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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  29ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންއްޔާ ފާްސކުރުމާއި ަޔއުމިރުޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/20އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  އަުްށ ދެ 2016/18/16އިން  2016/18/15ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  -3.2

މިްއޔާތަްއ . މި ަޔއުވަނަ ޖަލްސާގެ ަޔއުމިއްޔާ 16 ވަނަ ޖަްލސާއާއި 15ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2016އެއީ 

ވާތީ ަގވާއިުދގަިއާވ ފަހު އެްއވެސް ެމންބަރަކު އިޞްލާޙެްއ ހުުށަހަޅުއްވާަފއިނު މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓަގއި ާޝއިޢުކުރުމަުށް

 ން މި ޔައުިމއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަޫބލުކުރާ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަުށް ނިންމައިފިން.ގޮތުގެ މަތީ

 

 ގުން.. ރިޔާސަތުން އަންގާ އެނ4ް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުން ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު
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ކޮމިޓީ ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީިއ ގަ  11:000މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

 .1ަގއި މާލިްއޔަތު ކޮިމޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  12:00 .3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި އިޖްިތމާޢީ ަގއި  11:15. 1ކޮޓަރި 

 

 . ސުވާލު 5

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ުސވާލު، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެްންޑ  -5.1

ކުރަްއވާ ުސވާލު. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިްސޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންްޑ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަުށް ވަރަުށް ހޫުނ މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވައި ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަނުޑ 

 އާދަމަުށް ސުވާލުކުެރއްވުމަުށް. މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ަބޔާނުަގިއ  2016ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. ރައީސް ޔާމީންގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ރަުށުގެ މަގުހެުދމުގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން  8ސޮއިކޮުްށ، ރަުށެްއގެ މަގުހެދުމުގެ ަމސައްކަުތގެ ެއއްބަސްވުުމގައި  20

ފަުށައިފައިވާ ކަމަުށް ވިދާޅުިވ. މިއީ ކޮން ރަުށް ރަުށެއްތޯ؟ އަދި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިާރއާއި އަްއޑޫ ސިޓީގެ އެހެން ދާއިރާތަުކގެ 

ުގހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމޭެނ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިައުށް ގޮސްފަިއވާ ހިސާބަީކ ކޮބަިއތޯ؟ އަދި ައއްޑޫ ސިޓީގެ މަ 

 ކަމަުށް އަންދާޒާކޮުށްފަިއވާ ތާީރޚަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޝުކުިރއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވަން. އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު `. އާދެ، ިއއްޒަތްތެިރ މެ

ގެ ބަެޖޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ތިރީަގއި މި ދަންނަވާ މަޝްރޫޢުތަކަކީ މިހާރު ކުރިއަުށްދާ މަގު ހެދުމުގެ 2016ވޯޓުދެްއވާފައިުނވާ 

ދ. ކުޑަުހވަދޫ، ތ. ިވލުފުުށި، ގދ. ތިނަދޫ، ހއ.  މަޝްރޫޢުތައް. ެއއީ ހދ. ކުުޅދުއްފުުށި، ހދ. ހަނިމާދޫ، ުށ. ފުނަދޫ،

ދިއްދޫ، ލ. ފޮނަދޫ ލިންކް ޯރްޑ، ލ. ފޮނަދޫގެ އެހެނިހެން މަުގތައް، ގއ. ވިލިނގިލި، ރ. ީމދޫ، ރ. އުނގޫފާރު، އދ. 

 ނ. މަނަދޫ ބަނދަރުމަތީ މަގު، ފުވައްމުަލްއ، މާލޭ ސްޓޯމް ވޯޓަރ ފޭސް، 2މަހިބަދޫ، ބ. އޭދަފުުށި، ސ. ހުޅުދޫ ފޭސް 
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މަޝްރޫުޢ މިހާރު ކުރިއަުށްދޭ. މީަގއި  20މާލޭ ރޯޑް ރީިޑވެޮލޕްމެންޓް. މި ، 2މާލޭ ސްޓޯމް ވޯޓަރ ޭފސް ، 1

ސޮއިކުެރވިފަިއވޭ. މީގެތެެރއިްނ ކުރިއަުށްދާ މަޝްރޫޢުތަކަީކ، ޢަމަލީ ގޮތުން މިހާރު ކުރިއަުށްދާ މަޝްރޫޢުތައް މީގެތެރޭަގއި 

ހާރުވެސް އެބަ ކުރިއަުށްދޭ. އާެދ، ޭއގެިއތުރަުށް އައްޑޫ ސިީޓގެ މީދޫ މަޝްރޫޢަުށް ވުރެ ގިނަ މަޝްރޫޢު މި 8ގިނައީ. 

ދާއިރާާއއި އަދި ައއްޑޫ ސިީޓެގ އެހެން ދާއިރާތަކުގެ މަސަްއަކތްތައް ވެސް ވަރަުށް ބާރުމިނުގައި އެބަ ކުިރއަުށް ގެންދެވޭ. 

ފެުުށމަުށް ޓަކައި ވާންޖެހޭ ހުރިހާ  އެގޮތުން ދެ ިފޔަަވއްަސކަުށް ބަހާލައިގެން ައއްޫޑ ސިީޓގެ މަގުހެދުމުގެ މަސަްއކަތް

ތައްޔާރީެއއް މި ދަނީ ކުރިއަުށް ތައްޔާުރވަމުން. އާދެ، އެގޮތުން އީ.ައއި.އޭ ހެދުމަުށް ޓަަކއި ޮކންސަލްޓަންޓް ހޯދުމަުށް މިހާރު 

ުށްދޭ. މި ވަނީ އިޢުލާންކުެރވިފަ. ައދި ޑިަޒއިން، ަމގުެގ ިޑޒައިްނ ހެދުމުގެ މަސައްކަތްަތއް ެވސް މިހާރު އެބަ ކުިރއަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާަޒކީ ައއްޑޫ ިސޓީެގ ފެނާއި ނަުރދަމާގެ މަސައްކަތްަތއް އެަކމާ ގުޅޭ ުމއައްަސސާއިްނ 

ނިންމަވައިދެްއވާއިރަުށް އެހާތަނަުށް މަގުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެުށޭވަރަުށް ކޮންޓެކްޓަަރކު ހޯދައި އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާުރވެެގްނ 

ވަނަ އަހަުރގެ ތެރޭަގއި ައއްޑޫ ސިީޓގެ ހުރިހާ ރަުށެއްެގ  2018ނިމި، އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ތިބުން. އާދެ، މި މަސައްކަތްތައް

 ހުރިހާ މަގުތަކެއް ރައީސް ޔާމީންގެ މި ސަރުކާރުން ހަދައި ނިންމައިދޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މައުޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ިއތުރު ސުވާލަުށް ފުރުޞަތު ވަީޒރު. މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މަިއަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ހުޅުވާލަން. ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒއިނާ އާދަމަުށް ފުރުޞަތުއަރުަވން.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ޒަތްތެރި މިނިސްޓަރާ ބެހޭ ަކމެއް ނޫން އަުޅގަނޑު ވޯޓުލާ ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ާވ ގޮުތގެ މަތީން ިއއް 

ގޮތަކީ. ދެވަނަ ކަމަކަުްށ، ކޮބަިއތޯ މި އަހަރު ނިމޭ ތަނަުށް ލަފާކުރެވޭ ގޮުތގައި އަްއޑޫ ސިީޓގެ މަގުތަކަުށް ޚަރަދުކުެރވޭނެ 

 މިންވަރަކީ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް އަދި ފުރުޞަތުއަރުވަްނ ވަޒީރު. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އަްއޑޫ މީދޫ ދާ

 ސުވާލުކުެރއްވުމަުށް.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް
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ބަޖެޓަުށް އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު ދަންނަވާލަން. ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތް ގޮތުން މިނިސްޓަރާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން އަޅުގަނޑު 

ވޯޓުދޭ ގޮަތކީ. ދެވަނަ ކަމަކަުްށ، އައްޑޫ ސިޓީގެ ަމގުތަުކގެ ޯޓޓަލް ބަޖެޓުގައި މި އަހަރު ޚަރަދުކުރެވެން ނިންމާފައި މިހާރު 

 އޮތް ވަރަކީ ކޮބައިތޯ؟

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ވަޒީރު 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މު

 150އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ސުވާލުން ައޅުގަނަޑުށް ސާފުވި މިންވަރުން އަުޅަގނޑަުށް ދެވޭނެ ޖަވާބަކީ 

 ކަމަުށް.  ދާގަނޑުމެން ަތއްޔާުރވަމުންމިލިަޔން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެއް ފެުށުމަުށް ޓަކައި އަޅު  150 މިލިޔަން ރުފިޔާ.

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އަރުވަން.ރު އިބްރާހީމް ޝަރީފުަށް ފުރުޞަތުމަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީަގއި މިހާރު ރު އަިރހުން ސާފުކޮުށްލަން ބޭނުންކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ވަޒީޝު

ގައި މި ދައުުރ ތަނު ހެދުން ހިމެނޭތޯ؟ ނޫނިއްޔާ ކުރިައުށް އޮތްރޫޢެއްގެ ތެޭރގައި މަރަދޫގެ ަމގުކުރިއަުށްދާ ެއއްެވސް މަޝް

 މަެގއް ހެދުން ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވާނަންތޯ؟ ނިމޭއިރު ވެސް

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ވަޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްިވ ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައި ދަންަނވަން. އާދެ، ައޅުގަނޑު ދެންމެ ދިން ޖަވާބުގައި ވެސް 

އި ވާނެ ދާނެ ކަމަުށް. އަޅުގަނޑުމެްނ މިހާރު ފާހަގަކޮުށްފަހުރިހާ ރަުށެއް ވެސް ހިމެނިގެން އަްއޑޫ ސިީޓގެ ،ދެންނެވިން

 މަގަާކއި އަދި އެިކ ރަުށްރަުށުގެ އެކި އަދަދުތަކުގެ މަގުތައް. ޝުކުިރއްޔާ. 7މަރަދޫގެ 
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 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އަރުވަން.މަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަުށް ފުރުޞަތުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް އަލިފުުށީ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: އިންދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ އަލިފުުށީ

ްއ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ ވަޒީރު. އާދެ، މާލޭގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ އެންމެ ގިަނއިން އެ 

ންމެ ގިނައިްނ ނުދެއްވާ މެންބަރުންނަުށް ވީިހނދު، މާލޭގެ ތަަރއްޤީެގ މަސައްކަތް އެސިޓީއަކަުްށ ނިސްބަތްވާ ވޯޓު 

ންނައިރު، ބަޖެުޓަގއި ރަުށް އޮ 4ކުރާ އަލިފުުށި، ވާދޫ، ރަސްގަތީމު، އަޮގޅިތީމުގެ ނޑު ތަމްސީލުޅުގަދާއިރު، އަ ހިނގަމުން

 ގެން ވޯޓުެދއްަވއޭ ނުދެއްަވއޭ ކިަޔއި ، އި. އެހެންވީމާަލއްކަ ހިމަނުއްވާފައި މި އަހަުރ ތެރޭގަ 7ކަމަކަުށް އޮތީ  އަލަުށް އާ

 ައޅުގަނޑު ސުވާލަީކ. ޝުކުިރއްޔާ. ތޯޓަރ މަލާމާތްކުރަްއވަނީ ކީްއވެއިްއޒަތްތެރި މިނިސް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ވަޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

 ރައްވާ.އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޅުގަނޑުމެންގެ ިމއަދުގެ ުސވާުލގެ ދާއިާރއަކުން ުސވާލެއް ނުކު 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 އަރުވަން.ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުަށް ފުރުޞަތުކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:މިރު ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނަމަވެސް،  ،މި ބަޖެޓަުށް ވޯޓުނުދީ މަޝްރޫޢުތައް ނުހިންގޭނެ ކަމަުށް ގަބޫލުކޮުށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި 

ގެ ކުރިން މިނިސްޓަރު ވޭތޯ؟ އަިދ މީކިާހވަރަކަުްށ މަސައްކަތްކޮުށްަފއިމިހާތަނަުށް މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން 

 ގޮތަކަުށްތޯ؟މަސައްކަތް ހިނގާފައި ވަީނ ކޮން ހަވާލުެވވަަޑއިެގންނެވުމުގެ ކުީރގައި މި ބާވަުތގެ މިނިސްޓަރުކަމާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ން ރިޔާސަތު

 ވަޒީރު.
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 ވާަހކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ދިންތޯ ނޫންތޯ ތައް އަުޅަގނޑުމެން މި ކުރިއަުްށގެންދަނީ ބަޖެޓަުށް ވޯޓުއާދެ، މި ބަޖެުޓގަިއ ހިމެނިފައި އޮްތ މަޝްރޫޢު

ޔާމީން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްަތއް ރާވަަވއި ހިންގަަވއިދެްއވަީނ  ބަލާފައެއް ނޫން. ރައީސް

ގޮތަުށް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން  ހަލުވިމިނުގައި ހުރިހާ ދިމާލެއްގައި ެވސް އެއްފަހަރާ މަސައްކަތް ދާ ،ނެތި ތަފާތުކުރުމެއް

ގޮތް އަުޅގަނޑަުށް  ޑު ަހވާލުވުުމގެ ކުރީަގއި މަސައްކަތް ގޮއްަސވާދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނމި މަސައްކަތްތައް އެބަ ކުރިައުށް

 ޖަވާބުދެވެން ނެްތ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ގެ ުސވާލަުށް ތައްޔާުރކުެރވިފައިނެތީމަމިއަދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ލަޠީފް މުޙައްމަދަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްދިއްދޫ ދާއިރާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފް މުޙައްމަދުދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއް

ހެދުމުެގ ދިއްދޫަގއި މަގު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާ، ހއ.

މަަސއްކަތް ދާލެއް އިސްޕީްޑ ތަންކޮެޅއް ދޭ. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަުށް ޖޯޝްަގއި ކުިރއަުށް، މަސައްކަތް ވަރަުށް ފޯރީަގއި

އަވަސް  ަމސައްކަތް ތަންކޮެޅއް، ލުކަމަުްށ ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާލަސްކަމަުށް ފެންނާތީ، އެ ވާަހކަ މިނިސްޓަރުގެ ސަމާ

ބެއްަގއިޯތ ގެންދެޭވނެ ގޮތެއް ދަންނަވާލަދެއްވުން ެއދި މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުގައި ދަންނަވާލީ. ކިހާހިސާއިސްޕީެޑއްަގއި ކުރިއަުށް 

 ދާނީ؟ ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު.ޢަމަލީ ގޮތުން ފެުށިގެން ކުރިއަުށްމަސައްކަތް 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ވަޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

މަެގއް، އެީއ  14ަގއި ދިއްދޫ އެ ކުެރއްވި ސުވާުލގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވަން. ހއ. އާދެ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ގަނުޑމެން ވާނީ އެމް.އާރް.ޑީ.ީސއާ މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެއް އަޅު  49 މަގު؛ 14ކިލޯމީޓަުރގެ  4.5ޑަކަުށް ގާތްގަނ

ވަނީ. ފެުށިގެން އެ ދިަޔއީ.  ކުރެވިަފއި އެމޮބިލައިޒް މިހާރު ދެން ސޮއިކޮުށްފަ. އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ އެ މަސައްކަތްަތއް

 ދުވަސް ތެޭރގައި ަމސައްކަތް ނިންމުން.  150ދުވަސް ތެޭރގަިއ، ގިަނވެެގން  150ުއއްމީދަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ފޭދޫ ދާއިރާ އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ޝުކުުރވެރިކަމާ ެއއްކޮުށް ފާހަަގކޮުށްލަން އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރުގެ 

ޖޭގެ އަތޮޅުަތކުެގ ވުޒާާރއިން އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދާއިރާއަުށް ކޮުށްެދއްވާަފިއވާ ގިަނގުނަ ކަންތައްަތއްތަކަުށް. ާޚްއޞަކޮުށް ރާއް

ރައްޔިތުންނަުށް. ެއކަން ނުފެނުނު ބަޔަކަުށް ނުފެނުނަސް. ައއްޑޫ ސިީޓަގއި ވަރަުށް ބޮޑުިސންގާ ބިމެއް ވެސް މިހާުރ 

ހިއްކުމުގެ މަސަްއކަތް ހަމަ ވަރަުށް ބާރު އސްޕީެޑްއގައި މިނިސްޓަރު އެބަ ކުރިއަުްށގެންދަވާ. ބަންޑުވޯލް މަަސއްކަްތ 

ޑު މި ހަމަ ސުވާލުކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ މި ކަންތައްތައް ނޭނގޭ ބޭފުޅުންނަުށް ދައްކާލުމުގެ ބޯޓު ނިމިފައި ވަނީ. އަުޅގަނ

އަންނާނެ ތާރީޚެއް ވިދާުޅވާނެދެއްވާނެތޯ؟ މިކަން ނޭިގގެން ުއޅުއްވާ ބޭފުޅުން އުޅުްއވާތީ. ައޅުގަނޑަުށް އެނގޭ. މަނިކުފާުނ 

 ވަނީ ވިދާުޅވެފަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒީރު. ވަ

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވާލަން. އަްއޑޫ ސިީޓގެ ތަރައްޤީއަުށް ަރއީސް ޔާމީން 

އައްޑޫ ސިީޓގައި ިބން ހިއްކުމާއި މަގުހެދުމާއި އެިކއެކި، ފެާނއި ނަރުދަމާގެ އެިކ ވަރަުށް އިްސކަންދެްއވާ. ެއގޮުތން މިހާރު 

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަުށްދާކަން ޙަޤީޤަތް ގަބޫލުކުރަްއވާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ފެންނަން އޮންނާނެ. އައްޫޑ 

އްކަތް މިހާރު ނިމިގެން އެ ދަނީ. ބޯޓު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މުގެ މަސަބަންުޑވޯލް ޖެހު ސިޓީގެ ފޭދޫގެ ބިން ހިއްކުމަުށް ޓަކައި

 ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ތެރޭގައި ފޭދޫގައި މަސަްއކަތް ފަުށާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 މައްސަލަ()ނިޒާމީ 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ
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އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް މި ނެގީ މި ުސވާލު ހުުށަހެޅި މެންބަރު މި ސުވާލު 

ން މިނިސްޓަރު ހުުށަހަޅާފައި މި އޮތީ ކަމެއް ސާފުކުރަންތޯ ނޫނިްއޔާ ޖެއްސުންކުރަންތޯ؟ ަކނޑައެިޅގެ

ޖަވާބުދާރީވަމުންދާއިރުަގއި ެވސް މިނިސްޓަރުގެ ަޖވާބު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ައޑުނީޭވވަަރުށް މިތާ އަުޑގަދަކުރީމާ މީެގ 

 އިޚްލާޞްތެރިކަމާ މެދު ސުވާުލއުފެދޭ ކަމަކަުށް ވާީތވެ މި ވާަހކަ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލީ. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް އިޙްތިރާމާ އެކު ދަންނަވަން. ަވޒީރަކަުށް 

ސުވާލު މި ކުރެވެނީ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަުށް މަޢުލޫމާތުތަކެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާތީވެ. އެހެން މި ލިބޭ ވިއްސަކަުށް 

ުޅ މީގެ އެްނމެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ހިއްޕެވުން އެއީ ިދވެހި ރަްއޔިތުން އެޭދނެ ގޮތަކީ. އަުޅގަނޑު މިހާރު މިނެޓުގެ ަވގުތުކޮ

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަީކ، ހިތަދޫއަކީ މާލެ ފިޔަވައި ރާްއޖޭގެ އެންމެ ގިނަ އެްއގަމު ޝުކުރިއްޔާ އި

އުޅަނދު ދުއްވާ ރަުށަުށް ވެފަިއ ހިތަދޫގެ މަގުތައް ކިހާހިސާަބުށްތޯ ދަނީ؟ އަދި މަނިކުފާނުގެ މަޢުލޫމާތު؛ އިއްޒަތްތެރި 

އަހަރަުށް ވެރިކަންކުިރޔަސް އަުޅގަނުޑ  100ސް ާޔމީން އިތުރު މިނިސްޓަރުގެ މަޢުލޫމާތަުށް ޓަކައި ދަންނަވަން. ރައީ

 ރައީސް ޔާމީންގެ ސަުރކާރުން ހުުށަހަޅާ ބަޖެޓަކަުށް ވޯޓެއް ނުދޭނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްިވ ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައި ދަންނަަވން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވޯުޓދެއްވާނެ ގޮތަުށް ބަލަިއގެނެްއ 

ނޫން ރައީސް ޔާމީން ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ރާވަީނެއއް. އަުޅގަނޑުމެން ރާވާފައި ިމ އޮތީ ހިތަދޫގައި މަދުވެގެން 

 " މި މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ކުރިއަުށްގެންދަން. 2މަުގ "އަްއޑޫ ސިީޓގެ ފޭސް  20ގު، މަދުެވގެން މަ  20

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 
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 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވި

ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދާއިާރގެ ތަރައްީޤއަުށް ވޯުޓނުދީ، އަދި ބަޖެޓަުށް ވޯޓުނުދީ ވަޒީރާ ސުވާުލކުރީމަ ސަރުކާުރ ޝުކު

މި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކުރިއަުށްގެންދިއުުމގައި ކިހާ ބޮޑު ދަތިތަކެއް ަވޒީރަުށް ކުރިމަތިޭވތޯ އަޅުގަނޑު ސާފުކޮުށްލަްނ 

 ބޭނުން.

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ވަޒީރު. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

އާދެ! އިިދކޮޅު މެންބަރުންނަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް، ސަުރާކރަުށް އެްއވެސް ކަހަލަ ެއއްާބރުލުމެއް ދިނަސް، ނުދިނަސް 

ޒުމެއްަގއި. ރައީސް ޔާީމންގެ ވަރުގަދަ ސިޔާސަތުަތއް ތަންފީޒުކުރުމުަގއި ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރުން މިތިބީ ވަރަުށް ވަރުގަދަ ޢަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުމާ ެއކީަގއި އަުޅގަނޑުމެން ދާނީ ކުރިއަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީއަުށް

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ، ުދވާފަރުގެ މަގުހެދުމުގެ މަަސއްަކތް 

 ކިހާތާކު ފެުށޭނެތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

އާދެ! ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ުކރެއްިވ ސުވާުލގެ ަޖވާބުަގއި ަދންނަވަން. ދުވާފަުރގެ މަސަްއަކތް ކުރުމަުށް ޓަަކއި މިހާރު 

 ،ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ލިބި ގެ މަސައްކަތް މިހާރު މި އިުކއިޕްމަންޓްސް ހޯދުމާއި އަދި މެޓީރިއަލް ހޯދުމު
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ރޭަގއި ހުރިހާ މަސްދުވަހުގެ ތެ އަުޅގަނޑުމެން މި ބަލަނީ ގިނަވެގެން ދޮޅު ުލކުރެވިފަ. ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާހަވާ އެސް.ޓީ.އޯއާ

 މަހު ފެުށޭނެ ކަމަުށް.  ވެގެން ޖޫންނޫނިއްޔާ ލަސް  ،ކަަމުށް. އަދި ޢަމަލީ މަސައްކަތް މޭ ކުެރވޭނެތަކެތި މޮބިލައިޒް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ފުރުޞަތުުށް ރިފާޢަهللا ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މި ސަރުކާރަކީ މިހާތަނަުށް ރާއްޖޭގެ  ،. އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީނިސްޓަރުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ މި

. ލ. އަތޮޅުގެ މަގުހެދުމުގެ ަމޝްރޫޢަކީ މިހާތަނަުށް އެންމެ ރޭއެންމެ ބޮޑު މަގުހެދުމުގެ ެއއް މަޝްރޫޢު ފެުށިގެންދާ ސަރުކާ

 ނިމިގެންދާނެތޯ؟ ސާބެއްގައި މި މަޝްރޫޢު ކިހާހި ވާހިނދު، ކަމަުށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުެރވިގެން ކުެރވޭ މަޝްރޫޢު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ގެ މަސަްއކަްތ މީޓަރުގެ ެއ މަގު ކިލޯ 15ަޖވާބުގައި ދަންަނވަން.  އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުެރއްިވ ސުވާުލގެ

 ެއކު އަުޅގަނޑުމެން އެ މަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމައި އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ކުަލގަދަ ހަފްލާއަކާ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ޮއގަސްޓު

 ތަން ހުޅުވާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އަރުވަން.ޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމުަށް ފުރުޞަތުވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއް 

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. ުކޅުދުއްފުުށީގެ ަމގުހެދުމުގެ މަަސއްކަތް ގޮސްފަިއާވ މިންވަުރ 

ޮގސްފައިވާ  ަމގުެހދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އްފުުށީގެ)ަވގުތުކޮަޅަކުށްފަހު( ކުޅުދު؟ ބުނެލަދެވިދާނެތޯ އިްއޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރު

 ؟މިންވަރެއް ނުވަތަ ނިމޭނެ ދުަވސްވަރެއް އެނގިދާނެތޯ ިއްއޒަްތތެރި މިނިސްޓަރު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

 ރި މެންބަރު ކުެރއްވި ސުވާލު އަުޅގަނޑަުށް ސާުފވި ިމންވަރުން އަުޅގަނޑު ދަންނަވަްނ. ކުޅުދުއްފުުީށގެ ަމގުހެދުމުގެއިްއޒަތްތެ

 މަހުގެ ކުރިން ނިންމާލެވޭނެ.  ވަނަ އަހަުރގެ މޭ 2017 މަސައްކަތް އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަުށް ފުރުޞަތުޒަތްތެިރ މެންބަމިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިއް 

 

 ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން: ގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދުމިލަންދޫ ދާއިރާ

ވަނަ  18މި މަޖިލީހަކީ،  ޓަރާ ކޮުށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާަލކީ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު މިއަދު މިނިސް 

ހުރި ކަންތައްތައް  ގެ ދާއިރާަގއިއިނާރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަލީހަކީ ހަމައެކަނި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރައްޔިތުންގެ މަޖި

ޒިރުކުރުންތޯ؟ އެއީ އަުޅގަނޑު ކޮުށްލަްނ ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ. އެހެން ހާސާފުކޮުށްދޭން ހަމައެކަނި މިނިސްޓަރު މިތަނަުށް 

 ދާއިރާެއއް ހަމަ ނެތީތޯ؟

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ވަޒީރު. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ސުވާަލކީ ސީދާ އަުޅގަނޑަުށް ޖަވާބުެދވޭނެ ސުވާެލްއ ކަމަކަުށް ނުފެނޭ. އާދެ!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ުށީގެމަނަފު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ
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ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެވުނީ، ވަޒީރު މި ފާހަގަުކރެވެނީ ގޫގުލް ސްީޕޑްަގއި މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ޕްރޮޖެކްޓުަތއް ެޑލިވަރކުރުމުަގއި އެންމެ ހަރުދަނާ، އެންމެ ވިސްނުންތޫނުަކމާ އެކު މަސަްއކަތްކުަރއްާވ ސަރުކާރުގެ 

ވަޒީުރގެ ގޮުތގަިއ. އަުޅގަނުޑމެންގެ ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީގެ ބަނދަރު ނިމި، ދެއްވަދޫގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމި، 

ވި ޑޭޓުަގއި މަސައްކަތް ފެއްޓިގެންދާއިރު ައޅުގަނޑު ކޮނޑޭގެ ބަނދަރުގެ މަސަްއކަތް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅު

ޝުކުރުވެިރވަމުން އަުޅގަނުޑެގ ސުވާލަީކ، ކަނޑުހުޅުޫދގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަްތގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެުށިގެންދާނީ 

ތް ނިމިގެންދާނެތޯ؟ ކޮންއިރަކުޯތއާއި އަދި މަސަްއަކތް ނިމިގެންދާއިރުަގއި ރަްއޔިުތން ބޭނުންވާ ގޮތަުށް ޕްރޮޖެކްުޓގެ މަސައްކަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ސަރުކާރުން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް  އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާުބގަިއ ދަންނަވަން. މި

ކުރިއަުްށގެންދާނީ ރައްޔިތުްނ ބޭނުންވާ ގޮްތ ބަލަިއގެން. ސަުރކާރުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުިރ މިންވަރަކުން، ީވވަރަކުްނ 

 ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަުށް މަސައްކަތް ކުިރއަުްށގެންދާނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމައިްއޒަތްތެރި ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ އި ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްގަ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ލީހުގައި ވޯޓުދޭ ގޮތާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެބަ އޮވޭ ރަްއޔިތުންގެ މަޖި 90އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ދޭތެރޭ އެއްވެސް ވާހަަކއެއް ުނދެއްކޭނެ ކަމަުށް. މި ތަނަުށް ވަޒީރު ވަަޑިއގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު އަުޅގަނޑުމެން ވޯޓުދިން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އާ ޚިލާފަުށް. މަނިކުފާނު އެކަން، އެ  90ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު މި ކުރަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ްއކަިއގެން ތި އިންނަނީ.ކަންތައް ކުރަން ދަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ަމހިބަދޫ)ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ނޫން.  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޠާރިޤަ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާ ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

ރަުށުގެ ތެރެއިން އަުޅަގނޑުގެ ރަުށް ވެސް ހިމެނޭތީ އެ ވާހަކަ ހިއްސާކޮުށްލަމުން،  20މިނިސްޓަރު، އަޅުގަނޑު ހަމަ މި 

އަޅުގަނޑުގެ ރަުށުގެ ަމގު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އަދި ދާ ސްޕީޑާ ދޭތެރޭ އެހާ ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެ މަޝްރޫޢު 

އޮތް މުއްދަުތގަިއ ނިމޭނެތޯ ނޫންތޯ އަޅުގަނުޑ ސާފުކޮުށްލަން ބޭނުން. މީގެއިުތރުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހަވާލުކޮުށްފައި 

ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް ހަޖަމުގެ މައްސަލަެއއް ދިމާވިކަން ފާހަގަުކރެވޭތީ އެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. ހަމަ ވޯޓު ނުލާ އޮތީ. 

 ނިސްޓަރަުށް ެވސް ފާހަގަކުރެވޭ.ބަޖެޓަުށް ވޯޓު ނުލާ އޮތީ. ދެން އެ ވާހަކަ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ޓްރެކްޓަރ އެ ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަާވބުގައި ދަންނަވަން. ތެދެންމެ. މަސައްކަތް ފެުށުމަުށް ހަވާލުކުެރވުނު ކޮން

މޮބިލައިޒްކުރުމުަގއި ކުންފުންޏަުށް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވިކަން މިނިސްޓްރީއަުށް ވެސް އޮތީ ފާހަގަކުރެވިފަ. އެހެންނަމަވެްސ، 

ކިލޯމީޓަރުގެ ަމގު. އެ  3.03މަުގ، ެއއީ  19މޮބިލައިޒް މިހާރު އެ ދަނީ ުކރެވެމުން. މަހިބަދޫގައި ހަދަން ހަމަޖެހިފައިވާ 

ދުވަސް. އެހެންވީމާ،  300ދަކުެރއްިވއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އަންދާޒާކުެރވިަފއި ވަނީ ފެުށޭ ދުވަހުން ފެުށިގެން މަސައްކަތް އިރާ

ުދވަހުގެ ތެރޭަގއި މަސައްކަތް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ  300މިހާރު މި ފެުށިފައިވާ މުއްދަތުން ފެުށިގެން، ދުވަހުން ފެުށިގެން 

 ނިމޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޝާހަ ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު
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ކަންކޮޅަކަުށް ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ސަރުކާރުން މި ދަނީ ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ވެސް ވަިކ ކަންކޮެޅއް ބެލުމެްއ ނެތި، ަވކި ާދއިރާެއއް ބެލުެމއް ނެތި ތަރައްީޤގެ ޕްރޮޖެްކުޓތައް ކުިރއަުށް ގެންދަމުންނޭ. 

އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާަގއި ވެްސ މިހާރު މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ވަނީ ތިޔަ މިނިސްްޓރީން ފައްޓަވާފަ. ތަންކޮޅެްއ 

ޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުމަކީ ދާއިާރގެ ގިނަ ރައްޔިތުން އެދޭ ކަެމއް. މިހާރުވެސް ދަނީ ވަރަުށް އަވަްސކުރެވޭނެ އިންތި

 ބާރު ސްޕީޑުަގއި. އެހެންވީާމ، ބަނދަރު މަރާމާތުގެ ވެސް މަސައްކަތް ކުިރއަުށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކް

އާދެ!  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ގިނަ މަސައްކަތްަތއް، ަމުގގެ 

ރައީސް ޔާމީން ވަރަުށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުެރވިފައި ަވނީ އެމް.އާރު.ޑީ.ީސއާ. އެމް.އާުރ.ޑީ.ސީގެ ކެޭޕސިޓީ ވަުރގަދަކުުރމަުށް 

އަުށް ވުރެ ގިނަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިުކއިޕްމަންޓްސް ހޯދައިދެއްވައިފި. މިހާރު  100އިސްކަންދެްއަވއިގެން މިހާރު 

 3ޝިޕްކުރެވިފަިއވާ ކަމަުށް ކުްނފުނިން މަޢުލޫމާތުދޭ. ކުރިއަުށް އޮތް ދެ މަހެއްހާ ުދވަހުެގ ތެރޭގަިއ، ނޫނީ ގިނަެވގެން 

ހުރިހާ ިއކުިއޕްމަންޓްސް ރާއްޖެ އަންނާނެ. އައީމަ މަަސއްކަތްތައް ވަރަުށް ހަލުއިވާނެ ކަމަުށް ކުންފުނިން  މަސް ތެރޭގައި އެ

މިނިސްޓްރީއަުށް ޔަޤީންކަން އެަބދޭ. ދެން ފުވައްމުލަކުގެ މަސަްއކަތުަގއި ވެލީގެ ދަތިކަން ދިމާެވފައި އޮތް. އެހެންނަމަވެސް، 

ރު ހަވާލުކުރެވިފައި ާވތީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން އައި.ޑީ.ބީގެ ބަނދަރުގެ މަސަްއކަތް މިހާ

ވެލި ލިބޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފަ. ެއހެންވީމާ، އެ މަސަްއކަތާއި މަުގގެ މަސައްކަތާ މިހާރު ަވީނ 

 ސީދާގޮތުން މިހާރު ގުޅިފަ. ުޝކުރިއްޔާ.

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ދާއޫދަ ޖަޢުފަރު  މެންބަރު ިއއްޒަތްެތރި ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ެގ ރަުށުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑު  20ރައީސް. މިއަހަރަުށް މަގުހެދުމަުށް ކަނޑައަުޅއްވާަފއިވާ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ! 

ދާއިރާގެ އުނގޫފާރު ވެސް ހިމެނޭ. ދެން އުނގޫފާުރގެ މަގު ހެދުމަުށް ބޭނުންވާ ގަުލގެ ބަެއއް ތަކެތި އެ ރަުށަުށް ގެްނގޮްސ، 



15 

 

މުވަްއޒަފުން ވެސް ަނގާފައި ތިބީ. އެހެންނަމަވެސް ޢަމަލީ މަސައްކަތެއް އަދި ނުފެުށޭތީެވ، ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެއްޓޭނެ 

 ަވރަުށް ރަނގަޅު. ތާރީޚެއް ވިދާުޅވެދެްއވިްއޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

އްވި އާދެ!  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ަޖވާބުަގިއ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ވެސް ފާހަގަކުރެ 

ފަދައިން އެމް.އާރު.ޑީ.ސީއާ އަުޅގަނޑުމެން ހަވާލުކުރި އުނގޫާފރުގެ މަސައްކަތް ފެުށުމުަގއި ުކންފުންޏަުށް ދަތިތަކެއް ދިމާވެ، 

މޮބިލައިޒްކުރުމުަގއި ލަސްތަެކްއ ވި. އެހެންނަމަވެސް މޮބިލައިޒް މިހާރު ކުރެވިފައި ވަނީ. ައދި ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރު 

ކާސްޓްކުރުުމެގ މަސައްކަްތ ކުރިއަުށްދަީނ، ަތކެތި ހެދުމުގެ މަަސއްކަތް ަސއިޓުަގއި. އެހެންވީމާ، ބާރު ފެުށުމަުށް ޓަކައި 

ސްޕީޑުަގއި މަސަްއކަތަުށް ފެުށުމަކަުށް ދެން މާ ގިނަ ދުވަްސތަކެއް ނެތް. ބޭނުންވާ ވަރަުްށ ކާސްޓްކުެރވުނީމަ މަސައްކަތް 

 3.21ަމގު، ެއއީ  14އި އުނގޫފާުރގައި ހަދަން ނިންމާފައިވާ ދުވަހުގެ ތެޭރގަ  300ފެުށޭނެ. ފެުށޭ ތާރީޚުން ފުެށިގެން 

 ކިލޯމީޓަރުގެ މަުގގެ މަސަްއކަްތ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ކުިރއަުށްާދނެ. ކުރިއަުށް ގޮސް ނިންމޭނެ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއވާ ަވގުތު ހަމަވީކަމުަގއި ދަންނަވަން. ވަީޒރު. މި ހިސާބުން ސުވާލުކުރުމަުށް ކަނޑައެޅިފަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 މުަޙއްމަދު  .ރޑ އިންފްރާްސޓްރަކްޗަރ އެންޑް  ހައުސިންގ އޮފް  މިނިސްޓަރއަދިވެްސ ެއއްފަހަރުަގއި މި ުފރުޞަތުގަިއ 

 މުޢިއްޒަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝުކރު ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުްށފަހު(

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 6

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު  މުބީން އަޙްމަދު ެމންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ިބލެތްދޫސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -6.1

ކިޔުން ިއއްވާަފިއ  ިދވެހިރާއްޖޭެގ ސިޓިެޒންޝިޕް ގާނޫނު( އަުށް އިޞްާލޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިލުެގ ފުރަތަމަ) 69/4

ވަނަ ޖަލްސާގަިއ. މި ބިލު  17ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2016ގަިއ ބޭއްވުނު،  2016މާރިޗު  28ވަނީ 
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. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް މުބީން އަޙްމަދު  މެންބަރުއިއްޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫމަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްާވނީ 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ލެތްދޫބި

ވަނަ މާއްދާެގ  9ުނއަސާީސގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫ

ވެހި ރައްޔިތުކަްނ މަތީން ދި ގައި ިދވެހި ރަްއޔިތުކަްނ ދޫކޮުށްލަން އެދޭ ކޮންމެ ީމހަކަުށް ގާނޫނުަގިއވާ ގޮުތގެ)ނ(

އްޔިތުކަްނ އެފަދަ ގާނޫެނއް މިހާތަނަުށް ވުޖޫދުގައި ނެތް ކަމަުށް ވާތީވެ ދިވެހި ރަ  ،ދޫކޮުށްލެވިދާނެ ކަމަުށް ބަޔާންކޮުްށފައިާވއިރު

ޕް ގާނޫނު( ންޝި)ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސިޓިޒެ ޖ.69/4ތްތައް ަބޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން ގާނޫނު ނަންބަރު ދޫކޮުށްލެވޭނެ އިޖުާރއަ

ލާފަިއވާ ބިލެއް. އާދެ! މިފަދަ ބިލެއް އަޅުގަނޑުމެން ން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެކުލަވައިގެަނއުމުގެ ގޮތު ޞްލާޙުއަުށް އި

އަހަރުވެފަިއވާ ބުްއދި ސަލާމަތުން ހުރި ކޮންމެ  18އުމުރުން  ،ހުުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން

އުމެއްގެ ަރއްޔިުތކަން ! މި ހުުށަހަޅާ ފަރާތަކީ އެހެން ޤަމަުށް ހުުށަހެޅިދާނެ. އާދެ މީހަކަުށް ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުށްލު

މީަގއި އަުޅގަނޑުމެން ، ންކަން ލިބިފަިއވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި އެބަ ވާންޖެހޭ. މި މާްއދާގައި ބިފައިވާ ުނވަތަ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީލި

ރަޖިސްޓްީރުކރަންޖެހޭނެ. އަދި މިގޮތުަށް  މުގެ ިއގުރާރުކަްނ ދޫކޮުްށލުޖެހެނީ މީގެ ދަުށުން ދިވެހި ަރއްޔިތުބަލައިލަން

މީހަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެްއ ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ. އަދި މީގައި ބަެއއް ހާލަތްތައް އެބަ  ކުރާ ތާރީޚުން ފެުށިގެން އެރަޖިސްޓްރީ

ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްިތޔާރު  ރާރު ނުވަތަ އިގު، ހުުށަހެޅުން ހުުށަނޭޅޭނެތުކަން ދޫޮކުށްލުމަުށް މި ހުުށަހެޅޭއޮވޭ. ިދވެހި ރައްޔި

ރާތެްއ ކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ ފަފޮރިން މިނިސްޓަރަުށް ލިބޭ ހާލަތްތަކެއް. މި ރަްއޔިތުކަން ދޫުކރުމަުށް ބޭނުންވާ ފަރާތަ

ގައި ުލގެ ހާލަތު ޤައުމުވުން. އަދި ކުއްލި ނުރައްކަ ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތެއްަގއިވާހިނދު، އަދި ދިެވހިރާއްޖެ  ކަމުގައި

ރާރު ބަަލއިނުގަތުމުެގ އިޚްިތޔާރު ފޮރިން މިނިސްޓަރަުށް ލިބިގެންދާނެ. ވާ ހާލަތްތަުކގައި މިދެންނެިވ ިއގުކުރެވިފައި އިޢުލާން

 ެވސް ވަކި ކަހަލަ ހާލަތްތަކެްއ މި ލިބޭނެއާދެ! ދިވެހި ަރއްޔިުތކަން ދޫޮކުށްލާ ފާރާތަކަުށް އަނބުރާ ިދެވހި ރައްޔިތުކަްނ 

ފަރާތަކަުްށ  އުމެްއގެ ރައްޔިތުކަން އެމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެހެން ޤަ 6ފަހު  އްޔިތުކަން ދޫކޮުށްލުމަުށްއަންނަނީ. ދިވެހި ރަ

 ،ދޭ. އާދެ! މީގެ ދަުށުންއެބަ ލިބިގެންވުމުގެ ުފރުޞަތު މީގެ ދަުށުން  ނުލިބިވާ ފަރާތްތަކަުށް އަނބުރާ ދިވެހި ރައްޔިތަކަުށް

ތްތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ ފަރާތަކަުށް ާވން އެދި ހުުށަހަޅާ އިޖުރާއަ ރައްޔިތަކަުށްވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުން ދިވެހި  2އަދި މީގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮުށްފަިއާވ  1މި މާއްދާގެ )ބ( އަދި  ،ލަންޖެހެނީއެބަ ޖެހޭ. އާދެ! މީގައި ބަލައި ވެސް ވާން

ސްލިމެއް ކަމުަގިއވާ ނަމަ. ކޮންމެ ދިެވއްސަީކ ކަން އަނބުރާ ލިބޭނީ އެފަދަ މީހަކީ މުތުގައި މީހަކަުށް ދިވެހި ަރްއޔިތުހާލަ

ދިވެހި  އެގޮަތުށް ބަޔާންކޮުށް، މި ހާލަތުގައި އެފަދަ ފަރާތަކުންމުސްލިކަމަުށް ވާންޖެހޭ ފަދައިން މި ބިލުގައި ވެސް 

މުަގއި އަިދ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ނުގެއްލޭ މީހެއް ކަ ރާރު ބާތިލުކޮުށް، އެޔިތުކަން ދޫކުރުމަުށް ހުުށަހެޅި އިގުރައް

 3މަލުކުރަން ފަުށާތާ އިވާ ަގވާއިދުަތއް މި ގާޫނނަުށް ޢަދެވޭނެ. ީމގަިއ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮުށްފަ ބަލައި
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ގެންދާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ންވާނެ. މި މަސައްކަތް ކުރިައުށްގެޒެްޓކުރަ  ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ހަދައި ދިވެހި ސަރުކާރުންމަސް

ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް ހަމަ ކުރަނީ މިފަދަ ގާނޫނަކީ ވެްސ . އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލު ފޮރިން އެފެއާްޒގެ ފަރާތުން

ގިަނ  ބޮޑު ގާނޫނެއް. ައޅުގަނޑުމެން މީގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާލި ހިސާބުން ފެުށިގެން ވެސް ވަރަުށް މުކަންމުހިއް

ވަރަުށް ގިނަ  ކުރަމުން ައއި ާގނޫނާ ގުޅޭގޮތުންމެން މަސައްކަތްއަޅުގަނޑު ންހުުށަހަޅަ މި ،ގުިޅެގން ފަރާތްތަކުން މި ގާނޫނާ

ހަމަ  އެކު މި ބަލަިއގަނެ އެ ވާހަކަަތްއ ދައްކަމުންދިޔަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ފަރާތްތަކުން ހިތްހަމަޖެހުމާ

ލިބެމުންދާނީ. އަޅުގަނުޑ  ެވސް ބުންގެްނދާ މަސައްކަތަުށް ހަމަ އިތުރު ޮބޅެކޭ މި ގާނޫުނގެ ސަބައަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަމުން

މު ބިެލއް އްަރއްޔިތުންނަުށް ަފއިދާކުރަނިވި މުހި އީއަދި މި ،ކުެރވި  އުއްމީދުކުރަން ކޮމިޓީ މަރުޙަާލގައި ރަނގަޅު ބަހުެސއް

ޓީ ކޮމި ،އި ބަރުން ރަނގަޅު ބަހުސެއް ކުރަްއވައްޒަތްތެރި މެންއިާވތީވެ މިކަމާ މެދުގައި ހަމަ  ގާނޫނެއް ކަުމގައި ،ކަމުގައި 

ްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެހާ ރަ  ުށް ގާނޫނަކަުށް ހެދުމަުށް ޓަަކއިމީތި ވީހާެވސް އަވަހަކަ އި،މަރުޙަލާގައި ރަނގަޅަުށް ނިންމަ 

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި މަުށް. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުުކރިއްޔާ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އެީހތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކައި

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ުށް ޕީ.ޕީ.އެމަަގޑިއިުރގެ ބަހުްސގެ ވަގުތު. ެއއީ . 3ލަ ނީ ޖުމުއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަުށް ކަނަޑއެޅިފައި ވަ އި ޝުކުރިއްޔާ 

ންތު. ިސކު 51މިނެޓު  16ައުށް ތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީސިކުން 21މިނެޓު  46އަުށް . އެމް.ޑީ.ޕީ ސިކުްނތު 1މިނެޓު  39ގަޑި  1

ްއޒަތްތެރި އިވަކި ޕާޓީައކަުްށ ނިސްބަތްނުވާ  މިނެޓު. 3އަުްށ ތު. އަދާލަތު ޕާޓީސިކުން 32މިނެޓު  10ުށް އައެމް.ޑީ.އޭ 

 އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި . )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(ސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުުޅާވލަން 14މިނެޓު  4މެންބަރުންނަުށް 

 ޙުސައިނަުށް. ޙައްމަދުމު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކަނޑިތީމުއަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙުސައިން  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކަނޑިތީމު

ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ތެެރއިން  ،ނޫުނައސާސީަގއި ބުނެފައި އެބަޮއވޭ ޤާއާދެ!  .ورحمة هللا وبركاته عليكم المالس   `.

ނުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެ ޙައްޤު ނުވަތަ ރަްއޔިތުކަްނ ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ޫދކޮުށްލަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ މީހަކަުށް ގާނޫ

ދޫކޮުށްލެވިދާނެ ކަމަުށް. އެހެްނވީމާ، މިފަދަ ގާނޫނެއް އޮްނނަންވާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ވެސް ދެކެން. މި ގާނޫނަުށް 

މި ކަންކަުމގެ ކަުތގައި ލާނަން. އެއީ ފަހަރެއްަގއި ކޮމިޓީގެ މަސައްއިދެތިން ކަމެއްގެ ވާަހކަ ދަންނަވަ  ބަލައިލާފައި އަޅުގަނޑު

. ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުކަްނ ތީވެދާނެަލއްވަން ޭބނުންފުޅުއިމައްޗަުށް ބައްަލވަ

ދިވެހި ރަްއޔިތުަކން ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ދެ ގޮތަކުން ރަްއޔިތުަކން ލިބިފައިވާ މީހުން ތިބުން ، ލިބިފައިވާ

ބައްޕަެއްއެގ ، މަންމަޔަކާއި ،މާމަޔަކާއި  ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ކާފަޔަާކއި ،ގޮތަކީ  . ެއއްއޭވެ އެކަުީށގެން

ެއއްވެްސ ޤައުމެްއެގ  ،ގޮތަކީ ިދވެހި ަރއްޔިތަކަުްށ ނުވާ ހުރުން. އަެނއް ފަރާތުން ދިވެހި ރައްޔިަތކަުށްވެފައި ހުންނަ
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ން ިދވެހި ވާ މީހަކު ގާޫނނުގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ ސީ އެހެން ޤައުމެްއގެ ރަްއޔިތަކަުށްއެ ބިދޭ ނުަވތަ ،ރައްޔިތަކަުށް ުނވާ މީހަކު

ވެފައި ހުރުން. ެއހެންވީމާ، ރައްޔިުތކަން ދޫކޮުށްލާ ހާލަތުގައި މި ދެ ގޮތުން ރަްއޔިތުކަން ލިބިފައިވާ މީހުންެގ  ރައްޔިތަކަުށް

ފަހު އަނބުރާ އެ  ުށްލުމާއި ރައްޔިތުކަން ދޫޮކުށްލުމަުށްރައްޔިތުކަން ދޫކޮެވސް  ގައިމެދުގައި ދުނިޔޭގެ އެހެން ަތންތާ

ަލްއވާނެ ކަމުަށް އިމިކަމާ ދޭތެރޭގައި ބައްލަވަ .ންތޯއްޔިުތކަން ލިބުމުގައި ތަފާތެއް ގެންގުޅޭތޯ ުނަވތަ ނޫްއގެ ރަޤައުމެ

 ކަން ދޫކޮުށްލާ ކަމަުށް ވަނީއަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން. ދެަވނަ ކަމަކަުށް ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުްށލުމަކީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫން. ރައްޔިތު

ންނާިއ ގޮތުން އެ މީހާގެ އަމިއްލަ ހަުށިގަނޑު މާއްދީ ،ވިްއޔާ އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގަިއ އެ މީހާގެ އަމިއްލަ ހަުށިގަނޑުން

ުށް އެ ކަމަ ،އަުށް ނުވަތަ ބޭރުަގއި ހުންނަ ހައިޮކމިޝަނަކަުށް ނުވަތަ އެމްބަީސއަކަުށް ހާޒިުރވެނަފްސުން މިނިސްޓްރީ

މިނިސްޓްރީގެ ުނވަތަ ަހއިކޮމިޝަންގެ ުމވަްއޒަފުންެގ  ،ަތނުގެ ރާރުގައި ޮސއިކުރަްނވާނީ އެގު އެ ކުރާ އިއަދި އެދެންވާނީ. 

