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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 28ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ކުރުން އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/2/41އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރި . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ތްތެިރ ދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ަހނިމާއާއްމު ކޮމިޓީ  ބަދަލުތައް.ބަެއއް ައއި ކޮމިޓީތަކަށް  -4.1

 އަޙްމަދު މުބީން ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ބިލެތްދޫކޮމިޓީއަށް  ގެ ބަދަލުގައި އެޙުސައިން ޝަހުދީމެންބަރު 

ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ  ގެޖުމްހޫރީ ޕާޓީހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން 

ހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީ 107ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 
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ގައި އަްނގާފަ.  2015ޖުލައި  16ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް  107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

އްމު ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ނައިފަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމްެގ އާ އިޢްލާންކުރަން. 

ރިފާޢު ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ هللا ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސި

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ  107

އްޔިތުްނެގ ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަ 2015ޖުލައި  16ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުެގ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢްލާންކުރަން. އާއްމު ކޮމިީޓަގިއ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ަވއިކަރަޫދ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް މުލަކު 

ތްތެރި މެންބަުރ އިބްރާހީމް ނަޞީރު ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެިދވަަޑއިގެްނ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ ދާއިރާގެ އިްއޒަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  107ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިީލހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުްނ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަިއާވ  107ގަިއ އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  2015ޖުލައި  16

ނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ގޮތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަްށ އިޢްލާންކުރަން. އާއްމު ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ އު

މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދުގެ ަބދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މާފަްނނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު 

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް ިއޢްލާންކުރަން. މާފުކުރައްވާ!  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ދަންނަވައިލާނަން. ާއއްމު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ުއނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދުގެ 

ންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަސްމާ ަރޝީދު ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް މާފަ 

އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

ޔާީސ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސި 107

ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނެގ  2015ޖުލައި  16ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުެގ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢްލާންކުރަން. އާއްމު ކޮމިީޓަގިއ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

މެނިވަޑަިއގަންނަވާ މުލަކު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ފެލިދޫ ހި

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤް ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެިދވަަޑއިެގން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  107ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިީލހުގެ ަގާވއިދުގެ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ 

މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުްނ 
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ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަިއާވ  107ގަާވއިުދގެ ގަިއ އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2015ޖުލައި  16

 ގޮތުގެ މަތީން ެއކަން ެއގޮތަށް އިޢްލާންކުރަން.

 

 ގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީހު. 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.މަ ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވާަފއިވާ ަމއްސަލަ.  ހުގެ މަްޝވަރާއަކަްށ އެިދވަަޑއިގެންރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ -5.1

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓިފުޅު މަޖިލީހަށް ިއއްަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަްށ ދަންނަވަންވަން. 
 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 15ަމސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ޢަބްދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް

ވަނަ ޖަލްސާގައި ދިވެހިާރއްޖެއާިއ  5ވީ ބުދަ ދުަވހު އޮތް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ  2015ޖުލައި 

ސްކުެރްއވުމަށްފަހު ކޮމަންވެލްތާ ދެމެދު އޮންަނ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން މެްނބަރުން ވަރަށް ފުޅާ ާދއިރާެއއްަގއި ބަހު

މަޝްވަރާދެްއވާފައި ވަނީ ކޮަމންވެލްތުަގއި ރާއްޖޭން ހަރަކާްތތެރިވަމުން އަންނަ ގޮތާއި މިްނވަރު، އަލުން މުޠާލިޢާކުރުން 

މުހިއްމު ކަމަށް ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ރައްިޔތުންގެ މަންދޫބުން ކަމުގައި 

ދު، މިކަމުަގއި މަންދޫުބންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ޮގތުގެ މަޝްވަާރެއއް ހޯދުމަކީ މުނާސަބު ކަމެއް ކަުމގަިއ ވީހިނ

އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ، ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވަިއ، މި ަމއްސަލަިއގަިއ ެއ މަޖިލީހަށް 

. 1436ޝަްއވާލް  3ްއވުން އެދެމެވެ. ިއޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެެދމެވެ. ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮުތގެ ލަާފފުޅެއް ދެ

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. هللا . ޚާދިމުކުމް، ޢަބްދ2015ުޖުލައި  19

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަލައަްށ ބަހުސްކުރުމަށް މަޖިލީހުން އެހެން ދެންމެ އެ ިއވިަވޑަިއގެންނެިވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ސިޓީުފޅުގަިއވާ ަމއް

ނޑަާނޅާހާ ހިނދަކު ޖުމުލަ  ނޑައެޅިަފއި މި ވަނީ. ެއގޮތުން، ޕީ.ޕީ.އެމަށް  3ގޮތަކަށް ކަ ަގޑި  1ގަިޑއިރުެގ ބަހުްސ ކަ

ސިކުންތު.  40މިނެޓު  22ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  20މިނެޓު  45ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް  41މިނެޓު  30



4 

 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި  5ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަްށ  18މިނެޓު  10މް.ޑީ.ޭއއަށް އެ

ނޑުމެންނަށް  6މެންބަރުންނަށް  މިނެޓު. މިއަދުގެ ތާވަލު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން މިއަދު ަވކި ހިސާބަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ގެންދެވޭނީ. އެޖެންޑާ އައިޓަުމގައި އެހެން ކަންތަ އްތައް ވެްސ ހުރޭ. އަދި ގަވާއިދު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތުން. އަުޅގަ

މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް ބަހުސްގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގަތުމަށް ފުރުޞަތު ހުުޅވާލަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( 

 ރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް.އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާލޭ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

. ޝުކުިރއްާޔ ألحمد هلل رب  العالمين والص الة والس الم على رسول هللا وعلى اله وصحبه أجمعين`. 

ނޑުމެން ރަމަޟާން މަހުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދުވަސްތަކަށް ފަހު އަދި ޢީދުގެ ބަންދަށްފަހުގައި ރައްޔިތުންެގ  އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަްށ ފުރަތަމަ ޖެހުނު މަސައްކަތެއްެގ ގޮުތގަިއ ކުިރއަށް މި  މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ފެިށެގން އަުޅގަ

ރައީސަްށ ފޮނުްއވާފައިވާ  ގެންދަނީ މިއަދުެގ ސެޝަްނަގއި ޚާްއޞަކޮށް، ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުގެ

ނޑުމެން އެންމެން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ެއދި. ދެންމެ ހުށަހެޅިގެން އެދިޔަ ފަދައިން   2015ޖުލައި  15ސިޓީފުޅެއް އަުޅގަ

ކޮމަންވެލްތާ ދެމެދު އޮންނަ  ވަަނ ޖަލްސާގައި ިދވެހިރާއްޖެާއއި 5ވީ ބުދަ ދުވަހު އޮްތ ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ 

މާ ބެހޭ ގޮތުން މެންބަރުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި ބަހުސްކުރެްއވުމަށްފަހު މަޝްވަރާދެއްވާފައި ވަނީ ގުޅު

ކޮމަންވެލްތުަގއި ރާއްޖޭން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ގޮާތއި މިންވަރު، އަލުން މުޠާލިޢާކުރުން މުހިއްމު ކަމަށް 

ނޑުެމންގެ ާއއްމު ރައްޔިތުންނަްށ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ  ފަދައިްނ މި މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންެގ ޝުޢޫރާއި އަދި  ވެސް ވާނީ މީޑިއާ މެުދވެރިޮކށް އަުޑއައްަސވާފަ. އަދި މިާއ ވިދިގެން އަުޅގަ

މާ މެދު އޮތް ގޮތެއް މި ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަންދޫބުންގެ، ަރއްޔިތުްނެގ މަންދޫބުންގެ ވިސްނުންފުޅު މިކަ

ނޑުމެން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ޤައުމުގެ ަރއީސަށް ޝުުކުރ  މުޠާލިޢާކުރުމުގައި ރައީސް ޭބނުންފުޅުވިކަމީ އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް މި ދެކެވެނީ ިދވެހިރާއްޖެއާިއ ކޮމަންވެލްާތ ދެމެދު  ދަންނަވާ ކަމެއް. ތެދެއްމެ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އޮންނަ ގުޅުމު  ގެ މައްޗަށް ާވހަކަ. އެްއވެސް ހާލެްއަގއި އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއަދަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގޮތްތަެކއް ނިންމުމަށް  ކޮމަންވެލްތުން ަވކިވުުމގެ ވާހަކަެއއް ނުވަތަ ކޮމަންވެލްުތގަިއ ތިބުމުގެ ވާހަަކއަށް އަުޅގަ

މަކުން މި ވާހަކަ ދައްކާލުން ވަރަށް ސާފު، މުހިއްމު ވަގުތުކޮެޅއް. ވުރެ ބޮޑަށް ޤައުމީ ނިސްބަތަކުން، ޤައުމީ ވިސްނު

ނޑުމެންނާ މި ބައްދަލުކުރަނީ މި މިނިވަން  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން އަދި މަދު ދުވަސްކޮެޅްއެގ ތެރޭގައި އަުޅގަ

މާ އެކު ކޮޅަށް ތެުދވެ، ައހަރު ވާ ދުވަސް. ފަޚްރުވެިރކަ 50ކުޑަުކޑަ ދިވެހިރާއްެޖއަށް މިނިވަންކަން ލިބުނުތާ 

ތިމަންނާއަކީ ދިވެއްެސކޭ، ަފޚްރުވެރި ދިެވއްސެކޭ ބުނުމުެގ ފަޚްރުވެރި ވަގުުތކޮޅު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އަންނަނީ. 

ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަެކޭކ އެްއގޮތަށް، ހަމަ މި ބަވަނަވެފަިއވާ ދުނިޔޭަގއި ދިވެހިާރްއޖެއަކީ ވެސް ެއއް ޤައުމު. 
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ތަޤިއްލު ަޤުއމެއް. އަދި ދުިނޔޭެގ އެންެމ ވަުރގަދަ ެއއް އިދާރާ، ުދނިޔޭގެ ހުރިހާ ަޤއުމުތަކުެގ މިނިވަން، މުސް

ނޑުމެން ުކޑަވުަމކުންނެއް  ގުޅުންތައް އޮންނަ މައި؛ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންްސެގ ވެސް މެންބަރެއް. ައުޅގަ

ނުޑމެން ބުލީކުރުމަކީ އެއްވެްސ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑު ފަރާތްތަކަކުން ބިރުދައްކައި އަިދ އެކި ގޮްތގޮތަށް އަުޅގަ

ހައިސިއްޔަެތްއގައި ދިެވއްެސްއގެ ހައިސްއޔަތުން ގަބޫލުކުެރވިގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. މި މަރުޙަލާގައި، މި މަފްހޫމުގައި 

ނޑުެމން ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ ިދވެހިރާއްޖެާއއި ކޮމަންވެލްތާ ދެމެދުގައި މި އޮތް ގުޅުމަ ކީ ވާހަކަދަްއކަމުން އަުޅގަ

ކޮބައިތޯ. އަދި ކޮމަންވެލްުތެގ ޤައުމެއްގެ ގޮތުަގއި ރާއްޖެ އޮންނަން މި ޖެހެނީ ކީއްވެތޯ. މީގެ ސަތޭކަ ހަތާވީހަކަށް 

ިއ އިނގިރޭސީންނާ ެދމެދު ކުރެވުނު ެއގްރީމެންޓު ވެގެންދިަޔއީ މުޅި ިދވެހީންގެ އަހަރު ކުރިން ދިވެހިާރއްޖޭެގ ބަޔަކާ

ނޑުމެންނަށް ފުރިހަމަ 26ގެ ޖުލައި 1965ވަސްތަެކއް ފަހުން، ނަސީބަކުން އެްއޗަކަށް ފަހުން. އަދި އޭގެ ދު ަގިއ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގަިއ ޭއގެ ުކރީގަިއ ވެްސ ުއޅުނު ކަހަަލ  ސިޔާސީ މިނިވަްނކަން ލިބިެގންދިއުމަށް ފަހުގައި ވެްސ އަުޅގަ

ދޮންމީހުން އުޅޭ ގޮތަށް ުއޅެން، އަދި  ބައެއް ފަރާތްތަްއ އުެޅ؛ އެީއ ދިވެހީންނާއި ބޭރުމީހުންނާ ބައްސަން، އަދި

އަދަދު ކުރީަގއި ވަރަށް  ދޮންމީހުން އުޅޭ ގޮތަށް އުޅުުމން ނަސީބު ލިބޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ބަޔަކު އަބަުދވެސް ުއޅޭ.

 މަދު. ނަމަވެސް ފަހަކަށްއަިއްއސަ ހުޅުިވގެންދިޔަ ބަެއއް ަކހަލަ ބަވަނަވި ިސޔާސަތުެގ ތެރޭން ރާއްޖޭގަިއ އެ އަދަދު 

ވިސްނުމާއި ބައްޓަން ފިުކރުކުރުމުގެ. ޤައުުމގެ ޤައުމީ ނިޝާނާއި ޤައުމުގެ ޤައުީމ  ގިނަެވގެންދިޔަ. ވަކި ގޮަތކަށް 

ކުލަޔާއި ަޤއުމުގެ ަޤއުމީވަންަތކަމަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެހެން ބަޔަކު ދައްކާ ވާހަަކއެއް އެއީ ުބްއދިވެރި، މާ މޮޅު ވާހަަކއަކަްށ 

ގެ ކުީރކޮޅުަގއި ިދވެހީން ަވރަށް ފަޚްރުވެރި، ރަނަގުޅ 1980ކަށް ެވގެންދިަޔއީ ވާ ފަހަރު އާދޭ. މީގެ ނަީތޖާއަ

ކަހަލަ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ތެރޭަގއި ތިބި ފަރާތްތަކާއި ދިވެހި ޤައުމާ މެދު  ނިޔަތެއްަގއި ގުޅުނު ކޮމަންެވލްތުގެ ބައެއް

 ،ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން  މައްސަލަޖެހޭ ގޮތަށް އެ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަން ފެއްޓުން. އަޅުަގނޑު ހަމަ

ިދވެހިރާއްޖެ ެއ ، މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަްނ ގްރޫޕުން ގެޚާއްޞަ ގޮެތއް ކޮމަންވެްލތު، ންފަހުގެ ތާރީޚުަގއި ކޮމަންވެލްތު 

ކަްތ ންނަށް އެކި ގޮތްގޮުތން ދަތިކުރުމުގެ މަސައްންޑާތަކަށް ލުމަށްފަހުގަިއ ދިވެހީހިމެނޭ އެކިެއކި އެޖެ ގްރޫޕުަގއި

ހަރުތަކުގަިއ ފަވަނަ އަހަރާ އަދި ޭއގެ ފަހަށް މިދިޔަ  2012ފައްޓަިއގެން ދިޔަ ހިސާބު. ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި މިކަން 

 ދިވެހިން އަމިއްލަ  ،ންކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ، ދިވެހީ ދިވެހިރާއްޖެ ހިމަނައި ފަހަރެއްގައި މި އެޖެންޑާަގއި ދެތިން

ނޑުޮގވާންކުރަމުން މިންގެ ބުަރ މަސައްކަތުން، ދިވެހީދި ދިވެހީއަ ،ގޮތުން ތަރައްޤީކުރަމުން އަްނނަ  ދާ  ން ދަ

ންނަށް ދަތި ރުވެރިކަުމގެ ސިާނޢަތުގައި ިދވެހީންގެ ފަތުދާ ޤައުމުގަިއ، ދިެވހީ މި ން ދިރިއުެޅމުންިދވެހީ ޤައުމުަގއި،

މެދުަގއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްަތކާ  މި .ކަންތައް ދިމާާވ ގޮްތގޮތް ެއބަ ކުރެވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ނުޑ ހަރުކަށި އިމެންބަރެއް ބޮޑެތި  ބާރާތުން ކުށްވެިރކުރަން. އަދި އެފަދަގެ ހައިިސއްޔަތުން ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަ

ން މިފަދަ އެކިއެކި އެކްަޝން ގްރޫޕުގެ އެޖެންޑާތަކަްށ ގަިއ އިނިގިލިދިއްކޮްށ، އަދި ދިެވހީމެދު ޤައުމުތައް ދިވެހިންނާ

އެ ަޤއުމުތަކުގެ ވެރިން އަމިއްލަފުަޅށް ވިސްނާަވޑައިތުމަީކ ވެްސ  ،ގޮތް ލަތު ހުރިރު އެ ޤައުމުތަުކެގ ހާލަމުންދާއި
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 ވަގުުތ މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އިންޓަރނެޓު ހާވާިލޔަްސ ފެންނަން ހުރި ކަންތައް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

އިރުއިުރކޮޅުްނ  ދައްކަިއ، ަގނޑުމެންނަށް ދަތިކުރުމަށް އެކިކަހަލަ ވާހަކައަދި އަޅުއަޅުަގނޑުމެންނަށް މައްލަވަުކރާ، 

ވެްސ ގްރޫޕުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ލާން މަސަްއކަތްކުރަމުންދާ ބޮޑެތި ޤައުުމތަކުަގއި އެބަހުރި މިހާރު މިފަދަ ބޮޑެތި

ހިއްމު ސިޕަލް ނަމުގައި ބަޔާންކުރާ މުޕްރިން ގެބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންވަުރގެ ބޮޑެތި ކުށްތައް ކޮށްފަ. އަދި ކޮމަންވެލްތު

ފަދަ ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ކޮށްފައި ހުރި ޤައުމުތަްއ  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި، އިލެކްޓްަރލް ފްރޯޑު ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކާއި

ރޭަގއި ހިންގާފައި ހުރި ޤައުމުތައް އެބަހުރި. މިފަދަ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުގެ ތެޖެނަސައިޑް އެބަހުރި. އަދި ކަލްޗަރަލް 

 ންަތއް ކުެރވެމުންދާއިރު އެކަމާ ންނަށް ގެއްލުންދެނިިވ އެަތއް ކަންނާއި ޅަފަތުގެ އަންހެން ކުދީޅަފަތުގެ އަންހެނު

ތިބޭ. އަދި އެ  ދިއްުކރަން އެބައިިނގިލި، ދިމާއަށް ފާޑުކިޔައި  އަޅުަގނޑުމެންނާ، އަޅާނުލައި ތިބޭ ޤައުމުތައް 

ބޮޑެތި ދަިރފަސްކޮޅުގެ މީހުންނަށް  އިންޑިޖީނަސް  ޮގތެއްަގއި  ރިއުޅުނު، ާޚއްޞައެންމެ ޒަމާނުްއސުރެ ދި ޤައުމުތަކުަގއި

ކަމަށް ނަހަދައި  ައދި އެނގޭ ވަަރުކން އެ ވާހަަކ ނުދައްަކއި ސެންޓޭޖު އިތުރުވަމުންދާގެއްލުންތަްއ ދެމުންދާ ޕަ

ބޮޑެތި މާސިންގާ ރިޕޯޓު ކަޅާއި މެދުގައި ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަުކަޑ ޤައުމާ  މި ،ކަންފަތެއް ދީގެން ތިބެބީރު

 ،. މީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްަބހަމުންދާ ޤައުމުތައް އެބަ ތިބި  ހުދުންނާއި ކުލަކޮށް ޗާޕުކޮްށެގން ދުނިޔޭގެ ފެްނވަރުަގއި

މި ކުޑަ ޤައުމުަގއި ފައިވާ ކަމަށް ވިދާުޅވެ  ވާއަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަމުންދާ ކަމެއް. ކުޑަ ނަމަވެސް ބަވަނަވެފައި 

ެއކަން ހުއްޓުވުމަްށ  ،ވާނަމަ ނޑުމެންނަށް ވެސް މި އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންދޭ ބޮޑު ަޤއުމަކުން ގޯހެއް ހަދާކަުމގައިއަޅުގަ 

 ،ނުބެހި ނުވަަތ އެފަދަ ކަންތައްތަކާ، ޓަކައި ވާަހކަދައްކަން. ނަމަެވސް އަޅުަގނޑުމެން އެފަދަ ަކންތައްތައް ނުކުރާތީވެ 

ނޑުމެންނާ މުކޮށްއެއް ބަޔަކު އަެނއް ބަޔަކަށް އިޙްތިރާ ހަދަނީ ހަމަ  މެދު ހަމަ ހިތުހުރިހާގޮތެއް މިގެން ތިބޭތީވެ ައޅުގަ

ނުވަތަ އެންމެ  ،އެންމެ ބޮޑުކޮްށ ތިބޭ ގްރޫޕު ،ނިކަމެތިކޮްށ އިންނަ ކުއްޖާއަށް  ،ކްލާހެއްަގއި ތިބޭ އެންމެ ަމޑުން

ނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރވޭނެ ކަެމްއ  މި ކަމަކީއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. . ންބޮޑުކޮށް ތިބޭ ކުއްޖާ ބުލީކުާރ އުސޫލު އަުޅގަ

ނޫން. އަދި ގަބޫުލކޮށްގެން ިތބެން، ފަޚްރުވެރި ިދވެއްެސްއެގ ހައިސިްއޔަތުން ައޅުަގނޑުެމންނަށް ކެރޭނެ ކަމެއް ވެސް 

ނޑު ގޮތެްއގައި  ނޑުމެންނާ އަަވއްޓެރި ޤައުމުތަކާއި ައޅުަގނޑުމެންނާ ގުޅުން އުފެދުނީކީެއއް އެއްމާބަ  ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިހަިއގެނެްއ ނޫން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަަވއްޓެިރ ހިންދުކަރައާއި ިދވެހީންާނ  ކޮމަންވެލްތުން އަުޅގަ

އަހަރުގެ ުގޅުން އެބައޮތް. އަޅުަގނޑުމެންނާ ައވައްޓެރި ދެންހުރި ޤައުމުތަކާ ވެސް  4000، 3000ދެމެދުގައި 

ގާތް އަަވއްޓެރިކަުމގެ ގުޅުން ޒަާމނުއްސުރެ އޮވޭ. އެްއވެސް ، އަޅުަގނޑުމެންނާ އެއްަބނުޑެއއްބަފާކަމުގެ ުގޅުމާއި

ނޑުމެންނަށް  1965ހާލެއްގައި މިީއކީެއއް  އަހަރުގެ ފަހަކުންނެއް، އަދި ނޫނީ އެއަށްވުރެ ފަހަކުންނެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަޤއުުމެގ ލިބިގެންދިޔަ ެއކުވެިރކަމަކާއި ލޯބިވެތިކަމެއް ނޫން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުގަ 

މި ދެންނެވި ދޮން މީހުން އުޅޭގޮތަށް އުޅޭ، ނުވަތަ ދޮން މީހުންގެ ދޮރުގައި ޓަކިޖެހީމަ އެ މީހުން އުޅޭ ގޮތަށް އުޅުން 

ނޑުމެންނަށް ނޭވާ  އެއީ ރަނގަޅު ކަެމއް ކަމަށް ދެކޭ މީހުން، މިއާ އިދިކޮޅަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވަކާލާުތކުާރނެ. އަޅުގަ
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ނެކަުމގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ. ތެދެންމެ! ބަޔަކު، ަބޔަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ، ފަހަރުަގއި ވެސް ނުލެވިދާ

ނިޑވަޅެްއ، އެފަދަ ހާލަތްތަކެްއ  އެ މީހާ ނޭވާލާ ގޮތް ވެްސ ބައެއް ފަހަރު އެީއ ޝަުކވާައކަށް ެވގެންދޭ. އެފަދަ ދަ

ލޮުބވެތި ރައީސް. އަޅުަގނޑުެމންނަށް ސީމެގުން، ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް މ އައީ. ިއއްޒަތްތެރި 

ގެ ކުީރަގއި ކޮށްަފއި 80އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚާްއޞަ ގޮތެްއގަިއ ކޮމަންވެލްތުން ޮކންމެވެސް ވަެރްއގެ ފައިދާތަެކއް 

ނޑުމެންެގ ކުރީގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްާތޛް މައުޫމން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވަރަ ށް އެބަހުރި. އަުޅގަ

ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު މިކަމުގައި ބަިއވެިރވަަޑއިގަތީ ދިެވހީންނަށް ކުރިއެރުމާއި ފާގަތިކަން ހޯއްދެވުމުގެ މަތިވެިރ 

ޢަޒުމުގައި. އެ މަނިކުފާނު ަވރަށް ހެޔޮކޮށް މަސަްއކަތްޕުޅުޮކށްދެއްވި. އެކަން ފެންނަން ެއބައޮތް. އަދި ކޮމަންވެލްތުްނ 

ިކވާ ވާހަކަ ދެްއކުްނ މީކީ އާ ކަމެއް ވެްސ ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤައުމެއް ަވކިވުްނ، ނުވަަތ ވަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެޭނ ހަމަ ބޮޑެތި ޤައުމުތައް ެވސް ކޮމަންވެލްތުެގ މެންބަރޝިޕުން ވަިކވެފަިއވާ ތަން. ައދި 

ަތއް ެވސް އެބަހުރި ކޮމަންވެލްތުްނ ކޮމަންވެލްތުގެ ަބއެއް ޗާޓަރުަތއް އެ ަޤއުމުތަުކގެ ވެރިރަށްަތކަށް ނިސްބަތްވާ ރަށް

ވަިކވެފަ. މިސާލަކަށް ހަރާރޭ؛ ޒިމްބާބުވޭގެ ވެރިރަށް ހަރާރޭ ޑެކްލަރޭޝަނަކީ މަޝްހޫރު ޑެކްލަރޭޝަނެއް މީ 

ކޮމަންވެލްތުަގއި. ނަމަވެސް އެ ޤައުމު ވެސް ވަނީ ަވިކވެފަ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމުތަކުގެ ނަން ކިޔާކަްށ، 

ނޑުމެންނަށް ޤައުމުތަކުގެ ީލޑަ ނެޑއް ނޭެދން. އެއީ އަުޅގަ ރުންގެ ނަްނ މި ތަނުގައި ިކޔާކަށް ހަމަަގއިމު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް ގަބޫލުނުކުެރވޭ ކަމަކަށް ވަންޏާ، ަޤއުމުތަުކެގ  އެހެން މީހުން ބޭކާރު ގޮތުަގިއ ފާޑުކިޔުން އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ރަނގަޅު ނޫން ވެރިންނާއި ަޤއުމުތަކާިއ ޭއެގ ނަންތައް ިކޔަިއގެން  ވާހަަކދެއްކުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު މި ދަންނަވާލީ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ މެންބަރުން ެވްސ  ކަމަކަށް ވެދާނެީތވެ، އެ ވާހަަކ އަުޅގަ

ކަމަށް. ނަމަވެސް މި ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުމުަގިއ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އެ ބޭފުޅުން ގެންުގޅުްއވާނީ މި ހަމަ 

އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ، ރައްޔިތުން ހޮްއަވާވފައި ފޮނުއްވާފަިއވާ މަންދޫބުން ކަމަށް ވާތީެވ، ޚާއްޞަ 

ގޮތެްއގައި މިފަދަ މުހިއްމު ކަމެއްަގއި ވާހަކަެދއްކެމުގެ ފުުރޞަތު އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ ހިނދު، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ާވ 

ގަިއ އިސްލާްމ ދީނުގެ އަސްލަާކއި އުސޫަލކާ ޚިލާފުނުވާ ކޮންމެ ގޮެތްއގެ މަތީން ޚިޔާލުފާުޅކުރުމުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭ 

ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ލިބިފައިވާތީވެ، އެ ބޭފުޅުން ެއކަހަލަ ބައެއް ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާނެ. 

