ(ގެ ދަށުން ޮގތެއް ނިންމައިަވނަ މާއް 171ފާހަގަކުރުމާއެުކ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ބޭފުޅުންެގ  11ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  ހުށަހެޅުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.)ބ(ގެ ދަށުން މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު 

 ފޭދޫ  ؛ބޭފުޅުންަނކީ ބޭފުޅުން ތިއްަބަވއިގެން. އެ 8އަދި  ދިރާސާކުރެްއވީ އަުޅގަނޑު ފިަޔަވއި ތެރެއިން މި މައްސަލަ 

މަހިބަދޫ  ،މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުތްތެރި ިއއްޒަގައްދޫ ާދއިރާގެ  ،އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

މާވަށު ދާއިާރގެ  ،މެންބަރު އިބްރާީހމް ޙަސަން ޮތއްޫޑ ދާއިރާގެ ، މެންަބރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ުރ މާފަންނު އުތު ،މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިންިއއްޒަތްތެރި ވިލިނގިލި ާދއިާރގެ ، މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން ަފހުމީ

. އާދެ! މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްިއްއޒަތްތެރި މަރަދޫ ދާއިރާގެ  ،މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

 ފްރޭމްވޯކް އެގްރިމަންޓް ފޯ ެއސްޓެބްލިޝިންގ އިންޓަރޭނޝަނަލް ސޯލަރ އެލަޔަންސް" "ކޮމިޓީން  ގެއުމީ ސަލާމަތުޤަ

 ދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ަޓަކއި ފޮނުްއވާފަިއވާ މަްއސަލަމެ ކުުރމާ ތަސްީދގުދިވެހިރާއްޖެއިން

 އި ބައްދަލުވުމުގަ ވަނަ ތިންމިއަހަރުެގ ަގއި އޮތް ކޮމިޓީގެ  2019 ރީވަފެބުރު 26 ދިރާސާކުރެްއވުމުގެ މަސަްއކަތް

މެދު ކޮމިޓީއަށް  ގެ ރުުހންދިނުމާކުރުމަށް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގު ދީސްމަންްޓގައި ިދވެހިރާއްެޖއިން ތައެގްރި

ފްރޭމްވޯކް އެގްރިމަންޓް ފޯ " ،މެދު ފޮނުއްވާފައިވާ  މި މައްސަލައާ ،ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެއް ިނންމުމުގެ ކުރިން

ުކރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ ގުދީސްދިވެހިރާއްޖެއިން ތަ އެސްޓެބްލިޝިންގ އިންޓަރޭނޝަނަލް ސޯލަރ އެލަޔަންސް"

ެއއަށް  އިަރނގަޅަށް ބައްަލވަ ތައްޔާރުކުަރްއވާފަިއވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ކޮޕީ ންރަންމަންޓުއެންަވޔައޮފް 

ފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ކުރާ  ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެ އްގެބަދަލުތަކެމޫސުމަށް އަންނަ  ،ރިޢާޔަތްކުރެްއވި. ެއގޮތުން

ގެ ިދރާސާތަކުން ސާބިތުވެަފއިވާީތ، މި މައްސަލަ ަޙއްލުކުރުމުެގ ނޭދެވޭ އަސަުރ ނިސްބަތުން ޮބޑުކަން ަސއިންސްވެރިން 

ަވނަ އަހަރު އެކުލަަވއިލި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ  1992ގެ ފަރާތުން  (އ.ދ) ތައްުކވެރި ދައުލަތްގޮތުން އެ

ކުރި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭަގއި ގު ދީސްއެންމެ ފުރަތަމަ ބައިވެރިވެ، ތަ ަގއި"ސީ .ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ"ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ 

ޔޫ.ެއން.އެފް.ސީސީ މުޢާހަދާގެ ދަށުން ޤައުމުތަކުން ޖައްވަށް  ،ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުެރވޭ. މީގެއިތުރުން 

ބޭރުކުރާ ވިހަ ގޭސްަތއް ަމދުކުރުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތްތަކެއް ކަނޑަެއޅުމާއި، ައދި ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ވަިކ 

ކުރުމުެގ ލުސިހާރުގެ ޚާއްޞަ ލަނޑުަދނޑިތަކެއް ކުރާނެ މިންވަޖަްއވަށް ބޭރުކުރާ ވިހަގޭސް މަދު މުއްދަތެއްަގއި

 ،ވަަނ އަހަރު ނޮވެންބަރު މަހު ޕެރިހުގައި ބޭްއވުނު 2015، މަސައްކަްތވަނީ ފެށިފައިކަން. މިގޮތުން
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ސިލް ފިއުލަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ބައްދަލުވުމުަގއި ފޮ 11ސީ.އެމް.ޕީ  ނަންބަރު 21ސީ.އޯ.ީޕ  ގެޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ 