ހަމައަުށް ދޫކޮުށްލާފައި އޮންނަންވާނެ ކަމެއް ކަމަކަުށް  ވެސް ަގވާއިދަކާ  ކަމަކީ އެ ؛ކަަމކީ ެވސް ކޮންމެހެން އެ. ކުރިމަތީގައި

މު ކަމުގައި އަުޅގަނުޑ އްނޫނުގައި ހިމަނާފައި އޮތުން މުހިއިގަނޑު ކަންތައްތައް ގާއަޅުގަނޑު ނުދެކެން. މިފަދަ އަސާސީ މަ

 ،ރާުރގައި ނުވަތަ އޭާނގެ އޯުތަގއިގުރަްއޔިތުކަން ދޫކޮުށްުލމާ ގުިޅގެން ޮސއިކުރާ އި  ،ދެކެން. ދެން ދަންނަވާލަން އޮތް ކަމަކީ

ވިަޔސް ެއ  ރާރެްއ ކަމުަގއިގުއި  އަދި ެއއީ .ސޮއިކުރަްނވާނޭއޯެތއްަގއި އެކަހަލަ  ނީހުންނަ އިބައެއް ަޤއުމުތަުކގަިއ ކިޔާފަ 

ވެްސ ގާނޫނުަގއި ބަޔާްނކޮުށްފައި އޮުތން ބޭނުން ކަމަުށް އަުޅގަނޑު  ރާުރގަިއ ހުންނަންވާނެ ަމއިގަނޑު ކަންަތއްތައްގުއި

ފައިވާ ހުރިހާ ޙައްޤުތަާކިއ ލިބި އަުށްްއޔިތެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން އޭނަދެކެން. އޭގެތެޭރގައި ިދވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުށްާލއިރު ރަ

 އެ ކަމަުށް އޭނަ އޮންނަންޖެހޭނީ  ،ރަނގަޅަުށް ދެނެހުރެ މި ދޫކޮުށްލެވެނީ ކަމަުށް އޭނައަުށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަުތތައް އޭނަ

ދިވެހި  ،ވިޔަސް  ަރއްޔިތުކަްނ ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުށްިލ ކަމުގައިަގއި، ހަމައެއާެއކުއަދި . ރާުރވެ ސޮިއކޮުށްފަގުއި

ޖެހިފައިވާ ާމލީ ޒިންމާތަކާއި ނުވަތަ ކުުުށގެ ފަިއވާ ކަންަތއްތަކުން އުފުލަންއަުށް ކުެރވިކަމުަގއި ހުރިއިރުަގއި އޭނާ ރައްޔިތެއް

ރާުރގައި ލިޔެަފއި ގުނގޭ ކަމަުށް ެވސް އެ އި އޭނާއަުށް އެ ވެސް  ނުވާނެކަންމި ކަންކަމުން އޭނާ ބަރީޢަ އިޒިންމާތަކާ

އި، އެްއެގ އިޚްތިޔާރަުށް ދޫކޮުްށ ނުލަދެކެން. އަދި ެއއީ ގަާވިއދުގައި ަގވާއިދު ހަދާ ބަ  ވާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑުއޮންނަން

ދިވެހި  ؛އެ މީހުން ،ގާނޫނުަގއި ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ދެކެން. އަދި ހަމައެއާެއކީަގއި

 ންއެ ދަރިންގެ ދިވެހި ރައްޔިުތކަ ކިހިނެއްތޯ؟ ރޭ ދަރިންނަުށް ވަނީއަހަރު ނުފު 18މީހުންެގ  ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުށްލާ

ެއކަްނ ޙަޤީޤަތުގައި  .ކުރަްއވަފާނެލާތު އޮންނަނީ ކަމުގައި ގާނޫނީ ވަކީލުން ވަކާ މަތީން ނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާ ގޮތުގެ ޤާ

ވާ ދަރީންނަުށް އަހަރު ނު 18އޮތް ގޮތަކީ ވެސް ެއއީ ކަމަުށް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ ގާނޫނެއް ހެދިގެންދާއިރުަގއި 

އަހަރު ެވގެން އެ މީހުން  18ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުްށލެވޭނީ އެ ދަރީންގެ އުމުރުން އެ ދަރީްނނަުށް  ،ވަނީ ކިހިނެއްކަާމއި

އެކަން ވެސް ގާނޫނުަގއި  ،ނަމަ ވަނީ މަތީން އެދިގެން ކަމަުށް ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުށްލަން ގާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެ

ޕަ ނުވަތަ މަންމަ ނުވަތަ ބައް ،ވިއްޔާ ނީވަ އޮންނަންވާނެ. އަދި އެ ނޫން ގޮތަކަުށް އޮންނަ ކަމަުށްބަޔާންކުރެވިަފއި 

ނުވަތަ  ،އަހަރު ނުފުރޭ މައިނަރުންގެ 18ގުިޅގެން އުމުރުން  ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުށްލުމާދެ މީހުން  މަންމައާއި ބައްޕައާ
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 18ން ިވއްޔާ އެ ކުދީންނަުށް އުމުރު އަންނަ ކަމުަގއި ވަނީ ބަދަލެއް ކުޑަކުދީްނގެ ދިވެހި ރަްއޔިތުަކމުގެ ހައިސިްއޔަތަުށް

ންވީމާ، މި ބާވަތުެގ ވާނެ ކަމަުށް ފެނޭ. އެހެގޮތަުށް އޮންނަން އަހަރު ފުރުނީމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ވުމުން ފަސޭހަވާ

އަދި މި  .ްއަގއި ހިމަނަންޖެހޭމު ަބއެްއ ކަްނތައްތައް އެބަހުރި ައޅުގަނުޑ ދެކޭގޮުތގައި މިފަދަ ގާނޫނެއްއަސާސީ މުހި

ސީލުތައް މި ބާވަތުގެ ކަންތައްތަަކކީ ާގނޫނުގެ ތެރެއިން އެ ކަންކަން އޮންނަ ގޮތުގެ ތަފް ،ގާނޫނަކީ އާ ގާނޫަނކަުށް ވެފައި 

އެ މީހާގެ އަމިއްލަ  އިރުރަްއޔިތުކަން ދޫކޮުށްލެވޭ ،ވާތީވެމަކަުށް ގިނަ މީހުންނުަށް ނޭނގޭނެ ކަމު އްއާ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މާޔަތް ލިބިދިނުމަުށް ބޭނުންވާ ހިިލބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި  ުށްއިޚްތިޔާުރގައި މި ދޫކޮުށްލެވެނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ މީހަކަ

ުނވަތަ ވީހާ ފުޅާދާއިާރއެްއގަިއ އެ ަކންތައްތައް ގާނޫނުަގއި ހިމަނަިއގެން ގާނޫނު އެކުަލވައިަލއި،  ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް

ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި އަުޅގަނޑުމެން ކޮުށްދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް ، އަދި ގާނޫނު ފާސްކޮުށް

ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ާއދެ! ރައްޔިތުކަމެއް އޮތުމަކީ، ަވރަުށް ބޮޑު ހިމާޔަތެއް. ރައްޔިުތކަމެއް އޮތުމަީކ، ވަރަުށް ބޮުޑ 

ތުން ނިކުމެގެން ހަ މަސްދުވަސް ާވއިުރގައި ަރއްޔިތުކަން ނުލިިބއްޖެ ކަމަުްށ ރައްކާތެރިކަެމއް. ެއ ރައްކާތެިރކަމާއި ހިމާޔަ

ވަނީ ިވއްޔާ އަނބުރާ ދިވެހި ރައްޔިތަކަުށް ެވވިދާނެ ކަމަުށް އެބަ ޮއވޭ. އެހެން ދިވެހި ަރްއޔިތުކަމަުށް ެވވޭއިުރަގއި ވެްސ، 

ކުރިން ބުނި ފަދައިން، އެ މީހަކީ މިދެންނެވިހެން  އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުރިން؛ ުކރީގައި ައޅުގަނޑު ވާހަކަދަްއކަން ފަުށަމުން 

ދިވެހި ދަރިކޮެޅއްެގ ތެރެއިން އައިްސ ދިވެހިރާއްެޖއަުށް އުފަންވެގެްނ ރަްއޔިތުކަން ލިބިފަިއ ހުންނަ މީހަކަުށް ފަސޭހައިން 

ތުކަން ދޫކޮުށްލާފައި ހުިރ އެކަން ލިބުމާއި، އަދި އެނޫން މީހަކަުށް އެނޫން ގޮތަކުން ދިެވހި ރައްޔިތަކަުށް ވެަފއި ދެން ރައްޔި

މީހަކަުށް އަލުން ލިބުމާ، އެކަމުގައި ތަފާތެއް އޮންނަ ކަމަުށް ަވނީ ވިއްޔާ އެކަން ެވސް ވަރަުށް ތަފްސީލުކޮުށް ބަޔާންކުރެވިަފއި 

އޮތުމަކީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް. އާދެ! ޤައުމު ނެތް، ނުވަތަ ރައްޔިތުކަން، ޤައުމެްއގެ ރައްޔިތުކަން ނިސްބަތްނުވާ 

ހުންނާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ އެބަ އޮވޭ. އެ ުމޢާހަދާގައި ހުރި ކަންތައްތަކާިއ، އަުޅގަނޑުމެން މި ލިޔާ މީ

ގާނޫނުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ަރއްކާތެރިކޮުށްދޭ ކަންަތއްތަކާ ީވހާ އެއްގޮްތކުރުމާ، އަދި ެލެވން ހުރި ހުރިހާ؛ އޭގެތެރެއިން 

ރިހާ ކަންތައްތަކެއް މި ގާނޫނު ތެރެއަުށް ގެނައުމަކީ ެވސް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގެނެވެން ހުރި ހު

 المالس  وއެކަމާ ދޭތެރޭގައި މަަސއްކަތްުކރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑަުށް ފާހަގަކުެރވޭ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 .ورحمة هللا وبركاته عليكم
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކު

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް. 

 

 ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ވެހި ރަްއޔިތުކަން ޫދކޮުށްލުމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ހުުށަެހޅިގެންދާއިރު އަުޅގަނޑުމެން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދި

ވިސްނާލަންޖެހޭ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނުޑމެންނަކީ ދިވެހިން، އިސްލާމް 

ރެއިން ބަަޔކު ދީން ދޫކޮުށް އެހެން  ދީނަކަުށް ދީނުގައި ދެމިތިބި ބަޔަކަުށް ީވހިނދު، މިފަދަ ގާނޫނަކުން ދިވެހިންގެ ތެ

އުޅުމަުށް ޓަކައި އެހެން ޤައުމަަކުށް ހިޖުރަކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ހުޅުވިގެންދާނެކަން އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިކަމުން 

ުށް ބޮޑު ކުަޑއިސްމީްސ ހަނދާންކުރަން. އެކަމަކީ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ާޢއިލާތަކަުށާއި ައޅުގަނޑުމެންެގ ޤައުމަުށް ލިބޭނެ ވަރަ

ކަމެއް ކަުމގަިއ ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ފާހަގަކުރަްނ އެބަ ޖެޭހ. ހަމަ އެާއެއއްކޮުށް، މިފަދަ  ގާނޫނެއް ހުުށަހެޅިއިުރ، ިމއީ 

ކިހާވަރެްއގެ ދިރާާސއެއް ކުެރިވގެން، ކިހާވަރަކަުށް ަރއްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމެއްތޯ ވެސް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބަލައިލަން. 

ހަމަ އެހެންމެ، އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ކަމެއް ކުރާއިރުގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމިއްޔަތަުށް މިކަމުން ލިބިދާނެ އުނިކަމަކީ 

ކޮބައިތޯ ވެސް ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބަލައިލަން. މި ދަނޑިވަޅު މިފަދަ  ގާނޫެނއް ހުުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ އަުޅގަނުޑ 

ގެ ފައިސާ ވަގަުށް ނަގާަފއި ފިލުމަުށް ޓަކައި ކުރެވެމުންދާ މަސަްއކަތުގެ ތެރެއިން ހިނގާ ކަމެއް ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ދައުލަތު 

ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިަކން ފަހުމްވެގެންދަނީ. ރަނގަުޅ ވާހަކަެއއް. ިދވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަާސސީ ެއްއވެސް 

އެެހން ޤައުމެއްގެ ރަްއޔިތަކަުށް ވުުމގެ ޙައްޤު ހަމަ ކޮންމެ ދިވެހި ، ހާލެއްގައި މަނަެއއް ނުކުރޭ ދިވެހި ރައްޔިތަކަުށް ވެހުރެ

ރައްޔިތަކަުށް ވެސް އެބަ އޮތް. ބައެއް ަޤއުމުތަކުަގއި އެބަހުރި ޤާނޫނުއަސާސީން އެކަން މަނާކޮުށްފަ. އެހެންނަމަވެސް، 

ްއޔިތަކަުށް ވުމަުށް ފުރުޞަތު އެބަ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީން ޑުއަލް ސިޓިޒެންޝިްޕ ނުވަތަ ދެ ޤައުމެއްގެ ރަ

ލިބިގެންދޭ. މިކަން މިހާބޮޑަުށް ހުޅުވިފައި އޮތް ުދވަްސވަރެްއަގއި މިފަދަ ގާނޫނެއް ހުުށަހެޅުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ޚިޔާލު ތަފާތުވާ 

ުށްލާފައި މީހުން، އެހެން ދީންތަކުގައި އުޅެން ބޭނުންވާ މީހުންނުަށް އިސްލާމް ދީން ދޫކޮުށް، ރާއްޖޭގެ ސިޓިޒެންޝިޕް ދޫކޮ

އެހެން ޤައުމަކަުށް ހިޖުރަކޮުށް، ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބަަޔކު އެހެން ދީނަކަުށް އުޅުމުގެ ފުުރޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަެމއް 

ކަމުގައި އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އެބަ ޖެހޭ މިއަދު މި ފަދަ ގާނޫނެއް ހުުށަހެޅިގެންާދއިުރގައި ވިސްަނއި ފިކުރުކުރަން. 

ުށުނީއްސުރެ ެއއް ދީނެއްަގއި މިހާތަނަުށް އުޅެމުން އައި ބަެއއް. އެ ދީނުގައި އަުޅގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދުނިޔެ ފެ

މި ތިބީ. އެހެންވީމާ، އެ ދީން ހިމާޔަތްކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަނުޑ 

ހުުށަހެޅިގެންދާއިުރގައި މިކަމުން ިނކުންނާނެ ނަތީޖާއާއި، މީގެން ވެސް ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ގަޫބލުކުރަން. މިފަދަ ގާނޫނެއް 

އަންނާނެ ބަދަލުތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެން ފުރިހަމަ ދިރާސާއެއް ކޮުށްފައި ނޫނިއްޔާ ކުރަން ހެޮޔާވވަރު ކަމެއް ނޫން ިއއްޒަތްތެރި 

ވަނީ ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި ކުރާ  ކަމަކުްނ ރައީސް. އެހެްނވީމާ، މި ފުރުޞަތުގައި ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން

ނިކުންނާނެ ނުބަޔަކަުށް ޓަަކއި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތައްޔާުރވާން. މިފަދަ ނުބައެއް ނުނިކުންނާނެ ގޮތަުްށ 

ން، އުސޫލީ މިފަދަ ބިލެއް ފާސްވެގެންދިަޔިއމާ އެކަމުގެ ފޮނުމީރުކަން އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަުށް ލިބިގެންދާނެ. އެހެންކަމު

ގޮތުން ބަލާއިުރގަިއ މި ހުުށަހެޅިފައިާވ ބިލަކަުށް އަުޅގަނޑަަކުށް ތާއީދުކުެރވޭކަުށް ނެތް. ުޝކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުުށީ

 ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް.

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވި

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުށްލުމުެގ ޙައްޤު އަދި ރައްޔިތަކަުްށ  .عليكم المالس  

ލިބޭ. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ ކަނޑަެއޅިގެން ބުނެފަިއ އެބަ އޮވޭ މި ޙައްޤުތައް ހުރުމުގެ ޙައްޤު ޤާނޫނުއަސާީސން އެބަ 

ދޫކޮލުމާއި މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުަތކެއް ބަޔާްނކުރާނީ ގާނޫނަކުންނޭ. އެހެންަކމުން، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިފަދަ 

ޤުތައް ތަފްސީލުޮކުށް ގެނައުމަކީ މުހިއްމު ކަމެްއ. ގާނޫނެއް ނެތުމުން މިފަދަ ގާޫނނެއް ވުޖޫދަުށް؛ ޤާނޫނުއަސާީސން ލިބޭ ޙައް

އެ މަސަްއކަތް މި ދަނީ ސަުރކާރުން ކުރަމުން. އެގޮތުން، މިއީ މުހިއްމު ކަމެްއ ކަުމގަިއ އަުޅގަނޑު ެދކެން. މިކަްނ 

ގާނޫުނ  ކުރަންޖެހޭ ކަމަުށް ވެްސ ގަޫބލުކުރެވޭ. އާދެ! މިއަުދ އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، މިއަދު މި 

ފާސްވުމާ ުގޅިގެން، ޢަމަލުކުރަން ފެުށުމާ ގުޅިގެން ދެން ިނުކންނާނެ މައްސަލަތަކާއި، މި ާގނޫނު މިހާރު އެކުލަަވއިލާފަިއ 

އޮތް ގޮތަުށް ބަލާއިރުަގއި މިައުށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން. އެގޮތުން އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ގަބޫލުކުރެވޭ މިފަދަ 

ޖެހޭނެ ކަމަުށް. އަދި ހަމައެހެންމެ މިފަދަ ާގނޫނަކުން ލިބޭ ޙައްޤުތަްއ، ޫނންނަމަ ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުށްލާ ގާނޫނެއް އޮންނަން

 ގޮުތަގއި ހުރެގެން ބޭރު ޤައުމުތަކުަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ބަދުނާކުރަމުން މި ގެންދާ ކަންތައްތަކާއި މި ގެމީހާ ނޫނީ ރައްޔިތެއް

ބޫލުކުރެވޭ. ގަ ލާފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަުށްގޮެތއްަގއި އަލިއަުޅަވއި ވަރަުށް ފުރިހަމަ ންހުރިހާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަުށް މި ބިލު

ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުްށ  ވެސް ގާނޫެނއް ހެދޭއިރުގައި ގާނޫުނގައި ބަޔާްނކުރަންވާނެ ގޮތަުށް  ދައުލަތަުށް އެ މީހެްއގެ ަޙއްޤު ނެގޭނެ

ާރއްޖެއިްނ  ،ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ހޯއްދަަވިއގެން ންދައުލަތު ބޫލުކުެރވޭ. މިސާލަކަުށް އަޅުަގނޑު ބަލަމާހިނގާ!ގަ

އަދި ފިލާތިބެ ، ދިވެހިރާއްޖެ އައުން ބޮއިޮކޓުކުރަްނ ގޮވާލުމާ ،ތިއްަބވަިއގެން ދިވެިހރާއްޖެ ބަދުނާކުރުމާއި އިބޭރުގަ

 އިހުންނާ މެދުގައި ދިވެހި ރަްއޔިތުކަމުގަ މިފަދަ ކަންކަން އޮންނަ މީ ޖެހުން އުފެއްދުން ކަންތައްތަްއ؛ަގއި ހަމަނުދިވެހިރާއްޖޭ

ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި މިފަދަ މީހުންނާ މެދުގައި  އީ ވެސްއޭނަ ބާްއވާނަންތޯ ނޫންތޯ މި

ގައި އެހެން ގާނޫނަކުންޯތ މިފަދަ މީހުންނާ މެދު ނޫނިއްޔާ، އަޅާނީވަަޅކީ މި ގާނޫނުގެ ދަުށުންތޯ ފިަޔވަޅު އެޅޭނެ ފިޔަ 

ހުރި. މިފަދަ ޙައްޤެއް އޭނަ ުްށ ރަނގަޅު ކަންތައްަތކެއް އެބަ އެއާެއކުަގއި މި ބިލުގައި ވަރަފިޔަވަުޅއަޅާނީ. ދެން  ހަމަ

އެަބ  އިކަމަުށް ވެސް މީގަ  ޖެހޭނެކަުށަވަުރކުރަން އޮތްކަންއި ެވފަ ދޫކޮުށްލާއިރުަގއި އޭަނއަކީ އެެހން ޤައުމެއްގެ ަރއްޔިަތކަުށް

އޭނަގެ ރަްއޔިތުކަްނ  ން އެބަ އެނގޭ މުޅި ދައުލަތުން ބަލަމުންދާކަންނަގޅު ަކމެއް. އެހެންވީމާ، މީގެރަުށް ރައޮތް. މިއީ ވަ

ވެސް މި  ެއކަން ވެސް، މާޔަތްކުރެވޭތޯ ނޫންތޯ ދޫކޮުށްލީމާ އެހެން ޤައުމަކުން އޭނައާ ދޭތެރޭަގއި އޭަނގެ ޙަްއޤުތައް ހި
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ބަެއއް  އިހުރި. އެެހންނަމަވެސް، މީގަ އެބަޅު ކަންތައްތަެކއް ވަރަުށް ރަނގަ، މާކުރޭ. އެހެންވީގާނޫނުން އެބަ ކަުަށވަރު

ކަމުަށް އަޅުގަނޑަުށް  ގެންނަންޖެހޭއިޞްލާޙު، ކަމަުށް ނޫންނަމަ ގިނަ ކަންތައްތައް މިއަުށް އިތުރުކުަރންޖެހޭ ،ކަންތައްތައް 

ންކުަރން އަޅުގަނޑަުށް ފެނޭ. މިހާރު ތަްނކޮޅެއް ތަފްސީލުކޮުށް ބަޔާ ގަބޫލުކުެރވޭ. އެގޮތުން މިދެންނެވީ، މި ޙައްޤުތައް މީގައި

ން ބޭނުންެވއްޖެ ހިނދެއްގައި ަރއްޔިުތކަން ވުރެ އިތުރަުށް ތަފްސީލުކުރަން ބޭނުންވޭ. އަދި އިތުރަުށް ދައުލަތު ވަރަުށް އޮތް މި

ވެސް ހުންނަންޖެހޭ. މިސާލަކަުށް މިއަދު މި ހިނގާ ކަންތައްތަކަުށް ބަލާއިުރ  އިން ނެގޭނެ ގޮްތތަކެއްއޭނަގެ ކިބަ 

ދައުލަތުްނ  ،ލިބޭ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ބޭންކޮުްށގެން އަުށްވެހިރާއްޖޭަގއި ރަްއޔިތެްއގެ ޮގތުގައި ހުެރގެން ދައުލަތުން ޭއނަދި

، އި ވެސް އެބަ ތިބޭ ރާއްެޖއިން ބޭރަުށް ގޮސް. އެކަމަުކ، މިއީ ިދވެހިން. މި ކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގަ  ކުރާ ދަޢުވާައކަުށް ފިލަން

އުޅެނީ ފިލައިގެން.  ވެހިާރްއޖޭގެ ގާނޫނުތަާކ ޚިލާފު ކަންަތއްތައް މި ކުރަމުންދަނީ. އަދި ހަމަ މިދި ގެންހަމަ ކަނޑައެޅި 

މީަނގެ އޮންނާނެ ކޮން ޙައްެޤއްތޯ؟ މިފަދަ މީހުންނާ މެދުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ މީނައަުށް ބެެލވޭނެތޯ، ، އެހެންވީމާ

ގޮތުަގއި؟ ދެން ބާއްވަިއގެން ހަމަ ދޭ  ގެވޭނެތޯ ދިވެހި ރައްޔިެތއްެގއްލޭ ހިސާބުން މީނަ ބެލެ ،ހިސާބުން ފެުށިގެން އެ

އަހަރު  65 އެހެްނ މައްސަލައެްއ؛ ހުރިހާ ފެސިލިޓީސްތަކެއް، ިޚދުމަތްތަކެއް ދޭނީތޯ؟ މިސާލަކަުށް މީގެއިން ދިމާވާނެ

ވެްސ  ސް ހަމަ ފިލާ ހުރެގެންވެ ދޭ. ހަމަ އެފަދަ މީހަކުފަސް ހާސް ރުފިޔާ އެބަކޮންމެ މީހަކަުށް އެބަ ދޭ މިއަދު  މީހަކު،

ދަތިކުރުމުގެ އެތަްއ ، މަުށް ގޮވާލައި ދަގޫކޮުްށ، ދިވެހިރާއްެޖއަުށް ފަތުރުވެރިން ނައުނހަމަ ދައުލަތަުށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އު

އި ގަބައިވަރު ކަންތައްަތކެއް ކުާރިއރުގައި ދައުލަތުން ނަގަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް އެބަ ހޯދާ. މިހާރު ރާއްޖެއިން  ބޭރު

ކިހާހިސާބަކުންތޯ  ވާތީ ލިބޭ. ެއހެންވީމާ، ވެސް މި އޮންނަނީ ާއސަންދަާއއި އަދި މިނޫން ޚިދުމަތްތައް ެވސް ރަްއޔިތަކަުށް

ބަޔާންކުރަން. އެިއ މިފަަދ  އި ްއގައީ މުހިއްމު ކަމެއް މިފަދަ ގާނޫނެމިފަދަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓޭނީ؟ މި

ން. މިދެންނެވި ފަރާތް ތައް ަބިއވަރު ކަންަތއްތަެކއް ކޮުށްދެނީ ހަމައެކަނި ނަމަަކުށް ނޫސަބްސިޑީސްތަާކއި ދައުލަތުްނ އެ

ނާޔަތްތައް އެބަ ލިބޭ. ހަމަ އެހެންމެ ބެންޖެހޭ އިމީހަކަުށް ލި ގެ އަހަރު 65ވެސް މިހާރު  ކުރިޔަސް ނުކުރިަޔސްރަޖިސްޓަރ

މިފަދަ ކަންތައްަތއް ައޅުގަނޑުމެން ، . އެހެންވީމާުށްދޭނުކުރިޔަސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އާސަންދަިއގެ ޚިދުމަތް އެބަ ފޯރުކޮ

ހުރި. އަިދ މިފަދަ ގާނޫނެއް ައއުމުގެ ުށް މުހިއްމު ކަންތައްތަެކއް އެބަގާނޫނަކަުށް އަންަނއިރު ތަފްީސލުކުރަންޖެހޭ ވަރަ

ން ބޭނުންވޭ އެބަ އެހެން ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަުށް ލުއިަފސޭހަ ކަންތައްތަެކއް ލިބިގެންާދނެ. އެއީ މިއަދު ވަރަުށް ގިނަ މީހު

ވެސް އެބަ  ވާއިުރަގއި އެަކކު ެއބަ އޮވޭ ދެ ޤައުމެއްގެ ދެ ޕާްސޕޯޓު އުޅޭ މީހުންވެސް.  ޤައުމުތަކުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ާވން

ނައަކީ އިނގިރޭިސއެކޭ. ތިމަންނައަީކ މިހާރު ދިވެއްެސއް ނޫނޭ، ޤައުމުތަކުްނ އެަބ ބުނޭ ދިމާއަުށް ތިމަން އުޅޭ. ަބއެއް 

ެވސް އީ އަުށް ދެ ާޕސްޕޯޓު އޭނަ ގެްނގުެޅވޭނެތޯ، ނުގެންގުެޅވޭނެތޯ؟ މިއެބަ ޖެހޭ ތަފްސީލުކުރަން. އޭނަ މިކަން، މާއެހެންވީ

ރަްއޔިތުންނުަށް  ކަމެއްހެން. އެހެން ޤައުމުތަކުގެ  ަބޔާންކޮުށްަލން މުހިއްމު އިއަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ މި ގާނޫނު އަންނައިރު މީގަ 

ގެން ހުރެވިދާނެތޯ؟ އެކަކަުށް ދެ ޤައުމުގެ ރަްއޔިަތކަުށް ވެވި ، ތުންނަުށް އެބަ އޮވޭ. އެހެންވީމާޔި ވެސް ދިވެހި ރައް  ވެގެން ތިބެ

ލަތްތަކުގައި މި ގާޫނނުގައި ބުނަންޖެހޭ އެބަ ދިވެހި ރައްޔިތަކަުށް އެހެން ޤައުމެްއގެ ރަްއޔިތަކަުށް ވާ ހިސާބުްނ އެފަދަ ހާ
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އި ބުނަންޖެހޭ. ވެސް މީގަ . އެ ވާހަކައެކަން  ނިމުމަކަުށް އަންނާނޭ މަނޫންނަ، ފެުށިގެން އޭނަގެ ދިވެހި ރައްޔިެތއްގެ ޙައްޤު 

ތަފްސޫލުތަެކއް ައންނަންޖެހޭ. މި ބިލު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން މިދެންނެވި ކަންަތއްތަކާ ދޭތެޭރގައި ރިާޢޔަތްކޮުށް، ، އެހެންވީމާ

ނުޑ ދެއްިކ ހުރިހާ ވާހަކަަތއް ކަމަުށް އަުޅގަނުޑ ުއއްމީދުކުރަން. ައޅުގަ މި ކަންތައްތަާކ ދޭތެރޭަގއި ވިސްނާނެ

ކުެރްއވި މި ބިލު އެުކލަވާލި ނޫނީ ޑްރާފްޓުރަނގަޅުނުވެދާނެ. އެކަމަުކ، ޭއގެތެރެއިން ަބއެްއ ކަންތައްަތްއ ރަނގަުޅވެދާނެ. 

ނޫނިއްޔާ އިނގިޭރސި ތަރުޖަމާ އޮތް އެއްެޗއް ދިވެިހ  .ޮއތީ ތޯ މިއިފަރާތްތަކުން ވިސްނަންޖެހޭ މިންވަރަުށް ވިސްނާފަ

ކުޑަުކޑަ ހަމަ ކިރިޔާ ފުދޭ މިންވަރަުށްތޯ  އޮތީ ތެރެއިން ބަދަލުކުިރއިރުަގއި މިއޭގެ އޮތީ؟ ތޯ މި އިޖުޖަމާއަުށް ބަދަލުކޮުށްފަތަ

މީތި ހަދާފައި މި އޮތީ. މިއީ ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިލަްނޖެހޭ ކަމެއް. މިސާލަކަުށް އެއަރޕޯޓަުށް ދަތުރުކުރުން، އެރުްނ 

ވަނަ  17ސަފުހާއެްއގެ މައްޗަުށް ހަދައިަފއި އޮތް ގާނޫެނއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ  މަނާކުރުން. މި އޮވޭ ދެތިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އުަވއިލާފައި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ގާނޫނެއް އަނެއްކާ ައންނައިރުގައި އަުޅގަނޑުމެން 

ުށްގެންތޯ އަުޅގަނޑުމެން މިކަން ކުރަންވީ. މީގައި މިހާރު ތެޅިފޮޅިގަނެގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްތޯ މިއީ. ރަނގަޅަުށް ދިރާސާކޮ

މި އޮތީ އެންމެ އެކަުށީގެންވާ ިމންވަރަުށް، ބަޔާންކުރަންޖެހޭ މިންވަރަުށް ކަންކަން ބަޔާންކުރެިވފައިތޯ. މި ވެސް ބަލައިލަންޖެހޭ 

ނަޒަރަކުން މިފަދަ ޙައްޤެްއ  ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، މި ދެންނެވި ހުރިހާ ކަމެއް، ިސޔާސީ ވިސްނުންތަކާ ދުރުެވ، ޤައުމީ

ނިގުޅަިއގަެނވޭއިރު، ނޫނީ ދޫޮކުށްލާއިރުަގއި ދެން ވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ މިސާލަކަުށް ދިވެއްެސއްގެ ގޮތުގައި ހުރެގެން ާރއްޖެއިން 

 ބޭރުގައި އޭނަ ހުރީ ދިވެއްެސއްގެ ގޮތުަގއި ނޫން ގޮތުަގއި އެހެން ޤައުމެއްގެ ަރއްޔިެތއް؛ އޭނަ ހާލުގައި ޖެހުނީ. ދެން 

އޭނައަުށް، ދެން އެފަދަ މީހަކާ މެދުގައި ދައުލަތުން އޭނައަުށް އެްއވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮުްށދެވިދާނެތޯ، ނޫންތޯ. އެފަދަ 

ޙާލަތްތަކުގައި ކަންތައްަތއް ދެން ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެެވސް ައޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ައޅުގަނޑުމެން އަލިއަުޅވާލަިއ 

ންތައްަތކެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދެއްކި ވާހަަކއިގެ ތެރެއިން މި ޮކމިޓީން ދިރާސާކުރަމުންދާއިރު ބަލައިލަން ރަނގަޅު ކަ

އަޅުގަނޑު ދެްއކި ވާހަކަތަުކގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު ވާހަަކ، ައުޑއަހަންޖެހޭ ވާހަކަ، އިތުރަުށް ދިރާސާއެއް ކުރަންޖެހިއްޖެއްާޔ 

ްއގޮތަުށް މިކަން ކޮުށްފި ކަމަުށް ވެއްޖެއްޔާ ައޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ މިއަދު އަޅުގަނުޑ އެ ވާހަަކއެއް ައޑުައއްަސވައިަލއްވާ. އެއާ އެ 

ދެއްކި ވާހަަކއިގެ ތެރެއިން ޮކންމެވެސް ކަމެއް ހާސިލުވެގެްނ ހިނގައިދާނެހެން. މިފަދަ ޙައްޤުތައް ކަުށަވަރުކުރުމަުށް ޓަކަިއ 

މުހިއްމު ބިލުތަެކއް. އަދި ހަމަ މިގޮތުން މި ގެންނަ ސަރުކާރުން މި ގެންނަވާ ިއޞްލާޙުތައް، މި ގެންނަ ބިލުަތއް، މިއީ 

އިޞްލާޙުތަކާ ގުިޅގެން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ފޯރުޮކުށްދެމުންދާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެްނވަރު ެއއް ުދވަހުން 

. ސަރުކާރުން ިމއަދު އަނެއް ުދވަހަުށް ރަނގަުޅެވގެްނދާކަން ވެސް ެއއީ ައޅުގަނުޑމެން ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ ކަމެްއ މިއަދު

އެބަ އެިކއެކި ކަހަލަ ހާލަތްތައް މެދުވެރިވެަފއި ތިބި މީހުންނަުށް މިއަދު ކޮުށްދެމުންދާ، ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު 

އަހަރުން މަތީ މީހުންނަުށް، އަދިވެސް  65އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވަޒަންކުަރންޖެހޭ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަުށް، 

ޖެއަީކ މިީއ ހަމައެަކނި ދިވެހިރާއްޖެައކީ މިީއ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަުގ ބޮޑު ހޮސްިޕޓަލުތަކުން ބޭސްފަރުވާކުެރވޭެނ ދިވެހިރާއް

ނިޒާމު ދުނިޔޭަގއި ޤާއިުމކުރެިވފައި އޮތް ަޤއުމު. ެއއީ އަދި ހަމަ އެންމެ މަދު އާމްދަނީ ލިބޭ އެްއ ޤައުމަުށް ވާނެ. އަިދ 
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ނިޭޔގެ އެންމެ ުކޑަ ެއއް އާބާދީއަުށް ިދވެހިރާއްޖެ ެވގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ހަމަ އާބާދީއަުށް ބަލާއިރުަގއި ވެސް ދު

ފެސިލިޓީޒްތަކެއް މިފަދަ ަވސީލަތްތަކެއް ެވސް ދައުލަުތން، ސަރުކާރުން ފޯރުކޮުށްދެމުންދާއިރުގައި މިއީ މުހިއްމު 

ޤައުމު ެދކެ ލޯބިވާ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް،  ކަންތައްތަެކއް ވިސްނާލަން. މި ޤައުމަުށް ހެޔޮ އެދޭ ކޮންމެ ީމހަކު ވެްސ، މި

މި ޤައުމަުށް ހެޔޮއެދިގެން ހެޔޮއެދޭކަން އަުޅގަނޑުމެން މިންއަޅަންޖެހޭ މިންއެޅުންތަކުގަިއ، އަދި ައޅުގަނޑުމެްނ 

ކަުށަވަރުކޮުށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަުކގެ ތެރޭަގއި މި ދެންނެވި ޙައްޤުތައް ކަުަށވަރުކުރުމުަގއި ވިސްނަންޖެހޭ މުހިއްމު 

 އިންޓުތަކެްއގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު މިކަން ފާހަގަކުރަން. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. ޕޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޝަރީފަުށް. އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ވަަނ މާއްދާ ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ިމފަދަ ގާނޫނެއް އޮންނަންޖެހޭ.  9ަރީއސް. ޤާނޫނުއަސާީސގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ގެންދާ ޚިޔާލުތަކާ ބެޭހ ފްލޯގައި ފާޅުުކރަމުން މި މަޖިލީހުގެ މި އެއީ ފުރަތަމަ އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރާ ނުކުތާައކީ. އެއަުށްފަހު

 އެްއވެސް  ،ހުރެ ގޮތުން އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްެވސް ރައްޔިެތއްގެ ކިަބއިން ެއްއވެސް ސަބަބަކާ

ހަމަެއކަިނ ގޮތަކީ.  ނުގަެނވޭނެ. އެއީ ޤާނޫނުައސާސީ ބަާޔންކުރާ ކަން ނިުގޅަެއއްހާލަތެއްގައި ިދވެހި ރައްޔިެތއް

ތުަތކާިއ ލަތެއްަގއި ެއވެސް ގާނޫނުަގއި ބަޔާންެވގެންވާ ޝަރުމީހަކު ައމިއްލައަުށް ޚިޔާުރކުރާ ހާކަން އެ ރައްޔިތެއް 

ގާނޫެންއ  މަތަކާއި ޝަރުތުތައް ކަނޑަައޅާއެ އުސޫލުތަާކއި ހަ، ގޮަތުށް ދޫކޮުށްލެވޭނި. އެހެންވީމާއެއް އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކާ

ވަނީ ދެ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަުށް މި މަުށް ފަހު އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން.ނުކުތާ ފާހަގަކުރު އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އެ

އުފަން ރައްޔިެތއް. ނޫނިއްޔާ ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ދިެވހިރާއްޖެއަުށް ، މަަޔކަުށް އުފަން އި. ެއއީ ދިވެހި ބަފަޔަކަުށާއިވައްތަެރއްގަ 

ޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ަގއި ވެސް ތަފާތު ގެންނަންގެ ދެމެދުއް. މި ދެ ބައިޖެ ކޮންމެ މީހެމަތީން ދިވެހި ރައްޔިތަކަުށް ެވއް

ކަން ހަމައެކަނި އޮްތ އެއީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިެތއް ރައްޔިތުންގެ ތެޭރަގއި ދެ ަވއްތަރެްއގެ ރަްއޔިތުން އެބަ ތިބި.

 ަކން އޮންނަ ފަރާތްތައް. ބައެއް ަރއްޔިެތއް ން އެހެން ޤައުމެއްގެދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތެއް ކަުމގެ އިތުރު، އި ރައްޔިތުންނާ

. އަެނއްބައި ފަހަރު ެއހެން ޤައުމުތަކުަގއި އޮންނަ ގައި ވެްސ އެކަްނ ެއގޮތަުްށ އޮވޭ ފަހަރު ދުނިޔެއަުށް އުފަންާވިއރު

ގާނޫނު ތެރޭގައި ހިމެނޭ. މި ކަންކަން އެބަޖެހޭ މި ނޫނުތަކުގެ ތެެރއިން ރައްޔިެތއްކަން ހޯދާ ފަރާތްތަކެއް ެވސް މީގެގާ

އިޞްލާޙުކުާރއިރު ފާހަގަކުރަން. އެއަުށްފަހު، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ެއއްވެްސ ރައްޔިތަުކ ޤައުމެްއ ުއޅޭނެ 

ވިޔަްސ ނުން ރެިފއުޖީއަކަުްށ ވާނެ ފުރުޞަތު އެ މީހަކު އަމިއްލައަުށް ބޭ ،ޤައުމެއް ނެތި ސްޓޭޓްލެސް ީމހެއްގެ ގޮތުަގއި
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ަކ މި ގާނޫނުަގއި އެ ވާހަ ފުރުޞަތުދީގެންުނާވނެ.އެކަމަުށް  ތެެރއިން ދީގެންނުވާނެ. އެހެންވީމާ،މެން ގާނޫނެްއގެ އަޅުގަނޑު

ޓެރި އިންިޑާއެގ ތައް އެބަހުރި، މިސާލަކަުށް ައވައްަބއެްއ ޤައުމު ،ވާނެ. ދެވަނަ ކަަމކީވަރަުށް ރީތިކޮުށް ބަޔާްނކުރަން

އެ  ހިސާބުން އޮޓަމެޓިކުން ހޯދާ ކަންހެން ޤައުމެއްގެ ރަްއޔިތެއް ރައްޔިތަކަުށް ނުެވވޭނެ އެހެން ޤައުމެްއގެ ރައްޔިތަކަުށް. އެ

ލަތްތަކުގައި ތިބެދާނެ އިންޑިއާ މީހުންނުަށް މީހާ ކުރިން އޮތް ނިސްބަތްވި ޤައުމުގެ ރަްއޔިތެްއކަން ކެނިޑގެންދޭ. އެފަދަ ހާ

. މިހާރުވެސް މި ހާލަތްތައް މީހުން ތިބެދާނެ ންޝިޕް ބޭނުންވާ މީސްން ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް ވާ ުޑއަލް ސިިޓޒެއުފަ

ބުރާ މީހަކު ރުޖޫޢަވާން ބޭނުންވެ، ކުރިން ހުރި ަކން އަނތަކުަގއި ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތެއް ލަތްއޮވެދާނެ. އެފަދަ ހާ

ވާނެ. އަދި ެއއްެވސް ފުރުޞަތު މި ގާނޫުނގައި އޮންނަން ވިްއޔާ ަރއްޔިތަކަުށް ުވމުގެ ކަން ދޫކޮުށްަލއިފި ކަަމުށް ވަނީރައްޔިތެއް 

 ގާނޫނުގަިއ ކަނަޑއަޅާ ، ކަން ދޫކޮުށްލަން ބޭނުްނވާ ީމހަކު ދޫކުރި ކަމަުށް ވިަޔސް ެވސްހުރެ ދިވެހި ަރއްޔިެތއް ބަކާސަބަ

ވާނެ. ެއއީ ތު ފުޅާ ދާިއރާއެްއގައި އޮންނަންއަުލން އަނބުރާ ދިވެހި ރައްޔިތަަކުށް ވުމުގެ ފުރުޞަ ،ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ނަމަ

ބޫެލއް ުނކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އެަކންކަން ކުރާނެ ޝަރުތުތަކެްއ އަުޅގަނޑު ގަަކމަކަުށް  ދުވަސްމަސް 6އެއީ އެކަނި 

މި ގާނޫނުގައި ކަނަޑއެޅިދާނެ. މިސާލަކަުށް ރާއްޖެއަުށް އަުލން އައިސް އަހަރެއްހާ ދުވަުހ ދިރިއުޅުން ފަދަ ކަންކަން. 

ރައްޔިަތކަުށް ނުާވ  ވެްސ ދިވެހި ދުވަހަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިެތއް ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމެްއގެ ރަްއިޔތަކަުށް ވުމުން

ެއއް ހަމަެއއްަގއިޯތ ރާއްޖޭގައި އުޅެންޖެހޭނީ. ެއ މީހާ ވިސާ ނަގަިއގެންތޯ ުއޅެންޖެހޭނީ. މިފަދަ ކަންކަން  ބިދޭސީއަކާ

މަުްށ ކަ ކަން ދޫކޮުށްލިމުތަކުަގއި ެވސް އެހެން ރައްޔިތުވާނެ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ަޤއުވެސް މި ގާނޫނުަގއި ބަޔާންުކރަން

 އެފަދަ ، މެްއގައި ުއޅެން އޮވޭ. އެހެންވީމާ އަުށް ޕާމަނަންޓް ރެސިޑެންސީ ކަހަލަ ލުއި ގޮތްތައް އެ ަޤއުވިޔަްސ، ރައްޔިތުމީހާ

ރަްއޔިތަާކއި، ބޭުރ  ެނޗްރަލް ބޯްނ ދިވެހި ،އުފަން އަުށްޖެހޭނެ. އެއީ ދިވެހިރާްއޖެންނަކަންތައްތަްއ ވެްސ މިއަުށް ިހމަ

ަކތްކުރަން ވިާސ ހޯދައިގެްނ ހުންނަ މީހަކާ ރައްޔިތުކަްނ ދޫކޮުށްލާ ހާލަތުގަިއ ެވސް ޤައުމަކުން ައއިސް މަަސއް

ތަފާތުވާންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮިމޓީ ސްޓޭޖުަގއި ވިސްނަިއގެން 

އުމުތަުކގައި ޢަމަުލކުރާ ގޮތަުށް، އަދި އެހެން ދުނިޔޭގެ އެހެން ަޤއުމުތަކުަގިއ ވެސް ުޑއަލް ސިިޓޒެންޝިްޕ އޮންނަ ޤަ

ޤައުމުތަކުަގއި ެވސް ރަްއިޔތުކަން ދޫކޮުށްލާ ގޮތަުށް ިރޢާޔަތްކޮުށް، ހަމަޖެހޭ، ވަުށާޖެހޭ ގޮތަކަުށް މި ގާނޫނަުށް 

ވިދާޅުޭވ އިޞްލާޙުގެަނއުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދެކެން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ، ަބއެއް ބޭފުޅުން އެބަ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ ގޮތުްނ  9މި ގާނޫނު ޮއވެގެެނއް ުނވާނޭ. ނޫން. މި ގާނޫނު، ޤާނޫނުައސާސީގެ 

އޮތުން އެއީ ާލޒިމުކަމެއް. އެެހން އެކަން އޮްތކަމުަގއި ިވޔަސް ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަްއ 

ކަްނ ކުރަްއވާނީ. މިތާގައި ަބއެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ، ދީން ދޫކޮުށްލާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުްނ ނުގެއްލޭ ގޮތަކަުށް މި ކަން

ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުށްލަން ބޭނުންވެދާނޭ. ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ އެހެން ކަމަުށް ވެސް. އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އެ މީހުންނުަށް 

ުޅަގނޑު ދަންނަވާކަުށެއް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ އެކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމަކީ ގޯސް ގޮތެކޭ އަ

ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަައީކ، ރައްޔިުތކަން ދޫކޮުށްލާ މީހުންނަކީ ދިވެހި މަޔަކާއި ބަފަަޔކަުށް ލިބޭއިރުަގއި އެ މީހުންގެ 
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ގޮތަާކއި، މި ކަންކަން ވެްސ މުދަލާއި، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުިރ ނުއުފުލޭ މުދަލުން އެ މީުހންގެ ލިބޭ ަޙއްޤުތަކަުށް ވާނެ 

ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ. މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް އެހެން، މައިންބަފައިންެގ ފަރާތުން މުދާ ލިބޭ ކަމުަށް 

ވަނީ ވިްއޔާ އެ މުދާ ވާރުތަެވގެން، އެކަްނކަން، އެ ތަކެިތ ލިބުމުގެ ޙައްޤު ވެސް ދަރިންނަުށް އޮވޭ. އެހެންވީމާ، އެ 

ތު މީހާ ދިޔައިމާ ހަމަ މުދަލުގެ ޙައްޤު ވެސް ގެއްލުީނތޯ؟ އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަުށް ގިނަ ބައެްއގެ ވަރަުށް ގިނަ ރައްޔި

ޙައްޤުތަކެްއގެ ވާހަކަ. ފަހަރެްއގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭން ދޫކޮުށްލާ މީހާ ހުރިހާ ކަމެއް އެނގި ހުރެ ވެސް ދޫކޮުށްލަފާނެ. 