ނޑު އިލްިތމާސަކީ، އެ ބޭފުޅުްނގެ މި ފަހަރުގައި ެއކަހަލަ ވާހަަކައކާ ގާތް ވެސް ކޮށް ފާނެ. ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  ނޑުމެންނަށް މިއަދު މިދެކެވޭ ވާހަަކއާ އަދި އަުޅގަ ވިސްނުންފުޅު ކުިރއަށް ގެްނދަވާއިުރގައި އަުޅގަ

ކަމަށް.  މުސްތަޤުބަލާ ދެމެދުގައި ދަމާލަންޖެހޭ ރޮނގުތަކުަގއި ެއ ބޭފުޅުން ފުރިހަމައަށް ވިސްނާވަަޑއިގަންަނވާނެ

އަހަރު، ފަންސަވީހަަކށް އަހަރު، ިވއްަސކަށް އަހަުރގެ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ  15ދިވެހިރާއްޖެ މި ވަނީ ވޭތުވެިދޔަ 

އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކާ ނިސްބަުތން ބަލާއިރު އެތައް ކަންތައްަތކެްއގައި ކުިރއެރުން ހާސިލުކޮށްފަ. ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުން 

ހެދިފައި ހުރި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ޤަރާރުތަކާއި އެއާ ގުޅުންުހރި އެކި ކަހަލަ ގާނޫނުތަކަށް  ވެސް، ދިވެހިާރއްޖޭގެ
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ބެލި ނަމަވެސް، އަދި އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ހަމަ މި ފިޔަވަޅުމަތީގަިއ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ މަދު 

ގާނޫނެއް ފާސްވެގެންދިޔަ ޤައުމަްށ ވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ވާނެ.  ގައުމުތަެކްއގެ ތެރެއިން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ

ރައިޓް ޓު އިންފޮމޭޝަން މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ. މި ހުރިހާ ކުރިއެރުންތައް ައޅުަގނޑުމެން ހޯދަމުންދާއިރުގަިއ 

ނޑުމެންނާ މެދުގައި މި ދަތިކުރުމުގެ ފި ޔަަވޅާިއ، މި ކޮމަންވެލްތަށް ނިސްބަތްވާ ޮބޑެތި މާސިންގާ ޤައުމުަތއް ައޅުގަ

ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަަދއްކަިއ، ދިވެހިރާއްޖެ، ިދވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރުގައި ބަދުނާމުކުރަމުން، އެތެރޭގެ ވެސް ަބޔަާކ 

ނޑު ކުިރން އިޝާރާތްކުރި ބީދައިްނ، ކޮބައިތޯއޭ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ  ބަދުނާމުކުރުވަން މަސައްކަްތުކރަމުންދާއިރު އަުޅގަ

ންނެވި މައްސަލަތަކުގެ މިންވަރު ުހރި ވަރު. ބަެއއް ޤައުމުތަުކގަިއ އެބަހުރި އިދިކޮޅު ލީޑަރުްނ ޤައުމުތަކުަގއި ހުރި މިދެ

، 80، 70ހަމަ ގަދަކަމުން ހިފައި ހައްޔަރުކޮށް، މަރާހަދާފަ. ބައެއް ޤައުމުތަކުގއި އެބަހުރި ފުލުހުންގެ އަތުން އަހަރަކު 

ތަުކގަިއ ދިރިއުޅުނު ޒަމާންވީ ގަީބލާތަކުގެ މީހުންނާ މެދު ބޮޑެިތ މީހުން މަރާލެވިފަ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެ ގައުމު 90

ނޑުމެންގެ  އިހާނެތިކޮށް ކަންތައް ކޮށްފަ. އަޅުަގނޑުމެން ޤައުުމގައި މިިއން ކޮންކަމެއް، ކޮްނގޮތަކަށް ވެގެންޯތއޭ އަުޅގަ

ދެނިިވ ގޮތެްއަގއި މި ފަރާތްތަްއ ވާހަކަ ާތއަބަދު ހުއްޓުމެްއ ެނތި މި ކުަޑކުޑަ ިދވެހި މުޖުތަމަޢާ މެދުގައި ގެއްލުން

ވާހަކަދަްއކަމުން މި ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއީ ސީރިޔަސް މައްސަަލއެއް. އަޅުަގނޑަށް ފަހުަގއި 

ނޑުގެ ވާހަަކ ޖުމުލަ ގޮތެްއގައި ކުރުކޮްށ  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާނެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ޖާގަދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

އަމިއްލަ ރަޢުެޔްއގެ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ީސރިއަސްކޮށް ވިސްނަންެވއްޖޭ. އަޅުަގނުޑގެ 

ނޑުމެންގެ މި މިނިވަްނ ފަންސާހާ ދިމާކޮށް ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ީދގެން ައޅުގަ

ޤައުމުތަކުން ބުލީކޮށްލަން، ބޭނުން ގޮތަކަށް ބުލީެވވޭނެ  ވިސްނަން އެބަ ޖެހެއޭ. މި ކުޑަުކޑަ ދިވެހި ޤައުމަކީ ޮބެޑތި

ނޑުމެންގެ ކާބަފައިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ގެނެސްދިން  ޤައުމެއް ނޫން ކަމަށާއި އަދި އެގޮތަށް ތިބުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދުވަހަކު ވެސް ިލބިގެންނުދާނެ ކަމަށް އަިދ ފަޚުރުވެރިކަމާެއކު ތެ ުދވެ ހަަމ މިނިވަންކަމުގެ ރަހަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާީނ  ބިމަށް، ހަމަ އިސްޮކޅަށް ެތދުވެލެވޭ ިދެވއްސެްއކަން، ަފޚުރުވެރި ިދވެއްެސއްކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަހަތަށް ޖެހޭކަށްނުޖެހޭ. ކޮމަންވެލްތުން  އަޅުަގނޑުމެން މިއާ މެދު ޢަމަލުކުރާ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ ވަިކވާން ޖެހިއްޖެ ކަމުަގއި ވާ ނަމަ، ސަރުކާރުން އެގޮތަްށ ވިސްނަަވއިފި ކަުމގައި ާވނަމަ، އަުޅގަ

ޔަޤީނުންވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އެއް މެންބަރެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން އެ ެއއްާބރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ހަމަ 

ނުޑގެ ވާހަަކ ފުރިހަމައަށް ދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސުލްޖުމް ހޫރިއްޔާއަށް ައރުވަން. އަުޅގަ

 .وبركاته هللا ةورحم. عليكم مالس الوކަނުލައި ައޑުެއއްެސވީތީ ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އުތުރު ދާއިާރެގ  މައްޗަްނގޮޅީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަށް.މަދުދީދީމާރިޔާ އަޙްމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

ން ކުިރ ޓަކައި ދިވެހީ ާތރު ނިޒާމުގެ ތާރީޚުން ނުކުުތމަށްރައީސް. ރާއްޭޖގައި ޚުދުމުޚްޝުކުރިއްާޔ، އިްއޒަތްތެރި 

ނޑުމެ 2008ދިޔައީ ދު، އެ ުއއްމީދު ތެދަކަށް ވެގެންއުއްމީ  ނޫނުއަސާސީގެ ިއސްލާޙުތަކާ ން ގެނައި ޤާގަިއ އަޅުގަ

ނު ފުރުޞަތުގައި ދިވެހިން ންނަށް އަމިއްލައަށް ވޯޓުޖަހާލަން ލިބު އެކީަގއި ދިވެހީ އެީކގައި. އެ ިއސްލާޙުތަކާ 

ަގއި  2012 ފެބުރުވަރީ 7ބަޣާވާަތކުން ިމ ފަހަކަށްއައިްސ ހިނގި ެއންމެ ގޯސް  ،ބުކުރި ސަރުކާރު އިންތިޚާ

ިދޔަކަމީ ެއއީ މި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފަހުން އެންމެ ދެރަކޮށް ހިނގި ގޯްސކަމުގައި ދަންނަވާލަންޖެހޭ. ވައްޓާަލއިގެން

ގައި ވޯޓުން  2013ންނަށް ަވރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގގެންދިަޔ. އަދި އެ ުދވަހު ެއ މަންޒަރުތައް ިދވެހީ ،ފެނިގެންދިޔައީ

ވެސް  ދީ އެ ސަުރކާރު، އޭުރ އޮތް ސަުރކާރު ޭބރުކޮށްލިކަމީ ހަމަގައިމު 5ެއއްެޗއްކަން %އެއީ ިދވެހިން ގަބޫލުނުކުރާ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީފެނިގެންދިޔަ މަންޒަރު. އަޅު  ،ނެތްޝައްެކއް  ަގއި ަބޣާވާތް އެ ރަނގަޅުކުރުމަށް  2012 ގަ

ެދއްކި ވާހަކަަތއް މިއަދު ެއ ތެޭރގައި  ެއ ހެދި ރިޕޯޓުގެ، ޓަކައި ކޮމަންވެލްތުން އައިްސ ކޯނީ ރިޕޯޓެްއ ހަދައި

؛ އްތަން. ނައިބު ރައީސެ  ނަންގަަވިއގެން އުުޅްއވާެއއަށް ބިރު، ން ެއ ވާހަކަދަްއކަވާ ބޭފުޅުންޕީ.ޕީ.އެމު، ބޭފުޅުންނަށް

ެރއިން އެ ގެންދާ ސަރުކާރުގެ ޝަނެްއގެ ތެގެ ސަރުކާރު ކޯލިޝަނަކުން ައއިކަމާއި ކޯލ2008ިއަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ންގެ ސަޕޯުޓ ހިނަގއްޖެއްޔާ ދެން އެ ސަުރކާރުެގ ާގނޫނީ ހުއްޖަތެއް ެއ ސަރުކާުރ ދެމިއޮތުމުގަިއ ނެތް ކަމަްށ ޝަކޯލި

ދެކޮޅަްށ  ގައި ވިޔަސް ނުކުމެ ސަރުކާރަކާއެ ރިޕޯޓުަގއި ބުނެފައިވޭ. އަިދ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނު

ރޭގައި ޭއގެތެރޭަގއި ފުލުހުން ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކުިރކަމާއި އެކަްނކަމާ ދޭތެމަސައްކަތްކުެރވިދާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވޭ. 

ހިސާބަށް އައިކަމީ ކޮމަންެވލްތަކީ ދަތެއް ނެތް ބަެއއް  ބުނުމަށް ޢަމަލީ ސިފައެއް ނަިއސް މިބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނި

ނޑުމެންގެ ރާއްއަޅުަގނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ ހާކަމަށް  ޖެ ގެަނއި ހާލަތެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލަތަކަށް އަޅުގަ

 ،ކަމަށް ނަންގަވަން އުޅުްއވާއިރު  ފެނިގެން މި ދަނީ މިހާރު މިހާރު އޮތް ސަރުކާރުގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ؛ޝަނުން އެ ވިދާުޅަވމުންއި ޕީ.ޖީ މެްނބަރުން އެްއކުރުްއވަިއ ޕީ.ޕީ.ެއމް ކޯލިއަދި މުލިާއގޭގަ 

ކަމަށް. ވީމާ، ެއ ދެ  ވާެމއް ނައިބު ަރއީސް ކުރަްއވާަފއިވިދާޅުިވ ކަމަށް ވަނީ އިތުބާުރ ގެއްޭލ ކަހަލަ ކިތަންމެ ކަ

އެ ޖާގަ ހޯއްެދވުމަީކ  ،ކޮަމންވެލްތުން ނިކުމެވަަޑިއގަންނަވަން ،ކަެމއްގެ ގޮުތގައި ހިނގަމުންދާއިރު ކަންތައް ެއއް

ރީަގއި ނައިުބ ވާނެ ކަމެއް. އެީއ އެ ބޭފުޅުންނަށްތާ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނީ ކުވެސް އެ ބޭފުޅުްނ ބޭނުންފުޅު ހަމަގައިމު

އްލަކަށް ގެނެސްިދނީ ކޮމަންވެލްތު މެދުވެރިެވެގންކަން. ނަމަވެސް މިކަހަލަ ރައީސެއް ބަާޣވާތްކުރީމާ އެަކންކަން ޙަ

ެއކީަގއި ނުކުެމ  ދުތަކާިއ ިއހުސާސްތަކާމީިދޔައީ ރައްޔިތުންެގ ުއއްކަންކަން މިހެން ހިނގާފައި ުހރީމާ އެންމެ ދެރަވެގެން
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ނުންވާނެ ގޮތް. ކަންކަން ަރނގަޅުކުރަން ެއއީ އެމް.ީޑ.ޕީ އަބަދުވެސް ބޭ ،އެމް.ޑީ.ޕީ ކަމުގައި ވިޔަސް  އެ މަސައްކަްތކުރީ

ހުންނާ އެ ަދއްކާ މީ ންކަމާ ދޭތެރޭގައި ވާހަކަެދއްކީމާެއ ކަ ،ކިަޔއި އެތެރެ ބަލައި އަޅުަގނޑުމެންނާ ދޭތެރޭަގއި ފާޑު

ނޑުމެްނ  ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ނޫން އެމް.ޑީ.ީޕގެ އުސޫަލކީ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ އުސޫލަކީ ާފޑުކިޔާ ަކމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ކަްނ ރަނގަޅުކުެރވޭތޯ ބެލުން. އެ ފާޑުކިޔެނީ ީކއްެވކަން؛ އެ، އެ ފާުޑިކޔަނީ ކީްއވެތޯ ބަލައި ،އެތެރެއަށް ބަލައި 

ދުނިޔޭން ާބކީެވ، ެއގޮތަށް ުއޅުމެއް ނޫން.  ،އުމެކޭ ބުނެިއ، ތިމަންނަމެންނަކީ މިނިވަން ޤަކޮންމެހެން މައްޗަށް ފަސްއަޅަ 

އެ އުޅޭ ކަމާ ދޭތެރޭަގއި  ބެހެިވެގން ކަމަށް ވަންޏާ ރަނގަޅަށް ކަްނކަން ކުެރވޭތޯ ބެލުން. އަދި ބަަޔކާ ނުބެހެވޭޭނ ބުނާ

ން. ސީމެގުން ބޭރުކުިރއްޭޔ، ސީމެގުން އަނެއް ކަމެްއ ެއ ކަންކަން ރަނަގޅުކުރަން އެ ފުރުޞަތު ބޭނުްނކުރު، ވިސްނައި 

ރާއްޖެ އޮއްވާ ެވސް ސީމެގަށް  ލަތުގައި މިހާވެސް މި  ދައްކާއިރު މިއަދު ވިްއޔޭ، އެހެން ކިަޔިއގެން ެއ ވާހަކަ

ން މަޢުތަ ކަން ވެސް އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ ހަމަ ގަބޫލުކޮށްގެން ކުރިައށްދާ ކަމެއް. ވީމާ، އަޅުަގނުޑމެން ދުނިޔޭގެ މުޖުނުލި

ނޑުމެން މިނިވަން ބައެކޭ ިކަޔން އަޅުަގނޑުމެން ދުނިޔޭެގ  3ބާކީވެ،  ލަްއކަ ފަންސާހަކަށް ހާސް މީހުން އަޅުގަ

ނޑުމެންަނށް އަޑެއް އުފުލޭނެ ކަމަށް ދެކިގެން އަމިއްލައަށް ުއޅެޭވކަމީ  ނުކުމެގެން މި އޮތް ލާމެހިފައިވާ ދުނިޔޭަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އާއްމު ގޮެތްއގައި  ރަވެސް ހަމަ ދެ އެއީ ހަމަަގއިމު ނޑޫ، ހަކުރު، ކަމެއް. އަުޅގަ އާދަިއގެ މީހުން ކާލާ ހަ

، ޖެއަށް ކާބޯތަކެތި ގެނެްސގެން ގަނެލަިއގެން. އެހެންވީމާބޭރުން ރާއް ،ފުށްކޮޅު ވެސް ލިބެނީ ޮޑލަރުން

ށް އެްއވެސް ެއްއޗެްއ ބޭރަނުވަތަ  ،ކާއްޓާ ކަިއގެން އުޅެޭވނެ ކަމަށް ހީކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މަހާއި

ނޑުމެންނަށް ދެން ދިރިއުޅެވޭނެ ކަމަށް ހީވާއެކްސްޕޯޓު  ނުކޮށް ނުވަތަ ރާްއޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ނާންނަ ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމަށް ވަންޏާ ެއއީ ސަުރާކރުން ކަ ދަންނަވާނީ. ރަްއޔިތުން  ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ަވރަށް ބޮޑު ގޯހެޭކ އަުޅގަ

ނޑުމެ ދާއިރާއިްނ ހަމަގައިމު ރައްިޔތުންގެ މަްއޗަންގޮޅީ ، ރިބުކޮށްފައި ހުއިންތިޚާ ން ަބއިނަލްއަްޤވާީމ ވެސް ދެކެނީ އަުޅގަ

މި ާރއްޖެ  ކޮމަންވެލްތުން މި ކޯނީ ރިޕޯާޓ އެްއޗިހި ހަދައި، އިރުމިހާހިސާބަށް އައި ން ބާކީނުވުން. ތެދެއްމެ، މުޖުތަމަޢު

ގަިއ ަބއިނަލްއަްޤވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ރަނގަޅު ގޮތެއް . އެހެންިވޔަސް، ފަދުށް ޑިމޮކްރަސީެގ ހުވަފެން ވަނީ ހަލާކުކޮށްލާ

ނޑުމެންނާ  ،ކަމަށް ވަންޏާ އެކަންކަން ރަނަގޅުކޮްށގެން، ރަނގަޅު ބަެއއްގެ ގޮތުަގއި ޭދތެރޭ ފާޑުކިޔާ ތިބެގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން  ުއޅެން ޭބނުންވާތީ ައޅުަގނޑުމެން މި ދުނިޔެ ގަބޫލުކުާރ ުއސޫލުތަކެްއގެ ތެޭރގަިއ އުޭޅ ބަެއްއގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ނޑަށް  ނަޑަކށް އެއްގޮަތކަށްެވސް ނުފެނޭ އަޅުަގނޑުމެން މިގޮތަށް ބާީކެވގެން އުޅޭކަްށ. އަުޅގަ ވާހަކަ ދައްކަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޮޑލަރަކީ ދޮން އެްއެޗއް ކަމަށްނޑުމެންގެ ޮޑލަރު ގެންނަނީ ދޮންފެންނަނީ އަޅުގަ  މީހުން ކަމަށް ވެފައި އަުޅގަ

 ެއީކަގއި...ގަބޫލުކޮށް، އެ ކަންކަމާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މަނިކަށް. މޫސާމެންބަރު 

 

 ން:މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅު

ނޑުމެންނަށް ކަން  ޝުކުރިއްާޔ، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ކަންކަން ކުިރއަށްދޭ. ކުރިއަްށގޮސް ތަަރއްޤީާވވަރުްނ އަުޅގަ

ފޮށި ހިފައިގެން ގޭގޭދޮށަށް ހިނިގ ބައެއް ކަނބަލުން ގޭގައި ލައިލުމަީކ އޮތް ކަމެއް. ފޫޅުމާކުރެވޭ މިންވަރު ބަ

ަދއިގެން މީހުން ެއހެން ގޮތަކަށް ސިޒޭިރޔަން ހަދައިގެން ކުދިން ަނގާ ޒަމާނަށް ބައިތިއްބާފައި ޑޮކްޓަރު ހޮސްިޕޓަލަށް ވައް

ނޑުމެން ވަރަށް ކުރީ ަޒމާނުގައި ދިރިއުޅެމުންދިަޔއިުރަގއި ކޮމަންވެލްތުން ކަްނކުރި   ބަދަލުވެގެން އަންަނއިރުަގއި ައޅުގަ

ކޭގޮުތަގއި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާފަިއވާ ގޮތް މިހާރު ދިރާސާކޮށް ބަަލއިލުމަކީ ނެތް ކަެމއް ނޫން. އަޅުަގނުޑ ދެ

އޮތް ގުޅުން  ވެހިރާއްޖެ މިއަުދ ކޮމަންވެލްތާސިޓީފުޅުަގއި އެ ވަނީ ކޮމަންވެލްތުން ވަިކވާ ވާހަަކއެއް ޫނން. އެއީ ދި

ނޑުމެން ހަމަ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. ވަކި ދައުލަތަ ިއ ކުން ދުނިޭޔގަބަލައިލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ. އެއީ އަުޅގަ

އުމުތަކުެގ ބޮލަށް ސަވާުރވެގެްނ ަވކި ބޭފުޅެއްގެ ބޮުލަގއި ތާކިާހ ކައި ދުނިޔޭަގއި ތިބި ނިކަމެތި ޤަ ޓަ ފެތުރުމަށްހަން

ނޑުމެން ވިސްނާލަންވީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު އެކިއެިކ  އަޅަިއގެން އުޅުނު ޒަމާން މިހާރު މި އޮތީ ގޮއްސަ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ އިޤްތިޞާދަށް ކުރަނީ ކޮން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުގެ  ފަރާތުން ކުރަމުންދާ ދުއްތުރާގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޓޫއުމެއް ަކމައަކީ ވަކި ަވއްތަރެްއގެ ޤައަސަރެއްތޯ. ދިވެހިާރއްޖެ ރިޒަމް ހަލާކުވެގެން ދަނީ ށް ބުނުމުން، އަޅުގަ

ރުއްޕާންވެފައި ތިިބ ބަެއއް ތޯ، މުހިއްމީ ދުނިޭޔގެ ޮނހޮޢަތްތަކާ ުގުޅންރިޒަމްެގ ޖަމާމުހިއްމީ ޓޫކިހާ ފެންވަރަކަށްތޯ. 

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކަންކަން ،ދިއުންތޯ މީހުންނާ އެކީގަިއ ކުިރއަށް   ެއއީ އަުޅގަ

ަކިއގަންނަ އުުމތަކަށް ގޮްސ ދައްޓަކައި ދުިނޔޭގެ ބޭުރ ޤަ ދަނީ ބަެއއް މީހުން ިސޔާސީ މަޤްޞަދު ހާސިލްކުރުަމށްހިނގައި

ރެޓޭިރއެޓެްއ. ތަކީ ވެސް އޮތް ތަނެއް. އޮތް ސެކްވާހަކަިއގެ ސަބަބުންކަން ޙަޤީޤަތަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. ކޮމަންވެލް

ދުވަހު ބަޣާވާތްކޮްށ ގެ ތެރެއިން ކޮން ަބއެްއތޯ. އިހަށްއެހެންނަމަވެސް، ކޮމަންވެލްުތަގއި އެ ވާހަކަދައްކަން ދަނީ ދިވެހިން

 4ދޮށުގައި  އަރުވާފަިއ ދިޔަ މީހުން މިއަދު ގޮސް އިނގިރޭސި ސަރުކާުރގެ ެވްސޓު މިނިސްޓަރުޤައުމު ފަސްބާޑިމުޅި 

ކަުމގެ ގައޭ ބުނާިއރުގައި ަނއިބު ަރއީސްލުމަންނަމެން މިތިބީ މިހެން، މިހާ ހާވައްތަުރގެ ޯކޓު ލަިއގެން ިތބެގެން ތި

ތަނުގައި ކުެރްއވި މަސައްކަުތެގ  މި ޓަކައި ޖަމީލް ށްމަޤާމުގައި ހުންނަވަިއގެން މި ރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތުން ވަކިުކރުމަ

ނޑުމެން ދެކުނިން. މިއަދު ޖަމީލް ނިކުމެވަަޑއިގަންަނވަިއ ތިމަންނަެގ ސް އަުޅގަބަބުން މި މަޖިލީހުގައި ުކރި ބަހުސަ

ްއވެސް ތަނެއް ކޮމަންވެލްތެއް ވެސް މުހިއްެމއް ނޫން. އެވާހަަކެއއް ދައްާކކަށްތޯ އެ އުޅެނީ. ފޫކޮޅުަގއި ރޯވީމާ ކޮން 

މުހިއްމެއް ނޫން. ެއ މުހިއްުމ ވާ ަވގުތުތަްއ އެަބ އާދޭ. މި ރާއްޖޭަގއި ބޮުޑ ބަޣާވާެތްއ ހިނގަިއ އެަތއް ބަަޔކަށް 

ނޑު މީ އޭެގން ތަޅައި ޗިސްކުރި އެަކކު. ކޮމަންވެލްތުން ވީކަމެއް ަހރާން. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން  އަނިާޔވި. އަުޅގަ
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ބޭުނމެއް ނޫން. ނެތުމަކީ ވެްސ ބޭނުމެއް ނޫން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެިދވަަޑިއގަންނަވަނީ  ކޮމަންވެލްތުަގއި އޮތުމަކީ

ނުޑމެންގެ އަނބިން ކައިރީަގއި  ކިހާ ފެންވަރަކަށްތޯ ކޮމަންެވލްތަށް ވަދެވެނީ. ކޮމަންވެލްުތގެ އިްސވެރިާޔއަށް އަުޅގަ

ނުދެވޭނެ. ައޅުަގނޑުެމންގެ އަިމއްލަ މުސްތަޤިއްުލ  އޮށޯެވވޭތޯ، އެ ފެންވަރަށް ަބލައިލަންވީ ނޫންތޯ. ެއ ހިސާބަކަށް

މިނިވަންކަން އެބަ އޮވޭ. ައްއޑު އަތޮޅު ގަން ހިސޯރުކޮްށެގން އެތައް އަހަރެއް ވަންދެަކން މި ޤައުމުގައި އުޅެަފއި، 

ރަން އަނެއްކާ މިހާރު އަޅުަގނޑުެމންގެ އިޤްތިޞާދު ހިސޯރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ދާން އެ މީހުން މަސައްކަތްކު

އިން ބޭންކެއް ހަދަން ބޭނުންވީމާ ަޗއިނާގެ އިޤްތިޞާުދ ބޭނުންވޭތޯ؟ މީ ބަލައިލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. ިމއަދު ަޗއިނާ