ލޯ ކާބަން ޤައުމަކަށް މަގު ކޮަށއިދީ، އަދި  ،ކޮށް ތަެކއް ޤާއިމުގެ އަިލން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމުކުޑަކުރުމަށްޓަަކއި އިރު 

 ށްގަިއ ހިމެނޭ ޤައުމުތަކަރ އަދި ޓްރޮޕިކް އޮފް ކެޕްިރކޯންޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަްށޓަކައި ޓްރޮިޕކް އޮފް ކެންސަ 

. އަދި ިމ ކުެރވިފައް ވަނީ ޤާއިމުންސެ ޔައެލަޔަންްސގެ ަނމުގައި އެލަ ރއަމާޒުކޮށް އިންޓަރނޭޝަނަްލ ސޯލަ

ެއކު ާރއްޖެ ވަނީ ަބއިވެިރވެފަިއކަން ޔާއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުއްދަ އެލަޔަންްސގެ ފައުންޑިްނގ ެމންބަރެއްގެ ގޮުތގައި ރަ 

، އިންޓަރނޭޝަނަލް ސޯލަރ އި ންސްގެ ަމއްސަލަިއގަޔަ ސޯލަރ ެއލަން ިއންޓަރނޭޝަނަލްފާހަގަކުރެވޭ. މީެގއިތުރު

އެހިސާބަށް މެންބަރު ލުމުެގ މަރުޙަލާގަިއ އިކް އެއްަބްސވުން ެއކުލަވަ ރޭމްވޯފް ،ންސް ވުޖޫދަށް ައއުަމށްފަހުޔައެލަ

 .ގޮތުން ބައިވެރިވެފަ ެއކު ބޭްއވުނު ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ މަޝްވަރާަތުކގައި ިދވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ޢަމަލީޤައުމުތަކާ

ކުރުމުގެ ކުރިން ގު ދީސްންޓް ތަދައުުރ އަދާކޮށްފަިއކަން ފާހަގަކުެރވޭ. މީގެއިތުރުން ިމ ެއގްރިމަމުހިންމު މިކަމުގައި 

އް ވަނީ ސަރުކާރުެގ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޝްވަރާތަކެ  ނޫނީގާޓްރީ އޮފް އެންވަޔަަރންމަންޓުން މިނިސް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މެދު ކޮށް ބަަލއިަގތުމާގުދީސްމިގޮތުން، މިެއްގރިމަންޓް ތަކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އެުކ ކުެރވިފައި ވުޒާރާަތކާ

ހަގަކުރެޭވ. މި ެއގްރިމަންޓުގެ ނޫނީ ލަފާ ހޯދާފައިވާކަން ފާގާ ، އެަޓރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ހުށަހަޅާފައިވާން އޮފީހު

 ގެ ކޮންމެ މެންބަރަކު އެލަޔަންްސ ައއި.އެސް.އޭ  ރނަލް ސޯލަންބަރުގައި އިންޓަރނޭޝަވަނަ ނަހަތަރުވަނަ މާއްާދގެ ދެ

ައާޅ ގެ ގޮުތގައި ކަނޑަަމށާއި، ނޭޝަނަލް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުކަ ވެސް ނޭޝަނަލް ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ކަނަޑއަޅަންވާނެ

ކަމަށް  މުވާނެއިެއއް މެންބަރު ޤަުއމުތަކުގައި ޤާ ެގ ކޮރެސްޕޮންޑެންޓުންގެ ާދިއމީ ވިުއގަފަރާތްތަކުން، އަިއ.އެސް.އޭ 

ބެހޭ  އި އެހެނިހެން ކަމާޔާ ގެ މެދުގަ އިންޓުން އެހެްނ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުފޯކަލް ޕޮއް ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން. އަދި އެ 

ސް ޤުވެިރވާ ދާއިރާަތއް ދެނެގަެނ، ޕްރޮގްރާމް ޕްރޮޕޯސަލްއުވެސް ޝަ  ފަރާތުން މުޢާމަލާތްކޮށް ދެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ

 އެކަމާ ގުޭޅގޮތުން ކުރުމަށް ޭބނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ެދނެގަނެސިލުހާއޭއިން ފަރުމާކޮށް އަދި ައއި.އެްސ.