ގޮތްތަާކއި، މި ހުރިހާ؛ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ވާރުތަވެފައި ހުރި ވާރުތަމުދަލާއި، އެހެންނަމަވެސް، ެއކަންކަމަުށް ވާނެ 

 މިހެންގޮސް ބައިވަރު ކަންތައްަތކެްއގެ ވާހަަކ؛ މިއީ ފަހުން ބޮޑެތި މައްސަލަ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުުށީ ވަނީ އަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ނަޝީދަ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ނަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުުށީ

ނުވަތަ މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދުނިޔޭގެ ެއކި ޤައުމުތަްއ އެބަހުރި އެކި ުއސޫލުން މިކަމާ މުޢާމަލާތްކުރާ، 

ކަންކަން ަގާވއިދުކޮުށްފައި ހުްނނަ. ބައެއް ޤައުމުތައް ބުނާ ގޮުތން އެ ޤައުެމއްގެ ރަްއޔިތަކަުށް ވާ މީހަކަުށް އެހެން ޤައުމެްއެގ 

ރައްޔިތަކަުށް ުނވެވޭ. ކަނަޑއެިޅގެން ނުެވވޭ. ބަެއއް ޤައުމުތަުކގައި ކިތަންމެ ގިނަ ޤައުމުތަެކއްގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ވުމަީކ 

ސަލަެއއް ނޫން. ައޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަާސސީ އެކުަލވައިިލއިރު ައޅުގަނޑުމެން މި އޮތީ ދޭތެރޭން މެދު ވެސް މައް 

ޕޮޒިޝަނެއް ނަގާފަ. އަުޅގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީއަކު ީސދާ ކަނޑައެިޅގެން ނުބުނޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކަުށް އެހެން 

އް ޯނވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަނޑުމެން އޭގެ އަނެއް ކޮޅަުްށ ޤައުމުތަކުގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ެވވިދާނެއެކޭ ކިޔާ މާއްާދއެ

ބުނެފައި މި އޮންނަނީ. ބައެްއ މަޤާމުތަކަުށް ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ކުރިމަތިލާއިރުަގއި، ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަުށް، ަވޒީރު 

ޔާންކޮުށްފަިއވާ މަޤާމުތަކަުށް ކަމަުށް، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމަުށް މިކަހަލަ މުހިއްމު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަ

ކުރިމަތިލާއިރުަގއި ދެ ޝަރުެތއް ފުރިހަމަވާންޖެހޭނޭ އެހެން ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރަުށް. އެީއ، ދިވެހި ރަްއޔިތަކަުށް ވުމާިއ، 

އެހެން ޤައުމެްއގެ ަރއްޔިތަކަުްށ ނުވުން. އެހެްނވީމާ، ނުސީާދ ގޮތެްއަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ބަލަިއގަންނަނީ 

އެހެން ޤައުމެްއގެ ރަްއޔިތަކަުށް ވެވިދާނެކަން. އެހެންނަމަވެސް، މިސާލަކަުށް، ސިންގަޕޯރ. ިސންގަޕޯރަގއި ޤާނޫނުއަސާީސ 

އަހަރުވާ ހިސާބުްނ  21އަހަރު ކަންނޭނެގ.  21ކަނޑައެިޅގެން އެބަ ބުނޭ ތިާމ ބޮޑުާވ ހިސާބު؛ އެ މީހުން ބަލަނީ 

ރަްއޔިތަކަުށްތޯ ވާން ބޭނުންވަނީ. ކޮންމެ ވެްސ އެއް ޤައުެމއްގެ ަރއްޔިތަކަުޭށ ފެުށިގެން ޗޫސްކުރަންޖެހޭނެ ކޮން ޤައުމެއްގެ 

ވެގެން ހުރެވޭނީ. މި އިޝޫައުށް އަޅުގަނޑު ުކޑަކޮުށް ވާހަަކ ވެސް ދައްކާލަން ބޭނުން. އެީއ، އަދި ފަހުން އެ ވާހަކަ 
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އްމަދު ޙުސައިން ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅުތަކަުްށ . އެަކމަކު، ައޅުގަނޑު ެވސް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުހައަޅުގަނޑު ދަްއކައިލާނަން

ގިނަ  ،ބުނީމާ ތީން ރައްޔިުތކަްނ ދޫކޮުށްލެވިދާނޭގޮތުެގ މަ ވާިމހާ މުހިއްމު ކަމެއް ގާނޫނުަގއި ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ތާއީދުކުރަން. 

ނުފެނޭ. އަުޅގަނޑު  ޑަކަުށެއް ކަުށް އަުޅަގނއި ހަމައެކަނި ްސކެލިޓަްނ ގާނޫނުަގއި ާބއްވާ ބައިތައް ަގވާއިދުތަކަުްށ ދޫކޮުްށލާފަ

ވީމާ، އަުޅގަނޑަުްށ  ސްސާސް މައްސަލަެއއްަގއި ރައްޔިެތއްގެ ަޙއްޤާ ގުޅިަފިއވާ ކަމެއްއަސާސީ ޚަގޮުތގައި މިހާ މުހިއްމު ދެކޭ

ދޫކޮުށްލަންވާނީ ޭއަގއި  ގާނޫނުަގއި ހުންނަން. ަގވާިއދަުށް ފެންނަނީ ހަމަތަކާއި އުސޫލުަތއް ވީހާވެސް ތަފްސީުލކޮުށް

ކަމަުށް  އިއިދުކުެރވިފަމަތައް ހުންނަންވާނީ ގާނޫނުގައި ޤަމަިއގަނޑު ހަ ންނޭނގެ.ހަމަތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ކަ ތަފްސީލުތައް؛

ން، ރާުރގައި ޮސއިކުާރއިރުަގއި ތިމާ އަމިއްލަ ހަުށިގަނޑުރައްޔިތުކަން ދޫކޮުށްލުމުގެ އިގު އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަނީ. އަދި

ުލ ތަނަުށް ހާިޒރުވެ، ސަުރކާރުެގ މަސްއޫ ކިޔާ ގޮތަުށް އަމިްއލަ ހަުށިގަނޑު އެމި އޭ އަުޅގަނޑުމެން "ހެބިއަސް ކޯޕަސް"

ކަންކަން ދޫކޮުށްލަންވާނީ  ާރރެއްަގއި ސޮިއކުރުމަުށްފަހުގައި އެއް ނުވަތަ ިއގުމީހެއްގެ ކުރިމަތީަގއި އެ ކުަރންޖެހޭ ހުވައެ

ަރއްޔިތުކަުމގެ މަްއޗަުށް  ،ކަމާއިކަމަކީ ކޮބައި ގެނެއް ނޫން. އެަކމަކު، ރަްއޔިތުހަމައެކަނި ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރެ އެނގި 

ނީ. ދެންމެ، އެހެން އެުކގަިއކަން މި ދޫކޮުށްލަ އެ ޙައްޤުތަކާ ފައިވާ އެހެން ޙައްޤުތަަކކީ ކޮބައިކަން ވެސް އެނގި ހުރެބިނާވެ

ގެ ގޮތުން އޭނައަުށް ވާރުތައި ވާނަމަ،  ދިވެހި ރައްޔިތަކަުށް މިސާަލަކުށް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ވާހަަކފުޅުގައި ވިދާުޅވެއްޖެ

ލޭ އެހެނިހެން އުފުލޭ، ނުއުފު އި ވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ޯގއްާޗއި ބިމާ ގެްނ ލިބިފައި ހުރި މުދަލަުށްމިއްަލއަުށް ހޯދައި ނުވަތަ އަ

 ވާނެ. ހަމައެކަނި އަމިއްލަ ހެޔޮ ހާލުގައި ުބއްދި ސަލާމަތުން  ވަރަުށް ބޮޑު މައްސަަލއަކަުށް މުދަލަުށް ވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ މިއީ 

ނގެންޖެހޭ ވާނަމަ. އެހެންނަމަވެސް، އޭނަ ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުށްލާއިރު އޭނައަުށް އެބަ އެ ކަމަުށް ހުރެ ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުށްލައިފި

ދަނީ ހަމައެކަިނ  ދާނެތޯ. އޭނަގެ އަތުން ނިގުޅިގެން އެ ން. ކިހާ ދުރަކަުށް އޭގެ ރާޅުބާނިކައޭނގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮަބއި

އެހެން ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްތައް އޭނަ އަތުްނ  .ކަންކަނި ނޫންޓީ ކާެޑއް އެވަަތ އައި.ޑެންޓިޕާސްޕޯޓް ނު ރައްޔިތުކަުމގެ

. އެހެންވީމާ، ރަުށް ބޮޑަުށް އޭނގެ ަނތީޖާ އެނގިހުރެވަ މާ، ެއކަން ކުރަންވާނީ އެނިގހުރެ،ދާކަން. އެހެްނވީ ނިގުޅިގެން އެބަ

މާއްާދއެްއ  ކަން އެނގޭ ކަހަލަ ަވކިކޮުްށލުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައި ން ދޫއަޅުގަނޑަުށް ފެނޭ މިކަހަލަ ާގނޫނެއްަގއި ރަްއޔިތުކަ

 ކޮުށްލަން ކަންތަްއތަކެއް. ޚާއްަޞކޮުށް މައިގަނޑު ކަންތައްތައް. ދެން، އަނެއް ަކމަކީ މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތަކަުށްވެސް ލިސްޓު

އްެގ ގޮތުަގއި ނުވަތަ ލޭބަރެްއެގ ކުރީގެ ދިވެހި ރައްިޔތަކަން މި ޤައުމަުށް އެނބުރި އަންނައިރުަގއި ޓޫރިސްޓެ  ހުރުން.

ނުވަތަ ިބޒްަނސް ވިާސއެްއގައި އައުން އެީއކީ ކޮންމެހެން އެންމެ ހަމަޖެހޭ  ،ގޮތުަގއި ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ޯވކް ވިާސއެްއަގއި

ން މިސާަލކަުށް، އެމެރިާކަގއި ވެސް ަރްއޔިތުކަން ދޫކޮުށްލާ ހިސާބު . ަބއެއް ޤައުމުތަކުަގއި ތެދެއް.އުސޫލަކަުށް ނުވެދާނެ

އަމިއްަލއަުށް ދޫކޮުށްިލ  ޤައުމަުށް. އެީއ، އޭނަ އެނގި ހުރެ ގެން އެނަ ހަމަ އަންނަންޖެހޭނީ ވިސާ ނަގައި ފެުށިގެން ދެން އޭ

، ލުިއކޮުށް ހުރޭ. މި ރަުށަުށް އުފަން ވާތީ. އެހެންނަމަެވސް، ބަެއއް އެހެން ޤައުމުތަުކގަިއ ެއއަުށްވުެރ ތަންކޮެޅއް އެްއޗަކަުށް

ިދވެހި ރަްއޔިތުކަން ދޫކޮުށްިލޔަްސ ، އިވެފަ  މީހަކު ސަބަބުތަކަކާ ހުރެ އެހެން ޤަުއމެއްގެ ަރއްޔިަތކަުށްމި ރަުށުގައި ހެދިބޮުޑވި 

އެނބުރި މި ރާއްޖެއަުށް އަންނަ ކަމަުށް ވާނަމަ، އިމިގްރޭޝަުނގެ ގާނޫނުގެ ތެރޭން ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ޚާއްޞަ އިނާޔަެތްއ 
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ލަ ވާތީ ޭއނައަުށް ކޮންމެވެްސ ކަހަ ކުީރގެ ރަްއޔިތަކަުށް ،ކަން އްޔިެތއްންނަުށް އެީއ، ދިވެހި ރަ މީހު ދީފައި ޮއވޭ. އެއިހޯދަ

ން. ވަތަ ހުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަޖެހުނު ،ަފއި ހުރޭ. ތަންކޮޅެއް ުލއިކޮުށް ޭއނަގެ ވިސާ ހަމަޖެހުންއުސޫލުތަެކއް ހަމަޖައްސައިދީ

އެ މީހުންނަުށް  ޤައުމަުށް ވައްދަނީ.މީހުން  ނޫން އެ ދުވަހުގެ ވިާސއެއް ޖަހާފަެއއް 90ުދވަހުގެ ވިސާ ނުވަތަ  30

އެކަން އަޅުގަނޑު ވެސް  .އް ނަގަންޖެހޭ ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް، ވިާސއެ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޚާއްޞަ އުސޫލުތަެކއް

އެހެން  ،މީގެ މައްސަލަ އެބަ ުނކުމޭ މިސާލަކަުށް، އެހެން ޤަުއމުތަކުގެ ރަްއޔިތަާކއި ؛ގަބޫލުކުރަން. ބަެއއް ޤައުމުތަުކގައި 

ގައި. މިސާަލކަުށް، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ންގެ މައްސަލައި ދިވެހި ރައްޔިތަކާ އިނެދގެން ލިބޭ ދަރީ އިމެްއގެ ރައްޔިތަކާ ޤައު

ނޫނުއަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ރިން ެވސް ނެގިން. އެ ޤައުމުގެ ޤާގެ މައްސަލަ އަުޅގަނޑު ކުރ. ސިންގަޕޯރސިންގަޕޯ

ޔާރުކުރަން އެބަޖެހޭ. ދެ ޤައުމެއްގެ ރަްއިޔތުކަން ނުގެންގުެޅވޭ. ދިވެހި ކޮންމެވެސް ެއއް ޤައުމެްއގެ ރައްޔިތުކަން އިޚްތި

 ރ ފިރިހެނަކާއި ނުވަތަދިވެހި ފިރިހެނަުކ ނުވަތަ ދިވެހި އަންހެނަކު ިސންގަޕޯ ،ެއއީ، މަންމަކަަމުށް ވިޔަސް  ؛ޕޭރަންޓަކަުށް

ަރއްޔިތުކަމަުށް އުފަންވާ ކުދިން.  ރޕޯސިްނގަ އިތިބި ކުދީންނަކީ ިދވެހި ރައްޔިތުކަމާ  އއަންހެނަކާ އިނެދގެން ލިބިފަ

އެބަހުރި.  އިވެސް މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ދިމާވެފަސް އެޮގތަުށް. މިހާރުއަހަރު އުޅެނީ ވެ 20، 18އެހެންނަމަވެސް، ފުރަތަމަ 

 ބަ ތަނުން އޭނަ އެ އަހަރު ވާ  21އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކައަުށް ެވސް އިޝާރާތްކޮުްށ އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ. އެކަމަުކ، 

 ްއޖެއަުށް އެހާ ގިނައިން ނާންނަ،ރައްޔިުތކަން ބާއްވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިތޯ. ިދވެހިރާ ،ގައިތޯ އިޚްތިޔާރުކުރަންޖެހޭ ސިންގަޯޕރ

ތަޢުލީމު ، ބޮުޑވެ އި ނެތް، ސިްނގަޕޯރއަުށް އުފަން، ސިންގަޕޯރގަިއ ދިރިއުޅެ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅުން ަބއްޓަންކޮުށްފަ

ހުރި ީމހަކު ފަހަރެއްަގއި ބޭނުންނުވެާދނެ ހަމައެކަނި އެ ސަބަބަކަުްށ  އިތިޔާުޒގައި ުއޅެފަހަތަކާއި އިމްއެ ފަސޭ، ލުކޮުށްހާސި

ގެ ކުރަްނޖެހޭ ހާލަތުގައި ސިންގަޕޯރޓަކައި ދިވެހި ަރއްޔިތުކަން ަނަގން. އެހެންވީމާ، އެ ދެ ޤައުުމގެ ރައްޔިތުކަން އިޚްިތޔާރު

ުށީގެންވާ ކަެމއް. އެަކމަކު، އޭނަ އެކަން އެ ކުރަނީ އޭނަގެ އަިމއްލަ އިޚްތިޔާރަުކ ރައްޔިތުކަން އިޚްިތޔާރުކުރުމަީކ ހަމައެކަ

ުށް ތަބާވުުމގެ އޮންނާތީ ެއއަ އިނޫނުައސާީސަގއި ކަނަޑއެިޅގެން އެހެން ބުނެފަކުރަނީ ސިންގަޕޯރގެ ޤާނޫން. އޭނަ އެކަން އެ 

ކީ އެ ހާލަުތގައި ވާތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުގެ ވާހަކައަ ނުަވގުތަުށް ދޫކޮުށްލަން ޭބނުން ގެ ރަްއޔިުތކަން އެގޮތުން. ސިންގަޕޯރ

ޓީ ވިޔަސް އައި.ޑެންޓި ގެ ރަްއޔިތަަކން ވާންެވގެން ދޫކޮުށްލި ކަމަުށް؛ ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުށްލި ކަމަުށްވެސް ސިންގަޕޯރ

ެގ މިސާލަކަުށް، އެތާ ؛އި އެ ހާލަތުން ސަލާމަތްވާ ހާލަތުގަ ،ވިަޔސް ވެސް  ކާޑާއި ޕާސްޯޕޓް އަނބުރާ ރަްއދުކުރި ކަމަުށް

ޭޖގެ ގާނޫނުަތކަުށް ނުވަތަ ރާއް ،ނުވަތަ އެތާނެގ ގާޫނނުތަކަުށް އަންނަ ބަދަލަކުން ،ނޫނުއަސާސީއަުށް އަންނަ ބަަދލަކުންޤާ

 ކަމަުށް ވާނަމަ، އެ ފުރުޞަތު ކިިރޔާ  ކުން ނަމަވެސް އޭނައަުށް އަލުން ިދވެހި ރައްިޔތަކަން ވެވޭ ކަމަުށް ވާއަންނަ ބަދަލަ

ވެދާނެ. މި  ގޮތުަގއި ރަނގަޅު އުސޫަލކަުށްިވއްޖެއްޔާ އޭނަގެ ރައްޔިތުކަން ޢިޔާދަވުަމކީ އެީއ އަޅުގަނޑު ދެކޭ ހުޅު ވެސް

ދެން، އަނެއް ކަމަީކ ދަވާ ވާހަކަ. އޭނަ ޫދކޮުށްލި ރައްޔިުތކަން ޢިޔާ ވާ ވާހަަކެއއް ނޫން. ދައްކަނީ އަނބުރާ ަރއްޔިތަކަުށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެހެން މަސް 6ނުވަތަ  ،ން ޤައުމެއްގެ ަރއްޔިތަކަުށް ވާނަމަބުނޭ ދެ ފުރުޞަތެއްދީފައި އެހެމީގައި އެބަ

ްއޔާއޭ ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުށްލެވޭނީ. އި އޮެވއްޖެންކަމެއް ލިބިފަދާނެކަމުގެ އިޝާރާެތއް ނުވަތަ ޔަޤީ ޤައުމެްއގެ ރައްޔިތުކަން ވެ
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ވާހަަކއަީކ  ،ޅީ އެހެން ޤައުމެއްގެ ަރއްޔިތަކަުްށވެ ހުރެވުރެ ވެސް ރަނގަ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަައކީ އެ ދެ ފުރުޞަތު ބޭއްވުމަުށް

 6. އެ ވާންވާނޭ ބުނުން ކަންނޭނގެ ކަމަުށް ވާނަމަ، އެހެން ޤައުމެއްގެ ރައްޔިަތކަުށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތކަން ދޫކޮުށްލާ

ރެއްަގއި ވެދާެނ ހަދުވަހަުށް ވެސް ފަމަސް 6ަވގުތު ޭއނަ ހުންނާނީ އެ  ދުވަހުގެ ވިްނޑޯ ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން އޭނަ އެމަސް

މިކިޔާ މީހެއްގެ ޮގތުގައި ކަމަުށް. ވެދާނެ އެހެން  ސްޓޭކްލެްސ ޕާސަންއޭ، ބެލެނިވެރި ދައުލަތެއް ނެތް ދައުލަތެއް ނެތް،

އިމުެވސް އޭނަގެ ނޯންނާނެ. އަިދ ަވގުތަކު ހަމަގަ  ޤައުމެްއގެ ވިސާ އޮތުން. އެެހންނަމަވެސް، ރަްއޔިތުކަމުގެ ަޙއްޤެއް އެ

ކެއްގަިއ ބެލުންތަބަކާ ހުރެ ނަމަވެސް ފަހުން ބަލާކަމުގައި ވީނަަމވެސް، ދިމާވާ އެހެން ސަބައި އޮތްޤީންކަންދީފަކުރިން އެ ޔަ

 ން ދިނުމަުށް. ވަރަުށް ގިނަ އިްޖރާއަތްތަކެއް ފުރިހަމަކޮުށްގެންގޮތް ވެސް ވެދާނެ އެ ަޤއުމުގެ ަރއްޔިުތކަ  ވާއޭނަ ޑިްސކޮލިފައި 

 ން ކަމަކަުށްޤީންކަން ފަހަރެއްަގއި ޔަޤީންނޫއޮންނަ ޔަ އިފުރަތަމަ ދީފަވެނީ. އެހެންވީމާ، ޔިތަކަުށް ވެއެހެން ޤައުމެްއގެ ަރއް

ދުވަސް ފަހުން ވެސް އޭނައަުށް އަލުން ރާއްޖޭގެ މަސް 6ގޮުތަގއި ނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެކޭވެސް ފަހުން ބަދަލުވެދާ

އޭނަ ަދއުލަތެއް ނެްތ މީހެްއގެ ގޮތުަގއި ުނވާނެ ކަމަުށް ވެްސ  އެްއއިރެްއަގއިޔާދަވާން އެބަެޖހޭ. އޭީއ، ކަްނ ޢިރައްޔިތު

ގެން ހުރި މީހަކަުށް ނޫިނއްޔާ ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިުތކަން ގެ ރަްއޔިތުކަން ިހފައިއަޅުގަނޑަުށް ފެންނަނީ. އެހެްނ ޤައުމެއް 

ން ހުންނަ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުްނތެރިކަ އަހަުރ؛ 18. ނުކުޅެދޭ މީުހންނާއި ކީ އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން ކަންނޭނގެދޫކޮުށްލުމަ

އަހަރު ނުވާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭގައި ޚާއްޞަ އުސޫލުތަެކއް ގެންގުޅެންޖެހޭ. އެ މީހުންގެ ބެލެނިވެރިންނަކަުށް އެ މީހުންގެ  18

ރާރެއް ުނެވވޭނެ ކަމަުށް ކަނޑައެިޅގެން ެއބަ ބުނަންޖެހޭ. އެ މީހުންނަކީ މީހުންގެ ދޫޮކުށްލި ކަމަކަުށް އިގު ރައްޔިތުކަން އެ

ގެން ހޯދައި ނުވަތަ އަމިއްަލއަުށް އި،ވާރުަތއިން ލިބިފަ އި،ނަސަބުން ލިބިފަ ،ންގެ ގޮތުަގއި ރާއްޖޭގެ މުދާ ހުންނާނެމީހު އެ

ގެންާވ ނަމަވެސް އޭނަ އަުތަގއި މުދާ ހުރުމަކީ އެކަުށީ ދީގެން ދީގެން ހަދިޔާގެ ގޮުތގައި  ނުވަތަ ެއއްބަނޑު މީހަކު ،ނަމަވެސް

ވެދާނެ. ބެލިނިވެރިަޔކަުށް ހުންނަ  ލޯބިވާ ޙައްަޤކަުށް ވެސް ،ޙައްޤަކީ އޭނަ ވަރަުށް ަގަޔވާކަމުެގ ކަމެއް. އޭނަގެ ަރއްޔިތު 

 ެއހެން ޤައުމެއްގެ ރަްއޔިތުކަމަުށް ،ޖުރަކުރާތީމިސާލަކަުށް އެެހން ޤައުމަކަުށް ހި، އޭނަ  ިވގެްނނުވާނެމީހަކަުށް އެ އިޚްތިޔާރުކުރެ 

ތެރޭަގއި މީނަެގ  ނޫނިއްޔާ އެ ހޯދާ ހުއްދައިގެ، ގެްނނޭ ގެންދާނީ. ވިސާަގއި ޖައްސައި ގެންނޭ ދާނީދާތީ މީނަ ވެސް ގޮވައި 

ނުވުން އެއީ ރަނގަޅު ގޮެތްއ ފަސޭހައިން ކުރެވޭ ކަމަކަުށް އެހާ އެކަން ކުރުމަކީ  އިކިޔާފަ އޭލާނީނަން ވެސް ހިމަނައި

އަހަރު ނުފުޭރ  18ނުވަތަ  ،. އަިދ ހަމައެހެންމެ، އެއިން މީހެްއގެ ުނކުޅެދުންތެރިކަން ރަނގަުޅވާ ހާލަތުަގއިނޭނގެކަން

ވަންާޏ  ެއކީަގއި އޭަނއަުށް ޙައްުޤ އޮންނަންާވނެ ވަކި ުމއްދަތުގެ ތެޭރަގއި އޭނަ ބޭނުން ކަމަުށް ވުމާ އަހަރު 18ކުއްޖާ 

ތިމަންނަ ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުކަން ހޯދާުށޭ. މި ދެންނެވި ގޮުތގެ މަތިން ދޫވެގެންދިަޔ  ،އަމިއްލައަުށް އިޚްތިޔާރުކުރަން

އްޤު ލިބިދޭންޖެހޭނެ އަހަރުވާ ހިސާބުން ފެުށިގެން އޭނައަުށް ޙަ 18ުކއްޖެްއގެ ރައްޔިތުކަން ދިޔަސް ވެސް ވިޔަސް، ކުޑަ ކަމަުށް

 އަކު ދިވެހި ރަްއޔިތަކަުށް ބޭރު ބިދޭސީ، ކަން އިޚްިތޔާރުކުރަން ރާއްޖޭގެ. އެކަމަީކ، ނެޗްރަލަިއޒްކުރުމަުށް މި އޮންނަރައްޔިތުން

ސީާދ ކަން ވާންެޖހޭނީ އެއަުށްވުރެ ސާފުުށް ވެްސ ވެގެންުނވާނެ. އެ ލުތަުކެގ ތެރޭން ހިނގާ ކަމަކަސޫއޮންނަ އު ވުމަުށް މި

ުކއްޖަކަުްށ އޭނަ ކުޑަ، ކުރު މަގަކުން ކުެރވޭ ކަމަކަުށް. ެއއީ، އޭަނގެ ިއޚްތިޔާރަކުން ނޫން އޭނަ އެކަން ކުރީ ،މަގަކުން
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ުށް އެ ފުރުަޞތު އެބަ ލިބެންޖެހޭ އެނބުރި ވާއިރަުށް އޭނައަ ުށްމީހަކައަހަުރ ވާއިރަުށް ުނވަތަ ބޮޑު 18ހުއްޓާ. އެހެންވީމާ، 

އޮންނަނީ  ތެރޭން އަނބުރާ އަންނަން އެބަޖެހޭ. މިހާރު މި. އެހެންީވމާ، ޢިޔާދަކުރުމުގެ ވާހަކަ ީމގެ ދަވާން ރާއްޖެއަުށްޢިޔާ

ޢިޔާދުކުރުމާ ، އްޔިުތކަމަުށް އެދުމާއިފުކުރަްއވާ! އެހެންވީމާ، އަލުން ރަދަން މަސައްކަތްކުރާ ވާހަކަ. މާއަލުން ރައްޔިތުކަން ހޯ

ވެދާނެ. މި ވާހަކަަތއް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަްނ  އް އަުޅގަނުޑމެން ގެންގުޅުމަކީ ރަނަގޅު ކަމަކަުށްދޭތެރޭގައި ފަރަގެ 

ލަތަކަުށް ވީހާވެސް ިގނަ އުސޫލީ މައްސަ އި،ވީހާވެސް މަުދ ކަންތައްތަކެއް ަގާވއިދަުށް ދޫކޮުށްފަ ،ބޭނުންވީ

ވިދާުޅވި ފަދައިން އަުޅގަނޑަުށް ވެސް ވެސް ގާނޫނުަގއި. ދެން، އެހެން އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކު  ދެްއވާުށޭއިޝާރާތްކޮުށް

އަުޅގަނުޑގެ ެވްސ ރަނގަޅު ވާަހކަތަކަުށް މި ، ދާނެ. އެހެްނވެއްިޖއްޔާހުރެ އިބައެއް ވާހަކަ ރަނަގޅު ވާހަަކ ދެއްކިފަ

އިުރގައި ކަންފަތެއް ދެއްވުަމކީ ވަރަުށް ޮބޑަުށް އަުޅގަނޑު އެދޭ ކަެމއް. މައްސަލަ ބައްލަވާ ކޮމިޓީގެ ޭބފުޅުން ދިރާސާކުރައްވާ 

 އަދި ެއއިން ބަެއއް ކަންތައްަތއް މި ބިލުގެ ތެރޭން ތަރުޖަމާވެެގން އައުމަކީ ވެސް ވަރަުށް ބޮަޑުށް އެދޭ ކަމެއް. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މީދޫ ައއްޑޫ އަުރވަނީ  ނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ުށް.އާދަމަ ރޮޒައިނާ

 

 :ވާަހކަދެއްެކުވން އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ުށްލަްނ ްއޔިތުކަން ދޫކޮވީތީ ފަޚްރުެވރިވަމުން ައއި ިދވެހީން މިއަދު ދިވެހި ރަ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިންނަުށް

ދޭތީ ވަރަުށް އުާފވާ ންވެގެން މިފަދަ ބިލެއް ހުުށަހަޅައިުނވަތަ މިފަދަ ބިލެއް ހުުށަހަޅަން ބޭނު ބޭނުންވެގެން ުއޅޭ ވާަހކަ،

ން ކަންބޮޑުވޭ. ގާނޫނީ ގޮތުން ވިދާޅުވީމާ ައޅުގަނޑުމެ ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީންވާހަކަ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަ

ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ޫދކޮުށްލަން މިހާ  ،ްސ އޮންނަން މުހިއްުމ ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނުޑގެ ވާހަކަައކީވެމިއީ 

 . މިއަދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވަނީ ކީއްވެގެންތޯ އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ބޮޑަުށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުން މި

ވެހި ރަްއޔިތުކަން ދޫކޮުށްަލން މި ހުުށަހެޅުނު ބިލު ހުުށަހަޅާތީވެ ވަރަުށް ގިނަ ދިވެިހ ދި ،ބިލު ހުުށަހަޅުއްވަމުން ވިދާޅުވީ 

ގަނޑުމެން މިކަމާ ރައްޔިތުން މިކަމަުށް އެދިއެދި އެބަ ހުރެއޭ. މިއަދު އަޅު ރައްޔިތުން އެބަ އުފާކުރެޭއ. ަވރަުށް ގިނަ ދިވެހި

މީހުން ދައްކަމުންދާ ވެރިކަންކުރަމުން ައންނަ  ޤައުމުަގއި ހައިރާންވާކަުށްނުޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެްނގެ

ިދރިއުޅެން ދިވެހި ަރއްޔިތުްނ  ،ރާއްޖޭަގއި އުޅެންމުން އަންނަ ކަންތައްތަކަުށް ބަަލއިލާއިުރގަިއ ދިވެހިކުރަ ވާހަކަާއއި،

ންވުމަކީ ައޅުގަނޑުމެްނ ޖުރަކުރަން ބޭނުމެއް ނޫން. އެހެން ޤައުމުތަކަުށް ހިކަ ފޫހިވުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ަހއިރާންވާ

ކަމެއް ނޫން. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ދިފާޢުކުރަން އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ  ހައިރާންވާން

 ޕްޝަން ނުބަލަން އެންމެ ބާރުަށް ޤައުމުަގއި ހިނގާ ކޮރަ ،ޙައްޤުތައް ފޭރިގަންނަ، ަވްއކަންކުރުމަުށް މަގުފަހިކުރާ
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ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުން ދިވެހި ޤައުމު ދޫޮކުށްލާފައި ދާން ހިތްއެދޭ އެއް  ވުމަކީ މިއީ ގެން ތިބޭ ބަޔަކަުށް އި ފައިިވއްދަ

ބޭނުން ގޮަތކަުްށ  ،ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ފެންނަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންާސފުގެ ނިޒާމަކީ ތަޣަްއޔަރުވެަފއިވާ ތަނަކަުށްވެ ސަބަބު

، ގޮސް ވާ ގޮތަުްށ މައްސަލަތަްއ ނިމިގެންފައިާސ ގިަނއިން ޖީބުަގއި ހުރި މީހާ ބޭނުން ،ބޭނުން ޙުކުމެއް އިްއވަމުން ޮގސް

މާ މި ޤައުމު ދޫކޮުށްލާފައި ރަްއޔިތުން ރުން ޙުކުމް އިްއވާ ހިސާބަުށް ދިަޔއިގެން ފަނިޑޔާވެރިންނަުށް ތިބޭ މީހުން ބިރުދައްަކއި

މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް  . އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.މެއް ނޫންދާން ބޭނުންވުމަކީ އަޅުގަނުޑމެން ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަ

ދިވެިހ ކޮުށްލާފައި މާ މި ޤައުމު ދޫއި ހުރި ހިސާބަުށް ދިަޔއިކަންފަތް ބީރުެވފަ ،އަތްފައި ކޮުިށވެ، ލޮލަުށް ނުފެނި ،ޕެރަލައިްޒވެ

ރާއްޖޭެގ މީޑިާއަގިއ ރައްޔިތުން ދާން ބޭނުންވުމަީކ އަުޅގަނޑުމެން ހައިރާްނވާ ކަމެއް ނޫން. ފުލުހުން ނުކުމެ ދިވެހި

މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ތަޅައި ތިރިއަރުަވއިލާ މަންޒަރު ީޓވީަތކުން ފެނުނީމާ މި ޤައުމު ދޫކޮުށްފައި ދިވެހި ރަްއޔިތުން ދާން 

އަުށް ވުެރ ގިަނ  600ބޭނުންވާ ކަމަކީ މިީއ އަުޅގަނޑުމެން ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެްއ ނޫން. ޖާނަލިސްޓަކު ެގއްލިެގން 

ހުން ފުލުހުން ނުކުމެ ތިމަންނާމެންނަުށް ވަރުަށް ތަފުޞީލުކޮުށް މި ހުރިހާ ކަމެއް ވީ ގޮތް އެނގެޭއ، ދުވަސް ވީ ފަ

ތިމަންނާމެންގެ ބެލުމުގެ ދަުށުން މި ހުރިހާ ކަމެއް އެނގިހުރެމެ އެކަން ކުރި މީހުން މިހާރު ރާއްޖޭން ބޭރަުށް ފުރުވާލެވިއްެޖއޭ، 

ން ބުނާ އަޑު އިވެންފެުށީމާ ދިވެހި ރައްޔިތުްނ ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮުށްފައި ދާްނ ކޯޓުތަކުން އެ މީހުން ވަނީ ދޫކޮުށްލާފައޭ، މިހެ

ބޭނުންވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ދެ ދުވަހުން އެއް ދުވަހު ފެން ނުލިބިފަ. ރާއްޖޭގެ އެިކ 

ުމޑުދާރު ފެނުން ފެންވަރައިގެން އުޅެންޖެހިފައި  ކަންކޮޅުތަުކގަިއ، އަޮތޅުތަުކގެ ތެރޭގައި ތިބި ގިނ ރައްޔިތުްނނަކީ އަދިވެސް

ތިބި މީހުން. ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުެރވިފަެއއް ނެތް. ސްކޫލުތަކުެގ ފެންވަރު އެއް ުދވަހުން އަނެއް ުދވަހަުށް ދަުށަުށް 

ދުވަހުން އަނެްއ  ދަނީ. ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަުށް ދަުށަުށް ދަނީ. ޓީޗަރުންނުަށް މުސާރަ އެއް

ދުވަހަުށް ކުަޑވެގެން މި ދަނީ. ޞިއްޙީ ނިޒާމުގެ ހާލަތު ެއއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަުށް ދަުްށވަމުން މި ދަނީ. ކަރަންޓުބިލު 

އަތްނުފޯރާ ހިސާބަުށް ބޮޑުވެެގން މި ދަނީ. މި ހާލަތުަށް ދިޔައިމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން މި ޤައުމު ދޫކޮުށްފައި ދާން 

ން ުއޅުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ައއްޑޫ ސިީޓގެ އާއްމު ބޭނުންވެގެ

ރުފިޔާގެ ކަރަންޓުބިލު. މިީއ  8000ރުފިާޔގެ ކަރަންޓުބިލު ައއި ޭގޭގގަިއ މިއަދު އެ އަންނަނީ  3000ގެެއއްަގއި 

އް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ެވސް ބައެއް ކުދިން ސްކޫލަުްށ ރައްޔިތުންނަުށް އަތްފޯރާ ހިސާބުން ކަރަންޓު ދިނުމެ

ގޮސް ތިބޭނީ ފެންނުވަރާ. އޮީފސްތަކަުށް މުަވއްޒަފުން ގޮއްސަ ތިބޭނީ ފެންނުވަރާ. ފެނުގެ ޚިދުމަތް އިރުއިރުޮކޅާ ކެނޑެމުްނ 

ވާލަމުން. މި ވަގުތު ވެސް ާރއްޖެޓީީވެގ މި ދަނީ. ސަރުކާރުން ދަނީ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަުށް ދީ މި ކަންކަން އޮޅު

ާރއްޖޭަގއި މީހުން މަރައި، ވަްއކަންކޮުށް، ޮބޑެތި އެއް ޖާނަލިސްޓު އެ އޮތީ ޮހސްޕިޓަލުގަިއ ފުލުހުން އަނިާޔކޮުށްގެން. 

 ،ކުރީމާޖަރީމާތައް ހިންގާ މީހުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަނީ މަުގމަތީގައި ދޫކޮުށްެލވިފަިއވާ ތަން. އަނބިމީހާއަުށް އަނިޔާ

 ތަނުގައި ކުރަނީ. މި ނާ މިރުފިާޔގެ ޖޫރިމަ 200ލީމަ ރިމަތީގައި ތަޅައި ފުަކކަުށް ހަދައިރޯމާދުވާލު ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ކު
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ލަތަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤުއމު ވެއްޓުނީމާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މި ަޤއުމު ދޫކޮުށްފައި ދާން ބޭނުންވާ ިދވެހި ރަްއޔިތުން ހާ

 ވަރަުށް...

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުޑަހުވަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މިރަުށް.އަޙްމަދު ޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހު

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިސޓިޒެންޝިޕް ގާނޫނު( ައުްށ  69/4ނޫނު ނަންބަރު ދެ! ގާރި ރަީއސް. އާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

މިއަދު ަޤއުމުަގއި ެއކިެއކި  ،ގުޭޅގޮތުން ައޅުގަނޑު ެވސް ކުރެވިަފއިާވ ތަޖުރިބާއާއި  ހުުށަހެޅިގެން މިދާ އިޞްލާޙާ 

ން، އަދި ޤައުމުގެ ރަުްށވެހިކަން ަޤުއމުގައި ދިރިުއޅޭ ރަްއޔިތު ،ޤައުމަުށް ިޒާޔރަތްކުރާ ރައްޔިތުންާނއި ،ރައްޔިތުންނާއި 

ސާސްތަެކއް ވާަކން ދެނެހުރެ އަޅުގަނޑަުށް ެވސް ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުތާަތކެްއ ބޭނުންވާ ރައްޔިތުްނގެ ވެސް އިހު ދޫކޮުށްލަން

ހުން ފަހުން ވަރަުށް ސާފުބަ ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދުެވގެން ައއި ލެވޭތޯ ބަލާނަން. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ، އާ ފާހަގަކޮުށް

ތުަށް ބާރާމާއި ރަްއޔިެތއްކަން ދޫކޮުށްލުމާ. އަޅުގަނުޑ ހަމަ އިބާރާތުން އިވު ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ކަމެއް ދިވެިހ ރައްޔިތަކަުށް

ވާ މީހުންނަކީ  މި ތިރީގައި ،ަވނަ މާއްދާގައި މި ބަޔާންކުރަނީ 9ކުާރނަން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަންނަވާލެވޭތޯ މަސައްކަތް

ފަުށާއިރު ދިވެހި  ގައި މި ބަާޔންކުރަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ޢަމަލުކުރަން 1 ،އި ަބޔާންކޮުށްފައިދިވެހި ރައްޔިތުން ކަުމގަ

ވަނަ  3ންނަނީ، ދިވެހި ރައްޔިތަކަުށް އުފަްނ ކޮންމެ ދަރިއެއް. އޮ ގައި މި 2ކަުމގަިއވާ ކޮންމެ މީހެއް.  ރައްޔިތެއް

ހަމަ މި  އްޔިތަކަުށް ވެއްޖެ ކޮންެމ ބިދޭސީއެއް. އަދިން ދިެވހި ރަގޮތުގެ މަތީ ނޫނުގަިއވާއޮންނަނީ ގާ ނަންބަރުގައި މި

ނުގަެނވޭނެ ކަމަުށް ަކން ނިގުޅައިތެއްގެ ކިބައިން ދިވެހި ރައްޔިތު ވަނީ ދިވެހި ރައްޔި މި މާއްދާގެ )ުށ( ގައި ބަޔާންކޮުްށފައި

ދޭ ކޮންމެ މީހަކުަށް ހަމައެާއެއކު )ނ( ގައި މި ބަޔާންކުަރނީ ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫޮކުށްލަން އެ . އަދިބަޔާންކޮުށްފަ

ގޮތުަގއި  ގެ. އެންމެ މުހިއްމު ނުކުތާއެއް ުށްލެވިދާނެ ކަމަުށް ބަޔާންކޮުށްފަގޮުތގެ މަތިން ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮ ވާގާނޫނުަގއި

ނަމަވެސް މުސްލިމަކަުށް މެނުވީ ދިވެހި ރައްޔިތަަކުްށ  މި ފާހަގަކުރަނީ )ރ( ގަިއ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް

ޤާނޫނުއަާސސީން ދިެވހި ރައްޔިެތއްކަން ދޫކޮުށްލުުމގެ  ،. އަުޅގަނޑު ދަންނަާވލެވޭތޯ މަސަްއކަތް މިކުރާ ވާަހކައަކީ ނުވެވޭނޭ

ބޫލުކުރަންޖެހޭ ެވސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ގަ ފަދައިން ޭއގެ ކުރީަގއި ހަމަގައިމު ފުރުޞަތު ކޮންމެ މީހަކަުށް ވެސް ލިބިގެންވާ

ނޫުނގަިއ ޭރގައި އެކުަލަވއިލެވިފައި އޮތް ގާގެ ތ1969ެ ،ނޫނުގައިއޮތް ގާ މިހާރު މި ދިވެހި ރައްޔިތަކަުށް ވުމުގެ ފުުރޞަތު

ވެސް ިދވެހި  ަކމަކީ، ހަމަގައިމު ލަން އެބަޖެހޭ. ައޅުގަނޑު މިހެން މިދެންނެވިަތކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ ބަލައިގޮ އޮތް

ސާޅީސް އަހަރު  ،އެބައުޅޭ. ތިރީސް ރާއްޖޭަގއި ދިރިތަެކއް ދިވެހިންވާ އެތަްއ ބައިވަރު ރައްޔިތުންބޭނު ރައްޔިތެްއކަން
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އެކު ނުލިބިފަިއ  ވުމުެގ ފުރުޞަތު މާ ފަސޭހަކަމާ ކަމަުށް ގޮސް ދިވެހި ަރއްޔިެތއް ވަންދެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދިރިުއޅެމުން

ތަކަުށް ދިވެިހ ކޮންމެ ގޮކޮންމެ، ކޮންމެ މީހަކަުށްޔަކު އެބަތިބި. އަޅުގަނޑު ެވސް ގަބޫލުކުަރން ކޮންމެތިބި ކިތަންމެ ބަ

ޔިތުން ެވސް އް ވެްސ ނޫން. އަދި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރައް ޞަުތ އޮތުމަކީ ޤާނޫނުައސާސީެގ ރޫހެވުުމގެ ފުރު ރައްޔިތަކަުށް 

ކުރިމަތިވޭ  މެންނަުށް އެބަ ގޮންޖެހުންތަކަކާމިއަދު އަޅުގަނޑު ،ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ބޫލުކުރާނެ އެްއގޮތަކަުށް ެވސް ގަ

 40 ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގައި ހަމަަގއިމު .ރީޢާއިން ލިބެމުންދާއިރުގައިއި.ޑީ ކާެޑްއގެ ޛަޚިދުމަތްތައް އަތަފާތު އެކިއެކި 

އޮތީ ހަމަ އެއްގޮތަކަުށް ވެސް  ދިރިއުޅޭ މީހުންނަުށް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ލިބުން މި އަހަރު ވަންދެން  50އަހަރު، 

ޢަމަލުކުރަން ފެުށުމުެގ  ހަމަ ޮގވާލަން، މި ގާނޫނަުށްފުރުޞަތެއްަގއި  ވެފަ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު މިފަދަ ނުވާވަރު ކަމަކަުށް

އާސަންދަ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަުށް ވެސް  ،ކުރިން ވެސް ވީ އެންމެ ައވަހަކަުށް ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުނުކުރެވުނު ނަމަވެސް

ވެހިރާއްޖޭެގ ހެއް ކަމަުށް ވަންޏާ ދިއެކު ެއ ފަރާތްތަކަުށް ވެސް އެއީ ިދެވހިރާއްޖޭގައި ދިރިުއޅޭ މީ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަކަމާ

މީހުންނަުށް  އިނދެގެން ދިވެހިާރއްޖޭގައި އުޅޭ މީހެްއކަން ކަުަށވަރުޮކުށްދޭނެ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އުޫސލެއްގެ ތެރޭން އެ މީހަކާ

އުމެްއގެ ދައްކަނީ އެއް ޤަ މި ،ބޫލުކުރަން ވާންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ވެސް ގަ ވެސް އެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް މިއަދު އެބަ

ރައްޔިތަކު އަެނއް ޤައުމަކަުްށ ބަދަލުވެވޭ ވާހަކަ. ދެންމެ ހަމަ ކުޅުދުއްފުުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އްޔިތަކަުށް މެނުވީ ނުެވވޭނެ ވަރަުށް ސާފުަބހުން ބަޔާންވެގެންވޭ ދިވެހި ރަ ފަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ފާހަގަކުރެްއވި

ކަހަަލ  ުނވާނެ ކަމަުށް ބުނާ ބައެއްގެ ރަްއޔިތަކަުށް ެވގެންރައްޔިތަކަުްށ؛ އެހެން ޤައުމެއް  ހަމައެކަނި ދިވެހި ކަންކަން.