ނޑައި ނުޑމެން  ކުިޅވަރުިއ އެމެރިާކއާިއ ދެންތިބި ޔޫރަޕުގެ ަޤއުމުތަކުން ކުޅޭލާފަފު ވެސް ހަމަ ތިބެންވީޯތ ބަލަން އަުޅގަ

ގިނަ ވާހަކަ ަދއްކާނެ  އް ހަދާލަން ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ. މާކޮންމެވެސް އެްއޗެ  އަތްޖަހަން؟

ނޑު ވެސް ހަމަ ާތއީދުކުރަން  ޔާ ވިދާޅުެވފައި އޮތް އެްއޗަކަށްއެކަމަުކ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް .ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ އަުޅގަ

ފަހަރު މި ތާއީދުކޮށްލަނީ  އެހެންނަމަވެސް މި .ަގނަޑކީމިފަހަރު. މާ ގިނަ ތާއީދުތަކެއް ކުރާ މީހެއް ވެސް ނޫން މީ އަޅު

ވަރަށް ބޮޑަށް  .ޖެހޭ ލަން އަުޅަގނޑުެމން އެބަން ދިވެހިރާއްޭޖގެ މައްޗަށް އަތްފޯުރވެނީ ކިާހވަަރކަށްތޯ ބަލައިކޮމަންވެލްތު

  .ދައްކާލަން ގިނަ ަވގުތު ނެތީމަ ހުއްޓާލީ. ބަިއވަރު ވާހަކަ އެބަުހރި މާ .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ   މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލުފުށީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަުޅގަ

 ށް. ރަޝީދަ ރިޔާޟް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ގޮތުން  ބެހޭ ދިވެހިރާއްޖެ އޮތުމާއި ނެތުމާ ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ކޮމަންވެލްތުަގއިޝުކުިރއް. السالم عليكم

ޖެހޭ މީހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން މިއަދު މި ވާހަކަ ތަނުގައި ވާހަަކދައްކާލަން އް ކޮްށލާއިރުަގއި މިމިއަދު މިތާނގަ ބަހުސެ

ނޑު މިއަދު މިތާ މި ވާހަކަދައްކަނީ.  އް ނޫން. ރު ތަމްސީލުކުރާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަަތކުންނެދައްކަނީ ސަރުކާއަުޅގަ

ބުކޮށްފައި ހުރި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލިހުގެ މެންބަރެއްގެ ރައްޔިތުން އިްނތިޚާ ދައްަކނީ ދިވެހިމިއަދު މިތާ މި ވާހަކަ

ރާއްޖެ ވަންޏާ މީގެ މާ ކުރިން އޮންނާނީ ދިވެހި ހައިސިއްޔަތުން. އެ ހައިިސްއޔަތުން މި ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށް

ތަނަށް ގާނޫނެއް ހުށަހަާޅފަ. އެ ވަގުުތ ވެްސ އެ ކަްނތައް ކުރަންޖެހޭ. ީކއްެވގެންތޯ  ކޮމަންވެލްތުން ަވކިވުމަށް އެިދ މި

އުމުގެ ކަންކަމުެގ ތަކުން އައިސް ައޅުަގނުޑމެންގެ ޤައުމުނޑުމެން އެކަންަތއް ުކރަންޖެހެނީ؟ އާދެ! ބޮޑެތި ޤަ އަޅުގަ 

ނޑުމެްނގެ މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ހިސާބަށް ކަންތައްަތއް ގެންދިއުމުގެ އަޅު  ،ތެރެއަށް އަތްފޯރުވައި  ފުރުޞަތު ގަ

 ުނވާނެ. ކޮމަންވެލްތުން މިއަދު ގަޫބލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެ ހިނގަމުން މި އަޅުަގނޑުމެން ދީގެން
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ބޭފުޅުން ގަޫބލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ެއ  ންކަން އެީއ އެ ކްރެިޓކް ރަނގަުޅ އުސޫެލްއގެ މަތީދަނީ ވަރަށް ޒަމާނީ ޑިމޮ

ޚިލާފަށް  ންދަވަނީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނާއެ ބޭފުުޅން ގޮވަމުން މި ގެ މި ގެންދަނީ ކޮން ވާހަަކއެއްތޯ؟ ބޭފުޅުން ގޮވަމުން

މީ ޮގވާލަނީ.  ހުރި ހަްއޔަރުކުރުން ދޫކޮށްލަން މި އިނަޝީދު ހަްއޔަުރކޮށްފަ !ކަންތައްތަްއ ކުރަން ބާުރއަޅަީނ. ކޮބައިތޯ

ނޑުމެން މިއަދު ވިްސނަންޖެހޭ ކަމެއް. ެއކަމަކު، ސިދާ ސަރުކާރަށް ކުރާ ޑިާމންޑު މިއަދު. އެހެންވީމާ އެ  ީމ އަުޅގަ

މު ދައުރެއް ކޮމަންވެލްތުްނ ނުއަސާސީ ހެދުމުގައި ވަރަށް މުހިއްނޫބޭފުޅުން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މި ޤާ

ޝުމޭޒާ ކިޔާ  ހުރި އިއެ ބޭފުޅުން ޕްރޮފެސަރެއް ފޮނުއްވާފަ  ،ހުރި މިތަނަށް އިފޮނުއްވާފައަދާކުރެްއވި. އަދި ާޚއްޞަކޮްށ 

ގޮތަށް ހަދާފައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއެއް މީ. މި  ތިން ބާރު ވަކިކުރެވޭ އިުރގައި. އެހެންވީމާ، އޭގަބޭފުޅަކު ހުރި މިތާ

ވަންޏާ އެއީ ވަރަށް ބޮުޑ  ކަމަށް މުތަކުން ބުނާއުތައްތައް ކުރަން ކޮމަންވެްލތުގެ ޤަޚިލާފަށް ކަން ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ނޑުމެން ބަލަމާހިނގާ!އުޅެނީ ކޮން މައްސަ މައްސަލަެއއް. ދިމާވެގެން މި އުޭޅ  ދިމާވެގެން މި ލައެްއތޯ؟ އަޅުގަ

ނޑު ކުިރން މި ދެންނެވި ގޮތަށް ަނޝީދު ހައްޔަރުކޮށްފަ  އޭނަ ދޫނުކުެރވިގެން އުޭޅ  އި ހުރީމާމައްސަލައަީކ އަުޅގަ

މީ މައްސަލައަކީ. އެ މީހުން ބޭނުމެއް ނުވޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ،މާތްެވގެންވާ އިސްލާމް ދީން އޮތީމަ އިގަ. މިތާސަލަމައް

ރަން. އެ މީހުން ބޭނުންވަނީ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމް ދީން އޮންނާކަށެއް. އެ މީހުން ބޭނުންވަނީ މިތާ ޣައިރު ދީން ފަތު

هللا ބުކުރަން. ހިންގާވަރުގެ ވެރިަޔކު މިތާ އިންތިޚާ ންވަނީ އެ މީހުންގެ އެޖެންޑާފައްިޅއަޅަން. އެ މީުހން ބޭނު އިގަމިތާ

ނޑުމެްނ ، ވަަހކު ވެސް ނުލިބޭނެ. އެހެންީވމާއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ ފުރުޞަތު އެ މީހުންނަކަށެއް ދު މިއަދު އަުޅގަ

ތުން ބައެއް ކަންތައްތަްއ ގޮ  ބެހޭ ކުން މިއަދު މި ދިވެހިރާއްޖެއާއުމުތަވިސްނަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ބޮޑެތި ޤަ

ުމގައި ހިންގާަފއި ހުރި ގާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހިންގިއިުރގައި ކޮަބއިތޯ ފާހަގަކުރާއިުރގައި ކޮބައިތޯ ަނޝީދުގެ ވެރިކަ

އެ ބޭފުޅުން ެއއްެޗއް ވިދާެޅއް ނުވޭ. މިއަދު އެ ބޭފުޅުްނ  ކޮމަންވެލްތު؟ ކޮބައިތޯ އިނިގރޭސިވިލާތް؟ ކޮބައިތޯ ކެނެޑާ؟

ނޑުމެން ސުވާުލއުފައްދަްނޖެހޭ. އާދެއެ   އުމުތަކުން! އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ބައެއް ޤަ ވާހަކަ ަދއްާކއިރުަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެން ބިރުގަންނަށްޖެހޭ ބައެްއ ކޮމަންވެލްތުން އެްއެޗއް ބުންޏަސް އަޅުަގނޑުމެން ބިރުަގންނާކަށް ނުޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ. އިންޑިޔާއިން ެއއްެޗއް ބުނީމަ  ޗައިނާއިން އެއްެޗއް ބުނީމަ .ތަންތަން އެބަހުރި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ަވރަށް ބޮޑެތި އެހީވެފަމެން ިވސްނަންޖެހޭ. ކީއްެވގެންތޯ؟ ތަފާތު މަރުޙައަޅުަގނޑު  އޮތް  އިލާތަކުަގއި އަުޅގަ

ނަށް ންއި އޮތީ. އާދެ! ކުދީީދފައުމުތަކުން ކޮންކަމެްއތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮށްގެ ތި ިވދާޅުވާ ޤަބައެއް. ކޮމަންވެލްތު

ށްދޭ ކޮމަންވެލްތުން. ކުދި ކަންކަންތަްއތައް ކޮސްކޮލަޝިޕްތަކާއި ިމކަހަލަ ކުދި ބަެއއް ކަހަލަ ކިަޔވައިދޭ އެބަހުރި

ނޑުމެންނަށް މި ިއ އޮތުމާިއ ނެތުމާޭއގަ، އެހެންވީމާ  އުފައްދަން އެބަ އަދު ކޮންމެވެްސ ަވރަކަށް ުސވާލުދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްަނންެދވަނަ ވިސްުނމަކަ ،. އެކަމަށްޖެހޭ ބަެއއް  އި ގައެބަ. އެ ނޫން ކޮންކަެމއްތޯ އޮތީ؟ މިތާޖެހޭ ށް އަުޅގަ

 ،ކެނެާޑއަށް ،ވިލާތަށްއިނިގރޭސި ތިބި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ނިސްބަތްެވަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން  ބޭފުޅުން އެބަ

އެ  ؟އެްއޗެްއ ބުނަން ބިރުގަްނނަ މީހުން. ކީއްެވގެންތޯ ަބއެއް ަޤއުމުތަަކށް ޮކމަންވެލްތުގެ، ޔޫރަޕަށް ެއއްެޗއް ބުނަން
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ނުޑގެ ޢާއިލާ ނުދާނަން އިލާ އެބަ ދިރި. އެ މީހުންގެ ޢާން އެބަތިބިދަރީ މީހުންގެ ނޑާއި އަުޅގަ އުޅޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން ޅުދަންނަވަނީ ނުދާނަމޭ. އަ ވިލާތަކަށް. ައޅުަގނޑުމެން ނުދާނަން ޔޫރަޕަކަށް. މިއިނގިރޭސި  ގަ

ނޑުމެން ނުދާނަން. އެހެންވީމާން ވެސް އަ. އަދި ކޮމަންވެލްުތގެ ފަހަތަކުދާކަށް އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަީނ ، ުޅގަ

ނަޑއެޅިފަިއ އެބަ  އަށް ުނވަންނާށޭ. ޮކމަންވެލްތުގައިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާޚިލީ ކަންަކމުގެ ތެރެ  އެ މީހުންގެ ެމންޑޭޓެއް ކަ

އެ މީހުން ވަރަށް  !ބަލަ އި ހިނގީ ބަާޣވާތެކޭ؟ގަނިތަ މިތާއެ މީހުން ބު !ބޭރަކަށް ނުދެޭވނެ. ބަލައޮވޭ. ޭއގެން 

ރުއަީރގައި ހިނގީ ފެބް 7 އިގަ ތުން އައިސް މިތަނުން ބެލީ މިތާމިނިވަން ކޮމިޝަންތަކެއް މިާތ އުފެދިގެން ކޮމަން ވެލް

. ކޮމަންވެލްތުން މިއަދު ހުންނަށް ނުކެރުނޭ މާފަށް އެދޭކަށްބެލިއިރު ބަޣާވާތަކަށް ނުިވއޭ. އެ މީ !ބަލަ ބަޣާވާތެއްތޯ.

ޖެހޭނެ އެ މީހުން. ކީްއވެގެންތޯ؟ ެއއީ ޙަޤީޤަތެއް ށް އެދެންޖެހޭނެ. މާފަށް ެއދެންދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަރާތުން މާފަ

އުޅޭ ގޮތަކީ މިއަދުެގ  ކުރީމަ. މިއަދު ވެގެން މި ނިޔެއަށް ދިވެހިރާއްޖެ ބަދުނާމުނެތްކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ މުޅި ދު 

އުމުތަކުން ދައްކާ ބިރަށް ޖެހިލުންވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުެޅްއ ޔާމީނަކީ އެއީ ބޭރުގެ ޤަهللا ޢަބްދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އެ މީހުންގެ ަމްއޗަށް ލަންބުަވއި، އެ މީހުންގެ  އުޭޅ މައްސަލައަކީ. އެ އުުޅއްވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ ނޫން. މީ ދިމާވެގެން މި

ަތނަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ހަދަން.  އެ މީހުންެގ ބާރުގެ ދަށުަގއި އޮންނަ ،ތަނަކަށް ިދެވހިރާއްޖެ ހަދައި އަރާބިރަށް ކެކި

މާތްވެގެްނވާ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އެ ުފރުޞަތެއް ނުލިބޭނެ. މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި هللا އެކަމެއް ެއގޮތަކަށް ނުވާނެ. 

އެ މީހުން  ވަންގޮތަކަށް ބަދަލުކުރު ކަިއ މިކަން މި ނޫންޓަ އޮންނާނެ. މިކަން ހުއްޓުވުމަށްއިސްލާމް ދީން ދެމި

އި ދަްއކާއިުރގަ ނަށް ކުރެވެނީ މޮޔަކަމެއް. ހަމަމިއާިއއެކު އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަވަންޏާ އެ މީހުން ކަމަށް ކުރާމަސައްކަތް

ކަންތައް ކުރިއިރު ކޮަބއިތޯ އެ ކުރި ނަޝީދު ! ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދެތިން އަހަރުދުވަހު ވެރިކަންހިނގާއަޅުަގނޑުމެން ބަލަމާ

މަންވެލްތުން އަދާކުރި ދައުަރކީ؟ ކޮަބއިތޯ ުގޅިގެން ކޮ ރުކުެރއްވި ަހއްޔަުރކުރެްއވުމާމިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްޔަ

ނޤާޟީ؛ هللا ޢަބްދު އިރުގަ އޭ ިމތަނުން އެކަން ކުށްވެރިކޮްށ ޑިޔާަރކު ގެންޮގސް ހައްޔަުރކުރީމާ އދ.އިންނާއި އެތަންފަ

މަްނވެލްތުން ޓަކައި ކޮ ން ބެލުމަށްެއކަ . ކޮބައިތޯ ހެދުނު ިދރާސާއެއްގޮތުން  ބެހޭ . ކޮަބއިތޯ އެކަމާތައް ނެރުނުބަޔާން

ތަނުގައި  ނެތް. މި ވޭ. އެ ވާހަކަ ައޑުވެސް ައހާފައެއްއެްއވެްސ މަސައްކަތެއް ކޮށްަފއެއް ނު  ކުރި މަސައްކަތަކީ؟

އަްށ ންބަރުން މި ތިއްބެިވ އެމް.ޑީ.ޕީ ރު ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެމު ަކންތަކަކަށް ބަލާއިހިނގާފައި ހުރި މުހިއް

ނޑު އެ ކޮަބއިތޯ  .މިތާ ިހސޯރުކޮށްގެން އެތަްއ ަގޑިއިަރކު ހިފެހެއްޓި މެންނިސްބަތްވާ ބަެއއް މެންބަުރން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ސުޕްރީ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ދުކުރި މައްސަލަިއަގިއ މް ކޯުޓ ބަންޓަކަިއ އެ މީހުން ކުރި ކަމަކީ؟ ައޅުގަ

ކި މީހަކު ވެރިަކމަށް ގެނެސް އެ މީހުންގެ އުޅެނީ ވަ މި ، ން އަދާކުިރ ދައުރަކީ. އެހެންވީމާކޮބައިތޯ އެ މީހު

ނޑުމެންނަށް އެކަުކ އަނެކަކަށް އިގައަތްގަދަކުރުމަށް؛ އާދެ! މިތާ ނޑުމެންނަކަެށއް ނެތް އަޅުގަ ފިރިހެނުންނާ  ؛އަުޅގަ

ނެތް. މިއީ ކޮމަްނވެލްތު ބޭނުންވާ ކަންތައް. މި ކަެމއް ނުކުެރވޭނެ.  ޭވކަށެއްޮކށްގެން ުއޅެވެނިަކއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެންގެ ަމއްަޗށް ބާރުއަޅާފައި އޮތް ކަންތައްތަުކގެ ިއސްލާމްމާތްވެގެްނވާ  ްނ މަތީަގއި ދިވެހީ ދީނުގައި އަުޅގަ
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ނުޑމެން ބޭނުމެއް ކުރާކަށް. ިމއީ ކޮމަންވެލްތުން ބޭނުންވެގެްނ ން ކަިއވެނިނުވޭ އެްއ ޖިންސު އަބަދުވެސް ތިބޭނީ. އަުޅގަ

ނުކުރާނަން. މިކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުވެސް ދޭނަން. ނޑުމެންނެއް އުޅޭ ގޮތަކީ. މިކަން މިގޮތަަކށް އަޅުގަ

ނިކުންނާނެ. މިއީ  ވިޔަސް ދިވެހި ރައްޔިތުން މަގުމަްއޗަށް ކަުމގައި މިއަދު އެކަން ކުރައްވަން ޮގވާލިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނޑުމެންގެ ހިތުަގއި އޮތް ލޯތްާބއި ޤަދަ ކުރަން ން ބަދަލުދީނުގެ މައްޗަށް. އެެހންވީމާ، މިކަ މި ިއސްލާމްރު މިއަދު އަުޅގަ

ބަަޔކު ެއގޮތަށް  ވިަޔސް މިކަން ހާސިލެއް ނުވާެނ. އެހެންވީމާ، މިކަން ކުރުަމށް ޓަކައި ބަޔަކު ނިކުތް ކަުމގައި

ނޑުމެންނަމަވެސް މިއީކީ ކާމިޔާުބވާނެ މަސައްކަތެއް ނޫން. އަދި ައޅުވީ ގައިކުރި ކަމު މަސައްކަތް ކޮމަންވެލްތުްނ  ގަ

ނޑުމެން ޖެހިލުމެއް ނުވާނަން ދައްކާ ބިރަކަށް ނޑަްށ ރަނގަޅު ،އަުޅަގނޑު މިއަދު ހުށަހަޅަން. އަުޅގަ ކޮންމެވެްސ  އަުޅގަ

ނޑު ދެއްިވއްޔާ. ކޮމެންވެލްންބަރަކު ތާީއދުކޮށްޢިއްޒަތްތެރި މެ ހުށަހަޅަން. ސަރުކާރަށް މިއަދު ުތން ވަިކވާން އަުޅގަ

ނޑު ވީމާ، މިއަށް ތާއީދުކުރަްއވާ!އެގޮތަށް ގޮވާލަން. އެހެން  ކޮމަންެވލްތުން މިހާރުން މިހާރަށް  އެދެނީ މެންައޅުގަ

 ،ރަްއކާތެރިކަމަކީ ،ނާޔަތަކީލިބޭ އި ވެސް އަދި މިހާރުވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވަިކވާން. އަދި ަވކިވުުމގެ ކުީރގައި

އުފައްދަންޖެހޭ އެބަ. އުފައްދާއިރުަގއި ފަހަރު ސުވާލު ކޮބައިތޯ އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ވަރަށް ިގނަ ކީބެނިފިޓަ

އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ވަނީ ކިހާވަެރއްގެ ޑެމޭޖެްއތޯ މިކަން އަޅުަގނޑުމެން  ،ެޗއްތޯއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެނީ ކޯ 

އަށް އަންނަ ރާއްޖެކުރުުމގެ ސަަބބުން ދިވެހި ަތއްނުލާ މިދެންނެިވ ކަންތައްސްނައިސްނަންޖެހޭ އެބަ. މި މީުހން ވިވި

ހިރާއްޖެ ވަރަށް ބޮޑަްށ ދިވެ ހުރި. އަިދ އެެހން ޤައުމުތަކުެގ ކުރިމަތީަގއި ދަތިަތކާ އުނދަގޫތައް އެބަވަރަށް ބޮޑެތި 

ނޑުއެހެންވީމާ، ދޭ.  ވެގެން އެބަބަދުނާމު ްއގައި އިނގިރޭސި މެންނަކީ ެއްއެވސް އިރެމިއީ މިނިވަން ޤައުމެއް. އަުޅގަ

މިނިވަން  ންނަކީ މިއަދުބޫލެއް ނުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެްތ ޤައުމެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނުޑ ގަދަށުގައި އޮ ގެއިސްތިއުމާރު 

ންތޯ އެ ހިނގާ ކީއްެވގެޅުަގނޑުމެން ބަލަމާމިއަދު އެ އޮތް ކޮމަންވެލްތު ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު އަ އިގަ ޤައުމެއް. ެއއީ އެތާ

ށް ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، މުސްތަޤުބަލުގައި ކޮމަންވެލްެތްއ ގެންތޯ ބައެއް މީހުން އެތަނުން ފެޔަމީހުން އެ ތިބެނީ. ކީއްވެ 

ނޑުމެންނަށް މި ފަރާތަކަށް ޖެހިގެން މަސައްކަތް ނުވެސް އޮންނާނެ. ެއއީ ކޮަމންވެލްތަކީ ަވކި  ކުރާ ަބއެްއކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަމިކަން، ދަނީ އެނިގގެން. އެހެްނވީމާ ެޖހޭ މިއަދު މިދެންނެވި ގޮތަްށ  ކަމުގެ ަމއްޗަށް ރިޢާަޔތްކޮށް އަުޅގަ

ކޮމަންވެލްތުން މިއަދު އަޅުަގނުޑމެން ވަކި ނުވެއްޖެ ކަމަްށ  ،ކުރަން. މިކަން ނުކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާކަންކަން  މި

ނޑުެމންނަށް އަންނަ ހުރަސްތަކާ އްޔާވެއްޖެ  ނޑު ގޮންޖެހު އިދެން އަޅުގަ ހަމަ ންތައް މާބޮޑުވާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މިކަން ކުރައްވާށޭ.  ،އަށް ޮގވާލަން ބޭނުންވޭމިއަދުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަ އިޚްތިރާމާއެކުވަރަށް އާދޭހާއެކު ނުވަތަ 

ނޑުމެންނަށް ކާއަްށ ރާނީ ވަަޑިއގެންނެވި. ރާއްޖެދިވެހި ،ބޫލުކުރަން ގައާދެ! ައޅުަގނުޑ   .ވެްސ ދެްއވި ރެއްއޭރު އަުޅގަ

ފާ މިހާރު އެ އިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޞްޠަތިމަރަފުށީ ދާ ،ވެސް ދެްއވި. އަޅުަގނުޑގެ އަޚް  އަދި ކެރޭނެއް

ނޑުމެން ނުދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް.  ކެރޭނެ ކާލާފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ކޮށްދިން ރަނގަޅު ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު ޚާްއޞަކޮށް ރާނީ، ވިލާތަށް ޮގވާލަްނ ބޭނުންވަނީމިއަުދ އިނގިރޭސި  ހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުއެ އަށް ޮގވާލަން އަުޅގަ
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މި ހިްނގަީނ  ފޮނުއްަވއިގެްނ ދިވެހިރާއްޖޭަގއިކަމަނާގެ މަންދޫބެއް.  ދިވެހިާރއްޖެ ައށް ފޮނުއްވާށޭ އެ ،ބޭނުންވަނީ

ނޑު އެހެން ޤައުމުތަކަށް ތަމިކަމުގެ ޙަީޤޤަތް ހިނގާ ކަންަތްއތަކެއްތޯ ބަލައި، ރަނގަޅަށްތޯ އް ހާމަކޮށްދެއްވާށޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ގޮތަށް  ،ވެސް ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ  ގަނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވ ހަމަތަކާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންއަުޅގަ

 ގައިެދއްވާށޭ. މިކަން ބެއްލެވުމަށް ފަހުއްތައް ހިނގަނީ. މިކަން ބައްލަވައިންޯތ ކަންތައެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީ

އެާއއެުކގައި މަށްފަހުގައި ދެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިރުދަްއކާށޭ. އަދި ހަމަމިކަން ބެއްލެވު އިންޞާފުވެރި ބަޔަކު ގެނެސް 

ނޑުމެން ރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމާއެކު އެ މީހުންގެ ވަ ،އެުކަގއި ވަން ބޭނުންވަނީ ކޮމަންވެލްތުގެ ިއސްނެގުމާދަންނަ އަުޅގަ

ޚިލާފަށް މި  ގައި ހިނގަނީ ކޮން ކަންތައްތަެކއްތޯ ވިދާުޅެވދެއްވާށޭ. އެޔާލާފަށް މި ޤައުމުޚި ހެދި މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ނޑުމެން ހިނގާށޭ. އެއަށްޑުމެން ދައްކަމާވަންޏާ އެ ވާހަކަ އަުޅަގނ ކަމަށް  ވެގެންދާކަންތައްތައް  ފަހުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އްކަތްން މަސަން އެ ބޭފުޅުގެ މަްއޗަށް ނުފޫޒާއި ބާރު ފޯރުވަދިވެހިރާއްޖޭ ކުރަްއވާށޭ. އެހެްނނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އްބާރުގެ މައްޗަްށ ބާރު. އެ 3ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮީތ  ،ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން އަޅުގަ

ނޑަެއޅިގެން ކޮމަނިޒާމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތީ.  ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނެ އަނެއް ބާރަށް އެނގި ތަށް އެނގި ންވެލްމިކަން ކަ

ފޫޒު ފޯރުވަނީ ބަންދުގައި ހުރި ވަކި މީހަކު ސަރުކާުރެގ މައްޗަށް ނު ،މައްޗަށް އޮްއވާ ކީްއެވގެންހެއްޔޭ ދިވެިހރާއްޖޭގެ 

 ދު ދޫކޮށްލުމަށް ޓަަކއި އޭނައާ ނަޝީ ޅޭ މައްސަަލއަކީ ނަޝީުދ ހަްއޔަރުކޮށްފައި ހުރީމާ،އު  ދޫކޮށްލަން. ދިމާވެގެްނ މި

ން ބޯކަހަލަ ބުއިންތައް އަކި ކަހަލަ އެ މީހު ،ކަހަލަ ަތންތަނަށް ވަދެ އެުކގައި އެކި ޭއނައާ، ވަދެ ށްސްޕާތަކައެުކގައި 