މި އެގްރިމަންޓުެގ  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިަޓކަށް ރެކޮމެންޑޭޝަން ހުށަހެޅުން ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ސެކްރެޓޭރިއެ

މަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުތަކެއް ކުރާީނ ްޓ ައދި އެސެންބްލީ ހިންގުރެޓޭރިއެވަނަ ަނންބަރުގައި ެސކްެއއް  މާއްދާގެވަނަހަ

ތަކުންނާއި، އެހެނިހެން ގެ އެެޖންސީ (އ.ދ) މުތަކުންނާއި، އެުކވެރި ދައުލަތްޓްނަރ ޤައުބަރު ޤައުމުތަކުންނާއި، ޕާ މެން

ލިޭބ  ގައިރަކާތްތަކު ހަހުއްދަދޭ ަވކިވަިކ ބްލީން މްއެސެ ޤައުމުތަކުންނާއި، ޕްަރިއވެްޓ ސެކްޓަރެގ އެހީތެރިކަމާއި 

ވަނަ ަނންބަރުގައި ވަިކ ޕްރޮގްރާެމއް ހަތރު ަވނަ މާއްދާގެ ހަ ކޮށްފަިއވޭ. މި އެގްރިމަންުޓގެ ކަްނ ފާހަގަސާއިންފައި

 މެނޭ ޚަރަދުތައް ނުހި ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިދާރީމު ބަޖެޓުއާއް ނުންވާ ފައިނޭންޝަލް ރިސޯސަސް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭ

ބަިއވެރިާވ  ަގއިޕްރޮގްރާމު ގެ އެހީތެރިކަމާެއކު އެ ޓްޓޭރިއެރެ ލައިޒްކުރާނީ ސެކްގޮތަށް ަވޒަންކޮށް އަދި މޮބަ

ގެ ވަނަ ަނންބަރުގައި އައި.އެސް.އޭ ެއއް ވަނަ މާއްާދގެ ހަތްކޮށްފަިއވޭ. މި އެގްރިމަންުޓގެ ޤައުމުތަކުންކަން ފާހަގަ 

ކްސެޕްޓަންސް، އެ ސްޓްރޫމަންޓް އޮފް ރެޓިފިކޭޝަންގައި ސޮިއކޮށް އަދި އިންބަރަކަށް ވެވޭނީ އެ އެްގރިމަންޓުމެން
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ވަނަ ދިހަޓުގެ މި އެގްރިމަން .އްޒަތްތެރި ރައީސް އި  ފާހަގަކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ. ންކަންމުޓްކުރު ޒި ނުވަތަ އެޕްރޫވަލް ޑިޕޮ

ުތެގ ެއއްގޮްތވާ ގޮ ނޫނާގާެއ މެންބަރު ޤައުމެްއގެ  އްދުަގއިހަިއ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ސަރަވަނަ ނަންބަރުގަތިން މާއްދާގެ 

ްޓެގ ށުން، އަިއ.އެސް.އޭ ެސކްރެޓޭރިއެލަތެއްގައި ެވވޭ ެއްގރިމަންޓެއްގެ ދަހާދި ބޭނުންވެއްޖެ މަތީން އަ

ޒްތަކާިއ ބާރުތަްއ ޮގތެއްަގއި ކުރުމަށް ބޭނުްނާވ އިމްތިޔާ  ތައް މިނިވަން ރޮގްރާމުމަސްއޫލިއްޔަތުަތކާިއ އަދި ޕް

ވަނަ ނަންބަރުގަިއ އެއް ވަނަ މާއްދާގެ ތޭރަމަންުޓގެ ށްފައިވޭ. މި އެގްރިކަމަށް ބަޔާންކޮ އަށް ލިބިދެވޭނެއައި.އެސް.އޭ

ގެންދާނީ އެ ޤައުމެއްގެ ލް ކުިރައށްއެކްސެޕްޓަންްސ، ނުވަތަ އެޕްރޫވަ ކް ެއގްރިމަންޓްގެ ެރޓިފިކޭޝަންފްރޭމްވޯ

އެ ެއގްރިމަންޓަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއއްގޮްތާވ ގޮުތގެ މަތީން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން ފާހަަގވޭ. އަދި 

ސް ނުވަތަ އެޕްރޫވަލް މެންބަރު އިންސްޓްރޫމަންޓް އޮފް ރެޓިފިކޭޝަން އެކްސެޕްޓެން ނީ އެގްރީމެންޓަށްމަލުކުރަންފަށާޢަ

ަކން ފާހަގަކުރެވޭ. އާދެ! މި ވާ ުދވަހުން ފެށިގެންކަން ބަޔާންކޮށްަފއި 30ކުރާ ތާރީަޚކުން ފެށިގެން ޤައުމަކުން ޑިޮޕޒިޓް

ކް ެއގްރީމެންޓަށް ޢަމަލުރަން ފަށާ ފަހުން މަދުވެގެން ވަނަ ނަންބަރުގައި ްފރޭމްވޯ 2ގެ ވަނަ މާްއދާ 13އެގްރީމެންްޓގެ 

ން އިންސްޓްރޫމަންޓް އޮްފ އެކްސެޕްޓެންްސ ނުވަތަ މަންޓް އޮފް ރެޓިފިކޭޝަނު މެންބަރުން އިންސްޓްރޫ  15

ިއ ބަިއވެރިވުމަށްަޓކަިއ އުމަކުން އެގްރީެމންޓުގަމެންބަރު ޤަ ންމުއިންސްޓްރޫމަންޓް އޮފް އެްޕރޫވަލް ހުށަހަޅުްއވު