ވެސް އެ ަޙއްޤުތަެކއް ލިިބގެނެއް ނުޭވ. އެހެންވީމާ، މިހެން  ކަންތައްތައް އެބަ ބަޔާންކުރޭ. އެފަދަ ފަރާތްތަކަުށް ހަމަަގއިމު

ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދަުށުން ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް  އުސޫލަކުން އާ ހަރުދަނާ، ބަޔާންކޮުށްފައި ީވއިރު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ

. އިބޭނުމުގަ އޮތީ ވެސް މި ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުުށަހަޅާފައި މި ކަމެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރަން. ކުރަންޖެހޭނެ

ކަމަކަުށް  އެންމެ ފުރަތަމަބޮޑަުށް ފާަހގަކޮުށްަލން  މިފަދަ ދަނޑިވަެޅްއގައި އަުޅގަނޑު ހަަމ ވަރަުށް ،އެހެންނަމަވެސް

އޮތް އުސޫލުގެ ތެރޭން މިހާރު މިކަމުަށް  އަޅުގަނޑުމެން ކީއްޯތއޭ ވާނީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަުށް ވުމުގެ ުފރުޞަތު މިހާރު މި

އިމުުކރުން. އަދި މި ބިުލގެ ތެޭރގަިއ ނޑުމެންނަުށް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާބޭނުންވާ މީހުންނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ެއކަން އަޅުގަ

ުށް މިހާރުގެ ހާލަތާިއ މި ޤާނޫނުއަސާސީެގ ރޫހަ، މިހާަރުށް ބަލާފައި ،ކަމަުށް ވާނަމަ ކޮމިޓީ މަރުޙަާލގައި ެވސް ވާ ވެސް

އެކު އެކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަުށް، ނުވަތަ އެކަން ކުރަްނ އެދޭ ފަރާތްތަކަުށް ދިވެހި  ބަލާފައި ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަކަމާ

 ބޮޑަުށް އެދޭ ދިއުމަކީ ވަރަުށްެވެގންގޮެތއް  ވި ޚިދުމަތްތައް ލިބުމަުށް ޓަކައި ވާނެރައްޔިތަކަުށް ވުމުގެ ފުރުޞަުތ މިދެންނެ

 . ވާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ ކަމެއް ކަމަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އަރުވަނީ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ސިކުންތު. 7ޓު މިނެ 2ބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަުށް މެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއި

ެއޑިޔުޭކޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުީޓ  ރަތަމަ ކަަމކަުށް ޔުމްނާ މައުމޫން،އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ފު

ބޮޑަުށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ހަމަ މި  ކަމަނާައުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ވާތީ އެ ދެއްވާފައިއިސްތިޢުފާ ނިސްޓަރުގެ މަޤާމުންމި

މިހާރު މެލޭޝިއާގައި ނަޖީބު ރައްޒާޤުގެ އުނދަޫގ  ،ފުރުޞަތުގައި ައޅުގަނޑު ަރީއސް މައުމޫނަުށް ގޮވާލަން ބޭނުން

ސް ހާތީރު އެ ޕާޓީން ކެނޑިަވޑަިއގެންނެވި ގޮތަުށް ރައީ ދިއުުމގެ ސަބަބުން މާއޭަނގެ ވަްއކަން އިތުރުެވގެން، ބޮޑުެވގެން

 ަލތު ގޮއްިސއޭ. އަދި ރައީސް ގަންނަވާ ހިސާބަުށް މި ޤައުމުގެ ގާވެސް މިއަދު އެކަްނތައް ކުރަްއވަންޖެހިަވޑައި  މައުމޫން

ހޯއްދެވުަމކީ  ވާ މައްސަަލތަކަުށް ޙައްލު މި ކުަރއްަވިއގެން މި ރާއްޖޭެގ ދިމާވެފައިނަޝީދާއި ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާ

ކުަރއްވާަފއިާވ ގިނަ ދުވަހު ވެރިކަން މަނިކުފާނު މި ޤައުމަުށް ވެސް ހަމަ ވަރަުށް ގޮުތަގއި މިއަދު އެ ބޫލުކުރާއަޅުގަނޑު ގަ

ކުރަން. އާދެ! މިއީީކ ބޫލުވާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނުޑ ގަ ބޮޑު ޚިދުމަަތކަުށް ބޭފުޅެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ޮކުށްދެއްވޭ ވަރަުށް

އުޅެނީ ފިލަން. މި ޤައުމު ދޫކުޮށް  ނޫނު. މިގާނޫނެއް ނޫން. މިއަުށް ކިޔަންވީ ފިލާ ގައި ސިިޓޒެންޝިޕްގެ ގާއެްއވެސް ހާލެއް 

ރަބިާޔއަުްށ ކަމަުށް ެވސް. އެ ވެދާނެ ހޭ ހިސާބަުށް ދާން. ެއ ވެދާނެ ސަޢޫދީ ޢައަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ އަތުނުޖެ

ަކމަުށް ވެސް. އެ ވެދާނެ ޕާކިސްތާނަުށް ކަމަުށް ވެސް. މިއީ  ކަމަުށް ވެސް. އެ ވެދާނެ ނޯތު ކޮރެއާއަުށް މެލޭޝިއާއަުށް

އުޅޭ ޮގތަކީ. ދިވެހި ރަްއޔިތަކު ދިވެހި ރައްޔިތެްއކަން ދޫކޮުށްލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތޭ. އަުޅގަނޑުމެްނ  ޙަޤީޤަތުގައި ވެގެން މި

 ،އް ެވގެން ެވސް ކުރަްނވީ ކަމަކީ ފަޚުރުވެރިވާ ަޤއުމެކޭ މީ. ައުޅގަނޑުމެން މި ޤައުމުަގއި އެަތއް ބަިއވަރު ޤުރުބާނީތަކެ 

ެއކަމުގެ ވަރަުްށ ރީތި މިސާލެއް ނޫސްވެރިން  ޤުތައް އަލުން ހޯދަންވީ. އިްއެޔގައިއަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުން ފޭރެމުންދާ ޙައް

ބެމުންދާ އެިކއެކި ާދިއރާގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ލި ،ވަނީ ދައްަކއިދީފަ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޮކންމެ ރައްޔިތަކު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ދާ ޙައްޤުަތއް ހޯދަިއެގން ދިވެހި ރައްޔިެތއްގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ ފޭރެމުންދާ؛ ފޭިރގަނެގެން، އަނިޔާތަކުން

 ލެްއގައި މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ެއއްވެްސ ހާ އެީކގަިއ އުޅެން އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މި އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި އަާރމާ

ނުޖެހޭ. މިއަދު ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެތައް ަރއްޔިަތުކ އެބައުޅޭ އަުޅގަނޑު ދަންނަ އްލިައކަުށް ދަްއކާކަުށްމިއަދު ކު  ވާހަކަ

ހަތަރު ޤައުމުގެ ެއކިެއކި ަޤއުމުތަކުގެ ޕާސްޯޕޓް، އެ ޤައުުމތަކުގެ ސިިޓޒެންޝިޕް ހޯދަިއެގން ތިބި. ތިން ރައްޓެހިން އެބަތިބި

ނުޖެހޭ ފާކަުށްލާފައި އެހެން ޤައުމެްއެގ ޕާސްޕޯޓުގައި ހިއްޖޭގެ ޕާސްޕޯޓު ެއއްލައިމެހެން ރާޕާސްޕޯޓު އެބަ ގެްނގުޅޭ. ކޮން 

 ކުރަން. މިއީ ސީދާ ރަީއސް ޔާމީން ބޫލެއް ނުއެވަުރގެ ިދވެއްެސއް. އަޅުގަނޑު ގަނޫންތޯ. އަޅުގަނޑަުށް ޔަޤީން ނޫޅޭނެ 

ޔިތުންނަުށް ކުރި އަނިާޔގެ ބޮުޑކަމުން އިތުރަުށް ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް ފިލަންެވގެން ކުެރވުނު ވަްއކަމުގެ ޮބުޑކަމުން، ރައް 
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ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ތެޭރގަިއ  ނޫންނަމަ ވެރިކަން އަުޅގަނުޑމެން ނިންމާލީމަ އެއަުށްފަހު ،ވަަޑއިގެން ވެރިކަމުން ފައިބާ 

 ރަްއިޔތުންގެ ރުޅިވެިރކަމާއި ނަފުރަތު އޮތީމަ... ުއޅެވޭެނކަމުގެ ޔަޤީންކަން ނެތީ އްމު ރަްއޔިތެއްހެންއާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ޙިލްމީއަުށް. هللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ގެނެވޭ  ުށް މިނު( އަނޫ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިިޓޒެންިޝޕް ގާ 69/4ނޫނު ނަންބަރު ރި ރަީއސް. ގާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ުޅގަނޑުމެން މިއީ އަ ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކަމަުށް އަުޅގަނޑު  ނޫނެއްއިޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑު ތާއީުދކުރާ ގާ

ނޫނެއް. ންމެހެން ވެސް ަހދަން ވެސް ޖެހޭ ގާން ކޮގޮތު ުކރި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނެފަިއވާވަނަ އަހަރު ތަސްދީގު  2008

މިރު އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާއޭަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ކުޑަހުވަޫދ ދާއިރާގެ 

މީހަކުަށް  ޮކުށްލަން އެދޭ ކޮންމެދިވެހި ރައްޔިުތކަން ދޫ ،ވަނަ މާއްާދގައި އެަބބުނޭ 9ފާހަގަކުރެްއވިހެން ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ދިވެިހ  ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ ބޫލުކުރާ . އަޅުގަނޑު ގަން ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުށްލެވިދާނޭގާނޫނުަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީ

ދީނުެގ  ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުށްލަން އެދޭ ގިނަ މީހުންނަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި މިހާރު މި ޕްރެކްޓިސްކުރާ އިސްލާމް

 ނުެވގެން ަރއްޔިތުކަން ޫދކޮުށްލަން ބޭނުންވާ މީހުން. އެހެންވީމާ، އެ ގޮަތުށް އުޅެން ބޭނުންމަތިވެރި އުސޫލުތަާކ ެއއް

މީހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެ ،ވަނީ  ބޫލުކުރަން. ސަބަބަކަުށްކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަ  މީހުންނަުށް އެ ފުރުޞަތު ދެވެންޖެހޭނެ

ރާބުކުރަމުންދާތީވެ. އެހެންީވމާ، އެ އުސޫލުން ބަލާއިުރ ތެރޭގައި ތިެބގެން އަުޅގަނޑުެމންގެ ޅަދަރިންެގ ކަންތައްަތއް ޚަ

އެއާއެކީަގއި ުކޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ހަމަ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ދެން އެކަން އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

ލަން މެވެސް ވަަރކަުށް ބަލައިލު ވެސް ކޮން މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވިހެން ިދވެހި ރައްޔިަތކަުށް ވާން މިހާރު މިއޮންނަ އުސޫ

ވެަފއި ތިބި އަންހެނުންނަުށް ވެސް  އަހަރު 30އިނދެގެން ުއޅޭތާ  ންނާއަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭ. ގާްތގަނަޑކަުށް ރާއްޭޖގައި މީހު

ކަމުަށް ވީހިނދު ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތަކަުށް ވުމުަގއި ދަތިތަކެްއ  މީހުންގެ ދަރިންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް އަދި އެ

ރޫމުވެފައިާވކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ލިބޭ ލުއިފަސޭހަތަކުން މަހު މީހުންނަުށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް މި ގެން އެދިމާވެ

ހޭ ކަމެކޭ. އިއްޒަތްތެރި ދޭތެރޭގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އެވެސް ވިސްާނލަންޖެ އެކަމާ، އެހެންކަމުން

ވެފަިއވާ  އަހަރު 18ަފއިވާ އިޞްލާުޙގައި އެަބއޮތް ިދވެހި ރަްއޔިތުކަން ދޫކޮުށްެލވޭނީ އުމުރުން މިއަުދގެ މި ހުުށަހެޅި ރައީސް.

ވެފަިއާވ މީހާ އެހެން ޤައުމެއްގަިއ  އަހަރު 18އަރަނީ ންމެ މީހަކަުށޭ. އަޅުގަނޑު ހިަތުށްބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި ކޮ

 ކަުށް ބަދަލުކުރަން. އެހެންކަމަުށްވެއްޖެްއޔާއެހެން ޤައުމުތަ ރައްޔިތަކަުށް ވާއިރު އޭަނގެ ތިބޭ ދަރިން ވެސް އޭނަ ބޭނުންވާނޭ
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އޭނައަުށް އެ ފުރުޞަތު ލިބެންވާނޭ އޭނަގެ ދަރިން ވެސް އެހެން ޤައުމުތަކަުށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވާހަކަ. ދެން ކުޅުދުއްފުުށީ 

އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނުަށް  18 ހެން އެ ކުދިންނަކީމުޙައްމަދު ނަޝީދު ފާހަގަކުެރވިދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު 

އަހަުރ  18ކުދިން  ިވަޔސް އެ ކުދިންގެ ބެލެނިެވރިޔާ އެހެން ޤައުމަކަުށް އެ ކުދިން ބަދަލުކުރިކަމުގައި އެ ،ވާތީވެ 

ެވވޭނެ އުސޫލެއް ވެސް ހަމަޖެހިފައި  ކަމަުށް ވެއްޖެއްޔާ ފުރުމަުށްފަހުގައި އެނބުރި ދިވެހި ރައްޔިތަކަުށް ވާން ބޭނުން

ނޫނު ރަުށް ކުރުކުރުކޮުށް މި ގާއަޅުގަނޑުމެން ވަ  ބޫލުކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކަމަުށް ައޅުގަނޑު ވެސް ގަ ނެއޮންނަންވާ

ކަންތައްަތއް  ނޫނުަގއި މިއެެދނީ ހަމަ ވީހާ ތަފުޞީލުކޮުށް ގާ އަުޅގަނޑު ވެސް ،އޮތީ ލިޔެވިފަ. އެހެންނަމަވެސް މި

ފަދަ  ބޫލެއް ނުކުަރން. ގަާވއިދަކީ ކޮންމެކަމަަކުށް އަޅުގަނޑު ގަ ޙައްލެއްފާހަގަކުރުން. ަގވާއިދަކީ ހުރިހާ ކަމަކަުށް އޮތް 

އި އޮތުމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ޮބޑަުށް ގޮުތގަ ފުރިހަމަ ވާތީވެ ގާނޫނު ލަތެއްގައި ވެސް ބަދަުލކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ެއއްޗަކަުށް ހާ

އްޔިތުކަން ދޫކޮުށްލާއިރު އޭނައަކީ އެހެން ޤައުމެްއެގ ބުނާ ރަ ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ( ަގއި މި 3 ލުކުެރވެނީ. ހަމައެާއއެީކގައި ބޫގަ

ރައްޔިތުކަން ލިބިފަިއވާ ނުވަަތ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ލިބިފައިވާ މީހަކަުށް ވާންޖެހޭ ވާަހކަ. އަުޅގަނޑު ހިތަުށްއަރަީނ 

ން ޤައުމެްއގެ ރަްއޔިތުަކްނ އެހެ" ،ހަމަ ކުޅުދުއްފުުށީ ދެކުނު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނަޝީދު އެ ފާހަަގކުރެްއވިހެން

 ެއގޮތަުށް އޮތުން. އެއީ ލިބިދާެނ ކަމަުށް ބަލާފައި ދޫކޮުށްލައިފި  "ކަމަުށް ލިބިފައިވާ މީހަކަުށް ރަްއޔިތަަކުށް ދޫކޮުށްލެވިދާނެ

ޖެހުމުގެ އަދި ޤައުމަުށް ވެސް އުފުލަން، މީހާއަުށް ވެސް އުފުލަންޖެހި ކަމަުށް ވެއްޖެްއޔާ ފަހުން އޭގައި އިތުރު ތަކުލީފުތަކެއް އެ

އަޅުގަނޑުމެން  ރި ރައީސް.ފުރުޞަތު އޮތަތީވެ އެކަްނ އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން. އިއްޒަތްތެ

ވާތީ އަުޅގަނޑުމެްނ  ވާތީެވ. ދިވެހި ޤައުުމގެ ރަްއޔިުތންނަުށް ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭ އަުޅގަނުޑމެންނަކީ ދިވެހިންނަުށް

ނޫނީ ރާއްޖޭން  ،ހި ރަްއޔިތަކަުށް ާވތީވެ ހިތާމަކުރާ މީހުން ވެސް މި ރާއްޖޭގައިދިވެ ،ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް

 ބޭރުގައި ދިވެހިން ގޮުތަގއި ެއބައުޅޭ. ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫނޭ ދިވެހި ރައްޔިތަކަުށް

ން ބަހައްޓާކަުށް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ކަުމގައި ގަަދކަމު ނުޖެހޭ މީހަކު ދިވެހި ރައްޔިެތއްވީތީވެ އުފާކުރަން

ައޅުގަނޑުމެންގެ ، މީހުން އެހެން ޤައުމެއްގެ ަރްއޔިތަކަުށްވެ  ކަމަުށް ވެއްެޖއްޔާ ވީހާ ައވަހަކަުށް އެ  މީހުން އެގޮތަުށް އެދޭ އެ

ގޮތެއްގައި  ލަޖުމު، ެހންކަމުންނޫނުން އެ ލިބޭ ފަސޭހަތައް އޭނަގެ ިކބައިން ނިގުޅަިއގަންނަން. އެދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ގާ

 އަޅުގަނޑު މި ިއޞްލާޙަުށް ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަމުން އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެިރ ނު އުތުރު ދާއިރާގެ އަރުވަނީ މާފަން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ފަހުމީއަުށް. މެންބަރު އިމްތިޔާޒު

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ 
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އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިއަދު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގައި ދަްއކަންވީ ވާހަަކއަކީ 

ފެން  ،ވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން ަރއްޔިތުކަްނ ދޫކޮުށްލުމުގެ ވާހަަކއެްއ ނޫން. މި މަޖިލީހުގަިއ ދައްކަންީވ ވާަހކައަކީ ދި

ނުވެރިގެން ުއޭޅ ޅޭ ވާހަކަ. ރަްއޔިތުންނަުށް ފެންކަނޑާލަިއގެން އުޅޭ ވާހަކަ. މި މާލޭ ސިޓީން ފެން ކަނާޑލައިގެން އު

އަދި އެ  ،. ފެން ހުސްވުމުގެ ސަބަބުން ކައިރި ފިހާރަތަކުން ފެން ގަނެގެންވާހަކަ. ބޯފެން ނުލިބިގެން އުޅޭ ވާހަކަ

ޓު ޔަޤީންކަމަުްށ ަގޑިއިރު ކަރަން ފިހާރަތަކުން ފެން ހުސްވެގެން އުޅޭ ވާހަކަ. މިއީ ދައްކަންވީ ވާހަކަައކީ. ސަުއވީސް

ން ކަްނކޮޅުތަކުްނ އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެ އާއިޓީުދވެަވޑަިއގަތް ބޭބޭފުޅުން ދެ ދުވަހުން އެއް ދުވަހުން މާލޭ ސިވިދާޅުވެަފއި ވަޢު

ލާ ވާހަކަ. ކަރަންޓުގެ ައގު އިންތިހާއަުށް ބޮޑުވަމުންދާ ވާހަކަ. ައއްޑޫ ސިޓީއާއި އަދި އެނޫން ވެްސ ކަރަންޓު ކަނޑައި

ންޖެހޭ ރުފިޔާ ކަރަންޓު ދައްކަ 3000ކުޑަުކޑަ ިވޔަފާރިއެއް ކޮުްށގެން  ،ރުފިޔާއަުށް  3000ރަުށްރަުށުގައި މީގެ ކުީރގައި 

ގޮުތގައި މި މަޖިލީހުގަިއ  ބޫލުކުރާކަ. ިމއީ ދައްކަންެޖހޭ ވާހަކައަކީ. އަުޅގަނޑު ގަމީހުން އަުށް ހާހަުށް މައްޗަުށް ޖައްސާލި ވާހަ

އެީކގައި  މިއަދު ދައްކަންޖެހޭ ވާހަަކައކީ، ނޫްސވެރިން ނޫސްވެިރަކމުގެ ޙައްޤު ހޯދުމަުށް ޓަަކިއ ސުލްޙަވެރިކަމާ

ލާ ވާހަކަ. މުޅި ދުނިޔޭގެ ނޫސްތަކަުށް މި އްޔަރުކުރާ ވާހަކަ. ލޮލަުށް ޕެޕަރސްޕްރޭތައް ތަޅައިހަ ތިޖާޖުކުރީމާ ހިފައިއިހު

ވާހަކަތައް އަރާ ވާހަަކ. މި ރާއްޖޭގެ ައގު ވެއްޓެމުންދާ ވާަހކަ. މިއީ ދައްކަްނވީ ވާހަކަައީކ. އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން 

ވަރސިޓީތަކަުށް ނިސްބަތްވާ ދަރިަވރުން ކޮޅެއް ހަމަ އެ އަދަދަުށް އެބަހުރި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު އޮތްއިުރގައި އޭރުަގއި ޔުނި 

ތިާޖޖުކުރެއްވީމާ އޭރުެގ ރައީްސަކން ކުރެްއވި ައޅުގަނޑުމެންގެ އެްއވެ އިހު އެތަނަުށް ެއއްެވ، ރަީއސް އޮީފސް ކައިިރއަުށް

މަޝްވަރާކޮުްށ ވާހަކަެދއްކީ.  މުޙައްމަދު ަނޝީދު އެ ކުދިންނަުށް ދަޢުވަުތދިނީ ރައީސް އޮފީހަުށް. ެއކަމާ ޕާޓީގެ ަރއީސް

ނޫސްވެރިން އެއްފަހަރާ،  16މިއަދު އޭގެ އިދިކޮޅަުށް މި ެފންނަނީ. ޕެޕަރސްޕްރޭ ޖަހާލައި، ތަޅާލައި ޖަލަުށްލާ ތަން. 

ނޫްސވެރިން ޖަލަުށްލީ ރެކޯޑް ރައީސް ޔާމީންގެ މި އޮތީ. މިއަދު އަޅުގަނުޑ  16ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީުޚގައި ވެސް އެއްފަހަރާ 

ބިލިޔަނަުށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާއިން ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ފައިާސއިން ވަްއކަންކޮުްށގެން އުޅޭ  3ން މި ޖެހެނީ ދައްކަ

ވާހަކަ. މިނޫން ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ދަްއކަންވީ؟ ހަރާމެއް، 

ކަުށް ކެއުމަުށް ވިދާުޅވެ އިުރޝާދުދެއްވާ ވާހަކަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަުްށ ހަލާލެއް ބެލުމެއް ނެތި ކެވޭނެ ގޮތަ

ހުންނަ ވާހަކަ. މި ވާހަކައެއް ނޫންތޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތން ދައްކަންވީ މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި. ސިޓިޒެންޝިޕް 

ވާހަކަެއއް ނޫން މި ތަނުގައި ދައްކަން އަޢުލާކަން ބޮޑީ. ގާނޫނަުށް އިސްލާޙެއް ގެނެްސ ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުށްލުމުގެ 

ވަްއކަންކުރާ ވާހަކަ. ިދވެހިރާްއޖޭގެ މާލިއްޔަތުން ވަްއކަންކުރާ ވާހަކަ. މިއީ މި ތަނުގައި ދަްއަކންޖެހޭ ވާހަކައެްއގެ ގޮުތގައި 

ޅުެވގެން އުުޅްއވި ތަން އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫުލކުރެވެނީ. ހަމައެއާއެުކަގއި ސިހުރުެވރިއެްއގެ ގާތަުށް ގޮސް ޮމޔަފު

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނުނީ. މި ވާހަކަދައްކަންޖެހެނީ. ޝިރުކުކުރަްއަވއިގެްނ އުޅޭ ވާހަކަ ާރއްޭޖގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަުށް ހުންނަ ބޭފުޅަކު. މުސްލިމު އުއްމަތެއްގެ ވެިރއަކަުށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ޝިރުކުކުަރއްަވއިގެްނ 



38 

 

އް ނޫން ވާހަކަެއއް، ކޮން ވާހަަކއެއްތޯ މި ތަނުގައި ދައްކަްނވީ؟ ސިިޓޒެންޝިޕް ދޫކޮުށްލާ ވާހަކަތޯ އުޅޭ ވާހަަކ. މި ވާހަކައެ 

 ދައްކަންވީ؟ އެންމެ ފަހުން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިގަންަނވާތީ ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގަިއ، ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިވަޑަ ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. ފުަވއްމުލަުކ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަުށް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް

ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް، މި މަޖިލީހުގައި  ރަީއސް، އަުޅގަނޑަކީ އާއްމުކޮުށް ނިޒާމީ ަމއްަސލަ ނަގާ މީހެއް ވެސް އިްއޒަތްތެރި 

ކަނޑައެިޅގެން މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދާއި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަުށް ވާހަކަދަްއކަވަމުން ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު އެބަ ދޭ. އަިދ 

ސޭހަތްތެރިވަން. އޭގެތެޭރގައި އިސްލާމީ ުއސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުން މިހާރު ބޭރުވަމުންދާކަން ވެސް ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށް ނަ

އެހެންވީމާ، ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސަުށް ވެސް ައޅުގަނޑު އިލްތިާމސް ދަންނަވަން، މިފަދަ ގޮތަަކުށް ވާހަކަފުޅު ބައްޓަްނކުރަްއވާ 

 ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުތައް ތަންޮކޅެއް ބޮޑަުށް ސަމާލުކަންދެއްަވއި، މިފަދަ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުތައް ހުއްޓުވުމަުށް. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ވެސް ދަންނަަވން. ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުުމގައި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

. ހުުށަހެޅިފައިވާ މައުޟޫޢުގެ ތެރޭގައި ވާަހކަފުޅުދެއްެކވުން. ެއީއ މަޖިލީހު ގަވާއިދު ތަންދޭ ގޮތަކީ. އަދި އެދޭ ގޮތަކީ ވެސް

އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި ހުުށަހެޅިފައިވާ ބިލުގެ މައުޟޫޢުގެ ތެޭރގައި އުޅުްއވާނެކަުމގެ ުއއްމީދުަގއި 

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަުށް ވާހަކަފުުޅ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވާަނން މާފަންނު އުތުރުފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު 

 ކުރިއަުްށގެންދެވުމަުށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު 

ރަީއސް، މިއަުްށުވރެ ބޮޑު މައުޟޫެޢއް ައޅުގަނޑަުށް ހީނުވޭ އޮތްހެނެއް މިއަަދކު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުްނ އިްއޒަތްތެރި 

އި ހުސްކުރާުށޭ ވަިލއްޔުލްއަމުރު ކަންބޮޑުވާ. މިދެންނެވީ ހަލާލެްއ، ހަރާމެއް ނުބަލާ ެކވުނު ގޮަތކަުށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތިޖޫރީ ކަ 

ވިދާޅުވާ ވާަހކަ. މިއީ ކަންބޮުޑވާ ވާހަަކއެއް. ަވއްކަންކުަރްއވަިއފި. ނުކުރަްއވާތޯ؟ ކުަރއްަވއިފި. ކުރެްއވިއިުރަގއި ވެރިައކަުށް 
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އަުޅގަނޑު މި  ހުންނެވީ ކާކުތޯ؟ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ޕާޓީގެ ބޭފުެޅއް. އެހެްނީވމާ، މި ވާހަކަ

ދައްކަނީ. ހަމަެއއާެއކުަގއި ިސހުރު ހައްދަވައިފި. ޝިރުކުުކރައްަވއިފި. ބޮުޑެވގެންވާ ިޝރުކުކުރެްއވިކަުމގެ ސާފު ެހިކ 

އެހެރީ. އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުެމން މި ދައްކަނީ. އަދި އެންމެ ފަހުން ރޭގައި ވިދާޅުާވ ވާަހކައަީކ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަާކ 

ޓަކައި ބޭރުގެ މުޝީރެއް އެބަ ބޭނުންވެއޭ. ދިެވހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުަތކާ ބެހޭ ގޮތުން ލަފާދެއްވާނެ ބެހޭ ލަފާދިނުމަުށް 

ބޭފުޅަކު އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުަގއި ނެތް ވާހަކައިގެ އިޢުިތރާފު އެ ވަނީ. އެ ބޭފުޅާއަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް މުޅިން 

ޟޫޢަުށް މުޅިން އާ ބޭފުޅެއް. މުޅިން އެހެން ސްޕީޝީޒެްއގެ ބޭފުޅެއް ެއއީ. އާ ބޭފުޅެއް. އިންސާނީ ޙައްުޤތަކުގެ މައު

އެހެންވީމާ، އެބަ ޖެހޭ ބޭރުގެ މުޝީރަކު ހޯދަން. އެކަން އެގޮތަުށް ކުރަްއވައިިފއްާޔ ވެސް ރަނގަޅު. ލަފާފުޅެއް 

އަުޅގަނޑު މި ދައްކަނީ. މި  ހޯއްދަވައިިފއްޔާ ވެސް ރަނަގޅު ބޭރުގެ މުޝީރެއް ޯހއްދަަވއިގެން. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ 

ބިލު މި ތަނަުށް ހުުށަހެޅުމުގެ އެްއ މަޤްޞަދަކަުށް ފަހަރުގަިއ ވެދާނެ ކަންނޭނގެ، މިއަދުެގ ހާލަތަުށް ބަލާކަމުގައި ވަނީ 

ނަމަ، އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި ވެދާނެ، ައޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގަިއ މިއަދު ދިމާވާ ެއއް މައްސަަލއަީކ، 

އަތް ޮއެވގެން ޓެަރރިސްޓުން ރެކްރޫޓްކުރާ ގްރަުއންޑަކަުށް، ބިމަކަުށް މި ފަްސަގނޑު ެވއްޖެ. އެ އޮތްދަނީ އެިކ  ސަރުކާރުގެ

ޤައުމުތަކަުށް ފުރަފުރައިގެން. ސީރިޔާ؛ މިހެންގޮްސ ެއކި ޤަުއމުތަކަުށް ހަނގުރާމައަުށް ބަިއެވރިވުމަުށް. ސަރުކާރުން އެ އޮތް 

 އަުޅަގނޑު ޝައްކުކުރާ ގޮުތގަިއ،، ކަމަކީ އަޅުގަނަޑުށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި  ދޫދެނީ އެކަން ކުރުމަުށް ޓަކައި. މި ކުރާ 

ޕް ންޝިރާއްޭޖގެ ސިިޓޒެ، އަޅުގަނޑު ޝަްއކުކުރަންޖެހޭ. އެ ބާވަުތގެ ވެިރެއއް މި ހުންނެވީ. ައޅުގަނޑު ޝަްއކުކުރާ ގޮަތކީ

އެއީ ދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނެއް  ބުނަނެ،ސަރުކާރުަށް މައްސަލަ ހުުށަހެޅުނީމާ މަ ދެން ދޫކޮުށްލާފައި އެ މީހަކު ދިޔައި

ބާވަުތގެ  ކީ އެތޭ. މިއީ ހަދަިއގެން އުޅޭ ޑީލަނޫންތާއޭ. އެ މީހަކު ގެނެްސެގން ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުުމގެ ފުރުޞަތެއް ނެ

ހޭ ޖެން އެބަންބޮޑުވާންޖެހޭ ސަބަބެއް. މި ބަހުސް ހިންގަމީހުންނާ. އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝަްއކުކުރަން. މިީއ ކަ

ވުރެ ބޮޑަުްށ  ގައި ާވހަކަދެއްކުމަުށްގޮތުަގިއ މިއަދު މި މައުޟޫޢު  އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި. އެހެންވީމާ

ބޮުޑެވގެން  މި މަޖިލީހުަގއި ދެްއުކން މާ އަޢުލާކަން ކުރި ވާހަކަަތއް މި ރާއްޖޭގެއިޝާރާތްކުރިން އަުޅގަނޑު ، މިދެންނެވި

އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަތަްއ ، އެހެންީވމާފެންނުވެރިގެން މި އުޅެނީ. ަވއްަކންކޮުށްގެން މި އުޅެނީ.  ނުލިބިގެން،އުޅެނީ. ފެން  މި

 ބޭނުންހިފީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ގެދަންނަވާލަން ހަމަ މި ފުރުޞަތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކާުށިދޫރުވަނީ އަ ރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާ

 ފައިޞަލް ނަސީމަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް



40 

 

ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަނަޑުށް ވެސް މިހާރު މިހާތަނަުށް މި އަޑުއެހި ވާހަކަތަކުން މި ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި އާދެ! 

ލާޙަުށް ވަރަުށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުަގިއ ެރވުނީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އިޞްރެވުނީ، ޔަޤީންކުފާހަގަކު

ލެްއގައި ކުަޑކުޑަ ކަމެއް ނޫން. ހާއުމެްއގެ ރަްއޔިތުކަން ދޫކޮުްށލުމަކީ އެީއ ެއއްެވސް ކަމަުށް. އާދެ! ޤަ ގެންނަންޖެހޭ

ކުން އެ ބަޔާންކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ބަޔާންނުކުރެވޭނެ. މިީއ ލާޙަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގެނެވޭ ދެ ސަފުހާގެ އިޞްއަ

 ރައީސް. މިއަުށްވުރެ މާ ބޮޑަުށް ވެސް ތަފްސީލުކޮުށް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ެދކެނީ. އިްއޒަތްތެރި

އަުށް މި ކުރެވެނީ ކިހާވަެރއްގެ ކަމެއްކަން. ނާކަުށް އެނގެން އެބަ ޖެހޭ ތިމަންގައުެމއްގެ ަރއްޔިތުކަން ދޫކޮުށްާލއިރު އެ ރަްއޔިތަ

ކިހާ ޙައްޤުތަެކއްކަްނ ތިމަންނައަުށް ގެއްިލގެން މި ދަނީ. މިީއ އަުޅގަނޑުމެން ބަޔާްނކޮުށްފަިއ ަގވާއިދުތަަކކަުށް ދޫކޮުށްނުާލ 

ބަރު މުޙައްމަދު ކޮުށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުްށލަން ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންޞަަވކިން ޚާއް  ވެްސ؛ކުރީަގއި 

ވަރަުށް ތަފްސީލު ގޮތަކަުްށ  ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދުއަދި ކުޅުދުއްފުުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ ،ޙުސައިން

އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން ، ްނޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ މީަގއި ބަޔާންކުރަ ،ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއިފި މި ކަްނތައްތައް

އެ ތަފްސީލަުްށ ގެންނަން. މީގައި އިތުރަުށް  ވަރަުށް ބޮޑަުށް ރިޢާޔަތްކުރަްއަވއި، ސްޓޭޖުގަިއ މިކަމަުށްބޭނުންވަނީ ކޮމިޓީ 

ލަތެއް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ގެންނަން އެބަޖެހޭ ކޮންމެހެން ވެސް. އެއީ ަރއްޔިުތކަން ދެ ހާ ،ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ

އެއަުްށ  ،މި ދެ ކަންތަކުގެ ތަފްސީލު އެ ބޭފުޅުން ދެއްވާަފއިާވއިރު .އި ރައްޔިތުކަން ޢިޔާަދުކރުމާ. ޢިޔާދަކޮުށްދިނުމާދިނުމާ

ޖެހޭ ވަރަުްށ ދިނުން މި ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ޔާދަކުރުމަުށް، އަލުްނ ހޯދުން ނުވަތަރަުށް ބޮޑަުްށ އަިލއަޅުވާލަްނ ެއބަޖެހޭ. ޢިވަ

ދިޔައީ ރައްޔިތުކަން ނިުގޅަިއގަންނަ ިވގެންުޅގަނޑުެމންނަުށް މި އަޑުއިބޮޑަުށް ތަފާތުކޮުށް މި ކަންތައްތައް ބާއްވަން. ދެން އަ

ވޭނެކަން. އޭގައި ައޅުގަނޑަުށް މި ނޫނުއަސާސީ ބަޔާންކޮުށްފައި އެބަވޭ ނިގުަޅއިުނގަނެޤާ  ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެންގެ

މެންނަުށް މިފަދަ ފަރާތްތަކަުށް އަުޅގަނޑު ޖަރީމާތަްއ ހިންގާ ފަރާތްތަކާ، އުމަުށް ޣައްދާރުވުމާިއ، ބޮޑެތިއަުޑއިިވގެންދިަޔއީ ޤަ

 އަޅުގަނޑުމެން އެ ކަންތައްތަކުަގއި ، ގޮތަުށް ހަދަންވީ. އަޅުގަނޑުމެން ގާޫނނުތައް ހަރުދަނާކޮުށް ގާނޫނުތަކުން ނުފިލޭ

ންތައްތަެކއް ާނންނާނެ އެއްވެސް ހާެލއްަގއި. ކަ މި ،ފިޔަވަުޅއަޅަންީވ. އޭރުން ައުޅގަނޑުމެންނަުށް މިކަހަލަ ޝަކުވާތައް 

 ފަސޭހަ ގޮތަުްށ ޖަރީމާތައް ހިންގައި  ޑުެމންނަުށް ދައުލަތަުށް ޚިޔާނާތްތެިރވެފައި ހަމަ މިދެންނެވިއެާއއެުކ ައޅުގަނއަދި ހަމަ

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެްނގެ  ،ގޮތަުށް ފިލައިގެންދިއުުމގެ ފުރުޞަތު އޮެވގެންނުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ

އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫެނއް ހަދަިއ  ،މުންދާތީވެ. އެހެންވީމާތައް ހިނގަ ކަންތައް ވަރަަކުށް މި ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް

ކަންތައްަތއް  ނިންމާފައި އެ އް ގެެނސްފައި، ފުރިހަމަކޮުށް ހަދައިލާޙުތަކެނިންމައިލާއިރު މި ގާނޫނަުށް ފުރިހަމަ އިޞް

އި ކޮންޓްރޯްލކުރެޭވެނ ބަރާބަރަުށް ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ޮގތަުށް އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް މިކަންތައްަތއް ބަލަ

އަދު މިހިރަ ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންެގ ހިތުތެރޭގައި މި ރޭވިގެން ގޮސްފި ކަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ސިސްޓަމުގޮތަ

ގަިއ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއަުށް ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭ ހި ފިލައިގެންދާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އޭރުން މިޝައްކުތަާކއި ެއްއޗެ

އަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ އިތުރަުްށ ދަންނަވާލަން އޮތީ ކޮމިޓީ ްސޓޭޖުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ، ޖެހޭނެ. އެހެންވީމާއުޅޭކަުށްނު
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މިއަދު މި ލިބުނު ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތައް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުެމން އެ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްިވ ޚިޔާލުފުޅުތަކުގެ މައްޗަުްށ 

 މަސް ވަންދެން، އެންމެ 6ނުވޭ  އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނާއަުށް ދޫކޮުށްލުމުން؛ކޮުށް ތިމަންވަރަުށް ތަފްސީލު  ވާލައިއަލިއަޅު 

ވަންދެން ޤައުމެއްެގ  ދުވަސްމަސް  6ފަހުން ގޮސް ދުނިޔޭގެ އެއްެވސް ޤައުމެއްަގއި ލައްަވއިނުާލ މީހަކަުށް ވެދާނެ. 

ދެން އަުޅގަނޑަކަުށް ނޭނގެ ދެްނ ، ނުލާރައްޔިތަކު ގޮސްަފއި ދުނިޭޔގެ ޤައުމެްއގައި ަލއްަވއި ޝިޕް ނުލިބި ދިވެހިސިޓީޒެން

މި ދުނިޔޭގެ މީހަކަުށް ވެސް ޭއނަ ނުވާނެ. އެ ދަރަޖައަުށް ގޮްސގެންނުވާނެ. ދޫކޮުށްާލއިރު ޔަޤީްނކުރެވެންޖެހޭނެ. ތިމަންނައުަށް 

ހިރަ މި ރަުށް ލިިބގެންދާކަން. އެހެންވީމާ،އެ ަޙއްޤުތަކެްއ އިތު ،ކަމާއި  ންިޝޕް އެބަ ލިބޭވެނި ތަނެއްެގ ސިޓިޒެމި

. އަުޅގަނޑުގެ ވާަހކަކޮޅު ނިންމާލަން ކަމުގައި ދަންނަވަމުން ކަންތައްތަކަކީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުދާއިރާގެ  ގެމަނަފުުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  ގެމަނަފުުށީ

 އެއް ނޫންރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިހާރު މި ދެއްކެނީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ކުޑަ ވާހަކަ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ! 

 ،ންޝިޕް، ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ބަދަލުކޮުށްލުމާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒެ، ދައްކަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މި

ލާއިރު ނާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްަނއިކަންތައްތަކާ ގުޅުްނހުރި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. މި ގާނޫ ނޫނިއްޔާ މި

ތެރި މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރްއވަން އިޚްލާޞް ތްތެރި މެންބަުރން ވަރަުށްމި ގާނޫނަކީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ިއއްޒަ

ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ބިެލއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެަބ ެއނގޭ. އެއީ ވަރަުށް ބުަރ މަސައްކަތްތަެކއް އަުޅގަނޑުމެްނ 

ތްތެރި ރައީސް، މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ހަދާ ގާނޫނެއްގެ ތެރެއިން ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްތައް ދޫކޮުށްލީމަ ިއއްޒަ

މި  އަުށް ވިސްނައިާލއިރު،ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(  3ވަރަުށް ބޮޑަުށް ފުްނކޮުށް ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ގާނޫުނގެ ުފރަތަމަ 

، މާލުމުގެ އިގުރާރުަތއް ހުުށަހެޅިދާނޭ. އެހެންވީމަތީން ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުށް ގާނޫނުގެ ދަުށުން ހަދާ ގަވާއިެދއްަގއިވާ ގޮުތގެ

އެ ަގވާއިދުތަކާ ދޭތެރޭަގއި ެވސް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ 

އޭގެ ނަތީޖާ ގޯސްވެދާނެ.  ހަލަ ކަންތައްތައް ދޫކޮުށްލީމާޖެހޭ މި ނުކުތާތައް ގެންނަން. ހަމައެކަނި ގަވާއިދަކަުށް ބަެއއް ކަ

ބިފަިއވާ އުމުގެ ަރއްޔިތުކަން ލިބިފައި ުނވަތަ ލިޭބކަމުގެ ޔަޤީންކަން ލިޤަ ، އޮތީ  ބަލާިއރު މީގައި މި ހަމަ އެގޮތަުށް )ުށ( އަުށް 

ވަރުަށް ސާފުކޮުށް އަޅުގަނޑުމެްނ  ގަނޑުމެން ކަުށަަވރުކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ މި. އެ ޔަޤީންކަން އަޅުފަރާތަކަުށް ވާންވާނޭ

މިއީ ވަރަުށް  ޑައަޅާ މިންގަނުޑތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟އަުޅގަނުޑމެން މި ކަނގާނޫނުަގއި ލިޔަންޖެހޭ އެއްެޗއް. އެ ޔަޤީންކަމުަގއި 
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އޮތީ އަންނަނިވި  އެއާއެކު މި )ރ( ގައި މިލަންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް މިއީ. ހަމަމުކަމާއެކު އަުޅގަނޑުމެްނ ފާހަގަކޮުށްމުހިއް

، ސްޓަަރުށް ލިބިގެންެވއޭ. އެހެންވީމާ މިނި ރާރު ބަލައިުނގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރުަރއްޔިތުކަން ދޫކޮުށްލުމުގެ ިއގު ލަތުގައި ދިވެހިހާ

ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްިތޔާރު އެޮގތަުށް ދޫކޮުށްލާއިރުގައި އަުޅގަނޑު ހިތުން އެއީ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް، ވަރަުށް ތަފްސީލީ ގޮތެއްގަިއ 

ފަހު  ދޫކުރުމަުށް އޮތީ، ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ަގއި މި 1ގެ އެބަ ޖެހޭ. ހަމައެއާއެކު މި ގާނޫނުގެ )ބ( އެ ވާހަކަ އަންނަން

ނބުރާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އުމެއްގެ ރައްޔިުތކަން އެ ފަރާތަކަުށް ނުލިބުމުން އަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ެއހެން ޤަ 6

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ  އެެހންވީމާ، ގޮތްަތކެްއގެ ާވހަކަ ދައްކާަފއި އެބައޮތް. ކުރެވޭނެރުޖޫޢަ

، ހިނދު ދާްއޔިތުކަން ަބޔަކަުށް ެގއްިލގެންން މި ާގނޫނު ވުޖޫދަުށް އައިސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ރައަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއި

 18އޮތީ  ކޮުށް މިރި މުދާތަކާއި އެ ބޭފުޅުންގެ ކުދީންނަުށް؛  ޚާއްޞައެ ބޭފުޅުންގެ ހުއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރާއްޭޖގަިއ 

އަހަރު ވެފަިއވާ ބުއްދި ސަލާމަތުން  18އުމުރުން  ؛އޮތީ އި މިއަހަރުްނ މަތީގެ ފަރާތްތަކަުށް މީގަ 18އަހަރުން ދަުށުގެ، 

އަހަރު ނުާވ  18ހުުށަހެޅިދާނެ ކަމަުށް. އެހެންވީމާ،  ރާރުތައް ފުރިހަަމވުމުންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަަކުށް ވެސް ިއގުހުރި ކޮން

ބައެއްތޯ އެ ކުދިން ބަލާނީ؟ ކޮންަބލާނީ ސަރުކާރުންތޯ؟ ނޫނީ  ދޭތެރޭަގއި އޮތް ުޙކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ އެ ކުދިން ކުޑަކުދިންނާ

އެާއއެުކ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް. ހަމަސްފުޅާ ދާއިރާެއްއގައި އިތުރަުށް ބަހުއަޅުގަނޑުމެން ގާނޫުނގައި މިއީ  މި، އެހެންވީމާ

ނޑުމެންެގ ވެސް އަުޅގަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނޭ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން މި ގާނޫނުގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު މިއަދު

ގަބޫލުނުކޮުްށ ތިބި ބަަޔުކ  ްނ އެ މީހުން ދިވެިހ ރަްއޔިތުންކަންބަ ިތބި ޙަޤީޤަތުގަިއ ހިތުގެ އަޑީތެރޭގައި އެ ގެމުޖުތަމަޢު

 ދީނަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތަންޖެހޭ ކަމާއި، ތިބި. ެއއީ މިހެން މިދަންނަވަނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މާްތެވގެންވާ އިސްލާމްއެބަ

ވާްނޖެހޭ ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ  ދީން ދެެކ ލޯބިވާ އިސްލާމަކަުށް ންމެ ދިެވްއސަކީ ިއސްލާމްއަޅުގަނޑުމެން ކޮ

ވަނަ މާއްާދެގ  9ނުއަސާސީގެ ނޫއެަބއޮތް. ހަމަ އެގޮތަުށް މި ޤާ ވަރަުށް ާސފުކޮުށް ބަޔާންކޮުށްފައި ަގއިނޫނުއަސާސީޤާ

ކަން މަތީން ދިވެހި ރައްޔިތު ގޮުތގެ  ވާގާނޫނުގައި މީހަކަުށް ދިވެހި ަރްއޔިތުކަން ދޫކޮުށްލުމަުށް އެދޭ ކޮްނމެ ، އޮތީ ގައި މި)ނ(

މި ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ އިރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކީ އައި މިއަދާ ހަމައަުށް، ދޫކޮުށްލެވިދާނޭ. އެހެންވީމާ

ނެތުން. މި މަސައްކަތް ނެއް ހެދިފައިބެހޭ ގާނޫ މިހެން ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންޮކުށްފައި އޮތްއިުރގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މިކަމާ

މި މަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ، އުޅެނީ. އެހެްނވީމާ މި މަޖިލީހުން މިއަދު ކުރަން މި

هللا ހުން ބުނެފައި އެބަހުރި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަެއއް މީ .ކަންތައްތަކަކީ މިއީ

ެއއަުށްވުރެ މާ މޮޅު ގޮތްތަެކްއ ،އެހެން އެކަލާނެގ ކަލާންފުޅު ފިޔަަވއިވާލެްއވި އްން ބާމަތީ އުޑު 7ހޫ ވަތަޢާލާ ނަސުބްޙާ

ތެރެއިްނ  އެހެން ގޮތްަތކެއް ހޯދުމަުށް ޓަކައި ދިވެހިންގެ ގެ ސުންނަތް ފިޔަވައި. ރަސޫލާހުރިއެބަ  ފައިހޯދައިދޭން ވާހަކަދައްކާ

ުްށ ަރއްޔިތުންނަ ދަްއކާއިުރގަިއ ރާއްޖޭގެ އަުޅގަނުޑމެން މި ވާހަކަވެސް . މިއަދު ތްބަޔަކު މަސަްއކަތްކޮުށްފަިއ އެަބއޮ

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަުޅގަނުޑމެން ފިއްތުމަުށް ޓަކައި ތަފާތު އުނދަގޫތަެކއް، ުދއްތުރާތަެކއް  ގެއްުލވާ ތަފާތު ކަންަތއްތަކެްއ؛

ތް އެބަ ކުރޭ. އަބަދުވެސް ފާދިރީންގެ ފަހަތުގައި ބުދުފައްޅިތަކަުްށ އުމުތަކުގައި ތިބެގެން މަސަްއކަޤަޖައްސަމުންދާ ބަޔަކު ބޭރު 
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 މެން ަފތުރުވެރިކަން ހަލާުކކޮުށްލައި،ްސ ައޅުގަނޑުފާދިރީން ޮގވަިއގެން ގޮސް އެކި ަޤއުުމތަކަުށް ގޮ ވަދެގެން ތިެބގެން އެ

 މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުންދާ ،ތަެކއްދީނަުށް ބުރުއަރާ ތަފާތު ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ މާްތވެގެްނވާ ިއސްލާމް

ވެްސ  ފަސޭހަކޮުށް ދޫކުރަން ބޭނުންވަންޏާ ދޫކުރެވޭނެ ގޮެތއްބަޔަކު އެބަ ތިބި. އެހެްނވީމާ، އެފަދަ ފަރާތްތަކަުށް 

ގެ ހުރި ޖެހޭ. ކޮންމެހެން ދިވެހި ރައްޔިެތއްގެ ނަމުަގއި ތިެބގެން މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންއަޅުގަނޑުމެން ހަދަން އެބަ

މި ރާއްޖޭގެ ދީން ހަލާކުކޮުށްލުމަުށް ޓަކަިއ ، ހުރިހާ ރިސޯޓުތައް ބަންދުކޮުށްލައި މި ރާއްޖޭގެ ތިޞާދު ހަލާކުކޮުށްލަިއ،އިޤް

ވެްސ އުމު ޫދކޮުށްލާފައި ދިއުުމގެ ފުރުޞަތު ވުރެ އެ މީހުން، އެ ބަޔަކަުށް މި ޤަ މަސައްކަތްކުރަން ފުރުޞަތު ިދނުމަުށް

ން ގޮތު ޖެހޭ ގާނޫނީ މެން ވިްސނަން އެބައްކޮުށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުއެއާއެ އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އެކަމަކު ހަމަ

ނޫނިއްާޔ  ރ،ހުރި. ސިންގަޕޯަވރަުށް ގިނަ މައްސަލަތައް އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދިމާވާނެ މިގޮތަުށް ފުޅާކޮުށް ހުޅުވާލީމާ

އުމުތަކުން ނިންމާ ދަރިވަރުންނަުށް ހަމަ އެ ޤަ ޔަވާއަޅުގަނޑުމެން އޮސްޓްރޭލިޔާ ފަދަ ގައުމުތަކުަގއި ޕީ.ެއޗް.ޑީ ފެންވަރަުށް ކި

ރާއްޖޭގެ ުޒވާނުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލްކޮުށް، މަތީ  އަުޅގަނޑުެމންގެ، އެބަ އޮފަރކުރެ ސިޓިޒެންިޝޕް. އެހެންވީމާ

ކުދިން އަނބުާރ  ސަރުކާރު ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮުށްލައިގެން ބޮޑެތި ހޭދަތައް ކުރާއިުރގައި އެފަދަ ،ގެ ފުރުޞަތުތައް ލިބިތަޢުލީމު

ކަމުގެ ބިރުވެިރކަން އޮންނަ ފުރުޞަތު ހަނިވެގެންދާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް، ދިވެހިންނަުށް ޚިދުމަތްކޮުށްދިނުމަުށް

ވެސް އަޅުގަނުޑމެންނަުށް މި ފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުްނގެ ތެރެއިން  މިއަދު ؛އެބަ އޮތް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އުފެދޭ

އެކި ަވޒީފާތަުކގައި. ވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކި  ތަޢުލީމީ ޒުވާނުން މިއަދު ،ކު ތިބީގިނަ ބަޔަ

އުމުެގ ރުޞަތުތަކެއް ަތނަވަސްކޮުށްދިނީމާ މާ ފަސޭހަިއން އަުޅގަނޑުމެންެގ ޤައަނެްއކާ ގާނޫނަުކން މިފަދަ ފު، އެހެންވީމާ

ައޅުގަނޑުމެން މި ، އެބަ އޮތޭ. ެއހެންވީމާ ތްތައް ދޫކޮުށްލާފައި ިދއުމުގެ ފުރުޞަތުތަކެއްރައްޔިތުންނަުށް ކޮުށްދޭންޖެހޭ ިޚދުމަ

ފަހުގައި ރައްޔިތުންނަުށް  ގާނޫނު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރަުށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި އަުޅގަނޑުމެން މަޝްވަރާކުުރމަުށް

ޖެހޭ. ޝުކުރިްއޔާ ގަނޑުމެން މަސައްކަްތުކރަން އެބަުްށ އަޅު ނުދާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަގެ ެއއްެވސް ޙައްެޤއް ެގްއލިގެންމީ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން.  30ހިސާބުން  މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ] އަުށް  11:01އިްނ  10:29ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ރައީސް ޢަބްދުވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެ

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 7
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޮކމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.  ،7އެޖެންޑާ އައިޓަމު  . މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށްގެންދަން ަކމަުށް.عليكم المالس  

ސްޓިންގ ކޮމިޝަނަުށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެްއވުމަުށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާ  -7.1

ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުަތއް ިމނިވަން މުައއްސަސާތަުކގެ ކަްނތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތުގެ 

ުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުަށް ަގއި ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަ 2016މާރިޗު  21ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

ހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް.