އެހެންވީމާ،  ހުރިހާ ޕްރެޝަރެްއ މި ކުރަނީ.ިއ ތިއްަބވަިއގެން ިދވެހިރާއްޖެއަށް މިމިއަދު ކޮމަންވެްލތުގަ ބޯ މީހުން

ނުޑ ދަންނަވާލަންނިންމާ ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫނޭ މިހާރަކު ،ބޭނުންވަނީ ލަމުން ވެސް އަުޅގަ ދިވެހީން ބޭނުމެއް  .ައޅުގަ

ނޑު .ނޫނޭ އިނގޭތޯ ދިވެހީން ބޭނުމެއް ނޫނޭ މިއަދު ކޮމަންވެލްުތގައި އޮްނނާކަށް. ދިވެހީން ބޭނުންވަނީ  މެންއަުޅގަ

އްޔާތަކުަގއި ފަދަ ޖަމުޢި ގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ މައްޗަށް ނުފޫޒާއި ބާރު ުނފޯރާ ގެ މިއަދު މިނިވަން ޤައުމެއް 

ނޑުމެންެގ  ،އަޅުަގނޑުމެން ބަިއވެިރވެގެްނ ތިބެން. އަދި ހަމަ ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޤާމީހުންނަށް ނުއެ ބާރު  ،މައްޗަށް ނުފޫޒު  ތަްއ މާއްދާތަަކކުން ނޫނުއަާސސީގެ އެފޯރުވޭނެކަން ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ދާިޚލީ ކަންކަމުެގ ތެރެއަށް ުނަވނުމަ. އެހެ އެބައޮތް ކަށަވަުރކޮށްދީފަ މިއަދު ޚާއްަޞކޮށް  ށް،ންވީމާ، އަުޅގަ

ޖެހޭ ސަބަބަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ކަންތައްތައް މިގޮތަށް ނުކުރަންޮގވާލަްނ ބޭނުންވޭ. މި  އަށް ައޅުަގނޑުކެނެޑާ

އެޖެންޑާަގއި އަދި އެހެން  އްޖެ، ސީމެުގގެދިވެހިރާނޫނިއްޔާ  ބެލުމަށްފަހުގައި ގާތުން ރަނގަޅަށްކަންތައްތައް ހިނގާ 

 ،އަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުން ދިވެހިާރއްޖެ މިކަންކަން މިގޮތަށް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ،ފަހުކުުރމަށްެވސް އެޖެންޑާ  ތަނެއްަގއި

ްނކަމުން ސަލާމަތްވާން ކުރާ ަކންތައްތަކުން ދިވެހީން ބޭނުންޭވ އެ ކައްޓާލުމަްށ ޓަކައި އެ މީހުން އެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ައގުވަ 

ނޑުގެ މަްއޗަށް ކުރާ ތުހުމަތަކީ، ، މިއަދު. އެހެންވީމާ މީހުން އެ އެއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ މަްއޗަށް މިއަދު އެ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަީނ އެތައް މަރުޙަލާއަޅު ދައްކާ ވާހަކަަތކަކީ މީ ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ކަންތައްތަެކއްކަން  ތަކެްއގަިއ ގަ
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ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކަތަކަކީ ދޮގު  ބެހޭ ގޮތުން ިއއިުރގައި ދިވެހިާރްއޖެއާހަމައަށް އަ. މިއަދާ ކޮށްދީފަސާބިތު

ނޑުމެން ވަނީ  ްއޒަތްތެިރ އި ން ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ،. ނިންމާލަމުސާބިތުކޮށްދީފަވާހަކަތަެކއްކަން އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަަޅމޭ ސަރުކާރަށް ން މަތީ ގޮުތގެ ވާކުރާ މައުޟޫޢުގައި ދި މިއަުދ މިތާ މި ބަހުސްއަ ،ރައީސް، އަުޅގަ

 ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. ަވކިވާން.ކޮމަންވެލްތުން ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެިރ އިގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަށް. هللاޢަބްދު މެންބަރު އީވާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ަވނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޭޖގެ  1990 އަަހރު ފާހަގަކުރަމުން 50ތަށް ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮމަންވެލް

ވާމީ ުގޅުންތަުކގެ ތެރެއިްނ އިނަްލއަޤް ޅުީވ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މައުމޫުނ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާ

އަހަރު ފަހުން މައުމޫނު  15. އޭގެ ޖެއިން އެންމެ ފައިދާކުރާ ގުޅުމޭކޮމަންވެލްތާ އޮތް ުގޅުމަީކ ދިވެހިރާއް

ނޑުމެންގެ މިއަުދެގ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ދުންޏާ މައުޫމނު މިދިޔަ އަހަރު ވިދާުޅވީ  ،ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަުލން އަުޅގަ

ވާމީ ބަސްބުނެލާ އުޅުމަށް އެންމެ ފަސޭހަ އެންމެ ފައިދާކުރި ބައިނަލްއަޤް ރާއްޖެ ފަދަ ކުޑަކުޑަ ޤައުމަކަށް ހިދިވެ

ގެ މިނިވަންކަމަށް، ފޯމަކީ ކޮމަންވެލްތު ކަމަށް. އަންނަ ހަފްތާގައި އަޅުަގނޑުމެންފަސޭހަކުާރ ޕްލެޓް އެންމެ ،އުޅަނދަކީ

ނޑުެމން ފާހަގަކުރާއިރު ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެ މިނިވަން އަހަރު ފުރުން 50ކަމަށް ދިވެހީންގެ މިނިވަން  ކަމާއި އަޅުގަ

ނޑުމެން  އާ އޮތް ގުޅުމާކޮމަންވެލްތާ ދިވެހިރާއްޖެ ނޑުމެންނަށް ބެެލވޭކަށް ނެތް. އަުޅގަ ނުބައްދަލު ކަަމކަށް އަުޅގަ

މާއި ކޮމަންވެލްާތ ވަންކައަހަރު ވީ މިނި 50ވިަޔސް އަުޅަގނޑުމެންގެ  ފަުހން ކަމުގައި ކޮމަންވެލްތާ ގުޅުނީ މާ

ނޑުެމންނަށް ބެލެވޭކަށް ނެތް ނުބައްދަލުކަމަށް އަށް އަިއ ޖެދިވެހިރާއް އަހަރުގެ މިނިވަންަކމާއި 50. އެ އަޅުގަ

ނޑުމެން ގެކޮމަންވެލްތުިއ ކޮމަންވެލްތާ  ،ތަރައްޤީާއއި ތަކަށް ވެސް ނަށް ކޮށްފައި ހުރި ފައިދާޤައުމުތަކުްނ އަޅުގަ

އަހަރުތަުކގެ  ،ުދަވހުގެ ތެރޭގައި ރި ަރއީސް. މިވޭުތވެދިޔަ އަހަރުއްޒަތްތެޔާ ިތބެވޭކަށް ނެތް އި ކިނުއަޅުަގނޑުމެން ައޅާ

ނޑުމެންގެ ީޓަޗރު ނޑުމެންގެ ޮޑކްޓަރުންނާއިތެރޭގައި އަުޅގަ ާވ ައޅުަގނޑުމެންެގ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބިފައި ންނާއި އަުޅގަ

ދަދުވެރިކަމަްށ މުތަުކންނާއި ކޮމަންވެލްތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މަައށް ކޮމަންވެލްތުގެ ޤައުފުރުޞަތުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެ 

ނޑުމެން މިބަަލއިނުލާ ތިބެވޭކަށް ނެތް އި އަޅުަގނޑުމެން ކިާޔ  ްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަދި ާޚއްޞަކޮްށ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިނިވަންކަމުގަިއ  ނޑުމެންނަދެމިތިބޭއަުޅގަ ދެއްކޭނެ ވާހަކަެއްއ  ކަށްތިބުން އެއީވެްސ ކޮަމންވެލްތާ ނުކިޔާ އަުޅގަ

އެހެން ކޮން ފުރުޞަތެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން  ،އްޒަތްތެރ ރައީސް. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޮން ޖަމުޢިއްޔާެއއްަގއިތޯނޫން، އި
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އުޅުުމގެ ންމާ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުަގއި ެއކުެއކީަގއި ބަސްބުނެލާދުނިޔޭގައި ކަްނކަން ނި ،ފަދަ ކުޑަ ޤައުމަކަށް ލިބެނީ

ދުންޏާ މައުމޫނު އެ ވިދާޅުވީ  .ހަމަ ކޮމަންވެލްތުންންމެ ފަސޭހައިން ފޯރުކޮްށދެވެނީ ޑުމެންނަްށ އެފުރުޞަތު އަޅުަގނ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ؛އަޅުަގނޑުމެންގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު . ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ތެދުފުޅެއް

ހި ރައްޔިތުްނގެ ލާބަާޔއި ކުރަންޖެހެނީ ހަމަ ދިވެނޑުެމން ބައްޓަންްއގޮތަށް ައޅުގަ ވެސް އެ އެހެން ހުރިހާ ސިޔާސަތުތަކެކޭ 

ނޑުމެން ބައްޓަންއަށް ޓަކައި. ައޅުަގނުޑމެންގެ ޚާރިޖީ މަންފާ ކުރަންެޖހެނީ އެއްވެސް ަޤއުމަކަށް ސިޔާސަތު ައޅުގަ

ނޫޅެވޭނެ ކަމަށް  ރިވެގެންެއަކހެ ދުނިޔޭަގއި ެއއްވެސް ަޤއުމަކާ ވާލާމެހިފައި މި ،އެކަހެރިެވގެން މި އަދުގެ ދުިނޔޭަގއި

އެއްވެސް ޤައުެމއްގެ ރަްއޔިުތންނަށް ދިމާވާ ކަންކަމަކީ މާ  ،އަދި އެްއވެސް ޤައުމެްއގައި ހިނގާ ކަންކަމަކީ ވިސްނަިއ،

ޅުަގނޑުމެންނެްއ މަކަށް އަ ން ކަނުލާނޭ ކަންކަށާއި މާ ދުރު ޤައުުމތަކަށް ރާހަތްދުރު ޤައުމުތަކުަގއި ތިބޭ ރަްއޔިތުންނަ

މުސްތަޤުބަލު އޮތީ ެއ  ތަަރއްޤީާއއި އިުއމެއްގެ ކުރިަމގާނުވާނެ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. ެއްއވެސް ޤަގެންވިސްނައި 

ނޑުެމންގެ ޚާ ،ޤައުމެްއގެ އަތްމަީތގަިއ ެއަކނި ކަމަށް ވިސްަނިއގެން އަޅުަގނޑުމެން ރިޖީ ސިާޔސަތު އަުޅގަ

ންެގ އަޅުަގނޑުމެ .ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުން ުނވާނެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް،ބައްޓަންކޮށްގެން

 ،ކޮމަންވެލްތާ އޮްތ ުގޅުމާއި އާއިއިްނޑިޔާ  ،ހިރާއްެޖއާިއ އޮތް ުގޅުމާއިއިންޑިާޔއާިއ ދިވެ އަވަށްޓެިރ ޤައުމު އިންޑިާޔ؛

 ނުވިސްނައި  ޅުމަށްާއއި ކޮމަންވެލްާތ އޮތް ގުދިވެހިރާއްޖެާއއި އިންޑިޔާ ާއއި ކޮމަންވެލްތާ އޮތް ގުޅުމާިއ، ދިވެހިރާއްޖެ

ނޑުމެންގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު އަޅު  ،އަޅުަގނޑުމެން ނުޑަގއި މިއްޖެ އިންޑިޔާ ނުވާނެ. ިދވެހިރާަބއްޓަްނކޮށްގެންގަ އޮތް  ކަ

ނޑުމެންނަށް ނަޒަރުއޮތުމަކީ ދުނިޔޭގެ ބާރުވެރި ބާރުގަދަ އެތައް ޤައު ނޑުމެްނ  ކަމުަގއި ހިންގާ ކަމެއްމަކުން އަުޅގަ އަުޅގަ

އި ހިންގާ ކަމެއް ކަމުގަ ރުންނާިއ ދެކުނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނަޒަރުއުތު . އިރުމަތިންނާއި ހުޅަނގުން،ނެޖެހޭވިސްނަން

ނޑުގެ އަމާން އްޒަތްތެރި ސިޔާސަތުގެ އެންމެ ިއސް ޒިންމާކަމަށް އި ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޚރިޖީވިސްނަިއ، އިންޑިާޔކަ

ނޑުމެ އޮތް  ރާއްޖެއާއި ކޮމަްނވެލްތާ ްސރީލަންކާއާއި ޕާކިސްތާާނއި ން ވިްސނަންޖެހޭނެ. އިންޑިޔާއާއިރައީސް އަުޅގަ

ނޑުެމން ކުރާކަށްނުވާނެަކިއރިގުޅުން ައޅުަގނޑުމެން ެއއް ނޑު ،އަުޅގަ ކުރާއިރު. މެންގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބައްޓަން އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ގުޅުންަތއް ބައްޓަންއަޅު  ،އަޅުަގނޑުމެން ގުތީ ލާބަޔަކަށް ނުވަަތ ވަ ަރންޖެހޭނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކުގަ

ގެ ގުޅުންތައް އަޅުަގނޑުމެން  ،ވަގުތީ ބަދުނަސީބަކަށް ނުވަަތ ވަގުތީ ކޯޅުމަކަށް ވިސްނާަފއެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެްނ  މުއްދަތުގެ އަމާޒަކަށް ވިސްނާފައި ދިގު  ،ފިކުރަކަށް ޖެހޭނީ ވިސްުނމަކަށް، ބައްޓަންކުރަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބައްޓަން ވާމީ ގުޅުްނތައްބައިނަްލއަޤް، މެއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރިހާ ގުޅު   ދުންޔާކުރަންޖެހޭނީ. ވެސް އަުޅގަ

ކޮމަންވެލްތުގެ  ވީ ކޮންކަެމއްތޯ؟ ކޮމަންވެލްތާއިމިއަދާ ަހމައަށް ބަދަލު އިމައުމޫނު މިދިޔަ އަހަރު އެ ިވދާޅުވި ވިދާޅުވުމާ 

ެއ ، ގެ އަނިާޔވެރި ސަރުާކރަށް ފާޑުކިޔަމުންދާތީވެވެސް ަޤއުމުތަކުން ދިވެިހރާއްޖޭޤައުމުތަކުންނާ އަދި އެނޫްނ 

ނޑުމެން އެ ޖަމުޢިއްޔާތަކާ އެކަހެިރވުމުގެ ބަދަލުގައިފާޑުކިޔުމުން އަޅު  ނޑުމެން ެއ ޤައުމުތަކާއި އަުޅގަ އެ ފާޑުިކޔުން  ގަ

މަސައްކަތްކުރުން މާ  އަޅުަގނޑުމެން ައޑުއަހައިލާަފިއ ޑިމޮކްރެޓިކް ެވއްޓަކަށް ދިެވހި ޤައުމު އަލުން އަނބުރާ ގެންދަން
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ބުއްދިވެރި. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސުވާލަީކ، މިއަދު މިކުރާ ކަންތައް މި ކުރަނީ ކާކުގެ ލާަބއަށްތޯ؟ ކާކުެގ 

 މަންފާއަށްތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަ އިްއޒަތްތެރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުަގނުޑމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ދަނީ ވަރަށް މުހިއްމު، އަދި މި 

ނޑުމެންނަށް މިނިވަންކަމަށް ދަ ނޑުމެންެގ ލީޑަރު ވިދާޅުވި ފަދައިްނ، ައޅުގަ އަހަރު ފުރެން މަދު  50ނޑިަވޅުަގއި އަުޅގަ

ނިޑވަެޅްއަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ދައްކަންޖެހޭ ކަހަލަ މުހިއްމު  ދުވަސްކޮަޅކަށް، ހަފްތާެއއްހާ ުދވަހަށް ވެަފއިާވ ދަ

ނޑެއް ހަަމގައިުމ ވާހަކަެއއް. އާދެ! ދުނިޭޔގެ ކި  ނޑުެމން؛ އަުޅގަ ތަންމެ ބޮޑު ޖަމުޢިއްޔާެއއް ަކމުގައި ވިޔަްސ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމުެގ  ވެސް، ައޅުަގނާޑއި އަޅުަގނޑުގެ ދާއިާރގެ ރައްޔިުތންނެއް ގަބޫލެއް ނުކުރޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ަޤއުަމށް އިހާނެތިކޮށް، އެހެން ޤަުއމުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުތަކެއް  މުސްތަޤިއްލުކަމާއި މިިނވަންަކމާއި އަުޅގަ

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. މިައދު ކޮމަންވެލްތުން މި ައންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުމުގެ ކޮންމެ ކަމަކަށް 

ނުޑ ހިތަށްއަރާ ީކއްވެާބއޭ ކޮަމންވެލްތަށް  ގެ ކުރިން ހިނަގއިދިަޔ 2012ފެބުުރވަރީ  7އަރަިއގަންނަމުން. އަުޅގަ

ަގއި ަރއީސް ނަޝީދު ވެރިކަމުން އިސްތިޢުފާދެއްވާަފއި ެގއަށް  2012ފެބްރުވަރީ  7. ކަންތައްތައް ނުފެނުނީ

ވަަޑއިގެންެނވުމާ އެީކގައި މިީއ ބަޣާވާތެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުެރިވ، މި ކަންތައް ސީމެގުގެ އެެޖންޑާަގއި ހިމަނައިގެން މިއަދާ 

ނޑުމެންނަްށ މި ކުރަމުން އަންނަ ދުއްތުރާތަކު ނޑުމެްނގެ މި ޤައުުމގެ ޖެހެންދެން އަޅުގަ ެގ ސަބަބުން ައުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ކުަޑކުޑަ  އިޤްތިޞާދަށް ވެސް ވަރަށް ހީނަރު އަސަރުތަކެއް ކުރަމުން އެބަ ދޭ. މި ކަންތައްތަކަކީ ައޅުގަ

ޖަޒީރާ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ލިބެމުންދާ 

ނޑުމެްނެގ އިންޑަސްޓްރީތަކަށް ލިބުނު  ގެއްލުންތަކަްށ، ލިބެމުންދިޔަ؛ ސީމެގުަގއި ހިމެނިގެން އެ ީވ ދުވަސްވަރު އަުޅގަ

ގެއްލުމަށް ިމއަދާ ހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމަްނވެްލތުގެ ފަރާތުން އެކަމާ ހިތާމަކުރާ ވާަހކަ ވެސް އެްއވެްސ 

އެ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕްރެޝަރކޮށްެގން އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ  މީޑިއާެއްއގައި ހާމަކޮށްލާފައެްއ ނެތް.

ގޮތަކަށް، ރުހޭ ގޮަތކަށް ކޯީނ ގްރޫޕެްއ ނަަގއި، ެއ ރިޕޯުޓ ތައްޔާުރކުރެިވ، އެ ބޭފުޅުްނ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ެއ ރިޕޯޓް 

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ޮއތް މި ނިވަންކަމުގެ ތެރެއަށް ނައިމާ މިއަދު އަނެއްކާެވްސ އެ މަސައްކަތްކުރަނީ ައޅުގަ

ނޑުމެން މިނިވަން ޤައުމެްއގެ ގޮުތގައި އޮންނާކަށް  އަރަިއގަންނަން. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވަީނ، އަުޅގަ
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އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ފަސޭހަެއއް ނޫން. ނުވަތަ ެއ ބޭފުޅުން ޭބނުންވާ ަވކި ފަރާތަކަށް ިމ ޤައުމުގެ ވެރިކަްނ އަބަުދވެްސ 

ބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ. ެއއީ ހުރިހާ މިނިވަންކަމަކަށް އަބަދުވެސް ތާއީުދކުރަމުން، ބޭރުމީހުން، ދޮންމީހުން  އޮންނަން އެ

އުޅޭ ގޮތަށް އުޅެންވާނޭ ުބނެ، ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ބޮލަށް، ޚާއްޞަކޮށް ުޒވާނުްނގެ ބޮލަށް ޗިޕްޖަހަމުންދިޔަ 

ނުޑވެސް ވަރަށް ތަޢުރީފުކޮށް ނުވަ ތަ އެ ތަނެއްގެ ވާހަކަތަކަށް ަހމަ ކުރީގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފަރާތްތައް. އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން  2002ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2000ތާއީދުކުރާ ބަެއއް ކޮމަންވެލްަތކީ. 

ނޑަްށ ފުރުޞަތު ލިބުނު. އެތައް ަޤުއމުތަކެއްަގއި ޭބއްވި މުހިއްުމ  ކޮމަންވެލްތުަގއި ުޒވާނުން ަތމްސީލުކުރަން އަުޅގަ

ޖަލްސާތަކުގައި ބަިއވެިރވުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބުނު. ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. އޭުރަގއި ކޮމަންވެލްތު އޮތް ގޮތާއި މިއަދު 

ކޮމަންވެލްތު އޮތް ގޮތާ ހާސްބައި ތަފާތު. މިއަދު ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް، އެ ބޭފުޅާގެ މަޤާމުގެ ވަގުތު 

ޤައުމުތަކުގެ ބޭނުން އެބަ ބޭނުްނވޭ. އެ ބޭފުޅާގެ މަޤާމު ދެވަަނ ދައުރަކަށް ހޮވުމަށް ަޓކަިއ ހަމަވަމުންދާތީ ބޮޑެތި 

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައި މިހާރު އެ ބޭފުޅާ އެހުރީ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުގެ ދަށުވެފަ. އެހެންވީމާ، އެ ދަށުވުމުަގިއ 

ނަޑކަށް ގަބޫެލްއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ކުޑަކުަޑ ޖަޒީރާ ޤައުމަށް އޭގެ އަިނޔާ ލިބެ ންޖެހޭ ސަބަބެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ެއއްެވސް ހާލެްއގަިއ ގަބޫެލއް ނުކުރަން. އެއަްށވުރެ މާ ަރނގަޅެްއ ނޫންތޯ؛ ީކއްވެޯތޭއ  ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަމަކު މިއަދު ޤާޟީ ހައްޔަރުކޮްށެގން، ވަގަށް ަނގަިއގެން ގެްނުގޅުނު ދުވަސްވަރު ސީެމގަށް ރާއްޖެ ނުލީ. އެهللا ޢަބްދު

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންކަެމއްތޯ ކޮށްފައި އޮތީ؟ ހަމައެކަނި ާގނޫނުގެ ތެރެއިން އެކި ކަހަލަ ކުށްތައް ކުރި ފަރާތްތަެކއް 

ޖަލަށް ދިޔަ ވާހަަކ މިއަދު އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަްއކާނެ ުފރުޞަތެއް ނެތް. އެީއ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤާނޫުނއަސާީސގެ 

ނޑުމެްނގެ ސަރުކާރު ވަންނާކަށް ނުވަަތ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން؛ ައޅު ނޑުމެންގެ ގާނޫުނގެ ތެރެއަށް އަުޅގަ ގަ

ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ ކޯޓުަތކުގެ ތެެރއަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރު ަވންނާކަށް އެ ބޭފުޅުންނަކަްށ 

ތެރޭަގއި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ޤައުމެްއ  ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ. އެއީ، މިއީ ތިން ބާރު ވަކިކޮށްފަިއ އޮތް ނިޒާމެއްގެ

ވީމަ. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނުޑ ހަމަ ދަންނަވާނީ އަޅުަގނުޑ ވެސް މި ފުރުޞަތުަގއި ަވރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރުން އެދޭ 

 ކަންތައްތަކަށް، ނުވަަތ ސަރުާކރުން އެދޭ ގޮތަށް ކޮމަންވެލްާތއި ރާއްޭޖއާ ދޭތެޭރގައި އޮތް ގުޅުން، އަދި ކޮމަންވެލްތާ 

އެީކގައި ާރއްޖެ ކުިރއަށްދާނެ ގޮތާ ދޭތެރޭަގއި ވިސްނަން ަވރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ. އެކަަމށް ޓަކައި ސަރުކާރުން އެ 

ނޑާއި އަދި ައޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންގެ ނަމުގައި ތާއީުދކުރާ ވާހަަކ  ގެންގުުޅްއވާ ސިޔާސަތަށް ައޅުގަ

 ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ހިސާބުން މިއަދުގެ ާތވަލަށް މި ބަހުސަށް ވިސްނިފައި އޮތް ހިސާބަްށ 

 އާދެިވއްޖެ. 
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 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބިލު.  . މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހ6ޭއެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  هللاމެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު އިްއަޒތްތެރި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.1

 ރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލު. ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ެޓރަ ރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލުގެ ޓެރަ

 96/10ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ގާނޫނު ނަންބަރު  މާޢީލްއިސް ފައްޔާޟް މެންބަރު އިްއަޒތްތެރި ދާއިރާގެ ގަމު -6.2

ޔުން އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު ްށ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ ކިދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަ)

ނޑު . ނިޒާމީ މައްސަލައެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) 96/10 އްަގއި އަުޅގަ

 ށް.ޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުއަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ނޑު ގަބޫުލކުރަނީ އެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިްއޒަ ދުމުޚްތާރުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާ ޚު ތްތެރި ރަީއސް، ައޅުގަ

ނޑައެިޅގެން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަންކުާރ އުސޫލުން މި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަންކަން ނުކުރަްއާވނެ ކަމަށް. ކަ

ދޭ.  ގަޑިއިރު ބަހުސްކުރަން ފުަރތަމައިނުން ވެސް އެބަ 1މަުދވެގެން  ،ގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައްމަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާ

ނޑަކަށް ހަމަ ޔަޤީ 1މަވެސް މިއަދު އެހެންނަ ނުން ވެސް ލިބުން ތަނެއް ނުފެނޭ. ކިހިނެއްތޯ އެޖެންޑާ ަގޑިއިރު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންގެ އެބަ ތިިބ  އިރަށް ހައްދަވާފައި ތި ނިންމައިލައްވަނީ؟ އެހެން ނަހައްދަވާ!ކުއްލިައކަށް ބައި ގަޑި 

 . އެެހންވީމާ، އެހެން ނަހައްދަވާ!ބަުރގައި ބައިވަރު މެންބަރުންތަކެއްބަހުސްކުރަން، ދެންމެ އެ ނިމިދިޔަ އެޖެންޑާގެ ނަން

އަުޅަގނޑު ހަމަ އިލްތިމާސްކުރަން  އެއް އުސޫލެްއ، ެއއް ހަމައެްއ ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެސް ގެްނގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ބަރު. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެން

މައްސަލަިއގަިއ ދަންނަވަންޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ެއއީ ބަަލއިަގނެވޭނެ ނިޒާމީ މަްއސަލަެއްއ 

 ނޫނޭ. 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 7

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  -7.1

ބިލު.  )ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއޫސލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަްށ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ 2010/7

ވަނަ ދައުރުެގ  2ވަަނ އަހަރުގެ  2015ގައި ޭބއްވުނު،  2015ޖުލައި  8މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާަފއި ވަނީ 

ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މިބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  13

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ވަޙީދު އިބްރާހީމް. އިްއޒަތްތެރި 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

 ...2010/7`. އާދެ! މިއަދު ގާނޫނު ނަންބަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަ ރުަވނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާީމ މައްސަލަެއްއގައި އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

ނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް މި ނެގީ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މި މަޖިލިސް  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ފައްޓަވަމުން މި ބިލަށް ކުރީގައި ކޮމަންވެލްތުން ވަިކވުމާ ބެހޭ ގޮތުން އޮތް މައްސަލައަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު 

ނޑަެއޅޭނީ  3ދެއްވުުމގައި ވިދާޅުީވ، ބަހުަސށް އޮތީ  ަގޑިއިރޭ. އެހެންނަމަވެސް  1ގަިޑއިރޭ. އެހެންަނމަވެސް މިއަދު ކަ
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ނޑު މި ނިޒާީމ ގަ  1އަދިވެްސ  ޑިއިރު ހަމަެއއް ނުވޭ. މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ބަހުސް ހުއްޓުަވއިލަްއވާފަިއވާތީެވ އަުޅގަ

 މައްސަލަ މި ނެގީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ނެންގެވި ިނޒާމީ މައްސަލަިއގަިއ 

ނަވަންޖެހެނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން އެއީ ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ކަމުގައި ބަލަިއގަތުމަށް ތަންނުދޭ ދަން

ނޑު އެްއވެސް ހާލެްއގައި  ަގޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުުތ  1ވާހަކަ. ެއއާިއއެކު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ނުޑ  ގަިޑއިުރގެ ބަހުްސ ވަގުުތކަމާިއ، މިއަދަށް ވަކި  3ދަންނަވާފައި ޮއންނާނީ ދަންނަވާފައި ނޯންނާނެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފައި އޮންނާނީ. ެއގޮތަށް ދަންނަވާފައި އޮންނާނީ. އެެހންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ  މިންވަރަކަށް ކަމަށް ކަ

ނޑު ދަންނަވައިލާފައި އަޅު  ނުޑ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ވެސް އެ ވާަހކަ އަުޅގަ ގަ

ނޑުމެން މިއަދު މި ދަނީ، ހަމަ ރަމަޟާން މަހުގެ ގަޑިތަުކަގިއ މަސައްކަތްކުރަމުން. އާއްމު  އަރިހުން އެދެނީ އަުޅގަ

އަށް ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑިއގަްނނަވާނެ، ެއއީ މި މަޖިލީހުގެ  11:00އިން  10:30ގޮތެްއގައި 

ނޑުމެން ފެށީ ވެސް ހުސްވަގު ގައި.  10:30ުތކޮޅު އޮންނަ ވަގުުތ ކަމަށް ވެސް. އެހެންނަމަެވސް މިއަދު އަުޅގަ

އާ 12:00އިން  10:30އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ސެޝަންގެ، މިއަދު މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް 

އަށް.  2:00އިން  1:00ކަތް ދާީނ މެންދުރު ފަހު ވަނަ ދަންފަީޅގެ ަމސައް 2ހަމައަށް ދާނީ. ޭއގެ ފަހުަގއި މިއަދު 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ާދއިާރގެ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ވާހަކަ ދަންަނވައިލާފަިއ އަުޅގަ

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމަިއގެން ކުިރއަށްގެްނދިއުމަށް.