އިންސްޓްރޫމަންޓް އޮފް ރެޓިފިކޭޝަން އެކްސެޕްޓެންްސ ނުވަތަ އެޕްރޫވަލް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ 

އެގްރީމެންޓަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަންޖެހޭނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވޭ. އާދެ! ދިވެހިރާއްެޖއިން ބައިވެރިވެަފއިވާ ހަކަތަިއެގ 

ދާގެ ގޮުތގަިއ ައށް އަހަރީ ޗަން (ައއިރީނާ)ށް މަސައްަކތްކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޯއގަނަިއޒޭޝަން ދާއިރާ ކުރިއެރުމަ

އެމެިރކާ ޑޮލަުރ  24807.07އަދި ސަރކް އެނަރޖީ ސެންޓަރަްށ އަހަރީ ޗަންދާނެ ގޮުތގައި  ޫޔއެސް ޑޮލަރު 195

ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިންމާފައި ވަނީ މިކަންކަމަށް ބަލާފައި  ރި ރައީސް.ރާއްޖެއިން ދަްއކަންޖެހޭ. އިްއަޒތްތެ

ގޮތުގެ މަތން ފްރޭމްވޯކް  ވާ ބަރުގައި ވަނަ ނަން 1ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 170ާވިއދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަ

ކުރުމާ މެދު ސް ިދވެހިރާއްޖެއިން ތަސްދީގު ންޓަބްިލޝިންގ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސޯލަރ އެލަޔައެސް އެގްރީމެންޓް ފޯ

އުމީ ަގއި ބޭއްވުުނ، ޤަ 2019ފެބުރުވަރީ  26ގޮތަށް މި .ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނުމަށް ފެންނަ 

 އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މިވީމާ، ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޤަ. އެހެންމަތުގެ ކޮމިޓީންވަނީ ނިންމަވާފަސަލާ

ށް އެދި ވަރަްށ އަދަބުވެރިކަާމއެކު ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ދެއްވުމަރިޕޯޓް މަޖިލީހުގައި އެޖެންާޑކޮށް

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްިރރަށާއި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ ލާމަތު ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައުމީ ސަރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޤަޝުކު

ގެންދިއުމަށް ކުރަްއާވ ުކރިއަށްމަސައްކަތް  ،ކު ޝުކުރު ދަންނަވަންތެރިކަމާއެ ވަރަށް އިޚްލާޞްމެންބަރުންނަށް
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މި ރިޕޯޓަްށ  . ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާފަަގއި އިްއޒަ 2019ީރ ފެބުރުވަ 26ކަތްތައް. މި ރިޕޯޓް ާވނީ މަސައް

ކޮންމެ  .މިނެޓު 30 ވަނީ ކުރުމަށް ވަގުތު ކަނޑައެޅިަފއިބިފައެއްނުވޭ. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްލި އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް

މަޖިލީހުަގއި ަތމްސީލުކުރައްވާ ކޮންމެ ސިާޔސީ ޕާޓީއަކަށް. އިްއޒަތްތެރި  މިެނޓުގެ ަވގުތު، 5ސިޔާސީ ޕާޓީައކަށް 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( ިއގަތުމަށް ދަންނަވަން.  ޕާޓީތަކުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަ މެންބަރުންނަށް

އިުނގަންނަވާ. މިހިސާބުން މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުްސގެ ސް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަކަްށ އެދިަވޑަމެންބަރުން. އެްއވެ

ޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯުޓގަީޑަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ރިޕޯ

 މެންބަރުންބަށް ދަންނަވަން. 

 

 ށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަ  -8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތް. އަދި މިއަުދެގ ޯވޓެއް އެބަ  2ވެސް  ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯަޓށް އެހުން. މިއަދު ،8އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 ޖަލްސާ މި  ވޯޓަކަށް އެހުން އޮންާނނެ. މަޖިލީހުގެ 3ވެސް އެަބއޮތް.  މަސައްކަތުން ނިމިފައިވާ ވޯަޓކަށް އެހުން

ޒަތްތެިރ ރިއްޔާ އިއް ގައި. ޝުކު 1:30ނީ ގެންދާދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ލާނަން. އިހިސާބުން މެދުކަނޑަ

 މެންބަރުން.