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް

ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެންމެ ތި ފާހަގަކުރެއްވި ިރޕޯޓު އެކުލަަވއިލުމުގަިއ، އެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ކޮމިޝަނަުށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި މިިނވަން މުއަްއސަސާތަކުެގ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މި މަސައްކަުތަގިއ 

ބޭފުަޅކު  23ނާއި އަިދ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރުން ކުރެްއވި ބުރަ މަަސއްކަތަުށް، ެއއީ އިދާރީ މުަވއްޒަފުން

ކުރިމަތިލައްވާަފއި ނަންފުޅުތައް ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވާަފއި ވަނީ. ެއހެންވީމާ، އެ މަަސއްކަުތގައި ެއކަުށީގެްނވާ ދިގު ަވގުތުތަކެްއ 

ރަުށް މިިނވަން މާޙައުލެްއަގއި މި މަަސއްކަތްކޮުށްެދއްވި ކަމަުށް ޓަަކއި ހޭދަކުރައްަވއި، ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ވަ

ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނުަށް އަޅުގަނުޑ ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން މި 

ރިޕޯޓު ވާނީ ލިބިަވޑަިއގެންފަ. ފުރުޞަތުގައި. ހުރިހާ ިއްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަުށް ރައީސް އެ ފާހަގަކުެރްއވިހެން މިހާރު 

 އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓު ހުުށަހެޅިއްޖެކަމުަގއި ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއއީ،  30މި ރިޕޯޓަުށް ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ ޖުމުލަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

މިނެޓު. އަދާލަތު ޕާީޓއަުށް  5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  5މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާީޓއަުށް  5. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް މިނެޓު 5ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު(  5މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަުށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  5

މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަުްށ  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމަުށް ަމއްޗަްނގޮޅީ އުތުރު އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން ވާހަކަފުުޅދެއްކެވު

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ 
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ހޮވުމުގައި އަުޅގަނޑުމެން މި ވަގުުތ ރަީއސް. އެމް.ބީ.ސީގެ ވާހަކަ ދަްއކާލަން އަދި މެންބަރުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

އުޅޭއިރު މިއީ ހަމަ ރަނގަޅު ދަނޑިވަެޅއް ކަމަުށް ދެކެން. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ މީޑިޔާތަކެްއގަިއ، ބޮޑެތި ހުރިހާ މީޑިޔާތަކެްއގަިއ 

ރާއްޭޖގަިއ  އިްއޔެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވާހަކަ ނުކުތް. ނުކުމެގެންދިަޔއީ އަުޅގަނޑުމެން ދުުށީ ނުބައި ސަަބބުތަކަކަުށް ޓަަކއި.

އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާީސއެއް އިޞްލާޙުކޮުށް ޚިޔާލުފާޅުުކރުމުގެ މިނިވަންކަން ދީ، މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މީޑިާޔއެްއ 

ނުވަތަ ނެރުމަުށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާތާ އެަތއް ދުވަހެއް. އަދި މި ރާއްޖޭގައި މިހާހިސާބަުށް ޑިމޮކްރެޓިކް 

ވަނީ މީޑިާޔގެ ބުރަ މަސައްކަތުންކަން އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ރިައރާފައި ކުގޮތުން ގެ ޑިމޮކްރަސީ

ކުރިއެރުންަތއް ެވސް ޑިމޮްކރެޓިކް އެހެންވިޔަްސ، ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަމުންދަނީ މިހާރު އެގޮތުން ލިބިފަިއވާ 

ހައްޔަުރކުރީމަ ވެސް ުދނިޔޭގެ ހުރިހާ މީޑިޔާތަަކކުން  ދަނީ. ނޫސްވެރިންއަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެނިގެންފަހަތަުށް ދާ ތަން 

. އެްއޗެއް ވިާދޅުާވ މި ވަނީ ވާވެފައެ ވާހަކަދެްއކިއިރު އެމް.ބީ.ީސއެއްހެން އެ އޮތް އިންސްޓިިޓއުޝަން މިއަދު ވެސް 

ރުކޮުށް މިހާރު ހައްޔަ އަެޑއް ނީވޭ. އެ މީހުންގެ ަޙްއޤުގައި ބަެހއް ެވސް ވިދާުޅވާ އަެޑއް ނީވޭ. ގެންދިޔަ ހުރިހާ އެންމެން

ވެްސ  ގައިމުތަނެއް ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިސާބަުށް އެކަން ދިޔައިރު ވެސް ބަސްފުޅެއް ވިދާުޅވާވަނީ ދޫކޮުށްލާފަ. އެ 

ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން  ން މިގޮތަުށް ކަން ނުުކރައްަވއި،އުއްމީދުކުރަން މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން މި ނެގޭ ެއމް.ބީ.ސީ

ނޫނުއަސާސީ ތެރެއިން ެއ ިއދިން އުއްމީދު، އަުޅގަނޑުމެން ޤާދިމާލަުށް ދަތުރުކުރުމަުށް އެ މީހުން އެ ދައްކުވައާ ސީޑިމޮކްރަ

ނަނީ ސަރުކާރުން ފެންނާނެ ގޮތަުށް އެ މަސަްއކަތްޕުޅު ކުިރއަުށް ގެްނދާވެނެ ކަމަުށް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންގެނައި ބަދަލު 

ނޫސް ވެސް ފެންނަނީ ހަވީރުކަންތައް ކުރާ ތަން. ކޯޓުތަކުން ވެސް މިހާރު މި  ދޭތެރޭގައި ދެރަކޮުށް ވެސް މީޑިާޔއާ

މީހުން  ޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަުށް ޖިނާޢީ ކުުށަކަުށް ހަދައި،އަޅުގަނޑުެމންނަުށް މި ފެންނަނީ ޚިޔާލުފާ  .ތަން ބަންދުކުރާ

އެ އުޅޭ ަޅ  ތި ބިރުގަންުނަވއި، މީިޑޔާަގއިްއކުަވއިގެން ޮބޑެރިމަނާކުރާނެ ވާހަކަ ދަބޮޑެިތ އަދަުދން ޖޫ ންނަަވއި،ބިރުގަ

. ތަން ނުދޭޭއގެ ޒާުތގައި ކުރިޔަ ެވސް ކަންކަން ކުރަމުންދާއިރު އެ ކަްނކަން ކުދީންތައް އެ މީހުން އެހާ ނިަކމެތި ހާލުގައި

ން ވެގެްނވާނެ ތަން. މިއީ ެއއްގޮަތަކުށް ވެސް އެކަ ފާޑުިކޔުްނ ވިްއޔާ ހުއްުޓވާލަން މަސަްއކަތްކުރާސަރުކާރަުށް ފާޑުިކޔާ

ސަރވިސް މީޑިޔާއޭ ކިޔާަފއި އޮންނަ މީޑިޔާައކީ މިހާރު ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަނީ ޕަބްލިކުގޮތެއް ނޫން. އަޅު 

ނުކުރެޭވ ތަން. އަދި އެަތއް ަބއިވަރު ކަތްޕްރޮޕަގެންޑާ މެޝިނަކަުށް ެވެގން އެ ނޫން ގޮތަކަުށް އެ ަތންތަނުން މަސައް

އި އެ ތިބޭ މަދު ޗެނަލްތަކެްއގެ މީހުންނުަށް ުށް ތާއީުދކުރާ އޮންނައިރު ވެސް އެ އޮންނަ އޮޕޮޒިޝަނާސަުރކާރަ ޗެނަލްތަކެއް

ުށް މި ހޮވޭ އާ އައެމް.ބީ.ސީ ތަން. އަޅުގަނުޑގެ އުއްމީދަކީ މިހާރު މިއަންނަ  ވެސް އެތައް ބަިއވަރު ގޯނާތަެކއް ކުރަމުންދާ

ެދްއވަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދެއްވުަމުށް. ރައްޔިތުންނަުށް މިނިވަން ކޮުށް މެންބަރުން ވެސް ޤާނޫނުއަާސސީން ރައްޔިތުންނަުށް

ކުރެްއވުން އެީއ ނެތި މަސައްކަތްޕުޅު  ަވީޒފާއާއި މަޤާމުެގ ބިރެއް  ،ނެތި ބިެރއް .ގޮތަުްށ މަގުފަހިޮކުށްދެއްވަން ޚިޔާލު ލިބޭނޭ

ހެން ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އެ ނެ ކަެމއް. އަުޅގަނޑު އެހެންވީމާވެސް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް އެދެވިގެންވާ އިމުހަމަގަ

އެއް ފުރުޞަތުތޯ އަޅުަގނޑަުށް ޔަޤީން އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް؛ ދިނުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު އިުށީނދެލާނަން. ފުރުޞަތު



46 

 

ކުރި މީޑިޔާގެ މީހުންގެ ފަރާތުން އިްއޔެ ހައްޔަރު އެހެން ދެއްތޯ. އާދެ! ؟ނޫންތޯމިނެޓު ލިބޭ 5، ނޫން ލިބެނީ؟

ކަން. އަދި ފުލުހުންގެ ތެރެއިން އެތާ ދޫނިދޫ ޔާކުރިިވގެންަދނީ ފުލުހުން ވެސް އެ މީހުންނަުށް އަނިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް އި

ޗްުކރިއިރު މީހުން ހިނގާބިނގާެވ ސަރ ެއއްޗެހި ބާލުަވއި، ކުރިއިރު ސްޓްރިޕް ސަރޗް ޖަލަުށް ގެންގޮސް އަންހެން ބޭފުޅުން 

ގެންދަވާ. އެ ބޭުފޅުން އެބަ ވިދާުޅވަމުން ކުރި ކަމަުށްސްޓްރިޕް ސަރޗްފަހަރު  އުޅޭ މަގުތަުކަގއި އެ މީހުން ފެންނާނެ ގޮތަުށް ދެ

މިއީ އެކަން ހިނގަިއގެން ވާެނ ގޮތެއް ނޫން. ކޮންމެހެން މީޑިާޔގެ މީހުންނަުށް ވެގެނެއް ނޫން. އެ ނޫން މީހަކު ވިޔަސް 

ރައްޔިތުން  .މުސްލިމު ދައުލަތެކޭ އީއަބަދުވެސް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވާނެ މި ؛ހަުށިގަނޑު ފެންނަ ގޮތަކަުށް ބަލާ ކަމަުށް ވަންޏާ

ވެަފއި އޮންނަ ތަނެްއަގއި ނޫން ްސޓްރިޕް ސަރޗްކުާރއިރު ނިވާ ތިބެންޖެހޭނީ މިހެންނޭ. އެހެން ވިދާޅުެވގެން އުޅުްއާވއިރު  

މެން ގޮތުން އަޅުގަނޑު އަދި މިކަމާ ބެހޭ .ނުުކރެވޭނެ ގޮތަުށް އިންިތޒާމުތައް އެބަ ޖައްސަންޖެހޭސްޓްރިޕް ސަރޗްގޮތަކަުށް 

. މެްނ ވާނެ މައްސަލަ ވެސް ލާފައަުށް އަުޅގަޑުކޮމިޓީ 241ނުހިނގާ ގޮތް ބަާލ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ހިނގާމިހާރު ވާނެ 

އަދި އެ ނޫން ވެސް ގޮތްގޮތުން އެ  ވޭ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ވެސް މަގުފަހިޮކުށްދެއްވަން ފުލުހުންނާއަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން

އުޅޭ ގޮްތ ެވގެން ، ގޮތުން ސުވާލުކޮުށް މީހުން މިތަނަުށް ގެނެސްގެން އެ ކަންކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުންނާ ހަވާލުވެގެން ތިބި

ނޫސްވެރިންނާއި އަދި އެ ނޫންވެސް އެހެން ހުރިހާ  މިތިބީ މި ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްަރސީއަުށް އޮޅުންފިލުވަން. އަުޅގަނޑުމެން 

މިތިބީ އެ ކަންކަން އެ ގޮތަުށް ކޮުށްދެއްވާ ބޭފުޅުންެގ  ައޅުަގނޑުމެން .ފަރާތްތަކުން އެ ކުރައްވާ މަަސއްކަތްޕުުޅގެ ފަހަތުގައި

ގަނޑުމެްނ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ކުެރވެން ދިފާޢުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސަްއކަތެއް ކުރަން. ައޅު

އަުށް ވަން. އަދި އެމް.ބީ.ސީނަުށް ައރުކަުމގެ ޔަީޤންކަން އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޭޖެގ މީޑިޔާއަުށާއި ބޭފުޅުންއޮތް ގޮތަކަުށް ކުރާނެ

ކުރަްއވާުށޭ. އަުޅގަނޑުމެްނ ީކގައި ކެިރގެން މަސައްކަތްުޕޅުއެ ބޭފުޅުން ހިތްވަރާއެ ،ހޮވޭ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް ދަންނަވާނީ

 ،އެކީ ކޮުށްެދއްަވއިފި ކަަމުށް ވަންޏާ އެކަން ބަލަިއގަނެ ވެސް މި ތިބީ އެ ބޭފުޅުންނާ ެއކީަގއި. ެއކަން ެއގޮތަުށް މިނިަވންކަމާ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް. ޝުކުިރއްޔާ އިއެ ބޭފުޅުންނާއެކީ ކުިރއަުށްދާ ގޮތަުށޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަރާތުން އަރުވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އިޝުކުރިއްޔާ 

 މުޙައްމަދަުށް. ޙުސައިން މެންބަރު ްއޒަތްތެރިއި ގެދާއިރާ މަތިވެރިދެްއކެވުމަުށް ވާހަކަފުޅު

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

އަުށް ެމންބަރުން ހޮވުމަުށް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިޓީން ތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އެމް.ބީ.ސީއްޒައި ޝުކުރިއްާޔ 

މުޤައްރިރަުށް. އާދެ!  ޑު ުޝކުރު ދަންނަަވން. ޚާއްޞަކޮުްށ އެ ކޮމިޓީެގ ހީވާގި ކުރެްއވި ބުރަ މަަސއްކަތަުށް އަޅުގަނ

މު ވެސް މުހިއް އަުށް އަދި ޫނސްވެރިކަމަުށްދާއިރާ  އަުށް މެންބަރުން ިމ ހޮވެނީ ރާއްޭޖގެ ބްރޯޑްާކްސޓިންގއެމް.ބީ.ސީ



47 

 

ކަުށް އަުޅަގނޑުގެ ކުރިން ވާހަކަެދއްެކވި ހިނގި ކަންަތއްތަ އިއަުޅަގނޑަުށް ފާހަގަކުެރވެނީ. ިއއްެޔގަ  ކަމަުށް ދުވަސްވަެރްއގައި

އަދި މީޑިާޔގެ ފަލަ  އާދެ! ރާއްޖޭގައި ހިނިގ ކަންތައްތައް ދުނިޔޭގެ ޫނސްތަކުގެ .މެންބަރަކު އިޝާރާތްކުރަްއވަިއފި

 .ދެކެނީމި ވާހަކަމެންބަރުން ހޮވަން އަޅުަގނޑުމެންނަުށް  ބެލެނިވެރި ފަރާތަުށްދިަޔއިުރގައި އެކަުމގެ ސުރުޚީއަުށް އަަރއިގެން

އެ ރައީްސގެ ނަން ވެސް މި ލިސްޓުގަިއ  އެކަމަކު؟ ރައީސް އެބަ ހުންނެވިތޯއެބައޮތްޯތ މިހާރު؟  ކޮބައިތޯ އެ މީހުން؟

 ދެވަނަ އެބައޮތް. ެއއްވެސް ެއްއޗެއް ބުނި ައޑެއް ީނވޭ.. މީިޑޔާ ކައުންސިލަުށް ައޅުގަނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މޯލްޑިވްސް

ަރއީސް ބަޔާެނއް ެދއްވި ނޫސްވެރިންގެ ދިފާޢުގައި އެ ކަްނކަން ހިނގި ގޮތުގެ މަްއޗަުށް.  ! އެާތގެމީޑިޔާ ަކއުންސިލަުށް އާދެ

ގޮުތގައި އަދި އެ ބޭފުޅާައކީ ސިާޔސީ ޮއއިވަެރއްަގއި ޖެހޭނެ ބޭފުޅެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ރަނގަޅަުްށ  އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ

ުށް ކަބަެޑއް އަުޅގަނޑަ ވަތަ ެއއްވެސް ބޭފުެޅްއގެ އަެޑއްގެ ރައީސް ނު.ސީގެ ފަރާތުން އެތާދަންނަން. އެހެންނަމަވެސް، އެމް.ބީ

އެ ބޭފުޅުންގެ ހިތްވަރުަށް ކެރޭ ނޫސްވެރިންނަުށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  ،ޒުވާން  ،ނީވުނު. އަޅުގަނޑު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހީވާގި 

ވާ ިލޔުމެއް. ސަުރކާރު  އިހެްއގަިނކުތް ނޫ އަހަރު ކުީރގައި 62މީގެ ، ދެން. އާދެ! އަުޅގަނުޑ މި ދަންނަވާލަނީސާބަސް

މިނިވަން ދުަވްސ  .ިދވެހިރާއްޖެއަކީ ވަރަުށް އާދަޔާ ޚިލާފު ތަނެއް .ޙަޤީޤީ މިނިވަން ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ނަންބަރު .ޚަބަރު

 އަދި މިހާރު ،މިނިވަންކަން ލިބުނު ދުވަސް، ޙަޤީޤީ މިނިވަންކަން ލިބުނު ދުވަސް އެބައުޅޭ ތިން ދުވަެހއް. ފުރިހަމަވެސް 

އަހަރު  ޙަޤީޤީ މިނިވަން ކަމަުށް އެއް އީމިނިވަންކަން ލިުބނު ދުވަސް. އާދެ! މި ،26އަޅުގަނޑުމެން މި ފާހަގަކުރާ ޖުލައި 

ިލުޔއްވާަފއިވާ ިލޔުމެއް. އާދެ!  ސަފުހާގައި ރ.މ 59ނަންބަރުގެ އަހަރު ނެރުނު ޚާއްޞަ  1954ފުރިގެން 

ވަޑަިއގަންނަވާުށޭ. ނިކަން ދެކެވަނަ މާއްދާގެ )ުށ(  6ނޫނުައސާސީގެ ޤާ ރުގެއޭނަ ވިދާުޅވަނީ އެ ދުވަްސވަ ެގ؛ނޫނުއަސާސީޤާ

 ،. ދެން އޭނަ ލިޔުްއވަނީއެންމެން އެްއވަުރވެގެްނވާ ބައެކޭ ދިވެހީންނަކީ ސިޔާސީ ޙައްޤުަތކާއި މަދަނީ ޙައްޤުތައް ލިބުމުަގއި

އި ގެ އަޚުލާޤާކަމަުށް  ނޯކަރުން ލާނީ އެ މީހަކުދައުލަތުގެ އެންމެހާ ކަންއަދަދު ބައްލަވާުށޭ. ަވނަ  25  އަޙްކާމުޢާއްމުގެދެން 

އެތުރިފައި މިހެން  އަހަރު ކުރިން. އެހެންވީމާ، ލިސްޓު 54. ީމގެ ޤާބިލިްއޔަތުގެ ަމްއޗަުށް ބިނާކޮުށްގެންނޭތާއި ލަޔާޤަ

އްޔިތުްނގެ ރަމިއީ އަޅުގަނޑުމެން  ލިސްުޓ އަތުރާލެވިފައި ހުރީ؟ތާއި ޤާބިިލއްޔަތަުށް ބަލަިއގެންތޯ ަލޔާޤައިރުގައި ހުރި

ގޮުތގައި އެްއވެސް  ގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާއަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރަނީ. މިތާ ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަުށް މަންދޫބުންގެ ގޮތުން

ދީގެން އައިސް ތިިބ ބޭފުޅުންނެއް ނެތް. ރައްޔިތުން ހަވާލުކޮުށްފައިވާ އަމާނާތެއް  ޗިޓެއް ،ފަރާތަކުން ފަތްކޮޅެއް ދީގެން

 ގެއުޅެނީ މީޑިޔާ  އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން މިއިސް ތިބި ބަެއްއ ތިބީ. އެކަމާ މަތިެވގެން ތިބި ބައެއް ތިބީ. ގެން އަ ހިފައި

ުމސްތަޤިއްލު ބަޔަުކ ހޮވުުމގެ  ،އަދި ެރގިއުލޭްޓކުރުމަުށް މިނިވަން ،ކުރުމަުށްުށަވަރުމުސްތަޤިއްލުކަމާއި އެ ކަްނަކން ކަ

ުށް ހިނގަމުންދާއިރުގައި ައޅުގަނޑު ައދި އިތުރު ލިޔުމެއްގެ ވާހަަކ މަސައްކަުތގައި މި އުޅެނީ. އާދެ! މިކަން މިގޮތަ

 ،އޮންނަނީ ގައި ދެން މިވަނަ ސަފުހާ 60ދެްނނެވި ލިޔުމުގެ އާދެ! މި ކަންކަން ކުރުމުގައި މި .ދަންނަވަލަން އެބަޖެހޭ

ދައުލަތުން  ،ނޑު ވެސް ެއއްބަހޭއަުޅގަ .އަހަރު ކުރިން 62އެ ލިޔުންތެރިޔާ މި ލިޔުއްވަނީ ީމގެ  .އަޅުގަނޑު ވެސް އެއްބަހޭ

ެވސް ހުރެއޭ އެފަދަ ފަރާތްތަކެއް. އެ ކަމަކު އެހީއަުށް ބޭނުންވާ  އެހީ ލިބެންވާ ފަރާތްތަކެއް ވެއޭ. ކޮންމެ ދައުލަތެއްަގއި
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 ުށްދައުލަތަ، ނަމަ ނުވާ ަވޒީފާެއއް ނުވަތަ މަޤާމެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެހީވާންެވއްޖެމީހަކު އެ މީހަކާ އެަކުށީގެންކޮންމެ 

އިރާުތގެ ގޮުތގައި ކަމެކޭ. ޚަ ުށް ތެދުެވވޭ ދުަވހެއް އައުމަކީ މުސްތަޙީލުފަެއއްގެ މަްއޗަ އިޤްތިޞާދުގެ އަިމއްލަ

އެީހވެަވޑަިއގަންނަާވުށޭ. ނަމަވެސް،  ކަްނކަމަުށް ެއކަުށީގެްނވާ މީހުން ފުރުްއވާުށޭ. ން މުބައްާރގެ ގޮތު .ވާުށޭއެހީެވވަަޑއިގަންނަ 

މި  ހިމާޔަތްކުރުމާ،މީިޑޔާ ރެގިއުލޭްޓކުރުމާއި، ބެލެެހއްޓުމާއި،  ،ނެވި ގޮތުން ބަލާއިރުއާދެ! އަުޅގަނޑުމެން މިދެން

ކަންކަމަުށް އެކަުށޭނެ މީހުންތޯ މި ލިސްޓަުށް ވޯޓުދެްއވާއިުރ ބައްލަވާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ަޔޤީންކުރަން. މިދެންނެވި ގޮތަުށް 

ާވ މި ވިދާޅު އަހަރު ކުރިން މި ލިޔުްއވި ބޭފުޅާ 62 ެގ މީގެއާދެ! މީ ؛އެހީތެރިކަމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ގާތްކަމުގެ ގޮތުން

މަނިކުފާނު މި ކަމުަށް  .އެހީތެރިވާުށޭ މި ވިދާޅުަވނީ ލަތުގެ ކަްނކަްނ އެ ގޮތަުށް ނުކުރަްއަވއި ގޮތަުށް ދައު

ތްކުރަްއވާ ންކަމަުށް ަވރަުށް ބޮޑަުށް ރިޢާޔައެއްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވާނެކަްނ އަުޅގަނޑަުށް ޔަޤީން. މަނިުކފާނު މިކަހަލަ ކަ

އޮތް  ދިޔަ ކަްނތައްތަުކގައި މިހާރު މިނޑުމެން މިދެންނެވީ ިއއްޔެ ހިނަގއިއަުޅގަ .މިދެންނެވީ، ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ 

ެދއްާވއިރުަގިއ ވެސް ވޯޓު އެމް.ބީ.ސީެގ ހަރަކާތްތައް ހުިރ ގޮތް. އެހެންވީމާ، ދެން މި ިލސްޓުަގއި މި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންނަުށް

މިނިވަން . މިގޮތަުށް އަޅުގަނޑަުށް އެނގޭ ގޮުތގައި ބަލަންޖެހޭނީ. ބިލު ބައެއްތޯމި ކަމަުށް ޤާ، ުށޭނަމިއީ މި ކަމަުށް އެކަ

ޗެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުްށ އެއް ުށް އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނުންތެރިކަން ދޭންޖެހޭނެ އިމުކުރުމައޭގެ ޒާުތގައި ޤާ މުއައްސަސާަތކަކީ

ކަމަުށް ެވއްޖެއްޔާ އޭގެ ގެއްލުން މުިޅ  ސީ ފިުކރަުށް ބަލައިގެން ދޭނުވަތަ ސިޔާ ،ކުެރވެނީ. އޮންނަ ގާތްަކމަކުންގަބޫލު

 . ޝުކުރިއްޔާ.ޤައުމަުށް ފޯރާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަުްށ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ގެދާއިރާ ގެމަނަފުުށީ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

ަރއީސް. އާދެ! ިމއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ހުުށަހެޅިގެން މިއަދު ބަހުސްކުރެވެމުންދާ، ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ނަުށް މިނިވަްނ މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްަވއި، ދާދި ވާހަކަދަްއކަމުންދާ ރިޕޯޓަކީ މީ އަޅުގަނޑުމެން

ދެންމެއަކު އެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓު. 

ން މި ކޮމޝަނަުށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރުމާ އާދެ! އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ވާހަކަ މި ދެއްކެނީ އެމް.ބީ.ީސގެ؛ އަުޅގަނޑުމެ

ބެހޭ ގޮތުން ދިރާސާކުރެްއވި ިރޕޯޓުގެ ވާަހކަ. ައޅުގަނޑުމެން މި ރިޕޯޓުގެ ސަފުހާތައް ބަލާިއރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެަބ 

މި ކޮމިޓީގައި ވަަރކަުށް ބޭފުޅުން ކުރިމަތިލައްވަިއެގން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ، މަޖިލީހުގެ  23އެނގޭ ގާްތގަނަޑކަުށް 

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހަމަ ހުރިހާ، ގާތްގަނޑަކަުށް ހުރިހާ ޕާީޓއެްއގެ ބޭފުޅުން ެވސް ބަިއވެިރވަަޑއިގެން ވަރަުށް ރަނަގޅަުށް 
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ދިރާސާކުރަްއވައި އިންޓަރވިުއކުރެްއވުމަުށްފަހުގައި ނެުރއްވާަފއި ރިޕޯޓެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެިވގެން 

އަޅުގަނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުެމން މިފަދަ މުއައްސަސާތަކަުްށ  އަންނަނީ.

ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުާރއިރު އެބޭފުޅުންނަކީ ކަމަުށް ެއކަުށީގެްނވާ ޤާބިލު ބައެއްތޯ ބެލުމަކީ މި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރެއްެގ 

މިޓީން ކުރެްއވި މަސައްކަުތގެ މައްޗަުށް ބަލާަފއި އަުޅގަނުޑމެން ކަންތައްތައް ނިންމާލަން ވެސް ޒިންމާެއކޭ. ހަމައެކަނި މި ކޮ

ބަލާއިރު، ައޅުގަނޑުމެންގެ ެވސް ޒިންމާތަކެއް ވެސް އެަބއޮތް. ައޅުގަނޑުމެން ވެސް އެބަޖެހޭ މި މުއައްސަސާަތކާ 

ކަތްތައް އެކަުީށގެންާވ ގޮތުަގއި ޤާބިލުކަމާ އެުކ ހަވާލުެވގެން މަސަްއކަތްކުރާ ޭބފުޅުންނަކީ އެ މުައއްސަސާަތުކގެ މަސައް 

އަދާކުރެވޭނެ ބަޔަކަުށް ހެދޭތޯ، ނުވަތަ ބެލުމަކީ އެއީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ކޮނޑުަގއި އެޅިަފއި އޮތް 

ން ވިސްނަންީވ، ޒިންމާއެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ވޯޓުގެ މަރުޙަލާގަިއ، ވަގުތުޮކޅުގެ ތެރޭަގއި ވެސް އަޅުގަނޑުމެ

އަޅުގަނޑުމެން ބަލައި ދިރާާސކުރަންވީ އަޅުގަނޑުމެން މިކަންތައް ނިމިގެންދާއިރު، މި މުައއްސަސާތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން 

ލާ މީހުންނަކީ، ބޭފުޅުންނަކީ މި ޒިންމާއަދާކުރެޭވ މީހުންނަުށް ވޭތޯ. ނޫްސވެރިކަމުެގ މިނިަވންކަން އޮންނަން އެބަޖެހޭ. 

ވެިރކަމުގެ އެކިެއކި ިޚޔާލު ފާޅުކުރުްނ، ބިނާކުރަނިިވ ޚިޔާލު؛ މުޖުތަމަޢުގެ ތަރައްޤީއަުްށ ޓަަކއި، ނޫސްވެރިންނަުށް ނޫސް

މުޖުތަމަޢުގެ ލާބަޔާއި މަންފާއުަށް ޓަކައި ދެކެވޭ ވާހަކަަތކަުށް ފުރުޞަތު އޮންނަން އެބަޖެހޭ. ހަމައެއާއެކު އަުޅގަނޑުމެްނ 

މުޖުތަމަޢުގައި ފަނާކުރަނިވި ޚިާޔލުތައް ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ، ވިސްނަން އެބަޖެހޭ މުޖުތަމަޢު ފަނާކޮުށްލާ ކަހަލަ

ތަރުހީބުދީގެންނުވާނެ. އެހެންީވމާ، ރަނގަޅު ވިސްނުމެްއަގއި، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ގެ ަމޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތަްއ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ނޫސްވެރިންނަކީ ވެސް ހަމަ މިދެންނެވި ގޮތަުށް ޤައުމުގެ އެިކއެކި ތަަރއްޤީ

ރައްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދިނުމުގައި ވަރަުށް ބިނާކުރަިނވި ޚިޔާލުތަކެއް ރަްއޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދޭ، ވަރަުށް މުހިއްމު 

ޒިންމާތަކެއް އަދާކުރަމުން އަްނނަ ބައެއް، ބޭފުޅުންތަކެއް ެއއީ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންެގ ވާހަކަތައް އަުޅގަނޑުމެން 

ގާތުން އަުޑއަހަން އެބަޖެހޭ. އެ ބޭފުޅުންގެ ކަންތައްތަކާއި ަޤއުމަުށް ޓަކައި އެންމެ މުހިއްމު މުއައްސަސާަތކުގެ ވާަހކަ މި 

ދައްކަނީ. މި ުމއައްސަސާަތކަުށް ައޅުގަނޑުމެންލާ ބޭުފޅުންނަކީ ނޫސްވެިރކަމަކީ ކޮބައިކަާމއި، ނޫްސވެރިްނެގ 

ލިއްޔަތުތައް ރަނަގޅަުށް ނޭނގޭ ބަޔަުކ؛ ތަޢުލީމީ ގޮތުން ޤާބިލު ބައެއް ކަމަުށް މަސްއޫލިއްޔަަތކީ ކޮަބއިކަމާިއ، މި މަސްއޫ

ނުވާ ކަމަުށް ވަންޏާ މި މުައްއސަސާތައް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ތަރައްޤީެއއް ނުކުެރވޭނެ. ނޫްސވެރިކަމަކީ ވަރަުށް މުހިއްމު 

ދި ސިޔާސީ ަމއިދާނުަގއި އަުޅގަނޑުމެންެގ ބައެއް. ަޤއުމުގެ ތަރައްީޤަގިއ މިދެންނެވިހެން އިޖުތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ އަ

ޒުވާނުން އެިކއެކި މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮުށްދިނުމުގައި، ރަްއޔިތުްނނަުށް ބޭނުންވާ ެއކިެއކި ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް ފޯުރކޮުށްދޭ. 

ރަނިވި ފާުޑކިޔުންތަާކ އަދި ބިނާކުރަނިވި ިޚޔާލުތަާކެއކު ސަރުކާރުން، ނޫނީ އެިކއެކި ފަރާތްތަކުން ކުރާ ކަންަތއްތައް ބިނާކު

އެކު ކަންތައް އިޞްލާޙުކުރުަމުށް ޓަކައި ވަރަުށް މުހިއްމު ަދއުރެއް އަދާކުރާ ަބއެއް މީ. ެއހެންވީމާ، މި ދައުރު އަދާކުރާ 

މި މުހިއްމު ކޮމިޝަނަުށް އަޅުގަނޑުމެން ނަގާ ބޭފުޅުންނަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުެގ މަރުޙަލާގައި އަޅުގަނޑުމެން 

ހޭނީ މިއީ ހަމަ އެދިފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ެއންމެ އެކަުށީގެްނވާ އެންމެ ޤާިބލު މީހުންނަުށް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަންޖެ
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ފުރުޞަތުދޭން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ޮގތުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވޯުޓ މަރުޙަލާގެ ތެރޭަގއި އަިދ 

ގޮސްގެްނ، ނޫނިއްާޔ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޕީ.ޖީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭަގއި، ނޫނިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިތުރަުށް ބަހުސަކަުށް

އަދި އެހެން ޕާޓީތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮުްށގެން ވެސް މި ނެރެވޭ ނަތީޖާ ވެގެންދާނީ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ައޅުގަނޑުމެންެގ 

އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮުށްީދ،  މުއައްސަސާަތއް ހަރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންެގ ނޫސްވެރިންނަުށް

ނޫސްވެރިކަމުެގ ދާއިާރގައި ުޒވާނުން ނެރުމަުށް ޓަކައި ކުެރވޭ ވަރަުށް މުހިއްމު މަަސއްަކތެއްގެ ގޮުތގައި. ުޝކުރިްއޔާ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ. 7.1ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު )ވަގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( މި  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

  ގެ ވޯުޓގެ ވަގުުތަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން.1:30މި ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ނަގަންޖެޭހ ވޯޓު މިއަދު 

މީ ސަލާމަތުެގ ޕެރިސް އެގްރިމަންޓަުށް ިދވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރުމުގެ މައްސަލަ، ޤައު، 7.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -{7.2}

ަގިއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  2016މާރިޗު  30ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިފޯޓް 

މަނަދޫ ދާއިރާގެ ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ަޤުއމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ ނައިުބ މުޤައްރިރު، 

 . ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢުމަރު ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢުމަރު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަނަދޫ

އުމީ ސަލާމަތު މަންޓަުށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރުމުެގ މައްސަލަ ޤަރަީއސް. ޕެރިސް އެގްރިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

އަުޅގަނޑުމެން މި އެގްރިމަންޓް  ،ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަން. މި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވި

ދިރާސާކުރުމުގައި ަބިއވެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށާއި ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށާއި އިދާރީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަުށް 

 ްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ދަންނަވަން. ޝުކުރި އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެުޓގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއއީ  30ލަ ވަނީ ޖުމު މި ރިޕޯޓަުށް ކަނޑައެިޅފައިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

މިނެޓު. އަދާލަތު ޕާީޓއަުށް  5އަުށް މިނެޓު. އެމް.ޑީ.އޭ  5ޕާީޓއަުށް  މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ 5އަުށް މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީ 5މަުށް ޕީ.ޕީ.އެ

މް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އެ 5މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންނުަށް  5

 ުށް.ޢާޡިމަ  ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުއަރުވަނީ  ދެްއކެވުމަުށް އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިވާހަކަފުޅު
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދުހެންވޭރުމެ

ްގރިމަންޓަުށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ޕެރިސް އެ ރައީސް.ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަްތތެރި  ރައީސް.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ރި ބައެްއ އަޅުގަނުޑގެ ހު އުމީ ސަލާމަތީ ކޮމިޓީން ފޮނުވި ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުންޢަމަލުކުރުމުގެ މައްސަލައިަގިއ ޤަ

ކަންބޮޑުވުންތަކަުށް އަލިައޅުވާަލންޖެހޭ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ވަަރުށް ބޮޑަުށް ޤަބޫލުކުރަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މި ކޮމިޓީައީކ 

މިއީ ވަރަުށް އާދަޔާ ޚިލާފު ކޮމިޓީއެއް. މި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ވަގުތު އެ ކުރި ބުރަބޮޑު 

ރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު އަދާކޮުށްލަންޖެހޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މި ރިޕޯޓް ލިބުނުއިރުަގއި މަސައްކަތަުށް ވަ

އެބަޮއވޭ ރިޕޯޓާ އެކު ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވާފަ. އެ ސިޓީފުޅާ އެކު އެްނވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ 

ގޮތުން އަިލއަުޅާވލަންޖެހޭ ބައެއް ކަންަތއްތަްއ އެބަހުރި. ެއ ކަންތައްަތކުެގ  މި އެގްރިމެންޓާ، ނޫނީ މި ަކރުދާހާ ބެހޭ

ސަފުހާގެ ތެރޭގައި އެަބއޮތް ވަރަުށް ކުދިައކުރުން ޙަޤީޤަތުގައި ލިޔެފަިއ  6ސަފުހާއެްއ އިނގޭތޯ. މި  6ޖުމުލަ އެބައުޅޭ 

ޔުމެއް ފަހަރެއްގައި ވެސް މި ކޮމިޓީން މިހާ ހުރީ. އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ މިހާ ކުދިކުދިކޮުށް ލިޔެފައި ހުރި ލި

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދިރާސާކުެރިވދާނެ ކަމަކަުށް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަެނއްކޮޅުން މުޅި ެއްގރިމެންޓަުށް ބަލައިލާއިރުގައި 

ލޫރި އަަޅިއގެްނ ސަފުހާ. ވަރަުށް ކުދި އިނގިރޭސި އަކުރުން. ައޅުގަނޑު ބޮޑުވާިބއް 16ޕެރިސް އެގްރިމެންްޓގައި އެބަ އޮވޭ 

ވެސް ނުފެންނަވަރުގެ އިނގިޭރސި އަކުރުން ލިޔެފައި އެބަޮއޭވ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަަކއަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި 

މި ކޮމިޓީން ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް މައްސަލަ ބަލައިފިއޭ. ުނވަތަ ފާހަގަކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ފާހަަގކޮުށްފައޭ. 

ދަންނަވަނީ، މީގެ ުކރިން އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުން އެބަހުރި ވަރަުށް ގިނަ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުަގއި މިހެން މި

ސޮއިކޮުށްފަ. ޭއގެތެރެއިން އެްއ މުޢާހަދާއަުށް ހަމަޔަޤީނުން ވެސް މިކަން ވެސް ެވގެންދާނެކަމާ މެދު އަޅުގަނޑު ޝައްެކްއ 

 9ން އެ ފޮނުވި ިސޓީއާއި އަދި އެްނވަޔަރަންމަންްޓ މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ަރއީސް އޮފީހު

ަސފުހާގެ، އޭަގއި އޮތް ޕޮއިންޓުަތކުގެ އިތުރަުށް މި ކޮމިޓީގެ ކަްނބޮޑުވުމެއް ނުވަތަ މި ކޮމިޓީން  9 ؛16 ޕޮއިންޓް އެކުެލވޭ

ދަންނަވާނީ ެއނގޭކަުށް ނެތޭ. މުޅި ކޮމިީޓގެ  މި މަސައްކަތްކުރަނީ ކޮްނކަމަަކުށް ކަމެއް ހަމަ އެްއގޮތަކަުށް ެވސް އަުޅގަނޑު

ރިޕޯޓަުށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ހަމަ އަޖައިުބވާ ކަހަލަ ކަމެއް ެވގެން މި ދިަޔއީ. ުމޅި ކޮމިޓީަގއި ހޭަދވި ވަގުަތކީ 

ރީން ފޮނުވާފައި މިނެޓުތެރޭ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތުގައި އެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓް 5މިނެޓު.  5

ގޮތަުށް، މި އެގްރިމެންޓް އިނގިރޭިސ  އަދި މި އެގްރިމެންޓް އޮތް ،ނިމުމުގެ އިތުރަުށް ސަފުހާގެ ސިޓީ ކިޔައި 16އޮތް މި 

ކަމެއް  މި ފާސްކުރަން ފޮނުވީ ކިހިނެއް ޔާފައި ައޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީއާ ހިސާބުންކިނކުރުން މިހާ ކުދިކޮުށް އޮއްވާ އަ

ުށް ކުރީަގއި ހަދާތަކުގައި އަުޅަގނޑުމެން އަމިއްލައަގޮަތކަުްށ ވެސް ނޭނގެ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ މުޢާ އެއް އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ

ބޭފުޅުން ބުނާ ހުރިހާ  ތެެރއަުށް ވަެދގެން އެއަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަުށް ޭއގެ ޔޫ.އެން ިކޔާ ޖަމުޢިއްޔާެއއް ހަދައިގެން ފެުށީމާ

ން ފާސްކޮުށްފައި އެ އެއްބަްސވާން ރައްޔިތުްނގެ މި ގެއިޅުވި ކަންަތއްތަކަުްށ ޭބފުޅުން ވިދާ އެ ،ގޮތަކަުށް ެއއްބަްސވާން

ތެރެއަުށް އަޅުގަނޑުމެން ައމިއްލައަުށް ވަންނަންޖެހިއްޖެ. ންމީ. ހަމަ އެގޮތަުށް ކޮމަންެވލްތު ކިޔާ ބަޔެއް ވެސް އުޅުނު. އޭގެނި
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ކަންތައް ން ވެސް ބުނާ ނޭޝަންސްއި ޑްޔުނައިޓެ ،ވަދެފައި މިހާރު މިތާ ތިބެގެންކިޔަނީ ނުޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން

މި ، ކަންތައް ކުރާކަުށް. އެހެންނަމަވެސް ން ވެސް ބުނާގަނޑުމެން ނުޖެހޭ ކޮމަންވެލްތު. އަޅުއަޅުގަނޑުމެން ކުރާކަުށްނުޖެހޭ

ތް އޮބޮޑު ޒިންމާއެްއ އެބަ  ހިސާބަުށް އަްނނައިރުަގއި މި ކޮމިޓީއަުށް ވަަރުށް މަޖިލީހާ ތަްއ ައޅުގަނޑުމެން މިއެގްރިމެންޓު

މިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަުށް އޮތް ކޮ  ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ތެރޭގައި މި އަޅުގަނޑުމެްނގެ މި ޤައުމުގައި ދީފަ. މިއީ

 ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ކަންތައް ހުރިވަރު އަުޅގަނޑު މި ޓީއެކޭ އަުޅގަނަޑުށް ދަންނަވާލަންކެރިދާނެ. ޤައުމީ ސަލާމަތާމު ކޮމިމުހިއް

ެއގްރިމެންޓްަގއި ައޅުގަނޑުމެްނ  ކަމަކަުށްތޯ މިޤައުމުގެ ހާލު އޮންނާނެ ިހސާބު؟ ކޮންމިދައްކަނީ. ދެން ކޮަބއިތޯ 

މިނެޓު ތެރޭގަިއ  5ރަކު ވާހަކަދެްއކިތޯ ޮކމިޓީގައި؟ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަން ރައްޔިަތކަުށް އުނދަގޫވާނީ ސޮއިކޮުްށގެ

 ހިނގާ އަުޅގަނޑުމެން މި ޒަތްތެރި ަރއީސް. ނިކަން ަބލަމާ. ިއއްއޮީތ މި ނިންމައިލާފައި ފޮނުަވއިލާފަ ން މިމި ކޮމިޓީ

ދަކީ ކޮބައިތޯ. ހަމަ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ކަނަޑއެޅިގެްނ އެަބއޮތް ލިޔެފަިއ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަުށް ޓަކަިއ ކޮމިޓީގެ މަޤްޞަ

މަޖިލީހުން ގޮތެއް  އިަގއި މިމައްސަލަ ،ކުރުމަުށްހަޅާފައިވާ ޕެރިސް އެގްރިމެންޓަުށް ދިވެހިރާްއޖެއިން ޢަމަލުމަޖިލީހަުށް ހުުށަ

ކޮމިީޓެގ  މި ރާސާކުރި ވާހަކަ. ެބލި ވާހަކަ. މިއީކޮިމޓީން މި ދި ނިންމުމަުށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި

 ތަކެއް ފޮނުވި ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް އެ މަޤްޞަދު. ބަލައި، ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަުށް ޕޮއިންޓު

ގެ އިތުރަުށް މަްޝވަރާ ެވސް ކޮުށްލާފައި ނެތީ. ވާހަކަ ވެސް ދައްކާފައި ނެތީ. އެހެންވީމަތާ ޕޮއިްނޓު 9ރީން ފޮނުވި ޓްމިނިސް

ޒިންމާވާންޖެހޭނީ އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ  މިނެޓްތެރޭ. ކިހިނެއްތޯ ދެން، މިކަމާ 5އެތި ކިޔައި އެ ނިންމާލީ  އޮތް ދިގު މި

މަ ދެން ނަ މަޖިލީހުން ކުރާ މި  ،ތަނުން ޒިންމާދާރުކަންުކޑަ ކަންކަން މި ،ގޯސް  ،ރައީސް. މިކަހަލަ ނޭދެވޭރައީސް. 