 

 ދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީތުލުސްދޫ 

)ިދވެހިރާއްޭޖގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ  2010/7އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަުރ 

ަކުއންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލުގެ  ވަނަ ިއޞްލާޙާ ގުޅިގެން އަތޮޅު 4އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަށް ގެނެވުނު 

މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވުމުން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުގައި ތަފާތުކުރުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ފެންނާތީވެ، އެ ކަންތައްަތކާ 

ަކއުންސިލްެގ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވުމުން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަކީ އެއް އުސޫލެއް ކަުމގަިއ  2ގުިޅގެން އެ 

ނޑު މި އިޞްލާުޙގަިއ ހަމަޖެއް ސުމަށް ޓަކައި މި ބިލު އަޅުަގނޑު އިޞްލާޙެްއގެ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅަން. ވީމާ، ައޅުގަ

ނޑު މި ބިލު ހުށަހެޅި ވާހަަކ  ނަޑއެިޅ، ސާފުކޮށް ަބޔާްނކުރެވިފަިއވާނެ. ވީމާ، އަުޅގަ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކަންތައްތަްއ ކަ

  ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިފައި ވަނީ ޖުމުލަ  ގަިޑއިުރގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު. އެީއ  3ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިބިލަށް ކަ

 22ިސުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  20މިނެޓު  45ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  41މިނެޓު  30ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ  5ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  10. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް ސިކުންތު 40މިނެޓު 

ނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ.  6ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މިނެޓު. އަޅުގަ

ނުވާތީ މި ހިސާބުން؛ އާދެ! އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އާދެ! ެއއްެވސް މެންބަރަކު ާވހަކަދެއްކުމަށް އެިދވަަޑިއގެންފައި

 މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަށް. 

 

 ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ގަލޮޅު ދެކުނު

ނޑު މީގެ ުކރިން ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރެއްގެ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މި އިއްޒަތްތެރި މަ  ޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނަޑކަްށ  ގޮތުަގއި ތަމްސީލުކުރަމުން ައއިސް ައޅުަގނޑު މި ސަރުާކރާ ދޭތެރޭގައި ޚިޔާލު ތަފާުތވި ހިސާބުން ގާްތގަ

ކައި މަނިކުފާނަށް ހަތަރުވަރަކަށް މަސް ކޮށްލާފައި މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި އެްއޗެއް ބުނަން ފުރުޞަތުދެއްވި ކަމަށް ޓަ

ނޑު ހަމަ ވަަރށް އިޙްތިރާމާއި އާދޭހާ ެއީކަގއި މަނިކުފާނަށް ދަންނަވާލަން  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންަނވާލަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިމަޖިލީހަށް ނިސްބަތްވާ ކޮންމެ މެންބަރަކީ ވެސް އެއް ހަމައަކުން، އެއް އުސޫލަކުން ފުރުޞަތު  އޮތީ، އަުޅގަ

މަށް ފުުރޞަތުދެއްަވއިގެްނ ކުިރއަށްެގންދާ މަޖިލީހަކަށް ހައްދަަވއިދެްއވާށޭ. މި މަޖިލީހަކީ ލިބި، ވާހަކަެދއްކު

ނުޑމެންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދާ ެއއްގޮތަށް ކުރިއަްށގެންދާ މަޖިލީހަކަށް ހައްދަަވއިދެްއވާށޭ. ީމެގ  ޤާނޫނުއަސާސީާއއި އަުޅގަ

ން މި ދިޔައީ މިއަދު މި ތަނުގައި ެއޖެންޑާކުރެވުނު މައްސަަލއަށް ކުރިންވެސް މި ތަނުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަޑުިއިވގެ

އެކަީށގެންވާ ަވގުތު ނުދީ ކުއްލިއަކަށް ރައީސް ހަމަ އަމިއްލައަށް ގޮތެއް ނިންމެވި ވާހަަކ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް މި 

ތަާކ މެދު ބަހުސްކޮށް ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ގެންާދ ކަމަށް ވާނަމަ، މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ރީތިކޮށް މައްސަލަ

ވަނީ އަޅުަގނޑުމެްނ  ނިންމުމަށް އޮންނަ ފުރުޞަތު އެބަ ހަނިވެގެންދޭ. އެކަން އެބަ ގެއްިލގެންދޭ. އޭގެ ސަަބބަކަށް

އި ފަހަތުގައި ތިބެގެްނ އިހުތިޖާޖުކުރަންޖެހުން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އެކަންކަްނ ރައީސް ަކއިރީގަ  ހުގެގޮސް މަޖިލީ

މަތީން  ބޫލުކުރަނީ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެގެ ޒިންާމއެއް ކަަމށް އަޅުަގނޑު ގަރައީސް  ނުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެވިޔަނުދި

ބޮޑު އެދުމެއް.  މަކީ އަުޅަގނޑުގެ ވަރަށްއެކަންކަްނ ކުރިއަށް ގެންދިއު އެގޮތަށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުން. އެހެންވީމާ

ން ވަިކވާ ވާހަކަ. ވެސް މި އަުޑިއވެނީ ކޮމަންވެލްތުތަނަށް ވަދެލާއިރު  އާދެ! މިއަދު ައޅުަގނޑުމެްނ އައިސް މި

ބިރުގަންނަވަން ެވގެން. ެއީއ  އުޅެނީ ކޮމަްނވެލްތު ން ވަިކވާކަށް ނޫނޭ އިނގޭތޯ. މިުއޅެނީ ކޮމަންވެލްތު ޙަޤީޤަތުގައި މި

އުަފއްދާފައި އޮތް  އުމުތަކެްއެގ މައްޗަށްބިލިއަެނއްހާ ަރއްޔިތުން ހިމެނޭ ޤަ 2.2ދައްކަނީ  އްތާ. މިކުަޑކުޑަ ަބއެ ވަރަށް

ތަނަށް މައްސަލައެްއ  މީހުން ބިރުގަންނަވަްނވެގެން ރަީއސް ާޔމީން މި އްޔާެއއްގެ ވާހަކަ. އެބޮޑު ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމުޢި
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. ވަިކވާކަްށ ންކުރާ މެންބަރުންތަކެއް ެއކަމަށް ތާއީދުކޮްށ ވާހަކަދަްއކަތަނުަގއި ތިބި ޔާމީނަށް ތާއީދު ފޮނުއްވަިއގެން މި

ދޭތެރޭގައި އޮތް ރުިޅވެރިކަްނ  ންނަމެންގެ ހިތުގައި އެ މީހުންނާެވގެން. ނުެވސް ކެރޭނެ. ެއކަމަކު ތިމަނޫން. ބިރުދައްކަން

ފަރާތްތަކާ އޮްތ  ައޅުަގނުޑމެންނާއި އެ ވަނީ ކޮަބއިތޯ؟ ހާމަކޮށްލުމަށް ފުރުޞަތެއް ދެނީ. އެކަމަކު ޭއގެ ނަތީޖާއަަކށް

ނޑުމެން މިންގުޅުން ެގއްލިގެ ނޑުމެން މިއަދު ޢަމަލުދައްކަ ދިޔުން. އަުޅގަ ދާ ޤާނޫނުއަސާސީ  ކުރެެވމުން މިނީ، އަުޅގަ

ބޮޑަށް ެއއްބާރުލުންދިން ފަރާތާ ނޫންނަމަ އެންމެ  ،ލުމަށް ޓަަކއި އެންެމ ބޮޑަށް އެހީތެރިވެދިން އެއް ފަރާތުންއެކުަލވައި

ނޑުމެންެގ  . އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ދައްކަމުން މިވަކިވާ ވާހަކަ  މީހުންނާ އެ ދެކޮޅަށް އަުޑއުފުލައި، ދަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދިން މީހުންގެ ވާހަކަ. އަޮބޑަށް ެއއްބާރުލުން ކޮށްދިނުމަށް އެންމެއްޖޭގެ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެީސ ޤާއިމުރާ ުޅގަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭަގިއ ކުރާ މީހުންގެ ވާހަކަ. އަބޮޑަށް ބާރުއަޅައި، އެަކމާ ވަކާލާތު ކުރަން ެއންމެޖުޑިޝަރީ ރަނގަޅު ުޅގަ

ވާހަކަދަްއކާ  ރުމަށް ަޓކަިއ ެއކަމަށް ބާރުއަަޅއިދާީތ ެއކަން ރަނގަޅުކު ރައިޓްްސގެ ކަންަތްއތައް ގޯސްކޮށް ހިއުމަން

ނޑުމެންގެ  އެ ،ހައްޔަރުކޮްށ އަިނޔާދެމުންދާތީ އެހެން ނަހަދާށޭ ބުނެ ނަށްއްޤުން މީހުންާރްއޖޭގައި ނުޙަ  ވާހަކަ. އަުޅގަ

ކާ މީހުންގެ ކައިިރން ސަލާމަތްވާން އުޅޭ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ުކޑަިއރުއްސުރެ ބޮުޑވެގެން އަިއއިުރ ދައް  ވާހަކަ

ނޑުމެން ދުވަސް ފާހަގަކުރަްނވެގެްނ  އި ހިފަިއގެން ކޮމަންވެލްތު މަންމަމެންގެ ައތުގަ ،އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާންހުރޭ އަޅުގަ

ނޑުމެްނ އެކި ޤައުދިދަ ހިފައި  .އުމުގެ ދިދަ ހިފައިގެން..މުޤަ ގެން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަުދ އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. މުބީނަ

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެ

ނ ގުޅޭޮގތުން ކޮންމެވެސް ވާހަކަެއއް  ޑު ވެްސ މިހުރީ ކޮމަންވެލްތާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑަްށ ރިޔާސަތުްނ ިއވިގެން މި ނޑަ  ދައްކާލަން ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ އެޅިަފއި އޮްތ ަވގުތު ިދޔައީ ިމއަދަްށ ކަ

ރި މެންބަރަކު ދަނީ މިތާަގއި ިއްއޒަތްތެ ވެސް ައޅުަގނޑަށް އަނެްއކާ ވެސް ފެނިގެްނ މިދިޔަ ކަމަށް. އެހެންަނމަހަމަވެގެން

ެނއްތޯ މިހާރު މި ހިނގަމުންދަނީ؟ ކިހި، ތަން. އެހެންވީމާ ަގއި ބަހުސްކުރަމުންދާޢުުގޅޭގޮތުން އެ މައުޟޫ ކޮމަންވެލްތާ

ނުޑ ސާފުކޮށްލަންެވގެން ނިޒާމީ ެއކަން  އަނެއްާކވެސް ކޮމަންވެލްުތެގ މައުޟޫޢަށް އެނބުރި ިދޔައީތޯ، އަުޅގަ

 މި ނެގީ. ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއްމައްސަލަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ނެންގެވި ނިޒާމީ 

 ެލވިފައި މި ކަުމގައި ބަަލއިގަންނަމޭ. ބަހުސަށް ހުޅުވައިެއއީ ނިޒާމީ މަްއސަލަެއއް  ،މައްސަލަިއގައި ދަންަނވަންޖެހެނީ

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އޮތީ

ްށ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. ގުމުގެ ގާނޫނު( އަކަޒީ ުއޫސލުން ހިންިދވެހިރާއްޖޭގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު) 2010/7

ެގ ިއެގންނެވީ ެއ އެޖެންާޑ ައއިޓަމުލޫފް ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްގަލޮޅު ދެކުުނ ދާއިާރގެ އިއް 

ސް އިބްތިދާޢީ އެުރވެނީ. ނިމުނުއިރު ވެ ގޮތުން މި ގެ ފުރުަޞތެއް ަގވާއިުދަގއި ހަމަޖެހިފައި އޮތްމިނެޓު 3. ދަށުން

ނޑު އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން ެވސް ވާހަކަފުޅެއް ދަްއަކވާފައިގޮތުން އެއް ބެހޭ ބަހުސްގެ އެ ބިލާ ުނވޭ. އަުޅގަ

ން ެއއީޭއ އައިޓަމުަތކުަގއި ހުންނަ މައްސަލައާ ގުޭޅގޮތުން ވާހަކަދެއްެކވު އެދެނީ އަޅުަގނޑުމެން މި އެޖެންޑާ

ެވގެްނ ވެެގންދާނީ ގަވާއިދުން ބޭރުއެ ެތރޭގައި އުޅުމަކީ. އެނޫން ގޮތަކަށް ވާހަކަދެްއކުމަކީ  އަޅުަގނޑުމެން ަގާވއިދުގެ

އަރުވަނީ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރެގ  ކުރެވެނީ ކަމަށޭ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢަމަލު

 ށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްތުރު ދާފުވައްމުލަކު އު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާްޛ މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް 

ނޑުމެން ހުށަހެޅުއްވި ބިލަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ހަމައެއާެއކު ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ އަޅު  ގަ

ގެންނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިަނ ބަދަލުތަކެއް އެބަހުރި ަކމަށް އަޅުަގނޑު ވެްސ ަގބޫލުކުރަން. އެ ބަދަލުތަާކެއކު 

ނޑުމެންެގ ހިތްތަކަށް ގެންނައިުރގަިއ 50ެގ ލަވަކިޔަމުން، މިިނވަން 50އަޅުަގނޑުމެން މިނިވަން  ެގ އުފާވެރިކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ރާއްޖޭގެ އެްއވެްސ ހިސާބެއްގައި އަޅުަގނޑުެމންގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އަޅުަގނޑު ހިތުން އަުޅގަ

ތަންފީޛުވަމުންދާއިރު ެއއްެވސް ކަހަލަ އަޅުވެިތކަމުެގ އިހުސާސެއް ައޅުަގނޑުެމން ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. 

ނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުޑިޝަރީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  ސަރަހައްދެއްަގއި ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ، ައޅުގަ

ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ކައުންސިލުތަކުން ވެސް އިޙްތިރާމުުކރުން. ހަމައެއާއެކު ބައިނަްލައޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުން ވެސް 

ނޑުެމންގެ ރާއްޖޭގެ އެކި ަވިކ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގާނޫނުތަކާިއ އުސޫލުތަކަށް އިޙްތިރާމުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ އިދާރީ ދާއިރާަތކުަގއި ުއފެދިފައިވާ، އިންތިޚާބީ ދާއިރާަތކުަގއި އިންތިޚާބުކުެރވިފަިއވާ ކައުންސިލުތަކުން  އަުޅގަ

އިންތިޚާބީ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެބަ ޖެހޭ މިކަންަކން ގަބޫލުކުރަން. ައޅުަގނުޑ ހިތާމަކުރާ ކަމަކީ، ބޮޑެިތ 

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ކަމަށް ވިޔަސް، އެއީ އަދި އެހެން ނިޒާމެއް  ޖަމާޢަތްތަކުން މިފަދަ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ެއއީ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި ވާ ހުރިހާ ައސާސްތަކަށް ބާރު ފޯރުވުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްކުރަމުންދާތީ.  ކަމަށް ވިޔަސް އަުޅގަ
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ށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބުލީކޮށް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިފަދަ އެްއވެސް ނިޒާމެްއގެ ތެރޭަގއި ދިވެހިން ބޭނުންނުވާ ގޮތަކަ

ނޑުމެްނނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ އެފަދަ ެއއްެވސް ޖަމާޢަތަކާއެކު އަުޅަގނޑުމެން  ޖެއްސުންކޮށް، އަުޅގަ

ތިބޭކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ދަންނަވަނީ ލާމަރުކަޒީ ިނޒާމު ޤާިއމުކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް އަދި 

އްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކަިއ ވެސް ބޮޑެތި ޖަމާޢަތްތަކުން ވެސް އަދި އެހެނިހެން ދިވެހިރާ

ނުޑމެން އެބަ ބޭނުންޭވ ޯއގާތެރިަކމާއި އިޙުސާންތެިރކަމާއި ޕްރޮެފޝަނަލް ޚިޔާލުތައް. ދީލަތި،  ފަރާތްތަކުން ވެްސ އަުޅގަ

ނ ޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެ މަންޒަރުތަކެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންެގ އޯގާތެރި ވިސްނުންތައް. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ

ޢިލްމީ ބޭފުޅުން؛ އާދެ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް އެ ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ 

ށް އަުޅަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ހާލަތުަގއި މި ވަގުުތ ލާމަރުކަޒީ ިނޒާމުެގ ތެރެއަށް ކޮންމެހެން އަންަނންޖެހޭ ބަދަލެއް ކަމަ

 އެއަށް ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަްނނަވަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލައެއްަގިއ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އި

 މަޚްލޫފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 

 ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޙްމަދު މަޚްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަ

ނޑުމެން ތިބުމަށް ތި ދެއްވާ ނަސޭހަތް  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ހަމަ ަގވާއިުދެގ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ަގނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރަން. އެހެންމެ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވެސް އިންނަވަްނވާނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ތެރޭަގއި. އަޅު

އަޅުަގނޑު ކޮމަންވެލްތުގެ ވާަހކަދެއްކީމަ ޯގސްވީ. މަނިކުފާުނގެ ރަށު ބޭފުޅެއް، ދެންމެަގިއ ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރެއް ވީމަ 

ނޑު މިތާ އިނދެގެން ކިތަންމެ އިރެއް ނިޒާމީ ނުކުތާއަކަްށ ކޮމަންވެލްތުގެ ވާަހކަދެއްކީމަ މައްސަ ލަެއއް ނެތް. އަޅުގަ

އެދޭތާ. ެއކަމަކު ަރއީސް ބޭުނންފުޅުވީމަ ތި ފުރުޞަތުދެްއަވނީ. އެކަމަުކ ަގާވއިދުަގއި ެވސް ހަމަ އެބަ އޮތެްއ ނޫންތޯ 

ންވީމާ، ހުރިހާ އެންމެން؛ މަޖިލީހުގެ ލިޔެފައި ނިޒާމީ ނުކުތާައކަްށ އެދުނީމާ ފުރުޞަތު ދެއްަވންވާނެ ކަމަށް. އެހެ

ނޑު ތަކުރާރުކޮށް މި ދަންނަވަނީ  ރައީސް ވެސް ހިމެނިވަަޑިއަގންނަވާ ގޮތަށް މި ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަންޏާ އަޅުގަ

ނުޑ ުކރިން ޕީ.ޕީ.އެމްަގއި ހުރެފައި   މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ީރއްަޗށް ކުރިއަށްދާނީ. އެހެންވީމާ، ތަފާތުނުކުރާށޭ. އަުޅގަ

ނޑާލާަފއިހުރީއޭ ިކޔާފައި ައޅުަގނޑަްށ ތިހެން ނިކަމެތިކޮށް ކަންތައް ނުކުރާށޭ.  މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެމުން ކަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އާދެ، ގަލޮުޅ ދެކުނު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި 

މަޚްލޫފް ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއގަިއ ދަންނަވަންޖެހެނީ، ގަވާއިުދ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން އެީއ  މެންބަރު އަޙްމަދު 

ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމުަގއި ބަލައިގަެނވޭނެ ޖާގަެއއް ނެތޭ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާެގ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

 ދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:މަރަ

ނޑު ދަންނަާވނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު  )ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  2010/7ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ ުއސޫުލން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަްށ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހުށަހެޅުްއވި،

ނޑަކަްށ އެހާ ތާއީދެއް ނުކުރެެވއޭ. މީގެ ސަބަބެއް ވެސް އެބައޮތް.  މުޙައްމަދު ވަޙީދު އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ރައްޔިތުްނގެ  ،އްޔަންތަނަށް މީހަކު ޢަ އެ ،ވަކި މުއްދަތެއް ހަމަވުމުން އިންތިޚާބު ނުބާއްވާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މެކޭނިޒަެމއް ގާނޫނުަގއި ަކނަޑއެޅިދާނެ.  ހޮވުުމގެއަދި އެހެން އިދާާރއަކުން ިވޔަސް  ،ކަމަށް ވިޔަސް މަޖިލީހުން

ށް މި ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ އަ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 31 ،ންކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވުއެކަމަކު މިހާރު ަކއުންސިލުެގ މެންބަރު

ންސިލުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދާނެ. އެ މައްސަލައަކީ ކައު އިޞްލާޙަށް ބަލާއިރު ވަރަްށ ބޮޑު މައްސަލަެއއް ނުކުމެ

ދެން  ،ނަމަ ެވސް އެހެން ސަބަބަކާހުރެ ަވިކވީ. އެހެްނވެއްޖެކޮންމެ ނުވަތަ  ،ހަމަނުވީ ފާދެއްވީ ުނވަތަ ޝަުރތުއިސްތިޢު

އްދަތު ހަމަވުމުން އަދި މު ،ކައުންސިުލގެ ެއއްވެސް ބޭފުަޅކު ނުހުންނާނެ. މިއީ ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންކަމުން

ނުވަތަ ކައިިރވުމުން، މުއްދަުތ ހަމަވާން ކައިިރވެފައި އޮންަނ ކައުންސިލެްއަގއި އިންތިޚާބު ސީދާ ރައްޔިތުންގެ މެުދގަިއ 

ނަޑއެޅި ކަުމގައި ިވޔަްސ  ބާއްަވއިގެން ބޭްއވުުމގެ ބަދަލުގައި އެހެން ގޮތަކުން މެންބަރުން ހޮއްވެވުމަށް ގާނޫނުން ކަ

ނުވަތަ މެންބަރަކު ނުލާ ގޮތަށް ފުރުޞަތުދޭ ގޮތަކަށެއް  ،އިންތިޚާބު ނުބާއްވާ ގޮތަށް  ،ން ނުހޮވާ ގޮތަށްމެންބަރު ،ވެސް

އޭރުން ކައުންސިލުން ހުރިހާ އެްއވެސް މެންބަރަކު ނެތި  ،ުނވާެނ. މި ދެންނެވި ގޮތަށްކޮށްގެންގާނޫނު ބައްޓަން

ވެސް ގެންނަން ރަނގަޅު އީ އެއްގޮަތަކށްމި ،ކަން ފާހަގަކޮށްހިނގައިދާނެ. އެހެންވީމާ، މިައށް ފަރުވާއެއް ހޯދިފައި ނެތް

ވެސް ފުންކޮށް ިވސްނަންޖެހޭނެ މިއިން ކޮންމެ ބަދުޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން އަ ކަމުަގއި ަދންނަވަން އެބަ އިޞްލާޙެއް ނޫން

 ސިުލގައި ތޯ. ކައުންވާނީ ކިހިނެއްލަތު ދިމާވީމާ ދެންކަމެއްެގ އެންމެ އާޚިރު ނަީތޖާ ނުކުންނަނީ ކިހިނެއްތޯ. މި ހާ

ޔާ ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ. މި ކަންކަން މި އިޞްލާުޙ މެދުވެރިެވްއޖެއް ފަދަ ހާލަތެއް ދާގައި އެްއވެސް މީހަކު ނެިތ ހިނ

ނޑުމެން ،ގެންނައިރު ވިސްަނއިގެން ެމނުވީ ނުވާނެ.  ށްކަކަމަ ނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން ބުއްދިވެރިނަށް ގާ އަުޅގަ

ނޑުެމން މި އަޅުަގނޑުމެން މި ބާވަ އިޞްލާޙުގެ  ގެންނަތުގެ ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެންނައިުރ މުޅި ގާނޫނުން އަޅުގަ
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ނުޑ  ،ނާތީޖާއިން އެއިން ކޮށްފާނެ ައސަރު އަޅުަގނޑުމެން ރަނގަަޅށް ދިރާސާކޮށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަުޅގަ

ތިއްެބވި ަގއި މިތާ ނޑުމެން މިއަށް ވާހަަކދައްކާއިރުވަނަ ކަމަީކ އަޅުގަ 2ވަނަ ކަމަީކ، 2އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެކެން. 