 

 ]އަށް  13:31އިން  11:19 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން:[

 (ނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް)ރިޔާސަތުގައި އިން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިރ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދެން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( `. އިއްޒަތްތެމު ވޯޓު ޢާއް`. އަމީން

 )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(ޮކށްލަދެއްވުން އެދެން. މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2008/11ނޫނު ނަންބަރު ގާ  ،ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

އްޒަތްތެރި އިމެދު  ށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާއަ (ނޫނުގާއްމު އާބެހޭ  އިންތިޚާބުތަކާ)

 ދެން. މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެ 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މުޙައްމަދު ޝާހިދުދާއިރާގެ މެންބަރު  ހުޅުދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 61    އަދަދު: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 06 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރުންގެ އަދަދު؛ ތިއްބެވި މެ . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ވަިކ . 1ދަދު؛ އަންގެ މަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރި. ނުފެންނަ ކ61ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70

ބަރުންގެ އަދަދު؛ މެން ވޯުޓގައި ަބިއވެރިވި. 6ންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

ހުން ބަލައިގަތުމަށް މަޖިލީމި ބިލު އެހެންކަމުން،  .62ލަ؛ . ޖުމ32ުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ ކުރު. ފާސ62ް

 މިޓީއަކަށް ކޮކުރަްއވައިފި. އާދެ! މިހާރު މި ބިލުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތުަގއި ވަނީ ބިލު ދިރާާސކުރުމަށް ވަގުތީ ފާސް

 އި ދަންނަވަން.  އަރިހުގަަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާްއމުވަފޮނުވުމަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފަ. އެ ހުށަހެޅުން އިއް 

 

 ވުން:އިދާރީ މޭޒުން އިްއވެ 

ރާގެ އިްއޒަތްތެރި އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްަވއި، ވިުލފުށީ ދާއި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ލެވިލިމާ

 ރަޝީދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން. ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޟްމެންބަރު ރިޔާ
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ށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލ ( އަ ނޫނުގާއްމު އާބެހޭ  އިންތިޚާބުތަކާ) 2008/11ރު ނޫނު ަނންބަގާ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ަވގުތީ ކޮިމޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށް ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުްނ އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު  މެންބަރުދާއިރާގެ  ލެވިލިމާ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  ރަޝީދުޟްމެންބަރު ރިޔާރާގެ ވިލުފުށީ ދާއި  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 45    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ  . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ދަދު؛ ންގެ އަ. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރ45ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ 3. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 16

. ފާސްވެއްޖެމި ހުށަހެޅުން އެހެންކަމުން،  އާދެ! .61ލަ؛ . ޖުމ31ު. ފާސްވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 61އަދަދު؛ 
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ވުމާ ހުށަހެޅުން ފާސް ފޮނުވިއްޖެކަމުގައި ދަންނަަވން. އެ ކަމުން މި ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ވަގުތީ ކޮމިޓީައަކށްއެހެން

 ފުށީވިލު ވާލަން.ފުރުޞަތު ހުޅު މެންބަުރންގެ އަދަދު ކަނަޑއެޅުމަށް ގުިޅގެން ަވގުތީ ކޮމިީޓގައި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ

 ޔާޟް ރަޝީދު.ރިދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ްއެކވުން:ދު ވާހަކަދެދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީ ށީފުވިލު

މިޓީއަށް. މި ކޮ ،ން ބަރު މިއަށް ތާއީދުކޮށްދެއްވައިްއަޒތްތެރި މެން ގެތީ ދާއިރާގެނއެނދެން ދަ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް

ައޅުގަނުޑ  ،ތުންގޮއެ މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިީޓއަަކށް މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ފޮނުވަން.  5އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ 

ބަރު ޢަލީ ތްތެރި މެންކެލާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ އަދިމް އަޙްމަދު ހާރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްގެތީ ދާއިނދަ ،ހުށަހަޅަން

  ދު ޝާހިދު.ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަ، ޢާރިފް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަޑއިގަންަނވާ ހިމެނިވީ އަދަދު އެކަނި. ހުށަހަޅުއްވަންފަހަރު  މިމިހާރު ހަމައެކަނި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އާދެ، 

 އެ ފާސްވުމަށްފަހުގައި ނަންުފޅުތައް.  ޭއގެ ފަހުންބޭފުޅުންގެ އަދަދު. 

 

 ްއެކވުން:ރަޝީދު ވާހަކަދެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ފުށީވިލު

 ަވގުތީ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވަން.  ގެމެންބަރުން 5އެހެންވީމާ، 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލިމާލޭ

 

 ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން  ވިލިމާލޭ

 5ތަށް ހެޅުއްވި ގޮރިޔާޟް ރަޝީދު އެ ހުށަ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު  ފުށީރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވިލުޝުކު

  ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ފޮނުވުމަށް އަޅުގަނޑު ާތީއދުކުރާއަަކށްމެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީ 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ބަރު ތްތެރި މެންހުޅުހެންވޭރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަ ؟އެހެން ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ

 މޫސާމަނިކު.
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 ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ންހުޅުހެ

އްމުކޮށް ލީހުގައި އާމަޖި. އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅާނަން ލާފައިއިނަވައެްއެޗއް ދަން ،ނަމަވެސްހުށަހަޅާލަން. އެހެން އަޅުގަނޑު

  އަދަދަށް އެހެންވީމާ، އި އަިމއްލަ މެންބަރުން އެކުެލވޭ ގޮތަށް ކޮމިޓީތައް ހެދުން. އެމަލުކުރާ ގޮތަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާޢަ

ތުގެ މި ފުރުޞަ ވެގެންދަންނަާވލަން ްށ ހަމަ ރިޔާސަތުގައިރައީސަ ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުއި ހައްދަވަ ބަލާފައި ކޮމިޓީތައް

 ބޭނުންކުރީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަށް ނުފެނޭާއދެ، އަުޅގަނޑަ  ؟އެހެްނ ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތްތޯ އާދެ، ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ

 .ވާ ކަމަށްފައިލިބިތާއީދު ބަރުންނަށް ހުށަހެޅިމެން 5 އެހެްނވީމާ، .ޅެއްމެންބަރެއްގެ އިޝާރާތްޕު ިއއްޒަތްތެރި އެްއވެސް 

ހެޅުން ދަންނަވަން އެ ހުށަ ގައިއަމީންޢާއްމު އަރިހު އާދެ،ވޯޓަށް ދެން އަޅުގަނޑުމެްނ ދާންޖެހޭނީ ދެއްތޯ. 

  އިްއވާލަދިނުމަށް.

 

 ވުން:އިްއވެ ން މޭޒު އިދާރީ

 ންބަރުތްތެރި މެދާއިރާގެ އިްއޒަ ވިލިމާލޭ ، ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި ޟްދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާ ފުށީވިލު

އްމަދު މުޙަ ންބަރުމެހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި ހުށަހެޅުން. ދުކުަރއްވާަފއިވާ އިންމަނިކު ތާއީއަޙްމަދު ނިހާން ހުސަ

މުެގ ގެަނއުޙުލާޞްށް އި( އަޫނނުބުތަކާ ބެހޭ އާއްުމ ގާިއންތިޚާ) 2008/11ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ޝާހިދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 .ްށ ފޮނުވުމަށްައކަަވގުތީ ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ 5ރެއްވުމަށް ބިލު ދިރާސާކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ފުށީވިލު   މެންބަރު:ހުށަހެޅުއްވި 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިންމަނިކު ވިލިމާލޭ      ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 44    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 10    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 08 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިތއްބެިވ  . ާހޒިރުވ85ެލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ދެްއިވ ކަމަށް ވޯޓު. ުނފެންނަ 44. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގަިއ . 8ދު؛ ޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަ. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވ10ޯމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މި ހުށަހެޅުން  ،އެހެންކަމުން .54ލަ؛ . ޖުމ28ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުްނާވ އަދަދު؛ 54ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރުންގެ ބަމެން ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާނެކޮމިީޓގައި އެ ހުށަހެޅުން ފާސްވުމާ ގުޅިގެން ވަގުތީ  އާދެ، ފާސްވެއްޖެ.

ބަރު ތްތެރި މެންދާއިރާގެ އިްއޒަ ފުށީގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ވިލުހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް އަޅުނަންފުޅުތައް 

 ރިޔާޟް ރަޝީދު. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ފުށީވިލު

ދަނގެތީ  -1ތަމަ ކޮމިޓީ. ފުރަ މެންބަރުންގެ ަވގުތީ 5އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން 

ދޫ ދާއިރާގެ . ހުޅުރިފް. ކެލާ ާދިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާއަޙްމަދު މްހާރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ އިލްދާއި

ދޫ ދާއިރާގެ މަރަ މިރު.ޢާއަޙްމަދު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ޅުތައް.ނަންފު ހުށަހެޅުްއވި ކޮށްލަދެއްވުްނ އެދެން އިނގޭތޯރިޕީޓުއަދި  .ަކމަށް  ސާފުނުވާވި އެްއެޗއްވިދާޅު

 

 ްއެކވުން:މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެ ދާއިރާގެ ފުށީވިލު

 މްހާރި މެންބަރު އިލްރާގެ އިްއޒަތްތެދަނގެތީ ާދއި ،ަވގުތީ ކޮމިީޓގައި ިތްއބަވާނީމެންބަރުންގެ  5އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅާ 

މަދު ރު މުޙައްހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަ ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްކެލާ ދާއިރާގެ އި ،އަޙްމަދު

ބަުރ ތްތެރި މެންމަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ ،މިރުޢާްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ އި އަދި، ޝާހިދު

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް އަޙްމަދު.ހާއިލްގެތީ ދާއިާރގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު ނއާދެ، ދަ

 

 މް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހާރާގެ މެންބަރު ިއލްދަނގެތީ ދާއި

ހެޅުއްިވ އެ ހުށަ  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުށީއިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ިވލު .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ

 ފުޅުތަކަށް އަޅުގަނޑު ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ންނަވަދަމީންޢާއްމު އަރިހުގައި އެ ހުށަހެޅުއްވުން އިްއާވލަދިނުމަށް އަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ބަރު ތެރި މެންރާގެ އިްއޒަތްދަނގެތީ ދާއި ،ހުށަހަޅުއްވައި ދު ރަޝީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ފުށީވިލު

ނެ ިއގަންަނވާމެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަ 5ތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުން.  މް އަޙްމަދުހާއިލް

ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކެލާ ދާއިރާ -2ޙްމަދު. މް އަހާރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއލްދަނގެތީ ދާއި  -1 މެންބަރުން؛

ިއއްޒަތްތެރި ޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ކު -4މުޙައްމަދު ޝާހިދު. ޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހު -3ޢަލީ ޢާރިފް. 

 ރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.މަ -5މިރު. ޢާމެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ން.ްނ އެދެވޯޓުދެއްވުމެންބަރުން ިއއްަޒތްތެރި  ްއވުމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށްއާދެ، އެ ހުށަހެޅު
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ދުރަޝީ މެންބަރު ރިޔާޟްދާއިރާގެ  ފުށީވިލު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މް އަޙްމަދު ހާމެންބަރު ިއލްރާގެ ދަނގެތީ ދާއި ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 45    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 06    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 14 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   51     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 51        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

. 6ންގެ އަދަދު ބަރު. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ45ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

. 51ރުންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަ. 14ން ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންަބރުވަކި ގޮތަކަށް ވޯ 

 ކޮޅަކަށްފަހު()ވަގުތު މި ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ. އެހެންކަމުން،  .51ލަ؛ . ޖުމ26ުފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާއްެޖއިން ދިވެހި "ލަރ އެލަޔަންސްސޯއިްނޓަރނޭޝަނަލް  ންގއެސްޓަބްލިޝި ކް ެއގްރިމެންޓް ފޯވޯފްރޭމް"

ގެ ސަލާމަތު ޤައުމީ ،މެދު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ޓަކައި ފޮނުްއވާފަިއވާ މައްސަލަ ކުރުމާގުތަސްދީ
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ނިވަޑައިގަންަނވާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ުވމާނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއް  އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ 

 ދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަ

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

 ؛ންގެ އަދަދުބަރު. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެނ68ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

ބަރުންގެ ވެިރވި މެންވޯޓުަގއި ބައިކު ވެސް ނެތް. . ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަނެތް

 ޓް ފޯ ކް އެގްރިމެންްފރޭމްވޯ"، އެހެންކަމުން .68ލަ؛ . ޖުމ35ު. ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 68އަދަދު؛ 

 ންގެ މެދު ރައްޔިތު ކުރުމާގު ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަސްދީ "ރ އެލަޔަންސްޓަބްލިޝިންގ އިންޓަރޭނޝަނަލް ސޯލައެސް

ނިންމެވި  އިރައްވަ ކުން ދިރާސާމިޓީޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮ ،ޓަކައި ފޮނުއްވާަފއިވާ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ގާނޫނު  ،އްވާފައިވާ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހަޅު ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ން ކޮމިޓީ  އުމުެގ ބިލު އިޖުތިމާޢީގެނަ ށް އިޞްލާޙު( އަ ގާނޫނުބެހޭ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ) 2009/8ނަންބަރު 

ށް ނަވާ ގޮަތކަނިވަޑަިއގަންމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ދެްއވުން އެދެން. ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިތއްބެިވ  . ާހޒިރުވ85ެލަ އަދަދު؛  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނުއާދެ! 

ކު ޓުެދްއވި މެންބަރަ. ނުފެންަނ ކަމަށް ވ69ޯ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގެ އަދަދު؛  މެންބަރުންވޯުޓގައި ަބިއވެރިވި ކު ނެތް. ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަ ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށްނެތް. 

ތުރު ދާއިރާގެ ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހިތަދޫ އުެއހެންކަމުން .69ލަ؛ . ޖުމ35ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 69

 އްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ދިވެހިރާ) 2009/8ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

އްޖެ. ން ފާސްވެނިންމެިވ ޮގތަށް މަޖިލީހު އި ބިލު ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކުރަްއވަގެނައުުމގެށް އިޞްލާޙު ( އަބެހޭ ގާނޫނު

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،އަދު އޮތް މިފުރަތަމަ  ަގއިއެޖެންޑާ އާދެ! އަުޅގަނޑުމެންގެ  ؛އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ކުރެްއވި ުސވާލަށް

ތަްއ ގެ މައްސަލަނޭނގޭ މަރު އާއި މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ މައްސަލަަތކާިއ، ގޮތްަގއި އޮތް ދައުލަުތގެ ފަިއސ8.2ާ

ިތ  ނު މަނިކުފާމެދުގަިއ ވޯޓަށް އެުހމުގެ ވާހަކަ ން ނިންމެވި ގޮތާ ކުެގ ކޮމިޓިބެލުމުގެ ބިލު މިނިވަން މުއަްއސަސާތަ

 އާސަލަ މައް އެ ،ނީިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ތިޔަ ވިާދޅުވަނީ ެދއްތޯ. އާދެ! ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަ ވިދާޅުީވ.