ދޭތެޭރގަިއ  ކޮބައިތޯ ދެން ރަްއޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ައޅަިއލާނެ ބައެއް. އެހެންވީމާ، މިަފދަ ކަންތައްތަކާ

ޒިންމާދާރުކޮުށް ައޅުަގނޑުމެންގެ މުައއްސަސާތަކުްނ  ބަޖެހޭ ކޮމިޓީތަކުން ިމއަުށްވުރެމަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެ

 ...ުއސޫލުން ކަންތައްތައް ކުރަމުން ކުރާ ގޮތަުށް އެ ކަންތައްތައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޔުނައިެޓޑް  ؛ހަދާރު. މޫސުމަުށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ެއކުލަަވއިެލވިފަިއވާ މުޢާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަ

(ގެ ަބއިވެރީްނގެ މެދުަގއި ބޭްއވުުނ ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ) ވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްކް ކޮން ރޭމްވޯފް ސްޝަންނޭ

ކަުމގަިއވާ  ލާފަިއާވ އާ އެގްރިމެންޓްއި މޫސުމަުށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެކުލަަވއިބައްދަުލވުމުގަ  ގ21ެކޮޕް 

. އެ ޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުއްވީރައް ުށް ސަުރާކރުން ނިންމަވައިއިން ބަިއވެރިވުމަަގއި ާރއްޖެ"ޕެރިސް އެގްރިމެންޓު"

 ކަުެށއް ނޫން. މި މިތަނަުށް އައިމާ މު ވާހަކައެްއވީމަ އަުޅަގނޑު ބަހުސްގައި ބަިއވެރިވާ ދަނީ. މުހިއް ބަހުސް ހިނގަމުން މި

ތަނަުށް ގޮސް އެކަންޏެއް  އެ ،އްަކވަނީކީ ވާހަކަ ދަ މި އެއީ ،ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިީޓގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގެމިތާ

 ،ކަންކަން ނިންމަވާނީ މި، ފެންވަުރގައި ެވފައިވާ ެއގްރިމަންޓެއް. އެހެންީވމާ ދުނިޭޔގެ ނޫން މީތި ދިރާސާކުރައްވަީނކީ. މިއީ
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ހުން ނިންމަވާނީ. މަޖިލީ .އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހުގެ ރިޔާސަތަުށް އެއްެޗއް އައިމާމިހާރު މަޖިލީ

ުށޭ އަުޅގަނޑު ކޮަތއް ކުަރއްވަނީ ވަަރުށް އެފިޝެންޓުމަޖިލީހުގެ ަމސައްކަތް ،އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ

ރިހާ ކަމެއް ހު މި، މައްސަލަތައް ވަނީމަ. އެހެންވީމާ ނީ މަޖިލީހަުށްދަންނަވާނީ. ކުރީންސުރެ ވެސް މުތާލިޢާކުރެވެމުންނޭ ދަ

ލީހުގެ މަޖި .ގެންދާއިރުނޭ އަޅުގަނޑުމެން މީގައި ބަހުސްކުަރމުންމައްޗަުށް ައބަދުވެސް ގެންނަންޖެހޭތްއަޅުގަނޑުމެން ހި

ޭއގެ ފަހުަގއި ، ކުރެވިަފއިމަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގއި މިކަމާ މެދު ބަހުސް ކޮުށްަފއި އަދި ޭއގެ ފަހުަގއިކޮމިޓީތަކުަގއި މަސަްއކަތް

ެތްއގެ ގޮުތގަިއ ގޮތުަގއި ނޫނިއްޔާ އިޖުރާއަ އްގެހެންވީމާ، މި ޕްރޮސެސެދަނީ. އެ ދެިވގެން ކަންކަން ނިމިެގން މިވޯޓު

ގަންަނވާ ކަންކަމާއި، ދަނީ. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއި ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅަުށް ފުރިހަމަވެގެން މި

ރި މެންބަރުންނަުށް ލިބިވަޑައިގެންަފއިާވ އަސާީސގައި ުފރިހަމައަުށް އިއްޒަތްތެފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ކަންކަްނ އެއީ ޤާނޫނު

އޮތީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން  އަރުވަން މިވާހަކަ ދަންނަވައިލާފައި ދެން އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު ބާރުތަކެއް. މި

 ުށް. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަދެްއކެވުމަުށް މަތިވެރި ވާހަކަފުޅު

 

 ސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ޙު  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު

ގޮތުން ވާހަކަދައްކަން ތެދުވީމަ  ދާ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ މިހާރު ކަންކަން މި 

ުށް މިހެން ވެދާނެ. މަނިކުފާނު ބަހުސްގައި ބަިއވެރިނުވާ ގޮތަ ނދެގެން އިނުން، ދޮރުހުޅުވަން އައިމަ ދޮރު ލެއްޕުން،އިުށީ

ވެސް އެހެން. އެކަމަކު ުކރެވިގެންދިޔަ ކަމަކީ ކޮަބއިތޯ  އޮންނަނީ. މަނިކުފާނު ދެންމެ ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު މި

ކޮމިޓީތައް ކޮންމެހެން ބާއްވަނީ ދިރާސާކުރާކަުށް ނޫނޭ.  ،އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ

ބޭފުޅުްނގެ ހުސްަވގުުތތަކުަގއޭ. ެއކަމަކު މަޖިލީހުގެ  ކުރުން މި ހިނގަނީ. ނުވަތަ އެޖަލްސާގައޭ ދިރާސާ މަޖިލީހުގެ މި

އޮންނަނީ ހާދަ ހަމަނުޖެހޭ ގޮތަކަުށޭ. ކޮމިޓީތަކަުށް ގެންގޮސް މިވެނި ކަމެއް ދިރާސާކުރަން މިވެނި ކޮމިޓީައކަުްށ  ގަާވއިދު މި

 ؛ނުގެންގައި ބަިއވެިރވަަޑއިކުރެއްވީ ބަހުސްތި މަސައްކަތް ޅުވަނީ. ދެން މަނިކުފާނު ރަނގަޅުކުރެްއޭވތޯފޮނުވައިފީމޭ ތި ވިދާ

 5މަިނކުފާނު މަސައްކަތްކުެރއްވީ ، ނުަގންނަވާ. އެހެންނަމަވެސްޅުގަނޑު ެއއްބަސް. ެއްއގޮަތކަުށްވެސް ަބއިވެިރެވވަަޑއިއަ

ކަމާިއ ގެ އުފެއްދުންތެރިމަޖިލީހު، ތެރޭގައި އެ ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ ހަމަ ހަރުދަނާ ރަނގަޅު އުސޫލުެގ މަތިންމިނެޓު

ރަނގަުޅ ކަމަުށް. އަުޅގަނޑު އެްއވެްސ  ުމގެ އުސޫުލެގ ތެރެއިން ނިންމުނުމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮުށް ގެންދިޔު

މިތާ ވާހަކަދެްއކެވި މެންބަރު ެއ ، ެއއް ނޫން. ކުރިން ވާހަކަދެްއކެވި ޓީގެ މެންބަުރންނަުށް ފާޑުކިޔަނީހާލެއްގައި ކޮމި

ސާކުރަން މަޖިލީހުގެ ޮކމިޓީއަކަުށް ފޮނުްއވީމާ މިވެނި ިމެވނި ބިލެއް ނުވަތަ މިވެނި ކަެމއް ދިރާ ،ްއވި ުސވާލަކީކުރެ ރެއިޒް

އަދި މެންބަރު ެވސް ، ހެްއޔޭ. އާދެ! ސުާވލަކީ އެކަން އެަބ ކުރެވޭ ގޮތަކަުށް މިތައް މިނެުޓގެ ތެޭރގައި ނިންމާލީމާ

 މަޖިލީހުގައި މި  މި ،މުން ދެންނެވިންއްކަކުިރން ވެސް ވާހަކަދަގޮުތަގއި  ބޫލުކުރާއަދި އަުޅގަނޑު ވެސް ގަ ރެއިޒްކުެރްއވި
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ކުރަން ފޮނުއްވާަފއި ތިބޭ މީހުންނޭ. ވަކި މީހުންގެ ފަރާތުން ވަކާލާތު އެ ،ބުކޮުށްވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތން އިންތިޚާތިބެނީ ދި

 .އޮފީހެއްގެ..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މަިތވެރި  ުރ އަޙްމަދު މަޚްލޫފު ފޯނު؛ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަގަލޮޅު  މަޑުކޮުށްލަްއވާ!

 ުށްގެންެދވުމަުށް. ކުިރއަ ސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަފުޅުމެންބަރު ޙު

 

 ސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙު 

ޔާ އަުޅގަނުޑގެ އްވާހަކަފުޅުދަްއަކވަން ފައްޓަަވއިފިރައީސް  އޮންނަ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ  ިއދުގައިއާދެ! އަުޅގަނޑު ދަންނަ ގަވާ 

ފުރިހަމައަުށް ގަވާއިދުްނ  ވިދާޅުވޭ ަވރަުށް އިުށީނީ. މަނިކުފާނު އެބަ، ންވީމާލާފައި އިުށީްނނަންޖެހޭނެ. އެހެވާހަކަ މެދުކަނަޑއި

 އަުޅގަނޑު  ،ދަންނަވަނީ ގަނޑު އިުށީނީ. އާދެ! އަުޅގަނޑު މިން އަޅު މަތީ އެެހންވެ ެއގޮުތގެ ކަމަުށް. ގެންދަވާމި ތަން 

ެގ ރަްއޔިތުން ތަމްސީލުކުރުމަުށް ރައްޔިތުްނ ަގއި ތިއްަބާވނީ ދިވެހިރާއްޖޭމަޖިލީހު މި !ކުރަްއވާތިގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ؛ މާފު

ަނ ވަކި މީެހއްގެ މަޞްލަޙަތު އްަގއި ހުންުނވަތަ ަވކި އޮފީހެ ،ބުކޮުށް ފޮނުވާފަިއ ތިޭބ މީހުން. ވަކި އޮފީހެއްއިންތިޚާ

ގޮތަުށް ކަންކަން ކުރަން ފޮނުވާފައި ތިބި މެންބަރުންނެއް ތިބޭ ކަމަކުަށް  ކުރުމަުށް ޓަކައި ނުވަތަ ވަކި މީހަކު ބުނެދޭހިމާޔަތް

ފަރާތްފަރާތާ ކުެރޭވ  ނޫނުއަސާސީަގއި ބޭުރެގ އެކިކަުށް އެނގިަފއެްއ ނެތް. އެހެންވީމަ މިދެންނެވީ. ެދން ޤާއަޅުގަނޑަ

ހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ީދގުޮކުށް އެއަުށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށުމުަށްއެގްރިމެންޓްތަްއ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަސް މުޢާހަދާތަކާއި

ިވސްނާލަންޖެހޭ. އެއީ އަުޅގަނުޑ އޮތުމެއްތޯ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ފާސްކުރަންޖެހޭތޯ މި އޮންނަޮއތުމަކީ ކީްއކުރަން އޮންނަ 

 ސަުރކާރުން ބަލަން ،ން ވެސް އެފަދަ ކަމެްއަގއި ބަިއެވރިވާނީ ެއކަން ރަނގަޅަުށް ދިރާސާކޮުށްބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ސަުރކާރުގަ

ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެން  ސަރުކާރުްނ އެކަން ނިންމާފައި އޮތީ ރަނގަޅަުށް، އް ބެލުމަުށްފަހުގައި. އެހެންވީމާހުރި ބެލުންތަކެ

ކީއްކުރަން ހޭދަކުރާ  މީ؟ އްޔާ ީކއްކުރަން ބާްއވާ ބޭްއވުމެއްތޯވެއްޖެ  ވެސް ތިބޭ ކަމަުށް ބޫލުކޮުށްގެން ކުިރްއސުރެއެންމެން ގަ

ސް ކޮމިީޓގެ މެންބަރުން އެކީަގއި އަދިވެ ނެވީ. ދެން މިހެން ދަންނަވާލުމާމިދެން މީ؟ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމަވަގުތުަތކެއްތޯ 

މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު  އަދި މަނިުކފާނު، ގެ ތެޭރަގއި ކުެރްއވި ބުރަ މަސަްއކަތަުށް ޝުުކރުދަންނަވަމުންމިނެޓު 5

 ކުަރއްވާ މަަސއްކަތަުށް ުޝކުރު  ގެންދެވުމަުށް ޓަަކއި ތިމަސައްކަތް ކުރިއަުށް އަދި  ،ދެމެހެއްޓުމަުށް ނެގެހެއްޓުމާއި

 ވާތީ ުޝކުރު ދައްަކވާފައި ނިންމާލައްވާފައިވެަވަޑއިނުގެން ވާހަކަުފޅުއެްއވެސް ހާލެްއގައި ބަހުްސގައި ބަިއވެރި  ،ދަންނަވަމުން

 . عليكم المالس  وނަވަމުން އަޅުގަނުޑގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ދަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ންބަރުންގެ ފަރާތުން އަރުވަނީ އަިމއްލަ މެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަޒަތްތެރި މެންގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއް ދެްއކެވުމަުށް ވާހަކަފުޅު

  

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެން

ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ހަމަ އެންމެހާ  ންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމީ ސަލާމަތާ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ވެސް އެ 

ގްރިމެންޓުެގ މިެނޓުން ޕެރިސް އެ 5ތުތަެކއް ހޭދަކުރަްއވަިއގެން އެންމެ ބުރަ ގިނަ ވަގު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އެހާ

 ކުަވއިދެނީ މިއަދު މިލަން ބޭނުން. އާދެ! މީގެ މި ދައްދަންނަވާ ވާތީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ޝުކުރު ލާފައިމަސައްކަތް ނިންމައި

ތިބި ބައެއްކަން  ބުނިހާ ގޮތެއް ހަދަން މީންވެފަިއވާ މަންޒަރު. ރައީސް ޔާއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ރައީސް ޔާމީންގެ ދަުށު

ެޗއްތޯ ބަލަން. ވިއްަސކަުށް ޯކއް މިއީ .ޒިންމާއެއް އެަބއޮތޭ ނގެނީ. އަުޅގަނޑުމެންެގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އެ މި

ޅަުްށ ކޮ އެްއކޮޅުން އަނެއް 100% މިނެޓުން ކިހިނެއްތޯ ދިރާސާކުރަނީ؟ އެ ކިޔަނީ؟ 5ބޮޑު ޑޮކިޔުމެންޓެއް  ގެސަފުހާ

ތަނުަށް ފޮނުވި  މަޖިލީހުގެ ލިޔެކިޔުމުން މި .މިނެޓުން. އެކަމަކު އެހެރީ ފެންނަން ލިޔެކިޔުމުން 5ނުވެސް ކިޔޭނެ ނޫންތޯ 

އޮތް  ތަނެއްކަން މިއަދު މި ރަބަރ ސްޓޭމްޕް ޖަހާ  މިނެޓު. މިއީ ހެކި. މިއީ ގަރީނާ. މިއީ 5އޮތީ ފެންނަން  ރިޕޯޓްގައި އެ

ޓީ.ވީ ުށް ނިސްބަތްވެވަަޑިއގަންނަާވ ބައެއް މެންބަރުން ޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނޭ ޕީ.ޕީ.ެއމައަ  ފަހަރު . ަބއެއް ސަރުކާރުގެ

 ވިާދުޅވާނެ ތިމަންނާމެންނުަށް ފެންނަ ގޮތަުށޭ، އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތަުށޭ މި ނިންމަނީ. އެހެނެއް  ޕްރޮގްރާމުތަކަުށް އަރައި

ގޮތް ނޫން  ކުރަންޖެހޭ. އެއީ ރަނގަޅު ދާޅުވި ގޮަތކަުށް ކަންދަނީ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުެވއްޖެއްޔާ ވި ނޫން މިތާ ކަންތައް 

ހިތާމަހުރި  ތިބީ. މިއީ ދެރަވާ ކަމެއް. މިއީ ގޮތަީކ ކޮބައިކަން ބުނެލަން ނޭނގޭ ހިސާބުގައި މި ރަނގަޅު ،ވާނަމަ ކަމަުށް

ނުން ޔުމްނާ ލަން ބޭކަމެއް. އަުޅގަނޑު ހަމަ މިއަދު ހެނދުނު ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލިހެން އަޅުގަނޑު ުޝކުުރއަދާކޮުށް

މަނިކުފާނޭ  .ުށް ޮގވާލަން ބޭނުންކޮުށް ރައީސް ަމއުމޫނަެއކު ައޅުގަނުޑ ތަކުާރރުމައުމޫން އިސްތިޢުފާދެއްވީތީ. ހަމައެއާ

ދިޔުުމގެ ނަތީޖާައކަުށްީވ ަވއްކަުމގެ ކަންތައް ޮބުޑވެގެން ާޔނާތާއިހިންގަވާުށޭ. ނަޖީބު ރަްއޒާޤުގެ ޚި މަހާތީރު ހިންގެވި މަގުން 

ހުރި  ާރއްޖޭަގއި މި ،ރާއްޖެ އިޞްލާުޙކޮުށް . މިޕާޓީ ދޫކޮުށްފައި ުނކުމެވަަޑިއގަތުން ރަުށް ކެތްނުކުރެވިގެްނ އެ މަހާތީ

ރާހީމް ފަދަ ބޭބޭފުޅުން ސިމް އިބްއީސް މައުމޫން، ރައީސް ނަޝީދު، ޤާއްލުކުރުމަުށް ޓަކައި ރަމައްސަލަތައް ޙަ

މިނެޓުން  5ަމޖިލީހުން މިގޮތަުށް  ުކރެވޭކަުށް ނެތް. ރަްއޔިތުންގެލާޙުަވޑަިއގެން ނޫނީ މިކަން އިޞްދެނދޮުުށގައި އިުށީއެއްމޭޒު

ދެގެން. ނއެީކގައި އިުށީނެވި ބޭބޭފުޅުން ތެދުވެރިކަމާއި އިޚުލާސްެތރިކަމާ ނިންމުންތައް ބަދަލުކުރެވޭނީ މިދެންމި ނިންމާ

ޤައުމުަގއި ހުރި  މެންނަުށް ޔަޤީން މިމި ޓީމަކަުށް ބޭނުންވާ މީހެއް ނޫން އެއީ. އަޅުގަނޑު .ރައީސް ޔާމީން ބޭނުމެއް ނުވޭ 

އެތައް ދުވަަހކު ، ން ކުރެވެން އެބައޮތް. އެހެންވީމާމިދެންނެވި ބޭފުޅުންނަުށް މިކަ ،ވާނަމަ ކަމަުށް  މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރާ

ތާއީާދއި ލޯބި ތަކެްއގެ ހަމަ އެތައް ބަިއވަރު ރަްއޔިތުންކީ ެވސް. ެރްއވި ބޭފުޅެއް ރައީސް މައުމޫނަކުރާއްޖޭގައި ވެރިކަން މި

ދާ މައްސަލަތައް  ޤައުމަުށް ދިމާވަމުން މި މިއަދު މި ،އެކު ޮގވާލަންވި ބޭފުޅެއް. އަުޅގަނޑު އާދޭހާ ލިބިވަޑަިއގެން ހުންނެ
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ްއގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަުމގައި ޭއުރ ަވނަ އަހަރު އެތައް ބައެ 2008ުށޭ. އްލުކޮުށްދެްއވާޙަ

ސަްއކަތެއް. . އެތައް ބުރަ މަދާން ފަުށައިފި  ގެންެނވި ބަދަލުތައް މިއަުދ އެބުރި ފަހަތަުށް އްެޖއަުށް އެރާ ހުންނަވައިގެން މި

މިއަދު ރައްޔިތުންެގ ، ތަން. އެހެންވީމާ ފެންނަނީ އެކަންކަން ފޭރެމުންދާ  . މިލޭއޮހޮރުވުންތަކާ އެީކަގއި، އަިނޔާތަކަކާ ެއކީ

ބޫލުކުރެޭވެނ ަތކަުށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ގަކަންކަމަކީ ެއއްގޮ މި ލީމަނިންމާނިންމުމަުށް ބަލައި މަޖިލީހުގައި މި

ކޮޅުްނ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްކޮުްށގެން އެއް  މިނެޓު 5މިނެޓު؛ އެންމެ  5ފެނޭ ނޫންތޯ.  ކަންތައްތަެކއް ނޫންކަން އެބަ

ދޭތެރޭ ރައްޔިތުން  . މި ކަންކަމާއޮީތ ނިންމައިލާފައި ފޮނުވާފަ ވަުރގެ މަސަްއކަތެއް މިއަނެއްޮކޅަުށް ރިޕޯޓް ކިަޔއިނުެލވޭ

މީތި ގޮިވޔަސް ކުރާެނ ޑުމެން ދެކެ ރުިޅއައިްސެގން އޭތިވާހަކަތައް ަދއްކަންހެދީމަ އަުޅގަނ ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. ދެން މި

ެގ ވާހަކަ ވިދާުޅވި މަޖިލީހު އަޅުގަނޑަުށް ވަދެގެން ައއިިއރުގައި ފޯނުަގއި ހުރެވުނީ އެ ؛ފޯނު އިކަމެއް ނެތް. ދެންމެގަ

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ުށް ކުރައްވަނީ؟ ޚިލާފަ ނު ކިތައް ަކންތައްތޯ ގަާވއިދާމަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި މަނިކުފާ ރައީސް. ެއކަމަކު މި

ގެ ބަދަުލގަިއ މިނެޓު ިލބޭ ދޮޅު ައޅުގަނޑަުށް ވާހަކަަދއްކަން މި .އެކީ ޮގވާލަން ބޭނުންންަގވަިއގެން އަުޅގަނޑު އާދޭހާ އިސްނަ

ރިޓީ ްއޔާ މިާތ ތިއްބެިވ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ މެޖޯޔަޤީން ަމނިކުފާނު ވިދާުޅވެއްޖެ ޅު ގޮތެއް ަހދަން. އަުޅގަނޑަުށްއެއަުްށވުރެ ރަނގަ 

ރި ބުވީމަ ޕާީޓގައި ހުެރގެން ޕާޓީެގ ތެރޭަގއި ހުން. އަުޅގަނޑު ޕީ.ޕީ.އެމް އިންތިޚާދޭ އޮތީ. ީކއްތޯވާނީ ފުރުޞަތު

އެއަކު އަުޅގަނުޑ  ޑާލީ. އަޅުގަނޑު ކެނިޑގެން ދިޔައީެއއް ނޫން.ން ކަނމައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ބުނީމާ އަޅުގަނޑު ޕާޓީ

ގުޅިގެން ަވއްކަންތަެކއް  އޭރު ދެއްކި ވާހަަކއަކީ އަދީބާއި ާޔމީނާއަުޅގަނޑު ުކުށަކީ ކޮބައިތޯ؟  އަުޅގަނުޑގެ ކުރާނީ ކީއްތޯ؟

ުވެރ  ލީ. މިއަދު އަުޅގަނޑަުށް ދެއްކީމަ އަޅުގަނޑު ކަނޑާ ވާހަކަ  އެބަ ކުެރއޭ. އަނިޔާތަެކއް ެއބަ ބަޔަކަުށް ދެޭއ. އެ

މަސްދުވަސް މަނިކުފާނާއި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  4ޭއގެ ފަހުން  . އެކަމަކުދައްކަނީ ޕީ.ޕީ.އެމް މީހުން ވާހަކަ ރުކޮުށް ބާރަުށް އެއަޑުހަ

. ލިބެނީ ދޮޅު މިނެޓު ފަހުން ދެން މި ޭއގެ ،ނުދީ ހުރެފައިމިތާ ވާހަކަދަްއކާލަން ފުރުޞަތު ބާރުގައި އަުޅގަނޑަުށް

ތިއްބެިވ ގިަނ ގެްނ ައއިސް ހުރި މީހެއް. މިތާ ހާްސ ރައްޔިތުްނގެ ދާއިާރއަކުން ވޯޓު ލިބި 5ގަނޑަކީ ވެސް އަޅު

ހުރިހާ ކަމަކަުްށ  ވުރެ ގިނަ ވޯޓު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަނަޑުށް ލިބުނު. ޕަސެންޓޭޖު މަތި. އެކަމަކު އެ މެންބަރުންނަުށް

ތަން  ުކޅޭ ތަނެްއގެ ގޮތަުށް މިގޮަތކަުށް، ބޭނުން ގޮތަކަުށް، ކުޅޭ ން ހިތުހުރި ފެންނަނީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހު ބަލާފައި މި

ފޭރިގަނެފައި އޮތް މެޖޯރިޓީއެއް. ޤާސިްމ  ،ދަންނަވަނީ ތަން. މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީއަކީ ވެސް އަުޅގަނޑު ފާޅުަގއި މި ދާ

ހުަގއި ސިމް އަރިތަނަުށް ައިއމަ، އަދި ޤާ ބުވެގެން މިޯކލިޝަން ތެރެއިން އަިއސް ިއންތިޚާުށް އޮޅުވާަލިއގެން އިބްރާހީމަ

ލީަމ ގެން. މިއީ ޙަޤީޤަތް. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަުށް ބަލައިގެންގޮސް ފޭިރގަނެތިބިއްޔާ ތިބި މެންބަރުންތަކެއް ގަނެގެން 

ކުން ދާއިރާތަ  ނައިންތިޚާބު ގި އިން 49% ޕީ.ޕީ.އެމް ކެންިޑޑޭޓެއް ނުކުތީމާއެމް.ޑީ.ޕީ ކެންިޑޑޭެޓއް، ޖޭ.ޕީ ކެންޑިޑޭެޓއް، 

ކާމިޔާބުކުރަނީ އެމް.ޑީ.ީޕކަން އެބަ އެނގޭނޫންތޯ. އެކަަމކު އޭގެ ކުރިން ކޯލިޝަްނ ކިޔަިއގެން ރައްޔިތުންނަުްށ 

އޮޅުވާަލިއގެން، ޕާޓީތަކަުށް އޮުޅވާލަިއގެން، ޕާޓީަތކުގެ ީލޑަރުްނނަުށް އޮޅުވާަލިއގެން ައއިސް ަމޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ފޭރިގަނެގެން 

ކަުށް މިތާ ކަންަތއްތައް ކުރަންއުޅެނީ. ިމކަމާ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ. ދެރަވާންޖެހޭ. ރޯން އެބަޖެހޭ. ވިސްނަްނ ހިތުހުރި ގޮތަ
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އެބަޖެހޭ. ރައްޔިތުން މިކަމާ ދޭތެރޭ ކަންބޮޑުެވގެން މިކަންކަާމ ދެކޮޅަުށް ނުކުމެ އަުޑއުފުލަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫނީ މިއަދު 

 އް ނުވާނެ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް...އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމު އަުޅގަނޑަކަުށް އަތެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތު މިދެން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ުށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަުށް. ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު މި ވާހަކަދެެކވޭ ރިޕޯޓަކީ މޫސުމަުށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި އާދެ! 

ޓް ޗޭންުޖ ބެހޭ ގޮތުން އެކުލަވާެލވިފަިއާވ މުޢާހަދާ؛ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކް ކޮންވެންަޝން އޮފް ކްލައިމެ

ބަދަލުތަކާ  ވަނަ ބައްދަުލވުމުަގއި މޫސުމަުށް އަންނަ 21)ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ(ަގއި ބައިވެިރވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ބޭްއުވނު 

ހޭ ރިޕޯޓު. ިއއްޒަތްތެރި ޮސއިކުުރމާ ބެ "ޕެިރްސ ެއގްރީމެންޓު"ަގއި، ލާފަިއާވ ެއގްރީމެންޓުގައި ބެހޭ ގޮތުން ެއކުލަަވއި

 އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެ ތެރި މަޖިލީހަުށް ފޮނުވާފަިއ އޮތީ.ުޗގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި އިްއޒަތްމާރި 2 ރައީސް. މިއީ

ދުވަހަުށް ފަހުގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އެކްސްޓްރާ ނެުޓގެ ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި މަޢުލޫމާތުތައް ފެންނަން 

ޭގ ނދައްަކވަނީ މީަގއި ިލޔެފައި ހުރި ެއއްެޗއް ނޭއެ އް މެންބަރުން ވާހަކަ އެބަހުރި. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ަބއެ

އޮތީ ދިވެހިބަހުން ވެސް ޭރިސ ބަހުން އޮތް އެގްރީމެންޓު މި ގޭ ވާހަކަ. އަދި އިނގިނވާހަކަ. މީގެ މަޢުލޫމާތުތައް ނޭ 

ލިޔެފަިއ ހުރި ބިލެއްެގ ވާަހކަތަކެްއ މިހާ ތަފްސީލުކޮުށް  ،މުކޮުށް އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިހާ މުހިއް ތަރުޖަމާކުރެވިފައި މި

 މި  ނެތް ދައްކަނީ. ައޅުގަނޑުމެންނަކަުެށއް މި ގެ ވާަހކަދައްކަނީ. ިމހާ ތަފްސީލުކޮުށް ހުރި ވާހަކަަތކެއް  އަޅުގަނޑުމެން މި

ންދެން މަސްދުވަސް ވަ ތިން ،މަސް ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނާ ތިމާެވްއޓާ ގުޅުންހުރި ކަންަތއްތަުކގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ދެ

އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ާބއްަވިއގެނެއް ައޅުގަނުޑމެން ނުތިބޭނަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ތަޅުމުގައި މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި 

އޮތީ އަުޅގަޑުމެންެގ  ާރއްޖޭގެ މުޅި އިޤްތިޞާދު ބިާނވެފައި މި ރާއްޖެއަކީ ވަރަުށް ނާުޒކު ޤަުއމެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ މި

ަތއްތަުކގައި އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ުޚދު، ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަުކެގ ބައިނަްލއަޤްވާމީ ކަން .ންތައްަތކުަގއިތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި ކަ

. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ެއްގރީމެންޓުތައް އަުޅގަނޑުމެން ދައުުރ މިއަދު އަދާކުރާ ޤައުމު މިއީތިމާވެުށީގެ އެންމެ ިއސް

 މިހެން ،ނަ މަޖިލީހެއްގެ ތެެރއިން އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް މި ބިލުތަކެއްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުލް އަޣުލަބިއްޔަތު އޮން

ސް ވަންދެން އަޅުގަނޑުމެން މަސްދުވަ  ތިން ،މަސް ުކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ނުނިންމާ ދެ ،ހުންނަ އެގްރީމެންޓުތަެކއް

ޗުަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރި މާ 2 ؛ކަމެއް ންނަސާފުކޮުށް އެނގެން އޮ ނުބޭއްވޭނެ. އެެހންވީމާ، ވަރަުށް މަޖިލިސްތެރޭ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މެންބަރުންނަުށް އަދިވެސް މީގަިއ  .ޕްރީލްއެ 4މިއަދު މިއީ  4މިހާރު  ހުުށަހެޅުއްވި ސިޓީ
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އިން ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، މި ހިތާަމކުރަންޖެހޭ ބޮޑަުށް ހުރި އެއްެޗއް ސާފުނުެވގެން ުއޅޭތީ މިއީ ވަރަުށް

ން ަރއްޔިތުން ހަވާލުކުރި މަސަްއކަތްތަުކގައި އަޅުގަނޑުމެން ޝާމިލުެވގެ ،އެނގޭ އެްއޗަކީ ަރއްޔިތުްނގެ ަމސައްކަތްތަުކަގއި

ސް ތެރެިއން ރައީސް ޔާމީން ބޭނުްނާވ މި މަޖިލި، މި ސަުރކާރުަގއި .ނުކުރަްއވާކަން. ތެެދއްބައެއް މެންބަރުން މަސަްއކަތް

 ރައްޔިތުން މެޖޯރިޓީ ދީފައި މި،ކޮުށްަފއިންދާނެ. އެ ނިމިގެންދާނެ ސަބަބަކީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުގޮތަުށް ކަންތައް ނިިމގެ

ރައްޔިތުންގެ ާތއީދު ހޯދުމުަށް  ،މި ސަުރާކރުގެ ތާއީދު ހޯދުމަުށް ޓަކައި އޮތީ ރައީސް ޔާމީނާ އެްއކޮުށް. ރައީސް ޔާމީންގެ 

ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ  އިގިނަ މަސައްކަތްތަކާ  ޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ ވަރަުށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަުތގައި އަޅުގަނ

ތަން އެބަފެނޭ.  ތަން. ަރއްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްީޤގެ ހުރިހާ ަމޝްރޫޢުތަކެއް އެިކ ދިމަދިމާލުން ކުރިއަުށްދާ ކުރިއަުށްދާ

މި ެވއްދީ. އެހެންވީމާ، ސް ތެރެައުށް ޖިލިމެން މަކަންތައްތައް ކުރުމަުށް ަޓކައި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮުށްފައި އަޅުގަނޑު މި

ބަޔަުކ ކަންަތްއތައް ނިމިގެންދާނީ ަރއީސް ާޔމީން ބޭނުންވާ ގޮތަުށް.  ،ސް ތެރެއިން ކަންަތއްތައް ނިިމގެންދާނީމި މަޖިލި

ސް ލި އަދު ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ. މި މަޖިުނވިކަމުަގއި ިވޔަސް މި ޙަޤީޤަތް މި ،ކަމުަގއި ިވޔަސްއެކަންތައްަތއް ހަޖަމުވި 

ތަން  ދާރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަުށްކުރަނީ ތަ ތެރެއިން ރައީސް ޔާމީނާ ެއްއކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން މަސައްަކތް މި

މަނިކުާފނުގެ އެބަހުރި. ަޤއުމެްއެގ  ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ކޮލިޓީތަކެއް އެ ނޑުމެންނަުށް ފެންނާތީ. ރައީސެްއަގއިއަޅުގަ

މަސަްއކަތް އެބަ ކުރަްއވާ. މި ޤައުމުގެ އިޖުތިމާޢީ ކަންތަްއތައް ރަނގަުޅކުރުމަުށް ޓަަކއި  އިޤްތިޞާދު ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަަކއި

ގާނޫނުތަްއ  ،ނެރޭ ގާނޫނުތައް ތަންފީޛުކޮުށް  މި ަރްއވާ. އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލިސް ތެރެިއން އުފައްަދއިމަސައްކަތް އެބަ ކު

ނޫންތޯ ޤައުމެއްގެ ވެިރއެްއގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާނެ  ރައްވާ. މިއީމަނިކުފާނު މަސައްކަތް އެބަ ކު ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި އެ

ސް ުށް އެަބ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، މަޖިލިތަން އަޅުގަނޑުމެންނަ މަނިކުފާނު ކުރައްވާ ކަންތައްތަކަީކ. މި ކަންތައްތައް އެ

ކަންތައްތައް ހަޖަމުނުކުރެވޭ  މަނިކުފާނު ކަންތައްތައް ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަުށް. ދެން އެ  ތެރެއިން ނިމިގެންދާނީ އެ

ރާއްޖޭެގ  ގައި ކިތަންމެ ބޭކާރު ވާހަކަެއއް ދެއްިކކަމުގައި ވިޔަސް މިމިތާ ގަބޫލުނުކުރެވޭ ބޭފުޅުންނަުށް ،ބޭފުޅުންނަުށް

ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން  ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ ގޮަތކީ މިއީ. މިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވަނީ މި ބުރިޖުތައް އަަޅން. މި

ންވަނީ ހުއްޓިފައި ހުރި ބަނދަރުތައް ހަދަން. ސްކޫލުތައް ބިނާކުރުމަުށް. މިކަންތައްތައް ކުރުމަުށް ޓަކައި މަސައްކަތް ބޭނު

އިތުުރެވގެންދިޔަ  މިލިއަން އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރިޒަރވަުށް 700ކުރަނީ. އިހަކަުށްދުވަހު ވެސް އެ އިޢުލާނުކުރެިވގެންދިޔައީ  މި

ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، އިޤްތިޞާދަުށް ައންނަ ބަދަލުތަކުގެ ވާހަކަ  ހަކަ މިމިލިއަން ޑޮަލރުގެ ވާ 700ވާހަކަ. 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނޭގ. އެހެންވީމާ، ރާއްެޖއިން ބޭރުގައި ތިެބގެން ބަޔަކު ކިތަންެމ ވާހަކަތަެކއް ދެއްިކކަމުަގިއ 

ޑުމެން މި ަހދާ ގާނޫނުތައް ހަދަމުންދާނީ ވިޔަްސ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ެތރެއިން އަުޅގަނ

އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް އެންމެ ދުވަހަކަުށް ވެްސ ރައްޔިތުންނަުށް ނިންމަންޖެހޭ  .ރައްޔިތުންނަުށް އެންމެ ބޭނުްނތެރި ގޮތުަގއި

ސް ތެރޭގައި ނުބޭްއވޭނެ. ތެއް ނުކޮުށް އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލި ގާނޫނެއް ނިންމުމަުށް ޓަކަިއ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަ

ކުރަންޖެހުނު ުޑމެން މަސައްކަތްކޮމިޓީ ތެރޭަގއި ނުބޭއްވޭނެ. އެހެންވީމާ، ރޭގަނޑު ދަންވަރު ައޅުގަނ ގެގަނޑުމެންއަޅު
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ރަްއޔިތުންނަުށް  ގެމަންފާ އަޅުގަނޑުމެން އިއި ލާބަޔާ އޭގެ ހެވާ ކުރެްއިވއްޔާ އެ ގާނޫނުަތއް ހަދައިކަމުގައި ވިޔަސް އިރާދަ 

 وبركاته م عليكم ورحمة هللاالالس  وފޯރުކޮުށްދޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމުގައި ދަންނަވަން. ގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނ7.2ީ ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު މިޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ެވސް ދަންނަވަން.  ކަގެ ވޯުޓެގ ވަގުުތގައި އޮންނާނެ ވާހ1:30ަމި ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ނަގަންެޖހޭ ވޯޓު މިއަދު 

ލްގެ ގާނޫނު( އަުށް ޓަރ ޖެނެރަ)ޕްރޮިސކިއު 2008/9ގާނޫނު ނަންބަުރ ، 7.3އެޖެންޑާ އައިޓަުމ  -{7.3}

ނިންމެވި ގޮތުެގ ކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަްނތައްތަ ،ގެަނއުމުގެ ބިލުއިޞްލާޙު

ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަުށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެްއ 2016 ޗުމާރި  30ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިީޓގެ  ދެްއާވނީ މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިނުޭވ. މި ރިޕޯޓު މަ ލިބިފައެއް

 އަރުވަން. ތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއްޒަ. އިމްސަލީ މެންބަރު ޢަލީިއއްޒަތްތެރި ނަދޫ ދާއިރާގެ ފު ،އްރިރުމުޤަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަލީމް ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

 ަރީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ތި އިޝާރާތްކުެރއްވި ރިޕޯޓު އަުޅަގނޑު ހުުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. އެއީ  1ލަ ވަނީ ޖުމު މި ރިޕޯޓުަށް ކަނޑައެިޅފައިތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 22މިނެޓު  5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  45މިނެޓު  14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް  31މިނެޓު  31ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

މިނެޓު. ވަކިޕާޓީައަކުށް ނިސްބަތްނުވާ އިއްޒަތްތެރި  2 ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް 21ިމނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 

 ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިމިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  3މެންބަރުންނަުށް 

 ުށް. ޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ުށް ފޮނުވުުނ )ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަްލގެ ގާނޫނު( އަ 2008/9ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ކުރަމުންދަީނ  ވެްސ އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާަލން އޮތީ އެންމެ ވާހަަކއެއް. މަސައްކަތް މި އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން

 ންނަުށް ބިރުދައްަކއިގެން ެއކިެއކި ވަޒީފާަތއް ދީފައި ބައިތިއްބަިއގެން މިކަންމިވެރިކަން ދިފާޢުކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނެތިގެން މީހު

އޮތީ ޙަޤީޤަތުގައި އެންމެ  ގެ އިޞްލާޙުަގއި ވެސް މިސް. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކުރުމުގެ ނިޔަތުަގއި. ިއއްޒަތްެތރި ރައީ
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 ކަން އަުޅގަނޑު ވަރަުށްުށަހަޅާފައިވާ ިއްޞލާޙެއްގައި ހުއެ ފިކުރު ،އެ ވިސްނުމުަގއި ؛މަތީ ހުންނަ މީހަކަުށް ބިރުދެއްކުން

ވެސް މަސައްކަތަކީ މި ޤައުމު އެއްކޮުށް ކާލައިގެން މި ޤައުމުން ފިލައިގެްނ  ގެ މިއަދުގެ ހުރިހާބޮޑަުށް ގަބޫލުކުރަން. ޔާމީން

 އްޒަތްތެރި ރައީސް.އްކި ބިލު. އިކުރިން މި ވާހަކަދެ ދެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ. އޭގެ ެއއް ހެއްކަކީ އަުޅގަނޑުމެން މިއަުދ މީގެ

ނޫނުއަާސސީން ޤާއަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބުއްިދ ސަލާމަތުން ހުރިތޯ ޙަޤީޤަތުގައި. އެއީ 

ގޮތުން ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހެއް ކަމުގައި  ނޫނުއަާސސީ ބުނާ. ޤާކަމެއްވެސް ކުރާ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލާޒިމު

ރިޔާ އެބަ ވާންޖެހޭ. މިއަދު ކޮންމެ ތާކަުށް ހުއްޓޭ ކޮންމެ ވަގުެތްއގަިއ މައިކެއް ދިމާާވއިރަުށް ބުާނ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެ

އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހި  އުޅެނީ؟ ކީއްހޭ ތިމަންނާ ކޮުްށދޭންވީ؟ ވާހަކަައކީ ވާަހކަދައްކަން އަްނނާުށޭ. ކޮންކަމެއްހޭ ނުެވގެން ތި

 އުޅޭ  ވަގުތު މިހާރު ބޭނުންވެގެން މި މި ޤައުމުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން މި .މެއްކަ އުޅެނީ އެންމެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވެގެން މި

ުށްދޭުށޭ އަޅުގަނޑުމެން ކަމަކީ މަނިކުފާނު ކާަލއިގެން ހުރި ހުރިހާ ފައިސާއެްއ ދިވެިހ ރައްޔިތުންނާ ަހވާލުކުރުން. ެއކަން ކޮ

ލަްނ ނުަވތަ ނެގިފަިއ ހުރީ ބަލައި، ވިަފއި ހުރީދަންނަވަނީ. ދެން އެާއއެްއކޮުށް ކިާހ ފައިާސއެއްތޯ ކާލެ އެުކ މި އާދޭހާ

ވާހަަކ ދައްކަން  އެ ކަން،ހުރިހާ އެކައުންޓުަތކުެގ ޑީެޓިއލްސް ދޭުށޭ. ެއއީ އަުޅގަނުޑމެން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަީކ ަދއް

މަކަން ވެސް ދަންޏާ ދާނީ މި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރީ އަޅުގަނޑުމެން ތި ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދައްކަން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން

ތަފާތު ގިނަ  ،ިގނަ ފައިސާއެއް  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެތައް . އެއީއަޅުގަނޑަުށް ޔަޤީން. މި މަޢުލޫމާތު އެބަ ހާމަކުރަންޖެހޭ

ވާހަަކ  ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގުމުގެ ފަިއސާ އެއްފަހަރާ ކާލަިއގެން އެ ހުންނެވީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް އެ

ނެތޭ ދެވޭކަުށް.  ދެން މިބުނަނީ ތިމަންނައަުށް ރައީސް ނަޝީދަުށް ދުލެއް އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މުންދާނަން.ދައްކަ

ެއކަމަކު ނެތޭ ދުލެއް ދެޭވކަުށް. ާގނޫނުގެ ތެރެއިން ތިމަންނައަުްށ  ،ބުނަނީ ވާހަކަދަްއކަން އަންނާުށޭ ބުނުމާ ެއއްކޮުށް ދެން މި

ދޫ ެދވެން އެބައޮތް.  ވެސް އެ ފާނަން ގާނޫނުގެ ތެރެއިންޑު ދަންަނވައިކިހިނެއްތޯ. އަުޅގަނ ބުނެދީބަލާުށޭ ދުލެއް ދެވެން ހުރީ 

 އި ނޫނުއަސާީސއާޤާ، މީގެކުރިން ރަީއސް ނަޝީދު ބަންދުކުރުމަުށް ނުވަތަ ކޯޓަުށް ގެންދިޔުމަުށް މި ގާނޫނުތަކަުށް ގެނައި 

ެއއާެއކު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކަންަތއް. ހަމަ ގާނޫނުތަކަުށް ގެނައި ބަދަލު ައނބުރާ ގެންނަންވީ. އެއީ ކުެރވިދާނެ ެއއް

ފުވެިރ ކޮުށްފައި ނުވަތަ ވަިކކޮުށްފަ. އިންސާޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުރިހާ ޖަޖުން ޑިސްކޮލިފައިތަނަުށް ސު ކޮމިޝަނުން ފޮނުވަންވީ މި

ކޮުށްޭދންވީ. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ  ގެެއއް ބިާނކުރުމަުށް ޓަަކއި ެއކަންއިންާސފުވެރި ފަނޑިޔާރު  ޢަދުލުވެރި ،ރަނގަޅު

ފަހަރަކު ނިކުމެ  ދަްއކަން ދާން ތައްޔާރަުށް. މިފަދަ ކަންތައްތައް ނުކޮުށް ެދން ހަމަ ކުއްލިއަކަުށް ަމއިެކއް ލިބޭ ކޮންމެވާހަކަ

އެހެން ބުނީމާ އަުޅަގނޑުމެން އަޖައިުބވޭ. މިކަހަލަ  ،އުޅެނީ ކޮންކަެމއްހޭ ނުެވގެން ތި ،ތިމަންނަ މިހިރީ ވާހަކަދައްކާުށޭ 

ދައްކަވަމުން. ހުުށަހަޅަމުން. އަޅުގަނޑުމެން  ،ދަނީ ދަންނަވަމުން ގެ ފަރާތުން ތަކުރާރުކޮުށް މިބައިވަރު ވާހަކަތައް އެމް.ޑީ.ޕީ 

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއއްކޮުށް ާވހަކަދައްކަން ދިަޔއިން. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ދިނީ ބޮޑު ކެްއސެއް. ެއކަން ކޮންމެ ދިވެހި 

 ބުނި ދެ  ތިބީ ވާހަކަދައްކަން ދާން ތައްޔާރަުށް މި ން މި ރައްޔިތަކަުށް ެވސް އެނގޭނެ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަނުޑމެ

. އެ ކަހަލަ ގާނޫުނތައް ވަނީ އެކުަލވައިލާފަ ކަންތައް ކޮުށްަލއިގެން. ީމގެކުިރން ރައީސް ނަޝީދު ބަންދުުކރަންވެގެން އެކި
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ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ  .ާލނަންފަހަރު ރިޕީޓު ކޮުށް ގާނޫނުތައް އަނބުރާ ގެްނގޮސްޭދންވީ. ހަމައެާއެއއްކޮުށް އަދިވެސް ހަމަ އެއް

ޢަދުލުވެރި ރަނގަޅު ން ވަކިކުރަން. އެއަުްށވުރެ އިންާސފުވެރި، ޕްރީމް ކޯޓުގެ ޖަޖުތަނުަށް ފޮނުވަންވީ ސު ކޮމިޝަނުން މި

ވެސް ރައީސް  ހިސާބުން ހަމަ ޔަޤީނުން  ކުރުމަުށް ޓަކައި. އެ ފަނޑިޔާރުންތަކެއް މި ޤައުމަުށް ބޭނުންވާތީވެ އެކަން

އޮތް ކޯޓުތައް  ފުވެިރ ޙުކުމެއް އަންނާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނޫނީ މިއަދު މިއިންސާނަޝީދަުށް ވެސް 

ވެސް މީހެްއގެ  ލާ ަމއްސަލަެއއް ،ވެސް އޮެވގެނެްއ ައޅުގަނޑުމެން އެްމ.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން ހުުށަހަޅާ ެއއްވެްސ ކަެމއް

އްުކކުރަން. ިއއްޒަތްތެިރ ުށް ނިމޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނުޑ ޝަުފވެރި ގޮތަކަ އްގެ މައްސަލަ ވެސް ރަނގަޅު އިންސާބަންދެ

ލާނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީތަކުން ކުަރމުންދާ މަސައްކަތް މިއަުށްުވެރ ސް ެއއްފަހަރު އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއިއަދިވެ ރައީސް.

ޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަުށް އަ ފުރިހަމަކޮުށް ޒިންމާދާރުކޮުށް ރަނގަޅަުށް ކުެރވޭނެ އިންތިޒާމުަތކެއް އެބަ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ.

 ރިޕޯޓު ފޮނުވީމޭ. އެބަ ޒިންާމވޭ  މި ،ސޮއިކުަރއްވާަފއި ވަނީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފަހަރަކު އެބަޮއވޭ އަންނަ ކޮންމެރިޕޯޓު 

 އޮންނަނީ ތިމަންނަ ރިޕޯޓު މި  އިތަނުގެ ކޮމިޓީތައް ނިމިގެން އަންނައިުރގައި ސިީޓގައި ސޮިއކޮުށްފަ މިނެޓުން މި 5ދެއްތޯ. 

ވެސް މަނިކުފާނު އުުފއްލަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މިއަުްށވުރެ  ފޮނުވައިފީމޭ މެންބަރުންނަުށް. އެކަމުގެ ޒިންމާ ހަމަ ޔަޤީނުން

ކަމުެގ މި މަޖިލީސް ވެސް ހިނގަމުންދާނެ އަދި ،ޒިންމާދާރުކޮުށް ކޮމިޓީތައް ހިނގަމުންދާނެ ކަމަުށް ،ރަނގަޅު ،ފުރިހަމަކޮުށް

ތަނުގެ އިދާރީ ުމވަްއޒަފުން  މި  .ުނގެންދާނެ. މަނިކުފާނުމެން ތި ތިއްބަވަނީ ބިރުން މަވެސްއްމީދު އޮންނަނީ. އެހެންނައު

ގޮތުން އެބަޖެހޭ ކޮންމެ އަހަރަކު އަޅުގަނޑުމެން ވަިކވަިކ  ތިބެންޖެހެނީ ބިރުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ަގވާއިުދގައި ބުނާ

ިމ  ؛ބޭފުޅަކު ކުރަން. އަމީންޢާއްމު އޭެގތެރެއިން އެއްނުވަތަ ވޯޓު ލަިއގެން މިތަނުން ފާސް ،މަޤާމުތަކަުށް މީހުން ހޮވޭ

ން އެބަ އެއްކިާބވާންޖެހޭ. ރައްޔިތުންގެ މުތިއްބަވަނީ ކަންބޮުޑވުމެްއގައި އަބަދުވެސް. އެހެްނވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރު

ނަ ގަާވއިދުތަކާ ެއްއގޮތަުްށ އޮން މަޖިލީހުން ގަވާއިދުތަކަުށް ެއބަ އިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކަންތައްތައް ކުރޭތޯ އެބަ ބަަލންޖެހޭ. ވަރަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ެދކުނު ގަލޮޅުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. މަޚްލޫފަ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު

 ގެ އޮފީސް ޙައްލެއް ުނވާނެ. ރަނގަޅެއް ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ! 