ކަމަށް ިވޔަސް، ބޭފުޅުން  ާއދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ؛ވާހަކަެދއްެކވި ބޭފުޅުްނ ވެސް ވާހަކަަދއްަކވައިފި ކުރިން 

ނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަމުން ވެސް އެއްޗެ  ްއ ކަމަށް ވިޔަސް. އާދެ! ކޮްނމެ ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ެވސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ  ނޑު ދަްނނަވާނީ އަުޅގަ ދަންނާވައިލާނަން އެކަމަށް ެވސް. މުނާސަބު ކަމަކަށް ނުވި ނަމަވެސް. އަުޅގަ

އެންމެ މުހިއްމުވާނީ މި ޤަުއމުގެ ސަލާމަތާ ސިޔާދަތާއި ިމނިވަންކަމާ ޓެރިޓޯރިއަލް އިްނޓެގްރިޓީއާ އަދި މިނޫންވެސް 

ޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމަށާއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއިން ކޮންމެ ކަންކަމަށް ފައިދާވާ ގޮތަްށ، އަދި އިޤްތި

ޖަމާޢަތެއްގައި ބަިއވެރިވުމުްނ ލިބޭ ފައިދާއާއި ގެއްލުުމެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންޭނ އަޅުަގނޑު ބައިނަލްއަްޤވާމީ 

ނޑު ގަބޫލުކުާރ  ގުޅުންތައް ބައްޓަްނކުރަންވާނީ. އެކަން ކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދިރާސާކުރުމަކީ މައްސަލަެއއް ނޫން. އަޅުގަ

ނުޑ ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ  ގޮތުަގއި ސަުރކާރުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ނުނިންމަވާ ކޮމަންވެލްތުން ަވކިާވކަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެ ންެގ ކޮމަންވެލްތުން ަވކިވާ ހިސާަބކަށް ނުވެސް ދޭ. އެފަދަ ޮގތަށް ކަންތައްތަްއ ދާނަމަ، މި ދެންނެވި އަުޅގަ

ސަރަހައްދާއި މިނިވަންކަމާިއ އިސްތިޤްލާލާއި ސިޔާދަތާިއ މިހުރިހާ ކަންކަން ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ ގޮެތއްގެ މަތީްނ 

ނޑުމެން މިީއ ކުަޑ ޤައުމެްއކަން ދަނެގެން، ކުޑަ ަޤއުމެްއގެ މަޞްލަޙަތު އެންމެ ބޮޑަްށ  ވިސްނުން ހިންގުމަށްފަހު އަުޅގަ

ނޑުމެން ޢަމަލުކޮށްގެން، ައޅުަގނޑުމެންގެ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ުގޅުންތަކާއި ހިމާޔަތްކުރެވޭނީ ކޮންކަހަލަ ޮގތެ އްަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ ޖަމާޢަތެއްގަިއ  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތައް ަބއްަޓންކޮށްގެންކަން ދިރާާސކޮށް، ބަލައިހަދައިގެން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ތިބޭއިރުަގއި ވެސް ެއ ޖަމާޢަތަކުން ލިބޭ މަންފާއާއި ފައިާދ ވަޒަްނކު ރަންޖެހޭނެ. އަޅާކިަރންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ލިބެނީ ފައިދާތޯ، ގެއްލުންތޯ ބަލަންޖެހޭނެ. މި ކަންކަން މިގޮތަށް ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިާސެގ 

އަިދ ، ފުރުޞަތުތަކާއި ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތުތަކާއި ްސކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތުތަކާ އޮތިްއޔާ އޮްތަކން، ނެތިއްޔާ ނެތްކަން 

މި ކަންކަމާ އަޅާބަލާއިރު އެފަރާތްތަކުން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ފިއްތާފިއްތުންތަކުން ޤައުމަށް ލިބެނީ، ޤައުމުގެ 

މިނިވަންކަމަށް، ސިޔާދަތަށް، އަދި ދާޚިލީ ކަންކަމަށް ފޯރަނީ ކޮންކަހަލަ އަސަރެއްތޯ ިދރާސާކުރުމަކީ ހަމަ މުހިއްމު 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާީރ  2010/7ދަންނަވަމުން، އަދިެވސް ގާނޫނު ނަންބަރު  ކަމެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެޭކ ވާހަކަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ  ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫުލން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުތަކެްއ ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ

ެތރި މެންބަރުންގެ އަރިހު ހިނދު ވެސް، ޕީސްމީލްކޮށް، ކޮށައިމަށާ ގޮތަށް ިއޞްލާޙު ނުގެންނެވުމަށް އިްއޒަތް

ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރައްަވއި ގެންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ، 2010/7ދަންނަވަމުން، ސަރުކާރުން ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެން އެންމެން ެއއްމޭޒުދޮށުަގއި ތިެބގެން މިކަްނ ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން  އިޞްލާޙުތައް އެްއކޮށް ގެނެްސ، އަުޅގަ

ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫުޕގަާޔިއ ދިވެހި ސަރުކާރު ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ އަދި ިއްއޒަތްތެރި  އިންތިޒާމުކުެރއްވުމަށް
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ރައީސް މެދުވެިރކޮށް ސަުރާކރުގަިއ ދަންނަވަމުން، އަުޅަގނޑުެގ ވާަހކަ ކުުރކޮށްލާނަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޭދޫއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ނޑު ހަމަ އެންެމ ފުރަތަމަ ވެސް މި ގާނޫަނށް  މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙު؛ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމގެ ގާނޫނު( އަށް މިގެނެވުުނ  2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު 

އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނުޑ ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅީތީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ހަަމ 

ނޑު މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި. ޝުކުރު ދަންނަވަ ން، އުސްާތޒު މުޙައްމަދު ވަޙީދަށް. އަޅުގަ

ނޑަށް ވުރެ ކުީރގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ އަޚް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފުގެ ވާހަކަފުޅުގަިއ  ދެން އަޅުގަ

ށް ރިޢާޔަތްކުެރވުނީހެން. އެހެންވީމާ، އެ ތަންޮކުޅ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެ މާއްދާގެ ފަހަތުަގއި މި ވާ އަކުރަ

ނޑިެއއް ހުސްވެއްެޖ ނަމަ، އެ މުއްދަތުގައި ދެ  އިޞްލާޙުކޮށްދޭނަން. މީގައި ެއބަ ވޭ، މި ގާނޫނުގެ )ށ(ގައި މި އޮތީ ގޮ

ނިޑއަްށ ބައިކުޅަ ެއއްބަިއ، ނޫނީ އެއަށްވުރެ ބޮޑު މުއްދަތެއް ހިނގަްއޖެ ނަމަ، ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކު އެ ހުސް ވި ގޮ

އިންތިޚާބުކޮށްގެންުނވާނެ ކަަމށް. އެހެންނަމަވެސް، ީމެގ )ނ(ގަިއ މި ވަނީ، ިމ މާއްދާގެ )ށ(ގަިއ އެހެން 

ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް ިމ ކައުންސިުލގެ ކޯރަމް ހަމަނުވާ ވަރަށް އަދަދު މަދުވެއްެޖ ހާލަތެއްގައި އެ އިންތިޚާބު 

ނޑިއަށް މީހަކު އިންތިޚާބުކުަރންޖެހޭނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުރިހާ މެންބަރުން  ބާއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެ ގޮ

އިސްތިޢުފާދެއްވީމާ މީހަކު ެނތި ހިނގައިދާނެ ވާހަކަ ވިދާޅުވީމާ އެ ތަންކޮޅު މި ދަްނނަވާލީ. އާދެ، އިްއޒަތްތެރި 

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހި ޤައުުމގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވު ނޑުެމން އިދާރީ ގޮތުން ހިންގުން ރައީސް. އަުޅގަ ރެ އަުޅގަ

މިހާރު މާ ބުރަ، މާ ބޮުޑވެފައި މި އޮތީ. އެހެންވީާމ، ުއސޫލެްއގެ ގޮތުން ބަަލންޏާ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަުށގެ 

ކައުންސިލުތަުކގައި މިހާރު ިއންތިޚާބުތައް ވެސް މި އޮތީ ހަމަ އެއް އަހަރު އަޅުަގނޑުެމން ދެ އަހަރު ވެގެންދާއިރު 

ކަްށ ފަންސާސް، ފަސްދޮޅަސް އިންތިޚާބު ބާްއވަން އެބަ ޖެހޭ. ެއއީ ިއސްތިޢުފާދިނުމުގެ ކަންތައް ގާތްަގނޑަ

މެންބަރުން  7މެންބަރުންނާ  5ބޮޑުެވގެންޮގއްސަ މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ރަށްރަށުގެ ކައުްނސިލުތަކުަގއި އެބަ އުުޅއްވާ 

ކުގެ ތެެރއިން މެންބަރަކު ިއސްތިޢުފާދެއްވައިފި ނަމަ، އެ ބައެއް ކައުންސިލުަތކުަގއި. ެއހެންވީމާ، ރަށު ަކއުންސިލުތަ 

ރަށުގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބި ހައެއް ނޫނީ ފަހެއް އަދި ާވއިރު ވެސް ކައުންސިލު ހަމަ ބަރާބަރަށް 
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އި މި ވާ ކުރިއަށްދާނެ. އެހެންވީމާ، ިމއަދަދުތައް ކޯރަމް ހަމަވާ އަދަދަށް ވުރެ މަދުނުވަންޏާ އިންތިޚާބުކޮށްފަ

ނޑު ގަބޫލުކުާރ  ކައުންސިލުތަުކގެ ތެރެއިން ޮގނޑިެއއް ހުސްވެއްޖެ ހާލަތެއްަގއި އިންތިޚާބު ނުބޭއްވުމަކީ އެީއ ހަމަ އަޅުގަ

ގޮތުަގއި އެީއ މައްސަލަެއއް ނޫން. އެ ރަށުެގ ރަްއޔިތުންނަށް އޭގެން އެްއވެްސ އުިނކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަކަްށ 

ނޑު ދަންނަަވންޖެހޭ ސަބަބު ވަރަށް ގިނަ. އަޅުަގނޑު ވެސް މި ހިމެނެނީ އަޅުަގނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަ ން. މިހެން އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ ދާއިރާަގއި  ސަޭތކަ ރައްޔިތުން ދިރިުއޅުްއވާ.  9ހާސް  5ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާެއއްގެ ރަަށކަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދާއިރާއިން ވެސް މި ހުންނަނީ  އެއީ ސިޓީ އެކޭ ކިަޔސް، އަދި ރަށެކޭ ކިޔަސް ހަމަ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ހާސް  2އެންމެ ކައުންސިލަރަކު އިންިތޚާބުކޮށްފައި މި ވަނީ. އޭނާ، އެކަކު ހުރެގެން އެ ދާއިރާ ހިންގެންޏާ ކީއްެވގެންތޯ 

ނޑަކަށް ނު 15މީހުން،  ވިސްނޭ ހަމަ ސަތޭކަ މީހުން ތިބޭ ރަށެއްގައި ފަސްހަ މީހުން ނެތި ދާއިރާ ނުހިންގެންވީ؟ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ދާ އަދި މި ކައުންސިުލގެ ، އި ީވމާެދވިފައިާރަގއި އަިދ ސިޓީއެްއގެ ދަރަޖަ އެްއވެސް ސަބަެބއް. ދެން އަުޅގަ

. އޭނާއަށް ރަުށގައި ކުރަނީ ެވސް އެހެން ރަށެްއގައި ޮއންނަ ސިޓީ ކައުންސިުލގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް މި

ލިބޭ. ަރއްޔިތުންނާ އެްއކޮށް ުއޅުމުގެ ފުރުޞަެތްއ ވެސް ނުލިބޭ. ެއއީ ސިީޓ ކުރުުމގެ ފުރުޞަތެްއ ވެސް ނުމަސައްކަތް

އެހެން ތަނެއްަގއި. ެއަކމަކު އޭނާ ނުލާ އެ ރަށުެގ  ނަނީ އަޅުަގނޑުމެން ރަށުން ބޭރުކައުންސިުލގެ އިދާރާ މި ހުން

ބޭއިުރ އެތަނުން އެކަކު ނޫނީ ދެ ަކއުންސިލަރުން ތި 7 ،ަކއުންސިލަރުން 5ރަށެއްގެ  ،ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުެރވޭއިރު 

ނުދާންޖެހޭ ްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ލިބިގެންމީހުން މަދުވެގެންދާ ހާލަތެއްގައި އިންތިޚާބެއް ނުބޭްއިވެގން އެ ރަށުގެ ރަ

ނުޑ މިއަށް ތާއީދުކުރަނީ. އަދި ހަމައެއާެއކު މީގެ ސަބަބުން  ،އެްއވެސް ސަބަެބއް ައޅުަގނަޑށް ނުފެންނާތީވެ އަުޅގަ

ެވގެންދާނެ ކަމަށް  މަަސްއކަތްތަކަށް، މިހާރަށްވުރެ ިއތުރަށް ހަލުވިތަކެއް އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގައި ގެރާއްޖޭ

ނޑު މި ދަންނަވަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ނޑުެމންގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހަމަ  ،އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެެހން އަޅުގަ އަޅުގަ

ހަރު ފަސް ފައްޔިތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ހަތަރުޅި ރަށުގެ މުޅި ދާއިރާގެ ރައިރުއިރުޮކޅާ މިހާރު ހުއްޓުމަށް އެބަ އާދޭ. މު

ދިމާވެފައި  ސްގެން ރަށުެގ ރައްޔިތުންނަށްދީެގން މުޅި ދާއިރާ ކެމްޕޭނެއްގެ ތެރެއަށް ގޮކައުންސިލަރަކު ިއސްތިޢުފާ

މަނުޖެހުންތައް އެިކއެކި ހައުފެޭދ،  ބަތެރޭަގއި އިޖުިތމާޢީ މައްސަލަތައް އެބޮޑު މައްސަލަތަކެްއ އަސްލު. ޭއގެ ހުންނަނީ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ތެޭރގައި އިްނތިޚާބުތައް އެހާ ގިނަގިަނއިން އައިމައެބަ އުފެދޭ ރަށު ގޮތުަގއި  ވެސް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑުެމންގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެ.  ،މީގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ްއ ލަ މުޅި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުަގއި އިރުއިރުޮކޅާ އިންތިޚާބުތައިތަެކއް ލިބިގެންދާނެ. މުޅި ޖުމުޔިތުންނަށް ލުރައް

ވެސް ވަރަށް  ތެރޭގައި މި އިޤްތިޞާދީ ޮގތުން ބަލާއިރުމުޅި ރަށު، ހަތަރު ބަޔަކަށް ބެހިގެންބާއްަވއިގެން ރަްއޔިތުން ތިން

ލަ ގޮތެއްަގއި މި ބިލަށް ންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ޖުމުދޭ މީގެ ސަބަބުން. އެހެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަެކއް ދިމާެވެގން އެބަ

ގޮުތަގިއ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑުމެން މި ަކއުންސިލުތައް  ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުރާ 

ދިނުމަށް ޓަކައި ގިނަ އަދަދެްއގެ މަތްދުރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުްނނަށް ކައިރިން ޚި ،އުފައްދަިއގެން ވުޖޫދަށް ގެެނސް
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ނުޑމެން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު،  ނޫނީ ގިނަ އަދަދެްއގެ ،މުވަްއޒަފުން ކައުންސިލަރުން ޢައްޔަންކުރުމުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ހިތާމަޔާ ނުވާމިހާތަނަށް ހާސިލު ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭެގ އެުކ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންޭވ. އަ ކަން ެވސް އަުޅގަ ުޅގަ

ނޑުމެން ރަން ކުރީަގއި މީެގުކރީގައި  ގައިރަށްރަށު އަހަުރގެ ރައީްސ، ަރއީސް އަްލއުސްާތޛް މައުމޫނު  30އަުޅގަ

ދިޔައީ ވަަރށް ފުރިހަމައަށް. އެއީ ެއ ން އިދާރީ ދާިއރާތައް ހިންގަމުންއްޔޫމުގެ ޒަޢާމަތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެޢަބްދުލްޤަ

މީހާ ބައްލަވާފައި ަޢއްޔަންކުަރްއވަނީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ދެންނެވީ  ލުއެންމެ ެއކަމަށް އެކަށީގެްނވާ ޤާބި ރަށެއްގެ ހުންނަ

ނޑު ބޭނުންވަނީ އިންިތޚާބުކުރާށޭ. އެްއގޮތަކަްށވެސް  އިޢައްޔަންކުރުމާ އިންތިޚާބުުކރުމާ ތަފާތޭ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ފަހުން ، އެހެންނަމަވެސް މީހުން އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް. 7 ،މީހުން ފަސްހައަޅުަގނޑުމެން ނުދަންނަވަްނ 

ނޑު ކުރީ މި އިންތިޚާބުތައް ބޭްއވީމާ ނޑުމެން ދުވަހަކު ވެސް މިތާ ވީ ކިހިނެއްތޯ؟ އަުޅގަ ަގިއ ދެންނެވިން އަޅުގަ

ކުރާ މީހުން މި ވެސް އަޅުަގނޑުެމން އިންތިޚާބު ކުރީމައް ބޮޑު މިހާރު. އެއީ އިންތިޚާބުވުރެ މާ ކަންތަ ޢައްޔަންކުރުމަށް

މިހާރު ާމލޭގައި ހުންނަ ކޮންެމވެސް ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ ވެރިެއއްެގ  ވުރެ މާ ބޮޑަށް ކުރާ މީހުންނަށްތިބެނީ ޢައްޔަން

ކުރީތީވެ ރައްިޔތުންނާ އެއްކޮށް ރައްޔިތުްނގެ އަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުމީހާ މީހާ ހުންނަނީ. އެ ނުފޫޒުގައި ޖެހިފައި އެ

ނޑުމެން ނަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ެއއްކަލަ ަޢއްޔަންކުރި މީހާ މި ޖެހެނީ ފިކުރުގައި މަަސއްކަްތކުރާ ތަނެއް އަުޅގަ

ާވ ަރއްޔިތުންނަށް ބޭނުން ެގ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެޭރ ޝާމިލުވެ، އޭނަގެ މަޤާމު ގެއްލިދާނެީތވެ ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަަރއްޤީ

ޔާ އޭނާގެ މަޤާމު ގެއްލިދާނެކަމުގެ ބިރު ދުވާލު މަސައްކަތްކުރަން ބުރަކޮށް. އެހެންނޫނިއް ކަންކަން ކޮށްދިނުމުގައި ރެޔާއި 

ތް ގޮ އޭނައަށް އެަބއޮތް. ސަރުކާެރްއ ހިންގަން ހުންނަ ވެރިމީހާ އަބަދުވެސް ބޭނުންވާނެ ރަްއިޔތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ

އެކަިނ މީހާއަށް އެ މަޤާމުގައި ދެމިހުރެވޭނެ ހަމަ ހޯދައިދިނުމަށް. ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީ ހާސިލުކޮށްދިނުމަށް. އެއީ އެ

އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަ ގޮތަކަްށ  ،ކަން އެ މީަހކަށް އެނގޭނެީތވެ. އަދި ޤައުަމށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށްގޮތަކީ ވެސް ެއއީ

 މަންފާ ހޯދައިދިނުމަކީ ވެސް އެއީ އެ  އިން ރަްއޔިތުންނަށް ގިނަގުނަ ލާބަޔާޤައުމު ހިންގައިގެ ،ދާއިރާ ހިންގައިގެން 

ނޑު ހަމަ ޔަޤީްނކުރަން. ެއގޮ ކަމެއް މީހަކު ހަމަ ވިސްނާނެ ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންކަމަށް އަުޅގަ ދިޔައީ މިދިޔަ ތުން އަުޅގަ

ރަނގަޅު މީހުން ޢައްޔަންކޮްށގެން  ،އަހަރުގެ ތެޭރގައި މި ދެންނެވި ގޮތަށް އިދާރީ ދާއިރާަތްއ ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓި 30

ން ތަ ދިޔަަގއި ކުިރއަށްސްޕީޑުޤީ ހަމަ ބާރު ރަށްރަށުެގ ތަރައްޮގތުން ރާއްޖޭގެ  ގެހިންގުމުގެ ނަތީޖާއެއް 

އޮތީ؟ އަޅުަގނޑުމެްނ  ދިޔައީ. ރާއްޭޖގެ ކިަތއް ރަށުގައިތޯ ބަނދަރުތައް ހެދިފަިއ މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ހުރިހާ  ރަށުގެ މިހުރި ހުރިހާ ބަނދަރެއް މި 198ލާއިރު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓެރި ޤައުމުތަުކގެ ބަނަދރަށް ބަލައިއަަވއް

 އިމިހުރިހާ ިސމެންތިތަކެއް ެއއްތަނަކަށް ެއްއކޮށްލައިގެން ެއއް ބަނދަރަކަްށ ހަދާލައިފިއްޔާ ލަންާކއާ ،ންކްރީޓުތަެކއްކޮ

ނޑަށް ހަމަ  ވުރެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހާބަރަށް ވުރެ އިންޑިޔާ އަދި ސިްނގަޕޫރުގެ ބަނދަރަށް މާ ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އަހަރުެގ ތެރޭަގއި ވެްސ  30މިކަހަލަ ކިތަންމެ ކަންތައްތަެކއް މިދިޔަ  ޔަޤީންކަން އެަބއޮތް. އެހެންވީމާ،

މީހާ  ހަމަ އެންމެ ވެރިއަކު ޢައްޔަްނކޮްށގެން. އެހެންވީމާ، އެ ހަމަ ރަށެއްގައި ވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިަފއި މި
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ނޑުެމން މި ނޑުމެން ނޫނިއްޔާ  ،އޮތް ފިކުރު އިންތިޚާބުުކރާނީތޯ ޢައްޔަންކުރުމުަގއި އަުޅގަ ަޢއްޔަންކުާރނީތޯ މިއަށް އަުޅގަ

 ން ޮގސްފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އޮތީ އޭތި ބޮއްސުންލަިއގެ ޙައްލު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި 

ނޑު ދަންނަވާނީއަޅުަގނޑު ހަމަ ވާހަކަ ނިްނމާލުމުގެ ކު މަރުކަޒީ ުއސޫލުން އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާ ރިންވެސް އަުޅގަ

ނޑު ަހމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. ުޝކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ންގުމުގެ ހި  ގާނޫނަށް މި ގެެނުވނު އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ މުލަކުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި

 ށް.ނަޞީރަ މްއިބްރާހީ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

ކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރު) 2010/7ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ނޑު ދަންހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިފަދަ  ،ނަވާނީްށ މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ދޭެތރޭ އަުޅގަ

ވާނުާވ ނޭނގޭ ިހސާބަށް މިހާރު މި ލާމަރުކަޒީ  ރަްއޔިތުންނަށް، އިޞްލާޙުތައް މި ގާނޫނަށް ިއރުއިރުކޮޅާ އިތުރުކުެރވި

ނުޑ އެްއގޮތަކަްށވެސް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، މިފަދަ ގޮްތގޮތަށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކަްށ  ގާނޫނު ހިނގައްޖޭ. އަުޅގަ

މި އިޞްލާޙުތައް ވާންޖެހޭނީ މި  ނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދައިންން. ޤާނުކުރަ އަޅުަގނޑު ތާއީެދއް

ނޑު ދަންނަވާލަން އެބަޤާ ނޑައެޅިަފއިވާ ގޮތަށް އޮތް ިއޞްލާޙުތަަކކަށް. ހަމަ އަޅުގަ ކުރީ  ޖެހޭ މީގެ ނޫނުއަސާސީަގއި ކަ

އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް ޓަކައި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޞްލާޙުތަކެއް ތަނަށް، މި ގާނޫނަށް  ޖަލްސާއެްއގައި ެވސް މި

 ސަތޭަކއިން ދަށުގެ އާބާީދއެއް ކަމުަގއި ވަނީ  5ހުށަހެޅިގެން ހިނގައްޖެ. އެ ިބލުގަިއވާ ގޮތުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ނގޭ ނުޖެޭހ. އަޅުަގނޑަށް ވެސް އެށްށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރާކައެ ރަށަކަށް ނުވަތަ ެއ ރަށެއްގެ ަކއުންސިލަކަ ،ނަމަ

މަދު އާބާދީތަކަށް އި ހުޅުމާލޭ ހިްއިކ ބިމުގައި އޮތް އިޢުާލނުކުރެވިފަ އަުދގެ ަސރުކާރުން އެބަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ނޑު އަުޑއަަހން .ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ވާހަކަ . ނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެިރ ބައެއް ނޫސްަތކުން ވެސް އަުޅގަ

ދެންނެވި ރަްއޔިތުންނަށް  ެވސް މި އުސޫލުަތކެްއ އަދި އަދާ ހަަމއަށް ،ން ކުރެްއވޭެނ ގޮތްތަެކއްއެކަ ރައީސް.