ވައިލަން. ނަށް ދަންނަުގޅޭގޮތުްނ މައްސަލައެއް ދިމާވެަފއިވާތީ އެ މައްސަލަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކަމާ، ބެހޭ ގޮތުން

ވާަފިއ އިކުރައް މިތަނަށް ސޮ ،މެންބަރަކު ސޮއިކުަރއްަވއި 6އާދެ، ެއ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި 

 ، މި ހެންވީމާ. އެއޮތީ ހުގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުަގިއ މިކަމަށް ިމ މަޖިލީ ނިންމެވި ގޮތަކަށް ނޫން ފޮނުއްވާފައި އެަބއޮތް

އިން ެއ ންޑާދުގެ އެޖެނެތީމާ މިއަ އްކަމެގެންެދވޭނެ ރިއަށްނިއްޔާ ކުނޫލުމަށްފަހުގައި މަޖިލީހަށް އެކަން ތަޙުޤީޤުކޮށް ބެ

ދެ، އެީއ އާއެ ވާހަކަ ދަންނަވައި ނިމުނީ. ން ބުހިސާ އެ  ،ނގޭތޯ. އާދެ، އެހެންވީމާމައްސަލަ އަުޅގަނޑު ނެގީ އި 

 ކުރީ.  އަޅުގަނޑު އެކަން މިން ވާ ގޮތުެގ މަތީަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  216މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 
 

 ނިންމުން 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

( ަގއިާވ ގޮުތެގ މާއްދާގެ )ހ ވަނަ  107 ގެންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުއާދެ، ދެން އަުޅގަނޑު ިމ ދަންނަވައިލަނީ ަރއްޔިތު

ހެޅުމުން އެ ށް ހުށައީސަބޭނުންވެގެްނ މަޖިލީހުގެ ރަ  މިޓީތަކަށް ބަދަުލެގނައުމަށްކޮދަންނަވާ ތިރީގައި މި  ލީހުގެމަޖިން މަތީ

ކުން މް.އެްސއަސް.އެކަންކަން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިަމންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަްށ ވާނީ އެ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ެއއް  ؛ލިއްޔަުތ ކޮމިޓީމާ -2ބޭފުޅަކު. އެއް  ންޕީ.ޕީ.އެމު ؛މިޓީޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮ -1. ދަންނަވާފަ

ެއއް މެންބަރަުކ  ޕީގެ އެމް.ޑީ. ؛ކޮމިޓީ ބެހޭ ސަސާަތކުެގ ކަންތައްތަކާއައްމިނިވަން މު -3ބަދަލުވެފައިވަނީ. މެންބަރަކު 

ގެ ދަށުން ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( 107ވާއިުދގެ އް ގަ ދަލުތަންކަމުން، ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަހެވަނީ. އެބަދަލުވެފައި

ސް ވެ ކަމުގަިއ ނެނޭމެއި ހިބަދަލުތަްއ މިއަުދގެ މި ޖަލްާސގެ ަޔއުމިްއޔާގަ  ށް ައއިކައިޢުލާންކުރަން. އަދި ކޮމިޓީތަ 

ގަނޑު ޓަކައި އަޅުށް ކޮމިޓީން އެ މައްަސލަ ބެލުމައަލުން އެއަުޅގަނޑު  ،ޓަކައިަސލަ ބެލުމަށްއާދެ، އެ މައްދަންނަވަން. 

 ެއ އަުޅގަނޑު މާން. އާދެ، ެއކަން ނިމިގެން އައިނަދަންނަވައިލާއަޅުގަނޑު ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ

ސާއެއް ލީހުގެ ޖަލްެވސް ދަންނަވައިލަން. ދެން މަޖި ގެންދާނެ ވާހަކަކޮްށގެން ައނެއްކާެވސް ކުިރއަށްމައްސަލަ އެޖެންޑާ

 ޖަހާއިރު. 9ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ާވ ހޯމަ 2019މާރިޗް  4އޮންނާނީ 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 މާލެ،      

 
 ތައްބަދަލު އައި  ކޮމިޓީތަކަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 

 
 

  

 ބަދަލު ގެނައި ތާރީޚު  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްގެ   .1

 ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ގައްދޫ ދާއިރާގެ
 މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު 

 2019-1-24 ޕީ.ޕީ.އެމް ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ 

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު   .2
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާގެ ބަދަލުގައި އައްޑޫ 
 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 2019-2-27 އެމް.ޑީ.ޕީ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ   .3
ބަދަލުގައި މެދުހެންވޭރު  އާދަމްގެ

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ 
 ހޭ ކޮމިޓީ ބެ  ކަންތައްތަކާ

 2019-2-27 އެމް.ޑީ.ޕީ 
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