މުތަކުަށް ންނަކަުށް ެފންނާކަުށް ނެތް. މި މަޤާްއގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެެވސް ަކއިރި މުސްތަޤުބަލެ ަގއިމުނުވާނެ. ާވކަުށް ހަމަ

މީ ރައްޔިތުން ކަާމ ވާ ުމވަްއޒަފުންނަުށް އެންމެ މުހިއްކުަރއްތަންތަނުގައި މަސަްއކަތް އެ  ،ޢައްޔަންކުެރވޭ ބޭބޭފުޅުން



62 

 

ާހސިލުކުރާ ހިސާބަުށް ޮގއްިސ  ރަތްކަންކަެމއް ިއޞްލާޙެއް ނުވާނެ. ޢިބު ޤައުމުކަން ިވސްނިވަަޑިއގަންނަވާ ހިނދަކު މި

އުފުލަމުން ވަޑަިއގެންނެިވ ބޭނުންފުޅުވި ގޮތަުށް އެިކއެކި ިސޔާސީ މީހުންގެ މައްޗަުށް ދަޢުވާ  ނޫންތޯ. ރައީސް ޔާމީން

އައީ  މި ައޅުގަނޑު އިަހކަުށްދުވަހު ޮގއްސަ ތާޒު މިހާރު އޮންނެވީ ދޫނިދޫ ކުޑަ ޮގޅީަގއޭ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މުހު

ޓަރ ދިޔައިމާ މިހާރު ހުންނެވި ޕްރޮސިކިއު ހާލަތަުށް . އެހެްނީވމާ، މިީޅަގއި ޮއވެގެން ވާހަކަަދއްކާފަގޮއެތާ ހުރި  ޖެހިގެން

މި ސިޔާސީ  !ކަންކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލަން. ބައްލަވާ މަސަްއކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ވެސް އެބަޖެހޭ މި  އެ އޮފީހުގައި، ޖެނެރަލް

ލުމަުށް އެ ވަަޑއިގެންަނވާ ޕީ.ޖީ އޮފީހުގެ ވަކީލުންނެކޭ ކޯޓުތަުކގައި މިތިބަ ބާރީމެން ފަރާތްތަކުގެ މަްއޗަުށް ދަޢުާވ އުފު

މި ޤައުމުގައި އެންމެ ނުބައި  ،ކަހަލަ ނުބައި ނުލަފާ ފަނޑިޔާރުންނެކޭ ތަފާތެއް ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނުބައި ނުލަފާ

ނީ ސީދާ މިދެންނެވި ކުދިން. ޝައިްޚ ނަުށް ވާިގވެރިވަމީހުން ޢަމަލުތައް ހިންގަނީ މި ބާރީމެން ކަހަލަ މީސްމީހުން. އެ

ގޮތަކަުށް" ހަމަެއކަނި އެ ބަސް ސްޕީުޗގައި އެހެން  . "އެހެންުށް ތިބޭފުޅުން ތެދުވަންވާނޭ ބުނެގެންގޮތަކަ އެހެން ޢިމްރާން

މި ވިދާުޅވަނީ ހަމަ ޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ވަަޑިއގަންނަވާ ކުދިން ހަރުދުވަހަުށް ޖަލުގައި ޕްރޮިސކިއުއަ 12ވިދާޅުވީމާ 

ނުޖެހުމެއް ދިޔަ ހުރިހާ ހަމަފަހުން ހިނަގއި ރޭ ދެްއކެވި ާވހަކަފުޅުންނޭ އޭގެ އެ ތިމަންނަމެން ގަބޫލުކުރަމޭ. ޝައިޚް ޢިމްރާން

 ޖެހިއިރު... 6ަވޑަިއގަންަނވައިިފ  ގެއަުށް ހިނގީ. އެކަމަކު ަޝއިޚް ޢިމްރާން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ކެންދޫއަރުވަނީ  ތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 ުށް.ޙުސައިނަ ޢަލީ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ނޑު ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ފަހަރު އަޅުގަ  ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން ތަކުރާރުކޮުށް ތިންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 ނުޖެހޭނެ ކަމަުށް. އެއީ އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ފެނޭ އެބަ ބައެއްކިޔަން ރައީސް، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް އެހެން

ތަކުަގއި ވަކި ބޭފުަޅކަުށް ެއަވރަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަންޖެހޭ ނުކިެޔވުނަސް އެިކއެކި ޕޯިޑޔަމް  ލަވާތްފަހަރަުށް ޙަމްދު ޞަ

ަޓރ ޖެނެރަލާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅިފަިއވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާންކުރަން ވެސް. ޕްރޮސިިކއު މަންޒަރު

 އުޅެނީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ އެބަޖެހޭ ކީްއކުރަން ހުުށަހަޅަިއގެން ުއޅޭ ިއޞްލާޙެއްތޯ. ިމ އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅިގެްނ މި

ކުރެވޭެނ  ޓަރ ޖެނެރަލްގެ ނައިުބގެ މަޤާމު ނުދެވިގެން އެކަންޕްރޮސިިކއު ުށް ނުވަތަ ވަކި ބޭފުަޅކަުށްގޮތުަގއި ވަިކ މީހަކަ

 އަޅުގަނޑަކަުށް އަމުދުން ނުިވސްނޭ ކޮންމެހެން މި ގާނޫނު އިޞްލާޙުކޮުްށގެން ގެންނަން މި އަދި މަގެއް ހޯދުމަުށް ޓަކައި. 

ތަނުގައި ވާހަކަދެއްެކވި  ދެންމެގަިއ މި .ަކމަކުން ރައްޔިތުންނަުށް ވާނެ ެއއްވެސް މަންފާެއއް އުޅޭ އުޅޭ ނުވަތަ ކުރަން މި

ތިމަންނަމެން ކަންތައް  ،ޚާއްޞަކޮުށް ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިްސބަތްވާ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅެވއްޖެ ،އިްއޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން
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ިއގަންނަާވ ނުންވެވަޑަ ބޭ ރާނީ ރައީސް ޔާމީންތަނުން ފާސްކު ގޮތަކަުށޭ. ތިމަންނަމެން މި ބޭނުން ކުރާނީ ރައީސް ޔާމީން

ނޑު ދަންނަވާީނ ޙަޤީަޤތުގައި އަުޅގަ؟ މީ ބޭނުންެވވަަޑިއގެންނެވި ގޮަތކަުށޭ. ދެން ީކއްކުރަން ބާއްވާ މަޖިލީހެއްތޯ ގާނޫނެއް

އަުޅގަނޑުމެން  ުށް ހަމަ ސީދާކުޮށް ކުރާ މަލާމާތެކޭ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް.ސް ބޭއްވުމަކީ ރައްޔިތުންނަމިހާރު މި މަޖިލި

ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަނީއޭ ކިޔަިއގެން މިގޮތަުށް ރައްޔިތުންނަުށް މަލާމާތްކުރަން  ،ކިޔައިެގން ރައްޔިތުން މަޖިލީހޭ

ހެޔޮނުވާނެ. ރައްޔިތުްނގެ ފަިއސާ އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނ ދިނީމައޭ ކިޔަިއގެން ނަަގއިެގން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 

ޓަރ ޖެނެރަލަކީ ދައުލަތުގެ ވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޕްރޮސިިކއުހެޔޮނުނަމުގައި މިގޮތަުށް މި ޖަލްސާތައް ބާއްވަން ހަމަ 

ނެރަލް ނެތް ހާލަތެއްގައި އެ ޓަރ ޖެ ން ހުންނަ ފަރާތް. އަދި ޕްރޮސިކިއުކުރަ ވާއި ނުވަތަ ދައުލަތުން ިޖނާޢީ ދަޢުނަމުގަ

ޓަރ ޖެހެނީ ޕްރޮސިކިއު ްނ މިއެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރަ ،ޖެހެނީ ވާކުރަން މިނުަވތަ ދަޢު، ވާ ކުރުމުގެ ޒިންމާދަޢު

ޖެނެރަލްގެ ނައިބަކަުށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު. އިތުރު ނައިބެއް ޢައްޔަންކުރުމަުށް ޓަަކއި މައިގަނޑު ގޮތެްއގައި މި އިޞްލާޙު 

ޔާމީން ކުރަްއވަން  ާވއަކީ އެީއ ރައީސްއޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލް ކުރައްވާ ދަޢު ހުުށަހެޅިފައި މި

ންވަންޖެހޭ ގޮތަކީ ޓަރ ޖެނެރަލް ނައިބު ޢަމަލުކުރަނެތް. ޕްރޮސިކިއު ވާެއއް ވީމާ، ދެން މި ގާނޫނުގެ ބޭނުމެއްންވާ ދަޢުބޭނު

ނެތް. ހަމަ ކުރިން މިހާރު  ވީމާ ދެން މިފަދަ ިއޞްލާޙެއް ހުުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމެއް ބޭނުންވާ ގޮްތ ކަމަުށް ރައީސް ޔާމީން

ފެންނަނީ މުޅި  ވެސް ހަމަ ފުދޭނެ ދެއްތޯ. އަޅުގަނުޑމެންނަުށް މި ގެ ގާނޫނު އޮތީމަޓަރ ޖެނެރަލްރޮސިިކއުގޮތަުށް ޕް އޮތް

މިނިވަން  ،ކޯޓުތަކުން ފެުށިގެން ،ދައުލަތުގެ ހިންގުން ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއިން ފެުށިގެން

 ބޭފުުޅންނަކީ ވެސް ރަީއސް ޔާމީން  ސާތަުކަގއި ތިއްަބވާައދި އޭެގއިތުރުން މިނިވަން މުައއްސަ ،މުއައްސަސާަތކުން ފެުށިގެން

އެހެންނޫންތޯ.  ވެސް ބިރުގަންނާނެ ތަްނ. ބިރުން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެފަިއވާ ވިދާޅުވީމާ ވިދާޅުވި ގޮތަކަުށް ަޢމަލުކުރާ ބަޔަކަުށް

 ގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަން މި ގޮތް އަޅު  ޓަރ ޖެނެރަލަކަުށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކަުށް ެވގެންދިޔަވެސް ޕްރޮސިކިއު ފަހުން އެންމެ

ެގ ބޭފުޅާ ބޭނުންވާ ގޮތަުށް ޖަވާބުދާރީވުމު އެ ،ބޭފުޅާ ބޭނުންވާ ވަރަުށް ޓަރ ޖެނެރަލަުށް އެކުޑަެވގެން ޕްރޮސިކިއު އޮތީ. އެންމެ

ޓަރ ޖެނެރަލް ވަކިކޮުްށލެވިގެންދިޔަ މަންޒަރު ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ފެންނަނީ. އަދި ފުރުޞަތު ވެސް ނުދީ ޕްރޮސިކިއު

ވެްސ ބޭފުޅާ ކުރެްއިވ އެްއވެސް ކަމަކާ، އެއް  ޓަރ ޖެެނރަލް ވެސް އެ ކުރިްނވެސް ހުންނެވި ޕްރޮސިކިއު ޭއގެ ތުރުންއޭެގއި

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ދޭތެރޭ ވެސް ޢަމަލުކުރި ގޮތް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ ޕްރޮސިކަމެއް ނެތި މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

މާ ހެްއވާ ިމއީ މަލުކުރާނެ ގޮތް މި އެނގެނީ ސުޕްރީމް ޯކޓަުށް. އަދި ިކއުޓަރ ޖެނެރަލް ނެތީމާ ޢަ. އަދި ޕްރޮސިފެނުނު

ިކއުޓަރ ޖެޭހނޭ އޮްއވާ، ޕްރޮސިުދވަހު ޢައްޔަންކުރަން  30ކިއުޓަރ ޖެނެރަލަކު ަކުށް ޕްރޮސިކަމެއް. ގާނޫުނގައި ވަކި ގޮތަ

ދަޢުވާަތއް ހަމަ ކުރިއަުށް ބަރާބަރަުށް. ިދޔައީ. އެހެންނަމަވެްސ، މަސްދުވަސް ފާއިތުެވގެން 8ލަކު ނެތި މި ޤައުމުގައި ޖެނެރަ

ންތައް ބައިތިއްބަމުން ގެންެދވީ. މީހުން ހަމަ ޖަލަުށް ލެވެމުން ގެންދިޔައީ. ފިޔަަވޅުތައް އެޅެމުން ގެންދިޔައީ. ބަންދުަގއި މީހު

 8ސް، ނެރަލަކު ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭނޭ. އެހެންނަމަވެކިުއޓަރ ޖެދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮސި 30ގާނޫނުަގއި ބުނަނީ 

ކިއުޓަރ ެޖނެރަލަކު ނެތި ހިންގާލެވުނީ ހަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަ ވަންދެން ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ޕްރޮސިދުވަސް މަސް
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 ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ ރޫލިން އަންނަީނ ކިހިނެއްކަން. އެ ރޫލިން؛ އަކީ އެއީ ރޫލިންއެއް ނެރެލާފަިއ، ެއ ޫރލިން

ކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ަވރަުށް ސާފުކޮުށް އެަބ އެނގޭ. އަންނަ ރޫލިންެއއްން ާކކު ބުނެގެ ،އަންނަނީ ކޮން ފަރާތަކުން

ރަދުކޮުށްގެން، ދުވާލަުކ މިގޮތަުށް ޚައަުޅގަނަޑކަުށް ހަމަ އެއްވެސް ގޮތަކަުށް ނުވިސްޭނ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ، މާއެހެންވީ

ޭއސީާއއި ިމ  އަދި މި ތަން ދިއްލުމާ،، ވަްނ ވެްސ މި މަޖިލީހުގެ ކެއުމާއަޅުގަނޑަުށް އެނގޭ މިފަދަ ިމ މަޖިލީހެއް ބާއް

ތްކުރުމަުށް ޓަކައި މިވަރު ޮބޑު ރަްއޔިތުންނަުށް މަލާމާ، އެހެންވީމާ ކަން.ތަކެއް ހިނގާނެރަދުބޮޑު ޚަ  ހުރިހާ ކަމަކަުށް ވަރަުށް

 ރަދެއް ކުރާކަުށް ައޅުގަނޑަަކުށް ހަމަ އެއްވެސް ގޮތަކަުށް ުނފެނޭ. ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. ޚަ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  މާފަންނު އުތުރުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް.އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

އަކީ ދެން މީގެ ފަހުން އި އެންމެ ގިނަ ދުވަްސވީ ބޭފުޅާކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގަރޮސިޕްއަންނަ ގޮތަކީ  އަދި އެ ރޫލިން

ބަރު ނޮވެންއަންނަ ގޮތަކީ. ހަމައެއާެއކުަގއި ޤައުމުަގއި  ޫރލިން. އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލޭ ވިދާުޅވަނީޕް

ކުަރންޖެހޭނެ ކަމަުށް ބުނީމަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިންތިޚާބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކުވަކި ުދވަހެްއގެ ފަހުން 

ސުޕްރީމް ކޯޓެއްގެ ވާހަކަ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މީހުން ދައްކާރިއްޔާއޭ ިކޔާފަިއ ރައްޔިތުންނަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫ

هللا މިހާރު ރައީސް ޢަބްދު ،ހަަގކޮުށްލެވޭ ޢަލީ ޙުސައިން އެ ފާހަަގކުރެްއވީ. ައޅުގަނޑުމެން މި ރިޕޯޓަުށް ވާހަކަދަްއކާއިރު ފާ

ލަތެއްގައި އަދަދު ނޭނގޭހާ ގިނަ ނައިބުންތަކެްއ ކުަރއްވަނީ ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލް ނެތް ހާ މަސައްކަތްޕުޅު އެޔާމީން 

ސިސްޓަުމ ވެރިކަން ހިންގެވުމުގެ ޢައްޔަންކޮުށްފައި ބޭތިއްބުމަުށް. މިއީ އެ ކުރައްވާ މަސަްއކަތަކީ. އެއީ އެ ބޭފުޅާގެ މިހާރު 

. ހަމައެއާއެުކަގިއ ކުރައްވާ ގޮަތކީ. ނައިބު ރައީަސކު ނުލާ ދައުރު އެއްކޮުށް ނިންމާލަންކުރިއަުްށގެންދަވަން ގަސްތު 

މިސާލެއް ގޮުތގައި އޮިޑޓަރ  ުގތުން ވަކިކުެރްއވުމުގެ ގޮތުން؛ރިއްޔާ ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވަ ރައީސުލްޖުމްހޫ

. މެލޭޝިޔާގެ ހަމަ އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް ވަކިކުަރއްަވއިފި ަވއްަކމުގެ ވާހަކަެދއްކީމަ ވެިރޔަކަުްށ އިގަ ޖެނެރަލް ވަކިކުރެްއވި ގޮތު

ސީ ަވކިކޮުށްލައިފި، އެ ަތނުގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ހަމަ ވަްއކަމުގެ ވާހަކަދެްއކީމާ. މި ސި ހުންނަވާ ބޭފުޅާ. މިސްރުގެ

ހަމަ މި ގުޅެނީ ހަމަ އެއް ޒާތުގެ ކަންތަކޭ  ލް. ހަމަ ވަގުންނާކަދެއްކީމަ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަތަނުގައި ވެސް ވަްއކަމުގެ ވާހަ 

ިކއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢައްޔަންކުރުމުގެ މި ވެރިަކން. އެހެންވީމާ، ޕްރޮސި ހިނގަނީ ރައީސް. ހަމަ އެްއގޮތަކަުށޭ މިއިްއޒަތްތެރި 

ާވހަކަ މި ދައްކަނީ. އަދި މި  ނޫިނއްޔާ އަދަދު ނޭނގޭ ވަަރކަުށް ނައިބުންތަކެއް ޢަްއޔަންކުރާ ،ކަންތަކުަގއި ޑަބަލްކޮުށް

 އެ ނައިބާކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ހުރިހާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ފާހަގަކުރަނީ، ޕްރޮސިރިޯޕޓުގައި މި  ގައިވާހަކަތައް ދަްއކާއިރު 
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 ޕްރޮސިިކއުޓަރ ަހވާލުުކރަން. އެއީ ންމެހައި ބާރުތަކެްއ ެއ ނައިބާ ކިއުޓަރ ޖެނެރަްލގެ އެހަވާލުކުރާ ގޮތަުށް. ހަމަ ޕްރޮސި 

ރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލް ނެތް ހާލަތުކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޕްރޮިސކިއުޓަރ ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، ޕްޖެނެރަލް ނެތް ހާލަތު

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލުންތަެކއް ޢައްޔަންކޮުށްފައި ބެހެއްޓުމުެގ ްޕރޮސިނުކޮުށް އެ ދާ މުއްދަތުގައި ވެސް ބަިއވަރު ޖެނެރަލް ޢައްޔަން

ިކއުޓަރ ޕްރޮސި ،ގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ވާހަަކއެއް. ޤާނޫނުއަާސސީަގއި ތަންދޭ ގޮތަކީވާހަކަ މި ދައްކަނީ. މިއީ ައޅު

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހަވާލުކުރާ ކަމެްއ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އިުރޝާދުގެ މަތީން ޕްރޮސިޖެނެރަލަކު ހުންނަވާފައި 

، އުޅޭ އެއްަޗކީ މި ހަދަންކުރެވިދާނެ. ިމައދު ޢައްޔަން ިކއުޓަރ ޖެނެރަލަުށްޕްރޮސިކުރެްއވުމަުށް ޓަކައި އިތުރު ަފރާތެއް 

އަދި ގާނޫނީ  ،ކިއުޓަރ ޖެނެރަލަކު ެނތި ވަިކކޮުށްލާފައި ވެސް ކުީރަގއި ޢައްޔަްނކުރެވުނު ަނއިބުްނތަކެއް ލާފައި ޕްރޮސި

 މެން ކަންބޮުޑވާ ފާސްކުރަނީ. މިއީ އަުޅގަނޑު ގޮތަުށް މި އޮތް ކިއުޓަރ ޖެނެރަލަކަުށް ލިބިގެންވާ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ދޭޕްރޮސި

ރ ޖެނެރަލުަށް ކިުއޓަޕްރޮސިަނއިަބކު  ނުަގއި އޮންނަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެކަމެއް. މީގެ ކުރީަގއި ެވްސ ގާނޫ

ންެމ ރަނގަޅު ގޮެތއް ނޫން. އެ ގޮުތަގއި ބޫލުކުރާންނަމަވެސް، އެީއވެސް އަުޅގަނުޑ ގަ. އެހެޢައްޔަންކުެރވިދާނޭ

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ން ޕްރޮސިިކއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އިރުޝާުދގެ މަތިޕްރޮސިިއގެން ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުންނަވަޕްރޮސި

އްޓިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލް މަސައްކަތްޕުޅުަތއް ކުެރއްވުމަުށް ޓަކައި އެހީތެރިވެދިނުމަުށް ބޭފުަޅކު ބެހެ

ޅަކަުށް ން ލިބިދޭ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ނަގާފައި އެހެން ބޭފުޤާނޫނުައސާސީ ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަުށް، ލަތެއް އަިއއްސަނެތް ހާ

މަ އެަބ ާލއިުރގައި ހަނީ. ހަމަ މިއަދު މި ވާހަކަދައްކައިކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަަގކުރަ ުށް ޤާނޫނުއަސާސީ ތަންނުދޭދިނުމަ

 24ރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫެވސް ކޮމިޝަނަުށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުެރއްވުމަުށް ޓަަކއި  ގޑްކާސްިޓންފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ ބްރޯ

އެ ދާއިރާގެ ޢިލްމާއި، ެއ ދާއިރާގެ މަސައްކަްތކުރުމުެގ  ވިިއރުގައި ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާއި،ބޭފުޅެއްގެ ނަން ފޮނުއްވެ 

ތަޖުރިބާއަުށް ބައްަލވާފައި އެ ުހރިހާ ބޭބޭފުޅުން އެންމެ ފުލަުށް ލެއްވީ. ދެން އެންމެ އިސްކޮުްށ ފޮނުވާފައިވާ ނަންފުޅުތަކަކީ 

ވަުރގަދަ ގެ އެކްިޓވިސްުޓން. މަހާސިންތާގެ ޕީ.ޕީ.އެމްލާފައިާވ މީހުން. ނިންމައި ވެްސ ކިރިަޔިކރިޔާ 10ގްރޭޑް 

 ގެ އެްކޓިވިސްޓުން. އިދިކޮޅު ިސޔާީސ ޕާޓީތަކަުށް ފާޑުކިޔައި، ރަީއސް ޔާމީންގެ ޕްރޮމޯޝަނުަށް އެކްިޓވިސްޓުން. ޓްވިޓާ 

އިން އެ ބޭފުޅުންނުަށް އެުކގައި ގާނޫނުަގއި ބުނާ ފަދަ ނެއްތޯ މުސްތަޤިއްލުކަމާމަސައްކަތްކުަރއްވާ މީހުން. ެއހެންވީމާ، ކިހި

އަެނއްކާ ތަޢުލީމީ  ން.ކަނުވާނެ ގެން އެ ބޭފުޅުން މިނިވަންއޮތީ އެނ ކުެރވޭނީ. ފުރަތަމަ ވެސް ނަޒަރުން މިމަސައްކަތް

ންނަުށް ައޅުަގނޑުމެން ވަރަުށް ރަނގަޅަުްށ ގޮތުން ބައެއް ބޭބޭފުޅު ދަުްށމެ. ދެން ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އެހާ ދަުށްމެ. އެހާ

ތަކުން ބައެއް ބޭބޭފުޅުން މައްޗަުްށ ތްތަޖުރިބާތަކާއި އެ ބޭފުޅުންގެ ތަޢުލީމަުށް ބަލާފައި އަޅުގަނުޑމެން ކުރި މަސައްކަ

އް ެވްސ ޕީ.އެޗް.ޑީ ބޭފުޅެ ،އެތައްފުޅުން. އަދި އެނޫްނވެސް އެަތއް ޖައްސާލެވުނު. މިސާލަކަުށް ަމރިޔަމް ވަޙީދާ ފަދަ ބޭބޭ

އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.  ލާފަ. އެ ބޭފުޅާ ވެސް ފުލުަށް ދުއްވާލައިފިވޭ. އެ ބޭފުޅާ ވެސް ފުލަުށް ދުއްވައިމިއަުށް ހުުށަހަޅުއްވާފައި 

ެގ ފެންވަުރގެ މީހުން އެބަ ތިއްަބަވއޭ ެއްއވެްސ މިންވަރަކަުށް ީމގެ ތަޖުރިބާ ނެތް. ެއއްވެްސ މިންވަރަުްށ 10ގްރޭޑް 

ކަން އަުޅގަނުޑ ޓޮޕް ލިސްޓަުށް ފޮނުވާފަިއ އެބަ ތިބި ޢިލްމެއް ނެތް ބޭބޭފުޅުން އެްނމެ ،ލްމެއް ތަޖުރިބާއެއް، ީމގެ ޙި
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ފާހަގަކުރަން. މިއީ މި ދައުލަތް ރައީސް ޔާމީންގެ މުުށުތެރެއަުށް ލެއްވުމަުށް ކުރަްއވާ ހީލަތްތެރި މަސައްކަތް ކަމަުށް ވާތީވެ، 

ކަމަުށް ސަމާލުވެ ތިއްބަވަންޖެހޭނެ. މި ން މި ކަން. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުމިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އަުޅގަނޑުމެން ފާޅުކުރަންޖެހޭ

ހިންގަނީކީ ދައުލަތެއް ނޫން. މި ހިންގަނީ ބޮޑު މާފިޔާގެ ބޮޑު ޖަރީމާ ގޭންގެއް ަވއްކަންކުރުަމުށް ޓަކައި ފަހިކުރެއްވުމަުށް. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކެންދޫއަރުވަނީ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ

 ރީ ޕާޓީއަުށް. ުށް. އެއް މިނެުޓ ބާކީ އޮތީ ޖުމްހޫޢަލީ ޙުސައިނަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ނުޑ ނޑު ދެންމެ ވާހަކަފުޅު އެ ދެއްެކވި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަުށް އަުޅގަރަީއސް. އަޅުގަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ިކއުޓަރ ޖެނެރަލުންތަކެްއ ތިބޭ ނެރަަލކު ނެތީސް ަބއިވަުރ ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެޕްރޮސި ،ަވނީވެސް ފާހަަގކޮުށްލަން ބޭނުން

ންނޭ. އެއީ އެ ލަތްތެރި ރޭވުމަކުރި ހީެވސް ވަރަުށް މަކަރުވެ އުޅެނީ ޙަޤީޤަތުގައި ގޮތަުށް ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުރަްނ މި

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލަކަުށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަުށް ނޯންނާނެ ދެއްތޯ އެްއވެސް ޔަޤީްނކަމެއް. ގޮތަކީ ޕްޮރސި ލަތުގައި މި ވާހާ

ވިދާުޅވާ މީހަާކ  ،ހަމަ މިހާރުވެސް ރައީސް ޔާމީން ވިދާުޅވާ ދަޢުވާއެއް އްެވސް ޔަޤީންަކމެއް ނޯންނާނެ. މިހާރުވެސް އެ 

ކިއުޓަރ ޕްރޮސި  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ަވކިެވެގންދާނެ. ދެން އޭެގ ފަހަކުން މި ޤައުމަކުެޖއްޔާ ޕްޮރސިދެކޮޅަުށް ނުކުެރވިއް

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ނުކުެރޭވނެ އިނގޭތޯ. ދެން ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލަކު ޢައްޔަންނުކޮުށް ޕްރޮސި ޖެނެރަލަކު ޢައްޔަނެއް

ނައިބަުކ ެއ ދަޢުވާ ުނޮކުށްދީފިއްޔާ ދެން އަެނއް ަނއިބަކު ލަްއވާ އެ ދަޢުާވ ކުރާނެ.  މިހާުރ އެއް  ތިެބގެންނައިބުންތަކެއް 

ގަިއ ތިބޭ މީހުން ލައްާވ ދަޢުވާކުރާނެ. އެހެންީވމާ، ެއގޮތަުށް ޕްރޮސިިކއުޓަރ އެ ތަނު  ،އެ މީހަކު ނުކޮުށްފިްއޔާ ދެން ތިބޭ

 މުގެ ބާރު ކަނޑުވާލަން ހުުށަ...ޖެނެރަލްގެ މަޤާ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ައއްޑޫ މީދޫއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި

 ދަމަުށް.ރޮޒައިނާ އާ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ދަމްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާއަްއޑޫ މީ
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ިކުއޓަރ ޖެނެރަލުން މަސައްކަތްުކރައްވަމުން ވަަޑއިގަންަނާވ ޕްރޮސި މި ޤައުުމގެރަީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

ނާޒިމްގެ ޝަރީޢަތުންނާއި، ޝައިޚް  ކަން އަޅުގަނޑުމެންަނުށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތުންނާއި، ކާނަލްވަންމިނި

މެންނަުށް މިހާރުވެްސ ވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުގަނޑު ޮގއްސަތުން ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެނިގގެންމްރާންގެ ޝަރީޢަޢި

ަގިއ ޝުމްބާގޮންގު ނަމަކަުށް ަޖހައިގެން ުކއްޖަކު ްޓވީްޓކުރީމާ އަޝްރަފް ިކޔާ ބޭފުޅަުކ ްޓވީޓާފެނިގެން އެބަ ދޭ 

ފުރިފައި  އަހަރު ކިރިޔާ 18 އެަތއް ދުވަހެްއ؛ގެންގޮްސގެން ޕީ.ޕީ.އެމް މީހަަކުށް ބިރުދެއްކީ ކަމަުށް ބުނެ، ޖަލަުށް ލައިގެން 

މިހާތަނަުށް މިހާރު ގެ އެކްިޓވިސްޓަކަުށް ބިރުެދއްކީ ކަމަުށް ބުނެގެން ޖަލަުށް ލައިގެން .ޕީ.އެމްަގއި ޕީްޓވިޓާހުރި ކުއްޖެއް 

ރައީްސ ޔާމީންެގ  ،އެކަމަކު އިްއޔެ ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިެގންދިޔަ ވެގެން މި ދަނީ؟ ުދވަސްތޯކިތައް މަސް

ގައި ނޫްސވެރިން މަރާލާ، ނޫސްވެރިން ކު ޓްވިޓާ ދު ކިޔާ ބޭފުޅަމައިޙުފޮޓޯޖަހައިގެން، ރައީސް ޔާީމނަުށް ސަޕޯޓްކުރާ 

 އިތޯ މި މައްސަލަ ބަލާ ފަރާތަކީ؟ތަން. ކޮބަ ކޮުށްފައި އޮތްއަންދާލާ، ނޫސްވެރިން ދަންޖައްސާ، މިހެން ޖަހާފައި ޓްވީޓު

މިކަމާ  އަންދާލަން ޮގވީމާ ިއ،ނޫްސވެރިން މަރަން ޮގވަިއ، ދަންޖައްސަން ޮގވަ ،މިއީ ހުރިހާ ނޫސްވެރިންނަުށް ިބރުދައްކައި 

ގެ އެކްިޓވިސްޓަކަުށް ބިރުެދއްީކ މި ފެންނަނީ އަޝްރަފް ޕީ.ޕީ.އެމް އަޅާ ފިަޔވަެޅއް ނުފެނޭ. އެކަަމކު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް

ގޮސް މުއްދަތެއް ނެިތ  ފަހުން ދާ މަންޒަރު. އެންމެގެން އެތައް ުދވަސްތަެކއް ވެގެންކަމަުށް ބުނެ ގެންގޮސް ޖަލަުށް ލައި

ެވސް ފެނިފައި ވަނީ އޮރިޔާންާކޑު.  ކޮުށްގެން އުޅެނިކޮުށް އެ ބުނާ ޕީ.ޕީ.އެމް ެއކްޓިިވސްޓްގެ ފޯނު ނެގިއިރު ޭއގެން މިކަން

ލަތަކީ. މި ޤައުމުެގ ކަންތައްތައް ހުރި ހާ އުޓަރުްނގެ މަސަްއކަތް ހުރި ފެންވަރަކީ.ކިގެ ޕްރޮސިންވީމާ، މިއީ މި ޤައުމު އެހެ

މަޖިލީހުން މިހާރު ރައްޔިތުންނަުށް ފައިާދކުރަނިވި ކަންތައްތަކަުށް ވުރެ ޮބޑަުްށ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ަރއްޔިުތންގެ

މި ަޤއުމު ހަލާުކކޮުށްލުމަުށް ކުރާ މަަސއްކަތްތަްއ ކުަރމުން މި ދަނީ. އިްއޒަތްތެިރ  އި،ރައްޔިތުންނަުށް ޖެއްސުްނކުރުމާ

މީހުން އެބަ ތިބި  50ގުރައިޫދގެ މަރުކަުޒގައި  ރައީސް. މިހާރުވެސް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުގައި

ޖެހިފައިތޯ  ބީ.އިލާަތއް މިހާރު ޓީޖެހިފަ. މުވައްޒަފުންެގ ޢާ ބީ.ޖެހިފައި ތިބި. އެ ތަުނެގ މުވަްއޒަފުން އެ ތިބީ ޓީ  ބީ.ޓީ

ން މިހެން އުެޅ، މުިޅ މިހާރު ސަރުކާރުން އެ ގެންދަވަނީ. މި ކަންކަން ރަްއޔިތުންނަުށް އޮުޅވާލަިއގެން، ފޮުރވަިއގެ ބަލަމުން

ރަުށެއް އެއްކޮުށް ހަލާުކވެގެންާދއިރުަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް ވެސް، މިކަން ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްވާ 

މެންބަރުންނަުށް ވެސް އެނގިތިބެގެން ކޮންކަމެއްތޯ ކުަރއްވަީނ؟ ކޮން މައްސަލައެއްތޯ މި ބަލަނީ؟ މިއީ އަޅުގަނޑުމެްނ 

ެގ މަޖިލީހުގައި ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަކީ. ސަުރކާރު ޖަވާބުދަރީކުުރވުން. އެކަަމކު، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޭއގެ ރައްޔިތުން

ބަދަލުގައި މި ފެންނަނީ ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެޅިހާ ބަތަކަުށް ރިހަ ކިޔައިގެން ސަރުކާރުން 

ދެ މިނެޓުން، އެްއ މިނެޓުން ކޮމިޓީގައި މަްޝވަާރކޮުށްފައި ތަްއގަނޑުޖަހަމުން ، ގެންނަ ކޮންމެ ެއއްެޗއް ފަސް މިނެޓުން

ބޭރުކުރަމުންގެންދާ މަންޒަރު. މިއަދު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންަނުށް މި ފެނިގެންދިޔައީ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި ހަމަ 

މް.ޕީ.އާރު.ސީން ަވގަުްށ ނެގި ލާރިގަނޑު ދީގެން މި އެ މެންޒަރުތައް. އަުޅގަނޑުެމން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނަކީ އެމް.އެ

ގޮނޑިތައް ހޯދާފައި ތިބި ބައެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މިތާގައި ޯވޓުލާނީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވޯޓުލާން ފެންނަ 
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 ގޮތަކަުށް. އަުޅގަނޑުމެންނަކަުްށ ނޯންނާނެ ސަރުކާރުން ުކރެވޭނެ ޕްރެޝަރެއް ވެސް. ސަރުކާރުން ބުނާ ގޮަތކުަށް 

އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުާލކަުށްނުޖެހޭނެ. ސަރުކާރުން ވަްއކަންކޮުށްެގން ހުުށަހަޅާ ބަޖެޓުތަކަުށާއި ވަްއކަންކުރަން ދިވެހި ަރއްޔިތުްނެގ 

ފައިސާ ަވގަުށް ނަގަން ހުުށަހަޅާ ބަޖެޓުތަކަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ޯވޓުލާކަުށެއް ނުޖެހޭނެ. މިއަދު ވެސް މިނިސްޓަރަކު ވަަޑއިގެްނ 

ެގ 2015ގަނޑުމެން ޯވޓުނުލީ ވާހަކަ ދެއްކިއިުރަގއި އެ މިނިސްޓަރު އަމިއްލައަުށް ަވޑަިއގެން ވިދާުޅވީ، މި ތަނުގައި އަޅު 

ބަޖެޓުގައި މަރަދޫފޭދޫގެ ބަނދަރު ނެހެދިގެންދިޔައީ ބަޖެޓުަގއި ޖަހާފައި އޮތް އަދަދު ކުަޑވީަމއޭ. ެއއީ ހަމަ އެ މިނިސްޓަރު 

.ޑީ.ީޕއަކުން ޖެހި އަދަދެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުެމން ބޭނުން ގޮތަކަުށް ބަޖެޓަކުަށް މި ތަނަުށް ފޮނުވި އަދަދު. އަުޅގަނޑުމެން އެމް

އެްއވެސް އިޞްލާޙެްއ ގެންާނކަުށް ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކޮސްަހދާފައި ފޮނުވާފައި ބަޖެޓަުްށ 

އްކާތީ އަޅުގަނޑުމެން ހައިރާންވަީނ. އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުނުލީ ވާހަަކ ލަދެއް ނެތިގެން މި ތަުނގަިއ އަިއސް މި މީހުން ދަ

އަޅުގަނޑުމެން މިއީކީެއއް ސަރުކާރުން ބުނާހާ ގޮތެއް ހަދަން މަޖުބޫރުވެފައި ތިބި ބައެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މި 

ިއ ތަނަުށް ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގަިއ މަސައްކަތްކުރަން ައއިސް ިތބި ބައެއް. ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ސަރުކާރުން ަވގަުށް ނަގާފަ

އޮތް ލާރިގަނޑެްއަގއި ގޮނޑި ހޯދައިގެން އައިސް ތިބި ބައެްއ ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުޖެހޭނެ 

 ސަރުކާރުން ަވއްކަންކުރަން ިމ ތަނަުށް ފޮނުވާހާ އެއްެޗއްސަަކުށް ވޯޓުދޭކަުށެއް. ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއް

 އަޙްމަދު މުބީނަުށް. 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޖެނެރަލްގެ ގާނޫނު( އަުށް ހުުށަހެޅި،  )ޕްރޮސިިކއުޓަރ 2008/9ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ކޮމިޓީން ފޮނުވާފައިވާ އިޞްާލޙަުށް ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް ނިންމާފައި އޮތް ރިޕޯޓެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރަން. 

ޓަކަިއ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތް ހަލުިވކޮުށް ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ގެންިދއުމަުށް 

ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލެއް ޢައްޔަންކޮުށް ހަދަން އެބަޖެހެއޭ. އެއީ ރަްއޔިތުންނަުށް އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮުށްދެމުން 

އަންނަ ހެޔޮވެރިކަމުގެ ތެެރިއން، ހެޔޮވެރިކަމުގެ ނިޒާުމގެ ތެރެއިން މިކަން ފަހިކޮުށް އަވަސްކޮުށް ގެންދިއުމަުށް ޓަކަިއ 

މެއް ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިން ވާހަކަދެްއކި ބޭފުޅުން، ބައެްއ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަ

މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި، ގުރައިޫދގައި ހުރި، ހެދިފައި ހުރި މަރުކަޒުަގއި ވެްސ ޓީ.ީބ ޖެހިފައި ތިބި ބޭފުޅުންތަކެއް 

ރަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އަޕްގްރޭްޑކުރަްނޖެހޭ ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުަގއި އެތާ ތިބި ވާހަކަ. ރަނގަޅު ވާަހކަެއއް. އެ ސެންޓަ

އަޅުގަނޑު ދެކެން. ެއކަމަކު، އަޅުގަނޑު ުސވާލުކޮުށް ބޭނުންވަނީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ އެ ބުނާ ަފހި ސަރުކާރުގައި ކިހާވަެރއްެގ 
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ރުން ދާދި ފަހުން އެ ސެންޓަރަުށް ގޮސް ޚިދުމަތްތަކެއް އެ ސެންޓަރަުށް ދީފައި އޮތްތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެން ޕާލަމެންޓް މެންބަ 

އަޅުގަނޑުމެން އަިމއްލައަުށް ިމ ައއީ ައޅުގަނޑުމެން ބަލާފަިއ ހުރި މައްސަލަތައް. ބަލަިއ އަޅުގަނޑުމެން މި އަންނަނީ 

ބަރުން އެކަންކަން އިޞްލާހުކުރުމަުށް ަޓކައި މަަސއްކަްތކުރަމުން. އަުޅަގނޑުމެން ޕާލަމެންޓް، މި ސަުރކާރުގެ ޕާލަމެންޓް މެން

މި އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ެއކި ަކންކޮޅުތަކަުށް ިޒޔާރަތްކޮުށް ރަްއޔިތުންގެ ހާލު ބަލަމުން މި އަންނަނީ. ރައްޔިތުންގެ ހުިރ 

ކަންބޮޑުވުންތަަކކީ ކޮަބއިތޯ ަބލައި އެކަްނކަން ހޯދުމަުށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަްތކުރަމުން މި އަންނަނީ. ރައްޔިތުންެގ 

އި އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަުޅަގނޑުމެން މި އަންނަނީ. ފާއިތުވެގެން މިދިޔަ ދެ މަސްދުވަހު އިހްސާސްތައް ގާތުން ބަލަ

އަތޮޅަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަރުން ގޮސް މި އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ  8ތެރޭ ރައްޖޭގެ ތަފާތު 

ގާތަުށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދީ، ރައްޔިތުންގެ ދުޅަހެޮޔކަން  މިހެން ހުރި މައްސަލަތަކަކީ ޮކބައިތޯ ބަލައި، ރަްއޔިތުންނާ

އިތުރުކޮުށްދީ މަސަްއކަތްކުެރވޭޯތ އަުޅގަނޑުމެން މަސަްއކަތްުކރަމުން މި އަންނަނީ. މިދިޔަ ހަފުތާގައި އަޅުގަނޑުމެން ޅ. 

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަުމގަިއ ޮއވެގެްނ  އަތޮޅުެގ ހުރިހާ ރަުށްތަކަުށް ޮގސް ރައްޔިތުްނގެ ހާލު ބަލާފަިއ މި އައީ. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް،

ކޮންއިރަކުތޯ ަރއްޔިތުންގެ ހާުލ ބަލައިލަން ގާތުން ގޮސް ަމސައްކަތްކޮުށްލަން ކެރުނީ މިހެން؟ ރައްޔިތުން އުޅޭ ހާލާ 

އެްއޗެހި ބަލައިލެވުނުތޯ އެ ޭބފުޅުންނަުށް؟ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ ގުަރއިދޫަގއި އެ ުހރި ސެންޓަރުގެ ވާހަކަ. ެއ 

ންޓަރަުށް ގޮސް އަުޅގަނުޑމެން ޕާލަމެންޓުގެ ދިހަވަރަކަުށް މެންބަރުން ގޮސް އެ ސެންޓަރުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ސެ

އެްއޗެހި އަޅުގަނޑުމެން އަމިްއލައަުށް ބަލާފައި ހުންނާނީ މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސްކުރިން. އަޅުގަނޑުމެން މި އަންނަނީ އެ 

ހާ ކަންކަމަުށް އެޓެންޑުކުރާނަން. އެތާަގއި ޓީ.ބީއާއި ތަފާތު ެއކި ބަލިތައް މަސައްކަތްކުރަމުން. މި ސަުރކާރުން އެ ހުރި

ޖެހުނީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން. މި ސަރުކާރު އައިއިރު ެވްސ ތިހުރިހާ މައްސަލަތައް އެާތަގއި ހުރި. އެ ސެންޓަރު ހުރީ 

އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އެކަްނކަން. ރޫޅި، ހަލާކުވެ ގޮއްސަ ހުރީ. އެ ތަނަކީ އަބާތުރަ ފިލުވަންެޖހޭ ތަނެއް ކަމަުށް 

އެކަންކަން ައޅުގަނޑުމެން ިއޞްލާޙުކުރުމަުށް ޓަކައި މަަސއްކަތްކުރާނަން. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުގެ ުސވަލަީކ، މުޅި 

ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ހަލާކުވެ، ިޞއްޙީ މަރުކަޒުަތކާ އެްއޗެހި ހަލާކުވެ، ފުނޑުފުނޑުެވ، ވީރާނާެވ؛ ިއއްެޔގަިއ 

ޅުގަނޑުމެން ގޮސް ބަަލއިލާފައި މި ައއީ ރާއްޭޖގެ އެންމެ ބޮޑު، އެންމެ ބޮޑު ެއއް ޞިްއޙީ މަރުކަޒުގެ ގޮުތގައި ހުިރ އަ

ތަނެއް. ހިންނަވަރުގެ ިޞއްޙީ މަރުކަޒު. ހަމަ ފުނޑުފުނޑުވެަފއި ހުރީ އިނގޭތޯ. ތަނބުތަކާ އެްއޗެހި ކަނަޑއިގެްނގޮސް 

ލިންގާއި ެއއްޗެހި ވެްއޓިފަ. އަރިމަތީ ހުރި ތަނބުތަކާ އެްއޗެހި ކަނަޑއިގެްނގޮްއސަ. ބޮލަުށް ވެއްޓޭ ހިސާުބގައި ހުރީ. ހަމަ ސީ

އަހަރު ކުރިން ހަދާފައި ހުރި ތަނެއްގެ ވާހަކަ މި  25ކުއްލިައކަުށް ނޫނޭ. މި ދެ އަހަރަކު ވީ ކަމެއް ނޫނޭ އެއީީކ. މީގެ 

ން ރަނގަޅުކުރާނެ ފުރުޞަތު. ރަނގަޅުކުެރވުނުތޯ؟ ދައްކަމުން އަންނަނީ. ހަމަ މި ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް ލިބުނޭ އެ ތަންތަ

ރަނގަޅެއް ުނކުރެވުނޭ. އަުޅަގނޑުމެން މި އަންނަނީ ހަމަ ރާއްޖޭގެ އެްއކޮޅުން ފެުށިެގން؛ މުޅި ރާއްޖެ ެއއްކޮުްށ 

ގަނޑުމެްނ އަޅުގަނޑުމެން ކަވަުރކުރާނަން. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންަނކާ އަުޅގަނޑުމެން ބައްދަލުކުާރނަން. ގޭެގއަުށް އަޅު 

މި އޮތް ހޫނު ދުވަސްވަރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާލަމެންޓު މެންބަރުންގެ ތިންހަތަރު ޓީމުތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަްނކޮޅުތަކަުްށ 
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ގޮސް މި އަންނަނީ މަސަްއކަްތކުރަމުން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އަރާމުކޮުށް ހަމަ ނިދާލެވޭނެ ުޗއްޓީތަުކގައި. މި ލިބޭ ހަފުތާ 

ވާނެ، އަނބިދަރިންނާ އެއްކޮުށް ގޮްސ ރިސޯޓުތަކުަގއި ައޅުގަނުޑމެންނަުށް ވެސް އުެޅވިދާނެ. ބަންދުގައި އަރާމު 

އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މާ މުހިއްމު ރައްޔިތުންގެ ހާލަހުވާލު ބަލައިަލއި ކަްނކަން ކުރަން. މި ބޭފުޅުންނުަށް 

ވެސް ތަނެއްގައި ުމޒާހަރާއެއް ބާްއަވއި މީހަކު މި ކުރެވޭ ކަމަކީ މިހެން ލިބޭ ވަގުތެްއަގއި ވެސް ގޮްސ ކޮންމެ

ހައްޔަރުކޮުށްެލވޭތޯ ބަލަނީ. ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ކުުރވަިއގެން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މަޅިއެްއަގއި ދިވެހި ރައްޔިަތކު 

ފުރުޞަތުގައި ދައްކަފާނެ.  ޖެއްސޭތޯ ތާއަބަދު މަސައްކަތްުކރަމުން މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ވާހަކަތައް މިހެން ލިބޭ

ދެއްކިަޔކަސް މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން މި ވާހަކަތައް ގަޫބލެއް ނުކުރޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު 

ދަންނަވާނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހުުށަހެޅިފައި މި އޮތް، ައޅުގަނުޑމެންގެ ކުރިމައްޗަުށް ގެނެްއސަ 

ރިޕޯޓަކީ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެކޭ. މިއަުށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ތާީއދުކުރަން. ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މިއަުށް ތާއީދުކުަރއްަވިއ  އޮތް

ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް ފަހި މުސްތަޤްބަލެއް ހޯދައިދިނުމަުށް ަޓކައި މި ކަންކަމަުށް އެއްބާރުުލންދީގެން މަސައްކަްތކުރުމަުށް 

 ޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް. އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން. ވަރަުށް ބޮ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް. 