ވެްސ އެަބ  ުނވޭ. ރަެށްއގަިއ ދިރިއުޭޅ މިފަދަ ކުދި ާއބާދީތަކުގަިއ ދިރިއުޭޅ ބަެއއް ރައްޔިތުން މިއަދު  ގެނެސްދެވިަފއެއް

ްށ ޖުރަކުރަން. ނަމަވެސް، ހަމަ ތިބެލާފައި އެ ރައްޔިތުންނަކަލަތްތައް ލިބެންހުރި ތަންތަނަށް ހިބޭނުންވޭ މިފަދަ ވަސީ

މި  ،މި ބިލުތައް ،ލަތްތަކާ އެއްކޮށް ނޫނިްއާޔ. އަޅުަގނޑު ސަރުކާރަށް ޮގވާލަންނޯންނާނެ ދެވޭކަށް އެފަދަ ވަސީ

ޞްލާޙަކަށް އިޞްލާޙުތައް އިރުއިުރކޮޅާ ިމ ގާނޫނަށް ގެނައުުމގެ ބަދަލުގައި މި ގާނޫނަށް ގެނެވެްނހުރި ހުރިހާ އި

އެްއކޮށް އަލުްނ މި ގާނޫނު ޑްރާފްޓުކުރަން.  ޔާލަފަ އި އިިދކޮޅު ޕާީޓގެ ވެސް މަްޝވަާރއާ ،ސަރުކާރުން އެޓެްނޑުވެ 
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ާޚއްޞަކޮށް ަކއުންސިލަރުންނަށް ވެސް އެ  ،ގެނައުމުން މިހާރު ރާއްޖޭަގއިމިގޮތަށް އިުރއިރުކޮޅާ ިއޞްލާޙު

. އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ވަނީ ގޮސްފަ ޖިބުަތއް އޮޅޭ ހިސާބަށް މިވާ އިކައުންސިލަރުންގެ ވެސް މަްސއޫލިއްޔަތާ 

އަދި ސަރުކާރަްށ ވެސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،އިޞްލާޙު ވެސް އަދިެވސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަޝްވަރާކުރެވި

ދި ހަމަ ދަންނަވާލަން ދިޔުން. އަޝްވަާރެގ މަތީން މިކަން ނިމިގެންކައުންސިލުތަކަށް ވެސް ފައިާދކުރަނިވި ގޮަތކަށް މަ

ނަރުދަމާތަކުގެ ވާހަކަ.  ،ޚާއްޞަކޮށް ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ދައްކާ ބަނދަރުތަކުގެ ާވހަކަ ،ޖެހޭ އެބަ

ބޮޑު ެގއްލުމެއް  ާޚއްަޞކޮށް އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މުލަކު ާދިއރާގެ ވާހަކަ. ސުނާމީ ކާރިާސގައި އެންމެ ،ކޮބައިތޯ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް  ،. އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެއަތޮޅު ކޮޅުފުށި ށަކީ މ.ލިބުނު އެއް ރަ

ފުށީ ވެސް ކޮޅު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކޮޅުފުއްޓަށް ސުނާމީ ކާރިސާގަިއ ލިބިގެންދިޔަ ގެއްލުން. ައދާ ހަމައަށް

ނޑަކީ ެއ ނޭހަޑި ފެނުން ފެންވަަރއިގެންދަނީ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މި ަދންނަވާ ރައްޔިތުން ދިރިުއޅެމުން . އަުޅގަ

ނޑު ވެްސ  ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްާވ މެންބަރެއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން އަުޅަގނޑު އެ ާދއިރާއަށް ގޮސް އެ ރަށުގެ ފެން އަުޅގަ

ކު ބޭނުންކުރަން ރަށުެގ ފެނަީކ އިންސާނަ އެ ބޭުނންކުރެވިފަ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.، ވަނީ އިހުސާްސކުރެވި 

. އަދާ ހަމައަށްެވސް ވަނީ ތަަޣްއޔަރުވެފަ ތަފާތު ވަސްތަކުން މުޅި ރަށުގެ ފެން ،އްޔަުރވެފެނެއް. ތަޣަ ވަރު ވާވަރުުނވާ ހެޔޮ

ޮއތް ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިޔެފައި  ނުވޭ. ބަޖެޓުަގއި އެބަ މި ދެންނެވި ރަށުގެ ފެނާ ދޭތެރޭގައި ސަރުކާރުން ިވސްނަވާަފއެއް

 ގެ ާވހަކަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ގިރާ ސަރަހައްދު ގެށީގެ ބަނދަރުގެ ވާހަކަ. ކޮުޅފުށީކޮޅުފުށީގެ ފެނުގެ ވާހަކަ. ކޮުޅފު

ކޮޅުފުށީގެ ގިރާ ސަރަހައްާދ މެދު މަނިކުފާނު ފުންކޮށް  ،ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ަވޒީރަށް ެވްސ އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން ބޭނުންވޭ 

ނޑު ވަދެ އިންޖީނުެގއާ ހަމައަށް  އި ައޅާފައި ހުިރ އާހާރު ރަށުގަމި  ،ވިސްނަވަްނވެއްޖޭ. އެ ސަރަަހއްދަށް ލޮނުގަ

ނޑު ައއިސް އެ ރަށް ދެބުރިވާން މިއަދު މި . އަިދވެސް އެަކމަށް ޙައްލެއް ނާދޭ. އެ ވަނީ ގާތްވެފަ ލޮނުގަ

ވީރާާނވެ ގޮސްފަ. ައޅުަގނޑު ސަރުކާުރގެ ސަމާުލކަމަށް  ،ވަނީ މަރުވެ  ސަރަހައްދުަގއި ހިމެނޭ ރުްއަގސް މިއަދު މި

އަުދގެ ަސރުކާރަކީ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ  ؛ސަރުކާރުން ހެންވެސް ވިސްނަަވިއ،ކަންތައްތަކަްށ ކޮންމެ މި ،ގެންނަން

ދުންތަކަށް އެޓެންުޑވާނެ ސަރުކާެރއް ކަމަށް. ންނަށް ލޯބިދޭނެ ރައްިޔތުންގެ އެއަޅުަގނޑު މި ވިސްނަނީ ަރއްޔިތު

ޚާއްަޞކޮށް  ،ވީހާެވސް އަވަހަކަށް  ށް ބައްލަަވއި،މި ދެންނެވި ކަންކަމަ އަޅުަގނޑު ސަުރކާރަށް ޮގވާަލން އަޅުަގނޑު

ގެ ތެރެއިން ިމ ކަންކަން ޙައްުލވެގެންދާެނ ހުރި މައްސަލަތަކާ މެދު ިވސްނަަވއި، މިހުރިހާ ކަމެއް ކޮޅުފުއްޓަށް ދިމާވެަފއި

 ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ  މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫއަރުވަނީ  ންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ނަޢީމަ އަނާރާ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ރުަކޒީ ގާނޫނަށް ލާމަ ،ދާ ގާނޫނު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! ިމއަދު ައޅުަގނުޑމެން ބަހުސްކުރަމުން މި

ނުޑ ދަންނަވާނީ ޙަޤީޤަތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު މި ގާނޫނަށް އަނެއްާކވެސް އިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅިފައި މި  ؛ވަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ ، ދެއޭ. އެހެްނވީމާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެބަ އިޞްލާޙެއް ހުަށހެޅިގެން އެބަ އަުޅގަ

ނައުން މިީއ އެންެމ ށް ވިސްނާލަންޖެހޭ މި ގާނޫނަށް ގެންނަން ހުރި ބަދަލުތައް ެއއްކޮށް ގެމެންބަރުން ވެސް ހަމަ ފުންކޮ

ނޑު ދެކެން. އެއީ ެއއްކޮށް މި ގާނޫނު ފެށިރަނގަޅު ގޮތް ކަމުގަިއ  މުގެން ނިޔަލަށް ދިރާސާކުރުން މުހިއްކަުމގައި އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ައނެއް ނުކު  މިހާރު އިބްތިދާޢީ ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ،ާތއަކީދެކެން. ދެން އަުޅގަ

ލެއް ެވސް ފުރަތަމަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއި މި އޮންނަނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ބިމައްސަލަެއއް މިއީ. 

ހުސެއް މަޖިލީހުގެ ދިނުމަށްފަހު އެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަ ދުވަހުގެ ނޯޓިސް 3ބިލު ތަޢާރުފުކުރުމަށްފަހު  ކިޔުން އިްއަވއި

ރައީސް ާބއްވަްނވާނޭ. ދެން، އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަީކ، އަުޅަގނޑު މިހާރު މިކޮޅަްށ ެވއްޖެ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފަ. އެީއ 

ހަމަ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޭނުންވާ އިޞްލާޙެކޭ. ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ޞައްޙަ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ 

ރުން، ަބއްޓަންވެަފއި ހުރުމާ ބެހޭ ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައި ވެއްޖޭ. އެހެންނަމަވެސް، ެއއީ އަިދ ގޮތަށް އަދަބުަތއް ހު

ނަޑކަށް ފަނަރަވަަރކަްށ  ބިލު، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ތަންފީޛުކުރުމުެގ ވެްސ އެަތއް ުދވަހެއް ކުރިން ހުށަހެޅިފަިއވާނީ. ާގތްގަ

ނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން. އެހެންނަ މަެވސް، އަދި މިހާތަނަށް ވެސް އެ އިޞްލާުޙގެ އިބްތިދާޢީ ދުވަސް ކުރިން އަުޅގަ

ބަހުސް ބޭއްވިަފއިނުވާތީ އަޅުަގނުޑ ެއކަން ފާހަަގކޮށްލަން. އަދި ވީހާވެްސ ައވަސް ފުރުޞަތެްއަގިއ 

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން. އެއީ ދެންެމވެސް ހަމަ މި މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ގިަނއިން   އެޖެންޑާކުެރވިގެންދާނެ ކަމަްށ އަުޅގަ

ދެކެވިއްެޖ ދެއްތޯ، ތަފާތުނުުކރާ ވާހަކަ، ބްލީނުކުރުމުެގ ާވހަކަ. ބޮޑެތި ޖަމާޢަތްތަކުން ވަިކވަކި ފަރުދުންނާ ދޭތެރޭ 

ނުޑ ެއކަނި މި ހުންނަނީ.  ނޑުމެން ޕާޓީން އަުޅގަ ނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ އަުޅގަ ތަފާތުނުކުރުމުގެ ވާހަކަ. ެއޮގތުން، އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙެއް ުނވަތަ ބިލެއް ެވސް ހަމަ އަންނަްނޖެހޭ އެހެން ޕާޓީތަކުން ެއ  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނުޑގެ އެ އިޞްލާޙު ވީ އެންމެ  ނޑު ޙަޤީޤަުތގަިއ ެވސް އުއްމީދުކުރަން އަުޅގަ ހުށަހަޅާ ގޮތަކަށް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

 ފުުރޞަތަށް. އަވަސް ފުރުޞަެތއްަގއި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް.

 



36 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ދަންނަވާނީ، ޝުކުރިއްާޔ، އިްއޒަ ތްތެރި ަރއީސް. ލާމަރުަކޒީ ގާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިގެންދާ އިޞްލާޙަީކ އަުޅގަ

ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި ޕީ.ޕީ.އެމަްށ ނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުންނަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫުނން ނުނެއްޓިގެން އިރުއިރުޮކޅާ 

ގެންދަނީ އަޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ ކޮންމެވެސް އެހެން މި ތަނުން އިޞްލާޙު ގެނެވިގެން، އިޞްލާުޙގެ ވާހަކަ ެދކެވި 

މަޤްޞަދެއްގަޭއ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ ރިާޔސަތުން ގިނަިގނައިން ނަން އަޑުއިިވގެން ަރއްޔިތުންނަށް، އެ ބޭފުޅެްއގެ، 

ިމ  އެ މެންބަރެއްގެ ނަން މީިޑއާތަކުން ިއވެން ބޭނުންވާތީެހން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މި ކަހަލަ އިޞްލާޙުތައް

ހުށަހެޅިގެންދަނީ. މީގެ އެްއެވސް މަޤްޞަދެއް، ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި އެްއވެސް ކަމެްއ މީގައި އެކުލެިވގެންުނވާއިުރ، 

މިކަން ކުރެޭވ މަޤްޞަދާ ދޭތެރޭ ވެސް ސުވާުލއުފެދޭ ހިސާބަށް މިހާރު މި އޮތީ ޮގއްސަ. މިއަދު ވެްސ މި ހުށަހެޅިފަިއ 

ނޑުމެން އޮތް އިޞްލާޙަކީ ައޅުަގނުޑ ދަން ނަވާނީ މީގެ ވާހަކަ ގިނަގިަނއިން މިތާ ދެކެވިއްެޖ ވާހަކަެއއް. އަުޅގަ

އެްއގޮތަކަްށވެސް ރުހޭ ގޮތެްއ ނޫން، އިރުއިުރކޮޅާ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެެނވޭއިރު އެ ެމންބަރަކު ރުހޭ ގޮތަކަށް، ެއ 

ނަށް ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައިގެްނ މެންބަރަކު ރުހޭ ގޮތަކަށް އެ މެންބަރެއްގެ ޒާތީ މައްސަލަަތކެއް ހުރީތީ މި ތަ

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން ރުހޭ ގޮތެއް ނޫން. މި ގާނޫނަށް، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުަގއި އެބަހުރި މައްސަލަތަކެއް. 

ނޑުމެން މި ބޮޑު ގާނޫނު، މި ޤާނޫނުައސާސީގެ   ވަނަ ބާުބ، ިމއީ  8މި މައްސަލަތައް އިޞްލާޙުކުުރމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑު ގާނޫނެއް. ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށް، ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި އަތޮޅުތަުކގެ ރައްިޔތުންނަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގަިއ 

އެކުެލވިފައި އޮތް ގާނޫނެއް. އެހެންވީމާ، މިއަށް ބަދަުލގެނެވޭއިރު ިމއީ ޤައުމީ މައްސަަލއެްއގެ ގޮތުަގއި، ކުރިންެވްސ 

ފާހަގަކުރިން، ޤައުމީ މައްސަލައެްއގެ ގޮތުަގއި މިކަން ނަގައިގެން އެންމެން އެަކއްެޗްއ  އަޅުަގނޑު މިތާ ބަހުސެއްގައި 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ އެ  ކިޔަިއގެން ކަެލކްޓިވް މަަސއްަކތެއްގެ ގޮުތގައި މި މަސަްއކަްތ ކުރެވެންޖެހޭނޭ. އަުޅގަ

ގަކުެރވިގެން މި ތަނަށް ހުށަހަޅައިގެްނ، ކުރިންެވސް ހަމަ ބޭފުޅަކު އެ ބޭނުންވާ ކޮންމެެވސް ތަންކޮޅަކުން އެްއޗެއް ފާހަ 

ދެންނެވިހެން އެ ބޭފުޅެއްގެ ނަން މިތާ ގިނަގިނައިން ކިޭޔ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިކަން 

މިތާ މި  ކުރެިވގެންދާ ތަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ. މި ކަހަލަ މަސަްއކަތްތަކެްއ ގާތްަގނޑަކަށްހެން

ނޑުމެންނެއް ހައިރާނެއް ނުވޭ ިމ  ނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ އަުޅގަ ފެނިގެންދަނީ. ކޮމަންވެލްތުން ވަިކވާން އަުޅގަ

ވާހަކަތައް މިތާ ދެެކިވގެންދިަޔއީތީ. ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ާރްއޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްަވިއގެން، 

މެންބަރުން އެއަށް ާތއީދުކުރަްއަވއިގެން ެއ ދެއްކެވި ވާހަކަަތކާ ދޭތެރޭ އަޅުަގނޑުމެން ހައިރާެނއް އަދި ޕީ.ޕީ.އެމުގެ 

ނުވޭ. ެއއީ ނޯތު ކޮރެާއަގއި ެވސް ކަންތައްަތއް އޮތް ގޮތް. ިޒމްބާބުވޭަގއި ެވސް ކަންަތއްތަްއ އޮތް ގޮތް. އެއީ މި ކަހަަލ 

ބީަރއްެޓހިވެގެން ޤައުމުތަުކަގއި ވެރިަކންކުރެވޭނީ މި އުސޫލުން  ވެރިކަން ކުރަން ުއޅެންޏާ ދުނިޔެއިން އެކަހެިރވެ،

ވެރިކަންކުރަން ުއޅެންޏާ. އެހެންވީމާ، ކޮމަންވެލުތުން ވެްސ ވަކިވާްނވީ. އދ. އިން ެވސް ވަިކވާންވީ. އަދި އެހެން 

ނޑިެގން ނޫނިއްޔާ މި ކުރަން އުޅޭ ކަހަލަ އު ނޑަންީވ. އެ ކެ ސޫލަކަށް، މި ޤައުމުތަކުން ވެސް ގުޅުން ެވސް ކަ
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ސިސްޓަމަކަށް ވެރިކަެމއް ނުކުރެވޭނެ. މިއީ ރަްއޔިތުން ރުހޭ ކަހަލަ ވެރިކަމެއް ނޫން. މިއީ ދުނިޔެ ގަބޫލުކުާރ 

އުސޫލަކަށް ކުރާ ވެރިކަމެްއ ނޫން. އަނިޔާވެރިކަން ިއސްކުރެިވގެން ޑިމޮކްރަިޓކް އުސޫލުތަކުން ބިކާީރވެގެްނ، 

ނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ ކޮމަންވެލުތުން ަވކިވާން ވާހަކަދެެކވޭނެ. އަދި  އެްއކިބާެވގެން ކުރެވޭ ވެިރކަެމއްަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މިތާ މިއަދު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެހެން އުސޫލެއް ެވސް އެބަ ޮއތް. މަނިކުފާނު، އިއްޒަތްެތިރ 

ތާ ބެހޭ ގޮތުން ހުަށހެޅިގެންދިޔަ މަްޝވަރާއަށް ރައީސް، އެ ބިލަްށ ވާހަަކ؛ ިމ ދެންނެވީ ެއ ހުށަހެޅިގެންދިަޔ؛ ކޮމަންވެލް

ނަޑއެޅިފައި އޮްތ  3ވަގުތު ހުށަހެޅުްއިވއިރު  ަގޑިއިުރގެ ބަހުސެއް އޮންނާނެ ވާހަކަ ވިދާުޅވެފަިއ، ދެން މިއަދަށް ކަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ެއއީ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮުތގަިއ ބެސްޓް ޕްރެކް  ޓިސްއަްށ ވަގުުތ މަނިކުފާނު ވިދާުޅވުމަީކ އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުެރވޭ ތަނެްއގައި ހުށަހެޅެންޖެހޭނެ ކަމެއް. މަނިކުފާނު ހިތުގައި މިއަދު ަކނޑައެޅިަފއި އޮތް ވަގުުތ؛ ެއއީ 

ނަޑކަށް ގަބޫލެއް ނުކުެރޭވ  7ިމނެޓު ވިޔަްސ،  23ބައިަގޑިއިރު ވިަޔސް،  މިނެޓު ވިަޔސް، ހިތުގެ އޮތުމަކީ ެއއީ އަުޅގަ

ގަިޑއިރުކަން، ބަިއގަިޑއިރު  1ގަޑިއިރު ވެއްެޖއްޔާ  1. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގެންެޖހޭނެ އެކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތޭ

ނޑުމެން ވެްސ އެ ަގޑިއަށް ެސޓުކުެރވިގެްނ  ނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނީ. އޭރުން އަުޅގަ ވެއްެޖއްޔާ ބަިއަގޑިއިުރކަން ައޅުގަ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނެއް ވާހަކަދަްއކަން ހުށަހެޅިފައި މިތާ ތިބި އެތައް މެންބަރުންނެއް ވާހަކަަދއްކަން. އެަތއް އި

ދިޔައިރު، އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުނުދިނުމަކީ އިންސާފުވެރި ގޮެތއް ކަަމކަށް އަުޅަގނޑަކަށް ގަބޫލެއް ުނކުރަން. 

ނުޑ ގަބޫުލކުރަނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާއި އުސޫލުތަާކއި އަދި ދުނިޔޭެގ އެ ހެން ތަންތާ އެހެންވީމާ، ދެން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެސް  ވެސް އެ މަސަްއކަތް ކުރާ ުއސޫލާއި، ައޅުަގނޑުމެން ގަބޫުލކުރާ އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫުލތަކަކީ އަުޅގަ

މިތާ ކަންތައްތައް ހިނގާ ޮގތް އެނގިދިއުން. އަދި މިާތ ހެދިފައި އޮތް ަގވާއިދުަތާކއި، ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

އިން، ރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަާސސީއާއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދުަތކުގެ ތެެރއިން ގަާވއިދުތަާކއި ގާނޫނުތަުކގެ ެތރެ

ނޑާިއ ައޅުަގނުޑމެންނާއި، ައޅުަގނޑުމެންެގ މެންބަރުންނާއި އިްއޒަތްތެރި  މިތާ މަސައްކަތްކުެރވެމުންދިުއމަކީ އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ސުލްޙަވެރި ގޮތުަގއި  ރައީސާ ދޭތެޭރގަިއ ރަނގަުޅ ގޮުތގަިއ އަުޅަގނޑުމެން ަމސައްކަތްކުރުމަށް  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިތާ  ނޑުމެން ހިތްހަމަނުޖެހެންޏާ އަޅުގަ މަސައްކަތްކުރުމަށް ލިބިގެްނދާނެ ފުރުޞަތެކޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އިހުތިޖާޖުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިހުތިޖާޖުކުރެވޭނެ އުސޫލުތަެކއް އެބަުހރި. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުދީ، މިތާ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި، އަޅުަގނޑުމެންނާ ދެކޮޅަްށ އަޅުގަ 

ނުޑ ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި އެކަން އޮންނަންޖެހޭނެ  ގުިޅގެން މަސައްކަްތކުރެވޭނެ ުއސޫލުތަކެއް ަކނަޑއެިޅގެންދިުއމަކީ އަުޅގަ

ނ ނޑަށް މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ ޑަށް މި ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔައީ. އަދި ކުރިން އަޅުަގނޑު އެބަ ގޮތް. އަުޅގަ

ނޑު މިކަން މި ފާހަގަކޮށްލީ. ދެއްވި  ބޭނުންވޭ ފުރުޞަތު ލިބިގެން ވާހަކަދަްއކަން ވެސް. ފުރުަޞތު ނުލިބި އޮތީތީ އަޅުގަ

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 އަޙްމަދު މުބީނަށް.

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނުޑމެން ކުރިމައްޗަށް މި ހުށަހެިޅފައި މި ާވ ގާނޫނު ނަންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު އަުޅގަ

ތުލުސްދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި ވާ ިއޞްލާޙާ ، 2010/7

ނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަެދއްކި ބަެއްއ  ނޑު ދަންަނވައިލާނީ، ޙަޤީޤަުތގައި އަޅުަގނޑުމެން ތެރެއިން އަުޅގަ ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަ

ވަނަ  8ވަނަ ބާުބ؛ މި  8ހަގަކުރެއްވި ފަަދއިން، ައޅުަގނޑު ވެސް ބޭުނންވަނީ މިއީ ޤާނޫނުއަސާީސެގ މެންބަރުން ފާ

ބާބާ ގުޅޭ އިޞްލާޙުތަްއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަުކމެ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ މި ދަނީ އިވެމުން ޙަޤީޤަުތގައި ވެސް. 

ނޑު ހަމަ ވަަރށް ބޮޑަށް ސުވާލުއުފެދޭ، ައސް ލު ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދަކީ ކޮބައިތޯ މި ކަންކަން މިހެން ދެން، އަުޅގަ

ކުރުމުގެ. އަޅުަގނޑަށް ީހަވނީ އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އެބަ ފާހަގަކުެރވޭހެން 

ެތއްަގިއ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުަގއި ބަެއްއ ކަހަލަ މައްސަލަތައް ހުރިކަން. އެ މައްސަލަތައް ައޅުަގނޑުމެން ކަލެކްިޓވް ގޮ

ނޑުމެންނަށް ލާމަރުކަީޒ  ޙައްލުކުރަން ައޅުަގނޑުމެން ެއންމެން އެކަްއޗެއް ކިޔަްނވެއްެޖހެން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ. ައޅުގަ

ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނެިވ، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫުނގައި ޢަމަލުކުރަމުން މި އަންނަ އުސޫލުތަކާއި ޭއަގއި ހުރި ކަންކަްނ 

ނޑުެމން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ރައް  ޔިތުން މިއަދު މި ދަނީ ވަރަށް ގާތުން ދެކެމުން. އަުޅގަ

މެންބަރުންނަށް ވެސް މީަގއި ހުރި މައްސަލަތައް ވަރަށް ަރނގަޅަށް ފާހަަގކުރެވެމުން މި އަންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، 

ންމެ ދުވާލަކު ކޮންމެވެްސ ތަންކޮޅެއްަގއި ހިފައި، ެއއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ިއއްަޒތްތެރި ތިންހަތަރު ބޭފުޅަކު ހަމަ ކޮ

ނޑުމެން މި ތިބެނީ ޙަޤީޤަތުގައި ލާމަރުަކޒީ ގާނޫނަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ  އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ހަދައި، ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ާދިއރާގެ ެއކިެއކި ނުޑމެންނާ އަޅުގަ މެންބަރުން  ކޮން އިޞްލާޙެްއކަން ޮއޅޭ ހިސާބަށް ގޮއްސަ. އަުޅގަ

ސުވާލުކުޭރ، މިހާރު ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ކޮންއިޞްލާެޙްއތޯއޭ ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ 

ޙަޤީޤަތުގައި ހުށަހެޅިފައި އޮންނަހާ އިޞްލާޙުތައް. އެ އިޞްލާޙުތައް ގިނަކަމުން ކޮންކަމަާކ ގުޅޭ ކޮންއިޞްލާޙެއް ކަމެްއ 

ންަކމެއް، ހާސިލުކުރަންކަން މި އުޅެނީ އަސްލު ބަެއއް ފަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮޭޅ ގެނެިވގެން މި އުޅެނީ. ކޮ

ނޑުމެންގެ ވަރަށް ގާތް ބޭފުޅުންޮކެޅއް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާ ގުޅޭ  ހިސާބަށް އާދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ އެ ފަރާތް ތަކަށް ޮގވައިލާީނ، ައޅުަގނޑުމެން ހިނގާޭށ އެިކއެކި އިޞްލާޙުތަްއ ގެންަނމުން މި ދަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ގެނެވެްނ  ކަލެކްޓިްވކޮށް، ޖުމްލަކޮށް މި ހުރި ކޮންކޮން މަްއސަލަތަެކއްތޯ ބަލައިލަން. ބަަލއިލާފަިއ އަުޅގަ

ނޑު ގަހުރި އިޞްލާޙުތަކަ އެބަހުރި  ބޫުލކުަރން ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަެކއް ހުށަހެޅިގެން ގޮއްސަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލަން. އަޅުގަ
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ޮކންމެހެންވެސް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް އެބަހުރި.  ،. ވަރަށް ރަނގަޅު އިފާއިތުެވގެންދިޔަ ދުވަސްތަުކގަ 

ލާމަރުކަީޒ  ބޫލު އެބަ ކުެރވޭގަ  އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެްސ، ކުީރގައި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރި ފަަދއިން

ނޑުގާނޫނުަގއި އެަބ ހުރި ނޑުމެން އެއަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަން ައޅުގަ މެން ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ބައެއް ތަންތަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ، ވީމާބޫލުކުރޭ. އެހެންހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ ގަ ކަމަށް އިޞްލާޙުތައް ހުރި ެއކަން ަކމަކީ ކޮބައިތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަްށ ގެންނަންޖެހޭ  ރަނގަޅު ިއޞްލާޙެއް ގެަނއުމަކީ، މިއަދު ހިނގާށޭ ބަލައިލަން. ބަލައިަލއިގެން އަުޅގަ