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު

حمن هللا بسم حيم الر   لهآ على والمرسلين األنبياء أشرف على والس الم الص الة .العالمين رب   هلل الحمد .الر 

ކަުށް ޢަޟޫއުއަދި އެހެން މަ ،ގޮތުން ވާހަކަދެއްިކޔަސް އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ރިޕޯޓަކާ ބެހޭ  .أجمعين وصحبه

 ަގއި ާބއްވާަފއި ައޅުގަނޑުމެން މި ޖެހެނީ ތާ މިއިން ކޮންމެ ކަެމއްެގ އަސްލު އޮތް  މަެވސްވާހަކަދެްއކިކަމުަގއި ވީނަ

ނަުށް މި ފެންނަނީ މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެރިމީހާގެ ނެތް ސިފަތައް އޭނާެގ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް ދުރަުށް. މައުޟޫޢާ

ޖާގަ ހޯދޭތޯ މަސަްއކަތްަތކެއް ކުރަމުން. އަުޅގަނޑުމެން  މައްޗަުށް ގެނެސް، ަބއެްއގެ ިހތްތަކުަގއި ރުިޅވެރިކަން އުފެދުމުގެ

ކޮބަިއކަމެްއ  ިކޔަމަންވުމުގެ ޙުދޫދަކީ، ކިޔަމަންވާންޖެހޭ މިންވަރަކީ ކޮބަިއކަމާއިެވރިމީހާއަުށް މި ބަލަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ކުރަމުންާދ މަސަްއކަތް ނެސްދިނުމަުށް ޓަކައިބެލުމެއް ނެތި ޣައިރު ދީންތަކުގެ މީހުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް ގެ

ޣައިރު ދީނުގެ މީހުން ދުރަުށް ގޮސް، އަޅުގަނުޑމެންގެ  ޖެހިގެން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދީނާ ޑިމޮކްރަސީާއއި ޮއއިވަުރގައި

ބުރާއި ދަމުންދާ މަންޒަރު. މީހެއްގެ އަާޖގަ ހޯ ގޮުތގެ މަތީން މަަސއްކަތްކުރޭތޯކުރަމުންދާ ުއސޫލާ އެްއގޮތްާވ މަސައްކަތް

ތިމާ، ތިމާެގ  ހިނދު؛ވާ ހަކަމަކަުށްބުރަުށް އަަރިއގަތުމަކީ ނުލާހިކު ފަސޭއަ، ކޮަބއިކަެމއް ބަލަިއލުމެއް ނެތިއިްއޒަތަކީ 
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އަބުރާ ބެހިގަންނަންޖެހޭ  ތިމާ އެހެން މީހެްއގެ ،ކަުމގަިއ ވާނަމަ ތިމާ ތެޅިފޮޅިގަންނަ މިންވަރާއިއަމިއްލަ އަބުރާ ބެހިއްޖެ

ބަލައިގެން، ދެކިގެން އަުޅގަނޑުމެން ގެންދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަމުަށް  ނޫންަކމެއް ގައި ެއއީ އެްއވެސް ހާލަތެއް

ދަނީ. އަޅުގަނުޑމެންނަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ީދން ގެނެސްދީފައިވާ މާތް ރީތި އަޚްލާޤާއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ފެނިގެން މި

 އިސްލާމް  އަުޅގަނޑުމެން އުެޅގަންަނނީމި  ތްަތއް ދޫކޮުށްަލއި، އަޅުގަނޑުމެންއަދި ައޅުގަނޑުމެން އުޅެންާވ ގޮ ،ސުލޫކު

ގެންދާ ކަންތައްތަކުަގއި ުކރަމުންނެްސގަތުމަުށް ޓަކައި މަސައްކަތް ދެކޮޅުވެރި މީހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަުށް ގެ ދީނާ

ކާރު ކަންތައްތަކަކީ އެއީ ބޭހުރި ދީނުގައި ކަނޑައަުޅްއވާފައި  އަުޅގަނޑުމެން މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމް ޖެހިގަނެގެން.

ކުރަމުންދާކަމީ މަުށް މަސައްކަތްއެ ބޭކާރު ކަންތައްތަކެއް ޮގތުގައި ރަްއޔިތުންނަުށް ދެއްކު، ކަންތައްތަެކއް ކަމަުށް ހަދައި

ތިމާމެން ، މޮޅު ބައެއް ކަމަުށް ހެދިގެން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ައޅުގަނުޑމެން އަމިއްލަ ސިކުނޑި ެއީއ ތިމާމެން މާ

އިރުޮއއްސޭއިުރަގއި ެއއީ ތައް މިއަދު އިރުޮއްއސޭއިރުަގއި، ިމއަދު އިުރައރާ ގަންނަ ނުުކޅެދޭ ަކންތައްގެނެސް

ކަން ނޭނގޭވަރުގެ ަބޔަކު ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ތިމާމެން އަމިއްލަ އަތުން މި ހަދަނީ ބަދަލުކުރަންޖެހިފައިވާ ެއއްެޗްއކަން

ނގޭ ބަދަލުނުވާނެ ގާނޫެނއް އަުޅގަނުޑެގ ނަުށް އެބަ އެަމވެސް ައޅުގަނޑުމެންމަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމީ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ނަ

މިކަން  ،ހޭކަން. ނަމަވެސް މިކަން ދަންނަނީމަލުކުރަންޖެ. އަުޅގަނޑުމެން އެއަުށް ޢަކަންމައްޗަުށް ދޫކޮުށްލާފައި އެބަ އޮތްއަތް

ނުވޭ. ކޮންމެ ކަހަލަ  އެނގެނީ، މިކަން އެނގެން ޭބނުންވަނީ ކިތައް މީހުން ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް އެނގިފައެއް

ކަހަލަ ބައެއް ކަުމގައި ވީނަމަވެސް ަތޖުރިބާއާއި ޢިލްމު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފަރާތުން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ފެންނަންޖެހޭ 

ވީނަމަވެސް  ަގއި ކަމަުށްުއމެއްއެއް. ޙަޤީޤަތަކީ ކޮންމެ ޤަދަނީ މި  ކަންތައްތަެކއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން

ފަހު  ކާއި ވަަރުށް ގިނަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަެކއް ކޮނޑުަގއި އެުޅްއވުމަުށްކަވަރަުށް ބޮޑެތި ބާރުތަރަްއޔިތުން މުރަކީ ވަލިްއޔުލްއަ

އެ ވެިރޔާ ދީނުން ބޭރުނުވާހާ ހިނދަކު އެ ވެރިމީހާއަުށް ބައިޢަތު ހިފުމަުށް ފަހުގައި ހޮވާފައި ހުންނަ ވެރިެއއް. އެ ެވރިއަކަުށް 

އަުޅގަނޑުމެންެގ ދީން  ވާޖިބުޮކުށް ލާޒިމުކުރަްއވާފަިއވާ ކަެމއް. މިއީ ގަނޑުމެންގެ ަމއްޗަުށްއަޅު ކޮންމެހެން ކިޔަމަންވުމަކީ 

ން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަްނގާ ގޮތް. އަުޅގނޑުމެންގެ ދީނުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ހިފަހައްޓަިއގެން ިތބިހާ ހިނދަކު އަުޅގަނޑުމެ

މުގައި އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބީ ޅަފަތުގައި ކަމަުށް ބުނެ، މި ނުދާނެ. ނަމަވެސް ޑިމޮކްރަސީެއްއގެ ނަގެއްލި ހަލާކުެވގެން

ރިބާ؛ އަލަުށް ތަޖުރިބާ ކުރަމުން، އަމިއްަލއަުށް އުފައްދަމުން ޅަފަތަކީ ކޮބަިއކަން ބަޔާންކުރުެމއް ނެތި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ތަޖު

ައޅުގަނޑުމެންެގ އަުށް ގެނެސްދީފައިވާ ކުަރމުންދާކަމީ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަންނަ ގާނޫނުތައް ތަޖުރިބާ

އަުޅގަނޑުމެން ، ތަބާވާންޖެހޭ ޙުކުމްތައް ދޫކޮުށްލައިއަޅުގަނޑުމެން އެ ޙުކުމްަތކަުށް  ޢަމަލުކުރުން ވާޖިބުކުރައްަވއި،

ޖެޭހ ން އޭނަ އަދާކުރަންހިތާމަކުރާ ކަމެއް. މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު އެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުދުރަުށްދާކަމީ 

ދަންނަވަނީ. އެހެންނަމަވެސް ކަންކަން ހިނގާ ގޮތުގެ  ވާހަކައެއް ނޫން އަޅުަގނޑު މި ްއވެސް މެންބަރަކު ދުރަުށްދާއެ ވާޖިބާ

މައްޗަުށް ބަލާއިުރގައި އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ހިތާމަކުރާ ހިސާބަކަުށް މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ކަންތައްަތއް ދާކަމީ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. 

ވުރެ  ލުމަުށްލައިޚިލާފު ގޮތަކަުށް އެކަން އެބައޮތްތޯ ުނަވތަ ނޫންތޯ ބަ ދީނާވެސް ކަމެއް ެދއް ނުވަތަ ެއނޫންނެއް، ަގވާއިގާނޫ
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އެމެރިކާގަިއ ބޮޑަުށް ބަލަނީ އެމެރިކާގައި އެަކން އޮތީ ކިހިނެއްތޯ. އިނގިރޭސިވިލާތުަގއި އޮތީ އެކަން ކިިހނެއްތޯ. ޙަޤީޤަތަކީ 

 އި އޮތް ޑިމޮކްރަީސއެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިމޮކްަރސީޗަުށް ބިނާވެފަެއއްެވސް ދީނެއްގެ މައް ޑިމޮކްރަސީައކީ 

އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްަލއަުށް.  ރާނީދޫދުތަުކގެ ތެޭރގައި އަުޅގަނޑުމެން ބައްޓަންކުޤައުުމގެ ހައްދުތަކާއި ޙުއަޅުގަނޑުމެންގެ މި 

އެ އިޚްތިޔާުރ ތަޢާލާ. އިންސާނަކަުށް هللا ވަނީ  ވާފައިޑިޮމކްރަސީަގއި އަޅުގަނޑުމެން އުޅެްނވީ ގޮތް ބާވާލައް  ގެއަޅުގަނޑުމެން

އެ ކަންތަުކެގ  ،ވަުރގަދަކަމަުށް ބުނެ ޭއގެ މަްއޗަުށް ތިމާގެ ިސކުނޑި މާއެ އިޚްތިާޔރު ނެތް ހާލަތެއްގައި  ލިބިދީފައެއް ނުވޭ.

ުށް މިކަން މާނަކުރެވޭެނ ނޫން ޮގތަކަ ކުރުމަކީ އިންސާާނގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން. މިމައްޗަުށް ވެިރެވގަތުމަުށް މަސައްކަތް

ގޮުތަގއި ހުޅަނުގ މީހުން  އެއީ މުޅިން ވަިކ ދޭއްެޗއް ނޑުމެން މިއަދު ސިޔާސަާތއި ދީނާއެްއވެސް ގޮތެްއ ނެތް. އަުޅގަ 

ދީާނއި  ކުރަމުންދާކަމީ ހިތާމަުކރާ ކަމެއް. އިސްލާމްތެރެއިން ވަކާލާތުމިއަދު މަޖިލީހުެގ  އުސޫލުތަުކގެ މަީތަގއި ކުރާގަބޫލު

 ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ައއިްއސަ ދީނުަގއި ްނވާ އިސްލާމްަވކިކުެރވޭނެ ދޭްއޗެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ާމތްވެގެ ތަކީސިޔާސަ

އާޔަތްތަކުންާނިއ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ  އިސްލާމީ ޤައުެމއްަގއި ވެިރކަންކުރުމުގެ ިނޒާމަކީ ޮކބައިކަން އެބަ އޮތް.

 ..ތް.ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ައޅުގަނޑުމެްނނަުށް އެނގެން އެަބއޮ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާެގ  75މި ހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަމުން، ގަާވއިދުގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ދާއިާރގެ  ވިލިނގިލީތުގެ މަތީން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން، އެ މާއްދާގެ )ުށ( ަގއިާވ ގޮ 3)ހ(ގެ 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ) 2008/9ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު  ޙުސައިން ސަޢުދު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

ެގ 1:30މިއަދު ވަނަ ކިޔުން ިއްއވަން. މި ބިލާ ގުޭޅގޮތުން ނަަގންޖެހޭ ވޯޓު  3ގާނޫނު( އަުށް ިއޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލުގެ 

 ވޯޓުގެ ަވގުތުަގއި އޮންނާނެ ާވހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ިބލެތްދޫސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، އަުށް.  6.1އަޅުގަނޑު އެނބުރި މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިސޓިޒެންޝިޕް ގާނޫނު( އަުށް ) 69/4ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު  މުބީން  އަޙްމަދު  މެންބަރު

އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި އަުޅގަނޑުެމން ބަހުސް މަރުޙަލާ އެ ވަގުަތުށް ނިންމާލިއިރު އޭގެ ފަހުގައި 

ސިކުންތު.  37މިނެޓު  6ަގިޑ  1ލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް މިހާރު ބާކީ ަވގުތު ހަމަޖެހުފައިވާ ގޮތް އަުޅގަނޑު ދަންނަަވއި

 9މިނެޓު  6ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  51މިނެޓު  13ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  6މިނެޓު  29އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް 
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ސިކުންތު.  7މިނެޓު  2މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުަށް  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް 

 އަުށް.މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިމަރަފުުށީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުުށީ

ުށްލުމާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް ގެނައި އިޞްލާޙަުށް ރަީއސް. އާދެ! ދިވެހި ރައްޔިތެްއަކމުގެ ޙައްޤު ދޫކޮޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ވަރަުށް ުފޅާ މި ނެގީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިީއ ފުރުޞަެތއް މަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ވެސް އެްއޗެްއ ދަންނަވާލު

ަބހުން ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ ދެންނެވިދާނެ އެއް މި، ދާއިރާެއއްަގއި ބަހުސްކުރެވިާދނެ ބިލެއް. އަޅުގަނޑު ދަންަނވާނީ

ރެކިގަންނަ ބިލެކޭ ވެސް. ނޫނިއްޔާ ފިލާ ބިލެކޭ ވެސް. އެއީ ސަބަބަކީ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކާ އެްއޗެހި ހިންގާފައި، މީހުން  މިއީ

ބޮޑެިތ ޚިޔާނާތްތައް ބޮލުއަޅާފައި އެ މީހާ ބުނަންވީ ތިމަންނައަކީ ތުގެ ފަިއސާއަުށް އަަރއިގެންފަިއ، އަދި ދައުލަ ،މަރާފައި

ން ތިަމންނަ އަމިއްލައަުށް ތާނާޒުލުވެ ނޫނޭ. ތިމަންނަ ބޭނުންވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތެްއކަމުގެ ޙައްޤު މިހާރު ދިވެހި ރައްޔިތެއް

ދަ މީހެއްގެ މައްޗަުްށ ނުވާނެ. އެފަ ވެގެެނއް ދުާށޭ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ެއކަން އެހެން އުމަކަުށްތިމަންނަ އެހެން ޤަ

ވުމުެގ  ަނައުށް ދިވެހި ރަްއޔިތަކަުށްރީޢަތްތަކެއް ހިނގާ ހިނދުގައި އޭުށް ޝަމަތުތަކެއް ޮއެވ، ައދި އޭނަގެ ަމއްޗައެފަދަ ތުހު

މަތުތައް ނިމި، ތަޙުޤީޤުތައް ަތކަކީ އޭނަގެ މައްޗަުށް ނިމި، ުތހުޙައްޤު ދޫކޮުށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންނުވާނެ. އެ ޝަރީޢަތް

ސާފު ކްލިއަރެންސެއް ދިނުމަުށްފަހުގަިއ ޝަރީޢަތުން، ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އޭަނގެ ެއއްވެސް ަމްއސަލައެއް ނެތްކަުމގެ  ،ނިމި

އުމަކަުށް ރަްއޔިތެްއކަމުގެ ހައްޤު ޫދކޮުށްލައި، އެހެން ޤަނޫނިއްޔާ  ،އުމަކަުށް ދިޔުމުގެެއހެން ޤަ، ނޫނީ އޭނައަުށް ހިޖުރަވުމުގެ

 މިޓީން މި ކުރާ ގޮުތގައި މި ބިލަުށް ދިާރސާކުރާއިުރގައި ކޮޅުގަނޑު ގަބޫލު ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންުނވާނެ. ެއއީ އަ 

ހުރި ައޅުގަނުޑމެންނަުށް ފެނިފައި އެބަ ،ކަންކަމަުށް ރިޢާޔަތްކުރަްއވާނެ. އަޅުގަނޑު މީގައި ދެން ދައްަކން އޮތް ވާހަކަައކީ

އްަގއި ވެސް ާރއްޖެ މިކޮޅަުށް ވަަޑއިުނގެން، އަހަރު ވަންދެން ާރއްޖެ ދޫކޮުށްާލފައި ދަތުރުވަރެ  60އަހަރު،  50އި މި ރާއްޖޭގަ 

ޮގތުގައި ައއިސް ިދވެހިރާއްޭޖގެ  ގެންތަންތަނުަގއި މަރުވެ ދިޔައިމަ ދަރީ ތަންތަނުގެ މީހުންނާ އިނދެގެން، އެ އެހެން ތިބެ އެ

ހުރި ެއކަހަލަ ކަންތަްއ. ރިކައިގެ ނަމުގައި ބިންތައް ދީފަ. މި ރާއްޭޖގައި ވެފައި އެބަހުރި ތަބަންޑާރަ ބިމުން އެބަ، ބިންތައް

ތިމާ އަމިއްަލއަުށް ާރއްޖޭަގއި ތިމަންނައަުށް ލިބިފަިއވާ ިދވެހި ރަްއޔިތެްއކަމުގެ ަޙއްުޤ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތގައި 

އޭނަ މަރުީވަމ  ،ޭއނަގެ ދަރިން ،ރާްއޖެއިން ބޭރުަގއި އުޅެފައި  ފަންސާސް، ފަސްދޮޅަސް އަހަރު ވަންދެންދޫކޮުށްލާފައި 

ަކއިގެ ގޮުތަގއި އޭަނއަުށް ލިބޭ މުދަލެއް ކަމުގައި ބަންޑާރަ ބިމުން އެއީ ތަރި ،އޭނަގެ ދަރިން އައިސް ރާއްޭޖގެ ބިމުން

ދަންނަވަނީ ހިނގާފައި ހުރި ސަބަބުތަކެއް ހުރީމަ. އަނެއްާކ  އެ ދައުލަތުން ީދގެްނނުވާނެ. ައޅުގަނުޑ މިހެން މި، ބަލައި

ަޅސްވަަރކަުށް ފަސްދޮދެނީ އޭނަ ރާއްޖެއިްނ ބޭރަުށް އޭަނ ގޮސް  އެގޮތުން އަދި ބަންޑާރަ ބިން އޭނައަުށް ޭދއިރުަގއި މި

ނީ ވެސް މައިންބަފައިންގެ ގޯިތން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ހުސް އެތާ އުޅެމުންދަނިކޮުށް އޭނައަުށް ބިން މި ދެ  އަހަރު ވަންދެން

ބިމެއް އޭނަގެ މައްޗަުށް ރަޖިްސޓްރީކޮުށްލާފައި މި ދެނީ. ދިނީމަ އޭނަގެ ދަރީްނގެ ނަމުަގއި ައއިސް އެހެން ބަަޔކު މިތާަގިއ 
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އޭރު ިދވެހި ރައްޔިތަުކ އެެތއް މަަސއްކަތެްއ ކޮުށްގެން އޭަނގެ ދަލާއި ޭލ އޮހޮރުަވއިގެން ހަދާފަިއ ހުރި ވަޒަްނވެރިވަނީ. 

އިމާރާތެއް މި ދެނީ ތަބަަކކަުށް ލާފައި ެއއްކަލަ ިދވެހިރާއްެޖއަުށް އަލަުށް އަންނަ ބިދޭސީމީހާއަުށް. މިގޮތުން ޝަރީޢަތުްނ 

ުށް ވެސް ބިންތަްއ ެއއީ އޭަނގެ ދަރިކަން ސާބިތުނުކޮ ،ރި ސާބިތުނުކޮުށްއަުށް ތަންތަން ދޭއިރުަގއި އެބަހުރި އެއީ ދައޭނަ

. އެހެންވީމާ، ިމފަދަ ގާނޫނަކަުށް މިފަދަ އިޞްލާޙެއް އަންނައިުރގައި ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި މިއީ ހަވާލުކޮުށްފަ

 އި ފައި ގޮސް އޭނަ ދަތުރުވަެރއްގަ އަުށް ިލބގެންވާ ަޙއްޤެއް ދޫކޮުށްލާނައަުށް އޭއެ މީހާ އަމިއްލަ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން.

އޭނާ މަރުވެދިަޔއިމާ، އޭނަގެ ދަރީންގެ ނަމުަގއި އައިސް މި ތަނުން ކަނޑައިލާފައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބިން،  ވެސް ނައިސް

ބަންޑާރަ ބިން އޭނައަުްށ ދޭ ހަމައެއް، އުސޫެލއް އޮެވގެންނުާވނެ. ދެން އެއީ މި ގާނޫނަުށް ކުރީަގއި ވެސް އަޅުގަނުޑ 

ކަދަްއކަިއ، އަުޅގަނޑު ހަނދާން އެބަހުރި މި ގާނޫނު ވުޖޫދަުށް އަިއއިރުަގއި މި ވާހަކަ ތަްނކޮޅެއް ކުރިންވެސް ެދއްކިން. ވާހަ

އެއަުށް ވެސް ރިޢާޔަތްނުކޮުށް އެ ފަހަރު ވެސް ނިންމާލީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް އިލްތިމާސްކުރަން މި 

ރަްއވާ ބޭފުޅުން، މި ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަުށް ދިޔައިމަ މި ކަންކަމަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށްފައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލު ދިރާސާކު

ނޫނީ މި ބިލު އަނބުރާ ފްލޯއުަށް ނުފޮނުވާލުމަުށް. އަޅުގަނޑުމެން މިތާގައި މި ތިބެނީ މަޖިލީހަުށް ބިލެއް ހުުށަހެޅީމާ ހަމައެކަނި 

ތަކަުށް ނޫން. އަުޅގަނުޑ ގަޫބލުކުރާ ގޮުތގަިއ ސަރުކާރުްނ މިނެޓުތެރޭ ނިންމައިލާ ގޮ  5މިއަދު މިތާ ދެއްިކ ވާހަކަހެްނ 

މިނެޓު ތެރޭ އަނބުރާ މި ބިލު ބަލައިލާފައި ފޮނުވައިލާުށޭ.  5ވެސް ެއގޮތަުށް ނޭދޭ. ސަރުކާރުން ވެސް އަޅުގަނަޑކަުށް ނާންގާ 

ން މާ ބޮޑު ވާހަކައެްއ ދެން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސާ ެބހޭ ގޮތުން މި މަޖިލީހުގައި އޮންނަ ތުހުމަތުތަކަުށް އަޅުގަނުޑ ދެ

ދައްކާކަުށް ނެތިން. އެއީ އެ ުތހުމަތުތައް ކޮންމެވެސް ސަބަބެއް ެވގެން މަނިކުފާނުގެ ބޮލުގައި އެޅޭ ގޮތަުށް އެ ވާހަކަތަްއ 

އެ ދައްަކވަނީ. އެހެްނވީމާ، މިއަދު ވެސް މަނިކުފާނު ވިާދޅުވެއްެޖ، މިއީ ވަރަުށް ރަނަގޅަުށް ދިރާސާކޮުށްފައި ވަރަުށް 

އަުޅގަނޑަކަުށް ުނލިބޭ އެ ފުރުޞަތެއް. އަުޅަގނޑު ސަރުކާރަުށް ތާއީުދކުރާ މެންބަރަކަުށް ވީމާ އަުޅގަނޑު ރަނގަޅަުށް؛ 

ނުޖެހޭ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަުށް ވާހަކަދައްާކކަުށް. އަެނއްކާ ސަރުާކރުން ވެސް ބޭނުމެއް ުނވާެނ އަުޅގަނޑު ަލއްވާ އެކަން 

ތާއީދުކުރަން. ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅާ ބިލުތަކަުށް ވޯޓުދޭން ކުރުވާކަުށް ވެސް. އަުޅގަނުޑމެން މި ތިބެނީ ސަރުކާރުަށް 

އަޅުގަނޑުމެން ތިބެނީ. ައޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާުހރި ކޮންމެ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑުެމން ތާއީދުކުރާނަން. އެކަމަކު، 

ރޮަލުށް ފާސްކޮުށްލާފައި މަޖިލީހުެގ މިހެން މި ކަންކަން ހުރިއިރުަގއި މިހެން އަންނަ ބިލުތައް ބަލައި ވެސް ނުލާ، ހަމަެއކަނި 

ފްލޯއަުށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަީކ ރަނގަޅު ކަެމއް ނޫން ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވާހަކަ މި ދައްކަީނ 

. މިފަދަ ބިލުތަކުގައި ވަރަުށް ިގނަ އުނި ސިފަތައް ހުރޭ. އެީއ ގިނަ ބޭފުޅުން ހަދާ ގޮަތކީ ސަރުކާރަުށް ބިލެއް ވިްއކާލަނީ

ގޫގުލުން ބިލެއް ނަގާަފއި ިއނގިރޭސި ެއއްެޗއް ތަރުޖަމާ، ދިވެހިން ތަރުޖަމާކޮުށްލާފައި ސަރުކާރަުށް ބިލު ވިއްކާލަނީ. 

ވިްއކާލާއިރު، އޭނަ ނުބަލާ މި ގާނޫނު ހެދިގެން އަންނައިރު މި ޤައުމުގެ ސަގާފަތާިއ، މި ޤައުމުގެ މީހުން ދިރުއެޅެމުން 

ުށެއް. އެހެންވީާމ، އެެހން އަންނަ ބިލުތައް ައއިމަ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭ ބަލަން. އައި ގޮތާިއ، މީހުންގެ ވިްސނުމަކަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ އެ ގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖެިއން ބޭރު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤަުއމުގައި އެބަ އުުޅްއވާ ވަރަުްށ 
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އެބަތިބި.  އެހެްނެވއްޖެއްާޔ، އެފަދަ ދަރީންނުަށް  ގިނަ ބޭފުޅުން ރާއްެޖއިން ބޭުރގެ މީހުންނާ އިނދެގެން ދަރިްނ ލިބިފައި

ވެސް ިދވެހި ދައުލަތުން ހަމަ ލިބިދޭ އިނާޔަތާިއ، ހިމާޔަތާިއ، ރައްކާތެިރކަން ލިބެންޖެހޭނެ. އެއީ ވެސް ދިވެހި ަރއްޔިެތއް. 

ޅަިއގެންފަިއ، އަެނއް ަބިއ އަޅުގަނޑުމެން އޭާނއަުށް ދިވެިހ ރައްޔިެތއްެގ ޙައްޤުދީފަިއ ޮއންނައިރުގަިއ ެއއްބަިއ ޙައްޤު ނިގު

އެއް ނަމަވެްސ ވަންޏާ ޙައްޤަކުން ބަ ުށް ޙައްޤު ދީފައި އެހެނެއް ނުހުރެވޭނެ. އެހެން ނުހެއްދެވޭނެ. ޙައްޤު ދޭ ކަމަ

ްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެްނވީމާ، މިފަދަ ބިލުތައް އަންނައިރު އެ ކަްނކަމަުށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުަރްއވަންޖެހޭ. އުނިނުކުރެވޭނެ އި

ކެްއގެ ވާހަކަ މިފަދަ ގާނޫނެއް ރާއްޭޖގައި ވުޖޫދުވުމުގެ ކުރިން ހިނގާފަިއ ހުރި ވާހަކަތަ ،ނޫނު ވުޖޫދުވުމުގެ ކުރިން މި ގާ

އިސްވެ އަުޅގަނޑު އެ ދެްއކީ ެވސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން އެބަހުރި، ެއތައް ރަްއޔިތަކު ފަންސާްސ، 

އި ތިއްާބ ނަަގއި ހޫރަިއލާފައި، ދަންވަރު ަނގާ ަމގުމައްޗަުށް އުކާލާފަިއ މި ބުނާހެން ފަސްދޮޅަސް މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭޭގގަ 

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އައި ބިދޭސީމީހާއަުށް ވެސް ތަބަކަކަުށް ލާފައި އެބަހުރި ބޮޑެތި ގެދޮރު އެއްޗެހި ދީފަ. އެއީ ދުވަހަކު 

ައކީ ދިެވއްސެކޭ. އެެހންވެއްޖެްއޔާ، ތިމަންނައަުށް ިމ ދިވެހިރާއްޖެ ލޮލުން ވެްސ ނުދެކޭ. އޭނަ ބުނަނީ ތިމަންނަެގ ބައްޕަ

ތަން ލިބެންޖެހޭނޭ. ޝަރީޢަތުން ދަރި ސާބިތުނުކޮުށް ގިނަ ފަހަރަުށް ހުރީ ތަންތަން މިގޮތަުށް ދީފަ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި 

ޓީ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަނޑުމެން ރައީސް މިކަހަލަ ބައިވަރު ކަްނތައްތައް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ކޮމި

 މި ދެއްކި ކުރު ވާހަަކކޮޅަުށް ިރޢާޔަތް އެ ކަމަުށް ވެސް ގޮތެްއ ނިންމަވާނެ ކަމަުށް. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުމގެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ބިލުގެ ެއންމެ ފަހުބަސް އިއްެވވު

ގެ ވޯުޓ ަވގުތުަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ  1:30ގޮތުން ނަގަންެޖހޭ ވޯޓު މިއަދު ގުޅޭ  . މި ބިލާފުރުޞަތު ވަނީ ދޫކޮުށްލަްއވާފަ

 ދަންނަވަން. 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި.  1:30ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. މި މަސައްކަތް އޮންނާނީ މިއަދު  ،8 އެޖެންޑާ އައިޓަމު

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް އިމަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން  ،ޔާަސތުންމަޖިލީހުގެ ރި .މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަން ްއޒަތްތެރިއި

 .އް ދިރާސާކުރެްއވުމަުށްންތައޮންނަނީކީ މި ތަނަުށް އަންނަ ލިޔު ނޫން މި  އްގޮތަކަުށް މަޖުބޫރުކުެރވޭ ގޮތަކަުށެ އެްއވެސް 

ވަނަ މަޖިލީހުން ފެުށިގެން  17 ލޭނެ ނިޒާމު ވަރަުށް ކުރީއްސުރެުށް މި ބެއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނައި ގޮތުން  ގައި އިދާރީމިތާ

ދަތިފުޅުކަމެްއ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އަޅުގަނޑު އެދެން އެ ކަމުގައި ެއއްވެސް އި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ،  ހަމަޖެހިފައި މި
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ން ފުރިހަމަކޮުށްދޭނަން. އްަތއް އަުޅަގނޑުމެއެ ކަންތަ މެންނަުށް އިޝާރާތެއް ކޮުށްލެއްވީމާއަުޅގަނޑު ،ނަމައުޅޭ ކަމަުށް ވާ

ްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އޮތް އިދެްއވުން ެއއީ ންބަރުންނަުށް އޮތް ަކމެއް. ޯވޓުއްަޒތްތެރި މެއި ވުން އެީއ ކުރެއްޢާމުޠާލި

. މަޖިލީހުގެ ބަހުސްގައި ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އޮތް ކަމެއްއި އި ބައިވެިރެވވަޑަިއގަތުން ެއއީ ކަމެއް. މަޖިލީހުގެ ބަހުސްގަ

ުށް އޮތް ކައްޒަތްތެރި މެންބަރައި ާވހަކަފުޅުދެއްެކވުން ެއއީ އެ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮަތކަުށްއި  އެ

އޮންނަނީ ގަވާއިުދަގއިވާ ގޮތުގެ  ކަމުގެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ ތެރެއިން ލިބިދީފައި މިކަމެއް. އެ 

 .عليكم المالس  وގަިއ.  30:1ތީން. ދެން އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ ބައްދަލުކުރާނީ މަ

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  12:18ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ރައީސް ޢަބްދުވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމުަށް ކަން އެހުމަުށް ހުރި ވޯަޓުށް ،8ންދަން ކަމަުށް. އެޖެންޑާ އަިއޓަމު ގެމި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށް  .عليكم المالس  

މި ފުރުޞަތުގައި މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތޮކޅަކަުށްފަހު(  އެހުން. ވޯޓު ރަނގަބީުލ ޖައްސަވައިެދއްވުމަުށް އިދާރީ ވޯޓަުށް

ލާނަން. އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ވައިައއި ބަެއއް ބަަދލުތައް ދަންނަ ކޮމިޓީތަކަުށް

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް އަުށް ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ ޠާރިޤްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮިމޓީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ އެދިވަަޑއިގެން ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ޕާލިޖައްސަވައިެދއްުވން މާން ހަމަ ޢުޘް

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ މަތީން މަޖިލީހުގަ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ 107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  

ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން،  2016 މާރިޗު 30އެސް.އެސް.އެމްއަކުން  ވާނީ މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަންޕާލި

މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ 107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ތްތެިރ މެންބަރު ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަމިނިވަން މުއަްއސަސާތަުކގެ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީަގއި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަާވ މަހިބަ

ސިނާން هللا އަުށް މައްޗަްނގޮޅީ ެދކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީ އަޙްމަދު ޠާރިޤް

ން މެްނޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން 

މެންޓްރީ އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމަތީން މަޖިލީހުގަ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންެގ  2016 މާރިޗު 30ވާނީ އެްސ.އެސް.އެމްައކުން  ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން

ނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުެގމަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. ގަާވއިދު ކޮމިޓީަގިއ ވަ  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

އަުށް ހިތަދޫ ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ هللاޢަބްދު ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ

މަދުދީދީ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ އެދިވަަޑއިގެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައް
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ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަިއާވ  107މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ޕާލި

ވާީނ  ުށް އެކަންމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމަތީން މަޖިލީހުގަ ގޮތުގެ

ވަނަ  107ގައި އަންގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  2016 ާމރިޗު 30އެސް.ެއސް.އެްމއަކުން 

މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާްނކުރަން. ަގވާއިދު ކޮމިީޓގައި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކުރެންދޫ  މާއްދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮުތގެ

ކުރަްއވާ! ފު)ަވުގތުކޮޅަކަުށްފަހު( މާއަުށް ހިތަދޫ...ދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ ގެ ބަهللاޢަބްދު ރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ

ދީދީގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި

ދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދިަވޑަިއގެން އަުށް ހިތަބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ

ވަނަ މާއްާދެގ  107މެންޓްރީ ގްޫރޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. ެއ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ޕާލިއެމް.ޑީ.ޕީގެ 

ވާނީ  މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަންއި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމަތީން މަޖިލީހުގަ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ

ވަނަ  107ގައި އަންގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  2016 ާމރިޗު 30އެސް.ެއސް.އެްމއަކުން 

މަީތން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންުކރަން. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މަަޑވެލީ  ގެމާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތު

ރާގެ އިްއޒަތްތެރި ުގރައިދޫ ދާއި އަުށް ތ.ރަޝީދުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު 

މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ޕާލިވައިދެްއވުްނ އެދިވަަޑއިގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މަނިކު ދޮންމަނިކު ހަމަޖައްސައިންމެންބަރު ޙުސަ

އި މަތީން މަޖިލީހުގަ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގިއާވ ގޮތުގެ 107ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިުބމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގަިއ 2016 މާރިޗު  30އެސް.އެްމައކުން ވާނީ އެސް. މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަންހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލި 

މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ 107އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ނާޝިދުގެ  މަދުގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ޮކމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްޢުލާންކުރަން. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއި

އަުށް ހިަތދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން އެ ކޮމިޓީބަދަލުގައި 

 107މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ޕާލި އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނުަށް އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމަތީން މަޖިލީހުގަ އްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެވަނަ މާ

ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  2016 މާރިޗު 30ވާނީ އެސް.ެއސް.އެމްައކުން  އެކަން

ރި ކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. )ަވގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(  އިްއޒަތްތެމަތީން އެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮުތގެ 107

ންގެ  ޒަތްތެރި މެންބަރުއަރުވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ބައެއް ިއއްއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްލެޮކުށްމެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކު 

ފަހު( ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. )ވަގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ކަމަުށް ދައްކާ. )ވަގުުތޮކޅަކަުށް ނުުކރެވި ވާމެޝިން އަދި އޮންވޯޓިންގ

ޖެޭހ މިއަދު ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯަޓުށް ދަންނަވާލަން އޮތީ މިނިވަން މުއައްސަާސއަކަުށް މެންބަރުން ހޮވުމަުށް ޓަކައި ނަގަން

 ލާނަން. އިދަންނަވަ އޭގެތެެރއިން ފުރަތަމަ ނަންފުޅަުށް ވޯޓަުށް، ާލ ވޯޓެއް. އެހެންވީމާއިވޯޓަކާ ގުޭޅގޮތުން ދަންނަވަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިއްޔާ، ރައްޔިތުްނެގ ހޫރެއްވުމަުށް ަޓކައި ަރއީުސލްޖުމްކޮމިޝަނަުށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކު ގްޑކާސްޓިންމޯލްޑިވްސް ބްރޯ

ގ.  ކަމަުށްޑްކާސްޓިްނގ ކޮިމޝަންގެ މެންބަރުތަކުގެ ތެރެއިން، މޯލްިޑވްސް ބްރޯމަޖިލީހަުށް ފޮނުއްވާފައިވާ ަނންފުޅު

ލާ މަރިޔަމް ވަޙީދާ ޢައްޔަންކުެރްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ އަލްފާޟި ،ހިލްމަން

 .ވޯޓުދެްއވުން އެދެން 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 46    ގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުން

 03 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 46 ؛. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދ22ު. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 73އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 3ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވަކި 

 އެހެންކަމުން، މި ނަންފުޅު ފާހެއް ނުވި.  .68ލަ؛ . ޖުމ35ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސ68ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ެރއްވުމަުްށ ކޮމިޝަނަުށް ެމންބަރުން ޢައްޔަންކު ގޑްކާސްޓިން ލާނަން. މޯލްިޑވްސް ބްރޯ އިދަްނނަވަ ވަނަ ވޯޓަުށް.ދެ  މިއަދުގެ

ތަކުގެ ތެރެއިްނ، މޯލްޑިްވްސ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅު ،ރިއްޔާހޫޓަކައި ަރއީސުލްޖުމް

އަލްފާޟިލް މުޙައްަމދު ޝަހީބު ޢައްޔަންކުރެްއވުާމ  ދޮުށުގޭރީތިގަސް ހ. ،ކަމަުށްޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަންެގ މެންބަރުބްރޯ

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ 

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 55    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 07    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   62     ންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެ

 32      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްބެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 7 ؛. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދ55ު. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 73އަދަދު؛ 

 . ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި 3ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ގްޑކާސްޓިން އެހެންކަމުން، މޯލްޑިވްސް ބްރޯ .62ލަ؛ . ޖުމ32ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސ62ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރީތިގަސްދޮުށުގޭ އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަުށް ަރއްޔިތުންެގ  ހ. ކަމަުށްމެންބަރު ގެކޮމިޝަނު

 ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު() މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަުށް ރެްއވުކޮމިޝަނަުށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކު ގޑްކާސްޓިން ލާނަން. މޯލްިޑވްސް ބްރޯ އިއަދުގެ ތިންވަނަ ވޯޓަުށް ދަްނނަވަމި

ްނގ ްޑކާސްޓިމޯލްޑިވްސް ބްރޯ ފައިވާ ނަންފުޅުތަުކގެ ތެރެއިންރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ފޮނުއްވާ ހޫޓަކައި ަރއީސުލްޖުމް

އަްލފާޟިލާ ޒީނާ ޒާހިރު ަޢއްޔަްނކުރެްއވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެިރ  ީރގޭގައްދޫ / އަތި ކަމަުށް، ގދ.ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

 މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 50    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 10    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 06 ންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރު

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 10 ؛. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދ50ު. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 73އަދަދު؛ 

ިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ . ވޯުޓގައި ބ6ަވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ގްޑކާސްޓިން އެހެންކަމުން، މޯލްޑިވްސް ބްރޯ .60ލަ؛ . ޖުމ31ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސ60ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ައލްފާޟިލާ ޒީނާ ޒާހިރު ޢައްޔަންކުރެްއވުމަުށް ރައްޔިތުްނެގ  ަގއްދޫ / އަތިީރގޭ ކަމަުށް، ގދ.ކޮމިޝަނަުށް މެންބަރު

 ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު() އްޖެ.މަޖިލީހުން ފާސްވެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޓަަކއި ލާނަން. މޯލްޑިވް ބްޯރޑްާކސްޓިންގ ކޮމިޝަނަުށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެްއވުމަުށްއިވަނަ ވޯޓަުށް ދަންަނވަ 4 ގެމިއަދު

މަޖިލީހަުށް ފޮނުއްވާަފއިާވ ނަންފުޅުތަކުެގ ތެރޭން މޯލްޑިވްސް ބްރޯްޑކާސްޓިްނގ ަރއްިޔތުންގެ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއޒަތްތެރި އިމެދު  އްޒަތު ޢަްއޔަްނކުރެްއވުމާޢިރާޙަތު ޞަމިަނތު ުށް ަގލޮޅު ގޮފި، އަލްފާޟިލާ އާކަމަޝަނުގެ މެންބަރުކޮމި

 މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 58    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05 އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ދަދު؛ އަލަ ޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުވޯޓުގެ ނަތީ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 3. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 58. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 73އަދަދު؛ 

ިރވެަވޑަިއގެންެނިވ . ވޯުޓގައި ބަިއވ5ެވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ބްރޯްޑކާސްޓިްނގ މޯލްޑިވްސްއެހެންކަމުން،  .61ލަ؛ . ޖުމ31ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސ61ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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 ޢައްޔަންކުރެްއވުމަުށް ރައްޔިތުްނގެ އްޒަތުޢި ރާޙަތުޞަ ިމނަތުއާ އަލްފާޟިލާ ގޮފި، ަގލޮޅު ކަމަުށްމެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ

 (ސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހުފާ މަޖިލީހުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޓަަކއި ލާނަން. މޯލްޑިވް ބްޯރޑްާކސްޓިންގ ކޮމިޝަނަުށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެްއވުމަުށްއިވަނަ ވޯޓަުށް ދަންަނވަ 5 ގެމިއަދު

ޓިްނގ ްޑކާސްޯމލްޑިވްސް ބްރޯ މަޖިލީހަުށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރޭންރަްއޔިުތންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އްޒަތްތެރި އި މެދު  ޢައްަޔންކުރެއްވުމާ މަތު ޒައިނާޠިފާ އަލްާފޟިލާ ހުވަނދުމާގޭ ދިއްފުުށީ ކ.ކަމަުށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

 މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 53    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 10    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04 ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަ

. 10. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 53. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 73އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 4ންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު
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 ބްރޯްޑކާސްޓިްނގ މޯލްޑިވްސްއެހެންކަމުން،  .63ލަ؛ . ޖުމ32ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސ63ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ުށް ރަްއޔިތުންގެ މަތު ޒައިނާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަޠިއަލްފާޟިލާ ފާ ހުވަނދުމާގޭ ދިއްފުުށީ ކ. ކަމަުށްމެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޓަަކއި ލާނަން. މޯލްޑިވް ބްޯރޑްާކސްޓިންގ ކޮމިޝަނަުށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެްއވުމަުށްއިވަނަ ވޯޓަުށް ދަންަނވަ 6މިއަދުގެ 

ްޑކާސްޓިްނގ ވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރޭން ޯމލްޑިވްސް ބްރޯރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަުށް ފޮނުއް

މެދު  ޢައްޔަންކުރެްއވުމާ ންވާފްޞަފަހަލަ، އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް  ހިންނަވަރު ކަމަުށް ޅ.ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަުށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. އި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 54    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 08 ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި

   57     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 57        ލަ:ޖުމް

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ދެންމެ ނެގުނު މި ދަންނަވާލަނީ 

. 3 . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛54. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72އަދަދު؛ 



84 

 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 8 ވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނު

 ބްރޯްޑކާސްޓިްނގ މޯލްޑިވްސްއެހެންކަމުން،  .57ލަ؛ . ޖުމ29ު. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 57މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޢައްޔަންކުރެްއވުމަުށް ރައްޔިތުްނެގ  ންވާފްޞަލް ހިންނަވަރު ފަހަލަ، އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީ ޅ. ކަމަުށްމެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބްޯރޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނަުށް ެމންބަރުން ޢައްޔަންކުރެްއވުމުަށް  ސްލާނަން. މޯލްިޑވްއިވަނަ ވޯޓަުށް ދަްނނަވަ 7މިއަދުގެ 

ޑްކާސްޓިްނގ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރޭން މޯލްޑިވްސް ބްރޯރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޓަކައި

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް އިމެދު  ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ ރޯނިކާ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނަބާޙްވެ ކަމަުށް ވ.ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ޓުދެްއވުން ވޯ[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 55    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ދަދު:ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 08 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   56     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 56        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



85 

 

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު  މި

. 1. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 55. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 8ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯ

 ބްރޯްޑކާސްޓިްނގ މޯލްޑިވްސްއެހެންކަމުން،  .56ލަ؛ . ޖުމ29ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސ56ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޢައްޔަންކުރެްއވުަމުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ސަން ނަބާޙްވެރޯނިކާ އަލްފާޟިލް ޙަ ވ. ކަމަުށްމެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ

މި މަރުޙަލާގައި މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްކާސިންޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ  .ލާނަންއިުށް ފާސްުވމާ ގުޅިގެން ދަންނަވަފާސްވެއްޖެ. މި ގޮތަ

މި  ދެންމެ ފާސްވެގެން މިހާރުނަންފުޅު  6ނަންފުޅު. މި  6މެންބަރުކަމަުށް ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ފާސްކުރަންޖެހޭނީ 

 ދިޔައީ. އެހެްނވީމާ، ދެން ހުރި ނަންތަކަުށް ވޯޓަުށް އެހުމެއް ނޯންނާނެ. )ވަގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަރާތުން ޅޭ ވޯޓް. ޕެިރސް ެއގްރިމެންޓު ގު ގައި ބަިއވެިރވުމާވަނަ ވޯޓް. ޕެރިސް ެއގްރިމެންޓު 8މިއަދުގެ 

އްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުެދއްވުްނ އިމެދެ  ން ދިނުމާހު އިވެިރވުމަުށް މަޖިލީހުން ރުބަ

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު: ހާޒިރުވެ

 67    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. 1. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 67. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 71ދު؛ އަދަ

. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ެދްއވި މެންބަރަކު ނެތްވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓު

އްޖޭން ވެހިރާގައި ދިޕެރިސް އެްގރިމެންޓުއެހެންކަމުން،  .68ލަ؛ . ޖުމ35ުއަދަދު؛  . ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވ68ާއަދަދު؛ 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(ކަމަުށް  ންދިނުމަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާހުބައިވެިރވުމަުށް ރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސަޢުދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ވިލިނގިލީ ،ަފރާތުންސަރުކާުރގެ  .ލާނަންއިވަނަ ވޯޓަުށް ދަންނަވަ 9މިއަދުގެ 

ގެނައުުމެގ ުށް އިޞްލާޙު( އަޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގާނޫނު ) 2008/9ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ާގނޫނު ނަންބަރު  ންއިޙުސަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ މެދު  ފާސްކުރެއްވުމާބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަުށް 

 ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  .ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލި  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 50    ުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަ

 18    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        މްލަ:ޖު
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 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 18. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 50އަދަދު؛  . ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގ71ެއަދަދު؛ 

ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ 

ދާއިާރގެ  ގިލީވިލިނ ،ކާރުގެ ަފރާތުންއެހެންކަމުން، ސަރު .68ލަ؛ . ޖުމ35ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ68ްއަދަދު؛ 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ) 2008/9ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ންޢިމެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިްއޒަތްތެރި 

ގެަނއުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވައި ނިންެމވި ގޮަތުށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ުށް އިޞްލާޙު( އަގާނޫނު

 ހު()ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޙްމަދު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިދާއިރާގެ  ބިލެތްދޫލާނަން. ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން، އިދުގެ އެންމެ ފަހު ވޯޓަުށް ދަންނަވަމިއަ

ބިުލ ގެނައުމުގެ ުށް އިޞްލާޙު ( އަނޫނުގާ ންޝިޕްދިވެހިރާްއޖޭގެ ސިޓިޒެ) 69/4 ނަންބަރު ޫނނުގާ ،ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މުބީން

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ބަލައިގަތުމާ މެދު  މަޖިލީހުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އަޙްމަދު މުބީން.ދާއިރާގެ މެންބަރު  ބިލެތްދޫ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަ

 60    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   49     ބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެން
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 25      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 49        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 49. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 60އަދަދު؛ 

ރުންެގ ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަ. 2ވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނު

ދާއިރާގެ  ބިލެތްދޫ ންކަމުން، ސަރުކާުރެގ ފަރާތުންއެހެ .49ލަ؛ . ޖުމ25ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 49އަދަދު؛ 

( ނޫނުގާ ންޝިޕްދިވެހިާރްއޖޭގެ ސިޓިޒެ) 69/4 ނަންބަރު  ޫނނުގާހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  އަޙްމަދު މުބީންްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ގަިއ ބަިއވެރިެވަވޑަިއގެންނެިވ ނައުުމގެ ބިުލ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ޯވޓުއިޞްލާުޙގެުށް އަ

 ނޑަައޅަން.ކަމުގައި ކައަުށް ފޮނުިވްއޖެބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ ފާސްވެއްޖެ. މި
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލުޕްރީއެ 5ލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ދެން މަޖިބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް
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