ނުޑ ދެކެނީ. އާދެ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ހި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާކުރަނިވި ގޮތް ދިވެ ކަމުގަިއ އަުޅގަ

 ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙުގައި މި އޮތް ފަދައިން ،މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދަިއން

ނޑުމެންނަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތެްއގެ ވާހަަކ ކައުންސިލު ެއއްކޮށް އިސްތިޢުފާ މުޅި ދީފި ކަމުަގއި ވާަނމަ، އަުޅގަ

މިީޓ މި އިޞްލާޙު ެވސް ފާސްެވގެން އަންނައިރު ކޮ، އެހެންވީމާ. އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެެނވިފަެއއް ނެތް ޙަޤީޤަތުގަ

ަކމުގައި ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް ން ކަމަށް ބަލައިލާފައި މި ކަން ހެން ހުރި ކަމީދުކުރަން މިމަރުޙަލާގައި އަޅުަގނޑު ުއއް

ނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރި ފަދައިން  ނިމިގެން އައުމަކީ އަުޅގަ

ކުރަނީ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުްނ ބޫލު އަޅުަގނުޑ ގައަޅުަގނޑުމެންނަށް މުޅި ލާަމރުކަޒީ ގާނޫނަށް، މި ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން، 

އި. ޮއންނަ ގާނޫނެއް ޙަޤީޤަތުގަ  އެ ގާނޫނަކަށް ބިާނވެފައިވެސް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަކީ ުމޅި ދިވެހިރާއްޖޭެގ މުޅި ނިޒާުމ 

ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި. މި ހުރިހާ ފަރާތްތައް ނޫނަށް މި ގާ، އެހެންވީމާ ވަަރށް ޢިލްމީ ޤާބިލު ބޭފުޅުންކޮޅެއް މި ތިބީ އަޅުގަ

ނޑު  ،ކަމުގަިއ ވާނަމަ މަަސއްކަްތކުރެިވއްޖެ އިއެުކގަ އްލުކުެރވޭނެ. ޙަ ހުރި މައްސަލަތައް  ގޮތުަގއި މި ބޫލުކުރާގައަުޅގަ

 ،ކަމަށް ވާނަމަ އެ ވާހަކަތައް ަދއްކަންެވއްޖެ އިމައްސަލަތަކޭ ކިޔާފަ މިހިރަ ހުރީ އިތަކުގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކައުންސިލު 

އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް މި މައްސަަލ ، ަމށް ހޭދަވެގެންދާނެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންވީމާވަރަށް ގިނަ ަވގުތުތައް އެކަ

ނިންމައިލެޭވކަްށ ނެތް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ،ލެޭވކަށްއިދަ އްމިައދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފު ،އެކަންޏޭ އޮތީކީ ބުނެ 

ނޑުމެ ގެފާއިތުެވގެން މި ދިޔަ މަދު ދުަވސްކޮޅު  ން ަރއްޔިތުން ތަމްީސލުކުރަމުންދާ މެންބަރުންނަށް ތެރޭަގއި މިއަދު އަުޅގަ

މިހިރަ މައްަސލަތަކާއި ލާމަރުަކޒީ ގާނޫނުގަިއ މިހިރަ މައްސަލަތައް ވަރަްށ  އިތަކުގަ ފާހަގަކުރެވިަފއި ހުންނާނެ ކަުއންސިލު

ނުޑގެ ދާ ،ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވިަފއި ހުންނާނެ. އަޅުަގނޑު އިާރެގ ޚުދު އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރއަށް ޮގސް އަުޅގަ

ވަރަށް  އިެވސް އެބަހުރި ހިތުގަ  ތަާކ ބައްދަލުކުރަްނ ކުރެވުުނ މަސައްކަތްަތކުެގ ނަތީޖާ އަޅުަގނޑު ިމއަދުކައުންސިލު

ނޑުމެންނަށް ަކއުންސިލު ތަކުން އަުޅަގނޑުމެން އެދޭ ކަންަތއްތަކަށް ތަކާ ބައްދަލުުނވެ އެަބ ދޭ. ކައުންސިލުބޮޑަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހެން މި، އް ެއބަ ތިބޭ. އެހެންވީމާޖަވާބުނުދީ އެތައް ުދވަހެ އްލު  ހޯދަން އެބަ ޙަހުރި މައްސަލަތަކަށް އަުޅގަ

 އްލުޙަ އްލަކީ ޮކންމެ ދުވާލަކު ތަންފުކެްއ ނަަގއިގެން އެ ތަންފުކަށް ޙަވެސް. އެކަަމކު، އެ ހޯދަންޖެހޭ  އިޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ދެކެން. ވަރަށް ބޮޑަށް  އްލެއްޙަޮކށް ހޯދަންޖެހޭ ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި ކަލެޓިވް  ކަމުަގއި އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން އޮތީ ފަުހބަސް އިްއވުމުގެ ފުރުޞަތު.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އަޅުގަ

ސްގެ މަރުަޙލާ ނިމުނީ. މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ހުހިސާުބން މި ބިލުގެ ބަ ތު ދޫކޮށްލައްވާަފއި ަވނީ. އެހެންކަމުން، މިފުރުޞަ

 ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ވޯުޓެގ ވަގުުތގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.  ،8 މުއެޖެންޑާ ައއިޓަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ގަވާއިދަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު  -8.1

. މި ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު 2015ޖުަލއި  16އްމު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު އާ

އްމު ކޮމިޓީެގ އާ ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް ލިބިފައެއް ނުޭވ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީ 

 ރިފާޢު. ފުރުޞަތު އަރުވަން. هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބް

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް މަޖިލީހުގެ ރަީއްސ 

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. މި މު ޮކމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯުޓ އާއްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްމު ކޮމިޓީގެ އިްއޒަްތތެރި މުޤައްރިރަށާއި ނައިބު އާ ގައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތު

ދަންނަވަން. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަްށ  މުޤައްރިރަށާއި އަދި ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު

ނަޑއެޅިފަ . އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ތުސިކުން 59މިނެޓު  28ްސގެ ވަގުތު. އެީއ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ހުގަޑއިުރގެ ބަ 1ލަ ިއ ވަީނ ޖުމުކަ

ިސކުންތު.  18މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަްށ  15މިނެޓު  7ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  29މިނެޓު  14

މިނެޓު. ައޅުަގނޑު  3ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންަނށް  މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ 3އަދާލަތު ޕާޓީއަށް 
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ލަން. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުަގނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ައލިފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ފުރުޞަތު ހުޅުވާ

 އިނަށް. މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:އިން އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ

އްމު ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިރުކޮޅަކޮޅާ ިއޞްލާޙުތައް އާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުަގނޑަށް 

ނޑަށް ފެނިގެންދަނީ މަޖިލީ  ގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންކުރައްވަިއގެްނ ހުގެނައުމަށް ތި ފޮނުއްވާ ިސޓީތައް އަުޅގަ

އްމު ކޮމިޓީން ެވްސ އާ ،ން ނިންމަމުންގެންދަވާ ގޮތަށް ހަމަ އިންސާފެއް ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތިތެރެއިން ކަ ހުގެމަޖިލީ

ޮކށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސްކަން ކުަރއްވަން މިހާރު ޞައެތައް ބަެއއްގެ ަޙއްޤަށް އުނިކަން ލިބޭ ގޮތަށް، ޚާއް

ބޫލުކުެރޭވ ގަތަްނ. އަޅުަގނޑަށް  ށް ކަންތައްތައް ކުަރއްވާހުންނެވި ބޭފުޅާއަށް، އޭާނގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަ 

ިއ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން މިހާރުގެ ނައިބު ރައީސަށް އޭނާއާ މެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ނާނޫނުއަސާސީންޤާގޮތުަގއި 

ރައީސުންގެ ތަޖުރިބާތަްއ  ރާއްޖޭގެ މާޒީއަށް ބަލާއިރު ަނއިބު .އެކަން ކުރަްއވަންޖެހޭ ،ކަމަށް ވާނަމަ އިތުބާރުނުކުރެިވއްޖެ

ހުރީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ނޫްނ ކުރެވިފަ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަމުން ދިފާޢުވުމަށް ޓަަކއި އެ އޮންނަ ޕްރޮސެސް އެންމެ 

އްމު ކޮމިޓީއަްށ އާެގ ރައީސް ހުބޫލުކުރަނީ. މަޖިލީގަކަމަށް އަޅުަގނޑު  ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ ކުިރއަށް ގެންދަވަންޖެހޭ

ވާަފއި އޮންނަިއރު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަކަށް ވަގުެތއް ނުލިބޭ އޭތި ކުރިން އޮތް ގޮތް، މިހާރު އޮތް ގޮތް ސިޓީއެއް ފޮނު

ބަލައިލާކަށް ވެސް. ހަމަ ވަުގތުން ރިޔާސަތުން ސިޓީ އިްއވުމާ ެއކު އެއް ބޭފުަޅކު ހުަށހަޅުއްވާނެ. އަނެްއ ބޭފުޅަުކ 

ނޑު  ތާއީދުކުރަްއވާނެ. އެ ހިސާބުްނ ވޯޓަށް އަންނާނެ. ގޮުތގައި  ބޫލުކުރާގަެއ ހިސާުބން އެ ނިމިގެންދަނީ. އެީއކީ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ަވގުތު ލިބެންޖެހޭނެ ބައެއް ހާލަތްތަުކގަިއ ޕާލި މެންޓްރީ ގްރޫުޕގައި މިކަން ވާންވާެނ ގޮެތއް ނޫން. އަުޅގަ

 ގޮތް އެނގޭނެ ފުރުޞަެތއް  ެވސް ކުރަންޖެހިދާނެ. އެފަދަ ފުރުޞަތެއް ވެްސ ނުލިބޭ. އަދި ކުރިން އޮތް މަޝްވަރާ

ކަމަކަށް.  ބޫެލއް ނުުކރެވޭ ެއކަން އެ ކުެރްއވެނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްގައަޅުަގނަޑކަށް ، ވެސް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ 

ނޑު ފާހަގަކުރަން މެންބަރުންގެ  11މިހާރުގެ ނައިުބ ަރއީސަށް ކުރިްނ އިހު އޮތް ޮގތް ގޮތަށް  ،ހަމައެއާެއކު، އަުޅގަ

ން ދިރާސާކޮށް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް އޮންނަންވާނެ ކަމަށް. އަދި ވަކިަވކިން ކަންކަމަށް ހެކި ކޮމިޓީއަކުން ެއކަ

ވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް.  އެ ާޖގަ ،އެ ބޭފުާޅގެ ަފރާތުން ކޮށްފައި އޮތް ކަމަކަްށ ހެކި ހޯއްދެވުމަށް ،ނެންގެވުމުގެ 

ނުރަނގަޅު މަންޒަރެއް. ވަިކ މީހަކަށް ގަާވއިދު ހެދި، ަވކި  ދިވެހި ތާރީޚުން އެ ފެނިގެންދަނީ ވަރަށް ،އެހެންނޫންނަމަ

ނޑު ހަމަގައިމު ،މީހަކަށް ގާނޫނުހެދި ބޫލުކުރާެނ ކަމެއް ނޫން. މަނިކުފާނަށް ގަވެްސ  މިހެން އެކަން ދިއުމަީކ އަުޅގަ

ން އެްނެގވީމާ އެީއ ގޮަތކަށް އެކަްނ ކުރައްވަ މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ސަުރކާރުން ވަކި އިފަހަރެއްގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އިނގޭޯތ. އެކަމެއް ކުރަން އޮންނަ  ހަރޭއުނދަގޫ ކަެމއް ކަމަށް ވެާދނެ. އެހެން ނުހައްދަވަ ައޅުގަ

ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުރަނގަޅު ހަމަތަކާިއ ުއޫސލުތަކުގެ ތެެރއިން މަސަްއކަތްކޮށްދެްއވަހަރޭ. މަޖިލީ
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އިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް. މަިޖލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ސަލާމަތްވާނެ އެއްވެްސ  ސަލާމަތްކޮށްދެއްވޭނީ މަޖިލީހުގެ

ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ. ެއ ބޭފުުޅން ހުރިހާ ޒިންމާއެއް މި ަނންގަވަންޖެހެނީ ރަނގަޅަްށ ޮއތަސް، ނުރަނގަޅަްށ އޮތަްސ 

ކޮންމެ ފަދަ  ލް ޖެނެރަލްރަްއވަނީ. ަކއުންސެބޫރުވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ރިޔާސަތުން ކަންތަްއތައް އެ ކުވޯޓުލާން މަޖު

ލަފައެއް ދެްއވާފައި އޮތަސް ޭއތި ޑަސްބިނަށް ލައްވަނީ. އެެހން ނުހައްދަވާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަދި މިދަފަ ކަމަކަށް، 

ނޑު މިތާަގއި އުޅެފައި ހުީރތީ ދަންނަވައިލާ ނަން. ބައެއް ކޮމިޓިގެ ކަމަކަށް ފޮނުއްވާ ނަމަ، މާޒީގެ ތަޖުރިބާއިން އަޅުގަ

ސްޕީކަރުން އެބަ ހުރޭ ެއ ލަފަޔާ އެުކަގއި ކޮމިޓީތަކަށް ޮފނުއްވާފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު އެދެީނ، ތަކުރާރުކޮްށ 

ބޭފުޅުންގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ އަިރހުން އެދެނީ އެފަދަ، އެ ބާވަތުގެ މަްއސަލަތަުކގައި ަމޖިލީހުގެ ގާނޫނީ 

ނުޑމެންނަށް އޭގެ ހުރިހާ ،ެއކުަގއި ކޮމިީޓތަކަށް ފޮނުއްވައި  ޔައާއެ ލަފަ، އެކުަގއި  މަޝްވަރާގެ ނިންމުމާ  ؛ކަމެއް އަުޅގަ

ގޮތް ވެްސ  ވާނެން ދެންބޭނުންވާ ބަދަލު އަުއމު ގޮތާއި ދެން ެގންނަށް ގޮތާއި ކުރިން އޮތް މިހާރު ހިނގަމުންދާ

ނުވެދާނެ ތި އި ފަސޭހަފުޅުހަރެްއގަ ށް ފަގެ ރައީސަހުގެން ެއކަން ކުަރއްވަން. ަމޖިލީގޮތަށް ވަގުތު ޮއވެ  އެނގޭނޭ

ނ ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް  ވެސް މަޖުބޫރެއް ނޫން އިނގޭތޯ އަިމއްލަފުޅަށް ގަބޫުލކުރަްއވާީޑަގއި އިންނައިރު. އެްއޮގތަކަށްގޮ

 ،ވާނަމައެހެންކަމަށް .ނުޖެހޭށްވަޑަިއގަންނަާވކަ ބަސް ބުނުއްވަން ފަސްޖެހިޙައްޤު ،އެކަން ކުރަްއވާކަެށއް. އެހެންަކމަށްވާނަމަ

ނޑި ދޫކޮށްލަްއވާފަ ތި ނޑި އި ގޮ ނޑި އެތާއިންތި ަރއްޔިތުން ، ައމިއްލަފުޅު ގޮ ތަނަށް  އެ  .ހުރިގަ އެބަޚާބުކުރެްއވި ގޮ

ނުޑ ެއއްގޮަތކަށް ވަަޑއިގަންަނވާ ނޑުމެން .ވެްސ ގަޫބލުކުރާ ހަމައެއް ނޫން ެއއީކީއިނގޭތޯ. އަުޅގަ  ބޭނުންވަނީ  އަުޅގަ

ގެ ހު. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް މަޖިލީންތައްތައް ކުރެްއވުންކަ  އެްއގޮަތށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޔާއިންސާފާއި ހަމަ

ކަމަްށ  ޖެހޭނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއި ވެްސ ސަލާމަތްކޮށްދެްއވަންގަހުރިހާ ކަމެއް  .މެންބަރުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްަވން

ނިޑއަްށ އަމި އިދެއްާވފަސްތިޢުފާހުގެ ރައީސް އިމަޖިލީ  ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އެކަން ނުކޮށްދެވޭ ކަމަށް އްލަފުޅު ގޮ

ނޑު މި  ކަންތައްަތއް ޮކށްދެއްވީމަ ރަނގަޅުވާނެ  ވަަޑއިގެން އެ ނޑު ދެކެނީ. މި އިުމގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ ކަމަްށ އަުޅގަ

ދޭތެރޭގައި  ޙާއަޅުަގނޑު ދަންނަ މަސީ، ހުގެ ރައީސްމަޖިލީ، ފާރުން ބޭރުވީމާ 4ގޮސް އްކާ ވާހަަކއަކީ މިކަން ނިމިގެންދަ

ނޑު އަލިފުށީ، ގޮތް  ލަެއއް ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާއެްއވެސް މައްސަ ދާއިާރގެ  އަުޅގަ

 .ވެސްަބސް ބުނާނަން އަބަދުބަސް ުބނަން. އަޅުަގނޑު ަޙއްޤުއި ހުރީ ޙައްޤުރައްޔިތުން މިތަނަށް ފޮނުާވފަ

ނޑު ުދނިޔެއަޅަ  މަތީއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ެއކަން ކުރުން ނޑު ދަންނަވަނީ ، ވެސް. އެހެންވީމާދާނީ އި ދެމިހުރެ އަޅުގަ އަުޅގަ

. އެ ެއ ބޭފުޅުން ގަޫބލުކުރަްއވާ ހަމަތަކާިއ އުސޫުލ މިތަނުން ހާމަކުރައްވާށޭ ،އެހެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަށް ވެސް

އުމުެގ ޤަ. މި ހަރޭގެ ގޮުތގައި ެދކިަވަޑއިގަންަނވަ. މީކީ ވަކި މީހަކަށް ކޮށްދޭ ކަމެއްހަރޭއި ދަްއކަވަގަ ވާހަކަ މިތާ

ސް އެބަ މަޖިލީހެއްގެ ޮގތުގައި މި މަޖިލި ރައްޔިތުންގެ ފައިާދއަށް މަސައްކަތްކުރާ ،އި މަންފާއަށްޔާ ކުރިމަގާއި ލާބަ

 ވާންޖެހޭ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލީ.  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި   1ހިސާބުން މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް އަުޅަގނޑުމެން މި މެދުކަ

 ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. ވަރަށް .އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ބައްަދލުކުރާނަން އިރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާޖަހާ

 

 ]އަށް  13:00އިްނ  12:03ވަގުުތކޮޅު: ހުސް[

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ބަހުސް ކުރިއަށް މި  8.1އެޖެންޑާ އައިޓަމު ދެވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަްށގެންދަން ކަމަށް.  .عليكم المالس  

ފުރުޞަތަށް  އަރުވަމުން ގެންދާނަން. އެްއެވސް މެންބަރަކުފުރުޞަތު ރުންނަށްގެންދަނީ. އެދިަވޑަިއގަންނަާވ މެންބަ

ނަޑއަޅަން.  ނުވާތީ މިއެދިަވޑަިއގެންފައި  ިހސާބުން މި އައިޓަމުގެ ބަހުސް މަރުހަލާ ނިމުނީކަމުގައި ކަ

މުޙައްމަދު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު  މަަޑވެލީ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 8.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  -8.2

ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ( އަ)ެއއްގަމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ގާނޫނު  2009/5ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ާގނޫނު ނަންބަރު 

 ން.ގެ ަބހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވުނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު، އާދެ! ރިޕޯޓު  އި ން ިދރާސާކުރަްއވަޞާދީ ކޮމިޓީތިޤްބިލު އި

ާބކީ  ،ލާނަންއިގޮތް ދަންނަވަ ކުރަމުން ގޮސް މިހާރު ވަގުތު ހަމަޖެހިފައި އޮތްބަހުސް )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މި ރިޕޯޓަށް

 މިނެޓު 5ންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސިކު 29 މިނެޓު 14ައށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ 41 މިެނޓު 20ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ؛ވަގުތު 

ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ  .މިނެޓު 3ސިކުންތު. ައދާލަތު ޕާޓީއަށް  18 މިނެޓު 3ކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް ސި  58

ނޑު ފުރުޞަތުމެިއއްޒަތްތެރި . އެދިވަޑަިއގަންނަވާ މިނެޓު 3ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިއް  އަުރވަމުްނ ންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ  ަމޑަވެލީ ،ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން، 8.2ހު( އާދެ! އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ގެންދާނަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަ

( )ެއއްަގމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ގާނޫނު 2009/5ރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު މެންބަ

ބަހުްސ  ގެލާޙަމަރު ިއ ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓުން ދިާރސާކުރަްއވަޞާީދ ކޮމިޓީޤްތިއި، ގެަނއުމުގެ ބިލު އަށް ިއޞްލާޙު

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރު  ކުރިއަށް މި  ޢަލީ  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މެދުހެންވޭރުވަނީ ދަނީ. މިހާރު ައޅުގަ

 ނުވާ ދަްއކަވަން އެދިވަަޑިއގެންފައިަޒތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުއް އާދެ! އި ؛ތުޮކޅަކަށްފަހު( އާދެ! ފުރުޞަތުށް. )ވަގުޢާޡިމަ

ިއގަންނަވަން ޑަ ބަިއވެރިެވވަ އި ކަމަށް ވިދާުޅވާތީާއއި ިއތުރު އެހެން ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ބަހުސްގަ 

ނަޑއަޅަން.  ހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުހަލާ ނިމުނީ ނުވާތީ މިއެދިަވޑަިއގެންފައި ގަާވއިދުެގ  ،އެހެންކަމުންކަމުގައި ކަ

ާދއިރާެގ  މަޑަވެލީ ،ންމާއްދާގެ )ށ( ަގިއވާ ގޮތުެގ މަތީއެ  .ގެ ތިްނވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުންވަނަ މާއްާދގެ )ހ(75

ެއްއގަމު ދަތުރު ) 2009/5މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ގާނޫނު ނަންބަރު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު
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. ޯވޓަށް އެހުމަށް 9ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ތިންވަަނ ކިޔުން އިްއވަން. އެޖެންޑާ އައިޓަމު ( އަފަތުރުގެ ގާނޫނު

 ބުްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ ހިސާ ަގއި އެ 1:30ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުްނ. މި މަރުހަލާ އޮންނާނީ މިއަދު 

ނޑު ިމވަގުތު ވަިކވެލާނަން.   ބައްދަލުކުރުމުގެ ފޮނި ުއއްމީދުގައި އަުޅގަ

 

 ]އަށް  13:31އިްނ  13:03ވަގުުތކޮޅު: ހުސް[

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި 9ކަމަށް. އެޖެންޑާ އަިއޓަމު  ގެންދަންެގ ަވގުުތގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ވޯޓު. الم عليكمالس  

ހުން. ވޯޓު ނެގުުމގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ މޭުޒގަިއ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ެއއް ބަ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ވަން.ދަންނަ

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. ާކޑު ،ތިއްބަވާމެ ނުޑ ކި ވަ ނުޖައްސަާވ ތިބިކަން އަޅުގަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ނަން އަޅުގަ

ނުޖެހި، ހަމަ އާދެ! ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރެްއގެ ާކޑުޮކޅު  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދެންނެވުން އެހާ ރަނގަޅެްއ ނުވާނެ.

ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ވަނީ.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިދާރީ މޭޒުން މިހާރު އެ ރަނގަޅަށް އިންސާޓްކޮށްފައި މިހާރު ައޅުގަ

 .ދަންނަވާލަނީ  ލަން ކަމަށް. އާދެ! މިއޮތީ. ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވާ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން މި 3ކަމަށް. މިއަދު 

 2010/7ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު  އިބްރާހީމް ވަޙީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ  ތުލުސްދޫ

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ( އަކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރު)

 މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. ބަލައިގަތުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަ
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 74    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 50    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   70     ިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެ

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 50. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 74މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 2. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 20މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .70ލަ؛ . ޖުމ36ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 70ިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ބައިވެިރެވވަޑަ

 2010/7ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު  މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްއިްއޒަތްެތރި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ 

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ( އައުސޫލުން ހިންުގމުގެ ގާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ )

ނަޑއަޅަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ޤައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ. މި ބިލު ބަލަ  އުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގއި ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާޙު ދަްށ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްދެވަނަ ވޯޓަށް. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއި

މެދު  ޮގތަށް ފާސްކުރެއްވުމާ މު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ރިޕޯޓު، އެ ކޮމިޓީން ނިންމެވިއްދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު އާ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 50    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަ

   71     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 71        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ދެންމެ ނެގުނު މި ދަންނަވާލަނީ

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 50. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 74މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި . ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުނ21ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .71ލަ؛ . ޖުމ36ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 71ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ގަާވއިދަށް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާުޙ ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

އެްއގަމު ދަތުރު ) 2009/5ނަންބަރު ވަނަ ޯވޓަށް. އެއީ ގާނޫނު 3ވާލަނީ މިއަދު ދަންނަވަން އޮތް ދަންނަ ދެން މި

ގޮުތގެ ރިޕޯާޓ  ނިންމެވި އިކުރައްވަބިލު އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ( އަފަތުރުގެ ގާނޫނު

ެގ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާ، އިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވަ ންބަރު އަޙްމަދު ނިއްޒަތްތެރި މެއި ގެ ދާއިރާ ގުިޅގެން ވިލިމާލޭ

)ެއއްގަމު  2009/5ހުށަހެޅުއްވި ހުަށހެޅުއްވުން. އާދެ! ގާނޫނު ަނންބަރު  ޢުޘްމާން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް

 އަށް ފޮނުވުމަށް ހުށަހަޅަން. މިދެންނެވި ހުށަހެޅުމާމިޓީފަތުރުގެ ގާނޫނަށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލު އަނބުާރ ކޮދަތުރު

 މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މަނިކުންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޢުޘްމާން  ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލްގެމަނަ  އީދުކުރެްއވި މެންބަރު:ތާ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 71    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 71. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 74މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކަށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި . ވަކި ގޮތ1ަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

އެހެންކަމުން،  .72ލަ؛ . ޖުމ37ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 72ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން އި ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމެގ ބިލު( އަފަތުރުގެ ގާނޫނުއެްއގަމު ދަތުރު) 2009/5ނަންބަރު ގާނޫނު 

ވެއްޖެ. އެހެންކަމުން، އެ އަށް ފޮނުވުމަށް ފާސްިތޞާދީ ކޮމިޓީމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު އަނބުރާ އިޤްނިން އިދިރާސާކުރަްއވަ

 އަށް މިހާރު އެ ބިލު ހިނގައްޖެ.ކޮމިޓީ
 

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާވ  2015ޖުލައި  21ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންާނނީ . ންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ަގއި. 10:30ދުވަުހގެ ހެނދުނު  އަންގާރަ



48 

 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


